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Aj li n lá s 

"Az Egyház 
szüntelenül veszi 

és nyújtja a híveknek 
az élet kenyerét 

mind Isten igéjének, 
mind Krisztus testének 

asztaláról." 

(II. Vatikáni Zsinat) 

Szolgálatommal együttjáró feladatomnak teszek eleget, amikor a Szent 
Jeromos Bibliatársulat új kiadványát paptestvéreimnek és híveinknekjó szívvel 
ajánlom. 

,,Az Apostolok püspököket hagytak hátra utódaikul, és nekik auták át 
saját tanítói helyüket, hogy az Evangélium az Egyházban mindig sértetlenül és 
elevenen megmaradjon" (Dei Verbum 2,7). 

A "Jeromos füzetek" megjelenése egészen biztosan nagyszerű segítség 
lesz a Biblia »elevenen megmaradásához«. 

A Biblia Istenhez kapcsol, aki velünk akar járni. 
A Biblia "Jézus Krisztus fenséges ismeretére" segít, aki érettünk ember

ré lett. 
Legyen a "Könyvek Könyve" életünknek része, alakítója és nélkülözhe

tetlen tápláléka. 

Mindennek elérésében nagy segítségünkre lesznek azok az avatott szak
emberek, akik szerkesztik, írják e füzeteket. 

Isten áldása kisérje mindazokat, akik résztvesz nek a ,,Jeromos füzetek" 
szerkesztésében, kiadásában és terjesztésében! 

Vác, 1990, Szent István király, 
Magyarország F6véd6szentje ünnepén. 

Marosi I. Izidor 
váci megyéspüspök 
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II. Vatikáni Zsinat 

A Zsinat Krisztus Testéhez hasonlítja Isten szavát, 
ajánlja a Szentírásnak a hívek között való terjesztését, 

buzdítj a a híveket a gyakori szentírásolvasásra, 
és Isten szavának megnövekedett tiszteletétől reméli 

a lelki élet új fellendülését 

A Szentírás az egyház életében 

Az Isteni kinyilatkoztatásról 
szóló határozat. Részletek. 
(A Il. Vatikáni Zsinat tanítása. 
Sz./.T., 1975, 152-154. o.) 

,.Az egyház mindenkor tisztelte a szentír.íst, mint magát az Úr testét is, 
hiszen főleg a szent liturgiában szüntelenül veszi, és nyújtja a híveknek az élet 
kenyerét mind lsten igéjének, mind Krisztus testének ;Jsztaláról. Az isteni 
írásokat a szenthagyománnyal eh'Yütt mindig hite legmhb szahályának tartotta 
és tartja, mert ezek a prófétákn;Jk meg az apostoloknak szavaiban a Szentlélek 
hangját szólaltatják meg, hiszen lsten sugalmazására egyszer s mindenkorra 
vannak írásba foglalva, és így változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét. 
A szentírásnak kell tehát táplálnia és irányítania az egész egyházi igehirdetést, 
mint magát a keresztény vallást is. A szentkönyvekben ugyanis a Mennyei Atya 
végtelen szeretettel siet fiai elé, és beszélget velük. Márpedig akkora erő és 
hatékonyság van az Isten igéjében, hogy támasz és életerő az egyháznak, 
hitszilárdság az egyház gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta és el nem 
apadó forrása a lelki életnek. Ezért a szentírásról kiváltképp érvényes a 
mondás: "Isten szava eleven és átható" (Zsid 4,12), "hatalma van arra, hogy 
fölépítse művét, és megadja az összes szentekkel közös öröksfget" (ApCsel 
20,32; vö. 1 Tessz 2,13). 

Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni a kaput, hogy hozzájussanak a 
szentíráshoz. ( ... ) Mivel Isten igéjének mindenkor kezünk ügyében kell lennie, 
az egyház anyai törődéssel gondoskodik róla, hogy megfelelő és pontos fordí
tások készüljenek az egyes nyelveken, főleg a szent könyvek eredeti szövegei 
alapján. ( ... ) 

A klerikusoknak, elsősorban Krisztus papjainak és a többieknek, akik 
mint diákonusok vagy hitoktatók jogszerűen látják el az ige szolgálatát, szaka
datlan buzgó olvasással és gondos tanulmányozással kell csüggeniük a szenti-
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II. Vatikáni Zsinat 

ra tokon, nehogy valamelyikük "Isten igéjének lélektelen hirdetője legyen kül
sőleg, mert nem hallgatója belsőleg" [Szt. Ágoston], holott köteles Isten igéjé
nek roppant gazdagságát közölni a rábízott hívekkel, kiváltképpen a szent 
liturgiában. 

Ugyanilyen nyomatékosan buzdítj a és sürgeti a szent zsinat az összes 
keresztény híveket, főleg a szerzeteseket, hogy a szentírás gyakori olvasásával 
tanulják meg "Jézus Krisztusnak fönséges ismeretét" (Fil 3,8). "Mert a szentírás 
nemismerése Krisztus nemismerése" [Szt. Jeromos). Szívesen folyamodjanak 
tehát magához a szent szöveghez akár az Isten szavában bővelkedő szent 
liturgia közvetítésével, akár lelkiolvasmányképpen, akár megfelelő bibliama
gyarázatok és egyéb segédeszközök által, amelyek az egyház főpásztorainak 
jóváhagyásával ésgondoskodásából dicséretesen terjednek mindenfelé. Arról 
azonban ne feledkezzenek meg, hogy a szentírás olvasását imádságnak kell 
kisérnie. így lesz belőle beszélgetés Isten és ember között, mert "amikor 
imádkozunk, őhozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatásokat olvas
suk, őt hallgatjuk". [Szt. Ambrus] 

Az egyházi előljáróknak, "akik az apostoli tanítás letéteményesei" [Szt. 
Iréneusz], kötelességük, hogy a rájuk bízott híveket alkalmas módon oktassák 
a szentkönyveknek, főleg az újszövetségnek és elsősorban az evangéliumok
nak helyes használatára. Legyenek tehát a szent szövegek lefordítva és ellátva 
a szükséges és valóban kielégítő magyarázatokkal, hogy az egyház tagjai 
biztonságosan és hasznosan foglalkozzanak a szentírással, és szelleme eltöltse 
szívüket. 

Készüljenek ezenfelül szentírás-kiadások megfelelő jegyzetekkel ellátva 
a nem-keresztények használatára is, igazodva az 6" körülményeikhez. Ezeket 
terjesszék bölcs tapintattal a lelkipásztorok is, a minden rendű-rangú keresz
tények is. 

így tehát a szent könyvek olvasásával és tanulmányozásával "terjedjen és 
jusson dicsőségre az Úr tanítása" (2 Tessz 3, l), az emberek szívét pedig töltse 
el egyre jobban a kinyilatkoztatásnak az egyházra bízott kincse. Ahogy az 
eucharisztia misztériumában való állandó részesüléséből gyarapszik az egyház 
élete, úgy a lelki élet új fellendülését remélhetjük Isten "örökké megmaradó" 
szavának (Iz 40,8; vö. 1 Pét 1,23-25) megnövekedett tiszteletéből." 
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Vallomások 

A Szentírás olvasása, tanulmányozása képes átformálni, 
fölemelni, megerősíteni, megszentelni az embert. 

Kempis Tamás 
Krisztus követése 

(Ecclesia, 1976, 265.0.) 

Ú!''Y érzem, hogy ebben az életben két dologra igen-igen na!,'Y szükségem 
van, s ezek nélkül elviselhetetlen volna számomra ez a keserves élet. 

E testnek börtönébe zárva 
- megvallom - kettő nélkül nern élhetek: 
az egyik az étel, a másik a világosság. 
Nyujtod hát nekem, erőtlennek testedet lelkem és testem táplálására, és 

világosságot adsz utamra: szent igédet. 
E kettő nélkül jól élni képtelen volnék, 
mert lsten szava világosság az én lelkemnek, 
az Oltáriszentség pedig életadó kenyér. 
Azért ezt a keltőt két asztalnak is lehetne mondani, 
amelyek a kincsesházban, a templomban vannak elhelyezve 
Egyik a szent oltár asztala, azon a szent kenyér. 
Krisztus drága teste, 
másik az isteni törvényé, amely a szent tanítást tartalmazza, 
igaz hitre nevel, és biztos lépésseI elvezet a kárpiton túlra, a szentek 

szentjébe. 

Heinrich Heine 
(Anton Koe/z: 

Homiletisclzes Handbuclz, 
l/l., 152.0.) 

Visszatértem Istenhez, mint a tékozló fiú. Megvilágosodásomat egész 
egyszerűen egy könyv olvasásának köszönhetem. Hogy milyen könyvnek? Igen, 
ez egy ősi, egyszerű könyv, tartózkodó, mint a természet, s ugyanolyan temé
szetes is; egy könyv, mely tevékeny és szerény, mint a Nap, mely melegít minket; 
mint a kenyér, mely táplál minket; egy könyv, mely oly áldóan és jóságosan 
tekint ránk, - ez a könyv egész egyszerűen a k ö n y v: a Biblia. 

4 



Vallomások 

Mezei Mária 
(Vigl1ia, 1971. december) 

A Biblia mágikus könyv, csak annak nyílik fel, aki élő hittel olvassa. 
Huszonhat éve mindennap felnyitom. Tanítóm és nevelőm. Vigasztalóm és 
vezetőm. Kimeríthetetlen fényforrás. Tökéletes Útmutató. 

Elképzelhetetlen, igen, talán elviselhetetlen lenne az élet nélküle. 

Rónay György 
(A magunk vallomásai, 

Szerk. Hegyi Béla, Ecclesia, 224-26.0.) 

( ... ) Unokáimmal sosem tartunk "hittanórát"; mi csak b e -
s z é I g e t ü n k Jézusról és Jézus életéről. ( ... ) Mit olvasunk? Az evangéliu
mot. Azzal kezdtük, azt foly tat juk. Jézus születésén kezdtük, és mentünk tovább 
úgy, ahogyan az evangélium elmondja. ( ... ) 

Evangélium minden katolikus házban van (legaláhhis kellene lennie). Ha 
a szülő - apa vagy anya, esetleg valamelyik nagyszülő, esetleg az egész család -
hetente egyszer-kétszer egy-egy ráérő tíz-húsz percéhen hajlandó leülni és 
"Jézusról beszélgetni", azaz az evangéliumat (Mátét, Márkot vagy Lukácsot) 
olvasni gyermekének vagy gyermekeinek, persze a kellő fölvilágosításokkal 
(mert soha gyermeki kérdést válasz nélkül hagyni nem szabad), és mindig a 
gyermek érdeklődési képességének figyelemmel tartása mellett: - megvalósul 
az a "családi hitoktatás", amelynek egyaránt hasznát látja a gyermek is, meg a 
szülő is. Mert így nemcsak Jézussal találkoznak, hanem Jézus b a n is; és 
megtörténik a "csoda", egyfajta regeneráció: hogy a gyermek kizsendülő hitén 
át újrazsendül a szülőé is. Csak egy kis türelem kell hozzá, egy kis következe
tesség, és egy kis igazi, felelős szeretet a gyermek iránt. S akkor ... Jézus mondta: 
"Engedjétek hozzám a gyermekeket". A gyermek pedig megfogja az apja, az 
anyja kezét, és elindul Ahhoz, aki hívja. Apa, anya talán észre sem vette, 
hogyan, de egyszer csak ő is ott áll a Hívó előtt, a Hívó mellett. Együtt a 
gyermekével. ( ... ) 

Imádság helyett olvasni szoktam. Sokat, mindig az Evangéliumot. Vala
mikor a zsebemben hordtam egy kis formájú Filóteát, azt olvastam egy-egy 
templomban, mert ott csönd van,jóllehet olvasni. Ma már "kiolvastam". Most, 
mondom, az Evangéliumot olvasom. ( ... ) Aztán (sokkal többet, mint régen), a 
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Vallomások 

Zsoltárokat, a régi, az eM Sík-fordításban. Teilhard elmélkedéseit is szívesen 
olvasom. És Rahneréit is. De a lényeg: az Evangélium. 

És a legszebb az, ami nekem is a legtöbb: hetente kétszer együtt olvasunk 
az unokáimmal. A kicsinyekkel. Akiket Jézus magához hívott. Próbálok én is 
kicsiny lenni... 

Bibliák 

A "Szentlrás" sz6 újszövetségi kifejezés (R6m 1,2: "a szent iratok"). A 
"Biblia" sz6 görög eredett1, a ,.biblosz«, "tekercs" kicsinyftett alakjának (,.bibli
on«) többesszáma, sz6 szerinti jelentése tehát: "kis tekercsek ". Az elnevezés abban 
a korban honosodott meg, amikor az egyes szentfrási könyveket külön tekercsekre 
lrták. 

Az egyes vallások bibliái csak részben egyeznek meg egymással A zsidók 
Bibliája a héber Ószövetség, amely nem tartalmazza a következlJ könyveket: 
T6biás, Judit, Bölcsesség, Slrák fia, Báruk könyvét, valamint a Makkabeusok két 
könyvét. 

A protestáns Bibliából szintén hiányzik ez a hét 6szövetségi könyv. A hitújltás 
korában néhány könyvet elhagytak az ÚjszövetségMI is, de ez nem vált általánossá 
(Id. például a Károli-bibliát, amely a teljes Újszövetséget tartalmazza). 

A katolikus egyház a hlveknek a katolikus kiadású Biblia olvasását ajánlja, 
mert a tartalmilag ellenlJnött és j6váhagyott, jegyzetekkel ellátott szent
lrásfordJtások használata által val6sulhat meg az egyházban a hit, a cselekvés és 
a szeretet egysége. 

A Vatikáni Zsinat ajánlja a többi keresztény egyházzal együtt készitett, ún. 
ökumenikus bibliafordJtások használatát is. Magyarul ilyen még nincs (a Magyar
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsából a katolikus résztvevlJk még hiányoz
nak, vö. a Magyar Bibliatanács Bibliája, Budapest, 1977). 
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Közösség 

A közösségi szentírásolvasásnak számos, jól bevált módja 
ismeretes. Az alábbiakban ezek közül mutatunk be néhányat. 

(A LUMKO Lelkip. Int. módszerei. Kiadta: Missio-München) 

I. Találkozás 
Isten igéjével kezünkben 

l. Hfvás 
Jézust hívjuk, jöjjön közénk és köszöntjük 6t körünkben 

Ki tudja mindezt egy rövid imában elmondani? 

2. Olvasás 
Kinyitjuk a Szentírást (szövetség, evangélium, levél) ..... 
(fejezet) ..... (megvárjuk, amíg mindenki kinyitotta) 

Ki akarja elolvasni a ..... verseket? 

3. Kiemelés 
A résztvev6k megkeresik a szövegben a figyelmüket megragadó szavakat, 
kifejezéseket, és többször elolvassák azokat hangosan, elmélkedve, (majd) 

Ki olvasná el ismét a teljes szöveget? 

4. Megfontolás 
Csendben maradunk .... percig és hallgatunk Isten szavára 

5. Megosztás 
Elmondjuk egymásnak, mi érintett meg bennünket leginkább, mivel szólí
tott meg minket Isten? (és tetszés szerint:) Találtunk-e a szövegben olyan 
részt, amely a következő héten számunkra az élet igéje (életünk vezérfona
la) lehet? 

6. Cselekvés 
Megállapodunk egy közös feladatban, amelyet a csoport végezni fog. Meg
vizsgáljuk: Korábbi feladatainkat hogyan teljesítettük? 
KI, MIKOR, MIT fog tenni? 
(és tetszés szerint:) Milyen tapasztalataink vannak a korábbi életigével 
kapcsolatban? 

Z Ima 
Bárki szabadon imádkozhat 
Közös ima vagy ének (amit mindenki kívülről tud) 
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Közösség 

II. Életünk 
az Irás tükrében 

l. Hfvás 
Ma Isten szavát tanulmányo7Zuk, amelyben visszatükröződnek közössé
günk (plébániánk, falunk, városunk, vidékünk, hazánk) problémái. 
Hívjuk az Urat, legyen köztünk. 

Ki hívja őt közénk egy imával? 

2. Olvasás 
Kétszer elolvassuk a következő szöveget ..... 
A fontos szavakat, kifejezéseket hangosan, elmélkedve többször elolvassuk, 
közben rövid csöndeket tartva 

3. Megbeszélés 
Öt percig ketten-ketten beszélgetünk: 
Melyik problémánkat idézi fel a szöveg? Miben hasonlít közösségünk (plé
bániánk, falunk, városunk, vidékünk, hazánk) problémája a szövegben sze
replő helyzethez? 
Öt perc után mindegyik csoport beszámol a többieknek meglátásairól; 

Kiválasztunk egy problémát (szempontot) a további megbeszéléshez 

4. Hallgatás 
Csöndben maradunk .... percig és magunkban kérde7Zük: 
Mit mond Isten a mi problémáinkról? 
Mit mond Isten e7Zel a szöveggel? 

Utána elmondjuk egymásnak, hogy szerintünk mit tanácsol nekünk Isten 
ebben a kérdésben. 

5. Cselekvés 
Megbeszéljük a kérdést: 
Mit vár tőlünk Isten ebben a helyzetben? 
KI, MIKOR, MIT fog tenni? 

6. Ima 
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III. Mindennapjaink 
és Isten szava 

1. Hfvás 

Közösség 

Ma a saját tapasztalatainkat szeretnénk Isten szavának megvilágításába 
helyezni. Hívjuk Jézust, legyen köztünk. 

Ki fogalmazza ezt meg egy rövid imában? 

2. Látás 
- Megkérjük a csoport néhány tagját, hogy ismertessenek valamilyen ese
ményt a közelmultból, amelynek részesei voltak és amely nagy hatással volt 
rájlik. Egy esemény a munkahelyen, a társadalmi életben, a szomszédságban 
vagy otthon. 
- Kiválasztunk egy eseményt, és megbeszéljük: Pontosan mi is történt? 
Ismeri-e mindegyikünk a tényeket? Megtudhatunk-e err61 még többet? 
Miért történt ez? Feltárjuk az okokat. Hogyan érezzük magunkat, ha erre 
az eseményre gondolunk? 

3. Hallás 
Hogyan tekint Isten erre az eseményre? 
- Csöndben maradunk .... percig és hallgatunk Istenre. Igyekszünk elfelejteni 
mindent, amit mi magunk gondolunk vagy érzünk ezzel kapcsolatban. 
Ehelyett csöndben Istenre hallgatunk, hogy Ó mit gondol és érez az ese
ménnyel kapcsolatban. Megkiséreljük a dolgot Isten szemével (szemszögé
ből) szemlélni, arra is vigyázva, nehogy elhamarkodottan valamelyik bibliai 
verssel elintézve érezzük a kérdést. Fontos, hogy lehetőleg az egész Szent
írás szellemében vizsgáljuk a problémát. 
- Mondjuk el egymásnak, hogy szerintünk Isten miként vélekedik a problé
mánkról. Eközben talán eszünkbe jutnak valóban mérvadó szövegek vagy 
események a Bibliából, amelyeket idézhetünk vagy felolvashatunk. (Ha 
senkinek nem jut ilyen az eszébe, kereshetünk egy megfelelő részt pl. a 
Zsoltárokból. ) 

4. Cselekvés 
Mit kell tennünk Isten akarata szerint? 
Mit vár ő a közösségünkt61? 
Kl, MIKOR, MIT fog tenni? 

5. Ima [mint az előz6knél] 
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Közösség 

IV. Gondjaink 
és Isten igéje 

A csoport kreatív tagjai el6zetes megbeszélés során kiválasztanak egy 
problémát a mindennapi életb61, amely mindenkit érint. Kikeresnek hozzá 
egy találó szentírási helyet, és el6készítik a kérdéseket, amelyek segíteni 
fognak abban, hogy a szentírási szöveget és a kérdéses problémát jobban 
megértsük. A foglalkozás a szokásos módon a Hívás-sal (1.) kezd6dik és az 
lmá-val (5.) fejez6dik be. 

2. Helyzetünk 
Ma a következ6 problémával foglalkozunk: ...... . 
Kérdések a probléma megtárgyalásához: 
Ki tud további részleteket err61 a problémáról? 
Mit gondolnak err61 az emberek? 
Miért van/lehet nekünk ilyen problémánk? Pedig .... 
Ki a vesztes és ki a nyer6 ebben a helyzetben? 

További kérdések, amelyek egyéb néz6pontokból is szembesítenek a 
problémával: .... 

3. Isten szava 
A következ6 szentírási hely megvilágítja a problémánkat: .. 
Kérdések a szöveg megbeszéléséhez: 
Melyik szónál, mondatnál érezted: "Ez tényleg igaz, örülök, hogy ezt hal
lom!" Elmondanád, hogy miért vagy más véleményen? 
A »közvélemény« hogyan fogja fel ezt a problémát? 
Mit hallunk err61 a rádióban, televízióban? 
Szerinted Isten hogyan vélekedik err61? 

További kérdések, amelyek el6segíthetik, hogy problémánkat a Szentírás 
üzenetével kapcsolatba hozzuk: .... 

4. Feladatunk 
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Milyen feladat elé állít bennünket Isten? 
Mit kell tennünk? 
KI, MIKOR, MIT fog tenni? 

Ég és föld elmúlnak, 
de az én szavaim nem múlnak el soha 

(Mt 24,35) 



Ünnepek 

Igen figyelemreméltó, hogy a zsidó!lág milyen nagy tisztelettel 
veszi körül a Szentírást, és hogy milyen boldogan ünnepli 

Istennek ezt az ajándékát 

A Törvény örömünnepe 
Vö. S.Ph.De Vries 
Jüdische Riten und Symbo/e, 
98-99.0. 

A zsidóknál a zsinagógai istentisztelet középpontjában a Tóra (Törvény, 
Mózes öt könyve) olvasása áll. Minden szombaton felolvasnak belőle egy részt 
a hagyományosan kialakult beosztás szerint. Az olvasás az őszi sátoros ünnep 
kilencedik napján fejeződik be az utolsó résszel (Mózes halálának története 
Mózes ötödik könyvéből). 

De mihelyt befejezik az olvasást, a következő szombaton máris újrakez
dik előlről, hiszen a zsoltáros is mondja: "Láttam, hogy mindennek vége szakad, 
de a te Törvényed örökké megmarad." (Zsolt 119,96) 

A Törvény Izrael nemzeti létének alappillére. A Törvény anyaföld és 
életerő. Izrael a Törvénnyel szólítja meg az emberiséget. A Törvény az Istennel 
kötött szövetség könyve. Bár egészen konkrét és kézzelfogható, mégsem veszí
tette el az elmult századok ragyogását, sem a szentség leheletét. Mert bár 
kézzelfogható, mégis égi írás, minden időkre szóló üzenet az örökkévalóságból. 
Nem is lehet vele betelni sohasem. 

Mikor a Törvény olvasása véget ér, Izrael örömünnepet ül. A láthatatlan 
kötést, mint lelki frigyet, megújítja Istenével. Ezt jelenti Izraelnek ez a nap, a 
Tóra Örömének napja. 

Természetesen nagy megtisztelés az, ha valaki az utolsó szakaszt felol
vashatja a Tórából, és nagy kitüntetés a következő szombatnapon az újrakez
dett Tórából az első részt elolvasni. Az erre kijelölt férfi(aka)t a Tóra 
vőlegényének nevezik. 

Az örömünnep már az (előző) este beálltával elkezdődik. Az ünnep igazi 
ürinep, szorosan vett szabályok nélkül, vidékenként sajátosan alakulhat. A 
legtöbb helyen ünnepi menetben vezetik a zsinagógába a Tóra vőlegényét és 
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feleségét, vagy legalább ünnepélyesen fogadják ót a zsinagóga előljárói, és 
vezetik be a zsinagógába. A kántor és a közösség énekkel köszöntik ót, például 
a 118. zsoltár 26. versével: ,,Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldunk titeket, akik 
az Úr házából vagytok." 

A ''vőlegény(ek)''-re díszhely vár elől a Tóraszekrény mellett. Egyes 
közösségekben díszes, régi széket használnak erre. A ragyogó fényekkel kivi
lágított zsinagógában folyó istentisztelet hangulatát teljesen az öröm szabja 
meg. Egyes zsinagógákban a Tóra-tekerccsel körbejárják a felolvasó állvány t, 
alkalmas zsoltárokat, énekeket énekelve. Minden kör után növekszik a vidám
ság. A Tórát lengető járás táncba, igazi vidámságba megy át. Néhol isznak is 
ilyenkor, bár ez nem tartozik a szertartáshoz. De a vidámság sohasem válik 
tivornyává: az öröm mindig megmarad az igazi, vallásos érzésből fakadó 
örvendezés keretei között. Nyugaton a táncos körbejárás kevésbé elterjedt. 

A vőlegények a felolvasás alatt, vagy az egész ünneplés során díszhelyü
kön ülnek. Kezükben tartják a Tóra-tekercset, míg fel nem kérik őket az 
olvasásra: az egyiket, hogy fejezze be a Törvény olvasását, a másikat pedig, 
hogy kezdje el újra a Tóra első részével. A felkérés kiegészülhet díszbeszéddel 
és a vőlegényeknek szóló jókivánatokkal. 

Az istentisztelet után megvendégelik a jelenlévő gyermekeket: a vőlegé
nye k és feleségeik - más felnőttek közreműködésével - a zsinagóga előcsarno
kában édességeket osztanak nekik. A gyerekek számára így válik az ünnep igazi 
örömmé. 

Néhol a Tóra-vőlegény és felesége a felnőtteket is megvendégelik saját 
házukban, ez azonban nem kötelező. 

A Tóra-örömünnepet követő szombat a Beresít-szombat (Beresít az első 
szava Mózes első könyvének). A Tóra olvasását (hívatalosan) ekkor kezdik el 
újra, előlről. Vannak helyek, ahol ezen a szombaton megismétlik a Tóra-ünnep 
egész szertartását. 

««« A»»» 

12 
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Ha a Szentírásvasámapot az egyszertI kihirdetés helyett 
megfelel6 ünnepi szertartással más, népszertI ünnepek színtjére 

emeln én k, ez el6segíthetné Isten Szavának hatékonyságát 
Egyházunkban 

Szentírásvasárnap 
A keresztény közösség ünnepe 

EltIkészület: énekek begyakorlása; külön, dfszes állvány, Biblia kis asztalon 
a templomhajóban (nagyméretű, lehettIség szerint régi családi Biblia), két gyertya
vivtI, [füstöitI J. Az ünnep egyes mozzanatait menetközben egy-két szóval bevezet
jük 

Bevonulás, tiszteletadás, közben ének [Hozsanna 97J 
1. Bűnbánati szertartás. Könyörgések· 

[Válasz:J Urunk, bocsáss meg és könyörülj rajtunk! 
Mennyei Atyánk, Te elküldted szent Fiadat, a megtestesült Igét a földre, 

hogy megvilágosítson minden embert, és mi nem fogadtuk be őt, Urunk, 
könyörülj rajtunk! [VálaszJ 

Urunk, Jézus Krisztus, te tanítottál bennünket az igazságra, és mi nem 
figyeltünk szavadra, Urunk ... [VálaszJ 

Szentlélek Isten, te a teljes igazságra akartál bennünket elvezetni, és mi saját 
elgondolásainkat követtük, UrunL[VálaszJ 

Ének· Hallgasd meg, [Hozsanna 52/6.8.9J 
2. Körmenet: a Szentfrást ünnepélyesen bevisszük a szentélybe, az állványra 

helyezzük, a két égtI gyertyát mellé. Közben ének [Hozsanna 447J 
3. Olvasmányok: MTörv 30,9b-15; lPét 2,22-25;Jn 4,10-14 
4. Vallomások [Gárdonyi verse, ld. borftó; vallomások, ld. 4-6.0.; jó, ha 

valaki a hfvek közül el tudja mondan~ hogy mit jelent számára az egyéni, közösségi 
vagy családi bibliaolvasás J. 

5. Beszéd (prédikáció) tetszés szerint. 
Ének· Megsz61alt Isten [Hozsanna 410J 
6. Jézus imái [ld. 15-22.0., eltIadni vagy legalább a szerepeket kiosztva 

felolvasni-elimádkozni J. 
Ének· Uram, Te hívtál [ld. alábbJ 
7. Hálaadás [Válasz:J Taníts és vezess minket, Urunk! 

Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy Jézus közénk jött, köztünk élt, 
értünk imádkozott, tanított és vezett ett minket, Köszönjük neked, Urunk! 
[VálaszJ 

Urunk, hálát adunk neked azért, hogy az emberek megjegyezték, össze
gyüjtötték és leírták tanításodat, Köszönjük ... [VálaszJ 
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Urunk, hálát adunk az apostolokért és utódaikért, akik megőrizték tanítá
sodat és maguk is tanítottak minket, Köszönjük. .. 

Urunk, hálát adunk neked azért, hogy van Szentírásunk, és szavaidat bár
mikor olvashatjuk, hallhatjuk a magunk és embertársaink üdvére, Köszönjük ... 
[VálaszJ 

Kérünk Urunk, áldd meg és vezesd mindazokat, akik minket tanításod 
megértésében és követésében segítenek, Kérünk téged, Urunk! [Válasz] 

Segíts bennünket, hogy szavaidnak soha ne legyünk tétlen hallgatói, hanem 
tanításodat követve munkatársaid lehessünk a világban, Kérünk téged, Urunk! 
[VálaszJ 

Miatyánk 
8. Aldás: (kiterjesztett karral) elmondjuk az ároni áldást (21.0. [Szám 

6, 24-26J ), majd a Szentírással megáldjuk a hfveket. 
Kivonulás. Ének: 150 Zsoltár [Hozsanna 432J 

[A fenti ünnep számos részletét beépfthetjük 
a szentfrásvasámapi szentmisébe is. J 

Ének (KRommel, ld. Bibelsonntag 1990, Stuttgart 
ford Vágvölgyi Éva) 

,~t J I J J J J I J J J I r r r r I a. I 
1. U- ram, Te hívtál minket, ven- dé- ge- id va- gyunk 
2. Meg- mu- tat- ko-zol nékünk szent i- gé - I- den át. 
3. Szent Lel- ked fényét küld el, Ő jár- ja lel- künk át, 

J I J J r r Ir J JI J J J I J. 
1. Kö- szön - jük ezt most Néked és 

( J J) 
h á- lát a dunk 

2. U- ram, nyisd meg fü - lünket és szívünk ka - pu - ját 
3. Hogy ért - sük és kö - vessük a Szentí - rás sza - vát 

J I J J r r Ir J J I J J J I J. I 
(J J) 

1. Kö- szön - jük ezt most Néked és h á- lát a dunk 
2. U- ram, nyisd meg fü - lünket és szívünk ka - pu - ját 
3. Hogy ért - sük és kö - vessük a Szentí - rá.> sza - vát 
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L e v é l 

Kedves Munkatársam! 

A II. Vatikáni Zsinat éppen negyedszázaddal ezellitt fogadta el és hir
dette ki az Isteni Kinyilatkozásról szóló zsinati határozatot. Ebben az ünnepé
lyes nyilatkozatban a Szentatya és a zsinati atyák arra buzdítják a püspököket, 
lelkipásztorokat, szerzeteseket és az apostoli lelkületa keresztényeket, hogy azt 
a csodálatos kincset, amelyet az Egyház Istent61 a Szentírás formájában kapott, 
nagy tisztelettel övezzék, szomjas lélekke~ rendszeresen olvassák, és minél több 
ember számára hozzáférhet6vé tegyék. 

A Zsinat szerint "Krisztus hívei el6tt szélesre kell tárni a kaput, hogy 
hozzájussanak a szentíráshoz" (22). Örvendetes, hogy ma már katolikus egy
házunkban is egyre többen vannak olyan "egyszera" keresztények, Jézust 
követ6 fiatalok, közösségek és családok, akik nem elégszenek meg a vasárnapi 
felolvasás és tanítás meghallgatásával, hanem nap mint nap el6veszik a Szent
írást, és rendszeresen töltekeznek Isten Igéjével. 

Ők ráébredtek arra és jól tudják, hogy hazánk erkölcsi fölemelkedése, a 
magyar egyház lelki megújulása, s benne mindannyiunknak Krisztus képére 
való átalakulása csak az Istent61 származó tanítás elmélyült megismerése és 
készséges követése által valósulhat meg. 

Levelemet azoknak írom, akik számára ez a megújulás kivánatos, akik 
szerint ez az út a célravezet6, és akik ezen az úton mások segítségére is akarnak 
sietni. 

A II. Vatikáni Zsinat útmutatása nyomán azóta szerte a világon számos 
országban születtek olyan intézmények, amelyek ebben a szellemben igyekez
nek segíteni a lelkipásztorokat és a katolikus keresztény híveket. A Szent 
Jeromos Bibliatársulat a világegyházban a 68. ilyen országos egyházi in
tézmény. 

A Szent Jeromos Bibliatársulatot apostoli lelkületa katolikus keresz
tények hozták létre, és a Társulat - a biblikus tanárok javaslata ill. kérése 
nyomán - elnyerte a Püspöki Kar jóváhagyását. A Társulat célja minden 
lehetséges módon segíteni a lelkipásztorokat és a lelki megújulásért fáradó 



II 

híveket abban, hogy a Szentírást hazánkban minél többen ismerjék, szeressék, 
rendszeresen olvassák, és a benne foglaltak szerint lélekben átalakuljanak. 

Elsősorban a biblikus szellemll lelkipásztorkodást elősegítő, hasznos 
kiadványokkal, segédeszközökkel, a továbbképzés megszervezésével szeret
nénk szolgálni a magyar egyházat. 

A Dei Verbum zsinati határozat kihirdetésének 25. évfordulójára jelenik 
meg a Jeromos füzetek első, ünnepi száma. Ezt a füzetet 1990 Szentírásvasár
napjára - az ügyet szívükön viselő támogatóink és tagságunk jóvoltából -
ajándékba megküldjük minden lelkipásztornak és lelkipásztori kisegítőnek, -
abban a reményben, hogy érdekesnek és hasznosnak fogják találni. 

A Jeromos füzetekb6l évente több számot szeretnénk kiadni (egyelőre 
négyet: Szentírásvasárnapra, Karácsonyra, Húsvétra, nyári szünidőre). A 
szentírásvasárnapi szám minden évben ajándék lesz a lelkipásztorok számára, 
ha anyagi helyzetünk ezt megengedi. (Természetesen mindennemll támogatást 
hálásan elfogadunk, ld. a mellékelt utalványt). 

Örömü n kre szolgálna, ha a következő lapon (III. o.) található kérdőívet 
kitöltve visszaküldené címünkre. A lap hátsó oldalát (IV. o.) csak azoknak kell 
kitölteni, akik a Jeromos füzeteket megrendelik, bizományba további példá
nyokat kérnek, vagy a Társulat tagjai kivánnak lenni. 

Életére, munkájára Istell áldását kérve, 
maradok Krisztusban testvére 

Tarjányi Béla 



Ké rd Ó í v 

A mai körülmények között helyesnek és szükségesnek 
tart ja-e egy biblikus-gyakorlati folyóírat kiadását? 

Ezt a számot jónak, érdekesnek találta-e? 

Mir61 szeretne olvasni folyóíratunkban? 

Hívei / Ismeretségi körében tudna-e szerezni la
punk számára előflZet6ket? Ha igen, kb. mennyit? 
[Négy szám ára posta költséggel előreláthatólag 
160-200 Ft] 

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy Szentírásvasárnapon 
(majd) templomi gyüjtést rendezzünk a Társulat 
ill. a bibliaapostolság céljaira? 

Milyen egyéb kiadványokra lenne legéget6bb 
szükség? 

Lelkipásztori / Apostoli munkájában milyen 
segítséget nyujthatna Társulatunk? 

dm: Szent Jeromos Bibliaközpont 
1084 Budapest Déri M. u. 6. sz. II/l 

III 

név és cím (tetszés szerint) 



IV 

Megrendelés 

A Jeromos füzetek 1. számából [40 Ft/db.] 
sziveskedjék számomra küldeni további 
példányt (és csekket ) 

Bizományba kérek az 1. számból további 
példányt (az elkelt példányok árát 
[darabonként 5 Ft.levonásával] megtérítem, 
ami megmarad, visszaküldöm) 

Megrendelem a Jeromos füzetek 3 további számát 
példányban [irányár: 3 szám 120-150 Ft] 

Megrendelem a Jeromos füzeteket 
példányban [irányár: 4 szám 160-200 Ft] 

Ajándékba szeretném kapni a Jeromos füzeteket 

Minden kiadványukról értesítést kérek 

Kelt 

Belépési nyilatkozat 

igen/nem 

(név és cím) 

Alulírott a Szent Jeromos Bibliatársulat egyesületi (alapító/pártoló) tagja 
kivánok lenni. Igérem, hogy a bibliaapostolság ügyét erőimhez mérten támo
gatni fogom. 

Konkrét feladatokat is szívesen vállalok az alábbi területen: terjesztés -
kiadványok - szervezés - szemléltető eszözök - informatika - egyéb: 

Javaslataim: 

Szíveskedjék küldeni címre ..... db. szórólapot. 
Név (olvasható) - foglalkozás - cím - telefon: 

Kelt 

aláírás 



J~zus imái 

Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus gyakran imádkozott. 
Imái közül mindannyiunk közös kincse a Miatyánk, amelyre 

apostolait is megtanította. Ezenkívül imádkozott saját szavaival 
(pl. a Getszemáni kertben), és imádkozta 

a zsoltárokat (a kereszten). 
Amikor a jeruzsálemi templomban résztvett az istentisztele

teken, bekapcsolódott a közösség imájába. Jeruzsálem pusztulá
sáig a jeruzsálemi 6segyház is magáénak tudta ezeket az 

imákat (Id. Csel 3,1: Péter és János 
résztvesznek a délutáni imádságon). 

Istentisztelet a Templomban 
Temyák Csaba: 
Az imádkozó Jbus 

(Laurea dolgozat 
Budapest, 1984) Kivonat 

Még sötét volt, amikor a papok elvégezték a legfontosabb előkészülete
ket a napi illatáldozat bemutatásához, és az ún. támíd ("állandó") áldozatot az 
oltárra helyezték. Az volt a szabály, hogy az áldozatot még napfelkelte előtt elő 
kellett készíteni. 

Ezután a papok a Templom előudvarának délnyugati részébe mentek a 
Semá Jiszraél (a továbbiakban röviden: Sema) kezdetű hitvallás elimádkozá
sára. A szolgálattevő, aki az áldozatot bemutató papok kisorsolását vezette, 
felszólította a papokat: 

Mondjatok dicséretet! 

Ekkor a papok félhangosan elmondták a FéllY alkotója és a Nagy szere
tettel elnevezésű dicsőítése ket: 

Áldon légy Urunk, Istenünk, világ királya, aki a fényt alkonad, és Illegteremtet
ted a sötétséget, békét szereztél, és a világminde/lSéget megteremtetted; aki 
irgalmadban megvilágftod a földet, és azokat, akik rajra laknak; aki javaid által 
naponta szüntelenül megújítod a teremtés művét. Áldott légy Urunk, Istenünk, 
kezed dicséretes művei mian, azért, hogy fényt adtál, amelyet te alkanál, 
dicsérnünk kell téged, Szela! Áldon légy UrulIk, a féllY alkotója! [Szela 
"Szikla"] 
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Jézus imái 

Az áldozati el6készület alatt, és amíg a papok ezeket a dics6ítéseket 
mondták, gyülekezett ill. megérkezett a hívő közösség. A jelenlév6k a dicsőítés 
végén leborulva a következ6 szavakkal válaszoltak: 

Áldon legyen dicsőséges or.rzágának neve most és mindörökké! 

Ezután a papság a Nagy szeretettel elnevezésa: második áldást imád
kozta: 

Nagy szeretenel szerenél minket Urunk, Istenünk, és végtelen kimélenel ural
kodtál rajtunk MiAtyánk, mi Királyunk, légy irántunk kegyes, és tanfts minket 
atyáink mian, akik benned bizakodtak, és akiket te az élet szabályaira tanítot
tál. Mi Atyánk, irgalmas szfvú Atya, irgalmazz nekünk is, és tedd a szfvünket 
olyanná, hogy törvényed tanftásának minden szavát felfogjuk és megértsük, 
tanuljuk és tanftsuk, figyeljünk rá, megtegyük és megtartsuk a szeretetben. 
Tanftásod által világos(tsd meg szemeinket, és engedd, hogy sz(vünk parancsa
idhoz ragaszkodjék, és osztatlan legyen a szeretetben és tiszteletben a te neved 
elón, hogy sohase szégyenüljünk meg mindörökké, mert a te nagy és félelmetes 
szent nevedben bizakodunk Örvendezni akarunk, és a te segítségeddel boldo
gok lenni; Hozz eló minket a föld négy sarkáról békében, és igazságosan vezess 
vissza minket földünkre, mert te vagy az lsten, aki a segítségr61 gondoskodik 
Te választonál ki minket a sok nép és nyelv közül, és te vezenél minket nagy 
nevedhez az igazságban, Szela, hogy téged megvalljunk, és mint az Egyetlent 
hirdessünk a szeretetben. Áldon légy Urunk, aki népedet, Izraelt kivá/aszonad 
a szeretetben! 

A hívő közösség ismét leborult és így válaszolt: 

Áldon legyen dicsőséges or.rzágának neve most és mindörökké! 

A fenti két áldás helyett este az Aki az estét elóhívod és az Örök szeretenel 
elnevezéstJ dicséreteket mondták: 

16 

Áldon légy, Urunk, Istenünk, világ királya, akinek szavára leszáll az este, és 
a csillagok kapui bölcsességgel megnyflnak, aki az idJ5ket és idJ5pontokat 
belátással változtatja, aki a csillagok helyét az égbolron tetszése szerint elren
dezi, aki a napot és az éjszakát előhozza, aki a fényt fe/göngyöli a sötétség mian, 
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és a sötétséget a fény miatt, aki a napot elrepíti és előhívja az éjszakát, aki a 
nappalt és az éjszakát elválasztja, a Seregek Ura az ő neve. Áldott légy Urunk, 
aki az estét előhívod! 

A hívő közösség leborulva válaszolt: 

Áldott legyen dicsőséges országának neve most és mindörökké! 

Örök szeretettel szeretted népedet, Izrael házát, megtanítottad nekünk a 
TÖfVényt, a parancsokat, rendelkezéseket és előírásokat. Ezért Urunk, Istenünk, 
a te rendelkezéseiden gondolkodunk, ha lefekszünk és ha felkelünk, mindig és 
örökké örülünk TÖfVényed szavainak és parancsaidnak, mert azokban van a 
mi életünk és napjaink száma, és ezen elmélkedünk nappal és éjjel. Bárcsak a 
te szereteted soha ne távozna el tőlünk! Áldott légy Urunk, aki népedet, Izraelt 
szereted! 

A hívő közösség ismét leborult és így válaszolt: 

Áldott legyen dicsőséges országának neve most és mindörökké! 

A két áldás után a Tízparancsolat szövegét imádkozták a papok, amint 
az a Kiv 20,2-17-ben olvasható, majd a Semá nak, a Halld Izrael kezdetú imának 
három része következett (MTörv 6,4-9; 11,13-21; Szám 15,37-41): 

A Tízparancsolat: 

Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság 
házából. 

Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. 

Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy hasonmást a"ól, ami fent van az 
égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. 

Ne borulj le ilyen képek előtt és Ile tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened 
féltékeny lsten vagyok Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom 
fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok 
azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. 
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Uradnak, Istendenek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja 
büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. 

Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden 
munk/ujat. A hetedik nap azonban az úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, 
ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem 
lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgál6lányodnak, sem állatodnak, sem a 
kapuidon belül tart6zkodó idegennek Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette 
az eget és a földet, a tensert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon 
azonban megpihent. Az Ur a hetedik napot megáldotta és meg szentelte. 

Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a 
te Istened ad neked. 

Ne ölj. 

Ne törj házasságot. 

Ne lopj. 

Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. 

Ne kivánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem 
szolgáját, sem szolgál6lányát, sem s::arvasmarháját, sem szamarát, sem más 
egyebet, ami az övé. 

Halld, Izrael (Sema): 

Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet 
szived, lelked mélyéből, minden erőddel! Ezeket a a parancsokat, amelyeket 
ma szabok neked, őrizd meg szívedben és vésd gyennekeidnek is az eszébe; 
beszélj r6luk, amikor otthon tart6zkodsz, s amikor úton vagy; amikor lefekszel 
s amikor fölkelsz. Igen, jelként kösd őket a kezedre, legyenek ék a homlokodon. 
Ird fel őket házad ajtófélfájára és kapujára! 

Ha engedelmeskedtek parancsaimnak, amelyeket ma adok nektek, s szere
titek az Urat, a ti Isteneteket és szívetek, lelketek mélyéből szolgáltok neki, 
földeteknek a kellő időben megadom az esőt, a korai esőt éppúgy, mint a késői 
esőt, úgyhogy betakarlthasd gabonádat, borodat és olaj'ldat. Adok majd füvet 
is legelődön j6szágod számára, és magad is j6llakhatsz majd. De vigyázzatok, 
el ne tévelyegjen szivetek s tévútra ne térjetek; más isteneknek ne szolgáljatok 
és ne boruljatok le előttük! Különben fölgerjed ellenetek az Úr haragja, bezárja 
az eget, nem esik több eső, a föld nem hozza meg tennését s csakhamar kivesztek 
abból a szép országból, amelyet az Úr ad nektek. Véssétek szívetekbe, lelketekbe 
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szavaimat, kössétek őket jelül kezetekre, legyenek ék a homlokotokon! Tanlt
sátok meg rájuk gyermekeiteket, beszélj róluk, ha otthon tartózkodsz és ha úton 
vagy, ha lefekszel és ha fölkelsz. jrd fel 6ket házad ajtófélfájára és a kapudra, 
hogy olyan sokáig élj te is, gyermekeid is azon a földön, amelyre az Úr atyáidnak 
megesküdött, hogy nekik adja, ameddig csak ráborul a földre az ég. 

Ezt mondta az Úr Mózesnek: Szólj Izrael [/aihoz és mondd meg nekik: 
Köntösük csücskeire csináljanak bojtokat ők és utódaik, s minden bojtot 
er6sltsenek b(borlila zsinórra. A bojtok ezt jelentsék nektek: Ha rájuk tekintetek, 
emlékezzetek az Úr parancsaira, hogy azok szerint járjatok el, ne szívetek és 
szemetek vágyait kövessétek, s (gy hűtlenségbe essetek. Ezért jusson eszetekbe: 
Igazodjatok parancsaimhoz, s (gy legyetek szentek Istenetek előft. Az Úr vagyok, 
a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom földjéről, hogy Istenetek 
legyek, én az Úr, a ti Istenetek. 

A Sema recitálását reggel egy újabb áldás zárta, a Valóban biztos: 

Valóban biztos, hogy te vagy az Úr, a mi Istenünk és atyáink Istene, a mi 
királyunk és atyáink királya, a mi szabadítónk és atyáink szabadítója, alkotónk 
és erős segítőnk, szabadítónk és megváltónk, ez a te neved öröktől fogva, és 
kívüled nincs más Isten. A megváltottak új dallal dicsérték nevedet a tenger 
partján. Mindig dicsértek, királyuknak szólítottak és azt mondták: Az Úr a mi 
királyunk örökkön örökké (vö. Kiv 15,18). Áldott légy Urunk, aki Izraelt 
megszabadítottad! 

[Válasz:] Áldott legyen dicsőséges országának neve most és mindörökké! 

A Sema után este a fenti helyett két másik dicséretet mondtak: az Igaz 
és megbízható, valamint az Engedj "linket elnyugodni kezdetú imákat: 

Igaz és megbízható mindez, és megmarad rajtunk, mert a mi Urunk a mi 
Istenünk, és kívüle nincs más. Mi, Izrael, az Ő népe vagyunk, ő a mi királyunk, 
aki megszabadít minket a királyok kezéből, és kivált a zsamokok markából, ő 
az, aki bosszút állnyomorgatóinkon, és aki ellenségeinknek megtorlással fizet, 
aki nagy dolgokat tesz, kifürkészhetetlen, és csodái számtalanok. Aki lelkünk-

19 



Jézus imái 

nek életet adott, és lábainkat nem hagyta meginogni (vö. Zsolt 66,9), aki 
megengedi, hogy ellenségeink hátán tapossunk (MTörv 33,29), és szarvunkat 
minden gyúlöl6nk fölé emel~ aki jeleket tett, és bosszút állt a fára6n. Jeleket és 
csodákat tett Kám fiainak földjén. Haragjában Egyiptom els6szülötteit elpusz
tftotta, és népét közülük kivezette az örök szabadságba. Gyennekeit a Sás tenger 
elválasztása által átvezette, és ellenségeiket elmerltette a mély folyamba. Gyer
mekei látták az 6 hatalmát, dicsérték és dics6ftették nevét, és uralmát készsé
gesen magukra vették.. M6zes, és Izrael gyennekei nagy örömmel énekeltek 
neked dalt, és mindnyájan felváltva mondták: Ki olyan az istenek között, mint 
te, Urunk, ki olyan, mint te, aki szentségedben megdics6ültél, aki félelmetes vagy 
dics6 tetteid álta~ és csodákat művelsz (vö. Kiv 15,1l)? Látták gyennekeid 
uralmadat, aki a tengert M6zes előtt szétválasztottad, te vagy az én Istenem (Kiv 
15,2). Akkor fgy sz6ltak:Az Úra király mindig és örökké (Kiv 15,18)! És tovább 
folytatták: Az Úr megváltotta Jákobot, és kiszabadította őt az erősebb kezéből 
(Jer 31,11). Áldott légy Urunk, aki Izraelt megváltod! 

[Válasz:] Áldott legyen dicsőséges országának neve most és mindörökké! 

Engedj minket békében elnyugodni Urunk, Istenünk és királyunk, hadd 
keljünk fel az életre. Terjeszd ki ránk békéd pajzsát és erős(ts meg minket a 
j6akaratban. Segfts és oltalmazz minket a te nevedért! Tartsd távol tőlünk az 
ellenséget, a dögvészt, a kardot, az éhinséget és a szenvedést, távolftsd el tőlünk 
a Sátánt, és szárnyad árnyékában rejts el minket, mert lsten vagy te, aki meg6vsz 
és megszabadítasz. Mert Isten vagy te, aki meg6vsz és megszabadftasz. Mert 
lsten vagy te, aki kegyelmes és irgalmas király. VIgyázz életünkre és békénkre, 
amikor lefekszünk és amikor felkelünk, mostant61 fogva mindörökké. Áldott 
vagy Urunk, aki népedet Izraelt örökké megoltalmazod! 

[Válasz:] Áldott legyen dics6séges országának neve most és mindörökké! 

Ezután további áldások és könyörgések következtek, amelyek a később 
teljesssé vált, ún. Tizennyolcas imádságnak (Semóne eszré = 'tizennyolc'), vagy 
egyszerO'en csak az Imának (Tefilla) ekkor már létező magját képezik: 
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(16. áldás) 
Lakozzál Sionban Urunk, Istenünk, a te tetszésed szerint, hogy szolgáid 

szolgálhassanak neked Jeruzsálemben. 
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Áldott légy Unmk, mert neked fogunk szolgálni félelemben! 

[Válasz:] Áldott legyen dicsőséges országának neve most és mindörökké! 

(18. áldás) 

Add a te békédet népednek, Izraelnek, városodnak és tulajdonodnak, és áldj 
meg minket mindnyájunkat! 

Áldott légy Urunk, aki békét szerzel! 

[Válasz:] Áldott legyen dicsőséges országának neve most és mindörökké! 

Az áldások után az illatálJozat bemutatása következett. A soros pap 
egyik kezében parázzsal teli serpenyőt, a másikban az illatszerek keverékét 
tartva bement a Templomba, és annak középs6 termében, a Szentélyben az 
illatáldozat oltárán megújította az áldozatot. Új parazsat helyezett az oltárra, 
és rász6rta az illatos keveréket, amely tömjénb6l, ámbráböl, két további, 
kevésbé ismert illatszerb61 (galbanum, füstöl6köröm) és kevés sóból állt. 

Közben az áldozathoz összegyűl t hívősereg kívül várakozott. és leborulva 
ezt imáJkozta: 

Jöjjön el az irgalmasság Istene a szentélybe és fogcuija tetszéssel népe 
áldozatát! 

Miut:ín az illatálJozat bemutatását végz6 pap a Szentélyben befejezte a 
szolgálatot és kijött, a többi pap ott várta 6t a templom lépcs6in. Az összegyűlt 
papok el6ljárója előlépett és felszólította a papságot: 

Ti papok, emeljétek fel kezeteket és áldjátok meg Izrael népét! 

Ekkor következett a papi áldás, amelyben a papok az ároni áldás szövegét 
mondták eI a nép fölött, közösen és kitárt karral: 

Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! 

Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! 

Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget! 
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A közösség az ismert áldással válaszolt: 

Áldott legyen dics6séges országának neve most és mindörökké! 

Ezt követően a papok még egy további, csendes imát mondtak: 

Világ Ura, megtettük azt, amit meghagytál nekünk, teljesftsd, amit megigér
té~ nézz le az égMl, a te szent hajlékodból, és álád meg népedet, Izraelt! 

A papi áldással az áldozatbemutatás első része, az illatáldozat befejező
dött. Ezután következett a reggeli istentisztelet második része, a tamídáldo
zatnak, valamint az étel- és italáldozatnak a bemutatása. Az áldozat 
befejeztével a szolgálatot tevő két pap a márványoltárhoz lépett, ezüst trom
bitával a kezükben. A trombiták hangjára a leviták jelenlévő kórusa énekelni 
kezdett egy zsoltárt. A hét minden napjára más zsoltár éneklése volt előírva (a 
hét első napján, azaz vasárnap a 24., a további napokon sorban a 48., 82., 94., 
8l., 93., szombaton pedig a 92. zsoltár). 

A levita énekesek a papi udvarban, az égőáldozat oltárától keletre egy 
emelvényen ('dukhán') álltak. A kórust mindig legalább 12 tagból álló "zene
kar" kisérte: 9 citerás, 2 hárfás és 1 cintányéros. 

Megbízható hagyomány szerint a leviták énekénél gyermekek is közre
működtek, a legjobb jeruzsálemi családok fiai közül. Ezek a gyermekek nem a 
leviták emelvényén álltak, hanem az emelvény mögött az udvar talaján, úgy
hogy fejeiket a hívők serege az éneklő leviták lábai mögött láthatta. A gyer
mekek nem hangszeren játszottak, hanem énekhangjukkal tették szebbé az 
istentiszteletet. A mély férfihangokhoz kapcsolódva ezek a magas gyermek
hangok színesebbé, szebbé tették a zsoltározást. 
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Kedves Gyerekek! 
(Molnár Ferenc) 

Pr~dik'ci6 

A mai vasárnapon is eljöttünk a templomba, hogy megemlékezzünk 
Jézus haláláró~ feltámadásáró~ és együtt ünnepeljünk testvéri szeretetben. Ezt 
a vasárnapot Szentírásvasárnapnak nevezzük, mert ma van a Szentírás ünnepe. 
Minden szentmisén olvasunk a Szentírásból, de a mai nap különleges nap, mert 
ma közösen és ünnepélyesen hálát adunk Istennek, hogy írásba, könyvbe 
foglalva nekünk adta tanítását. 

Ezt az ünnepet minden évben ilyenkor, szeptember végén tartjuk. Ez 
azért van így, mert most, szeptember 30-án van szent Jeromos egyháztanító és 
szentírásfordító halálának az évfordulója. Szívesen elmondom nektek, hogy 
miért is kapcsoljuk a Szentírásvasárnapot szent Jeromos ünnepéhez. 

Szent Jeromost saját szentjeink között tartjuk számon, mert Pannóniá
ban született, azon a területen, amely ma Jugoszláviához tartozik. Kb. 1600 
éwel ezelőtt élt. Nagyon szeretett tanulni, ezért elment Rómába és a leghíre
sebb tanítómestereknél tanult. Hamarosan olyan nagy tudásra tett szert, hogy 
Rómában a pápa tanácsadója lett, és a Szentírás magyarázására összpontosí
totta tehetségét. De úgy érezte, hogy még mindig nem tud eleget, nem tudja 
elvégezni ezt a nagy munkát. Ezért elment Jézus szülőföldjére, a Szentföldre, 
hogy elzarándokoljon a szent helyekre, és a Szentírás tanítását jobban megért
se, elsajátítsa. Az ott élő szerzetesek hatására magányba vonult. Kiment a 
sivatagba, és egyedül remetéskedett a pusztában. Négy éven át a legszigorúbb, 
önmegtagadó életet élte, hogy testének vágyait megfékezze. A nagy tudós 
durva szőrzsákot viselt lesoványodott testén, ágya a puszta, kopár föld volt, és 
a legsilányabb ételeket ette. Szárnyaló lelke úrrá is lett a testén. 

De a gonosz lélek mégis megkísértette. A képzelete és az emlékezete oly 
éber és élénk volt, hogy mindenre figyelt. És amíg a magányban más egyszera 
ember csak a csendet érzi, a szél zúgását hallja, a virágok nyilását látja, addig 
az ő tudós esze és érzékeny szíve tele volt emlékekkel: látta a híres pogány 
költők történeteiben szereplő csábos alakokat, hallotta azok negédes hangját 
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a puszta csöndjében. Emlékezete, mint egy izgalmas videófilm, elébe vetítette 
az élet gyönyöreit, amelyeket átélt, vagy amelyekről olvasott. 

Ezekből a kisértésekből a Szentírás olvasásához menekült. Olvasta, hogy 
szárnyaló képzeletét lekösse, és tanulmányozta, mert érdekelte. De minél 
tovább olvasta, annál inkább rájött, hogy az Ószövetség eredeti szövegét, 
amelyet zsidó nyelven írtak, nem érti eléggé. Ezért visszament a Szentföldre, 
hosszú évek ig ott élt, és hallgatta, tanulta a nyelvet, hogy a zsidó nyelv minden 
szavát, fordulatát, képét és sajátosságát megértse, megfigyelje. Meg is tanult 
zsidóul alaposan. Ekkor aztán hozzáfogott, és lefordította a saját nyelvére, 
latinra az egész Szentírást. Ez a fordítás abban az időben olyan pontos és jó 
volt, hogy 1500 évig szinte mindenütt ezt használták. 

Tudásáért és az egyháznak tett szolgálataiért kiérdemelte az "egyház
atya" megtisztelő címet. Mivel pedig nem csak tudös volt, hanem példamutató 
keresztény is, az Egyház szentté avatta. 

Itt felmllfatllnk ety naty ívre eliJre fe/írt [héher,! görög, latin és magyar szót, 
pl. [ahaha, héher hetlÍkkel,j agapé (görög hetűkkel), caritas, szeretet, és el
mondjuk, hogy melyik szó mi/yen nyelven van, mit fordított Jeromos héherhől, 
göröghől. (Ha nm táh/a, még jobb ott helyben feUmi.) 

Ugye, milyen érdekes, hogy valaki egész életét egy könyv fordításának, 
tanulmányozásának szenteli? Miért olyan különösen értékes ez a könyv? Ha 
csak úgy kézbevesszük, azt látjuk, hogy ugyanolyan, mint a többi vastag konyv. 
(Megmutat juk a Szentírást.) Ugyanúgy van nyomtatva, ugyanúgy bekötve, mint 
a többi, még a betűk is ugyanolyanok. 

A Szentírás abban különbözik minden más könyvtől, hogy amit ebben 
olvasunk, azt Isten mondja nekünk, általa Isten tanít bennünket. Szent Jeromos 
idejében élt Afrika egyik városában egy másik híres ember, szent Ágoston. 
Fiatalkorában nem volt keresztény, és úgy élt, mint a töhhi pogány fiatalember: 
szabadon és féktelenül. De nem volt holdog. Mindig nyugtalan volt, akármilyen 
jókat evett és akárhogy mulatozott. Érezte, hogy valami fontos hiányzik az 
életéből. Szeretett volna megváltozni, johh ember lenri, de nem volt hozzá 
ereje. Egyszer a kezéhe került a Szentírás, elkezdte olvasni, de nem tetszett 
neki. Sokat olvasott már, sok tudós, szép könyvet, de ez olyan egyszerűnek és 
faragatlannak tűnt számára. Nem is csoda, hiszen a Szentírást tanulatbn 
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Prédikáció 

emberek írták a maguk csiszolatlan nyelvén. Ágoston nem vette észre, hogy az 
egyszerű szavakban és mondatokhan mennyi hölcseség rejt6zik. 

Szépen félre is tette a könyvet hamar, és nem változott az életében 
semmi. Telt-múlt az id<i, és <i eb'Yre szomorúbh és boldogtalanabh lett. Nab-'Yon 
szeretett volna kereszténnyé lenni, a mennyei Aty,íval heszélgetni, de úb-'Y 
érezte, hogy nem szól hozz,í az lsten. E~'Y napon azonhan, amikor a kerthen 
sétált, a szomszédhöl áthallatszott eb-')' kisb-'Yermek éneke. Ezt dúdolta valaki: 
Vedd és olvasd, vedd és olvasd ... 

Ágoston elgondolkozott a szavakon. Nem értette, h0b-'Y milyen ének lehet 
ez. De hirtelen eszébe jutott a könyv, amit olvasás nélkül félretett. Lehet hOb'Y 
azt kellene kézhevenni és olvasni? Hirtelen hement a házha és újböl elkezdte 
olvasni a Szentírást. És akkor egyszerre minden szö és mondat olyan ~zépnek, 
érdekesnek, igaznak tűnt sz,ímára. Csod,ílatos dolog történt: Ágoston megér
tette, hOb')' ennek a könyvnek az eb')·szerű szavaiböl maga az lsten szöl hozzá 
és tanítja 6t. Ezután nab-'Y0n sokszor és örömmel olvasott hd6le. Az élete 
egészen mebrváltozott. Olyan jó keröztény lett behíle, hogy kés(í11l, az egyh,íz 
szentté is avatta. 

Aki jó szakemher akar lenni, annak jöl meg kell tanulni a szakm,ít. Aki 
tudós akar lenni, annak sok-sok kiinyvet meg kell tanulnia. Aki jó ember akar 
lenni és jó keresztény, anna k a Szentírást kell olvasnia gyakran és figyelemmel. 
Mert a Szentírásban lsten elmondott nekünk minden fontos dolgot, ami ahhoz 
kell, hogy becsületes, jó és szeretetreméltó emher legyen hel6lünk. 

;-r :J. il X 
T _o 
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Gyerekeknek 

A lelenc 

Bibelino: Das Findelkind 
(Bibelsonntag 1990, Stuttgart 
Ev/Kath. Bibelwerk, 87-89.0.) 

Kedves Gyerekek! 

Aki ismer engem, jól tudja, hogy sokat vagyok úton a papával. Nem csak 
itthon, Magyarországon, hanem sokfelé járunk, szerte a világon. Szentírást 
viszünk ajándékba azoknak, akik nem tudnak másként hozzájutni. 

A múltkorában Indiábanjártunk. Ott minden egészen más, mint nálunk. 
Egész évben csuda meleg van például. Meg nagyon sok szegényember van, 
még kenyeret se tudnak venni maguknak. Sokuknak nemhogy kicsi lenne a 
lakásuk, hanem mindig a városok utcáin laknak. Ha megbetegszenek, nincs 
pénzük orvosra ... 

No, de ma egy történetet akarok elmesélni nektek. Amikor a papával egy 
zötyög6s úton hajtottunk, eh'Yszer csak egy nagy durranást hallottunk. Biblia
rakományunk, amelyet nagy gonddal elrendeztünk hátul, össze-vissza borult a 
kocsiban. Nem volt mit tenni: meg kellett állnunk. 

Kinyitottuk az ajtót és kiszálltunk. Mindjárt meg is láttuk, hogy mi 
durrant akkorát: az egyik hátsó gumi olyan lapos volt, mint egy palacsinta. 
Biztosan valami éles k6re vagy üvegcserépre hajtottunk. Micsoda pech, mert 
sehol egy ember, aki segíthetne! 

Mivel már a pótkerekünk is lyukas volt, mit tehettünk egyebet, mint 
útnak indultunk, hogy a legközelebbi faluban segítséget kérjünk. Majd egy órát 
kutyagoltunk, míg egy lakott településre érkeztünk. 

Nagy örömünkre a falucska közepén megpillantottunk egy kis templo
mol. Tudjátok, Indiában nincsen ám olyan sok templom, mint nálunk. Ott az 
emberek közül csak kevesen keresztények. 

Mindjárt oda is mentünk a templomhoz. Épp jött kifelé egy ember, mint 
hamarosan megtudtuk, maga a plébános. Barátságosan köszöntöttük, és el
mondtuk, hogy mi is keresztények vagyunk. Szentírást szállítunk, de az autónk, 
sajnos, lerobbanl. A plébános készségesen megigérte: "Egy órán belül hazaér 
a hitoktatónk," - mondta, "az ért valamennyire a kocsikhoz, és van szerszáma 
is. Gyertek, várjátok meg itt nálam'" 
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Gyerekeknek 

Örömmel elfogadtuk vendégszeretetét. Kellemesen hűvös is volt nála. 
Kaptunk teát és üdítőt, és a pléoános közoen elmondott egy történetet: 

Sok évvel ezelőlt, távol innen, egy kis faluoan élt egy asszony, úgy hívták, 
hogy Nagamma. Nagyon szegény volt, és hetevő falatját utcasöpréssel kereste. 

Egyik nap, - amikor Nagamma éppen r,íripakodott egy jáníkel6re, aki 
eldobott egy üres sörösüveget, - arra ment eb'Y férfi, aki Nagammát már régóta 
fib'Yelte. "M iért bosszankodsz ennyire'! - kérdezte az asszonyt. "Nem keresel 
olyan sokat, hogy megérné az ilyesmi a oosszúságot'" - "Azt akarom, hOb'Y az 
utcám tiszta legyen, - felelte az, - akármennyit keresek i~!" 

Tetszett az emoernek a felelet, és egyik este meghívta Nagamm,ít vacso
rára. Az asszony pontosan érkezett: Nagyon jöl esett neki, ho!,'Y eh'Yszer 
rendesen ehetett. 

"Tudod, - szólt a házigazda vacsora után, - Istennek ugyanaz a gondja, 
mint neked. Ki akarja takarítani a szemetet az emberek szivéoííl." - "Igen'! 
Milyen érdekes!" - felelte Nagamma. "Mesélj még nekem errííl az Isknről! 
Hol van ő eb'Y,íltabín'! Nem bítok a szoo,ídoan eb'Yetlen istenszoorocsk,ít sem!" 
- "Hát nem is, - felelte az emoer, - mert én keresztény vab'Yok, és a keresztények 
Istene nem olyan, mint a töooi isten. A mi Istenünket földi szemmel nem is 
lehet látni. V,írj csak, adok neked eb'Y Bioliát. Aooan elolvashatod, hOh'Y az 
emoerek mi mindent tudtak meg az lstenníl." 

Ettől kezdve Nagamma minden nap olvasott a Bioliáoól, amit az emoer
t<il kapott. Ha valamit nem értett meg, felkereste új oarátj,ít, és az mindent 
megmagyarázott neki. Nagamma lassanként kiegyensúlyozottaoo leli, és nem 
kiabált töooé azokra, akik valamit eldootak az utcán. Csak barátságosan kérte 
ííket, hogy tartsák tisztán az utat. 

Egyik reggel, amint szok,ísa szerint söpörte az utcát, az egyik elha!''Yatott 
kertből különös zajokat hallott. Mintha valaki a kemény földoen ásóval gödröt 
ásna. Nagamma óvatosan odament és oelesett a rossz kerítés nyíhísán. És 
valóoan: négy emoer na!,')'ban ,ísott egy gödröt. "Mit csin,íltok, hé!" - kérdezte, 
és áthajolt a kerítésen. Erre az emberek ijedten r,ímeredtek, aztán uccu, 
futásnak eredtek. "Nahát'" - csodálkozott Nagamma. ~Hr éppen vissza akart 
menni söpörni, amikor halk síníst vélt hallani. A gödör felííl hallatszott, amelyet 
az emberek ástak. Gyorsan közeleoo ment, és a sírást egyre joooan hallotta. 
Végre odaért a gödörhöz, föléhajolt és oelenézett. A gödör mélyén egy kisgyer
mek feküldt: az emoerek őt akart,ík elásni. 

Nagamma kivette a síró b'Yermeket és megnyugtatta. Hamar rájött arra 
is, hogy miért akartak ilyen szörnyűséget tenni vele: A kicsinek nyomorék volt 
a szája, olyan. amit nyúlsz,íjnak nevezünk. Az ilyen b'Yermeket sok indiai a 
család és az istenek szégyenének tartja. 
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Nagammában nem éltek már ezek a babonás hiedelmek. Eszébe jutott, 
amit a Bibliában olvasott: Isten feláldozta egyetlen fiát, hogy minden egyes 
embert megmentsen. "Ha Isten feláldozta egyetlen fiát, hogy az embereket 
megmentse, miért ne áldozhatnám fel én is az életem hátralévő éveit azért, 
hogy ezt a gyermeket megmentsem?" - gondolta magában. 

Amit gondolt, meg is tette. Hazavitte a kisgyermeket és fölnevelte. Az 
az ember, aki a Szentírást adta Nagammának, sokat segített neki, és még 
számos más barátja is. 

A kisgyermek száját később megoperálták, és ma már semmi sem látszik 
meg rajta, - fejezte be a történetét a plébános, és közben alig észrevehetően 
megsímította az ajkát. 

Nos, gyerekek, ugye érdekes történet volt, amit a plébános elbeszélt 
nekünk? Milyen rendes egy asszony volt ez a Nagamma! Az autónkat egyéb
ként szépen megjavította a plébános barátja, és másnap reggel mehettünk 
tovább. Boldogan vittük a szentírásokat, hiszen éppen most hallottuk, hogy 
milyen sok jó történik általuk. 
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Szeretettel a kis Jeromos 

A világon éló emberek összesen körülbelül 5000 nyelvet beszélnek. A teljes 
Szentírást eddig 310 nyelvre fordították le, az Vjszövetséget pedig további 696 
nyelvre. A Biblia rövidebb részlete ezenkhül még 901 nyelven olvashat6. A 
Szentírást tehát - részben va~' egészbell - eddig 1907 nyelvre fordították le. fA 
többi 3093 Ilyelvet az emberiségnek CSUpáll egy tizede beszéli.] 
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Gardonyi Geza 

Verbum Domini 

tras a Bibliaba 
(r~szlet) 

Ez a kOnyv a kOnyvek konyve, 
Szegeny ember dragagyongye. 
Egi harmat lankadtaknak, 
Viltlgossag foldi vaknak. 
Bolcsessegnek arany utja: 
Boldog, aki riltalal! 
Szomjas lelkek fomis-kUtja, 
Hoi poharral Krisztus all. 

Ez a kOnyv az orok torveny, 
Kiralyon lane, rabon napfeny, 
Tevelygoknek hiv6 harang, 
Roskad6knak testveri hang. 
Elhagyottnak galambbUgas, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldokl6knak angyalsugas: 
, N e felj: fogd a kezemet ". 

manet in aeternum 
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Ajánlás 

"Egyre közelebb 
a Bibliához, 

megszentelMésünk 
forrásához. 

Huszonöt év tell el az Isteni Kinyilatkoztatásról szóló zsinaLi határozal kihirde
tése óLa, és a ránk váró feladat, hogy a Szentfrást mindenhová eljullassuk, igen nagy 
még. Hogy ezt elvégezhessük, sok er6t nyerünk a szent olvasmányokból, vagyis 
abból, hogy az írásokat lángoló szfvvel hallgatjuk, és elmélkedünk róluk Mária és 
az emmauszi tanflványok példája szerint (Lk 2,51; 24,32). 

Egyre közelebb kell kerülnünk a Bibliához, amely forrása megszentel6désünk
nek, lelki életünknek, az egyházban az igazság és a szeretet által megvalósuló 
közösségnek. A Biblia ébreszLi a külön szenteléssel járó hfvatások kegyelmét. A 
Biblia tllzhely a családi életben, a Lársadalomért való elköLelezellség forrása a 
világiak körében, éllet6 lélek a hiLoktaLásban és a teológiában. 

Ebben az értelemben tanítják a zsinati aLyák: ,.A SzenLfrásnak kell táplálnia és 
irányítania az egész egyházi igehirdetést, mint magát a keresztény vallást is ( ... ), 
mert »hatalma van arra, hogy fölépflSe mIlvét, és megadja az összes szentekkel 
közös örökséget.« [Csel 20,32]" - (IK 21) 

Vatikán, 1990. jún. 14. 

(Levél Albeno Ablondi paspökMz, 
a Katolikus Bibliasrovetség elnökéhez 
Részlet.) 

II. János Pál 
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Bibliaszövetség 

Új módszereket is ki kell alakítani, hogy ezt a bibliaolvasást hatásosab
bá tegyük. 

A Biblia olvasásának és magyarázatának kiváltságos helyei a kisközös
ségek. Képezni kell olyan vezetőket, akik ilyen közösségeket irányítani 
tudnak. Vegyesvallású környezetben támogassuk olyan báziscsoportok 
kialakulását, amelyekben a tagok képesek az emberi problémákat és 
értékeket a Biblia mellett más szent iratok fényében is átgondolni. 

A liturgikus ünneplés egésze váljék az Ige hirdetésévé. Ezért a 
következőket javasoljuk: 
- válasszunk olyan szövegeket, amelyek figyelembe veszik a konkrét 

életet; ne hanyagoljuk el az Ószövetség, főként a prófétai és bölcses
ségi irodalom könyveit. A vasárnapi olvasmányok rendjét ebben a 
szellemben felül kellene vizsgálni; 

- ünnepet soha ne tartsunk homília vagy valamilyen másféle írásmagya
rázat nélkül, mert az Ige csak az értelmezés által hatol be az emberi 
szivbe; 

- a liturgikus énekeket hassa át jobban a Biblia szelleme; 
- a liturgikus nyelv tükrözze a Biblia képeinek gazdagságát Istennel, az 

emberrel, a teremtett világgal kapcsolatban. 
Hogy ezeket a célokat elérjük, újra hangsúlyozzuk a biblikus hétvé

gék, hetek, hónapok vagy évek jelentőségét a plébániák és egyházme
gyék életében. 

Biblikus lelki napokat, lelkigyakorlatokat kell szervezni a papság, a 
szerzetesek és a világi hivek számára. Hasznos lenne, ha ehhez olyan 
anyaggyüjteményt állftanánk össze, amelyet egy-egy egyháztartomány
ban bárhol felhasználhatnánk. 

A keresztény családi életnek egység- és erőközpontja Isten Szava 
legyen. A közös családi imát Isten Szava olvasásának, átelmélkedésé
nek alkalmává kell tenni. 

A családi élet különböző eseményeit a Biblia fényében kell értel
mezni. E célból a plébániákon a családos csoportok vezetőit külön 
kiképzésben kell részesíteni. 

A keresztény közösségek: egyházközségek, egyházmegyék, egyház
tartományok mind azzal a lelkülettel hallgassák Isten Szavát, hogy 
áthassa őket az evangélium szelleme. A Biblia üzenetében szereplő 
metanoia, megtérés által olyan Egyháznak kell megszületnie, amely 
kevésbé klerikális, jobban igazodik a világi hfvek körülményei hez. 

(Székely Istvánfordltása) 
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Bibliaszövetség 

A IV. világkongresszus 

Június 23-án délelótt szálltunk fel a gyulafehérvári segédpüspök 
atyával (aki "civilben" biblikus tanár) Ferihegyen egy MALEV géppel, 
hogy a földgolyó túlsó felén részt vegyünk a Katolikus Bibliaszövetség 
4. világkongresszusán. Frankfurtban már népes kis csoport, mintegy 
20-25 fó, a többi európai bibliaközpont vezetóje várta az indulást. 
Többségük régi ismerós, hiszen húsz éve rendszeresen találkozunk a 
közép- és keleteurópaiakkal. Némi büszkeséggel konstantáltam, hogy 
én vagyok az egyetlen a csapatban, aki már 1971-ben az olaszországi 
Rocca di Papa-n is ott voltam, a legelsó ilyen rendezvényen. A többi 
országok képviselói hozzám képest mind később kapcsolódtak be ebbe 
a munkába. 

A hatszáz személyes világjáró repülóben szinte még egy futballpálya 
is elféme, ha nem volna telezsúfolva székekkel és tarka-barka, fontos 
emberekkel, akiknek valamiért megérte megvenni a 100,000 Ft-os 
repülójegyet (persze dollárban). Kellemes hangulat, filmvelités, kitűnó 
élelek, udvarias kiszolgálás. Egyesek olyan jól érzik magukat, hogy 
némi dulakodás is kerekedik; a fószereplót Madridban a rendórség 
veszi pártfogásba. 

Mert Madridban leszáll unk üzemanyagért, hogy a nagy gépcsoda 
egyhuzamban átrepülhesse az óceánt. Aki nem akar másfél órát a 
gépben unatkozni, azt beterelik a továbbutazók várótermébe (hogy ott 
unatkozzék). Szép Spanyolhon, hiába töltöttem itt jó másfél órát, nem 
láthattam belóled mást, mint a repülóterek szokványos emlékboltjait! 

Az Óceán nem látszik, mikor továbbindulunk, csak fehér 
felh6sz6nyeg, kilóméterekkel alattunk. Megyünk a Nap után. Már 
régen elmúlt éjfél (európai idó szerint), de a Nap még sokáig nem tud 
megszökni elóiünk. Csak 7-8 óra elteltével köszönt be a sötétség, 
amikor már a Mexikói öböl felett járunk. 

Haiti ~zigetén (pontosabban a szigetnek azon a felén, amely nem 
Egyesült A1lamok: Santo Domingo-ban) újabb pihenó, immár az éjsza
kában. Gépünkb61 kilépve az az érzésünk, hogy szaunába kerültünk: 
forró levegó, maximális páratartalom. Nem túi kellemes a szllk folyo
són sem, ahová a felüdülésre vágyó, elgémberedett utasokat terelték. 

Még két óra repülóút, és végre, életem leghosszabb (33 órás) 
napjának elmultával elénük uticélunkal. Kolumbia fóvárosában, 8ogo
tában vagyunk. Óránk reggel nyolcat mutat, de itt még csak most múlt 
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éjfél. Várakozunk még egy órát, hátha megtalálják cseh barátunk 
csomagját, de mindhiába. (Csak két hét mulva került eló, a visszautazás 
előtti napon. Addig az aktatáskájába tévedt, szakös ruhatárral kellett 
beérnie.) 

Nagy csalódás számomra, hogy nem trópusi hőség fogad, pálma
erdő, majmok és kaktuszok. Meglehetősen havös a levegő, mert 2600 
méter magasan vagyunk az Andok tetején. Nálunk, Európában örök hó 
és jég, gleccservilág volna ebben a magasban. 

Az egyik csoporttal a redemptoristák szemináriumában kapok szál
lást. Vacogó hideg, persze ftltés, az nincs (télen sincs, nemhogy június
ban. Igaz, tél sincs, csak örök tavasz). A fáradt hadnak nincs 
szerencséje: elromlott a vízvezeték, nem lesz esti mosakodás. 

De a házigazdák nagyon kedvesek: a rektor, a gondnok, a szolgála
tunkra visszajött kispapok. Szeretetük és a felkfnált üdítő k, gyümölcsök 
elhesseget ik rosszkedvünket. 

A szegényes kispapcellában hamar pótolni kezdjük tetemes alvás
adósságunkat. Igaz is, még csak éjfél múlt, pedig délelőtt óta másfél nap 
telt el. 

Az első nap még szabad, felderít jük hát a világnak ezt a részét. 
Persze csak a bátrabbak, mert házigazdáink óva intenek a magános 
városnézéstől. Rablás, fosztogatás, kábítószer-csetepaté mindennapos a 
városban. (Egyik társunk rajta is vesztett: három fickó nyomozó-igazol
vánnyal felszerelve igazoltatta, majd az ellenőrzésre átadott pénztárcá
val egy szempillantás alatt megléptek.) 

De miután állítólag nem ölnek, csak rabolnak vagy fosztogatnak, 
mégis körülnézek a nyolcmilliós városban. Tengernyi nép, autó és 
buszáradat. A buszokban kereszt, Jézus Szive kép. Ott szállsz le és fel, 
ahol eszedbe jut. Lehet, hogy éppen a belső sávban a száguldó autók 
között. A busz mögött pedig unottan vár a többi autó - és persze 
harsányan tülköl. 

Van a városban minden: sok szép templom, barakk-negyed, szentély 
(élő) indián istenséggel, (rnok utca (százával ülnek az írnokok és várják 
az analfabétákat); lehet a főutcán lámabáton lovagolni, kábftószert 
venni, vagy sok-sok egzotikus gyümölcsöt; a múzeumban pedig megcso
dálhatjuk az inkák aranykincsét (legalábbis azt a keveset, ami megma
radt belőle). A lakosság (és a kultúra) spanyol-néger-indián keverék; 
igazi indiánt "poncsó"-ban (kendőkabál) alig lehet látni. (Az "indián" 
szónak becsmérlő értelme van: elmaradott, maveletlen. Jobban szeretik 
azt, hogy "vidéki".) 
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Hétfőn kezdődik a 70 ország 200 küldöttének kongresszusa. Termé
szetesen szentmisével. Az egész világ jelen van a föld minden részéről 
összesereglett püspökök, papok, nővérek, világi férfiak és nők közös 
imájában. A különös élményt még fokozza az is, hogy a szentmisét 
naponta más-más csoport készfti elő és alakftja. 

Az indiaiak miséjében talán a felajánlás a legszebb: a kenyér és a 
bor mellett az ünnepélyes felajánlási menetben virágkoswrút, illatos 
mécseseket és gyertyákat is visznek. Az afrikaiak dobbal, tánccal kö
szöntik az Urat, s a tam-tam hangjára titokzatos nyelven frt éneket 
zengünk. A bűnbánati szertartás itt nem a megswkott bánatima: a 
tágas templomhajóban megjelennek a gyóntató papok, és aki úgy 
gondolja, ott helyben, mise alatt elvégzi gyónását (a miséző papokkal, 
püspökökkel az élen!). Kissé meglep sokunkat, amikor úrfelmutatás 
alatt a csöndben egy elnyújtott, éles vijjogás hallatszik (egy néger apáca 
a tettes, aki egyébként egész szimpatikus jelenség). 

Az európaiak miséjében világiak (köztük nők) is állnak a miséző 
papok között és velük mondják a kánon szövegét. Az amerikaiak 
napján Miatyánk után mindenki mindenfelé körbejár a jelenlévők 
között, és mindenki mindenkit személyesen köszönt: kitől bocsánatot 
kér, kit meg bensőségesen üdvözöl. 

Szentmise után délelőtt és délután folyik a tanácskozás. Néha 
szükebb csoportban (ezek közül egyik a keleteurópaiak csoportja, 
köztük első fzben egy litván atya), máskor földrészenként, és ismét 
máskor mindannyian együtt, a jól előkészített menetrend szerint. A 
megbeszélések, előadások nyelve angol, francia és spanyol. A többség 
mindegyiket megérti, de azért fordítják is. Sz(1kebb körben a könnyebb
ség kedvéért gyakorta előkerül a német, az olasz. 

Két hét alatt három fő feladatunk van: tájékoztatni, megismerni 
egymást; felülvizsgálni a világszervezet alapszabályát és szervezetét; 
ünnepélyes zár60krnányban meghatározni a legfőbb tennivalókat. 

Miközben egymás beszámolóit hallgatjuk, különös érzés rácsodál
kozni arra, hogy mennyire más minden ország és földrész egyházainak 
helyzete, mennyire mások az egyes népek gondjai, - és valahol a 
mélyben mégis mennyire ugyanawk. Korlátozások amohamedánok 
között, éhség és járványa harmadik világban, tanácstalanság és létbi
wnytalanság a volt szocialista országo\cban, érdektelenség a jóléti 
társadalmakban (Svájc: "miért kell engem megváltani, hisz mindenem 
megvan!?") - mennyire más akadályok a bibliás kereszténység útjában, 
és mégis mennyire ugyanawk. 
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A vidékenkénti csoportok összegzik a beszámolók lényegét, ismer
tetik a földrészek csoport jaiban, majd a legfontosabb dolgok eljutnak a 
teljes ülések elé. Több nap munkája nyomán lassan kikristályosodnak a 
legáltalánosabb problémák, a legsürgetőbb feladatok, a legcélrave
zetőbb módszerek. Éjjel dolgozik a stáb, írja a fogalmazványt, ami 
azután az összes résztvevő elé kerül. írásban is, szóban is: Mondatról 
mondatra felolvassák a 17 oldalas dokumentum-tervezetet, és mondat
rói mondatra, bekezdésről bekezdésre szavazunk: jó - nem jó - módo
sítsd. 

Három nap, kétszeri olvasás, - végül kész a szöveg, mely irányelv a 
következő hat esztendőre, ajánlás és javaslat a világegyháznak, főpász
toroknak, munkatársaknak és a híveknek. A lényeg: Uj evangélizálás a 
jelenkor új körülményei között. Kitartó és következetes fáradozás 
azon, hogy a mai, kiüresedett és szétzilált világban Isten Szava hatéko
nyan formálhassa és teremthesse újjá a társadalmak, nemzetek, közös
ségek és az egyes emberek életét. 

Utolsó nap, utolsó szentmise: hálaadás és dicséret. Felajánláskor az 
egyes földrészek képviselői jelképes ajándékot hoznak. Számomra a 
legszebb és a legfontosabb az a magyar nemzeti szín O szalaggal átkötött 
tégladarab, amely egy leomlott falat jelképez. Nem vagyok egyedül 
ezzel az érzéssel, hiszen mindenkiből érződik a megkönnyebbülés, hogy 
a világ megszabadult egy szerencsétlen rémálomlól. 

Két hét után hazafelé háromnegyedére zsugorodik a másfél napos út 
(de nem a fáradság!). Átszálláskor rácsodálkozom a MALÉV gépre: a 
földrészek között száguldozó gépóriáshoz képest kicsi játékszernek 
tOnik. Kisebb és szegényesebb, de nekem kedvesebb, mert ez már egy 
darab Magyarország. 

A gyulafehérvári segédpüspök most is mellellem ül. A csöndben a 
világnak arra a kis részére gondolunk, ahová hazavárnak bennünket 
munkatársaink, gondjaink és feladataink. És tudjuk, hogy nem egy 
dübörgő gép: a világegyház felénk sugárzó szerete, a terveit ránkbfzó 
Isten ereje visz bennünket célunk felé. 

Tarjányi Béla 
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Heinz Schürmann 

Jézus születése (Lk 2,1-7) 
(Das Lukasevangelium, 
Herder, 1969,98-106. o.) 

tnismag)'anizat 

ITörtént pedig azokban a napokban: Augusztus császár rendeletet bocsátott ki, 
hogy frják össze az egész földkerekségeL zEz voll az e/s6 összeirás; akkor történt, 
amikor Sziria kormányzója Kvirlnusz voLL JEI is ment mindenki a saját városába, 
hogy feUratkozzék. 4Elment József is GaJileábó~ Názáret városából Júdeába, Dá· 
vid városába, amelynek Betlehem a neve, • mert Dávid házából és nemzelségéMI 
származott ., shogy feliratkozzék, Máriával, a feleségéve~ aki gyermeket várt. 7lJr
tént pedig, miközben ott voIlak.· Betellek [Mária] napjai, hogy megszillje gyermekiL 
7Megszillle e/s6szil/(jtt júU, pólyába takorta és jászolba fektette, mert nem talJJhak 
helyet a suillásoTL 

[1] Az "azokban a napokban" kifejezést a póféták használ ták, 
amikor az Isteni szabadítás idejéről beszéltek; Lukács ezzel a kifejezés
sel burkoltan azt jelzi, hogy ez a nagyszerd esemény fme most érkezett 
el. - Lukács nem akarja az esemény időpontját meghatározni ill. 
közölni. Augusztus és Kvirínusz emU tése arra szolgál, hogy Jézus 
születését olyan történeti tényként terjessze elő, amely az egész világ 
történetébe illeszkedik, és - világtörténeti jelent6ségd (vö. Csel 26,26: 
"ez nem egy sarokban történt". Lukácsnál Jézus az egész emberiség 
Megváltója!). Lukács hitvédelmi szempontja: Jézus születése a római 
birodalom történetébe zavartalanul illeszkedő esemény. 

Az összefrásról két okból esik szó: 1. Jézus szülei emiatt mennek 
Betlehembe, ahol a Megváltónak születnie kell (Mik 5,1); 2. Jézus 
születése az összefrás által a birodalom történetének részévé válik. 
Jézusban nem csak a zsidóság reményei teljesednek be: Ő az egész világ 
számára született. 

[2-3] Mivel Augusztus idejében több népszámlálás is volt, Lukács 
ezt "első" -nek mondja. Nehézségek: 1. más történeti források nem 
emUtenek olyan népszámlálást, amely az egész "földkerekségre" kiter
jedt volna; 2. az emberek összefrását nem ,,saját városukban" végezték; 
és 3. Josephus flavius történetfró szerint ez a bizonyos (P. Szulpfciusz) 
Kvirínusz ezen a területen csak Kr. u. 6 körül tartott népszámlálást. 
Lukács talán pontatlan? 

1. Augusztus új adórendszert vezetett be, emiatt minden 14 évben összefrást 
tartott. Ennek Egyiptomban és Galliában is vannak emlékei. Az ún. Ankarai 

9 



frásmagyarázat 

EmlékmIl felfrata (11,2-11 sor) tanúsftja, hogy 746-ban (ab Urbe condita, = Kr.e. 
7-ben) is volt összefrás. 

2. Az összefrást az egyes terOIeteken a helyi sajátosságoknak megfelel6en 
folytallák le. Más források is beszélnek olyan esetekn'll, amikor az embereknek 
származási helyOkre kellett utazniuk. Palesztfnában a helyi hagyományok és a 
törzsi szokások megkOVetelhették az összefrásnak ezt a módját. 

3. a./ Lehetett-e Palesztfnában római népszámlálás még Heródes idejében 
(meghalt Kr.e. 4-ben)? Igen, ez végeredményben elképzelhet6, hiszen Heródes 
nagy mértékben filggött a rómaiaktól. Josephus feljegyezte, hogy Heródesnek 
Kr.e. 7-ben a császár iránt hIlségeskOt kellett kivennie alattvalóitól. b./ Kvirfnusz 
Kr.u. 6-ban volt Szíria kormányzója (Josephus szerint). Tudjuk viszont, hogy már 
Kr.e. 12-t61 is tevékenykedett Közel-Keleten, fgy pl. Apameában végrehajtott egy 
összefrást is. Elképzelhet6, hogy ebben az id6ben közremllködött egy palesztínai 
népszámlálásban is. e./ Lehetséges, hogy Heródes (a rómaiaktól függeUenill) 
végzett országában népszámlálást, és Lukács ehhez hozzákapcsolja Kvirfnusz 
nevét (aki valóban tartott összefrást, de csak Kr.u. 6-tól). 

Lukács tehát "Augusztus császár" és az "egész földkerekség" össze
irásá-nak említésével világméretű távlatot nyit meg, és kifejezi Jézus 
születésének egyetemes jelentőségét. Jézus Lukács szerint nem csak a 
választott nép által várt és a próféták által igért Messiás, hanem olyan 
valaki, akiben teljesednek a világ népeinek kimondott és rejtett vágyai. 
Ezért majd a ll. versben sem megváltó "Krisztus" -ként (»fölkent«, 
Messiás) mutatja be az újszülöttet, hanem mint a kozmosz és a 
történelem "Küriosz"-át, Urát, akit várnak a pogány nemzetek. A 
"nagy örömet" sem Izraelnek, hanem minden népnek hirdetik (tO.v.); 
hasonlóképpen a béke is "minden jóakaratú ember" osztályrésze 
(14.v.). 

[4] Hogy József ki volt és hol lakott, azt az 1,26-27 után már nem 
szükséges rész1eteznÍ. Betlehem eredeti jelentése "Lahamu [isten] há
za"; a "kenyér háza" későbbi, népi szófejtés. A várossal kapcsolatban az 
evangélista számára az a fontos, hogy ez Dávid városa; Józsefnek nem 
szülővárosa, hanem, ami ennél fontosabb: családjának származási he
lye. Jézus messiási méltóságával kapcsolatban ugyanis ezek a bizo
nyítékok: a dávidi leszármazás (természetesen Józsefen keresztül), és a 
betlehemi születés ténye Mik 5,1-nek megfelelően: "És te, Betlehem ... , 
belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelben. Eredete az ősidőre, a 
régmult időkre nyúlik vissza." 

[5] Az elbeszélés szemmelláthatóan úgy beszél Józsefről és Máriá
ról, mint akik már összeköltözlek (vö. Mt 1,24: "magához vette"); a kor 
erkölcsei szerint jegyesek nem utazhatnának igy együtt. Ezt a tényt 
juttatja kifejezésre egyes kéziratokban a "feleségével" kifejezés (a 
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"jegyesével" helyett); lehet, hogy ez állt eredetileg a szövegben, de 
zavarónak találták és kijavftották. - Az elbeszélés nem indokolja meg, 
hogy József miért vitte magával Máriát (a szövegből nem derül ki 
egyértelmúen, hogy Máriát összeírják-e); Lukács feltehet6en arra gon
dol, hogy az asszonyokat is összeírják. 

[6] Lukács számára közömbös körülmény az, hogy nem találtak 
helyet a szálláson (egyébként sem beszél üldöztetésekről és viszontag
ságokrói, mint Máté, vö. Mt 1,12: József töprengése; Mt 2: Heródes 
álnoksága, menekülés Egyiptomba, gyermekgyilkosság; Mt 2,22: félnek 
Arkelausztól). Lukácsot csak az érdekli, hogy megérkeztek a városba, 
amely a jövendölésben szerepel. 

Lukács és Máté eléggé eltér6 leírása alapján sejthetjük, hogy a betlehemi 
szOletés már az evangéliumok elkészülte el6tt is szerepelt a keresztények elbeszé
léseiben. A lukácsi leírás keretében viszont szemmel láthatóan gondot jelent az, 
hogy hogyan lehet ezt összhangba hozni Jézus názáreti származásával, amely 
egyébként állandóan jelentkezik az igehirdetésben (Mk 1,9.24; 10,47 pLk; 14,67 
pMt; 16,6; Lk 4,16 p; Mt 21,11; Jn 1,45k; 18,5.7; 19,19; Csel sokszor). E 
problémát hidalja át az ösSzeírás mozzanata. Betlehemnek ugyanis fontos szere
pe volt a Dávid-fiúság alátámasztására. 

Vajon a betlehemi szOletés történetét a Mik 5,1-MI alkották meg, vagy a 
betlehemi szilletés ténye teremtette meg a Mik 5, l alkalmazásának szerencsés 
lehet6ségét? A Mik 5,1 messiási énelmezésér61 (vö. Mt 2,5) - számos kés<5bbi 
rabbinista tanúságtétel ellenére - sem kell azt gondolnunk, hogy ez már Jézus 
korában is általánosan elterjedt énelmezés volt. Ezén nem bizonyítható, hogy az 
elbeszélést a jövendölés alapján alkották volna meg. Annál kevésbé, mivel a 
biztosan igen korai 2,22-38 is azt feltételezi, hogy Jézus JerulSálem közelében 
szOletett. 

[7] Ezt a rendkívül fontos eseményt egészen egyszerű szavakkal 
mondja el az elbeszélés, hogy semmi el ne homályosítsa a tulajdonkép
peni mondanivalót. Hiszen kezdettől fogva a prófétai igéret fényében 
áll előttünk minden, és kiviláglik belőle a beteljesedés gondolata. Az 
"eIs6szülött" kifejezés is az újszülött jelentőségét juttatja kifejezésre. A 
szövegkörnyezet értésünkre adja, hogy Jézus eleve, els6szülött voltából 
kifolyólag is Istennek szentelt személy (Kiv 13,12; 34,19; vö. Lk 2,23). A 
dávidfiúság és a betlehemi születés motívumával együtt azonban az 
elsőszülöttség még többet mond: Jézus mint elsőszülött dávidutód 
eleve várámányosa a messiási méltóságnak (vö. az angyal igérete, 
1,32k). 

A gyermeket bepólyáuák és jászolba fektetik. Ezt csupán a pászto
roknak adott jel előkészítéseként szerepel itt; eszerint (12.v.) a pászto
roknak egy nem régen született kisgyermeket, "pólyásbabát" kell 
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keresniük. Mint jel, a jászol a legfontosabb, a pólya már kevésbé, és 
legkevésbé jelentős a születés helye. Híres emberek születése kapcsán a 
zsidók szívesen beszéltek szokatlan dolgokról (Id. Mózes a kosárban, 
Kiv 2,3). Egy újszülött, aki jászolban fekszik, elég különös jelenség: ez 
már eleve fölvetheti a kérdést, hogy mire hívatott ez a gyermek (vö. 
1,66), hiszen az ilyen helyzet talányos és paradox. A jászol-kép tehát 
nem a gyermek szegénységét és kivetettségét akarja kiemelni. Az 
egyszertl, nyitott sz~y e különös látvány alapján ráérezhet az igéretes, 
különleges jövőre: Udvözítő és Krisztus - egy jászolban (a paradoxon a 
Lk 1,32k fényében még kiáltóbb). Mindez nem tárja fel, csak érzékelteti 
Isten üdvözítő tervének titokzatosságát és a gyermek különös titkát. 

A jászolt gallyakból és agyagból vagy agyagból és kövekb61 készfteu etet~á
lyúnak képzelhet jOk el a földön vagy kissé megemelve a falhoz er6sftve; barlang
lakás esetén a kőfalba vésett mélyedésként; semmiképpen nem lábakon álló 
faalkotmány: ilyen nincs Palesztfnában. 

Hol volt ez a jászol? MindenekelőU kérdés, vajon a szövegben szereplő 
,,szállás"-t (gör. katalOma) nyilvános fogadónak (mint pl. Kiv 4,24; 1 Sám 1,18; 
Jer 11,8) vagy magánlakásnak (mint pl. Mk 14,15 P Lk 22,11) kell gondolnunk. 
Lukácsnak egyébként van kOlön szava az e~re (gör. pandokheion). Nehéz 
elképzelni, hogy ennek a forgalmas utaktól távoli városkának igazi fogadója (kán, 
karavánszeráj) lett volna, legfeljebb valami kis helyiség szOkség esetére. Egyéb
ként a pásztorok sem fogadóban keresnének egy jászolt; a jászol az ő világuk 
része. (A szöveg természetesen nem mondja és nem is sugallja, hogy a jászol a 
pásztorokhoz tartozott volna; a pásztorok nem voltak szOkségszenlen betlehemi 
lakosok.) - A szokatlan megoldás, hogy jászolt vesznek igénybe, szOlethetett 
abból is, hogy nem volt kéznél bölcső ill. szabad fekvőhely a gyermek számára. 
Vajon a "nem volt nekik hely" nem azt akarja (elég szerencsétlenOl) kifejezni, 
hogy más megoldást nem találtak a gyermek számára? Ez esetben a szállás 
mégiscsak e13 egyhelyiséges magánház lehetne, amelynek egyik felében az állatok 
tanyáznak. Igy a bepólyálás után kézenfekvő lenne a jászol igénybevétele. Viszont 
akkor a 7. versben azt kellene mondani, hogy "nem volt neki hely". A "nem volt 
nekik hely" feltehet6en Máriát és Józsefet is magában foglalja, tehát egy 
túlságosan is benépesOlt (nyilvános) fogadóból való kiutasftásra utalhat: a szOlés 
előtt álló Mária számára nem lehetett megfelelő környezet. 

A szállás (kataIOma) ellentéte eszerint vagy a szabad(ég), vagy egy közeli 
istálló. Ha igaz az, hogy az elbeszélés bizonyos részleteiben alkalmazkodik a Mik 
5,1-hez, akkor fölmefOlhet a gyanú, hogy inkább a szabad égre kell gondolni a 
Mik 4,9-10 alapján (mely Siont egy szOlő asszonyhoz hasonlítja): "És most fme, ki 
kell menned a városból, és lakni a mezőn". Viszont a 15.v. határozottan 
megkOIOnbözteti a "pásztorok földjét" Betlehemtől, a szOletés helyétől. Ezért a 
szabad ég helyett helyesebbnek látszik mégis istállóra vagy barlangra gondolni. A 
szövegben semmi nem utal arra, hogy a kérdéses hely barlang lett volna, de ez a 
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feltételezés igen kézenfekv6 egy olyan hely esetében, mint &:t1ehem, ahol 
számos barlang volt, melyeket kés6bb istállóként használtak. 

A helyi hagyomány, melyet a 2.sz. közepéig vezethetünk vissza, Jézus szüle
tését egy barlagba helyezi, amelyre Konstantin császár kés6bb bazilikát épített 
(Euszébiosz, KonstÉI 3,41k). Jusztfnusz (Trif 70,1) a városon kfvül ismert egy 
istállót; Jakab Protoevangéliuma (17k) és Origenész (Kelsz 1,51) pedig a &:t1e
hembe vezet6 út mentén. Juszt(nusz még pogány volt, amikor itt járt; a barlangot 
a (LXX) Iz 33,16-tal hozza összefüggésbe; innen azonban aligha eredhet az a 
hagyomány, hogy Jézus barlangban született. Az egyházatyák szerint Betlehem
ben volt egy Tammuz (Adonisz) szentély. Lehet, hogy ezt Hadriánusz vagy 
Déciusz éppittette, hogy a keresztények által tisztelt helyet elvegye t6lük? Vagy 
kés6bb a keresztények vettek birtokba egy pogány szentélyt? Mindkét feltétele
zés lehetséges. 

Egyiptomi emlékek 

Az egyiptomi keresztény és moszlim lakosság körében számos helyi hagyo
mány él a Szent Család egyiptomi tartózkodásával kapcsolatban: 

A Szent Család Tanisz pusztáján keresztül el6ször Bilbaisz városába érkezett 
(ma mohamedán falu), majd a Zagazig melletti Bubasztéba. Itt ellenségesen 
fogadták 6ket, ezért tovább mentek dél felé Ón városába (= a bibliai Bét-Se
mes), a mai Matarie (Kairó városnegyede) környékén. Innen átkeltek a Babilon 
nevezetIl er6dítményen (Kairó óvárosa): erre vezetett ugyanis az út dél felé, 
Fels6-Egyiptomba. Meadiban (Kairótól 12 km-re) a Nfluson vitorlás hajóra 
szálltak. Józsefnek itt el kellett adnia az aranyat, tömjént és mirhát, hogy 
kifllethesse a vileldfjat. 

Számos helységhez és helyszfnhez filz6dnek a Szent Családdal kapcsolatos 
elbeszélések. fgy Deir al-Ganuszban úgy tartják, hogy Jézus megáldotta kút juk 
vizét és ivott bel6le; az al-Bahnasza-i (= Okszirehinehusz) mosziimok szerint 
Jézus menedéket talált náluk a Korán 23. súrája szerint: "Mária és az 6 fia jellé 
vált; menedéket adtunk nekik egy csöndes és vízben b6velked6 dombon." Kopt 
elbeszélés szerint mikor a Szent Család a Nfluson a D-L.Sebel't Tair sziklája alatt 
haladt el, a szikla majdnem rázuhant a hajójukra. Mária nagyon megijedt, de 
Jézus kinyujtotta a kezét és megtartotta a szilát: keze nyoma máig látszik a 
sziklában. 

Egyiptomban 6sid6k óta minden évben százezernyi keresztény és mohame
dán zarándokol a Deir el-Moharrak-i Szent Szllz szentélyébe, ahol a Szent Család 
hal hónapig id6zött. 

Amikor Heródes meghalt, visszatértek Paleszt(nába. Közben ott is megpihen
tek, ahol ma az Abu Szarga templom áll Kairó óvárosában. 

(I.H.DalnUlis, Bible et Terre Sainte, 1968/12, 13-14.0.) 
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Betlehem 

H.V. Morton: 

Az Üdvözítő nyomában 
(Palladis, 1937, II, 
145-155.0.) Részletek. 

Az út egészen olyan volt, mint a többi utak Palesztinában. Az ég, 
mint valami forró katlan fedele, borult reá. Az olajcserjék között 
ugráló szöcskék halk koppanása állandó ritmusa volt a hőségnek. 

Mészkőpor födte vastagon a vidéket, könnyű, fehér por, melyet a 
szamarak patkója felhőkben kavart föl az úton, üe a tevék könnyű lába 
alig mozdította meg. Ezek a hatalmas, idomtalan állatok olyan neszte
lenül mozognak, mint az árnyék. Fehér kőfalak emelkedtek az út 
mindkét oldalán. Mögöttük a kőterraszok, melyeken olajfaültetvények 
zöldeltek, egyre magasabbra hágtak a sötétkék ég felé. Kis, barna, 
békafejű gyíkok laktak a kőhasadékokban. Ki-kijöttek, hogy sütkérez
zenek a napon, mondulatlanul, akár egy-egy kis kődarab. Csak a torkuk 
lüktetett. Néha egészen közel tudtam lépni hozzájuk és szinte meg
érinthettem volna valamelyiket egy olajfaággal, de akkor egyszerre, 
mintha ostorral pattintottak volna egyet a porban, eltdntek és nem 
voltak sehol. 

A hőség ideges feszültséggel feküdt rá a világra. Minden kis zaj 
bántó és éles lett, kivéve a szöcs kék halk, zörgő zaját, ami a meleg 
ritmusa volt a fülemben. Egy pásztorfiú fújta sipját valahol a dombok 
között. Ugyanazt az őrjitő kis dallamot játswtta egyre, aminek se eleje, 
se vége nem volt. ( ... ) 

Mint ahogy mondtam, az út egészen olyan volt, mint a többi utak 
Palesztinában. De valami mégis mássá tette ... Ez az út a Betlehembe 
vezető úL. ( ... ) 

Amint mentem Betlehem felé, emlékeztem gyeremekkorom álmai
ra: tiszta fehér hó alá süppedt mezőt láttam, ahol prémbundába burkolt 
pásztorok virrasztottak nyájaik mellett, a fagyos levegőben fénylő 
csillagok alatt. Kicsi istálló is volt itt, ahol az állatok topogtak és meleg 
lehelletük párává lett a levegőben. Külön, az egyik sarokban, a jászol 
mellett, arany karikával a feje körül ült az Anya, és ölében tartotta a 
Gyermeket. Valahonnan messziről ezüstszavú harangok szóltak. .. 
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Nagyon jól tudtam, hogy ez csak álomkép. A magam külön kis 
Betlehemje. Sok mindenb61 tevódött össze, a karácsonyi levelezőlapok
ból, amelyeket gyermekkoromban kaptam, képekb61, melyeket öröm
mel nézegettem, mielőtt úgyszólván olvasni tudtam, az áhftatból és 
sóvárgásból, melyet a hideg észak érez Jézus története iránt. Minden 
keresztény nemzet a maga nyelvén meséli el Jézus születését és a maga 
módján helyezi el a jászolban ... A nagy középkori festők saját szülőha
zájukat festették meg Betleh~mnek, saját nemzetük és koruk népét, 
mintha azok éltek volna az Udvözftő körül. És mi, akik Európából 
érkezünk Palesztfnába, úgy érezzük, mintha valami varázslatos biroda
lomból érkeznénk a valóság kopár sziklái közé. 

Csöndesen mentem előre a nyomasztó, levegőtlen hőségben és fájt a 
szfvem, hogy búcsút kell mondanom ennek az álomképnek. A betlehe
mi fehér, poros út pedig, mintha tözön keresztül néztem volna, reszke
tett a forróságban a magas mészkőfalak alatt, és a szürke, csenevész 
olajfák levelei közt mintha kemence forró lihegése csapott volna át... 

Olyan helyre értem, ahol néhány fa árnyékot vetett az útra. A fák 
alatt ősrégi kút állt, kővályúval, hogy a pásztorok és tevehajcsárok vizet 
merfthessenek állatai knak. 

Ennek a kútnak, mint annyi helynek ebben az országban, több neve 
van. Vannak, akik Mária kútjának hívják, mert a legenda szerint a szent 
család, miután öt és fél mérföldet gyalogolt a Betlehem és JeI"lmiálem 
közötti úton, iu megpihent és ivott a vizébóL Nevezik a Csillag-kútjának 
is. Mondják, hogy a három napkeleti bölcs, Betlehembe utazván, elveszf
tette szem elől a csillagot és, mikor ehhez a kúthoz érvén, swmjukat 
csillapftották, újra megtalálták, amint ott ringott lent a vízben. ( ... ) 

Amint a messzi mélység repedezett szikláit és a víztelen moabita 
hegyeket néztem, szinte úgy éreztem, mintha enyhülne a betlehemi út 
forró levegője. 

Nem nehéz kitalálni, miért mentek a próféták ezek közé a rettene
tes hegyek közé, a pusztába, hogy az Igazságot megkeressék. Az ember
nek néma ez a vidék, de talán így közelebb van az isteni kinyilatkozta
tás. A test swmjúsága mellett talán a lélek hamarább kielégül. ( ... ) 

Betlehem tipusa a palesztfnai városok különös maradandóságának 
és változatlanságának. A hódftások, mint megannyi hullám, söpörtek 
végig rajta, de nem hoztak nagy változásokat. Betlehem ismerte a 
zsidókat, a rómaiakat, az arabokat, a kereszteslovagokat, a szaracéno
kat és törököket. Mind ideállftották jelwtáblájukat a határra. És most 
angolul szó If t fel az útszélen álló oszlop, hogy: »Lassan hajts!« 
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Amint az ember csöndesen megy föl a dombra Betlehem felé, és 
csak egy vágya van: hogy békén, egyedül maradhasson érzéseivel és 
gondlataival - hirtelen fiatal, európai ruhás és vörös-turbános arabok 
rohannak eléje, mohó örvendezéssel üdvözlik és akarata ellenére külö
nös apró boltokba vonszoják el. Itt mindenféle templomi vonatkozású 
csecsebecsét erőltetnek a nyakára, gyöngyházra vésve, olajfadabkára, 
vagy áIIitólag a Holt tengerből való fekete kődarabra festve. Ha nem 
állsz kötélnek, arra akarnak rábírni, hogy végy betlehemi menyasszonyi 
öltözetet. ( ... ) De akkor is meg vannak elégedve, ha legalább egy 
levelezőlapot veszel tőlük. ( ... ) 

A betlehemi asszonyok öltözéke, mely egyedülálló a maga nemében, 
keresztes hagyomány. A férjes asszony magas fejéket visel hosszan 
leomló fátyollal, melyet összetűznek az áll alatt és hátul a vállaira és 
hátára lóg. Azt mondják, ebből a divatos fejékből lett később Európá
ban a hosszú, hegyes süveg, lecsüngő fátylával, aminőt tündérmesékben 
viselnek a királykisasszonyok. ( ... ) A tudósok, akik tanulmányozták ezt 
a viseletet és Betlehem lakosságának eredetét, egybehangzóan állftják, 
hogy az asszonyok fejéke és arca egyképpen a jeruzsálemi keresztény 
királyság emléke. 

& miért is ne lehetne így? Betlehem tősgyökeresen keresztény város. 
Egy felkelés büntetéseképpen a mozlimokat, vagy száz esztendővel ezelőtt, 
mind egy szálig kiűzte innen a rettentő Ibrahim pasa, akinek emléke még 
most is félelmes Betlehemben. Igaz, hogy az utóbbi időben néhány 
mozIim-család visszatért, de nagyon kevesen vannak. (u.) 

A város kicsi és szerény. Boltok és műhelyek vannak a főutca során. 
Egyszerll, utcára nyíló boltívek ezek - az utca pedig olyan szűk, hogy a 
föltorovarga, amint mtihelyében ül, úgy beszélgethet a szembenIevő 
ftiszeressel, hogy föl se kell emelnie a hangját. ( ... ) 

Azt hiszem, H.G. Wells írta azt a novellát, hogy valaki egy közönsé
ges falon ajtót talál, amely egyenesen a Hesperidák kertjébe vezet. 
Ennek a rég olvasott történetnek hangulata fogott el Betlehemben, 
mikor egy magas, masszív falon egyszerre kis kaput fedeztem föl. Olyan 
alacsony volt, hogy még a törpéknek is le kellett volna hajolni uk, ha 
belépnek. A kapu mögött Jézus születésének temploma áll. 

Azt mondják Betlehemben, hogy azért falazták be valaha régesré
gen mind a bejáratokat a templom körül ennek az egynek kivéIteIével -
s azért hagyták ezt is olyan alacsonyra, - hogy a hitetlenek be ne 
lovagolhassanak rajta és ne mészárolhassák le a templomban imádkozó 
népet. ( ... ) 
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A templomot a barlang fölé építették, melyet Krisztus születése 
helyének tartollak az első keresztények már két évszázaddal korábban, 
mint a római birodalom keresztény állammá lett. Ez a barlang ismert 
szentélye lehetett a keresztényeknek Hadrián korában. A császár, hogy 
megszentségtelenítse ezt is - mint ahogy meg akarta szentségteleníteni 
a Golgotát - templomot épílletett föléje Adonisnak. Konstantin leron
tatta a pogány templomot s a mostani szentélyt épíllette helyére. 
Valami meghatóan őszinte és kedves, óvatos formalizmus van az 
egészben. Mintha a római lélek és a római császárság nem értette volna 
még meg egészen kereszténység lényegét és az első, megzavarodoll 
térhajtást tenné Krisztus előtt. Az ember érzi, hogy ezek az oszlopok -
Jupiter templomának oszlopai is lehetnének. ( ... ) 
.. A magas oltár alatt van a barlang, melyben a hagyomány szerint az 
Udvözítő született. A karzat két oldaláról lépcső vezet le ide. Mikor 
lefelé mentem, a sötét kis lépcsőházban a falhoz kellell szorulnom, 
hogy két feketeszakállú görög szerzetes el tudjon menni mellellem a 
sűrű tömjénfelhőben. 

Ötvenhárom ezüslámpa ég a földalatti üregben, de alig-alig tudja 
megvilágítani. Pedig kicsiny barlang az egész, talán tizennégy láb 
hosszú és négy láb széles. Kárpitja tele ivódoll régi tömjénfüsllel. Ha 
valahol kissé félrevonjuk a kárpitot, láthatjuk alatta a barlang nyers, 
füsttől fekete sziklafalát. Arany, ezüst és álarany cifraságok fénylenek 
az ötvenhárom lámpa ragyogásában. ( ... ) 

Ez a templom, akár a Szent Sír temploma, több felekezeté. A 
latinok, görögök és örmények formáinak jogot hozzá. Olyan féltékeny a 
két keleti egyház, hogy néha még a port összesöpörni is veszedelmes 
dolog. Van ill egy oszlop, amelybe három szög van verve. Egyikre a 
latin egyház akasztott képet, a másikra a görögök akaszthat ják képeiket 
s a harmadikra senkinek sem szabad akasztani semmit. 

A földön csillag látszik, körülötte latin felirat: ,.Itt született Jézus 
Krisztus Szűz Máriától.« Ezt a a;iIIagot néhány évvel ezelőtt eltávoJ(
tották és Francia- és Oroszország között komoly viszály lett a dologból. 
Ebból fejlődöll a krimi háború. 

Az ilyen esetek elszomorít ják az embert. Sajnos, nagyon is tökélet
len a mi világunk. Szükséges tehát, hogy a betlehemi templomban -
mint a Szent Sír templomában is - megpróbáljuk elfelejteni az embere
ket és gyarlóságaik fölött meglássuk az igazságot és szépséget, amelyet 
a földi köd könnyen elhomályosít. ( ... ) 
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A templom alatt sok földalatti folyosó és üreg van. Egyik sötét 
sziklabarlangban szent Jeromos vezette merész vitatkozásait és fordí
totta a Vulgátát. 

Megnéztem mindent, de aztán megint csak visszatértem abba a 
barlangba, ahol a tömjénfüst nehéz felhőkben úszik a lámpafény körül. 
Sok-sok kisgyermeket találtam ott. Párosával álltak a lépcs6fokokon, 
majd sorban előrejöttek, letérdeltek és megcsókolták a földet a csillag 
közelében. Arcocskájuk meghatóan komoly volt a sárga fényben. Né
melyik erősen lehunyta a szemét és suttogva imádkozott. 

Alig túnt el az utolsó is, mikor újra fölhangzott a füstölő halk 
csengése. A barlang homályában újra feltúnt egy asszír királyhoz 
hasonló görög szerzetes. ( ... ) 

Azt hiszem, az a gondolat, hogy Jézus istállóban született, onnan 
eredt, hogy félreértettük szent Lukácsot, aki a »jászol« szót használja. 
A nyugati ember a jászolt istállóban tudja csak elképezeini, mely 
fészerszenl, a ház mellett külön álló alacsonyabb épület, és az állatok 
lakóhelye. Szent Lukácsban azonban semmi nincs, ami ezt igazolná. 

Betlehem primitív házai egészen más képet adtak nekem Jézus 
születésének jelenetéről. Egyszobás házak ezek, a barlangok fölött. 
Hogy ezek az üregek természetesek-e, vagy emberi kézzel vájták a 
sziklába, nem tudom. A barlang rendesen egy szintben van az utcával, 
de a föléje épített egyetlen helyiségben körülbelül tizenöt-húsz 
lépcsőfokon kell fölmenni. A barlangot még ma is, istállónak használják 
s egyenesen az utcáról nyflik hozzájuk a bejárat. A legtöbb ilyen 
istállóban, a kőbe vájva, láttam az ódon jászolszenl mélyedést, amely
ben a takarmány van és a kőbe falazott nehéz vasgyúrúket, melyekhez 
az állatokat éjszakára kötik. 

A család a felső helyiségben lakik, melyet csak a barlang szikla teteje 
választ el az istállótól, ahol az állatok alusznak. ( ... ) 

Szent Máté, leirván Jézus születését, fgy szól: »És bemenvén a 
házba, megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával és leborulva imád
ták Ő1.« 

Az egyik kis ház, amelyet megnéztem, talán nem is változott Krisz
tus ideje óta. A férfi az állatok körül dolgozgatott, két szamár meg egy 
kis csikó volt a barlangi istálló sziklájába er6sftett vasgyún1höz kötve. 
A felső szobában egy asszony valami köleskásaszenl aprószemú re
ményt nyomott át szitán. Közben-közben leszólt férjének az istállóba és 
beszélgettek. 
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MÁR CSAK NtGY ÉV kell, hogy megérjük Jézus születésének 2000 éves 
évfordulóját! Jelenlegi ismereteink szerint ugyanis Jézus Kr.e. 7-ben született, és 
ennek 1994-ben lesz 2000 esztendeje. 

Id6számftásunk módját (és annak pontatlanságát) Dionisius Exiguus apátnak 
köszönhetjük, aki Rómában élt, és Kr.u. 540-560 között halt meg. Méltatlannak 
találta, hogy az 6 korában az éveket Diocletianus császár uralkodása után 
számolják, aki "inkább zsarnok volt, mint császár". Lukács evangéliuma alapján 
(3,1: Tibériusz császár 15. éve; 3,23: Jézus 30 éves) kiszámftotta, hogy Jézus 
születése után az 6 koráig hány év telt el, és azt akarta, hogy Jézus születésének 
dátuma legyen id6számftásunk kezdete. Kivánsága megvalósult: az általa kiszá
mftott évszámot hfvatalosan elfogadták. 

Számftása azonban nem volt egészen pontos. 1. Tibériusz 15. esztendeje 
lehetett Kr.u. 27, 28 és 29 is (Exiguus szerint 30); 2. Jézus id6sebb volt 30 
évesnél, amikor elkezdte mllködését. Lukács azt mondja, hogy Jézus "mintegy" 
harminc esztend6s volt (3,23): ezzel azt akarta jelezni, hogy túl volt már 
harmincadik életévén. Zsidó szokás szerint ugyanis a nyilvános életben való 
részvételhez ez elengedhetetlenül szükséges volt. 3. Exiguus nem iktatott be az 
évek sorába O-dik éve(ke)t (pl. Kr. e. 1. jún. 30.-3 és Kr.u. 1. jún. 30.-a között 
csak 1 év telt el, a számsorban viszont az ennek megfelel6 -1.5 és + 1,5 között 3 
egység van). 

Azóta megállapftást nyert, hogy Heródes Kr.e. 4-ben halt meg (tavasszal), 
Jézusnak tehát Kr.e. legalább 4-5 évvel kellett születnie (vö. Mt 2,1: Heródes 
napjaiban). Nagy Heródes, akir61 szó van, ún. rex socius volt, vagyis a rómaiak 
kegyéb61 uralkodott és mindenben t61ük függött. Kr.e. 8 körül azonban a 
rómaiak engedélye nélkül háborút indftott (keleti szomszédai) a nabateusok 
ellen. Emiatt Heródes alattvalóit arra kötelezték, hogy tegyék le a császár iránti 
hlIségesküt. Ez Kr.e. 7-ben történt. - Az ún. Ankarai EmlékmIl felfrata szerint 
Augusztus Kr.e. 7-ben népszámlálást tartott. - Tertulliánusz hitvéd6 teológus 
egyik frásában (Markion ellen) említi, hogy az augusztusi népszámlálás adatai 
megtalálhatók a római levéltárban. - A népszámlálás 14 évenként ismétl6dött 
(Josephus flavius történetfró emlft egy 14 évvel kés6bbit: Kr.u. 7-ben). - A 
bölcsek csillaga egy ritka égi jelenség lehetett: a Jupiternek és a Szaturnusznak az 
együttállása a Halak csillagképében; ez volt látható Kr.e. 7-ben (794 évenként 
ismétl6dik; jelentése: Palesztfnában [Halak csillagképe] megszületett a világ ura 
(Jupiter], a végid6 királya [Szaturnusz]). Mindezek az adatok a Kr.e. 7. esz
tend6re utalnak: nagyon valószfnll, hogy ebben az évben született Jézus. 

(Mustos Aladárné) 

19 



Népszokás 

Bölcs6zés 
I. 

,ri! D r r I J J 
Mostan kinyílt egy szép rózsa- vi-rág, 

,~Ir n r r I r r r r I r r ~ I 
a-mit ré- gen várt az egész vi-lág 

"tp r r I r r r r l J J ~ I: n r r I n J :1 
BetleMmbe kl bImbózott zöld ág, király mennyböl méltóság. 

II. 

ti J J J J I J J J J ll.' J I cl =1 
l. Kedves álmot hogy szerezne szülött-jé- nek 

így é- nekel a Szűzanya kls-de-dé- nek: 

ij r r Ct);2 J J I J J r 1 F t I 
Szálljon reád é-des á-lom, gyöngyvirá- gom, 

a- ludJál el. én bálványom, a-rany-á- gom! 

2. Ó fagyos Iéi szép virága, kis Jézuskám, 
le vagy lelkem boldogsága ill a pusztán. 
Aludjál el, én reményem, gyöngyvirágom, 
Magas mennyMI szállt napfényem, aranyágom! 

3. A pásztorok üdvözölnek térdre esve, 
az angyalok énekelnek örvendezve. 
Én is szép dalt zengek néked, gyöngyvirágom, 
hunyd be fényes szemecskédet, aranyágom! 
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4. Meleg tanyán vannak mások, kis Jézuskám, 
neked barlang a szállásod künn a pusztán. 
Aludj, szivem, menny királya, gyöngyvirágom, 
szüzességem koronája, aranyágom! 

UI. 

l. Sír az Isten 
van-e, ki őt 

bá-rá-nya, 
sajnál-ja? 

Bü- ne-in-ket siratja, 
Szüz Anyja csitítgat ja, Aj, áj, áj, Jézus, alud-jál! 

2. Jaj, de kemény a jászol, 
kisfiam, jaj, de fázol, 
tél elején nincs bástya, 
csak Szent József palástja, 
Aj, aj, aj, süvölt a szélzaj! 

3. Aludjál, boldogságom, 
kinyilt egy szép virágom, 
én kisded Messiásom, 
nincs helyed a szálláson, 
Ó, 6, 6, sorsod szánand6! 

4. Ne sfrj, gyönyönlségem, 
koronám, ékességem! 
Szép bölcsődalt zengenek 
a mennyei szellemek. 
A, a, a, lelkem sugara! 

5. Szálljon rád édes álom, 
zokog6 kis bárányom, 
én szülöttem, Teremt6m, 
álmod07Z a jövend6n! 
Lá, lá, lá, jer szárnyam alá! 

6. Verjen az én keblemben 
a szfv most csendesebben, 
hogy alv6 kis galambom, 
fjam fel ne riadj on. 
Aj, áj, áj, Jézus, aludjál! 

Ádám-Éva napján 3-S éves kislányokat fehér ruhába öltöztetve kellesével "b6cs6-
sök«-nek küldenek. Magukkal visznek egy kis bölcs6t, amelyben parasztos, kikeményftell 
párnák közt Jézuska-szobor nyugszik. Ezeket a bölcs6söket már délután 2 óra után terftell 
asztalokkal várják. A bölcs6sök a bölcs6t az asztalra teszik, és a dal éneklése közben 
meg-megringatják. A dal befejezése után ajándékot kapnak. Karjukon »slingüll« kendő 
lóg összekötve. Abba szedik az ajándékot. (Diót, almát.) 

(A mo~or nlpzene tóra, 
Alcodémiai Kiadó, Budopest, 1953, ll, 572-74.0.) 
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Kis Jeromos 

Karácsonyi ajándékok 

.. És Gertrud néninek legalább egy pár kesztyút kell ajándékoz
nunk." - .. Okvetlen szükség van erre, szívem? "- .. Hát persze, hiszen az 
esküvőnkre azt a nagy puncsos tálal kaptuk tőle." - "Amit sose tudunk 
használni." - .. No igen, dehát... És aztán Fricinek is egy teniszütőt, 
papának pedig természetesen egy gyapjú pulóvert. .... 

A szürke bársonykalap alatt a bozontos szemöldökök mindig ösz
szébb húzódnak, és a disznób6rkesztyús férfi kézben a nagy csomó 
skatulya és csomagocska mind gyorsabb mozgása mutatja a bosszúsá
got. .. Ez az ostoba karácsonyi ajándékozás, torkig vagyok már vele. 
Inkább tartaná meg mindenki a pénzét, és venné meg sajátmagának azt, 
amihez kedve van." 

A villamos csikorog. Az ulasok hirtelen nagyon elcsendesedtek. A 
kis elárusítónő behúzza a nyakát keskeny sálgallérjába. Szinte fáj neki, 
hogy összekuporgatta azt a sok pénzt az ezüst cigarettatárcára. És a 
végén Feri még talán otthagyja ... A fiatal irodistának a szeme előtt a 
hímzett rózsaszín ú selyemblúz lebeg, amelyet felesége, Margit annyira 
akar. Nem érdemes - gondolja -, a házasságunk már ugyancsak gyenge 
lábon áll. És a kereskedősegéd, aki tulajdonképpen már megigérte 
feleségének a süteményvillál, elszánta n hátratolja a kalapját, és ezzel 
búcsút vesz ettől a butaságtól is. Ugyan minek? Nincs-e meg mindene, 
amire szüksége van? A kuglófot éppen úgy kézbe is lehet venni. 

Kívül egymásután villannak el mellett ünk a kivilágított kirakatok. 
Egy rádióból élesen szólnak a karácsonyi énekek. Minden csak összees
küvés. Uzlet. Az emberek maguk elé bólogalnak. 

Megálló. 
Fiatalos lendülettel ugrik a peronra két fiatalember, szemmellálha

lólag teslvérek. Belesodródnak a lömegbe. Nem lesz semmit. Nevelnek 
tovább. A hegyes csomagok majdnem a bordájukba szúródnak. Nem 
lesz semmit, sugárzanak tovább. Különösen az egyikük olyan, mint a 
megleslesült boldogság maga, pedig hát úgy lálszik, sem ő, sem a másik 
nem dúskál földi javakban. Különben ha nem lenne olyan ragyogó az 
arca, akkor súlyos sZÍvbetegnek gondolhatnánk, mert a kezét állandóan 
amelle baloldalához nyomja. 

Nevelnek mind a kellen. Az emberek hallgatják és félig irigykedve, 
félig ellenségesen néznek rájuk. De ők boldogságukban mit scm VCSl.

nek észre bcj/jle. 
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Egy hely fölszabadul. Mind a ketten rákuporodnak. És az első a bal 
mellényzo;ebéMI kihúz valamit. Egy skatulyában van, selyempapírba 
csomagolva. Még egy réteg. És aztán napvilágra kerül. Egy lakkretikül, 
olcsó fekete lakk kézitáska. Gondosan megtörli a nadrágjában a kezét, 
mielőtt akisujjával végigsímftana a lakkon. "Micsoda szemeket mereszt 
majd a Frida!" Lelkesedésükben egymás vállát ütögetik. "Mutasd csak 
mégegyszer a selyembélését!" ÓVatosan nyitják ki a csodatáskát, és 
szájtátva csodálják a rikítóan lila moiré-bélést. "De Alfréd, csak elseje 
után tudom neked visszaadni a kölcsönt." - "Sebaj!" - "Tudod, van egy 
nagyszerű gondolatom. Ha a pénzt még nem kell visszaadnom, akkor 
még egy pénztárcát is tehetek neki bele. Persze lakkból azt is. Titokban 
kihallgatlam, mennyire szereti a lakkol. És tudod mit, még egy ötvenest 
is teszek bele, hogy zo;ebpénze is legyen karácsonyra." - "Nohát, a Frida 
sóbálvánnyá lesz a csodálkozástól!" - A két szempár gyémántos öröm
sugarakat lövell. A villamos csikorog. Az utasok hirtelen úgy elcsende
sed tek. Az emberek maguk elé bólogatnak. 

A kis eladólány mégis csak megveszi az ezüst cigarettatárcát, és a 
fiatal irodista a hfmzett rózo;aszinű selyemblúzt, a kereskedősegéd pedig 
az igazán fölösleges süteményvillát. Még a szürke velúrkalap alatt is 
ellágyultak és mosolyognak a szemek. Kívül elvillannak melletlünk a 
kivilágított kirakatok. Egy rádióból élesen szólnak a karácsonyi énekek. 
Nem szebben, mint azelőtt - és mégis most valahogy egészen másképp 
hangzik. 

[R.C] 
(Veled is történhetett volna, R6ma, 1974, 119-122.0.) 

Megmentette őket minden félelmüktől, 
Elküldte szavát, hogy meggyógyítsa őket. 

(Zsolt 107,20) 
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Családszövetség 

Katolikus Családok 
Szövetsége a Jövőért 

Életszabályok 

Egyetlen oIVosa van az embemek 
és a világnak: Jézus. 

Jézust kell befogadnunk a lelkünkbe, 
és családjaink életébe. 

Ezért vár tagjai sorába minden családot 
a katolikus családszövetség. 

1. Családunkkal tudatosítjuk, hogy egyéni életünkben, de főleg a 
munkahelyünkön nem az anyagi ellenszolgáltatás a legfontosabb. 
Felsőbb hivatásunk van. Becsületesen végzett munkánkkal Istennek 
tartozunk, de tartozunk vele önmagunknak, embertársainknak és ha
zánknak is (Lk 12,15). 

2. Tudjuk, hogy nagy boldogság krisztusi emberszeretetben élni. De 
ez nyilvánuljon meg szüntelenül: az iskolában is, a munkahelyen is, az 
utcán és az üzletekben is. Az előzékenység, a szeretetteljes viselkedés 
megdicsőfti Jézust és megszépfti az emberek együttlétét. 

3. Bármennyi gondunk van, nyitott szfvvel észre kell vennünk más 
keresztény családok gondját, sőt a kfvülállőkét is. Merjünk szövetkezni 
egymás támogatására: pl. kinőtt gyermekruhák átadásával és cseréjével, 
kisgyermek megőrzésével, idősek látogatásával és egyéb, aprő figyel
mességekkel. 

4. Mi nem vállalunk állandó jellegeI vasárnapi munkát, mert a 
vasárnapot Istennel és egymással ünnepeljük. Ez a nap a mi családunk 
kultúrájának és lelki összetartozásunknak a napja. Megtanuljuk jó, 
közös programokkal eltölteni a vasárnapot. 

5. A családi közös ima ideje gyermekeinknek lehetőleg a reggeli 
előtt, este pedig a legkisebb gyermek lefektetésekor van. Esti imához 
nagyon alkalmasak az esti TV hfradó utáni percek, a főműsort meg· 
előző reklám idején. Ezt szent idővé kell avatni. 

6. Hetenként egy estén gyermekeinkkel együtt bibliás estét ill. 
családi estét tartunk. Pár sort olvasunk az evangéliumból, és gyermeke
ink is hozzászólnak a hallott szavakhoz, magunkra alkalmazva azokat. 
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7. A családi közös étkezést értékne k tartjuk, és - főként vasárnap -
közös imával kezdjük. Imánkat vendégeink miatt sem hagyhatjuk el. Ne 
feledjük el, hogy a közös asztal nem a felelősségrevonás helye. A 
számonkérés inkább az esti imában történhet. 

8. Mindent megteszünk gyermekeink egészséges testi és érzelmi 
neveléséért. fgy pl. iskolába reggelivel indiljuk, és este idejében lefek
tetjük őket. Törekvésünk, hogy bölcsödébe és napközibe lehetőleg ne 
kerüljenek. A család gyászába, örömeibe és ünnepeibe is bevonjuk 
gyermekeinket. Hamis szeretettel a munkáktól és a családi feladatok 
vállalásától sem kíméljük meg őket. 

9. Serdülő gyermekeink személyiségét és szabadságát tiszteletben 
tartjuk. A felnőttekhez soroljuk őket (ld. a 12 éves Jézus); viszont 
szükséges, hogy részt vállaljanak a családi munkából, felelősségekból, 
kötelességekból, esetleg az anyagi terhekból is. 

10. A TV-nek építő és nem romboló használatát óhajt juk. Ezért 
mindig előre megegyezünk, hogy a heti TV músorokból mit nézünk 
meg mi, és mit a gyermekek. Az ő kívánságaikat is megtudakoljuk. 
Gyermekeink nem lehetnek a TV rabjai. Testi-lelki fejlMésükhöz 
nélkülözhetetlenek pl. a társasjátékok, a testmozgás, a zene és az 
olvasás. Mi szülők, tartózkodunk a kávé, az alkohol rendszeres vagy 
túlzó fogyasztásától, gyermekeinket pedig óvjuk a kólák, fagyik, édessé
gek terén a mértéktelenségtől. Minden durva hangvételll vagy agresszfv 
tartalmú műsort, továbbá horror vagy pornó TV és videó mIlsort 
kizárunk otthonunkból. 

11. Lakásunkban és házunk környékén szép rendet és tiszta~ágot 
tartunk: 'A világ rádbfzott szépségét mllveld és őrizd' - mondta az Ur az 
első embernek. Minden gyermek tartsa rendben holmiját, játékait, 
asztalát. 

12. Szeressük, óvjuk, ápoljuk a növényeket, a fákat, a természetet. 
Takarékosan használjuk a vizet. Nem pazaroljuk az áramot. Mosósze
rek és mosogatószerek túlzó használatával sem szennyezzük környeze
tünket. 

13. A durva szavakat, sértő hangnemet kerüljük. Egymással és 
idegenekkel is szépen beszélünk. Más családok, más nemzetiségek és 
más nézetIl emberek gy\1lölködő és lebecsülő emlegetésétől is tartózko
dunk. Mi a tisztelet és a megbocsátás szellemében élünk. Az embersze
retetet a társadalomban is bátran képviseljük. 

14. Költséges anyagiak (műszaki cikkek, autó, hétvégi ház) szerzése 
nem lehet életcélunk. Ezek megszerzéséért és megtartásáért nem ál-
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dozhatjuk fel sem egészségünket (másodállások, túlfeszített munka
idők), sem családi összetartozásunk buzgó ápolását. A telhetetlen 
vágyak és igények hajszája elidegenfti egymástól a családtagokat, és 
keményszívii, érzéketlen önzésbe viszi őket. 

15. Idős családtagjainkat tiszteljük, értékeljük, szeretjük. Vállaljuk 
őket gondjaikkal együtt és támogatj uk. Egyéb rokoni kapcsolatainkat is 
ápoljuk. Más családok barátságát is keressük (Lk 13,35). 

16. A templomi szolgálatokban és az egyházközségi feladatokban is 
részt veszünk családunk tagjaival, ki-ki képessége szerint. Legnagyobb 
boldogságunk az volna, ha fiaink, lányaink egyike-másika papi, szerze
tesi vagy szerzetesnői pályán szolgálná Istent és Isten hfvő népét. -
Egyéb, nem pénzes élethfvatást (egészségügyi, tanftói, tanári pályát) 
választó gyermekeinket is örömmel támogat juk céljuk felé. - Akik 
fizikai munkát választanak, azokat a mesterséget tanuló kis Jézus és a 
harmincéves koráig ácsként dolgozó Jézus példájávallelkesftjük. 
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Fohász: Urunk, TeremuJnk! Tanfls meg minket, hogy az Úr 
Jézusban felismerjük a számunkra adott életpéldát, és égi sugallatai
dat bölcs szivvel kövessük életünkben és családunkban. Szeretnénk 
szép egyéni és családi élettel !Iics6fleni a te nevedet, boldogftani 
egymást és magyar hazánkat. Amen. 

Napi ima· Úr Jézus! Nagyon szeretünk és imádunk Téged, mert 
Te a Názáreti Szent Családban születtél és élté~ és men meghaltál 
értünk a keresztfán. Szép családi életed, éppen úgy, mint a te szent 
keresztfád: minden családban ott szeretne lenni. 

Mi befogadunk, szeretünk és imádunk téged, és hallgatunk 
szavadra. Lakj közöttünk, és jóságosan tanfts meg minket a te 
szentcsaládi életedre. Kérjük tőled, hogy befogadjanak és imádja
nak téged rokonaink és ismerőseink házában is, és minden magyar 
családban. Szeretnénk, ha országunk egész népe befogadna és 
szeretne téged, és újra felvenné a kereszténységet. Ámen! 

Aki ilyen szellemben kiván élni, és ebben másokat is segfteni, 
vegye fel a kapcsolatot a Szövetség vezetőjével: 

Dr. Váradi Józsefplébános 
4400 Nyfregyháza Kossuth tb 10.sz. 



A Szent Jeromos 
Biliatársulatrol 

Társulutunk 

A II. Vatikáni Zsinat szellemében az azóta eltelt időben szerte a 
világon mindenütt megszülettek a biblikus apostolság intézményei. 
Ezeket az intézményeket a legtöbb országban az egyházi vezetőség 
hozta létre és tartja fenn. Ahol ez nem történt meg, ott a hivek 
kezdeményezése folytán jönnek létre bibliatársulatok, bibliaközpontok. 

Hazánkban ez utóbbi történt: egy maroknyi lelkes hivő és lelkipász
tor kezdeményezésére alakult meg a Szent Jeromos Bibliatársulat. Az 
egyházi vezetőség - a biblikus tanárok ajánlása alapján - hfvatalosan 
engedélyezte mllködését. 

Társulatunk célja, hogy a Szentirás ismeretét, szeretetét, egyéni és 
közösségi olvasását, a Szentirás életre váltását e16mozdltsa egyházunkban. 

(1) A Társulat tagjainak ez a legfőbb célja és egyben feladata is a 
Társulat keretében. Belépési nyilatkozatukkal arra tesznek igéretet, 
hogy ezt a célt erőikhez mérten és lehetőségeiktől függ6en képviselik 
és előmozdftják. 

(2) Ugyanakkor a Tagság jelenti a lelki és erkölcsi hátteret ahhoz, 
hogy a vezetőség a fenti cél érdekében meghatározott feladatokat 
felvállaljon és végezzen, elsősorban a Társulat által létrehozott Biblia
központon keresztül. 

(3) Társulatunk tagjai tagkönyvet kapnak. 
1. Közös célunk előmozdftása érdekében Tagjainknak a követ

kezőket ajánljuk: 
- rendszeresen imádkozzanak az evangélium térhódftásáért, Társula

tunk célkitúzéseinek megval6sulásáért. Foglalják imáikba a többi 
tagok életét, gondjait. (Közös imaóránk ideje: az tv minden páratlan 
hetében pénteken du. 5-6-ig); 

- naponta, de legalább hetente egyszer olvassanak a Szentfrásból egyé
nileg vagy családi körben. Elmélkedjék át az olvasottakat, és épftsék 
be mindezt életükbe; 

- rendszeresen vegyenek részt közösségi bibliaolvasáson, bibliaórán. 
Ha ilyen nincs a környezetükben, szorgalmazzák és segftsék elő annak 
megalakulását és múködését. 

- képezzék magukat tovább a bibliai ismeretek terén, hogy Isten szán
dékát pontosabba n megismerjék, és ismereteikkel, tájékozottságuk
kal mások segftségére lehessenek. 
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Társulatunk 

2. A vezetőség tagjai a Társulattal kapcsolatos ügyeket (levelezés, 
könyvelés, tagtoborzás, szervezés) és a felvállalt feladatokat (kiadvá
nyok, rendezvények, folyólralszerkesztés) társadalmi munkában végzik, 
egyéb hlvatásszer6 kötelezettségeik mellett. Egyetlen főállású alkalma
zottunk van: első titkárunk, aki egyben a Bibliaközpont vezetője 

A Tagság a vezetőség és a Bibliaközpont munkáját hathatósan 
segftheti a következőkkel: 
- Társulatunk és céljaink ismertetése, népszenlsftése, új tagok és támo-

gatók megnyerése, (szórólapok terjesztése); 
- kiadványaink terjesztése, megismertetése; 
- Jeromos füzetek terjesztése, előfizetők szerzése; 
- [budapestiek: konkrét társadalmi munka aBibliaközpontban]. 

Egyemlen tagok 

Mindazok, akiknek a helyzete ezt megengedi, tagdljat is fizetnek. 
Ők az egyesületi tagok. A tagdlj ajánlott mértéke: évente egyszer az 
egyhavi jövedelem 1O-20%-a (tehát pl. 7,000 Ft. havi jövedelem esetén 
az ajánlott évi tagdlj 700-1400.- Ft). Intézmények tagdlja: 10,000.- FL A 
tagdljfizetés és az összeg meghatározása önkéntes. 300.- Ft alatti 
befizetéseket adománynak tekintünk. A tagdljat minden évben aug. 
30-ig kell befizetni. 

A vezetőség ill. a közgy6lés tagdljfizetés nélkül is egyesületi taggá 
minősItheti azokat a pártoló tagokat, akik számottevő közösségi mun
kát vállalnak a Társulat keretében. 

Az egyesületi tagok - külön előfizetés nélkül - megkapják negyedé
ves folyóiratunkat, a Jeromos füzeteket. 

Alap(tó tagok, támogatók 

Akik első (ill. egy) alkalommal nagyobb összeg befizetésével járul
nak hozzá Társulatunk munkájához, alapItó tagokká minősülnek. En
nek minimális összege 1500.- Ft, intézmények esetében 20,000.- Ft. 

Végül Társulatunk támogatói közé soroljuk azokat a Tagjainkat és 
az olyan ldvülálló jótevőket, akik Társulatunk céljaira 10,000.- Ft-ot 
vagy ennél többet adományoznak. (Intézmények esetében 50,000.- Ft
tól.) 
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Társulatunk 

Jelenlegi gondjaink 

- A magyar katolikus hfvek körében sokan vannak már, akik rend
szeresen olvassák a Szenlfrásl. Az egyéni és a családi bibliaolvasás 
azonban még távolról sem vált általános, megszokott gyakorlattá. Az 
egyént, családot átformáló szentfrásolvasás terjedését minden lehetsé
ges módon elő kell segítenünk. 

- A Bibliatársulat mibenléte és célkitűzései csak szűk körben isme
retesek. Aki a Társulat működését, tevékenységét fontosnak és hasz
nosnak tartja, ismertesse és népszerúsítse a Társulatot környezetében. 
Bátorftson embereket arra, hogy Társulatunkba bckapcsolódva vegye
nek részt közös munkánkban. (Ismertető szórólapokat készséggel kül
dünk.) 

- Közös céljainkat - lehetőségeinkhez mérten - máris igyekszünk 
hasznos kiadványok megjelentetésével szolgálni. Ennek azonban csak 
úgy van értelme, ha kiadványaink el is jutnak az érdeklődőkhöz. E 
téren - saját terjesztő hálózat hiányában - fokozott mértékben vagyunk 
Tagságunk segftségére utalva (eladás, közvetftés, templomi, plébániai 
árúsítás megszervezése, bonyolitása, stb.). 

- Szükségünk lenne iroda helyiségre (Budapest központjában), és 
irodánkhoz néhány alapvető eszközre (fénymásoló, elektromos frógép). 
Ezen a téren is várjuk ötleteiket, esetleges segftségüket. 

Tarjányi Béla 

A nagy pillanat 
»(József) elment, hogy Betlehem környékén keressen egy bábaasszonyt: 

"Én pedig, József, mindenfelé mentem, - és nem mentem, és fölnéztem az 
égboltra, és lállam, hogy állva maradt. Néztem a leveg~be, és lállam, hogy 
megmerevedett. Láttam az ég madarait mozdulatlanul [a leveg~benl. Lát
tam a földet, rajta egy fazekat, körí1lötte munkru;okat, kezük a fazékban: 
akik ettek, nem rágtak, akik merítettek, nem mozdultak, akik [az ételt] 
szájukhoz emelték, nem tették szájukba, hanem minden arc felfelé irányult. 
És fme, juhokat tereltek, és a juhok megkövülten álllak, a pásztor felemelte 
kezét, hogy rájuk sujtson, de keze mozdulatlan maradt a magasban. Láuam 
egy folyót: kecskék hajoltak bele, de nem ittak. - Aztán egyszer csak minden 
újra folytatta természetes menetét." 

Jakab Proloevangéliuma lapom/irat] 
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Vélemények 

Bibliatársulat 

.. Hazánkban is valóban nagy szOkség van a biblikus ml1velt.ség és apostolko
dás el6mozdflására, hiszen 'ez valamilyen szinten mindannyiunk keresztény köte
lessége. Isten bőséges áldása kisérje azok munkáját, akik ezt ke1l6 tudás és 
lelkesedés birtokában cétultl1zik ki maguk elé! .. 

Dankó László érsek, Kalocsa 
N.N., fópásZlor 

.. Isten áldását kérem kezdeményezésére. Bárcsak minél többen csallakozná
nak hozzá és a Szenlfrás jobb, alaposabb megismerése által közelebb kerOlnének 
Krisztushoz. Hisz Sz. Jeromos mondoUa: Ignorantia Scripturarum ignorantia 
Christi est. [Az írások nem ismerése - Krisztus nem ismerése.] - Ismerek több 
kOlföldi megmozdulást, 561 komoly el6rehaladást ezen a téren. Voltam vegyes 
vallású helyeken és tudom, hogy oU milyen sok volt a "bibliás ember." - Mindig 
fájt, hogy nálunk alig történt valami. ReméljOk, hogy Szent Jeromos égi pártfogá
sa melleu nálunk is terjedni fog ez az Ogy. Megismerik a Szenlfrást és k 
megszeretik .. Krisztust. 

Vvág Gyula plébános, Zalaszánló 
N.N., plébános 

.. Nagy örömömre szolgált, amikor néhány nappal ezel6U az N.-i teológiai 
kurzus résztvev6i közölt megjelent a Önök képvisel6je, és egy katolikus bibliatár
saság megalakulásának hírét hozta közénk. A magam részér6l is nagy szOkségét 
látom, hogy minden katolikus ember megismerkedjen a Könyvek Könyvével. 

Sajnos, ezideig szinte a protestánsok privilégiuma volt a Biblia használata. 
Ugyanakkor magam is tapasztaltam azt az el6nyt, amelyet a gyakori bibliaolvasás 
jelent a keresztény ember számára. Els6sorban azt a lelkier6t jelenti számomra, 
amely segfl elviselni az oly sokswr lehetetlennek tl1n6 problémákat. Ha úgy 
érzem, hogy senki és semmi nem segfthet már, akkor felnyitom a Bibliámat, és 
otl van el611em a megoldás, az Ige, a szent Szó. Szól hozzám az Úr szava. Igen, 
6 maga jön el a maga teljességében, meger6sfl és eltölti szívemet az 6 békessége, 
megváltozik bennem minden. 

Örömmel tölt el, hogy életre hívtak egy katolikus bibliatársulatot, amely 
fölvállaja e nagy fontosságú munka elindflását. ÖrOlök, hogy a katolikus egyház is 
fontosnak tartja, hogy a Biblia, a Könyvek Könyve minden katolikus keresztény 
olvasmányává váljék. 

Azt is el kell mondanom, hogy eddig volt egy kis lelkiismeretfurdalásom, 
mivel nem volt megszokoll dolog, hogy a katolikusok közíll is vannak Biblia-cent
rikus keresztények. 
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Vélemények 

Tennészetesen ezután még intenzívebben fogok a kérdéshez nyúlni, és 
minden lehet6séget megragadok, hogy minél többet tehessek ezen áldruial 
munka végzésében. Úgy érzem, nagy szükség van arra, hogy az emberiség 
megismerje és minden lehetséges módon és csatornán továbbadja az Egy és 
Orök Istenbe vetett hitet és akaratának ismeretét; Jézus Krisztusnak saját 
életével tanúsított jóságát, megváltÓ szeretetét és csodálatos tetteit. 

Istennek végtelen szeret6 kegyelme legyen mindazokon, akik ezt a nemes 
célú munkálkodást elindították és folytatják, hiszen ez remélhet61eg egyre több 
embert vezet el a keresztény élet r útjára. 

Jeromos f1üzetek 

PriJayI Gyuláni, teológiai kurzus hallgatója, Pécs 
N.N.-né, teológiai kurzus-hallgató 

.. Köszönöm a "Jeromos füzetek" els6 számát. Igen jÓl fel tudtam használni 
most a Szentfrás vasárnapján. Szeretem a biblikus liturgiát. És úgy vettem észre, 
a hevek sem idegenkedtek t6le. Hiuanosaim pedig külön élvezték.« 

Soós Dénes plébános, Kunszentmiklós 
N.N., plébános 

.. Szfvb61 örültem a "Jeromos füzetek" megjelenésének. Nagy örömmel 
vettem; úgy, ahogy van, nagyon tetszett. Úgy érzem, a családban, a közösség nagy 
családjában, de az iskolai r hitoktatásban is segítségemre lesz.t 

Gombás Istvdnni hitoktató,"" Szombathely. 
N.N.-né, hitoktaJó 

.. Boldog érzés volt kézbevenni és elolvasni a "Jeromos füzetek" els6 számát. 
Ami a füzet beállítottságát illeti, nekem elnyerte a tetszésemet, azért is, mert a 
legtöbb ujságban folyton a 6 "veszekedéseket" olvassa az ember.« 

Homok Pdlni hitoktató,"" Tdpióbicske 
N.N.-né, hitoktató 

"A ,)eromos füzetek els6 számának megjelenését igen helyeslem, a Társulat 
tagjai számára nélkülözhetetlennek is tartom. KOIönOseD Dagy figyelemmel 
olvastam az ÓSzövetség világába vezet6 írásokat, mert számomra ez eléggé új és 
ismeretlen, hololt kereszténységOnk alapjainak megértéséhez szervesen hozzá
tartozik.« 

N.N.-né, hitoktató 
Csdky Irén hitoktató,"" Budapest 
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FELHÍVÁS - Szerkeszt<'lségünk kéri a Kedves Olvasókat, küldjenek be 
fiataloknak szóló húsvéti prédikációt (2 gépelt oldal; határid!'!: febr. 28.). A 
legjobbakat könyvjutalomban részesítjük. 
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Ajánlataink 
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Máté evangéliuma 7,5x9,5 cm (SzIT. szövege) 

Opálény-Balázs: Újszövetségi szövegmutató szótár 

(Hasznos segédeszköz szentírási szavak, kifejezések 
előfordulási helyeinek kikereséséhez.) 

jeromos mzetek l. szám (Szentfrásvasárnap) 
Jeromos füzetek 2. szám (Jézus születése) 

Képeslapok szentírási idézetekkel (4 féle) 
Die goldene Blume (mesék német nyelven) 

Találkozások (bibliaórák) 

Csodák (bibliaórák) 

A fenti kiadványok megvásárolhatók 
és megrendelhetők aBibliaközpontban: 

Szent jeromos Bibliaközpont 
1084 B u d Q P e s t 
Déri Miksa u. 6. sz. IUl 

(Nyitva: szerdán JO-18-ig) 

Tervezett kiadványaink: 

MÓ<.:Sy Imre SJ, Mi a Biblia? 
Teremtés könyve (bibliaórák) 

jób könyve (bibliaórák) 

Példabeszédek (bibliaórák, utánnyomás) 

95.- Ft 

30.- Ft 

400.- Ft 
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50.- Ft 
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BETLEHEMI CSILLAG címmel nagyon tanulságos és látványos bemu
tató látbató a Planetáriumban (Bp. X. ker. Népllget) decemberben és ja
nuárban minden szombaton rél 3-kor és 4-kor. Feln6tteknek, 
iskolásoknak egyaránt a legjobb szívvel ajánljuk. (Vidékiek a 113-82-80 
számon is bejelentkezbetnek). 
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Ajánlás 

Az Írás szentsége 

Szentnek azt nevezzük, ami Istenhez tartozik, ami Istennel kapcsolat
ban áll. A Szentírás eredetét tekintve nemcsak annyiban isteni eredetű, 
mint a világ, vagy általában a természet dolgai, hanem egész sajátos 
módon Isten gondolatainak közlése, Isten megnyilvánulása, Isten kinyi
latkoztatása, és mint ilyen, az istentisztelet tárgya. 

Mivel pedig a Szentírást éppen isteni kiválósága miatt tiszteljük, azért 
a Szentírás iránti tiszteletünk az imádás körébe tartozik (cultus latriae). 
Ezért hallgatja a hívő az Írást "isteni félelemmel". Ez a tisztelet magára 
a könyvre is kiterjed, amelyet a szent ereklyéknek kijáró tisztelettel kell 
kezelnünk (cultus latriae relativus), mint pl. Krisztus keresztjének erek
lyéjét, vagy a betlehemi barlangot, Jézus jászolát. 

Mikor a pap az evangélium olvasása után megcsókolja a Szentírást 
(vagy nagymisén tömjénnel füstöli), akkor az Isten igéjének kijáró isten
tiszteleti cselekedetet végez. A Szentírás iránt való tiszteletnek szép 
kifejezése volt az az ősi szokás (melyet Kempis Tamás is megemlít), hogy 
az Oltáriszentség mellett a Szentírásnak is díszhelyet adtak a templom
ban. Ezt az ősi szokást ma egyre több helyen felújítják. 

Az a tisztelet, amellyel a szent könyvekhez nyúlunk, az áhitat, amellyel 
azt olvassuk, nemcsak a megfelelő hangulatot és lelki diszpozíció t teremti 
meg az írás olvasásához, hanem a kegyelmet is kieszközli, hogy az emberi 
szavakban az Isten igéjét megértsük és megszívleljük. 

Mócsy Imre SJ. 
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Csendes percek 

2 

Együtt vagyunk 

Egymásra tekintettünk 
És tudtam, 
Többé nem kell odamennem, hogy lássalak, 
Nem kell idejönnöd, hogy megfogd a kezem: 
Együtt vagyunk. 
A szeretet láthatatlan szivánJányhfdja összeköt. 
Nem a hús és a vér térhez és id6höz kötött szeretete, 
Hanem valami más, 
Mely nincs az é17ékek börtönébe zánJa: 
Egészen szabad. 

* * * * * 

Kérlek, fordfts át bennem mindent jóra, 
A haragot jóindula tra, 
A rossz felhánytmgatását kedvessé gre, 
Aszámonkérést seg{t6 szándékra, 
A szorongást örömre, 
A félelmet feltámadásra, 
A sötétséget fényre. 

Vágvölgyi Éva 



Csendes percek 

É r t em 

Szent Pál azt mondja Jézusról: "Értem adta életét" (Róm 5,8). 
Mindegyikünk elmondhatja az Apostol szavát: értem. 

Ha Te, Jézusom, meghaltál értem - értem! -, hogy is kételkedhetnék 
irgalmadban? Ha pedig hihetek benne - olyan hittel, amely arra tanít, 
hogy Isten halt meg értem -, hogyne tennék kockára mindent ennek a 
szeretetnek viszonzásául? 

Értem. - Ez a szó még a legmagányosabb ember elhagyatottságát is 
feloldja; megistenít minden szegényt, akit az egész világ megvet, csor
dultig tölt minden szívet és kiárad belőle arra, aki még nem ismeri, vagy 
már elfelejtette a "jó hírt". 

Értem. - Értem volt minden kínod, Jézusom? Értem az a felkiáltás? 
Bizonyos, hogy Te nem engedsz elveszni sem engem, sem azt a sok 
szegény embert, hanem mindent megteszel értünk. Ha nem másért, hát 
azért, mert túlságosan nagy árat fizettél értünk. 

Te engem a menny számára teremtettél meg, úgy, ahogy anyám a 
földi életet adta. Te mindig egyes-egyedül reám gondolsz, és éppígy 
minden más emberre. 

Te jobban bátorítasz keresztény életemben, mintha az egész világ
mindenség állna mögöttem és ösztönözne. 

Értem. - Igen, értem. 

Add hát, Uram, hogy én is ezt mondjam Neked, legalább hátralevő 
éveimben: 

Érted. 

Chiara Lubich, Ha tüzet g)'Újtanánk 
Róma, 1972 
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Csendes percek 

A lábmosás (Jn 13,1-20) 

Jézus szenvedésének története az eucharisztia alapításával kez
dődik. Ez az esemény egyben az egész passió összefoglalása is, hiszen az 
Úr a rá váró borzalmas szenvedést elŐvételezi a szeretet egyszerű 
gesztusával: Vegyétek, egyétek az összetört testet, igyátok a kiontott 
vért. Tudja, hogy a bekövetkező események a tanítványok számára 
felfoghatatlan borzalmat jelentenek, ezért egy jelképes cselekedettel 
felkészíti őket. Már nem szól, csupán cselekszik: csöndben feláll az 
asztaltól, vizet önt egy mosdótálba, kendőt köt maga elé, s letérdel, 
hogy megmosssa tanítványai lábát. 

Ez a tett ellentmondásra készteti Pétert, hiszen Jézus cselekedete 
egész gondolkodásmódjának összeomlását jelenti. Ez lehetetlen! - "En
gem? Soha!" Jézus válasza: "Akkor nem vagy közösségben velem." 
Engedd összeomlani világképedet, amely eddig azt diktálta: felül az úr 
és alul a szolga. Én fordítva gondolom. - S lám, ilyen az ember: Péter 
azonnal az ellenkező végletbe esik: "Akkor ne csak a lábamat, hanem a 
kezemet és a fejemet is!" 

Jézus tette azonban nem forradalom és nem is teremt forradalmat, 
hanem megfogalmazza az új, isteni és emberi rendet. Péternek csak 
engedelmesen hagynia kell, amit az Úr tesz. így lesz Jézus tette 
mértékadó mintává, s az ember számára követhetővé: Mivel én, akit ti 
joggal Mesternek és Úrnak hívtok, ezt tettem veletek, ti is megteheti
tek ezt, sőt meg is kell tennetek egymással. 

Amit a világ a hagyományos rend felforgatásának tekint, az az új 
isteni rend. Az igazi rend, amelyet maga a rendet (is) teremtő Isten 
hozott el a világba, és ami megalapozza az igazi humanizmust. Újból és 
újból felhangzik Péter szörnyúlködő szava: Ezt már mégsem lehet! 
Nem, soha nem szabad megbolygatni az úr és szolga elfogadott rendjét. 

És mégis, újból és újból győz az isteni példakép. 6, nem valamiféle 
dialektika alapján. Nem azért, mert a szolga többet teljesít, mint az úr, 
és ezáltal végül hatalmasabb és nagyobb lesz nála, hanem egyedül az 
Isten lehajló, alázatos szeretetének gyümölcseként. Erőszak ezt soha 
meg nem valósíthatja. 

A lábmosás megtapasztalása egyszerre megközelíthetővé teszi az 
eucharisztia titkát. Az Úr egészen egyszerű szavakat használ: "Ki 
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nagyobb, aki az asztalnál tH, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az 
asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék" 
(Lk 22,27). S nem is akármilyen szolga, hanem "a legutolsó, mindenki
nek a szolgája" (Mk 9,35). Mert "az Emberfia nem azért jött, hogy 
szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul 
sokakért" (Mk 10,45). 

Ne menekülj! 

Hans Urs von Balthasar, Gyertek és lássátok 
[Kommt und seht, Freiburg, 1983J Ford. Vula Tivadar 

Mindaz a kicsapongás, élvezethajhászás, amiben a megtépázott 
emberiség vergődik, nem egyébtől van, mint a lélek szenvedésétől. 

Ha a lélek szenved, az ember legtöbbször megpróbál a testbe 
menekülni ez elől a szenvedés elől. A test örömei által igyekszik 
megszabadulni a lélek gyötrelmeitől. Mint amikor valaki kínzó szomjú
ságát szeretné oltani, de hiába iszik, a szomjúság csak tovább gyötri. 
Minél többet iszik, annál inkább és annál többet kell innia. 

A menekülés másik formája lehet, amikor a lélek szenvedése elől az 
ember megpóbál testi fájdalmakba, betegségbe menekülni. Sokszor úgy 
látszik, mintha ez a fájdalom kioltaná az előbbit, mert a testi fájdalom 
elhomályosítja a lélek szenvedését. De ez is csak csapda, éppúgy, mint 
az előbbi. 

Vajon mi is az a szenvedés, ami elől menekülünk? A hiány, az 
Istennel val6 egység hiánya. 

És itt a Nyolc Boldogság magyarázata. A lélek belül égő szenvedése 
kialszik, ha a Boldogságok valamelyikében rátalál az Istennel való 
egységre. 

Nem szenved többé, boldog. A béke, amit Ó ad, nem jelenti azt, 
hogy nincsenek többé és nem lesznek nehézségei, küzdelmei. ,.Az én 
békémet adom nektek. De én nem úgy adom nektek, amint a világ 
adja" (Jn 14,27). 

[V.É.J 

5 



Népszokás 

Húsvéti ének 

Tempo giusto ~ = 120 

tt!if r r F I r' } I J J I V r po I r F I 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

l. Jézus az asz- tal- nál c- szik, fehér vi- rá- gok, 

zsidók a ház me- gett le- sik. 

Kiment Judás 6 közéjük, 
fehér virágok, 
beszélgetni kezdett vélük. 

Adjatok harménc ezüstet, 
fehér virágok, 
hogy a Jézust adjam nfktek! 

Zsidók Jézust nem ismerték, 
fehér virágok, 
fogságba hát hogy vethessék? 

Júdás betanitotta, 
fehér virágok, 
zsidókat a kertbe hfvja. 

Melyiket 6 megcsókolja, 
fehér virágok, 
Heródes azt el is fogja. 

Zsidók azonnal elfogják, 
fehér virágok, 
megkötözték, elhurcol ták. 

8. Kegyetlenül korbácsolták, 
fehér virágok, 
fatövissel koronázták. 

9. Mérges ecettel itatták, 
fehér virágok, 
mindenképen kicsúfolták. 

10. Keresztet vállára tették, 
fehér virágok, 
poros útra igy vezették. 

ll. Golgotára felvezették, 
fehér virágok, 
fakeresztre feszítették. 

12. Nem láttam én szebb gyümölcsfát, 
fehér virágok, 
mint a Jézus keresztfáját. 

13. Piros vérrel virágozik, 
fehér virágok, 
Szentlélekkel gyümölcsözik. 

Szépkmyén1szmlmánon (Szolnok·Dobolw) 
Var.ga György (43); Lajtha, 1941 

(A magyar népzene tára, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953, II, 646. o.) 
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Rudolf Pesch 

Jézus halála 
a kereszten (Mk 15,33-39) 

A kereszthalálról szóló evangéliumi beszámoló harmadik jelenete 
uJ időadattal kezdődik. Ez a rész a Márk előtt már írásbafoglalt 
szenvedéstörténet csúcspontja. Vitathatatlan, hogy ez a történet a 
Jézus haláláról szóló leírás legősibb rétegéhez tartozik. Annak, hogy az 
egység része volt a Márk előtti elbeszélésnek, világos jelei vannak, mint 
pl. a részletben feltételezett előzetes adatok (33. v.: a napszak; 36. v.: 
levétel a keresztről; 39.v.: a római kivégzőosztag parancsnoka, stb.), az 
előzőkhöz hasonló a hármas tagolás, itt is megtalálhatók az ószövetségi 
idézetek és utalások a "szenvedő igaz" hagyományos gondolatának 
szellemében (34.36. w.), valamint a halál beálltának szemléltetése jellel 
vallomással, stb. 

Az epizódgyújtemény-stílusban megírt történet egységes, sem fe
szültségek, sem ismétlések nem terhelik. Mivel a részletben Jézus 
halálának teológiai értelmezése is kiegyensúlyozott, nincs okunk azt 
feltételezni, hogy később bedolgozott versek, kifejezések lennének 
benne. Nem találkozunk semmiféle más részlettel sem, amely a szöveg 
későbbi módosítására utalna. Jézus ima-kiáltásának (34. v.) problema
tikus fordítása minden bizonnyal annak a fordítónak tulajdonítható, 
aki az ősi, arámnyelvú szenvedéstörténetet még az ősegyházban lefordí
totta. 

33ÉS amikor hat óra lett, sötétség lett pz eg1sz földön kilenc óráig. J4És kilenc 
órakor Jézus hangos szóval felkiáltott: "Eloi, Elo~ lerna sabahtan(!", ez lef.ordítva 
[azt jelenti]: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!" (Zsolt 22,2a) 35És az 
ottál/ók közül egyesek ea hallván (gy szóltak: "Íme, Illést htvja." 36Egyikük pedig 
odafutott, savanyú borral egy szivacsot átítatott, nádsz&ra túzte, [és] itatni akarta 
Ől, mondván: "Hadd lássuk, vajjon eljön·e Illés, hogy levegye őt!" 37Jézus pedig 
~ hanggal felkiáltott és kilehelte (lelkét). ~És a templom filggönye kettőbe ha
sadt felülről az aljáig. 39Látván pedig a százados, aki ott állJ szemben, hogy milyen 
(nagy hanggal) lehelte ki (a lelkét), (gy szólt:" Valóban, ez az ember Isten Fia volt!" 

• • * 
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Ez a részlet, mely sze~en kapcsolódik a szenvedéstörténet egé
szébe és Jézus halálának egyfajta értelmezését tartalmazza, három 
részre oszlik: az első rész hírt ad aháromórás sötétségről (33.v.), a 
második (34-36.vv.) új időadattal kezdődik, és tartalmazza Jézus kö
nyörgő kiáltását, valamint a többi szereplőnek ezzel kapcsolatos meg
jegyzéseit; végül a harmadik rész (37-49.vv) beszámol Jézus haláláról, a 
templom függönyének elszakadásáról és a Jézus halálát szemlélő száza
dos hitvallásáról. 

A második és a harmadik részben a cselekvő alanyok változnak, 
ezáltal újabb hármas tagolás figyelhető meg; a szöveg mindegyik rész 
elején megnevezi Jézust (utoljára a 15. versben!). A második rész, 
amely a szenvedéstörténet utolsó gúnyolás-jelenete, három egységének 
mind~gyikében röviden idéz egy megszólalást (Jézus, egy-egy jelen
lévő). A harmadik rész szintén idéz egy jelenlévőt. 

A cselekményben és körOlményjelzésekben gazdag lefrás során váltakozik 
az "és"-kezdésforma (gör. kaj, 4-szer) és az "pedig"-kezdésforma (gör. de, 
3-szor). A szövege t motfvumismétlések teszik szorosan egybefont egésszé: 
nagy hanggal, hfvja, mekkora kiáltással (fóné megalé, fónei, fónén meg
aIén; 34.35.36.vv.); nézd, lássuk, látván (gör. ide, idómen, idón; 
35.36.39.vv.); kilehelte lelkét (37.39.vv.). A fdcselekvéseket számos mellék
cselekvés kiséri: hallván, futván, sóhajtván, rátevén, mondván, hagyván, 
kiáltván. A lefrás legenda-szera részletet csak a 38. versben tartalmaz. 

Az elbeszélés "egyszerű szavakkal és kifejezőeszközökkel - a legdrá
maibb módon mutatja be Jézus halálát. 

* * * 

33 A sötétséget sokan legendás részletnek tartják. "A Keresztrefe
szített az első három órát a káromlás özönében töltötte; a halál három 
óráját viszont, a hatodiktól a kilencedikig, a világméretű sötétség 
jellemzi" [G.Schneider]. Miként más, nevezetes személyek esetében is 
megfigyelhető, talán itt is Jézus halálának értelmezését sugallják az 
apokaliptikus képek: A csodás természeti jelenséggel Isten tanúsítja, 
hogy Jézus az ő Fia? Vajjon az elbeszélő a sötétséget (a gör. szkotosz 
csak itt fordul elő Mk-ban), amely a keresztrefeszítés (25.v.) és a 
kereszthalál között (34.v.) beáll, legenda-szerűen az egész ország terü
letére kiterjedő (gör. efholén tén gén) csodás sötétségnek, a Nap 
elsötétedésének tekinti? Vagy történetileg hiteles eseményről ad hírt az 
utókornak? Az utóbbit alátámaszthatja az id6adat megfogalmazása 
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(szemben a 14,17; 15,42-veJ), és az, flogy a sötétség td6tanamát csak 
egy újabb időadatból, közvetve ismerjük meg ("sötétség volt kilenc 
óráig", nem "hat órától kilenc óráig"). 

Mivel Húsvétkor, amikor holdtölte van, lehetetlen a napfogyatkozás, nem 
lehet kizárni például valamiféle elsötétedést az atmoszférában; gondolha
tunk mondjuk mélyen aláereszked6, sötét felMkre [így Origenész]. Elkép
zelhet6, hogy ez a sötétség valós történeti-meteorológiai jelenség volt. Ez 
ellen szól viszont - ami egyáltalán nem zárja ki a jelenség jelképes értelmét 
-, egyrészt a 38. versben leírt legendás részlet, másrészt a vallástörténeti 
párhuzamok: azok a leírások, ahol nagy uralkodók halála kapcsán a 
sötétség mint isteni jel szerepel (Filo, Vergilius, Josephus, Plutarchosz 
írásaiban, stb.). Igaz viszont, hogy ezek a leírások annak a hellénista 
eszmevilágnak a részei, amellyel a szenvedéstörténetnek egyébként semmi
féle kapcsolata ki nem mutatható. Jézus halálakor a sötétség nem a 
természet gyásza, és a sötétség a halál pillanatában nem kezd6dik, hanem 
befejez6dik (szemben pl. Caesar esetével: ab hora sexta usque in noctem, 
hat órától éjszakáig). 

Az, hogy a sötétség hat ór~kor [ma: déli 12] kezdődik, "fényes 
nappal" (Jer 15,8), ,utalhat az Am 8,9-tO-re (vö. Jer 15,9): "Azon a 
napon - mondja az Ur, az Isten - délben kell majd a napnak lenyugod
nia; fényes nappal is sötétséget borítok a földre. Gyászra fordítom 
ünnepeiteket, és siralomra minden dalotokat; mindenki derekára zsák
ruhát kötök, kopasszá teszek minden főt. Olyanná teszem, mint amikor 
az elsőszülöttet siratják ... " A nyelvi és gondolati párhuzamok azonban 
nem olyan egyértelműek, hogy biztosra vehetnénk a szövegek közvetlen 
kapcsolatát. 

A pLk (= párl}uzamos hely Lukácsnál) viszont már nyilvánvalóan szem 
el6tt tartja az Am 8,9-1O-et (kiegészftés: lIa Nap elsötétedett"). Lukács -
hasonlóan a hellénista irodalomban szerepl6 példákkal - szemmelláthatóan 
"jel"-nek tekinti a sötétséget (ez a PétEv 15-ben még jobban kidomboro
dik: "délben" [meszémbria]). A pMt viszont valószfnílleg a Kiv lO,22-ben 
szerepl6 egyiptomi csapást tartja szem el6tt (Kiv 10,22), de kifejezetten 
nem utal arra, mint el6képre. Az a gondolat, hogy Jeruzsálemet, ahol Jézus 
meghalt, "átvitt értelemben" [gör. pneumatikósz] "Egyiptomnak" nevez
hetjük, megtalál ható a Jel 11,8-ban. Márk szövege azonban nem utal erre 
a gondolatra kifejezetten. Még kevésbé valószfníl a kapcsolat a Bölcs 
5,6-tal ("nem világított nekünk az igazság fénye, és a nap nem kelt föl 
számunkra"). Hasonlóképpen kérdéses az utalás mind a Zsolt 35 ,6-ra 
("útjuk legyen síkos és sötét"), mind a MTörv 28,29-re ("világos nappal is 
úgy tapogatózol majd, mint a vak ... "). A kés6bbi korok a sötétséget az 
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ftélet jelképének tekintik; ezt azonban nem szabad "beleolvasni" a szöveg
be. 

Mivel a 34. v. új időadattal kezdődik, a sötétséget valószfnűleg nem 
lehet legendás vonásnak tekinteni. Ez esetben ugyanis - amint ezt a 
párhuzamos helyek mutatják - inkább Jézus halálát követően beszélné
nek róla. 

34 A "kilencedik órát" azért emlftik, mert ez a délutáni imádság 
órája (vö. Csel 3,1) - itt egyébként elég lett volna egy "azután" is. Jézus 
"kiáltása" (gör. boaó, vö. 1,3) nem puszta kiáltás, hanem a szorongatott 
igaz segélykiáltása Istenhez [E.Stauffer]. Ugyanitt a "nagy hanggal" 
(gör. fóné megalé) szavak fejezik ki a könyörgés intenzitását (nem így a 
37. versben). Jézus imájának idézett szövege megegyezik a Zsolt 22,2a
val, arám nyelven. Az idézet célja az, hogy előkészítse az imát követő 
megjegyzéseket (nem fordítva, azaz az imát követő epizódok nem az 
ima szövege alapján születtek meg). Az idézet csak a Zsolt 22,2a-ra 
terjed ki ("incipit", címsor), mert ennek ismerete szükséges a követ
kező gúnyos megjegyzéshez; az elbeszélés bennfoglalt értelme termé
szetesen az, hogy Jézus az egész zsoltárt elimádkozza. 

Jézus imája "kiáltás nagy hanggal"; ennek értelmezésében segít az 
idézett zsoltár szövege (2b vers: kiáltásom; 3: kiáltok; 6: kiáltottak; 25b: 
meghallgatta kiáltásomat), vö. Zsolt 27,7.9; 31,23; 69,4. Az ima szövege 
egyben válasz is a megelőző gúnyolódásra, ahol Jézust felszóIították, 
hogy szabadítsa meg magát (30-32.w.), - hiszen a 22. zsoltárban ez áll 
[25-26.w.]: ,,Atyáink benned bíztak; bíztak benned, és te megszabadí
tottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek, benned bíztak és 
nem szégyenültek meg"; vö. 20-22.w. Jézus imája tehát nem a kétség
beesés kiáltása, hanem a bizalom megnyilvánulása. A szélsőséges hely
zetnek megfelelően Jézus rendíthetetlen hite fejeződik ki általa. Jézus 
"Istentől való elhagyatottságában" imával fordul Istenhez. Imája, mely
nek történetiségét a 35-36. w. bizonyítják, arra ösztönözte az elbe
szélőket, hogy a 22. zsoltárt a szenvedéstörténet más helyein is 
felhasználják (passio iusti, az "igaz szenvedése" hagyományok). 
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Jézus imája az evangélium görög szövegében a ZMllt 22,2a héber szövegé
nek arám fordftása görög átfrásban. Márk szövegének eredetiségét ("élóí", 
Istenem) egyes kutatók kétségbevonják, és a pMt-ban szerepl6 hebraizált 
változatot ("é Ir') tartják korábbinak, amelyet a targumok tanúsága szerint 
az arám is átvett; szerintük a Máté-féle változat alapján született meg a 
35-36. versekben szerepl6, Illéssel kapcsolatos megjegyzés (az "Istenem" 
és az "Illés" felcserélése, héb. élf - élija). Viszont éppen a Márknállátható 
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különbség (élóC - élija) a legf6bb bizonyítéka annak, hogy az l11és-megjegy
zés nem a Jézus-ima legendás kiterjesztéseként született (Mt szövege 
éppen a félreértés [felcserélés]lehet6ségét igyekszik egyértelmllvé tenni a 
két kifejezésnek egymáshoz való közelítésével [élC - élija]). A jelenlév6k 
nyilván nem csupán az "Istenem" szót értették meg Jézus imájából, hanem 
az ima (zsoltár) egészét. Mk szövege tehát azt fellételezi, hogy a gúnyoló
dók tudatosan ferdítették el a Jézus ajkáról hallott ima "Istenem" kifejezé
sét. - A Márknál olvasható (de Márk el6tti) beszámoló tehát hIlségesen 
visszaadja a haldokló Jézus arámnyelvl1 imáját. 

A szövegben már Márk előtt megjelent az arámul idézett Zsolt 
22,2a szövegének görög fordítása. Ez a fordítás riem azonos a LXX (az 
Ószövetség ún. "Hetvenes" görög fordítása) szövegével. 

A LXX-ban "Isten, Isten" áll ezen a helyen (ho theosz, ho theosz), birtokos 
személyrag nélkül. Ezt sok Márk-kézCrat is követi. A zsoltársor kiegészül a 
"figyelj rám" szavakkal (gör. proszekhesz moj), és a LXX-ban a kérd6szó 
"mi célból" (hina ti), szemben a Márknál szerepl6 "mi okból" (ejsz ti) 
szóval. Ez a "mi okból" gyakori a héber szövegek görög fordCtásaiban, és 
inkább az okra, mint a célra kérdez rá. Tévedés lenne tehát a márki 
szövege t (a LXX alapján) Cgy értelmezni: "Mi célból halt meg Jézus?" (a 
választ pl. a Mk 10,45 adná meg). 

Az ima görög fordítása megerősíti azt az értelmezést, hogy a 
jelenlévők az ima szövegét vakmerően elferdítették. 

35 Az "ottállók" közelebbről meg nem határozott csoportja (vö. 
14,69; 15,39) akik közül néhányan Jézus imáját hallva gúnyosan meg
jegyzik: "íme, Illést hívja" (szó szerint "kiáltja", "hívja" értelemben, ld. 
még tO,49), az elbeszélő feltételezése szerint nyilvánvalóan olyan lSi
dók, akik értik Jézus szavait, de az ő Istenhez intézett imáját rosszindu
latúan elferdítik, és azt mondják, hogy Illéshez könyörög. A 
szövegösszefüggésben ez így értendő: Mivel Jézus nem tudja magát 
megszabadítani (31-32.w.), kétségbeesésében Illést hívja segítségül. 

l11ést a zsidó néphit segft6 prófétának tartotta, aki népét és az igazakat 
oltalmazza. A halál órájában segCtségére van az igaznak, vigasztalja 6t és 
megmenti a veszedelem idején. Ez az elképzelés független l11és végidei 
(eszkatológikus) szerepél61. Az, hogy a gúnyolódók Jézus imáját rosszul 
hallották volna ("l11és, l11és, miért hagytál el engem?"), nem állftható az 
evangélium szövege alapján. Az "Istenem" kifejezés (görög-arám élól) 
tudatos elferdítésér61 van szó. 

36 A gúnyolódók egyike - nem valószínű, hogy az elbeszélő római 
katonára gondolt - odafut (gör. trekhó, ezenkívül csak az 5,6-ban), 
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megtölt (gör. gemidzó, ezenkívül a 4,37-ben) egy szivacsot savanyú 
borral, és megpróbálja megitatni Jézust (folyamatos, a törekvés kifeje
zésére). Ez azonban már nem sikerül, mert Jézus meghal (37.v.). A 
szivacsot egy nádra (gör. kalamosz, vö. 19.v.) tűzi (peritithémi, vö. 
19.v.), vagyis egy bot hegyére. Ebből megállapíthatjuk, hogy Jézus 
magas kereszten függ, és ajkát kinyújtott kézzel nem lehet elérni. A 
savanyú bor (gör. okszosz) közönséges (kevésbé finom) népi ital (vö. 
Szám 6,3; Rút 2,14), amely jól oltja a szomjat és felüdít. Ez az ital a 
katonák ellátásához tartozott, és nem azonos a keresztrefeszítés során 
alkalmazott bódító itallal (23.v.), de nem is idegeket ingerlő ecetesszen
cia. Arra szolgált, hogy a megfeszített seblázát és szomját oltsa, mérsé
kelve s egyben megnyújtva szenvedéseit. 

A későbbi evangélisták - a z.,olt 69,22-re való burkolt utalással -
Jézust itt is, miként a korábbi gúnyolás-jelenetekben, mint a szenvedő 
igazat mutatják be. 

A leírás biztosan nem az említett zsoltárszöveg alapján született 
meg: a z.,olt 69,22-höz csak néhány kulcsszó erejéig kapcsolódik a 
szöveg: savanyú bor (héb. chómec) és itatott (héb. sáqáh). A LXX 
fordítás ezeket természetesen a Márknál szereplő szavakat használja 
(gör. okszosz, potidzó), mert más más megfelelő görög szó nincs is 
ezekre; így az evangéliumi szövegnek a LXX fordítástól való függése 
nem bizonyítható. Egy midrás-szöveg (MidrRút 2,14) szerint a savanyú 
bor fogyasztása a Messiás szenvedésére utal; jelen szövegünk aligha 
tartja szem előtt ezt a gondolatot. 

Azt, hogy Jézust meg akarják itatni, nem segítségnyújtásnak ("jó
tett", H.W.Heidland) szánják. Ez abból látható, amit a többi gúnyolódó 
mond. A "hadd", szó szerint "hagyjátok" (gör. afete) szorosan összetar
tozik a következő "lássuk" szóval: hadd lássuk! A gúnyolódók látni 
akarják, hogy Jézusnak Illést hívó kilátása meghallgatásra talál-e, 
eljön-e a bajban segítő próféta, lehozza-e őt a keresztről (gör. kathaj
reó, leveszek)? 

Elképzelhető, hogy mindez ismét a szenvedő igaz gondolatát sugall
ja, amennyiben az elbeszélő a Bölcs 2,17 szövegét tartja szem előtt, 
ahol a gúnyolódó ellenségek "látni akarják, vajjon" (gör. idómen ej) a 
szavai igazak-e (vö. z.,olt 22,9) annak, aki bizaimát Istenbe (itt: Illésbe) 
vetette. Az ellenfelek "kivizsgáló tevékenysége" (E.Schweitzer) azt a 
célt szolgálja, hogy bebizonyosodjék az igaz önvallomásának (t.i. hogy ő 
igaz) tarthatatlansága. "Azért itatják meg, hogy Jézus erőt nyerjen, 
tovább reménykedhessen, és reményének hiábavalósága még nyilvánva-
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ló bbá váljék" (D.Dormeyer). Jézus halála azonban elérkezik, és ezzel 
végeszakad a gúnyolódás jelenetének. 

37 Jézus halálának egyszerű leírása a "kilehelte [lelkét]" szóval 
(gör. ekpnOO, kilehelek) egyben utal Jézus "lelkére" (gör. pneuma), 
Jézusra, mint lélekhordozóra. Isten Lelke hordozójának halála még 
erőteljesebb ábrázolást nyer a szövegben következő "nagy hangot 
hallatván" (gör. afejsz fónén mega lén) kifejezés által. A "nagy hang" a 
Lélek hordozóira jellemző (vö. 1,26; 5,8), a prófétákra és Isten lelkével 
eltelt emberekre (vö. Lk 1,42). A MekhKiv 15,2 szerint Isten Lelke 
maga is "kiált", és az EtHén 71,ll-ben az Emberfia (Hénok) ezt 
mondja: "Nagy hanggal kiáltottam, a lélek erejével; áldottam, dicsőítet
tem és dicsértem". 

Nyitott az a kérdés, hogy Jézus utolsó kiáltását az elbeszélő imának 
tekintette-e (miként ez a pMt-nál valószínű), mely az azt követő "jel" 
által meghallgatásra is talál? (Vö. alább, 39.v.) 

Azok a vizsgálódások, amelyek orvosi alapon igyekeztek meghatározni 
Jézus halálának közvellen okát, valamint annak lehetOségét, hogy egy 
haldokló keresztrefeszített képes-e ilyen hangos kiáltást hallatni, nem 
hoztak egyérteimIl eredményt. Jézus halálának viszonylag gyors beállta, 
valamint az a tény, hogy mindvégig eszméleténél maradt, végOI a szenve
déstörténet leírása szerint igen rövid haláltusája - kollapszusra ("össze
esés") engednek következtetni. A hangos kiáltásra talán éppen rendkfvOli 
volta miatt emlékeztek ké~bb. 

38 A templom függönyének elrepedése, kettéhasadása (gör. szkhi
dzó) mint "jel" szerepel a leírásban, amely jelzi Jézus halálának hatását. 
Feltűnő, hogy az elbeszélő külön kimondja azt, hogy "kettőbe" (gör. 
ejsz düó) hasadt a függöny, felülről az aljáig (gör. ap'anóthen hOOsz 
kató). Azt már nem lehet eldönteni, hogy pontosan melyik függönyről 
van szó: a Szentélyt és a Szentek Szentjét, vagy a templomépületet és a 
templomudvart elválasztó függönyről? A korai egyházban a külső 
függönyre gondoltak, amely az udvarból is látható. De lehet, hogy a 
függöny névelője ("a függöny", gör. to katapetaszma) a fontosabb, 
belső függönyre utal, amelynek elsősorban az eltakarás volt a feladata 
(ezért szokás ezt az evangéliumi helyet a Zsid 10,19-20 alapján értel
mezni). A jel értelmezése nehéz és vitatott. Figyelemreméltó, hogy a 
(későbbi) zsidó hagyományban a rabbik halálánál szereplő csodálatos 
jelek "többnyire valamely, az elhunyt jellemében vagy életében mutat
kozó, kiemelkedő rilozzanattal" állnak kapcsolatban (Billerbeck). Ezért 
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ezt a jelet leghelyesebb az ítélet és a büntetés jeiének tekintenünk, 
amely igazolja Jézus messiási mivoltát (vö. 39.v.) és a Templomra 
vonatkozó jövendölését (13,2; vö. 14,58; 15,29); ugyanakkor a templo
mi arisztokrácia számára is intést jelent: Jézus igazolást nyer, a zsidó 
vezetőket pedig, akik Jézus haláláért felelősek, Isten ezzel figyelmezteti 
és bünteti. 

A régi magyarázók a jel értelmezését különböz6 irányokban kisérelték 
meg: - Isten büntetése Izrael istentelensége és törvénytipró gonoszsága 
miatt (LévVégr tO,3; a BertEv 27,27 szerint a bosszú angyala tépi szét a 
Templom függönyét: "Két részre osztotta, tanúságul Izrael fiainak, a 
szenvedésért, hogy engem keresztre feszftettek", vö. PétEv 20. - A z"idók 
evangéliuma (Jeromos, Lev 120,8), a LévVégr 10,4, az Á1Kel 1,41,3-4, 
valamint a szfrDidaszk 23 Jeruzsálem pusztulása el6jelének tekintik. - Az 
utóbbi és BenjVégr 9,4 ("és elszakad a Templom függönye. És Isten Lelke 
kiárad a pogányokra, mint kiöntött tílz") a pogánymisszióval hozza kapcso
latba. - Az 6skeresztény környezetben megszület6 szenvedéstörténet szem 
el6tt tarthatja azt is, hogy a Templom, mint a kultusz és az áldozat helye, 
elveszfti jelent6ségét. 

ÓVakodnunk kell attól, hogy a függöny kettéhasadásának jeiét a 
túlzott zsidóellenesség szellemében értelmezzük. A szöveg nem 
mondja azt, hogy "megszúnl Isten jelenléte a Templomban" (így 
J.Jange), sem azt, hogy Jézus halálával "véget ért a zsidó templomi 
kultusz, sőt általában a zsidó vallás" (L.Schenke), stb. - Mint bün
tető csodát, a jel értelmét megvilágfthatja a szírBarjel 6,7-8, mely 
szerint a templom függönyét egy angyal az utolsó időkig elrejti, hogy 
a pogányok kezére ne jusson, amikor a Templomot elpusztítják. -
Mikor Márk az evangéliumot írja, a Templom már elpusztult, tehát 
ő ezt a jelet a templom pusztulására vonatkozó jövendölésnek 
tekintette (ún. prodigium ex eventu [eljövendő csodaként mutat be 
egy már megvalósult eseményt]; párhuzamok: bJoma 39b [Talmud], 
ZsidHáb 6,5,3). 

39 A kivégzőosztagot vezető századost (gör. kentürión = lal. 
centurio) az elbeszélés Jézus halálának kiemelt tanújaként állítja elénk 
(nyilván tekintettel a 44-45. versekre): hangsúlyozza, hogy a százados 
"oU állt" (vö. 35. v.), "szemben Jézussal"; "a" századosnak mondja őt 
(pedig az osztagban ő csak "egy" parancsnok. Az elbeszélő ezt a 
poroszlót szembeállítja a vértanú Jézussal, mint aki végül feladja 
meggyőződését Jézus halála láttán: a zsidók királyaként kivégzett láza
dó lsten Fia volt! 
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A százados véleménye azért változik meg, mert látja (gör. idón), 
hogy Jézus nagy hanggal (gör. fóné megalé) így kiáltva (gör. hútósz 
krakszasz) hal meg. [Lehet, hogy a "kiáltva" későbbi betoldás, de az 
"így" akkor is egyértelmúen utal a lélek kilehelésének szokatlan módjá
ra, t.i. a nagy kiáltásra.] 

A párhuzamos helyeken ezt a vallomást nem egyedill a százados, hanem 
minden katona (pM t: minden 6r) kimondja. Ezt a beállftást azonban nem 
vihetjilk át Márk szövegére. Történetileg hitelesebbnek tekinthetjilk a 
(képzell) százados magános nyilatkozatál, akinek tudomása lehetett ilyen 
esetekr61; vö. Plutarkhosz (K1eom.p. 823e) híradása: a megfeszített K1eo
medész halálakor történt csoda (hatalmas kígyó fonja körül a fejét) alapján 
az 6rök az illeL6t az isLenek fiának (gör. theón pajda) tartják. 

A százados vallomását az értékelést kifejező "valóban" (gör. alét
bősz, vö. 4 Makk 17,11) vezeti be, amely a kijelentésnek ünnepélyes 
színezetet is ad. A százados Jézusról - viszonyuknak megfelelően - mint 
idegenről beszél: "ez az ember" (gör. hútos ho anthróposz, vö. 14,71). 
A "volt" (gör. én) folyamatos mult, ez teljesen megfelel a kívülálló 
megfogalmazásának (nem tükrözi a keresztény felfogást, mely szerint 
Jézus halála csak átmeneti állapot). Az "Isten Fia" kifejezés névelő 
nélkül áll (gör. hüjosz theú); ezzel a százados Jézust "Isten fiai" közé 
sorolja (vö. Bölcs 2,28; 5,5), vagyis Jézus Isten igaz gyermeke. Csak a 
keresztény értelmezés távlatában tekintik Jézust kivételes (kizárólagos) 
értelemben Isten Fiának (Istennek "a" Fia); ezt a felfogást a százados 
természetesen nem osztja. 

A századost, mint konkrét (vö. 44-45.w.), nem tipizált személyt, az 
elbeszélés a hóhérok egyikeként mutatja be, aki már most, Jézus 
halálakor belátja azt, amit a Szenvedő Igaz ellenségei csak a parúzia 
napján fognak megérteni: azt, hogy Jézus igaz volt, Istennek (egy) fia. 

A Bölcs 2,12-20; 5,1-7 alapszemlélete jelen van az evangéliumi elbeszélés
ben. Ezt mutatják a közös kulcsszavak, mint a "Iátván" (gör. idon tesz, 5,2), 
"ez volt" (gör. hútosz én, 5,4), "hogyan sorolták Isten fiai közé" (pósz 
elogiszthé en hiljojsz Lheú, 5,5) és "Isten fia" (gör. hiljosz theú, 2,18; vö. 
2,13.16). Lukács azt mondja: "igaz volt", és ez teljesen megfelel a márki 
szöveg értelmének is. - A százados határozatlan "Isten fia" kifejezését - a 
szenvedésLörténet összefilggésében, és még inkább a pogánymisszióra már 
visszatekinL6 Márk evangéliumában - joggal veheljilk a teljesebb "az Isten 
Fia" értelmében. 

* • • 
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Az ősi hagyomány, mely ebben a részben fennmaradt, több hitelt 
érdemel, mint amit általában az újkori kutatók körében élvez. A 
gúnyolás jelenetét a Jézusnak felkínált itallal együtt (35-36.w.) törté
netileg hiteles beszámolónak kell tekintenünk, mivel meggyőző bizo
nyítékot nem találunk arra, hogy ezt a jelenetet utólag alkották volna 
meg. Hiteles Jézus-szónak bizonyult Jézus eredeti, arám nyelven idézett 
imádsága is, a z.,olt 22,2a szövegével, benne az " Illés" -sel össze nem 
téveszthető "Élóí" (Istenem) szóval. 

Egyes szerz6k, irodalomkritikai megfontolások alapján azt feltételezik, 
hogy a tárgyalt szövegrész legrégebbi eleme az a mozzanat, amikor egy 
részvéuel teljes római katona itallal kínálja Jézust, és az Illéssel fémjelzell 
gúnyolási jelenet ennek a mozzanatnak a kés6bbi kiterjesztése és átértel
mezése. Ezek a feltételezések nélkOlöznek minden olyan alapot, amelyet az 
adoU szövegben ki lehetne mutatni. Az a szemlélet, hogy Illés segít6 
próféta (ennek legrégebbi irou tanúja éppen a Mk 15,35-36), egyáltalán 
nem illik bele az Illéssel kapcsolatos keresztény hagyományok körébe. 
Jézus imájának görög fordítása tanúsítja, hogy az ima szövegét kezdeu61 
fogva arám nyelven 6rizte a hagyomány. Az arám szövegre szükség volt a 
gúnyolás-jelenet miau, tehát nem lehet kés6bbi visszafordítás. 

Azt, hogy a sötétségről szóló híradás csak jelképes kifejezésforma, 
nem lehet feltétlen igazságnak tartani, mivel a keresztrefeszítés elbe
szélése távolról sem gazdag apokaliptikus vonásokban. Egyáltalán nem 
lehet kizárni azt, hogy a szöveg egy ténylegesen megtapasztalt termé
szeti jelenség emlékét őrzi (amelyet természetesen lehetett jelként is 
értelmezni). 

A harmadik jelenet (37-39.w.) értékelése jóval nehezebb. Jézus 
halálkiáltásának történetiségét semmiképpen scm lehet megkérdóje
lezni. Valószínű viszont, hogy a templom függönyének kettéhasadása 
legendás részlet az elbeszélésben, bár a szűkszavú megfogalmazást ez 
esetben igen nehéz megindokolni. A százados biztosan nem legenda 
szülte alak, vallomását a (ténylegesen létező) vallástörténeti párhuza
mok ellenére sem kell okvetlenül történetietlcnnek tartanunk. Az 
azonban valószínű, hogy a Márk előtti szenvedéstörténet a Bölcs 
2,12-20; 5,1-7 hatása alatt készült, és ha más nem is, a vallomás szövege 
("Isten fia") tudatos szerkesztés eredménye. 
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Az egyáltalán nem lehetetlen, hogy a pogány százados Jézust hérosznak, az 
istenek fiának tartja. De az "isten fia" megjelölés a hellénista kulturkörben 
csupán a császárkultusz megszokoll kifejezése. Az tehát megbízható híra
dás lehet, hogy a kivégz60sztag vezet6je Jézust jogtalanul kivégzell vérta-



Írásmagyarázat 

núnak tekintette, és ezt nyilvánosan kifejezésre is juttatta. De számolnunk 
kell azzal is, hogy az Ósegyház az általa alkotoll szenvedéstörténetben 
(melyet át hatnak az "igaz szenvedése" hagyományok), Jézus pogány hóhé
rának a szájába adott egy olyan vallomást, amely a szándékosan tárgyilagos 
beállítás ellenére is lehetdYé tette a sajátosan keresztény szellemtl értelme
zést. 

A szenvedéstörténet egészének fényében a százados vallomása Jézus 
zsidó ellenfeleinek szóló, megtérésre ösztönző felhívás (vö. 14,62). 

* * * 

A Márk-evangélium egészének fényében a tárgyalt jelenet új megvi
lágításba, az értelmezés sajátos összefüggésébe kerül. Ha a szenvedés
történet kereteit elhagyjuk, Jézus kiáltását a kereszten - már a 
feltámadást meghirdető jövendölések és a feltámadásról szóló híradá
sok fényében szemlélhetjük (a Zsolt 22 is szem előtt tartja mind az igaz 
szabadulását, mind ennek a szabadulásnak az előzetes meghirdetését). 
A Mk 15,39-ben zárul az "Isten Fia" kifejezésnek az egész művet átfogó 
íve (1,1; 9,7; 15,39). A pogány százados a kereszt alatt a pogánykeresz
tény egyházat képviseli, amely a Templomnak a függöny-csoda által 
előrejelzett pusztulására már mint múltbeli eseményre tekint vissza. 
Biztos viszont, hogy Márk Jézus halálát még nem tekintette úgy, mint a 
zsidóság végleges elítéltetését (ezt sokan feltételezik), hiszen az evan
gélista, aki maga is zsidókeresztény, fajtestvéreit nem zárhatta ki a 
Jézus halála által megvalósuló üdvösségből (vö. 10,45; 14,24). Isten 
azért fenyít, hogy a megfenyítettek megtérjenek. A megtérésnek termé
szetesen azt kell eredményeznie, hogy a megfeszítettet elismerjék 
(16,6) mint Feltámadottat, mint Isten Fiát; és el keIl vezetnie minden
kit a Krisztust követő kereszthordozáshoz (8,34-36). 

Márk szerint az evangélium lényege Jézus élete, halála, feltámadása. 
Hirdetni kell ezt minden népnek (13,10) az egész világon (14,9), hogy 
mindenki megvallja Isten Fiát. Ebben a vaIlomásban annak, ami az 
emberi bölcsesség szerint "volt" (15,39) át keIl nemesülnie azzá, ami az 
isteni kinyilatkoztatás szerint "van" (9,7; vö. 1,11); a hit által (1,15), 
melynek tágya a Keresztrefeszített, győzelmi jele pedig a kereszt. 

Rudolf Pesch, Das Markusevangelium 
Herder, 1980, 491-502.0. 
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Kereszt jelek 

EB, T t + 
txYt-t 

l. Körkereszt [eredetileg a nap és a világosság jelképe] Krisztust, mint minden fény 
forrását jelképezi 

2. Tau·kereszt [Ez 9,4: a szabadulás jelképe] Szent Antal keresztnek is nevezik 

3. Füles kereszt [az ősi Egyiptomban az élet jele: felkelő nap és lefelé a napsugár] 
keresztény átértelmezése is van 

4. Görög kereszt, gyakori díszítőelem a keleti egyházakban 

5. Latin kereszt, Krisztust jelképezi 

6. András·kereszt, András apostol vértanúságának a jele 

7. Villáskereszt [életfa-jelkép], a görög PSZI betílre emlékeztet (pszükhé=lélek); Igy 
lehel rá a pap a keresztvízre 

8. Kettős v. apostoli kereszt [kisebb vízszintes szára a kereszt feliratát jelzi], érsekek, 
pátriárkák, kiváltságokkal felruházott uralkodók (Szt. István) viselhetik 

9. Pápai kereszt [a 3. vonal megkülönböztetésül szolgál] 

10. Ortodox kereszt [a ferde vonal Jézus lábtámaszára utal] 

ll. Talpaskereszt [a Meroving uralkodóknál jelenik meg] 
12. Jeruzsálemi kereszt [a Szent Sir lovagjai viselték] Az öt kereszt Krisztus öt sebét jelzi 

13. Máltai kereszt [a johannita lovagok ill. a Máltai Lovagrend jelvénye], nyolc csúcsa a 
Nyolc Boldogságra utal. 
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A Szent Kereszt 
legendája 

Legenda 

A mélységes tisztelet és hála, 
amellyel Jézus kereszthalálára 

emlékezünk, 
kifejeződik a kereszt fáját övezó 

ún. Szentkereszt legendákban 

Amikor ősatyánk, Ádám [930 éves korában, vö. Ter 5,5] meghalt, 
gyermekei eltemették. Ádám harmadik fia, Szet [aki ekkor éppen 800 
esztendős volt, vö. Ter 5,4-5] hozott a Paradicsomból, az Élet Fájáról 
egy ágat, és elültette apja sírjára. 

A fa ott élt és terebélyesedett Ádám sírja fölött sok-sok évszázadon 
át. Hosszú idő multán a vidék lakói letelepedtek a fa közelében, várost 
alapítottak, és a helyet elnevezték Jeruzsálemnek. Később a várost az 
izraeliták foglal ták el Dávid király vezetésével [2 Sám 5,6-9]. Dávid fia, 
Salamon templomot épített a város mellett [l Kir 5,15-8,66]. Ekkor a 
fát kivágták és egy nagy gerendát készftettek belőle, mert be akarták 
építeni a templomba. Mivel azonban nem illett sehová sem a templom 
többi gerendája közé, végül meghagyták. Odafektették a Kedron patak 
fölé, és hídként szolgált hosszú évszázadokon át. 

Sá ba királynője Jeruzsálemben járván [2 Krón 9] felismerte a fa 
szent rendeltetését. 

Ebből a fából faragták Jézus keresztjét, és éppen Ádám sírja fölött 
állították fel a Golgota szikláján. Amikor Jézus meghalt, megrepedtek 
a sziklák [Mt 27,51]. Jézus kiontott vére a sziklahasadékon át lecsorgott 
Ádám koponY,ájára, fizikai érintéssel is jelezve a számára kieszközölt 
szabadulást. [Adám ko~nyáját meg is találták azon a helyen. Ma is ott 
őrzik a Golgota alatti Ádám-kápolnában. Erre utal kereszt jeinken a 
koponya és a két karcsont. Fent a Golgotán a 15 cm széles sziklarepe
dés is látható: a kereszt helyétől 145 cm-re jobbkéz felé egy érclap alatt. 
Le lehet látni rajta az Ádám kápolnába, sőt egészen a "poklokra".] 

Ádám sírja és a keresztfa helye éppen ~ világ közepén (régiesen: 
köldökén) van. Ez nyilvánvaló abból, hogy Adám nevének négy betűje 
(a görögben) a négy világtáj kezdőbetűinek felel meg: A(natolé, Kelet), 
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Legenda 

D(üszisz, Nyugat), A(rktosz, Észak) és M(eszembria, Dél). Ezt jelzi a 
Golgota alatt elhelyezett hatalmas kőgolyó. 

A zsidók Krisztus keresztjét, a két latorét, valamint a szögeket, a 
töviskoronát és a lándzsát bedobták egy húsz láb mélységű gödörbe, 
hogy soha azokat meg ne lehessen találni, és így a Megfeszítettnek még 
az emlékezete is feledésbe merüljön. Törmelék és szemét fedte több
száz éven át. 

Szent Ilona, Nagy Konstantin császár (306-337) édesanyja találta 
meg. A császárné fia ösztönzésére keresztelkedett meg (a Jordán 
vizében), és igen jámbor, istenfélő életet élt. A Szentlélek indította 
arra, hogy keresse meg a szent ereklyéket. A Golgota melletti ciszterná
ban meg is találta azokat, de nem lehetett tudni, hogy a három kereszt 
közül melyik volt Jézusé. Ezt csak csoda dönthette el. A kereszteket 
külön-külön egy halotthoz érintették, és az egyik érintésnél a halott 
feltámadt. Ez volt tehát Jézus keresztje. 

A kereszt fáját Szent Ilona két részre vágatta. A kisebb darabot két 
szöggel együtt elküldte fiának Konstantinápolyba. Nagy Konstantin az 
egyik szöget a sisakjába, a másikat harci paripájának zablyájába dolgoz
tatta bele. A kereszt-ereklyék egy része később Rómába került a Santa 
Croce [Szent Kereszt] templomba. 

Szent Ilona kérésére Nagy Konstantin Jézus sírja fölé szép templo
mot építtetett. Ezt a templomot a Szent Kereszt templomának nevez
ték. Az anyacsászárnő a kereszt megmaradt nagyobb darabját ezüst- és 
aranylemezekkel díszítve a Szent Kereszt templom egyik kápolnájába, a 
fóoltártól északi irányba eső sarokban egy erre a célra készített benyfIó
ban helyezte el. Itt őrizték mintegy négy évszázadon át, míg a perzsák el 
nem rabolták. 

Magára a Golgotára, ahol Jézus keresztje állt, egy másik, díszes 
keresztet állítottak fel, az ún. golgotai keresztet (Szent Jeromos is látta, 
+420). Ezt a drágakövekkel kirakott keresztet II. Theodóziusz (408-
450) ajándékozta a szent helynek. 

614-ben a perzsák lerombolták a jeruzsálemi szent helyeket. A 
hódító perzsa király, Kozroe (II Khoszrau, 590-628) elhurcolta a szent 
kereszt ereklyét is. De a perzsák hamarosan alulmaradtak Eradiusz 
(Herakliusz, 610-641) bizánci császár hadaiva I szemben. Midőn Eradi
usz császár, legyőzvén Kozroét, a Szent Keresztet Jeruzsálembe vissza
vitte a pogányok területéről, királyhoz illően bíbort öltött, és lóháton 
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nagy pompával akarta a szent ereklyét bevinni Jeruzsálembe az ún. 
Aranykapun [Csel 3,2: Ékes kapu] át. Amikor a kapuhoz érkezett, a 
kapu két fala oldalról összeszúkült, és megakadályozta a belépést. És 
íme, az Úr angyala állott a kapu fölött, mondván: "Midőn az egek Ura 
lépett át ezen a kapun, nem királyi pompával, hanem alázatosan, 
szamárháton jött, és az ő követőinek az alázatosság példáját hagyta." 
Ezt mondván az angyal eltúnt. Akkor a császár könnyeket ontva 
megoldotta saruját, levetette ruháját, és egy szál ingben alázatosan a 
keresztet a vállára vette, és a kapuhoz vitte. Ekkor a fal szétvált, és 
Eradiusznak szabad volt belépnie. Így került vissza a szent ereklye a 
korábbi helyére. 

A későbbiekben más rablás is történt még. A Megfeszítés helyén 
oltár áll, és az oltár lapja alatt, a lapot tartó oszlopok között egy kerek 
ezüst lemez fedi azt a helyet, ahová Krisztus keresztjét a sziklába 
állították. Ezt a sziklát az ortodox görögök 1809-ben kivágták a Golgo
tából, hogy elvigyék magukkal Konstantinápolyba. Mikor másnap reg
gel a jeruzsálemi ferencesek felfedezték az üreget, ezzel a 
szemrehányással fordultak a görög sekrestyéshez: Miért csináltátok ezt 
a botrányt? A válasz ez volt: ÉS ti miért vittétek el az Úr jászolát 
Rómába? - Csakhogy a szikladarabot szállító hajó a szíriai partnál 
zátonyra futott, mert az ég haragja olyan vihart támasztott, hogy az 
istentelen rablók a tenger mélyén lelték sírjukat. A nevezetes szikla is a 
tengerbe veszett mindörökre. 

Molnár Ferenc 

A Biblia lsten szava. 
A Biblia az üdvösség története. 
Mária meghallgatta és meg6rizte szivében lsten szavát. 
Ha szeretettel olvassuk, meghallgatjuk és meg6rizzük a szfvünk
ben az Atya üzenetét gyermekeihez, akkor - mint Jézus - növekedni 
fogunk szeretetben és bölcsességben. 
lsten szava a szeretet férrye, táplálja hitünket, szfvünket és lelkün
ket. 
Ez a Szó véghez viszi, amit mond. 

Jean Vanler, Jézussal Járok 
Lámpás, Abaliget, 1990 
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Kis Jeromos 

Fekete István 

A boldogság 

Olvasmányaim között egy szép törté
netet találtam. A mi feltámadásunk 
jutott róla eszembe. Olvassátok el! 

A kis Jeromos 

A kisróka az első elkeseredés haragjával és szomorúságával ballagott 
az erdőn. Nem figyelt a neszekre, melyek veszélyesek lehettek, és nem 
figyelt a fűszálak apró mozdulásaira, melyek zsákmányt jelenthettek. 

Ha ember lett volna, talán leissza magát, és azt mondja: "Ott egye a 
fene az egészet!" - de mivel csak egyszeríi róka volt, nem tudott 
bánatával mit kezdeni. 

Két rettenetes pofon és egy marás sajgott képén és nyakán, melye
ket anyjától kapott, ugyanat1ól az anyától, aki eddig az életét adta volna 
érte. 

Azért, mert többet akart enni a nyúlból, amit anyja hozott? Azért, 
mert éhes haragjában rá is morgott szülőjére? Hát nem a szülők dolga 
eltartani a fiatalokat? 

- Szerezz magadnak! - morgott még utána anyja. - Sose lesz belőled 
rendes róka! 

Ilyeneket mondott az öreg szuka, s utána tovább ette a nyulat ... 
A kisróka pedig elindult világgá. 
Boldogtalan volt. 
A harmatos úton egy kígyó vonaglott előtte, s amikor meglátta a 

rókát, eszeveszetten siklott a bokrok alá. 
- Ez se boldog ... - nézett utána a kisróka, és nem üldözte. 
Az erdei tisztáson koronás szarvasbika terlegette teheneit, és bőgve 

ordított egy másik bikának kihívó komiszságokat. 
A kisróka elbűvölve nézte a hatalmas urat. A bika nyakán kiduzzad

tak az erek, a szeme elködösödöt1, és agancsával verte teheneit. Erős 
volt, győzelmes, és a kisróka elfeledte a pofonokat. 
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Kis Jeromos 

A szarvasbika nem fél, asszonyai vannak, félelmetes és boldog ... 
Mennyivel jobb dolga van az ilyen hatalmas szarvasnak! 

Ekkor különös dolog történt. Valami vészes csattanás vágott a 
szarvasok közé, a láthatalan ostor ereje szétszakított egy fiatal fát, s a 
szarvasok szétugrottak, mint óriás szöcskék. A tisztáson pedig két 
ember jelent meg. 

A kisróka reszketve nézte őket egy bokor alól. 
- Itt állt a bika - mondta az egyik. 
- Nem látok vért. 
- Talán később ... Nem mindenik vérzik. 
- Ide nézzen! 
Odamentek a fához, melyet szétroncsolt a golyó. 
- Hát bizony ... a fa felfogta ... 
- Soha életemben ilyen bikát nem lövök! Boldogtalan vagyok ... 
És elmentek. 
A róka lapult egy darabig még a bokor alatt, és gondolkodott. Nem 

boldog a szarvas se, pedig hatalmas és szerelmes. De az ember se 
boldog, mert nem tudta megölni a szarvast, pedig az ember a legna
gyobb, és egyedül ő parancsol az erdőn. 

Hol van hát valaki, aki boldog? 
Talán a bagoly meg tudná mondani? 
Elballagott a a nagy erdei bagoly szállására, mert őt tartották az 

erdei népek a legbölcsebbnek. 
A vén tögyfa odújában nagy veszekedés folyt. Bagolyné szid ta az 

urát, mint a bokrot. 
- Majd adok én neked még fényes nappal is csavarogni! Más 

tisztességes baglyok hajnalban mind hazamennek, de te ... te ... 
A kisróka meg se állt. Ettől kérjen tanácsot? Hiszen a bagoly se 

boldog, mert van felesége ... 
Az öreg cserfa ágán egy rigó fütyülgetett csak úgy magában. 
- Ugye, te boldog vagy, rigó, hogy olyan szépen fütyülsz? 
A rigó alig tudott szólni. 
- Hát nem hallod, hogy fÜlyülve siratom a párom? Elvitte a héja ... 

Sose lesz már nekem olyan párom ... 
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Kis Jeromos 

A róka ment tovább, és csóválta a fejét. Ez meg azért boldogtalan, 
mert nincs felesége. Nehéz eligazodni egy kisrókának! 

Közben elfeledte a pofonokat, és leült egy öreg tuskó mellé, ahova 
odasütött a nap. Különösen meleg őszi nap volt; a varjak még nem 
károgtak, a cinkék még nem szóltak őszies halk hangon, és az utakon 
nem siránkoztak a búbospacsirták, mert a hideg őszi szél még nem 
hozott elhagyatottságot az utakra. 

Pedig már október volt. 
Ült a kisróka, és nézte az erdőt; az erdő kedvetlenül rázta millió 

levelét, és hajlongott, pedig aludni szeretett volna. 
- Hát senki se boldog? - kérdezte magától félhangosan a kis róka. 
- Dehogynem! Én boldog vagyok ... 
A tuskó mély repedésében egy csúnya hernyó báboz ta be magát, és 

vidáman szőtte saját koporsóját. 
A kisróka fitymálva nézett rá. 
- Te? 
- Én! 
- Aztán mitől vagy boldog, te féreg? 
- Anól, hogy tudom, féreg vagyok, és hiszem, lepke leszek valami-

kor. 
Akisróka ásftott. 
- Nem értelek - mondta, és elballagott hazafelé. 
- És egyedül kell élned, ha boldog akarsz lenni! - kiáltott még a róka 

után a hernyó, akire viszont már senki sem hallgatott. - Ilyenek vagytok 
mind ... a boldogságot keresitek, s ha megtaláljátok, elmentek mellelle 
- susogta, és magára zárta bábkoporsóját. 

A kisróka pedig ballagott az úton, gondolkodva, hogy csak a féreg 
boldog, de ki akar féreg lenni, hogy boldog lehessen? Nyomában őszi 
csend pergett, és a fákról tűnődő levelek szálltak a száraz avarra, s 
zörrenésükben mintha azt kérdezték volna: 

- Miért? 
De erre már nem válaszolt senki. 

24 

(Fekete István: Rózsakunyhó 
Móra, 1973,230-233.0.) 



Húsvét 
Jeruzsálemben 

Jeruzsálem 

Az 1990-es Húsvét az 'intifada' (palesztín "felkelés") jegyében 
kezdődött. A pálmás-olajágas virágvasárnapi menet Betfagétől csak a 
Getszemáni bazilikáig tartott, nem lehetett bevonulnunk Jeruzsálembe, 
mint máskor. A Béke Városa (a népies etimológia szerint ezt jelenti a 
városnév; valójában "Salim [kánaáni alkony-isten] alapítása") még ma 
sem tudja befogadni a Béke Fejedelmét. 

A latin pátriárka útmutatása szerint pálmalengetés és énekek he
lyett kisebb csoportokban haladhattunk csak, csöndesen elmélkedve, 
rózsafüzért imádkozva engesztelésül a béke és az igazság ellen elköve
tett bűnökért. A korábbi napokban ugyanis palesztín részről több 
névtelen telefonhívás érkezett a ferences Custodia kolostorába. Ke
mény megtorlásokat helyeztek kilátásba, ha a katolikusok megtartják a 
szokásos virágvasárnapi, örömteli bevonulást. 

A Nagyhéten más, szomorú esemény is történt. A Feltámadás 
bazilikája közelében, a jeruzsálemi keresztény piac ("szúk") mellett a 
görög-ortodox pátriárkátusnak volt egy nagy épületkomplexuma, egy 
örmény embernek a gondjaira bízva. A gondnok - hatáskörét túllépve -
óriási összegért "eladta" az épületet egy zsidó szövetkezetnek, és -
eltűnt a pénzzel. (Az összeg jó részét az izraeli lakásügyi minisztérium 
fizette.) A szövetkezet tagjai azonnal beköltöztek az épületbe és nagy 
ünnepet rendeztek. A házat azóta katonák őrzik. 

Nagycsütörtökön reggel az ortodox pátriárka szokás szerint ünnepé
lyesen bement a Szent Városba, hogy elvégezze a szertartásokat. Útja, 
mint mindig, ott haladt el az elfoglalt épület előtt. Amikor a menet a 
ház elé ért, az egyik pap kilépett a menetből és letépte a ház kapuján 
lévő kereszt tetejére ragasztott Dávid-csillagot. A menetben levő fiata
lok is kiáltozni és tüntetni kezdtek. A házat őrző katonák erre könny
gázbombákat lőttek a tömegbe, és a bombák egyike éppen a pátriárka 
közelébe esett. A jól megtermett pátriárka lezuhant és elkábult, össze
törte a mell kereszt jét is. Úgy támogatták be a Feltámadás bazilikájába; 
a tüntető fiatalok is ott kerestek menedéket az őket üldöző katonák 
elől. (Az izraeli bíróság azóta sem hozott döntést az ügyben.) 
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Mi, akik ezalatt a latin rítus ú szertartáson vettünk részt, éppen 
ekkor jöttünk ki a templomból: ezekbe a menekülő emberekbe és a 
könnygáz szagába ütköztünk. 

A római rítusú hívek Jeruzsálemben a nagyheti szertartásokat szinte 
kivétel nélkül reggel végzik, az ún. status quo előírásai szerint. Ez egy 
1878-as egyezmény, amely az 1840-es állapotokat (status quo) szabja 
meg mint mindenkor mérvadó kat. Az egyezmény záróaktusa volt a 
krími háborúnak nevezett nemzetközi konfliktusnak (1853-56), amely
nek során Oroszország alulmaradt a franciák, angolok és Piemont által 
támogatott Törökországgal szemben. A háború közvetlen kirobban tó 
oka az volt, hogy a betlehemi barlangban az (Oroszország által támoga
tott) ortodoxok leszedték a (franciák támogatta) ferencesek által a 
születés helyére helyezett aranycsillagot. 

A háború befejezése után az 1840-es állapotokat figyelembe véve 
minden időkre megszabták az egyes helyeken a tulajdonjogokat és a 
szertartások idejét, útvonalát, menetét. Minden oszlopnak, ablak
nak, minden padozatkőnek megvan a maga gazdája. A legfontosabb 
szent helyeken (betlehemi Születés bazilika, Feltámadás bazilikája, 
Szüzanya sírja, stb.) az egyes egyházak (és a pártoló államok) 
minden talpalattnyi helyért drága pénzeket fizettek az arab ill. a 
török államnak. Az egyezmény megszabja az egyes egyházak körme
neteinek útvonalát is, a szertartások helyét, idejét, nyelvét, stb. A 
Feltámadás bazilikában ezért végezne k néhány szertartást mindmáig 
a régi (tridenti) liturgia szerint. 

Nagycsütörtökön a (reggeli) Utolsó Vacsora-szentmise után sokan 
elmentünk a az utolsó vacsora termébe. Ez nem az ÓVárosban van, 
hanem a mai városfalakon kívül, a (tévesen) Sionnak nevezett város
részben. Jézus korában ez a rész az esszénusok negyede volt (ismertebb 
a Holt tengeri kolostoruk Kirbet Kumránban). A domboldalon megta
lálták az Esszénusok Kapujának alapjait, és feltártak sok rituális fürdőt 
is (az esszénusokra jellemző volt a gyakori, szertartásos fürdés). 

Mivel ebben a városrészben voltak az első jeruzsálemi keresztény 
közösség gyülekezőhelyei, az ősegyháznak az esszénusok lakóhelyéhez 
való közelsége magyarázatot ad azokra a rokon vonásokra, amelyeket 
megfigyelhetünk az első keresztények élete és az esszénusok szokásai 
között (pl. a vagyonközösség, vagy a testvéri feddés [Mt 18,15-17], stb.). 
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Az utolsó vacsora terme régen a ferenceseké volt, ma állami tulaj
don. A lörök fennhatóság idejében vették el a ferences rendtől. A mai 
épület nem Jézus idejéből való: a keresztesek épitették a jeruzsálemi 
keresztény uralom idején (1099-1244). 

A gótikus stílusban épült "emeleti terem"-ben [Mk 14,15] csönd 
van, csak a madarak csicsergését hallani a kertből. Meghatottan emlé
kezünk arra, ami ezen a helyen történt: lsten Fia leszállt a földre, hogy 
megmossa a lábainkat, táplálékul adja nekünk a Kenyérben saját életét, 
nekünk adja mindenét, hogy belőle éljünk. 

Az utolsó vacsora terme nem volt messze Kaifás palotájától (a 
közelben lévő örmény egyház lelkén feltárt épületek egyike lehetett). 
Jézust itt tartották fogva, talán éppen a "Kakasszó temploma" alatt 
talált üregek egyikében. (A templomot Péter tagadásának és btlnbána
tának emlékezetére épitették.) A templom alatti veremben egy oltár 
áll, rajta a zsoltáros szavai: "A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a 
halál árnyékába" (Zsolt 88,7). 

A templomtól Jézus-korabeli lépcső vezet a lejtőn lefelé, a Síloe tó 
irányába. Korlát veszi körül az ősi, omladozó lépcsőt, mégis mindenki 
végigmegy rajta: ott, ahol Jézus és tanítványai lementek a Getszemáni 
kert irányába, Hallél (Allelúja) zsoltárokat énekelve: "Körülfontak a 
halál kötelékei, a sírtól való rettegés fogott el engem ... De te megmen
tettél engem a haláltól, szememet a sírástól, lábamat a bukástól. Az Úr 
előtt járhatok az élők földjén ... (Zsolt 116,3.8-9). 

Csütörtök este részt vettünk a Getszemáni bazilikában a szokásos 
egyórás virrasztáson. A kert, amelyben a bazilika áll, Jézusnak egy 
barát jáé vagy rokonáé lehetett. Talán azért van itt a közelben a . 
Szüzanya sírja (síremléke) is. 

A bazilikában, azon a helyen, ahol Jézus az emberi gyöngeség és az 
elhagyatottság mélységeivel szembesült, az "egyórás" (vö. Mk 14,37) 
virrasztás alatt egészen közel érezzük magunkat Óhozzá, és Ót is 
mihozzánk ... 

Nagypénteken is reggel van a latin rftusú szertartás, a Passió a 
Föltámadás bazilikában. A templom helyén Jézus korában egy haszná
laton kívüli kőfejtő volt. Közel lévén a városfalakhoz (bár a falak Jézus 
korabeli helyzete még nincs teljesen tisztázva), a rómaiak az egyik 
sziklafalat, amely a kőfejtők munkája során keletkezett, kivégzőhely-
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ként használták. Jézus sírja közelében több más korabeli sziklasfrt is 
találtak. 

A Bar-Kochba felkelés (135) után Hadriánusz római császár, hogy 
örökre eltüntesse a lázadó zsidóság kultuszának emlékeit, pogány 
templomot építtetett ide is éppúgy, mint a többi szent hely fölé (zsidó 
templom, betlehemi barlang, szamaritánusok temploma, stb.). Igaz, 
ezzel inkább megőrizte, mint eltüntette az emlékeket. 

A szenvedéstörténet szavait nem lehet közömbösen végighaUgatni 
itt, a Golgotán. Beleremegünk, amikor elhangzik a mondat: "És fejét 
lehajtva kilehelte lelkét". 

Ezt az egy mondatot még a latin szertartású pap is ott mondhatja, ahol 
a hagyomány szerint a kereszt állt (és most az ortodoxok birtokában van). 
Érzem, bosszankodnom kellene ezeken a kötöttségeken, de itt és most 
nem tudok már másra gondolni, mint Órá, az ő nagyvonalú szeretetére, 
amely képes arra, hogy hamuvá hamvassza a mi kicsinyességeinket ... 

Passió után, délelőtt járjuk végig a keresztutat. De este is van még 
egy szertartás, amelyen a helybeli (arab) keresztények közül a legtöb
ben résztvesznek: Jézus sfrbatételének szertartása. 

Az ünnep a Föltámadás templomában, a Golgotán kezdődik. Kihúzzák 
Jézus keresztj éból a szögeket, és mindannyian megcsókolják azokat Az
után hoznak egy Jézus-szobrot (vagy inkább bábut, mert mozgatható), 
lepelbe takarják, a megkenés kövére fektetik, illatszerekkel megkenik, 
majd beviszik a Szent Sfrba, és elhelyezik ott, ahol Jézus teste nyugodott 

Bizony, hiába szertartás és utánzat mindez, ott, azon a helyen nem 
lehet megindultság és könnyek nélkül végignézni ... 

Nagyszombat hajnalban mindenki egyszerre ünnepel: latinok, görö
gök, szírek, koptok, etiópok, örmények. Egyszerre és egy helyen, de 
sajnos nem együtt: a zsúfolásig megtelt templomban mindenki a maga 
nyelvén a maga liturgiáját végzi. A Sír belsejéből a (jámbor hívek 
szerint csodásan) meggyúlt húsvéti lángot a görög pátriárka adja tovább 
a tömegnek. (A szent lángot még aznap éjjel elviszik a betlehemi 
bazilikába, sőt a görögországi kolostorokba, templomokba is.) Végül a 
tömeg (mégiscsak együtt) elindul a Lánggal, számtalanszor körbejárva 
a Sírt, ünnepelve Ót, aki "nincs már itt, mert feltámadt" [Lk 24,5J. 

Székely János 
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A Békés-Dalos 
Újszövetség 

Fordítás 

1949-ben tizezrével szálltak hajóra a magyar menekültek, és indul
tak a világ távoli vidékeire. Ez azt is jelentette, hogy többségük soha 
többé nem tér vissza Magyarországra. 

A Rómában lévő katolikus magyar közösség szeretett volna ezek
nek a menekülőknek a kezébe adni valamit, ami magyar és keresztény, 
ami hazájukhoz és a magyar egyházhoz köti őket. - Mi is lehetne-ez? -
mérlegeitük. Szóbajött sok minden a rózsafüzértől a paprikáig. De nem 
találtunk semmit, ami egyszerre igazán magyar és igazán keresztény 
ajándék leu volna. 

Végül valaki azt javasolta: Adjunk nekik magyar Szentírást. Az ötlet 
mindenkinek megtetszett. Igen ám, de honnan vegyünk ennyi magyar 
Bibliát? Természetesen, ki fogjuk számukra adni, itt külföldön. De 
melyik szöveget? Hiszen a régi Szent István Társulat-i fordítás ebben a 
helyzetben nem lenne megfelelő (tele van régies kifejezésekkel, vala
valákkal), más fordflás pedig nincs. Nos, akkor le fogjuk fordítani az 
Újszövetséget szép, mai magyar nyelvre. 

Nagy volt a lelkesedés. Aki csak tudott valamit görögül, mind 
összegyülekeztünk, úgy 15-20-an (pl. Hladky Endre, Mihalovics Zsig
mond, Kovalik Gábor), és egyik nap ünnepélyesen elkezdtük a munkát. 
Mindenki lelkesen résztvett a fordításban, hozzászólt, javasolt, segflett, 
vitatkozott. El is készült egy hosszú délután Máté evangéliumából -
összesen tíz vers. A végén megnéztük az eredményt, és csalódottan 
megállapítouuk, hogy ebben az ütemben biwnyára évtizedekig tartana 
a vállalkozás. Egy ideig tanakodtunk, aztán valaki meghozta a bölcs 
döntést: 

- Itt a Békés Gellért, ő teológus (dogmatikát tanítottam az Ansel
móban), és a Dalos Patrik, aki biblikus - majd ők ketten megcsinálják! 

Mi pedig vállaltuk, - és meg is csináltuk. Két éven át minden délután 
3-tól 3/4 7-ig együtt ültünk, előttünk a görög szöveg, a Vulgáta, meg 
jónéhány modern fordítás, és dolgoztunk. Én fordítottam, Patrik pedig 
ellenőrizte, javította az általam javasolt szöveget. Később egy időre (az 
Apostolok cselekedeteinél és a Jakab levélnél) fróffy Zsolt bencés is 
bekapcsolódott munkánkba. 
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Közben az ismerősök körében egyesek azt mondták: - Na a Békés 
Gellérték is jól megszedik majd magukat ebből a Szentírásból! - Erre 
aztán a római emigráció vezetőjének, a volt szentszéki nagykövetnek, 
báró Apor Gábornak irásba adtuk, hogy soha, semmiféle honoráriumot 
nem fogunk elfogadni ezért a munkáért - legfeljebb néhány tisztelet pél
dányt az egyes kiadásokból. 

Amikor elkészültünk, kiadót és pénzt kellett szerezni. Zágon József 
prelátusnak sikerült ez, a Pápai Magyar Intézet igzagatójának. Neki jó 
kapcsolatai voltak Németországban, ahol korábban működött. A 
Frankfurt melleti Limburgból egy rendi nyomdától kapta a legked
vezőbb ajánlatot. 

A német szedőnek nem volt egr.;zeTÚ dolga a magyar szöveggel. Egész 
nyáron ott ültem meUette, és javítgattam a hibáit Hetek múltán persze 
már egészen jól kllsmerte magát a magyar ékezetek dzsungelében. 

1951-ben végül elkészült az első kiadás, és boldogan osztogattuk 
idegenbe szóródott magyar testvéreinknek. Olyan sikere volt, hogy 
hamarosan újabb kiadásra volt szükség. A második kiadás már Rómá
ban jelent meg. Ekkor készültek róla a filmek is, amelyeket azóta 
mindig újra fel lehetett használni. Mert az elmúlt negyven év alatt már 
tíz kiadás elfogyott. Előbb a kinti magyarok között terjedt, később 
azonban egyre többet kértek itthonról is. A megjelent 300-350 ezer 
példánynak a kétharmada Magyarországra került. 56-ban például egy
szerre 50 OOO-et hoztunk haza. 

Titkon mindig abban reménykedtem, hogY, ezt az Újszövetséget 
egyszer majd Magyarországon is ki lehet adni. Eletem egyik nagy álma 
teljesült most, hogy ezt megérhettem. 
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SZENTfRÁS ALAPfTVÁNY 
olcsó szentfráskiadások támogatására 

1063 Bp. Szív u. 51. sz. 
* * * 

Számla: 510-046528-1 
OTP Köröndi körzeti fiÓk 
1378 Budapest 64. Pf. 14. 

Békés Gellért 
bencés szerzetes 



Tevékenységünk, 
Terveink 

Társulatunk 

Társulatunk, a Szent Jeromos Bibliatársulat egy éwel ezelőtt, 1990 
januárjában alakult. Belépésükkel eddig - szerte az országból, sőt 

határainkon túlról is - 346-an kötelezték el magukat közös céljaink 
szolgálatára, támogatására. 

Tagságunk egy kis csoportja rendszeresen [páratlan pénteken du. 
6-tól, Bp. VIII., Mária u.20] közös imaórát tart, hogy Isten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imába foglalja minden egyes társulati tag 
személyes problémáit, gondjait. Sokan a távolból kapcsolódnak be ebbe 
a közös imába. 

A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfoghatóan megta
pasztaljuk. Az alakulás óta eltelt egy év alatt óvatos reményeinket 
messze túlhaladva sok segftséget kaptunk, és sok mindent tehettünk a 
Szentirás-központú keresztény élet terjedése, fejlődése érdekében. 

Az elmúlt év őszétöl - szerény körülmények között ugyan, de -
eredményesen működik Bibliaközpontunk. Az árusítás, közvetítés, 
ajánlás mellett nagyobbszabású vállalkozásokba is foghattunk. 

A legjelentősebb kezdeményezés a Békés-Dalos Újszövetség nagyon 
kedvezményes, olcsó kiadása. Társulatunkhoz várakozásunkat messze 
meghaladó mennyiségben érkezett befizetés [74000 példány]. Sajnos, 
eddig csak egy töredékét tudtuk ennek szétosztani, mert a [Szent 
Gellért Kiadó által szerzett] kivitelező csak nagy késéssel teljesfti 
megrende lés ün ket. 

Ezt a Szentírást azért tudjuk a mai gazdasági körülmények közölt is 
ilyen olcsón adni megrendelőinknek és vásárlói nknak, mert a kiadáshoz 
jelentős támogatást nyujtott az Európai Katolikus Segélyalap [Euro
paischer Hilfsfonds]. A támogatásért őszinte köszönettel tartozunk. 

Néhány nagylelkű hazai támogatónk adománya tette lehetövé - és 
bátorftott fel arra -, hogy létrehozzuk a SZENTÍRÁS ALAPÍTV ÁNYf 
a továbbiakban is szükséges és mindenki által óhajtott olcsó szent
fráskiadások támogatására. Bfzunk abban, hogy egyre többen lesznek, 
akik ezt az ügyet felkarolják, és a jövőben is lehetőségünk lesz hasonló
an kedvezményes kiadások gondozására. 

Bibliaközpontunkra (ill. egyetlen alkalmazottunkra) - az egyéb, 
mindennapos tevékenységek mellett - igen nagy terhet ró már ez az egy 

31 



Társulatunk 

akció is. Szerencsére számos társulati tag és kívülálló készséggel segít 
az időnként összetorlódó, sürgős munkák végzésében. 

Társulatunk - a személyi és anyagi lehetőségek mértékében - igyek
szik együttműködni minden olyan kezdeményezéssel, amely célkitűzé
seinkkel összhangban áll. Így például részt vállal unk egy Kis Bibliai 
Atlasz kiadásában és terjesztésében, amely az újonnan alakult Kairosz 
Katolikus Kiadvány terjesztő Egyesület gondozásában rövidesen megje
lenik. 

Igéretesnek látszik tervezett együttműködésünk a Katolikus Nép
főiskolai Szövetséggel is. Ha már abban a helyzetben leszünk, hogy 
biblikus napokat, hétvégéket, továbbképzéseket tudjunk szervezni, a 
KALOT (leendő) fóiskolái megfelelő helyszínei lehetnének rendezvé
nyeinknek. Társulatunk közleményei addig is helyet kapnak a Szövet
ség kéthetente megjelenő újságjában (Mozdul a Föld; megrendelhető: 
1126 Bp. Nagy Jenő u. 5.). 

Kezdettől fogva élvezzük az Út, Igazság, Élet ingyenes missziós 
folyóírat hathatós támogatását, és viszonzásul örömmel ajánljuk Tagsá
gunk figyelmébe ezt az értékes lapot (megrendelhető [ingyenes kiosz
tásra, nagy példányszámban is]: 2092 Budakeszi, Pf. 21.) 

Hazánk nem egyetlen a volt szocialista országok között, ahol a 
biblikus apostolság még gyerekcipőben jár. Éppen ezért a Katolikus 
Bibliaszövetség Közép-Keleteurópai Munkaközössége (Klosterneu
burg) azt tervezi, hogy a keleteurópai országokból érkező, erre a 
feladatra alkalmas szakembereket Bécsben szervezett szemináriumo
kon ki- és továbbképzi. Az első ilyen szeminárium ez év őszén lesz, a 
meghívást már meg is kaptuk. 

* * * 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
tagjai és Füzetünk olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi 
segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában - igen nagy 
örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mind
annyiunk nevében szívből megköszönni. 

Minden társulati tagunk és olvasónk számára a Feltámadott fényét, 
áldását és békéjét kéri IstentóI 

Tarjányi Béla 
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Ajánlataink 

t!jszövetségi szentírás (Békés-Dalos) 
Uj szövetségi szentírás német nyelven 
Máté evangéliuma 7,5x9,5 cm (SzIT. szövege) 
Opálény-Balázs: Újszövetségi szövegmutató szótár 

(Hasznos segédeszköz szentírási szavak, kifejezések 
előfordulási helyeinek kikereséséhez.) 

Jeromos mzetek 1. szám (Szentírásvasárnap) 
Jeromos mzetek 2. szám (Jézus születése) 
Jeromos mzetek 3. szám (Húsvét) 
Képeslapok szentírási idézetekkel 
Die goldene Blume (mesék német nyelven) 
Találkozások (bibliaórák) 
Csodák (bibliaórák) 
J.Vanier, Jézussal járok (J. élete gyermekeknek) 
LOGOSZ (bibliai társasjáték 6 éves kortól) 
Kis Bibliai Atlasz (ápr.15-ig elővásárlás 200 Ft) 

A fenti kiadványok megvásárolhatók 
és megrendelhetők aBibliaközpontban: 

Szent Jeromos Bibliaközpont 
t084Budapest 
Déri Miksa u. 6. sz. WI 

(Nyitva: szerdán tO-18-ig) 

Tervezett kiadványaink: 

Oltár-Biblia (reprezentatív kivitelben) 
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J ezus panasza 

Ti Mesternek hivtok 
, - es nem kerdeztek engem ... 

U tnak neveztek 
- es nem jartok rajtam ... 

Vilagossagnak mondotok 
- es nem neztek ram ... 

Bolcsnek hivtok 
- es nem kovettek engem ... 

Hatalmasnak mondotok 
- es nem kertek engem ... 

Irgalmasnak neveztek 
- es nem biztok bennem ... 

Igazsagnak hivtok 
- es nem feltek tolem ... 

Ha egyszer orokre elvesztek 
- ne okoljatok engem! 

Krisztus-szobor felirata, Lubeck 

manet in aeternum 
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Isten tettei 

A kinyilatkoztatás 

Jóságában és bölcsességében az Isten úgy határozott, hogy kinyilat
koztatja önmagát, és tudtunkra adja akaratának szent titkát (vö. Ef 1,9), 
melynek alapján Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben 
az Atyához járulnak az emberek, és az isteni természetben részesülnek 
(vö. Ef 2,18; 2 Pt 1,4). Ebben a kinyilatkoztatásban a láthatalan Isten 
lángoló szeretetének gazdagságából mint barátaihoz szól az emberekhez 
(vö. Kiv 33,11; Jn 15,14-15), társalog velük (vö. Bár 3,38), hogy őket 
meghívja és befogadja a saját közösségébe. Ez a kinyilatkoztatás esemé
nyekben és hozí'~juk bensőleg kapcsolódó szavakban bontakozik ki: 
Istennek az üdvösség történetében művelt cselekedetei kinyilvánítják és 
megerősítik a tanítást és a szavakkal kifejezett valóságokat. A szavak 
viszont a tetteket hirdetik, és a bennük rejlő misztériumot világítják meg. 
[ ... ] 

Isten, aki az Ige által teremt (vö. Jn 1,3) és tart fenn mindent, a 
teremtett dolgokban örök tanúbizonyságot tesz az emberek előtt önma
gáról (vö. Róm 1,19-20). 

II. Vatikáni Zsinat, Kinyilatk., 2-3 
[Sz.I.T., 1975, 145-146.0.] 
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Csendes percek 

Az evangélium az életemben 

Názáret előtt menni, inni, lélegezni, sóhajtani, figyelni az égen egy 
madarat - mindez prózai dulug vult. A Názáreti Jézus költői értelmet 
adott ezeknek. 

Ha arra gondolunk, hogy Isten ivott a furrás vizéből, hogy ette a 
kenyeret, hogy lábaival az út porát taposta, s hogy Isten felnézett a Holdra 
(és már látta ott Luis Armstrongut, hiszen bizonyos értelemben ő már 
mindent látott), - nem nézhetünk többé ugyanúgy a Holdra, nem tehe
tünk egy lépést a földön, nem ihatunk meg egy pohár vizet, nem ehetünk 
meg egy falat kenyeret ugyanúgy, mint azelőtt. 

Bizalom 

A hitetlenség a lélek vaksága. 
A hit a lélek látása. 

[Jean Gitton] 

Hiszem azt, hugy érdemes meghalni, szeretetből. És csakis azért 
érdemes meghalni. Mint ahogy élni is csak úgy érdemes. Élni is, meghalni 
is tökéletesen értelmetlen szeretet nélkül. 

Aki az életben hisz, a halálban hisz. Én a feltámadásban hiszek. Mert 
hisz az élethez hozzátartuzik a halál, a keletkezéshez és születéshez az 
elmúlás. De a feltámadás az örök életet jelenti. 

Hiszek az örök életben. 

* * * * * * 

Gyönyörüség és fájdalum: egyre megy. Ahol Te, Uram, ott vagy, az a 
mennyország, és ahul nem vagy ott, az a pokol. 

Bármi legyen is, szép az, amit nekem készítesz. Feltétel nélkül és teljes 
bizalommal Rád hagyatkuzom. 

Adni és kapni egy és uh'Yanaz: mindkettőhöz ki kell nyitni a szívünket. 
Mindegy, hUh'Y ki adja és ki kapja, az öröm közös. 
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Ajánlás 

Gyertyák 

A szeretetben az a jó, hogy csak a jelenben lehet szeretni. Se a múltba 
visszafelé, se a jövőbe, előre: csak itt és most. Amit itt és most nem teszek 
meg, az a lehetőség visszahozhatatlanul elmúlik a pillanattal. 

Szeretek szeretni. Jó dolog szeretni. Jó dolog lángra lobbanni. Én 
magam vagyok a gyertya, mely tovahalad a futószalagon, s melyet minden 
pillanat újra és újra lángra lobbant. Jó lenne, ha ilyen világító gyertyasor 
lenne az életem, s kevés lenne a sötét szakasz. 

Keskeny út, széles út 
Messzeségbe hova fut'? 
Keskeny út, fényes út 
Tenger-ragyogásba jut. 

Keskeny ösvény fénypatakja, 
Fényóceán befogadja. 
Égi fénybe, ragyogásba, 
Beolvad a gyertyák lángja. 

IIálaadás 

Hálát adok Neked, Uram, a testvérért, 
Akinek örömet adhatok és aki örömet ad. 
Hálát adok a mosolyodért, 
Melyet testvéreimmcl egymásra tükrözünk. 
Hálát adok Neked, Uram, jóságodért, 
Mellyel jótettekre sarkallsz minket. 
Hálát adok Neked, Uram, ajándékaidért, 
Melyekkel másokat megajándékozhatok. 
Hálát adok Neked, Uram a szépségért, 
Mely felragyog köröttem 
Fűben, fában, emberben, madárban. 
Adj éber szívet! 
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Csendes percek 

Köszönöm 

Köszönöm U ram, 
Hogy ember vagyok, 
Hogy törekedhetek a jóra, 
Hogy elbotlom és fölkelhetek, 
Hogy szeretlek Téged 
És szerethetem a többieket. 
Hogy nem vagyok angyal 
És nem vagyok ördög: 
Ember vagyok és nőnemű, 
Nem több és nem kevesebb senkinél; 
Önmagammal s másokkal küszködő, 
Isten gyermeke, a Te kishúgod. 
Köszönöm, hogy olyan jó testvér vagy, 
És nem zársz ki a játékból, mert lány vab'Y0k. 
Így aztán az se baj, ha a bátyáim közül 
Néhány nem dob nekem labdát, 
Mertlánnyal nem akarnak együtt játszani. 
A Te szereteted minden 
Csorbát kiköszörül, 
Szerető kezedtől elmúlik 
A rúgások kék foltja is. 
S a megaIázó megkülönböztetések 
Lelki sérelmeinek kínja is 
Semmivé foszlik a Te 
Keresztre feszített 
Szereteted tüzében. 

"Ki mint vet, úgy ardt" 

Rossz és jó telleink magja a körülöllünk lévők lelkének talajába 
hullik. És növekszik és kikel és szárbaszökken az időben. Rajtunk múlik, 
hogy kertünkben I..:sípós csalán, tüske, vagy virág terem. 
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Pál útja Rómába (Csel 27,1-28,16) 
Alfred Wikenhauser, Die Apostelgeschichte 
Regensburg, 1%1,273-285.0. 

Írásmagyarázat 

Pál apostol Rómába vezető útjának leírása (Csel 27,1-18,16) a 
legkiválóbb bibliaszakértők véleménye szerint, akik e szentírási részt 
behatóan tanulmányozták, az ókori hajózástörténet elsőrangú doku
mentuma, és minden részletében pontos. Mivel azonban Lukács, a le
írás szerzője nem volt hajózási szakértő, hallgat sok olyan részletről, 
amelyhez egy tengerész pontos adataira lett volna szükség ahhoz, hogy 
az elbeszélés minden részletét pontosan megérthessük. Ezért végül is 
van egy-két dolog, amely számunkra érthetetlen marad. 

Hajóút Krétáig 

[27,1] J úliusz százados Fesztusz helytartótól azt a parancsot kapja, 
hogy szállítsa Rómába Pál apostolt és néhány fogoly társát. A feladat 
teljesítéséhez katonákat bocsájtanak a százados rendelkezésére 
(31.32.42. v.). Júliusz a "Császári ezred" (cohors Augusta) kötelékében 
szolgál. Korabeli feliratokon háromszor is találkozunk ezzel a névvel, 
amely nyilvánvalóan kitüntető elnevezés. Valószínűleg azon Öl szíriai 
kisegítő ezred egyikéről van szó, amelyek Cézáreában állomásoztak. 

[2]A 27,I-től az elbeszélő ismét többes szám első személybenn fo
galmaz ("mi-részek"), ezért nyilvánvaló, hogy a leírás szerzője, Lukács 
is Pál társaságában van, valamint Arisztarkusz (vö. 19,29; 20,4); ők 
azonban nem foglyok. Pál a Kol 4,1O-ben "fogoly társának" mondja 
ugyan az utóbbit, ezzel azonban csak azt akarja kifejezni, hogy tanítvá
nya önként osztozott az ő (római) fogságában. 

Az uta7.áshoz nem áll rendelkezésükre külön hajó: megfelelő számú 
szabad helyet kell bérelniük egy privát hajón. Cézáreában találnak is 
egy hajÓI, melynek telephelye Adramüttion, Troásztól délre (16,8; 
40,5), és amely indulóban van, ho!,'Y Kisázsia nyugati partjának kikötőit 
végigjárja. A százados azt reméli, hogy útközben találnak majd egy lLá
liába menő hajÓI (íh'Y is történt: 6.v.). 
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Írásmagyarázat 

[3] A hajó Szidonban néhány napot időz, és Pál engedélyt kap arra, 
hogy barátait meglátogassa. Lukács ennek kapcsán elismerően nyilat
kozik a századosról, aki a fogoly apostollal emberségesen bánik (vö. 43. 
v.). 

[4-5] Szidon ból útrakelve a hajó megállás nélkül halad Ciprus keleti 
part jánál, a cilíciai-pamfíliai tengeren át, a Iíciai [Kisázsia] Míra felé. 
Az erős nyugati szél megakadályozza, ho!,'Y Ciprust dél felől kerüljék 
meg (mint idejövet, vö. 21,2-3). Ezért észak felé kénytelenek haladni, és 
Ciprus északi fokát mcgkerülve folytatják útjukat nyugati irányban. 
Magas hegyeivel egy ideig Ciprus védi a hajót a nyugati széltől, utána 
Cilícia és Pamfília partjainál a szárazföldi szeleket tudják kihasználni, 
végül a Kelidóni fokig (Mírától 50 km-re) a nyugati tengeráramlást 
követik. A nyugati szövegforma kiegészítése szerint Szidon és Míra kö
ZÖlt 15 napig tartolt az útjuk. 

[6] Mírában a százados talál egy alexandriai gabonaszállító hajót, 
amely Itáliába tart. Katonáit és foglyait átszállít ja tehát erre a hajóra. 
Ókori feljegyzésából tudjuk, ho!,'Y az e!''Yiptomi gabonahajók rend
szerint nem tudtak egyenesen nyugat felé hajózni Itáliába, hanem nyu
gati szél alall éS7.akra mentek Míráig (Alexandria és Míra majdnem 
ugyanazon a szélességi fokon található), onnan indultak nyugat felé 
Görögország déli partja mentén (Kütéra szigete) Szicíliába, majd ismét 
északra fordulva Putcoliba vagy Ostiába. 

[7] Míra után nehezebbé válik a hajózás. A part mentén haladnak, 
Rodosz szigete és a kisázsiai part között. Az állandó szembeszélben 
csak nagy nehézségek árán jutnak cl Knídosz városáig, mc\y Kisázsia 
hasonló nevű, keskeny, hosszú, délnyugati félszigetén fekszik. Mivel az 
állandó északnyugati szél miall teljesen kizárt, hogy Kréta és a Pelopo
nézosz között egyenesen áthajózzanak nyugat felé, és kezdvezőbb időre 
scm várakozhatnak hosszabba n a késői évszak miatt, az egyetlen lehet
séges utat választják: Kréta északkeleti foka felé indulnak. Azt remélik, 
hogy Kréta árnyékában, a déli oldalon haladva eljutnak a sziget nyugati 
végéhez, onnan pedig előbb északkeleti széllel északnyugatra, majd az 
Égei tengerről északi széllel délnyugati irányban elérhetik Szidliát. 

[8] Amikor azonban Kréta alá érnek, a szél eláll. Közvetlenül a part 
mentén, lassú, fáradságos munkával jutnak el a déli part közepe táján 
fekvő Jókikötóbe, Laszája város mellett. Közben még arra is rákénysze
rülnek, hogy a hajót a mentócsónakból vontassák. 
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Ínismagyanizat 

Továbbhaladás Pál intelme ellenére 

[9] Útjuk kezdete óta már sok idő eltelt - mintegy 40 nap. Vegetius 
katonaíró szerint (IV,3) a hajózás szeptember 14-e után veszedelmes 
volt, és november ll-től március 5-ig teljesen szünetelt. A "böjt" 
(UKB: "a böjt ideje") kétségkívül a minden zsidó számára kötelező 
"engesztelés napja" (vö. Lev 16,29-31) Tisri hó lD-én. Ez a nap az 
akkortájt használatos "tapasztalati" [=becsléssel irányított] zsidó nap
tár szerint Kr.u. 59-ben október 6-ra, Kr. u. 60-ban október 24-re eshe
tett. 

[10] Pál, aki ekkorra már bőséges tapasztalatokat szerzett a hajózás 
terén (három hajótörést átélt, vö. 2 Kor 11,25), óva int a továbbutazás
tól ebben a késői évszakban, - de nem hallgatnak rá. 

[11] A kormányos és a hajótulajdonos az út folytatása mellett dön
tenek, és a százados is csatlakozik h07zájuk. Talán még mindig abban 
reménykednek, hogy eljuthatnak Szicíliáig? 

[12] A többség úgy dönt, hogy megkísérlik elérni Főnix kikötőjét, és 
ott telelnek át, mert a jelenlegi hely erre nem alkalmas. Főnix tőlük 
nyugatra fekszik, Kréta déli partján. Pontos földrajzi fekvése mindezideig 
nem tisztázott. Újabbban a 12 vers kifejezéseit úgy énelmezik, hogy a 
kikötő " nyugat felé nyílik", és a mai Fineka öböl/el azonos. Kérdéses azon
ban, hogy ez a kikötő alkalmas volt-e az ártelelésre. Más vélemény szerint: 
"Finekától egy mérföldre található Szu tró öble, amely kelet felé nyitott, 
tehát mind az északnyugati, mind a délnyugati széltől védett" (Dupont). 

[13] Mikor végre enyhe déli szél kerekedik, a hajósok azt gondolják, 
hogy tervüket megvalósíthatják. A part mentén nyugat felé indulnak, 
miután a hajót a mentőcsónakkal kivontatták a kikötőből. 

A tengeri vihar 

[14] Az "Euraklüon" északkeleti szél [latin euroaquilo; Euros=ke
leti szél, Aquilo=észak-északkeleti szél]. Ilyen nevű szélről csak itt esik 
szó az Újszövetségben. Jelzője ("forgó") elsősorban nem az irányál 
(=körbcforgó szél), hanem az erejél van hívatva kifejezni (=orkánsze
rű). Hatalmas dühvel csap le a hajóra Kréta hegyei felől, miután el
hagyták aMatala fokot, és nem védi őket többé az Ida hegység. Az 
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Írásmagyarázat 

orkán elragadja a hajót a szigettől a nyílt tenger felé. Mikor a vihar 
kitört - vagy talán már annak közeled tére - bevonták a vitorlákat. 

[15) A matrózok nem tudják a hajót a széllel szembefordítani, azaz 
úgy irányítani, hogy a hajó orra a hullámokat szembe kapva kettészelje 
azokat. Csak az a lehetőségük marad, hogy a hajót szélirányba fordít
sák, és a hajó tat ját lehetőleg szél alatt tartva sodortassák magukat. 

[16] Miközben elhaladnak a Főnixtől 40 km-re délre eső kis KJauda 
sziget [ma Gavdosz] mellett, és a sziget némi védelmet nyújt a vihar 
erejétől, a matrózoknak sikerül a kísérőcsónakot a fedélzetre emelni. 
Nem könnyű dolog ez, hiszen a csónak megtelt vízzel. A fedélzeten 
megkötözik, és ott is hagyják egészen a máltai hajótörésig (30-32.v.). 
Eddig ugyanis kötélen vontatták, és fennállt annak a veszélye, hogy 
nekivágódik a hajónak és megrongálja azt, vagy hogy leszakad a köte
Iéről és elveszítik. A hajó súlyos megrongálódása vab'Y hajótörés esetén 
viszont a hajón lévők megmeneküléséhez feltétlen szükség van rá. 

[17] A 17. verset nehéz megérteni. Íb'Y is fordíthat juk: "A (csónak) 
fclemeléséhez emelőket használtak, és közben körülkötözték a hajót." 
Annyi mindcnesetre bizonyos, hogy a hajósok kötclekkel körül kötöz
ték a hajót, hogy fokozzák ellenállóerejét a hullámokkal szemben. A 
szakértők véleménye nem egységes abban, hogy ez hogyan történt. 
Egyesek hosszanti kötözésre (tőkekötés) gondolnak, vagyis hogy a kö
telet nagyjából vízszintes irányban vezették a hajón körül az elejétől a 
hátuljáig. Mások a keresztkötést feltételezik (gerinckötés), azaz a köte
leket a hajó alatt átvezetve középen kötözték meg a hajót. 

Ekkor viszont a hajósok már attól félnek, hogy nekiütköznek a Szir
tisznek, mert az Euraquilo annak irányába röpíti őket. Nyilvánvaló, 
hogy arról a nagy Szirtiszről (= szirt, zátony) van szó, amely Küréné 
partjától mélyen benyúlik a tengerbe. A zátonyok padjai és mélyvizei 
félelmetesek a hajósok számára. Igyekeznek is megelőzni a bajt: "Iebo
csájtják a lassító t" (UKB; gör.: "az eszközt"). Az itt szereplő görög szót 
többféleképpen értelmezik. Egyesek (valószínűleg helyesen) azt tartják, 
hogy a hajósok vontató- ill. lassftóhorgonyt bocsájtanak Ic, hogy a szá
guldást lelassítsák, amíg a vihar nem enyhül, vagy a szélirány meg nem 
változik. Más vélemény szerint a matrózok, miután kivették és lefektet
ték a főárbocot, egy kis viharvitorlát feszítenek ki, és amennyire lehet
séges, igyekeznek szél után fordulni. így a hajó nyugat-északnyugat 
irányba haladhat. 
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Írásmagyarázat 

[18] Mivel a vihar elhatalmasodik rajtuk és a hajó kezd megtelni 
vízzel, a hajósok "kidobás t csinálnak" (görög), hogy könnyítsenek rajta. 
Ez vonatkozhat a rakomány egy részére ($abona, vö. 38. v.), vagy in
kább a nélkülözhető hajó felszerelésre (mert a hullámok ostromolta ha
jón veszedelmes lett volna kinyitni a raktárak csapóajtóit). 

[19] A harmadik napon még kétségbeejtőbb a helyzet, ezért fclál
dozzák a legfontosabb hajófelszerelést is (kötélzet, árboc, merevítőru
dak), vö. Jón 1,5. 

[20] Mivel az ég napokon át teljesen borult és semmi lehetőség sincs 
az iránymeghatározásra, a vihar pedig állandóan vadul dühöng, a hajó
zók számára elvész a menekülés minden reménye. 

Pál bátorító fellépése 

[21-22] A kilátástalan helyzet - és talán a tengeribetegség - követ
kezménye lehet, hogy a hajó utasai már enni sem akarnak, csak néznek 
kétségbeesetten, minden pillanatban a hajó végét várva. 

[23] A végső kétségbeesés óráiban Pálnak angyal jelenik meg egy 
éjjel, bátorságot önt belé, és biztosítja őt arról, hogy sértetlenül el fog 
jutni Rómába, hiszen a császár ítélőszéke elé kell állnia (vö. 23,11; nem 
szükségszerűen a császár [Néró] személye elé). Ezért ő is, társai is 
mindannyian megmenekülnek, csak a hajó megy tönkre. 

[24] Az apostol nyilván imádkozott önmaga és társai megmenekülé
séért, és most megbizonyosodott afelől, hogy imája meghallgatást nyer: 
mindenki életben marad a hajón. 

[25] Pál a hajón lévőknek, akiknek többsége pogány, elbeszéli éjjeli 
látomását, hogy erőt öntsön beléjük. Biztosítja őket afelől, hogy ő e 
jövendölés igaz voltáról meg van győződve. 

[26] Azt, hogy a hajó egy szigethez fog érkezni, nem mondja meg az 
angyal, de Pál a jövendölés tartalmából (22b. v.) ki tudja következtetni. 

A hajósok menekülni akarnak 

[27] Már két hét telt el azóta, hogy a hajó a Jókikötőb61 elindult és 
a viharos Adriai tengeren hánykódik. Az Adria itt - miként más ókori 
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íróknál is - tágabb érte/emben szerepel, és magában fog/alja az Jón és a 
Szicíliai tengert is. Ekkor a hajósok éjfél tájban szárazföld közelségét 
észlelik. Talán hallják a parti hullámverés dübörgését, vagy látnak a 
távolban egy fehér csíkot, amely csak a parti tajték lehet. 

[28] Mérőónnal megmérik a mélységet, és megállapítják, hogy a 
tenger egyre sekélyebb. - Egy fonál (vagy öl) 1,85 m. 

[29) Mivel félő, hogy a hajó zátonyra fut, gyorsan kivetnek hátul 
négy horgonyt, hogy a hajót megállítsák. Az ókori hajók tatfedélzetén 
megvoltak ahhoz a szükséges berendezések (kötélbak, kormánylapát
nyílás), hogy a horgonyt hátul is lebocsájthassák. 

[30] Ezután a legénység (egy része), amely nem áll a helyzet magas
latán, a szárazra menekülve akarja menteni a bőrét. Ezért odamennek a 
mentőcsónakhoz, hogy a vízre bocsássák, azt a látszatot keltve, hogy 
orrtól is le akarják engedni a horgonyt: mivel a hajó már áll, a csónak
kal elviszik a horgonyt kissé távolabb, majd a kötelet meghúzva a ten
gerfenékbe mélyesztik a horgonyt. 

[31-32] Pál keresztüllát a hajósok mesterkedésén és meghiúsítja azt. 
Ha sikerült volna clmenekülniük, ez a többiek számára végzetes lelt 
volna, mert a hajó manőverezéséhez rájuk elengedhetetlenül szükség 
volt. 

Hajózási szakértők szerint Pál bizalmatlansága megalapozatlan volt 
a következő okokból: l. A horgony kiszállítása az adott helyzetben 
teljesen helyes és célszerű művelet lett volna. 2. A jól lehorgonyzott 
hajóról éjjel, viharban csónakkal menekülni egy ismeretlen partra 
könnyen a menekülők életébe kerülhetett volna. - A katonák azzal, 
hogy a mentőcsónakot levágták és veszni hagyták, elkerülhetetlenné 
tették, hogy a hajót másnap reggel a hajósok a partnak vezessék és a 
hajótörést előidézzék. Mentőcsónak nélkül ugyanis a hajózók csak így 
juthattak a partra. 

Pál étkezésre buzdít 

[33-34] Amint a hőn várt hajnal elérkezik, Pál másodszor is utastár
saihoz fordul, és felszólítja őket, hogy vegyenek ételt magukhoz. Az 
étkezés ugyanis szükséges a megmeneküléshez. Ugyanakkor Pál afelől 
is biztosítja őket, hogy az életük miatt nem kell aggódniuk: egy hajuk 
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szála sem fog elveszni (vö. Lk 21,18; 1 Sám 14,45). - Azt mondja, hogy 
14 napja nem ettek semmit: ez nyilván túlzó kijelentés, és nem jelenti 
azt, hogy a vihar kezdete óta nem volt rendszeres étkezés, és hogy az 
éhhalál szélén járnának. 

[35] Minthogy a példa többet használ, mint a szó, az apostol a sze
mük lállára kézbevesz egy kenyeret, zsidó szokás szerint elmondja fö
lötte a hálaadó imát, tör belőle és enni kezd. Ezzel nem az 
Eucharisztiát jeleníti meg, és nem is "kenyértörés" (Agapé) ez az étke
zés (mint pl. a CseI2,46-ban). 

[36] Az apostol példája, de még inkább Istenbe vetell rendíthetetlen 
bizalma és magabiztossága bátorságot önt a hajón lévőkbe. Követik a 
példáját és enni kezdenek. 

[37J Ezúllal Lukács azt is közli, hogy összesen 276 személy volt a 
hajón. (A Vatikáni kódex és a szahidi fordítás szövege szerint csak 
"körülbelül 76-an" volLak.) Azon a hajón, amellyel Josephus Aavius 
Rómába utazoll, 600 személy tartózkodoll (Jos.Élete, 15). 

[38] A hajósok ezután a tengerbe dobálják a gabonát, vagyis a rako
mányt (ill. annak maradékát), hogy a merülési mélységet csökkentve 
minél közelebb juthassanak a parthoz. 

Hajótörés Málta szigetén 

[39] A partot a hajósok akkor sem ismerik fel, amikor végre kivilá
gosodik. Egy öblöt látnak maguk előtt, sekély partlal, és úgy döntenek, 
hogy a hajót ráfuuatják, és így juttatják szárazra az embereket. 

[40] Ezért c1o1dják és a tengerbe engedik a horgonyok köteleit. A 
kormányevező ket, amelyeket a horgonyok kivetésekor felemellek és 
szíjakkal megkötöztek, a vízbe eresztik, az előárbocon pedig kifeszítik 
az orrvitorlát; ez viszonylag kicsi és négyszögletes. A hajó megmozdul; 
evezőkkel és az orrvitorlával megakadályozzák, hogy a szél megfordítsa 
a hajót, és oldalt fussannak a part felé. 

[41] A sziget partját azonban nem sikerül elérniük, csak "egy helyet, 
amely két tenger közÖll van". Ezt a szakértők különbözőképpen értel
mezik. Többnyire arra gondolnak, hogy egy előpart ez, vagyis egy föld
hát, amelyet még mély víz választ el a parttól. A hajósok szándékosan 
nekifullatják a hajót ennek a földhátnak. A hajóorr mélyen a homokba, 
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iszapba fúródik, a hajófar pedig széttörik. A hajó végleg tönkremegy, a 
rajta lévőknek sürgősen a partra kell jutni uk. 

[42] A katonák, akik életükkel felelnek a foglyokért (vö. 12,19), 
attól félnek, hogy a rabok némelyike úszva kereket old, ezért minda ny
nyiukat meg akarják ölni. 

[43-44] De a százados megakadályozza ezt, mert Pált meg akarja 
menteni, akinek bátor és nyilt magatartása a vihar során mély benyo
mást tell rá. Hogy a hajótöröttek megmentése rendben megtörténjék és 
mindenki épen partot érjen, megparancsolja, hogy előbb az úszni tudók 
hagyják CI a hajót, a többiek pedig deszkák és más hajóroncsdarabok 
segítségével igyekezzenek a partra. Meg is menekül mindenki. - Az 
újabb kutatások is megerősítik, hogy a hajótörés helye a hagyományosan 
így ismert Szent Pál öböl volt Málta szigetének északi partján. 

Áttelelés Máltán 

[28,1] M á l t a 
A sziget (görögül Melité) a föníciaiak számára támaszpontul szol

gált hispániai útjaikon, ezért már igen korán, a Kr. e. 8. vagy 7. század
ban föníciai kolónia telepedett meg rajta, politikai függetlcnségét 
megőrizve. 500 körül Karthago kerítette hatalmába a szigetel. 218-tól 
római fennhatóság alatt Szicília tartomány részeként autonÓm szövet
ségi terület. Valószínű, hogy a tartományok Augusztus alatt történő 
átrendezése során Málta és a szomszédos Gozzo (gör. Gaudosz v. Gau
losz) szigete Szicíliától függetlcnné válva császári helytartó vezetése alá 
került. Két itt talált feliraton is szerepel a sziget "első embere" (7.v.) 
kifejezés. Ez a cím azonban valószínűleg nem a sziget vagy a helyi 
közösség legfőbb (római) kormányzóját jelöli, hanem inkább egy helyi 
főembert, akinek tiszte a korábbi, nem római társadalmi szervezett
ségbőI fakad. Kr. e. 300-ig a sziget kultúrája kizárólag föníciai voll. 
Azután görög, majd később római hatás alá került. De még a Kr. u. 1. 
században is föníciai volt a helyi lakosság többsége, és a föníciai (pun) 
nyelvet beszélték. Ez a nyelv rokona a hébernek, amint ez a feliratokból 
és a pénzérmékről ismert. Lukács ezén nevezi a sziget lakóit "barbárok
nak". A szó jelentése tehát "más nemzetiségű, idegen nyelvet beszélő", 
vö. IKor 14,11. 
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[2] A sziget lakói igen barátságosan fogadják a hajótörötteket. A 
háromhavi (ll.v.) tartózkodás történetéből csak két eseményt isme
rünk meg; ezek középpontjában Pál apostol áll. Mivel apartotérők 
teljesen átáztak, a helybéliek nagy tüzet gyújtanak, hogy az érkezők 
felmelegedjenek és ruháikat megszárilsák. 

[3] Pál segít nekik: felnyalábol egy köteg rőzsét, és a tűzre dobja. A 
hőség kiűz a rőzséból egy mérges kígyót, és a kigyó megmarja Pál kezét. 

[4] Ennek láttán a szigetlakók azt gondolják, hogy ez a fogoly nyil
ván gyilkos, akit bosszúálló istenség üldöz. Valamelyik szemita istensé gre 
gondolhatnak; Lukács viszont mindezt a görög mitológia szavaival fogal
mazza meg, amelyben közismen Diké, a bosszú istennője. 

[5-6) Mikor pedig - a szigetlakók várakozása ellenére - Pálnak sem a 
sebe nem dagad meg, sem ő maga nem rogyik össze holtan, azt hiszik, 
hogy személyében magasabbrendű lény, valamelyik istenség jelent meg 
(vö. 14,11). Azt, hogy Pál csodásan menekült meg a kígyómarástól, nem 
lehet kétségbevonni (vö. Mk 16,18; Lk 10,19; Zsolt 91,13). 

[7] Ezután a sziget "első embere" segítőkész szerelettel birtokára 
fogadja a hajótörölleket vagy azok egy részét Pállal együtt - három 
napig, vagyis mindaddig, amíg más módon nem gondoskodnak szállás
ról és ellátásról. Ez a Publiusz valószinűleg római polgár, akit ollhoná
ban - a kor szokása szerint - első nevén szólítollak. 

[8-9] Pál a háláját Publiusz apjának meggyógyításával juttatja kifeje
zésre, aki hasmenéstől és magas láztól szenved (vö. Lk 10,9). Az újon
nanjölt idegen csodatévő képességének hamar híre terjed a szigeten. 

[10] Az egész szigetről jönnek hozzá a betegek, hogy meggyógyítsa 
őket (vö. 5,16; 8,7). Mindannyian hálásak is neki: Pált és társait nagy 
tisztelettel övezik, és amikor útnak indulnak, ellátják őket minden 
szükséges jóval. Az apostol igehirdetői tevékenységéről Máltával kap
csolatban nem esik szó. Ez itt sem hiányozhatott, de keresztény közös
ség alapítására nem kell gondolnunk. 

Máltától Rómáig 

(11] Vegelius szerint a hajózás március 5-vcI kezdődött meg, idő
sebb Plinius viszont az újrakezdés időpontját február 7-ben jelöli meg 
(Hist.Nat. 11,47). Az (újabb) alexandriai hajónak, amely a hajótörötte-
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kct ill. a foglyokat cs klscr6iket fOlveszi, az un. Dioszkuruszok, Castor 
es Pollux a jelvcnyci: a haj6t czen istcnsegek vcdclme ala helyeztck. A 
haj6 orrat jobbr61 cs balr61 e ket mitol6gjai alak kcpmasa dfszlli , alat
tuk pedig a ,Dioszkuruszok" felirat alit. l!,'Y ezt a nevet viscltc maga a 
haj6 is. A ket istent az 6korban a haj6k partfog6inak, a tcngcrcn ve
szclybc jutollak megmcnt6inek tartollak. 

[12-13] Az indulas idopon1ja februar masodik fele lehelelt. A tovabbi 
ut gyors es szcrencses. A haj6 athalad a Messinai szoroson, es Puteoli 
(rna Puzzoli, Napoly mcllett) kenyelmes kikot6jcben kirakodik, amint 
ezt az Alcxandriai haj6k mindig is tcnni szoktak. Az a haj6 is csak 
eddig jott, amcllycl Flavius Josephus (val6szfnlilcg 64 tavaszan) ltalia
ba crkezctt. 

[14] Pal tcstverekre (kcrcsztenyckre) tala! a varosban, es hct napig 
id6zik naluk. Nem tudjuk, hogy a szazados micrt marad ill foglyaival 
ilyen sokaig. Mivcl nyilvan a szazados dontotte el, hogy mcddig marad
nak, sok magyaraz6 cl6nybcn rcszes lli az un. nyugati szovcgformat: 
,abban a vigasztalasban volt rcsziink, hogy hct napig vcliik maradhat
tunk". Kozbcn a r6mai kercsztenyck, akik szamara Pal mar ncm isme
retlen (R6mai level!), tudomast szereznck az apostol crkczcscr6l. 

[15] Elejc utaznak: egycsck egeszen Forum Appii-ig (varas a Via 
Appia mcnten, mintegy 60 km-re R6mat61 dclre), masok csak Trcs 
Tabernac-ig (R6mat61 48 km-rc). Pal cbb61 vilagosan latja, ho!,'Y a r6-
mai kcrcszteny kozosseg milyen baratsagosan fogadja 6t - cz nagyon 
fontos szamara (vo. 23,11; 2 Kor 7,6-7). Most !me elerkczcll az cvck 
6ta ahftott cclba (19,21),- de egcszen maskent, mint rcmcltc. 

[16] R6maban az 6rzesere rendelt katonakkal berclt lakasban lak
hat cs vcndcgckct fogadhat (28,23.30), tchat un. ,katonai 6rizctbcn" 
(custodia militaris) van, ami altalaban elegge clviselhct6. A 20. v. szc
rint rablancot (UKB: bilincset) hordott. Ezt altalaban ugy szokas erte
ni, hogy az apostol az 6t fcliigye16 katonahoz volt lancolva. 

14 



Hajótörés Máltán? 

A hajótörés 

A bibliai térképeketLÍjra kell rajzolni: 
Bebizonyosodoll, hogy Pál apostol 
nem Máltán szenvedefl hajótörést 

Az Apostolok cselekedeteiben arról értesülünk, ho!,'Y Pál apostol a 
harmadik útján [Kr. u. 59 ószén], fogolyként Róma felé hajózva e!,'Y 
szigeten hajótörést szenvedett, és a telet a szigeten töltötte (Csel 27,39-
28,10). Ezt a helyet a szentírásmagyarázók a régebbi időkben a dalmát 
partoknáltalálható Mljet szigetben vélték felfedezni, az utolsó száz évben 
viszont minden modern bibliakutató arra az álláspontra helyezkedett, 
h0.b'Y Pál apostol hajótörése Málta szigeténél történt. 

Málta büszkélkedik is az apostoli I~ítogatás emlékeivel: a Szent Pál 
öbölnél az apostolnak hatalmas márványszobra áll, katedrálisok, temp
lomok, katakombák, utak, terek és ünnepek viselik a nemzetek aposto
lának nevét. Pál apostol hajótörésének 1900. évfordulóját a máltai 
katolikus e.b'Yház fényes keretek között ünnepelte. 

Málta szigete azonban immár búcsút mondhat ennek a (bibliatudósok 
által egyhangúan jóváhagyott) dksóségnek. E.b'Y képzetlen kívülálló (aki
nek még érettségije sem volt!), a német Heinz Warnecke a fejébe vette, 
h0.b'Y végigjárja az apostoli út állomásait, és ott, a helyszínen e.b'Yezteti a 
dolgokat az Ujszövetség szövegével. Tanulmányút ja meglepő eredmény
re vezetett: bebizonyította, hogy Pál apostol nem Máltán szenvedett 
hajótörést, hanem Kefallénia szigetén, Görögország nyugati partjainál. 
A bibliai térképek rosszak: római útján Pál apostol nem is érintette Málta 
szigetét. Warnecke-t ezért 1987-ben a Brémai egyetemen doktorrá avat
ták. [Doktori értekezése: H. Warnecke, Die tatsachliche Romfahrt des 
Apostels Paulus, Stuttgart, 1987, KBW [Stuttgarter Bibelstudien, 127]). 

Mivel az eset jó példa arra, hogy a bibliakutatásban az c!''Yszerű, józan 
ész és hclyismeret milyen döntő szercpet játszik, érdemes Warnecke 
okfejtéseit közelebbről megismerni. 
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A hajótörés 

Miután Pál apostol a császárhoz fellebbezett, Rómába kellett őt vinni. 
A fogoly Pált és kísérőit Júliusz római százados gondjaira bízták, aki 
hajón indult velük Róma felé. Útjuk az Apostolok cselekedeteinek leírá
sa alapján Krétáig egyértelműen rekonstruálható. A gondok akkor kez
dődnek, amikor az útitársaság Délkrétáról továbbindul, hogy telelésre 
alkalmas kikötőt keressen. Célj uk "Főnix, Kréta kikötője", amely "védel
met nyújt a délnyugati és az északnyugati szél ellen" (Csel 27,12). War
nec ke, aki korábban már Odisszeus Itaká-jának helyét is kutatta, ezen a 
ponton kezd el kételkedni. Krétán nincs olyan öböl (kikötő), amely az 
említett szelek ellen védelmet nyújtana. Főnix tehát nem Krétán volt, 
hanem valahol máshol. A Csel 27,12-ben szereplő "Kréta kikötője" nem 
azt jelenti: "Krétán lévő kikötő", hanem a "Kréta [felé induló hajók] 
kikötője" (vö. Bremerhaven, messze Brémától; vagy: Bécsi út Budapes
ten). 

Ha ez a Főnix kikötő nem Krétán volt, eloszlanak bizonyos problémák 
is, amelyek eddig megoldatlanok voltak. Így pl. az, hogy továbbindulás 
előtt miért esnek olyan nagy gondba, miért mondja Pál is, ho!,'Y az utazás 
életveszélyes, ha csupán egy másik krétai kikötőbe igyekeznek (Csel 
27,9-11). Nyilvánvaló hogy a tengeren való átkelésről vitatkoznak. -
Mikor pedig a hajótörés bekövetkezik, Pál ezt mondja: "Emberek, nem 
lett volna szabad elindulnunk Krétáról!" (27,21) Márpedig ha csupán egy 
másik krétai kikötőbe igyekeznek, (szokásuk szerint) a part mentén 
hajóztak volna. 

Főnix tehát, ahová útnak indultak, nem Krétán volt, hanem ... a görög 
félsziget délnyugati partján, Pűlosz öblében. Hogy volt ill egy ilyen nevű 
kikötő, azt az ókori utazó, Pausanias tanúsítja. Pűlosz öblének kikötői 
képezték az Itáliából Krétára (és Keletre) irányuló forgalom fontos 
állomását. Az öböl valóban védett a délnyugati és az északnyugati széltől, 
és alkalmas volt telelésre is (Csel 27,12. - Pűloszöblében nevezetes csaták 
is voltak: Kr. e. 425: görögök győzelme a spártaiak fölöll [peloponézoszi 
háború]; 1827: angol-francia-orosz győzelem a török-egyiptomi sereg 
felett [amely Görögország függetlenségét jelentette]). 

De Pál hajója nem érte el a biztonságos kikötőt, mert indulás után 
röviddel féktelen vihar tört ki, és a hajó 14 napon át kormányozhataLlanul 
sodródolI, míg földet nem ért "Málta" szigetén (Csel 28,1). 
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Ahaj6törés 

Ez a szigct több okból sem lehet a mai Málta. 1. A szél, me ly a hajót 
elragadta, a jellegzetes őszi ciklon volt: ez a hajókat mindig Görögország 
felé sodorja (pl. az Odüsszeában). 2. A Málta körüli tengert soha, sehol 
nem nevezték "Adriai tenger"-nek (Csel 27,27. - Éppen az "Adriai 
tenger" kitétel miatt gondoltak a szentírásmagyarázók hosszú időn át a 
dalmát partoknál fekvő Mljet szigetre; ez azonban túl messze van észa
kon, idáig nem érhetett el a hajó, és onnan továbbmenet Róma felé nem 
érintették volna Szicíliát, ld. Csel 28,12). 

Warnecke aprólékos helyszíntanulmányai alapján arra a következte
tésre jut, hogy a szigct, ahol a hajótörés történt, Kefallénia szigete, 
Görögország délnyugati part jánál. A földetérés körülményei (Csel 27,27-
44) és az azt követő események részletei (vö. 28,1-lD) tökéletesen meg
felelnek ennek a helyszín nek. 

Megtalálható itt a nagykiterjedésű, sekély tenger (Csel 27,28: 36-27 
m), a veszélyes zátonyok (29.v.) és a földnyelv (41.v.). Az öböl partján ma 
előkelő szállók várják a vendéget- ott, ahol egykor Pál és útitársai úszva, 
hajóroncsokba kapaszkodva a partra jutottak. Abban az időben ezt a 
várost is Máltának nevezték ("melité"= édes), - ma viszont már Argosz
toli a neve. 

Máltán nincs ilyen öböl (sekély tenger, zátonyok, földnyelv), és Málta 
esetében az is érthetetlen lenne, hogy a (tapasztalt) hajósok miért nem 
ismerik fel a szigeteL. Málta a tengerről nagyon jellegzetes képet mutat. 
Kefallénia hegycsúcsait viszont ősszel az ún. sirokkó-köd borítja (Homé
rosz is ír erről: Odisszeusz nem ismerte fcl saját szülőföldjét). 

A partra érve Pál és társai a szakadó csőben, kellemetlen hidegben 
tűznél melegszenek (28,2). Ez Máltán nem nagyon fordulhat elő, mert 
ott eső ritkán esik, és októberben az átlaghőmérséklet 22 CO. (Ezért 
gondolták egyes kutatók, hogy a hajótörésnek északabbra kellett történ
nie, vagy hogy a leírás egy másik ókori hajótörés-elbeszélés alapján 
készült.) - Kcfallénia csak 250 km-rel fekszik északabbra Máltától, de 
teljesen mások az éghajlati viszonyai: ősszel hosszú, kiadós esőzés, korai 
hideg, október végétől koranyárig hó borítja a hegyoldalakat. 

Az Apostolok cselekedetei a sziget lakóit kétszer is "barbárok"-nak 
nevezi (UKB: "benszülöttek"). Ezzel a megjelöléssel az ókorban az 
érthetetlen nyelven beszélő, kulturálatlan, primitív embereket illették. A 
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A hajótörés 

máltaiakra ez aligha vonatkozhat, mert Málta már régóta szorosan kap
csolódott Rómához, lakói kulturált római polgárok voltak. Júliusz S7.á

zados a máltaiakkal biztosan a saját nyelvén szót értett volna. A 
kcfalléniaiakat viszont vemJégszeretőknek, ugyanakkor veszedelmesek
nek ismerték, és nyelvük a rómaiak számára érthetetlen volt (egy dél-illír 
nyelvjárás: maguk a görögök is barbároknak nevezték az északnyugaton 
élő törzseket). 

A 276 hajótöröttet a sziget első embere fogadta házába. Hatalmas 
birtoka a hajótörés öblénél terült el. Máltán, a Szent Pál öbölnél nincs 
megművelhető terület, csak kopár sziklás vidék - Kefallénián viszont az 
öböl mellett mintegy 10 km2 sík terület található. (Ez a termékeny terület 
a rómaiak idejében mindig a kormányzó birtoka volt, íb'Y pl. a zsarnok 
Gaius Antoniusé [Marcus Antonius nab'Ybátyja, Ciceró konzultársa ], 
később Proculeius Luci Filiusé [Octavianus=Augusztus barátja; az Ac
tium-i csata után Augusztus az egész szigetet nekiajándékozta]). 

Warnecke még számos más érvvel is alátámasztja, hogy a hajótörés 
szigete Kefallénia volt, nem Málta. Például azzal, hogy Málta már régen 
(Augusztus óta) nem szenátori megbízott vezetése alatt állt, hanem 
közvetlen a császári helytartó fennhatósága alá tartozott. - Publiusz apját 
mocsárláz (malária) gyötörte (Csel 28,8): Máltán nincs mocsár és soha
sem volt malária, Kcfallénián viszont annál inkább. (Itt betegedtek meg 
maláriában: Rubert Guiskard normann fejedelem [amikor Bizánc ellen 
vonult]; Lord Byron költő [később meg is halt ebben a betegségben]. A 
szigeten ma már nincs malária: a 20. sz.-ban a mocsarakat lecsapolták.) 

Az egyetlen állat, amelyről az Apostolok cselekedetei aszigettel 
kapcsolatban említést tesz, a (mérges) vipera (28,3-6). Máltán nem élt és 
nem él mérgeskígyó, Kefallénián viszont nagyon gyakori. MarkopuIon és 
Arginia városokban Mária Mennybevételekor az ortodox hívek az egyéb
ként rettegett kígyókat a templomba viszik, mise alatt megfogják, mel
lükre tekerik, sőt a kígyók fejét a szájukba feszik, mert szerintük ez 
szerencsét és egészséget hoz. 

Csak néhány éve állapították meg a herpetológusok (kígyószakértők), 
hogy ezek a "kultikus-viperák" nem azonosak a szigeten gyakori mérges 
homoki viperával, hanem hozzájuk nagyon hasonló, ártalmatlan európai 
macskasiklók. 
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A hajótörés 

A kutatók mindeddig nem tudták, hogy ilyen macskasiklók Kefallénia 
szigetén is élnek. Természetesen a híveket ez a felfedezés nem zavarja: 
mindmáig meg vannak győződve arról, hogy a "viperák" csak a szentmise 
alatt ilyen ártalmatlanok, a szertartás után ismét veszedelmessé válnak. 

Warnecke jogosan kérdezi: Mi másból eredhetne ez a régi és egyedü
lálló keresztény kígyó-kultusz, mint a Pállal történt eseményból, amikor 
egy veszedelmes kígyó marását csodálatosan túlélte? 

Pált nagy tisztelettel övezte a sziget kormányzója, Publiusz. Ezért 
született meg az a meggyőződés, hogy Pál később megtérítette Publiuszt, 
sőt egész Máltát is, és Publiuszt tette meg Málta első püspökévé. A 
valóság viszont az, hogy Málta csak a 4. sz. közepén lett kereszténnyé. 
Ugyanakkor Kefalléniáról Alexandriai Kelemen (2. sz.) egyértelmúen 
tanúsítja, hogy ez voll a térségben az egyik legrégebbi keresztény közös
ség. - Kefallénia lakói sokat szenvedtek a rómaiaktól (pl. Szamé városát 
földig lerombolták), ezért a nemzetek apostolának örömhíre termékeny 
talajra találhatou lelkükben. - Figyelemreméltó tény, hogy a kora-bizánci 
időkben Nyugat-Görögországban 40 Szent Miklós templom volt, és csak 
két Szent Pál templom: mindkettő Kefallénián. 

A hajótöröttek Kr. u. 60. januárjában ("három hónap múlva", 28,11) 
továbbindultak Róma felé - Szicília irányába. Az útvonal a legtermésze
tesebb, de az időpont meglepő: hogyan lehet télen áthajózni a lón tenge
ren, amikor egyfolytában viharok dúlnak itt októbertől márciusig? A 
válasz meglepő: minden év januárjában megfigyelhető néhány csöndes 
nap, amikor biztonságosan át lehet kelni Nyugat-Görögországból Szicí
liába (ún. jégmadár-napok). 

A kb. 250 tengeri mérföldes hajóút biztonságát találékonyan oldották 
meg. Késő délután vagy este indultak, így másnap hajnalban a kelő nap 
fényében láthatták még maguk mögött Kefallénia hegyeit, és menetirá
nyukat helyesbíteni tudták. Az est beálltával pedig a szicíliai Etna fényeit 
látták maguk előtt, az vezette őket Szirakúza kikötőjébe. 

Heinz Warnecke gondolatmenete meggyőzően bizonyítja azt is, hogy 
Pál útjának leírása - egy szemtanú pontos híradása. 

[Agnes Seppelfricke nyomán J 
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A Magyar SzentmId temploma 

Fáy Dániel - Tarjányi Béla 

Magyar Szentmid 

A budapesti lIú~'ösvölgyben, a lIeinrich l. u. 1-5. sz. alatti telken hatal
mas, köralakban épült falak merednek az ég felé. A falak mellé sí muló 
kétemeletes épületkoswrúban levéltári restauráló mlihelyek m/lködnek. 

Csak kevesen tudják, hogy micsoda értékek mentek itt ~'eszendőbe: a 
Magyar Szentföld temploma, és benne a már elkészült, csodálatos szentföldi 
kápolnák. A negyvenes b'ekben az épiiletegyüllest már félkész állapotban is 
tízezrével keresték fel a látogatók. 

lIa az államosítás csak két hetet késik, ma kupola boritaná a templomot, 
hiszen a Iwpolaépítés kellős közepén kö~'etkezell be az a végzetes pillanat. 
Akkor aztán az építőanyagat széthordták, a berendezell kápolnákat szén'er
ték, átalakították (a Betlehemi barlangban ma mosdó és WC mliködik). 
Aztán leli belőle trakJorállomás, senki földje, később le~'éltári restaurátonnú
hely. 

Ez a csodálatos terv és alkotás, mely párját ritkítalla (mina) a világon, 
osztozott oly sok más, nemzeti kincsiink sorsában, és árválkodm várja, hogy 
lesznek-e, akik fölébresztik álmábóL 

Jelen és kö~'etkező számainkban ennek az egyediilálló alkotásnak a 
történetét ismertetjiik, abban a reményben, hogy ez a csodálatos mli, a Magyar 
Szentföld még fe/támadhat poraiból 

I. rész: Az első ten' 

Mária Terézia uralkodása idején a ferencrendi szerzetesek a keresz
tény országokban Európa-szerte Szentföldi Biztosi Hivatalt alapítottak. 
A Hivatal munkája és feladata a Szentföldön, Jézus Krisztus földi tartóz
kodásának fontos állomásain emelt kegyhelyek gondozása és a fenntar
tásukhoz szükséges anyagiak előteremtése volt. A kiadásokat a nagy 
egyházi ünnepeken összegyűlő adományokból fedezték. 

Magyarország is részt 'iett ebben a munkában, amikor P. Kaizcr Nándor 
szentföldi biztos (1921-24) a palesztínai Tábor hegyen épülő Színeválto
zás-templom mozaikpadlójára elküldte a nagyheti adományokat. 

P. Majsai Mór, aki 1932-től volt szentföldi biztos, tíz zarándoklatot 
vezetett a Szentföldre. Benne vetődött fel a gondolat, hogy milyen nagy
szerű lenne, ha az egyre nagyobb érdeklődésnek örvendő szentföldi moz
galom egy hazai, saját zarándokhellyel is rendelkezne, ahol az eredeti 
szentföldi kegyhelyek pontos mása várná a zarándokokat. Ebben az 
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Magyar Szentfóld 

értelemben adta a megbízást Molnár Farkas építésznek az épület terve
inek elkészítésére. 

Molnár Farkas neb'Y"enéves volt ekkor, a harmincas évek második 
felében, de nem volt igazán elismert építész, mert a weimari Bauha us-ban 
tanult, melynek irányzatát a hazai szakma és a magyar közönség nagy 
ellenállással fogadta. Bauhaus célja ugyanis az volt, hogy az építészet 
kilépjen az akadémikus, esztéticizáló szemléletből, és felzárkózzon a 
technikai fejlődés adta lehetőségekhez, őszinte és emberi legyen, funkci
onális, anyagszerű, a szerkezetek a sajáttörvényszerűségüket sugározzák, 
az újszerű tömeghatás és formarendszer alakítsa az építmények és váro
sok arculatát. 

Molnár Farkas számára ez a megbízás jelentette a nagy lehetőséget és 
kihívást, hob'Y egy valóban eredeti és monumentális épületkomplexum 
létrehozása során megvalósítsa elképzeléseit. A templom első terveit 
1938 februárjában készítette. Ez a változat egy olyan kompozíció, amely 
a modern külső megjelenésen belül sok bonyolult, szabálytalan alaprajzú 
kápolnát rejt magába. 

Azépület előtt két-két pillérrel alátámasztott, íves Icfedésű kolonnád 
áll. Az árkádsor ölelő mozdulatot formáz félellipszis alakban. Ez eb'Yszer
re kelti a hívás és a kitárulkozás érzését az érkezőben. Az előtér mére
teiben és arányaiban megelőlegezi a központi belső tér formáját. A 
kolonnád ívei bekapcsolódnak a főhomlokzat földszinti részébe, és az 
épületben, annak szélfogójaként folytatódnak. A kolonnád íveire vála
szol a szélfogó külső fala, amely visszadomborodik az épületból, valamint 
a kápolnák külső falának ívesen kidomborodó, szabályos ritmusú megol
dása. Ezen változat szintjén az épület külső megjelenítéséről annyit 
tudunk, hogy a vasbeton és az üveg hosszanti sávokban, szabályosan 
váltakozott volna. 

Az épület alaprajza ellipszis alakú központi térre fűzött öt-öt cikke
Iyes oldalkápolnából és a bejárattal szembeni, téglalap alaprajzú fószen
télyből áll. 

A központi teret közel ellipszis alakban végigfutó oszlopsor övezi, 
melyek a vasbeton kupoláttartják. Az oszlopsor mögött helyezkednek el 
a kápolnák egységei, s azokon belül kissé zsúfoltan a szentélyek. A két 
legjelentősebb mondanivalóval bíró szentély a Jézus születésének kápol
nája: a Betlehemi barlang (5) jobboldalt középen, és vele szemben a Szent 
Sír (12) baloldalt középen helyezkedik CI. A tíz kápolna és a főoltár 14 
szentélyt rejt magába. 

Ezek a jobboldali kápolnától kezdve a bibliai eseményeknek megfe
lelő sorrendben követik egymást, beleértve a Jézus életének e1őzménye-

22 



Magyar Szentföld 

Molnár Farkas első terve (alaprajz) 
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Magyar Szentföld 

AZ t'rt'ut'u t'IKCpZt'It'l' 

ihez fűződő fontos események színhelyeit is. A belső, kötölI sorrend ú 
kápolnák bejáratai a templom légtere felől nézve rendezetlenek a sza
bálytalan alaprajzokból adódóan. 

A főoltár a bejáraIlal szemben helyezkedik el, téglalap alaprajzon hat 
kolostorboltozatos egységet alkot. Ez a Ccnákulumnak, az Utolsó Va
csora termének mása (9). Az a tény, ho!,'Y Molnár Farkas ezen az első 
tervrajzon az utolsó vacsora eseményét helyezi a középpontba, vagyis a 
főoltárra, abból a logikus e1gondolá~ból adódhatoLl, hogy a templomban 
ill mutatják be a szentmisét, ill áldoznak, ami nem más, mint az utolsó 
vacsora újra megjelenítése. A hagyomány ehhez a helyhez (Utolsó Va
csora terme) kapcsolja a Szentlélek kiáradásának eseményét is. 

A megrendelő Majsai Mór elképzelése szerint az egyes szentélyekn~k 
az eredeti megfelelő pontos másolatainak kelle Ll lenniük. E kötöLlsé
gekből adódóan Molnár Farkas bauhaus-stílusa csak a központi tér, a 
kupola és a külső forma kialakításában érvényesülhetett. 

Közben MÓf atya nagy lendülellcl fogott az anyagiak e1őteremtésé
hez. Megalapítolla és kiadta a "Szentföld" címú, havonta megjelen6 
újságot, mely éveken át az informádó és a támogatásgyjútés fontos 
eszköze volt. 

I Foly/aljukJ 
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A Szentsír őrei 

637-ben Ómár Jwlifa elfoglalta JenlZSálemet. Ettől kezd~'e JéZ/lS sziilőföldje 
a mohamedánok hatalma alatt ál/t. A kereszteshadjáratok nyomán a Szent
föld egy időre (Jernzsálemi királyság, 1099-1187) keresztény kézre ken"ilt, de 
később a mohamedánok ismét visszahódították: az arabok, majd a törökök 
kezében volt egészen századI/nk elejéig. 
Ómár kalifa csak azt tiltotta meg a keresztényeknek, hogy újabb kereszteket 
állítsanak fe~ ,íj templomot építsenek, és hogy nyilvános könnenetet tartsa
nak KéJőbb azonban egyre nehezebbé vált a szentfökli keresztények helyzete. 

A Szentsír őrei 
a XIV. században 
Szentföld c. lap, 1940. július 

Mikor 1291-ben végleg eltávoztak a keresztesvitézek a Szentföldről, 
helyükbe léptek Szent Ferenc fiai. Csak Isten tudja, mennyi áldozattal, 
vérrel és szent "mesterkedéssel" sikerült nekik a Szent Helyeket megsze
rezniök és megtartaniok, - jegyzi meg kedvesen P. Guzzo Aranyk6nyvé
ben. 

Végre 1333-ban Róbert nápolyi király és felesége Sanzia óriási összeg 
lcfizetésével elérte, hogy Melek-en-Naser-Mohammed, egyiptomi szul
tán megengedte a ferenceseknek a letelepedést az Utolsó Vacsora terme 
mellett, a Szentsír mellett Jeruzsálemben és a születési bazilikában Bet
lehemben. 

VI. Kelemen pápa Gratias agimus kezdet ú bullájával megbízta a 
kisebb testvéreket (ferenceseket) őrizzék a fent jelzett Szent Helyeket és 
azokban végezzék az istentiszteleteket. Sanzia királyné saját költségén 12 
ferencesnek és 3 világinak eltartását is vállalta, hogy ők ezekben a Szen
télyekben ellássák az isteni szolgálatot. Ezek a szerzetesek pedig a sion
hegyi ~'árdján engedelmessége alatt fejtsék ki apostoli tevékenységüket. 
Tehát a Szentföldi Kusztódia 3 első lánlája Jeruzsálemben Sion-hegyén 
az Utolsó Vacsora terme mellett, a Szentsír mellett és Betlehemben volt. 

Az első sion hegyi gvárdján: Quarini Rogér (1310-1328, és 1333-1336) 
érdeme a Coenaculum [Utolsó Vacsora terme] megszerzése. Ó kapott 
engedélyt az egyiptomi szultántól, hogy szabadon lakhasson testvéreivel 
együtt Szentföld főbb Szentélyei mellett. Ó tárgyalL és ő épített ferences 
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zárdákat a Coenaculum és a Szentsír mellett és Betlehemben. Úgy látszik, 
neki köszönhető az a fermán [szultáni paran<.'S], amely 1309. júl. ll-én 
kiváltságos helyzetet biztosított a kordás testvéreknek (ferenceseknek) 
Szentföldön. 

Sudheimi Ludolf 1336-ban zarándokolt el Szentföldre és följegyzése
iben a Szentsír-bazilikában működő ferenceseket "kanonokoknak" ne
vezi, és azt mondja, hOh'Y sok szabadsággal (kiváltsággal) rendelkeznek, 
és az egyes szertartások végzése közben ujjal mutatnak rá arra a helyre, 
ahol az az esemény történt, pl. mikor éneklik: Feltámadt, nin<.'Sen itt! 

1358. ápT. 4-én Kairóban B. Montecorvinói Miklós, és Péter meg 
Ferenc ferencesek, továbbá Tamás nevű előkelő magyar lovag nyerte el 
a vértanúi koronát. Darabokra vagdosott testük felett a vértanúságukat 
követő éjjel mennyei fény ragyogott. Tamás, az előkelő magyar lovag az 
egyiptomi szultán legkedvesebb embere lett, megtagadta hitét. Mikor 
azonban Jeruzsálemben Montecorvinói Miklós atyával találkozott Sion
heh'Yén, megbánta tettét és elhatározta, hogy Kairóban nyilvánosan jóvá
teszi nagy bűnét. Vele ment a 3 ferences is és így ők is vértanúhalált 
szenvedtek. 

1365-ben Lusignanói Péter keresztes hadjárat ürügye alatt kirabolta 
Alexandriát. Viszont a törökök bosszúból tömegesen gyilkolták Ic a 
ferenceseket Egyiptomban, Palcsztínában és Ciprus-szigetén. 

1391-ben B. Szebenikói Miklós, Ariberti Deodatusz, Narbonnei Péter 
és Cuneói István ferencesek nov. 14-én hősiesen haltak meg Jézus hitéért 
az Omár-mecset terén: lcfcjeztette őket a kádi. A tömeg darabokra 
vagdalta testüket és el akarták égetni földi maradványaikat, de hiába 
gyújtották meg 3 ízben is a tüzet, nem fogott rajtuk. A csodát 12 ferences 
és 17 zarándok látta. 

A XIV. század folyamán ezeket a Szent Helyeket szerezték meg a 
ferencesek: 1333-ban az Utolsó Vacsora termét (1524-ben úzték ki őket 
belőle); a Szent Helyeket, amelyek a Szentsír bazilikájában vannak; az Úr 
Jézus Születésének Barlangját és bazilikáját és Szűz Mária mennybeme
netelének [mennybevételének] helyét (sírját). Ebből 1757-ben úzték ki 
őket. 

1392-ben vették birtokukba a Getszemáni-barlangot Jeruzsálemben 
és Szent Nikodémus szentélyét Ramleh városában. 

[P. Majsai Mór] 
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A GYÖNGY SZÜLETÉSE 

Egyszer összegyülekeztek a nagy vizek mélyének lakói, mert igen 
fájlalták, hogy birodalmukban örökös sötétség uralkodik, hogy a Nap 
fénye és világossága nem jut el hozzájuk. Elhatározták, hogy követeket 
küldenek maguk közül a felszínre, és majd azok lehozzák számukra a 
világosságot. 

Először a halakra esett a választás, mivel ők a leggyorsabbak. Fel is 
úsztak a víz színére, s ahogy ezüstös testükkel kiugráltak a víz fölé, 
pikkelyeik szivárványosan csillámlottak. Jól megforgatták magukat a 
napsugárban, s mivel úgy találták, hOb'Y majdnem olyan fényesen tündö
kölnek, mint a Nap, boldogan visszafordultak. Azt hitték, hogy lent a 
tenger mélyén ub'Yanúgy fognak l:sillogni, mint a víz felett. Lett is nab'Y 
szomorúság, mikor visszaértek, mert bizony semmi sem maradt meg a 
szivárványos rab'Y0gásukból. 

Útnak indultak hát a rákok, hogy szerencsét próbáljanak. Ha nem is 
voltak olyan gyorsak, mint a halak, fortélyos eszükről annál inkább 
ismerte őket mindenki. Ahogy a sekély vízbe értek és ott úszkáltak, 
észrevették, hogy a parti fövenyben fénykristályok szikráznak és villóJz
nak. 

- A halak elveszítették ragyogásukat, mire visszaértek a tenger mé
lyére, de ha mi ezeket a fénykristályokat magunkkal visszük, ezek bizo
nyosan világítani fognak a mélyben is - mondták a rákok, és ollójukkal 
alaposan belcmarkoltak a tengerpart homokjába. De hogy, hogy nem, 
akárhogy is vigyáztak, a csillogó fénykristályokból semmi sem maradt az 
ollójukban, mire visszaértek. fgy hát nekik scm sikerült fényt hozni a 
vizek mélyére. 

Ettől aztán mindenkinek úgy elment a bátorsága, hogy se a Icggyor
sabbaknak, se a Icgeszesebbeknek nem sikerült, hogy több vállalkozó már 
nem is akadt. Nem volt mit tenni, bele kellett törődniük, hogy a tengerek 
mélye a sötétség birodalma marad. De a vágy a fény után mindannyiukban 
öröklődött nemzedékről nemzedékre. 

Egy szép napon született egy foJros szélű kis kagyló. Ott élt és 
növekedett társaival együt! a tenger mélyén. Addig-addig hallgatta a 
régiek legendás fényhozó-kísérleteit, mígnem egyszercsak olthatatlan 
vágy ébredt szívében a világosság után. Ú gy érezte, el pusztul, ha továbbra 
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is fény nélkül kell élnie, s elindult. S a kis, fudros szélű kagyló vá!''Ya uly 
erős vult, hogy más kagylókat is magával vonzott. Így történt, hogy többen 
is elindultak a nagy kalandra. Hullámok hátán sodródtak ezernyi baj és 
veszedelem között, míg végül kijutottak a nagy vizek szélére, az Óceán 
partjára. 

- Milyen gyönyörű itt minden! - kiáltották. - Su ha többé nem térünk 
vissza a mélység örökös éjszakájába! 

De ahogy telt-múlt az idő, érezték, hOh'Y szívük mélyén szomorúság 
rejtőzik a többiek miatt, akik továbbra is sötétben, fény nélkül kell, ho!,'Y 
éljenek a vizek mélyén. S egy nap így szólt a fodros szélű kis kagyló a 
társaihoz: 

- Szívünk a fény és a világosság után vágyakozott, s hosszú, kalandos 
út után megkapt uk, amit kívántunk: mérték nélkül zuhog ránk a Nap 
ragyogó fénye. Most mégsem tudok egészen boldog lenni, mert nem 
tudom elfelejteni a társakat, akik ott maradtak a sötétben. Úgy érzem, 
vissza kell térnünk hozzájuk, s ennek a ragyogásnak legalább egy murzsá
ját el kell juttatnunk a számukra. 

- Igazad van - mund ták a többiek -, a mi szívünk mélyén is szomo
rúság rejtőzik a többiek miatt. De hát azt hogy gondolod, ho!,'Y fényt 
vigyünk nekik, hiszen a régieknek sem sikerült, akármilyen gyorsak vagy 
eszesek voltak? Nekünk, akik se gyorsak nem vagyunk, sem eszesek, 
hogyan sikerülhetne? 

- Emlékeztek, mit meséltek a rákok a fénykristályokról'! - kérdezte 
a fodros szélű kis kagyló a többieket. 

- Persze hogy emlékszünk - felelték a többiek. - De arra is emlék
szünk, hogy mirc visszaértek a tenger mélyére, egy se maradt az ollójuk
ban, mind elvesztették. 

- Nézzétek, mennyi hever körülöttünk ezekből a fénykristályokból! 
Én tudom a módját, hogy meg tudjuk őrizni. Tegyetek úgy, mint én! -
szólt a fodros szélű kis kagyló, s benyelt egyet a fénykristályokból. 

A többiek is mind sorban követték a példáját, azután útnak indulLak, 
hogy visszatérjenek elhagyott hazájukba, vissza a vizek mélyének örökös 
éjszakájába. Am a benyelt fénykristály egyre jobban szúrta és gyötörte 
lágy bensejüket. Könnyeikkel von ták be, hogy enyhüljön a fájdalmuk. De 
a könnyek hamarosan megkövesedtek a fénykristálytól, s még nagyobb 
lett a gyölrelmük. Ekkor újra könnybevonták, s aztán megint újra, hosszú 
vándorlásuk során, mígnem visszaértek a vizek mélyének éjszakájába. S 
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láss csudát: a halak, a rákok, a kagylók s minden más élőlény, mely a 
mélységben lakott, ámulva gyűlt köréjük: kagylóhéj uk körül titokzatos 
fény derengett! Ünnepelték őket és faggatták, hogy miként sikerült nekik 
a csoda, hogy hogyan sikerült megőrizniük a fényt, s ők kitárták héjukat, 
s megmutatták gyötrelmük és fájdalmaik könnyeinek szülött jét, a gyön
gyöt, melynek titokzatosan derengő fénye kisugárzott kagylóhéj uk alól. 
S az idők folyamán, ahelyett, hogy fényük megfogyatkozott volna, nőttön
nőtt a világosság körülöttük. 

És azóta nincs többé örökös éjszaka a tengerek mélyén se, mert minél 
nagyobb a kagylók fájdalma, annál nagyobbra növekszik bennük köny
nyeik gyümölcse, a gyöngy, s annál több fényt árasztanak maguk körül. 
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Ajándékozzunk Szentírést 
• kOHőldl magyar fIataloknaki 

[AZ ARANYVIRÁG 
Mesék kicsiknek és nagyoknak 

Agapé, 1991] 

Amikor a magyar ifjúság találkozik a Szentatyával, többezer külföldi 
(székely, csángó, felvidéki, kárpátaljai, délvidékQ fiatal is ott lesz közöttük 
augusztus 19-én a Népstadionban, hogy lássa és köszöntse apápát. 

AmIg közösen ünnepelve vá~uk a Szentatyát, a Szent Jeromos 
Bibliatársulat megajándékozza ezeket a külföldi magyar fiatalokat: a 
magyar katolikus egyház szeretetének jeleként kioszt közöttük 1000 db. 
Újszövetségi szentírást. 

Szeretnénk, ha jutna egy Szentírás minden jelenlévő külföldi fiatal 
testvérünknek, - ehhez azonban a Bibliatársulat anyagi lehetőségei nem 
elegendőek. 

Aki ehhez a testvéri ajándékozáshoz hozzá tud járulni, erre szánt 
adományát küldje el a Szentlrás Alapitvány számlájára (MNB 218-98299 
OTP 510-046528-1 szám, vagy közönséges postautalványon: OTP Kö
röndi Körzeti FiÓk, 1378 Bp. Pf.14; 218-98299 510-046528-1. Kérjük 
jelezni az összeg rendeltetését. Befizetési csekkeket készséggel kül
dünk. Az adomány az adóalapbóllevonható.) 



Társulatunk, 
Tevékenységünk 

Társulatunk 

Az elmúlt hónapokra visszatekintve örömmel állapíthat juk meg, 
hogy Társulatunk - a szűkös lehetőségek, a folyamatosan jelentkező 
nehézségek ellenére - igen eredményesen működik, és tevékeny részt 
vállal a magyar egyház megújulásában. 

Végre megkaptuk a kivitelezőtől azt a 74,000 Újszövetséget, ame
lyet a bizalmukat Társulatunkba helyező megrendelők előre ki fizettek. 
Orömünkre szolgál, hogy ezt a nagyszámú Szentírást mi oszthattuk szét 
az egész ország területén, igen kedvezményes áron. Sajnos a további, 
szabad példányokat mindezideig hiába vártuk a Szent Gellért Kiadótól 
(jóllehet ők hónapok óta árúsítják), így jelenleg még nem tudjuk 
teljesíteni a hozzánk érkező igényeket. 

Természetesen ez a közkedvelt Újszövetség a továbbiakban is, 
folyamatosan kapható lesz (készül az új kiadás, szeptemberre várható), 
de sajnos már nem ennyire előnyös áron. 

Társulatunk bekapcsolódott a pápalátogatás előkészítésébe. Első
sorban a Szentatya és a magyar ifjúság augusztus 19-i találkozásának 
szervezését segítjük szórólapokkal, nagyobb összegű kölcsönnel. Ezt az 
ünnepet Társulatunk szeretné szebbé és emlékezetesebbé tenni a kül
földről érkező magyar fiatalok számára azzal, hogy a találkozó délután
ján a Népstadionban kiosztunk közöttük 1000 db. Újszövetséget. 

Rövidesen megalakul a Szent Jeromos Bibliatársulat Bibliafordító 
Bizottsága. Ez a biblikus szakemberekból álló bizottság a Magyar Püspöki 
Kar határozata alapján nagyszerű vállalkozásba kezd: elkészítjük az eM 
magyar katolikus teljes bibliafordítást a Biblia eredeti szövegei alapján. Ez 
a munka, mellycl régi mulasztást pótol unk, rendkívül jelentős, mert egy 
új, megbízható fordítás évtizedeken át meghatározza igehirdetés ünket és 
keresztény életünket, és alapjául szolgálhat a már szintén nagyon időszerű 
magyar ökumenikus szentíráskiadásnak is. 

Társulatunk megkezdi a Katolikus Népfőiskolák Szövetségével 
hosszútávra tervezett együttműködését is. Ennek első lépéseként igyek
szünk hozzájárulni a Szövetség kéthetente megjelenő lapjának, a 
"Mozdul a Föld" c. újságnak a népszerűsítéséhez és terjesztéséhez. Az 
újság egyik számát megkapja minden olvasónk: reméljük, hogy ha 
megismerik, meg is kedvelik, és a jövőben is olvasni fogják. 
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A "Mozdul a Föld" viszont kész"<;éggel vállalta, ho!,'Y rendszeresen 
közli a Szent Jeromos Bibliatársulat hirdetéseit, híradásait, és minden 
egyéb hasznos írást a Bibliával, a biblikus apostolkodással kapcsolat
ban. 

A KAIROSZ Katolikus Kiadvány terjesztő Egyesület által, Társula
tunk közreműködésével kiadoll Kis Bibliai Atlaszt tagjainknak és 
terjesztőinknek továbbra is az eddigi kedvezménnyel tudjuk adni. -
Rövidesen megjelenik "Az Aranyvirág" Mesék Kicsiknek és Nagyok
nak c. gyűjtemény, amelyet minden érdeklődőnek jó szívvel ajánlunk. -
Szentírási szöveggel új képeslapokat és könyvjelzóket adtunk ki; na
gyobb tételben kedvezményesen (7.50 ill. 4.- Ft-ért) kaphatók. - El
kezdtük a Stuttgarti Kis Kommentár köteteinek fordítását; igyekszünk 
az első köteteket minél elóbb megjelentetni. 

Bizalommal kérjük Tagjainkat és Olvasóinkat, ismertessék meg és 
népszerűsítsék Társulatunkat, Társulatunk munkáját és a Jeromos 
füzeteket minél szélesebb körben (szórólapokat, mutatványszámokat, 
bdizetési csekkeket készséggel küldünk). 

* * * 

Tagságunk egy kis csoportja a nyáron is rendszeresen megtartja a 
közös imaórát Ipáratlan pénteken du. 5-6-ig, Bp. VIII., Mária u.20], 
hogy lsten áldását kiesdje munkánkhoz, és imába foglalja minden egyes 
társulali Tagunk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a 
távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. - A közös ima erejét 
Társulatunk életében kézzelfoghatóan tapasztaljuk. Az alakulás óta 
eltelt másfél év alatt óvatos reményeinket messze túlhaladva sok 
segítséget kaptunk, és sok mindent tehettünk a Szentírás-központú 
keresztény élet terjedése, fejlódése érdekében. 

* * * 

Az a támogató együllműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
tagjai és Füzetünk olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi 
segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában - igen nagy 
örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mind
annyiunk nevében szívből megköszönni. 

Tarjányi Béla 
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Újszövetségi szentírás (Békés-Dalos) 
Újszövetségi szentírás német nyelven 
Mt, Lk evangéliuma 7,5x9,5 cm (SzIT. szövege) 
Opálény-Balázs: Újszövetségi szövegmutató szótár 

(Hasznos segédeszköz szentírási szavak, kifejezések 
előfordulási helyeiná kikereséséhez.) 

Az aranyvirág 
Jeromos füzetek 1-4. szám 
Képeslapok szentírási idézetekkel (lev.lap 5 féle) 

(könyvjelző 4 féle) 
Die goldene B1ume (mesék német nyelven) 
Találkozások (bibliaórák) 
Csodák (bibliaórák) 
J.Vanier, Jézussal járok (J. élete gyermekeknek) 
LOGOSZ (bibliai társasjáték 6 éves kortól) 
Kis Bibliai Atlasz 

A fenti kiadványok megvásárolhatók 
és megrendel hel ők a BibliaközponIban: 

Szent Jeromos Bibliaközpont 
lD84Budapest 
Déri Miksa u. 6. sz. II/l 

(Nyitva: szerdán lD-18-ig) 

Tervezett kiadványaink: 
Újszövetségi kommentársorozat 
Mócsy Imre SJ, Mi a Biblia? 
Teremtés könyve (bibliaórák) 
Jób könyve (bibliaórák) 
I'éldabeszédek (bibliaórák, utánnyomás) 

Kiadványok 

95.- Ft 
100.- Ft 
30.- Ft 

400.- Ft 

megj. előtt 
46.-/db 
9.5 Ft 
5.5 Ft 

50.- Ft 
100.- Ft 
100.- Ft 
74.- Ft 

499.- Ft 
248.- Ft 



40.- Ft 

Verbum Domini 

Eves elofizetes 150Ft(+ 30Ft) poswk.) 

A szarvas kialbisa 

[Reszlet] 

M egsz6la lok rna 
a menny erejevel, 
a nap ragyogasaval, 
a hold fl!lzyevel, 
a tt'iz vilagossagaval, 
a villam sebessegevel, 
a szel ztigasaval, 
a tenger me!ysegevel, 
a fold szilardsagaval, 
a szikla keml!lzysegevel. 

Megsz6lalok rna 
Isten alta!, ki vezessen, 
Isten lzatalma egyenesen tartson, 
Isten bolcsessege vezereljen, 
Isten szeme nezzen he/yettem, 
Isten fide hal/jon he/yettem, 
Isten szava sz6ljon he/yettem. 

[Szent Patrik himnusza 
Ismcrctlcn kolt6, VI. sz. 

Forditotta Wcorcs Sandor] 

manet in aeternum 
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A Szentatya búcsúzása 
a magyar fiataloktól 

Népstadion, 1991. aug. 19. 

Úijászületés 

" Szeretnék még néhány szót szólni hozzátok. Mindenekelótt szeretnék 
köszönetet mondani türelmetekért magyar kiejtésemmel kapcsolatban. 
[ta ps] És szeretnék köszönetet mondani nektek ezért a mostanipárbeszédért. 
Gyakran, amikor fiata/okkal találkozom, párbeszéd alakul ki: a fiatalok 
azok, akik mondanak valamit a pápának, és a pápa válaszol vagy értelmezi 
azt, ahogyan a fiatalok gondolatát értette. Nos, mit is értettem abbó~ amit -
mindenekelótt művészi látvány által [Szent Margit balett j- elém tártatok. 

A 13. században hazátok - éppúgy mint az enyém - teljesen elpusztult a 
tatárok betörése nyomán. [taps] Szent Margit Istentói olyan karizmát ka
pou, hogy népe körében a lelki újjáépítés kovásza lehessen. És itt meg kell 
értenünk a párhuzamot a mi korunkkal Az elmúlt évtizedekben hazátok 
lelki, erkölcsi pusztuláson me",t keresztül És most kovászra van szükség: a 
társadalom lelki újjáépítésének kovászára. A fiatalok akarnak kovász lenni. 
Kérik Istentói a karizmát, hogy a nép lelki újjászületésének kovásza lehes
senek. [taps] Ezek a tapsok azt mutatják nekem, hogy jól értettelek benne
teket! [taps] Így tehát kifejeztétek itt a ti üzeneteteket. [taps] 

Nincs is más kívánságom, csak az, hogy ez a ti üzenetetek valósággá 
váljon a ti életetekben, a ti közösségeitek életében, a ti hazátok, nemzetetek 
életében. [taps] Nos, köszönöm, köszönöm nektek ezt az üzenetet! Köszö
nöm! [taps] Isten áldjon meg titeket!" [taps] 

II. János Pál pápa 
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Csendes percek 

Nyisd fel szemedet és láss! 

A kimondhatatlan jóságú Isten részt akar neked juttatni minden 
öröméből, amint már a földön minden nemesen érző ember örömét leli 
a mások boldogltásában. Ezt súgja neked saját szived is, amely sohasem 
lehet mulandó boldogsággal megelégedve. 

Neked a földön nincsen más tenni valód, mint minden pillanatban azt 
teljesíteni, amil Isten, a te Atyád akar. Ezzel szemben aztán a legcseké
lyebb munkáért és fáradságért, melyet iránta való engedelmességből 
magadra vállalsz, a mennyországban az üdvösségnek egy magasabb fokát 
fogod elérni. 

Mily gyönyörű lehetne a világ, ha mindenki ezen igazságtól áthatva 
élne, ha valamennyi ember teljesítené minden percben és minden híva
tás ban is kötelességét, de nem azért, mert reá van felebbvalójának a 
szeme irányítva, s nem képmutatásból, hanem mert Isten előlt, ki min
dent lát, meg akar felelni tartozásának. 

Lelked szeretet után vágyódik, s ha Istent szereti, békességben és 
boldogságban él, de ha vonzalmát hiú és alacsony dolgokra pazarolja, 
nem találhat igazi boldogságot és nyugalmat sem az egyesek, sem a 
családok számára. 
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Mindennek megvan az ideje 

Néha jó elmenni, hogy visszajöhess, 
Néha jó elveszteni, hogy megtalálhasd, 
Néha jó éhezni, hogy jóllakhass, 

[Batthyány László] 

Néha jó swmorkodni, hogy megvigasztalódhass, 
Néha jó sírni, hogy újra örülhess, 
Kell az éjszaka sötétje, 
Hogy a hajnal felviradhasson. 



Csendes percek 

Fohász 

ErősÍlsd meg, kérlek, Uram, a testvéremet, 
Ne engedd, hogy elcsüggedjen! 
Vond maga hoz a lekintetét, hogy ne a hullámokra nézzen! 
Fogd meg a kezét, hogy semmi másra ne gondoljon, 
Csak Rád! 
Add, hogy ami most megszomorftja, jóra forduljon! 
Mennyi minden miatt izgul unk, ahelyett, 
Hogy ülnénk a lábaidnál és hallgatnánk a szavaidat. 

Ülj le, testvér, pihenj meg, 
Vedd az írást, frissülj fel, 
Hiszen IgéiMI Élő Viz forrása fakad. 

Ülj le, testvér, pihenj meg, 
Mossa le lelkedről a gondok porát 
Az Éltető Szó! 

Símuljon el az aggodalmak ránca, 
Pihenj bele az lsten beszédes csendjébe: 
Nincs se múlt, se jövő, csak az Ó Végtelen Szeretete 
Itt és most. 
Nem tudok békét adni neked, se nyugalmat, 
Csak szeretni tudlak a magam csökött módján, 
Dehát Jeruzsálembe is szamárháton érkezeu a Király. 

• • • • • 

Néztem a testvéremet, s megláttalak Téged, Uram. 
Nézlek Téged, s meglátom a tesvéremet. 

••••• 

Hordjad és hordozzon az áldás, 
ÓVjon és őrizzen, bármerre jársz, 
Válj magad is áldássá. 

J 



Csendes percek 
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Sötétben 

Néha úgy tűnik, 
A dolog helyrebillenthetetlen: 
A világ oly sötét, 
S csak pontnyi a fény. 
Borzongva nézek farkasszemet 
Az elnyelni kész éjszakával: 
Semmim sincs vele szemben, 
Csak a hitem, 
Hogy a pontnyi ragyogás 
Általam is növekszik, 
Ha tetteimet fénybe vonja 
A szeretet földöntúli csillagpora. 

Ahová világossága rávetül, 
A sötét semmi életre kél, 
S megelevendedik a világ. 
Az alaktalan tárgyak tömege 
Valamivé válik, 
Arca lesz mindennek: 
Formája, színe, szépsége. 
Csakis a szeretet által 
Kapcsol6dhatok be a teremtésbe, 
Válhatok Isten társává: 
Szeretetben, fényben újjászülve 
A világot, s benne az embereket. 

A tenger 

Csillogó vfztükörre hajló égbolt: 
Fenn a nap ragyogó korongja 
Súlytalan lebegés a mélység felett. 

Elárad bennem a hála a teremtés szépségéért 
Hullámok karján ringatózva 
Térből és időből kicsusszanok 

Egy pillanatra az időtlen végtelenbe. 



Tengerparton 

Hullám hullámot ér, 
Pillanatról pillanatra változik 
A parti homok rajza. 
Fehéren csillan a kagyló, 
De mire megfognád, 
A tenger visszavette. 
Ide-oda görög minden 
A szüntelen hullámverésben. 
Ilyenek vagyunk mi is, 
Az események nyomát 
Az idő elmossa, 
Folyton változik a kép, 
A történések mindig 
Újrarajzolnak bennünket. 

A lélek ritmusa 

A lélek nyugalma örök mozgás, 
Öröm és fájdalom hullámverésében. 

A lélek, mint a tenger, 
Szüntelen hullámverésben mossa partjait. 

Aki mozdulatlanságra vágyik, 
A halált áhitja magának. 
A fagyott mozdulatlanság 
A pokol legmélyebb bugyra, 
Az örök Halál helye. 

Fenn és lenn, kinn és benn 
Egyenletes ritmusában, 
E végnélküli mozgásba 
Belepihenve és ringatózva 
Tekint a Végtelenre. 

Csendes percek 
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Bibliai növények 

Székely János: 

Bibliai növények 

Betlehemi egyetemi éveim alatt a szokásos havi, ún. régészeti kirán
dulásainkon általában a Bibliában fontosabb szerepet játszó helyeket, az 
ottani romokat, ásatásokat és a szent helyek fölé épült templomokat 
szoktuk megnézni, (kell6en) alapos magyarázatok kíséretében. 

Egyik alkalommal azonban úticélunk nem régészeti ásatás volt, ha
nem a Neót Kedummím ("ősi tájak") nevű, bibliai és talmudi növényeket 
bemutató botanikus kert. Ezt a Tel-Aviv és Jeruzsálem között Modi'ín 
tájékán fekvő, 533 hold területű kertet Nógah Hareuvení alapította alig 
10 esztendeje. Működik itt egy botanikus múzeum és a talmudi növény
világot kutató és ismertető tudományos központ is. A növények közt 
sétálva és a magyarázatokat hallva átéltük, hogy a Szentföld valóban 
szinte "ötödik evangélium", mely fényt derít a Biblia számos lapjára; s 
nem is csak ásatásai, hanem növényvilága által is, az állatokról és az 
emberekről nem is beszélve. 

Hogy az egyes bibliai növénynevek. azonosftása nem teljesen problé
mamentes, azt tudtam már, mert pl. izsópként két, egymástól megle
hetősen eltérő növényt is mutattak már nekem. így azután az sem lepett 
meg túlságosan, amikor iu végül egy harmadik növényt neveztek ki 
izsópnak. Új volt azonban az a tudományos alaposság, ahogyan ezt a 
választást igazolták, és ahogy az egyes növények ismertetésével új megvi
lágításba helyeztek bibliai mondatokat, történeteket. 

Az izsópot (»'ézób«) a Biblia a fák közé sorolja: "Salamon tudott 
beszélni a fákról a Libanon cédrusaitól kezdve egészen a falon növő 
izsópig" (1 Kir 5,13). A fa fogalmába a héberben minden növény beletar
tozik, amelynek fás szára és ágai vannak. így az az Európában hosszú ideig 
elterjedt nézet, mely szerint az izsóp valamely moha- vagy zuzmófajjal 
lenne azonos, nem jöhet számításba. A Talmudból kiderül, hogy az izsóp 
könnyen fog tüzet (Mó'éd Qátan 25b). A zsidó hagyomány (vö. Ibn Ezra 
kommentárja a Kiv 12,22-hez) a majoranna egyik faj ával (Maiorana 
syriaca) azonosítja az izsópot, és ez a növény jól bele is illik az izsópnak 
a Biblia és a zsidó hagyomány által festett képébe. Kicsi, jelentéktelen 
külsejű növény ez, ezért is szerepel sokszor úgy, mint a büszke cédrus 
ellentéte; és ezért jelképe az alázatosságnak. A meglisztultleprásnak pl. 
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Bibliai növények 

többek között cédruságat és izsópot kellett vinnie a paphoz (Lev 14,4). 
Ezt a zsidó hagyománya követkewképpen magyarázza: "Gőgös voltál, 
mint a cédrus, s a Szent - áldott legyen a neve - megaláwtt téged, mint ez 
az izsóp, melyet mindenki összemorzsol" (Midrás Hagadól, Mec6rá 14). 
Az összemorzsolás arra utal, hogy a majorannát fúszerként és gyógyszer
ként használták. Lehet, hogy éppen gyógyhatása miatt került kapcsolatba 
a lepráso k megtisztulásával. Gyúlékonysága miatt gyújtósként is használ
ják. Izrael területén sziklák közt és a hegyekben nő. Száraz ágait össze
fogva régen meghintésre is használták (Kiv 12,22), mert sok kis ága és 
elszáradt levelei, termései aránylag sok folyadékot képesek magukon 
megtartani. A Maiorana syriaca virága hófehér. Valószinúleg ez is befo
lyásolta a zsoltár szerzőjét: "Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; 
moss meg, és a hónál fehérebb leszek" (Zsolt 51,9). A zsidó törvénykezés 
a leprás megliszlulásával kapcsolalban feltétlenül ragaszkodik az izsóp 
megfelelő fajtájához, mig a cédruság felcserélhető a borókafenyő ágával 
(Sa fra Mecórá 1,12-16). Ez utóbbi valószfnúleg szükségszerú engedmény 
(a cédrus ritka növény Izraelben); viszont egyedül a Maiorana syriaca 
virága fehér, a többi majoranna-fajnak kék és lila virágai vannak. Fehér 
virága miau ez a fajta a megtisztulás szemléletes jelképévé válhatott. 

János evangéliuma szerint a kereszten függő Jézusnak izsópra túzve 
nyújtották fel az ecetbe mártott szivacsot, hogy igyék (Jn 19,29). Ez 
azonban nem nagyon lehetséges, mivel a majorannának rövid és törékeny 
ágai vannak. A másik három evangélium nem is ilSópról, hanem nádszál
rói beszél. Sokan azt gondolják, hogy János evangéliumában ez a kitétel 
elírás eredménye, az eredeti megfogalmazásban az "izsópra" helyett "dár
dára" kifejezés állhatott ("dárdára tllzve" görögül ,.hüsswperithentesz«, 
"izsópra túzve" pedig »hüsswpó perithentesz«). 

A fehér boróka (»rotem«) azonosftása nem jelent nehézséget, mert 
az arab »ralhem« és a latin Retama raetam megőrizte a sw és a növény 
emlékezetét. A tengerparton és a Negevben élő bokor rendkívül gyúlé
kony. Erre ulai a 120. zsoltár: "Mivel fizessen neked, te csalárd kígyő, te 
álnok nyelv? A harcosnak hegyes nyilával és a boróka parazsával" (Zsolt 
120,3-4). A hasonlat egészen jól érthető, ha tudjuk, hogy a fehér boróka 
parazsa a hamu alatt rendkívül sokáig izzik. A lSOltár szövegét tehát a 
zsidó hagyomány valószfnúleg fgy értette: A swval elkövetett bún, sértés, 
csalfaság olyan, mint a nyíl, mely távolról sebez meg, anélkül, hogy az 
ellenség közvellenül hozzád érne; és az okowtt seb olyan, mint a boróka 
parazsa, mert ha kívülről már nem is látszik, belülről még sokáig éget 
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(Jer. Talm. Pe'áh 1.1; Berésít Rabba 95.19). Ezért marasztalja el a Szent
írás olyan szigorúan a nyelvbúneit: "Csíkot hagy a bőrön az ostor csapása. 
dea nyelv csapása csontokat tör össze .... kigyullad bennük (a nyelv okozta 
láng). és nem alszik el többé" (Sir 28.17.23; vö. Péld 26.18; Mt 5.21-23). 

A borókát a beduinok szinte napjainkig faszén készítésére is használ
ták. Lehet. hogy erre a szénégető mesterségre utal Jób könyve: "De most 
kinevetnek a nálam ifjabbak. akiknek az apját arra sem méltattam. hogy 
juhászkutyámnak megfogadjaOl ... A sósfüvet szedték s a bokrok levelét. 
a boróka gyökere volt a kenyerük" (Jób 30.1.4). Minthogy a boróka 
gyökere teljesen ehetetlen. a "kenyerük" -et "kenyérkereset" -ként érthet
jük. Ez esetben Jób azokra gondol. akik a boróka gyökeréból és ágaiból 
faszenet készítettek. és ezeknek a szén től fekete. füstszagú embereknek 
a gyerekei most rajta gúnyolódnak ... 

Illés próféta Jezabel elől menekülve a pusztában egy borókabokor 
árnyékába roskadt le. halálát kívánva (1 Kir 19.4). A boróka szinte az 
egyetlen olyan pusztai bokor. melynek az árnyékában le lehet telepedni. 
mert alul keskeny. fölül pedig szétterjednek az ágai. Illést azután egy 
angyal keltette fel. és ő felébredve álmából a fejénél egy parázson sült 
cipóttalált. Ismét egy utalás a borókabokor kiválóan égő fájára? Egyéb
ként egyes pusztai túrázók a hideg sivatagi éjben meleg matracot is 
készítenek maguknak a boróka parazsával: a parázsra vékony földréteget 
terítenek. s az kellemes meleget ad egészen reggelig. , 

Érdekes dolgokat tudtunk meg a szikomorfáról is (»siqmah«). Ez a fa 
Keleten a túlélés jelképévé vált. mert ha a szél teljesen betemeti vagy a 
gyökerei alól kifújja a homokot. képes újra kihajtani. Izajás ezt írja a 
messiási időkről: "Mint a fa napjai. olyanok lesznek népem napjai" (Iz 
65.22). Ezt a zsidó hagyomány így értelmezi: "mint aszikomoré. mely 
túlél a földben 600 évig" (Berésít Rabba 12.6). S valóban. a zsidó nép 
képes volt túlélni a legnagyobb történelmi viswntagságokat is. szinte "a 
föld alatt". mint a szikomor. Egyébként a fa neve rokon az "újraéledés" 
(»siqúm«) szóval. 

Ámosz próféta így határozza meg a mesterségét: "Pásztor voltam. és 
szikomor-szurkáló" (Ám 7.14). Aszikomorfának rengeteg kis. bogyós ze
ru gyümölcse van. Ezek keseruek maradnak. ha nem szúrják meg őket. 
Ámos tekoai volt (Ám 1.1). tehát a j údeai pusztában pásztorkodott. ahol 
nyár végére minden legeltetésre alkalmas növény elszárad. Ilyenkor 
Arnosz feltehetően a jerikói oázisba vitte a nyáját. ahol szikomort is 
termesztettek (Pesahím 4.8). A legelő fejében - más pásztorokkal együtt 
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- mint szikomor-szurkáló dolgozhatott az ottani lakosok kertjében. Bi
zonyára az északabbról jött pásztorok meséltek neki Jero~m királynak 
és a gazdagok~ak viselt dolgairól, mire föltámadt benne az Ur haragja és 
eltöltötte az Ur Lelke. Nyáját pásztortársaira bízta, s fölment Bételbe, 
amely Jerikótól egynapi járásra fekszik csupán. Fenyegető szavait hallva 
a királyi szentély főpapja azzal kergette el, hogy Júdeában keresse kenye
rét, ott prófétáljon. Erre ő így válaszolt: "Nem vagyok én (hivatásos) 
próféta (Li. akit megfizetnek azért, hogy a hatalmasok szájaíze szerint 
prófétáljon, vö. 1 Kir 22,6)! Pász!or voltam és szikomor szurkáló. Az Úr 
azonban elhívott a nyáj mellől" Am 7,14. 

Zakeus, a jerikói vámos is egy szikomorfára mászott fel, hogy láthassa 
Jézust: Jerikó két legelterjedtebb fája a datolyapálma (amire bizony csak 
ügyes gyerekek bírnak felmászni) és aszikomor. 

A Bírák könyvének 9. fejezetében olvashatjuk Jótám meséjét, mely
ben négy fa szerepel: az olajfa, a füge, a szőlő, és egy titokzatos fa, melynek 
héberül »'atad« a neve, és általában tövisbokornak fordítják. 

A mese szerint a fák (amelyek SZÍChem város népét jelképezik,) királyt 
keresnek maguknak, ám az olajfa, a füge, a szőlő elutasítják ezt a méltó
ságot. Arra hívatkoznak, hogy nem hagyhat ják el gyümülcseiket (vö. Bír 
8,22-23: Gedeon visszautasítja Izrael népének kérését, hogy legyen a 
királyuk). Végül a fák az »'atad«-hoz fordulnak (ez Gedeon fiát, Abime
leket jelképezi, aki elfogadta a királyságot és megölette testvéreit - az egy 
Jótám kivételével). Az »'atad« így válaszol: "Ha valóban királlyá akartok 
tenni..., gyertek, pihenjetek meg árnyékomban. Ha nem, akkor tllz csap 
ki az »'atad«-ból és megemészti Libanon cédrusait" (Bír 9,15). 

Az ~~'atad«-nak tüskebokorral (Lycium europaeum) való fordftása 
nem látszik megfelelőnek, mert pl. a tüskebokor árnyékában nem lehet 
megpihenni, és nehezen fog tüzet, még ha száraz is. A bölcs Jótám meséje 
sem lenne olyan találó, ha egy jelentéktelen kis bokrot állftott volna a 
szichemiek elé, mint Abimelek jelképét. Ha azt akarta, hogy szavait 
komolyan vegyék, egy impozáns fát kellett választania, mivel a szíchemi
eknek is imponált Abimelek ereje. Az »'atad« tehát mindenképpen egy 
tekintélyes, árnyat adó, gyúlékony, gyümölcstermő fa lehet (a gyümölcse 
talán nem túl értékes, hisz annak kedvéért a fa nem utasítja vissza a 
megbízatást). Mindezeket a tulajdonságokat szépen együtt találjuk a 
Krisztus-tövis (Ziziphus spina-Christi) esetében. Ez egy hatalmas fa, sok 
tüskével (az »'atad(( szó "tüské"-t is jelent!). Termése apró almához 
hasonló és keserű. Gyökérzete minden nedvességet elszív a környeze-

9 



Bibliai növények 

téból, a közelében elpusztulnak a többi növények. A Teremtés könyve 
emlftést tesz egy szérűről, melyet egy »'atad«-fáról neveztek el (fer 
50, lD). Nem valószínű, hogy egy földterület egy tövisbozótról kapja 
nevét, ha viszont az »'atad« egy tekintélyes fa, mely messzire látszik és 
hús árnyat ad a megpihenő munkásoknak, az adott területet általában 
róla szokták megjelölni. (Nem is akármilyen helyről van szó: itt állt meg 
a menet Jákob holttestével.) 

De térjünk vissza Jótám meséjéhez! Jótám »'atad«-nak nevezi Abi
meleket, és a szichemi polgárok bizonyára helyeselnek. Valóban, Abime
lek nagy és erős, mint egy »'atad«, melynek árnyéka megóv a nap hevétől. 
De a kép azt is értésükre adja, hogy ezzel a fával gondok is adódnak. Van 
ugyan gyümölcse, de meglehetősen hitvány és haszontalan; nagy és erős 
ez a fa, de a környezetében mindent elpusztít. B végül: Könnyen tüzet 
fog, és akkor abból hatalmas, pusztító túz keletkezik - el pusztítva a 
vidéket egészen a libanoni cédrusokig (Bír 9,15). 

A mese megtette hatását. A szfchemiek megértették belőle} ki lelt a 
királyuk és mit várhatnak tőle. Fel is lázadtak Abimelek ellen. Am ő erre 
elpusztította az egész várost: Túzcsapolt ki az»'atad«-ból és elemésztette 
a Libanon cédrusait. 

Hallottunk még sok mindenről: a balga nevetéséről, mely olyan, mint 
az égő tövis ropogása a fazék alatt (Préd 7,6); Salamon cédruspalotájáról 
és a 12 kerületről, melyek egy-egy hónapig gondoskodtak a királyi asztal 
ellátásáról, és ahol a sorrend az egyes területek aratási ideje szerint volt 
meghatározva (1 Kir 4,7-20); a menórá-ról [gyertyatartó], melynek leírá
sa tele van a növényvilágból vett kifejezésekkel (Kiv 25,31-39), stb. 

Azonban a növények között számomra a legmegragadóbb továbbra is 
a mustármag maradt, az a megdöbbentő kicsinység, amilyen az Isten 
országának indulása, amilyen a mi hitünk, amilyen az Egyház, amilyenek 
vagyunk mi, Jézus tanítványai. A kereszt paradoxona ez. .. De a kereszt 
gyönyörű fává nő: az élet fájává. B ágai közölt fészket raknak a madarak. 
A mustármagnak ez a megható kicsinysége, Jézus hasonlata bátorságot, 
erőt ad a kishitű embemek. 

Sok tanulsággal és mély megindultsággal nézegettük ezen a napon a 
kertet, Izrael földjét, növényeit, a mezők liliomait. B általuk, mint az 
"ötödik evangélium" által maga Jézus közeledett felénk és beszélt hoz
zánk. 
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Jézus Názáretben 

Szentírásvasámap -
vagy bármely más alkalommal -

el6adhatjuk az alábbi jelenetet 

Jézus Názáretben 

Szín: kétoldalt hosszú pad, frigyszekrény két tekerccsel, 
felolvasóállvány, hétágú gyertyatartó, gyertyák égnek 

Szereplők: Jichák (elöljáró), Jojáda ben Jaakób (előimádkozó) 
a zsidó pap, zsidó férfi, Jézus, két tanítvány 

(Függöny előtt Jojáda megfújja a sófárt) 
Függöny el: Jichák, Jojáda, zsidó pap, zsidó férfi ülnek az 

egyik oldalon; előkészülnek az imához (szíjak, kendő), 
zsidó férfi keze felkötve, beszélgetnek 

Zsidó pap: 
Hallottátok? Jézus, Józseffia megint itthon van! 

Jojáda: 
Igen! Két napja jött haza. Azt mondják, csodatev6 rabbi lett beMle. A 
pusztában volt, meg Jánosná~ aki a Jordánnál kereszteL KLlfamaumi 
sógorom azt mesélte, hogy betegeket gyógyitott náluk, és ördögöket űzött. 
Majd meglátjuk, tesz-e itthon is csodát? 

Zsidó férfi: 
Az én béna kezemet is meggyógyfthatná. Akkor megint dolgozhatnék, 
nem szenvedne szükséget a családom 

Zsidó pap: 
Jichák rabbi! Ha ma eljön ez a Jézus a zsinagógába, szólftsd fe~ hogy 
olvasson a prófétákbó~ és magyarázza az Írást. Legalább megrudjuk, 
miféle rabbi lett beMle! 

Jézus és a két tanítvány (bejönnek, leülnek a másik oldalon, 
előkészülnek az imához) 

Zsidó férfi (a zsidó paphoz, halkan): 
Ki ez a másik kellŐ? 
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Zsidó pap: 
A tanítványai. Az egyiket ismerem, annak meggyógyította az anyósát. 
Vannak többen is. Mindenhová követik, amerre megy. Azelőtt Kafarna
umban halászok voltak.. 

Jichák (feláll, kezével csöndet int): 
Lépjen elő Jojáda ben Jaak6b, és törje meg a Semát! 

Jojá~a (feláll, az állványhoz megy, mondja az imákat): 
Aldott légy Urunk, Istenünk, világ királya, aki a fényt alkottad, és megte
rem tetted a sötétséget, békét szerezté4 és a világmindenséget megterem
tetted; aki irgalmadban megvilágftod a földet, és azokat, akik rajta 
laknak,· aki javaid által naponta szüntelenül megújítod a teremtés művét. 
Áldott légy Urunk, Istenünk, kezed dicséretes művei miatt, a~én, hogy 
fényt adtá4 amelyet le alkottá4 dicsérnünk kell téged, Szela! Aldott légy 
Urunk, a fény alkotója! 

Mind: Ámen. 

Jojáda: 
Nagy szeretettel szerettél minket Urunk, Istenünk, és végtelen kímélettel 
uralkodtál rajtunk.. Mi Atyánk, mi Királyunk, légy irántunk kegyes, és 
taníts minket atyáink miatt, akik benned bizakodtak, és akiket te az élet 
szabályaira tanítottál MiAtyánk, irgalmas szívűAtya, irgalmazz nekünk 
is, és tedd a szívünket olyanná, hogy törvényed tanításának minden 
szavát felfogjuk és megértsük, tanuljuk és tanítsuk, figyeljünk rá, megte
gyük és megtansuk a szeretetben. Tanításod által világosítsd meg szeme
inket, és engedd, hogy szívünk parancsaidhoz ragaszkodjék, és osztatlan 
legyen a szeretetben és tiszteletben a te neved előtt, hogy sohase szégye
nüljünk meg mindörökké, mert a te nagy és félelmetes szent nevedben 
bizakodunk.. örvendezni akarunk, és a te segflségeddel boldogok lenni; 
Hozz elő minket a föld négy sarkáról békében, és igazságosan ~'ezess 
vissza minket földünkre, men te vagy az lsten, aki a segftségről gondos
kodik.. Te választottál ki minket a sok nép és nyelv közül, és te ~'ezettél 
minket nagy nevedhez az igazságban, Szela, !Jogy téged megvalljunk, és 
mint az Egyetlent hirdessünk a szeretetben. Aldolllégy Urunk, aki népe
det, Izraelt kiválasztottad a szeretetben! 

Mind: Ámen. 

Jojáda: 
Halld, izraeli, stb., ld. MTörv 6,4-9 
Ha engedelmeskedtek, stb., ld. Mtörv 11,13-21 
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Jézus Názáretben 

Ezt mondta az Úr, stb., ld. Szám 15,37-41 
Valóban biztos, hogy te vagy az Úr, a mi Istenünk és atyáink Istene, a mi 
királyunk és atyáink királya, a mi szabadítónk és atyáink szabadítója, 
alkotónk és erős segítőnk, szabadítónk és megváltónk, ez a te neved 
öröktől fogva, és kívüled nincs más Isten. A megváltottak új dallal 
dicsérték nevedet a tenger pqrtján. Mindig dicsértek, királyuknak szólí
tottak és pzt mondták: Az Ur a mi királyunk örökkön örökké (vö. Kiv 
15,18). Aldott légy Urunk, aki Izraelt megszabadítonad! 

Mind: Amen. 
Jojáda (a frigyszekrény felé fordulva): 

Aldott légy, Urunk, Istenünk és atyáink Istene, Abrahám Istene, Izsák 
Istene és Jákob Istene, az ég és a föld teremtője, a pqjzsunk és atyáink 
p!1jzsa, a mi oltalmunk nemzedékről-nemzedékre. Aldott légy, Urunk, 
Abrahám védő pajzsa! 

Mind: Amen. 

Jojáda: 
Te örökre hatalmas vagy, és megalázod a hatalmasakat, erős vagy, és 
megítéled az erőszakosakat, Örökké élsz, és feltámasztod a megholtakat, 
aki szelet támasztasz és harmatot hul/atsz, aki az élőket táplálod és életre 
kelted a holtakat, egy pillanat alan fakassz nekünk segítséget! Aldou légy, 
Urunk, aki életre kelted a holtakat! 

Mind: Amen. 

Jojáda: 
Szent vagy, és félelmetes a te neved, és nincs Isten rajtad kivül! Aidon 
légy, Urunk, szent Isten! 

Mind: Amen. 

Jojáda: 
Lakozzál Sionban, Urunk, Istenank, a te !etszésed szerint, hogy szolgáid 
szolgálhassanak neked Jeruzsálemben. Aidon légy, Urunk, mert neked 
fogunk szolgálni félelemben! 

Mind: Amen. 

Jojáda: 
Hálát adunk neked, mert te vagy Urunk, a mi Istenünk, és atyáink Istene, 
minden jóért és szeretetért, az irgalmasságért, melyet tanús{tottál irán
tunk, és azért, amit végbevittél velünk, és előttünk lévő atyáinkkal Ha 
pedig azt mondtuk, hogy ingadozik a lábunk, a te szereteted támogatott 
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minket. Áldott légy, Urunk, aki mindenek fölött jó vagy, neked kell hálát 
adnunk! 

Mind: Ámen. 

Jichák (feláll): 
Ti papok, mondjatok áldást! 

~idó pap (saruját leveti, két kezét vállmagasságig [előre] kiterjeszti; 
, középen, a nép ~elé fordulva): , 

Aldott légy, Urunk, Orök.kévaló, a világ királya, aki Aron szentsége által 
megszenteltél minket, és megparancsoltad, hogy népedet, Izraelt áldjuk 
meg szeretetben! 

Mind: Ámen. 
~id9 pap [mondj~ az Ároni áldást]: 

Aldjon meg az Ur és oltalmazzon! 
Mind: Ámen. 
~idó pap: , 

Ragyogtassa rád arcát az Ur, s legyen hozzád jóságos! 
Mind: Ámen. 

~idó pap: , 
Fordítsa feléd arcát az Ur, és szerezzen neked advösséget! 

Mind: 
Áldott legyen dicsóséges országának neve most és mindörökké! 

~idó pap (csöndesebben): 
VLlág Ura, megtemlk azt, amiJ meghagytál ne/alnk, teljesltsd, amit ne
/alnk meglgérté~ nézz le az égM~ a te szent hajlékodbó~ és áldd meg 
népedet, Izraelt! 

Mind (a frigyszekrény felé fordulnak) 
Jojáda: 

Add a te békédet népednek, Izraelnf!k, városodnak és tulajdonodnak, és 
áldj meg minket mindnyájunkat! Aldott légy, Urunk, aki békét szerzel! 

Mind: Ámen. 
~idó pap (helyére megy, saruját felhúzza, leül) 
Jojáda (előveszi a tekercseket, az állványhoz viszi, 

az egyiket kinyitja) 
Jichák (az álványhoz megy, olvas): 

Az Ur Törvényének olvasása! 

14 



Jézus Názáretben 

Neked prófétát támaszt az Úr, stb., ld. MTörv 18,15-22 
Jojáda (kinyitja a másik tekercset): 

Lépjen elő Jézus, József fia, és olvassa a prófétákat! 

Jojáda (átadja a tekercset Jézusnak, a helyére megy) 
Jézus (az állványnál olvas): 

Az Úr lelke van rajtam, stb., Iz 61,1-8 
Jézus (összetekeri az írást, a helyére megy, leül. Mindenki 

ldváncsian, várakozva néz rá, ő pedig rövid csönd után 
sugárzó arccal beszélni kezd): 

Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok. lsten új, Mózesnél 
nagyobb prófétát {gén népének, és íme, most a szemeitek láttára teljeslti 
19éretét. Én qz üdvösség jó hírét hirdetem nektek.' Elközelgett az lsten 
uralma. Az Ur lsten ezerszer megszabadúotta az ó népét eddig is minden 
veszedelem Ml és bajból Most elküldte szolgáját, hogy megvalósftsa a 
végsó szabadulást. lsten uralma elkezdódött, közöttetek van. Mindaz, aid 
hallgat, szavamra, megfordu~ és teljes szlvve~ egész lélekkel szolgálja az 
Urat. O pedjg megáldja népét, Izraelt, azzal az áldássa~ amelyet prófétái 
által {gén. Ime, hallottátok.' a vakok látnak, a bénák járnak, a leprások 
megtisztulnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhfn. örüljetek és 
vigadjatok: közel van már oz üdvösség! 

Első tanítvány: 
Áldjátok az Urat! 

Második tanítvány: 
Hirdessétek az Úr tetteit! 

Jichák (felocsúdva odahajol a zsidó paphoz): 
De hát nem Józseffia ez?! 

Zsidó pap: 
Ez azt hiszi magáró~ hogy ó nagyobb Mózesnél! Hogy ó az Úr Fölkent 
Szolgája! 

Jichák: 
Mit képzel ez magáról? Hogy ó a Messiás? Hogy ó szabadltja meg Izraelt? 

Jojáda: 
Lássuk, tesz-e csodát itt is, a szemünk láttára? 

Jojáda (Jézushoz, hitetlenkedő gúnnyal): 
Rabb~ gyógyítsd meg Johanan karját, és hiszünk neked! 
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Jézus Názáretben 

Z<iidó férfi: 
No, ács fia, meg tudod-e gy6gyftani a szomszédodat ? 

Z<iidp férfi (fölkel, közelebb lép): 
Ugy hallottuk, Kafarnaumban mindenkit meggyógyítottál ... 

Jézus (tekintéllyel, visszautasítóan): 
Most azt mondjátok nekem: Orvos, gy6gyítsd meg magadat! Bizony, 
mondom nekte/c Egy próféta sem kedves a hazájában. Sok özvegy élt 
Izraelben Illés próféta idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra 
bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De Illés közülük 
egyikhez sem kapott küldetést, csak a szidoni Szareptában éló özvegy
asszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, 
és egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Naámán ... 

Jichák (fel ugrik; a többiekhez): 
Ki kell dobni a zsinag6gából! A prófétákat gyalázza! 

Jichák, Jojáda, zsidó pap (odafutnak Jézushoz, megragadják, Jichák hát
racsavarja a karját, lökdösik előre) 

Jojáda (kegyetlenül): 
Vigyük a szakadékhoz és lökjük le! 

Jézus (mikor előre érnek, egyetlen mozdulattal kiszabadítja magát, egy 
pillanatig farkasszemet néz velük, és miközben azok megkövülten 
állnak, elindul visszafelé-kifelé; tanítványaihoz): 

Jöjjetek! 

Jézus és tanítványai (döbbent méltósággal elvonulnak) 
Z<iidó pap: 

Miért hagytátok elmenni?! 
Z<iidó pap (a másik irányban dühösen elmegy) 
Jojáda (visszamegy az imaszfjaiért, felkapja, és utána siet) 
Z<iidó férfi (tétován áll, szomorúan nézi a karját) 

Jichák (idegesen visszateszi a tekercseket és elfújja a lámpást) 

Függöny. 
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A Magyar Szentföld temploma 

Fáy Dániel - Tarjányi Béla 

Magyar Szentföld 

A budapesti H"ivösvölgyben a negyvenes évek végén befejezés előtt állt a 
Magyar Szentföld templotnIJ. Ez a templom, amely, Im elkészü~ párját ritlá
totta (volna) a világon, osztozott oly sok más, nemzeti kincsünk sorsában, és 
árválkodva várja, hogy lesznek-e, akik fölébresztik álmából 

Előző számunktól ennek az egyedülálló alkotásnak a történetét ismertet
jük, abban a reményben, hogy ez a csodálntos mú, a Magyar Szentföld még 
felJámadhat poraiból 

II. A második terv 

A második terv egy hónappal később (1938 március) kerül papírra, és 
teljes egészében modern képet mutat. Az első tervhez képest a templom 
alapterülete csökken. Ez abból adódik, hogy a belső tér ellipszis-görbü
lete erősebb, ezáltal a sugarasan elhelyezkedő oldalfalak széttartóbbá 
válnak, és az őket összekötő külső ívek görbületei laposabbak lesznek. 
Az ellipszis rövidülése során - az arányok megőrzése végett - a kápolnák 
alapterülete is csökken. 

Szinte abszurd, hogy az amúgy is zsúfolt, adott méretű szentélyek 
kisebb alapterületen elférnek, különösen akkor, ha a központi tér egysé
gesítésének érdekében még egy falat is húzunk a kápolnák elé. A fal és a 
kápolnák között már nem fér el a közlekedő folyosó, igy a dobozszerű 
vasbeton kápolnavázak felső kétharmadáig van csak fal, és az alsó egy
harmadon megjelenő kápolnabejáratok már nem hatnak annyira rende
zetlenül. Meglepő, hogy ez a kialakítás csak a jobb oldalon fedezhető fel. 
A fal mögött a kápolnák magasságának egy, ill. kétharmadánál emeleti 
szinteket különböztetünk meg, amelyeken közlekedő folyosó húzódik 
végig. A másik oldalon is van több emeleti rész, de a tervekból nem derül 
ki pontosan, hOb'Y milyen szerepet töltenek, be. A fószentély felé eső 
utolsó kápolna már ebben a variációba n is az Adám kápolnáját, az agónia 
helyét és a Krisztus börtönét foglalja magába. 

A központi tér megvilágítása az első változat szerint az oldalkápol
nákból történt volna, dc itt a kápolnák előtt húzódó fal ezt nem teszi 
lehetövé. Ezt a problémát Molnár Farkas, a tervezö mérnök egyrészt a 
kupola tetejét alkotó üvegszerkezettel, másrészt pedig a kupolának a 
f()szentély felé csó részébe illesztett, dongaboltozatos, dróttal gyámoH-
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toU üvegablakkal oldja meg. Mivel az igy megvilágftou templom főoltára 
a központi térhez képest túl sötétnek bizonyulna, a szentély hátsó falára 
ovális és téglalap alakú ablakok kerülnek. 

A homlokzat az árkádok átalakulása nyomán szintén modernebb 
képet nyújt, mint az első változat, továbbá más a felület kialakftása is a 
ferencesek ötös keresztje körül. A rajzok közöu találunk rusztilws meg
oldás ú és szimbolikus kivitelezésű homlokzatot is. Az előbbi jellemző a 
palesztinai vasbeton épületek burkolására, ahol a terméskő-boótás rész
ben a h6szigetelést biztosftja, - de a hazai épftészetben is ismeretes ez az 
eljárás. Az utóbbi homlokzatterven érezhető a Bauhaus hatás, amennyi
ben a kerámiaburkolat külön funkciót kap a Szentföld ábrázolására. Az 
ötös kereszt egyébként szintén szimbólikus jellegű: Jézus öt sebére utal; 
a kupolán elhelyezett három kereszt pedig a Golgotát jelképezi. 

Ez az első két terv azért jelentős, mert Molnár Farkasnak itt adatott 
meg a lehetőség, hogy nagy tér kialakításán alkalmazza a Bauhaus-beli 
szemléletet. 

III. A szentföldi utazás 

Molnár Farkas 1938 tavaszán P. Majsai Mór inditványozására, a 
Szentföldbiztosi Hivatal támogatásával Palesztinába utazott, hogy fölmé
réseket készitsen az egyes szent helyeken. Szinte hihetetlen, hogy ezt a 
hatalmas munkát egyetlen hónap alatt végezte el, Artin Guevrekian 
ferences diák segitségével. A legtöbb kegyhelyet a Szent Sir bazilikában 
mérte fel, s ennek hatása erősen érezhető a Magyar Szentföld-templom 
végleges terveinek kialakításán. 

lu található többek között a "megkenés köve" (petra unctionis), ahol 
a hagyomány szerint Jézus testét a sirbatétel előtt illatszerekkel megken
ték; maga a szent sír, valamint Krisztus börtöne, ahova Jézust lökték, míg 
a Golgotán felkészültek a keresztrefeszftéshez; és végül a szent kereszt 
megtalálásának kápolnája, amely szent Ilona nevéhez fűződik. 

"Sion hegyén" az Utosó Vacsora terme eredetileg a bizánci "Apostol
templom"-ba volt beleépftve, s az idők során lerombolt, majd többször 
újraépftett templomok részeként maradt az utókorra. Jelenleg a Nebí
Daud ("Dávid Próféta [sírja]") épületegyüttesben található. 

Felmérésre került továbbá a Dormitio, Mária elszenderülésének he
lye, valamint a Kedron völgyében Mária sieja, és Mária születésének helye 
a Szent Anna templomban. 
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A jeruzsálemi felméréseken kívül Molnár Farkas hasonló munkát 
végzett Betlehemben (Barlang, Jézus születésének helye), Ain Karemben 
(Keresztelő János születésének helye, Erzsébet és Mária találkozásának 
temploma: Visitatio), Emmauszban (a kenyértörés helye), Názáretben 
(József háza és műhelye), a Tábor-hegyen (Jézus megdicsőülésének he
lye), Kánában (a víz borrá változtatása) és Betfagéban (virágvasárnapi 
bevonulás). A felmérések során Molnár arra törekedett, hogy a Magyar 
Szet föld-templom szentélyeinek kialakításakor az eredeti kegyhelyek 
térhatása érvényesüljön, ugyanakkor kihagyta mindazokat a járulékos 
tartozékokat, amelyek csak a zsúfoltságot növelték volna. 

A személyes élmények új szemléletet alakítottak ki Molnár Farkas
ban: arra törekedett, hogy az épület formája, megjelenítése is tartalom
mal birjon a zarándok számára. Palesztinai útját "Terra Santa" c. 
felmérési füzetéből pontosan renkonstruálni tudjuk. Megjegyzéseiben 
kiemeli, hogy milyen különleges ez a feladat, és beszámol a felmerült 
nehézségekről is. Igen nagy érdeme, hogy sok, addig még felméretlen 
kegyhely pontos alaprajzát vetette papírra. 

IV. A harmadik terv 

Molnár Farkas Palesztfnából visszatérve jelent6sen megváltoztatta 
korábbi terveit, a külső és bels6 kialakításon egyaránt. A szentföldi 
felmérések alapján - elsősorban Majsai Mór megrendeléséhez igazodva 
- az egyes szentélyek beépítése más elrendezést igényelt. A külső megje
lenés erősen keleties, bizánci hawúvá lett -leginkább itt érződik Molnár 
szemléletbeli változása a korábbi, modern tervekhez képest. 

A harmadik terv 1939 augusztusában készült. Az alaprajzon az eddigi 
ellipszis lekerekedik, a f6szentély téglalapja elttlnik, és két, szintén négy
szög alapú kiugrás kerül a szentély felőli részre. Ezek emeletesek, viszont 
a kápolnák emeletei megszllnnek. Ugyanakkor ez a terv megenged olyan 
kiugrásokat is, amelyek az ellipszis vonalát megtörik. Erre nyilván azért 
volt szükség, mert az eredeti kegyhelyek - részben barlangok - szabályta
lan alakú alaprajzai a központi térre merőlegesen nem fértek el. 

Alapvető változtaW a szentélyek áthelyezése. A Szent Sír a bal 
oldalról középre kerül, ezáltal a főoltár szerepét tölti be. Ez amomentum 
több szempontból is igen lényeges: egyrészt tükrözi azt a tényt, hogy 
Molnár Farkas leginkább és legszívesebben a jeruzsálemi Szent Sfr bazi
lika elemeit használja fel, másrészt pedig a Szent Sír középpontba tétele 
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eszmei mondanivalóval is bir. Az üres sír, Krisztus feltámadásának 
legfőbb bizonyítéka adja a híveknek, zarándokoknak a megváltás vigasz
talását és bizonyosságát. Nem véletlen, hogy a tervezett templom ekkor 
már a Megváltás Temploma nevet viseli. 

Maga a főoltár egy méter magas emelvényen helyezkedik el, melyhez 
középen egy szélesebb, két oldalt pedig kisebb lépcsőkőn lehet feljutni. 
(Ez az emelt szint majdnem a templom közepéig nyúlik.) A főoltár 
mögött magasodik hagymakupolás tornyával a Szent Sír építménye, 
melyben maga a sír jobb oldalt, 66 centiméterrel a padló fölött fekszik. 

Az oldalsó szentélyek Jézus életének időrendjét követik, ezért azok 
sorrendje kötött marad. Miután a Szent Sír középre került, megnőtt a 
hely, s így csak két emeleti részt kell kialakítani. A lazább, nyugodtabb 
elrendezést a korábbiaktól eltérőcn itt fordított sorrendbe rakja, - de a 
legvégső terv kialakításakor ismét visszatér az eredeti űobbról induló) 
sorrend hez. 

A főhomlokzaton az ellipszis formán belül megtartja az íves lefedésű, 
támpillérszerű, előlről nyitott előteret. A középső, bejárati részen széles 
lépcső és kapu fogadja az embert, mögötte négy szűkebb - alázatra intő -
ajtó vezet az előtérből a szélfogóba, majd a templomba. A kapun magas, 
gótikus cs úcs ív emelkedik, tetején a már említett ötös kereszttel. A 
kápolnák külső megjelenése folytatja az előtér lefedésének íveit. Az 
oldalfalakon kis beugrások (ezekben szobrok), valamint a kívül egyenlő 
távolságra elhelyezett ál oszlopok teszik szabályossá az egyébként belül 
szabálytalan el rendezés ű kápolnákat. A középső, ellipszis alapú falon a 
hosszú, íves ablakok, tetején pedig a szögletes formák hullámvonalat 
képeznek, válaszolva a kupola széles ívére és a kápolnák lefedésére. A 
kupolát belülről polipkarszenl oszlopok tartják, természetes fényt pedig 
a kápolnák fölötti ablaksoron keresztül kap. Ezek eddig a kápolnák 
megvilágítását szolgálták - itt azok sötétek, illetve mesterséges megvilá
gftásúak. 

A hátsó két szárny egyikébe, az emeleti részre kerül az utolsó vacsora 
terme (az eddigi tervekben a főoltárt képezte). - Mindkét szárny két-két 
lapos kupolát kap bástyaszertl pártával körülvéve. 

Ez a harmadik terv igen sok változtatást tartalmaz. Jellegét tekintve 
azonban mégsem újításokat hoz, hanem a már meglévő, adott formákat 
ötvözi egyre egységesebbé. 

[FolyuJ/juk] 
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Az Úr, a te Istened hordoz, 
mint gyermekét az egész úton 

(MTörv 1,31) 

Hitoktatás gyerekszemmel - gyerekszívvel 

1. Esti ima - Az első, vallással kapcsolatos emlékem az imádsághoz 
fűződik. Három-négy éves vagyok, fekszem a kiságyamban, édesanyám 
összefogja a kezem, és imádkozik velem: "Én Istenem, Jóistenem, lecsu
kódik már a szemem." Ad egy puszit, aztán kimegy a szobából. Én meg 
ott maradok egyedül, a sötétben. Félek. És az esti fohász szorosan ösz
szefonódik bennem a sötéttel, az egyedülléttel, a félelemmel. (Meg is van 
az eredménye a későbbiekben.) Most sírok. Nem tudom ki az az lsten. 

Megvigasztalnak, hogy az Órangyal velem van, vigyáz rám, nem va
gyok egyedül, nem kell félnem. A képét is megmutatják. Egy nagyon 
kedves arcú, aranyhajú, hosszúruhás hölgy egy szakadék szélén: éppen 
vigyáz egy gyermekre. Énrám is egy ilyen őrangyal vigyáz - mondják. 
Megnyugszom. Végre van valaki, akibe félememben megkapaszkodha
tok. . Minden este imádkozunk, de az csak vers, csakis az Órangyalhoz 
van közöm. (Ami a későbbi következményt illeti, az esti ima szerencsét
len összefonódása a szorongással és a félelemmel olyan masszív, öntudat
lan elutasítást épített ki bennem, hogy amikor kicsit nagyobbá válva 
önállósult az imaéletem, soha nem mondtam el az esti imát. Bármennyire 
is megvolt bennem a készség, minden este megfeledkeztem róla. Csak 
sokkal később, felnőtt fiatalként, nagy önfegyelemmel sikerült ránevel
nem magam.) 

2. Isten mindentudása - Nem szabad hazudni - tanítja anagymamám 
szintén ebben az időszakban. - Isten mindent tud és mindent lát. - Kicsit 
szorongva veszem tudomásul, mert van egy s más rosszaság, amire eddig 
nem derült fény. Szóval az Isten látta és tudja. De szerencsére semmi jeIét 
nem adja ennek. Úgy látszik, messze van, nincs itt, távoli a veszedelem, 
nem kell félni tőle. (Igy utólag nagyon hálás vagyok a felnőtteknek, hogy 
csak Isten mindentudásáról beszéltek, de soha nem fenyegettek azzal, 
hogy meg fog büntetni. Isten végtelen atyai szeretetével nem ismertettek 
meg, de legalább nem csináltak belőle mumust.) 
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3. A templom - Itt lakik a Jézuska - mondják a felnőttek. amikor 
bemegyünk a templomba. és én kíváncsian keresem azt a szép. szőkehajú 
kisfiút. akit képről már ismerek. de - nincs sehol. És egyáltalán: nem úgy 
néz ki ez az egész. mintha itt lakna valaki. - De hát hol van. ha itt lakik? 
- faggatom a fclnőtteket türelmetlenül. - Ott. elől. abban a kis szekrény
ben - mutatnak a főoltáron levő tabernákulumra. Ettől 91egnyugszom. 
Magam elé képzelek egy kis babaszobát. ami szépen beférhet a szekrény
kébe. - Igen. abban már lehet lakni.... de ebben a hatalmas ürességben. 
ahol sem ágy. sem asztal?! Úgy látszik. a Jézuska olyan kicsi. hogy befér 
oda - gondolom. 

4. A bűnök - Iskolába járok végre. Nagyon örülök neki. mert a négy 
nagyobb testvérem már mind iskolás. Hittanra is be vagyok iratva. A 
Tisztelendő bácsi Török Sándor "Kököjszi és Bobojsza" c. meséjét olvas
sa folytatásokban. Nagyon szeretjük ezt a mesét. (Biztosan mást is taní
tott. de azok nem hagytak mély nyomot bennem. nem emlékszem 
egyébre.) 

Aztán tavasszal elkezdődik az elsőáldozási oktatás. Kiderül. hogy az 
Isten nem csak mindentudó. hanem a rosszakat nagyon megbünteti: a 
pokolba kerülnek és elevenen elégnek. Vannak már tapasztalataim a 
tíizzel kapcsolatban. úgyhogy a közlés kellő borzalommal tölt el. Megta
nuljuk. hogy a rosszak azok, akik nem tartják be a TIzparancsolatot. 
Ennek kapcsán egy csomó új dologról értesülök. Kitanulok számos. 
számomra eddig ismeretlen bűnt. Ekkor tudom meg például azt is. hogy 
a fiúknak és a lányoknak nem szabad mezítelenül látniuk egymást. mert 
az paráznaság. 

Ezt a búnt különösen utálatosnak és súlyosnak tíintette fel a Tiszte
lendő bácsi. Nagy gondba keTÜltem. mert eszembe jutott. hogy a meg
előző években minket a kisebbik bátyámmal mindig egymás után 
fürösztöttek. és együtt is öltöztettek. Meg amikor kvarcolni vittek az 
óvodából. ott is együtt voltunk a fiúkkal. Magamban szemrehányást 
teszek a felnőtteknek: Nekik igazán tudniuk kellett volna. hogy ezt nem 
szabad. mert bún. Most itt van a baj a nyakamban. éveken keresztül 
paráználkodtam. Nagyon szégyenlem magam. Esténként a konyhában 
szorosan a tűzhelyhez állok. hogy próbálgassam. milyen lesz majd a 
pokolban. 
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S. A káromkodás - Nálunk otthon nincs csúnya beszéd. A Tisztelendő 
bácsi magyarázatából tanulom meg, hogy mi az a káromkodás. Az isko
lában van egy barátom, egy fiú. Úgy káromkodik, mint a jégeső. Én most 
már tudom, hogy ez bún, ezért rászólok: Nem szabad káromkodni! - De 
ő csak káromkodik. Azt mondja, hogy ez jó neki. A dolog kezd érdekeini. 
Na, ezt kipróbálom - gondolom, és amint délután hazaérek az iskolából, 
magamra zárom a konyhaajtót, nagy levegőt veszek, és - torkomban 
dobogó szíwel - azt mondom, hogy "A H ... -it!" És várom, hogy mi 
történik. Se mennydörgés, se villámlás, hogy megbüntessen. Még a spájz
ba is benézek: semmi. De különösebb örömet sem érzek. Abszolúte nem 
történt semmi. Csalódottan kizárom a konyhaajtól. A káromkodás ki van 
próbálva: semmi értelme. 

6. A ministrálás - Kicsi korom tól ott láttam a két bátyámat az oltárnál 
ministrálni. Tudtam, hogy csak az lehet ministráns, aki már volt elsőál
dozó. De elsőáldozás után kiderül, hogy csak a fiúk mehetnek ministrálni, 
a lányok nem. - Miért? - kérdezem értetlenül. - Csak! Mert lányok! -
hangzik a válasz. Elképedek. Életemben először ér hátrányos megkülön
böztetés, mert lány vagyok. Nem fér a fejembe. A fiúk számomra ugyan
olyan gyerekek, mint én. Nem erősebbek, nem ügyesebbek, nem 
okosabbak, nem jobbak. És mégis, ők ministrálhatnak, én meg nem. Nagy 
csalódást jelent, hogy nem állhatok kint az oltárnál a csipkésaljú, fehér 
ingben, mint egy kis angyal. Egyszersmindenkorra ki vagyok belőle zárva, 
mert lány vagyok. - Igen?! Ha ti úgy, akkor én is úgy! - ágaskodik fel 
bennem a dac. Többé nem törődöm azzal, hogy mi folyik az oltárnál. A 
mise alatt barátnőimmel vidáman csereberéljük a szentképeket. 

7. Ábrahám áldozata - Új Tisztelendő bácsit kapunk. Ó már nem a 
Kököjszi és Bobojszát olvassa. Megtanuljuk a Teremtést, a Vfzözönt. 
Aztán elérkezünk Ábrahámhoz: lsten azt kfvánja Ábrahámtól, hogy 
áldozza fel a fiát, Izsákot. S ő hozzá is fog: már kezében a kés, amikor 
Isten közbeavatkozik. Ábrahám végül egy kost áldoz fel. Hogy jobban 
megértsük, a Tisztelendő bácsi le is rajzolja a jelenetet. 

Sokáig nem heverem ki ezt a történetet. Iszonyattal tölt el, hogy Isten 
ilyet kfván valakitől. Minden iránta való bizalmam elszáll. De megrendül 
a bizalmam az édesapámban is. - Szóval az Isten parancsára a szülők 
késsel megölik a gyereküket? - Gyanakodva figyelem, vajon ő mikor kap 
ilyen utasftást Istentől. Nem hiszek a kedvességében, félek tőle. Persze, 
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édesapámmal kapcsolatban idővel megfeledkezem a dologról -, de a 
Miatyánk kimarad az imádságaim közül: kizárólag a Szűzanyához imád
kozom. 

Ettől kezdve éveken keresztül visszatérő rémálmom egy szakállas 
öregember, aki egy hosszú késsel a kezében üldöz és utólér, és akkor ... 
erre az óriási rémületre felébredek. (Csak felnőtt fejjel jöttem I1i az álom 
eredetére. ) 

Hittandolgozat 

Jézus számos példabeszéde közül 
neked melyik tetszik legjobban? 

[Havaj 

"Énnekem a világvége tetszik, mer nem félek, mivelhogy akkormár 
száz éve halott leszek. 

Isten elválassza a kecskéket a pásztoroktól, az eggyiket jobbra, a 
másikat balra, középre meg awkat, akik a Purgatóriumba mennek. 

Több mind ezermiliárdan lesznek, többen mind a kínaiak ezek a 
kecskék pásztorok meg tehenek. De az Istennek lesz három kapuja. Egy 
nagyon nagy (az lesz a Pokol), egy közepes (az lesza Purgatórium) és egy 
nagyon kicsi (na az lesz a Paradicsom). Aztán Isten azt mondja: "Csönd 
legyen!", és széjjelválogatja őket. Eggyet ide, eggyet oda, lesz aki majd 
tulakar járni az eszén és emide akar álni, de az Isten is résen lesz. A 
kecskék azt mondják, hogy ők nem csináltak semmi rosszat, de hazudnak. 
A világ szétrobbanik, a csillagok szétrobbannak, az ég szétrobbanik, 
Arzano ezerfel~ repül. Az arzanói polgármester meg a tanácsnok mennek 
a kecskék közé. Retenetes fölfordulás lesz, a Mars szétrobbanik, a lelkek 
ugrálnak és kapadoznak a földön a testük után, az arzanói polgármester 
meg a tanácsnok mennek a kecskék közé. A jók nevetnek, a rosszak 
sírnak, a purgatóriumiak egy kicsit nevetnek, egy kicsit sírnak. A Limbus
ba jutot gyerekekból pille lesz. 

Én reméljük, meguszom." 
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Kis Jeromos 

Miért őrzik a Szentatyát? 

Amikor a Szentatya meglátogatott bennünket, nagy örömünkbe szo
morúság is vegyült, mert egyszerűen nem lehetett a közelébe férkőzni. 
Állandóan rendőrök, kommandósok vették körül, akik árgus szemekkel 
figyelték a tömeget, és határozottan visszatessékeltek mindenkit, aki 
közeledni akart. 

Tudjuk, hogy szíve szerint a Szentatya is szeretett volna közénk jönni, 
szabadon járni-kelni az őt szerető és ünneplő sokaságban. De bele kellett 
nyugodnia neki is, nekünk is, hogy ez nem lehetséges. Hogy miért nem, 
annak sok oka van. Hármat el is mondok belőle. 

1. Az idő - Ha a Szentatya például a Népstadionban mind az 52000 
fiatallal kezet akart volna szorítani, a búcsúzás hétfőn este kilenctől 
szerdán hajnali négyig tartott volna (egy kézfogásra 2 másodpercet szá
mítva). A Hősök terén lévő hívek üdvözlése (ilyen módon és ütemben) 
kb. hét és fél napba telt volna. 

2. A tömeg - Amikor VI. Pál pápa első alkalommal utazott hosszabb 
külföldi útra, Jeruzsálembe, tragikus dolog történt. Annyira igyekeztek 
hozzá az emberek, hogy végül már tolakodás, lökdösődés lett belőle. A 
tömeg nyomása olyan erős volt, hogy a Szentatyát is alaposan megszoron
gatták, - egy arab kislányt pedig egyenesen halálra gázoltak. 

3. A gonoszság - Mindig vannak, akik gytilölik az egyházat, és annak 
legfőbb képviselőjét, a pápát. Ezt sokan ki is mondják, mások pedig 
titokban törnek a pápa életére. llz évvel ezelőtt Szentatyánkat a Szent 
Péter téren több pisztolylövés érte, hónapokig volt életveszélyben. Senki 
sem szeretné, ha ez megismétlMne - mégkevésbé azt, ha éppen a mi 
körünkben. 

Bármennyire sajnáljuk is a dolgot, ennek {gy kellett lennie: a Szenta
tyát hazánkban is mindig a testőrök védő gytirűje vette körül. 

A biztonsági előírásokra nagyon kellett figyelni a találkozók előkész{
tése folyamán is. A Népstadionban, ahol a Szentatya a magyar fiatalokkal 
találkozott, egy szép, Arpádházi Szent Margitról szóló misztériumjáték 
bemutatását is terveztük. Mint tudjátok, Szent Margit IV. Béla királyunk
nak volt a leánya, és a király, hogy az országot a tatár veszedelemtől 
megmentse, felajánlotta Margitot Istennek. Szent Margit életáldozatá
nak köszönhetjük, hogy Magyarország az iszonyú tatárdúlás után mégis 
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életre támadt. - Az előadásnak a tatárjárást ábrázoló színpadképébe 
eredetileg igazi háborús jelenetet képzelt a rendező, füsttel, tűzzel, nagy 
robajjal. Képzeljétek, milyen szép és izgalmas látvány lett volna! Csak
hogy jöttek a biztonságiak és nem engedélyezték. Azt mondták, hogy ha 
ott tűz lesz, és durrognak, akkor ők is ... így aztán csak egy kis gomolygó 
füst jelezte a színpadon a háborút. 

Azt is szerettük volna még elérni, hogy a Szentya ne csak kilométeres 
távolságból lássa a magyar fiatalokat a Stadion lelátóin, hanem valóban 
találkozzon velük - ha mindenkivel nem is, de legalább a szereplők ötszáz 
főnyi kis csapatával. De a biztonsági emberek ezt sem engedélyezték. Még 
a hátuk is borsódzott a gondolattól, hogy ha ennyien körülözönlik a 
Szentyát, akkor ők hogyan tudják a védelmét biztositani. De azért mi nem 
nyugodtunk bele a helyzetbe. A Szentatya már ott ült az emelvényen, 
javában zajlott a balettelőadás, amikor L. atya még egy utolsó rohamot 
indított a szigorú biztonsági előírások ellen. En akkor már a túloldalon, 
a rádióriporter mellett, a sajtóteraszon ültem, és egyszercsak azt láttam, 
hogy L. atya az énekkari szektor alján, a rácsba kapaszkodva, fél lábon 
egyensúlyozva hosszú perceken keresztül vitázik egy őrrel. A távolból úgy 
tűn t, mintha odaszegezték volna és mozdulni sem engednék. A biztonsági 
szolgálat vezetői ott ültek a közelünkben - megkértem hát az egyiket, 
hogy szabadítsák ki az atyát. Az ő utasítására aztán L. atya is szerencsésen 
kiszabadult, sőt még azt is engedélyezték, hogy a közreműködők - mind 
a Szentatya, mind a fiatalok legnagyobb örömére - a pápa elé vonulhattak. 

Maga a Szentatya is megváltoztatta az előín menetrendet: a találkozó 
befejeztével nem vonult vissza a kulisszák mögött a püspök atyákkal, 
hanem még egyszer körbeautózott a stadionban a fiatalok előtt. Mind
annyiunk számára felejthetetlenek maradnak a búcsúzás pillanatai, 
amint a fehér ruhás fiatalok vidám csoponja, a táncosok, a zenekar, a 
szereplők újjongva kísérik a papamobiIt, futnak és integetnek a pápa 
autója körül, meghiúsítva a biztonságiak reménytelen kísérleteit, hogy 
visszatartsák őket. 

Sokunk szívében egy életre megmarad ez a kép, s a Szentatya boldog 
mosolya, ahogyan visszafordul kocsijában és megáldja az örvendező fia
talokat. 

[Havaj 
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( ... ) Ma, amikor a szektások százai járják a flÚlJJ ilL a várost, hogy minél több 
embert megnyerjenek mLlgulauJk, rendlávill fontos volna a katolikus hívőknek is 
részletesebben ismemiük a Bibliát. ( ... ) Ezen nemes cél megvalósításának voltunk 
tanú~ azok a fiatalok, akik Czest~howából visszatérve ang. 19-én a Népstadionban 
átvettük a Társulat ajándékát, az Ujszijvetséget. Ezúton szeretnők kifejezni kőszijne
tünket és hálánkat, férjem és én, S.O., Románia. 

A Szentírás Alapítvány 

Néhány nagylelkű jótevőnk adománya tette Ie~etővé - és bát9rflott 
fel arra -, hogy Társulatunk létre hozza a SZENTíRAS ALAPíTVANYT. 
Az Alapítvány legfőbb célkitűzései: 

- olcsó szentíráskiadások támogatása 
- új, az eredeti szövegekből készülő szentfrásfordftás támogatása 
- ingyenes v. engedményes szentfrás-akciók szervezése 
- ajándék szentírások (és biblikus könyvek) biztosítása a környező 

országokb~n élő magyar Jlfvek számára 
A SZENTíRAS ALAPITV ANY első nagyobba rá nyú kezdeményezé

se, az ,,Ajándék Szentírást a küimidi magyar fiataloknak" akció - jó
tevőink áldozata folytán - igen eredményesen zárult. Az adományozók 
jóvoltából 1991. aug. 19-én, a Szentatya és a magyar fiatalok találko.zóján 
a külföldről érkezett magyar fiatalok között 2800 db. Békés-Dalos Ujszö
vetséget tudtunk kiosztani, összesen mintegy negyedmillió forint 
(252,000 Ft) értékben. 

Nem kis nehézséget okozott, hogy az els6 hazai kiadásból mindmáig 
nem kaptunk szabad (előre el nem kelt) példányokat. így az ajándékozást 
csak úgy tudtuk lebonyolftani, hogy korábbi megrendelőinktől egyrészt 
(felárral) visszavásároltuk, másrészt (az új kiadás terhére) kölcsönkértük 
a szükséges mennyiséget. 

A Magyar Püspöki Kar ajándéka 800 db. volt, 
kívülálló jótevők ajándéka 600 db., 
Társulatunk és Tagsága pedig 1400 db. költségeit viselte. Az Alapft

ványra beküldött összegekből megállapfthattuk, hogy elsősorban nem 
jólszituált embertársaink adakoztak, hanem nehéz körülmények között 
élő, áldozalOS keresztények, akik tudatában vannak annak, hogy a külföl
dön élő magyar fiataloknak hozzánk képest sok tekintetben még nehe
zebb körülményekkel kell megküzdeniük.. 

A megajándékozott külföldi fiatalok nevében hálásan köszönjük jó
tevőink adományát, akik erre a célra adakoztak: 

27 



Szentírás alapítvány 

Ágoston Erzsébet, Aldony Pálné, AI.1nmy Lászlóné, ALSÓP ÁLNOK [Plébánia], 
BajmákJenóné, BajnócziAndrásné, &kos Koppány, Balajthy Sándorné, HALA TO
NAKALI, Balkovich Zoltánné, Baltási Nándor, Bánffy MikJósné, Bárdos Anna, 
Barsi Balázs dr., Beer MfkJó! dr., Bélafalvy Imre dr., Bendig Gyuláné, Berzsenyi 
Marietta, B.FOK FELSOV AROS, Biró Eszter, Bíró Imre, Blazsó Sándor, Bod 
Magdolna, Bohus Péter dr., Bondor Jánosné ÖZV., Bozán Andorné, Bozsik Beáta, 
Buzinkay Pál, CECE, Cstílfy Béla és Cs., Cserháti István, Csizmadia A., Csqmó 
László, Csörsz J.-né, DARANY, Deák Krisztina, Dorner Mána, DUNAVARSANY, 
Dusoczky Károlyné, Elekes Edit, Erb József, Erdész József, Fábián István, FARMOS, 
Fazekas Lajosné, Fe/smann József, Fillinger László, Folk Győroné dr., FUredi 
Tamás, Gács Istvánné, 9át!. Pál, 9azdag Ferencné, Gergely Péter dr., Gibjén Nándor 
dr., Glósz Ervin dr., GODOLLO, Golybán Tibor, Göndocs László, Gorove László, 
Gyeckó László, Gyáry József dr., Halász Györgyné, Hannai Gábor, Hárs Ildikó, 
Helenfai János, lJercwg Zoltán, Hesz/er Mária, Hetényi János dr., Hopp Gyózózé, 
Homok Pálné, Horváth Endre, Horváth Erzsébet, Illés Béla SJ, INKE, Jancsó Imre, 
Járpmi Luca, Járo~né Zárai GY9rgy~ Juhász Zoltánné, Káli István, Káplár János, 
KAPTALANFA, KAPTALANTOT/, Karcza Erzsébet, Khirer Imre, Király László, 
Kisgyörgy Zoltán, Kiss Amold, Kiss Erzsébet, Kiss Zoltánné, Korzenszky Péter és 
Emőke, Ká Ferenc, Kolesza Edit, Kovács Antalné, Kovács Károlyné, Kávágó Attila, 
Káváry Mária, BP. KRISZTUS KIR., Ladocsi Károly dr., Liptay Andrásné, Lipthay 
Lajosné dr., Lőrincz Lajos!Jé és Tsa, LOVASBERENY, Lukács Krisztina, Magyar 
Anna-Mária, M{tKKOSM1R1A, Mándi György, Markója László, Monon Pá~ Matló 
András, Matló E., Moyzes Eva, Mózes Lajosné, MustosAladárné, Nádi Ferqlc, Nagy 
István, Nagy Mihály, Naszádos Piroska, Németh József Lás.!1ó, Némethné Affi Irma, 
NewTUll}n Tibor dr., Névtelen (Bp.SZl.Anna), Nyfri Lujza, Oreghegyi Pléb., IróAnt~ 
OroszArpádné ÖZV., Ozsváth Eszter, Pacor István, Páger Erika, Pallagi János, Pálosi 
Endréné, Penhan Enikő, Penkert Em&ce dr., Penkócz Lajos, Pleier József, Pungor 
László, Rab Endre, Rábai Ant~ Radnóti Mária, Radocsai Jolán, Rátkai László, 
Rolek Ferenc dr., Rqzsafúzér Társ. Káptalanfa, Sáfel Margit, Sándor '-ózsef dr., 
SárkJíny Istvánné, SARMELLEK, Sebók Tamás, Semadom Ká1nuin, SJOFOK FO 
U., Simon József, Simon Károly, Slenhoi Irén, Solymos Ildikó, Soós Károly, Szabó 
Lászlóné, Szabóné Szakmáry M., SZDlay Eva, S7fÚOY SzliIfja, Szamosi A.-né, Szász 
Dezsőné, Székely István és Neje., BP.SZENTLELEK KAP., Szenfn?ikJóssy Margit 
dr., Szerencsi Anna M., SZIGETMONOSTOR, SZIGETSZENTMARTON, Szórá
di Zoltán, TAB, TAHITÓTFALU, Takócs István, TlJnczer Tibor dr., Tarjányi 
Ferenc, Tass VikJor dr., Ténneg Jánosni, Thurzó Gábor, Tóth Helén, Tóth István, 
TóthJózsef, Tóth Mária, TóthSzabo/cs, TzemmelLórinc, U4varhelyiOttón~, Unum 
Testvérek, Vámos Pál, Vas Ferencné, Verebély György, VERTESIJOG~ Vufa 
Til'adardr., V!anits György, Vododilda, WeiJer László, Z4L4.SZANTOés Z4L4.
SZENTBALAZS. 

Az esetleges hibákért elnézést kérünk: a feladóvevényeken sok nevet, 
címe t nem tudtunk pontosan elolvasni. 
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SZENTíRÁs ALAPíTVÁNY 
olcsó szentíráskiadások támogatására 

1063 Bp. Sziv u. 51. sz. 
* * * 

Számla: 510-046528-1 
OTP Köröndi körzeti fiók 
1378 Budapest 64. Pf. 14. 

A Szentírás Alapítvány jelenlegi célkitűzései: 

a Békés-Dalos Újszövetség újabb, olcsó kiadásának 
támogatása (a kiadás megrendelve) 

a külföldi magyarlakta területekről folyamatosan érkező 
megrendelések (Szentírás, Jeromos füzetek, biblikus 

segédkönyvek) ajándékként való teljesítése 
Társulatunk számára irodavásárlás, 

irodánk felszerelése 

Minden nagylelkű támogatást hálásan fogadunk! 

Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páratlan péntekein 
du. 5-6-ig, Bp. VIII., Mária u.20] imaórát tart, hogy lsten áldását kiesdje munkánk
hoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jótev6nk és Olvasónk 
személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a 
közös imába. - A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfoghatóan tapasz
taljuk. Az alakulás óta eltelt id6 alatt óvatos reményeinket messze túlhaladva sok 
segítséget kaptunk, és sok mindenttehettünk a Szentfrás-kOzpontú keresztény élet 
terjedése, fejl6dése érdekében. 

* * * 
Az a támogató együltmilködés, amely megnyilvánul Társulatunk tagjai és 

Füzetünk olvasói részér61levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segftség, ima, tagdfj, 
adomány és még sok más formában - igen nagy örömmel tölt el, és ezúton is 
szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevében szfvb6l megköszönni. 

Tarjányi Béla 
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Ifjúsági Vezetőképző 

Végetért az Ifjúsági Vezet6képz6 
Július. Tikkasztó hóség, azután felhőszakadás. Óriás körben sátrak az erdő alján. 

A távolban a regéci vár. Középen sudár-magas tábori kereszt, vadvyág az oltáron. 
Hámlik a bőre, hólyagos a talpa, de boldog a szíve 83 lánynak-fiúnak 

Sikerült. Elvégezték a kétéves tanfolyamot. 
Szeptember 7-én este, a záró banketten megkapják a diplomájukat. Pilspöki 

aláfrással ellátott okmány tanúsftja, hogy alkalmasak a katolikus kisközösségek 
vezetésére. 

Tanultak és gyakoroltak - sokat. 
Értenek a Bibliához, kiigazodnak a hittudomány és az erkölcstan alapkérdései

ben, ismerik egyházunk történelmét és a pedagógia módszereit. Tanultak mesdést és 
térképészetet, mókát és nótát, tudnak játszani, - és ha ken elsősegély t is nylÍjtanak 
Imádkoztak is sokat és kérlelték a Szentlelket, hogy tegye őket alkalmassá a végig 
kitartó, mindenkit swlgáló szeretetre. Volt jegyzetak és indexük Két éven át ki se 
liítswttak a programokból meg a vizsgákbó~ s közben résztvettek három csodálatos 
kiképwtáborban. 

Szeretnének sokat tenni 
Jézus egyházáért. Emelni akarják az összejövetelek n(vóját. Próbálnak összehoz

ni újabb közösségeket. Szerveznek kirándu/iísokat, zarándoklaJokat. Szívesen vála
swlrwk, segítenek bárkinek. 

Foly tat juk! 
A püspök atyák támogatásával újból indul az OrsZJigos Vezetőképzó, becenevén: 

a Hajszoló. A kiképzés helyszínei váltomak. Miskolc, Szeged, Veszprém, Swm
bathely és Budapest környékén tervezzük a munkáJ. Az az álmunk, hogy aki egy 
csoport élére án az hozZJiértő, igaz ember legyen. Látó szemű, tüzes snm, akit követni 
lehet ... , és aki az elvégzett tanfolyam után "jogos(tvánnyal" is rendelkezik. 

Jelentkezhetnek 
16 és 36 év közötti, katolikus, gyakorló val/iísos életti nők és férfiak, akik 

hajlandók a képzés alatt is, majd később a közösségeknek is idejüket áldozni és 
közben önmagukat fonnálni. 

Október 13-ig kell jelentkezni. Clm: Országos Lelkipásztori Intézet - Ve
zetőképző, /035 Bp. Kórház u. 37. Mellékelni kell plébánosi, lelkiszi vagy lelki~'ezetői 
aján/iíst. A jelenkezők jelentkezési (vet kapnak, amit kitöltve ~'ÍSza kell juttatniuk. A 
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felvételi beszélgetésre a megadott idóben és helyen kell !f1egjelenniak. Az ide~ kb. kit 
elókészítő megbeszélés után a tanfolyam 2 évig tart. Altalában havi l hétvégét vesz 
igénybe (péntek estétől vasárnap délutánig), és nyaranként egy hetes táborozással 
egésml ki. 

Az Országos Ifjúsági Pasztorális Biwttság nevében: 
Gyulay Endre piJspCJk 

Ajánlás 

ZÁSZLÓNK - A,Regnum Marianum havonta megjelenő lapja fiatalok 
számára - Ara: 35 Ft [egész évre 450 Ft] Cim: 1036 Bp. Kórház u. 
37. sz. 

,,Az ember percek alatt beleszerelmesedik valakibe - de egy jó házo.sság évek alatt 
érlelődik azzá. Haverság egy cinkos összenevetésból is támadhat - őszinte, mély és 
kipróbált barátsághoz évek kellenek. Az isteni szeretet hamarfeldobhat minket - de 
amíg az lsten szeretete gyökeret ver szi~ünk mélyén, és embertársaink száJruíra 
állhatatos, nagy-nagy tevékeny jósággá válik, ahhoz nagyon mélyre kell ásnL .. " 

l/ll.sz-[Bandi bácsi] 

MOZDUL A FÖLD - A ~tolikus Népfőiskolai Szövetség kéthetente 
megjelenő ujsága - Ara: 20 Ft [egész évre 480.- Ft] Clm: 1126 Bp. 
Nagy Jenő u. 5. sz. 

,,A keresztény viliÍgnézet nemzetünknek Szent Istvánig visszanyúló öröksége. 
Világnézetünk az egyetemes emberi értékek e/is17lf!résén, tiszteletén nyugszik, awk 
szolgálatára, megvalós{tására kötelez benni1nlcet. Ertékrendszerllnk középpontjában 
a felebaráJi szeretet parancsa áll " 

//21. sz- [Pártprogram] 

IGELITURGIKUS NAPTÁR 1992 - Könyvszolgálat, Pannonhalma 
[Előjegyzési zsebnaptár a napi s~nlfrási olvasmányok lelőhelyei
vel, minden napra egy igével] - Ara: 29.- Ft 

"Egy1uizunk naponta elvezet az ige olvasásához- Ez a naptár seg{tséget szeretne 
adni Isten Igéjének befogadásához- Isten Igéje akkor lesz teremJó és cselekvó Szó 
mindannyiunk száJruíra, ha kismlünk fogadására, és naponta figyelünk szóütására. " 

[EMszó] 
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Puskely Mária: DR. BA TTI-IY ÁNY -STRA TfMAN LÁSZLÓ ÉLETE 
Képekben, dokumen!umokban, történelmi mozaikkal. Szent Ist
ván Társulat, 1991 - Ara: 500.- Ft 

,,,4 Batthyány család nagyvonalú államférfiakat, nádorokaJ, törökverő hadvezé
reket adott az országnak, most nagy pilspököket, államférfiakat és nemzeti vértanú
kat. 

Milyen nehéz lehet ennyi súlyos tradíció után egy családtagnpk még újabb 
történetírásra kínálkozó tényt megélni és nyújtani az utókor felt! Valóban, a világi 
tettek után már csak az életszentségfelt vezet az út. Ez az az út, amely mindigfölfelé 
vezet, amely kifogyhatatÚlll a lehetőségekben, s amelyet oly kevesen járnak, s amely a 
modern időkben éppúgy járható, mint a letúnt feudális korszakokban. 

Batthyány László zsenije ezt az utat találta meg. " 
[Possonyi László] 

SZÍNES KÉPESLAPOK, KÖNYVJELZÓK szentírási idézetekkel 
a. Szentírás Alapítvány kiadásában 
Ara: 9.50 ill. 5.50 Ft [lD db.: 75 ill. 40.- Ft] 

Újra kiárad ránk a Lélek a magasbó~ 
Akkor a sivatag gyümölcstermő kert lesz 
S a kert olyan, mint az erdő (Iz 32,15). 

Az élet útjára tanítasz engem (boh 16,11). 

Levelesládánkból 

"Hálás köszönet a könyvekért! Meglepett, hogy ilyen gyorsan megkapt uk. Hogy 
hogyan jött, azt tulajdonképpen nem tudom. A fele légivellett feladva (megdöb
benésemre), a fele hajóval (okosan!). Ezeket az ikercsomagokat azonban család
védelmi szempontból nem akarták elválasztani egymástól, és fgy együtt utaztak. 
Hogy hogyan utaztak, az rejtély, mert a hajóút hat hét, ezek a csomagok pedig 
három hét alatt itt voltak, ami viszont légipostának kicsit sok. A lényeg, hogy 
megvannak. Az út a dobozokat e~n megviselte, úgy hogy szétes6ben érkeztek. 
A könyveknek viszont nem lett sért~. ValÓSZÚlllleg az imádság óvta őket. 
Máskor egy tengeri út előtt még megérdemelnek egy csomagolást. 

Most pedig kérem imájuk segft.ségét, hogy sikerüljön abibliacsoportokat meg
szervezni és azokat az év folyamán úgy levezeteni, hogy azáltal valahogyan hit 
támadjon és növekedjen aszívekben. 

Hálás szeretettel" 
M.J., Kanada 
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Ulj le, testver, pihenj meg, 
Mossa le lelkedr6l a gondok porat 
Az Eltet6 Sz6! 

Simuljon el az aggodalmak ranca, 
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Nines se mult, se jov6, 
Csak az 6 Vegtelen Szeretete 
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Ajánlás 

Isten Szava 

Szeretnék mindazolazak köszönetet mondani, akik a Szentírás 
terjesztéséért és jobb megértéséért oly sokat fáradtak, segítve az em
bereket, hogy Istennel beszélgetni kezdjenek 

És szeretnék mindenkit bátorítani, hogy használja ki korunk le
hetőségeit. Az Egyház és a társadalom jövője attól függ, hogy Isten 
szava milyen mértékben fejtheti ki hatását Bárcsak még több erőt és 
életet jelentene ez a Szó a jövőben az Egyház számára! Az Egyház 
gyermekei számára pedig legyen a rendúhetetlen hit támasza, a lélek 
tápláléka, és a lelkiélet tiszta, legyőzhetetlen fon-ása! 

DDr. Helmut Krlltz/ püspök, 
az Osztrák Bib/iaközpont 

paspökkari referense 
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Csendes percek 

Te vezess ~~!~~~ 

Nem tudom, Uram, hogy nút kell tennem, 
Segíts, hogy a testvért jól szeressem. 
Hogy akaratod szerint tegyek mindent, 
Ne az én, s ne is az ó akarata vezessen. 
Ne önmagamat s ne is ót keressem, 
Hanem egyedül Téged, mert 
Csakis Benned találunk önmagunkra, 
Csakis Altalad találunk egymásra. 
A Te szereteted mindenen átható fénysugár 
A káprázatok szüntelen örvénylésében. 

A szeretetről 

Van, aki azt hiszi: szeretni annyit jelent, mint uralkodni a másikon. 
Van, aki azt hiszi: szeretni annyit jelent, mint alávetni magam a másiknak. 
Valójában szeretni annyit jelent, mint tisztelni, segíteni, óvni a másikat. 
Szeretni annyit jelent, mint a kegyelem magját ápolni és kivirágoztatni a 
másik ember lelkében. 

A bennünket körülöleló isteni kegyelem az a mágneses tér, melybe 
születésünkkor belehelyeztettünk. A többi emberrel való szere
tetkapcsolatunk az, amely mozgásba hoz, megforgat bennünket ebben a 
mágneses lérben. A kettóból együtt fény születik. 
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A GYERMEK 

Van jó páncélunk, 
Véd a sérülést6L 
Jó fegyverünk is van, 
Bánni tudunk véle, 
Adósak nem maradunk 
Mi a visszaatésseL 

Mikor azonban 
A Gyermekre találunk, 
Kitárt sz(ve, karja 
Lefegyverez minket. 

A Végtelen Szeretet 
Immár itt van köztünk, 
Erő és Hatalom 
Gyöngeségbe rejtve, 
Mint kicsi Gyermek, 
Szó[{t meg bennanket: 

TegyiJk le apáncélt, 
TegyiJk le a fegyvert, 
S védtelen sz(vve~ 
A Szeretet útján 
Járjuk bizalommal 
Vele a világot . 

• • • • • 
Éhséget bocsátok a földre: 
éhséget, de nem kenyérre, 
szomjúságot, de nem vfzre, 
hanem az Úr szavának 
hallgatására (Ám 8,1 I). 

Csendes percek 

J 



Betlehem 

Barlangok - Az átalakított és feldíszilett [betlehemi) barlangban talán mi is 
úgy érei'zük magunkat, mint a nagy egyházatya! Szent Jeromos: szeretnénk a maga 
egyszerllségében látni Jézus születési helyét. ,,0, ha láthattam volna a jászolt - írja 
-, ahol az én Uram feküdt! Mi úgy akartuk tisztelni Krisztust, hogy eltávolftottuk 
az agyagot és a szalmát, és ezüstöt teltünk a helyére. Nekem azonban sokkal 
értékesebb az, amit eltávolítottak innen, mert sárban és nem ezüstben akart 
megszOletni Krisztus, aki hasonló lett a szegényekhez". 

A születés barlangja mellett több barlang is találhatÓ, amelyeket kápolnává 
alakftottak át. Az els6 kápolnát Szent József tiszteletére szentelték. Annak emlékét 
Orzi, hogy az angyal figyelmeztette Józsefet: "Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, 
menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szÓlok" (Mt2,l3). 

A második barlang az Aprószentek kápolnája. Ezután Szent Jeromos, Cremo
nai Eusztochium és Szent Paula sírhelyei láthatók. A sfrok üresek, két oltár áll 
helyükön. Szent Jeromos ereklyéit Rómába vitték. 

Ezután következik Szent Jeromos cellája. A hagyomány szerint ebben a cellá
ban készültek a Szentírás kommentárai és hfres fordftása, a Vulgáta. Itt merített a 
Biblia forrásaiból és váltotta valóra azt, amit másoknak is ajánlott: "Ha van valami, 
ami fenntartja a bölcset ebben az életben, és megóvja a világ szorongattatásaiban 
és zavaraiban a pártatlanságot, azt gondolom, hogy az elsősorban a Szentfrás 
átelmélkedése és ismerete ... Aki a Szentfrást nem ismeri, Krisztust sem ismeri." 

A szent egyházatya innen intézte vitázó iratait kora tévedései ellen De még ez 
a sok munka is kevés volt kifogyhatatlan erejének, ezért 395-ben elvállalta Betle
hem plébániájának vezetését is János jeruzsálemi püspök kérésére. 

Gyilrki László, A Bibliaföldjén, 126-27.0. 
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Fények és árnyak 
Betlehemben Lk 2,1-10 

Betlehem 

Próbáljuk meg /Így olvasni a szöveget, ahogy Lukács szeretné. Kiséreljük meg 
felidézni hangulatát.lla (gy olm~sllk,felfedezzük, hogy a betlehemi szilletésnek kettós 
olvasata van: egy emberi, ez az árny; és egy isteni, ez a fény. 

N A tisztán emberi olvasat: az árny-oldal 

Lukács evangéliuma éppen azt akarja, hogy ezt az árny-misztériumot szemlél
jük. Mert enélkül nincs fény számunkra. 

Az árnyék a betlehemi esemény politikai háttere. 

Elmélkedéseinkben, szentbeszédekben éppen ezt szoktuk elmaszkírozni vagy 
kiforgatni értelmébdl. Máté Jézus születését a nagy isteni tervbe helyezi bele, -
Lukács viszont egy tisztán emberi, politikai rendszerbe. Ez Lukácsra jellemz6. Az 
evangélium hirdetésének kezdetét is a politikai vezet6k nevével dátumozza: "Az 
Úr szólott Jánoshoz ... Tibériusz császár uralkodásának 15. évében, amikor Poncius 
Pilátus volt Júdea helytartója," stb. (Lk 3,1-3) Ne gondoljuk, hogy Lukács mindez
zel csupán helyi színt akart adni, netán történeti tudását, érdekJ6dését fitogtat ni, 
vagy folklorisztikus vonásokat elbeszélésébe belevinni. Az 6 megoldása forrada
Imian új elmélet következménye. Ahelyett, hogy Isten Igéjének ezt a nagy esemé
nyét Izrael népének id6rendjébe helyezné el, a pogány világba vezet minket. 

Jézus alakját nem Ábrahámhoz, Mózeshez, Dávidhoz kapcsolja, hanem a 
profán világhoz, a római császárhoz. Az evangélium születését az egyetemes törté
nelemhez razi, éppen azon öt államférfi személye által (Tibériusz, Pilátus, Heródes, 
Fülöp, Lizániász), akik politikai hatalmukkal, acsarkodásaikkal darabokra hasogat
ták a Szentföldet. És fme, mellettük egyszerre két f6pap is. Micsoda botrány! 
Annásnak politikai számítások és intrikák árán sikerült f6pappá kineveztetnie a 
vejét, Kaifást. 

Ez az a világ, környezet, amelyben Lukács Jézus születésér61 beszél. Igen fontos 
ez, mert ugyanezt a politikai környezetet találjukjézus perében és halálraitélésében 
is. 

A császári rendelet. - Lukács olyan meglep6en, "botrányosan" fogalmaz, hogy 
ez csak tudatos lehet. Mintha azt mondaná: ,,1991-ben, amikor Gorbacsov a 
Szovjetúnió els6 embere, Bush az elnök az Egyesült Államokban, Göncz Árpád a 
köztársaság elnöke Magyarországon, miközben a pártok eltökélten küzdenek saját 
céljaikért, ... a hfveknek egy kisded csoportja valahol az Isten Igéjét hallgatja." 
Micsoda aránytalanság! 
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Betlehem 

,,Augusztus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekség {rassék 
össze" (Lk 2,1). Egy ember szól- és mindenki megmozdul. Minta egy isten szólna: 
'GylIljenek egybe az emberek. És úgy is lelt.' 

Semmi sem állhat ellen ennek az embernek, aki a világot mozgatja. Isten terveit 
egyáltalán nem ismeri, és - nem is óhajtja ismerni. Ó csak azt akarja, hogy mindenki, 
fgy "Dávid fia" is össze{rassék. Számára 6 senki. lIa egyáltalán ismerné, talán arra 
sem méltatná, hogy gúny tárgyává tegye. 

A zsidó nép számára ez az összefrás a legnagyobb megaláztatás. A Szentföld 
nem Jahvéé, hanem a cézáré. Annak a jele ez, hogy Isten nincs velilnk. Senki nem 
húzhatja ki magát a rendelet alól: sem az esszénusok (a tiszták), sem a farizeusok 
(a kontesztálók), sem a zelóták (a lázadó gerilla-harcosok). 

József és Mária belekerül ebbe az egyetemes örvénylésbe. És éppen ill mutat
kozik meg az árny misztériuma. Az a császári rendelet, amely 6ket Betlehembe 
hívja, ki is Ilzi 6ket onnét. Csak a nevük kell, rájuk nincs szükség. Betlehemben 
mindenki a saját javára akarja kihasználni azt, amit a császár - magasabb szinten -
a saját javára tesz. Mindenkinek van helye. Ennek a fiatal párnak azonban nincs. 
Csak egy istálló jut nekik, "mert nem volt hely nekik a szálláson". 

Leszáll az éjszaka. A világ ura a cézár. A világ így fogadja Krisztust. 

Karácsony eredetileg pontosan az intimitás hiánya, a család, avendégfogadás, 
a szivélyesség, a melegség tagadása, röviden: a Gyermek tagadása. Felfogjuk mi 
ezt? Az els6 karácsony - Lukács evangélista szerint- pontosan a mi hangulatos 
Karácsonyaink ellentéte, annak tagadása. 

Ime, a paradoxon! Jézus a sors játékszere. Jézus az, akit nem vártak. Jézus a 
világ partjára vet6dölt, törékeny, kicsi lény. 

Ezt az utazást a császár követelte; a következmények, az ár 6t nem érdeklik. A 
betlehemi karácsony A TÖRTÉNELEMben egészen mellékes, jelentéktelen ese
mény. EI6idéz6je a császár, eredménye az istálló, a jászol. 

De azért szükség van erre a jelentéktelen eseményre. Hisz nincs ezredes 
katonák nélkül, nincs hatalom szolgák nélkül, - nincs történelem köznapi emberek 
nélkül (NÉLKÜLÜNK). 

BI Isteni olvasat 

A cézár nem tudja, hogy a játéknak, melyet (látSZÓlag) 6 irányít, a tétje maga 
az Isten. Az árny misztériuma a fény misztériumának szolgálatában áll. 

Milyen kontraszt van a császár parancsa és az angyal éneke közölt! 

A fény: 

A császár azt akarta, hogy féljenek t61e (a hatalom mindig erre épft!). 
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Betlehem 

Az angyal viszont így szól: "Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek!" 

Isten öröm. Krisztus Isten öröme - és Krisztus itt van a barlangistállóban. 
Krisztus valója örömb61 van sz6ve: Velünk akar lenni! Ezt az örömet semmi meg 
nem akadályozhatja. - És folytatódik az üzene}: "Dics6ség a magasságban Is
tennek ... Ma született Megváltótok. Krisztus az Ur." 

Ez a KINYILATKOZTATÁS (= leleplezés). 

A zsidók imádták az Urat, és várták a Krisztust (a Fölkentet). Sohasem merték 
volna remélni Karácsony el6lt, hogy a Krisztus, akit vártak, - maga az Úr lesz, akit 
imádnak. 

A szerelem 6si álma (= egység) megvalósult! Isten annak ellenkez6jét teszi, 
mint amit a császár tesz. Es hirtelen betölt mindent az Isten dics6sége. 

A császár távolságDl tart az emberektdl - Isten viszont átlépi ezt a távolságot. 
"Isten dicsdsége beragyogta a pásztorokat" - mondja Lukács. Ezeket a tisztátala
nokat beburkolja Isten dicsdsége. Micsoda kihfvás ez Isten részér61, milyen kont
raszt, ellentét a császárral! 

"És a földön békesség az embereknek", akiket az Isten szeret. A legmeghatób'2 
hogy Krisztus nem csak az, aki adja a békét, hanem - 6 maga a mi békességünk. O 
Isten éld, személyes békéje. Ó békíti ki a földet az éggel. 

A félhomály: 

Az angyali üzenet, mely csupa fény, félhomályban fejez6dik be: "Ez lesz a jel: 
Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket" (Lk 2,12). 

Az eljövetel ragyogása magára ölti a hétköznapiság ruháját, az események 
banalitásál. Jézus számára emberré lenni éppen ezt jelenti: megosztja sorsunkat, 
pólyába van zárva: hidegség, könnyek, számlIzetés fogadja egy faluszéli istállóban. 
Áldozata a társadalom rendjének, játékszere egy hatalmas politikai mozgásnak. De 
éppen ez Isten nagysága: abban nyilatkoztatja ki magát, ami ellentmond neki. Az 
univerzum foglya akart lenni, hogy minket fogságunkból kiszabadítson. 

Nem játszott az élettel: vállalta a mi életünket! Ez Betlehem fénye és árnyéka 
Lukács elbeszélése szerint. 

Érdemes megfigyelni, hogy a jászol Jézussal és Máriával homályban áll. Isten 
dicsdsége a páSztorokat borította be. Mária és József csodálkoznak azon, amit ezek 
elbeszélnek nekik (Lk 2,18). Az esemény és az esemény megértése között mindig 
késés van: éppen úgy, mint Húsvétkor. 
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Betlehem 

"Crescendo" Mária életében: 

Mária az örömMI a fájdalomba megy át. Az d számára megpróbáltatást jelent, 
hogy "nem kaptak helyet a szálláson". Számára ez a keresztút kezdete. 

Jézus születéséig minden az ÖRÖM jegyében történik: az angyali üdvözlet, a 
Magnificat - tiszta öröm. Gábriel angyal örömteli születést hirdet. 

Jézus születése azonban - Mária számára - fájdalmas: teljes kifosztottság, 
kisemmizettség ... Lukács úgy mutatja be ezt, mintha mindez magától értet<'ldd 
lenne. Ez a születés eidre megérezteti, hogy a Gyermek szenvedésre és szegénység
re született. És ez még csak a kezdet. Hasonló a folytatás is: a jeruzsálemi bemutatás 
jelenetében Mária jelet kap, hogy a Messiás sorsa ellentmondás és kudarc lesz. A 
Z<>idókhoz frt levél szerint ez az ellentmondás a kereszt. 

A Fiú és az Anya szenvedése egy. - Jézus elveszftése eidre jelzi azt a három 
napot. ("Három nap múlva akadtak rá a templomban", Lk 2,46.) - Így Mária eidre 
átéli az egész húsvéti misztériumot. 

Ha mindezeket megértellük, jobban megragadlUk Karácsony jelentését Lu
kács evangélista szövegszerkesztésének egészében: Karácsony éjszakája valóban 
fénnyel és árnnyalteli. 

A jászol els<'l állomás a keresztúton, mely a sfrhoz vezet. Jászolbölcs<'l - és 
sfrbolt! Az emberélet két ellentétes vége. A pólyák karácsonykor egy bekötözött 
emberi létezés jelei - az üres leplek a sfrban a dics<'lséges isteni élet jelei. 

De mindkét oldalon éppen a jel üressége jelentésselteljes: a pólyák és a sfrban 
maradt leplek a jel, mely Istenrdl beszél: a dics<'lségrdl. 

Meglep<'! mariológiai valóság: hasonlóság van Mária egész rejtett élete és Jézus 
nyilvános életének misztériuma között. Mária eldrevételezve éli Jézus születésétdl 
azt, ami Fia sorsa lesz a három éves nyilvános mllködés alatt. 

Máriát és Józsefet a pásztorok evangélizálják. Az d tanúságtevésük a világosság 
abban a sötét barlangban, ahol a világ Világossága a világra jött. 

Ez a Karácsony <'Isi értelme: Isten megfzlelte - és egészen vállalta - életünk 
minden szenvedését és kfsértését. Ezek után nemde istenkáromlás azt kérdezni, 
miért engedi meg ezt meg ezt az Isten? Nem, inkább elragadtatott szeretettel 
kellene felkiáltani Szent Ferenccel: "Nézzétek, milyen alázatos az Isten!" 

Életünk hangulat nélküli, sfvár szakaszai (kisértése k, elhagyatottság, kivetett
ség) nincsenek ezentúl Isten nélkül. Isten mindörökre velünk van. Ó mindennap
jaink Istene. 

Fr. Barsi Balázs o.F.M. 

8 



Betlehem, 

Gyermekké lett 
az Isten 

1987. Karácsony 

Betlehem 

Este tíz óra felé járt, és meg-megeredt a langyos eső, amikor az ősi 
Betlehem két kis dombocskája alatt eldöcögött a busz, amellyel érkez
tünk. Kétezer éwel ezelőtt Betlehem mindössze egy 300 méter hosszú 
utcából, és - Szent Jeromos tanúsága szerint - mintegy 70 házból állt. 
Ahogy az ember leereszkcdik a második dombról, elhagyva a régi város
kapu helyét, alig 200 méterre azoknak a barlangoknak a közelébe ér, 
amclyekct valaha a legszegényebbek lakásul, istállóul, a pásztorok pedig 
melegedőhclyül használhattak. Ezek egyike fölé emelkedik a betlehemi 
bazilika. A katonák mindenkit megmotoznak, csak nehezen engedik be 
azt a kis embersereget, mely a világ mindcn tájáról érkezett. A török 
uralom alatt a bazilika márványlapjait a jeruzsálemi mecsetekbe vitték, 
a főkaput pedig egy alig 120 cm magasságú kis nyflássá alakították. 
Minden olyan szegényes és olyan keményebben a városkában, mely talán 
még ma sem adna szállást Neki. Mélyen meghajolva lehet csak a kis kapun 
át a Megtestesülés szentélyébe lépni; igen, ezek azok az "ősi kapuszár
nyak", melyeken át a Dicsőség Királya bevonult (Zsolt 24,7). A mustár
mag iróniája ez, azé, amely olyan meghatóan apró, hogy még a legkisebb 
hitű és legbűnösebb embert is felbátorítja. 

Mintegy ötvenen várjuk az éjfélt a csöppnyi barlangban - a hívek nagy 
része fönt a bazilikában ünnepel -, halk suttogás néha, a gyertyafény az 
arcokra vetődik. Földre kuporodott apácák, fiatal párok, idősebb asszo-
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Betlehem 

nyok. Néha egy csendes arab ének. És máris áldozunk. Kicsit erőlködni 
akartam, hogy elérjem Ót. Valami szép gondolatot találni, szavakat, 
érdemeket, hogy Neki adjam. De azután a szemébe néztem, mély, fájdal
masan tiszta, ragyogó gyermekszemébe, és elszállt a félelmem, az erőlte
tett igyekezetem. Nem kellenek közvetítő elemek, okos gondolatok, mély 
érzelmek. Megkértem Ót, hogy öleljen meg, mert olyan szerencsétlennek 
éreztem magamat. És Ó megtette ... És megengedte, hogy én is megölel
jem Ót, sőt, örült is neki. Ilyesmit nem szabadna leírni, de Kis Szent Teréz 
is mondja: "A király titkait meg kell őrizni, Isten tetteit azonban föl kell 
fedni és hirdetni kell" (Tób 12,7). Felém szaladt, mint egy nevető kisgye
rek, és én karjaimba kaptam. "Mint az, aki arcához emeli a csecsemőt" 
(Óz 11,4). Éreztem, hogy nem haragszik rám, amiért annyiszor megcsal
tam. 

Egy Gyermeket kaptunk azon az éjszakán. Mert "gyermek született, 
fiú adatott nekünk ... "(lz 9,5). És ki félne egy gyermektől? Mi félünk 
Istentől, nyomorunk fái mögé rejtőzünk előle (Tcr 3,8), és arra kérjük, 
ne szóljon hozzánk közvetlenül, csak Mózes által (Kiv 20,19). Félünk 
tőle, és fogalmakat, szavakat építünk védőfal ul, mert tűz Ó; mert ha 
kinyitom az ajtót, nem tudom, hova fog vezetni, nem tudom, mibe fog 
kerülni az nekem (Lk 14,28). De hányszor mondja Ó, hogy ne féljetek? 
"Ne félj, JÓ7.sef, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül..." 
(Mt 1,20). Ne félj, én minden gyarlóságodban veled vagyok. Elfogadlak 
téged. Kellesz nekem. Ne keress lázasan szavakat, nem kell magyarázkod
nod. Csak ennyit mondj: "Atyám", és én ott vagyok. Mert öröktől fogva 
kerestelek. Hogy elsírhassam a te könnyeidet, hogy végigszaladjunk a 
tengerparton, és nevetésünkbe beleszakadjanak az egek. Hogy szobámba 
vezesselek, s az éj sötétjében elmondjam neked némán titkaim. Adj 
innom! Virrassz velem! Jöjj közelebb, te egyszerű pásztor... 

Minden a helyén van, a nap visszamosolyog a földre (Óz 2,23). Az élet 
ajándék, nem termelő munka. - Mindenről elfeledkeztem, legfőképp 
magamról, és mindenkit megöleltem volna ... De ezzel nem csak én voltam 
19y. Milyen szép látni, ahogy egy apáca és egy menyasszony egymásra 
mosolyognak. 

tO 

Kiszaladtam, s hagytam, hadd hulljon arcomba a langyos eső. 

Székely János 
[Teológia, 1988/4, 216-17.0.J 



A Magyar Szentföld temploma 

Fáy Dániel - Tarjányi Béla 

Magyar Szentfdid 

A budapesti Húvösvölgyben a negyvenes évek végén befejezés előtt 
állt a Magyar Szentföld temploma. Ez a templom, amely, ha elkészül, 
párját ritkította (volna) a világon, osztozott oly sok más, nemzeti kin
csünk sorsában, és árválkodva várja, hogy lesznek-e, akik fölébresztik 
álmából. 

4. számunktól ennek az egyedü/álló alkotásnak a tönénetét ismenet
jük, abban a reményben, hogy ez a csodálatos mú, a Magyar Szentföld 
még fe/támadhat poraiból 

V. Az építkezés 

A templomot adakozásból kezdték el építeni, de igen jelentds összegeket 
fordított rá a IIeinrich-Tömöry Alapítványból a Belügyminisztérium is. 

A szentföldi biztos, P. Majsai Mór 1940-bcn, Péter-Pál ünnepén mutatta be 
ezüstmiséjét a szentföldi zárda Golgotai Kápolnájában. Aznap délután 4 órakor a 
Szent Kereszt I ladseregének terjeszt <'li számára meghirdetett el~ terjeszt<'li gyt1lést 
tartották meg. Az ország legkülönböz<'lbb vidékér<'ll, de f<'lleg Budapestr<'ll és 
környékér<'ll kb. 200-an jöttek össze. Mór atya beszédében többek között ezeket 
mondta: 

Isten után először a mi lelkes és fáradhatatlan terjesztőinknek mon
dunk köszönetet. Hiszen ők mellénk ál/tak és velünk vál/vetve apostol
kodtak, hogy a lehetetlennek látszó is lehetővé váljék. Ma már több mint 
600 terjesztő szívében ég a vágy, hogy segítsenek a Szentföld szükségletein 
és előmozdítsák a Magyar Szentföld ügyét. 

A Golgotai Kápolna után felál/ítottuk a Páduai Szent Antal jiúárva
házat 14 taggal és számukra nyomdát és könyvkötészetet rendeztank be, 
hogy kiképezhessük őket. Június 24-én, Keresztelő Szent János születése 
napján pedig megkezdődtek a földmunák, a BETLEHEMI BARLANG 
és Keresztelő Szent János születési helye fölépftésére. Hálásan köszönjük 
meg az isteni Gondl'ise/ésnek, hogy az uto/só pillanatban küldöft jó 
szívet, aki a munka megkezdését jóságáva/lehetővé tette, sőt az ép{tkezési 
anyag beszenésére is módot nyujtott. 
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Magyar Szentföld 

Most kedves munkatársainkra vár a megkezdett munka folytatása 
és befejezése. Jézuska születésének oltárát és csillagát már vállalta vala
ld. Milyen szép lenne, ha a három király oltárát és a Jászolt a Szent 
Kereszt Hadseregének tagjai készíttetnék el! Ha minden terjesztő erre a 
célra kb. 20 pengőt összehozna, akkor ez is biztosan sikemine! Ahol 
imádkoznak és dolgoznak, ott biztos az eredmény. Az Úr Jézus bő áldása 
legyen a kedves terjesztőkön és lelkes tagjainkon! 

[Szentföld c. újság, 1940. augusztus] 

Maga az épftkezés 1940 aug. 4-én kezd6dött el a beLlehemi barlang alapk6le
télelével. Az alapkövet Zadravecz István OFM püspök áldotta meg. Beszédéb61 
idézünk: 
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Testvéreim! Ismeretes előttünk, s immár egész ország-világ előtt a 
Szentföld magyar biztosának nemes törekvése: ide, e helyre, a magyar 
Haza és fővárosunk e kies helyére átültetni ama szentföldi helyek emlékét 
és hasonmását, amelyeket Üdvözítőnk Jézus Krisztus emberi, földi életé
vel szentélyekké avatott ... [. .. ] 

E föld is, a magyar kő is méltán emlékeztet a magyar földet és a 
magyar népet üdVÖZÍ/eni akaró Istenemberre!... és a magyar kőből 
összerótt Betlehemi Barlangban ugyanazon magasztos énelmek eleve
nedhetnek meg a hívő lelkében, mint ott, ama eredeti Barlangban, -
amely éppen úgy germán, latin, szláv és magyar birtok, mint ahogy 
valójában júdeai hely ... - hisz' az egész föld emberisége üdvöz(téséért 
épftette fel a földgolyó nagy épfuJje, Isten. 

Tehát, Testvéreim, mindezért egész jogosan és méltán építjük a ma
gunk földjén, a magunk köveiMI azt, amit Isten "modellként ", egy helyen, 
minden nép számára felépített. [ ... ] 

Óh, ha minden nép - nemcsak a magyar - felépftené emlékként és 
valóságban a Betlehemi Barlangot - Pax, béke uralma áradna szét dúlt 
világán ... 

Venite ... Jertek, építsünk hát! Kezdjük a Betlehemi BarlanggaL Azok 
neveit, akik áldozatosan segftették a munkálatokat, a magyar Szentföldi 
Bizottság a születés helyét jelzó csillag alá helyezi Az emberi köszönet 
kedves jele ez, - de felemelőbb a hitem, amely hiszi, hogy e neveket a Béke 
Fejedelme kicsi szívébe zárja és a mennyei béke melegségével ajándékoz
za meg családjaikat. [. .. ] 



Magyar Szentföld 

Gloria in acelsis Deo - et in terra pax hominibus bonae voluntatis! 
[Szentföld, 1940. szeptember] 

Az épftkezés nehézségeit a barlangszenl kiképzés jelentette, amit Molnár Farkas 
olyan gon~ggal végzett, mintha az eredetit restaurálná. 

Korabeli hfradások: 

Azépüló 
Betlehemi Barlang 
és Keresztel6 
Szent János 
születési helye, 
1940. augusztus 

~i.ilJI~~ 12-én 

[Szentföld, 1940. szeptember] A Betlehemi Barlangot és Keresztel6 
Szt. János sZllletési helyének alapkövét aug. 4-én áldotta meg és tette le 
ünnepélyesen Uzdóczy-Zadravecz István OFM. püspök úr kb. 2000 em
ber jelenlétében. Megkapó beszédével mindnyájunk lelkéhez még köze
lebb hozta Jézuskfu és a Magyar Szentföld gondolatát. Azóta minden 
irányból érkeznek buzgó lelkek, akik szent érdek/6déssel nézik, miként 
látszanak egyre jobban a két szentély fala~ és mind a Betlehemi Jézuska 
meghatóan szép szobrát kivánja látni és megcsókolni. Joódi Endre 
rendőrf6tanácsos és neje Budapesten vállalta Jézuska Jászolának költ
ségeit és két művészi ezüstgyenyatartót ajánlottak fel a Magyar Szent
földnek. Vállalhatók még: a 3 király oltára, gyenyatartók, kánontáblák, 
fi1t6berendezés, világf tás, el6csamok [stb., stb.] 

[Szentföld, 1940. november] A Betlehemi Barlang tet6 alatt van. 
Mikor lapunkat megkap ják kedve~ olvasóink, akkor már a belső kikép
zésen dolgozunk. Akik ismerik az Ur Jézus Születésének Helyét, már most 
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Magyar SzentmId 

is örömmel állapftják meg, hogy els6 pillanatban rá lehet ismerni, pedig 
még nincs is meg a barlangszero belső kiképzés. Sokan kérdezik: Lesz-e 
idén éjféli mise a Betlehemi Barlangban? E"e igen16leg egye16re nem 
felelhetünk, mert a barlangszero kiképzés, az oszlopok (5), a 2 oltár, a 
Jászol, a világítás, a 2 lépcső, stb. mind olyan munkák, amelyekhez 
nemcsak pénz és sok tanulmány hanem idő is szükséges. Kérjük szere
tettel a kis Jézus nevében mindenkinek imáját és lelkes segítségét, hogy 
minél előbb teljesüljön közös vágyunk! 

[Szentföld, 1941. március J Megrendeltük a születési oltárt és a három 
király oltárát, a jászolkát és a 7 tartó oszlopot, mind márványból. 
Hasonlóképpen munkába adtuk a barlang nagy, kovácsolt vasból ké
szülő ajtaját. Mindez kb. 6.300 pengőbe kerül. Hisszük, hogy akadnak jó 
szivek, akik elősegítik ezt a nagy tervünket is. A Betlehemi Barlang 
számára elkészült már az ezüstcsillag és a 10 szép gyertyatartó. Szüksé
gesek még mécsesek (db-ja 45 p.), kánontáblák, két tölgyfaajtó (egy-egy 
200 P.), stb. 

A betlehemi barlang együtt épült Keresztelő Szent János születési 
helyével. Európaszerte a legsikerültebb másolat lett ez a barlangegyüttes. 
Mihelyt elkészült, azonnal fcl is szentelték, és az ünnepi időszakokban a 
tovább folyó építkezésre való tekintet nélkül igen nagy tömegek látogatták. 

VI. A negyedik, végleges terv 

Az építkezés megkezdése után a korábbi terveket újból fclüIvizsgálták. 
A negyedik, végső terv 1941 januárjában készült el. Az alaprajwn annyi 
változás történt, hogy a szentélyek sorrendjének megfordulása miatt a har
madik terv teljes tükörképét képezi, apró eltérésekkel. 

A leglényegesebb a főhomlokzat változása, amit Majsai Mór kérésére 
a jeruzsálemi Szentsír bazilika bejáratáról mintázott Molnár Farkas, a 
tervező. A kupola megvilágítását is a Szentsír temploméhoz hasonlóan 
oldja meg: a kupola támaszkodási vonala fölé íves záródás ú ablaksort 
helyez (bizánci vonás, az isztambuli Hagia Sofián is megtalálható). Maga 
a kupola vízszintes helyzetű vasbeton lemezen áll, amit vörösmárvány 
boritású monolit vasbeton oszlopok tartanak. 
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Magyar Szentföld 
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Magyar Szentföld 

A kápolnák fölött végigfutó ablaksor megmarad, formája és méretei 
azonban változnak. Lényeges változás még a homlokzaton az ötös kereszt 
eltörpülése, ami ugyancsak azzal magyarázható, hogy a hangsúly az ere
deti Szentsír bazilika bejáratára került, ezzel is megerősítve azt a szándé
kot, hogy a zarándoknak érkezéskor önkéntelenül is a palesztinai 
helyszín jusson eszébe. Az íves kápolnafedés teljesen eltűnik, helyére 
lapostető és kis kupolák kerülnek; az áloszlopok tagolása megmarad. 

Végleges kialakítás nem mondható el a terv egészéről, mert Molnár 
Farkas mindig csak a legszükségesebbeket tervezte meg, és menet közben 
is végzett kisebb alakításokat. A benyújtott terv végül is egy ellipszis 
alaprajzú, kupolás, gallérlemezes, monolit oszlopos központi tér köré 
csoportosított kápolnakoszorús épületet ábrázol. Az utolsó változattól 
némi eltérés a bejáraton észlelhető, valamint a lépcsők elrendezésén. A 
belső kialakítás annyiban változott, hogy a Szent Sír fölötti építmény 
eltűnik. (Valószínűleg nyomasztó lett volna a nagy tér ellenére is ez a 
viszonylag nagy, belső épület.) Belülről a bejárat fölött egy kórust alaki
tott ki a tervező, a szabálytalan alaprajzú kápolnák közé pedig - ahol a 
megmaradt hely engedte - furcsa formájú, szűk kis gyóntatóhelyiségeket 
tervezett. 

A külső kialakításon is történt lényeges változás: az eddig áloszlopok
kal szabályos egységekre osztott kápolnafalak tagoltsága megszűnik, és a 
kápolnák lefedése is a belső szabálytalanságot követi. A külső tükrözi a 
belsőt; forma és tartalom sok küzdelem árán végül egymásra talál - ezzel 
Molnár Farkas újra a Bauhaus szemléletmódjához nyúlt vissza, amitől 
éppen e templom tervezése kapcsán oly messzire eltávolodott. 
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Jézus megváltott minket. 
Nem úr többé a sötétség: 
Ha el is borit néha, 
A szeretet kivezet belóle. 

[Folytatj uk] 



25 éves az 
Osztrák Bibliaközpont 

Jubileum 

Az Osztrák Katolikus Bibliaközpont (Österreichisches Katholisches Dibel
werk) október 16-án bens6séges rendezvény keretében ünneJ)elte meg fennállásá
nak 25. évfordulóját. 

A Dibliaközpont székhelyén, a Bécs melletti K10sterneuburg páratlan szépségIl 
ágostonrendi kolostorának termeiben tartott rendezvényen számos püspök, egyhá
zi méltóság, a I3ibliaközpont munkatársai, baráti köre, valamint a kOi földi testvér
intézmények képvisel6i jelenlétében emlékeztek meg az elmúlt 25 esztend6 
küzdelmeir61 és eredményeir61, felvázolva a korunk új lehet6ségei által adott 
további célkitl1zéseket. 

Az ünnepi előadást a Bibliaközpont püspökkari referense, DDr. Helmut Krlltzl 
bécsi segédpüspök tartolla "A Biblia a holnap társadalmában" cfmmcl. 

Az Osztrák Dibliaközpontlétrehozása és eredményes ml1ködése els6s0rban és 
mindenekeldtt dr. Norbert W. Höslinger ágostonrendi szerzetespap fáradozásai
nak köszönhetd. Dr. Höslinger Pius Parsch-nak, a biblikus ihletettségIl liturgikus 
mozgalom apostolának volt a tanítványa és szellemi örököse. Negyedszázaddal 
ezeldtt sikerült elérnie, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében a világon az elsdk 
között Ausztriában is megszOlessék a biblikus apostolságnak (bibliaterjesztés, 
népszerl1sftés, egyéni és közösségi bibliaolvasás elterjesztése) ez a püspöki kar által 
elismert és támogatott, országos hatáskörl1 intézménye. Az azóta eltelt évtizedek 
bebizonyftották, hogy egy ilyen intézmény rendkfvOl pozitfv tényezdje lehel a 
katolikus egyház életének, az eredményes lelkipásztori szolgálatnak. 

Dr. IIöslinger kezdett dl fogva szervesen beillesztette a Bibliaközponltevékeny
ségi körébe a szocialista országokban éld biblikusok és érdeklődd keresztények 
támogatását. A (számunkra) oly nehéz évtizedek során sok tfzezer sillingre tehetd, 
amit az d jóvoltából ez az intézmény a magyar egyház, a magyar biblikusok és 
érdeklődd hfvek támogatására fordftott Biblia, biblikus irodalom küldésével és sok 
egyéb módon. 

A 25 éves áldozatus és eredményes munkához őszinte szfvvel gratulálunk, Isten 
áldását kérve további feladataik végzéséhez! 
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A Biblia - holnap 

A Biblia 
a holnap társadalmában 
DDr. Helmut Kriitzl püspök 

kL előrejelzés mindig bizonytalan dolog, a prófétálás méginkább. KülönÖ5en 
akkor, ha olyan kérdésről van szó, ami ma foglalkoztat minket: Mi lesz a helye a 
Bibliának a holnap társadalmában? Vagy konkrétabban is megfogalmazhatjuk a 
kérdés!: Milyen mértékben fogja a Biblia meghatározni a holnap társadalmát? Sok 
jel mutat arra, hogy a Szentfrás iránti érdeklődés növekszik. A katolikus egyház 
liturgiáját ma sokkal jobban áthatja a Biblia, ezt mutatja a szentmise vasárnapi és 
hétköznapi olvasmányaina k új rendje. Növekszik abibliaolvasó körök száma. Egyre 
többen vannak, akik egyedül is kézbeveszik a Bibliát, olvassák elmélkedve, sőt még 
a modern biblia tudomány iránt is érdeklődnek, hogy mind mélyebben megértsék 
a Szentírást. A könyvpiacot egyenesen eláraszt ják a különbözd biblia kiadások 
[egyeldre inkább csak Nyugaton, a Ford.]. A változások Keleten is lehetdvé teszik 
a Biblia terjesztését számtalan nyelven. 

Hogy csak egy felszínes, netán divat-jelenség ez, vagy a Bibliával való foglalko
zásból valóban Bibliával táplálkozó élet születik, az attól függ, hogy az egyház a 
lelkipásztori munkában és az igehirdetés különbözd formáiban élni tud-e akorunk 
adta lehetdségekkel. A katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinaton "Az isteni kinyilat
koztatásról" szóló dogmatikai nyilatkozatában, immár 26 esztendeje megjelöli e az 
utat, sőt ünnepélyesen el is kötelezte magát ebben a kérdésben. 

Az alábbiakban az említett dogmatikai nyilatkozat két bekezdését, nevezetesen 
annak 21. és 24. pontjait ismertetve be szeretném mutatni a Zsinat állásfoglalását, 
hogy ezek alapján levonhassuk a ma egyházára, és egyben a holnap társadalmára 
vonatkozó következtetéseket. 

1. A Szentírás alapvető jelentősége az egyház életében 

A zsinati atyák bátran beismerik, hogy az egyház mindenkor úgy tisztelte a 
Szentírást, mint az Úr Testét. Ezt a gondolatot Jeromos és Ágoston más egyház
atyákkal együ tt magától értetőd6en képviselt ék, de a zsinati atyák számára 26 évvel 
ezeldll nem volt már ez olyan természetes; ezt mutatja a heves vita, amely ennek 
kapcsán kibontakozot! közöttük. A szent liturgia eszerint kétféle asztalt terít 
nekünk: az Ige asztalát, és Krisztus Testének asztalát, hogy mindkettőről nyújtsa a 
híveknek az élet kenyerét. 
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A Biblia - holnap 

A Szentírás a Szent hagyománnyal együtt a hit legf6bb mércéje. Ezért minden 
igehirdetésnek a Szentfrásból kell táplálkoznia és ahhoz kell igazodnia. 

A Szentfrás nem csak történeti vagy tanCtó könyv, hanem mindig újra lehet6vé 
teszi számunkra az Istennel való párbeszédet. "Mert a szent könyvekben az Atya, 
aki az égben van, szeretettel eléje siet gyermekeinek, és beszédbe elegyedik velük" 
(Dei Verbum 21). 

A Szentfrásnak egészen sajátos hatalma és ereje van, "vis ac virtus", amely az 
egyház számára tartást és életet jelent, az egyház gyermekei számára pedig hitben 
való biztonság, lelki táplálék és a lelkiélet tiszta, ellenállhatatlan er6vel feltör6 
forrása. 

A szent teológia, mint szilárd alapra, Isten irásbafoglalt Szavára épül, bel61e 
merít biztonságos er6t, állala újul meg szüntelen. 

Ha ezeket az er6t61 áradó szavakat halljuk, és eszünkbe jut, hogy a Szentírás 
az utóbbi évszázadok során mennyire háttérbe szorult a katolikus egyház liturgiá
jában, az igehirdetésben és a dogmatikában, akkor megérhetjük, hogy miért bon
takozott ki a Zsinat aulájában olyan heves vita ezen nyilatkozattervezet kapcsán. 
És ráébredhetünk arra is, hogy a zsinati atyák végül is milyen nagy változást idéztek 
e16. J. Ratzinger egyik kommentárjában ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy a nyilat-

Az Osztrák Bib/iaközpont vezet6je (az e/6térben) és munkatársai 
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kozat megfogalmazása i milyen nagy jelentöségllek az egyházfogalom, a hit és a 
liturgia értelmezése, az Ige és a szentségek teológiája szempontjából, és hogy 
mindezek alapján milyen belsö szükségszerllséggel tágul ki az eddig túlságosan 
szentség-jellegll egyházfogalom. 

2. Isten Szava az Eucharisztiában 

Az egyház nem csak azért merít a Szentírás tx'lségébdl, hogy a szent cselekményt 
értelmezze, hanem Isten Szavában a megdiCS<'lült Krisztus jelenlétét is tiszteli. 
"Mert az írásban is éppúgy találkozunk Krisztussal, ahogyan az Eucharisztiában 
fogadjuk Öl. Nem csupán azért, mert az írás róla tanúskodik, hanem azért is, mert 
az írás öbenne válik valósággá és öáltala jut el a teljességre." (E. Dianchi). A Z1iinat 
liturgikus nyilatkozata megjelöli azokat a módokat, ahogyan Krisztus a liturgiában 
jelenvalóvá válik: miként az eucharisztikus színek alatt, úgy az Ö Szava által is, 
"hiszen Ö maga beszél, mikor az egyházban a szent íratokat olvassák" (A szent 
liturgiáról 7). Több zsinati atya attól félt, hogy ez a gondolat gyengfteni fogja az 
eucharisztikus jelenlétben való hitel. A Zsinat mégis megmaradt a fenti 
megfogalmazásnál, mert nyilvánvaló volt, hogy már az egyházatyák is ezen az 
állásponton voltak. Jeromos például, aki ezt mondta: "Esszük Krisztus testét és 
isszuk az Ö vérét az (Eucharisztia) misztériumában, - de a Szcntfrás olvasása által 
is". Mindebbdl Origenész arra a következtetésre jut, hogy "az Evangéliummal 
ugyanúgy kell találkoznunk, mint Krisztus Testével". Ezért így figyelmezteti híveit: 
"Ha az Ur Testét nyújtják nektek, akkor vigyáztok rá nagyon, féld tisztelettel, hogy 
egyetlen morzsája se hulljék a földre. De ha ilyen gondot fordftotok arra, hogy az 
Ö Testét megörizzétek, hogyan hihetitek azt, hogy kisebb vétség elhanyagoini Isten 
Szavát, mint az Ö Testét?" Érthetö következetesség tehát a liturgikus nyilatkozat 
részéröl, amikor azt mondja, hogy "az Ige liturgiája és az Eucharisztia ünneplése 
olyan szoros egységet alkotnak, hogy valójában egyetlen kultuszcselekményt képez
nek". Ezért kell a hfveket arra nevelni, hogy az egész szentmisén résztvegyenek. 

Az frás a holnap eucharisztikus ünnepén? Az egyházatyák - és a Z1iinat által 
kezdeményezett liturgikus megújulás - szellemében azt kell gondolnunk, hogy a 
megdiCS<'lült Úrnak a Szentfrás által megvalósuló jelenléte sokkal tudatosabbá 
válik. Isten szavát a mára vonatkoztatva értelmezni - ez a misét a keresztény 
életforma hatékonyabb eröforrásává fogja tenni. Az a törekvés, hogy elegendö 
szentmise legyen, ki fog terjedni arra is, hogy Isten Szavából is bőségesen táplálkoz
hasson mindenki. Ahol pedig nem lehet misét mondani, az Igeliturgia nem lesz 
többé kevésbé értékes pótlék, hanem Krisztus Titokzatos Testének összejövetele, 
ahol a hívek - más módon ugyan - de éppúgy az élet kenyerébdltáplálkoznak. 

[Folytaljuk) 
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Továbbképzés 

"Idősebb testvérünk", az immár 25 éve működő Osztrák Bibliaközpont 
a Katolikus Bibliaszövetség középeurópai albizottságának koordinátora
ként 1991. szeptember 22-27 között olyan összejövetelt szervezett, amilyen 
a világnak ebben a térségében most volt először. Hála a középkelet-európai 
változásoknak, lehetőség nyílt arra, hogy a Bécstől északra fekvő csendes kis 
falu teológiai továbbképző központként múködő, egykori kastélyában ott
hont adjanak a volt szocialista országok születőben lévő biblikus központ jait 
képviselő személyek továbbképző-találkozójának. 

A Lengyelországból, Cschszlovákiából, Romániából, Jugoszláviából és 
Magyarországról meghívott sokszínű csoportban olyan lelkipásztorok és 
elkötelezett világi keresztények jöttek össze, akiknek az a célja, hogy kihasz
nálva a hazájukban megváltozott lehetőségeket, új lendülettel fogjanak a 
bibliaapostolság útraindításához, megszervezéséhez. Három lengyel, két 
cseh, egy horvát, valamint egy német anyanyelvű, de magyarul is tökéletesen 
beszélő temesvári testvérünk mellett igen nagy súllyal szerepelt Társulatunk 
öt fós küldöttsége. Mint később kiderült, a többi keleteurópai országban még 
nincsenek bibliaközpontok, létrehozásuk csak most van előkészületben. 

A vasárnap délutáni megérkezést követő első este dr. Norbert W. Hös
linger atya, az Osztrák Bibliaközpont mély és derűs tekintetű vezetője - akit 
tagtársainka tavalyi ünnepélyes alakuló ülésünkrőlszemélyesen is ismerhet
nek - köszöntötte és bemutatta egymásnak az egybegyűlteket. Ezután meg
hallgattuk a Bibliaszövetség keleteurópai iroda-vezetőjének, Stefan 
Dinges német teológusnak bevezető előadását, aki ismertette az előttünk 
álló hét programját. 
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Hétfőn reggel kezdődött a biblikus-lelkipásztori foglalkozássorozat, 
melynek során egyrészt rövid, de a lényeges szempontokra koncentráló 
áttekintést kaptunk a jelenlegi nyugateurópai szentírástudomány legfon
tosabb eredményeiről és irányzatairól, másrészt olyan jól bevált módsze
rekkel ismerkedhettünk meg, amelyek hathatósan segíthetik a mai 
embert a Szentírás megértésében, átélésében. Az előadások délelőtt 
9-12-ig és délután 3-6-ig hangzottak el, vacsora után pedig kötetlen, 
baráti, de a témához szorosan kapcsolódó beszélgetésekre került sor. 

Az első délelőtti főclőadásban Norbert W. Höslinger a Szentírás 
fontosságáról, szerepéről beszélt, a II. Vatikáni Z'iinat szellemében ki
emelve az egyéni és közösségi bibliaolvasás jelentőségét. Délután Anton 
Kalkbrenner térképek és diák segítségével vezetett be minket a Biblia 
világába, a szemléltetés fortélyaiba. Jól áttekinthető ábrákkal illusztrálta 
a zsidó nép történetét, a szentírási könyvek keletkezésének hátterét. 
Előadásából megismerhettük, hogy hogyan lehet egy ilyen átfogó, fontos 
témát egyszerűen és élvezetesen előadni. 

Másnap már ószövetségi szövegmagyarázattaI foglalkoztunk. Dr. Ursula 
Struppe és Monika Rapp-Pokomy, kétteológusnő segítségével az Ószövet
ség központi jelentőségű szövegei alapján betekintést kaphattunk a biblia
kutatás legújabb ercdményeibe. Gyakorlatként a Kivonulás könyve egyik 
fejezetét közelebbről is megviz:sgáIva nekünk kellett elvégezni - igaz, segítő 
szempontok ismeretében - a szöveg irodalomkritikai vizsgálatát 

Szerdán és csütörtökön két biblikus végzettségű hitoktatót hallgat
tunk meg az újszövetségi szövegek néhány sajátosságáról. Dr. Roland 
Schwarz és dr. Georg Geiger saját tapasztalataik alapján mondták el, 
hogyan tudják a gyermekeket és a fiatalokat beavatni a mai szent
írástudomány eredményeibe, hogyan teszik számukra élménnyé az isteni 
szóval való találkozást. Jézus példabeszédeinek és hasonlatainak elem
zése révén mi is ízelítő t kaptunk mindebből. Ezután Jézus csodáinak 
elbeszéléseit vizsgáltuk a négy evangélista különböző látásmódjának 
egybevetésével. Végül Jézus vízenjárásának elbeszélésén keresztül Ro
land Schwarz atya bemutatta, hogy az egzegézis segítségével hogyan 
oldhat juk meg a szöveg olvasása nyomán felmerülő problémákat, és 
hogyan juthatunk el a lényeg hez, a Szentírás üzenetéhez. 

Pénteken délelőtt még további módszertani útmutatásokat kaptunk 
azon túl is, ami az előadásokba szőve ill. az azokat követő csoportos 
munka folyamán már nyilvánvaló vált számunkra. 
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Felemelő élmény volt látni kivétel nélkül minden előadónk remek 
felkészültségét, biblikus szaktudását és azt a könnyedséget, amellyel 
mondanivalójukat egyszerű szavakkal mindenki által érthetővé tették. 
Előadásaikból, kérdéseinkre adott válaszaikból érezhető volt, hogy sza
vuk mögött széleskörű háttértudás és gyakorlati tapasztalatok egész sora 
húzódik meg. 

A szabadidő tartalmas eltöltéséhez is bőven kaptunk segítséget. A 
könyvkiállítás anyagát szabadon forgathattuk, egész héten láthattuk a 
bibliai plakátkiállítást, és a zsidó szertartások és szokások használati 
tárgyait. 

A csendes, erdő közelében lévő, szép parkkal övezett kastélyban igen 
barátságos helyet kaptunk. A kényelmes elhelyezés, a kifogástalan ellátás 
lehetővé tette, hogy a legjobban tudjunk a lényegre, munkánkra figyelni. 
Mindezt beragyogta a szeptember végi aranyló napsugár, ami a csütörtök 
délután Schöngrabenbe tell kirándulásunk alkalmával különösen jól 
esett. A kastély csendes kis kápolnáját szabadidőben is meg-meglátogat
ták a résztvevők. 

A gro~ru~bachi továbbképző hét mindannyiunk számára sokat adott. 
A hála szavával zárom beszámolómat, hisz őszinte köszönet illeti a 
rendezőket, az előadókat, s mindenkit, aki a munka sikerén fáradozott. 
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük, hogy mi képviselhettük ezen a 
rendezvényen a Szent Jeromos Bibliatársulatot. 

Kérem Istent, és bizton remélem, hogy ez az "őszi vetés" meghozza 
majd az érett termést a maga idejében. 

Kecskésné dr. Pantó Eszter 

A legtöbb embernek fejtörést okoznak a Bibliának azok a 
szövegei, amelyeket nem értenek meg. A magam részér61 be
vallom, hogy számomra azok okoznak több nehézséget, amelye
ket megértek. 

Mark Twain 
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Kérdezz - felelek 

Kérjük olvasóinkat, frják meg a Szentfrással kapcsolatos 
kérdéseiket. Jelen rovatunkban igyekszünk kérdéseiket 

- szakérttJk igénybevételével- megválaszolni. 

Kérdés: Az líjabb biblikm könyvek és cikkek rendkMil óvatos szövegéMI -
a sorok között - kiolvasható, hogy a gyennekség-evangéliumok nagy részét nem 
foghatjuk fel megtörtént eseményként. Mégis, mi az, amit valóban megtörténtnek 
kell elfogadnI/nk? Milyen alapon választhat juk ki ezt? Mivel igazoljl/k e részek 
történetiségét, ha a lefrások nagyobb része "legenda"? 

Válasz: A mai szentírásmagyarázók - az elmúlt korok frásmagyarázóival teljes 
összhangban - határozottan vallják és tan ft ják, hogy ezek a történetek mindegyike 
és egésze teljes mértékben igaz és megbízható, ami a teológiai tanftást illeti (pl. 
angyali üdvözlet: Jézus Isten\(~1 szUletell; gyermekgyilkosság: Jézust a földi er6k és 
hatalmak üldözték, stb.). 

Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, 1. hogy ezek az elbeszélések a 60-80 
évvel kés6bbi írásbafoglalásig szájhagyomány útján terjedtek (tehát az áthagyomá
nyozás és a leírás során az elbeszél6k [teológiai] céljának megfelel6en módosulhat
tak); és 2., hogy nem maradtak fenn erre vonatkozó fUggetlen (evangéliumon 
kívüli) híradások, amelyekkel összevethetnénk 6ket. így tehát ezeket a történeteket 
és azok konkrét mozzanatait a történelemtudomány mércéje és szabályai szerint 
nem lehet biztonságosan leellen6rizni (történetileg igazolni vagy cáfolni). 

Ez az oka annak, hogy a történetiség kérdésében szakért6k tollából határozott 
állásfoglalások ritkán látnak napvilágot, inkább vélemények és meggy6z6dések, 
amelyeket az illet6 szakemberek különböz6 (kortörténeti, forma- és hagyomány
történeti, stb.) megfontolások alapján alakítanak ki. Az elmult században virágzó 
és századunk elejére cs6dbe ment Jézus-élete kutatási irányzat sorsának alakulása 
ugyanis nyilvánvalóvá teile, hogy az (evangéliumi) források nem arról beszélnek, 
amit a történész kérdez t6lük. 

Az evangéliumokban Krisztushfv6 emberek beszélnek - rendkfvül kifejez6 
módon, történetekkel, képekkel- Jézusról, az Istenemberr61, az 6 kilétér61, fogad
tatásáról, sorsáról és üdvtörténeti szerepér61. Olyan dolgokról, amelyek nem a 
történészt, hanem a hitre kész istenkeres6 embert érdeklik. 

Mit szeretek legjobban az Újszövetségb61? A karácsonyi történetet, 
gyönyörű és sokatmondó részleteivel: az istállóval, állatokkal, pászto
rokkaI, angyali kórusokkal, a királyokkal és ajándékaikkal. Egy ilyen 
fantasztikus és félelmetes csoda története soha nem avul el! 

[E.J. Schmitz] 
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Kis Jeromos 

Igaz történet 

István atya fölemelte Krisztus Testét a pislákoló gyertyák fényében. Egyedül 
misézett a jéghideg, sötét templomban, és magányos éjféli miséje közben arra gondolt, 
hogy milyen szomorú és fájdalmas is ez a Karácsony. Áhitatát szinte zavarta a méIr.>éges 
csönd, úgy haz:mszokoll már az ágyúk dörgéséhez, bombák robbanásához az ostrom 
napjaiban. Most estefelé azonban - talán a szent ünnep tiszteletére - elhallgattak a 
fegyverek mindkét oldalon, az oroszoknál is, a németeknél is. 

A szentmise után hosszan, mély áhitattal imádkozott a Kisdedhez, hogy könyö
rüljön meg a szenved6kön, a retteg6kön, a sebesülteken, az egymás ellen acsarkodó 
er6kön. ÓVja és védje szeretteit, akik a háború dúlta országban messze, vagy akár 
a f!'!városban közel, de a front miatt mégis elérhetetlen távolban vannak. 

Aztán bezárta a templomot, és sietett vissza a lakására. A sötét, fagyos úton 
óvatosan kerülgette a romokat, a háborús roncsokat. Már majdnem hazaért, 
amikor az egyik romhalmaz fel61 gyermeksfrást vélt hallani. Megállt és figyelt: fgy 
már egészen ti~ztán hallotta. Botorkálva haladt a sötétben a hang irányába, s az 
mind er6sebben hallatszott. Amikor egészen közelre ért, a törmelékkupac mellett 
meglátta a kis fehér csomagot: egy keservesen sfró pólyásbabát. 

Körülnézett, de nem látott a közelben senkit sem. Nem tétovázott: fölkapta a 
gyermeket, és besietett vele a lakásába. Amikor a kisbaba megérezte a feln6tt 
közelségét, gyöngédségét, némileg elcsöndesedett, de bent a házban ismét folytatta 
- talán még nagyobb eltökéltséggel- sfró panaszkodását. István atya sehogy sem 
tudta megnyugtatni. Végül aggódva roskadt le egy székbe, és Istenhez fohászko
dott, hogy valami okos dolog jusson az eszébe. 

"Biztosan éhes" - gondolta -, "és bizony - Karácsony ide vagy oda -, feln6ttnek 
való étel is alig akad a konyhában. Ennek a kicsinek pedig tej kell. Tej - de honnan? 
Karácsony éjjelén, egy ostromlott, sötét városban, éjfél után fél kett6kor?" 

Törte a fejét, ült és gondolkodott, de nem jutott eszébe semmilyen megoldás. 
A kisbaba pedig csak sfrt és sfrt keservesen, már a könnyei is kicsordultak. Nem 
tudta nézni, hallgatni tovább: fölkelt, és elindult, ki a házból, ment a rombad61t 
házak során, reménykedve a csodában. 

Gépiesen lépdelt, szinte derült a helyzet fonákságán és reménytelenségén, 
miközben nézegette az épen maradt házak elsötétftett ablakait. "Hetek óta nincs 
élelem és tej a városban, teljesen hiábavaló itt járkálnom ... " - gondolta, de csak 
ment tovább. 
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Kis Jeromos 

És egyszerre - valahonnan a magasból - tehénb6gést hallott. Egy igazi, valósá
gos tehénb6gést. Tisztán, elnyújtva, szomorúan, ahogy az egy rombadöntöu, meg
alázott országhoz illik. 

Megállt. - "Mi voll ez? Már képzel6döm?" - De akkor újból, még világosabban 
hallotta a bdgést az egyik emeletes ház magasából. A kapu tárva-nyitva, de minden 
sötét. Tapogatózva botorkált befelé, majd fölfelé az emeletre. Kicsit tétovázott, 
végül mégis rászánta magát: bezörgetett az emeleti lakásba. 

Néma csönd. Újból zörget, míg nagysokára kulcs fordul a zárban, kinyílik az 
ajtó, s a szemébe villan egy zseblámpa fénye. István atyának minden erejére 
szüksége van, hogy megszólaljon: 

"Bocsánat, van Önöknél egy tehén? .. " 

Igen. Volt. Dll volt az emeleti lakásban, a fürd6szobában. Egy szép, tarkasz6rú 
fej6stehén. A háziak falusi tanyájukról menekfteuék fel pesti ollhonukba a foszto
gató hadsereg el61. 

És volt tej is, jutolI bel61e István atya pártfogolt jának aznap is, másnap is. 

Amikor a kisgyermek jóllakottan, megnyugodva, békésen elaludt, István atya 
arra a másik Gyermekre gondolt, aki ugyanilyen kiszolgállatottan érkezett közénk, 
és aki később azt mondta: "Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem 
teszitek." r:s István atya lelkébe belopódzott az igazi, karácsonyi béke. 
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Társulatunk 

Társulatunk 

Bizalommal tölt el bennünket, hogy a mai, gondokkal teli id6szakban is igen 
sokan vannak, akik a bibliaapostolság ügyét magukénak érzik, és egyre többen 
kötelezik el magukat Isten Szava szolgálatának. Társulatunk taglétszáma megha
ladta a négyszázat, Tagságunk közül igen sokan készségesen segftenek céljaink 
népszenlsftésében, kiadványaink terjesztésében, munkánk anyagi bázisának meg
teremtésében. Az els6 két év során (1991. szept. 30-ig) 114 tagtársunkat min6sft
hettünk át alapftó taggá, annak alapján, hogy tagdfjként és adományként összesen 
3000 Ft-ot vagy ennél többet fIZettek be Társulatunk céljaira. Alapftó tagjaink: 

Amigya Pá~ Bábiczky László dr., Bajcsy Lajos plébános, Bakos Zoltán, Balla 
Gábor, Balogh Árpád, BalJhazár Zsolt, Bánk Józse! dr. pilspök, fr. Barsi Balázs 
dr. teoL tanár, Bauer Gizella, Beer Miklós dr. teoL tanár, BetJthy Bertalan, Borbély 
Pálné, Bozzay Gyuláné, Bujdosó István, Clamar Lajos, Clamar Lajosné, Csáky 
Irén, Csuha Zoltánné Kemény Katalin, Czár János dr., Debreczeni Lajos, Domer 
Márta, Ecsedy Tamás, Fazekas Anna, Fekete István plébános, Felsmann Józse! 
{Út, Igazság, Élet j, Felsmann Józsefné, Fenyvessy Lajos, Földényi János dr., Fried 
Vibnos plébános, Garbac Józsefné, Gável József, Gedeon Józsefplébános, Gneth 
Zoltánné, Gócze Lajos, Gorove László dr., Gruber Mária, Gyimáthyné Ádám 
Éva, Győri Attiláné, Kovács Gábor {lIétlángj, Harrnmh Károly OFM dr. teoL 
(Agapé), Holinszky ZSÓfia, Horvay Mária, Horváth László Lajos dr., Horváth 
Zoltán, Hurton Etelka, MarimIne Jambor, Jancsó István plébános, Járominé 
Zárai György~ Karcm Erzsébet, KaJona István pilspök, Katona Lajos plébános, 
Kecskésné PanIÓ Esner dr., Késmárki Mária, Kiss Zoltánné, Koppányi Elemér, 
Kovács Gáborné, Kovács Sándor plébános, Lázi Ferenc, Lorbert Mária, Marosi 
I. Izidor pilspök, Maros Károly, lyfarton Pá~ Méhész Elek, Mihályi Angéla, Mil
hoffer Miklós plébános, Moyzes Eva, Molnár Ferenc, Molnár Istvánné, Molnámi 
Németh Ilona, Mozsgai József plébános, Muszély Viktor, Nagy István, Novák 
József ny. plébános, Opálény Izabella, Ozsváth Eszter, Papp Mária, Pásztor Gy6ro 
plébános, Penkert Emőke dr., Polgári Ferenc plébános, Puskás Mária, Radocsai 
Jolán {Ferences Mária Misswnórius Nóvérek Társukuj, Radnóti Mária, Rajkai 
István, Ronkay Ferenc dr., Ronkay Ferencné, Simon Józse! dr. plébános, Sipos 
Veronikn, 5mbó Ferenc, 5mbó Gém plébános, Szabó Gyula dr. plébános, 5mbó 
János plébános, 5mbó Mária, Szeblák Tamás, Székely István, Szeleczky Szilárd, 
Szita Gábor, Szóke Jánosné, TajdinD Józse! plébános, Tarjányi Ferenc c. esperes, 
~arjányi Erzsébet, Temesszenlandrási Péter dr. káplán, T érmeg Jánosné dr., TiJrök 
Arpád, Turny Tiborné, Turóczy Jánosné, Ugrils Tamás, Urbán Imre plébános, 
Váradi József esperes, Varxa Lajos pilspöki titkór, Varga Sándor, Virág Gyula 
plébános, VIZSolyi Gyula, VIZSOlyi Gyuláné, WLSo/ith Ilona. 
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Társulatunk 

- Október 9-én megtartottuk ezévi közgytllésünket. A Számvizsgáló Bizottság 
jelentésének elfogadása után az ügyvezet6 elnök részletesen ismertette a Társulat 
anyagi heIyzetét, az eddigi eredményeket és további terveinket. 

- Elkezdtük a vidéki központok megszervezését, hogy fgy mind a kapcsolattar
tás, mind a terjesztés hatékonyabb lehessen. Szervezés alatt áll Társulatunk erdélyi 
alközpont ja, mivel ott is igen nagy az érdekl6dés az itthon kibontakozó biblikus 
apostolkodás iránt. 

- A Békés-Dalos Újszövetség átdolgozott kiadása megjelent, szeretettel ajánl
juk terjesz6ink figyelmébe. 6000 db.-ot most szál1ftunk bel61e az erdélyi Szatmár 
egyházmegyébe [az Innsbruck-i egyházmegye adományaként]. 

- Szives elnézést kérünk a jelenlegi, átmeneti állapotból adódó problémákért, 
mint pl. a sztlkített, bizonytalan nyitvatartás, csúszás az ügyintézésben, stb. Biblia
közponlUnk rövidesen új helyen, saját helyiségben folytathatja munkáját, remél
het61eg még hatékonyabban (hosszabb nyitvatartással, nagyobb kfnálattal). 

- A Bibliai Atlaszt, képeslapjainkat, szórólapjainkat és az A1apftvány-csekkeket 
továbbra is bizalommal ajánljuk terjesztésre. A tervezett újszövetségi kommentár
sorozat fordftási jogát még nem kaptuk meg, ezért az els6, lefordftott kötetet (Mt) 
még nem adhat juk nyomdába. Bibliai Képes Albumunk, amelyet a Dominó Kft-vel 
közös kiadásban adunk ki, remélhet61eg megnyeri a hittanos gyermekek (és a 
szül6k) tetszését. 

Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páratlan péntekein 
du. 5-6-ig, Bp. VIII., Mária u.20] imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje munkánk
hoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jótev6nk és Olvasónk 
személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a 
közös imába. - A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfoghatóan tapasz
taljuk. Az alakulás óta eltelt id6 alatt óvatos reményeinket messze túlhaladva sok 
segítséget kaptunk, és sok mindent tehettü nk a Szentfrás-központú keresztény élet 
terjedése, fejl6dése érdekében. 

* * * 
Az a támogató együttmllködés, amely megnyilvánul Társulatunk tagjai és 

FOzetOnk olvasói részér61levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segftség, ima, tagdfj, 
adomány és még sok más formában - igen nagy örömmel tölt el, és ezúton is 
szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevében szfvb61 megköszönni. 

Tarjányi Béla 
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Társulatunk 

SZENTíRÁs ALAPíTVÁNY 
a katolikus bibliaapostolság támogatására 

1063 Bp. Szív u. 51. sz. 
• • • 

Számla: 510-046528-1 
OTP Köröndi körzeti fiók 
1378 Budapest 64. Pf. 14. 

A Szentírás A1apfLvány célkitl1zései: 

a Szentrrás olcsó kiadásainak támogatása 
rászorulóktól és a külföldi magyarlakta területekr6l érkez6 

megrendelések (Szentfrás, Jeromos fOzetek, biblikus 
segédkönyvek) ajándékként való teljesrtése 

Társulatunk számára irodavásárlás, 
irodánk relszerelése 

Minden nagylelkű támogatást hálásan fogadunk! 

Levél- Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy sziveskedjenek 
megkönyörülni rajtam. Több, mint 20 éven át az ált. iskola VIII.-os hittanosainak 
ajándoztam egy Uj szövetségi szentfrást, a Békés-Dalos félét. Ha most nem adok, 
baj lesz bel6le. Itt mindig csaknem mindenki járt iskolai hittanra még a pártállam 
idején is. Most is csak a pedagógus gyerekekkel emelkedett. A három faluban 43 
VIII-os van. Nagyon kérem, méltányolják kérésemet és a 90 Ft-os áron szivesked
jenek 50 darabot küldeni. Mindig Bécsb6l szoktam pár intenció fejében megkapni. 
Ha el6re be kell küldeni az árat, sziveskedjenek megfrni postafordultával, vagy 
csekket küldeni. Itt a jugoszláv határ mellett 3 km-re kérem ezt, ahol még mindig 
lövöldözés és sziréna hallható. Szives válaszukat várva maradok 6szinte tisztelettel: 

NNplébános 

A szentfrásokaJ elkiildtilk ÖrlJmünkre szolgá~ hogy a Szent{rás Alapftványra 
beérkezett adorruínyok segítségével teljes{thettilk a Plébános Atya kérését. Szeret
nénk a bibliaapostolságnak olyan fórnlTUJ /enni, ahová bárkifordulhaJ - kéréssel 
is, adománnyal is. 
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Jószolgálat 

32 

FORRÁS 
MAGYAR KERESZTÉNY MÉDIA ALAPfTV ÁNY 

Célja: vallásos témájú hang és videóanyagok 
készítéséhez audió- és videóstúdió létrehozása 

Címe: 7632 Pécs Éva u. 1. sz. 
* * * 

Számla: MNB 249-98006 581-011856-9 
OTP és Kereskedelmi Bank RT. 

ÚT, IGAZSÁG, ÉLET - Ingyenes katolikus missziós folyófrat 
Szétosztásra, terjesztésre ingyenesen megrendelhel<~ 
Cfm: Felsmann József 2092 Budakeszi, Postafiók 21 

MOZDUL A FÖLD - A Katolikus Népf6iskolai Szövetség kétheten
te megjelen6 ujsága - Ára: 20 Fl [egész évre 480.- Fl] 
Cfm: 1126 Bp. Nagy Jen6 u. 5. sz. 

ZÁSZLÓNK - A Regnum Marianum havonta megjelen6 lapja 
fiataloknak számára - Ára: 35 Fl [egész évre 450 Fl] 
Cfm: 1036 Bp. Kórház u. 37. sz. 

Puskely Mária: DR. BATIHYÁNY-STRATTMAN LÁSZLÓ ÉLETE 
Képekben, dokumentumokban, történelmi mozaikkal. 
Szent István Társulat, 1991- Ára: 500.- Fl 

Gyürki László: A BIBLIA FÖLDJÉN - Szentföldi útikalauz 
Sz.G.E.K, 1990 - Ára: 160.- Fl 

IGELITURGIKUS NAPTÁR 1992 - Könyvszolgálat, Pannonhalma 
[El6jegyzési zsebnaptár a napi szentfrási olvasmányok 
lel6helyeivel, minden napra egy igével]- Ára: 29.- Fl 

SzíNES KÉPESlAPOK, KÖNYVJELZÓK szentfrási idézetekkel 
a Szentfrás A1apftvány kiadásában 
Ára: 9.50 ill. 5.50 Fl [10 db.: 75 ill. 40.- Fl] 

HITÉLET - Katolikus családi folyóirat 
Ára: 60 Fl (éves el6fizetés 660 Fl) 
Cfm: Agapé Kft, 6725 Szeged, Mátyás tér 26 



Ajánlatunk 

Újszövetségi szentírás - 12. kiadás 
Bibliai Képes Album 144 beragasztható képpel 
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Kis Bibliai Atlasz 
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Die goldene B1ume (mesék német nyelven) 
Példabeszédek (bibliaórák) 
Csodák (bibliaórák) 
J. Vanier, Jézussal járok (J. élete gyermekeknek) 
LOGOSZ (bibliai társasjáték 6 éves kortól) 

A fenti kiadványok megrendelhet6k 
a következő címen 

Szent Jeromos Bibliatársulat 
1063 B u d a p e s t 

Szív u. 51. sz. 

Terjesztőinknek a kiadványok árából 
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Ajánlás 

A Biblia, holnap 

Milyen lesz a Biblia szerepe a holnap tdrsadalmdban? Hogy 
az emberek mennyire értik meg Isten Szavdt, s az mennyire vdlik 
a tettek mgójdvd, az fóleg attól függ, hogy mi vdlik életté a 
prédikdcióból és akatekézisból. 

"Aki az Írdst ismeri, az ismeri Isten Szivét" - mondja Nagy 
Szent Gergely. Mindenkinek, aki az igehirdetésben maködik, ezt 
kell feltmia lróasztala, iroddja, katedrdja fölé! 

DOr. Helmut Kratzi püspök, 
az Osztrák Bibliaközpont 

püspökkari referense 
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Csendes percek 

Feltámadt! 

Az ünnep, mely oly szomorúan 
indult - örömmel, reménnyel, bizton
sággal, élettel telt meg. 

Az ünnep újra Ünnep lett, - de az apostolok már nem azért a 
szabadításért adtak hálát Istennek, amelyet az egyiptomi rabságból való 
kijövet jelentett. Ez a szabadítás már mást jelentett nekik: új Húsvét 
érkezett el. 

Ünnepeltek, - de az Ő ünnepük már teljesebb volt: mert látták és 
hittek. Hitték, hogy Jézus valóra váltotta mindazt, amit mondott; hitték, 
hogy Ő mégsem hagyta el őket, hogy mindig velük marad. Látták és hittek. 
Új ünnep, új Húsvét született meg bennük. [Z Cs.] 

2 

••••• 

Jézus megváltott minket. 
Nem úr többé a sötétség: 
Ha el is borlt néha, 
A szeretet kivezet beMle. 

Ahová te mész ... 

Ahová te mész, oda megyek én is, 
Ahol te vagy, ott legyek én is. 

Akit szeretek, vár rám, 
Kitárt karral 
Ott áll a távolban, 
S én hozzáJutok. 



De jaj, milyen furcsa: 
Ruha nincsen rajta; 
De jaj, csak most látom: 
A kitárt karja 
Oda van szegezve. 
Akit szeretek, itt van, 
Karját felém tárja: 
Rám vár a kereszten. 

Ahová te mész, oda megyek én is, 
Ahol te vagy, ott legyek én is . 

••••• 

Elmúlt a téL 
Mosolyodból virágzó ágak integetnek. 
A nap fakó fénye 
Megfényesedett szemedben 
S melegen ragyog. 
Eltúnt a lappangó fájdalom 
Árnyéka szavaidból 
Tavaszi nap sugara 
Kandikál arcod mögü~ 
S a csukott kapu 
KinyOt tekintetedben. 
,.Ami eddig volt, elmúlt. " 

Épftsd magadban 
Az Isten szent városát 
KtJrtJl-ktJre a falakat és a kapukat, 
A Várost, melynek 
"Nincs szüksége 
Sem napvilágra, sem holdsugá"a: 
Isten dicsősége világftja meg, 
Fénye pedig a Bárány. " 

Csendes percek 
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Csendes percek 

A Várost, mely 
" Kapuit nem zárja be soha, 
Hiszen nincs is ott éjszaka. " 
A Várost, melyben 
"Halál nem lesz többé, 
Sem gyász, sem jajgatás 
Sem fájdalom. " 

Itt és most épül fel az új Jeruzsálem 
Benned és bennem, 
Valamennyiünkben. 

Épltsd fel magadban a Várost, 
Tisztftsd meg szivedet a halott kövektő~ 
Melyből evilági házat éplthetsz magadnak. 

A halál után nincs se tudás, se rend, 
Amelyre most törekszel; 
Nincsenek vallások, nincsenek egyházak, 
Se szerzetesrendek. 
Nincsenek templomok se. 
Csak Isten van. 

Tisztflsd meg szivedet a halott kövektő~ 
Melyból evilági házat épfthetsz magadnak, 
Hogy az Isten városa épülhessen benned. 
A Város, hol nincs többé se nap, se éj, 
Hol nincs többé félelem, se fájdalom, 
Hol nincs többé halál sem, mert é16 viz 

fo"ásozik benne. 

Minél inkább elkészül szived belső városa, 
Annál több fényt sugároz köréd az Isten 

ragyogása. 
Szavaid életadó igékké válnak. 

[v. É.] 



Jézus keresztrefeszítése 
(Mt 27,33-44) 

Jakubinyi György püspök 

Szentírásmagyarázat 

JJOdaének arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponya hely voll a 
neve. J4EP1vel keven bort adtak neki inn~ de amikor meglzlelle, nem akana 
meginni. JSAzután keresztre /,eszitettélc, és sorsot vetve megosztoztak ruháján, 
Jómajd leU/tek és ott órizték. Feje ftJlé tették eUtélésének okát kifrva: 

Ez Jézus, a zsidók királya. 
J8Vele e1fr!tt két gonosztevót is keresztre feszitettelc, az epiket jobbró~ a 

másikat balról :Az arra menók káromolták, fejUket csóválták s mondogatták.' 
" Te, aki lebontod a templomot és harmadnapra ftJlép{ted, szabad{tsd meg magad, 
ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztról!" 41Ugyanúgy gúnyolták a fópapok is az 
frástudókkal és a vénekkel egyiJtt ilyen szavakkal' 42nMásokat megmentett, magát 
nem tudja megmenteni. Izrael királya, szálljon le most a keresztró~ s hiszank neki. 
4JAz Istenben b{zott. Mentse meg hát, ha akarja. Hisz azt mondta: lsten Fia 
vagyok." 44 Ugyanígy gyalázták a vele egyiJtt megfeszitett gonosztevók is. 

Párhuzamos helyei: Mk 15,22-32; Lk 23,33-43; Jn 16,17-27. János 
leírása részletekben eltér a szinoptikusokétől. Az evangéliumok sehol 
nem nevezik a Golgotát hegynek, hanem "helynek". A neve arámul 
"gulgulta" koponyát jelent (héberül gulgolet lenne). Az arám gulgultából 
lett a görög Golgota. Az evangélista le is (rja a helynevet: görögül Kraniú 
Toposz, latinul Calvaria (koponya-hely). A hely bizonyára koponya alakú 
volt, s innen a név. A hely különben a falakon kfvül volt, s (gy megfelel az 
evangéliumok le(rásának: kimentek, kivezették (vö. ~id 13,12: "Jézus is 
a kapun kfvül szenvedett"). 

A jeruzsálemi vallásos asszonyok bódftó italt szoktak adni a kivég
zendőknek, hogy enyh ftsék kfnjukat. A Talmud is tud a szokásról: "Rab 
Chiszda (+309) mondta: Akit kivittek, hogy kivégezz~k, mirrhát adtak 
annak egy pohár borban, hogy elvegyék öntudatát... Jeruzsálemból elő
kelő asszonyok szokták ezt önként fizetni és elküldeni" (Szanhedrin 43a 
= Str.-B. 1,1037). Jézus nem fogadta el az italt, mert tudatosan akarta 
vállalni áldozatát. A megváltás egészen az ő személyes mIlve, s éppen 
ebben van az értéke. A küldetésében való végső helytállás és engedelmes
ség fejezi ki az Atya előtti hódolatát. 

Márknál mirrhával kevert bor szerepet, Máténál viszont "epével 
kevert bor", mert (gy teljesedésbe ment a ~olt 69,22 szava: "Ételembe 

s 



Szentírásmagyarázat 

epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak." A szenvedő zsoltáros 
elpanaszolja üldözői gonosztetteit. Nála az epe a gonoszság jele. 

Egy evangélista sem részletezi magát a keresztre feszhést. Egy 
mondattal utal rá. A kivégzendőt teljesen levetkőztették. Valószínű 
azonban, hogy Júdea provinciában a zsidók érzékenysége miatt - a tör
vény tiltotta a mezhelenséget (Ter 3,21; Kiv 20,26) - valamilyen kendőt 
kötöttek a kivégzett alsó testére, ahogy a feszületeken is ábrázolják. Az 
elitélt ruhái a kivégző katonákat illették. Mind a négy evangélista idézi a 
Zsolt 22,19-46-ot, amely most ment teljesedésbe: "Elosztják maguk kö
zött ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek." A zsoltáros úgy érzi, 
hogy ellenségei már halálra szán ták, azért osztoznak még életében ruhá
in. A zsoltárvers a zsidó költészetben szokásos gondolatritmus szerint 
ugyanazt fejezi ki más-más szavakkal: elosztják = sorsot vetnek; ruhám 
- köntösöm. János azonban éppen abban látja a zsoltár teljesedését, hogy 
a gondolatritmus mindkét tagja külön is teljesül: a katonák szétosztják 
maguk között ruháit, de az egy darabból készült "varratlan" köntösre 
sorsot vetnek, hogy ne kelljen feldaraboini. 

Többféle keresztalak volt divatban. A "crux immissa" vagy "crux 
capitata" (beékelt vagy megfejelt kereszt) azt jelentette, hogy a kereszt
gerendát csapszenlen beékelték a törzsbe, s így a törzs felső része a 
keresztgerenda fölé nyúlott. A mi ábrázolásaink ezt a mintát követik, s 
ez felel meg Máté leírásának is. Csak így lehetett Jézus feje fölé írni 
kivégzésének okát. A másik két keresztforma: a "crux commissa" (ösz
szeillesztett kereszt), amely T alakú volt, vagyis a keresztgerendát fel
ülről a törzsbe bocsátották. A "crux decussata" (keresztező kereszt), 
népiesen András-kereszt, X alakú volt. A hagyomány szerint ilyen keresz
ten végezték ki András apostolt. 

1968-ban Jeruzsálem mellett északkeletre egy zsidó temetőben 
rátaláltak egy Jehochanan neV1l keresztre feszített zsidó csont jaira. A 
csontok egy tartóban voltak (ossarium). 

Valósz(rul, hogy egyike a többezer zsidónak, akiket a rómaiak -
Josephus Aavius lefr.lsa szerint -a több évi ostrom alatt Jeruzsálem környé
kén Kr. u. 70-ig keresztre feszítettek. Természetesen ez még nem jelenti azt, 
hogy Jézust is éppen úgy feszítették keresztre, mint ezt a megtalált halottat 
De a lelet alapján pontosan lehet rekonstruálni Jézus keresztre feszítését is. 
Akét lábat egymásra tették, s egyetlen szeggel szegezték át a két sarokcsontot 
a fához. Aszegfej és a láb között mégswrftó falécet is alkalmaztak. Valószíml 
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hogy ülődeszkát (sedecula) is erősí
tettek a keresztre, különben a szeg 
nem bírta volna el a súlyt. A haldokló 
kínjában néha erre nehezedett, hogy 
megpihenjen, de éppen ezzel is 
hosszabbHotta szenvedését. A keze
ket a singcsont és az orsócsont között 
szegezt ék a kereszt gerendá hoz, tehá l 
nem a tenyéren át, mert kiszakadt 
volna. Valószínű, hogy a rászegezés 
előtt még rá is kötözték a fára a ki
végzendő t 

A kereszt felirata elrettentő 
példaként hirdette mindig a kivég
zett búnét. Jézus a felirat szerint az
zal vétett, hogy király akart lenni. 

A felirat szövege eltér a négy 
evangélistánál, de a tartalma mind
egyiknél ugyanaz. Jézus a zsidók ki
rálya. Máté számára ez megint azt 

Szentírásmagyarázat 

jelenti, hogy a gúnyos felirat valóban annak mondja Jézust, aki: a meg
igért messiás-királynak. János szerint "héberül, latinul és görögül" írták 
meg a feliratot. Nincs eldöntve, hogy a "héber" valóban hébert jelent, 
vagy inkább az akkor használt arámot. 

A Jézussal együtt felfeszített két latort Máté csak kétszer emU ti, 
mind a kétszer ebben a szakaszban: hogy vele együtt festitették fel őket 
és hogy ők is gyalázták Jézust. Lukács viszont megemlékezik arról, hogy 
egyiküket Jézus példája megindftotta, felismerte benne a Messiást és 
üdvösségét kérte tőle (Lk 23,43). Máté "gonosztevőknek" (görögül: lesz
tész) nevezi őket, de valószínű, hogy zelótákról van szó. A Jézus ellen 
emelt politikai vád is hasonló: királlyá akarja tenni magát a római csá
szárral szemben. Nevük, sorsuk ismeretlen. 

A nyilvános kivégzések minden korban a tömeg gúnyjával jártak. 
Máté három gúnyolódó csoportot emUt: az arra menőket (39-40), a zsidó 
vezetőket (41-43) és a két latort (44). A kivégző hely azért is a kapu 
közelében voll, hogy minél többen láthassák az elrettentő példát. Máté a 
felsorolásban a főpapok és írástudók mellé mindig odateszi a véneket is. 

7 



Szentírásmagyarázat 

Jézus kigúnyolása az ellene emelt vádra vonatkozik: kigúnyolják messiás 
voltát és a templom felépftésére vonatkozó mondását (26,61). Máté szó 
szerint utal a Zsolt 22,8-ra: "Mind, aki lát, gúnyt llz belőlem, elhúzza a 
száját és csóválja a fejét." A zsoltár egy ószövetségi szenvedő panaszát és 
reményét fejezi ki. Az Újszövetség 21-szer idézi ezt a zsoltárt szó szerint, 
vagy csak utal rá. De ez is mutatja, hogy mindig Jézust látták meg a 
szenvedő zsoltárosban, vagyis jövendölésnek vették. Ezt fejezi ki Máté 
irodalmi eljárása is: a zsoltáros szavaival fogalmazza meg a Jézust érő 
gúny szövegét. 

A 42. vers gúnyja az apostoli egyház hitét is kifejezi. Jézus éppen 
az, akinek gúnyolják. Amikor gúnyolói nem hiszik, hogy messiási hatalma 
van, mert nem szabadftja meg magát, Jézus éppen akkor teljesíti messiási 
küldetését, mert kereszthalálával minden embert megszabadft vagyis 
megvált. 

Jakubinyi György: Máté Evangéliuma, SÚT., 315-17.0. 

Kérdezz - felelek 

Mivel magyarázható, hogy János evangéliuma - amely pedig igen sokat beszél az 
utolsó vacsoráról- éppen az Oltáriszentség alapftásáról nem mond semmit? 

János evangéli urna az első század végén készült, amikor már rend
szeres volt az alapftás szavainak elismétlése a szentmisében. Az utolsó 
evangélium szerzője nem akart közismert dolgokat ismételni Irásában. 
Ez egyébként más témákra is igaz a negyedik evangélium esetében: János 
nem ismétli sem a Jézus szavakat, sem a sok csodát, amely megtalálható 
a korábbi evangéliumokban. 

Mit keresett a kard Jézus tanftványainál (vö. Lk 22,38: Kett~ elég lesz!)? 

A palesztinai vándorok, utazók, (gy a zarándokok is ki voltak téve 
rablótámadás veszélyének (vö. az irgalmas szamaritánus története) ill. 
egyéb zakJatásoknak (vö. Lk 9,53-54). Természetes szükségszen1ség volt 
védelmi eszközöket hordani. Ilyenek voltak a bot (husáng), a kés (tőr) és 
a kard. Mindezt a zarándokok a városban is magu knál tartották. - Az 
utolsó napokban mindenki érezte már, hogy Jézus és követői veszélyben 
vannak. Okkal számfthattak arra, hogy életveszélyes támadásnak esnek 
áldozatul. 
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Szentföld 

Tall6zás a "Szentföld" co újság 
1940-41-es számai ból 

Szentföld 

,,A rómaiak szokása az volt, hogy a kivégzettet hosszú ideig hagyták 
függni a kereszten még a halál után is. Jézus esetében a temetés mégis 
gyorsabban követte a kivégzést. Nem a római katonák sürgették, hanem a 
Z'iidók, akiknek törvénye megkövetelte, hogy a kivégzettet még az ünnep 
beállta előtt el kell takarftani. Jézus halálakor még hozzá kell vennünk, hogy 
az húsvét el6estéjén történt, amikor a 9 órakor bekövetkezett (du. 3 óra) 
halál ideje már alig egy órával előzte meg azt a szürkületet, amelyen beállt a 
húsvéti ünnep a maga szigorával, teljes munkaszünetet előfró parancsával. 
A temetést Jézus hozzátartozóin kfvül elsősorban Arimatheai Józ<;ef és 
Nikodémus sürgették. Arimatheai JÓz<;ef a szanchedrin befolyásos tagja, aki 
ezen a cfmen bejáratos volt a helytartóhoz és fgy merte eIkérni Jézus 
holttestét. Míg Arimatheai JÓZ'ief a helytartónál járt, Nikodémus meg tesz 
minden előkészületet a temetésre, hogy az még a szombat beállta előtt 
megtörténjék. A bebalzsamozásra azon ban már alig maradt idő. Még az volt 
a szerencséjük, hogy nem kellett sfr után járniok, mert Arimatheai Józ<;ef 
átengedte a maga számára készftett sfrját Jézusnak (Mt 27,(:fJ). Szent János 
azt az értékes megjegyzést fűzi hozzá, hogy ez a sfr, amely egy kertben volt, 
közel feküdt a Golgothához (Jn 20,41k). Szent Jánosnak ezt az adatát 
megerősíti az egész temetésnek leírása, amelyre semmikép sem kerülhetett 
volna sor, ha a sír a kivégzés hely~től távolabb feküdt volna. Hiszen a 
hivatalos ügyek elintézésének gyorsasága és a sfr közelségének ellenére is 
csak annyi idejük volt, hogy Jézus tesét ideiglenesen elhelyezzék benne és 
hogy a bejárat elé hengerftsék a nehéz követ (Mk 15, 46-47). Szt. Márk itt 
még följegyzi, hogy az asszonyok mindezt figyelmesen nézték és megjegyez
ték maguknak a sfrt." 

Szentföld, 1940. november 

,,A Szent Helyek akkor kerültek veszélybe, amikor a Bar Kochba-féle 
lázadás leverése után 135-ben azt határolták el a római hódftók, hogy 
Jeruzsálemből pogány gyarmati várost I~tesftenek. A római gyarmat-váro
sok építésének kialakult rendszere volt: középpontban a fórum állott meg
szokott szentélyeivel, hfvatalos épü\cteivel, terekkel, utakkal és diadalfvvel. 
Dyen nagyarányú épftkezéshez természetesen hely és anyag kellett 



Szentföld 

Az új város épftésénél Hadrianus 
császár római épftészei keresve sem talál
hattak jobb helyet a Golgota területénél: 
itt lehetett egyedül egy új városközpont 
létesíteni, ahol a régi városfal és a kapu
bástya pompás nyersanyag-készletet szol
gáltatott az építésze knek és ahol az új 
város fejlódését lehetett remélni. [ ... ] Az új 
városnak szabályos négyszög-alakot szán
tak az építészek és középpontjába helyez-

. ték a rómaiak városaiban elmaradhatatlan 
Forum-ot 

Ez a központ a Golgota lapos te
tejére került. Az orosz apácák zarándok
házában megtalált értékes romok ennek 

a Forum-nak lépcs6zetét mutatják és ennek arányait is sejtetik. 
Természtes, hogy az építés megkezdése el6tt el6bb a talajt kellett 

szintezni. A Golgota kiszögellését ki kellett szélesíteni - f61eg észak-dél 
irányban, a régi fal mellett vont nagy árkot és a Gareb-hegy oldalában nyitott 
k6bányát elválasztó kis völgyet is be kellett tömni. A feltöltés és kiszélesítés 
munkálatainak már a Szent Helyek is áldozatul estek. A Golgota háta ugyan 
érintetlenül maradt - mert az adta meg az új Fo~m szintjét; de már a 
Szentslr hordalékok és törmelékek alá került Szt OlSéb keserves panasz
kodással érzékelteti azoknak a keresztényeknek fájdalmát, akik ennek a 
munkálatnak szemtanúi voltak. "Istentelen emberek vagy inkább az egész 
ördögi fajzat a halhatatlanságnak eme isteni emlékét a feledés és a sötétség 
homályába törekedett bontani" - írja Konstantin élete c. könyvének III. 25. 
részében. A továbbiakban így részletez: ,,Ezek az istentelen emberek nagy 
fáradtsággal földet cipelnek ide és elbontanak mindent, különösen az üd
vösségnek barlangját.. Majd amikor a feltöltés már elérte a kivánt magassá
got, kövekkel fedik be és így rejtik el a szent barlangot Végül mintha mást 
sem akarnának, a lelkek számára emelnek sírboltot a talajszint fölött.. 
felépítik a tisztátalan gonoszlélek tiszteletére Aphrodite sötét barlangját.." 
Szt Jeromos még tüzetesebben hja lea Szent Hely profanálását: "Hadrianus 
korát61 Konstantin uralkodásáig, mintegy 280 éven át a feltámadás helyén 
Jupiter bálványképét, a Kereszt szikláján Vénusz márványszobrát imádták, 
amelyet a pogányok emeltek; az üldözők azt képzelték, hogy ha bálványaik
kal profanizálják a Szent Helyeket, megfosztanak bennünket a feltáma
dásba és a keresztbe vetett hitünkt61" (58. levél). 
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Bármennyire megdöbbentő is a Szent Helyek ilyen megszentség
telenftése, a mi tárgyalásunk szempontjából mégis nagy értéket jelent 
ennek ismerete. A pogány épltkezés eltúntette a Szent Helyeket a hIvek 
szeme elől, de ugyanekkor jelt állItott föléjük, amely figyelmeztetésül 
szolgált az ott élő kersztényeknek, hol kell keresniük és tisztelniük a 
megváltás szent eseményeinek szlnhelyét. Sőt ennél többet is tett. A 
betemetett Szent Helyeket megóvta a pogány durvaságoktól és esetleges 
rombolásoktól is. Végeredményben tehát ez a vétkes tett is eszközzé vált 
a Gondviselés kezében, amely jó cél szolgálatába került: hites tanúja lett 
a megváltás legszentebb helyeinek." 

+ ljjas Józse! [Szentfold, 1941.januárJ 

Hogyan 6rzik a Szentsírt? 

"Hogyne tapadna minden hIvő lélek ehhez a SzentsIrhoz, ahol az 
egész világ isteni Barátjának Teste pihent három nap és három éjjelen? 
Hisz ennek közvetlen közelében, a Golgotán áldozta föl magát az embe
riség örök üdvéért, és minden kétséget kizáró módon bebizonyította a 
bűnösök iránti határtalan szeretetét. [ ... ] 

A katolicizmus jogainak megvédése és a SzentsIr körüli folytonos 
imádkozás egyet jelentenek. [ ... ] Ha egy egyház szerzetesei valamely jogos 
ájtatosságot egynéhányszor elmulasztanak: azonnal elvesztették jogukat 
e szertartás végzésére. Ez a szabálya legcsekélyebb szokásokra is kiterjed. 
Ha a sekrestyés nem harangozik valamely imára abban a pillanatban, 
amikor azt végezni szokás, illetve kell: a vetélkedő egyház sekrestyése 
megelőzi, és attól fogva magának követeli minden esetben az elsőbbségi 
jogot. Elgondolható, mekkora figyelemre, pontosságra, áldozatkészségre 
van szükség ahhoz, hogy valaki a Szentsfr méltó őre legyen! 

Csodálatos a SzentsIr belső élete! Az imádság itt úgyszólván soha
se szünetel. Mikor a barátok pihennek, akkor zarándokcsapatok rajza
nak, egyik a másik után, békeidő n polgári öltözetekben, háborúban 
katonai egyenruhában. Az egész világon itt imádkoznak legtöbbet. [ ... ] 

Éjfél előtt félórával minden páter cellájában megszólal a villany
csengő, és a görög [szerzetes] falapokon kezd kalapácsoIni. Mihelyt ez az 
ébresztőt elvégezte, a mi sekrestyésünk kezdi húzni a kis harangot, amely 
emeleti kórusunk sarkán függ, kötele pedig e kórus padlóján (Szt. Mag
dolna mennyezetén) át fúrt ~yukon keresztül lóg alá. Utána az örmény 
kezdi a kalapács muzsikát. Unnepélycs alkalmakkor a keletiek csengő 
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fémlapokon dobolnak, vagy harangocskákkal rendeznek harangjátékot. 
A három szertartás megkezdi az éjjeli imaórát: a "Iatin" -ok ott, ahol a 
hagyomány szerint a feltámadott a Szűzanyának megjelent, és az Ostoro
zás oszlopa áll; a görög a bazilika főhajójában, "a világ köldöke" előtt; az 
örmény pedig a körépület vagy kupola túlsó kórusán. A görög, az örmény 
és a kopt egymásután tömjénezik az Ostorozás oszlopát. Matutinum és 
Laudes után mi aludni térünk, a görög pedig misét énekel a Szentsírban 
magában. Utána az örmények énekes miséje következik. Mindkettő kb. 
2-2 óráig tart. 4 és fél 5 között a mi Urunk dicsőséges Sfrja a katolikus 
Világegyház papjaié, egészen reggel nyolc óráig. [ ... ] Nyolc óra után a 
Szentsír és a Golgota szabad: a világiaké." 

Szentföld, 1941. április 

Szentf"öldi hrrek, 1940 

,,A rádió használatát Palesztinában megtiltották a kávéházakban, 
kimérőkben és nyilvános helyeken, továbbá az autómobilokban, hogy meg
akadály01Zák a hamis hírek terjesztését, - mondja a megokolás. Haifa 
polgármestere 1940. május l-től a zsidó Ghabbtai Lévy lett, az arab Hasan 
Bey Shukri után. - A híres nemzeti arab író: Rashid e1-hagg Ibrahim a 
Hlastin ncvú arab újságban kijelentette, hogy vissza keU térniük a fez 
viseletére, mert a beduin fejviselet okai megszúntek. A földközi tengeren 
szünetelő forgalom egyre inkább érezteti hatását Palesztinában is. 

Irak kormánya a házasság kötésének megkönnyítésére leszáIUtot
ta a menyasszonyi ajándék összegét (amelyet a vőlegény ad a menyasz
szonynak); továbbá követeli a jegyesekt61, hogy a n6 legalább 15 éves, a 
férfi pedig legalább 18 éves legyen, és igazolják, hogy nincsen se tüd6ba
juk, se vérbajuk. Eddig már 12 évesek is házasodtak. Az új rendelkezés 
ezt akadályozza meg. 

Egyiptom egyik minisztere elrendelte, hogy a mecsetekben a val
lásos buzdftások közben beszélni kell a testi tisztaságról, a lakások és az 
élelmiszerek tisztántartásáról is, hogy a tffusz ellen könnyebb legyen 
védekezni. 

Kairóban az arab világ vezetői gyűlést tartottak júniusban és azt 
határozták, hogy az arab nemzeti eszmékért és az izlám törekvésekért az 
adott alkalommal sfkra szállnak. A keresztények pedig egymás ellen 
küzdenek!" 

SzenJfljld, 1940. augusZlw 
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EMMAUSZ 

Az archeológia és szövegkritika 
összefüggései 

Emmausz 

"Ketten közülük még aznap egy Emmausz new faluba mentek, 
amely Jeruzsálemtól hatvan stádiumnyira fekszik" (Lk 24,13). Ismerós az 
evangéliumi elbeszélés a két tanftványról, akiknek Jézus útközben meg
magyarázza az írásokat, betérve házukba, a kenyértörésnél pedig megis
merteti magát velük. 

Hol található Emmausz, ahova ez a két tanftvány tartott? A kér
désre nem könnytl feleletet adni, mert Jeruzsálem környékén két szentély 
is található, amelyek az elóbb i evangéliumi eseményre hivatkoznak. Az 
egyik Jeruzsálemtól 12 km távolságra van, a neve "el Qubeibeh". Ez a 
távolság megfelel a 60 stádiumnak, amit az evangélium kéziratai hoznak, 
de erról a helyról nem beszél a hagyomány. Nagyon sok Szentfölddel 
foglalkozó könyv egyszerúen meg sem említi (vö.: Kroll, Jézus nyomában, 
525-531). Ezt a helységet nem ismeri Szent Jeromos sem, aki pedig hosszú 
évtizedeket töltött Betlehemben. 

A másik Emmausz viszont 160 (egészen pontosan 175) stádium
nyira van Jeruzsálemtól, ami 29 km-nek felel meg. Ez utóbbi Emmausz 
nagyon jól ismert a Bibliából, a mai Amvasz, a régi Nikopolisz. Annyit 
biztosan állfthatunk, hogy Nikopolisz neve korábban valóban Emmausz 
volt. Szerepel a Makkabeusok korában, mint eródftménYi egy lázadás 
során a rómaiak felégették. A kérdés csupán az, hogy volt-e egy másik 
Emmausz is, amelyet az Üdvözftó húsvétvasárnap meglátogatott a két 
tanítvánnyal. 

Josephus Aavius három Emmauszt emUt frásaiban. Az egyik 03-
lilelában van a Oenezáreti tó mellett (az ÓSzövetségben Hammat néven 
szerepel). Ez szóba sem jöhet a mi esetünkben. A másik két Emmausz 
Júdeában van. Az egyik a már emlItett Nikopolisz, amely Jeruzsálemtól 
160 stádiumnyira van légvonalban. A másik Emmausz viszont Jeruzsá
lemtól30 stádiumnyira volt a zsidó történetfró és egyéb szövegek szerint. 
Josephus ezt frja: "Vespasianus császár nyolcszáz kiszolgált katonának 
letelepedési helyül Emmauszt adta, amely Jeruzsálemtól30 stádiumnyi 
távolságban van." A helység régi neve nem maradt fenn, vagy talán 
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átkeresztelték. Azt is tudjuk, hogy a Bar Kochba féle felkelés idején ez az 
Emmausz a vidék többi falujával és városával együtt teljesen eltűnt. A 
távolabbi, síkságon lévő Emmauszt azonban megkímélték a pusztítások 
és továbbra is fönnmaradt. Kr. u. 223-ban városi rangot kapott, s a 
rómaiaknak a zsidók felett aratott győzelme emlékére "Nikopolisz" -nak, 
a Győzelem városának nevezték. A Níceai zsinat püspökei között szere
pel Nikopolisz püspöke is. Az arab hódítás idején veszítette el jelentősé
gét. 

A 3-4. században az egyházírók - Origenész, Cézáreai Euszébiosz 
- csak egy Emmauszt ismernek: Nikopoliszt. Ők úgy vélték, hogy ez az 
evangéliumi Emmausz. A probléma azonban számukra is ismert volt: Ez 
az Emmausz nem hatvan stádiumnyira van Jeruzsálemtől, hanem majd
nem háromszor annyira ... Vannak viszont szövegemlékek, amelyekben 
160 stádium olvasható. Szövegkritikai problémával állunk szemben. Me
lyik változatot kell előnyben részesíteni? A szövegkritika szabályai sze
rint mindig a nehezebb olvasást kell eredetinek tekinteni. Ez a szabály 
arra alapul, hogy a másolók a számukra érthetetlen, vagy nehéz szöveget 
általában igyekeztek "érthetővé", "világossá" tenni, kijavítani. Úgy gon
dolták, hogy nekik biztosabb ismereteik vannak, és ezért javítottak a 
szövegen. 

A mi szövegünknél a következőket mondhatjuk: Úgy látszik, hogy 
Szent Lukács egy nyugodt vasárnap délutáni sétát ír le. Ezt a távolságot 
- óránként 6 km-es utat - megerőltetés nélkül meg lehet tenni. Ugyan
akkor 29 km-t gyalogolni Jeruzsálemből, majd egy rövid étkezés után 
"este felé" visszafordulni és megtenni ugyanezt az utat? Ez összesen 58 
km. Sokkal valószínűbb a 23 km. 

Nézzük azonban magát a szöveget. A "hatvan stádium" az A, B, D 
kódexekben és a Bodmer papírusz szövegében található. Ez magában is 
vitathatatlan bizonyíték lenne, mert a legrégibb szövegemlékek tanúsága 
a "Iegjobb" szövegekben található, ezenkívül néhány keleti fordftásban, 
valamint Szent Jeromos néhány idézetében, amely követi Cézáreai Eu
szébioszt. A szövegkritika szabályai szerint minden régi szövegváltozat, 
bárhol is található, megőrizhet eredeti formát, még a "jobb" kéziratok 
olvasási módja ellenére is. Mi lehet a megoldás a jelen esetben? Mit 
biz.onyít a ,,160 stádium" változat? A megoldás kulcsa szövegkritikailag 
a következő lehet: Aki PalesztIna középső részén élt, vagy bizonyos 
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ismerete volt erről a vidékről, an
nak nagyon jól kellett ismernie 
Emmausz-Nikopoliszt a sfksá
gon, 29 km-re Jeruzsálemtől. Aki 
viszont ismerte, az nehezen tu
dott volna tévedni 100 stádiumot 
a távolság megjelölésében. 

Egy ilyen tévedés előfordul
hatott volna egy egyiptomi vagy még 
távolabb élő másoló esetében. De 
teljesen ki van zárva egy palesztínai 
másolóná~ aki meg tudta nézni az 
eredetit. De egy szövegkritikában 
járatos szentírásmagyarázó eseté
ben, aki Cézáreában lakott (mint pl. 
Origenész), még eredeti szöveg hiá
nyában is lehetséges volt a javítás. 
Nagyon jól tudta ugyanis, hogy 

Emmausz 

Emmausz (amelynek jelentése "tiszta forrás") eléggé gyakori név. Több 
faluban is előfordul, amelyek pár km-re vannak egymástól. 

Azt az Emmauszt azonban, amely Palesztfna keresztény életében 
ennyire jelentős, meg kellett különböztetni a többitől. A kevésbé is
merős, sőt időközben teljesen feledésbe merült Emmauszt, amely 60 
stádiumra volt Jeruzsálemtől, azonosftotta a nagyon is jól ismert Emma
usszal, az akkori Nikopolisszal. A ,,160 stádium" javítást a szövegben a 
szövekritikusok ma általában Origenész iskolájának tulajdonftják. C. 
Tischendorf még azt frja: A 160 stádiumot tartalmazó kéziratoknak nem 
lehet nagyobb jogosultságuk, mint azoknak, amelyekben 60 stádium áll. 
R. P. Lagrange szerint viszont: A 60 stádium olvasat fönntartandó a 
szövegkritika szabályai szerint. Emellett szól a kéziratok hagyománya. 

Mint látjuk, a szövegkritika Nikopolisz ellen szól. Ugyanakkor a 
másik Emmausznak sem veszett el teljesen a nyoma a századok folyamán. 
Igen sok (rás állftja, hogy JefUZ')álemtől60 stádiumnyira van. A keresztesek 
is JefUZ')álem közelében keresték. l099-ben a keresztesek Liddából Jeruzsá
lembe menet egy római úton egy helységbe érkeztek, amelynek a közelében 
bővízű forrást találtak. Ugyanezen a helyen a frankok romokban lévő régi 
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szentélyt találtak, amelyen egy zsidó ház épült. A környékbeli keresz
tények azt tartották erről a helyről, hogy Szent Lukács Emmausza. A 
Qiryet el Enab new helységet azonosftották Emmausszal és 1141 után 
templomot épftettek itt. A Hattfn-i csata után ennek a helynek a je
lentősége csökkent. Később is sokan keresték Emmauszt ezen a helyen, 
de csak romokban heverő templomot, s majdnem teljesen kihalt telepü
lést találtak. 

Mit mondhatunk a sfkságon lévő Emmauszról, a ferencesek Emma
uszáról, el Qubeibeh-ről? J. Murphy-O'Connor röviden fgy foglalja öszsze: 
Kr. u. a 8-9. században az arabok házakat épftettek a római út mellett, amely 
a sfkságra vezet. 1114 és 1164 között a keresztesek egy falut alapftottak itt, 
amelyet Parva Mahomeri-nak neveztek el a kis mohamedán emlék miatt 
(talán innen ered az el Qubeiheh = kis kupola elnevezés is). 

Lehetséges, hogy pihenőhelyet akartak ezzel biztosftani a Jeruzsá
lembe igyekvő zarándokoknak. Ebben a helységben volt egy templom és 
egy erődftmény. Később a keresztények úgy gondolták, hogy egy templom 
épftése ezen a helyen Krisztus életének egyik eseményére emlékeztet... 
Valószfntlleg nemcsak erről lehet szó, hanem helyi hagyomány is ftl
ződhet hozzá. Mások úgy gondolták, hogy ezt a hagyományt támasztják 
alá az 1873-ban végzett ásatások, amikor előkerültek a régi szentély 
romjai. Eredetét egyesek a keresztesek, mások a bizánci korra teszik. A 
templomba egy ház van beépftve, amelyben egyesek római kori épftményt 
látnak. A mai templomot úgy tervezték, sőt harmóniáját is föláldozták 
azért, hogy ezt a házat magába foglalja. Ez lenne Kleofás háza? 

B. Bagatti 1940-44 között újabb ásatásokat végzett a szentély 
körül. Előkerült a római út, amely Jaffa irányába folytatódik. Az ásatá
sokból azt is bizonyftotta, hogy ez a hely az Üdvözftő idejében lakott 
település volt, s a templomba beépftett ház nem anakronisztikus. 

A szövegkritika kizárta Emmausz-Nikopoliszt, de az archeológia 
nem tudta teljes bizonyossággal megoldani, hogy hol is volt az evangéli
umi Emmausz. Az "Emmausz-kérdés" továbbra is megoldatlan a tudósok 
számára. A zarándokok pedig továbbra is fölkeresik mindkét helyet, hogy 
elmélkedjenek Szent Lukács szövegén és feleletet kapjanak a kérdésre: 
Hogyan találkozunk mi a feltámadt Krisztussal? Számunkra a válasz a 
fontos: Találkozunk vele Igéjében és a kenyértörésben. 

GyUrki László 
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A Magyar Szentföld temploma 
Fáy Dániel - Tarjányi Béla 

Magyar Szentmid 

A budapesti Húv/jsvl)/gyben a negyvenes tvek végén befejezés eMtt állt a 
Magyar Szentföld temploma. Ez a templom, amely, ha elkészii~ párját ritJátotta 
(volna) a világon, osztozott oly sok más, nemzeti kincsUnk sorsában, és 
árválkodva várja, hogy lesznek-e, akik főlébresztik álmábóL 4. számunktól ennek 
az egyedalálló alkotásnak. a t/jrténetét ismertetjUk, abban a reményben, hogy ez 
a csodállJJos nu1, a Magyar Szentföld mégfeltámadhaJ poraiból 

VI. A rombolás 

Amikor a Betlehemi barlang és Keresztel6 János kápolnája elkészült, 
azonnal fel is szentelték ezt a részt, és az ünnepi id6szakban az épftkezésre való 
tekintet nélkül igen nagy tömegek látogatták. A felszentelés egyébként az adakozási 
kedvet is fellendftette, ennek köszönhet6 Mária szentélyeinek (1-2-3. kápolnák) 
felépülése. 1942 végére készült el ez a három szentély. Velük párhuzamosan 
épftették meg a Lourdes-i barlangot valamint a názáreti Mária Kutat. 1943-ban 
kerOltek tet6 alá a 6-7-8. szentélyek, de a Szent Család barlangjának barlangosftását 
már az ostrom utánra hagyták. 1944 végéig még felépül a Tábor szentélye, és fölötte 
az emeleten a Cenákulum, ahová külön lépcs6ház vezetett. Ekkor a hideg id6 
beállta miatt abba kellett hagyni a munkát (ez r.1ár kOzvetlenOl Budapest ostroma 
idején volt!). A megépült Hz szentély óriási eredménynek számftott ezekben a 
háborús id6kben. 

A háborút sikeresen átvészel6, hihetetlen áldozatok árán félig felépült 
templom sorsa 1945-ben megpecsétel6dött. Molnár Farkas 1945 januárjában 
meghalt. Az ostrom után Molnár Farkas feleségének ajánlására dr. Szendr6i Jen6 
veszi át a munkát. Mivel Molnár Farkas csak vázlatos terveket készített a templom 
el nem készült részeir61, Szendr6inek kellett volna kialakftania sok apró részletet. 

1946 után már nem szenteltek fel több szentélyt. Az épül6 oltárok, mozai
kok egy része eddig Jaffából érkezett. (Több láda kOvet és ereklyét kOldtek a 
Magyar Szentföldre. Az ott él6 ferencesek és ferences kispapok éveken át g)'IljtO
gették az énékes anyagot a templom és múzeum számára.) Erre a továbbiakban 
nem volt lehet6ség. 

A templom f6falai is készen álltak már, csak a kupola hiányzott. RendkfvOli 
nehézségek árán egyOtt volt a kupolához szükséges temérdek anyag, a kupolaácso
lat készítése befejez6dött. Csak fel kellett volna hordani a ~ amikor _. a 
ferences barátokat elhuroolták, az épOletet pedig államosftották.. 

A kupola lett volna a templom legf6bb ékessége, de fgy csak terv maradt. A 
terv készft6jének kilété~ megcm1anak a vélemények, valósz!mlleg szén, men több 
terv 1\ készült Az egyik terv még MoIn4r Farkas idejében született, és Menyh4rd István 
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nevéhez fIlz6dik. Ez egy 6, illetve a peremek 
felé 10 cm-es vastagsággal tervezett, ellip
szis alaprajzú, elliptikus paraboloid alakú 
kupola, ovegtéglák beiktatásával. A kupola 
vasbeton héjboltozat, kOI~ felOletén M- és 
nedvességszigetel61emezekkel burkolva. 

A háború után az épOlet hosszú 
id6n kereszt Ol a szabadrablás és a szándé
kos rombolás martaléka volt. Az épftési 
anyagnak, állványzatnak nyoma veszett, az 
oltárokat, oszlopokat, dfszft6elemeket szét
verték, darabjait széthordták, beépftették. 
Egy ilyen beépftett ajtó található a Heinrich 
u. 3. szám alatti szobrászmllhelyben. Vala
mikor a betlehemi barlang oldalajtaja volt. 

A szétvert, lecsupaszftott falak és 
helyiségek egy darabig senki földje voltak, 
aztán traktorállomás, végOI az Országos 
Levéltár hasznosftotta és hasznosftja ma is. 

Az áiom (makett) ... A Levéltár úgy kerOlt ide, hogy 1942-ben 
engedélyt kaptak arra, hogy iratanyaguk je

lent6s részét elhelyezzék itt ideiglenesen. Ez az anyag az ostrom alatt valóban 
megmaradt, épségben. A háború után az "átmeneti id6" a helyhiány miatt egyre 
húzódott, majd az államosftással véglegessé vált a Levéltár jelenléte. 

Az ötvenes években több átalakftást is végeztek az épOleten. A körfolyosó 
épftése, a hátsó sekrestye lebontása és az ajtók, ablakok egysfkúsodása tehet 6 erre 
az id6re. Az épOletben még nem volt semmilyen közmIl, ezért alkalmatlan volt a 
levéltári anyagok huzamosabb ideig való tárolására. 1974 vége felé végre elfogadtak 
egy beépftési (átfogó átalakftási) tervet, de ez is csak rövid távra szólt volna. fgy a 
tényleges átalakftások csak ötletszerllen, egészen gátlástalanul, drasztikusan foly
tak le, hiszen a sOrg6s helyproblémák ideig-6ráig való megoldását szolgálták. 
Amikor úgy látszott, hogy semmilyen más, végleges megoldásra nem ny1lik le
het6ség, a FOvárosi Tanács a templomépOIetet hivatalosan is kiutaita a Levéltár 
részére, s lehetOvé tette, hogy a teljes átalakftás elkezd6djék. Ennek célja az lett 
volna, hogy egy közmllvesftett, speciális levéltári funkciók betöltésére alkalmas 
épOletet hozzanak létre. 

A BVTV kapta a feladatot a terv elkészftésére, ahol az építészek alternatfv 
tervet dolgoztak ki. Az egyik változat a kÖ'lponti tér teljes beépftését irányozta e16, ez 
eUen azonban tiltakoztak mindazok az épftészek:, akik értéknek tekintették a templo
mot, mint Molnár Farkas mllvét. A másik változat ennek a szemléletnek megfelel6en 
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olyan terv volt, amely a templomot meghagyta volna érintetlenül, a Levéltár új 
épületeit pedig a templom köré helyezte el. Végül is egy harmadik tervet fogadtak el, 
amit kompromisszumnak is felfoghatunk. Ennek célja az volt, hogy a levéltári céloknak 
mindenféle szempontból megfelel6, korszenl épületet hozzanak létre. A központi teret 
nem éprtették be, csak véglegesrtették a már korábbi átalakftásokat. A terv kivitelezése 
1979-ben kezd6dött meg. 

Az épület mai formájában mindenképpen méltatlan eredeti rendeltetéséhez, 
terv~ihez. Ráadásul a levéltári funkciÓkat sem tudja kielégl"töen betölteni. Megesett 
már a történelem folyamán, hogy templomból mulató (Randevu eszpresszó), mulatÓból 
templom ~rményi u. 28.) lett. 

És aki mindezt megálmodta, Majsai MÓr OFM atya? Vajon 6 hogyan élte túl 
nagy álmának szertef~ását, a befejezés el6tt állÓ, egyedülállÓ mil pusztulását? Giczy 
György, az Új Ember munkatársa 1986-OOn felkereste az akkor már ágyban fekv6, 95 
éves Mór atyát: 

A Márt(rok úti rendház egyik kis kertre néz6 szobájában fekszik, 
szentferenci denivel az arcán, ami akkor világosodik mosollyá, amikor a Szentföld 
jelentőségéről beszéL Jóval nehezebb az emlékek felidézése, amikor eseményekben 
gazdag életének egy-egy szakaszáról kérdezem. f... J Hét alkalommal járta be Jézus 
útjait, s innen ered a haJalmas, egész életét meghaJározó gondolat: a Magyar Szentföld 
létrehozása. { ... J 1942-tő11 O mellékoltár meg is valósult Ezekben az &ekben ott a 
Húvöoolgyben mi1ködött egy kápolna is, továbbá a Szentföldet ismertető múzeum 
és egy Szent Antalról elnevezett árvaMz. 

MegvalÓSult . 
a [szentföldi] bota- .. 
nikus kert, s né- · . 
hány ferences pap 
és testvér már az 
alaprtóval együtt 
kiköltözhetetl ide, 
ahol vasránapon
ként 2-3 ezer em· 

} . . " r 

ber is megfordult. t· ~~lljiii-f;. 
[ ... ] Egy évben har-
mincöt ezer zarán
dok végezte el itt a 
szentáldozást... 

1951-ben 
azonban vége sza
kadt mindennek. ... és a valóság (levéltári múhely) 
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Majsai atyát néhány 
társával együtt be
börtönözték. 
Kés6bb Ogyét a 
Gr6sz-perrel hoz
ták kapcsolatba. Ó 
maga azonban már 
nem emlékszik az 
ftélet indoklására, 
és arra sem, hogy 
pontosan hány évig 
kellett raboskod
nia .. 

Szinte ter
mészetes a kérdés, 
hogy most vajon 

Mór atya 95 éves korában akad-e olyan rend-
társa, aki újra neki

látna a "Magyar Szentföld" fölépftéséhez? A kérdésre sokáig csak mosolyog, 
naivitásomat latolgatva, majd fgy válaszol: - Aki nem ismeri a Szentföldet, hogyan 
folytassa? Én bejártam az egészet... és ez sok tanulmányt és szeretet kIván. Ott látni 
igazán, hogy mekkora az Úr Jézus élete ... Aki nem járt Olt, nem érti. Te már voltál 
a Szentföldön? 

Új Ember, 1986 

Utószó 

A Magyar Szentföld szerepel a visszakért egyházi ingatlanok listáján, -.de 
a lista végén, mert nem iskola, nem rendház ... Nem tudni, hogy a visszaadásokkal 
mikor jutnak a lista végére, vagy egyáltalán eljutnak-e .A remény azonban éltet 
bennO nket. A mai állapot pontos, mérnöki felmérése, dokumentáci6ja eikészOIt. 
Dolgozunk az eredeti állapot szerinti rekonstrukciós terven, és rövidesen elkészOl 
a Betlehemi barlang rekonstrukci6jának kiviteli terve és költségvetése. 

Foly tat juk! 

A Bibliában pontosan annyit találunk, 
amennyit keresünk benne: 

- nagyot is istenit, ha nagyot is istenit keresünk,· 
- fontosat is töninetit, ha fontosat is UJninetit keresünk,· 
- s egyáltalán semmit sem, ha semmit sem keresünk 

(Karl Banh) 
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IGE = BIBLIA 

A Biblia az Isten velünk megosztott Igéje 

Az Ige kezdetben volt. Az Ige nem csak a teremtés kezdetén volt, hanem a 
megváltás kezdetén, a megváltás folyamatának minden pillanatában ott volt. Az 
Isten elküldte Ábrahámot arra a földre, amelyet kijelölt számára. U gyanCgy elküldte 
Mózest, hogy szabadCtsa meg népét a rabságból. Amikor az angyal megjelent 
Máriának, Mária azt mondta: Legyen a te igéd szerint. 

Az apostolok és az egyház elindulásának kezdetén ott volt az IGE - és ott 
van a mi bels6 életünk kezdetén is. Ahogy a mi szívünkben jelen van az isteni Ige, 
annak története van: ez a mi megváltásunk története. 

E16ször is ez a legmélyebb boldogság forrása. Másodszor: bajainkban, 
problémáinkban ez az egyetlen biztos pont (a hív6 számára). És vannak helyzetek, 
amikor az isteni Ige btlneink megbánására sz61ft. 

Az egyik Cr6 Cgy beszél az Isten Igéjér61: Az Isten Igéje az ember szívébe 
beleköltözik. fgy mondja tovább: Akinek a szívében ott van az isteni Ige, abból 
fényesen világft, és benne, a szive mélyén rejt6zik. Aki sötétben jár, sötétje legmé
lyében ott van ez az isteni Ige, mint egyetlen fénypont, egyetlen sz6 vagy hang - ha 
a Biblián keresztül találkozott már Istennel. Ha Cgy olvassuk a Bibliát, akkor a 
Szentfrásnak nem csak a szépségét és az erejét fedezzük felleikOnkben: a Biblia 
er6t ad nekünk és lelkesedést, hogy elinduljunk. Mert az isteni Ige emberi nyelven, 
és végs6 célja a mi megváltásunk. 

Hogyan legyOnk egyOtt az Isten Igéjével? 

1. Keresni kell az Isten Igéjét. Sok szép könyvet olvasunk, mikor pihenni 
akarunk. Az olvasmányok örömet, pihenést adnak a szívnek, szellemnek, - és nem 
köteleznek semmire. Nem állftanak elénk semmiféle mértéket, kötelességet, me
lyet követni kellene. A Biblia egészen más. A Biblia néha nagyon nehéz követelmé
nyeket állft elénk. Csak akkor tudjuk igazán olvasni, ha szfvOnk mélye egészen 
nyitott. Mi nem azért olvassuk a Bibliát, hogy kellemes élményOnk legyen, hanem 
azért, mert az élet értelmét keressük benne. Isten Ámosz pr6fétán keresztOl sz61, 
hogy hallgassuk és kövessOk az 6 szavát, hogy megértsOk azt. "EI fog jönni a nap, 
amikor nem kenyérre leszünk éhesek és nem vízre leszünk szomjasak, hanem Jahve 
szavaira ... " (Ám 8,11-12). És Jézus: ,.Az ember nem csak kenyérrel él, hanem 
mindennel, ami az Isten ajkár61 jön." 
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2. Aki olvassa a Bibliát, annak meg kell értenie azt. Jézus kétszer is mondja, 
hogy akinek füle van, hallja meg. Természetesen nem csak fülre, hallásra van 
szükség, hanem be~ nyitottságra, hogy próbáljam megérteni, meghallani Isten 
szavát. Aki csak felületesen olvassa, annak hét pecséttel lezárt könyv marad. A 
felületes olvasás megakadályoz abban, hogy meghalljam, megértsem, hogy mi az 
Isten üzenete számomra. Nagyon fontos a teljes odafigyelés, a többszöri, egymás
utáni elolvasása annak a résznek, amelyet kiválasztottam. Jeremiás mondta, hogy 
amikor az Isten Igéje beléfolyt, akkor öröm áradt ki bel61e (Jer 15,60). 

3. Ahhoz, hogy megértsük Isten szavát, valakit61 tanulnunk kell. A Biblia 
egyik legcsodálatosabb része a CseI8,26kk, az etiópiai tiszt megtérésének története. 
Fülöp az angyaltól indftást kap, hogy hagyja el Jeruzsálemet, menjen délnek. 
Útközben találkozik egy zarándokkal, aki hazatér6ben van és Izajás könyvéb61 
olvas. Fülöp beszélget vele és megkérdezi t6le: Érted-e, amit olvasol? Az fgy 
válaszol: "Hogyan érteném? Ha valaki nem tanft engem, nem értem meg." FOlöp 
erre megmagyarázza a szöveg értelmét, és a végén a zarándok megtér és megke
resztelkedik. 

Fontos, hogy legyen valaki, aki a Biblia kezd6 olvasóját tanítja. Jézus 
megfgérte a Szentlelket, aki mindig vezetni fogja mindenkori apostalait, és az 
embereknek is megadja a lehet6séget, segftséget, amikor az szükséges. 

4. A Bibliát imádkozva olvassuk. Van, aki úgy tartja, hogy a Biblia csak az 
Isten létének és tanftásának a bizonyítéka. Ennél mélyebb a Biblia. A Biblia az Isten 
szeretetének a kifejezése, annak, hogy Ó teljesen átadja magát a világnak. ABibliát 
nem azért olvassuk, hogy tudományos érdekl6désünket kielégftsOk. A megváltást, 
a megszabadulást kapjuk a Biblia szavain keresztOl. fgy olvasuk ezt a Jn 8,32-ben. 

5. Engedelmeskedni kell az Isten szavának. Nagyon szép az Ószövetségben 
a kis Sámuel története. Lukácsnál pedig Mária és Márta története, ha nagyon 
figyelmesen és átimádkozva olvassuk; valamint a Jak 1,22: Ne csak hallgatói 
legyetek Isten szavának, hanem végrehajtói is. Amikor igazán meghalljuk Isten 
Igéjét, akkor szfvOnkben készség támad arra, hogy életOnkben megvalósftsuk azt. 
Jézus szeretetre tanft, s a kiindulópont mindig az, hogy Isten szeret minket el6ször, 
és mi szeretettel tartozunk neki. 

A Biblia egydülálló könyv. A jobb megértése nem mindig juttat el a jobb 
megélésre. A mi igazi, 6szinte elfogadásunk képes minket elvezetni arra, hogy egyre 
mélyebben és mélyebben értsük meg az Isten Igéjét, Szavát, Üzenetét. 

Isten üzenetének mélyebb megértése a Biblián kereszt!ll: nyitottság a 
Szentlélek befogadására. 

Sokszor a szentek jobban megértették az Isten Szavát, Igéjét, mint a 
teológusok, pl. Assziszi szt. Ferenc, Kis szt. Teréz, (Teréz anya). 

Egy Lelkigyakorlat nyomán - Horvay Mária 
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A Biblia - holnap 

A Biblia 
a holnap társadalmában 

DDr. Helmut Krötzl püspök 

3. Isten Szava az igehirdetésben 

,,Az igeliturgia, a lelkipásztori igehirdetés is egészséges táplálékot 
és szent er6t merít az írás Szavából" (Dei Verbum 24). Itt els6sorban a 
liturgia keretében mondott szentbeszédr61, a katekézisről és a keresztény 
tanítás különféle formáiról van szó. 

A homíliának kimagasló szerepe van az evangélizálásban. A szent
beszéd legyen egyszerű, világos, szóljon közvetlenül a hallgatókhoz és 
"gyökerezzék mélyen az Evangélium tanaiban". A szentbeszéd szerves 
része a liturgiának. ,,A liturgiában ugyanis Isten szól a népéhez, és 
Krisztus most is hirdeti az örömhfrt" (SC 33). Ez pedig azt jelenti, hogy 
a prédikálónak azt kell kifejtenie, amit Isten egykor közölni akart és ma 
is közölni akar népével. Erre azonban csak az képes, aki ismeri a szerző 
szándékát, aki tanulmányozza a szent szöveg szerzőjének korát, kultúrá
ját és kifejezési formáit, aki ismeri az írás szövegösszefüggéseit. Ez igen 
nagy igényt támaszt a prédikálóval szemben, akit igen fontos szolgálatára 
nem csak a felszentelése képesít, hanem ugyanúgy biblikus tudása, Isten 
Szavához fűződő egészen személyes viszonya, e Szó továbbadásával való 
törŐdése, az egész Egyház iránti felelőssége. "Jaj nekem, ha nem hirdetem 
az evangéliumot!" Ez a terhe a prédikálásnak, amelynek éppen az evan
gélium helyes magyarázata a vezérfonalát képezi. 

,,A katekézis mindig Isten Szavának élő forrásából merfti a tartal
mát." II. János Pál pápa ,,A mai katekézisről" szóló apostoli iratában 
kifejezetten a Dei Verbum konstitúció 24. pontjára hivatkozik. Nincs idő és 
mód, hogy itt kitérjünk a vallásoktatás szempontjaira, módszerére és szabá
lyaira. De szeretnék sfkra szállni a Bibliának a vaUásoktatásba való fokowt
tabb bevonásáért, amit ugyan minden tanuló megkap nagy általánosságban, 
de korántsem segftjük el6 számára megfelelő formában a Bibliával való 
közvetlen kapcsolatot, nem lobbant juk lángra szfvét Isten Szava iránt Már 
Szent Jeromos figyelmeztet: ,,Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri 
Krisztust" S ez a tanftóra és a tanulóra egyaránt vonatkolik. Ami a ,,keresz
tény oktatás" többi módjait illeti, a Dei Verbumról szólva csak általánosság
ban szeretnék mondani valamit a Biblia szerepér61 a felnŐttoktatásban. 
Tudok arról a kiváló munkáról, amelyet a bibliatanfolyamok különféle 
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fonnáiban végeznek. Ezek magas szinvonalon vezetnek be a Biblia ismeretébe, 
tanítják a Biblia használatát. Ha azonban Isten Slavának az Egyház életében 
és az egyén személyes vallási életében olyan nagy szerepe van, akkor valamilyen 
fokon mindenkinek meg kellene szereznie azokat az alapismereteket, amelyek 
nélkül eg)"cUtaIán nem érthetjük meg, amit Isten a Szentírás útján ma mondani 
akar nekünk. Ugyanakkor megtörtént a modem bibliatudmány egészen hiva
talos elismerése is; ezt - az egyház nevében tett korábbbi nyilatkolatokt61 
merőben eltér6en - éppen a Dei Verbum teljesen félreérthetetlenül rögzítette. 
E téren a felnőttek oktatásának nagy lehet6ségei volnának, de nagy a felelősség 
~. Annál inkább, mivel ma a Biblia iránt megnőtt érdeklődés gyakran tévútra 
jut a fundamentalista bibliamagyarázat révén. 

Milyen lesz a Biblia szerepe a holnap társadalmában? Hogy meny
nyire értik meg Isten Szavát s az mennyire válik a tettek rugójává, az főleg 
attól függ, hogy mi válik élelté a prédikációból és a katekézisb61. ,.Aki az 
írást ismeri, az ismeri Isten Szivét" - mondja Nagy Szent Gergely. Min
denkinek, aki az igehirdetésben működik, ezt kell felírnia íróasztala, 
irodája, katedrája fölé! 

A Biblia, a teológia és a Tanítóhivatal 

A ainat félreérthetetlenül kimondta, hogy Isten leírt Szava az 
alapja és forrása a teológiának, "suprema fidei regula", azaz a hit legfőbb 
zsinórmértéke, természetesen "una cum Sacra Traditione" (a Szentha
gyománnyal együtt). De Isten lefrt és áthagyományozott Szavának köte
lező érvényű magyarázata "kizárólag az Egyház eleven tanftóhivatalára 
van bfzva" (DV lD). Vajon ezzel ismét mindent kizárólag a Tanftóhfva
talra vezet ünk vissza, mintha ez volna egyedül "az alap", amelyen minden 
teológia nyugszik? Hadd tegyek itt igen röviden csak néhány megjegyzést, 
amelyek a Dei Verbumból adódnak. 

A teológia nem csupán a Szentfrás "örök alapján" áll, hanem 
belőle nyeri rendfthetetlen erejét (roboratur) és belőle ifjodik meg állan
dóan (iuvenescit). A papnevelésről szóló határozatban olvashatjuk, hogy 
"a Szentfrás az egész teológia lelke legyen" (OT 16), vagyis hogy legyen 
egyúttal a teológiának "döntő inspirálója" is. Ennek azonban szinte 
forradalmi jelentőségű következményei vannak. "Az eddigi dogmatikai 
kézikönyvekben a mindenkori egyházi tanftás képezte a tárgyalás alapját. 
Ezt követte egy szentírási és hagyományi igazolás, s ezután próbálták a 
témát teológiailag kidolgozni. Ha új kérdésekről volt szó, azok rend
szerint magából a rendszeres teológiai feldolgozásból, nem szentírási 
indfttatásból eredtek. Nos, a papnevelésről szóló határozat szerint a 
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dogmatikus teológiát úgy kell felépíteni, hogy először a Biblia tanítását 
ismertessék (ut ipsa themata biblica primum proponantur, OT 16). Ez 
azt jelenti, hogy a jövőben először a Bibliát kell önmagában tekinteni, 
átgondolni és megkérdezni, és csak azután kezdődhet a hagyomány kifej
tése, valamint a dogmatikai elemzés. Ezt J. Ratzinger fTta 1967-ben a Dei 
Verbum kommentárjában. 

De ismét nem csupán a Tanftóhivatal-e ~ amely az írást hitelesen 
magyarázza? A Dei Verbum nyomatékosan hangsúlyoml - és bizonyára 
elsőként a Tanítóhivatal által kiadon szövegek közül - a hivatal swlgálati 
jellegét a következők szerint: ,A Tanítóhivatal nincs fölötte az Isten S7avának, 
hanem swlgál annak, amennyiben csak azt tanftja, ami át van hagyományozva. 
Isteni parancs alapján, a Szentlélek vezetésével áhitatosan hallgatja, szentül 
őrzi, hűségesen kifejti; és amit Isten kinyilatkoztatásként, hogy higgyük, elénk 
ad, azt a hitnek ebből az egyetlen letéteményéből menti." (DV lD) Ez - amint 
J. Ratzinger mondja -lényeges előrelépés a Humani generis kijelentéseihez 
képest. Az ugyanis, egyébként IX. Piuszra hivatkozva, kifejtette, hogy ,.nyilván
wlóan hiba, ha a világot a homály~ból próbálj uk megmagyarázni, ami a 
szövegösszefüggés szerint azt akarja jelenteni, hogy nem S7..abad a tanítást az 
írásából magyarázni, hanem csak fordítva, a Hivatal tanftásából az írást Ilyen 
előzmény után a Tanftóhivatal swlgálói funkciójának nyomatékos kinyiMnf
tását örömmel kell fogadnunk, ugyanúgy, mint annak kimondását, hogy els6 
swlgálata a hallgatás, - hogy maga is ismételten rá van utalva a források fig}elő 
megértésére, awk egyre újabb megkérdezésére és átgondolására annak érde
kében, hogy helyesen tudja awkat magyarázni és megőrizni" Az egzegéták 
feladata pedig olyan tudományos előkészftő munka, amely alapot ad az Egyház 
(s ezen nyilvánvalóan a Tanftóhivatalt kell érteni) véleményének kiérlelésére. 
Ha ezt következetesen betartanánk, milyen sokat jelentene ez a jövőben a 
teológia és a Tanftóhivatal viswnyában, valamint abban, ahogyan a dogmatika 
a Bibliát kezeli. 

[Folytat juk] 

Fordltotta: Székely István 

A protestáns Bibliatársulatok statisztikája szerint a Biblia - legalébbis részlete
iben - 1978 nyelven látott napvilágol A teljes Biblia 322 nyelven jelent meg, az 
Újszövetség 758 nyelven, a Biblia egyes részeit további 898 nyelvre fordhották le. 
Legtöbb a blbliafordh6a Afrikában.! ott 566 nyelven Jelentek meg bibliaszövegek. Ezt 
követi Ázsia 490 fordh6aaal, majd Eszak-, Dél- és Közép Amerika 414-gyel. A Csend" 
6ce6ni térségben 321, Eur6pában 187 nyelven jelent meg a Szentlr6a. A Földön beszélt 
nyelvek száma a nyelvészek szerint J.6 ezer között van. (M. Kurfr) 
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Diákmise 

Beszédvázlatok 

Bárány Béla 

Húsvétvasárnap 

Eszköz: Egy szépen becsomagol t, masnival átkötött, 

feldfszftett csomag, melyet a hitoktató beszéd alatt mindenki szeme 

láttára Onnepélyesen kinyit - de az Ores. 

Beszédvázlat: 
Milyen sokszor voltunk mi is fgy! Vártunk valamit, el~re örtJltOnk valami

nek, és aztán semmi se lett bel~le. Csalódnunk kellett, mint most, ebben az esetben. 

De fordftva is történhet: semmi kOlönöset nem várunk, és megtörténik a 
"csoda", egy hihetetlennek tlln~ esemény. (Példát lehet felhozni a gyerekek éle
tétxll.) 

Valami hasonló történt azokkal az emberekkel is, akik Jézushoz tartoztak. Töle 
valami rendkfví11i dolgot vártak és csalódniuk kellett Jézus a kereszten gonosztevök 
között halt meg. Azt hitték, hogy Isten cserbenhagyta Jézust is, öket ~. 

Az asszonyok az O res sfr láttán megtudják az igazságot az angyaloktÓl. Isten 
teljesen más, mint mi emberek. Ma is. PI. valaki súlyos betegségbe esik. Nem szidja 
Istent, hanem képes még betegségében is felvidftani másokat. Húsvétkor mindig 
valami ilyesmi történik: egy kilátástalan helyzet jóra fordul. 

A feltámadott Jézussal ott találkozunk, ahol egyáltalán nem várnánk, mert 
az Úr minenOtt ott van, ahol a reményt még nem adták fel, ahol az emberek ismét 
szeretettel fordulnak egymás felé. 

Rejtvény: r.================:::::;, 

... fel a kezekkel! h 
(L nélkül) ÁSD 

Megfejtés: Húsvét lényege!fegy szó] 
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Diákmise 

Húsvét 2. vasárnapja 

Beszédvázlat (beszélgetés a gyerekekkeI): 
Képzeld el, hogy hazamész. Anya azt mondja: Képzeld, itt járt a hitoktató 

atya. Eljött, hogy felköszöntsön a névnapodon. Szivesen találkozott volna veled. -
Mit gondolnátok err61? (Talán bosszankodnál, hogy miért nem voltál itthon. - De 
lehet, hogy kételkednél benne, hogy valóban jártam-e nálatok?) 

Az evangéliumban egészen másképpen történtek a dolgok. Ki jött az 
apostolokhoz? - Ki nem volt velilk? Miért nem hitt Tamás? 

A hitoktató atya másodszor is eljön hozzátok. Meghallotta, hogy szomorú 
voltál az elmaradt találkozás miatt, vagy bosszankodtál, amiért nem tartózkodtál 
otthon,fgy csak MIATTAD jön el. Örillsz ennek és meghat6dsz. 

Valami hasonló történt az evangéliumban is, amikor Jézus másodszor 
jelent meg apostolai körében Tamás miatt. 

Rejtvény: 

ÉN URAM ... (Ki mondta?) 

BOLDOGOK, AKIK NEM LÁTNAK .. 
(Ki mondta?) 

Egészftsd ki a mondatokat, és frd oda, 
hogy ki mondta! 

Húsvét 3. vasárnapja 

Eszköz: egy akvárium, halakkal 

Beszédvázlat: 
A hal a keresztények titkos jele. A hal görög nevének betllire, azok jelen

tésére utal: Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó. 
Jézus a HAL, a mi MegváltÓnk. 
A déltengeri halaknak mindig ugyanolyan MmérsékJetre, melegre van 

szOkségÜk, kÜlönben tönkremennek, elpusztulnak. Vigyáznunk kell, hogy a Jézus 
iránti szeretetÜnk ne hagyjon alább. 
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Diákmise 

Víz nélkül nem tudnak élni a halak, mert beszárad nak kopoltyúik, amelyek
kellélegeznek. Nekünk is megfelel6 környezetre van szükségünk, hogy testileg-lel
kileg épek legyünk. 

A halak közÖSSégben élnek, nagy családokban. fgy figyelmeztethetik egy
mást a veszélyre. Mi is minden vasárnap megéljük közÖSSégünket itt a templomban. 

Rejtvény: 

MIN 
D VER (más szóval) + T 

Feltámadása után Jézus nem csak egyhelyen, 
hanem ... .............. jelen van. 

A rejtvényeket kel/6 számban sokszorosít juk és a diákmisén kiosztjuk. 
A következ6 vasárnap megfejtéssel együtt összeszedjük. Id6szakonként jutal
mazzuk a legjobbakat. (Jó eszköz a figyelemfelkeltésre, az el/emJrzésre, az 
aktivizálásra. ) 
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Bibliai Album 
JÉZUS NYOMÁBAN 

I. rész 

sok, hasznos információval 
144 beragasztható színes képpel 
a Szentföldről és Jézus életéből 

Ára: 10Ft (album) 
matricás tasakok (6 kép) 25 Ft 

Az album és a teljes képsorozat 
100 Ft kedvezménnyel (450 Ft-ért) 

kapható és megrendelhető: 

Szent Jeromos BIbIlakOzpont 
1063 Budapest, Teréz krt. 28. I. em. 6. 



Társulatunk 

Társulatunk 

Bibliaközpont 
Társulatunk életében újabb döntl'J nap érkezett el február l-én, amikor sikerült 

megvásárolnunk egy Teréz körúti lakást központi irodahelyiség számára. Az eL1;6 
emeleti lakás 46 012, másfél swbás, mellékhelyiségekkel. A kisebb swba lesz az 
elárúsftóhely, a nagyobbat összejöveteli és tanáC8teremnek fogjuk használni (kb. 30-40 
személy befogadására alkalmas). Telefonvonallal együtt vettOk át (132-22-60),-1Jl(É 
abban reménykedünk, hogy a P~ta nem fogja elvenni. 

Önkéntes és fizetett munkatársaink mindent megtettek azért, hogy végre 
önálló irodánk lehessen. Külföldrl'J1 is kaptunk némi segítséget De a legtöbbet tagtár
sainknak és jótev6inknek k~zönhetjük, akik a kevésb61 is önzetlenOl adtak és adnak, 
hogy megteremthessOk apostolkodásunk alapvetl'J feltételeit 

Kedves Tagtársaink és Jótevl'Jink! Fogadják őszinte köszönetünket, hogy a 
bibliaapostolság szent ügyét szívükön viselik, és ezt a csodálatos lehetőséget meg
teremtették a közös munka számára. 

Kérem Mindannyiukat, látogassák meg Bibliaközpontunkat (1066 Bp. Te
réz krt. 28.1. em. 6.; nyitva kedden és C8ütörtökön 9-17 -ig)! Tekintsék otthonuknak, 
amint az ügyet is sajátjuknak tekintik! 

Kisebb átalakftásokra, festésre-mázolásra szükség van, és ezek folyamatban 
is vannak - amennyire Társulatunk maradék pénzéb61 telik. Mindez a szükséges 
berendezésekkel együtt néhány százezer forintba fog kerülni. Ha tehát valaki 
segfteni tud még, forint jai beépülnek Társulatunk közös otthonába. 

Munkatársaink 
Jelenleg három fizetett munkatársunk van (fél állásban) és egy szervezl'Jnk 

(társadalmi munkában). ABibliaközpont vezetl'Jjét, Pantó Esztert többen ismerik 
személyesen vagy levelezés útján. Két munkatársával lelkesen végzi munkáját. 

Nagy örömOnkre Székely István szervezl'J munkatársunk sikerrel fáradozik 
azon, hogy kiépOljenek egyházmegyei központ jaink, egyházmegyei koordinátorok 
vezetésével. 

Folyóiratunk 

A Jerom~ fOzetek 7. számát adhat juk most Tagtársaink és Olvasóink 
kezébe. Bízunk abban, hogy sikerOl hasznos frásokkal segítségére lenni a hitokta
tóknak, lelkipásztoroknak és minden kedves Olvasónknak. - Sajn~, a nyomdai 
költség 66%-kal megmelkedett (az ell'Jfizetési összeg ezt már nem fedezi). Nagy 
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Társulatunk 

segftséget jelentene, ha Olvas6ink, Tagtársaink segCtségével sikerülne többet eladni 
bel6le. 

Mindez persze érvényes egyéb kiadványai nkra is. A Bibliai Atlaszt, képes
lapjainkat, szórólapjainkat és az A1apCtvány-csekkeket továbbra is bizalommal 
ajánljuk terjesztésre. Reméljük, Bibliai Képes Albumunk, amelyet a Dominó 
Kft-vel közös kiadásban adtunk ki, megnyerte mindazok tetszését, akik megrendel
ték. Ha elkel az 50 OOO példány, a folytatását is ki fogjuk adni. 

Középeurópai regionális értekezlet 

A hat középeurópai és a három keleteurópai (- köztük természetesen a 
magyar -) bibliaközpont igazgatója márc. 10-én tartotta ezévi e1s6 megbeszélését. 
A Katolikus Bibliaszövetség ezen (közép- és keleteurópai) régiójának az ausztriai 
K10stemeuburgban lesz központi irodája, ahonnan a közös dolgokat, a támogatott 
kezdeményezések ügyeit intézik. - Az igazgatói konferencia legfontosabb témája 
az volt, hogy a központi iroda költségeit hogyan lehet majd el6teremteni. 

Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páratlan pénte
kein du. 5-6-ig, Bp. VIII., Mária u. 20] imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jótev6nk és Olva
sónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe 
a közös imába. - A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfoghatóan tapasz
taljuk. Az alakulás óta eltelt id6 alatt óvatos reményeinket messze túlhaladva sok 
segftséget kaptunk, és sok mindent tehettü nk a Szentírás-központO keresztényélet 
terjedése, fejlódése érdekében. 

Kérem, emlékezzenek meg imáikban halottainkról: Vajk Alajos plébános, 
Kelemen Vendel, Káplár László. 

• •• 

Az a támogató együttmllködés, amely megnyilvánul Társulatunk tagjai és 
Füzetünk olvasói részér61levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segftség, ima, tagdfj, 
adomány és még sok más formában - igen nagy örOmmel tOlt el, és ezúton is 
szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevében szfvb61 megköszönni. 

Tarjányi Béla 
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Jószolgálat 

SZENTfRÁS ALAPfTVÁNY 
a katolikus bibliaapostolság támogatására 

1063 Bp. Szív u. 51. sz. 

*** 
Számla: 510-046528-1 

OTP KOrOndi kOrzeti fiók 
1378 Budapest 64. Pf. 14. 

A Szentírás Alapítvány célkitúzései: 

a Szentírás olcsó kiadásai nak támogatása 
a készülő új bibliafordítás támogatása, 

rászorulóktól és a külföldi magyarlakta területekről érkező 
megrendelések (Szentírás, Jeromos füzetek, biblikus 

segédkönyvek) ajándékként való teljesítése 
a közelmúltban vásárolt Bibliaközpontunkban 

irodánk felszerelése 

Minden nagylelkű támogatást hálásan fogadunk! 

Új katolikus bibliafordítás 

Társulatunk 1991. januárjában beadványban fordult a Magyar PüspOki 
Karhoz, jelezve, hogy nagyon id6szenl már egy új katolikus bibliafordftás készítése 
az eredeti héber, görög, stb. szövegek alapján. 

A Püspöki Kar 1991. júniusában megtárgyalta beadványunkat, a 
kezdeményezést elismeréssel fogadta, és létrehozta 8 PüspOki Kar Bibliafordftó 
Bizottságát. A Bibliafordftó Bizottság püspök~lnöke dr. Pápai Lajos gy6ri 
megyéspüspök, szakmai vezet6je pedig dr. Rózsa Huba, az ószövetségi 
szentfrástudomány tanára. 

A Bizottság 1992. február 21-én megtartotta els6 ülését. A bizottság tagjai 
egyeztették 8 fordftás általános szempontjait, megkezdték a tulajdonnevek és az 
alapvet6 bibliai fogalmak fordftásának el6zetes összehangolását. A fordítás 
el6reláthatólag 5-6 év alatt fog elkészülni. 

31 



Jószolgálat 

Megjelent 

az Opálény-Balázs féle Újszövetségi szövegmutató szótár (konkordancia) 
második kiadása bibliapap(ron, változatlan áron (400.- Ft) 

az Araoyvirág cfmll, közkedvelt kiadványunk (mesék feln6tteknek, 
gyerekeknek) els6 kiadása elfogyott. Megrendel6ink szives tOreimét kérjük: 
Húsvét táján készül el a második kiadás. Sajnos, ennél a kiadványnál az eddigi árat 
nem tudjuk tartani. Új ára: 160.- Ft. 

Szeretettel ajánljuk: 

ÚT, IGAZSÁG, ÉLET - Ingyenes katolikus missziós folyóirat 
Szétosztásra, terjesztésre ingyenesen megrendelhető. 
Cím: Felsmann József2092 Budakeszi, Postafiók 21 

MOZDUL A FÖLD - A Katolikus Népfőiskolai Szövetség 
kéthetente megjelenő újsága - Ára: 20 Ft [egész évre 480.- Ft] 
Clm: 1126 Bp. Nagy Jenő u. 5. sz. 

ZÁSZLÓNK - A Regnum Marianum havonta megjelenő lapja 
fiatalok számára - Ára: 35 Ft [egész évre 450 Ft] 
Clm: 1036 Bp. Kórház u. 37. sz. 

HITÉLET - Katolikus családi folyóirat - Ára: 60 Ft (éves ek'lfizetés 660 Ft) 
am: Agapé Kft, 6725 Szeged, Mátyás tér 26 

Dr. Jakubinyi György: MÁTÉ EVANGÉLIUMA 
Az új magyar kommentársorozat első kötete. 
Szent István Társulat, 1991 - Ára: 290.- Ft 

Gyürki László: A BIBLIA FÖLDJÉN - Szentföldi útikalauz 
Sz. G. E. K, 1990 - Ára: 160.- Ft 

IGELITURGIKUS NAPTÁR 1992 - Könyvszolgálal, Pannonhalma 
[Előjegyzési zsebnaptár a napi szentlrási olvasmányok 
lelőhelyeivel, minden napra egy igével] - Ára: 29.- Ft 

SZINES KÉPES LAPO K, KÖNYVJELZÓK szentírási idézetekkel 
a Szentírás Alapítvány kiadásában 
Ára: 9.50 ill. 5.50 Ft (10 db.: 75 ill. 40.- Ft] 
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Ajánlatunk 

Újszövetségi Szentírás - 12. kiadás ......... .. . 
Bibliai Képes Album 144 beragasztható képpel 

(teljes készlet, kedvezményesen) ......... . 
Kis Bibliai Atlasz ................... .. . 
Igeliturgikus naptár 1992 ................. . 
Opálény-Balázs: Újszövetségi szövegmutató szótár ... . 

(Hasznos segMeszköz szentírási szavak, kife

jezések előfordulási helyeinek kikereséséhez.) 
Jeromos mzetek 1-6. szám ................ . 
Képeslapok szentírási szöveggel (lev. lap 5 féle) .... . 
Könyvjelző (8 féle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Az Aranyvirág (mesék kicsiknek és nagyoknak) .... . 
Die goldene D1ume (mesék német nyelven) ...... . 
Példabeszédek (bibliaórák) ................ . 
Csodák (bibliaórák) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
J. Vanier, Találkozom Jézussal ............. . 
LOGOSZ (bibliai társasjáték 6 éves kortól) ...... . 

MISSZIÓ (Pál apostol élete - társasjáték) ....... . 

A fenti kiadványok megrendelhetők 
a következő eimen: 

Szent Jeromos Bibliatársulat 
BIBL~KÖZPONT 

1066 Budapest 
Teréz krt. 28. I. em. 6. 

Terjesztőinknek a kiadványok árából 
(átlag 20%) kedvezményt adunk! 

Kiadványok 

175,- Ft 

450,- Ft 
248,- Ft 
29,- Ft 

400,- Ft 

160,- Ft 
9,5 Ft 
5,5 Ft 

160,- Ft 
50,- Ft 

200,- Ft 
200,- Ft 
100,- Ft 
499,- Ft 
300,- Ft 
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Ajánlás 

Bibliaolvasás 

A Szentírásban az Isten szól hozzánk emberi szavakkal. Isteni és 
emberi vonásai vannak a Szentírásnak. Miként az Úr Jézusban 
valóságos Isten és valóságos ember van, úgy a Szentírásban is az Isten 
igéje az emberi szavaknak testébenjelenik meg. Az Anyaszentegyhá
zat pedig azzal a küldetéssel ruházza fel Krisztus, hogy ebből az igéből 
éljen és ennek az igének erejével tartsa egyben a híveket, akik 
hallgatják Isten igéit és megőrzik azt. A Szentírás nem állhat meg az 
Anyaszentegyház nélkül. Az Anyaszentegyház magáénak tartja a 
Szentírást, de hirdeti, hogy egyedül nem elégséges, hanem az Egyház 
élő hagyományaiban lesz a mi számunkra az Isten élő igéje, amely 
bennünket megújhodott egységbe foglal. 

Azt azonban hangsúlyozottan kell hirdetn ünk, hogy az Anya
szentegyház tanításának a Szentírás és a Szenthagyomány a lelke. 
És amikor a Szentírás olvasására akarunk buzdítani Benneteket, 
akkor rá kell mutatnunk, hogy az Isten igéjének kegyelemközvetítő 
ereje van. 

A Magyar Püspöki Kar 
közös pásztorlevele, részlet 

1965. jan. 25. 
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Csendes percek 

.. 
Ot kenyér 

"Van itt egy fiú öt árpa kenyérrel" (Jn 6,9) 

Ötezren 
öt kenyéren, 
éhség, 
készség, 
nyitottság, 
reménység. 
Ötezren 
öt kenyéren: 
Megjelenít, 
elevenít, 
hálaadás, 
átváltozás, 
áldozat, 
megemlékezés. 
Ötezren 
új kenyéren: 
újra adja, 
újra nyújtja. 
Szent este, 
szent Teste, 
Szent Vére 
egyesít, 
boldogít, 
táplál, 
lelkesít, 
Ötezren 
öt kenyéren. 

-Jézus szólt: "Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. 
Aki e keny~rből eszik, örökké él" (Jn 6,51). 

[Ecsedy Tamás] 
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Csendes percek 

Bizalom 

Hinni annyit tesz, mint hinni Isten végtelen szeretetében, hogy 
maradéktalanul, teljesen Rá bízzuk magunkat. A.búnbeeséskor ezt a 
feltétel nélküli bizalmat vesztettük el, nem hiszünk többé abban, hogy 
amit az Isten akar nekünk, az jó. Mi magunk akaIjuk tudni és 
eldönteni, mi a jó és mi a rossz nekünk, és aszerint cselekszünk. Ez 
a jó és rossz tudásának fája, melynek tetszetős gyümölcsét leszakí
tottuk, de amelynek édessége megkeseredett a szánkban. Ezért kell 
félnünk a haláltól is, mert nem látjuk, mijön azután, s mivel az Isten 
szeretetében nem hiszünk többé, hogy jót ad nekünk, hát rettegünk 
és félünk, hogy mi vár ránk a foldi lét után. Jézus a megváltásban 
újra visszaadta nekünk ennek a hitnek és feltétel nélküli bizalomnak 
a lehetőségét. Semmi mást nem akart nekünk mondani Isten Jézus 
által, mint hogy minden emberi képzeletet felülmúlóan szeret ben
nünket. "Nézd, ami a legdrágább nekem, azt adom érted. Hidd már 
el végre, hogy szeretlek!" Amelyik vallás nem tud erről a szeretetről, 
az nem tud semmit. 

Mi pedig a saját kincseskamránkat fosztogat juk, mert nem tudjuk 
többé, hogy az Isten szeretetből nekünk adta a világot. 

Jézus az Isten irantunk való szeretetének a szava, a Szó, mely 
számunkra ezt a szeretetet kimondja. Az Ó egész lénye, mindenestül 
a Szó, mely újra kigyújtja az isteni szeretet világosságát számunkra. 
Ez az a soha nem volt örömhír. Az összes többi, amiről az evangéliu
mok beszélnek, már mind benne volt az Írásokban (a különböző 
tanítások, stb.). 

* * * * * 

A tettek értelmét vagy hiábavalóságát nem az eredményességük 
adja meg, hanem a szeretet mértéke, amellyel tettük. A látszólag 
eredményes dolgok is tökéletesen értelmetlenek szeretet nélkül, csak 
a pillanatnak szólnak, nam maradandóak. És a pillanatnyilag hiába
valónak látszó tetteke t is maradandóvá teheti a szeretet. 
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Szólnom kell 

Kell, hogy mindenféle lehetséges 
Módon beszéljek Rólad, 
És akarok is minden lehetséges 
Módon beszélni Rólad. 
A Te szereteted úgy megragadott engem, 
Hogy egy nyelv kevés, hogy szóljak róla. 

Rólad beszélek a képek nyelvén, 
~ólad beszélek a zene nyelvén, 
Es Rólad beszélek szavaimmal. 

Mindez nem művészet: 
Egy csecsemő gi,igyögései csupán, 
Aki még egész lényével mondja ki örömét. 
Nem egyéb, mint a csecsemő örömteli kapálódzása, 
Mosolya, hangocskái. 

Mindenféle lehetséges módon 
Beszélnem kell Rólad: 
Ha csak úgy tudok, mint a csecsemő, 
Akkor úgy, mint a csecsemő. 

Csak a magam nyelvén szólhatok, 
A magam kicsiségében és egyszerűségében. 

A szólás ereje 
Nem a forma tökéletességében van, 
Hanem ha a szív bősége 
Nyer formát zenében, képben, szóban. 

[Hava} 



Kisgyermekek keresztsége 
a Bibliában? 

Írásmagyarázat 

Fundamentalista· és katolikus szentírásértelmezés 

Kovács Gábor 

1895-ben az Egyesült Államokban különbözó protestáns felekezetek
hez tartozó keresztények öt pontban állapodtak meg, mint a hiteles 
krisztusi hit fundamentumaiban, szemben a modernista áramlatokkal. 
Az öt pont: a Biblia tévedhetetlensége, Jézus istensége, Urunk szűzi szü
letése, a kereszten szerzett megváltás, Krisztus testi föltámadása és 
eljövetele. A "fundamentalizmus" katolikus szemmel nézve lényegében 
egészséges tendencia, a hit természetfölötti tartalmának védelme a racio
nalizmus támadásaitól. 

Tényleges megvalósulásában azonban a fundamentalizmus túl szűk 
világba vezet. A Szentírás sugalmazottsága a fundamentalisták számára 
a betűszerinti magyarázat jogosultságát jelenti. Tágabb értelemben fun
damentalista szentírásértelmezésról beszélünk mindig, amikor a Biblia 
egy-egy szövegének jelentését nagyobb összefüggések elhanyagolásával 
egyszerűen a kimondott szavak értelméböl igyekeznek kiolvasni. Ez az 
értelmezési mód különösen a szabadegyházakra jellemzó. 

Konkrét példa többet mond. Derek Prince A kereszténység hat alapta
nUása c. művének 2. kötete (Hit Gyülekezete, 1989) bizonyítani próbálja 
a legtöbb szabadegyház közös tanítását, mely szerint a csecsemók nem 
alkalmasak a keresztségre, mert nem tudják teljesíteni a keresztség felté
teleit: hit, megtérés, stb. Foglalkozik azzal az ellenvetéssel is, hogy magá
ban a Bibliában is elöfordul: valaki megkeresztelkedik egész házanépével 
együtt (Kornéliusz, a filippi börtönór). <Biblián kivüli érvek a fundamen
talista számára nem léteznek!) Válasza sajátos és a fundamentalista ész
járásra jellemzó: "bebizonyítja ", hogy sem Koméliusz, sem a filippi 
börtönőr házanépében nem voltak csecsemők (33-35. o.>. 

Persze a Szentírás direkt módon nem beszél arról, hogy a két család
ban milyen korú gyermekek akadtak. Prince bizonyítása ezért indirekt: 
egyik háznépben sem fordul h at tak eló értelmüket még nem használó 
gyermekek, mert a Biblia állítása szerint "mindnyájan" értelmes tevé-
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kenységet folytattak. Kornéliusz például így beszél: "Mindnyájan itt ál
lunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk, amire neked az Isten meg
bízást adott" (Csel 10;33). A filippi börtönőrről pedig azt olvassuk, hogy 
Pál és Szilás "hirdették neki és egész háza népének az Isten szavát" 
(Csel 16,32), s hogy "örült egész háza népével, hogy az Isten híve lett" 
(16,34). Ugyebár, csecsemők nem hallgathatták meg Pétert, cse
csemőknek nem hirdethette Pál az Isten szavát, csecsemők nem lehettek 
Isten hívei, mert mindez értelmes tevékenységet tételez fól?! Ha tehát 
"mindnyájan hallgatták Isten szavát, az "egész" háznépnek hirdették az 
igét és az "egész" háznép örült, hogy Isten híve lett, akkor abban a ház
népben nem voltak csecsemők. így, amikor az egész háznépet megkeresz
telték, nem kereszteltek személyes hitre és elkötelezettségre még 
képtelen kisgyermekeket. 

Ez a logika félelmetesen precíz, csak éppen ... Az elfogulatlan olvasó, 
ha nem is tudja érzéseit szavakba önteni, önkéntelenül érzékel valami 
mesterkéltséget Prince bibliamagyarázatában. Tegyük föl egy pillanatra, 
hogy voltak csecsemők Kornéliusz és a filippi börtönőr családjában, ami
kor ott az evangéliumot hirdették; ebben az esetben Prince szerint a 
szövegben ezt kellene olvasnunk: "Mindnyájan itt állunk az Isten színe 
előtt - a csecsemők kivételével -, hogy meghallgassuk, amire neked az Is
ten megbízást adott," illetve: "Hirdették neki és - a csecsemők kivételével 
- egész háza népének az Isten szavát." De ki beszél így? A sugalmazás 
áthatja a Szentírás szövegét, de nem változtatja meg az emberi beszéd 
természetét. Márpedig a beszéd természetéhez tartozik, hogy a magától 
értődőt kimondatlanul hozzáérti a szöveghez. Azt mondjuk például: "La
jos jött be az ajtón. Nem így fogalmazunk: "A sarkai körül elfordult ajtó 
által szabadon hagyott nyíláson bejött Lajos, a rajta lévő ruhadarabokkal 
és cipóvel együtt. A szóbanforgó bibliai mondatokban maga a szöveg ér
telme zárja ki, hogy az állítás a csecsemókre is vonatkozzék, minden kü
lön szóvátétel nélkül. Vagyis: "a csecsemők kivételével" megszorítás, bár 
nincs a szövegben, jelen van a "kimondatlanul hozzáértett magától 
értődőben", és eleve korlátozza a "mindnyájan" és az "egész" szavak je
lentését. Azok használatából így nem derül ki, hogy a kérdéses családok
nak voltak-e akkor csecsemői. A kérdés nyitva marad. 

A "kimondatlanul hozzáértett magától értődő" nem valami belema
gyarázás, hanem az emberi nyelv mivoltához tartozó, szükségszerű és ki 
nem küszöbölhető jelenség. Amit látunk, mindig egy adott láthatáron be
lül jelenik meg. Lehúzott redőnyú szobámban láthatárom a falakig ter-
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jed, a kerti fákat már nem látom. Ha fólhúzom a redőnyt, látom a fákat; 
ha kimegyek a kertbe, távolabbi fák és házak is a horizontomon belül 
kerülnek; méginkább kitárul a látóhatár egy hegy csúcsáról. Van szelle
mi látóhatár is. Egy kijelentés mindig egy bizonyos szellemi horizonton 
belül bír jelentéssel; a horizont korlátoz, értelmez, meghatároz. A látha
talan ember c. Chesterton-novellában a rejtélyes bűnesetek fólderítője, 
Brown atya így beszél: "Észrevették már, hogy az emberek soha nem 
arra válaszolnak, amit mondunk? Arra válaszolnak, amit gondolunk, 
vagy amiről úgy vélik, hogy azt gondoljuk. Ha például egy úrhölgy azt 
kérdezi a másiktól egy vidéki kastélyban: - Lakik valaki nálatok? -, a 
megkérdezett nem válaszolja: - Igen, a komornyik, a három inas, a szoba
lány és így tovább -, holott a szobalány talán éppen a szobában van, és a 
komornyik ott áll a széke mögött. Azt mondja: - Senki sem lakik ná
lunk -, értve: senki olyan, akire te gondolsz. De gondoljuk el, hogy egy 
járványt vizsgáló orvos teszi fól a kérdést: - Ki lakik Önö nknél? -, ebben 
az esetben már eszébe jut az úrhölgynek a komornyik, a szobalány és a 
többi. A nyelvet így használjuk; egy kérdésre sose kapunk betűszerinti 
választ, még ha igaz választ kapunk is." A novellában a levélhordó a 
gyilkos; hárman is látták bemenni az áldozat házába és kijönni onnan (a 
leveles zsákba rejtett hullával), de egyik megfigyelő se gondolta, hogy a 
postást említenie kellene. A történet ugyan épp olyan valószínűtlen, mint 
amilyen szellemes, de Brown atya megállapítása a nyelv természetéről -
telitalálat. Egy mondatból mindig azt olvassuk ki, amit aktuális megérté
si horizontunk lehetővé tesz. 

Az elfogulatlan olvasó magától értődőnek tartja, hogy csecsemők nem 
hallgatnak prédikációt, ezt nem szükséges számára külön jelezni. De mi 
történik akkor, ha az olvasó szellemi horizont ja korlátozott? Teszem azt, 
a csecsemő-keresztség kérdésében. Ha valaki látott pogány életű keresz
tényeket, vagy találkozott egy ritualizmusba merült, evangéliumot nem 
élő pappal, kialakulhat benne az a gondolat, hogy a kisgyermekek meg
keresztelése üres, haszontalan szertartás. Hát még ha van tapasztalata a 
szívből megtért, élő hitre jutott felnőtt Istennel való találkozásának fól
kavaró élményéről! Mi történik, ha valakiben megszületik a 
meggyőződés, hogy szubjektív hitélmény nélkül a keresztség objektív té
nye nem használ semmit? Hogy - mint Derek Prince mondja - a kereszt
ség csak "annak a belső változásnak a külső pecsétje vagy megerősítése, 
ami a megtérés által már megtörtént (im. 29.0.l? Az ilyen ember szellemi 
horizont ja lezárul a kisgyermek-keresztelés előtt. Individualista agyába 
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nem fér többé a gondolat, hogy egy "háznép, egy család közösségként 
fogadhatja az isteni életet - a felnőttek felnőtt módján, a gyermekek 
gyermek módján, a csecsemők csecsemő módján. Azt a tényt, hogy a 
Szentírás - amint az kétségtelen - hitet és megtérést kíván a keresztség
hez, döntő érvnek tekinti a csecsemő-keresztség ellen (pedig a tudatos 
döntés követelménye - ismét csak "kimondatlanul hozzáértett magától 
értódéssel" - kizárólag döntésre képes, eszét használó emberrel szemben 
támasztható, a csecsemők sorsáról tehát az idevágó szövegek nem mon
danak semmit). Ha pedig fölmerül a gondolat, hogy Kornéliusz és a filip
pi börtönőr házában talán csecsemőket is megkereszteltek, ez 
elviselhetetlen számára. Addig keres ellene érvet, amig nem talál; az elle
nérvekre pedig süket marad. 

Ez a jelenség a megértési horizont korlátozása, más néven: az ~ 
kk. A fundamentalisták azt gondolják, hogy mindenben a Szentírás sze
rint gondolkodnak, pedig Biblián kívüli prekoncepciók vezérlik őket. A 
szabadegyházak elfordulása a népegyháztól eleve beszűkíti írásértelmezé
sük láthatárát. Láthatjuk a régi disztichon igazságát a Szentírással kap
csolatban: 

Hic liber est, in quo quaerit sua dogma ta quisque, 
invenit et parit~r dogma ta quisque sua. 

Magyarul: "Ez a könyv, amelyben mindenki a saját dogmáit keresi, és 
meg is találja benne mindenki saját dogmáit." Megtalálja, mert előítéletei 
behatárolják megértési horizont ját. Az előítéletek föladásához alázat 
szükséges, és ritka az alázatos ember. 

Mit tegyünk hát? Talán ne is tápláljunk reményt a Biblia helyes ér
telmezésére? Hiszen mindannyiunk megértési horizont ja korlátozott! Va
ló igaz; de létezik egy korlátlan horizont is. Ez nem a miénk, hanem a 
Szenléleké. "Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, 
amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta 
Isten a Lélek által" (1 Kor 2,9-10l. Az Isten mélységeit fürkésző Lélek 
nemcsak a Szentírás fószerzője, hanem az egyház megértési horizont já
nak őre is: "Ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra" (Jn 16,13l. Ha 
nem értek egy könyvet, elolvashatom ugyanannak a szerzőnek másik 
művét is, hogy tisztábban lássak: nos, a Szentírás mellett az Egyház 
szent Hagyománya is a Szentlélek alkotása. S ha még mindig bizonyta
lanságban volnék, megkérdezhetem személyesen a szerzőt, hogyan értet
te ezt vagy azt a kijelentését: nos, az Egyház Tanítóhivatalán keresztül 
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(ami nem valami római hivatal, hanem a pápa és a vele egyesült püspö
kök tanító funkciója) személyesen a Szentlélek beszél. "A Szentlélek is, 
mi is úgy láttuk jónak ... " - határoz az apostoli zsinat, amikor vitás kér
dés merül fól az evangélium értelmezésében (Csel 15,28). Az egyes hívő 
nem tévedhetetlen, de az Egyháznak a pápa és a vele egyesült püspökök 
vezetése alatt álló közösségét Ji tévedhetelen Szentlélek irányítja. Képte
lenség, hogy ez a közösség évszázadokra eltévelyedett volna a Biblia he
lyes értelmezésétől (és csak most, egyes kisebb csoportok találnának 
vissza a helyes útra), például olyan alapvető kérdésben, mint a gyermek
keresztség. Isten Lelke nem ment aludni. Hútlenség és bún akad a Péter 
sziklájára épített Egyházban elég, de ugyanakkor "az alvilág kapui sem 
vesznek rajta erőt" (Mt 16,18). 

A csecsemőkeresztség kérdésében az apostoli gyakorlatra vonatkozó 
lelőhelyek (Csel 10,24-11,14; 16,14-15; 16,32-34; 18,8; 1 Kor 1,16) nem 
nyilatkoznak ugyan határozottan, de legalábbis érzékeltetik, hogy az ókori 
hívő közösség ebben a dologban nem gondolkodott olyan individualista 
módon, mint az újkori bibliaolvas6. A hagyományt vizsgálva egyértelmú, 
hogy a kisgyermekek keresztelését nem tekintik abszurdnak; Origenész 
(3. sz.) az apostolokra vezeti vissza. Végérvényes hitreflexió a Tanítóhi
vatalnak a Trentói Zsinaton (1546) megfogalmazott hitté tele, mely sze
rint az újszülött kisgyermekek "anyjuk méhétől megkeresztelendők. Ezt 
a hittételt megint az Egyházi Törvénykönyv 868. kánonjának "horizont
jában kell fogadnunk, amely szerint a kisgyermeket csakis akkor szabad 
megkeresztelni, ha legalább az egyik szülő beleegyezik, és megalapozott 
remény van a katolikus vallásban való nevelésre. Azaz, ha hit és megté
rés várható ... 

fme, a keresztség kisgyermekek részére történő kiszolgáltatásának 
teljes, katolikus horizont ja! A katolikus bibliamagyarázat átfogóbb, ki
egyensúlyozottabb, szervesebb, mint a fundamentalista. A hit és a megté
rés valóban szükséges a Biblia szerint. Ennek hangoztatása érték a 
szabadegyházaknál; igenis, tanulhatunk tőlük. De ugyanakkor fontos 
bibliai elv az is, hogy Isten minden ember üdvösségét komolyan akarja (1 
Tim 2,4), pedig a világ a gonosz hatalmában van (1 Ján 5,19). Isten üdvö
zítő kegyelme megelőzi és létrehozza az ember hitét és megtérését: Isten 
"előbb szeretett minket" (1 Ján 4,19). Mindig Isten a kezdeményező. En
nek beszédes megnyilvánulása, hogy az újjászületés fürdőjében kisgyer
mekek is részesedhetnek, akik tudatos döntéssel még nem tudják 
elkötelezni magukat a megváltás befogadására. Az üdvösség ingyenes. 
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INNEN-ONNAN 
Összeállította: Rajkai István 

Izrael: Leopárdnyomok a Holt tenger partján 
Amióta 1974-ben az izraeli sivatagban egy már kipusztultnak hitt le

opárdfajta lábnyomait felfedezték, Rudolf Lammersban egyre érlelődött a 
gondolat, hogy filmet forgat e ritka állatról. Giora Ilanyval, az izraeli 
zoológusnővel együtt índult a szép nagymacska nyomát követve a Sínai 
félszigetre, ahol fárasztó, de felejthetelen szépségű kalandokat éltek át. 
Sikerült lencsevégre kapni a sínai leopárd életét és ezzel megörökíteni azt 
az utókor számára. A páratlan dokumentumot május 25-én mutatta be a 
3SAT televíziómúsor. [rtv] 

Szentpétervár: Eddig ismeretlen kézirat a Biblia népeiról 
A tudósok antik vallástöréneti és bibliai ismereteink kibóvülését vár

ják a szentpétervári Nemzeti Könyvtárban most elsőízben átvizsgált kéz
iratgyújteménytől. A több mint 1350 darab, részben az ókorból származó 
kézirat, az ún. Firkowitz Gyűjtemény számos utalást rejteget a szamaritá
nusok történetével és kultúrájával kapcsolatosan - adták tudtul az izraeli 
rádióban az egyik hitközösség kutatói, akik nemrég tértek vissza az egy
kori Szovjetunióból. A gyűjtemény többek között bibliai könyvek tekercse
it, imakönyveket tartalmaz, de orvosi, nyelvészeti és történeti szövegeket 
is héber, arám valamint arab nyelven. "Egy elveszettnek hitt kultúra 
beszédes szószólóira akadtunk" - nyilatkozta Elazar ben Zadaka teológus. 

Izrael: Felfedezték a legrégibb emberi települést 
Eddigi ismereteink szerint a legrégibb emberi település nyomait fedez

ték fel Izraelben a Genezáreti tó partján végzett ásatások során. A tó 
különösen alacsony vízállása tette lehetővé, hogy egy, a kőkorból szárma
zÓ nomád emberi település maradványait tárják fel teljes egészében - nyi
latkozta Bani N adel, a régészcsoport vezetője az újságírók előtt 
Jeruzsálemben. A jó állapotban lévő település a tudósok szerint legalább 
19 OOO éves. 2 

A tábor kb. 20 vadászból és gyújtögetőból állhatott. 100 m alapterüle
ten ásták ki a kerek alakú lakókunyhók maradványait, melyeket szalmá
ból, agyagból és ágakból építettek. A padlóból gazellák, őzek és más állatok 
csontjai kerültek elő, de vadbúzára és árpára utaló nyomokat is fólfedez
tek. Nagy mennyiségben találtak halcsontokat is. A kőkori nomád embe
rek főleg vadászatból és halászatból tartották fenn magukat. A régészek 
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véleménye szerint valószínúleg ők voltak a Genezáreti tó első halászai, 
nem sokkal azután, hogy a tó édesvizúvé vált. Tengeri kagylókból szárma
zó gyöngysorok is szerepelnek a leletek között, ami a tudósok véleménye 
szerint azt tanúsítja, hogy a tábor lakói a portyázások során a tótól kere
ken 100 km távolságra lévő Földközi tengerig is eljutottak. Arra azonban 
semmiféle magyarázatot sem találtak, hogy a lakosok miért csak 6 hóna
pon át tartózkodtak é-vente a táborban. Ugyanis egész évben elégséges 
táplálék állt rendelkezésükre - állapítja meg Nadel. 

szentpéter-hal 

Két, újonnan betelepített halfajtától eltekintve, a Galileai-tóban még 
mindig ugyanazok a halfajták élnek, amelyeket Péter és társai halásztak. 
A mintegy huszonöt halfajta közül csak néhánynak van nagyobb je
lentősége. Első helyen említjük a "Szent Péter hala néven ismert halat 
(Tilapia), amelyből valószínúleg a legtöbbet fogták a bibliai időkben. A régi 
fogás mennyiségét ma már nem tudjuk meghatározni, ma viszont, tudo
mányosan ellenőrzött módszerek segítségével, évente mintegy 300 tonna 
szentpéterhalat fognak ki, a többi halfajtából pedig majd ezer tonnát. 
Ebből a mennyisgéból 800 tonnát tesznek ki a tavi szardíniák (Acathobra
ma terrae sanctae), amelyeket az éjszakai halászat korszerú módszerei vel 
kerítenek hálóba. [G.Cansdale] 

Hollandia: Biblikus szabadtéri múzeum 
A nyári turistaszezon idején egy különleges múzeumra szeretnénk fel

hívni olvasóink figyelmét, akik akár az idén, akár máskor Hollandia felé 
igyekeznek. 

A múzeumqt 1911-ben nyitották meg és azóta egyfolytában gazdagít
ják, nagyobbítják. A háború előtti épületeket újakkal egészítették ki, ame-
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Iyek az ókor nagy birodalmait mutatják be: Egyiptomot, Asszíriát, Görög
országot, a Római Birodalmat. Az utóbbi években nagy hangsúlyt fektet
tek arra, hogy belsóépítészetileg is megfeleljenek egy modern múzeummal 
szemben támasztott követelményeknek. Ez már, a fóépületen is észreve
hető: két évvel ezelőtt készítették el az 6- és Ujszövetség történetének 
kiállítását, amit diaelőadásokkal is kiegészítenek. A látogató itt figyelem
mel kísérheti egy-egy bibliai történet keletkezését annak írásbafoglalásáig. 
Modellek, makettek, régészeti leletek egész sora gondoskodik idősebbek és 
fiatalabbak számára érdekes látnival6ról. 

A múzeum külső épületeit is állandóan restaurálják, alakitják. Az el
múlt télen például a keleti vendégfogadót újították fel. Az év elején építet
ték újjá egy jordániai karavánszeráj tervei szerint. A rekonstrukció 
lehetővé tette, hogy az épület egyik részét kiállftóteremmé alakítsák, ahol 
képekkel, rajzokkal és a beduinok életéből vett modelekkel a régi Kelet 
poros utcáinak hanguiatát idézik. 

A múzeum egy másik része azt mutatja be, milyen körülmények kö
zött laktak az emberek a bibliai időkben. A látogató egy kis falucska házai 
között sétálhat, és beléphet az egykori zsinagógába is. A házak használati 
tárgyainak jó része az ősi Palesztínából származik. A falu megtekintése 
után az ember jobban megérti azokat az embereket, akik a Bibliát papírra 
vetették, és azokat is, akik első címzettjei voltak az isteni Szónak. Más
részt a bibliai szövegek is mélyebb értelmet nyernek. 

A múzeum nem titkolt célja érdeklódést kelteni az emberekben a Bib
lia iránt. A szép környezet mellett két étterem és egy gyerekek számára 
készített játszótér is azt a célt szolgálja, hogy ide kiránduljon minél több 
ember. 

A múzeum címe: NL-6564 NIMWEGEN Profetenlaan 2. Március 20-
tól november 2-ig tart nyitva. Felnőttek számára 8.-, gyermekek számára 
5.- holland forint a belépő. Csoportos látogatás esetén és nyugdfjasoknak 
kedvezményt is adnak. 

Izrael: kiásták Arkelausz palotáját 
Jerikótól északra izraeli régészek megtalálták Heródes Arkelausz palo

tájának maradványait. A palota létéről eddig is tudomásunk volt, de a 
régészek nem ismerték annak pontos helyét. Nagy Heródes fia ezt a palo
tát nem sokkal Krisztus születése előtt emeltette. 600 évvel később a 
közelében bizánci stílusú bazilikát építettek, amelynek romjait az ásatá
sok nyomán szintén megtalálták. A palota időközben napvilágra került 
falai megmunkált kváderkőból készültek, melyek belső, szobák felőli olda
lát gazdagon díszítették festéssel. 
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Izrael: Jeruzsálem 3000 éves 
Jeruzsálem 1996-ban emlékezik meg arról, hogy háromezer évvel 

ezelótt, Kr.e. 1004-ben Dávid király furfangos csellel hódította el ajebuzi
ták kezéből (2 Sám 5,8). Dávid király a korábbi er6dítmény-várost az 
egyesített Izrael fóvárosává tette. Silóból idehozatta a Szövetség ládáját. 
Késóbb fia, Salamon király építette fel a Templomot, Jahve szent lakóhe
lyét. 

E három évezred ~att talán a Föld egyik városa sem gyakorolt akko
ra hatást az emberiség történelmére, mint Jeruzsálem. Zsidók, kereszté
nyek és az iszlám követói egyaránt szent város ukként tisztelik. 

Teddy Kolek, a város polgármestere szerint Dávid király alakját és 
tetteit a Korán nagyra tartja, zsoltárait éppúgy éneklik a zsinagógákban, 
mint a keresztény templomokban. Aligha lehetne alkalmasabb személyt 
keresni e föld szülöttei közül, akire való emlékezés jobban összetarthatná 
e három világvallás híveit. 

A polgármester többek között azt is elmondta, hogy az ünnep emlékére 
hasonló jelentóségú építményt szeretnének emelni, mint amilyen Párizs 
számára az Eiffel torony. Számos konferencia és emlékünnepség rendezé
sével akarják növeini az ünnepi hangulatot. 

Leletek Jeremiás próféta idejébiSl 
N emrégiben állították ki a jeruzsálemi Héber Egyetemen annak a 

nyolc ásatásnak a legfontosabb leleteit, melyeket 1978 óta folytatnak a 
régi [déli] városnegyed tájékán. A legérdekesebb és legfontosabb leletek 
között ott vannak Gemarjahu ben Sáfán állam írnok és Azarjahu ben Hil
kijahú pap agyagból készült pecsét jei. Ben Sáfán a nép vezetóinek egyike 
volt Jeremiás idejében. 51 db. egykor fontos dokumentumot záró pecsétet 
találtak, melyeket Nebukadnezár király Jeruzsálem elestekor az iratokkal 
együtt elégetett. A túz azonban még tartósabbá edzette magukat a pecsé
teket. 

Az egykori lakótelepülés ma a város falain kívül, a templomtértól délre 
helyezkedik el, és csak a legutóbbi idóben kezdték el beépíteni. 

FÁK: 20 millió Biblia a Független Államok Közösségébe 
Kereken húsz millió Bibliát szállítanak idén és a következó két évben 

az egykori Szovjetunió" területére. A Holland Bibliatársaság adatai szerint 
Ausztrália, Kanada, Norvégia és az USA illetékes szervei alapítványt hoz
tak létre, amelynek összege a bibliák nyomdai költségeit fedezi. Az egykori 
Szovjetunióban kb. 60 millió Bibliára lenne szükség - közölte a Holland 
Bibliatársaság. 
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Zaire: Tánc a liturgiában 
A Vatikán 1988-ban engedélyezte a né

gerek táncának beépítését a liturgiába (vö. 
Dávid tánca, 2 Sám 6,5) 

M \:r) . 

Izrael: Új lelet Askalonban 
Az izraeli Askalonban amerikai régé

szek aranyborjú szobrocskát találtak. A 11 
cm magas szobor aranyból és ezüstből ké
szült, tudósít a Jerusalem Post. Az értékes 
lelet egy Kr.e. 1550 körül lerombolt kánaá
nita templom romjai közül került elő. A 
borjú Baál isten szimbólurna. A tudósok a 
szobrocskában a bibliai aranyborjú elődjét 
látják. [KNAj 

{(~JI' 
~f J ~,/ 

77 • 

Egyiptom: Turlstaközpont kialakítását tervezik a Sínai hegyen 
Ahol egykor Mózes az égő csipkebokorban az élő Istennel találkozott, 

ahol egykor az izraeliták az aranyborjú körül táncoltak, ott az egyiptomi 
Idegenforgalmi Minisztérium turistaközpontot akar létesíteni. A tervek 
szerint 500 villa, 2 hotel, egy bevásárlóközpont, egy iskola és egy kórház 
épülne fel a hely közvetlen közelében. Sőt, függővasút építését is tervbe 
vették. A hegy lábánál csöndesen meghúzódó Szent Katalin kolostor gö
rög-ortodox szerzetesei a minisztérium elképzelésében az aranyborjú, a 
mammon körüli tánc modern formáját látják. Nem szeretnék a hely 
szentségét, ami~ Mohammed próféta is elismert, az idegenforgalom oltá
rán föláldozni. Ugy látszik azonban, hogy az illetékes hatóság inkább hall
gat a dollárok, a fontok és a márkák csörgésére. Már most hatalmas tábla 
hirdeti, hogy hogyan néz majd ki néhány év múlva az a hely, ahol Mózes 
Istentől a Tízparancsolat kőtábláit kapta. [KNAj 

Banglades: A kormány először betiltotta, 
majd újra engedélyezte a Biblia árusftását 

A bangladesi kormány 1990 márciusában betiltotta, és a kibontakozó 
tiltakozások hatására néhány hónappal később újból engedélyezte az or
szág hivatalos nyelvén, bengáliul nyomtatott bibliák behozatalát. A Bang
I~desi Bibliatársaság által kiadott és Hongkongban kinyomtatott 
Ujszövetségi szentírás nagy népszerűségnek örvendett az ázsiai ország 
túlnyomórészt muzulmán vallású lakossága körében. A Bibliatársaság el
nöke, Ashish Muhuri elmondása alapján csupán a tiltás előtti évben 200 
ezet példányt adtak el belőle. [KNA] 
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A Biblia 
a holnap társadalmában 

DDr. Helmut Kratzl püspök 

5. A Biblia és a társadalmi, politikai tevékenység 

A Biblia egyéneket és csoportokat is bizonyára kezdettől fogva 
késztetett cselekvésre, többnyire karitatív cselekvésre. Sót az a szo
kás is igen elteljedt, hogy a prédikációban a Bibliából kiindulva túl 
hamar moralizálunk és viselkedési utasításokat adunk. De az, hogy 
az evangéliummal való beható foglalkozás politikai tevékenységre 
ösztönöz, csak a mi korunk sajátossága. 

Feltűnő, hogy a Biblia bizonyos helyei nemkeresztények, az egy
házhoz nem kötődő emberek számára is cselekvési jelszavakká vál
tak. Gondoljunk csak a békemozgalomra és annak felhívására, 
hogy"a kardokból kovácsoljunk ekevasakat." A Hegyi Beszéd egyes 
részei sok fiatalt elbűvöltek, s ők társadalompolitikai következteté
seket akartak levonni belőle. A katolikus egyház viszont önkritikus 
megállapításokat tett "Az Egyház és a mai világ viszonyáról" szóló 
lelkipásztori konstitúciójában. "Korunk súlyos tévedései közé kell 
számítani (ezt) a sokaknál tapasztalható hasadást a vallott hitük és 
a mindennapi életük között." (GS 43) Az egyház pedig tudja, hogy 
gyakran "milyen nagy az ellentét az általa hirdetett üzenet és azok
nak emberi gyarlósága között, akikre az evangélium van bízva" 
(uo.). A szegények oly kiáltó nyomora (főleg Latin-Amerikában), és 
egyúttal a papok és püspökök részéről a Zsinatot követő bámulatos 
újragondolási folyamat arra vezetett, hogy az evangéliumot egé
szen másképp olvassuk. Az evangélizálás egyúttal azt jelenti, hogy 
mindennapjainkat az evangélium alapján éljük. Ezt sok bázisközös
ség próbálta meg és gondolta végig teológiailag. Az "Igazságosság a 
világban témáról tárgyaló 1971. évi római püspöki szinódus zár60k
mányában ezt a ké"rdést először gondolták át világszinten. A szinó
dus dicsérte, amit a helyi egyházak, a misszionáriusok és az őket 
támogató segélyszervek tettek a szegényebb népek körében. VI. Pál 
pápa 1975-ben kiadott "Evangelii nuntiandi" c. apostoli buzdításá
ban ismét elénk állította ezt a gondolatot. Az evangélizálás műve 
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nem volna tökéletes, "ha nem vetne számot azzal a körülménnyel, 
hogy az idők folyamán az evangélium és az ember konkrét szemé
lyes, valamint társadalmi élete kölcsönösen kihívást jelentenek egy
másnak" (EN 29). Az ún. felszabadítási teológiával való tanbeli vita 
ellenére II. János Pál a "Sollicitudo rei socialis" c. enciklikában 
ismét pozitív módon foglalt állást az evangélium ilyen konkrétizá
lása mellett. A "bűnös struktúrák" új erőbevetést követelnek a né
pek fejlMése érdekében. Ezzel kapcsolatban a pápa különösen 
kiemeli azt az új módot, amellyel a katolikus egyház Latin-Ameri
kában közelít a nyomor és a fejlődési elmaradottság problémáihoz. 
Jelenlegi brazíliai látogatása során (1991. októbere, a Ford.) ezt 
ismét különösen hangsúlyozta, ha hozzá is fűzte azt a figyelmezte
tést, hogy mindig hallgassanak a Tanítóhivatalra. 

Vajon a Biblia vagy az evangéliumok is olyanjellegúek, mint egy 
társadalompolitikai kiáltvány? Szabad-e ilyennek lenniük? Ha Is
ten írott Szava "regula fidei" (a hit zsinórmértéke) és ennek a 
hitnek tettekben kell életre válnia, ha egy keresztény, aki földi 
kötelességeit elhanyagolja, ezzel embertársával, sőt magával Isten
nel szemben való kötelességeit mulasztja el és örök üdvösségét ve
szélyezteti, amint azt "Az egyház és a mai világ viszonyáról" szóló 
konstitúcióban olvashatjuk, - akkor egészen világossá válik, hogy a 
Bibliával való komoly kapcsolat mennyire el kellene, hogy kötelezze 
az egyházat a világ szolgálatára, és hogy ezért a Biblia alapján élt 
élet mennyire meg tudna változtatni embereket, sót a társadalmat 
is. Az "Isteni kinyilatkoztatásról" szóló konstitúció aláhúzza ezt, 
amikor arról szól, milyen nagy erő ("vis ac virtus") van Isten Sza
vában, mennyire élő és hatékony Isten beszéde. Idézetet közöl a 
Zsidókhoz írt levélb61, amely - mint ismert - Isten Szaváról elmond
ja, hogy az "átható és élesebb minden kétélű kardnál. Behatol, s 
szétválaszt lelket meg szellemet" (Zsid 4,12). 

[Folytatjukl 
Fordttotta: Székely István 

Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. XXIII. János pápa is egy volt közü
lük. A Zsinat is. Nem számUottunk sem az egyikre, sem a másikra. 
Miért merülne ki éppen most Isten képzel6ereje és szeretete? 

(Suenens) 
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A csoportos bibliaolvasás 
egyik bevált formájának le(rását az A. Hecht által 
összeálUtott módszertani gyűjteményb6l vettük át 

(Zugiinge zur Bibel für Gruppen, KB W, Stuttgart) 
A szerz6 teológiát végzett, 
biblikus csoportokat vezet 

és bibliakör-vezet6k kiképzését végzi 

Hétlépés - módszer 

Anneliese Hecht 

A hétlépés módszert "bibliai gondolatcsere" [Bible sharing] vagy 
"Lumko" módszer néven is ismerik. Néhány év óta a közösségek és biblia
csoportok nagy részében sikerrel alkalmazzák. Úgy látszik, a katolikus 
bibliakörök többsége ezt a szentírásolvasási módot részesíti elónyben. Ál
tala sokak számára válik gyümölcsözó élménnyé a Biblia olvasása. Mások 
inkább rendkívüli színfoltot látnak benne, amely csak átmeneti vonzó
eróvel bír. Ismét mások a Biblia megközelelítéséhez hasznos módszernek 
tartják ugyan, de szerintük mai körülményeink szükségessé teszik kiegé
szítését. 

A hétlépés módszert adélafrikai Delmenville-i katolikus Lumko 
Missziológiai Intézetben dolgozták ki lakókörzeti elmélkedó csoportok ré
szére. Az ottani emberek teológiailag képzett bibliakörvezetók híján egy
szerú, de ugyanakkor hatékony utat kerestek a Bibliához, amelynek során 
a hívek kölcsönösen megerósítik egymást hitükben, kereszténységükben. 
Maga a Biblia nyújtott nekik példát az emmauszi történetben (Lk 24,13-
35), valamint Mária és Márta történetében (Lk 10,38-42) egy olyan elmél
kedó-imádkoz6 megközelítésre, amely az életre váltást célozza. 

N Az alkalmazás felételei 

Mivel ez a módszer nem a Biblia tudományos feldolgozása, nem szük
ségesek hozzá különleges szentfrástudományi ismeretek. Biblikus képzett
ségú vezetó nélkül is alkalmazható. Csupán arról van szó, hogy hallgas
sunk a Szentírás szavaira, engedjük, hogy azok hatása alá kerüljünk, és 
a ránk gyakorolt hatásukból mondjunk el valamit a csoportban velünk 
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lévőknek, és a többiek által elmondottakat figyelmesen, befogadásra ké
szen hallgassuk. 

Minden résztvevőnek legyen kezében a Szentírás vagy legalább az ol
vasandó szövegrész. A vezető feladata csak annyi, hogy jelezze a soron 
következő lépést, és ügyeljen arra, hogy egymást figyelmesen meghallgas
suk, valamint arra, hogy lehetőleg mindenki szóhoz jusson. A módszer 
használható nagyobb csoportokban is, de a létszám azért ne legyen túl 
nagy; 6-8 résztvevő az ideális mére t, hogy a gyümölcsöző gondolatcserében 
mindenki részt vehessen. 

A módszer sikere döntően attól függ, hogy készek-e a résztvevők 
- egymásra hallgatni és a mások által mondottakat elfogadni, 
- felismeréseiket, érzéseiket és tapasztalataikat közölni, 
- életüket összhangba hozni Isten szavával. 

BI A hét lépés 

1. lépés: Hivjuk az Urat - A vezető felkér valakit a csoportból, hogy 
szabad vagy kötött szövegú imával hívja az Urat a közösségbe; a többiek 
imádságos lélekkel követik az imát. 

2. lépés: Elolvassuk aszöveget - A vezető megadja a szöveg fejezet
és versszámát; megvárja, amíg ezt mindenki megtalálja. Megkéri a csoport 
egyik tagját, hogy olvassa fel a szöveget. Ezt rövid, csöndes gondolkodás 
követi. 

3. lépés: Ízlelget jük aszöveget - A résztvevők közül egyesek vagy 
mindnyájan hangosan felolvasnak egy-egy szót vagy néhány szavas szö
vegrészt, amely különösen sokat mond számukra. Minden felolvasott rész 
után csendet tartunk, s ezalatt mindenki kétszer-háromszor megismétli 
magában az elhangzott szavakat, hogy azok beléje ivódjanak. (Erre a 
csendes odafigyelésre és ismételgetésre igen sokszor túl rövid időt hagy
nak. Ebben az esetben a vezető ismételje meg hangosan az utolsóként 
olvasott szavakat. Ezjelzi a résztvevők számára, hogy több időt hagyjanak 
az átgondolásra. ) A szöveg ilyen ízlelgetése után valaki ismét hangosan és 
lassan végigolvassa az egész szöveget. 

4. lépés: Hallgatunk - A szöveg felolvasása után a vezető hallgatásra 
[csöndes elmélkedésre] szólít fel, megadva ennek idejét (pl. három vagy öt 
perc, - hogy elkerüljük a zavaró bizonytalanságot. Olyanok számára, akik
nek nincs gyakorlatuk az elmélkedésben, a hallgatás ne tartson ennél 
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hosszabb ideig!) A csend célja lehetővé tenni és segíteni a hallottakon való 
elmélkedést, vagy egyszerúen lehetőséget adni az Isten előtt való megnyf
Iásra. 

5. lépés: Megoszt juk egymással - hogy milyen hatást gyakorolt ránk 
a szöveg. A résztvevők - kényszer nélkül, szabadon - közlik egymással azt, 
ami megindította és szíven találta őket. Az a legjobb, ha kapcsolatba tud
ják hozni a hallott és átelmélkedett szentírási részt saját tapasztalatukkal 
és mindennapi életükkel. De mindenképpen el kell kerülni a mások szá
mára való "prédikálást" vagy egy-egy nyilatkozat "helyességének" vitatá
sát. (Erre a csoport vezetőjének kell vigyáznia!) 

6. lépés: Megbeszéljük - hogy mit kíván tőlünk az Úr - Most követke
zik az örömhír fényében mindennapi kérdések megbeszélése és a minden
napi teendőkre javaslatok kidolgozása. Ez a lépés, amely a felismerésekből 
gyakorlati következtetéseket von le, a legtöbbünk számára - európai kul
turkörünkben - általában igen nehéz, mert itt mi keresztények többnyire 
nem bázisközÖS9égekben élünk, hanem csak alkalmi közösségként jövünk 
össze. Ezért sok csoport kihagyja ezt a lépést. Így messzemenően az egyé
nekre marad, hogy ezt a gyakorlati lépést megtegyék. De ebben is támaszt 
nyújthat a csoport. Például úgy, hogy mondjuk minden negyedik alkalom
mal - közösen végezzük ezt a 6. lépést és meggondoljuk, hogy a szövegből 
milyen - bármily csekély - következtetés adódik saját magunk számára. 
Ekkor legalább azt meg kell állapítanunk, hogy valamilyen életre váltás 
mindenképpen. A következő találkozáskor a résztvevők elmondják egy
másnak, hogyan sikerült teljesíteniük elhatározásukat. 

Ennél a lépésnél gyakran az a vezető feladata, hogy várja ki a csend 
idejét (és állja ki saját tehetetlenségének érzését), amíg olyan gondolatok 
születnek a résztvevők lelkében, amelyeket az illető személyek valóban 
meg akarnak és meg is tudnak valósítani. Így teljesen az egyének dolga, 
hogy ezt a lépést megtegyék a maguk életében. 

7. lépés: Imádkozunk - Most mindenkit imára szólít a vezető. A 
jelenlévők résztvesznek a spontán imában, a hálaadásban és kérésben. A 
végén közösen elmondanak egy ismert imát, vagy elénekelnek egy éneket. 

CI Értékelés 

a./ Hátrányok - Világosan felismerhetők a módszer korlátai. Ezek 
mindenekelőtt azzal függnek össze, hogy nem ismerjük, milyen volt a 
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Biblia környezete keletkezésének korában. Mivel a Biblia olyan könyv, 
amely a mienktől eltérő kor és kultúra hittapasztalatait és taIÚlságait 
adja át, ennek feltárása a gondolkodó és kérdező emberek számára megfe
lelő háttértudást is kíván. Mai elképzeléseinknek a bibliai szövegre való 
naív átvitele szakszerűtlen, és az egyoldalú magyarázat veszélyét hordoz
za magában. Ezt a módszer úgy igyekszik elkerülni, hogy helyet ad sokféle 
véleménynek és felvetett gondolatnak. Mégis éppen például a 6. lépésnél 
mutatkozik meg, hogy az itt végzett aktualizálás könnyen figyelmen kívül 
hagyhatja a szöveg igazi szándékát. Az eljárás így könnyen élettől elsza
kadt (íróaszatal-ízű) gondolkodáshoz vezethet, amely az imát és elmélke
dést a mindennapi ügyekhez egyszerűen hozzáteszi, de nem kapcsolja 
össze azokkal. Az összekapcsolást csak közös vallási-elmélkedő keret 
nyújthatná. Ezért a módszernek a mi kultúránk világába való átvételekor 
a lelki megközelítést feltétlenül ki kell egészíteni Bzövegmagyarázattal iB. 
A Bibliát nem csak át kell elmélkedni, hanem "tanulmányozni" is kell. E 
téren tanulhatnánk a zsidóktól, a Szentírás első befogadóitól, akik inten
zív tóratanulmányokat végeznek, ami a Biblia megalapozottabb megköze
lítését jelenti. Ha ehhe.z a feladathoz nem rendelkezünk képzett vezetővel, 
akkor a csoport jegyezze fel a nyitott kérdéseket és legalább időnként 
hívjon meg egy hozzáértőt, aki eligazítást adhat számukra. 

Ha egy csoport éveken át csak ezt a módszert alkalmazza, akkor -
tapasztalataim szerint - fennáll annak a veszélye, hogy a szövegből ismé
telten saját kedvenc gondolatait olvassa ki, s azután a csoport - végleg 
kifullad. 

b./ Elónyök - A hétlépés módszer a bibliaolvasás egyik "egyszerű mód
ja, amelyhez nem szükségesek különleges bibliatudományi ismeretek. Két
ségkívül ez a fő erőssége. A Biblia kezelésének ez az egyszerű módja a 
maga elmélkedő-imádkozó megközelítésével jó esély arra, hogy elmélyed
jünk a Biblia gondolataiban. Nagy mértékben segít bennünket abban, 
hogy a Biblia üzenete átformálja mindennapi életünket. 
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Folyóiratunkban szeretnénk tájékoztatást adni a külföldi 
bibliatársulatokról, a miénkhez hasonló célú szervezetek életéről. Az 

Osztrák Katolikus Bibliaszervezet tevékenységét a szervezet 
vezetőjének, Dr. Norbert Höslingernek 1991. okt. 16-án, fennállásuk 25. 

éves évfordulóján elmondott beszéde alapján ismertetjük. 

Abibliaapostolság 
ausztriai szervezete 

A század unk liturgikus megújulásának vezéralakjaként ismert Pius 
Parsch atya már 1950-ben ezt írta: "Azon kell lennünk, hogy felvegyük a 
kapcsolatot más országok biblikus mozgalmaival, s így összefogó szerveze
tet ho~zunk létre. Ez az út vezethet a Katolikus Biblia-Világszövetség
hez." O már nem érte meg, hogy a II. Vatikáni Zsinaton E. Cekada skopjei 
püspök által felvetett go.~dolat alapján 1966-ban létrejött az Osztr.ák Ka
tolikus Bibliaszervezet (Osterreichisches Katholisches Bibelwerk, OKBW), 
amely - hivatalos egyházi intézményként - a püspöki kar felügyelete alatt 
működik, Klosterneuburg székhellyel. 1968-ban Bea bíboros Rómába hívta 
az egész világról abibliaapostolság szervezeteinek képviselőit (köztük a 
más keresztény bibliatársaságokét is); az itt előterjesztett javaslat alapján 
alakult meg egy évvel később a Katolikus Bibliaszövetség (akkori nevén: a 
Bibliaapostolság Katolikus Világszövetsége), amely együttműködik a többi 
keresztény bibliatársulatokkal, és amelynek az osztrák [és a magyar, 
Szerk.] ~zervezet is tagja. 

Az OKBW szerteágazó munkájának fontos részét végzi a Biblikus 
Pasztorációs Szolgálat. Ez az igényeknek megfelelően szervezi vagy segíti 
a szentírásvasárnapok, szentírás-hetek, biblikus szemináriumok, tanfo
lyamok, nyári továbbképzések, bibliakiállítások és hasonló rendezvények 
létrejöttét. Irodalomjegyzékeket készítenek és küldenek szét, vándorkiállí
tást visznek végig (7 példányban) Ausztria és az olaszországi Dél-Tirol 
egyházközségein. Bécsben Bibliaközpontjuk működik (Singerstrasse 7). A 
szolgálatot ellátó 4 főállású munkatárs (2 teológus és 2 titkárnő) együtt
működik az egyházmegyei koordinátorokkal és az egyházi továbbképző 
intézményekkel. A püspökkari felelős (jelenleg DDr. Helmut KratzI püs
pök) évente kétszer tart megbeszélést az egyházmegyei megbízottakkal. 

Nagyarányú a kiadói és terjesztő tevékenység is. A Szentírás iskolai 
kiadásain kivül számos bibliatudományi és biblikus-pasztorációs könyvet 
adnak ki, valamint a következő négy folyóiratot: Biblia és az Egyház, 
Biblia és a Liturgia, A Biblia ma, és Perikópák - Bevezetés a vasár- és 
hétköznapi olvasmányokba. A rendeléseket fogadó, továbbító és postázó 
irodájuk 2000 féle könyvet tud raktárról szállítani (tekintélyes részben 
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németországi kiadványokat, tudományos és népszerú, metodikai és gyer
mekeknek írt könyveket); sokféle folyóiratot, kazettát stb; a beszerezhető 
kiadványok jegyzékét rendszeresen megküldik a plébániáknak, egyházi 
intézményeknek és sok magánszemélynek. Tagjai a Katolikus Könyvke
reskedők és Kiadók Egyesületének. 

Bécsben (a Singerstrasse és Churgasse sarkán) mintaszerúen berende
zett biblikus és judaisztikai szakkönyvesbolt múködik. Ebben különféle -
köztük keleteurópai - nyelvú biblikus és judaisztikai kiadványok, hitokta
tási segédeszközök, kazetták, múvészi levelezőlapok vásárolhatók. Rend
szeresen kiadnak speciális "Judaica" katalógust ki. 

1972 óta szerveznek biblikus utazásokat. A célországok Izrael mellett 
Egyiptom, Jordánia, Szíria, Irak, Törökország és Görögország is. Súlyt 
helyeznek a tudományosan megalapozott informálásra, a biblikus lelkiség
re és a célországokban élő emberekkel való személyes kapcsolatokra. A 
biblikus szemléletmódot igyekeznek más országokban tett utazásokra is 
kiterjeszteni (a Szentírás hatása az illető ország vallási életére, kultúrájá
ra; más vallások megismerése). 

A német, svájci és osztrák katolikus bibliaszervezetek 1971. évi talál
kozóján felkérték az ÖKBW-t, hogy több nyugati bibliaszervezet támoga
tásával - hozza létre a Középeurópai Bibliaszervezetek Munkaközösségét 
(Arbeitsgemeinschaft Mitteleuropaischer Bibelwerke, AMB), elsősorban 
Európa keleti felének biblikus téren való segítésére. Ennek keretében azó
ta több országban támogattak Szentírás-kiadásokat, rendszeresen küld
tek könyveket és folyóiratokat (főleg szemináriumoknak, teológiai taná
roknak és egyes papoknak). Kétévente "biblikus kollokviumot" rendeztek 
Bécsben keleteurópai szentfrástanárok részvételével. A legutóbbi időben 
támogatják az Európa keleti felében alakuló bibliatársulatokat, és bibli
kus pasztorációs tanfolyamokat szerveznek azok munkatársai számára 
[ld. Jeromos f. 6. sz. 23.0, a Szerk.). A megnőtt tevékenység indokolja 
Klosterneuburgban külön keleteurópai iroda felállítását [ld. Jeromos f. 7. 
sz. 30.0.). 

A vázolt sokrétú munkát - amelyet csak a központi szervezés tükrében 
villantottuk fel - a szervezet 23 alkalmazottja és ennél jóval több önkéntes 
munkatársa, buzgó apostola végzi. A szervezet igazgatását 5 tagú ve
zetőség látja el, amely' főleg a jogi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. A 
biblikus- pasztorációs irányítás a biblikus püspök által vezetett kuratóri
um feladata, amelynek tagjai az egymázmegyei koordinátorok. A központ 
munkáját tudományos tanács segíti, amelynek tagjai az összes katolikus 
teológiai karok és főiskolák biblikus professzorai és docensei; ez a testület 
tanulmánykötet-sorozatot is kiad "Osztrák Biblikus Tanulmányok" cím
mel. Emellett létrehozták a biblikus intézetek munkatársainak közössé
gét (előadók, folyóiratok munkatársai, biblikus utak vezetői, egyházme
gyei segítők; évente szimpózium). A szerteágazó tevékenység támogatásá-
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A Középeurópai Bibliaszervezeteh Munlwcsoportja 1987-ben 

,Biblia Tervcsoport" néven egyesület is alakult, amely jelenleg főként a 
!teurópai biblikus pasztoráció segftésével foglalkozik. 
A kiválóan megszervezett munkát osztrák barátaink még korántsem 
.ntik tökéletesnek: új feladatokat, új célokat tűznek maguk elé. De 
ünk már az eddigi eredményeik is megmutatják, hogy hová lehet eljut
sten Szavának szolgálatában kitartó munkával, testvéri összefogással. 

[Székely Iswán} 

"Arra a felismerésre jutottam, hogy a kereszténység - papok és laikusok - azért 
t vissza a természetes parancs-vallásosság állapotába, mert nem ismeri a Bibli
nert nem él a Biblia szerint. Emellett a keresztények számára, akik csak a 
riild a búnt!" sza9álya szerint élnek, a Biblia ismét csupán egy könyv, amely 
!set mond nekik. Erzelmeik száJllára nem sokat nyújt. A Szentírás fő témáját, a 
'elem fenségét nem értik meg. Es innen ered az, hogy a hivek távol maradtak a 
iától, sőt még a Biblia szellemétől is, de még a papok sem használták már a 
iát prédikációs és elmékedési, ima- és lelkipásztori könyvként. Pasztorációjuk, 
iolkodásmódjuk a természetes erkölcsösség síkjára süllyedt le." (Pius Pa/'sch, 
)J 
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Igaz történet 

A néni ott ült a padon a földalatti megállójában. Eltelt egy nap, eltelt 
kettő, s a néni még mindig ott volt. Fel- és leszálló utasok jöttek-mentek. 
Második nap egy asszony ennivalót vitt neki. Valaki más szégyenlősen 
pénzt rakott az ölébe és továbbsietett. Egy karizmatikus fiatal odalépett, 
megcsókolta, megáldotta és így szólt: "Jézus meg fog segíteni téged, aztán 
- az ügyet Jézusra bízva - ő is ment a maga útján. 

Már csaknem egy hét eltelt, s a néni még mindig nem mozdult onnan. 
Nem is ült, inkább csak úgy lógott a padon. Jószívű emberek le-Ieraktak 
mellé egy kis ennivalót, pénzt, és mentek tovább a dolguk után. Ó néha 
felemelte sebektől borított arcát és megköszönte az adományokat. 

A sok jövő-menő között akadt egy, aki egyszer még el tudott menni a 
néni mellett. Még másodszor is, mert fontos, sürgős dolga volt, - de akkor 
már tudta, hogy ha még harmadszorra is ott lesz, akkor oda kell mennie 
hozzá. Este volt már, mikor hazafelé jött a munkából. Ki sem szállt még a 
fóldalattiból, amikor látta, hogy a néni - ott van. Odalépett hozzá. Szinte 
visszahőkölt a búztól, mely az orrába csapott. De erőt vett magán, odaha
jolt és megszólftotta: - Mi történt magával, néni? - Az asszony felemelte a 
fejét és rátekintett, (de csak fél szemével, mert a másikat ki sem tudta 
nyitni a sebektől, melyek az arcát borították). - Epilepsziás vagyok, rosz
szul lettem, össze-vissza törtem magam. A pénzemet meg közben ellopták.. 
- Mire van szüksége, néni? - kérdezte tovább. - Ha valami gyümölcslé t 
hozna, hogy a gyógyszeremet be tudjam venni, nagyon megköszönném. 

Ez a valaki, amikor a gyt!mölcslével visszaért, leguggolt a néni mellé és 
kérdezgetni kezdte. Kiderült, hogy kitették a lakásából, és két hónapja az 
utcán van. Nagyon hálás volt az innivalóért és az emberi szóért. És ez a 
valaki hazament, fogta a telefont, felhívta a különböző segélyszerveket és 
hivatalokat és jótékonysági szervezeteket, hogy segítséget találjon a néni
nek. Az egyik azt mondta, hogy másik ötven segítségre váró áll az ajtaja 
előtt, nem tud foglalkozni a néni vel. A másik fel sem vette a telefont, a 
harmadik azt mondta, ez az ügy nem rá tartozik, a negyedik azt, hogy 
már lejárt a munkaideje, keressék meg ezügyben másnap, de másnap sem 
tett semmit a néniért. 

Miután látszott, hogy egyetlen erre hivatott szervnek sincs érkezése, 
hogy a nénivel foglalkozzon, a néni pedig egyre rosszabb állapotban volt, -
ez a valaki üggyel bajjal hazacipelte a nénit, lefürösztötte, kipucolta a 
férgeket a sebeiból, ruhákat gyűjtött, felöltöztette, és elvitte a kórházba. 

[Havaj 
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Biblikusok III. Szegedi Konferenciája 

Rendezi: Hittudományi Főiskola 
Szeged, Dóm tér 8. sz. 
Benyik György teol. tanár 

Szept. 2. este 7 óra: Ünnepélyes megnyitó 
Gyulay Endre és Pápai Lajos püspökök 

Szept. 3. de. 9 óra: Előadások 
Jézus föltámadásának' fontosabb nézópontjai (Jacob Kremer) 
Jézus Kereszthalálának és feltámadásának összefüggései 

(Cserháti Sándor) 
Krisztus feltámadásának ekkleziológiai nézópontjai (Gál Ferenc) 
Élet és halál az Ószövetségben (Rózsa Huba) 

, Szept 3. du. 3 óra: 
Ujszövetségi feltámadáshit református szemmel (Bolyki János) 
A Lukács evangélium szenvedéstörténte (Kocsis Imre) 
A feltámadás bazilikája és Jézus sírja (Gyürki László) 

Szept. 4. de. 9 óra: 
A .. feltámadás« Pál szerinti értelmezése az 1 Kor 15. részének egzegézise 

alapján (T6kés István) 
Föltámadott az írások szerint (Liptay György) 
A Jézus istenségébe vetett hit fejlódése a feltámadás után 

(Tarjányi Béla) 
A húsvéti híradások történetisége (Schmatovich János) 

Szept. 4. du. 3 óra: 
A feltámadás, mint .. transitus« Bonaventuránál 

(Várnai Jakab OFM) 
.. Secundum Scripturas« - a 132. zsoltár hagyománytörténeti 

értékelése (Rokay Zoltán) 
Az emmauszi tanítványok (Sulyok Elemér OSB) 

Szept. 4. du. fél 6: Ökumenikus istentisztelet 
Seregély István érsek és avendégegyházak képvise16i 

A Rendez6ség minden érdekl6d6t szeretettel vár! 
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"Elküldte Igéjét 
(Zsolt 107,20) 

Jótékonysági hangverseny 
a határainkon túl élő magyaro k támogatására 

Az egész magyarság jövőjére nézve rendkívüli jelentőséggel bír 
annak a szellemi-erkölcsi megerősödést célzó talpraállási folyamat
nak az alakulása, amelynek napjainkban tanúi lehetünk hazánk
ban és a szomszédos országokban. 

Meggyőződésünk, hogy ezen ígéretes folyamat elősegítése során 
az is feladatunk, hogy a határain kon túl élő magyaro k kezébe ma
gyar nyelv ű Bibliát adjunk. Ezzel azt a forrást nyújt juk nekik, 
amely a leghatékonyabban segíti a személyes és közösségi élet pozi
tív alakulását. Hiszen a magyar szó, mindenekelőtt a magyar Biblia 
évszázadok óta az egyik legjelentősebb tényezője a magyar nyelvi
nemzeti identitás megőrzésének. Ezért érkezik hozzánk számtalan 
ilyen irányú kérés, megkeresés. 

Szeretnénk tehát minél több magyar nyelvű Szentírást juttatni 
a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági magyarságnak. E terü
leteken a magyar lakosság szűken becsülve mintegy 4 millió lelket 
számlál. Ha legalább minden ezredik em!:>ert juttatunk Bibliához, 
akkor 4000 darabra van szükség. (Egy Ujszövetség ára 200.- Ft, 
egy teljes Biblia 600.- Ft.) 

Célunk megvalósítása érdekében a Szent Jeromos Bibliatársulat 
és a Szentírás Alapítvány "Elküldte Igéjét" címmel jótékonysági 
koncertet rendez 1992 szeptember 13-án este fél 8 órai kezdettel a 
budapesti Zeneakadémia nagytermében. A hangversenyen közre
működő művészek: Csavlek Ete!ka, Falvai Sándor, Keveházi Gyön
gyi, Kistétényi Melinda, Maros Eva, Patkó József, Szenthelyi Judit, 
Szenthelyi Miklós, valamint a Magyar Rádió Gyermekkórusa és a 
Magyar Virtuózok Kamarazenekar. 
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Rendezvények 

A rendezvény védnökei: 

Dr. Franz König bíboros, Bécs nyugalmazott érseke 
Dr. Seregély István egri érsek, a MKPK elnöke 
Csoóri Sándor író, a Magyarok Világszövetségének elnöke 
Dr. Entz Géza c. államtitkár, a Határon Túli Magyarok Hi
vatalának elnöke 

Műsor: 
Bartók: 
Kodály: 
Bach: 
Schubert: 
Gounod: 
Sai n t-Saens: 
Liszt: 
Csajkovszkij : 

Caldara: 
Gluck: 
Scarlatti: 
Rossini: 
Debussy: 

Gyermekkarok 
Gyermekkarok 
Esz-dúr Prelúdium és fúga, BWV. 552. 
Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 
II. Rapszódia 
Melankólikus szerenád 
Valse scherzo 
S'ebben crudele 
O'del dolce ardor 
Gia il sole dal Gange 
D-dúr szonáta 
Két tánc 

Műsorvezető: Czigány György 
Virágdíszítés: Sajó Anna 

Kérjük kedves Olvasóinkat, karolják fel ezt a nemes kezdeményezést, 
s legyenek segítségünkre a szükséges anyagi fedezet elóteremtésében. Le
hetöségeikhez mérten támogassák ill. szerezzenek az ügynek további tá
mogatókat! Abefizetéseket Társulatunk csekkszámláján várjuk: OTP 
Köröndi körzeti fiók, 218-98299 510-071404-2 sz. (kérésre csekket kül
dünk!), vagy postautalványon a Szent Jeromos Bibliatársulat címére (ld. 
lent). Minden nagylelkű segítséget elóre is köszönünk. 

Támogatóinkat szeretettel várjuk a hangversenyre! Helybiztosításhoz 
(ingyenes) jegyek augusztustól kaphatók a Zeneakadémián, a Magyar 
Nemzeti Filharmóniánál, valamint a Bibliaközpontban (postai úton is). 
,,Aki becsüli a Bibliát, és szereti a magyar népet, csatlakozik a Biblia
társulat kezdeményezéséhez! [Seregély István érsek] 

Szent Jeromos Bibliatársulat 
Bibliaközpont 

1066 Bp. Teréz krt. 28. 1. 6. 
(nyitva: kedd, csütörtök 9-17) 
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Rendezvények 

Közgyűlés 

Társulatunk éves közgyűlését szokás szerint a Szent Jeromos ün
nepét megelőző szombaton, 1992. szept. 29-én de. 10 órakor tartjuk. A 
közgyűlés helyéről kellő idóoon értesíteni fogjuk Társulatunk tagjait. 

Jeromos esték 
A nyári szünet után a következő évadban is megtartjuk Társu

latunk rendszeres továbbképző és tájékoztató összejöveteleit min
den hónap második szerdáján este 6 órakor a Bibliaközpont tanács
termében (1066 Bp. Teréz krt. 28. II6. sz.). Minden alkalommal 
neves előadók érdekes előadásaira számíthatunk, amelyet baráti 
beszélgetés és agapé követ. Társulatunk tagjait és minden ér
deklődőt szeretettel várunk. 

Bibliaóra-vezetőképző 

Még ez ősszel szeretnénk megtartani első bibliaóra-vezetőkép 
zőnket. A külföldi, szakképzett, és a biblikus-lelkipásztori munká
ban nagy gyakorlattal rendelkező előadókat a Katolikus Bibliaszö
vetség Közép- és Keleteurópai Regionális Szervezete biztosítja szá
munkra. A vezetőképző szeminárium egy kibővített hétvégét fog 
igénybe venni (péntektől vasárnapig); pOl}tos helyét és időpontját a 
katolikus sajtóban fogjuk ismertetni. Erdeklődők jelentkezését 
azonban már most is szívesen látjuk. 

Bibliafordítók Szemináriuma 
A Katolikus Bibliaszövetség Közép- és Keleteurópai Regionális 

Szervezete 1993. első hónapjaiban hazánkban, a Szent Jeromos 
Bibliatársulat közreműködésével tervezi megrendezni a régió első 
nemzetközi bibliafordító szemináriumát mindazok számára, akik a 
volt szocialista országokban jelenleg vagy a közeljövőben a Szentí
rás új fordításain dolgoznak. 

Imaóra 
Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év párat

lan péntekein du. 5-6-ig, Bp. VII!., Mária u. 20] imaórát tart, hogy 
Isten áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes 
társulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gond
jait. KéIjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 
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Társulatunk 

Társulatunk 

Társulatunk védnöke - Örömmel adhat juk Tagtársaink és Olvasó
ink tudtára, hogy Dr. Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi fóapát volt 
szíves vállalni a védnökséget Társulatunk felett. Amikor ebben a tisztség
ben üdvözölhet jük Várszegi püspök urat, kívánjuk Isten áldását munkájá
ra, és bizalommal várjuk, hogy a bibliaapostolság ügyét eredményesen 
fogja támogatni és képviselni. 

Stefan Dinges látogatá.8a - Április 28-án meglátogatta Bibliaköz
pontunkat Stefan Dinges úr, a Katolikus Bibliaszövetség Közép-Keleteu
rópai Irodájának (Klosterneuburg, Ausztria) vezetóje, hogy tájékozódjék 
Társulatunk helyzetéról, és a helyszínen mérlegelje, miben lehetne segít
ségünkre a világszervezet. 

Dinges urat a Társulat vezetósége és munkatársai fogadták a Biblia
központban. Helyzetünk ismerte~ése során elismeréssel nyugtázta erófe
szítéseinket és eredményeinket. Orömmel látta mindenekelótt saját, köz
ponti irodánkat Budapest központjában, jól elérhetó helyen. Üdvözölte a 
jótékonysági hangverseny tervét, az egyházmegyei központok sikerrel fo
lyó szervezését, elismeréssel szólt folyóiratunkról és Tagságunk anyagi 
áldozatairól, lelkes támogatásáról. Megelégedéssel állapította meg, hogy a 
bibliaapostolság gondolata és szervezett kiépítése hazánkban a legelóreha
ladottabb a volt szocialista országok közül. 

A látogatás délutánján Dinges urat Várszegi püspök úr, Társulatunk 
védnöke fogadta Pannonhalmán. A tájékozódó megbeszélés az eredmé
nyes együttmúködés jó kilátásait fedte fel a résztvevók elótt. 

Este Pantó Eszter irodavezetó és családja volt szíves vendégü l látni 
Dinges urat és a Bibliaközpont munkatársait. A kellemes hangulatú este 
méltó befejezése volt jeles vendégünk látogatásának. 

Egyházmegyei központok - Székely István munkatársunk fáradozá
sainak eredményeként egyre több egyházmegyében sikerül megtalálnunk 
a megfeleló munkatársakat, hogy általuk a fóvárostól távolabb éló tagja
inkkal is szorosabbra füzhessük kapcsolatunkat. Több vidéki városban 
(így pl. Egerben, Vácott, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Balassagyar
maton, Baján, Pécsett, Nyíregyházán) szervezés alatt áll, néhány helyen 
pedig a közeljövóben indul a helyi csoportok létesítése. Ezek a csoportok 
lehetóvé fogják tenni vidéki tagtársaink gyakoribb összejöveteleit, biblikus 
képzését, a kívülálló érdekIódók számára évente biblikus nap rendezését, 
a fiatalok versenyét, ségítik kiadványaink terjesztését. 

Néhány egyházmegyében már felkértünk egy-egy lelkes munkatársun
kat (fópásztoraik tudtával ill. hozzájárulásáva]), hogy Társulatunk mun-
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Társulatunk 

káját és céljait egyházmegyei koordinátorként segítse. A már működő ko
ordinátorok: 
- Dr. Gyürki László kanonok, plébános (Körmend, szombathelyi) 
- Dr. Varga Lajos püspöki titkár (Vác, váci) 
- Binszki József újmisés (Baja, kalocsai) 
- Nobilis Márió káplán (Dunaújváros, fehérvári) 
- Dr. Cziglányi Zsolt plébános, (Abaliget, pécsi). 

Készséges együttműködésüket hálásan köszönjük, és munkájukhoz Is
ten áldását kérjük. 

A környékükön élő Tagtársaink minden társulati ügyben bizalommal 
fordulhatnak hozzájuk, addig is, amíg ők nem jelentkeznek Tagjainknál 
ajánlatokkal, programokkal. 

Bibliaközpont - A budapesti tagok nagy örömére áprilisi Jeromos 
esténkre új Bibliaközpontunkban az iroda és a két szinten elhelyezett 
kiadványtároló polcok már készen és berendezve várták a vendégeket. A 
szabadon hagyott nagyobb helyiség (tanácsterem) megfelelő és barátságos 
kör~yezetet biztosít az előadásokhoz, baráti beszélgetésekhez. 

Orömteli meglepetés volt számunkra, hogy a Központi Szeminárium
ból és a Hittudományi Akadémiáról néhány kispap és hallgató(nő) önként 
vállalkozott a tanácsterem kifestésére, az ablakok mázolására [munkatár
saink közreműködésével]. Ezzel kb. 40 OOO Ft-ot takarítottak meg Társu
latunknak. 

Időközben elkészültek a tanácsterem összecsukható asztalai is; így 
már csak irodagépekre (számítógép, másológép, stb.) lenne szükségünk, 
valamint a kisebb helyiségek átalakítására (a konyha hasznosítása). 

C{mek - Többnyire csak véletlenül értesülünk arról, ha Tagtársaink 
vagy Megrendelőink címe megváltozik. Kérjük, hogy esetleges címváltozá
saikat közöljék Központunkkal. 

Imaszándék - József nevű tagtársunkat pappá szentelték, Izabella 
alapító tagunk szerzetesrendbe lépett (és végleg külföldre távozott), Er
zsébet alapító tag pedig 51 éves korában váratlanul elhunyt. Kérem, fog
lalják őket imái kba - ők is imádkoznak értünk. 

* • • 
Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk tag

jai és Füzetünk olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segít
ség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában - igen nagy örömmel 
tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevé
ben szívből megköszönni. 

Tarjányi Béla 
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Jószolgálat 

Bélyegzők 

Bibliai témájú bélyegzők forgalmazását kezdtük meg Biblia
központunkban. A 10-10 darabból álló sorozatok ó- és újszövetségi 
történetek mozzanatait ábrázolják, igen alkalmasak arra, hogy a 
történetekről könnyűszerrel számtalan kártyát, szemléltető kép
sort készítsünk. (Ósz,övetség: Ábrahám, Mózes, Illés-Elizeus, József 
és Dávid története; Uj szövetség: Jézus születése, Jézus példabeszé
dei, Jézus csodái, Jézus gyógyít, az irgalmas szamaritánus [felére 
kicsinyítve ld. lent], a tékozló fiú, szenvedéstörténet, Jézus feltá
madása.) 

Egy bélyegző 150 Ft [130 Ft], sorozat 1300 Ft [1200 Ft] 
Emblémák [38 féle, ld. lent balról] 120 Ft/db. [105 Ft] 
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Jószolgálat 

Megjelent 

a FORRÁS Magyar Keresztény Média első bibliai témájú videókazettá
ja "A könyvek könyve" címmel. Kapható és megrendelhető a Bibliaköz
pontban, ára 990.- Ft [tagjainknak és terjesztőknek 960.- Ft]. 

Ismét kaphat~ a bibliaórák-sorozat első, legközkedveltebb kötete, a 
Találkozások. Ara 200.- Ft [170.- Ft]. - Az Aranyvirág címú, közked
velt kiadványunk (mesék felnőtteknek, gyerekeknek) első kiadása elfo
gyott. Megrendelőink szíves türeImét kérjük: A vajdasági helyzet miatt 
még mindig nem készült el az új kiadás. -,A Bibliai Albumot újabb, nagy 
kedvezménnyel árusít juk, ld. a borítón! Ujabb kötete csak akkor jelenhet 
meg, ha az első kötet költségei megtérülnek (ettől még igen messze va
gyunk). 

Szeretettel ajánlj~k: 

ÚT, IGAZSÁG, ÉLET - Ingyenes katolikus missziós folyóirat 
Szétosztásra, terjesztésre ingyenesen megrendelhető 
Cím: Felsmann József 2092 Budakeszi, Postafiók 21 

MOZDUL A FÖLD -1\ Katolik\,ls Népfőiskolai Szövetség kéthetente meg
jelenő újsága - Ara: 20 Ft [egész évre 480.- Ft] 
Cím: 1126 Bp. Nagy Jenő u. 5. sz. 

ZÁSZLÓNK - A Regnum ~arianum havonta megjelenő lapja 
fiatalok számára - Ara: 35 Ft [egész évre 450 Ft] 
Cím: 1036 Bp. Kórház u. 37. sz. 

HITÉL~T - Katolikus családi folyóirat 
Ara: 60 Ft (éves előfizetés 660 Ft) 
Cím: Agapé Kft, 6725 Szeged, Mátyás tér 26 

Dr. Jakubinyi György: MÁTÉ EVANGÉLIUMA 
Az új magyar kommentársoroz,at első kötete. 
Szent István Társulat, 1991 - Ara: 290.- Ft 

Gyürki László: A BIBL~ FÖLDJÉN - Szentföldi útikalauz 
Sz.G.E.K, 1990 - Ara: 160.- Ft 

SZÍNES KÉPESLAPOK, KÖNYVJELZÓK szentírási idézetekkel a Szen
tJrás Alapítvány kiadásában 
Ara: 13.50 ill. 6.50 Ft [10 db.: 75 ill. 40.- Ft] 
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Ajánlatunk 

Újszövetségi szentírás - 12. kiadás 
Bibliai Képes Album. 144 beragaszthat6 képpel 
(teljes készlet, kedvezményesen) 
( " nyereménylap nélkül) 

Kis Bibliai Atlasz 

Kiadványok 

225.- Ft [150.- Ft] 

[400.- Ft] 
300.- Ft [250.- Ft] 

248.- Ft [180.- Ft] 

Opálény-Balázs: Újszövetségi szövegmutató szótár 400.- Ft 
(Hasznos segédeszköz szentírási szavak, kifejezések 
előfordulási helyeinek kikereséséhez.) 

Jeromos füzetek 1-7. szám 210.- Ft 
Képeslapok szentírási szöveggel (levelezőlap) 

(könyvjelző) 

Az Aranyvirág (előkészületben) 
Die goldene Blume (mesék német nyelven) 
Találkozások (biblia6rák) 

Példabeszédek (biblia6rák) 
Csodák (biblia6rák) 

13.5 Ft 

6.5 Ft 
160.- Ft 

50.- Ft 
200.- Ft 
200.- Ft 
200.- Ft 

499.- Ft 

300.- Ft 

[7.5 Ft] 

[4.- Ft] 
[130.- Ft] 

[40.- Ft] 
[170.- Ft] 
[170.- Ft] 
[170.- Ft] 

LOGOSZ (bibliai társasjáték 6 éves kort61) 

MISSZIÓ (bibliai társasjáték [Pál élete]) 

Bibliai jelenetek (pecsétek) 

10 db.-os sorozat 
Emblémák (pecsétek) 

A könyvek könyve (vide6kazetta, 21 perc) 

150.- Ft [130.- Ft] 
1300.- Ft [1200.- Ft] 

120.- Ft [105.- Ft] 

990.- Ft [960.- Ft] 

Tagjainknak, terjeszt6inknek a zárójelbe tett árat szám{tjuk! 

A fenti kiadványok megvásárolhat6k 
és megrendelhetők BibliakÖ:;,oQntunk c(mén; 

Szent Jeromos Bibliatársulat 
BIBLIAKÖZPONT 

1066 B u d a p e s t Teréz krt. 28. I. em. 6. 
Telefon: 132-22-60 - Nyitva: kedd, csütörtök 9-17-ig. 
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Ajánlás 

Bibliaolvasás 

Igazából akkor jöttem rá, micsoda er6 árad a Szent{rásból, amikor 
kerek negyedévszázaddal ezel6tt megtapasztalhattam, mennyire ke
resik a vasfüggönyön túl az emberek az anyanyelvükre lefordCtott 
Bibliát. Olvasása azóta is er6sCt, hogy észrevegyem az igazán lénye
geset és (gy nyugalomhoz, megfontolt higgadtsághoz segCt. 

Rudolf Kirschliiger 
volt osztrák szövetségi kancellár 

Leginkább az a meggy6z6dés hatott rám a Bibliából, hogy semmi, 
de semmi sem szakCthat el ntinket Krisztus szeretetét6l (Róm 8,38J. 
Amennyire nekünk minden okunk megvan arra, hogy Isten iránti 
szeretetünk és haségünk szilárdságában kételkedjünk, olyannyirajó 
tudni azt, hogy az Isten ha, az életünk szilárd alapra épül: az 6 
szeretetére, amely még a halálba is elk(sér minket. 

Johannes Rau 
német tartományi miniszterelnök 
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Csendes percek 

2 

, 
Ertés 

Van, aki csak a szavakat érti, 
Van, aki a szavak mögött 
Felfénylő valóságot is megérti. 

Aki csak a szavakat érti, 
Kívül marad, csak a felszínt látja. 

Aki a szavak mögött rejlő 
Valóságot is felfogja, 
Csak az érti meg maga körül a világot. 

Éld Szó 

Szép, tiszta szavakat adj a szánkba, Uram! 
A világból szinte kihúnyt a szó fénye. 
Minden csupa madárzsibogás, 
Minden csupa majommakogás, 
Csak az indulatokat, az akaratokat mondja. 

A Logosz fényét, teremtő erejét elveszítettük, 
Mely, ha jó talajba hullik, virágba szökken. 

Segíts, hogy ne szennyezze be szitok 
Vagy olcsó fecsegés a szájunk, 
Hanem a Te élő Szavaidat mondjuk. 
Olyan szavakat, melyeket 
A hallgatásban tisztára mostunk, 
S úgy tudjuk egymásnak adni őket, 
Mint valami kincset, melyet 
A szív benső csendj éból fejtünk ki, 
Lelkünk mélyéről hozunk felszínre. 

[Hava] 



A Biblia - holnap 

Ünnepi beszéd az Osztrák Bibliaközpont 
25 éves fennálása alkalmából. Folytatás. 

A Biblia 
a holnap társadalmában 

DDr. Helmut Kratzl püspök 

6. Személyes szentírásolvasás - szerető beszélgetés Istennel 

Mindaz, amit eddig a Bibliáról mondtunk, azon áll vagy bukik, hogy 
hogyan hat az egyén ekre Isten Szava. Az, hogy a Biblia milyen alakftó 
erővel bír a holnap társadalma érdekében, attól függ, mennyire engedik az 
emberek, hogy Isten Szava alakftsa őket, hogyan fogadják a párbeszédet, 
amelyet Isten az írás útján akar elkezdeni velük. Ezért befejezésül né-
hány szót szólok a személyes bibliaolvasásról. -

Enzo Bianchi 1968-ban - a Taizéihez hasonló - ökumenikus szerzetesi 
közösséget alapított Bose-ban (Piemont). E közösségben és ezzel a közös
séggel újra felfedezte Isten Szavát és az Isten Szava alapján való életet. 
Bianchi ismét tanítja övéinek és nekünk is az "isteni olvasmány, a "lectio 
divina keresztény ókor óta gyakorolt, de több ízben elfelejtett múvészetét. 
A "Pregare la Parola" (Imádkozni az Igét) c. múve 1988-ban németül is 
megjelent a Herder kiadónál (Szavadban megtalálni Téged címmel). Ez 
egy levél Bianchi barátjához, Giovannihoz címezve, amelyben gyakorlati 
útmutatást ad a személyes bibliaolvasáshoz; ezeket szeretném - rövid for
mában - ezen ünnepi órában ünnepi ajándékként átnyújtani Önöknek. 

Ha el akarsz mélyedni Isten Szavának imádságos olvasásában, akkor 
először csendes és nyugodt helyet kell keresned. "Itt van a puszta, amely
ben Jézus imádkozott és kfsértést szenvedett; ez az a hely, ahol Isten 
magához vonz, hogy a szívedhez szóljon." Próbáld a helyet és az időt úgy 
megválasztani, hogy a külső csend biztosítva legyen. "Minden más hangot 
el kell hallgattatnod, s az Ó Szavára kell hallgatnod." Isten vezetett el a 
hallgatásba, a Vele való beszélgetésbe, hogy "a szívedhez szóljon. Amikor 
Isten hallgatására előkészülsz, vedd kezedbe és emeld Istenhez a szívedet, 
hogy tegye húsból való, egészséges és tiszta szívvé. Naponta kiált hozzánk: 
"Ó, bár hallgatnátok ma a Szavamra! Ne keményítsétek meg szíveteket!" 
Ha a Bibliát a kezedbe veszed, helyezd magad elé mély tisztelettel, mert 
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Krisztus teste. Ezután hívd segítségül a Szentlelket! Minthogy az írásokat 
a Szentlélek sugalmazta, csak Ő tudja őket érthetővé tenni. Várj Rá! Mert 
ha késik is, várnod kell, hiszen eljön; eljön, nem marad távol. 

Most nyisd ki a Bibliát és olvasd a szöveget. Ne válaszd a legkínálko
zóbbat, mert Isten Szava nem kínálja magát olcsón. Vedd elő a liturgikus 
olvasmányok könyvét, s vedd abból azt a szöveget, amelyet az egyház 
mára ajánl a számodra; vagy olvass el egy szentírási könyvet az elejétől a 
végéig. Ne csak egysz~r olvasd el a szöveget, hanem többször, méghozzá 
hangosan. Ne csak szemeddel olvass, hanem próbáld meg a szöveget a 
szívedbe vésni. Legyen az olvasás hallás (audire), a hallás pedig vezessen 
engedelmességre (oboedire). Elmélkedj! - azaz próbáld elmélyíteni az üze
netet, amelyet Isten veled akar közölni. Feltétlenül hasznos a szentírás
magyaráza t, a patrisztika, a hagyomány figyelembevétele, de a 
legfontosabb a személyes erőfeszítés. Ez gyakran még gyümölcsözőbb, ha 
közösségben "hallgatunk". A személyes erőfeszítés célja megragadni a szö
veg lelki alapgondolatait, az üzenet magvát, azt, ami a legtöbbször kapcso
latban van a megváltás eseményével, a kereszttel és az Úr feltámadásával. 
Ezután imádkozzál! Szólj Istenhez, felelj Neki, fogadd meg ajánlásait! Az 
elmélkedés célja az ima. A "lectio divina el fog vezetni Isten jelentlétének 
arra a kimondhatatlan tapasztalatára, ahol Te mint szeretett lény öröm
mel és meghatottsággal hallgatod és mondod utána szerelmesed szavait. 
Őrizd meg, amit a "lectio divina" alkalmából hallottál és megfzleltél! Menj 
az emberek közé, s adj nekik a békéből és áldásból, amelyben te részesül
tél! Isten eszközként akar használni téged a világban. Eljön a nap, amikor 
- átjutva a halálon - színről-színre látod majd Istent. Akkor meg fogja 
neked mutatni, hogy mi voltál: Krisztus által írt "élő levél, magad is 
"isteni olvasmány (lectio divina) testvéreid, sőt Isten Fia számára! 

Bibliközpontunk 25 éves ... Szeretnék mindenkinek köszönetet monda
ni, akik oly sokat tettek a Biblia terjesztése, jobb megértése érdekében, és 
ezáltalsegftettek másoknak, hogy Istennel párbeszédet kezdjenek. Szeret
nék mindenkit arra buzdítani, hogy használja fel az idő által kínált alkal
mat. Az Egyház és a társadalom jövője attól is függ, hogy mennyire jut el 
a maga útján Isten Szava. Nyújtson az Egyháznak a jövőben még erősebb 
támaszt és bőségesebb életet. Az Egyház gyermekei számára pedig legyen 
a hit erősítője, lelki táplálék, és a lelki élet kiapadhatatlan forrása! 

[Vége] 

Fordftotta: Székely István 
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A szentírásolvasás 
- és az egyházjog 

Történeti előzmények 

Szentírásolvasás 

A klasszikus hitviták korában protestáns részről nem ritkán érte az a 
vád a középkori katolikus egyházat, hogy kivette a Szentírást a hívek 
kezéből, megtiltotta a világiaknak a Biblia olvasását. Tárgyilagosabb pro
testáns történészek, mint pl. Karl Heussi sokkal árnyaltabban szóltak 
erről a jelenségről. III. Ince pápa 1199-es intézkedését, amellyel megtiltot
ta a világiaknak a Szentírás nfpnyelvú fordításainak a Tanítóhivatal ve
zetése nélkül való használatát , valamint az ezt követő évtizedekben ho
zott helyi zsinati határozatokat (pl. Toulouse 1229, 14. kánon; Tarragona 
1235, 2. kánon; Béziers 1246, 36. kánon) beleállítják a valdiak eretnek
mozgalmának történelmi összefüggésébe. A valdiak ugyanis az egyház el
leni támadásaikat egyéni bibliaértelmezésükre és különböző legendák szö
vegére alapították. Világi prédikátoraik, a "lyoni szegények" vándor ige
hirdetőkként búnbánatra szólították a népet, s arra is feljogosítva érezték 
magukat, hogy gyóntassanak. Ebben a helyzetben érezte szükségét az 
egyház, hogy a változó színvonalú népnyelvű fordítások vulgáris, gyakran 
vaskos tévedésekre vezető magyarázatának elkerülésére tilalmakkal kor
látozza az ilyen szövegek has2nálatát. Méltán hangsúlyozza azonban már 
Joseph Hergenröther bíboros, hogy a III. Ince féle úgynevezett bibliatila
lom nem volt feltétlen és általános. Éppenséggel nem a Szentírás tanítá
sát akarta elzárni a hívek elől. 

Más volt a helyzet a Xv. században és a XVI. század elején. Ekkor a 
könyvnyomtatás elterjedésével számos népny]lvű szentírásfordítás is ki
adásra került (németül pl. 1521-ig 28 kiadás) . Ismét csak a teológiailag 
képzetlen, az egyházi hagyományban és a Tanítóhivatal útmutatásaiban 
kevésbé járatos rétegek önkényes szentírásmagyarázatának veszélye kel
tett aggodalmat az egyházi vezetőkben. így került sor 1486-ban Berthold 

1 Innoc. III, De myst. Miss. IV, 44; Ep. 11,141,142,235. Potthast, A, 
Regesta pontificum Romanorum, Berolini, 1874-1875, nr. 780,781 

2 Hergenröther, J. - Kirsch, J., Handbuch der allgemeinen Kirchenges
chichte, Freiburg Br., 1904, 11,709 

3 Heussi, K., Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen, 1920, 
300,104. $ i 
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mainzi érsek rendeletére, melyben illetékességi területén megtiltja a nép
nyelvú szentírásfordítások kinyomtatását. 

Az újkorban az egyetemes egyházjog inkább azt igyekezett garantálni, 
hogy a Szentírás fordításai egyházi jóváhagyással és kellő magyarázatok
kal jelenjenek meg. 

A mai egyházjog 

Ezeknek az előzményeknek a fényében értékelhető az 1983-as Egyházi 
Törvénykönyv rendelkezése a Szentírás kiadásáról. Eszerint: ,A Szentlrás 
könyveit csakis az Apostoli Szentszék vagy a püspöki konferencia jóváha
gyásával szabad kiadni. Ugyanezeknek a könyveknek az élő nyelveken 
megjelenő fordUásai is csak akkor adhatók ki, ha megkapták az emUtett 
hatóság jóváhagyását, és ellátták őket a szükséges és elégséges magyaráza
tokkal. (825. kánon 1. $). ,A katolikus krisztushfvók a püspöki konferenci
ák engedélyével készUhetnek és kiadhatnak megfelelő magyarázatokkal el
látott szentlrásfordUásokat a különvált testvérekkel együttműködve is. 
(825. kánon 2. $). 

A klerikusoknak az életszentségre való törekvéshez az egyházjog előír
ja ennek a megszentelődésnek az eszközeit. Ennek keretében első helyen 
említi a lelkipásztori szolgálat húséges teljesítését, majd rögtön ezután azt 
a kötelezettséget, hogy "lelkMletüket a Szent{rás és az Echarisztia 
kett6s asztaláról táplálják (276. kánon 2. $ 2). Ez a kötelezettség 
semmiképpen sem korlátozódik a szentmisében elhangzó szentírási szaka
szok felolvasására vagy meghallgatására, de nem merül ki a kötelező zso
lozsma (276. kánon 2. $ 3) elvégzésében sem. Noha az imaórák liturgiája a 
zsoltárokra épül, szentírási himnuszokat, rövid szentírási olvasmányokat, 
az olvasmányos imaórában pedig minden nap egy-egy hosszabb bibliai 
részletet is tartalmaz, a zsolozsma puszta recitálása a II. Vatikáni Zsinat 
rendelkezései fényében kevésnek túnik a "Szentírás asztaláról való táplál
kozás" kötelezettségének maradéktalan teljesítéséhez. A II. Vatikáni Zsi
natnak az isteni kinyilatkoztatásról szóló hittani rendelkezése (Dei ver
bum 25) határozottan felszólítja az összes klerikusokat, a papokat és a 
diakónusokat, de azokat is, akik hitoktatókként állnak az isteni Ige szol
gálatában, hogy fáradhatatlanul olvassák és elmélyülten tanulmányozzák 
a Szentírást. Számukra ez azért is különösen szükséges, mert ügyelniük 
kell, nehogy miközben kifelé Isten igéjét hirdetik, bensőleg ne legyenek 
hallgatói az Igének. Ebből a felszólításból pedig mélyebb megvilágítást 
nyer a klerikusok fentebb említett kánoni kötelezettsége. Az Egyházi Tör
vénykönyv ugyanis - mint II. János Pál pápa a kihirdető apostoli rendel
kezésben hangsúlyozza - a Zsinat tanítását fogalmazza meg az egyházfe-
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gyelern kategóriáiban. Ezért a Törvénykönyv a zsinati tanítás fényében 
értelmezendő. 

Nem szorítkozik azonban az egyház a klerikusok szentírásolvasásának 
sürgetésére. A II. Vatikáni Zsinatnak az ökumenizmusról szóló határoza
ta (Unitatis redintegratio 6) az egyház kívánatos megújulása eszközei kö
zött első helyen emlfti a "biblikus mozgalmat". Ennek a mozgalom nak 
pedig a lényege a teljes Szen~rás gyümölcsözővé tétele katolikus életünk 
és gondolkodásunk számára . A mozgalom századunkban "alulról jövő 
kezdeményezésként" kezdett terjedni. Hivatalos elismerésben része~tette 
XV. Benedek pápa 1920-ban a Szent Jeromos jubileum alkalmából . Kü
lönlegesen értékes bátorítást és iránymutatást kgpott XII. Pius pápa "Di
vino afflante Spiritu" kezdetű enciklikájában. A világiak szentírás
olvasását tehát a legfőbb egyházi hatóság nagy értéknek tekinti és támo
gatja. 

Összefoglalás 

A katolikus vallás nem könyv-vallás abban az értelemben, hogy nem 
kívánja az üdvösséghez nélkülözhetetlen feltételként egy bizonyos könyv
nek az olvasását, s a vallási ismeretek, igazságok kizárólagos forrásaként 
sem csupán valamely könyvet jelöl meg. Mégis a Szentírást az isteni kinyi
latkoztatás hiteles forrásaként tiszteli, dinamikus kölcsönhatásban szem
lélve a Szenthagyománnyal, beleállítva Isten népe, az egyház hierarchikus 
közösségének összefüggésébe. Ez az a közösség, amelyben a helyes értel
mezés útmutatója az egyháznak karizmatikus ajándékként adott Tanító
hivatal, és amelyben az ige és a szentségek állandó kölcsönhatásban építik 
Krisztus testét. A legfőbb egyházi hatóság buzdításainak jogi értéke is 
van, sőt a gyakorlat számára valószínűleg értékesebbek ezek - és persze 
teológiailag is indokoltabbak - mintha valamely egyházi törvény minden 
világi hívőnek kötelezően írná elő bizonyos időközönként a Szentírás olva
sását. Ezekben az ajánlásokban és buzdításokban az idők jeleinek felisme
rését láthatjuk. Az egyház összefüggésébe helyesen illeszkedő szentírásol
vasás katolikus hitünk és életünk elmélyítésére ma különÖBen is aktuális. 

Erdő Péter 

4 Hermann, 1., Bibelbewegung, in: Sacramentum Mundi, I, Freiburg
Basel-Wien, 1967,508 

5 Acta Apostolicae Sedis 12 (1920) 385--422 
6 Apostolicae Sedis 35 (1943) 297-325 
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Vallomás 

A Biblia gyermekkorom tól fogua hűslges társam, neMz helyzetekben 
mindig támaszom, uigasz a uigasztalanságban, remlny a bajban, kiút a 
remlnytelenslgMI. 

Mi a legnagyobb baj a mai uilágban? Az, hogy az ember egyre keulsM 
Mpes nagy táulatokban gondolkodni, s hinni abban, hogy az igazság ulgal 
is mindig gy6z. Mi amesik uarázsa? A hit az igazság gy6zelmlben. AkiMI 
kiuesz ez a hit, aki csupán Ilete kudarcait látja, az uélt tehetetlenségIben 
fijloldódik a minden mindegy gondolatában, cinikussá udlik. A cinizmus 
pedig eluezet a nemtijrodijmslghez, a lustasághoz; ha minden mindegy, 
nem Irdemes küzdeni, az emberben eluralkodik a kiszolgáltatottság Imse. 
Mig a szlp ls jó dolgok is Irtikaket uesztik. 

Az ÓsZijuetslgMI legkeduesebb oluasmányom Jób könyue. Jób meg
próbáltatása, testi-lelki k!njai ls kiszabadulása reminytelen helyzetiMI 
lletem sok neMz órájában adott nekem erot. Bijrtönlueimben, beteg si
geimben, ueszllyes mútltjeim eMtt, amikor attól féltem, a fájdalom elueszej
ti hitemet, mindig Jób tijrMnete után nyúltam. S az 6 fijlemelkedlse 
szilárd€tott meg hitemben, hogy Mpes leszek úrrá lenni ijnmagamon, kiMp
ni k!njaJm rabságából. 

Az Ujszijuetslgnek is azokat a fejezeteit oluasom a legsz!uesebben, ame
lyek a megújulás ls a megbocsátás lehet6slgeit plldázzák. A tlkozló fiú 
tijrtlnetlt, a római százados ls Mária Magdolna tiJrtlnetlt. Mind azt su
gallják, hogy az ember igenis ura lehet ijnmagának, le tudja uetMzni ere
dend6 rosszaságát, iJnmagára ls kiJmyezetlre káros szokásait, ha hajlandó 
küzdeni ezlrt. Az emberi Ilet, az ln lletem is folytonos küzdelem, u!uódás 
iJnmagammal. De a cll uilágos, az önmagunk {(Jlötti gy6zelem lehetsiges, s 
bármikor bekőzuetkezhet, akár a halál órájában is. Mert nem az id6 szá
ma, hanem a hit a megújulásban. Tolsztoj Iuán Iljicse percekkel halála 
eMtt diJbben rá, hogyelfuserálta az Iletit, de megnyugszik abban a 
meggy6z6dlsben, hogy m'ég mindig nem Ms6, még élete utolsó perceiben is 
uan esélye, hogy mássá legyen, mint amilyen uolt, s megbékélten fejezi be 
életét. 

A Biblia az én számomra szent (rás. Szent, mert megtan€t önmagunk
kal és a uilággal békében élni. Mert megóu a kétségbeeséstől, mert meg
erősít hitemben, ami szerint az igazságnak akkor is győznie kell, ha az 
életem kudarcok sorozata. Szent, mert táuol tartja tőlem a cinizmust, a 
lustaságot, a nemtöródömséget és a rendetlenséget. Erőt ad önmagammal 
ualó harcomban. Megszilárda abban, hogya uilágmindenségben, a termé
szetben s az emberi létezésben rend uan, ha ésszel {(Jlfogni neMz, akkor is. 
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Szentírásolvasás 

A csoportos bibliaoluascú alábbi módszerét 
ismét a "Zugange zur Bibel für Gruppen 

(KBW, Stuttgart) gyújteményb61 vettük át 

Blúdes módszer 

Anneliese Hecht 

A módszer a vorarlbegi Bludesch községr61 (Ausztria) kapta a 
nevét, ahol el6ször alkalmazták 1984-ben. Azóta elterjedt, f6ként 
egyes ausztriai egyházmegyékben. 

A blúdes módszert teológiai képzettség nélküli feln6ttek és fiata
lok egyaránt használhatják. Egyetlen alapfeltétel, hogy a résztve
v6k készek legyenek gondolataikat írásban is közölni. Ez az írásbeli 
közlés csak a szöveggel kapcsolatos egyszeru megfigyelésekre és 
személyes benyomások kinyilvánít~ra vonatkozik. - A vezetés 
csak a biblikus beszélgetés szabályos menetét biztosítja; a vezet6 
szerepét az egyes résztvev6k váltakozva láthatják el. A vezet6 le
het6leg el6re foglalkozzék a szöveggel és annak nehézségeivel. 

A.I A:r. egyes lépések 

l. - A vezet6 vagy az egyik résztvev6 rövid imával nyitja meg az 
összejövetelt. 

2. - Valaki felolvassa az el6re kiválasztott szöveget, lassan és 
érthet6en, hogy mindenki jól tudja követni. A szöveget hallgatva, 
nem olvasva követjük! 

3. - Most kezd6dik a szöveggel való csendes, személyes foglalko
zás. Mindenki - a szöveggel (Bibliával) a kezében - írásban válaszol 
a következ6 5 kérdésre (kb. fél órán belül): 

- Mi a szöveg mondanivalója? 
- Mit nem értek? 
- Milyen összefüggéseket fedezhetünk fel? 
- Mivel értek egyet? Mivel nem értek egyet? 
- Mit tehetek (tehetünk) konkrétan? 
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4. - Ezt követi a közös gondolatcsere. Mindenki (aki akarja) fel
olvassa az egyes kérdésekre adott válaszait; minden kérdésnél kü
lön körbejárunk a válaszokkal. Itt leginkább a készséges és figyel
mes meghallgatáson múlik, hogy közösen megérezzük-e, mit akar 
mondani Isten Lelke. A gondolatcsere ne vezessen megvitatásra, és 
ne legyen b6beszédll. 

6. - Ezek után egy képet (vagy kivetített diát) szemlélve még
egyszer lelkünkbe véshet jük a feldolgozott szöveg lényegét. Ez 2-3 
percig tartó csendes elmélkedés. 

6. - A bibliaolvasást (közös) imával vagy énekkel fejezzük be. 
kJ. egész program számára másfél órai id6tartam bizonyult a 

legkedvez6bbnek. 

B.I Megjegyzések az öt kérdéshez 

kJ. els6 kérdés arra késztet, hogy átgondoljuk a szöveg lényeges, 
voltaképpeni üzenetét, és megakadályozza, hogy rögtön kezdetben 
egyes - talán lényegtelen - nehézségek lekössék a figyelmünket. 
"A szöveg üzenetét" lehet61eg egyetlen mondatban foglaljuk össze, 
amely egyben a szentírási rész címe is lehetne. 

A második kérdés pontos, alapos olvasásra szólít fel, védelmül 
az ellen, hogy túl gyorsan, figyelmetlenül átugorjuk a szöveg meg
lep6 és nehéz részeit. 

A szöveg teljes jelentése csak akkor tárul fel, ha figyelembe 
vesszük annak közelebbi és távolabbi környezetét is. Erre szólít fel 
a harmadik kérdés. Tehát mindiK fel kell tennünk a kérdést: Mi a 
szövegrész közvetlen el6zménye? Es mi következik utána? Hol talá
lunk a Bibliában hasonló szövegeket? Hol fordulnak még el6 a Bib
liában (ugyanabban az evangéliumban, ugyanabban a levélben) a 
szöveg legfontosabb szavai, fogalmai? Ebben segítenek a jegyzetek 
szentírási-hely megjelölései, a tárgymutatók vagy a konkordanciák. 

A negyedik kérdés - két irányból is - els6sorban az érzelmeink
hez szól, nem (miként a második kérdés) az értelmünkhöz. Fel 
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Szentírásolvasás 

akarja bátorítani a résztvevőket, hogy nyt1tan kimondják (spontán) 
egyetértő vagy elutasító érzéseiket, és ne nyomják el őket "a szent 
szöveg" iránti - hibásan értelmezett - félő tiszteletből. 

A szöveg nem csak új ismereteket akar nyújtani: mindenekelőtt 
cselekvésünket kell befolyásolnia. Az ötödik kérdés a lehetséges 
gyakorlati következményekre irányul, a felismerés és a cselekvés 
kívánt összhangjára. 

C.I Útmutatás a vezet6 részére2 

- A fő mondanivalót illetően gyakran igen nagyfokú az egyetér
tés, ami szellemi és közösségi tapasztalattá válik (megértettük -
egyek vagyunk). Egyúttal megerősödik a résztvevők bizalma ab
ban, hogy maguk is képesek a helyes értelmet megtalálni, és a 
Bibliát - legalább részben - megérteni. 

- A második kérdésnél rendszerint van néhány hívő, aki "min
dent ért". Ók csak mások kérdései kapcsán tanulják meg alaposab
ban, figyelmesebben olvasni a Szentírást. A felmerül6 nehézségeke t 
néha a résztvevők vagy a vezető meg tudják válaszolni sajá! tapasz
talatuk vagy ismereteik alapján; esetleg segítenek a Biblia magya
rázó megjegyzései. Ha nem, akkor ajánlatos a kérdéseket felírni, és 
adandó alkalommal feltenni valakinek (egy papnak vagy más "sza
kértőnek"), aki meg tudja válaszolni 6ket. Emellett fontos, hogy -
miként általános emberi viszonylatokban is, - néha tudjunk vala
mit válasz nélkül is hagyni: Isten Szavát emberi korlátainkból ere
d6en soha nem "meríthet jük ki". 

- Az összefüggések keresése (harmadik kérdés) emlékeket és 
képzettársításokat ébreszt a Szentírás máskor olvasott részeivel 
kapcsolatban. Gyakran jutnak eszünkbe régen elfelejtett vasárnapi 
olvasmányok. Az egyes résztvevők az összefüggések olyan gazdag
ságát tárhat ják fel, amely messze túlhaladja azt, amit egy személy 

2 Ebben a részben G. Fischernek a vezetőket segítő, gyakorlatból leszúrt taná
csait idézzük. Ld. G. Fischer, Gemeinsanles Bibellesen - Methode Bludesch 
(Bibel und Litrugie, 59, 1986, 204-206.0. 

3 Az eredetiben: Jeruzsálemi Biblia. [Az eredeti szövegek alapján, tudományos 
szakszerűséggel készült francia nyelvű szent1rásford.!tás.) 
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találhat; így a közös bibliaolvasást virágcsokor-gyújtésként élhetjük 
át. 

Az összefüggés gyakran segít abban is, hogy a második kér
désb61 adódó nehézségeket vagy a Biblia "kemény" kijelentéseit 
jobban megértsük. 

- A negyedik kérdés egyesek számára először teszi lehetővé, 
hogy Isten Szavával való viaskodásunkat elfogadják és bevallják. 
Egyúttal élesebben mutatja be, milyen távol vagyunk gyakran at
tól, amit a Biblia kíván tőlünk, s így tisztító önismeretre vezet. 

- Az ötödik kérdésre is érvényes: "Ha egy szöveg nem változtat 
rajtad, akkor nem is olvastad el (G. Soares-Prabhu). Konkrét életa
lakításunk igazolja, milyen a készségtink Istent meghallgatni. Ez 
nem feltétlenül "megváltozás": jelentheti növekedésünket a biza
lomban, emben vagy örömben. 

D./ Értékelés 

a./ Előnyök - A blúdes módszer különlegessége és erős oldala az, 
hogy a leírás fázisának beiktatásával segíti a bibliai szövegekkel 
való alaposabb személyes foglalkozást, mielőtt a kölcsönös gondo
latcserére sor kerül. Igy elkerüli a veszélyét annak, hogy a szö
vegről elhamarkodva, felületesen, "a feje fölött" beszéljünk. 

b./ Hátrányok - Egyesek számára bizonyos nehézséget jelenthet 
a szöveggel való csendes, félórás foglalkozás és az írásbeli megnyi
latkozás is. De ez nyilvánvalóan gyakorlás és megszokás kérdése is. 

e./ Összefoglalás - A módszer jól kiegészíti a hétlépés módszert. 
A kettő váltogatása gyümölcsözőnek bizonyult. Nem szabad azon
ban a kettőt összeötvözni (egyetlen módszerré összegyúrni). 
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Fordltotta: Székely István 

Egy ismeretlen, 6si fényrl 
iJriJk Titoktól elszakadtan, 
kaldiJncnek jiJttem s eltrlniJk majd, 
ha izenetem általadtam. 

Mécs László [Meteor, részlet} 



Írásmagyarázat 

Zsoltár és gitár 
Kovács Gábor 

Sok gitáros ének van forgalomban manapság, amelynek ,szövege a 
Bibliára, leggyakrabban a zsoltárokra megy vissza. Például: ,.A,ldjátok az 
Urat, áldjátok szent nevét! Kik házában álltok napról.napra, dicsérjétek 
Ót!" (Zsolt 134). Vannak, akik borzadva hallják a méltóságteljes gregori· 
án tónusok helyett ezeket az élénk ritmusra csendülő szent dalokat. 

A II. Vatikáni Zsinat a területileg illetékes egyházi felsőbbségre bízta 
annak megítélését, milyen hangszereket lehet bevonni a liturgiába (Sac· 
rosanctum Concilium 120). A Magyar Püspöki Konferencia a kérdésben 
tudomásom szerint kifejezett határozatot nem hozott, azonban de facto 
tolerálja a gitáros szentmiséket - sok fiatal és ifjúsági lelkipásztor örömé· 
re, mások (főképp egyházzenei szakemberek) botránkozására. Vajon jo· 
gos·e ez a botránkozás? 

Ha fundamentalista volnék, az Új Katolikus Bibliával a kezemben 
igen könnyen el tudnám dönteni a kérdést. Csak a legutolsó zsoltárt kel· 
lene idéznem: "Dicsérjétek az Urat szentélyében ... Dicsérjétek trombitaszó· 
val, dicsé jétek citerával és hárfával! Dicsérjétek dobbal és tánccal, 
dicsérjétek fuvolával és gitárral!" (Zsolt 150,1.3-4). Tessék: A Szentírás 
kifejezetten megkivánja a gitár használatát a templomi zenében! 

Igaz, hamarosan találkozhatnék egy másik fundamentalistával, aki a 
Károli-fordítást tartaná a kezében, és - ugyanazon zsoltárhely alapján! -
a hegedúre esküdne ... A héber minn{m jelentése csak annyi: "húrok", 
"húros hangszer", "húros hangszerek". Nem tudjuk pontosan meghatá
rozni, milyen hangszer lebeghetett a zsoltárköltő szeme előtt. Az ókori 
héber zeneszerszámok nem egyeznek meg mai instrumentumainkkal. A 
fundamentalizmus ezen a ponton föltárja belső lehetetlenségét: pusztán 
a betű erejében, kulturális adaptáció nélkül a bibliai üzenet nem alkalo 
mazható a jelenkor kérdéseire. 

De nem vagyok fundamentalista. A Szentírás nem szabja meg, milyen 
hangszereket használjunk ma a templomi zenében; ezt azoknak kell el
dönteniük, akik ma az Úr nevében oldanak és kötnek (Mt 18,18). Viszont 
ki lehet olvasni a Bibliából olyan elveket, amelyek ma is aktuálisak, és 
fölhasználhatók a gitáros szentzene megítélésében. 

1./ lsten dicséretére sokféle hangszer alkalmas. Kétségtelen, 
hogy az orgona vezető szerephez jutott az újkori Nyugat egyházi zenéjé· 
ben, s ettől a szerepétől a Zsinat sem akarta megfosztani. A Biblia azon· 
ban a hangszerek pluralizmusát vonultatja fól Isten dicsőítésére: a fúvós, 
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az ütc5 'I h<1rol hangszerek gazdag váluzt'kát. Ha a zloltárokat a 
Szentl'lektc51 sugalmazott imáknak valijuk, nem tekinthetünk el a válto
zatolságtól, amelyet p'ldául a fönt id'zett 160. zsoltár fölmutat. A "Iola 
organa" [ceak az orgonák] elve olyan "egyházzenei fundamentalizmul", 
amely nem birja el a Bibliával való szembesit'st. 

2./ A uoltd.rok ~. a hara. han,.urek kiJaiJtt 6.erecletl kapc.o
la.t lIa.n. Ipz, holY amit "citer~ak" '1 "hárf'nak" IzOk4a fordítani, az 
inkább "lant" 'I "dobozOl lant" lehetett (Haar, Bibliai Lexikon, "hárfa"). 
Mindenesetre pengetc5s hÓros hangszer. "Pengeuétek CI húrt, lJerjétek CI 
dobot, lágyan szóljon a hárfa a lant szava mellett!" (Zsolt 81,3). A zsoltá
rok elejére írt ősi utasításokban gyakran bukkan föl a húros hangszer, a 
zsoltárszövegekben még sokkal gyakrabban. Ezek a sugalmazott énekek 
eredetileg húrpengetéstől kisérve zengtek! Maga a héber mizmór [zsol
tár] szó is húros hangszerrel kisért éneket jelent. A zsoltár görögül 
pszalmoBZ, ami ugyancsak a pszaltlrion (lant, húros hangszer) roko
na. Nem vezethető le ebből (fundamentalista tÓlegyszerúsitéssel,), hogy 
a zsoltárokat mindenáron húros hangszerrel kell kisérni; de annyi bi
zonnyal, hogy a zsoltár és a húrpengetés nagyon összeillik. 

3./ A táncritmus nem összeflrhetetlen az áhitattal. A zsoltárok 
ismételten emHtik a dobot (68,26; 81,3; 149,9), a tapsot (47,2; 98,8), sőt a 
táncot is (149,3; 150,4), mint az istendicséret eszközeit. Az ószövetségi 
ünneplés nem feszes nyugati áhítatunk képét mutatja, hanem az ujjon
gó, túláradó örömét. Amikor Dávid király ki akarja mutatni áhítatát a 
Szövetség Ládája iránt, teljes erejéből táncol az Ur előtt (2 Sám 6,14). 
Felesége, Michal megveti táncáért, s Isten büntetéseképpen meddő ma
rad. Nem lesz-e meddő az az egyházi élet is, amely az ujjongást, a vidám 
zenét, a táncot mindenestül az örödögnek engedi át, s csak merev méltó
ságban hajlandó ünnepelni? 

4./ A SzentMlek minden nyelven meg tud szólalni. Ez a pünkös
di jelenet fontos mondanivalója a Csel 2-ben: ,,8 m.J nyelvünkön hirde
tik Isten nagy tetteit" (11. v.). Nemcsak a lingvisztikailag vett nyelvről 
vett szó, hanem egy-egy kultúra saját jelrendszeréről, gondolkodásmódjá
ról, szokásairól, szimbólumkincséről, erről a tágabb értelemben vett 
"nyelvről". ,,A. zsidók előtt zsidóvá váltam, hogy megnyerjem a zsidókat ... 
Azok közt, akikre a Töroény nem vonatkozik, olyan lettem, mint aki a 
Töroényen kivül áll ... ,. csakhogy megnyerjem a Töroény alá rendelteket" 
(1 Kor 9,20-21). Ez az inkulturáció roppant fontosságú elve. Vajon nem 
tud-e a Szentlélek korun k ifjúságának zenei nyelvén is megsz6lalni, hogy 
a mai fiatalok halljanak Isten nagy tetteiről? 

5./ A zene az Istennel való érintkezés eszköze lehet. Jogos a til
takozás a banális, lapos templomi könnyúzene ellen; a gitáros zenének is 
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nívósnak kell lennie, hogy Isten dicséretének méltó eszköze lehessen. 
Másrészt viszont a legművészibb zene sem alkalmas kultikus használat
ra, ha művészisége öncélú, és az egyházi alkalom csak ürügy volt a kom
pozícióra. "Kerítsetek nekem egy hárfást!" - mondja Elizeus próféta, 
amikor próféciát kérnek tőle (2 Kir 3,15). "S történt, hogy amint a hárfás 
megpendftette a húrokat, az Úr keze megérintette" (uo.). Ez minden szent 
zene célja: hogy az Úr érintésén ek eszköze legyen. Hiba volna kizár61ag 
művészeti szempontok szerint ítélni, ahol az élő Isten jelenlétének átélé
séró1 van szó. Több fiataltól hallottam már, hogy a gitáros szenténekek 
érdeklődést ébresztettek bennük Isten valósága iránt, míg a hagyomá
nyos egyházi énekeknek nem volt ilyen hatásuk. 

Mindezt nem a tradicionális egyházi zene elleni érvelésnek szántam, 
hanem kizárólag a gitáros templomi zene melletti szempontnak, egy 
olyan egyházzenei pluralizmus keretében, amely teljes érvényben hagyja 
az orgona és a gregorián jogait. Az elfogulatlan olvasó meg fogja állapíta
ni, hogy a felsorakoztatott biblikus érvek nem keresettek vagy erőltetet
tek, hanem valóban a Szentírás szellemét fejezik ki. 

Az egyik, számomra talán legfontosabb kijelentése a Bibliának Já
nos apostol levelében olvasható: ,.Aki magáénak mondhatja a Fiút, 
annak van élete, aki nem mondhatja magáénak, annak nincs élete" 
(1 Ján 5,12). A Jézus Krisztusba vetett hit a legnagyobb igazság, 
amivel valaha is találkoztam az életben. Ha vala/ú figyelemmel és 
jóakarattal olvassa a Bibliát, az hamarosan azt és észreveszi, meny
nyire mély és sokatmondó igazságokat olvashat benne Istenrol és 
önmagáról. 

Cliff Richard popénekes 

Nem hinnéll a Bibliának, ha szavai nem igazolódnának be oly 
egyértelmúen az életem során. Ez vezetett el arra a meggyőzódésre, 
hogy a Bibliának igaza van. Az élet sokféle kérdésére keresünk vá
laszt. Például arra, mi lesz, ha egyszer maghalunk. János evangéli
uma felel erre: "Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta oda, hogy mindaz, akik hisz benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen." (Jn 3,16) 

André Agassi tenisz-világbajnok 
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Olvassuk el két év alatt 
az egész Szentírást! 

A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciójában olvassuk: "Hogy Is
ten Igéjének asztalánál mentől táplálóbb eledel készüljön a hívek számá
ra, a Biblia kincsestárát bövebben kell kitárni, úgy, hogy meghatározott 
szám ú év leforgása alatt a Szentírásnak jelentős és fontos része fölolva
sásra kerüljön a nép számára" (51). 

, Ez a szöveg az egész Szentírásról szól, nemcsak az Újszövetségről. Az 
Ujszövetséget mindenki jobban ismeri, míg az Ószövetség sokak számára 
"hét ~ttel lezárt könyv". Sokan azt sem tudják, hogyan kezdjék el 
olvasni, s az első fejezetek vagy könyvek után belefáradnak. 

Az Isteni kinyilatkoztatásról szóló zsinati konstitúció elsősorban a pa
pokat buzdít ja a Szentírás gyakori olvasására és tanulmányozására, de 
ugyanezt ajánlja minden hívőnek is. A Szentírás minden igehirdetésnek 
és a vallásos életnek is alapja. A Szentírásban a Mennyei Atya nagy 
gyengédséggel jön gyermekei elé, hogy társalogjon velük. Az Isten Szava 
az egyház fenntartó ereje, a hívek számára erő a hitben, lelki életük 
tápláléka, tiszta és megmaradó forrása. Ezért ne múljon el nap, hogy ne 
olvasnánk valamit a Szentírásból. Aki ugyanis nem ismeri a Szentírást -
mondja Szent Jeromos -, nem ismeri Krisztust sem. 

Ebben a rendszeres, napi olvasásban szeretne segítséget nyújtani ez a 
módszer (ld. a következő oldalakon). Abban segít, hogy az egész Szent
írást, az Ó- és Újszövetséget elol vass uk. Ennek a beosztásnak a segít
ségével alig 1-2 fejezetet olvasunk csak naponta, és így két év alatt a 
Szentírás minden könyve sorra kerül. (A zsoltárokból befejezésképpen ol
vassunk el mindig néhány verset.) Ez a beosz~ figyelembe veszi az egy
házi évet, továbbá kapcsolatot keres az Ó- és Ujszövetség könyvei között. 
Nem unalmas és fárasztó, mert az Ó- és Újszövetség könyvei váltakozva 
kerülnek olvasásra. Ezáltal jobban megértjük az ószövetségi könyveket 
is. 

A Szentírás olvasását mindig imádság klsérje, hogy ez valóban beszél
getés legyen Istennel: Vele beszélünk, amikor imádkozunk, Öt hallgat
juk, amikor a Szentírást olvassuk. 

Segítsen bennünket ez a beosztás abban, hogy valóban jobban megis
merjük Krisztust és az Ö erejét a Szentíráson keresztül, és a kinyilatkoz
tatás kincsestárából minél többet meríthessünk. 

Gyürki László 
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NAPTÁRI. vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat 

Advent l.hete l Sám l 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 

Advent 2. hete 14 15 16 17 18 19 20 

Advent 3. hete 21.22 23-24 25 26-27 28-29 30-31 2 Sám l -2 

Advent 4. hete 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 13 

Szentcaa1ád vas. 14 15 16-17 18 19 20-21 22 

Vízkereszt vas. 23 24 Mik l-3 4-5 6-7 Mt l-2 3-4 

Évközi 1. hét 5 6 7 8 9 10 II 

Évközi 2. hét 12 13 14 15 16-17 18 19-20 

Évközi 3. hét 21 22 23 24 25 26 27-28 

Évközi 4. hét Ter l 2-3 4-5 6-7 8-9 W-ll 12-13 

Évközi 5. hét 14-15 16-17 18 19 20-21 22-23 24 

Évközi 6. hét 25 26 27 28-29 30 31 32-33 

Évközi 7. hét 34-35 36 37-38 39 40 41 42 

Évközi 8. hét 43 44 45 46 47-48 49 50 

Nagyböjt 1. hete Kiv l-2 3 4-5 6-7 8 9 10-11 

Nagyböjt 2. hete 12 13-14 15 16-17 18-19 20-21 22 

Nagyböjt 3. hete 23-24 25 26-27 28 29 30-31 32-33 

Nagyböjt 4. hete 34 35 36-37 38-39 40 Jn l 2-3 

Nagyböjt 5. hete 4 5 6 7 8 9 10 

Nagyböjt 6. hete II 12 13-14 15-16 17-18 19 20 

Húsvét 1. hete 21 l Ján l-2 3-5 2-3 Ján Őz l-3 4-7 8-10 

Húsvét 2. hete 11-14 Róm l 2-3 4-5 6-7 8 9-10 

Húsvét 3. hete II 12-14 15-16 Józs l-2 3-4 5-6 7-8 

Húsvét 4. hete 9 10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 

Húsvét 5. hete 21 22-23 24 Jo l 2-3 esel l 2 

Húsvét 6. hete 3-4 5-6 7 8 9 10 11:12 



(O) GyilrJd L. vuArnap h6tf6 kedd lIerda caütörtök p'ntek .zombat 

HÍl.Mt 7. hete C .. 113 14·16 16 17 18·19 20 21 

Pünkötd hete 22 23·24 26·26 27 28 FU 1·2 3-4 

SZInthAr. hete Lev 1·3 4·6 6·7 8 9·10 11·12 13 

tvközi 12. h6t 14 16 16 17·18 19·20 21·22 23 

tvközi 13. h6t 24·26 26 27 Zaid 1·3 4·6 7·8 9·10 

tvközi 14. h6t 11 12.13 1 Kir 1 2 3 4·6 6 

tvközi 16. h6t 7 8 9 10 11 12 13 

tvközi 16. h6t 14 16 16·17 18 19 20 21 

tvközi 17. Mt 22 2 Kir 1·2 3 4 6 6·7 8 

tvközi 18. hft 9 10 11·12 13·14 16·16 17 18 

tvközi 19. h6t 19 20-21 22 23 24 26 Abd 

tvközi 20. h6t Sirahn 1 2 3 4·6 Jób l-2 3·6 6-8 

tvközi 21. h6t 9·10 11·13 14·16 17·19 20·21 22·24 26·28 

tvközi 22. h6t 29·30 31 32·33 34·36 36·37 38·39 40-42 

tvközi 23. h6t Péld 1·3 4·6 7·9 10·11 12.13 14·16 16·17 

tvközi24. h6t PNd 1·2 3-4 6·6 7·8 9·10 11·12 . NAh l-3 

tvközi 26. hft Ezdr 1·2 3-4 6·6 7 8·9 10 Agg 

tvközi 26. hét Neh 1·2 3-4 6-6 7 8 9 10-11 

tvközi 27. h6t 12 13 zak l-3 4-6 7·8 g-ll 12-14 

tvközi 28. hét Bölca l-2 3-6 6-7 8-9 10-11 12-13 14 

tvközi 29. hét 15-16 17·18 19 Ez l-2 3-4 5-6 7 

tvközi 30. hét 8-9 10-11 12-13 14-15 16 17 18-19 

tvközi 31. hét 20 21-22 23 24 25-26 27 28-29 

tvközi 32. hét 30-31 32 33 34-35 36 37 38-39 

Évközi 33. hét 40 4142 43 44 45 4647 48 

Évközi 34. hét MaI l-2 3-4 l Tim l-3 4-6 Szof Hab 2 Tim 



NAPTÁR II. vuérnap hétfő kedd lZerda C1ütörtök pbtek Izombat 

Advent l.hete lz. 1 2·3 4·5 6·7 8·9 10·12 13·14 

Advent 2. hete 15·18 19·21 22·23 24·25 26·27 28·29 80·31 

Advent 3. hete 32·33 34·35 36 37 38·39 40 41-42 

Advent 4. hete 43·44 45·47 48-49 50·51 52·53 54·66 66·67 

SzentcaalAd vu. 68·59 60·61 62·63 64·65 66 R{1t 1·2 3-4 

Vízkerelzt vu. Lk 1 2 3 4 6 6 7 

Évközi 1. hét 8 9 10 11 12 13·14 15·16 

Évközi 2. hét 17·18 19 20 21 22 23 24 

Évközi 3. hét 1 Kor 1·2 3-4 5·6 7·8 9·10 11·12 13·14 

Évközi 4. hét 15 16 2 Kor 1·3 4·6 7·9 10·11 12·13 

Évközi 6. hét J6n Gal 1·2 3·4 6·6 Tit 1·3 1 Tim 1·3 4·6 

Évközi 6. hét Judit 1·3 4·5 6·7 8·9 10·12 13·14 16·16 

Évközi 7. hét Péld 18 20·21 22·23 24·26 26·27 28·29 30·31 

Évközi 8. hét Elzt 1 2·3 4 6·6 7·8 9 10 

Nagyböjt 1. hete Jer 1·2 3 4 5 6 7 8 

Nagyböjt 2. hete 9·10 11·12 13·14 16·16 17·18 19·20 21·22 

Nagyböjt 3. hete 23 24·25 26 27·28 29 30 31 

Nagyböjt 4. hete 32 33 34·36 36 37 38·39 40-41 

Nagyböjt 5. hete 42-43 44-45 46·47 48 49 50 61 

Nagyböjt 6. hete 52 Mk l 2·3 4 5 6 7·8 

HÚlVét 1. hete 9 10 11 12 13 14 15 

HÚlVét 2. hete 16 l Pét 1 2·3 4·5 Kol 1·2 3-4 Filem 

Húsvét 3. hete T6b 1·2 3-4 5·6 7·8 9·10 11·12 13·14 

Húsvét 4. hete Én 1·3 4·5 6·7 Ef 1·2 3·4 5·6 MTörv l 

Húsvét 5. hete 2 3 4 5-6 7-8 9 10-11 

Húsvét 6. hete 12 13-14 15-16 17-18 19-20 21·22 23·24 



(C) Gyürki L. vasárnap hétf6 kedd szerda csütörtök péntek szombat 

Húsvét 7. hete MTörv 27 28 29-30 31 32 33-34 25-26 

Pünkösd hete 2 Tim l-2 3-4 Bír l 2-3 4-5 6 7 

Szenthár. hete 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19 

Évközi 12. hét 20 21 Szám l 2 3 4 5-6 

Évközi 13. hét 7 8-9 10 11-12 13-14 15 16 

Évközi 14. hét 17-18 19-20 21 22 23 24-25 26 

Évközi 15. hét 27-28 29-30 31 32 33-34 35-36 l Krón l 

Évközi 16. hét 2-3 4-5 6 7-8 9 10-11 12 

Évközi 17. hét 13-14 15-16 17-18 19-20 21 22-23 24-25 

Évközi 18. hét 26 27-28 29 2 Krón 4-5 6 7-8 
l-3 

Évközi 19. hét 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19 

Évközi 20. hét 20 21-22 23-24 25-26 27-28 29 30-31 

Évközi 21. hét 32 33 34 35 36 1 Makk 1 2 

Évközi 22. hét 3 4 5 6 7 8 9 

Évközi 23. hét 10 II 12 13 14 15 16 

Évközi 24. hét Bár l-2 3 4-5 6 Sír 1 2-3 4-5 

Évközi 25. hét 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 

'tvközi 26. hét 20-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30-31 

Évközi 27. hét 32-33 34-35 36-37 38 39 40-41 42-43 

Évközi 28. hét 44-45 46-47 48-49 50-51 2 Makk 1 2 3 

Évközi 29. hét 4 5-6 7 8 9 10 II 

Évközi 30. hét 12 13 14 15 Dán 1 2 3 

Évközi 31. hét 4 5 6 7 8 9 10 

Évközi 32. hét , 11-12 13 14 Jell 2-3 4-5 6-7 

Évközi 33, hét 8-9 10-11 12-13 14-16 17-18 19-20 21-22 

Évközi 34. hét Ám l-3 4-6 7-9 Jak l-2 3-6 Júd 2 Pét 



Az Ige templomai 

A templom intenzív és évek során tartó meditációból formálódott. 
Úgy mondhatnók: "kőbe öntött elmélkedés". Mivel a templom forrása 
meditáció, az objektum maga is felöltötte és viseli a meditáció jellegét. 

A Templom - ősidők óta - az ókori Közel-Kelet ősi kultúráiból fel
tárt település-szerkezetek tal)úsítják középpont volt: a település cent
ruma és az élet fókusza. Az Orök Ige csörötneki temploma is Középpont: 
kozmikus centrum és egzisztenciális fókuszpont. 

A Rába folyó mentén szaladó úttól alig száz méternyire zöld rét köze
pén, mezóktól ölelten áll. A túloidaion már emelkednek az Alpok végső 
hírnökeiként idáig nyúló dombok - és ég felé emelik a tekintetet; a tekin
tetet, amely évente egyszer, általában épp Emmánuel napján (márc. 26) 
a havas csúcsokig lát a kitisztult légen át. A magasság üzenetét súgják a 
dombokra kapaszkodó erdők lombjai, a végtelen magasság felé mutatnak 
fOl a hófehér hegyek. A Rába folyó időnként medret átlépő árja pedig 
mélységről beszél zúgó hangjain. Középpont tehát ahol a templom áll: 
kozmikus centrum. Mélység és Magasság találkozó helye. Folyók, áradó 
vizek - hegyek, havas csúcsok. Zöldelő rét, virágos füvek - és a kéklő, a 
napfényes vagy csillagos ég. 
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Az Ige templomai 

A Kert - A templom lépcső jéhez ap'ró kerten át érkezünk. A kert -
az Isten-barátság ősi jelképeként - az Eden reminiszcenciáit idézi fel. A 
föld sarából jővén az Isten-jelenlét tiszta kövére - a templomba, mint 
mennyei Jeruzsálembe - 'kerten' át lép az ember. A kert csendre int, 
mert az Úr szellőnél halkabban beszél barátaival. 

A Kapu - Megállni kényszerít. Mielőtt átléphetnénk a küszöböt, 
mérlegre teszi az emberszívet. Mély fényei vagy izzón parázsló túze, mit 
a fénylő bronztáblák. árasztanak, meghökkentenek: "Vesd le sarudI 
Szent a hely, hova a következő lépéssel érkezel". 

A Kapu Krisztus szimbóluma, és a templomé. Mint csatos imakönyv fe
dele, ez is rézveretú. Bronztáblák sorolják az érkezőnek a Szentírás 72 
könyvének nevét. Szent Írások - e könyvek oly fmom lehelettel, olyan mély 
szeretettel rajzolt betúi sugallják - jóságról tesznek tanúbizonyságot. Olyan 
jóságról, amely jóság abban áll, hogy Isten úgy szeretett minket, úgy is szere
tett: hogy szólt hozzánk. A templom bemutatkozik itt. Megmondja nevét: az 
Ige Szentélye. Azt a jóságot hirdeti, amelyben Isten úgy határoz~~t, hogy 
velünk mint barátaival beszél. A kapu az Ige Szentélyébe vezet, az Orök Ige 
otthonát őrzi. Az Ige otthona a Szent Könyvek is, ezek is 'templomok'. 
Templomunk pedig ilymódon a Biblia 'képmása' lehet. 

Az Ambó és az Oltár - Az Ambó a széttekert tekercs ~ az Ószövetséget 
jeleníti meg. Az Oltár a kinyitott evangélium os könyv - az Ujszövetség jelké
pe. A templom szent, cselekményei, a liturgia a Szentíráson nyugszik, abból 
forrásozik. A Szent Irásokban kinyilatkoztatott isteni szeretet bátorít meg
szólitani az Atyát, imádni őt, és kérni a Fiútól a Szentlélek ajándékait. Mind 
az am~n, mind az oltáron a kinyilatkoztatásra utaló idéze~k állnak. Az 
ambón AnlOSZ prófétától: "Igen, jönneh napok - mondja az Ur, Q2 Isten -, 
amikor éhséget bocsáto/~ a (óldre: éhséget, de nem henyérre, s~omjúságot, de 
nem vízre, hanem Q2 Ur szavának hallgatására (8,11). Az Ur Szavára, az 
igazságra éhező és szomjazó nép gyülekezik össze itt, hogy tápláléka legyen 
az Isten ajkáról való Ige, és örömének, és életének, vigaszának és reményei
nek forrása legyen. Az oltár-könyv lapjain Jézus utolsó vacsorai szavai áll
nak Szent János evangéliumából: "Nem nevezlek többé szolgának benneteket, 
mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, 
mert amit hallottam Atyámtól, Q2t mind tudtul adtam nektek" (15,15). Az 
oltár az Eucharisztia titkát hordozza magán: arra hivatott, hogy Jézus jelen 
legyen. Jézus itt megosztja isteni életét barátaival. Onnön életével jár körül 
és övéit önmagával vendégeli meg. De ehhez barátok között kell, legyen. 
Nem lehetnek idegenek az oltár körül. Isten barátai veszik körül Jézus asz
talát, ahonnét ők Jézus Testét veszik. Nem idegenek ők, nem jövevények, 
nem szolganép. Az Ige ruhájában állnak itt. Az Atya titkait ismerik. Isten 
tudói ők. Az Ige a mennyegzőre meghívó üzenet: "Jöiietek az ünnepre!" És 
az Ige a méltóvá tevő mennyegz6s köntös is. Az ambótól, az Ige asztalától 
lépünk az oltár elé. Azért lehet az ember hivatalos a mennyegzőre, mert 
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Az Ige templomai 

hívta 6t az iateni Ige 4s beavatta Isten rejtelmeibe, A kinyilatkoztatásban 
rNzesültMg az Eucharisztiában val6 r4ezwtel ala~a, 

.Ac Oltdrk~f. - Feladata ela6dlegeaen megfogalmazni a templom 
alapgondolatát: Isten az61 hozzánk', Ugy szerette Isten a világot, hogy 
az61t hozzá, Úgy is szerette: a 8z6 8zeretetável, a megaz6lítás melepvel. 
Iaten hozzánk val6 sz61ás4t az olt4rkáp hármu tabl6ban, mintegy Iaten 
Szavának hármas módozatát ábrázolva állítja azemünk e14, Az ábrázolt 
látvány mÖlÖtt láthatatlanul, d. oddrtve Izámol 'k'p' lorakozik, Az 
egyea tabl6·r4azletek bemutatálánál erre il kit'rek, 

A k ö z é P s ö t a b l ó a kereszt. A kereszt ebben a templomban 
nem azt az általánosan használt teológiai szempontot akarja megfogal
mazni és láttatni, amit az 'áldozat' szó fejez ki, hanem másik teológiai 
pontot emel ki: a kereszt !anító beszéd. A kereszt Krisztus kated!:"ája, 
amelyöl elhangzik az Ige. O maga, a keresztre feszített Jézus: az Orök 
Ige. Onmagával tanít - úgy, ahogy az Atya odaadja Egyetlenét - Isten a 
Szeretet: ez a kereszt evangéliuma. A kereszt szava az az esemény, 
hogy Isten odaadta értünk egyszülött Fiát. Isten igaz szava a kereszt, a 
legígéretesebb beszéd, a leghatalmasabb, mely Isten ajkán fakad; a vég
leges Igen, mely minden ígéreret beteljesít. 

A b a l o l d a l i t a b l ó a Hegyi Beszéd, Szent Máté evangéliumá
nak 1-7. fejezetét ábrázoló jelenet. Fából faragott féldombormű. Isten 
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Az Ige templomai 

szavak módján is beszál. Emberi szóvá is formálja szeretetát, ás így is őt 
magát megismerni tanít. Emberi szóvá formálja a kimondhatatlan Igát 
megszentelt ajkakon -' prófáták hirdetik: a világba láp, a világosság meg
jelenik - sokszor ás sokfálekápp. Es e végső korszakban, az idők teljessá
gáben a testtá lett Ige - Jázus, a Mester maga tanít, és a körá sereglő 
sokaság szegányek és sírók - évezredek üldözött jei hallják: ,Boldogok .. .' 
Boldogok, akik áhezik az igazságot, boldogok, akik átkezik az Igát. 

A j o b b o l d a l i t a b l ó az Ert)mauszi jelenet Szent Lukács 
evangáliumából (24,13-36). Az ismeretlen Utitárs megnyitja a reácsodál
kozók szívét. Mikor átvert keze megtöri a kenyere~, megismerik. A meg
ismerés pillanatát ábrázolja a kép. így is szól. Ugy, hogy a kegyelem 
megérinti a szívet. Gondja van arra, hogy a 'kívül', a tettben és szóban 
adott kinyilatkoztatás: szeretet a szívben, 'bent' gyökeret verjen. Isten 
Lelke a lélek élő lapjaira írja a törvényeket. Jézus elküldi Lelkét, hogy 
elvezesse a~ igazság megértésére tanítványait. A Szentlélek múködése 
nélkül az Utitársat vak szemek nem érthetik, és béna láb őt követni 
képtelen, néma ajak nem tudja megvallani. A Ulek a szív bensejében 
lobbant tüzet, miközben odakint történnek Isten nagy tettei. A Ulek a 
lelkeket megszenteli: az Ige hárfájává teszi. 

Kegyelmek rejteimébe öltözött isteni beszéd, mely hangzik parttalan az 
idők végéig, mely eljut a szívek mélyéig. Mélyen, 03endesen hangzik feltart
hatatlanul. A kegyelem módján szól a Ulek igéje. A Lélek harmata nem tér 
vissza eredménytelen. Ez teszi termést termővé a szó-igét és a tettek szavát. 
A Lélek fuvallata nyomán mennyi megismerés fakad, és mennyi öröm -
mennyi kinyilatkoztatás a lelkek mélyein: a kegyelem ajándékai. 

- Az Úr szava e három képben úgy néz reánk, hármas módon, mint 
- tettekben megszólaló beszéd - az Atya igéje; 
- szavakban szóló szavak - a Fiú igéje; 
- kegyelemként beszélő kinyilatkoztatás - a Lélek igéje. 

A t a b I ó k k e r e t e i t próféták és evangélisták, egyházatyák és 
Isten népének szentjei képezik. 

A kinyilatkoztatott szó, hogy megszülessék és maradandó legyen, az 
Ige, eszközöket választ magának, szolgákat, hogy bejárja általuk a vá
lasztott nép történelmének évszázadait, hírnököket, hogy az I. század 
Mediterrán medencéjének ország?in túl a föld határáig jusson el. A mély
ség-dimenzió elve alapján az Oszövetség 45 könyvének összes szent 
szerzőjét képviseli a négy nagy próféta, lzaiás, Jeremiás, Ezekiel és Dáni
el alakja a baloldali tabló belső kereteként. A jobb oldali belső keret 
pedig a négy eyangéljsta, Szent Máté, Szent Márk, Szent Luká03 és Szent 
János al~a. Ok az Ujszövetség 27 kánoni könyvének szent szerzőit vezetik 
elénk.. - Az Ige eszközei ők, az Ige szolgái. Bennj,ik konszekrál6dott ember
ajkak szava, ember-kéz betút rovó mozdulata az Orök Ige jelenlétévé. 

A kinyilatkoztatott Ige edénye pedig az Egyház. Az Egyház tanító hiva
tását jeleníti meg a külsó kereteken, baloldalt a négy keleti egyházatya: 
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A:z. Ige templomai 

Szent Atanáz, Naziánzi Szent Gergely, Nagy Szent Vazul, Aranyszájú 
Szent Jánosi illetve jobboldalt a négy nyugati egyházatya: Szent Ambrus, 
Szent Jeromos, Szent Ágoston és Nagy Szent Gergely alakja. Mindazokat 
képviselik ők, akik az Ige szolgáiként a Világosság hordózói a világban. 

Az alsó - még üresen álló mezők - a II. Vatikáni Zsinatnak az Isteni 
kinyilatkoztatásról írt szavait fogják tartalmazni: "Jóságában és Mlcses
ségében az Isten úgy határozott, hogy kinyilatkoztatja i:Jnmagát, és tud
tunkra adja akaratának szent titkát, melynek alapján Jézus Krisztus, a 
megtestesült Ige által a Szentlélekben az Atyához járulnak az emberek, és 
az isteni természetben részesülnek. Ebben a kinyilatkoztatásban a látha
tatlan Isten lángoló szeretetének gazdagságából mint barátaihoz szól az 
emberekhez, társalog velük, hogy őket megh€vja és befogadja a saját M
zi:Jsségébe. (Dei verbum 2). Ez a mondat volt a templomot megszy.lő medi
táció kiindulópontja. Ebből a mondatból virágzott ki az Orök Ige 
temploma. Annak a jóságnak hirdetésére és ünneplésére készült, amely 
jóságában Isten úgy határozott, hogy kinyilatkoztatja magát. 

Takács Gyula 

Szód-Csörög ÚJ temploma 

A váci egyházmegyében Sződ-Csörög egyházközsége épít új templomot 
Szent Jeromos és Szent Kristóf tiszteletére. Szent Jeromos emlékét és 
tiszteletét szeretnénk ápolni ebben a templomban, elsősorban a Biblia 
iránti tisztelete, szeretete miatt, és mert aránylag oly kevés templom van 
az ő égi gondjaira bízva. 
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Az Ige templomai . 

A templomot szeretnénk 2-3 éven belül befejezni. Elsósorban anyagi 
gondjaink vannak [csekkszámlánk: MNB 217-98577 OTP 768-011769-4, 
Szód-Csörög RK Egyházközség Alapítvány 2134 Szód Dózsa Gy. u. 189). 

A kápolna telkén - a téli hónapok kivételével - minden hó utolsó 
vasárnapján szentmisét mondunk. Szent Jeromos ünnepét követóen, okt. 
10-én szombaton du. 2-tól búcsúi összejövetel lesz a telken. Énektanulás, 
elmélkedés, majd du. 4-kor a Megyéspüspök úr szentmisét mond. A bú
csúra fóleg a fiatalokat várjuk, de minden hívót szeretettel látunk! 

Magyar Szentföld 
renkostrukciós terve 

Gedeon József 

A Szent Jeromos Bibliatársulat megbízásából elkészítettem a Magyar 
Szentföld Templom két kápolnájának <Betlehemi Barlang, Kereszteló Já
nos kápolnája) rekonstrukcióját és az ehhez szükséges eredeti tervdoku
mentációt. 

- Helyszín: Budapest II. ker. Heinrich István u. 3-5. sz. 
- Jelenlegi használó: Budapest Fóváros Levéltára 
- Az építés leírása: Jelenleg a két kápolna helyét férfi és nói mosdók 

foglalják el. Az eredeti állapot visszaállításához nagy mennyiségú bontási 
munkát kell végezni (szerelvények, födém, falak, alapok bontása). Ez
után kell az új szerkezetet a meglévó épületrészekkel összeépítve kivite
lezni. 

- Az eddig elkészült tervezési munkák: Elkészült az épület teljes geo
déziai és részletes belsó felmérése, majd ennek feldolgozása. Megtörtént 
az összehasonlítás az eredeti Molnár Farkas tervek és a felmérésirajz 
között. Kiderült, hogy más alaprajz szerint épült meg a templom, mint a 
meglévó tervek. 

- A tervezés: A teljes templom alaprajzi terveit a meglévó tervek rész
leteinek felhasználásával készítettem el a szükséges változtatásokkal 
úgy, hogy a jelenlegi állapotban elhelyezhetó legyen. 

- A kápolnák rekonstrukciója: A tervezés során felhasználtam az ere
deti szentföld Betlehemi Barlang fotóit, a Molnár Farkas terveket és fel
méréseit, valamint a templom építésének archív fotóit. Ezek segítettek a 
belsó tér kiképzésében és részletek formáinak és anyagainak meghatáro
zásához. 
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- Költségek: Összes ár: 5.502.151.- Ft 
+ 25% ÁFA: 1.375.538.- Ft 

Vállalási ár: 6.900.000.- Ft 
- Az építkezés ideje: 1994. március-július. 

Fáy Dániel 
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Az Ige temploma Miskolcon 

1992. szeptember 27-én, a Szentírás vasárnapján, du. 4 órakor szen
telik fel az Ige templomát az avasi lakótelepen a négy evangélista oltal
ma alatt. A talán szokatlan titulus az ökumené vágyából fakadt. Azt 
szerettük volna, hogy a református, evangélikus, görög és római katoli
kus egyházak hívei az új lakótelepen egy közös helyen dicsőítsék az Urat. 
Ezért kerestünk egy olyan cimet a templomnak, amelyet minden keresz
tény fontosnak és közös alapnak tart. Sajnos, protestáns testvéreink 
anyagi nehézségekre hivatkozva visszaléptek a közös építkezéstől, így az 
eredeti szándék nem valósulhatott meg. Az Ige templomának hívei azon
ban továbbra is fontosnak tartják, hogy a hitünk alapjául szolgáló kinyi
latkoztatásban egyre jobban elmélyüljenek. 

A hittanos gyerekekkel, akik a hívek 213 részét teszik ki, vasárnapon
ként a felolvasott szentírási szövegekb61 közösen választunk ki egy-egy 
konkrét feladatot, amely által életre válthatjuk az Isten Igéjét. - Az Ige 
iránti elkötelezettség vezette az egyházközséget abban is, hogy az elmúlt 
évben a Bibliatársulattól rendelt 2,000 db. Ujszövetségi szentírást rész
ben ajándékként, részben féláron (35.- Ft) adtunk oda a Biblia iránt ér
deklődő ifjúságnak. 

A templom a jövőben otthona szeretne lenni az Igére váró népnek, és 
különleges feladatának tekinti majd a Szentírás terjesztését és tanításá
nak egyre életszerúbben való kifejtését. Segítsen minket ebbep. Szent 
Máté, Márk, Lukács és János evangélisták közbenjárása. Az Ur pedig 
adja meg ígérete szerint, hogy az Ige hallgatása és tettekre váltása le
gyen a szilárd alapja Isten új avasi egyházának. 

Mándy Zoltán 
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1992 - A Biblia éve 

Az. idei év nemcsak Amerika számára fontos esztendő (Amerika felfe
dezésének évfordulója), hanem Európa számára is. A térség országai jó 
úton haladnak az egységes Európa felé. A fejlett nyugati országok hama
rosan szoros gazdasági és politikai szövetségre lépnek egymással, a keleti 
országok pedig igyekeznek felzárkózni hozzdjuk a demokrácia, a piacgaz
daság megvalósítása által. Új Európa körvonalai rajzolódnak ki: történel
mi időket élünk. 

Az. 1992-es év vallási szempontból is különleges esztendő, mindene
kelőtt Németországban és Ausztriában, ahol a Keresztény Egyházak 
Munkaközössége első ízben rendezte meg a "Biblia évé" -t. (Hasonló, bár 
sokkal kisebb méretú rendezvénysorozatra sor került már 1987-ben Skó
ciában, 1988-ban pedig Norvégiában.) 

Ez a kezdeményezés nagyon jelentős: Európa Í\ira viBBzatér szellemi 
gyökereihez. ViBBza a forráshoz, amelyből született, amelynek köszönheti 
kultúrdját és civilizációját - vissza a Bibliához. 

A Biblia éve Németországban 

1992 január 26-án Németország valamennyi egyháza Szentírásvasár
napot tartott. A központi, ökumenikus istentiszteletet a televízió is közve
títette Stuttgartból, a "Biblia városából", ahogyan az egyik riporter a 
várost nevezte. 

A Biblia évét hivatalosan aznap délután az újjáépített Kongresszusi 
Központban nyitották meg. A központ díszterme 1800 férőhelyes, de így is 
közel 1200 érdeklődőnek a falakon kívül kellett maradnia. A résztvevők 
számára a megnyitó ünnepség egyben az ökumené ünnepe is volt. Az. 
egyOvétartozás örömteli élménye járt át mindenkit: - A Biblia összeköt 
bennünket! Ha ebből valami az egyes közösségekre is kisugárzik, igen 
nagy lépés lesz előre! - Az. ünnep programján zene, kabaré, táncszínház és 
talk-show is szerepelt. A rendezés természetesen profi színvonalú volt. Az. 
egyik újságíró később meg is jegyezte: "Sohase képzeltem volna el ezt az 
egyházról. Úgy látszik, az egyház pozitív meglepetéseket is tartogat még a 
világ számára. 

A Biblia évének sikere azonban elsősorban a helyi közösségekben mu
tatkozik meg. A rendezők azt szeretnék elérni, hogy a Szentírás iránt 
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komolyan érdeklődő emberek felfedezzék a szentírásolvasás eddig ismeret
len mélységeit. Mert még sokan vannak, akik egyénileg nem találkoznak 
Isten szavával, csak a szentmiséken, istentiszteleteken. Mások viszont 
érdekl6dé88e1 forgat ják a Biblia könyveit, de nem eléggé figyelnek az egy
ház szándékára, az isteni megbízás alapján kifejtett értelmezésre. 

A Biblia évének másik célja bátorítani a keresztény egyházakat, hogy 
merjenek a Szentírásról közösen beszélni, és így újra felfedezzék, mennyi
re közös kincse ez hitünknek. A közös olvasás és megértés nem kényelmes 
séta, sokkal inkább fáradságos expedíció, ahol a vállalkozás sikere attól 
függ, hogy mennyire segítik egymást a különböző képességű résztvevők. A 
közös erMeszítés annak felismerésére vezet, hogy csak kevés az, ami elvá
laszt egymástól, annál több viszont, ami összeköt bennünket. 

A Biblia évének missziós küldetése is van. Hívja azokat is, akik még 
nem ismerik a Szentírást. Hív és bátorít mindenkit, hogy ismerje meg a 
reménységet, amelyet Isten az ő Szaván keresztül kimondott az emberi
ségnek. Fogyasztói társadalomban élünk, ahol egy-egy termék sikere attól 
függ, milyen módon hirdetik és ajánlják. Ilyen helyzetben csupán a hagyo
mányos igehirdetés eszközeivel élni egyben azt is jelenti, hogy a Biblia 
üzenete a társadalomnak csak egy kis töredékéhez jut el. Szükség van 
arra is, hogy éljünk a korunk adta lehet6ségekkel, így pl. a hírközlő eszkö
zök által (médiák) is szóljunk azokról az igazságokról, amelyeket a Szentí
rás a mai ember kérdéseire válaszként felkínál. 

A Biblia évének gazdag ajánlatából hadd említsünk meg néhány érde
kes programot. Tavasztól nyár közepéig ún. Bibliavonat járta az orszá
got. A nagyvárosok állomásain túl megállt kisebb településeken is, minde
nütt, ahová csak meghívták a helybéli közösségek. Az egyik kocsiban kiál
lítást rendeztek be, mely a beduin sátortól kezdve Gutenberg nyomdáján 
keresztül a kompjúter-bibliáig .igen sok érdekességet hozott a helyszínre, 
hogy szemléltesse a többezeréves fejlődést Isten Szavának közvetítésében. 
Az Ószövetség történeteit hosszú évszázadokon át szájhagyomány őrizte 
és adta tovább az utókornak: a beduin sátor erre a korra emlékeztet. A 
fejlődés mai szintjét pedig a kompjúter-biblia szemlélteti, amelyen pl. a 
másodperc töredéke alatt megtalál ható egy keresett bibliai rész, mintegy 
száz nyelven, az eredeti szövegeket is beleértve. 

Ez a kiállítás szeptembertől a Bibliahaj6ra került át, amely a Bódeni 
tavon, a Rajnán és az Elbán közlekedik, és programjában koncertek, 
előadások, neves személyiségekkel ankétok is szerepelnek. 
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A fiatalabbak számára pop-oratóriumok bemutatói, pantomim színi
előadások, bibliai versenyek (kvíz), az U2 együttes és Cliff Richard kon
certjei, valamint különböző, országos méretú bibliai vetélkedők kínálnak 
gazdag választékot. 

A Biblia évének záró ünnepségére 1993. január 31-én Drezdában kerül 
sor. [Bibel und Kirche, Bibel heutel 

• • • 

Szentírásvasárnap (-hét, -hónap) Európában 

A Katolikus Bibliaszövetség kérdőíveket küldött szét Európa országai
ba, hogy fólmérje a biblikus apostolság helyzetét az egyes országokban. A 
69 kérdőívből 29-et válaszoltak meg. A bibliatársulatok közül Ausztria, 
Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Por
tugália, Spanyolország és Svájc küldte el válaszait. 

A beküldött válaszokból az derül ki, hogy Közép-Európa országaiban a 
Szentírásvasárnap, de főként a Szentírás-hetek rendezése már régóta is
mert és múködő gyakorlat, elsősorban a német nyelvterületen. Ezekben 
az országokban a protestáns egyházak jelenléte hatott ösztönzőleg a Bib
lia ilyenfajta népszerúsítésére. A Szentírás-hetek szervezése csaknem 
mindenütt ökumenikus kezdeményezés. 

Dél-Európában ezzel szemben alig ismerik a Szentírásvasárnapot vagy 
a Szentírás-hetet (örvendetes módon kivétel ez alól Portugália, ahol a 
kapucinusok régóta tevékeny részt vállalnak a bibliaapostolságban, és 
szorgalmazzák a bibliás tanulmányi hetek szervezését az egyes egyházköz
ségekben.) A katolikus többségú országokban ugyanis gyanakvással fogad
ják az ilyen rendezvényeket - itt csak a protestáns kisebbség rendez Szen
tírásvasárnapot. 

Vajon mi a magyarázata a déleurópai országokban az érdeklődés hiá
nyának? A kérdőívekre adott válaszokból részben feleletet kaphatunk er
re a kérdésre is. Az indoklás természetesen országonként különböző. Az 
egyik ok, hogy a déleurópai országokban elsősorban abibliatudomány mú
velésére fektetik a hangsúlyt, nem annyira a Biblia népszerúsítésére. 

Egy másik ok a liturgikus mozgalom erőssége, mely itt elsősorban a 
Szentírásra támaszkodik, és emellett nem látszik szükségesnek a biblia
apostolság külön hangsúlyozása. 
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Végül az utolsó és talán a legfontosabb akadály az a felfogás, hogy az 
egyházi vezetők igyekeznek megőrizni a vasárnapok "Úr napja" jellegét, 
és nem szívesen szentelik a vasárnapokat más témának. Miért van szük
ség egyáltalán Szentírásvasárnapra - mondják -, mikor minden vasárnap 
középpontjában úgyis ott állnak a szentírási olvasmányok? 

Mindezekből természetesen az is következik, hogy ezekben az orszá
gokban hiányoznak a gyakorlat szülte szervezők, a Szentírásvasárnapok 
ill. -hetek levezetéséhez szükséges képzett vezetők. 

A helyzet azonban ezekben az országokban is kezd megváltozni. Olasz
ország felelős egyházi vezetői tudatában vannak annak, hogy a hitokta
tásban szükség van a biblikus szempontok elmélyítésére. Határozatot hoz
tak, hogy az egyházmegyei hitoktatási központok mellett biblikus irodát is 
működtetnek. 

A Szentírásvasárnapra vonatkozóan a déleurópai országokban sajátos 
intézkedés történt. Nem határozták meg egységesen ennek időpontját, 
hanem az egyes egyházközségekre, bibliaapostolokra, papokra, hitokta
tókra bízták azt, hogy mikor és hogyan ünneplik meg a Szentírást. Ettől 
azt remélik, hogy a különféle kezdeményezések között megszületnek majd 
azok is, amelyek a legmegfelelőbbek és a leghatékonyabbak lesznek. 

Biztató jel, hogy a volt szocialista országokkal a kapcsolat ezen a téren 
is erősödik. A bibliaapostolság gondolata itt nagyon élénk visszhangra ta
lál, és ezek az országok bizonyára hamarosan felzárkóznak azokhoz, ahol 
a Szentírás ünneplése már régi gyakorlat. 

Ahol pedig a Szentírásvasárnap, Szentírás-hetek régóta részét képezik 
az egyház életének, ott ezekkel a rendezvényekkel manapság elsősorban a 
hit elmélyítését szeretnék elérni. A Szentírás-hetek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az emberek megkedveljék abibliaolvasást, elmélyüljenek a Szentírás 
ismeretében, és így ezek az élmények új bibliakörök születéséhez vezesse
nek. Miközben a résztvevők a Szentírás szövegével foglalkoznak, elsajátít
ják azokat a módszereket, amelyek, miközben elősegítik a Biblia üzeneté
nek személyes befogadását, élő krisztusi közösséget is teremtenek. 

A másik cél talán még ennél is fontosabb, és szorosan kapcsolódik az 
előzőhöz: a rendezvények célja, hogy a Szentírás az emberek számára az 
élet könyve legyen. A kérdőívekre adott válaszokból kiderül, hogy a ren
dezők nem csupán a bibliatudományt vagy annak eredményeit igyeksze
nek népszerűsíteni, hanem elsősorban arra törekszenek, hogy a Szentírás 
az egyes emberek és közösségek életének középponja legyen. Hogy ez meg-
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valósuljon, szükség van a hit és a tapasztalatok kölcsönös, őszinte megosz
tására. 

A2. egyes országokban a megrendezés módja igen eltérő. A2. előkészítést a 
biblikus lelkipásztorkodást irányító szervezetek végzik, és kisebb, sokszor 
ökumenikus közösségek segítségével valósítják meg. Vezérfonálként kis füze
teket jelentetnek meg, amelyek anyagot tartalmaznak az ünneplés meneté
hez, előadásokhoz, foglalkozásokhoz. Közreadnak plakátokat, videó és hang
kazettákat, fJ..!meket, kví~átékokat, stb. is, amelyeket bárki eredménnyel fel
használhat. Egyes országokban biblikus vándorkiállitások is járják az orszá
got. llyen például "A Biblia jövője" c. kiállítás Ausztriában. 

A rendezvények konkrét kerete igen eltérő: esti rendezvények, ünnepi 
összejövetelek, kiscsoportos elmélkedések, - és még számos más forma 
előfordul. A2. egyházi évbe is sokféle módon illeszkednek ezek a gyakorla
tok: a liturgikus szent idők több időpont ja, így az Ádvent és a Nagyböjt 
időszaka a legkedveltebb a különböző országokban. 

Szentírás-hónap Európában jelenleg seholsem létezik. Vannak azon
ban biblikus-lelkipásztori intézetek, amelyek hosszabb időtartamú rendez
vények lebonyolítására is vállalkoznak (pl. Németországban a Biblia éve, 
ld. fentebb). 

A rendezvények témáit nem általános szabályok határozzák meg, in
kább a hívek gyakorlati kérdései (pl.: Hogyan érthetjük meg jobban a 
Szentírást?), vagy pedig olyan kérdések, amelyeket maga a Biblia vet fel; 
sok esetben pedig egyéb, aktuális nézőpontok, mint pl. a Biblia története, 
a Biblia ma, stb. Máskor a Szentírás bizonyos könyvét választják vezérfo
nalként, vagy egy adott témát a Szentírásból (bibliai lelkiség, prófétaság, a 
Biblia és a nők, stb.). 

Sok beszámoló hangsúlyozza, hogy ezek a rendezvények igen haszno
sak és eredményesek. A helyi közösségek ösztönzést és bátorítást nyernek 
a központi rendezvényekbe való bekapcsolódás által, és a kezdeményezés 
eredményeképpen új bibliacsoportok jönnek létre. Természetesen nehéz
ségekről is tanúskodnak a beszámolók: a fiatalok közömbösek, sok ember 
érdektelen a felvetett témák iránt. 

Összességében megállapítható, hogy Európában a Szentírásvasárnapok és 
-hetek megrendezése már bizonyos múltra tekint vissza és szép hagyomány
nyal rendelkezik. De igen sok tennivaló van még, különösen Dél- és Kelet-Eu
rópában. Mert a lelki megújulás olyan formáiról van szó, amely jelentős té
nyezője lehet Európa ú,Üászületésének. [Bulletin Dei Verbum] 

Összeállította: Rajkai István 

29 



Dokumentum 

A Magyar Püspöki Kar 1965. jan. 25-i 
körlevelének mellékietei 

Szentírásvasárnapjának szertartása 

I. ElIJMsz(tés 
1. Hetvened vasárnap a lelkipásztor a szószékről hirdesse ki, hogy a 

kövekező vasárnap a Szentírás ünnepélyes oltárraemelése lesz. A hirdető 
táblán is közölje a hívekkel. Röviden magyarázza meg ennek a célját, 
amelyről hatvanad vasárnap a püspökkari körlevéllel részletes tanítást 
fognak kapni a hívek. 

2. Gondoskodni kell egy nagyobb alakú Szentírásról (pl. Tárkonyi!). 
3. Fel kell díszíteni egyik mellékoitárt. Gyertyák égjenek a processzió

ra és virágokat hellyezzenek el rajta. Szépen díszített könyvtartó párnát 
tegyenek az oltár közepére, melyre rAhelyezik a Szentírást. Könyvtartó 
állványt is lehet alkalmazni, ha szép, díszes terítővel takarjuk le. 

II. A SzentCrds oltárra helyezése 
1. A lelkipásztor Szentírással a kezében a főajtó felől jön be, karinget, 

fehér stólát és pluviálét visel. Két ministráns ég6 gyertyákkal a kezükben 
közvetlenül a lelkipásztor mellett haladnak. Ajánlatos, hogy az egyházkö
zség képviselőtestületének vezetősége a lelkipásztor nyomában haladjon 
szintén ég6 gyertyákkal. 

2. A megindulást a sekrestyés csengetéssel jelezz~. A meginduláskor a 
következő énkekeket lehet énekelni: Jöjj Szentlélek Uristen (Sz.V.U. 260), 
Uram hiszlek (Sz.V.U. 263) vagy pedig, ha a hívek tudják, a Magyar Ordi
narium Credoját énekelhetik. 

3. Az oltárhoz érve a könyvet ünnepélyesen ráteszi az oltáron lévő 
tartóra. A két ministráns acolythus szintén az o!tárra teszik gyertyáikat. 
Utána letérdel és a mellékelt imát a Szentlélek Uristenhez elmondja. (In
cenzálás nincs, mert a szentmisében úgyis van.) Az imádság elhangzása 
után a lelkipásztor a sekrestyébe vonul és megkezdődik a plébániai nagy
mise, mely alatt a püspökkari körlevél anyaga lesz a szentbeszéd anyaga. 

III. A SzentCrds-vasámap programmja és befejezése 
1. A Szentírás az oltáron marad égő gyertyák között a délutáni vagy 

esti ájtatosságig. 
2. Napközben a Szentírás oltáránál ajánlatos tartani szentírás-olva

sást és magyarázatot, Szentlélekről imákat végezni, Jézus Szent Nevének 
litániáját imádkozni, elmélkedni stb. 

3. Szentírás-vasárnap befejezésekor a lelkipásztor ismét fehér pluviálé
ban két ministránssal kimegy az oltárhoz és tiszteletteljes meghajlás után 
a Szentírást megyC8Ókolja, kezébe veszi és rövid úton a sekrestyébe viszi 
két égő-gyertyás ministránssal. 
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Dokumentum 

Imádság a Szentlélek Istenhez 
(a Szent(rás oltárra helyezése alkalmából) 

Elevenítő Szentlélek Úristen! Te az Atyától és Fiútól származol és mi 
az Atyával és Fiúval együtt hittel és szeretettel imádunk és dicsőítünk. 
Dicsőítünk azért, mert nem hagytál bennünket némaságban, hanem 
"többféleképen és különböző módon szóltál a próféták útján az atyákhoz 
és a végső korszakban pedig a Fiú által hozzánk" (Zsid 1,1). Hálásan 
köszönjük, hogy "Isten szent emberei által" írásba foglaltattad az Igét (2 
Pét 1,21) és nekünk felbecsülhetetlen ajándékot adtál: a Szentírás köny
veit. 

Hisszük, hogy a Szentírás, a Szenthagyományokkal együtt apostoli 
hitünk forrása. Róla mondja Szent Pál apostol, hogy "hasznos a tanításra, 
az intésre, a feddésre, az igazságban való oktatásra, hogy az Isten embere 
tökéletes és minden jócselekedetre kész legyen" (2 Tim 3,16). Jámbor 68e
ink példájára szentnek tartjuk a Biblia könyveit, őrizni akarjuk, olvasni és 
szerintük élni. De azt is tudjuk, hogy a Szentírás őrzésére és magyarázá
sára Anyaszentegyház'unk tanítói hivatala illetékes a Krisztustól kapott 
parancs értelmében. És ennek a szent hivatalnak feje és legfőbb képvi
selője Szent Péter és az ő utódja a pápa (Mt 16,18; Jn 25,25; Lk 22,31k). 

Igazságnak Lelke: Jőjj el, vezess minket minden igazságban (Jn 16,13) 
és segíts meg minden keresztényt, hogy egyek legyünk Krisztusban, mi
ként azt ó nemcsak a Jó Pásztor példabeszédében, hanem utolsóvacsorai 
fópapi imájában oly bensőségesen kérte a mennyei Atyától (Jn 10,16.21). 

Szentlélek Úristen! Te szent Pál apostol által azt izented, hogy "Isten 
szava eleven, átható és élesebb minden kétél ú kardnál, behatol és szétvá
laszt lelket, meg szellemet, ízet és velót. Ítél a szív gondolatairól és érzüle
teiről" (Zsid 4,12). De azt is boldogan tudjuk, hogy ha hittel fogadjuk be az 
Isten igéjét, az kegyelemmel dolgozik lelkünkben, ha mi is emberi jóakara
tunkkal egyesülünk a kegyelemmel (1 Tessz 2,13). Add meg nekünk 
Szentlélek Uristen, hogy a Szentírás olvasása hitünket elrósítse, lelkünk
ben Krisztus arca megvilágosodjék és ennek az arcnak a fényében ráesz
méljünk gyarlóságai nkra, búneinkre, melyek bennünk elrontják a Krisz
tus hasonlóságot. 

Segíts minket Szentlélek Úristen hét ajándékoddal, hogy a Szentírás 
olvasása által egymás szeretetére és becsületes munkás életre eljussunk és 
így egykor fátyol nélkülláthassuk majd a Krililztus-arcot az örökkévaló
ságban. Amen! 
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Jószolgálat 

Szeretettel ajánlJuk: 

ÚT, IGAZSÁG, ÉLET - Ingyenes katolikus missziós folyóirat 
Szétosztásra, terjesztésre ingyenesen megrendelhető 
Cím: Felsmann József 2092 Budakeszi, Postafiók 21 

MAGYAR VETÉS - A Katolikus Népfőiskolai Szövetség kéthetente megj e
lenő újsága - Ára: 20 Ft [egész évre 480.- Ft] 
Cím: 1126 Bp. Nagy Jenő u. 5. sz. 

ZÁSZLÓNK - A Regn\.1m Marianum havonta megjelenő lapja 
fiatalok számára - Ára: 35 Ft [egész évre 450 Ft] 
Cím: 1036 Bp. Kórház u. 37. sz. 

HITÉL~T - Katolikus családi folyóirat 
Ara: 60 Ft (éves előfizetés 660 Ft) 
Cím: Agapé Kft, 6725 Szeged, Mátyás tér 26. 

Dr. Jakubinyi György: MÁTÉ EVANGÉLIUMA 
Az. új magyar kommentársoroz~t első kötete. 
Szent István Társulat, 1991 - Ara: 290.- Ft 

Gyürki László: A BIBLIA FÖLDJÉN - Szentföldi útikalauz 
Sz.G.E.K, 1990 - Ára: 160.- Ft 

SZíNES KÉPE S LAP OK, KÖNYVJELZÓK szentírási idézetekkel a Szen
tírás Alapítvány kiadásában 
Ára: 13.50 ill. 6.50 Ft [10 db.: 75 ill. 40.- Ft] 

Cimek - Többnyire csak véletlenül értesülünk arról, ha Tagtársaink 
vagy Megrendelőink címe megváltozik. Kérjük, hogy esetleges címváltozá
saikat közöljék Központukkal. 

Imaóra - Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év 
páratlan péntekein du. 5-6-ig, Bp. VIII., Mária u. 20] imaórát tart, hogy 
Isten áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társu
lati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kér
jük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Imaszándék - Elhúnyt tagtársaink: Bárdos Anna, Madarassy Miklós
né. Kérjük, foglalják őket imáikba. 

Az. a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk tag
jai és Füzetünk olvasói részérőllevelek,javaslatok, kritikák, kétkezi segít
ség, ima, tagdfj, adomány és még sok más formában - igen nagy örömmel 
tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevé
ben szívből megköszönni. 

Tarjányi Béla 

32 



Társulatunk 

A Szent Jeromos Bibliatársulat 

Fontosabb eseményei 

1990.1.23 Alakuló gyűlés 
1990.2.13 Nyilvános megnyitó ülés 

(vendégek: P. Rijks, Katolikus Bibliaszövetség 
F.-J. Ortkemper, Stuttgarti Bibliaközpont 
N.W. Höslinger, Osztrák Bibliaközpont, Klosterneuburg) 

1990.3.23 Egyházi jóváhagyás 

1990.4.13 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
felvétele a Katolikus Bibliaszövetségbe 
(korábbi nevén: Bibliaapostolság Kat. Világszövetsége) 

1990.6.28 A Társulat polgárjogi bejegyzése 

1990.8.27 A Jeromos füzetek bejegyzése 

1992.2.01 ABibliaközpont helyiségének megvásárlása 

1992.9.13 Jótékonysági hangverseny a Zeneakadémián 
a határon túli magyarok javára 

Tagságunk (1992.9.01): iJsszesen 648 

Irodánk: 
Szent Jeromos Bibliatársulat 
BIBLIAKÖZPONT 
1066 B u d a p e s t Teréz krt. 28.1. em. 6. 
Nyitva: kedd, csütörtök 9-17-ig. 
Telefon: 132-22-60 







Tartalom 

Ajánlás 
Csendes percek [elmélkedések] 

Az angyali üdvözlet [írásmagyarázat] (Kocsis Imre) 
Jézus családfája [írásmagyarázat] (M. Limbeck) 

A Veszterosz módszer (Anneliese Hecht) 
Legenda és valóság [innen-onnan] (Rajkai István) 
Társulatunk tevékenysége 
Kis Jeromos [gyerekeknek] (Vágvölgyi Éva) 

Jószolgálat 

Jeromos füzetek 
Biblikus-lelkipásztori, gyakorlati folyóirat 
lelkipásztorok, hitoktatók, bibliaapostolok 

számára 

ISSN 0866-2207 

Szerkeszti, kiadja és terjeszti: 
a Szent Jeromos Bibliatársulat 
Bibliaközpont 
1066 Budapest, Teréz krt. 28. I16 
Tel. 132-22-60 Nyitva: hétfO-csüt. 9-17 

A szerkesztőbizottság tagjai: 
Pantó Eszter, Rajkai István, Székely István, 
Tarjányi Béla, Vágvölgyi Éva 

Felelős szerkesztő: 

Grafikák: 
Nyomda: 

Tarjányi Béla 

Tlágvölgyi Éva 
Méhecske Kft 

Címkép: Gabriela Zumstein-Hochreutner 

1 
2 
7 

14 
19 
21 
31 
35 
36 



Ajánlás 

Bibliaolvasás 

"Mivel pedig a Szentírást ugyanazon Szentlélek seg(tségével kell 
olvasni, magyarázni is, akinek sugalmazására készült, a szent 
szövegek értelmének kihámozásánál éppen olyan gonddal kell szem
mel tartani a teljes Szent(rás tartalmát és egységét is, számba véve 
az egész egyház élő hagyományát és a hithasonlóságot. 

A szentírásmagyarázóknak tehát az a dolguk, hogy e szabályok 
szerint törekedjenek a Szentírás értelmének mélyebb megértésére és 
kifejtésére. Így núntegy az ő előkészítő munkálkodásuk alapján fog 
kiérlelődni az egyház döntése. Mindez ugyanis a szenUrás-magya
rázatot illetően végső fokon az egyház ítéletének van alávetve, mert 
az egyház Isten igéje megőrzésével és magyarázásával isteni paran
csot teljesít, és isteni szolgálatot lát el." 

[Dei Verbum 12] 
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Csendes percek 

Mai ádventi vágy 

Ez az én imám hozzád, Uram: Vágj csak, vágj szívembe, ott ahol 
nyomorúságos gyöngeségeim gyökere van! 

Adj erőt, hogy örömet és bánatot egyformán szívesen viseljek el érted! 
Adj erőt, hogy meg ne tagadjam soha a szegényt, s ne hajtsak térdet 

világi hiúságok előtt. 
Adj erőt, hogy lelkemet magasan a napi apr6-cseprő gondok fölé emel

jem. 
És adj erőt, hogy minden erőmet alázattal alárendeljem mélységes 

szeretettel a Te akaratodnak! 
Ha szívem kemény és kiszáradt, jöjj el s lepj meg engem a kegyelem 

záporesőjével! 
Ha a zűrzavaros népi munka zajt csap mindenfelől körülöttem s elzárja 

előlem világodat, jöjj el hozzám, csöndnek Ura, békéddel és nyugalmaddal! 
Ha szegény koldusszívem sarokba zárk6zva összekuporodva ül, jöjj el, 

és törd fel az ajt6t, én királyom, és jöjj be királyi pompával hozzám! 
Ha vágyak csal6ka káprázattal és porral vakit ják el lelkemet, 6, te Szent, 

örökké éber, jöjj el világosságoddal és mennyköveiddel! 
Nem hallod az Úr csöndes lépteit? 
Csodálatosan messze időkből jön, egyre közelebb hozzád, hogy találkozz 

vele! 
Jön, jön, egyre jön!. .. 
Minden pillanatban és minden korban, minden nap és minden éjjel. 
Jön, jön, egyre jön!. .. 
N apfényes tavaszi, illatos erdei úton át: 
Jön, jön, egyre jön! ... 
Őszi éjtszakák esős sötétjében, felhők mennydörgő kocsiján: 
Jön, jön, egyre jön! ... 
Ha bánat bánat után ér, az ő lépéseinek súlyos nyomát érzi a szíved, s 

ugyancsak az ő lábának aranyos érintése az, amelytől benned az öröm 
napfénye felragyog! 

Jön, jön, egyre jön! ... 
Sok tétlen, üres napon gyötört a bánat, hogy csak elvesztegettem időmet. 
Pedig soha nincsen elvesztegetve, Uram, mert kezedben tartod életem 

minden pillanatát. 
Belé rejtőzve a dolgok szívébe, Te csírává táplálod és fejleszted a magot, 

virággá a bimb6t, a virágot pedig gyümölccsé érleled. 
Fáradtan, tétlen álomban feküdtem bágyasztó ágyamon és azt hittem, 

minden munkám szünetel: 
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Csendes percek 

Reggel felébredve azt láttam, 
hogy kertem tele van virágcso
dákkal! 

Mint ahogy a honvágytól be-~~~ 
teg darucsapat éijel-nappal re
pül hegyi fészkéhez, úgy keljen ) . 
útra egész életem örök otthona . 
felél ó Uram!... '-

U, jól tudom, hogy minden a ~ ~ ~ 
Te szereteted üzenete, szívem szerelme: '-- -

Az aranyos fény, mely a leveleken táncol, a súlyos, gomolygó felhők, 
melyek keresztül-kasul vitorláznak az égen, s a tovasuhanó szellő, melynek 
hüvös érintése most is itt van homlokomon. 

A reggeli fény belekacagott a szemembe: az a Te üzeneted szívemnek. 
Arcod lehajlik onnan felülről rám, szemed lenéz szemembe, lépésed 

érintésétől megreszket a szívem ... 
Hadd ismételje szívem vég nélkül, hogy Téged kívánlak, egyedül ésak 

Téged! 
Jöij el, jöij el, jöjj el már! 
Minden vágy, amely elvonja ettől figyelmemet, éjjel vagy nappal, hamis 

és fenékig üres. 
Jöjj el, jöjj el, jöjj el már! 
Mint ahogy az éjtszaka sötét méhében hordja már a világosságra törek

vést, úgy csendül meg tudattalan énem mélységében a kiáltás: Téged 
kívánlak, egyedül csak Téged! 

Jöjj el, jöjj el, jöjj el már! 
Mint ahogy a vihar végső célját, a békét keresi vágyva akkor, amikor 

minden erejével a béke ellen támad, éppen úgy küzd lázongó szellemem is 
szereteted ellen, s mégis csak ez a kiáltása: Téged kívánlak, Uram, egyedül 
csak Téged ... 

Jöjj el, jöjj el, jöjj el már! [Rabindranath Tagorel 

*** 
''Abban az időben Augusztus császár rendeletet bocsájtott ki, hogy 

számlálják össze az egész fOldkerekséget... Elment tehát (József) Galilea 
Názáret nevú városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy 
fOljegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban 
volt." (Lk 2,1.4-5) 

Ki hitte volna, hogy így jön. Inkább villámlás s mennydörgés közt 
képzeltük volna el jövetelét. De miért gondoljuk, hogy az Isten erőszak, 
miért nem inkább, hogy alázat és szeretet? Hát ez kevesebb? Hisz az 
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Csendes percek 

erőszak nem épít, hanem ront, míg ellenben az alkotáshoz csendes és 
szerető erők kellenek. így épül a tölgy a júniusi melegben, így a sziklaré
tegek az óceán mélyében, így a társadalom a család békéjében, így a nagy 
gondolat, a tudás, a művészet a lélek szentélyében. Szeretem a csendet, 
abban épülök magam is. 

S miért nem jött pompával? De minek pompával? A pompa külsőséges; 
Ö a magába zárt mennyországgal jött. Hol van több fény és ragyogás, mint 
a tiszta lélekben, melyet el nem nyel a 1egsötéttebb éj sem? Szépség, 
harmónia s egyszerű szellemiség kell nekünk. A mezei virág szebb, mint 
Salamon "pompája". "Tiszta szív és hű gondolat egy lányt királynővé avat." 
- olvastam Szt. Nothburga sírjánál. 

[Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról] 

*** 
Jézus rejtettsége 
Sokféle lehetőség van arra, hogy Isten megjelenjék a világon. Jézus a 

legjelentéktelenebb módot választotta. Szegényen születik a világ egyik 
elrejtett zugában és még csak nem is otthon. Egyszerüen, ismeretlenként 
mutatják be a templomban, mint bárki emberfiát. Földi élete első éveiben 
idegen országban eszi a menekülők keserű kenyerét majd hosszú évtize
deken át él övéi között csöndes, visszahúzódó életet. Es ezt oly hallgatagon 
teszi, hogy Márk evangéliuma szerint a názáretiek csodálkoznak nyilvános 
működése kezdetén: Honnan vette mindezt? Ki adott neki ekkora bölcses
séget? Hogyan történnek ilyen csodák általa? Nem az ács ez, Mária fia? .. 
(Mk 6,2k). 

Külsőleg jelentéktelen körülmények között zajlik az élete. Szociális, 
vallási vagy politikai szempontból minden feltűnést nélkülöz. Élete olyan, 
mint a mustármag, észrevétlen bújik meg a méretéhez képest óriási ter
mőfö1dben. A gyermekségtörténet fontos belső jellemzőjegyéhezjutottunk 
el. Ha ez a mag valakinek a szívében növekvésnek indul, százszoros 
termést hoz ... 

A gyermek Jézus élete a mustármag személyes sorsát mutatja meg, 
me1y szerteszét hullik a földön, és termést is hoz idővel, de mindezt 
dobverés és trombitaszó nélkül. Nem kíséri fejlődését a világ kíváncsi 
tekintete, mint ahogy a Messiás fe1cseperedését várná az ember. 

Ebből a szemszögből nagyon fontos üzenete van számunkra a gyermek 
Jézus életének. Keresztény életünkre nézve fontos következtetéseket von
hatunk le. Isten Országának alaptörvénye ez: minden külső ragyogás és 
feltűnés nélkül növekedni, hOb'Y a benső, elrejtett élet kite1jesedjék. 

[C.M.Martini] 
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Csendes percek 

Ki t Te Szent Szűz a világra szültél. .. 

Nem gyözöm csodálni sb1usodat, Uram! 
Mennyire eszköztelenül 
léptél a világba, 
és milyen eszköztelenné tetted 
még anyád szeretetét is! 

Hiszen Názáretben 
bizonyára felkészültek érkezésedre, 
s Te a hatalom szavával 
kiszólítottad öket 
a jól elkészített otthonukból, 
s vezetted öket 
a barlang rémes pusztaságába. 

Uram, mi mindig 
helyzetei nk alkalmatlansága mögé 
rejtözünk, 
és eszközeink hiányára hivatkozunk, 
amikor tehetetlenségünk 
s tétlenségünk kibúvóit keressük. 

A szeretetnek nem kellenek eszközök, 
az szegényen is, 
felszereletlenül is 
tud betlehemi boldogságot teremteni. 

Az emberiség nem a szeretet eszközeire, 
hanem magára a szeretetre éhes! 
És Te is erre vágyol Istenem! 
A szeretet eszközei 
becsaphatnak és 
félrevezethetnek, 
de a szeretet sohasem! cl Kor 13,1-3) 

[Belon Gellért) 
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Csendes percek 

Kicsoda az Isten? 

Az Isten egyszerre tud nagy, de ugyanak
kor kicsi is lenni. Sokszor húzza át számítá
sainkat, ha jól megtervezzük a Vele való 
találkozásunkat. Az Isten szeretet, és a szer
tetet lehetetlen előre megtervezni. 

Megeshet, hogy az Isten nem egészen úgy válaszol, ahogyan azt mi 
elképzeltük, mégis hajlandó minket úgy szeretni, mint ahogy mi szeret
nénk, nehogy megbotránkozzanak azok, aIGk az Istenről nem nagyon 
tudják elképzelni, hogy meghagyja az ember szabadságát. Ö valódi szere
tettel ölel körül minket, váratlan, találó, gyöngéd, de ugyanakkor féltékeny 
szeretettel... 

Ö az örömhír Istene, a valódi szereteté, amely sokszor meglep, zavarba 
ejt, de mindenképp magával ragad minket. Sosem szabad azt mondanunk: 
Nem ezt vártam Tőle, nem gondoltam vol na, hogy ez történik. Úgy vagyunk 
vele, mint általában emberi kapcsolatainkban: a szeretet ereje új dimenzi
ókra nyitja fel szemünket. 

Ilyen a Szentírás Istene az első lapoktól az utolsóig. Vele találkozhatunk 
Mózestől egészen Jézusig. Sokszor vagyunk azonban úgy, hogy nem tu
dunk beletörődni Isten eme igazságába. 

Mégis egyedül csak ennek az igazságnak az elfogadása után lehetséges, 
hogy vele személyesen találkozhassunk. Ne csak tudjuk, hogy Isten ismer 
minket, hanem nekünk is úgy kell ismernünk magunkat, mint ahogy Ö 
ismer, egyedüli, megismételhetetlen valóságunkban. Úgy, ahogyan senki 
sem ismerhet minket, hiszen emberi mivoltunk benső mélyét sohasem 
tudjuk feltárni egymás előtt. És Ö nemcsak ismer minket, hanem - ahogyan 
SzentPál egymerész fordulattal megfogalmazza: ő megis halt értem". Nem 
igazolhatta volna meggyőzöbben Isten ezt az ismeretet! 

[Carlo Maria Martini] 
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Jézus születésének hírüladása 
(Lk 1,26-38) 

Kocsis Imre 

Bevezetés 

Az elbeszélés szoros kapcsolatban áll az elözö jelenettel, amelyben 
KereszteM János születésének a hfrüladását olvassuk (1,5-25). A születés 
meghirdetése a két szakaszban hasonló formában történik. A következö 
alapelemeket találjuk meg bennük: az angyal megjelenése (11.28.v.); a 
reakció: zavar és félelem (l2.29.v.); a születés meghirdetése a gyermek 
nevének és küldetésének megadásával (13-l7.3l-33.v.); az ellenvetés 
(18.34.v.); a jel-adás (20.36.v.). Az említett párhuzam semmiképpen sem 
egyenrangúságot akar kifejezésre juttatni. A hasonló alapszerkezet ell~né
re több olyan utalást találunk, amely világossá teszi, hogy Jézus személye 
fölülmúlja Jánosét. Az angyal különleges szavakkal köszönti Máriát 
(28.v.), - Zakariás esetében ezzel szemben nincs köszöntés. Míg Keresztelö 
Jánosról azt olvassuk, hogy "nagy lesz az Úr elöttn (15. v.), addig Jézusról 
annagy" jelzö abszolút értelemben, attribútum ként szerepel (32.v.). Ke
resztelö Jánost az anyaméhben eltölti a Szentlélek (15.v.), Jézus viszont 
magát az emberi létet is a Szentléleknek köszönheti (35.v.). Zakariás az 
ellenvetésben kifejezetten jelet kér az angyaltól (18.v.). Mária viszont nem 
jelet kér, hanem az ígéret megvalósulásának módjára kérdez rá (34.v.). 

Az elbeszélés végsö formájának a megfogalmazása és a jelenlegi szöve
gösszefüggésbe való elhelyezése Lukács műve. Az alapanyagot termé
szetesen a hagyományból vette át az evangélista. Minden bizonnyal Lukács 
elött létezett már egy olyan kidolgozott elbeszélés, amely Jézus szűzi 
fogantatásának tényét, illetve Jézus személyének egyedülállójelentöségét 
juttatta kifejezésre. A jelenet a végsö, kánoni formában is elsösorban 
Jézusról ad tanítást. A fö mondanivalót az angyal szavai tartalmazzák, 
amelyek Mária fiát Messiásként mutatják be (32-33.35.v.). A szakasz 
természetesen a mariológia szempontjából is jelentös. Úgy mutatja be 
Máriát, mint aki teljes bizalmat tanúsít Isten iránt. Az ígéret elfogadásá
hoz nem kér jelet, hanem mint az Úr szolgálója" (38.v.) aláveti magát Isten 
akaratának, amely az üdvösségtörténet csúcspontján különleges szt'\'epet 
szánt neki. 

Az elbeszélés menetét a következö módon foglalhat juk össze. A bevezetö 
rész Gábor angyal megjelenéséröl számol be, ugyanakkor bemutatja Má-
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riát, akihez az angyal küldetése szól (26-27.v.). A szakasz központi részét 
az üzenet alkotja, amelyet az angyal három lépésben ad elő, úgy, hogy 
szavait Mária egy-egy reakciója szakítja meg: az üdvözlő szavak (28. v.) és 
Mária zavara (29.v.); az üzenet első része (30-33.v.) és Mária kérdése 
(34.v.); az üzenet második része (35-37.v.) és Mária beleegyező szavai (38a 
v.). Az elbeszélést az angyal távozásáról szóló megjegyzés zárja le (38b.v.). 

Magyarázat 

A szakasz elején található időmeghatározás az előző elbeszélésre utal 
vissza. Hat hónappal azután, hogy Erzsébet Isten különleges kegyelme 
folytán fiút fogant, Gábor angyal újabb megbizatást kap Istentől. Ezen 
második küldetésnek a külső körülményei eltérnek az elsőtől, s ezért már 
önmagukban ezek is felhívják a figyelmet az esemény fontosságára. Gábor 
ajelen esetben nem a szent város legszentebb helyére, a Templomba megy, 
hanem Galileába, ahol a zsidók mellett pogányok is laktak. A közvetlen cél 
N ázáret városa, amely a kinyilatkoztatás ószövetségi szakaszában semmi
féle szerepet sem játszott. Gábor angyal küldetésében a másik meglepő 
vonás, hogy most az üzenetet nem egy papnak, hanem egy fiatal lánynak 
kell vinnie. A korabeli zsidó felfogás a nőt nem tekintette a férfival egyen
rangúnak, sőt egyes rabbinista körök még köszöntésre méltónak sem 
tartották öket. Ezzel a felfogással élesen szembenáll az angyal küldetésé
nek ténye, illetve az a mély tiszteletet kifejező köszöntés, amellyel az 
angyal az üzenetét elkezdi (28.v.). 

Máriával kapcsolatban a szöveg kétszer is kiemeli, hogy "szüz" volt. 
Ennek a ténynek az elbeszélés egészében különleges jelentősége van. A 
Mária név jelentése vitatott. A legvalószínübb magyarázat az, amely a 
nevet kánaáni eredetűnek tartja, és a kiváló", magasztos" értelmet tulaj
donítja neki (J.A.Fitzmayer). Máriáról tudjuk azt is, hogy egy József nevü 
férfinak volt ajegyese. A kijelentés megértéséhez ismernünk kell a korabeli 
palesztin szokásokat. A házasságkötés, amely a lányoknál 12-14 éves, 
férfiaknál 18-24 éves korban történt, két aktusból áll t. Először az eljegyzést 
tartották meg, amely jogilag már házastársakká tette a feleket. Viszont a 
menyasszony továbbra is az apa házában és felügyelete alatt élt. Általában 
az eljegyzés után egy évre történt meg a tulajdonképpeni menyegző, 
amikor az új asszonyt ünnepélyes formában a férj házába vezették. Mária 
jegyes mivolta tehát annyit jelent, hogy jogilag Józseffeleségének számí
tott, de még a szülői házban lakott. 

A 27. vers Józseffel kapcsolatban is tesz egy fontos megjegyzést: Dávid 
házából származott. Ez a kitétel az angyali üzenet tartaImát készíti elő 



(32-33.v.). Lukács azzal, hogy Józsefet mint 
Dávid házának leszánnazottját mutatja be, 
már előzetesenjelzi, milyen formában lehet 
Mária születendő gyenneke Dávid fia. Má
ria és J ózsefjegyessége és házassága követ
keztében Jézus a törvény szerint József 
fiának számít majd, és a törvény szerinti 
apa által lesz részese a dávidi leszánna
zásnak. A Mt 1,18-24, amelyben Józsefkap 
kinyilatkoztatást Jézus születéséről, 
ugyanezt a szemléletet tükrözi. 

A 28. versben Lukács - érdekes módon -
nem az angyal megjelenéséről beszél (mint 
a ll. versben), hanem a "beléptéről'. A "be
lépett" ige az esemény közvetlen jellegét 
emeli ki. Az angyal az üzenetet köszöntés
sel kezdi, amelyre az ünnepélyes és tiszte
letteljes hangnem a jellemző. A k h a i r e 
szó szokásos üdvözlési formula a görög 
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nyelvben (vö. Mk 15,18; Mt 28,9). Az "üdvözlégy" (latinul: ave") kifejezéssel 
szoktuk fordítani. Egyes egzegéták (R. Laurentin; r. de la Potterie) az 
említett görög szót, amely forma szerint a k h a i r ó ige felszólító alakja, 
az eredeti értelemben veszik: örülj!". Ezen fordítás szerint az angyal 
nemcsak köszönti Máriát, hanem az örömre is felszólítja. A fonnula ugyan
akkor azokra az ószövetségi szövegek re is utal, amelyekben Isten az 
üdvösség közelgő megvalósulása miatt örömre szólftja fel Sion leányát", 
vagyis Jeruzsálemet és az egész választott népet (vö. Szof3,14; Jo 2,21; Zak 
9,9). Példaként egy olyan prófétai szöveget idézünk, amely más ponton is 
hasonlóságot mutat az angyal köszöntő szavaival: "Örülj (khaire) Sion 
leánya, zengj éneket Izrael... Veled van az Úr, a te Istened ... Ne félj Sion! 
Ne lankadjon kezed" (Szof 3,14-16). Hasonló kijelentések találhatók az 
angyali üdvözletben is: Üdvözlégy(öIiilj-khaire), kegyelemmel teljes. Veled 
van az Úr ... Ne félj, Mária!" (Lk 1,28,30). Nagyon valószínú, hogy Lukács 
nem véletlenül használja az Ószövetség nyelvezetét, hanem tudatosan 
párhuzamba akarja vonni Sion leányát (Izraelt) és Máriát. Ennek követ
keztében Mária nemcsak magánszemélyként jelenik meg szövegünkben, 
hanem az igazi Izrael típusaként és megszemélyesítöjeként is. 

A köszöntés után következik a megszólítás a k e k h a r i t ó m e n é 
fonnában, amelynek szó szeri nti jelentése: "kegyelemben részesített", "ke
gyelemmel eltöltött". A görög kifejezés a k h a r i t o ó - kegyelemmel 
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ellátni" ige melléknévi igeneve befejezett igeragozásban. (A görög formát 
azért elemezzük ilyen részletesen, mert ez a kifejezés megértéséhez szük
séges. A görög nyelvben ugyanis egy-egy igealak sajátosjelentésárnyalatot 
hordoz.) A befejezett igeragozási forma (perfectum) olyan cselekvésre utal, 
amely a múltban történt, de amelynek hatása ajelenben is megmutatkozik. 
Az angyal ennek következtében arra utal, hogy Isten már a múltban 
kitüntette és áthatotta Mária személyét, aki ezáltal mindenkor az isteni 
kegyelem hatása alatt áll. Az egyház szóhasználatában a "kegyelemmel 
teljes" kifejezés tetjedt el a Biblia latin fordítása, a Vulgáta alapján, amely 
a ,.gratia plena" formát tartalmazza. El kell ismernünk, hogy ez nem szó 
szerinti fordítása az eredeti görög kifejezésnek (kekharitómené). Tartal
mában viszont lényegileg megfelel annak, amit a görög szó jelez. 

Az angyal köszöntésének harmadik része újabb formában juttatja kife
jezésre Mária különleges helyzetét: "Veled van az Úr". Hasonló kijelenté
sek találhatók az Ószövetségben is, amikor Isten valakit kiválaszt, vagy 
amikor valakinek különleges megbízatást ad (Bír 6,12; Rút 2,4). Mária 
abban a tudatban fogadhatja el az angyal további szavait, hogy Isten 
oltalmazó és hatékony jelenléte kíséri életét. 

Az angyal köszöntésére Mária zavarba jön. N em olyan félelem fogja el, 
mint Zakariást (1,12), hiszen nem az angyal megjelenése vált ki benne 
ijedelmet. A zavart kifejezetten a köszöntő szavak okozzák. Mária nem érti, 
hogy milyen alapon részesül ő - egyszeru leány létére - ilyen különleges 
megtiszteltetésben. ElTe a reakcióra mintegy válaszul Gábor angyal meg
kezdi az üzenet kifejtését. Ismét kifejezésre juttat ja, hogy Mária kegyelmet 
talált az Istennél. Majd meghirdeti a Messiás születését, aki Mária fia lesz. 
Isten kiválasztó és átformáló kegyelme végeredményben erre irányul, így 
mutatkozik meg egészen kézzelfoghatóan. Az angyal elöször általános 
formában közli, hogy Mária fiút fog foganni és szülni. A megfogalmazás az 
Iz 7,14 szövegére emlékeztet: Jme, a Szüz fogan és fiút szül, és Immánu
elnek nevezi el". Az idézet a Hetvenes fordítás szövegének felel meg, hiszen 
a "szüz" szó csak ott szerepel kifejezetten. (A héber Bibliában általánosabb 
formát találunk: "alma" - fiatalasszony). Az Iz 7,14 kijelentését egyébként 
Lukács külön nem idézi az angyali üdvözlet jelenetében, de az elbeszélés 
egészéböl világos, hogy Jézus szúzi foganásában (Mátéhoz hasonlóan, ld. 
Mt 1,23) ő is ezen jövendölés beteljesülését látja. A születés meghirdetésé
ben az angyal a születendő b'Yermek nevét is meghatározza. A Jézus név 
megfelel a héber Jehósúa vab'Y Jósúa formának. Jelentése: Jahve meg
ment, Jahve az üdvösség. 

A születés általános meghirdetése után az angyal részletesebben is 
bemutatja a gyermeket. Különleges méltóságára első helyen a "nagy" jelzö 
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utal, amelyet abszolút fonnában, vagyis utólagos kiegészítés nélkül, az 
Ószövetség csak Istenre alkalmaz (Zsolt 48,2; 86,10; 135,5). A "nagy" jelzó 
konkrét tartaImát Jézusra vonatkozólag az angyali üdvözlet további kije
lentései mutatják a 32-33. versekben. Ezek hátterében Nátán jövendölése 
áll, amelyben Isten Dávid házának örök fennmaradásátígéri meg, s ugyan
akkor arról is biztosítja Dávid leszármazottait, hogy különleges, atya-fiú 
kapcsolatra lép velük: ,,Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, 
megtartom utánad magvadból szánnazó utódodat és megszilárdítom ki
rályságát ... Az atyja leszek, ö meg fiam lesz ... Házad és királyságod örökre 
fennmarad színem elött, trónod örökre szilárd marad" (2 Sám 7,12-16). 
Gábor angyal kijelentése azt jelzi, hogy az Úr a Dávidnak adott ígéretet 
Jézus által teljesíti be. Ö kapja meg atyjának, Dávidnak trónját, s királyi 
uralmának nem lesz vége. Szövegünkben Jézus messiási uralma Izraelre 
korlátozódik. Az Újszövetség más szövegei alapján azonban tágabb pers
pektívában érthetjük azt. Külön kiemeljük a Csel 2,30-36 szakaszt, hiszen 
ebból derül ki a legvilágosabban az, hogy Lukács felfogásában mire vonat
kozik Jézus örök uralma: Isten a feltámadással tette Jézust »Úrrá és 
Messiássá" (Csel 2,36). Ez természetesen nem zárja ki, hogy örá fóldi 
létének kezdetétól fogva érvényesek a 32-33. versben említett jelzók és 
attribútum ok. Jézus születésétől kezdve Messiás volt, akkor is, ha messiási 
uralma a feltámadássallett örök és egyetemes. 

Az angyal üzenetére Mária kérdéssel válaszol (34.v.), amelyben azonban 
nem a hitetlenség vagy a kétely nyilvánul meg, mint Zakariás kérdésében 
(1,18). Mária nem utasítja vissza az üzenetet, ésjelet sem kér. Egyszerü~n 
azt szeretné tudni, hogyan valósul meg mindaz, amit az angyal meghir
detett. Kérdését megi ndokolja: "mivel férfit nem ismerek." A .,Imeg]ismer
ni" ige a Bibliában többször is a nemi kapcsolatot jelenti (Bír 11,39; 21,12; 
Mt 1,25). Mária tehát arra utal, hogy jegyes mivoltának megfelelően nem 
él házastársi kapcsolatot. Az ígéretet nyilvánvalóan úgy értelmezi, hogy az 
a közeljövöben meg fog valósulni, s így érthető, hogya meghirdetett 
gyennek életrehozását a természet rendjében nem tudja elhelyezni. A 
hagyományos katolikus egzegézis a kérdés megindoklását a jövöre is 
vonatkoztatta, söt szüzességi fogadalomként fogta fól. A görög igefonna 
azonban csak a jelen állapotot fejezi ki, s ezért azt jövőre vonatkozó 
elhatározásként nem értelmezhetjük. 

Mária kérdése az elbeszélés egészében az angyali üzenet második részét 
készíti elö, amely megmagyarázza a születés módját, ugyanakkor újabb 
attribútumok által (Szent, Isten Fia) világítja meg a születendő gyennek 
egyedülálló méltóságát. 
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A 35. vers első felében két, egymással 
párhuzamos kijelentést találunk. Mind 
a főnevek ( .. Szentlélek", a "Magasságbe
li ereje"), mind pedig az igék ("rádszáll", 
"bebont árnyékával") párhuzamban áll
nak egymással, s ugyanazt jelentik. A 
két kijelentés lényege: a Messiást Isten 
teremtő Lelke hozza létre Mária méhé
ben. Az Ószövetség ismeri a teremtő 
Lélek szerepét a világ teremtésével (Ter 
1,2) és a természet megújításával (Iz 
32,15) kapcsolatban. Az a gondolat is 
szerepel benne, hogy a Messiást Isten 
Lelke irányítja majd (Iz 11,1-3). Szöve

günk érdekessége az, hogya két gondolatot összekapcsolja: a Messiás a 
teremtő Léleknek köszönheti földi I é tét. Tehát nemcsak messiási működé
se, hanem a fogantatása is a Lélek által történik. A "bebont árnyékával" 
kifejezésnek is van ószövetsé6ri háttere. A pusztai vándorlás folyamán felhő 
bontja be (árnyékolja be) a Szent sátort (I{jv 40,35; Szám 9,18.22), a 
Templom felszentelésekor pedig felhő tölti el a Szentélyt (ll{jr 8,10-11). A 
beárnyékoló felhő mindegyik esetben Isten titokzatosjelenlétét szemlélte
ti. Szöve6TÜnkben is hasonló értelemben szerepel a "beborít árnyékával" 
kifejezés. Isten minte6'Y szentélyként foglalja le magának Máriát, és kü
lönleges erejével megteremti benne a Messiást. 

A 35. vers utolsó mondata ismét a gyermekre irányítja a figyelmet. Mivel 
fogantatása és születése Isten teremtő erejének köszönhető, ezért Istenhez 
különleges kapcsolat köti majd. Ezen sajátos viszonyt a "Szent" és az "Isten 
Fia" kifejezések szemléltetik. A "szent" szó az Ószövetség szóhasználata 
alapján annyit jelent, hogy a gyermek Isten számára lefoglalt, Isten vilá
gához tartozó és Isten szolgálatára szentelt személy lesz. Az "Isten Fia" 
kifejezés önmagában lehetne egyszerű messiási cím is. Az Ószövetség 
felfogása szerint a Dávid házából származó királyok fiúi kapcsolatban 
álltak Istennel (2 Sám 7,14; Zsolt 2,7; 89,27-28). Az ószövetségi időkben a 
királyok fiú mivoltát nem természetes, hanem adopcionális értelemben 
ma6'Yarázták. Jahve a trónralépéskor deklarálta és avatta fiává az új 
királyt (Zsolt 2,7; 110,3). Az eljövendő Messi ással kapcsolatban is azt 
várták, h06'Y Isten öt fiává fogja avatni. A "Messiás" és az Isten Fia" cím a 
hagyományos zsidó felfogásban összefüggött e6'Ymással. Ezen háttér alap
ján aszövegünkben szereplö "Isten Fia" címet ha6'Yományos értelemben 
vett messiási címként is felfoghatnánk, föleg, ha fi6'Yelembe vesszük, hogy 
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a 32-33. versek úgy mutatják be Jézust, mint Dávid leszármazott ját, tehát 
mint az Ószövetség által mebTÍgért Messiást. Nem hagyhatjuk azonban 
figyelmen kivül, hogy a 35. vers új szemponttal egészíti ki a korábbi 
ígéretet. E vers szerint a Messiás-Jézust Isten teremtő ereje hívja életre, 
és ennek következtében lesz ő "Isten Fia". Jézus istenfiúsága tehát több, 
mint amit a zsidóság a Messiással kapcsolatban várt. Ö nem adoptáció 
által, hanem Istentől való származása miatt Isten Fia. Szövegünk az 
istenfiúsággal kapcsolatban nem tesz kifejezetten említést a praeegzisz
tenciáról, vagyis a Fiú örök létéről. Ezt a témát a János evangélium 
prológusa fejti ki részletesebben (Jn 1,1-17). 
Az üzenet hitelességét az angyal jellel 
erősíti meg (36. v.), annak ellenére, 
hogy Mária nem kért jelet. A jel nem 
más, mint Erzsébet terhessége. Isten 
meg tudta szűntetni meddőségét, 
mégpedig idős korában. Ez bizonyítja, 
hogy a szűzi foganást is meg tudja 
valósítani. Az ígéret végső alátámasz
tásaként Gábor angyal Isten minden
hatóságára hivatkozik: "Istennél 
semmi sem lehetetlen". A mondat a 
Ter 18, 14-re utal, ahol Isten Sára ké
telyére válaszol hasonló módon. 
Mária, még mielőtt a kapott jeIről 
meggyőződhetne, hittel aláveti magát 
Isten akaratának. Szavai hívő és készséges beleegyezést jelentenek. Fenn
tartás nélkül átadja magát Isten üdvözítő cselekményének, s ezzel a hívő 
ember példaképévé válik. Miután Mária az ő igenjével kimondta a végső 
szót, az angyal eltávozik. Az ígéret megvalósulását Lukács külön nem 
említi, de nyilvánvaló, hogy Isten teremtő ereje Mária készséges beleegye
zése után azonnal hatékonnyá vált. 
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Jézus cs alá dfáj a 

M.Limbeck 

Aki beleszületett a keresztény hitbe és különösebb kétségek nélkül 
megtalálta ebben vallási hazáját, ma már az sem hagyhatja figyelmen 
kívül, hogy a kereszténység egyáltalán nem az egyetlen olyan vallás a 
világon, amely értelmes, felelős életre vezet. Emberek millióinak élete 
tanúsítja, hogy a zsidóság vagy az iszlám, a hinduizmus vagy a buddhizmus 
is meggyőző válaszokat kínál az élet nagy kérdéseire. Így ma már semmi
képpen sem magától értetődő dolog kereszténynek lenni. Ellenkezőleg: a 
"hagyományos"kereszténynek is fel kell tennie (vagy mások teszik fel neki) 
a kérdést: végül is mi szól amellett, hogy beépüljek a kereszténységbe, -
vagy megmaradjak benne? Van valami, ami a kereszténységet más vallá
sok és világnézetek elé helyezi? 

Ezt nemcsak mi kérdezzük. Már Máténak szembe kellett néznie ezzel a 
kérdéssel; hiszen az ő korában pl. a zsidóknak nem kellett szégyenkezniük 
atyáik áthagyományozott hite miatt. Rájuk semmiképpen nem vonatko
zott, amit Pálleírhatott a korintusi keresztényeknek: ,,Emlékezzetek, hogy 
amikor még pogányok voltatok, hogyan hajszoltak benneteket ellenkezést 
nem tűrve a néma bálványok elé" (l Kor 12,2). Nem, számukra, zsidók és 
zsidókeresztények számára Isten mindigis ,,Ábrahám Istene, Izsák Istene, 
Jákob Istene" volt (Kiv 3,15). Istenük volt az, aki Ózeás próféta útján azt 
mondta magáról: "Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem, Egyip
tomból hívtam meg fiamat" (Óz 11,1). 

Miért vált egyszerre elégtelenné azok közösségébe tartozni, akik - mi
ként atyáik - komolyan törekedtek az ő Istenük szavát és útmutatását 
követni? Miért kellett elhab'Yniuk ezt a közösséget és azokhoz csatlakozni
uk, akik a názáreti Jézus személyéhez kötötték magukat s így alkották 
Jézus Krisztus egyházát (vö. Mt 16,18)? Mi helyezte a (kezdődő) keresz
ténységet más vallások elé? 

Erre az alapvető, minden mást eldöntő kérdésre Máté mindjárt evangé
liuma elején, Jézus ú.n. családfája segítségével válaszol. 
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1. Jézus családfáját nem csupán Máté evangéliuma ismerteti. A Lukács 
evangéliumban is (Lk 3,23-38) találunk egy hasonló összeállítást, az "ősök 
táblázatát", igaz, nem az evangélium elején, és nem is azonos felépítésben. 
A két származási tábla rövid összehasonlítása segíthet annak jobb megér
tésében, hogy Máté mit akar kifejezni Jézus családfájával. 

Mindkét családfában szerepelnek Jézus legfontosabb ősei: Ábrahám és 
Dávid; s az Ábrahám és Dávid közti ősök felsorolása is - két kivétellel -
megegyezik Od. Mt 1,2-6 és Lk 3,31-34). Ezt követően azonban a két 
családfa teljesen eltér egymástól, és "lehetetlen összhangba hozni Máté és 
Lukács családfáit" (P.-G.Müller, Lukas-Evangelium SKKlNT 3, 50.0.). 
Ezért azt kell feltételeznünk, hogy Jézus két családfájában nem Jézus 
házának valamilyen "családi hagyománya", hanem az őskereszténységtől 
származó mesterséges összeállftások állnak előttünk. (Ezt mutatja az is, 
hogy mindkét származási tábla hetes beosztáson alapul: a lukácsi llx7 
generációt tartalmaz, a Máté-féle 3x14 - azaz 3x2x7 - nemzedéket. 

Mátétól eltérően Lukács Jézus őseit Ábrahámon túl Ádámig követi, aki 
"Isten fia" (Lk 3,38). Az ok, amiért Lukács őseinek sorában eddig vissza
ment, világossá lesz, ha meggondoljuk, hogy ő az evangéliumát fáként 
pogánykeresztények számára írta (ld. Müller, i.m., 19.0.), akik nem tekint
hették magukat Abrahám gyermekeinek. Nekik, pogánykeresztényeknek, 
az volt a fontos: "Jézus nemcsak a zsidók Messiása, hanem ezen túlmenően 
az egész világ Üdvözítője. Benne lesz áldott a föld minden népe" (J.Ernst, 
Das Evangelium nach Lukas, Regensburg 1977., 155.0.). 

Lukács tehát azért vette be evangéliumába Jézus őseinek táblázatát, 
hogy ezzel egy elvont igazságot szemléltessen, ami számára teológiai 
szempontból igen fontos volt. Egy pillantás Jézus nemzetségi felsorolására, 
és már Jézus nyilvános müködését megelőzően mindenki előtt világossá 
válik: az a Jézus, akiről a következökben oly sok csodálatos dolgot elmon
dunk, egyike Ádám sok gyermekének! Fogantatásának és születésének 
minden rendkívülisége mellett (Lk 1,26-38; 2,1-20) a teremtés révén kap
csolatban van minden emberrel. 

Ebből látható, hogy Lukács a családfát nem pusztán információnak 
szánta! 

Hasonló a helyzet Máté evangéliumával is. Máté evangélistát is hatá
rozott teológiai cél vezette, amikor evangéliumát Jézus családfájával kezd
te. Ezzel ő is elvont igazságot akart szemléltetni. Hogy ez nála mi volt, azt 
viszonylag könnyen felismerjük, ha a Máté-féle családfát a következőkben 
kissé közelebbről megvizsgáljuk. 
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2. Elsé látásra feltűnik az Ábrahámtól Jézusigterjedő izraeli történelem 
szimmetrikus felosztása, amelyre Máté kifejezetten felhívja a figyelmet: 
,.tgy a nemzedékek száma: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dá
vidtól a Babilonba való elhurcolásig tizennégy nemzedék, és a Babilonba 
való elhurcolástól Krisztusig tizennégy nemzedék" (Mt 1,17). 

Izrael történetének ilyen felosztása csak Máténál található - és csak 
ezen a helyen, Jézus családfájának a végén. E tény azért annyira feltüné, 
mert Izrael történeti könyveiből az evangélista is tudta, hogy a korszakok, 
amelyeket ő így, szimmetrikusan ábrázolt, a valóságban nagyon egyenIét
Ienek voltak. (Dávid és a babiloni számkivetés között kb. 400 év telt el, a 
számkivetés és Jézus születése között kb. 600 év). Ha Máté Izrael törté
netének korszakait ennek ellenére így kiegyenlítette egymással, akkor 
ezzel csak egy célja lehetett: az olvasóban tudatosodnia kellett annak, hogy 
Izrael Ábrahámmal kezdődő története - igen változatos, fényes és sötét 
időszakaszaival, magasságával és mélységeivel - nem a véletlenek rende
zetlen, tervnélküli folyamata, hanem tervszerűen irányított történetsoro
zat volt, amelynek végén Jézus, a Messiás áll. Nyilvánvalóan é a célja 
Dávid háza történetének. 

Elsődleges jelentőségií tehát a történelem menetének szabályos szám
szimmetri ában kifejezett gondolata, nem pedig a három korszakon belüli 
nemzedékek konkrét száma. 

A tizennégyes szám alkalmazása nem véletlen: 
a./ Ábrahámtól Dávidig már az Ószövetség is tizennégy nemzedéket 

sorol fel (vö. 1 Krón 1,34-2,1-15); 
b./ A tizennégy a .. szent" hetes szám kétszerese; 
C.I A Dávid szó héber mássalhangzói, amelyek egyúttal számokat is 

jelentenek, 14-et adnak összegül (D V D = 4+6+4). 

3. Ha a Máté-féle családfát alukácsival összehasonlít juk, akkor mégegy 
dolog tűnik fel: Máté a férfiak mellett négy nőt is megnevez: Támárt, 
Ráchábot, Rútot és .. Urija feleségét" (1,3.5.6). Határozott célja kellett, hogy 
legyen annak is, hOb,), ezeket az asszonyokat miért említi meg Máté. Nem 
lett volna-e kézenfekvőbb itt Izrael történetének néhány nagy asszonyát 
felsorolni - például Sárát vab')' Rebekkát, Leát vagy Ráchelt? Miért szere
peltette Máté Izraelnek eme ösanyái helyett Támárt, Ráchábot, Rútot és 
Urija feleségét? 

A kérdésre nem nehéz válaszolni, ha tekintetbe vesszük, hogy ez a négy 
asszony a korai zsidóság szemében pogány nő volt. Rácháb és Rút már 
Izrael szent Írásai szeri nt is pogány (vö. Józs 2,1; 6,25; Rút 1,4.22; 2,2.6.21). 
Jézus idejében pedig már Támárt is pogánynak tekintették. Íb')' pl. a Kr. e. 
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2. évszázadban írt Jubileumok könyvében ezt olvassuk: "És a 45. jubileum 
idején, a második évhét második évében Júda feleséget vett elsöszülött fia, 
Er számára Arám lányai közül, akinek neve Támár volt" (Jub 49,1; de: Ter 
38,6!). 

És amikor Máté Batsebát, Salamon anyját nem saját nevén nevezi, 
hanem inkább "Urija feleségének" hívja, akkor ezzel ót is mint (eredeti vagy 
idólegesen) pogányt jellemzi, mert az asszonynak a házasságkötéskor 
mindig férje vallását kellett felvennie, Urija pedig - mint hetita (vö. 2 Sám 
11,3) - pogány volt. 

Azáltal, hogy Máté épp ezt a négy asszonyt említette meg Jézus család
fájában, olvasói nak figyeImét mindjárt kezdetben egy további fontos szem
pontra irányította, amelyre ügyelnünk kell, ha meg akarjuk érteni, hogy 
miért kellett zsidóknak és pogányoknak csatlakozniuk azokhoz, akik a 
názáreti Jézus személyéhez kötötték életüket, megalkotva az ó Egyházát. 

Izraelnek Jézusra irányuló történelme mindig nyitott volt a pogányok 
elótt is. Ezért kevés volna, ha Jézusban csak a Messiást, Izraelnek Dávid 
házából való, végi dei királyát látnánk. Ö egyúttal utóda annak az Ábra
hámnak, akinek Isten megígérte: "Általad nyer áldást a föld minden 
nemzetsége" (Ter 12,3). 

4. Nem kell nagy képzelőerő annak megértéséhez, hogy Jézus tanítvá
nyai Húsvét után Urukat egészen más fényben látták. Igaz, ó már Húsvét 
előtt is az összes addibri próféták legnagyobbika lehetett számukra, ám 
minden jel szerint egyetlen más tanítót sem ismertek Izraelben, aki Isten
ról olyan magávalragadóan tudott volna beszélni és oly bizalomkeltóen 
tudott volna Istennek híveket toborozni, mint éppen Ö (Id. Mk 1,22k). Jézus 
azonban mindvébrig megmaradt egynek a kortársak közül! Tudták, hogy 
N ázáretből származott, ahol felnövekedett, és ismerték családját is: anyját, 
fivéreit és nővéreit (Mk 3,31k; 6,1.3). 

Halálával Jézus mégis egyszerre nagyon távolra került tőlük (Id. Mk 
14,50k), mert ekkor úb"Y látszott, hogy igazuk volt az ellenfeleknek, akik 
soha nem hitték el neki, hOb"Y Isten őt - éppen őt! - küldte prófétájaként. 
Valóban félreismerték volna Jézust? 

Biztos, hogy ezek a kétségek hamar véget értek. Miután a Sírból Feltá
madott sokukkal ismét találkozott (1 Kor 15,5-8), megértették: Isten nem 
hagyta el Jézust! Jézusnak igaza volt minden tettében és szavában. Isten 
most őelóttük is igazolta Jézust! De Jézus tanítványai részére ezzel termé
szetesen nem zárult le a "názáreti Jézus" fejezete. Most már nem eléged
hettek me~ ezzel a megállapítással: "Tehát mégsem csalódtunk, amikor 
követtük Ot!" 
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Most új kérdéseket tettek fel maguknak: 
Mit jelent az, hogy Isten feltámasztotta 
Jézust a halálból és magához emelte az 
égbe? Miért éppen őt, és nem egy korábbi 
prófétát? Ki volt tulajdonképpen Jézus? 
Es mit jelent az, hogy Jézus most Istennél 
él?. Ki volt ez a Jézus, akit Isten mint 
Elsőt feltámasztott a halálból? - Minél 
tovább gondolkozott ezen Jézus tanítvá
nyainak közössége, annál világosabbá 
vált előttük, hogy ez bizonnyal Jézus éle
tének nemcsak egy meghatározott ese
ményével függ össze. Hiszen sok próféta 
fizetett már J ézus előtt is életével az Is
tentől kapott küldetésért. Vagy nem hall
hatták-e Izrael királyai is Isten nevében: 
"A Fiam va$Y, ma adtam neked életet" 
(Zsolt 2,7). Es mégis: ez előtt a Jézus előtt 
Isten egyetlen királyt, prófétát, a sok igaz 

ember közül egyetlen egyet sem támasztott fel a halálból! Akkor miért 
éppen Öt? Ki volt Ó tulajdonképpen? 
így tapogatóztak a tanítványok, visszanyúlva egyre korábbi időkre, visz
Bzagondolva a feltámadás előttre (vö. Róm 1,4), majd Jézus megkeresztel
kedésén is túl (Mk 1,9k), visszamenve életének, földi létének kezdetéig. így 
Húsvét vezette el az első keresztényeket arra, hogy beszéljenek ezen élet 
kezdetéről is, amely Jézusé, "akit Krisztusnak [Messiásnak] hívnak" (Mt 
1,16). 
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Anneliese Hecht 

A Veszterosz módszer 

A Szentírás közösségi tanul
mányozásának ez a módszere az 1960-
as évek óta ismert. Nevét a svéd 
Vasten\s [ejtsd: veszterosz] városról 
kapta, ahol kialakították és elsöként al
kalmazták. 

Föleg kislétszámú csoportok számá

Bibliaolvasás 

ra ajánlott. Nem igényel teológiai kép- --'~;~~~~,....;;~:-~ 
zettségú vezetöt. Elég, ha az egyik 
résztvevö jól felkészül, és vezeti a be
szélgetést. 

AJ A megbeszélés menete 
A résztvevök csak azután kezdik el a bibliai szöveg megbeszélését, 

miután elözetesen átnézték azt és jelek vagy jelképek segítségével kiérté
kelték. Mindegyiküknek kezében kell lennie a szövegnek (a Szentírásnak 
vagy a sokszorosított szövegrésznek). Ajánlatos a szöveget az értelmi 
egységeknek megfelelöen külön sorokban leírni (pl. egy-egy félmondatot 
minden sorba). A résztvevök elöször figyelmesen végigolvassák és maguk
ban átgondolják a szöveget. Közben háromféle jelet használnak: 

- kérdöjelet (?) 
- felkiáltójelet (!) 
- nyilat (-+) 

Az olyan szövegrészek nél , amelyeket nem értettek (ahol megválaszolat. 
lan kérdések merültek fel, a szöveg nem világos vagy nem tudnak vele 
egyetérteni, stb.), kérdöjelet írnak a lap szélére. Felkiáltójelet oda tesznek, 
ahol a szöveg fontos felismerésre vezette az olvasót. (Egyesek fordított 
felkiáltójelet rajzolnak - a gyertya szimbólumaként - annakjelzésére, hogy 
"világosság gyulladt bennük".) A lap szélére tett n}'l1 mutatja, hogy a 
résztvevö egészen személyesen megszó1ítottnak és egzisztenciálisan Oelke 
mélyén) érintettnek érzi magát. Egyszerűsítve azt mondhatjuk: a felkiál
tójel ill. a gyertya agyunkra, a n}'l1 szívünkre vonatkozik; a kérdöjel pedig 
bármelyikre vonatkozhat. 

Miután az összes résztvevö végiggondolta így a szöveget, következik 
annak versröl-versre (ill. sorról-sorra) való megbeszélése. A vezetö elöször 
azokat kérdezi, akik az illetö részlethez semmilyen jelet nem tettek, - ami 
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ritka eset -, hogy közöljék ennek okát. Ezt követően nyilatkoznak a többiek 
a sajátjeleikröl (elöször a kérdőjelekről, utána a felkiáltójel ekről). A vezetö 
bátoríthat arra, hogy a résztvevők szóljanak az öket egzisztenciálisan 
érintő részekről is, de erre senkit nem szabad kényszenteni. Mindenkinek 
meg kell hagyni a szabadságát, hogy maga döntse el, mit szeretne elmon
dani. (Az egészen személyes közléseknek a .. helyességéről" sohasem szabad 
vitatkozni!) 

BI Értékelés 
aj Előnyök: A veszterosz módszer olyan egyszeru, hogy mindenki dol

gozni tud vele. Ezért különösen alkalmas arra, hogy az összes résztvevőt 
bevonja és aktivizálja. Mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy az egyes 
résztvevök egészen eltérő helyekre teszik a három jelet, rendszerint élénk 
gondolatcsere alakul ki. A vezetőnek csak akkor kell beavatkoznia, ha a 
megbeszélés elakad. Ilyenkor legyen mindig nagyon elővigyázatos. Mivel 
a vezetö szerepe főként a beszélgetés menetének biztosítására korlátozó
dik, azt alkalmanként felváltva gyakorolhatja a csoport minden tagja. 

bJ Hátrányok: Elkerülhetetlen, hogy egyes kérdések - teológiai alaptu
dás hiányában - tisztázatlanok maradjanak. A másik veszély abban áll, 
hogy egyes "okosok" kioktat ják a többieket, mert ők minden kérdésre -
egzisztenciális problémákra is - "tudják a választ". Ilyenkor nehéz elérni, 
hogy mindenki bekapcsolódjék és a Szentírás megbeszélése mélyrehatóbb 
legyen. 

Ford. Székely István 

Szita Gábor: Pecsétnyomók 
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Legenda és valóság 

Jézus Indiában élt ? 

Kilenc éve jelent meg elsö ízben Holger Kersten "Jézus Indiában élt" c. 
könyve, elöször németül, majd az angol, francia, olasz, spanyol, portugál, 
kínai, koreai, horvát, lengyel és finn nyelvű kiadása után 1992-ben magya
rul is (Biográfkiadó). 

A könyv állítása szerint Kersten 5 év intenzív kutatómunka után a 
következő szenzációs következtetésekre jutott: 

- A "három bölcs" Indiából érkezett, hogy megtalálják a kétéves Jézust, 
akit a Magasabbrendű földi megtestesítöjének tartottak; nevelését, szel
lemi és intellektuális fejlödését ök irányították; 

- A tizenhárom év körüli Jézus az ősi Selyem-úton, kereskedök társasá
gában érkezett Indiába, ahol buddhizmust tanult. Elsajátította annak 
tanait, és maga is szellemi mesterré vált; 

- Palesztinába visszatérve keresztrefeszítették, ami messiási küldetésé
nek végét, de korántsem a halálát jelentette. A torinói lepel pontos analí
zise segít arra a tudományos következtetésre, hogy Jézus túlélte a kereszt
refeszítést; 

- "Feltámadása" után Jézus elöször Közel-Keleten élt, késöbb visszatért 
Indiába, ahol végül magas kort élt meg. Sírja mindmáig létezik Kasmírban. 

További "f~lfedezések": a zsidók a csandalák [kasztnélküli indiaiak] 
leszármazottai; Mózes sírját azért nem lehet megtalál ni (MTörv 34,6), mert 
az indiai Bandipur mellett van, a Baal Nebu hegy (= Nébó) lábánál; a 
vízözön India északi tartományában, Kasmírban történt (kiöntött a Sindh 
folyó, vö. német ,Sintflut'); Kasmír volt Éden kertje és az ígéret földje 
(Kasmír jelentése: földi paradicsom); Izrael tíz elveszett törzse valahol 
Indiában veszett el; Jézus tanítása tele van buddhista eszmékkel; a [kis
ded] Jézust Egyiptomban buddhista mesterek oktatták; a kumráni esszé
nusok a buddhista szerzetesek életmódja szerint éltek; a kereszténység az 
esszénusok mozgalmából született; az Ujszövetség egyik alapvető tanítása 
a reinkarnáció (Id. Mt 5,48); Krisna születése, gyermekkora és élete törté
netének pontos és részletes párhuzamait megtaláljuk az Újszövetség szö
vegeiben; a torinói lepel tanúsítja, hogy Jézus nem halt meg (a Vatikán 
1988-ban közzétette három független laboratórium vizsgálatának eredmé
nyét, miszerint a lepel a középkorban készült. Ez "csalárd manipuláció", 
"nemcsak egymilliárd keresztény ellen elkövetett csalás, hanem Jézus 
ellen is, akinek személyét és tanítását ezzel újra meg akarják tagadni", 
Kersten, 9.0.); a római százados [aki hittJézusban] be volt avatva, ő segített 
abban, hogy Jézus, akit természetesen megviselt a keresztrefeszítés, eljus-
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son az esszénusokhoz, ők azután hosszú ideig ápolták és talpraállították 
őt; a "feltámadott" Jézus próbálta meggyőzni tanítványait arról, hogy teste 
igazi test, de az apostolok nem hittek neki; Pál nem a feltámadott, hanem 
az esszénusok oltalmát élvező Jézussal találkozott Damaszkuszban; Da
maszkuszból Jézus elment északra, Paflagóniába, Andrapa király udvará
ba egy esküvőre [Anatólia, Törökország], azután Perzsiába; az India felé 
vezető úton Mari falucskában meghalt a vele tartó Mária, és eltemették: 
sírja ma is látható; Jézus végül megérkezett Kasmír fővárosába, Srinagár
ba és itt élt hosszú ideig; ezt már 1887 őszén felfedezte Nyikolaj Notovics 
orosz történész, de Nyugaton senki sem adott hitelt neki [a Vatikán le 
akarta fizetni, hogy ne hozza nyilvánosságra felfedezését]; Jézus megtalál
ta Kasmírban Mózes csodapálcáját, és használta is azt a mózesi örökség 
szimbólumaként: a csodapálcát ma is örzik Srinagártól 60 km-re egy 
barlangban; Jézusról számtalan helységet neveztek el Kasmírban Od. az 
"Issa-" és ,.Juszu-" szóösszetételeket, felsorolás a 225. oldalon); Jézus több, 
mint 80 évesen halt meg, haláláig köztiszteletben álló buddhista mester és 
reformer volt. 

Az indiai Jézus-legenda atyja az orosz "történész", Nyikolaj Alekszand
rovics Notovic8 [szül. 1858], aki 1887-ben Kasmírban járt és felfedezéseit 
1894-ben tette közzé Jézus ismeretlen élete" címmel [La vie inconnue de 
Jésus-Christ]. Múve több kiadást ért meg, számos nyelvre lefordították, 
jóllehet egy angol professzor, J. Archibald Douglas már a következő évben, 
1895-ben végigjárta N otovics nyomait Indiában, és leleplezte az orosz 
"kutató" hazugságai t [The Nineteenth Century, 39/1896, 667-678.0.]. 

A szenzációt azóta is újra és újra eladják a világban az újságok, sőt 
számos "kutató" is, mint például Kersten. A2. ősi legendát általában kiegé
szítik más bizonyitékokkal is, amilyen például Kersten esetében a Vízöntő 
evangéliuma (egy skót lelkész fiának látomásai a múlt századból), az 
újszövetségi apokrífek, komolytalan etimológiák, stb. 

Kersten 1983-ban adta közre könyvét szenzációs "felfedezéseivel". Két 
év múlva megjelent a teljes anyag kimerítő cáfolata, amely pontról-pontra 
elemzi Kersten állításait és kim utat ja azok komolytalanságát [G.GrÖnbold, 
Jesus in Indien. Das Ende einer Legende, München, Kösel, 1985]. 

Mindez azonban nem jelenti a legenda halálát. A2. igazság nem érdekes, 
csak a szenzáció. Erről tanúskodnak Kersten könyvének új kiadásai és 
fordításai, köztük a magyar is, hála a BiográfKiadónak. [T.B.] 
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Titkolódzás a kumráni tekercsek körül? 

Németországban a vallási témájú könyvek sorában hónapok óta a leg
kelendőbb két amerikai újságírónak, M. Baig'entnek és R. Leigh-nek "Tit
kolódzásJézus körül. A kumráni tekercsek és a korakereszténység" címmel 
megjelent könyve. A szerzők nem állítanak kevesebbet, mint hogy Jézusról 
szó van a még nyilvánosságra nem hozott kumráni tekercsek némelyiké
ben. A Vatikán hátrál tatja a megtaláltiratok teljes publikálását a szövegek 
kiadásán fáradozó katolikus tudósok segítségével, mert ezek ismeretében 
alaposan felül kellene vizsgálni mindazt, amit a korakereszténységről 
tudunk és tanítunk. A szerzők véleménye szerint a hírzárlat hátterében 
nem kisebb személyiség húzódik meg, mint Ratzinger bIboros, a Hittani 
Kongregáció vezetője. 

A könyv szerzői teljes meggyőződéssel vallják az Újszövetségi szentírás 
történeti megbízhatatlanságát. Az Apostolok cselekedeteit is sajátosan 
magyarázzák. Szerintük éppen az ellenkezője igaz annak, amit a szentírási 
szövegek elénk tárnak. Jakab, Jézus testvére az első évszázadban vezetője 
volt egy messiásváró mozgalomnak, mely egybeötvözte az esszénusok, a 
zelóták, nazareusok és keresztények mozgalmát. Sőt, addig mesterkedett, 
mígmegválasztották ellen-főpapnak. Pál a Főtanács megbízásából üldözte 
Jakabot "Damaszkuszba", amely helység alatt természetesen Kumrán 
értendő. De Pál később változtatott addigi harcmodorán, megtérést színlelt 
és beférkőzött az őskeresztények bizalmába. Színjátéka olyan eredményes 
volt, hogy nemsokára magától Jakabtól kapott megbízatást, hogy a dias
pórában élő zsidók között toborozzon új követőket a messiásváró szabad
ságharchoz. Pál ekkor teremti meg az isteni Jézus mítoszát, zsidó 
hitsorsosait elidegenítve az ószövetségi törvények betartásától. Jakab sza
kítani akar vele, Pál azonban újabb fortélyt eszel ki: mértéktaró magatar
tásával törvénytisztelő színben tünteti föl magát, titokban azonban Jakab 
ellen szövetkezik. Kr.u. 62-ben Pál eléri, hogy Jakabot a Főtanács halálra 
ítélje. Tet.teit álcázandó a rómaiak fogságába kerül, akik szolgál atai fejében 
megmentik az életét. 

A szerzők fantáziadús magyarázataik alátámasztásaként a már koráb
ban lefordított és közreadott kumráni tekercsre, Habakuk próféta kom
mentárjára hivatkoznak (tudományos jele: lQpHab). A kérdéses 
tekercsben ismertetett harcnak Pál és Jakab küzdelm ére való értelmezése 
teljesen önkényes, annál is inkább, mert sem Jézus, sem Pál, de még Jakab 
neve sem szerepel a szövegben. 

A kumráni barlangokban megtalált közel 800 kéziratból és töredékből 
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eddig mintegy 400-at tettek közzé_ A legjelentősebb kéziratok már ismer
tek. A teljes anyagnak kb. a 80 százaléka megjelent modern fordításban. 
A fennmaradó 20 százalék (a még kiadatlan 400 tekercs ill. töredék) 
túlnyomó többsége - főleg bibliai (ószövetségi) könyvek kézirattöredékei -
a már kiadott tekercsek paralel szövegei, vagyis teljesen azonos a már 
publikáltakkal (legfeljebb néhány szövegváltozat van bennük). Nagyon 
kevés olyan tekercs várakozik kiadásra, amely teljesen új, a Bibliától eltérő 
szövegemléket tartalmaz. 

Számos kutató bírálta a szövegek elhúzódó, vontatott kiadását. Az ok 
azonban távolról sem a Vatikán titkolódzó magatartása (a leletek nincse
nek, soha nem is voltak a Vatikán kezében!), hanem az anyagi eszközök 
szűkös volta, és a kutatók viszonylagosan kis száma. Tavaly összel a Los 
Angeles melletti Huntingdon Library igazgatója úgy döntött, hogy az 
információs és tudományos szabadság nevében a korábbi megállapodással 
ellentétben mégis megjelenteti a tekercsekről készült mikrofilmeket. (Még 
a zsidó-arab háború idején mikrofilmre vették az összes kumráni tekercset, 
és több múzeumnak meg is küldték a kópiákat, nehogy a háború martalé
kává váljék az egyedülálló lelet.)Aleletek tulajdonosa, az izraeli Műemlék 
Felügyelőség pert akart indítani az engedélyek nélküli publikálók ellen. 
Az ügyet az izraeli parlament, a Knesset is tárb'Yalta. Kiderült azonban, 
hogy nem sok reménnyel kecsegtet az eljárás. Miután nyilvánvalóvá lett, 
hogy jogi akadálya nincsen a dokumentumok megjelentetésének, tavaly 
novemberben hozzá is láttak az Egyesült Államokban a megtalált teker
csek eredeti nyelven történő megjelentetéséhez. (EisenmanlRobinson: A 
Facsimile Edition of the Dead Sea Scrolls prepared with an Introduction 
and Index, I-II. kötet, WashinbTton, 1991). A teljes anyagot 3 kötetre 
tervezik, a befejező kötet előreláthatóan 1993-ban jelenik meg. (Ezzel 
azonban valószínüleg nem minden lelet kerül nyilvánosságra. Valószínű 
ugyanis, hogy még nem mi nden lelet van a múzeumok ill. tudósok kezében. 
Megbízható források szerint egyes kereskedők vagy jómódú műgyűjtők 
rejtegetnek még néhányat belőlük.) 

Hartmut Stegemann professzor a Herder Korrespondenz-ben (4/1992 
175-180.old.) megjelent beszélgetésben leszögezi, hogy az arámul, héberül 
és görögül jól olvasó érdeklődők már most megbizonyosodhatnak arról, 
hogy az ismert és kiadásra váró 400 kézirat nem tartalmaz semmi olyat, 
ami Jézusról vagy a korakereszténységról alkotott tudásunkat komolyan 
megkérdőjelezhetné. 

Az őskereszténység bölcsőjét valamiképp a kumráni közösségben keres
ni nem újdonság, sokan megtették a két újságíró legújabb próbálkozása 
előtt. Hogy csak a legutóbbit em lítsü k: 1991. októberében az eichstatt-i 
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Katolikus Egyetem nemzetközi tudományos tanácskozást hívott össze rA 
7. barlang szövegei: keresztények és keresztény tanítás Kumránban?" 
címmel. A szimpóziumról azóta könyv is megjelent (Kiad. Mayer, Christen 
und Christliches in Qumran? Eischstatter Studien, NF 32, Regensburg, 
1992). Stegemann professzor említett interjújában a szimpóziummal kap
csolatban leszögezi: Sarthatatlan az az állítás, mely szerint a 7. barlang
ban talált görögnyelvű tekercsmaradványok a Mk evangélium vagy az 1 
Tim másolatából maradtak vol na ránk. Az a néhány betű, amely a parányi 
töredéken jól olvasható, éppúgy származhat a Szeptuagintából vagy a 
kereszténység előtti zsidó irodalomból, mint az Újszövetségből. Egyébként 
is problémás a szavak sorrendje, ha a néhány betű alapján alkotott mon
datot a Mk evangélium ill. 1 Tim egy-egy versének tartjuk, mivel az eddig 
ismert szövegvariánsoktól merőben eltérő mondatot hozna. Tudományos 
szempontból igen megbízhatatlan az ilyen állítás" (im. 180.0.). 

Baigent és Leigh sikerkönyve a részigazságok és a feltételezések, ködö
sítések, téves információk és elhallgatások sajátos, újságírói keveréke. 
[R.L] 

Végül valami komolyabb ... 

A kumráni barlangokat 1947·ben fedezték fel. Rendkívüli jelentőségü
ket a bennük talált ószövetségi szentírás-másolatok és töredékek, apokrif 
és esszénus írások maradványai jelentették a tudomány számára. A bar
langokban elrejtett kéziratok Kr.u. 70 előtt készültek, mert a zsidó háború 
idején lakatlanná vált a kumráni esszénus település. 

11 barlangban találtak kéziratokat ill. töredékeket. A 7. számú barlan
got 1955-ben találták meg és kutatták át, a leleteket 1962-ben ismertették. 
7. barlang különlegessége, hOb'Y itt csak görög nyelvű töredékeket találtak, 
összesen 19-et. Ezek közül a nagyobbakon mi ntegy 60 betű található, a 
kissebbeken, így pl. a 7Q17-en és a 7Q18-on egy betüt sem lehet kiolvasni. 
A két legynab'Yobb töredék (7Q1 és 7Q2) szövegét mindjárt azonosítani 
tudták, mint az Ószövetségi szentírás töredékeit. A többit kezdetben -
rövidségük miatt - nem sikerült azonosítani. 

Az ötödik töredékkel (lQ5J kapcsolatban a spanyol papírusz-szakértő, 
José O'Callaghan 1972-ben azt nyilatkozta, hOb'Y ez a Mk 6,52-53 szövegét 
tartalmazza. Volt azonban annyira óvatos, hogy ezt az azonosítást ,javas
lat"-ként adta közre. 

Ez az óvatos megnyilatkozás is elegendő volt azonban ahhoz, hogy nagy 
szenzáció kerekedjék a dologból. Evangéliumi szöveg Kumránban? Még
hozzá az 1. sz. I<özepéről? Eddig ugyanis a szentírástudósok szinte kivétel 
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nélkül a 80-as, 90-es (vagy késöbbi) 
évekre helyezték az elsö evangélium ke
letkezését. Azok üdvözölték a hírt leg
lelkesebben, akik végre konkrét 
bizonyítékát látták ebben az evangéli
um korai keletkezésének, szemben azok 
álláspont jával, akik a késői megírás hí
vei voltak, és hangsúlyozták a több év
tizedes szájhagyomány szerepét és 
formáló erejét az evangéliumok szöve
gével kapcsolatban. "Márk meghallotta, 
és mindjárt le is írta ... Egy papírusztö
redék, mely tanúsítja, hogy Márk már 
néhány évvel Krisztus halála és feltá
madása után leírta evangéliumát. Ez 
romba döntheti a modern egzegézis mi
tizáló szentírásmagyarázatát. Hallgat
nak is nagyon erről a felfedezésről! 

Híres iskoláknak kellene beismerniük végzetes tévedésüket..." - írta 1991. 
júniusában a ,Az egyház és a világ 30 napja' c. folyóirat. 

Az igazság azonban az, hogy a biblikus kutatók világa nagyon is komo
lyan foglalkozik a kérdéssel. Abban egyetértenek, hogya töredék szövegét 
Kr.u. 50 körül írták (megállapítható az írás, a betűk formájábó]). 

Maga a töredék elég kiábrándító. 39 mm magas, 27 mm széles. Húsz 
betű látható rajta, öt sorban. Az első sort valójában csak egy csöppke 
tintamaradvány képviseli. A megmaradt betűk a következők (soronként, 
latin betűkkel átírva): 

.. E .. , .. UTÓNÉ .. , .. É KAI TI.., .. NNÉS .. és .. THÉSA .. 

- (Ezek egy része azonban csak feltételezés, mert a húsz betűből csupán 
tízet lehet egyértelmüen kiolvasni.) 

A negyedik sorban található NNÉ betücsoport a görögben igen ritka: pl. 
"a szülte" (egennésenl szóban fordul elő. Mivel ennek alapján nem sikerült 
az Ószövetségben megfelelő szöveget találni (azaz olyat, ahol a többi betű 
is szerepe]), O'Callaghan a keresést a "Genezáret" (gennésaret) szóval 
folytatta. A dolog itt kezdett érdekessé válni, mert a Genezáret szó ezen 
írásmódja (gennésaret) csak az Újszövetségben használatos. Így bukkant 
rá a spanyol jezsuita a Mk 6,52-53-ra, ahol minden megtalált betű előfor
dul: 
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értettek a kenyerekből 
de a szivük megkeménye
dett És átkelve [a fóldre] 
eljutottak Genezáretbe és 
kikötöttek és kiszál 

- Megjegyzések: 1. A görög Újszövetségben ,diaperasantes' áll ,tiapera
santes' helyett, de a D és a T hangzók cseréje nem ritka. 2. A töredéken 
nincs hely az "a fóldre" (epi tén gén) kifejezésnek - pedig ez benne van az 
Újszövetségben. 

Az O'Callaghan által elővigyázatosan ,javaslatként" közreadott azono
sítási lehetőség azóta is állandóan foglalkoztatja a biblikus tudományos 
világot. Számtalan kutató foglalkozik a témával, számos cikk, nyilatkozat 
jelent meg pro és kontra ebben a kérdésben. Az elmúlt évben az Eichstatt-i 
Katolikus Egyetemen szimpóziumot tartottak ,,A 7. barlang szövegei. Ke
resztények, keresztény iratok Kumránban?" címmel. 

A kutatás és mérlegelés sok szinten folyik. Számítógépes program okkal 
vizsgálják a rendelkezésre álló görög szövegeket, hogy ezek a betücsoportok 
előfordulnak-e még más írásokban, más helyeken is (az Újszövetségben 
még további két hely is számba jöhet). Számításba veszik a betük elhelyez
kedését (pl. a KAI előtti üres hely új bekezdéstjelez - ez Márk mellett szól, 
hiszen az evangéliumban is új bekezdés kezdődik ezen a helyen), a betü
formákat, a stflust (Márkra jellemző amondatkezdés .. És"-sel - bár ez 
előfordulhat más sémi szövegek görög fordításában is); hivatkoznak az 
egyes sorokban szereplő betük számára (feltételezett sorok: 20-23-20-21-21 
betü). Ugyanakkor ellenvetésként hozzák fel az "a fóldre" szövegrész hiá
nyát, a D és T betü cseréjét (5. sor), vitatják a nehezen azonosítható betük 
olvasását, stb. 

A kérdés még távolról sincs eldöntve. Ferdinand Rohrhirsch így zárja a 
kérdéskör ismertetését: "Tudományos bizonyossággal nem lehet még kép
viselni az azonosítás szükségességét. De elmondhatjuk ennek ellenkezőjét 
is: Nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a 7Q5-öt ne azonosíthatnánk a 
Mk 6,52-53-mal. Véleményem szerint az azonosítást mint használható 
munkahipotézist kell a tudományos vitákba beépíteni". 

Ismertetve F. Rohrhirsch, Das Qumranfragment 7Q5 
als Beleg einer Frühdatierung des Markusevangeliums, 

ld. Christophorus, 37/1992, 117-125.0. alapján [T. B.} 

27 
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IZRAEL: N agy Heródes vélt sírhelyei 

Josephus Flavius "A zsidó háború" c. művében kétszer is említést tesz 
egy heródesi sírhelyről Jeruzsálemben (Herodou mnémeion - ZsidHáb 
5,108; 507). Az építmény helyét és szerepét illetően azonban a Josephus
kutatók között nincs egyetértés. Sajnos a történetíró nem adott róla pontos 
leírást. A legtöbb szakértő azon a véleményen van, hogy családi sírboltról 
lehet szó. Josephus leírása leginkább arra a sírhelyre illik rá, amely a mai 
Dávid Király Szálló mellett van. Ehud Netzer izraeli régész, a heróctiánus 
építmények egyik legjobb szakértője szerint ez az előkelő sírhely valóban 
a Kr.e. 1. századból származik, de nincs semmi bizonyíték arra, hogy 
kapcsolatba kellene hozni Heródessel. Szerinte a király végső nyughelyét 
máshol kell Jeruzsálemben keresnünk. 

Ha az Óvárost a Damaszkuszi kapun át hagyjuk el és a Nabluszi úton 
300 m-t megyünk északi irányban, az út elágazik jobbra egy kerti sírhely 
felé. Ezt a sírt még a múlt században fedezte fel Conrad Schick építész. A 
leletről azóta megfeledkeztek, míg Ehud Netzernek fel nem tűnt, hogy az 
építménynek ,hálós' falazata van (római szakkifejezéssel: opus reticula
tum). A két könormájú, koncentrikus fal átmérője 28 ill. 12 méter. Szerinte 
ez lenne Heródes sírhelye, amelyről Josephus az idézett helyen említést 
tesz. Feltételezését azzal alapozza meg, hogy Keleten alig találjuk nyomát 
e tipikusan római építési eljárának. Izraelben egyedül Heródes jerikói 
palotája követi ezt az építésmódot. A falakat bizonyíthatóan a Kr.e. 1. 
században húzták fel, másrészt az épület belső kialakítása feltünö hason
lóságot mutat a Rómában található császár·sírhelyekkel, köztük is elsősor
ban az Augusztus·mauzólt!ummal. Köztudott, hogy Heródes pompás 
építményei vel a birodalmi főváros fényűző hangulatát másolta. 

Mégis valószínűbb, hogy a királyt nem a szent városban tem ették el. 
Ugyancsak Josephus Flavius az, aki két helyen is leírja Heródes temetését 
(ZsidRég 17,199 és ZsidHáb 1,673). A leírások szerint a királyt Heródium
ban, Betlehemtől alig néhány km·re, délkeleti irányban temették el. An
nak, hogy a sír az erődítmény monumentális keleti tornyában volna, 
ellentmondani látszanak a zsidó temetkezési törvények, amelyek értelmé
ben lakott területen belül nem lehet sírhely. Ezért a falakon kívül is 
kutatnak. 

Végső megoldást természetesen a holttest mebo1:alálásajelentene, amely 
eddig egyik helyen sem került elő. 

Heródium falai között - ismerve annak szomorú és véres történetét -, 
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könnyen eszünkbe jut a Szentírás egyik mondata: "Kelj fól, fogd gyerme
kedet és anyját, és menj Izrael fóldjére, mert meghaltak, akik a gyermek 
életére törtek" (Mt 2,20). 

Ezüstborjút találtak Askelonban 

Askelonban, a filiszteus hódítás elötti, gazdag kánaáni kikötövárosban 
1990 nyarán újabb régészeti kutatást kezdtek. Az ásatások során egy 
kisebb, henger alakú kerámiát találtak, amelynek belsejében bronzból és 
ezüstböl készített borjú vagy fiatal bika szobrocskájára, azaz Baál isten
nek, Kánaán egyik fö istenének félreérthetetlen szimbólumára akadtak. 

A lelet Kr.e. 1600-1550 közötti idöböl származik. 11 cm hosszú, 10,5 cm 
magas, méretéhez képest igen súlyos: 400 gramm. Szép példája a kánaáni 
fémmegmunkálás magasan fejlett technikájának. A szobrocskát bronzból 
öntötték ki, majd vastag ezüstlemezzel fogták körbe. Az állatfigurát méh
kaptárra emlékeztető hengeres kerámia-házba helyezték; ennek egyetlen 
ny11ása az a rés, amelyen a szobrocska épp hogy kivehetö. A kerámia falán 
található apró mélyedések a kutatók szerint arról árulkodnak, hogy a 
ny11ást valaha nyitható ajtó fedhet
te. 

Az ásatásokat vezetö Lawrence 
Stager professzor közlése szerint a 
Harward Egyetem szemita múzeu
mának kutatói véletlenül bukkan
tak e kultikus emléktárgyra, a 
városkaputól nem messze, az isten
ség feltételezett szentélyében. A ke
reskedők a tenger felöl a városba 
érve az út mellett épített templom
ban mutathattak be áldozatot a vá
ros isteneinek. Valószínüleg nem 
kultikus célra használt szobrocská
val, hanem fogadalmi ajándékkal 
van dolgunk, bár a lelet régészeti 
környezete egyértelműen nem zárja 
ki az elöbbit. Szenzációs értékű len
ne, ha magát a bálványt ásták vol na 
ki, mert eddig sehol sem került elő 
maga a kultikus szobor (vö. Haag, 
Bibliai lexikon, 1067.0.). Fotó: Carl Andrews 
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A lelet azért nagyon érdekes, mert a bika vagy a borjú Él vagy Baál isten 
szimbóluma a kánaáni panteonban. A Kr.e. 1200-as évektöl kezdve az 
izraelitákra nagy hatást gyakorolt a kánaáni kultúra. A Biblia leírása 
szerint a választott nép pusztai vándorlása során aranyborjút öntött és azt 
imádta isteneként. A dávidi egységes ország kettészakadása után 925 
körül Jeroboám, az északi országrész, Izrael királya aranyborjút állíttatott 
Dán és Bétel hivatalos szentélyeibe. Egyes kutatók kétségbevonják, hogy 
a választott nép bálványként imádta volna magát a szobrot. Caspari, Alt 
és Obbink véleménye szerint az aranyborjú a láthatatlanul rajta álló Jahve 
talapzatául szolgálhatott, mintegy a Jahve trónjának tekintett láda mása
ként. Mások viszont a szoborban magát az istenséget látják (vö. Haag, 
Bibliai lexikon, 90. o.: aranyborjú). Mindenesetre a próféták és a jeruzsá
lemi papok többször is hevesen tiltakoztak a bályványimádás e formája 
ellen: Amikor Efraim szólt, félelem támadt; nagy tekintélye volt Izraelben, 
de vétkezett Baállal és elpusztult. S még mindig tovább vétkezett: öntött 
szobrot készítenek maguknak ezüstjükböl a bálványok mintájára - kézmü
vesek alkotása! így szólnak hozzájuk: ,Áldozzatok nekik!' Borjakat csókol
gatnak az emberek." (Óz 13,1-2.). 

[R.I.] 
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BIBLIAÓRA-VEZETÖKÉPZÖ 

1993. március 19-én (péntek) déltől 21-én (vasárnap) délig 
bibliaóra-ve:zetőképzót tartunk külfóldi szakemberek 

tapasztalatainak és anyagának felhasználásával 
a szív Lelkiségi Központban (Tahi, Vi11asor 7-9.sz.). 

Vendégszobák csak korlátozott létszámban állnak rendelkezésre, 
ezért ajánlatos a részvételi szándékot mielöbb 

(de legkésöbb jan. IS-ig) jelezni Bibliaközpontunknak. 
Részvételi díj: 1500 Ft; indokolt esetben 

a költséget Társulatunk átvállalja. 

BIBLIAISKOLA 

"Élő Ige" címmel továbbképzö bibliaóra sorozatot indítunk 
Bibliaközpontunkban hitoktatók és érdeklödök számára. 

A sorozat keretében a Nyugat-Európában kikisérletezett 
és számos egyházmegyében müködö bibliatanfolyam anyagát 

követjük, és ismertetjük a közösségi bibliaolvasás széles körben 
elterjedt módszereit. 

A foglalkozások idöpontja: minden hónap elsö hétfójén 17-19 óráig. 
Jelentkezés személyesen az elsö óra alkalmával (jan. 4-én du. 5 óra) 

a helyszínen [Bibliaközpont, 1066 Bp. Teréz krt. 28. V6]. 

Minden érdeklödöt szeretettel várunk! 
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A Szent Jeromos Bibliatársulat helyzete 
(1992.június-október) 

Közgyalés - 1992. okt. 3-án Társulatunk megtartotta ez évi rendes 
közgyűlését a Knézits utcai gimnáziumban. A közgyűlés előtt Balás Béla 
püspök úr mondott szentmisét és homJ1iát. A közgyűlésen az ügyvezető 
elnök beszámolt a Társulat anyagi helyzetéről, a taglétszámról. A Társulat 
tevékenységét önkéntes és fizetett munkatársaink ismertették: 

Székely István (szervező, önkéntes) ismertette a Társulat egyházmegyei 
szervezetének kiépítése terén elért eredményeit (egyházmegyei koordiná
torok listája mellékelve). 

Vágvölgyi Éva (szervező titkár, önkéntes) a jótékonysági hangverseny 
művészeti előkészítését ismertette, amelyet a megelőző félév során végzett. 

Rajkai István (terjesztő, fizetett) tájékoztatást adott kiadványterjesztö 
tevékenységünkről (a legtöbb magyarországo n kapható biblikus, biblikus
gyakorlati kiadványt forgalmazzuk, ld. kiadványlista). 

Horvay Mária (önkéntes, csoportvezetö) az imacsoport tevékenységét 
ismertette. Az imaóra időpont ja a szokásos (páratlan péntek, este 17-18-ig), 
a helyszín új: Bibliaközpont, Teréz krt. 28. 

Pantó Eszter (irodavezető, fizetett) beszámolójában hangsúlyozta, hogy 
a Bibliaközpont minden tagtársunk otthona. 

Zathureczky Csilla (adminisztrátor, fizetett) lelkiismeretes munkájáról 
az ügyvezető elnök emlékezett meg. 

Személyi ügyek: A közgyűlés az ügyvezető elnök előterjesztése nyo
mán egyhangúlag a Társulat elnökévé választotta Balás Béla püspök urat. 

Az ügyvezető elnök kérte a Tagság imáját az újonnan kinevezett és 
szentelés előtt álló Balás püspök úr szándékai ra. (Vársz egi Asztrik püspök 
úr már fél éve a Társulat védnöke.) 

Jótékonysági hangverseny - A hangverseny és gyüjtés ajó előkészítés 
és munkatársaink, tabTtársaink közreműködésének eredményeképpen 
kiemelkedően sikeres volt: elsőrendű művészi színvonal, telt ház, jelentős 
adományösszeg. A hangverseny költségei megtérültek, és a megmaradt 
összegből 8000 db. Békés-Dalos Újszövetséget, valamint 1000 db teljes 
Bibliát szállítottunk a külfóldi magyaroknak (október-december hónap
ban). Az elosztásnál (ld. a bontót) figyelembe vettük az adományozók 
szándékát és az egyes területeken élő mab'Yarok becsült számát. Köszönet 
illeti a Magyar Karitászt, amely vállalta a Bibliák kiszállítását. - Az akció 
következtében taglétszámunk megduplázódott (430-ról 815-re). 
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Köszönet illeti koordinátorainkat, a magyar papságot, terjesztöinket, 
tagtársainkat, hogy közremüködtek szórólapjaink, plakát jaink terjeszté
sében, és elömozdították kezdeményezésünk sikerét. A kiosztott 90-95.000 
szórólap megtette a magáét. Mintegy négyezer befizetés érkezett, a leg
többjük 200 ill. 600 Ft-os. 

Ennek az akciónak sajátos értékét abban látjuk, hogy ezúttal nem 
külföldi segélyeket kértünk és továbbítottunk a külföldi magyarok számá
ra, hanem mi, a hazai magyarság siettünk a határainkon túl, idegen népek 
között élö magyar testvérek segítségére; és akciónk eredményeként nem 
mulandó dolgokat, hanem Isten Szavát küldtük nekik - magyar nyelven. 

Az akció nincs lezárva. Az igények folyamatosan érkeznek, hála Isten
nek, itt-ott még a befizetések is. November l-től csak azokat abefizetéseket 
fordítjuk erre a célra, amelyeknél ezt külön jelzik jótevőink. 

Igazgatói értekezlet - Az ügyvezető elnök szept. 6-7 -én részt vett a 
Katolikus Bibliaszövetség Közép-európai Régiójának igazgatói értekezle
tén. A résztvevők: Belgium, Hollandia, Németország, Svájc, Ausztria, 
Horvátország, Csehország és Magyarország bibliatársulatainak vezetői, 
valamint a Katolikus Bibliaszövetség (Stuttgart) főtitkára. 

Az értekezlet fő témája volt a Közép-európai Régió Ausztriában (Klos
terneuburg) müködő irodájának fenntartása. Az iroda elsödleges célja a 
volt szocialista országokban müködő új bibliatársulatok anyagi és szakmai 
támogatása. Az iroda müködéséhez szükséges anyagiakat a nyugati biblia
társulatok biztosítják. A volt szocialista országok hozzájárulása közvetett: 
az iroda által szerzett és továbbított támogatás egyrésze az irodánál marad 
(20%). - Megalakult a Közép-európai Régió végrehajtó bizottsága, melynek 
tagja a magyar bibliatársulat ügyvezető elnöke is. 

Továbbképzés - Immár másodszor küldhettük ki továbbképzésre né
hány németül is beszélö társulati tagunkat. Szeptember másoclik felében 
az ausztriai GroJ3ruJ3bachban vettek részt négyen a kelet·európai országok 
számára, a Közép-európai Régió költségén rendezett egyhetes bibliaóra-ve
zetöképzőn. - Egy tagtársunk háromhetes német nyelvtanfolyamon is 
résztvehetett, ugyancsak a Közép-európai Régió költségén. 

Pécs - A Szent Jeromos Bibliatársulat pécsi szervezetének alakuló 
ülését 1992. szept. 23-án tartották meg jó előkészítés után, mintegy 150 
résztvevő jelenlétében. Az alakuló ülésen Dr. Cziglányi Zsolt pécsi koordi
nátor és Székely István szervezönk ismertették Társulatunk célkitűzéseit 
és tevékenységét, és elhangzott az ügyvezető elnök biblikus-teológiai előa
dása. Az összejövetelt bensőséges agapé követte. 
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Fehérvár - A fehérvári egyházmegyében kezdettől fogva igen aktív 
érdligeti csoport Szentírás vasárnapján Biblikus könyvkiállítást és zenés 
bibliaórát rendezett az érdligeti plébániatemplomban. Ugyanitt került sor 
okt. 22-én a fehérvári csoport alakuló ülésére, ahol Nobilis Márió koor
dinátor és Székely István szervező beszélt Társulatunkról, ezt követte az 
ügyvezető elnök biblikus előadása. 

Egyházmegyei koordinátoraink 

Eger: Dr. Váradi Józseffóesperes, plébánas 
4401 Nyíregyháza Kossuth tér 10. sz. 

Urbán Imre teol. tanár, plébánas 
3399 Andornaktálya Rákóczi út 71. sz. 

[Kassa]: Polgári Ferenc plébános 
3874 Hernádvécse R.K. Plébánia 

Esztergom: Dr. Beer Miklós teol. tanár, plébános 
2028 Pilismarót Rákóczi u. 6. sz. 

Fehérvár: Nobilis Márió káplán 
2400 Dunaújváros Temetö u. 1. sz. 

Hajdúdorog: Dr. Fodor György rektor, teol. tanár 
4400 Nyíregyháza Bethlen G. u. 5. sz. 

Kalocsa: Binszki József káplán 
6500 Baja Szt. Antal u. 15. sz. 

Pécs: Dr. Cziglányi Zsolt teológiai tanár, plébános 
7678 Abaliget Várhegy u. 5. sz. 

Szeged-Csanád: Abrahám István kanonok, plébános 
6720 Szeged Dóm tér 15. sz. 

Szombathely: Dr. Gyürki László kanonok, plébános 
9900 Körmend Petöfi tér 3. sz. 

Vác: Dr. Varga Lajos püspöki titkár 
2601 Vác Migazzi tér 1. sz. Pf. 23 

Veszprém: Bicsár László plébános 
7541 Kutas Petőfi u. 85. sz. 
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A Jóisten karácsonyfája 

Vágvölgyi Éva 

Kis Jeromos 

Egyszer, nagyon régen, még az idők kezdete előtt, a Jóisten örülni akart 
valaminek. Megteremtette hát a világot. Megalkotta az eget és a fóldet, a 
világosságot és a sötétséget, a tengereket és a szárazfóldet, a növényeket, 
az égitestek et és az állatokat. Isten látta, hogy mindaz amit alkotott, szép 
és jó, és örült neki. S hogy öröme még teljesebb legyen, megteremtette az 
embereket is. Az emberektől olyan lett a világ, mint egy csillogó kará
csonyfa, mert Isten saját Lelkéből lehelt beléjük, s így bekapesolódtak az 
isteni szeretet áramkörébe: mint megannyi kis karácsonyfaégő világítot
tak. Gyönyörü volt a világ és Isten nevetett örömében. 

De egyszercsak a ragyogó karácsonyfa elsötétült. Egy parányi kis vil
lanykörte elromlott, nem továbbította többé a szüntelenül áradó isteni 
szeretetet, és az egész fa fénye kialudt. Sötétség borult a világra. Isten 
nagyon elszomorodott. Szerette volna helyreállítani a megszakadt áram
kört, szerette volna kijavítani a hibát, de az emberek nem akarták. Több 
ezer évig próbálkozott - eredménytelenül. 

Sok-sok idő múltán aztán egyszercsak mégis kigyulladtak az égők a 
világ-karácsonyfán. Ugyan mi történt? A Jóisten annyira szerette volna, 
hogy újra szép legyen a világ, hogy hosszú-hosszú várakozás után nem bírta 
tovább türelemmel: Fiában, Jézus Krisztusban emberré lett, pici villany
körtévé, hogy helyreállftsa a világban az isteni szeretet megszakadt áram
körét. 

Játék 
Keresd meg a tizenkét apostol nevét! (Az összetartozó betúket egymás mellett 
találod vLzszintesen v. átlósan: húzd át v. kösd össze óket.) A megmoradó 
betúket {rd ki! Neked szóL 

É J J A K A B É Z 
T U S P N O M I S 
A H T É D Á T V 

M N A L A T R E B 
S O N Á J M E A J 
B A K A J Ö Á R S 
J J K J U D Á S Ö 
V E S S P Ö L Ü F 
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Jószolgálat 

Szeretettel ajánljuk: 

ÚT, IGAZSÁG, ÉLET - Ingyenes katolikus missziós folyóirat 
Szétosztásra, terjesztésre ingyenesen megrendelhető 
Cím: Felsmann József 2092 Budakeszi, Postafiók 21 

MAGYAR VETÉS - A Katolikus N épföiskolai Szövetség 
kéthetente megjelenö újsága - Ára: 20 Ft [egész évre 480.- Ft] 
Cím: 1126 Bp. Nagy Jenő u. 5. sz. 

ZÁSZLÓNK - A Regnum Marianum havonta megjelenö lapja 
fiatalok számára - Ára: 35 Ft [egész évre 450 Ft] 
Cím: 1036 Bp. Kórház u. 37. sz. 

HITÉLET - Katolikus családi folyóirat 
Ára: 60 Ft (éves előfizetés 660 Ft) 
Cím: Agapé Kft, 6725 Szeged, Mátyás tér 26. 

Gyürki László: A BIBLIA FÖLDJÉN - Szentfóldi útikalauz 
1990 - Ára: 160.- Ft 

SZíNES KÉPESLAPOK, KÖNYVJELZÓK szentfrási idézetekkel 
a Szentírás Alapítvány kiadásában 
Ára: 6.50 - 13.50 FtJdb. 

Jeromos-esték - Bibliaközpontunkban [1066 Bp. Teréz krt. 28.] minden 
hónap második szerdáján este 6-tól fél 8-ig szeretettel látjuk Tagtársa
inkat, Olvasóinkat és az érdeklődőket továbbképző előadással egybekötött 
baráti összejövetelre! 

ImcWra - Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év 
páratlan péntekein du. 5·6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten 
áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a 
távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Imaszándék - Központunk egyik munkatársa szerzetesi noviciátusba 
ment. Kérjük, foglalják őt imáikba. 
Címek - Többnyire csak véletlenül értesülünk arról, ha Tagtársaink vagy 
Megrendelőink címe megváltozik. Kérjük, hogy esetleges címváltozásaikat 
közöljék Központukkal. 
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Minden Tagtársunknak és Olvasónknak 
Krisztus békéjét és kegyelmét 

kérjük Karócsonyra! 



Bibliai-akcióink 

A Szent Jeromos Bibliatársulat Biblia-akciói 
a határainkon túl élő magyarokjavára 

a Társulat fennállásának másfél éve során 

1991. aug. 19. 
Alkalom: A Szentatya találkozása a magyar fiatalokkal 
Adományozó: Magyar Püspöki Kar, Szent Jeromos Bibliatársulat, 
Társulatitagok,Jótevök 
A külfóldi magyar fiataloknak szétosztva Újszövetség 2800 db. 

1991.augusztus 
Kezdeményező: Bibliatársulat 
Adományozó: Insbruckl Egyházmegye, Ausztria 
Szatmári Egyházmegyének klszállítva Újszövetség 

1992.máju8 
Kezdeményezö: Trans-Caritas Alapítvány 
Adományozó: Bibliatársulat 
Kárpátaljai Magyarok Kultúrális Szövetségének Újszövetség 

1992. szeptember-november 
Alkalom: Jótékonysági hangverseny a külfóldi magyarok javára 
Kezdeményező: Bibliatársulat, Szentírás Alapítvány 

6000 db. 

200 db. 

Adományozó: társulati tagok, jótevők, külföldi magyarok, közreműködő 
művészek, Europaischer Hilfsfonds 

Erdélyi egyházmegyék, csángók számára 
Teljes Biblia 630 db. Újszövetség 4000 db. 

Magyar Hitokt. Központ, Felvidék 
Teljes Biblia 110 db. Újszövetség 1000 db. 

Vajdasági magyaroknak 
Teljes Biblia 110 db Újszövetség 1000 db. 

Kárpátalja [és Kazahsztán] 
Teljes Biblia 100 db. Újszövetség 800 db. 

Külfóldön élö magyar görögkatolikusok 
Teljes Biblia 50 db. Újszövetség 400 db. 

Muraköz, Szlovénia Újszövetség 400 db. 

Jugoszláviai menekültek Magyarországon Újszövetség 400 db. 

Összesen: Teljes Biblia 1000 db. Újszövetség 17000 db 
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Szentírás a világban 

Die Bibel im Kontext der modernen, 
sakularisierten Gesellschaft 

Franz König bíboros 

A SZENTÍRÁS A MODERN, 
SZEKULARIZÁLT TÁRSADALOMBAN 

'lJr. :Franz 'l(önig 6ŰJoros, 'Bécs n!juoaf:mazott érse/(!, a 
'l(atofitus 'BŰJ(io.szövetség eg!jf;gri (efsó) efnö/(!, az 1992. 
szept. 13-án renáezett jótéf;gn!jsági fiangversen!jüntjóvéá
nö/(! cit/(!t írt a Jeromos jüzetetszámára. 

;u aiá66io.R§an f(gzögüt'l(önig 6ŰJoros úr citR:!netereáe
ti szövegét és TTU1fJ!jar joráítását (jorá. 1(aji(gi István). 

1962 és 1965 között, a II. Vatikáni Zsinat mind a négy ülésszakán a 
Szent Péter-bazilika közepére egy kis asztalra kihelyezték a Szentírást, 
egészen közel Péter sírjához. Ez azon kódexek egyike volt, amelyeket 
Vatikáni és Sínai kódex néven ismerünk és a Kr.u. 4. századból szár
maznak. A bazilika főhajójában elhelyezett padsorokból a világ min
den tájáról összesereglett kereken két és fél ezer zsinati atya naponta 
láthatta a kéziratot. Ez n~mcsak a keresztény egyház kezdetére emlé
keztette őket, hanem az Irást és a Hagyományt egyesítő hit egységére 
is: a Szent Péter bazilikában képviselt sokféle nép, nyelv és kultúra 
összefonódására. 

Függetlenül e jelképes értelemtől - a Szentírás a Könyvek Könyve, 
és mindenkor az is marad. Vessünk egy pillantást a világ irodalmára: a 
keresztények szent irata olyan irodalmi, vallásos mű, mely évszázadok 
óta a legnagyobb példányszámban terjedt el, és melyet szinte minden 
nyelvre lefordítottak. Nincs még egy könyv, amelyet ilyen gyakran 
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Szentírás a világban 

DIE BIBEL IM KONTEXT DER MODERNEN, 

SAKULARISIERTEN GESELLSCHAFT 

Wahrend der vier Sitzungsperioden des II. Vatikanischen Konzils, in der Zeit von 
1962-1965, lag in der Mille der Konzilsaula von SI. Peter ein Exemplar der Heiligen 
Schrifl auf einem kleinen Tisch, unweit des Petrusgrabes der Basilika. Es war eine der al
testen Handschriflen der Bibel , die als Codex Vaticanus und Codex Sinaiticus aus dem 4. 
nachchristlichen Jahrhundert stammen. Für die im Langsschiff von SI. Peter aufsteigen
den Sitzreihen, für die rund zweieinhalb Tausend Konzilsvater aus der ganzen Weil war 
diese Bibelhandschrift von allen Seiten sichtbar; es war nicht nur ein Hinweis auf den 
Anfang der christlichen Glaubensgemeinschafl. Es war zugleich ein Zeichen der Einheit 
des Glaubens durch die Verbindung von Schrif! und Überlieferung, anges ich ts der Viel
falt der Rassen , Sprachen und Kulluren in SI. Peter. 

Unabhangig von der symbolischen Bedeutung der Bibel in der Mille der Konzilsvater 
ist und bleibt die Bibel das .,Buch der Bücher". Mit dem Blick auf die Wellliteratur ist 
die Heilige Schrif! ein literarisches religiöses Werk, das durch ali die Jahrhunderte bis 
auf unsere Zeit die grö13te Verbreitung gefunden hat, in fast alle Sprachen der Welt übe r
setzt worden isI. Es gibt kein anderes Buch , das so of! gedruckt , so weit verbreite t wurde 
und einen solchen Bekanntheitsgrad aufweisl. Abgesehen vom InhalI ist es eine ge- . 
schichtliche Tatsache, die von allen anerkannt wird, auch für eine sakularisierte Gesell 
schafl. Das is t auch dann der Fali , wenn ich hier die heiligen Bücher der Weltreligionen ,< 
der Bibel gegenüberstelle. 

Der InhalI der Bibel übt eine Anziehungskraf! , die nicht nur dureh ihre poe tischen 
Passagen, ihre literarische Sprachgewall und religiöse Tiefe in vielen Teilen seine ErkHi - ., 
rung findel. SO hei13t es zum Beispiel vom Buche Hiob im A1ten Testament, daB es zu '/ 
den grol3en Werken der Wellliteratur zahll; das gill aber auch von anderen Teilen der Bi- . 
bel ebenso, wie zum Beispiel von den alltestamentlichen Propheten, von der Bergpredigt < 

nyomtatn ának ki, vagy amelyet ilyen széles körben terjesztenének és 
ismernének. Ez a tartalomtól eltekintve is tagadhatatlan történ,elmi 
tény, amit mindenki elismer, még a szekularizált társadalom is. Es ez 
érvényes akkor is, ha a Bibliát más világvallás szent könyveivel hason
lítjuk össze. 

A Szentírás tartalma nagy vonzerővel bír. Nemcsak költői sorai, 
irodalmi nyelvezete, sok ré?zének vallásos mélységei igazolják ezt, 
mint például Jób könyve az Oszövetségből, amely a világirodalom leg
szebb művei közé tartozik; de ugyanez áll a Biblia más részeire is, mint 
például az ószövetségi prófétákra, az Ujszövetség Hegyi Beszédére, 
vagy a páli levelekre. 
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Szentírás a világban 

Szekularizált világunkban ta
lán még többen keresnek a "Köny
vek Könyvében" választ, útmu
tatást, mint korábban: amikor em
beri létünk értelmét kutalják, em
beri egzisztenciánk végső, ki
mondhatatlan titka után fürkész
nek: honnan jöttünk és hová me
gyünk. A Szentírást lapozzák föl 
kérdezők és keresők akkor is, ha 
nem a zsidó vagy a keresztény 
vallás követői. Különböző okoktól 
indíttatva ma többen - köztük ag
nosztikusok és ateisták is - nyúl
nak a keresztények szent irata
ihoz, mint valaha. 

A Biblia a hit alapja nem csak a Franz König bfboros 

katolikus egyházban, hanem a különvált keresztény egyházakban is, 
melyek a 1,6. század reformációjából nőttek ki. A teológiai tanul
mányok az Irás szavait veszik alapul, a népi vallásosság belőle táplál
kozik, de belőle merítenek ihletet a nagy művészeti alkotások is az 
orosz szentpétervári múzeumoktól kezdve a spanyolországi Prádóig. 
Ezek a hívők és nemhívők által egyaránt művészeti kincseknek tartott 

In unserer sakuIarisierten Welt greifen vielleicht noch mehr Menschen als früher nach 
.' dem "Buch der Bücher ", um eine Antwort, eine Wegweisung zu finden , bei ihrem Suchen 
... nach dem Sinn des menschlichen Daseins. bei ihrem Su chen nach einer Antwort auf das 
.;.'. letzte , unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kom men und wohin wir ge
"",,; hen ; das ist auch der Fali, wenn die Fragenden ader Suchenden nicht der jüdischen oder 
it christlichen Religion angehören. Daher greifen heute mehr als früber auch Agnostiker wie 

~ ~~:;;:;~~~;~~;~:h~~~t::;~;~~~~~;J~;~:;~;:;:;;i:~~: 
:::,:, die Volksfrömmigkeit und in ihr haben die grol3en Kunstwerken ihre Wurzeln , die sich in 
;,;,.,; den Museen von Petersburg in RuBland bis zum Prado in Spanien finden. Diese von Glau
ni benden und Nichtglaubenden gemeinsam als groBe Kunstwerke betrachteten Schatze neh
.;.;.;; men ihre grol3en Themen aus der Bibel der Christen . 
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Szentírás a világban 

alkotások fő témáikat a Biblia történeteiből veszik. 
Amikor a reformáció a Bibliát a hit egyedüli zsinórmértékének tette 

meg, ez jótékony hatással volt az egyéni, személyes vallásosságra a na
ponkénti szentírásolvasással, de növelte a téves magyarázás és újabb 
szakadások lehetöségét. 

A katolikus egyházban a II.Vatikáni Zsinat termékeny hatást gya
korolt a liturgiára, a hitoktatásra, a teológiára általában, és az egyház
községek életére. A zsinat egyik dokumentuma, az "Isteni 
kinyilatkoztatásról" (Dei Verbum) szóló dogmatikai konstitúció külö
nösen kiemeli a Biblia jelentőségét: "I).z egyház - mondja- "mindenkor 
tisztelte a szentírást, mint magát az Ur testét is, hiszen főleg a szent li
turgiában szüntelenül veszi és nyújlja a híveknek az élet kenyerét 
mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztaláról. Az isteni íráso
kat a szenthagyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabály~nak tar
totta és tarlja ... " (DV 21). - A katolikus egyház számára az Irás és a 
szóbeli Szenthagyomány szorosan összetartozik. A Zsinat a sugalma
zásrói és a Szentírás tévedhetetlenségéről így tanít: " ... Hinnünk kell, 
hogya Szentírás könyvei biztosan, hüségesen és tévedés nélkül tanít
ják azt az igazságot, amelyet Isten a mi üdvösségünkre le akart iratni a 
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Wenn die Reformation die Bibel zur einzigen Richtschnur des Galubens gemacht hat , 
so ist dadurch die persönliche Frömmigkeit durch das tiigliche Bibellesen sehr stark be
einflul3t worden. Allerdings war damit auch die Gefahr von Mil3deutungen und neuen 
Spaltungen gegeben. 

Für den Bereich der katholiseben Kirche sind durch das Il. Vatikanische Konzil machli -
ge Impulse ausgegangen für Liturgie und Katechese, für Theologie im Allgemeinen und ..... 
Leben in den Pfarrgemeinden. In einem eigenen vom Konzil verabschiedeten Dokument it 
.,Über die göttliche Offenbarung" (Dei Verbum) wurde die Bedeutung der Bibel durch das ,.' 
Il. Vatikanum besonders unterstrichen. ,.Die Kirche", so heil3t es dort ... hat die heiligen ::"", 
Schriften immer verehrt wie den Herrenleib selbst , weil sie, vor allem in der heiligen Li - ." 
turgie, vom Tisch des Wortes Gottes wie des Leibes Christi ohne Unterlal3 das Brot dcs 
Lebens nimmt und den Glaubigen reicht. In ihnen, zusammen mit der heiligen Überliefc 
rung sah sie. dal3 heil3t, die Kirche, immer und sieht sie die höchs te Richtschnur des Glau
bens" (Nr. 21). - Für die katholische Kirche sind Heilige Schrift und mündliche 
Überlieferung (Tradition) eng miteinander verbunden. Über die Inspiration und Irrtumslo
sigkeit der Heiligen Schrift sagt das vatikanische Dokument: .. Von den Büchern der 
Sehrift ist zu bekennen, dal3 sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit !ehren. die 
Gott um unseres Heiles willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte" (Nr. ll ). 
- Wenn damit auch nicht auf alle Fragen , die den Menschen vo n heu te bewegen. eine Ant-
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szent iriitokban." (DV 11) - Megeshet, hogy 
nem taláhnk minden, a mai embert foglal
koztató "érdésre választ, s így nem várha
tunk tisztán tudományos magyarázatokat 
sem, mégis az előbbi kijelentés arra utal, hogy 
a Bibliában azt az igazságot keressük, amely
re saját világunk és létünk megértéséhez 
szükségünk van, és amelyet Isten Jézus Krisz
tus által a Szentlélekben ki akar nyilatkoztat
ni a számunkra. (R. Schnackenburg). 

A Szentírás magába foglalja az Ó- és Új
szövetséget; e két kön yvet nem lehet egymás
tól elválasztani. Az új szövetség ott volt a 
régiben elrejtve, míg a ~égi az újban tárul föl 
teljes valójában - Szent Agoston szavai szerint. 

Hogy a modern szentírástudomány és bibliakritika különböző 
szempontjai mennyire segítik egymást abban, hogy az Irás jobb megér
tésére jussunk, azt a II. Vatikáni Zsinat következő kijelentése is mutat
ja: "Annak helyes megértése végett, hogy a szent szerző mit akart 
kijelenteni írásával, kellőképp figyelni kell egyrészt azokra a szokásos, 
tőrőlmetszett gondolkodás-, szólás- és elbeszélésmódokra, amelyek a 
szentíró korában virágoztak, másrészt azokra a módokra, amelyek ak-

wort gegeben wird, und daher auch keine rein wissenschaftlichen ErkJarungen zu erwarten 
sind, - so finden wir in solchen Worten doch einen Hinweis darauf, jene Wahrheit in der 
Bibel zu suchen, die der Mensch für sein Welt- und Daseinsverstiindnis braucht und die 
ihm Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist offenbaren will (vgl. R. Schnackenburg). 

Die Bibel umfai31 das Alte und das Neue Testament , die nicht voneinander getrennt 
werden können . Der neue Bund ist im alten vorgegebenen und der alte im neuen erschlos
sen, so nach einem Wort des hl. Augustinus. 

Wie sehr aber die verschiedenen Aspekte einer modernen Bibelwissenschaft und Bi 
belkritik miteinnie1len , um zu einem besseren Verstiindnis des Inhaltes der Schriften zu 
gelangen, zeigt folgender Satz aus dem II. Vatikanum: "Will man richtig verstehen, was 
der hl. Verfasser in seiner Schrift aussagen wollte. so mu13 man schliel3lich genau auf die 
verborgenen umweltbedingten Denk-, Spach- und Erzahlungsformen achten , die zur Zeit 
des Verfassers herrschten, sowie auch die Formen, (Iiterarische Formen), die damals im 
menschlichen Alltagsverkehr üblich waren" (nr. 12). Damit wird der Weg zu einem besse
ren Verstiindnis. zu einer vertieften Kenntnis der Bibel für unsere sakularisierte Zeit nicht 
nur angedeutel. Es kommt darauf an , was der Hagiograph (der hl. SchriflSteller) wirklich 
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kortájt a társadalmi érintkezésben uralkodtak" (DV 12). Ez szekulari
zált korunk számára több mint útmutatás a Biblia jobb megértése, mé
lyebb ismerete felé. Ebben az a fontos, mit akart valójában mondani a 
hagiográfus (a szent szerző), és mit akart Isten közölni az illető szent 
Író, a bibliai szerző szavai segítségéve!. 

Különféle nehézségek után a két világháború között német nyelvte
rületen az ún. "Fiatalok Mozgalma" Uugendbewegung) keretében, a 
"liturgikus mozgalommal" együttműködve - új érdeklődés ébredt a 
Biblia iránt. XII. Piusz pápa "A Biblia tanulmányozásának korszerű se
gédeszközeiről" Írt terjedelmes köriratában (1943 szept.) rávilágított a 
tudományos módszerek jelentőségére a Biblia mélyebb megértése 
szempon~ábó!. Ez az irat ösztönző hatást gyakorolt napjaink virágzó 
szentírás-tanulmányozására, a Biblia megismertetésére és terjesztésére. 
Ebben komoly szerepe volt a nemzetközi "Pápai Biblikus Bizottság
nak", valamint az általa alapított, kiemelkedő színvonalú "Pápai Bibli
kus Intézetnek" . 

A Biblia iránt megnövekedett érdeklődést és az ún. katolikus szent
írás-mozgalom létrejöttét az ötvenes és hatvanas években az 1933-as 
alapítású stuttgarti Német Katolikus Bibliatársulat segit ette, az osztrák 
és a svájci testvérintézményekkel együtt. Az egységes (ökumenikus) 
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ZU sagen beabsichtigte und was Gott mit den Wort en dieses Schriftstellers, dieses bibli 
sehen Verfassers, kundtun wollte. 

Nach verschicdenen Schwerigkeiten karn es in der Zeit zwischen den beiden Weltkrie
gen im deutschen Sprachgebiet in der sogenannten "Jugendbewegung", in Verbindung mit 
der "Iiturgischen Bewegun~", zu einem neu erwachten Interesse für die Bibel. Das grol3e 
Rundschreiben Pius XII. "Uber die zeitgemal3e Förderung der biblischen Studien " (Sep
tem ber 1943) hat auf die Bedeutung der wissenschaftlichen Methode zum besseren Ver - :.;: 
st3ndnis der Bibel hingewiesen. Davon sind dann viele Impulse für das Studium, die (, 
Verkündigung, die Verbreitung der Bibel gerade in unserer Zeit ausgegangen. Nicht zu- ':U.: 
letzt haben dazu beigctragen: die internationale römische "Bibelkommission· '. sowie die ,',::' 
Gründung eines wissenschaftlich hervorragenden "Papstlichen Bibelinstitutes". . 

Das neu erwachte Interesse an der Bibel und die Entstehung einer sogenannten katho
lischen Bibelwegegung ist in den 50er und 60er Jahren mitgetragen worden vom Katholi 
schen Bibelwerk in Stuttgart (gegründet 1933), in Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen und Schweizerischen Bibelwerk. Die Bibel in der deutschen Einheits- :: 
übersetzu:lg sorgte zusatzlich für eine weite Verbreitung. Die st3rkere Zusammenarbeit ':: 
mit einer interkonfessionellen und internationalen Bibelwissenschaft hat dieses Interesse ::;< 
wei ter verst3rkt. 
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német bibliafordítás hozzájárult a Szentírás széleskörű elterjedéséhez. 
A felekezet- és nemzetközi "műhelyekkel" való szorosabb együttmű
ködés tovább növelte az érdeklődést. 

Nagy volt a fáradozás, hogy a Biblia megértését növeljék, bővítsék 
a megértéshez vezető utakat, felhasználva a nyelvtudományt, a szö
vegkritikát, a kommunikáció tudományát a mélylélektan ig. Mégsem 
teljesültek egészen a nagy várakozások, hogy új tavasz köszöntsön 
ránk, és a Szentírással való foglalkozás Isten szavának fokozott tiszte
letét hozza eJ. Egyes kortársak a tudományos bibliamagyarázók sze
mére vetik, hogy módszereikben túl sok a tudomány és túl kevés a 
tisztelet a "lélek tápláléka" iránt, amit a Bibliában keresünk. 

Ugyanakkor az úr.. bázisközösségek megszámlálhatatlanul sok kis 
bibliaköre Dél-Amerikában, ahol az emberek a Szentírásból keresnek 
személyes életük, de szociális és politikai cselekvésük számára is eliga
zítást, a Biblia egyre növekvő jelentősége az afrikai, ázsiai és óceániai 
katekéták számára, valamint a karizmatikus megújulási mozgalom nak 
néha talán túlságosan is tarka virágzása - olyan tények, amelyek 
egyértelműen mutalják a Szentírás helyét és jelentőségét modern, sze
kularizált világunkban is. 

VerstJindnis zu erweiterr. , in Verbindung mit Sprachwissenschaft, Textkritik, Kommunika
tionswissenschaft bis zur Tiefenpsychologie, haben sich die groBen Erwartungen eines 
neuen Frühlings, einer gesteigerten Verehrung des Wortes Gottes durch die Beschaftigung 
mit der Heiligen Schrift nicht ganz erfüllt. Manche unserer Zeitgenossen haben der wis
senschaftlichen Bibelerklarung den Vorwurf gemach t, man bringe damit zuviel Wissen
schaft und habe zu wenig Respekt Yor dem "Brot für die Seele", das man in der Bibel zu 
finden hofft . 

Aber ein Hinweis auf die unzahligen kleinen Bibelkreise der sogenannten Basisbewe
gungen in Südamerika, die aus der Bibel neue Anregungen schöpfen für ihr persönliches, 
aber auch für ihr sozia les und politisches Handein - der Hinweis auf die wachsende Bcdeu· 
tung der Heiligen Schrift für Katecheten in Afrika , Asien und Ozeanien, die Charismati
sch e Erneuerung mit ihrer vielleicht manchmal zu groBen Buntheit, sind andererseits ein 
Faktum , das die Stellung, die Bedeutung der Heiligen Schrift auch für unsere moderne, sa
kularisierte Zei t unterstreicht. 

Die Ökumenische Bewegung wird besonders stark durch das gemeinsame Bibelinleres
se getragen. Der 1948 in Amsterdam ins Leben gerufene ,.Weltrat der Kirchen '· nlil 351 
Delegierten aus 147 christlichen Kirchen versuchte bereits damals das Inleresse für die 
verloren gegangene Einheit der christlichen Kirchen wieder starker in den Vordcrgrund zu 
rücken und das Streben nach Zusammenarbeit und Vereinigung zu betonen. ln einem Ba -

............. .. .......................... -,.:.>;:::;::::::!::::::::::::-:-
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Szentírás a világban 

Az ökumenikus mozgalom különösen is 
nagy hatást gyakorolt a Biblia iránti közös 
érdeklődésre. Amikor 1948-ban Amszter
damban megalakították az "Egyházak Vi
lágtanácsát", a 147 keresztény egyház 351 
küldötte már akkor megkísérelte újra előtér
be helyezni a keresztény egyházak elveszett 
egységét, hangsúlyozva az együttmű!<ödési 
és egyesülési törekvést. Az 1961-ben Uj-Del
hiben módosít<?tt alap okmány kimondja: 
"Az Egyházak Okumenikus Tanácsa azoknak az egyházaknak a test
véri szövetsége/ amelyek az ~r Jézus Krisztust Istennek és Megváltó
nak vallják az Irás szerint..." Uj-Delhiben, 13 évvel Amszterdam után 
175 keresztény egyházból 625 hivatalos küldött vett részt. 

A mai fiatal nemzedék által kedvelt Taizé-i mozgalom szel
lemi gyökerei is a Szentírásra vezethetők vissza. Sikerült olyan új, so
katígérő közösséget létrehozni, mely áttöri az emberi és nemzeti 
korlátokat. 

A sokféle nehézség ellenére, amellyel a Biblia korunkban, szekula
rizált világunkban találkozik, továbbra is igazak a Zsidókhoz írt levél 
sorai: "Isten szava eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, be-
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sisdokument (1961 in New Delhi modifiziert) heiBt es: "Der ökumenische Rat der IGrchen 
ist eine brüderliche Association von IGrchen, die den Herrn Jesus Christus als Gott und Er
löser gemaB der Schrift bekennen ... " ln New Delhi , also 13 Jahre nach Amsterdam, waren 
es berei ts 625 offizielle Delegierte, die aus 175 christlichen IGrchen daran teilnahmen. 

Die von der jungen Generation von heute getragene Bewegung von Taizé ha t ihre gei
stigen Wurzeln in der Heiligen Schrift. Über alle menschlichen und nationalen Grenzen 
hinweg bilden sie eine neue, vielversprechende Gemeinschaft. 

Trotz ali der Schwerigkeiten, denen die Bibel auch in unserer Zeit, in unserer sakulari
sierten Welt, begegnet, gilt immer noch das Wort aus dem Hebraerbrief (4,12-13): "Leben
dig ist das Wort Gottes, kraftvoll und scharfer als jedes zweischneidige Schwert; es dringt 
durch bis zur Scheidung von Seele und Geist... es richtet über die Regungen und Gedanken 
des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern es liegt nackt und bl oB vor 
den Augen dessen , dem wi r Rechenschaft schulden." 

Wer unvoreingenom men nach diesem Buch greif!, wird auch in unserer Zeit oder viel 
leicht gerade in unserer Zeit den Unterschied merken, der zwischen den vielen Worten , die 
aus dem Munde der Menschen kommen und denen , die aus Gottes Munde kom men , be-



Szentírás a világban 

hatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gon
dolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejt
ve; minden föl van fedve és nyitva van az előtt, akinek számadással 
tartozunk" (4,12-13). 

Aki elfogulatlanul veszi kezébe ezt a könyvet, az korunkban is, sőt 
talán éppen most, a mi i dőnkben észre fogja venni azt a különbséget, 
amely az emberek szájából elhangzó sok szó és Isten szava között 
fennáll. Ma - sokkal inkább, mint korábban - az a döntő, hogy milyen 
lelkülettel vesszük kézbe a Szentírást. A Szentírás ugyanis nem ad 
kész recepteket vagy egyszeru válaszokat végső é~ nagy kérdéseinkre, 
amelyek mindegyikünk szívét nyugtalanílják. Az Irás mai olvasásakor 
minden azon múlik: bele akarok-e lépni fenntartás nélkül egy olyan vi
lágba, ahol a Teremtő Isten, és Fia, az emberré lett Ige áll a középpont
ban, - vagy csak védekezem valami ellen és szeretnék kibúvókat 
keresni. 

Régebben talán rövidebb utat kellett megtenni, hogy megértsük a 
Biblia üzenetét. Ma jóval hosszabb és rögösebb úton kell végigmen
nünk, de az eredmény is gazdagabb, mint korábban. Az a segítség ma 
már a múlté, amelyet régen a keresztény környezet adott. Ma sokkal 
inkább szükséges az egyéni fáradozás és küzdelem. 

A Szentírást nem lehet úgy olvasni, mint akármelyik más könyvet, 
mert az, amit mond, nem csak tudásunkat akarja bővíteni, hanem éle
tünkben is megvalósításra vár. 

steht Es kommt in unserer Zeit allerdings viel mehr als früher darauf an, in welcher inne
rer Verfassung man die Bibel zur Hand nimmt. Denn die Heilige Schrift gib t keine ferti
gen Rezepte und einfachen Antworten auf un sere letzten und grol3en Fragen, die jeden in 
der Stille seines Herzens bewegen. In unserer Zeit kommt es vor allem darauf an, ob ich 
mich unvoreingenommen hineinziehen lassen will in eine Wel!. in der Gott der Schöpfer 
und sein Sohn als menschgewordenes Wort der Mittelpunkt sind. Oder ob ich mich gegen 
irgenderwas wehre und mit Ausreden verteidigen will. 

Die Wegstrecke, die ich brauche, um mich der Bibel zu öffnen, war früher kürzer. 
Heute ist sie ein gutes Stück Hinger und schwieriger geworden; sie ist aber auch im Ergeb
nis reicher als früher. Die Hilfe , die mir früher das .. Milieu" geboten hat, fállt heute weg. 
Heute geh t es vielmehr um das persönliche Mühen und Ringen . 

. . ' Mao kann die Bibel nicht so lesen wie jedes andere Buch ; denn das, was sie uns sagt . 
. will nicht nUT unser Wissen bereicbern, sondern aucb im Leben verwirklicht werden. 
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Írásmagyarázat 

Rózsa Huba 

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA 
AZ APOSTOLI HAGYoMÁNY TÜKRÉBEN 

Az ősegyház hitének alapja Jézus Krisztus feltámadása volt. 
Így a feltámadás jóhírének átadását és hagyományozását lényeges, 
sőt legfontosabb feladatának tartotta. A feltámadás apostoli hagyo
mányozása az Újszövetség írásaiban két formában maradt meg: 
hitvallás-formákban és az evangéliumi elbeszélésekben. 

Az egyik hagyományforma tehát az ú .n. hitvallás-forma, me
lyet a levelekben találunk (alkalmanként az evangéliumokban is, 
pl. Lk 24,34 vö. Csel). Jellegzetessége, hogy a feltámadás esemé
nyét rövid, irodalmilag és teológiailag megfogalmazott mondatokba 
foglalja össze. Eredetüket tekintve, a legősibb apostoli hagyomány 
jelentkezik bennük. Legjelentősebb tanúja ennek a hagyománynak 
az 1 Kor 15,3-5.8: "Elsősorban azt hagytam [paradidómi] rátok, 
amit kaptam [paralambanó]: Krisztus meghalt bűneinkért, amint 
az Írás mondja. Eltemették és harmadnapon föltámadt. Ez is az 
Írás szerint. Megjelent Péternek, aztán a tizenkettőnek ... " Az idézet 
a feltámadás és Jézus megjelenéseinek eredeti és egyben hivatalos 
tanúsága. Formáját tekintve hitvallás, mely nemcsak a páli , hanem 
az egész apostoli egyház evangéliumi hagyományának és tanításá
nak tekinthető. Erre utalnak a paradidómi (átadni) és a paralam
banó (kapni) szavak, melyekkel Pál apostol arra utal, hogy amit 
most elmond, azt az egyház hagyományából veszi . Az apostol ezek
kel a szavakkal tanításának a hivatalos tradíció jellegét igényli. Az 
egység magva (15,3-5) a jeruzsálemi keresztény közösségre vezet
hető vissza, és keletkezését a harmincas évekre tehetjük, leírási 
ideje Kr.u . 56. Mindez arról tanúskodik, hogy Jézus Krisztus feltá
madása és a kijelölt tanúságtevőknek való megjelenése már kezdet
től fogva hite és hivatalos hagyománya lett az egyháznak, és rövid 
idő alatt szilárd irodalmi formát öltött. Hasonló hitvallás található 
még a Timóteusnak írt első levélben (1 Tim 3,16), a többi formulák 
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inkább csak egy rövid mondatból állnak, 
pl. 1 Tessz 4,14: "Jézus, mint ahogy 
hisszük, meghalt és fóltámadt." (Ld. 
még: Róm 10,9; Lk 24,34 stb.) 

A hitvallás-forma jellegzetessége 
tehát: rövid, részleteket nem említ, a fel
támadás tényét emeli ki, a tanúságtevők 
között csak a hivatalos tanúkat (aposto
lok - tizenkettő - Péter) említi, az asszo
nyokat nem, mert nem számítottak 
annak a kor felfogásában. A ,,Jézus meg
halt és feltámadt" kifejezés a maga rö
vidségében magva és alaptémája az 
apostoli igehirdetésnek (Csel: Péter és 
Pál beszédei), és tárgyát képezi a teoló
giai reflexiónak, miként azt Pál apostol 
írásai vagy a többi levelek tanúsítják. 

Írásmagyarázat 

A másik - feltámadásról szóló - hagyománvforma az evangéli
umok elbeszéléseiben és az Apostolok cselekedeteiben található. 
Ezek az elbeszélések Jézus Krisztus feltámadásáról, helyesebben 
az "üres sírról", és a feltámadt Jézus megjelenéseiről tudósítanak, 
továbbá az apostolok küldetéséről. 

Az evangéliumi elbeszélésforma eredete szintén az apostoli 
hagyományra vezethető vissza. Jelle~etessé~, hogy hosszabban, 
részletesebben beszéli el az eseményeket. Az egyes apostoli egyhá
zak hagyományában más és más elbeszélések nyertek hangsúlyt, 
maradtak meg és hagyományozódtak, s az evangélisták az egyes 
egyházak hagyományainak megfelelően merítettek ezekből , figye
lembe véve az igehirdetés igényét, a hallgatóság szükségletét. Eze
ket az egységeket ennek megfelelően és saját teológiai céljuk 
szerint kapcsolták össze, és irodalmilag megfogalmazták. Ezért a z 
egyes evangéliumok elbeszéléseit és elbeszélés-sorozatát nem 
könnyű harmonizálni, sem az események részleteit, azok lefolyását 
mozzanatról-mozzanatra rekonstruálni . De nem is az volt az evan
gélisták célja, hogy mindent részletesen, történeti sorrendben adja-
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nak vissza; csak a legfontosabb mozzanatokat mondják el, a hagyo
mány anyagából válogatnak, csoportosítanak, úgy és azért, hogy az 
általuk a feltámadás eseményeiben felismert igazságot a hallgatók
nak a lehető legmegfelelőbben adják elő. Gondoljunk arra, amit az 
Apostolok cselekedetei mond: "Szenvedése után sok csalhatatlan 
jellel bizonyította be ezeknek, hogy él: negyven napon át megjelent 
előttük, és az Isten országáról beszélt nekik" (Csel 1,3). Mennyit kö
zölnek az evangéliumok erről a negyven napról? 

A leírásokban nemcsak a hivatalos tanúk (mint a hitvallások
ban), hanem az asszonyok is megjelennek. A cél velük elsősorban 
Jézus Krisztus feltámadása örömhírének közlése. Az evangélisták 
az ősegyház érzését és örömét akarják visszaadni, s annak a myste
rium tremendum-nak isteni jellegét, melyet Jézus Krisztus feltá
madása jelent. 

Az evangéliumokban elmondott események. eltéréseik és tu
datos válogatásuk ellenére. a lényeges dolgokban megegyeznek: Jé
zus meghalt, eltemették, a hét első napján asszonyok mennek a 
sírhoz, a sír üres, Isten angyali jelenés formájában üzenetet ad a 
feltámadásról, a feltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak. Ezek 
a mozzanatok jelentik a kiindulási alapot, nélkülük nincs evangéli
umi elbeszélés a feltámadásról, s így történetiségüket sem lehet 
kétségbevonni. 

A szinoptikus hagyomány egy közös alap-eseményből indul ki: 
az asszonyok vasárnap reggel kimennek a sírhoz, de Jézus testét 
nem találják. Isteni kinyilatkoztatás angyali szó által megerősíti 
Jézus feltámadását, Galilea megemlítésével (ez Lk szerint csak 
annyi, hogy Jézus ott mondta meg előre feltámadását, Mt és Mk 
szerint pedig a feltámadt Jézus ott fog az apostolokkal találkozni, 
Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Lk 24,1-12). E közös kezdő elbeszélés után a 
szinoptikusok saját céljuknak és hagyományuknak megfelelően 

folytatják és bontják ki az események sorát. Mindegyik evangélista, 
ide számítva Jánost is, rendelkezik olyan epizóddal, mely a többiek
nél nem szerepel, vagy legfeljebb csak utalás formájában . 

Máté és Márk Jézus Galileában történt megjelenéseit beszéli 
el. Máté evan2"éliuma a következő sorrendben mondja el a fel táma-
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dás eseményeit: az asszonyok elmennek a sírhoz, és az angyal közli 
velük: az apostolok Galileában találkoznak a feltámadt Jézussal, -
az asszonyok útközben találkoznak a feltámadt Jézussal és ő is em
líti Galileát, - az őrök megvesztegetése, - Jézus megjelenik az apos
toloknak Galileában és elküldi őket az egész világra (Mt 28,1-20). -
Márk evangéliuma leírja, hogy az asszonyok a sírhoz mennek, az 
angyal szerint Jézus Galileában fog az apostoloknak megjelenni 
(Mk 16,1-8). A következő egység a Mk 16, 15-20-szal együtt a hosz
szabb Márk záradék. A 16,8-nál megtörik az elbeszélés fonala, és a 
9-20. versekben egy új egység kezdődik, mely nem beszél az esemé
nyek színhelyéről. A továbbiakban Jézus megjelenik Mária Magdol
nának, megjelenik két tanítványnak, megjelenik az asztalnál a 
tizenegynek, végül Jézus küldi apostolait és a mennybe megy (Mk 
16,9-20). - Lukács evangéliuma először elbeszéli az asszonyok sír
hoz menetelét, ahol két angyal hirdeti meg Jézus fóltámadását, Pé
ter is kimegy a sírhoz, - az emmauszi tanítványok esete, kiegészítve 
még Jézus megjelenésével Péternek, - Jézus megjelenik az aposto
loknak, - ehhez kapcsolódik Jézus búcsúbeszéde, az apostolok kül
dése és Jézus mennybemenetele (Lk 24,1-53). Ide vehetjük az 
Apostolok cselekedeteinek leírását Jézus megjelenéseiről általában 
- 40 nap -, és Jézus mennybemeneteléről (1,1-14). Lukácsnál a meg
jelenések Jeruzsálemben történnek. 

Mi a célja az evangélistáknak? Máté alapállása, hogy Jézus 
Izrael messiása, de Izrael elvetette, ezért Jézus elkülöníti magát a 
hitetlen nemzedéktől, Galileába megy, ahol már mint az új Mózes 
megalapítja az új Izraelt, az Egyházat (Mt 28,16-20) . Itt jelenik 
meg a föltámadt Jézus, és küldi apostolait az egész világra. - Lu
kács evangéliumában és az Apostolok cselekedeteiben más célt kö
vet. Jézus az egész világ üdvözítője és ura. Galileából halad 
Jeruzsálem felé, ott meghal és feltámad, ott is jelenik meg: Jeru
zsálem az üdvtörténet középpontja. Innen, a kinyilatkoztatás váro
sából küldi az apostolokat a Szentlélek eljövetele után az egész 
világra. Így Jeruzsálem egyúttal az új történés kezdete, az egyház 
kiindulása a világba. János evangéliuma egy sajátos eseménysort 
és hagyományt követ . Kezdődik Mária Magdolna és Péter meg Já
nos sírnál való látogatásával, - Jézus megjelenik Mária Magdolná-
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nak, - Jézus megjelenik az apostoloknak Tamás távollétébE.n és a 
Szentlelket adja nekik, - Jézus megjelenik az apostoloknak Tamás 
jelenlétében + az első záradék, - Jézus megjelenik Tibériás tavánál 
+ második záradék (Jn 20,1-21,25). János folytatja evangéliuma vo-

nalát, Jézus fáltámadásában a Fiú
nak az Atyával való egységét látja 
megvalósulni (visszamegy az A
tyához), sőt ezen túlmenően szerin
te a hit Jézus és a hívő között olyan 
egységet hoz létre, mely az Atya és 
Fiú egységéhez hasonlít, s ezt a hi
tet, mely a feltámadt Jézus felisme
rését létrehozza, a Szentlélek adja 
meg. 

Ezek után megyizsgáljuk. mit 
mondanak a Szentírás szavai a fel
támadás mivoltáról. természetéről. 

A feltámadás valóságos ese-
mény, nem fantázia vagy kitalálás 

szüleménye. Ezt vallotta az ősegyház is, s ennek nagyon kifejező 
megfogalmazását találjuk az Apostolok cselekedeteiben. Péter Kor
néliusz megkeresztelésének alkalmából mondott berszédében a Jé
zus életében történteket - fáltámadását is! - így vezeti be: "Ti 
tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában" (Csel 
10,36). A "mi történt" kifejezés a görög szövegben így ha ngzik: "to 
genomenon rhéma" (szó szerint: a dolog, ami történt). A rhéma, a 
dolog a Szeptuagintában a dabar héber szó fordítása , s mindig való
ságos eseményt jelent, akár tényében , akár lefolyásában, akár je 
lentésében. Igy tehát a rhéma itt , mint Jézus fáldi életét, 
feltámadását is valóságos eseménynek állítja. Ez a társítás felveti 
itt azt a problémát, hogy Jézus fáitámadása történeti esemény-e 
vagy sem. "Egyszerú igennel vagy nemmel nem válaszolhatunk. 
Történeti eseménynek olyan jelenséget mondunk, amely egész lefo
lyásában tapasztalati világunkban marad, s a melyet minden fázi
sában ellenőrizni lehet. Amint láttuk, Jézusnál a halá l, a temetés 
és az üres s ír ilyen tapasztalati adottság, de maga a fe ltá madás, a 
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halálból az örök életre való átmenet, s az ő megdicsőült alakja már 
nem a mi világunk jelensége. De a körülmények alapján ezt a ter
mészetfölötti eseményt is tudjuk rögzíteni: ott történt, ahol eltemet
ték, mégpedig halála és megjelenése közötti időben, legalább is a 
mi világunkból nézve. Azután feltámadásának megvolt a közvetlen 
történeti hatása is: az apostolok hite, átalakulása és a z egyház 
megalakulása. Mindent egybevetve tehát azt mondhatjuk, hogy Jé
zus feltámadása sajátos történeti esemény, amit vizsgálhat a törté
netíró is, de amelynek egész tartaimát csak a hívő fogja fel. Az 
apostolok ilyen értelemben tanúskodnak róla hitükkel." (Rózsa H .
Gál F.: Jézus kereszthalála és feltámadása, 405-406. old.) 

A feltámadás egész valósága Isten nagy tettének tekintendő. 
Péter azt mondja: ,,Az élet szerzőjét megöltétek, Isten azonban fel
támasztotta halottaiból" (Csel 3,15); Pál pedig: ,,Isten az Urat feltá
masztotta, s minket is föl fog támasztani hatalmával" (1 Kor 6,14). 
,,Az az isteni erő támasztotta fel , aki gyermeket adott Ábrahámnak, 
ki hitt abban, aki életre kelti a halottakat és életre hívja a nemléte
zőket" (Róm 4,17.24). ,,Isten nagy tette életre hívta Jézust, és élete 
már nem evilági lét, nem hal meg sohasem" (Róm 6,9 k. ; Csel 2,27: 
"testét nem adja rothadásnak"). A feltámadt Krisztus már nem tar
tozik földi világunkhoz, egész valósága természetfeletti. Létmódja a 
megdicsőült test állapota, teste szellemi test (szóma pneumatikon, 
Fil 3,21). Az evangéliumok erre plasztikusan mutatnak rá (zárt aj
tókon átmegy, ott jelenik meg, ahol akar, látják, de nem ismerik 
fel) . Ugyanakkor valóságosan élőnek tekinti az apostoli hagyo
mány: "Igy szól az Első és az Utolsó, aki halott volt, de életre kelt 
[zón]" (Jel 2,8; 2 Kor 13,4). 

A feltámadt Krisztus valósága - bár teste nem evilági test 
(szóma pneumatikon) - az emberi tapasztalás számára lehetséges. 
A feltámadás eseménye nem titkos történés, hanem Isten kinyilvá
nított tette volt az emberiség számára. Noha magát a feltámadás 
eseményét, a sírban fekvő Krisztus testének feltámadását senki 
sem látta, mégis, a feltámadt Krisztus megjelenései és önmagáról 
való tanuságtevése a kiválasztott szemtanú knak kinyilvánítja, az 
ember és a történelem számára felfoghatóvá, megtapasztalhatóvá 
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teszi az eseményt. Az apostolok arról tanúskodnak, hogy valóban 
találkoztak Jézussal, megtapasztalták személyes, testi jelenlétét. 
Mivel azonban a feltámadt Jézus egész valósága természetfeletti, 
ez a tapasztalás, noha egészen reális, mégis túlmegy a mindennapi 
tapasztalat szintjén. Az apostoli hagyomány a feltámadást és a fel
támadt Krisztus megjelenéseit azonosítja. A Feltámadott megjele
nései a feltámadás pecsétjét jelentik. 

Az apostoli egyház a feltámadás eseményének és a megjelené
seknek továbbadására olyan terminológiát használt, a görög "lát" 
[horaó] ige cselekvő és szenvedő formáját, mely alkalmas volt a 
megjelenések valódi természetének kifejezésére. Jézus megjelené
sére az ófthé [ofthénai, oftheis], a hóraó = néz, tekint igének a 
passzív aorisztoszát használja. Jelentése "megjelent, megmutatta 
magát" [apparuit], és ennek megfelelóen, akinek megmutatta ma
gát, az dativusban áll . Így Jézus megjelent, megmutatta magát Pé
ternek, ezzel mintegy kifejezve a feltámadt Krisztus önfeltáró 
akcióját, tehát: "akarván, hogy a szemtanúk észrevegyék" (1 Kor 
15,2-5; Lk 24,34; Csel 9,17; 13,31). Ehhez hasonló kifejezés: "megöl
ték, de harmadnapon fóltámasztotta és nyilvánvalóan megmutatta" 
[edóken auton emfané genesthai] (Csel 10,40). Jézus tehát feltá
madt, megjelent, azaz megtapasztalható formában megmutatta 
magát az apostoloknak, akik azonosították őt. A feltámadt Jézus 
megjelenéseinek, "önmaga megmutatásának", a szemtanúk részé
ről megfelel a látás, a megtapasztalás, a "Iát" [horaó] ige cselekvő 
formájában : ,,Nem láttam Urunkat Jézust?" [heóraka: perfectum] (1 
Kor 9,1) kérdezi Pál apostol. Ilyen látásról írnak az evangéliumok a 
hóraó és a theóreó igével, a szemtanúk tapasztalásának kifejezésé
re (Mk 16,7; Mt 28,7.10; Jn 20,18.20.25.29; Csel 9,27 ; Lk 24,37.39). 
Az apostoli egyház tanúsága szerint tehát a kijelölt szemtanúknak 
megjelent a feltámadt Krisztus, ők ezt megtapasztalták, s a valósá
gos élmény eredményeként hittek. 

Ennek a hitnek erejében indult a világba a feltámadt Krisztus 
egyháza, ezt a hitet .. hirdeti a világnak) s ebben él az idők végéig, 
bírván a fe ltá madt Udvözítő ígéretét: ,,I me, én veletek vagyok a vi
lág végezetéig". 
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Módszer 

Anneliese Hecht 

A HÁZI BIBLIAKŐRŐK MÓDSZERE 

A házi bibliaolvasó kör r endszeresen (kb 2 hetente - ha
vonta) a résztvevők lakásában jön össze. Szükség van vezetőre 
(aki felkészül), de az illetőnek nem kell teológiai ismeretekkel 
rendelkeznie. Szerepét például betöltheti a mindenkori vendég
látó család egyik tagja. 

Isme rte tésünk O. Schweitzer .. Hogyan válik élővé a csoportba n a 
Biblia" c . le írásán a lapszik (Bibe l a ktuelI. 26 / 27. 67.0.). 

AI Az összejövetel lefolyása 

l . M egérkezés, kapcsolatteremtés. Egymás köszöntése, rövid 
beszélgetés amellettünk ülőkkel. Beszámolunk személyes ügye
inkről , baráti légkört teremtünk. 

2. Az összejövetel megnyitása énekkel vagy imával. 

3 . M otiváló bevezetés a nap témáj á hoz: 
egy élmény rövid ismerte tésével 
vagy egy megfelelő szó, mondás ill. kép útján , 
vagy valamely tárgy (pl. virág, só, gyertya, stb .) 
közös megfigyelésével. 

4. Találkozás a bibliai szöveggel 

a l a szöveg kikeresése és elolvasása (esetleg többször is) 

b l kérdések a résztvevőkhöz: 

- az érzelmek vonatkozásában (Mi tetszik a szövegbe n? 

Mi vált ki e llenkezést?) 

- tartalmi tekinte tben (Véleménye szerint mi a szöveg fő 

mondanivalója? Mi a je le ntése vagy szerepe az egyes sze
mélyeknek , dolgoknak , tárgyaknak?) 

- a következte tést (saját elmélkedés eredményét) ille tően 

(Milye nne k találja a szövege t a maga telejességébe n ?). 
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Ezt a fordulót közös megbeszélés ill. gondolat
csere zárja. Így elérjük, hogy mindenki résztvesz 
a folyamatban, éspedig mind a tapasztalatok, 
mind a szöveg tekintetében. Kapcsolatba kerül a 
szöveg és az élet, a kinyilatkoztatás és a min
dennapok világa. 

EltérŐ lehetŐségek a 4.a/-bl fordulóhoz : a szö
veg elolvasása, majd csend, utána megbeszélés; 
elolvasá s után rögtön megbeszélés; szöveg
elemzŐ feldolgozás teológiailag képzett vezetŐvel 
(ld ... Zugange zur Bibel für Gruppen, 2.1"). 

5. A vezető összefoglalja a fŐ eredményeket, 
és következtetéseket vonunk le mindennapi éle
tünkre vonatkozóan. 

6. Záróima: Az imában Isten színe elŐtt még 
egyszer egészen személyesen sajátunkká tesz
szük új felismeréseinket. Ez a helye a közös és 
egymásért való hálaadásnak és kéréseknek is. 

7. Esetleg további baráti együttlét. 

BI Értékelés 

al Előnyök: A leírt módszer rugalmas, és tetszés szerint fej
leszthetŐ vagy szűkíthetŐ. Megfelelő súllyal érvényesülnek a ta
pasztalat elemei és a szöveg elemzése. 

bl Hátrányok: Ez a módszer több elŐkészületet és nagyobb 
tapasztalato t igényel, mint a .. hétlépés" vagy a ,.blúdes" módszer 
(témafelvetŐ ráhangolás a vezető részéről, szövegfeldolgozás 
elŐkészítése, a megbeszélés vezetése és a legfontosabb tanulsá 
gok összefoglalása). 

Fennáll annak a veszélye, hogy a résztvevŐk minden gondolat 
felvetését a vezetŐnek engedik át és csupán helyeselnek vagy 
hallgatnak. Ezért a vezető ügyeljen arra, hogy a csoporttagok ne 
csak a vezetŐ gondolataihoz, hanem közvetlenül egymás meg
nyilatkozásaihoz is kapcsolódjanak. 
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Bibliaiskola 

trő Ige 

BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

ELSŐ ŐRA: KALÁSZSZEDÉS SZOMBATON 

AI Alapgondolat 

l. óra 

A tanítványok a kalászszedéssel megszegik a szombati nyugalom 
törvényét. A farizeusok természetesen Jézust, a mestert vonják 
kérdőre a tanítványok cselekedete miatt. Hogy merik az isteni előí
rást megszegni? Jézus az ószövetségi példára hivatkozik, amikor 
Dávid és katonái szintén megszegték az előírásokat. A közmondás
ban ma ezt egyszerűen úgy fogalmazzuk meg: ,,a szükség törvényt 
bont". 

De itt nem csupán erről van szó. Erre a vers zárómondata utal: 
,,Az Emberfia ura a szombatnak is." Márk evangélista három sza
bályvitát szed itt csokorba. Az első a ,,Jézus tanítványai és a böjt", a 
második a "Kalászszedés szombaton", és a harmadik a "Gyógyítás 
szombaton". Tudatos fokozást láthatunk a történetek között, egyre 
súlyosabb a vétség: a harmadik történetben maga Jézus az, aki 
akár halállal is büntethető törvényszegést követ el. 

Vajon miért tér el Jézus a szokásoktól, miért teszi túl magát az 
előírásokon, a renden, amelyet Isten tekintélye hozott létre? A há
rom elbeszéléssel az evangélista arra akar rávilágítani, hogy Jézus 
személyében megkezdődött Isten uralma, melynek elérkezté
vel a régi szabályok, a régi rend nem érvényes többé. Nem el
vont érveléssel tárja ezt elénk, hanem Jézus cselekedein keresztül. 

l 



l. óra Bibllaiskola 

BI Szöveg: Mk 2,23-28 

-Egy szombaton vetésen vitt keresztül az útja. Tanítvá
nyai útközben tépdesték a kalászt. Erre a farizeusok meg
szólították: ,,Nézd, olyat tesznek szombaton, amilyet nem 
szabad." -De ő megfelelt nekik: "Sose olvast átok, mit csi
nált Dávid, amikor ínséget szenvedett, és társaival együtt 
éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába és 
megette -a szent kenyereket, amelyeket csak a papoknak 
volt szab.ad megenniük, s adott a társainak is." Aztán hoz
záfűzte: ,,A szombat van az emberért, nem az ember a 
szombatért. Az Emberfia ura a szombatnak is." 

CI ÓRAVÁZLAT 

Énektanulás: Salóm haverím 

A szöve~ Mk 2,23-28 
Az óravezető felolvassa a szent

írási verset, a résztvevők saját 
Szentírásukban követik a szöve
get. 

Feladatok: 
a. A szereplő személyek kikere

sése a szövegből és csoportosítá
sa: 

2 

hallás u tán, 
énekszöveg a 
táblán 

csoportos meg
beszélés, egy 
felíró írja a 
táblára 

csoportos meg
beszélés, egy 
felíró írja a 
táblára 

10 perc 
tábla, kréta 

40 perc 
tábla, kréta, 
vagy nagy 
méretú pa
pír és rosti
rón 

tábla, kréta 
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b. A szöveg felépítése: 

1 Tett, amely áthágja a sza
bályt. 

2. A farizeusok kérdőre vonják 
Jézust. 

3. Jézus magyarázata: egy 
ószövetségi történettel igazolja a 
tanítványokat. 

4. Önmagáról nyilatkoztat ki: 
,,Az Emberfia ura a szombatnak 
is." Ez az utóbbi mondat eredeti
leg beilleszkedett a szövegbe: ,,Az 
ember ura a szombatnak". Az 
evangéliumi hagyomány vonat
koztatta Jézusra. 

c. A szöveg műfaja: szabályvita. 
A szombati nyugalmat megszegő 
39 féle emberi tevékenység felso
rolása. 

d. A szövegkörnyezet tanul
mányozása: Mk 2,18-22; Mk 3,1-
6. A szentíró 3 szabályvitát szed 
csokorba. Drámai fokozás: az 
utolsó a legsúlyosabb, a feldühö
dött farizeusok Jézus vesztét ke
resik. 

e. A szombat-törvény A szom
bat a hét utolsó napja, ősidőktől 
fogva szent a zsidók számára, 
minden időben az egyik legfonto
sabb parancs: Kiv 20,8 

1. Néhány törvény felsorolása, 
melynek megszegése halálbünte
téssei sújtható: 

* gyilkosság Kiv 21,12 
* szüleit nem tiszteli, megüti 
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a vezető közlé
se, egyéni jegy
zetelés 

a vezető közlé
se, egyéni jegy
zetelés 

a vezető közlé
se, egyéni jegy
zetelés 

l. óra 

a vezető közlé- 40 perc 
se, egyéni jegy-
zeteléS 



l. óra 

* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

Kiv 21,15 
emberrablás Kiv 21,15 
jóslás, halottIátás Kiv 22,17 
bálványimádás Kiv 22,17 
visszaélés a szent olajjal 
Kiv 30,33 
visszaélés a szent illatszer
rel Kiv 30,38 
a szombati nyugalom meg
szegése Kiv 31,14 
tisztátalan ember eszik az 
áldozati húsból Lev 7,21 
aki vért eszik Lev 7,27 
aki a házasélet tisztasága 
ellen vét Lev 20,8 
az álpróféta MTörv 13,6 
a megtévedt fiú MTörv 
21,18 

2. A hetes szám, mint visszaté
rő motívum: 

a hetedik nap a nyugalom nap
ja Kiv 20,8 

a hetedik hónap első napja a 
nyugalom napja Lev 23,23 

a hetedik év, a szombatév, a 
nyugalom éve Lev 25,1; MTörv 
15,1 

A hétszer-hetedik év, a Jubile
um éve Lev 25,8 

A szombati nyugalomra vonat
kozó szentírási helyek: Kiv 20,8; 
Kiv 31,12; Kiv 35,1; Lev 23,3; 
MTörv 5,12; Szám 28,9; Iz 58,13; 
Jer 17,19; 1 Makk 2,32 

A szombat megülése: Szám 
28,9 

4 

a vezető közlé
se 
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Rabbik mondásai a szombatról a vezető közlése 

A Berésit Rabbában található 
példázat és a szombat-tisztelő Jó-
zsef története 

f. A keresztények számára a 
vasárnap a hetedik, az ünnepnap. 
Vélemények ismertetése a vasár
napi misén való résztvételről: 

1. ,,Húszezer katolikus lakik a 
plébániám területén. Elég sokan 
eljönnek vasárnap misére, de 
nem ismerik, nem köszöntik egy
mást." 

2. ,,A mise nem jelent nekem 
semmit, mindig ugyanazok az 
imák, ugyanazok az énekek." 

3. ,,A családból csak én megyek 
alkalomadtán a misére. De otthon 
is tudok imádkozni." 

4. ,,A mi papunk olyan érthetet
len dolgokat prédikál. Alig értek 
valamit abból, amit beszél. Nem 
szeretek misére menni." 

Gondolkodjunk el azon, hogy 
mit jelent számomra a szentmise? 
g. Néhány percnyi csend után a 
résztvevők közös imában osztják 
meg egymással az előző témával 
kapcsolatban gondolataikat. Ha 
valakinek mégsem menne ez a té
ma, alternatívaként írjuk fel a 
táblára a Ludwig Trojan verset. 

Befejező ének: Salom haverím 
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egyéni, írásban 

csendes, egyéni 
elmélkedés 
után, kötetlen, 
spontán egyéni 
megnyilatkozá 
sok 

(ld. füzetünk 
hátlapján) 

b perc 

10 perc pa
pír és toll 

15 perc lám
paoltás, 
gyertya, gyu
fa 
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D/Segédanyag 

A SZOMBAT 

A hét utolsó napja, a szombat ősidőktől fogva szent a zsi
dók számára. Izrael minden időben az egyik legfontosabb pa
rancsnak tartotta a szombat megszentelésének előírását (Kiv 
20,8-11; MTörv 5,12-13). Mivel ilyen fontosnak tartották, az 
idők folyamán kiegészítő rendelkezésekkel igyekeztek ponto
san meghatározni a tartalmát, és biztosítani a betartását. 
Maga a törvény tilt ezen a napon minden munkavégzést, 
hogy ez a nap szabad maradjon a pihenés és az ünneplés szá
mára. Jézus idejére a hagyomány már pontosan meghatároz
ta, melyek azok a tevékenységek, amelyek által az ember 
megszegi a szombat nyugalmát. 39 féle munkát soroltak fel, 
amelyet tilos volt végezni szombaton, köztük a vetést, szán
tást, aratást, dagasztás t, sütést, állatok leölését, vágást, épí
tést, tűzgyújtást, oldozást (csomó). A zsidók szemében Isten 
parancsának megtartása nem magánügy, hanem Isten népé
nek közösségi érdeke, ezért a szombat megszegését társada
lomellenes bűnnek tekintették, amely aláássa a nép egységét. 

A szombat-törvényt teológailag a következőkkel támasztot
ták alá: 

1. A szombat a teremtés befejezésének ünnepe. Mivel az el
ső teremtéstörténet (Ter 1,1-2.4) szerint Isten hat nap alatt 
elvégezte a teremtés művét és a hetedik napon megpihent, az 
embernek is ilyen ritmusban kell élnie. Aki megtartja a 
szombatot, Isten nyugalmában részesedik (Kiv 20,11). 

2. A szombat emlékezés az Egyiptomból való szabadulásra 
is (MTörv 5,15). Ezt nem emberi erőfeszítés hozta létre, ha
nem Isten közbejötte valósította meg. Ezzel alapította, szaba
dította meg Izraelt és örök időkre egybe fogta. A szombatnak 
kell Isten ezen nagy ajándékát emlékezetben megtartania, 
megjelenítenie és ünnepelnie. Meg is kell a szombatot tarta
nia mindenkinek: az egész családnak, a szolgáknak, sőt az ál
latoknak is, hogy a szombati nyugalom által minden 
teremtmény megérezzen valamit Isten szabadításából. 
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RABBIK MONDÁSAI A SZOMBATRÓL 

l) R. Hillél: Szombaton betegeket kell látogatni és a szenvedő
ket megvigasztalni. 

l) R. Sammai: Betegeket látogatni és szenvedőket vigasztalni 
szombaton tilos. 

'Íi' Jézus: A szombat van az emberért, és nem .az ember a szom
batért. 

l) R. Ismael: Szombaton szabad életet menteni, mert az önvé
delemből való vérontás is előbbre való a szombatnál. 

l) R. Nathan: Egy ember életét szombaton is meg kell mente
nünk. Akkor ő még sok szombatot megtarthat. 

l) R. Simon: A szombat neked adatott, nem pedig te vagy a 
szombatnak kiszolgáltatva. 

l) R. Jose: Vannak szombatok, melyeken az embernek pihennie 
kell, és vannak szombatok, amelyken nem kell pihennie. 

J I r· r I J·I r SJ 
sa- 16m, sa- 16m, le- hit- ra- 6t, 

J I J D J j I J. n I J. II 
le- hit- ra- 6t, sa- 16m, sa- 16m! 

Béke [veletek], testvérek, béke, testvérek 
Béke, béke, a viszontlátásra! 
A viszontlátásra, béke, béke! 
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l. óra BibHaiskola 

EGY RÖVID PÉLDABESZÉD, 
amely a Teremtés könyvéhez írt régi zsidó magyarázatban (Beré

sit Raba) található, jól szemlélteti, hogy milyen szerepet tulajdoní
tott a zsidóság a szombatnak. ,,Egy király előkészítette a szobát 
a mennyasszonya számára. Kimeszeltette, kifestette, gazda
gon berendezte. M,i hiányzott még? A mennyasszony, hogyel
jöjjön a szobába. Igy volt ez a szombattal is, amely a teremtés 
hat napja után még hiányzott a világból, hogy tökéletes le
gyen." 

A szombat-tisztelő József 

Józsefnek, aki nagyon komolyan vette a szombati előírásokat,volt egy jó
módú pogány szomszédja. Egyszer ezt ajóslatot kapta: "Minden vagyonodat 
a szombat-tisztelő József fogja felélni." Nagyon aggódott emiatt. Végül el
adta mindenét, vett egy drágagyöngyöt, és elrejtette a sapkájába. De egyszer, 
amikor átkelt a folyón, egy erős széllökés elvitte a sapkáját, bele a vízbe. A 
gyöngyöt elnyelte egy hal. A halat megfogták a halászok, és röviddel szom
bat beállta előtt elvitték a piacra. Közben kiáltoztak: "Ki jön még vásárol
ni?" Valaki azt mondta nekik: "Menjetek, vigyétek el a szombat-tisztelő 
Józsefnek. Ó vásárolni szokott ilyenkor, hogy azután senki kísértésb e ne es
sék, ne tegyen tiltott dolgot, ne vásároljon szombaton. " El is vitték hozzá, Iá
nálták neki. Megvette, felbontotta - és megtalálta a gyöngyöt. Tizenhárom 
mérő aranydénárért adta el. Később egyszer megszólÚotta őt egy aggastyán: 
"Aki kölcsönad a szombatnak, a szombat bizton megfizeti" - mondta neki. 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában kisér
leti bibliaórákat tartunk minden hónap első és második hétfőjén 
5 órakor. Az itt megtartott bibliaórák anyagát folyamatosan köz
readjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. 

Jelen füzetünk az első óra anyagát tartalmazza. 
A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyel

mébe, abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitok
tató számára segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1993. Húsvét 
Szeretettel: Midling Andrea, Pantó Eszter, Vágvölgyi Éva 

óravezetők; Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Csendes percek 

Húsvéti hit 
Ó, ha teljes, minden mást le

győző húsvéti hitem lenne! Akkor 
érezném, hogy egyáltalán nem esem 
el,ha feladom is a magamért és kül
detésem sikeréért való görcsösen 
szorító belső aggódást, s egyáltalán 
nem esem kétségbe, ha magamban 
és erőmben végképp kételkedem is. 
Akkor hirtelen csodaszerűen, 

amelynek naponta újra meg kell 
történnie - észrevenném, hogy Ó nálam van. Ó, a Feltámadott. 
Akkor a tudatára ébrednék annak, hogy Ót nem az égben kell 
keresnem, mert bennem él és bennem éli meg az Atyához való 
hazatértét. Akkor megtapasztalnám, hogy én nem eléggé élek 
szívem már átalakult belsejéből (bár megtehetném), hogy én va
gyok távol magamtól, nem Ó. Bárcsak megvolna a teljes húsvéti 
hitem! 

És miért ne volna meg? Megvan, hiszen kegyelme bennem 
van, mert megkereszteltek és felszenteltek. A keresztségben Ve
le együtt meghaltam és feltámadtam. A szentelésben Szentlelkét 
fogadtam magamba, hogy Húsvét győzelm ét szóban és tettben 
szétsugározzam az Ó világába. Ezért nekifogok, hogy ezt a hitet 
éljem. [Karl Rahner) 

Talán jó, hogy nem könnyű hinnünk Húsvétban! Tényleg 
szinte hihetetlen, furcsa és valóban nem természetes, nem ma
gától értetődő . Ha azonban hisszük, - sőt, ha csupán azt tudjuk 
mondani: .. Hiszek Uram, segíts a hitetlenségemen!" - akkor 
mintha egy áthághatatlan falú börtönben egyszerre kapu nyíl
nék egy tágas, szabad és csodaszép országba. 

Krisztus feltámadása nem egy esemény a sok közül:ezzel 
az eseménnyel valami egészen új kezdődőtt. Új teremtés! Olyan 
jelentőségű, mint a világ teremtése! [Theo Gunkel) 
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Emmausz 

"Mikor asztalhoz ültek, kenyeret vett kezébe, megáldotta , 
megtörte és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük és f6l
ismerték" (Lk 24,30-31) . 

Elveszítették hitüket és feladták reményüket, halottként 
mentek az Élővel, holtakként magával az Élettel. Az Élet ment 
velük. De szívükben még nem újult meg az élet. 

Ha azt akarod, hogy életed legyen, tégy úgy, amint ők tet
tek, az Úr felismerésére: befogadták, mint vendéget. Úgy lát
szott, mintha az Úr tovább akarna menni, ők azonban 
visszatartották, s amikor a faluhoz értek, ahová tartottak, "ma
rasztalták: Maradj velünk, kérték, mert esteledik és már leme
nőben van a nap." Ha fel akarod ismerni az Üdvözítőt, fogadd 
be a vendéget. [Szent Ágoston) * Isten szereti az embereket! Ez az a legegyszerűbb és 
megrendítő hír, amelyért az Egyház az emberekkel szemben fe
lelős. Íme, ez az, amelyet a hívők életükkel és szavukkal fenn
hangon hirdetnek és kell hirdetniük: Isten szeret téged! 
Krisztus miattad jött! Krisztus számodra is út, igazság és élet" 
(Jn 14,6). [II. János Pál: Christifideles laici, 34.) 

A Szentírás igazsága 
j\ Szentirás soha nem hazudhat vagy nem tévedhet. Kijelentései 

feltétlenül és sérthetetlenül igazak. Soha nem tévedhet, csak a magya
rázói képesek különféleképpen tévedni, mert sok helyen nem csupán 
alkalmas a közvetlen, szó szerinti értelemtől eltérő magyarázatra, ha
nem igényli is azt. 

A Szentírás és a természet, mind a kettő az isteni Igéből ered; az 
előbbi a Szentlélek sugallata, az utóbbi az isteni parancsok teljesítője . 

Azonban el kell ismerni a következőket : egyrészt a Biblia, hogy alkal
mazkodjék a nagy tömegek felfogóképességéhez, sok olyat mond, ami 
látszólag, ha megállunk a tulajdonképpeni szó szerinti értelemnél, el
tér az abszolut igazságtól; másrészt viszont a természet kérlelhetetlen 
és változatlan és semmit nem törődik azzal, hogy rejtett működési 
módja hozzáférhető-e az emberi felfogóképesség számára vagy sem . 
[Galileo Galilei] 
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Kérdezz . felelek 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 

lŐJ Jll(f.ráésef;[e e66en a számunR§an 
1(ocsis Imre egri. 6ibfi/(us tanár váiaszo{ 

~ Kérdés: Úgy érzem, nem egészen értjük Jézusnak pl. Lk 20,37-38-ban 

I 
leírt érvelését, holott az a hallgatókat teljesen meggyőzte (Id. Mt 22,33; 
Mk 12,28; Lk 20,39-40) . Miért nem lehet lsten szavait "a meghalt ősök 
által [azok életében] is imádott Isten"-nek érteni? 

Válasz: Ha az ószövetségi idézetet (Kiv 3,6) kizárólag önma
gában nézzük, akkor a kérdésben említett módon is értelmez
hetjük azt. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy Jézus nem 
olyan szövegmagyarázatot ad itt, mint al1).ilyen manapság a fő
iskolai előadásokon vagy a bibliaorákon szokásban van . Ervelé
sét csak úgy érthetjük meg, ha szem előtt tartjuk azt a konkrét 
helyzetet, amelyben az ószövetségi mondatot idézi és értelmezi. 

Az epizód elején (20,27-28) azt olvassuk, hogy néhány szad
duceus jön Jézushoz és kérdést tesz fel neki . A szadduceusok 
párt ja politikai és vallási csoportosulás volt, amelynek tagjai fő
leg főpapi családokból kerültek ki. Csak a Tórát (Törvényt) fo
gadták el isteni eredetű és mértékadó iratnalc, míg a többi 
bibliai könyvet, beleértve a prófétákat is, lebecsülték. Emellett 
tagadták a halottak föltámadását, valamint az angyalok és más 
szellemi lények létezését. A feltámadás tagadása összefügg a Tó
ra kizárólagosításával. Mivel a Törvény kifejezetten nem e mlíti a 
halottak feltámadását, ezért nem láttak semmi alapot annak az 
elfogadására. 

Az evangéliumi jelenetben szereplő szadduceusok é ppen a 
feltámadás lehete tlenségét kívánják J ézus előtt bizonyítani, 
mégpedig úgy, hogy a Törvény egyik előírásával érvelnek. Ha 
nem szadduceusokkal állt volna szemben , akkor J ézus elég 
könnyen igazolhatta volna a feltámadás tanát, hiszen az a ké 
sőbb keletkezett ószövetségi könyvekben egyértelmű megfogal
mazást nyert (vö. Iz 26,19; Dán 12,1 -3 .13). A szadduceusok 
előtt azonban kizárólag csak a Törvényre utalhatott. Ezért vá
lasztja ki az égő csipkebokorról szóló jelenet azon mondatát, 
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ahol Isten Ábrahám , Izsák és Jákob Istenének nevezi magát. 
Majd utal arra az ószövetségi alapelvre, amelyet a szadduceu 
sok is elfogad tak , mely szerint Isten kizárólag az élők Istene és 
nem a holtaké. Ez annyit jelent, hogy Isten csak az élőkkel törő
dik, és csak az élőkkellétesít közösséget. A halottak ezzel szem
ben teljesen kiesnek érdeklődési köréből , róluk nem emlékezik 
meg többé. Márpedig - ez Jézus érvelésének a lényege, - ha Is
ten figyelme csak az élőkre irányul, akkor az ősatyáknak is él
niük kell, különben Isten nem nevezhetné magát az ő 

Isten üknek. 
Az előbbi megfontolásokat figyelembe véve azt mondhatjuk , 

hogy Jézus a szadduceusok gondolkodásához igazodva érvelt, s 
feleletét ezért kellett a kérdést föltevő szadduceusoknak is elfo
gadniok. 

~ Kérdés: Mire utal: "Föleszik az özvegyek házát" (Lk 20,47; hasonlóan 
I Mk 12,40)? 

VaJ.asz: A mondat azokra a visszaélésekre utal , amelyek által 
az írástudók, akik jogi szakértőknek számítottak és az özvegyek 
hivatalos "ügyvédei" voltak, különleges haszonra tettek szert. A 
törvényes segítségért általában magas fizetséget kértek, vagy 
pedig a támogatás fejében az özvegyek javain élősködtek. Ilyen 
jellegű visszaélésekre az egyik zsidó apokríf irat is utal (vö. Mó
zes Mennybemenetele 7 ,6) . 

~ Kérdés: Miért írja Szent Lukács evangéliuma, hogy Jézus elfogására 
I "főpapok" is kivonultak (Lk 22,52)? 

Válasz: Márk párhuzamos helyén (14,43) azt olvassuk, hogy 
Jézus elfogatására a főpapok, írástudók és a vének (vagyis a fő 

tanács tagjai) adnak megbízatást egy fegyveres csapatnak. Te
hát ők kezdeményezik a letartóztatást, de annak kivitelezésében 
nem vesznek közvetlenül részt. Lukács viszont úgy mutatja be 
az elfogatás t, mintha annál a nép vezetői is jelen lettek volna. 
Ebben a módosításban nem történelmi, hanem teológiai tanító 
szándék vezeti. Azt akarja kihangsúlyozni, hogy Jézus igazság
talan letartóztatásáért a vezetők felelősek. Ezért Jézus szemre
hányó szavai is, melyek az elfogáskor elhangzanak (22,52-53), 
elsősorban nekik szólnak, s csak másodlagosan a fegyveres 
csapatnak. 
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Gyürki László 

JÉZUS EGY POGÁNY SZENTÉLYBEN 
GYÓGYÍT 

Közel a Szent István kapuhoz és a templomtérhez találha
tók Jeruzsálemben a fehér atyák udvarán annak a fürdőtónak 
a maradványai, romjai, ahol Jézus a 38 év óta beteg embert 
meggyógyította (Jn 5,1-9). Az ásatások első látásra eléggé átte
kinthetetlenek, de tüzetesebb vizsgálat után egyre jobban meg
világítják Jézus csodáját. 

A Betezda nevű új negyedben, amely a Templomtól észak
ra terült el, egy völgy h úzódott. Ebben a völgyben két medencét 
alakítottak ki a Templom VÍzellátására. Ezektől keletre számos 
barlang található, amelyek egy központi barlang körül fürdés 
céljára szolgáltak. Szent János evangéliuma utal arra, hogy Jé
zus idejében ehhez a fürdőhöz gyógyító hagyomány fűződött. Az 
ásatások során számos tágas építmény és sok pénzlelet került 
elő, amely mind azt bizonyítja, hogy ezt a helyet sokan látogat
ták. Az evangélium szerint is sok beteg feküdt ott, s nagy tömeg 
jött össze. A második zsidó felkelés (Bar Kochba) leverése u tán 
a régi épületekre egy gyógyító isten - talán Szerapisz - tiszteleté
re templom épült. Ebben az időben, amikor Jeruzsálemből Aelia 
Capitolina néven pogány város lett, nagyon látogatott volt ez a 
hely. Az elökerült fogadalmi tárgyakból ls megállapítható, hogy 
gyógyító fürdő volt itt a gyógyító istenség tiszteletét ápoló kul
tusszal. 

Amikor a keresztények a legnehezebb idők u tán nagyobb 
szabadságot kaptak, nem tűrhették a szent városban ezt a po
gány szentélyt. A bizánci korban nagy bazilikát emeltek itt az 
evangéliumi csoda emlékére. Ez volt az ötödik legnagyobb bazi
lika Jeruzsálemben, amely az 5 . század elején épülhetett. 

A perzsák 614-ben teljesen lerombolták a templomot. d e 
Modesztusz pátriárka újjáépítette. Szofróniosz pátriárka (634-
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638) beszél a .legtisztább Is ten any jának helyreállított templo
máról". Egy hagyomány ugyanis ezen a helyen tisztelte szent 
Joakim és szent Anna házát és a Boldogságos Szűz születési 
helyét. Ennek fellelhető történelmi alapja nincs, a hagyomány 
egyedül a 2. századból származó apokríf .. Jakab ősevangélium"
ra támaszkodik. 

A perzsák után helyreállított temp
lomot valószínűleg Hakim kalifa (1008-
1020) romboltatta le a többi szentföldi 
templommal együtt, mert a keresztesek 
1099-ben csak romokat találtak ezen a 
helyen. Kibontották a medencét, és lép
csőket vágtak hozzá, majd kápolnát épí
tettek föléje. Később férfi kolostort 
építettek ide és Szent Anna templomát. 
Ennek altemplomában tisztelik ma Má
ria születési helyét. Az ásatások során 
előkerültek az egyes létesítmények ma
radványai: a Jézus idejéből való gyógyí
tó fürdő, az Aelia Capitolina korában 
épült kultuszhely, a bizánci templom, a 
keresztesek szentélye, majd a romok 
fölé épült arab házak. 

Az előkerült leletek jól megvilágítják az evangéliumi elbe
szélést. Először is megerősítik a hagyományos elhelyezést a »ké t 
medence« mellett. De megvilágítják az evangéliumi szöveg törté
netét és hitelességét is. Szent János evangéliuma egy népi ha
gyományt iktatott a szövegbe: az itt történő gyógyulásokat "az 
Ur angyalának" tulajdonították. A víz megmozdulása és az an
gyal leszállása népi kifejezései a gyógyító istenség közbejötté
nek. Jézus ezen a helyen gyógyította meg a bénát. Ezek után 
jobban megértjük az evangéliumi elbeszélés keretét a gyógyító 
vizeknél. 

Két nehézséget azonban meg kell oldani. Az egyik: az »öt 
csarnok« nem került elő az ásatások során . Nagyon is valószí
nű, hogy a sok pusztítás során tüntek el, esetleg teljesen el
pusztultak. Lehet, hogy nyomai sem maradtak. A másik 
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probléma: hogyan tűrték meg 
a zsidók a pogány szentélyt a 
Tem plom mellett? Erre azt le
het válaszolni, hogy ez a po
gány szentély akkor még a 
városon kívül vol t - egy római 
kaszárnya, az Antónia erőd 

mellett. Archeológiai bizo
nyítékunk van arra vonatko
zólag, hogy római katonák 
Kr. u . 135 (Bar Koch ba láza
dása) előtt is tiszteltek Jeru
zsálemben gyógyító isteneket. 
A zsidók szemében ez nem 
volt szorosan vett szentély ki-
fejezetten pogány jelleggel. A 
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hivatalos körök gyanakvása nyilvánvaló volt ugyan a gyógyító 
kultuszokkal szemben , de ezek annyira mélyen gyökereztek a 
keleti ember lelkében, hogy gyökeresen nem lehetett azokat ki
irtani. Eltűrték ezeket a gyakorlatokat, és igyekeztek ortodox 
kereteket adni nekik, mint a mi esetünkben: a gyógyítást an
gyal művelte . Ezenkívül Jeruzsálem lakossága sokkal kevertebb 
volt, mint sokszor gondoljuk. 

A zsidó vallás hivatott tekintélyei őrköd tek ugyan a nép or
todoxiája fölött, de ők maguk is megoszlottak. Az is nyilvánvaló , 
hogy a farizeusok csak Jeruzsálem pusztulása - Kr.u . 70 - után 
lettek a zsidó nép egyedüli vezetői. A felsőbb köröket, amint ezt 
az újabb tanulmányok bizonyítják, jobban átjárta a görög kul
túra és gyakorlat, mint eddig gondoltuk. A lakosság nagyobb 
része a kisemberek közül került ki, akik megvetették a vallási 
elitet (a maguk részéről azok is lenézték őket, mert nem éltek a 
Törvény szerint). Az egyszerű nép hozzájuk képest sokkal na
gyobb szabadsággal kezelte a mózesi Törvény komplikált előírá
sait, hiszen ezeket maradéktalanul úgysem tudta megtartani. 
Így az egyszerű emberek sokkal inkább befolyása alá kerültek 
az idegen hatásoknak. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 
számos pogány kereskedő és katona élt a Heródes korabeli Je-
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ruzsálemben . A nagy ünnepekre pedig az egész világról jöttek 
zarándokok, akik hazájukban szintén nem vonhatták ki magu
kat teljesen a pogány hatások alól. Ez a tömeg szívesen látogat
ta a »Juhfürdő« gyógyító vizeit. 

Ebben a társadalmi és vallási összefüggésben kapja meg 
az evangéliumi csoda a maga jelentőségét. Először is aláhúzza 
Jézus bátorságát, aki szóbaállt a szamariai asszonnyal, a bűnö
sökkel és a vámosokkal. Jézus most is egy olyan helyen gyógyít, 
amelynek ortodoxiája nagyon is kétséges. Ezenkívül úgy mutat
ja be magát, mint egyedül igaz Istent, s ezáltal szembefordul a 
hamis megváltó istenekkel, akiknek kultusza nagy akadály volt 
a születő egyház számára. Jézus úgy mutatkozik be, mint 
egyetlen üdvözítő, egyetlen gyógyító, az élet egyetlen ura. 

Végül ebben az összefüggésben még világosabb kapcsolat 
van a csodaelbeszélés és az utána következő hosszú beszéd kö
zött. Nem lehet csak a szombatra összpontosítani. A szemita 
ember számára a betegség a halál jele. Az illető beteg ember va
lójában már halott, csupán némi haladékot kapott. Ha Jézus 
meggyógyítja ezt az embert, csak azért teheti, mert egy az 
Atyával (19-20.v.): ,.Amint az Atya halottakat támaszt fól és kelt 
életre, úgy a Fiú is életre kelti, akit akar ." Ez az élet nemcsak a 
test élete, sokkal inkább az örök élet: akik hisznek a Fiúban , 
nem halnak meg többé, hanem átmennek a halálból az életre 
(24-30. v.). A beszéd utolsó részében Jézus több tanúbizonysá
got is felsorol, amelyekkel megerősíti küldetésének hitelességét. 
"Maguk a tettek, amelyeket végbeviszek, tanúskodnak rólam , 
hogy az Atya küldött engem" (36) . 

.. Ti azonban nem akartok hozzám jönni, hogy életetek le
gyen"(40. v.). Talán az volt a béna bűne , hogy a hamis istenek
től várt gyógyulást, és nem bízott az Úrban. Ebben a 
perspektivában megértjük a keresztség jelentőségét , amelyet ez 
a szöveg fejtett ki az ősegyházban : a keresztség vize az a víz, 
amely életet ad. 

Jézus kiszorítja a régi pogány isteneket és elfoglalja azok 
helyét. A keresztény kultusz a régi szentélye kre épül: a Boldog
ságos Szűz temploma is egy ré-gi gyógyító szentély romjain áll. 
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Verbényi István 

A KERESZTVÍZ MEGÁLDÁSA 
HÚSVÉT VIGILIÁJÁN 

Az Egyház húsvéti ünnepléséhez kezdettől fogva 
szorosan hozzátartozott a keresztség kiszolgáltatása. En
nek alapja szent Pálnál található (Róm 6,3-5), aki kereszt
ségünkről úgy beszél, hogy általa eltemetkeztünk 
Krisztusban és általa támadtunk az új életre. Ezt a gondo
latot, teológiát bőségesen kifejtik és magyarázzák a misz
tagógikus (keresztség utáni) 
katekéziseikben Jeruzsálemi 
szent Cirill (+387), Nazianzoszi 
szent Gergely (+390) és szent 
Ambrus (+397). A 2. század írói 
még nem emIítik a keresztséggel 
kapcsolatban a Vörös tengeren 
való átkelést, de szent Pálra hi
vatkozva (Ef 5,25-27) a jegyes
ség fürdője az, mely megtisztít és megszentel. A Krisztus oldalából kifolyó 
vér és víz (Jn 19,34) szimbolizálja a megtisztulás fürdőjét. Elmondhatjuk, 
hogy a 2. századi katekézis szerint a keresztség "húsvéti szentség", mivel 
"Krisztus szenvedésének szentsége". Húsvéti jellege még jobban kialakul a 4. 
századra, amikor az egyházatyák már "a húsvéti szentségről" beszélnek. Ter
tullianus (+220), Nagy szent Vazul (+379) és nyugaton szent Ágoston (+430) 
képviseli erőteljesen ezt a tanítást. Nem szabad elfeledkezni a legrégibb ka
tekézisek keresztség-vértanúság kapcsolatáról sem, melynek lényeges meg
fogalmazása lesz a "két keresztség", a "víz-" és a "vér"-keresztsége 
(Tertullianus). 

A keresztelésre használt víz előzetes megáldása a kezdeti időszakban 
nem volt. A Tizenkét apostol tanítása c. irat ("Didakhé", 2. sz.) "élő víz" 
használatáról beszél. A Zsidókhoz írt levél (10,22) "tiszta víz"-en feltételez
hetően valamilyen áldást, imát ért. Szent Ambrus Milánóban megszentelte a 
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vizet, de az áldás szövegét nem ismeIjük. A 4.-5. századig folyamatosan ki
alakult a víz megáldásának gyakorlata. Ennek kettős célja volt: a gonosz ha
talmának megtörése és a Szentlélek megszentelő erejének kiáradása az 
újjászületés vizére. 

A Sacramentarium Gelasianum (8. sz.) két megszentelő imát közöl: az 
egyiket Húsvét éjszakáján, a másikat beteg katekumenek megkeresztelésekor 
hasznáIták. Ez az ima az évszázadok folyamán bővült, új elemek kerültek be
le (pl. krizma és a keresztelendők olajának beöntése, a húsvéti gyertya beme
rítése). III. Pál pápa (1534-49) a perui misszionáriusoknak adott engedélyt 
egy egész rövid szentelési imádság használatára. A ma használt szöveg fő vo
násaiban az 1955-ben megújított nagyheti szertartásokban található. 

A ma használatos megáldás bevezetéseként a bibliai eseményeken ke
resztül magasztalja az üdvösség "csodálatos tetteit", amelyekben a keresztvíz 
által részesülünk. A Lélek már a teremtés kezdetén a vizek felett lebegett, 
hogy a víznek megszentelő erőt adjon. A vízözön által jelezte, hogya kereszt
ség véget vet a bűnnek és kezdetét veszi az erényes élet. A Vörös tenger vize 
a szabadulás jele, és Isten új népének létrejöttét jelzi. 

Jézusról, aki a keresztség kegyelmének kezdete és oka, így énekel az 
Egyház: "Szent Fiadra pedig, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett, le
szállott a Szentlélek ereje, majd midőn a kereszten függött, a vérrel együtt 01-
dalából víz fakadt, és feltámadása után tanítványainak parancsba adta: 
Menjetek az egész világra ... " 

Mindezek az üdvtörténeti események az első századok keresztelési taní
tásaiban jelen voltak, amint ezt írásunk elején láthattuk. Előkészítenek ben
nünket a Szentlélek hívására, hogy a keresztség vize mossa le az ősbűn 
szennyét és új életre szüless ünk általa . Hogy mindazok, akik alászállnak a ke
resztség vizébe, temetkezzenek el Krisztusban, hogy új életre i~ támadjanak. 
Ezt a befejező gondolatot még jobban kiemeli a húsvéti gyertya bemerítése a 
vízbe. 

A keresztvíz megáldása rövid időn belül végigvezet bennünket az üd-
- vösség történetén, érzékeltetve azt is, hogy milyen nagy ajándékban - az is

tengyermeki életben - részesültünk. Ennek hálatelt kifejezése az a fohász, 
melyet válaszként énekel a hívő közösség: "Ti, forrásvizek, áldjátok az Istent, 
dícséIjétek és magasztaljátok mindörökkön-örökké!" 
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Mustos Aladárné 

AZ UTOLSÓ VACSORA 
ÉS JÉZUS HALÁLÁNAK IDÓPONTJA 

A húsvétnak arámul pászcha, héberül peszah a neve. A kovászta
lan kenyér ünnepét az izraeliták a kánaániaktól vették át és összekap
csolták a húsvéttal. A Leviták könyve 23,5-8 verseiben ezt olvashatjuk: 
"Az első hónap 14. napján estefelé van az Úr pászkája, a hónap 15. 
napján pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe az Ur tiszteletére. Hét na
pon át kovásztalan kenyeret egyetek. Az első napon tartsatok ünnepi 
összejövetelt és ne végezzetek semmiféle szolgai munkát. Hét napon át 
mutassatok be áldozatot az Úrnak. A hetedik nap is a szent összejöve
tel napja, ne végezzetek semmiféle szolgai munkát." 

A zsidó időszámítás a Hold fényváltozásai szerinti, de a Nap ke
ringését is figyelembe vevő l u n i s z O l á r i s időszámítás. Minden 
hónap első napjának egybe kellett esnie a holdújulással. Hónapjaik te
hát felváltva 29 és 30 naposak voltak, mert a csillagászati holdhónap 
kb 29 és fél nap. Hogya Hold és a Nap járása közötti eltéréseket ki 
egyenlítsék, a 'szent év' 12. hónapja, az Adar hónap után minden har
madik évben szökőhónapot vezettek be, ez volt a második Adar hónap. 

A zsidó naptár két párhuzamosan futó évet tartalmaz, egyik a 
szent év, amely tavasszal, Niszán hónappal kezdődik ; a másik pedig a 
polgári év, amely ősszel, Tisri hónappal kezdődik. így a 'szent év' -ben 
Niszán hónap elseje volt a holdújulás napja, 15-e pedig a holdtölte; a 
Pászka ünnepe 14-én este kezdődőtt. Niszán hónap 13. és 14. napja kö
zé eső éjszakán az egész házat át kellett kutatni, nem maradt-e valahol 
kovásszal sült kenyér; a talált maradékot 14-én de 11 óráig lehetett el
fogyasztani, délben az összes többit el kellett égetni. Ha Niszán hónap 
15-e szombati napra esett, akkor az előtte való pénteki nap készületnap 
is volt Ca szombat előtti nap mindig készületnap). Jézus halálának évé
ben a Pászka ünnepe éppen szombatra esett; Jézus pénteken, a készü
letnapon halt meg. Az evangéliumokban sok problémát okozott a 
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szinoptikusok és a János szerinti evangélium eltérése a készületnapot 
illetően. 

A szinoptikusok a »Kovásztalan kenyerek ünnepe« elnevezést 
használják az utolsó vacsora napjának meghatározására (Mt 26,17; Mk 
14,12; Lk 22,7-9). János a vacsora idejével kapcsolatosan csak annyit 
ír, hogy közel volt már a húsvét ünnepe, de nem határozza meg ponto
san a napot. Jézus halálának napját pedig mind János (Jn 19,14; 19,31 ; 
19,42), mind a szinoptikusok (Mt 27,62; Mk 15,42-43; Lk 23,54) ké
születnapnak nevezik. Jézus szenvedéstörténetének szinoptikus leírásá
ból nyilvánvaló, hogy egyik este volt az utolsó vacsora, a következő 
nap délutánján pedig Jézus halála. Így a szinoptikusok a húsvét előtti 
második napot hívják a kovásztalan kenyér napjának, ez csütörtök, Ni
szán hónap 13-a; a pénteket pedig készületnapnak, ez Niszán hónap 
14-e. 

Ez az eltérés minden valószínűség szerint időszámításbeli kü
lönbségből ered. Mlle Jaubert francia kutató nő kutatásai alapján nagy
keddre teszi az utolsó vacsorát, minthogy előtte már ismeretessé váltak 
a kumráni kutatások, és napfényre került a kumráni időszámítás. Jau
bert a zsidó ünnnepek különböző naptárszámításainak alapos ismerője 
ezek alapján állítja tételét. A Szent István Társulat 1973. évi kiadású 
Bibliája is nagykeddre teszi az utolsó vacsora idejét. 

A mi időszámításunk szerint melyik napra esett Jézus halála? A 
négy evangélista állítása egybehangzó: Jézus pénteki napon halt meg, 
és ez a péntek a zsidók Húsvétja előtti nap volt. Lukács szerint a Ke
resztelő Tibériusz császár uralkodásának 15. évben lépett föl, ez az év
szám a Kr.e. 27-28.év. Kr. u. 28. májusában kezdett Jézus tanítani. Azt 
kell megnéznünk, hogy a 28. év után melyik évben esett szombatra a 
zsidók Húsvétja. Két ilyen év van, a Kr.u. 30. április 8-a és a Kr.u. 33. 
április 4-e. A Kr.u.33 évet nem vehetjük számításba, hiszen ez az év 
Jézus fellépése után az ötödik év volt, ilyen hosszú ideig nem tartott 
működése . Marad a Kr.u. 30. ápr.8. 

Jézus egy nappal ezelőtt, tehát Kr.u. 30. ápr. 7-én halt meg. Mint
hogy Jézus i.e. 7-ben született, így ekkor 6+30=36 éves volt. (A nulla
dik évet ugyanis kimaradt időszámításunkból) . 
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(jyere/(§záj az Istenrő( és a v i(ágró( 

David Heller, neves amerikai gyennek-pszichológus könyve német for
dításban 1991-ben jelent meg ("Sag mal, Heber Gott ... " Kinderbriefe an den 
Himmel, Goldmann Verlag), amelyben érdekes képet fest a gyenneki lélek 
Isten- és világszemléletéróJ. Ebből adunk közre néhányat. 

'l(eáves Istenem! ){zt líiszem, Jézus 

a 6arátom. 'Úgy tuáom, ne~á is ó a 
6arátoá, tehát 6aráto{ vrl!J!lun{min{ 

is. 'Engeáá meg, Mgy egyszer együtt 
játsz/íassunt ~Rgr mináenRj e{!wz

fiatná a játél(j.t és meg(átnánk:t, Rjne{ 

van tö66. Szeretette!: Ló'R,/ (7 éves) 

Istenem, fia f.egf@zef.e66 vízözön t 

60csájtasz a j öú{re, K;frf.e{ tefejonálj 

efótte. 'Iuáoá, én mináig jó vo{tam 

Várva vá1aszoáat: TE'lJ (12 éves) 

Monáá, óriásRgmputerref vag!! az 
ujjaááaf számofoá az em6ere~t itt 

a jöú{ön? l1ávözf.ette!: VILMoS 

(6 éves) 

'l(eáves Istenem! !Miért csa{ofy K;f
són tafá[taá jef az autót? 'l(üfön6en a 

zsiáól(gyorsa66an is effíagyfiattá/(fJO{

na 'Egyiptomot, és 'lJáviá is f@nye66en 
/(icsef.ezfíette vo{na (jó{iátot. 'Barát

nM: TE'1('ÉZ (9 éves) 

Istenem! Miért voftá{ annyira szi

gorú Jézussaf? ){z én papám is szigo

rú, tuáom, miCyen az. 9{em f.efíetnéte /( 

egy /(icsit ~ávese66eKJ 'M.JiÍ!J('l( (11 
éves) 

Jla van egy W iáóá, figyelj rám egy 
Rjcsit, Istenem. Szeretné/(monáani ne

~á valamit. 'Efóször is nagyon szépen 

f(gszönöm a 6ic.ajt, amit I(g.rácsonyra 

I(g.ptam. Másoászor is f(gszi a so/(fia

vat a téf.en. Jlarmaászor peáig: nem 

tuánáf egy Rjcsit tö66 szünetet aáni? 

Szia! .M-((j'É.LJl (9 éves) 
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'l(eáves Istenem! Jézus atyja! Mi

Cyen érzés a világ fegszupere66 papájá

nat fenni? 'Biztos nagyon sot 

ajánáé/(gt f:g.pftatsz a papát napján. 
Szeretette!: 'B'1('llC'E (10 éves) 

;U is/(gfá6an tanuftam, Mgy 'Ie a 

fíemyót is piffangóvá tuáoá vá!toztat

nL :Ha űyen ügyes va9!f, nem tuáná{ a 
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nóvéremnet segíteni? OCyan csúnya! 

'De neMgy szóg a szü!eimnet fiogy ír

tam '1{eKJá! 'Üáv! (j'E'1((jÓ (11 éves) 

'l(eáves Istenem! ;U em6eret min

áig csata pénzró{ 6eszéCnef:.:, 'l(üfönö

sen a TV-6en. :Aáj nekjt KJvese66et, 

Mgy ne fe9!fen oCyan fontos nekjf:.:, 'De 

ef ne áruCá, Mgy én monátam.. ZS'll -



ZSI (7 éves) 

Monáá Istenem, a 'Te gyeref;§iá is a 
,,'Tom és Jerry"-t nézit vasárnapon
/(tnt? 'Ilagy ministrUniut f;§[{ a misé
áen? 'Barátoá: TE'D (7 éves) 

Monáá Istenem, 'Te mennyit f;§re

se!? Jt papám azt monája, a !(sttes csa

torna riportere tö66et f;§res, mint 'Te. 
Miért nem f;g.psz jizetésemefést? Szór
ni jogot az éráe!(sá6en: JJ'I2(SI (11 
éves) 

Monáá Istenem, miért !(srr a fányo

f;g.t mináig dőre engeáni? 'Bezzeg nem 

tofaf;gátat atf;gr, amif;gr 'R.s5má6an a 
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f;§reszténye!(st az oroszfánotefé ve tet
tét 'Üávözöf: 'J(Jt9(CSI (10 éves) 

'J(eáves Istenem! Jtz én apul(g.m és 
anyutám dvUtat Már fuírom éve. 
'Efőjoráuf az űyesmi. 'De miért pont 
vdünf(] 'Ú9!J szeretném, fia újra e9!Jütt 
éffíe.tnénl(!, 'Te tafán d tuánáá intézni, 

Mgy fegafá66 fiétvégef;§n szeressét 
e9!Jmást. 'J(érfet segíts! ISTIl.fh.{ (11 
éves) 

Monái, Istenem, nef;§á Kjfíe.z f;§[{ 
imááf;gznoá? :;{a sentifíe.z, nem tuá

náá efintézni, M9!J nef;§m se !(srgen? 

J~'B (9 éves) 

'IIágvöfgyi 'Éva: llnnepi éne lé 

C; l ra r ti I u1 r r ti 
É- le- tünk 

~ # ::t---G! a i: 
legyen ün- nepi 

(InI. i it 
Min- den nap új kezdet-té vál- jon! 

fH] j: t I n n .1 H 7. 
Minden percünk há- la- dal- lá vál - jon , 

, l Fl J ~ I i ro l J ~ II 
É- le- tünk le- gyen ün- nepi 

33 



Társulatunk 

Társulatunk életéből 

A Szent Jeromos Bibliatársulat ügyvezető elnöke januárban részt 
vett a világszövetség Középeurópai Régiója központi bizottságának 
ülésén, ahol a Régió K1osterneuburg-i irodájának fenntartásáról és sze
mélyi állományáról hoztak határozatokat. - A Középeurópai Régió 
ezen irodája febr. 26-28 között külföldi szakemberek vezetésével né
met nyelvú szemináriumot tartott Leányfalun több mint húsz tagtár
sunk számára, hogy felkészítse őket bibliaóra vezetők-képzésére. -
Közülük heten márc. 19-21 között Tahiban megtartottuk első bibliaóra 
vezetőképzőnket 30 fő részvételével (öten Erdélyből jöttek). A meg
nyitó előadást Balás Béla püspök, Társulatunk elnöke tartotta. - A kö
vetkező vezetőképző Leányfalun lesz november 5-7 között, 50 
résztvevő számára. Jelentkezéseket továbbra is elfogadunk, de már 
csak egy következő alkalomra (1994. tavaszán), mert a novemberi idő
pontra már nincs több szabad hely. - "Élő Ige" címmel meghirdetett 
Bibliaiskolánk olyan nagy érdeklődéssel találkozott, hogy az első al
kalmak után a résztvevőket két csoportra kellett osztani (minden hó
nap első ill. második hétfőjén aBibliaközpontban). 

A Központunkban kapható hasznos biblikus kiadványok árusítása, 
terjesztése mellett megkezdtük az ún. tudományos bibliakiadások 
(héber, görög, latin) forgalmazását, valamint szentírásokat több tucat 
élő nyelven (Id. Ajánlatunkat). Ezt az új, rendkívüli lehetőséget Tagja
ink és Olvasóink szives figyelmébe ajánljuk. 

Egyházmegyei koordinátoraink sora teljessé vált, miután győri egy
házmegyei koordinátorunk elnyerte működéséhez Pápai püspök atya 
jóváhagyását. Az új koordinátor neve és címe: Wolf Pál Péter segédlel
kész, 9024 Győr Szentlélek tér 1. - Koordinátoraink a különböző egy
házmegyékben eredményes munkát végeznek. Pécsett márc. 5-én 
jótékonysági hangversenyt rendeztek Mayer Mihály megyéspüspök úr 
és Andrásfalvy Bertalan miniszter úr védnöksége alatt. A kezdeményezés 
szemmel láthatóan ugyanolyan sikeres volt, mint elmult év szeptem
berében a Zeneakadémiai hangverseny. - Több egyházmegyében meg
tartották az egyházmegyei csoport alakul? ülését: Pécs u tán 
Szombathelyen és Zalaegerszegen [Szombathely], Erdligeten [Fehérvár] és 
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Szerencsen [Eger]. Az alakuló ülésen részt vettek a budapesti központ 
munkatársai is. Az egyházmegyei csoportok negyedévenként, esetleg 
havonta tartanak összejövetelt, ahol egymást megismerhetik, tájékoz
tatást kapnak a Társulat híreiről, és biblikus előadásokat hallgatnak 
meg. 

Húsvétra kiad tuk a [hallássérülteket gOI1dozó] Effeta Alapítvány 
két kötet képes Bibliai olvasókönyvét. Reméljük, sok gyermek öröm
mel forgalja majd kiadványunkat. Május végéig megjelenik a Stuttgar
ti Kiskommentár első kötete, a Máté evangélium magyarázata, melyet 
évente 2-4 további kötet fog követni. Ebben az évben kiadjuk Mócsy 
Imre Mi a Biblia? c. írását is. 

Programjaink: 

Élő Ige Bibliaiskola - minden hónap első és második hétfőjén 5-7-ig 

aBibliaközpontban 
Bibliaóra-vezetőképző - Leányfalu, 1993. nov. 5-7-ig 

űelentkezni a következőre lehet: 1994. tavaszán) 

Jeromos esték - a hónap második szerdáján, este 18-20-ig: 
április 14, szerda: A próféták üzenete (Kerényi Lajos) 
május 12, szerda: Szekták-és Biblia (Nobilis Márió) 
június 9, szerda: Az angyalokról 

Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páros péntekein 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje mun
kánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jótevőnk és Olva
sónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be 
ebbe a közös imába. - A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfogható
an tapasztaljuk. Az alakulás óta eltelt idő alatt óvatos reményeinket messze 
túlhaladva sok segítséget kaptunk, és sok mindent tehettünk a Szentírás-köz
pontú keresztény élet terjedése, fejlődése érdekében. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatlink tagjai és 
füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segítség, ima, 
tagdíj, adomány és még sok más fonnában - igen nagy örömmel tölt el, és ez
úton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevében szívből meg
köszönni! - A Szerkesztőség és a Bibliaközpont munkatársai nevében : 

Tarjányi Béla 
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KÖNYVAJÁNLAT 

Néhány újabb kiadványra 
szeretnénk fólhívni 
olvasóink figyelm ét: 

O SZENTÍRÁS eredeti nyelven: 
BIBLIA HEBRAICA STUTTGAR
TENSIA (héber nyelv ű Ószövet
ség) (Deu tsche Bibelgesell
schaft, 1990) Ára: 3 .000,-Ft 

O SZEPTUAGINTA (görög nyelvű 

Ószövetség) (DBG, 1979) Ára: 
2.800,- Ft 

O Lisowsky: KONKORDANZ ZUM HEBRÁISCHEN AL TEN 
TESTAMENT (héber konkordancia) (DBG, '92) Ára: 3.900,-

O NOVUM TESTAMENTUM GRAECE ET LATINE (görög-latin 
Újszövetség) (DBG, 1991) Ára: 2.000,-Ft 

O DAS NEUE TESTAMENT GRlECHISCH UND DEUTSCH (gö
rög-német Újszövetség) (DBG , 1984) Ára: 2 .000,-Ft 

O GREEK-ENGLISH NEW TESTAMENT (görög-angol Újszövet
ség) (DBG, 1986) Ára: 2.000,-Ft 

O Schmoller : HANDKONKORDANZ ZUM GRIECHISCHEN 
NEUEN TESTAMENT (görög nyelvű konkordancia) (DBG, 
1989) Ára: 1.500,-Ft 

O Aland: SYNOPSIS gUATTUOR EVANGELIORUM (4 evangé
lium szinopszlsa görögül) (DBG, 1990) Ára: 3 .500,-Ft 

O R.Weber OSB (kiadó): VULGATA (latin Ó- és Újszövetség) 
(DBG, 1983) Ára: 3.900,-Ft 

O BIBLIÁK mai. élő nyelveken: cseh (850,-); eszperantó 
(1.200, -); észt (1.000,-); francia (1.600,-); lengyel (800,-); né
met (700,-); olasz (1.200,-); orosz «850,-); szerb (700,-); szlo
vák (850,-); ukrán (850,-) 
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o ÚJSZÖVETSÉG mai, élő nyelveken: angol (600,-); arab 
(450,-) ; bolgár (500,-); eszperantó (650,-);finn (1 .500,-); 
francia (1 .000,-); újhéber (700,-) ; horvát (450,-); japán 
(650,- csak evangéliumok: 150,-); kínai (550,-); német (500); 
olasz (650,-); orosz (500,-); román (500,-); spanyol (500,-) 

O BIBLIA SZÁMÍTÓGÉPEN (Károli fordítás, 5 db floppy leme
zen vagy 1 db CD-ROM lemezen, arcAnum Bt. ,199l.) Ára: 
12.5oo,-Ft 

O KÉZIKÖNYV A BIBLIÁHOZ (Lilliput Kft., 1992) l.600,-Ft 

O Tarjányi Béla: RÖVID HÉBER NYELVTAN (Bp., 1989.) Ára : 
75,-Ft 

O Szabó Mária: BEVEZETÉS A BIBLW HÉBER NYELVBE 
(nyelvtan könyv) (Szeged, 1991.) Ára: 250, -Ft 

O Tarjányi Béla: AZ ÚJSZÖVETSÉG GÖRÖG NYELVE 
(Bp., 1988) Ára: 220,-Ft 

O Rózsa Huba: ÓSZÖVETSÉGI BEVEZETŐ (Bp. , 199l.) Ára: 
230,-Ft 

O Rózsa Huba: ÓSZÖVETSÉGI EGZEGÉZIS [Pátriárkák, törté
netírás, prófétizmusj (Bp., 1992.) Ára: 180,-Ft 

O Barsi Balázs: A MEG KÍSÉRTÉS MISZTÉRIUMA Mk 1, 12-13 
(Márton Áron Kiadó , 1992) Ára: 160,-Ft 

O Carlo M . Martini: TEGYÉTEK. AMIT Ő MOND (Élet az evan
gélium öröméből) (Márton Áron Kiadó, 1991) Ára: 130, -Ft 

O Jagersma: IZRÁEL TÖRTÉNETE l-2. köt. (1 . Az ószövetségi 
korban , 2 . Nagy Sándortól Bar Kochbáig) (Bp. 1991). A k ét 
kötet ára: 480,-Ft 

O Naftali Kraus: ŐSI FORRÁS 2 . A PRÓFÉTÁK NÉPE (A há ftá
rák könyve - a próféták zsidó magyarázata) (ZSINOK, 1992) 
Ára: 215,-Ft 

O Vágvölgyi Éva: AZ ARANYVIRÁG (Szent Jeromos Bibliatár
sulat, 1992) Ára: 145, -Ft 
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Aj anl&s 

AJ.ANLAS 

Be kell fogadni az igehirdetes is tent szavd.t, nem 
mint emberi sz6t, hanem val6ban mint lsten szavd.t, 
amely a hiv6kben milkddik (vd. 1 Tessz 2,13). Ez a 
sz6 le van irva az Evangeliumban, es az egyhd.z sza
va ezt hilsegesen d.thagyomd.nyozza, kifejtt es hirdeti. 
A Szentlelek ketezer eve d.lland6an elevenen tartja az 
egyhd.zban ezt az emlekezetet, es megmagyard.zza 
mindazt, amlt Jezus tanitott (vd. Jn 14,26). Az egyhd.z 
megnyitja nektek ktncstd.rat, ertelmet es szivet, es d.t
adja nektek a rd.bizott sz6t, a benne kibonatkozott 
iget, hogy ti is d.tadhassd.tok md.soknak. 

Ez azoknak a tanulmd.nyoknak a celja es ertelme, 
amelyet az egyhd.z vegeztet veletek ... Mert hirdetne
tek kell az iget, amely .,egyszer s mindenkorra a hi
v6k oroksege" (Jud 3), .. kerve, intve, buzditva" (vd. 2 
Tim 4 ,2}, alkalmazva a kor vd.ltoz6 kdrillmenyeihez, 
hogy igy hallgat6itok be tudjd.kjogadni. 

[II. Janos Pcil papa 
a magyar papnovendekekhez. 

1991. augusztus 19.] 
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Csendea percek 

6, mi hetkoznapi emberek, 
mennyire mindennapiva tessziik a titkot, amely ebben a halalra

szant idoben az 6r6k elet jele! Nezd, a pap mil yen rosszkedviien, napi 
gondjait61 terhelve t6lti be magasztos hivatasat, mintha vilagi hivatalt 
gyakorolna es nem a liturgia iinnepleset, amelyben a mennyei feny es 
a boldogsag talalkozik. Nezd a kicsinyes es kiszaradt sziveket, ame
lyekbe beter az Ur, es amelyek - j6 esetben - nem tudnak vele masr61 
beszelni, mint arr61 a nehany 6nz6 vagyr61, melyek mindennapjaikat 
kitoltik! 6, mi keresztenyek! Az eg tiszta boldogsagat es egyuttal e fold 
edes-keserii gyiimolcsenek atszellemiilt parlatat vessziik magunkhoz 
ebben a Szentsegben, bizonyosan mintegy a megszokottsag kemeny 
burkaba zarva es megis teljes val6sagaban. s ugy fogadjuk, mintha 
semmi nem tortennek, majd pedig farad tan es lustan vissziik haza szi
viinket az Ur asztalat61 eletiink sziik kamraiba, ahol otthonosabban 
erezziik magunkat, mint Isten tagas csarnokaban! Felaldozzuk a Fiut, 
es fel akarjuk ajanlani sziviinket, eljatsszuk a liturgia isteni jatekat, de 
nem vessziik komolyan. Talan megvan benniink a j6 szandek, de 6, 
mily keves hatalma van elfasult sziviink lustasagan. 

Vagy talan ez is hozzatartozik a jelhez, hogy Isten mar ebben az 
idoben elebesiet teremtmenyenek, es mar most elore iinnepeljiik az 
orok elet lakomajat. Ha az 6r6k elet vacsorajat a muland6sag sziikos 
kunyh6iban talaljak fel, akkor ne csodaljuk, hogy azok a gyatra lelkek 
jonnek, akiknek sziik ertelme es kicsinyes szfve meg semmit sem ert 
abb61, aminek reszeseve lesznek. Akkor erthet6, hogy kisse zavarodot
tak vagyunk es teljesfthetetlen kotelezettseget erziink, s~inte mesterse
gesen elbatortalanftva Istennek ekkora tularadasat61. Igy meg kiilon 
kegyelem, az 6 boldogft6 kegyelme, hogy megis elj6viink es koreje 
gyiiliink, mi 6r6mtelenek es megtortek, faradtlekiiek es megterheltek. 
0 felkarol akkor is, ha nem lalja szemiinkben jelenlete 6r6menek ra
gyogasat. Igen, Oleszallt e fOld osszes melysegebe; nem banja, hogy be 
kell temie sziviink homalyos jarataba, ha ott barmily csekely parazsa 
pislog a szeretetnek es a j6akaratnak. A legmelt6sagosabb Oltariszent
seg annak a tiirelemnek reven, amellyel Isten irantunk, gyengek irant 
viseltetik, mindennapjaink Szentsege akar lenni. [Karl Rahner] 
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Csendes percek 

Elo Sz6 

Szep, tiszta szavakat 

adj a szankba, Uram! 

A vilagb61 szinte kihunyt a sz6 fenye. 

Minden csupa madarzsibogas, 

Minden csupa majommakogas, 
Csak az indulatokat, az akaratokat mondja . 

A Logosz fen yet, teremt6 erejet elveszltettiik, 
Mely, ha j6 talajba hullik, viragba szokken . 

Seglts, hogy ne szennyezze be szitok 

Vagy olcs6 fecseges a szajunk, 
Han em aTe el6 Szavaidat mondjuk. 
Olyan szavakat, melyeket 

A hallgatasban tisztara mostunk, 

s ugy tudjuk egymasnak adni 6ket, 

Mint valami kincset, mel yet 

A szfv bens6 csendjebol fejtiink ki, 

Lelkiink melyer61 hozunk felszfnre. 

********* 

Te tudod, mily nagy sziikseg van, eppen ebben az idoben, ate 
tekintetedre es aTe szavadra . Te j61 tudod, hogy egyetlen pillantasod
nak hatalma van kiforgatni es atalakftani lelkeinket, hogy a Te hangod 
kfranthat benniinket veghetetlen nyomorusagunk porab61; Te jobban 
tudod nalunk, megmerhetetleniil jobban, hogy megjelenesed eget6 es 
halaszthatatlan ebben a korban, amely nem ismer Teged. 

El oszor azert jottel, hogy iidvozfts; azert sziilettel, hogy iidvozfts; 
azert sz6lottal, hogy iidvozfts; a Te mesterseged, a Te munkad, a Te 
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Csendes percek 

kiildetesed, a Te eleted az iidvozites. Es nekiink rna, ezekben a sziirke 
es gonosz napokban, ezekben az evekben, amelyek a borzalom es 
szenvedes 6sszesiiriis6dese, elviselhetetlen felfokoz6dasa, nekiink 
sziiksegiink van, halogatas nelkiil, az iidvossegre. 

4 

Jojj el, Uram Jezus! Amen. [Giovanni Papini] 

********* 

A bogancs 
A fiatal novenyek a foldb61 kibujva 

Alig kiilonboznek egymast61. 

Lagy, puha hajtas valamennyi. 

Csak kifej16dve mutatkozik meg 

Termeszetiik kiilonboz6sege: 

Egyikiik viragot hajt, 

Masikuk szur6s bogancsot. 

Nemelyikselymes, 

Masok erintese csip6s. 

Van, ami edes gyii molcsot terem, 

Van, amelyike elvezhetetlen . 

Mindennek megvan a maga 

Helye a teremtesben, 

A bogancsnak is, a csalannak is. 

Mindennek megvan a maga szepsege, 

A bogancsnak is, a csalannak is. 

Mindennek megvan a maga 

Feladata a teremtesben, 

A bogancsnak is, 

A csalannak is. 



trasmagyarazat 

Meinrad Limbeck 

A HEGYI BESZED MAGYARAzATA 

Tarsulatunk most kezdte el egy nagyslkenl szent
frasmagyarazat-sorozatnak, a Stuttgartl Ktskommentarnak 
a megjelenteteset. Els6 kotete. a Tesszalonlktekhez frt leve
lek magyarazata lapunk megjelenese tdejen mar kaphat6 
boltunkban. Ebben a sorozatbanjog megjelennl M. Limbeck 
Mate evangeltumahoz frt szentfrcismagyarazata Is. Ebb6l 
tdeziink most nehany reszletet. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a Hegyi Beszed ertelmezese azert 
nehez, mert soha nem tudjuk elfogulatlanul hallgatni. Aki peldaul 
meg van gy6z6dve arr61, hogy a Hegyi Beszed vitathatatlanul rendki
viili kovetelmenyei meghaladjak a legtobb ember normalis erkolcsi 
erejet, az altalaban maskent fogja meghatarozni ertelmiiket - es erve
nyessegi teriiletiiket, - mint az, ak.i val6sagos alternatfv tarsadalmi 
programot fedez fOI benne. Es ak.i a Hegyi Beszedet aszerint is merle
geli, hogy vajon politikailag ervenyesithet6k-e a kovetelmenyei, - mi
vel meggy6z6dese, hogy Ieginkabb akkor cselekszik tarsadalmi 
felel6ssegenek megfelel6en, ha reszt vallal a letez6 politikai, gazdasagi 
es tarsadalmi szervezetekben, - az egeszen maskepp fogja megftelni a 
Hegyi Beszedet, mint az, ak.i egy kereszteny kozosseg tagjakent hall
gatja es gondolja vegig. 

Marmost az egeszen termeszetes, hogy epp a Hegyi Beszeddel 
kapcsolatban nem feledkezhetiink meg elettapasztalainkr61, mert alig
ha van az evangeliumokban masik szovegresz, amely ennyire a cselek
vesiinkre iranyul (ld. Mt 7,21-27). Megis eppen akkor teriink k.i a 
Hegyi Beszed dont6 kerdese el61, ha azt merlegeljiik, vajon ,hasznal
hat6-e", mert ekkor egyaltalan nem neziink szembe azzal a kerdessel, 
am ely ele els6sorban es alapjaban allft benniinket. 

Mate evangelista igenis azt akarja nekiink megmondani a Hegyi 
Beszedben jezus fenyenel, hogy mi az Isten akarata . Ezert az a kerdes, 
amelyet a Hegyi Beszed els6sorban feltesz nekiink, eppen nem az: 
, Hogyan tudjuk politikailag >> ertekesfteni« a kovetelmenyeket? Nem 
remenytt>leniil tulzott kovetelmenyt jelentenek-e ezek a legtobb ember 
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szamara?", hanem inkabb ez: ,Hiszem-e 
szemely szerint en, hogy lsten val6ban 
azt akarja, amit a Hegyi Beszed az 6 
akaratakent hirdet nekiink?" 

Azutan pedig, ha erre a kerdesre 
igent mondtunk, a kovetkezo kerdes 
meg mindig nem az: ,Milyen politikai 
es tarsadalmi kovetkezteteseket kell te
hat levonnunk mindebbol?", hanem ez: 
,Akarom-e szemely szerin t en, amit Is
ten akar? Akarom-e a sajatomma tenni 
Isten akaratat- igen vagy nem?" 

Biztos viszont, hogy magunkban meg ekkor is ugy erezhetjiik: 
tulzott kovetelmeny all elottiink. De ebben az esetben becsiilettel alig
hanem azt kell mondanunk: ,Nem tudom elhinni, hogy kepes vagyok 
- vagy kepesek vagyunk- eleget tenni ennek az isteni akaratnak!" Ek
kor, ·persze, ismet evangeliumunk egyik temajanal vagyunk, - a tanft
vanyok kishitiisegenel (ld . 6,30; 8,26; 14,31; 16,8; 17,20). igy vegiilis 
aligha meriilhet fel benniink az a kerdes : , Tudunk-e politikat csinalni 
a Hegyi Beszed segitsegevel?", hanem inkabb azt ke_rdezziik meg: 
,Van-e olyan ut, amelyen kijuthatok kishitiisegembol? Es ha van, aka
rok-e ralepni?" 

Eszre kell venniink, hogy a Hegyi Beszedet Izrael torteneteben 
megelozte eloszor a kultikus (Kiv 34) es az etikai Tizparancsolat (Kiv 
20) . Tehat hosszu folyamatot igenyelt, amig Izrael kepesse valt a Hegyi 
Beszed kovetelmenyeit belatni es val6ra valtani . Isten csakis akkor ki
vanta meg Izraeltol a Hegyi Beszed teljesiteset, amikor a Tizparancso
lat mar , magat61 ertetodo" lett a szamara . A Hegyi Beszed tehat olyan 
emberekhez szol elsosorban, akik ateltek bizonyos vallasi es erkolcsi 
fejlodest ... 

Pszichol6giai fogasnak tunhet, hogy Mate a Hegyi Beszedet bol
dogsagokkal kezdi - edesseggel az ostorozas elott! -, de egyszeruen a 
boldogsagok jelentik reszere a kiindul6pontot. A mint az emberek Izra
elben jajkialtasokkal panaszkodva allapiljak meg, mil yen vegzetes ko
vetkezmenyei vannak egy bizonyos tettnek, ugy kon stataljak a 
boldogsagok kinyilvanitasa segitsegevel azokat az oromteli kovetkez-
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menyeket, arnelyekre mindenki szamithat, ha valamely meghatarozott 
dolgot megtesz: 

.. Boldog az ember , aki nem indul 
a gonoszok tamicsa nyoman, 
aki nem Jar a bunosok utjan, 
es nem vegyiil a csllfot uz6k kozeo 
Aki oromet leli Isten torvenyeben, 
s parancsair61 elmelkedik nappal es ejjel. 
Olyan mint a viz partjan iiltetett fa, 
amely kell6 id6ben gyiimolcsot terem, 
es levelei nem hervadnak el. 
Siker koronazza minden tetteto" (Zsolt 1,1-3) 

Ha tehat Mate szerint Jezus kilenc boldogsag meghirdetesevel 
kezdi a Hegyi Beszedet, akkor mindenek elott azt allapitja meg, hogy 
mely emberi magatartasi m6dok hasznosak (erdemszerzok)ooo 

A legfeltiinobb, hogy Mate hangsulyozza az emberi aktivitast: er
re - es nem egyszeriien egyes koriilmenyekre, pl. a szegenysegre, az 
ehezesre, a sirasra es az iildozottseg allapotara - vonatkoznak az igere
tek. Ezert az itt felsorolt ,erdemszerzo magatartasi m6dokat" Mate 
szerinti ertelemben igy is atirhatnank: 

.. Boldogok, akik kepesek mindent elhagyni! 
Boldogok, akik kitartanak a csapasok sulya alatt! 
Boldogok, akik nincsenek senki tehere es nero er6szak-

kal tornek celjukra! 
Boldogok, akik vagyakoznak az tgazlelkusegre! 
Boldogok, akik az 6ket megillet6 jogokat trgalommal gya-

koroljak! 
Boldogok, akikben nincsen rossz szandek! 
Boldogok, akik kibekitenek gy11lolkbd6 em bereket! 
Boldogok, akiket azert iildoznek, mert igaz m6don visel -

kednek! 
Boldogok, akiket csupan azert szidalrnaznak a kiviila.I-

16k, mert nero elegszenek meg azzal, hogy keresz
tenyeknek hivjak 6ket anelkiil, hogy val6ban a 
tanitvanyaim lennenek!" 0 0 0 

,Azt mondom ezert nektek: Ne agg6djatok az eletetek mi
att, hogy mit esztek (vagy mit isztok}, sem testetek mi
att, hogy mibe oltoztoko" (6,25) 
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Nem is olyan keves ember szemeben Jezusnak ez a felsz61ftasa 
annyira helyzethez kotott, hogy meggyozodesiik, ma mar nem kell ezt 
komolyan venni. 

Vannak ugyanis, akik szerint ezek a szavak eredetileg azokhoz 
sz6ltak, akik- notlen emberkent, mint Jezus, es tehetos ozvegyektol ta
mogatva (Lk 8,1-3)- meleg eghajlat alatt, a napsiitotte Galileaban eltek, 
es ezert nem kellett gondoskodniuk mindennapi eletiikrol. Erre az er
telmezesre azonban szovegiink nem nyujt semmifele alapot. 

Masok ugy latjak, hogy Jezusnak a 
gondtalansagra val6 felsz6litasa szorosan 
osszefiigg a vilagveg-varassal. D gy gondol
jak, csak azert sz61fthatta fol tanitvanyait: 
,Ne agg6djatok eletetek miatt...", mivel ro
vid idon beliil varta az idok veget (vo. Mk 
9,1). - Ez a magyarazat elsa pillantasra meg
gyozoen hangzik. De ennek is ellene mond 
az evangelium szovege. Ha ugyanis Jezus re
szere lenyeges lett volna a vilagveg kozelse
ge, akkor bizonyara maskent ervelt volna -
valahogy ugy, mint Pal az elso Korintusi le
velben: ,Azt mondom teluit, testverek: az ida ro
vid, azert akinek van felesege, e/jen UgJJ, mintha 

nem volna; aki sir, mintha nem sirna; aki oriil, mintha nem oriilne; aki vtisti
rol, mintha meg sem tartanti; saki felhaszntilja a viltig do/gait, mintha nem el
ne veliik, mert ez a viltig elmulik." (1 Kor 7,29-31) 

Palt61 elteroen Jezus a figyelmezteteset nem az ido rovidsegevel 
es a vilag muland6sagaval indokolja, hanem azzal a tennyel, hogy Is
ten az Atyank, aki tudja, mire van sziiksegiink, es aki az eletrol olyan 
m6don tud gondoskodni, amely feliilmulja osszes emberi Iehetosege
inket (26-32. vv.). Ezt tanusitjak az eg madarai es a mezo liliomai. Ez 
az oka annak, hogy nem kell agg6dnunk elehink miatt! 

Ilyen szavakat - meg ha a Bibliaban olvashat6k is - bizonyara 
nem tudunk mar egyszeriien elfogadni, hiszen nem mondanak ellene 
marls az Isten mindent fenntart6 gondoskodasar61 sz616 i.izenetnek a 
nagy termeszeti katasztr6fak, amelyek evrol-evre sujtjak vilagun kat, es 
amelyeknek vedteleni.il szamtalan allat es n<iveny esik aldozatul? 
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,Nezzetek az eg madarait!" - es a Szahel
ovezet? ,Nezzetek a mez6k liliomait" - es 
Eti6pia? Eppen az ilyenfajta katasztr6fak 
nem kenyszerftenek-e benniinket arra, 
hogy a vilagr61 mindent atfog6 meretek
ben, el6relat6an gondoskodjunk? Vajon 
nem bels6 vilagunkon tesziink-e er6szakot, 
ha val6ban azt kivanjuk magunkt61, hogy 
jelen eletiink sokfele fenyegetettsege elle
nere is gond talanul nezziink a jov6 fele? 

Itt azonban ket dolgot nem szabad fi
gyelmen kfviil hagynunk: 

Jezus hivatkozik az eg madaraira, a mez6 liliomaira es a testma
gassagra, amelyhez sajat er6nkb61 egyetlen konyoknyit sem vagyunk 
kepesek hozzaadni (26-29. vv.). Ennek az utalasnak alapvet6en egy 
meghatarozott feli smeres a celja: , Nezzetek az eg madarait...! Ugyan 
ki toldhatja meg ... ? Nezzetek a mez6 liliomait ... !" Ezek a mondatok ar
ra a teremtesre iranyftjak figyelmiinket, amely eletet tamaszt 6nmaga
b61 (mez6 liliomai, testnagysag) es eletlehet6seget nyujt (eg madarai) . 
A 26-29. versek arra emlekeztetnek benniinket, hogy az elet a vilagban 
lenyegeben ajandek. (Ezen az a teny sem valtoztat, hogy a meg tavol
r61 sem lezart teremtest [ld . R6m 8,19-22] most es a jov6ben is fenyege
ti a kaosz es az ember!) Ez pedig azt jelenti: a teremtes Annak a 
kezeb61 szarmazik, aki termeszeteb61 ered6en az eletet akarja - dics6-
segben (29. v.)!,- mig mi ketsegbeesett er6feszftesiinkkel sem tudunk 
semmit hozzaadni a teremteshez, ami mar ne lett volna benne (mint 
megszabott eel, vagy adottsag). Az eg madarair61 es a mez6 liliomair61 
mondott szavak tehat semmikepp nem nafv gondtalansagra akarnak 
ranevelni; sokkal inkabb meg akarjak nyitni a szemiinket annak a feli s
meresere, hogy eletiinknek nem egy ,gonosz istenseg iri gy tekintete 
el6tt" kelllefolynia . 

A 26-29. versekkel Jezus nem a semmittevesre sz6lft fel! (Nem azt 
mondja : , Ne vessetek es ne arassatok, hisz az eg madarai sem vetnek 
es aratnak!" vagy , Ne dolgozzatok es ne fonjatok, hiszen a mez6k lili
omai sem sz6nek es fonnak!", hanem fgy sz61: ,Nezze tek .. ! Nezze
tek..!") Az a feli smeres, hogy szamfthatunk , mennyei Atyank" 
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alland6, j6takar6 gondoskodasara (32. v.), kepesse kell, hogy tegye Je
zus tanftvanyait, hogy rna ,elsosorban az lsten orszagat es annak igaz
sagat" keressek (33.v.) . A pozitiv viselkedes, amit Jezus elvar 
tanftvanyait61, eppen ellen tete az ,edes semmittevesnek". 

Maskent kifejezve: annak a teremtett vilagnak a szemlelete, 
amely- ,ep szemmel" (22.v.) felismerhetoen- szakadatlanul az Atyais
ten pozitfv elet-akarasanak mond koszonetet, Jezus tanitvanyait kepes
se kell(ene) tennie arra, hogy egesz gondolkodasukat es faradozasukat 
egyetlen celra iranyftsak: MA jojjon el az Isten orszaga es MA legyen 
meg az 6 akarata. Az az akarat, amelynek celja az elet, - eppen ezert a 
teremtmenyeir61 val6 tevekeny gondoskodasban nyilvanul meg. Jezus 
tanftvanyai - ha nem volnanak olyan kishituek (30.v.) - val6ban meg
engedhetnek maguknak, hogy minden nap ujb61 csak azon igyekezze
nek: ,Mi Atyank, aki a mennyekben vagy! ATe neved szenteltessek 
meg! A Te orszagod jojjon el! A Te akaratod legyen meg! Mindennapi 
kenyeriinket add meg nekiink rna!" 

Ha valaki megis azt akarja kerdezni, mi van a katasztr6fakkal, 
akkor csak azt bizonyitana, hogy az evangeliumot meg mindig nem 
ertette meg. Mert az evangelista szamara abb61 a tenybol, hogy a te
remtes olyan kezbol szarmazik, amely eredendoen az eletet akarja (ld . 
fenn) - meghozza dicsosegben!- ebb61 a tE~nybol nem kovetkezik meg 
sziiksegszeruen a , paradicsomi allapot". A mindennapi bajok (34.v.) 
nincsenek ellentetben a , mennyei Atya" letezesevel; mert 6 azaltal ta
pasztal~_at6 meg, hogy kepesek vagyunk minden nap a bajok kozepet
te az 0 akarata szerint elni : , Ne aggodalmaskodjatok tehdt; es ne 
kerdezgessegtek: Mit esziink, mit iszunk? VagJf mit vesziink fel? Ezeket a po
gdnyok keresik. Mennyei Atydtok tudja, hogy ezekre sziiksegetek van. Ezert ti 
cls6sorban az lsten orszdgtit es annak igazsdgtit keressetek, es ezeket mind 
megkapjdtok hozzd. Ne agg6djatok tehdt a holnap miatt, a holnap majd gon
doskodik magdr6!. A mdnak elega maga baja. " (31-34. vv.) 

Vagy Terez anya szavaiva l: , Kedves bardtaim ... Ma nagy szivesseget 
kerek t6letek: kerem, ne kiildjetek Wbb penzt, sem bank utjdn, sem kozvetleniil, 
ahOgJJ szoktatok- addig az idiipontig, a mig elnem haszndltuk a meglt?-uiit. Ak
kor majd ismet kemi foglak bennetekel. Szeretnem veletek egyiitt azt az brd
met erezni, hogy egeszcn az isteni Gondvisch?s t6! fiiggiink." (Terez anya 
levele munkatarsaihoz 1981-ben) [Forditotta: Szekely Istvan) 
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ABRAHAM PROBATETELE 

A Ter 22 fejezete 
a tortenet-kritikiai egzegezis szemszogeb61 

R . Kilian es P. Mailberger tanulmanyainak 1 

felhaszna.Iasaval osszea.Ilitotta: Rajkai Istvan 

Az elmult hosszu evsztizadok alatt tobb hivo zsid6 es kereszteny szent
irdsolvas6t hakkentett meg vagJJ bizonytalanitott el a Biblia egyik legnehezeb
ben e~theto szakasza, amely mindjdrt az elsa konyvben olvashat6: az Jst~n azt 
keri Abrafuimt6l, hOgJJ mutassa be ego dldozatul egyetlen fiat, lzsdkot. Ossze
egyeztethet6-e a ]ezus dltal bemutatott irgalmas es megbocsajt6 mennyei Atya 
kepe az itt bemutatott, feltekenynek es szivtelennek ltitsz6 lsten abrazolasaval? 

Az idok folyamdn mar zsid6 reszrol is sztimos olyan magyardzat szii le
tett, amely enyhiten i akarta a leirtak sulyossdgdt. A Kr.u. 220 koriil tanit6 ]o
sze ben Cimra 1 pelddul lsten parancsa mogott - ]6b megkisertesehez 
hasonl6an - a sdtdn fondorlatdt ldtja, aki ketelkedik Abraham istenfelelmeben 
es aldozatkeszsegeben, es arra veszi rd lstent, hogy tegye pr6bdra szolgdjdt. Az 
elsa ezredfordu /6 tajektin elt Rabbi Rdsi2 szerint az lsten nem lzsdk megolesere 
adott parancsot, hiszen a mdsodik vers heber igeje szerint az lsten csak arra ad 
utasitdst Abrahdmnak: vigye fol a fidt egJJ hegyre, amelyet majd mutat neki. 
Rdsi ezt UgJJ ertelmezi: Is ten itt csak jelkepes dldozatbemutatdsra gondol. 

A mai keresztenyek szdmdra sem kevesbe nehez a szoveg megertese; sok
szor ertetlenii I hallgatjuk, amikor ez a szakasz ker~l felolvasasra a szentmise
ken, vagJJ amikor a biblia6rdn keriil e/6 tbnakent. lrdsunkban arra keressiik a 
valaszt, hOgJJan ldtja a modern szentirdskutatds ezt a tortenetet, es ennek fe
nyeben mit mondhat ez a szentirdsi szakasz a mai kor emberenek. 

1. A szoveg irodalomkritikai vizsgalata 

Ha a szoveget kozelebbrol megvizsgaljuk, feltuni k, hogy az Ur angyala 
a 11-12. versek utan meg egyszennegsz6lal a 15-18. versekben, holott min
den lenyeges dolog elhangzott ill. megtortent mar. Az is erdekes, hogy ez a 
masodik beszed mind sz6hasznalataban, mind teol6giai mondanival6jaban 
kozel i rokonsagot mutat a Tcr 26,2-5-tel. 
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A tortenet tulajdonkeppen mar a 12. versben eleri csucspontjat. Isten 
pr6bara teszi Abrahamot, es Abaham megteszi, amit az lsten elvar tole. Mi
elott azonban elvehetne fia eletet, megjelenik az angyal: ,,Most mar tudom, 
hogy feled az lstent, es egyetlen fiadat sem tagadtad meg tolem" (12.v.). Jo
gos a megkonnyebbiilesiink, a tortenet szerencsesen er veget. A 13-14. ver
sekben azonban megis aldozatbemutatas kovetkezik, - bar ezt az elbeszeles 
logikaja nem feltetleniil kfvanna meg. Abraham az a!dozat bemutatasa nelkiil 
is hazaterhetne fiaval. A kerdes az, vajon itt az elbeszeles egeszenek egyik 
ujabb elemevel van-e dolgunk, vagy inkabb olyan etiol6giai [ eredetmagyara
z6] motfvummal, amely valamely osi kultuszhely gyakorlatat szeretne meg
magyarazni? Ha eredetileg is fgy vegzooott a tortenet, irodalmilag, a 
szerkesztes szempontjab61 tovabbra is kercteses marad, miert torik meg mar 
korabban az elbeszeles fesziiltsege, es miert nem az etiol6giai szakaszban 
nyeri el vegkifejletet. 

A szoveg irodalmi egyenetlensegeihez tartozik az a szokatlan es koriil 
menyes sz6valtasi mod is, ahogyan az apa fiaval beszelget. A mondatok iin
nepelyesebbek, mint ahogy azt a helyzet megkfvanna, vagy megmagyarazna. 
Hason16 stflust figyelhetiink meg a Ter 27,1.18; 37,13b; 42,6; Kiv 3,4b resze
iben, mely verseket a szentfraskutat6k a hagyomanytorteneti iskolat kovetve4 

az elohista hagyomanyra vezetnek vissza. 

A 2. versben az Ur5 >>M6rija foldje<<-re kiildi Abrahamot aldozatot be
mutatni. Ezt a videket azonban sem a zsid6 hagyomany, sem a Biblia fold
rajza nem ismeri. A Szentfrasban csak >>M6rija hegye<<-rol tortenik emlftes: 
,Salamon hozza is latott, hogy templomot epftsen az Urnak Jeruzsalemben, 
M6rija hegyen, ahol az Ur megjelent atyjanak, Davidnak ... " (2 Kr6n 3,1a). A 
kesoi zsid6 hagyomany val6szfniileg azert azonosftotta az Abraham torte
neteben szereplo hegyet a jeruzsalemivel, hogy ezzel is igazolja : a Templom a 
Iegmegfelelobb helyen van Jeruzsalemben, hiszen mar a patriarkak idejeben 
is ezt a helyet szentelte meg Abraham (fia helyett egy barany folaldozasaval), 
es nemcsak Davidnak, de az elso 6satyanak is itt nyilatkoztatta ki magat az Is
ten. 

Stflusa es teol6giai mondanival6ja miatt az 1. es a 6-8. versekben is az 
elohista hagyomanyozo kezenyomat rectezhetjuk fei. ceija Abraham hiiseget 
es lstenbe vetett bizalmat peldakent bemutatni. A 12b vers : ,Most mar tudom, 
hogy Eeled az Istent ... " szoros kapcsolatban all az 1. verssel: ,lsten pr6bara 
tette Abrahamot..." 
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Ha a fent emlftett sajatossagokat mind figyelembe vessziik, eljuthatunk 
a tortenet eredeti magjahoz, amely a szentfraskutat6k feltetelezese szerint a 
kovetkezokeppen hangozhatott: 

»[3} N (valaki) kora reggel folkelt, folnyergelte szamarat, magaval 
vitte ket szolgajat, es elindult a (szent) hely fe!e. [4} A harmadik napon N 
folemelte szemet es messzirol megltltta a (szent) he/yet. [5} Akkor N azt 
mondJa a szolgaknak: ,Maradjatok itt a szamarral. En es a fiam elme
gyunk imadkozni es utana visszaterunk hozzatok." [9} Mikor megerkeztek 
arra a he lyre, N epitett egy oltart, megkO!Ozte a fiat es az oltarra helyezte. 
[ 10 j Akkor N kinyujtotta kezet, vette a kest, hogy folaldozza a fiat. [ 11 j De 
El rasz6lt, es [12} azt mondLa: ,Ne nyujtsd ki a kezedet a fiu fele es ne 
arts neki! [13} Amikor N folemelte a szemet, ltltott egy kost, amely szarva
nal fogva fennakadJ a boz6tban. N odament, megfogta a kost, es feltlldozta 
ego aldozatul fia helyett. [14} N igy nevezte a he/yet: El-lire (= az Isten 
!at) . [ 19 j N visszatert szolgaihoz. << 

E feltetelezes szerint az elbeszeles osi (pogany) formaja egeszen mas 
kerdesre kereste (es adta meg) a valaszt, mint a Szentfrasban szereplo, to
vabbfejlesztett valtozat (pr6batetel tortenete). Megindokolja, hogy El-Jfre he
gyen miert mutatnak be gyermekaldozat helyett allataldozatot. A tortenct 
beallftasa foltetelezni lasztik ugyan, hogy az adott szentelyben gyermekeket 
aldoztak fel, nero kizart azonban, hogy val6jaban rnindig is allatokkal valtot
tak ki a - kultusz altai elmeletileg megkfvant - emberaldozatokat. Egy ilyen 
gyakorlat eppugy sziiksegesse tette az etiol6giai indoklast, mint az esetleges 
valtas (embera!dozatr61 allataldozatra). 

Ami itt kiilonosen is figyelemremelt6: a tortenet osmagjaban aligha fe
dezhetiink fel tipikusan izraeli sajatossagokat. Az istenseg megjelolese [El 
R6f] hasonl6 az Amarna-levelekben es az egyiptomi szovegekben is emlftett 
kanaani ,Baal R6f" isten-megjelolessel, vagyis nero okvetleniil izraeli eredetu 
istennevvel van dolgunk. Az El-Jfre mint helysegnev a kesobbi Izraelben mar 
nero ismert. A kutat6k vagy Kadesben, vagy Baarlahajr6f-ban keresik . Bar Iz
raelben ismertek az emberaldozatot, es a Szentfras is ernlft nehany esetet (vo. 
Bfr 11,30-40; 1 Kir 16,34; 2 Kir 3,27), Izrael hivatalos kultuszaban sohasem 
volt szabad ember! aldozatkent bemutatni, sot a kesobbi, Kr.e. 8. es 7. szaza
di, asszfr eredetu Molok istensegnek bemutatott gyermekaldozatot a torveny 
halallal biintette (Lev 20,2-5). Joggal gondolja tehat a szentfraskutat6k tobb-
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sege, hogy a Ter 22 fejezete regi, nem izraelita eredetii hagyomanyanyagot 
orzott meg. 

A szentfraskutatasban evtizedek 6ta ismert es elfogadott nezet, hogy az 
izraelita torzsek a honfoglalas es a torzsi kialakulas idejen regi, meg az osla
kossag altai megfogalmazott elbeszeleseket is atvettek. Hason16t figyelhetiink 
meg a Ter :!.9. fejezetben es a 32,23-33-ban. Ma mar azonban lehetetlen pon
tosan megallapftanunk, mil yen utat jart be egy-egy tortenet a vegso atdolgo
zasig. De a jelen elbeszeles eseteben a hagyomanyozas soran hiisegesen 
megorzott egyenetlensegek arr61 arulkodnak, hogy a tortenet tobbfele atertel
mezesen ment keresztiil. Mire az elohista hagyomanyoz6 ele keriilt, az osi 
tortenet elveszftette mar eredeti ,Sitz im Leben"-jet (elethelyzetet), az elbe
szeles nem valamely regi szentely gyakorlatat ertelmezi mar, sot a helymegje
loles is azonosfthatatlanna vall. Amikor az elbeszelest a Szentfrasba illesztik, 
a hangsuly elto16dik, es az elbeszeles kulcskerdeset az Abrahamnak adott is
teni fgeretek megval6sulasa kepezi. C. Westermann joggal nevezi ezert a Ter 
22-t ,elbeszelo teol6gianak", mert itt a tortenetnek az a celja, hogy teol6giai 
kerdeseket es igazsagokat fogalmazzon meg az elethez egeszen k6zelall6 kep
ben5. 

Osszefoglal6an elmondhatjuk: A szoveg irodalomkritikai es hagyo
manytorteneti vizsgalata azt mutatja: lehetseges, hogy a tortenet osmagja Bib
lian kfviili, kanaani elbeszeles, amelyet Izrael atvett, atdolgozott es 
ujraertelmezett. Ebben az ertelmezesben a tortenet az osatya pr6batetele, 
amelynek kapcsan a bibliai szoveg vegso megfogalmaz6ja sok mindent el
mond lstenrol es Abrahamnak Istennel val6 viszonyar61. Amikor tehat a 
Szentfras rna is ervenyes mondaniva!6ja utan kerdeziink, ebbol kell kiindul 
nunk. 

2. A Ter 22 iizenete a mai kor emberenek 

A pr6batetel Abrahamot egeszen melyen, benso Ienyeben erinti . Nem 
erenyeit, eletm6djat vizsgalja meg Isten. Megtette ezt mar korabban, amikor 
Egyiptomban megfigyelte hiiseget, a L6ttal val6 osztozkodas kapcsan nagy
lelkiiseget, felebarati szeretetet. A mostani pr6batetel sokkal komolyabb : az 
istenszeretet es az onatadas legmelyebb retegeig as !e. Maga a Szentfras igazft 
el ebben: , Abraham nem a pr6batetelben bizonyult-e hiisegesnek, nem az 
szolgalt-e megigazulasara?" (1 Makk 2,52). Ugy gondolom, ez avers elsosor-

14 



irasmagyarazat 

ban azt emeli ki, hogy Abraham nem faradt bele az lsten iranti engedelmes
segbe; meg akkor is kitart, amikor hlisegesnek lenni szinte mar lehetetlen. 

Mas szentfrasi helyek Abraham hih~t allftjak elenk peldakent. ,Abra
ham hittel aldozta fel Izsakot, amikor az Isten pr6bara tette. Kesz volt ra, 
hogy felaldozza egysziilottet, 6, aki fgeretkeppen kapta, es hallotta: »lzsak al
tai lesznek ut6daid.« Biztosra vette, hogy Isten kepes a halottakat is folta
masztani. Ezert vissza is kapta, mintegy elokepiil" (Zsid 11,17-19). Abraham 
pr6batetele eszerint az, hogy hisz-e a neki adott fgeretek teljesedeseben (nagy 
nep atyja lesz) akkor is, ha felaldozza Izsakot. Es kiallja a pr6bat. 

A Zsid 6,15 Abraham hliseget emeli ki: ,fgy aztan Abraham tiirelmesen 
varakozva elnyerte az fgeretet." A Szentfras egy tovabbi helye lsten torvenye
inek peldaszerG betartasat dfcseri: ,,Abraham, a mi atyank, nem a tettei alap
jan igazult meg, amikor odatette fiat, Izsakot, aldozatul az oltarra?" (Jak 
2,21). A Zsid6khoz frt level szerzoje a szandekra, Jakab pedig az engedelmes
seg tenyere iranyftja figyelmiinket. 

Az igazi pr6batetel az embert belso vilagaban a legvegso hatarokig vi
szi el. Itt mutatkozik meg, ki is val6jaban, es mi az, ami legbeliil mozgatja. 
fgy Abrahame is. A legvegso hatar, ahova Abraham eljut, a ket malomko kozt 
val6 orlooes: egyreszt oreg koraban ajandekkent kapta fiat lstentol, koteles
segenek erzi annak eletet megoriznie. Nemcsak maga miatt, hanem mert fia
ban- Is ten fgerete szerint- egy egesz nep veszi kezdetet. Masreszrcl viszont a 
hfvo ember engedelmessege is koti Isten 6haja kapcsan, amikor azt keri tole, 
aldozza fol fiat, lzsakot. Isten Abraham pr6bateteleben hitenek es bizalmanak 
,teherbfr6 kepesseget" pr6biilja ki . Megerti-e lstent, es van-e batorsaga kovet
ni ot olyan utakra, amelyek veget nem lehet elore latni? Itt nem arr61 van sz6, 
hogy Is ten onkenyeskedik, es valami olyat kfvan Abrahamtol, ami szoges el
Ientetben all eddigi tapasztalataval. Nem, sokkal inkabb a hit mereszsege ke
riil itt a merleg egyik serpenyojebe: meddig tart Abraham bizalma, hite lsten 
gondviselo szereteteben. 

Mi is keriilhetiink hasonl6an nehez helyzetbe. Okozhatjak ezt donto je
lentosegu, kiilso esemenyek, de egeszen egyszerG koriilmenyek is, melyek 
megijesztenek, osszezavarnak, mert ugy erezziik, hogy a k6riil6ttiink kialakult 
szovevenyben teljesen elvesziink. llyenkor athidalhatatlannak tuno szakade
kot latunk az isteni fgeretek es a val6sag kozott. Gyakran kerdezziik ilyenkor 
magunkt61: Miert engedi meg ezt vagy azt az lsten? Miert nem lep kozbe? 
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lrasmagyarazat 

Hol van az Isten gondviselese? Fajdalmasan tapasztaljuk meg lsten tavolma
radasat, mintha magunkra hagyna, s nem segftene tepel6deseinkben. 

E pr6batetelek elkeriilhetetlene~ ,eletiinkben. Azert, mert az lsten lsten, 
es keptelenek vagyunk 6t mindig m~~erteni, felfogni 6t es gondolatait mara
dektalanul. A hozza vezet6 uton sziiksegiink van arra, hogy neha feliil
vizsgaljuk korabbi, szuknek es behataroltnak bizonyul6 elkepzeleseinket. 
lsten maga keres meg minket ilyenkor, hogy megtisztftsa istenkepiinket a te
vedesekt61. 

A pr6batetel e formajaban mindig van valami abszurd, teljesen erthetet
len, es eppen ez benne a legfajdalmasabb. Amikor a kfsertes erenyeinket teszi 
pr6bara, mindig ott van benne az erthet6, vilagos mozzanat: ertelmiinkkellat
juk, mi a j6, mi a helyes, miert kell ezt vagy azt az utat kovetniink. De az 
ilyen pr6batetelekben, amilyen Abrahame is, az lsten akarata vegs6 soron 
egeszen abszurd es megmagyarazhatatlannak latszik. 

Lehet azonban lstennek meg mas szandeka is azzal, hogy pr6bara tesz 
benniinket. Gyakran fordul el6, hogy a fOldi ertekek szereteteben szem elol 
tevesztjiik a helyes merteket. Tulsagosan is ragaszkodunk nemely szamunkra 
kedves dologhoz, szemelyhez, annyira, hogy ez meg is elozheti istenszerete
tiinket. Abraham eseteben ez emberileg nagyon is erthet6, hiszen oreg korara 
sziiletett meg fia, az isteni fgeretek hordoz6ja, hosszu varakozassal eltoltott 
elet utan. A pr6batetel azonban felszfnre hozza, hogy Abrahamot nem lehet 
vadolni az ertekek sorrendjenek felcserelesevel, Istent mindenkinel es min
dennel jobban szereti. 

Amikor hasonl6 valaszut ele keriiliink, fel kell tenniink magunkban a 
kerdest: vajon nem ragaszkodunk-e tulsagosan is egyik vagy masik dologhoz, 
ertekhez, amelynek folaldozasat keri t6Jiink Isten. Tevednenjc, . h~ a:zt gondol
nank, mindezt feltekenysegool teszi, nehogy mas foglalja el szfvunkb.en az 6t 
megilleto helyet. Nem. Egyszeri.ien azert, mert a foldi ertekhez val6 rendetlen 
viszonyulasunk akadalyozza erett szemelyisegiink teljes kibontakozasat. 

)egyzetek 0 'Billerbeck, Kommenlar zum NT aus Talmud und Midrasch, Miinchen, 1926, 
6t974 , I,141. o. 0 2Raschis Penlaleuchkommenlar. Basel, 31975, 58. o. 0 3R. J(jiian , ISAAKS 
OPFERUNG. Die Siehl der hislorischokrilischen Exegese; P. Maiberger, GENESIS 22 UNO 
DIE PROBLEMATIK DES MENSCHENOPFERS IN ISRAEL, in: Bibel und J(jrche 41 /3. 98° 
112. o. 0 4R6zsa Huba : Az Oszovelseg kelelkezese , Szl.I .T., Budapest, 1986, 126°210. o. 0 Sc. 
Westermann, Forschung am AT, Theologische Biicherei , Miinchen, 1964, 72. o. 
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Kerdezz - felelek 

OL VA SO INK KERDEZIK 

5l KjraiseK:!;e mostani szdmun/(§an 'l(ozsa Jiu6a 6u
aapesti 6i6fif(us tanar vdiaszof. 

~ Kerdes: Elfogadott felteves, hogy Szt. Lukacs ,poganykeresztEmyek" 
szamara frt. Evangeliumanak els6 ket fejezete megis sok olyan reszle
tet k6z61, amelyek feltetelezik a zsid6k ismereteit, gondolkodasm6djat, 
ill. amelyek kfvulall6k szamara erdektelenek lehettek (pl. Abia papi osz
talya, a tomjenaldozat 6raja, ,,lles szellemeben es erejevel", Aser tor
zse stb.); de ide sorolhatjuk meg Jezus nemzetsegtablajat is a 3. f.-b61. 
Az sem vilagos, honnan ismerhette Lukacs ezeket ilyen alaposan; meg 
kevesbe az, miert erdekelhette ez a ,pogany-keresztenyeket", egyalta
lan megerthettek-e az idezett es azokhoz hasonl6 utalasokat? (Vagy le
hetseges, hogy az els6 ket fejezetet keszen vette at?) 

Valasz: Lukacs evangelista val6ban olyan egyhazaknak irta 
a m uvet, amelyek tagjai poganysagb61 megtert k eresztenyek 
voltak. De mint lelkiismeretes .. tortenetir6", aki mindennek gon
dosan u tanajart, hogy megbizhat6 tanitast adhasson (Lk 1, 1-4), 
Jezus gyermeksegevangeJiumat a zsid6sagb61 attert kereszteny 
egyhazak hagyomanyab61 meritette. Nem irodalmilag kesz es le
zart szoveget vett at, hanem tovabbi feldolgozasra alkalmas sz6-
beli vagy irott hagyomanyanyagot, amely viszont nyilvan 
els6sorban a zsid6k szamara ismer6s elemekkel volt tele. Az 
evangelista nem tavolithatta el anyagab61 a sajatosan 6szovet
segi ill . zsid6 reszleteket es utalasokat, m ert egyreszt ezek n el
kiil ertheteUen Jenne Jezus sziiletesenek es gyermeksegenek 
tortenete, masreszt a torteneti hitelesseg biztositasara is a teljes 
hagyomanyanyagot kivanta tovabbadni. 

Kiegeszitesiil erdemes megjegyezni, hogy Lukacs evangeliu
ma a k es6bbiekben is nagyon sok olyan reszletet tartalmaz, 
amelyek m egertese feltetelezi az 6szovetseg alaposabb ismere
tet. Az egyhaz viszont mindig is tisztaban volt a zsid6sagt61 elte
r6 kultlirkorben el6 k eresztenyek nehezsegeivel, ezert mar az 1. 
szazadt61 k ezdve nagy j elcnt6seget tulajdonitott a katekezisben 
az frasok magyarazatanak. Mint ahogy az6la is alapvct6 felada-

17 



Kerdezz - felelek 

tanak tartja immar a teljes 6- cs Ujszovetseg ertelmezeset es 
magyarazatat. 

~ Kerdes: Jn 2,22-ben olvassuk : .,. .. hittek az frasnak meg Jezus szava-
1 nak". Milyen szentfrasi reszr61 beszel itt a szerz6? 

V&la.sz: Az idezett vers - .. Mikor aztan fOltamadt halottaib61, 
tanitvanyai visszaemlekeztek erre a mondasara, s hittek az 
inisnak es J ezus szavainak" (Jn 2,22) - a templom megtisztita
sanak elbeszC!esehez tartozik (Jn 2 , 13-22). Azt a parbeszedet 
zarja le, amelyben J ezus - hallgat6saga megiitkozesere - kije
lenti, hogy kepes a lerombolt templomot harom nap alatt fe!Cpi
teni. Az evangelista m eg hozzateszi, hogy sajat testcnek 
temp1o1!lara gondolt. Az ..fras" kozelebbi reszlet megjelolese nel
kul az Oszovetseg egesz Bibliajat jelenti, amely a maga teljesse
geben az eljovend6 udvossegre uta!. Minthogy azonban az frast 
Jezus feltamadasaval kapcsolatban emliti az evangC!ista, jelen
teset a feltamadassal osszefi.iggesben szukithetjuk. Azokra az 
6szovetsegi reszekre gondolhatunk, amelycket az apostoli cgy
haz J ezus szenvedese, halcila es feltamadasa igazolasara idc
zett , amint Lukacs evangeliumaban is olvassuk: .. Majd (Jezus) 
igy folytatta: meg volt tehat irva, hogy a M essiasnak szenvednie 
kell, es harmadnapon fel kell tamadnia" (Lk 24,46). 

~ Kerdes: Ter 2,24: .. Ezert a terti elhagyja apjat es anyjat ... " A legtobb-

1 

szor azt halljuk, hogy a zsid6knal a feleseg koltozott ferje csaladjahoz. 
Az idezett szovegresz mas gyakorlatra uta! , vagy ilyen konkret ertelmet 
nem kell figyelembe vennunk? . 

V&la.sz: Az idczett szovegrcsz a hazassag ercdcter61 es isteni 
alapitasar61 sz616 bibliai elbeszC!es zar6mondata (Tcr 2,18 -24) . 
A ket ncm !etc Isten teremt6 akaratab61 jott Ietre, s cgymast ki
egeszit6 osszetartozasa a hazassagban jut beteljesedesre. · A ferfi 
es a n6 egymast keres6 vonzalma minden emberi kapcsolatncil 
er6sebb, s ha az u tjukban cill, keszek arra, hogy szakitsanak 
vele. Izraelben az volt a szokas, hogy a felcseget vittek a ferje 
csaladjaba. A bibliai szerz6 a nemek kolcsonos. minden aka
dcilyt legy6z6 vonzalmat ugy abrazolja kortarsai elott, hogy az 
meg ezzel az osi szokassal is kesz dacolni: .. ezert a fcrfi clhagyja 
apjat cs anyjat es felcscgehcz ragaszkodik , s a kctto cgy tes t 
lesz" (Ter 2,24) . 
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t£[6 Ige 

BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatarsulat 

MASODIK ORA: 

2. ora 

,,HA PEDIG KRISZTUS NEM TAMAI>T FOL ... " 

AI Alapgondolat 

Pal apostol nagyon talai6an fogalmazza meg Krisztus felta-
. madasanak kereszteny eletiinkre gyakorolt hatasat: .. Ha pedig 
Krisztus nem tamadt fol, hiabaval6 a mi igehirdetesiink, es hia
baval6 a ti hitetek" (1 Kor 15,14). Az 6segyhaz hitenek alapja: 
Jezus Krisztus feltamadasa . 

Az el6z6kben lathattuk, hogy Jezus nem csak a tetteivel, 
hanem megh9kkent6 kijelenteseivel is arra dobbenti ra hallga
t6it, hogy az 0 szemelyeben elkezd6dott Is ten uralma .. 

Az, hogy ki is ez a Jezus, es mit jelent val6jaban az 6 mu
kodese, az az els6 tan uk szamara eppen halala es feltamadasa 
altai lett vilagos. Igehirdeteseik magjat, osszejoveteleiket, eletii
ket ez a tapasztalat, ez az esemeny elteti. 

Tanusagtetelek, hitvallasformulak sziiletnek a hagyomany-
6rz6 igehirdetes soran Jezus engesztel6 halalar6l, feltamadasa
r6l, megdics6iileser6l. A Rea val6 emlekezes lesz az az alap, 
melyb6l a keresztenyek orome, csodalkozasa, halaja , ujjongasa, 
dicserete, iinneplese fakad. 
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2. 6ra Bibliaiskola 

B/ Szentirasi szovegek: hitvallasformuhik 

~ Ha pedig Krisztus nem tamadt ffil, hiabalo a mi igebirdetesiink, es hia· 
bavalo a ti bitetek. 1 Kor 15,14 · 

~ lsten az Urat roltamasztotta es minket is ffil fog tamasztani batalmaval. 
1 Kor6,14 

~ Hiszen lsten nem a baragra szant, banem az iidvosseg elnyeresere 
Unmk Jezus Krisztus altai, bogy akar ebren vagyunk, akar szunnya· 
dunk, vele eljiink. 1 Tessz 5,10 

~ 6 tulajdon Fiat sem kimelte, banem odaadta mindnyajunkert: Hogyan 
ne ajandekozna nekiink vele egyiitt mindent? Rom 8,32 

~ ... az Ur Jezus Krisztusrol, aki ffilaldozta magat biineinkert, bogy kira· 
gadjon minket a jelen vilag gonoszsagabollsteniink es Atyank rendele
se szerint. Gal1,4 

~ Elsosorban azt hagyom ra~ok, amit magam is kaptam: Krisztus meg
halt biineinkert, af!.lint az lras is mondja. Eltemettek es barmadnapon 
roltamadt. Ez is az lras szerint. 1 Kor 15,3-5 

~ Ketsegkiviil nagy dolog az istenfelo elet titka: 
Testben nyilvanvalolett, igazolast nyert lelekben, 
Me~elent az angyaloknak, poganyoknak hirdettek, 
Vilagszerte bittek benne, ffilment a dicsosegbe. 1 Tim 3,16 

~ Titeket is megszabadit most az igy jelkepezett keresztseg, nem mint a 
testi szenny levetese, hanem mint az Istenbez tiszta lelekert intezett ko· 
nyorges Jezus Krisztus feltamadasa altai. 1 Pet 3,21 

~ 6t adta oda az lsten veres, engesztelo aldozatul a hit altai, bogy kimu
tassa igazsagossagat. Rom 3,25 

~ Krisztus Jezus, aki vaJtsagul adta magat mindenkiert. 1 Tim 2,6 
~ Ha szaddal vallod, bogy Jezus az Ur, es szivedben hiszed, bogy lsten 

ffiltamasztotta ot halottaibOI, iidvoziilsz. Rom 10,9 
~ Ezert lsten ffilmagasztalta es minden mast ffiliilmulo nevet adott neki: 

Jezus nevere hajoljon meg minden terd a mennyben, a fOldon es az al
vilagban, es !Dinden nyelv hirdesse az Atyaisten dics6segere, bogy Jezus 
Krisztus az Ur. Fil2,9-11 

~ 6 a mi bekessegiink, aki a kettot egyesitette es a kozbeeso valaszfalat le
dontotte. Megsziintette az ellensegeskedest azzal, bogy a torvenyt pa· 
rancsaival es rendeleteivel sajat testeben ervenytelenitette. Mint 
bekeszerzo a_ket nepet magaban eggye: uj emberre teremtette, es a ke
reszt altai mindkettot egy testben engesztelte ki Istennel ugy, bogy sajat 
szemelyeben megdontotte az ellensegeskedest. Ef 2,14-16 

~ Logosz himnusz, Id. Jn 1,1-18. 
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C/ Bevezetes 

I. Az iinnep 

2 . ora 

-¢- Mindennek megvan az oraja es minden szandeknak a maga ideje az eg 
alatt. [ ... ] Idej e a jajgatasnak es ideje a tancnak. Pred 3,1.4 

-¢- S tancolt is David - teljes erejebOI az Ur elott, kozben egy vaszon efoo 
ovezte. Igy vitte fel David es Izrael haza ujjongas es harsonaszo kisere
teben az Ur ladajat.J ... ] Akkor David ego aldozatot es kozossegi aldoza
tot mutatott be az Ur elott, s mikor keszen lett az ego aldozat~ak es a 
kozossegi aldozatnak a bemutatasaval, megaldotta a nepet az Ur neve
ben. Aztan az egesz nepnek, Izrael fiai egesz seregenek, a ferfaaknak 
eppugy, mint a noknek, kiosztott egy-egy kenyeret, egy csomo datolyat 
es egy-egy mazsotas kalacsot. Ezutan az egesz nep hazament. 2 Sam 
6,14-15.17-18 

Mi az i.innep? Valami mas. Valami, ami elt6r a megszokott61, valami rend
kfviili: csoda. 

Vannak i.innepek az egyen eleteben, egy nep, egy orszag eleteben, es van 
nak vallasi iinnepek. Hogy az i.innep val6ban iinnep-e, s nem csak hajciho, 
nem az donti el, hogy mekkora tomegeket mozgat meg, hanem hogy mennyi
re tud kiemelni a koznapi letezesool, milyen mertekben kapcsol ossze egy 
magasabbrendu letezessel, a termeszetfelettivel. O;akis ez az istenivel va!6 
6sszekapcsol6das teszi az egyebkent Jehetetlent lehetsegesse: arra a szintre 
emeli fel, ahol minden olyan, ••mint az elso napon« (vagyis a teremteskor), 

. sugarz6, uj es eloszori es a resztvevo maga is a teremtes reszeseve valik. 
Tehat az i.innepben mindaddig, mfg val6di i.innep, megvan valami a terem

tesbol. 
Az i.innep lenyegehez tartozik a nyugalom (a teremtes hetedik napja). Mi

helyt a termeszei jelei, a hagyomany es a szokas emlekezetbe idezi, az ember 
mindig ujra kepesse valik arra, hogy egy nem, szokvanyos let es .!eremtes re
szeseve Jegyen. Ido es ember i.innepive valik, ES MEGUJUL A FOLD ARCA 
Zsolt 104,30. 

Dnnepelni annyit jelent, mint ritmikusan visszatero idokozokben nyitott 
szemuve valni es ebben az allapotban kozvetleniil szembetalalkozni azokkal a 
magasabbrendu val6sagokkal, amelyeken egesz Jetezesi.ink alapszik. - Dnne
pelni annyi, mint vissszaterni a bunbeeses elotti, paradicsomi allapotba, ami 
kor meg nem hangzott el: ••Arcod verftekevel eszed kenyeredet.« (Ter 3,19) 

A zsid6 nep szamara a het utols6 napja, a szombat megiinneplese megszen
telese minden idoben az egyik legfontosabb parancs volt. a./ A szombat a te
remtes befejezesenek i.innepe. Aki megtartja a szombatot, lsten nyugalmab61 
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reszesedik (Kiv 20,11). b./ A szombat emlekezes az Egyiptomb6l val6 szaba
dulasra (MTorv 5,15). A szombatnak kell Isten ezen nagy ajandekat emleke
zetben megtartania, megjelenftenie es iinnepelnie. Mindenkinek meg kell 
tartania a szombatot: az egesz csaladnak, a szolgaknak, sot meg az allatoknak 
is, hogy a szombati nyugalom altai minden teremtmeny megerezzen valamit 
Is ten szabadftasab6l. c./ Kereszteny eletiink kozeppontja Krisztus halalanak es 
feltamadasanak iinnepe. Krisztus halalaval es feltamadasaval olyan esemeny 
tortent Is ten es ember kozott, amely minden korra, minden eletre kihat. Jezus 
nelkiil tehat nines iinnep szamunkra. 

6sszefoglalas - Az iinnep anyaga es tartalma: iinnepelni annyit jelent, mint 
kilepni a megszokottb6l, megelni valarni rendkfviilit, kapcsolatba keriilni a 
termeszetfelettivel. - Fajtai: egyeni es kozossegi iinnepek; tarsadalmi es valla
si iinnepek. Az iinnep megnyilvanulasanak formaja es tartalma szoros egyseg
ben, kolcsonhatasban vannak egymassal. 

A zsid6 nep vallasi eletenek ritmusat a minden heten ismetlooo szombat
iinneples adta meg, melyben a teremtes hetedik napjat, az lsten nyugalmab6l 
val6 reszesedest es az Egyiptomb6l val6 szabadulast iinnepeltek. 

A keresztenyek kezdettol fogva az eukarisztikus lakomaban iinnepeltek Je
zus Krisztus aldozatat. Miutan a poganyokb6llett keresztenyek tObbsegbe ju
tottak, a kereszteny kozosseg elszakadt a zsid6 vallasgyakorlatt6l, es a 
szombat helyett a vasamap, Krisztus feltamactasanak napja lett szamukra a het 
iinnepnapjava. 

II. Hitvallasok 

A nazareti Jezusr6l sz616 igehirdetes alapja es kiindul6pontja a husveti ese
meny: a kozosseg tapasztalata arr6l, hogy Jezus feltamadt es el. Az osegyhaz 
ennek az oromhfrnek atadasat, tovabbadasat tekintette legfontosabb feladata
nak. Az apostolok es igehirdetok felismen!sei es tapasztalatai az un, hitvallas
formulakban maradtak rank, amelyek tomor osszefoglalasai a hit 
leglenyegesebb elemeinek. Ezeket a hitvallasokat az igehirdetok rendszeresen 
beleszottek tanftasukba, es a kozos iinnepe~en pedig a szertartasok ai!and6 al
kot6elemeive valtak. Az 1 Kor 15,3-5-ben Szent Pat arr61 tanuskodik, hogy 
amit mood, azt az egyhaz hivatalos hagyomanyab61 merfti. Az 1 Kor 15,14 
pedig a legosibb hitvallasformula, amely alapjat kepezte minden igehirdetes
nek. 

A hitvallas a hittartalomnak tetelekben val6 tobbe-kevesbe telje~ megfogal
mazasa. A hitvallas tartalma: Olyan felismeres lsten vilagar61, lstenr61 onma
gar61, melyet az Dr egyeseknek vagy egyes kozossegeknek adott megvi-
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lagftasok altai ad mindenki tudtara. Ezekben az egyhaz az iidvtortenet legfon
tosabb teteleit, mozzanatait foglalja ossze. A hitvallasok jelentosege igen 
nagy: meghatarozzak a kereszteny kozosseg hitet es eletet. Nem veletlen te
Mt, hogy a liturgiaban tag teret kapnak. 

Formai jellegzetessegiik a rovidseg, tomorseg; gyakran ritmikusak, vers
szen1ek, himnuszok vagy himnikus jellegiiek. Lehetnek: egytaguak (,Jezus az 
Dr [Kiiriosz]"), kettaguak (Jezus es az Atya megvallasa) es haromtaguak 
(,,Atya, Fiu es a Szentlelek", Mt 28,19). 

III. Hitvallasok es szimb6lumok 

Az ember sokfele m6don juttathatja kifejezesre meggy6z6deset: elsosorban 
tetteivel, szavaival, de kiil6nboz6 jelkepek, szimb6lumok segftsegevel is ma
sok tudomasara tudja adni hitet, hovatartozasat. Peldaul nemzeti jelkepek 
(zaszl6, cfmer) hasznalataval egy bizonyos nephez, orszaghoz val6 tartoza
sunkat fejezziik ki. 

A vallasos kozozossegeknek, vallasoknak is megvannak a maguk jelkepei, 
pl. a felhold, a David-csillag, a kereszt: 

({ mohamedan ¢ zsid6 t kereszteny 

Az elso szazadokban meg nem a kereszt volt a legelterjedtebb kereszteny 
jelkep. Kezdetben a fel-fellangol6 keresztenyiildozesek idejen az 6kereszte
nyek titkos ismertetojelkent, hitiik megvallasakent a halat es a horgonyt hasz
naltak. 

s lj_~~rt l 
~ 

A hal , mint Krisztus szimb6likus abrazolasa, a gorog ikhthiisz [l.x9U~ ] - hal 
- sz6b61 ered, mel yet az 6keresztenyek Jezus nevenek kezdobetiiibOI alkotott, 
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titkos rovidfteskent ertelmeztek: IeszU.sz Khrisztosz Theu Hiijosz Sz6ter = Je
zus Krisztus, lsten Fia, Megv<Ht6. 

A horgony a Zsid6khoz frt level alapjan valt a kereszteny hit allhatatossaga
nak es a feltamadas remenyenek jelkepeve (a Zsid 6,18-20 az Is ten fgeretebe 
vetett remenyt a lelek szilard horgonyanak nevezi, amely a Krisztusba vetett 
hit altai beteljesedesre vezet). 

Az elso szazadokt61 kezdve mind a mai napig gyakran hasznalt kereszteny 
szimb6lum meg az un. krisztogram, a Krisztus-monogram, amely Jezus 
Krisztus g6r6g nevenek, (Ieszusz Khrisztosz -
Jezus a Messias [Folkent]) kezdobetiiibol jott 
letre: 

I+ X P+t X+P 

A Krisztus-monogramhoz kapcsol6dik az is
mer! tortenet: Konstantin Csaszar almaban igere-
tet kapott, hogy: ,E jelben gyozni fogsz!" Kovette az intelmet: a don to, milvi
usi csata elott hadijelvenyeire, katonai vertjere, pajzsara ratette a ;(' Krisztus
monogramot, es 312-ben val6ban fenyes gyozelmet aratott Maxentius folott. 

A keresztenyseg legismertebb, legelterjedtebb jelkepe a kereszt, mely 
Krisztus kereszthalalat, a bun, a halal f616tti gyozelmet vagy magat Krisztust 
jelkepezi. Visel6je kinyilvanftja hittarsai es a kiilvilag fele, hogy Jezusban 
hisz es bfzik, az 6 kovetoje. A kereszt-szimb6lurnnak sokfele valtozata ismert: 

ES. T t + t X 
Y T -tt +$.+ 

7 • • 

1. Korksrs.ut[eredetlleg a napes a vllagossag jelkepe); Krlsztust, mint min
den feny forrasat jelkepezi; 2. Tsu-ksrs.ut[Ez 9,4: a szabadulas jelkepe); 3. Fii
les kere.ut [az osi Egylptomban az elet jele: felkelo nap es lefele a napsugar) 
kereszteny ertelmezese is van; 4. Gorog kereszt, gyakorl diszitoelem a keletl 
egyhazakban; 5. Latin kersszt, Krisztust jelkepezi; 6. Andr.is-kereszt, Andras 
apostol vertanus&ganak a jele; 7. Vi//.iskers.ut'[eletfa-jelkep), a gorog PSZI be-
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ture emlekeztet (psziikhe=lillek); igy lehel ra a pap a keresztvizre; 8. Kettos v. 
llposto/1 kllrtlszt (klsebb vizszintes ~ra a kereszt feliratat jelzl], ersekek, patrl
arkak, klvaltsagokkal felruhazott uralkod6k (Szt. Istvan) vlselhetlk; 9. Plip11/ kll
rllszt (a 3. vonal megkillonbozteteslll szolgal); 10. Ortodox k11r11szt (a ferde 
vonal Jilzus labtamasza) ; 11. TII/,DIIskllruzt[Merovlng uralkod6kn81]; 12. Jtlru
zulllml k11r11szt(a Szent Sir lovagjal vlseltitk]; az ot kereszt Krlsztus ot sebet jel
zl; 13. Mlilt11/ k11r11szt[a johann Ita lovagok Ill. a Mattal Lovagrend jelvenye), nyolc 
csucsa a Nyolc Boldogsagra utal. (vo. Verb8nyi-Arat6: Uturglkus lexlkon, Ec
clesia, Budapest, 121-132.o.) 

D/ 6ravazlat 

1. Enektanulas: 
Eletiink legyen iinnep 

2. A.ttalanos bevezeto az iinneprol 
ld. Bevezetes, I. 

3. Asszociaci6s gyakorlat 
a. Meggyujtunk egy gyertyat es 

megbeszeljiik, mi jut esziinkbe a gyer
tyar61. 

b. Az iinnep atertekeli a targyakat. 
Mint val6sag, ugyanaz a gyertya, amit 
a pincebe viszek magammal, ha kial
szik a villany es ugyanaz a gyertya 
van a karacsonyfan, szamomra megis 
maskepp csillog. Mas erzeseket eb
reszt benniink a sziiletesnapi gyertya, 
es mast az, amit halottak napjan gyuj 
tunk a temetoben. A liturgiaban nyer 
leginkabb teret a targyaknak ez az at
ertekelodese, a szertartasban kapott 
szerepiik altai bizonyos jelen
testartalmak hozdoz6iva valnak. 

4. a./ Hitvallasformulak ismertetese, 
ld. Bevezetes, II. 
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hallas utan, enek- JerFiiz 11. sz. 
szoveg mindenki 33. o. - 10 perc 
kezeben 

a vezeto eloadasa, papfr 
egyeni jegyzeteles 20 perc 

csoportos megbe
szeles, mikozben 
valaki kiilonbozo 
szfnekkel es valto
zatos elrendezesben 
(ferden, fiiggolege
sen, stb.) felfrja a 
tablara a hallottakat 

tabla, kreta, 
vagy nagyme
retu papfr, 
rostir6n 
20 perc 

a vezeto eloactasa, 45 perc 
egyeni jegyzeteles 
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b/. A hittartalmak szimb6Iikus abrazo- a vezet6 eloadasa, tabla, kreta v. 
Iasa. Anyag es rajzok, !d. Bevezetes III. egyeni jegyzeteles karton, rost

ir6n; 10 perc 
c/ Hitvallas-szovegek (!d. B/ pont) ta

nulmanyozasa: 
Egy-egy hitvallas, himnusz lsten tit

kanak konkret megfogalmazasa. Megis 
az egyes formulakban mas-mas felisme
res kap hangsulyt. Nezziik meg, hogy a 
kivalaszott szentfrasi reszekben a hallot
tak koziil melyik hoi kap hangsulyt: 

csoportos munka: 
az egyes formulak 
kozos megbeszele
se, besorolasa. 

hitvallasfor
mulak gepelt 
szovegei; fr6-
szer 
55 perc 

- Jezus halala 
- engesztelo szerepe 
- feltamadasa 
- megdicsoiilese 

5. Elcsondesiiles 
Az Ef 2,14-16 felolvasasa utan a 

resztvevok egyeni imaban fogalmazzak 
meg felismereseiket, gondolataikat. 

kotetlen, spontan Iampaoltas, 
megnyilatkozasok gyertya, gyu

fa, 10 perc 

A Szent Jeromos Bibliatarsulat budapesti Kozpontjaban ,Eio 
lge" cimmel bibliaiskola miikOdik hitoktat6k es erdeklodok sza
mira. A biblia6rikon a szentirasi szovegek sokiranyu megkoze
litse es elemzese segiti a resztvevoket a Szentirasban val6 
elmelyillesben, valamint uj m6dszerek elsajatitasaban. A ityari 
sziinet utan szeptember 4-vel ujra megindulnak a biblia6rak, 
minden h6nap elsa hetfojen du. 5-7-ig. Az itt megtartott biblia6-
rik anyagat folyamatosan kozreadjuk a Jeromos fuzetek al,land6 
mellekletekent 

~· 
~ 

~ 

* ® 

I 
I 
~ % 
&. 

JAelen fiizetiink a masodi
1 

·~ 6rl~ukanfyagat'~~Olml ~· k f" I fl,· 
sorozatot szeretette a Jan J iizetW.u.. vas6ma •gye me- ·0 

be, abban a remenyben, hogy sok aktiv lelkipasztor es hitoktat6 r}. 
szamara segitseget fog jelenteni. &.: 

Budapest, 1993. julius ~ 
Szeretettel: Midling Andrea, Pant6 Eszter, Vagvolgyi Eva :!{ 

6~~~etok; Tarjanyi Bela szakmai ve.:.~~-x:,%,, .. :1 
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Liturgia 

Verbenyi Istvan 

LITURGIKUS KOZOSSEG AZ OSEGYHAZBAN 

Mindannyiunk szamara termeszetes, hogy liturgikus i.inneplese
inken a Szentfras egyes konyveibol olvasunk fel reszleteket, mert az ol
vasmanyok az iinnep szerves reszeit kepezik. Azt is termeszetesnek 
tartjuk, hogy liturgikus szovegeink (pl. konyorgesek, prefaciok) sza
mos szentfrasi gondola tot tartalmaznak, vagy esemenyeket beepitenek 
(pl. a husveti keresztvfzszentelesi imadsag). Arra azonban mar keves
be gondolunk, hogy sokszor maguk a szentfrasi szovegek is tartalmaz
nak utalasokat a liturgikus eletre. Persze, ez nem jelenti azt, hogy a 
Szentfrasban pontos liturgikus leirast, vagy szovegeket talalunk, mert 
a liturgia kialakulasanak korszakaban a lenyegi reszek kivetelevel mas 
meg nem volt rogzitve. 

Az ujszovetsegi konyvek vizsgalatanal a kovetkezo megallapitast 
tehetjuk a liturgikus kozossegekre vonatkozoan: Liturgikus kozosseg
rol az evangeliumok meg nem beszelnek. Beszelnek a ,Tizenkettorol", 
a hetvenket tanitvanyrol, az Ura~ kisero asszonyokrol, kisebb-nagyobb 
csoportokrol, esetleg tbmegrol. Erzekeltetik veli.ink, hogy itt meg nem 
lehet kozossegrol beszelni, csak a tObbe-kevesbe szimpatizansok, vagy 
esetleg kovetok tarsasagarol. 

Ezzel szemben az Ujszovetseg tobbi irata mar egeszen maskent 
beszel a Szentlelek eljovetele utan . 

Az oskereszteny kozosseg liturgikus eleterol az elso hiradast a 
Csel 2,42.46-47-ben talaljuk. A zsidok koziil megtert elso keresztenyck 
meg naponta eljarnak a jeruzsalemi templomba, a kenyertorest (Euka
riszti<it) azonban , hazankent" vegeztek. Ez nemcsak egy teny targy
szeri.i kozlese, hanem egy uj korszak kezdetet is jelentette. Ugyanis 
,orommel es tiszta szfvvel vettek magukhoz az etelt, dicsoitettek Is
tent, mert mindig csatlakoztak hozzajuk olyanok, akik hagytak, hogy 
megmentsek oket." A kenyertorest pedig az apostolok tanitasa es az 
imadsag kiserte. Lukacs nem sokkal kesobbs megismetli hiradasat 
(Csel 5,42) a nemreg sziiletett egyhaz liturgikus aktivitasarol a Temp
lomban, es a hazakban folyo tanitasrol. 
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Anti6chiaban, ahol tObb pr6feta es tanft6 volt, liturgikus unnep
les kereteben teszik fel kezuket Palra es Barnabasra, es kuldik oket 
apostoli uljukra (13,1-3) . Troaszban azonban mar egy pogany eredetu 
kereszteny kozosseg liturgikus unneplesenek lehetunk tanui (20,6-12) . 
A kozosseg vasamap - a het elso napjan - egy hazban gyulik ossze, 
ahol Pal a kenyertores elott hosszan beszel nekik. 

A korintusi egyhaz tagjai a poganysagb61 tertek meg. Nekik nyil
van boseges ismereteik voltak a kul6nb6z6 pogany kultuszokr61, sot 
egeszen biztos, hogy volt koztuk ,miszteriumba beavatott" is. Ezert az 
apostol liturgikus utasitasokat ad reszletes magyarcizatokkal. Az elso 
levelben irja: ,Amikor egybegyultok, akinek csak van dicsofto eneke, 
tanitasa vagy kinyilatkoztatasa, nyelvadomanya vagy magyarazata, az 
mind epulesetekre szolgaljon" (14,26-29) . E fejezetben egyebkent is Jat
hat6k a legfontosabb liturgikus elemek, amelyeket Pal fontosnak tart. 
A miszteriumvallasok miatt nagyon pontosan beszel a Szentlelek teve
kenysegerol, es mindent ertelmileg is tisztazni pr6bal. A 24. vers sze
rint hitetlen es be nero avatott is jelen lehetett. 

A levellegfontosabb resze a 10. fejezet. Az eukarisztikus lakomat 
szembeallilja a pogany aldozattal, az eletet a halallal. Elokeszitesul es 
nyomatek kedveert az 6szovetsegi peldakat emliti, kifejezve, hogy 
mennyire mas es tokeletesebb Krisztus aldozata . Nero lehet reszesulni 
az Dr lakomajab61 es a satan lakomajab61. 

A 11 . fejezetben az Eukarisztia alapitasanak elbeszelese elott is
tentiszteleti eloirasokat mond el a level szerzoje: a ferfiak fedetlen fo
vel, az asszonyok bek6t6tt fejjel imadkozzanak, es a k6z6ssegben ne 
beszeljenek (14,35) . 

Az eukarisztikus lakomat es a k6z6nseges etkezest .nehanyan 
osszetevesztettek Korintusban . Az apostol - ertheto m6don - nagyon 
kemenyen kel az Eukarisztia melt6 unneplesenek vedelmere es utas i
tasainak azzal is nyomatekot ad, hogy szemelyesen is lesz meg mon
danival6ja. 

A liturgikus kozosseg tokeletes megval6sulasa a Jelenesek kony
veben olvashat6 a mennyei liturgiar61. Az oskeresztenyek ebben a va
rakozasban eltek, s nero volt veletlen liturgikus imajuk, felkialtasuk: 
, Maran atha!- Jojj el, Urunk!" (1 Kor 16,22) . 
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EUROPA TANUL LATIN-AMERIKAT6L 

Az 1992. evi ausztriai lelkipasztori tala.Ikoz6 Europa ujraevange
lizalasaval foglalkozott, s ezen beliil kiilon figyelmet szentelt- tobb la
tin-amerikai eload6 resztvetelevel - azoknak a tapasztalatoknak, 
amelyeket a Latin-Amerikaban kialakult celok es m6dszerek mutatnak 
(a szegenyek gondjainak eloterbe helyezese, baziskozossegek, csopor
tos bibliaolvasas, felszabaditas teol6giaja) . A kovetkezokben kivonato
san ismerteljiik nehany eloadas gondola tat. 

Ivo Lorscheiter braziliai piispok kiemelte a baziskozossegek don
to szerepet. Osszejoveteleik az egyiittes ima, a Szentiras-olvasas, a hit
oktatas, valamint az aktua.Iis emberi es egyhazi problemak kozos 
megoldasanak alkalmai . Ezek II . Janos Pal papa szerint egy uj tarsada
lom hatasos kiindul6ponljait alkoljak. Braziliaban a plebania voltakep
pen , a kozossegek kozossege". A baziskozossegek igen j6l szolgaljak a 
hit es az elet egyseget. Kozelhozzak a Bibliat az egesz nephez; a kozos 
Szentiras-olvasas a katolikus Latin-Amerika egyik legszebb jelensege. 
A baziskozossegek a piispokok teljes tamogatasat elvezik. Beloliik 
szarmazik a papi hivatasok lenyegesen megnott tomege. - A braziliai 
egyhaz fontos jellemzoje meg a ,szegenyek oldalan alias", ami jelenti 
tobbek kozt maganak az egyhaznak a tudatos szegenyseget, a szege
nyekkel val6 egyiittmunkalkodast, a fenyuzo j6leti tarsadalom helyett 
a val6di ertekek celul-tuzeset, a gazdagok szemteletenek atalakitasat. 
Tovabbra is jelentos szerepe van a helyes elvi alapon all6 felszabaditas 
teol6giajanak is. 

A talalkoz6 zar6eloadasat Ferdinand Kerstiens nemetorszagi pie
banos tartotta a , partneri alapu" lelkipasztorkodasr61. Ide tartozik, 
hogy alapvetoen megvaltozott a kapcsolatunk az egykor misszi6s te
riiletnek tekintett orszagokkal. J6val tobb szerep var az Egyhazban a 
vilagiakra . Partneri viszonyt kell kialakitanunk a szegenyekkel es az 
elnyomottakkal, az egyszeru hfvokkel, sot a j6ratorekvo megtevedtek
kel is. Az alapkerdes itt az: biztosan j6l tudom-e magam, hogy mi a he
! yes ill. sziikseges, vagy azt sokkal inkabb koz6sen (parbeszed, a masik 
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meghallgatasa utjan) talaljuk meg? Ez az ut6bbi mod,- amelyik bfzik a 
Szentlelekben, - at kell, hogy alakitsa az Egyhazat! 

Ket referatum is foglalkozott a bibliaolvasassal. Haidi Jarschel 
braziliai evangelikus lelkeszno hangsulyozta a Biblia fontos szerepet 
Latin-Amerikaban: az onismeretnek es a helyzet, kornyezet megisme
resenek, a hitben es a szeretetben val6 osszefogasnak, a kozosseg torte
neti tovabbelesenek az eszkoze. Ne feljiink att61, hogy mindenki a sajat 
elethelyzetebol indul ki, es erre keresi a Szentfras valaszait. Az eddig 
targyilagosnak tartott, tanult emberek sokszor akaratlanul is a gazda
gok szemevel olvastak es magyaraztak az Isten Szavat. Az el6ad6 a 
szamunkra szokatlanul reszletes gazdasagi, tarsadalmi es politikai 
helyzetelemzes hive, az ideol6giai es vallasi, valamint a ferfi-noi nezo
pont mellett. Idezte Carlos Mesters velemenyet: resziinkre a Biblia 
multbeli ertelmenel fontosabb azt meghallani, amit rna mood a kozos
segnek a Szentlelek. igy lesz a Szentiras az elet es a kozosseg konyve. 

Horst Goldstein, a berlini ferences misszi6s-kozpont vezetoje, aki 
het evig Braziliaban miikodott, eloszor konkret biblikus osszejovetel 
lefolyasat, tematikajat mutatta be (Le a hatalmasokkal! - a Magnificat 
kapcsan). Kiemelte, hogy a szegenyek (a pueblai piispoki konferencia 
szerint Isten kedvenc gyermekei) helyesen erzik, hogy illetekesek a 
Szentirast ertelmezni; fgy evangelizal6 erot kepviselnek. Segftenek a 
szoveg ertelmet folfedni. (1980-ban a papa kijelentette, hogy a Szent
fras teljes ertelmezeset meg nem meritettiik ki.) A ,felszabadit6" bib
liaertelmezes tobb uj, egyidejiileg alkalmazand6 nezopontot kfnal 
(megtestesiiles, kozosseg, politika, remeny) . Pr6baljuk megerteni Isten 
terveit, amelyek eltemek a mienktol! Ketsegtelen, hogy a Szentiras ko
zossegi olvasasanak megvilagft6 hatasa es szentsegi ereje nagyobb. 
Kapcsoljuk ossze a Bibliat az elettel es eletiinket a Bibliaval! A donto 
nem az, hogy a biblia6ran az eletbol vagy a szovegbol indulunk-e ki. A 
kiil0nb0z6 nezopontok es feldolgozasi m6dszerek gazdagftjak egy
mast. Az eload6 ismet II . Janos Pal papat idezte arra vonatkoz6an, 
hogy apr6 egzegetikai reszleteknel fontosabb a vallasi iizenet lenyege
nek hatasos kozlese, ami mindig megteresre, az oromhirre, az egyen es 
a kozosseg megvaltoztatasara, Isten kozossegebe val6 meghivasra vo-
natkozik. (Szekely Istvan] 
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INNEN-ONNAN 

JERUZSALEM: Biblia-toredek a Kr.e. 7. szcizadb61 A jeruzsale
mi Hinnom-volgyben nemregiben minden eddiginel regebbi Biblia-to
redekre bukkantak. A megtalalt ket kis eziistb61 kesziilt lemezdarab a 
Szamok konyvenek nehany sorat tartalmazza. A vesetet foltehet6en 
valamikor a Kr.e. 7. szazadban keszithettek, vagyis negyszaz evvel ko
rabban, mint az eddig ismert legregibb bibliai sz6vegemlekiinket, a 
Holt-tengeri tekercseket. Ezek legosibb darabjai ugyanis a Kr.e. 3. sza
zadb6l val6k. Az eziistlemezeken az aroni aldas nehany sora olvasha
t6 a Szam 6,24-26-bol, es val6sziniileg amulett volt. Gabriel Barkai, a 
tel- avivi egyetem regesze bukkant ra ezekre az ertekes leletekre az el
s6 Templom idejebol szarmaz6 csaladi sirbolt feltarasa kozben . 

Vak ferfi lett a "Biblia mestere" - A legut6bbi, 5. nemzetkozi 
Biblia-versenyen Aharon Ben Sosam, a 43 eves nemlat6 tanit6 lett a 
gyoztes 90 ponttal, es igy a "Biblia mestere" megtisztel6 cim tulajdo
nosa. Mindossze ket ponttal elozte meg a braziliai Francisco Evas de 
Ponto urat. Az izraeli televizi6 segitsegevel milli6k kiserhettek figye
lemmel a versenyt, melynek soran kideriilt, ki ismeri a vilagon a leg
jobban az 6sz6vetseget. A 35 orszagb61 6sszesereglett versenyzok 
legtobbike gyakorlatilag kiviilr61 tudja a Biblia legregibb konyveinek 
szoveget. 

PERU: 11 ev alatt elkesziilt a Szentiras kecsua nyelvii forditasa 
El6sz6r olvashaljak a perui kecsua indianok anyanyelviikon a teljes 
Szentirast. 1987 vegere kesziilt el a Biblia ajmara nyelvu forditasa, 
mostant6l viszont a masik legnagyobb szamban beszelt indian nyel
ven is kaphat6. Mindket nyelvet kozel negy milli6an beszelik a perui 
Andokban. A szentirasforditasnak nagy erteke van az emberi kultura 
szempontjab61 is. E nepek koreben egeszen 1968-ig csak spanyolul ta
nitottak az iskolakban . . A bennsziil6tt indianok nyelven eddig meg 
konyvet nem adtak ki. Igy a Biblia lett az els6 nagyobb vallalkozas, 
amely egyuttal az indianok kulturalis identitasat is hivatott erositeni. 

A forditas helyi erok bevonasaval, a bibliatarsasagok tam ogata
saval 11 evig tartott. (1991-es adatok szerint a teljes Szentiras t 322, az 
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Ujszovetseget pedig 758 nyelvre forditottak le eddig. Tovabbi 898 
nyelven jelentek meg egyes szentirasi konyvek. A legtobb bibliafordf
tas afrikai orszagok nyelvein szi.iletett: eddig 56f> helyi nyelven jelent 
meg valamelyik konyv a Konyvek konyvebol. Azsia (490 nyelvvel) a 
masodik, az amerikai kontinens pedig 411 forditassal a harmadik he
lyen all . Eddig harom mesterseges nyelven jelent meg szent
frasforditas, kozti.ik az egyik az eszperant6.) 

PAPUA-UJGUINEA: A Biblia mentette meg negy "haj6torott" 
~letet - Az Ausztraliai Bibliatarsasag szinte hihetetlennek tiino esetrol 
tud6sit: negy ferfi indult ejszakai halaszatra motorcs,6nakon Apia szi
geterol, amely 2000 km-re eszakra fekszik Papua-Ujguineat6l. Csak 
egy kis doboz csaletket es egy i.iveg vizet vittek magukkal. A sikertelen 
halaszat utan epp hazafele akartak venni uijukat, amikor a cs6nak mo
torja vegleg folmondta a szolgalatot. Raadasul a hirtelen tamadt eros 
szel is egyre tavolabb sodorta oket a partt6l, a Csendes ocean belso, ke
reskedelmi haj6utakt6l tavol es6 reszeire . Szorult helyzeti.ikben sokat 
imadkoztak, vallasos enekeket enekeltek, es egy oreg Bibliab6l olvas
tak fel, melynek lapjait jobb elelem hfjan kesobb enni kezdtek. fgy ha
ny6dtak nehany napon at a nyflt tengeren, ereji.ikben j6cskan 
megfogyatkozva, nehanyan eszmeleti.iket is elvesztve, mig vegi.il az 
ausztraliai tengereszet egyik repi.iloje, amely keresesi.ikre indult, f61 
nem fedezte oket. Lino Lea, az egyik halasz meggy6z6dessel nyilat
kozta, szerinte maga az Isten ki.ildte arrafele a repi.il6gepet. 

NEMETORSZAG: Guiness rekord -57 perc alatt irtak le kezzel 
a Biblia lapjait - 1988 juniusaban vilagcsucsot allftott fel 1050 fiatal, 
akik Waldenbuchban tobbedmagukkal jottek ossze a Hetedik Nap Ad
ventista Egyhazanak talalkoz6jara . 57 perc alatt frtak le kezzel a Biblia 
teljes szoveget (1209 oldal). E teljesftmenyi.iket a Guiness evkonyv is 
megemlftette. A kezzel frt lapokat bekotottek es nemreg adtak at kiallf
tasra a stuttgarti Nemet Bibliatarsasagnak. 

HELSINKI: 350 eves a finn Biblia- Finnorszag az elmult evben 
kettos evfordul6r61 emlekezett meg: 350 evvel ezel6tt jelent meg az el
s6 finn nyelvii Biblia es 75 evvel ezelott nyerte vissza a finn nep fi.ig
getlenseget. Mindket esemeny nagy mertekben hozzajarult a finn 
nemzeti ontudat kialakulasahoz ill. elmelyitesehez, ezert mindket ese
menyr61 nagyszabasu i.innepsorozattal emlekeztek meg. 
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A Biblia finn nyelvii kiadasa jelento
sen segitette a nemzeti irodalmi nyelv ki
alakulasat. Az elso teljes kiadas 1642-ben 
jelent meg. Az akkori forditasra leginkabb 
a Michael Agricola (1509-1557) altai mar 
1548-ban kiadott Ujszovetseg gyakorolt 
hatast. 6 kesobb a Zsoltarok konyvet es a 
pr6fetak konyveit is leforditotta. Agricola 
mestermuve szinte mindegyik kes6bbi for
ditas peldakepe lett, noha nyelvezete az 
akkori egyik finn nyelvjaras szabalyait ko
vette. Bizonyara nem veletlen, hogy ebb6l 
alakult ki a finn irodalmi nyelv. 

Az evfordul6ra uj bibliaforditas je
lent meg, amelyen a tobb tagb6l all6 oku
menikus munkacsoport tizenot even at dolgozott. 

Innen-onnan 

ALBANIA tobb mint harmincezer Ujszovetseget kap Az Oszt
rak Katolikus Bibliakozpont (Bibelwerk) a Kozep-eur6pai Bibliatarsu
latok Munkakozossegevel es a Konig biboros altal1990-ben letrehozott 
Bibliatarsulattal (Verein Biblia) kozosen nagyszabasu akci6ba kez
dett. Segitsegiikkel a kosov6i es a hazajukban el6 albanok osszesen 
30.000 db Ujszovetsegi Szentirast kapnak alban nyelven. A nyomdai 
koltsegek egy reszet az osztrak katolikusok alljak. A szentirasok szet
osztasaban a becsi szekhelyu Karitasz segit, ami a Kis-JugoszJaviaban 
dul6 haboru miatt korantsem konnyu. Az els6 ketezer darab Ujszovet
seget maga Konig biboros adta at tavaly ev vegen az albanoknak. Ter
vezik a teljes alban nyelvu Biblia miel6bbi kiadasat is. 

SZLOV AKIA: A zsid6-kereszteny parbeszed segitese - Ho
gyan kovethetnek Isten parancsait a torvenytisztel6 zsid6k a T6ra (1-5. 
M6z) nelkiil? Sok kozep-keleteur6pai zsid6 kozosseg szamara hiany
zik a Biblia, mindenekel6tt a bibliai torvenygyujtemeny, M6zes ot 
konyve. Nemregiben a Verein Biblia a szlovakiai zsid6 kozossegeknek 
T6rat es zsid6 imakonyveket adomanyozott. Nem sokkal utana Len
gyelorszag kovetkezett. A Iengyel zsid6 kozossegek nemcsak heber 
nyelvu Bibliat es imakonyvet kaptak, hanem Iengyel nyelvu liturgikus 
szertartaskonyvet is. 
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lnnen-onnan 

Egy eves az ujraalapitott Szlovak Bibliat.irsasag - 180 evvel 
ezel6tt alapitottak meg el6szor a Szlovakiai Bibliatarsasagot, kizar6lag 
evangelikusok. A katolikusokkal val6 egyuttes munka akkoriban el
kepzelhetetlen volt. 1992 majusaban azonban kozos er6vel ujra alapf
tottak a Tarsasagot, amely fgy okumenikus szfnezetet kapott. Elnoke a 
pozsonyi szeminarium rektora, Vladimir Fil6 segedpuspok lett. 

Az egykori Cseh es Szlovak Koztarsasagban, Pragaban mindjart 
a rendszervaltozas utan, 1991 okt6ber 27-en letrehoztak a Katolikus 
Bibliatarsulatot. Vezet6je a Budweisi Egyetem ujonnan alapitott teol6-
giai karan az 6szovetsegi Tanszek vezet6 professzora, Karel Floss
mann lett. A ket orszag szetvalasa utan azonban szuksegesse valt, 
hogy eszaki szomszedunknal, Szlo-
v ill ab an is I e trej b jj b n a bib li a a p OS- [jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiii;;;;;;;;;o;;;;o;;;;;ru 

tolsagot szervez6 es iranyit6 intez- SzomOaton ofyano!( 
meny. [Rajkai Istvan] vag:;unt_ mint fia. nem 

vo[na semminl0_ nem vof
nana!( ciijain!( sem azon 
f(jvii[, fwg:; fitezziinf0. 
azaz igazi eroinRgt mu
k;gatessii!( - imMK:gz
zunt tanuijunt_ eg:;unt_ 
ig:;unt_ ineRgijiinl0_ sze
ressiinR:, [Erich Fromm] 
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Jl szom0at nem merev megdffd.s, fia.nem a szoritd.s6d[ !(isza-
6aau[t mozgas. IJ3enne fenaii[ tovd.66 az, ami !(iiwn6en eg:;mfis
ra torwaiR:, 'Elifu.z azon6an magunl(§an is magun!(k;grii[ mas 
figk;grt Rg[[ teremteniinR:, ipitsii!(fuit 6efe szomOate{{enes civi
{izancwnl(§a a szom0at !(ufturajat! 

[Bibelsonntag, 1990, Stuttgart, 61. o.] 



Anneliese Hecht 

.,LASS- HALLGASS- SZERESS!" 
Eletiink kerdese a Szentirashoz 

Ez a m6dszer segfteni akar abban, hogy a cso
port szemelyes tapasztalatait lsten szemszogebol 
lassa - es ennek megfeleloen cselekedjek. Feltete
lez bizonyos bibliai jartassagot, a Szentfras altala
nos (,normalis") ismeretet, amely segft abban, 
hogy a csoporttagok szemelyes tapasztalatait az 
Igenek, Isten akaratanak fenyeben lassuk, ertel
mezziik es ertsiik, s fgy lsten akarata szerint csele
kedhessiink. 

M6dszer 

' Mas hasonl6 m6dszerek: az un. ,Amosz-programok" (a nev 
Amosz pr6feta szocialis mondanival6jara uta!), az ,eletiink tiikre" 
vagy pedig az , lsten hozzasz61 mindennapjainkhoz". 

N A m6dszer lenyege 

-A kiindul6pont nem valamelyik bibliai szoveg, hanem a csoport
tagok szemelyes (mindennapi) tapasztalata . 

- Ezeket a tapasztalatokat kolcsonosen atgondoljak es elemzik. 

- A tapasztalatokat kapcsolatba hozzak Isten akarataval, ahogyan a 
Szentfrasban megjelenik. 

A beszelgetes a ,lass- hallgass - szeress" harom lepesere tagol6dik. 

B/ A megbeszeles lefolyasa 

Odvozles es ima vagy enek utan a beszelgetes vezetoje rovid taje
koztatast ad a m6dszerr61 es a celr61. Ezt koveti az elso lepes: 

a / LASS: tapasztalat mindennapi eletiinkb61 
Minden csoporttag konnyen fel tudja idezni a kozelmultb61 egy

egy olyan tapasztalatat, amely a szamara jelentos volt. Lehet ez pl. va
lamilyen esemeny a munkahelyen, a csaladban, a szomszedsagban 
vagy a (plebaniai) kozosseg ill. a tarsadalom nyilvanos eleteben. Fon-
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M6dszer 

tos, hogy olyan esemeny legyen, amelynek az elmond6 resztvevoje 
vagy erintettje (volt). Ezutan az ismertetett esemenyek egyiket ldva
lasztjak a megbeszeles temajaul es a kozos , akci6" alapjaul. A megbe
szelest a kovetkez6 kerdesek segithetik: 

- Mi tortent pontosan? Ismerjiik-e az osszes tenyeket? Megtudha
tunk r6la tobbet is? 
- Miert tortent? Mik voltak az okok? 
- Mit gondol minderrol On, vagy hogy erzi magat az esemeny ko-
vetkezteben? 

b / HALLGASS arra, amit Isten mond nekiink 
A vezet6 keri a resztvev6klet, hogy 3-5 perces csendes imaban ter

jesszek Isten ele a hallottakat, es keressek az 6 akaratat. (Meg kell pr6-
balniok, hogy ez alatt az ido alatt tegyek felre az esemenyre vonatkoz6 
saja t gondolataikat es erzeseiket.) 

Ez utan a csend utan a resztvevok pr6balnak mondani emlekezet
bol egy-egy olyan szentfrasi iget vagy szovegreszt, amelyben veleme
nyiik szerint benne lehet lsten valasza a vazolt helyzetre, vagy ami 
velemenyiik szerint kapcsolatban all vele. Ha senldnek sem jut eszebe 

ilyen ige vagy szovegresz, akkor egy szentfrasi 
konkordancia segitsegevel talalhatjak meg azo
kat a helyeket, amelyek az ismertetett tapasz
talatokra jellemz6 fo fogalmakat (kulcsszava
kat) tartalmazzak. 

Most errol a bibliai reszrol (reszekrol) kez
denek beszelgetest, amelynek m6dszere kiilon
bozo lehet, a csoport osszetetele ill . a 
resztvev6k ismeretei es kepessegei szerint . 
Egyebkent a szentfrasi konkordancia minden 
esetben hasznos segito lehet a felismert valasz 
ldegeszftese es leheto legsokoldalubb korbeja
rasa erdekeben. 

c/ SZERESS: cselekedj a kozossegben 
A szeretet itt mindenek elott egy kozossegkent val6 segit6, valto

zast hoz6 cselekvest jelent. Ehhez egyidejuleg kozcs ,akci6tervet" kell 
ldalakitani es elfogadni. A resztvevok kerdezzek meg magukt61: mi az, 
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amit nekunk, mint kozossegnek eb
ben a helyzetben Isten akarata sze
rint tennunk kell. Erdemes figyelni 
arra, hogy ne csak a j6szandek ki
nyilvanftasanal vagy a terveknel 
maradjanak meg. Ezert igen fontos 
egyertelmuen tisztazni azt is ponto
san, hogy kinek mit kell tennie es 
mikor. 

Konnyen megeshet, hogy nem 
mindenki ert egyet a helyzet meg
iteleseben es a szukseges cselekves
ben. Ekkor folytatni kell a kozos 
imat es gondolkodast mindaddig, 
amig a csoport a konkret esetben 
nem latja vilagosan az Isten akara
tat. 

C/ Erh~keles 

M6dszer 

a / Elonyok: A Bibliat szoros kapcsolatba hozzuk sajat eletunkkel. 
A m6dszer kival6an alkalmas a kozos bibliaolvasas mas m6dszereinek 
a kiegeszftesere is, amelyeknel inkabb a szoveg all eloterben. Fokent 
bennunket, eur6paiakat, akik gyakran inkabb ,okos beszedekkel re
meke!Unk", osztonozhet arra, hogy mindennapjainkat a Bibliara ala
pozva keresztenykent tudatosan alakitsuk es ezaltal megvaltoztassuk 
a vilagot. 

b / Hatranyok: Neha kenyszerkent erezheti egy csoport, hogy Isten 
akaratat mindenkeppen felismerje, es azutan egy tortenest tulsagosan 
is hamar vagy fe!Uletesen Isten akaratakent ertelmezzen. A resztve
vokre nem ritkan nyomas nehezedik, hogy a csoportnak , Isten akara
tab61" engedelmeskedjenek. 

Emellett az a veszely is fonnall, hogy a bibliai szovegreszeket onke
nyesesen kiragadjuk osszefliggesukbol. A Szentfras bizonyos ismerete 
kell ahhoz, hogy a resztvevok megtalaljak es helyesen ertelmezzek a 
gondolkodast elobbrevivo helyeket . Gyakorlas szukseges a bevezeto 
helyze telemzeshez is. (Fordftotta: Szekely Istvan] 
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Kis Jeromos 

Pant6 Eszter 

Termenyes mise 

, Tarts towibba unnepet arataskor 
annak a termesnek a zsengejevel, 
amelyet az altalad bevetett szant6-
fold adott, es az ev vegen a szii.ret 
unnepet, amikor a termest betakari
tod a mezorol. " (Kiv 23,16) - ,Ami
kor elerkezik az aratas, akkor 
aratastok elso kevejet vigyetek a 
papnak. 6 felajanlja az Urnak a be
mutatas szertartasaval, hogy kedvesse tegyen titeket." (Lev 23,10) 

Augusztus utols6 vasarnapja van. Ket fiam izgatottan kesziilodik. Gyorsan 
jottiink, fgy amikor megerkeziink a templomba, megj6 ot perc van a szentmi

se kezdeteig. Terdhajtasuk kicsit iigyetlen, de 
nagyon iinnepelyes es meg fel sem allnak, mi
kor szemiik mar az oltar elott dfszelgo kosarka
ikat kutatja. Milyen lett tegnap 6ta a kikan
dikal6 cekla, a kiskert legszebben mosolyg6 
paradicsoma, legzsengebb karalabeja, a legna
gyobb zo ldpaprika (meg eleg kicsik voltak), a 
legszebb rnintazatu cukkfni, a legfeherebb vira
gu karfiol? Megnyugodva latjak, hogy a kert
ben tegnap oly felto gonddal k(valasztott, 
leszedett, kosarba rendezett, s a templomba el

hozott termenyek a kedvesnoverek fzleses elrendezeseben varjak, hogy elkez
dodjek az idei termesert halat ad6 szentmise, csaladi sz6hasznalatunkban egy
szeruen csak ,termenyes mise". Amfg varunk, van ido megnezni azt is, hogy 
masok milyen termeseket hoztak: az oltart alma, szolo, korte, barack es szilva 
is dfszfti. Paradicsom piroslik a h6sos zoldpaprikak mellett, majd uborka, 6ri
asi juliskabab-hiivelyek, a vazaban pedig most erett kalaszok ekeskednek. A 
kaposztak es a dinnyek az ol tar elott, a foldon iilnek, kukoricacsovek arany
sarga szemei virftanak mellettiik. Nagy kosar all kozepen, az oltar elott: tok, 
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patiszon, hagyma, fodros levelli salata, zold
bors6 es ftirtos paradicsom erkezett benne. s 
a nagy mellett ketoldalt ott a ket kicsi kosar
ka. Ezekre mindig vissza-visszaternek a ki
csiny fiuszemek, hisz ezeknek a ki sem 
latsz6 titkait mi is tudjuk: a melyen mogyor6 
lapul, di6, sot egy-ket elkesett malnaszem. 

Csengosz6. Felallunk. Elkezdodik a ,termenyes mise" ... 

Kis Jeromos 

!den immar otodszor keszulunk a halaadasnak erre a gyermekszfvhez oly 
kozel all6, kezzelfoghat6 unnepere. Gabor negy, Adam harom evesen hozta 
eloszor megrakott kosarkajat a templomba. Az6ta a ,termenyes mise" elma
radhatatlan esemenye eletunknek, sot, az egesz nyarat beragyogja a keszulet. 
A juniusi zoldbors6b61 es cseresznyebol is felre szeretnek rakni a legszebbe
ket, hogy majd azt vigyuk az Ur Jezusnak. 

Tavasszal a fiuk mar teljesen onall6an fogtak munkahoz kiskertjukben. 
Asojukkal, kapajukkal, gereblyejukkel keszftettek elo a veteshez a foldet. Lel
kesen tervezgettek, hogy hova, milyen magok keruljenek. Mikozben a veto
magos zacsk6k kozott valogattak, beszelgetesuk egy foszlanya megutotte a 
ftilemet: ,Es ezekbol a magokb61 fog majd kikelni a legszebb repa, amit majd 
elviszek a termenyes misere, es akkor Jezus majd nagyon fog orulni ." 

Hltt van pifadui az dreg Cimuck;g 6dcsi. Otvenfiat ivve[ ezewtt paraszt
gyeret voft, is a gom6Myu 'Teriz csaf;__ egyenrufuifwz ak;grt jef.esegu[ menni. Ci
muck;g erre vasutas fett, rrui.!hdz6sap/(j.6an jdrt, f;__is666 e0aptd( mert a 
vagonok;gt wpf;gita, is rajtak;gptti.R:_ Most a vdros6a ment, is 6anf;__aftiszt fett. 
Cimuck;g a tisztvisewf;__asztafait fdnyitogatta, is e!l!f ii6 mUfva itt is rajtak;gp
tti.f;__is e0aptdR:_ Jl fenyf;grszaf;__ef;__Rgr ~vetf;__ezett e[ Sirds6 is temet66r fett, a si
ro/i:J6[ is e[wpta a virdgok;gt is a cserepe~t, is sof;__6orravai6t l(gpott. Cimucf;__dif;__ 
minien nap k;ftszer ettef;__fiU.st, 'Teriz dtven iiveg savanyu papri/(j.t is /(j.posztdt 
tett e[, Cimuck;g peiig a temeto Rg.pusdnaf;__azt monita, sose 6dntam meg, !iogy 
megnosii[tem, senRJ o[yan savanyU.sdgot nem tui csindfni. Teriz megliaft, is Ci
muc/(j.t a temet666f is e0aptd( mert a sirf;_rreszte~t tiizewnef;__efatfta. J{dzmes
ter fett, is fiatvandt centi /iosszu, liarminciit centi szif.es is (iknc centi mify 
fd.adt k;fszitett, megtMtdtte fd!4ie[, ofJ66er6en 6U.Zdt vetett. 'l(egge[ RJnizett az 
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Kis Jeromos 

egre. 'J{em fesz es6, rrwntfta. ;<I_ vetist aggMva 
vizsgafta. (jyengen csirdzott. 'llegiif megjott az 
es6. 'Tavasszaf a 6riza /ii.rtefen nyUCni f(ezaett, 
es6t renaesen Rgpott, junius6an virdgzott, aztan 
megsargu!t. Cim.ucK;g 6dcsi a f(aidszt tapogatta. 
'Tavafy otvenegy k:jJ6 6rizdja termett. jJ_ termes az 
iien Kjse66 fesz. O{{Ova{ aratott, a f(aidszt ossze
f:.§tozte, aztan fi.U.SVer6vef l(jcsepefte. 6tne9!Jei 
kj£6. 'Efig )6 termes. ;<I_ fMaet ujra fMszantotta, 
megtrfigydzta, 6 ofJ66er6en, mi/(gr az ii6 es6re 
df{t, ismit vetett. J6 vo{t a termes? /(jraezte a fo
szeres. Jo66 is fefietett vo{na, szo{t Cim.ucRg, ae a szarazsdg miatt a szemef;,_ap
rof;,_maraita(_ Zse6e66{ tiz szemet vett ew, 6 megmutatta. 'J{em, a vet6 nem 
Vo{t 9!JOTTWS. ;<I_ /(gn/(gfyt meg a mufi.art Kjszeate, szep 6riza vo{t, az uavaron ott 
fengeiezett. 'Taid.n jov6re. Cim.ucK;g a {dia me/li iift 6 nizte. ;<I_ mag szep soryd6-
van fi.ajtott. :Ho9!J Q.{[ a 6riza? /(jraezte a 6or6efy. Cim.ucK;g nefi.a igazdn aggMott, 
ae na9!J 6aj nem fett, sot az iien e9!J f(iW 6 fi.armincot aeK;g termett. 

Mit af;szr ezze( a Cim.uck:jvaf? /(jriem.. 'J(eraeset, sz6{t 6, nem egeszen er
tem.. 'Ez a Cim.ucK;g a zsak:Ji.tai6a futott paraszt 6 to{vaj. ;<I_pr6 piszl(gs fopdsof( 
6 6rizaszentimenta{izm..us /@veri./@, fa!s 6 rif:jt6. Trsztd6an van on azza( fi.ogy 
Cim.ucK;g 6riza(didja mit jefent? 'Tuiom, sz6fof(en unottan, a maga 6U.Za{didja 
minaenk;jnef(megvan, 6 erre i!fi.f(megfi.atMni. in, rrwnata 'Bormester, meg is va
gyof( fi.atva. 'Ennef( az em6ernef( sajdt /ii.6djd66( igy rrwnaom, sajdt fi.i6djd66{ 
sem..mije sem marait, csaf(a 6U.Zaraaa. ;<I_ f:.§nnyfacsar6 e66en az, fi.ogy sajdt /ii.6d
jd66{. in, fofytatta 'Bormester, magamat e66en mefyen erintve taUifom. 'E!fuse
rdft sors. Szi.tment. 'Ereietifeg sem fefietett va!a.mi k;jtun6 anyag, ae efmd{{ott. 
Sajdt /ii.6djd66f. 'De a 6riza{dia megmarait. :Hagyja a66a, rrwnaom in, nem f og 
vefe megriK;gtni. '!len to{vaj, sirra6UJ, asztafi to{vaj, /(gmisz es afacsony d{fat, nem 
tui mdst, mint fi.U.St za6dfni 6 savanyu paprik:jt. 'J{a igen, sz6{ erre 6, fi.a erti, 
af;,_l(gr Ug!J is j6. Cim.ucK;g is en vagyok;._ a fopott sir/@resztek,_/@{ 6 a k:jposztdva( 
a vasutassapk:jvaf 6 a 6rizdvaf. ;<I_z efetszentseg utof.s6 szif:Jdjdt nem l(gmeaidz
ta ef. jJ_ fitert vaUJ fi.azuiozds6an 6 6unozes6en 6 fdefem6en es za6dids6an 
egyetfen szif:Jdt si~riift megmenteni. Lefiet e666{ uj efet? Mit gonaof? 'Ez az en 
l(jra6em is, fefiet egyetfen Kjs megmentett szifJd66{ uj triz?" 

Hamvas Bela: Kameval(reszle/j 
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Tarsulatunk 

9vfegliivd 

A Bibliatarsulat vezetosege neveben Tarsula
tunk minden tagjat szeretettel meghivom a Szent 
Jeromos Bibliatarsulat 1993. evi 

renaes Rgzgyiifisere 
amefyet 1993. szept. 25-en ae.10 drdtd[ tartunt 

a 6uaapesti Patrona !Jlungariae fjimndzium 
{ 'Bp. IX. f@r, 1(ni.zits u. 9-13} aisztenne6en. 

f<A ivel tavolabb elo Tagtarsaink tobbsege a koz
gyulesre varhat6an nem tud eljonni, lehetseges, 
hogy a szept. 25-en 1 o 6rara meghirdetett kozgyu
les nem lesz hatarozatkepes. Ezert az 1993. evi 
rendes kozgyules masodik idopontja: 1993. szept. 
25-en de. fel 11, ugyancsak a Patron a Hungariae 
Gimnaziumban. (Ez a masodik kozgyules a reszt
vevok szamat61 fuggetlenul hatarozatkepes.) 

liz. kozgyules elott 9 6rakor kozos szentmisen 
adunk hal at lstennek a kapott j6tetemlmyekert. 

S zeretettel varjuk a kozgyulesre minden kedves 
tarsulati Tagtarsunkat 

B udapest, 1993. jul. 9. 
...-- I I 
;w;·~ ~-r iJd... 

Tarjanyi Bela 
ugyvezet6 elnbk 
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Tarsulatunk 

Tarsulatunk eletebol 

Koordinatoraink a kiilOnbozo egyhazmegyekben eredmenyes mun
kat vegeznek. Fecsett marc. 5-en Cziglanyi Zsolt koordinator es Jaromi 
Gyorgyi tarskoordinator, Mayer Mihaly megyespuspok ur es Andrtisfalvy 
Bertalan miniszter ur vednoksege alatt, j6tt!k~nysigi hangversenyt ren
deztek, s ennek eredmenyekent 1000 db Ujszovetsegi szentirist es 
50 db teljes Bibliit szillitottunk ki a hatiron hlli magyarok szimira. 
- Dr. Varadi J6zsef es Polgari Ferenc koordinatoraink vezetesevel az 
egri foegyhazmegyeben is megtartottak az egyhazmegyei csoport ala
kula iileset. Vacott igen nepszeriiek a Katona Istvan piispok ur es Ba
n6 Georgina tars-koordinator vezetesevel tartott havi osszejovetelek. 

Tarsulatunk kiadasaban megjelent a Stuttgarti Kiskommentir elso 
kotete, az 1. es 2. Tesszaloniki levelek magyarazata, melyet evente 2-4 
tovabbi kotet fog kovetni az Ujszovetseg keletkezesi sorrendjeben . 

Programjaink: Elo Ige Bibliaiskola- szeptembertol minden h6nap 
elso es masodik hetfojen 5-7-ig a Bibliakozpontban. Biblia6ra-vezet6-
kepz6 - Leanyfalu, 1993. nov. 5-7-ig Gelentkezni a kovetkezore lehet: 
1994. tavaszan) - ]eromos estek - okt6bertol a h6nap masodik szerda
jan, este 1&-20-ig (okt6berben dr. Rozsa Huba, az Oszovetseg profesz
szora tart eloadast). 

Tagsagunk egy kis csoportja minden masodik heten [az ev paros pentekein 
du. 5-6-ig a Bibliakozpontban] if1Ul6rtit tart, hogy Is ten a!dasat kiesdje mun
kankhoz, es imaiba foglalja minden egyes tarsulati Tagunk, J6tevonl\ es Olva
s6nk szemelyes problemait, gondjait. Kerjiik, a tavolb61 is kapcsol6djanak be 
ebbe a kozos imaba. -A kozos ima erejet Tarsulatunk eleteben kezzelfoghat6-
an tapasztaljuk. Az alakulas 6ta eltelt ido alatt 6vatos remenyeinket messze 
tulhaladva sok segftseget kaptunk, es sok minden! tehettiink a Szentfras-koz
pontu kereszteny elet terjedese, fejlodese erdekeben. 

Az a ttimogat6 egtjuttmiikodes, amely megnyilvtinul Ttirsulatunk tagjai es 
JUzetunk Olvas6i reszer6l levelek, javaslatok, kritiktik, ketkezi segitseg, ima, 
tagdij, adomany es meg sok mas formtiban - igen nagy orommel toft el, es ez
uton is szeretnbn mindezt a magam es mindannyiunk neveben szivb6l meg
koszonni! 

'.Mintfen 'Iagttirsun/(!;tal(i.s O(vasdn/(!;tal(~ffemes nytiri pilieni.st kfvtin 
aSzerl(esztosig is a 'Bw(iakjzpont munl(g.ttirsai nevi6en: 

Tarjanyi Bela 
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Ajanlatunk 

UJDONSAG! 

KOMMENTARSOROZAT AZ VJSZOVETSEGHEZ! 

J1. nagysif:;grii STUTTGART! KISKOMMENT AR 
21 f@tete fofyamatosan megjefenii('Ttirsufatunl(f(jatftisaoan. 

'irtif:;g a rovUfsig, a tuaomtinyos afapossdg 
is a 6i!Jfil(us-fe[/(jptisztori, af(Juafizti{O 6ed[[{tottsdg. 

Egyediil6116an kezdvezmenyes elofizetesi lehetoseg! 
Jl./(j megrenaefi a sorozatot, 

is 'Ttirsufatunf(Jz.a/(6efizet 480,- !ft adomtinyt, annal( 
ajtinaeR§a adjul((meg/(iifdjii/Q a mtir megjefent K:§tetet 
{1-2. 'Tessz), is egy even 6efii[ a K:§vetf:;gz6 K:ft K:§tetet 

('l(of-'Ejez; !fifippi-![ifem). 
J1. tovti66i K:§tetel(tirti66[ petfig riszii/(Je 

10% engetfminyt adunRJ 

KIADV ANYAINK: 

~ Otto Knoch, 1. es 2. Tesszaloniki level, ford. Tarjanyi Bela, 
STUTGAR11 KISKOMMENTAR 12 (Sz. J . Bt.) Ara: 220,- Ft 

~ Ujszovetsegi szentiras, ford . Bekes G. - Dalos P., 12. , javi
tott kiadas (Bences Kiad6- Sz. J . Bt.) Ara: 155,- Ft [akci6!] 

~ Jezus nyomaban - bibliai album, I. resz, 144 szines, b era
gaszthat6 keppel , Ara: 250,- Ft 

~ Vagvolgyi Eva, Az aranyvirag - mesek kicsiknek es nagyok
nak, (Sz. J. Bt. 1992) Ara: 145,- Ft 
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Ajanlatunk 

+Szilagyi n6verek : BIBLIAI OLVASOKONYV .A" [6-9 eves hal
lassertilt gyerekeknek) (Sz. J. Bt., 1993) Ara: 158,-

+ Szilagyi n6verek : BIBLIAI OLVASOKONYV ,.B" [nagyobb hal
lassertilt gyermekeknek) (Sz. J. Bt, 1993) Ara: 198,-

Konyvszolg8J.at 

+Rozsa Huba: OSZOVETSEGI EXEGEZIS 2. [Udvossegkozveti
t6k az 6sz.-ben- bevezetes) (Budapest, 1993) Ara: 180,-

+ Rozsa Huba: UDVOSSEGKOZVETiT6K AZ OSZOVETSEG
BEN 1. - A KIRALY! MESSIAS (Budapest, 1993) Ara: 180,-

+ J . Kodell .: EVANGELIUM SZENT LUKACS SZERINT [Szegedi 
Bibliakommentar 3.) (Bences-Korda, 1993.) Ara: 180,-

+ L. Goppelt: AZ UJSZOVETSEG THEOL6GIAJA 1-2. kotet (Re
formatus Zsinati lroda, 1992) Ara: 400,-

+ Karasszon Dezs6: BIBLW HEBER OLVAS6- ES GYAKORLO
KONYV; KIS ARAM NYELVTAN (Ref. Teologia, 1992) Ara: 60,-

•) UJSZOVETSEGI JELENETEK PLAKATON [ 1 csomag 41 db 
95x70 cm-es nagysagu, egyenkent 6-8 feher-fekete szinu k epi 
(Gy6r Sandor ev. lelkesz kiad .) Ara: 1.400,-

.:. ZSIDO KANTORMUvESZET MAGYARORSZAGON [Bibliai es 
tinnepi zsido enekek- lemezen es kazettan] (Budapest, 1993) 
Ara: 350,-

<• Lipp Laszlo : A VASARNAP UZENETE [a Radio Vasarnapi U.j 
sag c. musoraban elhangzott elmelkedesek 2 kazettan] (Bp. 
1993) (Ar helyett 993 ,- Ft adomany az eptil6 gazdagreti temp
lorn tamogatasara) . 

•> Farkasfalvy D.: TESTTE VALT sz6 [Janos evangelium ma
gyarazata] 1-3. k. (Prugg, 1986-89) Ara kotetenkent: 180,-

•> Farkasfalvy D. : A ROMAI LEvEL (Prugg, 1983) Ara: 180,-

+ Jakubiny i Gyorgy-Baternay Agota: MINDEN HlABAVALOSAG 
[Prectikator konyvenek magy.J (Prugg. 1988) Ara: 180,-

•!- G . Kroll: JEZUS NYOMABAN (Szt. I. T ., 1993) Ara: 2 .500,-
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Stuttgarti Kiskomment6r 

Ujszovetseg 21 kotetben 
A sorozat koteteinek attekintese: 

1. kotet 8. kotet 15. kotet 
'.Meinrad Lim!Jeck:_ Jaco6 '](remer 'l?.Ju!olf :Hoppe 

Mate evangelluma 2. Korintusl level Jakab levele 

2. kotet 9. kotet 16. kotet 
'.Meinrad Lim!Jeck:_ 'Wafter 'l<Ju[f Paufa-Jltngefik:g. 

Mark evangeliuma Galata level Seetfuiler 
1. es 2. Peter level 

3. kotet 1 o. kotet Judas levele 

Paui-<jerfum{ '.Miiff.er 'f?...uaolf :Hoppe 
17. kotet Lukacs Efezusi level 

evangeliuma Kolosszei level 'Wofjgart!j '13aur 
1., 2. es 3. 

4. kotet 11 . kotet Janos level 

'Tef~Porscli 'Bern liar a '.Mayer 
18. kotet Janos Filippi level 

evangelluma Fllemon level :Heinz <j iesen 
Janos Jelenesei 

12. kotet 
5. kotet Otto Xnocli 19. kotet 

'l(faus 'l(fiescli 1. es 2. Paufa-Jltngefik:g. 
Az Apostolok Tes~z~IQ!ll~lle~el Seetfuiler 
cselekedetei Mutat6k 

13. kotet 
'llao '13orse 20. kotet 

6. kotet 1. es 2. Pauf-<jerliara '.Miiffer 
'.Micfiae[ Tfreo6 aU Tim6teus level Bevezetes 

R6mallevel Titusz level az Ujszovetsegbe 

7. kotet 14. kotet 21 . kotet 
'Franz Josef 'Franz Lau6 Vieter Ze[[er 
Ort~mper Zsld61evel A Beszedforras 

1. Korlntusi level magyarazata 



Verbum Domini 

40Ft Eves hozzajarulas: 160Ft (+ postakoltseg) 

egy ertekes sorozat elsa kotete ... 

manet in aeternum 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Az isteni Igétől megvt1ágosítva, ti lesztek az új 
evangélizálás apostolai. Rátok hárul a feladat, a hu
szadik század mostani, utolsó évtizedében, hogy elvi
gyétek az evangéliumi üzenetet kortársaitoknak és 
mindazoknak, akikkel találkoztok. Nektek kell átjár
notok a társadalmat a mindent megújító hit kovászá-
val. [A Szentatya a magyar fiatalokhoz, 1991 . aug. 19.] 

Ismeretes a tény: nem annyira nekünk kell Isten
hez mennünk, hogy találkozzunk vele, hanem inkább 
Ó közeledik hozzánk, hogy találkozzék velünk. Isten 
megismerteti magát a lelkiismeret belső hangja révén 
és a természet látványán keresztül is. De ennél ma
gasztosabb módon is kinyilatkoztatta nekünk miszté
riumát. A hívők tanúságtétele felkészít bennünket 
Isten Szavának hallgatására. " Mindenki, aki segítsé
gül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják 
segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higy
gyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan hallja
nak róla, ha nincs, aki hirdesse?" (Róm 10,13-14). 

[A kultúra és a tudomány képviselóihez, 1991 .aug. 17.] 
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Csendes percek 

2 

A Hegyi Beszédben Jézus 

Nyolc fényes ösvényt 

Mutat meg számunkra, 

Mely a boldogságra, 

Istenhez vezethet. 

Oly kivántosnak, 

szépnek látszottak, 

De azt az egyet, 

Amelyet nekem szán t, 

Köztük sehogy nem leltem. 

Néha már nagyon 

Türelmetlen voltam. 

Merre kell hát mennem? 

A boldogságra én 

Így hogy juthatok? 

Próbálkoztam erre. 

Dc ott nem mchettem. 

Elindultam arra, 

De valaki mindig 

Olt is utam állta. 

Lassan megértettem. 

Ö az , ki nem enged. 

Ö, ki u tamat állja. 

Mint az egykori úton 

Bálám szamarának. 

Most végre meglett 

Az a fényes ösvény, 

Amelyet nekem szán t, 

Hogy boldogságomhoz, 

Istenhez vezessen. 

A Nyolc Boldogság közt 

Hiába kerestem, 

Ott nem találtam. 

Egy kilencedikben 

LeHem az enyémre: 

Jézus búcsúzáskor 

Övéi elé térdelt, 

úgy szerette őket, 

Hogy lábukat megmosta, 

Megtöröl te szépen. 

Mikor befejezte, 

Így szólt hozzájuk! 

Példát adtam nektek, 

Amint veletek tettem : 

Ti is úgy tegyetek. 

Bizony, mondom nektek. 

szolga az uránál. 

Küldött küldőjénél 

Nagyobb nem lehet. 

Boldogok vagytok. 

Ha ezt megértitek. 

S igy is cselekszetek. 
[Hawa] 



A szentírásolvasás odafi
gyelés, Isten szavának ajándékként 
fogadása. Ez a figyelem ugyanolyan, 
mint Máriáé: Teljesedjenek be rajtam 
szavaid! (Lk 1,38) Az odafigyelés te
hát az imádás és a készség magatartá
sában valósul meg. A Szentírásban 
nem olyasmit kell keresnünk, ami 
másokra vonatkozik vagy ami érde
kes a számunkra, hanem hagynunk 
kell, hogy Isten szóljon hozzánk. 

A szentírásolvasás személyes 
odafigyelés, amely szükségképpen 
kapcsolódik a közösségi igehallgatás
hoz. A liturgiában felolvasott Szó és a 
szentírásolvasás között egészen szo

Csendes percek 

ros a kapcsolat: a szentírásolvasás mintegy folytatása a közös igehall
gatásnak és arra való személyes előkészület. Közös igehallgatás nélkül 
a szentírásolvasás valamilyen egyéni üggyé válik, míg a közös igehall
gatás egyéni olvasás nélkül csak ál talánosságokra vezet. 

A Bibliát különböző lelkülettel fogad haljuk: kemény merevség
gel, kételkedéssel, vagy szabadon. A merevek, a túlságosan szigorúak 
megbotránkoznak már a Szentírás szavain is, amint Szent Péter máso
dik levelében olvashatjuk: Szent Pál leveleit a tanulatlan és állhatatlan 
emberek kicsavarják a saját vesztükre, akárcsak a többi Írást is (3,16) . 
Ma ezt a betűkhöz való tapadásnak neveznénk: amikor nem akarjuk 
megérteni a Bibliában az átvitt értelmű jelentést és az irodalmi formák 
sokféleségét. A másik véglet a kételkedők magatartása. Ök a raciona
listák, akik megfoszlják erejétől a Szentírást. 

Ne csatlakozzunk a betűkhöz-tapadás vagy a fundamentalisták 
magatartásához, amely megbénít ja a szívü nke t és szellemünket, de 
ugyanúgy kerüljük el a racionalista felfogás t, amely arra vezet, hogy 
vállunkat vonogatva így szóljunk: Lehet, hogya Biblia ezt és ezt írja, 
mi azonban akkor is saját belátásunk szerint cselekszünk. Ezzel szem
ben a Szentírás magyarázata, értelmezése olyan magatartásra hív, 
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Csendes percek 

amely szeIIemi szabadsággal képes kibontani annak valódi mondani
valóját. 

Aki szereti a Bibliát, az előtt feltárul a szándékolt mondanivaló, 
az felfogja annak értelmét és elfogadja a szív szabadságávaJ. Uram, 
adj nekünk hallásra kész szívet. Add, hogya Szentírás különböző sza
vain elmélkedve egyetlen éneket haIIjunk: irántunk való, keresztrefe
szített szereteted énekét. 

Kockára tetted értünk életedet és halálra adtad magadat, mert 
mindig hűségesen szeretsz minket, Jézus Krisztus, Urunk és Istenünk, 
aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökké . 

Az evangélium örömében részesül az, aki megtalálta az élet tel
jességét, és ezáltal feloldottá, szabaddá, ártatlanná, rettenthetetlenné és 
korlátozatlanná lett. Ennek az örömnek a részese hasonlít a keresked ő

höz, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, 
fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt (Mt 
13,45k). Talán azt gondoljuk, hogy amint a kereskedő megtalálta az ér
tékes gyöngyöt, attól kezdve minden más gyöngyöt megvetett? 

Semmiképpen! Aki megtalálta a különösen értékes gyöngyöt, az 
képes lesz az összes többit helyes értékrendbe állítan i, egymáshoz vi
szonyítani és a becsesebb gyöngyhöz képest értékelni őket. És ezt min
den bizonytalankodás nélkül teszi, mert ha a különöse n értékes 
gyöngyöt veszi mércéül, jobban fel tudja mérni a többiek értékét is. 

Aki a kincset megtalálta, nem vet meg minden egyebet; nem fél 
tárgyalást kezdeni azokkal, akik más kincsekkel rendelkeznek, mert 
most már képes mindent megfeleleően értékelni. 

Erre ismét az evangélium szava vonatkozik: Mondom nektek, 
hogy akinek van, az kap, akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije 
van (Lk 19,26). Annak, akié az evangélium öröme, aki birtokolja az ér
tékes gyöngyöt, a kincset, megadatik, hogy észrevegye a többi értéke
ket, más vallások értékeit, a kereszténységen kívüli emberi értékeket. 
Képes lesz arra, hogy bátortalanság, kisebbségi érzés és gátlás nélkül, 
sőt örömmel folytasson párbeszédet, éppen azért, mert ismeri minden 
másnak az értékét. 

Annak, aki az örömet birtokolja, megadatik az érzék a más vallá
sokban fellelhető igazságtartalom iránt. Carlo Maria Martini bíboros 
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Írásmagyarázat 

Kerekes Károly O.Cist. 

Az. angyalokról - a Bibliában 

Amióta az a túl magabiztos német professzor, Herbert Haag meg
írta a Búcsú az ördögtől CÍmű könyvét, igen sokan azt gondolták, hogy 
a felvilágosult hívő embernek az angyaloktól is búcsút kell vennie. Így 
tettek a Jézus korabeli szadduceusok is. 

Való igaz, hogy egyesek ma megkérdőjelezik az angyalok létezé
sét. Vagy ha a létezésüket el is fogadják, természetükről és működé
sükről a legkuszább nézeteket vallják. Ezzel szemben, mint az történni 
szokott, egyre erősebben hallatja szavát egy másik véglet, - gondol
junk az ugyancsak német földön sarjadt Engelwerk mozgalomra, 
amely élők-holtak sorsában annyira túlhangsúlyozza az angyalok sze
repét, hogy szi nte eltörpül mellettük Jézus Krisztus. Szaporodnak az 
angyaljelenések. Olvastam leírásokat különféle rendű és rangú angya
lokról, akik a legmodernebb szabású, legváltozatosabb színű drága ru
hákban, fejükön, karjukon és derekukon a legrafináltabb fazonú 
ékszerekkel és drágakövekkel jelennek meg, aszerint, hogy jó vagy 
rossz hírt hoznak, stb. Ilyen körülmények között mit tegyünk, vagy 
egyáltalán mit higgyünk az angyalokról? 

Bizonyára sokan vannak velem együtt, akik ilyenkor nem a leg
újabb s ütetű brosúrákat bújják, hanem fölteszik a legalapvetőbb kér
dést: Mit mond erről az lsten, mindenek előtt a Bibliában? Isten 
kinyilatkoztatott igéje nélkül ilyen kérdésekben én egy tapodtat sem 
tudok lépni . Tudom ugyanis a boldogult Prohászka püspökkel, hogy 
az emberi ész istálló-Iámpásávallegfeljebb csak mitológiai lidércálmo
kat szövögethetünk. Attól tartok, hogy az általam ismert angyaljelené
sek leírásai is ilyen fogantatásúak. - Tudomásul kell vennünk, hogy 
emberi ésszel, bölcseleti spekulációval az angyalok létét, természetét, 
működésé t bizonyítani nem lehetséges . Ezért ismételjük, hogy helyes 
kiindulásunk és jó eredménnyel kecsegtető alapkérdésünk csak az le
het: Mit mond erről az Isten? 
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Írásmagyarázat 

Mondanivalónk lényegét két fő részre osztjuk. Egyrészt azt vizs
gáljuk, hogy mit lehet tudni a kinyilatkoztatás alapján az angyalokkal 
kapcsolatban létezésükről és lényegükből fakadó működésükről, ter
mészetükről, személyvoltukról, nevükről-számukról. Másrészt viszont 
mit tudhatunk konkrét tevékenységei kről, szolgálatukról: is tenszolgá
latukról, és legkiemeltebben Jézus Krisztu s, mint a Szövetség Angyala 
körüli szolgálatukról. 

Sietünk megjegyezni, hogy vizsgálódásunk és egész látásmódunk 
itt nem annyira a szisztématikus teológiának, nem az angyali doktor
nak, Aquinói Szent Tamásnak kicövekelt útját követi, hanem sokka l 
inkább a magas skolasztikus tudományosság előtti utolsó nagy nyuga
ti egyházatyának, Clairvaux-i Szent Bernátnak a nyomaiban jár. Bernát 
ugyanis, felbátorodva Jézu s Kri sztus példáján, aki a Jn 1,51 tanúsága 
szerint önmagára alkalmazta a Jákob létráját, amelyen Isten angyalai 
fel- és leszállnak a megnyílt ég és föld között, ezt a Jákob-létra hasonla
tot Jézus nyomán Szűz Máriára alkalmazta. Hogya magad helyén te
magad is lehess fel- és leszá lló angyalokat hordozó létra földünk és a 
megnyílt ég között. Mindez persze csak úgy, ha él benned Jézus Krisz
tus . (Mint Máriában.) Hogy azonban a kitűzött feladatunkról meg ne 
feledkezzünk, térjünk a lényegre: az angyalokról- a Bibliában . 

Az an~l{alok létezése és tcnnészete az Eg:J,lház általános tanításában. - A 
kinyilatkoztatás kezdettől fOl:,lVa beszél az angyalokról. Létüket seho l 
soha kétségbe nem vonja. Természetesnek tartja teremtett voltukat, bár 
kifejezetten nincsenek felsorolva az ég és föld, az emberek és állatok 
teremtésekor. Az angyalok természetéről meg egyáltalán nem beszél a 
kinyilatkoztatás. Gy~korlatilag nem érzi fontosnak ezt a kérdést a Bib
lia . Ismeretes Szent Agoston tanítása, hogy t.i. az angyalok szó inkább 
csak a működésüket jelzi, és nem a term észetüket. Sok sze ntatya töp
ren g azon, hogy van-e az angyaloknak testük, lega lább afféle éteri tes t, 
ami viszont már az anyaghoz való kötöttségüket se jtetné. Szent Bernát 
igencsak ti szteli az angyalokat, és igen megszívlelend ő tanításoka t ad 
róluk, pontosabban az életünkben és üdvösségünkben betöltöt t szere
pükrő l. Az éteri testről megvallja, hogy ő bizony erről semmit sem tud 
mondani; amit erről el6dei tanítanak, az út nem elégíti ki. Precíz teo ló
giai megfogalmazásokra nem tiirekszik, megelégszik a Biblia ténysze
rű közlésével. 
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Mint tudjuk, csak a IV. Lateráni zsinat (1215) foglalkozik először 
tételesen a látható és láthatatlan világ teremtésével s benne külön a 
szellemi természetű angyalokkal. Csak ez után, és főként az arisztote
lészi filozófiának a keresztény teológiába, pontosabban a skolasztikába 
való beépülése után kezdték szisztématikusan, rendszerbe foglaltan 
kidolgozni az angelológiát. Legkiválóbb angelológus az éppen ezért 
angyali doktor-nak is nevezett Aquinói Szent Tamás. (Az ő nyomain 
haladva írja meg egy jó félszázaddal ezelőtt az angyalokról szóló nagy 
tanulmányát a magyar Horváth Sándor OP.). Mi azonban nem a böl
cseleti teológia bazaltkövein járunk most, hanem a Biblia négyezer év 
óta taposott ösvényein. Am~lyeken maga Jézus Krisztus is járt. - Csak 
mellékesen jegyzem meg: Enmagam keserves kínok között jöttem rá 
1950-ben (a szerzetesek szétszóratásának évében) a szatanológiával va
ló foglalkozásom közben, hogy teljesen elég nekünk erről a kérdésről 
az, amit az Isten mondott a kinyilatkoztatásban. Ez áll természetesen 
nemcsak a szatanológiára, de az angelológiára is. 

De hát akkor mit mond az Isten most már konkréten, és nemcsak 
úgy általában az angyalok természetéről? - Szent Bernát kiemeli a Zsi
dókhoz írt levél angyaltanából mindjárt az l ,7-ből : Angyalait szelekké 
teszi, és szolgáit tűz lángjává (Poión túsz angélusz Iiturgúsz autú pü
rosz phloga). Ez a képnyelvi kinyilatkoztatás kísértette néhány szent
atyát az említett éteri test elméletre: tűz-test. Az egész Szentírásba 
beleágyazott szemlélet szerint ez a képi megközelítés egyszerűen az 
angyalok teremtett szellemi természetére utaló tanítást hordozza . - Ezt 
a szi lárd véleményt húzza alá a pár sorral később leírt kinyilatkoztatás, 
amelyet talán a legklasszikusabb szentlelkes tanításnak kell elkönyvel
nünk az angyalok természetéről - már amennyire ez világos lehet a 
biblikus teológia művelői számára. Amit tehát a Zsid l,14-ben olvas
hatunk: Nemde szolgáló szellemek ők mindnyájan? Küldetésüket 
azoknak a szolgálatára kapták, akik örökölni fogják az üdvösséget. Je
gyezzük meg: Nincs az egész Szentírásban még egy vers vagy még egy 
hely, amely Isten szavával és tekintélyével világosabb tanítást adna az 
angyalok lényegéről, természetéről, és egyben mindjárt működésérő l 
is, mint ez a vers. Először is félreérthetetlen egyértelműséggel tanítja, 
hogy az angyalok szellemek: pneumata. Tehát se nem különleges test
tel felruházott lények, se nem az I s tenbő l vagy az emberből kiáradó-ki
sugárzó fény- vagy kép-jelenségek, hanem egyszerűen teremtett 
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szellemek. A szellemek megjelölés már hét verssel korábban is elhang
zott Isten hírnökeiről, üzenetvivőiről. Istenből indulnak ki, de nem 
emanációk, az Isten lényéből való kisugárzások formájában, mint 
ahogy sokan magyarázzák az ószövetségi Isten angyala illetve Isten
angyal kifejezést (vö. Ter 31,11; Szám 22,22; Bír 6,12; stb.). 

Felfigyelhetünk még arra a mozzanatra is, hogy, a Zsid 1,7-ben 
tűz-láng-nak nevezi a szent szerző az angyalokat. Az Oszövetségben a 
Bír 13,20-ban azt olvassuk (Sámson apjának, Mánuénak a látomása) az 
Isten angyaláról ill. az Isten-angyalról, hogy amikor a láng az ég felé 
csapott az oltárról, az Úr angyala felemelkedett ebben a lángban . De ez 
is csak látomás, és semmiképpen sem holmi materializáció az éteri test 
értelmében. A láng, mely mind a héber, mind a görög, mind pedig a 
latin nyelvben a lobogást (lobbanást) kifejező hangutánzó szó (lahav, 
flog, flamma), az angyalra vonatkoztatva asszociációs kép hordozója . 

Az ang:}jalok létének és tennészetének megfelelő műkÖdés. - Az angyalok 
lényegi mivoltára vonatkozólag a már említett újszövetségi kinyilat
koztatásunk a Zsid 1,7.14-ben egyértelműen leiturgoi-nak, tehát külön
leges kultikus szolgálattevőknek nevezi őket a sugalmazó Szentlélek. 
Illetve még tovább pontosítva: kultikus szolgálattevő szellemeknek 
(leiturgia pneumata). A Szentírásban közölt angyal-jelenések mind en
nek a lényegi tartalomnak különböző létsíkok illetve létszférák irányá
ban megnyilatkozó tevékenységei. De minden létszférában - Isten felé, 
világ felé, közösség felé és egészen kiemeit módon Jézus Krisztus felé 
mint a Szövetség Angyala felé - liturgikus (vagyis kultikus, végered
ményben istentisztelethez kapcsolódó) szolgálatot hordoznak. Az em
berekkel kapcsolatban az említett klasszikus bibliai helyen egészen 
pontosan meg is fogalmazza: küldetésüket azoknak a szolgálatára 
kapják, akik örökölni fogják az üdvösséget. Vagyis a teremtménynek a 
Teremtő létteljességébe való beépítése a szolgálatuk. 

Külön probléma az angJtalok személyes jellege. Személyek-e, és ha 
igen, akkor hogyan? - Az emberről tudjuk, hogy személyes lény. Ez 
annyit jelent, hogy felismeri a Teremtő teljes létteljességéhez és a te
remtmény részteljességéhez való viszonyát, és dönteni képes mindkét 
irányban a maga felelős magatartásáról. Sajátos dualizmusa (testi és 
szellemi természete) ebben segíteni, de gátolni is tudja. - Személyes 
lény az Isten is. De egészen másképpen, mint az ember. Ti. az A tya, a 
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Fiú és a Szentlélek egymáshoz való viszonyában, sajátos és semmi 
máshoz nem hasonlítható relációjában rejlik személy-voltuk gyökere, 
miközben ugyanazt az egyetlen isteni lényeget hordozzák. - De hogy 
hogyan személyes az angyal, arra igazából csak negatívo-pozitíve tu
dunk felelni, ti. hogy nem úgy, mint az ember, és nem úgy, mint az Is
ten. Az angyal is felismeri a Teremtő Istenhez, valamint a teremt
ményekhez (köztük kimagaslóan az emberhez) való viszonyát és köte
lességét, köteles szolgálatát. Mindezekről szabadon dönt (ill. szabadon 
döntött) ő is. De az embertől különbözően nincs teste, az Istentől kü
lönbözően nincs létteljessége stb. - A kinyilatkoztatásban személyes 
jelleggel jelennek meg az angyalok. De hogy pontosan hogyan szemé
lyek, megvalljuk őszintén: nem tudjuk. 

Külön vizsgálat tárgya lehet az ang:},lfllok neve és száma is. Ismerjük 
Mihály, Gábriel, Ráfael, Uriel nevét. Ezek a nevek megjelenésüknek, 
különleges funkciójuknak értelmezései csupán: »Ki olyan, mint az Is
ten «, »Isten ereje«, »Isten gyógyÍt«, >>Isten a fényem «. Számuk héttől a 
végtelenig mozoghat. Ráfael azt mondja Tóbiásnak: Ráfael vagyok, az 
Qr angyala, egy a hét angyal közül, akik készen állnak arra, hogy az 
Ur fenséges színe elé lépjenek (Tób 12,15). A Jelenések könyvében vi
szont azt mondja a pathmoszi látnok: Amint néztem, sok angyal sza
vát hallottam a trón, az élőlények és a vének körül. Számuk 
meghalad ta az ezerszer ezret és a tízezerszer tízezre t (Jel 5, 11). Ne fel
ejtsük, hogya Bibliában a számok (az egyes számjegyen kívül) mind 
csak jelek, vagyerőbeli különbségek. A becsületes felelet ebben a vo
natkozásban is csak az lehet: Nem tudjuk. - Angyali karokról beszél
tek már az Ószövetségben is. Pl. az említett ráfaeli idézet alapján az 
angyalok hét karát emlegették, a keresztény ókorban Pszeudo-Dionü
sziosz óta az angyalok kilenc karát. Ezek a számok alapjában pedagó
giai utak, módszerek az angyalok leiturgiáinak, kultikus szolgála
tainak megjelölésére. Így beszélünk különböző amgyali karokról: an
gyalok, arkangyalok, trónusok, uralmak, fejedelemségek, hatalmassá
gok, égi erősségek, kerubok és szeráfok. Ezeknek azonban teológiai 
jelentőségük nincsen. Ismételjük: ezek a különbségtételek csak az an
gyalok müködése, szolgálattétele és üdvösségtörténeti szerepe szerint 
adódnak. 

Az ang:},lalok. mint teremtménJlek a mi szolgatársaink. - Már az eddigi
ek alapján is nyilvánvaló, hogy a szolgálat szó, sajátosan a kultikus is-
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tenszolgáhlt és az üdvösség érdekében vállalt emberszolgálat (az a bi
zonyos leiturgia) tulajdonképpen az egész angelológiának kulcsszava. 
A Jelenések könyvének befejező részében olvassuk Oel 22,8-9), hogya 
pathmoszi látnok imádni akarta az angyalt, tehát egyedül a Teremtő 
Istennek kijáró tiszteletben akarta részesíteni. Megdöbbentő az angyal
nak rövidebben már előbb is Oel 19,1O-ben) hangoztatott felvilágosító 
szava: Én, János hallottam és láttam ezeket. Miután hallottam és lát
tam, leborultam az angyal lába elé, aki ezeket megmutatta, hogy imád
jam. De ő így szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd! En csak szolgatársad 
vagyok és a testvéreidé, a prófétáké, és azoké, akik megszívlelik e 
könyv (prófétai) igéit. Egyedül Istent imádd! - Az angyalok tehát Isten 
kinyilatkozatott igéje s!erint szellemek ugyan, de teremtményvoltuk 
szerint szolgatársaink. Igy lehetséges az is, hogy bizonyos emberi szol
gatársainkat is angyalok-nak nevezzük, anélkül, hogy azok megszün
nének hús-vér emberek lenni. S az is érthető a Jelenések könyvének 
2.-3. fejezete alapján, hogy az ott szereplő hét kisázsiai egyháznak 
(amely az egész egyházat jeleníti meg, térben és időben egyetemlege
sen) vezető szolgálattevőit angyaloknak nevezi a látnokot vezető és az 
üdvösség igazságaira tanító égi hírnök: Az efezusi egyház angyalának 
írd meg ... A szmirnai egyház angyalának írd meg ... stb. Mindaz, aki az 
Isten dicsőítésére és az ember üdvözítésére való szolgálatot nyer, az 
mindenkor és mindenütt angyali hivatást tölt be, és ilyen tág értelem
ben, ahogya Biblia is teszi, angyalnak nevezhető . - Sőt az ellen sem le
het kifogást emelni, hogy bizonyos vallási közösségekben, pl. 
szerzetekben is, az előljárók egy-egy, a lelkiéletben, a szent közösség 
szabályzataiban és rendi szokásaiban kevébé járatos testvér mellé egy 
már járatosabbat jelöl nek ki, akit azután az angelus megtisztelő cím
mel tartanak számon . 

Az al/gpalok ister/szolgálata . - Az ószövetségi Szentírás klasszikus 
helye az angyalok istenszolgálatának bemutatására Iz 6,1-3. A szent
írási szakasz ismerős : a hatszárnyú szeráfok kara szüntelenül énekli Is
ten előtt állva a Szent, Szent, Szent dicsőítő éneket. Közben az egyik 
angyal a próféta ajkát is n:egtisztítja , hogy méltó módon hirdethesse a 
népnek lsten igéjét. - Az Ujszövetségben is érdemes reflektálva olvasni 
illetve hallgatni a Jézus születésekor éneklő angyalkórus igéit : Dicsó
ség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embe
reknek (Lk 2,14). Hadd hangsúlyozzuk újra az angyalok lényegéből 
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(természetéből) folyó legsajátosabb leiturgiájukat, kultikus szolgálatu
kat, amelyben az istendicséret mellett mellett mindig ott van az ember
szolgálat is. És ebben közös az angyal és az ember teremtményi 
küldetése! 

Az angJlalok emberszolgálata. 
különleges emberszolgálati tevé
kenységei. - Három irányú főte
vékenységüket emelhet jük ki: 

a I Először is a választott 
nép közösségének illetve közös
ségeinek - Izraelnek, az Egyháznak, és természetesen a részegyházak
nak, családoknak stb. - védelme és vezetése. Kezdve a Kiv 23,20-ban 
Mózesnek adott isteni igén: Íme, előtted küldöm angyalomat, hogy 
őrizzen utadon és elvezesse n arra a helyre, amelyet kijelöltem ... Vagy 
az Újszövetségben a Szentcsalád védelmén (Mt 1,20-2,20). 

b I Másodszor az egyes személyek védelme. - Itt elsősorban a hívő 
jámborokról beszél az Isten Könyve. Mint például a Zsolt 91,11-ben : 
Mert elküldi angyalát hozzád , hogy védelmezzen minden utadon . Ke
zükön fognak h~rdozni tége~i, hogy kőbe ne üssed lábadat. Se szeri, se 
száma mind az 0- mind az Ujszövetségben az angyalok védő-oltalma
zó szolgálatáról szóló hiradásoknak. Mindenekelőtt természetesen a 
választott nép vezéreivel (pátriárkákkal, prófétákkal, királyokkal) kap
csolatban. De az egyszerű halandókkal is. Így az oroszlánok vermébe 
jutott Dániellel, három társával, a pusztába taszított Hágár rabszolga 
nővel is . Maga Jézus pedig külön kiemeli a gyermekek védőangyalait, 
akik mindig szemlélik az Atya arcát (Mt 20,10). 

cl Harmadszor egészen külön tanulmány lehetne az angyaloknak 
Jézus személye körüli leiturgiája, kultikus szolgálata . Itt elsősorban & 
zus Krisztysról. mint a Szövetség Angyaláról van szó. Az ezzel kap
csolatos prófétai igének (megint csak ezt a kifejezést kell használnunk) 
klasszikus helye Mal 3,1: Nézzétek, elküldöm angyalomat, hogy előké
szítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit keres
tek, és a Szövetség Angyala, aki után vágyakoztak. Lám, már jön is! -
mondja a Seregek Ura . - Szeretnénk felhívni a figyelmet a magyar szö
vetség szó igen szerencsés, hogy úgy mondjuk beszédes asszociációira . 
Isten ugyanis az ő végtelenül irgalmas szeretetében minden t elkövetett 
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az egész üdvtörténet folyamán, hogya maga isteni életét összeszője a 
miénkkel. Akkor is, ha ő mindenestül Szent, mi pedig mindenestül a 
bűn rabságában élünk. Ebből az állapotunkból történt megváltásunk 
és a ránk váró üdvösségünk (megintcsak ezt a szót mondom) minde
nestül Jézus Krisztus által történt. Ez a valóság áll a mi krisztu si hitünk 
mögött, mint megdönthetetlen támasz, illetve fundamentum. Jézus 
Krisztus pedig kezdettől fogva angyalok közvetítésével (Csel 7,53) va
lósította meg a szövetséget. Sőt földi életének is minden fontos mozza
natát át meg átszövi az angyalok leiturgiája, kultikus szolgálata : 
születésének hírüladását (Lk 1,26), magát születését (Lk 2,13), megkí
sértését (Mk 1,13), haláltusáját (Lk 22,43), feltámadását (Jn 20,12), 
mennybemenetelét (Csel 1,10). - Isten életének a Jézus Krisztus által a 
mi életünkkel való összeszövése magában Jézus Krisztu sban, mint ki
emelkedő értelemben vett angyalban jelenik meg: ő az Isten Angyala 
számunkra! 

Mindaz, amit a fentiekben az angyalokról megfogalmaztunk, az 
kiemelkedő és lényegi értelemben Jézus Krisztusban valósul meg. Az ő 
megjelenéséig sokkal fontosabb szerepe volt az angyaloknak, mint az 
ő megjelenése után. Hiszen őbenne már megvalósult a tökéletes szö
vetségünk, összeszövődésünk Istennel. Itt azonban vigyázzunk, hogy 
túlzásba ne essünk. Nemkatolikus testvéreink közül soka n va nnak, 
akik az angyalok tiszteletét nem tartják fontosnak, sőt egyenesen ve
szélyesnek sejtik, mintha az elvonná a figyelmet Jézus Krisztus egye
düli üdvözítő leiturgiájától, egyedüli kezes i mivoltától (Zsid 7,22) és 
egyedüli közvetítői szerepétől, érdemétől (Zsid 8,6; 9,15; 12,24 stb.) . -
Ne feledjük, hogya fentiek alapján az angyalok ti szteletét maga Jézus 
Krisztus is szorgalmazta, ső t gyakorolta, azok szolgálatát igénybe vet
te, és Egyházában helyesnek ismerte el Szentlelke által. - Természetes, 
hogy Jézus Krisztus minden angyalok fölött áll. Erre leghitelesebb ta
núnk a Zsidókhoz írt levél, amelynek első fejezete éppen Jézu~ Krisz
tusnak az angyalok feletti valóságáról tanít. De a maguk helyén igenis 
megérdemlik köteles tiszteletünket. Hiszen az ő kíséretükben jön el Jé
zus a világ végén, szerepük lesz az utolsó ítéleten" örvendeznek min
den megtérőn (Mt 16,27; 25,31; Lk 15,10 stb.). - Es ne feledkezzünk 
meg arról, hogy maga Jézus a Jákob létrájával azonosította magát (J n 
1,51), amelyen fel-alá járva angyalok kötik össze árva földünket a meg
nyílt éggel. Hátha magunkra is alkalmazhatjuk. 
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Az angyalokról - lelkipásztori szemmel 

A kéthavonta megjelenő, osztrák Keresztény Pedagógiai Lapok 
1992/ 3 számában terjedelmes tanulmány jelent meg az angyalokról 
és a démonokról az Osztrák Teológiai Bizottság hivatalos nyilatko
zataként. E témában a Bizottság - ahogya tanulmány bevezetőjé
ben is írják - azért foglalt állást, mivel: ... az »Engelwerk«-kel kap
csolatos vita során mind az egyJuízi, mind a világi médiák részéről fölvető
dött a kérdés: Mit lehet és mit kell tenni azért, hogy a szülők, hitoktatók és 
lelkipásztorok az angyalokról szakszerű en és teológiailag felelős- ségtelje
sen szólhassanak? Ugy látszik, a hitoktatásban, a szentbeszédekben, de a 
vallásos iroCÚllomban éppúgy, mint a hitoktatók képzésében - elhanyagol
ták az angyalokról szóló, megfelelő tanítást. A szekuwrizáció hatása foly
tán az igazságok hierarchiájában elsősorban a központi hitkérdésekre 
irányult a figyelem. Az igehirdetés emberközpontú szemlélete miatt más 
témák kerültek előtérbe. Igen sokan elbizonytalanodtak, mit és hogyan ta
nítsanak az angyalokról. Ugyanakkor vitathatatwn, hogy az elhallgatás 
vagy a szőnyeg alá söprés még nem oldja meg a problémát. A tapasztalat 
is igazolja, hogy az angyalokról szóló helyes beszéd elodázása olyan váku
umot hoz létre, amely egyolCÚllú, sőt egyenesen babonás elképzelésekhez és 
praktikákhoz vezet. 

Az alábbiakban röviden ismerte~ük e tanulmány lényegét, 
amely az angyal-témát a teológia több szakterületének szemszögé
ből is vizsgálja: előbb biblikusan, majd a liturgia, a dogmatika és a 
lelkipásztorkodás-tudomány szempon~ai szerint. Mivel előző cik
künk [Kerekes Károly tanulmánya] a Biblia tanítását elemzi, így az 
osztrák tanulmányból csak azokat a gondolatokat emeljük ki, ame
lyek a lelkipásztorok és a hitoktatók számára eligazítást jelenthet
nek. 

Az angyalokról: 

- A Szentírás tanúságtétele az angyalok létezését illetően egyértel
mű, a Biblia számtalan helyén szó van róluk. 

Tehntettel arra, hogy azt, amit a tanítóhivatal és a hagyományos teoló
giai iskolák az angtJalokkal kapcsowtban megfogalmaznak, sokszor, sokan fél-
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reértették, szükség lenne egy, a mai kor követelményeinek is megfelelő 
angelológia megfogalmazására. A helyes magyaráwt kiindulópontjaként a 
Szentírás kép- és szimbólumnyelvét, a liturgia és a vallásosság szókincsét kel
lene fölhasználni, nem pedig a dogmatikailag kicsiszolt, elvont fogalmakat. 
Csak így lehet elkerülni azt a nehézséget, amelyet a pusztán értelmi megköze
lítés jelent, másrészről ez az út vezethet el leginkább a bibliai helyek korhoz kö
tött mitológiai nyelvének helyes megértéséhez. 

- Felelőtlenség lenne, ha a hittanórákon és a prédikációkban el
hagynánk az angyalokról és a Gonoszról szóló tanítást. De ugyanúgy 
az is fölösleges, hogy jelentőségüket túlhangsúlyozzuk, mert ezzel vé
tünk az igazságok hierarchiája ellen (vö. II. Vat. Zsinat, Unitatis Redin
tegratio, 11). 

- Az angyalokról és a Gonoszról szóló tanítás nem központi mag
va hitünknek. Az angyalokat úgt) kell elfogadnunk, af/ogt) a Biblia és az Egy
ház is beszél róluk: annak a hitnek kifejezései ők, hogya végtelen ül távoli lsten 
a közelünkbe jön, - miközben lsten marad. Nem mások és nem többek az an
gyalok, mil/t lsten hatalmának és nagyságának hírnökei. 

- Az egyház megnyilatkozásaival (ld. lV. Lateráni és l. Vat ikál/i zsi
I/at ) kapcsolatbal/ le kell szögezl/ünk: Egyik zsinat sem az angyalok és a Go
nosz lényegét akarta meghatározni. Tanításuk: nincs olyan szellemi lél/Y ill. 
teremtmél/]/, amely független lel/ne Istentől. 

- Az angyalokkal és a gonosszal nemcsak a zsidó-keresztény ha
gyomány foglalkozik. Hozzátartoznak az emberiség közös vallási örökségé
hez. A róluk alkotott elképzelések és a velük kapcsolatos va llási szokások 
mil/dig is függ-uél/yei voltak a különböző viszol/yok között éW emberek kultú
rájának. 

Vallástörténeti szempontból az emberiség legrégibb kultúráiban 
(többek között az óegyiptomi, a mezopotámiai, az Ind us-völgyi , és kü
lönösen az iráni kultúrában) az angyalokat emberfölötti erővel rendel
kező, az istenséghez közelálló lényeknek tekintették. Az angyaloknak 
nincs testük, tehát az emberi szem számára láthatatlan lények. Amikor 
mégis megjelennek világunkban, az ijed ségtől kezdve a csodálatig 
rendkívül sokféle emberi érzelmet ébreszthetnek. Az angyalok létében 
való hit mindhárom monoteista világvallás közös hitkincséhez tarto
zik. 
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- Hittanórákon fontos rámu
tatni: az angyalokról mint lsten hír
nökeiről szóló elbeszélések egyes 
bibliai személyek és események kap
csán, konkrét helyzetekben lsten ha
talnuínak és dicsőségének bizonyí
tékai. Az Újszövetségben mindez 
nuír teljesen alárendelt szerepet ját
szik, és lsten dicsőségének és üdvös
ségének kinyilvánítását szolgálja 
Jézus Krisztusban . 

Az órangyalokról: 

- A liturgia tudatosítja ben
nünk, hogy az angyalok szolgálatuk
ban - lsten dícséretében és az 
emberek védelmében - az egyedüli 
Közvetítőnek, Jézus Krisztusnak 
vannak alárendelve. 

Írásmagyarázat 

Az őrzőangyalok tiszteletét a 91. zsoltár szavai szerint kell érte
nünk és gyakorolnunk: Aki a Fölséges v~delmében lakik, aki a Min
denható árnyékában él, az így beszél az Urhoz: Te vagy a váram és a 
menedékem ... Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek 
minden utadon (Zsolt 91,1.2.11; vö. Zsid 1,14). 

- Az egyház e tanítását ma sokan megkérdőjelezik (főleg a múlt 
század végén és a jelen század unk elején előtérbe kerülő romantikus, 
olykor bájos ábrázolások, elképzelések miatt) . Az őrangyalokban való 
hit azonban Jézus kijelentésén alapszik: Angyalaik az égben szüntele
nül látják mennyei Atyám arcát (Mt 18,10). Ez a bibliai mondat arról 
beszél, hogy az általunk megtapasztalt világ láthatatlan távlatokkal 
rendelkezik. És arról is, hogy az Isten számára minden ember, még a 
legkisebb gyermek is végtelenül nagy értékkel bír. 

- Az angyalokról szóló beszédnek elsősorban a hit átadásakor van 
nagy jelentősége. Helyes és jó, ha már a gyennekkel beszélgetünk a jó angya
lokról, és közösen imádkozunk az ő~angyalához, ránevelve a gyenneket arra, 
hogy egJJedül is imádkozzék hozzá. Igy ugyanis a gyermekek sokkal könnyeb
ben felfogják lsten közelségét, gondoskodását életünk legapróbb dolgaiban, il-
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letve Isten szerető m el/ett ü nk állását az örömteli és nehéz percekben. Mindez
zel tehát valójában Isten kerül a középpontba . 

A Gonoszról és a sátánizmusról: 

- Az Újszövetség központi üzenete nem a sátáni működés leírása. Ép
pen fordítva: az evangéliumokban egt)értelműen Jézus Krisztus hatalma alá 
kerül minden, ami az embert egzisztenciálisan veszélyezteti (vö. Róm 3,38k) . 

- Nem Isten akarata szerint való, hogy az ördögtől féljünk, és Isten 
szeretetének hitét az ördögtől való rettegés váltsa fel. Amikor Jézus sza
vaival azt imádkozzuk: ... szabadíts meg minket a gonosztól, akkor azt kérjük 
az Isten tő l, hogy a gonosz ne vezethessen minket félre, ne félemlíthessen meg, 
vagt) ne okozhasson bajt nekünk. 

- Az egyház kezdettől fogva teljesítette Jézus parancsá t, és egzor
cizmussa l, ördögűzéssel törte meg a Gonosz hatalmát. Amikor az egy
ház ma is eleget akar tenni Jézus parancsá nak, nem az ókori világképet 
tekinti kinyilatkoztatott igazságnak. Az ördögűzés nem mágikus esz
közökkel folytatott gyakorlat (ez az egyház küldetésé nek félreértése 
lenne), hanem az egyház imája Jézus nevében egy olyan ember fölött, 
aki erre (ti. imádkozni) maga már nem képes. A megszállott úgy érzi, 
hogy a gonosz birtokába vette egész személyét, - ezért testvéri segít
ségre szorul. Ez az ima nem zárja ki a gyógyszeres kezelést, ső t, bizo
nyos ese tekben feltételezi azt. A kánonjog nem engedélyezi, hogya 
püspök a pszichiátria és a pszich oterápia szakembereinek ítélete nél
kül engedélyezzen ördögűzést (1172. kánon). 

A megszállottság érzése sokkal gyakoribb a lelkibetegek k özött, 
mint gond olnánk. Több olya n betegsége t ismernek már a szakem
berek, ahol látszólag külső, idegen hatal om működik . Mai ismeretünk 
szerint nincs olyan egyértelmű kritérium, amely a lelkibetegségben szenve
dőt megkülönböztetné az ördögtől megswl/ott embertő l. Mindez korántsem 
jelenti azt, mintha a Gonosz létezése, vagy az ördögtő l megszállottság 
téves egyházi tanítás lenne; sokkal inkább azt, hogt) igen sok jelenségnek 
természetes magyarázata van. A teológiai ítéletben és a lelkipásztori gt)akor
latban itt is érvényes: amíg egt) jelenség tcnnészetes módon is magya rázható, 
nincs helye a tennészetfölötti ok keresésének. A Szentírás jeltételezi az ördög
űzés gyakorlatát, mindezt azonban a mai teológiai és lélektani ismereteink fé
nyében kell magyaráznunk. 

16 



Írásmagyarázat 

- Manapság világszerte elterjedt jelenség a sátánizmus, a Gonosz 
imáda ta. Vannak emberek, akik a Sátán tiszteletére okkult társaságokhoz (pl . 
Ordo Templi Orientis) vagy egyház-szerű szervezetekhez (pl. Gnosztikus-Ka
tolikus Egyház, Church of Sa ta n) csatlakoznak. A sátánizmus e követői a Sá
tán kilétéről és hatalmáról korántsem a Biblia szellemében gondolkodnak: a 
Gonoszt Istennel egyenlő, abszolút és bizonyos mértékig tőle független hata
lomnak tartják. 

A sátánizmus gyakorlata sok mai fiatal körében is tetszésre talál. 
A sátánizmus elemei a mai fiatalok életében gyakran mint divat jelen
ség jelentkeznek. A kemény rockzene stílusa és szövegei lázadásra, 
erőszakra és gyilkosságra bújtanak, az ösztönök korlátok nélküli kiélé
sét, az élet értelmetlenségét és egyedüli megoldásként az öngyilkossá
got hirdetik. Ezen érzelmek mögött azonban nem mindig a sátánista 
szekták hite áll, forrásuk sokszor csupán a fiatalok tüntető lázadása a 
felnőttek világának értékeivel szemben, esetleg sátánista színezettel. 

- Lelkipásztori szempontból hibás következtetés lenne - szögezi le 
az osztrák bizottság nyilatkozata - akár a sátánizmus, akár a fiatalok 
divatos lázadása mögött a személyes (;onosz lélek közvetlen működé
sét látni. Erre nincs elég alapunk. Az itt feltörő rosszakarat és romboló 
szándék okait inkább a társadalomban - és néha az egyházban is - fel-

. lelhető visszásságokban kell keresnünk, valamint egyes emberek lelki 
sérüléseiben. [Összeállította: Rajkai István] 

A népek védangyalai 

(Kiegészítés pasztorálpszichológiai dialógushoz) 

Jó ötven éwel ezelőtt [30-as évek, Németország!] egy kiváló lelki
pásztor főpap, Michael Faulhaber müncheni bíboros a maga idejé
ben feltűnő nagy prédikációt tartott A népek védangyal ai címmel. 
Három főkérdésre kereste a választ: 1/ Miért van szükségük a né
peknek védangyalokra? 21 Mit tesznek a védangyalok a népekért? 
3/ Mit tanulhatunk a népek védangyalaitól? Ez lehetne például a tár
sadalom problematikája iránt érdeklődók számára egy másik kérdés
sor a dialógushoz. 

1. Miért van szükségük a népeknek védangyalokra? 
Jönnek korok, amikor védangyalok köntösébe öltözött küldöttek 

egész népeket kényszerítenek bálványimádásra, öldöklésre. Meg 
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kell tanulnunk megkülönböztetni - lsten igéje alapján - a jó és rossz 
védangyalokat, és kérnünk kell a jók segítségét: (Szent Mihály ark
angyal, védelmezz minket harcainkban .. . ) Tájékoztató alapszövegek 
a Szentírásból ismeretesek: Arcra borultam, hogy imádjam. Tiltako
zott: Vigyázz, ne tedd, csak neked és testvéreidnek vagyok a szol
gálatára. Az Istent imádd! (A rossz védangyal önmagát imádtat ja. 
V.Ö. Mt 4,9). Igenis minden kis és nagy közösségnek, népnek szük
sége van lsten jó védangyalaira, hogy jártukban-keltükben kőbe ne 
üssék lábukat, - lelki értelemben sokkal inkább, mint a testiben. 

2. Mit tesznek a védangyalok a népekért? 
Választ ad a három főangyal nevében adott szerepük a történe

lem folyamán : általuk, velük és bennük lsten biztos védelmet, erősí
tést és gyógyulást ad (Mí-ka-ÉI [ki olyan mint lsten?] ; Gabrí-ÉI 
[védelmezőm az lsten] ; Ráfá-ÉI [Isten meggyógyított]) . Termé
szetesen mindez Jézus Krisztusban lesz valósággá: Látni fogjátok, 
hogy megnyílik az ég és lsten angyalai föl- s leszállnak az Emberfia 
fölött. Különös angyali segítségre számíthatnak a közösségek (né
pek) vezetői : Pétert pl. rendkívüli módon szabadítja ki az angyal a 
tömlöcből. Különös szerepük lesz az angyaloknak a népek végíté
letekor. Ugyancsak a közösségek (népek) vezetői legyenek tudatá
ban, hogy ők a védangyalo k szolgatársai, és így ők is valóságos 
angyali hivatást töltenek be, az angyalok hármas küldetése szerint: 
az igazság útján vezetnek, az üdv jóhírét hirdetik, de hirdetik az el
maradhatatlan ítéletet is! 

3. Mit tanulhatnak a népek maguk a védangyalaiktól? 
A népek, mindenek előtt a népek felelős vezetői, ne túrjenek el 

semmiféle idegen isteneket. (A bibliai korban - ugyanúgy mint ma
napság - a pénz és a kéj.) Ne túrjék az egyetlen élő és igaz lsten jo
gainak lábbal tiprását. - Támogassák az erkölcs megfelelő kifor
málódását és a hagyományok tiszteletét; továbbá a Tízparancsola
tot, az emberi élet védelmét, a közjó ápolását stb. A népek, kifejezet
ten elsősorban természetesen a népek vezetői, ápolják az irgalmas 
szeretet gyakorlását, a karitatív munkát, a tanítást és nevelést. .. - És 
végül mindent meg kell tenniük, hogy megvalósuljon az angyaloknak 
Jézus születésekor felhangzott éneke: Dicsőség a magasságban Is
tennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek! Nem felejtve, 
hogy az ember békességének feltétele az Istennek megadott dicsö-
ség. [Kerekes Károly O.Cist] 
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BibUaiskola 3. óra 

t[ő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

Az evangélumok szerkesztése 
Bepillantás az evangelisták szerkesztő munkájába 
Márk evangéliuma 4. fejezete alapján 

N Alapgondolat 

Egy különböző forrásokat alapul vevő egységes szöveg megszerkesztése szám
talan módon lehetséges. A szerkesztő célja, elképzelései, saját és hallgatósága 
adottságai, a téma súlyozása, mind megannyi változatot eredményez. 

Jézus tanítása és az evangéliumok között élő átmenetet képezett a hagyomá
nyőrző igehirdetés, amelynek szerepe és fő célja a jézusi emlékek részletes felidé-

. zése és továbbadása volt. Ennek a hagyományőrző igehirdetésnek a szőbeli és 
írott anyaga az, amelyet az evangelisták felhasználtak az evangéliumok írásakor, 
és saját teológiai és igehirdetői céljuknak megfelelően egységes szöveggé szer
kesztettek. 

Az evangélium írónak a következő szóbeli és írott anyag állt rendelkezésére: 
aJ Perikópa - keresztény prédikáció, melyben Jézus egy konkrét cselekede

te, megnyilatkozása szolgál az igehirdetői szándék alapjául, értelmezi és magya
rázza az éppen aktuális helyzetet. 

bJ Szóbeli hagyományőrző igehirdetés 
c.! Írott források (tudományos jelölése Q) 

1. Máté, Márk és Lukács egybehangzó anyaga alapján feltételezik, hogy létezett 
egy közös írott forrás, melyet mindhárman felhasználtak munkájuk során. Maga a 
közös forrás szövege nem maradt ránk. 

2. Máté és Lukács párhuzamos szövegei (melyek Márknál nem szerepelnek) ar
ra utalnak, hogy létezett egy görög nyelvű írott gyűjtemény, mely Jézus szavait, 
mondásait tartalmazta. Ez az ún . Logion-forrás. Papász 130 körül írt egy ötkötetes 
művet Logión küriakón exégészisz - Az Ur mondásainak magyarázata címmel. 
Ennek a szövege sem maradt ránk. Az utókor Máté és Lukács összecsengő része-
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iből készített egy összeállítást, mely Jézus szavai, vagy Jézus mondásai címmel 
vált közismertté. 

3. Saját forrásanyag: helyszíni kutatás, szemtanúk, stb. Az evangéliumíró a ren
delkezésére álló forrásanyagot saját egyénisége, t~lógiai és igehirdetői célja sze
rint fo~málta, szerkesztette.( Ezek az írások a Négy Evangélium címmel kerültek 
be az Ujszövetségi Szentírás könyvei közé.) 

Ennek a különböző szempontok szerinti szerkesztési folyamatnak a menetébe 
való betekintés képezi óránk anyagát. 

BI Szentírási szöveg: Mt 4,1-34 
» Más alkalommal is a tó partján tanított. Nagy tömeg gyűlt köréje, 

ezért bárkába szállt és leült a tavon. A tömeg pedig kint maradt a tó partján. 
Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Halljátok csak! - kezdte 
tanítását. Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. 
Odaszálltak a madarak és ffilcsipegették. Némely meg köves helyre esett, 
ahol nem volt elég rőldje. Csakhamar kikeit, mert nem jutott mélyen a főld
be. Amikor a nap magasabbra hágott, megperzselódött és gyökér hiján elszá
radt. Némely pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, 
elfolytották és nem hozott termést. A többi pedigjó főldbe hullott, kikeit, fel
nőtt és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott. Akinek 
rúle van, hallja meg! - fejezte be szavait. 

» Amikor egyedül maradt, ~nítványai a tizenkettővel együtt megkér
dezték, mi a példabeszéd értelme. Igy válaszolt nekik: Előttetek ffiltárom Is
ten országának titkát, a kívülállóknak azonban minden csak példabeszédek
ben szól: nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, 

hogy meg ne térjenek és bocsánatot ne nyerjenek. 
» Aztán így folytatta: Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok 

a többi példabeszédet megérteni? A magvető az igét veti. Az útfélre esők 
azok, akiknek szívébe hull ugyan az ige, de .amint meghaUgatták, azonnal ott 
terem a sátán és kiveszi a szívükből. Hasonlítanak ezekhez a köves talajra 
hullottak: meghallgatják az igét és örömmel be is fogadják, de ~ nem ver 
bennük gyökeret, mert állhatatlanok. Mikor az ige miatt baj és üldözés tá
mad, csakhamar eltántorodnak. Mások meg, amelyek tövisek közé hullanak, 
azok, akik meghallgatják az igét, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és 
egyéb vágyak szívükbe lopódzva elfojtják az igét, úgy hogy az meddő marad. 
Végül a jó rőldbe hullottak azok, akik meghallgatják az igét, befogadják és 
harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak. 

» Azután így szólt: Talán azért gyújtanak világosságot, hogy véka alá, 
vagy ágy alá rejtsék, nem pedig azért, hogy tartóra tegyék? Semmi sincs el· 
rejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; semmisem történik ti
tokban, hacsak nem azért, hogy kitudódjék. Akinek rúle van, hallja meg! 

» Majd így folytatta: Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel 
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mértek, olyannal mérnek majd nektek is, sőt ráadást is adnak nektek, akik 
ezt haUottátok. Akinek ugyanis van, annak még adnak, akinek pedig nincs, 
attól azt is elveszik, amije van. 

I ( 

l 

\ 

» Így beszélt tovább: Úgy van az Isten országával, mint azzal az ember
rel, aki magot vet fóldjébe. Akár alszik, akár virraszt, s éjszaka van vagy 
nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld 
magától terem, először szárat, aztán kalászt, végül telt szemet a kalászban. 
Amikor beérett a termés, tüstént nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. 

» Majd ismét így folytatta: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen 
hasonlattal szemléltessük? Olyan az, mint a mustármag. Amikor elvetik a 
földbe, kisebb minden más vetőmagnál. De miután elvetették, felnő, nagyobb 
lesz minden veteménynél és akkora ágakat hajt, hogy árnyékában fészket 
rakhatnak az ég madarai. 

» Több ilyen példabeszédben hirdette nekik az igét, amennyire csak föl 
tudták fogni. Példabeszéd nélkül nem tanitott, de amikor egyedül volt tanít
ványaival, mindent megmagyarázott nekik. 

CI Bevezetés 
I. Jézus örömhíre az ősegyház emlékezetében: szóbeli és Írásbeli hagyomány
őrzés, az evangéliumok kialakulása 

A kereszténység első negyedszázada döntő fontosságú mind az egyház élete, 
mind az egybehangzó (szinoptikus) evangéliumok (Mt, Mk, Lk) kialakulása 
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szempontjából. Ebben az első három évtizedben született meg az egyház, s mind
az, amit a hár091 első evangéliumba foglaltak. Igaz ugyan, hogy az ötvenes évek 
első feléig az Ujszövetségból mindössze a két Tesszaloniki levél készült el írás
ban, s a szinoptikus evangéliumokat valamivel később írták, mégis ezeket tekint
jük legfontQ>abb forrásainknak, mivel ezekben azt az igehirdetést rögzítették, 
amely az ősegyházban az első évtizedekben formát öltött. Ennek a kezdeti, szóbe
li ún. hagyományőrző igehirdetésnek a célja a jézusi emlékek felidézése és to
vábbadása volt. Fölmerülhet a kérdés: Vajon miért olyan soká foglalták írásba a 
hitünk alapját képező jézusi tanítást, miért csak szóban adták tovább az örömhírt 
az első évtizedekben? Jézus nem írta le tanítását, és tanítványait sem buzdította 
erre. Ebben a korban az írni-olvasni tudás csak kevesek kiváltsága volt és olyan 
tárgyi és anyagi feltételekhez volt kötve ( drága állatbórre vagy papíruszra írtak, 
képzett írnok és megfelelő tárolóhelyiség kellett hozzá), mellyel a szegény ván
dortanítóként müködő apostolok nem rendelkeztek. Folyamatos ismétléssel és 
gyakorlással az emlékezet is nagy ismeretanyagot képes megőrizni , akár egész 
írásmüveket is. Ennek kifejlesztésére a különböző iskoláknak megvoltak a rpaguk 
módszerei, de minden jel arra utal, hogy Jézus nem ilyen módon tanított. O nem 
tételesen megfogalmazott ismereteket akart közölni tanítványaival, hanem megha
tározott életmódra és világszemléletre igyekezett elvezetni, ránevelni őket. A ta
nítványok feledata nem az volt, hogy pontQ>an megtanulják, szó szerint 
emlékezetükbe véssék mindazt, amit Jézus mondott, hanem hogy lélekkel, teljes 
valójukkal átéljék a történteket és hogy hatására átalakítsák életüket, gondolko
dásmódjukat. Egyszeruen jelen voltak. Nem szavakat, a lényeget szívták maguk
ba. fgy természetes volt, hogya későbbiekben, a továbbadás során is csak egy 
valami kötötte őket: az átélt valóság hüséges bemutatása. Nem ragaszkodtak a be
tü szerinti továbbadáshoz, rögzítéshez. Amit megértettek és megéltek, azt adták 
tovább, nem szavakat, hanem ahogy Szt. Pál mondja: Tanításom és igehirdetésem 
nem az (emberi) bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bi
zonyításából (1 Kor 2,4). 

A szóbeli hagyományőrzésnek megvan nak a maga jellemző sajátságai . 
Nem a szószerinti hüség, hanem a tartalmi húség a követelmény. 
Az adatszeru részletekkel szemben csak a lényeges, fontQ> mozzanatokat őriz

ték meg, adatokkal csak akkor találkozunk, ha annak a mondanivaló szempontjá
ból jelentősége van (pl.Jézus szombaton gyógyít, Mk 3,1; az asszony tizennyolc 
éve nyomorék, Lk 13,11). 

A szóbeli áthagyományozás szükségszeruen egyszerusít, mert nehezen tudná 
évtizedeken át megőrizni a bonyolultabb gondolatmeneteket, összetettebb helyze
teket, fordulatos eseménysorozatokat, helyzet- és jellemrajzokat. Egyetlen kivétel 
az utolsó napok, Jézus szenvedésének története, mely részleteket is megőrzött. 
Ennek egyik oka az lehet, hogy az apQ>tolokat olyan mélyen megrázta, hogy évti
zedek múltáil is jól emlékeztek mindenre, a másik ok pedig, hogy valószínűleg 
nagyon hamar felismerték ezeknek az eseményeknek a fontosságát Jézus életmü
vében, a megváltásban. 
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A szóbeliség bizonyos közlésformákat, sémákat alakított ki a hagyományanyag 
továbbadásában. Rövid, zárt önálló egységekben mondják el Jézus egy konkrét 
tettét, megnyilatkozását. Az emlékezés és az ismételt továbbadás során némely 
történet töredékessé vált, események és mondások elszakadtak eredeti összefüg
géseiktől. A szenvedéstörténet ebben is kivételt képez, mert folyamatos történeti 
elbeszélés formájában maradt fenn. 

Az, hogy az emlékek többsége önálló, zárt egységet képez, történhetett bármi
kor és bárhol Jézus működésének idején, elég nagy szabadságot adott az igehirde
tőknek, hogy az ismeretanyagot saját teológiai mondanivalójuknak megfelelően 
és hallgat6ságukra szabva rendezzék. Ez az elv érvényesül a szinoptikus evangéli
umokban is. 

a./ Térben és időben más-máshová helyeznek eseményeket: Hegyi Beszéd Mt 
5,1 - Lk 6,17; Jézus megkeresztelkedése Mt 3,13 - Lk 3,21 

b./ Kiegészítés (hiányzó adatok), részletek módosítása: Jézus a böjtről Mt 9,14 -
Mk 2,18 ; gazdag ifjú Lk 18,18 - Mk 10,17 

e./ Adatok elhagyása: Bartimeus Mk 10,46 - Lk: 18,35 ; vízbe fulladt sertések 
Mk 5,13 - Mt 8,32 

d./ Adatok megváltoztatása: pogány asszony Mt 15,22 - Mk 7,16; 
jerikói vakok Mt 20,29 - Mk 10,46 
e./ Jézus szavainak újrafogalmazása, kiegészítése: Hegyi Beszéd Mt 5,1 - Lk 

6,17; Jézus követése Mt 10,37 - Lk 14,26; lámpás Mt 5,15 - Mk 4,24 - Lk 8,16-
Lk 11,33 

f./ Összekapcsolás, átcsoportosítás: királyi mennyegző Mt 22,1-10.11-13 - Lk 
14,15 ; Jézus beszéde a farizeusok ellen Mt 23,4 - Lk 11,39 

g./ Áttétel (ugyanazt a kifejezést egyik helyen Jézusnak, máskor másoknak tu
lajdonítanak): Főparancs Mt 22,36 - Mk 12,28 - Lk 10,26 

h./ Jézus szavainak kiegészítése: kilencedik boldogság Mt 5,1-10 - Mt 5,11; 
böjt Mk 2,19 - Mk 2,20 - Mt 17,21 

A megfogalmazások és az adatok különbözősége a korabeli hallgatóságot nem 
hozta zavarba, mert a különbözó közlés módok mögött ugyanazt a valóságot (Isten 
uralma) értették meg, és ugyanazzal a személlyel találkoztak (Jézus). Az archai
kus gondolkodásmód (ókori, keleti) számára a pontos, hű továbbadást nem a hely
színek és időpont precíz megjelölése, az elhangzottak betűszerinti lejegyzése 
jelentette, hanem a megélt, megtapasztalt valóság megragadása - szemben a mo
dern (újkori, nyugati) gondolkodásmóddal, ahol ezeknek a külső részleteknek a 
pontos felsorolása, a szószerinti hűség els6dleges követelmény a hitelesség szem
pontjából. 

Az igehirdetés fennmaradt anyagában sok olyan részletet (adatok, szövegek) ta
lálunk, amely nyilvánvalóan eltér az eredeti eseményekhez, ill kijelentésekhez ké
pest. Ugyanazon események leírása ill. ugyanazon kijelentések, stb. szövege a 
különbözó feljegyzésekben eltér egymástól. Ez a mai embert zavarba ejti: hogyan 
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tekinthetjük akkor sugalmazottnak? 
Az egyházi Tanítóhivatal mindenkor hangsúlyozottan tanította, hogy a Biblia 

egésze és minden része tévedhetetlen: e könyveknek mind egészét, mind részeit 
egyaránt Isten sugallta, és Isten, aki a szent szerzők által szólt, nem mondhatott 
egyáltalán semmit, ami az igazságtól különoozne (Providentissimus Deus encikli
ka, 1893). Honnan hát akkor ez a sokféleség, mi oldja fel számunkra az ellent
mondást? A válasz egyszeru: 

a./ Az eltérések a jézusi hagyomány lényegét nem érintik. 
b./ Az őskeresztény igehirdetés egészen hiteles és megbízható, mert a jézusi ta

nítást olyan emberek őrizték és adták tovább, akik a Jézustól nyert új életet élték, 
vagyis ugyanazt, amit Jézus élt, és amelyből Jézus szavai fakadtak. ÉS ha az őske
resztény tanítás nem pontosan ugyanolyan, mint Jézusé, ez nem azt jelenti, hogy 
megváltozott (megváltoztatták), hanem azt, hogy élő volt, - és élő maradt. 

III. Márk szerkesztési, teológiai szempontjai 

Márk evangelista a negyedik fejezet 1-34-ben tartalmi hasonlóság alapján cso
portosítja a szövegeket. Mindegyik Isten országának megvalósulásáról szól : 

1. Magvető: nehezen valósul meg, de akkor elsöprő győzelmet arat (lásd száz
szoros termés). 

2. Világosság: Isten uralmának kezdete kinyilvánult a világ számára. 
3. Mag: Isten műve rejtve, szinte nyomonkövethetetlenül, emberi erőfeszítéstől 

függetlenül is növekszik. 
4. Mustármag: bár jelenleg kicsinynek, semminek látszik, mégis minden fölé 

fog nőni . 
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Az első és az utolsó példabeszéd mondanivalója egybecseng, diadalmas végki
fejletről beszél. 

Az induló keresztény közösségek sokféle külsö és belsö nehézséggel küszköd
tek. Ezekre a problémákra, feszítő kérdésekre ad választ az evangelista. Célja, 
hogy megvigasztalja, bátorítsa őket: a jelen nehézségei és sikertelenségei láttán ne 
essenek kétségbe, Isten uralma elkezdódött, Jézus örömhíre megvalósulóban van, 
és a beteljesedés minden akadály ellenére feltartóztathatatlanul be fog következni. 

Dl Óravázlat 

Feladat 

1. Énektanulás: Példázat a magvetőről 
ld. Sillye Jenő, Napfény-dal, 77.0. 

2. Jézus örömhíre az ősegyház emlé
kezetében: szóbeli és írásbeli hagyomá
nyőrzés, az evangéliumok kialakulása. 

ld. Bevezetés I. 

3. Képregény összeállítása a mellék
letben szereplő képsor egyes képei ból, 
összefüggő történet kitalálása a képek 
alapján., ld. Bevezetés II. 

Az egyes művek ismertetése, az ere
deti sorrenddel való egybevetése. A kép
sor az irgalmas apáról szóló történet 
parafrázisa. 

4. Az előbbihez hasonló a feladat, 
csak most szövegrészeket kell egybe
szerkeszteni, elrendezni egyéni szem
pont vagy elgondolás alapján: Mk 
4,1-34, ld. B pont 

Összegzés 
A márki változat megismerése. 
Az egyes részek műfaji meghatározá

sa, írói eszközök a mondanivaló minél 
erőteljesebb kidomborítására: 
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módszer 

hallás után, ének
szöveg mindenki 
kezében 
a vezető előadása, 
egyéni jegyzetelés 

kiscsoportos munka 

csoportos megbe
szélés 

kiscsoportos munka 

csoportos megbe
szélés, táblai jegy
zetelés 

eszköz, idő 

szöveg vagy 
kotta, 10 perc 

papír, írószer
szám 
15 perc 

a melléklet
ben lévő kép
sor 
feldarabolva, 
összekeverve 
10 perc 
10 perc 

a melléklet
ben lévő szent
írási részek, 
mindegyik kü
lön lapon, 
összekevert 
sorrendben, 
30 perc 
tábla, kréta 
20 perc 
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Példabeszéd 4,1-9 
Bölcs mondás 4,21-23 
Paradoxon 4,24-25 
Példabeszéd 4,26-29 
Példabeszéd 4,30-32 
Drámai fokozás 4,1-9 
Ellentét 4,21-22; 
Kontraszthasonlat 4,30-32 

5. Márk szerkesztési, teológiai szem
pontjai, ld. Bevezetés III. 

6. Elcsöndesülés 
A magvetőről szóló pédabeszéd felolva

sása után a résztvevők egyéni imában fo
galmazzák meg felismeréseiket, gondola
taikat. Motiválóként felhasználhatjuk a 
mellékletben szereplő rajz kinagyított vál 
tozatát, ld. Bevezetés 

7. Ének Példázat a magvetőről 

a vezető előadása , 
egyéni jegyzetelés 

spontán egyéni 
megnyilatkozások 

közös éneklés 

BibUaiskola 

papír, írószer
szám 10 perc 

a melléklet
ben lévő kép 
10 perc 

szöveg vagy 
kotta 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában "Éló W 
% Ige" címmel bibliaiskola múködik hitoktatók és érdeklódók szá- ir-' 

rnára. A bibliaórákon a szentírási szövegek sokirányú megközelí- ~ 
tése és elemzése segíti a résztvevóket a Szentírásban · való ~ 
elmélyülésben, valamint új módszerek elsajátításában. A nyári ~ 
szünet után szeptember 4-vel újra megindulnak abibliaórák, 
minden hónap első hétfójén du. 5-7-ig. Az itt megtartott bibliaó-
rák anyagát folyamatosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó 
mellékletekénl 

Jelen füzetünk a hannadik óra anyagát tartalmazza. 
A sorozatot szeretettel ajánljuk füzet ünk Olvas6inak figyelmé-

be, abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató ti 
számára segítséget fog jelenteni. I' 

Budapest, 1993. szeptember. 
Szeretettel: Gelley Anna, Pantó Eszter, Vágvölgyi Éva l f; 

óravezetók; Tarjányi Béla szakmai vezetó ;® 
; ..... : ... ... ::.: .. : ...... :~;~~ 
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Módszer 

Anneliese Hecht 

Tanácsok a bibliakörök vezetői számára 

A közös bibliaolvasás egyes módszerei minősített vezetőt igé
nyelnek. A kívánt minősítés azonban nem a teológiai tanul
mányok elvégzését jelenti. A vezetőnek alapos bibliai háttér
tudással kell rendelkeznie. hogy képes legyen felszínre hozni és 
értékelni a szövegek teológiai mondanivalóját. Az élményszerű 
módszerekhez még megfelelő kreativitás és gyakorlattal meg
szerzett tapasztalat is szükséges. 

Természetes. hogy a vezetőnek minden összejövetel előtt ala
posan fel kell készülnie segédkönyvek vagy kommentárok segít
ségével. 

Emellett elengedhetetlen. hogy előzetesen maga is végigjárja 
az egyes módszerek lépcsőfokait. kísérletileg is kipróbálja alkal
masságukat. használhatóságukat. és tisztában legyen az el
érendő céllal. Óvakodni kell a módszerek gépies halmozásától 
és az elektronikus tájékoztató eszközök túlzott használatától. 
Ez ugyanis segítség helyett nem egyszer inkább zavar és szét
szórttá tesz. Itt a kevés több. mint a sok. főleg ha a módszerek 
és az eszközök összekapcsolás nélkül követik egymást. Fontos. 
hogy a résztvevők felismerjék és el ne veszítsék a vezérfonalat. 

Jó megszívlelni azt is. amit Ortwin Schweitzer ír a beszélge
tésről és a szabad előadásról (Wie wird Bibel in der Gruppe le
bendig? - Bibel aktuell Nr. 26/27.): 

AI A beszélgetés -folyamat meglepetésekkel 

A csoportos beszélgetés olyan. mint a folydogáló VÍz. Van te
hát beszélgetés. amelyik folyik. van amelyik csak csörgedezik 
vagy lassan szivárog. A beszélgetést vezetni annyi. mint ezt a fo
lyást. folyamatot felelősséggel irányítani. 

l. Vannak alkalmak. amikor a beszélgetés túlcsordul: min
dig újabb témák vetődnek föl. az emberek izgalomba jönnek és 
zűrzavar veszélye fenyeget. Ilyenkor a vezető állítson gátat. azaz 

19 



előzetes mérlegeléssel határoz
za meg. melyik témával foly
tassák a beszélgetést. 

2. Máskor a beszélgetés 
kedvtelenül kúszik. egyre u
nalmasabb kitérő kkel (általá
nos blabla). Ilyenkor a vezető 
szűkítse a beszéd folyam ot. az
az mellébeszélés helyett egy 
fontos kérdésre irányítsa a fi
gyelmet. például a jám bor szó
lamokat terelje gyakorlati 
kérdésekre (pl.: Mit jelent szá
modra a türelem mindennapi 
családi életedben?). Ha ez így 
túl személyes. akkor tegye fel a 
kérdést először személytele
nebb formában (pl. Mit jelent a 
türelem a keresztények számá
ra a mindennapi családi életben?). Biztos. hogy nem kell sokáig 
várnia a személyes kiegészítő megnyilatkozásokra sem. 

3. Néha elapad a beszélgetés. Mindenki úgy érzi. hogy a té
ma kimerült. Ilyenkor a vezető feladata (oldalról csatlakozó pa
takként) egy új téma felvetése. vagy a víztárolóból egy korábban 
csak röviden szerepeltetett témának a mederbe vezetése. 

4 . Némelykor a résztvevők ágakat vagy törmeléket dobnak a 
folyamba (nem tárgyhoz illő. bár a vallással kapcsolatos meg
nyilatkozásokat vagy egészen személyes problémákat>. amelyek 
gátolhat ják. sőt megakaszthatják a beszélgetést. vagy esetleg 
más irányba terel hetik azt. A vezetőnek ilyenkor haladéktalanul 
el kell döntenie. hogy megengedje-e ezt a kitérést. Ha nem. neki 
kell sürgősen eltávolítania az akadályt. például úgy. hogy az új 
kérdést elnapolja vagy röviden maga válaszolja meg. Ha viszont 
megengedi az irányváltoztatást. akkor éberen kell ügyelnie arra. 
hogy az egész összejövetel így is elérje eredeti célját. (Néha nem 
káros az eltérés. de tanácsos ezt csak kivételesen engedélyeznL) 
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Módszer 

5. Minden jó, ha a vége jó. De mi a jó vég? Egy olyan befeje
zés, amely kerekké teszi az egész beszélgetést és utána a részt
vevők megelégedéssel távoznak. Az ilyen jó véghez az szükséges, 
hogy a vezető egy kissé az órával is bánni tudjon, és - jó kormá
nyoshoz illően - tudja, hol akar a csoportjával partra érni. 15 
perccel a befejezés előtt már meg kell gondolnia, kezdhet-e vagy 
engedhet-e még új témát, s ha igen, mit. Ha nincs résen, ké
sőbb erőszakkal kell majd félbeszakítania a beszélgetést, s a 
résztvevők úgy érzik magukat, mint a szükségből partraszállók 
közvetlenül olyan kérdések zuhataga előtt, amelyeket még szí
vesen megvitattak vagy megválaszoltak volna. De ha a vezető 
felkészül és valamivel a befejezés előtt a csoportot is felkészíti a 
beszélgetés befejezésére, akkor még sietség nélkül összefoglal
hatja, hogy mire jutottak, és hogy az új felismerést hogyan al
kalmazhatják a következő h ét folyamán . (Esetleg időt hagyhat, 
hogy ezt a résztevők csendben maguk gondolják át.) Ilyenkor 
hasznát veszi, ha a beszélgetésről menetközben vázlatos feljegy
zést készített. Egy ilyen befejezés azzal az érzéssel töl ti el a je
lenlevőket, hogy a beszélgetésüket jól vezették és konkrét 
eredményre ju tottak. 

B / A szabad előadás három szabálya 

Szeretném végül felhívni a figyelmet a beszélgetések vezetői
nek egy gyakori hibájára. Miért olyan hatástalan ok és unalma
sak egyes előadók , míg mások egy csapásra siker esek és erős 
személyi kisugárzással bírnak? Min múlik ez? 

Elsősorban természetesen azon, hogy a meggyőződésük az, 
amit mondanak, és maguk is azt teszik, amiről beszélnek. Ez 
alapfeltétel! 

Mégis, néha még az ilyen meggyőződéses em berek előadása 
is elég hatástalan . Mi ennek az oka? Nem esak a esoportvezető 
(előadó), hanem a résztvevők is érzik, hogy a beszéd üveges te
kintetet kelt a hallgatóságban . Miért? Igazában esak apróságok
ról van szó: 

- a jó előadó szemébe néz a hallgatóinak: nem olvas minden 
szót a k éziratából; miközben beszél - és különösen a hozzászó
lások alkalmával - tekintetével nyugodtan körbejárja hallgatói-
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Módszer 

nak az arcát. Nagy hiba volna, ha szemét 
az előtte heverő szönyeg min tázatára , 
vagy a mennyezetre meresztené. Kísérle
tileg kimutatták, hogy az emberek befo
gadóbbak, ha a szónok rájuk néz. 

- ajó előadó természetes hanglejtéssel 
beszél; kerüli az unalmas hanghordo
zást, amit egyesek rögtön átvesznek, mi
helyt mondaniuk kell valamit (pl. beve
zető szavakat); ez általában együtt jár a 
szembenézés elhagyásával. 

- de mindenek előtt hozzátartozik az 
érdeklődést keltő előadó gyakorlatához, 
hogy mondandóját természetes , könnyed 

A megett 
Szentíras 

Jej- és_kézmozgással nyomatékosítsa; ehhez gyakran még bizo
nyos akaratlan , de a hallgatóság számára fontos arcjáték is já
rul (szemben a TV-híradó bemondóival , akiknek a szempillája is 
alig rezdül megj. Ezt testbeszédnek nevezzük, Jelezve, hogy a 
közlés mindig valami szerves egészet jelen t. 

A vezetőnek , aki tudja, hogy törekednie kell az érdekes előa
dásra, meg kell egyszer próbálnia alkalmazni ezt a három apró 
ötletet - és azonnal észreveszi a változást a csoport befogadó 
készségében . Vajon küldetésünk nem ér meg ennyi fáradságot? 
Aki azt hiszi , hogy továbbra is megengedhetí magának az ér
dektelen előadást (»én már csak ilyen vagyok«), az tudja meg, 
hogy ezzel az Örömhírt teszi unalmassá . 

Mert aki azt állítja , hogy örül, s hogy az evangélium örömhí
re megragadta , s ennek ellenére altatószerként hat hallgatóira , 
azt nem érdemes meghallgatni : nem meggyőző az üzenete sem . 

Ha most valaki azt mondja, hogy ő bizony nem szónok, ha
nem gyakorlati ember, akit a k.tki hitelesítenek, nos, az nyu 
godtan felejtse el az előbb mondottakat! Ezek ugyanis csak 
olyanoknak szólnak, akik beszélni akarnak , s így meg kell ta
nulniuk, miként tudják eredményesebben közvetíteni az üzene
tet. - A módszer mindenképpen út, amely a hallgató szívének 
mélyébe vezet. 
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Verbényi István 

Az ősegyház közösségei (l) 

Az ősegyház liturgikus összejöveteleiről 
szólva (JerFüz 12) már érzékeltettük. hogy ezek 
- e redetüket tekintve - különböznek egymástól. 
Mivel ez az őskeresztények liturgikus é leté t is 
befolyásolta. érdemes egy rövid áttekintést adni 
erről a témáról. Ebből a sze mpontból három 
sajátos közösséget tudunk megkülönböztetni: 

l. a je ruzsá le mi. palesztínai zsi- -~-.. 

dóságból megté rte k; 
2. a diaspórá ban élő he llénista 

zsidókeresztény közössége k; 
3. a pogányokból megté rt ke

resztények közössége i. 

Liturgia 

Ezt a fe losztást használja az ősegyház liturgikus éle téve l fog
lalkozó neves biblikus. R. P. Tragan OSB Bibbia e liturgia c. mun
kájában (Róma. 1982). 

l . A zsidókeresztény közösségek 

A J e ruzsálemben és Palesztínába n é lt kereszténye k legsajá tu
sabb ismertetőjegye . h ogy vallási é letük szorosan kapcsolódott a je
ruzsá lemi Templomhoz. Nemcsak évenké nti lá togatói voltak a 
Templomna k . ha ne m gyakran résztve ttek a te mplomi istentisz te le
te ke n és a különböző á ldozati adományok bemutatásán . Jellemző 
volt az is rájuk. hogy éppe n a Templomhoz való köze lségük mia tt 
e rede ti nyelven hallottá k az Írás szavait. Mindentől. a mi a vallási 
é le tüket megfertőzte volna. erősen tartózkodta k. A je ruzsá lemi egy
házna k is ha ngadó i voltak. s a szerepük érzékelhe tő volt az aposto
li zsinaton is. 

Azonba n a Templomhoz való közelségük ellen ére is fokozato
san eltávolodnak az ószövetségi kultusztól és egyre inkább. egyre 
ha tá rozotta bba n teljes elkötelezettséggel fordulna k Krisztus fel é. 
J (~Z US magata rtása válik számukra iránymuta tóvá a vallási é let kü 
lönbözö ké' rdéseibe n. Ne m ta rtj á k köte lezőn ek a szombat m cgta rtá-
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Liturgia 

sát (Mk 2.23-28). a tisztasági törvények előÍrá
sait (Mk 7.15) és a böjtölést (Mt 6.16-18; Mk 
2.18). Jézus szembefordul Keresztelő János 
aszkézisével. sőt vállalja. hogy ő a vámosok és 
bűnösök barátja (Mt 11.19; Lk 7.34). A tanít
ványaival elfogyasztott étkezések az üdvösség 
idejét jelzik már. amikor. asztalához engedve 
méltatlanokat. eltöröl minden akadályt. és be
szólít mindenkit a város utcáiról és tereiről (Lk 
14.16-24; Mt 22.1-19). 

A Jézusban való hit számukra nem jám
bor megnyilatkozás. hanem a bizalomnak erő
teljes kifejezése. Válasz, amely ráébreszti őket az Istenhez való kö
zelségre is. Ezt érzékelteti legjobban a Krisztustól hallott megszólí
tás: Abba! Atya! Az új korszakot jelzi az irgalmas szamaritánusról 
(Lk 10.30-37). valamint a farizeusról és a vámosról szóló (Lk 18.9-
14) példabeszéd is. A Templom megtisztítása (Mk 11.15-17; 27b-
33) sem a visszaélések megszűntetését célozza. hanem az 
ószövetségi törvényt tökéletesítő új korszak meghirdetése. Annak 
az új korszaknak a bejelentése. amikor Isten kiengesztelődött a bu
kott emberrel. új országot teremtett számára örömben és békében. 
hogy szüntelenül kifejezze háláját és köszönetét. 

Ezt az új szövetséget a keresztények úgy élték meg. hogy szá
mukra nem volt elegendő a templomi kultusz. Az Apostolok csele
kedetei adja hírül. hogy a kenyértörést házanként végezték. A 
szinoptikus evangéliumok és az l. Korintusiaknak írt levél szövegei 
mutatják, hogy az utolsó vacsora leírásánál is egyre inkább az egy
ház ünneplése a fontos. ezzel ls háttérbe szorítva azt a keretet. 
amelyben Urunk először vette kezébe a kenyeret és a borral telt 
kelyhet. 

A jelentős liturgikus változásokat a szóhasználat is jelzi. Az 
újszövetségi iratok mellőzik az ószövetségi kultusszal kapcsolatos 
kifejezéseket (tisztulási áldozat. pap). helyettük újakat használnak 
(összejövetel. diakonia. kenyértörés). Még az istentiszteleti élet 
gyakran használt ószövetségi kifejezése. a liturgia. változataival 
együtt is mindössze néhányszor fordul elő. 

Ezt a közel sem teljes képet tudjuk megrajzolni a jeruzsálemi 
templom pusztulásáig (Kr.u. 70) az ott élő keresztények liturgikus 
életéről. Az itteni kibontakozás aztán a körülmények változásai mi
att a továbbiakban máshol másként fejlődik és alakul. [Folytat juk] 
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A gránátalma 

A gránátalma (héberül: rimmon) 
számos észak-afrikai és nyugat-ázsiai 
országban honos. Fája magas terme
tű, 3,6-4,5 m magasra is megnőhet. 
Levelei sötétzöld színűek, hegyes ala
kúak, ágai tüskések és szúrósak. 
Csodaszép skarlátsárga és fehér virá
gait gyógyszerként is használják a 
vérhas k ezelésében. Gyümölcse, a
mely vol taképpen bogyó, narancs 

Bibliai növények 

nagyságú és éppúgy gerezdekre osztható, erős héja pedig vörös 
vagy sárga színű. Húsa zamatos, bőséges létartalma kiválóan 
üdít. Magvaiból szirupot nyernek, a grenadin t. 

A gránátalma, bár elterjedtsége révén mindennapos gyü 
mölcsnek számított, nem volt közönséges vagy hétköznapi nö
vény; virága, fája és gyümölcse egyaránt kitűnt különleges
ségéveI, egzotikus szépségével. Nagyon valószínű, hogy gyakori
sága, nagy területeken való meghonosodása miatt keletkezhe
tett és maradt fönn az a néphit. hogy az Édenkert közepén 
gránátalmafa állott, a tiltott fa gyümölcse, melyet Ádám és Éva 
nem érinthetett, gránátalma volt. Eszerint Éva, Isten parancsát 
megszegve ér ett, zamatos almát adott Ádámnak, aki elfogadta a 
gyümölcsöt, és mindketten ettek belőle . A Bibliában azonban 
erről nincsen szó, hancm azt olvasuk: A kert minden fájáról 
ehetsz. De a jÓ és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely na
pon eszel róla, meghalsz (Tcr 2 , 16). 

A gránátalmának Izrael életében betöl tött szerepét számos 
bibliai történet bizonyítja. Mikor a vándorló zsidó nép Kánaán 
határához érkezett, Mózes az Úr tanácsára megbízható embere
ket küldött az Ígéret földjére, hogy kikémleljék azt. A felderÍtők. 
hogy bizonyítsák a tejjel-mézzel folyó ország gazdagságát, m uta
tóba szőlőfürtök és szőlővesszők mellett néhány gránátalmát és 
fügét (Szám 13 ,24) is magukkal hoztak . 
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Bibliai növények 

Izrael első királya, Saul állandó harcban állott a Kánaán 
fóldjén élő népekkel. A fIliszteusok elleni háborúban szeretett 
fia, Jonatán apja oldalán harcolt és kitűnt vakmerőségével. A 
Biblia leírja, hogy Jonatán szolgájával titokban, apja tudtán ki
vül, a filiszteusok csapatához osont és az ellenségből sokakat 
levágott. Saul Geba szélén egy gránátalmafa alatt ült, a szérű 
mellett. Azoknak az embereknek a száma, akik vele voltak , 
mintegy hatszázra rúgott (1 Sám 14,2). 

A festőien szép gránátalmafa és virága kedvelt témája a 
művészeteknek is . Az Énekek énekében a vőlegény így dícséri 
menyasszonyát: A halántékod, akár egy gránátalmagerezd a fá
tyolod alatt (4,3b) ... Hajtásaid gránátalmát termő kerthez ha
sonlók, (tele mindenféle) pompás gyümölccsel... (4,13); a 
menyasszony pedig vágyakozva feleli : Magammal vinnélek és 
bevezetn élek anyámnak házába, és te tanítgatnál, én meg itat
nálak fűszerezett borral, gránátalma-musttal (8,2) . 

Az Istennek tetsző és neki szentelt dolgokon is ott találjuk 
a gránátalmát. A szentélyben való szolgálathoz Áron számára 
díszes ruhákat készítettek. A ruhadarabokat különös gonddal, 
mesteri szakértelemmel díszítették. ahogyan az Úr Mózes által 
megparancsolta. A köntös alsó szegélyére kék és vörös bíborból , 
karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból gránátalmákat hí
meztek (Kiv 39,24) . 

Az Úr templomát Salamon király káprázatos pompával és 
a legkiválóbb mesterekkel építette fól. Tíruszból hozatott bronz
művest, aki a Templom előcsarnokában két öntött bronzoszlo
pot állított föl. Az oszlopok fólé, az oszlopfőkre bronzhálót 
készíttetett, láncszerűen összefűzött zsinórokból kötve. Aztán 
gránátalmákat is csinált, mégpedig mindegyik háló köré két 
sort, összesen négyszázat; a háló fólött az oszloppárnákra tették 
fól őket; kétszáz gránátalmát az egyik oszlopfő köré és ugyan
annyit a másik oszlopfő köré is (l Kir 7 , 18-20) . 

Érdekes, hogy a gránátalma Józsue könyvében (15.32) 
helységnévként fordul elő: Rimmon , amit talán az indokol , hogy 
valamikor sok gránátalma termett arrafelé. 

Zimányi Ágnes 
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Kérdezz - felelek 

OL V ASÓINK KÉRDEZIK 

Mostani számunl(§an egy o[vasói li;f.ráisre 
'J(ere/(es '](jírofy ciszterci praeses apát váfaszoL 

~ Kérdés: Több helyen is szerepel az evangéliumokban: Akinek van, an
nak még adnak, s akinek nincs, még azt is elveszik, amije van (azaz Is
ten elveszi). Az egyik helyen (a talentumokról szóló példabeszéd 
befejezéseként, Mt 25,29) világos ennek az értelme. A többi helyen 
azonban (Mt 13,12; Mk 4,25; Lk 8,18) nincs ilyen kapcsolat a szöveg
környezettel. Mi lehet Jézus e mondásának az önálló értelme, jelen
tése? 

Válasz: Sok derék hívő megütközéssel és értetlenül hallgatja 
Jézusnak afféle tőről metszett és sajátosan népies szólásait 
(ezeket a szavakat a Dei verbum dogmatikus konstitucióból 
idézzük), mint például azt, hogy Akinek van, annak adnak .. 
hogy bövelkedjék. de akinek nincs . attól még azt is elveszik. 
amije van (Mt 13,12; vö. a talentumokról Mt 25.29; Lk 19,26). 

Ha nem ismerjük ennek a jézusi szólásnak a Sitz im Leben
jét, vagyis az akkori életbe ágyazottságát, akkor valóban nem 
tudunk vele mit kezdeni. De ha ismerjük akár csak magyar né
pünknek a pénzvilágra is alkalmazott »kicsi rakás nagyot kíván« 
szólását, vagy ennek a modern válfaj ára gondolunk (»a pénznek 
is megvan a maga tömegvonzása«); avagy amit a franciáktól le
het hallani: »a gazdagnak szívesen adunk ajándékot« (vagy an
nak egyik válfaja: »a gazdagnak szívesen adunk kölcsön«). 
mindjárt a helyes megértés irányában kezd mozogni a fantázi
ánk. 

Jézus magatartása ez: Ti emberek, nagyon bölcs szentenciá
kat fogalmaztok meg evilági magatartástok szokástörvényei
ként. Próbáljátok ezt megfogalmazni egy »más« világ normáiként 
is. Vagyis hogy észreveszitek, Isten maga is örömmel tesz ilyes
mit veletek! Ha mennyei kincset gyűjtötök, akkor a ti mennyei 
Atyátok majd nektek is jó. tömött. megrázott és túlcsorduló 
mértékkel mér az öletekbe (vö. Lk 6 .38). Es mindezt az örök ja-
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vakból, illetve a múló javak helyett. Aki viszont semmit sem 
gyűjtött, vegye tudomásul, hogy a semmihez nem lehet hozzá
kötni vagy hozzáragasztani semmit. Vagy - folytatva a népi fan
táziát - a semminek nem lehet semmi tömegvonzása. 

Azt kell tehát mondanunk, hogy Jézus tőről metszett népi 
mondásainak megértéséhez nem elég még a latin, a görög és a 
héber nyelv mégoly akadémiai fokú ismerete sem, hanem töre
kednünk kell megismerni Jézusnak és általában a bibliai kor 
emberének egészen sajátos élethorizontját és csodálatos fényű 
holdudvarokban gazdag népi nyelvé t. 
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Okos kérdések - bölcs mondások 

Láttatok valaha is elültetett gyöngyszemet kihajtani? ti Ne próbáljá
tok a disznót éneklésre tanítani . Csak az időtöket vesztegetitek - s a 
disznót is felingerlitek . 

Bölcs lesz-e a szamár attól , hogy könyvtárban él, vagy szentté vá
lik-e a templomban lakó egér? ti Rabbi lesz-e a kecS k éből attól , hogy 
szakállat növeszt? ti Hogyan tudna valaki az óceánról mesélni a kút
ban lakó békának, vagy az isteniről beszélni azoknak, akik beszűkítik 
magukat saját fogalmaikba? ti Gondoljatok csak arra, mennyire a jó 
szándék vezeti a majmot, amikor kiemeli a halat a vízből , hogy meg
mentse a megfulladástól I 

[Büszke vagy az intelligenciádra?] Olyan vagy, mint az az elítélt , aki 
büszke börtöncellájának nagyságára. ti Melyiktek ismeri a rózsa illa
tát? Most foglaljátok szavakbal ti [Hogy a csudába tudna valaki mást 
látni , mint a holdat, ha azt nézi?] Egy éhes ember sajtnak nézheti. A 
szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne. ti [A zseni az, aki felis
meri :] A lepkét a hernyóban, a sast a tojásban, a szentet az önző em
berben. 

Ami igazán él , annak meg kell halnia. Nézzétek a virágokat ; csak a 
művirágok nem hervadnak el. ti Az engedelmesség megtartja a szabá
lyokat. A szeretet viszont tudja, hogy mikor hághat juk át azokat. ti A 
szakadékon nem juthatsz át kis szökkenésekkel. ti Nem a körző rajzol
ja a kört , hanem a műszaki rajzoló. ti A szent csak addig szent , am íg 
nem tudja, hogy az. 

Légy fül , am i a világ minden egyes dolgára figyel. Abban a pillanat
ban, amikor azt hallod, hogy te magad mondtál valamit, állj meg. 

(A M. saját megvilágosodásáról] Tudod fiam , az olyan volt, mint 
amikor mindent elkövetsz, hogy behatolj egy házba: létrán mászol , és 
ablakot zúzol - s később észreveszed, hogy a ház ajtaja nyitva volt. 

[de Mello S.J., A csend szava, Korda, Budapest, 1993] 



Évfordulókra emlékezünk 

Néhány héten belül két 
igen fontos egykori pápai do
kumentum megjelenésének 
kerek évfordulójához érke
zünk, amelyek annak idején 
nagy hatással voltak a katoli
kus bibliaku tatás fejlődésére, 
azóta is mérvadóak számunk
ra, illetve segítik megtalálni e 
tudományág megfelelő helyét 
az egyházi tudományok sorá
ban. Száz évvel ezelőtt, 1893. 
november 18-án jelent meg 

Évfordulók 

XIII . Leó pápa Providentissi- Szent Jeromos egyházatya 
mus Deus lA Gondviselő Is-
ten] kezdetű enciklikája, amely a Szentírás sugalmazásával és 
magyarázatával foglalkozott. Ötven évvel később, 1943. szep
tember 30-án látott napvilágot XII. Piusz pápa Divino a.fflante 
Spiritu lA Sugalmazó Isteni Lélek] kezdetú enciklikája, amely
nek alapján a történetkritikai írásmagyarázat végül is polgárjo
got nyert a katolikus teológiában, még akkor is, ha egyes 
ágazataival szemben a pápai irat kritikus meglátásokat fogal
mazott meg. Végül a II. Vatikáni Zsinat a Dei Verbum kezdetű 
dogmatikai konstitúcióban [Az Isteni Kinyilatkoztatásról, 1965. 
nov. 18.] határozottan buzdít a bibliakutatás korszerű módsze
reinek alkalmazására. 

A zsinat u táni időkben a történetkritikai módszer terméke
nyítőleg hatott a katolikus teológiának szin te minden ágára. 
Gondoljunk csak a krisztológiának vagy az egyháztan nak a bib
liai alapokból táplálkozó megújulására. Ezek a pápai megnyilat
kozások közvetlenül vagy közvetve elősegítették, hogy a 
szakemberek új utakat, új módszereket keressenek a Szentírás 
eredetei értelmének jobb megértéséhez. Ez ösztönözte a felsza-
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badítási teológia és a mélylélektani irányú egzegézis megszüle
tését. Ma már egyre világosabban látjuk. hogy a szentírás-ma
gyarázat egyetlen megközelítési módja sem mondhat le a 
történetkritikai módszer ellenőrző szerepéről. Másrészről vi
szont aligha találunk olyan szakembert. aki ne lenne tudatában 
a történetkritikai módszer korlátainak. és ne ismerné el. hogy 
az írásmagyarázat olyan sokrétű. összetett folyamat. ahol a 
szentíráskutatónak egyszerre sok tudományág eredményeire 
kell támaszkodnia. 

A kettős évforduló kapcsán fóltehetően ősszel jelenik meg 
az a pápai dokumentum. amelynek tervezetét a Pápai Biblikus 
Bizottság ez év április 23-án ünnepélyesen adta át Il. János Pál 
pápának. (A Biblikus Bizottság az ezt megelőző héten tartotta 
évi teljes ülését.) Az átadott dokumentum munkacíme: A Szent
írás magyarázata az Egyházban. 

A Szentatya ez alkalommal a Biblikus Bizottság tagjainak. 
több bíborosnak és a diplomáciai testületek képviselőinek jelen
létében beszédet mondott és kiemelte: Az Isten emberi hangon 
szólalt meg ... Ez teszi a szentírásmagyarázók feladatát összetet
té. szükségessé. de egyúttal izgalmassá is . Nem szabad az em
beri nyelv egyetlen összetevőjét sem figyelmen kívül hagyni. A 
nyelvészeti . az irodalmi és a hermeneu tikai ku tatások legűjabb 
eredményei arra ösztönzik az egzegézist. hogy a Szentírás szö
vegét sokféle (retorikai. elbeszélői és strukturális) szempontból 
vizsgálják meg; de a többi tudomány. így a pszichológia és a 
szociológia eredményeit is használják fel. Már XIII. Leó pápa fi
gyelmeztette az akkori biblikusokat: »Nem szabad semmit sem 
elhamarkodottan idegennek tartaniuk szakterületükön. amit a 
modern idők serény kutatásai újdonságként hoznak létre. Sőt, 
ápolniuk kell magukban az éberség szellemét. hogy késedelem 
nélkül át tudják venni mindazt. amit minden egyes újabb óra a 
szentírásmagyarázatnak. mint hasznosat kínál« (Vigilantiae. E . 
B .. 140) . 

... A katolikus egzegézisnek ügyelnie kell arra. nehogy Icra
gadjon a Szen tírás szövegének em beri vonásainál. Elsősorban a 
keresztény népet kell segítenie. hogy Isten Szavára rátaláljon. 
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megértse azt, és így Isten közösségében tökéletesebb életet él
hessen. Amennyire ez lehetséges, a szentírásmagyarázónak a 
szellemi élet mellett elmélyült lelki életet is kell élnie ... Enged
nünk kell, hogy maga a Szentlélek vezessen minket, imádkoz
nunk kell azért, hogy a Lélek világossága tanítson bennünket. 

A Szentatya végül a most készülő dokumentumot méltatva 
a következőkre mutatott rá: Ami az első pillanatra e dokumen
tumnál szembeötlő, az a szellemi-lelki nyitottság, amelyben író
dott. A szöveg sorra megvizsgálja a mai egzegézisben használt 
módszereket és eljárásmódokat. Ahol szükséges, ott fenntartá
sait is megfogalmazza, de szinte mindegyiket alkalmasnak és 
értékesnek találja, hogy a Szentírás szavának teljes magyaráza
tához hozzájáruljanak. 

A katolikus egzegézis nem akar kizárni semmilyen hasznos 
módszert. A történetkritikai alapokról kiindulva nyitott a filozó
fia vagy más tudományágak iránt, és mindegyikben az »isteni 
magot« keresi. .. 

A Biblia ma minden kontinensen és szinte mindegyik nép 
körében ismert. De ha azt akarjuk, hogy mély hatással legyen 
az emberekre, szorgalmaznunk kell az inkultúráeiót, és enged
nünk kell, hogy minden nép a maga sajátos tehetségét hozzáte
hesse. Azok a nemzetek, amelyeket a modern nyugati 
civilizációnk kisiklásai kevésbé érin tettek, jobban megértik a 
Szentírás üzenetét, mint mi, akik a szekularizáció és a mítosz
talanítás fonákságai miatt kevésbé vagyunk fogékonyak az iste
ni Szó indíttatásaira. 

E dokumentum segítségével - emeli ki végül a pápa - a 
Szentírás magyarázata új lendületet kaphat, amely az egész vi
lág javát, a harmadik évezred jobb igazságát és a szeretet betel-
jesedését szolgálja . [Rajkai Isván) 

CíMLAPUNK: Minden mohamedán hívó álma, hogy életében 
legalább egyszer eljusson Mekkába. Akinek ez sikerült, hazatérése 
után nagy tiszteletben részesül, az emberek a hadzs [zarándok) 
megtisztelö címmel illetik. Sok zarándok megörökíti utazása törté
netét a háza falára festve. Ilyen egyiptomi ház látható címlapunkon. 
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Székely János 

Diákis ten tiszteletre 

Lelkiismeretvizsgálathoz: 

- Hogya TV elé leülj és lege/d azt a 
szellemi táplálékot (vagy moslékot), amit 
épp eléd raknak, arra óráid vannak. Vajon 
van-e csak pár perced is arra neked, a 
családodnak, hogy lsten elé leüljetek, az Ö 
tiszta, éltető szavait olvassátok, hallgassá
tok? 

- Csak szép történetek gyiíjteménye neked a Biblia, vagy megérint néha 
személyesen is? 

- Vannak-e olyan sorai II Szentírásnak, amelyeket valóban megvll/ósí
tottál néha ? 

A Biblia él (prédikáció fiataloknak) 

Cattaneo egy napon végül elhagyta előkelő otthonát. és kol
dusruhába öltözve a pusztába sietett. hogy ő is beálljon a r em e
ték közé. Útközben szembetalálkozott néhány ismerősével . akik 
meglepődve k érdezték: 

- Csak nem a rablók törtek rád . hogy ilyen siralmas öltözet-
ben látunk? 

- De igen - felelte az ifjú m oslyogva. 

Ezzel elővette a Szentírást és ismerősei elé tartotta : 

- Íme. itt van a szelíd rabló. ő fosztott meg minden mulandó 
tehertől . apám tól és anyám tól. (György Attila nyomán) 

Bárcsak elrabol ná a mi szívünket is! Mert a Biblia nem pusz
tán egy könyv. A Biblia él. Lapjaiból ma is előlép Krisztus . úgy. 
mint 2000 éve. ma is gyógyít összetört szíveket . ma is elesókol 
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könnyeket. békét és erőt áraszt. ma is felizzik a levegő. ha meg
szólal. S ma is vannak Máték. akik megbabonázva felkelnek a 
vámasztal tól és követik Jézust. A Biblia nemcsak azért igaz. 
mert egyezik egy 2000 éve megtörtént eseménnyel. Ezért is. De 
elsősorban azért igaz. mert ma is megtörténik. Bennem és ben
ned. És esak az értett meg valami kiesi t is ebből a könyvből. 
akiben életté válnak a szavai. A Biblia nem kényelmes olvas
mány. amit fotelben ülve lapozgatunk. Rabló. el akar rabolni té
ged . Ég néha az ujjad. ahogy lapozod? A Bibliát nem ítélheted 
meg tudásod dobogójáról. Ö ítél meg téged. az életedet. A Biblia 
él. Nem betű. Lélek. Fel akar támadni a lapok sírkövei alól és 
bekopogtat a szíveden . Beengeded? Vajon magadon érzed Krisz
tus átható tekintetét. ahogy olvasod a szavait? 

Négy evangéliu mot írtak , Jézusnak négy areképét, ahogy ez 
a kép négy emberéletben megtestesült. De azért írták ezt a né
gyet. hogy szülessék m ég millió és millió. Evangéliumok Kitti. 
Zsóka és Lajos szerin 1.. . Hogy az életünk váljék Evangéliummá. 
bennünk is testet öltsön az Úr millió és millió areban. A Biblia 
nem könyv. Esemény. És esemény akar maradni. Befejezetlen . 
Csak te fejezheted be az életeddel. Ha nem. az a lap örökre hiá
nyozni fog a Nagy Könyvből, amelyet Isten írni kezdett az em
berszívekbe. 

Próféták írták ezt a könyvet és apostolok. A vallás zsenijei. 
akiknek megremegett a lelke, ha az Ur érkezett. S ez a remegés , 
ez az Isten-jelenlét érezhető a soraikból ma is, ha nyitott, szom
jas szívvel olvasod. Akkor majd talán felkiált benned és bennem 
egy-két mondat, talán rabul ejt. talán életté változik. Rabul ejt, 
mint Caltaneot és mint Dosztojevszkijt is , aki így ír: »Isten néha 
tökéletesen derűs pillanatokat küld . Ezekben eltelek szeretettel. 
Ezekben a pillanatokban alakítom ki magamban a Hiszekegyet, 
amelyben számomra minden világos és szent. Ím e, ez az egé
szen egyszerű Hiszekegyem: Hiszek abban. hogy nines szebb. 
mélységesebb, rokonszenvesebb, észszerű bb, férfiasabb és töké
letesebb. mint Krisztus. Sőt, ha valaki bebizonyítaná nekem. 
hogy Krisztus az igazságon kívül van és az igazság Krisztuson 
kívül. inkább választanám. hogy Krisztussal maradjak, mint az 
igazsággal. « 
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Társulatunk 

Társulatunk életéből 

Bibliaterjesztés Igen sok lelkipásztor és hitoktató keresi meg Bib
liaközpontunkat azzal a kéreéssel, hogx biztosítsunk számukra olcsób
ban vagy ingyenesen Szentírást ill. Ujszövetséget. Kérésüket főleg 
olyan esetben szeretnénk teljesíteni, amikor a kedvezményes árat olya
nok kérik, akik rendkívül nehéz körülmények között igyekeznek a leg
elesettebbeknek nyújtani a hit és az Írás támaszát (börtönlelkészek, 
nevelőintézetek, anyagi gondokkal küzdő katolikus iskolák, valamint 
a szomszédos országokban, magyarságuk megőrzéséért küzdő testvé
reink) . 

Sokat fáradunk azért, hogy teljesíthessük ezeket a kéréseket, hogy 
előteremtsük ennek anyagi feltételeit. Tagságunk és jótevőink adomá
nyait nagyrészt erre a nemes célra fordíljuk, de az igényeket távolról 
sem tudjuk még kielégíteni . 

Könyvszolgálat Fokozatosan ismertté válik az országban, hogy 
Bibliaközpontunk a Társulat saját kiadványai mellett beszerzi, árusílja 
és közvetíti mindazokat a biblikus kiadványokat, melyeket a katolikus 
érdeklődők és hitoktatók haszonnal forgathatnak. A Biblia eredeti (gö
rög, héber) és idegennyelvű (kb. 40-50 nyelv) kiadásain túl árusít juk és 
közvetíljük a legtöbb magyar nyelvű kiadványt, hogy a Szentírás 
apostolai egy helyen beszerezhessenek minden értékes és használható 
művet. 

Bibliaiskola, továbbképzés Ez év első felében sikerrel zárult kez
deményezésünk, az Élő Ige Bibliaiskola, ahol két csoportban mintegy 
25 résztvevő kezdte el végezni a fejlettebb országokban kikísérletezett 
és sikerrel folyó Biblia-kurzus anyagát, Társulatunk továbbképző 
munkatársainak vezetésével. Eddig három ízben tartottunk bibliaóra
vezetőképző szemináriumot. A következőkre ez év novemberében és 
jövő tavasszal fog sor kerülni . A résztvevők kérik, hogy az egyszeri al
kalom helyett folyamatosan biztosítsuk számukra a továbbképzést; en
nek lehetőségét is igyekszünk megteremteni. 

Munkatársaink üktóbertől egyik munkatársu nk, Midling Andrea 
irodavezető ösztöndíjjal Ausztriába megy, hogy a bécsi egyetem és az 
osztrák Bibliaközpont keretében bővítse biblikus ismereteit és megis-
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merkedjék az Ausztriában folyó biblikus lelkipásztori munka tapasz
tal ataival. Helye tte a továbbképzési munkacsoport egyik tagja fogja 
végezni az irodavezelői teendőket. Így Társulatunk fő m~nkatársai a 
következők: Rajkai István gondnok, terjesztő; Vágvölgyi Eva tovább
képzési csoportvezető, Gelley Anna irodavezető . Továbbra is sok, ál
dozatos, önzetlen segítséget kapunk több tagtársunktól. A legfőbb 
segítőink: Székely István (országos szervezés), Puskás Mária (könyve
lés), Horvay Mária (imacsoport). 

'.1(özgyűfés 

Mint már előző számunkban jeleztük, Társulatunk 
tagjait szeretettel várjuk ezévi rendes közgyűlésünkre , 
amelyet szeptember 25-én de. 10 órától ill. [ennek hatá
rozatképtelensége esetén] fél 11 órától tartunk a buda
pesti Patrona Hungariae Gimnázium (Bp. IX. ker. , 
Knézits u. 9-13. sz.) dísztermében . 

A közgyűlés előtt 9 órakor közös szentmisén adunk 
hálát Istennek a kapott jótéteményekért, és kérjük áldá
sát további munkánkra. 

Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páros péntekein 
du . 5 -6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Is te n áldását ki esdje mun
kánkhoz, és imáiba roglalja minden egyes társ ula ti Tagunk, Jótevőnk és Olva
sónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolbó l is kapcsolódjanak be 
ebbe a közös imába. - A közös ima erejé t Társulatunk életében kézzelfogha tó
an tapasztaljuk. Az. ala kulás óta eltelt idő alatt óvatos reményeinket messze 
lúlhaladva sok segítséget kapt unk, és sok mindent tehettünk a Szentírás-köz
pontú keresztény éle t terjedése, fejlődése é rdekében. 

Az a támoga tó együttműködés, amely mcgl/yilvánul Társulatu/1k tagjai és 
füze tiil/k Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segitség, ima, 
tagdíj, adomány és még sok más formába 1/ - ige/1 I/agy örömmel tölt el, és ez
útOI/ is szeretném mil/dezt a maga m és mindnl1l/yiunk nevében szívből meg-
kOSZOl/ 1/ ir Tarján!!; 'Béfa 
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KIADVÁNYAINK: 

* Otto Knoch, l. és 2. Tesszaloniki levél, ford. Tarjányi Béla, 
STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 12 (Sz. J. Bt.) Ára: 220,- Ft 

* Újszövetségi szentírás, ford. Békés G. - Dalos P., 12., javí
tott kiadás (Bencés Kiadó - Sz. J. Bt.) Ára: 155,- Ft [akció!) 

* Jézus nyomában - bibliai album, I. rész, 144 színes, bera
gasztható képpel, Ára: 250,- Ft (10 db-tól: 200.- Ft) 

* Vágvölgyi Éva, Az aranyvirág - mesék kicsiknek és nagyok
nak, (Sz. J. Bt. 1992) Ára: 145,- Ft 

* BIBLIAI OLVASÓKÖNYV ,.A« [hallássérült és értelmi [ogyat. 
kisebb gyermekeknek] (Sz. J. Bt., 1992.) Ára: 158,- Ft 

* BIBLIAI OLVASÓKÖNYV ,.B« [hallássérült és értelmi fogyat. 
nagyobb gyermekeknek] (Sz. J. Bt., 1992.) Ára: 198,- Ft 

KÖNYVSZOLGÁLAT 

Újdonságok 

* Pollák Kaim: HÉBER-MAGYAR SZÓTÁR (Sz. J. B., 1993) 
Ára: 800, - Ft (megjelenés előtt) 

* APOKALIPSZIS / A FÖLTÁMADÁS [Az 1991-es és 1992-es 
évi Szegedi Biblikus Konferencia előadásai] (Szeged, 1993.) 
Ára: 250,- Ft 

* D . Harrington S.J.: EVANGÉLIUM MÁTÉ SZERINT [Szegedi 
Bibliakommentár L] (Korda-Bencés, 1993) Ára: 190,-

Hi ttanóra-segédan yag: 

* KIS BIBLIAI ATLASZ (Kairosz-Piemme) Ára : 220,- Ft 

* SZÍNEZŐ AZ EVANGÉLIUMOKHOZ [52 db 10x15 cm-es rajz 
óvodás korú hittanosoknak] (Effeta Alap . 1992.] Ára: 50,- Ft 
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KOMMENTÁRSOROZAT AZ ÚJSZÖVETSÉGHEZ! 

JI nagysi/(g.rű STUTTGARTI KISKOMMENT ÁR 
21 Rgtete jofyamatosan megjefeni/('Társufatun/(/(jadásá6an. 

trté/(g. a rövilfség, a tutfományos afaposság 
és a 6ŰJa/(us-fe{féfpásztori, afJuaiizáió 6eáf[ítottság. 

Egyedülállóan kezdvezményes előfizetési lehetőség! 

JI,(j ))S'l('l( tátrwgatáslljeCzéssef 
6efizet 'TársufatunIQw/( 480,- :rt aáományt, anna/( 

ajánáéR§a aáju/((meg/(jiúfjülQ a már megjefent Rgtetet 
(1-2. 'Tessz), és egy éven 6efü[ a Rgvet/(ező Kjt Rgtetet 

('l(of-'Ejez; :riiippi-:rikm). 
Jl. tová66i Rgtete/(árá6ó[ pedig részü/(re 

10 % engeáményt aáunkJ 
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* BIBLIAI PECSÉTNYOMDA [13 sorozat katalógus alapján a 
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* KÉPESLAPOK [színes fotók. rajzok bibliai idézettel) (Sz.J.Bt., 
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* KÖNYVJEZÖK. SZENTKÉPEK (színes fotók, rajzok bibliai 
idézettel) (Sz . J. Bt. , 1992.) darabonként: 7,- Ft 

* BIBLIAI KVÁRTETT [Kártya 12 féle játékhoz, kicsiknek - na
gyokn!lk) (Galaxis -Plus Gmk., 1992) Ára : 220,- Ft 
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Ajánlás 

Mons. Angelo Acerbi érsek, pápai nuncius 

Isten Igéje 

Szentbeszéd a Szent Jeromos Bibliatársulat 
bibliaóra-vezetóképzójén (Leányfalu, 1993. nov. 5.) 

Örömmel jöttem, hogy megtartsam ezt a szentmisét Önöknek, 
akik a biblia-apostolkodásban tevékenykednek. A Bibliatársulat el
nökének érdeme, hogy e csoportok képzését szorgalma~za és ezzel 
erősíti befolyásukat az Egyházban és a társadalomban. En magam a 
legmesszebbmenő támogatásomról biztosítom őt és munkatársait. 
Szeretettel köszöntök minden megjelentet. 

Ma Szent Imrét ünnepeljük, akinek az alakja nagyon vonzó, és 
mindannyiynkat arra ösztönöz, hogy törekedjünk a szentségre. 
Kérjük az O közbenjárását. 

Az új pápapi enciklika, a " Veritatis Splendor" olvasása kor fel
tűnt, hogy milyen gyakran és bőségben találhatók bibliai utalások a 
dokumentumban, amely, mint a címe mondja, az Egyház morális 
tanításának néhány alapvető kérdését tárgyalja. Amikor, remélhető
leg hamarosan, megjelenik a magyar fordítás, kívánom, hogy mind
erről személyesen is meggyőződjenek. 

"Később odalépett hozzá valaki és megkérdezte: »Mester, mi jót 
kell tennem, hogy eljussak az örök életre?«" (Mt 19,16). Ez a kér
dés, mint ún. "Leitmotiv" végigvonul az egész dokumentumon és 
különféle szempontok szerint kerül vizsgálatra. 

Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének befejező gondola
taiban az apostol szinte bocsánatot kér, hogy egy nem általa alapí
tott egyháznak ír. Ugyanakkor erőteljesen hangsúlyozza: "Krisztus 
Jézus szolgájának kell lennem a pogányok közt és lsten evangéliu
mának szent szolgálatát kell végezn em " (15,14). 

Aki ilyen vagy olyan címen terjeszti Isten Igéjét, az valamikép
pen ugyanazt a szent feladatot teljesíti. A papoknak természetesen 
különleges felhatalmazásuk van rá, de a szerzetesek és a laikusok is 
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Ajánlás 
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értékes egyházi szolgálatot tudnak vé
gezni. Ez a mostani jó alkalom arra, 
hogy az önök által vállalt feladatról el
gondolkodjunk. 

Aki gtJakorolja a "lectio divina" -t, 
annnak ez a gyakorlat egyéni, közössé
gi és apostoli jellemzőket hordoz. 

Annak, aki terjeszti Isten Igéjét, 
az egyéni aspektus nyilvánvaló és két 
területen jelentkezik: az Ige olvasása a 
helyes megértés érdekében, valamint a 
Szentírás hallgatása. Két fontos mo
mentum, amelyek közül a másodikat 

szeretném aláhúzni. Ha a próféták könyveit olvassuk~ gyakran ta
láljuk a következő mondatot: "Hallgassatok az Ur szavára." 
Ugyanezt találjuk a zsoltárokban is. 

Az Úr szavának meghallása megfelelő lelki beállítottságot igé
nyel, a lélekben szegényekét, akik nyitottak és vágyakoznak valami
re. Gondoljunk a magvetőről szóló példabeszédre és a föld 
minőségére. Gondoljunk azokra a konkrét körülményekre is, ame
lyek között elér hozzánk Isten Igéje. Az említett enciklika például 
Isten szavával világítja meg a jelen helyzetet, tekintéllyel ad útmu
tatást a keresztényeknek, hogyan vélekedjenek az emberi értékekről 
és magatartásról. 

Azután ott van a liturgia, vagy az önökéhez hasonló tanul
mányi csoportok, amelyek egyben az Igét hallgató csoportok is. Az 
Ige hallgatásának megkülönböztetett ideje kétségkívül a liturgia. A 
liturgiában Isten Igéjének hallgatója nem annyira az egyért, elszige
telt lényként, hanem inkább Isten népének közössége. Ezzel a külön
leges momentummal kapcsolatban sajátos felelősségünk van: hozzá 
kell járulnunk ahhoz, hogy a liturgikus közösség felkészült és alkal
mas legyen Isten Igéjének befogadására. Sokszor tőlünk függ, mi
lyen jellegű lesz egy adott közösség, amikor Isten Igéjével találkozik. 
Ezzel már érintjük a közösségi és apostoli jelleg témakörét. 

Szeretném ez utóbbi pontot kissé kiegészíteni. Lehetetlen, hogtJ 
a bibliatársulatokban ne legyen missziós lendület. Talán hallottak 
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arról az észak-amerikai, laikusok által alapított és vezetett intézet
ről, amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy lefordít ja a Bibliát a vi
lág minden nyelvére, még a párszáz fős bennszülött törzsek által 
beszéltekre is. Az intézet természetesen jól felszerelt, de még fonto
sabb, hogy olyan emberek dolgoznak benne, akik bátorsággal és ál
dozatkészséggel vállalják azt is, hogy hosszú időn keresztül együtt 
éljenek egy bennszülött törzzsel, megtanulják a nyelvüket, és lefor
dítsák a Szentírást. A mi misszionáriusaink időnként az ő jelenlétü
ket zavarónak tekintik, mert bibliafordításuk és magyarázatuk a 
protestáns vallásosság felé hajlik el. Példaértékűnek csak az ő Szent
íráshoz kapcsolódó missziós lelkületüket tekintjük. 

Térjünk át a mi nyugat-, vagy kelet-európai környezetünkbe. 
A tömegtájékoztatási eszközökkel zsúfolt világunkban látjuk: a vi
lágban nagyon sok lelki szegénység van, sőt nagy az üresség. 
Eszembe jut az elv~szettségérzés, ami a két emmauszi tanítványban 
volt húsvét után. Es íme, a jól megmagyarázott isteni Igének csodá
latos hatása: "Aztán, Mózesen kezdve valamennyi prófétánál meg
magyarázta, ami az Irásokban róla szól" - írja Lukács (24,27), majd 
később ezt találjuk: " Ugye lápgolt a szívünk, ... mikor útközben be
szélt hozzánk és kifejtette az Irásokat" (24,32). 

És nem kell félniük attól, hogy elvigyék Isten Igéjét a távollé
vőknek is. Nekik is nagy szükségük van arra, hogy közeledjenek Is
ten Szavához. Isten Igéje pedig hatékony: "Amint az eső és a hó 
lehull az égből és ... megöntözi a földet, ... éppen úgy lesz a szavam
mal is, amelyajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytele
nül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem" (lzajás 
55,10-11). Sőt, Isten Igéje néha a távollévőket mélyebben, őszintéb
ben és hatékonyabban érinti meg, mint azokat, akik szokásból, szin
te rutinszerűen hallgatják. 

A Zsinat többször kapcsolatba hozza Isten Igéjét és az Euka
risztiát. Például a "Presbiterium Ordinis" kezdem határozatban 
ezt olvassuk: "a hívek a Szentírás és az Eukarisztia kettős asztaláról 
táplálkoznak." Most mi is ezt tesszük. Ez a kettős táplálék erősít 
minket az életben és az apostoli munkában. Ebben a szellemben 
imádkozzuk majd: 

"Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. " 
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Csendes percek 

A boldogság 

It 'Ié Vaa!j az arany nyúl, aRjt KJresne/(J" 
"MináenRj a {unyacsfí#t KJresi." 
,,5Vt.géúira nézel( <J..[dia van a {unyacsf;g? <J..[ittcs és nem is vott. 
Ó mináÍfJ azt líitte, 1io9!f ndiam van, és én nem adom oáa." 

(Hamvas Béla: Karnevál, 2. kötet) 

Az ember általában úgy indul neki az életnek, hogy azt várja, azt 
reméli, hogy valami vagy valaki boldoggá fogja őt tenni. Elsősor
ban és legfőképpen mindenki boldog akar lenni. És azt hiszi, hogy 
ezt valamitől vagy valakitől megkaphalja. Van, aki a pénzben, a va
gyonszerzésben lálja a boldogság forrását, van, aki a tudásban, van, 
aki a hatalomban, és nagyon-nagyon sokan hiszik azt, hogy egy 
másik ember fogja őket boldoggá tenni. Aztán amikor megvan ami
re vagy akire vágyott, nagyon hamar kiderül, hogy nem teszi őt 
boldoggá, és persze csalódik. A legfájóbb ez a csalódás az emberi 
kapcsolatokban, s legfőképpen a családi viszonylatokban, a házas
társsal és a gyermekkel kapcsolatban. Vajon mi a hiba, hol a baj? 
Talán hamis, rossz vágy a boldogság akarása? Lehetetlen, hogy egy 
ilyen alapvető, mindenkiben élő tulajdonság hamis vágány legyen. 
Es valóban, nem is a boldogság akarásában van a baj, hanem ab
ban, hogy az ember azt hiszi, azt várja, hogy valami vagy valaki 
majd boldoggá teszi őt. Semmi és senki nem tehet bennünket bol
doggá. Boldoggá csak válni lehet. Nem akkor leszünk boldogok, ha 
megkapunk valamit vagy valakit, hanem ha odaadunk valamit 
vagy valakit. Tehát boldoggá válni annyi, mint adni. Hogy is 
mondja Jézus a Nyolc Boldogságban? 
"Boldogok a lélekben szegények" - vagyis boldogok azok, qkik mindenüket 

odaadták Istennek, akiknek csak egy úr van a lelkében: az Ur. 

"Boldogok a szomorkodók" - vagyis boldogok, akik nem az örömöt keresik, 
akik nem menekülnek el a nehézségek elől, akik magukhoz ölelik a fájdal
mat, a keresztet. 

"Boldogok a szelídek" - vagyis boldogok, akik a kicsiséget választják a hata
lom helyett, eltúrik a bántást és megaláztatást és nem ütnek vissza . 
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"Boldogok, kik éhezik és szomjazzák az igazságot" - vagyis boldogok, akiknek 
mindennél fontosabb az isteni igazságok, a kinyilatkoztatás megismerése. 

"Boldogok az irgalmasok" - vagyis boldogok, akik nem ítélnek meg, nem szól
nak meg senkit, mindig új, tiszta lapot adnak a másiknak, hogy újrakezd
hessen, nem tartják számon a rosszat, és nem vetik senkinek a szemére. 

"Boldogok a tiszta szívűek" - vagyis boldogok, akikben nincs előítélet, annak 
látnak mindent és mindenkit, ami, akik meglátják a jót és a szépet maguk 
körül. 

"Boldogok a békességesek" - vagyis boldogok, akik eltűrik az igazságtalansá
got, akiknek a szeretet az egyetlen fegyverük, akiket az őket ért sérelem és 
bántás csak még nagyobb szeretetre sarkall. 

"Boldogok, akiket az igazságért üldöznek" - vagyis boldogok, akiket azért 
gyűlölnek, mert igazak, vagyis Isten törvényei szerint élnek, Jézus útján 
járnak, akiket azért gyűlölnek, mert szeretni, adni próbálnak. Boldogok, 
akiket szeretetük el nem fogadásában Jézussal együtt keresztre feszítenek. 
(A szentírási idézeteket ld. Mt 5,3-10) 
Mindegyik boldogság utat jelent, melyen elindulva, előre halad

va boldoggá válhatunk. Nem kapjuk, mi válunk azzá. Sokszor ne
héz és keserves, mert újra és újra oda kell adni valamit magunkból, 
a természetes emberi indulatainkból, vágyainkból. Legfőképpen 
ezt a legalapvetőbb vágyunkat, hogy boldogok szeretnénk lenni: 

"Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elve
szíti életét, megtalálja azt" (Mt 10,39). 

A mai világban mást sem tapasztalunk, mint hogy mindenki ön
magát akarja megvalósítani. Aki önmaga megvalósításán fárado
zik, annak kevés ideje és energiája jut arra, hogy másokkal is 
törődjön. Rossz esetben átgázol rajtuk, jó ~setben csak közömbös, 
nem pazarolja rájuk az idejét és energiáját. Es miközben egyre sike
resebben jut előre, a kitűzött cél felé, egyre inkább elveszti önma
gát, az emberségét. 

A másik ember, aki elindul az lsten által mutatott valamelyik 
úton, aki nem önmaga megvalósításán, hanem az Isten országának 
megvalósításán fáradozik, az egyre szebb, egyre tökéletesebb em
ber lesz, egyre inkább megvalósul, kiteljesedik. 

Úr csak egy van, az Isten. Ha uralkodni akarunk, ha istennek 
akarunk látszani, eleve bukásra vagyunk ítélve. 
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Csendes percek 

Mi szolgák vagyunk, és csakis 
a szolgálatban valósulhatunk 
meg, találhatunk önmagunkra. 

Minél szolgább valaki, annál 
közelebb kerül Istenhez. 

Kiknek a példája segít bennün
ketebben? 

Jézus - kiüresítette önmagát: 
"Ó, isteni mivoltában nem tar

totta Istennel való egyenlőségét 
olyan dolognak, amihez föltétle
nül ragaszkodjék, inkább szolgai 
alakot öltve kifosztotta önmagát 
és hasonló lett az emberekhez" 
(Fil 2,6-7). 

Mária - átad ta önmagát: 
"Az Úr szolgáló leánya va

gyok" (Lk 1,38). 
Mi legkönnyebben Mária útját tudjuk követni: átadjuk magun

kat Isten akaratának, igent mondunk rá, életünk értelme és célja Is
ten szolgálata. Máriának különleges, egyszeri és ismételhetetlen 
feladatot adott az Isten: benne, az ő testében kapott emberi testet a 
Fiúisten, mikor gyermekként világra hozta. Mi testben nem szüljük 
világra Jézust, de lélekben bizony újra és újra világra hozhatjuk, és 
hozzuk is, minél hasonlóbbakká válunk Jézushoz. [H avva] 

A kereszténység misztériumai oszthatatlanul egészet képeznek. 
!"fa valamelyikbe belemélyedünk, utat találunk az összes többihez is. 
Igy a betlehemi út elkerülhetetlenül a Golgotához vezet, a jászoltól a 
kereszthez. Amikor a Szent Szűz gyermekét a templomba vitte, előre 
megmondták neki, hogy lelkét tőr fogja áljámi, hogy ez a Gyermek so
kak romlására és sokak feltámadására lesz; jel lesz, amelynek ellene 
mondanak. Íme, a szenvedés bejelentése, a fény és a sötétség harcáé, 
amely már a jászolnál megmutatkozott. [Edith Stein] 
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Írásmagyarázat 

Joachim Gnilka 

JÉZUS SZÜLETÉSE ÉS A NÉVADÁS 
Mt 1,18-25 magyarázata 

I. Az egyszerű elbeszélésformába öltöztetett történet címfelirattal kez
dődik (18a v.). A bevezetés a 18b és a 19. versekben található, ahol az evan
gélista vázolja a közelebbi körülményeket, amelyek között az események 
megtörténnek: megemlíti Józsefet, aki észreveszi jegyese terhességét és ezért 
arra az elhatározásra jut, hogy elbocsálja. Ezt követi Isten beavatkozása (20k). 
A fiú születésének meghirdetése összekapcsolódik azzal az utasítással, hogy 
vegye magához Máriát. A történet kifejtése, maga a cselekmény (24k) szinte 
szó szerint követi a jelenésben elhangzottakat. Mindez kiemeli József enge
delmességét, az isteni szóra hagyatkozás át. E két rész között elhangzik az 
evangélium első ószövetségi idézete (22k). A bevezetés és a kifejtés közötti 
elhelyezése figyelmet érdemel. Hiányzik a helymegjelölés, így a 2. fej. 1. ver
se alapján az a benyomásunk, hogyazelbeszéltek Betlehemben történnek. A 
helymegjelölés hiánya lehet tudatos is. Az evangélistának - aki később szinte 
mindig megnevezi a helyet is az elbeszélt történetekben, - teológiailag fontos, 
hogy Názáretet jelölje meg Jézus hazájaként a 2,23-ban. 

Vajon az evangélista készen kapott hagyományt dolgozott fel? A szöveg 
nyelvezete és stílusa erről árulkodik. Többek között a Szeptuaginta nyelveze
tének hatása fedezhető fel, leginkább a születés meghirdetésénél. A szöve~
hez legközelebb a Ter 16,11 - Izmael születésének meghirdetése - áll. Az Ur 
angyala megjelenik Hágárnak: "Nézd, fogantál és fiút fogsz szülni. Nevezd 
majd Izmaelnek, mert Isten meghallgatott szükségedben." Az Úr angyala, a 
születés, a névadás és ennek megindoklása mindkét történetben előfordul. De 
más születés-hírüladással is össze lehet vetni (pl. Ter 17,19, ahol Ábrahám 
Izsák születéséről szerez tudomást). 

A szakaszban legalább két helyen megfigyel het jük az eredeti szöveg át
dolgozását. Először a 18. vers végén: Mária terhessége a Szentlélektől ('ek 
pneumatosz hágíú') van. E kijelentés föltételezi azt az ismeretet, amit József 
csak később, az angyaltól szerez, másrészt pedig idejekorán feloldja a történet 
belső feszültségét. A másik hely az ószövetségi idézet, közelebbről a gyermek 
neve, mely a 21. verset ismétli (Jézus-Emmánuel). Mindkét kiegészítés az 
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evangélista számlájára írható, aki itt ugyanúgy átdolgozta a hagyományozott 
szöveget, mint később, a 21,1-7 versekben. 

Mi lehetett az eredeti szöveg? Az evangélista a szóbeli hagyományból 
veszi át Jézus Szentlélektől való fogantatását és a szűzi születés elképzelését. 
Nem valószínű, hogy ismerte a lukácsi gyermekségevangéliumot. Sokkal va
lószínűbb, hogy Jézus születésének története többféle változatban élt tovább 
az első keresztények között: egyszer József, máskor Mária szemszögéből el
beszélve. A mátéi változat azokat a gondolatokat részesíti előnyben, hogya 
szűztől született Megváltó József révén tagja Dávid törzsének. Az Izajás-idé
zetet az evangélista minden bizonnyal idézet-gyűjteményből meríti. De az is 
elképzelhető, hogy előtte, vagy vele egyidőbe n a hagyományozás kapcsolja 
össze a történetet az idézettel. A kérdés megválaszolása, amellyel itt nem 
szükséges foglalkoznunk, attól függ, vajon a Lk 1,31.27. versei az Iz 7,14 ha
tása alatt állnak-e? 

II. 18a vers: A történet - a mátéi címnek megfelelően - Krisztus szü
letéséről akar tudósítani. Bár túlnyomórészt olyan eseményekről hallunk, me
lyek megelőzték azt, a születés a ,júdeai Betlehemben" kiegészítéssel újra 
előfordul a 2,1-ben. Mintha az evangélista feltételezné, hogy hallgatói és ol
vasói tudnak már valamit minderről, különösen azt, hogy Jézus Dávid városá
ban született. 18b-19 versek: Mindez akkor történik, amikor Mária József 
menyasszonya, jegyese volt. A zsidóknál az eljegyzés (eruszín) a házasságkö
tés kezdetének számított, és jogi kapcsolatot hozott létre két fél között. Ezért 
lehet Máriát József feleségeként említeni a 20. versben. Az eljegyzés szoká
sos időpont ja lányok esetében a 12. és 13. év között történt meg, a fiúk pedig 
18 és 24 év közöttiek voltak. A menyasszony az eljegyzés ideje alait továbbra 
is az apai házban élt atyja felügyelete alatt. Egy éven belül a házasság megkö
tésére (nisszuín) is rendszerint sor került. Ha a leány ez idő alatt más férfival 
létesített kapcsolatot, ez házasságtörésnek számított. A fogantatás időpontját 
illetően figyelemreméltó megegyezést találhatunk a Lk 1,27-tel. Mindkét hely 
kifejezetlen megemlíti, hogy Mária fogantatása nem kapcsolatos Józseffell. 

József magatartása régóta a szentírásmagyarázók vitatott témája. Hosszú 
idő óta kétféle felfogás tartja magát. Az egyik szerint József el akarta bocsáj-

1 Egyes szentírásmagyarázók szerint Júdeában mások voltak az eljegyzési szokások, 
mint Galileában, sót a jegyesek délen legalább egyszer együtt is lehettek. Mindez 
nem változtat problémánkon. Az eltéró szokások időbeli meghatározása amúgy is bi
zonytalan. 
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tani feleségét. Csak arról mond le, hogy mindezt hivatalosan, két tanú jelenlé
tében tegye. Mások szerint viszont József tudatában van annak, hogy az Isten 
nagy dolgokat tervez Máriával. A szent dolgok iránti tisztelete miatt válna el. 
Cselekedete eszerint a törvények tiszteletbentartásával, az isteni beavatkozás 
előtti meghajlással magyarázható. Kérdés azonban, hogyan tudhat valamit is 
József Mária titkáról, ha szüksége van a későbbi angyali kinyilatkoztatásra. A 
18b versben kimondott igazságról József még mitsem tud. Máté ezt csak az 
olvasóval tudatja, mielőtt Jézus Szentlélektől való fogantatása ismertté válna. 
Ez a kitétel akkor érthető, ha az evangélista itt egy már létező, és sokak által 
híresztelt zsidó vádat igyekezne cáfolni, ti. hogy Jézus házasságon kívül szü
letett gyermek volt. Az időbeli sorrend tehát figyelemreméltó: a Lélektől való 
fogantatás keresztény hagyománya kapcsán megszületett az ellenfelek rágal
mazó vádja. 

E félreértés a rabbinikus irodalomban oda vezetett, hogy Jézust, mint 
Pandera vagy Pantera fiát emlegették. Erre viszonylag elég korán, Eliezer rab
bi és Izmael rabbi idejéből (1. sz. vége - 2. sz. eleje) van írásos bizo
nyítékunk. Eszerint Pantera római katona volt. Origenész arról tudósít, hogya 
pogány Kelszosz az egyik zsidótól hallotta az alábbiakat: »Jézus anyját egy 
ács tagadta ki, mivel eljegyzésük ideje alatt az házasságtörtést követett el, és 
gyermeket szült egy katonától, név szerint Panterától<l. A Pantera név erede
te minden bizonnyal Jézus keresztényelnevezésének kiforgatásával magya
rázható (hüósz tész partenú [=szűz fia D. Ez a felfogás mind a mai napig 
életben van zsidó szerzők körében. Schalom Ben-Chronin például azt ÍJja, 
hogy Jézusnak tartózkodó volt anyjával a kapcsolata, »mivel valószínűleg 
tudhatott házasságon kívüli és idegen (nem zsidó) származásáról«3 

Amennyiben az evangélista kijelentése a 18b versben (Jézusnak a Szent
lélektől való születéséről) az olvasó khoz szól, úgy József tetté nek inkább a 
gyanú, a bizalmatlanság az indítóoka. József az evangélium beállítása szerint 
igaz ember, aki mindenben Isten akaratát akarja megtenni . Az igazvolt bemu
tatása amúgy is az evangélium egyik fő gondolata, az igazvolté, mely mindig 
az Isten akarata szerinti cselekvést tartja szem előtt, ezért itt sem lehet ezt 
másként értelmezni. A mátéi szerkesztésben így József bizalmatlansága hát
térbe szorul, míg engedelmessége előtérbe kerül. 

2 Kelszosz 1,32. 
3 Bruder Jesus (München 1970) 34. old. - A kérdés csupán az, hogyan beszélhet Ben

Chronin, a zsidó, ezek után .Jézus testvér" -ról? 
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20-21. versek: ;... szorongatott helyzetbe 
került József isteni útmutatásban részesül. 
Ebbe az irányba mutat el a születés hírül
adása. Nem az áll a középpontban, hogy 
gyermek fog születni, hanem az, hogy ho
gyan születik. Ez a fajta megfogalmazás Lk 
1,26k verseivel szemben egyértelműen má
sodlagos. 

József megszólítása ("Dávid fia" - elő

ször és utoljára itt kap valaki olyan címe t, 
amely különben máshol egyedül Jézust illeti 
meg!) a messiási jövendölésre emlékeztet 
(vö. 1,1). József lesz az, aki a Messiás-gyer
meket Dávid törzséhez köti azáltal, hogy 
Máriát feleségül veszi és házába vezeti. A 
fiúgyermek elfogadása kifejeződik a név-
adásban is; Máténál József a névadó, más

ként mint Lukácsnál (1,31). Jézus nevének értelmezésénél Mt a Messiás jövő
beni feladatáról szól. A héber Jesúa (a Jehósúa rövidítése) azt jelenti: »Jahve 
az üdvösség«. Népi etimológiai értelmezés ez, a nevet a hason1ó hangzás ú fő
névvel azonosítja (jesúa = üdvösség). Az üdvösség a nép megmentése a bűn
től. Ebben különbözik Jézus a nép körében is ismert egyéb 
Messiás-elképzelésektől (Zsolt 17,23kk), de Mózestől is, aki azt a feladatot 
kapja, hogy »a héberek népét az egyiptomi szolgaságból kivezesse« (ZsidTört 
2,216.). Vajon a nép (laosz), melyet megszabadít, a régi Izrael-e, ·vagy az 
evangélista már az új Isten népét tartja szem előtt? A 2,6 vers sokkal ponto
sabban fogalmaz, amikor »népemről, Izraelről « beszél. A nép szót Mt az ese
tek többségében negatív előjellel használja (13,15; 15,8; 27,25), más helyeken 
pedig ezzel a Jézustól való távolságra utal (különösen a főpap és a nép vénei
vel kapcsolatban: 26,47; 27,1; vö. 21,23; 2,4). Az evangélista tehát különbsé
get tesz a régi és az új nép között. Tanulságos az is, amikor arról beszél, hogy 
a régit az új nép vállja fel: itt az új nép már nem laosz, hanem ethnosz [=po
gány nép] . Mindezeket figyelembe véve az a valószínű, hogy Mt az 1,21-ben 
(a régi) Izraelre gondol. Az Isten irgalommal fordul saját népéhez. 

A »Ne félj!« megszólítás a jelenés elején több szentírásmagyarázó szerint 
azt sugallja, hogy József nem bizalmatlanság miatt, hanem szent félelemtől 
vezetve aka~a Máriát elbocsájtani . Most viszont, a titok ismeretében - mond-
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ják - és az angyal bátorítására, feleségül veszi. A félelem érzete azonban a je
lenések történeteiben annyira mélyen gyökerezik, hogy ebből a megszólítás
ból messzemenő következtetéseket levonni nem lenne szabad. 

Az angyali jelenés sajátos vonása, hogy álomban történik (hasonlóképp a 
2,13 és a 19. versekben is). A Ter 16,1l-ben mindez nem így van. Máténál a 
bölcseket is álomban figyelmezteti az angyal (2,12), Pilátus feleségét is álom 
indílja arra, hogy férjének tanácsot adjon (27,19). Máté tehát előnyben része
síti az álmot. Mindez arra is utalhat, hogy az evangélista olyan közösségnek 
ír, ahol a hellénista kultúra az uralkodó. A jelenés álommal történő összekap
csolása bizonyossá teszi, honnét jön az üzenet. Nem a lélek játéka, hanem Is
ten kinyilatkoztatása. (Ez nem azt jelenti, hogy minden álom ilyen!) 

22-23. versek: Az evangéliumban ez az első utalás az Ószövetségre. Az 
ószövetségi hivatkozást bevezetés előzi meg, ugyanúgy, ahogy Mt-nál a kö
vetkezőkben is történik. Az ilyen bevezetések közös motívumai: a beteljese
dés ténye, az ószövetségi hely vagy szerző megnevezése (általában prófétai 
könyvek). A legtöbb esetben még a prófétát személy szerint is megnevezi 
(Izajás, Jeremiás). Az ószövetségi hivatkozások általában egy-egy elbeszélt 
esemény után következnek. Különösen áll ez azokra az esetekre, amikor vala
mi rossz dolog történik, mint például a betlehemi gyermekgyilkosság (2,17). 
Az üdvösség közelebb áll Istenhez, mint annak ellenkezője. Jelen esetünkben 
a bevezetés egészen sajátos: általánosít (»Ezek azért történtek ... «), és közli, 
hogy a próféták szavai által az Úr szólt. 

Az Iz 7,14-ben a próféta szavai igen rejtélyesek, talányosak. Az ember
nek az a benyomása, hogya szavak értelme csak Izajás, Áház király és a kor
társak számára volt érthető. Hiszen ki lehet az a lány, aki gyermeket szül, és 
fiát Emmánuelnek nevezi? A masszóréta szöveg [=héber Biblia] nem szűzről 
beszél, hanem fiatal lányról. A modern magyarázatok - hogy csak néhány pél
dát említsünk - a próféta feleségére gondolnak, vagy olyan asszonyra, aki kö
zel állt a prófétához. Mások a király hitvesére értelmezik, vagy egy 
hercegnőre, aki Áház háreméhez tartozott. Figyelemre méltó az az értelmezés 
is, amely tudatosan kerüli az asszony személyazonosítását, és olyan valakiről 
beszél, akinek alakja a próféta számára látomásban jelent meg, és így nevét 
nem lehet megkérdezni. A rabbinikus szentírásmagyarázat nem lát messiási 
jövendölést a Szentírás e versében.4 A keresztény hagyományalányban Má-

4 A zsidó írásmagyarázat itt elsősorban Hiszkija édesanyjára gondol. Billerbeck I. 75. 
old. 

II 



Írásmagyarázat 

riát, Jézus anyját ismeri fel, és a Szeptuaginta szövegére hivatkozik, amely 
szűzről beszél. Igaz, a héber Szentírás görög fordítói sem feltétlenül egy szűz 
szülésére értették ezt, bár ez a gondolat az egyiptomi környezetben élő zsidók 
számára nem lehetett annyira idegen (mint Palesztínában). "Szűz" alatt min
den bizonnyal érintetlen leányt értettek. 

Az evangélistának kettős célja is van az ószövetségi hivatkozással. Egy
részt hirdeti, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott, - és ezt, mint szűzi szüle
tést értelmezi. (Máriáról, a szűzről mindeddig nem volt szó az 
evangéliumban.) Fontosabb azonban ennél az Emmánuel név tartalma, amit 
az evangélista le is fordít héberül nem tudó olvasóinak. A fordítás Jézust, 
mint >>Velünk az Isten«-t mutatja be: ez az egyik központi gondolata az evan
géliumnak. Az Emmánuel-motívum az Izajás-idézettől kezdve végigvonul 
egészen az apostolok küldéséig: »Én veletek vagyok minden nap, a világ vé
géig« (28,20). Itt lépi túl szakaszunk Izrael korlátait és válik egyetemessé, be
épülve az Egyházba. Ilyen összefüggésben már itt bebizonyosodik a földi és a 
felmagasztaltatott Krisztus azonossága, másszóval a megdicsőült Jézus arra 
emlékeztet, amit a földön élő megigért. Az evangélista egyetlen helyen vál
toztat az Ószövetség görög szövegén: amikor egyházra utal. (Az UKB [Ój 
Kat. Bibliaford. ] változata nem egészen pontos. A görög szöveg szó szerinti 
fordításban ugyanis így hangzik: »És ők Emmánuelnek hívják majd az ő ne
vét.« A ford.) Az egyházban összegyűlt Krisztus-hívők nevezik majd Jézust 
Emmánuelnek. Az ígéret, hogy Isten vele van a népével, már az Ószövetség
ben is ismert gondolat, és az evangélista tudja ezt. Éppen ezért nem szabad a 
23c verset kizárólag az Iz 8,10 szövegével értelmezni . 

24-25 versek: Amikor az igaz József fölébred álmából, rögtön cselek
szik. Az evangélista megismétli, hogy a neki szóló parancs szerint rendezi el 
életét, ezzel is kiemeli József engedelmességét. Bár Máriát házába vezeti, 
nem ismeri meg őt. A megismerés már a Biblia elején, a Ter 4,1-ben a házas
társi kapcsolatot jelenti. Az időpont megjelölésével (»míg világra nem hozta 
fiát«) nem akarja azt mondani, hogya fiú születése után mindez megváltozik. 
Csupán arról van itt szó, hogy Mária valóban mint szűz szülte meg a fiát. Az 
itt használt görög kifejezés pontosan megjelöli a határt, amíg valami tart, de 
egyáltalán nincs benne az az állítás, hogy tovább nem tartS. [J. Gnilka, Das 
Mattháusevangelium, 1., Herder, 1986, 14-22.0. Fordította: Rajkai István] 

5 Beyer, Syntax 132. old. 1. megjegyzés., számos példát is hoz. 
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Ókori pénzek (l) 

Ókori pénzek 

A rómaiak a Kr.e . VI. században. az ókori Róma legendabe
li hatodik királya. Servius Tullius idejében kezdték meg a pénz
verést. Tanítómestereik a görögök voltak. 

A római köztársaság pénzrendszerének az as volt az egysé
ge. Jelentette a font- (libral súlyt. amely kezdetben 327.453 
grammot tett ki. A kb. ilyen súlyú. öntéssel készült és jelzéssel 
ellátott rézdarabot asnak nevezték. Jegyezzük meg mindjárt. 
hogy az as súlya többszöri redukció után jelentékenyen csök
kent. és Kr.e. 269-268-ban az asból egyszerű váltópénz lett. 

Kezdetben a nagyobb súlyú pénzeket öntéssel, a kisebbeket 
verés útján készítették. A pénzverő műhelyek általában szenté
lyek. templomok mellett épültek fel. Az athéni pénzverő (argüro
kopeionl a Thészeusz-szentéllyel épült egybe. Rómában a 
Capitoliumon. Juno Moneta temploma közelében volt a verde. 
(Az istennő nevének jelzője. a Moneta melléknév többféle jelen
tésű. Jelenti: al a múzsák anyját; bl Juno mellékneveként: 
óvó. intő. oltalmazó; cl mivel Juno Moneta templomában verték 
a pénzt. jelent: pénzt. pénzverő helyet és pénzverdét. vert 
pénzt.l A császárok korában átköltöztették a múhelyt Titus für
dői mellé. egy újonnan épített. nagyobb épületbe. A munkások 
között voltak felszabadultak és rabszolgák. Ezüstpénzeket már 
Kr. e. 269-ben. aranypénzt Kr. e. 206-ban vertek először. 

A pénzverő műhelyeket választott tisztviselők vezették. Latin 
nevük: tresviri monetales aeri argento aura flando Jeriundo. 
Ezt a hosszú megnevezést az érméken rövidítve találjuk: 
III.VIRI.A.A.A.F. A háromtagú kollégium az alacsonyabb rangú 
tisztviselők. a magistratus minores soraiba tartozott. Feladatuk 
volt - amint hosszú nevük bizonyítja - az érc. az ezüst és az 
arany olvasztatása. öntetése és pénzzé veretése. Felelősek vol
lak az ötvözetek kellő finomságáért és az érmék helyes súlyáért. 
Ezért minden általuk készíttetett érmén nevüket. illetve jelüket 
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fel kellett tüntetniük. Augusztus császár (Kr. e. 63-14) bronz és 
rézpénzein még előfordult a III.VIRI.A.A.A.F. megjelölés, később 
azonban teljesen elmarad. A pénzverő mesterek jelei között sze
repelt a bőségszaru, horgony, hajókormány, griffmadár, hold
sarló stb. A Kr. e. II. században már nemcsak nevüket tüntették 
fel a dénárok elő- és hátlapján, hanem mitológiai szimbólumo
kat és történelmi utalásokat is használtak. 

A római birodalom pénzverése az első római császár, Au
gusztus idejében - időszámításunk kezdete körül - a Róma vá
rosában levő pénzverő műhelyekben történt. E műhelyekben 
végezték - elkülönített helyeken - a fémek olvasztását, az ötvö
zetek készítését és a lapkák előállítását, valamint az érmék ve
rését. Itt dolgoztak a verőtöveket készítő vésnökök is. Utóbbiak 
munkájában megfigyelhetünk bizonyos ésszerűsítéseket: példá
ul averőtövek elkészítésénél egyik vésnökcsoport a portrékat és 
a nagyobb alakokat készítette el, egy másik vésnökcsoport pe
dig kiegészítette ezeket a körirattal, fejdísszel, azaz az egysze
rűbb elemekkel, beleértve a verdejegyet is. Van adatunk egy 
római verde személyzetéről, a Kr. e. II. századból. Eszerint a 
műhelyben 43 pénzverő munkás mellett 17 vésnök dolgozott. 
Első pillantásra talán soknak tűnik a vésnökök száma: a sze
mélyzet létszámának 40 %-a vésnök! De ha meggondoljuk, 
hogy a verőtövek a gyenge anyag és az erős igénybevétel miatt 
hamar elhasználódtak, igazat kell adnunk az akkori "személy
zeti" vezetőnek. Ráadásul gyakran változtatták a pénzek típusa
it is. 

A technológia viszont nem változott. A lapkákat izzított álla
potban helyezték az alsó bélyegre, majd rátették a felső bélyeget 
és arra erőteljes kalapácsütéseket mértek. A pénzek alakja ke
rek, vagy tojásdad volt. Az ókor embere nem válogatott a pénz
ben, elfogadott olyan vereteket is, amelyeket ma selejt címmel 
azonnal visszavonnának beolvasztásra. 

Selejtet azonban néha állami megrendelésre, utasításra is 
kellett készíteniök a pénzverdéknek. Békében a bevételek növe
lése érdekében, háborúban az államkincstár feltöltése miatt 
olyan érméket is forgalomba hoztak, amelyeknek a belső magja 
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Ókori pénzek 

rézből vagy vasból készült, és vékonyezüstréteggel von ták be. 
Ilyen .. hivatalos" hamisítások már az ókorban is történtek. Igaz. 
ekkor meg a rézpénzeket hamisították vasmagra húzott rézré
teggel, mivel a fém réznek ekkor sokkal nagyobb értéke volt, 
mint később. A rómaiak elsősorban dénárokat készítettek ilyen 
eljárással. A nem nemesfémből készült magnak a latin neve: 
anima (lélek, itt kissé szabadon fordítva inkább: lényeg). A ne
mesfém bevonat neve pelUs, az egész érme neve: numt subae
ratt, numi pelliculati. Magyarul bélelt dénároknak nevezzük 
őket. 

Előfordultak a rómaiaknál már a karthágói Hannibállal (Kr. 
e. 247-183) vívott háborúk idején. Augustus császár a keleti 
(lüdiai) kereskedelem céljaira verette a bélelt dénárokat, de for
galomban voltak még L Claudius (41-54), Nero (54-68) és Ves
pasianus (69-79) uralkodása alatt is. Caligula (37-41) szintén 
nagy mennyiségben engedte használni ezeket a pénzeket. Egyes 
kutatók véleménye szerint a teljes értékű jó dénárok mellett a 
bélelt dénárokat .. hitelpénzként .. hozta forgalomba maga az ál
lam, majd egy idő múlva bevonta. Így például Marcus Livius 
Drusus Kr. e. 90-ben elrendelte, hogy minden hét darab teljes 
értékű dénár után egy bélelt dénárt kell kibocsájtani, de Kr. e. 
83-ban - alig hét év elteltével - már szigorú rendszabályokat 
hoztak a bélelt érméknek a forgalom ból való kivonására. 

Az állami pénzrontás. hamisítás példáját gyorsan követték a 
magánhamisítók. Rengeteg hamisítvány maradt ránk ebből az 
időszakból; ezek többnyire nem bélelt pénzek, hanem csupán 
közönséges hamis érmék. 

A bélelt dénárok elleni védekezés ül a kereskedők a gyanús
nak talált darabok szélét bevagdosták, befűrészelték - így győ
ződhettek meg az érme valódiságáról. illetve hamis voltáról. Ezt 
az ellenőrzési eljárást a szíriai uralkodók rézpénzeiken, a kart
hágóiak pedig ezüst- és aranypénzeiken hivatalossá tették. Úgy 
oldották meg az érmék verését. hogy szegélyük fűrészfogbevágá
sokkal készült. így könnyen megkülönböztethették őket az ér
téktelen bélelt dénároktól. A fogazott szélű érmék latin neve: 
numi serrati (serra = fűrész). 
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Ókori pénzek 

AS 

TRI ENS 

QUADRANS 

A római biro
dalom bukása u
tán, az V. század 
végétől kezdve, a 
pénzverés szÍllvo-

SEMIS nala egyre inkább 
romlott. Megjelen

tek az ún. barbár pénzek, a 
hispániai, a galliai, a kelta 
stb. törzsek pénzei. Ezek 
többnyire a legismertebb 
görög és római érmék u tán
zatai voltak, de tökéletlen 
technikával készültek. Bar
bár veretű pénzeknek is ne
vezik őket. Más érmék 
viszont készítőiknek sajá
toS, jellegzetes művészetét 
tükrözik. A hazánk terüle
tén élt pannóniai kelták 
pénzei legnagyobbrészt II. 
Philipposz macedóniai ki
rály (Kr. e. 383-336) tetra
drachmáinak utánzatai, 

Római pénzek: előlapon a szakállas Jupi-
as, semis, triens, quadrans, sextans ter-fejjel, a hátlapon lovas-

sal. Utánozták még III. 
Philipposznak - Nagy Sándor utódának - Apolló n-fej es ezüst
pénzét is. A kelta pénzek verete kezdetben technikailag igen jó, 
később egyre durvább lesz, végül már alig lehet felismerni az 
érem kép eredetijét. A keltákon kívül az eraviszkuszok, kvádok, 
dákok, bÓJok stb. is vertek pénzt hazánk területén. 

Az érméken az istenek képmásai t emberi képmással Nagy 
Sándor (Kr. e. 356-323) arcképe váltja fel elsőként. Héraklész
nek, a görög-római mitológia legnagyobb hősének alakjára Nagy 
Sándor a saját arcképét mintáztatta meg. 

[Ismerjük meg a numizmatikát,Budapest, Gondolat, 1984,46-61 .0.) 
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Anneliese Recht 

MILYEN SZÖVEGETVÁLASSZUNK 

A KÖZÖS BIBLIA-OLVASÁSHOZ? 

Módszer 

A bibliai szövegek kiválasztására a bibl1akörök gyakorlatá
ból két lehetőség kínálkozik. Eszerint 

l) vagy a liturgikus olvasmányokhoz alkalmazkodunk és a 
következő vasárnap vagy ünnep három olvasmányának egyikét 
választ juk ki szövegként (azaz egy ószövetségi részletet vagy a 
levelekből, ill. az Apostolok cselekedeteiből vett szakaszt, vagy a 
vasárnapi evangéliumotl, 

2) vagy pedig folyamatosan (és szakaszonként) olvassuk az 
Ó- ill. Újszövetség egy teljes iratát elejétől végéig. 

Az első változat előnye az, hogy erősebb a résztvevők moti
vációja és érdeklődése. A szövegeket többnyire ismerik, s az 
azokkal való intenzívebb foglalkozás a tapasztalatok szerint nö
veli figyelmüket és megértésüket a szentmise alatt. A szentbe
széddel való szembeállítás miatt gyakran jelentős az utólagos 
hatás is. 

Ezekkel az előnyökkel szemben azonban nagy hátrány, 
hogy elszigetelt szövegrészekről van szó, amelyeket kiragadtunk 
összefüggésükből, holott ez megértésük szempontjából gyakran 
igen fontos . Nyilvánvalóan így van ez az ószövetségi szövegek és 
a levelek, ill. az Apostolok cselekedetei esetében, mert ezeket a 
szövegrészeket többnyire az evangéliumnak megfelelően válasz
tották ki . De még a vasárnapi evangéliumok tekintetében is ki
hagyásokkal kell számolnunk, s ezek még nagyobbak, ha a 
bibliakör csak kéthetente vagy havonta jön össze. 

Kezdő csoportok részére mégis ezt a választást ajánljuk, 
mert - amint említettük - itt erősebb a résztvevők motivációja. 

Távlati szempontból azonban eredményesebb és ezért előny
ben részesítendő a második változat, azaz az iratok folyamatos 
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M6dszer 

vegigolvasasa. Az el6ny els6-
sorban abban au, hogy min
den osszejovetelkor az el6z6re 
epithettink, lathat6va vamak 
az atnyul6 teol6giai osszeftig
gesek es vezerfonalak, tovab
ba hogy a resztvev6kben 
fokozatosan erzek alakul ki az 
olvasott irat (irodalmi es teo-
16giai) jellegzetessege iran t. 

Viszont ha ezt az utat va
lasztjuk, akkor feltetlenlll 
egyszenl bb szovegekkel kell 
kezdentink, nehogy eleve el
kedvetlenitsiik a resztvev6ket. 

Az evangeliumok koziil 
peldaul a Mark-evangelium 
lehet az els6, a levelek koziil 
pedig azok, amelyek f6leg 

konkret kozossegi problemakkal foglalkoznak, mint a Korintusi
akhoz irt els6 level. Kisse gyakorlottabb csoport szamara terme
szetesen ertelemszenlen az illet6 evben olvasott evangeliumot, 
vagy akar a Janos-evangeliumot vruaszthatjuk. 

Ha 6szovetseg1 szoveget valasztunk, els6kent a Teremtes 
konyve kinalkozik (ebb61 is els6sorban az 6satyak tortenetei, 
azaz a 12-15. fejezet), vagy a pr6fetai szovegek koziil a mindig 
akturuis Amosz konyve. A folyamatos vegigolvasas e m6dszere
hez ajaruatos segitsegiil hivni egy egyszenl kommentart (pl. a 
Stuttgarti Kiskommentar megfelel6 kotetet) , hogy a szovegma
gyarazaton kivlll a sz6ban lev6 irat sajatos vonasair61 es kelet
kezesi koriilmenyeir61 is megtudjunk valamit. 

Harmadik lehet6seg volna egy tema szerinti vruogatas is, pl. 
a feltamadassal vagy az ujszovetsegi kozosseggel, vagy mas ha
son16 targykorrel foglalkoz6 szovegek olvasasa. Itt azonban alig 
nelkiilbzhetjtik szakemberek tanacsat es kozremukodeset, ill . 
szakirodalom olvasasat. [Fordftotta: Szekely Istvan] 

18 



Bibliaiskola 

t£[6 Ige 

BffiLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatarsulat 

MUFAJOK ES FORMAK NYOMONKOVETEsE 
JEZUS PELDABESZEDEffiEN 

AI Alapgondolat 

4. 6ra 

Ha megneziink egy kepzomiiveszeti alkotast, - legyen az festrneny vagy 
szobor, - figyelmiink nem veletlenszeriien iranyul erre vagy arra, banem 
tobbnyire az alkot6 miivesz szandeka szerint. 

A kepi kifejezesm6d nem csak a kepzomiiveszet sajatja, a kiilonb6zo iro
dalmi miifajok is elnek a kepi kifejezes eszkozeivel. Jezus is gyakran hasznalt 

· kepeket tanit6 beszecteiben, hogy egy-egy fontos isteni igazsagot megvilagit
son szamunkra. 

Az irodalom, ugyanugy mint a kepzomiiveszet, killonoozo formak es eszko
zok segftsegevel eri el a megfelelo hatast, a szandeka szerinti mondanival6 ki
fejteset. 

A Szentfrasban minden olyan reszt, ahol Jezus kepes beszectben f~jti ki 
mondanival6jat, peldabeszectnek neveziink. Minden elozetes ismeret nelkill is 
latjuk azonban, hogy ezek a peldabeszectek terjedelmiikben es formajukban 
j6cskan elternek egymast61. Tehat az evangeliumban is hasznAlatos ,peldabe
szect" meghatarozas inkabb gyiijtOfogalmat jelent, mely mindenfele kepes be
szectet magaba foglal, nem csak ennek egyik formajat jeloli. A Mark 
evangelium 4. fejezeteben talalhat6 peldabeszectek segitsegevel tanul
manyozzuk a kepes beszect formai es miifaji eszk6zeit. 

B/ Szentfrisi szoveg: Mk 4, 1-34 
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4. óra 

CI Bevezetés 
I. Kép: 'Szmrecsányi főoltár mes

tere' : Háromkirályok (Eszterg. 
Ker. Múz.) [lehet más kép is] 

II. A képi ábrázolás eszközei a 
festészetben 

Szempontok aképelemzéshez: 
a.) Milyen a kép tagolása? 

előtér - közép tér - háttér 
Mi kapcsolja össze a térrészeket? 

b.) Milyen kifejezöeszközöket hasz
nál? árnyalatok (plasztikusság) 

sötét - világos (fényhatás) 
c.) A szereplők aránya, irányulása 

Az alakok aránya 
Kire irányul a többiek figyelme, 
kit emel ki, kik amellékszereplők? 

Sötét és világos kontrasztja 
(kiemelés, drámaiság) 

d.) Kompozíciós egyensúly 
e.) Milyen gondolatot fogalmaz meg a festő? 

Bibliaiskola 

III. A képi ábrázolás eszközei az irodalomban, szó- és mondat
alakzatok: 

sensum proprium • sensum improprium , 
(azonosított) az (mint) (azonosító) 

(hasonlított) ~an / (hasonlító) 

tertium comparationis 
(közös jegy) 

[Shakespeare: l Az vagy nekem mi testnek a kenyér 
- (azonosított) (azonosító) 

létszükséglet, táplálék 
(közös jegy) 
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Bibliaiskola 4. óra 

A jelentés egymásbatolása: 

MIKROAIAKZATOK 

1. A HASONLAT: két jelenséget a hasonlóság alapján vonatkoztatunk egy
másra, A OLYAN MINT B, állókép. A köznapi érintkezésben is gyakran 
használjuk, pl. fehér mint a hó, gyors mint a szélvész, stb. 

2. A METAFORA: két jelenséget a hasonlóság alapján vonatkoztatunk egy
másra, A AZONOS B-vel, tulajdonképpen logikai képtelenség. A köznapi 
nyelvben is előforduló szókép, pl. üvegnyak, borsszem, stb. 

Fajtái: szokványos, kéttagú metafora A- B 
rendhagyó, egytagú metafora (A)- B 
3. A METONÍMIA: tér és időbeli érintkezésen alapuló szókép. Például: Al

szik a város (város = város lakói). 
4. A SZINEKDOCHÉ: fogalmi kapcsolaton alapuló szókép (rész=egész, 

belőle készült tárgy). Például: vitorla = hajó; vas = kard. 
5. A SZINESZTÉZIA: különböző érzékterűletekről származó érzetek ösz

szekapcsolása, pl. bársonyos hang: tapintás - hallás, színes előadás = látás -
hallás, stb. 

6. A MEGSZEMÉLYESÍTÉS: fogalom, tárgy, jelenség felruházása az él
őlények tulajdonságaival. A köznapi nyelvben is gyakran használjuk, pl. fel-
kel a nap, rohan az idő, stb. . 

MAKROAIAKZA TOK 

1. ALLEGÓRIA: hosszabb gondolatsoron végigvitt metafora vagy megsze
mélyesítés, mely mozzanatról mozzanatra megvilágít; minden részletében ér
vényes, epikus menete van. 

2. PÉLDABESZÉD: kibővített hasonlat, de amíg a hasonlat állókép, a pél
dabeszéd epikus menetű gondolatalakzat. 

3. BÖLCSMONDÁS: zárt mondatalakzat, általános érvény ú megfigyelést, 
életigazságot tartalmaz) rokon a közmondással, csak a bölcsmondásról tudjuk, 
hogy kitől származik. Atvitt és eredeti értelemben is használjuk. 
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4. óra 

Gyakorlás: József Attila" Thomas Mann üdvöz
lése" c. versében példákat keresünk az előbb fel
sorolt formákra. 

Thomas Mann üdvözlése 

(1) Mint a gyermek, aki már pihenni vágyik 
(2) és el is jutott a nyugalmas ágyig, 
(3) még megkérlel, hogy "Ne menj el, mesélj" -

Bibliaiskola 

* 1-8 kibővített hasonlat 

(4) (így nem szökik rá hirtelen az éj) * 4 megszemélyesítés 
(5) s míg kis szive nagyot szorongva dobban, 
(6) tán ő se tudja, mit is kíván jobban, 
(7) a mesét-e, ~~gy azt, hogy ott legyél: 
(8) így kérünk: Ulj le közénk és mesélj. 
(9) Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük, 
(10) mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt 
(11) s együtt vagyunk veled mindannyian, 
(12) kinek emberhez méltó gondja van. 
(13) Te jól tudod, a költő sose lódít: 
(14) az) gazat mondd, ne csak a valódit, 
(15) a fényt, melytől világlik agyunk, 
(16) hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. 
(17) Ahogy Hans Castorp 

madame Chauchat testén, 
(18) hadd lássunk át magunkon itt ez est én. 
(19) Párnás szavadon nem üt a zaj -
(20) mesélj arról, mi a szép, mi a baj, 
(21) emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. 
(22) Most temettük el szegény Kosztolányit 
(23) s az emberségen, mint ra~a a rák, 
(24) nem egy szörny-állam iszonyata rág 
(25) s mi borzadva kérdezzük, mi lesz még, 
(26) honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, 
(27) fő-e új méreg, mely közénk hatol -
(28) meddig lesz hely, hol fölolvashatol? .. 
(29) Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, 
(30) de mi férfiak férfiak maradjunk 
(31) és nők a nők - szabadok, kedvesek 
(32) s mind ember, mert ez egyre kevesebb ... 
(34) Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen. 
(34) Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen 
(35) néz téged, mert örül, hogy lát ma itt 
(36) fehérek közt egyeurópait. 
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* 12 ellentét, rendhagyó, 
csak az egyik fele van 
meg 

* 14 bölcsmondás 
* 14-15 szinesztézia (hal

lás -látás) 
* 15 metafóra, rendhagyó, 

egytagú 
* 16 metafóra, rendhagyó, 

egytagú 
* 17-18hasonlat 
* 19 szinesztézia (tapintás 

- hallás) 
* 21 megszemélyesítés 
* 23-24 hasonlat . 
* 24 metafóra 
* 24 megszemélyesítés 
* 26 megszemélyesítés 
* 27 metafóra, rendhagyó, 

egytagú 
* 28 szinekdoché 
* 36 szinekdoché 
* 36 metonímia 



BibUaiskola 4. óra 

IV. Képes beszéd a Mk4,l-34-ben 

4,1-9 Hasonlat (A) .. B 
(egytagú: csak a hasonlító van meg) olyan mint 

4,13-20 Példabeszéd A (hasonlított) .. B (hasonlító) 

az Isten szavának "" / 
befogadásakor az történik, ~ ,/ mint a magvetéskor 

C (közös jegy): 

4,21-22 Bölcsmondás 

4,22-23 Paradoxon (ell~ntmondás) 

4,24-25 Bölcsmondás 
4,26-29 Példabeszéd 

a befogadótól függően hoz termést 

(kibővített hasonlat) 
A pB 

Isten ország'a olyan, mint a vetés 
"C/ 

növekszik (közös jegy) 

4,30-32 Példabeszéd, A • B 
kontraszthasonlat Isten ors~ga olyan, mint;; mustármag 

(legkisebb-legnagyobb) ....... C ~ító): 
kicsi, de nagyra nő 

V. Példabeszédekjézus tanításában 

A példabeszédek Jézus tanításának körülbelül egyharmadát teszik ki. A teo
lógusok szerint a példabeszédek képezték Jézus igehirdetésének a magvát. 
("Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket." Mk 4,1 "Példabeszéd 
nélkül nem tanított." Mk 4,34) 

Tulajdonképpen a példabeszédek közvetítik az örömhírt, az evangéliumot. 
Jézus nem csupán pedagógiai, didaktikai célzattal használja példabeszédeit, 
hanem azért, mert ez a kifejezésforma felel meg leginkább az általa hozott 
üzenetnek. Példabeszédeiben lsten uralmának valóságát összekapcsolja az 
emberek mindennapi tapasztalataival, és így Isten uralmát közel hozza az em
berekhez, az embereket megnyilja, megfelelő magatartásra indílja. 

Példabeszédeiben Jézus nemcsak a szokott módon, egy ismert kép felidézé
sével mutat be valamely elvont dolgot, hogy ezáltal az érthetővé, felfoghatóvá 
váljék. A példabeszéd a hallgat6t magába is építi, ott sz6lílja meg az embert, 
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4. óra Bibliaiskola 

'ahol van', és ezáltal magával ragadva, ellentmondások úlján új életre vezeti. 
Így Jézus nemcsak egyszeruen szemléltet, bemutat vagy megvilágít, hanem 
miközben a hallgató a beleélés által maga is részévé, szereplőjévé válik a tör
ténetnek, lehetővé teszi számára, hogy önmagát új szemszögből lássa és ezzel 
szabad elhatározással belső változásra indítsa. Jézus tehát hallgatóját nemcsak 
ott szólítja meg, ahol van, hanem ugyanakkor magával is ragadja arra az útra, 
ahol felfedezheti mindazt, amit a példabeszéd feltár. Ebben a folyamatban a 
hallgató kilép önmagából, kívülről tekint önmagára, saját helyzetére új szem
szögből, mintegy pártatlanul tekint. A példabeszéd nem a vita, a meggyőzés 
kényszerítő eszközeivel hat. Jézus nem kényszeríti a hallgatót egy bizonyos 
vélemény, igazság elfogadására. Példabeszédein keresztül Jézus lehetőséget 
ad a valóságnak új szemszögből való vizsgálatára; ezáltal új távlatokat nyit 
meg hallgatói számára. Jézus példabeszédei ott hangzanak el, ahol Jézus áll, 
ahol valaki a másikat egészen komolyan veszi - jövőjével együtt -, és magá
val ragadja saját, Istenbe vetett bizalmába, társául fogadja a halál által az élet
re vezető úton. 

VI. Milyen eszközökkel éri el Jézus ezt a hatást? 

Az előbbi elemzések alapján már tudjuk, hogy a szokványos szókép kétta
gú. Jézusnál gyakran találkozunk rendhagyó, egytagú szóképekkel. Jézus sok
szor kezd egy példabeszédet úgy, hogya hallgató nem tudja még, hogy ki az 
azonosított és ki az azonosító. Amikor a hallgató - tetszőlegesen azonosulva 
valamelyik szereplővel - maga is a történet részévé válik, Jézus és a hallgató
ja akkor érkeznek el a csattanóhoz, a váratlan és elemi erejű felismeréshez, 
amelyre Jézus a példabeszéddel rávezette hallgatóját. Ilyen példabeszéd hang
zott el például Simon farizeus házában is, ld. Lk 7,36-50. 

Próbálj uk ki, hogy a képes beszéd egy másfajta formájában hogyan hangza-
nának el a Mk 4,1-34-ben szereplő példabeszédek. 

1. Hogy hangzana a Magvető példabeszéd (Mk 4,13-20) bölcsmondás ként? 
Egy változat a sok megoldási lehetőség közül: . 
Ajó mag is csakjó földben tud bőséges termést hozni. 
2. Hogy hangzana a világosságról szóló bölcsmondás (Mk 4,21-22) példa

beszédként? Egy változat a sok megoldási lehetőség közül: 
Volt egy gazdag ember. Fiai érkezését várta. Hogy éjszaka el ne tévedje

nek, lámpásokat gyújtott és szolgákat küldött eléjük. Nagy vihar kerekedett. 
Az egyik szolga, hogy lámpása ki ne aludjon, mélyen a bokrok alá rejtette, a 
másik azonban felmászott egy fára, hogy lámpása fényét már messziről meg
láthassák az érkezők. Vajon melyik szolga kap jutalmat? 
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VII. Énekszöveg: Minden, mi él 

refr· 
Minden, mi él, csak Téged hirdet, 
minden dícsér, mert mind a műved. 
Azzal, hogy él, ezt zengi Néked: 
"Dícsérlek én, dícsérlek Téged'" 

ének: 
1. Dícsér az ég, Nap, Hold és csillagok, 

fény és sötét, nap, éj és hajnalok. 
Dícsér a szél, felhő és hóvihar, 
a víz, s a tűz - megannyi tiszta dallal. 

2. Dícsér a Föld, dícséri szent Neved, 
mint jó anyánk, táplál s ad eledelt. 
Virág, gyümölcs, zöldJű,Ja, hegyvidék, 
tó és folyó, síkság és büszke bérc. 

3. A nagyvilág létével énekel, de 
szavunkra vár, hogy hangja dal legyen. 
Zúgjuk tehát ég ésföld énekét, 
zengjük velük: Nagy Isten, áldott légy. 

Dl Óravázlat 

Feladat 

1. Énektanulás: Minden mi él, csak 
téged hirdet 

Ld.-bevezetés VII. 

2. Képelemzés a megadott szempon
tok alapján 

Kép és az elemzési szempontok ld. 
bevezetés L-ll. 

3. A szóképek fajtái, felismerésük 
Jó~sef Attila: Thomas Mann üdvözlése 
c. versében. Lásd a bevezetés III. 
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Módszer 

szöveg a kézben, 
hallás után 

csoportos megbe
szélés a vezető irá
nyításával 

a vezető előadása, 
egyéni jegyzetelés 

4. óra 

Eszközök, 
időbeosztás 

énekszöveg 
10 perc 

poszter vagy 
diakép, diave
títő, 10 perc 

a József Atti
la-vers sok
szorosítva 
mindenkinek 



4. óra 

4. Szóképek Jézus példabeszédeiben: 
Mk 4,1-34 

Lásd a bevezetés IV. 

5. Példabeszédek Jézus tanításában 
Lásd a bevezetés V. 
6. Múfajforgatás: ugyanannak a mon

danivaIónak más formában való elmon
dása: A magvetőről szóló példabe
szédből csináljunk bölcsmondás t. 

A világosságról szóló bölcsmondásból 
csináljunk példabeszédet. 

Megoldási lehetőségek ld. a bevezetés 
VI. 

7. Befejező ima és ének: 
Minden, mi él 

csoportos megbe
szélés, egyéni 
jegyzetelés 
kiscsoportos mun
ka, csoportos 
összegzés 
a vezető előadása 

kiscsoportos mun
ka, csoportos 
összegzés 

közös hálaadó 
ének 

Bibliaiskola 

kézben, 
ceruza 
20 perc 

szentírási 
szöveg, ceru
za, 20 perc 

szentírási 
szöveg, 5 p. 

papír, ceru
za, 25 perc 

énekszöveg 
2 perc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjiban 
"Élő Ige" címmel bibliaiskola működik hitoktat6k és érdeklődők 
szánúra. A biblia6rikon a szentíJási szövegek sokirinyú megkö
zelitése és elemzése segíti a résztvevőket a SzentíJásban val6 el. 
mélyülésben, valamint új módszerek elsajitít1siban. Az 6r.\kat -
a nym szünet kivételével- minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig 
tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Jero-
mos füzetek 1I1and6 mellékleteként. . 

J elen füzetünk a negyedik 6ra anyagit tartalmazza. 
A sorozatot szeretettel ajinljuk füzetünk Olvas6inak figyelmé

be, abban a reményben, hogy sok aktív leIkip1sztor és hitoktat6 
szánúra segitséget fog jelenteni. 

Budapest, 1993. december. 
Szeretettel: Gelley Anna, Pantó Eszter, Vigvölgyi Éva 

6ravezetők; Tarjinyi Béla szakmai vezető 
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Verbényi István 

AZ ŐSEGYHÁZ KÖZÖSSÉGEI (2) 

Előző számunkban bemutattuk az ősegyház liturgiájá
nak egyik jelentős meghatározó közösségét, a jeruzsálemi, 
palesztínai zsidóságból megtérteket, akik a jeruzsálemi 
egyház meghatározó személyiségei voltak. Most a közös
ségek másik, nem kevésbé jelentős csoportj áról szólunk. 

2 . A hellénista zsidókeresztények 

Ősegyház 

Itt azokról a keresztényekről beszélünk, akik a jeruzsálemi egyházban 
épp úgy megtalálhatók voltak, mint a pogányságból megtértek között. Olyan 
személyekről van szó, akik a hellénista gondolkodásmódot magukénak érez
ték, de a zsidósághoz való mély kapcsolatuk megmaradt. Nem lehet föld
rajzilag meghatározni tartózkodási helyüket, hisz megtalálhatók 
Jeruzsálemben, vagy akár Galileában. Időrendiségről sem lehet beszélni, mert 
egyidőben jelen voltak minden keresztény közösségben. 

Két fontos ismertetőjelük volt. Ismerték és beszélték a görög nyelvet. A 
görögök világa és életvitele sem volt idegen számukra, nem utasították vissza, 
sőt, felismerve annak értékeit, még szimpatizáltak is vele. Számukra az is 
meghatározó volt, hogy ők vagy már őseik is a diaspórában születtek. Így szá
mukra nem a Templom, hanem a zsinagóga liturgikus élete volt döntő jelentő
ségű . 

A zsinagóga kialakulásában jelentős szerepe volt a liturgia iránti igény
nek. A salamoni templom pusztulásával és a zsidók fogságba hurcolásával 
megszünt a jeruzsálemi templomban az istentisztelet és az áldozat bemutatá
sa. A fogságban lévő zsidók összejöttek az áldozatbemutatás idején, és elvé
gezték azokat a zsoltárokat, felolvasásokat, amelyek a Templomban voltak 
szokásosak, de minden áldozatbemutatás nélkül. Igy már a fogság idején je
lentős szerepe volt Mózes könyveinek. A Törvény könyvei nek olvasása há
rom éves ciklusban történt, majd később a próféták könyveit is hozzávették. 
Több különféle olvasmányrendet is ismerünk. A fogság után ugyan felépült a 
jeruzsálemi templom, ahol ismét volt áldozatbemutatás, de a zsinagógák en
nek ellenére sem szűntek meg, sőt a zsidóságnak ma is istentiszteleti helye. 
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A zsinagógai istentisztelet fő elemei voltak: 
- a Sema, a 'hitvallás' elmondása (MTörv 6,4-5: "Halld Izrael! Az Úr, a mi 

Istenünk az egyetlen Úr. .. «), előtte és utána is egy-egy áldással; 
- a Tizennyolc könyörgés vagy kérés, amelyeket szombaton és ünnepeken 

imádkoztak, a végén a közsség Áment válaszolt; 
- az áldás; 
- a Törvény- és a Próféták könyveiből való felolvasás görög nyelven. Pa-

lesztína zsinagógáiban először héberülolvasták föl , majd a beszélt nyelvre fordí
tották és ebből a parafrázis-gyakorlatból fejlődött ki a felolvasott szöveghez 
kapcsolódó magyarázat gyakorlata. 

- az egybegyűltek egyikének a közösség számára mondott buzdító beszéde. 
Ez történt Pál apostollal is a pizídiai Antióchiában (Csel 13,15). 

Jelen vizsgálódásunk - bár igen érdekes lenne - nem terjed ki arra, hogy e 
nyelvi különbségek milyen döntő befolyással voltak a tanítás, a teológia és a 
liturgia nyelvezetére. Azt azonban már nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
éppen a hellénista zsidók voltak roppant nyitottak és felkészültek a krisztusi 
örömhír befogadására. Ezért tudták egyaránt nagyra értékelni az ószövetségi 
hagyományhoz való hűséget és Krisztusnak belső megújulást kívánó tanítását 
az üdvösség egyetemes voltáról. 

Bemutatásukra könnyen vállalkozhatunk. Az Csel 6-8 fejezeteiben a diá
konusok kiválasztásának és István diákonus történetének elbeszéléseiben ol
vashatunk róluk . Kezdettől fogva tagjai voltak az első keresztény 
közösségnek, és nemcsak jeruzsálemiek, hanem Palesztína más vidékei ről va
lók is voltak közöltük. Néhányan már Jézust is követték. Nézeteltérésük volt a 
zsidóságból megtértekkel szemben, mivel azok elhanyagolták özvegyeiket. 
Ezért tartották kívánatosnak, hogy kiválasszanak néhány jó hírben álló férfit. 
Imádság és kézrátétel után küldték őket feladatuk teljesítésére. Működtek 
Szamariában (Csel 8,4), Joppéban (8,40) és Antióchiában (11,19.22) . Széles 
körben végzett igehirdetésük következménye lett a keresztények üldözése Je
ruzsálemben (8,1). 

Teológiai felfogásukat István diákonus beszédéből ismerhetjük meg (7,1-
53). Nagy vonásokkal ecsetelte Izrael egész történetét, bizonyítva azt, hogy 
nem egyetlen országhoz vagy egyetlen helyhez kapcsolódtak a kinyilatkozta
tás eseményei. Egykor még a Szent Sátort is (7,44) magukkal vitték a pogá
nyok közé. István Mózes személyében Krisztus előképét látta, mert a 
Templom és Mózes által hagyott szokások ellen beszélt (6,11.14). Ez a maga
tartás már jelezte, hogy vértanúságában egyre inkább felébredt a szívében a 
vágyakozás: " Uram Jézús, vedd magadhoz lelkemet!« (6,59) [Folytat juk] 
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BibUa és film 

Michael Graff 

A BIBLIA MOZIVÁSZNON 
Jeruzsálem, Hollywood avagy Montreal? 

[Michael Graffa németországi Rottenburg-Stuttgart-i egyházmegye 
Médiaközpontjának filmkritikusa. írásában (Bibel und Kirche, 2/1993. 
86-93.0.) a kezdetektől, a némafilm megszületésétől kiindulva elemzi 
a bibliai témájú filmeket. Tanulmányát rövidftve adjuk közre.) 

A Biblia történeteinek megfilmesítésekor nem mindig szempont az, hogy 
művészi legyen. Amikor a hatvanas években például Pier Paolo Pasolini Máté 
evangéliumát veti tették a mozikban, sokkal kevesebb néző volt rá kíváncsi, 
mint George Stevens Minden idők legnagyobb történeté-re. A mozitulajdono
sok föl is tették a kérdést: Pasolinit avagy Stevens-t válasszuk? Művészi alko
tást avagy kasszasikert? 

Az akkori kérdés mára sem veszített időszerűségéből. A gazdasági meg
fontolások mindig is nagy szerepet játszottak egy-egy film megszületésében. 
A forgatási költségek igen magasak. Ha sokan mennek moziba, megtérül a 
befektetett összeg, viszont ez csak akkor történik meg, ha sikerült a nézők pil
lanatnyi igényét kielégiteni. 

Moziba - akkor is, ha bibliai témájú a film, - másért megy az ember, mint 
a templomba. A néző kikapcsolódni, szórakozni akar. Hollywood elsősorban 
ezt az igényt elégíti ki . A rendező számára tehát fontosabb a díszletek és a ko
rabeli ruhák ismerete, - hogya film a valósághoz minél közelebb legyen, -
semmint azt tisztázni, hogy mit is mond a formatörténet és a történetkritikai 
módszer a megjelenítésre váró bibliai jelenetről. Ha a biblatudományt hívja 
segítségül, elsősorban nem a teológiai mondanivaló, hanem az archeológia 
vagy a kultúrtörténet adatai érdeklik. 

Ha a szórakozásról alkotott fogalmunkat szemügyre vesszük, el kell mon
danunk: a szórakozás ellentétpárja nem a komolyság, hanem az unalom. Eb
ből a szempontból nézve minden bibliai történet megfilmesítése értékes. Az 
unalom ártana az igehirdetésnek is. 

Mivel a médiák között az egyik leghatásosabb, legtöbb embert elérő esz
köz a film, nem árt ismernünk, milyen szentírási témájú filmek születtek a 
legutóbbi évtizedekben. 
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1. "Bibliaszeletek": a történetiség iIIuziója 

Némafilm, hangosfilm, színesfilm, szélesvásznú film, térhatású film ... : a 
technikai fejlődés természetesen visszatükröződik a Biblia megfilmesítésében 
is. Az első színesfilm témájául Henry Koster bibliai tárgyat választott: A kön
tös (USA, 1953). A film Hitchcock Suspense-ének példájára úgy ébreszt ér
deklődést a nézőben, hogy feltételezi az evangéliumok ismeretét, míg a 
főszereplő, a pogány római Marcellus nem is sejti, hogyaMegváltót szögezi 
a keresztre. A római csak a film legvégén ébred rá arra, amit a néző kezdettől 
fogva tud. Jézus végig a háttérben marad, a történet elsősorban Demetrioszról, 
a rabszolgáról szói. 

A nagy kasszasikert hozó Biblia-megfilmesítések a monumentális filmek 
közé tartoznak. Cecil Blount de Mili rendezésében az első ilyen nagyszabású 
alkotás A TízparancsolaJ (USA, 1957) volt, amely három-órásra sikeredett. 
Impozáns díszletek, nagyszabású tömegjelenetek és roppant nagy pátosz. 
Amint a cím is sejteti, a cselekmény Mózessel kezdődik, majd a kivonulásról, 
a pusztai vándorlásról és a Sinai hegyen történt törvényadásról szói. 

Nicholas Ray 1960-ban a Királyok királyá-val Jézus életéből egy csaknem 
háromóráig tartó látványfilmet forgatott. Különböző stíluselemek használatá
val (idillikus hangulatot árasztó Jézus-legendák felhasználásával, az orosz 
forradalmi film eszközeivel és már-már feltűnő naturalizmussal) a rendező -
addig ismeretlen hatást ér el a nézőben. Ennek ára viszont - mint minden mo
numentális filmnél - igen magas: itt is a lelki mélység és a kifinomult jellem
ábrázolás kárára megy. 

Goerge Stevens a Minden idők legnagyobb története (USA, 1963) c. film
jében Jézus szerepét Max von Sydow-ra, a Bergman-filmek ismert főszerep
lőjére osztja. Az eredmény a még mindig látványos road-mozi. 

John Huston 1965-ben de Mille nyomdokain jár. Filmjének címe A Biblia. 
A cím alapján az ember azt gondolná, most olyan mozi ra ül be, amit eddig so
se látott: a rendező a teljes Szentírást fil mre vitte. De csalódnia kell, mert a 
történetek csak a Ter 1-22. fejezetei t dolgozzák fel, és ebből is csak néhány 
drámai mozzanatot emelnek ki: a teremtést, a bűnbeesést, Kain és Ábel törté
netét, az özönvíz, a bábeli torony, Ábrahám és Sára, Szodoma és Gomorra il
Ietve Izsák föláldozásának elbeszéléseit. A választást teológiailag aligha lehet 
dícsémi, de ha jól meggondoljuk, gyermekbibliáink hasonló elgondolással 
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születtek. Huston-t, mint általában a legtöbb filmrendezőt, azok a történetek 
érdeklik, amelyek látványosak, amelyeket ki lehet színezni. Meg kell hagyni, 
mindezt izlésesebben teszi, mint némely kollégája. A jelenetet, amikor Isten 
az első embert megteremti a sivatag homokjából, technikailag csak méltatni 
lehet. Huston fellépése pedig Noé szerepében bizonyára sikeres fejezetként 
kerül be a film történetébe. 

Huston kísérletétől eltekintve az Ószövetségből csak egyes jeleneteket vit
tek filmvászonra: Noé bárkája (Marcello Baldi, Olaszország, 1975), Dávid és 
Batseba (Henry King, USA, 1951), Dávid és Góliát (Richard Pottier, Olaszor
szág, 1959; később: Bruce Bereford, USA, 1984), Salamon (Werner Schroe
ter, NSzK, 1984), Sámson és Delila (de Mille, USA, 1950), Szodoma és 
Gomorra (Robert Aldrich, OlaszországIFranciaország, 1961), Rut (Henry 
Koster, USA, 1960), A makkabeusok harca (G. Parolini, Olaszország, 1962). 

A történeti környezetet és szokásokat hűen visszaadó filmek, az ún. "kosz
tümös-filmek" közül talán az egyik legsikerültebb Roberto Rosellini rendezé
se A Messiás CÍmű filmben (Franciaország/Olaszország, 1975). Történeti 
hűség igényével dolgozza fel az Újszövetség anyagát: "Bemutatom a dolgo
kat, és nem magyarázom" - nyilatkozta a rendező. Rosellini az agg Sámueltől 
kezdve a zsidó királyokon keresztül jut el a Messiásig. Nála a Megváltót nem 
a csodák igazolják, hanem meggyőző hite: Jézus következetesen hiszi is azt, 
amit mond. A távolságtartás végigvonul a filmen; ez talán a kersztrefeszítés 
jeleneténél jut legjobban kifejezésre: a kamera előterében zsidó gyerekek éne
kelnek és táncolnak; hátul pedig, a mindennapi élet folyásának peremén, hal
doklik az Úr. Igen komoly, megrázó erejű alkotás. 

Jézus életének megfilmesítésével 1978-ban Franco Zeffirelli kísérletezik. A 
názáreti Jézus CÍmmel közel ötórás filmet forgat, amit eredetileg a TV képer
nyőjére szánt. A müncheni Katolikus Akadémián külön előadásban foglalkoz
tak "Zeffirelli evangéliumával". A L'Osservatore Romano dícsérö szavakkal 
méltatta Krisztus alakját: "Valóságos Isten és valóságos ember. Régóta szeret
tünk volna a médiákban a Bibliához ennyire hű Jézussal találkozni." 

A filmoperák rendezőjének, Zeffirellinek követője támadt John Heymann 
személyében, aki egy évvel később, 1979-ben elkészíti Jézus c. filmjét. Lu
kács evangéliuma alapján követi végig Jézus életét. Mindmáig az egyik leg
jobb bemutatása a történeti Jézus alakjának. Az eddigi filmektől eltérően az 
evangélikus egyház híveinek adományai fedezték a forgatás költségeit, így 
kerülhetett amozikba. 
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Tévednénk, ha azt gondolnánk, ezzel elérkeztünk a "bibliaszeletek" végé
hez. Hátra van ugyanis Martin Scorsese filmje, Jézus utolsó megkísértése 
(USA, 1988). A rendező tisztelőinek nem kis meglepetésére a film heves vitá
kat váltott ki szinte mindenütt, ahol bemutatták. A felháborodás oka tulajdon
képpen Kazantzakis regényében kereshető, aki szerint Jézus képzeletében egy 
kispolgári házasélet lehetősége jelent meg. Ettől eltekintve ez a film igen fi
gyelemreméltó alkotás. 

2. Más műfajok 

Pier Paolo Pasolini a Máté evangélium (Olaszország, 1963) CÍmű fekete-fe
hér filmjével nyerte el a Nemzetközi Katolikus Filmszervezet (OCIC) díját. 
Pasolini összekapcsolja az evangélium eseményeit Dél-Olaszország vidékével 
és embereivel. Jézus prédikációinak, csodáinak, szenvedésének, halálának és 
föltámadásának hatása jól tükröződik az emberek arcán. Pasolini az evangéli
um szociális üzenetére fekteti a hangsúlyt. Formai hűségével és a Szentírás 
szövege iránti tiszteletével mélyen vallásos filmet hoz létre, amit a "kedves, 
szeretetteljes, atyai XXIII. János pápa" emlékére ajánl. 

Krisztus mellett Pasolini filmjének másik fontos szereplője Keresztelő Já
nos, akinek sorsát a rendező párhuzamosan mutatja be Jézuséval. A legtöbb 
szerepet Pasolini nem hivatásos színészekkel játszat ja. Az idős Mária megsze
mélyesítőjeként a rendező édesanyja lép a színre. Az operatőr szívesen elidő
zik kamerájával az egyszerű nép fiai között. Átgondolt zenei betétekkel 
Pasolini mégjobban elmélyíti mondanivalóját. A választék Bachon, Mozarton 
keresztül, mozgalmi dalokon és néger spirituálékon át, egészen a "Missa Lu
ba" -ig tart. 

1972-ben Norman Jewison filmre viszi a sikeres Broadway-musicalt, a 
Jézus Krisztus Szupersztár-I. Ez az első olyan Jézus-film, amelybe,n a zene 
végig főszereplő marad. A L'Osservatore Romano és a Vatikáni Rádió kriti
kája feltűnően pozitív, ugyanakkor protestáns oldalról sok bírálat éri a filmet , 
főleg Billy Graham részéről. Róma a filmet a . .Jézus-forradalom egyik legel
fogadhatóbb és legkomolyabb művének" minősíti. "Bár nem vallásos alko
tás", mégis lehetséges a film által "a személyes Jézussal történő találkozás". 

Érdekes módon a Jézus Krisztus Szupertsztár kevesebb díjat kapolt az 
ugyanebben az évben született másik Jézus-musical-hoz, David Greens God
spel/-jéhez képest (go[d]spel=evangélium). Ennek a filmnek igen egyszerű a 
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cselekménye. Egy rock-színtársulat busza megáll a Negev-sivatagban, előadja 
játékát és énekét, majd eltűnik ismét az ismeretlenben. 

Egészen más műfajt képvisel Terry Jones filmje, a Brian élete (Anglia, 
1979.). Brian mondása: ,,Always look on the bright side of life." [Nézd min
dig az élet jobbik oldalát!] Így dúdolgat haldokolva a kereszten. De ez a Brian 
nem Jézus. Brian csak Jézus ismeretlen szomszédja, aki szerencsétlen és ne
vetséges módon jut a vértanúk közé. A hollywoodi bibliafilmek paródiájaként 
készült, és végülis eléri a célját: mosolygásra készteti az embert. De éppen 
ott, ahol tulajdonképpen nincs mit nevetni. A film megtekintése során legföl
jebb emiatt lehet kifogásunk, nem pedig vallásos érzéseink pellengérezése mi
att. 

3. Bibliai témájú átdolgozások 

A bibliai témájú átdolgozások egyik formája, amikor a Szentírás egyik 
mondanivalóját vagy jelenetét teljesen új, mai körülmények közé helyezik. 
Ilyen például Luigi Comencini filmje, a Nincs idő csodákra. Témája: Jézus 
Rómában van, és a filmbe egyházkritika vegyül (Franciaország, 1982.). Egy 
másik feldolgozás: Jézus, mint félreismert próféta, mint bolond, aki Szöul vá
rosát szeretné megmenteni a pusztulástól: Jézus Krisztus Szöulban Wan 
Son-U rendezésében (Dél-Korea, 1986). Vagy Manoel de Oliveira műve, a 
Jézus szemvedése Curalha-ban (portugália, 1963), amelyben a passiójátékra 
készülődve időszerű problémák kerülnek a felszínre. 

Mind a mozi, mind az egyház szemponljából jól sikerült alkotás Denys Ar
cand filmje, A montreal-i Jézus (Kanada, 1989.). A rendező egy egyszeru 
alapötletből értelmes és szórakoztató, sokrétű mondanivalóval rendelkező fil
met hoz össze. Egyes részeiben fellelhető teológiai gazdagsága sokszor bámu
latba ejtő. Fiatal színészekből álló színjátszó csoport szeretne felújítani egy 
passiójátékot, amelyet évente elő szoktak adni. Eközben elsősorban a Jézus 
szerepét alakító színész, Daniel Colombe azonosítja magát egyre jobban vál
lait szerepével. Miközben a régen megírt darabról lesöprik a port, szembesül
nek a Bibliában történtekkel. Ifjúsági hi t tanórá kon. felnőttképzéseken 

haszonnal vetítik sokfelé e filmet. 

Teológiailag igen érdekesek azok a művek, amelyekben 'y-egy bibliai 
személy vagy motívum tűnik fel. Ezek közé sorolható Pier l'aolo Pasolini 
Theoréma-ja (Olaszország, 1968) is . A főszereplő a család minden egyes tag
jához szeretettel közeledik, de e közeledés mindenkinél olyan problémára vi-
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lágít rá, amely életében akkor és ott a legfontosabb. Ha elfogadják segítségét, 
megoldást is tud adni. - Mi ez, ha nem a megváltás sajátos, Pasolini-módra 
történő értelmezése? 

Vagy Bernanos regényének megfilmesítése az Egy vidéki plébános naplója 
c. alkotás Robert Bresson rendezésében (Franciaország, 1950.). A káplán 
Torcy plébánosával beszélgetve jön rá, hogy "mindig is az Olajfák hegyén 
érezhette magát". 

Aki a közvetett nyomoka t követi, kellemesen csalódhat. Másképp ugyan, 
mint a bibiliai történetek szokványos megfilmesítésénél, sok egyéb filmben is 
- az első látásra talán nehezen érthető filmképek megfejtése után - érdekes és 
igényes szentírási mondanivalóra találhat a kitartó kutató. Ilyen például And
rej Tarkovszkij Stalker-e (Szovjetúnió, 1980), ahol sajátos módon az emmau
szi tanítványok jelenete elevenedik meg a filmkockákon előttünk, vagy 
Krysztof Kielowski meggyőző erejű filmciklusa, a Tízparancsolat (Lengyel
ország, 1988). 

Mivel a televiziónak jóval több filmre van szüksége, mint a filmszínházak
nak, hogya műsoridőt mindig újabb és újabb alkotásokkal töltse ki, gyakran 
előfordul, hogy ebben a témában kevésbé igényes alkotások is a képernyő re 
kerülnek. 

A "munkamegosztás" ma a következő: a Biblia történeteit a mozivásznon 
ill. a képernyőn mutatják be, - a templomokban pedig értelmezik azokat. 
Csak akkor van baj, ha ez a rendszer nem működik jól. Szükség van tehát a 
film és a teológia párbeszédére, amelyből mindkét oldal sok hasznot húzhat. 
A kép ösztönözheti a teológusokat, hogy az elvont fogalmak mellett a fel
színt, magát a történetet is vegyék észre. A rendezők pedig megismerkedhet
nek egy-egy történet mélyebb értelmével is, - ez elmélyültebb és 
megfontoltabb képi ábrázoláshoz vezetheti őket. 

Vajon a Biblia szerzői ma filmet forgatnának-e a könyvek megírása he
lyett? A kérdés jogos. Reinhold Zwick, regensburgi szentírástudós a Márk 
evangélium több helyén is kimutatta, hogy a szerző műve megírásakor "fil
mes szemmel" gondolkodott. De ma hogy is találhatna üzenete másképp meg
értésre, meghallgatásra? Vajon nem ugyanazt tenné, mint Daniel Colombe A 
montreali Jézusban, aki a Mont Royal hegyének szentséges magasából le
ereszkedik, hogy megtalálja az elveszettet a város sűrűjében? 

[Összeállította: Rajkai István) 
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Zimányi Ágnes 

ÁLLATOK A BIBLIÁBAN 

Az oroszlán 

Az oroszlán több mint hatvan esetben fordul elő a Bibliában, és 
többnyire egészen különleges a jelentősége. Nevének puszta kiejtése 
áldást és átkot hoz, látomások és jövendölések titokzatos értelmű sze
replője. Isten oltalmának és igazságos ítéletének kifejezője . Az Ószö
vetség hősei, akik a hit által igazultak meg, "az ígéreteket elnyerték, az 
oroszlánok száját betömték" (Zsid 11,33). 

Az állatok fejedelme az egyik legerősebb húsevő, testi ereje és 
gyorsasága miatt nemcsak a háziállatokra, de az emb~rre is veszélyes. 
A Királyok könyvében olvashatjuk: Isten embere, az Ur intésére, Júde
ából Béteibe megy, hogy Jeroboám színe előtt csodát téve, a királyt le
térítse gonosz útjairól. Hazafelé azonban maga is súlyosan vétkezik. 
Elfogadja a helybéli próféta meghívását, aki becsapja őt, hogy megsze
gesse vele ' Isten parancsát. Az Úr ugyanis megtiltotta prófétájának, 
hogy Bételben kenyeret egyen és vizet igyon. Bűnhődnie kell. "Utköz
ben azonban megtámadta egy oroszlán és megölte. Holtteste ott fe
küdt az úton. A szamár megállt mellette, s az orszlán szintén megállt a 
holttest mellett ... Az oroszlán sem a holttestet nem falta fel, sem a sza
marat nem marcangol ta szét" (1 Kir 13,24.29). 

A szamariai nép eredetének leírásában szintén fontos szerepet ját
szik az embert megtámadó oroszlán. Asszíria királya Babilonból és 
más országokból embereket hívott Szamariába és letelepítette őket. Az 
idegent:k azonban nem félték az Urat. "Ezért az Úr oroszlánokat sza
badított rájuk, ott üvöltöttek köztük" (2 Kir 17,25). Asszíria királya hiá
ba parancsolta meg: "Az onnan elhurcolt papok közül engedjetek 
egyet vissza, menjen, telepedjék ott le, és tanítsa meg őket az ország Is
tenének kijáró tiszteletre" (27.v.), a szamariai nép sohasem tudott telje
sen elszakadni a bálványimádástól (41.v.) . 

Az oroszlán általában párjával élt, barlangja földbe nyúló üreg 
volt, melyet bozót rejtett el. A palesztínai oroszlánok szerették a Jor
dán völgyének vegetációját. "Nézzétek, hogy tör elő az oroszlán a Jor-
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dán sűrűjéből az örökzöld legelőre" Ger 
49,19), s a bibliai időkben Libanon erdői is 
tele voltak oroszlánokkal: "Gyere le, mát
kám a LibanonróL a Szenir és Hermon 
ormáró~ az oroszlánok tanyázó helyé
rőL" (En 4,8). A Szentírás a Dél-Palesztí
nában lévő Negeb sivatagot is 
otthonukként említi (Iz 30,6). 

Az oroszlánt fenséges megjelenése, se
bes mozgása, rettenthetetlen bátorsága 
méltán emelte példázatok főszereplőjévé. 
Ámosz próféta a prófétai szó hitelességét, 
isteni eredetét bizonyílja e szavakkal: 
"Nem akkor ordít-e az erdőben az orosz-
lán, ha nem talál prédát? Nem akkor böm- , 
böl-e búvóhelyén az oroszlánkölyök, ha nem szerez semmit?" (Am 
3,4) "A király haragja oroszlán morgása, aki fölingerli, eljátssza életét" 
- írja a Példabeszédek könyve (20,2). Másutt: "Menekül a gonosz, bár 
nem űzi senki, az igaz, mint az oroszlán, biztonságban érzi magát" 
(28,1). 

Látjuk, hogy a bibliai oroszlán az erősség szimbólumaként jó és 
rossz értelemben is előfordul. Mielőtt meghalna, Jákob is megáldja ti
zenkét fiát, és elárulja nekik távoli jövőjüket. Júdához így szól: "Fiatal 
oroszlán lesz Júda, s a zsákmány tól kelsz fel, fiam. Azután elnyújtóz
kodik s úgy fekszik ott, mint egy oroszlán, mint egy nőstényoroszlán. 
Ki ingerelné?" (Ter 49,9) Halála előtt Mózes áldásban részesíti Izrael 
fiait. Dánról ezt mondja: "Dán fiatal oroszlán, mely Básánból iramodik 
ide" (MTörv 33,22). 

A Jelenések könyvében János elragadtatásában királyi széket lát a 
mennyben, melyen ott ül valaki. Ünnepélyes imádatában négy állat is 
részt vesz, amelyek közül "az első élőlény oroszlánhoz hasonlított ... " 
(4,7) A királyi székben ülőnek jobb kezében János hét pecséttel lezárt 
könyvet lát. Sem égen, sem földön azt fölnyitni senki nem tudja. A zo
kogó Jánost a vének egyike vigasztalja: "Ne sírj! Nézd, győzőtt az 
oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja. O majd kinyitja könyvet, feltöri 
hét pecsétjét" (5,5). 
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51. K9vet/(ező o(vosói I(tráéseRJe 1(ere/(es 'l(Jirofy 
ciszterci praeses apát vá1aszoO 

~ Kérdés: Jézus két megállapítása: "Aki nincs ellenetek, veletek van ... " 
(Lk 9,50; Mk 9,40) . - "Aki nincs velem, ellenem van .. . " (Lk 11 ,23; Mt 
12,30). - Általában úgy gondoljuk, hogy a két szélső tábor közt (akik Jé
zussal vannak és akik Jézus ellenségei) igen sok embert magábafogla
ló (közömbös vagy távolról szimpatizáló) tömeg is létezik. Ezt a 
tömeget Jézus a két idézett mondás egyikében a baráti, másikában az 
ellenséges táborba sorolja; vagy úgy beszél, mintha ilyen "közbenső tö
meg" nem lenne. Hogyan értsük Jézus gyakran idézett fenti szavait? 

Válasz: Látszólag ellentmondásos Jézus szava. Lukács, aki 
Szent Jeromos szerint "Krisztus szelíd írnoka", igen művelt or
vos, és nagyon pontosan fogalmaz. Különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy az első esetben csak emberi "veletek-ellenetek" 
kapcsolatról beszél (tehát nem önmagáról, aki isteni személyé
ben az Atya legfelső tekintélyét megjelenítő küldöttje). a máso
dik esetben viszont a "velem-ellenem" szuverén isteni üdvösség! 
döntés elfogadásáról, ami alól Jézus senkit sem mentesít: Te 
magad dönts, velem vagy ellenem?! Tehát elfogadsz-e egyedüli 
Üdvözítódnek vagy !lern? Egyszerűbben szólva Jézus azt is 
mondhatja (és csak O mondhatja, mert Isten): Vagy - vagy?! Ha 
ember teszi fel a kérdést - akár elismeri, akár nem - ugyanúgy 
bűnös, mint a másik ember. 

Az apostolokat, akik már döntöttek Jézus mellett, Jézus a 
saját teste részének vallja. (Vö. Krisztus az egyház teste, ill . az 
egyház Krisztus teste.) Ehhez a Krisztus-testhez tartozik min
den ember, aki üdvösségi döntésével nem utasította el Jézust, 
mint egyedüli Üdvözítőt. ilyen értelemben igaz: Aki nincs ellene
nek, veletek van. 

Mindent összevéve ezt a két egybetartozó "nehéz" szentírási 
helyet csak az értheti helyesen . aki tudomásul veszi Jézus vilá
gosan. meghirdetett messiási. üdvözítő isteni programját. Tudni
illik O ezért jött. h~gy hirdesse "Isten Országát". és ennek 
eredményeként - az O testén. az Egyházon keresztül - "Isten le
gyen minden mindenben" (l Kor 15.28). 
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~ Kérdés: A fügefa megátkozása (Mt 21,18-22 és Mk 11,12-14.20-26) 
I nehezen illik bele Jézusról alkotott képünkbe. Mi a magyarázata? 

Válasz: Márk még Péter szavait is idézi: "Mester, nézd, a fü
gefa, amelyet megátkoztál, elszáradt". A Bibliában a megátkozni 
ige eredeti jelentése: ellökni, eltaszítani, Isten népe közösségé
ből (az Isten Országából) kitaszítottnak nyilvánítani. (Vö. "Le
gyen neked, mint a pogány és a vámos!" Mt 18,17.) A 
szövegösszefüggésből nyilvánvaló, hogy a közvetlenül a fügefá
ról szóló rész előtti templom-megtisztításban szereplő főpapok
ról és írástudókról van szó: ők a terméketlen fügefák, akik 
magatartásukkal önmagukat zárták ki Isten Országából. 

A fügefa a világ teremtése óta az emberi tudás fájának szá
mít. Az ószövetségi rabbinikus hagyomány szerint az Édenkert 
közepén álló "jó és rossz tudás fája" fügefa volt, mint ősszüleink 
próbatételének eszköze. A próbatételi tilalom értelme: az emberi 
(azaz a csupán emberi) tudás nem vezet el az örök életre; ha 
csupán "ebből táplálkoztok", és nem engedelmeskedtek az Isten 
szavának, "meghaltok", nem juttok el az örök életre. - A fügefa 
mint "tudásfa" (tiltott tudásfa) nem az emberi tudás ellen szóló 
bibliai jel, hanem a hit nélküli tudás üdvözítő voltának a taga
dása. Bibliai jelentéstartalma tehát ambivalens, két irányba 
mutató. Egyrészt igazuk volt ősszüleinknek, hogy ez a fa élveze
tes, szép, csábító stb. (Ter 3 ,6) , másrészt halálosan tévedtek ab 
ban, hogy az Istennek való engedelmesség nélkül is "örökké 
élhetnek" - üdvözülhetnek. 

Amikor Natánael a kegyes bibliai hagyomány szerint úgy volt 
a "fügefa alatt", hogy Izrael üdvösségének útját kereste a Szent
írásban, Jézustól a legszebb dícséretet kapja: ..Íme egy igaz izra
elita, akiben nincs semmi álnokság" (Jn 1,47). 

Ne feledjük, hogy Jézus korá-

..t ~ ban még élő volt a hívő izraeliták 
körében a fügefának mint tudás
fának ilyen jelentése. Jézusnak a 

.-». ~ ~ terméketlen fügefával szembeni "-;:1 " o .,..", magatartását így kell tehát érte-
t ~ nünk: A gyümölcstelen fügefa (az 

fiJ- üdvösséget nem termő ember jele) 
örökre átokjellegyen számotokra! 
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(Kis Jeromos) 

Gelley Anna: Hiszek egy családban 
(In memoriam Takács Sándor SJ) 

.!l II. '1latik#ni Zsinatnataz 'Egyfúi.zró{ szóCó áogmatiRg-i I(gnstitúciója az 5. 
fejezet6en ezt írja: w.!lz e9!ffiáz6an mináenRj megfúvást Rg-p az éléts.untségre, az 
aposto{ szava szerint: ».!lz az Isten aRg-rata, M9!f szentetlé9!fetel0 (1 Ttm 4,3)./1 
[Lq39] 

'Ezt megeCózően a 4. jejezet6en a vifdtJiaf.:-taf Rg-pcsofat6an ez á!!: w'J.[agyon ér
tétes a K;j}fön szentség áltaf megszenteft élétáifapot: a fúi.zas és csafáái élét . .!l vi
fágiatapostofságánatez K.jváCó gyal(grCóisl(gfája ... /I [Lq 35] 

.!lz Isten aRg-rata, M9!f az em6er csafáá6an ége lé éléténdJavát. 'MOtfa az Is
ten is, mil(gr MzzántliasonCó em6er létt, csaúiá6a szülétett. X,.isgyermetl(1.nt en
geáeÚrtes gyermeI<J. voft Máriánat, jiatafl(1.nt segítője Józsefnet a názáreti 
ácsmúftefy6en. 

X,.arácsony táján a szol(gttnál nOtfyo66 /Úlngsúfyt Rg-p a Iégfő66 parancs: a sze
retet . .!l szeretet csoááliJa I(1.pes, fiatafmo.s erő a tezünK;§en. Lefiet rosszul jef
liaszná{ni, nem K.jaR!Jázni a léfíetőségeit, léfíet vissszaéfni velé, - mégis e9!feáüC a 
szeretet az, amefy I(1.pes fegyőzni az öröl(g{t nelíé.zségel<J.t, a rossz fiatásoRg-t, Ií;f
sértéseI<J.t . .!l szüfótfiatása mináen más fiatást je{üfmú{. Mégis: nem a szüfótne
vefita 9!fereI<J.iI<J.t, fianem az ottMn figl(gre . .!lz a fégl(gr, amit megteremtene(, 

.!l KJs9!feretmeglépően erős IiJitiRg-i érzétI<J.{ renáefK;g.zi(, .!l csafáá a I<J.resztény 
mt és aposto{l(1.pzés efső isl(gfája . .!l9!fermette!uít a csaúiá6an Rg-pja efső mttan
óráit, a csafáá6an tapasztaga meg X,.risztus meg60csájtó szeretetét, jósátJát . .!l 
KJs9!feret szataáatfan energidvaf I(1.ráez, és ezeI<J.t a I(1.ráéseI<J.t I(gmofyan I<J.{{ 
venni. .!lgyereliJe iáőt I<J.{{ szánni, és tis élétét ÚfJy I<J.{{ irányítani X,.risztus feli, 
fwgy /(9z6en tisztelét6en tartsute9!féniségét, eCfogaájuf(ót ofyannat, aműyen. 

qyal(grCó fiázasot, szüfót, tutfjut, miCyen nelíé.z fefa.áat ez. !J{onnan merltfíeti 
fwzzá az em6er az erőt? '1la{Ú;m, a fúi.zassÓ!J szentségé6őr. 

.!l fúi.zassátJ jek i a vifág jefé azt a IiJisztusi szeretetet, amefy élétét aája övéi

ért, és jeki az e9!fségnetazt a titk#t, amefyet a Sunt!uíromsátJ élété6en fitJye1fíe
tüntmeg: K;j}fön6özőség, és mégis e9!fség . 

.!l I<J.resztény fuízasotszövetséget I(gtnetegymássaf, fw9!f e9!Jmásért és 9!ferme
l<J.il(1.rt aRg-matéfni, és fw9!f ez az élét a IiJisztusi élét lész. 
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Társulatunk életéből 
Közgyűlés - Szeptember 25-én Társulatunk megtartotta ezévi rendes 

közgyűlését. Az ügyvezető elnök részletes beszámolója után a számvizsgálók 
ismertették anyagi helyzetünket. Sor került a Társulat új hivatalos képviselői
nek megválasztására is: a közgyűlés felhatalmazása alapján a továbbiakban 
(az ügyvezető elnök mellett) Rajkai István terjesztő és Vágvölgyi Éva tovább
képzési csoportvezető is rendelkezik hivatalos képviseleti és aláírási joggal. A 
közgyűlés keretében részletes beszámolókat hallhattunk: Rajkai István ismer
tette a könyvszolgálat helyzetét (forgalmaztunk kb. 200 féle kiadványt, több 
mint egymillió forint értékben); Székely István tájékoztatást adott a Társulat 
egyházmegyei koordinátorainak és közponljainak tevékenységéről; VágvöI
gyi Éva beszámolt a Bibliaiskoláról, a továbbképzési csoport lelkes munkájá
ról, és a sikeres bibliaóra-vezetőképzőkről. 

Bibliaiskola, továbbképzés - Bibliaiskolánk »Élő Ige« címmel, válto
zatlan érdeklődés mellett tovább működik (Bibliaközpont, minden hónap első 
hétfőjén 5-kor). A kidolgozott és kipróbált bibliaórák anyagát a Füzetekben 
folyamatosan közöljük. - A Katolikus Bibliaszövetség Középeurópai Munka
csoportja által ez évben is meg tart ották a régió országai számára a bibliaóra
vezetők nemzetközi szemináriumát (ezúttal Szombathelyen). Társulatunk 
részéről négy fő vett részt a szemináriumon. - Bibliaóra-vezetőképzőink 
iránt változatlanul nagy az érdeklődés és igény. Eddig négy vezető képző n kb. 
90-en vettek részt, köztük 14 külföldi (erdélyi, felvidéki) magyar paptestvér 
ill. hitoktató. Karácsony után a kaposvári egyházmegyében lesz vezetőképző, 
1994 első félévében pedig előreláthatólag négy alkalommal, az ország három 
különböző helyén ill. Erdélyben. Ezúton is jelezzük, hogy a tavaszi leányfalui 
yezetőképzőre (Leányfalu, márc. 4-6) még lehet jelentkezni. A résztvevők je
lentkezését legkésőbb január végéig várjuk. 

Új kOOl-dinátoraink - Az új egyházmegyei beosztás következtében 
Váradi Józse/atya, aki eddig egri fő egyházmegyei koordinátorunk volt, a to
vábbiakban a debrecen-nyíregyházi egyházmegyében látja el a koordinátori 
tisztet. Az egrifóegyházmegye új koordinátora SufntóJózse/plébános (Eger, 
Jézus Szíve plébánia); segítői Juhász Imre (Miskolc), Polgári Ferenc (Hernád
vécse) és Urbán Imre (Andornaktálya). - Bicsár László atya, aki korábban 
veszprémi egyházmegyei koordinátorunk volt, a továbbiakban a kaposvári 
egyházmegyében látja el ezt a feladatot. A veszprémi fóegyházmegye új koor
dinátora Tóth Gyula plébános (Ácsteszér) . 
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Egyházmegyei bemutatkozások - Társulati bemutatkozás volt több 
egyházmegyében: Kecskeméten okt. 28-án a környékbeli papság részére, a 
papi rekollekció keretében, Dr. Dankó LászLó érsek úr jeLenLétében az ügyve
zetö elnök tartott előadást a biblikus lelkipásztorkodásról. Szélesebb kör szá
mára társulati bemutatkozás ugyanitt volt november 20-án. Kaposvárott szept. 
30-án, Nagykanizsán okt. 20-án, Csurgón pedig nov. 8-án mutatkozott be 
Társulatunk, mindhárom helyen BaLás BéLa püspök úrnak a bibliaolvasás sze
retetérőL mondott beszédével. Szegeden 1993. szept. 30-án volt bemutatkozás, 
35 érdeklődő résztvevővel, Ábrahám István prépost-kanonok, koordinátorunk 
szervezésében, aki a további rendszeres, színvonalas programo knak is fő 

gondviselője lesz. 
A Biblia napja - Számos helyen kiemelte n ünnepélyes keretek között 

rendezték meg az idei Szentírásvasárnapot. Győrött és Erdligeten kiállítással, 
ünnepi műsorral köszöntötték Isten Szavának ünnepét. 

A katolikus társulások és mozgalmak nov. 6-i találkozóján Társulatunk 
nevében javasoltuk valamennyi egyházközségnek: - a Szentírásvasárnap tel
jesebb megünneplésével is tudatosítsák a Biblia iránti tiszteletet és szeretetet; 
- szorgalmazzák a rendszeres közös szentírásolvasás (bibliakörök) meghono
sítását, megfelelő irányítással; - bibliakör-vezetői képzés, valamint biblikus 
lelkipásztori tapasztalatok megismerése, segédeszközök beszerzése és fel
használása terén vegyék igénybe Társulatunk segítségét. 

Társulatunk keretében megalakult a Magyar Szentfóld Baráti Köre. A 
Baráti Kör várja mindazok jelentkezését, akik tárgyi vagy szóbeLi emLékkel 
gazdagíthatják a Magyar Szentfölddel kapcsolatos gYÜjteményünket. 

Jeromos esték - Februári összejövetelünkön BaLás BéLa püspök úr, Tár
sulatunk elnöke osztotta meg velünk élményeit a magyar püspökök ad limina 
látogatása alkalmából. Legnagyobb élménye a Szentatyával közösen mondott 
szentmise volt, amely felért egy lelkigyakorlattal. Püspökeink imádkoztak ér
tünk a négy fő római székesegyházban. A pápa személyesen is megismerke
dett az újonnan kinevezett püspökökkel. Mindnyájan átérezték, hogy a 
Szentatya vállát 1 milliárd hívő lelkének gondja terheli, és a küldetés a világ 
további 4 milliárd emberéhez. Szó esett arról, hogy magyar egyházunk kulcs
kérdése a megfelelő papi lelkület s az ezt előkészítő szemináriumi nevelés. A 
püspök atya a pápai hivatalokban megértő, önálló cselekvésre bátorító szel
lemmel találkozott. Kérték a magyar püspököket, ne érezzék magukat hát
rányban a szekularizált Nyugattal szemben: nem csak mi tanulhatunk tőlük. 
Püspökeink mindenütt felhívták a figyelmet a határainkon kívül élő magyarok 
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anyanyelvi lelki gondozásának szükségességére. - Bibliaközpontunkban 
emellett igen sok érdekes előadás hangzott el az év folyamán. Februárban 
Rajkai István a lélekvándorlás tanának terjedéséről és veszélyeiről beszélt, 
máriciusban Eisenbarth Krisztina ismertette a bibliodráma műfaját és gyakor
latát. Áprilisban Kerényi Lajos atya a próféták tanúságtételét hozta közel hoz
zánk. Májusban Nobilis Márió tartott előadást (a szekták és a Biblia), 
júniusban Kerekes Károly apát (az angyalokról a Bibliában), októberben 
Rózsa Huba professzor (a júdaizmus kialakulásáról), novemberben pedig 
Szécsi Józse! (hittankönyveink zsidó szemmel). - A Jeromos estékre (Biblia
központ, a hó második szerdáján 18 ó.) a jövő évben is várjuk tagjainkat és az 
érdeklődőket. Előadók: januárban Tariányi Ferenc (bibliai filmvetítés), febru
árban Jelenits István (Jónás könyvéről). - Társulatunk imacsoportja az év 
páros péntekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát Úlrt, hogy Isten áldá
sát kiesdje munkánkhoz. 

Ajándékkönyv-utalvány - Könyvszolgálatunk iránt egyre nagyobb az 
igény és az érdeklődés. Most új lehetőséggel is szolgálunk: Szeretteit, ismerő
seit bárki meglepheti ajándékkönyv utalványunkkal (200-500-1000 Ft), ame
lyet a névértékhez viszonyítva 5%-os kedvezménnyel árusítunk. Az utal
ványokat a Bibliaközpontban lehet beszerezni ill. beváltani . 

Egyházmegyei központ jaink programjai - Pécs [Zárdatemplom hittan
terme, a hónap 3. hétfőjén este 7-kor]. Elöadások: a Pentateuchus könyvei 
(jan. 17), a Deuteronomisztikus történeti mű (febr. 21.), a prófétizmus (márc. 
21.), Izajás, Trito-Izajás (á pr. 18.), Jeremiás, Ezekiel (máj. 16.), Deutero-Iza
jás, messiásvárás (jún. 20.), * * Zsoltárok könyve (szept. 19.), Ezdr-Neh
Krón-Tób-Judit (okt. 17.), üdvösségközvetítök az Ószövetségben (dec. 19.). 
-Szombathely [Ferences templom hittanterme, a hónap utolsó keddjén, 18 ó.] 
- Zalaegerszeg [M. Magdolna plébánia 2. em. hittanterme, a hónap első szer-
dáján, a 18. órai szentmise után] - Kecskemét [Társ-Székesegyház, keresztelő 
kápolna, a hó 2. csütörtökén 19 ó.] - Vác [Kolping Ház, a hó 3. hétfőjén, 19 
ó.] - Érdliget [hittanterem, hétfőn 18 ó.] Biblia és liturgia (sorozat) - Szeged 
[Katolikus Ház, Dugonics tér 12.] bibliaolvasás (a hó 2. csütörtökén 17 ó.), 
előadás, háttérképzés (a hó utolsó csütörtökén 17 ó.) - Győr [Szeminárium, a 
hó 2. keddjén] - Mosonszentjános [Plébánia, a hó 1. keddjén] - Sopron [a hó 
3. keddjén] -Mosonmagyaróvár[Piarista Iskola, a hó 4. keddjén). 
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Ajánlás 

Biblia apostolság 

A Biblia mára elteTjedt minden földrészen és minden 
nép körében. Ahhoz azonban, hogy hatása mélyreható 
legyen, inkulturálódnia kell az egyes népek géniuszá
nak megfelelően. Azok a népek, amelyekre még kevésbé 
hatottak a modern nyugati civilizáció ferdeségei, talán 
jobban meg fogják érteni a Biblia üzenetét, mint azok, 
amelyeket az elvilágiasodás és a mítosztalanítás zsák
utcái érzéketlenné tettek Isten szavának ereje iránt. 

Korunkban szünet nélkül nagy erőfeszítésre van 
szükség - nem csak a tudósok és igehirdetők, hanem 
azok részéről is, akik a Biblia szellemét terjesztik az em
berek között: Minden lehetséges eszközt fel kell hasz
nálniuk - ilyen pedig elég sok van már napjainkban -, 
hogy a Biblia üzenetének egyetemes jelentőségét széles 
körben elismeTjék, és a Szentírás mindenütt kifejthesse 
üdvözítő erejét. 

II. János Pál pápa, 1993. ápr. 23. 
beszéd a Pápai Biblikus Bizottság tagjai 
és a Pápai Biblikus Intézet tanárai előtt 
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Nyilatkozat 

Pápai Biblikus Bizottság 
SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 

Mint arról mitr korábban hM adtunk (jerFiiz 13. 29. o.) a Szentatya 
1993. április 23-án üll/lepi kihall f{atásoll emlékezett meg X III. Leó "Provi
den t isslln us Deus " kezdetű enciflilafjának 100. és X II . Piusz " Divino af 
j lante Spiritu " enciklikájának 50. évfordu lójáról. Ezen a kihallgatásoll 
nyújtotta tit Ratzillger blboros a Pápai Siblikus Bizottság 1993. ápril is IS-él/ 
kelt "A SZe/l f(rás magt)arázata az Egt)házba n " c. dokumelltlllná t. - A közel-
1/J lílIba n hozták nyilvállosságra el/ I/ek szövegét. Az előszóba n Ratzi l/ger bf
boros kifejti, hogt) a Pápai Bibl ikus Bizottság "I/em a Tall ftóhiva tal szerve, 
hane/n (udósokbOl álló tcslti let, akik milld tUGományos, mind egt)Mzi fel el ős
ségf.ikkel hfvő egzegétaként foglalnak állást a szentfrásmagyarifza t lél/yeges 
kérdéseiben, annak is tudatában, hogt) a ttll/ftóhivatal bizaimát élvezik. 

A tovább iakban folyta tásokban közölj tik a Pápa i Biblikus Bizottság ny ilat
koza tának egtJes részreteit Székely l stv/tn fordftásában .. 

A Szentírás fundamentalista értlemezése 

A Biblia fundamentalista értelmezése abból indul ki, hogya Szent
írás - lsten sugalmazott igéje, mely minden tévedéstől mentes - szó 
szerint érvényes és minden részletében szó szerint értelmezendő . A 
"szó szerinti értelmezésen" a közvetlen betű szerinti magyarázatot ér
tik, vagyis olyan értelmezést, amely eleve kizár minden törekvést, 
amely a Bib!iát történelmi fejlődésben értelmezi. A bibliaolvasás ilyen 
módja ellentétben áll a történet-kritikai módszerrel , de a szentírásma
gyarázat minden más tudományos módszerével is. 

A Szentírás fundamentalista értelmezésének gyökerei a ,reformá
ció korára nyúlnak vissza, amikor azért harcoltak, hogy az Irás betű 
szerinti értelméhez hűek maradjanak. A bibliaolvasás e módja a felvi
lágosodás után a protestantizmusban jelent meg a liberális egzegézis 
ellenhatásaként. A "fundamentalista" elnevezést az 1895. évi , New 
York állambeli Niagarában tartott Amerikai Bibliakongresszuson alkot
ták . A konzervatív protestáns egzegéták "öt fundament31 ista pontot" 
határoztak meg. Ezek: a Szentírás szó szerinti tévedhetetlensége, 
Krisztus istensége, a szűzi születés, Jézus helyettesítő engesztelése, 
és a testi feltámadás Krisztus eljövetelekor. Amikor a Biblia fund~men 
talista kezelése más világrészekre is átterjedt, ez Európában, Azsiá
ban, Afrikában és Dél-Amerikában további változatokat szült, amelyek 
egyúttal mind "betű szerinti" módszerek. A huszadik század második 
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Nyilatkozat 

felében a Biblia fundamentalista használata egyre gyakoribbá vált val
lási csoportok, szekták és a katolikusok körében is. 

Bár a fundamentalizmus jogosan ragaszkodik a Biblia isteni sugal
mazottságához, lsten szava tévedésmentességéhez és a többi bibliai 
igazsághoz, amelyet az öt említett alaptétel foglal magába, mégis az a 
mÓd, ahogyan ezeket az igazságokat kifejti , olyan ideológián alapszik, 
amely nem bibliai , bármilyen határozottan is állít ják képviselői ennek 
ellenkezőjét. A szóbanforgó módszer ugyanis a merev tanbeli irányza
tokkai való teljes egyetértést kíván, és a keresztény életre és üdvös
ségre vonatkozó tanítás egyetlen forrásaként a Biblia olyan értelme
zését követeli meg, amely kizár minden kritikus kérdést és kutatást. 

A Szentírás ilyen fundamentalista megközelítésének az az alapve
tő hibája, hogy elutasítja a bibliai kinyilatkoztatás történelmi jellegét és 
így képtelen elfogadni a megtestesülés teljes igazságát. A fundamen
talizmus Istenre nézve botrányosnak tartja az isteni és az emberi kö
zött mutatkozó szoros kapcsolatot. Nem akarja elismerni, hogy lsten 
sugalmazott igéje emberi nyelven fejeződött ki és az isteni sugalmazás 
hatására emberi szerzők írták le, akiknek képességei és adottságai 
korlátozottak voltak. Ezért hajlamos úgy kezelni a bibliai szöveg et, 
mintha azt szavanként a Szentlélek diktálta volna. Nem látja be, hogy 
lsten szavát egy adott nyelven és stílusban fogalmazták meg, amit a 
szöveg keletkezésének kora is meghatároz. Nem fordít figyelmet az 
irodalmi formákra és az emberi gondolkodásmódra, amelyekkel a bib
liai szövegekben találkozunk, holott a szövegek több korszakon át fo
lyó kidolgozás gyümölcsei és magukon viselik egészen eltérő törté
nelmi adottságok nyomait. 

A fundamentalizmus túlhangsúlyozza a tévedhetetlenséget a 
Szentírás szövegeinek részleteiben , főként a történelmi tényekben és 
az ún. tudományos igazságokban. Gyakran tekinti történetinek azt, 
amit sosem gondoltak megtörténtnek. Szerinte ugyanis minden meg
történt, amit a bibliai szövegek múlt időben közölnek vagy elmonda
nak. Alig mérlegeli szimbólikus vagy átvitt értelem lehetőségét. 

A fundamentalizmus gyakran hajlamos figyelmen kívül hagyni a 
szöveg héber, arám vagy görög nyelvének sajátosságaiból eredő 
problémákat. Gyakran mereven ragaszkodik egy meghatározott régi 
vagy új fordításhoz. És nem fogadja el azokat az újraértelmezéseket 
(relecture) sem, amelyek magában a Bibliában előfordulnak. 

Ami az evangéliumokat illeti, itt a fundamentalizmus egyáltalán 
nem számol az evangéliumi hagyomány fejlődésével , sőt naivul felcse-
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Nyilatkozat 

réli a hagyomány végső szöveg ét (amit az evangélisták leírtak) első 
alakjával (a történeti Jézus tetteivel és szavaival) . Ugyanakkor elha
nyagol egy fontos tényezőt: annak szempontjait és módját, hogy ma
guk az első keresztény közösségek miként értelmezték Jézus 
működését és üzenetét. Pedig éppen ez az őskeresztény értelmezés 
tanú~ítja a keresztény hit apostoli eredetét, és közvetlen kifejezője an
nak. Igy a fundamentalizmus elvéti a célt, amelyet az evangélium ere
dendően szolgál. 

A fundamentalizmus hajlamos a szellemi korlátozottságra. így pél
dául valóságos nak tartja a Bibliában található ősi kozmológiát. Ezzel 
kizárja a kultúra és a hit közötti nyitott hangvételű párbeszédet. A fun
damentalizmus egyes bibliai részek kritikátlan értelmezésére támasz
kodva igazolni kíván politikai eszméket és szociális magatartást, 
amelyek előítéletekkel terheltek és nyilvánvaló ellentétben állnak az 
evangélium szellemével , így pid. a faji megkülönböztetést és más ha
sonlókat. 

Végső soron a fundamentalizmus elszakítja a szentírásmagyará
zatot a hagyománytól, mivel a "sola scriptura" elvén alapszik. Ezzel 
szemben a hagyomány, amelyet lsten Lelke vezérel, a hívő közössé
gen belül szervesen fejlődik . a Szentírásból kiindulva. A fundamentaliz
musból hiányzik az a felismerés, hogy az Ujszövetség a keresztény 
egyházban keletkezett, hogya Szel)tírás az egyház Szentírása, hogya 
hagyomány létezése megelőzte az Irások megszövegezését. Ilyen ala
pon a fundamentalizmus gyakran "egyházellenes". Mellékesnek véli a 
hitvallásokat, a dogmákat és a liturgikus életet, amelyek a keresztény 
hagyomány szerves részei. Ugyanez vonatkozik az Egyház tanító sze
repére is. Igy alakul ki az az egyéni értelmezési mÓd, amely képtelen 
felismerni , hogy az egyház egyedül a Biblián alapszik, életét és inspi
rációit egyedül abból meríti. 

A fundamentalista megközelítés ugyanakkor veszélyes is, mert mi
közben olyan személyeket vonz magához, akik életük problémáira bib
liai választ keresnek, ezeket megtévesztheti, mivel jámbor, de kétes 
értékű válaszokat kínál, ahelyett, hogy megmondaná nekik: a Biblia 
nem tartalmaz okvetlenül azonnali és közvetlen, kész választ vala
mennyi ilyen problémára. A fundamentalizmus - be nem va II otta n -
valójában az önálló gondolkodás feladására ösztönöz. Csalóka bizton
ságot nyújt, mert észrevétlenül felcseréli a Biblia üzenetének emberi 
korlátait az ezek mögött rejlő isteni tartalmakkal. (FolylaJjuk). 
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CSENDES PERCEK 

Péter kiment és keserves sírás
rafakadt (Lk 22,62). Kérdezzük meg 
Pétert, mi világosodott meg számára 
ebben a pillanatban, és Jézusra pil
lantva miért nyílt meg a szeme, mi
kén t látta meg valódi helyzetét. 
Bizonyára arra gondolt: Ő értem halt 
meg, egy gyáva féregért. A helyzet tel
jesen világos: Én, ki tudja, mi akar
tam lenni, Ő pedig most értem hal 
meg, értem nyomorult emberért, aki 
megtévedtem, úgy, hogy már azt sem 
tudtam, ki vagyok. Uram, Te legyőztél 

Csendes percek 

engem: jóságosabb vagy nálam. Azt hittem, hogy képes vagyok 
valamit tenni érted, de a Te jóságod erősebb volt nálam. 

Értem hal meg, egy emberért, akiért én szégyell em magam . 
Péter szeméről lehullott a hályog; belátta: mindeddig vonako
dott egészen megengedni, hogy Jézus szeresse. 

Milyen nehéz is megengedni, hogy valaki szeressen bennün
ket! Mindig azt szeretnénk, ha nem lennénk hálára kötelezve. 
Péter azonban megtanulja, hogy egészen adósnak kell éreznie 
magát. Isten jön felém és szeretetből megment . 

Most érti meg Péter, hogy Jézus érte hal meg, és neki ezt a 
szeretetet, bármennyire hihetetlen is, el kell fogadnia. 

Krisztus föltámadt! Valóban a tudatában vagyunk annak, 
hogy Krisztus feltámadt? 

Ha nem merjük Isten szavára hallgatva életünket latbavet
ni, akkor még nem egész meggyőződéssel hisszük, hogy Krisz
tus feltámadt, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Akkor 
így imádkozhatunk: Hiszek Uram, segíts hitetlenségemen! (Mk 
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Csendes percek 

9,24) Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek és 
hinni akarok benned; kérlek, növeld a hitemet! 

Aki valóban hiszi, hogy Krisztus feltámadt, az rábizza az 
életét ... Az ilyen hit az élet teljességéből fakad; életrekeltője a 
Szentlélek kegyelme, aki segít bennünket, hogy szeretettel bele
kapaszkodjunk abba az igazságba, amely áthatja az egész min
denséget és mindennek értelmet ad: a feltámadásba! A Lélek 
ösztönzésére kiáltjuk: Krisztus valóban feltámadt! Ő mondatja 
velünk Istent teljes joggal Atyánknak. Ő segít minket, hogy az 
életet a feltámadás fényében értsük meg. 

Ez a Lélek a Feltámadott értékes ajándéka. Őt fogadjuk ma
gunkba a keresztségben, az Eucharisztiában és a bérmálásban, 
ha hittel valljuk az egész egyházzal együtt: Krisztus valóban fel-
támadt! Carlo Maria Martini bíboros 

Sokat tanulhatunk a virágoktól. .. 
A kert virágai sokfélék, sokszín űek, 
különféle életprogrammal felruházot
tak. .. És mégis minden egyes virág az 
élet teljességéről beszél... Nem külö
nös, hogy az ember, aki a teremtés ko

ronaja, keresi önazonosságát a világban, egy 
szál virág azonban következetesen beteljesíti 
azt? ... Ők figyelmeztetnek bennünket: mindenki 
része a mindenségnek, és a maga helyén tökéle
tesség, de csak a maga helyén ... Mennyivel más 
lenne az élet, ha minden reggel minden ember 
elmondaná, mielőtt kilép a ház kapuján: Isten 
engem a mai napon erre a helyre rendelt, ... 
hogy megfeleljek azoknak a feladatoknak, ame
lyeket más emberek által rám bízott... Ahogy a 

virág önmagából a legszebbet adja, Isten felé fordulva mi is 
azon dolgozzunk, hogy önmagunkból is a legszebbet adjuk! 

(Széll Hajnalka) 
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Írásmagyarázat 

Rudolf Schnackenburg 

A FÖLTÁMADT JÉZUS ÉS SIMON PÉTER 
A Jn 21,15-19 magyarázatának néhány érdekes kérdésel 

János evangéliumában a föltámadt Jézus megjelenéseihez szoro
san kapcsolódik egy beszélgetés, amely Jézus és Péter között zajlik. A 
szakasz csupán laza szálakkal illeszkedik a megjelenés-történethez. A 
hagyománytörténeti kutatások is azt igazolják, hogy eredetileg függet
len volt ettől2. 

Nem kétséges, az elbeszélés hátterében az a szándék húzódik meg, 
hogy Jézus Péternek a háromszori tagadás után visszaadja a becsü
letét. Szükségesnek látszik azonban, hogy ezt a legtöbb szent
írásmagyarázó által képviselt gondolatot kissé pontosítsuk. Itt ugyanis 
nem csak arról van szó, hogy Péter újra kimutassa Jézus iránti hűségét 
és szeretetét. E szentírási rész Péter apostol életének két fontos mozza
natát is tartalmazza: Jézus megbízza őt a főpásztori szolgálattal és újra 
megjövendöli Péter halálát: a vértanúságban is követni fogja Jézust. A 
föltámadt Jézus teljesen szabadon, szerető jóságánál fogva felelős
ségteljes feladattal bízza meg tanítványát: azt, aki gyönge emberként 
megtagadta őt. Megerősíti az apostol halálával kapcsolatban már ko
rábban elmondottakat an 13,36), de itt már mint kitüntetést említi ezt: 
a tanítvány, aki megszabadult minden büszkeségtől és önfejűségtől, 
követheti őt. A föltámadt Üdvözítő nem csak Péter becsületét adja 
vissza, hanem más emberré is teszi őt, felelős hivatalában megerősíti 
és buzdílja, hogy legyen a követője . János 21. fejezetének ez a része 
már új távlatokat nyit, melyeket Húsvét hozott magával. 

Ilyen alapokon kell értenünk és értelmeznünk Jézus és Simon Pé
ter beszélgetését, és azokat a kérdéseket is, amelyekben még nem egy
séges a biblia tudomány. Miért így szólítja meg Jézus Simon Pétert (a 
kettős megnevezés János evangéliumában gyakori): "Simon, a Jánosé 

1 A következőkben a szerző . .Da s J ohannesevangelium " IHThK zum NT IV/ 3 . 
He rde r . 1986.1 c. könyvéből a 429-438 oldalakr611déz ünk kivonatosan . 

2 I. m . 406-417. o. 
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[ti. a fia]"? Régebbi hagyomány átvétele 
valószínűleg kizárható, mivel egyedül a 
János-evangéliumban (és a Héberek evan
géliuma 9-ben) történik utalás Péter apjá
ra. Hasonló megszólítás található a Jn 
l,42-ben is, azzal a különbséggel, hogy ott 
a görög eredeti szövegben a "fia" Oános 
fia) szó szerepel, amíg itt a birtokos szer
kezet fejezi ki az apa-fiú viszonyt. Az 
evangélium elején On 1,42) is elhangzik, 
hogy Jézus Simonnak új nevet ad: Kéfa, 
Péter [Szikla]. A figyelmes olvasó számára 
rögtön feltűnik, hogy míg az evangélium elején a tanítvány kiemelke
dő feladatát az evangélista a melléknévből vezeti le, addig az evangéli
um végén a feltámadt Üdvözítő bizalma miatt kapja Simon a Péter 
nevet, anélkül, hogy utalás történne a név szimbolikájára (szikla). 
Emögött téves lenne Jézusnak bizonyos tartózkodását sejteni Péterrel 
szemben, mint ahogyan azt néhány protestáns egzegétánállátjuk3

. 

Nem egészen meggyőző erejűek azok a magyarázatok sem, ame
lyek a görög "agapán [szeretni]" és a "filein [kedvelni)" igék jelen
tésbeli különbségéből indulnak ki4

. Miért használja Jézus az első két 
kérdésében az "agapán" igét, míg a harmadikban a "filein" -t? Péter 
minden alkalommal a "filein" igével válaszol, és megkapja a juhok, 
azaz Jézus juhai legeltetésének feladatát. Amikor János evangéliuma 
Jézusnak Lázár iránt érzett baráti szeretetéről beszél, akkor is a "filein" 
igét használja, ami megfelel a "szeretni" ige tágabb jelentésének, és így 
ez a szó Péter ajkán is inkább az érzelmi szeretetet jelölné. Az evangéli
um a tanítványok Jézus iránti szeretetének kifejezésére ugyanakkor 
mindkét igét használja: a 14. fejezetben többször is az "agapán" igét, 
míg a 16,27-ben a "filein"-t, anélkül, hogy különbséget tenne a kétfajta 
szeretet között. Úgy látszik, - és ebben a legtöbb kommentár megegye-
3 v.ö. l.m . 432 . o. 55 . m egjegyzés 
4 A magyar forditásban nem érzékelhető a ké t különböző jelentésárnyala tú 

Ige használata. J ézus a jellegzetesen krisztusi szinezetű szeretetről kérdez 
(aga pá nJ. mig Péter az ál talánosabb értelmű . fő leg az é rzelmi szeretet 
kifejezés ére használt (flle ln) Igéve l válaszol. Néhány protestáns szerző ezt 
úgy magyarázza. hogy Pé te r ne m ké pes . va gy nem egészen ére tt a Krisztus 
által bemuta tott és megköve te lt s ze retetre (a Ford . megj .). 
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zik - a két ige közötti különbség János 
evangéliumában nincs még egymástól el
különülve, ezért azt sem lehet pontosan 
megállapítani, hogy miben tér el a Jézus ál
tal megkívánt és a Péter által megvallott 
szeretet. Jézus kérdéseiből minőségi foko
zatot kiolvasni tehát mesterkélt, hiszen az 
evangélista mindkét igét egyaránt használ
ja ugyanannak a fogalomnak (szeretetnek) 
a jelölésére. 

Érdekes kérdés továbbá az is, vajon 
van-e Jézus háromszori megbízásának 
azonkívül is mondandója, hogy kétség kí
vül Péter háromszori tagadására utal visz
sza. Van olyan magyarázat, amely ebben keleti jogi formát látS, de a 
körülmények és a szövegösszefüggés inkább e magyarázat ellen szól
nak. Más megközelítés szerint a szigorú formákat betartó, ugyanakkor 
művészien megalkotott hármas tagolódás liturgikus formára megy 
vissza6 Nem valószínű azonban, hogy szentelés közben valakinek fel
tették volna az Üdvözítő Péterhez intézett kérdéseit. Sokkal valószí
nűbb, hogy egyszeri, személyesen Péterhez intézett, Húsvét utáni 
elbeszéléssel van dolgunk, amely mind felépítésében, mind stílusában 
jól átgondolt szerkezetet mutat. Csupán annyit mondhatunk el a meg
bízás szavainak háromszori ismétlésérő\, hogy abban megerősítést, az 
elhangzottak komolyságának aláhúzását találhat juk. 

De vajon ,mit jelent ez a Péternek szóló megbízatás: Jézus báránya
it legeltetni? Es mi a mondanivalója János evangéliumának egészében? 
Első pillantásra látszik, hogy itt olyan megbízatásárói van szó, amely 
által Péter részesedik az Atyától jézusnak adott küldetésbő\, ti . hogya 
hívek nyájához tartozó embereket megőrizze és vezesse (vö. 6,37-40; 
10,27-30; 17,6.12). A hívők nyájának képe végighúzódik az evangéli
umban: az Atya jézust, az ő egyszülött Fiát bízta meg azzal, hogy bá
rányait, melyek éppúgy jézuséi, mint az övéi (vö. 10,3k; 14; 17,9k), 
legeltesse. Anélkü\, hogy e küldetésről, hatalomróllemondana, jézus 

5 P. Gaech ter . Petrus und seine Zeit (Innsbru ck. 1958) II-30. Q. 

6 G . Stáhl1n . ThWb IX. 132 . 194. megj. 
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most, amikor visszatér az Atyához, megbízza Pétert, hogy e felelős
ségteljes gondoskodásból vegye ki a részét. Éppen azért, hogy Jézus az 
övéit, az embereket megőrizhesse, átadja a pásztor feladatát Péternek. 
Ez az Atyától kiinduló megbízatás és a benne foglalt hatalom jellemzi 
Péter szolgálatát, mint hivatalt, Krisztushoz való viszonyában pedig 
Péter Jézus földi helyettese, hogy Péter apostol lelki és pásztori szolgá
latának csak e két jellemző vonását említsük, amelyek megkülönbözte
tik hivatalát a pusztán emberi hivatalokétól. 

Péter aposto! megbízatását az őskeresztény hivatal-felfogás hori
zonlján keresztül kell szemlélnünk. Nem véletlen, hogya pásztor képe 
más iratokban is előfordul (Ef 4,11; Csel 20,28; 1 Pét 5,2-4): ezek a kö
zösség vezetőit "pásztorok" -nak nevezik, akik hivatalukat "lsten egy
házá" -ban (Csel 20,28), "Isten rájuk bízott nyája" körében gyakorolják, 
felelősséggel a "fő-pásztor", Jézus Krisztus iránt, aki egyházát rajtuk 
keresztül vezeti és védi. A figyelem már ezekben az iratokban is az 
összes hívő közösség felé fordul, az egyház egésze felé, ahol a hivatal
viselők szolgálatukat az egyes közösségek érdekében végzik. Az azon
ban csak a Jn 21,15-17-ben fordul elő, hogy Péter egyszemélyben kap 
pásztori megbízást Jézus bárányai, juhai körében. E téren tehát kiemeIt 
hely illeti meg őt, amit a Mt 16,18k versek is hangsúlyoznak. Mivel 
Máté szövege külön hagyományanyagra vezethető vissza, amely a 
mátéi közösségből származhat és szír területre utal, különleges jelentő
sége van annak, hogy a jánosi közösség hasonló hagyományt őrzött 
meg. Hogy mindebben szerepe volt-e a földrajzi közelségnek is, ma 
már nehezen állapítható meg. 

Témánkon túlmutatna, ha itt a péteri primátus, ill. a péteri szolgá
lat folytatásának, a pápaságnak kérdéskörét is tárgyalnánk, amely az 
egyház történelme során sokféle vita forrása, a mai ökumenikus párbe
szédben pedig újra vitatott téma lett. A szentírásmagyarázat itt abban 
segíthet, hogy óva int elsietett következtetések levonásától. A szöveg 
alapján nehezen bizonyítható az a nézet, amelyet néhány apostoli atya 
és számos katolikus teológus képvisel szentírásmagyarázataiban: Péter 
a Jn 21,15-17-ben nemcsak a hívők, hanem a többi apostol felett is 
pásztori hatalmat kap, mivel a szöveg különbséget tesz "bárányok" és 
"juhok" között. Protestáns részről viszont egyre többen elismerik, 
hogy Péter szolgálata valóban teljes hatalmat jelent. 
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Anton Kalkbrenner 

JEREMIÁS PRÓFÉTA 
SZIMBOLIKUS NYELVEZETE 

Az Ószövetségi próféta, mint Isten szócsöve 

Írásmagyarázat 

Az Ószövetség éppúgy, mint az Újszövetség, a liturgia, vagy a 
képzőművészet, használja a szimbólumok nyelvezetét. Az Ószövetsé
gibői mindnyájan jól ismerünk néhány szimbólumot: a szombatot 
vagy a körülmetélés sok más templomi jelkép (a manna, a frigyláda, az 
Úrnak kitett kenyerek, a hétágú gyertyatartó vagy korábban a rézki
gyó stb .) mellett. Nem ezekről akarunk beszélni, és nem is arról, amit e 
tárgyak kifejeznek, hanem a próféták szimbolikus nyelvezetéről. 

A próféta és a történeti háttér 
Amikor elkezdjük olvasni a Jer 1,1-3 szakaszt, rögtön föltűnik, 

hogy Jeremiás meghívását történelmi keretbe ágyazza, amit nem lehet 
figyelmen kivül hagyni. A Közel-Kelet nagyhatalmainak politikája 
meghatározza Juda kicsiny királyságának sorsát: egyiptomiak, asszí
rok és babi lonia i ak katonai erővel vonulnak föl az ún. "termékeny fél
hold" területén. 

Jeremiás Kr. e. 650 körül Anatótban Oeruzsálemtől 7 km-re észak
ra) látja meg a napvilágot. Benjamin törzséhez tart~~ik, oda, ahová ko
rábban Saul király vagy később Pál apostol. Osi papi családból 
származik, amelyet talán korábban Jeruzsálemből üldöztek el. Meghí
vását Jozija király (Kr. e. 640-609) uralkodásának 13. esztendejében, 
vagyis Kr. e. 628-ban kapja, olyan király alatt, akit a próféta is nagyra 
tart. Küldetése Kr. e. 586-ban ér véget Cidkija uralkodásának 11. évé
ben (vö. Jer 1,1-3) az egyiptomi száműzetéssel, ahol nyoma vész a siva
tag homokjában. 

A kb. 60-65 éves próféta több, mint 40 évig áll Isten szolgálatában, 
mint Isten szócsöve: beszél, cselekszik és jeleket visz végbe. 

Döntő események Júdában 
Nemcsak nagyhatalmi erők okozták a közel-keleti változást, ha

nem restaurációs törekvések is vezettek az állam és a vallás megújulá-
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sához. Jeremiás életében a Második Törvénykönyv megtalálása (Kr. e. 
622) döntő esemény volt Józija király uralkodása alatt. A királya Tör
vénykönyvből vezeti le követeléseit és érdekei t: egy az Isten OHWH) -
egy a szentély Oeruzsálemben) és egy az ország (észak és dél- Izrael és 
Júda - újra egyesül). Dávid királyon túl a figyelem ismét Mózesre irá
nyul, aki a Törvénykönyv tekintélyének alapja. 

Jeruzsálem ostroma és eleste 

Babilon előnyomulása 

Az asszírok uralma alóli felszabadulással, amely a kultikus szim
bólumokban is jelen volt, lépésrőllépésre megvalósul a templom és az 
áldozatbem u tatás reformja. A jeruzsálemi templom központi szen
téllyé válik, törvényes módon itt ünneplik meg a húsvétot. Egészen Jé
zus idejéig Jozija reformja alapozza meg a Jeruzsálembe zarándoklás 
szokását (más szentélyek jelentősége háttérbe szorul, esetenként le is 
rombolják azokat). Joziját halála után (609) a babiloni fogság idejéig 
(586) négy király követi a trónon, akik inkább ismertek arról, hogy ki
felé szerencsétlen taktikával keresnek szövetségest, minthogy a belső 
megerősödés t vagy a vallásos megújulást folytatnák. Jeremiás szem
ben áll velük, annak ellenére, hogy egyes királyok az éj leple alatt kere
sik a kapcsolatot vele és tőle kérnek tanácsot. Éppen ezért e negyed 
század alatt (609-586) nő meg Jeremiás prófétai feladata és egyre job
ban világossá válik, hogy lsten megbízásából a királyt és a népet kell 
figyelmeztetnie, intenie . Mindazt, amit megért és amit mondania, köz
vetítenie kell, köznapi módon, mindennapi jelek használatával fejez ki . 
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Jelképes cselekedetek a prófétai gyakorlatban 
Jeremiás szimbolikus nyelvezetének megértéséhez most hagyjuk 

figyelmen kívül a lexikonokban található meghatározásokat, amelyek
kel a szimbólum szót magyarázzák és menjünk le egészen a szó gyö
keréig: szimbólum szavunk a görög "szümballein" igéből származik. 
Eredeti jelentése: összevetni, egymás mellé tenni. Két, egymáshoz illő 
dologról van tehát itt szó, mely együtt új egészet alkot (pl. a kettétört 
pénzdarab összeillesztve) . Az ókorban sokszor cserepet törtek ketté, 
hogy i smertetőjel legyen - ez az összetartozás egyik szimbóluma volt. 

Mi köze van e két tárgynak a próféta (és más próféták) szimboli
kus nyelvezetéhez? A Biblia prófétái az Isten szószólói és szócsövei. 
Mondandójukat megerősítik, kiegészítik, kísérik és alátámaszt ják a 
cselekedetek (arckifejezések, mozdulatok, taglejtések) . A szó és a tett 
együttese alkotják a próféták szimbolikus nyelvezetét. Így lesz egészen 
érthető és közvetlen az üzenet az érintettek számára. Nemcsak hallhat
ják az üzenetet, de a próféta nyilvános fellépése révén látják az arcjáté
kot és a gesztusokat is. A hetvenes évek egy amerikai felmérése szerint 
az emberi érintkezés és közlés, a kommunikáció 50 százalékban a test 
és az arc "beszédén" keresztül történik. De térjünk vissza Jeremiáshoz 
(!öbb mint 2500 évet). Álljon itt néh~ny példa prófétatársai életéből: 
Ozeás parázna nőt vesz el feleségül (Oz 1,2-9). Az olvasó számára az 
asszony hűtlensége a választott nép Istennel szembeni hűtlenségét 
szimbolizálja. Az egyik legősibb szimbolikus cselekedet az Ószövet
ségben Illés próféta nevéhez fűződik (1 Kir 11,29-31), amikor is Illés 
egy új kabátot tizenkét részre szabdal. Az érintetlen kabát itt a hatalom 
egységét szimbolizálja, szétdarabolása pedig ennek megosztását. A tel
jességet a szimbolikus szent szám, a tizenkettes fejezi ki . A tizenkét 
rész egész Izraelt jelenti. Ezekie/levágja a szakállát és a hí}ját (Ez 5,1-4), 
majd nyilvánosan megsemmisíti és elégeti - mintegy sziri\l:rolizálva ez
zel Jeruzsálem megsemmisülését. Az Oszövetségben még 30 hasonló 
szimbolikus cselekedetet találhatunk, de közülük minket csupán Jere
miás négy tette érdekel. Rajtuk keresztül szeretnénk megérteni a Biblia 
szimbolikus nyelvezetének lényegét. 

1. Jeremiás szándékosan távol marad a nagy ünnepekról és kerü
li a nyilvánosságot Ger 16,1-13). Jeremiás nem házasodik meg, lemond 
az apaságról és nem vesz részt a gyászünnepségeken és más ünnepe-
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ken sem. Ez a lemondás szimbolikus: a nép fölött kimondott ítélet sza
vát cselekedeteivel erősíti meg. E jeremiási magatartásból elhamarko
dott lenne a cölibátus követelményét levonni, például így: "Mivel kész 
volt lemondani a házasságról, szabaddá lett a Il)agasabb hívások meg
hallására. Cselekedjünk hát mi is hasonlóan!" Epp fordított a helyzet: 
nem azért prédikálhat, mert a cölibátus mellett döntött, hanem mert az 
ítéletről prédikált, ezért vállalja a cölibátust, mint jelképes. Ózeás há
zassága sem kötelez a házaséletre. Sokkal inkább igaz az, hogy apasá
ga és hűsége megerősíti prófétai üzenetét. 

Most térjünk vissza Jeremiáshoz: a keleti férfi utód nélkül jövőtlen, 
élő halott. Magábazárkózása így lesz jellé, amely sokkolja kortársait. 
Hogyan lehet gyermek nélkül tovább élni? Hogyan hiányozhatnak az 
ember életéből a legalapvetőbb ünnepi szertartások (születés, házas
ságkötés, temetés)? Ezek még a kívülállók számára is az utolsó vallási 
fogodzópontok - mondanánk ma. Talán a próféta azt hiszi, hogy az Is
ten kivonult az élet ezen területeiről? 

Jeremiás visszavonul a közösségi életből, de miért? Talán nincs he
lye Istennek népe életében? Az ünnepekkel vajon csak általja magát az 
ember, a változás és a megtérés pótlékai lettek? 

2. Az összetört korsó (Jer 19,1-20,6). A korsó a keleti ember szá
mára mindennapos eszköz. Nélküle nem jutna az életet jelentő vízhez, 
nem tárolhatná otthonában. Az összetört korsónak éppen ezért mély 
és sokatmondó jelentése van. És az sem mindegy, hogy hol és mikor 
történik mindez: a Hinnom völgyében, ahol Áház és Manassze király 
gyermekeket áldozott fel Molok istenségnek, s amelyet Jozija király 
szemétlerakóhellyé változtatott, és ahol így körös-körül szemét bűzlik. 

Mágikus elképzelések jutnak eszünkbe: Babilonban vázákat törtek 
szét, hogya gonosz ellen védekezzenek. Jeremiás talán Jeruzsálemet 
akarja megvédeni a bajtól? A cserépdarabok szerencsét hoznak! Nem! 
A korsó széttörése a prófé ta üzenetében szerencsétlenséget jelöl. A 
korsóval történtek az egyes ember sorsát szimbolizálják (a korsónak a 
mi nyelvünkben is nyaka és hasa van! Mennyire antropomorf játéka ez 
nyelvünknek) . Jeruzsálem pedig törmelék és hulladékhalom lesz, mint 
Hinnom-völgy. Jeremiás cselekedete csak aláhú,zza és látható jellel erő
síti a szavakban megfogalmazott fenyegetést. Igy az üzenet ijesztően 
érthető lesz. 
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3. Jeremiás az igával (27,1-28,17). A keleti ember számára az iga 
éppúgy hozzátartozik a mindennapi élethez, mint a korsó. Ha valaki 
igát vesz nyakába, az az igavonó állathoz teszi hasonlóvá magát -
mintegy kényszerzubbonyt ölt. Az iga mindenképpen kötöttséget, 
szolgaságot jelent. Jeremiás inti a népet, óvakodniuk kell az ellenséges 
Babilontól, és mondandóját képszeruvé teszi. Ám a hamis próféta, Ha
nanja vigasztal ott, ahol vigasztalásnak nem lenne helye. 

Töténelmileg nézve Jeruzsálem bízik Egyiptom segítségében, 
amely elmarad. Így lesz a Hananja által széttört faiga vasigává. A 
szimbolikus cselekedet azt sugallja, a babiloni szolgaság keményebb 
lesz, mint gondolták. Vajon Isten nem szereti a népét? Vagy pedagó
giailag van szükség az igára, hogya nép gonosz tetteiből, keményszí
vűségéből és az idegen istenek imádatából visszataláljon az Istenhez? 

Jeremiás ismét közérthető jellel teszi hangsúlyosabbá intő szavait. 
4. Jeremiás szántóföldet vásárol (32,6-15). A próféta akkor vásá

rol földet, amikor Jeruzsálem egy rövid időre fellélegezhet. Reményke
dik még az egyiptomiak jövetelében, a babiloniaiak pedig egy időre 
felhagynak a város ostromával. Jeremiás a király börtönének foglya, 
mégis megveszi nagybátyjának a földjét. Azt gondolnánk, a próféta 
már nem tudja fölmémi teljes egészében a valóságot, vagy hogy vége a 
babiloni fenyegetésnek. Sokkal valószínűbb azonban a szövegössze
függés alapján (30-33. fejezet az ún. "Vigasztalások könyve"), hogya 
vásárlás pozitív jel, amely Isten töretlen hűségét és szeretetét hivatott 
bemutatni népe iránt. Amikor ezt a próféta meghirdeti, beszédét haté
kony tettel is igazolja: akkor is van kiút, amikor körülöttünk minden 
összeomlani látszik, mert Isten hűséges hozzánk. A próféta nemcsak 
szóbeli hirdetője a kinyilatkoztatásnak, hanem éli és jel szerűen (a hall
gatóság számára érthetően) át is éli annak tartaImát. 

Itt van az a pont, ahol Jeremiás kapcsolódik az Újszövetség Prófé
tájához és isteni Küldöttéhez, a názáreti Jézushoz. Ö az ige hordozója 
volt, ső t azt kimondta és élte. Szava tetté vált. Amikor a szó és a csele
kedet találkozik, akkor beszélünk szimbólumról. Az útmenti jelzőtábla 
szokásos jel - utal valamire, de még nem szimbólum. Az igehirdető, 
aki csak beszél, olyan mint egy jelzőtábla. Éppen ez az, amit nem lehet 
Jeremiásról elmondani . A szó és a t7tt igen érdekes egységet alkot éle
tében . Ez teszi olyan érdekessé az Ujszövetség szempontjából, ez hoz-
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za olyan közel a názáreti Prófétához és annak sorsához, és ez az, ami 
miatt biztos helye van mind az iskolai, mind a felnőtt katekézisben. Je
remiás és Jézus leleplezik hamis anyagi és történelmi reményeinket. 
Mert egyikőjüket sem lehet csupán szótilalommal elhallgattatni. Sza
vukat és tettüket együtt kell kiirtanunk. Még akkor sem biztos, hogy 
sikerül. Megölni megölhetjük őket, de legyőznünk nem sikerül. 

Jeremiást, aki óva intett a megbízhatatlan egyiptomiaktól, Egyip
tomba száműzik. Visszautasítja az ajánlatot, hogy mint szabad ember 
Babilonba menjen és élvezze élete utolsó esztendeiben a jól megérde
melt pihenést. A sors iróniája, vagy Isten rendelése? Ki tudja felfogni, 
hogy Isten akkor áll hozzánk a legközelebb, ha ellenségeink között va
gyunk? Vajon nem hasonlót élt át a názáreti Jézus és nyomában a zsi
dó és keresztény mártírok? A szó és a szenvedés a vallásos szimbó
lumrendszer külső formája lett. 

Foglaljuk össze a prófétai jelképes cselekedetek lényeges vonását: 
- a jeleket nyilvánosság előtt mutatják be (tanúk előtt, a nép előtt); 
- egyszerűségük miatt mindenki sZlimára jól érthetők (mint felszólítások is); 
- ellenszegülést váltanak ki (ellenkezést vagy üldözést); 
- eszközük mindennap használt tárgy vag1j szoJ..-uányos esemény (korsó, iga, 

ünnep, öröklés), amelyet kapcsolatba hoznak a kinyilatkoztatás tárg1jával; 
- a szimbólumokat a történeti háttér segítségével kell értelmezni (jeruzsálem 

pusztulása minteg1j összehasonlítási alapul szolgál). 
Azt gondolhatná valaki: Ezek a szimbólumok egyértelműek vol

tak, de ha ma szükség van rájuk, nem lehetséges egyszerű lemásolá
suk, hiszen minden kornak megvannak a maga sajátos szimbólumai. 
Minden kor megteremti új jelképeit. Századunkból két szemléletes pél
dát szeretnék említeni : az atomerőművek ellenzői tüntetésükkor ko
porsókat és halálfejeket visznek magukkal, a vérszomjas vezető politi
kusokat pedig véres vattával dobálják meg. 

Az említett két példa éppoly kevésbé alkalmas a hittanórán a 
szemléltetésre, mint a régi, ma már érthetetlen jelképek. Csupán meg
világítják a dolgot, és fel szabadít ják a képzeletet. Éppen a kreativitás, 
az ember szükségeire való odafigyelés, az idők jeleinek és a Szentírás 
mondanivalójá nak megértése hoz létre új, érthető és találó nyelvezetet. 

Ki befogadóképesebb, mint a tanulni vágyó ifjúság? A vallásos jel
beszédet hol lehetne jobban megtanulni, mint a hitoktatásban, a kate
kézisben? 
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Xeravits Géza 

"ÚGY TANÍTOTT, 
MINT AKINEK HATALMA VAN ... " 
(Megjegyzések Mk l,22p egzegéziséhez) 

Jelen rövid cikkünk célja felhívni a figyelmet a Szen tírásban 
egy olyan részletre, amelyet a templomi igehirdetés során rend
szerint túlságosan leegyszerűsítve magyaráznak, veszélyeztetve 
ezzel a tulajdonképpeni mondanivaló megértését. A problémás 
hely: Mk 1,22. Megtalá1ható a párhuzamos helyeken is: Máténál 
(7,22) a hegyi beszéd záróformulájaként, és Lukács is világosan 
utal rá (4,32). Cikkünkben Márk szövegét vesszük alapul, pusz
tán rögzítésének időbeli sorrendjét szem előtt tartva. 

A vers szövege a következő: "kai exepléssonto epi té eIi
dakhé autú, én gar elidaskón autús hós ex:úsian ekhón kai 
úkh'hós hoi grammateis" . A 22b. v. fordítása az UKB-ban [új 
katolikus bibliaforclítás]: ..... mert úgy tanított, mint akinek ha
talma van, nem úgy, mint az írástudók." 

A kérdés: Mit állít elénk ez a mondat? Két lehetséges válasz 
van. Az egyik szerint ez a kijelentés, amint megannyi prédikáció 
is sugallja, nem több összehasonlitásnál. Ezen értelmezés óriási 
veszélye, hogy Jézus úgy jelenik meg általa, mint egy a számta
lan rabbi, törvénymagyarázó, tanító, egyszóval írástudó közül. 
Kétségtelen, hogy Jézus látszólag valóban hasonlított azokra a 
vándortanítókra, akik abban az időben járták Palesztína vidéke
it. Erre az azonosításra azonban ez az epizód nem ad lehetősé
get, lévén az eredeti szövegben szereplő »grammateus« elnevezés 
a tanítók hivatalosan intézményesült csoportját jelöli, akikkel 
Jézus szembenállása az ősegyház számára annyira kiélezett, 
hogy egy ilyen megjegyzés leírását indokolja. Amennyiben ez a 
szembenállás valós, annyiban igazuk van azoknak, akik ezen a 
szinten magyarázzák e szövege t. Végülis formailag nem mással 
állunk szemben, mint egy, az Ószövetségből már jól ismert, an-
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titetikus parallelizmussal, azaz olyan 
gondolatpárhuzammal, amely úgy fejt 
ki hatást, hogy két eleme egymással el
lentétes valóságot fejez ki. Elgondolá
sunk azonban azon alapul, hogy a 
mondanivaló itt lényegesen több pusz
ta összehasonlításnál, és a paralleliz
mus feladata olyan dologra felhívni a \ 
figyelmet, amely az evangéliumnak el- '. 11 ~ 
engedhetetlen ül fontos eleme. \, 1 '\& 

A második, általunk kínált megol- ; \ I {I' 

dást a fogalmi elemzés szintjén közelíthetjük meg. Itt ugyanis, 
véleményünk szerint, az ősegyház kifejezetten Jézus isteni mi
voltát hirdeti, így a "hós exúsian ekhón" kifejezést mintegy fen
ségcímnek tekintjük. Induljunk ki mindjárt a szakasz vezér
igéjéből: ekpléssó. Az Újszövetség ezt az igét 13 alkalommal 
használja, elég kötött jelentéssel. Csodálkozást, ámulás t jelöl 
valamely dolog felett, mégpedig olyat, ami döbbenettel, mi több 
félelemmel vegyes csodálattal teli, amikor az ember magán kívül 
kerül, mert olyasminek lett tanúja, aminek eddig még soha. Ki
váltója mindig a tanító Jézus, akinek egész tevékenységét végig
kíséri ez a csodálkozás: akár gyermekként tanít a templomban 
(Lk 2,49), akár földi működése során, tanítványai körében (Mt 
19,25p), akár megdicsőülése után, apostolán keresztül (Csel 
13,12). Különösen ez utóbbi hely irányítja a figyelmünkét arra, 
hogy a fenti ige mindig az Isten-Jézusra, a mindennaposban 
megnyilvánuló egészen másra utal. A szent szerző itt nem egy
szerűen egy [oldi tanító meglepetést keltő tettének hatását írja 
le - ekkor feltehetően a thaumadzó igét használn á - hanem a 
megdöbbenést, midőn az Ószövetség népe szembesül az izajási 
"gebúrah" [hatalom, erő] bitrokosával. 

A második vizsgálandó fogalom maga a kulcsszó: az exúsia, 
illetve exúsian ekhein kifejezés. Az evangéliumok ennek a kö
vetkező jelentésárnyalatait különböztetik meg: 1. emberrel kap
csolatban a l csak akkor , ha ki akarják emelni, hogy ezt felülről 
kapta és felelősséggel tartozik érte (pl. a kafarnaumi százados, 
Mt 8,9; a szolgákra bízott hatalom, Mk 13,34; a helytartó hatal-
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ma, Lk 20,20; Pilátus saját hatalmára hivatkozik, Jn 19,10). 
vagy akkor, ha b j királyi ill. azzal közel egyenértékű hatalomról 
van szó (Heródes hatalma, Lk 23,7; a hű szolga jutalma: hata
lom tíz város felett, Lk 19,17; Jézus megkísértése, Lk 4,6). 

2. Egyéb esetekben az exúsia fogalma elválaszthataUan Is
ten cselekvésétől: Ó az, aki szuverén módon adományozza azt, 
kizárólag egy személynek: Krisztusnak. Ebből a szempontból a 
legfontosabb helyek: Mt 28,18; Jn 5,27; 17,2. Jézus tehát hata
lommal bír az Atya akaratából, e hatalom felett korlátlanul ren
delkezik, továbbadhatja azt a tanítványainak (Mt 10,1; Jn 
1,12). Ez a hatalom azonban mindenekelőtt Jézus földi küldeté
sének beteljesítésére irányul (Jn 10,18). Annyira elválaszthatat
lan J ézus személyétől, hogy eredetére más helyen nem is 
történik utalás, s ugyanakkor a Mt 9 ,6-ban szoros egységet al
kot az Emberfia fenségcímm el. 

J ézussal kapcsolatban az .,exúsian ek hein epi tinos" kifeje
zés annyit j elent tehát, mint isteni erővel és szabadsággal m eg
nyilvánulni. Olyan cselekedet, amelyben a jelenlevők számára 
.. m egfoghatóan" nyilvánosságra jut Isten jelenlétének titka . 

Végül a kötőszóra (»hós«, mint) k ell m ég kitérnünk, mely 
kétszer is előfordul a félversben , más-más jelentéssel. A »gram
mateis« előtt hasonlító határozóként van j elen , az írástudókat 
hasonlítja össze Jézussal. Ugyanez m egfordítva már nem érvé
nyes, m ert az exúsian ekhón elő tt m ódhatározóként szer epel. 
Ez a látszólag j elentéktelen kötőszó ebben az értelemben hallat
lan távlatokat ad a mondatnak, és a követő kifej ezés t , min t fen
tebb említettük a fenségcímek magasságába em eli. Ez a hós itt 
J ézus isteni mivoltára utal , éppúgy feltételezi ezt, mint a Dán 
7,13-ban szereplő »kebar enas«-ban a »k e« előrag - ezt a LXX 
[Hetvenes fordítás] term észetesen hós-nak fordítja. 

Úgy véljük , hogy e rövid elemzésben sikerült bizonyítan unk: 
a Mk l ,22p nem k evesebbet tartalmaz, mint Isten titkának egy 
konkrét m egnyilvánulását. Ezen az egzegézisben átsiklani sem
miképpen sem szabad, m ert elmulaszt juk egyik lehe tőségét an
na l< , h ogy a szövetség szere tő Istene eszm éj ének egy eddig kissé 
figyelmen kívül hagyott távlatát m egismerjük. 
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A szabadulás kapujál 
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BibHaiskola 

A MÁRK ELŐTTI 

'É[ő Ige 
BffiLIAISKOLA 
Szent Jeromos Bibliatársulat 

HAG YOMÁNYGYÚJTEMÉNYEKÁTTEKINTÉSE 

N Alapgondolat 

5. óra 

A Jézus halálát, feltámadását és mennybemenetelét követő negyed század a 
legdöntőbb időszak az egyház életében. Jézus nincs többé tanítványaival, eltá
vozott, rájuk bízta a megkezdett művet. Most dől el, hogy a születőben lévő 
mű valóban Istentől való-e. Ez a néhány éva keresztény hitigazságok egyre 
elmélyülő megértésének az időszaka is. Jézus tanítványai ekkor értették meg, 
hogy kicsoda volt Jézus (szenvedő Messiás, Isten Fia); ekkor ismerték föl , 
hogy őáltala mit valósított meg Isten a földön (Isten uralma, megváltás); foko
zatosan megvilágosodott előttük, hogy Jézus mióta Isten (öröktől fogva); és 
egyre nyilvánvalóbbá vált számukra, hogy Jézus második eljövetelét hosz
szabb időszak előzi meg. Ebben a korszakban adta az egyház első ízben tanú
jelét annak, hogy tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez: tudja 
(és meri) Jézus szavait úgy továbbadni (= újrafogalamazni), hogya hívő kö
zösség eligazítást nyerjen saját élethelyzetében, és a tanítás mégis ugyanaz 
maradjon. 

Sajnos ezekből a döntő évtizedekből közvetlen írásos forrásaink gyakorla
tilag nincsenek. Az ötvenes évek első feléig az Újszövetségből mindössze a 
két Tesszaloniki levél készült el, és más Szentíráson kívüli feljegyzéseket sem 
ismerünk. 

B/ Szentírási szövegek 

Mk 12,38-40: Máskor így tanította őket: "Óvakodjatok az írástudóktól! 
Szívesen járnak hosszú köntösben és szeretik, ha nyilvános tereken kö
szöntik őket, szívesen foglalják el az első székeket a zsinagógákban és a 
főhelyeket a lakomákon. Fölélik az özvegyek házát és színleg nagyokat 
imádkoznak. Ezért súlyosabb ítélet vár rájuk." 
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5. óra 

Mt 4,1-11 
Akkor a Lélek a pusztába 

vitte Jézust, hogy a sátán 
megkísértse. Negyven nap 
és negyven éjjel böjtölt, vé
gül megéhezett. 

Odalépett hozzá a kísértő 
és így szólt: "Ha lsten Fia 
vagy, mondd, hogy ezek a 
kövek változzanak kenyér
ré. " Azt felelte: "Meg van ír
va: Nemcsak kenyérrel él 
az ember, hanem minden 
tanítással is, amely az lsten 
szájából származik." Most 
a szent városba vitte a sá
tán, és a tem plom párká
nyára állította. "Ha lsten Fia 
vagy - mondta -, vesd le 
magad, hiszen írva van: 
» Parancsot adott angyalai
nak, a kezükön hordoznak 
majd, nehogy kőbe üsd a 
ládad.«" Jézus így vála
szolt: ,,Az. is meg van írva: 
Ne kísértsd Uradat, Istene
det." Végül egy igen magas 
hegyre vitte a sátán, s fel
vonultatta szeme előtt a vi
lág minden országát és 
dicsőségüket. "Ezt mind ne
ked adom - mondta -, ha le
borulva imádsz engem ." 
Jézus elutasította: "Távozz, 
sátán! Meg van írva: Ura
dat, Istenedet imádd, s 
csak neki szolgálj!" 

Erre otthagyta a sátán és 
angyalok jöttek a szolgála
tára .. 

Mk 1,12-13 
A Lélek 

nyomban arra 
ösztönözte, 
hogy menjen 
ki a pusztába. 
Negyven na
pig kinn ma
radt a 
pusztában, 
közben meg
kísértette a 
sátán. 

Vadállatok 
közt élt, de 
angyalok 
szolgáltak ne
ki. 
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Lk 4,1-13 
Jézus a Szentlélektől eltel

ve otthagyta a Jordánt, s a 
Lélek ösztönzésére a pusztá
ba vonult negyven napra. Itt 
megkísértette a sátán. Ezek
ben a napokban nem evett 
semmit sem , de végül is 
megéhezett. Ekkor megszó
lította a sátán: "Ha lsten Fia 
vagy, mondd ennek a kőnek, 
hogy váljék kenyérré." De 
Jézus ezt felelte: "írva van, 
nemcsak kenyérrel él az em
ber." Erre a sátán fölvezette 
egy magas hegyre, és egy 
szempillantás alatt felvonul
tatta szeme előtt a földkerek
ség minden országát. "Min
den hatalmat és dicsőséget 
neked adok - mondta - , mert 
hisz én kaptam meg és an
nak adom, akinek akarom . 
Ha leborulva hódolsz előt
tem, az mind a tied lesz". Jé
zus elutasította: ..írva van: 
Uradat, Istenedet imádd és 
csak neki szolgálj!" Ekkor a 
sátán Jeruzsálembe vitte, a 
tem plom párkányára állította 
és így szólt: "Ha lsten Fia 
vagy, vesd le magad innét. 
Hisz írva van : angyalainak 
parancsolta, hogy oltalmaz
zanak, és: kezükön hordoz
nak majd, neho~y kőbe üsd a 
lábad". De Jézus ezt vála
szolta: ,,Az. is írva van: Ne kí
sértsd Uradat, Istenedet!" 
Miután a sátán ezekkel a kí
sértésekkel hiába próbálko
zott, egy időre elhagyta 
Jézust. 
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CI Bevezetés 
I. Hagyományőrző igehirdetés Jézus élettörténetére vonatkozóan alig ta

lálunk valamit az evangéliumokon kívüli írásos anyagban: utolsó vacsora, 
IKor 11,23-26; színeváltozás, 2 Pét 1,17-18; valamint Jézusnak egy-egy 
mondása: Csel 20,35; 1 Tessz 4,5; 1 Kor 7,10; 9,14; 14,37. 

<r:·i.i·.···········~O : .. :: : ··4Ó : m:-;:u~p·· · ······6Ó·······iö·········áö· ······gÓ··· ·1ÓÓ ··· ·1·1'ö···· ·1·2Ó· · ··1·3'Ö"': 

Jézus 
tanít 

Tessz Jak Jel Jn Ignác Szvetoniusz ! 
Fil, Kol Mk, Mt Júd Zsid Plinius POlikárp ! 
Ef, Filem Lk, Csel 1-2 Ján Pásztor: 
1-2 Kor, 1-2 Tim Josephus Apologéták! 
Gal, Róm, Tit Didakhé, Barn. lev. Apokrífek: 

"' '''Iron emi'éke·j(·az··ei'sÖ·szái8d'6·óf···· .. · .... ·· .. .. ····· .. ······ .. · ............ . 

Sok fontos részletet megtudhatunk erről az időszakról az Apostolok csele
kedeteiből, Szt. Pál egyes leveleiből vagy az apokrífekből, de legfontosabb 
forrásaink mégis az egybehangzó evangéliumok (Mt, Mk, Lk), amelyek azt az 
igehirdetést rögzítették, mely az ősegyház első évtizedeiben formát öltött a 
szóbeli hagyományőrzésben és igehirdetésben, amely Jézus tetteit, és szavait 
megőrizte számunkra. 

A kereszténység első évtizedeiben az örömhír továbbadása kizárólag emlé
kezetből, szóban történt. Jézus n~m írta le tanítását és tanítványait sem buzdí
totta erre. Az igehirdetők Jézus szavait szabadon kezelték. A tartalmi hűség a 
főkövetelmény, az adatszerűség és az egyeztetés igénye csak később, fokoza
tosan alakul ki az írásbeliség megszületésével. (Jellemző például, hogy szám
talan latin fordításváltozat helyett Szent Jeromos csak 382 és 406 között 
készíti el a görög szövegből az egységes latin bibliafordítást, a Vulgátát, 
melyhez kommentárokat is ír [382-84-ben az Újszövetséget, 391-406 között 
az Oszövetséget fordítja le].) 

A szóbeli hagyományőrző igehirdetés jellemzői: 
Az emlékezet a múltbeli eseményekb ől csak a lényeges, a fontos mozzanato

kat rögzíti. 
A továbbadás során csak a mondanivaló szempontjából fontos részleteket 

igyekszik felidézni. 
Egyszeríiségre törekszik, mindig csak egy eseményről számol be, nincsenek 

kitérők "agy bonyolult gondolatmenetek, mindegyik történet önmagában zárt, 
kerek egységet alkot. 

A szóbeli hagyományőrző igehirdetés mellett fokozatosan megszülettek bi
zonyos írásos anyagok is, melyeknek létéről az egyházatyák írásaiból értesü-
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lünk, de amelyeknek felderítésében a forráskutatás is segítségünkre siet. 
Az egyházatyák írásai alapján és a forráskutatás irodalomkritikai módszere

inek segítségével bizonyosra vehető, hogy létezett egy görög nyelvű, Jézus 
mondásait tartalmazó gyűjtemény (Logion-forrás), ezenkivül egy Példázat
gyűjtemény, egy ún. Szinoptikus apokalipszis-forrás, és a Szenvedéstörténet. 

Az evangélista később egységes művé szerkesztette a különböző (szóbeli 
és írásbeli) forrásokból rendelkezésére álló szövegeket, és ma már csak ezek 
a kész írások (=az evangéliumok) állnak rendelkezésünkre. Vajon vissza le
het-e keresni az egyes ránk maradt szövegekből az eredeti források szövegét? 

al Máténál, Lukácsnál viszonylag könnyen rátalálunk a korábbi szövegek 
nagy részére, mert ők már sok írott forrást használtak: 

1. Megtaláljuk bennük a Márktól átvett szövegeket. 
2. Minden valószínűség szerint egy másik közös forrást is használtak, az ún. 

Logion-forrást, melynek szövegét a kutatók utólag, a két evangélium szövegét 
összehasonlítva, visszakereséses módszerrel állították össze. 

bl De vajon mi a helyzet Márknál, a legelső evangéliumnál, ahol semmi 
ilyen írott, kapaszkodó t jelentő összehasonlítási anyag nem áll rendelkezé
sünkre? Ha figyelmesen olvassuk Márk evangéliumát, észrevesszük, hogy 
szövege korántsem olyan egységes, mint ahogy azt az előzőkben állítbttuk. Ez 
az egyenetlenség siet segítségünkre a szövegek eredetével kapcsolatban. A 
következő rétegeket fedezhet j ük fel: 

1. Az egymást követő mondásokat egy-egy azonos szó fűzi, kapcsolja egy
máshoz (akkor is, ha tartalmi összefüggés nincs köztük). Ez az eljárás jelleg
zetes ismertetőjegye a szóbeli áthagyományozásnak: egy bizonyos »kulcsszó« 
szolgált az emlékezet támaszául. Hogy mennyire érvényesült ez a módszer, 
azt az össze nem illő szövegek egymás mellé kerülése bizonyítja a legjobban: 

Mk 4,21-22 + Mk 4,22-23 I kulcsszó: RFJT:/ 
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Mk 4,24 + Mk 4,25 Ikulcsszó: ADI 

Mk 13,28-30.32 + Mk 13,31 !kulcsszó: MÚLIK! 

2. Tartalmi összefüggés nélküli szövegek kerülnek egymás mellé, nincs 
kulcsszó sem, amely összekapcsol ná őket. Ezek valószínűleg töredékek és 
csak a leíráskor kerültek össze. 

Mk 2,18-20 + 
Mk 8,34-37 + 

Mk 2,21-22 
Mk 8,38-9,1 

3. Komplikált, közjátékot, kitérőt tartalmazó szövegek, melyek eltérnek a 
megszokott egyszeru (kérdés-válasz, beteg-gyógyítás, egy személy vagy cso
port + Jézus) szerkezettől. A komplikáltság, a bonyolultság egyértelmüen arra 
utal, hogy a történet ebben a formájában már írásban született. 

A felsorolt egyenetlensége kből azt látjuk, hogy Márk a rendelkezésére álló 
szövegeket nem alakította, formálta egységes stílusúvá (ahogy ezt Máténál és 
Lukácsnál megfigyelhetjük), hanem a szövegeket változtatás nélkül használta 
fel, illesztette egymáshoz. Megállapíthatjuk Márk evangéliumáról, hogy 

- az a görög köznyelv, a kojné, amelyen írt, meglehetősen primitív; 
- az evangélium irodalmi szempontból, mint írásmű, nincs megírva; 
- következésképpen a jól megírt, fordulatos részek, szinte bizonyos, hogy 

átvett szövegek, nem tőle származnak. 

II. Apokrif irat - Jézus Krisztus mindenek felett dicsőséges anyjának, a 
. Szent Istenszülő Máriának születése (Jakab protoevangéliuma, részlet): 

»És ím~ az Úr angyala megállt elötte és így szólt hozzá: »Anna, An
na! Az Ur meghallgatta könyörgéseidet, fogansz majd és szülni fogsz 
és beszélni fognak majd magvadról az egész földkerekségen. cc Mire 
Anna így válaszolt: »Ahogyan él az Úr, az én Istenem, hogyha én 
szülni fogok akár férfi-, akar asszonynemböl valót, ajándékul ajánlom 
fel én öt az Úrnak, az én Istenemnek, és legyen az ö szolgája életé
nek minden napján. cc 

III. A Logion-forrás körülbelül Krisztus után 40 és 70 között keletkezett. 
Nem tartalmazza sem a Gyermekségtörténetet, sem a Szenvedéstörténetet. 
Teológiai mondanivalója körülbelül így foglalható össze: Jézus az Emberfia, 
vele megkezdődött a királyi uralom; Közeli a végítélet, a végidő és Krisztus 
második eljövetele, aki követőitől éberséget és állandó készenlétet követel. 

A Máté és Lukács evangélium összehasonlításából adódó azonos szövegek
ből rekonstruált Logion-forrásnál a szerkesztés tekintetében általában inkább 
Lukácsot, a szóhasználat tekintetében inkább Mátét szokták követni, akinek 
ararnizmusokat hordozó szövege közelebb állhat az eredetihez. 
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. ··· · \ ;:~0,24:25 / 
7,1 6.18; 12,33C35 

........ 7;21 .24-27 . 

>\. ua Ui-23 , ~;~~ ;2~; -1 3 
Lk7:24~28 ~ Mt lÚ-l1 
Lk 7,29-30 - Mt 21.,.32 

Lk 7,31-35 - Mt 11 ,16-19 
~. 9,57 -sa -Mt 8,19-22 

Lk 0,81-132 - Mt-
Ud O,1-3 - Mt 9,37~38 ; 10,5-E!, 16 
~ 10,4-12 - Mt 10,7 -15 

Lk 10,13-15- Mt 11,21 -23 
I-k 10,16 - Mt 10,40 

Lk 10,21 -22 - Mt 11 ,25-27 
Lk 10,2?-24 - Mt 13,16-17 
~· lU-4 - MtS,9-13 

Lk 11,5-8 - MI -
~ 11.9-10 - MI 7,7-8 

Lk 11, 1H3 - MI 7,9-11 
Lk 11 ,14-20 - Mt 12,22-28 
Lk 11,21 -22 - Mt12,29 

Lk 11,23 - MI 12,30 
Lk 11,24-26 - MI 12,43-45 
Lk 11 ,29-32 - Mt 12,38-42 

~11,33 - Mt5, 15 
Lk 11 ,34-36 - Mt 6;22-23 
Lk 11 ,37-41 - Mt 23,25-26 

Lk 11 ,42 - M123,23 
Lk 11 ,43 - Mt 23,6-7 
Lk 11 ,4"4 - M123,27 
~ 11 ,45-46 - Mt 23.4 

Lk 11,47-48 - Mt 23,29-31 
Lk 11 ,49-51 - Mt 23,34-36 

Lkl1 ,52 - Mt23,13 
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Lk .1 . · 'V".o . ~::> ->'t'> 
Lk 13, 18-2 1 ~ . -33 
Lk 13,23-24.7 Mt7,13-14 
Lk 13;25-27 " Mt 7,22-23 
Lk 13,28-29 - Mt 8,11 -12 

Lk 13,30 - M120, 16 
~ 13,34-35 - M123,37-39 

Lk 14,2-5 - Mt 12,10-12 
Lk 14,11 - M123,12 

Lk 14,15-24 ' Mt 22,1-7 
Lk 14,25-27,33 - M110,37· 38 

Lk 14,34-35 - Mt 5,13 
Lk 15,3-7 - Mt 18, 12-~ 3' 
Lk 15,8-10 - Mt -
Lk 16,8-12 - Mt -
Lk 16,13 - Mt 6,24 

Lk 16,14-15 - Mt -
Lk 16,16 - Mtl1 ,12-13 

Lk 16,17 - Ml5,18 
Lk 16,18 - Mt5.32 
Lk - - Mt5,19 

Lk 17,1-2 - Mt 18,6-7 
Lk 17,3-4 - Mt 18,15_21 -22 
Lk 17,5-6 - Mt 17.19-20 

Lk 17,7-10 - Mt -
Lk 17,20-21 - Mt -

Lk 17,22-24 - Mt 24,26 -27 
Lk 16,26-30 - Mt 24,37 -39 
Lk 17,31 -32 - Mt 24,17-18 

Lk 17,33 - Mt 10,39 
Lk 17,34-36 - Mt 24,40 -41 

Lk 17,37 - Mt 24,28 
Lk 19,11 -26 - Mt25, 14-18.29 

Lk 22,28-30 - Mt 19,28 
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IV. Énekszöveg: Gárdonyi Géza: írás a Bibliára 

Ez a könyv a könyvek könyve, 
$zegény ember drágagyöngye, 
Egi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 

Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek az eresz et, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
" Ne félj , fogd meg a kezemet...« 

Boldog aki reátalál ! 
Szomjas lelkek forráskútja, 
Hol pohárral Krisztusunk áll. 

Ez a könyv az örök törvény. 
Királyon lánc, rabon napfény. 

Minden fakul , minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá mállnak, 
D icsősegek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke ... 

Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 

Ez a könyv a Mózes bokra: 
lsten szíve dobog benne! 

Dl Óravázlat 

Feladat 1. Énektanulás: Gárdonyi Géza: 
Írás a Bibliára - énekszöveget ld. fent (az 
»Édes Jézus, neked élek« ének dallamára jól 
énekelhető, a 6. 8. 14. 16. sorban néhány 
szótagnyi változtatással) 

2. Az evangéliumok előzményei, ld. Beve
zetés I. 

3. A folyamat a szóbeli hagyományőrzés
ben kétirányú: al egyfelől egy leegyszerüsí
tő, formává tömörítő tendencia érvényesül 

bl másfelől egy kiszínező, teológiailag új
ra fogalmazó tendencia érvényesül. 

A feladat a kétféle tendencia kipróbálására 
csoportos játékkal: 

al feladat: Öt vállalkozó játékost kikül
dünk a teremből, ahová egyenként térhetnek 
vissza. Az elsőnek felolvassuk a Bevezetés 
II-ben található apokríf szövege!. A köveike
ző bejövőnek ő mondja el emlékezetből, 

majd ez a harmadiknak, az a negyediknek, s 
az végül az ötödik játékosnak. Ezt az utolsót 
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Módszer Eszközök, 
időbeosztás 

Szöveg a kéz-
ben, hallás énekszöveg 
u~n 10pe~ 

A vezető 
előadása, 

jegyzetelés 

Csoportos já
ték, kiértéke
lés 

jegyzetfüzet, 
ceruza, 15 p. 

tábla, kréta 
20 perc 
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az óravezető felírja a táblára (vagy egy 
nagy csomagolópapírra), és mellé he
lyezi az eredeti szöveget. Jólláthatóvá 
válik, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen 
kevés ember továbbadásában is meny
nyire megváltozik a szöveg. Érdemes 
kiértékel ni olyan szempontból, hogy 
mennyire csiszolódott le a továbbadás 
során csak a leglényegesebb pontokat 
megőrizve vagy mennyire csúszott ki 
és vesztette el az eredeti értelmét. 

bj feladat: A Márk 12,38-40 idézetet Kiscsoportos 
szóban vagy írásban újrafogalmazni munka, csopor
úgy, hogy több részletre is kitérjen, tos összegzés 
próbálj uk kiszínezni az elég szűkszavú 
történetet. 

4. Mindhárom szinoptikusnál egya- Kiscsoportos 
ránt szerepel Jézus megkísértésének munka, csopor
története. Szövegösszehasonlító mód- tos összegzés 
szerrel keressük meg azt a közös for-
rást, melyből Máté és Lukács merítette 
anyagát, az ún. Logion-forrást. Közös hálaadó 

5. Befejező ének és ima ének, ima 

Bibliaiskola 

szentírási szöveg 
mindenkinek kéz
ben, papír, ceruza 
25 perc 

Szentírási szöve
gek megfelelően 
egymás mellé he
Iyezetten leírva 
mindenkinek kéz
ben, 45 perc 
énekszöveg 
5 perc 

,A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában ~ 
"Elő Ige" címmel bibliaiskola működik hitoktatók és érdeklódők 
részvételével. Az órákat - a nyári szünet kivételével - minden hó
nap első hétfőjén du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folya
matosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó melIékletekénl. 
Jelen füzetünk az ötödik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk OIvas6inak figyelmé
be, abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató 
számára segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1994. március. 
Szeretettel: Gelley Anna, Panló Eszter, Vágvölgyi Éva 

óravezetók; Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Tarjányi Béla 

SzőyegősszehasonIító módszer 

Módszer 

A szövegösszehasonlítás. Ha egy eseményről többen tu
dósítanak, akkor a tudósítások összehasonlítása során 

azonosságokat és 
különbségeket 

lehet találni. A különbségek lehetnek 

változatok (ugyanazt mondja másként), 
eltérések I (mást mondl. 

kiegészítések (többet rrrond) és .. 
elhagyások (valamit nem mond). 

A különbségek oka sokféle lehet: pl. az elbeszélő mást fi
gyelt meg, másként emlékszik, mást tart fontosnak vagy mást 
akar közölni ill. mást akar elérni az elbeszéléssel. 

A szövegösszehasonlító módszer alkalmazása során nem az 
eseményt akarjuk rekonstruálni, és nem célunk eldönteni azt 
sem, hogy melyik beszámoló a .. hitelesebb". (Ha szükséges, ezt 
majd elvégzi a bibliatudomány a maga történet-kritikai módsze
r eivel.) A szent írók ugyanis mindazzal, amit leírtak, tanítani 
akarnak. Amikor tehát a szövegeket összehasonIítjuk, a külön
böző szerzők közös ill . egyéni mondanivalóját (tanítását) tárhat
juk fel. 

Az összehasonlító módszerrel vagy az azonosságokat, vagy a 
különbségeket. vagy pedig mindkettőt tanulmányozzuk. Az azo
nosságok vizsgálata fényt derít a különböző szerzők közös, egy
séges mondanivalójára; a különbségek tanulmányozása során 
pedig megismerhetjük az egyes szerzők sajátos, egyéni gondola
tait, személyes tanító-nevelő célját. 

Az "ellentmondás", "betoldás·'. "téved" szavakat 
ajánlatos k erülni szentirásmagyarázatatnk során. 
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- Kellő gyakorlat után 
egyéb szövegeket is feldol
gozhatunk ezzel a módszer
rel, pl. az Újszövetségben 
szereplő ószövetségi idézete
ket (ószövetségi szöveg - idé
zet az Újszövetségben), vagy 
az Újszövetségben felidézett 
ószövetségi eseményt (pl. 
l Kir 21,2-7 - Mk 2,25-26) , 
sőt bizonyos témaköröket is 
(pl. Pál és a többi apostol 
kapcsolata, a "páli evangéli
um" eredete, stb., ld. a Gal 
és a Csel megfelelő részei). 

2. Felkészülés - A vezető 
előzetesen tanulmányozza át 
a tárgyalt szövegeket (pl. egy 
kommentár segítségével); a 

Módszer 

közös munka megkezdése előtt röviden ismertesse a (feltehető
en) legkorábbi változat alapvető mondanivalóját és formai sajá
tosságait (pl. szinoptikus történetnél a márki változatot). Ha a 
szöveg megkívánja, a formák terén általános eligazítást is kell 
adnia (pl. példabeszédek esetében) . 

- A vezető előre dolgozza jel a módszerrel a kiválasztott szö
vegeket, hogy a csoportmunka eredményét saját megállapításai
val összevetve értékelhesse. 

3 . Megjegyzések - A módszer (A/változat) alkalmas a jor
mák (irodalmi ill . közlés[ormák) tanulmányozására is (ld. meg
hívástörténet). Ez esetben elsősorban a nem azonos események 
hasonló leírásait vetjük össze. 

- Mint minden más módszernél, itt is tudatában kell len
nünk, hogy megállapításaink csak jeltételesek lehetnek mind
addig, amíg nem az erdeti (görög, héber) szövegeket vesszük 
alapul. Ezt a problémát részben kiküszöbölhetjük azáltal, hogy 
több, különböző fordítás szövegét is figyelembe vesszük. 
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Rajkai István 

A VILÁG BIBLIAMÚZEUMAI l. 

Új sorozatunkban képzeletbeli utazásra szeretnénk meghívni olvasóinkat a 
Föld körül. Kalandozásunk során (a teljesség igénye nélkül) sorra látogat juk 
a keresztény és a zsidó világ jelentős bibliamúzeumait. Barangolásunkat je
len számunkban egy katolikus múzeum bemutatásával kezdjük. Ha valaki 
nyári szabadsága alatt Hollandiába utazik, és érdeklődik a Szentfrás világa 
iránt, annak feltétlenül ajánljuk meglekinlésre az alábbi nmzeumot. 

Hollandia: »Szabadtéri Szentföld Múzeum« 
A német határtól nem messze fekszik Nijmegen városkája. Itt található az a 

szabadtéri múzeum, amely a Bibliát olvasó ember számára hozza közelebb a 
Szentföld hangulatát. A múzeum megtekintése után jobban megértjük azokat a 
keleti embereket, akik a Szentírást sorról sorra áthagyományozták, majd papírra 
vetették, de azokat is, akik elsőként hallgatták a Biblia szavait. 

A múzeum viszonylag nagy területen fekszik. A múzeum mozgássérült és idős 
látogatók számára - de a gyerekek nagy örömére is - kisvasutat üzemeltet, amely
nek állomásait a legfontosabb épületek mellett alakították ki (ld. térkép szemben). 

A szép környezet mellett két étterem és egy gyermekjátszótér várja az ideláto
gatókat azzal a céllal, hogy a múzeumban eltöltött néhány órát kellemes körülmé
nyek között tölthessék el. A múzeum boltjában sokféle Szentfölddel kapcsolatos 
tárgyat lehet vásárolni, és e témában a könyvválaszték is igen gazdag. A múzeum 
március 20-tól november 2-ig tart nyitva 9-17.30-ig. Címük: NL-6564 BL H. 
Landstichting, Profetenlaan 2. 

A múzeum rövid története A szabadtéri múzeum alapjait A. Suys (1870-
1941) lelkész rakta le, aki eredetileg hatalmas templomot szeretett volna építtettni 
Jézus Szentséges Szíve tiszteletére. A templom körül a Szentföld néhány szent 
helyének mását akarta felépíteni, hogyazidezarándokló hívek megérezhessenek 
valamit a Biblia légkörél:x3l. A tervezett bazilika építése azonban már a bejárati 
rész elkészülte után félbeszakadt, és azóta sem fejezték be. Ma ez a múzeum főé
pülete. A zarándokhelyeket viszont sikerült kialakítani: 1916 és 1918 között fel
épült a »keleti falu«, két évvel később a Golgota, 1923-ban a »keleti 
karavánszeráj«, majd 30-as években a zsinagóga, Pilátus palotája és a Szinédrium 
épülete is elkészült. 

A múzeum rövid leírása A főbejárat után az étterem mellett elhaladva a mú
zeum központi épületébe jutunk. Az eredeti elképzelés szerint itt állt volna a ba
zilika, de ennek csak egy része készült el. Ez ad otthont ma a Biblia történeté t 
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langot. Éjszakára többen is e biztonságos helyre terelték be a nyájukat. Reggel pe
dig mindegyik a maga hangján hívta állatait, amit a nyáj juhai jól ismertek. 

A pásztorok földjét elhagyva rövid séta után a vámos házához érkezünk. Az 
épület eredetileg Mária és József názáreti házaként épült. Egyes tárgyak és felira
tok még erre az időre emlékeztetnek. Csak később alakították át a vámos házává. 
A falu paraszti házai hoz képest ez az épület sokkal nagyobb: tágasabb és világo
sabb helyiségek szolgálták lakója kényeimét. Főleg a részletek, az ablak vagy az 
ajtó az, amit a Szentföld hasonló építményeinek mintájára alakítottak ki. A ház 
központi szobája fölött kupola is van. Nem bizonyítható, hogya tehetősebb embe
rek hasonlót építettek volna házukra Jézus idejében. ValósZÍnűbbnek látszik, hogy 
ez inkább csak a korai bizánci időkben jött divatba. 

Az egyik szobát a vámos hivatali helyiségének rendezték be. A vámszedők a 
Szentírás különböző helyein tűnnek feJ. Az a feladatuk, hogya tartományok hatá
rain, a hidaknál vagy a városok bejáratainál a vámot beszedjék. A pénz jelentős 
részét a rómaiaknak kellett átadni uk. Ami pedig megmaradt, az a saját vagyonu
kat gyarapította. A nagyobb bevétel reményében a vám összegét sokszor önké
nyesen állapították meg. A vámosokat, akik között szép számmal voltak zsidó 
származásúak is, azért is igen gyűlölték, mert munkájukat szombaton sem hagy
ták abba, és így megsértették a Törvényt. Többek között ezért is számítottak bű
nösöknek. 

Az út következő állomása a keleti karavánszeráj. A vendégfogadó jól szem
lélteti, hogyan tölthették el éjszakáikat az utazók az ősi Palesztínában. A fogadó 
épülete jordániai minta szerint készült. Biztonsági okok miatt Keleten az emberek 
nagyobb csoportokban utaztak. A magányos utazók is igyekeztek karavánokhoz 
csatlakozni. Éjszakára rakományukkal és állataikkal a sok helyen található ven
dégfogadók egyikét keresték fel, ahol a rablóktól és útonállóktól védelmet, fejük 
fölé tetőt találhattak. Az emeleti szobák »egyágyas luxusát« csak a legvagyono
sabb utasok tudták megfizetni. A szobák mellett a nagyobb helyiségek raktárként 
szolgáltak, mivel gyakran megesett, hogy egyes karavánok árui t más karavánok 
vitték innen tovább. 

A vendégfogadó belső udvara a többi utas és az állatok éjszakai pihenését 
szolgálta. A földszinti épület kisebb szobái ban, az ún. "közös hálótermekben« pa
dokon aludtak az emberek. Többségük mégis félig-meddig a szabadban, az udva
ron, az állatok mellett, az oszlopcsarnok tetejének védelme alatt töltötte az 
éjszakát. A fal különböző helyein a bemélyedések olajlámpások helyéül szolgál
tak. Az esti órákban és éjszaka ezek világítottak. Mivel egész éjszaka égtek, több
ször is utántöltötték bennük az olajat. A karavánszerájok önkiszolgáló rendszerrel 
működtek. Az udvar közepén szinte mindenütt volt kút, ahonnan vizet lehetett 
meríteni. A kút mellett itató állt az állatoknak. A nyári hűvös éjszakákra sokan 
húzódtak a tetőn található lombsátor alá . Foly tat juk. 
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INNEN-ONNAN 

1. 25 éves a Katolikus Bibliaszövetség 

1994. április 6-án ünnepli a Katolikus Bibliaszövetség születésének 
negyedszázados évfordulóját. 

A Katolikus Bibliaszövetség több új taggal is gyarapodott az el
múlt évben. Többek között az Egyesült Kínai Katolikus Bibliatársulat
tal, amelyet Taiwanban alapítottak. A kínai katolikus Bibliatársulatok 
központi szerve feladatának tekinti, hogy az egész világon minden kí
nai t segítsen a bibliaapostoli munkájában, elősegítse és ápolja a Biblia 
lelkiségének megélését. 

2. A bibliafordítások nehézségei 

Az Új Ember idei január 30-i számában olvashattunk a magyar 
Czimmermann István jezsuita atyáról, aki 1886-tól 8 évig misszionárius
ként működött a Zambézi folyó mentén, és ott szenvedett vértanúha
lált 45 éves korában. Irodalmivá és több törzs közös kincsévé tette a 
nyungve nyelvet, amikor e nyelvre lefordította az Újszövetséget. Ebben 
egyes elvont fogalmak jelzésére 4] magyar szót is alkalmazott. 

A "Bulletin Dei Verbum" 1993 / 4. számában Francois Ponchaud 
atya azokról a nehézségekről ír, amelyeket az Újszövetség nemrégen 
elkészült khmer nyelv ű fordítása során le kellett győzniök. Ez a nyelv 
általában csak egyszeru és konkrét dolgokat tud kifejezni . Hiányoznak 
az igeidők és a névmások, nincs egyes és többesszám; így nehéz visz
szaadni az eredeti görög szöveg finomságait. Ugyanakkor a nyelvnek 
három fő szin* van. Nyilvánvaló, hogy Istenre vonatkozóan a "kirá
lyi nyelv" szavait kell használni; Jézus esetében azonban ez félreértést 
okozna (emberségét eltakarná, Jézust mint "félistent" mutatná be), 
ezért Jézus és hallgatói "köznyelven" beszélnek, viszont az evangélis
ták Őróla "királyi nyelven" szólnak. 

A khmerek buddhizmussal átitatott kultúrája és világképe miatt 
egyes vallási fogalmaik kifejezésénél nagy körültekintésre van szük
ség. Egészen más elképzelésük van pl. a világról (annak három szintjé
rf\), és az ezen túli helyről (Nirvána). A 16. századi misszionáriusok 
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(kínai mintára) Istent a~ "Ég Méltóságos Urának" nevezték, nem érzé
kelve azt, hogy ezzel Ot lélekvándorlásnak alávetett lénynek minősí
tették. t;. mai katolikus bibliafordítók jobbnak találták "a Méltóságos, 
aki az Ur" megjelölést. A "szent" fogalmát a "meghamisítatlan", Isten 
"szeretetét" a "kötődése" fejezi ki, a "megbocsátást" pedig a következő 
körülírás: "a harag abbahagyása a tartozásból való menekülés érdeké
ben". Hasonlóan nehéz volt megtalálni pl. a lélek, a bűn, a feltámadás, 
az örök(élet), sőt az ima megfelelő kifejezéseit is. 

Ezek a nyelvi problémák is rávilágítanak azokra a mélyreható 
szemléleti, gondolkodási, hagyománybeli eltérésekre, amelyeket az 
evangélium hirdetése, inkulturációja során kell áthidalnunk. 

3. Jeruzsálem - Keresztény egyházak a mai IzraeLrőL 

A Jeruzsálemi Héber Egyetemen - a párbeszéd és egyetértés elő
mozdítására alapított "Israel Colloqium" szervezet rendezésében -
1993. augusztusában R. Petra Heldt előadássorozatot tartott "Keresz
tények a Közel-Keleten" címmel. Egyik előadása a keresztényeknek a 
modern Izrael államhoz való viszonyával foglalkozott. Egyes keresztény 
közösségek (főként monofizita egyházak) nem tartják fontosnak a 
Szentföld politikai helyzetét. Ezzel szemben számos evangélikus, ka
rizmatikus és fundamentalista keresztény, - akiket Izraelben a "Nem
zetközi Keresztény Követség" képvisel és számukat az előadó mintegy 
90 millióra becsüli, - Izrael államban Isten eszközét, Izrael népének a 
Bibliában is megígért újjászületését lálja. A két álláspont között helyez
kedik el a katolikus egyház és egyes protestáns egyházak felfogása (pl. 
Hollandia református egyháza): a zsidók hazatérése jelzi Isten hűségét, 
de Izrael államnak magának nincs semmi teológiai jelentősége . Végül 
vannak olyan keresztények is, akik ellenzői az új államnak ill. terjesz
kedésének. Kifejezett tiltakozást fogalmazott meg az Egyházak Világ
tanácsa (amelynek több mint 300 tagegyháza van) és a Közel-keleti 
Egyházak Tanácsa (amelynek a protestáns és különféle ortodox egyhá
zak mellett újabban a Katolikus Egyház is tagja). Ezek a nyilatkozatok 
azonban nem kötelező érvényűek a tagegyházak számára. - Kiegészí
tésül megjegyezzük, hogya Vatikán - Izrael államiságának elismerése 
mellett - kezdettől fogva (és a közelmúltbeli megállapodásban is) alap
követelménynek tekinti a palesztín nép jogainak biztosítását. 

(Christians and Israel) [Összeállította: Székely István] 

30 



Kérdezz - felelek 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 

~ Kérdés: A kereszthordozásnak ( .. aki föl nem veszi keresztjét... Mt 
10,38) már Jézus idejében is volt a maihoz hasonló jelképes értelme? 

Válasz: A kereszt szavunknak van egy általánosan ismert jelentése: 
az a két, keresztben összeácsolt gerendából álló kínzó eszköz, amelyet 
a lázadó rabszolgák és különlegesen veszélyes bűnözők kivégzésénél 
alkalmaznak. Ilyenen kellett kínhalált szenvednie Jézusnak is. A ke
reszt szó másik jelentése kevésbé ismerős. Az ószövetségi biblia "szent 
héber" nyelvének utolsó betűje a kereszt alakot formázó Tau (Tav) be
tű. Szimbólikus jelentése: befejezettség, tökéletesség, illetve valamit 
"ától cettig", azaz az első betűtől az utolsóig tökéletesen megvalósíta
ni. Ezért mind az ószövetségi, mind az újszövetségi prófétikus-apoka
liptikus hagyomány szerint az utolsó ítéleten a választottakat ilyen 
Tau jellel (T betűvel) jelölik meg (vö. Ez 9,4; Jel 7,3). Ezek a "megjelöl
tek" a "győztesek". Ennek a bibliás prófétai tanításnak legendás to
vábbfejlődése Nagy Konstantinnak a milviusi hídnál vívott csata előtti 
éjszakán megélt látomása: Egy nagy T (kereszt) jel az égen ezzel a köri
rattal: "E jelben fogsz győzni". 

Amikor Jézus az őt követőknek a kereszthordozásról beszél, szavai 
mind a két jelentést hordozzák és hirdetik. A kereszt szó üdvösségtör
téneti, "misztériumi" jelentését azonban a tanítványok akkor még nem 
értették. Erről az evangélium is tanúságot tesz. Nekünk, újszövetségi 
Krisztus-hívőknek azonban már hitünk lényegi hirdetéseként kell val
lanunk: "Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, melyen az-'élet 
halni szállt, s megtörte holta a Halált." (Kerekes Károly O.Cist válasza) 

~ Kérdés: Hogyan kezelik ma a zsidók az ószövetségi könyveket? 

Válasz: A zsidóság bibliakánonjának könyvei megegyeznek a pro
testáns egyházak bibliakiadásaiban helyet foglaló könyvekkel azzal a 
különbséggel, hogya protestáns egyházak ószövetségi (ótestamentu
mi) pibliafordításainak iratsorrendje eltérést mutat. A zsidóság Bibliája 
az Oszövetség, melyet átvett a kereszténység, mint szent könyvet. A 
Biblia könyveit, amelyeket héberül írtak, az ókorban Kr.e . kb. a 3. szá
zad tájékán görögre fordítottak, valószínűleg Egyiptomban, Alexand-
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riában. Ez az ún. Hetvenes fordítás. Ebben a Bibliában több irat van, 
mint a mai zsidó-héber bibliakánonban. A Hetvenes fordításb91 több 
iratot átvett a kereszténység, melyek napjainkra szinte kizárólag,a ka
tolikus egyházban maradtak fent a Biblia részeként. De nem minden 
iratot vett át. Pl. a Hetvenesben négy Makkabeus könYV 'van, ebből a 
katolikusba kettő került át, míg a héber kánonban, vagy a protestáns 
kánonban egy sincs. A keleti kereszténység, az ortodoxia ószövetségi 
kánonja szintén tartalmaz (néhány egyházban) pjusz könyveket a Het
venesből. 

A zsidóság a Biblia ismeretére, eredetiben való olvasására már 
gyermekkorban gondot fordít. Vannak zsidók által készített bibliafor
dítások, mégpedig azokban az országokban, ahol jelentős számú zsi
dóság található. Modern magyarnyelvű bibliafordítás nincs. Híres, 
komoly for~ítás az ún. IMIT - Izraelita Magyar Irodalmi Társulat - tel
jes Biblia-(Oszövetség)fordítása [1898-1907]. Ezen kívül inkább zsoltár
fordítások láttak napvilágot a magyarországi zsidóság részéről. 

~ Kérdés:Van-e élő tudományos kapcsolat a Biblia mai zsidó és keresz
I tény kutatói között? Ha igen, milyen területeken? 

Válasz: A zsidó és keresztény bibliakutatás jelentős mértékű kap
csolatokkal dicsekedhet, elsősorban külföldön. Ez főként konferenciák, 
szakfolyóiratok és felsőfokú intézmények professzori-kutatói cseréjé
ben nyilatkozik meg. A Keresztény-Zsidó Társaság hazánkban 1993-
ban két szentírástudományi szimpoziont rendezett Budapesten, 
amelyeknek előadói rabbik, katolikus, református, evangélikus, unitá
rius, baptista, adventista, metodista kutatók, civilek és egyházi szemé
lyek voltak. Ez a sorozat 1994-ben tovább folytatódik. 

A mai katolikus bibliakutatás lehetőségei merőben mások külföl
dön és hazánkban . Külföldön mód van tényleges kutatói munkát foly
tatni, forrásfeldolgozással foglalkozni és naprakészen tanulmányozni 
a vonatkozó teljes szakirodalmat. Erre Magyarországon jelenleg nincs 
mód . Mégis van magyar szentíráskutatás, de ennek lehetőségei min
denképpen korlátozottak. Alapvető irányvonal ma is: a forrás-, kéz
iratkutatás, illetve a szövegek elemzése, szerkezetük, környezetük, 
értelmezési lehetőségeik vizsgálata. Kumrán nagy kéziratszenzációi 
után napjainkra inkább az újraértelmezési lehetőségek kevésbé látvá
nyos korát éli a biblia tudomány. (Szécsi József világi teológus válaszai) 
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Jézus kötélből ostort font, és mind kiűzte a kufárokat a temp
lomból juhaikkal és ökreikkel együtt .. . (vö. Jn 2,15) 

ji piac je[[emző vonása voft a tempfomna/( ji fiúsvét efótti napotvof

tata fegforgairruJsaiJ6 Ufő/( Marfiavásár voft az udvaron. Pénzváltófiefy. 
Jlz étef- és itafáiáozatotfiaz szüR§éges áofgol(gt is itt fefietett I(gpni. fJJi

zonyos, fiagy ez a piac fassan fejfóáött űyenni annatfofytán, fiagy a 
tempfom6an csatvaffási szempont6ó( fii6átfan áffatot fefietett fefá(áozni 

és a tüúin6öző pénznemef;g.t tempfomi pénzre, séf;g.(re f;g.[[ett átváltani. 
'Egyé6 százféfe szüR§égfet is fe6nerüft a tempfomi áiáozatottaf I(gpcso
fat6an . ji fiívő sottaf j066an járt, fia afiefyett, fiagy Rgctáztatta vo(na, 
fiagy a tempfomi fefÜtJyefó visszautasítja a magávaf fiazott áffatot - s mi
vef még a vizsgáfat is pénz6e f;g.rüft - intá660tt, az udvaron vásároft 
ofyan f;g.csK:f.t vagy 6árányt, amefyet a févitátmár tisztánatés fii6átfan
nat minősítette/( fJ'udott áofog, fiagy amint vafafio( aáás-vevésróf esit 
szó, rögtön tüúinféfe üzfetetés /(gzvetítő váffa(Rgzásottámaánal( 

ji piacot a Pogányot udvaránatnagy ártátfjai afatt tartottá/( tp
pen ofyan fefietett, mint 'Damaszf;Jtsz6an, Jeruzsáfem6en, vagy 1(p.iró6an 
a mai 6azáro/( 'X.agy tömeg aftudozó, vásárfó tömeg tofongott 6enne. Sot 
gyámoftafan fafusit afaposan megRgpasztottatitt. fJ'uájut fiagy az ára
f(g.t is ÜtJyes számítássaf irányítottáts fiagy 6izonyos aftafommaf K:f.t ár
áozati gafam6 ára K:f.ptefen móáon egy aranyáénárra ment fö~ ami modem 
pénz6en tizenöt sfiif(ing és fiárom pence [{g. 800 'Ft]. Még az est 6eáf[ta 
efótt feesett azon6an ez az ár, egy 6ecsüfetes em6er /(gz6enjárására, a szo

Rgtt negyeá ezüstáénárra, vagyis nyofc pence-re [I(§. 70 'Ft]. 

MiRgr Jézus ide 6efépett, 6izonyára jüfsif;g.títő zaj voft. ji f;g.csK:f.t 

mef;g.gtet a jufiatés 6árányot6égettetf;g.treceil(§en, az ö/(röt6ógtet a 
gafam60t tur6éRgfta/( Jlz em6eretpeáig fármásan, aftudozva, nevetve, 
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vesze/(gáve próbáltat 
mini[ több pénzt f(j

csi/(g.mi egymástó[ és 
rru.gvetően nizfU.ttet 

a szegén!f zaránáof::; 
ra, af(jtő[ nem reméf

tetsemmi fiasznot. 

<Van valami éráe

/(gs ezen a pÚlCon. 

'l(önn!fen fefU.tséges, 

fiog!f az egész ~nnás 

tufajáona vo[t, af(j sotesztenáeig visefte a főpapi méftóságot. 'EáersfU.im 

péfááuf azt montfja, fiog!f R:!tségtefenü[ ez vo[t az a fU.f!J, rru.f!Jet »~nnás 

fiai 6azárainaK!f nevezte(Josepfius peáig azt a m!fefemre mé[tó rru.gjeg!f

zést teszi, fiog!f ~nnás, az l1jszövetség6en emfített ~nnás fia, » nag!fon 

sotpénzű em6er VOftll. 1ia ez csatug!fan ÍjJ!f vo[t: mű!fen természetes, 

fiog!f a papotnemcsatvalló.si ol(g/(§ó[ Kjvántát'l(risztus pusztufását, áe 

a zse6üt/(g[ eg!fütt féftettétaz egész, tisztjütlíöz méftatfan pénzüg!fi vál

fa{l(gzást is, rru.f!J gazáaggá tette ő/(gt! <Voft of!Jan tuáós is, af(jnetaz voft 
fiatározott véfemén!fe, fiog!f tafán éppen ez a fé[tett üzfet fefU.tett fegfó66 

o/(g. Jézus fetartóztatásána( 

'Bizon!fos ann!fi, fiog!f a I(y.fárotRiúzésévef s a tempfom rru.gtisztitá

sávafJézus fiatafmas csapást mért az arisztoKrata papság éráe/(gire. erette 
szinte fö[fiívás vo[t mináen 6ecsüfetes em6erfiez és fázító fiatása fefU.tt a 

szegén!f' n!f0moruft törru.gre, rru.f!Jet lí@n!förtefenü[ f(jszipof!Jozott a törté
nefem fegszámosa66 és fegjo66an e[[átott papságánateftartási lí@tefezett

sége. 'Ez a törru.g of!Jan eg!föntetúen áffhatott a fiáta mögött, fiog!f még a 

tempfomi őrség sem rru.rt /(gzet erru.[ni rá, arru.f!J peáig másl(gr szigorúan 

n!fomott ef mináenféfe sza6ál!feffenességet. 
HV. Morton, Az Üdvözítő nyomában, Budapest, Palladis, 192-194.0. 
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Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) 
BIBLIKUS-LELKIPÁSZTORI ÜLÉSE 

Freising, 1994. febr. 16-20. 

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa febr. 16-20. között a 
München melletti Freisingben biblikus-lelkipásztori ülést tartott. A há
romnapos össz-európai konferencián résztvettek: a Vatikán képvisele
tében P. Albert Vanhoye S.J., a Commissio de re biblica titkára, a Pápai 
Biblikus Intézet professzora; az Európai Püspöki Konferenciák Taná
csának vezetősége részéről Miloslav Vlk prágai érsek, a CCEE elnöke 
és Dr. Ivo Fürer, a CCEE főtitkára; az 1969-ben a zsinati határozatok 
(Dei Verbum 6. fej.) megvalósításának előmozdítására létrehívott Ka
tolikus Bibliaszövetség világszervezete részéről Alberto Ablondi el
nök, Livorno püspöke, P. Ludger Feldkamper SVD főtitkár; az európai 
püspöki karok képviseletében a biblikus-lelkipásztori munkát koordi
náló püspökök és az egyes országok bibliatársulatainak vezetői. 

Magyarországot a Magyar Katolikus Püspöki Kar megbízásából 
Balás Béla kaposvári megyéspüspök, a Szt. J. Bibliatársulat püspök-el
nöke, valamint Tarjányi Béla professzor, a Bibliatársulat ügyvezetője 
képviselte. A konferencia résztvevőit fogadta és a záróünnepségen 
vendégü I látta Friedrich Wetter bíboros, müncheni érsek. 

Az ülés témája a következő volt: "A Szentírás Európa egyházának 
életében ma és holnap" . A konferencián az előadások, a közös és cso
portos megbeszélések során a résztvevők a történeti visszapillantás 
mellett alapvetően azt a kérdést tárgyalták meg, hogy az Európában 
szükségessé vált újraevangelizálás nagy esélye, ha ennek a missziós
lelkipásztoFi munkának a középponljába Isten Szavát, a Szentírást ál
lítjuk. Az Oszövetségre hivatkozva, Jézus szavait hirdetve kezdte meg 
Pál apostol az első században Európa evangelizálását; Európa egykor 
kommunista uralom alatt szenvedő népei körében a Szentírás és a hit 
tartotta a lelket a papokban és a hívekben; ma pedig belső űr és váku
um kezdi uralni a lelkeket Keleten és Nyugaton egyaránt. Ebbe az űr
be, ebbe a sötétségbe csak Isten Szava vethet fényt, csak a Szentírás és 
a hit adhat eligazítást és tartalmat az emberek életének. Hogy az üres
ség, s ennek nyomán az éhség milyen nagy, jelzi az a tény, hogya 
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szekták és más hiedelmek milyen sikerrel nyomulnak előre Európa né
pei körében - mindenütt, ahol Isten Szavát nem hirdetik hitelesen, 
vagy a hívek nem ismerik a Szentírást és nem élnek annak szellemé
ben. 

A konferencián ismertették azokat a konkrét kezdeményezéseket, 
amelyek során egész nagyvárosok és teljes egyházmegyék vallási újjá
születését sikerült elérni bibliakörök szervezésével, abibliaolvasás 
rendszeresítésével (pl. Milánóban és környékén, CM. Martini bíboros 
előadása). - A résztvevők egy kiállításon ismerhették meg a bibliaa
postolság Európában működő szervezett formáinak (bibliatársulatok) 
eredményes és szerteágazó tevékenységét. - A volt szocialista orszá
gok képviselői pedig tárgyi és írásos emlékek kiállításával mutatták 
be, hogya kommunista vallásüldözés évtizedeiben milyen erőt és tá
maszt jelentett a Szentírás és a hit az üldözöttek számára (pl. börtön
ben, kézzel, WC-papírra írt mise- és evangéliumoskönyv, cipődobozba 
rejtett miséző felszerelés, titkos bibliakiadások, stb.). 

A tanácskozás eredményeként az Európai Püspöki Konferenciák 
Tanácsa a következőket kéri Európa püspöki karaitól: 

- Minden erejükkelfáradozzanak azon, hogy Isten Szava kö
zépponti helyet foglaljon el az igehirdetésben, a liturgiában, a 
hitoktatásban és a lelkipásztori munka minden területén; 

- Gondoskodjanak a papok, a lelkipásztori kisegítők, a hitok
tatók alapos biblikus képzéséről, hogy ők Isten népének megfele
lő módon nyújthassák Isten Igéjének táplálékát; 

- Minden lehetséges eszközzel támogassák a biblikus apos
tolságot, a szentírásközpontú lelkipásztorkodást szolgáló kezde
ményezéseket, intézményeket, társulásokat (bibliatársulatok, 
bibliaközpontok). 

- A II. Vatikáni Zsinat határozata értelmében a hívek körében 
- megfelelő irányítás mellett - tegyék állandó gyakorlattá a 
Szentírás közösségi és egyéni olvasását, tanulmányozását 
(bibliakörök, családi bibliaolvasás, imádságos-elmélkedő egyéni 
szentírásolvasás). 

- Gondoskodjanak arról, hogy a Biblia megbízható fordítás
ban, megfelelő áron és formában mindenki számára rendelke
zésre álljon. 
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Társulatunk életéből 

Bemutatkozások - December 9-én Esztergomban (a papnövendékek 
teljes számú részvételével) mutat tuk be Társulatunk munkáját. 1994. márc. 
12-én Salgótarjánban az Egyházközségi Megújulási Mozgalom szervezésé
ben "Életünk alapja a Biblia" címmel tartottunk keresztény lelkiségi progra
mot, melynek keretében a Szentírás szeretetéről és értékeiről, valamint 
Társulatunk működéséről hangzottak el előadások (Tarjányi Béla, Kalácska 
Béla ev. esp., Székely István). 

Jeromos esték - Decemberben a résztvevők Rajkai István vezetésével 
izgalmas bibliai kvíz-játékban vehettek részt. Januárban Tarjányi Ferenc 
ODB atya mutatta be saját készítésű filmjét szentföldi útjáról. Februárban Je
lenits István O.Sch.P. tartományfőnök Jónás könyvét elemezte, rávilágítva a 
prófétai könyv nagyszerű teológiai mondanivalójára. - A Jeromos estékre 
(Bibliaközpont, a hó második szerdáján 18 ó.) továbbra is várjuk tagjainkat és 
az érdeklődőket. Előadók: áprilisban Ternyák Csaba püspök tart előadást Ha
gyomány és Bili/in címmel, májusban Brückner Ákos O.Cist. lesz a vendé
günk. - Társulatunk imacsoportja az év páros péntekein du. 5-6-ig a 
Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje munkánkhoz. 

Leányfalu, 1994. márc. 5.: a biblia6ra-vezetóképzó résztvevői és előadói 
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Továbbképzés - A bibliaóra-vezetők nem
zetközi szemináriumát ez évben is Szombathe
lyen tartják szept. második felében. Németül tud6 
hitoktat6k részvételre még jelentkezhetnek Köz
pontunkban. - Bibliaóra-vezetőképzőt február
ban Szombathelyen (18 résztvevő) és Leányfalun 
tartottunk (március 4-6, 30 hazai, 8 erdélyi, felvi
déki résztvevő). Egri egyházmegyei vezetőkép
zőnket Sátoraljaújhelyen a Piarista Kollégium
ban, 1994. ápT. 29-máj. l-ig tartjuk. Levelezési 
CÍm: Polgári Ferenc, 3874 Hernádvécse. Az őszi 
hónapokban a kalocsai főegyházmegyében és 
Szombathelyen lesz hasonló vezetőképző. 

Mint már jeleztük, 1993. nov. 17-én Társula
tunk keretében megalakul! a Magyar Szentföld 
Baráti Köre. Célja, hogy - Szent Ferenc Rendjé
vel együtt működve - elősegítse az 1940-es évek

Társulatunk 

ben a budapesti Hűvösvölgyben (II., Heinrich I. u. 1-5.) működött Magyar 
Szentföld újjáépítését és felélesztését. Kérjük, hogy akinek szóban átadható 
információi, írásos dokumentumai vagy tárgyi emlékei vannak a templom 
vagy az említett intézmény működéséről, jelezze Írásban vagy telefonon a 
Bibliaközpontban vagy a következő CÍmen: Sölch Friedrich, 1113 Budapest, 
Villányi út 62/A-B, Tel.: 185-75-46. 

Pályázat - Illusztrációk Jézus példabeszédeihez témában pályázatot 
hirdet a Mosonmagyaróvári Keresztény Ált. Iskola és Gimnázium, valamint 
Társulatunk Győregyházmegyei Központja. Pályázni lehet olyan paszpartu-ra 
[fehér papírkeret] helyezett képekkel (festmény, ceruzarajz, zsírkréta, pasztell, 
monotypia, lin6metszet, stb.), amelyeknek mérete N2-nél nem nagyobb. Fel 
kell tűntetni a készítő nevét, korát, iskolájának nevét és CÍmét. Határidő: 

1994. május 1. Cím: Keresztény Ált. Iskola és Gimnázium, 9200 Mosonma
gyaróvár, Fő u. 4. - Minden résztvevő egyhetes nyári alkotótáborban vehet 
rész!. 3 kategóriában (6-10, 10-)4 ill. 14-18 évesek) az első három helyezett
szaktanár vezetésével - kifestheti Hanságligeten az iskolakápolnát. 

Iroda vásárlás - Hálásan köszönjük mindazok nagylelkű adományát, 
akik hozzájárultak ahhoz, hogy megvásárolhassuk a Központunk mellett lévő 
helyiségeket. Az ügy folyamatban van, adminisztratív okokból előreláthatólag 
csak a nyáron tudjuk lebonyolítani a vásárlást. 
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Ajánlás 

Ajánlás 

A katolikus szentírásmagyarázatnak, - hogy meg
őrizze a kapcsolatot az Egyház hite és a Szentírás inspi
rációja között, - törekednie kell arra, hogy túllépjen a 
Biblia szövegeinek emberi vonatkozásain. Elsőrendűfel
adata és kötelessége a keresztény népet segíteni ab
ban. hogy a szövegekben világosabban megértse Isten 
szavát, azt jobban a magáévá tegye és teljesen közös
ségben éljen Istennel. Ennek természetes feltétele az, 
hogy maga a szentírásmagyarázó felismerje a szöve
gekben Isten szavát. Ez csak akkor lehetséges, ha tudo
mányos munkája buzgó lelki életben gyökerezik. { ... l 

A Szentlélek tanítása irántifogékonyság aforrása és 
erősítője egy további magatartásnak, az Egyházhoz va
ló hűségnek. mely elengedhetetlenül szükséges a szent
írásgyarázat megfelelő műveléséhez. A katolikus egze
gétában nem az az individualista ábrándkép él, amely 
azt sugallja, hogy a hívő közösségen kívül maradva job
ban megérthetjük a bibliai szövegeket. Ennek éppen az 
ellenkezője igaz. hiszen a szövegek { ... l a hívők közössé
gére. Krisztus Egyházára vannak bízva. hogy annak hi
tét táplálják s a közösséget a szeretetben való életre 
vezessék. E cél tiszteletbentartása teszi elfogadhatóvá a 
magyarázatot. 

Részlet II.János Pál pápa ünnepi beszédéböl , 
amelyet 1993.április 23-án a ProvIdentissimus Deus 

enciklika 100 éves és a Divino afflante Spiritu 
enciklika 50 éves jubileuma alkalmából mondott. 

l 
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2 

CSENDES PERCEK 

1. Kivetették a hálót, s alig bírták vÍ5zahúzni a tömér
dek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így 
szólt Péterhez: Az Úr az! (Jn 21,6-7) Ennek a felkiáltásnak 
gyújtó hatása van. Péter nem csupán azért ugrik ki a bárká
ból, mert János látta az Urat, hanem mert ő maga is meglát
ja és kimondja: Igen, Ó az! Ó maga érez vonzódást Jézushoz. 

Ez az a pillanta a keresztény életnek, amelyhez az ú t egy 
pontján el kell érkeznünk. Talán korán, már gyermekkorban 
vagy a felnőtté-érés idején jutunk el ide, de egy bizonyos pil
lanatban feltétlenül. Nem történik ez villámcsapás-szerűen, 
de az út egy pontján észrevesszük, hogy saját ügyünkről van 
szó. Ez a saját döntésünk. A hit megvaUása, amelyet keresz
teléskor mások mondtak ki helyettünk, személyes vallomás
sá lesz, amely immár egészen a sajátunk. 

Ez az a döntő pillanat, amikor a keresztény erkölcsileg fel
nőtté válik; az az időpont, amelytől kezdve valóban van értel
me bűnről és kegyelemről beszélni. Előtte is vétkezünk 
ugyan, de vétkeink csupán tökéletlenségek, meggondolatlan
ságok, olyan bűnök, amelyeknél még nem vagyunk egészen 
tudatában annak, hogy választásról van szó, döntésről Isten 
mellett vagy Isten ellen. A bűnnel kapcsolatban teljes erköl
csi tudatra csak akkor ju tunk, amikor Isten t keresve és Is
ten hívására válaszolva átérezzük teljes felelősségünket. 

2. Jézus naponta újra megajándékoz bizalmával. Három 
dolog érdekli: 

- Először is a szeretetem. Azt kérdezi: Valóban a legfőbb ér
ték-e számodra a barátság, a szeretet, a hűség? Kész vagy-e 
ezekért az értékekért feláldozni saját érdekeidet. önzésedet, 
kedvtelésedet? 

- Másodszor azt kérdezi: Személyesen felém is irányul-e 
életedben ez a szeretet és barátság: az imában, az imádás-
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ban, az Euchariszlia ünneplésében: abban, hogy gyakran 
gondolsz rám? 

- A harmadik kérdése: Adod -e életedben ezeket az értéke
ket másoknak is, bárányaimnak, azoknak, akiket szeretek? 

Ez tehát a szeretetre vonatkozó alapkérdés, amely felelős
ségvállalásra vezet. Jézus szeretetemet kérdezi, és ettól füg
gően bíz rám valakit. 

Jézus arra akar előkészíteni, hogy rámbíz valakit, legyen az 
a házasságban egyetlen személy. vagy legyen apostoli fel
adatként egy esoport, vagy legyenek azok az emberek, akik
kel a munkahelyemen naponta együttdolgozom, vagy legyen 
az az Istennek szen telt papi vagy szerzetesi életben az Úr 
nyájának egy része. 

Gyakran olvastam kérdőíveket, amelyek összeállítói azt ku
tatják, mennyire alkalmas valaki valamely egyházi hivatal el
látására. Kérdezik, hogy tud-e jól prédikálni, adminisztrálni, 
szervezni, tud-e úrrá lenni nehéz helyzeteken. De egyetlen 
kérdés sem vonatkozik a szeretetre! Az említett kérdőíveken 
még soha nem találkoztam ezzel a kérdéssel: Tudsz-e szeret
n i? O n 21, 13-1 7) 

Jézust viszont éppen ez a szeretet érdekli: Tudsz-e szeret
ni? Mivel Jézus jól tudja. mit miért tesz, kérdése azt jelenli, 
hogy ez a legfontosabb. ez a döntő kérdés az ember számára. 
Ettől függ nemcsak az ember. de az egyház sorsa is. Ez a lé
nyeges az egyház szervezetében és életében is. 

Nézzük meg egy kissé közelebbről. hogyan kérdezi meg Jé
zus Pétert a szeretetéről. Háromszorosan kérdezi. mintha azt 
mondaná: Ez a kérdés. más kérd ésem nines ... Ha ugyanis 
három különböző kérdést tenne fel - egyet a szeretetről. má
sikat a szervezőkészségről. harmadikat a böles tárgyalókész
ségről - azt mondhatnánk, hogy követclményrendszert állít 
[el. Ö azonban háromszor is pontosan ugyanazt a kérdést te
szi [cl. mcrt hangsúlyozni akarja. hogy csupán ez az egy 
számít. (Carlo M. Martini bíboros) 

3 
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Kapcsolat 

Nem vagy világosság 
És sötétség se vagy. 
Nem látok semmit, 
Csak érzem jelen létedet. 
Nyilván minden vagJj, 
Sötétséget és világosságot 
Magadba foglaló. 
Azt mondtam, nem látlak? 
Nem ÍgJj van, hiszen 
Látlak, bár nem látok fén Y t, 
Látlak, bár nem látok sötétet. 
Látlak, de nem a szememmel. 
Látlak, de nem az értelmemrnel. 
Látlak, de nem a szívemmel. 
A bennem lévő lélek 
Az, aki lát Téged. 
Nincs alakod, tested, 
Mégis érzékelern jelenvalóságodat. 
Nézzük egJjmást, 
De nincsenek tekintetek, 
Melyek összekapcsolódnának. 
Beszélünk egJjmáshoz, 
De nincsenek szájak, 
Melyek szavakat formálnának. 
Nincs hangod, 
Mégis szólsz hozzám. 
Általad megismertem, 
HOglj a valóság sokkal tágabb, 
Mint amit az érzékszerveinkkel 
Megtapasztalhatunk belőle. 



Dokumentum 

Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 

Előző számunkball kezdlUk el közölIli a Pápai BiblikllS B iwtt ság feni i c(
mú dokumenlumának szövegél. Ezl folyialjuk az alábbiakban . A fordflásl 
Székely Islváll kész(fel le. 

A Szentírás gondolatrendszertől függő megközelítése 

Valamely szöveg értelmezése mindig függ a szöveg olvasói
nak felfogásától és helyzetétől. A mindenkori olvasók egyes 
szempontoknak különös figyelmet szentelnek, másokat önkény
telenül elhanyagolnak. Ezért elkerülhetetlen, hogy az egzegéták 
munkájuk során a kor gondolkodásmódjának hatására újabb 
megállapításokra jussanak, amelyekre másoknak azelőtt alig 
terjedt ki a figyelmük. Ehhez azonban a megkülönböztetés ké
pességére is szükség van. Ma elsősorban a felszabadítási moz
galmak és a feminizmus kelti a legnagyobb figyelmet. 

Feminista megközelítés 

A feminista bibliai hermeneutika (szentírásmagyarázat) a 
XIX. század végén az Egyesült Államokban született, amikor a 
nők jogaiért folyó harc társadalmi-kulturális légkörében létre
hozták aBibliát felülvizsgáló bizottságot. Ez a bizottság kiadta 
A nő Bibliájá-t (The Woman's Bible) két kötetben (New York 
1885, 1898). Ez az irányzat századunk hetvenes évei óta, a női 
felszabadulási mozgalom révén Új erőre kapott és hatalmasra 
duzzadt, főként Észak Amerikában. Ha pontosak akarunk len
ni, különbséget kell tennünk többféle feminista szentírásma
gyarázati mód között, mert ezen a széles körön belül igen 
eltérően kezelik a Szen tírást. Egységük forrása a közös téma (a 
nő) és a kitűzött cél (a nő felszabadítása és a férfiéval azonos jo
gok megszerzése). 

Itt a feminista bibliamagyarázat három fő formáját említjük: 
a radikális, az új-ortodox és a kritikus irányzatot. 

5 
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A radikális megközelítés teljesen elutasítja a Biblia tekinté
lyét. mivel azt állítja. hogy a Szentírást férfiak írták azzal a cél
lal. hogy biztosítsák a férfi uralmát a nő fölött (androcentriz
mus). 

Az új-ortodox magyarázat prófétai könyvként fogadja a Bibli
át. és készségesen alkalmazza abban, amiben a gyengék, s így 
egyúttal a nők pártját fogja; ez az irányelv mintegy kánon a ká
nonban, hogy rávilágítson mindarra, amit a Szentírás a nő fel
szabadítása és jogai érdekében mond. 

A kritikus forma kifinomult módszereket használ, és próbál
ja kideríteni a keresztény nő helyzetét valamint szerepét a Jé
zus-mozgalomban és a szentpáli egyházakban. E szerint ebben 
a korban már elismerték a nemek egyenjogúságát. de ezt az
után a már meglévő újszövetségi írásokban - éspedig csak jóval 
később - nagyrészt eltűntették, mert egyre jobban felülkereke
dett az apajogú rend és az androcen trizm us. 

A feminista szentírásmagyarázat nem dolgozott ki saját 
módszert. Az egzegézis szokásos módszereit használja, főkén t a 
történetkritikai módszert. De hozzátesz két ku tatási kritéri
umot. 

Az első a feminista kritérium. amely a nők felszabadítási 
mozgalmából ered és a felszabadítási teológia általánosabb vo
nalában halad. Ez a következő gyanúsítási hermeneutikát al
kalmazza: minthogy a történelmet rendszerint a győztesek írják 
meg. csak úgy tudhat juk meg az igazságot. ha nem hagyatko
zunk cgyszerűen a szövege kre , hanem azokban olyan jelzéseket 
keresünk. amelyek bepillantást engednek valami másba. 

A második kritérium szociológiai jellegű. A bibliai kor társa
dalmának ku ta tá sára támaszkodik. a társadalom rétegződésére. 
a nők helyzetére. 

Ami az újszövetségi szövegeket illeti. a kutatás végső célja 
nem az a nőkre vonatkozó felfogás. ami az Újszövetségben meg
jelenik. hanem a nők l. századbeli két eltérő helyzetének re
konstruálása: ezek egyike a zsidó és a görög-római világban 
szokásos helyzet. másika pedig az a gyökeresen új állapot. 
amely Jézus mozgalmában és a szentpáli egyházakban jött lét-
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re, ahol mindenki, férfiak és nők Jézus férfi- és női tanítványai
nak közösségét alkották, akik mind egyenlők voltak. E nézet 
alátámasztására a Gal 3,28 szövegére hivatkoznak. Arra törek
szenek, hogy a mai kor számára ismét felfedezzék azt, ami fe
ledésbe merült: a nő szerepét az ősegyházban. 

A feminista egzegézisnek számos pozitív mellékhatása van. 
Létrejötte óta a nők aktívabban vesznek részt az egzegétikai ku
tatásban. Gyakran a férfiaknál jobban sikerült észrevenniük a 
nők jelenlétét, jelentősségét és szerepét a Szentírásban, a ke
reszténység kezdeti történetében és az Egyházban. Annak a mo
dern kulturális látókörnek alapján, amely nagyobb figyelmet 
szentel a nő méltóságának és szerepének mind a társada
lomban, mind az Egyházban, új kérdéseket teszünk fel a bibliai 
szövegnek. Ezek új felfedezésekre adnak alkalmat. A női érzé
kenység talál és kijavít olyan elterjedt értelmezéseket, amelyek 
célzatosak és arra irányulnak, hogy igazolják a férfiak uralmát 
a nők felett. 

Ami az Ószövetséget illeti, különféle tanulmányok fáradoz
tak azon, hogy a benne található istenképet jobban megértsük. 
A Biblia Istene nem valamilyen patriarkális gondolkodásmód 
vetülete. Isten Atya, de egyú ttal a gyengédség és az anyai szere
tet Istene is. 

Attól függően, hogy a feminista egzegézis mennyire kötelezi 
el magát valamilyen programnak, ki van téve annak a kísértés
nek, hogy a Szentírás szövegeit célzatosan s így vitathatóan ma
gyarázza. Ekkor, hogy tételeit igazolja, jobb érvek hiányában 
gyakran kénytelen alkalmazni a hallgatáson alapuló bizonyítást 
(argumentum e silenti0). Ez, amint tudjuk. általában megen
gedhetetlen; arra semmiképpen nem alkalmas, hogy biztos kö
vetkeztetések alapjául szolgáljon. Másrészt az a próbálkozás, 
hogy a szövegekben felfedezett halvány jelzések segítségével re
konstruáljunk egy történelmi helyzetet , amelyet maguk a szöve
gek szükségképpen elfedtek volna, valójában már nem egze
gétikai feladat. Hiszen ez magának a sugalmazott szövegek tar
talmának eIu tasításához vezet, hogy helyette egy másikat, egy 
mesterséges feltételezést állítson előtérbe . 
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Dokumentum 

A feminista egzegézis felveti a hatalom kérdését az Egyház
ban . Amint tudjuk, ebben az ügyben eltérő véleményekkel talál
kozunk és viták folynak. E témakörben a feminista egzegézis 
csak akkor segíthet az Egyháznak, ha nem esik áldozatául 
ugyanannak a hibának, amely ellen harcba indult. A maga ré
széről sem szabad szeme elől tévesztenie az evangélium tanítá
sát a hatalomról mint szolgálatról, azt a tanítást, amit Jézus 
összes tanítványaihoz intézett, férfiakhoz és nőkhöz egyaránt. 

A fenti bekezdés szövegéről a bizottság szavazással döntött. 19 résztvevőből 11-
ell helyeselték, 4-en ellenezték aszöveget, 4 személy tartózkodott a szavazástól. 
A szöveg ellenzői kérték, hogy a szavaZlfs eredményét publikálják a szövegbeli. 
Ezt a bizottság magára vál/aná. 

Helyesb(fés. Az előzőleg közölt részlet egyik II}ondata (JF 15, 4.0. 2. bekezdés 
utolsó mondata) helyes szövege a következő: 19;IJ alakul ki az az e9;IJélli értelme
zési mód, amely képtelen felismerni, hOgJJ az EgJJMi a Biblián alapszik: életét és ill
spirációit abbóf meriti . 

..... A feminista teológia említett törekvései mind az istenkérdésben fut
nak össze és érik el csúcspontjukat. [ .. ,l Ha az istenképben csak az egyik 
nem vonásai tükröződnek , akkor szükségképpen ennek a nemnek a tag
jai, a férfiak lesznek azok, akik a legközelebb állnak Istenhez, és a legjob
ban megértik lsten akaratát. Ezért a nő csak a férfin keresztül - aki 
közvetkenül imago Dei [Isten képmásal -, férjén mint »fején« keresztül 
tud kapcsolatba lépni Istennel. Szent Ágoston egész részletesen kifejti ezt 
a gondolatot a Szentháromságról írt könyvében (De Trinitate, XII , 7; 10). Az 
ószövetségi zsidó törvény mindenütt ezt a hierarchikus rendet tükrözi 
vissza: először lsten, aztán a férfi , végül a nő . De ez a rend lényeges teo
lógiai elv szerepét tölti be az Újszövetségben is. Szent Pál Gal 3,28 elle
nére megerősíti a patriarchális, hierarchikus rendet: »Tudnotok kell , hogy 
a férfú feje Krisztus, a nő feje a férfi , Krisztusnak feje pedig az lsten ... A 
férfi ne fedje be fejét, mert ő lsten képmása és dicsősége ; az asszony 
azonban a férfi dicsősége « (1 Kor 11,3.7). Ez a felfogás tagadja, hogy a 
nő lsten képmása, és hogy közvetlen kapcsolatba tud lépni vele. 

Ezért a feminista teológia ragaszkodik a Ter 1,27 és a Gal 3,28 új 
exegéziséhez; a bibliai istenképben női, anyai vonásokat keres, hogy fe
lülemelkedjék a férfijellegű istenképen; előnyben részesíti az olyan képe
ket, amelyek túllépnek a női-férfi vonások alkalmazásán ..... 

H.Pissarek-Hudelist, A feminista teológia, in : Mérleg 88/2, 142-143.0. 
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Kovács Gábor 

REINKARNÁCIÓ-HIT 
ÉS A BIBLIAI EMBERKÉP 

Reinkarnáció? 

A reinkarnáció indiai eredetű tanítása különböző változa
tokban azt az alapgondolatot ismétli, hogy az emberi lélek, mi
után a halálban elvált a testtől, nem semmisül meg, de nem is 
lép be okvetlenül egy végleges állapotba, hanem új testben újra
születik, reinkarnálódik. Az Amerikai Egyesült Államokban, de 
újabban Európában is növekvő tendenciát mutat a reinkarnáci
óban hívők száma. Újra és újra találkozunk azzal az állitással 
is, hogy az újratestesülés gondolata egyáltalán nem idegen a 
kereszténységtől, sőt a Bibliában is megtalálható. 

Ez az állítás a bibliai antropológia teljes figyelmen kivül ha
gyását jelenti; ha nem tudatos félrevezetés, akkor nagyfokú tá
jékozatlanságot takar . A reinkarnációs elmélet a lélek és a test 
lC12a egységét tételezifel. Szerinte a test nem részese az emberi 
önazonosságnak, hanem ugyanúgy levethetjük, mint egy ruhát, 
és helyette újat vehetünk magunkra. A Biblia emberképe C12on
ban gyökeresen más. Az Úristen megalkotta az embert a föld 
porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élő
lénnyé (Ter 2,7). E szemlélet szerint az emberi lény szerves egy
ség, amely egyaránt magában foglalja a föld porát (fizikai-biO
lógiai szint) és Isten leheletét (szellemi-transcendens szint). A fi
zikai-biológiai szinten az embert nehéz megkülönböztetni az ál
latviIágtól; a Prédikátor megvallja teljes tudatlanságát: Az em
ber fiainak sorsa és az állatok sorsa egy és ugyanaz a sors ... Ki 
tudja, vajon az emberek fiainak éltető lehelete fölfelé száll-e, és 
vajon az állatok éltető lehelete lefelé, a földbe száll-e? (Préd 
3,19.21) Ugyanakkor ez az életre kelt marék por, a földet bené
pesítő élővilágnak ez a tagja a szellemi-transcendens szinten 
magával a határtalan Istennel áll kommunikációban: Én vagyok 
az Ur, a te Istened (Kiv 20,2); Mielőtt megalkottalak anyád mé
hében, már ismertelek (Jer 1,5); Neveden szólítalak: az enyém 
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vagy (Iz 43,1); Védelmezem, mert 
ismeri nevem. Ha hozzám fordul 
meghallgatom (Zsolt 91,15). Jézus 
minden elvont gondolatmenet 
mellőzésével az élő Istennel való 
kapcsolatból vezeti le a halál utá
ni életet: Isten nem a halottak Is
tene, hanem az élőké (Mt 22,32). 

Az emberi élőlény (héberül ne
jes, görögül pszükhé) tehát egyfe
lől halandó, másfelől halhatatlan. 
A Biblia a nejes-pszükhé szót, 
amelyet leggyakrabban léleknek 
adunk vissza, különböző jelentés
árnyalatokban használja. Néha 
azt jelöli vele, ami az emberben ki 
van szolgáltatva a pusztulásnak: 
az ember lélegző mivoltát, bioló
giai szintjét; ilyenkor azt olvas
suk, hogy a nejes meghal: Haljon 
meg az én lelkem a filiszteusokkal együtt! (Bír 16,30; v.ö. Szám 
23,10; Ez 13,19). [Az ilyen helyekre szeretnek hivatkozni Jeho
va tanúi). Máshol a Biblia szembeállítja a nejes-pszükhét a 
pusztulásra ítélt test sorsával: Ne féljetek azoktól, akik a testet 
megölik, a lelket azonban nem tudják megölni (Mt 16,25). A ne-
jes-pszükhé ilyenformán az em ber! egzisztencia paradox kettős
ségének, egyidejú földfelettiségének kifejezésévé válik; egyszerre 
mond immanenciát és transzcendenciát, halandóságot és hal
hatatlanságot. A kettő szintézisét ajöltámadás fogalmában ta
láljuk meg. Az Egyház hittételként vallja a lélek halhatat
lanságát (DS 1440), de hitünk tengelyében a holtakjöltámadá
sa áll: Elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghall
ják az Isten Fia szavát, és előjönnek. Akikjót tettek, azért, hogy 
jeltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek. azért, hogy jeltá-
madjanak a kárhozatra (Jn 5,29). 

Ez azt jelenti, hogy a szerves egység, amit embernek hí
vunk, a maga egészében learatja az egyedül jó (Mk 10,18) Isten-
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ReiDkamáció? 

hez való kapcsolatának gyümölcseit. Ez a beteljesedés vissza
vonhatatlan. végleges. Gyertek. Atyám áldottai. vegyétek birtok
ba a világ kezdetétől nektek készített országot... Távozzatok 
színem elől. ti átkozottak. az örök tűzre ... Ezek örök büntetésre 
mennek. az igazak meg örök életre (Mt 25.34.41.46). Az ember 
már halálával belép a boldogság vagy boldogtalanság végleges
ségébe: A koldus meghalt. és az angyalok Ábrahám kebelére vit
ték. Meghalt a gazdag ember is. és eltemették ... A pokolban 
kínjai köztfeltekintett ... Köztünk és köztetek nagy szakadék tá
tong. hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudJa
nak. se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki (Lk 16.22-23.26). 

E véglegességben osztozik az ember fizikai-biológiai szint je 
is. amely olyan változáson megy keresztül a föltámadásban. 
mint a mag. amikor növény lesz belőle: Amit elvetsz. nem hajt 
csírát. hacsak el nem rothad. Amit elvetsz. még nem növény. az 
csak azután fejlődik, hanem puszta mag, például búzaszem 
vagy más egyéb. Isten testet ad neki tetszése szerint. minden 
magnak neki megfelelő testet (1 Kor 15.36-38). 

Az Újszövetség nyelvezete új lehetőséget talál az ember 
transzcendens, Istennel dialógusban álló dimenziójának kifeje
zésére a görög pneuma szóban, amelyet többnyire szintén lélek
nek fordítunk, vagy ha a pszükhétől meg akarjuk különböz
tetni, szellemnek. [Egyes szabadegyházaknak az a kísérlete, 
hogy mindig szellemnek adják vissza a pneuma szót. gyökérte
len a magyar nyelvben. és további fogalomzavarhoz vezet. J A 
pneuma az embert kimondottan a maga Istenre nyitottságában. 
a természetfölötti életre való alkalmasságában fejezi ki . Nem 
érthetünk egyet azokkal, akik a pneumát és a pszükhét az em
ber két külön metafizikai alkotórészének tekintik; az emberi lé
lek ilyen feladarabolását az Egyház már 870-ben elvetette (DS 
657), és most a Katolikus Egyház Katekizmusában újból elveti 
(367. sz.). A Szentírás nem elvont metafizikai összetevőkben 
gondolkodik, hanem élő dinamizmusokban. A pneuma az embe
ri lény fölfelé mutató dinamizmusa. nyitottsága a Határtalanra. 
Ennek a fogalomnak segítségével sikerül Szent Pálnak leírnia az 
ember biológiai szintjének részesedését a beteljesülés végleges-
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Reinkarnáció? 

ségében: Érzéki testet (szóma pszükhikon) vetnek el - szel
lemi test (szóma pneumatikon) támadföl (l Kor 15,44). 

A szóma pneumatikon az ember fizikai-biológiai valóságá
nak a természetfólötti isteni érintés szintjére emelkedése, integ
rálódása abba a Szentlélektól létesített megújulásba, ami a 
megszentelő kegyelem, majd Isten színről-színre látása formájá
ban először az emberi lény világfólötti-szellemi szintjén jelentke
zett. A test is belép az üdvösségbe; ugyanígy az egzisztenciális 
csőd beteljesedésébe, a kárhozatba is. A teljes ember üdvözül és 
a teljes ember kárhozik el. 

Ratzinger alapos fejtegetései kimutatják, hogy a testtől meg
különböztetett halhatatlan lélek fogalma , úgy ahogy azt a kö
zépkori teológia kidolgozta, korántsem a platóni testbe bör
tönzött lélek pogány fogalmának átvétele, hanem sajátosan ke
resztény képződmény, amely nélkül lehetetlen kifejezni az evan
géliumnak az örök életre vonatkozó igazságait. l A keresztény 
értelemben vett lélek, miközben különbözik a testtől, utal arra, 
és vele alkot egy szubsztanciát, mint annak formája . A görög fi
lozófiából merített nyelvezeten keresztül bibliai igazságok szó
lalnak meg és öltenek szisztematikus formát. A platóni 
értelemben vett lélek vándorolhat, de a keresztény lélek komp
lementaritásban, szerves kö!csönösségben áll a testtel. A ke
resztény értelemben vett lelket másik testbe helyezni kép
telenség. Népszerű szinten ezt így lehet szemléltetni: Még a ci
pőjét se tudom viselni egy másik embernek - hogyan tudnám a 
testét? A test attól ez a test, hogy ennek az embernek a lelke 
nyomja rá személyazonosságának bélyegét. Egy embernek csak 
egy teste lehet. 

A halállal eldől az ember örök sorsa. Az ember számára az a 
rendelkezés, hogy egyszer haljon meg és u tána ítéletben legyen 
része (Zsid 9,27) . Nincs haladék, újrakezdés egy másik életben! 
A reinkarnáció hívei azzal érvelnek, hogy ez igazságtalanság 
volna, mert nem egyforma esélyekkel indultunk az életnek. A 
Biblia válasza: az ítélet mindenkit saját körülményei szerint 
mér meg. Aki sokat kapott, attól sokat követelnek (Lk 12,48) . 

1 Ratzinger. Eschatolologte (Pustet. Regensburg. 1978. 119·135.0.). 
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Célunk nem az, hogy saját erőnk
ből megszabadulva vágyainktól egy 
vágytalan Nirvánába jussunk, ha
nem Isten szabadon felajánlott 
szeretetének szabad elfogadása. Az 
emberi egzisztencia a lélekvándor
lás hitében egy személytelen tör
vény kérlelhetetlen mechanizmusa 
szerint bontakozik ki, a keresztény 
hit szerint a szeretet dialógusában. 
Nehéz elgondolni nagyobb különb
séget! Az ember örök sorsának ke
resztény értelmezését semmi sem 
szemlélteti olyan jól, mint a megté
rő gonosztevő sorsa a kereszten: 
Ma velem leszel a paradicsom ban 
(Lk 23,43). Nem a személytelen 
karma üdvözít, hanem a Szemé
lyes Irgalom elfogadása. 

Reinkarnáció? 

Halál utáni tisztulást a kereszténység is ismer; egyesek üd
vözülnek, de csak mintegy tűz által (1 Kor 3,15) . A tisztítótűz 
azonban nem újrakezdés, nem visszatérés egy másik testbe, ha
nem a lélek alkalmassá válása Isten színről-színre látására. A 
tisztítótűzben szenvedők már biztosan üdvözülnek. 

Az az újjászületés, amelyről Jézus beszél Nikodémusnak (Jn 
3,3-8), az összefüggés szerint nem testi, hanem lelki (8 .v.); nem 
újratestesülésről van szó, hanem a keresztség kegyelméről. 

Ugyanúgy nem lehet a lélekvándorlás érvének tekinteni, hogy 
Jézus azt mondja Keresztelő Szent Jánosról: Ha tudni akarjá
tok, ő Illés, akinek el kell jönnie (Mt 11,14). Jézus itt egy olyan 
próféciára utal, amely sokat foglalkoztatta a kortárs zsidóságot, 
s amelynek a lapján a Messiás érkezése előtt Illés visszatérését 
várták: Nézzétek, elküldöm nektek Illés projétát, mielőtt eIérkez
nék az én nagy ésjélelmetes napom. Ö újrajiaikjeléjordítja az 
apák szívét és apáikjelé afiak szívét, nehogy elmenjek és átok
kal sújtsam ajöldet (Mal 3.23-24) . 
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Reinkarnáció? 

Jézus kij elen tése mítosztalanítja az Illés személyéhez fűződő 
várakozást, akiről 2 Kir 2, II alapján úgy képzelték, hogy élő 
testben ragadtatott az égbe. Jézus típus ként láttatja Illés prófé
ta alakját: Keresztelő Szent János személyében beteljesedett az 
előkép, ezért küszöbön áll a végső, messiási idő. De amikor Illés 
próféta megjelenik Jézus mellett (Mt 17,3; Mk 9,4k; Lk 9,30), 
egyik evangélista sem nevezi őt Jánosnak. A személyek ilyen 
összekeverése tökéletesen idegen a bibliai gondolkodástól. Csak 
a babonás Heródes Antipász fejében fordul meg, amikor híreket 
kap Jézusról: János támadt fel, akit lefejeztettem (Mk 6,16). De 
ez sem reinkarnációs gondolat, hiszen Jézus nem János halála 
után született, hogy az ő újratestesülésének lehetne gondolni. 

A reinkarnáció hívei elméletük megdönthetetlen bizo
nyítékának hirdetik a regressziós hipnózis t, melynek során állí
tólag felszínre hozhatók a kísérleti alany előző életének 
(életeinekI emlékei. Semmiképpen sem látható be azonban, ho
gyan lehetne igazolni azt, hogy egy tudatküszöb alól felbukkanó 
emlék valóban egy másik életből származik. Nem egyszer sike
rült is kimutatni, hogy az ilyen élményanyag a saját gyermek
kor elfelejtett emlékei közé tartozott. Azt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a fantázia boszorkánykonyhájában - mint 
azt álmaink világa sokszorosan bizonyítja - személyes életfosz
lányaink is képesek a legmeglepőbb alakot ölteni. És ha mégis 
a kísérleti alany saját életétől különböző élet emlékei jelennének 
meg a regressziós hipnózisban - nos, akkor mi bizonyítaná, 
hogy ezek csakugyan saját korábbi életének emlékei, és nem az 
ősök világából örökölt emlékek, a Jung-féle kollektív-tudattalan 
értelmében? Természetesen ez is kérdéses hipotézis; de a ke
reszténységtől nem idegen a gondolat, hogy életünk bizonyos 
elemei az ősöktől származnak (legszemléletesebben bizonyítja 
ezt az áteredő bűn tana). Mi jogosítja fel a regressziós hipnózis 
végzőjét, hogy a kísérleti alany fólbukkanó emlék- vagy fan tá
ziaanyagát annak saját előző életéből származónak minősítse? 
Maga a kísérlet semmiképpen; a probléma interpretációs jellegű . 

Amennyiben a kísérletet végző hisz vagy hinni vágyik a reinkar
nációban, bizonyítottnak fogja tekinteni azt, aminek bizo
nyítására ez a módszer elvileg alkalmatlan . 
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Reinkarnáció? 

Sőt, tovább is mehetünk: mi garantálja, hogy a kísérletet 
végző (akár saját tudatos szándékán kívül is) nem szuggerálja a 
kísérleti alanynak a reinkarnációs anyag szállítását? A hipnózis 
állapota közismerten megnyitja az alanyt a szuggesztiónak. Mi 
garantálja, hogy a kísérleti alany - hogy a kísérletező kimon
dott, vagy ki nem mondott várakozásának megfeleljen - nem 
produkálja jóhiszeműen a várt anyago t? Mundus vult decipi (a 
világ azt akarja, hogy becsapják). Spiritizmussal kísérletező -
becsületes és nagy ellenőrző apparátussal dolgozó - úriembe
rekről tudjuk, hogy a csaló médium a legotrombább trükkökkel 
tudta az orruknál fogva vezetni őket. A kísérletezők bölcsek le
hetnek, de van bölcsesség, amely nem felülről származik, ha
nem földi, érzéki, sátáni (Jak 3,15). Kj garantálja, hogy a 
fölöttébb szuggesztibilissá [befolyásolhatóvá] vált kísérleti alany 
képeibc nem avatkozik be a Hazugság Atyja, aki szereti a vilá
gosság angyalának tettetni magát? Amikor a regressziós hipnó
zis egy személy fogantatása előtti [saját] időbe lép, eleve 
feltételezi, hogy (a keresztény hittel szöges ellentétben) volt ilyen 
idő, és ezzel végérvényesen átlép a tudomány területéről az ok
kultizmus területére. Az okkult törekvésekkel szemben a Biblia 
a leghatározottabban elítélő álláspontot foglal el (MTörv 18,9-
14), és ez az Újszövetségben is teljes érvényben van (Csel 
19,19). Figyeljük csak meg Pál apostol viselkedését a filippi jós
leánnyal szemben (Csel 16,16-19). Ez nem mond semmi rosszat 
vagy bűnöset; Pál a jelenség okkult jellegét utasítja vissza. Ha
sonló okokból veszélyes és megengedhetetlen manipulációnak 
tartom a regressziós hipnózis végzését is. 

A reinkarnáció a bibliai hittel és a józan antropológiával 
összeférhetetlen, kísérleti bizonyitékokkal elvileg nem igazolha
tó állítás. Ami az állítólagos tényeke t illeti: mundus vult decipi, 
és czt nemcsak a sátán tudja, hanem az újságírók is. Valaki 
olyan hírről számolt be, hogy egy újszülött (természetesen előző 
életéből származó) aranyfoggal jött a világra ... Ha ez így történt 
volna , érdekes esete volna pl. a fogkoronavándorlásnak (azt 
nem látom be, hogy a lélekvándorlásnak miért). De nem kívá
nom ellenőrizni a hír valódiságát. Látatlanban is meg tudok kü
lönböztetni egy újratestesült lelket egy újszülött kacsától. 
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Rajkai István 

LÉLEKVÁNDORLÁS HITE 
A SZENTÍRÁSBAN? 

Gyakran tapasztalom hívő katolikus értelmiségiek körében, mennyire 
nyitottak és fogékonyak a reinkarnációs elképzelések iránt. Az utóbbi 
időkben e témában Magyarországon megjelent számos könyvet olvasva 
lehetségesnek tartják, hogy azon emberek számára, akik az lsten által el
gondolt tökéletességet nem érik el , a tisztítótűz itt a földön, sorozatos újjá
születéseken keresztül valósul meg. A reinkarnációs elképzelések szó
szólói gyakran hivatkoznak a Szentírás egyes helyeire annak igazolása
ként, hogy tanításuk nem idegen a kereszténységtől , hiszen annak nyo
mai megtalálhatóak a Bibliában. 

Legtöbbször Keresztelő Szent János személyére hivatkoznak, akiben -
szerintük - maga Jézus is Illés próféta lelkének újbóli megtestesülését lát
ta, hiszen ezt mondta róla: S !Ja tudni akarjátok, ő Illés, akinek el kell jön
nie (Mt 11 , 14k) , a színeváltozás alkalmával pedig : Illés már eljött, de nem 
ismerték fel.. Ekkor a tanítványok megértettél(, !Jogy Keresztelő JánosrÓl 
beszéh nekik (Mt 17,10-13). Illés próféta a 2 Kir 2,1 - 18 tanúsága szerint 
nem halt meg, hanem tüzes szekéren elragadtatott a mennybe. Nincs 
okunk feltételezni, hogy az elbeszélést hagyományozói, leírói vagy akár 
maga Jézus ne szószerint értették volna. Márpedig ha Illés nem halt· meg, 
nem történhetett meg lelkének testétől való elválása sem, ami elengedhe
tetlen feltétele lenne annak, hogy egy másik testben újra megszülessen. 
Jézus szavai tehát nem Illés reinkarnációját erősítik meg. - Ha Máté 
evangélista a színeváltozás hegyén történteket valóban a lélekvándorlás 
fogalmai szerint gondolta el , akkor nem Illésnek kellene megjelennie Mó
zes és a megdicsőült Jézus mellett, hanem Keresztelő Jánosnak, ha ő 
lenne Illés lelkének legutóbbi reinkarnálódása. A lélek visszavándorlása 
egy 850 éwel korábban levetett testbe még a reinkarnáció hite szerint is 
elképzelhetetlen. 

Hogyan értsük ezek után Jézus szavait? A zsidóságban régóta él an
nak hite, hogy a végső időkben , a Messiás eljövetelekor Illés próféta lsten 
mellől visszajön a földre (Mal 3,23k, Sir 48,1- 12). Ezért hagynak üresen 
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ma is egy széket az asztal körül, vagy a zsinagógában a legnaQyobb ün
nepeken. A kereszténység viszont úgy értelmezi az ószövetségi Igéret be
teljesedését, hogy Illés előképe Jánosnak, vagyis a Keresztelő Illés 
prófétához hasonlóan nagy próféta, aki tanúságot tesz Jézusról, a Messi
ásról. 

A másik fontos bibliai hely a vakon született meggyógyításéilak elbe
szélése (Jn 9,1--41). Ebből sokan azt olvassák ki, hogya reinkarnációt 
legalább a tanítványok ismerték, ezért kérdezték meg Jézust: Mester, ki 
vétkezett, ez vagy a szüleI; hogy vakon született? (9, 1 k) . - Rabbinikus el
képzelés szerint az ember minden betegségét a bűn büntetéseként kapja 
Istentől. A szülői vétek miatti szenvedést maga a Biblia is ismeri (Kiv 
20,5) . KéSŐbbi rabbinikus fontolgatások szerint a gyermek már anyja mé
hében is vétkezhet, sőt , életében később elkövetendő bűne miatt lsten jÓ
előre , még születése előtt megbüntetheti 01ö. Strack- Billerbeck, Kom 
mentar zum N.T. aus Talmud und Midrasch, München, 1923, 1/527-
529.0.) A tanítványok kérdése mögött ez az okoskodás húzódhat meg, de 
nem lehetetlen egy korábbi élet feltételezése sem , hiszen alexandriai Filó 
(Kr.u. 25-50) műveiből tudjuk, hogy egyes zsidó gondolkodók a helleniz
mus hatására komolyan foglalkoztak a reinkarnáció lehetőségével. Azt ma 
már nem lehet tudni, hogy az ilyen elméletek mennyire voltak közismertek 
Jézus korában ; a döntő azonban Jézus válasza, amely a feltételezés leg
határozottabb visszautasítását tartalmazza:: Sem ez nem vétkezett, sem 
a szüleI; hanem az lsten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk (9,3k) . 

Egy további hivatkozási hely a Jakab levél egyik kifejezése: A nyelv az 
a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, és egész életkörünket 
(trokhosz tész geneszeószj lángba borítja(3,6b) . A kifejezés, amely szó 
szerint ezt jelenti: keletkezések ill. születések körforgása, valóban hasonlít 
azokra a fogalmakra, amelyeket az indiai nyelvben gyakran használtak a 
reinkarnáció jelölésére. (A görög orfikus tanítás körében is ismert kifeje
zés volt, és az egymást követő újjászületések körforgását értették alatta.) 
A Jakab levél megírásának idejére azonban a kérdéses görög kifejezés 
eredeti jelentése megváltozott. Köznyelvi szólás lett belőle , amely kifejez
te az élet változékonyságát: az embernek hol jobban, hol rosszabbul ala
kul a sorsa. A rabbinikus irodalom is ebben az értelemben használja a 2. 
sz. közepén 01ö. Mussner, Der Jakobusbrief, HThKzNT, Freiburg 1964, 
XIII ,I,165. o.) Gyakran idézik Jézus és Mkodémus beszélgetését is (Jn 
3,5- 7) . Mint ahogyan az előző tanulmányban is szó esett erről , az újjászü
letés keresztény értelemben itt és most, jelenlegi életünkben történik , ami
kor az ember megtér, és semmi esetre sem a halálunk után. 
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A Biblia tanítása ezen a téren teljesen egyértelmű és világos. Számta
lan helyen hangsúlyozza és feltételezi az emberi élet és a halál egyszeri
ségét: Halandók vagyunk, mint a víz, amelyet kIloccsant anak a földre és 
nem tudnak többé összegyújteni (2 Sám 14,14). Amint az ember számára 
az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen ré
sze, úgy Kosztus IS egyszer áldozta fel magát, hogy sokaknak búnét elve
gye (Zsid 9,27k) . Az egyszeri halál az Újszövetség felfogása szerint lsten 
végérvényes szeretetébe visz bennünket: Tudjuk ugyanis, hogy ha földi 
sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást· örök otthont a mennyben, amit 
nem emberi kéz épített (2 Kor 5,1). Ezért buzdít olyan sokszor a Szentírás 
a jelen életünknek mint eQYszeri lehetőségnek a jó felhasználására: Bár
csak hallgatnátok ma az O szavára: ne keményítsétek meg a szíveteket .. 
(95 Zsolt 7) . Lelkesítsétek egymást minden nap, amíg a ma tart. .. (Zsid 
3,13b) . Használjátok fel az Időt .. (Ef 5,16; Kol 4,5) . Amíg tehát Időnk van, 
tegyünk jót mindenkivel .. (Gal 6,10). A dúsgazdag és a koldus Lázár pél
dabeszédében sincs lehetősége a pokolra jutott gazdagnak, hogya követ
kező életében jóvá tegye hibáit. 

A reinkarnáció hívei a karma [ _ lélek) szerepét és erőfeszítéseit tartják 
fontosnak ahhoz, hogy az ember elérhesse végső célját. A Szentírás ez
zel szemben az örök életet lsten ajándékaként mutatja be, amelyhez nem 
emberi teljesítményeink által, hanem lsten ingyenes kegyelme révén jut
hatunk. Ezért mondhatja a szőlősgazda : Én az utolsónak is annyit szánok, 
mint neked .. (Mt 20,14) , vagy Jézus a latornak: Bizony mondom neked, 
még ma velem leszel a paradicsomban (Lk 24,43) . 

A reinkarnáció-tan az emberi szenvedés miértjére azzal válaszol , hogy 
a lélek egy előző inkarnáció alkalmával vétkezett, ezért kell szenvednie. A 
Szentírás szerint is a bűn révén került a szenvedés a világba. Azt azon
ban határozottan tagadja, hogy az ember mindig személyes bűnei miatt 
szenvedne (Lk 13,2- 5; Jn 9,3) . Ugyanakkor megmutatja a szenvedés ér
telmét és szerepét a megváltás művében : Kiegészítem testemben azt, 
ami KrIsztus szenvedéséből hiányzik, az ő Testének, az Egyháznak javá
ra (Kol 1,24) . A hittel elfogadott szenvedés megtisztít: Tudjuk azt IS, hogy 
akIk Istent szeretik, azoknak minden ajavukra válik .. . (Róm 8,28) . 

A keresztény álláspont tehát egyértelmű : a reinkarnáció tana ellentét
ben áll a kinyilatkoztatással , a Biblia és az Egyház tanításával. Ha sok ke
resztény mégis szívesen elfogadná ezt az elméletet, bizonyára azért teszi , 
mert a reinkarnáció-tan szerint a sorozatos újjászületések során végül a 
legutolsó bűnös is üdvözülne és nem jutna senki az örök kárhozatra. 
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Vágvölgyi Éva 
Szövegelemző módszer 

Módszer 

Ez a módszer a szöveg belső összefüggéseinek feltárásában és 
ezek segítségéve I a szentíró tanításának jobb megértésében nyújt segít
séget. Az elemzés során egy táblázat megadott egységeinek »hálójába« 
fogjuk az adott szentírási részt és ez a háló fogja ki számunkra a szö
veg lényegét, tanítását, olyan szempontokra is rávilágítva, melyek a 
puszta szövegolvasás során elkerülik a figyelmünket. 

A szövegelemző módszer menete 

A módszerhez nem szükséges különösebb felkészültség, a csoport 
tagjai közül bárki vezetheti a közös munkát. Előre elkészítjük és min
denkinek kézbeadjuk a szükséges táblázatot (a fejlécet ld . a következő 
lap alján). A lépések: 
1. A vezető előre kiválasztja a megfelelő szentírási részt. 

2. Az elemzés megkezdése előtt valaki a csoportból hangosan felolvas
sa a kiválasztott szöveget. 

3. A csoport közösen feldolgozza aszöveget: 
· a. Mondatról mondatra haladva kitöltik a táblázat első négy oszlo

pát. 
· b. A táblázat első négy egységének kitöltése segítséget ad a követ
kező két oszlop kitöltésében. 

4. Ebben a lépésben az egyes egységeken belüli nagyobb összefüggések 
megállap,tása következik: 
· a . Hely: Milyen helyváltoztatások figyelhetők meg a szövegben és 

milyen irányulást mutatnak? 
· b. Idő: Milyen időegységet fog át a szöveg és van-e ennek jelentő

sége a mondanivaló szempontjából? 
c. Személyek: Kik a személyek és hogyan csoportosíthatók egymás
hoz való viszonyuk alapján? 

· d . Működés, cselek "Vés: Milyen cselekedeteket hajtanak végre az 
egyes szerep l ők, ezek milyen részletességgel vannak kifejtve, mit 
mutat ez számu nkra? 

· e. Ismétlések: Az i smétlődő motívumok a szentíró szándékára vilá
gítanak rá, mi az, amit hangsúlyozni akar? 
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. f. Feszültségek, ellentétek: A különböző irányulások közötti feszült
ségek, az egyes szereplők és csoportok közötti feszültségek megfi
gyelése a vázlat alapján. Az egyes cselekedetek vagy történések 
közti ellentéttel a szentíró milyen tanítást akar kiemelni számunk
ra? 

5. A szöveg részleteiben való elmélyiUés, a részletek közt mutatkozó 
összefüggések megismerése után a szövege t tartalmi szempont sze
rint osztják fel kisebb egysé~ekre a résztvevők. Kérjük, hogy adja
nak is címet nekik, melyek jol kifejezik az adott rész lényegét. Ezt a 
munkát párban vagy kiscsoportban ajánlatos végezni. 

6. Az eredmények összesítése után újra közösen, a vezető irányításá
val megkeresik a nagyobb tartalmi egységeket, melyből kiderül a 
szöveg felépítése . 

7. A vezető röviden összefoglalja az elemzés eredményeit, az adott 
szentírási részben közösen felismert tanítás lényegét. 

8. Rövid elcsendesiiLésben a vezető az elemzés során megismert taní
tást a mai életre, magunkra vonatkoztatva néhány kéráést tesz fel a 
résztvevőknek, melyekre mindenki önmagának válaszol. 

Gyakorlati tanácsok 1. A szöveg kiválasztása. A szövegelemző mód
szer szinte minden szentírási rész feldolgozására alkalmazható. 

2. Felkészülés. A vezető előre dolgozza fel a kiválasztott szöveget az 
szövegelemző módszerrel, ennek alapján tudja majd: 

a. esetleg kiegészíteni a közösen végzett munka eredményeit, 
b. összefoglalni a tanítás lényegét, 
c. előre elkészíteni az elcsöndesülésben felteendő kérdéseket. ' 

Nem hátrány, ha bizonyos szavaknak - például rokonértelmű sza-
vak előfordulásakor, ahol a fordító stilisztikai okokból szinonimákat 
használ - utána tud keresni az eredeti szövegben vagy a konkordanci
ában. Az egzegézishez hasznos segítséget jelenthet valamelyik szent
íráskommen tár. 

SZERKEZETI ELEMZÉS 

Hely Idéi Személyek Mlikiidés és lsmétlések Feszültség 
cselekvés és ellen tét 
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trő Ige 
BIBLIAISKOLA 
Szent Jeromos Bibliatársulat 

A MÁRK EVANGÉLIUM RÉSZEKRE BONTÁSA 

AI Alapgondolat 

6. óra 

Mostani vizsgálódásunk folyamán arra a kérdésre keresünk választ, hogy 
hogyan is teremtette meg Márk az Evangélium mufaj át. Az evangélista a ren
delkezésére álló szóbeli és írásbeli hagyománygyujteményt viszonylag változ
tatás nélkül fíízte össze, mint ahogy ezt már az előzőkben nyomon követtük 
(5 . óra, ld. JF 15.sz.). Ezért az így született írásmű szövegét tekintve nem egy
séges. Márk zsenialitása nem annyira az írásban, inkább a szerkesztésben mu
tatkozik meg. Alkotása a szövegek egyenetlensége ellenére egységes mu. Az 
evangélista ezzel egy új mufajt teremtett: Jézus Krisztus örömhírét a világ 
számára, az Evangéliumot. 

Közös munkánk során kettős feladattal kell megbírkóznunk: 
1. A Márk evangéliumban egybe dolgozott hagyományok áttekintése. 
2. A Márk evangélium szerkezete. 

BI Szentírási szöveg: Márk evangéliuma 

CI Bevezetés 

1. A Márk evangéliumban egybe dolgozott hagyományok áttekintése 

Márk evangéliumának a leghosszabb, összefüggő része a ·SzenvedéslÖrté
net, amely önálló egységet képez az evanagéliumon belü!. Az írásmunek kö
rülbelül egynegyedét teszi ki. A terjedelem már önmagában is jelzés 
számunkra a Szenvedéstörténet fontosságát illetően. Az evangélium megírása 
előtti időszakból írásban ránk maradt hitvallás formulák mutatják, hogy mi
lyen központi szerepe volt Jézus halálának és feltámadásának a születőben lé
vő Egyház hitében és életében. A Szenvedéstörténet az, amely választ ad arra 
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az alapvető fontosságú kérdésre, hogy »Miért kellett a Messiásnak szenved
nie?«. Tulajdonképpen az egész Márk evangélium is erre a kérdésre adott vá
lasz. Egy német teológus szellemes megfogalmazásában Márk evangéliuma 
nem egyéb, mint egy Szenvedéstörténet hosszú bevezetővel. Mint egy vörös 
fonal húzódik végig az egész Evangéliumon a Jézus szenvedésére való utalá
sok sora. Már a Mk 3,6-ban megjelenik az első határozat Jézus ellen: »Erre a 
farizeusok kimentek és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogyan 0-

kozhatnák vesztét.« 

Mint ahogy a mágnes köré a vasreszelék, úgy rendeződnek Márk evangéliu
mában a Jézus nyilvános működéséről szóló szóbeli és írásbeli hagyományok 
a Szenvedéstörténet központi magja köré. 

Az evangélista a Szenvedéstörténethez fűzi hozzá a *Jeruzsálemi vitabe
szédek kis gyüjteményét a farizeusokkal, a Heródes-pártiakkal, a szaddúceu
sokkal és írástudókkal. Ez az egység megvilágítja a kiélesedő konfliktust, és 
előkészíti az utolsó, nagy összeütközést, mely Jézus halálához vezet. 

Szintén a Szenvedéstörténethez kapcsolja Márk a * Végido"'kről szóló beszé
det (Mk 13). Ez a beszéd az őskeresztény közösség számára is hordoz aktuális 
választ, pl. arra a kérdésre, hogy miért késik a parúzia, vagyis az Úr második 
eljövetele, és hangsúlyozza a keresztények éberségének fontosságát. A végi
dőkre vonatkozó, eszkatalógikus teológiai tanítás nem szokatlan, a páli leve
lekben is több helyen előfordul. 

A * Tanító beszédek (katekétikai) gyűjteménye közvetlenül a Szenvedéstör
ténet előtt kapott helyet (Mk 10). Jézus övéit földi működése végén, a szen
vedés előtti napokban részesíti tanításban arról, hogy mit kell vállalnia annak, 
aki őt követi. 

A *Csodák kis blokkjától a Mk 9-ben és Mk lO-ben itt most eltekintünk. 
A következő egység a *Kenyérszaporílás (Mk 6-8). Az Evangélium két 

eseményről számol be, melyek a pogánymisszió felé való nyitás irányába mu
tatnak, és beszámolnak arról, hogy Jézus milyen kapcsolatban volt a zsidók
kal és a pogányokkal. 

A második lépésben az evangélium első részét tanulmányozz uk. 
Márk a két hagyományt, a *Keresztelő Jánosról szóló anyagot és *Jézus 

nyilvános működésének kezdetének leírását nagyon markánsan megkülön
bözteti egymástól (Mk 1) Már itt az elején megnyilvánul Márk egyéni stílusa 
abban, hogy mindjárt kezdetben, ebben az első részben röviden összefoglalást 
ad Jézus kilétéről és szerepéről az üdvtörténetben. Mint egy nyitánnyal vezeti 
be az elkövetkezőket, melyeket evangéliumában majd bővebben ki fog fejte-
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ni. Ez az egység, Jézus nyilvános működésének kezdete a * KafarlUlumi IUlp
pal zárul és a *Gaűleai vilabeszédek követik (Mk 2,15-3,6). 

További hagyományegységek még a *Példabeszédek (Mk 4) és a *Csodák 
gyűjteménye (Mk 4,35 - 5,43). Márk evangéliumában a csodák szerepét a 
gyakoriságuk mutatja, egyedül nála találunk tizenhat csodát. 

A * Szenvedés többszöri megjövendölése is nagyon fontos Márknak. Ez az, 
ami elvezeti az olvasót a Szenvedéstörténethez, és érzékelteti a mindjobban 
elmélyülő drámai ellentétet. Nem sokkal a *szenvedés első megjövendölése 
előtt (Mk 8,31) kezdi Jézus a tanítványok számára kinyilvánítani magát (Mk 
8, 27). Péter vallomása az első valódi tanuságtétel Jézus Messiás-voltáról. Er
re a vallomásra válaszol a szenvedés első megjövendölése, mintegy helyreiga
zítva, korrigálva a hamis messiásképet. A rendkívül kemény visszautasítás 
(»Takarodj előlem, sátán!«) mutatja, hogy milyen nagy a kísértés arra, hogy 
hamis elvárásokat támasszanak a Messiással kapcsolatban (vö.Lk 4,1-13). 

A *szenvedés második megjövendölése is a tanítványok értetlenségével ke
rül ellentétbe (Mk 9,31). 

A *szenvedés harmadik megjövendölése (Mk 10,33) a Szenvedéstörténet 
rövid leírása. Az evangélista mintegy a tanítványoknak szóló tanításhoz fűzi 
hozzá. Itt a legerősebb a tanítványok értetlensége, itt a legnyilvánvalóbb az 
ellentét, hogy Jézus szolgálattal, szenvedéssel, a megaláztatás útján fog hata
lomra jutni és uralkodni. 

Márk a különböző hagyományokat egybefűz te evangéliumában: úgy illesz
tette őket egymáshoz, mint ahogy kövekből házat épít az ember. De hogya 
kövek együtt maradjanak, kötőanyag is kell. Ez a kötőanyag volt az evangé
lista szerkesztő munkája. Ezeket a hagyományegységeket lazán fűzte egymás
hoz, a hagyomány egységeit gyakran csak egy kötőszóval kapcsolta össze, pl. 
és, akkor, ezután, amikor, egyszer, később, máskor, majd, egyik szombaton. 

Azért ezeket a nagyobb hagyományegységeket Márk természetesen nem 
hagyta egészen megmunkálatlanul, mint ahogy azt a Mk 4,lO-12-ben is lát
hattuk. Időközben ugyanis a keresztény közösségek élethelyzete, körülményei 
megváltoztak ahhoz képest, amikor Jézus köztük élt és tanított. Az Evangéli
um írója a közben felmerült problémákra és kérdésekre is választ, útmutatást 
akart adni. Munkáját egyfajta »újraolvasáshoz« hasonlíthat j uk: miközben »01-

vassa" az összegyűjtött hagyományanyagot, saját értelmezésében adja tovább. 
Nem Jézus életrajzát akarta megírni: a sokrétű hagyományanyagot egy idő
rendi és földrajzi keretbe összefogva fejti ki saját mondanivalóját. Márk evan
géliuma »hithirdetés történet formájában és fordítva" (F. Porsch). 
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1. sz. melléklet: a hagyomány egységei (I Márk szerkesztői szövege) 

A Keresztelő 
és Jézus 
1,2-15 

világoskék 

I 
Példabeszédek I 

4,2-10.19-20.26-33 
~ 

sárga 

piros piros 

Szenvedés 

11,1-23 
....... ;.; ...... -.-:-: .... --:: ;-:-;.;.;-: .. ;.:.:.:-::;-; ......... . 

a kafarnaumi 
nap 

1,21-39 

sötétkék 

Galileai 
vitabeszéd 

2,15-36 

narancs 

I 
L-

__ Cs_O_d_á_k_'_--, I Kenyérszaporítás I 
4,35-5,43 6,34-8,9 

zöld lila 

Tanító-katekétikai ~ I gyűjtemény . 

10,2-12.17-27.35-45 1O,33k 

szürke piros 

piros narancs mogyorószín piros 

2. A Márk evangélium szerkezete 

A Márk evangélium szerkezetének, tagolásának nyomonkövetésére számta
lan szempont kínálkozik, mi ezekből hármat emelünk ki. A szöveg tagolása, 
részekre bontása 

al az események helyszíne alapján 
bl a dráma! kifejlet szempontjából 
cl a személyek és csoportok közti kapcsolat alapján 
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a/ Az események helyszíne alapján 
Az evangélium első kilenc fejezetében Jézus főként Galileában tartózkodik: 

először csak Kafarnaumban és környékén, majd egyre tágabb körben mozog. 
Aztán Fülöp Cézáreájából jövet (Mk 8 vége) keresztülvág Galileán (9,30). A 
Mk lO-el kezdődően már útban van Jeruzsálem felé. A Jeruzsálembe vezető 
úton - erről rövid közjáték formájában számol be az Evangélium - Jézus a 
vele tartó tanítványokat tanítja. Majd megérkezünk Jézus életének másik nagy 
színhelyére: Jeruzsálembe. Kimagasló és egyedülálló helyez, Jézus szenvedé
sének és halálának színtere. Az Evangélium befejezésében a tanítványok 
megkapják küldetésüket: menjenek Gallileába, onnan fog útjára indulni a ke
resztény közösség. 

b/ A drámai kifejlet szempontjából 
Ebből a szempontból az Evangélium két világosan elkülönülő részre oszlik. 

Az első részben - Péter vallomásáig Fülöp Cézáreájában - az emberek megta
pasztalhatják Jézus nyilvános működését, tanítását, és tetteit látva feItehetik a 
kérdéseiket: Kicsoda Jézus? Miféle tekintéllyel rendelkezik? 

A Mk 8,27-ben, - a vallomás után, amelyet Péter mond ki a tanítványok ne
vében, - Jézus olyannak mutatkozik, mint aki nem a csodálatos tettek véghez
vitelében, hanem az emberek szolgálatában látja küldetése teljesítését. Ebben 
a második szakaszban a tanítványok értetIensége folyamatosan szemben áll 
Jézussal, aki egyre világosabban felismeri és egyre következetesebben a ma
gáénak tudja a szenvedés útját, egészen a haláláig. Az események sodrában ez 
folyamatosan növeli a drámai feszültséget. 

c/ A személyek és csoportok közöui kapcsolatok vonatkozásásban 
Jézus és tanítványai szinte kezdettől fogva szemben állnak ellenfeleikkel 

(vö. Mk 2,23-27). A kérdező, ámuldozó tömeg eleinte semlegesen áll közöt
tük, de előbb-utóbb döntésre kényszerül. A második részben (a Mk 6-tól kez
dődően) egyre növekszik a szakadék a szenvedés felé vezető úton egyre 
határozottabban kitartó Jézus és az ezt elfogadni képtelen tanítványok között. 
A szembenállásból adódó feszültség a Mk IQ-ben éri el tetőpontját, amikor 
Jézus harmadszor és a legrészletesebben jövendöli meg szenvedésé t és há
romszoros nyomatékkal beszél a szolgálatról. A harmadik részben (Mk 11-
től) Jézus és tanítványai - immár Jeruzsálemben - még egyszer szemben 
találják magukat ellenfeleikkel. Ekkor azonban a tanítványok elmenekülnek, 
és a szembenállás az egyedül ott maradó Jézus hallgatásában és halálában fe-

jeződik ki. 2. sz. melléklet (a kÖv .. oldalon): Tagolás 
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Figyelemre méltó, hogy mindhárom megközelítésben különleges szerepet 
játszik a Péter-vallomás és a szenvedésnek ezzel összefüggő első megjöven
dölése. Ez olyan fordulópont, amely megnyilvánul mind az út, mind a drámai 
kifejlet, mind pedig a kapcsolatok szövevényének vizsgálata során. 

Dl Óravázlat 

Feladat Módszer 

1. Énektanulás: »Ne félj, ne ag- kotta a kézben (eset-
gódj« c. ének leg több szólamban 

is megtaníthatjuk) 

2. Az Alapgondolat alapján röviden 
bevezet jük az óra témáját, majd a 
Márk evangéliumban egybe dolgozott 
hagyományegységeket csoportmun
kában próbáljuk felfedezni. A kiosz
tott papírokon csak a megfelelő 

egységek evangéliumi helyét tűntet

jük fel; a résztvevők próbálják meg
felelő névvel ellátni az adott hagyo
mányegységek »tégláit«. Ezt követi 
az összesítés és az értékelés, melynek 
során a vezető röviden előadja a Be
vezetésben írtakat, majd a résztvevők 
munkája mellé kihelyezi a színes pa
pírokból elkészített »téglákat«, ha
gyományegységeket (1. sz. mel
léklet), és felépíti belőlük az Evangé
liumot. 

N4-es fehér papíro
kon a hagyomá
nyegységek, de csak 
a szentírási hely le
gyen rajtuk feltűntet
ve. Kiscsoportos 
munka. 
Kiértékeléskor a ve
zető rövid magyará
zata, és az előre 
elkészített, különbö
ző színű hagyo
mányegységek a cso
portok munkájához -
alá- vagy 
föléhelyezése, így 
az egyezések és a 
különbségek jobban 
látszanak. 

3. Az Evangélium szerkezetének A táblázat kitöltése 
vizsgálata a Bevezetésben megadott kiscsoportos munká-
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Eszközök, 
időbeosztás 

Énekelj az Úr
nak c. gyűjte
mény, 258. sz. 
10 perc 

Újszövetségi 
szentírás 
Ahánycso
port, annyi so
rozat N4-es 
fehér lap a 
megfelelő 

szentírási he
Iyekkel 
színes, előre 
elkészített la
pok 
ceruza, 
ragasztó 
30 perc cso
portmunka 

20 perc ösz
szegzés 

Új szöve tsé gi 
szentírás 
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három szempont alapján. Néhány be
vezető gondolat után a résztvevők 

megkapják a ki töltendő táblázatot, 
mely csak a fejlécet, a fejezetbeosztást 
és az alcímeket tartalmazza (2. sz. mel
léklet). Kiscsoportos munkában meg
beszélik és a megfelelő helyre beírják 
az adott szempont szerinti szövegtago
lódást. A csoportmunka összegzése so
rán a vezető az előre elkészített, meg
felelő méretű táblázatot elhelyezi a 
csoportok által kitöltött táblázatok mel
lé, és a Bevezetésben megadott szem
pontok alapján rövid qlagyarázatot, 
indoklást fűz hozzá. Ha az idő rövidsé
ge vagy más ok miatt nem tudják 
mindhárom táblázatot csoportmunká
ban feldolgozni , akkor a végén, a veze
tő mondja el azt, amire nem jutott idő . 

4. Befejező ének és ima 

ban. Összegzés 
és a vezető által 
előre elkészített 
táblázattal való 
egyeztetés, rö
vid magyarázat. 

BibUaiskola 

táblázatok 
ceruza 

közös ima, ének szöveg mint fent 

,A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában i( 

"Elő Ige" címmel bibliaiskola múködik hitoktatók és érdeklődők 
részvételével. Az órákat - a nyári szünet kivételével - minden hó
nap első hétfőjén du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folya
matosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. 
Jelen füzetünk a hatodik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmé
be, abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató 
számára segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1994. július. 
Szeretettel: Gelley Anna, Pantó Eszter, Vágvölgyi Éva 

óravezetők; Tarjányi Béla szakmai vezető 

0- - --" 
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Archeológia 

Gyürki László 

AZ ÖRDÖGTŐL MEGSZÁLLOTT EMBER 
MEGGYÓGYÍTÁSA 

ÉS AZ ARCHEOLÓGIA 

A Genezáreti tó keleti partján - Kurszi vidékén - a munká
sok 1970-ben ú tépítés közben kemény kövekbe ü tköztek, ame
lyek egy kapu alapjai voltak. Ez a kapu egy bazaltkőből épült 
ú tra nyíl t. Természe tesen azonnal értesítették a régészeket, 
akik azu tán szakszerűen fóltárták az egész területet. A feltárás 
r ól szóló beszámoló érdekes fényt vet az evangéliumok egyik 
csoda-elbeszélésére. továbbá megold egy szövegkritikai problé
mát is. 

Kurszi helység a Genezáreti tó keleti síkságán található, 
amelyet Gálaád magaslatának meredek sziklafala határol. Ezt 
ma Golán fensíknak nevezik. A Kurszi név egy kis halászkikötőt 
jelölt a tó partján . amely mindezideig ismeretlen volt a r égészek 
számára. Kora a cseréplelelek alapján a Kr. u. első századra te
hető . Pár méterrel ettől egy r égi épület maradványai is ezt e ne
vet viselik. és ezen romok feltárását szeretnénk most ismertetni. 

Bizánci kolostor és templom Kursziban - A feltárt terüle
tet nagy vonásokban így írhat juk le. A feltárás során nyilvánva
lóvá vált. hogy egy szent h elyről van szó. A terület 90 cm-es 
fallal volt körülvéve (143x123 m területet foglal el) . A szent te 
rületre egye tlen kapun lehetett beju tn i. Ez a kapu a fal nyugati 
oldalán található, a Genezáreti tóra néz és egy őrtorony is véd
te. Az udvar közepén emelt épülethez 5 m széles és 50 m h osz
szú szépen kövezett ú t vezetett. A r égészek azonnal felismerték 
egy bizánci korból való szen tély alapjait, amelyet kolostor vett 
k örül. 

A bizánci kor jól ismert hagyománya szerint először az átri
umba lépünk . amely szabad ég alatti udvar . négy oszlopcsar
nokkai körülvéve. Az átrium alatt egy nagy ciszterna található. 
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amelyben 500 m 3 vizet lehet tárolni. Az átrium mögött egy há
romhajós kis templom volt. A központi hajó 7,65 m széles és 24 
m hosszú. Ez a hajó apszisban végződött, ahol egy püspöki tró
nus nyomai is fólfedezhetők. Az oltár alatt szentek maradványa
it őrző ereklyetartó volt. A hajó padlózatát nagyon szép mozaik 
borította: a kerületnél geometriai rajzok, középen pedig növényi 
motívumok. A képrombolók sajnálatos módon megrongálták 
őket. Az apszis északi sarkán ál egy négyszögletes sekrestye, a 
déli oldalnál pedig egy ugyanekkora terem, amely a keresztelő 
kápolna szerepét töltötte be. Nagyon régi és ritka a felirata: 
phosztisztérion (megvilágosítás). A keresztség értelmére utal, 
amely bemenetel Krisztus világosságába. Az egyik sarokban 
megtalálták a keresztelő medencét is. Felirata szerint 585-ből 
való, Mauritius császár idejéből. A templom déli oldalán lévő kis 
kápolna kriptájában a régészek több mint 30 férfi csontvázát 
találták m eg. Kétségkívül a kolostor szerzeteseit temették ide. 

Végül a hegy meredek lejtőjén, néhány méterre a kolostor
tól, egy kis kápolna maradványai is előkerültek. Két egymás 
mellé helyezett teraszból áll. A keleti 1,80 m-rel magasabban 
van, mint a nyugati. Ez utóbbi négyszög alakú (8,25 m az olda
la) és egy nagy kőblokkot vesz körül, amely 7 m magas. A má
sik terasz kis apszisban végződik, egy természetes barlangból 
lett kialakítva. Padlóján ugyanolyan típusú mozaikokat találtak, 
mint az alul lévő templomban. A falak mellett lévő padok azt bi
zonyítják, hogy egy kis imateremről van szó. 

Cserépleletek, feliratok és az építési stílus alapján 5-6. szá
zadra tehető az épület-együ ttes. A 7. században az egészet le
rombolták , minden valószínűség szerint a perzsák. Ezután a 
helyelhagyatottá. lakatlanná vált egészen napjainkig. 

A kolostor-templomhoz fűződő esemény - Milyen ese
ményre emlékeztet a templom és a kolostor a sziklás lejtő lábá
nál? A régi zarándok iratok Kursziba, vagy Khorsziába helyezik 
a Máté evangéliuma szerint két. Márk és Lukács szerint pedig 
egy ördögtől megszállott ember gyógyítását (Mt 8,28-34; Mk 
5,1-20; Lk 8,26-39). A gonosz lélektől gyötört ember a hegyoldal 
sírbolt jaiban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált és kö-
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vekkel verte magát (Mk 5,5). A go
nosz lelkek kérésére Jézus megen
gedte. hogy egy sertéskondába men
jenek, amely azu tán a hegyoldal ból 
a tóba rohant és a VÍzbe fulladt. 

Szent Márk és Lukács az ese
ményt Geraszába helyezi. Ez a város 
ismert volt Transzjordánia fennsík
ján , több km távolságra a Genezáre
ti tótóI. Szent Máté Gadara városát 
nevezi meg. amely kétségkívül köze
lebb van a tóhoz. min t Gerasza, de 
még mindig elég távol van ahhoz, 
hogy megfeleljen a csodaelbeszélés részletei nek. 

Archeológia 

Origenész 250 körül ezt írta: Gergesza, a gerazénusok fóld
je. régi város. egészen közel a tóhoz. Ennek a vidékén mutatják 
a hegy meredek lejtőjét, ahonnan az ördögtől megszállott ser
téskonda a vizbe rohant. A név eléggé elformátlanodott a Khor
szia névre. Ezen a néven említik a zsidó szövegek is a 3-5. 
században. 

A feltárás alapján így lehet összegezni az eredményeket: 
Origenész leírása megfelel az evangéliumi elbeszélés részletei
nek. Ezenkívül, a bizánci kor zarándokai is a tó partjára helyez
ték ennek a gyógyításnak a helyét és nem a távolabbi 
Geraszába, vagy Gadarába. Most pedig, a romok feltárása után 
megállapíthatjuk. hogy ezek a szent helyek ezt az evangéliumi 
emléket őrzik. A kis kápolna a hegy oldalában a barlang előtt 
kétségtelenül arra a helyre emlékeztet, ahol Jézus találkozott az 
ördögtől megszállott emberrel. A síkságon lévő kolostorban a 
körülzárt területen a zarándokok megpihenhettek és lehetősé
get találtak az imádságra és elmélkedésre. 

Külön említésre méltó, hogy az archeológiai leletek egy szö
vegkritikai problémát is megoldanak: Jézus nem Geraszában, 
sem Gadarában gyógyította meg az ördögtől megszállott embert. 
hanem Gergeszában. amelyet a Khorszia - Kurszi - név rejt ma
gában. 
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SZENTFÖLDI HÍREK 

Tekercs hadművelet A közelmúltban - Amir Drori-nak, az Izraeli 
Régészeti Főhatóság igazgatójának vezetésével - 16 régész-csoport 
kezdett alapos kutatásba, hogy a Júda sivatagjában esetleg még fellel
hető emlékeket, iratokat összegyűjtsék. 

A múlt év őszén egy Jerikó-környéki barlangban 12 papírlap töre
dékét találták meg. Ezek nem vallási tartalmúak, de betekintést nyújta
nak a Kr.u. 2. század-végi zsidó menekültek gazdasági körülményeibe 
(pl. egy adóslevél is van köztük). Ugyanott egy kánaánita harcos 5000 
éves csontvázát ásták ki. Más helyeken különféle tárgyak kerültek elő 
a történelemelőtti időktől az iszlám korszakig terjedő múl tból. Egyik 
helyen egy zsidó imakendő-darabra bukkantak, az előírás szerinti bí
borlila rojtokkal. Kumránban ősi datolyaprést találtak; feltevések sze
rint az ezzel kipréselt szirup az a méz, amelyre a Biblia hivatkozik 
("tejjel-mézzel folyó ország"). Idén januárban Jerikó közelében arany
ékszereket és pénzérméket ásott ki az egyik csoport, köztük egy után
zat ezüst-dínárt. 

A munkában palesztínok is résztvesznek (16 tudós és 200 mun
kás), de az akció mégis vitát keltett. A zsidók szeretnék az összes lele
teket a magukénak tekinteni, a palesztínok viszont ezt úgy tekintik, 
mint annak a vidéknek a kifosztását, amely az autonómia-tárgyalások 
során az ő területük lesz. A kutatás vezetői viszont azt hangoztatják, 
hogy régóta tervezett kutatásról van szó, amely csak pénzhiány miatt 
indult meg ilyen későn (közvetlenül a terület átadása előtt). 

Perzsa tömegmészárlás 1380 éve Jeruzsálemben az Óvárostól 
nem messze, a MamilIa városrészben építkezés földmunkái közben ta
valy egy földalatti üregben csontvázak ezreire bukkantak. Kiderült, 
hogy a perzsák által 614-ben megölt keresztények egy csoportjának tit
kos temetési helyét találták meg. 

A perzsa hódítók az addigi keresztény uralom gyökeres felszámo
lására 30-60000 keresztényt öltek meg, közülük közel 25 ezret a Mamil
Ia negyedben . ~gy TimóteLl~ nevli kere~ztényt köteleztek a holttestek 
eltávolítására. O nagy részüket a siviltagbil szállította, de a feljegyzé-
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sek szerint sikerült több ezret a város mellett a mamillai barlangban el
rejtenie. Ezeket fedezték most fel, amit a csontok közt talált pénzér
mék, továbbá a barlang falába karcolt keresztek és görögnyelvű 
feliratok is igazolnak. 

Az ügy vitát keltett, mert rögtön a felfedezés után az ortodox zsi
dók tartottak igényt a csontokra (hogy saját szertartásuk szerint temes
sék el őket), mondván, hogy biztosan zsidó ősök maradványaiv. A 
régészeti hatóság - meggyőződvén arról, hogy keresztényekről van 
szó - titokban kiemeltette a maradványokat s a görög ortodox egyház
nak akarta átadni. Végül a vallásügyi minisztérium - miután egy éven 
át hiába tárgyalt a két igénylőveI - egy meg nem nevezett semleges he
lyen temette el a csontokat; most úgy látszik, hogy korábbi nyilatkoza
taik ellenére sem a zsidók, sem az ortodox keresztények nem indítanak 
pert a minisztérium ellen . 

Ekron város romjai Az 1948-ban alapított Revadim kibbuc egyik 
lakója már az első években felhívta a figyelmet egy romokat rejtő 
dombra (ún. tell-re). Ezt csak a közelmúltban tárta fel egy amerikai és 
izraeli régészekből álló csoport. Kiderült, hogy a Tel-Mikne névre ke
resztelt romváros a Bibliából is ismert Ekronnal, a Filisztea északi hatá
rán fekvő ősi várossal azonos. A város már a Kr.e. 15. században is 
létezett, és békében élő kánaáni nép lakta. 200 évvel később azonban a 
filiszteusok meghódították. A zsidók sokáig nem tudták elfoglalni, bár 
Júda földje Ekron határáig terjedt (ld . Józs 13,3; 15,11; Bír 1,18); Sámuel 
idejében a filiszteusok Ekronba vitték a zsákmányul ejtett szövetség lá
dáját (1 Sám 8,10). Dávid és Salamon korában a filiszteusok a zsidók 
uralma alá kerültek, majd egy ideig felváltva Egyiptom, Asszíria il\. Jú 
da fennhatósága alá, végül a 8. századtól hosszabb ideiKAsszíria alatt
valói lettek. A nagy kultúrájú gazdag város - amint Amosz próféta 
megjövendölte (Ám 1,8) - Kr.e. 603-ban az Egyiptom és Babilon közti 
háborúban elpusztult. A filiszteusok királyságának Nebukadnezár ve
tett véget: királyukat és a nép nagy részét Babilonba száműzte. A most 
feltárt város erődítményekből, lakónegyedből , előkelők villáiból és 
ipari zónából állt. Különösen jelentős volt a fém-, a textilfestő- és az 
olivaolajipar. A leletek közt olajprések is vannak; a virágzás éveiben az 
Asszír birodalom a mai Izrael területén termelt és Ekronban préselt 
olajból évente mintegy 1000 tonnát exportált. 
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Rövid hírek A Galileai 
tó déli csücskében, a Jordán 
völgyében fekvő Menhaemya 
községi tanácsa elhatározta, 
hogya kedvező természe ti 
adottságok felhasználásával 
parkot létesít, amely az Éden
kert, a Paradicsom rekonst
mkciója lesz. (A Babiloni 
Talmud szerint az Éden ettől 
délre, Bet-Seán közelében te
rült el.) Azt remélik, hogya 
létesítmény t évente közel 
egymillió túrista fogja felke-
resni. Mesterséges szigetet, vad-gyümölcsös erdőt, múzeumot, környe
zetvédelmi központot, üdülőfalut és szállodákat is terveznek. -

Haifa közelében a tengerben egy késői bronzkori hajó roncsait fe
dezték fel. A hajó sok bronztömböt is szállított fegyverek és szer
számok gyártásához. - Az Arava-völgyben (a Holt tengertől kb. 70 
km-rel délre), az Ezekiel könyvében (47,19) szereplő Tamár feltételezett 
helyén, egy oltárt és néhány rituális tárgyat találtak, amelyek az első 
templom idejéből származnak. - Szép mozaikpadlókat fedeztek fel 
Názárettől északra Szeforiszban, amely a rómaiak korában Galilea fő
városa vol t. - A GóZán fennsíkon a legújabb ásatások kereken 50 telepü
lés romjait tárták fel. Keresztény és zsidó jelképek sok helyen együtt 
ford ulnak elő; ez is igazolja, hogy a jeruzsálemi zsidó-keresztény kö
zösség 68-ban a város elpusztítása elől oda menekült, s leszármazotta
ik később is ott éltek. - Megnyitották a látogatók számára az 1980-as 
évek elején Ma'aleh Adumim-ban Ueruzsálemtől keletre a Jerikóba ve
zető út közelében) feltárt és részben helyreállított monostort, amely az 
5. században élt Szent Mártíriusz remetebarZangja helyén épült. Igen 
látványosak a színes mozaikpadlók és a sok használati eszköz. - Jeru
zsálemben a keresztények nemrég kaptak engedélyt egy építkezések 
során most feItárt régi sírban nyugvó vezeklő fiatal (kb . 25 éves) szer
zetes újratemetésére, aki eredetileg a testére csavart kb. 6 kg-os láncok
kal együtt feküdt a sírjában. 

Az izraeli Holyland újság 1994/1-2. sz. alapján összeállította Székely István. 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

~ Kérdés: Árnyalták-€ tudásunkat az újabban előkerült apokrífek? Hová 
tegyük Hénokot? (Hamvas Bélánál olvastam róla.) Tényleg van ilyen 
könyv, vagy ez már csak emléke egy apokríf, szent és titkos őstudás
nak? 

Válasz: Az apokrífek világa régóta ismert a Biblia kutatói előtt. Szövegei
ket kiadták, le[ordították, értelmezték, magyarázták. A Vanyó László pro
fesszor által szerkesztett Ókeresztény írók fordításai között is sok érdekes 
szövegemléket találhatunk. Az apokrífek fontos, bizonyító erejű írások a ká
noni iratok mellett még akkor is, ha feldolgozásuk során megannyi meseszerű 
részlettel, legalábbis nem ún. történeti adattal találkozunk. Az apokrífek nem 
jelentenek szenzációt. A Makkabeus könyvek pl. a zsidóság és a protestáns 
egyházak számára apokrífek, de nem a katolikus egyház számára. Hénoch 
apokalipszisének magyar fordítását, amely nemrégen újra megjelent, igen ér
dekes előszó vezeti be. Nem hagyományosan katolikus vagy protestáns, vagy 
éppen zsidó bibliamagyarázat. Hamvas Béla csodálatos kultúrfilozófiai böl
csességgel, szinte belső elragadtatással írja műveit, amelyeknek nagy szug
gesztív ereje van - mély reflexiók egy műhöz. Mondhatnánk, szinte egy, a 
homokból előbukkant ókori váza maradványait, darabjait rakja lélekkel egy
gyé. Természetesen ez is hozzátartozik a bibliamagyarázathoz, azt árnyaltab
bá teszi, mégsem helyettesíti azt, vagy teszi éppen fölöslegessé, ha az néha 
talán száraznak is tűnik . Mindkettőnek megvan a maga szerepe és küldetése. 

(Szécsi József világi teológus válasza) 

~ Kérdés: Melyek a fő kérdései a mai katolikus bibliakutatásnak? Milyen 
források állnak rendelkezésre? VárhatÓ-€ fontos új eredmény, vagy 
csak finomító, elmélyítő részletek? 

Válasz: A mai bibliakutatást elsősorban az alábbi kérdések foglalkoztat
ják: 

1. Tisztázni a Bibliában leírt események történeti hitelességét, a rendelke
zésünkre álló források segítségéve I a lehető legpontosabban megismerni azo
kat az eseményeket, amelyek során a kinyilatkoztató Isten kapcsolatot 
teremtett az emberiséggel. Források: a Biblia szövege, archeológiai leletek, 
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Biblián kívüli írott emlékek (pl. feliratok, apokrífok, egyéb írásos leletek Kö
zel-Kelet különböző helyeiről (Egyiptom, Asszíria, Babilónia, Ugarit, Edfu, 
Kumrán, stb.) [történetkritikai módszer] . 

2. Feltárni a Biblia teljes szövegében azt a tanítást Uelentést), amelyet Is
ten sugalmazása nyomán a szent írók a korabeli olvasók számára ki akartak 
fejezni. Ezért tanulmányozni kell a bibliai és rokon nyelveket, a kor kulturá
lis, társadalmi, politikai és vallási viszonyait, a tudomány és filozófia korabeli 
szintjét. Az a tanítás, amit a szent szerzők ki akartak fejezni, csak a fentiek fi
gyelembevételével érthető igazán [segédtudományok]. 

3. Tanulmányozni a tanítás (retorika) korabeli formáit [retorikai elemzés], 
a szóbeli és írásos elbeszélés módjait és szokásait az adott népeknél és a Bib
liában [narratív elemzés], feltámi a bibliai korok emberének ill. a bibliai szö
vegek fogalmi szintjét és rendszerét [szemiotika], végül pedig a szóbeli 
emlékek áthagyományozásának valamint az írott szövegek át- és egybeszer
kesztésének módjai t és szabályai t [hagyomány történet, szerkesztéstörténet ]. 

A fenti célok, módszerek és eszközök ma általánosan jellemzöek mind a 
katolikus, mind a (mérvadó) protestáns bibliakutatásra; a kutatás eredményei, 
a kutatók megállapításai és szövegértelmezései természetesen lehetnek külön
bözők. 

A különbségek abból adódnak, hogy sok kutató sajátos céllal és érdeklő
déssei közelít a szent szövegekhez. A bibliai szövegek értelmezése során van
nak, akik a./ elsősorban az egyház hagyományos magyarázatát részesítik 
előnyben [kánonkritika], b./ a zsidó teológiai hagyományokat tekintik legfőbb 
magyarázó elvnek [összehasonlító valláskritika ], c./ a szövegeknekaz embe
rekre és társadalmakra gyakorolt hatását kutatják [hatástörténet-kutatás J, d ./ a 
társadalmi viszonyok [szociológiai értelmezés], e. / az ún. kulturális antropo
lógia [antropológiai értelmezés l, vagy éppen LI a lélektan ill. a mélylélektan 
[lélektani értel mezés j rényében vizsgálják a Bibliát. A bibliaolvasó közösség 
ill. réteg mai társadalmi problémáira keres választ a szent iratokban g./ a fel
szabadítási teológia szentírásmagyarázata és h./ a kminista szentírásmagya
rázat. Szinte minden l'enti célt és értelmezésmódot tévesnek bélyegez i./ a 
rundamentalista szentírásmagyarázat, mely minden esetben a szent szövegek 
betű s;terinti éneiméhez ragaszkodik. 

A rentiekröl bővebbet ld. a Pápai Bibliku, Bizottság dokumentumában, 
melyet Füzetünk 15. számától rolytatásokban közlünk. 

(Tarjányi Béla egyetemi tanár válasza) 

28 



BibUamúzeumok 

Rajkai István 

A VILÁG BIBLIAMÚZEUMAI (2 ) 

Hollandia: Szabadtéri Szentföld Múzeum (folytatás) 

Körülbelül félúton, a fák hűvös árnyékában padok hívják megpi
henni és elcsendesedni a múzeum látogatóit. A helyet kőfal veszi kö
rül, rajta a Hegyi beszéd jelenetei domborműveken. Ezért is nevezik a 
múzeum e részét a Hegyi beszéd helyének (v.ö. térkép JerFüz. 15. sz. 
24. old.). Ez a hely különösen is alkalmas arra, hogy elmélkedéssel 
vagy csendes imával elmélyedjünk Krisztus tanításában . 

Az úton továbbhaladva kicsiny halászfaluhoz érünk, amelyet a 
80-as években építettek a galileai halászfalvak mintájára. 

A Galileai tó édes vize igen gazdag jóízű, finom halakban. A hal a 
környéken élő emberek számára ősidők óta a legfőbb megélhetési for
rást is jelentette. A vidék már az ókorban híres volt fejlett halászatáról 
és halkereskedelméről. Mivel igen közel feküdt a legforgalmasabb ró
mai utakhoz, innen látták el szinte egész Palesztína piacait friss hallal. 

A tó vizében Jézus korában is élő, nagyszámú halfaj közül három
féle érdemel említést. Az egyik a harcsa, amely pikkely nélküli hal, 
ezért a zsidó törvények szerint tisztátalan: A vízben élő állatok közül bár
melyiket megehetitek, ha uszonya van és pikkelyes. Amelyiknek nincs uszonya 
s nem pikkelyes, ~zt nem szabad megennetek; ezeket tartsátok tisztátalannak. 
(MTötv 14,9k). Igyaharcsát nem volt szabad fogyasztani. A vízben vi
szonylag nagy számban éltek pontyfélék is, ám az itt honos kis méretű 
fajták nem hoztak sok pénzt a konyhára. Húsa és nagysága miatt leg
inkább a tilápiát halászták, amit később szentpéter-halnak is neveztek, 
mert a hagyomány szerint Péter apostol ennek a halnak a s3ájában ta
lálta meg a templomadó összegét, az egy sztatért (Mt 17,27). Gyors 
szaporodása és az új körülményekhez való rugalmas alhlmazkodása 
miatt ma a fejlődő országokban nagy szá mban tenyésztik, ahol az álla
ti fehérje hiánya különösen a gyermekek fejlődésében igen súlyos be
tegségeket idézhet elő. - A halászfalu egyik épületében található a 
Nemzetközi Tilápia Alapítvány, amely évek óta fáradozik azon, hogy 
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a harmadik világ legszegényebb 
országaiban meghonosítsa e hal
fajtát. Teszi mindezt bibliai lelkü
lettel: Éheztem és ennem adtatok, 
szomjaztam és innom adtatok ... (Mt 
25,35). 

A halászfalut elhagyva rövid 
gyaloglás után (vagy kisvasúton) 
a keleti városba jutunk. A város 
mai arculata hosszú évtizedek ál
landó bővítő munkájának gyü
mölcseként alakult ki. Egyes 
épületei (így Pilátus palotája és a 
Szinédrium) már a világháború t 
megelőző években itt álltak, míg a 
Szentföld asszír, görög és római 
kultúráját bemutató épületegyüt
teseit jórészt később, a békeidőben húzták föl, amikor a múzeumjelleg 
vált hangsúlyossá. 

A szűk kapun áthaladva tágas téren találja magát az ember, ahon
nan keskenyedő utca vezet tovább. Ez a városrész a hellénista idők 
nagyvárosi hangulatát igyekszik visszaad ni. 

Közel-Kelet országai a Kr.e. 3. évszázadban görög befolyás alá ke
rültek. Az uralkodók gyakran a görög hódítók köréből kerültek trónra, 
és hamar érzékelhetővé vált a görög kultúra befolyása. A görög nyel
vet Szicíliától Perzsiáig, a Balkántól Egyiptomig mindenütt megértet
ték. Bár a hellénizálódott Kelet a Kr. előtti 1. században római uralom 
alá került, a görög kultúra hatása mindenütt érezhető maradt. A görög 
nyelv lehetővé tette a különböző vallási- és eszmerendszerek gyors 
megismerését. Az Ószövetség görög nyelvű fordítása, a Szeptuaginta 
is ekkor készült el. 

A hellénista nagyvárosban egyik oldalukon nyitott üzletek és mű
helyek váltják egymást. A zöldség- és gyümölcsbolt tarka, élénk színű
re festett falai mellett az olajkereskedő nem kevésbé érdekes háza áll . 
Mellettük a pék üzlete, mely a nagyvárosból sosem hiányozhatott. A 
vagyonosabb réteg ugyanis nem otthon sütötte meg a mindennapi ke-
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nyerét, megengedhette magának, hogyapékségben készült változatos 
kenyérfajtákból válogathasson. Tudomásunk van arról, hogy káposz
ta- ill. szőlőlevéllel ízesített kenyeret is sü töttek. A péküzlet mellett egy 
római korból származó étterem mása áll, ahol a vendég egyszeru me
leg ételt és italokat kérhetett. Az ilyen vendéglők jórészt a legforgalma
sabb városi utcákon álltak. A falakat egyszeru római házakra jellemző 
freskók díszítik. Ma is be lehet térn i ide néhány jó falato t enni. Az ét
lap a közel-keleti ételek színes választékával csalogat, sőt, némelyik ál
lítólag több évszázados receptre megy vissza. 

Az üzletekkel szemközt a kelmefestő műhelye áll. A kereskedők 
hozta, a birodalom sok helyéről származó ruha- és lakástextilanyagot 
itt lehetett be- ill. átfestetni. Az utca különleges színfollja az egyiptomi 
gabonakereskedés. Akkoriban Egyiptom Közel-Kelet egyik legna
gyobb gabonatermelő helyének számított. A bőséges termést hozó 
évek begyűjtött magvait nagy silókban raktározták el, hogy elég tarta
lék búza maradjon inséges időkre. A raktárak feltöltése után még min
dig maradt elégséges gabona, amit a környező országok piacain magas 
áron pénzzé tudtak tenni. 

A múzeum érdekes színfollja a görög lakóház. Eredetije a Kr.e. 2. 
századból származik, de a római időkben is kedvelték a hasonló meg
oldást. A görögök kezdetben nem sokat törődtek lakóházaik ~pítészeti 
kialakításával. E házak anyaga általában vályogtégla volt. Am annál 
pazarlóbban, nagy szaktudással emelték középületeiket, főleg templo
maikat, amelyekben a honpolgári büszkeség és a vallásos érzület egya
ránt kifejezésre juthatott. A középületek hatalmas kőtömbjeit a 
bányákból szekéren szállították az építkezés színhelyére, ahol kötelek 
és csigák segítségével emelték fel, majd emelőrudakkal tették végleges 
helyükre. 

A görög lakóház különös ismertetője az oszlopokkal körülvett bel
ső udvar (perisztülion), ahonnan a ház lakóhelyiségei nyílnak. A leg
több e stílusban épült ház emeletes, így tehát a múzeum is. Az emeleti 
szobákat 1992-ben rendezték be, ahol ma többek között Athén egy ré
szének modellje látható a ~antheonnal, a Pallasz Athéné tiszteletére 
emelt templommal együtt. Erdekes ábrák, makettek és használati tár
gyak tanúskodnak a hellénista idők emberének életmódjáról. 
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.9l torvaj (vö. Jn 8,1-11) 

JI vŰÚJmoson zse6to[vajt fogtak:. Tafán fiuszonöt éves fefietett a 
fiatafember, /(j./(szeme voft és faR.9szőRg fiaja. X.ét férfi erősen fogta, a 
f(gr6en á[[ó nő/(visítoztat renáőrért /(íáftva. Tagaáásró[ szó sem [efie
tett, tö66en is [áttát amint a n!jitott szat!jor6a 6efen!júft. JI [ánnára a 
vezető megá[fította a VŰÚJmost, kjn!jitotta az ajtót. JI so/(aáafom fe
szá[ft, a tettest a járá ára fiurcoftát 

Történetesen éppen ott á[ftJézus, és éráe/(főáve nézte a jitafem6ert. 
'Eg!j vasutas, akj mostanáig fogta, oáarángattaJézusfioz. Jlz em6eret 
a tanúf( és a 6ámészj(gáóf( f(grü[á[ftáf( ŐRgt. JI vasutasnaf( eszé6e ju
tott, fiog!j néfián!j évvef ezefőtt /(is Rgrtjé6óf effoptáf(a csereszn!jét, és 
most úg!j érezte, fiog!j ez /(is n!jomoruft torvaj al(gr a g!jümöfcs eftufaj
áonítója is fefie te tt. JI fiaragtó[ remegve szóft Jézusfioz: "'Ezt a gaz
embert zse6to[vaj[áson értüf( a vŰÚJmoson. Sza6aá-e átaáni a 
renáőrnet fie?" Jézus 6ó[intott: «Persze" - monáta. - «'És azt javas[om 
ne/(Jet fiog!j az fiívjon f(gzüfetef(renáőrt, akj sofia sem fopott semmit." 
JI tömeg fe(zúáuft . "?rút /(j.pzef ez ró[unR.!" - ri/(ácsofta eg!j ráncos arcú 
iáőse66 nő. 

Jézus nem sof;gt törőáött a feffiá6oroáott embere/(Rgf. 'Eg!j paá Vo ft 
a f(gzef6w, oáafépett és feüft. JI csőáüfet, a I(grosuft, a to[vajt fogó fér
fiat az iáős nő és a sof(szájtátó nem tágított. Jézus ránézett az iáős 
nőre, akj a [egfiangosa66 voft a g!jüfef(ezet6en, és rajzofgatni /(ezáett a 
föfáre a zse6é6óf dóvett /([étávaf. Jlz eg!jenese/(ne/( és a gör6éf(nef( 
ug!jan nem voft rajz formája, áe az öregasszon!j eg!jszercsaf(áermeáun 
efcsenáeseáett. JI rajz6ó[ eg!jszercsaf( eg!j teásf;gnna rajzofóáott kj a 
szeme efŐtt. Persze, tavaf!j ű!jenj(gr, ami/(gr megfiait a szomszéá6an 
magán!josan éfő öreg, ő azt monáta a feftározó/(Jtat fiog!j 6izon!j az az 
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övé Vo ft, még a fuizfefügyewt is 
tanúl(j.nt líozta, némi /(észpénz
zef támogatva anna/(em!é/(ezetét. 
;;tz úfós néni [assan líátráini /(ez
áett, és rrwst a nagyszájú vasutas 
mereát rá az á6rára. Ó egy csőfo
gót [átott, amit nemrég a rafJár-
6ó[ úgy Iíozott Ri, Iíogy éppen 
senfj sem figyeft oáa. «:Hát.. . az 
is ... ami az ái[amé, az is számit 
... ?" yonáofatai áaáogtat áe 
nem szóft semmit, csa/( efengeáte 
a szőf;g., I(j.RJzemú to[vajt, sar
/(gnforáuft és efment. 

5l /(jrosuftnat a jiatafasz-

Kis Jeromos 

szonyna/(meg az á6ráró[ az jutott az eszé6e, Iíogy éve/(óta augusztus 
végén az iroáá6ó[ Iíorája líaza a gyeref;g./(ne/(az is/(g[á6a szüRJéges pa
pírlío[mit, ceruzákg..t, vonafzót. Lelíajtotta a fejét, és csenáesen efináuft 
a vűfamos feré. ts a K:grü[á[[ó/(K:gzü[ mináen/(ine/(eszé6e jutott vafa.
mi. 5l /(isiparosna/(az aáócsafás, a gyári mun/(ásna/(a fuswan javított 
autóafkg..trész, a téesztagna/( a RifizetetCen /(u/(grica, a teniszpárya 
gonáno/(jna/(az efsi/(/(asztott párya6ér .. . 

Lassanl(j.nt eÚJszÚJtt a so/(aáafom. Jézus fefnézett a jiatafem6erre. 
'Te/(intete szorrwrú voft, a to[vajé is. JI csenáet Jézus törte meg: «Menj, 
és tö66é ne teáá!" 51 torvaj efsomforááit. 5l vű[arrws már /(grá66an ef
ment, a renáőrautó peáig e/(/(gr érf;g.zett. 5l renáőr /(iszáift a /(gcswó[, 
megá[ft Jézus me[fett. 'l{ézté/(a rajzot. Mivef a renáőr semmiféfe értef
met nem [átott 6enne, megvonta a vái[át, visszaüft a /(gcswa. 

;;tz eső csenáesen ef/(ezáett esni, és efrrwsta a járááró[ a rajzot. 
(Baithazár Zsolt : Az ötödik evangélium) 
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~náfíogyó fiittantfÍbor 

Június 20-án táborba indultunk hitoktatóinkkal. Ez a tábor már a résztvevők 
összetételében is rendhagyó volt , mert a fele 12-16 év közötti gyerek, a másik fele 
pedig az alsó tagozat 2. osztályát végezte az idén. Eddigi táborozásaink során a 
felnőttek gondoskodtak étkezésünkről , mi mindig csak a terített asztalhoz ültünk 
le. Most viszont a közös főzés, mosogatás is rendhagyóvá tette együttlétünket! 

A tábor vezetője Györgyi néni volt , aki a Szent Jeromos Bibliatársulat oszlopos 
tagja, jobb ill. bal kezeként Klári néni és Ildikó néni funkcionált. Erdélyi vendége
ket is vártunk , ám ők különféle nehézségek miatt nem érkeztek meg. A nagyok 
egy része tagja a Györgyi néni vezette Szent Jeromos ifjúsági biblikus csoport
nak. Az ő segítségükkel ismerkedtünk meg a táborban néhány érdekes bibliaolva
sási, feldolgozási módszerrel , többek közt a Hétlépés és a Blúdes módszerrel. Ez 
nagyon nagy élmény1 nyújtott mindannyiunk számára, mert tÖbbség ünk csak ott
hon, magában olvasgatta eddig a Szentírást. Most megtanultuk, hogyan oszthat
juk meg egymással gondolatainkat! Tetszettek nekünk ezek a módszerek, eddig 
el sem tudtuk képzelni , hogy a közös bibliaolvasás milyen szép és tanulságos le
het! A foglalkozásokon a nagyobb, 12-16 év közöttiek vettek részt, a kicsik ezalatt 
rajzversenyen küzdöttek elmélyültlen, tábori élményeiket és a természet szépsé
geit megörökítve. Minden nap igeliturgiát tartottunk , ahol a közös ének is nagy él
mény1 jelentett. A pici k is élvezettel tanulták a Boda Marcsu és Barkóczy Eszter 
gitárjátékával kísért énekeket. A másodikos Halas Kitti a délelőtti rajzverseny után 
megköszönte a Jóistennek a színeket, mert ettől sokkal szebb a világ! 

A táborban őrangyalok is tevékenykedtek. Mindenkinek volt egy védence, akire 
különös figyelmet fordított, és apró meglepetésekkel halmozta el. Az esték nagyon 
vidáman teltek, a jó hangulatot fokozták a furfangos vetélkedők, játékok is. Estén
ként a fürdőszoba birtoklásáért foly1 a küzdelem . (Györgyi néni szerint a lányok 
fürdése idején a falu összes kutyája vonyított. Szerintünk ebben a holdtölte is köz
rejátszott!) 

Közben volt egy születésnapi buli is, mert Kalmár Judit 13 éves, Györgyi néni 
Lucája pedig 12 éves lett. Csaba később balesetet szenvedett (no, nem az esti 
mese közbeni) . Állapota olyan súlyos volt, hogy a hitoktatók konzíliumra gyülekez
tek. Ildikó néni Murphy törvénye értelmében közölte, hogy Csaba térde eltört, mert 
táborban, orvostól távol, nincs az a fiútérd, ami el ne törne. Csaba térdét meg kell 
röntgeneztetni! - szólt. De némi borogatás (Iejegelt üdítő ital és egy kék, kutyás 
mintájú konyharuha) reggelre tökéletesen meggyógyította. (Orvosok figyelmébe 
ajánljuk a módszert I) 

Egy hét után lélekben gazdagodva, jó ételtől és még jobb nevetésektől testben 
is gyarapodva zártuk táborunkat. Szeptem bertől rendszeresen találkozunk a 
Györgyi néni vezette ifjúsági bibliaórákon. Hálásak vagyunk hitoktatóink odaadó 
munkájáért , és Bors LásZló plébános atyának, aki a plébániát rendelkezésünkre 
bocsájtotta. Reméljük , mi is örömet szereztünk neki, hiszen elmondása szerint ez 
egy igazi keresztény tábor volt. 
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Társulatunk 

Megfíívó 
ft. Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min

den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Bibliatár
sulat 1994. évi 

renáes /(jJzgyűfésére 
8 melyet 1993. okt. 1-jén de. 10 órától tartunk a budapesti 

Patrona Hungariae Gimnázium ( Bp. IX. ker. Knézits u. 9-
13.) dísztermében. Mivel távolabb élő Tagtársaink többsége 
a közgyűlésre várhatóan nem tud eljönni, lehetséges, hogy 
az okt. 1-jén 10 órára meghirdetett közgyűlés nem lesz ha
tározatképes. Ezért az 1994. évi rendes közgyűlés második 
időpont ja: 1994. okt. 1-jén de. fél 11, ugyancsak a Patrona 
Hungariae Gimnáziumban. (Ez a második közgyűlés a 
résztvevők számától függetlenül határozatképes.) A köz
gyűlés előtt 9 órakor közös szentmisén adunk hálát Isten
nek a kapott jótéteményekért. 

S zeretettel várjuk minden kedves társulati Tagtársunkat 
B udapest, 1994. júl. 9. 

Tarjányi Béla ügyv. elnök 

.: ........ : ••••• ,'o ..... ~:: ............. ,.............. .. ....... . •• 0.0 . •• •••• •• • •• •• 0.0,'0 

A bibliaapostolság hírei 

Nagy örömmel adunk hírt arról, hogy Jakubinyi György érsek úr 
kezdeményezésére, Nagy József plébános fáradozá sa nyomán, május 
]Q-én megalakult Erdélyben a Katolikus Magyar Bibliatársulat. Az 
al,akuló ülést Jakubinxi érsek úr nyitotta meg egy rövid elmélkedéssel 
(Am 8,12: Keresik az Ur szavát, de meg nem találják). Ezután Nagy Jó
zsef atya ismertette a kidolgozott alapszabály-tervezetet. Miután ezt 
egyhangúan elfogad ták, sor került a ti sz tségv i se l ők megválasztására 
(elnök: Nagy József) . Az alakuló ülés után az alapítók átvonultak az il
letékes állami hivatalba (Törvényszék), ahol hivatalosa n bejegyezték a 
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társulatot. A hivatalos aktusok befejezése után a résztvevők a szeminá
riumban közös ebéddel ünnepelték meg ezt az örvendetes eseményt. 
Az alakuló ülésen Társulatunkat továbbképzési munkacsoportunk 
tagja, Marincsák László g.k. parókus képviselte. Kifejezte a Középeu
rópai Régió Központi Irodájának, valamint a Katolikus Bibliaszövetség 
világszervezetének jókívánatait, Társulatunk vezetősége és tagsága ne
vében pedig biztosította támogatásunkról az új magyar bibliatársula
tot. 

Az utóbbi időben más környező országokban is megalakultak a 
Szentíráson alapuló apostoli (lelkipásztori, evangelizáló) munka intéz
ményei. Szlovákiában 1993 júniusában alakult meg hivatalosan a bib
liaközpont a szepességi Svit községben; a Szepességi Egyházmegye 
szemináriuma - ahol a Kassai és a Rozsnyói Püspökség kispapjai is ta
nulnak - eddig is fő helye volt a Szentíráson alapuló tudományos, is
meretterjesztő és lelkipásztori munkának. Szlovéniában 1993 októ
berében alakították meg a Katolikus Bibliaközpontot Ljubjana szék
hellyel; nagy reményeket fűznek a már eddig is fennállt ökumenikus 
együttműködéshez. Lengyelországban a püspöki konferencia elhatá
rozta bibliaközpont felállítását; idén ősszel az Oppelni Egyházmegye 
biblikus lelkipásztori hetet szervez. 

Ausztriában nagy érdeklődéssel kísért sajtókonferenciát tartottak a 
Pápai Biblikus Bizottság múlt év végén megjelent Szentírásmagyará
zat az Egyházban CÍmű dokumentumáról. A konferenciát Helmut 
Kr ii tzi püspök vezette, Jacob Kremer és Gottfried Vanoni professzor 
közreműködésével. A sajtóközlemények kiemelik, hogy az iránymuta
tó megnyilatkozás további bátorítást jelent a katolikus bibliatudósok 
számára; hangsúlyozzák kedvező hatását az ökumenikus együttműkö
désre és a zsidósággal való párbeszédre. Jelentősnek ítélik a történeti
kritikai módszer ajánlását (annak korlátait is megjelölve), s hogy 
emellett más korszerű módszerek is helyet kapnak a szentíráskutatás
ban . Fontos az állásfoglalás a fundamentalizmussal szemben, amely 
jámbor, de megtévesztő magyarázatokkal szolgál. 

Vietnamban egy tudós csoport 22 éve dolgozik a Szentírás eredeti
ból való fordításán. Nemrégen elkészült az Újszövetség (magyaráza
tokkal együtt); az idén szeretnék kiadni ebből az első 30000 példányt. 
Az érdeklődés igen nagy; remélik, megkapják a szükséges állami enge-
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délyt. A csop,ort tovább dolgozik a teljes Biblia fordításán . Ho Si Minh 
város érseke új hivatali épületében kicsiny, de jól felszerelt helyisége
ket biztosított a fordítás és a kiadás munkájához. Az Újszövetség ki
nyomtatásával egyidejűleg a fordító csoport szeretné megrendezni A 
Biblia Heté-t is. 

TárSlllatllnk éLetében példamutató kezdeményezés volt a Győri 
Egyházmegye Jeromos-csoportjainak budapesti látogatása a Pün
kösd előtti szombaton. Egyautóbusznyi lelkes érdeklődő, köztük gye
rekek is, - Wolf Pál Péter egyházmegyei koordinátor, jánossomorjai 
plébános vezetésével, - látogatást tett a Dohány utcai zsinagógában, 
majd a szalézi ek Don Bosco Házában élvezhették Tarjányi Ferenc atya 
vendégszeretetét és bemutatóját. Ezt követte Bibliaközpontunk megis
merése, előadással, énektanulással és pihentető beszélgetéssel, játék
kal. Végül a Szent István Bazilikában mondtak zsolozsmát, majd részt
vettek a Iitánián és a szentmisén. - Társulatunk szombathelyi csoport
ja Dr. Karácsony Mária fáradozása nyomán máju s 7-én ünnepi össze
jövetelt tartott, amelyre vendégeket is hívott. Dr. SiII Ferenc Aba 
ferences házfőnök házigazdai köszöntése után a Kanizsai Dorottya 
Gimnázium zenekera és énekesei adtak elő Vivaldi, Esterházy Pál és 
Mozart-műveket (Rózsa Ferenc karnagy vezetésével); utána Gyürki 
László kanonok, szombathelyi egyházmegyei koordinátorunk foglalta 
össze a helyi csoport eddigi történetét, majd Tarjányi Béla professzor 
tartott előadást Jézus új országa címmel. Társulatunk céljairól és mun
kájáról Székely Jstván beszélt, utána pedig a Szentföldet bemutató ki
állítás megtekintésére, i smerkedő beszélgetésre, kiadványaink megis
merésére és vásárlására volt lehetőség. - Itt javítunk ki egy sajnálatos 
hibát: A JerFüz 15. szá mában leírt márc.12-i bemutatkozás nem Salgó
tarjánban, hanem Balassagyarmaton volt, az ottani Egyházközségi 
Megújulási Mozgalom és a Varga András káplán atya vezetésével mű
ködő Jeromos-csoport rendezésében. - Társulatunk is rész tvett az Esz
tergom-Budapesti Főegyházmegye családi napján (majálisán), 
amelyet Máriaremetén rendeztek Pünkösdhétfőn . A Szent Jeromos 
Bibliatársulat sá trát az egész nap folyamán sűrűn látogatták az érdek
l ődők és főleg a vállalkozó szellemű fiatalok. Sokan vettek részt a vál
tozatos játékokban, vetélkedésekben, s közben gyarapodhattak a 
Szentírás ismeretében és szeretetében, találkozhattak rokon érdekJődé
sű társakkal. A különféle műsorok, játékok Vágvölgyi Éva és Rajkai 
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István munkatársunk találékonyságát, hozzáértését és vezetőkészségét 
dicsérik. A foglalkozásokat Székely István és a továbbképzési munka
csoport tagjai vezették. - A budapesti Jeromos-esték előadója április
ban Ternyák Csa!:>a püspök atya volt (Hagyomány és Biblia), májusban 
pedig Brückner Akos Előd O.Cist. plébános atya (Szentírás a családban 
és az egyházközségben). Mindkét alkalommal nagy volt az érdeklő
dés. A májusi összejövetel meglepetése volt a Központunkkal szom
szédos üres helyiségek birtokbavétele, amelyeket - a tagság és 
támoga tóink áldozatos anyagi segítségével - éppen a megelőző napon 
tudtunk hivatalosan átvenni. 

Az Esz tergom-Budapesti Főegyházmegye Budapesten kívüli része
inek társu lati koordinátora, dr. Beer Miklós pilismaróti plébános nagy 
lekötöttségére való tekintettel kérte e feladattól való mentesítését. Ed
digi segítségéért köszönetet mondva, az ő javaslata alapján dr. Kalo
csai József tardosi plébánost kértük fel koordinátorként; ő vállalta és 
Paskai bíboros úr jóváhagyásával már el is kezdte ezt a munkát. 

A Magyar Szentföld hírei Már hírt adtunk arról, hogy Társulatunk 
keretében megalakult a Magyar Szentföld Baráti Köre. A felhívás nyo
mán újabb jelentkezők kapcsolódtak be a munkába. és sokan küldtek 
információkat, emlékeket. A Kör tagjai és számos érdeklődő május 27-
én látogatást tett az 50 évvel ezelőtt virágzó intézmény helyén, hogy 
emlékezzék a múltra és képet alkosson a teendőkről. 

Rajzpályázat eredményhirdetése Mosonmagyaróváron Május 27-
én kora déltután a Magyaróvári Keresztény Általános Iskolában nagy
számú résztvevő jelenlétében került sor a Szent Jeromos Bibliatársulat 
Cyőregyházmegyei Központja által kezdeményezett é~ az említett i~
kola által meghirdetett rajzpályázat (illusztrációk Jézus példabeszédei
hez) ünnepélyes eredményhirdetésére. 

Az iskola folyosóján csillogó szemmel ~(lrakoztak a pályázat ifjú 
résztvevői 7 éves kortól 16 évesig, szüleik és tanáraik társaságában. A 
folyosó falait hosszan borították a színpompás festmények, ceruza- és 
krétarajzok, tanúsítva készítóik nagy átélését, a Biblia iránti szeretetét. 

A többszáz pályamú legtöbbje a rendezú magyaróvá:i iskolából ér
kezett, de sokan pályáztak a Cyl)ri Prohász ka Ottokár Altaláno~ Isko
lából , va lamint Sopron, Kapuvár é:-. számos má~ helység iskoláiból. A 
3 korcsoportbúl (isszesen tízen kaptak d íja t. Kiizü I ü k legtöbben az i r-
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galmas szamaritánus történetét választották témájuknak, de a Magve
tőt, a Jó Pásztort és a megátkozott fügefát is sokan lerajzolták. Külön 
emlíljük a szép üvegablak-festményeket, amelyek a nyári tábor üveg
festményeinek próbaképei . A díjnyertesek résztvesznek a hansági tá
bor során a Hansági Kápolna üvegablakainak kifestésében Matusz 
Péter rajztanár úr vezetésével. 

Az ünnepélyt Thiesz Józsefné igazgatónő nyitotta meg, majd egy 
gimnazista lány szavalt részleteket Gárdonyi Géza verseiből. Ezután 
Wolf Pál Péter jánossomorjai plébános, Társulatunk egyházmegyei 
kordinátora szólt a gyerekekhez. Megdicsérte buzgó résztvételüket. El
mondta, hogy milyen nagy hiány van hazánkban jó templomi festők
ben. Remélhető, hogy az itteni kis művészek közül lesz olyan, aki 
hivatásának válaszlja a templomi festészetet. A nyertesek neveit az 
igazgatónő olvasta föl, és a rajztanár úr adta át az értékes könyvjutal
makat. A felemelő ünnepség agapéval ért véget. (Szeleczky Szilárd) 

Sződ-Csörög: Szent Jeromos búcsú A Váci egyházmegye területén 
egy csöppnyi - 1200 lelket számoló településen, Sződ-Csörög-ben ká
polna épül. Kápolna Istennek a falu szélén zöldellő rét közepén, örök
zöld fenyvess"e\ körülvéve. S lassan tör az ég felé, az Örök Ige felé, és 
központ lesz. A Magasság és Mélység találkozóhelye. 

Hogyan is kezdődött? Éveken át, hónapról-hónapra összegyűltek a 
csörögi hívek, hogy 
imába foglalják kéré
süket, álmukat: egy 
kis templomot a szá
mukra oly kedves te
lepülésen . Az ima 
meghallgatásra talál , 
az álom lassanként 
valóság lesz. A Sződi 
MgTSZ jóvoltából Ge
deon József sződ-csö
rogl plébánosnak 
sikerült a falu szélén 
telket vásárolnia, majd 
1992-ben megind ulha-
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tott az építkezés. A kápolna tervezője Holnapi Dénes építészmérnök, 
ma premontrei szerzetes. Művészeti irányítója, pártfogója Pálos Fri
gyes hatvani prépost, művészettörténész. A külső homloka naszálykő, 
tetőszerkezete vörösfenyő, - erős, időt álló anyagok hirdetik: nem csak 
ma, de holnap is létezünk. A kápolna védőszentjei: Szent Jeromos bib
liafordító, Szent Kristóf, az utazók védőszen~e, és Boldog Vác remete, 
a megbékélés embere. A hívek az alapkőletétel óta (1992) minden hó
napban imára, misére gyűlnek össze a kápolnakertben. A kertben, ahol 
a plébános tábori misét tart, a gyerekek karácsonykor, hú své tkor misz
tériumjátékot adnak elő. 

S miközben gyorsa n telnek a napok, hónapok, a faragott kövek is 
megtalálják lassan a helyüket . A tet6szerkezetet a Gödi Piarista Szak
munkásiskola növendékei készítették el Kovács Gyula ácsmester segít
ségével, és ez év április 14-én helikopterterre l szá llították a helyszínre 
és helyezték a falak fölé . A templom azóta is épül. A hívek várják, 
hogy megszülessék a találkozás szen t helye: hogy itt találkozhasson 
testvér a testvérrel, ember az Istennel. 

Az épülő templom Szent Jeromos búcsúját ez évben is a helyszínen 
tar~ák szeptember utolsó vasárnapján. Adományokat örömmel fogad
nak, hogy mielőbb sikerüljön befejezni (cím: Gedeon József, 2134 Sződ, 
Plébánia; szia sz. OTP 768-01169-4) . [Turányik Agnes beszámolója] 

Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páratlan pénte
kein du. 5-6-ig aBibliaközpontban l imaórállarl, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jótevőnk és 
Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük , a távolból IS kapcso
lódjanak be ebbe a közös imába. - A közös ima erejét TársulatuRk életében 
kézzelfoghatóan tapasztaljuk. Az alakulás óta eltelt idő ala II óvatos reménye
inket mCSS7e túlhaladva sok segítséget kaptunk, és sok mindent tehellünk a 
Szentírás-központú keresztény élet te~edése, fejlődése érdekében. 

Az a támoga tó cgyiittmüködés, amely megnyilvánul Társulatunk Tagjai és 
fiizetiink Olvasói részéröl- lc-velek, javaslatok, kritikák, kétkezi segítség, ima, 
tagdíj, adomány és még sok más fonnálJan, - igen nah'Y örömmel tölt cl, és ez
úton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nc-vébcn szívböl meg
köszön n i f 

'Mináen Tagtársunl0atés O[vasónl0atf;g[femes nyári piknést /(jván 
aSzerf;gsztóség és a 'BwfioJ:gzpont mun!(g.társai nevé6en: Tarjányi Béla 
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KOMMEN TÁRSOROZA T AZ ÚJSZÖVETSÉGHEZ! 

Jt nagysiRg.rű STUTTGARTI KISKOMMENT ÁR 
21 /(JJ tete jofyafTUltosan megje [e n if('Társ u[at unf(f(iaáásá6 an. 

'ÉrtéRg. a rövi.áség, a tuáományos a[aposság 
és a 6iMif(us-[e[/(jpász tori, af(Juafizá[ó 6eáf[ítottság. 

Előnyös megrendelési lehetőség! 
Jt/(j megrenáefi a sorozatot, annaf(mináen /(JJtet árá6ó[ 

10 % engeáményt aáunRJ 

KIADVÁNYAINK: 

* Otto Knoeh , 1. és 2. Tesszaloniki levél, for d . Tarjányi Béla, 
STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 12 (Szt. J . Bt.) Ára : 220 ,- Ft 

* W. Rad i , Galata levél, STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 9 
Most jelent meg! (Szt. J . B t.) Ára: 230 ,- Ft 

* B . Mayer , Filippi és Filemon-levél, ST. KISKOMMENTÁR 
1 l, Most jelent meg! (Szt. J . Bt.) Ára: 240 ,- Ft 

* A. Heeh t. Közös utunk a Bibliához [a közös bibliaolvasás 
m ódszer ei] Megjelenés előtt (Szt. J . B L) Ára: kb . 200, - Ft 

* Újszövetségi szentírás, ford . Békés G. - Dalos P., 12., javí
tott kiadás (Bencés Kiad ó - Szt. J. B L) Ára: 280 ,- Ft 

* Jézus nyomában - bibliai album, I. r ész , 144 színes , ber a
gasz th a tó képpel. Ára : 250. - Ft ( 10 db-tól: 200 . - Ft) 

* Vág\ 'ö1gyi Éva. Az aranyvirág - mesék k icsiknek és nagyok
na k (Szt. J . Bt. 1992). Ára : 180.- Ft 

* BIBLIAI OLVASÓKÖNYV ,.A .. , ,.B« [hallássérült vagy értelmi 
fogya ték os gyermekek számára] Ára : 158,- il l. 198,- F t 
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Ajánlás 

A hármas egység 

úgtj tudom, hogy eddig Magtjarországon a legmagasabban 
kvalifikált biblikus professzor Mócsy Imre bácsi volt, jezsuita, 3 
római doktorátussal, köztük a biblikus végzettsége a lehető legtel
jesebb, legalaposabb. A halála előtti hónapokban tudtunk vele 
utoljára találkozni egtj papi lelkigtjakorlaton. Akkor rákérdeztem, 
hogtj hogy' is van ez a Biblia értelmezés. (Azokba n az években 
már javában dúltak a belharcok a magtjar egyházban, hogy kinek 
is van igaza; minden kisközösség olvasta, használta aBibliát.) 
Akkor bölcsen azt mondta az öreg szakember (aki segédmunkás
ként dolgozgatott az ötvenes években, miközben Rómában a tan
székét fenntartották), hogtj a Bibliát hármas egységben kell 
olvasni, az a helyes. Hármas kötelékben: 

Az első: közösségben a szerzővel, aki írta. Tehát szakér
telemmel. Biblikus szaktudomány kell. Az ismert kérdéssoron vé
gig kell tudni menni, hogy ki írta, mikor írta, miért írta, mivel 
írta, mit írt, kinek írta, hogtjan írta. - Ezeket tudni kell. Erteni 
kell hozzá. 

A második: egységben a fő Szerzővel, az Istennel. Tehát 
imádságosa n kell a Szentírást olvasni, meg-meg állva, lassítva, 
elgondolkodva. 

A harmadik: egtjségben a tulajdonossal, tehát magával az 
Egtjházzal. A Bibliát olvasgatni, csaklÍgtj hasra ütve, hogy én 
lÍgtj érzem .. . - na, így nem! LegtjC11 már egy szikra alázatunk és 
bizalmunk az Egtjház felé, amely olyan nagy gonddal képezi ki a 
szakembereit, hogy odaengedhesse őket a Biblia közelébe ... 

Tehát hármas egtjségben kell olvasni az Isten Szavát, Isten 
Igéjét - akkor kerül a helyére, és akkor lesz jó. 

Balás Béla püspök 
Előadás a blbliaóra-vezetöképzön, 
részlet (Leányfalu, 1993. márc. 19.) 
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Csendes percek 

2 

Rendhagyó gondolatok 

* Nos, vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik 
csodának, ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. Ná
lunk az a csoda, ha valaki teljesíti Isten akaratát. 

* [Istenem, bújócskázni akarsz az emberrel?) Rejtőzz el 
az emberi szívben. Az lesz az utolsó hely, ahol keresni 
fognak. 

* Az engedelmesség megtartja a szabályokat. A szeretet 
viszont tudja, hogy mikor hághat juk át azokat. 

* Bölcs lesz~ a szamár attól, hogy könyvtárban él, vagy 
szentté válik~ a templomban lakó egér? 

* A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásá
nak a fényében. Te az enyémet akarod kölcsönkérni. 
Inkább megtanítalak arra, hogyan készíts lámpát ma
gadnak. 

* Amikor bűntudatod van, akkor nem a bűnödet gyűlö
löd, hanem saját magadat. 

* [A vallásos emberekben van valami természetes hajlam 
a durvaságra. ) Mert nagyon is könnyedén feláldozzák a 
személyeket valamely cél érdekében. 

* Ha belátod, hogy nem vagy olyan bölcs, mint ahogy 
tegnap vélted magadról, akkor ma már bölcsebb vagy. 

* [Aki büszke az intelligenciájára:) Olyan vagy, mint az 
az elítélt, aki büszke börtöncellájának nagyságára. 

* Ami igazán él, annak meg kell halnia. Nézzétek a virá
gokat; csak a m űvirágok nem hervadnak el. 

* [Mi az öröm?) Ráébredés arra, hogy ha mindent el is 
veszítesz, csak egy játékszert veszítettél el. 



Csendes percek 

* A gondolat sokkal inkább szűrő, mintsem tükör. Ezért 
van az, hogy sokan olyan gondolatborítékban élnek, 
melyet a valóság sosem érintett. 

* Ha a mester tanítana, hittételként kezelnénk a tanítá
sát. A mestert pedig nem az érdekli, hogy mi mit hi
szünk, hanem az, hogy mit látunk. 

* Ahogy fölösleges a késtől azt kérni, hogy saját magát 
vágja el, vagy a fogtól, hogy magába harapjon, ugyan
úgy fölösleges Istentől kérni, hogy mutassa meg magát. 

* Az élet célja a személyek kibontakoztatása. Manapság, 
úgy tűnik, az embereket jobban foglalkoztatja a dolgok 
tökéletesítése. 

* Ne próbáljátok a disznót éneklésre tanítani. Csak az 
időtöket vesztegetitek - s a disznót is felingerlitek. 

* A kritikus szavai ne csüggesszenek el. Kritikusnak még 
nem állítottak szobrot, csak a kritizáltaknak. 

* Ha istened a segítségedre siet, és kiment a bajból, ak
kor itt az ideje, hogy a valódi Isten után nézz! 

* Vannak újítók és ÚjítÓk. Az egyik típus hagyja, hogy a 
cselekedetek átfolyjanak rajta, s ő maga semmit sem 
tesz; az ilyen emberek változtatják meg a folyók alakját 
és folyását. A másik típus állandóan buzgólkodik; az 
ilyenek arra az emberre hasonlítanak, aki azon fárado
zik, hogy még nedvesebbé tegye a folyót. 

* Rabbi lesz-e a kecskéből attól, hogy szakállat növeszt? 

* A szent csak addig szent, amíg nem tudja, hogy az. 

* lA zseni az, aki felismeri: J A lepkét a hernyóban, a sast 
a tojásban, a szentet az önző emberben. 

Anthony de Mello: A csend szava, Szt.G.K., 1993 

3 



Dokumentum 

Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 

(Az alábbiakban a dokumentumnak eSI) további lejezetét közöljUk Székely 
István lordftásában.) 

A Szentírás megközelítése 
a felszabadítási teológia irányából 

A felszabadítási teológia összetett jelenség. amelyet hely
telen volna túlságosan leegyszerűsíteni. Teológiai irányzat
ként a 70-es években fejlődött ki. Kialakulását a latin
amerikai országok gazdasági. szociális és politikai adottságai 
mellett két nagy egyházi esemény is elősegítette: a II. Vatiká
ni Zsinat. amely kifejezetten célul tűzte ki az aggior
namento-t la kor szellemében való megújulástJ. az Egyház 
lelkipásztori gondoskodásának a mai világ igényei felé való 
fordítását . valamint a latinamerikai püspökök második. 
1968-ban Medellinben tartott konferenciája. amely a Zsinat 
tanítását Latin-Amerika szükségleteihez alkalmazta. Ez az 
irányzat azután tovább terjedt más országokban és világré
szeken is (Afrika. Ázsia. az USA szÍnesbőrű népessége). 

Nehéz megmondani . vajon "egy" felszabadítási teológia 
létezik-e és milyen a módszere. Ugyanúgy nehéz pontosan 
leírni. milyen módon olvassa a Bibliát. s így meghatározni . 
milyen többletet nyújt és melyek a határai . Azt mondhatjuk. 
hogy nincs különleges módszere . A Szentírást saját szociá
lis-kulturális és politikai alapállásából kiindulva olvassa és a 
nép konkrét szükségleteire vonatkoztatja. hiszen az a Bibliá
ban táplálékot kell hogy találjon hite és élete számára. 

Tehát nem elégszik meg a szöveg tárgyilagos. az erede ti 
helyzetben szándékolt értelmet kereső magyarázatával. Sok
kal inkább azt az értelmezést keresi . amely a nép mai élet
helyzetéből nő ki. Ha az emberek elnyomatásban é lnek. 
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olyan táplálékot kell találniuk a Szentírásban. amely küzdel
mükben és reményeikben segíti őket. Nem lehet eltekinteni a 
konkrét valóságtól. Ellenkezőleg. azt egyenesen ki kell mon
dani és az Ige fényébe kell álIítani. Így lesz hiteles a keresz
tény magatartás. amely az igazságosság és a szeretet által a 
társadalom megváltoztatására törekszik. A hit az Írásban ta
lál lendítő erőt a teljes felszabadításért való harcra. - Ez a 
megközelítés a következő néhány megfontoláson alapul: 

Isten jelen yan népének történetében és meg akarja vál
tani a népet. O a szegények Istene. aki nem tűr sem elnyo
mást. sem igazságtalanságot. 

Így az egzegézis sem maradhat semleges. Miként Isten
nek. úgy a szentírásmagyarázatnak is a szegények pártjára 
kell állnia. és fel kell lépnie az elnyomottak felszabadításá
ért. 

Aki ebben a harcban résztvesz. az a bibliai szövegekben 
olyan tartalmat fedez fel. amely csak akkor lesz nyilvánvaló. 
ha az írást az elnyomottakkal igazi szolidaritásban olvassák. 

A Szentírásnak mint a felszabadítás szavának legmegfe
lelőbb címzett je a szegények közössége. Az elnyomottak fel
szabadítása ugyanis társadalmi cselekedet. Ezenkívül a 
Biblia szövegeit közösségek számára írták. és olvasásuk el
sősorban közösségekre van bízva. Az "alapító eseményekből" 
(kivonulás Egyiptomból . Jézus szenvedéstörténete és feltá
madása) áradó erőnek köszönhetően . amely képes a történe
lem folyamán új fordulatokat hozni. Isten szava mindig 
időszerű. s az is marad . 

A felszabadítási teológia kétségkívül tartalmaz értékes 
elemeket: Isten megváltó jelenlétének élő tudatát, a hit kö
zösségi dimenziójának kiemelését. az igazságosságon és sze
reteten alapuló felszabadító cselekvés sürgősségét, a Biblia 
új befogadását. amely Isten szavából harcai és reményei kö
zepette fényt áraszt és táplálékot nyújt Isten népének. Ezzel 
előtérbe helyezi a sugalmazott szöveg teljes aktualitását. 

A Szentírás olvasásának ilyen elkötelezett módja több 
kockázattal is jár. Mivel azonban egy olyan irányzathoz kötő-

5 



Dokumentum 

dik, amely még csak kialaku
lóban van, a következő meg
jegyzések csak előzetes jelle
gűek: 

Ez abibliaolvasási mód fő
leg olyan elbeszélő és prófétai 
szövegekből indul ki, amelyek 
az elnyomás különböző hely
zeteit állít ják elénk, cselekvés
re ösztönöznek, s így a társa
dalom megváltoztatására irá
nyulnak. Ez az olvasás néha 
bizony kissé elfogult, és nem 
szentel ugyanolyan figyelmet a 
Szentírás minden szövegének. 
Az egzegézis soha nem lehet 
egészen semleges, az egyolda

lúságtól azonban óvakodnia kell. A szociális és a politikai el
kötelezettség pedig nem kifejezett feladata az egzegétának. 

A teológusoknak és egzegétáknak - hogy a Biblia üzene
tét szociális-politikai viszonylatban gyümölcsöztethessék, -
használniuk kell a társadalom elemzésének eszközeit. Ebből 
a célból a felszabadítási teológia egyes áramlatai olyan elem
zé shez folyamodtak, amely materialista gyökerekből .eredt. 
Ebben a keretben olvasták azután a Szentírást. Ez meglehe
tősen vitatható, főleg az osztályharc marxista elve miatt. 

A szociális problémák iszonyú nyomása alatt a hangsúly 
inkább egy evilági eszkatológiára tevődött át, néha a Szent
írás transzcendens eszkatológiájának rovására. 

A szociális és politikai változások a Szentírásnak ezt a 
felszabadítási teológiai megközelítését arra késztetik, hogy új 
kérdésekkel nézzen szembe és új irányulást keressen. To
vábbi fejlődését és az Egyház számára gyümölcsöző voltát az 
fogja meghatározni , hogy tisztázza hermeneutikai alapjait, 
módszereit, valamint az Egyház hitével és hagyományával 
való összhangját. (Foly tatj ukJ 
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Ternyák Csaba püspök 

HAGYoMÁNY ÉS SZENTÍRÁS 

Írá.magyarázat 

I. A hagyományról, mint jelenségről általában. Minden 
vallás alapvetően össze van kötve a hagyománnyal. A vallás 
ugyanis, mint szociális jelenség, úgy létezik, hogy rítusok, míto
szok, tanítások, viselkedésformák kerülnek átadásra, áthagyo
mányozásra. De még mielőtt vallási lenne, mint emberi jelentés 
is létezik. Az ember nem úgy lép be a történelembe, hogy a nul
la ponton kellene kezdeni. Az ember a megelőző történelem ből, 
amely számára hagyományként jelentkezik, átveszi a nyelveze
tet, a gondolkodás struktúráját, az értékeket, az érzékenységet. 

Az ember belemerül a hagyományba, amely befolyásolja sa
ját maga megértését, értelmezését is. Az ember történetisége 
szorosan kapcsolódik a hagyomány témájához. 

II. A hagyomány és a kereszténység. A kereszténység, 
mint vallás szükségszerűen egy történelmi eseményre vezethető 
vissza. Ez Jézus tanítása, cselekedetei, élete, halála és feltáma
dása, s mindez az apostolok tanúságtétele folytán jut el hoz
zánk a hagyomány segítségéve!. Ez az apostoli tanúságtétel az 
állandó alapja minden keresztény hagyománynak. 

Ez a hagyomány nem csupán a múlt elbeszélése szavakkal, 
és nem is csak egy emlék. A hagyományban ugyanis maga a 
Feltámadott és az ő Lelke válnak jelenvalóvá szám unkra. Innen 
nézve a hagyomány mindenekelőtt a hit élő realitása, a megélt 
hit élő valósága. Ebben az értelemben a hit az, amely hallásból 
ered (Róm 10,17) és magában foglalja azt is, hogy egyházba 
gyűjt (Csel 2,41.47) . Vagyis a közösség hite megelőzi az egyénét. 

A hagyomány fogalma tehát szorosan kapcsolódik az egyház 
fogalmához. Rahner szerint: Az egyház egyszerre az üdvösség 
gyümölcse és az üdvösség eszköze. A kinyilatkoztatás tehát 
igénybe veszi a hagyományt, felhasználja . A II. Vatikánum erő
sítette meg a hagyománynak ezt a fogalmát. A hagyománya hí-
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vő közösségben és a hívő közösség által van jelen (és itt nincs 
szó írásbeli vagy szóbeli hagyományról). A zsinat tehát leszögez
te. hogy az egyház nem maga a kinyilatkoztatás. nem is annak 
a forrása. hanem a normáJa. és kompetens helye a hiteles értel
mezésének. A katolicizmust tehát nem egyedül az Írás teremti . 
hanem az élő. apostoli egyház. amely átadja a hagyományt. 
amelyben benne van az Írás is. 

Az igazi hagyomány több. mint annak szóbeli vagy írásbeli 
megfogalmazása: soha nem meríthető ki teljesen az emberi 
kommunikáció eszközeivel. Ennek ellenére a kinyilatkoztatás 
így lép be a történelembe. és hagyománnyá válik. mivel az em
berek a történelemben élnek. és nem egy korban. Ezért a kinyi
latkoztatás felhasználja az emberi. a történelmi hagyományt. 

III. A hagyomány és az Ószövetség. A hagyomány és az 
Ószövetség szoros kölcsönhatásban áll egymással. Ezt erősítik 
meg a tudósok is. akik az Ószövetség keletkezését kutatják. Az 
egyes ószövetségi könyvek végső formáját ugyanis kisebb egysé
gek hosszú hagyománya előzi meg. A szövegkritikai elemzések 
már régen megállapították, hogy az Ószövetség könyvei nek 
többsége nem egy-egy szerző műve. a szó igazi értelmében. A 
szerző ugyanis átszervezett. átalakított. újradolgozott egy már 
meglévő anyagot. amelyet a megelőző szóbeli vagy írásos hagyo
mányból kapott. Ezeket vizsgálja a hagyománytörténeti kuta
tás. amelyben a tudósok még nem ju tottak el egy olyan közös 
véleményre. amely pontosan kimutatná annak a folyamatnak 
az egyes állomásait. melyek során a hagyományok megformálá
sa elj u tott a végső megszövegezéshez. 

Fontos megjegyezni. hogy az a környezet, amely a hagyo
mányt alkotja. s amely a szövege t formálta . ahol kikristályoso
dott: alapjában véve a család és a kultusz. 

IV. A hagyomány és az Újszövetség. A formatörténeti 
módszer a szövegek kutatása során az Újszövetség könyveiben 
is kimutatta a hagyomány jelenlétét. Ennek a lényege. hogy a 
szóbeli áthagyományozás megelőzte az írásba foglalást. Az 
ősegyház első közösségei voltak azok, akik átadták. akik meg
formázták. szavakba foglal ták Jézus üzenetét. 

8 



Írásmagyarázat 

A szerkesztéstörténeti elemzés nyilvánvalóvá teszi az újszö
vetségi szerzők munkásságának a fontosságát, mert ők voltak 
azok, akik egy már meglévő hagyományt feldolgoztak, értelmez
tek és továbbadtak. 

1. Jézus és a hagyomány. Tudjuk, hogy Jézus korában mi
lyen jelentősége volt a törvényértelmezés hagyományának. Ma
gának a törvénynek a tekin télyét is a hagyomány alapozta meg. 
Ebben a háttérben kell értelmeznünk azt, amikor Jézus szem
behelyezkedik a régiek hagyományával (Mk 7,1-13). Jézus nem 
ítéli és veti el mindnestől az Írások értelmezésének hagyomá
nyát. Sőt a hagyományok megtartására buzdít: "Tegyetek meg 
és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tet
teikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem 
váltják" (Mt 23,3). A leprás tisztulása után pedig ezt mondja: 
"Vigyázz, ne szólj róla egy szót sem senkinek, hanem menj, mu
tasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért a Mó
zes rendelte áldozatot, bizonyságul" (Mk 1,44). 

Jézus nem áll meg ott, hogy idézi a Szentírást, hanem 
egyú ttal magyarázza, értelmezi is ("Hallottátok, hogy a régiek 
ezt a parancsot kapták, [ ... ] ne ölj!, [ .. . ] szeresd felebarátodat, 
gyűlöld ellenségedet, [ ... ] én pedig azt mondom nektek ... [Mt 
5,21.43]). Jézus értelmezése természetesen különbözik a rabbik 
értelmezésétől, hiszen ő úgy tanított, "mint akinek hatalma van, 
és nem úgy, mint az írástudók". Fontos megjegyezni, hogy Jé
zus kritikája a régiek hagyománya ellen nem jelenti annak tel
jes visszautasítását. Csak azt ítéli el, hogy elárulták a 
hagyomány eredeti, vallásos jelentését, és a törvény külsőséges, 
képmutató megtartását részesítették előnyben, ld. Mk 7,8: . .Az 
Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyomá
nyokhoz, a korsók és a poharak megmosásához és sok ehhez 
hasonlóhoz ragaszkodtok." 

2. A hagyomány az újszövetségi iratokban. Az evangéliu
mok a Jézusról szóló, a közösségben megélt hagyománynak a 
valóságát tárják elénk. Ezekben az írásokban ott rejtőznek a 
közösség elvárásai, aggodalmai is, s az ősegyházat leginkább ér
deklő kérdések nagyobb hangsúlyt kapnak. Az evangéliumok, 
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amelyek az eredeti igehirdetést aktualizálják, így az élő hagyo
mány folyamának részei. 

A hagyománynak nagy jelentősége van Pál apostol levelei
ben is, mindenek előtt az utolsó vacsora vonatkozásában (l Kor 
11,23) és az Úr feltámadásával kapcsolatban (l Kor 15,3). 
Ezekben Pál apostol nemcsak hivatkozik az őt megelőző hagyo
mányra, hanem ezzel érvel, bizonyít, vagyis a hagyományból 
kapott és átadott formulának kötelező jelleget tulajdonít. Így 
történetileg Pál apostol része a hagyománynak, ő is benne van a 
hagyomány folyamatában, s ezt a hagyományt ő maga is a pré
dikáció normájának ismeri el. 

A hagyomány fontosságát a pasztorális levelek is kiemelik. 
A Timóteusnak szóló levélben ezt olvassuk: "Őrizd meg a rád bí
zott örökséget. .. " (2 Tim 1,14) Ez magában foglalja azt, hogy ez 
az örökség részben a szóbeli igehirdetés hallgatásából szárma
zik (vö. előző vers: "amit hallottál tőlem"). részben pedig az Írá
sokból (l Tim 1,18; 4,11) . Ezeknek a lelkipásztori leveleknek a 
fő gondja biztosítani az apostoli hagyomány folytonosságát a 
hamis tanítókkal és hamis tanításokkal szemben . (Ezek mindig 
is jelen voltak, a küzdelem állandó volt.) Ezek a levelek tanúsít
ják, hogy a hagyomány folytonosságának biztosítására milyen 
szoros volt a kapcsolat a hiteles apostoli tanítás továbbadása és 
a kézfóltétel által átadott hatalom (apostoli su kcesszió , folyto
nosság) között. 

A hagyomány átadásának helye a közösség, a komm unitás, 
amelyben az apostoli hagyomány továbbél és fejlődik, különö
sen a kultikus életben és a szentségek kiszolgáltatása, vétele ré
vén . Az apostolok Krisztus feltámadásának tanúi, tanúságtevői; 
az az ő feladatuk, hogy erről tanúskodjanak. Mindez nem szű
nik meg az apostolok halálával sem, hanem az apostoli folyto
nosság révén átadják az apostolok, püspökök egymásnak. Itt 
nem csupán emberi hagyomány átadásáról , vagy emlékezésről 
van szó, mert a Lélek, a Vigasztaló működik bennünk. Élő ha
gyomány ez, élettel való tanúságtétel. 

A hagyomány fogalma. Tágabb értelemben az egész üdv
rendet felfoghatjuk úgy, hogy Isten az emberiségnek felajánlja 
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az üdvösséget. A hagyomány nagy processzu sa , folyamata ez, 
amely az Atyától indul, a Fiú tettein és a Szentlélek elküldésén 
át elér az egyházhoz; végül az egyház feladata, hogy elj u ttassa 
az egész világra. 

Szoros értelemben a hagyomány magának a kereszténység 
valóságának, a keresztény életnek az átadása, amely önmagá
ban felülmúl minden szövegszerűséget. 

A hagyomány másik jelentése: a kinyilatkoztatás átadása a 
Szentírásétól különböző módon. A hagyomány átadásának ez a 
módja mélyen az egyház életében gyökerezik. Ez volt az első for
mája a hagyomány átadásának, amikor még nem foglaltak írás
ba semmit abból, ami történt, amit az apostolok átéltek. A 
szentírási könyvek végülis nem mások, mint egy adott szinten 
(korban) megalkotott egybeszerkesztései az összegyűjtött hagyo
mányoknak. 

Ilymódon a hagyomány nemcsak hogy történetileg megelőzi 
az írást, hanem annak valamiképpen állandó karakterét, jelle
gét is megadja. Az Ige, a Szó elsősorban hallgatott, prédikált 
szó, nem pedig olvasott! Tehát az igazi apostoli hagyományt 
sem lehet megtalálni egyszerűen egy könyvben, mert annak 
mindig hirdetés, prédikáció az alapja. Ehhez pedig misszió, kül
detés kell, személyi folytonosság, küldetés, kontínuitás, amely 
az apostoloktól indul. 

Az Újszövetség nem holt betűre, hanem élő szóra alapszik, 
ezért van jelentősége az élő hagyománynak. 

Ezzel nem akarjuk a Szentírás jelentőségét alábecsülni, hi
szen annak valóban központi helye van az egyház életében és 
tanításában. Arról azonban nem beszélhetünk, hogy csak a 
Szentírás (sola scriptura) az egydüli forrás . A katolikus kötő 

szók a »nemcsak, hanem ... is«. 

A kérdést először a Tridentinum vetette fel a sola scriptura 
protestáns elve miatt, leszögezve, hogy a Szentírás és a Szájha
gyomány alkotják együtt a kinyilatkoztatást, mint annak két 
forrása. De a Tridentinum sem tagadja, sőt a hagyománnyal 
együtt állítja, hogy a Szentírás tartalmaz minden az üdvösség
hez szükséges igazságot. 
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A Dei Verbum szerin t: 
- A kinyilatkoztatás, az egyház, a hagyomány - egymással 

összefüggő valóságok. Hiszen a kinyilatkoztatás az élő hagyo
mányon keresztül a hívő közösségben jelenik meg. 

- A hagyomány átadásában Isten népének döntő a szerepe; 
de Isten népének szerepét nem lehet elválasztani és függetlení
teni a tanítóhivataltól, a magisztériumtól, amelynek abban áll 
a sajátos felelőssége, hogy biztosítsa a hagyomány hitelességét. 

- A hagyomány és a Szentírás elválaszthatatlan egymástól, 
anélkül, hogy ezek bármelyike elveszítené saját, egyedülálló ér
tékét. Mindkettő ugyanabból az isteni forrásból táplálkozik, és 
valamiképpen egyetlen dolgot képviselnek: Isten szavának az 
egyházra bízott egyetlen, szent letéteményét. 

Az élő hagyomány tudatja velünk a szen t könyvek jegyzékét. 
és segít megérteni ezeknek az Írásoknak a mély értelmét. Más
részt azonban arról is lehet beszélni, hogy a hagyomány függ az 
Írástól, mivel ez utóbbi a csúcsa és a központja a hagyomány
nak, lévén maga az apostoli igehirdetés. A hagyománynak pedig 
fő feladata az élő értelmezés, és a Szen tírás üzenetének a szin
tézise. 

Az egyházi hagyomány olyan, mint egy folyó, amely hosszú 
történelme folyamán mindenből magával visz egy kicsit. Szük
ség van a megkülönböztetés adományára és értelmezésére, 
amely az egyház életének bizonyos helyzeteiben, amikor tévedé
sek és tévtanítások jelentkeznek, különösen fontos és szüksé
ges. A hívek összessége természetesen rendelkezik ezzel az 
adománnyal, de a magisztérium az illetékes, hiszen az éppen 
ebből a célból kapta a megkülönböztetés adományát, hogy azzal 
Isten lelkétől vezérelve éljen és u tat mutasson . 

Az Írás és a Hagyomány kapcsolatának, kölcsönös egymás
rahatásának tanulmányozása bizonyára még további lehetősé
geket fog adni a teológusoknak és a tanítóhivatalnak, mely 
utóbbinak fő feladata hüségesen megőrizni, hitelesen megítélni 
és tévedhetetlenül hirdetni a hitletéteményt. 
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Karl Hermann Schellde l 

A 2 Pét 3,15-16 magyarázata 

Urunk türeimét tartsátok üdvösségnek, ahogy szeretett testvé
rünk, Pál írta nektek ajándékul kapott bölcsességében minden 
olyan levélben, amelyben ezekről a dolgokról beszél. Vannak 
bennük nehezen érthető dolgok, ezeket a tanulatlan és állhatatlan 
emberek kicsavarják a saját vesztükre, akárcsak a többi írást is. 

3,15: A levél megismétli a 3,9 versben már elmondottakat: Isten késleke
dése az ő türelmének a jele, amellyel az ember üdvösségét akarja előmozdíta
ni. Péter apostol "testvérére, Pálra" hivatkozik. A testvér szó aligha jelenthet 
itt csupán hittestvért (mint ahogyan az 1 Pét 2,17; 2 Pét 1,10-ben), sokkal in
kább apostoltársat (vö. 1 Tessz 3,2; Ef 6,21; Kol 4,7). Pál tehát Péter szeretett 
testvére. A két apostol közötti feszültség, - amit a Gal 2,11-16 is említ, és úgy 
általában a fő-apostolok és a Pál közötti ellentét, amelyről az Újszövetség 
több helyen is ír, - ekkor már a múlté. Sőt, a két apostol közötti egység még 
tovább növekedett (3,16). 

Leveleiben Pál többször is hasonló gondolatról írt a címzetteknek, mint 
Péter (3,16). Ez a 3,13a vers szerinti intés lehetett, hogy használják fel jól Is
ten türelmét, mint az üdvösségre segítő kegyelmet, a 3,14 szerint pedig az a 
tanítás, amel y szerint a parúziára [Jézus eljövetelére] várakozva feddhetetle
nül kell élniük. Igen gyakran olvashatunk Pál leveleiben ilyen gondolatokat: a 
türelem helyes felhasználásáról a Róm 2,4; 3,25k; 9,22k; 11,22k-ben; a tisz
tességes életről pedig, amely a végidőkig tart, a Róm 13,11-14; 1 Kor 7,29-
32; 2 Kor 5,6-10; Ef 4,30k; Fil 2,15k; Kol 3,4; 1 Tessz 5,4-11; 2 Tim 3,1-5; 
Tit 2,12-14-ben. 

Bár nehéz eldöntenünk, vajon Péter Pálnak melyik levelére gondolnat a 2 
Pét 3,15b-ben, a szerző láthatóan konkrét levelet tart szeme előtt. A 2. Péter
levelet szerzője a 3,1 vers szerint Kisázsia egyik egyházának címezi. Így Pál 
levelei közül , amelyeket az ottani egyházközösségekhez intézett, leginkább az 
Efezusi és a Kolosszei levél jöhet számításba. Arra aligha gondolhatunk, hogy 
netán Pál egyik elveszett levelérőllenne szó, mivel a 2 Pét megírásának idejé-

1 Karl Hermann SchelkJe. Ole Petrusbrlefe . Der Judasbrlef. Herders 
Theologisches Kommentar zum NT. XIII. k .. Freiburg 1961 - leIpzIg 1965. 
235·238.0. 
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Írásmagyarázat 

re Pál levelei közül nem ismernek többet, mint amennyi a mai kánonban is 
szerepel. Persze az is lehetséges, hogya 3,15 versben szereplő "nektek" szó 
alatt Péter az egész egyházat érti, amelyhez Pál levelei is szólnak. 

Péter szerint Pál levelei a neki ajándékba juttatott bölcsességről tanús
kodnak. Pál maga is tudatában volt annak, hogy birtokában van a bölcsesség
nek (1 Kor 2,6k; Kol 1,28) ill. a Léleknek (1 Kor 2,12k), és ismerte a neki 
osztályrészül jutott kegyelmet (Gal 2,9). Pál különleges bölcsességét emeli ki 
az 1 Kelemen 47,3 is az 1 Kor levéllel kapcsolatban; vö. továbbá Polikárp lev. 
a Filippiekhez, 3,2. Amikor a későbbi egyház ítélete az apostolról azt állítja, 
hogy bölcsességet kapott ajándékba, ezzel arról is tanúságot tesz, hogy az 
apostol levelei sugalmazottak. 

3,16: Egy konkrét levélből kiindulva Péter apostol Pál leveleinek egy na
gyobb gyűjteményére céloz, amelyekben hasonló tanítás található az övéhez. 
Ez a gyűjtemény minden valószínűség szerint nem tartalmazza az összes leve
let, amit az apostol írt. Hiszen a 2 Pét szerzője számára sem ismertek azok a 
levelek, amelyek végleg elvesztek (legalább két korintusi és egy laodíceai, de 
az is lehet, hogy még több). Kérdéses persze, vajon a levél írója tudott-e az el
veszett páli levelekröl, és így a "minden olyan levél" kifejezés alatt az egy
házban ténylegesen ismert levelekre gondol-e, vagy pedig szavait inkább úgy 
kell értenünk, hogy az összes páli levél az egyház birtokában van. Ám azt 
sem szeretnénk állítani, hogya 2 Pét által említett gyűjtemény a mai szent
írási kánonunk mind a 13 (14) páli levelét tartalmazhatta. Egy azonban vilá
gos, hogy Pál leveleit a közösségek már összegyűjtötték, és ezzel azokat 
mintegy kánonba is foglalták . Ezeket a leveleket a Péter-levél a "többi Írás
sal" együtt említi, vagyis azokat szent iratoknak tekinti . A "többi Írás" alatt az 
Ószövetség könyveit kell értenünk, és nem az újszövetségi kánon más iratait 2

. 

Az ószövetségi iratok mellé állítja az újszövetségieket. 

Ahogyan korábban az apostol tanításai és levelei, melyeket legtöbbször 
valamilyen problémára válaszolva fogalmaz, felt étlen tekintélyt élwZ1Ck a 
címzettek körében, úgy most is a hit és az élet normájá tjelentik az egyház kö
zössége számára. Másszóval "kánoniak". E leveleknek az egész egyházban 

2 A .. hal grafaf' (=Irások) görög kifej ezést a h ellén ls ta zsidóság h asznúlJa az 
Ószövetségre (igy Fl1ó. Mlgr. Abr. 236; Vita MoyslS 2 .40) . Ebben az 
értelemben használja az Újszövetség néhány helye ls (pl. Mt 22.29; 26.54 : l 
Kor 15.3). A gör ög kifej ezést vitán felül először a 2 . Kelem en levél h aszn {IlJa 
(a 204-ben) . Éppen ezért neh ezen képzelhe tő el . h ogy a 2 Pét az fr{L,< ok 
kifejezés ala tt az Újszövetség trataJra gondolna. 
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tekintélyük van, így Pál itt mint az összes egyház 
tanítója jelenik meg. A levél szerzője már nem 
tartja fontosnak, hogy a páli levelek egykor 
konkrét tanítást és útmutatást akartak adni az 
egyes közösségeknek. A Muratori Töredék (47-
57. sor) is úgy tartja, hogy Pál apostol kezdettől 
fogva az összes egyháznak, az egész világnak ír
ja leveleit; hét egyháznak azért írt, mivel a hetes 
szám, mint a teljességet kifejező szám, az egész 
ökumenét jelenti . 

A 2 Pét levél számára Pál apostol az egész 
egyház elvitathatatlanul kimagasló tanítója. Le
veleit már összegyűjtötték, és az egyház közös
ségében, mint eleven szó élnek tovább. Jelentő
ségük csak növekszik azáltal, hogy Jeruzsálem 
pusztulása, a zsidó nép katasztrófája után a keleti 

Írásmagyarázat 

egyházközségek elveszíti k vezető szerepüket, míg a számos, többségükben je
lentős nyugati egyház alapítójaként tisztelheti Pált, akinek emléke így még 
hatalmasabbá válik. Pál, Péter és a többi apostolfejedelem tanítása az egyház 
ítélete szerint egy és ugyanaz. A második Péter levél - az elsőhöz hasonlóan 
(vö. 1 Pét 1,1) - Rómából egy nagyobb kiterjedésű kereszténységhez szól. 
Rómában Péter és Pál apostol mind a munkában, mind a halálban egy volt: ez 
alapozta meg a római egyház körében kiemelkedő tekintélyüket. A 2 Pét sze
rint levelük által Rómából szólnak mindketten, az egyetemes egyház szem 
előlt tartás ával az egész világhoz. Ebben a korban már mindkettőjüket apos
tolfejedelemként tisztelik. Az l Kelemen levél (5,3-7), Antióchiai szent Ignác 
(? Róm 4,3), Iréneusz (Haer. 3,1,1) valmint Korinthoszi Dionüsziosz (Euszé
biosz, Egyháztört. 2,25,8) mindkettőjüket római apostolnak nevezi. A római
katolikus egyház létét a 2 Pét 3,15-ben már az Uj szövetség feltételezi első 
ízben, amelynek oszlopa és tanítója a két apostolfejedelem. 

Amennyire Pál levelei mint új iratok az egyház kincseihez tartoznak, úgy 
sürgeti az egyházat azok magyarázatának problematikája és szüksége is. Már 
magának Pálnak is védekeznie kellett szavai félreértelmezése miatt (2 Tessz 
2,2; 1 Kor 15,50.53; Róm 3,8; 6,1), a 2 Pét pedig összegyházi szinten is isme
ri a páli levelek téves magyarázatát. A 2. századtól kezdve az egyháztörténe
lem is szolgál erre példákkal. A gnosztikusok Pálra támaszkodnak. Markion 
Pálra és az ő evangéliumára hivatkozva alapítja meg egyházát. Természetesen 
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más írásokat is félremagyaráznak. A 2 Pét 1,20 szerint a tév tanítók a jövendö
léseket értelmezik önkényesen. A 2. században az egyház és a gnózis a János
evangélium értelmezésének kérdésében is szembenáll t egymással. A 2 Pét 
3,16 a szentírásmagyarázat nehézségeivel kapcsolatban akar állástfoglalni. 
Tudja és elismeri, hogy Pál levelei, mint általában a Szentírás is, nehezen ért
hetőek, és éppen ezért többféle magyarázatuk lehetséges, amely sajnálatos 
módon gyakorta elő is fordul. Ha a magyarázók többféleképpen érthető szö
veget használnak, az még egyáltalán nem menti föl őket a felelősség alól. Sőt, 
tévedésük miatt leginkább ők hibáztathatók. Mert nem akarnak semmit sem 
tanulni, legkevésbé attól, aki jobb. Bűnük saját tévedésükben az, hogy nincs 
erkölcsi tartásuk. Magyarázatuk tehát bűnös tévedés, hiszen az Írást saját szá
juk íze szerint értelmezik. Vétkükkel a pusztulás büntetését mondják ki ma
gukra. Éppen az Írások félremagyarázása vezeti őket a pusztuláshoz, mint 
minden engedetlenség az Isten akaratával szemben. Különösen azért, mert a 
hibásan értelmezett Szentírás az eretnekséget erősíti. A helyes magyarázat az, 
amelyet a levél szerzője is birtokol, mert az egyben a nagy és egyetemes egy
házé is, amelynek tagja. Ez az egyház van birtokában ugyanis az Írás értelme
zése tévedhetetlen Lelkének (1,20k). 

Tévednek, vagy legalább is téves magyarázato t képviselnek a 2. fejezet
ben már említett tévtanítók, akikkel a 2 Pét a parúziában való kételkedés és az 
erkölcsi szabadosság miatt veszi fel a harcot. Tanításukhoz ezek is valÓSZÍnű
leg a páli levelekből merítettek támpontokat. Arra hivatkozhattak, hogy Pál a 
parúzia bekövetkezésének napját igen közelre várta (2 Tessz 2,2), ami nem 
következett be, vagy pedig azt állították, hogya feltámadás Pál tanítása sze
rint már a jelenben megvalósul (vö. Róm 6,5; Fil 3,11; 2 Tim 2,18). A későb
bi gnózis gyakran megkísérli , hogy spiritualizáló tanítását a feltámadásról az 
egyház állítólag materialista felfogású tanításával szemben az 1 Kor 15,50-ből 
bizonyítsa. A libertinusok tévtanításukat szintén Pál félreértelmezett szavaival 
igyekeztek igazolni, ahol az apostol új szabadságról beszél (2 Kor 3,17; Gal 
5,13). Amikor egyesek önmagukat - mint ahogyan szemmelláthatóan a Júdás 
levélben említett tévtanítók is - pneumatikusoknak nevezik, több páli mon
datra (így Róm 8,9; 1 Kor 2,13-15) is hivatkozhatnak. Talán éppen ezért védi 
meg a 2 Pét a 3,15k versekben Pált, az egyház apostolát, mert az eretnekek 
gyakran hivatkoznak reá. 3 

3 A páli levelek gnosztikus fé lreér telmezésé rö l ld . W. Bauer. Rechtgliiublgkelt 
und Ketzere l Im iiJtesten Christentum (1934) 227. o.: E. Ale lth . 
Paulusverstándnls ln der alten Kirche (1937) 39-44. o. 
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Székely István 
A közös bibliaolvasás 
hazánkban elterjedt módja 

Módszer 

A Jeromos füzetek 8-12. számában Annellese Hecht "Közös 
utunk a Bibliához" c. könyve alapján a közös szentírásolvasás 
olyan küiföldön használatos módszereit Ismertettük, amelyek 
nem Igényelnek nagy biblikus felkészültségű vezetőt. Most - sa
ját tapasztalat és több kisköz össégi vezetővel folytatott megbe
szélés alapján - a közös biblIaolvasásnak hazánkban elterjedt 
módját Ismertetjük és értékeljük. hangsúlyozva. hogy emellett 
használatban vannak más módszerek ls. Az alábbiakban ismer
tetett formával találkozhatunk kisközösségek. Imacsoportok 
rendszeres összejövetelein és a legkülönfélébb alkalmak kereté
ben (lelki napok . képzés i vagy k özös munkát előkészítő vallási 
összejövetelek). 

A közös szentírásolvasás fő lépései a következők: 
1. / ELőzetes (otthoni) felkészülés. Legalább a vezető(k) részéről 

feltétlenül szükséges. Jó, ha a résztvevők mind tudják előre, hogy me
lyik szöveg kerül sorra, s ők is felkészü lnek. 

2./ Istenre figyeLő leLkület. Vagy a közösség szokásainak megfelelő 
imádságok, vagy a szentírásolvasást közvetlenül megelőző rövid ima 
után belső elcsendesedésre kell alkalmat adni. 

3./ A szöveg eloLvasása. A szöveg lassú, hangos elolvasása - eset
leg rövid szünet után másod szori elolvasása is - akkor is szükséges, ha 
mindenki előre felkészült. (Ha a megbeszélés kisebb csoportokban tör
ténik, akkor ezt - sőt esetleg már az "elcsendesedést" is - jobb csopor
tokra oszolva végezni.) 

4./ Csendes egyéni átgondolás. Alkalmi csoportok esetén a vezetők 
igen röviden utalnak rá, mire terjedjen ki a résztvevők figyelme (mi 
volt a szöveg mondanivalója az eredeti környezetben; mit mond ne
kem ma). A csendes átgondolásra akkor is kell 4-5 perc időt szánni, ha 
a résztvevők otthon felkészültek. 

5./ Egyéni benyomások, tanulságok. A megbeszélést folytató cso
port létszáma lehetőleg 5-6 személy legyen; összeszokott közösségben 
10-12 is lehet. Egyszer - esetleg 2-3-szor - "körbejárva" sorjában min-
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Módszer 

denki röviden elmondja, hogy mi ragadta meg a szövegben, milyen ta
nulságot szeretne közkinccsé tenni. Kérdést is fel lehet vetni (pl. meg
kérdezni, amit valaki ,em ért). Az időkorlátra (személyenként max. 
2-3 perc) a vezető is ügyel. Nem kelJ mindenkinek megszólalnia, főleg 
több "körbejárás" esetén. A felmerült kérdésre legjobb, ha azonnal 
megpróbál valaki válaszolni; néha csak a "kör" végén adja meg a vá
laszt a vezető. Ha a kérdést ő sem tudja megoldani, de a megoldást 
fontosnak tartanák, akkor azt továbbviszik (pl. a közösséget irányító 
lelkipásztortól kérnek választ, és ezt a következő alkalommal ismerte
tik). Eltérő vélemények lehetnek, egymás elgondolásait, meglátásait 
azonban lehetőleg nem bíráljuk. A végén a vezető a saját gondolatait 
összefoglalóval is kibővíti, s az esetleges véleményeltérésekre, tévedé
sekre is kitér. A többszöri "körbejárás" néha azt szolgálja, hogy mind
egyik "menetben" más szempontra figyeljünk (pl. eredeti mondani
való, általános tanítás, saját teendőnk) . 

6./ Közös összefoglalás és ima. Ha az előző fázisokat kisebb cso
portokban végezték, akkor az egyes csoportok vezetői (ill. megbízot
tai) saját csoporljuk tanulságaiból ismertetnek valamit az egész 
közösséggel. Ezt az egész közösség vezetője is kiegészítheti (főleg ha 
válaszolni tud egy-egy felvetődött problémára is). A szentírásolvasást 
közös ima zárja. 

Alkalmazási lehetőség, előnyök, tipikus hibák. 
Ez a szentírásolvasási mód annak köszönheti az elterjedését, hogy 

viszonylag egyszerű, és nem csak összeszokott, a metodikát ismerő 
közösség végezheti, ezért lett az alkalmi csoportok jellegzetes módsze
re. Ugyanakkor jó vezetéssel megvalósulhat benne mindaz, ami a leg
több formához kötött módszer értéke . Például a problémák és a fő 
meglátások ugyanúgy kiderülnek itt, mint mondjuk a veszterosz ill. a 
hétlépéses módszerben . Más módszerek (pl. a blúdes vagy a házi bib-lia
körök módszerének) alapossága és részletessége azonban - általában az 
idő rövidsége miatt - hiányzik, hacsak a vezető felkészülése nem 
igyekszik ezt pótolni. A láss-hallgass-szeress módszer váza viszont min
dig megtalálható ezekben az elterjedt "egyszerű" módszerekben is. Az 
egyáltalán nem közömbös, hogy a vezető jól felkészül-e, és hogy az 
egyes kis-csoportokban van-e legalább egy-egy rendszeres Biblia-olva
só, értő személy. Tapasztalatunk szerint az összeszokott kisközössé-

18 
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gek módszerei is leginkább ebbe a kötetlen, "egyszeru" kategóriába 
sorolhatók, bár specialitásaik miatt közel állhatnak egyik vagy másik 
külföld ön "nevesített" formához. 

A kötetlenség - ami talán a hazai külső körülményekből is követ
kezett - sok komoly hibára is lehetőséget ad. Súlyos hibának tartjuk, 
ha a vezető nem készül fel előre, s az sem jó, ha a kis-csoportok vezető
it csak váratlanul jelölik ki a helyszínen. Az alkalmi csoportokban 
gyakran hiányzik a "hozzászólási fegyelem" (hogy a tárgyhoz és rövi
den szóljanak, személyes meggyőződéssel, de szerényen), s ezt a veze
tő sem tudja megköveteini. Gyakran tönkreteszi a valóban elmélyült 
Istenre-hallgatást az eleve túl rövidre szabott idő kényszere. Ezt csak 
betetőzi, ha az összefoglalás szinte formális, amikor az egész közösség 
vezetője - részben az idő túllépése miatt - nem tér ki arra, ami esetleg 
kimaradt (néha a sietségben észre sem veszi). 

Nincs általánosan elterjedt megoldás arra vonatkozólag, hogy a 
gyakorlati, napi életünkre való alkalmazás egyéni (és esetleg pontosan 
nem körülírt) maradjon-e, vagy közösen kimondott egyéni "feladat" 
legyen-e, esetleg közösen vállalt együttes tevékenység. Ahelyett, hogy 
a sok elkövethető hibát felsoroljuk (pl. az eltérő helyzetű és adottságú 
személyek részére "házi feladat"-szeru lecke kitűzése csak ritkán sze
rencsés), szeretnénk kiemelni ennek nehézségét, de egyúttal fontossá
gát is. A vezető a csoport összetétele, az alkalom és nem utolsósorban 
saját elmélkedő felkészülése alapján kell, hogy kiválassza az adott 
szentírási rész legcélszerubb aktualizálását, s elősegítse annak a cso
port által való elfogadását. 

Egy sok éve működő buzgó imacsoport vezetője érdekes tanulság
rói számolt be. Pár éve azt tapasztalták, hogy - a szentírási helytől füg
getlenül - sokuknak ismételten ugyanazok a gondolatai jutottak 
előtérbe. Ekkor áttértek arra, hogy ki-ki a saját felismeréseit ima kere
tében fogalmazza meg. (A c~oport akkor már évek óta megszokta saját 
imák hangos kimondását.) Igy jobban a lényegre koncentrálnak, nem 
marad el a befogadás, a gyakorlati következtetés. Mellesleg: ez a veze
tő úgy lálja, hogy ezáltal jobban kiegyenlítődnek a csoporton belüli 
szellemi színvonal-beli különbségek is. 

Megjegyzés. Hazánkban a Szentírás közös olvasásának komoly 
gyökerei vannak. Ma már sokszor csak elhalványuló emlékek élnek 

19 



Módszer 

azokról a papokról, akik a gyakorlatot egy-egy csoportban bevezették, 
a módszereket kialakították, tanácsot adtak akár akiválasztandó szö
vegekre, akár a feldolgozás módjára. A "mozgalom" nyilvánosság 
előtt alig jelent meg (ilyen kivétel pl. az Új Ember 1977.3.6-i számában : 
"Hogyan olvassuk közösen aBibliát?", »d .a. « aláírással). A közös 
szentírásolvasás hazai történetének és mai gyakorlatának vizsgálata 
főként azért volna tanulságos, mert fényt derítene arra is, miért tekinti 
azt igen sok közösség, lelkiségi irányzat csupán a tanulás egyik foko
zatának, amelyet abbahagynak, amikor a teljes Szentírást "végigvet
ték" . Pedig szükséges, hogya Biblia a keresztény közösségi élet 
állandó éltető forrása legyen. 

SZENTFÖLDI HíREK Ú/abb ásatások. Az. "esős évszak« mindig las
sítja a régészeti feltáró munkát, de néhány téli eredményről mégis érke
zett híradás. 

Már évek óta folyik a kutatás a Jordán keleti partján, mintegy 3 km -rel 
a Genezáreti tóba való beömlésétől északra. A feltevések szerint a feltárt 
Et-tel az evangéliumokban sokszor szereplő Betszaida, Péter, András és 
Fülöp apostol szülővárosa. Az. ásatások igen sok halászati eszközt hoztak 
felszínre, s kiásták egy halász-család házának romjait is. Érdekes egy 
megtalált pecsét, amely két halászt ábrázol egy csónakban, alattuk a víz
ben egy hallal. A települést a rómaiak Kr.u. 66-ban elpusztították, s azóta 
soha nem épült újra. Lehetséges az a feltevés, hogy a városka azonos 
egyrészt az evangéliumokban Betszaida, sőt - pontatlanul(?) ~ galileai 
Betszaida (Ján 12,21) néven említett, Jézus által többször felkeresett, de 
a megtérésben késlekedő helységgel (Id. Mt 11,21), másrészt a Heródes 
Fülöp negyedes fejedelem által Betszaida Juliásznak elnevezett várossal 
is. De olyan feltevés is létezik, hogy két közeli településről van szó, s egyi
kük Jézus idejében nyugatra esett a Jordántól, amely ma már más meder
ben folyik . 

A Szentföldön a napi po/It/ka szorosan összefonódik a többezeréves 
múlttal. Izrael legfelsőbb bíróságának rövidesen döntenie kell arról, hogya 
szamaritánus közösség (amelynek ma kb. 600 tagja van) a zsidó nép ré
szét alkotja-e. - Izrael kormánya a hebroni zsidó te/epesekvérengző ak
ciója után azt kell hogy megfontolja, kitelepítse-e az összes zsidókat ebből 
a második legszentebb városukból. 

Híreink a »Holyland« képes hírlap idei 3. számából származnak. 
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tró Ige 
BmLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A MÁRKI TEOLÓGIA SÚLYPONTI KÉRDÉSEI 

A) Alapgondolat 

7.6ra 

Márk mondanivalója egy mondatban megfogalmazva: Jézus Isten 
Fia, a Messiás és Isten Szenvedő Szolgája. Az evangéliumban leírt ese
mények, Jézus tanítása, cselkedetei és csodái ezt a teológia~ mondani
valót akarjákfeltámi az olvasók előtt. Isten "Fiának" az Oszövetség 
egyedül a Messiást nevezi (Zsolt 2,7: a Dávidra és Salamonra vonatko
zó )}Isten fia« kijelentéseket is a Messiásra vonatko,ztatták); - és közis
mert volt az Izajás-féle Ebed Jahve jövendölés (az Ur szolgája, Iz 42,1), 
amelyben a héber )}ebed jahve« kifejezést teljes joggal "Isten Fiá" -nak 
is lehetett fordítani (ebed = "szolga", "fiú"). Márk evangélista főként 
ez utóbbi jövendöléstől, a Szenvedő Szolgára vonatkozó ószövetségi 
részletektől ihletve kíséri végig és állítja elénk Jézus messiási útját. 
Mindjárt a kezdetben elhangzik az Atya szózata Jézushoz: "T! vagy az 
én szeretett Fiam, benned telik kedvem" (Mk 1,11 = Iz 42,1: "Ime az én 
Szolgám/Fiam, akiben kedvem telik"). Később már három tanítvány is 
hallja ezt a kijelentést (Mk 9,2-8). Jézusnak tehát az a feladata, hogy a 
Szenvedő Szolga útját járva, másokért szenvedve, mások sebeit-bűneit 
hordozva megvalósítsa Isten akaratát (megszerezze az embereknek a 
gyógyulást; vö. Iz 52,13-53,12). 

Jézus Isten-voltát ismerték a démonok (Mk 3,12), értesültek róla a ki
váltságos tanítványok (Mk 9,2-8); Jézus nagyságát megsejtették a meg
gyógyultak, de senkinek sem volt szabad erről beszélnie, "amíg az 
Emberfia a halálból fel nem támad" (Mk 9,9; vö. 1,44; 3,12; stb.). Csak 
akkor és annak volt szabad nyHtan megvallani és hirdetni Jézus isten
ségét, aki már tanúja volt az ő szenvedésének, halálának is, mint a po-
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gány százados a kereszt alatt (Mk 15,39). Mert Jézus lsten-fiúsága és 
szenvedése, keresztútja elválaszthatatlanul összetartoznak: Istennek 
előre (ld. Izajás) kifejezett akarata szerint történt ez (Mk 1,11;9,7). Jézus 
tudatosan vállalta ezt és előre közölte tanítványaival (Mk 8,31; 9,30-31; 
10,33). Aki nem tud Jézusnak, a Messiásnak szenvedéséről, az nem 
tudhat az ő kilétéről sem (vö. hallgatási parancsok, táborhegyi kinyi
latkoztatás a szenvedés megjövendölése után), hisz valójában nem is
meri őt. Aki viszont látta Jézus szenvedését, halálát, az felismeri: "Ez 
valóban Isten Fia volt!" (a pogány százados, Mk 15,39) 

tisztuláS:opéiía 
alighogye.lm~flti n:iiri .. ,I.rt "n1'",'A hí""".,·t""',,,; é~JEln~~~I~i)r. K~;~ml~ •• ~. 
9ot:Ef!liattA~zus .•.. ' 

~~o~~~~~~ent6du ,. ...> .. " "'. . . '\': <', ' 

"" 3t1O::1~ . l Osokakat . meggy6gy~ott. a~iknek ·" volt ' yaiámi ' t?ajuk, 
mind ,otftolongtak körülötte,hOgy l~gafclbb 'rn~g~rio!lj~~~jS; 11 A 
tisztátalan lelkek pedig, mihelyt meglátta,k, elé vetettékrri~gl;Jk;:ltés 
elj<ezdték kiáltozni: 12"Te az: IstenFia vagy!" De ókeményeQ rájl,(k 
parancsolt, hogy ne vigyék szét a hírét. .' . ,.... .: . 
. 5,41-43' 41 Megfogta 's: kislány :ke.zéfs ígyszQltho?Zá: .,:r.alíta 
kúm~,~mi~nr:lyit jelent: "KiSlány,parélqcsqlom, kelj , föW,:42A~Js.lány ·· 
fölke~. éselkezdettJwka1ni; Tizenkétéves leh~t~!t; . A~~gy, ~Qdilt- . 

. kozástó~ cm SE! tudták; hová legyenek. 43Pe. ő s~igorú~r rnE!9tl.a9y
Ja nekik; hogy senki se tudjon a d()Iogról,aztáQ m~g figy~.!m~?Íett~ 
őket, h()gy adj;;tnak a kislánynak enni azonnyomban. ....., {r .. 
. ., .~2~36 32Eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet; és !<~rték; 

.... tegye·rá a kezét. 33Külön hívta ~·. tömegbó', fülébe dugta ·.~ . ujjátl 
. . ...... . .. . '.'. .. . ',',' 
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C) Bevezetés 

l. 1. A szenvedés központi szerepe 

Márk evangéliumának alapgondolata, vezérfonala a szenvedés, mint 
ahogy már az előző óravázlatban aF 16, 42.0.) idéztük M. Kahlert, 
mondhatni, hogy a Márk-evangélium egy Szenvedéstörténet, hosszú 
bevezetővel. 

Ennek az alapirányultságnak több oka is van: 
a. A történeti hagyomány legnagyobb összefüggő egységként őrizte 

meg a Szenvedéstörténetet. 
b. Jézus szenvedésének döntő teológiai jelentősége volt mind Jézus 

útja során, mind pedig egész megváltó művében, mely a halálával tel
jesedett be (ezt fogalmazza meg később a Jn 19,30). Ezenkívül a keresz
tények számára Jézus szégyenletes kereszthalálának az elfogadása 
jelentette teológiailag a legnagyobb nehézséget. 

c. Jézus szenvedése és helytállása a halálban követői számára a saját 
szorongattatásukban és üldözöttségükben, a megsemmisüléstől való 
fenyegetettségükben példaként szolgált, bátorságot, erőt és vigaszta
lást merítettek belőle. 
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d. Végül a szenvedés ilyen nyomatékos hangsúlyozása azt a téves 
Messiás-képet is korrigálni akarta, amely a Messiást hatalmas és dicső
séges csodatevőnek mutatja be, aki megszüntet minden földi szenve
dést (vö. Mk 8,27-34; Lk 24,19). 

2. A "Messiás-liJok" 
Jézus szenvedésének hangsúlyozásával szoros összefüggésben van 

Márk evangéliumának egy másik krisztológiai sajátsága is, amit W. 
Werde óta "Messiás-titoknak" neveznek. (Ennek felel meg a gyakran 
használt "istenfiúság titka" megjelölés is.) Ez azt jelenti, hogy Márk 
evangéliuma szerint Jézus egész működése ideje alatt elrejti, titokban 
tartja tényleges kilétét. 

3. Az istenfiúság Idnyilatkoztalása 
Hogy Jézus az Isten Fia, azt az Atya két helyen nyilatkoztatja ki 

Márk evangéliumában: először a nyilvános működés kezdetén, a meg
keresztelkedéskor, másodszor pedig a színeváltozáskor, a hegyen. De 
egyik sem szól nagy nyilvánosságnak, hanem csak egy válogatott, 
szűk körnek (és természetesen az evangélium olvasóinak). Csak az 
tudhatja, hogy Jézus Isten Fia, aki a szenvedését is ismeri. Ezt a titkot 
csak a szenvedés ismeretében lehet az egyoldalúság veszélye nélkül 
feltárni és hirdetni. 

4. A haUgatási parancs 

Mivel Jézus nem akarta, hogy nyilvánosságra jusson, hogy ki is ő 
voltaképpen, és ő az ő istenfiúságát titokban akarta tartani, többször is 
nyomatékosan hallgatást parancsolt. Hallgatást parancsolt a démonok
nak, a tanítványoknak és a meggyógyítottaknak is. 

Adémonokban v.!lló hit magától értetődően beletartozott a Jézus-ko
rabeli világképbe. Ok testesítették meg azt a tapasztalatot, hogy az élet 
megromlott, és mivel természetfeletti, emberfeletti képességekkel bír
tak, ,!Z emberi felismerőképességet felülmúló képességet is rendelkez
tek. Igy nem meglepő, hogy mindjárt Jézus működésének kezdetén 
felismerték és ki is mondták, hogy kicsoda valójában Jézus: "Tudom ki 
vagy: az Isten szentje" (Mk 1,24) - kiáltott a tisztátalan lélek a kafarna
umi zsinagógában, ahol Jézus a megszállottat meggyógyította. "A tisz
tátalan lelkek pedig, amint meglátták, leborultak előtte és így 
kiáltoztak: »Te vagy az Isten Fia!«" (Mk 3,1!) - így foglalja össze Márk 
ezeket az eseményeket, majd hozzáfűzi: "O azonban szigorúan meg
hagyta nekik, hogy ne mondják el, hogy kicsoda" (Mk 3,12). 
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Ha valaki megszólít, vagy odafigyelek, vagy sem. De ha a nevemen 
szólít, akkor biztosan megállok. Valakinek a nevét ismerni egyben azt 
is jelenti, hogy hatalommal bírni felette (gondoljunk csak Jákob harcá
ra a folyónál, Ter 32,23-32). Valakit megnevezni tudni annyit jelent, 
mint ismerni. Akit ismerek. afelett hatalommal bírok. az bizonyos fo
kig ki van szolgáltatva nekem. Amikor a démonok megnevezték Jé
zust, hatalmat akartak gyakorolni felette és magukat akarták meg
védeni tőle. Márk részletesen ábrázolja Jézus összecsapásait a fenyege
tő, vésztjósló hatalmakkal. Ebben a harcban Jézus bizonyul erősebbnek 
(vö. Mk 3,22-30), meggyógyít és visszaadja az élet lehetőségét. 

Kétszer a tanítványoknak is titoktartást parancsol Jézus (8,29; 9,9) A 
hallgatási parancs itt a Messiás-titokhoz kapcsolódik és Jézus istenfiú
ságához. De mindkét esetben csak egy bizonyos ideig tart: "Amíg az 
Emberfia halottaiból föl nem támad" (Mk 9,9). Jézus tehát a tanítvá
nyokat megajándékozza egy felismeréssel, ami a többi ember számára 
csak Húsvét után válik hozzáférhetővé. Ez azt jelenti, hogy Jézus halá
la és feltámadása szorosan hozzátartozik az istenfiúság titkához, és 
hogy az csak Húsvét után válik teljesen ismertté. A titok ismeretével 
korábban Isten csak bizonyos kiválasztottakat ajándékoz meg, de ők is 
csak Húsvét után beszélhetnek róla. 

De vajon mi a helyzet a meggyógyítottaknak szóló hallgatási pa
ranccsal: "Nézd, ne szólj senkinek semmit!" (Mk 1,44). Vajon mit akart 

. Márk mondani ezzel az olvasóinak? Néhányan úgy értelmezik ezt, 
hogy Márk egy hamis Jézus-kép kialakulását akarta megakadályozni 
ezzel: Jézus nem csodatevő, nem varázsló, hanem valaki egészen más. 
Ez a magyarázat azonban homályban hagyja azt a tényt, hogy Márk 16 
csodatörténete közül nem mindegyik tartalmazza ezt a titoktartási pa
rancsot, csak a Mk 2,1-10; 3,1-6 és 10,46-52. Ez persze nem mond ellent 
a csodatevő alakjával szembeni beállítottság alapelvének. 

A hallgatási, titoktartási parancs a jelenlevőkben többnyire éppen az 
ellenkező hatást váltja ki (Mk 1,45; 5,19; 7,36). Az evangélista ezzel 
nyilván arra akart rámutatni, hogy Jézus isteni lénye nem maradhatott 
rejtve, akkor sem, ha ő ezt akarta. A csodatörténetek elbeszélésének 
van bizonyos hittérítő jellege is, különösen a pogány környezetben. A 
történetek arra hivatottak, hogy bizonyítsák Jézus minden más csoda
tevőt meghaladó nagyságát és egyedülállóságát. - A hamis Messiás
kép korrekciója szoros összefüggésben történik Márknál a csodák 
hírüladásával, Jézus tanításával (Mk 1,27) és szenvedésével (Mk 3,6). 

53 



7. óra Bibliaiskola 

5. A tanítványok értetlensége 
A Messiás-titokkal szoros összefüggésben van az, amit a tanítvá

nyok értetlenségeként emlegetünk, és amely mint egy vörös fonal hú
zódik végig Márk evangéliumán - ellentétben a többi evangéliummal, 
amelyekben a tanítványok inkább követendő példaképül szolgálnak. 

Értetlennek bizonyulnak a tanítványok Jézus szenvedésével szem
ben. Ez különösen Péter reagálásában jut kifejezésre (Mk 8,32), de álta
la csak a többiek aggályai kapnak hangot (Mk 8,33; 9,32). 

Jézusnak a feltámadására való utalásával szemben is értetlenül áll a 
három kiválasztott apostol (Mk 9,10). 

A tanítványok értetlensége jól érzékelhető, amikor Jézus elfogatása
kor elmenekülnek (Mk 14,27.50), és amikor Péter megtagadja őt (Mk 
14,29-31.60-72). 

Értetlenek a tanítványok Isten Uralmának megvalósulásával szem
ben is, annak valódi mibenléte rejtve marad előttük (Mk 10,35-37). 

Márk szerint Jézus tanításával kapcsolatban is értetlenek, és külön 
magyarázatra van szükségük (Mk 4,10-13; 7,17). 

Értetlenségük oka Márk szerint a keményszívűségük és a hitetlensé
gük (Mk 4,40; 6,52; 7,18; 8,17; 9,19). 

6. A közösség tapasw/ata 
Márk egész evangéliumán, a teológiai súlypontozásán mindvégig ér

ződik, hogy nem csak a történésekről való híradás a célja, hanem hogy 
műve a közösség aktuális kérdéseire és problámáira is válaszu l szol
gáljon. A tanítványok magatartása minden idők tanítványai számára -
vagyis minden keresztény számára - tanulságul szolgál. A márki kö
zösséget feszítő kérdésekhez többnyire azok a részek vezetnel el ben
nünket, amelyek során Jézus külön tanítást ad az apostolokn,ak (Mk 
4,10-20; 10; stb.) 

7. Összegzls 
Márk evangéliumának központi magja a Szenvedéstörténet, mely 

szorosan összetartozik az evangéliuma vezérfonalául választott taní
tással: Jézus a Messiás és az lsten Fia, a Szenvedő SzDlga, akivel itt a 
földön elkezdődött már Isten Uralmának megvaiósutása. Ez az öröm
hír lényege. Mind a szenved-é s, mind Jézus Messiás volta és az Isten-Fi
úság, mind a hallgatási parancs végigvonul az egész Evangéliumon. A 
titok, hogy Jézus a Messiás, az Isten Fia, a nyilvános működés folya-
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mán fokozatosan tárul fel: először a természetfeletti képességekkel 
rendelkező démonok ismerik fel, hogy ő "az Isten Szenlje" (Mk 1,24), 
majd a három kiváltságos tanítvány hallhaija az égi szózatot: "Ez az én 
szeretett fiam!" (Mk 9,7); végül a kereszt alatt a pogány százados isme
ri fel és vallja meg, hogy "Ez az ember valóban Isten Fia volt!" (Mk 
15,39) Márk szerint Jézus földi életében az ő kiléte még titok, amelyről 
hallgatni kell, míg a ő halálból fel nem támad, - most azonban, az egy
ház idejében, nyiltan vallani és hirdetni kell (Mk 16,15). 

D) Óravázlat 

Feladat Módszer 

1. Énektanulás: S. Sourire: »Égi szöveg a kézben; dal-
vándor« c. ének Iam az "Énekelj az 

Úrnak" c. gyűjte
mény 294 oldalán ta
lálható. 

2. A márki teológia súlyponti kér- a vezető előadása, 
dései, ld. Bevezetés I. 1.2.3. jegyzetelés 

55 

Eszközök, 
időbeosztás 

énekszöveg 
10 perc 

jegyzetfüzet, 
ceruza, 30 perc 



7. óra 

3. Egy a Márk evangéliumára jellem
ző, az egész evangéliumon végighúzó
dó motívum: a hallgatás i parancs meg
figyelése a szentírási szövegekben, ld. 
B. pont. 

Szempontok a kiscsoportos mun
kához: 

-Kiknek parancsolja meg Jézus, 
hogy hallgassanak? 

- Miről kell hallgatniuk? 
- Miért kell hallgatniuk? 
A vezető összefoglalása, ld. Beve

zetés I. 4. 

4. A márki teológia súlyponti kérdé
sei, ld. Bevezetés I. 5.6. 

5. A résztvevők miben gazdagodtak 
Márk evangéliumának részletes feldol
gozása kapcsán? 

6. Befejező ének és ima 

kiscsoportos 
megbeszélés, 
csoportos ösz
szegzés, a veze
tő összefogla
lása 

a vezető előadá
sa, jegyzetelés. 

csoportos be
szélgetés 

közös hálaadó 
ének és ima 

BibUaiskola 

Újszövetségi 
szentírás, jegyzet
füzet, ceruza; 40 
perc 

jegyzetfüzet, ce
ruza; 10 perc 

25 perc 

énekszöveg, gyer
tya; 5 perc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjába·n 
"Élő Ige" címmel bibliaiskola működik hitoktatók és érdeklódők 
részvételével. Az órákat minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig 
tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Jero
mos füzetek állandó mellékletekénl Jelen füzetünk a hetedik óra 
anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szereteltel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmé
be, abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató 
számára segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1994. augusztus. 
Szeretettel: Gelley Anna, Pantó Eszter, Vágvölgyi Éva 

6ravezetók; Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Jelenits István 

EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA 

A Biblia iránt érdeklődő magyar közönség figyeImét az idei év során két 
esemény is odafordíthatta a holt-tengeri tekercsekkel kapcsolatos tudományos 
vizsgálódásokra. Először is a magyar könyvesboltok kirakatában megjelent 
egy szenzációkat ígérő kötetke, két ismeretlen amerikai szerző tollából: Mi az 
igazság a holt-tengeri tekercsek körül? Fedéllapján színes fényképek s egy pi
ros betűs fekete transzparens: ,,Az évszázad vallási botrányának története". A 
borító hátlapjáról megtudhatjuk, hogya szerzők riporterek. "Lebilincselően 
izgalmas nyomozást" folytattak az évtizedek óta húzódó munkálatok eredmé
nyeinek és megtorpanásainak felderítésére: beszélgetéseik, levelezésük alap
ján számolnak be tapasztalataikról. 

Azután sokkal szerényebben hazai és külföldi egyházi lapokból értesül
hettünk arról, hogya Vatikáni Könyvtár egyik gyönyörű szalonjában június 
30-án kiállítást nyílt a holt-tengeri ásatások bemutatására, amely október 2-ig 
lesz nyitva. Aki közülünk az idei nyáron Rómába vetődik, és rászán egy fél 
napot a Vatikáni Múzeum megtekintésére, az külön belépő nélkül eljut erre a 
kiállítás ra is. De aki nem ilyen szerencsés, annak is érdemes legalább közvet
ve megismerkednie vele: első alkalommal kerül Európában bemutatásra ez a 
lelet-anyag, előzőleg Amerikát járta meg, ott több, mint egy millió érdeklődő 
nézte végig. 

A könyvről nem kívánunk sem ismertetést, sem bírálatot írni. A fedél 
ígéretei valóra válnak. A szerző mindenhol botrányt szimatol. Elsősorban azt 
tekinti gyanúsnak, hogy 1947 óta húzódik a holt-tengeri leletek feldolgozása, 
hogyafeltárt szövegek még mindig nincsenek hiánytalanul közöl ve, s a kuta
tásokat viszonylag szűk, s a tetejében világnézetileg elkötelezett (keresztény) 
tudóscsoport végzi. Néhány peremre szorult - vagy szorított - szakértő véle
ményét világgá kiáltva vádolja ezeket a tudósokat, hogy valójában a keresz
ténységet féltik azoktól a történeti tényektől, tanulságoktól, amelyekre a 
feltáruló leletek elfogulatlan feldolgozása dvezetne. Ezért késleltetik az 
anyag feldolgozását, ezért igyekeznek hamis kronológiai keretekbe rendezni a 
szövegeket, illetve ezért próbálják az igazán érdekes szövegekről elterelni az 
emberek figyeImét. Az olvasó egykettőre észreveszi, hogy míg a szerzők a 
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kumráni leletek feldolgozói t vádolják elfogultsággal, és azt sürgetik, hogy az 
egész anyag mielőbb kerüljön előítéletektől mentes szakértők kezébe; maguk 
is meglehetősen elfogultnak bizonyul nak. Mindig a legrosszabbat gondolják 
azokról, akiknek a kezében jelenleg összpontosul a kutatás, s viszont minden 
további nélkül készpénznek vesznek olyan értelmezési lehetőségeket, amelye
ket nemcsak a tudományos közvélemény minősít vakmerőnek, hanem még 
szerzőik sem tekintenek többnek föltevésnél. 

A magyar olvasó mindenesetre izgatottan, néha bosszankodva olvassa az 
egészet, s ha már korábban is érdekelte a holt-tengeri leletek kérdése, akár sa
ját emlékeiből is fel tud idézni egyet-mást, ami a szerzők beállítását megkér
dőjelezi. A második világháborút követő években kevés nyugati könyv vagy 
tudományos cikk jutott el hozzánk, idegenben sem igen járhattunk, hogy sze
mélyes kapcsolatot teremtsünk a bibliai régészet világeseményeivel, de azért 
a kumráni kutatások híre, eredményeinek ismertetése eléggé hüségesen elju
tott hozzánk. Katolikus részről a nagyközönséget pontosan tájékoztató, gon
dos ismertetések láttak napvilágot. A protestánsok azzal dicsekedhetnek, hogy 
egy magyar szakemberük jelentős tanuimánnyal előbbre vitte a holt-tengeri 
közösség életének nyomozására irányuló nemzetközi tudományos kutatómun
kát. Ami pedig a zsidó kutatókat illeti, egy hazánkfia az ő legtöbbet emlege
tett és idézett szakértőik között van. De talán még fontosabb visszagon
dolnunk arra, hogy Fröhlich Ida és Komoróczy Géza utószavával 1986-ban 
megjelent nálunk egy szovjet régész kötete Kumránról. 1.0. Amuszin ,,A holt
tengeri tekercsek és a qumráni közösség" CÍmű alapos, gondos könyvére gon
dolok (Gondolat - Budapest; az orosz eredeti 1983-ban jelent meg Moszk
vában). Ezt a néhány éves könyvet érdemes elővennünk, ha elolvastuk M. 
Baigent és R. Leight szenvedélyes vádiratáovst. Az orosz régész semmivel 
sem vádolta azokat, akiknek a kezében a holt-tengeri anyag feldolgozása van. 
Arról számol be, hogy ő maga mindenhez hozzájutott, amire kiváncsi volt, el
fogulatlan, saját értelmezést alakíthatott ki a szövegekről, és nem talált okot 
arra, hogy kételkedjék azok jóhiszeműségében, akik a leletek régészeti feldol
gozását, a szövegek olvasását, értelmezését állandó és közös erőfeszítések kö
zött végezték. 

A vatikáni kiállítás magyar látogatója ezek fontolgatása után kezdi szem
ügyre venni a régészeti emlékeket. Jó is, ha várakozását mindez előre felcsi
gázza, mert maga a látvány nem különösen szemgyönyörködtető. A híres 
szövegekből inkább csak egy-egy töredéket látunk: egy csalódott ismertetés 
azt írta róluk, hogy "alig bélyegméretűek". Ez persze nem egészen igaz, még-
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is kifejez valami alapos méltatlankodást. Persze, ha a gondosan elkészített, 
angol és olasz nyelvű feliratokat türelmesen elolvassuk, megértjük, miért bán
tak ilyen szűkmarkúan a látnivalóval. A szövegek fennmaradása a vidék rend
kívüli klimatikus viszonyainak köszönhető. A barlangok, ahová csaknem 
kétezer éve elrejtették őket, a tenger szint je alatt, sivatagos környezetben van
nak, olyan helyen, ahol a levegőben szinte semmi mikroszkópikus szennyezés 
nem található. Amint innen kikerültek a kéziratok, pusztulni kezdtek. Nem
csak a tekercsek kigöngyölése bizonyult kockázatos nak, hanem a puszta meg
őrzésük is. Hosszú időbe telt, amíg kikísérletezték, hogyan lehet konzervál ni 
ezeket a becses tekercsket, s itt is minden falatnyi szövegdarab sajátos burko
latban került bemutatásra. - Íme, máris feleletet kaptunk a gyanakvó angol 
szerzőpár egyik legelső kérdésére: miért haladtak olyan lassan a munkálatok, 
s miért nem tudnak még most sem teljes képet adni a kutatók arról az anyag
ról, amely az ötvenes évek végére lényegében már a kezük között volt. 

A kiállítás tulajdonképpen 12 szöveget ismertet, s azoknak egy-egy töre
dékét mutatja be. Persze, a nehezebben "megközelíthető" szövegeken túl tár
gyakaJ is elénk ad. Cserépedényeket például, amelyek között különösen 
fontosak azok a szokatlan alakú korsók, amelyek a tekercsek őrzésére szolgál
tak, s amelyekben azok máig is megmaradtak. Ezeket a cseréptárgyakat, úgy 
látszik, maguk a kumrániak készítették. Köznapi használatra szánt kerámiával 
ellátták az egész környéket. A tekercsek befogadására szolgáló korsókhoz ha
sonló darabok kal máshol nem találkoztak a régészek. Ezeknek a cserepeknek 
a vizsgálata is fontos segítséget jelenett a szakértők számára a leletek korának 
meghatározásában. Azon túl képet alkothatunk belőlük a kumráni közösség 
életmódjáról, műveltségi fokáról is . E tekintetben érdekes a többi tárgyuk, 
amelyeknek az iratokhoz kevesebb közük van: bőrből, fából készült eszkö
zök, datolyapálma levelének rostjáből készített gyékény, lenvászonkendők 
(ezek talán a tekercsek letörlésére szolgáltak). Ebből a korból, környezetből 
másutt nemigen maradtak meg ilyen tárgyak. Megint a rendkívüli klimatikus 
viszonyoknak köszönhető, hogy itt nem pusztultak el azok a használati eszkö
zök, amelyek a legkevésbé sem az örökkévalóságra voltak szánva. A kumrá
niak aggályos törvény tiszteletét igazolják a kőedények. A cserépedényeket 
meg-megtámadta valami penész. Emiatt tisztátalanná váltak, és össze kellett 
törni őket. Ezért használtak inkább nehezebb munkával kifaragható kőedé
nyeket. 

A tárgyak között különösen is fontosak a pénzek: elsősorban ezek meg
határozására építettek a kumráni közösség történetének meghatározásakor. 
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Természetesen több helyütt találtak pénzdarabokat, de három terrakotta 
edényben egy egész halomra valót, összesen 561 darabot. Valószínűnek lát
szik, hogy ezeket a közösségbe lépők adták át, amikor egyéni életük önálló 
alakításáról lemondtak. Ezek alapján lehet következtetni arra, hogya közös
ség élete a Kr. e lőtti második század harmadik negyedében kezdődhetett: on
nan valók a legrégibb pénzek. A legtöbb viszon t a Kr. előtti 125/126-os évből 
származik: akkor élhette a közösség virágkorát. 

A romokról, a tájról videófilmek segítségével alkothatnak képet a látoga
tók. De ezeknek a "látványosabb" kiállítási érdekességeknek megtekintése 
után időnk legjavát mégis a kéziratoknak és a róluk szóló tájékoztatóknak 
szenteljük. 

A Kumránban és környékén folytatott kutatások során nagyon nagy kéz
iratos anyag került elő. Nem tudjuk, hogyatekercseknek mekkora hányadát 
írhatták magán a kumráni telephelyen. Bizonyosnak látszik, hogy máshonnan 
is kerültek ide kéziratok, de az is nagyon valószínű, hogy maga a közösség 
másoló műhelyt tartott fenn: ennek asztalai előkerültek, rendeltetésükre abból 
következtethetünk, hogy tintatartókat találtak mellettük. A másolóműhely 
működésére vall az is, hogy a kézirattekercsek anyaga sajátos megmunkálású. 

Nagyon érdekes és jelentős az iratok paleográfiai (írás történeti) vizsgála
ta. Alapjában véve az iratok egy részét régi héber írással írták, a másik (na
gyobbik) részét kurzív arám betűkkel. A régi, héber írást a Biblia különösen 
tisztelt könyvei nek leírásakor alkalmaz ták. Láthatunk olyan lapokat is, ahol 
egyedül Isten nevének szent négybetűs jeiét írták ezzel a már akkor is archai
kus írásmóddal. A paleográfusok persze nemcsak ezeket a szembeötlő el téré
seket állapítják meg, hanem egy-egy írásmódon belül meg tudnak különböz
tetni kormeghatározásra alkalmas divatokat, jellegzetességeket. A kéziratok 
paleográfiai feldolgozását megkönnyítette, hogya környéken találtak kőbe 
vésett és datált feliratokat, s azok írásképével tudták egyeztetni a kéziratos 
anyag írástípusait. 

A kéziratok egyik fontos csoportja az Ószövetség bib/ini könyveinek szö
vegét tartalmazza, persze nem összegyűjtve, hanem külön-külön tekercseken. 
M. Cimosa könyvében olvasom éppen, hogy az Eszter könyvét kivéve a héber 
Bibliának minden könyvéből találtak itt a holt-tengeri iratanyagban legalább 
néhány töredéket, több könyvből pedig teljes szöve ge t. Legnagyobb érdeklő
déssei a mózesi könyveket és a próféták könyveit tanulmányozták a kumráni-
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ak, de kerültek elő érdekes szövegemlékek a bölcsességi könyvek szövegéből 
is, például rátaláltak Jézus, Sirák fia könyvének legrégibb héber szövegére. 

A biblikus kérdésekben kevésbé jártas ember elsősorban az iránt érdeklő
dik, hogy vajon ezek a szentírási szövegvál tozatok eltérnek-e jelentős mérték
ben az általunk használt szentírási szövegektől, s mikor megtuda, hogy nem 
vagy alig, akkor azt hiszi , hogy ezek a tekercsek nem is olyan érdekesek, hi
szen semmi meglepőt nem tartalmaznak. Ez azonban nem egészen így van. 
Aki tudja, hogy az Ószövetség héber szövegéről mindidáig a Kr. utáni első 
évezred végéről való szövegtanúk számítottak a legrégibb elérhető és össze
függő szövegemlékeknek, megérti, mit jelent, hogy i tt ezer évvel korábbi szö
vegek kerülnek elénk. Szövegtörténeti szempontból ezeknek igen nagy a 
jelentősége. 

A bibliai szövegekhez szorosan kapcsolódik az a kéziratanyag, amely 
nem magát az eredeti szöveget tartalmazza, hanem azoknak értelmező feldol
gozását : targumokat, pesereket. Ezekben nem válik úgy külön a fordítás, a 
jegyzetanyag és a magyarázat, mint az újkori bibliamagyarázatokban, hanem 
mindez sajátosan egymásba mosódik. A kiállításon bemutatnak egy részletet 
egy Ozeás-kommentárból. Ez peser: a kumráni közösség (akárcsak az Újszö
vetség könyveit író keresztény egyház) saját történetében látta az Ószövetség 
prófétai jövendöléseinek beteljesedését, s ennek a meggyőződésnek fényében 
magyarázza történeti és eszkatológikus elemekkel kiegészítve a próféta köny
vét. - Harmadik szövegcsoportnak tekinthetjük azokat a szövegeket, amelyek 
nem kánoni, vagyis a szentíráson kívüli műveket őriztek meg számunkra. 
Ilyen például Hénok könyve. Ennek görög töredékei már régebben előkerül
tek Egyiptomban, idézetek maradtak fönn belőle az atyáknál. A könyv teljes 
szövege ó-etiópiai nyelven maradt ránk, de tudtuk, hogy eredetije arám Iehe
tett. Most itt, Kumránban ennek az arám eredetinek töredékeire bukkantak rá. 
Ennek s a hozzá hasonló iratoknak köszönhetjük, hogy a Biblia szöveg- és ér
tclmczéstörténetén túl a judaizmus teológiai gondolkozásához, nyelvi világá
hoz is közelebb jutottunk az újonnan előkerül t emlékek megismerésével. 

Végül a feltár! szövegek egy része magának a Holt-tenger mellett élő kö
ziisségnek szabályait, sajátos önreflexióit tartalmazza. A kiállításon látható 
egy részlet egy olyan dokumentumból, amelynek öt más példánya is előkerüJt 
az ásatások során. Egyik sem teljes, összevetésükből azonban kiderül az egész 
érdekes és fontos irat felépítése. Kb. 130 sornyi szövegről van szó, eredetije a 
kumráni közösségnek talán legrégibb szabályzata. Négy része volt: egy beve-
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zető formulája, amely - sajnos - nem került elő, egy naptár, amely 364 napos 
évet ír le, 20 életszabály, amely a közösségre nézve sajátos, végül egy zára
dék, amely magyarázza, miért szakadt el a közösség a Templomban tevékeny
kedő papságtól. - Érdekes, hogy maga az irat sem szerzőjéről, sem 
címzett jéről nem szól. Ám egy másik szövegből: a 37. Zsoltárhoz fűzött pe
serből kiderül, hogy az "Igazság Tanítója" levelet küldött ellenfelének, a go
nosz papnak, amelyben feltárta ellenszegülésének okait. A tudósok úgy 
gondolják, hogy ez a levél az a mintegy 130 soros szöveg, amely aztán több 
példányban is közkézen forgott, fennmaradt, és valójában a kumráni szektá
nak alapokmánya lett. 

Egyébként ezért emlegetjük a kumráni közösséget szektaként, mert kisza
kadt a hivatalos Izrael köréből; úgy látszik akkor, amikor a Makkabeusok le
származottai - megszegve a Törvényt, amelynek védelmére egykor fegyvert 
fogtak - beültek a főpapi székekbe, hogy politikai hatalmukat megerősítsék. 

A közösség belső életéről tanúskodó írásos emlékek között nemcsak tör
vények vannak, hanem liturgikus jellegű iratok is. Ezek egy része annak a sa
játos naptárnak és ünnepi rendnek szabályait tartalmazza, amely a Hold 
változásaival nem törődve teljesen a Nap állásához igazodó időszámítást és 
ünnepi rendet képviselt - ebben is elfordulva a hivatalos időszámítástól, 

amely a jeruzsálemi templomban volt érvényes. Más részük imádság, zsoltá
ros ihletű. - Ennek a hivatalos kultusztól elszakadó közösségnek nem volt 
könnyű lemondania az áldozatokról, az ünneplések hagyományos, látható, 
hallható pompájáról, amelyek mind a templomhoz kapcsolódtak. Új templo
mot nem akart építeni: ezzel megszegte volna a törvényt, amelynek megalku
vás nélküli megtartását mindennél fontosabbank tartotta. Imádságaiban 
sokszor idézi azt a mennyei liturgiát, amely a próféták látomásai szerint Isten 
mennyei trónusa körül folyik. Ennek legfontosabb szereplői az angyalok. Az 
elveszett jeruzsálemi liturgia helyett ennek a nem-evilági istendícséretnek ré
szeseiként imádkoznak a kumrániak: hűségükben az angyali papság társaként. 
Idevágó szövegeiket ismerősként olvassa a keresztény liturgiában otthonos 
ember. Vitathatatlan, hogy ezek a kumráni imádságok ismerősek lehettek az 
első keresztények számára, akiknek ugyanúgy el kellett szakadni uk a jeruzsá
lemi templom ünnepeitöl, mint valaha a kumrániaknak, bár nyilván más mi
att, azért, mert Jézust vallották megváltójuknak. 

A közösséget a kivetettség, a külön úton járás történelmi kényszere is 
rászoktathatta arra, hogy sokmindent képletesen, konkrét jelentésétől eltávo-
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lítva értelmezzen azokban a szövegekben, amelyek körükben születtek. Ne
vek, konkrét események ezekben direkt módon· nem szerepelnek. A réz- te
kercsen olvasható kincs-listáról az is kérdés, valóságos kincsekről szól-e. Sok 
vita folyt a Háború Szabályzataként ismert tekercs értelmezése körül is. Ez is 
több példányban maradt fenn a közösség gyűjteményében. Valószínű, hogy itt 
Kumránban Írták, s egy kozmikus mére tű háborúról szól, amelyre a szekta 
tagjai - úgy látszik - vártak, készültek. Szövegében kibogozhatatlanul keve
rednek fantasztikus, apokaliptikus képek és a római katonai szakkifejezések 
ismeretére valló egészen konkrét hadászati tervezgetések. 

A kiállításon ennek a szövegnek egyik nevezetes részlete is látható, ezzel 
a kísérő magyarázattaI: Ez a hatsoros töredék egy Dávid családjából származó 
Messiásra utal, valamiféle ítéletre, s arra, hogy valakit megölnek. A benne 
szereplő vhmjtv szót (megfelelő magánhangzókkal kiegészítve) olvashatjuk 
úgy: "és a gyülekezet fejedelme, Dávid sarja, meg fogja őt ölni". De a szö
veg, amely nem tartalmaz utalást a magánhangzókra, lehetővé tesz egy ilyen 
olvasatot is: "és meg fogják ölni a f ejedelmet". Emiatt emlegetik úgy ezt a 
szöveget, mint az "elárult Messiás" töredékét. Az itt fölkínált fordítás az első 
lehetőséget fogadja el, amelyet manapság a kutatók többsége elfogad. Ez a 
győzelmes Messiásra utal, aki Izajás jövendölése szerint "szája lehelletével 
megöli az istentelent" (Iz 11,4). 

Ismertetésemben azért tértem ki ezekre a részletekre, mert ezek mutatják, 
hogy milyen nehéz a szövegek igazi tartalmát, történeti és eszmei vonatkozá
sait kibogozni, másrészt mutatják azt is, hogya kiállítás mennyire bevezeti a 
figyelmes látogatót a holt-tengeri tekercsek értelmezésének sokrétű problema
tikájába. 

Miféle közösség volt az, amelynek életét, emlékeit vizsgálgat juk a holt
tengeri leletek értelmezésekor? Tudjuk, az értelmezők kezdettől fogva arra 
gondoltak, hogy ez a közösség annak az esszénus felekezetnek/szektának kö
rébe tartozhatott, amelyről Josephus Flavius és még néhány ókori Író elejtett 
megjegyzéseiből valamit már korábban is tudhattunk. Az azonosítás nem 
problémátlan: maguk a kumrániak nem használták ezt az elnevezést vagy leg
alább is nem bukkantunk rá irataikban. Az is megnehezíti az eligazodást, 
hogy az említett ókori szerzők maguk sem igen ismerték az általuk megneve
zett csoportot, róla szóló híreiket sokadkézből vették, így nem bizonyos, hogy 
valóban jellemző dolgokat rögzítette k róla, amiről könnyű ráismerni erre a 
csoportra. A kiállítás rendezői számot adnak az itt meghúzódó bizony talan-
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ságról, de maguk egyértelműen valószínűnek tartják, hogy csakugyan esszé
nus közösségnek tekinthetjük a kumrániakat, akik a Kr. u. 70 előtt kibon- ta
kozó zsidó háborúban kényszerültek arra, hogy telephelyüket elhagyják, s 
akkor rejtették el legbecsesebb kincseiket korsókba, barlangokba, abban a re
ményben, hogy idő múltával visszatérhetnek, s újra elővehetik őket. 

Mindenesetre elmondhatj uk, hogy ez a gazdag lelet-anyag nagyon viha
ros történelmi idők tanúja, és részese is volt azoknak a háborús események
nek, amelyek egyébként Jeruzsálemet és a templomot is elpusztították. Ez a 
kor - épp zűrzavaros, kegyetlen volta miatt - nagyon kevés emléket hagyott 
ránk, ilyen beszédes t másutt nem is hagyott. Ezért érdekes és ezért nehezen 
értelmezhető ez a kumráni anyag. - A kiállítás - a Vatikáni Múzeumban, Eu
rópa nagy nyilvánossága előtt - mintha arra született volna, hogy tloszlassa 
azokat a nyugtalanságokat, amelyeket a "Mi az igazság ... " című könyv szóvá 
tett. Nyílván nem éppen erre a könyvre kellett cáfolatot adnia, de úgy látszik, 
a két riporter írása nem magányos vállalkozás, az általuk megfogalmazott 
gyanúsítások másutt is megjelentek a nyugati sajtóban, közvéleményben. Ró
mából hazatérve úgy érezzük, a válasz megnyugtató. Méltó az ügyhöz, amely 
a Bibliával való kapcsolata miatt szentnek mondható. És méltó ahhoz a tudós
csoporthoz is, amely úgy látszik, nem féltékenységből óvatoskodik, s nem 
meghamisítani próbálja a történelmet, hanem éppen annak valóságos feltárá
sára törekszik. 

Egyébként a régi mondás, hogy habent sua fata libe/li, hogya könyvek
nek megvan a maguk sorsa, története, itt többszörösen igaznak bizonyul. El
mondhatjuk, hogy nemcsak a holt-tengeri tekercsek megírásának, elrej tésének 
kora volt viharos, hanem azok az évek, évtizedek is, amelyekben előkerültek. 
A kiállítás: jele annak is, hogya Vatikán és Izrael állam viszonyában új, ígé
retes fordulat készül. Mint tudjuk, a múlt év decemberében írták alá a "funda
mental agreement"-et, most jutottak el a tárgyalások odáig, hogy készülnek a 
kölcsönös diplomáciai kapcsolatok felvételére. Hogy miért ment ez ilyen ne
hezen, miért váratott magára ennyi ideig? Ez is olyan "kényes kérdésnek" lát
szik, mint a holt-tengeri tekercsek ügye. Pedig érthető, hogya Szentszéknek 
vigyáznia kellett: azokban az arab államokban, amelyek Izraellel ellenséges , 
sőt háborús viszonyban voltak, a lakosság számottevő része keresztény, amint 
Izrael államban sem jelentéktelen a keresztény lakosság aránya. Érthető tehát, 
hogy diplomáciai viszony rendezésére akkor kerülhetett sor, amikor Izraelnek 
és az arab államoknak a viszonya valamelyest rendeződött, végső soron az 
1991-cs madridi konferencia után . 
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Rajkai István 

A VILÁG BIBLIAMÚZEUMAI 3. 

Ba ra Il};olásll/lka I a világ bibliamúzewnaiball - Hollandiiiban maradva -
az amszferdami biblimnúzeummal folyialjuk, amely a fóváros egyik patinás 
épt1lelében fo};lal helyei. Cfme: Heren>[rachl 366, 1016 CH Amsterdam. Tel.: 
020-624243iJ. Május l-Iól december 31-i}; lart nyitva, keddtól szombatig 10 
és 17 óra között, vasár- és flmlepnap 13-11 óráig. 

Hollandia: ,,A Biblia Múzeuma, Amszterdam" 

A múzeum nem kifejezetten történeti jellegű. A kiállított tárgyak és a 
bibliai időket mintázó makettek inkább háttérinformációt szeretnének adni az 
idelátogató vendégeknek, akiknél a Szentírás bizonyos fokú ismeretét már fel
tételezik a múzeum kialakítói. A fent említett ok miatt a termek sorrendjében 
történelmi vagy logikai sorrendet hiába keres az ember. 

A múzeum rövid története 

A közel 130 esztendős múltra visszatekintő múzeum alapját L. Schouten 
tiszteletes (1828-1905) magángyűjteménye szolgáltatta. A lelkipásztor és tu
dós jómódú református családban látta meg a napvilágo!. Már 14 évesen hoz
zálát, hogy a Szentírás leírását követve elkészítse a Szent Sátor kicsinyített 
mását. Lelkiismeretes és aprólékos munkával - eredeti alapanyagok felhasz
nálásával - kilenc év alatt fejezi be makett jét. Munkája közben nevelő szán
dék vezérli: élethű, és mindenki számára kifejező alkotást akar. Példája 
érdekes módon rögtön követőkre talál ismerősei között. Baráti körében sorra 
születnek a bibliai témájú szemléltető eszközök: Jeruzsálem városának ma
kett je, a salamoni és a heródesi templom kicsinyített másai, de szép számmal 
kerülnek birtokába a Szentföldről eredeti tárgyak is. Gyűjteménye megtekin
tését hamarosan mások számára is lehetővé teszi, így jön létre a mai múzeum 
magja. 

A kibővített gyűjtemény 1975-ben került mai helyére, egy 1662-ben 
épült patríci us házba, amely az Urak Csatornája (Herengracht) partján áll. A 
múzeumo t új helyén ünnepélyesen Beatrix hercegnő nyitotta meg. Magánin
tézmény-jellegét mind a mai napig megőrizte . Hivatalosan nem tartozik egyik 
felekezethez sem. A múzeumok között is ritka módon, kizárólag magánado
mányokból tartja fenn magát. 
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A múzeum rövid leírása 

Az utcáról belépve a jegyiroda fogadja a látogatót. A márványfolyosón 
jobbra nyílik a fogadóterem, ahol a Szentírással kapcsolatos filmeket mutatják 
be, és ahol rendszeres időközönként diapanorámás vetítés is folyik. Az irodá
val szemben található az a terem, ahol az időszaki kiállításokat rendezik. 

A fogadóteremmel átellenben lépcső vezet le a ház alsó részébe, ahol ,,A 
bibliai idők hétköznapjai" kiállítás tekinthető meg. A téma kultúrtörténeti: ho
gyan éltek az emberek a Szentföldön. A tájékozódást hatalmas térkép segíti. 

A terem központjában a Kr.e. 7. századból származó ház mása áll, belső 
udvarral. Jól látható, milyen körülmények között laktak az egyszerű emberek 
Hiszkija király idejében. A kiállított edények eredetiek, régészeti ásatásokból 
származnak. Érdekes tabló szemlélteti, miként helyezkedtek el a használati 
tárgyak a föld rétegeiben, amelyek a kutatókat segítik egy-egy feltárt telepü
lés kormeghatározásában (vö. Lábra). Az üvegszekrényekben számos agyag
ból készült tárgy látható mind az öt rétegből, tehát Kr.e. 1500-tól Kr.u. 
300-ig. Legteljesebb a mécses-gyűjtemény . A különféle rétegekből előkerült 
olajlámpások formája, kialakítása hűen tükrözi a fejlődést. 

Nincs könnyű dolguk a régészeknek a Szentföldön. Igen sok helyen, ahol 
ma emberek laknak, már az ókorban is házak álltak. Itt lehetetlen kutatni. Az 

Kre. 63-Kru. 324~g 

Kr.e. 330-63-ig 

Kr.e.930-586-ig 

Kr.e. 1200-930-ig 

Kr. e. 1500-1200-ig 

1. ábra: a feltárt rétegek 
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elhagyott városokat, falvakat pedig már 
régen belepte a homok, helyükön dom
bok keletkeztek. (Az arab "tell" szó, 
amely gyakran fordul elő helyiségne
vekben, [ilyen] dombot jelent.) Ha 
nagy szerencsével rátalálnak egy-egy 
helyre, az egész települést akkor sem 
lehet kiásni. Vagy döntenek egyes ré
szek feltárása mellett, ahonnét a leg
több leletet várják, vagy ásnak egy 
kutatóárkot, és így határozzák el, hogy 
melyik réteghez fogjanak hozzá. 

A pincerész másik kiállítóterme a 
,,Kivonulás (egyiptomi) gyűjtemény" 

nevet viseli. Nem meglepő, hogya leg
több itt kiállított tárgya halál és a ha
lál utáni élet témakörével foglalkozik. 

Bibliamúzeumok 

Az egyiptomiak ugyanis hittek abban, 2. ábra: az elsó holland zsoltárfordítás 

hogy a halottaknak a másvilágon u-
gyanazokra a tárgyakra lesz szükségük, mint földi életükben. Ez magyarázza 
azt, miért kerültek elő olyan nagy számban mindennapos használati eszközök 
a feltárt sírokból. Egyiptomi elképzelés szerint az ember túlvilági élete attól 
függ, hogy mi áll rendelkezésre a halott lelke számára a sírban. Ma ezeknek a 
tárgyaknak köszönhetjük, hogy valamelyest képet alkothatunk magunknak az 
egyiptomiak hétköznapi életéről. Ebből a gazdag le\etanyagból mutat be né
hányat a kiállítás: egyiptomi istenek és istennők szobrai, állatok és emberek 
múmiái, szarkofágok, kanopusz-edények [hamvak edényei], emlékkövek és 
sírfeliratok, stb. 

Az viszont igen érdekes, hogy az egyiptomi tartózkodás, amely a Szent
írás szerint négyszáz esztendeig tartott, alig hagyott nyomot a zsidók hitvilá
gán. (A babiloni fogság hetven éve sokkal mélyebb hatással volt rájuk.) Amíg 
az egyiptomiak hitében a túlvilági élet kerül a figyelem középpontjába, addig 
az izraeliták érdeklődése az itt és most zajló élet felé irányul, s ezt egyben -
más népek vallásával összehasonlítva - a szorosabb közösségi együvétartozás 
és egymásra figyelés jellemzi; ugyanakkor az Istennel való személyes viszony 
központi szerepet játszik. 
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A földszinti hátsó terem a holland nyelvű Szentírás történetét kíséri végig 
a kezdetektől napjainkig. A kiállítás a "Holland Biblia 1000 éve" címet vise
li. - A múzeum egyik legértékesebb kincse az ún. "Ezüst-Biblia" másolata. 
K.u. 360 körül Wulfila püspök fordította le a Bibliát gót nyelvre, amely roko
na a mai hollandnak. A könyv onnan kapta a nevét, hogy eredetileg ezüst be
tűkkel írták a bíborszínű pergamenre. 

A középkor hivatalos nyelve az egyházban, a tudományok művelésében , 

de az iskolai képzésben is a latin volt. Így a Szentírás latin nyelvű fordításá
nak, a Vulgátának nélkülözhetetlen jelentősége volt. Ha készültek is fordítá
sok a nemzeti nyelveken, azok általában nem a teljes Szentírást ölelték fel. 

Az első óholland nyelvű fordítás az Ószövetségi szentírás. K.u. 900 körül 
hét bűnbánati zsoltárt fordítottak le a papnövendékek számára, akik több 
nemzedéken át e fordítás alapján tanulták a latin nyelvet. Ennek sajnos csak 
egy későbbi kézirata maradt ránk az 1480-as évekből, de ez is a múzeum félt
ve őrzött kincse (2. ábra). - I27I-ben Jakob van Maerlant fordít le néhány 
részt a Bibliából verses formában, mivel a verset könnyebb emlékezetben tar
tani. A természetesen kéziratban ránkmaradt verseket szép iniciálékkal és fes
tett képekkel díszítették. - 1360-ban készül el Brüsszelben az első hosszabb 
óholland bibliafordítás, amely az Ószövetség elbeszélő részeit tartalmazza . E 
két utóbbi kéziratból csak másolatok láthatóak a múzeumban, eredetijük a há
gai Királyi Könyvtár tulajdona. - Az első Európában nyomtatott könyv, Gu
tenberg nyomdájának első terméke a Szentírás volt. 1450-ben mintegy 200 
példányban adják ki Szent Jeromos latin nyelvű fordítását, a Vugata-t. Egy 
fakszimile példánya kiállítás ékes kincse. A latin nyelvű kiadást hamarosan 
követi egy holland nyelvű fordítás is. Igaz, ez nem teljes, hiszen csak az 
Ószövetség szövegeit tartalmazza a Zsoltárok könyve nélkül. 1477-ben hagy
ja el a nyomdát 300 példány, amelynek nagybetűit még kézzel vésik és díszí
tik. Mindössze 30 maradt fenn e könyvből a világon; az egyik itt látható a 
múzeumban. 

I535-ben Jacob van Liesveldt hollandra fordítja Luther Bibliáját. Majd 
1637-ben készül el a Szentírás első jogosított holland nyelvű fordítása, amely 
már az eredeti héber ill. görög szövegen alapszik. Az Ószövetség nagy részét 
egy református egyházpolitikus és nyelvész, Johannes Bogerman tiszteletes 
fordította le. A lelkipásztor viaszfigurája és dolgozószobájának makett je meg-
tekinthető a múzeumban. fFolytatjukj 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

(A kérdésekre Dr. Gyürki László teológiai tal1ár válaszol) 

~ Kérdés:Volt olyan szokás (büntetés) a zsidóknál, hogy valakit a zsina
gógában megostoroztak? (Ld. Mk 13,9; Mt 23,34) Milyen esetben és 
miért a zsinagógában? 

Válasz: Minden írástudónak jogában állt a törvény megszegőjét azonnal 
megostoroztatni. Egyesek ezzel magyarázzák, hogy amikor Jézus kiűzte a ke
reskedőket a templomból, nem talált ellenállásra. A Talmudban a Szanhedrin
Makkót traktátus részletesen leírja a zsinagógai ostorozást. Az újszövetségi 
szövegekből kiviláglik, hogy ezt a büntetést sokszor a zsinagógában hajtották 
végre (Mt 10,17; 23,34; Mk 13,9; Csel 5,40; 22,19). 

Pál apostol a zsidóktól öt ízben kapta meg az egy híján negyven ütést. A 
Csel 16,22 szerint az ütéseket bottal mérték Pálra és Szilásra. Később a zsi
dóktól használt ostor 3 szíj ból állt. Így minden ütés háromnak számitott, s 13-
ra korlátozódott az ütések száma. 

~ Kérdés: Mai gondolkodásunk számára nem elég világos, miért könyö
rületesebb József, ha "titokban" elbocsátja Máriát (hisz hamarosan ki
derül, hogy gyermeke van), mint ha magához veszi, vá"alva annak 
gyermekét is. 

Válasz: Zsidó szokás szerint a házasságot szerződéssel kötötték meg. Eb
ben az is benne volt, hogy válás vagy halál esetén mennyit kap a feleség a fér
je vagyonából, hogy megélhessen. Ezt követte az eljegyzés. A szerződés után 
az eljegyzett feleség még otthon maradhatott szüleinél, hogy elkészítse kelen
gyéjét. Legkésőbb egy éven belül a vőlegény otthonábil vezette - "magához 
vette" - feleségét, s ez volt a tulajdonképpeni lakodalom. A közfelfogás sze
rint a szerződés megkötése után a jegyesek teljes jogú házasok voltak. Így 
nem lehetett feltűnő, hogy gyermeket vártak. Mária eljegyzett feleség volt, 
otthonában várta a lakodalmat. Ez alatt kapta az angyali üzenetet, hogy Isten 
Fiának anyja lesz. A názáretiek nem csodálkoztak, József azonban tudta, hogy 
a gyermek nem tőle van. 

Azért volt "igaz", mert be akarta tartani a mózesi törvényt. De igaz volta 
abban is megnyilvánult, hogy nem tételezett fel Máriáról házasságtörést. A té-
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nyeket viszont nem tudta megmagyarázni. Két lehetősége volt: - 1. Bíróság 
elé viszi az ügyet és alkalmazza a MTörv 22,23-ban előírt megkövezést. A bi
zonyítási eljárás azonban (a halálos ítélet elkerülésére) olyan szigorú volt, 
hogy József nem tudta volna ezt keresztülvinni. - 2. Volt rá lehetősége, hogy 
tanúk előtt váláslevelet ad Máriának és elbocsátja. Az okot nem volt köteles 
közölni. Ezt jelenti a kifejezés, hogy titokban akarta jegyesét elbocsátani. 

~ Kérdés: Az apostolok névsorában Szent Máté mind a 4 helyen (Mt 
10,3; Mk 3,18; Lk 6,15; Csel 1,13) Máté néven szerepel. A tanítványul 
hívott vámos neve viszont csak Mt 9,9-ben Máté, s egyedül ő említi, 
hogy az apostol azonos a vámossal; Mk 2,14 és Lk 5,27 Lévi nevet ír. 
Mi magyarázza az eltérést? 

Válasz: A kérdés az, hogy Máté meghívása Máté evangéliuma szerint, va
lamint Lévi meghívása Márk szerint és Lukács szerint ugyanarról a személy
ről szól-e. Két magyarázat ismerős a problémára. 

- Az egyik szerint Máténak két neve volt: Máté-Lévi. Ennek semmi aka
dálya sincs, s másutt is előfordul az Újszövetségben (pl. Csel 1,23). Egyesek 
arra is gondolnak, hogy talán Jézus adott Lévinek új nevet, amikor meghívta, 
mint ahogy Simont is elnevezte Péternek. 

Szent Jeromos szerint Márk és Lukács azért nevezik Mátét Lévinek, mert 
nem akarják vámos múltját emlegetni. Máté viszont saját evangéliumában 
apostoli neve alatt szerepelteti magát, hogy kimutassa: a kegyelem még egy 
vámosból is faraghat apostolt. 

- A másik megoldás, hogy Lévit az evangélista azonosította Mátéval, aki
nek a neve mellett a tizenkét apostol felsorolásában a "vámos" jelző áll. 

Az egyházi hagyomány mindig egynek tekintette a kettőt. 

~ Kérdés: Miért írja Szent Pál (az 1 Kor 11 ,1 O-ben), hogy az asszony vi
selje annak jeiét, hogy hatalom alatt áll, "az angyalokra való tekintet
tel"? 

Válasz: A zsidó hagyomány szerint az angyalok őrködnek a természetes 
rend fölött. Aranyszájú Szent János arra gondol, hogy a keresztény liturgián 
angyalok is részt vesznek: "Az angyalok színe előtt énekelek neked" (Zsolt 
138,1) . A kumráni közösség is azt tartotta, hogy közös imáikon angyalok is 
jelen vannak. Erre utal az apostol kifejezése. 



Kis Jeromos 

Mun/éáso/éasző[ő6en (vö. :Mt 20,1-11) 

Xjn!fűt a /(gcsmaajtó és eg!f nag!fdarab férfi tántorgott Ri rajta. JI 
friss [evegő me[[6evágta, a fén!f efvaRitotta. 'Eljutott az ajtóvaf szem-
6en [évő viJ[an!f0sz[opfioz, és megl(gpasz/(gdott. 'Eg!f darabig áf[t, mitt.t
fia efafuát vo[na, majd tántorogva efinduft a saro/( fe[é. Jézus és 
tanítván !fai csendesen néztét 5Ü[átva gondo[atail(gt Jézus megszófait: 

- Pedig ő is eljut az üdvösségre. 

- 9{.em értem - szóft eg!fi/(üt - 'Ez a részeg disznó most fiazameg!f' 
afiog!f szoRJa. Jlztán ottfion megveri a !J!fereR.f.t és a fefeségét, afiog!f 
szoRJa. Jlztán [efefJzi/(és összerondít mindent, afiog!f szoRJa. 'És fio[
nap R!zdi az egészet ewrő( afio!J!f szoRJa. 

'Eg!f mási/(tanítván!f is megszófait: 

- JI fefeség, aRi mináezt efvisefi, sőt szeretettef csinálja, az is eljut 
az üdvösségre. j{át miféfe jutafom, igazságosság ez, fia ez is azt I(gpja, 
aRi 6ecsüfetes az éfete végéig, és az is megl(gpja, aRi Hete utofsó öt per
cé6en tér meg az JIt!fáfioz? 

- Jl tanító az is/(g[á6an versen!ft fiirdetett -/(ezdte Jézus a mag!fa
rázatot. - Jl feúufat ofJan voft, fiog!f 6árRi meg tudta oúfani. Jlz efső díj 
eg!f táMa cso/(g[át!é voft. 'Eljött a versen!f napja és az eg!fi/(diá/(n!fert. 
Jl tanító megdicsérte, és átadta neRi a cso/(gfátfét. Majd a tö66ie/(és a 
g!főztes [egnag!fo66 megfepetésére ef/(ezdte tová66 osztani a cso/(gfátfét: 
minden résztvevő I(gpott e!J!f-e!J!f tá6fát. Jl g!fereR.f./(fefóofJduftat és 
/(jrdőre vontá/(a tanítót: miért teszi eg!fenwvé a g!főztest az utofsóvaf. 
JI tanító meg/(jrdezte, fiog!f mi voft az efső díj és fiog!f a g!főztes azt 
megl(gpta-e. Persze, mondtá/( a g!fereR.f.t Jlát a/(/(gr, fio[ itt a 6aj? -
/(jrdezte a tanító. - Jl tö66i meg azért I(gpott eg!f-eg!f tá6fa cso/(gfátfét, 

mert szeretfe/(6enneteR.f.t. (Baithazár Zsolt: Az ötödik evangélium) 
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Bibllaapostolság 

P. Bellér Lajos SVD 

BIBLIAAPOSTOLSÁG 
A FÜLÖP-SZIGETEKEN 

Négy éve, mielőtt a Fülöp-szigeteket elhagytam, ahol 33 évig működtem, 
mint misszionárius, 1985 februárjában a Fülöp-szigeteki Püspöki Konferencia 
körlevelet adott ki a bibliaapostolságról. 

Ahogyan az a körlevélből is kitűnik, a bibliaapostolság szép múltra te
kinthet vissza a II. Vatikáni Zsinat után. Valójában a Biblia a zsinat utáni új 
evangélizációnak és a megújulásnak hatalmas és eredményes eszközévé vált a 
szigeteken. A lelkileg kiéhezett nép nagy számmal tömörült a biblia-csopor
tokba, amelyek mint a gomba nőttek ki a földből falvakban és városokban 
egyaránt. Sajnos azelőtt csak a protestánsoknál és a szektáknál elégíthette ki a 
katolikus nép az Isten igéje iránti éhségét. Igazzá vált annak a polgármester
nek a szava, aki egy iskolai évzáró ünnepélyen figyelmeztette a papságot: 
,,Atyák! Menjenek a néphez a falvakba is. Ha valaki éhes, nem nézi, ki adja 
neki a kenyeret. Attól fogadja el, aki azt neki nyújtja." Sokáig sajnos katoli
kus oldalon senki sem adta nekik az Ige éltető kenyerét, kivéve a vasárnapi 
szentmiséke t. 

Abibliaapostolság álúísa Miután a körlevél a Zsinat szavai szerint fog
lalkozik a Biblia fontosságával a hívek életében, felsorolja a már megtett lé
péseket a bibliaapostolság előmozdítására. 

-1971-ben megalapították a Katolikus Bibliaközpont-ot, melyből később 
a Nemzeti Katolikus Bibliaközpont lett. 

- 1978-ban szervczték meg a Püspöki Bizottságot a bibliaapostolság elő
mozdítására. 

- A médiákon keresztül olyan tevékenységek indultak el, mint a "Bible 
at Buhay Program" (Biblia és Élct Program), a "Bibléarasal" (Bibliai lma), a 
"Scripture Venture" (Bibliai Vállalkozás) és a "Basic Bible Seminars"(Bib
liai Alapszemináriumok), valamint a "Good News Magazine" (Örömhír Fo
lyóirat), a "Binhi" (Magvetés), a "The Word Alive" (Az Élő Ige) és más 
bibliai folyóiratok, mind abból a célból, hogya népet a Szentírás olvasásában 
öntudatossá tegyék és arra késztessék, hogya Bibl ia felé tájékozódjék. 

További tevékenységek: - Az évi Bibliahét és Bibliaksztiválok rendezése. 

36 



Bibllaapostolság 

- A "Daily Reading Guide" (Útmutató a napi bibliaolvasáshoz) kiadása. 
- A "Catholic Bible Ministry School" (A Katolikus Bibliaszolgálat Isko-

lája) és a "Catholic Youth Bible Apostolate" (ItJúsági Bibliaapostolság) meg
szervezése. 

- Egy tíz évre szóló munkaterv a Bibliával kapcsolatban, amelyet úgy is
mernek, mint a "Bible for Every Family" (BEF) (Minden Családnak Bibliát) 
mozgalmat, amely arra irányul, hogy a Bibliát minden családban és ruvatal
ban trónra emeljék; bibliaolvasó közösségek megszervezése, és a világiak 
bibliai szolgálatra történő kiképzése. 

- A Bibliaapostolság Katolikus Világszövetségének első és harmadik 
plenáris ülésén való részvétel, amely ihlette és előmozdította a bibliaapostol
ságot az egész országban. 

Egészen kiadós lista, ahogyelolvassuk, de még örvendetesebb tudni, 
hogy ez nem maradt szóbeszéd, mint megannyi püspöki körlevél, hanem bő 
gyümölcsöt hozott, meri nem nagyon kellett a kiéhezett népet bíztatni, önként 
rávetette magát az Isten szavára. 

A bibliaapostolság a megújulás eredményes eszköze Miután a körlevél 
megállapítja, hogya II. Vatikáni Zsinat a személy és a társadalom teljes meg
újulására szólított fel, így folytatja: "Személyes megújulás és társadalmi vál
tozás csak ott jöhet létre, ahol megváltozik a szív, a magatartás, az értékek és 
elsőbbségek, a viszonyulások és az életstílus. A nemzeti jellem megújulása 
csak akkor jöhet létre, ha mindegyikünk személyenként és a közösség is meg
újul. - Hogyan vihetjük ezt véghez? Nagyon eredményes eszköz erre a visz
sza térés Isten szavához, melyet a Szentírásban találunk meg. A Szentírás ra 
alapozó lelkiség sürgető. A szentírásolvasás és a róla való elmélkedés nem
csak az Istennel való bensőséges barátságot segíti elő és az igazsághoz való 
komolyabb elkötelezettséget, hanem előmozdítja a még bensőségesebb vi
szonyt másokkal, és finomabb érzékenységet ad a világban végbemenő törté
nések iránt konkrét helyzetekben, az emberi élet minden szemszögéből és a 
történelem minden időszakában, különösen a jelenben. A Biblia igazán az 
ember társa "az Út, az Igazság és az Élet" keresésében . Ezenfelül a Biblia lel
ki táplálék, erő és vigasztalás forrása. 

Bibliai alapszemináriumok A bibliaapostolság előmozdítására bibliai 
szemináriumokat rendeztek a plébániákon. Ezeknek a szemináriumoknak a 
célja a következő : 

1. hogy megtanuljuk értékelni és olvasni aBibliát; 
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2. hogy megtapasztaljuk Isten igéjének értékét és gazdagságát a közös
ségben, és megismerjük annak közösségépítő erejét; 

3. hogyelmélyítsük hitünket a Biblia imádságos olvasásával és annak 
másokkal való megosztásával; 

4. hogyaBibliát az élet könyvévé tegyük, miközben felfedezzük, hogy 
értelmet ad életünknek azáltal, hogy Isten üzenetét, melyet a Szentírásban fel
fedezünk, életünkké tesszük; 

5. végül, hogy bibliaolvasó csoportot hozzunk létre. 
Ezeknek a bibliai szemináriumoknak a célja nem annyira a Biblia tanul

mányozása, bár ez is része volt a szemináriumnak, hanem inkább az Isten igé
jének imádságos olvasása és Isten üzenetének aprópénzre váltása a 
mindennapi életben. 

Azok, akik elvégezték a szemináriumot, hetenként összejöttek »biblia
megosztásra« [Bible sharing] kisebb csoportokban, legtöbbször a szomszédos 
családok. De biblia-megosztás folyt az egyes családokban, a különböző moz
galmak összejövetelein és más egyesületek találkozóján, sőt az iskolákban és 
hivatalokban is. 

Nagyrészt a bibliai csoporto knak köszönhető, hogya hagyományos ke
resztény életet gyakorló katolikusokból hiteles keresztények lettek, akik ko
molyan veszik keresztségi fogadalmukat, és a bennük élő Krisztus, akit a 
Biblia által megismertek és megszerettek, készteti őket a tanúságtételre és az 
apostolkodásra. 

A saját plébániámon micsoda tanúságtétel volt már az is, amikor szomba
tonként, - akkor volt a karizmatikusok összejövetele, - 80-100 férfi és nő, 
idős és jóval több fiatal, gyermekek szüleikkel együtt, Bibliával a hónuk alatt 
igyekeztek a templom felé, ahol a sekrestye nagytermében Isten szavával töl
tekezve előkészültek a következő hét küzdelmeire és az Ige továbbadására. 
Így történt az, hogy a letargikus, hagyományos helyi egyház újjá született, és 
élő, hithirdető egyházzá lett. 

Ezt az élő egyházat kellett otthagynom. De mennyire szeretném, ha a ro
mokban fekvő magyar egyház is megtapasztalná a Biblia révén az ezekieli 
csonthalmaz életre ébredését (vö. Ez 37,1-14), és miután az Úr új szívet és új 
lelket adna nekünk (vö. Ez 11,19-20), hiteles, élő és magunk is hithirdető egy
házzá válnánk. 
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Megnívó 
A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min

den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Bibliatár
sulat 1994. évi 

ren/es f@zgyűfésére, 
a melyet 1994. okt. 1-jén de. 10 órától tartunk a budapesti 

Patrona Hungariae Gimnázium ( Bp. IX. ker. Knézits u. 9-
13.) dísztermében. Mivel távolabb élő Tagtársaink többsége 
a közgyűlésre várhatóan nem tud eljönni, lehetséges, hogy 
az okt. 1-jén 10 órára meghirdetett közgyűlés nem lesz ha
tározatképes. Ezért az 1994. évi rendes közgyűlés második 
időpont ja: 1994. okt. 1-jén de. fél 11 , ugyancsak a Patrona 
Hungariae Gimnáziumban. (Ez a második közgyűlés a 
résztvevők számától függetlenül határozatképes.) A köz
gyűlés előtt 9 órakor közös szentmisén adunk hálát Isten
nek a kapott jótéteményekért. 

1(!'" " ;:neretettel varjuk minden kedves tarsulati Tagtarsunkat 
8 udapest, 1 994. szept. 1. 

Tarjányi Béla ügyv. elnök 

Társulatunk életéből 

Miután Jótevőink jóvoltából sikerült megvásárolnunk a Bibliaköz
pont melletti 77 m2-es lakást, Központunk kibóvítésének terveit elké
szíte tte munkatársunk, Mészáros Endréné. Az átépítést szeretnénk 
még az ősz folyamán lebonyolítani. Az engedélyezés folyamatban van, 
a költség kb. 800-900 ezer Ft lesz. 

Füzetünkhöz mellékelünk 2-2 Szentírás Alapítvány csekket, hogy 
aki támogatni tudja munkánkat (vagy még nem fizetett tagdíjat ill. tá
mogatást Füzetünk kiadásához) , az ezeken a csekkeken is beküld-
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heti adományát. Azok az adományok, amelyek erre a csekkre érkez
nek "támogatás" megjelöléssel, az adóalapbóllevonhatók. 

Az ügyvezető elnök szept. 5-én Salzburgban részt vett a Katolikus 
Bibliaszövetség Középellrópai Régiója Végrehajtó Bizottságának őszi 
iUésén, ahol határoztak a Régió K1osterneuburg-i irodájának anyagi 
ügyeiről, az aktuális feladatokról. Ezt követte szept. 6-7-én a Régió 
Bibliatársulatainak igazgatói értekez/ete (ezek közül újabbak a ma
gyar, az erdélyi magyar, cseh, szlovák, szlovén és a horvát társulatok). 

A budapesti Jeromos-esték őszi előadásai: október 12-én Dr. Gyiirki 
László kanonok, teológiai tanár: A család az Ószövetségben és a rabbi
nikus irodalomban; november 9-én Dr. Fodor György g.k. parókus, 
teológiai tanár és feLesége, Sárközi JúLia arab nyelvtanár: Biblia és Ko
rán a Közel-Keleten. A Jeromos-esték minden alkalommal 18 órakor 
kezdődnek. 

A Bibliaközpont munkatársai és a továbbképzési 1111wkacsoport 
tagjai - házastársaikkal, gyermekeikkel együ tt augusztus 10-14. között 
Bajóton közös lelkigtJakor/aton vettek részt, amelynek vezetője Pus
kely Mária ~ordia nővér volt. (A gyerekek ugyanott táboroztak Hor
váthné Török Eva és Tomka Virág áldozatkész felügyeletével.) 

Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páratlan 
péntekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban l imaórállarl, hogy Isten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból 
is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. A közös ima erejét Társulatunk 
életében kézzelfoghatóan tapasztaljuk. Az alakulás óta eltelt idő alatt óva
tos reményei nket messze túlhaladva sok segítséget kap:unk, és sok min
dent tehettünk a Szentírás-kölpontú kcrcs7tény élet terjedése, fejlődésc 
érdekében. 

Az a támogató egyiittmííködés, amely megnyilvánul Társulatunk Tagjai 
és fiizetiil1k Olvasói részéről lcr'c/ek, javaslatok, kritikák, kétkezi segítség, illla, 
tagdij, adomány és még sok más .~)rmában, igen nagy örömmel tölt el, és ez
úton is szeretném mindezt a magam és mindanllyiunk /levében szívből meg
köszönn i! 

Tarjányi Béla 
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KOMMENTÁRSOROZA T AZ ÚJSZÖVETSÉGHEZ! 

~ nagysi/(grű STUTTGARTI KISKOMMENT ÁR 
21 /(pte te jo[yamatosan megje[e nif( Társu[atunRJ(jaáásá6an. 

'Érté/(g a röviáség, a tuáományos a[aposstÍfj 

és a 6i6fif(us-[e[kJpásztori, aKJua[i.záfó 6eáffítottság. 

Előnyös megrendelési lehetőség! 
~ KJ megrenáefi a soroz atot, annaf(mináen /(ptet árá6ó[ 

10 % wgeáményt aáunfJ 

KIADVÁNYAINK: 

~ W . Radi , Galata levél, STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 9 , 
Újdonság! (Szl. J. BL) Ára: 230.- Ft 

~ B . Mayer. Filippi és Filemon-levél, ST. KISKOMMENTÁR 
11 . Újdonság! (Szl. J. BL) Ára : 240,- Ft 

~ Otto Kn oeh . 1. és 2. Tesszaloniki levél, STUTTGARTI KIS
KOMMENTÁR 12, (S zl. J. BL) Ára: 220.- Ft 

~ A. Heci1l. Közös utunk a Bibliához la k özös bibliaolvasás 
m ódszer ei] Megjelenés előtt (Szl. J . Bt.) Ára : kb . 200,- Ft 

~ Újszövetségi szentírás, ford. Békés G. - Dalos P .. 12., javí
tott kiadás (Bencés Kiadó - Szt. J. Bt.) Ára : 286.- Ft 

~ Jézus nyomában - bibliai album , I. r ész. 144 színes. ber a
gasz th a tó képpel. Ára: 250. - Ft ( 10 db-tól: 200. - Ft) 

~ Vág\'ö l~i Éva. Az aranyvirág - m esék kicsiknek és nagyok 
na k (Szl. J. Bt. 1992). Ára: 180.- Ft 

~ BIBLIAI OLVASÓKÖNYV ,.A«, ,.B« I hallássérült vagy értelmi 
fogYa ték os gyer m ek ek számára] Ára: 158.- ill. 198.- Ft 



Isten Szava 
==========================================:; 

40Ft Eves hozzajarulas: 160Ft (+ postakoltseg) 

Szabadsag 

Bar gyonge vagyok, 
Megsem akadok feZ 
A vilag hal6jan, 
Nem ejtenek foglyul 
A dolgok, az emberek. 
Kicsisegem megment 
A rabsagt6l, 
Atcsuszom a ht116szemeken. 
A kezem mar reg6ta iires, 
S lassan a szivem is kiiiriil. 
Ugy vagyok itt, mintha 
Mar mashol lennek, 
Nines mar se nyerni, 
Se veszteni val6m, 
S tudom, a kincset bar 
Kiviil frell keresni, 
Megis belill talaljuk meg. 
Aztan egy ponton 
A ketto egymasba fordttl, 
S nem marad mas, 
Mint Pal mondja, 
Mindenben Isten. 

[Haw a] 

orokre megmarad 
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A Szentírás az Egyház életében 

"Akkora erő és hIltékonyság van az Isten Igéjében, hogy tá
masz és életerő az Egyháznak, a hit ereje az Egyház gyermekei
nek, táplálék a léleknek, tiszta és el nem apadó forrása a lelki 
életnek" [DV 21]. "Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni a ka
put, hogy hozzájussanak a Szentíráshoz" [DV 22]. 

"Legyen tehát a Szentírás tanulmányozása, mintegy a szent 
teológia lelke. Az Ige szolgálata, mely lényegében a lelkipásztori 
prédikációban, a katekézisben és a keresztény oktatásban áll - az 
utóbbiban a liturgikus homília előkelő helyet foglal el-, szintén a 
Szentírás igéjében találja meg a maga üdvös táplálékát és egész
séges erejét" [DV 24]. 

"Az Egyház sürgetően és nyomatékosan buzdít minden ke
resztényt ( .. .), hogy a Szentírás gyakori olvasása révén jusson el 
»Jézus Krisztusnak fönséges ismeretére«" (Fil 3,8). "A Szentírás 
nem ismerése ugyanis Krisztus nem ismerése" (Szent Jeromos) 
[DV 25]. 

A katolikus egyház katekizmusa, 131 -133 
(Szt. I. T. . 1994, 42.0.) 
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Csendes percek 

Csendes percek 

.És az Ige testté lett« (Jn 1,14). Ez a betlehemi istállóban 
vált valóra. De beteljesült más vonatkozásban is. ~Aki teste
met eszi és véremet issza, annak örök élete van« (Jn 6 ,54). Az 
Üdvözítő, aki tudja, hogy emberek vagyunk és azok is mara
dunk, és így naponta meg kell küzdenünk gyengeségein kkel, 
valóban isteni módon siet emberségünk segítségére. Ahogyan 
féldi testünknek szüksége van a mindennapi kenyérre, úgy a 
bennünk lévő isteni élet is állandó táplálásra szorul. ~Ez az 
élő kenyér, amely a mennyből szállt alá« (Jn 6 ,41). Aki Őt va
lóban a napi táplálékává teszi, abban mindennap létrejön a 
karácsony titka, az Ige megtestesülése. Igen, ez a legbiztosabb 
mód arra, hogy állandóvá tegyük Istennel való egyesülésün -
ket, hogy napról-napra szilárdabban és mélyebben belenő
jünk Krisztus titokzatos Testébe. Biztos, hogy sokan ezt 
túlságosan is radikális kívánságnak találják ... Hiszen igaz, 
hogy több kell hozzá, mint az az egyetlen óra. Attól az órától a 
következőig úgy kell élnünk, hogy nyugodtan visszatérhes
sünk. Többé nem ~ngedhetjük el magunkat«, még rövid időre 
sem. Akivel naponta együtt vagyunk, annak ítélete alól nem 
vonhatjuk ki magunkat. Minden szó nélkül is érezzük, mit 
szól hozzánk a másik. Edith Stein 
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Csendes percek 

Karácsony, 1994 

Végtelen Kicsiség: 
A Végtelen Nagyság lehajlása hozzám. 

Végtelen Szeretet: 
Mindent odaadott értem. 

Végtelen Bizalom: 
Egy Kisgyermek kitárt karja. 

Az én kicsiségem: 
A leg kis ebbnél sem nagyobbnak lenni. 

Az én szeretetem: 
Minden odaadni Érte - s értetek. 

Az én bizalmam: 
Kitámi akaromjelétek - s Felé. 

Hawa 

Egy bizonyos napon. amikor betelt az idő, és elmúlt a vá
rakozás ideje, Isten közeledett egy tiszta szűzhöz. Csendben 
kopogtatott az ajtón. Kér te , hogy az emberek hajlékában lak
hasson és élhessen. És Mária beleegyezett, mert otthonában 
volt hely. Az Ige testté lett a Szűz méhében, és ezzel az isteni 
élet fokozatosan belenőtt a világba. És végül , egy éjszaka, el
jött az idők teljessége. Mivel az emberek otthonában nem volt 
helye, a barlang csendjében született meg Isten, a szamár 
horkanása és az ökrök bőgése közepett. Az, akit még senki 
nem látott, akitől az emberek esdve kérik: ,.Uram, mutasd 
meg arcodat!«, olyannak mutatta magát, amilyen valójában. 
Megmaradva az öröktől fogva létez6 Istennek, felvette az em
berséget, amely eddig nem volt a sajátja. Ez a titka Karácsony 
áldott éjjelének! 
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Csendes percek 

Érdemes embernek lenni! Isten is egy akart lenni közü
lünk. Nem névtelen nyáj vagyunk. amely céltalanul halad 
pusztulása felé. Isten nem érzéketlen résztvevője az ember 
tragédlájának. Maga is belebocsátkozik. résztvesz benne és ki
nyilatkoztatja. hogy érdemes úgy élni az életet. amilyennek is
merjük: egyhangúságában. névtelenként. sok munkával. de 
hűséggel arra törekedve. hogy minden nap valamivel jobbak 
legyünk. kitartva a türelemben magunk és mások iránt. erős
ként elviselve a támadásokat és bölcsen tanulva belőlük. Az 
életnek mindezeket a vonatkozásait Isten Igéje magára vette. 
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Szilveszter 

Az évetfelnyalábolom. 
S Eléd rakom. Uram. 
Mint kévét gyűjtöm karomba 
A tettek szálas kalászát: 

Vannak mag vas ak. 
Életet rejtók. gyümölcs hozók. 
Mikor sikerült szeretnem. 
S vannak üresfejű kalászok. 
Az öncélú. terméketlen tetteké. 

Számba vehetném őket, 
Mérlegre téve, melyik a több, 
Hogy mennyit érnek, 
S mennyit érek én. 

De nem méricskélek. 
Az egészet, úgy. ahogy van. 
Megméretlen. számolatlan 
Felnyalábolom, s a Te 
Irgalmas Jóságodba helyezem. 

Hawa 

Leonardo Boff 



Dokumentum 

Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 

(A korábbi szAlnLlinkban megjelent szemelvények után most a doku
mentum elejétől foly tat juk a szőveg kiJzlését Székely István fordftásában.) 

Bevezetés 

A Szentírás szövegeinek magyarázata ma is élénk érdek
lődés tárgya és fontos viták színtere. Ezek a legutóbbi időben 
új vonatkozásokkal bővültek. Mivel a Bibliának döntő hatá
sa van a keresztény hitre, az Egyház életére, valamint a ke
resztények és más vallások hívői közti kapcsolatokra, a 
Pápai Biblikus Bizottság felkérést kapott, hogy nyilatkozzék 
a szentírásmagyarázat ügyéről. 

AI Az időszerű kérdések 
A bibliamagyarázat nem korunk problémájaként merül 

fel, amint azt néha ,gondolják. Magában a Szentírásban ol
vashatjuk, hogy az Irás megértése néha nehézséget okoz. A 
Bibliában világos szövegek mellett homályos helyeket is talá
lunk. Amikor Dáruel Jeremiásnak bizonyos jövendöléseit ol
vasta, sokáig kereste a jelentésüket (Dán 9,2). Az Apostolok 
cselekedeteiből tudjuk, hogy hasonló helyzetben volt egy 1. 
századbeli etiópiai férfi, amikor Izajás könyvének egyik sza
kasza kapcsán (Iz 53,7-8) magyarázóhoz kellett fordulnia 
(Csel 8,30-35). Szent Péter második levelében olvashatjuk, 
hogy »az Írásnak egyetlen jövendölését sem szabad önkénye
sen értelmeznünk« (2 Pét 1.20), továbbá Szent Pál leveleirő l 
azt, hogy »vannak bennük nehezen érthető dolgok, ezeket a 
tanulatlan és állhatatlan emberek kicsavarják a saját vesz
tükre, akárcsak a többi Írást is« (2 Pét 3,16). 

A kérdéskör tehát nem új , de súlya az idők folyamán 
megnőtt: Hogy a mai olvasó a Bibliában leírt tettekhez és ki
jelentésekhez közelebb kerüljön , majdnem 20 vagy 30 évszá-
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Dokumentum 

zaddal korábbi időbe kell 
visszahelyezkednie. ez pedig 
nem könnyű. Ezenkívül ma 
- a szellem tudományok fejlő
dése folytán - a magyarázat 
bonyolultabb feladattá vált. 
Az ókori szövegek feltárására 
tudományos módszerek ala
kultak ki. Mennyire alkalma
sak ezek a módszerek a 
Szentírás értelmezésére? Az 
Egyház lelkipásztori óvatos
ságból ebben az ügyben so
káig nagyon tartózkodóan vi
selkedett. mert az említett 
módszereket - pozitív értéke
ik ellenére - gyakran olyan 
előfeltevésekkel kötötték ösz 
sze. amelyek összeegyeztet

. .. '. -,' : . ;' :: ... ,' " ' . : .... ", . ~ . 
',' ,.': ........... , .' -, 

',' - '.' .... 
" .... . . 
" ", ", 

hetetlenek a keresztény hittel. Végül azonban kedvezően ala
kultak a dolgok; ezt számos pápai dokumentum is mutatja 
XlII . Leó Providentissimus eneiklikájától (1893. nov. 18.) XII. 
Piusz Divino AJflante Spiritu körleveléig (1943. szept. 30.). 
Ezt a fejlődést tovább erősítette a Pápai Biblikus Bizottság 
Sancta Mater Ecclesia nyilatkozata (1964. ápr. 21.), főként 
pedig a II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum dogmatikai konstitú
ciója (1965 . nov. 18.). 

Ennek a konstruktív magatartásnak a gyümölcseit jól ér
zékelhetjük. A katolikus Egyházban felvirágzott a Biblia ta
nulmányozása. és annak tudományos értékét mindinkább 
elismerték a tudományos körök és a hívők egyaránt. Ez na
gyon megkönnyítette az ökumenikus párbeszédet. Megerősö
dött a Szentírás hatása a teológiára. s ez előmozdította a 
teológiai megújulást. A katolikusok körében megnőtt az ér
deklődés a Biblia iránt. és ez a keresztény életben való előre
haladást szolgálta. Mindazok. akik a Szentírás területén 
alapos képzésben részesültek. elképzelhetetlennek tartják a 
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Dokumentum 

visszatérést a szentíráskritika-előtti értelmezéshez, amit jo
gosan elégtelennek tekintenek. 

Ugyanakkor, amikor ma már általánosan alkalmazzák az 
egzegézisben (így a katolikus egzegézisben iS) a ~történeti
kritikai«, tehát a leginkább elterjedt tudományos módszert, 
ezt egyidejűleg kérdésessé is teszi egyrészt más tudományos 
módszerek és megközelítések kialakulása, másrészt sok ke
resztény hívő bírálata, akik ezt a módot a hit oldaláról nézve 
hiányosnak tartják. A történeti-kritikai módszerrel, amely -
mint a neve is mutatja - főleg a szövegek és hagyományok 
történeti fejlődésével foglalkozik, újabb módszerek kelnek 
versenyre, amelyek a szövegek szinkron megértéséhez ra
gaszkodnak, mind a nyelv, mind a felépítés, mind az elbe
szélő szerkezet. mind a szónoki meggyőző erő vonatko
zásában. Ezenkívül a diakron módszereknek a helyett a tö
rekvése helyett, hogy a múltat rekonstruálják, sokan úgy 
vizsgálják a szöveget, hogy azt a mai kor perspektívájába he
lyezik, például ffiozófiai, pszichoanalitikai, szociológiai vagy 
politikai tekintetben. A módszereknek és megközelítési irá
nyoknak ezt a plural1zmusát egyesek gazdagságként értéke
lik, másokban viszont ugyanaz nagy zűrzavar benyomását 
kelti. 

Akár valóságos ez a zűrzavar, akár csak képzeletbeli. 
mindenesetre új érveket szolgáltat a tudományos egzegézis 
ellenzői számára. Véleményük szerint a magyarázat ügyében 
folyó viták azt mutatják, hogy semmit nem nyerünk akkor, 
ha a bibliai szövegeket alávetjük a tudományos módszerek 
szempontjainak. Ellenkezőleg, sokat veszítünk. Hangsúlyoz
zák, hogy a tudományos egzegézis megdöbbenést kelt, és ké
telyt támaszt számtalan olyan pontban. amelyet korábban 
szó nélkül elfogadtak. Egyes egzegétákat olyan álláspontok 
felé terel, amelyek ellenkeznek az Egyház hitével olyan fon
tos kérdésekben. mint Jézus szűzi fogantatása. csodái. sőt 
feltámadása és istensége. 

És akkor is. ha ilyen tagadásokra nem kerül sor. vélemé
nyük szerint a tudományos egzegézist a keresztény élet te-
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kintetében való terméketlenség jellemzi. Ahelyett, hogy 
könnyebb és biztos utat készítene Isten igéjének friss forrá
saihoz, a Szentírást elzárt könyvvé változtatja, amelynek ál
landóan vitatható magyarázata kifinomult technikát igényel, 
s így a Bibliát szakemberek rezervátumává teszi. Rájuk ille
nek egyesek szerint az evangélium szavai: ,.Lefoglaltátok a 
tudás kulcsát, de magatok nem mentek be, akik meg be
mennének, azokat akadályozzátok« (Lk 11,52; vö. Mt 23,13). 

Mindezek alapján úgy gondolják, hogy a tudományos eg
zegézis részletekbe menő munkája helyett egyszerűbb utakat 
kellene nyitni. Ilyen lehet például a szinkron olvasás valame
lyik formája, amit elegendőnek tartanak; emellett nagyon di
csérik a Szentírás úgynevezett ,.lelki« olvasását, s ezen olyan 
olvasást értenek, amelyet kizárólag a személyes, egyéni in
spiráció irányít, és amelynek táplálnia kell ezt az inspirációt. 
A Bibliában egyesek a saját egyéni felfogásuk szerinti Krisz
tust és spontán vallásosságuk kielégítését keresik. Mások 
úgy gondolják, hogy abban közvetlen választ találnak külön
féle személyes és kollektív kérdéseikre. Sok szekta kínál 
egyedül helyesként egy-egy magyarázatot, amelyet - állítása 
szerint - kinyilatkoztatásban kapott. 

B / AJelen dokumentum célja 
Arról van tehát szó, hogy komolyan át kell gondolnunk a 

mai helyzet különböző adottságait a bibliamagyarázat tekin
tetében, figyelmesen meg kell hallgatnunk a bírálatot, a pa
naszokat és reményeket, továbbá ki kell használnunk az új 
módszerek és megközelítések nyújtotta lehetőségeket. Végül 
pontosan meg kell határoznunk azt az irányt, ami a le~ob
ban megfelel az egzegézis hivatásának a katolikus Egyház
ban. 

Ez ennek a dokumentumnak a célja. A Pápai Biblikus 
Bizottság szeretn é bemutatni azokat az utakat, amelyek a 
Biblia emberi és ugyanakkor isteni jellegéhez lehetőleg hű 
magyarázathoz vezetnek. Nem kíván állást foglalni minden 
kérdésben, amelyek a Szentírással kapcsolatban felmerül
nek, amilyen pl. a sugalmazás teológiája. Csupán meg akar-
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ja keresni azokat a módszereket, amelyeknek lehetővé kell 
tenniük a bibliai szövegekben rejlő egész gazdagság feltárá
sát. hogy így Isten szava egyre inkább szellemi tápláléka le
hessen az Isten népéhez tartozó knak, váljék a hitből, a 
reményből és a szeretetből való élet forrásává és világosság
gá az egész emberiség számára (v.ö. Dei Verbum 21). 

E cél elérésére a dokumentum 
l. rövid leírást szeretne adni a különböző módszerekről és 

megközelítési irányokról1, azok lehetőségeiről és határairól; 
2. meg akar vizsgáin i hermeneutikai kérdéseket; 
3. megfontolásokat kíván tenni a katoljkus szentírásma

gyarázat sajátos vonatkozásairól és a többi teológiai tudo
mányágakhoz való viszonyáról; 

4. szeretné mérlegelni, milyen hely 
írásmagyarázatot az Egyház életében. 

illeti meg a szent
(Folytatjuk) 

Egzegétlkai »módszernek« nevezzük a szövegek érte lmezésére alkalmazott 
összes tudományos eljárásokat. »Megközelitésllrányról. akkor beszélünk. 
ha egy meghatározott szempont szerinti kutatásról van szó. 

9'_///.w_.--.wd'-AWAW.w.wMW/AWAZ@'.MW.wd_////d//.MW~.aw~l 

Az egtjik neves filmszínésztől (Anthoni Quinn-től) megkérdezte ~ 
egy püspök: hogyan lehetséges, hogy a színészek költött, kitalált i 
dolgokkal annyira meg tudják hatni az embereket, hogy költött sza- ~ 

I
~ vaik szíven találják őket, ugyanakkor az egyházi igehirdetők igaz ~ 

szavakkal, megtörtént események előadásával alig érnek el hatást? ~ 
A filmszínész válasza: "Ez azért van, mert mi a kitalált, költött ~ 

I
~ ~olgokról is úgy be~zélqn~, ~intha ~gazak l~nének, önök ped~g az ~ 

Igazról, a megtörtentről IS ugy szalnak, mmha nem lenne Igaz, ~ 
nem lenne valóságos. " - Egyik felnőtt fiatal ugtjanezt az igazságot ~ I így fogalmazta meg: "Csak a megrendült ember tud megrendíteni. ~ 

~ Fontos, hogtl a hallgatók megérezzék: aki nekik Istenről beszél, az ~ 
~ benne és az O tanításában megtalálta életének értelmét és célját. " ~ 
~ ~ 
~ Bíró László püspök ~ 
~ ~ 
~///~/.w////.MWd.w#~//.w#.w#.w/##.w//#/#.w.w/#///#.wAW#/AW/##/.w###/#AW#AW////AW/.wAW.w#.wMW..d 
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Írásmagyarázat 

Fodor György 

A szegény Messiás - a világ Ura (Lk 2,1-20) 

»Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztus csá
szár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet~ (l.v.). Az 
»azokban a napokban~ kifejezésnek kettős funkciója van. Egy
részt összeköti a most következő történést (Jézus születése) az 
előző fejezetben leírt eseményekkel (Keresztelő János születése) . 
De míg ez utóbbit »Her6des napjaira~ datálja (l,5J. Jézus szüle
tésénél a horizont kiszélesedik: az esemény az egész oikumenét 
érinti, ami a lukácsi szóhasználatban a Római Birodalmat, sőt 
az egész akkor ismert világot jelenti. Másrészt a szóbanforgó 
biblikus fordulatnak erőteljes prófétai töltése van . Az »azokban 
a napokban~ leginkább a végidőre vonatkozó próféciák bevezeté
seként szerepel a prófétáknál, tehát a messiási korra utaló je
lentéstartalma van. Amikor tehát az evangélista ezekkel az 
ünnepélyes szavakkal vezeti be Jézus születésének történetét, 
azt akarja kifejezésre juttatni, hogy ezzel az eseménnyel kezde
tét vette a végső idő, az üdvösséget hozó messiási korszak. 

Augusztus, majd rögtön ezután Quirinius és a népszámlá
lás említése (világltörténelmi hátteret ad az eseményeknek, 
akárcsak az evangélium más helyein (vö. 1,5; 3,1). Ez az idő
meghatározás Lukácsnál nem csak az igényesség jele, vagy a 
hellenista történeti művek fordulatainak szolgai utánzása, ha
nem mindenekelőtt teológiai célt szolgál. Azt akarja kifejezni, 
hogy Jézus születése a történelem menetébe illeszkedik, az em
beriség történelmében (annak középpontjában) valósul meg (te
hát nem mítikus vagy történelemfölötti esemény). Mária és 
József engedelmeskednek az összeírást elrendelő császári pa
rancsnak, s ez a tény önmagában is figyelemre méltó. Lukács 
azért emeli ki, hogy jelezze: a jegyespár nem tartozott a zelóta 
(fanatikus vallási) mozgalom tagjai közé, akik rendszerint meg
tagadták a népszámlálásra vonatkozó császári utasítást s emi
att zavargások robbantak ki. Mindenkinek saját származási 
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helyére kellett menni. Ennek az előírásnak tényleges gyakorla
táról egyiptomi papíruszok számolnak be az adott időben . Az, 
hogy a Szen t Családnak a rómaiak parancsára kell felmenni 
Betlehembe Uóval magasabban fekszik , mint Názáret), egyúttal 
kifejezi: Jézus már születése idején is kénytelen elszenvedni an 
nak az államnak a kényszerét, amelynek nevében végülis ke
resztre fogják feszíteni. Másrészt azonban maga a népszámlálás 
is az isteni üdvterv szolgálatában áll: a Messiást arra a helyre 
irányítja, ahol a prófétai jövendölés szerint születnie kell (Mik 
5,1) . 

Miközben Betlehemben tartózkodtak, »beteljesedtek« Mária 
szüléshez vezető napjai (6.v.) . Lukács kedvelt kifejezése a »betel
jesedés, teljesség4<. Akárcsak az 1,57- ben (Erzsébet szülésének 
beteljesedése) , úgy itt, Mária szülésénélis többről van szó, mint 
a 9 hónap lejártáról: az ígéreteknek, jövendöléseknek, Isten üd
vözitő tervének beteljesedésére u tal az evangélista. 

Jézus születését az evangélium szűkszavúan beszéli el. ez
zel is kiemelve bensőségességét és titok jellegét (7.v.). Jézus 
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születésének körülményei szegények. A szegény környezet elő
revetíti. hogy Jézus helye egész életében a szegények között 
lesz. Az. hogy »nem volt számukra hely a szálláson«. szintén a 
Szent Család szegénységére utalhat. hogy U. nem tudták meg
fizetni a fogadó költségeit. Itt kell megemlítenünk. hogy a bar
langban történő születés hagyománya először a II. században. 
Szent Jusztinosz apologétánál bukkan fel. Sokkal valószínűbb. 
hogy a jászol a fogadó (khán) külső. udvari részében kapott he
lyet az állatok ellátása céljából. s hogy Lukács arra gondol: a 
születés a fogadónak ezen a szegényes. külső. udvari részén 
történt. 

» ... és megszülte elsőszülött fiát« (7.v.). Az »elsőszülött« kife
jezésnek kettős jelentése van: l. / A jogszerinti. egyetlen örökös
re vonatkozó szakkifejezés. mely jelen esetben azt bizonyítja. 
hogy Jézust megilletik (Mózes törvénye szerint) az elsőszülöttre 
vonatkozó jogok családi. vallási vonalon. és a dávidi leszárma
zás tekintetében is (vö. Kiv 13.2; a kifejezés tehát nem arra vo
natkozik. hogy több között az első. hanem jogi státuszt fejez ki) . 
2./ Krisztológiai cím. amely Krisztust a megtestesülésben (u
gyanúgy. mint a feltámadásban) úgy mutatja be. mint az új te
remtés és az emberiség vezető alakját (prototípusá.t). akit - mint 
Mestert és példaképet - mindnyájunknak követni lehet és kell. 

Amennyire szúkszavú az evangélium a születés elbeszélésé
nél. annál bőbeszédűbb az esemény ktsugárzásának bemutatá
sakor. Lukács evangéliumát a »szegények evangéliuma«-ként 
szokták emlegetni. joggal. hiszen ez az evangélium emeli kt leg
inkább Jézus életéből azokat az epizódokat. amikor Jézus a 
szegények. betegek. megvetettek felé fordul. beteljesítve Izajás 
jövendölését (Lk 4.18; v.ö. Iz 61.lk). Nem véletlen. hogy Lukács 
evangéliumában az angyalok által közvetített isteni szó először 
éppen a szegény. megvetett pásztoroknak adja tudtul az öröm
hírt. Ebben az értelemben a pásztorok az elveszett. megmentés
re váró Izrael előképei. amelyhez Jézus küldetett. Tudjuk. hogy 
az írástudók és farizeusok mélyen megvetették apásztornépet. 
mivel köztudott volt. hogy nem tartják meg a Törvényt (nem is 
tarthatták meg. hiszen az állatokról való gondoskodás ezt lehe-
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tetlenné tette), aminek következtében pl. nem számítottak hitel
térdemlő tanúknak peres ügyekben stb. 

A pásztorok azonban ennél többet is jelentenek. Utalnak 
azokra az ő satyákra , akik maguk is pásztorok voltak s akik az 
ígéreteket kapták. De nem csak Ábrahámra, Izsákra és Jákobra 
gondolhatunk, hanem Dávidra is, akit a nyáj mellől hívott meg 
Jahve a királyságra (az ókori keleti királyok címei közé tartozott 
a ~pásztor« is). Ók most mindnyájan elnyerték az ígéretek betel
jesülését. Végső soron azonban a jelenet arra utal, aki egész né
pének Jó Pásztora lesz, azaz a születendő Messiásra. 

Az Úr angyala - valószínűleg Gábriel, aki az evangéliumban 
már korábban is hírnökként szerepelt, mégpedig az örömhír 
hírnökeként (1,26) - ezzel a pásztornéppel közli először az 
örömhírt. Az angyalok már az Ószövetségben is Isten küldöttei, 
közvetítők, akik Isten üzenetét tolmácsolják. Az Úr angyalának 
megjelenése (9.v.) most is azt jelzi, hogy isteni kinyilatkoztatás 
következik: ~Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, 
amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született nektek, az Úr 
Krisztus, a Dávid városában« (2, l Ok). Az angyal üzenete örökér
vényű kinyilatkoztatás, ami ma is időszerű, bátorító és feleme
lő: ne féljetek, nagy örömet hirdetek ma nektek. Ma is azt 
üzeni, mint akkor: szorongással teli életünkbe és a lélek sok
szor tapogatódzó, sötét éjszakájába ugyanolyan erővel és ele
venséggel hasítson bele az angyali szó, mint akkor a betle
hemibe. Adja tudtul, hogy a kereszténység az öröm vallása, azé 
az örömé, hogy Kirsztusban az Isten véglegesen kiengesztelő
dött az emberrel, hogy az Isten emberré lett. Érdekes ~az egész 
nép« kifejezés, hiszen ezzel a pogánykeresztény Lukács evangé
liuma is azt fejezi ki, hogy üdvtörténeti sorrendben Izrael az el
ső, Jézus először Izrael házának elveszett juhait hívja meg az 
üdvösségre (vö. Mt 15,24). 

A 2,11 . versben nagyon fontos újszövetségi fenségcímek 
hangzanak el a megszületett gyermekre vonatkoztatva: Krisz
tus, Úr, Üdvözítő . Lukács azokat a teológiai kifejezőeszközöket 
használja , amelyeket az a kor legjobban megértett, és azt 
mondja el Jézusról, amit róla a korabeli egyház a Szentlélekben 

13 



Írá.magyarázat 

felismert: Jézus a Messiás. benne Isten jelen t meg. aki üdvössé
get szerez Izraelnek és az egész em beriségnek. Ezzel a krisztoló
giai hitvallással az evangélium egyben határozottan elutasítja a 
pogány császáriideológtát. A római császárok ugyanis titulusa
ik közé felvették a »Szótér~ (Üdvözítő) és ~Küriosz« (Úr) fenségcí
meket is. Lukács a 2.11 versben nyiltan megvallja. hogy nem a 
mindenütt ismert és csodált (istenített) császár. hanem Jézus 
Krisztus az egyedüli Úr és Üdvözítő. 

Az örömhírt hozó angyalon kívül ~hirtelen mennyei seregek 
sokasága jelent meg~ (l3.v.). hirdetve Isten dicsőségét és a szü
letés örömét. Ennek is jelentősége van: az Ószövetségben leg
többször egy. de maximum három angyal (Ter 18 - három 
angyal látogatása Ábrahámnál) szerepel küldöttként. Most. a 
messiási korszak beköszöntekor egész sereg angyal jelenik meg. 
hirdetvén Isten kegyelmének túláradó mértékét. Az angyalok 
utalnak Isten vllágfelettiségére. megjelenésük az evilági szférá
ban ugyanakkor azt is tanítja: a transzcendens Isten aktív. te
vékeny módon részt vesz a történelem. az üdvösségtörténet for
málásában. 

Egyes szentírásmagyarázók rámutatnak. hogy az angyalok 
ragyogása. a rendkívüli fényjelenségek leírása hátterében uta
lást láthatunk a jóm hanukka zsidó liturgikus ünnepre. amit 
december végén tartottak. A győztes makkabeusi harcok után 
(Kr.e. 164) kiengesztelték és újra felszentelték a megszentségte
lenített jeruzsálemi templomot. amelynek során fényárba borí
tották. sok-sok gyertyával. fáklyával. Az újszövetségi örömün
nep. a Karácsony fényárasztói az angyalok. jelezve a be teljesü
lést. a természetfölöttiséget. 

Az angyalok éneke jelenti az egység egyik csúcspontját: ~Di
cső ség a magasságban Istennek. és békesség a földön a jóaka
rat embereinek~ (l4.v.). E vers elemzése önmagában is megha
ladná ezen írás terjedelmét. A döntő : az ég és föld. Isten és em
ber találkozása Jézus születésének eseményében. ami által 
helyreáll az elveszített paradicsomi béke és harmónia. Szöveg
kritikalilag két kérdés merül itt fel: l. / Az angyalok himnusza 
két. vagy három részre tagolható (ez utóbbi esetben a vers má-
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sodik felének fordítása: » ... és a földön 
békesség, és az em bereknek jóaka
rat«)? Nyelvtani alapon a kérdés nem 
dönthető el, az ószövetségi összeha
sonlítások inkább a két részre tago-

, . , ~ lá st javallják (vö. pl. Iz 1,2: »Halljátok 

,~~ meg, egek, figyelj Ide, föld, mert az az 
Úr szól...«l, az ember(ek) és a fóld 

- szembeállítása vagy szétválasztása 
.. ~ nem jellemző az Ószövetségben. 2 . / 

»A jóakarat embereinek« kifejezést 
hagyományosan »jóakaratú embereknek« (hominibus bonae vo
luntatis) értelemezzük, de pusztán nyelvtani alapon ez a kérdés 
sem dönthető el (t.i. hogy az emberek birtokosai vagy tárgyai-e 
a jóakaratnak). A kumráni szövegek az utóbbi értelmezést tá
mogatják, azaz »az Ő (Isten) jóakaratú emberei«-ről van szó, 
azokról, akikre Isten kegyelmesen tekint. Mindazonáltal mind 
Lukács, mind pedig az Uj szövetség teológiája alapján egyértel
mű: Isten minden ember számára felajánlja kegyelmét (Lk 3,6: 
>>S meglátja majd minden ember az Isten üdvösségét«). Nem va
lamiféle partikularizmusról van szó tehát, hanem arról, hogy 
csak a kiválasztó Isten jósága (kegyelme) vezetheti az embereket 
a Messiás-gyermek békéjére, mindez az Isten kezdeményezésé
re, az ő ingyenes ajándékaképpen jöhet létre. A dicsőség (doxa) 
és a béke (eiréné) nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő fo
galmak a biblikus teológiában. Jahve dicsősége (kabód Jahve) a 
Bibliában az isteni titok látható megnyilvánulását jelenti (Lu
kács később a színeváltozásnál Jézussal kapcsolatban ugyanezt 
.\l1ítja; vö. Lk 9,32). Ahol megjelenik az Isten dicsősége, ott ma
ga az üdvösség van jelen a maga teljességében (ez a »salóm« szó 
igazi, teljes értelme). Ugyanezt fogalmazza meg Jn 1,14: »Az Ige 
testté lett és közöttünk lakott, s láttuk az ő dicsőségét...«. Az Is
ten dicsősége megjelent Jézus Krisztusban, s közöttünk is ma
radt, elhozva az emberiségnek az igazi békét, az üdvösség 
ajándékát. 

A 2,15-20 versekben a pásztoroi< látogatásáról olvasunk. 
Bár a csúcspon tot valóban az előző versek j elen tik (10.11.14. 
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versek), e látogatás nélkül nem lenne teljes a karácsonyi peri
kópa. Miért? Mert az örömhír meghallójának és őszinte befoga
dójának el kell indulnia Jézushoz, aki az ünnep és egész val
lásosságunk célja és értelme. El kell indulnunk, a belső úton, a 
hit útján, hogy találkozva Vele befogadjuk Ót. De ténylegesen is 
el kell indulni, templomunkba, az Egyház közösségébe, mert 
csak együtt ünnepelve, a szent helyen élhetjük át igazán a Tit
kot, s vallhatjuk meg a hitben: ez a gyermek az, akit Krisztus
nak, Úrnak és Üdvözítőnek ismerünk el. 

A pásztorok hite és példája követendő, de ne feledjük, hogy 
Mária - és bizonyos értelemben József is - a karácsonyi ese
mény legfőbb hitvallója. ,.Mária pedig mindezeket a dolgokat 
megőrizte és forgatta a szívében« (lg.v.). Lukács Máriában a 
példaértékű, igazi hívő embert látja (felsorolásban mindig József 
előtt említi!) . Az Istenszülő az örömhírvétel pillanatától egészen 
a szülésig és utána is nem szolgai engedelmességgel vagy bele
törődéssel éli meg az eseményeket, hanem aktív hittel, Ábra
hámhoz hasonlóan. Lukács világossá teszi: aki igazán hisz, 
mint Mária, az megőrzi magában Isten kinyilatkoztatását, Isten 
szavát és hagyja megérni.. . Mária hitében nemcsak az egyén, 
hanem az Egyház hite is kifejezést nyer: Mária ,.igen«-jében és 
karácsonyi szerepében az Egyház magatartása fejeződik ki, azé 
az Egyházé, amely mindig töretlen hittel és bizalommal tekint 
Krisztusra, és ,.világra hozza Ót« az egymást követő nemzedékek 
számára. 

,.A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az 
Istent mindazért, amit éppen úgy hallottak és láttak, ahogyan ő 
megüzente nekik« (20.v.). Aki a Messiást, az Üdvözítőt megtalál
ta, megvallja Istent és hálát ad neki. Ez ennek a versnek a fő 
mondanivalója. Mint ahogy az egész karácsonyi perikópa során, 
úgy most is érezhetjük: az evangélium felhívja az olvasót a csat
lakozásra, az azonosulásra. Mi is azok között érezhetjük ma
gunkat, akiknek a pásztorok elbeszélték mindazt, amit megtud
tak a gyermekről (vö. 17.v.) Velük együ tt felismerhetjük, meg
vallhatjuk, s hálát adhatunk azért, hogy megszületett a szegény 
Messiás, a világ Ura. 
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Amint erről már hírt adtunk OF 
17,20.0.), a Gólán-vidékhez tarto
zó, a Genezáreti tótól északnyu
gatra fekvő egykori Betszaida te
rületén évek óta ásatások folynak. 
A kutatást a Nebraskai Egyetem 
ku tatócsoportja végzi Dr. Rami 
Arav vezetésével. Megállapítot
ták, hogy a hely már a korai 
bronzkorban (több mint 3000 éve) 
lakott volt; a vaskorból való falat 
is találtak. Betaszaida Jézus idejé
ben nagy (kb. 8 ha területú) köz
ség volt. Egyszeru, dolgos nép 
lakta, főleg halászok; de kiástak 
egy borospincét is, kőedényekkel 
és borászati eszközökkel. A 17. 
számunkban már említett lakóhá
zat egyesek Szent Péter házának 
tarlják, de erre nincs semmilyen 
bizonyíték. Az azonban biztos, 
hogy egy halász-család házáról 
van szó és hogy Péter családjának 
a háza is hasonló lehetett. Bár a 
falu zsidó település volt, találtak 
kis házi-iste n-szobrokat is; a köz
ség pogányságra-hajló hite is hoz
zájárulhatott Jézus fájdalmas jaj
kiáltásához (Lk 10,13). Az egyik 
kiásott cserépkorsó-darabon egy 
kereszt látható, amit égetés előtt 
véstek bele; ez azt mutatja, hogy a 
Kr.u . 60-as években keresztények 
is éltek Betszaidában. Számunkra 

a kiásott romok azért becsesek, 
mert Jézus gyakran tartózkodott 
ebben a halászfaluban, és mind
máig ez az egyetlen olyan fel tárt 
település, amely nem sokkal Jé
zus kora után elpusztult, s azóta 
sem újjá nem épült, sem a köveit 
nem hordták el, tehát akkori álla
potában szemlélhető és tanulmá
nyozható. A romokat 1995-től a 
látogatók előtt is megnyilják. 

Egyéb régészeti eredmények -
Haifától nem messze a tengerben 
több mint 4.000 tetradrachma (= 
sztatér, ld. Mt 17,27) pénzénnét 
találtak, amelyeket valószínűleg a 
Páfosz-szigeti pénzverdéből szál
lítottak Palesztína felé Kr.e. 145 
körül. 

Idén a régészek nagyszabású 
feltárási munkát végeztek Ban
iaszban. Itt a római uralom idején 
katonai kórház és üdülőtelep 
volt. A várost ekkor Fülöp Cezá
reájának hívták, mert Heródes 
fia, Fülöp negyedes fejedelem sa
ját székhelyévé tette. Amint tud
juk, Máté evangéliuma szerint 
(16,13-19) e hely közelében vallot
ta Szent Péter Jézust a Messiásnak 
és Isten Fiának. A mostani ásatá
sok a gyógy- és üdülőhely épüle
teinek márvány-padlóit, az épüle-
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teket összekötő földalatti, kocsi
val is járható utakat, valamint egy 
fedett színház romjait tárták fel. 
Olyan - ritkaságszámba menő -
római villákat is kiástak, amelyek 
előcsarnoka az »alagsorban« volt, 
s innen lépcsők vezettek a fölötte 
lévő udvarba. 

Jeruzsálem: - Az óváros köze
lében néhány esztendeje egy ása
tás során 2600 éves katakombákat 
fedeztek fel. Az egyik sírban két 
felbecsülhetetlen értékű miniatűr 

ezüst tekercset találtak. Ezeket - a 
kor szokásának megfelelően - va
lószínűleg vékony bőrszíjra fűzve 
viselték. A tekercsek hossza csu
pán 2,8 ill. 1,15 cm, de különös 
gonddal sikerült őket széttekemi 
és az ősi héber írással, igen apró 
betűkkel rájuk vésett szöveget 
(ennek technikájára utal Jer 17,1) 
megfejteni. Mindkettő a Szám 
6,24-26-ban olvasható főpapi ál
dás szövegét tartalmazza (egy
mástól kissé eltérő szövegválto
zatban), emellett az egyiken egy 
név - valószínűleg a tulajdonos 
neve - is szerepel. A kis tekercsek, 
amelyeket a jeruzsálemi Zsidó 
Múzeumban őriznek, tanúsílják, 
hogy a mi mai liturgiánkban is 
használt áldás-szöveg már Júda 
királyainak korában is élő és 
nagyrabecsült kincs volt. 
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A jeruzsálemi Zsidó Múzeum 
egyik gyűjteménye érdekesen 
mutalja be, milyen sok helyen és 
sokféle módon használták a 
templom (vagy az azt helyettesítő 
gyertyatartó, oltár, oszlop) képét 
a zsidó nép reménysége jeleként. 
A Jeruzsálem óvárosában feltárt, 
a rómaiak által 70-ben lerombolt 
fal három kövén felfedezett kar
colattól a középkori Európában 
kiadott könyvek címlap-festmé
nyeiig elénk táruló jelképek ta
núskodnak a zsidóság Messiás
várásáról. Holyland 

Akkó ősi kikötőváros neve is
merős az Ószövetségből (Bír 
1,31), de a város a későbbi Ptole
maisz néven is szerepel mind az 
Ószövetsésben (1 Mak 12,45.48), 
mind az Ujszövetségben (ApCsel 
21,7). Döntő jelentőssége volt a 
keresztes háborúk idején; e,kkor 
Szent Jánosról nevezték el; 1291-
ben úgyszólván teljesen elpusz
tult. A római uralom idején betöl
tött nagy szerep ét bizonyílja az a 
nyilvános fürdő, amelynek romja
it nemrég tárták fel. 

libériásban, amely a Krisztus 
utáni századokban a palesztinai 
zsidóság központi helyévé vált, 
most egy olyan épület romjait ás
ták ki, amely talán a város zsidó 
közösségét vezető »nászi« (fő
elöljáró) háza lehetett. A 4. száza-



di 4Ox50 m alapterületű, részben 
kétszintes előkelő villának eddig 
még csak egy részét tárták fel: egy 
nagy fogadótermet, a hosszú, fe
dett sétány t és a tágas udvart. A 
padló mozaikja üveg-elemekből 
készült. Miután Nagy Teodószi
osz 429-ben eltörölte a »nászi« 
tisztségét, az épületben valószí
nűleg a zsidó főtörvényszék ülé
sezett; végül 749-ben földrengés 
döntötte romba az egészet. 

Ortodox zsidó tiltakozás és túnte
tés miatt két helyen Qaffában és 
Modi'in-ben) felfüggesztették az 
építkezések előtt egyébként köte
lező ásatást. A tiltakozók zsidó 
sírhelyek megszen tségtelenítését 
akarják megakadályozni. A régé
szeti hatóság egyelőre Jaffára vo
natkozólag bizonyossággal állítja, 
hogy ókori keresztény arabok sír
jairól van szó, a vita azonban to
vább folyik. Holyland 

Vietnárn: Nagy az érdeklődés 
a Szentírás iránt - Füzetünkben 
OF 16, 36-37. o.) beszámoltunk az 
Újszövetség vietnámi nyelvú fordítá
sáról. A megjelent 30.000 példányt 
mind a katolikusok, mind a pro
testánsok örömmel fogadták, de 
azonnal elfogyott, hiszen ez a 
mennyiség elenyészően csekély a 
6-7 millió vietnámi katolikus ré
szére. Anyagi forrást keresnek ah
hoz, hogy mielőbb kinyomtathas-

Innen-onnan 

sanak még 20.000 darabot, majd 
ezt követően - a magyarázatok el
hagyásával olcsóbbá téve - továb
bi 150.000 példányt; végül az if
júság részére adnak majd ki válo
gatott szövegrészleteket igen ol
csón, 20.000 példányban. Mindez 
együttesen is csak első lépésnek 
tekinthető. Bibel Info 

Németország: »Kerékpárral a 
Bibliáért!« - A Württenbergi Bib
liatársaság felhívására közel két
száz kerékpáros és kiránduló ke
rekedett fel, hogy a Tübingen 
melletti Bebenhausen-ben idén 
június 19-én részt vegyen a »Ke
rékpárral a Bibliáért!« rendezvé
nyen. Így akartak pénzt gyűjteni 
Szentírásokra Tanzániába. Min
den kerékpárosnak sponzort kel
lett szereznie, aki a megtett 
kilóméterek után bizonyos össze
get fizetett be a Társaságnak. 

»Kivonulás-Expo« - A brecker
feldi Bibliaiskola (Hagen mellett) 
munkatársai és egyetemistái elha
tározták, hogy az iskola 30. évfor
dulójára elkészítik a Szent Sátor 
eredeti nagyságú mását. Tervük
kel 1986-ra el is készültek és ki
lenc éven át »Kivonulás-Expo« 
címmel tartalmas és változatos 
programokkal várták az ideláto
gatókat. Idén ősszellebontották 

kiállításukat, hogy az időjárás 

megrongálta anyagot eredeti 
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szépségében állíthassák vissza. A 
mintegy 23 tonna súlyú és 1.050 
részből álló szent sátort jövőre a 
svájci határ közelében Lörrach
ban szeretnék felállítani. Egy-egy 
felállítás két hétig is eltart. Azt 
tervezik, hogy 19%-ban Izrael
ben, - amikor Jeruzsálem három
ezer éves fennállására emléke- zik 
(vö. JerFüz 8, 13. o.), - Sílóban je
lennek meg a »Kivonulás-Expo« 
kiállítással, azon a helyen, ahol a 
honfoglalás után a zsidók a Szent 
Sátort sokáig őrizték. Bibelreport 

Ruanda: Új bibliakiadás - Ru
anda katolikusai részére a Kin
shasában (Zaire állam) működő 
VERBUM BIBLE kiadó készített 
bibliafordítás t; ezen 15 fordító 
(köztük 5 szentírástudós) dolgo
zott 7 éven át. Az Újszövetség 
1988-ban jelent meg BO.OOO pél
dányban, a teljes Szentírás 1991-
ben 40.000 példányban. Dicsérik 
könnyen érthető nyelvét, magya
rázatait, bevezető szövegeit, tér
képeit, történeti áttekintő tábláza
tát, színes képeit; külalakját te
kintve is az eddigi legszebb ki
nyaruandai nyelvű könyv. A pro
testánsok is örömmel fogadták; 
néhány hónap alatt elfogyott. - A 
teljes Szentírást az idei év elején 
(korrigálva) újra kiadták. A köz
ben kitört polgárháború miatt az 
útnak indított 40.500 Bibliából 
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végre október elején közel 40.000 
példány eljutott a Caritas-Ruan
dához. - Az előbbi munkával pár
huzamosan folyik a keresztény 
egyházak közös fordításának el
készítése; az Újszövetség 1989-re 
elkészült, de az Ószövetség befe
jezését a harcok lehetetlenné tet
ték (pl. életét vesztette a munka
csoport egyik fontos tagja, a kato
likus Juvénal Rutumbu atya is). A 
bibliatársaságok most a VERBUM 
BIBLE fordításából szeretnének 
különkiadást készíteni 10-20.000 
példányban, a környező orszá
gokba menekült ruandai keresz
tényeknek. Bibel/nfo 

Hollandia: Szabadtéri Szent
föld Múzeum - A katolikus bib
liamúzeum (vö. cikkeink a JerFüz 
15. és 16. számaiban) az idén is si
keres évet zár. Tavasztól őszig 

több mint 130.000 látogató kereste 
fel a múzeumot. Az idei év külön 
szenzációja volt a nyári hétvégék 
programjában szereplő katonajá
ték, amit római kori légiósruhába 
öltözött színészek és statiszták 
adtak elő. Bibelreport 

Híreinket a jeruzsálemi »Holy
land" képes hírlapból (3.-7.SZ.), 
valamint a Bibeireport (prot.) és a 
Bibel Infg (kat.) kiadványokból 
vettük. [Osszeállhotta: Rajkai Ist
ván és Székely István] 



BibUaiskola 

r£[6 Ige 
BffiLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatarsulat 

• 

JEZUS TANITASA A TISZTASAGROL 
ES A TISZTATALANSAGROL 

A) Alapgondolat 

8. 6ra 

Jezusnak ez a farizeusokkal folytatott vitaja, mely a tisztasagr61 
es a tisztatalansagr6l sz616 tanftast tartalmazza, Mark evangelista 
szerkeszteseben, ha a tagabb szovegkornyezetet szemiigyre vesz
sziik, fordul6pontot jelent a zsid6k visszautasft6 magatarfasa es a 
poganyok fele val6 nyitas elokeszfteseben (Mk 6,1 - 8,26). Amikor 
Jezus kiilonbseget tesz a hagyomany szerinti, kiilso, formalis tiszta
sagi elofrasok es a tenyleges, belso tisztasag kozott (Mk 7,21-23), 
megteremti a pogany misszi6 el6feltetelet. A zsid6sagt61 val6 kiilso 
elszakadast egy alapvet6 bels6 szetvalas elozi meg. 

Isten kegyet, j6indulatat nem tudjuk megszerezni magunknak 
sem kiils6, ritualis elofrasok betartasaval, sem onkenyes, emberi 
szabalyok teljesftesevel. Ebb61 az onmagat mindig ujratermel6 ha
gyomany-biivkorb61 Isten meg akar szabadftani benniinket. A szf
viinkbe hatol Jezus szava altai, az emberi lelek legbensejevel lep 
kapcsolatba, a val6di embertarsi szeretet alapjan, annak tenyleges 
megeleseben. fgy megsziinik az Istentisztelet es a mindennapi elet 
kozti szakadek, es az ember kepesse valik arra, hogy val6ban beliil
r61 tudja megelni az Istennel val6 kapcsolatot. 
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c) Bevezetés 

1. Fonna - Ennek a márki szövegnek a formája vita (egészen 
pontosan szabályvita), amikor a jézusi mondást a váddal vagy tá
madó kérdéssel együtt közli az evangélista, melyet Jézus visszauta
sít. A forma: kérdés - zavarbaejtés - ellentámadás - mondás. 

Márk végig ellentétpárokból építkezik, ez adja meg a szöveg fe
szültségét és drámaiságát. A farizeusok és írásrudók által képviselt 
hagyomány (ősök hagyománya, 7,3.5; a ti hagyományaitok, 7,9.13; 
emberi hagyomány, 7,8) ellentétben áll a tanítványok gyakorlatával 
és legfőképpen ellentmondásban van Isten törvényével (7,7.8.9) 
éppúgy, mint Isten szavával (7,13). 

1. ősök hagyománya - tanítványok gyakorlata 
2. emberi hagyományok - Isten törvénye és szava 
3. Istenszolgálat - az emberek szolgálata 
4. külső tisztaság- belső tisztátalanság 

A farizeusok és írástudók, akik »Jeruzsálemből jöttek« (l.v.), te:.. 
hát a hivatalos zsidóság képviselői a szöveg szerint csak a külső, 
formális tisztaságra törekszenek, a szájat csak külsőleg tartják tisz
tán, a szív belső tisztátalanságával nem törődnek (6.v.). Ellentét van 
a kifelé mutatott magatartás és a belső magatartás között (15.18.20-
23.v.). Az isteni parancsokat külsőségekben teljesíti, de szíve távol 
van Istentől (6.v.). 

2. A szöveg felosztása 

7,1-5 Kérdés: személyek, konkrét alkalom, az ellenfelek kérdése 
7,6-8 Zavarbaejtés: Jézus prófétai szavai 
7,9-13 Ellentámadás: a korbán-példával 
7,14-16 Mondás: példabeszéd a népnek (a valódi tisztátalanság) 
7,17-23 " külön oktatás a tanítványoknak (katekézis) 
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Itt is, mint még sok más helyen, megfigyelhető egy befelé tartó 
haladási irány: az ellenfelekkel való összecsapás után következik a 
nép tanítása, tehát az ellenséges közeg után egy semleges közegnek 
beszél, majd ezt követi a tanítványoknak szóló tanítás, akik hozzá 
tartoznak. Az olvasó egyre közelebb megy Jézushoz, míg végül be
lép az őt követők közösségébe. 

3. A szöveg környezete 

A szöveg jobb megértése érdekében elkerülhetetlen, hogy ne ves
sünk egy pillantást a nagyobb összefüggésekre, melyekbe a szöveg 
bele van ágyazva. 

A Mk 6,l -től kezdenek érzékelhetővé válni a következő folyama
tok: Izrael elfordul Jézustól; Jézus a pogányok felé fordul. Az erre 
utaló jelek: 

- a názáretiek hitetlensége (6,1-6); 
- a tanítványok szétküldésekor tapasztalt téves krisztológai 

felfogás [feltámadt Keresztelő, Illés] (6,7-16); 
- Heródes reagálása (6,16-29); 
- Jézus Izrael Pásztorának és Messiásnak bizonyul, de nem is-

merik fel; - Jézus eltávozik a tanítványokkal (6,31) 
- A tanítványok értetlensége (6,45-52); - Jézus mégis mint az 

emberek gyógyítója tevékenykedik (6,53-56) 

A tanítóbeszéd (7,1-23) után Jézus pogány környezetben műkö
dik: - meggyógyílja a szír-főniciai leányt, aki részesül az Izraelnek 

fenntartott kiváltságban (7,24-30); . 
- a süketnéma meggyógyítása (a fül megnyílása a hallásra, en-

nek hirdetése, dicsőítés) (7,31-37); . 
- kenyérszaporítás a pogányoknál (8,1-9; vö. Mk 6 - ott 5000 

ember rakott jól és 12 kosár maradék volt - itt 4000 ember la
kott jól és 7 kosár; a kosaraknak biztosan szimbólikus jelen
tése van, vö. 7,17-21). 

- a jel megtagadása »ettől a pogány nemzedéktől« (8,10-13) 
- Jézus kíséret nélkül, egyedül meggyógyít egy vakot (8,22-26) 

A 7,l-23-ban olvasható tanítóbeszéd úgyszólván fordulópont a 
szövegösszefüggésben, amelyből a zsidók visszautasítása a pogá
nyok felé való fordulást készíti elő. A zsidó megkülönböztetés tisz-
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ta és tisztátalan között, megfelelő szabályok megtartása, mert »em
beri szabályok« (8) és nem a valódi tisztátalanság (21-23) tetten
érése. Amikor Jézus kimondja, hogy a tisztátalanság nem kívülről, 
a táplálékkal kerül az emberbe, hanem a bensejéből fakad, megte
remti a pogány misszió előfeltételét. A zsidóságtól való külső elsza
kadást egy alapvető belső szétválás előzi meg. 

4. A tisztasági törvény és a rituális előírások: 

Lev 11,1-14,54; 15,11; 19,23-25; 20,7.9; 
MTörv 14,3-21; 19; 
Iz 29,13; 
Szám 30,3 

A korbán gyakorlata: · A szülők tiszteletének parancsa számos 
rabbi véleménye szerint magában foglalja a gyermeknek azt a köte
lezettségét is, hogy táplálja, itassa, ruházza, betakarja, ki- és beve
zesse őket. Ezen pozitív megnyilatkozások mellett a korbán-gya
korlat megjelenésével egy olyan lehetőség született, hogy a gyer
mekek ezen kötelességeiket durván áthághassák. Ha tehát a negye
dik parancs mellett a Lev 20,9-ben szereplő rendelkezésre is figye
lünk: "Aki apját vagy anyját gyalázza, hallállal lakozzék", máris 
láthatjuk, hogy tulajdonképpen Isten átka sújtja ezt a gyakorlatot. 

. Hiszen a szülők gyalázásával éppúgy együtt jár a róluk való gon
doskodás megtagadása, mint ahogy azok tiszteletével, a róluk való 
gondoskodás. 

A korbán tulajdonképpen az eskünek, a fogadalomnak egyik faj
tája. Lehetővé tette a gyermekek számára, hogy megtagadják szüle
iktől a vagyonuk után őket illető haszonélvezeti jogot, ha a nekik 
járó részt fogadalmi ajándéknak nyilvánították. A fogadalmi eskü 
által ugyanis ez a részt szentté, Istennek szenteltté vált, és közönsé
ges ember nem tarthatott rá többé igényt. A fogadalom mal lekötött 
dolgot, a korbánt valójában nem is kellett átadni a Templomnak, 
így mindez csak fiktív ügylet volt. Többnyire csak akkor alkalmaz
ták, ha a gyermekek összevesztek szüleikkel és meg akarták bosz
szu Ini sérelmeiket. 

A korbán-fogadalomnak Márknál található szövege: "Áldozati 
ajándék legyen az, amivel neked tartozom" pontosan egyezik a fo
gadalom megszokott formájával. Jézus vádja nem annyira azok el-
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len irányul, akik a korbánnal visszaéltek, hanem inkább az írástu
dók ellen, akik ezt a gyakorlatot életre hívták, és a korbán létrejötte 
után nem engedték meg a gyermekeknek, hogy abból szüleiket se
gítsék. Kérdés, hogy a Misnában található korbán fogadalom-fel
bontás (Ned 9,1) már 70 előtt érvényes volt-e? Valószínű, hogy 
nem. A felbontás lehetősége mindenképpen vitatott volt az írástu
dók köreben körében. A Jézus által ostorozott mentalitás veszélyes
sége akkor válik igazán érthetővé, ha belegondolunk, hogy hová is 
vezet az, ha embertelen magatartásfonnákat teológiailag próbálunk 
igazolni. 

Az eskü - istentiszteleti aktus volt. Az Isten tisztelete (szolgálata) 
pedig fölötte állt az emberek szolgálatának. Jézus számára az isten
tisztelet (-szolgálat) és az emberek szolgálata elválaszthatatlan egy
mástól. Isten parancsai nem önmagukért vannak, és nem lehet 
azokat teljesíteni, ha csak betűt követjük: a megvalósításukat a jó
ságnak és a szeretetnek kell irányítania. 

A korbán-gyakor1~t alapja az írásban a Szám 30,3: »Ha valaki fo
gadalmat tesz az Urnak vagy esküvel megtartóztatásra kötelezi 
magát, ne szegje meg szavát, pontosan úgy tegyen, amint mondta.« 
Ha azonban valaki az írást Isten szeretete ellen magyarázza, vissza
él Isten szavával. Amikor Márk záró megjegyzésében hasonló ese
teket említ (amelyek az írástudoknál előfordultak), vitába száll 
velük és megsemmisítő ítéletet mond ki felettük. 
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D) Óravázlat 

FeÚldat 

l. Énektanulás: S. Sourire: ,,Ki
rályi törvény" és annak karácsonyi 
szövegváitozata, "Az ősi jóslat" 
(Dallam: Énekelj az Úrnak c. gyűj
temény,230.0.) 

2. Mk 7,1-23 hangos felolvasása 
után az óra vezető elmondja a mű
faji ismertetőjegyeket, ld. Beveze
tés Cll. 

3. A csoport az óravezető irányí
tásával megpróbálja felosztani a 
szövegel. 

Módszer 

kottából 

a vezető előadása, 
jegyzetelés 

csoportmunka, 
egy személy írja a 
táblán, egyéni 
jegyzetelés 
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Eszközök, időtartam 

Énekelj az Úrnak c. 
énekgyűjtemény 

10 perc 

a szentírási szöveg 
külön lapra kigépel
ve, mindenkinek a 
kézben, jegyzetfü
zet, ceruza; 5 perc 
tábla, kréta, jegyzet
füzet, ceruza 
25 perc 



8. 6ra 

Szempontok a szoveg felosztasa
hoz: uj bekezdesek, szemelyek, 
csoportok, kijelentesek es ellenve
lem~nyek, ervek es peldak. A szo
veg felosztasat ld. Bevezetes C/2. 

4. 6szovetsegi utalasok a tiszta
saggal es tisztatalansaggal kapcso
latban, ld. Bevezetes C/4. 

5. Debussy: Ket tanc (Szent es 
Profan) c. muvenek meghallgatasa. 

6. A szoveg egyeni feldolgozasa 
Veszterosz m6dszerrel (a m6dszer 
lefrasat ld. JF 10, 19-20.o.) 

7. A szovegkomyezet tanul
manyozasa a melyebb megertes er
dekeben es a komyezet aktualis 
vonazkozasai ld. Bevezetes C/3. 

8. Befejezo enek es ima 

BibUaiskola 

a vezeto eloadasa, jegyzetfiizet, ceruza 
jegyzeteles 15 perc 

csoportos magnetofon es ka-
zetta vagy lemezjat
sz6 es lemez; 5 perc 

egyeni munka fras- szentfrasi szoveg a 
ban a megadott killon lapon, ceruza 
m6dszer alapjan, 45 perc 
csoportos osszeg-
zes 
a vezeto eloadasa, jegyzetfiizet, ceruza 
jegyzeteles 10 perc 

kozos halaad6 
enek es ima 

enekgyujtemeny, 
gyertya; 5 perc 

A Szent Jeromos Bibliatarsulat budapesti Kozpontjaban 
,;Elo Ige" cimmel bibliaiskola miikooik hitoktat6k es erdekloook 
reszvetelevel. Az 6rakat minden h6nap elsa hetfojen du. 5-7-ig 
tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan kozreadjuk a Jero. 
mos fU.zetek alland6 mellekletekent Jelen fiizetiink a nyolcadik 
6ra anyagat tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajarujuk fiizetiink Olvas6inak figyelme
be, abban a remenyben, hogy sok aktiv lelkipasztor es hitoktat6 
szamara segitseget fog jelenteni. 

Budapest, 1994. december. _ 
Szeretettel: Gelley Anna, Pant6 Eszter, v agvolgyi Eva 

6ravezet0k; Tarjanyi Bela szakmai vezetO 
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6kori penzek (2) 

6kori penzek 

»Ami6ta a foniciaiak feltaliiWik a penzt...« - hallhatjuk sokszor ezt a 
mondast trefas hangnemben. Aki mondja, bizonyara nem tudja, hogy nem a 
foniciaiak talaltak fel a penzt. Ok ugyanugy, mint az asszfrok, az egyiptorniak 
es a hettitak, meg csak cserekereskedelmet folytatattak. Az elso penz forga
lomba hozasanak dicsosege a liidiai Giigesz kiralye, de nem sokkal maradt el 
tole az argoszi Pheid6n sem. Giigesz Kr.e. 687-ben uralkodott, tehat a Kr.e. 
VII. szazadban kesziilt- jelenlegi ismereteink szerint- az elso penz. ( ... ] 

A vert penz megjelenese elotti idoben a cserekereskedelemben nyersvas
b61 kesziilt rudak es nyarsak voltak hasznalatban. Gorogorszagban a vas meg 
Homerosz idejeben is igen ritka volt, es nagy becsben alit. (A vasmunkasok
b6l, kovacsokb61 mito16giai alakok lettek: a kiiklopszok.) Hat kis vasrud- ve
kony, landzsa formaju hegyben vegzod6 vasnyars - , amennyit egy tenyerrel 
egyszerre atmarkolhattak, es amelyet obolosznak neveztek, egy drachmat tett 
ki. Hasznalatuk nehezkes volt. Egy minat, azaz szaz drachmat oboloszokkal 
kifizetni a nyarsak alakja es sulya miatt csak ugy lehetett, hogy a vevo kocsi
val szatlftotta az elad6hoz, az elad6 pedig szinten kocsival vitte haza ezt a 
nem is till nagy osszeget jelent6 vasnyarshalmazt. Sparta az eziistpenz forga
lomba kerillese utan is konzervatfv m6don ragaszkodott a »vaspenz((-hez. 
Pheid6n argoszi kiraly, aki elsok kozt veretett eziistermeket, a vasnyarsakat 
aldozati adomanyul Hera templomaba vitette. (Az argoszi asatasoknal val6-
ban elokeriiltek ilyen templomi ajandekkent elhelyezett vasnyarsak.) 

Herodotosz es Sztrab6n nyoman Orion fgy beszeli el az obolosz nev ere
detetl : >>Az obolosz sz6 az e-nek o-val val6 helyettesftese altai jott letre. Re
gebben az emberek vasnyarsakat hasznaltak penz gyanant; az i6nok obe
losnak mondjak, rni (attikaiak) obolosznak. Az argoszi Pheid6n volt az elso, 
aki penzt veretett Aiginiaban, es mikor hasznatatba hozta a penzermeket, ki
vonta a forgalomb61 a nyarsakat, es felajaruotta azokat az argoszi Heranak. 
Mivel pedig abban az idoben a nyarsak megtoltottek a kezet, azaz a markot 
[ drax ], meg rni is, bar a rni hat oboloszunk nem tolti meg a markunkat, marck
nak [drachm e) nevezziik ezt is, a hajdani markolas kovetkezteben. Ezert ne-

Orion: Etymologilwn c. munkajab61 (Sarlcadi Janos fordftasa ) . 
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vezzük még manapság is a pénzkölcsönzőt nyársmérlegelőnek [oboloszta
tész], mert a régiek súlyként is használták nyársainkat. Így beszéli ezt el Hé
rakleidész Pontikosz.« Gügész lüdiai király példáját a görögök hamar követ
ték. Argosz királya, Pheidón - Kr.e. 700 körül- nem elektronból, hanem tisz
ta ezüstből veretett teknősbéka képét és alakját mutató érméket Aigina szige
tén. A VII. században ez a pénz volt a legnépszerűbb. Nem telt el két 
évszázad sem, és a pénz használata a kereskedők segítségével az egész, akkor 
ismert világon elterjedt2[ ... ] 

Tudjuk a történelemből, hogy több nagy műszaki felfedezés a világ kü
lönböző országaiban egy időben történt. Gondoljunk csak a rádió felfedezésé
vel kapcsolatban Marconira és Popovra! Úgy gondolom, akkor közelítjük 
meg a legjobban az igazságot, ha azt mondjuk: a pénzverés Aigina szigetén, 
az Égei-tenger más szigetein és Kisázsiában, a Kr.e. VII. század kezdete kö
rüli években, közel egyidejűleg kezdődött meg. [ ... ] 

Az ókori érmék elő- és hátlapja egymáshoz képest gyakran elfordul. A 
veret olykor olvashatatlan, máskor alig kivehető. Az érmén a kép és a szöveg 
a függőleges vagy a vízszintes tengely irányában kissé eltolódott; emiatt 
egyes éremképrészletek hiányzanak, illetve a lapkának nagyobb részén nincs 
veret. Ritkaságszámba megy a pontosan centrikus éremkép! Az érmék széle 
egyenlőtlenül vastag, és kisebb-nagyobb sérülések, szakadások is feltűnnek 
rajta. Végül olyan darabok is szemünk elé kerülhetnek, arnelyeknek csak 
egyik oldalán van kép, a másik oldalon néhány szabálytalan alakú bemélye
dést találunk. Azt pedig igazán könnyű észrevenni, hogy ugyanazon város 
vagy ugyanazon uralkodó azonos névértékű és anyagú pénzein az arc, az alak, 
a felirat betűi eltérést mutatnak. Mi ennek az oka? 

A pénzverés több mint két évezreden át ugyanazzal a módszerrel történt: 
kézi erővel végezték, amíg az első gépek meg nem jelentek. A korai görög és 
perzsa pénzek között a legrégebbi eknek csak az előlapján van veret, a hátlap
juk sima. Ezek úgy készültek, hogyakovácsüllő felületébe belevésték a meg
felelő ábrát, majd erre ráhelyezték az öntéssel készített golyó vagy lencse 
alakú fémet. Ezt egy laposra csiszolt végű, vésőszerű szerszámmal rászorítot
ták az üllőre, majd a szerszám felső végére kalapáccsal ütéseket mértek. Így 
keletkezett egyidejűleg a verettel ellátott oldal és a sima oldal. Természetesen 
elképzelhetjük a fordított módszert is. Ilyenkor az üllő felületén kis kiemelke-

2 »Ex quo Phidon Argivus [ ... ] apparavit et nummum argenteum in Aegina 
signavit [ .. . ]« 
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dést (négyzet vagy piramis alakú csapot) készítettek, és erre helyezték a fémet 
a verés előtt. Az első kalapácsütésnél a csap belenyomult a fémbe, és ezáltal 
megakadályozta azt, hogy az ütések közben a fém leugorjék vagy elmozdul
jon. Így a kész érem első lapján többnyire négy oldallal határolt bemélyedése
ket látunk. Ezeket aszakirodalom »quadratum incusum«-nak nevezi. 

Az üllőben levő négyszögű bemélyedés alsó bélyegként, a kiemelkedő 
négyszögű csap a szerszámon felső bélyegként szerepelt. Később ezeket be
vágásokkallátták el, így a vereten kiemelkedő vonalak keletkeztek. A quadra
tum incusum alakja (beosztása a vonalakkal) gyakran az érme értékéhez 
igazodott. Két, három vagy négy mezőre felosztott alakjait ismerjük. Még ké
sőbb a felső bélyeg négyszögű csapját jelekkel, ábrákkal díszítették. így jutot
tak el a két oldalon verettel ellátott pénzekhez. Egyes görög érmék sima 
hátlapján szélmalomvitorlákhoz hasonló bemélyedéseket látunk. Ezek a kez
detleges figurális díszítések vezetnek el a szabályos kétoldalas veretekhez. A 
négyszögű hátlap - immár képpel és írással ellátva - még sokáig megmaradt, 
elsősorban Athén, Aigina és Rodosz pénzein. 

A pénzverés kezdetei igen kezdetleges technikát mutatnak. Erről szóló 
fejtegetéseinket nem mindenben támaszthat juk alá tárgyi bizonyítékokkal, 
mivel például a veréshez használt bélyegek (verőtövek) közül eddig még nem 
sok került elő az ásatások során. Pedig sok bélyegre volt szükség, mivel gyor
san tönkrementek a verés közben. A bélyegek vasból vagy bronzból készül
tek, acélt akkor még nem tudtak előállítani. A pénzverésnél üllőt, kalapácsot 
és fogót használtak. A munkások között találunk vésnököket, akik a bélye
gekbe belevésték a szükséges betúk és arcképek, alakok negatív képét. Mások 
a golyó vagy lencse alakú fémöntvény t készítették elő a veréshez. A tulajdon
képpeni verést végző munkásnak két-három segítője volt. A kalapáccsal dol
gozót gyakran egy másik váltotta fel, mert az éles, tiszta veretek előállítása 
nagy erőt igényelt. A lapkákat verés előtt felhevítették, és többszöri kala
pácsütéssel alakították ki belőlük az érmét. Előfordult az is, hogy a nem kellő
en felhevített lapka hamar lehűlt.l1yenkor kivették a bélyegek közül, majd 
újra hevítve visszatették, és így fejezték be a verést. Az érmék végleges alakja 
a kalapáccsal való munkát végző dolgozó ügyességétől és tapasztaltságától is 
függött. A lapka szabadon feküdt az alsó bélyegen, és semmi sem gátolta az 
ütések hatására történő kiterjedést. Ezért nincs az ókori pénzek között szabá
lyos kör alakú. Ha a felső bélyeget hordó szerszámot nem tartotta pontosan 
függőleges helyzetben a munkás, akkor az érmék egyik oldala vékonyabb lett, 
és a peremén repedések keletkeztek. Ha pedig a verést félbe kellett szakítani, 
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akár a lapka újraizzítása miatt, akár azért, mert a lapka kiugrott a szerszám 
alól, a visszahelyezett darabot nem sikerült mindig pontosan az előbbi hely
zetbe illeszteni a bélyegvasak közé. Így keletkeztek a kettőzött körvonalú ve
retek, valamint a nem centrikusak. Úgy gondoljuk, hogy e fejezet elején 
feltett kérdéseket most már mindenki meg tudja válaszolni. Talán azt is, hogy 
miért vannak betú- és alakeltérések (ún. variánsok, bélyegképi változatok) az 
azonos időben és anyagból készült, azonos névértékú érmék között. Igen, 
azért, mert a szükséges pénzmennyiség kiverése jónéhány verőtövet »elfo
gyasztott«, és a kézzel vésett bélyegek - bármilyen ügyes kézzel dolgozott is 
a vésnök - sohasem sikerültek tökéletesen egyformára. 

A pénzverők kezdettől fogva arra törekedtek, hogya lehető legkevesebb 
emberi munkaerő-, anyag- és szerszámfogyasztással a lehető legtöbb érmét 
készítsék el. Számtalan kísérletet végeztek a pénzverés gépesítésére, köny
nyebbé tételére - új, fejlettebb technológiákat igyekeztek kidolgozni, jobb mi
nőségú anyagból készült verőtöveket alkalmaztak stb. De csak az újkorban, a 
XVL-XVII. században sikerült jelentős előrehaladást elérni. Miért ilyen ké
sőn? Azért, mert minden verde féltékenyen őrizte a pénzverés mesterségének 
múhelytitkait! Nemcsak a nyilvánosságtól féltek, hanem más verdék munká
sai, sőt saját munkatársaik elöl is elzárkóztak. Tapasztalatcserékről, újítások
róI, kölcsönös segítségről szó sem lehetett. Aki egy verdébe bekerült 
munkásnak, és szakemberré lett, mindvégig az elsajátított technológiával dol
gozott. Egyszerúen nem volt alkalma arra, hogy más technikai megoldásokat 
megismerjen, és egy észszerúbb technológiára térjen át. A pénzverés múvé
szete betanított munkásokkal végeztetett rutinmunkává változott. Még az 
1800-as évek kezdetén is lényegében a kétezer évvel korábban kialakult kézi 
verési módszert használták nem egy európai verdében. A fejlődés csupán 
annyi volt, hogy a felső bélyeget már nem kézzel tartották, hanem egy rögzí
tett járatban vezették fel-le. 

A rómaiak találták fel a fogó szerszámban való pénzverést. A hosszú 
nyel ú, harapófogóhoz hasonló szerszámba illesztették be az alsó és a felső bé
lyeget, olyan módon, hogy törés vagy kopás esetében könnyen ki lehetett azt 
egy másikra cserélni. Az előkészített lapkát a két bélyeg közé szorították, 
majd a verést végző munkás a fogó t egyik kezével szilárdan tartva, kala
pácsütéseket mért a felső bélyegre. Többféle megoldással is próbálkoztak, így 
pl. az alsó bélyeget tartó pofának hosszú, tüske alakú nyúlvány t készítettek. 
Ennek segítségével a szerszámot egy fatönkben vagy a kovácsüllöben is rög
zíteni tudták. 
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Nagy voná
sokban így fog
lal hat juk össze a 
pénzverés kezde
ti időszakát, a
mely a Kr. e. 
VII.-V. századot 
fogja át. A kez
detleges techno
lógia, a gyakran 
változó össze té
telű, sok szeny
nyezést tartal
mazó öntvények
bőI készült lap
kák és az egy ér
mefajon belül is 
rengeteg variánst 
mutató vert pén
zek jellemzik ezt 
a korszakot, va
lamint a mérték
telenül igénybe 
vett emberi mun
kaerő. A korszak 
pénzei nem sza
bál yos kör alakú
ak; átmérőben, 

vastagságban és 
súlyban rendre 

Pénzverő szerszámok 

Ókori pénzek 

eltérnek egymástól. Az érmék széle gyakran be van repedezve. A lágyvasból 
és bronzból készített bélyegekkel csak kevés - pár száz darab - érmét tudtak 
kiverni, mert a bélyegek gyorsan koptak, és használhatatlanokká váltak. De -
bár a technikai kivitel fogyatékossága i tagadhatatlanok - művészi szempont
ból a görög érmék mégis a kisplasztika remekei közé tartoznak. Ezt egyértel
műen bizonyítja az antik érmék iránt világszerte egyre növekvő érdeklődés is. 
A szürakuszai érméken delfineket, az athéniakon baglyot, az ainoszi pénze-
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ken bakkecskét, Akanthosz érméin bikát marcangoló oroszlánt, Ainosz tetra
drachmáin méhet és bakkecskét ábrázoltak. Thurioi kettős sztatérének érem
képe bikát és delfint, az eliszi sztatér Zeusz szent madarának, a sasnak fejét 
mutatja. Az állatok mellett gyakran találhatunk növényábrázolást is. Így a ki
líldai Szoloi város sztatérén szőlőfürtöt, egy rodoszi tetradrachmán két szőlő
fürt között rózsát, Metapontum sztatérén árpakalászon ülő szöcs két mintázott 
meg művészi kézzel az ismeretlen vésnök. A görög mitológia alakjai közül 
láthatjuk Pallasz Athéné, Hermész, Pán, Dionüszosz, Apollón, Zeusz, Héra, 
Poszeidon, Héraklész isteneket, Arethusza nimfát és másokat. Az állandó ér
tékű, megbízható ezüstpénzekkel ért el nagy gazdasági és politikai befolyást 
például Athén. Hatalmas mennyiségben kibocsátott tetradrachmáit a Kr.e. V. 
században világszerte el fogad ták, nemcsak a Földközi-tenger környékén, ha
nem a leletek tanúsága szerint még a keleti népeknél is. Ezek később utánoz
ták is a görög érméket (barbár pénzek). Más városállamok pénzverése 
jelentéktelenebb volt, kevesebb pénzfajtát verettek és a verdéjük időszakosan 
működött, nem állandóan. A görög ezüstpénzeken nincs értékjelzés: méreteik 
(nagyság és súly) alapján ismerték az érméket. Az athéni 10 drachmás érme 
(dekadrachmon) súlya 43 g, a nyolcad obol súlya 0,10 g volt. 

Az ókori görög érméket nem a bennük lévő ezüstérték miatt gyűjtik első
sorban, hanem kisplasztikai művészeti értékük miatt. Ez olyan magas, hogya 
nemesfémérték szóba sem kerül mellette. Gondoljuk el, milyen művészi mó
don oldották meg a vésnökök feladatukat a 3-5 cm2 nagyságú éremfelülete
ken! Az érmék kör alakú lapját egy fej ábrázolásával lehetett a legjobban 
kitölteni, ezért látunk olyan sok oldalnézetben vagy szemközt ábrázolt portrét. 
Az emberi testet inkább ülő, fekvő, lépő vagy mozgás közbeni tartással min
tázták, és nem nyugodtan álló alakként. Térdelő és nyilazó alakot is látunk a 
II. Artaxerxész perzsa király (Kr.e. 404-364.) uralkodása alatt forgalomba ke
rült perzsa aranypénzeken. Érdekes hagyomány szól erről a pénzrői. Amikor 
Ageszilaosz spártai királya kisázsiai görög városok védelmében a perzsák el
len háborút kezdett, a perzsák 30.000 ilyen aranypénzzel megvesztegették 
Ageszilaosz király szövetségeseit: Athént, Tébát, Korinthoszt és Argoszt. A 
szárazföldi csatákban ugyan Ageszilaosz maradt győztes, de a tengeren le
győzték. Ekkor mondotta - gúnyos szójátékkal -, hogy őt harmincezer íjász 
győzte le - ti. annak a pénznek, amelyet szövetségesei a perzsáktól kaptak, -
hogy őt elárulják -, minden darabján egy térdelő íjász látható. 
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Magyar Szentföld 

Szomorú karácsony 

1945 decemberének második 
felében már alig halad a munka. 
A légitámadások mindent meg
zavarnak. A közlekedés bizony
talan. Állandóan szólnak az á
gyúk. Mindenki nyugtalan. A nyi
lasok menekülésre erőszakolják 
az em bereket. 

Híveink ezer kérdéssel ostro
molnak bennünket: Mit te
gyünk? 

- Mi maradunk. Nem azért fá
radtunk a Magyar Szentföldért, 
hogy most gyáván elhagyjuk. 
Senkise mozduljon a helyéről! 

Decem ber 24-én este 6 óra
kor mondottam el az éjféli misét 
a Betlehemi Barlangban. Tud
tuk, hogy közel a felszabadulás 
órája, m ert egyre közelebb 
hangzottak a lövések a szentmi
se és szentbeszéd alatt. 
Később értesününk, hogy az 

orosz csapatok már Lipótmező
nél járnak. A Széher utca felől 
ereszkednek le. 

Karácsony ünnepén még nyu
godtan elvégezhettük a szent
miséket, de a hívek gyéren mu
tatkoztak. Délután 3 órakor egy
szerre óriási puskaropogás za
varta meg az atyák papi zso
lozsmáját. 

- Megérkeztek az oroszok 
előörsei! Már a parkunkban van
nak - jelentette Karn ill testvér. 

Rövid tanácskozás után úgy 
döntöttünk, hogy eléjük me
gyünk. A sekrestye ajtajában ta
lálkoztunk velük. 

Megnyugtattak bennünket, 
hogy ne féljünk, sőt azt is azon
nal hangoztatták, hogy az isten
tiszteleteket végezhetjük to
vábbra is. 

Mivel azonban nem tanácsos 
most bárkinek kimozdulnia az 
épületből, ajánlották, vOl)uljunk 
le a légvédelmi pincébe. Ugy 12 
órán át ugyanis a Magyar 
Szentföldről lőttek Pesthidegkút 
és a Gugger-hegy felé. Ejfél 
után kezdtek távolabbról hallat
szani a lövések, mert a harc a 
hűvösvölgyi végállomás felé to
lódott. 

így néhány órát pihenhettünk 
szobáinkban. Karácsony más
napján mindnyájan rendesen 
miséztünk, de hívek nélkül. Hisz' 
akkor még javában dún a csata. 
December 28-án egy orosz őr
nagy igazolta a zárda tagjait és 
az árvákat meg az idemenekül
teket. A szilveszter- esti hálaadó 
ájtatosság még hívek nélkül tör-
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tént, de újév napján már a kör
nyékből vettek részt a szentmi
séken. Elsőpénteken elég so
kan gyóntak és örömmel újsá
golták, hogy nincs nagyobb ba
juk. Boldogan tapasztalták, 
hogya Golgothai Kápolna telje
sen ép ... 

A Hűvösvölgyet Budától még 
karácsony napján elszakították 
a harcok. Körülbelül áprilisig 
megszűnt a kenyér és az élelmi
szerek szállítása. Ez a több mint 
három hónap szörnyű megpró
báltatást jelentett. Ha lóhúst 
kaptunk, az még ünnepnek szá
mított. Kenyeret az orosz kato
naság juttatott. Ezekben a na
pokban mindent odaadtak az 
em berek egy falat kenyérért. 

Elsírhattuk mi is Jeremiás pró
fétával: »Keserűséggel lakatott 
jól engem , megrészegített üröm
mel. Megfosztott engem a jólét
től , elfelejtettem a jósorsot. A 
csecsemő nyelve az ínyéhez ta
padt szomjúságában, a kisde
dek kenyeret kértek, de nem 
volt, aki szegne nekik. Akik 
pompás ételeket ettek, az utcá
kon pusztulnak el ; akik bíborban 
nevelkedtek, a szemétdombot 
ölelik« (Sir 3,15.17; 4,4-5) . 

Villany, víz, gáz nélkül nyomo
rogtunk, és bátorítottuk a csüg
gedőket , hogy csak türelem, 
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már nem sokáig tart. Még lesz 
itt új világ is, csak viseljük el alá
zattal a bűneinkért ránkmért 
csapásokat. 

A Magyar Szentföld területén 
ezekben az idegőrlő napokban 
ötven ember szorongott együtt. 
Ugyanakkor megesett, hogy há
rom orosz katonai parancsnok
ság is tartózkodott nálunk: az 
árvaházban, a zárda egyik ré
szében és a Szentföldi Múze
umban. Egyik éjszaka még a 
gyóntató helyiségben is aludtak. 
Kultúrházunkat fürdővé alakítot
ták. 

A Golgothai Szűzanya meg
hallgatta kérésünket. Budapest 
hosszú ostrom a alatt egyetlen 
légi akna vagy 'bomba sem hul
lott le közelünkben. Pedig egy 
ideig a nehéz ágyúk tőlünk alig 
10m éterről szórták a tüzet Bu
dára. 

Sokszor úgy éreztük, leviszi a 
légnyomás épületeink tetejét. 

Február 11 -én kitörtek os né
metek a várból. A rákövetkező 
napok és hetek új izgalmakkal 
jártak. Féltünk, hogy tönkre
megy minden. Ezek a veszedel
mek is elmúltak, és bátortalanul, 
de szívó s erőfeszítéssel m egin
dult az élet. 

Majsai Mór OFM, A Magyar Szent
föld évkönyve az 1946. évre, 27-28.0. 



Módszer 

Vágvölgyi Éva 
Az integratív módszer 

Sokan úgy gondolják, hogy a Szentírás szent és komoly 
dolog és emiatt csakis komoly, elmélyült előadások vagy be
szélgetések formájában szabad közelednünk hozzá. Isten 
annyira szeretett minket, hogy a Megtestesült Igében, gőgi
csélő kisgyermekként közénk jött, csak hogy közelebb lehes
sen hozzánk. Hogy O ilyen kicsivé lett értünk, azt mutatja 
számunkra, hogy tőlünk sem tudós komolyságot vár, amikor 
Hozzá közeledünk, hanem egész lényünket, a szívünk szere
tetét és nyitottságát. 

Fontos tehát, hogy ne csak az értelmünkkel, hanem 
egész személyiségünkkel részt vegyünk ebbep a párbeszéd
ben, minden érzékszervünket vonjuk be az O megismerésé
be. Erre törekszünk akkor, amikor egy-egy szentírási sza
kasz feldolgozásakor nem csak verbálisan, hanem vizuális, 
auditív és kinetikus oldalról közelítjük meg a témát: 

Verbális ............... 

I
r-----------, 

. TÉMA 

Vizuális 

----
Auditív / ----- Kinetikus 

Hogy a négy oldal közül melyik dominál (az is előfor
dulhat, hogy valamelyik kiesik), azt a téma szabja meg. 

A módszer a következőképpen alakul a gyakorlatban: 

TÉMA: A vak Bartimeus meggyógyítása.. Mk 10,46-52 

l . Egyéni, írásbeli meditáció: vaknak lenni és látni tudni. 
A résztvevők a címszavak alá szófordulatokat, szókapcsola-
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tokat írnak. A csendes egyéni munka után az összesítéssel 
egy kis fogalmi szótárt kapunk. 

2. A diavetítőbe valamilyen szép természeti képet helye
zünk. de a vetítő lencséjét előtte szándékosan rosszul állit
juk be. hogy a résztvevők csak elmosódó foltokat lássanak a 
képből. Aztán lassan élesít jük a képet. E rövid kis játék után 
hagyjuk. hogy a résztvevők szabadon fogalmazzák meg a ta
pasztaltakat. 

3. Identifikációs játékok: a. Mindenki behúnyt szemmel 
járkál a teremben (beszélgetni nem szabad). Egyetlen lehető
ség a tájákoz6dásra és a kapcsolatteremtésre az érintés. a 
tapintás. Utána nyitott szemmel mindenki megpróbálja el
mesélni. hogy mit tapasztalt. 

b. A csoport körbe áll és a körbe beállítunk két résztve
vőt. akiknek beköt jük a szemét. Egyiküknek a kezébe adunk 
két pálcát. a másiknak pedig egy kendőt. Akinél a pálcák 
vannak. az időnként összeüti őket. hogy jelezze. merre van. 
Akinél a kendő van. az megpróbálja elérni és a kendővel 
meglegytnteni a másikat. Ha sikerül. a kopogtató lesz a fogó 
és a kendős helyébe új résztvevő jön a körből. 

c. A csoport csukott szemmel figyel. Egy valaki különbö-
ző embertípusok járását utánozza: 

sánta ember bicegése 
kövér ember döngő léptei 
katonás járás 
öreg néni tipegése 
gyerek ugrándozása, stb. 

A csukott szemű csoporttagok megpróbálják felismerni. 
hogy ki az. 

4. A vezető felolvassa a vak Bartimeus meggyógyítását 
(Mk 10.46-52). a résztvevők csukott szemmel hallgatják. A 
felolvasás után kinyit ják a szemüket és megpróbálnak a kö
vetkező kérdésekre választ adni: Mi az. ami különösen meg
szólított a szövegből? Melyik kép ragadott meg a legjobban? 
Milyen érzéseket ébresztett? 
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5. Csoportos beszélgetés-
ben, a vezető irányításával ki
bontják a szöveg drámai szer
kezetét és felépítését. 

6 . Hangzókép: A történet 
egyik jelenetének vagy motí-
vumának ábrázolása, ritmus
hangszerek zenei aláfestésével: 
Jerikó egy keleti város, egy vak 
koldus kiabál, rászólnak: Hall
gass!, ő még jobban kiabál. 

7 . Dlaképkészítés: A Barti
meus-történet egyik tetszőleges 
motívumát a résztvevők diake
retbe feszített pergamenre raj
zolják színes, vékony rostirón

Módszer 

nal. Amikor elkészültek, levetítik. A vetítést is lehet ritmus
hangszerekkel kísérni. 

8. Énektanulás: A jerikói vak c. Gen Rosso dal (Dalolj unk 
az Úrnak c . kottásfüzet, 93) 

9 . Befejező szertartás: Bátorság, kelj fól, téged hív! 
A résztvevők körben ülnek; a kör közepén egy nagy, égő 

gyertya áll. A résztvevők mindegyike a kezében is tart egy
egy kis gyertyát, de az nem ég. Halk, meditációs zene szól. A 
vezető odalép az egyik résztvevőhöz és azt mondja neki: Bá
torság, kelj fOl, téged hív! Majd a kör közepére vezeti és meg
gyújtat ja vele a nagy gyertyáról a kis gyertyáját. Ez a részt
vevő ugyanígy tesz a szomszédjával, majd az is a szonszédjá
val, míg mindenkinek nem ég a gyertyája. Az foglalkozást 
énekkel vagy közös könyörgéssel fejezik be. 

Az Integratív m6dszerhez a következő Irodalomban találhatunk 
segítséget: * TarJányl Béla: Csodák c. Jegyzetében a 182. olda
lon van egy m6dszermutat6 mindhárom kötethez (falálkozások, 
Csodák. Példabeszédek. Pázmány Péter R6mal Katolikus Hittu
dományi Akadémia. 1985) * Luc Aerens: Száz eljárásm6d a ke
r,esztény csoportmunkához (Prugg Verlag. 1989) * Vágvölgyi 
Eva: Megértesz? Megért/ek? (MIkrokozmosz Stúdl6. 1988) 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésekre Gaál Endre esztergomi biblikus tanár válaszol 

~ Kérdés: Nem világos a Lk 16,10· 11 és a 16,12 értelme. 

Válasz: A kérdéses versek a hütlen intézőről szóló példabeszéd továbbér· 
telmezésével adnak útmutatást a keresztény közösség számára. Maga a példa
beszéd dicséri e világ fiait, milyen okosan járnak el saját dolgukban. Nem a 
módszerek követésére buzdít, hanem elvárja, hogya világosság fiai is kellő 
ügyességgel, erőkifejtéssel munkálják a maguk értékeit. 

Erre az elvárásra hoz rögtön konkrét példát a 9. vers. Az evilági javakat 
úgy kell felhasználni, hogy barátokat szerezzünk magunknak: utalás a jóté. 
konykodásra (vö. Lk 12,33). A jámbor zsidók egy rétege még a jogosan szer
zett vagyontól is idegenkedett vallási okok miatt (vö. Sír 5,8; 27,2). Így 
alakult ki és állandósult a hamis mammon semita jellegü szófordulat a vagyon 
jelölésére. (A mammon szó kapcsolatba hozható az aman igével: ami biztos, 
biztonságot ad. De az ige jelezheti a hüséget, szilárdságot is.) 

A 10. verstől új téma jelenik meg, amely már nem közvetlen lebontása a 
példabeszédnek. A hütlen intéző esete csak alkalom arra, hogy a rábízott ja· 
vak hil kezelésére hívja fel a figyelmet. (Itt a hütlen intéző már semmilyen vo
natkozásban nem példakép, inkább elrettentő üzenet.) Az itt következő versek 
mégis szorosan kapcsolódnak a 9. vershez. A megjelenő kulcsszavak: mam· 
mon (9.11.13), hűség (10.11.12), igazi (érték) (ll.v.) mind visszavezethetők a 
héber aman igére, egyfajta szójátékot sejtetnek. 

A 10. vers egy általános életbölcsességet fogalmaz meg, amely profán kö
rökben is szólásként élhetett (vö. Lk 19,17). Ezt a »/IL"Lség - Mtlenség «, »ki· 
csiben - nagyban« témát alkalmazza tovább a 11. vers, ahol a hamis 
mammon, a »kicsi" az evilági javakat jelenti. A hütlen ügyintéző példájával 
ellentétben itt is hünek kell lenni a kezelésében. A »nagy «,_az igazi az örök 
üdvösség. Ezek szerint, aki hütlen a világi javak kezelésében, nem kezelheti 
az örök élet javait. 

A 12. vers megismétli más szavakkal: a hamis mammon = az idegen (jó); 
az igazi = a tiétek. A keresztény számára az evilági javaknak, még ha hüen 
kezeli is őket, idegenek kell lenniük. Az ő saját értékvilágát az örök javak je· 
lentik . 
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Sok szentírásmagyarázó a »rábízás« szóból és a példabeszéd főalakjáról 
(megbízott intéző) arra következtet, hogy itt az egyházi tisztségviselőket szó
lítja meg a jézusi figyelmeztetés (vö. Lk 12,41-48). A közösség anyagi javait 
hüen kell kezelni ük, csak így méltók arra, hogy az örök javak intézői legye
nek. 

Nem áll ezzel ellentétben a záró-logion ("nem szolgálhattok egyszerre Is
tennek és a mammonnak"), mert itt a szolgálni kifejezés, mint gyakran a Bib
liában, kultikus szolgálatot, imádást sejtet. Így választani kell: vagy Istent, 
vagyamammont imádod. 

~ Kérdés: Szent Lukács evangéliumában különösen sok az értelmileg 
nem összetartozó, inkább külsőségek miatt egymás mellé frt jézusi 
mondás. Mi az oka? 

Válasz: Az evengéliumok, a kutatás mai állása szerint, nem az írók szemé
lyes visszaemlékezései alapján készültek. Inkább az a helyzet, hogy Jézus ta
nítványi köre sokat megőrzött a Mester tanításából, és ez is részét képezte a 
hitvallások és hitértelmezések mellett az ősegyházi igehirdetésnek és közössé
gi életnek. A feltámadás fényénél, a teljes hitbizonyosság birtokában hirdetik, 
hogy a Názáreti Jézus Isten Fia, őt Úrrá és Messiássá tette Üdvözítő Istenünk. 

Az »Evangélium« anyaga tehát az ősegyház életében őrződik és formáló
dik. Ennek a folyamatnak részeként értelmezhető az az evangéliumokban is 
tettenérhető jelenség, hogy különféle rövid Jézus-mondásokat katekétikai cél
lal összekapcsol nak. A kapcsolódások sokszor nem tartalmi-logikai összefüg
gés, hanem külső tényezők, pl. szóazonosság alapján adódhatnak, így segítve 
az emlékezetet. Szent Lukács evangéliumát részben Szent Márk evangéliumá
ra, részben egy írott, de számunkra elveszett beszédgyűjteményre (ún. Q-for
rás) vezetik vissza. Szent Lukácsnak terjedelmes saját anyaga is van, amelyet 
a hagyományból merített. Az evangéliumok írói saját teológiai céljuk igényei 
szerint válogattak a rendelkezésükre álló anyagban és azt saját szempontjaik 
szerint rendezték. E rendezés során nemegyszer megőrizték a már formába 
rögzült beszédanyagot és általában ilyen esetben találkozunk a kérdező által 
felvetett problémával. 

~ Kérdés: A Csel 19,18 (ahol az efezusi ördögúzőkről van szó) az UKB 
(SziT, 1973) szerint fgy hangzik: "Sok hfvő is előállt, és nyfltan feltárta 
mesterkedéseiket. cc A Békés-Dalos fordftás viszont ezt frja: "Sok hfvő 
előállott és nyfltan föltárta tetteit. cc (Itt arra gondolhatunk, hogy saját tet-
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teiket - bűneiket - vallották meg nyilvánosan; vagy esetleg Jézus tetteit 
tárták fel?) Melyik a helyes fordftás ill. értelem, és mi magyarázza az el
térést? 

Válasz: A szent író a kérdéses részben, a 17-20. versekben a vándor zsidó 
ördögűzők felsülésének a keresztény hit szempontjából pozitív hatásait fejti 
ki. Ezek egyike, hogy sok hívő előáll és bevallja, valamint kinyilvánítja, közli 
»tetteiJ«. 

A görög szövegben a saját tetteikről van szó, így a Békés-Dalos féle fordí
tás helyesebb. E tetteket a szentírásmagyarázók - a szövegösszefüggés alap
ján - a mágikus varázslásokra értelmezik. (Negatív a »tettek« sz6 értelme a 
Lk 23,51-ben is.) Tehát a hívők, keresztények bevallják és nyilvánosságra 
hozzák ilyen jellegu helytelen cselekedeteiket. 

Kiket értsünk hívőkön? Vannak, akik az újonnan megtértekre gondolnak 
csupán. Ökjuttatják így kifejezésre szakításukat a varázslásokkal. Mások ide
vonják a korábban megtérteket, és inkább arra gondolnak, hogy egyes hívek, 
ha kereszténnyé lettek is, nem szakítottak teljesen előbbi hiedelmeikkel 
(szinkretizmus). Csak most, az események hatására fejezik ki teljes elutasítá
sukat. 
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Rajkai Istvan 

A vilag bibliamtizeumai (4) 

Hollandia: ,,A Biblia Muzeuma, Amszterdam" (folytatas) 

Az 6kori ember is jellegzetes, a lak6hazakt61 es palotakt61 eltero epiilete
ket emelt ott, ahol Istennek aldozatot mutatott be, es amit Isten lak6helyekent 
tisztelt nepe koreben. A Biblia Mllzeumaban az elso emeleten >>Templom es 
hagyomany« cfmmel ket teremben allftottak ki azokat a targyakat, amelyek 
(az alapft6) Schouten tiszteletes szamara a muzeum letrehozasanak otletet ad
tak. Az elso teremben lathat6 makettek azt igazoljak, hogy evszazadok soran 
tobben is megkfsereltek, hogy a Szentfras adatait kutatva, a hianyz6 lancsze
meket sokszor egyeni kepzeloerovel athidalva alkossak meg a jeruzsalemi 
Templom kicsinyftett masat. 

A kiallftott makettek koziil harom igen regi multra tekint vissza: Alegre
gibb van Mill-e (1728), amelybol csak nehany eredeti reszlet maradt rank. A 
homlokzat egy darabja, a foepiilet nehany toredeke, a fOpap figuraja es egy 
vfzhord6 kocsi az, ami rna is mcgtekintheto. A hianyz6 reszeket rajzok p6tol
jak, hogy az idelatogat6 kepet alkothasson, hogyan is nezett ki a makett ere
deli pompajaban. Leon makettjet nemcsak a Biblia, de a spanyol jezsuita 
Villalpando Ezekiel konyvehez frt magyarazata is ihlette. Bar a salamoni 
templomot akarta abrazolni, a tortenelmi husegben hibat kovetett el, mivel a 
templom melle az Ant6nia-var kicsinyftett masat is odahelyezte, amely val6-
jaban a kesobbi her6desi templomhoz tartozott, es fgy j6val Salamon kiraly 
utan epiilt. Ez a makett kiilso megjeleneseben inkabb egy hollandiai erodft
menyhez hasonlft, semmint a bOles kiraly hajdani epftmenyehez. A mllzeum 
alapft6ja, Schowen riszteletes (1889) sajat makettjet ugy keszftette el, hogy 
azt nemcsak nezni, de megtapintani, tanulmanyozni is szabad. A haztetok le
vetelevel az epiilet gondosan kimunkalt belso terebe is betekintest nyer az 
ember. 

A szazadunkban kesziilt makettek viszont visszatiikrozik mar leglijabb 
regeszeti es rna tudomanyos ismercteinket is. Busink (20. szazad masodik 
fete) makettje igcn nepszerii, es j61 szemlelteti az otvenes evek tudomanyos 
szintjCt. 1990-ben ke zftette el Hoezen sajat makcttjet, amely eddigi ismerete
ink szerint a jeruzsalemi Templom szentfrasi szovcgeken alapul6 megjelenfte-
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sének egyik leghűségésebb darabja. A makett Mulder professzor, a leiden-i 
egyetem tanárának irányítása mellett készült, aki az 1 Királyok könyve 6-7 
templomról szóló szövegét vette alapul. Méreteit tekintve (hossza 27 m, szé
lessége 9 m, magassága 13 m) a Templom nem volt jelentős építmény. Kizá
rólag Isten hajlékának szánták, és nem arra, hogy nagy tömegek gyűljenek 
össze bennt:. 

A szolgálatot teljesítő pap először az udvaron ment át, ahol a bronzból 
készült áldozati oltár és a rituális tisztálkodásra készített bronzmedence állt, 
ez utóbbit 12 bronz-bika tartotta. A pap innen lépcsőkön a szentélybe jutott, 
amelyet ciprusfából készült, virág, pálmafa és kerub faragványokkal díszített 
és arannyal borított ajtószárnyak zártak el az udvartól. A szentélyben állt az 
arany· illatáldozati oltár, az arannyal borított, akácfából készült asztal a kitett 
kenyerek számára, valamint a hétágú "gyertyatartó" ill. mécses, amelyben saj
tolt faolajat égettek. Szükség volt erre, hiszen a természetes fény igen gyéren 
szűrődött csak be a fal fenti részébe vésett kis ablakokon. A padlóra szintén 
aranylemezekt:t erősítettek egymás mellé. A Templom belseje két részre osz
lott (Szentély és a Szentek Szentje), a két részt oszlopokra kifeszített függöny 
választotta el egymástól. Belül, a Szentek Szentjében állt a frigyláda, a Szö
vetség ládája. Ide a főpap csak az Engesztelés napján léphetett be, és nem is a 
díszes főpapi ruhájában, hanem külön erre a célra készült fehér gyolcsruhá
ban; ezzel azt fejezte ki, hogy engesztelő szertartást végez önmagáért, házá
nak lakóiért és az egész zsidó népért. A Szentek Szentjét és a Szentélyt a 
falakon kívül kívül, három emeletre osztva raktárhelyiségek övezték. 

Salamon templomát Nabukadnezár babiloniai király rombolta le Kr.e. 
587-ben. A száműzésből visszatérő zsidók Kr.e . 515-ben fejezték be a Temp
lom újjáépítését. Keveset tudunk erről, az azonban bizonyos, hogy bár a régi 
tervrajzot követték, az új templom meg sem közelítette a salamoni Szentély 
káprázatos szépségét. Nagy Heródes azzal akarta megnyerni zsidó alattvalói
nak rokonszenvét, hogy korának hellénista pompájában Kr.e. 19 és 9 között 
átépítette a Templomot. A munkálatok teljes befejezésére azonban csak Kr.u. 
64-ben került sor. A kész Templom teljes zépségében csak néhány évig gyö
nyörködhettek a jeruzsálemi zarándokok: a rómaiak Kr.u. 70-ben földig le
rombolták. 

A múzeum második termébe belépve egy zsoltárból vett idézet fogadja a 
látogatót: "Öröm töltött el, amikor jelezték, hogy indulunk az Úr házába ... « 

(Zsolt 122,1). És valóban: szinte szentföldi zarándokként érezhetjük magun-
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kat itt is. Az első üvegszekrényben elhelyezett jellegzetes palesztínai tárgyak 
után a mai Jeruzsálem Templom-hegyének makett je fogad bennünket. 

A teremben található vitrinek a zsidó és keresztény vallás fejlődését mu
tatják be a Második Szentély lerombolása utáni időkben. A zsidóság mai is
tentiszteletét az amszterdami portugál zsinagóga mása szemlélteti. A tető 

leemelésével a zsinagóga gondosan kimunkált belsejébe is betekinthetünk. Az 
üvegszekrényekben liturgikus használatra szánt eszközöket láthatunk: Tóra
tekercset, Tóra-mutatót, imaköpenyt, imaszíj at, szédertálat, stb. A keresz
ténységből a római katolikus hagyományt a szentrniséhez használt liturgikus 
tárgyak (kehely, úrmutató, paténa, stb.), a protestáns hagyományt pedig díszes 
olvasóállványra kihelyezett Biblia szemlélteti. 

Egy külön, kisebb teremben állították ki a múzeum alapítója által készÍ
tett első makettet, amely a pusztában vándorló zsidó nép első szentélyét, a 
Szent Sátort ábrázolja. Schouten tiszteletes aprólékos műgonddal kilenc év 
alatt készítette el ezt, eredeti, a Szentírásban leírt anyagok felhasználásával 
(ld. képünket a 34. oldalon). 

Ilyen, elemekből összerakható és hordozható szentélyeket más népek 
kultúráj ából is ismerünk. Régészeti ásatásokból tudjuk, hogy ilyenek Egyip
tomban is voltak. Jóllehet a Szentírás részletesen leírja az izraeliták szenté
lyét, mégis hiányzik néhány lényeges mozzanat. Nem tudjuk például, vajon a 
sátor teteje lapos volt-e, vagy gerinces. Nem tudjuk azt sem, hogy az angya
lok milyen testtartásban álltak a frigyláda fölött, vagy milyen alakú volt a mo
sakodó medence. Építési tervünk, pontos leírásunk van ugyan, de rajzunk 
nincs. Ezért különböznek több apró részletben az egyes makettek, mert készí
tőiknek ezeknél a részleteknél a saját fantáziájukra kellett hagyatkozniuk. 

A sátorhoz használt anyagokat a zsidók jórészt Egyiptomból hozták ma
gukkal, vagy saját tulajdonukból adták össze. A pusztában nem él sok fafajta, 
de akácfából volt elég. A szükséges bőrt pedig nyájaik szolgáltatták. Az ókori 
népeknek Közel-Keleten nagy gyakorlatuk volt a fonásban, a szövés ben és a 
természetes festékek használatában. A skarlátvörös színt egy rovarfajtából, a 
gazdagságot is kifejező lila (bíbor) színt pedig egy csigafajtából nyerték. 

»A Biblia Múzeuma« Amszterdamban jó példája annak, hogyan lehet 
hitoktatók és hittanosok számára közel hozni a Szentírást, alkalmasint úgy is, 
hogy a kiállított tárgyakat nemcsak megcsodálni, de megfogni, megtapintani 
és tanulmányozni is lehet. [Foly tat juk] 
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Társulatunk életéből 

A Társulat idei közgyűlése a Szent Jeromos ünnepét követő napon, 
október l-én volt a budapesti Patrona Hungariae Gimnázium díszter
mében. Szentmise után - Tarjányi Béla ügyvezető elnök bevezető sza
vait követően - Bellér Lajos verbita atya tartott igen érdekes előadást a 
Fülöp-szigeteken folyó missziós és főleg biblikus apostoli munkáról, 
saját 35 évi tapasztalatai, élményei alapján. Szóba került a(z ottani) 
szentírásfordítás igen nehéz munkája és sikere, a plébániánként szer
vezett biblikus szemináriumok rendszere, az átélt és helyi vonásokkal 
gazdagított liturgía, a közösségek úlján megújuló és evangelizáló egy
ház. - Társulatunk tevékenységnéről sok információt nyújtott a Biblia
kőzpont munkatársainak rövid beszámolója (imacsoport, tovább
képzési munkacsoport, kiadványok és terjesztés, országos szervezés és 
az egyházmegyei központok munkája). Örömmel állapíthat juk meg, 
hogy több egyházmegyei koordinátor és nem kevés távollakó tagtár
sunk is részt tudott venni a gyűlésen . De nagyon örültünk annak is, 
amiről egyik tagtársunk levele tanúskodik: »Távolmaradásom tekint
sétek együttérzőnek, imádsággal emlékezem az adott időpontban «. 

A budapesti Jeromos~sték októberi előadását Gyürki László ka
nonok, teológiai tanár tartotta »A család az Ószövetségben és a rabbi
nikus irodalomban « címmel. A hagyomány sok, alig ismert kincsét 
feszült figyelemmel szívta magába a hallgatóság, és a felvetett kérdé
sek is bizonyították az élénk érdeklődést. - A novemberi összejövetelt 
Fodor Győrgy gk. parókus, teológiai tanár és felesége, Sárkőzi Júlia 
arab nyelvtan ár »Biblia és Korán a Közel-Keleten« című, vetített ké
pes, személyes élményekkel alátámasztott előadása tette érdekfeszítő
vé. A jelenvoltak megérthettek valamit az iszlám lelkületéből, a Biblia 
és a Korán küzdelmeiből a világ sok országában, az arabok mindenna
pi életéből, sőt a politika és vallás összefonódásaiból is. 

A kővetkező Jeromos esték előadói : Jaryuár ll-én Tarjányi Béla, az új
szövetségi szentírástudomány tanára (0- és újszövetségi próféták), 
február 8-án Raj Tamás főrabbi (A Tízparancsolat zsidó szemmel). 
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WY/Hm'Y//;;W/hx~.w///P'/////////#/////~r/'(/////////////A$"///a'7///////////,xr//./)'/////'.(/#/////////#///////////////d/)'; :r~ 

i. ~ 
~ ~ ~ »llIusztráció Jézus csodáihoz« témában rajzpályázatot hirdet a ~ 
~ Szent Jeromos Bibliatársul~t Győregyházmegyei Alközpont ja és a ~ 
~ Mosonmagyaróvári Piarista AHalános Iskola és Gimnázium. A pályá- ~ 
~ zat technikája szabadon választható (festés, ceruzarajz, zsírkréta, ~ 
i pasztell, monotypia, linómetszet, stb.) A képek mérete A2-nél ne le- ~ 
~ gyen nagyobb, az alkotásokat paszpartu-ra (paspartous-ra) kérjük el- ~ 
t készíteni. Beadási határidő : 1995. május 1. A beküldött alkotásokat ~ 
~ májusban mutatjuk be. ~ 
f , I 
~ Három kategóriában 3-3 helyezettet dljazunk. (I. alsós 6-10 év; II. ~ 
~ felsős 10-14 év; III. középiskolások 14-18 év.) A pályázók egy hetes ~ 
l (szaktanár vezette) nyári alkotótábor keretében tovább szépítik a han- ~ 
~ ság ligeti Iskolakápolnát. A pályamunkák hátoldalán kérjük feHúntetni a ~ 
~ készítő nevét, korcsoport ját, iskoláját és isko~ája címét. Az alkotásokat ~ 
i az alábbi címre kérjük elküldeni: Piarista Alt. Isk. és Gimnnázium, ~ 
~ 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 4. (Pályi Gábor Sch.P. igazgató atya) ~ 
~ ~ 
~z.'w-#.w.,qZ'.,y$$qW~;w.,y//.0?7_.,yffi.mvAWMYAW//A?A$j7##",,//@=-.,y.,y.,y.,y$/W/,y##Amj7ó11WA7AW~~ 

Kecskeméten a helyi Jeromos-csoport tagjai júniusi összejövetelü
kön a Dei Verbum zsinati tanítás fő elvei ről és néhány érdekes régé
szeti felfedezésről hallhattak ismertetést, szeptemberben pedig a 
Szentföld 10 évezredes történetének - főleg az üdvtörténet nagy ese
ményeinek - emlékeiből kaptak ízelítőt egy vetítettképes élmény-be
számoló révén. (Az előadó mindkét alkalommal Székely István volt.) 

Vácott a régóta múködő csoport szeptemberben a Dei Verbum 
konstitúciót igyekezett alaposan megismerni előadás és megbeszélés 
keretében. - Nem sokkal később tartotta alakuló összejövetelét a város 
második Jeromos-csoportja (a Jézus Szíve plébánia közösségéből). 

Júliusban a Győri Egyházmegye ifjúsági rajzpályázatának győzte
sei HanságIigeten táboroztak. Az egyhetes idő lelkigyakorlat és alk~ 
tótábor is volt; a résztvevő fiatalok szaktanár irányításával megfes
tették a helybeli iskolakápolna triptichonját (Gábriel és Mihály főan
gyal képe közt a középen Jézus születése), valamint az ablakok moza
ikját. - A pályázatot az idén is meghirdetik, ld. fent. 

A gy6ri egyházmegyei tagság els6 6szi összejövetelét a Székesegyház fel
szentelési évfordulójának ünnepén tartotta, így - a társulati esem é-
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nyek megbeszélése után - Wolf Pál Péter plébános, egyházmegyei ko
ordinátor a Szentírásnak a templomra vonatkozó szövegrészeit idézte 
fel, majd a Székesegyházban közösen imádkozták az ünnepi vesperást. 
- Az egyházmegyei központ a Szentírás Vasárnapján Sopronban ren
dezett ünnepi bemutatkozást. Ez a tavaszi versenyen helyezést elért 
bibliai gyermekrajzok kiállításával kezdődött, a Szent István Katolikus 
Ált. Iskolában. A megnyitó beszédben Wolf Pál Péter atya további 
munkára buzdította a fiatal művészeket, akik között már ott lehetnek a 
jövő templomfestői is. (A kiállítást a következő héten is sokan látogat
ták.) Az ünnepség a Szent Orsolya iskola dísztermében folytatódott; itt 
a Szent István iskola tanulói színielőadásban elevenítették meg Tóbiás 
történetét, majd a diákok bibliai vetélkedőn bizonyították szentírási is
mereteiket. Ezek után a Szent Domonkos templom hittantermében fo
gadták szeretettel a Szentírás ügye iránt érdeklődők közösségét. Bánó 
Georgina váci munkatársunk, Bibliaközpontunk képviseletében szólt a 
Szentírásról, amelyben Isten párbeszédre hív mindnyájunkat; hangsú
lyozta, hogy nem elég csak a Biblia szavait érteni, tanítását meg is kell 
valósítanunk. Wolf Pál Péter atya a bibliaapostolság ügyéről és Társu
latunk ezt segítő tevékenységéről beszélt, buzdítva a Szentírás min
dennapi olvasására, a konkréten felsorolt apostoli feladatokra. A 
szentírásvasárnapi ünneplés koncelebrációs szentmisével zárult. 

A Győri Egyházmegye Jeromos-csoportjainak összejövetelei: 

minden hó 1. keddjén 19 órakor: Jánossomorja, Szabadság u.30. 
minden hó 2. keddjén 19 órakor: Győr, Káptalandomb 7. 
minden hó 3. keddjén 19 órakor: Sopron, Mátyás király u.2. 
minden hó 4. keddjén 19 órakor: Magyaróvár, Fő u.4. 
minden szombaton 18.30-kor: Sopron, Gesztenyés uA. 

Tagságunk egy kis csoportja a jövő évben is minden második héten 
[az év páratlan péntekein du . 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, 
hogy Isten áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden 
egyes társulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, 
gondjait. 
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PÁLYÁZAT 
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Isten Szava 

40Ft Eves hozz8.j8.rulas: 160 Ft ( + postakoltseg) 

Kazinczy Ferenc: 

Gyermekeink es a Biblia 

Gyermek semmi jobbon nem kezdheti a' tanulast mint a' 
Bibliai Torteneteken, 's elebb meg, mint iskolakba kii:ldetnek. 
A' leleknek als6bb es felsobb tehetsegeit egyetemben szii:kseg 
ugyan munkaba vennii:nk, nem kii:ZOnvalasztva egymast6l; de 

gyengekoru. gyermeknel inkabb az erzo, kepzelO, emlekezo 
tehetsegeket: eszt es ertelmet a' mar serdftlo ifjunal. 

A I hiv es ertelmes any a valassza ki az ally tarteneteket, 
mellyek keble' kisdedet mulattathatjak, 's beszelje neki azo
kat nem a' konyv' hanem a' maga szavaival, 's az, altteve az 
emberiseg' gyermeki koraba, sajat vilagaban fogja lelni rna-

gat, 's gyonyorkodve hallja, hogy Is ten mint ereszkedek az el
sa emberekhez;- ezek a 'vallasos erzesek neki is erzesive 

valnak, 's kepet kap Istenrol, a' mit ekkor meg a' hideg es gyer-
meknek sovany Catechismusi tanitasokt6l nem vehetne. 

Vegyii:k ezekhez, a' mi paedagogiai tekintetekben epen nem 
keves, sot a' mi igen sok, hogy a' gyermek igy megszokik az 
elebe tett targyra fii:ggeszteni figyelmet, 's izlest kap ismere-

teket gyii:jteni; vegyii:k, hogy ezek a' regelesek, mellyekkel, 
a' minto hiszi, anyja vagy Tanit6ja otet csak mulattatni 

akarja, eszrevehetetlenul ugyan, de annal nagyobb sikerrel, 
szivebe csepegtetik a' nagynak es j6nak, a' szentnek es szep

nek me leg tiszteleset, a' rossznak es rntnak borzad6 utalasat, 
's valljuk meg, hogy alkalmasb szer' kisdedeink' legelso 

tanitasara e' Torteneteknel nines. 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Biblikus apostolkodás 

A biblikus apostolkodás (vagy - a latin nyelvek szóhasznála
tában - biblikus pasztoráció) kell, Jwgy közvetítse Isten olvasott 
szavának az ízét, hogy táplálja a hívők s így az Egyház hitét, nö
velje az EgtJház küldetéstudatát és tanítson meg felismernünk 
világunkban Isten jeleit ... 

Bibliaolvasásunk nem lehet független attól, amit ma átélün k. 
Azt mondhatjuk, hogy a bibliai írók tanúságtételét befogadva 
tudjuk azt a saját tanúságtmk mellé állítani, s ebből a szembeállí
tásból fényesség gyullad mai életünk számára. Isten ma is szól 
hozzánk, és a Biblia különleges eszköz arra, hogy észrevétesse ve
lünk ezt a mai időnkhöz intézett szót. Megállapíthatjuk, Jwgy a 
biblikus pasztoráció nem csupán bibliakörök szervezéséből áll. 
Lényege annak a szónak a keresése, amit Isten folyamatosan 
üzen nekünk, s amit a Biblia hittel való olvasásával feltárhatunk. 
Ezt nem lehet rögtönözni: a biblikus pasztoráció célja, Jwgy a hí
veket segítse ebben a keresésben ... 

Nincs "önmagában való" bibliaolvasás, amely figyelmen kí
vül hagyhatná az emberek életkörülményeit. Últinamerika nyo
mornegtJedeinek lakói nem képesek úgtJ olvasni aBibliát, hogtJ 
saját szegénységükről és nyomorukról megfeledkezzenek. Szaba
dulásuk reményéből kiindulva tudják megérteni a Biblia szabadí
tó üzenetét. Az élet tehát szorosan kapcsolt részévé válik a 
bibliaolvasásnak. Nem hajlunk-e Európa "öreg" országaiban túl
ságosan is arra, hoóry ezt a szempontot elfelejtsük és aBibliából 
csupán "régi" vagtJ "lelki" olvasmányt csináljunk, amely nem 
kapcsolódik szorosan mai életünkhöz? 

A. Ablondi livornói püspök, 
a Katolikus Bibliaszövetség elnöke 
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2 

Húsvét 

Búnbeeséskor az ember Istent 
Magától egészen afelhőkig lökte, 
S mikor látta, hogy 
Ott jó messze,jent van, 
A szívét elzárta előle. 
Elindult a maga útján, 
A maga kedve szerint. 
Istennek pedig 
Fejét lehorgasztva azt mondta: 
Kimondhatatlanul hatalmas vagy, 
Megnevezhetetlenülfenséges vagy, 
Halálnak halálával lakol, 
Aki megérint téged. 

Oltárt épített Istennek, 
Áldozatot mutatott be neki, 
És szívét gondosan 
Zárva tartotta előle. 

Aztán megjelent egy férji 
És beszélni kezdett. 
Ő kimondta aKimondhatatlant, 
Ő megnevezte a Megnevezhetetlent, 
Ő megérintette a Megközelíthetetlent, 
Mégsem halt meg, mégis él! 
Lakoljon halálnak halálával, 
Majd mi megöljük, mert 
Kimondta, megnevezte, megérintette, 
A szívét kinyitotta, 
Ajátékot elrontotta, 
Lakoljon halálnak halálával! 



Megölték, de azt is elrontotta, 
Mert a szabályt megszegve 
Harmadnaprajeltámadt. 

Azóta Isten magajár köztünk 
És a szíveket nyitogatja, 
De mi nem akarjuk 
Kinyitni az ajtót. 
Magunkat keressük, 
Magunkat akarjuk, 
Hát megöljük őt újra, 
Keresztre jeszítjük. 

De hiába minden, 
Mert őjeltámad, 
A szeretet kiolthatatlan 
Tüze lobog közöttünk, 
Tárjuk ki hát végre 
Neki a szívünket. 

Hawa 

A Győztes 

Csendes percek 

Hiszünk feltámadásában! Valóban? Akkor higgyük azt, amit ez 
mag.ába f?gla~.: 

O az Elő . O a bűn és a halál legyőzője . Nem azért ment a menny
be, hogy kilépjen a világtörténelemből, mintha soha sem lett volna 
benne. A mennybe azután ment fel , hogy leszállt a bűn, a halál és az 
elveszett világ legalsó mélységébe, és élve kijött ebből a mindent el
nyelő örvényből. Sőt éppen ott, a végső elvesztettségben, ahonnan 
minden bűn fakad, és az összes könnypatak ered, minden gyűlölet 
és önzés forráshelyén lett Győztes. Nem úgy győzött, hogy eltaszí
totta magától ezt a világot és kiszabadult belőle, hanem úgy, hogy 
önmagáról megfeledkezve beléje hatolt, a legközepéig, amely egész 
végzeté!,ek forrása, s ezt elfoglalta és, mindörökre magábaolvasztot
ta . Igy O már átvá!.toztatta a világot. U gy győzte le, hogy átváItoztat
ta. Ugy, hogy O lett a Világ Szíve, végleges megvalósulása, 
legtitkosabb és legbensőbb ereje. Ezért feltámadásával nem távozott 
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el tőlünk. Igazából csak ezzel jött közénk, hogy mindennap velünk 
maradjon. Alakját többé nem látjuk. Rövid felvillanásként csak azt 
akarta megmutatni nekünk, hogy most örökre velünk van. Nem itt 
és most "fizikai testben", hanem a Lélekben, vagyis mindenütt és a 
világ végéig. Köztünk van isteni lelkével, aki a világ titkos Lelkévé 
lett, Krisztus halála és feltámadása óta elválaszthatatlanul hozzáköt
ve, azt soha többé el nem hagyva, mert Ö elválhatatlanul hozzákötő
dött a világnak ahhoz a darabjához, amelyet mi Krisztus 
megdicsőült emberségének nevezünk, amely a halál és a feltámadás 
révén "nyitottá" vált az egész világ felé. 

Karl Rahner 

Mit mond a keresztről szóló beszéd, amelyet Szent Márk említ 
evangéliumában (8,27-33), és amelyet jézus olyan fontosnak tart, 
hogy a legcsekélyebb mértékben sem engedi enyhíteni, még az any
nyira szeretett Péter kedvéért sem, hogy neki szívességet tegyen? 

Ez a beszéd a mi jólétünkről, örömünkről szól. jézus a javunkat 
akarja, és Isten mindent megtesz, hogy boldogok legyünk. A kereszt
ről mondott beszédet tehát nem úgy kell felfognunk, hogy az egy
szerűen a kivégzést, a lemondást, a sikertelensége t, mint olyant, a 
vereséget, a csődöt, mint a veszteség misztikáját akarja előtérbe állí
tan i, hanem hogy Isten irántunk való szeretetéből indul ki, abból a 
tényből, hogy Isten az élet útját szánja nekünk és javaival el akar töl
teni bennünket. Az élet útját azonban a halál úlja veszélyezteti, a 
bűn úlja, a testvérgyilkos Káiné, a bábeli torony építőié, az az út, 
amely elválasztja az embert Istentől és embertársaitól. A halál úlja a 
társadalom szétrombolásához vezet, az ember kollektív versengésé
hez és pusztulásához, amint azt számunkra a Teremtés könyvének 
első fejezetei bemutatják. 

Az élet útja, jézus úlja, ellentétben áll a bűn, az éhínség, az igaz
ságtalanság, a társadalmi és politikai halál pusztító út jaival. Ez az út 
a hit, a megtérés, a kereszt úljává lesz. Behunyt szemmel átadjuk ma
gunkat jézusnak, és rábízzuk magunkat üdvözítő tervére. Hisszük, 
hogy azért halt meg, mert az embert a végsőkig szereti, és mert Isten 
irántunk való üdvözítő szeretete megrendíthetetlen. jézusra bízzuk 
magunkat, aki azt akarja, hogya közelében legyünk, aki képessé tesz 
bennünket, hogy vele járjuk az utat, és egy kissé részt ad nekünk ke
reszt jéből, amely valójában az életre vezető út. Carlo Maria Martini 
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Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 

(Foly tat juk a dokl/mentl/m swvegének kOzlését Székely István fordltásában.) 

I. A magyarázat során alkalmazott módszerek 
és megközelítési irányok 

AJ Történeti-kritikai módszer 
A történeti-kritikai módszer feltétlenül szükséges akkor, 

amikor régi szövegek jelentését tudományosan kutatj uk. Mi
vel a Szentírás - mint "Isten szava emberi nyelven" - összes 
részletében és forrásaiban emberi szerzők írása, azért igazi 
megértése nem csak megengedi, hanem egyenesen megköve
teli ennek a módszernek alkalmazását. 

l) A módszer történetéről 
A módszer mai állapotának helyes értékeléséhez röviden 

át kell tekintenünk történetét. Az értelmezés e fajtájának bi
zonyos elemei igen régiek. Ezeket az ókorban a klasszikus 
irodalom görög magyarázói alkalmazták, majd később, az 
egyházatyák korában például Origenész, Szt. Jeromos és 
Szt. Ágoston. Náluk még alig beszélhetünk kidolgozott mód
szerről. Annak korszerü formái később fejlődtek ki, főként a 
reneszánsz humanistái s azoknak aJorrásokhoz való vissza
térése (recursus ad fontesl óta. Az Újszövetség szövegkritiká
ja azonban tudományként csak 1800 táj ától alakult ki, 
miu tán szakítottak a készenkapott szöveg (textus receptus) 
fogalmával; ugyanakkor az irodalmi kritika már a 17. szá
zadban létezett. Ebben úttörő munkát végzett Richard Si
mon, amikor a Pentateuchusban található kettőzésekre, 
tartalmi eltérésekre és stílusbeli különbségekre irányította a 
figyelmet; megállapításai ellene mondanak annak az elkép
zelésnek, hogy a münek egyetlen szerzője van Mózes szemé-
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lyében. A 18. században Jean 
Astone még megelégedett az
zal a magyarázattal, hogy 
Mózes egyszerúen több for
rást (főkén t két fő forrásm ú
vet) használt a Terem tés 
könyvének megírásához. A 
kritika azonban a későbbiek
ben egyre határozottabban vi
tatta. hogy maga Mózes a 
Pentateuchus szerzője. Az 
irodalmi kritika sokáig csak 
arra törekedett. hogy a szöve
gekben szétválassza egymás
tól a különböző forrásokat 
(dokumentumokat). így az
után a 19. században kiala
kult a "dokumentumok" el
mélete. amely igyekszik figye
lembe venni a Pentateuchus 
szerkesztését. Eszerint négy. részben párhuzamos tartalmú. 
különböző korból származó dokumentumot olvasztottak ösz
sze: a Jahvistát (J). az Elohistát (E). a Deuteronomistát(D) és 
a Papi Kódexet (P). Ezt a legutóbbit vette alapul a szerkesztő 
a mú végső összeállításakor. Hasonló módon a "két forrás" 
elméletére hivatkozva igyekeztek megmagyarázni a három 
szinoptikus evangélium megegyezéseit és eltéréseit; a feltéte
lezés szerint Máté és Lukács evangéliuma két fő forrás fel
használásával született: egyrészt Márk evangéliumából, 
másrészt Jézus mondásainak gyűjteményéből (Q [Quelle)) . A 
tudományos egzegézisben mindkét elméletet lényegében még 
ma is fenntartják. bár vitatják is. 

Az irodalmi kritika. amikor a Biblia szövegeinek keletke
zési időrendjét akarta meghatározni. arra szorítkozott. hogy 
a különböző források szerint szétválassza és feldarabolja a 
szövegeket. Nem fordított elég figyelmet a szentírási szöveg 
végső alakjára. Az üzenet. amit a szöveg ebben a mai formá-
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jában kifejez, nem volt fontos a számára (kevéssé figyelt a 
szerkesztők művére). Ennek alapján a történeti-kritikai 
módszer bomlasztónak és romboló hatásúnak tűnhetett, an
nál inkább, mivel egyes egzegéták - az akkori felfogásban 
művelt vallástörténet vagy fllozófiai nézetek befolyása alatt
negatív véleményt nyilvánítottak a Bibliáról. 

A módszert Hermann Gunkel mentette ki a szűken értel
mezett irodalmi kritika gettójából. Bár továbbra is gyűjtemé
nyes műveknek tekintette a Pentateuchus könyveit, mégis 
különös figyelmet szentelt a különböző szakaszok sajátossá
gainak. Arra törekedett, hogy megállapítsa minden egyes 
egység műfaját (pl. ..legenda" vagy "himnusz"), valamint ke
letkezésének élethelyzetét ("Sitz im Leben"; pl. igazságszol
gáltatás, liturgia stb). Az irodalmi műfajoknak ehhez a 
kutatásához kapcsolódik "a formák kritikai kutatása", a 
"formatörténet", amelyet Martin Dibelius és Rudolf Bult
mann alkalmazott először a szinoptikusok egegézisében. Az 
u tóbbi a formatörténeti vizsgálatot egy olyan bibliai herme
neutikáv;:ll kötötte össze, amelyet Martin Heidegger egzisz
tencialista filozófiája ihletett. Ennek az lett a következménye, 
hogy a formatörténetet sokan komoly fenntartással fogad
ták. Mégis voltaképpen ez a módszer vezetett ahhoz az ered
ményhez, hogy világossá vált, hogyan jött létre az újszö
vetségi hagyománya keresztény közösségben és miként 
nyerte el formáját az ősegyháztól; hogy az hogyan jutott el 
Jézus saját igehirdetésétől a Jézusról mint Krisztusról szóló 
igehirdetésig. A formatörténethez társult a szerkesztéstörté
net, azaz a szerkesztés kritikai vizsgálata. Ez igyekezett ki
emelni minden evangélista saját hozzáadását és azt a teo
lógiai célt, amelyet szerkesztői munkájában követett. E leg
utóbbi módszer alkalmazásával teljesebbé vált a történeti
kritikai módszer különböző fázisainak sora: a szövegkritikát 
követi az irodalmi kritika, amely részekre vágja aszöveget 
(forráskutatás), majd a formák kritikai kutatása, végül pedig 
a szerkesztés elemzése, amely a szöveg egészére figyel. így 
érthetőbbé válik a Biblia szerzőinek és szerkesztőinek szán
déka, s ezáltal az az üzenet is, amelyet az első befogadókkal 
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közölni akartak. Ennek révén a történeti-kritikai módszer ki
emelkedő szerepet kapott. 

2. / Alapelvek 
A történeti-kritikai módszer klasszikus formájában az 

alábbi alapelveket követi: 
Történeti módszerről van szó; nem csak azért, mert régi 

szövegekkel dolgozik - esetünkben a Biblia szövegeivel - és 
azok történelmi jelentőségét kutatja, hanem azért is, sőt fő
leg azért, mert tisztázni akarja a bibliai szövegek keletkezé
sének történeti folyamatát. Ez a diakron (több időszakot 
átfogó) folyamat gyakran bonyolult és sokáig tart. A szövegek 
- létrejöttük különböző fázisaiban - a hallgatók vagy olvasók 
különféle csoportjaihoz szóltak, más-más helyen, korban és 
helyzetben. 

A módszer kritikai, mivel teljes egészében (a szövegkriti
kától a kritikai szerkesztés-kutatásig) tudományos, a lehető
ság szerint objektív kritériumok szerint jár el, hogy így 
lehetővé tegye a modern olvasó számára azoknak a bibliai 
szövegeknek tartalmi megközelítését, amelyek értelmét gyak
ran nehéz megragadni. 

Elemző módszerként annak rendje és módja szerint 
ugyanúgy ,kutatja a Biblia szövegét, mint minden más ókori 
szövege t. Ugy kutatja, mint az emberi nyelv termékét. Ezál
tal azonban az isteni kinyilatkoztatás tartalmának jobb meg
értésére segíti az egzegétát, főleg a kritikai szerkesztéstörté 
net révén. 

3. / A módszer leírása 
A történeti-kritikai módszer mai fejlettségében a követke 

ző lépéseke t foglalja magába: 
A tudományos kutató munka első fázisa a szövegkritika, 

ami már hosszú ideje gyakorlattá vált. Azáltal, hogy alapul 
veszi a legrégebbi és legjobb kéziratok bizonyító erejét, vala
mint a papíruszok ismeretét, a régi fordításokat és a patrisz
tikát, próbál összeállítani - bizonyos szabályok szerint - egy 
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olyan Biblia-szöveget, amely a lehető legjobban megközelíti 
az eredetit. 

A szöveget ez után nyelvi (morfológiai és szintaktikai)l és 
jelentésbeli (szemantikai) elemzésnek vetik alá, felhasználva 
a történeti-filológiai kutatások eredményeit. Ezt követően az 
irodalmi kritika azon fáradozik, hogy meghatározza a kisebb 
vagy nagyobb szövegegységek elejét és végét, s ellenőrizze a 
szöveg belső összetartozását. Bizonyos szövegek összetett 
jellege felismerhető a kettőzésekből, az összeegyeztethetetlen 
ellentétekből és más jelekből; ezeket ilyenkor kis egységekre 
bontják, hogy kiderítsék különböző forrásokhoz való tartozá
suk lehetőségét. A "múfajkritika" igyekszik megállapítani az 
irodalmi múfajokat, azok keletkezési körülményeit, sajátsá
gait és fejlődését. A hagyománykritika elhelyezi a szövegeket 
a hagyomány-áramlatokban, amelyek történelmi fejlődését 
pontosabban is meg akarja ismerni. Végül a szerkesztéskri
tika azokat a változásokat vizsgálja, amelyeken a szövegek a 
végső alakítás során átmentek; elemzi a végleges szöveget, 
különbs~get téve a szövegek között mindenkori irányultsá
guk szerint. Míg az előző lépések a szöveget keletkezésében, 
annak időbeli rétegeit áttekintve (diakron perspektívában) 
magyarázták, addig ez az utolsó lépés az eredményt tartja 
szeme előtt (szinkron vizsgálat): magát a szöveget fejtegeti, 
felhasználva különböző elemeinek egymásközti kölcsönös 
vonatkozásait, s azt annak az üzenetnek a szempontjából 
szemléli, amit a szerző kortársaival közölni akar. Igy figye
lembe vehető a szöveg pragmatikus szerepe (gyakorlati célja) 
is. 

Ha a vizsgált szövegek valamely történelmi irodalmi mú
fajhoz tartoznak vagy történelmi eseményekkel vannak kap
csolatban , akkor az irodalmi kritikát történelmi kritika 
egészíti ki , hogy megállapítsák a szöveg mai értelemben vett 
történelm i jelen tőségét. 

Így derül fény a bibliai kinyilatkoztatás konkré t fejlődésé
nek különböző lépéseire. 

AlaktanI és mon dattanl , A ford . 
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4. / Értékelés 
Milyen értékkel bír a történelmi-kritikai módszer. főként 

a jelenlegi fejlettségi állapotában? 
Ha ezt a módszert tárgyilagosan alkalmazzák. akkor 

semmilyen előfeltevést (apriori-t) nem tartalmaz. Ha az alkal
mazás mégis ilyen előfeltevések alapján történik. akkor ez 
nem a módszerből ered. hanem értelmezési rangsorolásból, 
hermeneutikai opciókból, amelyek irányítják a magyarázatot 
és tendenciózusak lehetnek. 

A módszer kezdetben a forráskritika és a vallástörténet 
felé irányult; később azonban kiderült, hogy új utat nyitott 
meg a Bibliához. amikor kim u tatta. hogy az olyan írások 
gyűjteménye. amelyek többnyire. főleg az Ószövetség eseté
ben. nem egyetlen szerzőtől származnak. hanem hosszú elő
életük van. Ez pedig kibogozhatatlanul összefonódott Izrael 
vagy az ősegyház történetével. Korábban a zsidó és a keresz
tény bibliamagyarázat önmaga számára is kevésbé tisztázta 
azokat a konkrét történelmi adottságokat. amelyek között Is
ten szava gyökeret vert. Ismeretük sommás és homályos 
volt. A hagyományos egzegézisnek egy olyan tudományos 
módszerrel való szembekerülése. amely kezdetben tudatosan 
eltekintett a hittől, sőt néha ellenkezett vele. biztosan fájdal
mas folyamat volt. Később azonban üdvösnek bizonyult: mi
után a módszer véglegesen megszabadult hozzátapadt 
előítéleteitől, a Szentírás igazságának pontosabb megértésé
re vezetett (ld. Dei Verbum, 12). A Divino Alfiante Spiritu sze
rint a Szentírás irodalmi értelmének kutatása az egzegézis 
lényeges feladatát képezi. E feladat betöltéséhez szükséges, 
hogy meghatározzák a szövegek irodalmi műfaját (ld. Enchi
ridion Biblicum, 560). Ehhez nélkülözhetetlen a történeti
kritikai módszer segítsége. 

Igaz, hogy a történeti-kritikai módszer alkalmazásának 
határai is vannak, mivel arra korlátozódik, hogy a bibliai 
szöveg értelmét keletkezésének történelmi adottságai között 
vizsgálja, és nem érdeklődik olyan további értelmezési lehe
tőségek iránt, amelyek a bibliai kinyilatkoztatás és egyház-

10 



történet későbbi korszakai 
számára nyíltak meg. A mód
szer mégis Igen értékesen já
rult hozzá az egzegézis és a 
biblikús teológia munkájához. 

Már régen elálltak a mód
szernek valamilyen filozófiai 
rendszerrel való összevegyíté
sétől. Legújabban egy egzegé

Dokumentum 

tikai irányzat el térítette a módszert a szöveg formájának 
hangsúlyozásával (a tartalom vizsgálatának rovására). De ezt 
korrigálta egy finomított szemantika (a szavak, a mondatok, 
a szöveg jelentésének tudományos vizsgálata) és a szövegek 
pragmatikus vonatkozásának ku tatása. 

Ami a szövegek szinkron elemzésének a módszerhez való 
hozzákapcsolását illeti , el kell ismernünk, hogy jogos vállal
kozásról van szó. Hiszen a szöveg a végső formájában és 
nem valamilyen korábbi változatában fejezi ki Isten szavát. 
Mégis változatlanul szükség van az időbeli kialakulás felderí
tésére (a diakron rekonstrukcióra), hogy érzékeljük a Szent
írásban rejlő történelmi dinamizmust és feltárjuk sokszínű 
gazdagságát: így például a Szövetség Könyve (Kiv 21-23) az 
izraelita közösség más politikai, szociális és vallási helyzetét 
tükrözi, mint a többi törvénygyűjtemények a Második Tör
vénykönyvben (MTörv 12-26) és a Leviták könyvében (a 
Szentség Törvénye, Lev 17-26). A régi történeti-kritikai egze
gézisnek felróhatnánk történészi irányulását, de ugyanúgy 
nem szabad az ellenkező szélsőség hibájába esnünk, vagyis 
egy kizárólag szinkron egzegézist követnünk, amely nem 
vesz tudomást a történelemről. 

Így a történe ti-kritikai módszer célja, hogy túlnyomórészt 
diakron módon azt az értelmet hangsúlyozza, amelyet a 
szerzők és a szerkesztő k kl akartak fejezni. Ilymódon más 
módszerekkel és megközelítési irányokkal együtt megnyitja 
az utat a modern olvasó számára a bibliai szövegeknek - mai 
alakjukban való - megértéséhez. (Folytatjuk) 

II 
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Írásmagyarázat 

Thorday Attila 

Biblikus elmélkedések 

l. Az útrakelés 

Ajálllott olvasmányok: Ter 11-12; 22; 28; R6m 4; Gal 3; Zsid 11 

Az Úr így szólt Ábrámhoz: "Vonulj ki földedröl, rokonságod 
köréböl és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok 
neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem ne
vedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik álda
nak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. 
Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége." Ábrám tehát 
elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki... (Ter 12, 1-4a) 

A fenti egyszerű szavak a Biblia első könyvében fordulópon
tot jelentenek. Egy napon egy embernek olyan találkozásban 
van része, amely átalakítja hátralévő napjait és az emberiség 
történetét. Az Isten, aki Ábrahámhoz szól, nem kötődik kizáró
lagosan egyetlen helyhez sem. Ezért lehetnek olyan tervei vá
lasztottjával , amelyek túlmutatnak a jelen körülményeken. Ez a 
Zarándok-Isten belép Ábrahám életébe: meghívja, hogy keljen 
útra. 

Mindezt nem paranccsal éri el, hanem olyan ígéret útján, 
amely az egész világot felölelő dimenzióval bír . 

Ábrahám meghívása rögtön a bábeli torony történetét követi 
(11,1-91, amely mintáját nyújtja az emberi gőgnek és önteltség
nek. Ez az a viselkedés, ami az emberi nem megosztottságához 
és szétszóratásához vezet. Ábrahám atyjának vándorlása így te
hát része annak a szétszórtságnak és céltalan bolyongásnak, 
amely alapjaiban különbözik attól, amire Ábrahám meghívást 
kap. Isten arra hívja Ábrahámot, hogy elinduljon egy új fóld 
felé, hogy aztán áldást nyerjen, és ígéretet kap arra, hogy min
dig vele marad. Az új kezdetet éppen az az átmenet jelzi. amit a 
szétszóratoltságból a valami felé való elindulás jelent: valami-
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Írásmagyarázat 

nek elhagyása által elindul egy határozott cél felé, hogy az Isten 
elutasítását követő átkot áldás váltsa fel. Isten sohasem nyug
szik bele abba a ténybe, hogy teremtménye tehetetlenül bukdá
csol. A világba lép, hogy kijelölje az ösvényt, kóborló és 
céljavesztett lábaink előtt. 

A fejezet vége már úgy mutatja Ábrahámot, mint aki telje
sen az Urra hagyatkozik; teljes valójával az isteni ígéretben mer 
gyökeret verni, bizalmát abba veti, aki egyedül képes őt betölte
ni (vö. Róm 4,20-21). A MáSikra való tökéletes ráhagyatkozás 
egzisztenciális tette egyfajta előzetes meghatározása annak a 
szónak, amit azu tán a Biblia "hit" szóval jelöl. Hinni, vagy más 
szavakkal "Istennel Járni" (Ter 5,24; 6,9; 48,15) . 

Nyomát sem látjuk itt a "hit" és "tevékenység" afféle szem
beállításának, ami a nyugati kereszténységet oly alaposan pró
bára tette. Ábrahám hite bizonyosan egy olyan, mindent átfogó 
bizalmi magatartás lehetett, amely életének minden konkrét lé
pésében jelen tkezett. 

Ábrahám története megtanít arra, hogy a hitből fakadó élet 
jelentőségét ne azokban a pillanatokban értékeljük, amelyekben 
éljük. Amint az emberi lé tezés válasznak tekinthető arra a hí
vásra, ami Istentől ered, úgy ez szükségképpen mozgásban van, 
sőt egy lépéssel előbbre tart önmagánál. Ezért el kell tudnunk 
fogadni azt a tényt, hogy a jelen pillanat megértése csak ké
sőbb, sokszor csak sokkal később lesz lehetséges. Mindent 
azonnal tudni akarni azt jelenti, hogy a bizalom nélkül a pusz
tán emberi számítások világában maradunk. 

Elmélkedési pon tok: 
- Ábrahám élete össze jogi alja, hogy mit jelent a hit emberé

nek lenni (vö. Gal 3,6-9). 

- Mit üzen nekem, személy szerint, a Teremtés könyve 
12, l-4a szakasza? 

- Isten nekem szóló ígérete mikéntjejti ki hatását életemben? 

- Mit jelent számomra ajölhívás: "Hagyd el... "? 

- Hogyan élem meg zarándok életem az "úton"? Honnan merí-
tek erőt ehhez? 
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2. A sivatag útja 

Ajánlott olvasmállyok: Kiv 2,23; 3,20; 12,1-17; 17; 19-20; 32,1-14; 
MTlJro6. 

Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt ide
genként; kevesen követték, mégis nagy, erős és nemes néppé 
vált. Amikor aztán az egyiptomiak rosszul bántak velünk, sa
nyargattak és kemény szolgaságba vetettek minket, akkor az 
Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk, s az Úr meghallgatta kö
nyörgésünket, meglátta nyomorúságunkat, elnyomatásunkat 
és szorongatottságunkat. Az Úr erős kézzel és kinyújtott karral 
kivezetett Egyiptomból, nagy rémületet támasztva, jelek és 
csodák kíséretében. Erre a földre hozott és nekünk adta ezt a 
tejjel-mézzel folyó orszá~ot. Itt hozom annak a földnek első 
termését, amelyet te, az Ur, nekem adtál. (MTörv 26,5-10) 

Azzal, hogy az izraeliták elindulnak Egyiptomból, helyzetük 
nem oldódik meg mindenestől. A szolgaság földje és az ígéret 
földje között a sivatag kötelező útja húzódik. A biblikus hitnek 
ez olyan eleme. amivel a pátriárkák történeteiben még nem ta
lálkoztunk. Ábrahám nem ismerte a sivatagon átvonulás sajá
tos tapasztalatát. amely azóta minden Isten nyomdokait követő 
hívő ember tapasztalata. 

Mindenekelőtt látnunk kell . hogy a sivatag az átmenet föld
je. Sosem jelenthet célt önmagában; Hogyan is lelhetné örömét 
Isten azok szenvedésében . akiket megszabadított? Ellenkezőleg, 
amint az Írásból megtudjuk. Isten azért választotta ezt az utat 
népe számára, mert meglepő módon eközben tudja legkönnyeb
ben és legközvetlenebbül föltárni önmagát. 

A sivatag választása így Isten szeretetének jele. Az átvonulás 
földje pedig az a hely lesz. ami a legjobban kifejezi az ú ton levő 
ember mibenlétét. A sivatag - éppen zordsága miatt - az emberi 
törékenység tapasztalatát kínálja. 

A választott nép számára a sivatag a szolidaritás iskoláját is 
jelenti. Egyiptomi szenvedése és sivatagi tapasztalata óta Izrael 
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népe nagyobb megértést tanúsít a társadalom minden áldozata 
iránt, ami törvénykezésében is visszatükröződik. Ettől fogva az 
idegent is védelem illeti: ,A veletek lakó idegen olyan legyen szá
motokra, mint a közületek való, és szeresd úgy, mint saját ma
gadat, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptom földjén" (Lev 
19,34). 

A törékenység tudatára való rádöbbenés teszi lehetővé a si
vatag biblikus értelemben való megélését: A sivatag különös
képpen is a megpróbáltatás helye. A Biblia számára a megpró
báltatás alapvetően olyan esemény, amely fóltárja, hogy mi hú
zódik meg az emberi szív legmélyén . Akadályok közepette, azok 
legyőzése érdekében cselekedni kell, így mindaz, ami rejtve volt, 
a felszínre jön és láthatóvá lesz. A Szentírás itt pontosan az Is
tenbe vetett bizalmunkra kérdez rá: Mennyire vagyunk képesek 
Isten útját követni akkor is, ha elveszettnek hisszük magunkat? 
Ha nem mennénk át a megpróbáltatás kohóján, nem tudnánk 
egyértelműen válaszolni a fenti kérdésre, s mindig megmarad
nánk a kételkedés homályában . Ebben az értelemben a meg
próbáltatás éppen az ellentmondás jele által felidézi alapvető 
hivatásunkat: mindent magunk mögött hagyni, hogy az Urhoz 
csatlakozzunk és elinduljunk az ígéret földje felé. Alkalmat kí
nál, hogy ismét kimondjuk Istennek szóló igenünket, annak tel
jes csupaszságában, minden vigasztaló képzelődés nélkül. Érté
sünkre adja - gyakran könnyek és sóhajtozás közepette -, hogy 
továbbra is az ígéretek útján járó zarándokok vagyunk. 

Elmélkedési pontok: 
- A lelki szárazságnak, sivatagnak milyen tapasztalatát él

tem már meg életemfolyamán? 

- Milyen módon volt jelen ez a két dimenzió? 

- A Kiv 17,1-7 elbeszélése a próbatételről hogyan világítja 
meg az én személyes lelki utamat? 

- Mit mondhatnánk e szentírási szakasz fényében Krisztus 
pusztai megkísértéséről (Lk 4, 1-13)? 
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BibUaiskola 

JÉZUS HALÁLA 

'É{ő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

MINT TÖRTÉNELMI ESEMÉNY 

A) Alapgondolat 

9. óra 

Az evangéliumok nem egyszerűen életrajzi vagy történelmi beszámolók Jé
zus szenvedéséről és haláláról, hanem értelmezik is a történteket. Tehát első
sorban nem a puszta tényeket akarják közölni, ahogy azok végbementek, 
hanem az események teológiai értelmezését. A szenvedéstörténetek választ 
akarnak adni arra a kérdésre, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia, hogyan 
halt meg és mit jelent halála az egész emberiség szemponljából. A szenvedés
történetek tehát elsősorban az események értelmét keresik, de emellett figye
lembe veszik a hívő közösség élethelyzetét és lelki nehézségeit is, és úgy 
mondják el az eseményeket, hogy Jézus életpéldája és magatartása követendő 
mintául szolgáljon számukra. Az evangéliumok a szenvedéstörténetet a Hús
vét fényében mondják el, tehát nem csak Jézus halálának értelmét fogalmaz
zák meg, hanem nyomon követhetjük bennük azt a folyamatot is, ahogya 
közösség Jézus halálát Húsvét után, a Húsvét fényében meg~rtette . Fontos 
szerepet kap benne az, ahogy a tanítványok fokozatosan megértették Jézus 
művét. A legfontosabb kérdés az volt számukra, hogy hogyan lehet összhang
ba hozni Jézus életét és halálát: az aki, mint Jézus, Istenből és Istenben él, azt 
Isten nem hagyhatja így el. A Jézus halálával kapcsolatos kérdésekkel együtt 
felvetődtek bennük a Jézus istenségével kapcsolatos kérdések is, és ez termé
szetesen az egész addigi istenképüket is megváltoztatta, átformálta. Maga Jé
zus a nyilvános működés alatt halálának értelméről nem adott neltik nyílt, 
konkrét magyarázato I. Amikor szenvedéséről és haláláról jövendölt a tanívá
nyoknak, csak a bekövetkező eseményeket jelezte nekik előre, de ő maga nem 
értelmezte azokat (Id. Mk 8,31-32; Mk 9,30-32; Mk 10,32-34). Halála értel-
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mének titkát nem fedte fel előttük, mert a benne való hitük még kicsi és gyen
ge volt. "Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek 
hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra" 
(Jn 16,12-13). A megfeszített Messiás problémájára, "aki a zsidóknak bot
rány, a pogányoknak meg oktalanság" (lKor 1,23), a tanítványoknak kellett a 
választ megtalál ni a feltámadás fényében és a Szentlélek erejében. 

B) Szentírási szöveg: 
Szenvedéstörténet 
a 4 evangéliumban: 

Mt 26-27 
Mk 14-15 
Lk 22-23 
Jn 18-19 

Ének a Szenvedő Szol
gáról, Iz 52,13-53,12 

c) Bevezetés 

1. A poütikili és vaUási helyzetJézus korában 
A kereszténység születésének évtizedében Palesztína középpontja, Júdea, 

Szamaria és I dúmea közvetlen római fennhatóság alatt áll. Nagy Heródes fiá
nak, Arkelausznak (Kr.e. 4 - Kr.u. 6) halála óta a terület Szíria tartományhoz 
tartozik, és külön helytartó kormányozza. Amikor Jézus megkezdi múködését, 
már egy éve Pilátus a helytartó. Pilátus erőskéz-politikája és a zsidó· nép ellen
állása folyamatosan újabb és újabb konfliktust robbant ki a megszállók és a le
igázottak között (a római felségjelek bevitele Jeruzsálembe, stb.). 

Jézus közvetlen szülőföldjének, Galileának ebben az időben az ötvenéves, 
ravasz hiú és pompaszerető Heródes Antipász az ura (Kr.e. 4 - Kr.u. 39) . Apja 
neki szánta egész országát és a királyi címet, de csak Galileát és a Jordánon 
túl i Péreát kapta meg a rómaiak kegyéből , valamint a tetrarcha (negyedes fe
jedelem) címet. Politikailag és gazdaságilag egyaránt a rómaiak kegyétől függ, 
és, bár területén nincsenek megszállók, a rómaiak ugyanúgy megkövetelik és 
behajt ják az adót onnan is, mint Júdeából. 

A Genezáreti tótól keletre és északra, mindössze egy magyar megyényi te
rületen, Heródes másik fia, Heródes Fülöp a negyedes fejedelem . 
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2. Júdea vallás; és politikai önkormányzata 

A fogság óta a zsidóság közösségi életének legfőbb irányítója a főpap. Ő je
lenti a vallási és nemzeti egység és azonosság biztosítékát azokban az idők
ben, amikor az ország a perzsák és a görögök fennhatósága alatt áll. A 
makkabeusi háborúk idején még tovább növek a főpapok tekintélye. Nagy He
ródes azután alaposan elbánik a főpapi intézménnyel. Egymás után nevezi ki 
és teszi le vagy fojtat ja meg a főpapokat. Ezt a módszert a rómaiak is átveszik, 
tehát Jézus működése idején a főpapság már nem örökletes, éle~ogytiglani 
tisztség, hanem a rómaiak kegyétől függ, pénzen vásárolják meg. Igy lesz fő
pap Annás (6-15), majd mind az öt fia, végül veje, Kaifás (16-36) . A főpapok 
és papi családok vezetői, mivel hatalmuk és hivataluk a rómaiak kegyétől függ, 
sokkal inkább hajlanak a megalkuvásra politkai és vallási kérdésekben. A zsi
dó politikai irányzatokon belül ők képezik az ún. szadduceus pártot (az elneve
zés Cádoknak, Dávid papjának a nevéből származik). 

A fogságtól kezdve, amikor minden elpusztult, egy biztos pont maradt a zsi
dó nép számára: a Biblia, a Törvény és a próféták írásai. Ez kerül a hit, a figye
lem és a vallási gyakorlat középpontjába. Ettől az időszaktól kezdve fokozato
san kialakul a zsidóság körében egy bibliás értelmiségi réteg, az írástudók 
csoportja. Szerintük egyedül a Törvény ismerete és minél tökéletesebb meg
tartása mentheti meg a zsidó népet. Elkülönülnek minden olyan zsidótól, aki 
rendszeresen megszegi az előírásokat, innen kapják a nevüket is (perúsaj
jí m=elkülönDltek) . 

Vallási ügyekben a zsidó nép legfelső bírói hatósága a főtanács (Szinedri
um) , melyben három nagy csoport volt, a főpapok, a vének és az írástudók 
(Mk 14,43) . A Főtanács tagjainak száma 71 . Első embere a hivatalban lévő fő
pap, akinek legbelső munkatársi körét az előző főpapok képezik, akik megtar
tották címüket (így Jézus idejében pl. Annás és öt fia). A főpapok mellett még 
öt másik fontos papi hivatalt betöltő személy tartozott a főtanács első csoport
jába: a templomőrség parancsnoka (ebben az időben Kaifás sógora, Jonatán) , 
a templom felügyelője és három kincstárnoka. A Szinedrium másik csoportja a 
laikus zsidó arisztokrácia legbefolyásosabb embereiből állt, ők a "Vének". A 
harmadik csoportot az írástudók képviselői , a farizeusok alkották. 

A farizeusokkal párhuzamosan, a Kr.e. 2. századtól kezdve alakult ki egy 
másik vallási irányzat - vagy akár szektának is nevezhetjük őket. Ők az esz
szénusok, akik nem csak elkülönülnek, hanem egyenesen kivonulak a "rom
lott" társadalomból , és megalapítják a Törvény tökéletes közösségét. A moz
galom központja a Holt tenger partján fekvő Kumrán. Nem ismerik el sem a fő
papot, sem a templomi kultuszt. Valószínű , hogy Keresztelő János és néhány 
tanítványa is kapcsolatban állt velük. János evangéliumának szókincse időn
ként nagy hasonlóságot mutat a kumráni írások szókincsével - talán mert Já
nos is Keresztelő János tanítványábóllett Jézus tanítványává 

Másik kis csoport , a főként Galileában szerveződő zelóták (=buzgók) cso
portja, akik vallási alapon fegyverrel küzdenek a római megszállók ellen. 
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9. óra BlbUalskola 

3. A Szenvedéstörténet 

Elózmények- Lázár feltámasztása nagy port ver fel az egész országban, 
ezért a jeruzsálemi főtanács összeül Jézus ügyében (Jn 11,47-48). A farizeu
sok mint vallási tévtanftót, a főpapok saját hivataluk féltése miatt tartják Jézust 
veszedelmesnek. Kisebb huza-vona után elfogatási parancsot adnak ki ellene 
(Jn 11 ,57) . Jézus átmenetileg "illegalitásba" vonul (Jn 11,54) . 

A Húsvét előtti héten Jézus elhagyja menedékhelyét, a júdeai hegyekben 
fekvő Efraimot, és tanftványaival együtt Jeruzsálembe indul: "Úton voltak Jeru
zsálem felé. Jézus elöl ment, a tanftványok pedig aggódva követték." (Mk 1 0,32) . 
Ekkor újra elmondja nekik mi, vár rá Jeruzsálemben (Mk 1 0,32-34) . 

Efraimból Jeruzsálembe Jerikón át visz az út. Márk és Lukács szerint Jézus 
itt művelte utolsó csodáját: meggyógyftott egy vakot (Mk 10,46-52). (Márknál 
egyébként ez az egyetlen eset, hogy valaki Messiásnak nevezi Jézust ["Dávid 
fia"], és ő nem parancsol rá, hogy hallgasson.) 

Még egy rövid epizód Betániában (Jn 12,1-8) , majd Jézus folytatja útját Je
ruzsálembe. Máté részletesen elmondja a bevonulást (Mt 21,1 -11). Jézus a 
húsvéti ünnep előtt hat nappal érkezik Jeruzsálembe (Jn 12,1). Közte és a zsi
dó vezetés között tovább éleződik a helyzet: 

- Mindjárt első nap az ünnepélyes bevonulás, amikor Messiásként ünnepli a 
tömeg. 

- Második nap Jézus a templom megtisztftásával tovább provokálja őket. 
- Jézus minden nap megjelenik a templomban és tan ft, s bár elfogatási pa-

rancs van kiadva ellene, az érte lelkesedő tömeg haragjától tartva nem mer
nek hozzányúlni. Éjszakára pedig Jézus (csütörtök kivételével) mindig elhagy
ja a várost, és Betániában éjszakázik. így nem tudják titokban elfogni. 

- A végső összecsapás elkerülhetetlen. Júdás árulásának titka. 
A Szenvedéstörténet végső eseményei és helyszfnei : 
- Csütörtök este: Jézus utolsó, békés együttléte tanftványaival az utolsó va

csorán, valahol a [későbbij Sion nevű városrészben. Jézus halálfélelme és el
fogatása a Getszemáni kertben, az Olajfák hegyének le~őjén. 

- Éjjel előzetes kihallgatás Annás volt főpapnál, aki a város délnyugati ré
szén lakik. Jézust innen Kaifás főpap házába viszik, amely szintén ebben a 
városrészben van. Itt 'válságstáb' gyűlik össze, és a Főtanács a késó éjszakai 
órákban rendkfvül i ülés tart. Itt Jézust, mint istenkáromlót, halálra ftélik, de a 
tényleges ítélethozataira (hogy törvényes legyen) csak hajnalban kerül sor az 
ún. tanácsházban (Josephus szerint a templomtér délnyugati sarkán állt). 

A zsidó büntetőjog szerint Jézust meg kellett volna kövezni (Id. István vérta
nu) , majd egy fára felakasztani (MTörv 21 ,23) , de ebben az időben a főta
nácsnak nem volt pallosjoga, csak a rómaiak hajthattak végre halálos ftéletet. 
Ezért Jézust nem a tényleges vádakkal (hiszen a rómaiakat a vallási perpatva
rok nem érdekelték) , hanem mint politikai lázítót és népbújtogatót a Praetóri
umba (valószfnűleg Nagy Heródes palotája a város délnyugati felén) hurcolják 
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és átadják Pilátusnak (Jn 19,28). Egyedul Lukácsnál szerepel, hogy az első ki
hallgatás után Pilátus átküldi Jézust Heródes Antipász negyedes fejedelem
hez a Hazmóneus palotába (Lk 23,7-12) . 

Heródestől újra visszahurcolják Pilátushoz, aki, gon'dolván, hogy végül a zsi
dók megelégszenek ennyivel, kegyetlenül megostoroztat ja Jézust, majd tövis
sel megkoronázzák; vörös palástot adnak rá és nádszálat a kezébe. (A 
rómaiaknál a megostorozás att jelentetette, hogy az elftéltet meztelenül egy 
cölöphöz kötözték, és addig verté k egy bőrszfjas ostorral (a szfjak végére 
ólomgolyók, tövisek és csontdarabok voltak erősftve), amfg az vérbe fagyva 
össze nem esett). A zsidók ragaszkodnak Jézus keresztre feszftéséhez. (A ke
resztre feszítés perzsa kivégzési mód, tőlük vették át a rómaiak, de olyan ke
gyetlen, hogy római polgárt nem is volt szabad fgy kivégezni.) Az elftéltnek 
magának kell a kereszt vfzszintes szárát a kivégzés helyére vinnie, ahol a füg
gőleges szár már be van ásva. A félholtra vert Jézus nem bfrja, háromszor ele
sik vele, végül egy arra járót kényszerftenek, hogy vigye helyette a Golgotára. 
(A Golgota a régi Jeruzsálem északkeleti peremén volt, a falakon kfvül: egy 
kis, gömbölyú [koponya-alakú] nyúlványa a hegynek.) 

Ott Jézust keresztre feszftették. 

Hakeldéma 
>(' 
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9. óra BibUaiskola 

4. Jézus halálának értelmezése az óskeresztény hagyományban 

I Balgaság 

----------- --------- --- - - -- -- - -
ÉRTELMEZÉS 

A HÚSVÉTI 
HIT FÉNYÉBEN 

- --
~~;;;- ~ =~ Zsolt 22; 69, stb. 

L-.... H_im .... n_u_sz_O_k .... ..JI ~ 
lz 53: Enekek a 
Szenv. Szolgáról 

Az ártatlan igaz 
szenvedése 

A próféták sorsa 

Márk előtti hagyomány 

Búcsüvacsora 
Jézus hogyan tekint 

saját halálára 

Jövendölések 
a szenvedésről 
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Bibliaiskola 

D) Óravázlat 

Feladat 

1. Énektanulás: A fényes Istenar
cot vér s fájdalom fedi 

2. Politikai és vallási helyzet Jé
zus korában, ld Bevezetés 1-2. 

3. A Szenvedéstörténet, ld Beve
zetés 3. A nagy térképen a vezető 
megmutatja a Szenvedéstörténet 
helyeit 

4. A részvevők megpróbálnak 
egyénileg írásban választ adni a 
következő kérdésekre (mindenki 
csak egyre): 

a) Miért kellett Jézusnak meghal
ni, melyek voltak a külső okok és 
kiváltó tényezők? Lehetséges vála
szok: Mk 11; 7,15; 10,4-9; 2,23-27; 
3,1-6; Lk 13,10-16; 

b) Melyek voltak a mélyebb 
okok? Lehetséges válaszok: 

A politikai és a vallási érdekek 
fontosabbak mint egy ember élete 
(Jn 11,50). 

A gonoszság és a képmutatás 
nem tudja elviselni az igazságot. 

A bűnös ember mindig bűnbakot 
keres maga helyett. 

Jézus erőszaknélkülisége csakis 
agressziót válthatott ki ebből az 
erőszakkal teli világból. 

Módszer 

kottából 

a vezető előadása, 
jegyzetelés 
a vezető előadása, 
jegyzetelés 

egyéni írásbeli vá
lasz, majd a vála
szok összegzése 
egy nagy papíron, 
végül a vezető a 
diagramm alapján 
összefoglalja. 
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Eszközök, időtartam 

Hozsanna ima
könyv, 5 perc 
jegyzetfüzet, ceruza 
20 perc 
jegyzetfüzet, ceru
za, sokszorosított 
kis térképek, egy 
nagy térkép, 
20 perc 
jegyzetfüzet, ceru
za, tábla, kréta, a 
diagramm színes 
részegységei, 
55 perc 



9. óra 

c) Mi az értelme Jézus szenvedé
sének és halálának? 

Lehetséges válaszok: 1Kor 15,3; 
Mk 10,45; Róm 3,25; Iz 53,11; 
Zsolt 22; Lk 24,26; Fil 2,7 

A végén a vezető összefoglalja a 
válaszokat a diagramm alapján, ld 
Bevezetés 4., a különböző színű, 
előre elkészített részegységeket 
magyarázat közben egyenként he
lyezi fel a táblára. 

5. Képmeditáció: A B) résznél 
látható képet a részvetők elé he
lyezzük, mindenki kikeresi az Iz 
52,13-53,12-t; miközben imádsá
gos csendben nézik a képet és a 
szöveget, valaki hangosan felolvas
sa a szentírási részt. Utána minden
ki elmondja, hogy mit mondott 
számára a kép és a szöveg. 

6. Befejező ének 

egyéni meditációi, 
utána csoportos 
megbeszélés 

kottából 

BibUaiskola 

sokszorosított kép 
és szöveg, 20 perc 

ld. 1. pont 

A Szent Jeromos BibliaUrsulat budapesti Központjában ' 
"Élő Ige" címmel bibliaiskola múkö4ik hitoktatók és érdeklódők 
részvételével. Az órákat minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig 
tartjuk. A' kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Jero
mos füzetek állandó mellékletekénl Jelen füzetünk a kilencedik 
óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmé
be, abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató 
számára segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1995. Húsvél 
Szeretettel: Gelley Anna, Pantó Eszter, Vágvölgyi Éva 

óravezetők; Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Vágvölgyi Éva 
Imaginatív elmélkedés 

(Modern lazító technika és a szentignáci módszer) 

I. Lazító gyakorlat 

Módszer 

Legkedveltebb lazító helyzet a hátonfekvés, de a fej- és 
kartámlával ellátott fotel is alkalmas. A lábaknak a talajon 
kell elhelyezkedniük, a hátat és a fejet kényelmesen tá
masszuk meg, és közben ügyeljünk arra, hogy esetleg maga
sabb kartámasz esetén a vállak ne emelkedjenek meg. 

Közönséges szék esetén a lábak enyhén terpeszállásban 
helyezkednek el , néhány nyújtózkodás után felsőtestünket 
hagyjuk .. összeesni", a karokat helyezzük a combokra, fejün
ket, kezünket lazán lógassuk lefelé. 

Minden lazító helyzetben fontos, hogy jól érezzük ma
gunkat. A gyakorlás megkezdése előtt mindig válasszuk ki a 
számunkra kedvező lazító helyzetet. 

Keresse meg a legkellemesebb helyzetet, csukja be a sze
mét, próbálja meg gondolatait összegyűjteni és egészen saját 
testére irányítani. Van ideje. hogy teljesen magára koncent
ráljon és magát megJlgyelje. Összpontosítson egészen jobb 
karjára és Jobb kezére. Érezze meg, hol érintkezik Jobb keze 
és jobb karja a comb Jával, és milyen súllyal nehezedik rá. A 
Jobb karja továbbra is nyugodtan pihen. 

Most irányítsa át gondolatait a bal karjára. Hasonlítsa 
össze a jobb kar állapotát a bal kar állapotával. Érez-e kü
lönbséget? Időzzön most kicsit a bal karjánál. Érezze meg, hol 
érintkezik a bal karja és bal keze a combjával, és milyen 
súllyal nehezedik rá? 

Gyűjtse össze gondolatait, és jordítsa teljes figyeimét az 
arcára. Engedje el arcizmait. Érezze, hogyan tűnik el a je-
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Módszer 

szültség az arcáról. Hagyja az alsó állkapcsát kissé leesni a 
csukott ajkak mögött. Most az orrcimpákra irányítsuk a gon
dolatainkat. Érezze, ahogy a levegő ki- és beáramlik. A csu
kott szemhéjak mögött a szem is nyugalomban van. A 
homlokunk kisimul. Lélegezzen nyugodtan, és lazuljon el. 

Gyűjtse össze gondolatait, és fordítsa teljes flgyelmét a 
törzs ére, a vállakra, mell tájékra, hátra, hasra. Lazítson, és 
engedje a levegőt szabadon áramolni. Lazítson, és érezze 
meg, hogy testét egyre inkább elhagyja afeszültség. Érezze, 
hogy a teste mely pontokon érintkezik a székkel, és milyen 
súllyal nehezedik rá. Lélegezzen nyugodtan. Érzi-e, amint a 
hasa, mellkasa lassan emelkedik és süllyed, s közben a leve
gő ki- és beáramlik? 

Irányítsa gondolatait ajobb lábára, érezze, hogy jobb tal
pa hogy érintkezik a talajjal , milyen súllyal nyomódik oda. 
Lazítsa el ajobb lábat és lábfejet, engedje el az izmokat. 

Míg ajobb láb nyugalomban van, összpontosítsaflgyelmét 
a bal lábra. Érezze, hogy bal talpa hogy érintkezik a talajjal, 
milyen súllyal nyomódik oda. Lazítsa el a bal lábat és a láb

fejet, engedje el az izmokat. 
Mégegyszer járja végig lassan a testét. Hasonlítsa össze 

előbbi állapotával. Oldottabbnak érzi-e magát, mint a gyakor
lat előtt? Nyújtózkodjon, dörzsölje meg a szemét, és lassan 
nyissa ki. 

II. Meditáció 

Ezt a belső utazást folytatjuk, csak nem saját testünk
ben, hanem egy szentírási jelenet átélésében. Nem okosko
dással, nem az analitikus gondolkodás eszközeivel közeledek 
hozzá, hanem hagyom , hogy a megjelenített események has
sanak rám . A képzelet, az érzelmek segítségével magam is 
részesévé válok. Nem az elemzés, hanem az empátia, a bele
érző képesség, és az intuíció, a ráérző képesség segítségéve l 
jutok el az isteni igazságok megismeréséhez, új felismerések 
hez. 
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Móc:lazer 

1. A szentírási verset kétszer fel fogjuk olvasni. Csukott 
szemmel adjuk át magunkat a szövegnek. 

2. Néhány fogódzó pontot adok. amely segít az elmélke
désben. Ha valamelyik kép megragad. ott nyugodtan álljak 
meg. és időzzek el benne. Nem muszáj végigmenni az egé
szen. Ha végigmentem. vissza is térhetek egy közbülső kép
hez. 

3 . Az elmélkedés végén próbáljuk meg egy-két szóban 
megfogalmazni. ami megragadott. és írjuk fel a papírra. 

4. Kiscsoportokra oszolva megoszt juk egymással a ta
pasztalatainkat. Fontos: nem megvitatjuk. Képekről. érzé
sekről van szó. nem korrigálhat juk a másikat. 

SZÖVEG KÉTSZER HANGOSAN FELOLVASVA: 

Illés a Hóreben. l Kir 19.1-14 

IMAGINÁCIÓ 

l. Kép Szorongatott helyzetben vagyok. (Az átélés hez ve-
gyük kölcsön saját eddigi életünkben megélt nagy félelmeinket.) 

Nagyon félek. 
Nagyon egyedül vagyok. 
Elmenekülök. 

2. Kép Kimerültem. 
Feladom. 

3. Kép Segítséget kapok. 

4. Kép Találkozás Istennel. 

A LEGTÖBB EMBER A NAGY TALÁLKOZÁSRA VÁR, - PEDIG 
ISTEN A KICSI DOLGOKON KERESZTÜL SZÓL HOZZÁNK. 
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Kis Jeromos 

Balthazár Zsolt: 
(Vő. Lk 16,19-31) 

Ötöáitevangéfium 

'E9!fszer e9!f áivatos vŰÚlne9!feá6en 
járva e9!f újonnan épült, tacsaúífJon 
fo'lfó /úi.zat mu.tattatJézusnat a ta
nítvártyai. Jt ~rt6en szépen ápoft 
9!fep zöfáef[t, az út mentén 6uR§zusot 
nőttet /úítrá66 ezüstfenyő á{{t. Jt vű
fa afsó Tiszé6en garázsajtó fátszott, a 
föfászinten fiatafmas terasz vo{t, az 
eme!eten févő sz06áR!Jatnagy üveg/a
fat épített az építisz.Jt ~rt6en az 
úszómeáenci6en a /úi.ziatfüröátelí::, Jt 
k;g.pun mvafkgáóan csűrogott a réz 
névtá6fa orszdg-vifág tuáoTTUÍSára 

Mzva azt a tényt, M9!f ez a W föfái 
paradicsom kjneta tufajáona. 

Jézus és tanítványai megá{{tata f;g
puná1, és éfveztét a fiarmóniát, a szé
pet. 'Egyszercsat a víz6ő{ timá.szott 
e9!f férfi, füttyentett e9!fet, és e9!f fia

taftruzs fartaslQttya futott oáa Muá. 
Jt férfi a IQttyávaf e9!fütt a f;gpufioz 
ment és ráförmeát az ott ácso'lfófJa: 
.Mi az, még nem fáttato/(ftliérem6ert? 

'l(otróájatot mert kjeresztem a 1Qt
tyát!" 'J{jró, a IQttya acsarl(gáva tán
eoft a k;g.p unáf. 

'Iová66mentelí::, Jtz irigység, mint 
e9!f rossz szag k;§rü1fengte a távozó
tat. Jézus megszófaft: H~ irigy~áje

teR.! Lefíet, Mgy már ma éjjef szá

monkjri Jttyátot az de tét, és atl(gr 
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monájátot mit fog mentségére fdfwz
ni?" 

Jt tanítványot értetfen~áni tezá
teK;; H:Ho9!fan, 'Uram! :Hát jó Jttyánt 
miért fúvta fétre a fényt, fia űyen?" 

"6 af;grt űyen fenni" - fefe{te. 

H'J{O, áe atl(gr miért nem figydmez
tetteá? Miért nem tetté{ egy csoáát ne
kj? Miért nem fúvtad vissza a föfái 
fét6e egy dk:j.rMzott ismerősét, M9!f 
dfTwnáfiassa ennet amit ő már megta
pasztaft?" 

Jézus dmosofyoáott. "Semmit sem 
értetet meg az em6er6óf. 'Ti kgmofyan 
azt líi.szitet Mgy IÚl.szná{na? 'U9!fan. 
:Ha most femennénta fOfyÓMZ, és vé

gÍIJsétáfnéta vízen a szemetet és az Ó 

szeme fáttára, ez adna nekj mtet? '1)e

M9!f. Jtzt gonáo{ná, M9!f cöföpötvan-
nat a víz6en és azon sétáfunlí::, 'lIagy 
vafami TTUÍS móáon effíessegetné 11UlIJá
tó{ a gonáofatot, M9!f van 6ármi más 
is, mint a pénze. Jt tanításró{ ó is tud, 
a 'lJw{ia - vaféái 6órk;§tés6en - ott van 

a k;§nyvespofain, . 6enne van az J1..tya 
üzenete, áe ő sza6adon váfasztfiat. 

'lIáfaszto tt. Jttyátota fegna9!f066 sza-

6adságot adta netteK;; sza6ad dutasí
tanotot sza6ad nem töróánótötvefe. 

'Etl(gra az em6er, ettő{ vagyto t ti a 
ti JttyátoR!Jat az Jstenneta kjpe." 



Innen-onnan 

INNEN-ONNAN 

Puerto Rico - Bibliát fegyve
rek helyett Szokatlan kezdemé
nyezésbe fogott tavaly a Puerto 
Rico-i Bibliatársulat a rendőrség
gel, a kormánnyal és a különböző 
egyházakkal karöltve. Azt kérte 
az ország lakosaitól, hogy fegyve
reiket Szentírásokra cseréljék be a 
plébániákon. A kormány abban 
reménykedett, hogy így gátat vet
het az igen meredek növekedést 
mutató bűnözésnek. A papokat 
természetesen abeszolgáltatók 
személyét illetően teljes titoktar
tás kötelezte. Az év elején közzé
tett kezdeményezés már az év 
közepére 90%-os eredményt ho
zott. (Bibe/report) 

Oroszország - A Biblia rene
szánsza a tajgán Szibéria koráb
ban munkatáborairól volt híres. 
Manapság viszont egyre több val
lásos kezdeményezés termékeny 
talaja . Novoszibirszkben, a szibé
riai nagyvárosban most építik a 
protestáns biblia közpon tot, ahon
nét olcsó Bibliával szeretnék ellát
ni a környező vidékeket közel 
kétezer kilométeres sugarú kör
ben. Tavaly több mint 300.000 Új
szövetséget sikerült eljuttatni 
innen a környék lakosa ihoz. A 
könyvek tárolása mindig is gon-

dot jelentett, hiszen a nyári 40 fo
kos meleg és a téli -27 fokos hideg 
közötti hőmérsékletingadozás 
korszeru klímaberendezés nélkül 
nemcsak az emberi szervezetet, 
de a papírt is igen megviseli. 

Vlagyimir Kersanov, az építést 
vezető mérnök mesélte, hogy a 
kommunista uralom alatt lehetet
len volt Szentíráshoz hozzájutni. 
Ezért az ittlakó emberek különfé
le, aBibliát kipellengérező propa
gandairatokból ollóztak össze 
idézet-gyűjteményeket, majd jobb 
híján ezt adták kézről-kézre egy
másnak. (Bibe/report) 

Irak - Egy ország, ahogyan mi 
alig ismerjük Irakban néhány új
misés pap (1962-ben) Krisztus ki
rály elnevezéssel lelki és szellemi 
közösséget hozott létre. Munká
juk eredményeként született meg 
a mindmáig egyedül álló iraki ke
resztény újság "Keresztény gon
dolat" címmel. Három évvel ez
előtt arra az elhatározásra jutot
tak, hogy heti kétórás bibliai kur
zust indítanak érdeklődő egyete
misták számára. Az első tanév té
mája főleg Lukács evangéliuma 
volt. Majd az Apostolok cseleke
detei került sorra, amit azután 
egy Ószövetségről szóló kurzus 
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követett. A kezdeti húsz-harminc 
fő azóta megduplázódott, így ma 
már két csoport dolgozik egymás 
mellett. A fiatalemberek képzése 
mostanában hozza meg gyümöl
cseit az egyház és társadalom kö
rében. A fiatalok érdeklődése 

ugyanis egyre nő, mind több 
igény mutatkozik hasonló kurzu
sok szervezésére. Ezért a papi kö
zösség egy kicsiny, szerény Bib
liaközpont létrehozásán fáradozik 
Moszulban, hogy eleget tehessen 
az egyre növekvő várakozások
nak. (Katholische Bibelföderation -
Info) 

Madagaszkár - Hatalmas or
szág szinte Szentírás nélkül A 
Malagáj Szocialista Köztársasá& -
ahogyan magukat hivatalosan ne
vezik -, kétszer akkora területen 
fekszik, mint Olaszorszá& polgá
rainak száma viszont alig haladja 
meg az olasz csizma lakosainak 
egyhatodát. Egyike Afrika azon 
kevés országának, ahol mindenki 
ugyanazt a nyelvet beszéli . A ma
lagáj nyelvnek ugyan több dialek
tusa van, mégis kölcsönösen 
megértik egymást. Az első katoli
kus fordítá sú Újszövetség még 
1897-ben jelent me& majd a teljes 
Biblia 1938-ban a Vatikáni Nyom
da jóvoltából. Bár e fordítás több 
kiadást is megért, és szövege sok 
helyen javításra is szorul, a meg-
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jelent könyvek az utolsó darabig 
elfogytak. A 60-as években feleke
zetek közötti csoport kezdte el a 
mai kritikai igényeknek is megfe
lelő fordítást. Munkájuk gyü
mölcseként minden évben egy
egy újabb újszövetségi könyv for
dítása jelent meg. 1988-ban kezd
ték el az Ószövetség könyveinek 
fordítását, a munka azonban igen 
lassan halad. A Biblia vagy az Új
szövetség jelenleg hiánycikk Ma
dagaszkáron . Tervezik az elké
szült újszövetségi könyvek teljes 
kiadását, abban a reményben, 
hogy az anyagi fedezet is hama
rosan meglesz hozzá. (Katholische 
Bibelföderation - Info) 

Németország - A Biblia vide
ón A tavalyi frankfurti könyvvá
sáron mutatták be a stuttgarti 
protestáns bibliatársulat kiadásá
ban "Találkozás a Bibliával" (Be
gegnung mit der Bibel) 'címmel 
megjelent videofilm folytatását. 
Az első két rész 12 rövid törté
netet mutat be az Ó- és Újszövet
ség világából legfeljebb 15-20 
percig tartó, színészek játszotta, 
kosztümös jelenetben. (A magyar 
kiadást a protestáns Magyar Bib
liatársulat gondozza " A Biblia 
kincseiből vegyél 1-2." címmel, és 
könyvesboltunkban is kapható.) 
A most elkészült harmadik rész
ben kilenc rövidfilm látható, a-



melyekből hat bibliai témát dol
goz fel Noé, József, Dávid és Jé
zus főszereplésével; az utolsó há
rom pedig az egyháztörténet ese
ményei közül ragad ki néhányat. 
Az egyik jelenet a keresztényül
dözések vége felé játszódik, de 
feltűnik Szent Ágoston is, a nagy 
teológus, akit a Szentírás segíte tt 
abban, hogy megtalálja élete ér
telmét. Végül pedig Szent Jero
mos, aki a Bibliát az eredeti nyel
vekbőllatinra fordította. 

A filmet Marokkóban, az Atlasz 
hegység sivatagos tájain, zöld oá
zisokban és ősi városok falai kö
zött forgatták. Céljában hasonló 
elődjéhez: képeivel nem akar 
meghökken teni, inkább ablakot 
szeretne nyitni a Biblia világára és 
annak mai mondanivalójára. Kí
váncsian várjuk a film szinkroni
zált változatát! (Bibclreport) 

Szentföldi hírek - A Tibériás 
melletti Bereniki hegyen a régé
szek egy 8. századi keresztény 
templom romjait - és alattuk egy 
200 évvel korábbi templom alap
jait és mozaik-padlóját - tárták 
fel. A méretek alapján zarándok
templomra gondolnak. Az oltár 
alatt - márványlappal védve -
egy horgony alakú, furattal ellá
tott szikladarabot találtak; a szik
lát nagy becsben tartották, - ebből 
egyesek arra következtetnek, 
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hogy a kő valamilyen kapcsolat
ban van Jézus életével. 

A jeruzsálemi Izrael Múzeum a 
közelmúltban vásárolt meg egy 
18. századi, kézzel írott és ábrák
kal díszített Bibliát, amelyet az 
eti6piai zsid6k és keresztények 
szent (liturgikus) nyelvén írtak, és 
ott mindkét vallásbeliek használ
tak. A kódex a Pentateuchuson kí
vül csak Józsue, a Bírák és Rút 
könyvét tartalmazza, s az etiópiai 
zsidók számára (akik a Talmudot 
nem ismerik) kétezer év óta ez 
volt az egyetlen útbaigazító a 
mindennapi élet és az ünnepek 
számára. 

Izgalmasnak ígérkező ásatás 
kezdődött a Garizim-hegyen (az 
ősi Szíchem, mai nevén Nablúz 
közelében): a Kr.e. 4. században a 
szamaritánusok által emelt temp
lom romjait akarják feltámi . Ez 
azért is fontos, mert az épület a 
jeruzsálemi templomot igyekezett 
utánozni, amelynek maradványai 
ismert okokból nem tárhatók fel. 

Az Ószövetségből jól ismert ősi 
Bét-Sán (ma Bét-Seán) városban -
amelyet a hellénista korban Szkü
thopolisznak hívtak - már eddig 
is sok római-kori emléket ástak 
ki . Most újabb szobrok és szobor
töredékek kerültek elő (istennők s 
egy - egyelőre nem azonosított -
császár szobrai) . 
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»Dávid háza« sztélé Az ősi 

Dán helyén folyó ásatások során 
még 1993-ban találtak egy fe/ ira tos 
kőoszlop-töredéket, amelyen többek 
közt a " Dávid házából való király" 
részlet olvasható (alulról az 5. 
sorban). Az oszlopot valószínűleg 

a Kr.e. 9. században emelték, és 
Arám királyának Izrael fölött ara
tott győzelm é t hirdeti; feltehető

leg izraeliek törték össze, amikor 
a területet később visszafoglalták. 
Bizonytalan, hogy Júda királya (a 

"Dávid házából való király") mi
lyen vonatkozásban szerepelt az 
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emlékoszlopon. A szöveg többek 
szerint az 1 Kir 15,16-22-ben leírt 
eseményt örökíti meg, amikor 
Arám királya Júda királyának ké
résére támadt Izrael ellen és győ
zött kb. Kr.e . 885-ben; de a kö
vetkező évtizedek több más hábo
rújáról is szó lehet. Az azonban 
bizonyos, hogy ma ez a kőbevé
sett felirat a legrégebbi emlék a 
dávidházi királyokról. 

A töredéken olvasható részle
tek (zárójelben feltételezett kiegé
szítések) : 

1. sor: (három betű) 
2. sor: atyám felment... 
3. sor: és atyám meghalt, ő elin 

dult [végzete felé(?) ...... 1 z] 
4. sor: rael azelőtt atyám orszá

gába(n?) ... 
5. sor: én [harcoltam Izrael el

len(?)] és Hadad előttem 
ment... 

6. sor: királyom (at?) . És elpusztí-
tottam [közülük gyalo-
gost, ... ko] 

7. sor: csit és 2000 lovast ... 
8. sor: Izrael királya. És megöltem 

[ .. . a királ 
9. sor: ly (t?) Dávid házábó/. És 

tettem(?) ... 
10. sor: országukat... 
11 . sor: más ... [ural] 
12. sor: kodott Iz[rael fölött ... ] 
13. sor: győzelem .. . [fölött] .. . 

A tud ósok mái g nem tudj ák 
egyé rtelm űe n meghatározni, me-
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Iyik hegy volt az Ószövetség Sí
nni hegye, vajon tényleg azonos-e 
a mai Dzsebel Múszával, amely
nek tövében áll a 4. században 
épített Szent Katalin kolostor. 
Emmanuel Amati régész profesz
szor az elmúlt évtizedben végzett 
néhány feltárás alapján több érvet 
sorakoztat fel annak igazolására, 
hogya szövetsJgkötés és törvJny
adás helye jóval északabbra, a 
mai izraeli-egyiptomi határ köze
lében lévő Karkom hegy lehetett. 
Érvei közé tartozik többek közt a 
hegycsúcson lévő barlang (ahová 
Mózes a Kiv 33,21-22 szerint 
visszahúzódhatott), egy kőcso-
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port 12 kőből (amit a Mózes által 
állított oszlopoknak vél, ld. Kiv 
24,4) és sziklába karcolt rajzok, 
köztük egy 10 mezős ábra (ami 
szerinte a tízparancsolat jelképe). 
A hivatkozott emberi alkotások 
azonban kereken ezer évvel ko
rábbiak a zsidók pusztai vándor
lásának feltételezett idejénél. Ha a 
kivonulást és a vándorlást ennyi
vel korábbra tennénk, akkor 
könnyebb volna magyarázatot ta
lálni néhány várossal Oerikó, Ai, 
Kádes-Barnea) kapcsolatos szent
írási helyre, viszont számos új ne
hézség merülne fel. A bibliai Sínai 
hegy azonosítása továbbra is vita
tott marad . 

Akkó már Kr.e. 2000-ben is fon
tos kikötő és kereskedelmi köz
pont volt. A jelenlegi város 
közelében folyó ásatások számos, 
a Földközi tenger különböző 

partvidékeiről származó értékes 
tárgyat hoztak felszínre . Nemré
gen egy Kr.e. 1200 táján készült 
oltárt találtak (oldalaiba vésve ha
jók, madarak, egy delfin és egy 
hal képével), amelyet filiszteusok 
használtak először egy kereske
delmi hajón, majd a városban. 

Ismeretes, hogya Genezáreti tó 
szélén az iszapban 1986-ban egy 
jézus-korabeli halászhajó maradvá
nyaira bukkantak. A roncsok - a 
tartósítási munkák befejeztével -
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nemsokára megtekinthetők lesz
nek a Tibériástól északra fekvő 

Nóf Ginnoszár kibbuc múzeumá
ban. Időközben egy hajózási vál
lalkozó az eredetivel azonos két 
hajót készíttetett (eukaliptusz-, fe
nyő- és eperfából) egy egyiptomi 
hajókészítő műhelyben. A "Péter" 
és "János" nevű hajókon tavi uta
zást kínálnak a túristáknak és za
rándokoknak. 

Néhány éve Jeruzsálemben egy 
parkosítási földmunka során ta
láltak egy mészkő urnát, amely a 
feltevések szerint Kaifás főpap 
csontmaradványait tartalmazza; 
az urna két oldalán az ő neve ol
vasható. Az értékes emléket az Iz
raeli Múzeum 1993 novemberé-
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ben 10 napra átengedte kiállításra 
a washingtoni Smithsonian Insti
tution-nak. 

A jeruzsálemi Zsidó Múzeum 
egyik gyűjteménye érdekesen 
mutatja be, milyen sok helyen és 
sokféle módon használták a 
Templom (vagy az azt helyettesítő 
gyertyatartó, oltár, oszlop) képét a 
zsidó nép reménysége jeleként. A 
Jeruzsálem óvárosában feltárt, a 
rómaiak által 70-ben lerombolt fal 
3 kövén felfedezett karcolattól a 
középkori Európában kiad ott 
könyvek címlap-festményeiig 
elénk táruló jelképek tanúskod
nak a zsidóság Messiás-várásáról. 

Egy Jeruzsálemben 1993 végén 
tartott konferencián ismertették 
azoknak a kutatásoknak az ered
ményeit, amelyeket a Gólán-fenn
sík falvaiban végeztek. Két helyen 
is találtak olyan tárgyakat, ame
lyek vegyesen tartalmaznak ke
resztény és zsidó szimbólumokat. 
Ferences tudósok szerint ezek fel
tételezett használóinak, az ebioni
táknak köszönhető a keresztény 
szent helyek hagyományainak a 
megőrzése többszáz éven át (bár 
maguk először a zsidóságtól, 
majd a kereszténységtől is eltávo
lodtak és 500 körül eltűntek) . 

(Források: Ho/y/and, 
Christians and Israel) 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésekre Gaál Endre esztergomi biblikus tanár válaszol 

~ Kéretés: Szent Pál az 1 Tim 5, 11-12-ben elmarasztalja a fiatal özve-

I
gyeket, ha újra férjhez mennek ("megszegik az elsó hűséget és elma
rasztaló ftéletet vonnak magukra') . Később pedig (1 Tim 5,14) 
férjhezmenetelüket tanácsolja. Hogyan oldható fel ez az ellentét? 

Válasz: Az özveggyé vált nők szociális és társadalmi helyzete az ókori 
Keleten a legnehezebbek, legbizonytalanabbak közé tartozott. Nem véletlen, 
hogy már az ószövetségi törvénykezés is figyel rájuk (pl. Kiv 22,21k; MTörv 
14,29) és próbál enyhíteni sorsukon. Ebből érthető, hogy az őskeresztény kö
zösségben kiemelten figyeltek helyzetükre és segítették őket (Csel 6,1; 
9,39.41). Az évek múlásával ez a segítség is nyilván szervezettebb formákat 
öltött. Valószínú, hogy jegyzék, katalógus is készült a közösség által támoga
tott özvegyekről. Erre enged következtetni az 1 Tim 5,9: " az özvegyek sorába 
csak olyan keriiIjön " (szó szerint: olyat 'vegyenek be a katalógusba', gör.: ka
talegein). 

Amikor az 1 Tim 5,3-16 az özvegyekkel foglalkozik, teszi ezt azzal a cél
lal, hogy rendezze a közösségben élő különféle özvegyekkel kapcsolatos ma
gatartást. Nyilvánvalóan a közösség teherviselését akaIja helyes mederbe 
ter~lni . Ezért az özvegyek különféle kategóriáit sorolja fel: 
1. Ozvegyek, akiknek családtagjaik vannak (5,4): ők a családjukban megfelelő tá

ffi.ogatásra lelnek. 
2. Ozvegyek, akik ugyan egyedül maradtak, de nyilván tehetősebb, hívő asszony 

gondoskodik róluk, így nincsenek (ne legyenek) a közösség terhére (5,16). 
3. ~ harmadikként említendő kategóriába tartoznak az " igazi" özvegyek (5,3.5). 

Ok azok, akik "egyedül maradtak" és szerepelnek a jegyzékben. Róluk a kö
zösség gondoskodik. 
A szabályozás tulajdonképpen ez utóbbiakra vonatkozik: legyen legalább 

hatvan esztendős, csak egyszer férjezett stb. (5,9-10). Az ennél fiatalabb , 
megözvegyült nők inkább menjenek újra féIjhez . Ez több szempontból is 
ajánlatos (5,11-15). Ki kell még térnünk arra, hogya levél szerint a fiatalab
baknál fennáll a veszély, hogy " Krisztushoz hiítlenül erőt vesz rajtuk az érzé
kiség, férjhez akarnak menni ... " és ezzel " megszegik az első hűséget, és 
elmarasztaló ítéletet vonnak magukra" (5,11-12). 

Ezek a kemény szavak arra engednek következtetni, hogy az" igazi" özve
gyek nem csupán egy szociális segítségre számító kategóriát jelentettek a kö-
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zösségben, hanem egy vallási csoportot, akik esetleg fogadalomrnal kötelez
ték magukat az állapotuk iránti hűségre Krisztusért (vö. 5,5). A helyzet tehát 
az, hogya fiatalabb özvegyeknek házasságot tanácsol, az " igaziak" sorába 
pedig hatvanéves kortól kerülhetnek, azzal a valós reménnyel, hogy hűek ma
radnak ezen állapotukhoz. Ha a fiatalabbak újra házasodnak is, nyilván lesz
nek olyan özvegyek, akik a levél szabályozásának megfelelően élhetik 
keresztény életüket. 

~ Kérdés: A Mk 9,43-48-ban Jézus a kísértések és a bűnalkalmak elke
rüléséről beszél, a 9,50-ben pedig az ízt adó só megőrző szerepéről 
(ami az Istenre hallgató lelkület megőrzésére buzdít) . A két rész közé 
zárt 49. vers egyetlen rövid mondat, amelyben a tűz is szerepel (mint a 
47. versben) és a só is (mint az 50. versben) , de e mondat értelme nem 
világos. Mit jelent? 

Válasz: A szentírásmagyarázók általában elismerik, hogy nehezen értel
mezhető szentírási helyről van szó. Mivel ez a "Jézus-mondás" csak Márk 
evangéliumában szerepel, a mondanivalót nem tudják más evangéliumok se
gítségével megvilágítani. Az értelmezés nehézségeit már igen korán érezték, 
ezt mutatja az ősi szövegtanúkban található több változatú megfogalmazás. 

A mondatban szereplő két tényezőnek, mind a sónak, mind a tűznek ön
magában erős vallási szimbolikus jelentése van: 

- a só a romlatlan megőrzés vagy az ételízesítés funkciója alapján a tanít
ványi lét szimbólumává lesz (vö. Mk 9,50; Mt 5,13; Lk 14,34); 

- a tűz már az Ószövetségben az eljövendő ítélet egyik képi elemévé vált 
(lz 66,24), ebből eredően a szorongattatást, a próbatételt, különösen a végidő 
megpróbáltatásai t szimbolizálhat ja. 

A kettő egybekapcsolása azonban teljesen szokatlan, sőt zavaró a képi ér
telmezés szempontjából. Sokan úgy vélik, hogy az összekapcsolás alapja az 
ószövetségi áldozati előírás, mely szerint meg kell sózni minden áldozatot 
(Lev 2,13; Ez 43,24), mielőtt elégetnék, emlékeztetőül a szövetség romolha
tatlanságára. Ez a megközelítés tényleg megmagyarázhatja a tűz és só egybe
kapcsolását. A mondás értelme pedig: minden tanítványa tűz = a meg
próbáltatások és szenvedések révén válik hűségessé, "ízessé", Isten előtt ked
vessé, romlástól mentessé (" megsózoltá"). 

Vagy pedig: minden tanítványavégidős ítélet" Illzében" válik Istenhez 
méltóvá, mikor is kiég belőle a méltatlan, és megmarad a só, a romolhatatlan. 
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Társulatunk 

5 éves évfordurónt 
T ársulatunk, a Szent Jeromos Bibliatársulat ez év tava

szán ünnepli megalakulásának ötéves évfordulóját. Ebből 
az alkalomból ünnepélyes szentmise keretében szeretnénk 
közösen hálát adni az elmúlt öt év kegyelmeiért, lsten színe 
előtt köszönetet mondani munkatársainknak, jótevőinknek 
áldozatos segítségükért, és kérni a világosság, az erő és a 
bátorság kegyelmét további munkánkhoz. 

A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min
den tagját, Jótevőinket, a Jeromos esték hűséges látogatóit 
és Füzetünk Olvasóit szeretettel meghívom 

ju6űeumifiá[aaáó szentmisén{;re, 

~. melyet 1995. máj. 10-én du. 5 órakor aBibliaközpont 
felújított új nagy1ermében mutatunk be (Bp. VI. ker. Teréz 
krt. 28. 1.6.) . Akik a hálaadó szentmisén nem tudnak részt 
venni, a távolból kapcsolódjanak be hálaadásunkba. 

B udapest, 1995. Húsvétján 
Tarjányi Béla ügyv. elnök 

A budapesti Jeromos esték decemberi előadója Várnai Jakab ferences 
tartományfőnök volt. Lebilincselő előadásában többek között kifejtette, 
hogya Szentírás szi mbólumai útján lsten a képzeletünkhöz is szól; a 
kinyilatkoztatás csúcsponljaként a "Logosz" nem csak jelzi, hanem va
lóságosan is elénk állílja az Atyát. - Januárban Tarjányi Béla egyetemi 
tanár beszél t az Ó- és az Újszövetség prófétáiról, akik megpróbáltatá
sok közepette is a reményt hirdették; ránk is hasonló feladat vár. -
Februárban Raj Tamás főrabbi a Tízparancsolat zsidó értelmezését is
mertette (első parancs az emberi szabadság parancsa; az első kőtáblán 
öt parancs van, a közösségi parancsok közé soroland ó a szülők és ősök 
tisztelete is). - Márciusban Szabó Ferenc jezsuita hittudós széles össze
függésben mutatta be, hogyan fedezte fel Egyházunk a történetiséget a 
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Szentírásban is; amint a szövegek eredeti mondanivalóját és Isten sza
vát egyre jobban megértjük, I stenről alkotott képünk is tisztul, és a Ve
le való kapcsolatunk elmélyül. 

Április 19-én Ihászy Tamás Egenburg-i (Németország) káplán tart 
diavetítéses előadást "Jemen - egt) ismeretlen bibliai ország" címmel.
Máju~ 1O-én Barsi Balázs OFM gvárdián, novicius mester tart előadást 
"Az Enekek éneke és a keresztény identitás " címmel, június 14-én pedig 
Olofsson Pladd bencés atya "A Biblia a szenvedésben" címmel. 

Győrött a januári Szt. Jeromos összejövetelen Buri Károly hitoktató a 
napkeleti bölcsek Jézust kereső útjával kapcsolatban saját utunkra irá
nyította a figyelmet. Februárban Wolf Pál Péter a farsang keresztény 
értelméről beszélt a Szentírás szövegeiből kiindulva. 

Vác - Társulatunk Váci Egyházmegyei Központja január 21-én 
egész napos programmal várta az egyházmegye érdeklődő híveit a vá
ci Kolping házban . Mintegy hetvenen jöttünk össze az egyházmegye 
különböző plébániáiról. A cél a Társulat bemutatása és népszerűsítése 
volt. Katona István püspök atya bevezetése után Tarjfmyi Béla tartott 
biblikus előadást "Prófé ták az Ó- és Újszövetségben" címmel. Ezután a 
Társulat létrejöttéről, céljairól, jelenéről és jövőjéről hallhattunk beszá
molót. Ebéd után szentmise keretében adtunk hálát az eddigi eredmé
nyekért, és kértük az Úr áldását további munkánkra . Az együttlétet 
vidám, biblikus játékokkal eltöltött óra zárta. A több hétig tartó, jól át
gondolt előkészítés és a legapróbb mozzanatig történő megszervezés 
Varga LAjos titkár atya és segítője, Bánó Györgt)i áldozatos munkájának 
köszönhető . 

Érden 1993-94-ben a ~iblia és a liturgia volt a Jeromos-esték fő prog
ramja, s elkezdték az Oszövetség alaposabb megismerését (előadók 
voltak Filó Kristóf, Dr. Bélafalvy Imre, Dr. Czakó László, Nobilis Má
rió és Bartha Angéla). 1994 őszétől a bölcsességi irodalom a témakör 
(előadók: Filó Kristóf, Dr. Czakó László, Dr. Rászlai Tibor). Ezeken a 
havi összejöveteleken kívül a hetenkénti bibliaórákon a Jelenések 
könyvét olvassák Filó Kristóf atya vezetésével. 

51 'BiD[i0i.:9zpont munK:g.társai és a Szer~sztőség nevé6en min
i {en 'IagtársunR!;taf( és O[vasón/(rtaf( igaz szeretettel Rjván 'Bo[áog 
..... :Jeftá.rriaáást Tarjányi Béla 
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Ajánlatunk 

Könyvszolgálatunknál kapható újdonságok: 

* Farkasfalvy Dénes: BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGI 
SZENTÍRÁS KÖNYVEIHEZ [Szt. István T., 1995.] Ára: 882,-

* Teres Ágoston SJ: BIBLIA ÉS ASZTRONÓMIA (Mágusok és a 
csillag Máté evangéliumában) [Springer, 1994.] Ára: fűzve: 320,
kötve: 490,-

* HÉBER-MAGYAR BIBLIA I-II. [Ószöv. ] (magyar szöveg szá
zad-eleji IMIT-ford.) [Makkabi Kiadó, 1994.] Ára: 4.600,-

* SZINOPSZIS (4 evangélium szinopszisa az új prot. fordítás 
alapján) [Kálvin Kiadó, 1994.] Ára: 1.560,-

* Rózsa Huba: BIBLIAI ŐSTÖRTÉNET I. (Ter 1-4) (Írásmagya
rázat) [PPKE Lev.Tag. , 1994] Ára: 200,-

* Rózsa Huba: ÓSZÖVETSÉGI EGZEGÉZIS I-III. [PPKE 
Lev.Tag., 1995.] Ára: kb. 350,-

* M.A. Getty: 1. ÉS 2. KORINTUSI LEVÉL (Szegedi Bibliakom
mentár 7.) [Korda-Bencés, 1994.] Ára: 200,-

* Millard: A BIBLIAI IDŐK KINCSEI (régészeti eredm. tükré
ben) [Akadémia Kiadó, 1994.] Ára: 2.040,-

* Gyökössy Endre: AZ ŐSTÖRTÉNET (aktua lizáló írásmagyará
za t) [Szent Gellér t Kiadó, 1994.] Ára: 176,-

* Székely István: A SIBYLLAKÖNYVEK (apokrif, hasonmás ki
adás) [Kőszeg, 1994. ] Ára : 184,-

* Pury-Römer: A PENTATEUCHUS-KUTATÁS RÖVID TÖR
TÉNETE [Kőszeg, 1994.] Ára: 184,-

* Römer: BÖLCSESSÉG AZ ÓSZÖVETSÉGBEN (Péld, Jób, 
Préd) [Kőszeg, 1994.] Ára: 70,-

* N. Kraus: ŐSI FORRÁS 4. (Zs idó ünnepek a hasszid legenda 
tükrében) [Budapest, 1994.] Ára: 295,-

* J. Rogerson: A BIBLIAI VILÁG ATLASZA (Képes kulturá lis 
a tlaszsoroza t) [Helikon, 1994.] Ára: 2.062,-



40 F't 

Isten Szava 

Eves hozzaj{uulas: 160Ft (+ postakoltseg) 

En vagyok, ne felj 

»En vagyok, ne feljetek! « J n 6,20 

Elobukkansz a honullyb6l, 
felelmeinkben es szorongtzsainkban, 
megmutatod magad 
(mert nem ltltunk, nem hisziink) 
Es azt mondod: 

»En vagyok, ne feljetekf« 

En vagyok a kilatastalansag 
es a remenyt vesztettseg, 

Ne felj tole! 
En vagyok a testi szenvedes, 

. Ne felj tole! 
En vagyok minden lelki gyotrelem, 

Ne felj tole t 
En vagyok minden szenvedo ember, 

Ne felj tole! 
En vagyok minden szerencsetlen bunos is, 

Ne felj tale! 
[Hawa] 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Seregély István egri érsek, 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke 

Az egyetemes világrendben, a dolgok természetében 
Isten törvényeket helyezett el, és törvényeit szóban is 
megfogalmazta, írásban is rögzítette. Ezért mindazok, 
akik a Szentírást kutatják, tanítják és hirdetik, s az 
ilyen intézmények, mint a Szent Jeromos Bibliatársulat. 
amely összegyűjti a Szentírás művelőit, apostolait, hogy 
Isten törvényeinek megismerését és megvalósítását elő
mozdítsák, az emberi haladás munkásai. s az emberi
ség jótevői. 

A Bibliatársulat fennállásának 5. évfordulója 
alkalmából elhangzott pohárköszöntő, részlet 
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Jubileumi ünnepség 

2 

Társulatunk 1995. április 24-én, megalakulásának ötödik évfordulója 
alkalmából ünnepi ülést tartott kioovült Bibliaközpontunk újonnan be
rendezett előadótermében. Az ünneplés elsősorban a köszönet kifejezése 
volt: o köszöneté Istennek, Egyházunknak, a Magyar Püspöki Karnak, a 
magyar biblikus szakembereknek, a Katolikus Bibliaszövetségnek, a né
met, osztrák, svájci és holland testvérintézményeknek, a társulat Tagjai
nak, jótevőinek és minden munkatársunknak a bibliaapostolság ügyét 
támogató sok segítségért. A mintegy 100 résztvevő teljesen betöltötte az 
előadótermet, de az irodát is, ahol TV -képernyő biztosította az ünnep
lésbe való bekapcsolódást. 

Az ülést a Társulat elnöke, Balás Béla megyéspüspök nyitotta meg. 
Ezt követően Maros Éva hárfaművész és Geiger György trombitaművész 
előadásában szent zenében, Bach és Hiindel műveiben gyönyörködhet
tünk. Utána Franz-josef Ortkemper, a Német Bibliatársulat igazgatója, 
majd Alberto Ablondi érsek, a Katolikus Bibliaszövetség elnöke mondott 
meleghangú köszöntőt. Ezt követte »Az Egyház szenqei és a Szentirás« 
pályázat eredményhirdetése. A díjakat Balás Béla püspök adta át. 

Az ünnepség csúcsponqaként Paskai László bíboros érsek megáldotta a 
Bibliaközpont helyiségeit. Utána Tarjányi Béla ügyvezető elnök röviden 
megemlékezett a megalakulás és az öt éves munka eseményeiről, majd 
szólt terveinkről, »álmainkról«. 

Az ismertetést Nyilas Tünde énekművész csángó-magyar népi énekei 
követték . Az összejövetel Balás Béla püspök-elnök imájával zárult. 

Az ülés után vendégeink megtekinthették aBibliaközpont helyiségeit, s 
a Győri egyházmegye múlt évi biblikus gyermekrajz-pályázatának leg
szebb alkotásait. Ezt követően pedig közös vacsorán folytathatták a 
megemlékezést, ünneplést; ismerkedhettek egymás munkájával és életé
vel. Az alkalomból Seregély István érsek, a MKPK elnöke mondott po
hárköszöntőt. Kieme/te a Társulat vezetőjének és munkatársainak 
szerény, de hozzáértő, céltudatos és áldoza ros apostoli munkáját, kérve 
arra Isten áldását. A " , k" k .. k h k I z unnepsegen a ovel ezo angzolto e: 
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Balás Béla megyéspüspök: 

Elnöki megnyitó 

Eminenciás Bíboros Úr, Excellenciás Püspök Atyák, Főtisztelendő 
Professzor Urak, Kedves Vendégeink! 

Úgy érzem, erre az ünnepi ülésre a frontvonalról érkeztem. De ta
lán nem csak én mondhatom el ezt: több megyéspüspök társam mond
hatná ugyanezt. Hadszíntérről érkeztünk egy szellemi központba. Az 
elmúlt napokat, heteket, az előző másfél hónapot az új Kaposvári Egy
házmegye első cím- és névtárának összeállításával töltöttem. Statiszti
kákat böngésztem, próbáltam hasonlítgatni, elemezgetni a helyzetet, s 
közben számos beszélgetés követte egymást, ünnepnapokon pedig dél
előtt káplánkodás a székesegyházban, délután meg szolgálat valamelyik 
kis faluban, mindig máshol. 

Az egész tavasz így telt el. S közben olyanokat is hallottam, hogy 
az egyik atya Karácsonykor hat éjféli misét mondott. Vajon hogy' csi
nálja ezt? Nyilván már délben elkezdi. Az idén tavasszal rákérdeztem 
valamelyik atyára, hogyaNagyszombatot hogy fogja ünnepelni? Azt 
felelte: "Megünneplem négyszer is! Elkezdem már délután kettőkor !" A 
liturgikus szakemberek persze a fejüket kapkodják ilyenkor. 

De más gond is van bőven. A polgári értelemben vett nyugdíj-kor
határ alatt kb. 50 aktív papunk van. Ugyanakkor az egyházmegye terü
letén 1153 orvos működik , és 7330 pedagógus. Középiskolákban világi 
tanerő 1088 van, papi ember pedig, aki bejár hitoktatni vagy bármi cí
men az Egyház részéről , összesen 6. Nem azt akarom ezzel mondani, 
hogy a helyzet tragikus. Csak annyit mondok, hogy rendkivül érdekes. 
Ha valamikor érdemes volt papnak lenni, vagy püspöknek, akkor most 
igen. 

Húsvétkor egy kicsit ezen adatok kábulatában és bűvöletében, a 
nagyszombatesti szertartás közben jutott eszembe az a kérdés, hogy 
hány ember kell a kereszténységhez? A római kúriának volt egy elméle
te, ha jól emlékszem, az, hogy egy új egyházmegye alapításához mint-
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egy 300.000 hívő kell. Ez a mlrumum. És a kereszténységhez vajon 
mennyi kell? Nekem az jutott eszembe, hogy egy is elég. Ha az az egy 
valóban keresztény! Az üdv történelem kanyarához elég volt egyetlen 
Ábrahám; az Egyiptomból való szabaduláshoz egy Mózes, aki a kivonu
lást Isten parancsára levezényelte; egy Dávid elég volt Góliát legyőzésé
hez; egyetlen Gedeon a győzelemhez, azzal a nevetséges kis csapatával; 
elég volt egy Szűzanya a kereszt tövében; egy Magdolna a nyitott sírnál; 
s két apostol elég volt, hogy felébressze a többit. Körülbelül így indul
tunk. 

A mi korunkat a magam részéről nem tekintem okvetlenül végállo
másnak. Ebbe a naivitásba Ágostontól kezdve sokan beleestek, ti. hogy 
ővelük vége lesz mindennek. Ez egyáltalán nem biztos! Lehet, hogy az 
egész csak most kezdődik igazán. Valami sokkal másabb, hitelesebb, ér
dekesebb. Ez azonban föltételezi azt a bizonyos egy embert. 

A régi latin mondás úgy szól, hogy »timeo hominem unius libri 
doctum« [félek az egy könyvből tanult embertől ] . Ennek a mondásnak 
a köztudatban negatív értelme van: félek a beszűkülttől , akinek csak 
ennyire telt. De én most inkább a mondás pozitív értelmére gondolok: a 
biblikusokat tekintem »egykönyvű« embemek. Ők azok a szent megszál
lottak, akikben valahogy bennük sűrűsödik ez az új világ, amelyik elég 
a kereszténységhez, s akiket az Úristen fel tud használni. 

Hippokrátész még egészen más módon gondolkodott az emberről, 
amikor a vérösszetétel és a karakter viszonyáról beszélt, arról, hogy van 
lassúvérű és melegvérű ember, és ehhez hasonlók. Az a bizonyos egy
könyvű ember, a biblikus ember, az olyan Krisztus-vérű, olyan sűrítmé
nye a kereszténységnek. 

Na persze, aki egy kicsit tanultabb és a frontvonalon szétnézett, az 
tudja és látja, hogy manapság sokszor nem megfelelően hivatkoznak a 
Bibliára. Hogyan lehet hát itt eligazodni, hogyan lehet és kell a Szent
írást helyesen értelmezni, magyarázni? 

Talán minden idők legképzettebb, legműveltebb magyar biblikusa 
Mócsy Imre jezsuita atya volt, a maga nem is egy, hanem 3 doktorátu
sával. Nem sokkal halála előtt arról faggattuk őt: van-e arra szabály, 
hogy hogyan kell jól érteni, jól olvasni aBibliát? Kérdésünkre a szent
életű, öreg tudós ezt válaszolta: Természetesen van. A Szentírást hármas 
kötelékben kell olvasni. Egységben az emberi szerzővel; tehát ismerni 
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kell a szakmai kérdéseket. Egységben a fő Szerzővel, az Úristennel, te
hát imádságosan. És egységben a tulajdonossal, vagyis az Egyházzal, 
akinek a könyve. 

Úgy gondolom, hogy ennek a Bibliaközpontnak ezt a hármas köte
léket kell szolgálnia, ezeknek kell otthont adnia. Helyet adni a szakmá
nak, az álútatnak, nyitva állni minden jószándékú ember előtt. Szo
rosan együttműködve a Katolikus Bibliaszövetség világszervezetével, a 
nemzetközi szaktekintély ekkel, az itthoni professzor urakkal. Hiszem, 
hogy ez kellő biztosíték a harmadi kra, ami a mi korunkban döntő fon
tosságú: hogyaBibliát az Egyházzal egységben olvassuk és értelmez
zük. 

Kívánom, az itt dolgozóknak, - hisz Budapest is a frontvonalhoz 
tartozik, nyilvánvalóan ez is a hadszíntér egy darabkája: nem pusztán 
kultúrharcnak, hanem egy hatalmas, kegyelmi csatának -, kívánom, 
hogyaBibliaközpont álljon ennek a harcnak a szolgálatában. S hogy 
biblikus képeket használjak: legyen ez a központ a Magyar Egyház Bet
leheme, Názáret je, az Utolsó Vacsora terme, Szentlélek-váró közösség
terme, ahol szétpattannak ajtók-ablakok, s a Lélek behatol ill. kiárad. 
Kérem Istent, hogy az Ö kegyelme segítse e helyen a munkát, s biztosít
son itt lúteles, megbízható, katolikus légkört. Úgy legyen! 

Maros Éva [hórfa] , 
Geiger György [trombita] 

J.S. Bach: Korál a 141. kantátából 

Hiindel: Ana válto zatok kal 

Hiindel: Passacaglia 

J.S. Bach: Bist du bei mir, Korál 

Schubert: Ave Maria 

J.S. Bach - Gounod: Meditációk 
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Jubileumi ünnepség 

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Beszámoló helyett ... 

Bíboros Úr. Érsek és Püspök Atyák, Kedves Vendégeink! 

5 évvel ezelőtt ugyanígy hét magyar főpásztor volt jelen akkor, 
amikor megalakult a Szent Jeromos Bibliatársulat. Reménnyel telve tet
tük meg az első lépést és kértük a Magyar Egyház áldását erre a kezde
ményezésre. Miután az áldást és a bátorítást megkaptuk, az elmúlt 5 év 
alatt megpróbáltunk hűségesen sáfárkodni a lehetőséggel és a rendelke
zésre álló eszközökkel. Amint már szó esett erről, sokat tettünk a Ma
gyar Egyház és a Biblia ügye érdekében. Biblikus folyóiratunk van. Egy 
kicsi bolt, ahol minden értékes biblikus könyv kapható, még az eredeti 
szövegek kiadásai és idegen nyelvű Bibliák is. Társulatunk létszáma az
óta több, mint a tízszeresére növekedett: jelenleg mintegy 1300 tagtár
sunk van. Imádkozó csoportunk rendszeresen kéri Isten kegyelmét a 
Magyar Egyház és tagjaink, jótevőink számára. Bibliaiskola működik 
Központunkban, amely, Istennek legyen hála, most már kissé tágasabbá 
lehetett. 

Sikerült segítséget nyújtanunk a Magyar Egyháznak a biblikus 
apostolkodás alapjainak megvetésével, amikor az Újszövetséget mind
járt, a fordulat első éveiben - más kiadókkal karöltve - kiadtuk nagyon 
olcsón, 70 forintos áron. Ez akkor, az induláskor nagyon sokat jelentett 
a híveknek, a lelkipásztorkodó papságnak. Továbbképzéseket tartunk, 
hogy meggyőzzük a Magyar Egyházat, a püspök atyákat, a papságot, a 
hitoktatókat és a katolikus híveket, hogy a Szentírás lehet a lelkiélet ré
sze a Katolikus Egyházban is. Hogya Szentírást az emberek ne csak 
hallgassák, amint elhangzik a szószékről, hanem a mi híveink is rend
szeresen táplálják lelküket Isten Igéjével Isten közelében, az imádság 
csendjében, és merjenek vallani a közösségben arról, hogy milyen sokat 
jelent számukra a Szentírás. Így fogja Isten Igéje kifejteni azt az üdvöt 
hozó, lélekerősítő hatást, amelyet Isten neki szánt. Mert így nem pusz
ta hallgatói leszünk az Igének, hanem keresői, megosztói is, és megva
lósítói. Röviden ez az, amit minden erőnkkel igyekeztünk szorgalmazni 
a Magyar Egyházban. 
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Ötéves évfordulónkon 

Hisszük, hogy nélkülünk, a Szent Jeromos Bibliatársulat nélkül a 
Magyar Egyház ma már kevesebb lenne. Mindezért elsősorban a Püs
pök Atyákat illeti köszönet. Köszönöm, hogy számunkra, a Bibiatársu
lat számára, a Magyar Egyház ezen új hajtása számára, az édesanya 
melegsége és közelsége voltak. 

És köszönet illeti mindazokat, akik segítséget nyújtotta k munkánk
hoz. Köszönetet mondok munkatársaimnak, akik között néhányan fize
tésért, mások nagyon sokszor teljesen önzetlenül és fizetség nélkül 
végezték el ezt a sok munkát. Köszönetet mondok hazai jótevőinknek 
és tagságunknak, akik rendszeresen támogatnak bennünket. Tagságunk 
fillérei, jótevőink adományai azok, amelyek a külföldi támogatás mel
lett az anyagi feltételt jelentették Társulatunk működése során. 

Köszönetet mondok sok ezer j ótevő nknek, akik sokszor 50-100 fo
rintonként összeadtak elegendő pénzt ahhoz, hogy több, mint 10,000 
Újszövetséget kivihessünk a határainkon kivül élő magyar katolikusok
nak. Köszönetet mondok külföldi jótevőinknek, akik biztosították és 
biztosítják, hogy munkánkat végezhessük, - többek között azt is, hogy 
immár valamivel tágasabb lehet Bibliaközpontunk is. A Szent Jeromos 
Bibliatársulat nem kérhetett vissza semmiféle elvett ingatlant, hisz ko
rábban nem létezett. És nem kapott - bocsánat - alamizsnát sem az 
Egyháznak juttatott javakból. Öt évvel ezelőtt azzal kezdtük, hogy plé
bániákon, ahol volt hely, kerestünk bérelhető helyet irodának. Egyik 
helyen 8 négyzetmétert ajánlottak havi 20. OOO-ért, más helyen valami
vel nagyobbat havi 2oo.000-ért .. . Azután sikerült megvásárolnunk itt 
először egy kisebb lakást, most pedig ezt a második részt is meg tudtuk 
szerezni. Köszönetet mondunk ezért jótevőinknek, köszönjük támoga
tóink segítségét. De köszönettel tartozunk azoknak is, akik közvetlenül, 
kétkezi munkával segítették előhaladásunkat. És köszönetet mondunk 
külföldi jótevőinknek, akik ezt bővítést anyagi támogatásukkal lehető
vé tették: Kondor atyának Fatimában, Szőke János atyának a Kirche 
in Not-tól. Ök külföldön is meglátták azt, hogy Magyarországon talán er
re is, egy Bibliatársulatra is szükség van. 

Püspök Atyák, Kedves Vendégeink, tisztelettel jelentem: a Biblia
központ - sok-sok ember fáradozása nyomán - a Magyar Egyház ren
delkezésére áll. Kérem a Püspök Atyákat, adják rá munkánkra 
áldásukat. Kérem Bíboros Atyát, szentelje föl ezt az új helyiséget. 
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Jubileumi ünnepség 

Paskai László bíboros, prímás, érsek: 

A Bibliaközpont megáldása 

AZ Arya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

Istenünk, Aryánk, aki KrisZtus szeretetével vezet bennünket, és 
gondunkat viselz~ legyen mindnyájatokkaU 

És a te lelkeddeU 

Ez a helyiség, amelyre most Isten áldását kérjük, Isten igéjének 
mélyebb megismerését és megismertetését szolgálja. Amikor Isten áldá
sát kérjük erre a helyiségre, tanulékonyan figyeljünk lsten szavára. 
Kérjük, adjon nyitott szívet, hogy amit a Szentírás tanulmányozásából 
felismerhetünk Isten akaratának, azt tetteinkkel életre is váltsuk. Hall
gassuk meg Isten szavát! 

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből (J Pét 2,4-10). 

Testvéreim! Menjetek hOZZá, az élő kő höz, amelyet bár az em
berek elvetettek, Isten kiválasZtott és megbecsült, és mint élő kövek 
épüljetek fllé lelki háZZá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki 
áldozatokat hozzatok Jézus Kn'sztus által. EZért van benne az Írás
ban: LÁm kiválaSZtott, becses szegletkövet rakok le Sionban, . 

aki hisZ bmne, nem vall szégyent. 
Nektek tehát, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik. A hitet

lenekre ellen bm ez vonatkozik: AZ a kő, amelyet az építők elvetet
tek, szegletkő lett, a botlás köve és a botrány sziklája. Megbotlanak 
rajta, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kap
tak. Ti azonban válasZtott nemzetség, királyi papság) szent nemzet, 
tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessé
tek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. 
Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok: régen 
nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok . 

EZ az lsten igéje. 
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Megmagyarázni nem kell az elhangzott szentírási részt. amelyet a 
Római Szertartáskönyv tartalmaz. Talán éppen ezen a helyen mutatko
zik ez a legaktuálisabbnak. A szegletkő Krisztus és a Szentírás. Épüljön 
fel rá a Magyar Egyház. Ezzel a lelkülettel imádkozzunk: 

AZ emberré lett Ige köztünk vett lakást, hogy teljességéből ke
gyelmet és igazságot merítsünk. EZ a há~ ez a helyiség, amely lelki
pásZtori céllal fog működnt~ az Úr sokféle megnyilvánulásának jele 
kÖZösségünkben. Jöjj és m~radj velünk, Urunk! 

Te, aki jelen vagy ott, ahol néped imádkOZik, gyűlik össze, te
gyél bennünket jelenléted hortÚJzójává, dicső séged templomává. Jöjj 
és maradj velünk, Urunk! 

Te, aki minden embert az igazság ismeretére hívsz, tegyél ben
nünket készségessé az evangélium hallgatására és hirdetésére abban 
a környezetben, ahol élünk. Jöjj és maradj velünk, Urunk! 

Te, aki lelkünk pásztora vagy, segíts bennünket, hogy ezt a 
köwontot akaratod szen·nt használva eljussunk emben· és keresz
tény életünk kiteljesedésére, és így legyünk a világ világossága és a 
fold sója. Jöjj és maradj velünk, Urunk! 

Te, aki megadod nekünk azt a kegyelmet, hogy J esztendeje 
SZolgálhatja ez az intézmény szent Igédet, add, hogy továbbra is a 
Te nevedben emberszerető jóságod örömhírének eszköze lehessen. 
Jöjj és maradj velünk, Urunk! 

lmádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Knsztus tanított 
minket imádkoZnt:· Mi Aryánk ... 

Aryánk! Dicséríink és hálát adunk neked, aki a keresztség által 
Kn·sztusba, az igaz sZőlőtőbe oltottál minket, és Testének, az Egy
háznak tagjaivá tettél. Te, örök Pásztor, add meg népednek szolgá
lattevői keze által az evangélium kimeríthetetlen gazdagságát. Add 
meg, hogy Fiadat követve növekedjünk a hit, a remény és a szeretet 
kÖZösségében, hogy az emben· közösség kovásza legyünk. Áldd meg 
~ ezt a kö'{/Jontot és segíts, hogy minden helyiségben, melyet itt adsZ 
nekünk, a Lélek megújító ereje működjék Kn·sztus, a mi Urunk ál
tal. Ámen. 
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A Bibliatársulat 5 éve működik. Alapjait azonban már jóval 
korábban lefektettük. Az első konkrét lépés talán akkor történt, 
amikor, kb. 8 évvel ezelőtt, a Német Bibliatársulat élére Ort
kemper úr került, és kérésemre egy számítógépet küldött ajándék
ba. Ezen kezdődött és hosszú éveken á t ezzel folyt a szervezés, a 
nyilvántartás, a könyvelés. A Társulat megalakításába is azért 
mertünk belefog ni , mert Ortkemper úrtól megkaptuk azt az ígé
retet, hogy aNémet Bibliatársulat 5 éven át biztosítja számunkra 
egy alkalmazott fizetését. Dr. Franz-losef Ortkemper, a német 
Katholisches Bibelwerk igazgatója köszönti az ünnepi ülést. 

Fr.-J. Ortkemper. a KBW igazgatója 

Ünnepi köszöntés 

Engedjék meg, hogy a Szent Jeromos Bibliatársulat ötéves fennál
lása alkalmából szívemből gratuláljak Önöknek a Német Katolikus Bib
liatársulat (Katholisches Bibelwerk), valamint a Középeurópai Biblia
társulatok Munkacsoportja nevében, amelyhez a Szent Jeromos Biblia
társulat is tartozik ill. amelyhez mi is tartozunk. A Munkacsoport to
vábbi, itt is képviselt tagjai: az Osztrák Bibliaközpont és a Holland 
Katolikus Bibliatársulat. 

Kedves Tarjányi Béla! Önök e rövid pár év alatt meglepően sok 
dolgot valósítottak meg: biblikus folyóiratuk van, melynek már 19 szá
ma jelent meg, a Stuttgarti Kiskommentár fordítása (legközelebb a ne
gyedik kötet fog megjelenni ), az egész ország területén biblikus apostol
képző szemináriumokat tartottak, munkatársakat képeztek ki ... Ha vol
na a fejemen kalap, most tisztelettel megemelném! 

A Biblia, ez a régi könyv, évezredek múltán is időszerű maradt. 
Ezek ugyanis az emberi élet döntő kérdéseivel foglalkoznak, az élet ér
telmével, a halál legyőzésének kérdésével, az emberi cselekvés és e
gyüttélés hatékony szabályaival. Meggyőződésem, hogya mi korunk
ban, amikor az emberiség meglehetősen tanácstalanná vált, nagyobb 
szükség van a Biblia üzenetére, mint valaha is a történelem fo-Iyamán. 
Mindenek előtt olyan fényre van szükségünk, amelyben sikerül meg-
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oldanunk a földön az egyre növekvő problémákat. (Éppen a legutóbbi 
napok eseményei, ezek a szörnyű merényletek mutatják, hogy mennyire 
összezavarodott a mai társadalom. ) 

A bibliai Teremtéstörténet például, amelyet ez a csodálatos szőttes 
[Háger Ritta: Teremtés, ld. BibliaközpontJ is ábrázol, ösztönzést adhat 
arra, hogy teremtő módon közelítsük meg az ökológiai problémákat, és 
ne felelőtlenül éljünk, mondván, hogy "utánunk a vízözön" . A teremtés 
bibliai hite lehet a leghatékonyabb ösztönzés számunkra, hogy a Föld 
értékeinek örüljünk, és megőrizzük a jövő nemzedékeknek mindazt, a
mit az Isten ránk bízott. Az Egyiptomból való kivonulás története és a 
próféták kritikus megnyilatkozásai megóvhatják a keresztényeket attól, 
hogya kereszténységük bezáruljon, és ösztönözhetnek bennünket annak 
a mindenkor érvényes feladatnak teljesítésére, hogy hátrányos helyzet
ben élő testvéreinken hatékonyan segítsünk. A jövőre vonatkozó, nagy 
prófétai látomás ok megőrizhetnek attól, hogy a megoldhatatlannak lát
szó problémák láttán a cinizmus vagy a rezignáció uralkodjék el raj
tunk; segíthetnek bennünket, hogy a lehetséges és szükséges kis lépé
seket megtegyük, igazságosabb világot teremtve így sokat gyötört fól
dünkön. 

A Názáreti Jézus alakja, az Ő testvéri szolidaritása az emberekkel, 
mindenek előtt szolidaritása velünk, halálra szántakkal, minket, mai 
embereket is megtanít a szenvedőkkel való sorsközösség vállalására. A 
húsvéti örömhír pedig, hogy Ő a halálból feltámadt, erőt ad nekünk, 
hogy a problémák özöne láttán ne adjuk fel a küzdelmet, hanem el
kötelezetten fáradjunk a teremtett világ gondozásán. Ezzel kapcsolatban 
mindig nagy hatással van rám az 1. Korintusi levél 15. fejezetének vé
ge, ahol Pál, miután hosszasan tárgyalta a végső feltámadás kérdését, 
egyszerre a földi valóságnál köt ki, és arra buzdít ja a korintusiakat, 
hogy józanul és lankadatlanul végezzék mindennapi kötelességeiket, ab
ban a reményben, hogy emberi fáradozásunk a húsvéti örömhír erejé
ben soha nem lesz hiábavaló (1 Kor 15,58 ). 

Nagyon szeretném, ha a mai Egyházban is megvolna ez az optimiz
mus. Plébániákon, kurzusokon az ember többnyire csak panaszáradattal 
találkozik; márpedig az olyan Egyház, amely mindig panaszkodik, 
egyáltalán nem vonzó. 
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A Szent Jeromos Bibliatársulatnak további, eredményes fejlődést 

kivánok. Bízom abban, hogy a jövőben élvezni fogja a magyar Egyház 
hatékony támogatását (anyagi téren is!) . Mert a Biblia üzenete mind az 
Egyház, mind a társadalom számára felmérhetetlen érték. Szabaddá 
tudja ugyanis tenni a remény erőit, most, amikor il remény oly ritka 
kincs! És a Szentírás a felebarát szeretetére tanít, így megőrizheti a tár
sadalmat az egoizmusban való elmerüléstől. 

Szeretnék köszönetet mondani a Szent Jeromos Bibliatársulat mun
katársainak is elkötelezett munkájukért. Kívánom, hogy továbbra is 
bátran, lelkesen tudjanak dolgozni, legyenek jó ötleteik, hogy Isten Igé
jének terjesztésén eredményesen munkálkodhassanak. 
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A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Újszö
vetségi Tanszéke és a Szent Jeromos Bibliatársulat ezen ünnepi alkalom 
tiszteletére /iz [9HlJáz szentjei és a Szentírás címmel 
pályázatot hirdetett. A pályázatra 'f 5 pályamű érkezett be. A díjakat 
Balás Béla püspök-elnök adta át. Az I. díjat a Pázmány Péter Katoli
kus Egyetem Hittudományi Karának két hallgatója, Vígh Adrienn és 
Zsuffa Tünde nyerte. A II. helyezett a pályadíjat a Bp. Belvárosi 
templom Orgona Felújítási Alapjára kérte továbbítani. III. díjat nyert: 
Török Ildikó, Nagykanizsa. 

A Szent Jeromos Bibliatársulat egyike a világban működő mintegy 
80 hasonló, katolikus intézménynek. Biblikus megújulási mozgalmak 
már a zsinat előtt is voltak a katolikus egyházban, de a katolikus bib
liatársulatok létrejöttének elsősorban a II. Vatikáni Zsinat adott új 
lendületet. A zsinat ugyanis azt ajánlotta a Katolikus Egyház felelős 
vezetőinek: Ismerjétek, szeressétek, és adjátok a hívek kezébe is a Bibli
át. Nyissátok tágra a kapukat, hogya katolikus hívek is hozzájussanak 
a Bibliához. 

Ezért jött létre a Zsinat után a Katolikus Bibliaszövetség Világszer
vezete. Ennek tagjai a világon az egyes országok bibliatársulatai. Ebbe 
a szervezetbe tartozik Társulatunk is kezdettől fogva . Ünnepi ülésünkön 
jelen van a Világszervezet elnöke, Ablondi püspök ÚT. 



Ötéves évfordulónkon 

Alberto Ablondi püspök, a Világszövetség elnöke 

Ünnepi köszöntés 

Nagyon szépen köszönöm a Társulat Elnökének ezt · az örömet, 
hogy közöttetek lehetek, és a elhozhattam a Világszervezet üdvözletét 
Bíboros Úrnak, akit már volt szerencsém ismerni, a püspöki kar Elnö
kének, Érsek Úrnak, a püspök-testvéreknek és minden kedves nővé
remnek és testvéremnek, akik itt jelen vannak. 

Nagyon fontos, hogy ünnepeljük a Bibliát. A püspök atya azt 
mondta: azt kívánja, hogy legyen ez a központ Coenaculum, az utolsó 
vacsora tenne. Én viszont, aki láttam, megismertem ezt a csöndes he
lyet, mely szerényen megbúvik a házak sűrűjében, azt kívánom: legyen 
ez központ a názáreti otthon. Názáretben lett ugyanis testté az Ige. A 
Dei Verbum zsinati konstitúció mondja: amint a Második Isteni Személy 
nem tekintette méltatlannak, hogy emberi testet öltsön, úgy Isten Igéje 
sem tekinti méltatlannak, hogy emberi szavakba öltözzék. Ezért minden 
biblikus apostolság az Ige megtestesülése. A bibliafordítás során például, 
amikor egyik nyelvből a másikba átvisszük Isten Igéjét, az Ige egy má
sik, egy új kultúrában testesül meg. Vietnámban éltem át megrendít ő 
pillanatokat röviddel ezelőtt, amikor jelen voltam, együttműködtem az 
ottani egyik első fordítás elkészítésében. Az Elnök úr azt mondta, hogy 
itt képezik ki az Ige szolgáit. Én viszont azt mondom, hogy amikor az 
Igének ezek az apostolai Isten Igéjét szolgáIiák, akkor mindig megtör
ténik ez a megtestesülés, ott, az adott környezetben. 

De a megtestesülésnek soha nem volt könnyű az útja. Ti, magyar 
testvérek, hogy ez megvalósulhasson, soksok áldozatot hoztatok. Nem 
voltak könyveitek, nem voltak segédeszközeitek, nem voltak kapcsolata
itok. Ezért azt kell mondanom, hogy számunkra, a Világszervezet szá
mára, amely éppen a jövő évben fogja megtartani a soron következő , 
hat évenkénti világkonferenciáját, nos, a Világszövetség számára is egy 
csodálatos megtestesülésnek tekintem azt, hogy a magyar Bibliatársulat 
létrejött. És azzal fejezem be, hogya megtestesülés nem az üdvösség 
befejezése. Mert minden közlés (kommunikáció ) vége kapcsolat, egység 
(kommúnió ). Legyetek magatok és a mi számunkra a remény jelei és 
eszközei a világban. Danke. Deo gratias! 
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Tarjányi Béla ügyvezető elnök: 

A Társulat további terveiről 

Sok tervünk van a jövőre nézve, vagy úgy is mondhatnám: sok-sok 
álmunk. Bibliaközpontunknak ezt a részét többé-kevésbé sikerült már 
rendbe tennünk, de a többi helyiségben még nagyon szegényes állapotok 
uralkodnak. Kedves Vendégeink az ünnepi ülés után megtekinthetik 
majd azt a részt is, ahol dolgozunk. Érdemes is lesz oda átmenni, mert 
irodánkban egy kiállítás képeit csodálhat ják meg: sok szép gyermekraj
zot, amelyek a Társulat Győri Egyházmegyei Központja és a Mosonma
gYal'óvári Keresztény Iskola által meghirdetett rajzpályázatra érkeztek 
be. 

Mindez azonban nem a legfontosabb, nem a legfőbb gondunk. Hi
szen tudunk mi használt asztal oknál, kopott székeken ülve is dolgozni, 
Ami igazán fontos lenne számunkra, az egy igazi, nagy álom, amely a 
kezdetektől fogva kísér bennünket: az, hogya Szent Jeromos Bibliatár
sulatnak lehessen saját bibliakiadása. 

Jelenleg ugyanis a következő a helyzet: Ha jótevőink adományokat 
küldenek, hogy vigyünk magyar Szentírást a külföldi magyaroknak Er
délybe, akkor a bibliákat meg kell vennünk piaci áron. Ha szeretnénk 
az Újszövetséget olcsóbban adni, ahogyan azt állandóan kérik lelkipász
torok, hitoktatók, akkor a társkiadótól ránk telefonálnak, hogy piacgaz
daságban közös kiadású könyveket mindenütt egy áron kell árulni. 

Ezért fáradozunk már évek óta azon, hogy Társulatunknak saját 
bibliakiadása lehessen. Ez a terv hosszú ideje csak terv maradt, az ille
tékesektől eddig nem kaptuk meg ehhez a szükséges támogatást. De 
így, a bizonytalanságban is dolgozunk. Köszönettel tartozom biblikus 
kollégáimnak, akik immár egy éve dolgoznak velem együtt. Egy új 
szentírási szöveget készítünk elő, és remélhetőleg még ebben az évben 
kiadásra kész lesz. Szeretném remélni - és ezen ünnepi alkalommal 
tisztelettel kérem is ezt Egyházunk vezetőitől -, hogy ehhez a nagy 
tervhez segítséget fognak nyújtani Társulatunknak. Hogy illusztráljam, 
mennyire időszerű az, amire vállalkozni szeretnénk, felolvasok egy rö
vid cikket a Keresztény Élet postájából. 
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Ötéves évfordulónkon 

"A Keresztény Élet IIlf7. (febr. 12. ) számában Gyűrű Géza arról ír, 
hogy "Biblia kerestetik" és bizony nagy igazsága van sorainak! Külfól
dön, főleg az angol nyelvű protestáns országokban minden szállodai éj
jeliszekrényen ott a Biblia, a Holy Bible, és talán még örülnek is annak, 
ha a kedves vendég magával viszí emlékül. Német- és Franciaországban 
a protestáns bibliatársulat potom pénzért, szinte jelképes összegért ter
jeszti a Szentírást, és így van ez nálunk is, mert az a 150-200 forint, 
amibe egy református kiadású zsebbiblia kerül, nem mondható jelentős 
összegnek. Ezt kellene követendő példaként magunk elé tűznünk l Az 
anyagi okok nem csak a kiadónál, a potenciális vásárló nál is jelentős 
szerephez jutnak. És ha a muzulmánok, erről személyesen is meggyő
ződhettem, a Koránért pénzt nem kérnek, mert Allah szava megfizet
hetetlen, csak a kötés árát - néhány piasztert vagy dinárt - veszik el, 
akkor felmerül a kérdés: miért kerül a keresztények Istenének az Igéje 
annyiba, hogy a kiadó rá ne fizessen, ha lehet, még nyeresége is szár
mazzék?" 

Álmomat említettem. Volt már olyan, amely megvalósult. 

Nyilas Tünde: Csángó népdalok 

Bis orat, Gyergyóújfalu (Kodály) 

Magnificat, moldvai csángó töredék (Domokos P.P.) 

SZép violácska, Kászon [Csík] (Kodály) 

Virág szombatja, Nógrád m. (Erdélyi Zs.) 

Mán'a siralma, Moldva (Erdélyi Zs') 

Nagyszombaton, Nógrád m . (Erdélyi Zs.) 

Úr Krisztus feltámada, Moldva (Domokos P.P.) 

Ó, áldott Szüzatrya, Moldva (Bartók B.) 
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JÉZUS CSODÁI 

N Alapgondolat 
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BIBLIAISKOLA 
Szent Jeromos Bibliatársulat 

10. óra 

Mielőtt Jézus csodáival kezdenénk foglalkozni, próbáljuk röviden megfo
galmazni, hogy mit is élünk meg egy csoda kapcsán, mit nevezünk csodának. 
Mindezt egyetlen mondattal talán így lehetne összefoglalni: A csoda Isten je
lenlétének, a természetfölöttinek a megtapasztalása. 

Ez a tapasztalat származhat abból, amikor a teremtett világ működésében, 
rendjében ismerjük fel ezt a jelenlétet, melyet a Bölcsesség könyvének szer
zője így fogalmaz meg a Bibliában: ,,A teremtmények nagyságából és szépsé
géből összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket" (Bölcs 13,5) -
vagy egy hívő tudós: "Ha egy kis növényt, egy búzaszálat vagy útszéli gazt 
látok, Isten nagyságát érzem mögötte, s leborulok e hatalom előtt" (Linné). 

De Isten jelenlétét és nagyságát tapasztalhatjuk meg akor is, amikor re
ményt vesztett, kilátástalan helyzetben (betegség, halál, természeti csapás ese
tén) olyan rendkívüli jelenségekkel találkozunk, melyek során az általunk 
ismert természeti törvények nem érvényesülnek. A. Weiser szerint a csodát 
többféleképpen értelmezzük (Grundkurs Bibel NT 2, 15.0.): 
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N~m csak a k~r~sztény hagyományban találunk csodatörténet~ket, hanem 
más ókori irodalomban is . Csodákat tulajdonítottak Vespasianus császárnak, 
Tüanai Apollónak, csodás gyógyulásokról adnak hírt az epidauroszi AszkJépi
osz templom fogadalmi táblái és feliratai, stb. Itt most nem foglalkozunk az
zal, hogy ezek a csodák valóban megtörténtek-e, hanem hogya csodatévők és 
a velük kapcsolatos csodatörténetek milyen hatással voltak az emberekre. 
Akár egy személyhez, akár valamely helyhez fűződött a csoda, a róla szóló 
híradás mindig reménysugár volt, hogy létezik egy karizmatikus személy, egy 
mágus, vagy egy szentély, ahol az emberek megszabadulhatnak a szenvedése
iktől. A karizmatikus személyhez fűződő csodák esetében a csodatett mindig 
a tanítói tevékenységet kísérte és a tanítás hitelességének bizonyítását szolgál
ta (pitagórász, Tüanai Apolló, stb). 

Jézus is úgy lépett fel, mint csodatévő karizmatikus, aki tanítását csodáival 
igazolja . Eddig a pontig Jézus csodáit, az evangéliumi csodatörténeteket pár
huzamba állíthatjuk a többi csodatévő karizmatikus csodáival. Jézus csodái
ban van azonban valami, ami döntően megkülönbözteti azokat más csodáktól. 
Sőt maga Jézus is egészen másként fogja fel saját csodáit, és az első keresz
tényeknek, akik a csodatörténeteket továbbadták, szintén sajátos céljuk volt. 

Jézus csodái elsősorban nem abban különböznek más csodáktól, hogy ezek 
valóban megtörténtek (szemben a többivel, amelyek eszerint kitalált törté
netek lennének), hanem abban, ahogy Jézus értelmezi azokat. Ismételten kije
lenti , hogy az ő csodái a kezdődő Isten-uralmának jelei, előízé t jelentik annak, 
amit Isten az új világban meg fog valósítani . "Ha én az Isten ujjával űzöm ki a 
gonosz lelkeket, akkor már közel van hozzátok az lsten országa" mondja Jé
zus azoknak, akik nem értik, mi rejtőzik tettei mögött (Lk 11,20). Jézus e sza
vakkal csodáinak olyan értelmet tulajdonít, amely értelmezést nem találunk 
meg egyetlen csodatévőné l sem. Jézus csodái kivételek, epizódok, mégis vi
lágtörténelmi jelentőségűek, mert ablakot nyitnak az új világra, amelyet Isten 
meg fog alkotni. Jézus prédikációja éppen azáltal nyeri el sürgető aktualitását, 
időszerűségét, hogy nem csak beszél egy új világról, hanem csodái által an
nak részbeni megtapasztalására is lehetőséget ad. 

BI Szentírási szöveg: Az első kenyérszaporítás, Mk 6,30-44 

CI Bevezetés 

1. Mint minden másnak, a csodatörténeteknek is megvannak a maguk iro
dalmi sajátságai, amelyeket mindenki önkéntelenül is alkalmaz, aki csodáról 
beszél. Ezeknek a formáknak a tanulmányozása segít bennünket abban, hogy 
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felismerjük az elbeszélések tényleges üzenetét, tanítását, hogy ne csak arra fi
gyeljünk fel bennük, ami magától a szemünkbe ötlik. Vizsgálódásunk során 
megértjük majd, hogy a forma is közöl valamit, hogy az is a kommunikációs 
folyamat fontos része. 

a) Törvényszerűségek a csodatörténetek felépítés~ben, visszatérő elemek: 
1. Bevezetés: Bemutatja a kiinduló helyzetet, körülményeket: a csodatévőt, 

a szenvedőt, más személyeket, akik valamiképpen érdekeltek az eseményben. 
2. Előterjesztés: Feszült helyzet; a csoda előkészületei; a szenvedő bajának 

bemutatása; a jelenlévő személyek felveszik egymással a kapcsolatot; ez fe
szültséget vagy egyenesen összeütközést okoz. 

3. Csodatétel (központi rész): a gyógyítás vagy más csoda megtörténik, a 
gyógyulás vagy más csoda bekövetkeztének tényét megállapítják, bizonyítják. 

4. Befejezés: a csoda hatása a jelenlévőkre; a gyógyult elbocsátása. (Ld. 
motívumtábla a következő oldalon.) 

b) Ha a csodatörténeteket összehasonlít juk, azt látjuk, hogya bennük 
szereplő személyeknek mindenütt ugyanaz a szerepük. Két főszereplő van: 

- a csodatevő - és a szenvedő 
A csodatevő és a szenvedő mellett az esemény lefolyásának megfelelően 

még az alábbi személyek fordulhatnak elő: 
- a szenvedő kísérői, hozzátartozói 
- a csodatevő kísérői, tanítványai 
- az ellenfelek 
- a jelenJévő tömeg 
- alkalmasint a gonosz szellemek, démonok 

c) A csodatörténetek témájuk szerint a következő hat alcsoportba tartoz
hatnak: gyógyítástörténet, halottfeltámasztás, ördögűzés, mentő-csoda, sza
bály-csoda és ajándékozó-csoda. 

A »Bevezetés«-ben (1. rész) feltárt szükséghelyzet lehet az osztályozás 
egyik szempontja: betegség - gyógyítás történet; halál - halottfeltámasztás; 
megszállottság - ördögűzés; a természeti erők által okozott veszélyhelyzetek 
- mentő-csoda; Isten akarata körüli bizonytalanság - szabály-csoda; elegendő 
élelmiszer hiánya - ajándékozó-csoda. 

A csodák téma szerinti felosztásával összhangban áll az is, hogy a törté
netben a lehetséges visszatérő elemek közül melyek fordulnak elő. Altalános
ságban annyit mondhatunk, hogy pl. a gyógyítások esetében az » Előter
jesztés«-sel (2. rész) kapcsolatos motívumok többnyire kisebb számmal szere
pelnek, viszont a »Csodatétel« (3. rész) során több az alkalmazott visszatérő 
elem. A szabály-csodáknál a központi rész (»Csodatétel«) viszonylag rövid, 
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szinte mellékes, a bizonyítás (» Előterjesztés«) ezzel szemben a figyelem kö
zéppontjába kerül. Ajándékozó-csodáknál maga a csodatétel nem is szerepel, 
a »Befejezés« viszont számos motívumot tartalmaz. 

2. Az ajándékozó-csodák jellemzői: váratlanul előteremtenek különböző 
anyagi javakat, rendkívüli, meglepő módon adományoznak, élelmiszert sza
porítanak, nem ehető dolgot táplálékká változtatnak. A csodatévő saját jó
szántából cselekszik; a történet befejezésénél a csodatett bizonyítása részletes 
és konkrét számadatokat tartalmaz. 

3. Háttér-tanulmányok aszövegösszehasonlítás kiértékeléséhez: 
l-es csoport: Az elbeszélés szimbolikus mondanivalója: Jézus mint Izrael 

pásztora; az Élet Igéjéről való gondoskodás a pásztor dolga; együtt szenved 
velük; a nyájnak nem szabad szétszóródni; a tanítványoknak ugyanaz a szere
pe, mint a véneknek a nép között; Isten népének táborhelye a ,,zöldellő réte
ken" van (Zsolt 23); Jézus, mint a zsidóknál a ház ura, vezeti az étkezést; a 
bőség, a túlcsordulás képe. A szöveg a korai zsidó-keresztény teológiát tükrö
zi. 

2-es csoport: Jézus, a bölcs; a tanítványok nem értetlenek, hanem kishitűek; 
az étkezés középponti szereplőivé válnak: az Eucharisztia gyakorlata(!) ; a tör
ténet Jézust nem mint Izrael pásztorát, hanem mint a megfáradtak és megter
heltek Üdvözítőjét mutatja be: mint a gazdag ember, aki mindenkit meghívott 
az asztalához. 

3-as csoport: Újabb szövegösszefüggés; Jézus, mint a nép Üdvözítője, a la
koma ura, az apostolok, mint az eucharisztikus lakoma főszereplői, elöljárói. 

4-es csoport: A Jn evangélium szövege áll a márki megfogalmazás hoz a 
legközelebb; krisztológiai tanítás: a csoda úgy mutat Jézusra, mint az élet ke
nyerére; Jézus önszántából tesz csodát; a felülmúló szeretet csodája! 

5-ös csoport: A pogánykeresztények részesülés e az Eucharisztiában; a 
szükséghelyzet valódi (puszta!) ; a csoda elhomályosítja a tanítványok szere
pét; az ószövetségi vonatkozás háttérbe kerül, helyette erősebb az utolsó va
csorával való egybecsengés. 

4. Sík Sándor: Megérleffem, Mgy leenyérnele 8Züfeffem 

Oon olei fDrDllynale szűfefil:, és von olei remeténele, 
Oon olei őrlő szájnalc, és von olei csemegénele: 
E,ngem mognale vere ff o Magvető, 
ls leenyérnel:, onnole is feleetének 
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hlinfho cJ,ok jáfF.zoni, bújfam elő 
hleleg mélyedből. drága fóldem, 
Kíváncsian, szelesen, zölden. 
8obusgOffok öreg barázdák, 
I{ízlolgoffok kövér májusi pászfák, 
[rezfem a jó napsugarak csóljáf, 
frJíg körülem pifypaloffy furulyáz, 
(s borzas szelek jáfszonok ~DfJócskáf. 
Igy nő ki nyurgán fiú és kal asz. 

És érezfem, amint a fürlös száron 
Az IMen ujja végigsimogof, 
S rámlelf a förvény: minden búzaszáIon 
C:sak egy kalász marad. 
[s iff a pecséf a szívemen: 
A Szűz hlário áldoff képéf 
Oise/i minden búzaszem. 

Azfán levágfak, a szérűbe hordfak, 
Oerejfes nyárban csépen meghadarlak, 
hlolomba viffek őr/erők, 

Bibliaiskola 

Kéf kő közöff megförlek ők, 
AZfán söfét kamrába kerülfem, 
És meg8üppedfem (puha liszf), és magamba merültem. 

Azfán egy kopar8ó8zerű 
hlély feknooe dobfak, 
~f büfykÖl; nagy fenyér belémmerülf, 
E.8 nekifogfak: 
(8 addig fépfek, 8Z0g[JOffOk, feperlek, 
(Jreg kovásszal úgy-ugy elkeverlek, 
Hogy 8írfom él'. a könnyeim wppagtok. 

Oe addig nyúzoff a kéf hadaró, 
hlíg elmúlf bennem minden savanyúság, 
S nem állfo görc.c8el r088Z c80mó 
íé8zfámnok fi8Zfo belehú8áf, 
S igaz kenyér förvényekénf 
Színig dagadfam az edénY'. 

Úgy majd ozfán a kemencébe raknak, 
Míg porhanyó luzek él'. szép piro8, 
hleleg úpó, kívánof08. 
hlert kínban kel meg a lcenyér 
[mberfolofnok 
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Dl Óravázlat 

Feladat 

1. Énektanulás: Debaisieux: Jó föld 

2. Jézus csodái, ld . Bevezetés 1. 

••• 3il(f!~y~r.t:nC.t:l.itt#;ió .. 

Módszer 

szöveg és dallam 
az "Énekelj az Úr
nak" c. gyűjtemény 
194. oldalán 
a vezető előadása, 
jegyzetelés 

A.~Ö~k~zePéieegy szep; fris.s kenyeret helyezünk: egy fehér szal
< Y#m:a/A~4WYevÓkegy as.~~iá99s j~tékb~ elmondják:, hogy 
m@@~**~a .~en.y.~m?!; ~: ~Pivá.ka~ ayez(!tÓ a táblára írja. Az 
Ji$~#&i~R!9.~j~ték · .jeg~Ii :· ~M~yt!.ret~· •. sZal#tába~·.· k9r9'eadogat-

:.· ••• ~~~f~~~jt;f;~it~~~~~~~1it~~~~·~~t~~í~.~k:@~~~~ ·~; 
j~:.t~!1j~:~~t~~;1~~lrtf;j~~~!~~Z~~~ ~:é::~ ~:~~~~ 
~9t*ják~J'eny~ret,míog~okitőr belő Je és megeszi. Kis 

·. é$ep44t.á.:nelériekeljQluJJÓföld c. érie~t. 

4. Az első kenyérszaporítás (Mk 6,30-44) 
ajándékozó csoda, ld. Bevezetés 1/c, 2. 

5. Exegétikai csoportmunka: Az első ke
nyérszaporítás csodájának (Mk 6,30-44) ösz
szehasonlítása más szövegekkel. 

Figyeljük meg a szembeötlő mozzanatokat, 
az átszerkesztéseket, kiegészítéseket és ki

hagyásokat, 
a szerkezeti összahasonlítás pontjait, 
a személyeket: Jézus, tanítványok, nép (ki-

töl indul ki a kezdeményezés? stb.), 
a motívumvázat, a motívumokat, 
aszóvonatkozásokat, 
aszövegösszefüggéseket, 

és a szimbolikát. 
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a márk i szöveg han
gos felolvasása és 
csoportos megbe
szélése a vezető irá
nyításával. 

kiscsoportos mun
ka, csoportos ösz
szegzés, a vezet ö 
összefoglalása 

10. óra 

Eszközök, 
időbeosztás 

kotta, 
10 perc 

jegyzetfü-
zet, ceruza, 
10 perc 

fehér szal
véta, ke
nyér, tábla, 
kréta, 
30 perc 

Szentírás, 
jegyzetfü
zet, ceruza, 
10 perc 

Szentírás, 
jegyzetfü
zet, ceruza, 
50 perc 



10. ora BibUatskola 

Kovetkeztessiink a beszel6 szandekara es a 
,Sitz im Leben"-re [ = eredeti elethelyzet] 

1-es csoport: Mk 6,30-44 - 2 Kir 4,42-44. Hoi talalnak 
celziist a Zsolt 23-ra, a Szam 27,17-re, a Kiv 18,21.25-re? 

2-es csoport: Mk 6,30-44- Mt 14,1-21; Mt 15,32-39. 
Mil yen 6szovetsegi utalasokat talalunk Mt-nal, mi a krisz
to16giai mondanival6ja es a ,Sitz im Leben"-je a Mate
fele sz6vegnek? 

3-as csoport: Mk 6,30-44- I...k 9,10b-17. Figyeljiik meg 
az elbeszeles tavalatait es 6sszefiiggeseit. Hasonlftsuk 
6ssze a Jukacsi szoveget mas Jukacsi helyekkel: I...k 22,7-
38; 24,28-31; es a Csel 2,42.46; 20,7-12; 27,35-tel. 

4-es csoport: Mk 6,30-44 -Jn 6,1-15. Jellemezziik aha
sonl6siigokat es a kiilonbsegeket a szinoptikusoknal ket 
szempontb61: Melyik all Janos sz6vegehez a legk6zelebb? 
Hasontftsuk 6ssze a janosi eucharisztikus beszectdel (= a 
kenyerszaporftas magyarazata, Jn 6,22-59). 

5-6s csoport: Mk 6,30-44- Mk 8,1-9. Hatarozzuk meg 
a kiilonbsegeket es a sajatossagokat (sziikseghelyzet, to
meg, szamok). Figyeljiik meg a Mk 7,24-30-cal es a 7,31-
37-tel val6 kapcsolatot. Ezek alapjan fogalmazzuk meg a 
szoveg ,Sitz im Leben"-jet [ = eredeti elethelyzet]. 

6-os csoport: Milyen magyarazatot ad maga Mark a ket 
kenyerszaporftas-csodara? Olvassuk el ehhez a Mk 8,14-
21-et es a Mt 16,5-12-t. 

A vezet6 6sszefoglalasa, esetleges kiegeszf
tesei, Jd. Bevezetes 3. 

6. Szovegmeditaci6: Sfk Sandor: Megertet
tem, bogy kenyernek sziilettem, Jd. Bevezetes 
4.pont. 

7. Befejez6 enek, ima 
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a vezet6 vagy az 
egyik resztvev6, 
aki el6re felkesziilt, 
felolvassa a verset, 
a tobbiek elmelked
ve, csendben hall
gatjak 

enek, esetleg kotet
Jen, szabad ima 

Sfk San
dorbssze
gyujtott 
versei, 
5 perc 

kotta, 
5 perc 



Dokumentum 

Pápai Biblikus Bizottság 

Szentírásmagyarázat az Egyházban 

(Foly tat juk a dokumentum közlését Székely István fordftásában) 

B) Az irodalmi elemzés új módszerei 

A Biblia kutatásának egyetlen tudományos módszere sem elég 
alkalma~ a szentírási szövegek gazdagságának maradéktalan feltá
rására . Igy a történeti-kritikai módszer sem támaszthat olyan 
igényt, hogy mindenkit kielégítsen. Tagadhatatlan, hogy homály
ban hagyja a vizsgált szövegek számos vonatkozását. Ezért nem 
szabad csodálkoznunk, hogy napjainkban más módszereket és 
megközelítési irányokat is javasolnak arra, hogy valamely szöveg 
egyik vagy másik fontos vonatkozásának a mélyére hatoljanak. 

Ebben a fejezetben (B) az irodalmi kritika néhány legújabban 
kifejlesztett módszerét mutatjuk be. A következő fejezetekben (C, 
D, E) röviden megvizsgálunk különböző megközelítési irányokat; 
ezek egy része a hagyomány kutatásán alapul, mások a »szellemtu
dományob, ismét mások egyes különleges, mai helyzetek felől kö
zelítenek a szöveghez. Végül kitérünk a Biblia fundamentalista 
olvasására (F), amely elutasít minden módszeres magyarázó törek
vést. 

A Szentírás egzegézise, amely felhasználja a nyelv- és iroda
lomtudományok mai eredményeit, egyre inkább magáévá teszi az 
irodalmi elemzés új módszereit, főként a retorikai, a narratív és a 
szemiotikai elemzést.1 

1.) A retorikai elemzés - A retorikai elemzés mint olyan volta
képpen nem új módszer. Újdonság egyrészt a bibliamagyarázatban 
való rendszeres alkalmazása, másrészt az »új retorika « létrejötte és 
fej l ődése. 

1 Retorikai = szónoklatta ni; narratív = elbeszélés-technikai; szemiotIkai = 
Jelzéstant. A ford . 
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A retorika a beszéddel való meggyőzés művészete. Minthogy 
alapjában véve bizonyos fokig minden szentírási szöveg meggyőző 
jellegű, a retorika valamilyen ismerete az egzegéták természetes 
eszközei közé tartozik. A szónoklattani elemzést kritikusan kell al
kalmazni, mivel a tudományos egzegézist feltétlenül alá kell ren
deIn ünk egy szellemi elbírálás követelményeinek. 

Sok újabb bibliai kutatás nagy figyelmet szentel a Szentírásban 
található retorikának. Háromféle megközelítést különböztethetünk 
meg. Az első a klasszikus, görög-római retorikára támaszkodik, a 
második a szemita szerkesztési módra figyel, a harmadik azokból a 
modern felismerésekből indul ki, amelyeket »új retorikának« ne
veznek. 

Minden beszéd meghatározott helyzetben hangzik el, amely 
három elemből áll: a szónok (vagy a szerző), a beszéd (vagy a szö
veg) és a hallgatóság (vagy az olvasók). Ennek megfelelően a klasz
sziklIs retorika a meggyőzésnek három tényezőjét különbözteti meg, 
amelyek meghatározzák a beszéd minőségét. Ezek: a szónok tekin
télye, a beszéd érvei és a hallgatóságban keltett érzelmek. A helyzet 
és a hallgatóság különbözősége igen erősen befolyásolja a beszédet. 
Arisztotelész óta a klasszikus retorika három szónoki műfajt ismer: 
a jogászi (bírósági), a tanácskozási (politikai) és a szemléltető (ün
nepi) beszédet. 

A hellénista kultúrában igen nagy szerepe volt a retorikának. 
Ezért az egzegéták közül egyre többen forgat ják a klasszikus retori
kával foglalkozó könyveket, hogy, pontosabban elemezhessék a 
szentírási szövegek - különösen az Ujszövetség szövegeinek - bizo
nyos vonatkozásait. 

Más egzegéták viszont a bibliai irodalmi hagJJomány különös jel
legzetességeire figyelnek. Minthogy ez a szemita kultúrába ágyazó
dik, azért ennek általános vonása, hogy különösen kedveli a szim
metrikus szerkezeteket, amelyek kapcsolatot teremtenek a szöveg 
különböző elemei között. A párhuzam és más szemita szerkesztési 
módok sokféle formájának kutatása a szövegek irodalmi szerkeze
tének jobb megismerését teszi lehetővé, s ezáltal jobban megérthet
jük üzenetüket. 
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Az »új retorika" álláspontja általánosabb. Nem csak a stílus
alakzatok, a beszédművészet és a szónoki műfajok valamiféle leltá
ra szeretne lenni. Azt vizsgálja, hogy valamely konkrét nyelvi kife
jezés miért hatásos és miért képes meggyőződést kelteni ebben 
vagy abban a helyzetben. »Realista« akar lenni azáltal, hogy nem 
szorítkozik csupán formai elemzésre. Kellő figyelmet szentel a be
szédhelyzetnek. A stílust és a szerkezetet úgy vizsgálja, mint annak 
a célnak eszközeit, hogy a hallgatóságot befolyásolják. Ehhez fel
használja egyes szaktudományok, mint pl. a szemiotika, az antro
pológia és a szociológia újabb kutatási eredményeit. 

Ha az »új retorikát« a Szentírás ra kívánjuk alkalmazni, akkor 
ez azt jelenti, hogya gyökeréig hatolunk a kinyilatkoztatás nyelvé
nek, mint meggyőzést célzó vallásos nyelvnek. Módszerünk ennek 
a nyelvnek a társadalmi érintkezésben kifejtett hatását határozza 
meg. 

A szónoklattani elemzések, főleg azok legfrissebb eredményei 
különleges figyelmet érdemelnek, mert gazdagabbá teszik a szöve
gek kritikai vizsgálatát. Véget vetnek egy hosszantartó elhanyago
lásnak, és előtérbe állít ják vagy új megvilágításba helyezik az ere
deti szempontokat. 

Az »új retorika« jogosa n hívja fel a figyelmet a nyelv meggyőző 
erejére. A Biblia nem egyszerűen igazságok hírüladása. Valójában 
üzenet, amelynek meghatározott vonatkozásban kapcsolatteremtő 
szerepe van. Ennek az üzenetnek alapeleme az érvelés dinamikája 
és a szónoki stratégia. 

A retorikai elemzéseknek azonban korlátaik is vannak. Ha csak 
leíró jellegűek, akkor eredményeik gyakran csak stilisztikai szem
pontból érdekesek. Szinkron jellegük miatt nem tekinthetők olyan 
független módszernek, amely önmagában elegendő volna. A Szent
írás szövegeire való alkalmazásuk kérdéseket vet fel: Vajon ezek
nek a szövegeknek a szerzői nagyműveltségű környezetben él
tek-e? Szövegeik megírásakor milyen mértékben alkalmazták a re
torika szabályait? Az ilyen szövegek elemzésére melyik retorika al
kalmasabb: a görög-latin vagy a szemita? Nem próbálunk-e túlsá
gosan fejlett retorikát tulajdonítani egyes bibliai szövegeknek? Az 
ilyen és más kérdések természetesen nem akarnak lebeszéini senkit 
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a retorikai elemzések használatáról, csupán attól akarnak megóvni, 
hogy azokat vakon, kellő mérlegelés nélkül alkalmazzuk. 

2.) A narratív elemzés - A narratív egzegézis a bibliai üzenet
nek olyan megértési és közlési módszere, amely megfelel az üzenet 
elbeszélő és tanúsító jellegének. Mivel pedig ez az emberek egymás 
közti érintkezésének egyik fő fo~mája, azért ez jellemző a Szentírás 
közlésmódjára is. Ezen belül az Oszövetség üdvtörténetet tár elénk, 
amelynek hatásos elbeszélése válik a hitvallás, a liturgia és a kate
kézis tartalmává (Id. Zsolt 78,3-4; Kiv 12,24-27; MTörv 6,20-25; 26,5-
11). Magából a keresztény igehirdetésből (kérügmából) pedig köz
vetlenül következik Jézus Krisztus életének, halálának és feltáma
dásának elbeszélése, azoké a történéseké, amelyekről az evangéliu
mok szólnak részletesen. A katekézis számára is kézenfekvő az 
elbeszélő forma (1 Kor 11,23-25). 

Az elbeszélés-technikai megközelítések terén fontos megkülön
böztetnünk az analitikus módszereket és a teológiai reflexiót. 

Ma számos analitikus módszert használnak. Egyes módszerek a 
múltbeli elbeszélési minták vizsgálatából indulnak ki. Mások a mai 
»narratológiákra« támaszkodnak, amelyek útja bizonyos esetekben 
egybeeshet a szemiotika l ú t jával. A narratív elemzés főleg azokra a 
szövegelemekre irányítja a figyelmét, amelyek a feszültség ívét, a 
jellemeket és az elbeszélő nézőpontját hordozzák; kutatja annak 
módszereit, hogy miként kell egy történetet úgy elmondani, hogy 
az bevezesse az olvasót »az elbeszélés világába« és bevonja annak 
értékrendszerébe. 

Egyes módszerek különbséget tesznek »tényleges szerző« és 
»implicit szerző«, »tényleges olvasó« és »implicit olvasó« között. A 
»tényleges szerző« az, aki megírta az elbeszélést. »Implicit szerző
nek« nevezik a szerzőnek azt a képét, amely a szöveget olvasva fo
kozatosan megjelenik előttünk (kultúrájával, vérmérsékletével, 
törekvéseivel, hitével stb.). »Tényleges olvasók« mindazok a sze
mélyek, akik hozzájutnak a szöveghez, azoktól kezdve, akik elő
ször vették kézbe és olvasták vagy hallgatták, egészen a mai olva
sókig vagy hallgatókig. »Implicit olvasón« olyasvalakit értünk, akit 
a szöveg feltételez vagy létrehoz, aki képes arra a szellemi és érzel
, A Je lre nds zerek tudomá nya. A ford . 
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mi elmozdulásra, amellyel beléphet az elbeszélés világába, és arra 
olyan választ adhat, amilyent a »tényleges szerző« az »implicit 
szerzőt« szem előtt tartva el kíván érni. 

Egy szöveg csak addig fejt ki hatást, ameddig a »tényleges 01-
vasók« (pl. mi a 20. század végén) azonosulni tudnak az »implicit 
olvasóval«. Az egzegézis egyik legfontosabb feladata ennek az azo
nosulásnak a megkönnyítése. 

A narratívelemzésből olyan módszer alakul ki, amely képes 
megállapítani a szövegek hatótávolságát. Amíg a történeti-kritikai 
módszer a szöveget inkább »ablaknak« látja, amelyen át betekint
hetünk egy adott korba (nem csupán az elbeszélt részletekbe, ha
nem annak a közösségnek a helyzetébe is, amelynek az elbeszélést 
szán ták), addig itt előtérbe kerül a szövegnek mint »tükörnek« a 
szerepe, abban az értelemben, hogy visszatükrözi a világnak egy 
bizonyos képét, »az elbeszélés világáét«, amely hatással van az ol
vasóra, és arra készteti, hogy fogadjon el bizonyos értékeket. 

A teológiai refle>.:'ió azért kapcsolódott ehhez a tipikusan irodalmi 
kutatási módhoz, hogy meghatározza a Szentírás elbeszélési mód
jának azaz tanúságtételének befolyását a hit elfogadására, és ebből 
kiindulva hermeneutikát [értelmezéstant] vezessen le a konkrét élet 
és a lelkipásztorkodás számára. Ez válasz arra az eljárásra, amikor 
a sugalmazott szövege t egy sor teológiai tételre redukálják, és eze
ket olyan kategóriák szerint és olyan nyelven fogalmazzák meg, 
amelyek nem bibliai ak. A narratívegzegézistől azt várjuk, hogy új 
történelmi helyzetekben transzponálja a bibliai elbeszélés jelentési 
és közlési módjait, és így jobban megtapasztalhassuk a szövegek
nek az üdvösség irányába ható erejét. Feltétlenül szükséges "az üd
vösséget elbeszélni" (ez az elbeszélés »informáló« vonatkozása) és 
azt {'az üdvösségre való tekintettel elmondani" (ez a »performa
tív« vonatkozás). Hiszen a bibliai elbeszélés - kifejezett vagy bur
kolt formában - valójában egzisztenciális felszólítást közvetít az 
olvasóhoz. 

A narratív elemzés nyilvánvalóan hasznos a Szentírás egzegé
zise számára, mert megfelel igen nagy mennyiségű bibliai szöveg 
elbeszélő jellegének. Hozzájárulhat ahhoz, hogy megkönnyítse a 
1 gyakorlatba vivő . A ford. 
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b'Yakran fárasztó áttérést a szöveg saját történeti összefüggésében 
való jelentése (amint azt a történeti-kritikai módszer próbálja meg
határozni) és a mai olvasó számára hordozott jelentése között. Ez
zel szemben a »tényleges szerző " és az »implicit szerző" megkü
lönböztetése miatt bonyolultabbá válnak a magyarázat útjai . 

Ami a Szentírást illeti, a narratív elemzés nem elégedhet meg 
azzal, hogy arra bármely előre gyártott modellt ráerőltessen. Az 
elemzi) munkának törekednie kell arra, hogy figyelembe vegye a 
Biblia sajátosságait. A szövegek szinkron [= a keletkezés körülmé
nyeitől független] megközelítését diakron [= korfüggő] vizsgála
toknak kell kiegészíteniük. Emellett óvakodni kell attól a kínálkozó 
lehetőségtől, hogy teljesen kizárjuk a bibliai elébeszélések rend
szerező, oktató megfogalmazású értelmezését. Ezáltal ellentétbe ke
rülnénk a bibliai hagyománnyal, amely ezen az úton haladt tovább. 
És végül: lsten elbeszélő módon közvetített szavának egzisztenciá
lis, szubjektív hatékonyságát nem tekinthetjük a helyes értelmezés 
egyetlen kritériumának. 

3.) A szemiotikai elemzés - A legutóbbi húsz évben bizonyos 
körökben erősen kibontakozó szemiotikai elemzés egyike az úgy
nevezett szinkron mód szereknek, vagyis azoknak, amelyek a végső 
alakjában elénk táruló bibliai szöveg kutatására összpontosít ják a 
figyelmüket. Ez a módszer, amelyet először az általános »struktu
ralizmus« n~vvel illettek, Ferdinand de Saussure svájci nyelvésztől 
származik. O század unk elején egy olyan elméletet dolgozott ki, 
amely szerint minden nyelv a vonatkozásoknak bizonyos szabályo
kat követő rendszere. Nyelvészek és irodalmi szakemberek döntő 
szerepet játszottak a módszer kifejlesztésében. Azoknak a bibliku
soknak a többsége, akik a Szentírás ku tatására a szemiotikát hasz
nálják, Algirdas J. Greimas-ra és az általa alapított párizsi iskolára 
támaszkod ik. De másu tt is jöttek létre hasonló módszerek vagy 
megközelítési irányok, amelyek a modern nyelvészeten alapulnak. 
Itt röviden Greimas módszerét szeretnénk példaképpen bemutatni 
és elemezni. 

A szemiotika három alapelvből vagy alapfeltevésből indul ki : 

Az immanencia elve: minden szöveg egy jelentési egységet ké
pez; az elemzés az egész szövege t vizsgálja, de csak magát a szöve-

26 



Dokumentum 

get; nem támaszkodik semmiféle »külső« adottságra, mint pl. a 
szerző, a címzettek, az elbeszélt események vagy a szerkesztés tör
ténete. 

Az értelmi szerkezet elve: értelem csak a vonatkozások által, sőt 
magában a vonatkozásban, főleg a különbségek egymáshoz való 
viszonyában jelenik meg; így egy szöveg elemzése abban áll, hogy 
felderít jük az elemek közti kapcsolatok (pl. szembeállítások, azono
sítások) hálóját; ebből adódik azután a szöveg értelme. 

A szöveghez tartozó nyelvtan elve: minden szöveg alkalmaz vala
milyen nyelvtant, azaz bizonyos számú szabályt vagy szerkezetet; 
egy mondatokból álló egységben, amit beszédnek nevezünk, kü
lönböző síkok vannak, s ezek mindegyikének saját nyelvtana. 

Valamely szöveg teljes tartaimát három síkon elemezhet jük: 
Narratív sík: Itt a szövegben azokat a változásokat kutatják, 

amelyek a kezdeti és a végső állapot között bekövetkeztek. Az 
elemzés próbálja kidolgozni az elbeszélés íve mentén fekvő külön
böző fázisokat, amelyek logikai kapcsolatban vannak egymással és 
az átalakuláshoz vezettek. A fázisok mindegyikében pontosan 
meghatározzák azoknak a »szerepeknek« a kapcsolatait, amelyeket 
a helyzetüket meghatározó és az átalakulást végbevivő »szerepját
szók« töltenek be. 

Diszkurzív sík: Az elemzés három munkafolyamatból áll: 
a) Megállapítják és osztályokba sorolják a szöveg alakjait, azaz je
lentéssel bíró elemeit (cselekvő személyek, idő, hely). b .) A szöveg 
mindegyik alakjának meghatározzák a pályáját, hogy kiderüljön, 
miként használja őket a szöveg. c.) Vizsgálják az alakok tematikus 
értékét; ez a vizsgálat azt tárja fel, hogya szereplők »kinek a nevé
ben « (érték!) mennek keresztül éppen az adott szövegben leírt fejlő
désen. 

Logikni-szcmantikai sík: Ez a legmélyebb és egyúttal a legelvon
tabb sík. Azon a követelményen alapul , hogy minden beszédnek s 
a beszéd narratív és diszkurzív szervezettségének az alapját logikai 
és jelentésbeli formák képezik. Ezen a síkon azt jelenti az elemzés, 
hogy pontosan meghatározzák azt a belső logikát, amelyet a szö
veg elbeszélői és alaki vonalvezetésének szakaszai magukba foglal
nak. Ehhez gyakran a »szemiotikai négyszög« (franciául 'carré 
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sémiotique' ) eszközét használják, amely két ellentétes és két egy
másnak ellentmondó kifejezés (pl. fehér és fekete; fehér és nem-fe
hér, fekete és nem-fekete) kölcsönös viszonyait veszi alapul. 

A szemiotika módszerét a tudósok állandóan fejlesztik. A jelen
legi kutatások föként a »kifejezési módra« ('énonciation') és az »in
tertextualitásra« irányulnak. A módszert elöször a Szentírás elbe
szél6 szövegeire alkalmazták, mivel azokhoz különösen jól hasz
nálható. De egyre gyakrabban vizsgáinak ezzel más bibliai műfajo
kat is . 

A szemiotikának ez az igen futólagos ismertetése és az alapel
vek bemutatása már érzékelteti a módszer elönyét és határait. Azál
tal, hogy többszörösen felhívja a figyelmünket minden egyes szent
írási szöveg szoros egységére, amely -meghatározott nyelvi szabá
lyokat követ, a szemiotika elősegíti, hogy a Bibliát, Isten emberi 
nyelven szóló szavát megértsük. 

A szemiotika csak akkor használható a szentíráskutatásban, ha 
ezt az elemzési módot megszabadítjuk bizonyos elMeltevésektől, 
amelyeket a strukturalista filozófia alakított ki, azaz ha nem tagad
juk alanyát és szövegen kívüli vonatkozásait. A Biblia: szó a való
ságról. Ezt Isten a történelemben mondta ki, és még ma is abban 
fordul felénk emberi szerzők közvetítésével. A szemiotikai megkö
zelítésnek nyitottnak kell lennie a történelem számára: először a 
szöveg szerzőinek, majd pedig olvasói nak a történelme számára. A 
szemiotikai elemzés alkalmazása során nagy annak a kockázata, 
hogy megelégedjünk a tartalom formális vizsgálatával, s így ne 
halljuk meg a szövegek üzenetét. 

Ha a szemiotikai elemzés nem vész el egy bonyolult nyelv út
vesztőiben, ha a fő elemeit egyszerű nyelven tárják elénk, akkor 
erősítheti bennünk, keresztényekben azt a jogos vágyat, hogy ta
nulmányozzuk a Biblia szövegét és fedjük fel értelmi mélységeit, 
még ha nem vagyu nk is birtokában a szövegre s annak társad~lmi
kulturális világára vonatkozó minden történelmi ismeretnek. Igy a 
módszer hasznosnak bizonyulhat a lelkipásztorkodásban, különö
sen ha kevésbé képzettek csoportjai kívánják megismerni és megér-
teni a Szen tírást. [Foly tat juk} 
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Alberto Ablondi püspök 

A hallgatás 

Prédikáció 

Prédikáció a matkópusztai isoklakápolruiban (1995. ápr. 25.) 

Szent Márk evangélista ünnepét üljük; az evangélium (Mk 6,15-20 ) 
felidézi Jézus figyelmeztetését, hogy szükség van munkásokra az Ő aratásá
ban. Az Úr aratásában igazi munkás minden ember, akit Ő meghív, mint az 
evangélistát, hogy legyen próféta. 

Szeretném kiemelni, hogy a próféta legfontosabb feladata sokak szerint 
az, hogy tanítson, beszéljen vagy írjon. Valóban, Márk is beszélt, és megírta 
az evangéliumot, amelyet őrzünk; de ahhoz, hogy beszélhessen és írhasson, 
mindenek előtt hallgatnia kellett, tudnia kellett hallgatni. 

Nem valami technikáról van szó, hanem a hívő és szerető magatartás
ról. Hiszen a hit abból ered, hogy hallgatunk Istenre; a szeretet pedig legin
kább abban nyilvánul meg, hogy meghallgatjuk az embereket. 

Ezeket a megállapításokat, amelyekhez a hivő élet szintjén eljutunk, 
megerősíti az emberi tapasztalat is, mely oly sok módon megerősíti a meg
hallgatás jelentőségét. 

Hallgatni fontos fiziológiai, lélektani szinten is, mert aki nem hallgat, 
beszélní sem tud. Sok néma azért néma, mert nem hall; sok ember azért 
nem beszél szép dolgokról, mert sosem hallotta a szeretet szavait. 

A hallgatás képessége ezenkívül a szeretet egyik legmélyebb vonásának 
is bizonyul. Sokkal könnyebb beszélni, mint meghallgatni. 

Aki beszél, nagyon könnyű a dolga, mert beszél, amikor akar, ameny
nyit akar, ahol akar, ahogyan akar, és arról beszél, amiről akar. Akinek 
viszont valakit meg kell hallgatnia, annak mindig figyelnie kell a másikra, 
hogy befogadja azt egyszerűen, derű sen, végtelen türelemmel. Hiszen a má
sik akkor nyílik meg, ha van, aki kész elfogadni azt, amennyit, amikor és 
ahogyan ő mondani akar. Ezeket a szempontokat nem hagyhatjuk figyel
men kivül, ezek mindegyike együtt teszi igazzá és nehézzé a hallgatást. 

Azt híszem, az Úr éppen ezért akart kiemelten rámutatni a Szűzanya és 
a keresztény ember hallgatására: "Boldogok, akik tudnak hallgatni.. ." 

Egy tanító, mikor meg akarta magyarázni a gyerekeknek, hogy meny
nyivel fontosabb a hallgatás, mint a beszéd, ezt mondta nekik: elég az ar
cunkra nézni, hogy megértsük. Mindenkinek csak egy szája van, mert 
keveset kell beszélnünk, és két füle, mert sokat kell hallgatnunk. 
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Elmélkedésünk elején azt mondtam, hogy 
nem csupán hallgatni kell, hanem hallgatni 
tudni is kell. Ezzel kapcsolatban eszembe jut 
egy keleti történet. Egy férj elment a remeté
hez, és megkérdezte, hogy hogyan tehetné 
jobbá a kapcsolatát a feleségével. A remete 
válasza nagyon konkrét volt : Menj, és hall
gass meg minden szót, amit a feleséged kiejt a 
száján. A férj lakonikusan megjegyezte: Elég 
sokat beszél a feleségem, de megpróbálom 
mind meghallgatni. 

Két hónapi gyakorlat után a férj újból el
ment a remetéhez, és így szólt: Sokat javult a 
helyzet, de lehetne még jobb is. Mit tegyek még? A remete ezt felelte: Menj, 
és hallgass d meg a feleséged minden szavát, amelyet nem mond ki. 

Különösnek tűnhet, de az igazi hallgatás - amikor a hallgatás szívből 
jön - azt is meghallja, amit a másik nem mer kimondani, azt is, amiről a 
másik nem is tudja, hogy szüksége van rá: segíti a másikat, hogy felfedezze, 
mire is van szüksége . 

És éppen ebben lehet példaképünk az Úr, aki, mint az Atya, meghall
gat bennünket, amint az Atyát is tudja hallgatni. És fontos gondolnunk ar
ra is, hogy az Úr azért akarja, no gy beszéljünk, mert az Ő szavait adja a 
szá nk ba, és megengedi nekünk, hogy ezeket a szavakat a mi saját szavaink 
formálják, adják vissza. Ezzel arra tanít bennünket, hogy a hallgatás nem 
áll meg a másik meghallgatásánál. Az igazi hallgatás a másikat is beszélte
ti. Jó arra gondolnunk, hogy milyen fontos szavakkal megajánd~kozni a 
másikat; de még fontosabb, hogy a másik fáján is kivirágozzanak a szavak 
virágai. Mert amikor valaki ki tudja mondani, ki tudja fejezní önmagát, 
olyan, mintha megszületne. Íme, milyen szép a hallgatás, amely befogadja 
és értékeli azt, amit embertársa mond; amely megérti azt is, amit a másik 
ember ki sem mond; mindez arra segíti embertársunkat, hogy kifejezze 
egész valóját, és megnyilatkozzék, mintegy megtermékenyítve valakinek a 
meghallgató képességétől. 

Nemde így kellene hallgatnunk az Urat, nem csak a Szentirásban, ha
nem megannyi eseményben és a sok kicsi dologban, amelyben az igazságot 
mutatja meg nekünk, és közli velünk a legfontosabb üzeneteket is? Nem így 
kellene hallgatnunk a közösségben is? Ha valóban hallgatnánk, hallásunk 
által az Ige olyan mag lenne számunkra, amely új életet ajándékoz nekünk. 

Ez az "aratómunkások" hivatása: példát adva a hallgatásra felébreszte
ni másokban is a hallgatást, amint azt Márk evangélista tette . 
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Thorday Attila: Biblikus elmélkedések 

3 . Alkalmazkodni vagy e llenálln i? 
Ajálllotl olvasmállyok: Törv 8; 16,1-17; Józs ?4; 1 S,ám 8; 12; 

2 Sám 5-7; 1 Kir 18,16-19,18; Am 5; Oz 1-2; 11 

Mi után az izraeliták többé már nem vándorolnak a pusztában, szembe ke
rülnek azzal a kihívással, ami történelmük következő korszakára jellemző 
lesz, vagyis a Kánaán földjén való letelepedéstől a babiloni fogságig tartó 
több, mint fél évezredre, Izraelnek meg kell tanulnia, hogyan tartsa élő em lé
kezetében azt a leckét, amit a pusztai vándorlása során megtanult, miközben a 
letelepedettek életmódjára tért ál. Más szavakkal úgy mondhatnánk, hogy e 
nép arra hívatott, hogy megőrizze »zarándok-szívét« egy "teljesen másfajta 
életstílus" kellős közepén, 

A Második Törvénykönyv 8. fejezete hangsúlyozza ezt a kihívást és az 
ebből fakadó veszélyeket, amint az Igéret földjére való lépés előestéjén Mó
zes szájára adja e gondolatokat. A letelepedett életmód súlyos veszélyeket rejt 
magában, mégpedig, hogy elfelejtik az Urat, és naívul vagy gőgösen, de azt 
gondolják, hogy "saját erőmből s kezem munkájával teremtettem meg ezt", 
vagyis, hogy jól megérdemelt jutalomként és nem Isten ingyenes ajándéka
ként kapták mindezt. Ám a veszé ly gyógyszerét is fölkínálja nekik a Szent
írás, vagyis a megemlékezés által vissza kell térni a pusztába : "Gondolj az 
egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyve n éven át vezetett a pusztá
ban"," A korábbiakban lá ttuk, hogy e hit alapvető eleme az a jövő felé való 
nyitottság, ami az Ígéret földjének megszerzésére és birtoklására irányult. Ez 
a jövőre való nyitottság adta a hit dinamikus jellegéL Éppen ennek a » teremtő 
feszültségnek « megléte került veszélybe a letelepedéssel. A honfoglalás az 
önelégültség zsákutcájába vezet vajon, vagy a hit új lendülete húzódik meg a 
mélyén? Képesek-e az új helyze tben ismét útra kelni?,,, 

Az alkalmi és ideiglenes »kari zma tikus« vezetők, az ún. bírák, olyan te
hetséges helyi vezetők lehettek, akik a válságos időkben képesek voltak több 
nagycsaládot, tÖíLse t mozgósítani és egységes fdlépésre bírni az ellenséges 
támadás visszaverés ére. A veszély e lmúltával azután, a »bíra« visszavonult és 
folytatta megszokott éle té t. Az egységesítő és éle tet irányító központi hatalom 
és az állandó intézmények hi ánya annak is tulajdonítható, hogya hit tisztasá-
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ga nem támogatta ezek létrejöttét: Jellemzők erre Gedeon szavai: .. Nem ural
kodom rajtatok és fiaim sem, hiszen az Úr az uralkodótok." A korai királyság 
monarchia-ellenes leírásai jellemző módon kezdődnek: Izrael vénei fölkeresik 
a napjai végét járó Sámuelt, hogy megmondják neki: ..... Adj nekünk királyt, 
hogy kormányozzon minket, amint ez minden népnél szokásban van." A szer
ző meglepő éleslátással mutat rá arra az alapvető veszélyre, amely a népre le
se lkedik, amióta Kánaán földjére lépett, s a király utáni vágyban összegződik . 

A legnagyobb kísértés Izrael számára: "lenni olyan, mint más nép", ellentét
ben eredetével és történelmével, miszerint .. nem tartozik a többi nép közé": 
egyedül Istené, aki kiválasztotta, és a válaszadás szabadságával is megajándé
kozta . 

Az izraelitáknak "olyanná lenni, mint minden más nép" egyet jelent ön
azonosságuk elvesztésével. A zarándok-nép nem keresheti semmi másban 
biztonságát, csak Istenében. A letelepedés igazi problémája nem is abban áll, 
hogy kényelmesebb életmódhoz és fejlettebb kultúrához szoknának hozzá, 
hanem hogy már nem is vágyakoznak többre: Szívük el nehezül. A rossz gyö
kere nem ott van, hogya megerősített városok miatt elhagyják sátraikat, ha
nem hogy elfelejtik: a városok és erődítmények alapvetően nem különböznek 
a legszegényebb hajléktól... 

A Szentírás körültekintő olvasása azonban megóv bennünket attól, hogy 
az Izraelben kialakuló monarchiát kizárólag sötét színekben lássuk. Látjuk 
ugyanis, hogy a nép kívánságának megfelelően Isten kiválasztja szolgáját, 
Dávidot, aki ezek után a népek számára az isteni áldás forrása lesz (Nátán 
próféta jövendölése, 2 Sám 7). Mindez együtt járt a főváros, az udvar, a tiszt
viselők, a katonaság, valamint a közmunka és az adózás rendszerének fokoza
tos kiépítésével. És ami a leginkább meglepő: az uralkodó család annak az 
Istennek állandó pártfogására számíthat, aki nemrégiben még maga vezette 
népét és teljes szabadságban választotta meg szolgáit! 

Ez a monarchiába való átmenet a hit szempontjából még súlyosabb ve
szélyeket hordozott, mint a félnomád életformát követő letelepedés és a föld
művelésre való áttérés. Hogyan létezhet együtt a monarchiával járó fényűzés 
és igazságszolgáltatás azzal a hittel, amely a sivatagban bontakozott ki és a 
Sínai szövetségkötésben nyert megfogalmazást? Hogyan történhetett az, hogy 
ugyanarra az Istenre hivatkozva, a kialakuló két hitbeli irányzat kölcsönösen 
nem zárta ki egymást? Nincs azonban szó valamiféle előítéletről, amely a kor
mányzás egyik vagy másik formáját kizárná : Isten bármelyiket fel tudja hasz
nálni tervei megvalósítására . A meglepő azonban az, hogy az a társadalmi 
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berendezkedés, amely korábban annyira ellenszenves nek mutatkozott a siva
tagban kiformálódott hit szemszögéből, milyen gyorsan vált e hitnek kiváltsá
gos kifejezőjévé. Izrael számára a király nem a nép politikai uralkodója, ha
nem Isten Választottja, az Úr FölkenUe. 

A prófétáknak köszönhető, hogya múltat a reményteljes jövővel össze
kötő szál sosem szakadt meg teljesen. E tüzes lelkű emberek Izrael történel
mének legsötétebb pillanataiban az emberi feledés hamuja alatt olyan tüzes 
parazsat fedeztek fel, amelynek fényében új megvilágításba kerültek a szövet
ségi ígéret szavai. Képesek voltak rádöbbenteni hallgatóikat életmódjuk tart
hatatlanságára, rámutattak az eltévelyedések okára, és egyúttal megtérésre 
szólították fel őket. Értéküket az a tény sem csökkenti, hogy szavukat az em
berek többsége nem fogadta meg, sőt emiatt ők maguk is kivetettek lettek. 
Haláluk után a következő nemzedék fedezi majd fel szavuk súlyát, s így pró
féciájuk a múlt és jövő eseményeinek kulcsává lesz. Pusztába kiáltott szavuk 
egy napon virágba borítja az emberi sivatagot... 

Izrael nagy prófétáinak gondolkodásában állandó mozzanat az őseik hité
hez való kapcsolódás. Ragaszkodásuk a pusztai vándorlás során tapasz
taltakhoz izzóvá teszi őket. Abban a meggyőződésben élnek, hogy Izrael 
Istene - képletesen szólva - »féltékeny Isten«, vagyis népe iránt megkülön
böztetett szeretettel van, és viszonzásul is ezt a kizárólagosságot várja. Ezt te
kintve semmilyen megalkuvást nem tűr; az "igen, de ... " semmiben sem 
különbözik a kategorikus "nem"-től. Ezzel magyarázható az az ellenséges 
magatartás, amit a próféták koruk elkényelmesedő társadalmával szemben ta
núsítanak, amely ugyan vallásosnak mondja magát, de boldogságát nem Is
tenben keresi. 

Ámosz szenvedélyes és hallatlanul kemény szavait kiemeli az a körül
mény, hogy Izraelhez szóló küldetését abban az időben kezdi, amikor még bé
ke és gazdasági virágzás jellemző az északi országra. A próféta világosan lát
ta, hogya látszólagos biztonság mögött a társadalom súlyosan beteg, belsőleg 
megrongálódott azáltal, hogy boldogságát nem Istenben keresi. A próféta kö
nyörtelenül rámutat a betegség tüneteire : az újgazdagok kis csoportjának bot
rányosan fényűző életére, amely együtt jár a nagyszámú szegénység kizsák
mányolásával, az istentisztelet pedig kimerül önigazolásban és a formák be
tartásában. Ózeás a családi életből vett hasonlataival hallgatóit arról kívánta 
meggyőzni, hogy népének hűtlensége nem teszi közömbössé Istent, hanem 
éppen ellenkezőleg, a legmélyebben megn~ndíti. Hasonló ez egy olyan hegyi 
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patakhoz. amelynek lefolyását elzárják, vagy az odaadó szeretethez, amelyet 
visszautasítanak, s így johhan emészti azt, aki átéli, mint aki elzár és elutasít. 

Ózeás azonhan továhh megyelődjénél. Számára a sivatag nem csak egy 
elmúlt korszak, amit az engedetlenség ideje követ, hanem a küszöbön álló 
csapást is felülmúló remény megtalálásának kulcsa. Pontosan ugyanabban a 
helyzethen van, mint mikor az Úr kiválasztotta és e lőször megszabadította. 
Ehhől érthető, hogy a próféta a Kivonulás képeivel írja le a népre váró újabb 
megpróbáltatást: .. pusztasággá változtatom"; "vissza kell témiük Egyiptom
ha"; "újra sátrakban kelllaknod". A katasztrófát tehát úgy mutatja be, mint az 
új kezdetet lehetővé tevő, az "első szerelmet" egyedül felszítani képes meg
tisztulást. 

Megfigyeltük hogy Ámosz és Ózeás hogyan szemlélte népe aktuális ese
ményeit a legősibb hagyomány fényében. A múlt minden nosztalgiájától és az 
eljövendők jóslásától távol a próféták elsősorban szolidaritást vállaltak kortár
saikkal, s így hirdették Isten szavát a hétköznapokban. Hogy üzenetüket meg
felelő módon tolmácsolhassák, legtöbbször a múlt eseményeit és az elhang
zott isteni ígéreteket idézték föl, hogy azt szembeállítva a jelenne!, új belátás
ra vezessék hallgatóikat. Ezért e két próféta úgy ír a kivonulás múltbeli ese
ményéről, mint ami a mában játszódik, s így a reménység forrását jelenti. 
Ebben az értelemben a próféták kimondotta n nosztalgia-ellenesek: Amellett, 
hogy népük vallási hagyományát megmenti k a feledéstől, attó l is megóvják, 
hogy mozdulatlan múzeumi tárgyként szemléljék azt, mint amit nem lehet 
megközelíteni . 

Elmélkedési pOl/tok: J. A Második Tiirvény kijnyv 8. fejezete minduntalan 
arra szólítja fol a híveket, hogy térjenek v issza hitük forrásaihoz . Melyek 
azok az értékek, tapasztalatok és meglátások, amelyekhez vissza kell térjek, 
hogy hűséges maradjak Krisztushoz .' 

2. Izrael sz ámára a legnagyobb veszélyt az jelentette, /zogy olyan nép akart 
lenni, mint más nemzet. Karunk társadalmában milyen formákat Mt ez a kí
sértés.' 

3. Izrael prófétái lsten szavában gyijkerezell emberek és koruk helyzetének 
mély Ismerő i voltak. Keresték a módját, hogy kortársaik számára megmu~as
sák, húgy az adott tiirténelml sz ituáclóban mit kíván lsten az ő népétől. Elő
nek tapasztaljuk-e napjainkban a prófétai szellemet? Mint keresztények, ml 
hogyan éljilk meg prófétai küldetésünket? 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
(A feltett kérdésekre mos/ani számuIlkball 

Dr. Kerekes KJfroly O .Cist, zirci praeses apát válaszol) 

~ Kérdés: Miért méltatlankodik Jézus a nyavalyatörős fiú meggyógyítása 

I 
előtt? (Lk 9,41: "Hitetlen és romlott nemzedék, meddig kell még veletek 
maradnom, meddig tűrjelek titeket?") 

Felelet: Bevezetőül fontoljuk meg, hogy az egész Szentírás, az Ó és az Új
szövetség együtt, Jézusnak - a maga nemében és »könyvtermészete« szerint -
titokzatosan, de valóságosan köztünk élő teste. Mint ahogy hitünk szerint léte
zik nem csupán a Szentlélektől fogantatott és Szűz Máriától született Istenem
ber Krisztus-test, de hasonlóképpen létezik titokzatos szentségi Krisztus-test, 
Egyház Krisztus-test, és ugyanúgy létezik titokzatos könyv Krisztus-test is! 
A sok szép szentírásmagyarázati elv közül pedig ki ne felejtsük az egyik leg
fontosabbat: a Szentírást mindenek előtt magából a Szentírásból kell magya
ráznunk! 

Az idézett szentlukácsi (és a két párhuzamos szinoptikus [Mt 17,17; Mk 
9,19]) szentírási hellyel kapcsolatos valóban kesernyés hangvételű jézusi sza
vak a mózesi könyvek tanítását summázó MTörv 32. fejezetében szereplő ú.n. 
»Bizonyság-énekből« valók, és a választott nép pusztai vándorlása idején a 
mindig hűséges Isten megtartó csodáinak (manna, fürjek, vízfakasztás stb.) el
lenére tanúsított hűtlenségét, bálványimádásra térését panaszolják fel. l11etve 
ezt alkalmazza most Jézus a saját nemzedékével kapcsolatban, amikor Isten a 
legna~yobb csodákat és kegyelemáradásokat műveli magában Jézus Krisztus
ban. Es ez a nemzedék (Jézus nemzedéke) mégis hűtlen, most is hűtlen! - Az 
Egyház zsolozsmázó életének mindennapos »imádságra hívó« 95(94). zsoltá
rában ugyanez a panasz fogalmazódik meg a pusztai vándorlás hűtlenségét 
emlegető, és nemcsak Jézus "nemzedékét", de a mienket is keserűen érintő is
teni szóban: "Negyven évig viszolyogtam ettől a nemzedéktől. Így szóltam: 
Tévelygő, csalárd szívű nép ez, nem ismeri útjaimat. Ezért esküdtem meg ha
ragomban: Nem mennek be nyugalmam Országába." 

További kérdés azonban, hogy miért éppen itt, ezen az evangéliumi helyen 
utal Jézus erre az egész ószövetségi üdvtörténetet beárnyékoló keserű tapasz
talatrél. Válaszunk (magából a Bibliából!) a következő. A nyavalyatörős gyer
mek meggyógyítása előtt mind él három szinoptikus evangélista elmondja 
Urunk színeváltozását, Mózessel és Illéssel folytatott beszélgetését és ezt kö-
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vet(kn az "új Illésre", Ken.:sz tdő Jánosra va
ló utJlását, aki a leghangosahh tanúhizony
ságokat tc Ile az egész nép dőll Jézusról. És 
ez a nemzedék mégsem hill Jézushan. Csak 
Így érthető a már higgadtabh, dc mégiscsak 
kesernyés Ízű válasz a tanítványok kérdésére 
(tudniillik, hogy "mi miért ncm tudtuk kiűz
ni belőle a gonoszkiket"): "Mert gyönge a 
hitetek! " - Ehben az egyszerre nagyon távoli 
és nagyon köze li perspektÍvában kell tehát 
válaszolnunk arra a kérdésre, hogy miért 
méltatlankodik Jézus . Azért méltatlankodik, 
mert a választolI népnek még most is, "az ő 
ncmzedékében" is olyan gyönge a hite (olyan állhatatlan, csapodár a szíve), 
mint annyi évszázad dal azelőll, a pusztai vándorlás idején. 

'lQ. Kérdés: Mi a szerepe a mínákról szóló példabeszédben a király iránti 

I 
lázongó illojalitásnak? (Lk 19,11-27: " ... Nem akarjuk, hogy ez legyen a 
királyunk ... Ellenségeimet pedig öljétek meg .. .') 

Válasz: Sokaknak úgy tűnik, hogy az evangélista ill két külön tanítást 
akarna adni, mintha a mÍnákról szóló példázat csak úgy »intarziásan« bele 
lenne szerkesztve egy másik, a királyról és rebellis "polgártársairól" szóló 
példabeszédbe. Egyesek még Nagy Heródes fiára, Archelaoszra is " ráismer
nek" . A "királyra ", akiről Jézus korában már senki sem beszélt, és Jézus hall
gatói közül rá senki sem gondolhatott. Szó sincs itt se két paraboláról, se 
Archelaoszról! Itt egyetlen dologról és egyetlen tanításról van szó: lsten Or
szágának elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, amivel együtt jár a felelős
ségteljes sáfárkodás az Istentől kapott »mínákkal«, azaz kegyelmi ajándé
kokkal. Lukács evangéli uma ezzel a summázó, összegző példabeszéddel ve
zeti be Jézus Jeruzsálembe törté nő bevonulását, és az ott rá váró szenvedésé
nek és halálának leírását. Egyéni sorsának beteljesedésével a világ sorsának a 
"beteljesedését" is jelezve képi nyelven, azaz példabeszédben: a csibéi t össze
gyűjteni akaró kotlóstól a gonosz szőlőmunkások elvetemültségén és vég
pusztulásukon keresztül a feltámadás kérdésének helyes szemléletéig. Meg
jcgyzendő, hogya Máté-evangélium is elmondja a mínákról szóló példabe
szédet az utolsó Ítélet rő l szóló jézusi szavak előtt, de ott nem találunk utalást 
az Isten Országára, sem annak királyára és polgáraira. 
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A kérdésre tehát, hogya mínákról szóló példabeszédben mi a szerepe a 
polgárok királyhűségének és a hűtlenek megbüntetésének, azt feleljük: így 
sokkal szélesebb távlatban mutatja be a világvégi (utolsó ítéleti) nagy drámát, 
külön hangsúlyozva mind az egyéni felelősséget, mind Isten Országának dia
dalát, s így a Krisztus Királyban való közösségi megdicsőülést. 

~ Kérdés: Igaz-e, hogy Jézus közeli időre ígérte a világ végét? (Lk 21,32 
"EI nem múlik ez a nemzedék, míg mindez meg nem történik .") És ho
gyan értsük az Apostol szavait az 1 Tessz 4,14-ben? (..Először a Krisz
tusban elhunytak támadnak fel. Azután mi élők, akik megmaradunk, a 
felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé .. . ') 

Válasz: Arra még csak gondolni is képtelenség, hogy Jézus téved. Amikor 
Ö a világ végéről beszél, hangsúlyozza: "Azt a napot és azt az órát senki sem 
ismeri, még a mennybéli angyalok sem, csak az Atya egyedül" (Mt 24,36). 
De ennek vannak előjelei, amelyek azonban a világvég időpontjától teljesen 
függetlenek. Jel Jeruzsálem pusztulása, jel Jézus halála és feltámadása is. 
Ezek jelzik a kiszámíthatatlan időpontban bekövetkező világvégét. És (most 
figyeljünk) sokan lesznek, akik ezeket a »végítélet-jeleket« Jézus kortársai 
közül megérik. Azt is, hogy Jeruzsálemben "kő kövön nem marad" (Mt 24,2); 
de ez még nem a világvég, csak jele annak! Ne felejtsük, hogy Jézus képek
ben beszél a világ végéről. Ma úgy is mondhatnánk, fotomontázsban, ahol a 
prófétai látomásban "egymásra fényképeződnek" a jelek és a jelzett tanítások. 

Lényegében ugyanez mondható el az l Tessz 4,17-tel kapcsolatban is. A 
szentpáli tanítás lényege ez: Vigasztalódjanak a tesszaloniki hívek; megholt 
szeretteik semmi hátrányt nem szenvednek abból, hogya nagy »parúzia« előtt 
haltak meg. De ez nem jelenti azt, hogy Pál önmagát vagy olvasóit azok közé 
sorolja, akik még földi életükben megérik a parúziát. Igaz, hogy Pál itt írt sza
vai magyarázatra szorulnak. Pál ezt a magyarázato t meg is adja a 2 Tessz 
2,12-ben: "Ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésün
ket illeti, arra kérünk testvérek, ne veszíts étek el egyhamar józan eszeteket, és 
meg ne ri asszon sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő beszéd 
vagy levél, mintha az Úr napja már küszöbön állna" . 

A világ végéről szóló kinyilatkoztatás tehát lényegileg itt is ugyanaz, amit 
magának Jézusnak szavaiból fentebb már idéztünk, nem feledkezve meg so
ha ezeknek a tanításoknak képekben történő ábrázolásairól. (Jel, jelkép, jelzett 
valóság, fotomontázs stb. Jézus Krisztust az Atya nem filozófiai fogalmakkal, 
hanem "jelekkel, erőkkel és csodákkal igazolta! " vö. Csel 2,22). 
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Körmend - Társulatunk tagsá
ga előtt sem ismeretlen, hogy 
Gyürki László kanonok, teológiai 
tanár, szombathelyi egyházme
gyei koordinátorunk bibliai tár
gyú bélyegekből értékes gyűjte
ménnyel rendelkezik. (Biblia köz
pontunkban a bélyegek egy részét 
bemutattuk az 1992. évi jótékony
sagl hangverseny alkalmából.) 
Nemrég a »Szent Gábor bélyegérte
sítő« különkiadásban ismertette a 
gyűjtemény Szent Pál apostollal 
kap- csolatos bélyegeit, a gyűjtő 
szakszerű magyarázatával. 

Stuttgart: A Bibliát eddig 2"92 
nyelvre fordították le - Az Egye
sü lt Bibliatársaságok legújabb sta
tisztikája szerint a Szentírást a 
múlt év végéig összesen ~092 
nyelvre fordították le. Teljes 0- és 
Újszövetségi fordítás 341 nY,elven 
jelent meg eddig, míg az Uj szö
vetség önállóa n további 822 nyel
ven. Ehhez járul még 929 nye lven 
egyes bibliai könyveknek illetve a 
Szen tírás kisebb-nagyobb része
inek fordítása. 

Az elmúlt évben négy nyelv 
gazdagod ott a teljes Szentírás for
dításáva l. Így látott napvilágo t 
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Spanyolországban egy baszk, Ek
vádorban egy imbabura, Kame
runban egy yiPunu, a mikronézi
ai szigetvilágban pedig egy pón
peján fordítás . 

Tavaly a vil~gon összesen 600 
millió Biblia, Ujszövetség, evan
gélium ill . bibliai válogatás jelent 
meg. A statisztika mérlege szerint 
az előző évhez képest több teljes 
Szentírást és Újszövetséget adtak 
ki, míg a válogatások számában 
bizonyos visszaesés volt tapasz
talható. [Az itt közölt adatok a 
protestáns Bibliatársulatok által 
kiadott Szentírások számát tartal
mazzák, nem számítva ide a kato
likus kiadásokat és a magán
kiadók gondozásában megjelent 
bibliafordításokat.] (Bibelreport) 

Izrael - Izraeli régészek rövid
del ezelőtt megtalálták az ú .n . Tí
márok kapuját, amelyet a keresz
tes háborúk korában nyitottak a 
Jeruzsálemi Óváros falában, ké
sőbb azonban a törökök befalaz
ták. A mindössze másfél méter 
széles kaput most újra használják 
a Templomhegy felé i~yekvő gya
logos látoga tók. (Elet és Tudo
mány, 1995/23, 731 .0.) 



Társulatunk 

Meglíívó 
A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min

den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Bibliatár
sulat 1995. évi 

renrfes /(jJzgyűfésére 
a melyet 1995. szept. 30-án de. 10 órától tartunk a buda

pesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.) . Mivel 
távolabb élő Tagtársaink többsége a közgyűlésre várhatóan 
nem tud eljönni, lehetséges, hogya szept. 30-án 10 órára 
meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes. Ezért az 
1995. évi rendes közgyűlés második időpont ja: 1995. szept. 
30-án de. fél 11, ugyancsak a Bibliaközpontban. (Ez a má
sodik közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határo
zatképes.) A közgyűlés előtt 9 órakor közös szentmisén 
adunk hálát Istennek a kapott jótéteményekért. 

S zeretettel várjuk minden kedves társulati Tagtársunkat 
8 udapest, 1995. júl. 29. 

Tarjányi Béla ügyv. elnök 

TÁRSULATUNKÉLETÉBÓL 

A budapesti Jeromos esték keretében április 19-én lhászy Tamás Egen
burg-i kápl án »Jemen - egy ismeretlen bibliai ország« címmel jemeni útjáról 
tartott mintegy 200 diaképpel kísért érdekes beszámolót; Ízelítőt kaptunk az 
ősi kultúra emlékeiből, egy szegény és egységesen muzulmán nép mai életé
ből, a szélsőséges klíma és a változatos tájak világából. Május lO-én az 5 
éves jubileum alkalmábó l tartott hálaadó szentmise után Barsi Balázs OFM 
gvárdián, teológiai tanár, noviciusmester »Az Énekek éneke és a keresztény 
identitás« CÍmű előadását hallhattuk, amelynek alapgondolata Isten és ember 
személyes szeretetkapcsolata volt. Ez kell hogy meghatározza hitünket és éle
tünket. Június l4-én Olofsson PIaeid bencés atya érdekfeszí tő előadásában 

tanúsította, mit jelent »A Biblia a szenvedésben<<: hogyan erősÍtették meg a 
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Társulatunk 

Szc:ntírás szavai azokat a szabályokat, amc:lyek a GULAG-táborok rabjaiban a 
klkc:t próbálták knntartani. Mindig fényt és c:rőt ad azoknak, akik őszinte fi
gyc:kmmc:l olvassák. 

Társulatunk c:gri társ-koordinátora, Polgári Ferenc plébános atya szervezé
sébc:n június 9-én jótékony célú (fársulatunk céljait támogató) hangversenyt 
rc:ndc:ztc:k a hc:rnádvécsc:i Lk. templomban. Maros ÉI'{l hárfa művész és Geiger 
György trombitaművész műsorában Bach, Handel, Albinoni, Greensleves, 
Gounod, Donizetti, Ravel, Rossini, Debussy, Csajkovszkij és Rimszkij-Kor
szakov művc:i szc:repeltek. A hangverseny egyaránt szolgálta a helyi kultúra 
és a bibliaapostolság ügyét. 

A »Jézus csodái« rajzpályázat díjkiosztó ünnepsége és apályamunkákat 
bc:mutató kiállítás megnyitója jún. 12-én volt a mosonmagyaróvári Piaris ta 
Általános Iskola és Gimnázium dísztermében. 42 helységből 541 alkotás ér
kezett; a különböző korosztályokból összesen 23 gye nnek részesült díjazás
ban. Az ünnepségen beszédet mondott Farkas István piarista atya, a Kecs
keméti Piarista Gimnázium igazgatója. Wolf Pál Péter atya a résztvevőket is
mé t Hanságligetre hívta lelkigyakorlatos táborba. 

Az 1994. évi »Jézus példabeszédei« gyermekrajzpályázat mintegy 200 al
kotását eddig a Győri Egyházmegye területén S iskolában állították ki 1-1 hó
napra . Ezután Társulatunk a júbileumi ünnepségre megkapta a szép gyűjte
ményt : Bibliaközpontunkban jelenleg is megtekinthető. 

A Györi Egyházmegye Jeromos-csoport jaiban Wolf Pál Péter atya a már
ciusi és áprilisi összejöveteleken a Húsvét ószövetségi előképéről és a húsvé ti 
misztérium keresztény ünnepléséről, a megújított liturgiáról beszélt. Ezenkí
vül Győrött Galla Ferenc hitoktató vetítettképes szentföldi úti beszámolóját 
hallgatták meg, Magyaróvárott és Sopronban pedig Szent Márk ünnepén Wolf 
Pál Péter atya a búzaszentelésről szólt, és beszámolt Társulatunk megalakulá
sának 5 éves évfordulójáról. Az egyházmegye Jeromos-csoportjai május 10-
én autóbuszos budapesti zarándoklaton együtt imádkoztak, ünnepeltek és 
töltekez tek feledhetetlen lelki élményekkel. (A gazdag program állomásai: 
Pálos kolostor és Sziklatemplom szentmisével, Zsidó Múzeum és Dohány ut
cai zsinagóga, Szent Korona és koronázási jelvények a Nemzeti Múzeumban, 
katolikus könyvhét sátrai, hálaadó szentmise és előadás aBibliaközpontban.) 

Társulatunk összejövetele; Pécsett (a Szt. István téri Zárdatemplom hittan
terme): Felnöueknek minden hó 3. hétfőj én IS-kor (a biblikus előadások té
mája az őssze l : Az ősegyház élete). Ifjúsági bibliaóra minden hét[őn 17-koL 

40 



Ajánlatunk 

Könyvszolgálatunknál kapható újdonságok: 

* Kocsis Imre: Lukács evangéliuma (az ev. magyarázata) Sz.I.T., 
1995. Ára 820,-

* Rózsa Huba: Mia Biblia? [A Biblia világa sorozat, 1] Jel kiadó, 
1995. Ára: 226,-

* Farkasfalvy Dénes: BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGI 
SZENTÍRÁS KÖNYVEIHEZ [Szt. István T., 1995.] Ára: 882,-

* Teres Ágoston SJ: BIBLIA ÉS ASZTRONÓMIA (Mágusok és a 
csillag Máté evangéliumában) [Springer, 1994.] Ára: fűzve : 320,
kötve: 490,-

* SZINOPSZIS (4 evangélium szinopszisa az új prot. fordítás 
alapján) [Kálvin Kiadó, 1994.] Ára: 1.560,-

* Rózsa Huba: BIBLIAI ŐSTÖRTÉNET I. (Ter 1-4) (Írásmagya
rázat) [PPKE Lev.Tag., 1994.] Ára: 200,-

* Rózsa Huba: ÓSZÖVETSÉGI EGZEGÉZIS I-III . [PPKE 
Lev. Tag., 1995.] Ára: 400,-

* Millard: A BIBLIAI IDŐK KINCSEI (régészeti eredm. tükré
ben) [Akadémia Kiadó, 1994.] Ára: 2.040,-

* Gyökössy Endre: AZ ŐSTÖRTÉNET (aktualizáló írásmagyará
zat) [Szent Gellért Kiadó, 1994.] Ára: 176,-

* Székely István: A SIBYLLAKÖNYVEK (apokrif, hasonmás ki
adás) [Kőszeg, 1994.] Ára: 184,-

* Pury-Römer: A PENTATEUCHUS-KUTATÁS RÖVID TÖR
TÉNETE [Kőszeg, . 1994.] Ára: 184,-

* Römer: BÖLCSESSÉG AZ ÓSZÖVETSÉGBEN (Péld, J ób, 
Préd) [Kőszeg, 1994.] Ára : 70,' 

* N. Kraus: Ősi forrás 4. (Zsidó ünnepek a hasszid legenda tükré
ben) [Budapest, 1994.] Ára: 295,-

* N. Kraus: Ősi forrás 5. [Mózes könyveinek zsidó magyarázata] 
1995. Ára: 840,-
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Ajánlás 

Ajánlás 

Az evangélium s Krisztus kegyelme mélységes, feszülő ener
gia. Aki külről nézi, nem sokat lát rajta: de aki átéli, az csodála
tos fejlődést és földből s világból való kiemelkedés t tapasztal 
magán. Nem a sok szón múlik, hanem erőn; az erő pedig szellem 
és lél~k. Tapasztalja ezt az egyes ember s tapasztalja a nagy vi
lág. O evangéliumk, te igénytelen, titokzatos erő, hogy tisztellek 
s szeretlek! 

Prohászka Ottokár: 
Elmélkedések az evangéliumról 
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Csendes percek 

És mondá nekik: jertek külön egy puszta helyre s pihenjhetek meg 
egy kissé ... (Mk 6,31) "Külön gyertek ... « Van egy világ, hol semmi 
sincs, csak Isten é.~ én! Csak? Hisz Isten minden s végtelen világok ős 
valósága! Tehát O meg én! Ott van világossága, ereje, teremtő s újjá
alkotó hatalma, tisztító, olvasztó, képét rám lehelő lelke s ott lelkem 
ellágyul, megsemmisül s mégis végtelenbe nő; folytonos ébredéseim 
a reggel üdeségét s erejét hozzák rám; elhomályosul a lelkem öntu
datom vádjaitól, de annál átlátszóbban s tisztultabban kel föl. Ez az 
Isten világa, az ő háza; itt fakadnak kegyelmi forrásai; e csendben 
hallatszanak léptei s hívó szava. Vesd le saruidat, ez az a szent föld; 
térdelj le, borulj arcra; ez az a föld, hol prófétákat és szenteket nevel 
az Isten. Legyen ez a te szülőfölded is. Becsüld, szeresd! 

,,5 pihenjetek.« Ha megpihentek s elcsendesül a lárma s izgalom 
lelketekben, akkor ébredtek majd éltetek titokzatos voltára s azon 
veszitek magatokat észre, hogy zárt, örök kapuk előtt álltok s nem 
gondoltatok rá, hogy azokat megnyissátok. Istent keresitek s ő nem 
mutatkozik, de folyton elmegy mellettetek; ti arcot vártok, de az ő 
~rca az élet tartalma hitben, reményben, szeretetben, tisztaságban. 
At kell éreznetek, hogy benn,e éltek s lélekzetek. Ezt a tudatot mélyít
sétek ki és szentek lesztek. Ebredjetek öntudatára, hogy ma és min
dig halhatatlan életet éltek s következőleg, hogy lépten-nyomon ti 
adtok ez érthetetlen világnak értelmet s lelket. 

Ha ki engem szeret, az én beszédeimet megtartja és Atyám is sze
reti őt és ho~zája megyünk: lakóhelyet szerzünk nála (Jn 14,23). Sze
ressük az Ur Jézust nagyon; legyen lelkületünk vele szemben 
odaadás, készség, hűség. LeheJ Jézust lanyhán is szeretni s nem tar
tani meg beszédét, de azt az Ur nem nevezi szeretetnek; aki igazán 
szeret, ,!Z mélyen érez és híven tesz. Az ilyen léleknek kijelenti ma
gát az Ur s ugyan hogyan? Hozzá megy s lakóhelyet szerez nála, 
vagyis otthon van nála. "Otthon«, mily édes valóság! Az otthon nem 
fal, nem bútor, hanem biztonság, megnyugvás, bizalom, szeretet. Ott 
s.?ereti,k az Urat, ahol úgy van, mint otthon; ahol becsülik, értik; ahol 
O az Ur, a családatya, s mi mint gyermekei az ő térdein ülünk, az ő 
nyakán lógunk; négyszem közt b,eszélünk vele s elmondunk neki 
mindent, ami szívünkön fekszik. O végtelen kegyelem: Isten otthon 
akar lenni nálam s úgy szeretni engem s úgy szerettetni tőlem, mint 
otthon! Tiszta sZÍv, te legédesebb otthon, Isten otthona! 

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról 
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Dokumentum 

Pápai Biblikus Bizottság 

Szentírásmagyarázat az Egyházban 

(Folyialjuk a dokumenlum kiJz/ésél Székely Islván fordftásában) 

C / A Szentírás hagyományon alapuló megközelítése 

Bár az előbbiekben bemutatott irodalmi módszerek a törté
neti-kritikai módszertől eltérően jobban figyelnek a vizsgált szö
vegek belső egységére, maguk mégsem elegendők a Biblia ma
gyarázatára, mert minden szöveget önmagában, elszigetelten 
vizsgál nak. A Szen tírás azon ban nem egyszerűen egymással 
kapcsolatban lévő szövegek gyűjteménye. Sokkal inkább egyet
len nagy hagyomány tanúságainak egysége. Ezt a tényt a bibliai 
egzegézisnek figyelembe kell vennie, ha összhangban akar ma
radni kutatásának tárgyával. A Szentírás több modern megkö
zelítési módja ebből a nézőpontból válik érthetővé. 

1. A kánoni megközelítés (»kánonkritika«) 
A »kánoni« megközelítés az Egyesült Államokban kezdődött 

kb. 20 éwel ezelőtt. Mivel kiderült, hogy a történeti-kritikai 
módszer néha nehezen képes teológiailag használható eredmé
nyekre, a »kánoni« megközelítés olyan teológiai magyarázati mó
dot kíván alkalmazni, amely kifejezetten a hit keretén belül 
mozog: a Bibliára mint egészre támaszkodik. 

Eszerint minden bibliai szövege t a Szentírás kánonjának fé
nyében magyaráznak, annak a Szentírásnak a fényében , amely 
egy hívő közösség hitét irányítja. Minden szövege t Isten egyetlen 
tervébe illesztenek bele. Így próbálják aktualizálni a Szentírást 
a mi korunk számára. Ezzel nem helyettesíteni akarják a törté
neti-kritikai módszert, hanem kiegészíteni. 

A javaslatokban két különböző nézőpont érvényesül: 
Brevard S . Childs érdeklődését a szöveg (könyv vagy könyv

együttes) végső kánoni alakjára összpontosítja, arra az alakra , 
amelyet a közösség tekintélyként fogad el, amely hitét kifejezi és 
életét irányítja. 
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Dokumentum 

James A. Sanders a maga részéről a szöveg végső, stabili 
zált formája helyett figyeImét inkább a »kánoni eljárásra« irá
nyítja, a hívő közösség által normatívnak elismert írások kibon
takozó fejlődésére. Ennek a folyamatnak kritikai ku tatása azt 
igyekszik feltárni, hogy új körülmények közt miként használták 
fel újra a régi hagyományokat, míg azok egy olyan egészet nem 
alkottak, amely tartós és egyúttal alkalmazkodóképes, összetar
tozó és különféle elemeket magába foglaló, egy olyan egész, 
amelyből a hívő közösség megteremtheti a maga identitását. 
Ebben az eljárásban hermeneutikai1 módszereket alkalmaztak, 
és alkalmaznak még ma is. a kánon rögzítése után; ezek hason
lítanak a midrás2 módszeréhez és a bibliai szöveg aktualizálását 
szolgálják. Azáltal. hogy olyan értelmezésre hivatkoznak. amely 
feladatának tekinti a hagyományaktualizálását. segítik a folya
matos egymásrahatást a közösség és annak iratai között. 

A kánoni megközelítés jogosan ellenzi. hogy túlértékeljük 
mindazt. amit ősinek vagy eredettnek tekintenek. mintha egye
dül ezt a szempontot kellene komolynak vennünk. Ám a sugal
mazott írás valójában az. amit az Egyház elismert hitsza
bályként. Ennek alapján pedig vagy azt vehetjük alapul. hogy 
milyen a Biblia egyes könyveinek mai végleges állapota. vagy 
azt az együttest. amelyet a kánon könyvei alkotnak. Egy könyv 
csak az egész kánon fényében válik »bibliai könyvvé~. 

A kánoni szövegek magyarázatára a legalkalmas~bb közeg 
kétségtelenül a hívő közösség. Ebben a hit és a Szentlélek gaz
dagítja az egzegézist. A közösség szolgálatára hivatott egyházi 
tekintélynek arra kell vigyáznia. hogy a magyarázat hű marad
jon ahhoz a nagy hagyományhoz. amelyből a szövegek származ
tak (ld. Dei Verbum. 10). 

A kánoni megközelítés különféle problémákat vet fel. főleg 
ha próbálja meghatározni »a kánoni folyamatot~. Mikortól kezd
ve tekinthetünk egy szövege t »kánoninak«? Képviselhetjük azt 
az álláspontot. hogy a kérdezett időpont az. amikor egy közös
ség a szövege t normatív tekintélyűnek ismeri el; ez történhet 
akár az illető szöveg végleges rögzítése előtt is. »Kánoni~ herme-
1 értelmezéstanI. A ford. 
2 midrás = rabbinikus szentfrásértelmezés . A ford . 
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neutikáról akkor beszélünk, ha a hagyományok ismételt felidé
zése - a változó helyzetek új vallási, kulturális, teológiai feltéte
lei ellenére - fenntartja az üzenet azonosságát. De felmerül a 
következő kérdés: Vajon még ma is annak az értelmezési folya
matnak kell-e irányítania a Szentírás magyarázatát, amely a 
kánon kialakulására vezetett? 

Másrészt számos problémát vetnek fel a Szentírás zsidó és 
keresztény kánonja közti bonyolult összefüggések. A keresztény 
Egyház azokat az írásokat vette át »Ószövetségként«, amelyek a 
zsidóhellénista közösségben irányadók voltak; ezek közt olya
nok is vannak, amelyek a héber ~ibliában e~általán nem, vagy 
más formában találhatók meg. Igy a corpus eltérő. Ebből kö
vetkezik, hogy a két »Szentírás« kánoni magyarázata nem lehet 
azonos, hiszen minden szövege t az egész corpus-szal való össze
függésében kell olvasni. A fő eltérés azonban az, hogy az Egy
ház az Ószövetséget a húsvéti történés - Jézus Krisztus halála 
és feltámadása - fényében olvassa. Ez alapvető újdonságot ho
zott, és föltétlen tekintélyével meghatározó és végleges értelmet 
ad a Szentírás könyveinek (ld. Dei Verbum, 4). Az értelemnek ez 
az új meghatározása teljes egészében a keresztény hitletéte
ményhez tartozik. Ennek ellenére vitathatatlanul van valami
lyen jelentősége a régebbi, a keresztény húsvéti hitet megelőző 
kánoni értelmezésnek is. Mert az üdvösségtörténet minden sza
kaszát a maga saját értékében is tisztelet illeti meg. Ha az Ószö
vetséget megfosztanánk a saját értelmétől, akkor elvágnánk az 
Újszövetség történeti gyökereit. 

2. Megközelítés a zsidó értelmezési hagyomány útján 
Az Ószövetség végső formáját a keresztény időszámítást 

megelőző négy vagy öt évszázad zsidósága körében nyerte el. Ez 
a zsidóság volt az Újszövetség és a keletkezőben lévő egyház 
eredeti környezete is. A régi zsidó történelemre vonatkozó szá
mos tanulmány, főként pedig azok a kutatások, amelyek a 
kumráni felfedezések hatására indultak meg, fényt derítenek 
ennek a kornak összetett zsidó világára, mind Izrael fóldJén, 
mind a Szórványban. 

1 Ira tok együ ttes e. A ford. 
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Ebben a környezetben kezdődött a Szentírás magyarázata. 
A zsidó bibliamagyarázat egyik legrégibb tanúja az ősi görög for
dítás, a Szeptuaginta. Az arám targumok 1 is igazolják egyanezt 
a törekvést, amely mindmáig folytatódik. A zsidóság az Ószövet
ség szövegének megőrzése és a bibliai szövegek értelmének tisz
tázása szolgálatában rendkívül sok tudományos eszközt hozott 
létre. A zsidóság biblai tudásszomját Origenésztől és Szent Je
romostól kezdve a legkiválóbb keresztény egzegéták igyekeztek 
felhasználni a Szentírás jobb megértésére. Példájukat számos 
mai egzegéta követi. 

A zsidó hagyományok különösen segítik a Szeptuaginta - a 
görögnyelvű zsidó Biblia - jobb megismerését, amely a keresz
tény Szentírás első részét képezte, legalábbis az Egyház első 
négy évszázadában; Keleten ma is ez a helyzet. A gazdag és sok
rétű nem-kánoni zsidó irodalom , amit apokrífnak vagy »szövet
ségközi«-nek nevezünk, fontos forrás az Uj szövetség magyaráza
tához. Az a számos eltérő egzegétikai módszer , amelyet a külön
böző irányzatokat követő zsidóság alkalmazott, megtalálható 
magában az Ószövetségben, pl. a Krónikák könyveiben (a Kirá
lyok könyveit illetően), és az Újszövetségben is, pl. Szen t Pál 
egyes egzegétikai bizonyító gondolatmeneteiben. A formák sok
félesége (parabolák, allegóriák, antológiák és idézetgyűjtemé
nyek, újraértelmező átírások, peser-ek2

, egymástól független 
szövegek összekapcsolása zsoltárok és himnuszok fonnájában, 
látomások , kinyilatkoztatások és álmok, bölcsességi műfajok , 

stb.) azonos az Ó- és Újszövetségben, miként a zsidóság összes 
csoportjainak irodalma is Jézus kora előtt és után . A targumok 
és a midrások képviselik a szentbeszédet és a bibliamagyaráza
tot az első századok zsidóságának széles körei számára. 

Emellett számos Ószövetséggel foglalkozó egzegéta folyamo
dik középkori vagy újabb zsidó kommentátorokhoz , nyelvésze k
hez és lexikonkészítőkhöz, hogy jobban megértsen egyes 
homályos szakaszokat vagy ritka, esetleg csak egyszer előfor
duló szavakat. Ma az egzegétikai vizsgálatok és viták során a 

1 az Ószöve tség arám fordításaI. A ford . 
2 peser = részletes k ommen tár. versrő l versre h alad ó a ktualtzá16 írásértelme · 

zés . A ford. 
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korábbinál sokkal gyakrabban hivatkoznak ilyen zsidó művek-
re. 

Az ókortól máig terjedő zsidó tudás gazdagsága 31 Biblia 
szolgálatában elsőrangú segítség mind az 0-, mind az Ujszövet
ség egzegézisében, feltéve, hogy ezt a tudást szakszerűen hasz
nálják fel. A régi zsidóság igen sokrétű volt. A farizeusság, a
mely később a rabbinizmusban élt tovább, nem volt az egyetlen 
forma. A régi zsidó szövegek többszáz évnyi korszakon belül el
térő időkben keletkeztek, és fontos, hogy mielőtt összehasonlít
juk, időrendbe is állítsuk őket. Mindenek előtt lényegesen eltérő 
a zsidó és a keresztény közösség összetartó alapja: a zsidóság
ban - ha sokféle formában is - egy olyan vallásról van szó, 
amely meghatároz egy népet és egy életmódot, s amely egy ki
nyilatkoztatott Íráson és egy szóbeli hagyományon alapszik, míg 
a kereszténységben a közösség alapja a meghalt, feltámadt és 
ma is élő J ézusban való hit, aki Messiás és Isten Fia. E két ki
indulópont két kapcsolatrendszert teremt, amelyek - számos 
érintkezési pont és hasonlóság ellenére - a szentírásmagyarázat 
számára gyökeresen különböznek egymástól. 

3. Megközelítés a szöveg hatástörténete felől 
Ez a megközelítés két alapvető tényt fogad el: al Egy szöveg 

csak akkor válik irodalmi művé, ha olyan olvasókra talál, akik -
azáltal, hogy sajátjuknak tekintik, - segítik azt élővé válni. -
b l A szövegnek ez a befogadása, amely történhet egyénileg vagy 
közösségben , és különböző területeken (irodalom, művészet, te
ológia, aszketika és misztika), önmaga is hozzájárul a szöveg 
jobb megértéséhez. 

Ez a szövegmegközelítés, bár ismerték már az ókorban is, 
főleg 1960 és 1970 között bontakozott ki az irodalom tudomá
nyok terén . Az irodalom kritika akkor kezdett élénken érdeklőd
ni a szöveg és az olvasók kapcsolata irán t. Ez a ku tatás hasz
nára volt a bibliai egzegézisnek, főleg amikor a filozófiai herme
neutika a maga részéről hangsúlyozta a szükséges távolságo t a 
mű és a szerző, a mű és az olvasók között. Ezért az értelmezés 
során figyelni kezdtek a Szentírás egy-egy könyve vagy szakasza 
kapcsán az adott szöveg hatásának történetére (hatástörténet 
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vagy befogadástörténetl. Próbálták követni az értelmezés fejlő
dési folyamatát az olvasók változó helyzetétől függően és meg
határozni, milyen szerepe van a hagyománynak a bibliai szöve
gek megértésében. 

A szövegnek az olvasókkal való találkozása erőket hoz mű
ködésbe; a szöveg sugároz, és reakciókat vált ki. Hívás hangzik 
belőle, amelyet az olvasók - egyénileg vagy közösen - meghalla
nak. Egyébként az olvasók sohasem egymástól elszigetelt egye
dek. Hozzátartoznak egy társadalmi egységhez, konkrét hagyo
mánnyal rendelkeznek. A szöveget kérdésekkel közelítik meg, 
válogatnak, adott értelmezéseket javasolnak. Így végül egy új 
művet hozhatnak létre, vagy olyan dolgokba kezdhetnek, ame
lyekre közvetlenül a szentírásolvasásuk indítja őket. 

Ennek a megközelítésnek számos példáját ismerjük. Külö
nösen sokatmondó az »Énekek éneke« értelmezésének története. 
Ennek ismeretében feltárul , hogyan fogadta ezt a könyvet az 
egyházatyák kora, a középkor latin szerzeteseinek világa, vagy a 
misztikusok, például Keresztes Szent János. Így az értelmezés
történet lehetővé teszi, hogy jobban felfogjuk ennek a költői 

műnek összes értelmezési módját. Ugyanígy lehetséges és hasz
nos az Újszövetségben egy-egy perikópa 1 értelmé t (pl. a gazdag 
ifjú : Mt 19, l6-26pl az egyháztörténelem folyamán általa keltett 
impulzusok fényében magyarázni. . 

A történelem azonban megmutatja , hogy léteznek a magya
rázatnak hamis és egyoldalú tendenciái is , amelyeknek káros 
következményei voltak, amikor például antiszemitizmusra vagy 
más faji megkülönböztetésre, esetleg alaptalan ezredévi remé
nyekre vezettek. Ebből láthatjuk, hogy ez a megközelítés önma
gában nem lehet elegendő a magyarázat számára. Szükség van 
megkülönböztetésre . Óvakodnunk kell attól , hogy előnyben ré
szesítsük valamely szöveg hatástörténe tének egyik vagy másik 
szakaszát, s így kiemelve azt tegyük az illető szöveg egyetlen 
magyarázati szabályává. [Folytaljuk] 

1 Igelt turglában olvasott szentirási szakasz . A ford . 
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Rózsa Huba 

Az izraelita honfoglalás kérdése 
a modern biblikus kutatás tükrében (l) 

A honfoglalás problémája 

Palesztína izraelita meghódításának és a törzsek letelepedésének 
története a Bibliában tájékozott hívők körében elsősorban Józsue könyé
nek elbeszélése alapján ismert. Eszerint Izrael törzsei, miután Kelet-Jor
dániát már meghódították, Józsue vezetésével átkeltek a Jordán folyón és 
a kánaánita városállomok ellen vezetett győztes hadjáratok során elfoglal
ták Nyugat-Jordániát, s ezzel egész Palesztína urai lettek. A törzsek fel
osztották egymás között a meghódított földet, és letelepedtek a rájuk eső 
területeken. A letelepedésről és nehézségeiről főként a Bírák, részben pe
dig 1 Sámuel könyvéből kapunk ismereteket. A honfoglalás és letelepe
dés folyamata az állam megjelenésével zárult, amely Saul, mindenekelőtt 
azonban Dávid és Salamon nevéhez fűződik . Az eseménysor időbelileg 
kb. Kr. e. 1250 és 1000 között játszódott le. 

Józsue könyve a honfoglalás történetileg rendkívül bonyolult ese
ménysorozatáról idealizált és leegyszerűsített képet nyújt. Palesztína el
foglalásában minden fontos eseményt Józsue személye köré csoportosít, 
ő a honfoglalás vezére, és ő osztja föl a törzsek között a meghódított föl
deket. A bibliai hagyomány számára a honfoglalás nem profán politikai, 
hanem teológiai esemény, s ezért ennek megfelelően a hit szemével mu
tatja be Kánaán birtokbavételét. Józsue könyvének célja tehát vallásos, 
és nem politikai történelmet akar írni. Azt akarja igazolni, hogy Izrael Iste
ne az atyáknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adott ígérete telje
sült, amikor Izrael kezébe adta Palesztína földjét, míg a Bírák könyve a 
honfoglalást követő kor zűrzavaros eseményeiben, az ellensége ktől meg
alázott nép sorsában az lsten iránti hűtlenség jogos bűntetését akarja be
mutatni. Ezért nem tér ki a modern történetírást foglalkoztató társadalmi, 
gazdasági, demográfiai kérdésekre, vagy a térséget érintő nagyobb törté
neti-politikai összefüggésekre, ábrázolásában pedig epikus elemeket 
használ fel. Ez az oka annak, hogy a 20. században az Izrael történetével 
foglalkozó kutatók akár Józsue könyvének elbeszélését, akár más bibliai 
könyvek adatait vették is alapul a honfoglalás és letelepedés eseményei-
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nek rekonstruálásánál, mindig törekedtek arra, hogy a régészet adataival 
vagy más külső ismeretanyag segítségével szélesebb háttérbe helyezzék 
és értelmezzék a bibliai elbeszélést. 

Az izraelita honfoglalást &AI1 már a harmincas években új megvilágí
tásba helyezte, és magyarázatára módszertanilag is új utat nyitott. A het
venes évek közepétől az izraelita honfoglalás kérdése a biblikus kutatás 
előterébe került a téma teljes újraértékelésével. Esetében nemcsak a 
szentírástudomány egy részletkérdésérő l van szó, hanem a kutatás na
gyobb összefüggésének, a Pentateuchus-hagyomány és a Deuterono
misztikus Történeti Mű (Deuteronomium - Józsue - Bírák - 1-2 Sámuel -
1-2 Királyok könyve) értelmezésének függvényéről. 

Az újabb kutatás az izraelita honfoglalást, helyesebben Izrael kialaku
lását a Kr.e. 13. század második felétől a 10. század első feléig, Dávid 
uralkodásáig tartó hosszabb folyamatnak tekinti, amely csak az izraelita 
állam megalakulásával zárult le. A történész számára meghatározó prob
léma, hogy mikor és miben ragadható meg az izraeliták megjelenése Pa
lesztínában: vagyis milyen tényezők jelzik, hogy ott új nép, új közösség 
jelent meg? A források kritikus értékelése felvetette azt a problémát is, 
hogy mivel kezdjük Izrael történetét? M. Noth, és őt követően más kutatók 
szerint is Izrael története a törzsek kialakulásával veszi kezdetét, míg töb
ben Dávid korát tekintik ama biztos határkőnek, amelytől megbízhatóan 
lehet kiinduln il . 

Az, hogy milyen választ adunk Izrael megjelenésére Palesztínában, 
jelentős mértékben függ azoknak a bibliai hagyományoknak az értékelé
sétől, melyek az izraelita állam előtti időszak ról tudósítanak. Elfogadjuk-e, 
hogya Pentateuchus-hagyomány legősibb rétege visszavezethető a Kr.e. 
2. évezredre, s őriz olyan elemeket - ha töredékesen is - amelyek bete
kintést nyújtanak a prémonarchikus kor eseményeire, s felhasználhatók a 
honfoglalás folyamatának rekonstruálására, vagy pedig azt a kutatók egy 
körében egyre inkább elterjedt újabb álláspontot fogadjuk el, mely szerint 
a Pentateuchus-hagyomány késői eredetű, Júda királyságának vége és 
babiloni fogság időszakának összefüggésében keletkezett (késői Jahvis
ta), s így nincs informatív értéke Izrael kezdeteire vonatkozóan2

. Hasonló 
megfontolások merültek fel a Deuteronomisztikus Történeti Művel kapcso-

1 J. A. Soggln : Probleme elner Vor - u nd Frühgeschlchte Is raeIs ZAW l QQ 
(1988) 255-267 old.; J . M. Miller-J. H. Hayes: A History of Anclen t Is rael 
and Judah. London . 1986 

2 Th . L. Thompson : The Orlgin TradlUon of Anc lent Is rael. Sheffleld 1987 
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latban is. Kérdés, hogy a Józsue, Bírák és Sámuel könyve legalább rész
leteiben öriznek-e autentikus történeti emléket a törzsek megjelenéséről 
és életéről Palesztínában, s így felhasználhatók a honfoglalás és a tör
zsek letelepedésére vonatkozóan, vagy pedig egész hagyományanyaguk 
késői eredetű, és csupán a fogságból visszatérő vagy visszatért zsidóság 
Palesztínára való igényének igazolására keletkeztek : Izrael népe az ősök
nek adott isteni ígérete jogán veszi birtokba Kánaán földjét. Az. ezzel a 
szándékkal alkotott hagyománynak nincs történeti értéke, tehát más utat 
kell keresni az izraelita honfoglalás rekonstruálására 1. 

A honfoglalásra, de Izrael későbbi történetére és vallására vonatkozó 
felfogásunkat is módosítják az ókori Közel-Kelet, közelebbről Szíria és Pa· 
lesztína késő bronzkori és kora vaskori társadalmi-szociológiai és ökoló
giai viszonyairól szerzett újabb ismeretek, és a régészeti kutatások ered
ményei az elmúlt évtizedekben, egy koravaskori településrendszer marad
ványainak feltárásával a középpalesztínai hegyvidéken. Mindezek alapján 
ma a biblikus kutatásban általánosan elfogadott az a meggyőződés, hogy 
az izraelita honfoglalás hosszabb folyamat, amely csak Szíria és Palesztí
na történeti , szociológiai, kulturális és településtörténeti folyamatainak 
összefüggésébe helyezve értelmezhető, a késő bronzkorból avaskorba 
való átmenet idején. 

Bibliai és nem-bibliai támpon~ok 
a honfoglalás rekonstruálására 

A kutatás az izraelita honfoglalás és letelepedés folyamatát a bibliai 
hagyomány, a különböző nem-biblikus források és a régészet eredménye
inek segítségével próbálja megállapítani, amelyek azonban nem nyújtanak 
egyértelmű eligazítást a kérdés megoldására. Ez a magyarázata a külön
böző honfoglalás-modellek kialakulásának. 

A blb/iai nagyomány azt a meggyőződést tanúsítja, hogy Izrael ősei 
bevándorlók voltak Palesztínába, amelyet hódítás révén vettek birtokba. A 
honfoglalás folyamatáról viszont nem ad egységes képet. Józsue könyve 
2-11 . és a Dt 1-3. fejezete szerint Izrael tizenkét törzse Józsue vezetésé
vel egyetlen nagy hadivállakozással hódít ja meg Palesztínát. Először Ke
let-Jordániát, majd Jerikónál átkelve a Jordán folyón, elfoglalják Nyu
gat-Jordánia középső , majd déli, és végül az északi részét. A bibliai ha-

1 J . Van Seters: In Search of History. Hlstortography in the Ancient World and 
the Origins of Biblica} History, London 1983 
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gyomány más része ettől eltérő módon beszéli el a honfoglalás módját. A 
Bírák könyve (1 ,19.20.27-36) felsorolja azokat a kánaán ita városokat, 
amelyeket az izraeliták nem tudtak elfoglalni: a Jezréel és a tengerparti 
síkság megerősített városait, a szamáriai és a júdeai hegyvidék között ke
let-nyugat irányba húzódó lankás lejtő városait (Gézer, Ajalon, Jeruzsá
lem). A Bírák könyve világosan kijelenti, hogy az izraeliták nem voltak 
képesek bevenni ezeket a nagyobb városokat, és tehetetlenek voltak a 
városállamok harci szekereivel szemben (Bír 1,19). Ezért csak a gyéren 
lakott hegyvidéken vetették meg lábukat, ahol a megerősített települések 
csak kis számban és szétszórtan voltak, és a terep miatt a harci szekerek 
ereje nem érvényesült. Itt sikerült egy-egy város meghódítása csel, vagy a 
lakosság árulása folytán (Bír 1,22-26 stb.). A síkság városait csak később 
tudták a hegyvidékről kiindulva elfoglalni és területeiket birtokba venni , 
amikor az izraeliták már megerősödtek . Sámuel könyve szerint Jeruzsále
met csak Dávid hódította meg (2 Sám 5,6 köv.), a filiszteusok erejét is 
csak neki sikerült megtörnie (2 Sám 5,17 kÖV.). így a honfoglalás folyama
ta, s egyben Izrael kialakulása hosszabb időt vett igénybe. Lényegében a 
13. század második felétől kezdődött, és Dávid uralma idején (Kr.e. 1004-
965) zárult le. 

A nem-bibliai támpontok között írott források, régészeti leletek, az 
ókori Közel-Kelet s benne Palesztína társadalmi, gazdasági, településtör
téneti, demográfiai és ökológiai vizsgálatának eredményei, végül a népraj
zi kutatásokból levont következtetések sorolhatók fel. 

Izrael nevét elsőként egyiptomi forrás említi, a Thébában talált Mer
neptah emlékoszlopa Kr.e. 1219-ből , amely a fáraó ellensé.gein aratott 
győzelmeit dicsőíti. A Merneptah által Szíria-Palesztínába vezetett hadjá
ratban legyőzött ellenségek neve között találjuk Izraelt is: "Kánaán gono
szul ki van fosztva. Askalont elhurcolták, Gézert megragadták, Jenoámot 
nem létezővé tették. Izrael népe elpusztítva, nincs magva." A lista elemzé
se alapján az Izrael név népcsoportot jelöl, Közép-Palesztínában, Szi
chem környékén, Efraim és Manassze törzsének lakóhelyén. A nevezett 
Izrael mibenléte nem világos. Biztos, hogy nem a tizenkét törzsből álló Iz
rael, de kétségtelen: Merneptah hadjárata idején Közép-Palesztínában lé
tezett egy Izrael nevű népcsoport . 

A késóbronzkori egyiptomi forrásokból (III. Tothmesz [Kr.e. 1490-
1436] Palesztína-listája, Amarna levelek) kitűnik, hogya későbronzkor
szakban Palesztína termékeny síkságai (Jezréel és a tengerparti síkság) 
lakottak voltak, a kánaánita városállamok kezében, míg a kevésbé termé
keny és részben erdős hegyvidékek csak gyengén vagy egyáltalán nem 
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voltak betelepedettek, és ez volt a helyzet a honfoglalás idején is. Az 
Amarna levelek között találjuk az Egyiptommal szövetséges szíriai és pa
lesztínai városállamok királyainak leveleit a fáraóhoz (III. és IV. Amenho
tep [Kr.e. 1402-1364; 1364-1347]), amelyekben egy hapirunak nevezett 
ellenség támadásairól számolnak be, és segítséget kérnek ellenük a fára
ótól. A hapiru nevet kapcsolatba hozva a bibliai héber megnevezéssel, 
összefüggést keresnek a hapiruk és Izrael ősei között. 

Az államalapítás előtti Izrael társadalmi formájának meghatározásá
nál egyes kutatók a néprajzkutatás eredményeire támaszkodva az ún. 
segmentárius társadalom fogalmát használják, és az afrikai társada
lmakban keresnek rá analógiát. Ez a fogalom E. Durkheimre megy vissza. 
E. E. Eyans-Prjtchard és Chr. Sjgrjd az afrikai törzsi társadalmak olyan 
formájának körülírására használják, amely egyenrangú és azonos termé
szetű csoportokból áll (segmentárius) , és ezek nincsenek alárendelve kö
zös végrehajtó hatalommal rendelkező központi tekintélynek. Ezeket a 
társadalmakat az egyenlőség eszméje (egalitariánus) irányítja, s olyan 
szociális mechanizmussal rendelkeznek, amely a fellépő vagyoni különb
ségeket hosszú távon megszünteti1. 

Az új honfoglalás-modellekben fontos szerepet játszik a nomadizmus 
átértékelése az ókori Közel-Kelet történetében, a kultúrterületeket a szír
arab sivatagból elárasztó amorita és arám népvándorlás összefüggésé
ben. Az izraeliták nomád múltját és megjelenését Palesztínában az arám 
törzsek vádorlásával hozták kapcsolatba. Ma a kutatás, részben az ókor
kutatás eredményei, részben újkori analógiák alapján úgy látja, hogy az 
ókori Közel-Keleten nem beszélhetünk igazi nomadizmusról, sem népván
dorlásukról2. Az állattenyésztéssel járó életforma nem igazi nomadizmus, 
hanem a kultúrterületen, elsősorban peremterületeken élő lakosság egyik 
életformája, és elválaszthatatlan a földműveléstől. Azt a hatalomváltást, 
amit eddig a kultúrterületekre beözönlő nomád vándorlásnak tulajdonítot
tak, most a lakosság átrétegződésével magyarázzák: vagyis a lakosság 

1 Ch. Slgrlst: Regul1erte Anarchle. Untersuchungen zum Feh len und zur 
Entstehu ng polItIscher Herrschaft ln segmentaren Gesellsch aften Afrikas. 
Olten 1967 

2 M. B. Rowton: Urban Autonom y ln a Nomadlc Environment, J ourna l of Near 
Eastern Studles 32. (1 9 73) 20 1- 215 old; Enclosed Nomadlsm . J ournal of the 
Economlc and Social History of the Orien t 17. (1 974) l-30 old.; Dlmorphlc 
S tructu re and the Parasocial Elem en t. Journa l of Near Eastern S tudles 36 
(1977) 181·1 98 old; M. Llveranl: Antlco Orlente storia socleta. econ omla . 
Róma 1988 
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eddig hatalomból kiszorult rétege jutott uralomra. Ez azt jelentené, hogy 
Izrael ősei nem voltak nomádok, sem pedig bevándolók Palesztínába, ha
nem a kánaánita városállamok társadalom peremén élő lakossága, amely 
kivonta magát a városállamok hatalmából. 

A régészeti leletek szerint a Kr.e. 13. században, a késő-bronzkor
szakból a koravaskorszakba való átmenet idején helységek sora pusztult 
el , pl. Debir, Bétel, Lakis, Hazor. Míg korábban ezt a pusztulást az izraeli
ta honfoglalásnak tUlajdonították, ma már más különböző okokra vezetik 
vissza - a városállamok egymás közti háborúskodására, egyiptomi hadjá
ratokra Szíria-Palesztína térségében, a tengeri népek vándorlása okozta 
pusztításokra, a városi kultúra későbronzkori hanyatlására Szíria-Palesztí
na térségében - s nem egységes hódításra. 

A régészeti leletektanúsága szerint a Kr.e. 12. században a Palesztí
nában észak-déli irányban húzódó hegyvidéken - Galileában, Közép-Pa
lesztínában (Efraim és Manassze törzsterületén) és Júdában - új típusú 
falukul!úra jellegű településrendszer alakult ki. Jellemzője a teraszos föld
múvelés, ciszterna készítése, a három ill. négy helyiségből álló házépület, 
meghatározott kerámiatípus. Az. anyagi kultúráról megállapítható bizonyos 
önállóság, ugyanakkor az is, hogy kapcsolatban áll a kánaánitákéval. A 
településrendszer Palesztína eredetileg gyéren lakott hegyvidékén alakult 
ki, és a régészeti feltárások szerint fokozatosan terjedt el más területeken. 

A bibliai és bibliánkívüli források, a különböző területeken végzett tu
dományos kutatások, valamint a régészet eredményei az értékelés több
féle lehetöségét nyújtják, és az izraelita honfoglalásra vonatkozóan főbb 
vonalakban a következő modellek alakultak ki a kutatók körében : a har
mincas évektől kezdve a hódítás- és a beszivárgás-modell, a hetvenes 
évektől kezdve pedig a szociológiai és ökológiai modell, hozzákapcsolva 
az Izrael kezdeteit megalapozni szándékozó régészeti kutatást a közép
palesztí nai hegyvidéken. 

A hódítás modell 

A hódítás modellt azok a kutatók képviselik, akik elsősorban a Józsue 
könyvéből ismert ún. deuteronómista honfoglalás-elbeszélést veszik ala
pul (Józs 2-12) , és a régészeti kutatások eredményeit is ennek fényében 
értelmezik. Hivatkoznak arra a régészetileg kimutatható tényre, hogya 
Kr.e. 13. században városok sora pusztult el Palesztínában, amelyet kap
csolatba hoznak a fontosabb kánaánita városok Józsue könyvében elbe
szélt meghódításával és lerombolásával. Eszerint az izraeliták a Kr.e. 13. 
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században háborús hódítással vették birtokba Palesztínát. A hódítás mo
dell mindenek előtt a Baltimore-i iskola nevéhez fűződik , fő képviselői 
W F. Albright, G. EWright és J. Bright 1. Hozzá kell tenni, hogy ők is szá
mot vetnek a bibliai elbeszélés - Józs 2-12, Bír 1 és Sámuel könyvének
egymást nem mindenben fedő adataival, amelyekből kiderül a honfoglalás 
ill. letelepedés hosszabb, több szakaszból álló folyamata. Eszerint a pusz
tából érkező nomád bevándorlók több hulláma, különböző időben és kü
lönböző irányból érkezett Palesztínába, ahol alapvetően harci cselekmé
nyek révén megvetették lábukat, majd itt Palesztínában kovácsolódtak a 
tizenkét törzsből álló lzraellé. 

W. F. Albrighf az ásatások eredményeiből kimutatta, hogy a késő 
bronzkorszakból a koravaskorba való átmenet időszakában helységek so
ra pusztult el Palesztínában, pl. Debir, Bétel, Lakis, Házor. A helységek új
jáépítése után a civilizáció szint je primitívebb, mint pl. a falazás techni
kája, a kerámia és a használati tárgyak megmunkálása, művészeti szint je. 
Mindez annak tudható, hogy új, a technika szintjén fejletlenebb népesség 
jelent meg ebben az időben Palesztínában, amely ezeket a városokat el
foglalta, majd benépesítette. 

A városok pusztulását W. F. Albright a Józs 2-12. fejezetekben leírt 
Józsue vezette hadjáratoknak tulajdonítja. A Józsue vezette törzsszövet
ség hódítása viszont egy hosszabb letelepedési folyamat utolsó, de döntő 
fázisa. W. F. Albright a honfoglalás két fázisát különbözteti meg. Az első 
fokozatban az ún. József háza (Ráchel törzsek) teleped1ek le Közép-Pa
lesztínában a Kr.e. 15/14. században, békésen, és kisállattenyésztők vol
tak, akiket W. F. Albright a hapirukhoz szám ít. A második szakaszban az 
ún. Lea törzsek érkeztek Mózes vezetésével Egyiptomból. Ezekhez a tör
zsekhez más elemek is csatlakoztak, amelyeket Mózes vont be Kádes
ben. Ez a törzsi csoport a Szichon, Hesbon királya felett aratott győzelem 
után egyesült a József háza és a többi, eredetét Jákob mellékfeleségeitől 
levezető törzsekkel, vallási és katonai szövetségben. Józsue vezetésével 
ez a szövetség hódította meg a gibeonitákat, és a kánaánita városállamo
kat a Sefela dombvidéken és a partvidéken. A sikeres hódítás feltétele a 
tizenkét törzs szövetsége. 
1 J . Brtgh t: Izráel története. Budapest 1977 

2 W. F. Alb rlght: The Israell te Conquest of Canaan ln the Light o f Archaeology. 
BASOR 74 (1939 ) ll-22 old.; From Stone Age to Christianity. Baltimore 
1946 
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G E. Wright' nézete a honfoglalásról alapjában megegyezik Y:L.L 
Albright megállapításaival, eltérések csupán a régészeti adatok kiértékelé
sében mutatkoznak. G. E. Wright figyeimét arra fordítja, hogya honfogla
lás második fázisára vonatkozóan egybehangolja a Józs 10. (Palesztína 
déli területének meghódítása) és a Bír 1. fejezetének adatait. Eszerint Pa
lesztína katonai meghódítása két fokozatban történt. Az első fokozat gon
dosan szervezett harci cselekmény volt három hadjáratban Józsue 
vezetésével. Célja stratégiailag kulcsfontosságú városok elfoglalása. Le
rombolásuk szabaddá tette a hegyvidéket és a Sefelát. Második lépés a 
megmaradt kánaánita területek és települések meghódítása, amely a bí
rák helyi küzdelmei, számos kisebb összeütközés során következett be 
(Bír 1.f.).Ezeknek nyomai a régészet segítségével állapíthatók meg a fel
tárt helységekben a 12/11 . századból eredő égésnyomokból. A hódítás 
két fokozata előtt Közép-Palesztínában héber nemzetségek vetették meg 
lábukat, a hikszoszok uralma idején és a hapiruk jelenségével összefüg
gésben. 

A hódítás modell a bibliai hagyományra támaszkodik, amelyet a régé
szet eredményeivel próbál összhangba hozni. Hiányossága viszont, hogy 
Józsue könyvének végső formáját mint hódítástörténetet veszi alapul, fi
gyelmen kívül hagyva annak hagyománytörténeti előzményeit. Albright Jó
zsue könyvének elbeszélése nyomán folytatta régészeti kutatásait az 
izraelita hódításnak tulajdonított lerombolt városok után. Módszertanilag 
azonban hibás az archeológiai kutatást teljesen alávetni a bibliai szöveg
ből kiolvasott események vagy tények igazolásának, és a feltárások ered
ményeit kizárólag ebből a szempontból értékelni. A régészeti leletek 
korántsem annyira egyértelműek , mint azt a hódítás modell képviselői fel
tételezik. Nagyon gyorsan összefüggésbe hozzák azokat a bibliai elbe
szélésekkel, anélkül, hogy figyelembe vennék a leletanyag értékelésének 
más lehetőségét is. Minthogy a leletanyag kiértékelése az újabb felfede
zésekkel és a régészet módszerének tökéletesedésével folytonosan válto
zik, ezért adott esetben a bibliai elbeszéléssel való kapcsolata is 
kétségessé válik. Ugyanez az helyzet a Kr. e. 13. században elpusztult vá
rosok esetében is. Míg korábban ezt pusztulást az izraelita honfoglalás
nak tulajdonították, ma más különböző okokra vezetik vissza. A mai 
biblikus kutatás nem fogadja el a hódítás modellt a honfoglalás magyará
zatának. Józsue könyvének hagyomány- és keletkezéstörténete valamint 
a középpalesztínai hegyvidéken feltárt településrendszer (ismertetését és 
, G . Wrigh t : The Llterary and Hista rical Prob lem of J oshua 10 and J udges l .. 

JNES 5 (1946) 105- 114 o ld .; Blblls che Arc haologle . 1958 
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jelentőségét lásd a szociológiai modellnél) kizárja egy háborús hódítás le
hetőségét. A hódítás modell a fundamentalista bibliamagyarázatban él to
vább. 

Békés beszivárgás modell 

A békés beszivárgás modell alapgondolata, hogy a honfoglalás a kis
állattenyésztő (kecske és juh) félnomádok legelőváltó életmódjának 
(transhumance1

) következménye. Állataikkal a sivatag peremvidéke és a 
kultúrterület között ingázó félnomádok fokozatosan felhagytak ezzel az 
életmóddal, és áttértek a földművelésre. A modell &..AJf nevéhez fűződik , 
aki a harmincas években dolgozta ki elméletét, és az a hetvenes évekig 
főként német nyeMerületen, a biblikusok körében általánosan elfogadott 
volt. A.AIt a bibliai szövegek irodalom kritikai, hagyomány- és formatörté
neti elemzésére támaszkodott, amelynek eredményeit összekapcsolta te
lepülésgeográfiai, régészeti és szociológiai megfigyelésekkel. 

A.Alt az izraelita honfoglalás megértéséhez Palesztína területtörténeti 
viszonyait elemezte III. Thotmesz (Kr.e. 1490-1436), III. és IV. Amenhotep 
(Kr.e. 1402-1364; 1364-1347) korából ismert és Palesztínára vonatkozó 
írott források alapján, majd következtetéseit egybevetette a honfoglalás 
körülményeivel. Eszerint Palesztína politikai és területi viszonyai a föld
rajzi feltételeknek megfelelően alakultak. A tengerparton és más sík vidé
ken városállamok sora alakult ki, míg a hegyvidéken csak csekély szám
ban keletkeztek városok. Ez utóbbi esetben nagyobb terület került egyet
len politikai hatalom ellenőrzése alá A síkság és a hegyvidék kettőssége 
az egyiptomi uralom hoz való politikai viszonyban is megmutatkozott. III. 
Thotmesznek a síkság városállamainak ellenállását kellett megtörnie, s 
hegyes vidékeken nyugalom volt, míg később III., de főleg IV. Amenhotep 
idején, az ún. Amarna korban, a hegyvidékről fenyegették a lázadó hapi
ruk a síkság egyiptomi uralomhoz hű városállamait. 

Az. izraelita honfoglalás összefügg az egyiptomi uralom megsemmisü
lésévei Palesztína területén. Az. izraeliták hegyvidéken telepedtek le, ame
lyet akadálytalanul birtokba vehettek. Ez a terület politikailag nem volt 
megszervezett, és a szórványos városállamoknak gyér lakossága volt. 

1 angol szakkifejezés, Jelentése: legelövált6 életform a. Németül: Transhumanz. 
2 A. Alt: Die Landnahme der Israe llten ln Palaestina (1925): Kleine Schriften 

1., München 1953, 89-125. o.; Erwaegungen über die Landnahme der 
Israellten ln Palaestina (1939): Kleine Schriften 1. , Münche n 1953, 126-175 
o ld. 
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Ökológiailag a terület alkalmas volt a félnomád életmódból a letelepedés
re. Az. izraelita törzsek magterülete (Efraim hegyvidéke) kívül esett a kána
án ita városállamok befolyási szféráján. A. Alt nem fe~i ki, hogy szerinte 
mely törzsek jöttek zárt egységben Palesztínába, és melyek alakultak ki 
csak a letelepedés után, akár további önálló csoportok csatlakozása, akár 
nagyobb egység szétválása folytán. A törzsek elhelyezkedését és csopor
tosulását minden esetre Palesztína területtörténeti adottságai következ
ményének tekinti, de ebből nem lehet következtetni a honfoglalás előtti 
időszak törzsi kötelékeire. A. Alt ennek ellenére feltételezi, hogy az izraeli
ták a honfoglalás előtti időszakból hozták magukkal a törzsi szerkezetet, 
de legalább egyes törzsek már zárt egységet alkottak. 

A honfoglalás két szakaszban történt. A honfoglalás első szakasza 
békés formában folyt le, amikor az izraeliták fokozatosan letelepedtek a 
hegyvidéken. A békés jelleget alátámasztja a biblikus hagyomány is, 
amely arról tanúskodik, hogy az izraeliták nem tudták a megerősített váro
sokat elfoglalni. A legtöbb törzs hagyományában nem is található háborús 
emlék a letelepedéssel kapcsolatban. A hegyvidék egyébként is kiesett a 
városállamok befolyási körzetéből. A letelepedésnek ez a fázisa egyéb
ként természeténél fogva is békés, azaz a nomád életmódból a földműve
lő életmódra való átmenet. A honfoglalás második szakasza a törzsek 
megszilárdulása után történt, amikor elkezdték kiterjeszteni a törzsi hatá
rokat, és harcba keveredtek a környező kánaánita városállam okkal. Mint a 
bibliai szövegekből következtetni lehet, harcaikat először önállóan folytat
ták, csak később léptek egymással szövetségre. A honfoglalás e háborús 
szakaszának távoli reflexió i Józsue könyvének 2-11. fejezetei és a Bírák 
könyvének elbeszélései. A kánaánitákkal folytatott helyi harcok emlékei 
akkor kaptak összizraelita jelentést, amikor a törzsek szövetségre léptek, 
átvették egymás hagyományait, és azokat egész lzraelre kiterjesztették. 

A letelepedésre való átmenet (a honfoglalás első szakasza) a kisállat
tenyésztő (kecske, juh) félnomádok legelőváltó életmódjának (transhu
mance) következménye. A kisállattenyésztő félnomádok állataikat a téli 
esős időszakban a sivatag peremvidékén legeltették. A nyári forró és szá
raz időszakban az állatokat olyan vidékre terelt ék, ahol a legeltetés ebben 
az évszakban is lehetséges volt. Ilyen területek csak a környező kultúrte
rület peremén vagy belsejében voltak, a bővebb csapadék vagy a más faj 
tájú növényvilág következtében. Izrael ősei re vonatkozóan ez azt jelenti, 
hogya nyári száraz időszakban Nyugat-Jordánia kevésbé népes, erdős 
vidékeire húzódtak. A letelepedésre való áttérés azzal kezdődött , hogy al
kalmas területen földművelést kezdtek folytatni. A földmunkák részben a 

18 



Szentírástudomány 

téli idóre estek, amelyek a törzs egy részét igénybe vették, és egy másik 
rész ment ki a sztyeppére az állatokkal. További lépés volt ebben a folya
matban, amikor az erdók irtására került sor, hogy alkalmas termóterület
hez jussanak. Ez a munka az egész törzset igénybe vette, a legelóváltás 
lehetetlenné vált, így a fófoglalkozás a földművelés lett. Az átalakulást a 
nagyállattenyésztésre (szarvasmarha) való áttérés zárta le. A folyamat 
minden törzs esetében több nemzedéken át tartott a Kr.e. 14-13/12. szá
zadig. Kelet-Jordániát Nyugat-Jordániából kolonizálták. 

A. Alt a vázolt folyamat nyomait a bibliai hagyományban is keresi. A 
legelóváltásra utalást talál Lévi és Simeon törzsének Szichemnél történt 
konfliktusában (Gen 34) , amikor a Negeb vidékéról legelóváltás miatt 
rendszeresen Szichem környékére vándorló két törzs szem bekerül a vá
rossal, azt kifosztják, majd kénytelenek végérvényesen visszavonulni Pa
lesztína déli peremterületére. Hasonló utalást talál A. Att Izsák és Gerár 
királyának megállapodásában (Gen 26) , és Dán törzsének vándorlásában 
(B í r 1 7-1 8) . A többi törzs esetében nem talál utalást a legelóváltásra. A 
József háza törzsek A. Alt szerint az Isthmus pusztából folytattak legeIó
váltást a palesztínai kultúrterületre, és e kötelék egy része vett részt az 
egyiptomi eseményekben. A hat Lea törzset szintén a honfoglalás idejéból 
vezeti le. A József háza és a Lea törzsek köteléke a honfoglalás idején 
szociológiailag zárt egységek voltak. A Lea törzsek a Kr.e. 14. században, 
a József háza törzsek a 13. században vándoroltak Palesztínába. 

A. Alt modelljének alapeleme a nomadizmus. A nomadizmusnak két 
válfaját különbözteti meg. Az ún. félnomádok életmódját a legelóváltás ha
tározza meg, amely a kisállattenyésztéssel (kecske juh, hordozóállatuk a 
szamár) függ össze. Mozgásterületüket korlátozza a legeló és a víz szük
séglete. Különböznek a tevés nomádoktól, akik nagyobb területeket is ké
pesek bejárni. Elsósorban ez a megkülönböztetó jegy a nomadizmus két 
fajtája között, s nem az életmód vagy a gazdaság módja. Mindkettó rászo
rul gabonatermékekre, ezért alkalmilag a nomádok is űzhetnek földműve
lést, bár ez nem jelenti a földművelésre való áttérésüket. 

A. Alt honfoglalás modelljével kapcsolatban külön kell említeni M. 
Noth nevét, aki átvette A. Alt elméletét, és azt a törzsek keletkezésének 
kérdésében pontosította. M. Noth abból az alaptézisból indult ki, hogy a 
törzsek szisztémája a biblikus hagyományban a törzsek tényleges lakóhe
lyéhez kapcsolódik. Egyes törzsek neve a lakóhelyüket (Júda, Benjámin, 
Efraim , Naftali) , másoké a letelepedésük körülményeit (Isszakár) tükrözi. 
Ezeknek a törzseknek esetében világos, hogy csak a honfoglalás után 
alakultak ki , elótte csak nemzetségek voltak, s ezek szervezódtek törzsek-
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ké. Egyetlen nagyobb bevándorló egység József háza volt, amely Palesz
tínában két törzsre - Manasszé és Efraim - vált szét. 

A beszivárgás modell napjainkig általánosan elfogadott volt, elsősor
ban a német nyelvterületen. A. Alt, mint láttuk, részben a bibliai hagyo
mányra, részben pedig Palesztína területtörténeti bibliánkívüli forrásaira 
támaszkodott. A későbbi modellekre is érvényes alapgondolata, hogy az 
izraelita honfoglalást a Szíria-Palesztína térségében lejátszódó történeti 
folyamatokba kell belehelyezni és azok hátterében értelmezni. A. Alt Pa
lesztína területtörténeti adottságait elemzve jutott el arra a régészet által 
ma megerősített következtetésre, hogy az izraeliták eredeti településterü
lete az addig viszonylag lakatlan középpalesztínai hegyvidék, s csak foko
zatosan terjesztették ki törzsi határaikat, most már fegyveresen, a kána
ániták által lakott vidékekre. Fontos megállapítása volt az is, hogya hon
foglalásról szóló bibliai hagyományból csak hagyománytörténeti elemzés 
útján lehetséges Izrael kezdeteihez eljutni. Elméletének másik alappillére 
a transhumance nomadizmus, amelynek segítségével az izraelita honfog
lalást összefüggésbe hozta az ókori Kelet nagy félnomád népvándorlásá
val, az arám vándorlással. A kutatók A. Alt nyomán az izraeliták megjele
nését Palesztínában az arám törzsek népvándorlásával hozták kapcsolat
ba. A hetvenes évektől kezdve azonban felmerült a kérdés, hogy beszél
hetünk-e reálisan az ókori Keleten nomadizmusról az A. Alt által feltétele
zett formában. Kérdés, hogy létezett-e az ún. transhumance nomadizmus 
s vele összefüggésben a nagy nomád népvándorlási hullámok. A kutatók 
közül sokan úgy látják, hogya transhumance nomadizmusnak nevezett 
jelenség nem igazi nomadizmus, hanem a kultúrterületeken (elsősorban a 
peremterületeken) élő lakosság életformájának egy változata, amely a 
földműveléstől elválaszthatatlan. Azt a hatalomváltást, amit eddig a kultúr
területekre beözönlő nomád népvándorlásnak tulajdonítottak, most a la
kosságon belüli átrétegződéssel magyarázzák: vagyis a lakosság eddig 
hatalomból kiszorult rétege jutott uralomra. Lehet-e ebben az esetben az 
izraeliták bevándorlásáról beszélni, s nem csupán a kánaánita társadalom 
átrétegződéséről van-e szó? Mindent összegezve A. Alt békés beszivár
gás néven ismert modellje maradandó érvényű elemeket tartalmaz, de 
mint az izraelita honfoglalás egységes magyarázata az újabb kutatások 
eredményeivel további kiegészítésre szorul. 

A második részt Füzetünk következő sZJÍmában közöljük. 
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trő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

JÉZUS CSODÁI - 2. rész 
Történeti hitelesség elbeszélés vagy tudósítás 

AI Alapgondolat 

ll. óra 

Egy tudósítástól azt várjuk, hogy a lehető legtárgyilagosabban kö
zölje az adatokat, és hogy pontosan közölje, mi és hogyan történt. So
káig ezzel az alapvető elvárással olvasták a Jézus életével kapcsolatos 
csodatörténeteket is. 

Idővel aztán rá kellett jönnünk, hogy a csodatörténeteknek egészen 
más a céljuk. Nincs igényük a pontos történeti adatközlésre, ezek az el
beszélések tömörek és stilizáltak. Nem beszélnek vagy nem pontosan 
beszélnek egy-egy betegség kórképéről, pl. hogy miben állt a bénasága 
annak az embemek, akit hordágyon vittek Jézushoz (Mk 2,1-12), mi 
volt a bénaság oka? Vajon mit takar a »megszállottság« fogalma, mint 
diagnózis (Mk 5,1-20)? Milyen betegségben halt meg Jairus leánya (Mk 
5,21-43)? A történetek meg vannak fosztva szinte minden történetileg 
egyedi jellegtől, néha olyan mértékben, hogy a vak Bartimeus (Mk 
10,46-52) Máténál két névtelen vakká válik (Mt 20,29-34). 

A csodatörténetek szereplői inkább tipizált alakoknak látszanak, 
mint valóságos személyeknek. Szinte minden egyedi vonást nélkülöz
nek, így a hallgató vagy az olvasó minden nehézség nélkül saját hely
zetére, személyére ismerhet bennük. Végül az is látszik, hogy a legtöbb 
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csodatörténet meghatározott felépítés-sémát követ (lásd Motívumtáb
la, Jeromos füzetek 20. sz., 76. o.), miközben jól tudjuk, hogy az éle
tünk eseményei nem éppen szabályos és változatlan séma szerint 
történnek. 

Tehát a csodatörténetek nem akarnak precíz tudósítást, pontos be
számolót adni az eseményekről, viszont annál fontosabb számukra a 
Jézus-találkozás eseménye, tapasztalata és jelentése, a felszabadító és 
gyógyító Isten-közelség megtapasztalása Jézus Krisztusban. Mind
egyik csodatörténet hitvallás, hithirdetés, tanúságtétel. Ezek az elbe
szélések világosan kifejezésre juttalják a hitvallást: "Kicsoda ez, hogy 
még a szél és a víz is engedelmeskednek neki?" (Mk 4,41) "Mi ez? -
kérdezték egymástól. Akkora erejű új tanítás, hogy még a tisztátalan 
lelkeknek is parancsol, s engedelmeskednek neki" (Mk 1,27). "A cso
dálkozástól magukon kívül, annál lelkesebben hangoztatták: »Min
dent jól tett: a süketeknek visszaadta a hallást, a némáknak a beszédet« 
(Mk 7,37)." 

A csodatörténetekből egyértelműen kiderül, hogy azoktól származ
nak, akiket bizonyos események közvetlenül érintettek, megindítottak, 
bátorítottak, akik elbeszéléseiket saját nézőpont juk, meggyőződésük 
alapján fogalmazták meg. Elsősorban nem az események lefolyásáról 
akarnak beszélni, hanem a jövendő felé akarnak megnyitni. 

A csodatörténetek nemcsak azt mondják el, hogy Jézus betegeket 
gyógyított, hanem hogya Feltámadt Úr él, ma is gyógyulást ad és 
megszűnteti az emberi kilátástalanságot: mi vagyunk a vak Bartimeus; 
mi vagyunk a »megszállottak«; mindnyájan egy viharban hányódó 
csónakban ülünk; ma ts lehetséges a kenyérszaporítás; és mi mind, 
mint Jairus leánya, meghaltunk, de új életre ébredhetünk. Így válnak a 
csodatörténetek a remény történeteivé a mai ember számára. Meghív
nak minket arra, hogy a hiábavalóság és a szükség megtapasztalása el
lenére se váljunk rezignáltakká, ne némuljunk el, ne adjuk fel, hanem 
bízzunk Istenben és Jézus Krisztusban. Így a félelemből és a szoron
gásból kilépünk a remény ígéretes világába. 
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c) Bevezetés 

1. A gyógyítástörténetek a csodatörténetek egyik alcsoporlját képe
zik. A gyógyítástörténetek általában részletesen ábrázolják a csodatevő 
tetteit, közreműködését, a betegséget viszont elég szűkszavúan mutat
ják be. A csoda hatása itt mindig pozitív: a jelenlevők örülnek, lelke
sednek. A csodatörténetek más alcsoportjainál gyakrabban találko
zunk másféle hatással: csodálkozással (ajándékozó csoda, Jn 2,9-10), fé
lelemmel (ördögűzés, Mk 5,15), visszautasítással (szabály-csoda, Mt 
12,14), stb. . 

A gyógyítás erőátvitellel történik. A betegség az erőtlenség, a hiány 
állapota. Az erőátvitel eszközei a gyógyító cselekedet és a gyógyító 
szó; ezek megmutatják az erő eredetét is. A próféták esetében, akik Is
ten gyógyító erejében bíznak, az ima a gyógyító szó (pl. 1 Kir 17,20). A 
Biblián kívüli gyakorlatban ellenben a titokzatos, értelmetlen szavak 
varázslásra utalnak (pl. az ún. nagy párizsi varázs-papíruszon: "Sza
barbatiot, sabarbatiut, Szabarbationet, sabarbafai, gyere elő ... ") . Jézus
nál a gyógyító szó Isten erejét nyilvánílja ki, amely benne működik. A 
gyógyító szó azt is megmutatja, hogy meddig terjed a csodatevő ereje. 
Különösen meglepőek azok a gyógyító szavak, amelyek a távolból is 
hatnak, és azok, amelyek halottat hívnak vissza az életbe. 

A csodatevő a gyógyító erőt cselekedeteivel is közvetíti: érintéssel, 
kézrátétellel (gyógyító cselekedet). Ujjával érinti a beteg testr~szt, meg
fogja a beteg kezét, stb. De valamilyen eszközt is használhat. Ebben a 
korban különösen hatékonynak tartották a nyálat, a bélsárt és az útila
put. Az Újszövetségben gyógyító eszközként csak a nyál szerepel. 

Az ókorban az emberek többsége varázslóknál, gyógyhelyeken és 
karizmatikus csodatevőknél kereste a gyógyulást. A szegény nép szá
mára az orvosok túl drágák voltak, hozzájuk csak a gazdag emberek 
mentek. 

2. A halottfeltámasztás a csodatörténetek, ezen belül is a gyógyítás
történetek egyik alfaja. Formailag egészen hasonló a gyógyítástörténet
hez, ugyanazok a legfőbb ismertetőjegyei, mint a gyógyítástörténet
nek. A csodatevőből gyógyító (élet-) erő sugárzik, amely legyőzi a »be
teg« (halott) gyöngeségét, tehetetlenségét, és új életerőt ad neki. A gyó
gyító erő átadása általában érintés útján történik. A feltámasztás a 
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gyógyítás határesete. A betegnél az élet gyönge, veszélyben van, a ha
lottnál kialudt. 

3. A csodák történeti hitelessége: Be lehet-e bizonyítani, hogy Jézus 
csodákat tett? Jézus csodáira vonatkozóan Az egyetlen történeti forrá
sunk a csodaelbeszéléseket tartalmazó négy evangélium. Az evangéli
umok történeti szempontból való elemzése (amelyet abibliatudomány 
"történetkritikai kutatás" -nak nevez) azt mutalja, hogy tudományos 
alapon nem lehet megalapozottan állítani, hogy Jézus csodáinak több
sége kitalált esemény, vagyis hogy ezek a csodák nem történtek meg. 
De éppígy azt is lehetetlen tudományos eszközökkel bebizonyítani, 
hogy a csodatörténetekben elbeszélt események pontosan így játszód
tak le és természettudományos mércével is csodák voltak. Az azonban 
ma már kétségbevonhatatlan tény, hogy Jézus csodákat tett, és hogy a 
csodáknak fontos szerepe volt Jézus művében. 

Arról, hogy Jézus csodákat tett, betegeket gyógyított, ördögöket 
űzött, nemcsak a csodatörténetekből értesülünk: Jézus maga is beszél 
róluk: "De Iul én Isten ujjával űzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Is
ten országa." (Lk 11,20; Mk 3,22; Mt 12,27) - "Menjetek, mondjátok meg 
annak a rókának: Nézd, ördögöt űzök és betegeket gyógyítok ma és holnap. 
Csak Iulrmadnap leszek készen" (Lk 13,32). - "Menjetek, jelentsétek jános
nak, amit lulllotok és láttok: vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztul
nak, süketek lulllanak, Iullotlak föltámadnak, a szegények pedig IullIgatják az 
evangélium hirdetését." (Mt 11,5; Lk 7,22) - "jaj neked, Korozain! jaj neked, 
Betszaitúl ! Ha Tíruszban és Szidonban történtek volna a csodák, amelyek ná
latok történtek, már régen szőrzsákban és Iulmuban tartottak volna bűnbána
tot. De mondom nektek: Tírusznak és Szidonnak tűrhetóbb sorsa lesz az ítélet 
napján, mint nektek. Te meg Kafarnaum! Vajon az égig emeIkedsz? A pokolba 
süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, a mai na
pigállna." (Mt 11,20-23; Lk 10,13-15) 

Mind a csodatörténetek, mind Jézus szavai, ahogy azokat a hagyo
mány megőrizte számunkra, azt mutalják, hogy Jézus csodái nem mint 
rendkívüli, szenzációs események voltak fontosak, hanem mint jelek, 
mint Isten gyógyító jelenlétének jelei az ember-Jézusban. A csodatörté
netek olyan tapasztalatokat adnak tovább, amelyek a fenyegetettség 
állapota ellenére ébren tarthalják bennünk a reményt, hogy ,,Istennél 
semmi sem lehetetlen" (Lk 1,37). 

85 



ll. óra 

D) Óravázlat 

Feladat 

1. Énektanulás: Talita kum c. ének 
(Gen Rosso) 

2. Asszociációk és szólások a "beteg
ség" és a "halál" címszavakhoz. Néhány 
szólás: 
"Beteggé tesz már a gondolata is" 
"Már csak hálnijár belé a lélek" 
"Egy hajító/át sem ér már az élete" 
"Már csak a halál gyógyítja meg" . 
"Halál ellen nincs orvosság" 
"Biztos, mint a halál" 
"Az az ember meghalt számomra" 

3. A szentírási szöveg feldolgozása: a 
vérfolyásos asszony meggyógyítása és a 
leány feltámasztása a halálból (Mk 
5,21-43) 

a./ Észrevételek a tartalmi motívu
mokkal kapcsolatban: 

- Az asszonyelszigeteltségének, val
lási és társadalmi kirekesztettségének 
alapja a Törvény (Lev 15,25-27). Embe
rileg nézve a sorsa megpecsételtetett, 
gyógyulásra nincs esélye, helyzete re
ményetelen és kilátástalan. Jairus le
ányánál ezt a beszűkült életet fojtogatja 
a halál. Az asszony számára a gyógyu
lást nagy hite és Jézus ruhájának érinté
se hozza meg; Jairus leányát az erő-
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szöveg és dallam: 
"Dalolj unk az Úr
nak" c. dalgyűjte
mény, 132. o. 
középre helye
zünk két plakát 
nagyságú lapot, az 
egyikre a "beteg
ség", a másikra a 
"halál" címszó 
van felírva, a 
résztvevők felír
ják rájuk az asszo
ciációikat és a 
szólásokat 

a márki szöveg 
hangos felolvasá
sa és csoportos 
megbeszélése a 
vezető irányításá
val 

BibUaiskola 

Eszközök, 
időtartam 

kotta 
10 perc 

nagyméretű 

papír, filctol1 
10 perc 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza, 15 perc 
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átvitel élővé teszi és visszahozza a kö
zösségbe. A kételkedés (35. és 40.v.) 
és a csodálat motívuma (33. és 42b v.). 
A hallgatási parancs. Gyógyultnak 
lenni, mint a kirekesztettségből újra 
elfogadottá válni; feltámadni, mint Jé
zus által az életbe visszahozottnak len
ni a halálos elszigeteltségből. 

bJ A szöveg felépítése és ismertető 
jegyei a Motívumtábla alapján 

A vérfolyásos asszony meggyógyí
tása (Mk 5,25-34) 

Jairus leánya (Mk 5,21-24.35-43) 
- első lépésben a résztvevők értelem 

szerint két részre oszlják aszöveget 
(gyógyítás és feltámasztás), - második 
lépésben a Motívumtábla segítségével 
közösen kimutatják a Mk 5,25-34 fel
építését, 

- harmadik lépésben a résztvevők 
kiscsoportban a Motívumtábla segítsé
gével elemzik a Mk 5,21-24.35-43 fel
építését; 

c'; Jairus leánya feltámasztásának 
összehasonlítása más ószövetségi és 
újszövetségi feltámasztástörténetek
kel: 1 Kir 17,17-24; 2 Kir 4,18-37; Lk 
7,11-17; Jn 11,1-44 

Néhány gondolat az összehasonlí
tással kapcsolatban: - A Lk 7,11-17 
egybecseng az 1 Kir 17,17-24-gyel. 
Az eltérésekkel Lukács azt akarja kife
jezni, hogy Jézus több, mint egy prófé
ta, több mint Illés. - A Lázár
történetnek erős teológiai hangsúlya 

csoportos megbe
szélés a vezető irá
nyításával 

két-három fős kis
csoportban 
csoportos összegzés 

két-három fős kis
csoportban 

csoportos összeg
zés, a vezető össze
foglalása 
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Szentírás, 
Motívumtábla, 
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
35 perc 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
35 perc 
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van: Lázár feltámasztása által "kinyilvánul Isten 
dicsősége". - Jairus leányának története az egyet
len, amely minden szinoptikusnál szerepel. 
Mindegyik szövegnek szóbeli hagyomány az 
alapja. Márknál és Lukácsnál a lány először még 
életben van és aztán hal meg, Máténál a már ha
lott leányhoz hívják Jézust. 

Az újszövetségi feltámasztástörténetekben a 
halottak életre keltése - amelyeredetét, erejét és 
célját Jézus halálából és feltámadásából merítette 
-, új életet adott, alapvető változást hozott mind 
az egyes keresztények életében, mind a keresz
tény közösségek szervezetében, és kézzelfogha
tó, látható bizonyítékként ragyogott túl a 
közösség keretein az egész környező világba. 

Li Jézus csodáinak történeti hitelessége; be le
het-e bizonyítani, hogy csodákat tett?; ld. Beve
zetés 3. 

5. Befejező ima, ének 

BibUaiskola 

csoportos megbe- 10 
szélés a vezető 
irányításával, 

perc 

esetleg kiegé
szítésével 
kötetlen szabad 
ima, ének 

kotta 
5 perc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában 
"Élő Ige" dmmel bibliaiskola működik hitoktatók és érdeklődők 
részvételével. Az órákat minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig 
tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Jero
mos füzetek állandó mellékletekénl Jelen füzetünk a tizenegye
dik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvas6inak figyelmé
be, abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató 
számára segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1995. augusztus. . 
Szeretettel: Gelley Anna, Pant6 Eszter, Vágvölgyi Éva 

óravezeták; Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Szekely Istvan 
BibHaolvasas a csaladban 

BibUaolvasas 

Bizonyara sok olvas6nk emlekszik a Jeromos fiizetek 1. szama
nak cfmkepere: az asztal koriil e_gy hazaspar iil kilenc gyermekevel, 
s az apa olvassa a Szentfnist. Onkenyteleniil felmeriil benniink a 
kerdes: Val6ban elo gyakorlat-e ez csaladjainkban? Vajon milyen 
koru gyermekekkel es hogyan olvashatjuk kozosen a Bibliat? En
nek pr6baltunk utanajami- egyenlore csak reszleges eredmennyel. 
Eppen ezert koszonettel fogadunk hozzaszolasokat, kiegesz1tese
ket; oriilnenk; ha olvas6ink baszamolnanak ilyen gyakorlataikr6l, 
tapasztalataikr61 (esetleges kozkinccse is tennenk oket). 

Elorebocsatunk nehany figyelembeveendo - alig vitathat6 -
szempontot: 
o A legkisebbek szlimtira a Szentirtis swvege (nyelve) tul nehez, es tartalmilag 

is csak gondosan kivtilasztott (leginktibb elbeszelO) reszek johetnek tekintetbe. 
o A fejlettsegi szintnek megfeleloen (s ez mar 2-3 ev korkalOnbsegnel es jelen

tosen elterhet) egeszen mast kell megmagyartizni, mas amit a gyerekek meg
ertenek, elter6 a gyakorlati tanulstig is. 

o Ettol foggetlenul is tiszteletben kell tartani gyennekeink felelmet az 6szinte 
httirulkozlist6l, amely a kamaszkort6l szinte minden esetben megjelenik. 

o Kell hogy legyenek olyan unnepek (s ezekbe a f6 egyhtizi unnepek melle a 
csaltid unnepei, pl. szuletesnapok is besorolhat6k), amikor otthon is legaltibb 
rovid idore imtiban van egyutt a csaltid. 

o A csalddban va/6 kows szentirdsolvasdsndl fontosabb a Szentirds megsze
rettetese. 

Ezek utan roviden ismertetiink egyes kipr6balt, gyakorolt 
m6dszereket: 

1. I Eleg altalanos szokas, hogy a kb. 3-8 eves gyermekeknek a 
sziilo (vagy nagysziilo) egy kepes »gyermekbibliab6l« felolvas 
vagy sajat szavaival elmesel egy reszt, s azt a kep alapjan a gyer
mekekkel roviden visszaidezik; neha- de nem eroltetve- az olva
sottakat kapcsolatba lehet hozni a gyermekek valamilyen elmenye
vel, tapasztalataval. Tobbfele alkalmas »gyermekbiblia« forog koz-
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kézen (pl. Isten szól gyermekeihez, Kirche in Not; Keszthelyi Fe
renc: Képes kis Biblia, Ecclesia). Igen jók a hallássérülteknek szánt 
»Bibliai olvasókönyv« képei (A és B korcsoport, Szilágyi nővérek 
műve, Társulatunk kiadása; egészséges gyermekek számára a szö
vegeit kissé át kell formálnunk). Éljünk minél gyakrabban ezzel a 
viszonylag könnyű, minden gyermek által kedvelt, s ugyanakkor jó 
lelki alapot nyújtó lehetőséggel! 

2./ Leginkább 4-10 éves gyermekek igénye (rendszerint kimon
datlanul), hogy ha a (vasárnapi) szentmisén a homtlia nem hozzá
juk volt szabva, vagy hiányzott (pl. hétköznap), akkor utána (pl. 
hazafelé menet) a velük lévő szülő vagy nagyszülő emlékeztetésül 
idézze fel az evangéliumot, esetleg fűzzön rfudd magyarázatot a li
turgikus olvasmányok valamelyikéhez (elsősorban az evangélium
hoz). Különösen fontos ez, ha a gyermek kérdez, vagy figyelt, de 
biztosan nem értett meg valamit. 

3./ Van olyan család, ahol a hét egyik utolsó napján (felkészíté
sül) otthon előre felolvassák a következő vasárnapi eva11;géliumot, 
és ahhoz fűznek rövid magyarázatot, pl. elolvassák az »Orömhír a 
gyermekeknek« mintatörténetét, magyarázatát (A, B és C év; szer
ző: György Attila; Ecclesia Kiadó). Leginkább 6-10 éves gyermekek 
szüleinek javasoljuk. 

4./ Azokban a családokban, ahol a fiatalok 15-20 (esetleg 25) 
éves koráig sikerül fenntartani a rendszeres családi közös imát, ja
vasoljuk ebbe belefoglalni az illető nap szentmiseolvasmányait. 
(Találtunk néhány helyet, ahol él ez a szép szokás.) A felolvasáshoz 
a szülők valamelyike kiegészítést fűzhet, de mindenképpen tart
sunk 2-3 perces csendet elmélkedésre. A közös ima részét képező 
(szabad fogalmazású) kérő vagy hálaadó fohászokba is bizonyára 
bekerül valami a szentírási olvasmányok hatására; ebben a formá
ban néha még a visszahúzódó fiatalok is aktív résztvevőkké vál
nak. 

5./ Igen szép, ha a nagyobb ünnepeken és felkészülési szent 
időkben (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Szent Három Nap, egyes 
családi ünnepek) egyéb hagyományok mellett helyet kap egy-egy 
megfelelő szentírási szakasz felolvasása, utána néhány perces csen
des elmélyüléssel. 
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6./ A fokoláré lelkiséget gyakorló családokban (aránylag ki
sebb gyerekekkel is) a napi közös imának - vagy a gyerekek imájá
nak - részét képezi az »életige«l felolvasása. Az életige szövegét 
kisebb gyermekek számára a szülők még kiegészíthetik. (»Ma gon
dolhatsz erre, amikor majd ... «) 

Bejezésül még néhány gondolatot ajánlunk a szülők figyelmébe: 
Döntő fontosságú, hogy gyermekeink lássák ajó példát: szüle

ik szeretik és rendszeresen olvassák a Szentírást. 
Hacsak lehet, mindegyik gyermeknek legyen saját Bibliája! 

(Célszerű, ha az elsőáldozók Ujszövetséget, a bérmálkozók teljes 
Szentírást kapnak.) Emelle,tt igen jó, ha számukra is kéznél van a 
családi könyvespolcon az Ujszövetségi Konkordancia és egy bibliai 
lexikon. (Ezek ajándékozásával rokonok vagy jóbarátok is segíthe
tik a sokgyermekes családokat.) 

A fiatalok járjanak megfelelő közösségbe (egyházközségi hit
tancsoport, bibliakör, lelkiségi mozgalom, cserkészcsapat stb.)! 

Nem csupán külsőség, hanem lélekből fakadó gesztus, ha aján
dékul adott képre, könyvbe vagy könyvjelzőre alkalmanként egy
egy szentírási idézetet írunk. 

Beszéljünk otthon a Szentírásban olvasottakról, akár valame
lyikünk lelki élménye (szentbeszéd, lelkigyakorlat, bibliakör, egyé
ni szentírásolvasás), akár a mindennapi események kapcsán, ami
kor erre természetes lehetőség adódik. 

Ha a Szentírással kapcsolatos kérdés merül fel, arra mindig 
lelkiismeretes komolysággal válaszoljunk (szükség esetén utána
nézve, utánajárva). Mellesleg: mi is sokat tanulhatunk, ha komo
lyan vesszük gyermekeink kérdéseit. 

A Szentírást tanulmányozva, annak teljesebb megértését keres
ve a szülők egymástól is sokat kaphatnak. Nem csak a Szentírást 
érthetik meg mélyebben, hanem egymást is. 

1 A hóna p egytk vasárna pl olvasmányának egy részle te. Ezt a le lkiségI 
mozgalom központilag tűzI kl és teszI közzé. Magyar fordításban havon ta 
az .UJ Ember«-ben olvasha tó a hónap e lején m egje le nó egytk számban. 
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'Iborday Attila: Biblikus elmélkedések 

4. Zarándok-Isten. - Izajás, a Szent Város prófétája 

Ajánlott olvasrruínyok: lz 1; 69; 11,1-9; 30,1-18 

A korábbiakban megfigyeltük (JF 20,31-34.0.). hogy a Kr .e. 
12-9. századokban a prófétai mozgalom miként aktualizálta és 
tartotta életben Izrael »zarándok hitét~, amely amúgy már csak 
halványemlékként élt a nép tudatában. Isten emberei fölidéz
ték a kivonulás-hagyományokat, hogy ilymódon az új, letelepe
dett életmódjuk alapját is a Zarándok-Istennel való élő kapcso
latban találják meg. Jeruzsálem viszonylag későn vált izraelitá
vá, ezért Izrael és szomszédai között meglehetősen hosszú ideig 
tartott a kulturális és vallási asszimilációs folyamat. Ez nem je
lenti ~ így létrejövő hagyomány és gyakorlat értéktelenségét, 
hanem inkább annak színes mivoltát, amely meglehetősen kü-
1önbözik a pátriárkák és a kivonulás hagyományaitól. Így példá
ul Jeruzsálemben a hit alapvető tartalmához tartozik a város 
sérthetetlenségének gondolata (Zsolt 46; 48; 125; 2 Sám 5,6) 
vagy a király trónfoglalása az Isten jobbján (Zsolt 110). 

A Déli Királyság saját hagyományai ráadásul a .dávidi mo
narchia történetéből is táplálkoztak: Egy híres prófétai igehirde
tésben Nátán megígéri Dávidnak, hogy királyi háza mindörökké 
fennmarad (2 Sám 7). Nátán próféciája a dávidi dinasztiának 
olyan stabilitást ígér, amilyen reményekkel az északi uralkodók 
sosem rendelkeztek. Ez az ígéret táplál a továbbiakban minden, 
monarchiával kapcsolatos elképzelést. Ezért fölmerül a kérdés, 
hogy ez a Sínai szövetség beteljesedését vagy helyettesítését je
lenti-e? 

Hogyan kapcsolódott ez a két hagyománycsoport a gyakor
latban? Kérdésünkre szerencsére éppen az egyik legnagyobb 
próféta élete adja meg a választ: Izajásé, akinek egész prófétai 
szolgálata Jeruzsálemhez kötődik. Izajás valószínűleg személye
sen is a királyi udvarhoz közeli körökből származik: Mindene-
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setre könnyen járul a király elé, és gondolkodását a sajátosan 
jeruzsálemi hagyományok hatják át. A Templomban történt lá
tomásában (Iz 6), az Úr-Istent fenséges király képében látja, 
akit mennyei udvartartás övez. Jó példa ez arra, hogy a próféta 
gondolkodása milyen távol áll a pusztai életformától. Világosan 
látszik, hogY a próféta gondolkodása abban a hagyományegyüt
tesben gyökerezik, amely a dávidi királyság, Jeruzsálem, mint 
főváros, és Sion hegye, mint a salamoni Templom körül csopor
tosul. De a próféta ajkán, ahelyett, hogy ezek a hagyományok a 
hatalom önigazolását, a status quo-t szolgálnák, új jelentést 
kapnak: Ezeknek fényében bírálja a fennálló helyzetet, a király 
korabeli pohtikáját. Izajás számára a probléma nem abban áll, 
hogy az uralkodók túlságosan komolyan veszik az isteni ígére
tet, hanem abban, hogy nem eléggé hisznek benne; bizton
ságukat inkább a politikai vezető kkel kötött szövetségekben 
keresik, ahelyett, hogy egyedül Istenre hagyatkoznának. Izajás 
szemében a Dávidnak szóló isteni ígéret nem igazolhatja az 
uralkodók könnyelmű és felelőtlen magatartását, azt a meggyő
ződést, hogy bárhogy cselekszenek, »úgyis minden rendben 
lesz«. Ebben az értelemben a próféta sajátjává teszi azokat a 
nagy témákat, amelyeket Ámosznál is megfigyelhetünk: Szót 
emel a külsőségekre szorítkozó istentiszteletek (1,10-20), az 
igazságtalanság és megvesztegetés (1,21-28; 3,1-15; 5,20-24), a 
gazdagok fényűző és gőgös élete ellen (3,16-24; 28,1-4), majd 
kilátásba helyezi azt a katasztrófát, ami mindezek elkerülhetet
len következménye. Számára Isten mindenekelőtt »Izrael Szent
je«, akit a templomi látomásban pillant meg, félelmet keltő 

fenségében (Iz 6): a »Teljesen Más«, aki nem közömbös az embe
ri igazságtalansággal és önteltséggel szemben (2,6-22), bár min
dig kész megbocsájtani annak, aki hozzá tér (1,18) . Isten a 
Király egyedül (6,5) : Istennek ez a fenségcíme relativizálja az 
összes fáldi uralkodó abszolút hatalom iránti igényét. 

Izajás olyan korban él, amikor J eruzsálemet minden oldal
ról körülfogják és ostromolják. Állandó kísértést jelent ez arra, 
hogy a vezetők más népeknél keressenek segítséget. A próféta 
rámutat a politikai szöve tségek csalóka mivoltára, hogy az eb
ből fakad ó biztonságtuda t ha mis, és nem képes megmenteni 
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Jeruzsálemet a pusztulástól (28,14-15; 17b-22; 30,1-5; 31,1-3). 
Az egyetlen igazi menedék az lehet, ha visszatérnek Istenhez és 
csak őbenne bíznak: nincs szükség hiábavalóságok után fut
kosni, s más megmentőt keresni. Ebben áll Izajás meggyőződé
se, ez hitének fókuszJX>ntja . A dinasztiának tett ígéret csakis 
ebből a szemJX>ntból érdekes számára. Nem lebeg a szeme előtt 
semmi más, mint Isten jelenvalóságának bizonysága. Jel ez, 
mely láthatatlan ugyan, de mégis hatékony. Kissé anakroniszti
kusnak hangzik, de az egyház szakkifejezésével »szentségi« je
lenlétnek is mondhatnánk. 

Amilyen erősen kötődik Izajás a monarchiához, ugyanolyan 
kritikus is a mindenkori királlyal szemben. Mert a királyok nem 
önmagukban hordozzák értéküket: ők is Isten hatalma alatt áll
nak, s hajlanak a bűnre (7,13), ezért kell, hogy ők is Istenbe 
vessék bizalmukat (7,9). A hit szemével tekitve rájuk, személyü
ket messze túlhaladja jelentőségük. Ez az Izajásnál fellelhető 
gondolkodás kissé módosítja azt az elhamarkodott ítéletet, hogy 
a monarchia létrejöttével az Istenbe vetett bizalom elvesztette 
dinamikus jellegét. Tény, hogy Ábrahám hitét és a pusztában 
vándorló nép hitét erősen jellemzi a beteljesedés vágya. Az úton 
levő zarándoknép számára ez dinamikus látásmódot eredmé
nyezett. Ezzel ellentétben a Dávid-Sion-eszme körül csoporto
suló hagyomány alapvetően statikus, bár addig nem mentek el, 
hogy az adott politikai »status quo« igazolására has~nálták vol
na. Nem azért küzd a próféta, hogy lerombolja, megszüntesse a 
fennálló monarchikus rendet, hanem hogy a királyok betöltsék 
sajátos küldetésüket. Ők a legfontosabbak azon jelek között, 
amelyek által Isten foghatóvá teszi jelenlétét népe körében. 

Izajás próféta látomását egy kulcsmotívum, a gyermek motí
vuma foglalja össze. Elsősorban a próféta gyermekeiről van szó. 
Amint Ózeás, úgy Izajás is szimbolikus neveket ad fiainak. úgy 
mutatja be őket a királynak és a népnek, mint akik »jelek és 
előjelek« (8 , 18). Az ózeási névadással ellentétben Izajás gyerme
kei elsősorban a remény jelei a sZÍr-efraimita háború sötét nap
jaiban. A gyermek a maga kiszolgáltatottságában válik annak 
jeIévé, hogy Isten őrzi választott jait. Az Úr ereje az emberi gyen
geségben válik nyilvánvalóvá. 
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A három messiási prófécia inkább Izajás látásmódjának 
kristályosodási pontjait jelenti. Mindenek előtt Isten hűségét fe
jezik ki. amely a király és a nép hűtlensége ellenére és után is 
fennáll. 

A héber »másíah« szó valamilyen szolgálatra (pl. próféta. ki
rály) felkent személyt jelent. Az egyik szöveg úgy ír róla. mint 
»gyermek .... fiú« (9.5), a másik mint »vessző ... Izáj törzsökén« 
(l 1.1), de mindkettő ideális királyi tulajdonságokkal övezi föl. 
Ez megmu tatkozik abban. hogy a gyermek milyen nevet (9.5-6) 
vagy lelket (11.2) kap. A Közel-Kelet uralkodóiról alkotott ideális 
képpel összehasonlítva e próféciák alanya meglepő passzivitás
ban marad: Nem a végső szabadítást hozza. hanem inkább fel
ügyeli az Isten által megterem tett ideális rendet. A 9. fejezetben 
megfigyelhetjük. hogy lsten szabadítja fel népét az elnyomás 
igája alól (l-5.v.), majd rábízza Fölkent jére (5-6.v.). A ll. fejezet 
nem tesz említést semmiféle külső ellenségről. A Messiás-király 
alapvetően bíró. aki a szegények jogait védelmezi (3-4.v.), egye
düli fegyvere a szavai (4b.v.). Békés uralma Júda határain 
messze túlra kiterjed (vö. 9.6). Az elnyert békének »ökológiai« di
menziója is van. amennyiben a természet világára is érvényes 
(11.69). 

Izajás számára az elsődleges téma az Izrael Szentje iránti bi
zalom. Nem kíséri ezt semmiféle mágia vagy automatikusság: 
Az ember mindvégig megőrzi szabadságát. hogy visszautasítson. 
bár ezzel szükségképpen szerencsétlenséget von magára. Isten. 
a maga részéről. hűséges marad: A Város és Dávid háza jelzik 
hűséges jelenlétét népe körében. Sionon épült a Templom, Isten 
lakóhelye, és itt van a dávidi uralkodók otthona is. A próféta 
mélységes hite teszi lehetővé. hogy átlásson egyes királyok 
gyengeségein és bűnein. s meglássa bennük is az isteni ígére
tet. Abban a meggyőződésben teszi ezt, hogy Izrael Szentje a 
történelem egyedüli Ura. Még idegen népeket is fölhasznál, 
hogy terveit véghezvigye (vö. 10,5-6). 

Az Emmánuel-jövendölések az elnyomott és elbátortalano
dott híveknek olyan reményt adnak, amelyben fóllélegezhetnek. 
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Bizonyos értelemben a kivonulás eseménye ismétlődik meg kö
rükben. A zarándoknép így tehát ismét úton van. 

Izajás próféta érdeme tehát, hogy az új környezetben életre 
keltette, megújította és elmélyítette a sivatagi hitet. Különösen 
is megerősítette annak »inkarnációs« jellegét azzal, hogy beépí
tette ebbe a Sion-hagyományt: Isten konkrét jelek által van je
len népe körében . Természetesen a kezdetektől fogva kaptak 
jeleket az izraeliták, amelyek megerősítették hitüket. Az anyagi 
valóságtól elvonatkoztatott, teljesen elszakított hit különben 
nem is létezik. Még Ábrahám is kapott jelet fiában, Izsákban. A 
pusztai vándorlás során pedig ott volt Mózes, a Törvény, a 
Szent Sátor és a Szövetség Ládája, de mindezek az anyagi jelek 
elégtelenek voltak ahhoz a hithez képest, amit az Úr megkíván t 
tőlük. Éppen ebben áll a zarándok-hit jellegzetessége: Minden 
garancia nélkül, csakis Istenre hagyatkozva élni. A sugalmazás 
hatása alatt működő próféta nyitott szívének köszönhető, hogy 
a zarándok-hit olyan vallási elemeket, fölismeréseket, valamint 
emberi vágyakat volt képes megtisztítva magába építeni, ame
lyeket korábban kategórikusan eIu tasított. Izajás ezáltal ősei 
vallását megőrizte attól, hogy olyan érinthetetlen kövületté vál
jon, amelynek semmilyen köze sincs a valós élethez. Hogy a si
vatagi hit életben maradjon, új formát kellett öltenie. Amint 
más próféták, úgy Izajás sem módosította népe ősi hitét. Sugal
mazottsága által azonban az isteni Jelenlét olyan Jeleire figyelt 
föl, mint a király, a Város és a Templom. Látomásaiban tovább
ra is a transzcendens Istennel találkozott. Róla beszélt kortár
sainak, az őket körülvevő konkrét jelek által. 

Elmélkedési pontok: 
- 1. Izajás számára a királyi ház, a Templom és a Város vol

tak azok a jelek, amelyek lsten hűségéről tanúskodtak. 
Napjainkban milyen jeleket látunk? 

- 2. Mit mond nekünk Izajás élete és tanítása a vallás és a 
politika kapcsolatáról? Mi legyen az egyház szerepe a mai 
társadalomban? 
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Az Egyház szentjei és a Szentírás 
Részlet a II. dijat nyert pályamúból 

A Szentírás szerepe az szentek megtérésében 

Minden tudatos keresztény ember életében meghatározó jelentő
sége van földi zarándoklását vezérlő útikönyvének. Sok neves és név
telen szent vallhatna sorsfordító életigéjéről. Lássunk néhány pédát 
közülük bátorításul: 

Poitiers-i Szt. Hilariust (315 körül - 367) családos, érett férfiként 
ragadta meg Istennek önmagáról a Szentírásban tett tanúsága; olyany
nyira, hogy a kisvárosban keltett hatalmas feltűnést is vállalva jelent
kezett a hitjelöltek közé. Úgy vállalta a megtérést, hogy meg mert 
maradni eredeti környezetében. Külsőleg folytatta korábbi életét, de 
már a Máté és a János evangéliumok szellemében élt, mégpedig oly 
meggyőzően, hogy hamarosan püspökké is választották, sőt, az utókor 
egyháztanítóként tartja számon. 

Claret y Clará Szt. Antal Mária (1807-1870) addig olvasta a Bibli
át, amíg képessé vált Isten szavának meghallására, személyre szóló 
üzenetének felfedezésére, így életének gyökeres megváltoztatására. Vi
lági karrierjéről lemondva, és papi hivatására készülve így írt erről: 
»Leginkább a Szentírás olvasása indított meg, amelyet egyre jobban 
megszerettem. Voltak olyan helyek benne, amelyek úgy szólaltak meg, 
mintha egyenesen nekem írták volna. S nemcsak olvastam, hanem hal
lottam is ezeket a helyeket, mintha a fülembe mondanák. « 

Remete Szt. Antalt (251 /2-356) olyan mélyen érintettékjézusnak a 
gazdag ifjúról szóló példázatában elhangzó szavai (Mt 19,21k), hogy 
eladta minden vagyonát, gondoskodott árva húgáról, majd maradék 
vagyonát szétosztotta a szegények között, és követte Jézust. 

Assziszi Szt. Ferenc (1181 / 2-1226) az apjával való drámai szakítás 
után még nem pontosan értette, hogy mi Isten terve az ő életével. Elő
ször úgy gondolta, hogy feladata az Úr házának felújítá~a. Három 
templom felújítását követően kapta meg igazi hivatását az Ur Igéjének 
hallgatása közben : »Semmit se vigyetek az útra - hagyta meg nekik -
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se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, se egy váltás ruhát« (Lk 
9,3). Ennek az evangéliumi szakasznak indíttatására így kiáltott: »Ez 
az, amit keresek« - és szó szerint végre is hajtotta. Nagy alázatát és Is
ten akaratára való ráhagyatkozását jól példázza, hogy követőire nem 
akart általa kidolgozott regulát erőltetni; az ő irányításukat is a Lélekre 
kívánta bízni. Ezért a Szt. Miklós templom oltárára kihelyezett Szent
írást felütve, Isten igéjét tette életük mértékévé: >>Van, aki azért képte
len a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a 
házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért ön
ként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel! « (Mt 
19,12). 

Xavéri Szt. Ferenc (1506-1552) evilági, nagyratörő vágyaival a kö
vetkező ige hallatán hagyott fel: »Mi haszna van az embernek, ha az 
egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit adhat az ember 
cserébe a lelkéért? « (Mt 16,26). Bátorításul szolgálhat számunkra, hogy 
Szt. Ignác még sokszor kényszerült ezzel az igével figyelmeztetni Fe
rencet. 

Ruspei Szt. Fulgentius (467-532) igen magas hivatalt viselt, és a 
többi állami tisztviselőhöz hasonlóan kedvelte a fényűző életet. A 36. 
zsoltár szövege és a Szt. Ágoston által hozzá írt kommentár azonban 
mélyen elgondolkoztatta, és igazi megtérésre indította. Istentől kapott 
talentumait eredményesen kamatoztatta, így ma egyházatyaként is 
tiszteljük a szentet. 

Oszlopos Szt. Simeont (390 körül -459) a Hegyi beszéd (Mt 5-7) 
késztette a korábbi életmódjával való végleges szakításra, és tette fogé
konnyá a szerzetesi élet iránt. Megtérését követően életét a Szentíráson 
való elmélkedésnek szentelte. 

A Szentírás megismerése nemcsak hitetlen vagy más valláshoz 
tartozó emberek életében eredményezett fordulatot. Megtörtént, hogy 
a Biblia olvasása már önmagukat hívőnek tekintő emberek számára 
hozott igazi, személyes megtérést. Szt. Jusztint (?166), aki igen kedvel
te az esztétikai-lelki-szellemi élvezeteket nyújtó prédikációkat, anél
kül, hogy élete megváltoztatására gondolt volna, egy bölcs öreg ember 
figyelmeztette a szép és kegyes beszéd, valamint a tettek Szt. Pál és 
Szt. Jakab által szorgalmazott egységére. 
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Még figyelemre méltóbb a társaihoz hasonló, középszerű szerzete
si életet élő, 40 éves Avilai Szt. Teréz (1515-1582) megtérése, amikor 
Szt. Pálhoz hasonlóan Írta: »Az, amit eddig éltem, az én életem volt. 
Az pedig, ami ekkor kezdődött, Isten élete bennem.« Ezt követően 
kezdte el hangsúlyozni: »Cselekedeteket kell végrehajtani, mindig 
csak cselekedeteket... «, hiszen » ... nem arról van szó, hogy sokat kell 
gondolkodni, hanem arról, hogy nagyon kell szeretni. « 

:-:-::-:.:-:.'-:-:-:. '. .. 

Mj4z-,"ainiJefk,1t;glfils~nDs és4rága, amit meg nem találsz .0. 
..... Szt;nti{#b#~,~"atis~taliJ~ferúlméTJelfigye!sz . reá? ..... . 

.... 4Sz~/'Iti;ásm~1uJefl. .. egye~ . olva$ása nem. üresen elhangzó szó; ·és 
·tfemis#sle.kedik.annak a miivalósításában, amit igér, mert akik en
ged.e.lwesfednt}i.neki, az.ok.~akhJe.g6ozza (fZ iJtqküdwsséget, agogif
~9·ke.,ii>ed}g.~kik4!ene~ond.4H;i:k;. jjro.k.b#núÚsSe/.·sújtjll<. 

E;;tri;lt(J,fJj~ áztafiiYei~eztertsl,hpgy ~S:untirás szavait 
nerncsaklia/Jgarni'~ell, Jűinem iiidviis cselltedilek~iiI az embernek tel
jeJiterr.~ .· # .#ell(J,z(}liat. Egyszer ugyanis az hún ·és aZ embútá~s 
iiá~#siii~itetÚ figyeimeztdb~nnii.tiket, máskor meg arra, hogy a vi
lág müláii46rJofgfÚt túlne:érté:!uljük, ismlt máskor meg azt csiJpiigte
. tibeléJl,b.ggy.m~i*. ftJe.d~t~iH (móf a hazádról, arne ly mai4 .. őrqlt 

.............. lak(;kely:e:41es~.Twt.le1!J(e. i"J:reményt nyújt, dicséri az üdviis a@-. ....... . 
« z4,~s.~4gö.t;isrn~~4ig . e)ítéiiaT(;mldsba do'ntó gőgősséget, · de gyflkta4J. 

aj4~lja ~ jiin;koral{ltJJizsncjlkqdást. . .......... . 

Edd(gl "!im.Jen jotétqné1J)lit foliilmúlva a Szentfrás akkor a Ieg
irgalp'fs@b • . ami~ortarlÚ$Ítja. hogy a mi itélő Bíránk elfogadja a 
bánaTot, . ~ .ttÚdtja, hogYa i1Hj6s.ágos MegváltQnk megbocsát, sót a 
s.mJtir4s~lrfaszt a búnto!; lttJgy megjavítson bermiinket, itélette! fl
nyegel, hogy"rg(l<!ma..zhq$$on, é.smegpa.ran~wlja:úgy éijü"k, hogy 
méltó.k legyünk aZ at:lgyáloktárs4J4gára, és legyen ~g hennünkaz, 
ami a legdrágább CS őrök ér#It{J, hogy Isten legy~ minden minden
hen (1 Kor 15,28), lQVábbá, hogy meglá~uk Ót szinrol szinre, és töl
kke1.ziink dicsőségének bó:ségeból, és "e legyen már többé semrlJl 
kielégitel/m vágyunk. (Sz~nt GelJértpOspök) 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
(A kérdésekre Székely János válaswl) 

~ Kérdés: Mit jelent Szent Pálnak az a kijelentése (az 1 Kor 6,13-ban). 
I hogy »az Úr pedig a testért« van? 

Válasz: Az első Korintusi levél Szent Pál reakciója azokra a hírekre, 
amelyeket Kloé hozzátartozói hoztak neki Korintusból (1 Kor 1,11). 
Többek közt megtud ta, hogy vérfertőzés (1 Kor 5,1) és egyéb erkölcste
lenségek fordulnak elő köztük. Egyesek úgy tartják, hogy »minden 
szabad nekem « (1 Kor 6,12), míg mások az ellenkező végletbe esve azt 
gondolják: »jobb a férfinak, ha asszonyt nem érint« (1 Kor 7,1). E jelen
ségek egyik gyökere az a - görög filozófiában gyakran felbukkanó -
gondolat, hogya test valami hitvány, méltatlan tartozéka az ember
nek. Csak a »lélek«, a szellem, a lelki dolgok számítanak. Egyes korin
tusi keresztények ebből azt a következtetést vonták le, hogy akkor a 
testünkben, testünkkel tehetünk bármit, annak úgy sincs kihatása az 
egyedül lényeges szellemi életünkre. Nyugodtan átadhaljuk testünket 
a kicsapongásnak, az úgysem érinti, szennyezi be szellemünket. 

Szent Pál a kérdéses szakaszban (1 Kor 6,12-20) radikálisan szembe
fordul ezzel a nézettel. Szerinte az ember oszthatatlan ~gység. Az 
apostol a »testetek« és a »ti« szavakat sokszor egyenértékű en használja 
(1 Kor 3,17; 6,15.19; 2Kor 6,16; Ef 5,30). A test a személy a maga konk
rétságában. És Krisztus lefoglalt, magáévá tett minket, a testünket is, 
egészen. Ahogyan az, aki egy parázna nővel egyesül, egy test, egy em
ber lesz vele egészen, éppen úgy, aki Krisztussal eggyé vált, az az övé 
testestül-lelkestül (1 Kor 6,16-17). A testünk Krisztus tagja, Krisztus 
teste immár (1 Kor 6,15). A mi kezünkkel Ö tud, szeretne símogatni. 
Nem csak mert Isten alkotta a testünket / minket (1 Kor 6,19), hanem 
sokkal inkább, m~rt Krisztus meghalt értünk~testünkért (1 Kor 6,20). 
Igen, testünknek O a megváltója (Ef 5,23). Az Ur a testért! A mi testün
kért halt meg, hogy testestül-lelkestül az övéi legyünk, minden moz
dulatunkban és rezzenésünkben. Egyek vele, ahogy a szerető eggyé 
válik szerelmesével. Leválaszthatom-e akkor testemet, akár egyetlen 
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tagom at Róla, vagy akárcsak egy mozdulatomat, amelyért Krisztus 
meghalt, amit magához csatolt, hogy a bűn szolgájává tegyem? 

~ Kérdés: A Jel 22, 15 az elvetemült bűnösök sorában (elsőként) na ku
I tyákat« is szerepelteti. Kiket akar ezzel jelölni? 

Válasz: Az ókori keleten a kutyák igen rossz hírben álltak. A Bibliá
ban többnyire gazdátlanul jelennek meg (Zsolt 59,7.15; Jer 15,3), veszé
lyesek (Péld 26,17; Sír 13,18). Kutyának nevezni valakit igen súlyos 
sértés volt (1 Sám 17,43; 2 Sám 3,8; 9,8; Iz 56,10-11). Tisztátalan állatnak 
tartották, amit tisztátalan hússal kell etetni (Kiv 22,30). Talán legin
kább ez utóbbi vonása miatt nevezték kutyáknak a férfi prostituáltakat 
is (MTörv 23,19) . Feltehetően őrájuk utal a Jelenések könyvének idézett 
mondata. 

~ Kérdés: A Szentírás több helyén a hitetlenség, bizalmatlanság kifeje
zőjeként találkozunk azzal, hogy valaki je/et kér egy kijelentés igazolá
sára (pl. Lk 1,18-20; Mt 12,38-40) . Másutt viszont ugyanezt lsten nem 
veszi rossz néven (Ter 15,9-16), sőt lz 7,10-14 szerint maga kínálja fel 
a jelet, és - úgy látszik - azt tekinti hibának, hogy Ácház király nem akar 
jelet kérni. Mi az oka ennek az eltérő minősítésnek? 

Válasz: Ácház, Júda királya igen szorongatott helyzetben volt. Egy 
Asszíria-ellenes, ám teljesen öngyilkos felkelésbe akarta őt bevonni Iz
rael és Damaszkusz, s amikor erre nem volt hajlandó, ezek megtámad
ták. A király félelmében a rettegett és vészomjas közös ellenségtől, 
Asszíriától akart segítséget kérni, elküldve neki a Templom kincseit. 
Ám Izajás próféta határozottan tiltakozott ez ellen a lépés ellen. Azt 
mondta, maradjon veszteg a király, s az Úr majd megsegíti katonai tá
mogatás nélkül is . A királynak ekkora bátorsága, bizalma nem volt. 
Ekkor állt elébe Izajás próféta, és mondta neki : Kérj jelet, ha kétel
kedsz, hogy belőlem Isten szól. S a király nem mer jelet kérni. Nem 
mer, mert tudja, hogy a próféta képes megadni azt a jelet, és akkor ő 
kénytelen lesz hallgatni rá. Nem kér jelet, hogy ne kelljen engedelmes
kednie a prófétának. 

A farizeu sok sok csodajelet láttak Jézustól a saját szem ükkel. Mégis 
a fehéret feketének mondva állították: a Gonosz segítségével űzi ki a 
gonosz lelkeket. S azután még képmutatóan égi jelet követeltek. Velük 
Jézus nem hajlandó szóba állni. 
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~ Kérdés: Sokunkat zavarba ejt, hogy Jézus, aki békéjét hozta nekünk 

I 
(Jn 14,27), azt is mondta: .. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, ha
nem hogy kardot... « (Mt 1 O,34kk). 

Válasz: Ahol az igazságot tisztán, meghamisítatlanul kimondják, 
ott meghasonlás támad . Mert fáj és felháborító hallani a középszerusé
günk felett kimondott ítéletet, látni a magunk szennyét az igazság va
kító fényének kontraszljában. Jézus ilyen kérlelhetetlenül tiszta próféta 
volt. Fájt, és ma is fáj az arcába tekinteni. Mert felkavar, megszégyenít. 
Mellette senki sem maradhat közömbös. Nem békés langymeleget ho
zott, megnyugtató édes szavakat. Az Ó igéje kard, amely ma is feJvérzi 
a szívünket. 
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Izrael - A régészet legfrisebb 
hírei Ismert történeti tény, hogy a 
szamaritánusok a Kr.e. 4. század
ban a Garizim hegyen templomot 
építettek, amely vetekedett a ba
biloni fogság után felépített jeru
zsálemi templommal, de azt Kr.e. 
128-ban Johannesz Hirkánusz le
romboltatta. Ennek a templom
nak a legutóbbi időkig semmiféle 
maradványát nem találták meg. 
Annál nagyobb örömmel fedez
ték fel a hegyen néhány éve egy, a 
Kr.u. 4. században épült bizánci 
bazilika romjai alatt a Kr.e. 330 
körül épült szamaritánus temp
lom romjait és körülötte egy kora
beli város maradványait. A tem
plomban több mint 150 felirat 
nyújt értékes felvilágosítást. A fel
tárást folytatják, és azt remélik, 
hogy ennek segítségével ponto
sabb képet lehet majd alkotni a 
második jeruzsálemi templomról. 

Szeforiszban, amely a római 
uralom idején Galilea fővárosa 
volt, már évek óta folynak régé
szeti ásatások, amint erről 16. szá
munkban is hírt adtunk. Az újabb 
felfedezések közé tartozik egy 
zsinagógának és számos rituális 
fürdőnek a feltárása . Ma már láto
ga tók is megtekinthetik a 13,5 km 
hosszúságú római vÍzvezeték-

rendszert és a hozzá tartozó nagy 
földalatti víztárolót. 

(Holyland 1995/5.) 

Az érvényes nemzetközi egyez
mény értelmében Izrael, miután 
egy kiállításon bemutatta, átadta 
Egyiptomnak azokat a régészeti 
leleteket, amelyeket a Sínai félszi
get 1967-79. közti megszállása 
idején a félszigeten feltártak. Az 
egyik 3500 éves kődarabon a ká
naánita Él isten neve olvasható. 

(Élet és Tudomány, 95/14) 

Dar esz-Szalaam - Zsoltárok 
gyengénlátóknak A közelmúlt
ban 15 ezer példányban kiadták a 
Zsoltárok könyvét Tanzánia gyen
génlátó lakosai számára. A köny
veket a tanzániai egyházak jut
tatják el a rászorulókhoz. A szua
héli nyelven megjelent zsoltárok 
külön érdekessége, hogy a köny
vet Magyaroszágon nyom ták. 

A stuttgarti protestáns Biblia
társulat beszámolója szerint Tan
zániában igen nagy a kereslet e 
könyv iránt. A könyv előállítási 
ára magasabb, mint a szokványos 
könyveké, mivel az ilyen kiadás
ban a szavak között mindenhol 
ugyanannak a távolságnak kell 
lennie, lehetőleg minél egysze
rűbb betűfajtát kell használni, és 
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mellőzni kell minden különösebb 
díszítő elemet. A költségeket az is 
megemeli, hogy az itt használt 
betű k nagysága eltér a nyomta
tásban egyébként alkalmazott be
tők nagyságától. (Bibelreport) 

Paramaribo - Harc az AIDS el
len Az emberi szervezet immun
rendszerét megtámadó betegség, 
közismertebb nevén az AIDS elle
ni harcba sajátos módon kapcso
lódott bele a délamerikai Surina
me Köztársaság bibliatársulata. 
Egy olyan információs füzetet 
adott ki, amely nemcsak a beteg
ség terjedésének körülményeiről 
és a megelőzés lehetőségeiről ad 
felvilágosítást, hanem a Szent
írásból is hoz idézeteket az 
»egészséges élet« témakörében. 

A kiadvány olyan égető kérdé
sekre is a Bibliában keresi a vá
laszt, mint például: »Hogyan 
viselkedj em az AIDS-betegekkel 
szemben?« vagy: »Van-e remé
nyem, ha megfertőződtem?« 

Az 50 ezer példányban ki
nyomtatott füzetet a Pánamerikai 
Egészségügyi Szervezet támoga
tásával adták ki, majd a rádióban 
és a televízióban egy sajtókonfe
rencia keretében népszerűsítették. 
Ezt követően szétosztották a kór
házak, egészségügyi központok, 
iskolák és egyházközségek kö-
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zött, hogy az írás valóban eljut
hasson az érintettekhez. 

(Bibelreport) 

Peru - Bibliaapostolság Peru 
börtönében A limai érsekség te
rületén fekvő egyik börtönből 
többen is jelentkeztek egy meg
hirdetett bibliai kurzusra, így az 
érsekség munkatársai részben a 
megküldött füzetek alapján, rész
ben a helyszínen tartott hétvégék 
keretében eddig 178 elítélte t ve
zettek be a Szentírás-tanulmányo
zás alapvető ismereteibe. A leg
több rabot terrorcselekményekért 
ítélték el, köztük sokakat jogtala
nul. 

Az egyik elítélt, a 36 éves Car
los Turrin Villanueva már öt éve 
tölti büntetését a börtönben. 
Krisztus tanításával a börtön lel
kipásztora reve n -ismerkedett 
meg, majd a keresztség által a 
börtönben lett a katolikus egyház 
tagja. Az alapkurzus elvégzése 
után más, tudását elmélyítő kur
zuson is résztvett, és ma már ő az, 
aki fogolytársai körében a legte
vékenyebben végzi az apostoli 
munkát. Kezdeményezésére jött 
létre a »Siembra« (»Mag«) cÍmű 
újság. A cikkeket maguk a fe
gyencek írják, akik szívesen oszt
ják meg egymással a Szentírás 
olvasása kö~ben megtapasztalt él
ményeiket. Irásaik hűen tükrözik, 



mennyire megváltozott életfelfo
gásuk és szemléletük, mióta meg
ismerked tek Jézussal. 

(Bulletin Dei Verbum) 

Kína - Fokozódó érdeklődés a 
Szentírás iránt A Katolikus Bib
liaszövetség negyedévenként 
megjelenő lapjában érdekes inter
jú olvasható Maria Ko Ha Fong 
hongkongi származású profesz
szorasszonnyal, aki egzegézist ta
nít az egyik római egyetemen. A 
kínai kormány politikai nyitása 
után vendégelőadóként tanítha
tott a sanghaji szemináriumban, 
így első kézből kaphatunk tudósí
tást arról, hogyan változik a kom
munista Kína egyházpolitikája a 
Hongkonggal történő, 1997-es 
egyesítés előestéjén . 

Kínában 5 millió katolikus él. 
Számuk elenyésző kisebbségnek 
látszik az összlakosság 1 millárd 
200 milliós számához képest, 
mégsem becsülhető le jelentősé
gük. Negyven éven át a világegy
ház közösségétől szinte teljesen 
elzártan éltek. A hívők többsége 
alig hallott valamit a Il. Vatikáni 
Zsinatról, a liturgia ma is latin 
nyelvű . Bár 1968-ban elkészült a 
ferences egzegéták által készített 
kínai bibliafordítás, ez egészen a 
legu tóbbi évekig csak titokban 
ju thatott el külföldről Kína katoli
kusaihoz. A kormány 1993-ban 

Innen-onnan 

engedte meg a Biblia kinyomtatá
sát; az első kiadás másfél millió 
példányban jelent meg. A hívők 
szentírási ismeretei mindeddig 
igen felületesek voltak, a Biblia 
történeteit inkább szájhagyomány 
úlján adták tovább az új nemze
dékeknek. Az a fokozatosan ébre
dő, de minőségi változást hozó 
érdeklődés a Szentírás iránt, ame
lyet az utóbbi évtizedekben ta
pasztaihattunk Európa katoliku
sai körében, most Kínában rövid 
idő alatt zajlik le. 

A szeminárium ifjú hallgatói 
számára nagy élmény a Biblia fel
fedezése, és új tapasztalatuk ös z
szehasonlítása régebbi, gyermek
korban szerzett ismereteikkel. 
Rendkívül nyitottak a történeti
kritikai egzegézis módszerei i
ránt. A zsidó gyökerű bibliai 
kultúra egyébként is közelebb áll 
a kínaihoz, mint a mi görög-euró
pai kultúránk. A fiatal nemzedék 
szívesen és gyakran olvassa a 
Bibliát. A helyi egyházközségek 
éppen ezért sokféle módon pró
bálják kibővíteni és elmélyíteni 
ezt az érdeklődést. Spontán cso
portok alakulnak a plébániákon, 
amelyek a Szentírást közösen ol
vassák és megoszlják egymással 
felismeréseiket, megélt tapasz-
talataikat. (Bulletin Dei Verbum) 
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Kis Jeromos 

Balthazár Zsolt: 
rvö. Lk 15,11-32) 

Ötöáil( evangéúum 

nM iért most sem awkkal törő dsz első sor
bon, akik eljárnak meghallgatni o tanításo
dat, akik követő idnek tartják magukat?" -
kérdezték egyszer Jézustól o tanítványok . 

nEgy özvegyasszonynak két fia volt - kezd
te. - A fiatalobbik (amikor még úgy kellett 
szökni annak, oki menni akart) o munkahe
lyén befizetett egy tá rsosutazásra, és nem jött 
hozo. Az özvegy lejárta o lábát, bogy szerez
zen valakit, oki o családi értékek - ezüst 
evőeszköz, képek - egy részét (busás jutalé
kért) kicsempészte oz országból és átadta o 
fiúnak. A fiú pénzzé tette oz értékeket és át 
hajózott o tengeren. Ott élt, mint Marci He
vesen, és o pénzt nőkre meg játékra költötte. 
Egy szép napon elfogyott, amije volt és 
munka után kellett néznie. 

Történetesen abbon oz időben nehéz volt ál
lást kapni, sok volt o munkanélküli. Végülis 
egy bányában si kerult elhelyezkednie, de bi
zony o munka nehéz volt, veszélyes és rosszul 
is fizették. Nyomorúságos ágyrajáró lett be
lőle, s hiába igyekezett, oz általános gazda
sági bajok miatt sehogysem tudott feljebb 
keru Ini. Barátai nem voltak, jószerével isme
rősei sem. Egy nap aztán eszébe jutott o szü
lő földje és édesanyja, pedig már évek óta 
karácsonyra sem írt neki. Összeszedte mara
dék kis pénzét, elment o követségre, és kérte 
o hazatérés lehető ségét. 

Itthon nem mert o kisvárosba hazamenni , 
hanem o fővárosbon egy munkásszáffáson la 
kott. Nem is tudto, hogy a családi háza t 
közben elodták, oz özvegy a bátyjával felköl -
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tözött, így teljesen váratlanul találkozott 
anyjával oz utcán . Még o száját sem tudto 
kinyitni, amikor oz anyja o nyakába borult, 
hazavitte o lakótelepi lakásba, o szornsúdtól 
o nyugdíjfizetésig kölcsönkért egy nagyobb 
összeget, bevásárolt, majd nagy vacsorát kez
dett fózni o fiának, még libamájat is pirí
tott. 
A bátty o lépcsőbázban találkozott o szom

széddal, oki elmesélte, hogy oz öccse bazake
vered ett , szólt o kölcsönről, meg alibamájról 
is. Az idősebb testvér szörnyen megsértődött. 
Az anyja így beszélt hozzá: nTe fiam, min

dig itt vagy velem. Öcsédet már elsirottam, 
azt hittem, soha nem látom többé. És okkor 
egyszerrecsak szembe jön velem oz utcán. Azt 
hittem, hogy úgy megöregedtem, képzelő

döm, vágyaimat látom. De nem, valódinak 
bizonyult. n 

Az öregebb tovább dohogott: nDe neki bez
zeg libomájat vettél, pedig ittlion téliszalámi 
sincsen soha, mert oz drága! n 

Az anya megkérdezte: nMit gondolsz, fiam, 
hány évvel élek így tovább, hogy öcsédet újra 
látom? Megéri-e ez azt az őrultséget a libo
májjaP Neked például, megéri-e?" 

Egy parkhoz értek. Jézus leült egy podra . 
Csend lett, csak a közlekedés zaja halJatszatt, 
de mintha oz is halkabb lett volna a swká
sosnál. Jézus felemelte a fejét és végignézett 
rajtuk: 
nMondjátok, ti is .. . ti is i rígylitek mások 

túláradó örömét? A találkozás boldogságát? A 

megtalálás valószínillen érzését?n 



Társulatunk 

A bibliaapostolság hírei, társulati élet 

A Mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Gimnázium, vala
mint Társulatunk Győri Egyházmegyei Központja által az idei évre ki
írt »Jézus csodái« gyermekrajzpályázat ünnepélyes eredményhirdeté
se jún. 2-án volt. Az 513 pályamű közül a legjobbak alkotóinak Farkas 
István, a Kecskeméti Piarista Gimnázium igazgatója adta át a díjakat. 
A győztesek: az óvodás korcsoportból Stieber Zsolt (Kalocsa), az alsó
sok közül Oláh Renáta (Nyárád), a felsős korosztályból Tőke Márta 
(Győr), a gimnazisták csoportjából pedig Lubai Georgina (Miskolc). A 
legjobbak júliusban alkotótáborban vettek részt HanságIigeten. Itt az 
iskolakápolnát most már az oltár triptichonján (s annak becsukható aj
tószárnyain) és a 14 üvegablakon a - rajztanári irányítással- gyermek
művészek által festett alkotások díszítik. Isten áldja meg e szép 
hagyomány kezdeményezőit és ápolóit! 

A sződi plébániához tartozó Csörögön templom épült, s azt Keszt
helyi Ferenc váci püspök szentelte fel. Az új templom védőszentjei : 
Szent Jeromos, Szent Kristóf és Boldog Vác remete. - Tudomásunk 
szerint ez hazánkban az egyetlen, Szent Jeromos tiszteletére szentelt 
templom. A kis település nagyrészt saját erejéből hozta létre templo
mát Gedeon József plébános vezetésével. 

A Társulat belső munkatársai és a továbbképző csoport tagjai július 
5-től 9-ig lelkigyakorlaton vettek részt Füzéren. Az első elmélkedést 
Bosák Nándor püspök atya tartotta, a továbbiakban pedig Varga Zol
tán piarista atya, a sá toraljaújhelyi Kossuth Lajos Középiskolai Piarista 
Kollégium igazgatója vezette a lelkigyakorlatot. Munkatársaink egy
más iránti szeretetének gazdagodását szolgálta néhány közös kirándu
lás is; felejthetetlen élmény volt a görögkatolikus szertartású szentmise 
Filkeházán. A helyi szervezés főként Polgári Ferenc hernádvécsei plébá
nos és Marincsák László filkeházai paróchus érdeme. 

A budapesti Jeromos-esték programjai (a Bibliaközpontban): októ
ber ll-én ]8 órakor IpoLy Ottó ny. biblikus professzor »Kivonulás 
Egyiptomból Kánaánba«, november 8-án 18 órakor Kocsis Imre teoló
giai tanár »A Lukács-evangélium teológiájll«, december l3-án ]8 óra
kor BLanckenstein Miklós atya »A Biblia a lelkipásztorkodásban« 
címmel tart előadást. 
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Társulatunk 

Társulatunk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zárdatemplom 
hittantermében): felnőtteknek minden hó 3. hétfőjén 18 órakor (a bibli
kus előadások témája: Az ősegyház élete); ifjúsági bibliaóra minden 
hétfőn 17 órakor. 

Hálásan köszönjük Tagtársainknak, Jótevőinknek és Olvas6inknak 
minden eddigi támogatását! Amennyiben a nehéz körülmények kö
zött helyzetük megengedi, kérjük ezt továbbra is, hiszen munkánkat 
csak Tagtársaink és Jótevőink áldozatos segítsége révén tudjuk végez
ni. Jelen füzetünkhöz mellékelünk néhány befizetési csekket is, hogy 
ha módjukban áll, továbbra is segíthessenek. (A Társulat csekkjére bár
mit, az Alapítvány csekk jére csak adományt lehet befizetni, mert a befize
tett összeg egyharmada az adóbóllevonható.) 

Mivel Füzerunk terjedelme az eredetinek másfélszerese (48 oldal), és 
a költségek is a többszörösére növekdtek, egy szám előállítási költsége 
ma már ötször annyi, mint induláskor. Ezért jovő évtől az ajánlott éves 
előfizetés 400 Ft (postaköltséggel); Terjesztőinktől pedig (1996-tól!) egy 
számért 70 Ft-ot fogunk kérni (az eladási ár 96 -Ft lesz). 

Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páros pén
tekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból 
is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. - A közös ima erejét Társu
latunk életében kézzelfoghatóan tapasztaljuk. Az alakulás óta eltelt idő 
alatt óvatos reményeinket messze túlhaladva sok segítséget kaptunk, és 
sok mindent tehettünk a Szentírás-központú keresztény élet terjedése, fej
lődése érdekében. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk Tagjai és 
füzetünk Olvasói részéről - levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segítség, ima, 
tagdíj, adomány és még sok más fonnában, - igen nagy örömmel tölt el, és ez
úton is szeretném mindezt a magam és Társulatunk vezetősége, Füzetünk 
szerkesztői nevében szívből megköszönni! Tarjányi Béla 
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A~tJó8 á,~,d",z".~"yf Szeptember IS-től október 31-ig 
a Pollák Káim féle HÉBER-MAGYAR SZÓTÁR, 

amely az Ószövetség teljes héber szókincsét tartalmazza, 
1.400,- Ft helyett 980,- Ft-ért kapható! 



Ajánlatunk 

1(önyvszofgáfatunl( váfasztéRg6óf: 

* Kocsis Imre: LUKÁCS EVANGÉLIUMA [Írásmagyarázat] 
(Szent István Társulat, 1995.) 820,- Ft 

* Farkasfalvy Dénes: BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGI 
SZENTÍRÁS KÖNYVEIHEZ (Szt. István T., 1995.) 882,- Ft 

* Rózsa Huba: MI A BIBLIA? [A Biblia világa sorozat 1. k.] (JEL 
Kiadó, 1995.) 226,- Ft 

* Rózsa Huba: ÓSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS l-3. (PPKE Levelező 
Tagozat, 1995.) 400,- Ft 

* Karasszon István: AZ ÓIZRAELITA VALLÁs (Kőszeg, 1995.) 
kb. 300,- Ft 

* N. Kraus: ŐSI FORRÁS 5. [Mózes öt könyve a haszid folklór 
tükrében] (Akadémia Kiadó, 1995.) 840,- Ft 

* Baranyi József: KONKORDANCIA A KÁROLI BIBLIÁHOZ 
(Veritas Kiadó, 1995.) 3.600,- Ft 

* Jagersma: IZRAEL TÖRTÉNETE 2. RÉSZ (Budapest, 1991.) 
[csak néhány példányban; első kötet elfogyott] 340,- Ft 

Bibliaközpontunk a mai beszélt nyelvek legtöbbjén árul Bibli
ákat és újszövetségi szentírásokat! (Néhány csak megrende
lésre kapható.) Bibliák eredeti (héber és görög) és latin 
nyelven is kaphatók. A bibliai héber és görög nyelvhez nyelv
könyveket. konkordanciákat és sz6tárakat is árulunk! 

"ldoHS~oli (október végétől kaphatók): 

* Anneliese Hecht: KÖZÖS UTUNK A BIBLIÁHOZ [a közösségi 
és csoportos bibliaolvasás számos, jól bevált formáját, módszerét 
ismerteti] (Szt. Jeromos Bibliatársulat, 1995) 200,- Ft 

* Mózes Gyula: BIBLIA ÓRÁK - KARÁCSONY [kidolgozott bib
liaóra-vázlatok és munkalapok a karácsonyi ünnepkörhöz; felső
tagozatos és gimnazista korúak számára; a szerző felvidéki 
plébános] 440,- Ft 



96Ft 

Isten Szava 

Eves hozzajairulas (postakoltseggel): 400Ft 

Tenni, vagy nem tenni 

Tenni, vagy nem tenni? 
Mar nem fontos t6bbe. 
A Wrtenesek forg6kerekebol 
Szep csendben kilepek 
Szememet a valtoz6r61 
Az arokkeval6ra forditom 

Szeretni nem csak tett Wbbe, 
Hanem era, akaras. 
Eletet adni nem szillni tObbe, 
Hanem lelket lehelni a masikba. 

[Hawa] 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Szívesen hallgasd Isten igéjét ... 
Ez azon jó mag, melyet nem szabad a földre hullatnod, ha

nem rajta légy, hogy jó gyümölcsöt teremjen. 
Mint balzsamot fogadd azt szívedbe a Boldogságos Szűz 

példájaként, ki gondosan szívébe Z1irta mindazt, mit isteni Fiától 
hallott ... 

(Szalézi Szent Ferenc: Filótea) 

l 



Csendes percek 

Krisztus valóban megszületett! 

Az ortodox egyház ikonjai az egész karácsonyi ünnepkör 
titkára világítanak rá. Mély párhuzamot vonnak Karácsony és 
Húsvét, az Új- és Ószövetség között. A 4 . századból származik 
az az ikon, amely sajátos mondanivalóját Szent József alakjá
val fejezi ki. A képen József oldalt ül, mélyen gondolataiba 
merülve. Egészen közel hozzá ott van a gonosz, a kísértő is , 
aki pásztor ruháját öltötte magára, nehogy felsim erjék. A li
turgia szövege szerint azt súgja József fülébe: "Mint ahogyan 
botod nem képes arra, hogy új levelet hajtson, s ahogyan az 
öregemberből sem lesz édesapa, úgy a szűz sem tud szülni." A 
keleti liturgia még azt is hozzáfűzi mindehhez: József szívében 
ellentétes gondolatok viharzottak, zűrzavart érzett magában, 
de amikor a Szentlélek megvilágosította őt , ujjongva kiáltott 
fel: Alleluja! 

Szent József alakjában ez az ikon olyan drámát ábrázol, 
amely egyben a mi drámánk is. Újra és újra azt súgja fülünk
be a kísértő: csak a látható világ létezik, nem lehet az Isten 
emberré, nincs szűztől való születés. Mindez tagadása annak, 
hogy ismer minket az Isten, hogy szeret és képes arra is, hogy 
a világban javunkra működjék . Korunk kísértése ez, amely 
szüntelenül újabb és újabb megalapozottnak látszó érvekkel 
lép elő, hogy megingasson bennünket hitünkben. Lényegét te
kintve azonban ősrégi kísértés. 

Kérjük tehát az Urat, küldje el a Szentlélek megvilágosító 
erejét. Kérjük Ót bátran, ragadjon ki minket is értelmünk ho
mályos botorkálásaiból, hogy világosságától átjárva mi is 
örömmel énekelhessük: Krisztus valóban megszületett és em
berré lett! Alleluja! 

(Joseph Ratzinger) 
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Dokumentum 

Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 

(Foly tat juk a szöveg közlését Székely István fordUásában.) 

Dl Megközelítés a humán tudományok segítségével 

Hogy önmagát közölje, Isten szava gyökeret vert egy nép 
konkrét életében (ld. Sír 24,12). Utat vágott magának a bibliai 
szerzők pszichológiai adottságain keresztül. Ezért a humán tu
dományok - főként a szociológia, az antropológia és a pszicho
lógia - sokat segíthetnek a szövegek bizonyos szempontjainak 
jobb megértésében. De figyelemmel kell lenni arra, hogy ezek
nek a tudományoknak a jellegét illetően különböző iskolák lé
teznek jelen tős eltérésekkel. Ennek ellenére számos egzegéta 
ténylegesen eredményt ért el az e területeken folyó legújabb ku 
tatások révén. 

1. Szociológiai megközelítés 
A vallási szövegek kapcsolatban állnak azokkal a társadal

makkal, amelyekben létrejönnek. Ez a megállapítás kétségkívül 
érvényes a bibliai szövegekre is. Ezért a tudományos bibliaku
tatásnak lehetőleg pontosan ismernie kell azoknak a különböző 
környezeteknek a társadalmi viszonyait, amelyekben a bibliai 
hagyományok lé trejöttek. Ezt a társadalom-történeti informáci
ót ki kell egészíteni egy megbízható szociológiai állásfoglalással, 
amely tudományosan rögzíti, hogy az adott konkrét esetben mi
lyen mértékű hatást fejtettek ki a társadalmi létfeltételek. 

A szociológiai szemléletmód már régen bevonult az egzegézis 
történetébe. Ezt tanúsítja az a figyelem, amelyet a for matörténet 
a szövegek élethelyzetének (a »Sitz im Leben~- nek) szentelt: álta
lánosan elfogadott tény, hogy a bibliai hagyományok tükrözik a 
maguk társadalmi-kulturális áthagyományozó környezetének 
jellegzetességeit. A 20. század első harmadában a "Chicago-i is
kola" az őskereszténység társadalom-történeti helyzetét kutatta, 
és ezáltal erős lökést adott a történeti kritikának. A legu tóbbi 
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húsz év óta (1970-1990) a bibliai szövegek szociológiai megkö
zelítése teljes egészében hozzátartozik az egzegétikai kutatás
hoz. 

Ettől kezdve számos kérdés vetődik fel az Ószövetség egze
gézise terén. Így például meg kell kérdeznünk. hogy melyek vol
tak azok a különféle társadalmi és vallási szervezeti formák. 
amelyeket Izrael a történelme folyamán ismert. Vajon kielégítő 
kiindulási alap-e Izrael állam-előtti korszakának leírására egy 
központi vezetés nélküli. részekre tagolódó társadalom etnoló
giai modellje? Hogyan jutottak el a laza nemzetségi szövetségtől 
a szervezett monarchiáig. és innen egy olyan közösségig. amely
ben a legfőbb egységteremtő erő a vallásból és a származásból 
fakad? Milyen gazdasági. katonai és egyéb változásokat hozott a 
társadalom szerkezetében az a politikai és vallási központosítási 
mozgalom. amely a monarchiához vezetett? Vajon a Tízparan
csolat megértéséhez nem ad-e hatékonyabb segítséget a régi ke
leti magatartási normák ku tatása. min t a feltételezett eredeti 
szöveg tisztán irodalmi rekonstrukciójának kísérlete? 

Az újszövetségi egzegézis területén természetesen más kér
dések vetődnek fel. Meg kell kérdeznünk például: Annak érde
kében. hogy megmagyarázzuk Jézusnak és tanítványainak a 
Húsvét előtti életformáját. milyen értéket tulajdonítsunk egy 
olyan karizmatikus csoportra vonatkozó elméletnek. amely cso
port állandó lakóhely nélkül. család és vagyon nélkül járja az 
országot? Vajon ahhoz a gyökeres szakításhoz. amelyet Jézus
nál látunk és amire tanítványait - követésének keretében - fel
szólította. folytonosan csatlakozik-e a Húsvét utáni keresztény 
mozgalom magatartása az ősegyház legkülönfélébb körülményei 
között? Mit tudunk a páli közösségek társadalmi szerkezetéről a 
konkrét esetekben szóbajövő városi kultúrák keretében? 

A szociológiai megközelítés általában sok pozitív szempont
tal segíti az egzegétika munkáját; elsősorban nyitottabbá teszi. 
A történeti kritikának feltétlenül Ismernie kell a szociológiai 
adottságokat. Ezek hozzájárulnak ahhoz. hogy érthetővé tegyük 
a Biblia világának gazdasági. kulturális és vallási helyzetét. Az 
egzegéta azt a feladatát, hogy teljességében ragadja meg az 
apostoli egyház hitének tanúságtételét, nem teljesítheti anélkül, 
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hogy szigorú tudományossággal kiderítse az újszövetségi szöve
gek szoros kapcsolatát az ősegyház társadalmi viszonyulásaival . 
Szociológiai modellek bevezetése sok új lehetőséget nyújt az eg
zegétának arra, hogy feltárja az egykori történelmi viszonyokat, 
de természetesen ezeket a modelleket illeszteni kell a vizsgálat 
tárgyát képező valósághoz. 

Rá kell azonban mutatnunk néhány kockázatra is, amit a 
szociológiai megközelítés hoz magával az egzegézis számára. A 
szociológia a ma élő társadalmak kutatásán dolgozik. Így való
jában nem meglepő, ha nehézségek lépnek fel, amikor ezeket a 
módszereket régen elmúlt társadalmi viszonyokra akarjuk al
kalmazni. A bibliai és a Biblián kívüli szövegek nem képeznek 
feltétlenül elég részletes dokumentációt ahhoz, hogy teljes képet 
adjanak koruk társadalmáról. Emellett a szociológiai módszer
rel esetenként az a törekvés is megjelenik, hogy nagyobb súlyt 
helyezzenek az emberi egzisztencia gazdasági és intézményi 
szempontjaira, mint személyes és vallási vonatkozásokra. 

2. Megközelítés a kulturális antropológia útján 
A bibliai szövegeknek az a megközelítése, amely a kulturális 

antropológia kutatásaira támaszkodik, szoros kapcsolatban van 
a szociológiai megközelítéssel. Ugyanakkor a két megközelítés 
közti különbség az érzékenység, a módszer és a valószerű szem
lélet síkján található, amelyekre itt különös figyelmet fordíta
nak. Míg a szociológiai megközelítés - mint az előbbiekben 
láttuk - mindenekelőtt a gazdasági és intézményi vonatkozáso
kat elemzi, addig az antropológiai út sok más szempont iránt 
érdeklődik, amelyek a nyelvben, a művészetben, a vallásban 
tükröződnek, de emellett ruházatban, ékszerekben, ünnepek
ben, tán co kban , mítoszokban, legendákban is, és mindabban, 
ami az etnológia körébe tartozik. 

Mindent egybevetve a kulturális antropológia a különböző 
embertípusok (így pl. a Földközi tenger térségében élő emberek) 
jellemző vonásait igyekszik meghatározni a maguk szociális 
környezetében; ehhez alapos vizsgálatnak veti alá a városi vagy 
falusi környezetüket, a társadalom által elismert értékeket (be
csület és becstelenség; titoktartás, hűség, hagyomány, nevelési 
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mód és iskolarendszerekl, a társadalmi ellenőrzés gyakorlásá
nak módját, a családra, a házra, a rokonságra, a nők helyzetére 
vonatkozó eszméket, az olyan intézményszerű párokat, mint 
patrónus és kliens, tulajdonos és bérlő, jótevő és elfogadó, sza
bad ember és rabszolga; vizsgálja továbbá a szent és a profán 
fogalmát, a tabukat, a beavató szertartásokat, a mágiát, az a
nyagi erőforrásokat, a hatalmat, az információt stb. 

E különböző elemek alapján típusjegyeket gyűjtenek össze 
és "modelleket" állítanak fel, amelyek több kultúrában is előfor
dulnak. 

Ez a kutatási irány természetesen hasznos lehet a bibliai 
szövegek értelmezése szempontjából. Fő alkalmazási területei: 
az ószövetségi rokonsági fogalmak vizsgálata, a nők helyzete Iz
rael társadalmában, a fóldműveléshez kapcsolódó szertartások 
stb. A Jézus tanítását tartalmazó szövegekben, pl. a példáza
tokban sok részletet tehetünk világosabbá ennek a módszernek 
a segítségével. Ugyanez vonatkozik olyan alapfogalmakra, mint 
az "Isten országa", az üdvösségtörténe t időfogalma , vagy közös
ségek létrejötte az ősegyházban . Ezzel a megközelítéssel köny
nyebb megkülönböztetni a bibliai üzenet tartós elemeit, ame
lyek az emberi természetre alapoznak, azoktól a járulékos kép
ződményektől, amelyek különféle kultúrákból származnak. 
Mindazonáltal ez a megközelítés, hasonlóan az egyéb, sajátos 
megközelítésekhez, önmagában nem képes megragadni a kinyi
latkoztatás lényegi mondanivalóját. Ezt nem szabad szem elől 
tévesztenünk, amikor a módszert értékeljük. 

3. Pszichológiai és pszichoanalitikai ~gközelítések 
A pszichológia és a teológia mindig párbeszédet folytatott 

egymással . A p.szichológiai kutatásnak a tudatalatti dinamikus 
struktúrákra való legújabb kiterjedése magával hozta, hogy 
megpróbálkoztak régi szövegek új értelmezésével , így a Biblia 
tekintetében is. Egész írásműveket szenteltek a bibliai szövegek 
pszichoanalitikai magyarázatának. Ezt élénk viták követték ar
ról , hogy milyen mértékig és milyen körülmények között járul
hatnak hozzá a pszichológiai és pszichoanalitikai kutatások a 
Szentírás mélyebb megértéséhez. 
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A pszichológia és a pszichoanalitika kutatásai gazdagítják a 
bibliai egzegézist, mert ezek révén a Biblia szövegeit élettapasz
talatokként és magatartási mintákként érthetjük. Tudjuk, hogy 
a vallás mindig a párbeszéd és a feszültség viszonyában áll a 
tudatalattival. Nagy szerepe van az emberi ösztönök helyes 
irányba való fordításában. A történeti kritika által módszeresen 
kutatott irányokat ki kell egészíteni a szövegekben megjelenő 
különböző valóság-síkok elemzésével. A pszichológia és a pszi
choanalízis ebben az irányban halad. Utat nyitnak a Szentírás 
többdimenziós értelmezése számára, s evvel segítenek a kinyi
latkoztatás emberi nyelvének értékelésében. 

A pszichológia és a maga módján a pszichoanalízis is külön
leges többletként hozta a szimbólumok új megértését. A szim
bolikus nyelv lehetővé teszi a vallási tapasztalat olyan szfé
ráinak a kifejezését, amelyek tisztán fogalmi megértés útján 
nem érhetők el, de az igazság keresése szempontjából értéke
sek. Ezért az egzegéták, valamint a pszichológusok vagy pszi
choanalitikusok által közösen folytatott interdiszciplináris 
kutatásnak valódi előnyei vannak, amelyek tárgyilag megalapo
zottak és a lelkipásztori gyakorlatban beválnak. 

Számos példát sorolhatunk fel, amelyek az egzegéták és 
pszichológusok közös fáradozásának a szükségességét mutat
ják, így például amikor arról van szó, hogy megvilágítsák a kul
tikus szertartások, az áldozatok, a tabuk értelmét, megfejtsék a 
Biblia képi nyelvét, meghatározzák a csoda-elbeszélések jelképi 
mélységét, vagy az apokaliptikus látomásokban ill. audÍCiók
ban1 lejátszódó dráma belső erejét. Nem csupán az a feladat , 
hogy leírják a Biblia szimbolikus nyelvét, hanem hogy fogadják 
el annak kinyilatkoztató és felszólító jellegét: hiszen Isten fölsé
ges valósága ezáltal lép kapcsolatba az emberrel. 

Természetesen az egzegézis és a pszichológia vagy pszichoa
nalízis közti, a Biblia jobb megértését célzó párbeszédnek kriti
kusnak kell lennie, s mindegyik tudományágnak ügyelnie kell 
saját határaira. Ateista pszichológia vagy pszichoanalizis termé
szetesen nem volna képes tökéletesen megérteni hitbeli valósá-

1 hal1ás · ~lm~ny. A ford. 
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gokat. A pszichológia és a pszichoanalízis biztosan hasznos, 
amikor emberi felelősség megállapításáról van szó; de nem von
hatják kétségbe a bún és az üdvösség valóságát. Ezenkívúl őriz
kedni kell attól, hogy a spontán vallásosságot összetévesszük a 
bibliai kinyilatkoztatással, vagy hogy megértsük a Biblia üzene
tének történelmi jellegét, ami az üzenetnek egy egyszeri ese
mény értékét adja . 

Emellett gondolni kell arra, hogy nem beszélhetünk egysze
rúen »a« pszichoanalitikai egzegézisről, mintha csak egy ilyen 
volna. Hiszen a valóságban - a pszichológia különböző iskolái
nak és iTányzatainak megfelelően - nagyszámú olyan felismerés 
létezik, amelyek arra szolgálhatnak, hogy elmélyítsük általuk a 
Biblia emberi és teológiai megértését. A közös feladat szempont
jából semmiképpen sem előnyös, ha egy bizonyos iskola állás
pontját tekintjük abszolut értékúnek; sőt ez inkább káros. 

A humán tudományok nem korlátozódnak a szOCiológtára, 
kulturális antropológiára és pszichológiára. Más tudományte
rületek is hasznosak lehetnek a bibliamagyarázat számára. 
Mindezekben az esetekben kölcsönösen tiszteletben kell tartani 
a szakmai illetékességet, mivel az nem gyakori eset, hogy 
ugyanaz a személy egyaránt szakképzett az egzegézisben és egy 
humán tudományban. 

Fl A Szentírás gondolatrendszertől függő megközelítése 

Afejezet bevezetójét ld. JerFüz. 16. sz. 5 .0. 
1. A Szentírás megközelítése a felszabadítási teológia irányából, 

ld. jerFüz. 17. sz. 4-6.0. 
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2 .. A feminista megközelítés ld. jerFüz. 16. sz. 5-8.0. 

FI A Szentírás fundamentalista értelmezése 

Ld. JerFüz. 15. sz. 2-4. O.; helyesbítés : 16. sz. 8.0. 

(Folytatj uk) 



Szentírástudomány 

Rózsa Huba 

Az izraelita honfoglalás kérdése 
a modern biblikus kutatás tükrében (2) 

Szociológiai és ökológiai modell 

A szociológiai és ökológiai modell az elmúlt két évtized kutatásaira tá
maszkodik, és elsősorban az angolszász világban, főként az amerikai bib
likusok körében terjedt el. A következő tényállásra keresnek magya
rázatot. A Kr.e. 1250 és 1000 közötti időszak Palesztína történetének és 
kultúrájának átmeneti korszaka. Jellemzője , hogy a későbronzkori város
államok gazdasági és társadalmi hatalma összeomlott. Elsősorban azok
ról a városokról van szó, amelyek a tengerparti síkságon, vagy az attól 
könnyen elérhető vidékeken helyezkedtek el. Ezzel a folyamattal párhuza
mosan a távolabb eső , peremvidéknek számító lakatlan vagy gyengén la
kott területeken, a hegyvidéken új településrendszer keletkezett, ahol 
hirtelen falvak sora jelent meg. Ezek az életerős paraszti települések foko
zatosan felváltották a városi kultúrát, és megteremtették a nagyobb terüle
tet átfo~ó központi hatalom feltételeit, vagyis azoknak az államoknak a 
lehetősegeit , amelyek a térségben Kr. e. 1000 körül keletkeztek. A folya
matot úgy is jellemezhetjük, hogy a vidék ~yőzött a városi központok fe
lett. Az új modellek Izrael megjelenéset Palesztínában e folyamat 
egészébe helyezik. Módszerük abban áll, hogy a régészet, etnografia és 
geográfia segítségéve I próbálnak fényt deríteni azokra a településtörténe
ti, demográfiai, gazdasagi, szociológiai és történeti folyamatokra, amelyek 
a későbronzkor végén, koravaskor elején a Földközi tenger keleti vidékén, 
Szíria-Palesztínában lejátszódtak és Izrael kialakulását lehetővé tették. 
Alapgondolatuk, hogy a honfo~lalás nem bevándorlás, hanem a palesztí
nai népesség ill. a kanaánita tarsadalom átréte9ződésének eredménye. A 
modellek változatai attól függnek, hogyakutatok miként értelmezik az át
rétegződés folyamatát. Jellemzőjük még az is, hogy a bibliai hagyományt 
csak részben vagy e~lYáltalán nem tartják alkalmasnak Izrael Palesztíná
ban való megjelenésenek magyarázatára. 

A szociológiai modell egyik változata az ún. forradalom modell, amely a 
Kr.e. 13/12. században Palesztínában lejátszódott politikai és társadalmi 
változásokkal magyarázza Izrael kialakulasát. Ezekben döntő szerepet tu
lajdonít a kánaánita városállamokban kibontakozott társadalmi ellentét
nek, amelynek során az eddig elnyomott és elszegényedett paraszti réteg 
kivonta magát a városállamok fennhatósága alól, és az eddig gyéren la-
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kott hegyvidékre menekült, ahol új közösség bontakozott ki belőlük , Izrael. 
A forradalom modell kialakításához G. Mendenhall1 adott indítást. 

G. Mendenhall elmélete módszertanilag elveti a honfoglalás modell há
rom alapfeltételezését: al Izrael törzsei kívülről jöttek Palesztínába, - bl az 
izraeliták eredetileg nomádok vagy félnomádok, akik területet kerestek le
telepedésre, - cl a törzsek között a szolidaritás etnikus természetű , tehát 
Izrael és a kánaániták között a különbség alapvető. 

A nomadizmussal és a törzsi szervezettel kapcsolatban a következőket 
szögezi le. A nomád nem parttalan vándor, hanem szorosan kapcsolódik 
a földműveléshez. A vándorlás nem ötletszerű , hanem meghatározott 
(transhumance) . A nomád kötelék sokszor részben letelepedett, részben 
vándorol. Az a felfogás, h051Y a vadász - nomád (állattenyésztő) - föld
műves, egymást követő fejlodéssorozat, ma már tévesnek bizonyul. Az ál
lattenyésztés feltételezi a földművelést. A nomadizmust a földműveléstől 
való hanyatlásnak kell tekinteni , amelyre G. Mendenhall példákat is hoz. 
Az ún. kisállattenyésztők előbb földművelők voltak, akik föld hiányában, 
vagy más okokból lettek nomádok. 

A törzs nem nomád természetű politikai szervezet, hanem az egysze
rűbb társadalmak szociál-politikai szervezete. Olyan társadalmi típus, 
amelynek szélesebb kapcsolatrendszere van az egyed közvetlen környe
zeténéi, a falunál , és a rokonsági kapcsolatot magasabb és kiterjedtebb 
szintre emeli. A falu támaszkodni tud a törzsre mint társadalmi egységre, 
ha támadás éri. Az urbanizáció ezt a szolidaritást megtöri. Ezért a törzs 
nem a nomád - letelepedett, hanem a falu - város, azaz a központi admi
nisztráció és a vidék ellentétét juttatja kifejezésre. Ezzel G. Mendenhall 
cáfolni törekszik, hogy Izrael ősei nomádok lennének, és a törzsek erre a 
tényre utalnának. Szerinte Izrael eredetében a törzseknek nincs köze a 
nom adizm ushoz. 

A héber - hapiru név nem etnikai valóságot takar, hanem szociológiai 
jelenség. A hapiruk azok, akik fellázadtak a városi társadalom , a városál
lam faluközösségek felett gyakorolt uralma ellen, és kivonták magukat a 
város politikai közösségének tekintélye alól. Ha a korai izraelitákat hébe
reknek nevezték, ezt azért tették, mert a hapiru jelenséghez tartoztak. Ez 
azt jelenti, hogy az izraelitákat eredetileg nem etnikai közösség kapcsolta 
össze, szolidaritásuk nem etnikai természetű . 

G. Mendenhall a "honfoglalást" a következő módon vázolja fel : 
A honfoglalás annak az általános politikai, szociális és gazdasági meg

rendülésnek következménye, amely a későbronzkorban , a 13/ 12. század
ban Kisázsiától Szíria-Palesztínán át Egyiptomig terjedt. Ennek követ-

1 G. Mendenhall : The Hebrew Conques t of Pa lestine, BA 25 (1962) 66-87. old.; The Tenth Ge
neration: The Ori gi ns o f Bibli cal Tradi tion, Ba ltimore, 1973; Ancient Israel 's Hyphenated His
tory: Palestine in Transi ti on: The Emergence of Ancient Israel, szerk. D. N.Freedman és 
D.F.G raf, Shefficld, 1983 
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keztében elindult a népesség vándorlása az északi sűrűbben lakott terüle
tekről a déli peremterületekre. A vándormozgalomhoz további tényező
ként egy társadalmi mozgás is társult: a népesség egy része, a 
parasztság kivonta magát az állam fennhatósága alól, elmenekültek, és 
mint fegyveres bandák fenyegették a benső rendet. Palesztínában a pa
rasztság a városállamok hatalmából menekült. 

Ezzel az ingatag politikai helyzettel találkozott a Mózes csoport Palesz
tínában. Mózes csoportja különböző eredetű, menekülő hapirukból állt, 
akik Mózes vezetésevel kimenekültek az egyiptomi robotmunkából. Ez a 
kötelék a Sinai szövetségben szociális és vallási vonatkozásban egyesült, 
és elkötelezte magát, hogy egyedül Jahve tekintélyét ismeri el kötelező
nek. Egy út közösség formálódott, amely eddig még nem létezett, tagjait a 
politikai eroszak elviselhetetlen terhétől való szabadulás közös köteléke 
kapcsolta össze. 

A Mózes csoport megjelenésének gyújtó társadalmi hatása volt. Kelet
Jordániába betörve, az amorita királyok elleni küzdelmében, uralomelle
nes etikája következtében számíthatott a városállamokkal szembeforduló 
parasztsag támogatására, amely tömegekben csatlakozott a mindennemű 
szolgaságtól szabadulást ígérő hithez. Ekkor történt a második szövetség
kötés és törvényadás Mózes által. A királyságok legyőzése után a népes
ség három törzsbe - Ruben, Gád, Manasszé - szerveződött. 

A minden hatalommal ellenséges mozgalomnak Kelet-Jordániában eI
ért sikere Nyugat-Jordániában is gyors csatlakozást eredményezett a la
kosság körében. A szichemi szövetségben Józsue vezetése alatt egyesül
tek a Jahve-közössé9gel. Nyugat-Jordániában a helyi földműves lakosság 
felkelt a kánaánita varoskiralyságok ellen. Bár a palesztínai városállamok 
továbbra is megmaradtak, de az elvándorolt népesség és a kereskedelem 
összeomlása következtében csak meggyen~ült formában. A Jahve-vallás 
elfogadásából fakadó szolidaritás egybekovacsolta a különböző csoporto
kat, és ebből jött létre Izrael. Az új etika egy új társadalmat hozott létre, 
amelynek alapeleme a kánaánita városállamokban érvényesülő rend el
utasítása. Ez az elutasítás az új vallás természetéböl következett. 

G. Mendenhall modelljének végkövetkeztetése: az izraelita "honfogla
lás" nem bevándorlás következménye, t,anem a Palesztínában, a kánaá
nita lakósságon belül lezajlott folyamat eredménye. Izrael Palesztína la
kosságából jött létre (autochton) , eredetében nem zárt, partikularista tár
sadalom volt, később lett azzá. 

A forradalom modellt N. K. Gottwald' szociológiai és etnológiai kutatá
sok eredményeit felhasználva tovább fejlesztette. Alaptézise, ti. hogy Izra
el nem bevándorlás vagy beszivárQás révén, hanem a kánaánita város
államok elnyomott és fellázadt népretegeiből, valamint a társadalom pere-

, N. K. GotlWald:The Tribes of Jahweh. A Sociology of the Religion of Uberated Israel , 1250-
1050 B.C.E., Maryknoll 1979 
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mén élőkből , vagyis a kánaánita társadalomban végbement folyamat kö
vetkezményeként jött létre, megegyezik G. Mendenhall tézisével, más 
kérdésekben viszont eltérő álláspontot képvisel, olyan kérdésekben mint 
pl. a retribalizáció, szegmentárius társadalom, vagy a 19. századi marxis
ta társadalmi formák alkalmazása az ókori viszonyok ra. 

N. K. Gottwald módszertani alapállása a következő : al Nem fogadható 
el, hogy e~w földrajzi régióban szociológiai-politikai váHozásokat kizárólag 
a népesseg etnikai mivolta alapján magyarázzák, mint pl. új népesség 
megjelenésével. Helytelen feHételezés az is, hogy egy adott térségben az 
etnikum minden további nélkül kicserélődhet. Ezért Izrael eredetének vizs
gálatánál sem lehet megelégedni azzal, hogy egyszerúen elfogadjuk a 
Palesztínába való bevándorlás tényét, hanem szükséges más segédtudo
mányok segítségét is igénybe venni a kérdés vizsgálatánál. Lehetetlen a 
Palesztínában e korszakban bekövetkezett szociális és társadalmi válto
zásokat csupán abból magyarázni, ho~W új lakosság érkezett a régi helyé
re. - bl Nem fogadható el az felfogas sem , hogyaszemiták hazája a 
szír-arab sivatag, s innen rajzottak a nagy szemita nomád-félnomád ván
dorhullámok. A szemiták eredete nem a sivatag peremterülete, mert szo
ciológiai adottsá~aikat tekintve a sivatag alárendelt szerepet játszik náluk. 
Ugyanez a megallapítás érvényes a nomadizmusra is, amely nem' függet
len és idegen a civili?áciÓtól. - cl Vitatható az a módszer, mely IzraeH mint 
népet kizárólag az Oszövetség vallási-kuHikus dimenziójábÓl értelmezi. -
dl Izrael prémonarchikus időszakra vonatkozó forrásait, és magát az ősi 
Izraelt is, a szociológia módszerével kell vizsgáini. 

Az elmondottak alapján N. K. Gottwald Izrael mibenlétét így határozza 
meg: a) Izrael nem egy új, Palesztínába vándorolt népességből jött létre, 
hanem a Palesztínában elő különböző csoportokból tevődött össze. - b) 
Izrael a kánaánita társadalom fejlődésének eredménye. Közelebbről, a 
kánaánita hierarchikus - feudális társadalmi modell elleni tudatos lázadás 
eredménye. Palesztína későbronzkori társadalmi rendje a feudalizmus fo
galmával jellemezhető . - c) A lázadást "retribalizácionak" nevezi, amely 
az ősi egalitariánus társadalmi szisztémához való visszatérést jelenti. Az 
izraelita törzsek nem olyan egységek, amelyek történetileg me~előzték az 
Izrael törzsi liga létét. Izrael törz~2 i a retribalizáció folyamatáboi jöttek lét
re. A "törzs" tehát nem füg.9 egy megelőző nomád állapottól. A retribalizá
ció révén egy új agrár tarsadalom jött létre, amelyben nincs központi 
hatalmi igény, eroteljes érzékkel a szociális - gazdasági egyenlőség iránt. 
Ez a hagyomány hatott később Izraelben az állam ill. a királysá~ elleni kri
tikus magatartásban. - d) A felkelés eszméje a jahvizmusból taplálkozott, 
amely radikális változást hozott létre abban, amit a kánaán ita társadalmi 
és vallási szisztéma jelentett (hierarchikus uralmi, társadalmi felépítés, 
amelyben a vallás is ezt szolgálta). A jahvizmusnak erőteljes szociológiai 
szerepe volt. Jellegét és eredetét csak akkor ismerjük meg, ha ismerjük a 
kulturális-anyagi-társadalmi felépítés és a vallás kapcsolatát. - e) Izrael 
vallási szövetség. Izrael legősibb korára vonatkozó hagyományok ebben 
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a szövetségben alakultak ki (amfiktüónia). Ezekből lehet rekonstruálni a 
prémonarchikus Izrael társadalmának természetét. 

A "forradalom"mivoltát és lefolyását N.K. Gottwald így írja le: 
Hordozói a kánaánita társadalom elé~edetlen rétegeiből kerültek ki. 

Ezek a kánaánita társadalom peremén élo és elnyomott néprétegek: alá
vetett parasztok, zsoldosok, banditák (hapiruk) , (legelőváltó) kisállatte
nyésztok, törzsi csoportok (parasztok és pásztorok) , az elpusztult szenté
lyek fogalkozásukat vesztett papjai. Ezekből jött létre egy decentralizált, 
egalitáriánus társadalom, amely a hierarchikus feudális szerkezetű nem
zeti állam ellenképe. 

A forradalom első f~isa már a Jahve-vallással való találkozás előtt el
kezdődött, és az Izra-EI-nek ismert szövetséget érintette. A retribalizáció
nak nevezett folyamat kiterjedt a kánaánita népesség széles réte.Qeire. Az 
izraelita liga parasztok és pásztorok gyűjtője volt, amely feltehetoen tuda
tosan szerveződött a "kiterjedt család" egalitariánus szisztémájába. Izrael 
létrejötte a kánaánita világban a város és a vidéki, falusi népesség között 
fennálló ellentétben a súlypontot az utóbbi javára tolta el. 

A forradalom második fázisában Izrael fejlődését a továbbiakban a Mó
zes-csoport Egyiptomból való érkezése határozza meg. Ez a csoport hoz
ta magával a Jahve-vallást, és magja lett az eljövendő jahvista Izraelnek. 
Az egalitariánus társadalom, Izrael megfelelő vallást talált, amely világo
san ellentétben állt a kánaán ita vallással, és megfelelt a szövetségnek: 
monojahvizmus, egy vallás egy nép. Az izraelita "forradalom" nem veze
tett azonnal a kánaánita világ meghódításához, hanem a városállamok la
kossága jelentős részének visszavonulását eredményezte Palesztína 
eddig lakatlan vidékére, amelyet bizonyos technikai újítások révén lakha
tóvá tettek. 

A forradalom modell elindította azt a mindmáig erőteljes szociológiai 
megközelítést, hogy az állam előtti Izrael szegmentárius (egyenrangú, 
központi hatalomnak nem alávetett kis egységekből álló) társadalom az 
egyenlőség (egalitariánus) eszméjével. Izrael vallása eredetileg egalitariá
nus elkötelezettségű volt, és az állam megszerveződése törés Izrael éle
tében. Ezeknek a kutatók körében sokat vitatott fogalmaknak F. Crüse
mann 1 adott bibliai tartalmat. 

A forradalom modell érdeme, hogy felhívta a figyelmet a honfoglalás 
szociológiai vonatkozásaira. Erőteljesen épít a újabb kutatás megállapítá
saira a közel-keleti nomadizmusról és a nagy vándorhullámokról (amorita / 
arám) , s szociológai megközelítésével magyarázatot ad a korai Izrael és a 
kánaániták ellentétére, vagy a későbbi Izraelben megnyilvánuló állam- és 
királyság elleni beállítottságra. Háttérbe szorítja viszont a bibliai hagyo-
1 F.Crüsemann : Der Widersland gegen das Königtum . Die antiköniglichen Texte des A1ten Tes-

tamen ts und Kampf um frühen israelilischen Slaat, WMANT 49, Göttingen 1978, 201-208.0. 
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mányt, kivéve a Mózes-csoport szerepét. Nem ad magyarázatot a biblikus 
hagyománynak arra a következetes állítására sem, hogy Izrael ősei be
vándorlók Palesztína földjére. A Mózes-csoport forradalmat indító szere
pének Kelet-Jordániában és a kánaánita társadalmon belül lejátszódó 
forradalom nak nincs közvetlen bizonyítéka. Ebben az összefüggésben 
kérdés, hogy miért éltek Izrael ősei a kánaán ita városoktól távol a hegyvi
déken, ha a városok ellen lázadtak. Sokan kétségbe vonják modern, fő
ként marxista társadalmi fogalmak alkalmazhatóságát az ókori visz 0-
nyokra. Vitatott az is, hogy az állam előtti Izrael mennyiben nevezhető 
szegmentárius társadalom nak 1, S az afrikai társadalmakra való hivatko
zást mint analógiát a kutatók jelentős része nem tartja jogosultnak. A fel
vetett problémák miatt a forradalmi modellt nem követik, és a kutatók a 
Palesztínában lezajlott társadalmi változások magyarázatára más megol
dást keresnek. 

Ebből a törekvésből keletkezetek a szociológiai modell fejlődés model/
ként jellemzhető formái, amelyek elfogadják, hogy Izrael a Kánaánban 
végbement társadalmi változás eredménye, de elvetik egy forradalom 
vagy felkelés lehetőségét. A síkságról, a kánaánita városok fennhatósága 
alól a földmúves réteg ből sokan a gyéren lakott középpalesztínai hegyvi
dékre menekültek, és ott békésen letelepedve új típus ú agrár közössége
ket alakítottak ki. Belőlük jött létre Izrael. Ebben a tisztán szociológiai 
természetú folyamatban a vallási hatások nem játszottak szerepet, ezért a 
Mózes-csoport ill. Izrael vallási tapasztalatáról szóló bibliai hagyomány 
nem jöhet szóba Izrael eredetének kutatásában. Az egyes kutatók ezeket 
az elveket részletekben eltérve vagy kiegészítve alkalmazzák, amikor ma
gyarázatot keresnek Izrael kialakulására. 

N. p , Lemche2, elméletének lényege, hogya Kr. e. 14. század első fe
létől kezdve a hegyvidéket paraszociális elemek lakják be, hapiruk, a kis 
városállam okból elmenekült nem szabad parasztok vagy bérlők . A föld-

1 Pozitív értékelések: Ch. Igrist: Regulierte Anarchie. Untersuchungen zum Fehlen und zur Ent
stehung politischer Herrschaft in segmentaren Gesellschaften Afrikas, Olten 1967, Frankfurt 
197~; - N. Lohfink: Die segmentaren Gesellschaften Afrikas als neue Analogie für das vor
staatliche Israel , Bibel und üturgie 2 (1983), 55-58.0. - H. W. JüngJing: Die egalita re Gesell
schaft der Stamme Jabwes, Bibel und üturgie 2 (1983),59-64.0. - Ch. Sigrist-R. Neu szerk.: 
Ethnologische Texte zum A1ten Testament, 1.: Vor- und Frübgeschichte Israels, Neukircben
Vluyn, 1989,230.0. - Kritikus értékelések: J.W. Rogerson: Was Early Israel a Segmentary So
ciety? JSOT 36 (1986), 17-26.0. - D. Fiensy: Using the Nuer Culture of Africa in Under-
standing the Old Testament: An Evaluation, JSOT 38 (1987),73-83.0. 

2 N. P. Lemche: Early Israel. Anthropological and Historical Studies on the Israelite Society be
fore the Monarchy, Leiden 1985; Ancient Israel. A New History of Israelite Society. Sheffield 
1988 
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művelést és a hegyvidéken való lakhatóságot technikai újítások tették le
hetövé. A pol itikai társ~dalom integrálódottt, a családokból törzsek alakul
tak ki törzsi állammá. Ok Izrael alapjai, létükröl a Mernephtah-sztélé tesz 
említést. Elutasítja a Jahve-vallás szerepét Izrael kialakulásában, mert Iz
rael vallása etikai. Izrael vallása szoros kapcsolatban van a kánaánita val
lással, és onnan is ered. Nem fogadja el a város-falu ellentét, s vele 
együtt a forradalom lehetöségét. 

G. W. Ahlström 1 elutasítja, hogy az izraeliták és a kánaániták két külön
böző népcsoport lenne. Azoknak, akikböl Izrael kialakult, legtöbbje a ká
naánita örökségböl jött. Elutasítja azt is, hogy Izrael eredetét a jahvizmus 
kutatásával kellene meghatározni Nem a Jahve-hit alkotta alkotta Izraelt; 
más, szociológiai stb. tényezöket kell magyarázatul keresni. - Az Izrael 
név eredetileg földrajzi név, s nem vallást vagy etnikumot jelÖl. Ezt igazol
ja a Mernephtah-sztélé, amelyen Kánaán a kultúrterületeket és a városi 
centrum okat, Izrael pedig a dombvidéket jelölte. Jahve eredetileg a gibeo
nitákkaI van kapcsolatban. Saul származási helye ez a vidék, s az ő ki
rályságával áll összefüggésben, hogy Izrael tisztelni kezdte Jahvét. 

F.S. Frick2 erősen hangsúlyozza a korai Izrael szegmentárius-egalitari
ánus társadalm i jelleg ét. Hogy miként működik az ilyen társadalom, annak 
megoldására az afrikai törzsi társadalmak néprajzi leírását veszi segítsé
gül. Emellett azonban a hegyvidéken kialakult faluközösségek, vagyis Iz
rael kezdetei nek gazdasági és szociális szervezetét a régió ökológiai 
viszonyainak hátterében magyarázza. A faluközösségek gazdasági és né
pességi megerősödésével feszültségek keletkeztek, amelyek az egalitari
ánus szociális szisztémát veszélyeztették, és a filiszteusok figyelm ét is 
felkeltették a hegyvidék elfoglalására. E kettős veszély előkészítette Dávid 
vezetői helyzetét. Az ő tevékenysége, de főleg Salamon alatt lett Izrael ál
lammá. 

Az ökológiai modell Palesztínát egyetlen tájegységnek veszi, amelynek 
meghatározott földrajzi helyzete és ökológiai feltételei vannak. Ezek az 
adottságok hosszútávon eleve meghatározzák az egész térség történeI
mét és az ott élö emberek helyzetét. Izrael kezdeteit és megjelenését Pa
lesztínában csak ebben a háttérben ismerhetjük meg. 

D.C. Hopkins3 csak a középpalesztínai hegyvidékre fordítja figyeImét. 
Izrael kezdeteit földrajzilag ebben a régióban keresi, Izrael keletkezését 
szociológiailag az itt élő paraszti lakossággal kapcsolja össze, módszerta-
1 G. W. Ahlström: Who Were the Israelites? Winana Lake. IN 1986, The History of Ancient Pa-

lesti nt! from the Palaeolithic Period to AJexander 's Conquest, Sheffield 1993 
2 F. S. Frick: The Formation of the Sta te in Ancient Israel: A Survey of Model s and Theories, 

Sheffie ld 1985 
3 D. C. Hopkins : The Highlands of Canaan. Agricultural Life in the Early Iron Age. Sheffieid 

1985 
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nilag pedig a hegyvidék környezetének hosszútávú folyamataiba helyezi 
el. Azokat az ökológiai feltételeket vizsgálja, amelyek lehetővé tették a 
mezőgazdaság kialakulását és megerősödését , míg az emberi feltételek
nek, mint technikai újítások vagy szervezeti formák, nem tulajdonít döntő 
jelentőséget. A fejlődést szerinte ugyanis az ökológiai feltételek szabták 
meg. 

Az ökológiai módszert szélesebb horizonton RB. Coote és K.w. White
lam 1 alkalmazta Izrael kezdeteinek magyarázatára. Mindketten elvetik az 
előző - hódítás, békés beszivárgás és forradalom - modellek megoldása
it, mert szerintük mindegyik valamilyen formában a bibliai ha!}yományra 
támaszkodik, amelynek Izrael történetére nézve nincs forrás ertéke. Té
ves az a biblikus kutatók között élő felfogás, amely Izrael eredetét és 
egyedülállóságát a kezdetek vallási élményéből vezeti le. Ehelyett Palesz
tína tájegységének adottsá!}ait, - geopolitikai helyzetét, ökológiai adottsá
gait, eghajlatát, növény- es állatvilagát - kell megvizsgálni, amelyek 
összességükben meghatározzák Palesztína történeti fejlődését, és a vál
tozások lehetőségei mellett a folytonosságot biztosítják. Izrael keletkezé
sének történetét is ebbe az összefüggésbe kell beleállítani, amelyet R. B. 
Coote és K.w. Whiteiam a Kr. e. 1250 és 930 közötti időszakban egység
nek tekint. A kérdést úgy kell feltenni, hogy a térség ebben az időszakban 
milyen megélhetést nyújtott a lakosságnak. A palesztínai élet két tartó pi 1-
lére a város és a falu gazdasága. A későbronzkorszakban a kereskede
lem hanyatlásával a városok hatalma és gazdasága összeomlott, s a 
koravaskorban a hegyvidék falukultúrája biztosította az életlehetőséget. 

Izrael a Kr. e. 13. század második felében keletkezett, a szántó terüle
tek és a letelepedés helyeinek eltolódásával a palesztínai hegyvidék re és 
a szárazabb vidék határára. Ennek oka a városi centrumok pusztulása és 
a kereskedelem hanyatlása a 13. században. A pusztulás oka nem vilá
gos. A földművesek, pásztorok és kialakult bandita csoportok (zsoldosok 
vagy rablók) a városi kultúrához és kereskedelem hez kapcsolódtak. A po
litikai hatalom megrendülése, a városi elittel való állandó küzdelem lehe
tetlenné tette, megbénította az életet. 

A földműves lakosság a városok által nem ellenőrzött vidékre menekült, 
a peremterületekre. Itt faluközösségek alakultak ki , de itt húzódtak meg a 
bandita csoportok is. A nomád csoportok és a bandita csoportok a nyugta
lan városi elemekkel szövetkezve egymással vagy a városok hatalma el
len háborúskodtak. Ez lehetetlenné tette az agrikultúra megerősödését. A 
különböző csoportok között a háborúskodás helyére szövetség lépett, 
amikor a városok gazdasági hanya,tlása teljessé lett, s ezek gazdasági bá
zisából már nem lehetett megélni. Igy csak egyetlen út maradt valamennyi 
csoportnak: a mezőgazdaság . 

1 R. B. Cootc-K. W. Whiteiam: The Emergence of Early Israel in Historical Perspcctive, Sheffi
eid 1987; The Identity of Early Israel, JSOT 63 (1994) 57-87. o. 
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Izrael akkor jön létre, amikor a hegyvidék lakossága megnövekedik, 
amelyet az agrikultúra növekedése és tökéletesítése tett lehetővé, tehát 
nem tömeges menekülés, mint G. Mendenhall vagy N.K. Gottwald véli , s 
erre nincs is bizonyíték. A csoportok szövetségre léptek egymással, és így 
jött létre a hegyvidéken az Izraelnek nevezett laza federáció, a városok el
leni függetlenségük és békéjük megőrzésére . Ez a szándék kifejezésre ju
tott a város- és kereskedelem-ellenes törvények egyoldalúságában, a 
magántulajdon jogtalan elvétele és az emberrablás elleni tilalmakban, a 
városi elit elleni támadás kinyilvánításában. Az izraelita identitás gyökere 
az egyiptomi rabszolgasors elleni polémia, de ez a palesztínai egyiptomi 
uralom tapasztalatából ered. Mindebből kitűnik , hogy Izrael kialakulásá
ban vallási ideológiai tényezők nem játszottak szerepet, hanem az tisztán 
benső palesztínai folyamat, amelyben esetleges bevándorlás nem játszott 
szerepet. A falvak kultúrájában nincs olyan tényező , amely megtörné a 
későbronzkorVkánaánita tradíciót, hanem annak átvétele és folyamatossá
ga érvényesül. A királyság nem idegen intézmény Izraelben, hanem a fej
lődés folyamatának végpontja. A falukultúrából ugyanis fokozatosan 
létrejött az izraelita monarchia differenciált társadalma. A meggazdagodás 
és az interregionális kereskedelembe való bekapcsolódás során vagyoni 
különbségek alakultak, ami a falvak egymásközti háborúskodását vonta 
magával, a városok újjáépítése a központ igényét hozta magával, s végül 
a királyság megjelenéséhez vezetett. 

Az ökológiai modell, hasonlóan a szociológiai modellhez, Izrael kialaku
lásának új, vagy eddig kevésbé figyelembe vett szempontjára mutat rá. 
Kérdéses azonban, hogy a modell egésze elfogadható-e Izrael keletkezé
sének magyarázatára. Irott források - jelen esetben a bibliai hagyomány -
nélkül, kizárólag Palesztína ökológiai adottságai alapján nem lehet törté
nelmet rekonstruálni. Keretet adhatnak a történelemnek, de nem helyette
síthetik azoknak az eseményeknek ismeretét, amelyeknek cselekevője az 
ember. Az ökológiai adottságok kétségtelenül meghatározzák egy közös
ség sorsának alakulását, de egy nép konkrét történelm ét emberek alakít
ják . A modell azonnal inogni kezd, ha ilyen természetű részletekre 
kérdezünk. 

Régészeti kutatások a középpalesztínai hegyvidéken 
A palesztínai hegyvidék koravaskori településeinek viszonyaiból I. Fin

kelstein 1 keresett magyarázatot az izraelita honfoglalás módjára és lefo
Iyására. Kiértékelésébe bevonta a bibliai hagyományt is, de csak a 
he~ségekazonos~ására . 

1 I. Finkclslein : T he A rchaeology of Ihe Israc lilc Sell lemenl, Jerusa lem. 1988; T he Emergence 
o f Ihe M Ollarchy in Israel. T he Fn"i rOlIm elllal and Socio-Economic Aspcc ls. JSOT 44 (1989) 
43-74. o. 
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Palesztínában az észak-déli irányban húzódó hegyvidéken - Galileá
ban, Közép-Palesztínában Efraim és Manasszé törzsterületén, Júdeában, 
a transzjordániai északi magas fennsíkon - falukultúra jellegű település
rendszert tártak fel. Magterülete Jeruzsálemtől északra egészen a Jezréel 
síkságig terjedő területen, tehát Efraim és Manasszé törzsterületén fek
szik. Jellemzője a teraszos földművelés, meghatározott kerámiatípus, há
rom ill. négy helyiség ből álló házépület, ciszterna-készítés. I. Finkeistein 
megvizsgálta Manasszé és Efraim törzsterületén a települések sűrűségét, 
és arra a megállapításra jutott, hogy a települések száma a középbronz
korszaktói a későbronzkorszakig visszaesik, majd a koravaskorban hirte
len jelentősen megnövekedik. A koravaskor idején a településrendszer 
fokozatosan kiterjed, északon Galileáig, délen pedig Beersebáig. A kora
vaskori településrendszer keletkezési idejének és lezárulásának két határ
pontját nem könnyű megállapítani. I. Finkeistein szerint keletkezése már 
akkor elkezdődött , amikor még léteztek későbronzkori/kánaánita városok 
Palesztínában, és kb. Kr. e. 1050 körül zárult le. Ezután a településrend
szer a vaskorszak további fázisában (vaskorszak 11.) tovább fejlődött, a 
falvak száma majdnem megkétszereződött, de úgy, hogya koravaskor
szak településeinek háromnegyede fennmaradt. Ebből a két korszak szo
ciális és kulturális folyamatosságára lehet következtetni. 

I. Finkeistein több mozzanatból a települések lakóinak nomád eredeté
re következtet. Az első települések szerkezete a nomád táborhelyek felál
lásának felel meg. A házak ellipszis alakban helyezkednek el, amelynek 
az célja, hogy az állatok részére a falu közepén szabad hely legyen. A te
lepülések sűrűségének ingadozása felveti azt a kérdést, hogy hová ment 
a lakosság a középbronzkor idejétől, mikor a helységek száma lecsök
kent, és honnan jött a megnövekedett települések lakossága akoravaskor 
idején. I. Finkeistein úgy véli , hogyaközépbronzkortól "újra-nomadizálás" 
folyamata indult el , míg a koravaskor elején a nomádok a hegyvidéken 
földművelésre tértek át. Ezt a folyamatot a középbronzkor idején több té
nyező is igazolja. Ilyen az izoláltan álló szentélyek létezése, amelyeket a 
nomádok köréből látogathattak. A visszaeső népesség ellenére a váro
sokban feltárt temetőkben a temetkezési helyek nem csökkentek, tehát a 
lakosság nem innen vándorolt a hegyvidékre. Végül az egyiptomi források 
is tanúskodnak arról, hogy szerte az országban nem-letelepedett csopor
tok veszélyeztetik a biztonságot. A későbronzkori városkuttúra összeom 
lása magával hozta a mezőgazdaság hanyatlását, s a város és a 
nomádok közötti gazdasági és szociális egyensúly megingott. Ennek lett 
következménye, hogy szarvasmarha tartásával foglalkozó nomádok áttér
tek a gabonafélék termesztésére, ahol ebben nem akadályozta őket erdő, 
és legelőt is taláttak állataiknak. 
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I. Finkeistein a leletanyag etnikai hovatartozására is hangsúlyt helyez. 
Kritériumot állít fel arra vonatkozóan, hogyakoravaskori helységek közül 
melyeket lehet a kánaánitáktól elválasztva izraelitának tekinteni. Bevallja 
azonban, hogyaleletanyag etnikai elkülönítése csak földrajzi és történeti 
természetű. A koravaskori leletek "izraelita" minősítése csak mesterséges 
fogalom, mert I. Finkeistein is úgy véli, hogy az izraelita identitástudat 
csak a monarchia kezdetén nyert meghatározott arculatot. 

I. Finkeistein megállapításai a többi modell átgondolására is indítanak. 
Akoravaskori településrendszer léte és fokozatos növekedése kizárja az 
egész Palesztínára kiterjedő hódítás modell lehetőségét. A szociológiai 
modell a kánaánita városok lakosságának tömeges elvándorlásával ma
gyarázza ennek a falukultúrának kialakulását. A sokat hangsúlyozott kul
turális folytonosság a későbronzkor és a koravaskorszak között azonban 
nem veszi figyelembe az új architektúrát, az új településformát és a kerá
miában mutatkozó eltolódásokat. A közös vonások legegyszerűbben ab
ból magyarázhatók, hogy a nomádok és városlakók közösen lakták Pa
lesztínát, s város és falukultúra rövid ideig párhuzamosan létezett. Legin
kább A. Alt elgondolása felel meg a palesztínai hegyvidéken feltárt régé
szeti ismereteknek, aki Izrael születését a hegyvidéken állapította meg. 

Kiértékelés 
A modellek sokszor ellentmondásos megoldásai és bizonytalanságai 

felvetik a kérdést, hogy mennyiben visznek közelebb az izraelita honfogla
lás illetve Izrael keletkezésének történeti rekonstruálásához. Nem volna-e 
egyszerűbb lemondani teóriaképzésről és egyszerűen elfogadni a bibliai 
hagyomány elbeszélését. Mint már az értekezés elején láttuk, a bibliai ha
gyomány sem egyértelmű , és támpontokat hagya honfoglalás folyamatá
nak többféle lehetőségére (lásd Józsue könyve és Bírák könyve honfog
lalás-képe). Emellett a bibliai elbeszélés Izrael kezdetének teológiai ter
mészetű leírása, tehát nem az események minden részletre kiterjedő rög
zítése. A rendkívül bonyolult és hosszú folyamatról csak leegy,szerűsített 
képet nyú~, a hit fényében értelmezve mindazt, ami történt. Erintetlenül 
hagy sok olyan kérdést, ami a történettudományt érdekeli és jobban érthe
tővé tenné Izrael megjelenését Palesztína földjén. Mindezek feljogosít ják 
a történészt arra, hogy kutassa a Biblia és más tudományágak segítségé
vel a kezdetek lefolyását. 

A különböző honfoglalás modelleket ismertetésük után értékeltük. Szin
te valamennyi modell rendelkezik olyan megfigyelésekkel, amelyek meg
világítják és magyarázzák Izrael keletkezésének és a honfoglalásnak 
történeti folyamatát. Ezeket figyelembe kell venni a továbbiakban is. Az 
eddigi kutatások ból bizonyos eredmények leszűrhetők . A hódítás modell
nek nincs realitása. A régészeti eredmények alapján Palesztína általános 
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nomádok általi inváziója lehetetlen. A kezdődő Izrael települései Efraim és 
Manasszé törzsterületén, a közép-palesztínai hegyvidéken voltak, s on
nan csak fokozatosan a terjedt ki határa, amikor a falukultúra megerősö
dött és lakosságának száma hirtelen megnövekedett. A honfoglalás, s 
vele Izrael kialakulása tehát hosszabb folyamat, amely csak az állam 
megalakulásával zárult le. Ebben tekintetben A. Alt modellje helytá"ónak 
bizonyul. Azok a modellek, am~lyek a bibliai hagyományt teljesen elvetik, 
nem vezetnek megoldáshoz. Irott források nélkül lehetetlen történelmet 
rekonstruálni. Csak a bibliai források és más tudományágak együttes fel
használása vezethet megnyugatató eredményhez. A bibliai szövegek vég
ső formája ugyan késői , mégis hosszú előtörténetük van, és magjukban 
Izrael korai történetének eseményeire mennek vissza. S bár az esemé
nyeket értelmezve beszélik el, egy későbbi korban visszatekintve a kez
detekre, de Izrael kezdeteinek tényeit írják le. Az értelmezett formában 
hagyományozott esemény tény-jellegét az egzegézis a hagyománytörté
net segítségével próbálja feltárni. Amikor tehát a honfoglalás kérdésével 
foglalkozik a kutatás, és ehhez a bibliai hagyományt mint forrást használ
ja, elkerülhetetlen a bibliai szövegek történetkritikai elemzése. 

Az ókori Keleten a nomádok és a letelepedett lakosság kapcsolatáról 
tett újabb megfigyelések vezette k arra következtetésre, hogy Izrael kiala
kulása a kánaán ita társadalom átrétegződésének eredménye. Izrael a ká
naánita feudális szerkezetű társadalom ellenképe: egy decentralizált 
szegmentárius társadalom erőteljes egalitariánus beá"ítottsággal. Számot 
ke" vetni a bibliai hagyománynak azzal a szilárd megyőződésével , hogy 
Izrael ősei bevándorlók. Ha lehet is szerepe a kánaánita lakosság elván
dorlásának, Izrael kialakulását egészében nem tulajdoníthatjuk egy pa
lesztínai belső társadalmi átalakulás következményének. A kánaánita 
városállamok lakosságának a középpalesztínai hegyvidékre vándorlása, 
akárcsak az ősi Izrael szegmentárius társadalmi formája vitatott a kutatók 
között. Végül azok a modellek sem fogadhatók el, amelyek eleve elutasít
ják, hogy Izrael keletkezésében bármiféle szerepe lenne a Jahve-kinyilat
koztatásnak, és Jahve-hit kizárólagos szociológiai eredetét á"ítják. 

A honfoglalás folyamatának kutatására mind a bibliai hagyomány, mind 
a történettudomány és a határtudományok adatai egyaránt feljogosítanak. 
Végső, egyöntetű eredményre még várni ke", de az eddig tett, sokszor vi
tatható megállapítások is sokban hozzá segítenek a bibliai tanítás mé
Iyebb megértéséhez. 
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Bibliaiskola 

trő Ige 
BIBLIAISKOLA 
Szent Jeromos Bibliatársulat 

AZ ŐSKERESZTÉNY mTV ALLÁSOK 
KIFEJEZÉSFORMÁI 

JÉZUS FELTÁMADÁSÁRÓL 

A) Alapgondolat 

12. óra 

A názáreti Jézusról szóló igehirdetés alapja és kiindulópontja 
a húsvéti esemény: a közösség tapasztalata arról, hogy Jézus 
feltámadt és él. Az ősegyház ennek az örömhírnek az átadását, 
továbbadását tekintette legfontosabb feladatának. Az apostolok 
és igehirdetők felismerései és tapasztalatai ún. hitvallásformu
lákban maradtak ránk, amelyek tömör összefoglalása! a hit leg
lényegesebb elemeinek. Ezeket a hitvallásokat az igehirdetők 
rendszeresen beleszőtték tanításukba, a közös ünnepeken pe
dig a szertartások állandó alkotóelemeivé váltak. 

A hitvallás a hittartalomnak (mindannak, amit Isten a kinyi
latkoztatásban önmagáról közölt, megosztott az emberrel) téte
lekben való többé-kevésbé teljes megfogalmazása. A mai teo
lógiai értelmezés szerin t a hitvallások a fő dogmákat tartalmaz
zák, tehát olyan hittételeket, amelyeket az Egyház a Tanítóhiva
tal által, pápai vagy zsinati definíció útján hirdet mint kinyi
latkoztatott igazságot. 
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C) Bevezetés 

Az őskeresztény hitvallásformulák legnagyobbrészt ritmikus, 
párhuzamos felépítésű mondatokban, a szájhagyományban rög
zültek és formálódtak az igehirdetés során a prédikációkban, is
tentiszteleteken, keresztségi előkészítésben és a keresztségi 
fogadalomban . Mint idézet kerültek be a páli levelekbe és a ké
sőbbi újszövetségi írásokba (a szenvedés-jövendölésekbe, a sír
nál az angyal híradásába, a Csel-ben Péter és Pál beszédébe). 

A hitvallásformulák (röviden és pontosan megfogalmazott ál
landósult fordulatok) lehetnek egy- és többtagúak. Az egytagú
ak Jézust mint Kürioszt, Urat vallják meg. A ~Küriosz~ szó 
először is a ~ahve~ istennév helyettesítője az Ószövetség görög 
fordításában, tehát az ősegyház a ~Küriosz~ szóval magát az is
tennevet ítélte oda Jézusnak. A Küriosz megnevezéssel dicsőíti, 
imádja J ézust, és egyben olyan hitvallást tesz Jézus istensége 

93 



12. óra BibUaiskola 

mellett, ami az egyházat szembeállítja mind a zsinagógával, 
mind pedig a pogány (császárlkultuszokkal. 

A ma ismert, úgynevezett Apostoll Hitvallás őstípusa egyes 2. 
századi szövegekben lelhető fel, melyek a háromszemélyű Isten
ben, a szent Egyházban és a bűnök bocsánatában való hitet 
tartalmazzák. 

D) Óravázlat 

Feladat 
1. Énektanulás: Alleluja c. ének (K.Laf

fert y) 

2. Jézus születésének a művészetben 

megvan a maga sajátos ikonográfiája (ábrá
zolási szabálya), ilyenek a csillag, a bar
lang, a jászol, az ökör és szamár, a 
középpontban a Szűzanya a Gyermekkel 
stb. 

Keressük meg együtt (képek segítségével 
vagy emlékezetből) a feltámadás ábrázolá
sának ikonográfiáját: 

üres sír, angyal, halotti lepel, Pantokrátor 

3. Az őskeresztény hitvallások kifejezés
formái: 

Hi tvallásformulák 
Egytagú formula, ld. Bevezetés; Szent

írási szövegek (Jézus az Úr) 
Kéttagú formula, ld. Szentírási szövegek 

(Jézus és az Atya) 
Háromtagú formula, ld. Szentírási szöve

gek (Atya, Fiú, Szentlélek) 
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Módszer 
szöveg és dallam: 
Énekelj az Úrnak 
c. dalgyűjtemény, 

51.0. 

csoportos megbe
szélés a vezető 

irányításával 

Eszközök, 
időtartam 

kotta, 
5 perc 

reproduk
ciók, táb
la, kréta, 
jegyzetfü
zet, ceru
za, 5 perc 

képek: 
96.0., 
93.0. 

az előre sokszoro- sokszorosí-
sított szentírási tott szent-
idézetek ott van- írási 
nak minden részt- idézetek, 
vevő kezében, a ceruza, 
vezető bevezető tábla, kré-
gondolatai után ta, 
csoportosan dol- 20 perc 
gozzák fel a szö-
vegeket 



Bibliaiskola 

4. Az Újszövetség legősibb húsvéti hit
vallásai, a megadott szentírási helyek feldol
gozása. 

Nézzük meg közösen, hogy milyen ki fej e
zésformái vannak a feltámadás hírül
adásának a következő nézőpontok alapján: 

a. - Mi is valójában a feltámadásról szóló 
igehirdetés (milyen szavakkal fejezik ki a 
feltámadás tényét)? 

- Milyen képpel írják körül a Húsvét-ta
pasztalatot (a feltámadás »hogyan«-ját)? 
(Képek, metaforák, hasonlatok) 

b. Milyen mögöttes tartalmakat ismerhe
tünk fel? (A megkeresendő mögöttes tartal
mak: győzőtt a halál fölött, Isten akaratából 
történt mindez, halálának üdvtörténeti jelen
tősége, átlép egy új létformába, élővel talál
kozni) 

5. Közös ima: egy közösen kiválasztott 
hitvallásformula (legfeljebb három-négy 
szó, pl. »Jézus az Úr«) ismételgetése közö
sen, hangosan (mint pl. a rózsafüzérnél) 
hosszabb időn keresztül (minimális idő tíz 
perc, maximális idő fél óra) 

Utána az imaélmény tapasztalatainak 
megosztása (nem megvitatása!) 
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12. óra 

al a megadott kártyák a 
szentírási idézete- szentírási 
ket előre felírjuk idézetek
papírkártyákra, a kel, ceru
kártyákat a cso- za, tábla, 
portok között ará- kréta, 
nyosan eloszljuk. 30 perc 
Az első két néző-
pont alapján kis
csoportban dol-
gozzuk fel a szö-
vegeket, 
utána csoportos 20 perc, 
megbeszélés a ve-
zető irányításával 

bl a harmadik né- 10 perc 
zőpontra a vezető 
irányításával kö-
zösen keresünk 
választ 

kötött szövegű, gyertya, 
hangos, közös 15 perc 

csoportos megbe- 15 perc 
szélés 



12. óra 

4. szA ókeresztény 
szarkofág nyomán (Ró
ma, Museo Laterano) 

Az ókeresztény művészet 
sem a keresztrefeszítést, 
sem afeltámadást nem áb
rázolta, csak az üres ke
resztfát a Krisztus-mono
grammal és egy koszorúval, 
ami Krisztusnak a halálfö
lött aratott győzelmét jelen
tette. A kereszt mellett alvó 
két katona a sír őrzői - to
vábbi utalás Krisztus feltá
madásának csodájára. A 
madarak az üdvözülteket 
személyesítik meg, akiknek 
részük van Krisztus feltá
madásában és az örök élet
ben (vö. A keresztény 
művészetek lexikona, Corvi
na, 1986). 

Bibllaiskola 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában 
"Élő Ige" címmel bibliaiskola működik hitoktatók és érdeklődők 
részvételével. Az órákat - a nyári szünet kivételével - min~en hó
nap első hétfőjén dlL 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folya
matosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. 
Jelen füzetünk a tizenkettedik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvas6inak figyelmé
be, abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató 
számára segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1995. december. 
Szeretettel: Gelley Anna, Pantó Eszter, Vágvölgyi Éva 

óravezetők; Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Módszer 

Bibliamegosztás 

Ima - A résztvevők közös imával vagy énekkel Isten jelenlétébe 
helyezik magukat, kérik az ő kegyelmét és a Szentlélek világossá
gát egymás számára. 

A szöveg elolvasása - A vezető megadja a szöveg fejezet- és 
versszámát; megvárja, amíg ezt mindenki megtalálja. Megkéri a 
csoport egyik tagját, hogy (szépen, tagoltan) olvassa fel a szövege t. 
Ezt rövid csönd követi. 

Az Ige megosztása - A résztvevők hangosan felolvasnak egy
egy szót vagy néhány szavas szövegrészt, amely különösen sokat 
mond számukra. Minden felolvasott rész után csend következik, s 
ezalatt mindenki kétszer-háromszor megismétli magában az el
hangzott szavakat, hogy azok beléje ivódjanak. (Ez a csendes odafi
gyelés és ismételgetés igen fontos; kellő időt kell rá hagyni!) 

A kegyelem megosztása - A résztvevők elmondják, hogy a 
szentírási szakaszból miért éppen azt a szöveget, szövegrészt emel
ték ki, amelyet felolvastak: mi ragadta meg őket, milyen személyes 
megszólítást, ösztönzést kaptak az általuk kiemeit szöveg révén. 

Hálaadó ima - A résztvevők közös imában vagy énekkel hálát 
adnak a közösségben kapott kegyelmekért. 

A közös szentírásolvasásnak ez a legegyszerúbb és legalapvetőbb for
mája. Nagyon alkalmas arra, hogy bármilyen közösség (család, baráti 
kör, mozgalmak, szerzetesek, papI összejövetelek stb.) programjainak 
állandó része legtJen, és a közössegben az egysétet és összetartozást nö
velje, elmélyítse. - A lényege, hogy a Szentíras által kapott kegyelme
ket, erőt es vilá$osságot nem tartjuk meg magunknak, - hanem 
kölcsönösen megajandékozzuk egymást. Minden megsz6lalásunk vallo
más is egyben, amely, bátorítja, megerősíti és segítI társainkat. - Fon
tos, hogy ne prédilaíljunk a többieknek, hanem a lelkünket tárjuk fel; 
amikor pedig a másik megsz6lal, teljes odafigyeléssel és várakozó szere
tet!el fogad1.uk azt, am~veI megaján~ékoz bennqnk~t. - Az ajánlot~ lét~ 
szam 6-8 JÖ (de több IS, kevesebb IS lehet); mmdlg legyen valaki, aki 
tapintatosan irányítja a csoportot és figyel az időre is (összesen 10-20 
perc). 
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Dokumentum 

Biblia és egység 

Hogyan segítheti a Biblia az egységet? A Keresztény Egység Pá
pai Tanácsa 1993. márc. 25-én kiad ta a "Direktórium az ökumenizmus 
elveinek és normáinak alkalmazására" c. közlemény t. Ennek a biblikus 
együttműködésre vonatkozó pon~ait ismertetjük kivonatosan: 

183. Isten Szava az Ó kezében kiváló eszköz annak az egységnek 
elérésére, amelyet az Üdvözítő minden embernek felkínál. A Szentírás 
alapvető kötelék a keresztények között. Az egységnek ezt a kötelékét erő
síti a Szentírás olvasása, ha lehet, közösen (pl. a "bibliahéten'). 

A katolikus kiadások mellett is igen fontos a közös bibliakiadás (össz
hangban a vonatkozó egyházi előírásokkal) . 

184. Az 1969-ben létrehozott Katolikus Biblia-Világszövetség (mai ne
vén Katolikus Bibliaszövetség) feladata a "Dei Verbum" VI. fejezetének a 
pasztorációba való átvitele. A Szövetség helyi szervezetei müködjenek 
együtt az ökumenizmus megbízottaival. 

185. A Szövetség közvetítésével A Keresztény Egység Pápai Taná
csa kapcsolatban áll a Bibliatársulatok Világszövetségével, s ezzel együtl
müködve adta ki "Irányelvek a felekezetek közti együtlmüködésre a 
bibliafordításban" c. iratát. - Hasonlóan együttmüködés javasolható más 
síkon és sok más területen (pl. missziós munka, katekézis, vallástanítás, 
közös ima, tanulmányozás) . A közös bibliakiadás segítséget nyújt pl. a 
fundamentalista és szektás szentíráshasználat ellenében is. 

186. A katolikusok résztvehetnek a Szentírás közös tanulmányozá
sában a legkülönfélébb szinteken a lakóhelyi és plébániai közösségektől a 
szakegzegéták tudományos együtlmüködéséig. Ezek a közös tanul
mányozások akkor lesznek ökumenikus értéküek, ha a hiten alapulnak s 
azt táplálják. A résztvevők gyakran tapasztalják majd a hitbeli tanítások, 
az alkalmazások és az értelmezések eltéréseit is. 

Hasznos, ha a katolikusok olyan szentíráskiadást használnak, amely 
felhívja a figyelmet. a katolikus tanítás szempontjából fontos helyekre. A 
tapasztalt nehézségek és eltérések miatt semmiképpen ne érezzenek gát
lást. Sőt, ezek ellenére vegyék észre, milyen közel állunk egymáshoz a 
többi keresztényekkel a Szentírás értelmezésében. Becsüljék azt a fényt, 
amelyet a különböző egyházak hagyományai és tapasztalatai vetnek a 
Biblia egyes helyeire. Legyenek készek a vitatott helyeknek a Szentírás 
más helyei ből kiinduló új megközelítésére. Fedezzék fel lsten Szavának a 
t9bbi keresztényekkel közösen átélt mai helyzetünkre vonatkozó értelmét. 
Orömmel fogják érezni annak egyesítő erejét is. (Bull. Dei Verbum 4/93) 
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Régészet 

Gyürki László 

Mária sírja Jeruzsálemben vagy Efezusban? 

A szentfóldi zarándok meglátogatja a Jozafát völgyében Má
ria sírját, amely egészen közel van a Getszemáni kerthez. A tö
rökországi turista megcsodálja Efezus romjait. Megmutatják 
neki a "Kettős tem plom" maradványait, majd kiviszik egy szép 
erdős vidékre "Mária házához". Az idegenvezető elmondja, hogy 
itt élt a Boldogságos Szűz Szent János apostollal és itt fejezte be 
földi életét... Jogos a kérdés: hol élhette le Mária u tolsó éveit, és 
hol tem ették el? 

Az Újszövetség könyvei nem szólnak Mária haláláról és sír
járól. Ezen nem is csodálkozhatunk, mert az evangéliumok nem 
Jézus életéről számolnak be, még kevésbé Máriáéról. A népi 
jámborság azonban szerette volna kitölteni ezt a hiányt. Ezt tet
ték az ún. "apokríf írások", amelyeket az Egyház nem vett fel 
szen t könyvei közé. Ezek az írások beszélnek azokról az esemé
nyekről, amelyeket az evangéliumokban nem találunk: Jézus 
gyermekségének eseményeiről, és - többek között - Mária el
szenderüléséről is. Régebben az apokríf iratokat bizonyos lené
zéssel kezelték. Ma sokkal inkább értékelik őket, mert 
fölfedezhető benn ük az ősegyház gondolkodása, a zsidó- keresz
tény közösségek élete, és sokszor értékes archeológiai adatokat 
is találunk bennük. 

A Mária elszenderüléséről szóló apokríf irat eredete vissza
nyúlik a jeruzsálemi zsidó-keresztény közösség idejére. Egyik 
fontos eleme az, hogy palesztínai eredetű. A másik jellegzetessé
ge pedig-az, hogy a különböző fordítások mind megegyeznek ab
ban, hogy Mária sírját a Jozafát völgybe helyezik. A szír fordítás 
töredékei részletesen leírják a hármas barlangot. Ezt a leírást 
tökéletesen igazolta az archeológia: B.Bagatti ferences régész 
ásatásokat végzett Mária sírjánál 1955-ben, amikor egy felhő
szakadás következtében árvíz öntötte el a barlangot. 
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Régészet 

Az apokríf irat nagyon ismert volt és több nyelvre leforditot
ták. A Kalkedoni zsinaton 45 1-ben Markianosz császár és fe
lesége, Pulcheria a Boldogságos Szűz tiszteletére építendő kon
stantinápolyi templom számára ereklyét kért Juvenalisz jeru
zsálemi püspöktől. Juvenalisz válaszában az apokríf irat adatait 
ismétli , s ő maga is templomot építtet 453-458 között a Szent 
Szűz tiszteletére a Jozafát völgyében. Ez is bizonyítja, hogy el
terjedt vélemény volt: Mária elszenderülése Jeruzsálemben 
történt. 

Egyeseknek problémát jelent, hogy a régi zarándokok közül 
igen sokan nem szólnak erről a hagyományról. A Bordeaux-i za
rándok, Cézáreai Euszébiosz, Epifániosz, és főképpen Szent Je
romos hallgat róla. De ugyanezt az efezusi tartózkodásról is 
elmondhatjuk. A hallgatás oka elsősorban az, hogy a zsidó-ke
resztény eredetű szentélyekről nem beszélnek ebben az időben. 
Szent Jeromos nem tesz említést a názáreti szentélyről sem. 
Szent Epifániosz azt írja, hogy Szent János Efezusba ment, de 
azt már nem említi. hogy a Szent Szűzet is magával vitte volna. 
Ezenkivül Efezusról, Mária ottani sírjáról semmi említés sincs 
a régi írásokban. Nem szól róla sem Egerla zarándok. sem Eu
szébiosz írása. Egeria naplójában mindent részletesen följegyez. 
de Efezusban csak Szent János .. martürionját" [vértanú-em1ék
helyét] említi meg. 

Honnan ered Szűz Mária efezusi sírjának népszerűsége? Két 
okot hozhatunk fel. Az egyik az evangéliumban gyökerezik. Jé
zus a kereszten Szent Jánosra bízta édesanyját (Jn 19,26-27). 
Szent János a hagyomány szerint Efezusban élt és ott is halt 
meg. Akkor talán Máriát ls magával vitte Efezusba .. . A másik 
pedig Emmerich Katalin. Szűz Mária élete c. könyve, amelyet 
Bren tano Kelemen készített, s 1851-ben jelen t meg német nyel
ven. Ebben leírja a legapróbb részletig a helyet és az utat a ház
hoz. ahol Szűz Mária lakott. 

Szent János Efezusban élt és halt meg. itt írta az evangéliu
mot, ő alapította Kisázsia egyházait. és ő kormányozta őket. Az 
efezusi ökumenikus zsinat 431 . június 23-án értesíti Konstan
tinápolyt püspökének, Nesztóriosznak elítéléséről. Külön kieme-
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Régészet 

li, hogy Efezus szoros kapcsolatban van a teológus Szent Já
nossal és a Szűz Istenanyjával, Máriával. 

A régi Efezus ma hatalmas rommező . Legfontosabb emléke 
számunkra az Ayasoluk-dombon Szent János sírja, Efezus vá
rosának legértékesebb korakeresztény építészeti emléke. Szent 
János sírját halála után azonnal, már 100 körül tisztelték. Elő
ször csak egyszerű emlékhely, a 2 . században falazott sírkamra, 
a 4. században pedig templom emelkedett fölötte. Jusztiniánusz 
császár hatalmas kupolás _bazilikát épített a régi templom he
lyére. Az épület magva a földalatti kripta az apostol sírjával. A 
szentélyt a mohamedánok imaházzá alakították át, végül fóld
rengés végzett vele. Egy részét ma művészi szakértelemmel 
helyreállí tották. 

A pogány Efezus meghódítása Krisztus számára Pál apostol 
háromévi szívós munkájával történt. Az apostol halála után Ti
móteus, majd őutána Szent János szervezte innen az összes 
kisázsiai egyházközségeket, és védte őket a hitet veszélyeztető 
áramlatokkal szemben . 

Szűz Mária tiszteletete is rendkívül kiemelkedő volt Efezus
ban. A közösség mindig különös tisztelettel ragaszkodott Jézus 
anyjához. A 4 . században a város templomát Szűz Mária tiszte
letére szentelték. Ez volt a világ első Mária nevet viselő templo
ma. Rómában csak az 5. században épült Mária templom, a 
Santa Maria Maggiore, Jeruzsálemben pedig 530-ban építették 

. az első Mária templomot. 
Az efezusi Mária templom világhírű lett a 431-es efezusi zsi

nat révén. 431 pünkösdjén a világegyház 290 püspöke gyűlt itt 
össze, hogy megtárgyalják, milyen méltóság illeti meg Szűz Má
riát. Nesztóriosz konstantinápolyi pátriárka szerint Szűz Mária 
csak Jézus emberi természetének anyja, ezért csak "Krisztus
szülőnek" szabad nevezni. A zsinat viszont kimondta, hogy Szűz 
Mária valóságos istenanya, nem az isteni természeté önmagá
ban, hanem a megtestesült Ige anyja, ez magába foglalja az em
beri természet€t is. Mária valóban "theotokosz" - istenszülő, 
istenanya. A hívők felkészülten várták a tanácskozás eredmé
nyét. Amikor az eredményt kihirdették, határtalan volt az öröm . 
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A város fényárba öltözött, a püspököket pedig fáklyás menetben 
kísérték haza. Első ízben csendült fel az imádság: Istenszülő 
Szűz Mária, Istennek szent Anyja, könyörögj érettünk! 

Az efezusi Mária templom ma romokban hever. Az egykori 
zsinati templom romjainál a török kormány meghívására, né
hány nappal a II. Vatikáni zsinat kezdete előtt, pápai küldöttség 
istentiszteletet tartott, hogy ezen a szent helyen Isten áldását 
kérje a kezdődő nagy munkához. 

A mai Mária szentély - a Meryem Ana [= Mária anya] - ere
dete Emmerich Katalin írására vezethető vissza, aki Efezusba 
helyezi Mária sírját. Önmagában is vitatott, hogy ezeknek a ma
gánkinyilatkoztatásoknak milyen hitelt adunk. (Érdekesség 
kedvéért megemlítjük a svéd Szent Brigitta látomását. Jeruzsá
lemben a Jozafát völgyében Mária sírjánál imádkozott, amikor 
megjelent neki a Szűzanya és azt mondta: halálom után ebbe a 
sírba helyeztek, ahonnan az égbe vitettem .. . ) Mindenesetre ér
dekes elolvasni Emmerich Katalin látomását Mária haláláról. 
Ebben megtalálható a Mária elszenderüléséről szóló apokríf irat 
minden eleme, csupán egyetlen változtatás van benne a sír he
lyével kapcsolatban ... Ezért föltehető a kérdés: ismerte-e a lát
nok (vagy Brentano Kelemen) az apokríf írást? 

Emmerich Katalin leírása alapján indult el Julien Gouyet 
francia pap, majd Henry Jung két társával, hogy felkutassa ezt 
a helyet. 1891-ben találtak egy forrást, majd tíz lépésre egy régi 
épület romjait. Úgy érezték, hogy ennek jellegzetességei emlé
keztetnek Emmerich Katalin leírására. Ez a hely Efezustól délre 
a Panaya Kapulu éven ismert vidéken van. (Panaya az , Istena
nya görög kifejezés eltörökösödött formája, Kapule pedig ajtót, 
házat jelent.) A helyet igyekeztek archeológialag is feltárnL Az 
épületmaradványok alapjai az első századból valók, a felépítmé
nyek viszont bizánci eredetűek. Konstantin és Jusztínián korá
ból való érmék kerültek elő . Az új szentélyhez, amely akkor még 
csupán rom volt, hamar elindultak a zarándoklatok. Szerény 
eszközökkel kezdték el a romok szépítését. 1896-ban bronz 
szobrot állítottak a szentély elé. Az 1914-es év gyors véget vetett 
a zarándoklatqknak. A vidék hadi terület lett. Szűz Mária 
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mennybevétele dogmájának kihirdetése alkalmával - 1950. no
vember 1. - zarándoklatot szerveztek Panaya Kapuluba. A kö
vetkező évben pedig megépítették az utat Szeldzsukból a hegyen 
át Panaya Kapuluba. amelyet .. Mária útjának" neveztek el. A 
»Csalogány« hegy .. Mária hegy" »Panaya Kapulu« pedig .. Meryem 
Ana" lett. Azóta több csodás gyógyulás is történt a kápolnánál. 
és újra megindultak a zarándoklatok. 

Ezek után hol van Mária sírja? Egészen biztosan Jeruzsá
lemben. Magának Emmerich Katalinnak a leírásából is világos. 
hogy Mária nem járhatott Efezusban . Olvassuk el Brentano Ke
lemen írását: .Az Istenanya Krisztus mennybemenetele után 
három évig Sionon élt (az utolsó vacsora termének előterében), 
három évig Betániában . majd kilenc évig Efezusban. ahova 
Szent János vitte ... Efezus mellett felépítette az Istenanya há
zát. mielőtt még odavitte. Amikor Mária ott letelepedett. már 
több keresztény család élt azon a környéken ..... Szűz Mária éle
tének utolsó éveit Brentano így írja le Emmerich Katalin elbe
szélése szerint: .Az Istenanya Jézus mennybemenetele után 
még 14 évig és két hónapig élt. 23 nap híján 64 éves volt ... Sze
rinte Szűz Mária az Efezus melletti házban halt meg. a kereszt
út sírbarlangjában temették el és onnan vétetett a mennybe. 

Ha elfogadjuk Szűz Mária életkorának adatait. akkor el
szenderedésének ideje mostani időszámításunk szerint Kr.u. 
44. Ebben az időben kezdte meg missziós tevékenységét Szent 
Pál. Ez így igaz. de majdnem tíz év múlva érkezett csak Efezus
ba ... S csak Szent Pál halála után jött Szent János Efezusba. 
Mária elszenderedése után legkorábban 25-30 év múlva. Így 
még Emmerich Katalin adatai szerint sem járhatott a Szűzanya 
Efezusban. 

Efezusnak viszont - amint láttuk - elég jogcíme van arra. 
hogy ott a Szűzanyát különösképpen is tiszteljék. Évenként kb . 
százezer zarándok keresi fel a Meryem Anát. A kis szentély né
peket és vallásokat összekötő központ. Törökországi útján felke
reste II. János Pál pápa is. 
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Budapest - Biblikus profesz
szorok értekezlete A magyar ka
tolikus biblikus tanárok 1995. okt. 
23-án - Rózsa Huba és Tarjányi 
Béla budapesti professzorok kez
deményezésére - megtartották el
ső szakmai értekezletüket a Szent 
Jeromos Bibliatársulat budapesti 
helyiségeiben. Az értekezleten 
megvitatták a legújabb külföldi 
biblikus irodalom kiemelkedő al
kotásait, és ismertették egymással 
saját kutatási területüket és ered
ményeiket. 

A kitűnő hangulatú, sikeres és 
hasznos összejövetel után elhatá
rozták, hogya továbbiakban 
évente két alkalommal tartanak 
ehhez hasonló szakmai megbe
szélést. 

Izrael - Régészeti újdonságok 
A Tel Dan-ban, az egykori Dán vá
rosában régóta folyó ásatások 
eredményei ma már megtekinthe
tők. Az egykori város falait 7 m 
magasságig felépítették, és meg
csodálhaljuk mind Lais, mind 
Dán város jó állapotban feltárt ka
puját. (Holyland 9/1995) 

Kafarnaumban a híres zsinagóga 
közelében, az 500-as évek köze
pén épült nyolcszögű bazilika 
romjai alatt már 1968-ban sikerült 

feltárni egy Kr.e. 1. században 
épített lakóház maradványait. Az 
ennek falába karcolt görög, szír és 
héber nyelvű feliratok - közöttük 
"Péter" neve - tanúsítják, hogy a 
házat az 1-2. században keresz
tény templomként is használták. 
Ma már a zarándokok is megte
kinthetik "Simon Péter házát" és 
a környező utcák egy részét, ame
lyekben Jézus is járt. (Holyland 
9/1995, felhasználva "Gyürki L.: A 
Biblia földjén" adatait is.) 

A rockzene és a Biblia - "Va
jon ugyanúgy nézel ki majd és 
felismersz-e engem, ha a menny
ben találkozunk?" - hangzik fel 
Eric Clapton, a néhai Cream 
együttes frontemberének "Tears 
in Heaven" (Könnyek a menny
ben) című szomorú, melankóli
kus dalában, amelyet saját családi 
tragédiája ihletett. 1991. április 
20-án Clapton ötéves kisfia, Con
nor játék közben kizuhant New 
York-i lakásuk ablakából, egy to
ronyház 53. emeletéről és azonnal 
szörnye t halt. A híres énekes-gitá
ros édesapát sokkos állapotban 
vitték a kórházba, fél éven keresz
tül szinte senkivel nem beszélt, 
míg önkéntes visszavonulásából 
a fenti dallal lépett ismét nyilvá
nosság elé. Claptont ugyanaz a 
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kérdés foglalkoztatta, mint Szent 
Pál apostolt az 1 Kor 15,12-20 ver
seiben: Vajon viszontláljuk-e hoz
zátartozóinkat a mennyben? "Az 
ajtó mögött - ebben biztos va
gyok - béke honol, és nincsenek 
már könnyek" - énekli dalában 
Clapton. A Szentírást gyakran ol
vasó ember itt a Jel 7,17 és 21,4 
verseire is gondol: " ... az Isten pe
dig letöröl a szemükről minden 
könnyet." 

Az európaszerte ismert "Top 
1000 XL" c. rádióműsomak -
amely az év legnagyobb sláger
számait gyűjti össze - 1994-es lis
tájáról például legalább 40 dal 
merít témájában vagy szövegében 
bibliai helyekről. Alljon itt né
hány példa: Mt 7,7.8 - Bob Oylan, 
Randy Crawford és Gun's n'Ro
ses "Kopogtatva az ég ajtaján" c. 
dalában; Jn 1,14 - Barclay James 
Harvest "Himnusz" -ában; 1 Ján 
3,2 és Róm 8,19 az U2 együttes 
"Még mindig nem találtam meg 
azt, amire vágyom" c. számában; 
Lk 15,20 - Peter Gabriel "Az irga
lom utcája" c. dalában. 

A Biblia és a keresztény hit so
sem volt tabu sem a rock-, sem a 
pop-, de a blues-zenében sem. A 
legkorábbi sztárok szinte kivétel 
nélkül az amerikai szabadegyhá
zak kórusaiból kerültek ki. Buddy 
Holly, Little Richard, Chuck 
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Berry, Elvis Presley vagy Jerry 
Lee Lewis első dalai félreismerhe
tetlenül magukon viselik egyhá
zaik istentiszteleti formáit és 
nyelvezetét. Nem szabad azon
ban szem elől téveszteni, hogy el
sősorban eladható szórakoztató 
zenét akartak alkotni, s nem pe
dig a Szentírás üzenetét "népsze
rűsíteni" vagy "hirdetni". Jelentő
ségük mégsem becsülhető le, mi
vel rajongóik nagy része sokszor 
ezeken a számokon keresztül ta
lálkozik először a Bibliával, és ta
lán éppen azért veszi ezután 
komolyan, és kezdi el forgatni 
maga is, mert "körülrajongott" 
sztárja is olvasta azt valamikor. 
(Bibelreport 3/95) 

Mannheim (Németország) -
"A Biblia kirakatablakai. Plasztikus 
gondolatok." Ezzel a találó, de egy
ben furcsa címmel állította ki ki
lenc diorámáját Gerhardt Oster
tag a mannheimi egyetem eh. Az 
egyik például a "Feketén fehéren" 
címet kapta. Négy rend,ezői szék 
áll egy felnagyított sakktáblán. 
Közülük három fekete színű. A 
fekete székekben fehér kirakati 
bábu ül - fekete ruhába fölöltö
zötten. Valódi arcukat egy-egy fe
kete-fehér színű fotó takarja el, 
mindegyiken más és más ember 
arcképe. További portrék hever
nek lenn a földön is, a bábuk lába 
előtt és között. A fehér színű ren-



dezői szék előtt, - amely üresen 
áll, - egy tükör is fekszik, amely
be senki nem néz bele. "Első lá
tásra semmit sem értettem" -
vallja az egyik egyetemista láto
gató. "Aztán felfedeztem az egyik 
bábu lába előtt egy piros színű 

papíron a Szentírás egyik monda
tát: »Az ember a külsőt nézi, az 
Úr azonban a szívet« (1 Sám 
16,7c). És elgondolkoztam . Meg
értettem, hogy a fehér szék Isten 
nagyszerű tervét szimbolizálja, 
aki átengedi nekünk életünk 
»rendezését«. Azt is felismertem, 
hogy - bár nem szükségszerű, 

nem Isten akarta dolog, - mi 
mégis sokszor álarcot hordunk. " 

A kiállítás másik döbbenetes 
erejű kompozíciója "A tékozló 
fiú" triptichonja. E hármas diorá
mát is a fekete fehér szín uralja. 
Az elsőn a kirakati bábu éppen az 
ingét - régi életét veszi le, hogy 
átadja magát a lüktető, új életnek, 
amelyet vibráló neonfényekkel fe
jez ki a művész. A második kom
pozíció a világ "kínálatat" hang
súlyozza. A hatást tarka, szebb
nél-szebb újságok és reklámok 
özönével éri el alkotója. A bőség 
kínálata az ember tanácstalansá
gára tereli a figyelmet, aki nem 
tudja, mit és mikor válasszon. Az 
újságok között szerényen húzó
dik meg egy bibliai idézet: "Akik 
meghallják Isten Fia szavát, azok 
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élni fognak" an 5,25). A dioráma 
harmadik táblája megterített asz
talt mutat, amely Isten meghívá
sát szimbolizálja mindannyiunk 
számára. Az asztalon kenyér és 
bor, felette neonfényes ingaóra, 
amely figyelmezteti a szemlélőt: 
" .. . minden készen van, jöjjetek a 
mennyegzőre" (Mt 22,4b). 

Helyszűke miatt aligha vállal
kozhatunk a kiállítás teljes bemu
tatására. Ezért inkább a látogatók 
véleményét foglaljuk össze rövi
den. A legszélsőségebb bírálatot 
egy idősebb asszony fogalmazta 
meg, aki szerint e diorámák a 
"vég kezdetét" jelentik. A látoga
tók kilencven százalékának azon
ban tetszik a modern hangvétel, 
és szívesen gondolkoznak tovább 
egy-egy kompozició mondaniva
lóján, amelyhez maga a művész is 
örömest áll rendelkezésre. Az ős
bemutató óta több egyetem és 
egyházközség adott helyet a kiál
lításnak, sőt 1996-ban három hó
napig Erfurtban is látható lesz. 
(Bibelreport 3/95) 

Kancevci (Szlovénia) - Bibli
kus-lelkipásztori találkozó 1995 
szeptemberében a Közép-európai 
Bibliatársulatok Munkaközössége 
Szlovéniában, a festői szépségű 

Kancevci-ben jött össze néhány 
napra. Litvániából, Csehország
ból, Lengyelországból, Magyaro-
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szágról, Szlovákiából, Horvátor
szágból, Belgiumból, Holland iá
ból, Ausztriából, Németországból 
és Svájcból összesen 27 küldött 
találkozott, hogy kölcsönösen 
megosszák egymással a biblikus
lelkipásztori munkában szerzett 
legutóbbi tapasztalataikat. A ta
nácskozás egyben előkészület is 
volt a Katolikus Bibliaszövetség 
5. Világkongresszusára, amelyet 
1996. júliusában Hong Kongban 
tartanak. Eredeti tervek szerint a 
találkozóra Horvátországban ke
rült volna sor. A nyár végén ki
újult harcok miatt azonban a 
helyszínt Szlovéniába kellett át
helyezni. 

A beszámolókból kiderült, 
hogy az egyes országokban a bib
liaapostoli munka különböző 
mértékben és különböző intenzi
tással valósul meg. Szinte minde
nütt nagy az igény tudományos 
alaposságú és a lelkipásztori élet 
igényeit is figyelembe vevő szent
írás-magyarázatokra. Nagy fel
adat hárul a médiákra a Szentírás 
megismertetésében, a Litván Rá
dió például minden nap egy 
szentírási szöveggel és annak ma
gyarázatával kezdi adását. A 
rendszerváltozást átélt országok
ban jól megfigyelhető a helyi ka-
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tolikus könyvkiadók növekvő je
lentősége. (KBF-Info) 

Ljubljana (Szlovénia) - Nem
zetközi szimpózium a Szentírás 
magyarázatáról Az új szlovén 
bibliafordítás 1996. szeptemberé
re tervezett megjelenésével egyi
dőben háromnapos nemzetközi 
tudományos tanácskozást ren
deznek a Szentírás magyarázata 
címmel (1996. szeptember 18-20.). 
A világ számos országából érkező 
szentírástudósok több témát fejte
nek ki előadásaikban. Egyrészt 
beszélnek arról, hogy a Bibliának 
milyen értelmezése valósult meg 
az első fordításokban (Szeptua
ginta, targumok, Vulgáta), majd 
ugyanezen szempont alapján a 
szláv nyelvekre történt fordításo
kat veszik bonckés alá. Végül pe
dig azt vizsgálják meg, milyen 
hatást gyakorolt a Szentírás a 
szlovén kultúrára: a nemzeti iro
dalomra, a képzőmúvészetre és a 
zenére. Ez utóbbi témakört szem
léltetik majd a könyvtárak és a 
Ljubljanai Nemzeti Galéria idő
szaki kiállításai. Számos koncert 
ad helyet a bibliai ihletésú zené
nek, többek között a cseh Petr 
Eben zenedarabjának ősbemuta
tóját is erre az alkalomra tervezik. 
(KBF-Info) 



Kérdezz-Felelek 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 
Kérdéseinkre Dr. Gyürki Ldszl6 professzor vdlaszol 

~ Kérdés: A Szám 22,22-ben (Sz.l.T. fordítása) lsten azért haragudott 
meg Bileámra, mert elindult Bálákhoz. Előtte viszont (Szám 22,20) ma
ga lsten mondta Bileámnak, hogy menjen el. Mivel magyarázható ez? 

Válasz: A 22. vers látszólag ellentétben van a 20. verssel, ahol Isten enge
délyt ad Bileámnak az utazásra. A magyarázat: ez az engedély csak feltételes 
volt. Bileám elmehet Bálákhoz, de csak azt mondhatja, amit majd Isten paran
csol neki . Bileám örömmel ragadja meg az utazás lehetőségét, mert reméli, 
hogy így megkapja Báláktól az ígért jutalmat. A feltételt viszont nem vette fi
gyelembe. Remélte, hogy talán megváltozik a feltétel. 

Isten ismeri az ember gondolatait és szándékát is, látta Bileám kétszínüsé
gét. Ezért adta értésére, hogy nem veheti a dolgot könnyelműen. 

~ Kérdés: Nem egészen világos a MTörv 15, 1-2-ben leírt rendelkezés. A 
"szombatévben" végleg elengedték a kölcsönök visszafizetését, vagy 
csak egy év haladékot adtak? (A szöveg szerint a hitelező "engedje el 
a kölcsönt"; másrészt a "haladék" kifejezés is többször szerepel.) 

Válasz: Minden hetedik év az elengedés éve. Ez nem lehetett ok arra, hogy 
a hitelezők ezzel előre számolva egyáltalán ne adjanak kölcsön. Az egyéni 
szolgálat hetedik éve hozta meg a héber szolgának a szabadságot, sőt gazdájá
nak bőkezűen meg kellett ajándékoznia a fölszabadult rabszolgát. 

Az elengedés azt jelentette, hogya földet nem volt szabad bevetni, más
részt pedig a kölcsönt el kellett engedni. A kommentárok megjegyzik, hogy 
ez a törvény a földművelő társadalom számára készült, ahol minden család
nak megvolt a maga gazdasága. Kölcsönt csak szerencsétlenségnél vagy rend
kívüli esetben vettek fel, s ez inkább jótékonyság volt és nem üzlet. 

Mindez megváltozott, amikor a gazdasági élet bonyolultabb lett, és keres
kedéssei kezdtek foglalkozni. Az üzleti életben felvett kölcsönt nem kellett 
erre a törvényre hivatkozva elengedni. A későbbi gyakorlat szerint a hitelező 
biztosíthatta követelését, ha azt bejelentette a törvényszék előtt az elengedés 
évének megkezdése előtt. [A szombatév tartamára átruházta követelését a tör
vényszékre, utána pedig visszavette és behajtotta. A Szerk.] 
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~ Kérdés: Hogy értendő a Lev 27,29-ben szereplő előírás: akit "átok ter
he alatt felajánlottak", annak meg kell halnia? 

Válasz : Itt arról a személyről van szó, akire a hatalom legfelsőbb birtokló
ja (a fejedelem vagy a király) rendkívüli időben (háboruban vagy más külön
leges alkalommal) kimondta az "átkot", vagyis a "cherem"-et, amely meg
semmisítést és kivégzést is jelentett. 

Erről olvashatunk Józsue könyvében (7,17), a Számok könyvében (21,2) 
és másutt is. Ez állt a rendes bíróság által halálra ítéltre is. A halálra ítélt em
bert vagy a "cherem"-mel sújtottat nem lehetett kiváltani, meg kellett halnia. 

Megjegyzendő, hogy az egyes ember nem gyakorolhatott ilyen "átkot". 
Ugyancsak tilos volt az emberáldozat és a rabszolga megölése is (vö.: MTörv 
12,31; Kiv 21,20). 

Balthazár Zsolt: Ötöáit evangéfium 
A kétfiú (vö. Mt 21 ,28-32) 

Amikor Jézus egyszer arról beszélt, hogy nem elég beszélni a szeretetról, hanem azt tenni is 
kell, a hallgatóságból valaki felháborodottan megszólalt: "Mit akarsz még tól ünk, akik hittel 
hallgatunk téged?" 

Jézus végignézett a sokaságon, és látva, hogyaközbeszólónak adnak igazat, beszélni kezdett: 

. Egy faluban élt egy magányos öregember, akinek két fia vol t. Nehezen látta már el magát, 
de nem akart senkinek sem a terhére lenni, ezért nem költözött egyik fiához sem. A szociális ott
hontól meg valahogy nagyon félt. A fiai meg-meglátogatták, de ahogy beesteledett, mentek visz
sza a városba . 

Közelerlett a tél, ~ az öreg írt az idősebbnek, hogy jöjjön már le hozzá Karácsonyra, töltsék 
együtt az ünnepet. A fia megígérte, de Szenteste csak a távirat jött. hogy így meg úgy. Az öreg 
így még magányosabbnak érezte magát, mint a korábbi Karácsonyokon. Jött a tavasz, a nyár, az 
ŐSZ, és ismét közeledett a Karácsony. Az öregember most a másik fiának írt. Nehezére esett kér
ni, dehát a magány még nehezebbnek tűnt számára. A kisebbik fiú szinte azonnal válaszolt. Meg
írta, hogy nem tud jönni, és azt is, hogy miért nem . De aztán a Karácsony előtti délután, 
sötéterléskor egyszercsak beállított. 

Nos - emelte fel Jézus a hangját -. végülis ti melyik fiúhoz szeretnétek inkább hasonlítani?" 
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Társulatunk életéből 

Társulatunk 1995. szept. 30-án, Szent Jeromos ünnepén tar
totta 1995. évi rendes közgyűlését (immár a Teréz körúti előa
dóteremben). Ezen budapesti tagjainkon kívül több vidéki 
tagtársunk is résztvett. Az összejövetel szentmisével kezdődött, 
majd a hivatalos rész (pénzügyi beszámolók elfogadása) után 
TaTjányi Béla ügyvezető elnök és a központ munkatársai szá
moltak be az elmúlt év munkájáról. 

A budapesti Jeromos esték keretében október ll-én Ipoly 
Ottó biblikus professzor Izrael pusztai vándorlásának bibliai le
írásából emelte ki a legfőbb teológiai mondanivalókat, aktuali
zálva azokat saját mai helyzetün kre és életünkre is. November 
8-án Kocsis Imre egri biblikus professzor a Lukács evangélium 
teológiájának fő vonásait mutatta be (Jézus a Messiás, az Atya 
Fia, az Üdvözítő, a tanítványok Ura). nagy mértékben segítve az 
"ismert" Újszövetség mélyebb megértésé t. December l3-án 
Blanckenstein Miklós érseki helynök , a z OLI igazgatója »A Biblia 
a lelkipásztorkodásban« címmel tartott előadásában áttekintette 
a biblikus pasztoráció egész területét és feladatait , kiemelve a 
felnőttoktatás és a közösségalkotás fontosságát. 

A következő időszak Jeromos estéinek témái (mindig a hónap 
második szerdáján 18 órakor): január l O-én Jelenits István pia
rista házfőnök atya »Néhány Lukács perikópa« címmel tart előa
dást, február 7-én TaTjányi Béla »Az Újszövetség teológiája« 
címmel, március l3-án pedig Nemeshegyi Péter jezsuita atya 
lesz a vendégünk, aki »A Szentírás Japánban« témáról tart előa
dást. 

Társulatunk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zárda
templom hittantermében): felnőtteknek minden hó 3 . hétfőjén 
18 órakor, ifjúsági bibliaóra minden hétfőn 17 órakor. 

A Kalocsa-Kecskeméti Fóegyházmegye déli teruletén öt he
lyen (Baján, Borotán, Csávolyban, Mélykúton és Rémen) műkö
dik összesen 6 bibliacsoport felnőttek résztvételével. A csopor
tok hetente találkoznak. és közösen olvassák ill. beszélik meg a 
Biblia szövegeit. A hangsúlyaBibliát közösen olvasó közössé-
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gek megteremtésén van. A csoportok vezetői egy további közös
séget alkotnak; ebbe olyan tagokat is hívnak, akik a jövőben 
szeretnének bibliacsoportot vezetni. Ez a közösség l-2 havonta 
találkozik, közösen olvassák a Bibliát és megbeszélik a bibliaó
ra-vezetés aktuális problémáit, tapasztalatait. Az immár több 
mint egy éve kezdett munka Binszki József kalocsa-kecskeméti 
koordinátorunk vezetése mellett Arnold Fülöp diákonus fárado
zásai eredményeként folyik, aki a vezetők csoportjának munká
ját is irányítja. 

Társulatunk gyóregyházmegyei csoportja az idén a moson
magyaróvári Piarista kápolnában ünnepelte a Szentírás-vasár
naJX>t. Wolf Pál Péter atya bevezető előadása után a hittanos 
csoJX>rtok vetélkedőjét tartották meg; a 3 első helyezett könyv
jutalomban részesült. A verseny alatt mód volt a "Jézus csodái" 
gyermekrajz-pályázaton résztvett képek megtekintésére. Az ün
nepség szentmisével zárult. 

A mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskolában Biblia 
szakkör alakult, Fittlerné Kiss Anna könyvtáros és Salamon Gé
záné hittanár (tagtársaink) vezetésével. A szakkör alsó tagozata 
az Ószövetséggel, a felső tagozat az Újszövetséggel foglalkozik. 
Emellett a Szentírásról szóló énekeket tanulnak, kiszsolozsmáz
nak, és Karácsonyra gyurmázással, bábozással készültek. 

Társulatunk győri csoportjának októberi összejöveteién Wolf 
Pál Péter atya a szentírásolvasás céljáról és módjáról tartott elő
adást, és beszámolt a Társulat központi eseményeiről (5 éves 
jubileum, közgyűlés), valamint a Mosonmagyaróvárott rendezett 
szentírásvasárnapi ünnepségről. Novemberben a »halál« volt a 
téma, a Biblia alapján (video-vetítéssel), decemberben pedig az 
Advent. 

Az egyházmegye Jeromos-köreinek következő témája (Győrött, 
Mosonmagyaróvárott, Sopronban és Jánossomorján egyaránt) : 
Szükség van-e Mária-tiszteletre az Egyházban? (Mai egyházi 
gyakorlatunk alapjai a Szentírásban, a szentek életében és taní
tásában, ősi hagyományainkban.) 

Csörötneken (szombath. egyházm.) az Örök Ige temploma im
már 10 éve hirdeti a kinyilatkoztatás örömhírét. A templom
szentelés évfordulóját a Szentírás vasárnapján ünnepelték. 
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@ »5zűz Mária a Bibliában« témában rajzpályázatot hirdet a Szent ~ ::: 
ill Jeromos Bibliatársulat Győregyházmegyei Alközpont ja és a Moson- t 
!~ magyaróvári Piarista Általános Iskola és Gimnázium. A pályázat tech- I 
r nikája szabadon választható (festés, ceruzarajz, zsírkréta, pasztell, ==:: 

i:: monotypia, linómetszet, stb.). A képek mérete A2-nél ne legyen na- I 
:; gyobb, az alkotásokat paszpartu-ra (paspartous-ra) kérjük elkészíteni. f 
11 Beadási határidő : 1996. április 15. A beküldött alkotásokat májusban f 
t mutatjuk be. r 
l Három kategóriában 3-3 helyezettet díjazunk. (I. alsós: 6-10 év; II. j:: 
J felsős: 10-14 év; III. középiskolások: 14-18 év.) A pályázók egy hetes i~= 
j} (szaktanár vezette) nyári alkotótábor keretében tovább szépítik a han- 'm 
t ságligeti iskolakápolnát. A pályamunkák hátoldalán kérjük feltűntetn i a t 
t készítő nevét, korcsoport ját, iskoláját és iskotája címét. Az alkotásokat I 
t az alábbi címre kérjük elküldeni: Piarista Alt. Isk. és Gimnnázium , r 
ii 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 4. (Pály i Gábor Sch.P. igazgató atya) i::: 

~L"""" "",:,:<:,:,:,:,:,:,:,:" ::":::":",,,:,,. , ,:":":"::':"" ':":"':''''''''''':'''''''':'''''':''':':'""""':':':'"'''''''''''':':':':''':':':':''''''''''':''''':''',:,:,:,:,:,:;:,:,:,:,:,:,:,:,:,:""""":" " ":,,,,:"""",:",:,:,,:!:i: 
Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páros pén

tekei n du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jó tevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérj ük, a távolból 
is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába (Id. imánkat a köv. oldalon). 

A szentségimádások idópontja és az elmélkedések témája 1996. Húsvé
tig: januá r 12: Lk 2,39- 52; január 26: Lk 10,1-9; február 2: Lk 2,36-38 
(Gyertyaszentel ő); február 16: Lk 3,1--ó; március 1: Lk 3,7-14; (nagyböjti 
i dő); március 15: Lk 3,15-20; március 29: Lk 22,7-18 (Nagyhét e lő tti 
péntek); ápri lis 12: Lk 24,13-27 (Feltámadás!). 

A közös ima erejét Társula tunk éle tében kézzelfoghatóan tapasztalj uk. 
Az alakulás óta eltelt idő alatt óvatos reményeinket messze túlhaladva sok 
segítséget kaptunk, és sok mindent tehettünk a Szentírás-központú keresz
tény élet terjedése, fejlődése érdekében. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társu
latunk Tagjai és jüzetü nk Olvasói részéről levelek , javaslatok, 
krit iká k , kétkezi segítség , ima, tagdij, adomá ny és még sok más 
jormában, igen nagy örömmel tölt el , és ezúton is szeretném 
mindezt a magam és mindannyiunk nevében ismételten szívből 

megköszönni! Tarjá nyi B éla 
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aDolkétségbfleSé~, .. qqlil.remét1yt, 
a,bol árnyék; od~JérlYt. · ." 
ahur·aOlm····S#aOdmdO(h~Yg~'· Ookdáab·' b()réÖnrol·egyt eke"em ' v,·gaszt· aln··'·'" ::'.'.,.: ...... , •.••..••.•....• :., •. , •. » i > . 
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Imacsoportunk kérése tagúírsainkhoz: nwndjuk el ezt az ímáfmíndmJnyian 
. naponta (a Bíblíaközpontban a szentségimádásainkon is elhan~ík): 
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Levél 

Gyűrű Géza: Kiáltás a zsebbibliáért 
Levé[ 

Örömet és bátorítást jelentett számomra, hogy a 
Szent Jeromos Bibliatársulat márc. lS-én kelt, az ado
mányokat megköszönő levelének második oldalán idézte 
azt a cikkemet, amelyet a Keresztény Életben írtam ez
zel a címmel: Biblia kerestetik. A harmadik oldalon 
pedig az egyik hozzászóló cikkét idézték, amely alátá
masztotta kezdeményezésemet, hogy Biblia, mégpedig 
zsebbiblia kerestetik. 

Egy másik hozzászólás is, szintén pozitív, megje
lent cikkemet követően. 

Két olyan hívem is volt, aki nemcsak elismerő sza
vakat, köszönetet mondott írásomért, hanem az egyik a 
retiküljét nyitotta ki, a másik valóban a zsebéből 
vette elő a teljes Bibliát, igen-igen elhasznált álla
potban. De van-e szebb Biblia, mint a »szétolvasott« 
Biblia? Mindkettő protestáns kiadású volt, de életük 
kísérőj e az Isten szava! 

Egyébként azóta olvastam, hogy tizenkétféle protes
táns Bibliát lehet kapni napjainkban! 

Annak ellenére, hogy nagyon szeretem a mi Biblián
kat, mindig a kezem ügyében van: sajnos, az az érzé
sem, mintha a könyvespolcra lenne predestinálva ... 

Cikkem után elég sok paptestvér szóban és levélben 
köszönte meg a gondolatot; több hívő mondta: de jó 
volna, ha nekünk is lenne zsebbibliánk, mégpedig 
egyetlen kötetben! 

Amilyen örvendetes, hogy van Szent Jeromos Társu
lat; van egy kis helyiség, ahol meghúzódhatnak; ami
lyen örvendetes, jó, hogy vannak Szent Jeromos 
füzetek, kommentárok, előadások, Szent Jeromos esték; 
amilyen nagyon szép gesztus, hogya kisebbségben élő 
magyarokhoz küldünk Bibliát (az erdélyi eseményekkor 
igazán sokat eljuttatott a mi egyházközségünk is hoz
zájuk) - ismétlem, ez mind nagyon jó, de legalább 
ilyen fontos lenne, ha lenne zsebbibliánk, kézben, 
zsebben, táskában, íróasztalon, éjjeliszekrényen. Az 
ember beülhetne a templomba a Bibliával! Református 
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testvéreink bibliás szentföldi zarándoklatokat hirdet
nek. A mi Bibliánkat nem lehetne magunkkal vinni! Pe
dig kellene! 

Fogjunk össze, hogy "az írásból türelmet és vigasz
talást merítsünk reményünk megőrzésére" (Róm 15,4). 

Fogjunk össze, hogy egy könnyen kezelhető írásból 
minél többen és minél könnyebben merítsenek türelmet, 
vigasztalást, és minél biztonságosabban tudják meg
őrizni a reményt . 

Ahhoz a Püspöki Karunk engedélyét is meg kellene 
szereznünk, hgy e célra legyen templomi gyűjtés, de 
biztosan eredményes lenne! 

Egyénenként is sokan járulnának hozzá! 
A kisalakú Biblia egyre fontosabb lenne az egyházi 

iskolákban ! De mondjuk meg őszintén, az amúgyis zsú
folt iskolatáskákba a mi Bibliánk nem fér bele. 

Mint a falat kenyér, olyan fontos lenne, hogy kór
házakba eljuttathassuk. Elsőáldozási, bérmálási aján
dékként lehetne szorgalmazni! 

Örvendetes, amit a Szent Jeromos levél első olda
lán olvashatunk, hogy olcsóbb szentíráskiadás ké
szül ... De kezelhető legyen! 

Az összeg előteremtésénél megemlíthetnénk a milá
nói munkások példáját. Amikor Montini bíboros-érsekü
ket pápává választották és a VI. Pál nevet vette fel, 
mega jándékozták egy ötvösművész remekével, tiarával 
(pápai korona, amelyet ő a szegények javára elajándé
kozott). S az ajándékban a Szentatya számára nem a ne
mesfém, nem a drágakövek jelentették az igazi 
ajándékot, hanem az, hogy a munkások böjttel, lemon
dással megtakarított összeget ajánlottak fel. Lemond
tak dohányzásról, alkoholról, kávéról , szórakozásról, 
s ezt az összeget ajánlották fel. 

Talán nem tartanak naívnak, de ötletként megemlíte
ném ezt a megoldást is: "havonta egy böjti nap a Bib
liáért!" - Biztos vagyok abban, hogy a hittanos 
gyerekek is csatlakoznának hozzá! 

A béreai hívekről olvahatj uk: " naponta forgatták 
az írásokat" (Csel 17,11). Fogjunk össze, hogy egy 
könnyen forgatható Biblia kerüljön minden kézbe! 
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ZSEBBIBLIA - KEDVEZMÉNYES 
Á R O N! 

5l Szent JeroTTUJs tJ3ió[iatársufat 6ió[iaforáító munl(acsoportja 
ef/(jszítette a 'l(áiái-féfe 6ió[iaforáítás revízióját 

az ereáeti szövegel( és a '7I&ovu!gáta afapján. 
5lmennyióen meg/(gpjul(a /(jtufásfioz szü/(§éges egyfuí.zi engeáéfyt, 

és siRg.rü[ a nyorru!aRg[tséget is ewteremtenünt 
röviáesen /(j;ufjul(a teljes /(gtoúl(us tJ3ió[iát 

a jefenfeginé[jóva[ Rjse66 méret6en. 
SzeretnénI( fényegesen Rg.ávező66 áron terjeszteni, áe elíftez 

so/(gl( tárrwgatására fenne szü/(§égün/(J 

KÖNYVAJÁNLATUNK: 

* Ó- és ~Jjszvvetségi szentírás (Sz.I.T.) Ára: 1.800,- Ft * A. Hecht, K öz ·· s utunk a Bibliához - a közösségi bibliaolva
sás formái, módszerei (Szt. J. Bt.) Ára: 200,- Ft. 

* W. Radl, Galata levél, STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 9, 
(Szt. J. Bt.) Ára: 230,- Ft 

* B . Mayer, Filippi és Filemon-levél, STTUTTGARTI KIS
KOMMENTÁR ll , (Szt. J . Bt.) Ára: 240,- Ft 

* Otto Knoch, l. és 2. Tesszaloniki levél, STUTTGARTI KIS
KOMMENTÁR 12, (Szt. J . Bt.) Ára: 220,- Ft 

* Pollák-Kaim , Héber-magyar szótár (reprint) , Ára: 1400,- Ft 

* Vágvölgyi Éva, Az aranyvirág - mesék kicsiknek és nagyok
nak (Szt. J. Bt. 1992). Ára: 180,- Ft 

* BIBLIAI OLVASÓKÖNYV .,.A«, .,.& [hallássérült vagy értelmi 
fogyatékos gyermekek számára] Ára: 158,- ill. 198,- Ft 



96Ft 

lsten Szava 

Eves hozzajarulas (postakoltseggel): 400Ft 

Atfordul az ev az ejszakaban, 
Sotetbol indulunk az uj ev uj hajnala fele. 
Szivii.nkben s az egen felragyog a hajnalcsillag, 
Hogy napfenyre vezessen bennii.nket, 
Is ten fenyebe es vilagossagaba. 
» Tegy en gem pecsetnek szivedre, 
Pecsetnek a karodra, homlokodra« -
Mondja az Ur, hogy 
Minden eronkkel es ertelmii.nkkel, 
Teljes szivvel az 6 akaratat keressii.k, 
Vagyainkat hozza igazitsuk. 
Hiszen 6t szere tni nem mas, 
Mint akaratat megtenni, 
Szeretetenek jelet, a keresztet 
Pecsetkent hordozva magunkban, 
Testverkent szeretni a masik embert, 
Mint testii.nkbol es verii.nkbol val6t, 
Mint onmagunkat. 

[Hawa] 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Az Isten igéjét azért nevezik magnak és orvosságnak, mert 
miképpen a mag ki nem kél, ha a földben el nem rejtik és ideje 
nincs a gyökerezéshez, az orvosság és a flastrom nem segít, ha bi
zonyos ideig nálunk nem marad, úgy az Isten igéjét, ha szívedbe 
nem rejted, ha Boldogasszonyt nem követed, aki Isten szavait lel
kében tartotta és megfontolta (Lk 2,19), nem veheted üdvösséges 
hasznát az Isten szavának. Azért, aki az Isten igéjének gyü
mölcsét érezni akarja, mindennap időt válasszon, amelyben Isten 
igéjét és a keresztény vallásnak bizonyos cikkelyeit jól megfontol
ja, az Isten jótéteményeit és az ígért boldogságnak nagy voltát 
meggondolja, bűneinek sokaságát, az örök kárhozatnak súlyát 
szeme elé terjeszti. Mily nagy erények gazdagsága, mily szép vi
gasztalások aratása következik az ilyen elmélkedésból, mellyel a 
lélek megújul és pősödik az isteni szolgálat serénységére, a régi 
embernek és az Adámtól ránkszállott gonosz indulatoknak tisztí
tására. Ezzel gerjed az isteni szeretet, ezzel könnyebbednek a vi
lág nyavalyáinak szenvedései, ezzel édesednek a tökéletes 
cselekedeteknek gyakorlásai, ezzel őrizzük a lélek igazságát, nö
veljük az élet szentségét, ezzel vigasztaljuk szomorúságunkat, 
ébresztget jük reménységünket, erősít jük gyarlóságunkat. Azért 
mikor Isten Ezekielnek és Szent Jánosnak a tudomány könyvét 
adta, nem azt parancsolta, hogy olvassák és tanulják, hanem 
hogy megegyék és lenyel jék (Ez 3,1; Jel lD,9), azaz mint lzaiás 
magyarázza, megfon tolják annak titkait (lz 33,18). 

Pázmány Péter: Az. Jsten igéjének hallgatása 
Prédikáció Bö~ V. vasárnapjára. Forrás: 

Pázmány Péter prédikációi, JI. k., Eger, 1932. 
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Csendes percek 

2 

Csendes percek 

Tamás Jézus szenvedésében saját problémájára ismer: ez a Jé
zus kimondhatatlanul sokat szenvedett, más embereknek talán 
még ennél is több jutott a szenvedésből. Mindez semmivé lesz? 
Feledésbe merül a feltámadással? 

Ez a kérdés mindenkit, aki felteszi, a lelke mélyén érint. Tamás 
felteszi, s ezzel mindazokat is képviseli, akik összeroskadnak a 
szenvedés terhe alatt, amelyet az élet vagy az emberek raktak rá
juk. Kifejezi összetartozását a keresztrefeszített Jézussal, és a Feltá
madotton látni szeretné szenvedésének nyomát. Mert ami ott a 
kereszten történt, azt senki nem teheti meg nem történtté, még Is
ten sem. A Feltámadottat Keresztrefeszítettként akarja látni! Kell, 
hogy Isten megerősítse a számára, hogy van értelme a szenvedés
nek, még ha ő nem is tudja felfogni. Amikor Jézus megjelenik előt
te sebhelyeivel, felkiált: »En Uram, én Istenell1!« Tamás Istent 
ismeri fel Jézusban, aki a szenvedés jeleit viseli. Igy Isten magára 
vette Jézus szenvedését és azzal minden emberi szenvedést. Bár
mennyit kell is az embernek elviselnie, és bármivé i§ teszi őt a 
szenvedés, úgy kerül Isten oltalmazó kezébe, mint az O saját szen
vedése. 

Ez nem tisztázza, miért és honnan van a szenvedés; ez a kérdés 
fennmarad. De a hit alapján elviselhetővé válik, követve Jézust, a 
Keresztrefeszítettet és a Feltámadottat. (Eugen Weiler) 

»Bizony, bizony mondom neked: ha valaki újra nem születik, 
nem lálja meg az Isten országát« an 3,3). 

Születésünkkel gyermekei leszünk a világnak, amelyabún kö
vetkezményeitől szenved. Ebbe a beteg állapotba születünk bele. 
Csak az újjászületéssel leszünk Isten gyermekeivé; megkapjuk a 
gyógyulás és megigazulás isteni életcsíráját. Erről szól a Húsvét 
utáni hét összes imája és éneke. Ezeket csak akkor érljük meg, ha 
szemünk előtt tarljuk, hogy Húsvét egykor az Egyházban a keresz-
telés időpon~a is volt. aoseph Weiger) 
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Pápai Biblikus Bizottság 

Szentírásmagyarázat az Egyházban 

Foly tat juk a sziJveg klJtiését Székely István fordításában . 

II. Hermeneutikai kérdések 

AI Filozófiai hermeneutikák 

Az egzegézis feladatát újra át kell gondolnunk abban az ér
telemben, hogy annak figyelembe kell vennie a korszerű filozó
fiai hermeneuttkát is. Ez hangsúlyozza a szubjektivitás szerepét 
a megismerésben, különösen a történelmi megismerésben. A 
hermeneutikai szemlélet Új lendületet kapott Friedrich Schleier
macher, Wilhelm Dielthy és főleg Martin Heidegger munkássága 
révén. E fllozófusok nyomán, de tőlük függetlenül is különböző 
szerzők elmélyítették a hermeneutika elméletét és annak a 
Szentírásra való alkalmazását. Névszerint kell említenünk kö
zülük Rudolf Bultmannt, Hans Georg Gadamert és Paul Ri
coeur t. Munkásságukró11tt még összefoglalást sem tudunk ad
ni. Meg kell elégednünk azzal, hogy vázolj uk fllozófiájuk néhány 
központi gondolatát, amelyek hatással voltak a bibliamagyará-
zatra. 1 

. 

1/ Modern nézőpontok 
Minthogy az 1. és a 20. század világát kulturális távolság 

választja el egymástól, Bultmann nyomatékkal mutatott rá az 
előzetes megértésre, ami minden megértéshez szükséges. En
nek szellemében dolgozta ki az újszövetségi szövegek egziszten
ciális értelmezési elméletét. Ebben az vezette, hogy a mai ember 
számára hozzáférhetővé tegye azt a valóságot, amelyről a Szent-

1 Az Igének az a hermeneutikája. amelyet Gerhard EbeIIng és Ernst Fuchs 
fejlesztett kl. más Irányból közelft. és más gondolatkörbe tartozik. Ez Inkább 
hermeneutJkus teológia. mint hermeneutJkus filozófia. Mindamellett EbeIIng 
- olyan szerzókkel egyetértésben. mint Bultmann és RIcoeur - hangsúlyozza 
azt a feltételt. hogy Isten Igéje csak akkor éri el teljes értelmét. ha elérkezik 
dmzettjelhez. 
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írás beszél. Azzal, hogy Heideggerre hivatkozik, kimondja, hogy 
egy bibliai szöveg egzegézise egyáltalán nem lehetséges bizo
nyos, a megértést lehetővé tevő feltevések nélkül. Az előzetes 
megértés azon az élő kapcsolaton alapul, amely az értelmező és 
azon dolog között áll fenn, amelyről a szöveg beszél. Az előzetes 
megértésnek azonban mélyülnie és bővülnie, sőt változnia és 
helyesbednie is kell annak a révén, amiről a szöveg beszél. Az 
értelmező csak így szabadulhat meg a szubjektívizmustól. 

A kérdés, amely felmerül, nem más, mint a helyes fogalmak 
megtaIálása, amelyekkel a Szentíráshoz közelednünk kell, hogy 
azt a mai ember meg tudja érteni. Bultmann véleménye szerint 
a választ Heidegger egzisztenciális elemzése adja meg: Heideg
ger egzisztenciális alapelvei egyetemes jelentősségűek, s a leg
megfelelőbb struktúrákat és fogalmakat kínálják az emberi 
egzisztencia megértéséhez, amint az az Újszövetség üzenetében 
megnyilatkozik. 

Gadamer ugyancsak a történelmi távolságot hangsúlyozza 
a szöveg és annak értelmezője között. Ismét előveszi a hermene
utikai kör elméletét, s azt továbbfejleszti. Azok az előfeltételezé
sek és előzetes megértések, amelyek megértésünk velejárói, a 
gondolkodásunkat meghatározó hagyományból erednek. Ez pe
dig mindazoknak a történelmi és kulturális adottságoknak ösz
szességéből áll, amelyek életünk világát, megértésünk látó
határát képezik. Az értelmezőnek párbeszédet kell kezdenie az
zal a valósággal, amelyről a szöveg beszél. A megértés azt jelen
ti, hogy a két látásmód, a szöveg és az olvasó látásmódja 
egybeolvad (»látóhatár-egybeolvadás«). Ez csak akkor lehetsé
ges, ha valamilyen megfelelés, vagyis alapvető rokonság áll fenn 
az értelmező és a tárgya között. A hermeneutika dialektikus el
járás: egy szöveg megértése mindig az önmegértés bővülése is. 

Ricoeur hermeneutikai gondolkodásából elsősorban azt em
lítjük, hogy milyen nagy súlyt helyez a távolságtartás módszeré
re. Ez nélkülözhetetlen feltétele a szöveg helyes megértésének. 
Az első távolságot a szöveg és szerzője között fedezhet jük fel. Hi
szen a szöveg rögtön megfogalmazása után bizonyos önállósá
got nyer a szerzőj ével szemben; elkezdi független jelentésként 

4 



Dokumentum 

való pályafutását. Egy másik távolság az, amely a szöveget min
denkori olvasóitól elválasztja; az olvasóknak tiszteletben kell 
tartaniuk a szöveg világának másféleségét. Így az értelmezéshez 
szükség van az irodalmi és történelmi elemzés módszereire. De 
egy szöveg értelmét csak akkor sikerül teljesen felfogni, ha azt 
az olvasó k ténylegesen át is élik. Ők, saját helyzetükből kiindul
va, a szövegből adódó független jelentés nyomán új jelentéseket 
bonthatnak ki. A Szentírás ismeretének nem szabad teljesen a 
nyelvhez kötődnie. Sokkal inkább addig a valóságig kell eljut
nia, amelyről a szöveg beszél. A Biblia vallási nyelve szimboli
kus nyelv, amelyen ~l-el kell gondolkodni«, olyan nyelv, 
amelynek értelmi gazdagsága kimeríthetetlen. Nyelv, amely 
transzcendens valóságot fejez ki, erre hívja fel a figyelmet, s 
egyúttal felébreszti az ember érzékét saját létének mélységei 
iránt. 

2/ Amit a hermeneutika nyújt az egzegézis számára 
Hogyan kell megítélnünk a szövegértelmezésnek ezeket a 

korszerű elméleteit? A Biblia Isten szava az egymást követő 
összes korok számára. Ezért nem zárkózhatunk el egyetlen 
olyan hermeneutikai elmélettől sem, amely lehetővé teszi, hogy 
a történeti és irodalmi kritika módszereit beillesszük egy továb-

. bi értelmezési formába. Az a feladat, hogy áthidaljuk a bibliai 
szövegek szerzőinek és első címzettjeinek kora, valamint a mi 
időnk közti távolságot, s így helyesen aktual1záljuk a szövegek 
üzenetét, hogy az táplálhassa a mai keresztények hitéletét. Min
den szövegmagyarázatot ki kell egészítenie egy a szó modern ér
telmében vett ~hermeneu tikának«. 

A hermeneutikának, vagyis a ma világához szóló magyará
zatnak szükségességét maga a Biblia és a bibliamagyarázat tör
ténete igazolja. Az Ó- és Újszövetség írásai hosszú folyamat 
termékei, melynek során űjraértelmezték a hívő közösségek éle
tét megalapozó eseményeket. Az egyházi hagyomány szerint az 
egyházatyák, a Szentírás első magyarázói csak akkor tartották 
teljesnek egzegézis üket, ha feltárták a szöveg értelmét saját ko
ruk keresztényei számára, azok helyzetére alkalmazva. Csak 
akkor vagyunk hűségesek a bibliai szövegek szándékához, ha 
megfogalmazásaikon keresztül igyekszünk annak a hitnek a va-
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lóságához eljutni. amely bennük megszólal. és megpróbáljuk 
ezt összekötni a mai kor hittapasztalatával. 

A modern hermeneutika egészséges válasz a történelmi po
zitívizmusra és arra a kísértésre. hogy a Biblia kutatása során 
az objektívitás olyan kritériumait alkalmazzuk. amelyek a ter
mészettudományokra érvényesek. Egyrészt a Bibliában előfor
duló események magyarázott történések. Másrészt az említett 
események elbeszéléseinek egzegézise szükségképpen magába 
foglalja az egzegéta szubjektívitását. A Szentírás szövegének he
lyes megértéséhez csak az ju that el, aki élő kapcsolatban áll az
zal. amiről a szöveg beszél. A kérdés. amely minden magyarázó 
számára felvetődik. így hangzik: Milyen hermeneutikai elmélet 
teszi azt lehetóvé. hogy megragadjuk a valóságnak azt a mélysé
gét. amelyről a Szentírás beszél, és hogy ezt a mai ember szá
mára világosan és mélyértelmúen kifejezzük? 

. A gyakorlatban természetesen el kell ismernünk. hogy bizo
nyos hermeneutikai elméletek nem alkalmasak a Szentírás ér
telmezésére. Így például Bultmann egzisztenciális értelmezése 
egy különleges lliozófia korlátai közé szorítja a Biblia üzenetét. 
Ezenkívül- az említett hermeneutika elófeltevései miatt - a Bib
lia vallási üzenetét nagyrészt megfosztja objektív valóságától, 
mert túlságosan »mítosztalanítja~. Hajlik arra is. hogy a Szent
írás szövegeit antropológiai felfogásmódnak rendelje alá. Így a 
lliozófia - a megértés eszköze helyett - a magyarázat szabályává 
válik. Minden szentírásmagyarázat központi tárgya Jézus Krisz
tus személye és a történelmünkben megtörtént üdvösségi ese
mények. Így a Szentírás hiteles magyarázatának elsősorban az 
ezekben az eseményekben adott értelmet kell elfogadnÚl. ami 
kiváló módon Jézus Krisztus személyében ragyog fel. 

Ez az értelem jelenik meg a szövegekben. A szubjektívizmus 
elkerülésére a helyes aktualizálásnak a szöveg vizsgálatán kell 
alapulnia. és a magyarázat feltevéseit ismételten ellenőrizni kell 
magának a szövegnek a segítségével. 

Bár a bibliai hermeneutika az irodalmi és történelmi szöve
gek általános hermeneutikája körébe tartozik. ugyanakkor en
nek mégis különleges esetét képezi. Különleges jellegzetességei 
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sajátos tárgyából erednek. Az üdvtörténet eseményei és azok
nak Jézus Krisztus személyében való beteljesedése adnak értel
met az emberiség egész történelmének. Az új történeti magya
rázatok sem tehetnek mást. mint hogy felfedik vagy kifejtik en
nek az értelemnek a teljességét. A szóban forgó események bib
liai elbeszélését az értelem önmagában nem képes egészen 
felfogni. Magyarázatukhoz különleges feltételek szükségesek. pl. 
az egyházi közösségben megélt hit és a Szentlélek vezetése. A 
Lélekben való élet növekedése fokozza az olvasókban azoknak a 
valóságoknak a megértését. amelyekről a Biblia szövege beszél. 

B / A sugalmazott Írás értelme 

A filozófiai hermeneutikák által szolgáltatott legújabb ered
mények és az irodalomkutatás újabb fejleményei lehetővé te
szik. hogy a bibliai egzegézis pontosabban lássa feladatát. 
amelynek összetett volta egyre világosabbá válik. A régebbi eg
zegézis. amely természetesen még nem igazodhatott a modern 
tudományos igényekhez. a Szentírás minden szövegéhez külön
böző értelmi síkokat rendelt hozzá. Leginkább elterjedt a szó 
szerinti és a lelki értelem megkülönböztetése. A középkori egze
gézis a lelki értelmen belül három eltérő szempontot különböz
tetett meg: a kinyilatkoztatott igazság. a tényleges élet és a 
végső beteljesedés vonatkozását. Erről írta híres párversét a do
monkosrendi Dániai Ágoston (13. sz.): »Littera gesta docet. quid 
credas allegoria. moralis quid agas. quid speras anagogia.«l A 
történeti-kritikai egzegézis - válaszu l az Írás sokféle értelmének 
elméletére - többé-kevésbé nyíltan az egyetlen értelem tételét 
képviselte. amely szerint egy adott szövegnek nem lehet egy
szerre több jelentése. A történeti-kritikai egzegézis egész fárado
zása azt célozza. hogy valamely bibliai szöveg egyetlen igazi 
értelmét határozza meg keletkezésének körülményei között. 

Ez a tétel azonban ma - tekintettel a nyelvtudományokra és 
a filozófiai herm eneu tikákra. amelyek elismerik az írott szöve-

»A szó szerinti értelem az eseményeket tanUJa; amit hinned kell. az allegória; 
hogy mit tégy. az erkölcsi értelem; s amit remélj. az anagógla.« A ford. 
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gek többértelműségét - többé már nem tartható. A kérdés nem 
egyszerű , és nem azonos módon merül fel minden szövegfajtá
nál: a történeti elbeszéléseknél, a példázatoknál, a jövendölé
seknél , a törvényeknél , a közmondások, az imák, a himnuszok 
esetében stb. Mégis említhetünk néhány alapelvet, anélkül, 
hogy teljes áttekintést adnánk a különféle felfogásokról. 

1/ A szó szerinti értelem (sensus litteralis) 
Nem csak megengedett, hanem feltétlenül szükséges meg

határozni a szövegek pontos értelmét, azt, ahogyan azokat szer
zőik értették. Ezt nevezzük szó szerinti értelemnek (sensus 
litteralis). Ennek alapvető jelentősségére már Aquinói Szent -
Tamás rámutatott (STh. I, q.l, a.lO, ad l). 

A szó szerinti értelmet nem szabad ~literalista« l értelem
ként felfogni , miként a fundamentalisták szokták. Így például ,t 
szó szerin ti értelem megtsmeréséhez nem elég egy szöveget szó
ról-szóra lefordítani. Fontos, hogy a fordítás során figyelembe 
vegyük a szöveg korának irodalmi szokásait. Ha egy szöveg kép
letes, akkor a szó szerinti értelme nem az, ami az egyes szavak 
értelméből adódik (pl. ~sípőtök legyen felövezve«, Lk 12,35), ha
nem az, amire a hasonlatot alkalmazták (~legyetek mindig ké
szek«). Ha elbeszélésről van szó, akkor a szó szerinti értelem 
nem jelenti feltétlenül azt is, hogy az elmondott dolgok valóban 
megtörtén tek. Lehet ugyanis, hogy az elbeszélés nem a történeti 
elbeszélések műfajába tartozik, hanem az elbeszélő képzelet al
kotása. 

A Szentírás szó szerinti értelme az, amit a sugalmazott em
beri szerzők közvetlenül kifejeztek. Mivel ez sugalmazásból 
származik, ez egyúttal az Isten, a tulajdonképpeni szerző, az 
auctor principaUs által szándékolt értelem is. Ezt az értelmet 
a szöveg pontos elemzésévellehet meghatározni; ennek során a 
szöveget irodalmi és történeti összefüggésében kell tekintetbe 
venni. Az egzegézis fő feladata ennek az elemzésnek gondos el
végzése, kimerítve az irodalmi és történelmi kutatás összes le
hetőségeit, hogy így a lehető legpontosabban ragadja meg a 
bibliai szövegek szó szerinti értelmét (v.ö. Divino a.Iflante Spi-

1 Betű szerinti . A ford. 
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rit u. EB 550). Ebből a célból különösen fontos az ókoriirodal
mi műfajok kutatása (u.o. 560). 

VaJon egy szövegnek csak egyetlen szó szerinti értelme 
van? Altalában igen ; de ez nem feltétlenül érvényes, két okból. 
Egyrészt lehetséges, hogy valamely emberi szerző egyidejűleg a 
valóság különböző síkjain mozog. Ez gyakori eset a líra terüle
tén. A bibliai sugalmazás nem zárja ki az emberi 'nyelvnek és 
szellemnek ezt a lehetőségét; ennek sok példáját láthatjuk a ne
gyedik evangéliumban. Másrészt ha egy emberi kifejezésnek lát
szólag csak egy jelentése van, abban az esetben is könnyen 
előfordulhat, hogy az isteni sugalmazás ezt a kifejezést úgy irá
nyítja, hogy az többjelen tés űvé válik. Ez az helyzet pl. Kaifás
nak a Jn II ,50-ben leírt kijelentésével. A főpap szavai egyszerre 
fejeznek ki szégyenteljes politikai számítást és isteni kinyilat
koztatást. E két nézőpont mindegyike szó szerinti értelem, mert 
az összefüggésből adódik mindkettő . Bár itt szélsőséges esetről 
van szó, mégis fontos példa. Megóv attól, hogy túlságosan szűk
re szabjuk a sugalmazott szövegek szó szerinti értelmét. 

Sok szövegnél különösen figyelnünk kell azok dinamikus 
jellegére. Például a királyzsoltárok értelmét nem szűkíthet jük 
le egyedül a létrejöttük hátterét képező történeti viszonyokra. 
Amikor a zsoltáros a királyról beszél, akkor egyszerre gondol a 
királyságot megtestesítő valóságos személyre és ennek az intéz
ménynek Isten elgondolása szerinti eszményképére; így a szöveg 
sokkal messzebbre mutat a történelemben valóságosan megje
lenő királyság intézményénél. A történeti-kritikai egzegézis túl 
gyakran hajlott arra, hogy a szövegek értelmét a pontos törté
nelmi eseményekkel hozza kapcsolatba és szorosan azokhoz 
kösse. Ehelyett sokkal inkább arra kell törekednie, hogy a szö
vegben kifejezett gondolat irányát kövesse. Ez az irány olyan di
namikát jelent, amely nem az értelem rögzítésére ösztönzi az 
egzegétát, inkább arra serkenti, hogy figyeljen az értelem többé
kevésbbé előrelátható továbbfejlődésére. 

A moder!} hermeneutika egyik irányzata kiemeli, hogy az 
emberi szó, mihelyt le van írva, új értelmet nyer. Egy leírt szö
veg új helyzetekben más megv1lágításba kerülhet, és így az ér-
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telme új jelentésekkel bővül. Az írott szövegeknek ez a képessé
ge különösen vonatKozik a Biblia szövegeire, amelyeket Isten 
szavának ismerünk el. Az a tény, hogy a hívő közösség e szöve
geket megőrizni törekedett, azt a meggyőződést tükrözi, hogy 
azok a jövőbeli nemzedékeknek is fényt és életet fognak jelente
ni. A szó szerinti értelem eleve nyitott olyan későbbi fejlődés irá
nyában, amelyet az új helyzetben való újra-olvasás (»relecture«, 
átértelmezés) indít el. 

Ez nem jelenti azt, hogy egy biblai szövegnek - szubjektív 
értelmezés révén - bármilyen tetszőleges értelmet adhatunk. El
lenkezőleg: mint nem hitelest el kell utasítanunk minden olyan 
értelmezést, amely ellenkezik azzal az értelemmel, amit az em
beri szerzők leírt szövegükben kifejeztek. Ha megengednénk az 
egymással össze nem férő értelmeket, ezzel gyökerében ásnánk 
alá és szubjektív önkénynek tennénk ki a Biblia üzenetét. Mert 
ez az üzenet olyan szó, amit Isten a történelemben mondott ki. 

2/ A lelki értelem (sensus spiritualis) 
A szövegek »össze nem férő« voltát azonban nem szabad túl 

szűken értenünk, ami eleve kizárná a magasabb szintű megva
lósulás minden lehetőségét. A húsvéti történés, Jézus halála és 
feltámadása egészen új történeti helyzetet teremtett, amely a ré
gi szövegeket új megvilágításba helyezte, és az értelem új válto
zatához vezet. Igy főként egyes olyan szövegrészeket, amelyeket 
a korábbi helyzetben túlzó kifejezéseknek kellett tekinteni (pl. a 
jövendölést, amelyben Isten Dávid utódjának azt ígéri, hogy 
trónját»örökre«megszilárdítja: 2 Sám 7,12-13; l Krón 17,11-
14), ezután már szó szerint kell vennünk, mert »Krisztus feltá
madt a halálból. és többé nem hal meg~ (Róm 6,9). Azok az 
egzegéták, akiknek a szó szerinti értelemről túlságosan szűk 
»történeti~ fogalmuk van, azt fogják gondolni, hogy itt összefér
hetetlen változatról van szó. Akik viszont nyitottak a szövegek 
dinamikus jellege iránt, mindebben mélyenrejlő folyamatossá
got, ugyanakkor egy magasabb szintre való átlépést ismernek 
fel : Krisztus örökké uralkodik, de nem Dávid földi trónján (ld. 
még Zsolt 2,7-8; 110,1.4). 

10 



Dokumentum 

Ilyen esetekben beszélünk »lelki értelemről«. Ezt a keresz
tény hit látószögéből általában olyan értelemként határozhatjuk 
meg. amelyet akkor fejeznek ki a szentírási szövegek. ha azokat 
a Szentlélek hatása alatt. Krisztus húsvé ti misztériumának s a 
belőle következő új életnek az összefüggésében olvas~uk. Ilyen 
összefüggés valóban létezik. Ebben az Ujszövetség az Irások be
teljesülését ismeri fel. Ezért természetes . hogy az Írásokat en
nek az új összefüggésnek. a Lélekben való életnek a fényében 
olvassuk. 

Ebből a meghatározásból kiindulva több hasznos tisztázó 
megállapítást tehetünk a lelki és a szó szerinti értelemre vonat
kozólag: 

A két értelem - szemben az általánosan elterjedt vélemény
nyel - nem tér el szükségképpen egymástól. Ha egy szentírási 
szöveg közvetlenül Krisztus húsvéti titkára vagy az abból követ
kező új életre vonatkozik. akkor a szó szerinti értelme egyben 
lelki értelem is. Az Újszövetségben általában ez a helyzet. A ke
resztény egzegézis lelki érteleről többnyire az Ószövetséggel 
kapcsolatban beszél. Már az Ószövetségben is van néhány szö
veg. amelynek szó szerinti értelme vallási. lelki értelem. Ezek
ben az esetekben a keresztény hit olyan értelmet ismer fel. 
amely elővételezi az új . Krisztus által hozott életet. 

Ha azonban a kettő között különbség van. akkor a lelki ér
telmet nem ' szabad a szó szerinti értelem től elvonatkoztatva 
meghatározni. Mindig az utóbbi a nélkülözhetetlen alap. Külön
ben nem beszélhetnénk az Írás »beteljesedéséről«. Hogy erről 
szó lehessen. lényeges a folytonos és homogén kapcsolat. De je
len kell lenn le az átlépésnek ls a valóság magasabb szintjére. 

A lelki értelmet nem szabad összetéveszteni a szubjektív ér
telmezéssel. amely az emberi képzelet vagy az értelem spekulá
clójának az eredménye. A lelki értelem abból a kapcsolatb ól 
ered. amely a szöveg és a tőle nem idegen valóságok. nevezete
sen a húsvéti esemény között fennáll. hiszen ez az esemény a 
maga kimeríthetetlen gazdagságával Isten történelemformáló 
erejének csúcspontja Izrael életében az egész emberlségjavára. 
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A közösségi vagy egyéni lelki olvasás során csak akkor is
merjük fel a hiteles lelki értelmet, ha ebbe a nézőpontba helyez
kedünk. Mert csak így kerül kapcsolatba egymással a három 
valóság-szint: a bibliai szöveg, a húsvéti titok és a Lélekben való 
élet jelenlegi állapota. 

Minthogy a régebbi egzegézis alapvetó meggyőződése volt, 
hogy Krisztus misztériuma az összes Irás magyarázatának kul
csát képezi, fontosnak tartották lelki értelem felkutatását a bib
liai szövegek legapróbb részleteiben is, így például a rituális 
törvények minden előírásában. Ehhez vagy a rabbinikus mód
szereket használták, vagy a hellénisztikus allegorizálás ihletett 
ösztönzését. Az ilyen értelmezéseknek a modern egzegézis nem 
tulajdonít mának szóló valódi értéket, bármilyen lelkipásztori 
haszonnal jártak is azok a múltban (ld. Divino a.f1lante Spiri
tu. EB 553). 

A lelki értelem egyik lehetséges vonatkozása a tipológiai ér
!elem. Erről rendszerint ~t mondják, hogy ezt nem maga az 
Irás hordozza, hanem az Irásban szereplő valóságok: pl. Adám 
Krisztust jelképezi (ld. Róm 5,14), a vÍZözön a keresztséget (l 
Pét 3,20-21) stb. Az igazság azonban az, hogy a tipológiai össze
függés általában azon a módon alapul , ahogyan a Szentírás a 
régi valóságot leírja (Ábel hangja: Ter 4,10; Zsid 11,4; 12,24), s 
nem egyszerűen ezen a valóságon magán. ilyenkor tehát valójá
ban a Szentírás által létrehozott értelemről van szó. 

3/ A »sensus plenior« 
A sensus pleniori viszonylag új fogalom , és sok vitára ad 

alkalmat. Meghatározása szerint egy szöveg mélyebb értelme, 
amelyet Isten ki akart mondani, de amit az emberi szerző nem 
fejezett ki világosan. ilyennel találkozunk, ha egy bibliai szöve
get a Bibliában olyan más szövegek fényében vizsgálunk, ame
lyek az előbbire építenek, vagy ha egy szöveget a kinyilatkoz
tatás belső fejlődéséhez való viszonyában vesszük szemügyre. 

Így egyrészt arról a figyelemről van szó, amelyet valamely 
bibliai szerző egy általa ismert korábbi szentírási szövegnek 

1 Teljesebb értelem . A ford. 
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az Iz 7. l 4-ben található jövendöléssel. Az evangéliumi szöveg az 
almah-nak, aki méhében fogan, sensus plenior-t ad, amikor a 
Szeptuaginta fordítását követi: »A szűz Cparthenos) gyermeket 
fogan.« Ugyanígy az Újszövetségben az Atyaistenre, a Fiúra és a 
Szentlélekre vonatkozó kijelentések esetében is az egyházatyák 
és a zsinatok Szentháromsággal kapcsolatos tanítása mondja ki 
a sensus plenior-értelmet. Hasonló módon a Trentói Zsinatnak 
az áteredő bűnre vonatkozó meghatározását is űgy foghatjuk 
fel. mint ami sensus plenior-ként értelmezi Szent Pálnak a 
Róm 5. 12-21-ben adott tanítását Ádám bűnének az emberiség
re való hatásatról. Ahol azonban nincs ilyen mérce egy későbbi, 
konkrét bibliai szöveg vagy hiteles tanító hagyomány révén, ott 
egy űgynevezett sensus plenior-hoz való folyamodás szubjektfv 
magyarázatokat takarhat, amelyek minden alapot nélkülöznek. 

Mindent egybevetve a sensus plenior-t úgy tekinthetjük, 
mint a lelki értelem más elnevezését minden olyan esetben, 
amikor a lelki értelem eltér a bibliai szöveg szó szerinti értelmé
tól. Azon alapul. hogy a Szentlélek, a Biblia fó szerzóje az embe
ri szerzót úgy tudja vezetni kifejezéseinek megválasztásában, 
hogy azok olyan igazságot fejeznek ki, ami magában a szerzó
ben nem tudatosult egész mélységében. Ez az igazság teljeseb
ben csak később válik nyilvánvalóvá, egyrészt a történelemben 
késóbb megjelenó isteni tettek révén, amelyek jobban megmu
tatják a szövegek jelentőségét. másrészt annak folytán, hogy a 
szövegeket beveszik a Szentírás kánonjába. így új összefüggés 
jön létre. és ez láthatóvá tesz olyan értelmezési lehetóségeket, 
amelyeket az eredeti összefüggés homályban hagyott. 

[Folytaljuk] 
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Székely János 

AZ ÜDVÖSSÉG ÚTJA 

Licenciátusi értekezés, Róma, 1995. Részlet. 
Az irodalmi hivatkozások elhagyásával. 
Angolból fordftotta Székely István. 

Számos szerző hangsúlyozza - helyesen -, hogy Lukács sokat beszél az 
üdvösségről. A szinoptikusok közül egyedül ő használja a szótéria (üdvösség) 
és a Szótér (Üdvözítő) szavakat (Lk 1,47.69.71.77; 2,11; 19,9; Csel 4,12; 
13,23 stb.).l Szerinte a kereszténység »az üdvösség igéje« (Csel 13,26), és az 
üdvtörténet »az üdvösség útja«. Mégis, jóformán senki nem kísérelte még 
meg, hogy összekapcsolja Lukács megváltástanát a lukácsi »úti beszámoló
val« (Lk 9,51-19,28). 

W. Grundmann helyesen állapítja meg, hogy Lukács Jézust útja során 
vendégként mutatja be, aki házakba tér be, s ahová belép, üdvösség köszönt a 
házra (Lk 10,6; 19,9). Ez a bemutatás hasonló ahhoz, ahogyan az Oszövetség 
fejezi ki Istennek a népénél tett látogatásait (pl. Kiv 3,16), de irodalmi rokon
ságban lehet azokkal a görög történetekkel is, amelyek szerint istenek tesznek 
látogatást emberi alakban. Lukács még meg is említi ezeket az elképzeléseket 
(Csel 14,11-13), s ezekre \!ltalhat az emmauszi történet is. Lukács azáltal, 
hogy evangéliumában Jézust gyakran üdvösséget hozó vendégként mutatja be 
(5,27-32; 7,36-50; 14,1-14; s vegyük még hozzá az ünnepi lakomáról szóló 
példabeszédeket), egész elbeszélésének is üdvösséget nyújtó jellegét állítja 
elénk. Konkrétabban a Mária és Márta-jelenet, valamint a Zakeus-történet 
(hozzávéve a 9,51-56 szakaszt is) az úti elbeszélés kezdete és vége által az 
egész utat lsten földi látogatásaként mutatja be: »Isten meglátogatta népét« 
(Lk 7,16; v.ö. 1,78; 19,44). 

Véleményünk szerint az üdvösség gondolata jelen van az úti beszárnoló
ban egy másik, irikább erkölcsi értelemben is. Az »út« elterjedt jelképe az er
kölcsi magatartásnak (lásd pl. MTörv 30,16). Amint ismeretes, Lukács az 
Apostolok cselekedeteiben előszeretettel használja az »út« szót a keresztény 
élet megnevezésére (9,2; 16,16 stb.)? A kereszténység az életnek egy új útja, 

1 A magyar forditásban (SzIT) üdvösség, megváltás, szabaditás, megmentés 
stb. A ford. 

2 A magyar forditás néha más sz6t használ. pl. . tanitás«. A ford. 
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új életmód, amely üdvösséget ad. Nem volna-e tehát helyénvaló Jézusnak Je
ruzsálembe és mennybemenetele felé vezető nagy »útját« úgy tekinteni, mint 
ennek az új, üdvösségre vezető útnak az ünnepi megnyitását? 

A törvénytudónak, aki megkérdezte, mit tegyen, hogy elnyerje az örök 
életet, Jézus azt válaszolta: »Menj, és tégy te is hasonlóképpen« (Lk 10, 37). 
Járj a parancsok szerint (vö. Lk 1,6), azzal a határtalan együttérzéssel, melyet 
Jézus tanúsított az emberek iránt. Járj irgalmas szívvel életed útján (vö. Lk 
33-34), hogy képes légy észrevenni és segíteni a szenvedőket és a szegénye
ket. És »ha meghívnak valahová, menj el és foglald el az utolsó helyet« (Lk 
14,10), hadd legyen életed az alázatosság útja. S ha testvéreid egyike elvész, 
»addig menj utána«, amíg meg nem találod (Lk 15,4). Sőt, az elveszettnek 
»elébe kell futnunk s a nyakába kell borulnunk« (Lk 15,20), amint Jézus 
»azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet« (Lk 19,10). S ha 
valaki ezt meg tudja tenni, vajon nem örül-e teljes szívéből? (Lk 15,5-7; ezt a 
részt valószínűleg Lukács tette hozzá a példázathoz.) Vajon nem »boldogan 
foly tat ja-e útját« (Csel 8,39)? Isten, »aki az elmúlt időkben megengedte, hogy 
minden nép a saját útját járja« (Csel 14,16), most új utat mutat nekik, »a béke 
útját« (Lk 1,79) - Fia útjának példájával. »Menj békével, a hited megmentett« 
(Lk 7,50; 8,48), mondja Jézus. 

Az üdvösség története nem csupán különböző korszakok egymásutánját 
jelenti, amelyekben Isten működött. Kifejezi azt is, hogy az üdvösség törté
neti úton érkezik az emberiséghez, eseményeken keresztül, emberek által, 

. akik megtérnek; Istennek egy új népe által, amely újfajta történelmet kezd el 
írni. Lukács kétkötetes műve többek közt egy új társadalom álma, amelyben 
megvalósul az üdvösség az emberiség számára. Amíg a zsidó szerzők inkább 
apokaliptikus eseményként próbálták felfogni az üdvösséget (pl. Mk 1,15; 
13), Lukács a maga hellénista műveltségével az üdvösséget egyúttal történeti 
fejlődés eredményének is tekinti. Gyakran tesz át eszkatologikus mondásokat 
erkölcsi és történeti síkra (pl. Lk 3,10-14; 9,23; 21,20-24). A Krisztus által 
ajándékozott új élet útja nem egyszerűen feltétele a jövendő üdvösségnek, ha
nem maga üdvösség. 

Lukács egy olyan társadalomról álmodik, ahol nem lesznek többé szegé
nyek (v.ö. Csel 4,34). Különös szigorral ítéli el a kapzsiságot és a gazdagsá
got (ld. Lk 16,14-15; Csel 5,1-11 stb.). Gyakran buzdít alamizsnálkodásra (Lk 
11,41; 12,33; 16,9 stb.), és példákat állít elénk a nagylelkűségre : ilyen a kafar
naumi százados (Lk 7,5), Barnabás (Csel 4,36-37), Tabita (Csel 9,39), Korné
liusz (Csel 10,4.31), Pál és közösségei (Csel 11,29-30; 24,17). Lukács olyan 
társadalomról álmodik, amelyben nem lesznek többé kivetettek. Ahol a bete-
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gek, a szegények, a megvetettek nem megbú
jó és elhanyagolt személyek, hanem meghív
ják őket a közös lakomára (ld. Lk 14,13.21; 
15,1-2). Lukács álmodik egy olyan közösség
ről, ahol van megbocsátás. Ahol a bűnöst 
testvérnek tekintik (Lk 15,32: »ez a te testvé
red«), aki néha jobban szeret (Lk 7,47) és he
lyesebben imádkozik (Lk 18,9-14), mint az 
»igazak«. Mert az üdvösség a bűnök megbo
csátásának szükségessége is (Lk 24,47). 

Sokan állították, hogy Lukácsnál Jézus 
halálának nincs megváltó jellege. Nála való
ban nem olvashatjuk ezt a mondatot: »Az 
Emberfia [ ... ] azért jött [ ... ] hogy életét adja 
váltságul sokakért« (Mk 10,45). De két alkalommal is beszél a kereszt üdvö 
zítő hatásáról (Lk 22,19-20; Csel 20,28). Igaz, hogy Lukács kissé másra he
lyezi a hangsúlyt, mint Pál (engesztelő áldozat, ld. Róm 3,25). Úgy látszik, 
Lukácsnál nem annyira az »értünk« van előtérben, mint a »velünk«, azaz 
Krisztus szolidaritása. Jézus kimondja, mennyire vágyik közösséget teremteni 
tanítványaival: »Vágyva vágy tam rá, hogy ezt a húsvéti bárányt elköltsem ve
letek« (22,15; Lukács kiegészítése!), mint ahogy szívesen étkezett a kirekesz
tettekkel is (Lk 5,29: a »velük« szót Lukács teszi hozzá a Mk 2,15-höz; vö. 
Lk 15,1-2; 19,5; 23,43). 

Jézus az isteni Vendég, aki az emberekkel akart lenni, és elhozni nekik 
bocsánatát és üdvösségét. A megváltás nem annyira Isten kiengesztelése, va
gyis haragjának megenyhítése, hogy ne ítéljen el bennünket; sokkal inkább az 
emberek megváltoztatása: hogy képesek legyünk kiszabadítani magunkat a 
gazdagság kötelékeiből, hogy tudjunk ajándékozni, hogy megtanuljunk meg
bocsátani, és nyissuk meg szívünket a megvetettek felé. Ez az új út aZ üdvös
ség, az élet útja, amely megújftja a föld színét; út, amely a mennyben 
végződik. Jézus a ' Vezető, az Arkhégosz tész zóész (az élet Útikalauza, Vezé
re, Csel 3,15; 5,31), aki ezt »az élő utat« saját teste által nyitotta meg (Zsid 
2,10; 10,20) úgy, hogy közöttünk járt haláláig és feltámadásáig. Az út folyta
tódik. Az Apostolok cselekedeteinek könyve nyitva marad azzal a mondattal, 
hogy Pál bátran hirdeti Isten országát (28,31). Az út tovább haladt Teofilhoz, 
és elérkezett hozzánk is. Ha felismerjük, hogy hirdetőiben maga az Úr láto
gatja Földünket, velünk halad az úton, akkor az üdvösség betér otthonainkba. 
Akkor az út bennünk is folytatódik. 
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Xeravits Géza 

Himnusz a Teremtőhöz Kumránból 

Amikor a kumráni szövegek többségét írásba foglalták, az Ószövet
ség könyvei nek egy része még nem kapta meg ma is ismert módon rögzí
tett kánoni formáját. Ez a zsidó hagyomány szeri"t a Kr.u. 90 körül tartott 
»javnei zsinaton« történt meg, amihez hasonló utalást vehetünk ki a ká
non normatíwá válásának kérdésében Josephus Flavius ugyanezen idó
ben megírt Kata Apiónos [Apión ellen] című művéból. A kumráni közösség 
vallásos életében még a Szentírással párhuzamosan élnek, hagyományo
zódnak és születnek azon művek is, amelyek késóbb apokrifként kiszorul
nak a kánoni könyvek gyűjteményéból. A közösség keretei között mind
azonáltal hasonló tekintéllyel bírnak, mint késóbb szentként elfogadott tár
saik. Ez a szerep és ez az értékelés legjobban a 11 . kumráni barlang 
nagy zsoltártekercsén (110PS8) mutatkozik meg, ahol a késóbbi kánoni 
zsoltároskönyv darabjai egymás mellett sorakoznak »apokrif« kompozici
ókkal. Ezek számos vonatkozásban párhuzamosak a Biblia zsoltáraival, 
olykor azonban eltéró fejlódés, esetleg összegzó szándék nyilvánul meg 
bennük. 

Jelen cikkünkben egy ilyen apokrif költeményt szeretnénk bemutatni, 
amely a kánoni Zsoltároskönyv egyik alapvetó témájával, a világ teremté

. sével foglalkozik (110ps8 Creat) . Elóször közöljük a himnusz fordítását, 
majd néhány értelmezó megjegyzést fűzünk hozzá: 

1. Nagy és szent JHWH, - a legszentebb minden nemzedék számára. 
2. Fenség jár előtte, - mögötte nagy vizek zúgása. 
3. Kegyelem és hűség veszi körül arcát, 

- hűség, igazságosság és igazság szilárdítja trónját. 
4. Elválasztva a fényt a sötétségtől, 

- megszilárdílotta a hajnalt bensőséges tudásával. 
5. Mikor látták angyalai mind, örvendeztek, 

- mert nyi lvánvalóvá lettek, amiket nem ismertek. 
6. A hegyeket terméssel koronázza 

, - jó ételt ad minden élőnek . 
7. AIdatt, ki a földet készítette az ő erejével, 

- megszilárdítva a vi lágot bölcsességével. 
8 . Értelmével kifeszítette az egeket, - és elküldte [szelét ] t[ árházai ]ból. 
9. [Villámokat] készített [a zivata]r[nak,] 

- s felhő[ket] hozott fe l [a föld] szélei t ről. ] 
(Fordításunk James A. Sanders: The Psa/ms Serol! of Oumran Cave II, 

Oxford, 1965, 89-91 .0. alapján készült.) 
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A himnusz a tekercs 26. kolumnáján található, a hasáb alján. Utolsó 
sorai sérültek, helyreállításuk a bennfoglalt szentírási idézet alapján lehet
séges. A hasáb még legalább két sort biztosan tartalmazott, amelyen -
nem kizárható - lehetett e múhöz tartozó szövegrész, mindazonáltal a 
himnusz jelen formájában is egészként értelmezhető. 

Maga a mú késői keletkezésú, amint kiadója, J. A. Sanders megálla
pította. Ritmusa felettébb szabálytalan, nyelvezete erőltetett . A felhasznált 
képanyagban és szókincse tekintetében mindenesetre teljes mértékben 
biblikus, párhuzamai elsősorban a Jer 10,12-13; 51 ,15-16 és Zsolt 135,7-
ben találhatók, ezen felül némi fogalmi rOkonság ra lelhetünk a kumráni 
Magasztalások (1 QH) egyes darabjaiban. Sanders úgy véli , hogy e him
nusz összekötő láncszem a Zsolt 135 és Jeremiás szövege között, ezt 
azonban nem indokolja meggyőzően. 

Megjegyzések: 
1.v.: A mú Jahve magasztalásával indul, felsorolva lsten néhány ál

landó jelzőjét: gad6/, qad6s, qad6s if'd6sím Ez utóbbi idióma (szó sze
rint: »szentek Szentje«) a felsőfok erőteljes ~ifejezésére szolgái, hasonló 
olyan kifejezésekhez, mint a sírllassírím, Enekek éneke, »a legszebb 
ének« (En 1,1), vagy a tannaiták [zsidó tanítók] kora óta Jahvéra alkalm a
zott melek l1amnflakím, a »a legnagyobb király.«- Jelen fogalom mögöt
tes tartalmaként az olyan leírásokra gondolhatunk, ahol Jahve mint a 
mennyei seregek - szentek - vezetője jelenik meg (pl. Zsolt 89,6-8). Hogy 
a fordításban csak a puszta tetragramm (négy [szent] ~etú) szerepel, azt 
Indokolja, hogy a tekercs írója valahányszor a szent NEVhez ért, a kvad
rátírásr61az 6kánaánibetúírásra váltott. E jelenség nem ritka a kumráni 
szövegekben, szerepe a Név szentségének kiemelése. 

2.v.: A teofánia fascinosum et tremendum [vonzó és félelmetes] vol
tának leírása (vö. Zsolt 18,8-16) ez a vers; a második sztikhosz [félvers] 
párhuzamos a Jer 10, 13a-val, és több, teremtéssel foglalkozó zsoltárral 
(legközelebb áll a Zsolt 93,3-4-hez). Szellemi háttere a harcos teremtés 
egészen ősi, közel-keleti eszméje, amelynek igen szép példáit találjuk az 
ugariti Baal-ciklus-ban, valamint a mezopotámiai Enuma elis eposzban. 
Ezt a gondolatot Izrael is átvette, és demitizálva Jahvéra alkalmazta. Ez 
az elképzelés a teremtést a tengernek mint ős-principium nak a legyőzése 
után, illetve ezzel összhangban beszéli el. Hogy e gondolat élő volt Izrael
ben, azt számtalan zsoltár a tanúsítja (pl. Zsolt 74,12-17; 89,10-12; 93; 
96-99). Itt azonban már csak a szóhasználat utal az eszmei háttérre, sőt 
az 1 QH 2,16 tanúsága szerint a kifejezést egyszerúen így is értették: »ez 
valami félelmetes dolog« - »a megtévesztés emberei tomboltak ellenem , 
miként hatalmas víztömeg tombolása« (Komoróczy Géza fordítása). 

3.v.: A kegyelem (Ileszed), húség (eme!), igazságosság (mispa!) és 
igazság (cedeq) megint csak Jahve epiteton ornansaiUelzőij . Különös je-
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lentőségük, hogy legszemélyesebben fejezik ki lsten viszonyát az ő népé
hez. (Óz 2,21-22) . Jahve bemutatása így itt a lehető legszemélyesebb és 
legintimebb, bizonyos mértékig eltér a megelőző verstől, ami, - meggyő
ződésem, - feljogosít arra, hogyapanau (»arca,,) kifejezést így, eredeti 
értelmében fordítsuk. Ugyanígy, e személyesség ábrázolásában a Zsolt 
89,14-15 odáig megy, hogy kifejezettten antropomorf fogalom kincset al
kalmaz: kar, kéz, jobbkéz (Z'r6a,jad,jamín), mely párhuzam szintén legiti
málja itt az arca fordítást. A szilárd trón már a győzelem és az uralom 
fogalmi alátámasztása, mint a Zsolt 89,15; 97,2-ben is. A diadalmas Jah
ve megkezdheti a teremtés munkáját. 

4.v.: A teofánia után az isteni cselekvés leírása kezdődik, egyértelmű 
kapcsolódással a Hexaémeron [hatnapos teremtéstörténet] hagyományá
hoz: a teremtés kezdete a mindenség időbe-helyezése. A himnikus stílust 
erősíti a pank'!,Diumokhasználata, amely szerkesztésmód legjobb példáját 
az ugyancsak a teremtéssel foglalkozó Zsolt 104 mutatja. A vers kulcski
fejezése a ll' da 'at I/öbá Ez szerepel a kum ráni Közösség Szabá/yzatában 
is (1 as 10,24), szó szerinti jelentése: »szívének tudásában" . A főbb holt
tengeri tekercsek szövegeinek számos - különböző nyelvű - kiadása e 
szó szerinti fordítást hozza, annak ellenére, hogy a kifejezés teljes értel
mét csak az /oiomatikusfordítás adhatja meg. Ehhez szeretnénk néhány 
támpontot adni. A szívet (léb, lebab) a héber nyelvben és gondolkodásban 
nem elsősorban mint az élet fennmaradásának legfontosabb szervát te
kintették, nem is csak úgy, mint az érzések fészkét és kiindulópont ját. A 
szív számukra sokkal inkább »az ember tudatos, énelmes és szabad sze-

. mélyiségének forrása ... volt (vö. Bib. Teol. Szótár 1214. has.). Az ember 
szívében rejtőztek azok a tervek, amelyek a legfontosabbak voltak számá
ra, amint ezt pl. az 1 Kir 8,17-ben olvassuk: Atyámnak, Dávidnak szándé
kában voH(»a szívén volt ", im lebatJ" nogy názat épít Janve, Izrael Istene 
nevének. .. (vö. a magyar »szívén viselni" kifejezést). A fent említett 1 as 
1 0,24 ezt a kifejezést ugyanígy használja: »Ajkamról kiirtom az üressége
ket, szívem tudásából (=legbensőmbőQ az álnokságot..." (Komoróczy G. 
fordítása). A szöveg tehát az ember legsajátabb énjéből származó csele
kedetet ír le. Következésképp, a mi zsoltárunk úgy mutatja be a teremtést, 
mint lsten személyének legbensőbb lényéből fakadó, hozzá szorosan 
kapcsolódó cselekedetet, olyan tettet, ami csak lsten személyének hori
zontján értelmezhető, és aminek horizontján válik csak értelmezhetövé 
számunkra lsten személye. Isten önkinyilatkoztatásának, epifániájánakaz 
Ószövetség szintjén megragadható legmélyebb távlatainak kifejezódésé-
vel állunk szemben. . 

5.v.: Ezen háttér megvilágításában érthető az angyalok hangos öröm
uüongása (vaj/rarfnú), és pontosan ezen összefüggés miatt feltételezem, 
hogy - szemben Sanders olvasatával - e vers a megelőzöhöz, és nem a 
követőhöz kapcsolódik. Egyben úgy is értelmezhetjük, mint a himnusz el-
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ső részének lezárását. Eddig a teremtés bemutatása egy teofánia kereté
ben történt, mint a mindenséget létrehozó Istennek egészen személyes 
cselekedete, a következőkben pedig egy dicsőítést olvashatunk, amely a 
földmúves életforma hagyományaiból eredeztethető, és amelynek elemei 
a már meglévő szövegekből származnak (Jeremiás, Zsoltárok). A két rész 
közötti kapcsolat alapja: a már meglévő idő-keret után a tér is benépesít
tetik. 

6.v.: Most megszólal az egyedi ember is, bemutatva, mit jelent a te
remtés az ő életében: elsősorban rendezett Iétkörülményeket. Ezen vers 
és a következők az átlag izraeli földmúves legősibb, alapvető tapasz
talatait fogalmazzák meg: a bő termést, amely koronaként ring a hegyen, 
és ennek következményeként az elgendő és jó, tehát mennyiségileg és 
minőségileg is megfelelő (tób) élelmet. A hegycsúcsokon (l1arím) ringó ter
més m~r a Zsolt 72,16 szerint is a bőség és az Istentől adott stabilitás jel
képe. Eppúgy, amint a teremtett világ stabilitása is Istentől nyeri megala
pozottságát. 

7-9.v.: Ez a rész, amint fentebb említettük, átvétel a Szentírás már 
meglévő elemeiből (Jer 10,12-13; 51 ,15-16; Zsolt 135,7). Figyelemre mél
tó, hogy a Jer 10,13a (=51 ,16a) itt hiányzik, beépül viszont himnuszunk 
2b sztikhoszába. A forrásokban található tagolás megváltoztatásával a 
himnusz szerzője felfokozza múvének irodalmi kifejező-erejét. A versek 
általa kialakított sorrendje a következő szerkezetet adja a hat sztikhosz
nak: 

7a - A 7b - B 8a - C 8b - A' 9a-B' 9b-C' 

A kapcsolódási pontok - mint a Hexaémeron szerkezetének eseté
ben - az egyes teremtés-eredmények: a föld (erec - A) és a szél (rúal1-
AJ, amely a föld felett száguld; a világ (lebe/. a lakott világ [oikouinenéJ
B) és a zivatar (malar- B1 , amely megöntözve a talajt lehetővé teszi a 
termést, a létfenntartást; végül pedig az egek (samajlin- C), amelyek rá
borulnak a földi szférára és elválasztják a mennyeitől, és a felhők (rfsi1m 
- C'), amelyek éppúgy tartoznak a mennyei világhoz (a teofániák kíséröi, 
lsten trónja, vö. Zsolt 89,7), mint a földihez, -lévén az eső hullásához, így 
a mindennapi létfenntartáshoz elengedhetetlenek. 

A teremtett világnak ez a hétköznapi életformában megnyilvánuló 
harmóniája az, amely ámlJlatba ejti a zsoltárost, amiért a jeremiási leírást 
hálaadássá változtatja. "Aldott!« (bárúk), kiált fel az ember, mert lsten te
remtő cselekedetével életteret adott neki, s ezt úgy rendezte be, hogy 
megfelelhessen feladatának: képes legyen eltartani mindazt, ami betölti 
( 'okellób fkoll1aj- 6b) . Az egyszerú földmúves, a mindennapi ember há
lája ez, azé, aki tudja, honnan jön segítsége, és aki tudja, hogy ezért mivel 
tartozik Teremtőjének . 
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trő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A HÚSVÉTI EVANGÉLIUM - I. AZ ÜRES SÍR 

A) Alapgondolat 

12. óra 

A hitvallásformulákban a feltámadásban való hit sokféle tanúságté
telét megismertük, de magát a feltámadás eseményét elbeszéló, az azt 
magyarázó történetet az evangéliumokban találju k meg. A Húsvéti 
~vangélium, ugyanúgy mint a Szenvedéstörténet, mind a négy evan
géliumban megtalálható. Természetesen a húsvéti evangéliumokat 
sem lehet a mai értelemben vett helyszíni beszámolóként tekinteni. 
Szimbólumokkal teli történetek, amelyek tanúságot tesznek egy ismert 
eseményről, azt szemléltetik és értelmezik. Bennünket, hívőket, meg
hívnak a húsvéti hír elfogadására és a Feltámadottal való személyes ta
lálkozásra. 
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C) Bevezetés 

l. A Húvéti evangélium kialakulását így ábrázolhatjuk: 

Húsvéti esemény , 
Húsvéti hit , 

Húsvéti igehirdetés , 
Húsvéti evangélium 

A húsvétról szóló történetek, éppúgy mint a hitvallásformulák, arról 
a bizonyosságról tesznek tanúságot, hogy a keresztre feszített Jézus 
valóban feltámadt. 

Vannak teológusok, aki azt vallják, hogy a húsvéti igehirdetésben a 
rövid hitvallásformulák tartoznak a legrégebbi hagyományréteghez, és 
a húsvéti evangéliumok csak valamivel későbbi hagyományréteghez 
tartoznak (ld . E. Charpentier, Führer durch das Neue Testament, 43-
57.0.): 

a tanítványok 
régebbi hirdetik ősigehirdetés, hitvallás- és 

tanúsítják igehirdetés-formulák 
ünneplik dalok, himnuszok 

hagyományréteg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mondják 

fiatalabb védelmezik 
(csak jóval 70 után) 

a hitüket 

a húsvéti történeteket 

/ '\.. 
az üres a megjelenések 

történeteit 
csoportoknak 

sír történetét 
egyes személyeknek 

2. Az Üres sír története mind a négy evangéliumban szorosan bele 
van ágyazva az azt megelőző Sírbahelyezés történetébe: Mk 15,42-47; 
Mt 27,57-61; Lk 23,SO-56; Jn 19,38-42, amely előkészíti a Húsvéti evan-
géliumot. . 
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3. Feladatlapok: a) feladatlap 

- Márk 16,1-8 Máté 28,1-10 Lukács 24,1-12 János 20,1-10 

Időpont 

Indfték 

Az asszo-
nyok száma 

Asfr meg-
találása 

Az angyalok 
száma és 
helye 

Ahfr 

Az asszonyok 
reagálása 

A tanftványok 
reagálása 
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h) feladatlap (kitöltve) 

Mk 

~ 

alWt. 

lteag,álá6-
a fWVte 

Mt 

lteag,áli J. 
a fWVte 

Lk 

Bibliaiskola 

fI.I.úJt. é6. 14-
IUJ.Ó. uag,áfá, 
4a a t.én.tpte 

fűt fáIi fűt CUIIJIJld 

uag,álá6-
a fWVte 

lteag,álá6 a 
fWVte 

alWt. 

4. Az Üres sír, mind a négy evangélium szövegében megthlálható 
történetének összehasonlítása során egyértelmúen kiderül számunkra, 
hogy a feltámadás eseménye, a Feltámadottal való első találkozás tör
ténete ugyanúgy a legősibb hagyomány magját képezte, mint a Szen
vedéstörténet. A fő motívumok összehasonlításával, egy egymással 
teljesen megegyező alapformát kapunk mind a négy evangéliumban. 
Márpedig ha az evangéliumok egymástól eltérő keletkezési helyét és 
idejét figyelembe vesszük, ez az egyezés csakis akkor lehetséges, ha ez 
a történet a legősipb hagyományréteghez tartozott. Az is emellett szól, 
hogy a feltámadás első tanúi az evangéliumok szerint asszonyok, tehát 
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olyan személyek akik nyilvánosság előtt nem tanúskodhattak, akiknek 
a szava nem számított. Ha a hagyomány mégis ilyen »hitelrontó« ta
núkat őrzött meg, akkor csakis azért vállalta ezt a hátrányt, mert ra
gaszkodott az igazsághoz. (Egyébként a későbbi századok írásai 
szívesen el is feledkeznek róluk és meg sem említik őket, ld. apostoli 
atyák írásai.) 

D) Óravázlat 

Feladat 

1. Énektanulás: Föltámadt! Alleluja! c. ének 
(Sillye Jenő; Énekelj az Úrnak c. dalgyűjte
mény). 

2. A Húsvéti evangélium kialakulása ld. Be
vezetés 1. 2. 

3. Az Üres sír történetének összehasonlítása a 
négy evangéliumban (Mk 16,1-8; Mt 28,1-10 
[együtt az előző 27,57-66 és az utána követke
ző 28,1l-15-tel]; Lk 24,1-12; Jn 20,1-10) a fel
adatlapok segítségéve l. 

a) A résztvevők kitöltik a feladatlapot ld. Be
vezetés 2. 

o) Márk elbeszélését közösen (a munkalapok 
kitöltése előtt a vezető figyelmeztesse a részt
vevőket, hogy a motívumokat egymás alá, füg
gőleges oszlopban, mindig az adott evangélista 
neve alá írják.) 

Időpont: szombat elmúlta, kora reggel, a nap 
éppen fölkelt, a hét első napján - Inditék: hogy 
megkenjék Jézust - Az asszonyok: Mária Mag
dolna, Mária, Jakab anyja, Szalóme - A sír 
megtalálása: a köVet már elhengerítve találták, 
bementek - Az angyalok száma és helye: egy 
fehér ruhás ifjú ült jobb felől a sírban - A hír: 
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Módszer 

szöveg és dal-
Iam, 124. o. 

a vezető előa-
dása, táblai áb-
rázolás, egyéni 
jegyzetelés 
szövegösszeha-
sonlítás, a sok-
szorosított 
munkalapok ki-
töltése 

a) feladatlap: 
Márk kitöltése 
közösen, a ve-
zető irányításá-
val 

Eszközök, 
időtartam 

kotta 5 
perc 

tábla, kré-
ta, jegyzet-
füzet, ce-
ruza, 10 p. 
sokszoro-
sított fel-
adatlapok, 
jegyzetfü-
zet, ceruza 

10 perc 



12. óra 

föltámadt, nincs itt - Az asszonyok reagálása: futás
nak erednek, ijedtség, rémület, hallgatnak - A tanft
ványok reagálása: -

~) Mátét, Lukácsot, Jánost kiscsoportban 
A kiscsoportban végzett munkát a résztvevők a 

vezető irányításával összesíti k és kiemelik az azo
nosságokat. 

Azonosságok: Az asszonyok, akik között egészen 
biztosan ott volt Mária Magdolna. - A hét első nap
ján fedezik fel az üres sírt. - A sírt lezáró kő nincs a 
helyén. - A tény se az asszonyokban, se a tanítvá
nyokban nem támaszt húsvéti hitet, hanem ijedtsé
get, zavarodottságott, tanácstalanságot eredményez 
bennük. Tehát a holttest felkeresése, negatív választ 
kap (»Mit keresitek az élőt a holtak közt?« Lk 24,5). 

Az Élőről szóló hír képezi a történet csúcspontját. 
A hír »kinyilatkoztatás«, lsten műve, amelyet nem 

emberi elgondolás hozott létre és nem is az üres sír 
felfedezéséból származik: angyal hirdeti ki, illetve 
Jánosnál maga a Feltámadt Jézus. 

b) Feladatlap, ld. Bevezetés 2. 

Első lépésben az előző feladatlap alapján ezen a 
feladatlapon a résztvevők a vezető irányításával sor
ra veszik, hogy a motívumok milyen sorrendben kö
vetik egymást az egyes evangéliumokban. 

Második lépésben a vezető irányításával megkere
sik a nagyobb egységeket. 

Végezetül a vezető a kapott eredményt összeveti a 
kiindulásul szolgáló Charpentier elmélettel, ld. Be
vezetés,4. 

4. A húsvéti eseményhez kapcsolódó hálaadó ima, 
ének 

Gelley Anna, Vigvölgyi Éva 6ravezet6k 
T arjinyi Béla szakmai vezető 
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Magyarország - Budapest Az 
1946 óta működő Keresztények és 
Zsidók Nemzetközi Tanácsa (IC
CJ) az elmúlt év nyarán Budapes
ten tartotta konferenciáját 200 
résztvevővel. Ezen nyilatkozatot 
adtak ki, amely szerint szükséges
nek lálják egy »ÁbraJuímos Fórum« 
megalakítását a keresztények, zsi
dók és muzulmánok párbeszédé
nek és együttműködésének elő
mozdítására. (fCCI News) 

Afrika - Szentírásmagyarázók 
kongresszusa Jövő év júliusában 
találkoznak legközelebb az afrikai 
kontinens szentírástudósai a 
»Katolikus Szentírásmagyarázók 

. Össz-Afrikai Egyesületé«-nek 
szervezésében. A kétévente meg
rendezésre kerülő, sorrendben 8. 
kongresszus témája: »Az egyház 
mint család - bibliai távlatok«. Az 
afrikai biblikusok ez alkalommal 
is a szentírástudomány időszerű 
kérdéseivel foglalkoznak, figye
lembe véve sajátos, afrikai körül
ményeiket. Ennek megfelelően 

olyan kérdések megtárgyalása ke
rül sorra, mint avendégbarátság, 
Jákob és Ézsau családi konfliktu
sa, a názáreti Szent Család példá
ja, a házasság, és egyáltalán: a nő 
és a férfi kapcsolata a Szent
írásban, ezenkívül a monogámia 

és poligámia kérdése, a gyerme
kek és szülők viszonya, az egyház 
és család a Korintusiaknak írt első 
levélben, a család, tnint Isten ter
ve stb. A Katolikus Szentíráma
gyarázók Össz-Afrikai Egyesüle
tének jelenleg 57 afrikai egzegéta 
a tagja. Az egyesületet 1978-ban 
Zaire érseke, Laurent Monsen
gwo hívta életre. (Bibelinfo) 

Oroszország - Szentpétervár 
1995. novemberében első ízben 
rendeztek tudományos konferen
ciát Szentpétervárott »A Biblia 
mint irodalmi és történelmi doku
mentum« címmel, hazai és külföl
di előadókkal. A tudományos 
eszmecserén kívül fontos cél volt 
az országban nemrég megindult 
iskolai vallásoktatás ügyének se
gítése; állandó bizottságot is léte
sítettek, hogy így résztvegye nek a 
vallásoktatás oroszországi formá
inak kialakításában. (fCC] News) 

Észtország - Katolikus Biblia
társulat alapítását tervezik Nincs 
még egy ország Európában, ahol 
a keresztények annyira kisebb
ségben lennének, mint Észtor
szágban. A másfélmilliós lakos
ságból mindössze százezre n vall
ják magukat kereszténynek, és 
ebből is csak ötezer fő katolikus. 
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Pedig az iszlám vallás követőinek 
száma is csak néhány ezerre tehe
tő. A katolikus hívek nagy része 
három plébánián Tallinnban, Tar
tuban és Pamuban él. Jelenleg 
hárman készülnek a papi hivatás 
betöltésére. 

A katolikus közösség egyik szí
ve-lelke a szentírástudós Velo Sa-
10 professzor, aki korábban a 
torontói egyetemen tanított, de a 
rendszerváltozást követően visz
sza tért szülőhazájába. Az Osztrák 
Katolikus Bibliatársulat segítségé
vel most helyi bibliatársulat létre
hozását tervezi. Mellette a Szent
írás modem észt nyelvre történő 
átültetésén is munkálkodik. Ebből 
eddig a Zsoltárok kön ve és a va
sárnapi szentmisén felolvasott 
szentírási részek fordítása készült 
el. Hat évvel ezelőtt a hetvenezer 
főt számláló evangélikus egyház 
készített ugyan egy új észt fordí
tást, mégis sokan várják az új ka
tolikus fordítás elkészültét, mert 
az 1990-ben kiad ott Szentírásnak 
evangélikus részről is elismerten 
több nyelvi hibája van. (Bibelinfo) 

Amerikai Egyesült Államok -
Hallgasd a Bibliát öt napon ke
resztül! Európai fül számára kissé 
szokatlan módon ünnepelt a pro
testáns Amerikai Bibliatársulat 
(ABS). Nemrég' készültek el u
gyanis egy új angol fordítással. 
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»Közérthető mai nyelven akartuk 
kiadni a Bibliát« - nyilatkozta 
Barclay M. J\ewmann, a fordítók 
vezetője, - »amely éppoly érthető, 
mint annak idején volt, amikor 
megírták.« (A munkában mintegy 
százan vettek részt, tíz évig tar
tott.) 

A könyv születését megünnep
lendő - mintegy 350 közreműkö
dő segítségével - öt nap alatt 
nyilvánosan felolvasták az új for
dítású Bibliát a Társulat Broad
way-i épülete előtt New York
ban. Az arra járók közül sokan 
megálltak és érdekIődve figyelték 
a nem mindennapi előadást. A 
Biblia kiadását közvélemény-ku
tatás előzte meg, amelyből kide
rült, hogy a Bibliát olvasó embe
rek sokkal kiegyensúlyozottab
bak, mint azok, akik nem veszik 
azt a kezükbe. Az iS"' érdekes, 
hogy a megkérdezetteknek leg
alább 72 százaléka igényelte egy 
mai, köznapi nyelven készült 
szentírásfordítás megjelenését. A 
fordítók remélik, sikerült eleget 
tenniük ennek a kívánságnak. 
(Bibe1report) 

Kanada - Ha már az amerikai 
kontinensen járunk, említsük meg 
azt is, hogy az elmúlt évben a ka
nadai buszmegállók és metróállo
mások neonfényes, nagyfelületű 
rekIámjai hosszú ideig Bibliát áb-



rázoló képekkel voltak tele. A 
protestáns Kanadai Bibliatársulat 
(CBS) megalalkulásának kétszáz
éves évfordulója alkalmából rek
lámkampányba kezdett azzal a 
céllal, hogy lehetőleg minél több 
emberben keltse fel a Szentírás 
iránti érdeklődést. A közel 500 
metróállomáson, 122 helyközi au
tóbusz-megállóban és a nagyobb 
városok közlekedési eszközein el
helyezett reklámokon olyan mon
datok voltak olvashatók a Biblia 
fotója felett, mint »Olvastál-e 
mostanában egy jó könyvet?« 
vagy »A Biblia a bestseller-lista 
élén már több mint százezer he
te! « stb. 

A reklám az emberek többségé
ben pozitiv visszhangra talált. 
»Korábban sohasem keresték fel 
annyian Társulatunkat« -, nyilat
kozta egy munkatárs - »mint a 
kampány idején. Az egyik utcai 
rendőr például azt mondta ne
kem: "Ami ma a világban és így a 
munkám ideje alatt az utcán tör
ténik, korántsem tölt el örömmel. 
De amikor elmentem az egyik 
ilyen plakát előtt, megmagyaráz
hatatlan béke költözött a szívem
be." « (Bibe/report) 

Végül három új könyvről -
Bár néhány év eltelt már azóta, 
hogya két amerikai újságíró meg
jelentette hírhedtté vált könyvét, 
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mely magyarul is két kiadást ért 
meg (Mi az igazság a Holt-tengeri 
tekercsek körül?), a Kumrán kö
rüli vita azóta sem sokat csillapo
dott. Németországban például 
évente legalább négy-öt új könyv
vel örvendeztetik meg az érdeklő
dő olvasót a kiadók, amely e 
témával foglalkozik. Nem lehet 
csodálkozni tehát azon, hogy a 
legutóbbi könyvnek, Rudolf 
Schweickhardt: Jesus von Narareth 
oder Jesus von Qumran? [Názáreti 
vagy kumráni Jézus?] (Edition An
ker im Christlichen Verlagshaus, 
Stuttgart 1995., DM 14,80) egyik 
célja az, hogy az olvasót eligazítsa 
az eddig megjelent könyvek kö
zött. Írásának utolsó harmadában 
20 olyan művet ismertet, amely 
az utóbbi négy évben e témában 
jelent meg. Nem csak tartalmukat 
foglalja röviden össze, hanem a 
kutatási eredmények fényében ér
tékeli is azokat. A könyv első ré
sze a kumráni települést mutatja 
be, majd röviden rátér az ott talált 
leletekre. Hosszabban boncolgatja 
azt a feltevést, hogy Jézus eltölt
hetett-e hosszabb-rövidebb időt e 
közösségben. Erre közvetlen bizo
nyíték máig nincs, a kérdés fölte
vői csakis Jézus szavaira illetve a 
Kumránban megtalált szövegek 
összehasonlítására alapozhatnak. 
(Bibe/report) 
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Szerte a világon nagy sikert 
arat írásaival az »isteni űrhajósok 
apostola«, Erich von Daniken, 
aki könyveiben azt az elméletét 
igyekszik bizonyítani, hogy a Bib
liában elbeszélt sok, rendkívüli 
esemény Gelenések, elragadtatá
sok stb.) földünkre érkező »iste
ni« idegenek űrbéli látogatásai
nak emlékét őrzi. Ha hinni lehet 
kiadója reklámjának, könyvei ed
dig 51 millió példányban jelentek 
meg szerte a világon, 28 nyelven. 
Ez mindenképp bámulatra méltó 
teljesítmény, elismerést érdemel 
még azoktól is, akik kétkedve fo
gadják meghökkentő téziseit. De 
míg eddig von Daniken vizsgáló
dásai csak a kultúrtörténeti mű
emlékek vagy a régészeti kuta
tások kevésbé elvont eredményei
re szorítkoztak, újabban szívesen 
folyamodik vallási szövegek ma
gyarázatához. Teológiai ismeretek 
hiányában mindezt csak műked
velői szinten teheti, legújabb 
könyvében mégis messzebbre 
merészkedik (Der jüngste Tag hat 
liingst begonnen [Az utolsó napok 
rég elkezdódtek], Bertelsmann-Ver
lag, 1995., DM 44). Így például az 
Újszövetségi szentírásban, az 
ókor legjobban áthagyományo
zott könyvében »több ezer nehe-
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zen megoldható hibát« talál. Azt 
azonban elhalIgalja vagy talán 
nem is hallott róla, hogy az esetek 
túlnyomó többségében csak mini
mális eltérésekről, elírásokról van 
szó. Bizonyítás nélkül, közönsé
ges arroganciával tolja félre bibli
kus szentírástudósok évszázado
kon keresztül tartó fáradozását, 
amellyel a szöveg értelmének ki
fejtésén munkálkodtak. Mindaz, 
amit létrehoztak, » .. . a kiművelt 
koponyák ellenére semmit sem 
ér«, hangzik sommás ítélete. Az a 
helyes, - írja néhány oldallal ké
sőbb, - ha szó szerint vesszük, 
vagy szükség esetén átértelmez
zük az általa »megváltoztatott
nak« és »elferdítettnek« tartott 
szövegeket (köztük a szent
írásiakat is) . E megdöbbentően 
egyszeru módszer alkalmazásá
val von Daniken arra a következ
tetésre jut, hogy »értelmes 
lények« jártak itt a földön és meg
ígérték visszatértüket. Mindegy, 
hogy a Biblia, a Mormonok Köny
ve vagy a Korán szövegével, eset
leg apokrif irattal van dolga, 
mindegyik a korábbi könyveiből 
már jól ismert, és úgy látszik örök 
téziseihez vezeti őt vissza. (BibeI
report) 
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Askelon, ősi kultúrák tanúj a 1 

Askelon t Izrael középső részén találj uk, Tel Avivtól délre 
mintegy 55 km-re. Szívesen látogatják azok, akik a történelmi 
gyökereket keresik a Szentföldön, vagy akik tengerparti üdülés
re vágynak. 

A város hajdani dicsőségét stratégiai helye alapozta meg, hi
szen a tengermenti út (Via Maris: Damaszkusz-Egyiptom kö
zött) fontos pontján feküdt, a szárazföldi kereskedelem és a 
tengeri hajók útjainak találkozásánál. Már több mint 5000 év
vel ezelőtt nagy várossá lett, tehát a világ egyik legősibb városa. 

A nagyszabású ásatások számos emléket tártak fel. A legje
lentősebbek közül való az a 3500 évnél régebbi ezüstözött bronz 
borjú-szobor, amely távoli rokona lehet a bibliai aranyborjúnak. 
A 10 cm hosszú szobrocskát egy agyagedényben találták, egy 
kb. Kr.e. 1550-ben - tehát a zsidók Egyiptomból való kivonulá
sa előtt -lerombolt szentély bejáratánál. Ebben az időben a vá
ros a Földközi tenger egyik legnagyobb és leggazdagabb tengeri 
kikötŐje volt. Ma is megcsodálhatjuk megerősített, 2,5 km-nél 
hosszabb védőgát jait. 

Askelon hamar virágzó kikötővé és mezőgazdasági központ
tá fejlődött . Körülbelül a zsidók kánaáni letelepedésével egyidő
ben egy új népcsoport szállta meg a tengerpartot, rémületet 
keltve az Egyiptomba vezető út mentén. E »tengeri népek« egyi
ke, a filiszteusok ellenfeleivé lettek Izrael törzseinek. Askelon -
Asdoddal, Ekronnal, Gázával és Gáttal együtt - egyike volt a fi
liszteusok jelentős városainak. Uralkodóikat »fejedelmeknek« 
vagy ka pi tányokn ak (seranÍln) nevezték. 

A bírák korában a nagyerejű Sámson - miután egy filiszteus 
lány rászedte - Askelonban 30 férfit ölt meg (Bír 14,19). Az ezt 
követő években Sámson sikerrel harcolt a filiszteusok ellen, de 
voltak kalandjai asszonyaikkal is. Ehhez a vidékhez kapcsoló-

1 Bne n Southerland cikke nyomán (Ho/y/and, 1995/dec.). 
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dik Sámson és Delila története; 
könnyű elképzelnünk őket a 
tengerpart szép tájain . 

Amikor Saul király a filisz
teusok elleni csatában meghalt, 
Dávid így siratta: » ... Ne híresz
teljétek Askelon utcáin, a filisz
teusok lányai ne örüljenek ... « (2 
Sám 1,20). 

A filiszteusok és izraeliták 
között évszázadokig folytatód
tak a harcok. Amikor Izrael né
pe vétkezett, a filiszteusok le-
igázták őket vagy uralkodtak fö

löttük. »Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr 
szemében, és az Úr negyven évre a filiszteu~k kezébe adta 
őket« (Bír 13, ll . 

Történelmi távlatból mégis rövid idő volt az a 600 év, amely 
után a babiloniak lerombolták a filiszteusok városait és - mi
ként a zsidókat - őket is fogságba hurcolták. A zsidók visszatér
tek, a filiszteusok azonban végleg eltűntek a történelemből. 

Askelont a babiloni hadsereg közel 2600 évvel ezelőtt olyan 
gyorsan pusztította el, hogy a régészek abban az állapotban ta
lálták meg a várost, amint azt a porrétegek beborították. A 
pusztulás megfelel Jeremiás szavainak: »elnémul Askelon«, és 
az Úr kardot rántott Askelon ellen (Jer 47,5-7). 

A város stratégiai helyzete miatt hamarosan úJjáépiÚt, ezút
tal a perzsák jóindulatát élvező föníciaiak uralma alatt. E kor 
legmegragadóbb emléke a tengerparton elterülő kutyatemető. 
Ilyen kevés van a világon , s egyikük sem olyan nagy, mint As
keloné. Eddig mintegy 700 kutya csontvázát tárták fel. Az ása
tások vezetői feltételezik, hogy a kutyákat szent állatnak 
tartották és fontos szerepük volt a gyógyító szertartásokban. 

Van egy figyelemreméltó tény, ami e kortól máig is érvénye
sül. Akkor Askelon volt a föníciai (és így a hellénista, tehát nyu
gati) civilizáció déli határa . Gázában - alig 20 km-rel délebbre -
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már az arab sivatag lakói telepedtek le, meghonosítva a keleti 
arab kultúrát, s így gátat vetettek a fónÍCiai kultúra továbbterje
désének. Ez az elhatárolás ma újra megjelent, és jól érzékelhető 
az izraeli Askelon és az au tonóm palesztin Gáza város gyökeres 
eltérésében . 

Amikor Nagy Sándor Izraelt elfoglalta, hatalmas tengeri ki
kötője miatt Askelont is meghódította. Miután a zsidók a Mak
kabeus testvérek vezetésével lerázták a görög igát, Askelon 
autonóm várossá lett, s mint ilyen, pénzverési jogot is kapott. 
Júdeában sok itt vert pénzérmét találtak; ez mutatja, hogy az 
askeloni pénz a zsidóság körében elterjedt pénznem lehetett. 

Bár az Újszövetség nem említi, Askelon az újszövetségi kor
ban is jelentős város volt. Egy legenda szerint Heródes király 
(Kr .e . 37-4) itt született, s ez magyarázza, hogy miért épített a 
városban pompás épületeket, fürdőket, fényes palotákat és VÍz
vezetéket. Askelon a rómaiak idején érte el jólétének csúcsát. 
Adómentességet élvezett, ami csak néhány levantei ['keleti') vá
ros kiváltsága volt. 

Askelon Nemzeti Parkja - a régi városok feltárt gazdag emlé
keivel - a mai várostól délre fekszik a tengerpart mentén. Az út 

. a főbejárat után keresztezi a 12. századi, a keresztesek korában 
épült város falát. Ennek a falnak részét képezték a part sziklái 
és ledöntött római-kori gránitoszlopok is. Több most folyó ten
gerparti ásatás ku tatja a bibliai kor emlékeit. A vezető régészek 
remélik, hogy rövidesen feltárják az ősi kánaáni városkapu t. A 
park egyik leglátványosabb része a szoborgyűjtemény több ró
mai szoborral és márvány domborművel. A szépen gondozott 
parkban több régi templom romjai is láthatók. 

Askelonban mind a bizánci, mind a későbbi iszlám korban 
virágzó élet folyt, s a zsidók mindkét uralommal békés össz
hangban éltek. A keresztesek szen tfóld i pusztításai korában 
azonban menedék-várossá vált. Hol a muzulmánok, hol a ke
resztények foglalták el, míg l270-ben a muzulmánok végleg el
pusztították. Helyén épült az arab Migdal falu, amely az 
1948-as függetlenségi háborúban egyiptomi támaszpontként 
szerepelt. Askelon t 1953-ban építették újjá izraeli városkén t. 
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Balthazár Zsolt: Ötöáit evangéúum 
A magvető (Mt 13,4-9; Mk 4,3-9; Lk 8,5-8) 

Egy szép tavaszi nap reggelén Jézus néhány 
tanítványával egy templom előtt állt. A 
szertartásnak éppen vége volt, a résztvevők 

meghallgatták a tanítást, és elindultak haza . 
Jézus tanítványaihoz fordult, és így tanította 
őket: 

nNézzétek, valamennyien meghallgatták az 
Atya üzenetét, és elfogadták azt. Most haza
mennek, és vajon mit fognak tenni? 
Az a fiatalember ott például szívében az is

teni tanítással hazamegy, és az előszobában 

az anyósába botlik. Az anyós a vasárnapi 
ebédet fózi, szárazbab levest fokhagymával. A 
lakásban fokhagymaszag úszik. A fiatalember 
szereti ugyan a bab levest, de a fokhagymát 
nem, azt utálja - az anyósá. nemkülönben. 
Elfelejt hát mindent, a mennyei Atyát, a 
megbocsátást, a szeretetet, ordít és sértegetni 
kezdi felesége anyját, gyermekei nagyanyját. 
A tanítás, amit itt a templomban kapott, 
nem vert benne gyökeret. 

Vagy nézzétek azt a másik fiatalt! Ő nemse 
kára házasságot fog kötni sZÍve választott já
val , aki nem nagyon vágyik az örök 
boldogságra, itt kíván boldogulni . Összeháza
sodnak majd, és jönnek a gondok. Boldogok 
lesznek, de ehhez sokat kell dolgozni uk . Ele
inte csak az esték mennek rá, később a 
szombatok és a vasá rnapok is. Lassan elké
szül a lakás, meglesz a bútor meg az autó, 
sö t gyermekük is születik. S egyszer majd a 
pici - sok -sok év múlva - megkérdi, miért 
kell Jónak lenni , - és akkor már nem is na-
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gyon tudnak majd válaszolni rá . A hitük el
fogyott, mint ahogya hó tavasszal elolvad. 
Aztán nézzétek azokat ott - mutatott át a 

túlsó oldalra Jézus, mert a nép akkor már 
kezdett elszélednj, - ők is hallották az Atya 
üzenetét. Talán aszerint fognak élnj is és cse
lekedni . De belülről egyre közömbösebbé vál
nak. Hallgatják a hitetlenség hjtvallását, és 
egy kicsit hitelt is adnak neki. Hjnnj fognak 
egy istenben, sőt talán az Istenben is, de 
nem ám az Atyában, hanem valami elvont, 
száraz, személytelen, tankönyvízű valakjben, 
- aki talán már nep1 is Valaki, hanem va
lami, - mert ... , mert ígyegyszerihb, ké
nyelmesebb. Nem kihívás a világgal szemben, 
nem kíván teljes embert. Hitetlenek? Nem, 
mert egyrészt a formáknak eleget tesznek, 
másrészt annyi minden új dolgot elhisznek, 
többet is, mint amennyit én kívánok tőlük, 

hogy higyjenek. n 

Tanítványai közbeszóltak: nDe Uram, ez 
barzasztó! Hát rajtunk kívül mindenki így 
fogadja a tanításodat?" 

nDehogyisn - mosolygott Jézus. - "Akik 
eltérnek tőlem, azok is, akarva-akaratlanul. 
az lsten országának eljövetelét szolgálják. Mit 
gondoltok, hogyan érhetné el az életszentséget 
az az anyós, ha a veje nem kínozná? 

Másodszor: ki mondta itt nektek azt, hogy 
akikről beszéltem, azok végül nem jutnak el 
Atyámhoz? 

Harmadszor pedig: ne gondoljátok azt, hogy 
ott nektek bérelt heJyetek van! n 
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Kálditól a N eovu1gátáig 

Terveink szerint még ez évben megjelenik Társulatunk kiadiísában 
a Káldi-féle katolikus szentírásfordítirsnak az eredeti szövegek és a 
Neov,ulgáta a.lapján javítot: szövege., Eb~61 az ~lkalom~61 c~kksoroza:
ban lsmertet]üka kzadiís tavolabbl es kozelebbl el6zmenyezt. Els6 ket 
alkalommal azt a cikket közöljük (eredeti formájában, a jorrásokra uta-
16 lábjegyzetek elfulgyásával), amely a Káldi-féle fordítas el6z6 revízió
ja alkaftnából, 1935-ben jelent meg a Theologia folyóiratban (Theolo
gia, 1935/2., 142-156.0.). 

Hermann Egyed 

SZÁZÉVES KATOLIKUS MAGYAR BIBLIA
FORDITÁSI KISÉRLETEK. 

A magyar katolicizmusnak nagy Onnepe volt, amidőn az elmult 
évben tudós biblikusok .évtizedet meghaladó, megfesz/tett munkájának 
gyOmölcseként egyszerre kétféle kiadásban az új magyar bibliafordftás 
utolsó kötete is megjelent. A b/boros-hercegpr/más ezt az eseményt 
a katolikus hitélet szempontjából méltán oly fontosnak tartotta, hogy 
a Szent István Akadémia szept. 22-iki Onnepi ülését egészen ennek szen
telte, amikor is a tudós munkatársak egyike, Pataky Arnold egyet. 
tanár érdekfeszftő beszámolót tartott a legújabb fordltás történetéről. 

Nem lesz tehát érd~ktelen visszaemlékeznünk arra, hogy kereken 
száz éve annak, hogy 1834-36-ban is új fordltás kertiIt a magyar kat. 
közönség kezébe br. Szepesy Ignác pécsi pOspök szerkesztésében és neve 
alatt. Ezt a fordltást évtizedekre visszamenő, eddig részben ismeretlen 
kiséri etek és vajúdások előzték meg, de Szepesy fordftása sem elégftette 
ki az igényeket. 

Káldi György ősi bibliafordftásának harmadik kiadása 1782-ben 
jelent meg. ' Ez a fordftás a 19. század második évtizedére már majd
nem teljesen elfogyott. Magában véve tehát sOrgősen szOkséges volt egy 
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új kiadás vagy fordltás elkészítése. Azonban ennek nagy akadályai vol
tak. Ekkor (1811-ben) tört ki ugyanis Kazinczy hIres epigrammái nyo
mán teljes nyiltsággal és elkeseredésse! a nyetvújftási harc. Nem lát
szott tehát ajánlatosnak elsietni az új szentlrásfordftást. Az kétségtelen 
volt mindcnki elOtt, hogy Káldi javításra szorul, de a nyelvújftásnak 
még kavargó, tisztulatlan forrásaiból mégsem lehetett merfteni a szó
kincset egy olyan könyv számára, amely a tudósok harcaitól távol élő, 
azokat Illcg sem értő néptömegek számára is készOlt, előreláthatólag 
évtizedek használatára. . 

Egy másik akadály, amely az új magyar bibliaifordltás útjában 
állott, egyházpolitikai volt. A kormány rideg és hajthatatlan pénzügyi 
politikája ugyanis a napoleoni háborúk költségeit részben úgy fedezte, 
hogy a magyar főpapi javadalmakat nem töltötte be és az interkaláris 
jövedelmeket a kincstár számára foglalta le. Árván állott a magyar 
Sion is 1799-től, Batthyány prlmás halálától l 808-ig, amikor Ferenc 
király megtette a 22 éves Károly Ambrus főherceget primásnak. De 
az ifjú prlmás már a következő évben tragikus hirtelénséggel elhúnyt. 
Megint hosszú évekre szóló széküresedésre volt tehát kilátás és a meddig 
a magyar hierarchiának nem volt feje, az új bibliafordltás ügye sem 
igen juthatott dűlőre. 

Pedig nagy veszedelmek leselkedtek ezenközben a tapasztalatlan 
hivőkre a katolikus biblia hiánya miatt. Br. Fischer István egri érsek 
1818-ban esperesei jelentéséből megdöbbenve vette tudomásul, hogy 
plébániáinak legnagyobb részében nincsen Szentlrás és nem egy helyen 
papjai protestáns bibliákat használnak. Az angol protestáns biblia
társulat példájára, amely 10 év alatt a világ minden részében másfél 
milliónál több bibliát osztogatott szét, 1812-ben nálunk is megalakult 
egy ilyen társaság. 1817 -ben is 2000 példányt osztottak szét ebből az 
olcsó és Jordányszky Elek kanonok szerint «kellemetes magyarságú, 
formázatú» Károli-bibliából. A király ugyan 1816-ban megtiltotta ezek 
terjesztését, de mit használt ez? Keserfien Irja Jordánszky gr. Széchenyi 
Ferencnek: «Azt tartom én, tsekély vélekedésem szerén t, hogy ÖFge 
tilalmazásai sokszor hasonlók azokhoz a tfiz ellen való intézetekhez, 
a mellyek a gyulladások után történnek». 

Ennek a két férfiúnak a lelkét égette legjobban a magyar katoli
cizmus szégyene, hogy nem tud híveinek kezébe SzentIrást adni. Szé-
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chenyi ekkor már rég megtette a fordulatot a bensőséges, vallásos élet
hez, hiszen már 1806-ban közbeszéd tárgya volt ez irodalmi és politikai 
körökbe n és a nemes gróf ekkor (1817-ben) már benső barátságban élt 
Bécs apostolával, Hofbauer Szent Kelemennel. Itthon viszont Jordánszky 
volt a Bécsből hozzánk is kiáramló egyházias megújulás exponense. 
Évekig tárgyalnak erről a nagy témáról egymás között és Fischer érsek
kel, aki prfmás hfján, mint rangidős érsek képviselte a magyar hierar
chiát egyházi és politikai ügyekben. Tervezgetéseik kettős irányban 
folytak: segiteni kell a pillanatnyi szOkségen és nyélbe kell Otni az új 
kiadást is. 

Az első cél volt a sürgősebb. Ezt csak úgy lehetett elérni, hogy 
akárhol is találhatók, összevásárolják a Káldi-biblia még fellelhető pél
dányait. jordánszky megtudta, hogy a budai nyomdánál még akad 400 
példány és ezeket Sághy nyomdakurátor jordánszky útján felajánlotta 
Széchényinek, aki már előzőleg 4000 ft-t adott jordánszkynak a biblia 
céljaira. Nemsokára Fischer érsek is megtudta ezt a kedvező lehetőséget, 
csak azt nem tudta most még, hogy ki a bőkezű mecénás, mert Széchenyi 
nem engedte meg, hogy jordánszky az ő nevét megnevezze. jordánszky
nak az volt a propoziciója, hogya 4000 ft-ból nemcsak a felajánlott pél
dányokból kell annyit venni, amennyi futja, hanem ki kellene nyomatni 

. az «Oktató Intés))-t is, amelyet Káldi annak idején az első kiadás elé 
tett. Azután ingyen kell szétosztani a bibliákat a szegényebb plébánosok 
között, de úgy, hogya Széchenyi-patronátus plébániáinak mind jusson. 

Káldi az ((Oktató Intés))-ben a Károli-féle protestáns bibliafordftás 
tévedéseit szedte sorjába. jordánszky eleinte igen kardoskodott ennek 
újranyomatása mellett, Fischer érsek azonban ellenezte. Meg is Irta 
Széchenyinek, hogy sokat csatázik jordánszkyval ebben a kérdésben. 
Neki az volt a felfogása, hogyha Széchenyi is kivánná, akkor is át kel
lene dolgozni. Azonban ajánlatos volna egészen elhagyni, mert a protes
tánsok az érsek megfigyelése szerint már elhagyták a Károli-bibliából 
a katolikusellenes előszavakat és glosszákat, már pedig az «Oktató 
Intés)) főleg ezek ellen irányult. Kinyomatása tehát csak felesleges 
kontroverziákat okozna. De kOlönben is annyi történeti, exegetikai és 
fordltási tévedés van benne, hogy átdolgozása után már alig lenne Káldi 
művének nevezhető. Káldi második kiadásában, melyet a jezsuitálk 
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készitettek Nagyszombatban (1732), már szintén nem volt meg. Az 
érsek egy későbbi leveléből kitűnőleg Nováky józsef kanonokkal és 
Lovassy Ferenc ferencessel az «Oktató Intés» ezen tévedéseit tűhegyre 
is szedette és elkOldte jordánszkynak is, aki végre maga is engedett, 
mert belátta, hogy a cenzura a változatlan újranyomást úgy sem enge
délyezné és a huzavona csak késleltetné a meglevő példányok kiosztá
sát. Közben pedig elfogyott a nyomdánál még megmaradt 37 példány 
biblia, az ezután jelentkező vevőknek pedig azt mondották, hogy Fischer 
érseknél van 400 példány. Az érsek tehát sürgette az engedélyt ezek 
szétosztására. 1818 márciusában azután sor is került erre. Fischer a pél
dányokat bekötteUe, majd jordánszkyval egy tervezet et készittetett 
a szétosztásra. E szerint kimaradtak a fogarasi, nagyváradi, munkácsi 
és kőrösi g. kat. egyházmegyék, továbbá a zágrábi, diakovári és szepesi 
latin egyházmegyék, mert nem volt magyar nyel v ű plébániájuk. A leg
több (50 pid.) jutott a tervezet szerint Esztergomnak, a legkevesebb 
Nyitrának (5 pid.) és Besztercebányának (2 pId.) . KOlön 20 példányt 
szánt jordánszky a Széchenyi-plébániáknak. 

A pillanatnyi szükségen tehát a lehetőséghez képest segltve volt. 
De már ezen tárgyalások előtt tárgyalt Széchenyi jord~nszkyval egy 
egészen új bibliakiadás elkészltéséről is. jordánszky már 1816 végén 
érdeklődött ennek költségeiről a nagyszombati nyomdánál. KötetleniiI 
10.000 ft-ba került volna. jordánszky annyira szlvén viselte ezt az 
ügyet is, hogy nem szIvesen vette a hlrt, hogy a pesti központi szemi
nárium rektorául őt emlegetik, «mert kitsoc1a viselné gondját a nagy 
munkának itten a Tóthság FőVárossában» . Az «Oktató Intés» kérdése 
terrtlészetesen most is felvetődött és jordánszky végig kitartott amellett, 
hogy legalább javított formában kellene kiadni. Ennél is fontosabb volt 
azonban Fischer és jordánszky vitáj a az új kiadás milyenségéről. jor
dánszky nemcsak az «Oktató Intés»-hez ragaszkodott, hanem azt is 
kIvánta, hogy az új kiadást jegyzetekkel is el kell látni, amelyek Káldi
nál eddig hiányoztak. Az érsek viszont azt erősItette, hogy az egyház 
tilalmát a jegyzetnélküli kiadásról nem lehet olyan szigorúan értelmezni, 
hogy sürgős szükség esetén ne lehetne tőle eltérni. Hiszen eddig Káldiban 
sem voltak jegyzetek, amelyeket az «Oktató Intés. ·nem pótol, de nin
csenek a Migazzi-féle osztrák, az új német és néhány olasz és francia 
fordltásban sem ~ Mivel éppen a jegyzetek kérdése előreláthatólag kése-
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delmessé tette volna a kiadás elkészftését, Fischer 1818 j ún. ll-én kör
kérdést intézett az összes egyházmegyéhez: l. változatlan vagy átjavf
tott kiadásban jelenjen-e meg Káldi, 2. legyenek-e benne jegyzetek. 

Az egyházmegyék válaszai meglepőe n gyorsan futottak be. Októ
ber végére már együtt voltak. Jele volt ez annak, hogyabibliakérdés 
megoldását mindenütt égetően szükségesnek tartották. Kilenc egyházfő 
Káldi változatlan kiadását sürgette, köztük a nyitrai püspök megokolá
sában utalt a nyelvújftó harcra is. Nyolcan a sürgősségre való tekintettel 
csak az avult kifejezések kijavftását ajánlották. Közöttük igen egész
séges gondolatot vetett fel Somogy Lipót szombathelyi püspök: csak 
annyi példányt kell nyomatni, amennyi a nyelvújftás lezajlásáig elegendő 
lesz, hogy azután majd egészen újat lehessen készfteni. A nyelvújftók 
szavaitól félt a zágrábi püspök is. Csak Rudnay Sándor erdélyi püspök 
kardoskodott egészen határozottan az eredeti források alapján kész 1-
tendő új fordftás mellett. Hozzája csatlakozott a váci káptalani helynök 
is. Sokkal egységesebb volt a felfogás a jegyzetek dolgában. Csak hár
man indltványozták, hogy a sürgető szükség miatt jegyzetek nélkül kell 
kiadni, a többi mind jegyzetes kiadást kivánt, sőt Rudnay azt tartotta, 
hogyha a munkát több ember között szétosztják, még az (dsmeretlen 
mecénás» által adományozott 400 példányhoz is lehetne pótlól"ag jegy
zeteket készftenLl 

Fischer érsek a Káldi-biblia átjavításához munkatársat keresett 
és ezt megtalálta az expaulinus Verseghy Ferencben, akivel valamikor 
együtt tanult .az egri szemináriumban. Verseghy már 1819 márc. 19. 
előtt benyujtotta Fischernek a bibliajavításról szóló elveit. Elkeseredett 
ellensége volt a nyelvújításnak, amelyet protestáns munkának tartott 
és ezért csak helyesírási javításokat javasolt. Nem kell engedni, hogy 
a katolikusok bibliája a Itcalvinitás, reformált, azaz deformált és romlott 
magyarságnak akár régi, akár mostani hibáival megkorcslttasson, mintha 
nekünk a Reformátusok oskolájába kellene járnunk Magyarul tanulni» -
írja 1819 dec 20-án jóbarát jának, Horváth János veszprémi kanonoknak. 

A munka azonban nem indul meg. Híre jő, hogy kilencesztendős 

széküresedés után végre ismét prímást kap az ország. Fischer érzi, hogy 
nem ő lesz. Igen «ultramontán» híre van a bécsi udvarnál. Ez láthatólag 
elkeseríti az öreg érseket, de még inkább az, hogy a király nem tartja 
eléggé bőkezűnek Mindinkább tartja magát a hír, hogy az erdélyi 
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püspök, Rudnay fog a magyar hierarchia élére kerülni. Fischer azt taná
csolja tehát Széchenyinek, hogy el kell halasztani az új Szentfrás dolgát 
is addig, amig az új prlmás meg nem lesz, az majd nagyobb tekintéllyel 
tudja a dolgot irányItani. 1819 júl. 12-én azután meg is jön Rudnay ki
nevezése. 

Bár a közvélemény még nem tudott róla, Fischer tudta azt is, 
hogy nemzeti zsinat is van készülőben, hiszen ő volt az, ki Somogy Lipót 
szombathelyi, Kurbély György veszprémi és Vurum József, akkor még 
székesfehérvári püspökkel együtt kérte a királytól, hogy az általános 
erkölcsi romlás megszfintetésére engedje meg nemzeti zsinat összehívását. 
Közelfekvő volt tehát a gondolat, hogy a Biblia fontos kérdése is a zsi
natra maradjon. 

Széchenyi még nagy érdeklődéssel figyelte a nemzeti zsinat elő
készOleteit. crsekbarátja hűségesen tudósitotta a királyhoz beadott 
memorandumról és ennek eredményéről. A zsinatot azonban már nem 
érte meg, 1820 dec. 13-án halt meg. De nem érték már meg Somogy 
püspök és Fischer érsek sem, akikkel a gróf a Biblia ügyében annyit 
levelezett. Mindketten a zsinat megnyitásának küszöbén húnytak el: 
Somogy 1822 febr. 20-án, Fischer pedig júl. 4-én. A Nemzeti Múzeum, 
a Széchenyi-könyvtár megalapitása mellett bizonyára nagy lelki öröm
mel szemlélte volna a nemes gróf, ha egy másik kedves terve, egy első
sorban papok közt jó könyveket ingyen osztogató ú. n. cckönyvintézeh 
megvalósult volna. A terjesztendő könyvek közt lett volna a Szent/rás 
is. A tervből nem lett valóság, de Széchenyi emlékét az ötvenes évek
ben a Dunántúlon, plébániákon itt-ott még fellelhető Káldi-bibliák is 
ébrentartották. 

• •• 
Az 1822 szept. 8-án megnyilt pozsonyi nemzeti zsinat király ilag 

jóváhagyott és előirt 8 pontjában az ötödik pont valóban a biblia
fordltás kérdése ' volt. 

Hogy a zsinatnak minél nagyobb eredménye legyen és tárgyalásai 
túlságosan el ne huzódjanak, Rudnay prlmás még 1821 -ben elrendelte, 
hogy minden egyházmegye előzetes tanácskozáson vegye tárgyalás alá 
a 8 pontot, mégpedig úgy, hogy először az esperesi kerületek tárgyalják 
meg őket, a megbeszélések jegyzőkönyveit azután a püspökök az egyház
megyei zsinatokon foglaltassák össze mint papjaik nézeteit és klván-
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ságait a nemzeti zsinat számára egy közös projectumban. Ezeket az 
esperesi coronakat és egyházmegyei zsinatokat még 1821-ben mindenütt 
meg is tartották, s ilyenformán a nemzeti zsinat valóban a legteljesebb 
képet kapta az egész magyar papság kívánságairól. A jegyzőkönyvek
ből látszik, hogy a vidéki papság is égető problémának tartotta a biblia
fordítás kérdését. Kísérjük figyelemmel ebből a szempontból a leg
tekintélyesebb egyházmegyék egyikének, a veszpréminek tárgyalásait. 

A veszprémi egyházmegyei zsinat - széküresedés lévén - Hor
nyi k János káptalani helynök elnöklete alatt folyt le 1821 szept. 26-án 
és 27-én. Ezen már ott feküdtek az esperesi kerületi jegyzőkönyvek is, 
egytől-egyig igen alapos és komoly elaboratumok. A kaposvári és 
tapolcai kerület kivételével (az utóbbi jegyzőkönyve csonka) az összes 
kerületek részletesebben szóltak a bibliafordításról is. Túlnyomó több
ségük (l 5-ből 9) Káldi javított kiadása mellett foglalt állást. Egészen 
határozottan új fordítást tulajdonképpen csak négy keriIlet kívánt; 
ezek közül három még bilinquis (latin-magyar) kiadást is sürgetett. 
De a négyből pl. a keszthelyiek is azt proponál ták, hogy az új fordítás 
maradjon jobb időkre, a sürgősségre való tekintettel most Káldi javí
tott kiadását kellene megismételni. A javítás csak az avult kifejezések 
elhagyására és a helyesírás átkorrigálására szorftkozzék. A legtöbb 
kerület azonban jegyzetes kiadást kívánt. Akadt olyan, amelyik min
den könyv elé a szerző rövid életrajzát és a könyv tartaimát kívánta. 
Az eddigi egykötetes kiadással sem volt megelégedve több kerület: 
nyolcad- vagy negyediv nagyságú alakot proponáltak több kötetre 
széto~ztva. A cseszneki kerület az öreg olvasókra még abban is figye
lemmel volt, hogy öregbetűs nyomtatást sürgetett. Mintáknak Bren
tano, Schnappinger, Schwarzl és Sailer kiadásait ajánlják. 

A nyelvújftás őket is aggodalomrnal töltötte el. Hangsúlyozzák, 
hogy még meg nem honosodott szavakkal (verbjs civitate nondum 
donatis) élni nem szabad, nehogy - a devecseri kerület szerint - «in 
tanto novitatum pruritu ipsum Verbum Dei in reformationis suspicio
nem veni ab. Ezért a nagykanizsaiak egyenesen tiltakoznak ellene, «ne 
recentiores grammatici patrii novisandi cupiditate abducti accedant, 
hacque ratione novam editionem moderna magis obscuram reddant, 
verbo: vigilandum, ut sensus et ordo antiquus remaneab. A keszt
helyiek pedig, akiknek protocollurna különben is egyike a legrészlete-
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sebbeknek, nyilatkoznak is, hogy kikre kell az okvetleníll szükséges 
és példákkal illusztrált javltásokat blzni. Ezek Tumpacher józsef, a 
pesti egyetem egyik biblikus tanára, Döme Károly pozsonyi kanonok, 
Fejér György, Pázmándi Horváth Endre téti plébános és Mayer józsef 
székesfehérvári plébános, a kiváló szónok. Segitségükre lehetnének 
Virág Benedek és Verseghy Ferenc. 

Az esperesi jegyzőkönyvekből készitett közös projecturnot Hor
nyik vikárius okt. 13-án már elküldte a primásnak. Ez a kerílletek 
többségének véleményét tokrözte vissza, sőt azt kivánta, hogya javl
tott kifejezésekhez jegyzetben mindig oda ken tenni a régi Káldi-féle 
alakot, nehogy a nép megzavarodjék ~s a protestánsok ne mondhassák, 
hogy a katolikusok megváltoztatták a Szentirást. «Omni grammaticorum 
metu et sollicitudine insuperhabita» ken eljárni. Egyenesen Horváth 
jános kanonok, a későbbi fehérvári püspök kezét ken abban látnunk, 
hogy a közös projectum kiegészltője kifejezetten Verseghy biblia
fordltási elveit kivánja zsinórmértékí1l, amelyeket egy értekezésben 
fektetett le. BelekerílIt a projectumba a jegyzetek, rövid bevezetések, 
kényelmesebb alak (4°) követelése is. 

Amint a veszprémi esperesi kerületek állásfoglalása nem volt 
egységes, úgy ágazott szét az egyházmegyei zsinatok véleménye is. 
Voltak, amelyek egészen új fordltást kivántak, de sokan Káldi mellett 
foglaltak állást. Egyben megegyeztek, hogy jegyzetes kiadás volna 
kivánatos. Az "Oktató Intés»-ről azonban már nem esett szó, amint
hogy - úgy látszik - jordánszkynak már nem volt szerepe a nemzeti 
zsinaton a bibliakérdésben, sőt azon részt sem vett. 
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(Foly ta tju k) 

Latin részek a szövegben 

35.0. 2. bek. : in tanto novitatum ... [nehogy] az újdonságok nagyfokú 
keresése Isten Igéjét a refonnáció gyanújába keverje 

ne recentiores ... nehogy az újítás vágyától hajtott újabb hazai nyelvé
szek rászabaduljanak, és ilyen alapon a modern kiatMst inkább csak 
homályossá tegyék 

36. o. 1. bek.: omni grammaticorum .. . a nyelvészek mélységes elővi
gyázatosságát és pontosságát hordozva [kell eljárni] 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésre Keresztes Pál teológiai tanár válaszol. 

~ Kérttés:A Jn 3,22 szerint Jézus is keresztelt (mint Keresztelő János) , 
a Jn 4,2 szerint viszont Jézus maga nem keresztelt. Hogyan oldható 
fel ez az ellentmondás? 

Válasz: A Jn 3,22-30 valóban leírja Jézus keresztelői tevékenységét 
Júdeában. Ez a rész abba a beszámolóba illeszkedik bele, amelyet az 
evangélista el akar mondani. A jeruzsálemi tartózkodás (2,13-25) után 
Húsvétkor Jézus felkerekedik és a Nikodémussal való beszélgetést kö
vetően (3,1-12) Júdeába indul. Itt keresztel ő és tanítványai is, csakúgy 
mint Keresztelő Szent János (3,22; 4,2). Elhagyva ezt a vidéket egy bi
zonyos idő után (4,lk) Galileába vonul vissza Szamarián keresztül. Két 
okból kerül megemlítésre Jézus júdeai működése, hisz ez az előfeltéte
le a János-tanítványok panaszainak, másrészt pedig alkalmat szolgál
tat arra, hogya Keresztelő utoljára tanúságot tegyen (3,27-30). Az 
evangélista érdeklődése valójában erre irányul. 

Jézus keresztelő tevékenységének helye közelebbről nincs meghatá-
. rozva. Tény azonban, hogy szemben a Keresztelővel a Jordán nyugati 
partján marad. János a Jordánon túl tevékenykedik. Ekkor keresztel te
hát Jézus is, illetve ahogy ezt a 4,2 korrigálja, ezt teszik az ő tanítvá
nyai. Azért is meglepő ez a ténymegállapítás, mert a szinoptikus 
evangéliumokhagyománya szerint Jézus keresztelési parancsával csak 
a feltámadást követően találkozunk (Mt 28,19; Mk 16,16). Ebből persze 
nem lehet következtetni a hír történetietlenségére, sem pedig arra, 
hogy Jézusnak az elválásig nem is volt más célja, mint a Keresztelőnek. 

Jézus elismerte előfutárja keresztelői tevékenységét, illetve maga is 
beállt a keresztelők sorába. A keresztelésnek számára azonban aligha 
lehetett ugyanaz a jelentése, mint Keresztelő János számára. Az ő 
örömhíre messze túlmutat - a Mk 1,14k alapján - a Keresztelő bűnbá
nati prédikációján. Jézus a maga küldetését összehasonlíthatatlanul 
magasabbrendűnek és egyedi nek tekinti . Nem is hajlandó Jánossal 
együtt keresztelni; Jézus az ő keresztelésének valamiféle előkészítő jel
leget tulajdonított, hogy ez az áthidalás eszköze legyen, hogy hallgas
sanak az ő hívására. Igy aztán hamarosan abba is hagyta a keresz-
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telést. Az egyházatyák is emlegetik Krisztus keresztelő tevékenységét, 
de TertulIiánusz, valamint Aranyszájú Szent János is hangsúlyozzák, 
hogy ez nem lehet a keresztség szentsége. Az evangélista nem tulajdo
nít ennek komolyabb hangsúlyt. 

A 4,1-3 leírja, hogy Jézus felkerekedik és keresztelésének színhelyé
ről eltávozik. Ennek oka az lehet, hogy ki akar térni a farizeusok elől. 
A farizeusok már Jánost is leckéztették (1,24) keresztelői tevékenysége 
miatt. Eddig az evangélista nem beszélt ezen ellenséges szándékú em
berek Jézussal szembeni ádáz magatartásáról. A farizeusok szemében 
szálka lehetett, hogy Jézushoz több keresztelkedő érkezett, és többen 
követték őt Jánoshoz viszonyítva. Ezért illesztette utólag a szövegbe a 
jánosi tanítvány a kitételt, hogy nem maga Jézus, hanem a tanítványai 
kereszteltek. 
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Megfiívó 
A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min

den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Bibliatár
sulat 1996. évi 

rendes Rfjzgyú!ésére, 
amelyet 1996. jún. 12-én du. 6 órától tartunk a budapesti 

Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). Mivel távo
labb élő Tagtársaink többsége a közgyűlésre várhatóan 
nem tud eljönni, lehetséges, hogy a jún. 12-re meghirdetett 
közgyűlés nem lesz határozatképes. Ez esetben az 1996. 
évi rendes közgyűlés második időpont ja: 1996. szept. 28-án 
de. 1 O óra, ugyancsak aBibliaközpontban. 

Szeretettel várjuk minden kedves társulati Tagtársunkat 
Budapest, 1996. Húsvét 

Tarjányi Béla ügyv. elnök 



Társulatunk 

Társulatunk életéből 

A budilpesti Jeromos esték keretében januárban Jelenits István pia
rista házfőnök a Lukács-evangélium két szakaszának példáján mutatta 
be, hogy az irodalmi elemzés új módszerei (pl. a narratív analízis) mi
lyen értelmet és összefüggéseket tárhatnak fel a Szentírás »jól ismert« 
szövegeiben is. - Februárban Tatjányi Béla professzor, Társulatunk 
ügyvezető elnöke az Újszövetség teológiájáról beszélt; részletesen is
mertette a bibliai teológia fogalmát, és kifejtette előnyeit Isten szavá
nak jobb megértése, teljesebb megközelítése szempontjából. 

Az iskolaév hátralevő időszakában a Jeromos esték témái (mindig a 
hónap második szerdáján este 6 órakor): április ID-én Ihászy Tamás 
tart vetített képes előadást, ezúttal »Bibliai emlékek a mai Jordániá
ban« címmel; május 8-án a szentírásközpontú Fokolare-lelkiséget is
merheljük meg »Az Élet Igéje« c. előadásban. Június l2-én - ha a 
közgyűlés határozatképtelen - 18 órától testvér-baráti beszélgetésre 
lesz módja a megjelenteknek (pl. Társulatunk munkájáról, tapasz
talatokról, tervekről stb.). 

Bibliatársulatunk Győri Központjának januári összejöveteién 
Wolf Pál Péter atya elmélyítette a jelenlévők ismereteit a Szentírás ke
letkezéséről és Egyházunk életében betöltött szerepéről. - Társulatunk 
pécsi összejöveteleit továbbra is a Szent István téri Zárdatemplom hit
tan termében tartják: felnőtteknek minden hó 3. hétfőjén 18 órakor, ifjú
sági bibliaóra minden hétfőn 17 órakor. 

Bibliatársulatunk Váci Egyházmegyei Központja idén, február 24-
én tartott immár második alkalommal »Jeromos napot«. A biblikus 
rendezvény a Társulat munkájának megismertetésén kívül azt a célt is 
szolgálta, hogy az egyházmegye területén élő tagok legalább egy év
ben egyszer találkozhassanak egymással. A találkozóra mintegy szá
zan jöttek el; tagjainkon kívül érdeklődő lelkipásztorok és hitoktatók 
is. Keszthelyi Ferenc püspök atya ünnepély~s megnyitója után déle
lőtt három előadás hangzott el: Vágvölgyi Eva A nyolc boldogságról, 
Tatjányi Béla A négy evangélista Jézus-képéről, majd A Szentírás közös
ségteremtő erejérő l beszélt. Ebéd után Keszthelyi püspök úr a résztve
vőkkel együtt szentmisével adott hálát a kapott kegyelmekért, kérve 
az Úr további támogatását. Majd a találkozó befejezéseként vidám óra 
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keretében néhány olyan közösségi játékkal ismerkedhettek meg a ven
dégek, melyeket a hitoktatók saját munkájukban is felhasználhatnak. 
Mindannyiunk nevében hálás köszönetet kell mondanunk a Püspök 
Atyának, Varga LAjos koordinátor atyának, és elismerés illeti Bánó Györ
gyi munkatársunkat lelkiismeretes és áldozatos szervező munkájáért. 

Tagságunk egy kis csoporlja minden második héten [az év páros 
péntekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldá
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a 
távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. A szentségimádá
spk idópontja és az elmélkedések témája 1996. áprilistól augusztusig -
Aprilis 5, Nagypéntek: Keresztút (kezdés [csak ezen a napon] fél 5); 
április 19: Lk 24,13-27 (Feltámadás!); május 3: Jn 14,6-14 (Fülöp és Ja
kab apostolok); május 17: Lk 4,31-37; május 31: Lk 4,38-41; június 14: 
Lk 5,1-11 Oézus Szentséges Szíve); június 28: Lk 6,12-16 (Péter és Pál 
apostolok előestéje); július 12: Lk 5,12-16; július 26: Lk 1,47-55 (Szent 
Anna); augusztus 9: Lk 5,17-26. 

A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfoghatóan tapasz
taljuk. Az alakulás óta eltelt idő alatt óvatos reményeinket messze túl
haladva sok segítséget kaptunk, és sok mindent tehettünk a Szent
írás-központú keresztény élet terjedése, fejlődése érdekében. 

Az a támogat6 együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segít
ség, ima, tagdíj, adomány és még sok más fo nná ba n, igen nagy örömmel tölt 
el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevében ismé-
telten szívből megköszjjnni! Tarjányi Béla 

Könyvszolgálatunk újdonságai: Mózes Gy.: Bibliaórák - Östörté
net; Biblia CD-ROM lemezen; Rózsa H.: Az Oszövetség keletkezése; 
John testvér: Zaránqok Isten; Jeruzsálem - Képes útJkönyv. ,.,.,. Ismét 
kaphat6: N.Kraus: Osi forrás 1.2 és 4.; Goppelt: Az Ujszövetség teoló
giája. Puskely Mária, Keresztény szerzetesség, I-II, ára kötetenként 
1450 Ft. A teljességre törekvő és a maga nemében egyedülálló mú két 
évezred és öt világrész szerzetesi életét mutalja be 830 szócikkben, for
rás- szövegekkel, 800 képpel és részletes időrendi áttekintéssel. AID. 
századtól kezdve a magyar szerezetesség viszontagságos életét is rész
letesen ismerteti . . 
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ZSEBBIBLIA - KEDVEZMÉNYES 
Á R O N! 

Jt Szent Jeromos 'Bw[iatársu[at Szöveggonáozó 'Bizottsága 
efl(észítette a 'l(árái-féfe 6w[iaforáítás revízióját 

az ereáeti szövegel( és a 'J.,[eovufgáta afapján. 
'Jvfiftef!Jt I(ézfu..z !(gpjul(a /(jadásfwz szü/(Jéges eg!Jfuí.zi engeáéf!Jt, 

és si/(g.rü[ a n!Jomáaf;g[tséget is ewteremtenünt reméfh.etőfeg 
még 'l(arácson!J ewtt megjefenil('Társufatunl( l(iaáásá6an 

a teijes !(gtofil(us 'Bw[ia, a jefenfeginé[jóvaf l(ise66 méret6en. 
SzeretnénI( fin!Jegesen /(g.ávező66 áron teTjeszteni, áe efifu..z 

so!(gl( támogatására fenne szü/(JégünkJ 

KÖNYVAJÁNLATUNK: 

* Ó- és Újszövetségi szentírás (Sz.I.T.) Ára : 1.800,- Ft 

* A. Hech t, Közös utunk a Bibliához - a közösségi bibliaolva -
sás formái, módszerei (Szt. J . Bt.) Ára : 200, - Ft. 

* W. RadI, Galata levél, STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 9 , 
(Szt. J. Bt.) Ára: 230,- Ft 

* B . Mayer, Filippi és Filemon-levél, STTUTTGARTI KIS
KOMMENTÁR ll , (Szt. J. Bt.) Ára: 240,- Ft 

* Otto Knoch, l. és 2. Tesszaloniki levél, STIJTTGARTI KIS
KOMMENTÁR 12, (Szt. J. Bt.) Ára: 220,- Ft 

* Pollák-Kaim, Héber-magyar szótár (reprint), Ára: 1400,- Ft 

* Vágvölgyi Éva, Az aranyvirág - mesék kicsiknek és nagyok
nak (Szt. J. Bt. 1992). Ára: 180,- Ft 

* BIBLIAI OLVASÓKÖNYV »A«, »B« [hallássérült vagy értelmi 
fogyatékos gyermekek számáral Ára: 158,- ill. 198,- Ft 



Isten Szava 

Eves hozzajarulas (postakoltseggel): 400Ft 

A fajdalom viragai 

Van pusztit6 fajdalom, 
Mely, mint a sivatagi szel, 
Koparra teszi a szivet. 

De van fajdalom, 
Mely lenyiink melyebe 
Hullajtott mag kent 
Kihajt, szarba szokken, 
S viragba boritja a sziviinket. 

Van fajdalom, ami 61, 
Es van faj dalom, 
Mely eletet, szepseget fakaszt. 

[Havva] 

orokre megmarad 





Tartalomjegyzék 

Nyár (Vágvölgyi Éva rajza) 
Ajánlás 
139. zsoltár [Csendes percek] 
Szentírásmagyarázat az Egyházban (Pápai Bibl. Bizottság) 

cÍmfotó 
1 
2 
4 

"Próféták" az Újszövetségben (Tarjányi Béla) 
Melléklet: Élő Ige Bibliaiskola, 14. óra 
Kálditól a Neovulgátáig (Hermann Egyed) 
Olvasóink kérdezik (Gyürki László) 
Ötödik evangélium [Kis Jeromos] (Balthazár Zsolt) 
Hírek, információk (Rajkai István, Székely István) 
Szentjeieink (Kerekes Károly O.Cist.) 
Társulatunk életéből 
Könyvajánlatunk 

11 
[105-112J 

21 
29 
31 
32 
34 
36 

borító 

Jeromos füzetek 
Biblikus-lelkipásztori, gyakorlati folyóirat 

lelkipásztorok, hitoktatók, bibliaapostolok számára 
ISSN 0866-2207 

Szerkeszti, kiadja és terjeszti: 
Szent Jeromos Bibliatársulat 
Bibliaközpont 
1066 Budapest, Teréz krt. 28. I/6 
Nyitva: hétfő-csütörtök 9-17 ~::- (() 132-22-60 

A szerkesztőbizottság tagjai: Rajkai István, Székely István, 
Tarjányi Béla, Vágvölgyi Eva 

Felelős szerkesztő: Tarjányi Béla 

Grafika: Vágvölgyi Éva 

Nyomda: Gödi-Print Kft . 



Ajánlás 

»Isten igéjét áhitattal és bizalommal hirdetjük. .. « E szavakkal 
kezdődik a Il. Vatikáni Zsinat isteni kinyilatkoztatásár61 szól6 
»Dei Verbum« dogmatikai konstitúci6ja, és általuk a szent Zsi
nat atyái arra a kétféle tevékenységre hívják fel a figyelmünket, 
amely alapját képezi az evangelizálás nagy művének. Először az 
Egyháznak arra a hivatására, hogy figyelemmel hallgassa az örök 
élet örömhírét, majd pedig, hogy nyújtsa az egész emberiségnek 
az Igét, amely azért szólt hozzd, »hogy az üdvösség üzenetét az 
egész világ hallja és higgye, a hitben remélje, és reményben sze
resse« (Dei Verbum, 1). 

(Unitatis Redintegratio. 21) 
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139. ZSOLTÁR 

1 Uram, te szüntelen vizsgálsz és ismersz engem, 
2 tudod ha leülök és ha fölkelek, 
me88ziről ismered goncrolataimat. 

3 Szemmel tartod, akár járok-kelek, akár pihenek, 
előre ismered minden utamat. 

4 Még nyelvemen sincs a s%6, 
és te már érted egészen, Uram. 

5 Minden oldalról körülveszel engem 
és fölöttem tartod kezed. 

6 Oly nagy, oly csodálatos nekem ez a tudás: 
Ésszel föl sem érhetem. 

7 Hová mehetnék lelked elől, 
hová bújhatnék el szined elől? 

8 Ha fölmennék az ég magasába, te ott vagy, 
ha alászállnék az alvilágba,jelen vagy. 

9 Ha felölteném a hajnal szárnyát 
s a tenger szélső határára s%Öknék, 

10 ott is a te kezed vezetne 
ésjobbod tartana engem. 

11 Mondhatnám: »Borltson be a sötétség 
s váljon éjszakává köröttem a fény((. 

12 De neked nem sötét a sötétség 
s az éj mint a nappal, oly világos előtted. 
Fény és sötétség közt neked nincs különbség. 

13 Hiszen te formáltad bensőm 
s anyám méhében te szőtted a testem. 
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14 DicsőUlek téged, mert olyan félelmetesen fölséges vagy, 
tudom jól, milyen csodálatos minden műved. 

15 Létem nem volt titokban előtted 
amikor a föld ölén rejtve (ormálódtam, 

16 Még alakot sem nyertek tagjaim, 
és szemed már látott engem. 
Könyvedben már minden fel volt jegyezve rolam, 
s napjaim már eltervezted, 
mielőtt egy is eltelt volna belőlük. 

17 Milyen tisdeletreméltók előttem gondolataid, Istenem, 
Milyen hatalmas a számuk! 

18 Megszámlálnám őket, 
de számosabbak a Iwmokszemeknél, 

s ha végük re is érnék, még mindig csak nálad tartanék. 

19 Bárcsak megsemmisitenéd a gOnOBzokat, Iste'nem 
és eltávoUtanád tőlem a vérszomjas embereket, 

20 akik csalárdul azt fontolgatják magukban: 
Leromboljuk városát! 

21 Ne gyúlöljem, Uram, azokat, akik gyűlölnek téged? 
Ne utáljam ellenségeidet? 

22 Bizony, hevesen gyűlölöm őket, 
ellenségeimmé lettek. 

23 Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szivemet, 
tégyprobára és ismerd meg utaimat 

24 Lásd, vajon a gonoszok útjánjárok-e, 
és vezess az örökkévalóság útján engem. 

A KáJdi-fordftás felhasználásával 
[Hawa] 
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Pápai Biblikus Bizottság 

Szentírásmagyarázat az Egyházban 

Foly tat juk a szöveg klJzlését Székely Istvdn farditdsdban . 

UI. A katolikus magyarázat jellegzetességei 

A katolikus egzegézist nem az jellemzi, hogy különleges tu
dományos módszere van. Egyetért azzal a felismeréssel, hogy a 
Biblia szövegei emberi szerzők művei, akik saját kifejezési mód
jukat használták, s a kor és a környezet által nyújtott eszközök
kel dolgoztak. Ezért fenntartás nélkül alkalmazza mindazokat a 
tudományos módszereket és megközelítéseket, amelyek .feltár
ják a szövegek értelmét azoknak nyelvi, irodalmi, társadalmi
kulturális, vallási és történelmi közegében. Ezt az értelmet 
jobban megragadja, ha felkutat ja a forrásokat és figyelembe ve
szi az illető szerző személyiségét (vö. Divino AJflante Spiritu, EB 
557). Cselekvően résztvesz a módszerek továbbfejlesztésében és 
abibliatudomány előrehaladásában. 

Jellemzője, hogy tudatosan követi az Egyház élő hagyomá
nyát, amelynek legfőbb célja megőrizni a kinyilatkoztatást úgy, 
amint arról a Biblia tanúskodik. Amint a korábbiakban megál
lapítottuk, a modern hermeneutikák kimutatták, hogy egy szö
veget nem lehet úgy értelmezni, hogy ki ne indulnánk valami
lyen előzetes megértésből. A katolikus egzegézis a Biblia írásai
hoz olyan előzetes megértéssel közelít, amely szorosan összeköti 
egymással a modern tudományos kultúrát és az Izraeltől, vala
mint az ősi keresztény közösségtől eredő vallási hagyományt. 
Így a magyarázata folytonosságban marad azzal az értelmezési 
dinamizmussal, amely magában a Szentírásban kezdődik és az 
Egyház életében folytatódik. Ez pedig megfelel annak a szük
ségszerű ségnek , hogy a magyarázónak feltétlenül rokonságban 
kell lennie a bibliai szöveg tárgyával. Bármiféle egzegettkat 
munkát ez a belső rokonság tesz lehetővé. 
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Minden előzetes megértésnek megvannak azonban a veszé
lyei is. A katolikus egzegézisnek az a veszélye, hogy a bibliai 
szövegeknek olyan értelmet tulajdonít, amelyet azok nem fejez
nek ki, hanem amely a hagyomány későbbi fejlődésének gyü
mölcse. Az egzegétának óvakodnia kell ettől a veszélytől. 

AI Magyarázat a bibliai hagyományon belül 

A Biblia szövegei olyan vallási hagyományokat is tartalmaz
nak, amelyek már előttük léteztek. Ezeket a hagyományokat a 
szövegek - a szerzők kreatívitásától függően - igen eltérő módon 
veszik át. Az idők során sokféle hagyomány olvadt össze és al
kot végül egyetlen közös, nagy hagyományt. Ezt a folyamatot a 
Biblia igen világosan bemutatja; a folyamathoz maga is hozzájá
rult és a továbbiakban már irányítja . 

.,.A bibliai hagyományon belüli magyarázat« sok szempontot 
foglal magába. Érthetjük alatta annak módját, ahogyan a Biblia 
az alapvető emberi tapasztalatokat vagy Izrael történetének kü
lönleges eseményeit magyarázza, de azt a módot is, ahogyan az 
írott vagy szóbeli forrásokat - amelyek némelyike esetleg más 
vallásokból vagy kultúrákból származik - a bibliai szövegek fel

. használják, amikor ezeket újra-értelmezik. Minthogy azonban 
kitűzött témánk a Biblia magyarázása, nem kell taglalnunk eze-
ket a komplex kérdéseket, hanem csak a bibliai szövegeknek 
magán a Biblián belüli értelmezéséhez kell ismertetnünk né
hány megfigyelést. 

1. Átvétel új jelentéssel (relecture) 
A Biblia belső és egyedülálló egységét annak is köszönheti, 

hogy későbbi iratai gyakran támaszkodnak a korábbiakra. Utal
nak rájuk, meglévő szövegeket átvesznek, és így azok értelmét 
új irányokban bővítik (s az új értelem néha igen távol van az 
eredetitől) , vagy egyenesen hivatkoznak egy szövegrészre akár 
azért, hogy értelmét elmélyítsék, akár, hogy rámutassanak be
teljesedésére . . 

Így például az örökös adomány, egy ország >K>röklése«, amint 
azt Isten Ábrahámnak és utódainak megígérte (Ter 15 ,7.18) át-
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változott az Isten szentélyébe való belépéssé (Kiv 15,17), az Is
ten nyugalmában való részesedéssé (Zsolt 132,7-8), amely a va
lóban hívők számára van fenntartva (Zsolt 95,8-11; Zsid 
3,7-4,11), végül pedig bejutást jelent a mennyei szentélybe (Zsid 
6,12. 18-20), »az örökké tartó örökségbe« (Zsid 9,15). 

Nátán próféta jövendölése, amely Dávidnak olyan »házat«, 
azaz családi trónöröklést ígér, amely »örökre fennmarad«(2 Sám 
7,12-16), többször ismétlődik (2 Sám 23,S; 1 Kir 2,4; 3,6; 1 
Krón 17,11-14), főként válságos időkben (Zsolt 89,20-38), nem 
lényegtelen változtatásokkal. Kiegészül további jövendölésekkel 
(Zsolt 2,7-8; II 0,1.4; Ám 9, ll; lz 7,13-14; Jer 23,S-6; stb.), 
amelyek némelyike magának Dávid birodalmának visszatértét 
hirdeti (Óz 3,5; Jer 30,9; Ez 34,24; 37,24-25; vö. Mk 11,10). A 
megígért birodalom egyetemes léptékű (Zsolt 2,8; Dán 2,35.44; 
7,14; vö. Mt 28,18). A maga teljességében megvalósítja az em
ber hivatását (Ter 1,28; Zsolt 8,6-9; Bölcs 9,2-3; 10,2). 

Jeremiás jövendölésére, amely Jeruzsálem és Júda megér
demelt 70 éves büntetését hirdeti meg (Jer 25,11-12; 29,10), 
visszanyúl a 2 Krón 36,20-23, és rámutat annak beteljesedésé
re. Jóval később Dániel könyvének szerzője is elmélkedik erről a 
szövegről, azzal a meggyőződéssel. hogy Istennek ez az üzenete 
rejtett értelmet is hordoz, amely megvtlágíthatja saját korának 
helyzetét (Dán 9,24-27). 

Az az alapvető meggyőződés, hogy Isten osztó igazságoSsága 
megjutalmazza a jókat és megbünteti a gonoszokat (Zsolt 1,1-6; 
112,1-10; Lev 26,3-33 stb.), gyakran éppen ellenkező tapasz
talattal szembesül. Ezért a Szentírás helyt ad komoly ellenveté
seknek és kétségeknek is (Zsolt 44; Jób 10,1-7; 13,3-28; 
23-24), mind mélyebbre hatolva ebben a titokban (Zsolt 37; Jób 
38-42; Iz 53; Bölcs 3-5). 

2. Összefüggések az Ószövetség és az Újszövetség között 
A korábbi szövegekhez való kapcsol6dások az Újszövetség 

írásaiban igen gyakoriak. Ezek számos helyen utalnak az Ószö
vetségre és sok ószövetségi idézetet tartalmaznak. Az Újszövet
ség szerzői számára az Ószövetség isteni kinyilatkoztatást foglal 
magába. S ők azt hirdetik, hogy ez a kinyilatkoztatás Jézus éle-
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tében, tanításában, főként pedig halálában és feltámadásában 
teljesedett be, s ezek a kiengesztelődés és az örök élet forrásai. 
,.Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint, eltemették s har
madnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek ... « 
(1 Kor 15,3-5); ez a leglényege az apostol1igehirdetésnek (1 Kor 
15,11). 

Az Írást beteljesítő események és az Írás között nem csak 
egyszerű tárgyi egyezés van. A kettő kölcsönösen megvilágítja és 
dialektikusan előbbre viszi egymást: egyaránt megállapíthatjuk, 
hogy az Írás feltárja az események értelmét, az események pedig 
megmutatják az Írás jelentését. Más szóval: az események arra 
késztetnek, hogy tegyünk félre egyes hagyományos értelmezése
ket, és valamilyen új értelmet állítsunk előtérbe . 

Jézus már nyilvános működésének kezdetétől olyan szemé
lyes és eredeti magatartást tanúsított az Írással kapcsolatban, 
amely eltért korának szentírásmagyarázatától, ~az írástudók és 
a far1zeusok« értelmezési módjától (Mt 5,20). Erre számos pél
dát említhetünk, így a Hegyi Beszéd antitéziseit (Mt 5,21 -48), 
Jézus szuverén szabadságát a szombat megtartásában (Mk 
2 ,27-28p), a módot, ahogyan relativizálja a rituális tisztasági el
pírásokat (Mk 7,l-23pl , másrészt radikális követelményeit 
egyéb területeken (Mk 10,2-l2p; 10,17 -27pl, mindenekelőtt pe
dig nyitottságát ~a vámosok és a bűnösök« iránt (Mk 2,15-l7pl. 
Mindez nem a kívülálló szerepére való törekvésből fakadt, ha
nem Isten akaratához való szívbeli hűségből , amint az a Szent
írásban is kifejezésre jut (vö. Mt 5 ,17; 9,13; Mk 7,8-l3p; 
10,5-9pl. 

Jézus halála és feltámadása ezt a fejlődési folyamatot a 
csúcspon tj áh oz vezette el, mert ezek az események bizonyos 
kérdésekben teljes törést és egyben váratlan nyítást jelentettek. 
A Messiásnak, ~a zsidók kiTályának« halála (Mk 15,26pl átfor
málta a kiTályzsoltárok és a messiási jövendölések evilági értel
mezését. Jézus feltámadása és a mennyben Isten Fiaként való 
megdicsőülése ugyanezeknek a szövegeknek olyan gazdag jelen
tést adott, amely addig elképzelhetetlen volt. Egyes kifejezése
ket, amelyeket korábban képleteseknek tartottak, ettől kezdve 
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szó szerint kell érteni. Úgy jelennek meg előttünk, mint amelye
ket Isten készített elő, hogy kifejezzék Jézus Krisztus dicsősé
gét, mert Jézus valóban ltUr~ (Zsolt 110,1) a szó legszorosabb 
értelmében (Csel 2,36; Fil 2,10-11; Zsid 1,10-12); Isten Fia 
(Zsolt 2,7; Mk 14,62; Róm 1,3-4), Isten az Istennel (Zsolt 45,7; 
Zsid 1,8; Ján 1,1; 20,28); lturalmának nem lesz vége~ (Lk 1,32-
33; vö. 1 Krón 17,11-14; Zsolt 45,7; Zsid 1,8), s egyben ltpap 
mindörökké~ (Zsolt 110,4; Zsid 5,6-10; 7,23-24). 

Az Újszövetség szerzői a húsvéti események fényében ltújra 
olvasták« az Ószövetséget. A megdicsőült Krisztus által küldött 
Szentlélek (vö. Jn 15,26; 16,7) felfedte előttük annak lelki értel
mét. Így ők egyrészt az Ószövetség prófétai értékét a korábbinál 
sokkal jobban kiemelték, másrészt annak üdvösségintézményi 
értéké t igen viszonylagossá csökkentették. Ez az utóbbi állás
pont, amely már az evangéliumokban is fellelhető (vö. Mt 
11,11-13p; 12,41-42p; Jn 4,12-14; 5,37; 6,32), Pál némely írá
sában és a Zsidóknak írt levélben egészen előtérbe kerül. Pál és 
a Zsidóknak írt levél szerzője rámutat arra, hogy a Tóra mint 
kinyilatkoztatás maga nyilvánítja ki saját törvényi rendszerének 
megszúnését (vö. Gal 2,15-5,1; Róm 3,20-21; 6,14; Zsid 7,11-
19; 10,8-9). Ebből az következik, hogy a Krisztusban való hitre 
jutott pogányoknak nem kell alávetniük magukat a bibliai tör
vények összes előírásainak; ezek összessége immár egy megha
tározott nép intézményének szintjére korlátozódik. A pogányok
ból lett hívőknek azonban táplálkozniuk kell az ószövetségből 
mint Isten szavából, mert ez teszi lehetővé, hogy valamennyi 
távlatát felismerjék annak a húsvéti titoknak, amelyből élnek 
(vö. Lk 24,25-27.44-45; Róm 1, 1-2). 

A keresztény Bibliában az Ószövetség és az Újszövetség 
összefüggései kétségkívül igen bonyolultak. Amikor az Újszövet
ség szerzői valamely ószövetségi szövege t felhasználnak, azt ter
mészetesen saját koruk ismeretei és magyarázati módjai szerint 
értelmezik. Anakronizmus volna azt várni tőlük, hogy a mai tu
dományos módszereket alkalmazzák. Inkább a mai szentírás
magyarázónak kell megismernie a korábbi magyarázati módsze
reket, hogy használatukat megértse és értékelni tudja. Másrészt 
természetesen nem szabad abszolút értéket tulajdonítania an-

8 



Dokumentum 

nak, ami csak az emberi értelmező-művészet korlátairól tanús
kodik. 

Végül még arra is rá kell mutatnunk, hogy - miként már az 
Ószövetségben - az Újszövetségben is különböző nézőpontokat 
találunk egymás mellett, amelyek nem egyszer feszültségben 
állnak egymással, így például olyan kérdések, mint Jézus egy
sége az Atyával (Jn 8,29; 16,32 és Mk 15,34), a mózesi törvény 
értéke (Mt 5,17-19 és Róm 6,19), vagy a jócselekedetek szüksé
gessége az üdvösséghez (Jak 2,24 és Róm 3,28; Ef 2,8-9). A 
Bibliának éppen az a sajátsága, hogy nem merev rendszert 
nyújt, hanem - éppen ellenkezőleg - a feszültségek dinamizmu
sában gondolkodik. A Biblia a hasonló eseményeket és problé
mákat különböző módon értelmezi. Ezzel arra hív, hogy kerül
jük el a dolgok leegyszerűsítését és a szellemi beszűkülést. 

3. Néhány végkövetkeztetés 
A mondottakból következik, hogy az írásmagyarázat művé

szetéhez maga a Biblia szolgál számos útmutatással és ösztön
zésseI. Valójában maga a Biblia is eredendően magyarázat. 
Szövegeit mind az ószövetségi, mind az apostolok-korabeli kö
zösségek hitük hiteles kifejezésének fogadták el. E közösségek 
értelmezésének megfelelően és annak folyományaként ismerték 
el őket Szent Írásnak. Így például az Énekek Éneke azért lett 
szentírás, mert kifejezi az Isten és Izrael közötti kapcsolatot. A 
Biblia létrejöttének egész folyamán a szövegeit sok esetben új
ból elővették és újra-magyarázták, hogy választ adjanak új, ad
dig ismeretlen helyzetekben. 

Abból a módból, ahogyan maga a Szentírás értelmezi a szö
vegeket, a következő megjegyzések adódnak: 

Mivel a Szentírás azoknak a hívő közösségeknek egyetértése 
alapján született, amelyek annak szövegében a kinyilatkoztatott 
hit kifejezését ismerték fel, ugyan úgy az értelmezése - lényeges 
pontokban - maga is újból az egyetértés forrása kell , hogy le
gyen az egyházi közösségek élő hite számára. 

Mivel a hitnek az a kifejezése, amely a mindenki által elfo
gadott Szentírásban megjelent, ismételten megújításra szorult, 
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amikor új helyzetekkel találkozott - hiszen ez magyarázza sok 
bibliai szöveg újraértelmezését (a »relecture«-öket) -, a Biblia 
magyarázata soha nem nékülözheti a kreatív jelleget. Szembe 
kell néznie Új kérdésekkel, és azokra választ kell találnia a Bib
lia alapján. 

Minthogy a Szentírás egyes szövegei között néha feszültség 
érezhető, az írásmagyarázat szükségszerúen pluralista. Egyet~ 
len értelmezés sem merítheti ki az egésznek az értelmét, az 
ugyanis - mint egy szimfónia - többszólamú. Egy adott szöveg 
magyarázata nem lehet kizárólagos jellegű. 

A Szentírás állandóan párbeszédet folytat a hívő közössé
gekkel, hiszen annak hitbeli hagyományaiból keletkezett. Szö
vegei e hagyományokhoz kapcsolódva alakultak ki, másrészt 
viszont hozzájárultak az említett hagyományok fejlődéséhez. 

Ebből következik, hogy a szentírásmagyarázat az Egyházon be
lül történik, annak többféleségében, annak egységében és an
nak hitbeli hagyományaiban. 

A hit hagyományai alkották azt az élő környezetet, amelybe 
a Szentírás szerzőinek írói tevékenysége beilleszkedhetett. Eh
hez a környezethez tartozott a közösségek liturgikus élete és 
külső tevékenysége, azok szellemi világa, kultúrája és történel
mi sorsa. A bibliai szerzők ennek mind részesei voltak. A szent
írásmagyarázat tehát ugyanúgy megkívánja, hogy az egzegéta 
vegyen részt kora hívő közösségének egész életében és hitében. 

Ez a párbeszéd a Szentírással mint egésszel, azaz a hit meg
értésével, amely a korábbi időket jellemezte, szükségszerúen to
vább folytatódik korunk nemzedéke esetében is. Ez folyamatos
ságot biztosít, de érzékelhetők a különbségek is. Ebből követke
zik, hogy a szentírásmagyarázat felülvizsgálat és válogatás: őrzi 
a folyamatosságot az értelmezés korábbi hagyományaival, azok 
sok részletét megtartja és átveszi; egyes pontokban azonban 
függetleníti magát tőlük , hogy továbbléphessen. 
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Tarjányi Béla 

»Próféták« az Újszövetségben 

Az újszövetségben a "próféta" megjelölés - eltekintve az ószövetségi 
prófétákra való hivatkozásoktól és a Jézusra vonatkozó helyektől - csak 
kevés személlyel kapcsolatban fordul elő. Az Apostolok cselekedetei emlí
tést tesz néhány " prófétáról« , akik a keresztények körében múködnek 
(Csel 15,32: Júdás és Szilás; 21 ,9: Fülöp leányai; 21,10: Agabusz) . Pál 
apostol írásaiban előfordul ezenkívül a "prófétálás", "prófétálni" kifejezés, 
mint a mindennapi keresztény élet egyik megnyilatkozása (1 Kor 11.4; 
13,9; 14,1.3.5.24.31) . Jelen írásunk ban azonban a " próféta« szót nem a 
megszokott módon, hanem tágabb értelemben használjuk. Ó- és újszö
vetségi "próféták"-ról beszélve olyan kiemelkedő vallási személyiségeket 
tartunk szem elótt, akikben megvolt a prófétai lelkület, a rendkívüli hit, erő 
és optimizmus, s így mások ill. a vallási közösség oszlopai, támaszai tud
tak lenni. 

Ha az ószövetségi Szentírást átlapozzuk, csodálatos részeket talá
lunk benne. Aki veszi magának a fáradságot és összegyújti ezeket a ré
szeket, láthatja, hogy az ószövetségi próféták mennyi szépet és bátorító 
dolgot mondtak és tanítottak. A Szentírásnak nagy részét, talán az egyne
gyedét-egyharmadát teljesen áthatja a prófétai remény és optimizmus. A 
Biblia legszebb részei ezek. A késői korok embere is csak csodálhat ja, 
hogy próféták a legnehezebb körülmények között is milyen nagy, bátorító 
és bíztató dolgokat tudtak mondani. Ha a teljes anyagnak akár egy kis tö
redékét is elolvassuk, bepillantást nyerhetünk a prófétai remény csodála
tos világába: 

Szentírási szövegek: Ter 49,10-12; lz 2,4-5; 7, 14-15a; 9,1-6; 11 ,1-
9; 27,6; 35,4b-6a; 40, l -Sa; 43,19; 51 ,5a; 52,6; 52,7; 60,1-3; 65,1; 
Jer 23,5-6; 31 ,31 ; Ez 18,23; 18,32; 36,25-27; 37,25b-27; Óz 10,12; 
Jo 2,12-13; Ám 9,11 ; Mik 5, 1-4a; Náh 2,1; Zak 2,14; Mal 3,1; 3,20 

A szebbnél-szebb szövegeket órákon át lehetne olvasgatni. De már 
ez a rövid, de annál szebb válogatás is érzékelteti azt a reményt és bátorí
tást, amely ezekből a szövegekből árad. De amikor ezeket szövegeket ol
vassuk vagy halljuk, óhatlanul eszünkbe jut az is, hogy a próféták mikor 
és milyen körülmények között írták le ezeket a sorokat. Sok prófétának 
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alig ismerjük az életútját, annyit azonban tudunk róluk, hogy nem boldog
ságban, ragyogásban, fényben éltek, amikor ezeket a szép szövegeket le
írták, amikor így tanították és bátorították kortársaikat. Izajás életéről 
szinte csak annyit tudunk, hogy nem nagyon volt bátorsága a prófétai kül
detéshez, a hagyomány pedig följegyezte róla, hogy később vértanúság
gal fejezte be életét: testét kettéfürészelték. (Úgy látszik, ezt a középkor
ban is kedvelt módszert már régen kitalálták.) 

Jeremiás próféta könyve viszont bővebb bepillantást enged a próféta 
küzdelmes sorsába, vívódásaiba. Aki elolvassa Jeremiás könyvét, a pró
féta tanításán kívül megtudja azt is, hogy amikor ez a nagy próféta tanított 
és prófétált, milyen nehéz körülmények uralkodtak Júdában és Jeruzsá
lemben. Olvashatunk arról is, hogya próféta kortársai, környezete hogyan 
vélekedett őróla, hogyan bántak vele. Nevezetesen: az ország népe, a 
vallási és politikai vezetők éppúgy, mint az ~~yszerü emberek tömegei 
gyakorlatilag egy emberként ellene fordultak. Uldözték, rágalmazták, fizi
kailag bántalmazták. Mint tudjuk, még a sárral teli cisczternába is bedob
ták, életre-halálra keresték, árulással vádolták. A király, a papság, a nép 
szemében ő volt a bünbak, a veszedelmes áruló, a belső ellenség a fe
szült politikai helyzetben, amikor az ország a végső összeomlás előtt állt. 
Az északi rész, Izrael már elesett, csak egy kicsike kis sziget, Júda, Jeru
zsálem és környéke független még, de azt is körülvette már az ostromló 
sereg, végső perceit éli az ország és a szent város. Mindenki jól tudja, 
hogy mi vár a fővárosra, az országra, a népre. És ilyen körülmények kö
zött mer a próféta dacolni a közvéleménnyel, merészeli azt tanítani, amit 
tanít, és veszi a bátorságot azt tenni, amit tesz. A következményeket vilá
gosan látja és vállalja: azt, hogy egyedül marad, és mindenki szembefor
dulvele. 

Ó ugyanis azt akarta elérni, hogy adják meg magukat, hódoljanak be 
az ellenségnek, mert még mindig jobb behódolni és élve maradni, mint a 
kíméletlen vérfürdőt és bosszút elviselni. De a kortársak nem hallgattak a 
prófétára: nem adták meg magukat. Azt mondták, hogy lsten meg fogja 
védeni a szent várost, ez a Jeremiás pedig, ahelyett, hogya mindenható 
Istenben bízna, a választott nép érdeke ellen beszél, a pusztulást akarja, 
áruló. 

A próféta vészjósló szavai azonban hamar beteljesedtek: bekövetke
zett a teljes pusztulás. Jeremiásnak természetesen megkegyelmezett a 
hódító, hisz akkor is voltak már kémek és titkos rendőrök , s kívül az ost
romlók nagyon jól tudták, hogy mi történik belül, az ostromlott városban. 
Jeremiás az ő tetszésük szerint beszélt, ezért a győzelem után, amikor 
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összeszedték és fogságba vitték az emberek tízezreit - neki azt mondták: 
Kedves Jeremiás, te ugyan zsidó vagy, de jó fiú voltál, ezért szabad vagy. 
Ha akarsz maradsz, ha akarsz jöhetsz a fogságba, elkísérheted a többie
ket. Jeremiás úgy döntött, hogy fontosabb otthon maradnia, a fogságban 
mégiscsak rendezettebb körülmények között lesznek a foglyok. Együtt 
maradnak, az ő sorsuk tulajdonképpen nem olyan veszedelmes vagy két
ségbeejtő az ő szemszögéből, mint a szétziIáit, elbujdosott otthonmarad
také. Maradt tehát. 

A győztesek elvitték az emberek színe-javát, az elfoglalt területen pe
dig megszervezték a közigazgatást - már amennyire volt kiket igazgatni. 
Jeremiás siratta népét, sírva botorkált a város romjai, népe szétvert mara
déka között. A megalázottakat igyekezett nyugalomra ösztönözni és re
ményt nyújtani nekik a kilátástalan helyzetben. De újabb oktalanság 
következett: az elbujdosott harcosok újból föllázadtak, s megkísérelték a 
megalázó elnyomást lerázni magukról. Ez persze eleve reménytelen kí
sérlet volt, és rövid úton el is intézték őket. Akiknek pedig sikerült egérutat 
nyerni Egyiptom belé, magukkal hurcolták Jeremiást is - akarata ellenére. 
Végül ott halt meg a próféta, a kényszerű száműzetés során, tisztázatlan 
körülmények között, talán éppen honfitársai kezétőllegyilkolva ... 

Jeremiás próféta sorsát jellegzetes prófétai sorsnak tekinthetjük: osz
tályrésze a teljes értetlenség, üldöztetés, végül a szenvedés és a halál. A 
többi prÓfétának nem ismerjük ilyen részletesen az életét, nincsenek infor
mációink sorsuk alakulásáról, de a többiekről is tudjuk vagy sejthetjük, 
hogy egyáltalán nem volt könnyű a dolguk. 

De miért is idézzük fel mindezt ilyen részletesen? Azért, mert igen ta
nulságos világosan látni az ellentétet, a kontrasztot a próféták életében: 
Látjuk, olvassuk, hogy milyen csodálatos, reményteli, bátorító dolgokat 
mondanak és írnak, - miközben ők maguk sokszor és sokat szenvednek, 
üldözik őket, maguk körül pedig elkeserítő, egészen kétségbeejtő helyze
tet látnak és tapasztalnak. Reménytelen a környezet, a nép helyzete, és 
elkeserítő a saját sorsuk. A próféták tehát olyan emberek, akik a teljes re
ménytelenség helyzetében hirdetik vagy írják le a legszebb, legbátorítóbb 
szavakat. Sokszor kemény szavakat is kell mondaniuk, ítéletet is kell hir
detniük, de egyben fényt és világosságot is nyújtanak, amikor sötétség 
borítja a földet és homály a nemzeteket. Izajás kifejezetten említi is a »sö
tétséget« : nem fizikai sötétség ez, hanem kép, amely egyrészt a nép sor
sát, helyzetét, értetlenségét és elvakultságát szemlélteti, másrészt a pró
féta személyes sorsának kilátástalanságát. 
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Többek között ezért van az, hogy prófétának nagyon nem akar el
menni senki sem. Az Ószövetségben szinte mindegyik meghívottnál meg
figyelhet jük, hogya küldetést semmi áron nem akarja vállalni. Mózes 
vitatkozik Istennel és bizonygat ja, hogy ö bizony nem alkalmas erre a fel
adatra, hisz beszélni sem tud. Végül még azt is kimondja: »Küldj, akit 
akarsz [csak ne engem]!« (Kiv 4,13) Izajás, amikor lsten hívja, hevesen til
takozik: »Tisztátalan ajkú ember vagyok!« (Iz 6,5). Jeremiás pedig a fiatal
ságára, a beszédben való járatlanságára hivatkozik (Jer 1,6). Azután 
mégis elindul és megy mindegyikük, ahová az Úr küldi. Vajon miért megy 
mégis? Ezt is elmondja Jeremiás, aki a kudarcok és szenvedések árjában 
többször meg akart hátrálni, fel akarta adni a küzdelmet. »Már azt gondol
tam: 'Elfelejtem, nem beszélek többé a nevében!' De ilyenkor mintha tűz 
gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat, s ha megfeszítettem 
erömet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni.. .« (Jer 
20,9) 

Jeremiás leírja tanítását, majd le is kell nyelnie azt. Ekkor azt érzi, 
hogy amit írt, az bizony keserű . A próféta tudja, hogy az embereknek ke
serű az, amit tanít, és nem kívánkoznak arra, amerre vezetni akarja óket. 
Amit mond, nem .. . nem kell senkinek! Megkóstolta maga is, és keserű 
volt. Számolnia kell tehát azzal, hogy senki sem akarja majd tanítását el
fogadni. 

A prófétai sorsok az újszövetségben is ugyanilyenek. Mindenekelótt 
Jézusé, akit megtagadtak saját falujában, üldöztek saját népének vallási 
vezetöi. Sót, még azok is, akik készségesen követték öt, idönként »ke
mény beszéd«-nek találták tanítását (Jn 6,60) ; végül pedig tulajdon tanít
ványai közül az egyik szolgáltatta ót hóhérai kezére. Jézus sorsa tipiku
san, sót kiemelkedően prófétai sors, amely a kereszthez vezet. 

Most azonban nem Jézus alakjával szeretnénk foglalkozni, tekintsük 
inkább Pál apostol életét. Az ő életútját viszonylag jól ismerjük,. s benne 
világosan nyomon követhetjük azt, hogy az igazi prófétai személyiség éle
tében hogyan követik egymást az egyre nagyobb megpróbáltatások. 

A nemzetek apostolának életéből nem szükséges itt minden részletet 
fel idézni. Ne beszéljünk most arról, hogy mit jelenthetett neki, amikor Je
ruzsálemben az apostoloknál jelentkezett, és azok gyanakodva, vissza
utasítóan fogadták őt. Ne térjünk ki arra se, hogy a zsidók részéről mennyi 
üldözést és szenvedést kellett elviselnie. Vizsgáljuk meg azokat a helyze
teket, amikor magában az egyházban érték őt az egyre fokozódó megpró
báltatások. Ha a páli leveleket figyelmesen olvassuk, kirajzolódik előttünk 
egy olyan prófétai sors, amelyben egymást követik a mind nagyobb pró-
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batételek: először a tesszaloniki félreértések, azután korintusi híveinek a 
lázadása, ezt követően a rágalomhadjárat a páli evangélium kapcsán, vé
gül pedig a teljes magárahagyatottság és a vértanúhalál. 

Amikor Tesszalonikiben megszületik az első, lelkes keresztény kö
zösség, az apostol továbbmegy, hogy máshol is hirdesse az evangéliu
mot. Távozása után azonban Tesszalonikiben egyesek meghalnak a 
megtértek közül, így fölmerül a probléma, hogy ha ezek nem érték meg 
Jézus második eljöttét, akkor hiába hittek Krisztusban, korai haláluk miatt 
kimaradnak az üdvösségből. S mikor levelében Pál megnyugtatja őket, 
hogy Jézus eljövetelekor az elhunytak fel fognak támadni, a hívek olyany
nyira megnyugszanak ebben, hogy Jézus jövetelét várva már dolgozni 
sem akarnak. Újabb levelet kell tehát írnia az apostolnak, és minden tudá
sát és tekintélyét latba vetnie, hogy az értetlenkedő hívek hitét és életét a 
helyes mederbe terelje. (1 -2 Tessz) 

A tesszaloniki hívekkel kapcsolatos gondok azonban messze eltörpül
nek azok mellett a problémák mellett, amelyeket a korintusiak okoztak 
Pálnak. Ezek a hívek, amellett, hogy az erkölcstelenség, a szeretetlenség 
és a békétlenség kirívó esetei dúltak-romboltak soraikban, végül még ma
gával Pállal, mesterükkel és apostoli atyjukkal is szembefordultak. Először 
egymás között civódtak azon, hogy ki is az ő igazi tanítómesterük: Pál, 
Apolló, Péter, vagy maga Jézus? Pál erre levelet írt nekik, próbálta helyre 
tenni a dolgokat, de mindez csak olaj volt a tűzre, most már nyíltan szem
befordultak Pállal. Tanítványa sietve hozta az apostolnak Efezusba a nyílt 
lázadás hírét. S amikor Pál - félretéve sürgős munkáit - személyesen 
odasietett, hogy rendet teremtsen, ellenfelei a vádak és rágalmak áradatát 
zúdították rá, és kiutasították a közösségböl. Képzelhetjük, hogy milyen 
fájdalmat és csalódást jelentett mindez az apostolnak ... És milyen érzel
mekkel hagyta ott őket, hogyan menekült a lázadó közösségből az a Pál, 
akinek mindennél fontosabb volt Krisztus ügye is, és ezek a hívek is .. . De 
nem adta fel! Hazaérve leült, és - saját bevallása szerint »sűrű könnyhul
latás közepette« (2 Kor 2,4) - újabb levélben igyekezett jobb belátásra 
bírni a közösséget - ezúttal végre sikerrel. (1-2 Kor) 

Ezt tették Pállal a saját hívei. És a környezete, az egyház többi apos
tola és igehirdetője? Már a korintusi levelekből is, de a Galata és Római 
levélből még inkább kitűnik , hogy mi mindent kellett Pálnak elviselnie a 
többi keresztény tanító és igehirdető részéről. Lassanként ők is elkezdték 
suttogni, majd nyíltan terjeszteni, hogy Pál nem igazi apostol, szektás, fél
revezeti, becsapja mindazokat, akiket megtérít. Hívei nem igazi keresz
tények, mert Pál nem metéli körül a megtérteket, nem követeli meg tőlük 

15 



Szentírástudomány 

az ősi, ezeréves előírások , hagyományok követését. Jézus is zsidó mó
don élt, követői is, és így él a jeruzsálemi egyház is. És ezek az ellenfelek 
mennek Pál nyomában, megszégyenítik, megalázzák a híveit. Rájuk kény
szerítik a zsidó életformát, Pált pedig befeketítik a előttük: elmondják, 
hogy nem csak félrevezette őket, !1anem még csúnya is, dadog is, lop is, 
csal is, másokon él, gyujtéseket rendez, s amit összeadnak, azt ellopja. (2 
Kor, Gal) 

S ez az aknamunka végigkíséri az apostol életútját. Ilyen körülmé
nyek között kell dolgoznia, szüntelen védenie az igazságot, rendületlenül 
hirdetnie a tiszta krisztusi hitet, és szüntelen magyarázkodással tisztáznia 
magát a rágalmak alól... . 

És milyen az apostoli út befejezése.? Emberileg talán ez a legnehe
zebb, legkeservesebb. Pál teljesen egyedül marad. Egykori tanítványai el
hagyják, járják a maguk útját, alig marad társa és támasza a fogságban. A 
megfáradt, idős Pál, aki tudja, hogy ezúttal nem menekülhet többé a pal
los elől, szinte teljesen magára hagyva néz a biztos halál elé ... (2 Tim) 

Ilyen körülmények között kellett Pálnak hirdetni az örömhírt, - s ilyen 
körülmények között születnek meg az Újszövetség legszebb részei! Ami
kor a széthúzás és a vetélkedés dúlja a közösséget, pál akkor veti papírra 
legszebb gondolatait az egységről , Krisztus Titokzatos Testéről (1 Kor 
12,12-27; Ef 2,19-22). Amikor marják egymást a hívek és fellázadnak térí
tő apostoluk ellen, akkor írja le Pál a Szeretethimnuszt (1 Kor 13), - azo
kat a csodálatos gondolatokat, amely az egyik legszebb remeke nem csak 
a vallásos irodalomnak, hanem talán az egész világirodalomnak. 

Mert a szenvedés, a megpróbáltatás egyes embereket tönkre tesz, 
másokat pedig annál nagyobb erőfeszítésre sarkainak, s ebben a kihívás
ban és feszültségben születnek meg a legnagyobb értékek, legszebb al
kotások. 

A próféták tehát ilyem körülmények között fogalmazzák meg; hirdetik 
és írják le azokat a csodálatos gondolatokat, amelyekkel megajándékoz
zák kortársaikat - és az egész emberiséget. A prófétának is óriási erőfe
szítésébe kerül, hogy fel ne adja, hisz legtöbbször maga is kétségek 
között hánykódik belül, szenved és gyötrődik. Kívül pedig rendszerint fa
lakba ütközik, magára marad: sőt megvetik, rágalmazzák, támadják és ül
dözik, sokszor egyenesen a fizikai tönkretételére törekszenek. 

Mindezt átélte Jézus is. Látjuk őt a Getszemáni kertben, amint könyö
rög: .. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár!" Minden ízében 
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menekülne az elöl, ami rá vár. De nem "futamodik meg, hanem kimondja: 
"Legyen meg a Te akaratod!" (Mk 14,36) 

A fenti összeállításban nem adtunk meg egyetlen helyet sem az 
evangéliumokból, nem utaltunk Jézus szavaira a Szentírás legszebb he
lyei sorában. Jól tudjuk azonban, hogy mind a négyevangéliumot, Jézus 
minden szavát ide sorolhatnánk, annyira áthatja öket a remény, a bizalom 
és a derű. Mennyire örömteli és bátorító mindaz, amit Jézus mond és ta
nít, miközben maga állandó intrikáknak van kitéve, nyílt és burkolt táma
dásoknak, megnemértésnek, üldözésnek. Még a tanítványai is bizalmatla
nok, csalódottak, végül tulajdon tanítványa árulja el és juttatja a hóhér ke
zére. Ez az a háttér, amelyból az üdvösség szavai fakadnak. 

S Jézussal, Pállal nem fejezödött be ez út, nem szűntek meg az ilyen 
helyzetek és sorsok. Római szent Kelemen az elsö század végén a korin
tusiakat megfedvén szemükre veti, hogy ó, ti korintusiak, ti már megint int
rikáltok, veszekedtek, mint régen. S azután Kelemen pápa arról tesz 
említést, hogy ilyen intrikáknak estek áldozatul az apostolfejedelmek is, 
Péter és Pál. Nincs tehát kizárva, hogya kereszténységen belüli félté
kenység vagy vetélkedés vezetett Péter és Pál elfogásához, vértanúságá
hoz is, amint egykor Jézust is tanítványa, Júdás árulta el. Szerencsére 
nem tudunk erröl többet, de ez az utalás ott szerepel szent Kelemen leve
lében, s ennek alapján nem egészen alaptalan feltételeznünk, hogy az 
árulás-dolog tovább működött az egyházban. Mert nem az az igazán fáj
dalmas, amikor egy idegen ember haragszik rám, egy kívülálló elgáncsol, 
keresztbe tesz nekem. Az a legfájóbb, ha a barátom, a társam, a hittest
vérem árt nekem. Amint Jézus mondja: "Aki velem együtt a tálba nyúl, az 
árul el engem « (Mk 14,20p) ; János evangélista pedig a zsoltárost idézi e 
helyen: "Aki kenyeremet ette, sarkát emelte ellenem« (Jn 13,18). 

Ez tehát a prófétai sors. S amikor mindezt világosan látjuk, akkor tud
juk igazán értékelni a próféta a nagyságát, - legyen az akár ószövetségi 
próféta, akár Jézus, legyenek azok az apostolok vagy az Újszövetség 
más igehirdetöi. Miközben magának a prófétának kétszeresen is nehéz a 
dolga, mert egyrészt maga is átéli mindazt a nyomorúságot és reményte
lenséget, amit kortársai, másrészt ha megkísérel segíteni, vigasztalni, 
megoldást adni, azonnallehurrogják, kinevetik vagy egyenesen üldözik. S 
ö mégis ott áll, és hirdeti a hit, a remény szavát. A próféták olyanok az 
emberek között, mint a sötétségben a fény. A világ tele van nyomorúság
gal, ballal, szenvedéssel, önzéssel és szeretetlenséggel, reménytelenség 
és kilátástalansággal, és akkor feláll egy ember, aki maga is osztja és hor-
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dozza ezeket a terheket, mégis tud bátorítani, lelkesíteni, erőt, reményt 
adni másoknak. Ezek a próféták, és ilyen próféták műve a Szentírás. 

EI lehet mondani, hogya prófétáknak az összes csodálatos írása úgy 
született, mint az a bizonyos gyöngy a kagylóban. A Szentírás legcsodála
tosabb részei a szenvedés talajából fakadtak. Pál esetében ezt nyilvánva
lóan láthatjuk. Szinte azt mondhatjuk: minél nagyobb volt fájdalma és 
szenvedése, annál többet és annál szebb dolgokat írt. A filippieknek pél
dául röviden írt, mert velük nem volt semmi baj. Csak megköszönte szere
tetüket és megdicsérte őket. A korintusiaknak viszont négy levelet is írt; 
ebből kettő maradt meg, s mindegyik jó hosszú, 16 és 13 fejezet. (A má
sik két levél nem maradt fenn, nyilván nem nagyon mutogatták másnak a 
címzettek.) 

A " próféták« írásai a Szentírás legragyogóbb oldalai, lapjai, sorai. 
Ezek a szövegek tanúskodnak Istennek arról a csodálatos végzéséről, 
»munkamódszeréről«, hogy a teljes nyomorúságban, a sötétségben min
dig rendel olyan embereket, akik az elcsüggedteknek reményt adnak, akik 
azt mondják a többieknek, hogy emberek, van fölöttünk gondviselő lsten! 
Emberek, van, lesz megoldás! S ezt le is írják, és rendületlenül hirdetik. 
Mivel voltak és vannak próféták, prófétai lelkek, azért van az emberiség 
nagy családjának reménye. 

Tudjuk, mennyire fontos, hogy az ember soha ne »írja le« önmagát, 
soha ne »adja fel" sorsát, életét, reményét. Tudjuk, milyen sok embert 
megkörnyékez ez körülöttünk, hiszen .ha jól belegondolunk, az életünk 
sokszor elég kilátástalan, árad az önzés, a szeretetlenség. Látjuk hogyan 
öli, gyilkolja egymást ember és ember, nemzet és nép, hogyan mészárol
nak le embereket ötvenesével, ezrével, vagy akár százezrével. Hogyan 
üldöznek ki százezreket lakásaikból, otthonaikból, hazájukból gátlás nél
kül, hogyan adnak el nemzeteket, országokat merő számításból és önös 
érdekből. S amit a világ nagy politikája művel , azt teszik az emberek kicsi
ben, saját szomszédaikkal, munkatársaikkal, ismerőseikkel és munkatár
saikkaI. A világ politikában azért történik az, ami történik, mert kicsiben is 
ugyanaz történik. Hisz mennyien vannak, akik saját érdekeik miatt nyu
godtan átgázolnak a gyöngébben, gátlástalanul kisemmizik a kiszolgálta
tottat. De a világ tulajdonképpen mindig ilyen volt, és ezzel mindig 
szembesülni fogunk a világban. De ebben a világban mindig ott voltak 
azok is, akik az emberek elé mertek állni és merték hirdetni: a dolognak 
ezzel nincs vége. Ne csüggedjetek el. Van remény, van miért kitartani, 
van miért továbbmenni. A prófétáknak ez az óriási érdeme. 
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Úgy tudom, hogy az amerikaiak a világúrbe - legalábbis kezdetben -
csak házas embereket küldtek fel. Azért, mert azok mindenképpen vissza 
akarnak jönni, soha nem fogják feladni, még a legreménytelenebb helyze
tekben sem. S a Gulágokat vagyamínusz 40 fokos doni harcmezőt meg
járt emberektől tudjuk, milyen sokan hazajöttek azok közül, akik haza 
akartak jönni, és milyen sokan ottmaradtak, akik feladták. Hány ember ve
szíti et ma is a reményét, hány ember menekül a kábítószerekhez, vagy 
akár az öngyilkosságba! (Hazánk az utóbbi tekintetében első helyen áll a 
világon!) Milyen nagy szükség van ma is prófétákra, akik reményt, erőt, hi-
tet tudnak adni másoknak! . 

Arról van szó, hogy sötétben vagyunk, nagyon félünk, ketten me
gyünk. Ha mind a kettő nagyon fél, akkor egymást akár az őrületbe is ker
gethetik. De ha az egyiknek több a bátorsága, megfogja a másik kezét és 
azt mondja neki: Ne félj, csak gyere, nem lesz semmi baj! - mennyivel 
könnyebb akkor a másik helyzete. De az elsőnek is, mert ha nem tenné, 
amit tesz, megmaradna a maga félelmében és a sötétségben. 

Mi kell ahhoz, hogy valaki meg ne futamodjon, sőt másnak támasza, 
bátorítója legyen? Eszembe jut egy régi történet, amit még édesapám me
sélt az első világháború idejéből. O még 10-12 éves lehetett akkor, s a há
ború végén a szomszéd Guszti bácsi épen, egészségesen hazatért a 
csatározásból. Sőt , vitézség i érdemrendet és földbirtokot is kapott, mert 
az egyik ütközetben egymaga megállította, megfutamította az ellenséget. 

. Mindenki csodálta és irigyelte őt. Édesapám egyszer szerét ejtette és 
megkérdezte tőle : »Guszti bácsi hogyan tudott olyan bátor és hős lenni?" 
Mire aztán vitéz T. Ágoston elmondta, hogy mi történt. A tüzérségnél szol
gáit, egy géppuskával be volt ásva a frontvonalon. Mikor az ellenség tá
madott, már minden társát ki lőtték , csak ő lőtt tovább megállás nélkül. 
Nagyon félt, legszívesebben maga is elfutott volna, de tudta, hogy ha ki
ugrik a lövészárokból, azonnal eltalálják. Tölténye volt elég, hát csak lőtt 
és lőtt , míg végül az ellenség meg nem futamodott. így nyerte meg a csa
tát - félelmében - ő , egymaga. 

A próféta helyzete is, hasonló. Lehet, hogy fél, lehet, hogy szenved 
maga is, és kétségek környékezik, - de tudja, hogy nem tehet mást, mint 
amit lsten rábízott. S a próféta azt is tudja, hogy amit tesz és hirdet, azzal 
nem arat sikert, mert az nem az emberek kedvére való, - mint a magyar 
birkák számára a pusztai legeltetés. 

Magyarországon három pásztor, öt bojtár és jó néhány pulikutya kell 
ahhoz, hogy egy nagyobbacska birkanyájat eltereljenek valamerre. Vajon 
miért ilyen körülményes ez? Mert Magyarországon a birkát mindig elterelik 
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onnan, ahol bőven volna mit legelni: a zöld lucernától, a viruló kukoricától, 
a zsenge búzától, és odahajt ják, ahol alig talál valamit, csak frissen vágott 
tarlót, tövig lekaszált mezőt , kiégett pusztaságot. 

Izraelben viszont ha a pásztor elindul valamerre, a nyáj bégetve ro
han utána. Mert Izraelben a sivatagok mentén szinte sehol egy fűszál, 
mindenfelé csak kő- és homokrengeteg. És a birka nagyon jól tudja, hogy 
ha a pásztor elindul valamerre, érdemes őt követni, mert a pásztor oda 
megy, ahol van még némi kóró és száraz fűszál , és a nagy szárazságban 
valami kis ivóvíz is csörgedez. Ha nem követi a pásztort, hamarosan éhen 
és szomjan pusztul. 

A próféta munkája azért is igen fáradságos, mert az emberek úgy ér
zik: meg akarják őket fosztani sok mindentől, igyekeznek elterelni, eltiltani 
őket mindattól, ami jó és kellemes, és rászorítani arra, amit nem is ismer
nek, nem is kívánnak. Nézzük csak a mai társadalmat: Kell-e neki istenhit, 
erkölcs, vallás? Nem! És miért nem? Nem csak azért, mert vallásellene
sek. Nem csak azért, mert át van a gondolkodásuk formálva. Egyszerűen 
azért nem, mert az emberek nem akarnak semmiféle tekintélyt, nem akar
nak különféle szabályokat, nem akarják, hogy bárki, bármiben korlátozza 
őket. Szabadok, függetlenek akarnak lenni. 

Mint az egyik kis elsős kislánynak a traktoros édesapja, aki azt mond
ta nekem egyszer azokban a sötét, vallásüldözéses időkben: .. Elhoztam a 
gyereket hittanra járatni, mert nem bírunk vele. De, Tisztelendő bácsi, ne 
tessék nagyon megtanítani, hogy később ne legyenek majd gátlásai. « Ezt 
harminc éwel ezelőtt mondta nekem egy egyszerű munkásember. 

Az emberek azt hiszik ugyanis, hogy lsten és a vallás elvesz tőlük 
sok minden fontos, jó és kellemes dolgot. Amit pedig ígér, az elég meg
foghatatlan számukra. ÉI és virul tehát a szabadság; meg is lehet nézni a 
következményeit. 

.. Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem « - írja Pál apos
tol (Róm 5,20). Isten ma talán még sürgetőbben kérdezi : .. Kit küldjek el? 
Ki megy el nekünk?« (Iz 6,8) . Mint minden kor emberéhez, úgy a mai vi
lágba is küldeni akar lsten olyan embereket, akik a kétségbee~ő , teljes 
sötétségben is, még ha maguk is kétségek között vergődnek időnként, 
még ha nincs is semmi kedvük és semmi bátorságuk és gyöngének érzik 
is magukat, - akkor is vállalják, hogy másoknak hitet és fényt, célt és re
ményt adjanak. S ha vannak és lesznek ilyenek, velük is megtörténik a 
csoda: gyöngeségükben és erőtlenségükben az Élet közvetítői lesznek 
mások felé, s közben maguk is át jutnak a halálból az Életre. 
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trő Ige 
BffiLIAISKOLA 
Szent Jeromos Bibliatársulat 

A HÚSVÉTI EVANGÉLIUM - II 

Jézus megjelenik Magdalai Máriának 

A) Alapgondolat 

14. óra 

Magdalai Mária, akit Jézus megszabadított (Lk 8,2), szíve 
egész szeretetével ragaszkodott Mesteréhez, követte útján, egé-
szen a keresztig (Mt 27,55; Jn 19,25), gyászolta halálát, és -
mind a négy evangélium szerint - feltámadásának tanúja volt. 
(A hagyomány azonosította őt a Lk 7,37-50-ben szereplő bűn
bánó asszonnyal.) 

Szent János evangélista részletesen leírja Mária Magdolna ta
lálkozását a Feltámadottal, mintegy lépésrőllépésre követve azt 
a belső, lelki folyamatot, ahogy Mária Magdolna megnyílik, al
kalmassá válik a Feltámadottal való találkozásra. 

Találkozásuk alapja az a hallatlan nagy, eltántorfthatatlan 
szeretet, amellyel Mária Magdolna szerette Jézust, amely a csa
lódást, a kétségbeesést és a félelmet ls legyőzve kiviszi őt a sír
hoz. Mária Magdolna nagyon szerette Jézust, szíve egész 
szeretetével, és az elvesztése fólötti gyászban és bánatban mág
nesként vonzza őt az, ami a legdrágábból megmaradt számára: 
a holttest. 

í 
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Teljesen normális állapot, hogy Mária Magdolna számára nem 
létezik másik, csak a halott Jézus. Mária Magdolna józan realis
ta, tele nagy-nagy szeretettel és szomorúsággal, és a nyitott sír 
láttán természetesen nem is gondolhat egyébre, mint hogy a 
számára mindent jelentő holttestet ellopták. 

Az is természetes, hogy a panasszal azokhoz fut, akik legköze
lebb álltak az Úrhoz. Aztán újra visszatér a sírhoz, nem tud 
megválni tőle, az elmúlásba kapaszkodik, egész figyelmével a 
halál felé fordul, amit a sír szimbolizál. A ~kinn állt a sírboltná! 
és sírt« (Jn 20, ll) nem csak helymegjelölés akar lenni, hanem 
azt is szimbolizálja, hogy Mária Magdolna nem csak a síron 
~kívül« van, hanem egy új felismerés megtapasztalásának lehe
tőségén kívül is. Bár látását a vigasztalanság éjszakája elhomá
lyosítja, szeretetének hűsége ott tartja a sír mellett, ő nem 
szalad el a kétségbeesés színhelyétől mint sok tanítvány. Ott 
marad és sír, egészen átadja magát az éjszakának, a fájdalom
nak, a szeretetnek, a halálnak. 

És könnyei, ahogy halott Jézusát gyászolja, a dermedést és a 
keménységet feloldva megmunkálják lelkét. Egy változást, egy 
átalakulási folyamatot indítanak el, s elkezdődik benne a kinyí
lás egy új valóság felé. Mindez csak ekkor következett be, ami
kor ~lehajo1t a sÍTboltba«. Teljes szívével a halál megtapasztalása 
felé fordul, és ekkor történik vele valami: valami egészen várat
lan dolgot lát (angyalok), hírt kap szavak nélkül. De még nem 
érti meg, mit jelent a jel, fogva tartja még a halál sötétsége és az 
értetlenség vaksága. Ezért az angyalok nem is jelentik ki neki a 
húsvéti evangéliumot. Csak azt kérdezik meg tőle: ~Asszony, 
miért sÍTsz?« 

Válasza szinte szó szerint megegyezik azzal, ahogy az aposto
lokkal közölte, hogy mi történt. Egyetlen apró eltérés van a ket
tő között: míg első alkalommal többes szám első személyben, 
mintegy a közösség nevében hangzik el a kijelentés, most egyes 
szám első személyben, mint az ő egyéni, személyes panasza. És 
csak most történik meg az, hogy hátrafordul, visszafordul. el a 
sírtól: az élet felé - és lát. Persze csak azt és ahogy pillany1lag 
értelmezni képes: a kertet, a kertésznek vélt valakit, aki újra rá-
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kérdez fájdalmára. Magdolna válasza emlékeztet az Énekek éne
kének menyasszonyára, aki jegyesét keresi: 

»Kerestem, akit szeret a lelkem. 
Kerestem, de nem találtam. 
Láttátok-e, akit lelkem szeret?« (Én 3,1 .3) 

De még mindig a halott az, akit vissza akar kapni, akihez ra
gaszkodik. Még mindig teljesen visszafelé irányul, a múltat sze
retné visszahozni, a holttestet megőrizni. Csak amikor Jézus 
közvetlen módon a nevén szólítja, akkor hagyja abba a halottra 
irányuló keresést, akkor ,.fordul meg« (l6.v.), akkor fordul az 
Élő felé. Most érkezik el húsvéti hitvallásáig: ,.Rabboni!« 

De még nincs a cél nál. Újra feltámad benne a ragaszkodás: új 
hite és boldogsága a találkozást a korábbi, a Jézussal való földi 
együttlét szintjére akarja csökkenteni. Az Élő azonban nem 

Fra Angf'lico: '\ ielt.imadt Krisztus és Ma"" MJ~dolnJ 
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hagyja birtokolni magát, 
hanem kivezeti Mária 
Magdolnát egy tág, új 
valóságba - és a testvé
reihez. Mária Magdolna 
engedi magát erre az új 
ú tra irányítani. Így lesz a 
közösség számára az el
ső követe és jele az új 
életnek. 

János evangélista elbe
szélése a sorozatos meg
fordulások története. 
Mária Magdolna a halál 
tapasztalatából teljesen 
visszafordul, s így nyitot
tá válik az új élet megta
pasztalására. Történetét 
összehasonlíthatjuk a 
magunk történetével a 
szeretetről és a szomorú
ságról' a halálról és az 
életről. 



14. óra BibliaiskoJa 

B.) Szentírási szöveg: Jn 20,1-2.11-18 (Káldi) 

c.) Bevezetés 

1. Mária MagdolTUl aliJkja 

a) A Szentírásban: 
Lk 8,2: ,.Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akit gonosz 

lelkekt61 és betegségekb61 gyógyított meg: Mária, melléknevén 
Magdolna, akib61 hét ördög ment ki« 

Mt 27,56.61; 28,1; Mk 15,40.47; 16,1.9; Lk 24,10; Jn 19,25 
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b) A hagtJományban: 
A 6. sz. óta Mária Magdolnát (helytelenül!) azonosítják a Lk 

7,36-ban szereplő bűnös asszonnyal. A hagyományban mint 
bűnös nőt emlegetik, aki bűnbánóvá lett, többnyire így is ábrá
zolják. 

c.) .Az Evangéliumokon kívül: 
Mária Magdolna szerepel a Péter Evangéliuma címen ismert 

apokrif iratban is: »Vasárnap hajnalban a magdalabéll Mária, 
az Úr tanítványa ... « (Vanyó L., Apokrífek, SZ.I.T. 1980,267.0.) 

A Tamás Evangéliuma CÍmű (gnosztikus) apokríf iratban Má
ria Magdolna neve két mondásban is szerepel (I.m., 300. és 
311.0.): 

21. Mariham (Mária Magdolna) így szólt Jézushoz: Mihez ha
sonlítanak tanítványaid? 

l 14. Simon Péter ezt mondta neki: Mariham (Mária Magdolna) 
meryen el tőlünk, mert a nők nem méltó k az életre. Jézus azt 
mondta: Íme én vezetem őt, hogy jérjivá tegyem és ahhoz az élő 
lélekhez legyen hasonlóvá, mely hozzátok, jéTjlakhoz hasonlít. 
Mert minden asszony, aki jéTjlvá teszi magát, be jog menni a 
. mennyek országába. 

Létezik egy Mária szerinti Evangélium is, amely a Codex Bero
linensis 8502, kopt nyelvű gnosztikus kódexben található (Ber
lini Múzeum, Papírusztgyűjtemény). A mű valószínűleg a 3. 
században íródott. 

Az Evangélium Mária szerint olyan tanításokat foglal magába, 
melyeket Jézus csak Mária Magdolnával közölt. A könyv írója 
előre látta, hogy sokakban kétség fog ébredni az iránt, hogy 
ezek a tanok valóban Jézustól erednek-e. A mú végén András és 
Péter apostol kételyüknek adnak hangot, Mária Magdolna vi 
szont megerősíti, hogy nem ő találta ki azt, amit elmondott, és 
nem hazudik Jézusról. Végül azzal zárul a szenvedélyes beszél
getés, hogy Mária Magdolna a kiválasztott, akit Jézus erre a ta
nításra érdemesített, ezt ne vonja kétségbe még Péter se. 
(Kákosy László: Fény és káosz, Gondolat, 1984., 70-71.124. 
128.141.208.0. alapján.) 
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d) A művészetben : 

Mária Magdolna ikonográfiája: ábrázolják mint térdelő nőt, 

kezében drága kenetet tartalmazó edénnyel vagy mint bűnbá
nót a pusztában. A bűnbánó nők védőszentje. 

- El Greco: Bűnbánó Magdolna (1576) 
- Alig fedett mell (mintegy a múltját jelképezendő), az egyik te-

nyere a szívén, fólfelé néz egy fénylő folt felé, ölében egy nyitott 
könyv, rajta egy koponya. 

- Alfonso Cano: Krisztus megjelenik Mária Magdolnának (17. 
sz.) 

- Palástos, térdelő alak, a mellette elhaladó Jézust akarja 
megérinteni csípő magasságban. Krisztus a homlokára teszi a 
kezét. (Kedves, de egyben Magdolnát magától távoltartó mozdu
lat is.) 

- Colijn de Cotter: A bánkódó Magdolna (16. sz.) 
- Leborulva imádkozó palástos nőalak, háttérben a Golgotával 
- Luca di Tommé követője: Szent Magdolna áldozása (16. sz.) 
- A térdelő Magdolnát arany miseruhás püspök (?) áldoztatja. 

(Szépművészeti Múzeum) 

2. Szempontok a szöveg feldolgoZJÍSlÍhoz: 

20,1: János idóközlése eltér a szinoptikusokétól. Milyen szim
bolikus jelentése van ennek? (vö. Jn 1,5; 6,17; 12,35.46; 14,30 
és az Én 3,1) , 

20,2: Mire következtet Mária Magdolna a nyitott sír láttán? 
Kinek mondja el panaszát (vö. Jn 20,3-1 O)? 

20, ll : A helymegjelölés is szimbolikus. Mit fejez ki vele? A 
kétszer is megnevezett sírás nem a szokásos halottsiratásra 
utal, hanem a Jn 11 ,31 és a Jn 16,20-ra emlékeztet. Mit jelen
tenek a könnyek a szenvedő embernek? Milyen új fázist nyit 
meg a keresésben, amikor Mária Magdolna előrehajol? 

20,12: Vö. Lk 24,3-8.22! Jánosnál mi a különbség a szinopti
kusokhoz képest? A feltámadás tényét itt nem híradás, hanem 
egy helyzetkép leírása mondja el, miért? 

20,13: Vö. Jn 20,2. Mire következtethetünk az eltérésből? 

110 



BibUaiskola 14. óra 

20,14: Hogyan vezeti be az újabb epizódot (figyeljünk a .hát
rafordul« szóra). Mi lehet a fel nem ismerés alapja (vö. Jn 21,4 
és Lk 24, 16)? 

20,15: Jézus kérdését vessük össze a következőkkel: Jn 
20,13, Lk 24,S és Jn 1,38, Mária Magdolna válaszát pedig az 
Én 3,l-3-mal. 

20,16: Mit eredményez Máriában, hogy a nevén szólítják (vö. 
Jn 10,3.4.27 és Iz 43,1)? A Jn 20, 14-ben szereplő Ige Itt Ismét 
előfordul. Mit akar ezzel hangsúlyozni? Mária Magdolna vála
szát vessük össze a Mk 10,51 és Jn 20,28-cal! 

20,17: A ,.még nem«-et vessük össze a köv. helyekkel: Jn 2,4; 
6,17; 7,6.8. 30. 39; 8,20; 13.36. Figyeljünk a feszültségre a ,.ne 
érintS4< és a ,.hanem eredj« között. Jánosnál a húsvéti híradás, 
hogy "Ó feltámadt" más szavakkal fejeződik ki, vö. Jn 3,13; 
6,62; 7,33; 13,1-3; 14,1-4.28; 17,13. 

20,18: Vö. Jn 20,2 

D) Óravázlat 

Feladat Módszer 

1. Éneklés: Föltám,adt! Alleluja! szöveg és dallam, 
c. ének (Sillye Jenő; Enekelj az Ur- 124. o. 
nak c. dalgyűjtemény). 

2. Mária ",-/ a Szentírásban 
Magdolna _ a hagyományban 

alakja: ~ a legendákban 
"" a művészetben 

ld. Bevezetés, 1. 

a szentírási idézetek 
kikeresése 

a megfelelő szöveg
szemelvények felolva
sása 
művészi ábrázolások 
reprodukcióinak meg-
nézése 

Eszközök, idő
tartam 

kotta 5 perc 

Szentírás, 
egyéb szöve
gek, reproduk
ciók 
20 perc 

3. Mit példáz számomra Mária csoportbeszélgetés, a tábla, kréta 
Magdolna alakja? hozzász6lások felírása 15 perc 
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4. Dramatikus szövegfelolvasás; a sokszorosított sokszorosított 
a szereplők kiválasztása: narrátor, szentírási idézet szöveg 
Mária Magdolna, angyalok, Jézus kézbeadása után a 5 perc 

kiválasztott szerep-

5. Spontán megnyilatkozások a 
szöveggel kapcsolatban 

6. Kiscsoportos szövegfeldolgo
zás, ld. Bevezetés 2. 

A kiscsoportban végzett munkát 
a résztvevők a vezető irányításával 
összesíti k, végezetül a vezető ki
egészíti az Alapgondolatban meg
fogalmazottak alapján. 

7. Befejező ima, ének 

lők szépen hangsú-
lyozva, átéléssel 
felolvassák a szöve-
get 

csoportbeszélgetés 

a Bevezetés 2.-ben 
szereplő szempon
tokat sokszorosítva 
a résztvevők kezébe 
adjuk. Kiscsoportos 
szövegmunka. 
a kiscsoportos mun
ka végén összegzés, 
a vezető kiegészítő 
gondolatai 

15 perc 

sokszorosított 
szövegfeldolgo
zási szempontok, 
jegyzetfüzet, ce
ruza 
25 perc 

30 perc 

kotta, gyertya 
5 perc • 

A Szent Jeromos BiblialiJSulat budapesti Központjában 
"Élő IgeN címmel bibliaiskola működik hitoktatók és érdeklődők 
részvételével. Az ódkat októbertól májusi minden hónap első 
hétfőjén du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan 
közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füze
tünk a tizennegyedik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmé
be, abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató 
számára segitséget fog jelenteni. 

Budapest, 1996. június. 
Szeretettel: Gelley Anna, Vágvölgyi Éva, Vigh Adrienn 

óravezetők; Tarjányi Béla szakmai vezető 
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(Theologia, 193512, folytatás) 

SZÁZÉVES MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSI 
KISÉRLETEK 

Az új prímás a nemzeti zsinat előkészltő munkájában természe
tesen sziv én viselte a bibliafordltás kérdését is. Mint láttuk, egyike 
volt azon főpapoknak, akik egészen új fordltást kivántak, neki tehát 
csak fel kellett vennie a fonalat 1818-ból. De még valakit nem hagyott 
nyugodni ez a gondolat: Verseghy Ferencet. Ő még zsinatról nem is 
tud, máris annyira nekikészülődik a munkának, hogy felkutat ja a 
magyar bibliafordltás történetét. Amikor pedig megtudja, hogy nem
zeti zsinat lesz, erősen bizik benne, hogy ő kap megbizatást erre. Ver
buvál is a maga számára. Pyrker László püspöknek már 1820 nyarán 
küld fordltási próbákat, akinek nagyon tetszenek. De Pyrkert nem
sokára velencei patriarkának nevezi ki a király, ezért Verseghy elhatá
rozza, hogy kidolgozott tervezetét a primásnak küldi be. A tervezet 
megnyeri a prlmás tetszését is és Verseghy reménykedve írja Horváth 
Jánosnak, hogy a prímás talán a zsinaton is előveszi. KilIönösen verses 
zsoltárfordításaira büszke. Ezek tétessen ek a magyar bibliába, «nem 
pedig a Vulgatába fogadott olasz Deák fordítás után való magyar 
fordltás - mely fontos ok a zsidó szerint való magyar fordltás ellen 
nem harcolhat». 

Verseghy fordltási próbái Horváthnak is nagyon megtetszettek. 
Ők ketten a nyelvújltásban is nagyon jól megértették ~gymást. Ezért 
nem csoda, ha Horváth a zsinat megnyitása előtt három héttel (1822 
aug. 17-én) azt Irja Verseghynek egy kissé barokkos lelkendezéssel, 
hogy (dly édes és tiszta nyelven senki sem tudná beszéltetni a Szent
Irást». A synodusra felkészülten megy védelmére.. Az öreg költő ereje 
megfeszltésével dolgozik azon is, hogyazsinatra fordltási elvei és 
tervezete nyomtatásban is megjelenhessenek. Közvetlenül kapunyitás 
előtt ez is sikerült neki. 1822 j úJ. 15-én küldi fel cenzurára a prímás hoz 
és rá három hétre már ki is kerill a nyomdából a «Dissertatio de ver
sione Hungarica Scripturae Sacrae- c. füzet. 

Ilyenformán a nemzeti zsinat ra talán egyetlen pont sem volt 
annyira előkészftve, mint a bibliafordltás kérdése, hiszen erről már 
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több mint öt éve folyt a tárgyalás és most ott voltak a prfmás kezei
ben az egyházmegyei zsinatok jegyzőkönyvei, amelyekbe bele voltak 
dolgozva az esperesi kerUletek kfvánságai. Túlzás nélkiil mondhatjuk 
tehát, hogy a kérdéshez egész Magyarország papsága hozzászólt. És ott 
volt Verseghy tervezete : alapos, tudományos munka. 

A bibliafordftás nemzeti zsinati bizottsága tehát, amelynek elnöke 
Király józsef pécsi püspök volt s 12 tagja között helyet foglalt Horváth 
jános is, gyorsan dolgozhatott. Csakugyan meglepö gyorsan végzett 
is a kérdéssel. Már szept. 12-én, tehát négy nappal a zsinat megnyitása 
után megszövegezte a határozati javaslatot: jegyzetek kivánatosak, 
de új fordftás csak a nyelvújftási harc lezajlása után legyen. Káldi ban 
csak a nyomdai hibákat kell kijavítani. Szept. 24-én kerUIt a bizottsági 
javaslat a zsinat plénuma elé. Itt még egyszer összecsaptak a két főirány 
képviselői. Vurum józsef, aki időközben nagyváradi püspök lett, mon
dott Káldi mellett védőbeszédet, sőt a bibliahiány miatt még a jegy
zetek elhagyását is kívánta. Egészen új fordítás mellett szállt síkra 
gr. Eszterházy László rozsnyói püspök. Győzött a konzervatlv irány 
és vele - úgy látszik - a magyar papság túlnyomó részének nézete is. 
A véghatározat lényege úgy szólt, hogy minden könyv elé rövid beveze
tés kerüljön, az egyes fejezetek tartaImát pedig össze kell vetni a 
Vulgatával. A Káldiban tulajdonképpen csak a helyesírás javítását, az 
avult szavak kicserélését, a teljes értelemhez hiányzó szavak kiegészí
tését rendelte el a zsinat, de mindezt csak a margón, a Kál~i-szöveg 
érintetlenUl hagyásával. A zsinat ennek elvégzését a prfmásra bIzta, 
a püspökökre pedig azt, hogy nem-magyar anyanyelvű hiveik számára 
megfelelő fordftásról gondoskodjanak. A következő napon a zsinati 
rend értelmében ehhez a határozathoz még hozzászólások következtek. 
Durtsák jános egri káp t. kikUldött azt kIvánta, hogy Káldi kijavftásá
ban tiszavidékiek is vegyenek részt, mert ami a dunántúliak előtt talán 
már elavult, az a Tisza vidékén még használatban lehet. Br. Gabelkhoven 
vágújhelyi prépost viszont ·Káldi «kálvinistás» magyarságát óhajtotta 
volna kijavfttatni. Ezek a hozzászólások azonban már nem változtattak 
az emlftett véghatározaton, amelyet a zsinat egyik titkára, Batthyány 
Alajos esztergomi kanonok szept. 29-én a szószékról ünnepélyesen ki 
is hirdetett. 

Verseghy hiába bIzott tehát abban, hogy a zsinat új fordítás 
elkészltését határozza el és ezt a feladatot ő rá bIzza. Még szeptember 
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végén, tehát a zsinat folyamata alatt is remélhette ezt, mert Horváth 
János útján még ekkor is fordltási részeket killdött a primásnak. Horváth 
valószinűleg mindent meg is kiséreIt, hogy fegyvertársa ezt a · meg
bizatást megkapja, azonban a zsinati határozat mindennek útját vágta. 
De volt még egy másik ok is, amelynek burkoltan maga Horváth is 
kifejezést adott, mikor a még ugyanezen év dec. 15-én elhúnyt költőről 
folyóiratában , az «Egyházi Értekezések és Tudósltások»-ban megemlé
kezett: ((Valamint a bibliai segédnyelvekben jártasságot mutatott, úgy 
egy-két különösséget kivévén mind a' tiszta magyarságban, mind a' 
szép prózában, azaz értelmes és érzékenyltő Irásban valóságos Mester 
volt, s' ugyanazért tőlle, ha a kora halál munkás életének véget nem 
vetett volna, kiváltképpen pedig ha fordltásmódgyának elfogadását 
fontos okok nem ellenzették volna, a' Szentlrásnak helyes és szép for
dftását remélyhettük». Helyesen gyanltja Badics, hogy ezek a fontos 
Qkok abban keresendők, hogy Verseghy valószfnűleg nem adta volna 
a Vulgata szövegének pontos fordltását. De a baj nemcsak ott volt, 
hogy nem «betű szerint» fordított , hanem hogy egyes részeket egészen 
szabadon átdolgozott. Igy pl. éppen zsoltárfordításai, amelyekre, mint 
láttuk, különösen büszke volt, nemcsak nem szoros fordltások, hanem 
görög versformákba öntött parafrázisok. Igaz, hogy a katolikus egyház
ban a zsoltár nem oly fontos része az istentiszteletnek, mint a protes
tánsoknál, a zsoltároskönyv nem «liturgikus» könyv. Mindazonáltal 
extraliturgikus és magánájtatosságokban is előfordulhatnak zsoltáros 
szövegek. Továbbá a szentlrásfordltás a népnek volt és van szánva 
magánolvasásra is. Ennélfogva, ha a zsinati atyák aggodalma, hogy 
az új fordftás az egyszerű népet · megzavarja és esetleg protestánsok 
gúnyolódására ad alkalmat, egyáltalán jogos volt, akkor ezt az ősi, 

megszokott Káldi-szövegtől teljes eltérést jelentő verses zsoltárfordltásra 
nézve kell elismernünk, bármily sikerült is lett volna költői teljesltmény 
szempontjából Verseghy fordftása. 

A nemzeti zsinaton csak tizenegy megyéspüspök vett részt, mert 
a püspöki székek egy része üresedésben volt, egyes püspököket pedig 
betegség vagy aggkori gyengeség tartott vissza a megjelenéstől. A távol
maradtak azonban mind képviselőt küldtek. 

A közvéleménynek legjobban Rudnay erdélyi utódának, br. Sze
pesy Ignác püspöknek elmaradása tűnhetett fel. A zsinaton Döme 
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.Károly kanonok képviselte. A zsinat egykorú névtelen krónikása szerint 
Szepesy azért nem jelenhetett meg személyesen, mert a zsinat nyolc 
pontjáról egy egész könyvet dolgozott ki, ami annyira igénybe vette, 
hogy ideg beteg lett. 

Amit a nemzeti zsinat nem óhajtott megcsinálni, azt Szepesy 
12 évvel a zsinat után megcsinálta egymaga: kiadta a teljes Szentírás 
új fordítását. Ameddig Rudnay élt, addig nt!m fogott a dologhoz. 
De miután Rudnay 1831-ben meghalt anélkOl, hogy a zsinat határo
zatához képest Káldit újra kiadta volna és a prímási székre ismét 
évekre húzódó sedisvacantia köszöntött, Szepesy erélyes elhatározással 
állt neki a munkának. A fordltás története részben azért is érdekes, 
mert betekintést enged az akkori jozefinista szellemű kormányzat mód
szereibe, amely még az olyan kedvelt embereknek, mint amilyen Szepesy 
volt, se akarta megengedni még a legkisebb «extratour»-t sem. 

Szepesy, amint az újszövetség első kötetének előszavában el
mondja, hogy gyorsan menjen a munka, «több segédeket megkértem, 
de kinek-kinek írását magam minden lehetséges vigyázattaI olvasom 
és ahol szükséges, igazitom)). Azon «érdemes Papurak)) nevei is fel van
nak sorolva az egyes kötetek végén, akik a fordításban résztvettek: 
Aigl Pál, Farkas józsef, Kelemen józsef pécsi kanonokok, jónás józsef, 
Ranolder jános, Virágh Mihály, Vörös Mihály pécsi teológiai tanárok, 
Peitler Antal püspöki titkár, Hőbe Károly püspöki levéltáros, Végh 

. István esztergomi pap és Pótyó Ferenc kapnikbányai főesperes-plébános 
Erdélyből. • 

Szepesy a fordítást praktikus érzékkel az újszövetségen kezdte, 
hi,szen erre tényleg sokkal gyakrabban van szükség. A munka serényen 

haladt, úgyhogy a püspök 1833-ban már felkérhette József nádort, 
hogya kiadás ajánlását fogadja el, amit a nádor meg is tett. Szepesy 
a következő évben azután Pozsonyban nyomdába is adta az újszövetség 
első kötetét és valószinűleg úgy gondolta, hogy most már akadálytalanul 
megajándékozhatja a magyar katolicizmust az új bibliafordltássaI. 
De nem számolt a kormánnyal. 1834 okt. 21-én Mérey titkostanácsos 
konfidenciális úton értesItette gr. Reviczky Ádám kancellárt, hogy 
Szepesy töbh tudós püspök kijelentése szerint minden előzetes cenzura 
nélkül «önkényesen módosltott» magyar szentlrásfordltást ad ki, sőt 

már nyol1latja is. Megint felvonul a már hallott argumentum: a pro-
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testánsok gúnyosan mondják: ime a katolikusok kételkednek kinyilat
koztatásuk értelme felett és újitani akarnak. 

A kancellár erre rögtön Irt Wirkner udvari titkárnak, hogy fel
tűnés nélkOI nézzen utána a dolognak. Ugyancsak leiratot intézett 
Haulik c. püspök, udvari tanácsoshoz is, hogy ő nem tudja ezt elhinni 
a jámbor és mindenfelé dicsért püspökről, mégis a feljelentés figyelmet 
érdemel. Ezért Haulik is nézzen utána a dolognak «sub strictissimo 
secre tO» és ha «praeter spern» mégis igaz lenne, tegyen róla részletes 
jelentést. Ugyanekkor Méreytől is további konkrétumokat kért.-

Haulik, aki a nemzeti zsinaton aktuárius volt, azonnal feleJt. 
hogy eddig csak hirbőI hallott a dologról. Annakidején Káldiról a nem
zeti zsinat csak azt határozta, hogy liturgikus használatra maradjon 
meg, mert a nép megszokta és nagy zavart okozna, ha új fordftást 
kapna. A zsinat ezzel a határozattal a törvényes úton létrejött, magán
használatra szánt fordftásokat nem tiltotta el. A Tridentinum sem 
tiltja el a fordltásokat és nemrég adott ki horvát nyelvfit Chevapovich 
ferences provinciális, tótot pedig Palkovics György éppen Rudnay prl
más engedélyével. Szepesy tehát nem érdemel rendreutasftást, hanem 
ellenkezőleg dicséretet, hiszen ő a legtanultabb püspökök egyike, a 
fordftásra pedig égetően szükség van. Hogy a fordftás jó-e vagy sem, 
azt ő most nem tudja megftélni, de Szepesynél megfelelőbb ember 
tudás és jellem tekintetében alig akad erre a munkára. Legokosabb 
volna tehát az ügyet elaltatni, hacsak nem kétségtelenül biztos, hogy 
a fordftás rossz. Akkor a kalocsai érsek elnökletével püspöki és szak
értői bizottság vizsgálatának kell alávetni. 

A kanceIlárt Haulik jelentése megnyugtathatta volna, de nem 
lett volna bürokrata, ha valóban megnyugszik. Hiszen Szepesy egy 
nagy «hibát» követett el: nem cenzuráztatta a fordftást. Ezért nov. lO-én 
körülményes magyarázkodással levelet frt Szepesynek, amelyben el· 
mondja a tudomására jutott dolgot, amelyben nem hisz, de nehogy 
Szepesynek a rosszakaratú emberek részéről keIlemetlensége legyen, 
kérdi, nem tartaná-e helyesnek, hogy vagy néhány püspök nézze át 
vagy hogy esetleg a királynak küldené be. Nyomatékkal teszi hozzá, 
hogy bizik Szepesy közismert «modestia»-jában és megteszi, ami a cél
nak és Őfelsége intenciójának is megfelel. Reviczky ezt a levelet Pécsre 
küldette, de annyira türelmetlen volt, hogy mikor egy hét mulva még 
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nem kapott választ, Wirkner titkárnál puhatolódzott, hogya püspök 
nem fordult-e válaszával egyenesen a Felséghez. 

A püspök hallgatásának azonban nem ez volt az oka, hanem az, 
hogy nem tartózkodott székvárosában, hanem Pozsonyban. Amikor Igy 
egy kis késedelemmel nov. 20-án a kancellár levelét megkapta, azonnal 
kategorikusan válaszolt: hogy minden kontroverziának véget vessen, 
a fordltást azonnal abbahagyja, sőt már a nyomdának is kiadta a 
parancsot, hogy a munkát szílntesse be. Reviczky erre a leghlzelgőbb 
kifejezésekkel sietett megkérlelni a megsértödött pílspököt. De közbe
léptek a pozsonyi országgyűlésen résztvevő pílspökök is, akiknek nevé
ben Vurum váradi püspök Irt a kancellárnak, hogy 20 éve van már 
arról szó, hogy új szentfrásfordltás kell. Szepesy a legalkalmasabb ember 
erre és a nyomtatás előtt pílspöktársainak be is mutatta aszöveget, 
amelyet ők egy-két kifejezés kivételével, amelyet jobban aVulgatához 
idomItottak, igen jónak találtak és egyenesen kérték Szepesyt, hogy 
siettesse a nyomtatást. Most konsternálva hallották tőle, hogy mi tör
tént s hogy visszalép. Akkor pedig megint nem lesz fordItás. A püspöki 
kar tehát kéri a kancellárt, hogy járjon közbe 6felségénél, hogy Szepesy 
folytathassa mfivét. A király ekkor még nem is tudott a dologról. 

Reviczky most már teljességgel meghátrált, de kérlelő levelének 
Szepesyre is megvolt a hatása. Nov. 29-én Irta meg a kancellárnak, 
hogy kész folytatni a munkát. Püspöktársai megigérték, hogy a kiosztás 
előtt figyelmesen átolvasnak minden kötetet s Igya fordltás tulajdon
képpen az egész püspöki kar hozzájárulásável fog megjelenni. I) Arról, 
hogyakéziratot a királynak is be kell-e mutatni cenzurára, már nem 
·esett szó közöttük. 

A kancellár azonban még most sem nyugodott. 1834 dec. 6-án 
az egész ügyről jelentést tette a királynak, proponálva, hogy most az 
egyszer el lehetne tekinteni a cenzurától, de a pílspökök törekvése, 
hogy körleveleket, sőt még bibliafordltásokat is cenzura nélkül akarnak 
kiadni, elvileg a király felségjogai (iura circa sacra) ellen van. A cenzurai 
előlrásokkal is ellenkezik, meg ezzel lovat adnak azok alá, akik alig 
várják, hogy a sajtószabadság kérdését az országgyűlés elé vigyék. 
A kancellár eme javaslata azonban még a velej éig jozefinista állam
t anácsban sem talált helyeslésre. Jílstel prépost, aki különben szintén 
árgus szemekkel figyelt arra, hogy a király ezen jogain csorba ne essék, 
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most úgy referált, hogy a tényállás után nem lehet másról szó, mint 
hogy Szepesy helyesen cselekedett, hiszen katolikus felfogás szerint 
a fordftáshoz csak püspöki .jóváhagyás kell. Még a protestáns bibliákat 
is azonban előzetes cenzura nélkül nyomják, amihez a protestánsoknak 
törvényadta joguk van. Közben Ferenc király meg is halt s Igy csak 
utóda, V. Ferdinánd Irta az aktára Metternich javaslatát, hogy tudo
másul szolgál. 

Szepesy az ügynek ezen utórezgéseiről már nem vett tudomást, 
hanem továbbfolytatta a sajtó alá rendezést. Fordftásával tulajdon
képpen mindent megvalósftott, amit a nemzeti zsinat előtt az esperesi 
gyűlések, egyházmegyei tanácskozások mint problémát felvetettek és 
ami a nemzeti zsinaton is discussio tárgya volt. Minden könyv elé elő
szót tett rövid történeti és tartalmi áttekintéssel, minden könyvhöz az 
egyház és atyák szerinti jegyzeteket csatolt. Vannak «világosftó hivatko
zások)) és a kötetek végén konkordanciák is. Az újszövetség első kötetének 

, előszavában emlfti meg, hogy Káldi «Oktató Intés»-ét már nem tartja 
szükségesnek. Számolt a külalakkal szemben támasztott kfvánságokkal 
is és ezért az ószövetséget 4, az újszövetséget 2 kötetre osztva adta. 

Alig ültek el a kancellária beavatkozása folytán támadt izgalmak 
és alig jelent meg Szepesy fordftásának első kötete, máris újabb táma
dás érte a szakkritika részéről. Vass László pesti teológiai tanár vette 
alapjában véve kegyetlen bonckés alá a «Tudományos Gyiljtemény»-ben, 
kimutatva a bevezetés történelmi tévedéseit, a fordltás és jegyzetek 
helytelenségeit és rámutatva az itt-ott (<nehéz, darabos és gyalulatlan» 
nyelvezetre is. Nem sokat enyhitett ezen a birálaton, hogy Vass az 
elején igen kidlcséri Szepesy buzgóságát, tudományszeretetét és áldozat
készségét és hogya bfrálat végén odaveti, hogya fordltás akifogások 
ellenére sem «veszti el betséb. 

Szepesynek ekkor ismét a pilspöki karból akadt védője. Klobu
sitzky Péter kalocsai érsek 1835 dec. IS-én levélben rótta meg Vasst 
a bfrálatért, nem utolsó sorban azért, mert a «Tudományos Gyüjtemény))
ben tette közzé. Vass az érseknek küldött válaszában erélyesen véde
kezik: azt hitte, dicséretet, nem megrovást fog kapni, mert hiszen a 
pilspökök nem érhettek rá egyházkormányzati és politikai gondjaik 
között a fordftás tüzetes átnézésére. Es ha a nyilvános bfrálatban még 
féket tett a tollára, most egészen kiméletlenü l megf rja az érseknek, 
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hogy a fordítás az egész magyar egyháznak és századunknak gyalá
zatára válik, mert a munkatársak «mosdatlan kezekkeh> és a szükséges 
szerek nélkül fogtak a munkához és a göröghöz nem is konyítottak. 
Pesti tudósok mondják, hogy becsülettel így nem lehet folytatni a 
munkát. A gyorselhatározású püspök ezt a megsemmisítő kritikát 
aligha tudta meg, mert bizonyára nem hagyta volna szó nélkül. A levél 
példátlanul éles hangján különben bántóan kiérzik a felelősségrevonatás 
miatti sértődöttség is. 

Mindazonáltal annyi tény, hogy Szepesy hiába osztogatta ingyen 
az új bibliát, az nem tudott meghonosodni. N.em sokat segített az sem, 
hogy Bucsánszky könyvkereskedő 1851-ben saját költségén újra kiadta 
és ekkor Szabó József esztergomi teológiai tanárral a fordítás szokatlan 
«nyelvgöröngyei»-t kisirnittatta. A papság a vasárnapi perikópákban 
is megmaradt a jó öreg Káldi mellett s inkább sajátkezűleg javítgatta 
stilisztikai archaizmusait. Tárkányi Bélának is az volt a véleménye 
Szepesy vállalkozásáról, hogy nem sikerült. A 10-12 dolgozótárs nem 
tudott egységes alkotást létrehozni és fordításuk sokhelyütt parafrázissá 
szélesedik ki. A közhasználattól eltérő és «makacs következetességgel» 
végig erőszakolt írásmód is élvezhetetlenné tette a katönben Tárkányi 
szerint nagy tudománnyal, értékes jegyzetekkel ellátott, jobb sorsra 
érdemes munkát. . 

Ezzel a minden tiszteletet megérdemlő, de végeredményben mégis 
csak balsikerű kísérlettel fejeződött be tehát száz évelőtt . a biblia
fordításnak két évtizedig vajudó kérdése. A püspök minden buzgó 
igyekezete és a munkatársak minden lelkesedése ellenére sem végződ
hetett másképpen, hiszen Szepesy az utolsó (ószövetségi 3.) kötet meg
jelenésekor maga Irt a, hogya munka mindössze négy évig tartott, 
ami új fordítás elkész/téséhez kevés. De a részletek összehangolásában 
csakugyan őt magát is akadályozhatták főpásztori és országnagyi 
teendői, melyekhez járult saját megvallása szerint még «két esztendeig 
tartó nyavalyával majdnem szünteleni küszködés». 

A közkívánat minduntalan Káldi megszokott szövegéhez tért 
vissza. Ezt dolgozta át és látta el jegyzetekkel maga Tárkányi is. Még 
legújabb és egyben első valóban tudományos szentfrásfordításunk 
bizottsága is arra törekedett, hogy belőle «az örökértékű drágaköveket» 
a további korok számára átmentse. Hermann Egyed. 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

(Az első három kérdésre Gyürki László teológiai tanár, 
a további kérdésekre szerkesztőségünk válaszol) 

~ Kérdés: Vajon lsten a választott népen kívül másoknak is kinyilat
koztatott-e valamit a Megváltóról? 

Válasz: A Biblia a kinyilatkoztatásról azt tanítja, hogy lsten a pogány né
peknek csak közvetve nyilatkozik meg, amikor ítéletet tart. Ugyanakkor Jah
véna k a történelemben kinyilatkoztatott tette túlmutat Izrael határain. A 
pogányok is megismerhetik Jahvét a történelemben végbevitt tetteiböl. 

Arról viszont nem tudunk, hogyaMegváltóról a választott népen kívül 
más népnek is adott volna kinyilatkoztatást. A keleti mitológiák szólnak egy 
öskirályról, aki az idők végén vissza fog majd térni. Nincs viszont semmi bi
zonyíték arra vonatkozóan, hogy bárhol is eszkatológikus szabadítót vártak 
volna. Az viszont elképzelhető, hogy Mezopotámiában tudtak a zsidó messi
ásvárásról, mert a babiloni fogság óta sok zsidó élt ott. 

~ Kérdés: Mit gondolhattak Jézusról a napkeleti bölcsek? 

Válasz: Az evangéliumban szereplő szó (»leborulva h6dohú») isteneknek 
és istenített uralkodóknak kijáró hódolatot jelent. A bölcsek a tehetetlen kis 
gyermekben egyiket sem ismerhették fel hit nélkül . Ha talán elinduláskor 
másnak is gondolhatták el a Megváltót, amikor előtte álltak, felismerték ben
ne az Istent és így adták meg neki a hódolatot. 

~ Kérdés: Az Új Katolikus Bibliafordítás (Sz. I. T., 1973) magyarázata 
szerint a bölcsek valószínűleg nabateusok voltak. Mit tudunk erről a 
népről? 

Válasz: A »bölcsek« kifejezés a szentírásmagyarázók szerint papi felada
tot ellátó méd törzsekből valót jelent. Hogy perzsa papok, vagy babiloni csil
lagászok voltak-e, nem tudjuk megállapítani . 

Keletről érkeztek. A csillagászat és a csillagjóslás hazájának Mezopotámi
át tartották. Szűkebb értelemben Kelet jelenti mindazt, ami a Jordántól keletre 
esik. Ilyen értelemben Arábia is számításba jöhet, ahol a nabateusok éltek. A 
nabateusok a Kr.e. 4. században jelennek meg a Negevben. Az arab jellegű 
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nép először nomád életet élt, majd letelepedett és virágzó városokat épített. A 
terméketlen puszta területen olyan földművelő kultúrát létesített, amelyben 
megcsodálhatjuk az emberi szorgalmat és akaraterőt. Déli határuk az Arab 
félszigetbe nyúlt, északon pedig Damaszkuszig terjedt királyságuk. Főváro
suk Petra volt. A nabateusok főfoglalkozása a ke-
reskedelem volt. Értékes fákat, drágagyöngyöket, 
selymet, illatszereket szállítottak. 

A bibliai történelemben is 
szerepelnek; Kr.e. 169-
ben a zsidó főpap, 

Jázon náluk talált 
menedéket. Szent 
Pál pedig Damaszkuszból 
való menekülésével kapcsolat
ban említi Aretászt, a nabateu
sok királyát (2 Kor 11,32). 

~ Kérdés: Melyik napon jött el a Szentlélek? 

Válasz: Az Apostolok cselekedetei a Szentlélek eljövetelének időpontjáról 
ezt írja: »Mikor elérkezett Pünkösd napja ... « A leírásból (Csel 2,2-6) feltehe
tő, hogya figyelmet felkeltő, tömeget vonzó esemény nem az ünnepet meg
előző este, hanem magán az ünnepnapon történt. A zsidók a Pünkösdöt 
Húsvét után hét héttel ünnepelték. Abban az évben Húsvét valószínűleg 
szombatra esett (vö. Ján 18,28; 19,31); erről részletesebben olvashatunk a Je
romos füzetek 11. számában (29-30.0.), vagy az Új Katolikus Bibliafordítás
nak (Sz.I.T., 1973) a Mt 26,1-2-höz fűzött magyarázatban. Eszerint a 
Szentlélek eljövetele valószínűleg szombati napon történt. 

~ Kérdés: Mi lett a sorsa Jézus szentséges vérének, hiszen, mondhat
juk, az utolsó cseppig kiontotta értünk, még a szívét is átszúrták? 

Válasz: Jézus szentséges vérének sorsáról nincs semmilyen hiteles híradá
sunk. Valószínű, hogy sebeiből - köztük a lándzsával megnyitott oldalá ból -
kifolyt vérét a keresztfa és a föld itta be. A szent vér edényben való felfogásá
ról és megőrzéséről szóló, később keletkezett Jegendáknak nincs történeti 
alapjuk. 
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Balthazár Zsolt: Ötöáilé evangéfium 
A magvető (Lk 10,25-37) 

'Egyszer, amiRgr Jézus arró{ be
szé{t, fiogy Istent mináeneK:fefett, 
etTÚJertársunl(gt peáig önrtUlfJun/(; 
fioz fiasonwan Rg.{[ szeretni, vaiaRj 
megKjráezte, fiogy Rj az etTÚJertárs, 
és mit jefent az, fiogy szeretni Rg.11. 
Ó így váia.szo{t: 

..,Jl minap a !R .. .dKjczi úton egy bi
zonytaianu{ üpegető öreg végig
esett a járáán. Jl ba{ teze rtUlfJa aiá 
szorult, jobbja messze Rjnyúft. '1(a.

{apja Rjssé távoúz6bra gurult. So
tan {át táRJ, áe részegnet fiittét 
Csúcsforgaimi iáő vort, mináenRj 
siLtett a áo{gára. Jött egy /iázi
asszony, úítta az öreget, áe tovább 
ment, mert fia nem ér oia. az óvó
áába megint, atRgr botrányt csiná{ 
a vezető óvónő, neRj peáig mig 
Van egy Rjsebb gyermeRg. is, aRjt 
mlLjá jövőre Rg.{[ bejuttatni UlJ!fan
ebbe az óvoáába. Jlztán egy úf
Kisz jött, a f;9zefi I(gr/iázba siLtett 
egy betegfiez. Jlz öreget részegnet 
nizte, és mire átjutott a I(gr/iáz 
portáján, már ef is fefejtette a föf-

áön fd;yő etTÚJert. Jött arra egy ci

gány is, borotváÚLtÚl.n vort és pisz
Rgs is, meg{átta a föúfön az öreget. 
'Iéúfont Rg.resett, mentőt fi{vott. 
Jlmíg az megérRg.zett, megforáítot
ta és a /iáz faiáfioz fiúzta az öre
get . .Látta, fiogy aÚl. az öreg arca, 
liát fefüftette a rtUlfJatefietetfen em
bert, l(jgotTÚJo{ta a nya.Rg.n az in

get. 'Egy ittas férfi tántorgott ef a 
cigány metrett és fiangosan Í!J!/ 
szórt: ' 9(0, ez is egy részegeRg.t 
fosztogató cigányI« Jlztán megjött 
a mentő, az öreget az autóba ra/(; 
tát Jl cigány pénzt a.áott a men
tősöfvflt és azt Kjrte, fiogy Ú!J!j 

ápoijátaz öreget, mintfia saját ap
jut vo{na. Jl mentőorvos furcsán 
nézett 'a cigányra, a pénzt ef tette, 
és az autó nagy szirinázva efro
fiant. 

Monájátot - foráuft Jézus a fúú!
gatóságfioz - Rj vo{t az öregnet 
igazi em!Jertársa, és mit jeúnt az, 
fiogy szeretni etTÚJertársuntat?" 
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Hírek, információk a Biblia világából 

Budapest - Biblikus profesz
szorok konferenciája A magyar 
katolikus biblikus tanárok 1996. 
ápr. 12-én megtartották ezévi el
ső szakmai értekezletüket a Szent 
Jeromos Bibliatársulat budapesti 
helyiségeiben. Az értekezleten Fo
dor György, Schmatovich János és 
Thorday Attila professzorok tar
tottak referátumot, amelyet élénk 
szakmai vita követett. - A hazai 
biblikus professzorok f. év no
vember 4-én tarják következő ér
tekezletüket. A konferencia témá
ja az »új szövetség«. A referátu
mokat Cziglányi Zsolt, Kocsis Im
re és Rózsa Huba fogják tartani. 

Izrael - Végre megtalálták a 
szamaritánusok templomát! Ga
rizim hegyén ]itzhak Magan ré
gész nemrég bukkant rá a bizánci 
»Istenanya« templom alatti, Kr.e. 
4. sz.-ból származó falromokra, 
amelyeket a szamaritánus temp
lom maradványainak tart. 

Garizim a szamaritánusok 
szent hegye an 4,20). Ha hihe
tünk Josephus Flaviusnak, a sza
maritánusok ősei nemcsak zsidók 
voltak. II. Szargon asszír király 
Kr.e. 722 után a birodalom több 
helyéről telepített ide embereket, 
miután a zsidó lakosság nagy ré-
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szét száműzte földjükről. Mivel a 
szamaritánusok felkelést szervez
tek Nagy Sándor ellen, ő ezt a te
rületet megtorlásképpen görög 
gyarmattá tette, ami a hellenista 
lakosság számának növekedését 
hozta magával. Kr.e. a 4. évszá
zadban - ismét csak Josephus sze
rint - Manassze, a jeruzsálemi 
főpap testvére szakított a jeruzsá
lemi közösséggel, és a Garizim 
hegyén templomot épített a Sion
ban álló mintájára (ZsidRég 
9,306-312). Ennek a templomnak 
romjaira talált rá Jitzhak Magan, 
Júdea-Szamaria főrégésze . 

A lelet azonosítását egyrészt a 
kövek között talált arany vizes
korsó segítette, amelyet kultikus 
célokra használhattak. De találtak 
több feliratot is, amelyeken több
ször szerepel Isten nevének tet
ragrammája aHVH). Előkerült 
egy fél tonna súlyú kő is, rajta a 
Tízparancsolat első parancsa. 

Szintén zsidó régészek ástak ki 
18 római korból származó mér
földkövet Araba homokjából Ei
lat és a Holt tenger között. A lelet 
nemcsak a római közlekedési út
vonalak meghatározását segíti, de 
először került elő olyan emlék, 
amelyen a mai Jotbata város antik 



neve: Ossia olvasható. (Welt und 
Umwelt der Bibel) 

Már nem sokáig fogadja félho
mály a jeruzsálemi Szent Sír 
templom látogatóit: a kupolát el
takaró álmennyezet immár a mö
götte folyó munkát segíti. Hosszú 
előkészítés után a templom fel
ügyeletét és szolgálatát ellátó gö
rög ortodox, örmény ortodox és 
római katolikus egyház képvise
lői (két pátriárka és a Szentföld 
ferences őre) 1994. augusztus 17-
én megállapodtak a befejezetlenül 
maradt mennyezet művészi kiala
kításában. A végleges tervet 1995. 
novemberében hagyták jóvá. A 
jövő évtől a kupolában a feltá
madt Jézust, az apostolokat jelké
pező aranyozott fénysugarakat, a 
Szentháromság szimbólumait, 
háttérként pedig az Isten jelenIé
tét jelképező fénylő ködöt láthat
juk majd a kupolában, s a temp
lom belseje is világosabb lesz. 
1995. december 21-én a görög or
todox, a latin (római katolikus) és 
az örmény ortodox pátriárka ün
nepi nyilatkozatban közölte: »EI
érkezett annak ideje, hogy a Béke 
Fejedelme helyreállítsa a békét 
ebben az annyira zaklatott or
szágban«. Az aláírók mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogya Kr. utáni 2000. év ünnep
lése valódi, tartós béke alapja le
gyen. A jubileumi programok 

Hírek. információk 

közös tervezésére bizottságot 
hoztak létre, amelyhez csatlakoz
tak a Szentföldön működő más 
keresztény egyházak és közössé
gek is. A kialakuló együttműkö
désnek komoly ökumenikus 
jelentősége is van. (Catholic Near 
Eas t) 

Szíria - Egy jómodú ember há
za Ugaritban Az ókori Ugarit 
romjait a régészek a szíriai siva
tagban, a mai Latakia városától 
északra tárták fel. [Az itt talált 
szövegek és az ugarit nyelv egyik 
nemzetközileg elismert kutatója 
Aistleitner József volt, a Pázmány 
Péter Tudományegyetem egykori 
tanára. A Szerk.] A város fényko
rát a Kr.e. 2. évezred vége felé él
te. Az utóbbi időben két nagyobb 
ütemben végeztek itt ásatást: 
1978-ban és 1994-ben. E két alka
lommal mintegy 400 újabb agyag
tábla került napvilágra. A szöve
gek nagy részét akkád szótag
írással fogalmazták, amely akko
riban a nemzetközi érintkezés 
nyelve volt, de találtak néhány 
olyan táblát is, amely a helyi, sze
mita jellegű beruírással, ugariti 
nyelven íródott. Az agyagtáblák
ra egy igen tágas lakóház egyik 
termében bukkantak rá, amely
nek tulajdonosát a szöveg név 
szerit is említi. »Urtenu« jómódú 
és igen befolyásos polgára lehe
tett városának. Bár a ház marad-
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ványait teljes egészében még nem 
sikerült feltámi, eddig mintegy 
200 m2 felületet tettek szabaddá. 
A földszinten helyezkedett el a 
tárgyalóterem, amely egy kisebb 
belső udvarra nyílt. Az első eme
leten a személyes célokra szolgáló 
helyiségek voltak. A helyszínen 
tem ették el a ház tulajdonosát is · 
hozzátartozóival együtt. Építésze-
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ti szempontból a ház magán hor
dozza korának általános stílusje
gyeit (Kr.e. 13. sz.). Bár nem si
került mindeddig az összes a
gyagtáblát megfejteni, feltételez
hető, hogy azok az ugariti vezető
séggel folytatott hivatalos levele
zést vagy gazdasági szövegeket 
tartalmaznak. (Welt und Umwelt 
der Bibel) 



Hírek, információk 



Társulatunk 

Társulatunk életéből 

Budapesten a március 13-i Jeromos-estén Nemeshegyi Péter atya számolt 
be arról, hogy milyen nehézségekkel kellett megbirkózniuk a Biblia japán 
nyelvű fordítása közben. Április lO-én Ihászy Tamás plébános tartott vetí
tettképes úti beszámolót jordániai útjáról, a nehezen megközelíthető ország 
tájairól és ősi emlékeiről - köztük Petráról, a nabateusok legendás hírű rejtett 
városáról. Május 8-án a Mária Múve (Fokoláre) mozgalom kialakulását, elter
jedését, közösségeinek életét mutatta be Pálfy Rita, Reskovits Ágnes, Bod
nár Sándor és Ferenczy Zoltán. A Szentírás megélésén alapuló lelkiséget 
főleg saját életük példáival szemléltették igen érzékletesen. Június 12-én Tár
sulatunk ez évi első rendes közgyűlését tartottuk (nem volt határozatképes), 
ezután Vágvölgyi Éva munkatársunk beszélt arról, hogy mit jelent számára 
Isten Igéje, a Szentírás. 

Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat, amelyet Jakubinyi érsek 
úr megbízásából Nagy József biblikus professzor szervezett és vezet, lendü
letes fejlődésnek indult. Marosvásárhelyen van a Társulat központi irodája és 
összejöveteli helye, ahol három lelkes munkatárs intézi a Társulat ügyeit és 
szervezi a programokat. Az elmult év tavaszán náluk tartott bibliaapostolkép
ző szemináriumunk folytatásaként már további három ilyen szemináriumot 
szerveztek azóta {helyi munkatársak bevonásával), most júniusban pedig a 
társulati tagok közös nyaralásukat szentelték az együttlétnek és a Szentírásban 
való elmélyülésnek. Nagy József atya számos helyen és sokféle publikum 
előtt tartott előadásokat, hogy megnyerje a papságot, a teológiát végzőket és a 
hitoktatókat a bibliaapostolság ügyének. A gyulafehérvári teológián KMB 
Brigád keretében kéthetente tartanak csoportfoglalkozást, ezenkivül több er
délyi városban vannak rendszeres Jeromos-összejövetelek (PI. Nagyváradon). 
A kövesdombi Szt. Miklós Plébánián negyedik éve működik a Kis Jeromos 
Bibliakör Siklódi János vezetésével. 

Már harmadik alkalommal hirdette meg a rajzpályázatát Társulatunk 
Győri Egyházmegyei Csoportja a Mosonmagyaróvári Piarista Általános Is
kola és Gimnáziummal közösen. A pályázat célja, hogy a gyerekek a Szent
írás egyes részleteit jobban megismerjék, s az egyházművészet iránt minél 
korábban elkezdjenek érdeklődni. Az idén 1041 pályázat érkezett a »Szí'tz 
Mária a Bibliában« CÍmű témára. Művészeti szempontból értékeJték az alko-
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Meghívó 
A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min

den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Bibliatár
sulat 1996. évi második 

ren/es f@zgyúfé.sére 
amelyet 1996. szept. 28-án de. 10 órától tartunk a buda

pesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). Ez a 
második közgyúlés a résztvevők számától függetlenül hatá
rozatképes lesz. A közgyúlés előtt fél 10 órakor szentmise 
keretében adunk hálát Istennek a kapott jótéteményekért. 

Szeretettel várjuk minden kedves társulati Tagtársunkat 
Budapest, 1996. júl. 29. 

TarJányi Béla ügyv. elnök 

tásokat, és Farkas István, a katolikus általános iskolák főigazgatója az anyák 
napja alkalmából rendezett díjkiosztó ünnepségen adta át a díjakat. 

Az általános iskolák alsó tagozatán nyertesek: r. Bauer Ingrid (Budapest), 
II. Vászi Klára (Budapest), III. Matiszlovics Nóra (Budapest), valarnint(?) Sa
lamon Krisztina, Skoumal Ágnes és Matiszlol'ics Dóra. A felső tagozatosok 
közül r. Kangyerka Ádám (Budapest), II. Leszkovich József (Mosonmagyar
óvár), III. Németh Zsófia (Győr), valarnint(?) Matusz Gergő, Rumpier Misa és 
Papanek Zsófia. 

A gimnázium kategóriában L Csorba Zsófia (Budapest) II. Lantos Katalin 
(Budapest), He/lebrandJ Ildikó (Magyaróvár), valarnint(?) CsetnekiJudit, Ha
lász Erzsébet és Dévényi Bíborka. Különdíjat kaptak a határon túli iskolákból 
beérkezett pályázatok: Anda Judit (Szlovákia), Bódis Denisza (Szlovákia), 
Kosután Attila (Románia). A felsorolt diákok meghívást kaptak a HanságIige
ti Lelkigyakorlatos Alkotótáborba (június 30 - július 7.). A legjobb alkotások
ból kiállítás nyílt a pályázatot meghirdető iskolában. 

A győri csoport márciusi összejöveteién Wolf Pál Péter atya arról beszélt, 
hogyan segíti tökéletesedésünket, lelki fejlődésünket a Szentírás. Alakulásá-
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nak 3. évfordulóját a győri csoport május ll-én ünnepelte budapesti kirándu
lás keretében a Szent István Bazilika Szent Jobb Kápolnájában. 

Társulatunk pécsi egyházmegyei csoportja a nyáron a Mecsekben található 
Koszonya tetői kulcsos házban tartott június 17-20-ig biblikus tábort. A Jero
mos-összejövetelek októbertől a már megszokott rend szerint folytatódnak (a 
Szent István téri Zárdatemplom hittantermébcn): felnőtteknek minden hó har
madik hétfőjén 18 órakor, a (tizenéves) ifjúságnak pedig minden hétfön 17 
órakor lesz bibliaóra. 

Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páros péntekein 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje mun
ká nkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jótevőnk és Ol
vasónk személyes problémáit, gondjait. Kétjük, a távolból is kapcsolódjanak 
be ebbe a közös imába. A szentségimádások időpontjai és az elmélkedések 
témái 1996. auguszll.L'i-Szeptemberben: - aug. 9: Lk 5,17-26 aug. 23: Lk 
10,25-29a; szept. 6: Lk 6,20-23 (a Szentatya látogatása!); szept. 20: Lk 6,27-
36; okt. 4: Lk 6,37-42. 

A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfoghatóan tapasztaljuk. Az 
alakulás óta eltelt idő alatt óvatos reményeinket messze túlhaladva sok segít
séget kaptunk, és sok mindent tehettünk a Szentírás-központú keresztény élet 
terjedése, fejlődése érdekében. 

Az a támogatóegyültmúködés, amely megnyill'ánul Társulatunk Tagjai és 
füzetilnk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segÍfség, ima, 
tagdíj, adomány és még sok más formában, igen nagy örömmel tölt el, és ez
úton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevében ismételten szÍv-
ből megköszönni! Tarjányi Béla 

Társulatunk érdligeti csoportja négy éves! A budapesti központ után Tár
sulatunk történelmében legelőször az érdligeti csoport jött létre már 1992-
ben. Életükről a közösség egyik szíve-lelke, Csuka Z.-né Kemény Katalin így 
számol be: 

cl-{llr'01ttll I I hó utolsó csütöttök. estéjin till<Ílko%(~Jtk. ?>~o~M"'1Illnk "'l?

ti.~lJaigij,/!.Jt, kir,Uele .. isiJ,t!-h II ""tll~t .. alkotó kb. 15 ta~ IlktilJUtÍsMa s%Á

",ithatunk . A% ö"gs .. qöv"-tdaJtk/!.Jt II !is%tr'l"ők S .. á'M Il%Ohbtln ,,-.v,a több: 

'5-25 köz.ö"tt "tilttlko%ik , "-s,,-uJtkint II h,IW,inCllt Ül "'l?hll[,ltifa, "'''-f t !/!.Jtd-

9%.aint nl"'-ttl!i r'endi~dJtk ls IJtIh-hAA. 
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A "1>"15" ,lktll,itástÍt mutlltj", h05'f töU atk"l,'m,,,,,l köz.ülük kttülJttk kl 

dóadóiJtk. j5'f úlb. Jt{15'f l'OJt:;;tiSt ls utsxist klt'liltó eló"dtÍssal "jtÍJt{U

koxc>tt mt5 btJtJtüJtku :filó K tlstót pllbtiJtos-IIt'f,I: a "q'fó5'fittis " 73Ú1llti

bllJt" tbtIJít,,,l. t"llllJ"iht II "Kumt,íhl tekttcsth" c. tllm IIe.eitlslhex túxiitt, 

btllus kitjlsxitő mi7~'fxlsdlld. S"jtÍt előadó lltÍllatkoxOtt SxtJtt ~i

Ut 'tlJlsodLk le.t,tlbtth IsmttUtislu is: dt. C%.4kó J!,,isxló, te.oló5laL doktot, 

IIll,tÍ5i t45ttÍtsuhk, aki mtit töU ixbtJt bőlliutu {,iJ,[ikus lsmttttdJtktt tattal

'''''Ul dŐ,"ltÍStli""l. - Ax dső ~lUt-Út,dtt tVobilJ.s ,MtÍtló at'fa Lsmtt

tette. - Ax ö'ku,,,thi 50MolttttÍJtak j~'flbtJt hilltuJtk "külső" elő"dót 

~tth~s 2Jtdtt i1,itisxmithö'k sxuttil'flbtJt, "kL IIiltÍ5L s~tő " l'aSatltl tt

totmtÍtus 5'fülthe:;;ttbtJt. Ax tÍlt"luk m~adott, hUtt kÖith'fÚ tbtlJit - ,,;h~

~"xulás ~tÍl "post,,(hak 'I tó,tlilbditkha itt let,dt "lapftiJt" - 'tttl5t19 

SXihll"h'IWh, h"5'f ill.11'"ssJ.5~l, sx"batos pOhtosstÍ55"l d040xta tel, mil'f 

átilissel "dM dó is ilttól 5'főXU me5 Ml4"tólt, h05'( tttotmtitus test IIi

ttlAA ""lWL 'tt~5'főxődist ext.h a tétth tt4tstJt ~'fexlk " JttUJtkkd. A 
Ustlliti kö·xtle.dis útjáh tat lil'isltt, md'ftt htl90hló mt.9tillásokkal tol'fttlthl 

killáJt/,mk, - kÖ9xöite.t ilX ~'ftsitő SxtJttliúlmth! 

A ,tlJijus-júhluSi t"ltÍtkoxó tbtlJii: a "'lutl1ti lepel« {túmlletitis J, lltlla

ml1tt - kisxülőbt.h "X t5'(htixl xsiJtatttl - ~'f aAAlt sxtt ú 'tt~esxilis ,,2..5'(
háx, ~'fháxköz.s~, köz.ö'gs~ iletüJtk" tilttakötbtJt, aJttd'fu pllbáJtoSUAA is dt. 

~iltócx'f AJtdwl, ax itjúsá51 blxottsá5 xsl1tati ,~ixottja IItxtttth be. 

Jdii utolsó tttl.ítko;;tÍSUhk alklllma M5'f lelki ilmb.'f IIolt: J-(atAAL qtibot 

t45ttÍtsuhkat sxehtdtt diJikohUSStÍ jÚhlus 24-bt, Sxikesttl.itllátoh dt. 'la

ktÍcs /\JáMot pÜsl'ö'kühk. SxtÍmos,IJt tisxtlle.ttüAA a ti:J.emdő ÜJthtpS~t.h, 

h05'f jdehlitühkkd ls ttősitsük őt hillatás'l t udatáMJt , de kÖ9xöitetkil'

pf!.1t ls "X Wttúlt illbtJt tattott, l~ tartalmas előadásitt, IIalaffllht tl%.itt 

" sxttetttw"iltó köz.ttmúködisitt. aJ"dl'fd kit ősxL kltáJtdulásuM ~'fLkit, 

" %.4ttÍJtdokúthtik ls s%.tÍ1tt tsxUt50mlt dős~tetu. 2..kkot ul. sxt.Htil'fit is 

5ipkocSljiít ttJtde.tk.txisüJtktt bocsátlItI s~Utt pUbáJtos at'ftÍJtk1ttik ti%. ősi 

t'iit"S bu"uttlttÍ9,íb'IJt. (A %.4ttÍ.MokutuJtk sotáJt m~uJtdülllt áUtUJtk m~ 

,MiJtdsxtJtt'f biJ,otos-ptimtisuJth sit j" előtt, is emliktxtüJtk .. .) 

2 kit kltáJtdul.ís ls jótikOJt'f"h hatott " kÖZ.Ö9S~l sxdle,,, ttősöi:Usitt, 

IH"d'f " ttJtdsuti.s t"látkoxásalJtk 9xdltJ>tl tisxit kö'IIető a5al'ik ~kötlbtJt 
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kútÚikult. 2 sxdkJt\ litttjiittibtn tÍldtÍsos sxeuptt tóttenek bt. ax a9%talt d

ttit" "kexek«. Kógxóitt.t nekik, "aÚ!Jt\lItt axokttttk., akik ax dóadások han5-

td,'itddt, tt tilJt\ek "ditisit. mlMtxt.k ttt\'fa,l tt.dtxt.tit, a sXe!"o:.is 

küwitbó"z.ő munkájlÍt bon'folitották. 

;\Jt.hix gz.iwd. dl'. sz.ólttl kt.ll ax iuiken'f "t.9%tt.9i7tót ls, amd'f dt: 75i

Úital,,'f jJtiu 'It'fa haltílAt>ttl üte kó"z.ógsi7ünktt. ;\Ja,'f0n hlán'f04uk gxtU

tetumiltó jÓstÍ'í0s . lin'fit. Jt\ind17 sl!7itókisx, f7t.n-~ gz.ttitt'f Sxtmil'flg'7it. 

2mlikit kl!7'fdi.ttel őtlxz.ük. 

cf1ttn,súl'f0g kó'sxóitet illetl Ktistót Itt'ftl IÍldoz.atl>,itÚittisát, AAlnt.k ",iltti-

7tt - ippen jmu Itt'fa tá"oXlÍStt tol'ftM - Mtom l,libánltl elltitá9MAA tt.ú

lőss4e nthe.r.t.dik. s mi, il'fen 'kó', ülJt\in'fek kóXó'tt sem kt.ll nilküw·z.nüttk a 

hittő l bi.6údMlÍkat. 

Vi7ül mi1i kt.ll emlitenl, h0'í'f l!7'fház.kó·z.si7ünk ilt.tibttt ol'f módon 19 tisz.t 

"ettünk, h0'í'f i1i'f 'í'fetmek hlttanttÍbo' kóltsi7t.lt tt.dt.xtük. g az. elsőáldoxók 

Jt\l!7djtÍMikoz.ástikox 19 koutÍjlÍtultunk n'fole Z(jSz.ó·"t.tsi?i Sxttttiuigsal. 

/1tindtz.t "i717uklnt"e. klÍttit>ttl Jt\ondhatunk 'lt. ~uJt\ot abbttt\ il U

mitt'fbttt, h0'í'f to"á66i tttlltlMko:. sem ki7jük hlá6,t az. Z<t sl!7its'7it. 

Könyvszolgálatunk újdonságai: Mózes Gy.: Bibliaórák 2 - Ős történet 
(Párkány), 460 Ft; Rózsa H.: Az Ószövetség keletkezése (SzIT.~ 770 Ft; 
N.Kraus: Ősi forrás 1., 2. és 4. (Akadémia); Goppelt: Az Újszövetség teológi
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Ajánlás 

Nem lehet tartós békére, igazságosságra és az egJJének s a né
pek közti szolidaritásra épülő Európát létrehozni jézus Krisztl/s 
és Evangéliuma nélkü l, amely »lsten üdvösséget hozó ereje« 
(Róm 1,16). 

(II. János Pál pápa üzenete a fiatalokhoz, 1991) 
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Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 

(Foly tat juk a szöveg közlését Székely István fordításában) 

B/ Szent írásmagyarázat az Egyház hagyományában 

Az Egyház, Isten népe meg van győződve arról , hogy a 
Szentírás megértésében és magyarázatában a Szentlélek segíti. 
J ézus első tanítványai jól tudták, hogy nem voltak k épesek a 
k apott ajándékot rögtön teljes gazdagságában felfogni. K i tartó
an folytatott közösségi életükben tapasztal ták meg a kinyilat
~oztatás ajándékának állandó mélyülését és bővülő megismer é
sét. Ebben felismerték - hatása és működése r évén - a Jézus ál
tal megígért »igazság Lelkét«. aki elvezeti őket az igazság teljes
ségére (Jn 16,12- 13). Így járja útját az Egyház is, Krisztus ígér e
tére támaszkodva: »S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a n e
vemben kü ld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és esze
tekbe juttat mindent, amit mondtam n ektek" (Jn 14,26). 

l. A kánon k eletkezése 

A Szentlélek vezetésével és az átvett élő hagyomány fényé
b en az Egyház meghatározta azokat az írásokat, amelyeket 
Szen tírásnak kell tekin teni , abban az értelem ben , hogy »a 
Szentlélek sugalmazására vannak leírva . Isten tehát a szerző 

jük. és ilyen ekként kapta ő ket az Egyház« (Dei Verbum , l l), és 
tartalmazzák »azt az igazságot, amelyet Isten a mi üdvössé
günkre le akart íratni a szent iratokban,( (u.o.) . 

A Szentírás »kánonjának« rögzítése hosszú folyamat ered
ménye volt. Az Ószövetség közösségei (a különleges csoportok
tó!. például a prófétai köröktől és a papság környezetétől az 
egész n épig) a szövegek bizonyos csoport jaiban Isten szavát is
m erték fel , amely hitüket fel keltette és irányt szabott életüknek: 
e szövegeket - miként egy örökséget - hűséges kezekre bízták 
mcgőrzés és továbbadás céljából. Igy azok immár n em csupán 
cgycs szerzők ihle tc llségét fejez ték ki; Isten nép énel,; közös tu-
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lajdonává váltak. Ezeket a szen t szövegek et tiszteletben tartja 
az Újszövetség is , amely azokat értékes örökségként kapta a zsi
d ó néptől. »Szent iratokként« tiszteli őket (Róm 1,2) , »amit az Is
ten sugalmazott« (2 Tim 3,16; v ,ö, 2 Pét 1,20-21) és ami »n em 
veszítheti érvényét« (Jn 10,35). 

E zekhez a szövegekhez, amelyek az »Ószövetséget« alkotják 
(v ,ö, 2 Kor 3,14), hozzáfűzte az Egyház azokat az Írásokat, ame
lyekben felismerte az apostolok hiteles , a Szentlélek által szava
tolt tanúságát (v, ö, Lk 1,2; I Jn l, l-3 ; l Pét 1,12) mindarról, 
»mi mindent tett és tanított J ézus« (Csel l , l), és olvashatta azo
kat a tanításokat, amelyeket maguk az apostolok és más tanít
ványok alakítottak ki a hívők k özösségén ek létr eh ozására, Az 
Írások e második csoportjának később az »Újszövetség« n evet 
adták. 

Ebben a folyamatban sok tényező j átszott szer epet: az a bi 
zonyosság, hogy Jézus - és vele az apostolok - az Oszövetséget 
sugalmazott Írásk ént fogadták el , s hogy Jézus húsvéti miszté
riuma annak beteljesedését képezi; a meggyőződés, hogy az Új 
szövetség ír ásai végső fok on az apostoli igehirdetésből er edn el{ 
(ami n em okvetlenül azt jelenti. hogy valamennyit maguk az 
apostolok írták); az a tény, hogy ezek az Írások harmonikusak a 
hit szabályával és a k er esztény liturgiával , amely felhasználja 
őket; végül az a tapasztalat, hogy összhangban vannak §l. közös
ségek egyházi életével, és k épesel{ ezt az életet gyarapítani. 

Amikor az Egyház összeállí totta a Szentírás k ánonját, akkor 
egyú ttal felismerte és meghatározta saját mibenlétét, s így a 
Szentírás ettől fogva mintegy tükör, amelyben az Egyház ismé
telten ellenőrizhe ti önazonosságát, és az évszázad ok során új
ból hitelesítheti annak módját, ahogyan saját maga válaszol fo
lyamatosan az evangélium hívó szavára és annak továbbadásá t 
kívánó küld etésér e (v,ö, Dei Verbum, 7) , Ez a kán oni Írásoknak 
üdvösségközvetítő érték et ad és olyan helyet a teológiában, 
amely gyök eresen m egkül önbözteti őket más ős i szövegektől. 

Bár az utóbbiak is fényt vethetnek hitünk k ezdeteir e, mégsem 
r endelkeznek soha a Szentírás tekintélyével, amelyet kánoni s 
így a keresztény hit értelmezésében alapvető l{önyvnek tartunk. 
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2. Az egyházatyák írásmagyarázata 

Kezdettől fogva meggyőződés volt, hogy ugyanaz a Szentlé
lek, aki az újszövetségi szerzőket az üdvösség hírének leírására 
k észtette (Dei Verbum,7; 18), állandóan segíti az Egyházat is a 
bibliai szerzők sugalmazott Írásainák értelmezésében (v.ö. Iré
neusz: Adv. Haer. 3,24, l; 3 , l, l; 4,33,8; Origenész: De Princ. 
2,7,2; Tertullianus: De Praescr. 22). 

Az egyházatyák, akiknek különleges szerepük volt a kánon 
létr ejöttének folyamatában , hasonlóan meghatározó személyek 
annak az élő hagyománynak a keletkezésében, amely állandóan 
kíséri és vezeti az Egyházat a Szentírás olvasásában és magya
rázatában (ld . Providentissimus Deus , EB I 10-Il l ; Divino Aj
flante Spiritu , 28-30, EB 554; Dei Verbum . 23; peB, Instructio 
de historica evangeliorum veritate, l). A nagy hagyományon be
lül az egyházatyák az írásmagyarázathoz azzal járultak hozzá , 
hogy a teljes Szentírás alapján kidolgozták az Egyház tanító ha
gyományának formáját adó fő irányokat, és elindítottak egy 
gyümölcsöző teológiai gondolkodást. amely mindmáig a hívek 
oktatására és szellemi táplálékául szolgál. 

Az egyházatyáknál fontos helyet foglal el a Szentírás olvasá
sa és magyarázata. Ezt tanúsítják azok a műveik, amelyek köz
vetlen ül az Írások megértését szolgálják . különösen a homíliák 
és a kommentárok, de a vitairatok és a teológiai művek is. ame
lyek fő érveit a szentírási hivatkozások képezik . 

A Bibliát általában a templomban olvassák. a liturgia kere
tében . Ezért az atyák magyarázó előadásai mindig teológiai. lel
kipásztori és kegyelemeszközi jellegűek . s a közösségeket. vala
mint az egyes hívőket szolgálják. 

Az egyházatyák szemében a Biblia elsősorban Isten könyve . 
egyetlen Szerző egyedülál ló műve . Ezáltal azonban az emberi 
szerzőket semmiképpen nem tekintik passzív eszközöknek. Sőt. 
képesek arra is. hogy az egyik vagy másik könyvnek önmagá
ban is saját célt tulajdonítsanak. Nézőpont juknak megfelelően 

azonban csak k evés figyelmet fordítanak a kinyilatkoztatás tör
téneti fejlődésére. Számos egyházatya a Logos - t. Isten Igéjét 
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mondja az Ószövetség szerzőj ének is, s ezért az a meggyőződé 
se, hogy az egész Szentírásnak krisztológiai jelentése van . 

Az antióchiai iskola néhány egzegétájának ( elsősorban Mop
szuesztiai Teodornak) kivételével az atyák jogosnak érzik, hogy 
egy mondatot lUragadjanak a maga összefüggéséből és abban 
(így kiem elve, a környezettől függetlenül is) Isten által kjnyilat
koztatott igazságot lássanak. Nem vonakodnak attól, hogy a 
zSidól<kal szemben való hitvédelem vagy más teológusokkal 
folytatott viták során ilyen jellegű értelmezésekre támaszkodja
nak. 

Mivel az atyáknak elsősorban az volt fontos, hogy a Biblia 
üzene téből testvéreikkel egységben éljenek, gyakran megeléged 
tek a saját környezetül<ben használatos bibliai szöveggel. Orige
n ész módszertanilag a h éber Bibliát használta, és ezt elsősor

ban azért tartotta h elyesn ek. hogy a zsidókkal szemben olyan 
szövcgek alapján érvelj en , amelyeket ő k is elfogadhattak J er o
most. a hebraica veritas [»héber igazság«1 meghirdetőj ét különc
nek tartották 

Az atyák többé-kevésbé gyakran allegorikus módszert hasz
ná ltak, hogy elhárítsák azt a m egütközést, amit a Biblia némely 
r észlete k el thetett egyes k er esztényekben és a k er eszténység 
pogány ellenfeleiben . D e így is csak igen ritkán adták fel a szö
vegek szó szerinti jelentését és történeti vonatkozását. Az atyák
nak az allegóriára való hajlama általában több . mint a pogány 
szerzők allegorikus módszeréhez való alkalmazkodás. 

Az allegória használatának oka az a meggyőződés is, hogy a 
Bibliát , Isten I<önyvét Ö adta népén ek , az Egyháznak Ezért an
nak egyetlen r észét sem hanyagolhat juk cl, m ondván. hogy el
avult vagy véglegesen érvénytelen né vált. Isten egy mindig id ő
szerű üzenetet küld k er esztény népének. Az atyák bibliamagya
rázata ikban gyakran k everik egymással a tipológiai l és az alle
gorikus értelmezések et. s ezek majdnem kibogozhatatlanul egy 
m ásba fon ód na k. Ennek mindig lelkipásztori és pedagógiai oka 
van , mert mindazt, amit m egírtak . a mi okulásunkra írták m eg 
(v.ö. l Kor 10,11). 

1 Tlpológlaj értelem = á tvit t. á ltalán ()sít ó. e lőképi ,'nelem . A f()rd . 
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Abban a meggyőződésben , hogy Isten könyvéről, tehát egy 
kimeríthetetlen könyvről van szó, az atyák úgy gondolják, hogy 
magyarázhatnak egyes részeket valamely m eghatározott allego
rikus módszerrel, de mindenkinek szabad más magyarázatot 
javasolni, feltéve hogy megőrzi a hithasonlóságot I. 

A patrisztikus egzegézisre oly jellemző allegorikus írásm a
gyarázat a mai emberre idegenszerűen hat. Mégis az az egyházi 
tapasztalat , ami az ilyen magyarázatokban kifejeződik , még ma 
is hasznos gazdagodás (v.ö. Divino AJflante Spiritu , 31-32; Dei 
Verbum, 23). Az egyházatyák bemutatják, hogyan lehet aBibliát 
egy élő hagyomány k eretén belül, igazi k er esz tény szellemben 
teológiai módon olvasni. 

3 . Az Egyház különböző tagjainak 
szerepe az írásmagyarázatban 

A Szen tírás, amit az Egyház ajándékul kapott. az egész hívő 
nép közös kincse : »A szenthagyomány és a Szentírás Isten sza
vának az Egyházra bízott egyetlen szen t letétem énye. Hozzá ra
gaszkodik Isten egész szent n épe. amikor pásztoraival egyesü lve 
állhatatosan kitart az apostolok tanításában és kö~össégében ... « 

(Dei Verbum, l O; ld. m ég uo .. 21). A hívőknek az Irás szövegei
ben való jártassága természetesen nem volt egyforma az egy
háztörténelem összes korszakaiban. De az egyházi élet megúju
lásának valam ennyi fontos pillanatában - k ezdve az első száza
dok szerzetesi mozgalmaitól a II. Vatikáni Zsinatig - a Szentírás 
mindig elsőrangú szerepet töltött be . 

Az említett zsinat azt tanítja. hogy az összes m egker esztel
tek . ha Krisztusban való hittel r észtveszn ek az Eucharisztia ün
neplésében. Krisztus j elenlétét az Ő szavában is felismerhetik. 
mert »j elen van Igéje által. minthogy Ő maga szól hozzánk. ami
kor az Egyházban a Szen tírást olvassák,( (Sacrosanctum Concili
um. 7). Ezzel az ige-hallgatással összhangban ál l »az (lsten) 
egész n épében meglévő hitérzék (sensus fideil ... Az Isten népe a 
szent ta nítóhivatal vezetése alatt - és húségesen reá hagyatkoz
va - már nem emberi tanításban r észesül. hanem valóban Isten 

1 Az »analogia n<ld« fogalll){lI él lxi Verbum magyar szövege ISzent István 
T;írs .. 1975 .. 12.p ont) hithasonl6ságnak nevezi. A foro . 
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igéjét kapja (v.ö. l Tessz 2,13): így azzal a hitérzékkel, amelyet 
az igazság Lelke hoz létre és tart ébren benne, elveszíthetetlenül 
birtokolja 'a hitet , amely egyszersmindenkorra szóló öröksége a 
szenteknek' (v.ö . Júd 3), abban helyes ítélettel egyre mélyebben 
elmélyed, és azt mindig nagyobb teljességgel érvényesíti él eté 
ben« (Lumen Gentium, 12) . 

Így az Egyház minden tagjának szerepet kell vállalnia a 
Szentírás magyarázatában. Lelkipásztori tisztük gyakorlása so
rán a püspökök mint apostolu tódok a legfőbb tanúi és hitelesí
tői annak az élő hagyománynak, amelynek fényében értelmez
zük az Írást valamennyi korban. Az ő feladatuk, »hogy azt ige
hirde tésükkel , az igazság Lelkének fényénél, hűségesen őrizzék, 
kifej tsék és terjesszék« (Dei Verbum, 9 ; v.ö. Lumen Gentium , 25) . 
A püspökök munkatársaiként a papok első teendője az igehir
d etés (Presbyterorum ordinis, 4) . Az írásmagyarázathoz különle
ges karizmában r észesülnek, ha nem a saját gondolataikat, ha
nem lsten szavát hirdetik és az evangélium örök igazságát al
kalmazzák az adott életkörülményekre (u.o.) . A papok és a diá
konusok feladata, hogy - főként a szentségek kiszolgáltatásakor 
- bem u tassák azt az egységet, amely az Egyház szolgálata során 
összeköti egymással az igét és a szentséget. 

Az »ige szolgáinak« mint az eucharisztikus közösség elöljáró
inak és hitbeli nevelőknek fő kötelessége, hogy ne csak tanít
sák, hanem segítsenek a hívőknek felfogni és megért~n i , amit 
Isten igéj e a sZÍvük l egmély~n mond n ekik, amikor a Szentírást 
hallgatják és elmélked n ek . Igy lesz a teljes helyi egyház - Izrael
n ek , Isten népén ek mintájára (Kiv 19,5-6) - egyetlen k özösség
gé, amely tudja, hogy Isten szól hozzá (v.ö. Jn 6,45), és amely a 
szívén viseli, hogy hittel és szeretetben hallgasson Rá , s szavá
nak vezetésére bízza magát (MTörv 6,4-6). Az olyan közösségek, 
amelyek valóban Isten szavára hallgatnak s a hitben és a szere
tetben egységben maradnak az Egyházzal , saját környezetük
ben az evangélizálás és a párbeszéd gyújtópont jaivá, társadalmi 
változások elindítóivá lesznek (Evangelii nuntiandi, 57-58; COP, 
Útmutatás a krisztusi szabadságról és a jels zabadítás ról , 69 -
70) . 

A Lélek természetesen megadatik az egyes keresz
tényeknek , jérfiaknak és nőknek is, úgy, hogy »lángol a szívük« 
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(v.ö. Lk 24,32), amikor imádságuk konkrét személyes életükhöz 
kapcsolódik, és imában teszik magukévá a Szentírást. Ezért a 
II. Vatikáni Zsinat sürgetően kívánja, hogy minden lehető mó
don tegyük könnyen hozzáférhetővé a Szentírást (Dei Verbum, 
22; 25). Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy egy ilyen szent
írásolvasás sohasem tisztán egyéni, mert a hívő az Írást mindig 
az Egyház hitén belül olvassa és értelmezi, majd utána olvasá
sának gyümölcsét átadja a közösségnek, s így a közös hitet gaz
dagítja. 

Az egész bibliai hagyomány és különösen Jézus tanítása az 
evangéliumokban Isten szava kiváltságos hallgatóinak nevezi 
azokat, akiket a világ egyszerű származás úaknak tekint. Jézus 
felismerte, hogy a műveltek és bölcsek elől elrejtett dolgokat Is
ten az egyszerűeknek kinyilatkoztatta (Mt l 1,25; Lk 10,21 J. és 
hogy Isten országa azoké, akik olyanok, mint a gyermekek (Mk 
10,14p). 

Hasonlóképpen azt is kijelentette Jézus: »Boldogok vagytok, 
ti, szegények, mert tiétek az Isten országa« (Lk 6,20; v.ö. Mt 
5 ,3). A messiási idő egyik jele, hogy a szegényeknek hirdetik az 
evangéliumot (Lk 4,18; 7,22; Mt 11,5; v.ö. CDF, Útmutatás a 
krisztusi szabadságról és ajelszabadításról, 47-48). Azok, akik 
elesettségükben, minden emberi hatalom és segítség hiányába!]. 
látják, hogy kénytelenek egyetlen reményüket Istenbe és az O 
igazságosságába vetni, úgy kép~sek felfogni és megérteni Isten 
szavát, hogy azt az egész Egyháznak komolyan kell vennie s ar
ra szociális téren megfelelő választ is kell adnia. 

Minthogy az Egyház elismeri a különböző adományokat és 
szerepeket, amelyeket a Lélek támaszt a közösség szolgálatára, 
kiváltképpen a tanítás adományát (l Kor 12,28-30; Róm 12,6-
7; Ef 4,11-16), azért különösen nagyra becsüli azokat, akiknek 
különös adománya: a szentírásmagyarázat terén való szakér
telmükkel hozzájárulni Krisztus testének felépítéséhez (Divino 
Afflante Spiritu, 46-48. EB 564-565; Dei Verbum, 23; PCB, In
structio de historica evangeliorum veritate , Bevezetés) . Bár mun
kásságukat nem mindig fogadták olyan nagyrabecsüléssel. 
mint napjainkban, mégis azok az egzegéták, akik tudásukat az 
Egyház szolgálatába állít ják, egy olyan gazdag hagyomány 
résztvevői, amely az első századoktól, Origenésztől és Jeromos-
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tól a legújabb id ő kig . Lagrange és mások tevékenységéig ma is 
folytatódik. A Szentírás pontos értelmének kutatásához. ami 
ma különös hangsúlyt kap. szükség van mindazoknak egyesí
tett erőfeszítésére. akik értenek az ók ori nyelvekh ez. a történe
lemhez és a kultúrákhoz. a szövegtörténethez és az irodalmi for
mák elem zéséhez. s akik jártasak a tudományos kritika mód
szereiben. A szöveg eredeti történ eti összefüggésér e való figye 
lem mellett azt várja az Egyház az egzegétáktól . hogy ugyanaz a 
Szentlélek vezesse őket. aki a Szentírást sugalmazta. Igy való
sul meg. hogy »Isten igéj ének szolgái közül a lehető legtöbben 
k épesek lesznek valóban táplálékul nyújtani a Szentírást Isten 
népének« (Divino AJflante Spiritu. 24; 53-55; EB 551 . 567; D ei 
Verbum. VI.Pál . Sedula Cura, [ 1971 ll. Különös ör öm azoknak a 
nőknek napjainkban egyre növekvő száma, akik egzegétává 
k épzik magukat. Ök új m eglátásokkal gazdagítják a szent
írásmagyarázatot. és rávilágítanak olyan szempontokra. ame
lyek feledésbe merültek . 

Ha a Szentírás. amint az előbbiekben említettük , az egész 
Egyház kincse és r észe a »hitletéteménynek«. amelyet köteles
sége mindenkinek, a l elkipásztor oknak és a híveknek » őrizni . 

hirdetni és közösen m egvalósítani«, akkor feltétlenül igaz. hogy 
»kizárólag az Egyház eleven tanítóhivatalára van bízva az a fel
adat, hogy hitelesen magyarázza Isten írott vagy á thagyomá 
nyozott igéjét. Tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja« 
(Dei Verbum, 10) . Így végső fokon a tanítóhivatal feladata is . 
hogy biztosítsa a magyarázat helyességét és eseten ként azt is 
j elentse ki. h ogy valamely konkrét értelmezés összeegyeztethe
tetlen a hiteles evan géliummal . Ezt a feladatot Krisztus Testé
nek k oinóniájában l látja el. am ikor hivatalosan kinyilvánítja az 
Egyház hitét , hogy ezzel szolgálatára legyen az Egyháznak . En
nek érdek ében k onzultál a teológusokkal. az egzegétákkal és 
más szakértőkkel, akiknek jogos kutatási szabadságát elismeri 
és akikkel kölcsönös kapcsolatban á ll . A k özös cél »lsten népét 
m egtartani az igazságban, amely szabaddá tesz« (CD F', Útmuta-
tás a teológusok egyházi hivatásá ról . 21). (Folytaljuk) 

1 Közösségében . A ford . 
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Balás Béla 

Vallomás a Szentírásról 

Társulatunk püspök-elnökének bevezető előadása 
a Szent Jeromos Bibliatársulat apostolképző szemináriumán 

Gyakorló lelkipásztor, úgynevezett »mezei« teológus beszél 
Önökhöz. Ezért most ne várjanak valamiféle különleges okossá
got. Másféle »csatornán« próbálok közelíteni. Mondanivalóm in
kább vallomás, bizonyos »helyszíni közvetítés« a magam tapasz
talatából. Bemutatom az összegyűlt és feldolgozott élményeim
ből, bennem miként él a Szentírás, és ebből következően ho
gyan látom a világot. 

I. Isten szakadatlan szól hozzánk! 

a.) Sokan közülünk abban a tévhitben élnek, hogy ha visz
szaszerzik az ingatlanjaikat. megvásárolják a régi egyenruhá
kat,. kitűzik az ősi jelvényeket, akkor újraindul az elvett iskola, 
talpraáll az apácarend, megjelennek a cserkészek. Szép szám
mal akadnak naív lelkek, akik úgy gyűjtik a diplomáikat, mint a 
régi grófok a trófeákat. A jegyzeteik, mint monolit kövületek 
süllyednek az agyukba. Természetesen tanulnak szentírástu
dományt is, s azt hiszik, ennyi elég is, ettől a világ máris kü
lönbbé válik. 

A valóságban viszont rengeteg másra is szükség van . A 
szakértelmen kívül kell "szív" is. Szükség van az indulatok "hő
fokára" , korszerű stílusra, a magánéleten átparázsló meggyőző
désre, látható tettekre .. .. végső soron az élő Istennel való bizo
nyos konzsenialitásra. Isten természetesen nem azonos valami
féle papírhalmazzal. A róla szóló tudomány is - csak állványzat 
a Titok körül. Vele kapcsolatban a Zsidókhoz írt levél elképesz
tő dinamizmust sejtet: .. Miután többféleképpen. különböző mó
don szólt hajdan Isten a próféták ú t ján az atyákhoz. e végső 
korszakban Fia által szólt hozzánk" (Zsid 1,1). 

b .) Isten közeledése, s ennek következtében a világ életreke
lése nem az írásbeliséggel kezdődik . "Többféleképpen, különbö-
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ző módon" történt az ; de mit j elent. hogy "próféták útján" (Zsid 
Lll. "angyalok által" (Zsid 2 ,2)? Mi a prófétai jel , az angyali 
szó? Amint a földgolyón szüntelenül k eresztülzáporzik a szem
nek láthatatlan gamma-sugárzás, úgy az Istcn szeretete is j elen 
van a világban. A mindenség nem .. szekularizált·· (Róm 1.20), 
legfeljebb a mi agyunk szikkadt. Fülünk van. de nem hallunk. 
szemünk van . de n em látunk (Mt 13, 15). pedig a világ tele van 
"példabeszéddel" (Mt 13.35) . A nicaraguai költő . Ernesto Carde
nál, mielőtt nekikeser edve politizálni k ezdett volna. m ég ..lá
tott". Egy alkalommal így ír : "A m eteorok írásvonala az égen és 
a csúszómászók nyoma a homokban. a vándormadarak tovahú
zó röpte őszi éjszakákon .... az évgyűrűk egy cédrus törzsében ... 
mind -mind .. . üzenetet k özvetítenek ." Hozzá hasonlóan a mo
dern misztikusok: a ném et Guardini, a franc ia Fou cauld , az 
olasz Carlo Carretto, az amerikai Merton és sokan mások is 
észr evették a nekünk szóló j elek et. A piarista egyc temi tanár és 
költő. Sík Sándor a "Mindennevű" CÍmű versében Nazianzi Szt. 
Gergelyre u tal v issza. Ha zörren az ablak - tudja. Isten sétálni 
hívja. amik or bejön egy ku tya , s mancsát a térdér e teszi. akkor 
ő elszégyelli magát, m ert m ég a kutya szeméből is az Isten hű 

ségét érzi. Az anglikánból katolizált Chesterton állítja. hogy a 
világmindenség csendje: a betegszoba irgalmas csendje. m ert 
"ha meghallanánk az angyalok kacagását. a kábító en ergia a 
földhöz vágna .. . " 

c .) J ézus - övéin - számon is k éri a j elekre való érzék enysé
get. Hiszen azok . mint a nyomjelző lövedék ek . vezetik is az asz
szoc iác iók sorozatát, az ész logikáját. A természet j elei össze
függnek az " id ők jeleivel" (Mt 16.3) . A jelek j ele pedig. amit a ka
rácsonyi angyal hirdetett (Lk 2. 12), maga Jézus Krisztus. Benne 
artiku lálódik Isten minden szeretete, rajta arcot ölt a világ értel 
m e (Jn 3 .16) . Az ő eljövetele - az első - az emberi történelem
nek bizonyos értelemben nem a k özepe. hanem a startvonala . 
Ami odáig történt. az készülődés . ami azután jön. az a kicsoma
golás. a "forgalmazás". Gyer ekeknek úgy magyar ázom az Ószö
vetséget. hogy az óriási ajándékcsomag. Csupa titok. Múlnak az 
évszázad ok , j önnek az adventi próféták. s elkezd ődik a csomag 
bontása. Egyre jobban látszik. hogy mit r ejtenek a borítások (2 

12 



Vallomás 

Kor 3,16); tisztul a M essiás-fogalom, szelídülnek a szokások, 
megerősödik a monogám házasság. Állandósul a várakozás, fo
kozódik a készülődés. Hegyre visz az ösvény, s Valaki jön ve
lünk szembe. Jézusban találkozik ég és föld , lsten és Ember. Az 
egész Újszövetség nem más, mint ennek az ajándéknak a be
mutatása, majd "felhasználása". A katolikus dogmatika J ézus 
Krisztus személyének az elemzése. Ő akkorát hozott önmagában, 
hogy u tána az első 400 évet betöltik a krisztológia és a marioló
gia fölfedezései. Nyomukban kivirágzik a kegyelemtan , majd 
m egjelenik a szentségtan, kifej lőd ik a morális és az egyh áztan. 
Ma már foglalkozunk a következményekkel is: az emberről , a 
társadalomról szóló tanításokka!. Máig érvényes Izajásnak 
Szent Pál által is idézett szava (l Kor 2 .9): "Szem n em látta, fül 
n em hallotta, emberi szív föl n em fogta , am it lsten azoknak k é
szített, akik szeretik őt." 

Il. Isten megértett és leírt szava: a B i b l i a 

a.) Szakem berek eljátszottak a gondola nal , hogy mi változ
na abban az esetben, ha valamelyik kumráni barlangból előke
rülne egy "ipari csoda". Találnának egy eddig ismeretlen szerke
zetet, amiről kiderüln e. hogy ókori videó. Eredeti k ép- és hang
felvé teleket tartalmaz a názáreti Jézusról. Az egyik egyetem la
boratóriumában át tudnák tenni mai r endszerre, s látnánk-hal
lanán k "első kiadásban" a Hegyi B eszédet, s minden továbbit, 
ami történt. Azt mondják - s bizony igazuk van -, hogy az nem 
lenne akkora szenzáció. mint a kezünkben lévő Szentírás. Az 
ún. "er edeti", a történelmi prototípus ugyanis éppúgy bizonyta
lanságban hagyna minket, mint az elsőket. Látnánk a minden
ben h ozzánk hasonlóvá vált (Fil 2,7) áes fiát (Mt 13,55), aki még 
ötven esztendős sines (Jn 8 ,57), aki felől még korának legna
gyobb prófétája is csak kérdezősködött (Mt l 1.3) . Az eredeti k é
pek igazából a régészeket. a nyelvtudósok at, a filmrendezőket 
örvendeztetnék. 

A kezünkben lévő írott Biblia több, mint csupasz látvány. 
Ez már a "megtalált" Jézus. Ez a felfedezett igazság. a Szenlé
lektő l értelmezett esemény. Ez a leleplezett és beteljesedet t 
Ószövetség. Ezért is beesülik meg nagyon . Jobb helyeken a fő-
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papi cer emóniák élén viszik feltartott k ézben . Égő gyertyák közt 
olvassák, és a felolvasás végén m egcsókolják. A szentélyben 
díszes trónuson őrzik , mint az Eucharisztiá t. Az ősegyházban 
kisebb papi r endhez tartoztak. akiket lektorokká avattak. Csak 
ők ny úlha ttak h ozzá, és olvasha ttak az egybként is .. drága" pél 
dány okból. Aki pedig a szent iratoka t az üldözések idej én ijed té
ben kiszolgá ltatta a h a tóságoknak , az hittagadóvá vált. A többi
ek a z ilyen embert " traditor" -nak bélyegezték , s m essze k erül
ték ... 

b ,) Eredeti kézirat n em maradt r á nk. Az egyiptomi papírusz
sás kiszárított lapjaira, k ézzel , primitív tintával írt szövegek ha
m ar kifakultak. Ha n em tégláb a égették vagy r ézr e k ar colták a 
betűke t, akkor azok a növényi eredetű felületen elmosódtak. A 
tek er cs formáj ú írás fakul t, tör edezett , s m ég mielő tt olvasha 
tatlanná vál t, Je k ellett m ásolni. Így ér th ető, hogy kb , 50 éven
k én t k észül tek az újabb és újabb m ásola tok . A k ezdetleges 
technika és a ri tk a alapanyagok mia tt egy-egy példá ny ára fel 
érhetett a mai m ér egdr ága színes tévé k árával. A használh a tat
lanná vál t iratok at. min t a h alottak at, t isztelték. Nem d obták 
ki. Úgynevezett "gen izába", tekercstemetőbe tették. Szer en 
csénkre a r égészek , valah ol Egyiptomban , r ábukkantak egy 
ilyen furcsa "sírboltra", A mai m ódszer ekkel m ár azt is el leh e 
tett érni , hogy ezek az évezredes, eddig h olt sor ok életre k eltek , 
újból olvash a tókká vál tak. Kiderül t, h ogy szin te betű' szerint 
egyezn ek a m ostani példányaink szövegével. 

Gerh ard Kroll j ezsuita, ném et tudós az t i s m egvizsgál ta , 
h ogy a különböző ók ori k ézira tok h ogyan viszony ulnak egym ás
h oz. Hi tvédelmi er ej e van az eredm ényének . Összeh asonlító táb 
lázata szerin t a legtöbb fil ozó fia i vagy irodalmi műnek m ásola ta 
csak a 10. századtól m ar ad t r ánk , Az Új szövetség e l ső teljes 
szövegtan úja viszont m ár a 4. századból épen m ar adt. Sőt. az 
eddigi legr égibb k ézirat- tör edék et (a Já n os-evan gélium egy r ész
le tével) a Kr . u. 125 -ből szárm aztatják. A felfedezője nevéről k e
r esztelték el "Ry land" papíru sznak. Ezek et a felbecsülhetetlen 
értékű d okumen tumok a t a v ilág különböző tudom ányos intéze
teiben páncélszekrényben őrzik . Már r égen mikronImre vették , 
úgy. h ogy a ku ta tók mindenhez hozz férhetn ek . egym ás er edmé-
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nyeiről naprakészen tájékozottak. Az eredeti nyelvek r ekonst
rukciója, a fordítások pontosítása a világ szakembereinek sze
me előtt történik. A szakma lelkiismerete vigyázza. 

Ma már tragikomikus emlékké zsugorodik a 60-as évek egy
házellenes harca. Közpénzeket pocsékoltak silány, szovjet bro
súrákra, bibliaellenes fér cm ú vekre. Hírhed tté vált bizonyos .. Kri
veljov" nevű szerzőnek az .. evangéliumi legendákról" összehor
dott műve . Esztergomban a biblikum-órákat öreg professzorunk 
5 percnyi Kriveljovval kezdte. Mit is mond az elvtárs? - s idézett 
egy döbbenetes ökörséget - , azután bemu tatta , hogy mit vála
szol erre a szaktudomány . Dőltünk a neve téstől. Túlságosan is 
nagy le tt a siker , abba kellett hagyni ez t a rovatot , mert taná
runk állását kockáztatta . Term észetesen mi a helyi k önyves
boltban m egvettük a .. divatos" kis füzetkét, s magunk folytattuk 
a vizsgálódást. Akkor vettem észer e egy újabb alpigazságot. 
Minden állítás annyit ér . amennyire azt a hirdetőj e bizonyítani 
tudja . Döntő tehát az. hogy milyen és m ennyi forrásmunkára 
hiva tkozik a szerző. Kriveljov a k önyve végén kb . 10 forrást em
legetett. A tízből hat ismer etlen szovjet szerző, a többi pedig 
m ég a múlt században élt. régen elavult. m egcáfolt nyugati raci
onalista volt. Mi a főiskolán akkoriban az ö t köte tes Simon-Pra
do tankönyvből k észültünk. Ennek a hatalmas műnek minden 
oldalán , szin l e minden sorhoz. apróbetűs lábjegyzet csatlako
zott. Abszolút világos volt adatról-adatra az állítás eredete. Ott 
volt a ku tató n eve, a k önyvének címe, a kiadás éve, helye, a 
Iapszám , sőt a döntő szakaszoknál er edeti nyelven beidézve az 
igazoló szöveg. A k ötetek elej én pedig kb . tíz oldalnyi, témakö
rökbe r endezett , abc-sorrendben k özölt forrásm u nkák j egyzéke 
állt. Dőlt betűkkel m ég a másvallású szak ember ek idevonatkozó 
munkáit is j elez ték. Ezek u tán , Kriveljovo t és a spanyol szerző 

párost összehasonlítva egyértelmű volt. h ogy mi a . .legenda" . és 
hol kezdődik a tudomány . 

c.) A Biblia lapjain hatalmas kincs van a k ezünkben . Vá lasz 
a lé t alapkérd éseire. informác ió az egyén sorsáról. a világ értel
méről. J elentés a .. túlparlról" . sőt. magának a Végtelen Isten
n ek a n évj egy kár tyáj a ... Tök éle tesen érthe tő teh á t a r égiek gon
doskodó figyelmessége, am ellyel egy be tű cské t se. egy vessző t se 
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vesztettek az átszármazó örökségből. Érthető a maiak szomjú
sága is. Ártatlanul börtön t jár t papok mesélték, alkalom adtán 
sikerült egy vékonyka Újszövetséget becsempészni valamelyik 
cellába. Az állandó motozás veszélye miatt nem merték eredeti 
formájában rejtegetni. Szétszedték lapokra és egymás közt cse
reberélték a széttépett Biblia részeit; Isten igéje ott keringett a 
.. pokol tornácán". Hihetetlen erőt adott egyiküknek például a 
sapkája bélésében őrzött Efezusi levél néhány fejezete. Kívülről 
tudta minden sorát. Százszor és százszor ízlelgette, fontolgatta, 
imádkozta. 

Emlékszem az ötvenes évek elejére. A legvadabb terror ide
jén csöppentem bele az illegális Regnum Marianum közösségbe. 
Az egyik tavaszi vasárnap akadályverseny t tartottunk a Pilis
ben. Reggeltől estig jártuk az akkor még elhagyatott vidéket egy 
Kis-Ázsia - Közel-Kelet .. vaktérképpel"" a kezünkben. Mi voltunk 
Szent Pál és a kísérete. Fel kellett ismernünk, hogy hol járunk, 
- s azt rögvest rá kellett rajzolnunk a térképünkre. Tudni kel
lett. amit Pál is tudott, hinni kellett úgy. amint ő, s ezek birto
kában ki kellett vágnunk magunkat ezernyi vészből, csábító 
csapdából, úgy. amint ő is tette. Igen ám, de mint kezdő kisdi
ák, aki sötétedés után lopakodott a lakásokon tartott hittan
órákra, honnan is tudjam, hogy ki volt Szent Pál?! A máig hasz
nálatos Békés-Dalos féle, modern szentírásfordítás csak 1951-
ben készült el. Évekbe tellett, amíg elterjedtek az első becsem
pészett példányok. A nagyszabású játékra tehát úgy készültem 
hónapokon át. hogy egy valahonnan elökerült régebbi kiadás
ból kézzel kimásol tam Pál életét. 

Csak sok év múltán találkoztam Bradburynak a .. Fahren
heit 451" CÍmű kisregényével. Az amerikai tudományos-fantasz
tikus irodalom e remekéből filmet is készítettek. 

Játszódik a .. Gutenberg galaxis" után, a hanyatló Európá
ban. Az emberek régen leszoktak az olvasásról. s vele együtt a 
gondolkodásról is . A Tűzoltóság már csak égetéssel foglalkozik. 
A titkon olvasókat feljelentik, s elkobzott könyveiket elégetik. A 
papír gyulladás i hőmérséklete: Fahrenheit 451 fok . Innen a 
vésztjósló cím ... Amelyik ház tetején nincs antenna, az eleve gy a-
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nús. Ha a lakó nem tévézik esténként, akkor mit művel? Csak 
nem olvas? Az hihetetlenül veszélyes lenne az államra ... Az olva
só, és így feltehetőleg gondolkozó polgár nehezebben csapható 
be, s esetleg még önállósítja is magát. Montag, a parancsnok, 
egyre kíváncsibbá válik, egyeseknek miért oly fontos a könyvük, 
hogy érte mindent kockáztatnak. Az egyik riasztás uk alkalmá
val, amikor a tettenért idős néni mint az anyamadár borul a 
lángbaboruló könyveire, ellop egy könyvecskét. Otthon, éjsza
kánként, szívdobogva betűzgeti az ismeretlen szöveget. Kiderül, 
hogy Máté evangéliumát tartja a kezében . Rájön, hogy eddig ő 
hamis Krisztusban hitt. Álszent, édeskés, semmit se követelő, 
mit sem érő vallás vette körül ... Váratlanul félbeszakadnak a 
gondolatai, mert a saját felesége raj ta kapja tiltott olvasáson. 
Most rá kerül a sor. Önmaga ellen kellföllépnie. A szirénázó, csil
logó tűzpiros rohamkocsi odaszáguld a lakásuk elé. Montag égeti 
a könyveit, de velük együtt a hitvesi ágyat is, s az egész eddigi 
hazug világát. Odavágja a lángszórót, és kimenekül ebből az el
átkozott kultúrából. Rozsdás sínek mentén eljut az erdő mélyére, 
ahol már várják az előtte elbujdosottak, a .. könyvemberek" . Fel s 
alá sétálnak a tó partján , s addig tanulják azt a magukkal hozott 
egyetlen könyvet, amíg betéve nem tudják. Mihelyt megbízható
an működik a memóriájuk, akimenekített kötetet - a bűnjelet -
elégetik ők is . Most már nem kell, mert eggyé váltak a könyvvel. 
A maguk régi nevét is leteszik, s azontúl a megtanult mű eimén 
mutatkoznak be: .. én vagyok Gróf Monte Christo első kötet", .. én 
meg a második", .. Ezekiel próféta vagyok az Ószövetségből .... . , s 
így tovább. . 

A könyv olvastán eszembejutott a régi latin mondás: .. timeo 
hominem unius libri", .. félek az egykönyvű embertől". Az ugyan
is lehet rémisztően buta is , de ennek fordított ja is bekövetkez
het. Aki szin te eggyé válik egy könyvvel. például a Bibliával. az 
lehet elképesztően bölcs is . A kereszténynek ez utóbbi fajtához 
kellene tartoznia. Ha lsten szava számomra már nem pusztán a 
papíron van, hanem belém épül. akkor elérte a célját. A hitem 
életté válik . Ez azt jelenti , hogy amíg az iskolás hittanbóllegfel
jebb langyos illemtan következik, addig a bibliás ember kitűnő 
érzékkel eltalálja, az adott körülmények közt. hogyan kell Jé-
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zust követnie. Az ilyen embernek ugyanis, mint a jó muzsikus
nak. "belső hallása" van. élő Szentlélekre figyel. hűségét meg
tartva , könnyedén tud - ha kell - változni is. A változások soha 
nem ötletszerűek. nem adivathoz igazodnak , hiszen azoknak a 
partitúrája a kinyilatkoztatásban rejlik. Évezredek kottája a tu
dományok királynőjének mondott "dogmatikában" szólal meg. 
A "dallam": a dogma. Ez persze nem a politikai "tabu", hanem a 
vallási "irányfény". A dogma háttere abiblikum, pontosabban : 
az abban rejlő élet. Más hasonlattal : a felism ert hittétel olyan, 
mint a sugárzó érc, s mögötte az urán bánya, a biblikum. Az 
egésznek a m élyén pedig ott az Isten. aki ál tal minden lett (Jn 
1.3). 

III. Isten szavát helyesen kell értenünk! 

a .) Diákéveim során szellemi étvágyam újabb és újabb ka
land okba sodort. Chesterton "paradoxonjait" olvasgatva jöttem 
rá, nem kell félnünk semmiféle földi ellen féltől. Ö úgy vette észre 
a k er eszténység igazát, hogy összeolvasott mindenféle hitellenes 
iratot. Azok belső ellentmondásai józanították ki. Rátalált az el
lentétes irányokból támad ók sorai nyomán az ostromlott Köz
pontra. a katolikus hitre. 

Ez az élmény bátorított. amikor k ézbevettem a hitehagyott 
papnak . Baranyai Árpádnak "A hitellenség apológiája" ~ímű kö
tetét. Az illető hetet-havat összeírt , hogy önmaga aposztáziáját 
igazolja . Érdeklődve vetettem magam bele a fölhánytorgatott 
problémákba. Tudtam . ha felinger el cg.v k érdés, addig nem 
nyugszom. amíg azt nem tisztázom. A gondolkodássaJ, az után 
járással csak nyerh etek. Így is történ t. Baranyai állította. ha 
igazán elterjednek a népnyelvű bibliák. az lesz a vég. Szerin te a 
katolikus egyház halálos veszte: a saját Bibliája. Azt rögtön ész
r evettem , hogy a gondolat nem új. Száz évvel azelőtt az akkori. 
úgynevezett modernisták , meg azóta jó néhány szekta. szembe
állítják a Biblia Jézusát az egyház Jézusával . Az viszont tényleg 
elgondolkodtatott. hogy egyházunk m ennyire óvatos. A 20. szá
zadi katolikus bibliamozgalom. vagy a II. Vatikáni Zsinat litur
gikus r eformja (a kötelező népnyelv tekintetében) bizony. alapo
san lemaradt Husz János reformjától. 
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b.) Az eleinte megmosolygott okvetetlenkedést lassan kezd
tem megérteni. No, nem a hitetlen pap módjára, hanem az egy
ház javára. A nagyon régi , más kultúrában keletkezett iratokat 
valóban félre lehet magyarázni. Az anyaszentegyház, mint jó 
anya, ettől féltette gyermekeit. Iskolapélda a tévedésre: az utol
só vacsora terméből feljegyzett párbeszéd félrehallása. Jézus 
feltűnően komoly és ijesztő dolgokról beszélt. Ekkor a hősködő 
apostolok közbevetették: . .Itt van két kard"; talán a házigazdáék 
faldíszei lehettek, még a Makkabeus-korból megőrizve. A Mes
ter azonban csak annyit mondott: .. Elég'" (Lk 22,38). Mióta a vi
lág világ, minden épeszű olvasó úgy értette ezt, hogy .. elég ebből 
az ostobaságból, indulunk a Getszemáni kertbe". A középkor 
elején azonban a "két kardra" államfilozófiát alapítottak. Azt ál
lították , hogy két kard: vagyis a pápa m eg a császár elég a világ 
kormányzásához. harmadikra már nincs szükség. Kínosabb , 
amikor valaki úgy ferdíti el Jézus szándékát. hogy pl.: a vacsora 
közben önmagára mutatott, amikor ez t mondta: .. ez az én tes
tem", s az ételre gondolt, mondván: .. vegyétek és egyétek. . . ". 
Köztudott, hogy az immár több száz irányra szétszakadt protes
tantizmus mindegyik ága ugyanarra a Bibliára hivatkozik, csak 
azt másként értelmezve. Az ókori manicheusok a házasságot ve
tették el, a középkori katharok a kastélyok kincseit szór ták 
máglyára, manapság meg kollektív öngyilkosságokat követnek 
el..., s mindezt a Bibliára hivatkozva. Bizony. ez már nem tréfa. 
Még azt az ártatlan játékot sem veszem szívesen, amikor j eles 
napokon kisközösségekben igekártyákat húznak , s az így vélet
len folytán hozzájuk keriilt ~szentírási idézetben lsten akaratát 
vélik felism erni. Nem olyan könnyű megtalálni Isten akaratát. 

c .) Ha a Biblia egy-egy mondatát kiszakítom az összefüggé
séből , növekszik a szubjektív , az egyéni értelmezés. sok esetben 
a félreértelmezés lehetősége. Igaz ugyan , hogy lsten Szentlelkét 
nem kötik a mi szabályaink, miként a szél, "ott fúj. ahol akar" 
(Jn 3,8) . Mondhatja Ágostonnak. hogy .. vedd és olvasd", - s ő 
ekkor oly pontosan rátalál a Római levél 13. fejezetén ek a 13 . 
versére LEljünk tisztességesen .... ne lakmározásban és r észe
geskedésben ... "). mintha az csakis nelü iródott volna. Az is igaz 
azonban. hogy felfogóképességemet befolyásolhatja az időjárás-
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változás. rejtett betegség. gonosz propaganda. hiányos művelt
ség és még sok más. Könnyen áldozatává válhatok ilyen esetek
ben akármelyik szekta elszán t ügynökének. 

A Szentírásnak nemcsak egy mondatát . de még egy egész 
könyvét se ragadhatom ki a környezetéből. A búskomor Prédi
kátor alapján nem állíthatom . igaza van a pesszimista Schopen
hauernek. ezen a bolygón nem lehet élni. Még jó. hogy kiábrán
dult huszadik századi nyomoroncok eddig nem figyeltek fel 
ezekre az unalmat szuggeráló. a kétségbeesést sugalló monda
tokra. hogy .. minden hiábavaló .... fölkel a nap. de úgyis lenyug
szik .... semmi értelme az egésznek ... .. Akik közel jártak a szel
lem pályájának ehhez a széléhez. mint pl. az ateista egzisztenci
alisták. azokról mondják is. hogy a fasizmusnak. a világhábo
rúknak a szálláscsinálói. A Bibliában szerencsére más is van. 
Van nekünk csodálatos Kolosszei levelünk. káprázatos távlato
kat nyitó .. J elenéseink". s az a sokat emlegetett János-idéze
tünk. miszerint .. úgy szer ette Isten a világot. hogy egyszülött Fl
át adta oda ..... (3. 16). A Bibliát .. szter eóban" kell hallanunk. ese
m ényeit .. szélesvásznon" k ell látnunk. A Biblia nem valami sze
szélyes idézetgyújtem ény. A mai technikával egybefűzött Könyv. 
igazából egy egész Könyvtár . amelynek egységes a r endszere. 
Hasonlítják hatalmas asztal körül tanyázó. 72 tagú társaság
hoz. Az egyes szerzők beszélgetnek. néha egym ásnak remet is 
mondanak. d e végül közös a zárónyilatkozatuk. Ez érthető is. 
hiszen az asztaltársaság vendéglátója. az egésznek a fő szerve
zője - a sugalmazó Szentlélek. A n.api liturgia az ünnepeknek 
megfelelően fel -fel erősít szólóhangokat. Így bekövetkezhet né
hanapján . hogy búsong Jeremiás. vagy átkozódik Izajás. de 
ugyanabban az egyházi évben (!) az angyalok is ének elnek Lu 
kács evangéliumában, és a pünkösdi szelek is zúgnak az Apos
tolok cselekedeteiben. Isten szava. helyesen olvasva. egységes 
pedagógiával az Életre nevel. Döntő szempont tehát. amit Jézus 
a szamariai asszonynak magyarázo tt : .. Lélek az Isten : akik 
imádják, lélekben és igazságban k ell imádniuk" (Jn 4 ,24) . Nem 
lehet az Írást - fundamentalista módon - betű szerint olvasni. 
m ert .. a betű öl. a Lélek pedig éltet" (2 Kor 3 .6) . 

{Az eMndás második részét következő szánllmk/>n11 közöljiik.' 
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trő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI - Bevezetés 

A Szentlélek 

A) Alapgondolat 

A könyv ezt a címet csak a későbbi időszakban, a megírást 
követő 2. században kapta egy jól ismert ókori irodalm i m űfaj 
nyomán, amelyben valamely nevezetes személyiség tetteit, cse
l ekedeteinek történetét írták meg (pl. Nagy Sándor cselekede
tei). Szerzőjét a korai egyházi feljegyzések egyhangúan Lukács
ban, a harmadik evangélium szerzőjében jelölik meg. Mindkét 
műnek azonos a címzett je (»kegyelmes Teofil«); az Apostolok cse
lekedetei szerves folytatását adja a Lk-evangéliumban felveze
tett teológiai szempontoknak (hitterjesztés Jeruzsálemtől a föld 
határáig; Jeruzsálem mint földrajzi középpont; Jézus örömhíre 
örömhír az egyetemes emberiség számára); a Szentlélek szerepe 
mindkét könyvben kiemelkedő. 

Jézus tetteinek (halálának és feltámadásának) fényében Lu
kácsnál teológiai értelmet nyert tér és idő egyaránt. A tér közép
pontja (fókusza) Jeruzsálem, ahol a kereszt állt: Jézus útja, az 
üdvösség útja ide vezetett (ezt mutatja a Lk-evangélium felépíté
se: galileai működés - ú ton Jeruzsálem felé - kereszthalál és 
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Bibliaiskola 15. óra 

feltámadás Jeruzsálemben); és az üdvösség innen árad ki a vi
lágra (amin t ezt az Apostolok cselekedeteinek felépítése mutatni 
fogja: a jeruzsálemi ősegyház élete - a hit terjedése Palesztíná
ban - a hit terjedése szerte a világon). Az idő (történelem) kö
zéppontja (Conzelmann: »az idők közepe«) pedig Jézus működé
se: megelőzte Izrael korszaka (Ószövetség Keresztelő Jánosig), 
és követi a Szentlélek, az Egyház korszaka. Mindennek, így az 
emberiség történetének is Jézus keresztje és a belőle fakadó 
üdvösség adja meg értelmét. 

Ebben a gondolati egységben szemléli Lukács az egész törté
nelmet, az ószövetségi időket, Jézus megjelenését és az egyház 
éietét. Kettős művében (Lk és Csel) ezt mutatja be; ebből az 
Apostolok cselekedetei a második korszakkal, az Egyház kor
szakával foglalkozik. 

A könyv (jelenlegi) címével ellentétben nem célja minden egyes 
apostol tevékenységének részletes bemutatása: a tizennégy 
apostol (a Tizenegy és Mátyás, valamint Pál és Barnabás) közül 
a legtöbbel nem is foglalkozik, csak nevüket említi: András, Fü
löp, Tamás, Bertalan, Máté, Jakab, Alfeus fia , Simon, Júdás. 
Mátyásról külön csak a megválasztás történetében van szó 
(1,15-26). Zebedeus Jakabnak csak haláláról értesülünk (12,2). 
János neve többször szerepel. de mindig Péter mellett (3,1-4,22; 
8 ,14-25), Barnabás hasonlóképpen Pál mellett (9,27: 11,22-30; 
12,25-15 ,39) . 

Egyedül Péter és főleg Pál tetteivel foglalkozik részletesen. En
nek az az oka, hogy Lukács nem egyes személyek művét akarja 
leírni, hanem az őskeresztény misszió történetét. Mindabból , 
amit Lukács az Apostolok cselekedeteiben Jézus mennybeme
netelével kapcsolatban leír (szemben az evangéliumokban ol
vasható beszámolókkal) , közvetve és főbb vonásaiban vázolja 
művének témáját és célját. Arról az időszakról kíván írni. amely 
az egyház születésétől (»Szentlélekkel fogtok megkeresztelked
ni«) Jézus második eljöveteléig terjed (»úgy jön el ismét«), vagyis 
az egyház korszakáról. Arról az időszakról, amelyben a jézusi 
hit az egész világon elterjed (» ... a féld végső határáig«). 
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15. óra Bibllaiskola 

B.) Az Apostolok cselekedeteinek felépítése 

1. rész: Csel 1,1 -8,3 
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3. rész: Csel 15,36-28,31 

Pál második Pál harmadik Pál Jeru- Pál Pál útja 
missziós útja missziós útja zsálemben Cézáreában Rómába 

Csel 15,36-18,22 18,23-21 ,17 21 ,1 8-23,35 24,1-26,32 27,1-28,31 
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c.) Bevezetés 

A S zentléLek 

15. óra 

A k er esztények m egszentelésén ek l egfőbb müvelője a Szentlé
lek ; ő tölti el az első k er esztény közösségek et ajándékaival és 
karizmáival. Az Egyházban kifejtett tevékénysége m égis külön
bözik az Ószövetségb6l ismert Isten Lelkének tevékenységétől. 
Kiáradásának teljessége és egyetemessége az t j elenti, hogy 
Krisztus feltámadása óta beteljesedtek a m essiási idők (Csel 
2 , 16-38). Másrészt eljövetele kapcsolatban van a k er esztséggel 
és a m eghalt és feltámadott Krisztus misztériumába ve te tt hittel 
(Csel 2 ,38; 10,47; 19, 1-7) . Jelenléte állandó, és Pál azt állítja , 
hogy a m egváltottak a »Szentlélek templomai«, »Isten templo
mai«, (1 Kor 6 , 11 . 19; vö . 3 , 16k). és hogy valóságos közösségben 
vannak vele (2 Kor 13, 13). És minthogy »akiket Isten Lelke ve
zér el , azok Isten fiai« (Róm 8,14- 17). a k er esztények n emcsak 
prófétá k, akik a Lélek á tmen eti tevék enységének vannak alávet
ve (Lk 1, 15; 7 ,28). hanem Isten gyermek ei , akikben állandóan 
m egvan a szentség forrása. 

Léon-Dufour: BiblikIIS Teológiai Szótár, 1189. h ) Lásd még 110 . a »Lélek 
(l sten Lelke)« GÍm szót és alI. Vatikáni Zsinat dokumentumait (Szentlélek). 

Az Ószövetségben az . .Isten Lelke" kifejezés (héberül "ruach ", 
m ely nőnemű szó !, görögül pneuma) Isten hatóerejét j elöli an él
kül, hogy a Szen t lélek mint az isteni Szen thárom ság "személye" 
má r világosan kivehe tő volna. 

Az Új szövetségnek tudom ása van egy "másik Vigasztalóról" (pa 
raklétosz), aki t az Atya küld (Jn 14,26J. aki különbözik az Atyá tól 
és a Fiútól (Jn 15,26: 16,7 : ld. főképp Jn 14,1 6- 16 ,15 : Mk l. lOk: 
M t 28, 19) és akit ill. akinek a működését e lsősurban szimbólu
m okkal szemlélteti : a galambbal mint annak szimbólumával, 
hogy Isten új népet teremtett magának (a g~ lamb különösen k ed 
vel t szimbóluma a szen t népnek : vö. Szt. Agoston : Mk l , lOpJ. a 
viharral m int az erő szimbólumával (Csel 2), a lán gnyelvekkel 
mint a tanúk lelkesültségének szimbólumával (Csel 2). A Szentlé
lek "személy voltát " a Szen tírással összhangban vallják a hitva llá 
sok és az Egyháznak Isten hárumságára vunta tkozó tanítói 
dön tései. A Szentlélek "az Atya és a Fiú Lelke" , aki az Atyá tól és a 
Fiútól mint egyetlen elvtő l származik, egyetlen leheléssel. A 
Szentlé lektő l fogant Mária anélkül, hogy emiatt Jézu s "apjának" 
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nevezhetné nk; Ö működik J ézusban és az Egyházban. a bérmálás 
és az egyházirend szentségében pedig különleges módon valósul 
meg a Szentlé le k közlése. A Szentlé lek .. küldése" a világnak külö
nösebb n e hézség nélkül érthető. 

A világnak szánt iste ni ön közlésne k ké t alapvető módozata van: 
a ) az önközlés mint igazság. amely a történelembe n következik be 
és Iste n szabad hűségének fe lajá nlása. és b) az ön közlés mint sze
re tet. a me ly kieszközli az e lfogadás t . és az embe r tra nszcendenci
áját megnyitja Iste n a bszolút j övője számára. Így tehát önmagát 
is közli Iste n a szűköldödő-véges és bűnös teremtménnye l. Éppen 
azt é rtjük szerete ten. hogy Iste n kilé p önmagából. ne m azért, 
h ogy önmagát keresse vagy megtalá lja . hanem hogy a másikba n 
.. kockáztassa" magát, mive l Iste n oly n agy. hugy a másikba n sza
badon .. kicsinnyé" lehe t. Mivel Isten Istenként te remt, ezért mint 
Léle k Ö teremt' mindent. ami a világban új és erede ti, szaba d. és 
e leven. váratlan és hata lmas. törékeny és ugya na kkor erős, O a 
kegyele m Lelke: azt az Istent nevezzük Lélekne k. a ki a mi benső 
kene tünk és pecsétünk. fogla lónk. vendégünk. vigasztalónk. szó
szólónk . benső hívásunk . szaba dságunk és gyermekségünk. é le 
tünk és bé kességünk. szentségünk és egys égünk. Az a Lé lek . aki 
megérle li bennünk a gyümölcsöket:.a sze re tete t, az örömöt, a bé
kességet. a türelme t. a tisztaságot; O ~ testnek. a bűnnek. a pusz
ta törvény tisztele tne k erős ellenfe le. O a vá ltozás titokzatos ereje 
bennünk. a mely a test dicsőséges fe ltá madása és a világ m egvál
tozása fe lé tör. 

Ö az Egyh áz Lelke . Krisztus testén e k egysége. Pünkös$or meg
mu tatkozik. hogy Isten ezt a Lelke t ne mcsak felajánlja az embe r
ne k. hane m e lfogadásával is megajándékozza. hogy a Lélek 
közlés ekkor ne m szórványosan itt-ott bekövetkező esemény 
volt, mint a prófé ták esetében. ha ne m végérvé nyesen és vissza
vunha tatla nul megtörté nt; a Lélekben (a ne mcsak megígért, h a 
ne m meg is adutt Lé lekbe n) va ló kegyelemne k . J ézus Krisztus 
kegyelmé ne k a lapszen tsége az Egyház, Benne é l a Lé le k józan 
törvényekbe n és a kegyc;;le m új és e leven kiáradásában. a hivatal
ban és a ka rizmá ban. O a Lelke a nna k. a ki a még a nonim és az 
Egyháztól idegenkedő ke reszténység a la kjá ban birt<;? ko lhatja a 
Sze ntleIket. a kit vezethet a Szentlé lek. és egyálta lá n Orá hallgat
na k minde nütt. a h ol Iste n kegyelméből n em h ód olna k be a lega
lista középszer ű ségn ek. 

(Karl Ra/mer, Teológiai Kisszótár, Szentlélek címszó). 
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D) Óravázlat 

Feladal 

1. Jöjj el, Fénylő Láng (Sillye Je
nő: Napfény-dal c. dalgyűjtemény) 

2. Bevezető előadás az Aposto
lok cselekedetei könyvhöz 

3. Mi az elképzelésünk a Szentlé
lekről? 

A résztvevők beszélgetnek arról, 
hogy milyen elképzelésük van a 
Szentlélekről, milyen kép él ben
nükróla. A beszélgetést az óraveze
tő esetleg kiegészítheti, ld. Beveze
tés 

4. Mit mond a Biblia a Szentlé
lekről? 

A résztvevőknek a Biblia külön
böző kifejezésformáit kell megke
resniük Isten Lelkének működésé
ről, esetleg konkordancia segítségé
vel (lehelet, lélek, Isten ereje, stb.). 
Ezt követi a munka során talált »Ie
lőhelyek« és új kifejezések tapasz
talatcseréje, összegzése. 

5. A Lélek működése az életem
ben 

Egy sárga papírcsíkra mindenki 
leírja azt az élményét, amikor a sa
ját életében különösen érezte, meg-

Mód~zer 

szöveg és dallam, 
64. o. 
az óravezető előadá

sa, ld. Alapgondolat, 
térkép, a Csel felépíté
sét bemutató ábra 

15. óra 

Eszközök, idő
Larlml1 

kotta, 
10 perc 
térkép és a 
szemléltető 

ábra, ld. Alap
gondolat, B)., 
15 perc 

csoportbeszélgetés, az Léon-Dufour: 
egyes szavakat, meg- Biblikus teoló
fogalmazásokat fe lír- giai szótár; A 
juk a táblára II. Vat. Zsinat 

tanítása; táb
la, kréta, 

20 perc 

kiscsoportos munka, Biblia, kon-
utána összegzés kordancia, 

jegyzetfüzet, 
ceruza, tábla, 
kréta, 

40 perc 

az előre elkészített sárga papírcsí
sárga papírcsíkokra kok, medita
(=Lélek-sugarak) min- tív magnóka
denki egyénileg felírja zella, magne
a »Lélek működését « , tofon, filctoll 
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tapasztalta a Lé lek működésé t , 

vagy amikor különösen működni 

látta va lahol. 

G. A Lélek működésének telj es
sége 

A rész tvevők a bibliaó ra e lején 
tanult szentlelkes ének éneklése 
közben kihozzák a sá rga papírcs í
kokat, amelyekre írtak és azokat 
egy " ISTEN LELKE « fe lira tú 
nagy, sá rga napkoro ng köré ra 
gasztjá k. 

Ha jut rá i dő, aki szere tné, 
meg is oszthatja a többiekkel 
ezt az é lményt. 

7. Befejező ima, ének 

Bibliaiskola 

ahogy ő megtapasz- 15 perc 
talta . Közben eset-
leg meditatív jelle-
gű zene szólhat. 

a »sugarakat« közös sá rga kör »IS
»Lélek-ünnepben« TEN LELKE" 
fe lragasz tj ~k fe lira tta l, ragasz-

~~~" 
l:::::::::::::J IST E N I I 

~ LELKE ~ 

~~~ 
közös hálaadás a ko tta, gyertya, 
Szentlé lek működé- 10 perc 
séért 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában "Élő b 

Ige" címmel bibliaiskola működ i k hitoktatók és $rdeklődők részvé- .t.l.t-.. : .. f.:; 

telével. Az órákat októbert ől májusig minden hónap első hétfőjén .,. 
du. 5-7 -ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosaA közreadjuk a ~l.: 
Jeromos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a tizenötö- ... 
dik óra anyagát tartalmazza. ilil:j 

A sorozatot szeretettel aján ljuk füzetünk Olvasóinqk figyelmébe, w 

abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá- l:: 
ra segítséget fog jelenteni. ;:;:~ 

~~~~:~~I : 1996. szeptember. Gelley Anna és Vágvőlgy i Éva ."·.::.rr .. :.::.~ .. :[.·.:! 

óravezető k ; Tarjányi Béla szakmai vezető . 

Ij:::::::::::::::::::::::::::}:::::::::::::::::::::::;;;:;::::::;::::;:::::::;;;:::::,::::::;:;;;:;::::::: ::::;;::;!.;:;:;:::;::::::::::::::::::?i:~;:;;:;;;::::::::;::::::::\::;::::::::::;::::::::!.:~:::::::::;;;:::::: : : ::: :::;::::::::::::~:::~:::::::~;:.·::::~f:::::!.::::Ji: 

120 



Írásmagyarázat 

Thorday Attila: Biblikus elmélkedések 

5. Jeremiás személye és belső száműzetése 

"Nincs biztonság, csak egyedül Is tenben .« Ezzel a meggyőződésé
vel Jeremiás Izrael nagy prófétáinak hagyom á nyához kap csolódik. Je
remiás bizalmatlanul tekint Jeruzsálemre, a királv fővárosá ra és a 
Templom helyére. " Úgy bánok a Templommal, mint Silóval tettem " 
(7,14). A királyság el őtti id őben Siló volt Izrae l egyik gyül ekezeti he
lye, az itteni szentélyt a fili szteu sok rombolták le . Később a köztud at
ban az a hiedelem élt, hogy a Templom és a Város lerombolása jele an
nak: Istenük erőtlen , hiszen képtelen m egvédeni o tthoná t. Ezzel szem 
ben Jeremiás szerint Is ten abszolút fü ggetlensége t élvez abba n a tekin
tetben is, hogy hol jelenik m eg az embereknek. Nem megl epő tehá t, 
ryogy Jeremiás t szentségtörés vádjáva l elfogják és m ajdnem kivégzik . 
E\etét csak egy befo lyásos szem ély közbenjárása, valamint az a tény 
menti meg, hogy vádló i v isszaeml ékeztek Mikeás h asonl ó próféciájá
rai aki szintén Jeruzsálem pu sztul ásá t jövendölte meg, és ko rtársai 
mégsem ítélték hal álra Oer 26). Jeremiás radiká lisan o lya n I ste nrő l tesz 
tanúságo t, aki teremtm énye itő l fü ggetlen és szab ad. Ennek ha ngs ú
lyozását azonban kortársa i m egbo tránkoztatóan istentelenn ek ta rtj ák .. 
mai szóval »agnosztiku snak« ítélik. A dologba n csak az a megl ep ő, 

hogy maga Is ten az, akitő l a kép szá rm azik: úgy muta tja meg m agá t. 
mint akinek kezében a népek o lya nok, min t a fazekas kezé ben a cse rép 
(18,1-12) . 

Jeremiás kritikus sze mmel teki nt kora po liti kai veze tő i re. Megbé
lyegzi népe " pásztorait«, a miért nem keres ik sem Istent, se m a »nyá j(' 
jav~t; szétszéled ni és veszni hagyják a rájuk bízo ttaka t (2,8; 10,21; 23,1-
2) . Igy szerencsé tlensége t vonnak magu kra és népükre (4,9; 13,13; vö . 
32,30-35). Úgy tűnik, hogy maga a próféta írta azt a könyvecskét, 
amely az á ltala ismert királyok elleni próféc iáka t fog lalja m agába n 
(21 ,11-23,8), és am e lybő l vil ágosan kid erü l, hogy az igazság gya korlá
sa nélkül a királyság önm agában nem ny újt sem mi lyen bi z tonságo t. 
Ebben az esetben m aga ls ten veszi kezébe az esem ények irányításá t: új 
pásztorokat vá lasz t, akik képesek a rra, hogy legeltessék nyáju ka t (23,1-
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4), Dávid le~zármazottjai közül táma~zt egy bölc~ és igaz uralkodót 
(23,5-6). 

Jeremiás félelmetes és felejthetetlen kifejezésekkel írja le népe sor
sát ls ten szemszögéből: lsten elhagyta házát (12,7) és harcba száll saját 
népével szemben (21,5). )>lzrael Szabadítója jövevénnyé lett ezen a föl
dön ... , utazó, aki csak éjjeli szállásra tér be « övéi közé (14,8b). Ebben a 
bibliai versben tehát visszatér a zarándoklás témája, de váratlan és 
szörnyú módon visszájára fordul: úgy mutatja be a zarándok Istent, 
mint akit saját földjéről űztek el. Aki egykor kiszabadította népét az el
nyomás földjéről és útra kelt vele, ma ismét úton van, de népe nélkül , 
magá nyosan . 

Mielőtt építeni és ültetni kezdene valaki, kénytelen rombolni és 
gyom lálni . Jeremiás ezt a szerepet kapta I s tentő l (1 ,10). Az események 
és dolgok mögött lássa meg népe betegségét, sőt ezáltal ismerje meg 
egész emberi mivoltunk titokza tos mélységeit. A prófé ta egyre világo
sabban lá~a a felemás m egtérés hiábavalóságát, ugya nakkor meg van 
győződve arról is, hogy népe képtelen önmagától megtenni a szüksé
ges lépéseket, csakúgy mint ahogya szerecsen sem tudja megváltoz
tatni bőre színét, és a párduc sem tudja levetni tarka szőré t (13,23). Je
remiás mégis folytatja prédikációit: magá t öntőmunkáshoz hasonlítja, 
aki l á~a verejtékes munkáját kudarcba fulladni , mert a ti sztítási műve
let nem jár sikerrel: nem olvad ki a sa lak (6,27-30). Ettől kezdve a kö
zelgő katasztrófa elkerülhetetlen. Akármit tesznek, már nem menti 
meg őket. Amit pedig megtehetnének, azt sem teszik, de iga'záb ól már 
va lóba n képtelenek rá. 

A próféta népe iránti szolidari tása az akkori id őkben ismeretlen 
életformá t követel tőle : Mondjon le a házasságról és a gyermekekről, 

ne csa tl akozzon a tem etés i szertartáson vagy ünneplő lakomán részt
vevő honfitársa ih oz; mind ezt azért, hogy sorsukban előre részesedjen 
Ger Hí) . Jeruzsá lem lerombolása után, am ikor a hódító fölajánlja , hogy 
biztonságban távozha t a városból és letelepedhet ott, ahol kedve tartja, 
a próféta nem fogad el semmiféle kiváltságot, hanem az országban 
maradt népének körében telepszik le (40,1-6). Teljes létbizonytalanság
ban él, mígnem akarata ellenére Egyiptomba viszik, s valószínűleg ott 
hal meg, kétszeresen is: a számüzetés és honfitársai okozta fájdalomtól 
szenved ve. 
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A szolidaritásnak ezt a módját élve, Jeremiás akaratlanul is lsten 
szívének új sugarát villant ja föl kortársai és késői olvasói számára. A 
próféta annak képmása, Aki a kitaszíto ttságtól szenved népe körében. 
Mindez szétválaszthatatlanul összekapcsolódik népe iránt érzett fáj
dalmával is, amely saját őrültsége következményeit kell hogy viselje. 
Biblikus nyelven úgy mondhatnánk, hogy tanúi vagyu nk annak az 
egységnek, amit lsten haragja és szere tete jelent. J.eremiás a ma ga ré
széről tudatosan éli át a valóságot. Miként elődje, Ozeás, ő is teljes éle
tével megtapasztalta, milyen szorosan összetartozik a harag és a szere
tet, ez a két, számunkra sokszor kibékithetetlenül ellen tétes valóság. 
Amit mi »haragnak" nevezü nk, az nem más, mint az a kigúnyolt és 
visszautasított szeretet, amely nem mond le sze retetének tárgyáról. 

Jeremiás már korábban is megbotránkozott az igazak szere ncsé t
lensége és a gonoszok boldogulásának láttán (12,1 -5), de a fogság korá
tól kezdve ez a probléma még élesebben vetődik föl. Ané lkül, hogy 
tudta volna, személyes élete példájával megoldást adott az emberiség 
egyik leggyöt rőbb kérdésére. Áté lte azt, amit Dietrich Bonhoeffernek a 
hitleri Németország börtönében megfogalmazott szavai így fejeznek 
ki: »Is ten sze nvedésében osztozni, elfogadva mindazt, amit az istente
len világ ránk erőszakol " . Minden korábbi prófétánál jobban, elutasí
tottságával és elhagyatottságával Jeremiá~ kapcsolódási pontot jelent 
ls ten és népe között. Az isteni jelenlét itt nem annyira a királyi házhoz, 
a Városhoz, vagy a Templomhoz fűződő ígéretben ), testesül meg ", ha
nem inkább magá nak a prófétának személyébe n: Isten szava kifejti ha
tásá t, az isteni hívás fájdalmak árán is, de megváltoztatja az ember 
gondolkodásá t. Az Úr így fokozatosan e l őkészíti népét arra , hogy va l
lásossága teljes egységre jusson embe ri mivoltával és az emberi szívet 
gyökerében alkossa újjá . 

Még ha a népnek száműzetésbe kell is mennie, ez nem annak jele, 
hogy ls ten elhagyta őket. Isten szemrehányást tesz, amiér t sajá t föld
jén és övéi között idegenként kell élnie (14,8b). Az ember imádsága 
nem úgy talál meghallgatást, hogy lsten visszatér népéhez, hanem 
hogya nép indul idegenbe. Ot t, a száműzetés földjén a zarándok lsten 
ismét tal álkozik követőivel. Ott, a vándorlás alatt az élet az új kezdet 
lehetőségé t rejti . Jeremiás tehát a szíve mélyén sohasem vesztette el re
ményé t abban, hogya jelen megpróbáltatások után Istennek üdvös ter
vei vannak népével. Bár egye~ek az »íté let prófétájának<, nevezik, szá-
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mára a rombolás csak közjátéknak bizonyul az elenged hetetlen meg
tisztulás és így az új teremtés irányában (1,10; 31,28; vö. 30,18). A leg
nehezebb id őkben, amikor Jeruzsálem elesik, Jeremiás földet vásárol, 
vi lágos tanújelét adva, hogy bízik abban, hogy eljön Izrael fölvirágzá
sának ideje (Jer 32). 

Jeremiás a megújulás tekintetében is messze túlhalad elődei meg
győződésén. Az új szövetségről szóló látomásában az új teremtésről 
úgy szól, mint ami az emberek szíve mélyén történik, és nem csupán a 
régieket felváltó új politikai irányról és intézményi szervezetről beszél. 
Arról is meg van győződve, hogy az új kezdet nem azok között indul 
el, akik a lerombolt főváros és szentély közelében maradnak, hanem a 
babiloni fogságba kerültek köréből veszi kezdetét. Ez a jelentése a két 
kosár fügérő l szóló látomásának (Jer 24), és valószínűleg annak a vi
gasztaló levélnek is, amit azoknak a száműzötteknek ír, akik az első 
deportálási hullámmal kerültek Babilonba (Jer 29): Telepedjetek le, 
mert a fogság hosszú ideig tart, Is ten tervei azonban »nem a pusztulás
ra, hanem a jólétre vonatkoznak: reménységgel teli jövőt szán nektek« 
(29,11). Kétségtelen, Jeremiás e jövő alatt azt érti, hogy az elődeinek 
szólú isteni ígéret ala pján vissza térnek majd földjükre. A próféta leve
lében meglepő módon meglehetösen hosszú időt számít arra, hogy 
idegen földön, a megszokott életmódtól eltérően és az lsten által vé
dett intézmények (király, Templom) nélkül állják meg helyüket. Ez 
nyil vá nva ló megismétlődése a kivonulás eseményének, amikor Isten 
minimális emberi közreműködt'ssel maga vezette át népét a' sivatag 
pusztaságán (vö. 31,2). 

Elmélkedést és l)eszélgetést segítő kérdések: 
1. Jeremiás erőte ljesen szembehelyezkedik nzinden olyan emberi biztonságra-tö

rekvéssel. amely akadályt emel lsten és népe közé. megpróbálva ezzel helyette
sIteni az Úrra való hagyatkozást. KOrI/nkban mit kritizálna egy Jeremiás-al
katú prófélll ? Mib en rejlik a mi biZlO/lSágunk alapja? 

2. A z összes próféta köziilJeremllLI' élete azonosult leginkább üzenetével. Mini 1If
vők. milyen módon tesziink életünkkel is Illntísá~ot hitünkről ? Életmódunknak 
valóba/l \'an olyan jelszerepe. all/ely músok számára is tanúságu l szolgál? 

3. Kritiktija ellenére Jeremiás teljes szolidaritást ~'állalt népével. Mini hfv6k, a 
társadalom bizonyos értékrend jét mi is kritika tárgyává tesszük. Hogyan ma
radjunk mégis ~'zo lidlÍrisak embertársainkkal? II agyan jelezhetnénk számukra, 
hogy kritiktÍnk nem kívülről fakad. hanem heliiiról? 
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Gyürki László 

A magyar bibliafordítások tört énete 

»Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni a kaput, hogy hozzáju ssa
nak a Szen tíráshoz ... Mivel pedig ls ten igéjének mindenkor kezünk 
ügyében kell lennie, az egyház anya i törőd ésse l gond oskodik róla, 
hogy megfelelő és pontos fordítá sok készüljenek az egyes nyelveken , 
főleg a szent könyvek eredeti szövegei alapján.<. A [I.Va tikáni zsinat
nak »Az isteni kinyilatkozta tás ról« szóló dogmatikai konstituciója 22. 
pontjában o l va sha~uk ez t a felszólítást. 

Ami t a Zsinat el őírt, azt mindig is tudta és élte az egyház. A ke
resztén ység terjesztésével mindenütt együtt já rt szent könyvének, a 
Bibliának a nemze ti nyelv re va ló fordítása is. ·Egészen term észetes, 
hogy ez nálunk, magyarokn ál sem lehetett másképp . El engedhetetlen 
volt, hogy az ls ten szava magya rul szólaljon meg ösein k szá mára. Ez a 
rövid összefoglalás végig aka rj a kísé rni a fo rd ítások történetét egészen 
napja inki g. 

Forrásul szolgá lt Szentivá nyi Róbert. A szentírástud omány tan
könyve (Sz t. Is tvá n Társ. Bp.1946), H. Haag, Bibliai lex ikon (Szt. Is tván 
Társ. Bp. 1989.), Bottyán Jáno!--, A magya r Bibli a évszázadai (Ref. Zsi
nati Irod a, Bp. 1982.), legfőkép p en pedi g Nemeskürty Istvá n, Magyar 
bibliafordítások Hun yadi János korá tól PázmáQY Péter század áig 
(Szépirodalmi Könyv kiadó Bp . 1990.), va lamint több tanulm ány a té
mával kapcsola tban. 

1. Az istentiszteleteken IUl sznált biblia; szövegek 

A ke reszténység fel vé tel ével szü kségessé vá lt e lsősorban az isten
tiszteleten használt szentírás i szövegek fo rd ítása . 

Öse in k az 5. század d ereká n a Kubán vid ékén tanyáztak, és m ár itt 
érintkezésbe ke rü ltek a keresztény népekkel. Az onogur népeknél 
megfo rdul ó kereskedőkke l együtt a hithi rdetók is megjelentek, és 
Krisztu s eva ngé lium át közvetített ék szá mukra. Hogy leírták-e ezt az 
evan gé lium ot - írja Szenti vá nyi Róbert -, nem tudju k meg ta lán soha 
sem . 
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Amikor azonba n népünk a latin kereszténység hatósugarába ke
rült, elkészült az első magya r bibliafordítás is . A lelkipásztorok első
sorban liturgiku~ ~zövegekrő l gond oskodtak. 

Erre következtethetünk a Szent Is tván király törvénykönyvének 
19. fejezetében tal á lh a tó ~zövegből: »A templomi gyülekezetről és 
azokról, akik morm olnak és beszélnek a mise ideje alatt . Azok, akik a 
templomba jönnek hallga tni a szolgálatot és a mise ünnepi órája alatt 
egymásközt m orm oln ak, és másokat zavarnak, hiú meséket mesélnek 
és nem figyelnek a szent leckére, egyházi táplálkozásra, ha előkelők, 

fosszák m eg őke t tisztségüktől és űzzék ki a templomból, ha közren
dúek és közemberek, a temp lom e lőcsarnokában, ekkora merészségü
kért mind enki e l ő tt megkötöztessenek és m egos toroztassa nak. És ha
juk lenyírassék.« A szövegbő l látjuk, hogy mise alatt szakaszoka t ol
vasnak fel a Szentírásból, s erre lelki haszonnal lehet fi gye lni . Lelki ha
szonn al azonban csak akkor lehet ezeke t ha llga tni, ha azt értik is. 
Mindez feltételezi az eva ngélium ok korai fordítását. Csak úgy lehet 
élő közösségeket terem ten i, ha magyarul prédikáltak nekik a felolva
sott szövegekről. 

Megerősí t i ezt az 1114-ben tartott esz tergomi zsinat köve tkező 
törvénye is: » E l ső rend ben megkérdezendő a király: hogy minden va
sárna pon a nagy egy házakban eva ngélium, leve lek és hittételek ma
gya rázta ssa nak a népnek, a kisebbekben pedig a hittételek és az úri 
im ádság. " Ebbő l a rendelkezésbő l kitűnik, hogya nagyobb egyházak 
lelkip ász torainak kezében ott vo ltak a szentírási szakaszok magyar 
fordítá sa i, amelyeke t fe lolvastak és magyaráztak. Ez t erősíti meg né
hány szép ősi bibliai tarta lmú nye lvem lékünk is, mint az 11 92-95 kö
z~ tt keletkezett »Halotti be~zéd «, vagy a 13. századból szá rm azó 
»Omagya r Mária Siralom «. Mindkét nye lvem lékü nkben megcsillan
nak az ősi magyar bibliafordítás szava i: por és hamu, teremtés, paradi 
csom, sátán, tiltott gyüm ölcs, vi lág világa, vé red hull vízü l, s tb . Sajnos, 
többet ezekről a fo rdítá~okró l nem mondhatunk, mert nem maradtak 
ránk. 

2. Az !Ín. " HI/szitfl Biblifl « /I1flmdvfÍnyfli 

A legrégibb megmaradt bibliafordításunk az 1416-1450-es években 
keletkezett. Enn ek szövegé t három kódex őrizte meg számunkra . A 
Bécsi vagy Révai kódex 1621apból á ll , és Rút, Judit, Eszter, a Makkabe-
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usok, Dániel és a Tizenkét ki spróféta könyvé t tartalmazza. A Münche
ni vagy Jászai kód ex 108 lapos, a négy evangéliumot őrzi , végül az 
Apor kódex 93 lapból áll, zsoltárfordítás- töredékek és himnuszok ta 
lálhatók benne. 

A Müncheni kódex végén olvashatjuk a keltezés t is: »Németi 
György másolta 1466-ban Mold vában, Tatros vá rosában .« Egyéb jel
lemző tulajdonságok között az a feltűnő ebben a fordításban, hogy a 
Spiritus Sanctus-t »Zent Zelleth »-tel fordítj ák a maguka t meg nem ne
vező fordítók. 

Ezen a bizony talan nyom on elindulva p róbálták bizonyítani, hogy 
a három fel sorolt kódexben lévő fordítás a Mold vába men ekült Újlaki 
Bálint és Pécsi Tam ás hu szita írók munkája. Szalkai Magya r Balázs fe
rences szerze tes így szám ol be működ ésükrő l : »Ebben az id őb en m ég 
két tanult ember is távozott inn en Kameni cáró l, tudniillik Tam ás és 
Bálint, akik, miután ez t néhány megszá ll ott férfi va l és asszonnya l 
megtanácskozták, éjnek id ején Mold vába szöktek ... Ez a ké t pap mind 
két testamentum írásait lefordította magya r nyelv re .. . Mennyi és mek
kora eretnekség va n pedig ebben, am it én is olvastam, evi lági ember el 
sem szá molh atj a .. . , mive l hogy ezt a szólás t is: Spi ritu s Sa nctu s így for
díto tták: zent ze lleth ... « 

Ez a fordítás nem maradt ránk. Az említett három kódex ben l évő 

bibliaford ítás t szokták azonosítani ve le. Ennek bi zonyítékául az t hoz
z ák fel, hogy a »zent zell eth « szó m indhárom kódexben megva n. A 
kérd és az.onban az, hogy hiteles-e Sza lka i Magya r Balázs krónikájának 
ez a szövege, mert a krónika 16. századi másola tából hi ányzik az id é
zett szöveg, s csak a jóva l későbbi gyulafehérvári kézira tban találha tó 
m eg. Nagyon is vita tható, hogya glossza megbízha tó-e, és főképpe n , 

hogya három felsorolt kéziratra vonatkozik-e. Ezekben ugya nis egyá l
talán nem lehet megtal álni a fe lró tt sok eretn ekséget. Ezért állítj a több 
kutató, hogy ez a fo rdítás ka toliku s, va lószínü leg szerzetes i mu nka . 
Csap odi Csaba írj a a Jord ánszky kódex hez írt tanulmányában : »A ' Hu 
szita Biblia' eln evezés tul ajd onképpen nem a legsze rencsésebb, ső t né
mileg fé lrev ezető, mert m agában ebben a Bibl iában nin cs semmi nyo
m a huszita jellegnek .. . Korábban egyébként olya n vé lemények is föl
m erültek a szakirodalomban, hogy a kódexek nem hu szita, hanem fe
rences, illetve premontrei munkák.« (15.0.) Nemes kürty István meg-
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jegyzése: »Egyelőre kideríthetetlen, hogy az egész Ószövetséget lefor
dították-e, és csupán a sors szeszé lyéből maradt ránk mindössze né
hány részlet, vagy pedig talán csak a számukra legfon tosabb helyeket 
magyarították a va ll ásos élet (miserend) gyakorlati igényeihez alkal
mazkodva. « (im. 23.0.) 

(Folytat juk) 

Báthory László középkori bibliafordításáról 

Íjjas Antal >,szentek élete« c. könyvében (Ecclesia, 1968. , ll. 
348-349.0.) a következőket olvashatjuk boldog Báthory László 
pálos szerzetes bibliafordításáról: 

A rend nagyon szívesen látta volna. ha Báthory László mint 
egyéniségformáló-magiszter fejti ki munkásságát. Ó azonban 
személyes aszkézisre és a Szentírásnak akkor már szükséges 
magyar Jordítására akarta koncentrálni erőit. A rend magyar 
általános főnökének engedélyével a. Buda melletti Szent Lő
rinc-kolostor bozótos erdejének távoli végében álló barlangba 
vonult vissza s ott Szent Jeromoséra emlékeztető munkabírás
sal hihetetlenül egyszeru eszközökkel magyarra fordította a 
Szentírást. Korát már érdekelte a lelkiélet története is . NeJe
ledjük el. hogyarajnavölgyi és a németalföldi nagy írószentek 
voltak az ő kortársai: megírta tehát - valószínűleg szintén ma
gyarul - a Szentek Életét is . Mindezzel a magyar keresz
ténységnek alapjaiban való meg úJhodás át készíte.tte elő . 
Mindezt negyven év múlva semmisítette meg Mohács . 

Báthory Lászlót intuitív-tudós szelleme mellett ugyanoly ha
talmas fizikum nak képzelhetjük el. aminők a XVI. századi 
Báthoryak voltak: hosszú élet után is minden előzetes Jel és 
betegség nélkül tört rá a halál. 1484 körül. Halálának napján 
még misézett! 

Történetkutatásainknak egyik nagy - de egészen hiteles ter
vek szerint hamarosan törlesztendő - adóssága az. hogy a 
nagyhárshegyi Báthory Barlang környéke s a vele szomszé
dos pálos kolostor-romváros egyelőre még nélkülözik a feltá
rást. Arra is vannak lehetőségek, hogy Báthory László Szent
írásfordításának és egyéb művelnek kéziratai a pálosrend nek 
másik tartományába. a portl1.gáliaiba kerültek át. és ott lap
panganak most. 
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Hírek, információk a Biblia világából 

Magyarország - Cigánynyelvü 
Biblia Cigány nyelvű , gyerekek nek 
szóló képes bibliakiadást tervez a 
zsámbéki Katolikus Tanítóképző 
Főiskola , ahol két éve működik ro
mológiai tanszék. A kiadvány első
sorban a végzett tanítóknak szol
gáina segéganyagként, hogy gya
korlati munkájuk során a cigány 
kisdiákokkal jobban megismertes
sék a Szentírást. Várnagy Elemér, 
a romológiai tanszék vezetője el
mondta: jelenleg 60 főiskolai hall
gató ismerkedik szabadon válasz
tott tárgyként a cigányság kultúrá
jával, nyelvével, történelm ével és 
néprajzával. (MTI) 

Jeruzsálem - Nem esszénusok 
éltek Kumránban? Századunk 
egyik legnagyobb régészeti felfede
zése, a Kumránban épült közössé
gi ház és a környező barlangok fel 
tárása ma is éppúgy foglalkoztatja 
a tudományos világot , mint kezdet
ben. A tudósok között széles kör
ben elterjedt véleménnyel szemben 
Dr. Smarjahu Ta/mon professzor, -
aki a jeruzsálemi Héber Egyetemen 
oktat bibliaismereteket és nemzet
közileg is elismert kumránkutató, -
azt állítja, hogy nem esszénusok 
éltek a kumráni településen . Véle
ményét többek között arra alapoz
za, hogy a tizenegy barlangból elő
került több mint 800 írástekercsen 
seholsem olvasható, hogy magukat 

a település lakói esszénusoknak 
nevezték volna. De akkor kik laktak 
Kumránban? Talmon szerint: »Az itt 
élő emberek magukat a fogság utá
ni zsidóság első nemzedékének te
kintették. Ezt támasztja alá önmeg
jelölésük: 'a , megújított szövetség 
közössége'. Es ez a közösség nem 
azonos a zsidóság általunk már jól 
ismert egyik irányzatával sem ." 

Talmon a kumráni közösség azo
nosításának kulcsát Ezekiel prófé
tánál keresi : »Magam határoztam 
meg bűneik éveit, napokban kife
jezve: 390 napig 1 viseled majd Iz
rael házának bűneit . S amikor en
nek végére érsz, feküdj a jobb 01-
daladra, és hordozd Júda házának 
vétkeit 40 napig. Minden esztendő 
helyett egy napot róttam rád" (Ez 
4,5k) . A kumráni közösség Talmon 
szerint e prófétai mondat beteljesí
tőjeként értelmezte magát. Ha hoz
záadjuk a 430 esztendőt Jeruzsá
lem Nabukadnezár babiloni király 
által történt lerombolásához (Kr.e. 
587), akkor a Kr.e. 2. században 
találjuk magunkat. Ekkor már léte
zett a közösség, és egy új korszak 
kezdetét várta. 

Talmon véleménye szerint a 
Kumránban is megtalálható zsidó 
vallási irányzat csoportjai az or
szágban szétszórtan éltek. A siva
tagba a közösség tagjai mintegy 10 
évre vonultak vissza, majd az idő 

1 A héber szöveg szerint a napok száma 390, a gör6gben pedig 190. A Szent István 
Társulat fordítása a görög szöveg alapján hozza. A Ford . 
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letelte után hazaköltöztek családja
ikhoz. Tehát nem voltak nötlenek. 
Ha e kumráni tartózkodás alatt a 
férfiak felesége vagy gyermeke 
meghalt, a településhez közeli te
metöben helyezték öket örök nyu
galomra. Ezzel magyarázza Tal 
mon, hogy a férfiak holttestei köze
lében nö- és gyermekcsontokat is 
találtak, ami kezdettöl fogva megol
datlan rejtélyt jelent a kutatók nak. 

Talmon a tekercsek keletkezésé
vei kapcsolatban is más vélemé
nyen van, mint a tudósok nagy ré
sze. Szerinte az írások csak rész
ben születtek a település falai kö
zött. Ezt látszik igazolni az a tény 
is, hogy Kumránban alig találtak 
olyan eszközt, amely a tekercsek 
megírásához nélkülözhetetlen. Vé
leménye szerint a legtöbb tekercset 
az újonnan felvett tagok hozták ma
gukkal. Szerinte ez az egyetlen 
magyarázat arra, hogy egy-egy 
könyvnek többféle szövegváltoza
tára is rábukkantak itt a régészek. 

Mindmáig megoldatlan az a kér
dés is. miért nem találták meg itt 
Eszter könyvét, holott az Ószövet
ség mindegyik más könyve leg
alább töredékeiben elökerült. Tal
mon e téren új felismerésre jutott: 
" A kljmráni iratok között 15 hapax
legomená2- ra bukkantam , amelyek 
csak az Eszter könyvében találha
tók . Igazolva látom véleményemet, 
hogy Eszter könyvét Kumránban 
legalább ismerték. Hogy mégsem 
használták, annak oka a könyv 

'botránkoztató' jellegében van. Mert 
például az 'Isten' szó seholsem 
szerepel e könyvben. Eszter - Dá
niellel ellentétben - nem tart meg 
minden zsidó törvényt, és hozzá
megy a perzsa királyhoz. Már a 
legnagyobb rabbi-tanítóink is meg
írták : 'Maga a történet a nem-zsi
dók antiszemitizmusát csak növel
heti '". 

Talmon professzor feltevéseit ol
vasva megerösödik bennünk az a 
felismerés: még messze vagyunk 
attól , hogy a kumráni leletek által 
felvetett kérdések nyugvópontra 
jussanak. (Bibe/report) 

Né!1letország - Egy új könyv
ről Erdekes és izgalmas olvas
mány az angol Peter Dickinson: új 
könyve, amely a Der brennende 
Dornbusch (Az égó csipkebokor} 
(Verlag St. Gabriel, Möd/ing 1995., 
OM 36, -) címet viseli. Nemcsak ha
zájában szerezte meg a legjelentő
sebb gyermekkönyv-díjat, de el
nyerte Németországban is 1995-
ben "Az év legjobb katolikus gyer
mek- és ifjúsági könyve " díjat. 

Az Angliában igen népszerű író, 
aki korábban már számos regényt , 
~öt néhány gyerek könyvet is írt, az 
Oszövetség 33 történetét meséli el 
újra, de mindegyiket más és más 
szereplö elmondása alapján. Ami
ben viszont közösek a történetek: 
egyik elbeszélő sem volt az esemé
nyek szemtanúja, csupán hallo
másból adja tovább a történetet. Az 
író ezzel mintegy visszahelyezi a 

2 Olyan kifejezés vagy szóösszetétel , amely a Szentírásban csak egyszer fordul eló. 
A Ford 
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történeteket az eredeti , szájról
szájra történő áthagyományozásuk 
időszakába. így például a kivonulás 
eseményeit egy halász idézi fel az 
egyik egyiptomi hivatajnoknak, Mó
zes találkozását az Urral az égő 
csipkebokorban pedig egy pásztor. 
A szurokkal bekent kosárban folyó
ba engedett és sorsára hagyott 
gyermek-Mózes és a fáraó leányá
nak találkozását egy bölcsődal 
mondja el. Az ábrázolás e formája 
azt is megengedi, hogy egy-egy 
történet bemutatását humoros kö
rülmények kísérjék : egy babiloni ki 
képző tiszt például katonáinak a 
páncél használatának fontosságát 
tanítja, nehogy úgy járjanak, mint a 
filiszteus Góliát. Avagy az alexand
riai zsidó orvostanár hallgatóinak 
éppen Saul betegségé ről tart kü
lönelőadást. (Blbe/report) 

A Keresztények és Zsidók 
Ausztráliai Tanácsa könyvet adott 
ki , amely főként a papokat és hitok
tatókat segítheti a szentírásmagya
rázat során. A fejezetek címei : Jé
zus pere és halála; Az »ó« és az 
»új«; A farizeusok bemutatása; »A 
zsidók« kifejezés a negyedik evan
géliumban; Jézus, a judaizmus és 
a Tóra. (/CCJ News) 

Izrael - Sírok a Makkabeusok 
korából? A Jeromos füzetek 18. 
számában már hírt adtunk róla, 
hogy Modi 'in-ben ősi sírokat fedez
tek fel, s a rájuk vonatkozó vita mi
att felfüggesztették a további ása
tásokat. Erre a leletre Raj Tamás 
főrabbinak a Népszabadság 1996. 
márc. 2-i számában megjelent cik
ke hívta fel ismét a figyelmet. 

Hírek, intormációk 

Egy részben természetes bar
lang három sírkam rájában össze
sen két tucat szarkofág ot találtak, 
mellettük pedig neveket tartalmazó 
- néhol elmosódott - görög és hé
ber feliratokat. Modi 'in volt a Haz
móneus család (a »Makkabeusok«) 
lakóhelye (Id. 1 Makk 2,1). Itt indÍ
totta el felkelését Kr.e. 167-ben 
Mattatiás. Az 1 Makk 13,25-30 arról 
is tudósít, hogy Mattatiás legkisebb 
fia, Simon főpap a szabadságharc 
győzelm e, Kr.e. 141 után ezen a 
helyen olyan nagy síremléket épít
tetett, amely a 30-35 km-re 1évő 
tengerről is látszott. A síremlék hét 
piramisát szülei , négy testvére és a 
saját emlékének szánta. A követke
ző évszázadok folyamán a föld fel
színe fölötti építményeket lerombol
ták , köveit széthordták. 

Raj Tamás azt is megemlíti , hogy 
a zsidók csak Kr. e. 140 és Kr. u. 60 
között temetkeztek szarkofágokba, 
a Makkabeusokat követve. Ké
sőbb , a családokat elszegényítő 
fényűzés helyett a rabbik rendelték 
el a ma is érvényes módszert : a 
halottat csak egyszerű , gyolcsból 
készült köntösben szabad a földbe 
helyezni , hiszen ott már »gazdag 
és szegény egyenlő « . 

E figyelemreméltó tények ellené
re a síregyüttes eredetét a tudósok 
még vitatják. Döntő bizonyítékot re
méltek a feliratoktól. Az Élet és Tu
domány 1996/15. szám ából arról 
értesülünk, hogy az elmosódott 
szövegrész az eddigi következte
téssei ellentétben mégsem t!,Htal
mazza a »Hasmonáj» nevet. Igya 
vizsgálat ill. a vita tovább foly ik. 
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Hírek. információk 

Az izraeli Beerseba településsel 
kapcsolatos ószövetségi hagyomá
nyok a pátriárkák , korába nyúlnak 
vissza (Id. Ter 21 : Abrahám ; Ter 26: 
Izsák; Ter 46: Jákob) . 

Az utóbbi évtizedek ásatásai azt 
mutatják, hogya hely már a Kr.e. 4. 
évezredben lakott volt. Az izraeliták 
betelepedése után déli határváros 
lett, ahol Saul, majd Dávid erődöt 
létes~ett. Megtalálták egy, a 10. 
század vége táján pusztító tűzvész 
nyomait (Sisák fáraó betörése) . E 
puszt~ás után 100 éven belül új, 
szabályosan tervezett város épült, 
főleg hivatalnokok, katonatisztek, 
papok, kereskedők részére. A 8. 
században templomot is emeltek 
itt , ezt azonban Hiszkija vallási re
formja idején lerombolták. Kőből 
(vasszerszámokkal !) faragott oltá
rát most a jeruzsálemi Izrael Múze
umban állították fel ; ennek másola
ta látható Beersebában. . 

A várost Szanherib asszír király 
701 -ben elpusztította. Erődként 
még többször megerősítették , de 
mint várost közel 2000 évig nem 
lakták, s csak a török, majd az an
gol uralom idején létesült itt admi
nisztratív központ. A mai modern 
város az ókoritól mintegy 8 km -re 
fekszik . 

A régészek igyekszenek rekonst
ruálni a királyok-korabeli várost. A 
helyreállított romok láthalóvá teszik 
a városfalakat s a fontos szerepet 
betöltő kaput , a szabályos elrende
zésű utcákat, a közigazgatási épü
leteket és a feltárt földalatti v ízgyűj -
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tő- rendszert . A városkapu közelé
ben egy ősi , 70 m mély kutat fedez
tek fel) amely ma is szolgáltat vizet ; 
akár Abrahám kútja is lehet. (Holy
land) 

A Maszada-erőd egyik szemétte
lepének átvizsgálásakor egy kb. 
Kr.e. 19-ben készült kétfülű agyag
korsóra bukkantak, amely valószí
nűleg Heródes király udvarából 
való. Latin felirata a »Heródes, Jú
dea királya« , vagy »Heródes, a z;;i
dók királya« szöveget sejteti. (Elet 
és Tudomány) 

Évek óta folynak ásatások Cipo
riban, ahol a hagyomány szerint 
Szűz Mária szülei éltek, és Jézus 
idejében Sepphoris néven Galilea 
fővárosa volt, több mint 30 OOO la
kossal. (Lásd rövid híradásunkat a 
Jeromos füzetek 16. és 21 . számá
ban.) Igen valósz ínű , hogy Jézus is 
jól ismerte ezt a Názárettől néhány 
km -re fekvő várost. Az ásatások 
feltárták oszlopok-szegélyezte főut
cáját , vízrendszerét , több előkelő 
villáját művészi mozaikpadlókkal. 
(Holy/and) 

Az izraeli hatóságok rendkívüli 
intézkedéséket hoznak a keresz
ténység szent helyeinek bizton
sága érdekében, különös tekintet
tel a 2000. évben várható mintegy 
15 millió zarándok ra. Tárgyalást 
kezdtek arról is, lehetne-e a jeru
zsálemi Szent Sír Templomba egy 
második kaput is nyitni, gondolva 
az ünnepi alkalmak idején benne 
összegyűlő többezres hívó tömeg
re. (Holy/and) 



















Ajánlatunk 
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Isten Szava 

Eves hozzajaruhis (postakoltseggel): 400Ft 

Bibliaolvasas ulan 

Uram, Istenem! 
6sszecsuktam Szent Konyvedet. 

A Konyv ugyan bezar6dott, 
de a szivem kinyilott. 

A mint atadtam magam Neked, 
boldogstig 6ml6tt el raj tam, 
maj d keseriiseg szo mori to tt el. 

Mennyivel jobb lehetnek, 
ha tobbet olvasntim Igedet, 
jobban atjtinza, 

elteto leheletemme vtilna. 

Uram, Istenem! 

Felkavarttil, nyugtalmmti tettel 
s megis megnyugtatttil. 

Kiildd el Szentlelkedet, 
hOgiJ felismert igazstigaid 
ne puszttiba kitiltott szavak m6djtira 
foszoljanak semmive, 

hmzem bemzem giJ6keret verve 
uj eletet fakasszmzak, 
s lelkemet Hozztid, 
a Szent Szerzohoz 

kozelebb vig~Jek. 
Amen. 

Fntighy Richtird 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

1997-et Krisztusnak, az Atya Igéjének szenteljük, aki a 
Szentlélek mííködése által emberré lett. Ki kell emelnünk a Jubi
leum krisztológiai jellegét... 

HOgIJ a keresztények igazán megismerhessék, kicsoda Krisz
tus, ebben az évben megújult érdeklődéssel forduljanak a Szent
íráshoz, »akár az Isten szavában bővelkedő szent liturgia közve
títésével, akár lelki olvasmányképpen, akár megfelelő bibliama
gyarázatok által.« 

(II. János Pál pápa 
., Tertio millennio adveniente« 

apostoli levele, 40. p.) 
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Csendes percek 
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A Baba 

A baba sír, 
A baba eszik, 
A babát tisztába teszik, 
A baba alszik. 

A baba sír, 
A baba eszik, 
A babát tisztába teszik, 
A baba alszik. 

És ez a baba Te vagy : 
Gömbölyűjejecske, 

Icipici kéz, icipici láb. 
Nem lehet! 

A Végtelen Isten 
Nemjérhet el 
Egy ilyen csöppségben, 
Aki mindenben segítségre szorul. 

Akinek elég egy 
Katona puszta keze, 
Hogy lábánáljogva 
Kirántsa és megölje. 

Nem lehet: 
Vagy mégis? 
Erő és hatalom 
Gyöngeségbe öltözötten? 

Virág kehely be n 
Rejtőző élet-csoda. 



Az igazi hatalom 
Oly hatalmas, 
Hogy még azt is meg teheti, 
Hogy egészen gyöngévé válik. 

Az igazi nagyság 
Olyan nagy, 
Hogy még azt is megteheti, 
Hogy egészen kicsivé válik? 

A Végtlen Istennek 
Nem szab korlátot semmi, 
Még saját végtelensége sem, 
Még azt is meg teheti, 
Hogy végessé válik: 

A Baba sír, 
A Baba eszik, 
A Babát tisztába teszik, 
A Baba alszik. 

És ez a Baba Te vagy , 
Virágkehelyben 
Rejtőző Élet-csoda. 

[Hawa] 

Csendes percek 
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Jézus megtestesülése megmutatta, hogy az anyag ugyan
úgy lehet a világosság hordozója, mint a szellem. 

"A világosság a világbajött« mondja János. Igen, a világos
ság a teremtett világba jött, megnyilvánult a teremtett, az 
anyagi világban. 

"Nem fogadták be«, folytatja János. Méghozzá "övéi«. Ez 
azt jelenti, hogy azok a lények, amelyek a szellem hordozói itt a 
földön, az emberek, akik rokonai "a fénynek «, nem fogadták be. 
N em az anyag nem fogadta be, abban megnyilvánult. [. .. ] 

Nem elég, ha úgy véljük, hogy csak az ember részéről történt 
átalakulás, akit Isten magába felvett, és Istenben magában 
nem. Ez azzal a veszéllyel járna, hogy elvetnénk a valódi em
berré-levést mint lehetetlent. Hitünk üzenete azonban megerősít 
bennünket: az emberré-levés tény, és Isten egyik tette. Isten va
lóban emberré lett. E változás Istennel történt. Lehetséges te
hát, hogy a változhatatlanság összefér a változandósággal, 
miként az emberség és istenség találkozik ugyanabban az 
egyetlen Jézus Krisztusban. Valóban: Isten, aki maga változha
tatlan, a názáreti Jézusban változandó. Isten olyan mértékben 
a tökéletes szeretet, hogy saját magában is lehetővé tesz min
dent, még azt is, hogy véges emQerré váljék. Ha nem volna ké
pes emberré lenni, nem volna O az Abszolút Létező. Ha nem 
tudná magát egészen mássá tenni, ané(kül, hogy elveszítse 
mindenkori önmagát, akkor nem lehetne O a teljes és a. tökéle
tes szeretet. ... Fáradhatatlanul ismételjük: Isten embersége azt 
jelenti, hogy Isten egészen jelen van a világban;jeienti az ember 
iránti atyai szeretet teljes átadását. Ez a Fiú. O jelenti Isten 
tervének megvalósulását: az idő egyik pontjában mássá lett, a 
történelemben emberré lett, anélkül hogy megszűnt volna az 
örök, núndig létező Isten lenni. 

Most sejthetjük meg: embernek lenni igen nagy dolog, mert 
Isten egy akart lenni közülünk. Ha az ember Isten legfőbb üze
nete a teremtésben, akkor az Ember-Jézus Isten legfőbb üzenete 
a történelemben. Hogy Istennek ez a terve megvalósulhasson, 
öröktől fogva elgondolta és megtervezte az embert, majd az idő
ben megteremtette és útjára bocsátotta. Jézus Krisztus, aki Is
ten és ember, a tökéletesen megvalósított isteni terv. 

(Leonardo Boff, Mensch geworden, 15-20.0.] 



Dokumentum 

Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 

(Folytat juk a szöveg közlését Székely István fordításában) 

CI Az egzegéták feladata 

A katolikus egzegéták feladatát különböző szempontokból 
vizsgálhat juk. Egyházi feladatról van szó , hiszen a Szentírásnak 
olyan ku tatását és magyarázatát j elen ti, amely a lelkipásztorok 
és a hívek számár a hozzáférhetővé teszi annak egész gazdagsá
gát. Ez azonban ugyanakkor tudományos tevékenység is, amely 
a katolikus egzegétá t kapcsolatba hozza nem -katolikus kollégá
ival és a tudományos kutatás különféle területein dolgozó szak
ember ekkel. Ezenfelül ez a hivatás együtt jár kutatással és tanÍ
tással, s ezekből publikációk is szü letnek. 

1.1 Alapvető szempontok 

A katolikus egzegétáknak - ha hivatásukat teljesíteni akar
ják - figyelembe kell venniük a bibliai kinyilatkoztatás törté
neti jellegét . Hiszen mind az Ó- o mind az Újszövetség emberi, 
időhöz kötött szavakkal a történeti kinyilatkoztatást fejezi ki, 
amelyben Isten különféle módokon közölte önmagát és üdvözítő 
tervét. Ezért okvetlenül szükséges, hogy az egzegéták használ
ják a történeti-kritikai módszert, de nem kizárólagosan. A Bib
lia egzegézisében h elyet kap a szövegmagyarázat minden alkal 
mas módszere. 

A katolikus egzegéták értelmező munkájuk során soha nem 
felejthetik el, hogy lsten szavát magyarázzák. Közös feladatuk 
nem ér véget akkor, ha elkülönítették a forrásokat, meghatároz
ták a műfajokat és tisztázták az irodalmi kifejezőeszközöket. 
Munkájuk csak akkor érte el célját, ha sikerült a bibliai szöveg 
értelmét Isten aktuális szavaként megragadniuk. Ebből a célból 
igénybe kell venniük a különféle hermeneutikai [értelmczéstani] 
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nézőpontokat. amelyek segítenek felismerni a bibliai üzenet ak
tualitását, és lehetővé teszik. hogy válaszoljanak a Szentírás 
mai olvasóinak problémáira. 

Az egzegétáknak meg kell magyarázniuk a bibliai szövegek 
krisztológiai. kánoni és egyházi jelentőségét is. 

A szövegek krisztológiai jelentősége nem mindig szembe
tűnő; de erre - hacsak lehet - rá kell világítani. Bár Krisztus sa
ját vérében az Új Szövetséget alapította meg. mégsem veszítet
ték értéküket az Ószövetség könyvei sem. Részt kapnak az 
evangélium hirdetésében. s teljes jelentésüket »Krisztus titká" 
ban« (Ef 3,4) bírják és nyilvánítják ki. Ezt a titkot sok irányb ól 
világítják meg. az pedig őket teszi világosabbá. Az Ö eljövetelére 
valójában ezek a könyvek készítették elő Isten népét (vö. Dei 
Verbum, 14-16) . 

Ámbár a Biblia minden könyvét meghatározott szándékkal 
írták . s így minden könyvnek megvan a maga sajátos jelentése. 
mégis mihelyt a kánoni együttes részévé lesz. egy további jelen
tés hordozójaként jelenik meg. Így az egzegétára vár. hogy alkal
mazza Szent Ágoston tételét: »Novum Testamentum in Veter e 
latet. et in Novo Vetus patet«l (ld. Szent Ágoston . guaestiones 
in Heptateuchum. 2 .73. CSEL 28. III. 141.0.). 

Az egzegétáknak az is feladatuk. hogy világossá tegyék a 
Biblia és az Egyház kapcsolatát. A Szentírás hívő közösségben 
jött létre. Kifejezi Izrael. majd pedig az első keresztény közössé
gek hitét. Az élő hagyománnyal együ tt . amely megelőzte. kíséri . 
s amelyben és amelyből él (ld . Dei Verbum, 12). a Szentírás az 
a kitűntetett eszköz. amelyet Isten arra használ. hogy még ma 
is irányítsa az Egyháznak mint Isten népének felépülését és nö- . 
vekedését. A szentírásmagyarázat során az egyházi vonatkozás
hoz elválaszthatatlanul kötődik az ökumenikus nyitottság is. 

Azáltal. hogy a Biblia Istennek minden ember részére szánt 
üdvözítő tervét tartalmazza. az egzegéta feladata univerzális jel
leggel bír. Ebből következik. hogy teljes figyelemmel kell lennie 
a többi valláso kra és a mai világ elvárásaira is. 
1 .Az Újszövetség be nne rej lik az Ószövetségben . és az ÓSzöve tség feltárul az 

Újszövetségben •. A fo rd . 
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2./ Kutatás 

Az egzegétika olyan 
nagy mértékben szakoso
dott, hogy egyetlen ember 
nem képes az egészet m ű
velni. Főként a kutatás 
vonalán elkerülhetetlen a 
munkamegosztás a kü
lönböző területek szakér
tői között. A szakosodás 
lehetséges hátrányait a 
szakterületek határain át
nyúló munkával egyenIí
tik ki. 

Az Egyház java és a 
mai világban betöltött 
küldetése szempontjából 
fontos , hogy elég sok jól 

Dokumentum 

képzett személy szentelje magát az egzegétikai tudomány kü
lönböző területeinek kutatására. A közvetlen lelkipásztori igé
nyek gondja gyakran arra csábítja a püspököket és rendi elöljá
rókat, hogy az Egyházon belüli megbízható egzegézisért való fe
lelősségüket második helyre sorolják. Az így előálló hiány azon
ban nagy hátrány az Egyház számára, mert a lelkipásztorokat 
és a híveket az a veszély fenyegeti , hogy pótlására idegen érde
keltségű egzegézishez forduljanak, amelynek nincs kapcsolata a 
hitélettel. A II. Vatikáni Zsinat kimondta, hogy »a Szentírás ku
tatása l legyen a hittudománynak mintegy a lelke« (Dei Ver
bum, 24). Igy nyomatékosan hangsúlyozta az egzegétikai kuta
tás fontosságát. Ezzel ugyanakkor közvetve a katolikus egzegé
tákat is emlékeztette arra, hogy ku tatásaik életfontosságú kap
csolatban vannak a teológiával, s ennek tudatában kell lenni
ük. 

1 A Del Ve rbum la tin szövegében : studtum. A ford. 
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3./ Tanítás és oktatás 

Hasonlóképpen ki 
emelik a zsinati iratok, 
hogy milyen dön tő fon
tossága van a teológiai 
karokon, a papi szemi
náriumokban és ta
nulmányi házakban az 
egzegézis tanításá
nak és oktatásának. 
A különböző intézmé
nyekben természete
sen eltérő a tanulmá
nyok szin t je. Egyéb-
ként kívánatos, hogy az egzegézis t férfiak és nők tanítsák. Ez az 
oktatás, amely az egyetemi fakultásokon nagyobbrészt techni
kai és szakosított, a papi szemináriumokban inkább lelkipász
tori irányultságú legyen. De soha nem hiányozhat belőle a ko
moly értelmi vonatkozás. E nélkül méltatlanul kezelnénk Isten 
s zavát. 

Az egzegézis tanárainak és tanárnőinek a Szentírás mélysé
ges tiszteletét kell közvetíteniük a tanulók számára. R~juk vár 
annak bemutatása , mily nagyon érdemes alaposan és tárgyila
gosan kutatni a Bibliát. hogy egyre jobban érvényre jusson an
nak irodalmi. történelmi. társadalmi és teológiai értéke. Nem 
szabad megelégedniük azzal. hogy ismeretek halmazát adják át, 
s azokat hallgatóik csak passzív módon fogadják be. Sokkal in
kább be kell vezetniük őket a szentírásmagyarázat módszereibe. 
ismertetve az egezegétikai munka legfontosabb lépéseit, hogy a 
tanulók képessé váljanak önálló ítéletalkotásra. Minthogy a 
rendelkezésre álló idő korlátozott. célszerű felváltva két oktatási 
módszerrel dolgozni: egyrészt előadásokkal. amelyek bevezetést 
nyújtanak a Biblia könyveinek összességéhez s az Ó- és Újszö
vetség összes fontos területét tárgyalják. másrészt jól kiválasz
tott részek példaként való alapos elemzésével, amely egyúttal 
bevezetés az egzegézis gyakorlatába. Mindkét esetben el kell ke-
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rülni az egyoldalúságot; 
így többet kell nyújtani 
pusztán lelki magyará -
zatok kifej tésénél , ame
lyeknek nincs történeti
kritikai alapjuk, de u
gyanúgy elégtelen, ha 
csak történeti-kritikai 
kommentárt nyújtunk, 
amelyből hiányzik a teo
lógiai és lelki tartalom 
(vö. Divino Afflante 
Spiritu, EB 551-552; 
PCB, De sacra Scriptu
ra recte docenda, EB 
598) . Az oktatásnak egy
szerre kell bemutatnia a 
Biblia szövegeinek törté
neti gyökerét. meg kell 
világítania sajátos voltát 
mint a mennyei Atya 

személyes szavát. aki szeretettel fordul gyermekei felé (ld. Dei 
Verbum, 21) és nyilvánvalóvá kell tennie a Biblia nélkülözhetet
len szerepét a lelkipásztori munkában (ld . 2 Tim 3.16) . 

4./ Publikációk 

A kutatás eredményeként és az oktatás kiegészítő részeként 
megjelenő publikációk fon tos szerepet töltene k be az egzegézis 
előrehaladása és terjedése érdekében . Napjainkban a publiká
c ió már nem esak nyomtatott szövegek. hanem más. gyorsabb 
és messzebbre ható eszközök ú t ján is folyik (rádió. TV. elektro
nikus technikák). Felté tlenül alkalmazni ke ll ezeke t a tájékoz
tatási módokat is . 

A magas szintű tudományos publikációk képezik fő eszkö
zé t a kutatók egymásközti párbeszédének. vitájának és együtt
múködésének. A katolikus egzegézis ezekne k köszönhetően 
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folytat eszmecserét az egzegétikai kutatás más területeivel és ál
talában a tudományos világgal. 

Emellett rövid távon a többi publikációk fejtik ki a legna
gyobb hatást. minthogy alkalmazkodnak az olvasók és hallga
tók különböző csoport jaihoz. az iskolázott olvasóktól a hittant 
tanuló gyermekekig. a bibliakörökig. az apostoli mozgalmakig 
és a vallásos egyesületekig. Azok az egzegéták. akik a jól érthető 
ismeretközlés képességével rendelkeznek. igen fontos és gyü
mölcsöző részt vállalnak az egzegétikai oktatás és ismeretek 
szükséges terjesztésében. Ezen a területen különösen sürgető 
igény a bibliai üzenet aktualizálása. Az egzegéták számítsanak 
a mai művelt és képzett személyek jogos igényeire. világosan 
megkülönböztetve a számukra. hogy mit kell másodlagos. a tör
ténelmi korhoz kötött részletként vagy képes nyelvi kifejezés
ként értelmezni. és mit kell tényleges tQrténelmi és sugalmazott 
értelemben felfogni. A Biblia szövegei nem mai nyelven és nem 
a 20. század stílusában beszélnek. A héber. arám vagy görög 
szövegekben használt kifejezési módokat és irodalmi műfajokat 
a mai kor emberei számára érthetővé kell tenni. Különben csá
bítja őket az a lehetőség. hogy a Bibliát mint érdektelen könyvet 
félretegyék. illetve durván egyszerűsítő. betű szerinti vagy mese
szerű módon magyarázzák. 

Feladatának sokrétűsége ellenére a katolikus egzegéta 
egyetlen célja lsten szavának szolgálata. Nem helyezhe'U a bib
liai szövegek helyére munkájának eredményét. sem az általa re
konstruált régi szövegeket. amelyeket a sugalmé. ~ott szerzők 
használtak. sem a tudományos egzegézis legűjabb eredményei
nek bemutatását. Sőt az legyen a becsvá
gya. hogy magukat a bibliai szövegeket 
ragyogtassa fel. segítse nagyrabecsülésü
ket. és törekedjék nagyobb 
történeti pontos
sággal és lelki el
mélyüléssel való 
megértésükre. 

(Folytatjuk) 
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Balás Béla 

Vallomás a Szentírásról 

Társulatunk püspök-elnökének bevezető előadása 
a Szent Jeromos Bibliatársulat apostolképző szemináriumán. 

Második rész 

IV. lsten segit szavának helyes értelmezésében! 

a.) Nem is lenne semmi problémánk Isten szavával, ha vegy
tiszta szellemek lennénk egy áteredő bűn nélküli álomvilágban. 
A gond akkor jelentkezik, amikor az Egyház emberi képviselői 
eljátsszák a becsületüket. A hívő ilyenkor megzavarodik. Van, 
aki dühöngeni kezd, mondván: »Csapják be az öreganyjukat!« 
Van, aki kiutat keres a csapd ából. A 16. századi hitűjítók »sola 
scriptura« vagyis »egyedül az Írás«-ra figyelő alapelve »vándor
motívum« az egyháztörténelemben. Régen is, ma is, botrányok 
árnyékában, fel-felbukkan a heves vágy: »Vissza az alapokhoz!« 
»Le kell fúrni a legmélyebb rétegig, a négy evangélium Jézusáig, 
ott a legtisztább a kinyilatkoztatás forrása!« Számomra jó rész
ben érthető, sőt, megható korunk szektásainak lelkesedése ... A 
szomjúság mindig is a víz létének bizonyítéka. Csak az a kér
dés, hogyan lehet a vízre, az »élő VÍzre« (Jn 7,38) rátalálni. Más 
a perzselő hőség délibábjában a káprázat. és más a valóság. 

Gál professzor úr, az idős hittudós mondta egy alkalommal , 
hogy ha valaki visszafúr az evangéliumokig, akkor túlfúrt. A 
történelmi Jézus életében még nem történt meg minden. Még 
nem halt meg, nem küldte el a Szentlelket. Jézus egész földi 
élete az Egyház előkészítése . A máig ható folyamatok, a ma is 
használható hagyományok eredetét ku tatva az igazán izgalmas 
korszak az első század második fele . 

b.) A fiatal Jézus a Lélek újdonságávallépett fel, s lenyűgöz 
te hallgatóit (Róm 7,6). Nem írt a Bibliába egy sort se. Nem bí
zott a papírban, ő emberekkel foglalkozott, a szívekbe írt, és a 
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folytatást is így tervezte. Figyeljük csak adatainkat! Nagycsütör
tökön úgy búcsúzik. hogy »még sok mondanivalóm volna. nem 
vagytok rá azonban elég erősek« (Jn 16.12). A János-evangéli
um utolsó mondata így hangzik: »Jézus még sok mást is tett. 
De ha valaki mind le akarná írni. ... az egész világ sem tudná 
befogadni.« (Jn 21.25) . Később a Péter-levél meg beszámol már 
az újabb problémákról is. 

Vannak a szent szövegekben nehezen érthető részek. »ame
lyeket a tanulatlanok és a hitben ingadozók vesztü kre ferdíte
nek el...« (2 Pét 3.16). Miről van tehát szó? Jézus. aki nem la
zsált. éjt nappallá téve tanított . a fáradtságtól még a viharban is 
aludt. nem tudott elmondani mindent. Ami keveset elmondott a 
végtelen titkokról. azt meg mi alig írtuk le. s még a maradékot 
is elhibázzuk. Döbbenetes a kórlapunk. Ezek szerint füstbe 
ment terv lenne az Isten álma. hogy elérkezzék hozzánk az ő or
szága? Szerencsén kre nem erről van szó. Jézus tudta . mire szá
míthat. Látta előre a hamisított iratokat (az apokrífeket), az eg
zaltált gnosztikusokat. akik csűrik-csavarják a betűket. a mai 
világ házalóit. akik privatizálják a vallást. .. Amikor Amerikában 
jártam. vasárnap délelőttönként, jobb dolgom nem lévén. a té
vében kalandoz tam csatornáról csatornára ... Istentisztelet itt is. 
ott is. Sportcsarnokból. székesegyházból.. .. hallelujázó kórusok. 
nekihevült szónokok és Biblia. Biblia. Biblia - minden .mennyi
ségben. minden minőségben. egymásnak homlokegyenest ellen
tétesen értelmezve. No. ez az. amit biztosan nem akart Jézus. 
Amikor a betániai vacsorától az utolsó vacsoráig húzza az időt. 
az nem a »lapzárta« elodázása . 

Még az u tolsó köztünk töltött teljes napján. nagycsü törtök 
délelőtt is virágnyelven beszél a »vizes korsót vivő férfrről.. .«; 
nem adja meg a vacsora lakáscímét . szemlátomást most már 
minden óra. minden perc drága számára. Az utolsó simításokat 
végzi a jövendő talapzatán . Most vési a döntő vonásokat. nem 
valami iratra, hanem a maga köré gyűjtött Közösség idegeibe. 
szíve mélyébe. Kimondom végre a szót: J ézus Egyházat alapít. 
és nem Bibliát ír. Az első nemzedéknek csak >,Ószövetsége« volt. 
no meg Jézusa. Az a Jézus viszont nem fakult cmlékké. Az ígért 
Szentlélek valóban eljött. megértetett mindent (Jn 14,26), és el -
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vezette őket a teljes igazságra (Jn 16.13). Így született meg az 
Egyház (Csel 2,46) . Ez a közösség 17 évvel a feltámadás és az 
első pünkösd után elkezdte leírni a köztük végbement esemé
nyeket. először levelekben (1 Tessz stb.). majd evangéliumok
ban. Előbb éltek. aztán írtak (Lk 1.1). Ez biztosabb és emberibb 
megoldás volt. mintha az Úr egy Központi Irodát működtetett 
volna. Az Egyház nem lobogókból. ingatlanokból meg süvegek
ből áll. Az Egyház a megkeresztelt Jézus-követőknek a jól szer
vezett társasága. Bibliás nyelvre fordítva. arról van szó. hogy 
Péter baráti köre napról napra összejár. Esténként végezték a 
»vacsorát«. ahogy az Úrtól tanulták. Emlékeztek. beszélgettek. 
tanúságot tettek. .. »Hogy is volt akkor. amikor a magokat rági
csáltuk?» »Hát amikor a hegyre mentünk«. »meg amikor majd a 
vízbe fú Itu nk. .. ?« »Mit is mondott akkor? Miért is mondta ... ?« 
»Most kezdjük érteni!« Itt köztük nem lehetett csalni. Rögtön ki
igazították volna egymást. Hatalmasan működött a »társadalmi 
kontroll«. és diadalmasan kísérte őket a Szentlélek garanciája. 
Az. aki az elsőke t tanította. a későbbieket sem hagyta magára. 
hiszen m egígérte: »aki titeket hallgat. engem hallgat« (Lk 10.16). 
Ma így mondjuk: aki titeket hallgat. az nem tévedhet hit és er
k ölcs dolgában . Mindez azért van. mert »Jézus Krisztus ugyan
az tegnap. ma és mindörökre« (Zsid 13.8) . 

c. ) Igen ám. de ezek után úgy tűnik. ördögi körbe jutottunk. 
Az Egyház a maga tekintélyét visszavezeti Jézusra. akit viszont 
a Bibliából ismerünk. Ugyanakkor azt is állít juk. hogy az Egy
ház előbb volt. mint a Biblia . Ez nem a »tyúk vagy a tojás« el
sőbbségének a kérdése? Talán egy hasonlat segít a tisztázás
ban . Élt egyszer egy híres feltaláló . Veszélyes műtétre készülő
dött, kórházba kellett m ennie. Mielőtt bevonult volna . végren
delkezet t. Természetesen nem a papucsáról vagy a macskájáról . 
hanem komoly dolgokról. Az eddigi eredményeiről. a további 
kutatás irányáról . az intézet veze téséről. .. A műtét sikerült. 
Visszatért az intenzív osztályról. hamarosan felépült. s újból be
lépett a r égi dolgozószobájába. Mit tett vajon? Kivette a fiókjából 
a végrendeletét és betüzelte. mondván. hogy ez már nem kell . 
m ert itt vagyok én? Egészen biztosan ilyesmi eszébe se jutott. 
Amit egyszer ugyanis leírtunk nagy gonddal. azt később is 
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használhat juk. Egyetlen tanár se tüzeli el a múlt évi jegyzeteit. 
a zeneszerző se égeti a régi ko ttái t.. . Mindenki él a múlt jából.. . 
Fordítva: ha a végrendelet beszélni tudna. szemtelenkedne-e a 
gazdájával? Mondaná-e neki. minek jött vissza? Nincs rá szük
ség. hiszen minden nagyon jól le van már írva. Eszébe se jutna 
ilyesmi. elvégre az irat gazdája mégiscsak jobban tudja. mit mi
ért írt le. 

Kilépve a hasonlatból. az Egyház és a Biblia viszonyában is 
ez a helyzet. Az Egyház nem pusztán valami porosodó »tradíció«. 
Az Egyház a bennünk tovább élő Krisztus (l Kor 12.27). Valaki 
így mondta: az Egyház és a Biblia ugyanaz. csak az Egyház ki
csit nagyobb. amint az autóbuszkerék külső pereme is na
gyobb. mint a belső ... A II. Vatikáni Zsinaton úgy beszéltek er
ről a titokról. hogy a Biblia az Egyház lelkitükre. Köteles sűrűn 
belenézni. A szentmiséinkben naponta olvassuk. papjaink na
ponta többször is mint imádságot mondják. A zsolozsma tulaj
donképpen alkalmazott Biblia. A hittudományos szakkönyve
inkben néha található úgynevezett »kvalifikációs« táblázat. Ez 
arról szól. hogy a hittételeinknek van egy bizonyossági - s így 
fontossági - sorrendje. Amennyire kinyilatkoztatott az az igaz
ság. annyira kötelező. Van olyan tanításunk. ami betű szerint 
csak félig. vagy csak kikövetkeztethetően van a Bibliában . illet
ve az Egyház tanításában. Eszerint alakul a tudományos »rang
ja« egy-egy kijelentésnek. Ez a minősítés adja a kötelezés fokát . 
illetve a tétel tagadójának vétkét. s annak a büntetését. Valahol 
itt rejlik a szétszakadt keresztény egyházak egymás felé közele
désének a lehetősége is. A hitigazságoknak - az előbb említett 
szempontok szerint - hierarchiája van . Valószínüleg a régóta re
mélt. és előbb-utóbb beköszöntő unió magvát az egymásra talá
ló szíveken kívül a legfontosabb hitelvek egysége adja. Ez eset- · 
ben ami a lényeges tanítások koncentrikus körein kívül találha
tó. az fakultatív. Ott a másként gondolkodás nem bontó aka
dály. csak »rítus«-különbség .. . 

A lényeg tehát az. hogy se a Bibliát. se az Egyházat nem 
szemlélhetjük statikusan. Egyik sem készen pottyant az égből. 
A középkorban kiéleződött feszültségeket az újkor számos felfe
dezése segít feloldani. A mai. mélyebb és tudományosabb látá-

14 



sunk már ,.historikus« és "pneumatikus«. Számunkra az Egyház 
nem múzeum. s a Biblia nem kövület. Az időszámításunk kez
detén megjelent Élet (Jn 1.4) élve maradt. köztünk maradt. 
bennünk ... és a kezünkben ... . egységben. 

Úgy tudom. Magyarországon az eddig legjobban kiképzett 
biblikus szakember Mócsy Imre jezsuita professzor volt. Élete 
valóságos regény. Háromszori római doktorátusával itthon se
gédmunkás lett. Amikor az internálótáborban őrizték. rabtársa
inak »szabadegyetemet« szervezett... Akik később Nyugatra 
szöktek. s jelentkeztek valamelyik világhírű intézetnél. ha iga
zolni tudták a Mócsy-féle ,.kistarcsai« végzettségüket. azoknak a 
szentírástudományát elfogad ták. Halála előtt nem sokkal. egyik 
utolsó lelkigyakorlatát a regnumi atyáknak tartotta. Megkérdez
tem tőle. hogyan kell helyesen érteni a Szentírást. mert hála Is
tennek már minden valamire való kisközösségben olvassák. de 
többnyire úgy. mint az etióp udvarnok az Apostolok cselekede
teiben (Csel 8 .31). Nincs. aki magyarázza. Mócsy páter válaszát 
máig nem felejtem. Azt mondta. a Bibliát hármas egységben 
kell olvasni. Egységben a főszerzővel. Istennel - tehát imádsá
gosan. nyitott szívvel. tettre készen . Egységben kell lennünk az 
emberi szerzővel, aki Isten indítására írt - tehát ismerni kell a 
»szakmát«. Tudni kell válaszolni a klasszikus kérdésekre. vagyis 
ismerni kell . hogy az előttünk lévő iratokat ki Írta. mikor. kinek. 
miért. mivel . hogyan stb. Végül egységben kell lennünk a ,.tulaj
donossal«. az Egyházzal . Ismernünk kell az Egyház hivatalos ér
telmezését. a világ szakembereinek egységes álláspontját. stb. 

Az Egyház rendkívül igényes önmagával szemben. A szent 
szövegekhez csak az nyúlhat. csak az taníthat ja. aki Rómában 
a Pápai Szen tírástudományi In tézetben végzett . Oda pedig nem 
egykönnyen jut be egy földi halandó. Érettségtje után 7 évig ta
nul a Hittudományi Karon . és doktorál. Ez már azt jelenti. hogy 
a ,.holt« nyelvek közül tudja a latint. görögöt. hébert. s az anya
nyelvén kívül már egy-két élő nyelvet beszél. Ezekután megta
nul olaszul . majd a biblikus felső tanulmányai során még éven
te vizsgázik egy-egy élő nyelvből. Mire végez. minimum ,.hét 
nyelven« beszél.. . Az osztályzás. hogy a tudás mérése még ár
nyaltabb legye n . tizes rendszerben törté nik. A vizsgázás pedig 
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bármely világnyelven lehetséges. Tarjányi professzor, aki maga 
is ott végzett, m esélte: nagy derültséget k eltett egyik tanáruk, 
aki kihirdette, hogy nála I l nyelven . többek k özött vietnámiul 
is lehet vizsgázni. Az Intézet növendék ei a szünidőben végigláto
gatják a szentföldi, az iraki, egyiptomi , meg a görög-török terü
leteken megkezdett ásatásokat. Ók nemzedékeket tanítanak 
majd , s n em hibázhatnak. Az orvostanhallgató sem hagyhat ki 
egy -k ét órát. Belehaina a páciens, ha a doktor csak úgy nagyjá
ból értené a dolgát. Hatalmas a felel őssége annak, aki ma Isten 
szavát tolmácsolja. A legjobbat csak a l egjobban leh et átadni. 

V. Isten szavát hirdetnünk kell 

a .) 1956 október ében az akkori Kossuth Rádió egyik emlé
k ezetes adásában beismerte: »hazudtunk éjjel, hazudtunk nap
pal, hazudtunk minden hullámhosszon«. A történelmünk folya
mán apokaliptikus mér etek et öltött a világ megtévesztése (Jel 
13, 14). Na pjainkra már nem zedék ek nőttek fel teljes értékza
varban (2 Tessz 2 ,2 - 12). Számunkra tehát nagyon is időszerű 
Szent Pál biztatása: » ... hirdesd az igét' Állj elő vele, akár alkal
mas, akár alkalmatlan ... « (2 Tim 4 ,2) . Term észetesen az tud 
er edményesen előállni és megszólalni , aki nem pusztán csator 
nája valamiféle információnak, h an em - Szent Bernát hasonla
tával - gyűjtőmedencéje , túlcsorduló c isztemája az' isten él 
m énynek. Az ilyennek szinte szétpattan a szája. Nem hallgathat 
arról , amit átélt (Csel 4 ,20) . 

Bennem is soká érlelőd ö tl a m ondók ám . Óriási szer encsém 
r e , éppen serd ülő éveim kezdetén k aptam az első szen tírásom . 
Állandóan olvastam , mindenhová vittem magammal. Ázo tt az a 
májusi viharban , velem volt a Magas Tá trában , de a balatoni 
evezésen is . Kötelező felszer elési tárgy volt minden kirándulá
sunkon . az összes összej övetelünkön . A Regnum r adikális bib 
liaszer etetét kitűnően egészítette ki a piarista nevelés . Nem csak 
tanultunk a Szentírásról, de ő t m agá t is tanultuk . Évente r en 
deztek bibliamondó versenyeket. Ezek r észint a l egszebb r é
szeknek kívülről m egtanult szavalata i voltak , r észint teljesít
m ény-m ér ések , ki m ennyit tud belőle emlék ezetébe vésni s hi -
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Biblia-tábor (Kis Jeromos ifj . közösség, Maroskeresztúr-Kövesdomb, Erdély) 

m é ny-mérések, ki mennyit tud belőle emlékezetébe vésni s hi
bátlanul felmondani. Mi, az akkori kis elsősök elbűvölten hall
gattuk az iskola sztárját, aki órákon át mondott fel egy teljes 
evangéliumot. Úgy emlékszem , a nyertes fődíját a Püspöki Kar 
ajándékozta, és a zsűriben ott ült a híres költő , az akkori rend
főnök, Sík Sándor. A számtalan használat közben az én szent
írásom is úgy járt, mint az ókori példányok. Bárhogy védtem 
zacskóban, tasakban, lassanként szétmállott. Ma körülbelül a 
hatodiknál tartok. A szívemhez nőtt, már érzi a kezemet. szinte 
magától nyílik ott, ahol akarom . SŐt, néha úgy veszem észre, 
mintha én is érezném őt. Mintha dobogó sZÍvű madárkát zárnék 
a kezem közé ... Életem egyik kedves sikerélményévé vált talál 
kozásom a »Jehova tan új ával«. Leszólított valahol a Keleti pálya
udvar környékén. Nyugodtan néztem a szeme közé, miközben 
szó s zót köve tett. .. Képtelen volt megzavarni. Több órás beszél
getés után ő adta fel a harcot. Csöndben eloldalgott, s maradt 
az ujjongó bizonyosság. Igaza lett Szent Pálnak: »gyerekkorod 
óta ismered a Szentírást: az képes arra, hogy a Krisztus Jézus
ba ve te tt hit által az üdvösségre oktasson téged« (2 Tim 3,15). 
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b.) A bibliaapostolkodás egyik legbeváltabb módja az állan
dó idópontra meghirdetett bibliaóra. Bátorítok mindenkit. kezd 
je el. Hihetetlen sikere lesz. Isten népe ki van éhezve a lelki táp
lálkozásnak ezen ínyenc falata után. Idős nénik hálálkodtak. 
csak azt nem értették. hogy' élhettek meg 60-70 évet úgy. hogy 
erről eddig nem hallottak. Volt. ahol a felnőtteknek hirdetett al
kalomra lassan a nagy fiatalok is beszivárogtak. Hétről-hétre 
növekedett a szellemi étvágy. s vele a létszám. 

A foglalkozásokat tartsuk barátságos. fű thető . jól világított 
helyiségben. Álljon elől egy ízlésesen terített asztalka. Bibliával. 
hangulatlámpával. Legyen kéznél tábla. kréta. falitérkép. Idő

ben hirdessük, a szemüvegét senki se feledje otthon . Tartsunk 
készenlétben több tucatnyi »kölcsön« példányt. hogy mindenki 
nek a kezében lehessen a »főszereplő«, mindannyian együtt dol
gozhassunk. Rögtön a kezdetben tisztázzuk, ne hozzanak ma
gukkal képes bibliákat. monumentális díszkiadásokat. Ne tö
rődjenek a lapszámokkal. Értsék, mi különbség van a katolikus 
és a protestáns kiadás közt. mi az emberi bevezető, hol kezdő 

dik a szent szöveg. mire jó a lábjegyzet. .. Talán a leghálásabb 
forma. ha minden összejövetelen, bizonyos rendben. mindenről 
szó esik. Ez azért is sikeres. mert a kezdő is figyel, a haladó is 
elmélyül. Több korosztályt szólítunk meg igen színes. érdekes 
mondanivalóval. Nagyobb helyeken. igényesebb közösség esetén 
akár két csoportra is oszthatjuk a résztvevőket. A kezdőknek 
ju tna több bevezető és változatosság, a gyakorlottabbak kap
hatnák a speciális olvasási-kutatási programokat. számos elmé
lyítő csenddel. imával. 

A kezdők esetében egy bibliás este így alakulhatna: 15 perc 
általános bevezető, 15 perc speciális - egy konkrét könyvbe ~ 
bevezető . 20 perc egzegézis, vagyis lassú, sorról sorra haladó 
szövegértelmezés. végül 10 perc - játékos - feladat-megbeszélés. 
illetve kiértékelés. 

c .) Az általános bevezetésnél nyugodtan feltételezhetjük. 
hogy a mi »báránykáink« is a mostani nagy magyar » Iegelőről« 

jöttek . Ez azt jelen ti: ha esetleg tudnak is valami keveset, azt is 
rosszul tudják. A megbeszéléseinket. oktatásainkat soha sem a 
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nulláról kell kezdenünk, hanem mindig amÍnuszból. .. Ellen
szenveket, előítéleteket oszlatunk, miközben felkelt jük a csen
des kíváncsiságot, majd a lobogó érdeklődés t. Van, ahol például 
a katolikus sajtó ajánlását is csak »sörre átszámítva« értik iga
zán . Az egyszerű polgár néha akkor kap észbe egy szellemi ér
tékkel szembesülve, ha - egy másik dimenzióban - felfogja, mibe 
is kerül ez neki ... A kumráni barlangok szenzációs leleteit, ab
szol ú t kívülállók esetén, meg lehet közelíteni ilyen profánul is: 
az 1947 -ben megtalált kétezeréves tekercset a beduin gyerek el
adta »öt pénzért«, a tudós megvette a régiségkereskedőtől ötszá
zért, tőle a Régészeti Intézet megszerezte ötezerért, majd to
vábbadta a pátriárkának - mondjuk ötvenezerért, végül az izra
eli állam 1954-ben a 7 és fél méteres Izajás-tekercsért fizetett 
állítólag kétszázötvenezer dollárt. Nekik megért ennyit. Nekünk 
m eg m ég mérhetetlenül többet is, hiszen Izajást tartjuk az 
Ószövetség evangélistájának. J ézusról jövendölt, aki nem »30 
ezüstöt« ért (Mt 26,15), hanem az egész világnál is többet (Mt 
16,26) . 

Ez a kincs most a kezünkben van. Ha meg még azt is össze
számlálnánk, a világon hány írót, festőt, zeneszerzőt ihlettek al 
kotásra az örökértékű történetek, a mélyértelmű gondolatok, el
vesznénk az adatok tenger ében . Ma már a teljes Szentírás, vagy 
annak r észlete fóldünk valamennyi nyelvén olvasható. A külön
böző kiadásokat a frankfurti nemzetközi könyvvásáron sok év 
óta óriási érdeklődés kíséri. Azt mondják, a vele foglalkozó 
szaktudomány ötven év óta szakadatlan forradalomban izzik. 
Amióta alkalmazzák a légi fény képezést. azóta felgyorsultak a 
r égészeti ku tatások. Nagy magasságból feltűnően árulkodik a 
gyep elszíneződése , ha alatta romok r ejlenek. Rég elfelejtett vá
rosokra bukkantak r á, teherautó-számra találtak írásos lelete
ket . Néhol előkerültek egész cserép-könyvtárak, szótárakkal 
együ tL Van »holt« nyelv, amelynek ma már több , mint húszféle 
tájszólását ismerjük. A kutatások pontosabb fordításokat ered
m ényeznek. Így jutunk közelebb a kinyilatkoztató Isten szándé
kához. A szótárak ehhez nem lettek volna elegendők. Azok egy
egy kifejezésnek n éha tíz féle j elentését is leközlik. Az adott szö
vegben viszont egy szónak a pontos értelmét , s így a számunkra 
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érkező üzenetet, csakis az összes szempont egybevetésével ta
láljuk meg. Ebben segítenek abibliaórák. 

A speciális bevezető már a gyakorló bibliaolvasásra készít 
fel. A kezdő csoportok többnyire a Lukács-evangéliumot vá
lasztják. Itt igen sok hittan, liturgiában sűrűn előforduló kulcs
fogalom található. Ez az »anyás« evangélium, ez az »irgalmas
ság« evangéliuma. Szerencsén kre ma már a szentírás-foglalko
zások vezetője számára igen sok forrásmunka áll rendelkezésre. 
A tapasztalat igazolja az ókori tudós, Szent Jeromos mondását. 
Olyan folyam mal állunk szemben, amelynek a szélén a kisma
dár is iszik, s a közepén az elefánt is úszik. Kimeríthetetlenül 
ontja a szent szöveg az egyre mélyebb és mélyebb gondolatokat. 
A nyíltszívű, érzékeny bibliaapostol soha nem érzi magát eléggé 
felkészültnek. A munkáját képtelen befejezni, csak félbeszakít
ja ... , aztán elmondja mindenkinek, hogy milyen nagy dolgot 
művelt az Isten (Lk 8,39) . 

Az egyes könyvek összehasonlításával, a szerzők egyénisé
gének, céljainak vizsgálatával, a műfajok felismerésével, a kor
történeti támpontokkal megerősítve - a sorról-sorra való olva
sás, az ún . egzegézis, már kész gyönyörűség. Ez az a bizonyos 
Szent Jeromos-féle »mélyvíz«. Lehet »inni« is, »fürödni» is, »úsz
ni« is, kit mire indít a Lélek. .. 

Érdemes a résztvevőkkel nemcsak együtt olvasni aszöveget, 
hanem az olvasottakkal tovább is foglalkoztatni őket. Örülnek, 
ha kapnak otthoni feladatokat. Ügyes kérdésekkel rá lehet irá
nyítani a figyelmüket új összefüggésekre. Neveljük rá őket , hogy 
legyen munkafüzetük, és abba jegyzeteljenek. Így írásban is 
megválaszolhatják, amit kikutattak a Bibliából. Az elmélyülő 
munka során lassan kialakul az egyházközség »kemény magja«. 
Megújul a templom népének az áhitata. Az atyák azt veszik ész
re, hogy a gyónók őszintébbek, az áldozók buzgóbbak. Szem
látomást a szektások megritkulnak, jelentkeznek új megtérők, 
és a meglévők nem kopnak le. »Jelek« lesznek, hiszen »közel van 
a nyár,< (Lk 21,30). Áldani fogjuk az órát, amikor elfogadva az 
Úr hívását, belevágtunk ebbe a munkába (Lk 10, 1?). 
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PÜNKÖSD 

A) Alapgondolat 

'É{ő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A pünk?sdi eseményben beteljesedik a próféták jövendölése és Jézus 
ígérete: »En pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát. Marad
jatok a városban, amíg erő nem tölt el a magasságból titeket« (Lk 
24,49) . 

»Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által« 
(Róm 5,5) - a Pünkösd eseménye véget vet az emberek megosztottsá
gának. Isten Lelke összebékíti az embereket, akiket nyelvi, kulturális 
vagy vagyoni különbözőségük elválaszt egymástól. 

A Lélek kiáradása által válik az apostolok és a tanítványok közössé
ge az új szövetségben Isten új, szent népévé, Egyházzá. 

A Lélek kiáradása teszi képessé az apostolok és a tanítványok közös
ségét arra, hogya világban való küldetését teljesítse: »Amikor a Szent
lélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek 
majd rólam Jeruzsálemben, meg egész Júdeában és Szamariában, sőt 
egészen a föld végső határáig« (Csel 1,8). 

A Lélek adományai ismerősek az ószövetségi teofániákból, ld. Iz 
11,2: »Az úr lelke nyugszik rajta: a bölc,sesség és az értelem lelke; a ta
nács és az erősség lelke; a tudás és az Ur félelmének lelke«. Ugyanígy 
a Lélek kiáradását kísérő jelenségek is, mint a szél és a tűz, ld . Joel, 
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Ezekiel. A pünkösdi eseményhez képest (Csel 2,1-13) a későbbiekben 
már az Apostolok cselekedeteiben is - nem teljesen azonos módon írja 
le szent Lukács a Lélek kiáradását kísérő jel~nségeket és megjelenési 
módokat. Az eltérések ellenére egy valami szinte minden eseményben 
megjelenik: a tanúságtétel. Ez az evangélistának arra a szándékára en
ged következtetni, hogya Lélek kiáradásával kapcsolatban a kísérő je
lenségek és a Lélek megjelenési módjai mellett mint legfontosabbat, a 
tanúságtételt akarja hangsúlyozni. 

. . . .. 6ket. 
dalkoitaksmóndtAk:.»íme ... . 
jarfg~lile~iak;·tío9Yan . ' ... . 
saját . nyelVüriket~ an.w!yb~n s.;.~ ..... " .. 11 et1:un I(.{ 
elamitak, Mei<ipQtámianak, J J(·· lIPo· rln;;iK ·K~apIP~EiIÖcíánélk 
nak; ÁZ~ián~k, ~C?Ftígi~nal<, ....... ... / .. ··.i 
ne. körüií U~ia . r{}szeiiwk lakó" á · .. vaIÓjÖVeVény~k, .· 
11 zsidÓk is, proz~l~ák ::is, ~rétaiak . . ..•... , halljuk, tlpgy a mi\ •.. 
nyelvünkön hirdetik aZ Isten . 1~Mindriyájélil ~ll11el; . 
kodtak és csodálkozva in . .. . ....... "Hát ei ml?~t~Má~ ···· 
sok . azonban gúriyolqova.. azt . . . >.Tele v8rJrÍak~dé~ : ••. 
borr~l.cc 
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c.) Bevezetés 

1. Pünkösd az Ószövetségben 

A »pentekosztész« (= ötvenedik [nap], 'pünkösd') szó azt jelenti, 
hogy az ez az ünnep a Húsvét utáni ötvenedik napon volt. A Pünkösd, 
a húsvéttal és a sátoros ünneppel, annak a három ünnepnek az egyike, 
amelyeken Izraelnek meg kell jelennie Jahve előtt a jeruzsálemi temp
lomban, azon a helyen, amelyet ő választott neve lakóhelyéül (MTörv 
16,16). 

Kezdetben az aratás ünnepe: az árpa (április) és a búza (május) ara
tása népi ünnepek alkalmául szolgál: egyik dombról másikra vissz
hangzik az aratók csoportjainak éneke, amely feledteti a tűző napban 
sarlóval végzett munka kemény fáradságát (Rút 2; Iz 9,2; Jer 31,12; 
Zsolt 126,6). Ebben az örvendezésben nem feledkeznek meg Jahvéról: 
a termés az isteni áldás jele és gyümölcse. Hálaadás illeti meg Istent 
(Zsolt 67,7; 85,13), aki a növekedést adja (1 Kor 3,6k); ez a hálaadás az 
aratás liturgikus ünnepében fejeződik ki, amelynek során felajánlják a 
termés zsengéjét (Kiv 23,16; 34,22), különösen az első kévét (Lev 
23,10). 

Aztán az ünnep évfordulóvá válik: a szövetséget a Húsvéttal ünne
pelt egyiptomi kivonulás után ötven nappal kötötték (Kiv 19,1-16); így 
a Pünkösd egyben a szövetségkötés évfordulója is lett. A Kr. e. 2. szá
zadtól már minden kétséget kizáróan a szövetségkötés ünnepe is. Idő
számításunk kezdetén már általánosan elterjedt volt a rabbinikus iro
dalom és a kumráni kéziratok szerint. (vö. Léon-Dufour: Biblikus teo
lógiai szótár, Pünkösd címszó). 

2. A keresztény Pünkösd 

a.) A teofánia - A Lélek adománya a kísérő jelekkel, a széllel, a tűz
zel, az Ószövetségi teofániák vonalában helyezkedik el. Az esemény 
értelmét kettős csoda emeli ki: 1. Először az apostolok Isten csodás tet
teit »nyelveken« fejezik ki (Csel 2,4); a nyelveken való beszéd: a világ 
népei »minden nyelven« beszélnek. A Biblia e konkrét kifejezéssel jelö
li a kultúrák különböző voltát. Ez nemcsak az emberi nem értelmi gaz
dagságát fejezi ki . Oka egyúttal annak is, hogy az emberek nem értik 
meg egymást, és egyik arculata a bűn misztériumának, amelynek val
lási jelentőségére a bábeli torony (Ter 11) mutat rá: ez a nyelvzavar a 
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városukat Isten nélkül felépítő emberek gőgjének volt a következmé
nye. A Pünkösd eseménye (Csel 2,1-13) véget vet az emberek megosz
tottságának: a Szentlélek tüzes nyelvekre oszlott széjjel az apostolo~on 
úgy, hogy az evangélium ot minden nép a maga nyelvén hallhatta. Igy 
az embereket összebékíti majd a Lélek, tehát a Lélek a szeretet egyet
len nyelve. A nyelveken beszélés karizmája az apostoloknál egyrészt a 
lelkesedésben Istent magasztaló imádságnak egyik formája (Csel 2,4; 
10,46), ugyanakkor formája annak a próféciának is, amely Isten nagy 
tetteit hirdeti az emberek előtt (Csel 2,6.11; 19,16). 2. Azután, bár a 
nyelveken való beszéd önmagában nem érthető (vö. 1 Kor 14,1-25), 
minden jelenlévő megérti nyelveken a szólót; ez a megértési csoda az 
Egyház egyetemes hivatásának a jele, mert a hallgatók a legkülönbö
zőbb vidékekről jöttek (Csel 2,5-11), tehát a Pünkösd eseményei azt 
mutatják, hogy az Egyház születésétől kezdve egyetemesen minden 
emberhez fordul, bármilyen »nyelven« beszéljen is, és Isten csodálatos 
tetteinek egyetlen dicséretére gyűjti össze őket (vö. Iz 66,18; Jel 5,9; 7,9 
stb.). Kell tehát, hogy »minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségé
re, hogy Jézus Krisztus az Úr« (Fil 2,11). 

b.) Az esemény értelme -1. A Lélek eszkatológikus,kiárasztása. - Pé
ter Joel prófétát idézve ao 3,1-5) rámutat arra, hogy a pünkösd betelje
síti Isten ígéreteit: a végső időkben a Lélek mindenkinek megadatik 
(vö. Ez 36,27). Az Előfutár hirdette annak a jelenlétét, aki Szentlélekkel 
fog keresztelni (Mk 1,8). Jézus pedig feltámadása után megerősítette 
ezeket az ígéreteket: »Néhány nap múlva a Szentlélekben nyeritek el a 
keresztséget« (Csel 1,5). 

2. Krisztus húsvétjának megkoronázása. - Az ős i katekézis szerint a 
meghalt, feltámadt és az Atya jobbján felmagasztalt Krisztus azzal te
szi tökéletessé művét, hogy kiárasztja a Lelket az apostoli közösségre 
(Csel 2,23-33). A Pünkösd a Húsvét teljessége. 

3. A messiási közösség összegyűjtése . - A próféták hirdették, hogy a 
szétszórtakat Isten összegyűjti a Sion hegyén, és így Izrael gyülekezete 
Jahve körül egyesül; a Pünkösd megvalósította Jeruzsálemben a zsi
dók és a minden nemzetiséghez tartozó prozeliták szellemi egységét; 
az apostolok tanítása iránt tanulékonyan közösséget alkottak a testvéri 
szeretetben az Eucharisztia asztalánál (Csel 2,42k) , 
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4. A minden nép számára nyitva álló közösség. - A Lélek közlése 
magában hordja azt a célt, hogy a tanúságtétel eljusson a föld határáig 
(Csel 1,8); a megértés csodája aláhúzza azt a tényt, hogy az első messi
ási közösség kiterjed minden népre (Csel 2,5-11). A »pogányok pün
kösdje« (Csell0,44k) véglegesen rámutat erre. A bábeli megoszlás (Ter 
11,1-9) ellentéte és lezáródása valósul meg itt. 

5. A küldetés kezdete. - A Pünkösd, amely összegyűjti a messiási kö
zösséget, egyszersmind a közösség küldetésének kiindulópontja is. Pé
ternek a »tizenegy kíséretében« elmondott beszéde (Csel 2,14) a Jézus
tól kapott küldetés első tette: »Mikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt 
nyertek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben meg egész Júdeában és Sza
mariában, sőt egészen a föld végső határáig« (1,8). 

Az atyák ezt a »Szentlélekben történő keresztséget«, az Egyház egy 
bizonyos misszionáriusi beiktatását, Jézus megkeresztelkedéséhez, a 
nyilvános működés elején történt ünnepélyes teofániához hasonlítot
ták. A Pünkösdben az Egyháznak szóló új törvény ajándékozását (vö. 
Jer 31,33; Ez 36,27) és az új teremtés megvalósulását (vö. Ter 1,2) látták. 

c. A Pünkösd az üdvösség misztériuma 
Ha a teofánia külső mivolta átmeneti is volt, az Egyháznak juttat~tt 

adomány végleges. A Pünkösd megnyitja az Egyház korszakát; az Ur
ral való találkozás felé haladva állandóan megkapja tőle a Lelket, aki 
összegyűjti a hitben és a szeretetben, megszenteli, és elindítja a külde
tés végrehajtására. Az Apostolok cselekedetei feltárja ennek az ado
mánynak, a sajátosan vett karizmának a folytonos időszerűségét azzal, 
hogy rámutat a Léleknek az Egyház irányításában és misszionáló tevé
kenységében betöltött szerepére, és szembeötlő megnyilvánulásaira 
(vö. Leon-Dufour: Biblikus teológiai szótár, Pünkösd címszó). 

3. Karizmák (görög szó, jelentése: kegyelmi adományok) 

Isten Lelkének az egyes hívőre gyakorolt hatásait az ember sohasem 
képes kikényszeríteni, sem az Egyház hivatalos szervei nem láthalják 
azokat előre, és nem szerezhetjük meg ezeket egyszerűen a szentségek 
vételével sem, - mégis mindig és mindenütt számítani lehet rájuk, mi
vel éppúgy hozzátartoznak az Eygház szükségszerű és maradandó lé
nyegéhez, mint a hivatal és a szentségek. A karizma arra irányul, hogy 
láthatóvá és hihetővé tegye az Egyházat mint ), Isten szent népét«, és 
ezzel kiegészíti az egyházi hivatalt annak voltaképpeni feladatában . 
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A karizma megjelenési módjai az apostoli korban elsősorban a kö
vetkezők voltak: bölcsesség, tudás, csodatévő hatalom, a szellemek 
megkülönböztetésének képessége, kormányzóképesség és a nyelvek 
adománya, vö. 1 Kor 12-14. A karizma üdvtörténeti-ekkleziológiai lé
nyegéből következőleg előre nem látható; ezért a karizmát mindig új
ból fel kell fedezni és újból el kell fogadni (vö K. Rahner: Teológiai 
kisszótár, Karizma címszó). 

Bérmálás: a már megkeresztelt ember külön adományként megkapja 
a Szentlelke t - erre utalnak az olyan bibliai kifejezések, mint a »megje
lölés«, »kézrátétel«, »felkenés«, »megpecsételés«. Ez az adomány kü
lönbözik a megtérésben és a keresztségben közölt kegyelemtől (Csel 
8,12-17; 19,1-7), és lehetővé teszi, hogy az egyén részesedjék abban a 
maradandó prófétai és karizmatikus adományban, amelyet az Egyház 
Pünkösdkor kapott. Amennyiben ugyanis Jézus Krisztus kegyelme a 
megtestesülés kegyelme és nemcsak Jézus halála megosztásának ke
gyelme, amely a keresztségben az egyes embert kiszakít ja a halál és a 
bűn törvényének hatalmából, annyiban a bérmálásnak ez a kegyelme a 
világ elfogadását a világban való megdicsőülés formájában kell, hogy 
láthatóvá tegye. Tehát helyesen értelmezve a bérmálás alkalmával ka
pott kegyelem az az Egyháznak juttatott kegyelem, amellyel Isten el
küldi az Egyházat a világba, és meghirdeti a világ beteljesülését. 

Hogy az egyes ember e kegyelem mely funkciói ban részesül elsősor
ban, az ő külön megbizatásaként, azt Isten az ő hívásán és a Lélek 
adományainak szétosztásán keresztül d önti el; ezek az adomanyok pe
dig nem egyebek, mint kitüntetett megnyilvánulási formái egy és 
ugyanazon Léleknek, amelyet a bérmálás alkalmával mindenki meg
kap . A Lélek közvetítése a bérmálás alkalmával a latin egyházban - a 
szentségi értelmező igék kiséretében - kézrátétellel és (balzsammal ke
vert olívaolajból készített) krizmával történik: az előbbi már az aposto
li korban szilárdan kialakult rítus volt, míg az utóbbi csak később (a '3. 
század körül) bukkant fel. (vö K. Rahner: Teológiai kisszótár, Bérmálás 
címszó) . 
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4. Táblázat 

Szentírási hely Azonosság Különbség 

D) Óravázlat 

Feladat 

1. Éneklés: Dax: Áradj szét, Lé
lek (Énekelj az Úrnak c. dalgyűjte
mény) 

2. a) A szentírási szöveg felolva
sása: A Szentlélek eljövetele, Csel 
2,1-13, ld. B. pont. 

b) A Hetek ünnepe ld. Beveze
tés 1. 

c) A keresztény pünkösd ld . 
Bevezetés 2. a, b. pontok. 

3. A Csel 2,1-13 szöveg összeha
sonlítása az Apostolok cselekedete
inek a következő részeivel: 1,5-8; 
2,17-18; 2,38-39; 4,31; 5,32; 8,14-
17; 10,44-47; 11,15-17; 19,1-7; 

Módszer 
Eszközök, idő
tartam 

szöveg és dallam 62.0. 1. kotta, 
10 perc 

az egyik résztvevő Szentírás, 
hangosan felovassa a jegyzetfüzet, 
szövege t ceruza, 
az óravezető előadá- 15 perc 
sa, egyéni jegyzetelés 
az óravezető e lőadá-

sa, egyéni jegyzetelés 

kiscsoportos munka. fénymásolt 
A kiscsoportok között szöveg, Szent
osszuk fel az adott írás, jegyzetfü
szentírási szakasszal zet, ceruza, 
(ez legyen külön egy tábla, kréta 
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Szempontok a szövegösszeha
sonlításhoz: 

a) A Szentlélek kiáradását kí
sérő jelenségek 

b) A Szentlélek kiárdaását kí
sérő jelek (megjelenési módok) 

c) A Szentlélek cselekedetei 
A táblázat kitöltése, tábláza

tot, ld. Bevezetés 4. 

4. A Szentlélek bennünk, kariz
mák: 1 Kor 12-14; ld Bevezetés 
2.c.,3. 

5. Elmélkedés : Én milyen kariz
mát kaptam Istentől? Használom-e 
mások javára? 

6. Befejező ima, ének 

BibUaiskola 

fénymásolt lapon) 30+20 perc 
összehasonlítandó 
szentírási részeket, 
így mindegyik kis-
csoport más-más 
szöveggel fog dol-
gozni. A végén a 
vezető a táblán 
összegezze a kis-
csoportok munká-
ját. 

csoportos beszél ge- 25 perc 
tés a vezető irányí-
tásával 

csendes, egyéni el- jegyzetfüzet, 
mélkedés, esetleg ceruza, 10 perc 
írásban 

spontán, kötetlen kotta, gyertya 
10 pere 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában "Élő 
Ige" címmel bibliaiskola működik hitoktatók és érdeklődő k részvé- ., 
telével. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén 
du. 5-l-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a ~ 
Jeromos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a tizenhato-
dik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, 
abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá
ra segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1996. december. 
Szeretettel: 

óravezetők ; 

Gelley Anna és Vágvölgyi Éva 
Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Székely János 

Az új katolikus bibliakiadás kapcsán: 
Miért a Neovu1gáta alapján készül? 

A Jeromos Társulat által hamarosan kiadásra kerülő új ma
gyar Bibliának a kis formátum és az olcsóság mellett lesznek 
tartalmi értékei is. Ezek közül a legfontosabb, hogy az ún. Neo
vulgáta szövegét követi. Ezért szeretnénk néhány szóban ismer
tetni a Vulgáta és a Neovulgáta bibliakiadások történetét és je
len tőségét. 

l) A latin bibliafordítás története 

A kereszténység történetében igen hamar készültek latin 
fordítások (Vetus Latina, Itala) a görög nyelvű Biblia (LXX) 

alapján. Ezek meglétét és széleskörű használatát Tertullianus 
és a mártírakták igazolják már a második században. Akkori
ban ezeket a fordításokat (mind a görög, mind a latin változato
kat) nevezték vulgata-nak, vagyis >>elterjedt«, »népszerű« Bibliá
nak. 

A latin bibliafordítások történetében meghatározó személyi
ség Szent Jeromos , a zseniális bibliatudós és fordító. Sok te
kintetben előfutára volt a modern bibliatudománynak, kutatta 
a bibliai helyek, nevek eredetét, a Biblián kívüli ókori forráso
kat. A legforradalmibb újítása mégis az volt, hogy a görög szö
veg helyett az eredeti héber ből fordította le az Ószövetség nagy 
részét. 

Római tartózkodása alatt (Kr.u. 382-385) készítette el az 
evangéliumok latin szövegének revízióját, s ezt a kiadást Dama
sus pápának ajánlotta. A pápa elfogadta ezt az ajánlást, ami a 
Szent Jeromos-féle revíziónak igen nagy tekintélyt kölcsönzött. 
Ez a tekintély később kiterjedt Szent Jeromos többi fordítására 
is. Betlehembe települése után először a zsoltárok latin szövegét 
javította (387-389) . Így jött létre az ún. Psalterium Gallica-
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num. A név onnan ered. hogy ez a revideált szöveg Galliában 
terjedt el először széles körben. Később Szent Jeromos készített 
egy önálló fordítást is teljesen a héber szöveg alapján (Psalteri
um iuxta Hebraeosl, ez azonban a liturgia hagyományhoz való 
ragaszkodása folytán sohasem vált elterjedtté. Ezekután elké
szítette Szent Jeromos az Ószövetség könyveinek fordítását a 
héber szöveg alapján (390-40?), kivéve a Bölcsesség. Sirák fia. 
l-2 Makkabeusok és Báruk könyveit. valamint Jeremiás levelét. 
Tóbiás és Judit könyvét saját bevallása szerint igen felületesen 
fordította (egy nap alatt). Az Újszövetségből az evangéliumokon 
kívül egyetlen más könyvet sem fordított le. 

A VII-lX . században az addigi többkötetes Bibliák (biblio
theca) helyett az egykötetes (pandectes) kezd elterjedni. Alcu
in és TheodulfBibliái más revíziókkal szemben Szent Jeromos 
fordításait r észesítették előnyben . Amelyik szentírási könyvnél 
nem volt Szent Jeromos-féle fordítás. ott valamelyik régebbi la
tin szövege t választották. Ezeknek a Bibliáknak továbbfejlesz
tett kiadása volt a Biblia Parisiensia . a Párizsi Egyetem taná
rainak nagyszerű kiadása Stephanus Langton fej ezet-beosztá
sával a XIII. század elejéről, mely általánosan elfogadottá vált az 
egész ny ugati egyházban. Ezekből a Bibliákból gyakran hiány
zott Báruk könyve. szerepelt viszont 3 -4 Ezdrás és Manassze 
imája. 

A Tridenti Zsinat által kiadott Biblia (1592. Syxto-Cle
mentina) a Párizsi Bibliát követi. de természetesen a Triden ti 
kánon szerint hozza a szent könyveket (3-4 Ezdrás és Manassze 
imája a függelékbe kerül) . Ezt az egyház által általánosan hasz
nált nagy tekin télyű Bibliá t hívják a XVI. század óta Vulgata
nak. 

A Il. Vatikáni Zsinat az egyház sok alapvető dokumentu 
mát megújította. így megjelent az új Egyházi Törvénykönyv. az 
új zsolozsmáskönyv. új liturgikus könyvek. Ennek a zsinati 
megújulásnak egyik igen fontos gyümölcse az új hivatalos bib
liakiadás. a Neovulgáta . A Sacrosanctum Concilium (a zsinat 
liturgiáról szóló konstitúciója) 91 . pontjának megfelelően VI . Pál 
pápa I 965 -ben külön bizottságot hozott létre ennek a Bibliának 
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a kiadására előbb Augustinus Bea bíboros, majd Edward 
Schick érsek vezetésével. 1969-ben készült el a zsoltárok fordí
tása, mely az új zsolozsmáskönyv alapját képezte. 1971-ben az 
Újszövetség, 1977-ben pedig az Ószövetség. Az időközben az 
egész világról érkezett visszajelzések, módosítási javaslatok 
alapján l 979-ben adták ki egy kötetben a Neovulgáta ún. edi
tio typica-ját. Ez a Katolikus Eyház jelenlegi hivatalos Bibliája, 
ezt kell használni a liturgiában. és erre kell alapulnia az egyes 
népnyelvű bibliafordításoknak is (Scripturarum Thesaurus 
kezdetű Apostoli Konstitúció, mellyel II. János Pál pápa a Neo
vulgátát promulgálta, 1979. ápr. 25.) . 

2) A Neovulgátafordítási elvei 

A fordítás kettős alapelvet tartott szem előtt. Egyrészt figye
lembe kívánta venni az eddigi latin fordításokat is. elsősorban 
Szent Jeromos fordításait, hogy így az egyházi hagyomány foly
tonossága megmaradjon, a tanítóhivatal bibliai idézetei, az egy
házatyák bibliamagyarázatai érthetőek legyenek. Amennyiben a 
Szent Jeromos-féle fordítás vagy a Vetus Latina híven tükrözte 
az eredeti szöveget, az változtatás nélkül megmaradt. Másrészt 
viszont az új bibliakiadás figyelembe kívánta venni a bibliatu
domány időközben végbement fejlődését, a héber nyelv és gon
dolatvilág, és az eredeti szövegek mélyebb ismeretét is. Az új 
bibliakiadás héber alapszövege az Ószövetség esetében a Biblia 
Hebraica Stuttgartensia (Stu Ugart 1967) volt. Az Újszövetség
nél a United Bible Society által kiadott The Greek New Testa
ment (ed. K . Aland. M. Black, C . M . Martini. B . Metzger. A 
Wickgren, 19661

), a jelenleg legtekin télyesebb szövegkiadás 
szolgált vezérfonalul. Ezek mellett az eredeti szöveg más fontos 
tanúit, a görög fordítást (LXX), a szír fordítást. a kumráni teker
cseket (különösen Izajás könyve esetében) is figyelembe vették. 
Ahol a Szent Jeromos-féle fordítás vagy a régebbi latin fordítá
sok eltértek az eredeti szövegtől. vagy azt kevésbbé szerencsé
sen adták vissza. ott az eredeti szöveg alapján korrigálták őket. 
Különösen igaz ez az Új szövetségre. főként azokra a részekre, 
amelyeket Szent Jeromos nem fordított le . s ahol ennek követ
keztében sok homályos vagy kissé helytelen megfogalmazás is 
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szerepelt az eddigi Vulgátá
ban . Az Újszövetség latin 
szövegével az új fordítók a 
lehető legközelebb kívántak 
kerülni az er edeti görög 
szöveghez, igen gyakran el
távolodva az eddigi fordítá
soktól. Szövegkritikai szem 
pon tból az Újszövetség ese
tében az E. Nestle és K . 
Aland -féle kiadást követték 
(Novum Testamentum 
Graece , 196325

), azokat az 
eseteke t kivéve, amikor a K. 
Aland által (zárójellel) bi 
zonytalannak jelzett szavak 
vagy mondatok a Vulgátá
ban szerepeltek. Ilyen ese
tekben ezt a hosszabb szö
vegváltozatot (zárÓj el nél 
kül) hozza a Neovulgáta is 
(pl. Mk I,I-nél). 

Különös figyelmet szen- . 

~. 

telt a bizottság a messiási jövendöléseknek, ahol az eddigi latin 
fordítások igen sok ker esztény értelmezést és kiegészítést betol 
dottak az er edeti szövegbe. Ezeket a betoldásokat kihúzták , 
h ogy így a kinyilatkoztatás fejlődése nyilvánvalóbb legyen. A Ne
ovulgáta megőrizte azokat a semitizmusokat, melyek nem érte
lemzavar óak , s amelyek a ker esztény latinságnak (és több mo
dern nyelvnek is) immár r észét k épezik (pl. »egek egei«, »énekek 
ének e«, »Isten, tökéletes az Ö útja«. a gazdag jelentéstartalmú 
»é S«, a megerősítő szóként használt »mert«, a múlt idö használa
ta általános érvényú állításokban. stb.). Töreked tek a szimmet
rikus szerkezetek (ún . chiazmus-ok) és a gondolatritmus (pa
rallelismus membrorum) visszaadására. A neveket ill etően tö
r eked tek az egyöntetűségre, előnyben r észesítve a leghasznála
tosabb és a gör ög fordítást alapul vevő formákat. A versek szá-
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mozása az Ószövetségben a hébert követi (ahol van héber szö
veg). 

Újítás az eddigi Vulgáta-kiadásokkal szemben, hogy Tóbiás 
és Judit könyve esetében a Szent Jeromos által >>egy nap alatt« 
elkészített s csak hozzávetőleges fordítástól teljesen elszakadva 
a Vetus Latina-t és az eredeti szövegeket alapul véve új fordítás 
készült. A Zsoltárok könyvénél továbbra is a Psalterium Gallica
num volt a kiindulási pont, de a bizottság igen sok helyen javí
totta az eddig használt szöveget. Sirák fia könyve kapcsán még 
nem tisztázott, hogy a két görög szövegváltozat, a különböző hé
ber töredékek (a Kairói Gen izából , Maszadából, Kumránból), a 
szír és a latin fordítás közül melyik áll a legközelebb az eredeti 
szöveghez. A latin szöveget alapul véve az eltéréseknél itt ese
tenként döntött a bizottság a különböző szövegváltozatok kö
zött. 

A Neovulgáta így egy (ökumenikus alapon összehívott) szak
bizottság évtizedes munkájának és a világegyházból érkező 

visszajelzéseknek eredményeként >>egyfajta alap, melyre az igen 
szeretett klérus biblikus tanulmányai is támaszkodhatnak, fő
kén t ott, ahol nincsenek megfelelő szakkönyvtárak és a megfe
lelő tanulmányok elvégzése több akadályba ütközik.« (Allocutio, 
1977. dec. 22. ; Osservatore Romano, 1977. dec. 23.). Igen sze
r encsés ötvözete a katolikus bibliafordítás legjobb hagyománya
inak és a modern bibliatudománynak. 

A Szen t Jeromos Bibliatársulat gondozásában kiadásra ke 
rülő új katolikus Biblia, a Káldi-Neovulgáta bibliafordítás u
gyanezekkel az irányelvekkel készül. Magyar alapszövegként az 
eddigi legjobban sikerült katolikus bibliafordítást, a Káldi-féle 
szöveget veszi alapul. Ezen a Vulgátát igen pontosan követő és 
szép, veretes magyarsággal megírt szövegen csak akkor változ
tat , ha az az er edeti szövegektől eltér. vagy azokat helytelenül 
értelmezi. mindig szem előtt tartva a Neovulgáta szövegét , illetve 
azokban az esetekben , amikor a magyar nyelv időközbeni fejlő
dése ezt megkívánja. Az új katolikus Biblia ezzel beáll a magyar 
bibliafordítások legjobb hagyományába, egyúttal azonban a mo
dern bibliakutatás eredményeit is figyelembe veszi. 
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Gyürki László 

A magyar bibliafordítás ok története 

3. Kolostori biblinfordíttísok 

Szent Benedek regulája szerint a szerzetesházak ebédidőben és 
magán olvasmányokban elsősorban a Szentírást olvasták. A magyar 
kolostorokban is nagy számmal éltek férfi és női szerzetesek, akik lati
nul nem értettek, s csak nemzeti nyelven hallgatták a szentírási szaka
szokat. Nem ismerjük a szemelvényes magyar bibliafordítás keletkezé
sének korát, de biztosan nagyon régi. A középkori magyar kódex
anyagnak több mint 99 százaléka elpusztult, a megmaradt kevesebb, 
mint egy százalékból és a töredékes forrásanyagból minden következ
tetés lehetetlen . Lássunk néhányat ezek közül. 

»Bertalan pap Bereg vármegye Halábor faluból nemzett: ez zsol
tárt irta ziletes után ezerötszáznyolc esztendőben . « A Döbrentei kó
dexben mutatkozik be így a fordító, aki összeírta a vasár- és ünnepna
pi szentmisék magyar nyelven felolvasott újszövetségi részeit. Halábor 
a Tisza jobb parlján, Szatmárcsekétől nem messze, északkeleti irány
ban található (ma Ukrajnához tartozik). A zsoltárok mellett szerepel a 
könyvben az Enekek éneke, Jób könyvének néhány része, Jézus szen
vedéstörténete és több részlet az evangéliumokból. Nagyszerű ma
gyarsággal, színes, gördülékeny stílusban fordította le ezeket a köny
veket. A szövegek nem azonosak a Bécsi, a Müncheni és az Apor kó
dexben található szövegekkel. ~z bizonyítja, hogy e~or már létezett 
vagy egy teljes magyar nyelvű Ujszövetség, vagy az Ujszövetségnek a 
szentmisében felolvasott részeinek fordítása . Ilyen gyűjteményt másolt 
Halábori Bertalan . 

Ránk maradt néhány szöveg az ún . beginák számára készült for
dításokból is. A beginák a középkorban olyan jámbor nők voltak, akik 
nem tettek szerzetesi fogadalmat, de kolostori közösségben éltek egy
egy templom vagy kórház körül; betegápolással, jótékonykodással 
foglalkoztak. Amint láljuk, ez félig szerzetesi, félig világi közösség 
volt. A magyarországi beginák számára több kódex készült, amelyek
ben bibliafordítás-részleteket találunk. 
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A Festetich kódex 208 leveles, hártyára írt könyv, amely 1493 kö
rül készült Kinizsiné Magyar Benigna asszony számára. Kinizsi Pál 
alapította a nagyvázsonyi pálos kolostort. Itt készült ez a kézirat, 
amely a középkorból ránkmaradt gazdagon díszített könyv. 

A Czech kódex 98 leveles, pergamen kézirat, amelyet valamelyik 
nagyvázsonyi pálos szerzetes másolt 15B-ban Kinizsi Pálné Magyar 
Benigna számára. (»Ez könyvet írta F.M. Vásonban « - olvassuk a 180. 
oldalon.) 

A Keszthelyi kódex 226 leveles papiros kézirat. Himnuszok, zsol
tárok és imádságok találhatók benne. Velikei Gergely készítette Lékán 
(Vas m .) 1522-ben. 

A Székelyudvarhelyi kódexben találjuk az első név szerint ismert 
bibliafordítónkat, aki megnevezi magát: Nyujtódi András székelyföldi 
ferences szerzetes a hugának, Nyujtódi Judit ferencesrendi apácának 
!ordította le Judit könyvét. »Ez a könyv szűzleány Judit asszonyé ... 
Ime, azért én szerető hugom, Nyujtódi Judit: az te neveden való szent 
asszonynak könyve, melyet én, az te szegény bátyád, Nyujtódi Fráter 
András megirtam az diáki bötüröl ez magyar nyelvre az tehozzád való 
atyafiságos szeretetnek miatta meggyőzettetvén . És hogy ne lennél az 
te celládban az te szentednek könyve nélkül, de vallanád ezt te lelked
nek vigasztalására. Ne nézzed kedég, szerető hugom, az irásnak az ő 
paraszt voltát, hanem az ő igaz értelmét, kiben hamisat nem lelsz.« 

Fráter András huga a székelyföldi Tövis városkában volt szerze
tesn ő. 

4. A Jordánszky Kódex névtelen fordítója 

Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 194 levélből álló kódexe 
az el ső országosan ismert, elterjed t részleges bibliafordításunk. 1984-
ben fakszimile kiadásban is megjelent Csapodi Csaba tanulmányával. 
Elterjedése óta, az I520-as évektől a legtöbb magyar nyelvű vallásos 
írás nagyobbrészt ebből a fordításból merít. Keletkezéséről semmit 
sem tudunk. Csak annyi bizonyos, hogy Magyarországon az Alsó
Dráva vidékén készült. A nyelvjárás alapján nem lehet meghatározni , 
mert a fordító vagy másoló saját, eredeti nyevjárási területétől távol is 
élhetett. A másolás valószínűleg Budán történt, talán-talán a margit
szigeti domonkos apácák számára . A készítés idejérő l két helyen is 01-
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vashatunk. Az Ószövetség végén: »Ez {itt] vagyon a bíráknak írásoknak 
való kenyvnek végezet i, minére {minőre] mi idvességünkre szükség Szent Do
rottya asszony napján, ezer ötszáz tizel/ kilenc esztendiíbcn 1519«. A másik 
bejegyzés Szent János evangéliumának végén olvasható: »Ett vége va
gyon Szent János c-vangélit/mának és mind az négy c-vangélistának c-vangélio
moknak, advcntnek elsií szerdáján, azon eszetendőben, mikoron Krisztus szü
letésének.fiJgván irának ezer öt száz tizen halad esztendőben . « 

Előbb találjuk a kötetben az 1519-es évet és később az 1516-os évet. 
A fordító előbb az Újszövetség lefordításához fogott, később az ószö
vetségi hét könyv fordításához. A fordító föltétlenül papi ember volt, 
mégpedig a Biblia szövegének helyenként igen nehezen érthető volta 
miatt teológiailag jól képzett és latinul jól tudó, de a magyar nyelv szó
készletével is fölényes biztonsággal élő szerzetes - írja Csapodi Csaba 
tanulmányában (9.0.). Nem teljes fordítás: az ószövetségi részből az el
ső hét könyvet, az Újszövetségből viszont Pál levelei kivételével (csak 
a Zsidókhoz írt levél szerepel) minden könyvet lefordított. Úgy látszik, 
nem érzett magában erőt a teljes fordításhoz, vagy talán azt gondolta, 
hogy azzal, amit lefordított, bőséges olvasmányt nyú jtott annak a kö
zösségnek, amelynek számára dolgozott . 

Saját vallomása szerint sokszor nehezen birkózott meg a nehézsé
gekkel, ezért egy-két fejezetet el is hagyott. A Kivonulás könyve 25. fe
jezetének végén ezt találjuk: "Ett két kapitolom heál1 vagyon, mi módon és 
mi szerint mondotta az Uristel1 szerezn i az l1agyobb tabernákulmnot, avagtj 
az Isten sátorát és minden szerszámával, hozzája tartozóval és benne valókka l, 
kinek értelme és magyarsága semmiképpen él1 elmémbe nem fér, de egyebtül 
scm érthetöm.« 

Csupán megjegyezzük, hogy a Jordánszky kódex bibliafordítását 
hosszú ideig Báthory László pálos szerzetes művének tekintették 1 

5. A "Némn bnrát« fordításn 

Meg kell emlékezni a legterjedelmesebb magyar legendagyűjte

ményről is, amely a vasár- és ünnepnapi szakaszokat is magába foglal-

, Vö. J erFüz 25 . . 28 .0. Nincs azonban semmi elfogad ható érv, am ely ezt a 
véleményt tám ogatná. A J or dánszky kódexben l évő fo rdításnak Igen n agy 
hatása vo lt a későbbi fo rdításokra ls . Az úJabb kutatások szerint h a tása 
Pesti Gflbor és Sylvester János Újszövetség-fordításába n ls k 1111 II t a tha tó. 
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ja, s így nemcsak a szépirodalomnak, hanem a bibliafordításnak is em
léke. Ez az Érdy vagy Nagyszombati Kódex, amelyet a városlődi kar
thauzi kolostor valamelyik néma barátja másolt. 

A latin nyelvű bevezetőben elmondja szándékát, hogya reformá
ció elleni küzdelem jegyében Írta művét: » .. • az egész küzdő anya
szentegyház üdvösséges épülésére népnyelven való alkotással új lelki 
táplálékot kívánok [nyújtani]. Erre több laikus testvér és különböző 
rendbeli apácák jogos igénye és kegyes biztatása ösztönzött. Köztük 
küzd az én édestestvérem maga is, Krisztusnak szentelve, szent fátyol 
alatt ... De leginkább mégis azért, mert forrong és szinte egész Európát 
megrontja a hitszegés és a veszedelmes lutheri eretnekség, amely leg
újabban, ó jaj, a kiválasztott magyar nép elpusztítására és elvesztésére 
tört. Azt a csekély erőt, amit ugyan a természet megadott, de az anyai 
könyörületesség példájára, Isten házáért és az egykor a Boldogasz
szonynak ajánlott országért. « (A néma barát megszólal, Magvető, Bp. 
1985. 9-11.0.) 

A néma barátról csak annyit tudunk, hogy ő volt a városlődi kar
thauzi kolostor gazdasági ügyeinek a vezetője . Érdekes vonás fordítá
sában, hogy latin nyelvű előszót is írt. Magyar előszava az el ső magyar 
nye lven írt előszó a középkor végéről. Középkori vonás benne a névte
lenség, a munka érdemének magától való elhárítása, újkori vonás pe
di g az előszó-írás és az anyanyelv iránti odaad ó figyelem . 

6. Bát/IOn} László elveszett bibliafordítása 

Gyöngyösi Gergely a magyar alapítású pálos szerzet rendfőnöke 
volt 1520-1522 között. Krónikájában, amelyet 1525-ben állított össze, 
ezeket írja: ), Nem mellőzhetjük azt sem, hogy a nevezett László testvér 
az egész Bibliát és sok szentnek az életét megírta magyarul. « 

Báthory László a Nyírbátorhoz közeli Nyírcsászári faluban szü le
tett, és mint falu si iskolamester múködött. Majd elhagyva a világot, be
lépett a pálosok rendjébe. A pálosok Európa-szerte híres kolostora és 
temploma Budaszentlőrincen állt a János-hegy és a Nagyhárshegy kö
zötti hágón . Korabeli olasz mester remekmúve volt mindkettő . Ide jár
tak nagygyűlé~n~ a világ különböző országaiban múködő kolostorok 
~zerzetesei , és ide jártak pihenni kétszáz éven á t a királyok is: Károly 
Róbert, Nagy Lajos, Zsigmond és Mátyás király . 
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Ebben a kolostorban élt a szentéletű és nagy műveltségű Báthory 
László. Mivel elmélyülten akart dolgozni, elhagyta a kolostort, és a 
Nagyhárshegy tetején lévő kis barlangba húzódott vissza . Itt remetés
kedett húsz esztendeig 1437-1457-ig, s ezalatt fordította le a teljes Bibli
át. A barlangban való bibliafordítás Báthory Lászlónak életébe került. 
A vezekléstől, böjtöléstől elgyengülve tért vissza a kolostorba, s 
»ugyanott elérte életének utolsó napját, melyen még misét mondott, 
azután eltemették.« 

Gyöngyösi Gergely szövegének alaposabb tanulmányozásából ki
tíínik, hogy Báthory László nem fordítást, hanem magyarázatot készí
tett a Bibliához. Mezey László így értelmezi a »conscripsit« szót. Ter
mészetes, hogy ha magyarázta a Bibliát, akkor kellett lenni magyar 
fordításnak. Ezt a magyaráratot Mátyás király annyira becsülte, hogy 
könyvtárába soroltatta. Gyöngyösi Gergely szerint tehát az egyetlen 
magyar alapítású szerzetnek, a pálosok rendjének egy tagja fordította 
le a Bibliát magyar nyelvre. A hűvösvölgyi erdőben az úttörővasút 
végállomása felé a meredek hegyoldalban található ez a barlang, 
amelyben a hagyomány szerint a szentéletű szerzetes a fordítást vé
gezte. A helyet márványtábla jelöli. 

Sajnos, Báthory László fordítása - vagy bibliamagyarázata - éppen 
úgy, mint Tamás és Bálint pap fordítása, nem maradt ránk. Csupán 
Gyöngyösi Gergely krónikájában találunk a magyarázatból néhány 
mondatot latin nyelven. Ez magyarul így hangzik: »Kedveseim, készít
sétek föl szíveteket a küzdelemre, és mindenben jövevénynek tekintsé
tek magatokat a földön . Nézzétek csak az idő változékonyságát és a vi
lág bizonytalanságát. Mert aki elad, olyan, mint aki menekül, és aki 
vesz, min tha attól félne, hogy tönkremegy. Aki kereskedik, mintha 
nem nyerne, aki épít, mintha nem szándékozna benne lakni, aki vet, 
mintha nem aratna, és így aki szőlőt metsz, mintha nem akarna szürec 
telni, akik házasodnak, mintha özvegyek volnának.« (Gyöngyösi Ger
gely, Arcok a magyar középkorból. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1983., 
138.0.). Sajnáljuk, hogy egy szentéletű tudós férfi áldozatos munkája 
elveszett számunkra, mint sok más értékünk is. 
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ülV ASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre KereszJes Pá/teológiai tanár válaszol. 

~ Kérdés: A Jel 13,9-10 láthatóan nem illeszkedik környezetébe. 
Mi a szerepe? - EmelleH az utolsó mondat értelme nem világos. 
Hasonló a helyzet a Jel 14,12-vel is. (Az utóbbit úgy érthetnénk, 
hogy a szentek állhatatosságának alapja a gonoszok búnhődése, 
amit az előző versek leírnak; ez az értelem nem látszik helyes
nek.) Hogy értendők ezek a részek? 

Válasz: A Jer 15,2 vége egybecseng a 9. verssel: " .. . és akit fogságra 
szántam, fogságba kerül" . Ez a prófétai szóhasználat vezeti be a verset. 
A lényeg: bátran vállalni az üldözés rizikóját, hüségesen és állhatato
san kitartani a hitben, sőt még a haláltól sem félni. Ez az orákulumsze
rű mondás simul hozzá a Jeremiás-szöveg megváltoztathatatlannak 
tűnő büntető ítéletéhez ... Ugyanez szerepel a Jer 43, ll-ben is: Azért 
jön, hogy megverje Egyiptomot ... Aki fogságra van rendelve, azt fog
sággal..." A hívő emberek mindebben lsten döntését ismerhetik fel. A 
szenvedésben való kitartás, amit a 10. vers követel, kizárja az akkori 
állammal szembeni aktív ellenállást, illetve küzdelmet. 

~ Kérdés: 1 Kor 14,22-25 mondanivalója nem teljesen világos: a 
23-25. vers éppen ellentétes a 22. versben leírt megállapítással. (A 
22. szerint a nyelveken szólásnak a hitetleneket kellene meg
győznie , míg a prófétálás a már hívőkhöz szól.) Hogy értendők 
ezek a versek? 

Válasz: A 21. és a 22. versek folytatása kissé nehezen érthető . Pál 
szavai Izajás szövegére támaszkodnak, de megfogalmazása sem a hé
ber, sem a hivatalos görög szövegnek nem felel meg a Szeptuaginta 
szerint. Ez nyilván ez egy másik görög fordítás. Ú gy tűnik, hogy itt 
Izajás eredetileg az asszír hódítók idegen nyelvére gondol. 

Mindez keresztény körökbe átvíve jelentheti a nem keresztények 
előtt elidegenítő hatássa l bíró pünkösdi tapasztalatot. Ezt próbálja Pál 
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magyarázni. Egyébként is a 14. fe
jezetben az apostol kritikusan szól 
a keresztény közösségről. A nyel
veken való beszéd a hitetleneket 
nem vezeti el a hitre . Ennek nem a 
hitetlenek az okai, hanem azok a 
korintusiak a hibásak, akik olyan 
mértéktelenül eltúlozzák azt, és 
nem akarnak engedni a negy
vennyolcból a nyelveken való be
széd kérdésében. 

Első látásra nehéz a 22. vers. 
Akkor válik világossá, ha felis
merjük, hogya 22a vers a 23. vers
re, a 22b pedig eleve a 24. versre utal. A nyelveken való beszéd azt 
eredményezheti, hogya hitetlenek kitartanak hitetlenségükben . Ezzel 
szemben a prófétai beszéd hitet ébreszthet, és meg is erősítheti azt. Ezt 
szemlélteti Szent Pál egy olyan konkrét esettel, ami gyakran előfordult 
a korai gyülekezetekben: belép egy idegen az istenti szteletre. Erre 
egyébként volt példa a zsinagógák közösségében is, mely nyitva állt a 
pogányok előtt. 

/Jf;}Z*;;;;.:'l;'*.-;»/;~;:;:-:;;;;;WZ/~W////////////#HY/úY//Az.~/A7//'//////#h~~//4 t , 
~ Budapest - Biblikus professzorok értekezlete A magyar ~ 
~ katolikus biblikus tanárok 1996. nov . 4-én megtartották ezévi ~ 
~ második szakmai értekezletüket a Szent Jeromos Bibliatársulat ~ 
~: ~ 
~ budapesti helyiségeiben. Az értekezlet témája az »új szövet- ~ 
~ ség" kérdésköre volt. A vitaindító előadásokat Cziglányi Z"olt, ~ 
i Kocsis Imre és Rózsa Huba tartották. A téma többirányú be- ~ 
~ mutatása és megvitatása mellett egyéb aktuális szakmai kérdé- ~ 
if k ' b ' l k ~ ~ se et IS meg esze te . ~ 
" ~ 
~ A biblikus tanárok következő értekezlete Húsvét hetében ~ 
~ ~ 
W lesz (1997. ápr. 3. csütörtök), témája: parabolák a Szentírásban . ~ 
~ ». %. % 

"/~~////;~////////////////h/7.IY/////#/////////////////////////////////////////////////////////////#/////////////////////////////////4P"/////////////n#/ 
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Hírek, információk 

HÍREK, INFORMÁCIÓK 
Lapunk 19.számában már emlí

tettük a mai Béf-Seán város köze
lében folyó ásatásokat. Ezek azóta 
jelentős eredményeket hoztak, s a 
feltárt romok nagy élményt jelente
nek a látogatóknak. Először a filisz
teusok Bét-Sán városának ősi falai 
váltak láthatóvá, s ezeken belül an
nak a két templomnak a maradvá
nyai, amelyeket Saul halálával kap
csolatban a Biblia is megemlít (1 
Sám 31 ,10 és 1 Krón 10,10). Ez 
után tárták fel a római és bizánci 
korban gazdag Szküthopolisz rom
jait, köztük a 7000 személy befoga
dására alkalmas színház, a piactér, 
~ bazaltkövezésű egyenes főutak , 
uzletsorok, egy bordélyház és a pi
ac közelében egy nyilvános WC 
maradványait (márvány " ülőkék
kel« és folyóvizes öblítéssel) . Talál
tak fürdőket mozaikpadlóval, dí
szes ivókutakat, s egy római temp
lomot, amely valószínűleg Dionysi
us tiszteletére épült. A viszonylag 
sok .emlék annak köszönhető , hogy 
Szkuthopolisz 749-ben egy földren
gés alkalmával dőlt romba, s azóta 
a területet nem használták. 

(Holyland, 1996. márc.-ápr.) 
A »Bibelreport« adatai szerint a 

világ kb. 6000 nyelve közül eddig 
349 nyelvre ford ították le a teljes 
Szef)tírást és 841 további nyelvre 
az .. Ujsz?vetséget. A Biblia Világ
szovetseg 1995-ben 17.7 millió tel
jes ~zentírást és 11 ,2 millió Ujszö
vetseget adott el ill. ajándékozott. 
(A teljes Bibliából Kínában 2 millió 
az USÁ-ban 1,9 millió, Braziliába~ 

1,8 millió, Koreában 1,2 millió jutott 
az emberek kezébe.) 

(Bibeireport 2/1996) 

Kalocsa - A millecentenárium al
k~l~áb?1 a kalocsai Főszékesegy
hazl Konyvtár bibliatörténeti kiállí
tást rendezett. Kódexek , ősnyom 
tatványok, régi magyar bibliafordí
tások voltak láthatók szeptem ber 3-
tól 7-ig Kalocsán a Művelődési 
Házban. Akiállításhoz kapcsolódó
an Bibliák Kalocsán címmel rövid 
ismertető jelent meg a Főszékes
egyházi Könyvtár gondozásában. E 
könyvecske gazdag biblia- és mű
velődéstörténeti utalásai, valamint 
képanyaga jól hasznosítható a hit
oktatásban. Ára 280, - Ft. Megren
d,elhető a Főszékesegyházi Könyv
tarban. (A Kalocsa-Kecskeméti fő
egyházmegye körleveléből) 

Lengyelországban a mai nyelv
használatnak megfelelően átdol
gozták a liturgiában és az oktatás
ban használt, először 1966-ban 
megjelent Szentírás-fordítást. Dol
goznak az ökumenikus fordításon' 
ebből eddig a Máté-evangélium ké ~ 
szült el. A Szent Pál Kiadó 50 bibli
kus szakértőt bízott meg egy olyan , 
teljesen új fordítás és bőséges ma
gyarázó jegyzet elkészítésével , a
mely a tizenéves fiatalok számára 
is könnyen érthető . Kasub nyelvre 
is fordítanak újabb Szentírás-része
ket; ezen a mintegy félmillió ember 
által beszélt szláv nyelven ma csak 
az Ujszövetség áll rendelkezésre. 

(Bibel und Liturgie, 3/1996) 
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Bibliatársulatok Középeurópában 
1989-ben: 
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Bibliatársulatok Középeurópában 
jelenleg: 

Hírek. információk 
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Kis Jeromos 

1(arácsonyi [egenáálé 

fl keresZfMpók - ~mi/(gr :Heróáes 
R:gtonái a 'l(isjézust fiaidira f(grestét 
a Szent Csafáá egy 6adang6a rejtő
zött efő[üt Miliefyt 6ementet apót 
fiá{ót font a 6adang 6ejáratára. 'l{em 
so!&-ra oáaérteta 6ar[anghoz az üf
áözót ~ egyit R:gtona oáament a 
6ejárathoz is Igy szórt: JJ1tt 6iztosan 
nincsenet mert a pót6efiá{ózta, 6e
fonta a 6ejáratot. " 
~t/(gr a 'l(isjézus az ujjávaf f(gresz

tet rajzoft a pó~a, azért Van a /(g
resztespót 'Ezért nem sza6aá agyon
ütni a /(gresztespó/(gt. 
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fl szomorúfúz{a - Másnap a 'Bof
áogságos Szűz Mária Szent 'fiáva[ 
oáaért a fűzfához. Már nem messze 
voftat:Heróáes R:gtonái, ezért a 'Bof
áogságos Szűz Mária azt monáta a 
fánat JJ'Ié fűzfa! :Hajoij [e az ágaiá
áa!, hogy engem és Szent 'fiamat 1neg 
ne tafáijanat:Heróáes t . 
atonái!11 
!At/(gr a fűzfa [efiajoft, és efrejtette 

ágaivaf Szűz Máriát és a 'l(isjézus t. 
~óta van szomorúfűzfa, azefőtt az 
ágai nem voftat megfiajo[va. !At/(gr 
szomoroáott e!, mert attó[ féft, hogy 
rnegtafáijáta 'l(isjézust és összeáara-
60iját !A.z ága is at/(gr fett ofyan sű
rű . :Heróáes R:gtonái ef is rnentetmef
fette, nem [áttátmeg a 'l(isjézust. 

A Parasz/bIblia nyomán 
(Gondo/a/, r985) 



Társulatunk 

Minden kedvet>, Tagtársunknak, Jótevőnknek és Dlvasónknak 
{jol dog Karácsonyt kívánunk! 

A Bibliaközpont munkatársai és a Szerkesztőség nevében: 

!J~ 9JéLa t~ dniift 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

# A budapesti Jeromos-esték keretében nov.13-án Székely 
János plébánoshelyettes arról beszélt. hogy Jézusnak a »nyolc 
boldogságról« mondott beszéde (Mt 5) voltaképpen Isten or szága 
ör ömhírének meghirdetése. Dec. l l -én Gaál Endre professzor 
»A diákonus Szent Pál leveleiben« c.érdekes előadását hallgat
hattuk meg. 
i A következő előadások a Bibliaközpontban (mindig este 6-
/ kor): jan . 8-án Erdő Péter professzor. dékán: A Szentírás min t 
::: az egyházjog forrása; febr. 12-én Ladocsi Gáspár püspök: 
::: Apokrifek az ókeresztény egyházak kánonjaiban ; márc. 12-én 
:: Kránitz Mihály professzor: Evangélium és Isten országa. 

# A Kaposvári Egyházmegye és a Szent Jeromos Bibliatár 
su lat júliusban Biblia-tábort rendezett Gyékényesen. Egy tó 
parti campingben 23 résztvevő számára volt hely. de napközben 
a környékről bejárókkal együ II 30-35 volt a létszám. A megbe
szél t téma: »A győzelem és bukás törvényszerűségei az emberi 
életben bibliai személyeken keresztűk Előadók: Kocsi György, 
Tarjányi Béla, MarÍCs József, Szalai Jeremiás, Balás Béla 
megyéspüspök, Smidéliusz Zoltán, Péteri Pál. A résztvevők 
egyéni feladata volt két személy életének feldolgozása: az Ószö
vetségből Józsefé. az Újszövetségből JÚdásé. Ebéd után kirán
dulás és fürdés szolgálta a felfrissülést. A szervezés és táborve
zetés Bicsár László koordinátor atya. továbbá Lukácsi Géza 
és Maczkó Gyula atyák. valamint Billege Edit és Györkös Er
zsébet hitoktatók érdem e. 
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Társulatunk 

•••• # A Váci Egyházmegyében immár hagyományossá vált 
••• Jeromos Napot 1997.febr. 8-án tartják Vácott a Galamb ut
•• : cai Oktatási Központban . Program : 9.45 -kor Keszthelyi Fe
i:: renc megyéspüspök m egnyitó előadása ; ezt köve tően Tarjá
::: nyi Béla előadásai (a szentírás kutatás tudományos módszerei 
•• : - a közöss égi bibliaolvasás Jormái) ; 11.30-kor Vágvölgyi Éva 
i::: (elmélked és) ; 13- tól az egyházmegyei bibliaközösségek be
.: •• mutatkozása (moderátorok: Székely István, Vágvölgyi Éva) ; 
... 15-kor püspöki szentmise. Mindenkit szeretettel várunk! 

# Hogy olcsón Bibliá t adhassunk fiataljaink k ezébe, a Szent 
Jeromos Bibliatársula t Pécsi Egyházmegyei Központja jóté
konysági hangversenyt r endezett a Pécsi Szék esegyházban 
1996. nov. 15-én este 6 órakor. A rendezvény védnöke Maver 
Mihály megyéspüspök úr volt. Közreműködtek : Maros Eva 
(hárfa) . Geiger György (trombita). a Bárdos Lajos Kórus, a 
Kolping Gyermekkar , a Művészeti Szakközépiskola Leány
kara , a Művészeti Szakközépiskola Gitárzenekara, vala
mint a Belvárosi Templom Jubilate Kórusa . A műsort vezet 
te: Dobos László . Ezúton is szer etnénk köszönetet mondani a 
közreműködő művészeknek és karoknak , a műsorvezetőnek , 

Cziglányi Zsolt biblikus professzor k oordiná torunknak és J á
romin é Zárai Györgyi munkatársunknak, mindenekelőtt pedig 
a r endezvény védnökének , Mayer Mihály m egyéspüsppk úrnak. 

# Tár sula tunk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zár 
da templom hittanterm ében) : felnőtteknek minden hó 3. hétfő

j én 18 ór ak or. ifjúsági bibliaór a minden hétfőn 17 órak or . 
# Tár sula tunk Győregyházmegyei csoportja i Wolf Pál Péter 

a tya vezetésével a szeptem ber i összej öveteleken a Szentatya be
szédét hallga tták magnófe lvé telrő l (Boldog az a nép . am ely nek 
az Úr az Is tene). s ennek alapjá n tekintették á t az Ószövetséget. 
Októberben a szentolvasó titkairól elmélék ed tek bibliás szem 
m el. Novemberben a közelgő 3 szent év megünnepléséről és ab 
ban a Szentírás szerepéről volt szó. A Szentírás vasárnapját 
idén Kapuvárott ünnepelték a Pál i Szen t Vince Katolikus Isko
lába n , gazdag progr ammal (bibliai ve télkedő, szavalatok , ének , 
zene. Tár sula tunk életének bemutatása vid eón , ünnepi szent
mise, a gycrm ekraj z- kiállí tás m egny itása). 
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Társulatunk 

A Szent Jeromos Bibliatársulat győri egyházmegyei csoportja, vala
mint a mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Gimnázium 
rajzpályázatot hirdet. Témája: Találkozások a Bibliában. A cél, 
hogy a gyerekek a Szentírás egyes részeit jobban megismerjék, és az 
egyházművészet iránti érdeklődésüket növeljék. A tárgy szabadon vá
lasztható, de néhány ötletet adunk segítségül : Ter 33,1-11 ; Ter 44,15-
34; 1 Sám 24,1-23; Mt 14,22-33; Lk 17,11 -19; Jn 3,1-3. A pályamű 
bármilyen technikával készíthető , de mérete ne legyen A2-nél na
gyobb; kérjük paszpartúra feldolgozni. Beadási határidő : 1997. márc. 
18. A beküldött alkotásokat májusban kiállításon mutatjuk be. Kategó
riák : I. 6-10 éves korúak; 11 . 10-14 éves korúak ; III. 14-18 éves korúak. 
Mindhárom kategóriában az első 3 helyezett díjat, az első 10 helye
zett emléklapot kap. A legjobbak meghívást kapnak a nyári hanságli
geti festőtáborba is. A pályamunka hátoldalán kérjük feltűntetni a mű 
címét (vagy a bibliai utalást) , a készítő nevét, korcsoport ját, is~olája 
nevét és címét. Az alkotásokat a mosonmagyaróvári Piarista AltaIá
nos Iskola és Gimnázium címére kérjük elküldeni: 9200 Mosonma
gyaróvár, Fő u.4. (A beküldött pályamunkákat nem áll módunkban 
visszaküldeni!) 

K ü l f ö l d - Öröm m el szám olha tunk be arról , hogy - fár a
d ozásaink nyom án - a kül fóldön élő magyar k a tolikusok k öré 
ben is egyre több helyen és for mában bontak ozn i k ezd a bibli 
kus apostolkodás. Előző alkalommal már beszám oltunk arról , 
hogy Kárpátaljáról nyolc hitoktató vett r ész t sá tor aljaújhely i 
bibliaapostolképző szeminár iu munk on Majnek Antal ofm püs
pök atya vezetésével. Velük továbbr a is igyekszünk tartani a 
k apcsola tot. és am iben lehet , a segítségükre lenni. Erdélyben 
Nagy József gyula fehérvári bibliku s professzor és munkatár 
sai er edm ényesen fáradoznak a bibliaapostolkodás ter én . Az er 
dély i Ka tolikus M agyar Bibliatár sulat tagjai j ún . 23 -26. k özött 
négynapos találkozó k er etében mélyí tették el Szen tír ás iránti 
szer etetüket. Különböző helységekben szám os új bibliakör ala
kult és múköd ik (M arosvásár hely, Nagyvárad, Szalonta, Kölesd, 
Szék ely udvarhely stb.) . Nagy József atya r endszer esen tar t to 
vábbképzéseket szemi naristák nak, kisszem inar istáknak. hitok
tatóknak. - A Vajdaságban - tavalyi domaszék i bib liaapostol 
képző szem ináriu m u n k folytatásak én t - r endszer es összej övete-
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Társulatunk 

leket tartanak a formálódó Bibliatársulat leendő tagjai és mun
katársai. Szent Jeromos ünnepe kapcsán Csókán biblikus na
pot tartottak élménybeszámolókkal, Szt. Jeromos életének is
mertetésével, biblikus előadásokkal. Reméljük, hogy a vajdasági 
résztvevők számára r endezett újabb bibliaapostolképző szemi
náriumunk (Leányfalu, dec. 13-15) további segítséget fog jelen
ten i ígéretes kezdeményezéseikhez. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év 
páros péntekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart. 
hogy lsten áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja min 
den egyes társulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes 
problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be 
ebbe a közös imába. A szentségimádások időpont ja és az el
mélkedések témája 1997. jan u ártól áprilisig: jan. 10: Mt 3, 1-
12; jan . 24: Mt 3 , 13- 17; febr. 7: Mt 4,1-11; febr. 21: Mt 4,23 -
25; m árc. 7 : Mt 5,3-12 ; márc. 21: Mt 5,13-16; ápr. 4 : Mt 28 , 1-
10 (Feltámadás!); ápr. 18: Mt 5 , 17-20. - A közös ima er ejét 
Társulatunk életében k ézzelfoghatóan tapasztaljuk. Az alakulás 
óta eltelt id ő alatt óvatos r em ényeinket m essze túlhaladva sok 
segítséget kaptunk, és sok mindent tehettünk a Szentírás-köz 
pontú k er esztény élet terjedése, fejlődése érdek ében . 

Az a támogató együttmükődés , amely meg nyilvánul Társu
latunk Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levele k, javaslatok, 
kritikák, kétkezi segítség , ima. tagdij , adomány és még sok más 
formában, igen nagy örömmel tölt el. és ezúton is szeretném 
mindezt a magam és mindannyiunk nevében ismételten szívből 
megköszönni! 

# Könyvszolgálatunkból: Mózes Gy.: Bibliaórák 2 - Őstör
ténet (Párkány). 460 Ft ; Rózsa H .: Az Ószövetség keletkezése 
l-II. (SzIT.) 770 ill. l 100 Ft: H. Schlier: Jézus Krisztus feltá
madása (Jel) . 248 Ft; John testvér, Taizé: Zarándok lsten. 
(Agapé, ford . Thorday Attila). 480 Ft; Hegyek a Bibliában [Ok 
tatói segédanyag makett formájában a Szen tírás 6 hegyéről] 

(Parakletos. 1994 .) 308.- Ft : Makettcsomag ,.A« és ,.B« [20 ill. 
13 biblia i témájú k ézimunka gyerekeknek egyéni és k özösségi 
barkácso1áshozl (Parakle tos . 1995-96) , 3 14,- ill. 240.- Ft. 
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ZSEBBIBLIA 
KEDVEZMÉNYES ÁRON! 

Ajánlatunk 

Ji Szent Jerorrws 'Bi6úatársu[at Szöveggonáozó 'Bizottsága 

áÜa[ I(f.szített 'l(áfái-'}.[eovufgáta reviáeáü 6i6riaforáítás Kjaáásána/( 

efől(f.szüfetei jór lialadna/( (jefenfeg a magyarázato/(/(észü[nef:J. 

'E[orefátrwtó[ag :Húsvét táján jefeni/(meg a teges /(g.toú/(us 'Bi6ria 

egy Rfitet6en, a jefenfeginé[jóva[ /(ise66 méret6en. 

Szeretnén/( űnyegesen Rgávező66 áron terjeszteni, áe efifiez 

so/(g./( tárrwgatására fenne szü/(jégünR! 

KÖNYVAJÁNLATUNK: 

o Ó- és Újszövetségi szentírás (Sz.I.T.) Ára: 1.800,- Ft 

o Békés-D.: Újszövetségi szentírás (Bencés, 1996),392,- Ft 

o Tarjányi Béla : ÚJSZÖVETSÉGI ALAPISMERETEK l-2. kö
te t (Szt. Jeromos Bibliatársulat, 1996.) Ára kötete nként: 
290,- Ft 

o A. Hceht, Közös utunk a Bibliához - A közösségi bibliaol
vasás formáL módszer ei (Szt. J. Bt.) Ára: 200. - Ft. 

o W . RadI. Galata levél, STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 9, 
(Szt. J. Bt.) Ára: 230.- Ft 

o B . Mayer , Filippi és Filemon-levél. STTUTTGARTI KIS
KOMMENTÁR 11 , (Szt. J. Bt.) Ára: 240.- Ft 

o Otto Knoeh , 1. és 2 . Tesszaloniki levél. STUTTGARTI 
KISKOMMENTÁR 12. (Szt. J. Bt.) Ára: 220,- Ft 

n Pollák-Kaim. Héber-magyar szótár (reprint). Ára: 1400.- Ft 

o Vágvölgyi Éva, Az aranyvirág - m esék kiesilmcl< és nagyok
nak (Szt. J. Bt. 1992). Ára: 180.- Ft 
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Ajánlás 

Ajánlás 

ÖrölIlIIIcI értcs /iltcnl arról, hogya Katolikus Egyház Katekiz
musa magyar/li ;s mcgjclcnt, és folyik a Biblia !Íj fordításának és 
kiadásának c/éíkészítésc. »Isten Szava eleven, átható és élesebb 
nIinden kétélfí kardnál« (Zs id 4,1). Ez a Szó ragyog nIinden kor 
embere számára, mint világosság az élet sötétségében . Tegyetek 
meg núnden críífeszítést, hogya Szentírás eljusson mindenki ke
zébc, még Iw cz ncm kevés crőfeszítés t és áldozatot követel is. 

II.János Pál pápa 
(Beszéd a magyar püspökök előtt, 1996.szept.7-én) 
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Csendes percek 

Csendes percek 
Gondolatok a Szentírásról 

TilO7rlIlS Mcrtollllllplójából, II " Jóllás j c/é«- MI 

Nap-nap után r eggelenként Szent János evangéliumának 
hatodik fej ezetét próbálom tanulmányozni, de nem tudok m eg
birkózni vele. Nem tudom elemezni. Egyszerűen csak ülök és 
próbálok lélegzethez ju tni. 

Semmi j ó nem származik abból, hogy nagy szavakkal beszé
lek Krisztusról. Mivel úgy látszik, képtelen vagyok egy gyermek 
nyelvén szólni r óla, odáig jutottam, hogy egyál talán alig tudok 
beszélni róla . Minden szavam szégyenkezéssel tö l t el. 

Nem mondhatod az evangélium egy fejezetére, hogy az 
»szenzációs«. Nem illik a Szentírást csodásnak nevezni, ahogy il
letlen volna azt mondani: >>édesanyám csodás nő« . Ugyanígy 
n em dicsérhetjük Krisztust úgy, ahogy egy pusztán emberi 
lényt dicsérünk. Arcra kell borulnunk, sirgalomért kiáltanunk: 
az egyetlen mód. ahogyan beszélhetünk Istenről , az, hogy »meg
valljuk« Őt: dicséretünkkel - »confessio laudis« - vagy pedig szé
gyenkezésünkkel valljuk m eg Őt. Ha Krisztus csupán érdek es 
vagy csodála tos számodra - mi lesz akkor szer encsétlen lelked
ből? 

Ezért vagyok egyre hálásabb a zsolozsmának és a zsoltárok
nak. E zek istendicsérete éppoly tökéletes, mint amilyen általá
nos. Isten azért adja őket nekem . hogy jobban saját nyelvemmé 
váljanak. mint bármi m ás nyelv. amit el tudok gondolni ma
gamnak . 

»Domine. D eus n oster. quam admirabile est nomen tuum in 
univers a terra!« [Urunk. Istenünk. milyen csodálatos a Te neved 
széles e világon ' ] 

Ha az egész Egyház velem együ tt szólal m eg, akkor talán 
m egbék élel\ abban az ér zésben . hogy Isten végü l is valamikép
pen dicsére tc t k ap ajkamr ól. (1949. augusztus 3 1.) 
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Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 
(Foly tat juk a szöveg közlését Székely István fordításában) 

D / A szentírásmagyarázat viszonya 
a többi teológiai tudományágakhoz 

Mivel az egzegézis maga is a teológia egyik szakterülete - »fi
des quaer ens intellectum) - , szoros és összetett kapcsolatban 
áll a teológia más ágaival . A gyakorlatban egyrészt a r endszeres 
teológia befolyásolja az előzetes megértést, amellyel az egzegé
ták közelednek a bibliai szövegekhez , másrészt viszont az egze
gézis olyan előzetes adottságokkal szolgál a többi teológiai szak
terüle tek r észér e, amelyek azok számára m eghatározó j ellegűek. 

Így kölcsönös kapcsolatok alakulnak ki az egzegézis és más teo
lógiai ágazatok között, amelyek a sajátságokat k ölcsönösen tisz 
tele tben tartó párbeszédre vezetnek. 

1./ Teológia és a bibliai szövegek előzetes megértése 
Az egzegéták szükségszerű en rendelkeznek a tudo

m án yosan vizsgálandó bibliai szövegek előzetes megértésével. A 
k a tolikus egzegézis esetében olyan előze tes megértésről is szó 
van, amely hitbeli meggyőződésen alapszik : a Biblia Isten által 
sugalmazo tt szöveg, amely az Egyházra van bízva , hogy hitet 
ébresszen, és irányítsa a k er esztény életet. Ezek a hitbeli m eg
győződések n em er edeti állapotba n ju tnak az egzegétákhoz, ha
n em abban a formá ba n. amelye t m ár az egyházi k özösségben 
nyertek a teológiai átgondolás r évén . Ezért az egzegéták ku tató 
munkája során megha tározó a Szentírás sugalmazására és az 
Egyház életében betöltött szer epér e vonatkozó dogmatika i alap
állás . 

Másrészt v iszont a sugalmazo tt szövege kkel való foglalkozás 
olyan er edményeket nyújt az egzegétáknak, amelyeke t a dog
m a tika művelő in ek k ell tekintetbe venniük, hogy szakszerűen 
fej tsék ki a Szen tírás sugalmazása és az egyházi bibliam agyará -
za t teológiáj á t. Az egzegézis külön ösen elevenen és pontosan tu -

1 »Megértést keresö hi t. « A teológiának ez a meghatározása Canterbu ry Szent Anzelmtöl 
való. A ford. 
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datosítja a bibliai sugalmazás történeti jellegét. Megmutatja , 
hogy a sugalmazás történeti folyamat, n em csak azért, m ert Iz
r ael és az ősegyház történelmén belül m ent végbe, hanem azért 
is , mert olyan em berek közr em űködését vette igénybe, akiket 
saját k oruk alakított , s akik a Lélek vezetésével aktív szer epet 
játszo ttak Isten n épén ek életében . 

Ezenkívül az egzegétikai tudomány fejlődése megerősíte tte 

és p ontosíLo tta az t a teológiai tételt, h ogy a sugalmazott Szent
írás és az EIS-vház h agyom ánya szoros kapcsolatban áll egymás
sal ; és éppen ez a fejlődés irányitotta egyre inkább az egzegéták 
figyeim ét a szövegek k ele tkezési körülményeire (ú n . 'éle thelyzet', 
»Sitz im Leben«). 

2. / Egzegézis és dogmatika 
Ha a Szentírás n em is az egyetlen locus theologieus l, m égis 

fő alapját k épezi a teo lógiai Im tató munkának . A Szen tírás tu
dományos és alapos értelmezésében a teológusok az egzegéták 
munkáj ár a vannak utalva. Az egzegétákn ak a maguk részérő l a 
szerint k ell irányítaniuk a kutatást, hogy »a Szentírás tanul
m ányozása« valóban »mintegy a teológia lelke« legyen (Dei Ver
bum, 24). Ezért figyelm il ket elsősorban a bibliai Írások vallási 
tartalmára kell fordítaniuk . 

Az egzegétá k segíthetik a dogmatikusokat két szélsőség el 
k erülésében . Ezek egyike az olyan dualizmus, amely tefj esen el
válasz tja a tanított igazságot annak nyelvi kifejezésé től , mintha 
az utóbbin ak semmilyen j el entőssége n em volna. A m ásik a 
fundamentalizm us, am ely összevegyíti az emberit és istenit. sőt 
m ég a történet i feltételekhez k ötött emberi kifej ezések et is kinyi
latkoztatott igazságn ak tekinti. 

E k ét szélsőség elkerülésér e m eg k ell tanulnunk különbsé
get tenni az összefüggő dolgok szétválasztása nélkül , s így elfo
gadni egy állandó feszültséget. Isten szava emberi szerzők m ű 

vében fejeződö tt ki. A gond ola to l< és a szavak egyszerre valók Is
tentő l és embertől, úgy, hogy a Bibliába n minden egyidejűleg 
er ed I s tentő l és a sugalmazott szerzőtől. Ebbő l azonban nem 
szabad az t a k övetk eztetés t levonnunk , h ogy Isten abszolú t ér -

1 Teológiai forras A ford . 
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tékűvé tette üzen etén ek történeti m egjelen ési módját. Üzen ete 
értelmezhe tő és aktualizálha tó. azaz legalább r észben elválaszt
ható sajá t történ elmi kö tö ttségé től annak érd ekében, h ogy teljes 
értelemben vona tkoztassuk a j elenlegi történ elmi k örülmények
r e. Ehhez a lépéshez az egzegézis nyűj t j a a z ala~ot . amikor to 
vábbsegíti a dogma tikust a többi loci theologici figyelembevé
tele sor á n . amelyek hozzájárulnak a dogmafejlődéshez. 

3./ Egzegézis és erkölcsteológia 
Hasonló megállapításokat tehetünk az egzegézi s és az er 

kölcs teológia viszonyáról. A Biblia üdvtörténeti elbeszélései hez 
a helyes emberi m aga tartásr a vona tkozó szám os u tasítás k a p 
csolódik: par an csok , tila lmak . j ogi elő írások , in telmek és prófé
ta i feddő beszédei, . valamin t a bölcsek tan í tásai. Az egzegézis 
egyik feladata, h ogy pon tosan m egha tá r ozza cn nek a sokré tű 

anyagnak érvényességi k ör ét és j elentőségé t. s ezzel el őkészítse 

az erkölcs teológu sok munkáj á t. 
E z a fel ada t azonban n em könnyű , mert a biblia i szövegek 

gyakran alig törődnek azzal. h ogy különválasszák az ál talános 
érvényű erkölcsi paran csok at a rituál is tisztasági elő írásoktó l és 
a saj á tos j ogi rendelkezések tő l. Mindezek egym ásb a folynak. 
Másrészt a Bibliában az erkölcsi gondolkodás je lentős fejlődésé t 

tapasz ta ljuk. am ely az Új szövetségben éri el tök éle tességé t. 
Nem elég teh á t. h a ú gy ta láljuk. hogy az Ószövetség megerős ít 
egy erkölcsi állásponto t (pl. a r abszolga tar tás vagy a vá lás gya
k orla tát. háborúban az ellen ség m egsemmisítését) ; ebbő l n em 
k öve tkezik az álláspon t m ar adandó törvényesítésc. Elkerülhe
telJen egy olyan érték elés, a m ely figyelem be vesz i az erkölcs i tu 
da t előre nem lá tha tó haladásá t. Az Ószövetség k önyvei tartal 
m azn ak »k evésbé tök éle tes és id őhöz k ötött« m ozzan a tok a t (Dei 
Verbum, 15). am elyek et az is teni pedagógia n em tud o tt egy csa 
pásra kikü szöbölni. Erkölcs teológia i tekintetben m agá t az Új 
szövetsége t sem könnyű értelmezni. mert gyakran k épek et. 
vagy túlzó, ső t kihívó m egfogalmazások a t haszn ál, és a k er esz
tényeknek a zs idó törvényekhez való viszonya h eves vi tákra 
ad o tt ok o t. 

1 Teológ iai forrasok A ford 
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Az erkölcsteológusoknak tehát minden okuk megvan arra, 
hogy az egzegétáknak sok fontos kérdést tegyenek fel, amelyek 
csak ösztönözhetik azok kutató munkáját. Egyes esetekben az 
lesz a válaszuk , hogy az illető mai problémát egyetlen bibliai 
szövegrész sem tárgyalja kifejezetten. D e ennek ellenér e a Biblia 
szava , ha azt teljes dinamikájában tekintjük, sokatmondó 
iránymutatással segíthet. A legfőbb pontokban továbbra is a 
Tízparancsolat etikája a döntő. Az Ószövetség már tartalmazza 
az »Isten k épmására« ter emtett emberi szem ély (Ter 1,27) m él
tóságának megfelelő magatartási alapelvek et és érték ek et. 
Ezekre az alapelvekre és értékekre m ég több fény vetődik az Új
szövetségből annak köszönhetően, hogy Krisztusban m egnyilat
kozolt Isten szeretete. 

4./ Eltérő nézőpontok 
és az együttműködés szükségessége 

A Nemzetközi Teológiai Bizottság a dogmák értelmezéséről 

1988-ban kiadott dokumentumában emlékeztet arra, hogy a 
legújabb korban összeütközésbe került az egzegézis és a dog
matika; ezután a Bizottság hangsúlyozza a modern egzegézis 
pozitív hozzájárulását a r endszer es teológiához (L'interprétati
on des dogmes. 1988, C .l , l). Kiegészítésül célszerű hozzáfűzni. 
hogy az említett ellentétet a liberális egzegézis okozta. A katoli
kus egzegézis és a dogmatika között semmilyen alapvető. össze
tűzés nem volt. csupán komoly feszültségek pillanatairól beszél 
hetünk. Az viszon t igaz , hogy a feszültségek összeü tközésekhez 
vezethetnek . ha mind az egyik. mind a m ásik fél erő lteti és ab
szol ú t ellen tétté alakítja a nézőpon tok jogos külön bségeit. 

A nézőpontok ugyanis eltérn ek , és el is k ell térniük. Az eg
zegé ta elsődJeges feladata pontosan m eghatár ozn i a bibliai szö
vegek értelmét saját összefüggésükben , vagyis e lőször irodalmi 
és sajátos történ eti összefüggéseikben . majd ped ig az Írások ká
n onjána k k apcsolatrendszer ében . Midőn az egzegéta ezt a fel
ad atát teljesíti , a szövegek teológiai értelmét világítja m eg, h a 
van ilyen vonatkozású j elentésük. Így l ehe tővé válik a folyton os
ság az egzegézis és a későbbi teológiai m egál lapítások k özött. A 
nézőpontok azonban nem azonosak, mivel az egzegéta felada ta 
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alapvetően történelmi és leíró , s a Biblia értelmezésére szorítko
zik. 

A dogmatika művelőjére inkább vizsgálódó és rendszerező 
munka vár. Célja érdekében a Bibliának főként egyes meghatá
rozott szövegei és szempontjai érdeklik; emellett figyelembe vesz 
sok más, nem-bibliai forrást is: az egyházatyák forrásértékű 
műveit, a zsinati határozatokat és a tanítóhivatal más doku
mentumait, a liturgiát, valamint filozófiai rendszereket és a je
lenkor kulturális, szociális és politikai körülményeit . Feladata 
n em a Biblia magyarázata, hanem a keresztény hit átfogóan át
gondolt megértése annak összes vonatkozásaival, különös te
kintettel az emberi léte t érintő döntő szempontokra. 

Vizsgálódó és rendszerező irányultsága folytán a teológia 
gyakran áldozatául esik annak a kísértésnek , hogy aBibliát 
dicta probantia '-gyűjteménynek tekintse, amelynek a tanítás 
tételeit k ell igazolnia. Ma a dogmatika tudósai jobban tudatá
ban vannak a régi szövegek irodalmi és történelmi összefüggé
sén ek. és annak. hogy ez milyen fontos a h elyes értelmezés 
szempontjából; ezért gyakran figyelembe veszik az egzegéták 
munkáit. 

A Biblia , mint lsten írolt szava, olyan tartalmi gazdagsággal 
bír, amit leh etetlen egészen kimeríteni , és amit n em leh et telje
sen b elefoglaIni egyetlen teológiai r endszerbe sem. A Biblia 
egyik legfőbb szer epe, h ogy provokálja a teológiai r endszerek et. 
és emlék eztessen az isteni kinyilatkoztatás, valamint az em beri 
r ealitás olyan fontos szempontjainak létezésér e, amelyeket a 
r endszer es átgondolás során néha elfelej tettek , vagy nem vélvén 
fontosna k. elejtettek . 

D e az egzegézis is rá van utalva a teológiai kutató munkára . 
A teológusok fontos k érdéseket intéznek a szövegekhez, s ezek 
így tárják fel egész gazdagságukat és m élységü k et . A Biblia tu
dományos tanulmányozását nem szabad elválasztani a teológiai 
kutatástól. de a lelkipásztori tapasztalattól és az egyházi elbírá
lástói sem . Az egzegézis akkor termi legpom pásabb gyümölcseit, 
ha szoros összefüggésben marad a k er esztény k özösség élő hité
vel, amely az egész világ üdvösségére irányul. !FolylaljukJ 

1 Bizonyításra szolgáló szövegek. A ford 
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Bölcsességi könyvek 

Kerekes Károly O.Cist. 

Az Ószövetség bölcsességi könyvei 
- mai szemmel 

Előadás aBibliaközpontban, 1997. jan. 14. 

Elöadásomnak eredetileg azt szántuk címül: Az. ószövetségi bölcses
ségi irodalom üdvtörténeti és egyetemes művelödéstörténeti beágyazott
sága. Ez a cím azonban kissé bonyolultnak és messzetekintőnek tűnt. 
Mostani formájában a bonyolultságot talán sikerült mérsékelni, a távlatos
ságra szóló igényünk azonban megmaradt. 

A görög liturgia felszólításával kezdhetnénk: »Bölcsesség, igazhívők , 
figyelmezzünk! « S közben bemutathatnánk egy szép »Bölcsesség Szé
ke« ikont, vagy egy színes fényképet az 1426-ban épült Leuveni egyetem 
homlokzatán olvasható bibliai idézettel: »A Bölcsesség házat épített ma
gának, és kimetszett hét oszlopot... « (Péld 9,1) , utalva a " hét szabad mű
vészet« ősgyökerére , illetve ősforrására . De vajon rá lehet-e ismerni ezek
böl a ma már " tudományokból« illetve tudományágakból az Életfára, és 
ezekből az életvíz-kanálisokból az édes élő Vízforrásra? Köztudomású, 
hogy más-más úton közeledik az Életfához és az Életforráshoz Nyugat 
(az eszével) és Kelet (a szívével) ; és ezek után elgondolkozhatunk arról , 
hogy vajon mi az ember: " animal rationale« vagy " homo sapiens« 1? Mert 
a fogalmakban gondolkozó nyugati embernek az előbbi felel meg inkább, 
a képekben szemlélődő keletinek az utóbbi. 

Feladatunk először is az ú.n. bölcsességi könyvek számbavétele: 
Példabeszédek könyve, Jób könyve, Sírák fiának könyve, a Prédikátor 
könyve, a Bölcsesség könyve. Ezt a sokak által Bölcsességi Pentateu
chusna,k nevez~tt öt könyvet kiegészíti (mint hit-vízió) a Zsoltárok könyve 
és az Enekek Eneke; továbbá (mint négy remény-szikra) Báruk könyve, 
Tóbiás könyve, Judit és Eszter könyvei . 

Ezek után kerülhet sor a felsorolt könyvek sajátos irodalmi jellegére, 
irodalmi formáinak és sztereotíp (állandóan visszatérő) témáinak vizsgála
tára. Vizsgálhat juk azt, hogy mennyire áll közel pl. az egyiptomi ma'at-böl 
csességi irodalom a Példabeszédek könyvéhez, vagy a babiloni " táblács
kák háza«- iskola irodalma Jób könyvéhez és a Prédikátor könyvéhez. 
Egyesek csodálkoznak azon, hogy a kánaáni környezetböl kinőtt ugariti 
kultúra miért nem mutat fel sajátos bölcsesség i irodalmat. Mások szerint 

, 'é rtelm es á lla t' vagy 'bölcs ember' A Szerk . 
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már a Tereremtés könyvének József-története is hordoz bölcsességirodal
mi elemeket... És mindezekhez mit szólt - ha szólt - Izrael életének há
rom fő kultúrális tényezője: al a Tórát magyarázó papság; bl az lsten igé
jének, dábar-jának elhivatott prófétái ; cl az " écá«-kat kutató nagyokosok, 
rabbik stb. Mint tudjuk , ezek között nem kevésszer volt feszültség (vö. Jer 
18,18). 

A bÖlcsességi irodalom kivirágzásának kerete és mondhatnánk 
klasszikus közegei: a család , az " iskola«, a királyi udvar. Gyökérismerete
ket természetesen a családban kellett már elsajátítani; az ún. iskolák (pl. 
prófétaiskolák) sajátos ismeretkörre szorítkoztak elsősorban , még inkább 
a királyi udvarban sorra kerülő témák. Az előbbiek lsten igéjére és a pró
fétai elhivatottság területére fordították figyelmüket , az utóbbi az emberi 
(ál lami) élet problémáira. Ne feledjük, hogy mind a három " közegben« el
sődleges a nevelés volt (a szív kiművelése) , és csak másodsorban az is
meretközlés (az ész kiművelése). Néhányalapképlet a tájékozódáshoz : 

Irodalmi formák: al " másal« (hasonlat, szókép, példázat) ; bl »szen
tencia« (ősöktől ránk maradt buzdító-tiltó aranymondások) ; cl »Iisták «, 
szent számok szerinti felsorolások . 

Kitekintés évezrednyi összefüggésekre: Egyes szentírástudósok sze
rint a Prédikátor könyvének az emberi életről szóló igéi sokszor hasonlíta
nak egyrészt Szent Agostonnak, másrészt Pascalnak a »Vallomásaihoz «, 
illetve " Gondolataihoz«. 

Három bibliai kulcsszó a bölcsesség irodalom megközelítéséhez: 1. 
" jir'at« Uir'at Jahve) = »istenfélelem «: 2. " sáma« illetve " seóma« = enge
delmesség ; 3. " ahaba« = szeretet (ami a " heszed « héber szóval szino
ním) , - a görög kharisz, a latin gratia megfelelője . 

A három visszatérő témapár a bölcsességirodalomban: al jutalom és 
büntetés; bl élet és halál : cl erkölcs és bűnösség (ne felejtsük , ezek gyö
kere a szívben van) . 

Három kiegészítő téma, ami a bölcsesség-irodalomból újszövetségi 
alkalmazásként elénk tárul: al A megszemélyesített bölcsesség (alkalmaz
ható-e és hogyan alkalmazható az újszövetségi Logoszra?) bl A nőnek 
olykor-olykor negatív értékelése ; cl Magára Jézus Krisztusra hogyan lehet 
alkalmazni az ószövetségi megszemélyesített bölcsességet? 

Röviden azt mondhatnánk az ószövetségi bölcsesség - könyvekről is, 
mint amit a szentpáli tanítás alapján az egész Ószövetségröl is hirdetünk: 
»Mindez csak árnyéka (sziluett je) az eljövendőnek , a valóság Krisztusban 
van« (Kol 2,17) Más dimenzióban viszont azt mondhatjuk (szintén Szent 
Pállal) »A TÖNény csak pedagógusunk volt Krisztushoz« (Gal 3,24). 
Ugyanígy az ószövetségi úgynevezett .. Bölcsességi Pentateuchus« is. 
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A "bölcsességi könyvek« szemléltető besorolása: 

A hit egetnyitó víziói : 
Zsoltárok, Énekek éneke 

A BÖlCSESSÉGI 
PENTATEUCHUS: 

Bölcsesség 

Példabeszédek J ó b Sírák fia 

Prédikátor 

A remény felvillanó szikrái : 
Báruk, Tóbiás, Judit, Eszter 

Bibliográfia : Általános bevezetés az ószöv. bölcsességi irodalomhoz. Az itt felso
rolt alapvető művek mindegyikében mé~ külön - mindenekelőtt az illető 
nyelven (német, francia, olasz, angol) - boséges bibliográfia található. 

G. von Rad : Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn 1970. 
M. Gilbert: La Sagesse de l'Ancien Testament, Leuven 1979. 
M. Cimosa: Temi di Sapienza Biblica, Ed. Dehonianem , Roma 1989. 
R. E. Murphy : The Tree of Life. An Exploration of Biblical Wi sd om Literature, 

Doubleday, New York 1990. 

Kitekintés a Bibliai bölcsességből az egJjetemes míívelődéstörténetre 

A Biblia embere számára nemcsak stiláris eszköz a képnyelvi be
széd, mert képek, hasonlatok nélkül (vagyis pusztán elvont fogalmakkal) 
nem tudja megközelíteni és kifejezni az igazi valóságot. Számára a sza
vak nem csupán képek, hanem élő képek! Lásd a rabbik tanításában a 
Bibliát: lsten élő , lüktető szíve, amelynek hangját hallod, amikor felolvas
sák előtted! A történelemről is más az élménye, látásmódja. Számára az 
üdvösségtörténetnek mozgásmodellje " Iineáris«, vagyis egyenesvonalú; a 
profán történelem é viszont más, " cirkuláris«, vagyis kör-körösen mozgó 
(legtöbbször kerge birkaként önmaga körül forgó) . 

A következőképpen próbáljuk elképzelni : 

OO"~'" 
KEZDET ÓSZÖVETSÉG MEGTESTESÜLÉS ÚJSZÖVETSÉG VILÁGVÉG 
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Az. ember bölcselkedő , "teoretikus« vizsgálódásának kezdetei: mi
kor, hol, mit bölcselkedett először az ember? 

A Bibliát kutató vizsgálódásainkban általában négyezer évre me
gyünk vissza időben. Térben egyrészt a Perzsa öböl északi része, főként 
Mezopotámia érdekel bennünket, és a Földközi tenger vidéke, az ún. Me
diterráneum . Jellemző, hogy szinte mindenütt általában két pólusú : keleti
nyugati , illetve kevésbé hangsúlyozottan északi-déli hatások érvényesül
nek, hol építő , hol romboló hatásaikkal. A mi vonatkozásunkban fontos ku
tatási terület a mezopotámiai sumér-akkád kultúra, és közelebbről az 
északnyugat - európai atlantiszi kultúra a Kr.e. 2000 táján végbement dór 
vándorlással. Mindez mintegy térbeli-időbeli háttérül és színterül szolgál
hat az isteni kinyilatkoztatásnak, mint az élő lsten önközlésének földre 
szállásához. - Itt két gondolatot kell kiemelten megemlítenünk: 11 Az. isteni 
gondviselés nem Deus ex machina-ként adta a krisztusi kinyilatkoztatást ; 
az ég és föld " barátkozása« már előbb elkezdődött . 2/ A kultúrák érintke
zése, találkozása előbb-utóbb mindig humanitást szül. (Gondoljunk a mi 
számunkra legismertebb görög-latin kultúra előbb harcos szembenállásá
ra, később tökéletes egybeépülő »szerelmes« humanitására. Kissé nagy
képű teoretikus megfogalmazással: " Az európai humanitás nem más, 
mint a nyers római talajon újjátermékenyülő görög forma« . Vö. az ariszto
telészi " materia-forma« bölcseleti alapképletet) . 

A bölcsesség kezdete Platón szerint a csodálkozás (ez az ún. idealiz
mus) , Arisztotelész szerint az emberi bölcsesség kezdete a kérdezés (ez 
viszont az ún. realizmus) . - Ne feledjük a kultúra és a kultusz kapcsolatát, 
tudniillik , hogya kultusz nélküli kultúra csak fából vaskarika. - Csak mellé
kesen megemlítjük itt, hogy a világgal való kapcsolatunk fázisai : al jelem 
ség , bl probléma, cl megoldás. (Vö. Egyes filozófusok szerint pl. a mai 
gondolkodás " ember- és világközeli « kiindulása csak " fenomenologiz
mus«, az embernek és világnak mint jelenségnek a vizsgálata) . 

Térjünk a lényegre: Milyen szóval , illetve milyen szavakkal jelöli lsten 
Lelke a Bibliában a " bölcsesség« illetve a bölcselkedés fogalm át, tevé
kenységét? Három ilyen szót találunk, amelyek közül a harmadik lesz a 
" klasszikus« irodalmi, bölcsességirodalmi műszó . íme : 11 " szákal« = éles 
eszűnek lenni, lényeget meglátni a dolgokban és a jelenségekben. 2/ " já
da« = bensőséges megtapasztalást szerezni , élő-életadó kapcsolatba lép
ni a megismerttel. Vö.: Ádám megismerte Évát. 31 " hákam « = talpraeset 
ten, életrevalóan életbölcsnek lenni , megtalálni szívünkben a szép - jó -
szent - igaz harmóniáját, sálómját. Ez az, amit Salamon kért és kapott Is
tentől a gibeoni látomásban. 

Ne feledjük , hogya bölcsess,égi irodalom nem lsten népében kezdő
dött. Ez a nép megelégedett az " Irások«-kal , egészen a diaszpora koráig , 
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magyarán a babiloni fogságig . Addig az ember ambivalenciája, kétirányú 
lehetősége az önmegvalósítás (ma azt mondanánk: identitás) felé egy
részt az .,ís caddík «. másrészt az ., ís ráa« (az istenes és az istentelen, te
hát szent és gonosz ember) volt. A későbbi ambivalencia, tehát az ember 
kétirányú önmegvalósítása az .. ís hákam « és az ., ís nábal« (a bölcs és a 
bolond ember) . 

A tételes isteni kinyilatkoztatást nem ismerő népek jobban rá voltak 
utalva a régi öregek . a ., nagyok« bölcs mondásaira. Ezek ritmikus, dalla
mos formákban fogalmazódtak meg igen gyakran. (Megfigyelhetjük, hogy 
mennél nyugatabbra megyünk, annál .. tárgyibb« és .,racionálisabb« for
mák jelennek meg. és mennél keletebbre megyünk. annál alanyibbak, in
tuitívabbak, költőibbek ezek a formák) . Az Ahikár-regény is .. költőibb «, 
mint a Tóbiás könyve, stb. De mint mondtuk, nem csak Kelet és Nyugat, 
hanem Észak és Dél is különböző , eltérő megfogalmazásokkal áll elő . PI. 
északi ., balladai félhomály« , dél i .. fény-árnyék« szembeállítás. stb. Erre 
kiváló példa a görögök ., metamorfózisa« az ún. dór vándorlás után. De ne 
felejtsük , hogy az ember mindenütt ember marad, és a közös ., bölcses
ség-gyökerek« elő - előtünnek . Azon felül : van őskinyilatkoztatás is, és van 
népeknek egymásra hatása is. Sőt: isteni és emberi bölcsesség is ., ele
gyedhet«. 

Lényeges felism erés : az ószövetségi ., Isten népe« adiaszporában 
kompromisszumra hajlóbb lett. Mai szóval ' tudomásul vettek bizonyos ter
mészetes pluralizmust, illetve ilyesminek a szükségességét. Ezzel szem
ben a Palesztínában maradt ortodoxok - a szinkretizmustól félve - mere
ven elzárkóztak az ilyen hatásoktól. így az említett kiemeit ., bölcsességi 
könyvek « közül három héber (Jób, Péld. Préd) , kettő már görög. nyelven 
íródott (Sír, BÖlCS) .' 

Az lsten Fia megtestesülése előtt egy olyan új és egyben megismé
telhetetlen humanizmust (pontosabban humanitást) indított el ezen az 
úton a Gondviselés, ami a bibliai Kezdet és Vég KÖZEPE - Krisztusban' 

A választott nép. még mielőtt a görög kultúrával szorosabb érintke
zésbe lépett volna, már tudatosan szembenézett mind a nyugati (egyipto
mi) , mind a keleti (mezopotámiai) emberi bölcsességgel. így már az 1 Kir 
5,10 hangsúlyozza, hogy Salamon bölcsessége - a kinyilatkoztatott isteni 
bölcsesség hordozója lévén - messze felülmúlta mind a Kelet , mind 
Egyiptom fiainak bölcsességét. A pogány déli arab és a közvetlen keleti 
szomszéd, Edom bölcsei is híresek voltak , ld . Jer 49,7 és Abd utalásait (8. 
v.) A Példabeszédek idézik az egyiptomi Amenope gondolatait (22,1 -

1 Si r ák fi él k iinYV"'1t'k héher szi,vCi!c , 'sdk l (", r, 'd ék csen {ll l rt'Jldclk, ·zésLin k rc . A 
Szerk . 
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23,11), valam int idézik az északarábiai Masszából való Águr (30,1-14) és 
Lemuel (31 ,1.9) töredékesen közölt szavait. De ne feledjük, hogy bármily 
nagyok is itt-ott a hasonlóságok a kinyilatkoztatott isteni és az akármilyen 
jóakarattal és elmeéllel is megfogalmazott emberi bölcsesség között , még 
nagyobbak köztük a különbségek! Sohasem szabad tagadnunk, hogy »a 
Lélek ott fú , ahol akar« (Jn 3,8). Amit VI. Pál 1973-ban az öt Tibetböl 
meglátogató Dalai Lámának így tolmácsolt: » A Szentlélek általatok is tud 
üdvösséget munkálni .« (II. Vatikánum utáni szavak!) 

A Tóra-Nebiím-Ketubím könyveiböl összeálló Ószövetségi szentírás 
központi nagy gondolatai: a Törvény, a Szövetség, a Kiválasztottság , az 
Udvösség. Az újabbkori "bölcsek« már Izraelben sem a nép közösségi 
nagy történelm ével (múltjával , jelenével, jövöjével) foglalkoznak , hanem 
elsösorban az egyéni sors foglalkoztatja öket. Ebben követik keleti és 
nyugati bölcselkedö társaikat. A különbség viszont lényeges annyiban , 
hogy az izraeliták saját jahvista vallásuk fényében nézik az ember egyéni 
sorsát is! És itt , a választott nép bölcseinél . ezért tevödik át a bölcsesség
oktalanság ellentét párja az igazság (hűség!) és a gonoszság (hűtlenség!) 
szembeállítására. A Bibliában szereplö »istenfélelem « különösen fontos, 
ami a pogány bölcsek szem léletében így nem szerepeL A Péld 1 ,l-böl és 
4,l-böl ismeretes, hogy »a bölcsesség kezdete az Úr félelme« , egészen 
pontosan : az igazi bölcsesség az istenfélelemböl sarjad, a jir 'at Jahvé-böl : 
Rajtam tartja a szemét Jahve, akkor mitöl félnék , mi bajom történhet?! 
Sajnos, nekünk hamis, söt a legutóbbi évtizedek vallásgyalázó irodalma 
nyomán egyenesen torz képünk van az »istenfélelemröl«. A Biblia szerint 
a »féld az Istent« kifejezés annyit jelent: JártOdban-keltedben érezd ma
gadon az lsten atyai tekintetét , és úgy leszel tökéletes (vö. Ter 17,2) . Ez 
volt Ábrahám Istentöl kapott bölcsessége. Ez viszont már nem csupán 
»nemes humanizmus«, mint a pogány nagyok bölcsessége. emberi zseni
alitása. - ez már üdvösségteremtö isteni hit l 

A lényegi különbség: a bibliai bölcsesség mindig kapcsolatban áll a 
személyes IstenneL Vallja, hogy mi{lden bölcsesség , tehát az emberi is, 
Istentöl származik. Hiszen egyedül O a bölcs (Péld 21 .30). A Példabeszé
dek elején 9 versen át az isteni Bölcsesség megszemélyesítését találju k, 
a Sírák fia könyve 24 . fejezetének elején pedig a megszemélyesített isteni 
bölcsesség maga mondja: »A Magasságbeli szájából jöttem én elő ... 
Fönn a magasságban volt az én lakóhelyem ", stb. Mindez azonban még 
csak irodalmi megszemélyesítés. de alkalmas arra, hogy teológiailag és 
lélektanilag elökészítse lsten népét a szentjánosi Logosz-t~lnítás befo\:la
dására. (Megjegyzendö, hogy pl. az említett Sírák fia 24. 'ejezetben sze
replö megszemélyesítést az Egyház liturgiája nem Jézus Krisztusra alkal 
mazza, hanem Máriára. A nagy katekéta atyák. mint pL Cipriánusz, Sírák 
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fia könyvét nem dogmatikai, hanem morális-pasztorális igazságok kifejté
sére használják kimagasló értékeléssel. Az ún. dogmatikai igazságok-ta
nítások katekézis-könyve ezeknek az atyáknak a korában a Bölcsesség 
könyve.) 

Nagy emberi kérdés : Hogyan járjuk végig az élet útját tragédiák 
nélkül? De még jobban érdekli a mindenkori embert: És mi lesz azután?! 
Egyáltalán lesz-e valami, és az micsoda? - A hitből élő ember nem nyug
talankodik. Mert nem kételkedik. Tudja, mert hiszi : "Az igazak lelkei 
(egyéni és közösségi sorsuk, életük és haláluk) az lsten kezében vannak« 
(Bölcs 3,1) . Ugyanezt vallja - csak még teljesebb meggyőződéssel - az 
újszövetségi krisztushívő: " Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk« 
(Róm 14,8) . És egyforma lesz-e a sorsuk? Már ti. a jóké és a gonoszoké? 
Hogy lT!it tud mondani (valójában álmodozni) az evilági bölcs, azt R. Moo
dy az Elet az élet után című könyvében megrajzolja. De ... Megnyugtató 
feleletet adni erre a " bölcs« nem képes. A Példabeszédek könyve vallja, 
hogy lsten a jókat megáldja már földi életükben is (3,33 ; 9,45) ; a Prédiká
tor ennél sötétebben fogalmaz, Jób könyve pedig az emberi ésszel meg 
nem érthetőt Istenre bízza. Sírák fia végre disztingváltabban, árnyaltabban 
fogalmaz, de a nagy titkot (a halál utáni életet) még ez az írás sem tudja 
igazán megvilágítani : Istentől nem lehet számon kérni, hogy miért juttat 
egyiknek ilyen sorsot, és miért juttat a másiknak mást. A halál előtte is ti 
tok, misztérium : " Könnyű az Istennek, hogy megfizessen kinek-kinek útjai 
szerint halála napján « (Sír 11 ,26; stb) . 

De az is igaz, hogy az ember erőlködése , az emberi bölcsesség útjai
nak a keresése sem haszontalan. Az isteni hit igazságainak emberi meg
fogalmazásában igenis segíthetnek az emberi " egyenes szív«, tehát nem 
önző , nem haszonleső kutatásai . Ezt láttuk már a Példabeszéd€k, Prédi
kátor, Sírák fia és Jób könyvében is. A hellenisztikus kultúra pozitív érté
keinek és a görög filozófiának (főként a platonizmusnak) tanulmányozása 
bizonyára segítette a katekéta atyák kezében mai szóval " dogmatikai is
tentanként« használt Bölcsesség-könyv emberi szerzőjét abban, hogya 
lélekről és a halhatatlanságról mind kortársainak, mind nekünk is követhe
tőbb utat mutasson a megértés, vagy legalábbis az ésszerű megközelítés 
felé. Ezért fogalmazhat már így: "Az lsten az embert halhatatlanságra te
remtette ... « (Bölcs 2,23) . És bizony kifejti azt, amit mi - már az Újszövet
ség fényében , természetesen világosabban - az úgynevezett " hat főigaz 
ságban« tanultunk. Mindenekelőtt azt, hogy " az lsten igazságos Bíró, aki 
megjutalmazza a jókat és megbünteti a gonoszokat« (Bölcs 3,1-12). 

Bevezet~sünk végén G. von Rad úttörő művére , a Weisheit in IsraeI
re utaltunk. O már abban is bizonyítja, hogy a legelső sugalmazott köny
vektő l kezdődően kimutatható a bölcsesség i irodalom problematikája, oly-
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kor rejtette n , máskor nyílt megfogalmazásban. PI. a Teremtés könyvének 
József-történetében. A bÖlcsességi probléma együtt él az emberrel , úgy 
látszik, a világ végéig . A hívő ember arról ismerszik meg, hogy életproblé
mái közben az első kérdése így hangzik: Mit mond erről az lsten? Az em
ber a maga tér - idő - mozgás rendszerében próbál tájékozódni, és va
júdni megoldásokat. De a legnagyobb szellemek (mint ugyancsak a beve
zetésben utaltunk rá) elismerik Aiszkhülosz leláncolt Prométeuszával: 
Ezekből a kínokból ki nem szabadulsz, míg el nem jön téged megszabadí
tani egy isten ... A legnagyobb görög géniuszok sohasem tartották magu
kat szophoi-nak, bölcseknek (mások se nevezték így őket) , hanem csak 
philoszophoinak, a bölcsesség barátainak, bölcsesség-kedvelőknek -kere
sőknek . A mai napig csodált Szókratész azt vallja, hogy ő legfeljebb ab
ban bölcs, hogy ő tudja, hogy semmit sem tud. 

Az újkor nagynak tartott bölcselői kezdetben kacérkodtak ugyan az 
élet értelmének megoldásával. De az igazán nagyok, pl. B. Pascal, a nyu
gati (büszke nyu~ati) kultúra egyik legnagyobb lángelméje azt vallja, hogy 
"a szív raisonjai nélkül az ész raisonja nem old meg semmit. " A vissza
térő nagy szkeptikus kérdés: Mit ér a tudomány bölcsesség nélkül? -
Vagy a gyermeki hit, vagy a szenvedésben megtisztult emberszív " Iátá
sa" igazíthat csak el. 

Legyen szabad befejezésül csak két irodalmi példára hivatkozni. 
Egyik éppen a tiszta gyermekszív bölcsességére lehet példa, a másik a 
megtisztult (kimondhatatlan szenvedésekben megtisztult) emberszívé. -
Az elsőre A. Saint-Exupéry Kis hercegét említeném . Ezt az író csak a leg
bölcsebb embereknek ajánlja elolvasásra. Olyanoknak például, mint az ő 
egyik kedves barátja, aki olyan bölcs, hogy még a gyerekkönyveket is 
megérti. Azt hiszem , mindenki előtt ismeretes, nem kell részleteznem . 

A másik könyv, amiről szólni akarok, csak a szovjet hatalom megin
gásakor jelenhetett meg (magyarul 1987-ben) , címe : " Vesztőhely ". A kir
giz Csing iz Ajtmatovnak szinte bibliai képekkel és ősi népi szentenciákkal 
tűzdelt életbölcsességi regényéről van szó. Egyik főhőse Avgyij (Abdiás, a 
legkisebb próféta neve) egy volt szeminarista, akit azért dobtak ki a sze
mináriumból, mert az újszerű " tudományos " képzésbe nem tudott belehe- . 
Iyezkedni az ő hagyományos ortodox keresztény szemlélete, " életböl
csessége" . Kidobott kispapként is lenyűgöző buzgósággal tanítja és cse
lekszi a jót, a legkülönfélébb deviánsok és bűnözők között is. Nem talál 
embert, aki igazán befogadná. Egy narkós banda végül , szinte csak hecc
ből , játékból keresztre feszíti egyerdőszélen . Ott hagyják. Senki, de senki 
meg nem könyörül , nem szánakozik rajta . Az erdő sűrűjébő l egy farkas 

, m egérl <'sl'i. rl Szerk . 
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kullog elő , " ismerős « farkas. Megáll a felfeszített ember előtt , és nagy 
szomorú szemekkel nézi. Avgyij ezekben a szomorú szemekben véli felfe
dezni azt a szánalmat, •• megértést«, amit az emberekben hiába keresett . 
Mégiscsak van '·valaki «, aki megért és szánni tud engem . A farkasoktól , 
de legalább a farkasoktól tanulhatnának az emberek. - Egy, a szerzővel 
folytatott interjút olvastam akkor a szovjet Lityeraturnaja Gazétában. Hol 
van ez a félelmetes •• vesztőhely« - kérdezték a szerzőtől -, itt a Kauká
zus-hegység valamely istenhátamögötti helyén? Egyáltalán nem, feleli az 
író, ma már egész földünk, egész világunk ez a •• vesztőhely « a maga 
nagyképű tudományosságával (azaz embertelenségével) , megfeledkezve 
atyáink örökségéről , az örök bölcsességről , az lsten mindnyájunkon kö
nyörülő szeretetérőL .. 

Nem véletlen tehát (legalábbis nekem úgy tűnik) , hogy az őszintén 
kereső elmék a mai sokféle vajúdást megélő •• átmeneti« korban (egy új 
•• intertesztamentális« 1 korban?) újból felfedezni látszanak a bölcsesség i 
irodalom kimeríthetetlen örök forrásait. 

1 'szövetségközi": az 6- és Újszöve tség k ele tkezése k özti időből va ló. A Szer k. 
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BalatoIli Killga: Esti ima 

Nyugovóra tér,a Nap, 
Megpihen az Eg is, 
ELfáradta m, s elindu Lok 
Lepihenni én is. 

Megpihenek ágyamball , 
S az álomtiindért váram, 
De előbb kezem összeteszem, 
S szívemet kitárom. 

Kitárom a szívemet, 
S az UramIlak ajálllom, 
Mert O a legjobb, legigazabb, 
Megértő barátom. 
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BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

17. óra 

AZ ŐSKERESZTÉNY KÖZÖSSÉG ÉLETE 

A) Alapgondolat 

Az Apostolok cselekedeteinek megírásával Lukácsnak az volt a fő 
törekvése, hogya különböző közösségekben élő hagyományokat a 
kezdetektől összegyűjtse, és egy egységes irodalmi alkotásban meg
őrizze a későbbi korok számára. Erre különösen a közvetlen szemta
núk hamarosan bekövetkező halála (mindenekelőtt Péter halála, vala
mint Pálé) ösztökélte (a megfogalmazás ideje Kr.u.85-90 körülre tehe
tő, tehát a harmadik nemzedék kora) . Lukács fontos feladatának tekin
ti, hogyakezdetekről szóló hagyományt a későbbi korok számára rög
zítse (vö. evangéliumának a bevezetése, Lk 1,1-4). De Lukács nemcsak 
mint a hagyományok összegyűjtője és tudósítója mutatkozik meg mű
vében, az összegyűjtött anyag erősen magán viseli írói és teológiai kre
ativitásának személyes jegyeit is. A sok egyedi hagyományból izgal
mas történetet teremt, mintegy pompás képet festve az ősegyházról, és 
elbeszélő formában (ún . »narratív teológiában«) saját teológiai céljait is 
kifejti . Tehát a Cselekedetekben nemcsak a tényleges történelmi ese
mények visszaadását és leírását találjuk, hanem az ő lukácsi értelmezé
sét is. Ezt az anyag válogatása, az összefoglalások és az új hangsúlyok 
alkalmazása által éri el, valamint az eszményítéssel. Hozz:'~rtő számá
ra nemcsak egyszerűen a keresztény misszió fejlödésvonalát rajzolja 
meg a kezdetektől, hanem ennek az eszményi ívét is. 
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Az ellentétekről és a vitákról szóló híradásokat, bár nem hallgatja el 
egészen (vö . Csel 6,1-7.15), de erősen mérsékli . Meg van győződve ar
ról, hogy a pozitívumok bem u tatása és a követésre méltó példa jobban 
épít, mint a negatív kritika, vagy a riasztó képek ecsetelése. Ezért egy 
távolabbi célt mutat be: Lukács az első közösség életének leírásával 
példát állít saját közössége elé (Kr.u . 80-90 körül). Mint egy tükörben, 
felismerhetjük ebben a képben, milyennek kell lennie egy krisztusi kö
zösségnek: Így ez az őskeresztény közösség mérce és meghatározó lesz 
minden következő nemzedék számára. Ebből természetszerűleg kö
vetkezik, hogya Lukács által az első közösségről megrajzolt képet -
történelmi szempontból - egyfajta kritikai fenntartással kell szemlél
nünk. Lukács ezzel az ábrázolásmóddal az ún. kifáradás- és megko
pás-jelenség ellen akarja felvenni a harcot, amely a harmadik nemze
dék idején kezd megmutatkozni: az első lelkesedés után a kifáradás je
lei mutatkoznak, a keresztények kezdenek »beilleszkedni«, hozzáido
mulni a világhoz, és nő az asszimilálódás veszélye. 

, ... 
J~)Szentírásiszöveg:Cse l. 2,42;4 7; 4,32~37; .6;.1~ 7: 

... 2~~Ó~ p~qjgállh9t~;\tO$an kit~r1btté:lkazap.()~~blok tanít~$éiit,)é3h i: "" 
."" akefjYérsieg~sközöss.~gébenesaZi máq~ág()IÜ;i~m. .... . .................. . 

43. Félelem fogott el mindenkit: számos csapa és jel történt az 
apostolok által. 44 A hívek mind <összetartottak, és minden~k .. kÖ~ 
zos volt. 45 Birtokai kat és javaikat eladtfik, s az árat széto~t.tot- . 
ták, mindenkinek szOkségéhez mérter" 46Naponta : e,9y ' 
szíwel-Iélekkel ott voltak a templomban, házanként végezték a 
kenyérszegést, örvendezve ésa szív tisttaságávalvettékrriagUk~ 
·hoz az eledelt. 47 Dicsérték Istent,és:azegész népszerette :6kt;lt 
Az Úr pedig naponta növelte az üdvözüleridök ·számát. · '.' 

4 32 A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke. Egyíkük 
sem Jj1C)ndOtt semmit sem a magáénak a l::>irtokábQI, haoer:nrriin
.denqk·köz6s volt. 33 Az apo$tblok pedig nagy erővel tetteld~nú
ságötUrunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról; és bőséges 
volt a kegy.elem mindnyájukban. 34 Nem is volt közqttük senki 
szukölkődő, mert mindazok, akiknek földje vagy háza volt, elad-
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~§k , s .. azeladott ·dolgok árát elhozt?k, 3~. ésazapostoJö.kl$pilhoz: · 
te.tték. Mindenkinek annyit osztott.,* ki , gmennyj re ~tr:wk2kj o~t .. 
szüksége volt. ........ ....... . .......... . 

6 1 Azokpan a napqkP?n .·.a··· ~éln.HY?,QypWg~m~naKm~g§~;:!PQ~ 
·r9dtáyal l:úgqlódás !ar.p~~ta. .g9i9g9k :~9g9ft~: z.§jq9~@!t.§·n· ~fuJ~t.M : ..••• 
tjqgy özvegyeiket eIHa!1yag9U~ka : tniQg~htl.§pjki§~§t9?:!?§he.!; 2:A : 
t iú~h~E:!ttö · egyp.ehívtéltehatát%r)ttV~QygK§9K~~:g?e @,*J9Y: ~#:9i~ .. :: 
tale ~)Nem volna ren<Mn, · h()gy ~z . agfel9~ij~I;$?p:1 9$.;Ijy.nk; :%' : l{9~:- · 
ben . elh~nyagoljuk aZ : Isten j géjéf 3Az~ft:: t.e§tve.f~g,§~gme@tEí.k 

··kirn@~tOkkoz\JI .· It$t jq.·.·hfr&/$t~ntl~I~K@t@§ .pq\pM~g9gglt~F · ...•• 
I··· j ésfértit · s bíZzuk · rájúl<ezf a féladatdt 4:Mf ltreg majd'=idAihatV < 

saggalés az ige szolgálatá~a l foglalko.?qnk. ;, s·Éi a · be~~éd 
tetszett az egész sokaságnak. Kiválasztottáktehát IstVánt, akit . el
töltött a hit és a Szentlélek, továbbáFü!QPötj Proljórq~zt,Niká7 
nort, Timont, Parme.ná§ztés MtkIPst,ijí . !=lQtiPCh.i~t JáQ~~i~@ > 
.6 Ezeket az apostolok elé állították; és Ö!<irftádság koibén(~JWf 
tették kezüket. . .. .......... .... . 

7 Az Úr igéje pedig terjedt, ú9yh99Y a 1apf~vá.pyokg~majg~n 
megszaporodott Jeruzsálemben; sót a pa.po1<nakis nagytőme.ge 
hódollmeg a hitnek.. . 

c .) Bevezetés 

R övid egzegetikai háttér: 

1. Csel 2,42-47 
Egy összefoglaló híradást találunk itt, amely summázva és tipizálva 

muta tja be a keresztény élet négy alapelemét: 
- »az apostolok tanítása«: az apostoli hagyomány mind en keresz

tény közösség alapja; Lukács a lapvető célja ennek a hagyománynak a 
továbbadása az Evangéli umban és a Cselekedetekben (Lk 1,4; Csel 1). 

- »közösség«: kétféle jelentést foglal magába (vö. a 4,32-vel is) - az 
egyetértést és a szociális közösségvállalás t (a szükséget szenvedők 
iránti fele l ősség); az anyagi javak közössége fi lozófiai eszmény is. 
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- »kenyértörés«: az Úr vacsorája, a végén a közös lakomával (vö. 
2,46) . 

- »ima «: a (zsidó templomi) istentiszteleteken ugyanúgy résztvesz
nek, mint a saját keresztény imáikon (vö . Lk 1,46-53.68-79; 2,14; 11,2-4; 
Csel 4,24-31) . 

Ez a négy alapelem építi fel ma is az ideális keresztény közösséget: a 
keresztények részt vesznek az istentiszteleten és felelősek a világért. 

Néhány közösség életében ezen kívül még egyéb hatások is megmu
tatkoznak: 

- »az apostolok csodatettei miatti szent félelem« - Isten műve látha
tóvá válik, félelmet kelt . 

- »az egész nép szeretetében álltak« - jól érzékelhető a következő 
résszel való kontraszt (a zsidók elutasító magatartása); ritkán érezhető 
keresztény tapasztalat. 

- »napról napra gya rapod tak« - a közösségen l évő is teni áldást 
szemlélteti; egyben lukácsi fordulat is az egyes perikópák sze rkezeté
ben . 

2. Csel 4,32-37 
Ebben az összefoglalásban Lukács - az őskeresztény közösség ideali

zálása és hasonló tipizáltsága mellett, mint a Csel 2,42-47-ben -, itt 
egyedi példákkal is kiegészíti a hagyományt; ez bizonyosan nem volt 
megszokott, hanem kivételt képezett (nem lehetett túl sok gazdag a 
közösségben) . 

3. Csel 6,1-7 
A szöveg egyértelműen az őskeresztény közösségen belüli nézetel

térésről beszél, amely két különböző nye l v ű csoport között alakult ki : 
a görögök és zs id ók. A különböző nye l vűségbő l adódóan nem is tud 
ták olyan jól megértetni magukat egymással. 

Kik voltak ezek a »görögök«? A templom pusztulásáva l (Kr.e. 586) 
és a fogságba hurcolással lehete tlenné vált az áld oza ti istentisztelet, 
így a közösség, a gyülekezet (= görög eredetű szóval »zsinagóga«) ige
is tentisz telete a zsinagógai összejövetelek keretében folyt (ima - szent
Írásolvasás - magyarázat - áldás). Jézus korában a Földközi-tenger 
egész környékén, ső t magában Jeruzsálemben is voltak zsinagógák, 
amelyek mindig meghatározott zsidó csoportok kezelésében voltak. 
Tudjuk p éldául, hogy a görög szórványból visszatért zsidóknak saját 
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zsinagógájuk volt Jeruzsálemben . Róluk van szó ebben a szövegben, 
tehát nem pogányokról. 

A zúgolódás oka, hogya görögök özvegyeit a napi alamizsnaosztás
nál elhanyagolták (1.v .). Ez azért volt különösen rossz, mert a görög 
közösségbe tartozók a diaspórából vándoroltak Jeruzsálembe, az özve
gyeiknek nem volt sem férjük, aki gondoskodott volna róluk, sem ro
konságuk a városban. Mint ahogy az lenni szokott, itt is a gyöngébben 
csattant az ostor. 

Érdekes a nézeteltérés megoldása: mindenekelőtt összehívják a kö
zösség vezetőit, a » Tizenkettőt«, nekik kellett törődniük ezzel. De ők 
nem hoztak döntést, hanem az egész közösség elé vitték a problémát. 
Miután a Tizenkettő már nem tud minden feladatot ellátni, egy hét 
emberből álló testületet választanak erre a feladatra - görög nevükből 
következtetni lehet arra, hogy mind »görögök« (hellénista zsidók) vol
tak -, és a Tizenkettő megbízást adott nekik. A Szentlélekkel eltelve 
vált a hét személy illetékessé a feladat elvégzésére, és a közösséget fe
nyegető megosztottságot elkerülték. A siker - Lukács ábrázolásában -
azonnal látható: »Isten igéje meg tovább terjedt, úgyhogy a tanÍtvá
nyok száma igen megszaporodott Jeruzsálemben« (7.v.) 

3. Körtánc az énekre : kézfogás felső tartásban: l-re ballábbal lépés 
befelé, 2-re jobb mellé zár, 3-ra jobb oldalt lép, 4-re bal mellé zár; l-re 
ballábbal hátralép, 2-re jobb mellé zár, 3-ra jobb oldalt lép, 4-re bal 
mellé zár - és így tovább. 
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D) Óravázlat 

Feladat 

1. Éneklés: Add a kezed c. ének 
(Énekelj az Úrnak c. dalgyűjte
mény). 

2. Az óravezető felszólítja a 
résztvevőket, hogy álmodozzanak 
együtt: hogyar. képzelik, milyennek 
kellene lennie egy keresztény kö
zösségnek. 

3. A megálmodott közösség képét 
összehasonlít juk a Csel 2,43-47-tel 
és a 4,32-37-tel. Nem lesz nehéz 
párhuzamokat találni a kettő között. 

Az óravezető röviden ismerteti az 
egzegetikai hátteret, ld. Bevezetés 
1./2, majd közösen megkeresik a 
megálmodott közösséggel való pár
huzamokat. 

4. Problémák az őskeresztény kö
zösségben? (Csel 6,1-7) 

Szövegfeldolgozás a megadott 
kérdések alapján: 

- Mi derül ki a' .szövegből, milyen 
csoportok vannak a közösségen be
lül? 

- Mi a sajátos probléma? 
- Milyen tisztségviselőket nevez 

meg? 
- Ki (nem) illetékes a probléma 

megoldására? 

Módszer 

szöveg és dallam, 
40.0. 

kiscsoportos beszélge
tés, az elhangzottakat 
felí~ák, majd az óra
vezető segítségével a 
táblán összegzik a kis
csoportokban elhang
zottakat 
hangosan felolvassák 
az adott szentírási ré
szeket. Az óravezető 
rövid előadása, cso
portos megbeszélés 

a szöveg felolvasása, 
csoportos feldo lgozá
sa, egyéni jegyzete
lés, az óravezető ki
egészítése 
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Eszközök, idő
tartani 

kotta, 
5 perc 

papír, ceruza, 
tábla, kréta , 
15 + 15 perc 

Szentírás, táb
la, kréta, 30 
perc 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza, 35 
perc 
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A végén az elhangzottakat az 
óravczető kiegészíti a Bevezetés 3. 
alapján. 

5. Közösségideál ma: 
- Milyen alapelvei voltak Lukács 

szerint az őskeresztény közösség
ben felmerülő nézeteltérések meg
oldásának? 

- Ezek a tapasztalatok segíthet
nek-e bennünket a mai keresztény 
közösségek életében adódó nézet
eltérések megoldásában? 

5. Körtánc az énekhez, ld. Beve
zetés 3. 

6. Ima, ének 

csoportos beszélge
tés a megadott kér
dések alapján 

15 perc 

10 perc 

gyertya, 
5 perc 

17. óra 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában "Élő t 
Ige" címmel bibliaiskola működik hitoktatók és érdeklődők részvé- W

telével. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén ~. 
du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a _, 
Jeromos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a tizenhete- ~: 
dik óra anyagát tartalmazza. .;: 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, J 
abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá- ~ 
ra segítséget fog jelenteni. ~ 

~ Budapest, 1997. Húsvét. 

sze,et .. tt~' dff.< ' , "G:"ey~~::~ B~~:~,~:::::~~:~:~~J 
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Bibliafordí tások 

Gyürki László 

A magyar bibliafordítások t ört énete 
Folytatás 

7. Erasmus szellemében készült nyomtatott fordítások 
A nagy k er esztény humanista, Rotterdami Erasmus 1516-

ban kiadta az Újszövetség kritikai nak nevezhe tő szövegét. Ta 
n u lmányozta a görög nyelven fennmaradt evan géliumok a t, és 
újr a lefordította őket latinra. Az eddig használt Vulgátának sok 
sok h ibáját javította így ki. Ezt a kiadást 1518-ban egy újabb 
javított és átdolgozott kiadás követte. A k er esztény Európa tu
dósai ezt örömmel fogadták , és ettől kezdve ennek a szövegnek 
a szellemében igyekeztek anyanyelv ű fordításokat k észíteni. A 
konzervatív egyházi körök gyanakvással fogadták ez t a szövegel. 
A l u ther i és kálvini reformáció is elsz igetelődött tőle , m ert Rot 
terdami Erasmus mindvégig hű maradt Róm ához . Erasmus 
művével azt akarta elérni , hogy minél többen h ozzáférjenek 
anyanyelvükön a Bibliához. Így írt ezzel kapcsolatban: »Bárcsak 
minden nyelvre le lenne fordítva, hogy ne csak a skótok és írek, 
hanem a törökök és a szaracénok is olvassák és m egismerjék! ... 
Bár ebből énekelne a földműves az ek e szarvánál, ez t zengené a 
ta k ács vetélője m ellett, s az utas ennek történetivel könnyítené 
útjának fáradalmait!« Erasmus így papi hivatásának szellemé
ben igehirdetésnek tekintette munkásságát. Erasmus szellemé
ben k észültek az első nyom tatott r észleges bibliafordítások, 
amelyekről most m egemlékezünk. 

Komjáthy Benedek , Szent Pál levelei magyar nyelven 
(K rakkó 1533) 

A fordító Komjáthy Benedek a török el ő l m enekült először 
Hu sz tra , majd innen hívta Perényi Gáborné Frangepán Katalin 
a nyalábvári birtokára fia nevelőjéül. 

A várat ma hiába k er essük Kárpá t -Ukrajnában , a Tisza fel
ső folyásánál a mai Királyháza fölött. l. Lipót a Wesselényi ösz
szeesküvés után ler ombolta tta, és ma csak szom orú falcsonkok 
m er ed eznek a helyén . 
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Úrnője többszöri kérésére fogott hozzá Komjáthy Benedek 
Szen t Pál leveleinel< fordításához. »Tenagyságod énnekem emle
getni kezdé, hogy a Szent Pál apostol leveleit örömest akarná 
hallani.« Katalin asszony F'rangepán Ferenc kalocsai érsek húga 
volt. Férje, Per ény i Gábor a mohácsi csatában esett el 1526-
ban . Az özvegy nyalábvári udvarában tudósokból valóságos is
kolát tarto tt fenn. Erre utal a fordító is a könyv bevezetőjében. 
Azt írja , hogy az udvarban nálánál bölcsebb és jártasabb egyhá
zi ember ek vannak, akik alkalmasabbak a fordításra. Ezért 
csak többszöri unszolásra vállalkozik a fordításra. Ezenkívül 
úgy érzi , hogy az Istentől kapott talentumokat kamatoztatni 
kell , és munkáj ával sokaknak hasznára lehet. A munka befeje
zéséről is tájék oztat a szerző: »Az Szent Pál epistolái magyarsá
gának vége lött Szent Szilveszter pápa estin, nagymise harang
kor, az J ézus Krisztus születésének utána 1532. esztendőbe. 
Laudetur Jesus Gloriosus.« 

A fordítás nyomtatása Krakkóban történt 1533-ban Vieto
risz nyomdáj ában , F'rangepán Katalin költségén. Ez az első ma
gyarnyelvú nyomtatott könyv, de n em Magyarországon , hanem 
Lengyelországban látott napvilágo t. 

A fordító elég nehezen birkózott meg a feladattal, és csak 
Per ényi Gáborné noszogatására készült el a munkája. A családi 
könyvtárban m egvolt Szent Pál l eveleinek magyar fordítása, de 
az már neh ezen volt olvasható . Az is lehet, hogy ez a fordítás a 
környékből származó Halábori Bertalan fordítása volt, amely a 
Döbrentei k ódexben maradt ránk . Ezért bízta házi tanítójára az 
úrnő, hogy fordítsa le korszerű en ezeket a leveleket. Láttuk 
már, hogy Ka talin k örnyezetében voltak papi emberek, a Szent
íráshoz értő szerzetesek, de ezek nem vállal ták a feladatot, ezért 
egy művelt világi férfiúra bízta a fordítást. Az egyházi emberek 
talán gyanakodva nézték Erasm us tevék enységét, és ezért nem 
vállalk oztak a fordításr a . Komjáthy fordításában gyakran talá
lunk zárój elbe tett értelmező szövegeket, magyarázkodásokat. 
Ezek nem a bizonytalanság, hanem inkább a tudós magatartás 
jelei ná la. Komjáthy Ben edek fordítása 1883-ban hasonmás ki
adásban is megjelen t. 
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Pesti Gábor, Új Testamentum magyar nyelven 
(Bécs, 1536. július 13.) 

Bibliafordítások 

Az első nyomtatott magyar nyelvű evangélium-kiadás is 
Erasmus Biblia-kiadásának nyomán készült humanista mun
ka. Az Erasmus által görög szövegből latinra fordított Újszövet
séget használta a szerző. A fordító Pesti Gábor, I. János király 
gyulafehérvári udvarában volt kanonok és küküllői főesperes. 
Fiatal korában II. Lajos budai udvarában is megfordult, és le
másolta a leghíresebb magyar humanista költő, Janus Panno
nius verseinek gyűjteményét. Bécsben teológiát tanult. A bécsi 
humanista körökkel is kapcsolatot tartott fenn. A neves iroda
lomtudósnak, Brassicanusnak ajándékozta Janus Pannonius 
verseinek gyűjteményét. Pesti Gábornak 1536-ban két műve je
lent meg Bécsben: az Újtestamentum fordítása (a címe többet 
mond, mert csak a négy evangéliumról van szó) és Esopus me
séinek fordítása . 1538-ban hatnyelvű szótára jelent meg (latin, 
olasz, francia, cseh, magyar, német), amit hosszú ideig használ
tak a cseh és német iskolák. 

Az evangélium fordításához Brassicanus, a neves iroda
lomtudós írt ajánló költeményt. Pesti Gábor fordítását így jel 
lemzi Nemeskürty István: »Világos fogalmazású , szép, tiszta szö
veg. Magyarsága ízes, hangulatos. kifejező. Ó használta először 
a maihoz legközelebb, lévő központinak is nevezhető nyelvjá
rást. « Fordításának nyelve a beszélt magyar nyelv. Ó tekintette 
először hazafias kötelességének a magyar nyelv ápolását. Fordí 
tása függetlenebb a latin szerkezetektől, a középkori , sőt né
hány későbbi bibliafordítóénál is . Teológiai képzettsége is alkal
massá tette a fordításra . 

Sylvester János: Újtestamentum magyar nyelven melyet az gö
rög és diák nyelvből újonnanjordytának az magyar nípnek ke
resztény hütben való ipülisire 

Az első magyar nyelven , magyar földön megjelent teljes Új
szövetség Sylvester János fordítása. Az utolsó lapo n ez t olvas
hatjuk: »ÚjSzigeten Abádi Benedek nyomtatta vala 1541. esz
tendőben. « A kiadás költségeit Nádasdy Tamás dunántúli fő 
rend , királyi tanácsos fed ezte. A sárvári vár melletti parkban 
kőtábla emlékezik m eg Sylvester Jánosról, bibliafordításáról , és 
az első magyar nyelvű nyomdáról: »Hirdessétek kövek Sárvár 
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történelmének fénykorát. E helyen, Új szigeten , a Rába és Gyön
gyös kanyarodásai között állította fel a tudomány- és művé
szetkedvelő Nádasdy Tamás nádor az első magyarnyelvű nyom
dát, amelyben Sylvester János az 1539. évben kinyomtatta az 
első magyarul írt könyvet,_ a magyar nyelvtanát.« Hozzá kell ten
nünk: 'Es két év múlva Ujtestamentumát, amely oly népszerű 
volt, hogy egymásu tán kétszer is kinyomtatták.' 

Sylvester János a szatmármegyei Szinyérváralján született 
1504 körül. A krakkói egyetemre a mohácsi vész évében, 1526 
őszén iratkozott be, majd Wittenbergben tanult. Magiszteri eim
mel tért haza, és 1534-ben került Nádasdy Tamás birtokára. 
1542-től a bécsi egyetemen munkálkodott; a héber, majd görög 
nyelv tanára lett , később pedig történelmet tanított. E nagyfo~ú 
felkészültsége tette alkalmassá arra, hogy megbirkozzék az Uj 
szövetség fordításával. Erasmus görög-latin fordítását vette ala
pul, a fordításban aggályos pontosságra törekedett. Ö az első 
fordítónk. aki nagyfokú grammatikai tudatossággal dolgozott. 
Első célja az voll fordításával. amit Erasmus úgy fogalmazoll 
m eg. hogy bár csak minden nyelvre le lenne forditva a Biblia. A 
másik ok a tudós nemzeti önérzetből fakadt , amint egyik levelé
ben Írta: »Néhány éve m ég a többi nemzet azzal sértegetett ben
nünket. hogy az oroszoknak is van saját nyelvükön evangéliu
muk, csak a magyaroknak nincsen.« Tehát más nemzetek gú
nyolódását akarta elhárítani a magyarság fejéről. Nem~sak azt 
tudta , hogy fordítása szükséges és hasznos a magyar népnek , 
hanem az t is, h ogy fordításának nemzetközi visszhangja a ma
gyarság irodalmi j óhírneve szempontjából sem közömbös. 
Sylvester János fordítása igen népszerű volt, mert egymásután 
k étszer is kiad ták. (l960-ban elkészült hasonmás kiadása is.) 
Az Újszöve tség szövege előtti lapon egy metszetet t31álunk, 
amely J ézu s családfájá t mutatja, majd következnek több rajzzal 
díszítve az evangéliumok, az apostolok levelei és a Jelenések 
k önyve. Elég vaskos könyv, betűi nem könnyen olvashatók, de 
a szöveg ma is friss. és k özel áll az élő beszédhez. 

Sylvester János a Biblia fordítása közben a magyar nyelvet 
illetően is fontos felismer éshez jutott: » Kisőn vivők eszünkbe az 
m ü nyelvünknek mindenben való nemes voltát.« Azt állítja. 
hogy a mi népünknek könnyű hozzászokni a Biblia jelképes be-
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szédéhez, mert naponként használja ezt a beszédet. »Él énekek
ben, kiváltképpen az virágénekekben, melyekben csudálhatja 
minden nép az magyar népnek elméjének éles voltát a lelésbe n , 
mely nem egyéb b , hanem magyar poézis.« A tudós fordító mind
járt bizonytíja is költő mivoltát, mert az első magyar időmérté
kes verssel köszönti olvasóját. Nemcsak azt fedezi fel , hogy ma
gyar nyelvben költői kifejező képesség van , hanem azt is, hogy 
ri tm usban is versenyezhet a klasszikus nyelvekkel. 

Sylvester János munkáját a magyar népnek ajánlja. Szá
mára már létezik a nemzetfogalom, és büszkén hirde ti , hogy 
minden nép csodálhat bennünket, elménk éles voltát a le lés
ben. Ide kívánkozik Sylvester János első magyar időmértékes 
verse: 

Az magyar nípne k. ki ezt olvassa 

Próféták által szólt rígen néked az Isten 
Azkit igírt: ímé, vígre magadta fiát. 
Buzgó lilekvel szól most es /Iéked ezáltal, 
Kit IUlgtja, hogtj lUllIgass, kit hagtja, hogtj te kövess. 
Néked azírt ez lűn prófétád, doktorod ez lün , 
Mestered ez nlOst es, melyet az Isten ada. 
Az prófét~l szavát hallgasd, mert tíged az Isten 
Elveszt. Es nyomos itt nem lehet Il Z te neved. 
Itt ez irásban szól mostan es néked ezáltal, 
Hiitre hiú mind, hogtj senki ne mentse magát. 
Azki zsidóul és görögül és vigre diák/.tI 
szól vala rígen: szól néked llZ itt lI!agyarul. 
Minden nípnek az ú nyelvin, hogy núnden az Isten 
Törvínyin íljen, nlÍnden imádja nevít. 
Itt VI1gtjon az rejtett kincs, itt VilgtjO I/ llZ kifoló víz, 
Itt vagtjon az tudomány, meh/ örök íletet ad. 
~elki kenyír VflgtjOI/ itt, melyven mikor ís zel, örökké 
lIsz, me/y az menyből szálla, halálra mene. 
Azki teremt tiged, megvált, örök íletef is ád, 
Ez szent által nincs több bizodalmad azírt. 
Ennek aZÍrt szolgálj mil/del/kor tiszta szüvedveI 
EnI/ek I/Iindenkor tígy igaz áldoZiltOt. 
Tígedet ez hozzá viszel/ s I/ell! hagtj, mikor így mOI/d: 
Bódogok, eljövetek - vesszcfek el gOl/oszok. 
Sy/vester jál/OS irja . 

Folytatjuk 
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A Katolikus Bibliaszövetség 
Hong Kongban rendezett világkongresszusáról 

Az 1969-ben alapított Katolikus Bibliaszövetség 1996.júliu
sában Hong Kongban tartotta ötödik világkongresszusát 150 
résztvevővel a világ minden részéből. A tíz napos kongresszus fő 
témája »Isten szava mint az élet forrása« volt. Ezen az ülésen lé
pett hivatalába a Szövetség új elnöke, Wilhelm Egger, Bozen 
Brixen püspöke, ismert bibliatudós. Először az ő beszédéből 
idézünk néhány részletet. 

»Roncalli bíboros, a későbbi XXIII. János pápa a Bibliáról írt 
pásztorlevelében írja: 'Legfontosabb szolgálatunk az örömhír 
hirdetése, magyarázata és továbbadása. Ez az alfája ennek a 
szolgálatnak. Az Ómegája az Eucharisztia. E két betű között he
lyezkednek el a többi betűk, amelyekkel az emberi életet írjuk 
le.' Ezeket a betű ket illesszék be Önök saját maguk! Ehhez 
csupán néhány j elzés: N a nélkülözést, Sz II szenvedést, li a 
kapcsolódásokat jelentheti. De beírhat ják egy név vagy egy vi
lágrész kezdőbetűit is. Biblikus pasztorác iónk során végig kell 
haladnunk ezen az ábécén . Gyakoroljuk ennek olvasását, és ta
nuljuk m eg olvasni az Élet Könyvét , s így ez az olvasás J ézus
sal, az Élet Forrásával való találkozásra vezet. - Egy iátomás 
akkor válik élővé, ha az emberek saját látomásaikat és álmaikat 
m egosztják egymással, és főleg ha ezt egy közösség teszi. Szö
vetségünk jövője ettő l a lelki együ ttléttő l és attól a közösségtől 
függ, amely a Szövetségben létr ejön . Ez akkor valósulhat meg, 
ha olyan közösség vagyunk , amely a Biblia köré gyűjt össze 
bennünket. .. A Biblia olyan könyv lesz, amely körül az Egyház 
összegyűlik , családi krónikává, amelyet közösen olvasnak és 
együtt vesznek tekintetbe. Az Egyháznak nagy bibliakörré kelle 
ne válnia , igen sok résztvevővel, olyanokkal , akik fülüket érzé 
k ennyé tudták tenni, de olyanokkal is, akiknek nincs szavuk, 
akik szegények, elnyomottak, egyszerű emberek ... 

Korunkal á thatja a változás vágya, az Egyházban is. Erre 
vonatkozólag sokféle vélem ény és j avaslat van. Kell tehát egy 
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olyan vonatkoztatási alap, amihez mindezeket hozzámérjük. Ez 
pedig Isten igéje. Ha a biblikus pasztoráció t támogat juk, akkor 
segítjük az Egyház jövőbe vezető ú t ját és egybekapcsolj uk az 
összes törekvéseket. - A Biblia az ökumenikus találkozásnak is 
helye. 'Leginkább a Szentírás segítheti az egymástól elszakadt 
testvérek kiengesztelődését' (JÜlicher). A Biblia már eddig is 
döntő módon ösztönözte az ökumenét ... És szerepe van a vallá
sok közti párbeszédben is ... A Biblia az emberiség fontos vallási 
irata, gazdag örökségében másokat is r észesíthetünk. A párbe
széd néha talán úgy kezdődhet, mint a Ján 4-ben: egy szerény 
kéréssel másokhoz, hogy részesítsenek bennünket abból az 
ajándékból. amit ők kaptak. Így nem zárt csoportokat alkotunk. 
hanem nyitott közösségeket. 

Az egyik cél, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy hangsú
lyozzuk a Biblia szövegének gondos olvasását... Az egzegézis 
nem egyéb, mint gondos olvasás ... Ez az egyetlen módszer -
nyitottsággal és párbeszédre való k észséggel párosulva -, amely 
megvéd a Biblia fundamentalista értelmezésétől. De azt is újból 
kérem : ne felejtsük el a való életet és a kapcsolódásokat! És 
még valami. amit ismételten kiem elek: keressünk szövetségese
ket! .. . Igen sok ember van, aki komoly segítséget tud nyújtani. -
Feladatomnak megfelelően ... igyekszem tájékoztatni a Szent
szék különböző hivatalait a Szövetség munkájáról; arról is, 
hogy készséggel r észtveszünk hivatalos dokumentumok előké
szítésében .« 

A leköszönő elnök, Alberto Ablondi püspök, aki 12 évig áll t a 
Szövetség élén, búcsúzó üzenetkén t k érte, tegyük általánossá a 
Biblia ünnepélyes »trónrahelyezésél«. mint a feltámad l Úr ab
ban való jelenlétének jeIét. Emellett j avasolta az Úrnapjához h a
sonlóan Isten Szavának megünneplését is egyházi ünneppé ten
ni. 

Az ülés záródokumentuma elvi iránymutatás m ellett szá
mos gyakorlati határozatot ill. javaslatot is tartalmaz. Ezek kö
zül kiemeljük azt a javaslatot, hogy hívjanak össze egy Bibliával 
foglalkozó püspöki szinódust (főként a Dei Verbum 6. fejezete 
alapján). Fontosnak tartja a Szövetség az együ ttm űködést más 
csoportokkal, szervezetekkel , in tézményekkel , amelyek műkö
désében a Szentírás jelentős szerepet tölt vagy tölthetne be. A 
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Szöve tség la tba veli er ej ét a nem zetközi adósságok eltörlése ér
d ek ében , hogy a 2000. év igazi jubileumi esztendő legyen. Java
solják a papnevelés tantervébe beiktatni »A Biblia olvasása az 
Egyházban «, va lamint a nem-ker esztény kultúrákkal , vallások
kal és filozófiákka l foglalkozó tantárgyat. A dokumentum fon
tosnak tartja , hogy az eddiginél gyümölcsözőbben használjuk a 
Szentírás li turgikus ünneplésében és a katek ézisben a már 
meglévő formákat, de alaki tsunk ki újabbakat is, hogy teljeseb
bé tegyü k a Biblia és az élet , a liturgia, valamin t a katekézis 
kapcsola tát. Forrás: Dei Verbum, 3-4 / 1996. 

Nagy József 

Hong Kong -i útinapló 

Gyulafehérvár, 1996. június 29, 16 óra 
l s ten k egyel mének tar tom, hogy. r észt veh etek Hong Kong

ban a Ka toliku s B ib liaszövetség V . Altalános Közgyülésén . Fel 
újítom b izalmamat irán ta. és neki indulok az útnak. Lépésről-lé 

pésre egyre inkább m agam m ögö tt hagyom az ezer éves szék es
egyházat. és h alado l{ az áll omásr a. 

A vona t nyolcvan per ce t késik . Már induláskor kezdődnek 
az a kadályok ... Akarnék bosszankodni, de m egértem , hogy en 
nek az időn ek is haszna van . Gondolkodom . Véletlen lenne ta
lá n , h ogy éppen a Pannon ia Expresszel u tazom Bukar est felé? 
A Ka tolikus M agyar Bib liatár sula t képviselőjekén t a r omán fő 

város felé? A testvériségnek és népem, egyházam m egújulásá
na k gondolatá t for gatom-imád k ozom a szívemben , s m ég mi
elő tt egészen eitelnék a gondolattal , elérkezik a fel szállás pilla
nata. Beszállás az Igének or szágo t és világot. egyházat és n épe
k et m egúj ílÓ k ala ndjá ba. 

Frankfurt am Main, 1996. június 30, 16 óra 
Lám , hova ju to ttam el egy nap a la tt: együtt ülünk a iasi-i 

szeminárium r eklor ával a német város nem ze tközi repülő terén . 

és várjuk. hogy felszál lhassunk a következő repülőre. am ely 
m ajd H ong Kongba visz bennünket. Egyébként m aga a repülő
tér is úgy néz ki. min t egy ultra technic izált város. 
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Világkongresszus 

Izgalmas volt a felszállás Bukarestben: belerepülni a bi
zonytalanba. Szüleimre gondoltam, és kértem Istent, irgalmas 
szeretetében hordozzon a szívén engem. Miután a felhők fölé 
kerültünk, ismét a világ egységének gondolata töltött el. A fel
hők fólött minden egyforma, nem látszanak az országok, a váro
sok. a részletek, csak haladunk előre az enyhe napsütésben, és 
élünk lsten kezei között. Még a repülőben is egyformák va
gyunk mindannyian, egyformán élvezzük a légitársaság szolgál
tatásait. Csak az út vége felé tűnnek ki egyesek, amint a bősé
ges kínálaton túl külön is vásárolni akarnak. Még Budapestet 
sem láthatom felülről a sűrű felhők miatt. Egy óra múlva, kö
rülbelül tízperces felhőkben repülés után, amely a bizonytalan
ság és iszonyat egzisztenciális élményét nyújtotta, megpillant
hatom a csodálatosan rendezett Németországot, és nemsokára 
fóldet érünk. Közben még tizenöt percünk van a beszállásig. Fi
gyelem a váróterem bejáratát, hátha ismerős arcot pillantok 
meg. 

Hong Kong, július 2, 12 óra 
Még tegnap a repülőben akartam írni, annyira erős volt 

bennem a benyomás, csak nem adódott alkalom rá. Azóta most 
ju tok írásközelbe. 

Alighogy letettem tegnap a tollat, ismerős arc jelen t meg a 
váróterem ajtajában: Egger püspök, a Katolikus Bibliaszövetség 
új elnöke. Csak néhány szót tudtunk váltani, de biztonságot 
adott a jelenléte, hogy vele együ tt u tazhatom tizenhárom órán 
át a repülőn. És voltak még mások is, akik a találkozónkra jöt
tek, csak nem ismertük egymást. 

. Az utazás biztonságosnak tűnik most, egy nap távlatából. 
Es az ételeket, amelyeket a repülőn kaptunk , csak most tudom 
értékeIn i. Sóvárog a szívem az európai Ízek u tán. 

Már amint a repülő ajtaján kilép tem , megcsapott az itteni 
meleg, nedves levegő, és azóta nem tudok szabadulni tőle . Har
mincöt-negyven fokos meleg van, és annyira nedves a levegő, 
hogy az az érzésem, szaunában vagyok. És mi lesz még két hé
ten át! Legszívesebben egyfolytában a szobában üln ék, hogy a 
ventillátor hűvössége érjen. 
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Világkongresszus 

A kínai konyha íze kecsegtető akkor, ha Európában egyszer 
elmész vacsorázni egy kínai vendéglőbe, de nekem már második 
napja kell itt beletestesülnöm ebbe az »ízes« életkeretbe, és las
san már undorít. Még ennél is problematikusabb a VÍz. Ritka az 
ivóvíz. csak üzle tben lehet vásárolni, vagy desztillálják. Tegnap 
mindenféle édes lével elhalmoztak, de szomjan kellett szenved
nem két-három órát, amíg felfedezték, hogy számomra a tiszta 
víz többet jelentene. Mihelyt hoztak egy négyliteres üveggel, a 
felét azonnal megittuk. Azóta is hordok magammal egy fél lite
res üveget, amikor csak lehet, mindig teletankolok. 

A magyarországi kolléga tegnap estére érkezett meg, és az 
volt az első kérdése, hogy hol lehet lefürödni. Annyi jó van eb
ben az iszonyodásban , hogy a csapon folyó VÍz hideg, ha nem is 
lehet inni, bár fürdéskor lehűt bennünket. Lám-lám: mennyi 
kereszttel jár minden találkozás egy-egy új valósággal. 

De azért van szép is az egészben. Nemcsak az ételeknek van 
sajátos, »mély« ízük. hanem az emberek is mélyek, egyszerűek, 
vendégszeretőek . Legalábbis azok, akikkel találkoztam . Elvittek 
sétálni a városba. és láthattam a csodás, csillogó, reklámmal te
li utcákat. m elyeket eddig csak képről láttam. Ezek között azon
ban nyomorúságos, rozoga épületeket is láttam. melyek a város 
nyomoráról is beszélnek. És a k épeken a koszt meg a bűzt sem 
leh et látni. m ely eléggé undorító érzést kelt bennem ebben a 
melegben . 

A találkozó ma este kezdődik. Egy napot a repülőjárat miatt 
várakoznunk k ellett, de jó volt ez az idő arra, hogy mélyebben 
megismerkedjek néhány résztvevővel : egy Paraguay-i püspök
k el, egy kolumbiai szemináriumi rektorral, egy holland és né
hány afrikai biblikus megbízottal, és Európából többekkel. Meg
nyugtató tapasztaln om , hogy mindenhol természetes nehézsé
gek árán tudják csupán kamatoztatni lelkesedésüket a Biblia 
»feltámasztásának« ügyében . Már a találkozó elején eltűnnek 
így belőlem a gátlások, a kisebbrendűségi érzés, és termé
szetesen piJlantok haza. az otthon hagyott nehézségekre a bibli
kus apostolkodásban: a pénzhiányra, az érdektelenségre, stb. 

(Folytatjuk) 
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Kérdezz-Felelek 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre szerkeszlőségiink válaszol. 

~ Kérdés: Jézus kétféle nemzetségtáblája (Mt 1 és Lk 3) bemutat
ja, hogy József Dávid családjából származik; ő azonban Jézus
nak csak nevelőapja. Mivel Mária származásáról nincs szó, mi 
igazolja Jézusnak Dávidtól való származását? 

Válasz : A zs id ó jog és hagyomány sze rint szárm azás sze mpontjából 
a törvény szerinti apa volt a meghatározó. Enn ek alapján jogosa n te
kinthetjük Jézust Dávid utódjának. Mária származásáról a Sze ntírás 
nem szól. Egyes korai ke resztény sze rzők (pl. Jusztínu sz, Antióchi ai 
Szent Ignác) feltételezik, hogy Mária is Dáv id családj ából va ló. 

~ Kérdés: Az. angyali üdvözlet után Mária rögtön indult Erzsébet
hez? Elkisérte-e József? Gyalog vagy szamárháton ment és jött? 

Válasz: Az eva ngéliumból csak ann yit tudhatun k, hogy az angya l 
Erzsébet foga nása után a ha todik hónapban jelent m eg Máriá nál (Lk 
1,26.36), ő p edig »még ezekben a napokban ... sie te tt« Erzsébethez (Lk 
1,39). Az utazás módjáról nem értesü lünk. Mind enese tre a kérd és in
dokolt, m ert »Jú da hegyvid éke« (a hagyomány szerint Ain Karim, Je
ru zsá lem köze lében) Názá re ttő l mintegy 100 km -re van . Ez azonban 
nem zá rj a ki a kb. egy hétig ta rtó gyalogos utat. A Szentírás a rról sem 
szól, h ogy József elkisé rte-e Mári át; ha így lett voln a, akkor sem va ló
színű , hogy ö - sajá t munkája m ia tt - a hátralévö három hónap ot (Id . 
Lk 1,56) végig ott tudta voln a tölteni . 

~ Kérdés: Ki k a "választott angyalok « (1 Tim 5,21 )? 

Válasz: A ké rdéses kifejezés va lószín ű l eg azokra az angyalokra 
utal, aki k Jézust kisérni fogják, amikor újra eljön, vö. Lk. 9,26: » ... am i
kor eljön a maga és az Atya meg a szent angyalok dicsőségében .« 
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Kis Jeromos 
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9{épi fJ3i!J[ia 

;<I csacsi 

rfccé, ami/(j a mi 'llrun/(Jézus 'l(Jisztus mig a fóáön járt, 
má nagyon efáratt. ;<I falu mig mig nagyon messze vót, fiát 
{grűnézett, Mgy nem vinné-i e vaiakj. 'Épp egy nagy nááas 
vót az út me[fett, oszt igy [ó [eget a nááas6a. :Hát a mi 
'llrunkJézus '1(risztus oáaszót ne/(j: ii f]é [ó, gyere, vigyé 6e a 
fa1u6a! II ;<I [ó nagyon éfíe.s vót, csa/(fóf(gpta a fejit tefeszájja, 
oszt asz onta: iiJÓ van, mingyá eviszfet csa/(efó66 mig jó[a
k9(11 'Erre Jézus aszonta ne/(j: ii <J.lO te [ó, amíg ész, mináig 
egyé, ni [akjá jó sose'! II rflgy is van azóta: a [ó mináig iszit 
nem [a/(jkjó sosi. 

;<I mi 'llrunkJézus 'l(Jisz tus mig továb6 mint. ;<Inogy min a 
nááas me[[ett, meg[át aré66 igy szamarat. Oáaszó[ ne/(j: iif]é 
csacsi, gyere, vigyé 6e a fa1u6af<c ;<I csacsina/(épp eiJ!J náászáf 
vót a szájába, anogy e a/(arta fr.arapni, áe má e si fr.arapta, 
fr.anem mingyá efengeáte, oszt oáapattant a mi 'llrunkJézus 
'1(risztus me[[é. 'Bi is vitte Jézust a fa1u6a örömme. ;<I mi 
'llrun/(Jézus '1(risztus meg nagyon örot a szamár nat oszt 
aszonta ne/(j: iiJÓ van, te /(js csacsi, nem úszó sofr.a ifíe.s, 
migész mináe'n /(jrón meg szalmán! II rfl!J!J is Van az azóta: a 
szamár megéf mináin vacal(ta/(armányon. 

;<I nááon meg máig mig[átszil(a szamár fogafr.efye, mignéz
fr.etitit ott van a nyoma mináin fevéfin, afr.ogy a szamár fo
ga {gzt vót összefr.ajtva. 

Elbt:.'Szélte: n . D . Tarjány Ferenc 



Hírek. információk 

HÍREK, INFORMÁCIÓK 
A bibliai Hacor városban (Id. 

Józs 11,1 -14) 40 éve elkezdett és 
évek óta felújított ásatások a múlt 
év nyarán több érdekes leletet hoz
tak felszínre. Valószínüleg a királyi 
levéltárba tartozott az a 4 agyag
tábla (közülük kettő a pátriárkák ko
rából való, kettő pedig közvetlenül 
az izraelita honfoglalás előtti szá
zadokból) , amelyek részben keres
kedelmi feljegyzéseket (»szállítóle
velet«?) , ill. jogi vitát tartalmaznak 
- akkád nyelven -, egyikük pedig 
szorzótáblaként segítette a számo
lást. Találtak egy közel 30 cm ma
gas bronz isten-szobrot, és Ciprus 
szigetéről származó tároló-edénye
ket is. Remény van arra, hogya kö
zeljövőben napvilágra kerül az egy
kor gazdag város sok további kin
cse és épülete is. (H o/y/and, 1996. 
szept. -okJ.) 

A filiszteusok egyik fontos váro
sának, Ekronnakromjai között a ré
gészek feliratos követ találtak, 
amely szerint a város királya, Achis 
(Kr.e.VIi.század) templomot épített 
egy istennő tiszteletére. A várost 
nem sokkal később, 603-ban Ne
bukadnezár égette fel. (Ho/y/and, 
1996. szept. -okI.) 

Jeruzsálemben 1 996 nyarán to
vább folytak a régészeti ásatások 
az ú.n. »Nyugati Fal« környékén ; 
ez a fal tulajdonképpen a templom
hegy Heródes által meghosszabbí
tott terét támasztó több mint 30 mé-

. ter magas - felerészben még ma is 
az alsó szint alatt a földben rejlő -

támfal. Az ú.n. Robinson-ív alatt fel
tárták egy üzletek-szegélyezte út 
kb. 100 m-es szakaszát. Néhány 
üzlet szinte sértetlen állapotban ke
rült felszínre. Azt is megállapították, 
hogy az utat kb. Kr.u. 60-ban, tehát 
10 éwel a város pusztulása előtt 
látták el új kövezettel. Egy kőbe vé
sett felirat mutatta, merre van a 
harsonázás helye (ahol ezzel e
gyes ünnepek kezdetét jelezték) . 
Az egyik feljárat közelében kereken 
50 rituális fürdőhelyet találtak. En
nek az ásatásnak eredménye az is, 
hogy végig kitisztították azt az ed
dig is ismert kb. 500 m hosszú föld
alatti átjáró folyosót , amely néhány 
hónapja véres összetüzésekre ve
zetett. A folyosó falának egyik kő
darabja több mint 14 m hosszú (a 
tömege mintegy 600 tonna lehet) . 
Napvilágra kerültek Kr.u. VIi .száza
di Omallád-paloták maradványai és 
egy Xl.századból való zsinagóga 
alapjai is, amelyet nyilvánvalóan az 
egykori templomhoz a lehető legkö
zelebb igyekeztek megépíteni. 
(H o/y/and, 1996.szept.-okl. és nov.-dec.) 

A Genezáreti tó partján fekvő 
egykori Magdala (ma: Migdal) vá
roskában nem rég - egyéb épületek 
mellett - egy Kr. u. I. századi zsina
góga(!) romjait tárták fel. (Ho /y/alZd, 
1996.szepl. -okt.) 

Egy pakisztáni egyházközség 
munkatársának leveléből igen ér
dekes, számunkra is tanulságos 
dolgokról értesülhetünk. Az ország 
sok nyelvének némelyike még nem 
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Hírek. információk 

is vált " írott nyelwé«, s az írott 
nyelvek is különféle írásmódokat 
(írásjeleket) használnak. A szóban
lévő vidéken a lakosság tizede sem 
tud olvasni ; emellett az iskolában 
tanult nyelv írásmódja is eltér a falu 
nyelvének írásától , tehát az »olvas
nitudó« gyerekek a saját anyanyel
vükön nem tudnak olvasni. A plébá
nia olvasó-tanfolyam ára főként nők 
járnak, így leginkább ők a Szentírás 
olvasói családi körben is, ami nagy 
megbecsülést biztosít a számukra. 
(Egyelőre leljes szentírásfordítás~k 
nincs; nemsokára elkészül az Uj
szövetség az egyik népnyelven.) A 
katekumenek megkapják aBibliát 
képeskönyv formájában (többnyel
vű képaláírással) , s az a keresz
tény családok nagyrabecsült kin
cse. Az asszonyok díszes burkola
lot kötnek rá. A Szentírás vasárnap
ján ezeket a Bibliákat a templom 
ban megáldják, s az azt követő hé
ten házról-házra járva, házszente
léssei összekötve ünnepl ik. Nem 
egy helyen a Szentírás szorította ki 
az otthonokból a régi vallás kultikus 
szobrait. Az asszonyok kötéssel és 
vászonmaradékok összevarrásával 
a Biblia történeteit , tanításait ábrá
zoló nagyméretű faliképeket készí
tenek. Ezeket hitoktatásra, vagy pl. 
a húsvéti vigilia éllelén használják, 
amikor közösen az egész üdvös
ségtörténetet végigmagyarázzák és 
elmélkedik. (KBF-Brief, 1996.jLÍ/I .) 

A Katolikus Bibliaszövetséghez 
tartozó » VERBUM BIBLE-- kiadó a 
legutóbbi 15 évben - más kiadók
kal is együttm űködve - a követke-
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zőkkel segítette Afrika népeit: 600 
ezer Újszövetség francia és 9 afri
kai nyelven, 660 ezer teljes Szent
írás francia, angol és 10 afrikai 
nyelven, 1.15 millió ifjúsági Biblia 
15 nyelven, 4.5 millió gyermek-Bib
lia 29 nyelven. Emellett bibliama
gyarázatokat, afrikai nyelveken mi
sekönyveket adtak ki. A fordítások 
az Afrikában működő misszionáriu
sok közreműködésével készülnek. 
(KBf, 22. 12. 1996) 

A Bibel und Liturgie 1996.évi 2. 
számában Hannes Schreiber ösz
szefoglalást közöl a Szentírás öku
mentkus fordításának helyzetéről a 
középeurópai országo~ban (Hollan
diátói Ukrajnáig és Esztországtól 
Horvátországig) . Érdekes tanulság, 
hogya közösen elfogadott ford~á
sok léte csak kevéssé függ az érin
tett országok »ökumenikus klímájá
tól «; ezt sokkal inkább befolyásolja, 
hogy pl. több helyen ford~ó biblikus 
szakemberek hiányában veszik át 
egy másik egyház fordMsái vagy 
egyesítik erőiket. Közös szöveget 
hivatalosan egyelőre csak Szlové
niában fogadtak el (egy korábban 
készült katolikus fordítás alapján) , 
és rövidesen hasonlóra lehet szá
mítani Ukrajnában, valamint litvá
niában. Az ökumenikus fordítás el
fogadása még nem jelenti anna~ a 
liturgiában való használatát is. Igy 
a szentírási szövegekben még 
hosszabb ideig fennmaradnak a 
különbségek, holott ezek nem teo
lógiai eltérésekből erednek. (Bibel 
u/ld Liturgie, 2/1996) 



Társulatunk 

.......... 

TÁRSULATUNK ALAPSZABÁL y ÁNAK 
·· MODOSÍTt\.SA. 

Öromürikreszolgál, hogy sokan vannak, akik az újabb 
r~npelkezések értelméberitársulatunk javára ajánlották 
.lel aqójuk l%-át. társulalunk fogadhatja ezeket a feI
ájártIásokát, mert tevékenységünk, amelyet alapitásunk 
ót~yég~yI1.~, mt?gf~1~19-~~g5íféísokIl.él,k. Szükségessé vált 
?Z6#p~Ii; J:j6gy ~Mltétatéyékénységrköröket Alapszabá
lYtüikkiféJézdtehl$lartaliriazza. Eiért 1997. ápr. 12-én 
fnegtartott rendkívüli közgyűlésünkön a Közgyűlés módo

... sftottaaSzent Jeromos Bibliatársulat Alapszabályát: 

A közgyűlés határozata értelmében Alapszabályunk a 
következőkkel egészül t ki: 

l . Az alapszabály lU. §. 7. / pont jához: 
»Az Egyesület céljai közé tartozik - alaptevékenysége te

rületén, a rendelkezésére álló eszközökkel 
- a hélzai kisebbségek támogatása 
- a határon túli magyarság támogatása« 

2. Az alapszabály VIII . § . 40. pontja: 
»40./ Az Egyesillet piirtoktól független, azoktól támoga

tást nem kap ésajövőben sem kaphat; országgyűlési kép
viselő jelöltet nem állít és nem támogat, és ezt a további
akban iskizárja.« 

Kérjük Tagtársainkat, hogy saját példányukon egészít
sék.ki az Alapszabályt a fen tiekkel! 
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Társulatunk 

A Romániai Magyar Katolikus Bibliatársulat kezdemé
nyezésére Marosvásárhelyen »Kis Jeromos katolikus ifjúsági kö
zösség« alakult; h etente összej önnek a Szent Miklós Plébánia 
kápolnájában . A közösségi >>család« tagjai : az indulók, az elköte
lezettek, a támogatók és a tiszteletbeli tagok. Apostoli munká
jukról képet kaphatunk a következő élménybeszámolóból: 

»1996. november 17-e volt és vasárnap. Egy picit más vasárnap, mint a 
többi. Besenyöbc lá toga tott néhány marosvásárhelyi fiata I, hogy még ü n
nepé/yesebbé, fe lemelöbbé tegyék az amúgy is iil'lnepet.Nekem kissé szo
katlan volt, hogya szentmisén nem az orgona szólalt meg, hanem 
felcsendült il gitár és nem hagyományos templomi énekek hangzottak el, 
hanem modern ebbek, de tetszett. Ízlclgettem a szokatlan ritmusokat, pró
báltam bekapcsolódni, és elöntött egy nagyszeríí érzés, az összetartozásé. 

A meghívottak egy történetet is fe lclevenítettek, a tékozló fiúét, ami an
nál is inkább megragadott, mert a téma a jelenkorba volt átii ltetve. Né
hány szép hangsú lyos szavalat is elhangzott. 

Délután újra összegJJíí ltiink, és (egyikünk kivételével) mindenki hosz
szabba n-rövidebben bemutatkozott, beszélgettünk, majd énekeltünk néhá
nyat. A rövid együttlét után elbúcsúztunk egymástól, de azzal a 
reménnyel, hogy lesz még folytatás va lamilyen formában. 

Köszönjük nektek, hogy felejthetetlenné tettétek számunkra azt a va-
sárnapot.« • 

# Könyvszolgálatunkból: Kitűnő új kiadvány (sok k éppel) is
m erte ti a J ézus-korabeli életkörülmények et Palesztínában: 
W .Bühlmann : Hogyan élt Jézus? (Corvinus) 142 0 ., 420;- Ft. 

Mózes Gy.: Bibliaórák 3 - Kreatív órák (Párkány), 470 Ft; 
Rózsa H .: Az Ószövetség keletkezése I-II. (SzIT.) 770 ill . 1100 
Ft; H. Schlier : Jézus Krisztus feltámadása (Jel), 248 Ft; John 
testvér , Taizé: Zarándok Isten, (Agapé, ford . Thorday Attila), 
480 Ft; Hegyek a Bibliában (Oktatói segédanyag makett formá 
jában a Szen tírás 6 hegyéről] (Parakletos, 1994.) 308, - Ft; Ma
kettcsomag ,.A« és ,.B« (20 ill . 13 bibliai témájú k ézimunka gye
rekeknek egyéni és közösségi barkácsoláshoz] (Parakletos, 
1995-96) ,3 14, - ill . 240 ,- Ft. 
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Ajánlás 

Ajánlás 

A Biblia legelterjedtebb első teljes latin nyelvíí fordítása, a 
»Vulgáta (, Szent jeromosnak, a Biblia tudósának nevéhez fííző

dik. Az ő fo rdítása nyomán készültek az első magtJar fordítások 
is, többek között K1íldi György katolikus fordítása 1607-ben . En
nek új magyar átdolgozása kerül most kezünkbe. Figyelembe ve
szi az 1986-ban megjelent Neo-Vulgáta kiadását, és az eredeti 
nyelvií bibliai szövegeket. Alkalmazkodik a mai magya r nyelv
hez, de megőrzi az lsten szavának mindnyájunk által jól ismert 
kifejezéseit. Tartalmazza jézus Krisztus EgtJházában, a kinyilat
koztatás teljességét őrző, eligazító magyarázatokat. - Köszönet 
érte mindazoknak, akik kiadására vállalkoztak. Munkájuk járul
jon hozzá a keresztény magyar élet megújulásához. 

Szolgálja az új magtJar Biblia-kiadvány minden Istent kereső 
ember földi és örök boldogtliás1t. - A régiek is olvasták, hogy 
»minden Istentő l sugalmazott Irás alkalmas a tanítás ra, ... hogy 
lsten embere tökéletes és n1Índen jótettre kész legtJen« (2 Tim 
3, 16-1 7). - A Biblia új fordításá t olvasva igazolódjék bennünk is 
az apostol szava. 

Seregély István egri érsek 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke 

(a most megjelent KNB biblia elöszavából) 
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Csendes percek 

A tettek gyökere a gondolat 

Tetteink a gondolatainkban gyökereznek. 

A gondolataink pedig a szívünkből táplálkoznak. 

A tiszta sZÍvű ember gondolatai tiszták, 

áttetszők, igazak, szentek. 

A tiszta, áttetsző, világos, szent gondolatokból 

pedig tiszta, áttetsző, igaz, szent tettek fakadnak. 

»Ha szent a gyökér, szentek lesznek az ágak is«. Róm 11,16 

»Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert 
onnan indul ki az élet«. Péld 4,23 

»A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő«. Lk 6,45 

»Minden tervnek a szíva gyökere«. Sir 37,17 

»Mindaz, aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében 
már paráználkodott vele. Ezért ha jobb szemed megbotránkoz
tat, vágd ki és vesd el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda, 
semhogy egész tested gehennára kerüljön«. Mt 5,28-29 

Vajon a szem az, a kéz az, ami bűnös? 

Vajon az asszonya bűnös, akire a szem néz? 

Nem, hanem a gondolat. A szívünket csak az Úr tudja meg
tisztítani, de a gondolatainkat mi magunk. Ugyanúgy, ahogy a 
letört virágot nem tudjuk többé visszaforrasztani a szárára, úgy 
a szív letört ártatlanságát és tisztaságát nincs hatalmunkban 
visszaadni. Erre csak maga Isten képes, csak ő tud újjáterem te
ni minket: 

2 

»Új eget és új földet teremtek.« Iz 65,17 

»Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek.« Ez 36,16 

»Íme, újjáalkotok mindent.«. Jel 21,5 
Vágvölgyi Éva 
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Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 
(Foly tat juk a szöveg közlését Székely István fordításában) 

IV. SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN 

Bár a szentírásmagyarázat az egzegéták sajátos feladata , 
mégsem egyedül az ő kiváltságuk. Az Egyházban a Biblia ma
gyarázata több , mint a szövegek tudományos elemzése. Az Egy
ház számára a Szentírás nem egyszerűen saját keletkezését 
történelmileg dokumentáló gyűjtemény. A Biblia üzenetét Isten 
szava kén t fogadja, amely itt és ma hangzik el az Egyházhoz és 
az egész világhoz. Ennek a hitbeli meggyőződésnek következmé
nye, hogy a sugalmazott szövegeket aktualizáljuk, beépít jük a 
kultúrákba (»inkulturáljuk«), s azok hatást fejtenek ki az Egy
ház életében: a liturgiában, az egyéni »lectio divina«, 'szent olva
sás' során, a lelkipásztori munkában és az ökumenikus talál ko
zásokban. 

AI Aktualizálás 
Amint az előző fejezetben láttuk, már magában a Bibliában 

tapasztalhatjuk az aktualizálás gyakorlatát: a későbbi szerzők 
egyes régebbi szövegeket új összefüggések fényében átértelmez
nek, és Isten népének akkori (újabb) állapotára vonatkoztatnak. 
A szövegek hívő közösségekben való aktualizálásának alapja is 
ugyanez a meggyőződés a Szentírás mindig élő voltáról. 

l . Elvek 
Az aktualizálás gyakorlata a következő alapokon nyugszik: 
Az aktualizálás lehetséges, mert a bibliai szöveg értelmi gaz

dagsága tartós értéket nyújt minden kor és minden kultúra 
számára (ld. Iz 40,8; 66,18-21; Mt 28,19-20). A bibliai üzenet 
képes arra, hogy minden nemzedék értékrendszerét és maga
tartási normáit viszonylagossá tegye, és ugyanakkor elmélyítse. 

Aktualizálásra szükség van, mert - bár a Biblia szövegeinek 
üzenete örökértékű - azokat mégis múltbeli helyzetek hatása 
alatt és eltérő korok nyelvén fogalmazták meg. Hogy megmutat-
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hassuk, mit jelentellck czek a szövegek a mai emberek számá
ra, üzenetüket fellétlenül a jelen helyzetre kell vonqtkoztatni. és 
mai nyelven kell kifejezni. Ezért a henneneu tikán'ák azon kell 
fáradoznia, hogy a történeli kötöltségeken állépve elérje az üze
net lényeges elemeil. 

Ezen túlmenően az aktualizálásnak állandóan figyelnie kell 
azokra a sokrétű összefüggésekre, amelyek a keresztények 
Szentírásában az Új- és az Ószövetség között fennállnak. Hi
~zen az Újszövetség beteljesítése, ugyanakkor túllépése az 
Oszövetségnek. Az aktualizálás a két Szövetség ilyen dinamikus 
egységének erőterében történik. 

Az aktualizálást mindig a hívő közösség élő hagyományának 
dinamikája hozza létre. Ez pedig egyértelműen utódja azoknak 
a közösségeknek, amelyekben a Szentírás ke tetkezett , s ahol 
megőrizték és áthagyományozták azt. A hagyománynak kettős 
szerepe van az aktualizálásban: egyrészt megóvja azt az elhajló 
értelmezésektől. másrészt gondoskodik az eredeti dinamika to
vábbviteléről. 

Az aktualizálás tehát semmiesetre sem jelenti a szövegek 
manipulálását. Nem arról van szó, hogy a bibliai szövegekbe új 
véleményeket vagy ideológiákat olvassunk bele, hanem arról, 
hogy becsületesen nyomozzuk ki azt az üzenetet, amit ezek a 
szövegek a mai kor számára tartalmaznak. A keresztény Egy
házban a Biblia szövege minden korban élő tekintély. Bár a ke
letkezése óta sok évszázad múlt el. megmarad annak a kiváltsá
gos útmutalónak, amelyet nem lehet manipulálni. Az Egyház 
tanítóhivatala »nincs fölötte az Isten szavának, hanem szolgálja 
azt, amennyiben csak azt tanítja , ami át van hagyományozva. 
Isteni parancs alapján, a Szentlélek vezetésével áhítatosan hall
gatja. szentül őrzi és hűségesen kifejti azt« (Dei Verbum, 10). 

2.Módszerek 
A felsorolt elv~kre épülnek az aktualizálás különféle módjai. 
Az aktualizálást. amely már a Bibliában is megfigyelhető. 

tovább gyakorolták a későbbi zsidó hagyományban. mégpedig
amint a targumok és a midrások tanúsítják - többféle eljárás 
szerint: felvonultatva a párhuzamos helyeket (gezerah savahl, 
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változtatva, mással felcserélve a szöveg olvasási módját Cal tiq
ré), második értelmet adva (tarté misma')ostb. 

Az egyházatyák a maguk részéről a tipológia és az allegoriz
mus felhasználásával aktualizálták a bibliai szövegeket, úgy, 
hogy azok érthetően vonatkozzanak saját koruk keresz
tényeinek helyzetér e. 

Ma az aktualizálás során figyelembe kell venni a gondolko
dási módok és a magyarázat módszereinek fejlődését is. 

Minden aktualizálásnak feltétele a szöveg helyes egzegézise, 
amely megállapítja a szó szerinti értelmet. Ha a szöveget aktua
lizáló olvasó maga nem képzett a szen tírásmagyarázatban , ak
kor megfelelő eligazítást kell keresnie, amely lehetővé teszi, 
hogy találó és hibátlan magyarázatot adjon . 

Az aktualizálásnak egyik legbiztosabb és legtermékenyebb 
módja, ha a Szentírást magával a Szentírással értelmezzük; ez 
vonatkozik például az Ószövetségnek azokra a szövegeire, ame
lyek új .jelentést nyertek vagy már magában az Ószövetségben 
(pl. a Kiv 16-ban szereplő manna a Bölcs 16,20-29-ben), vagy 
az Újszövetségben (ugyanaz a Ján 6-ban). Mi, keresztények, egy 
bibliai szöveg aktualizálása során nem tekinthetünk el attól, 
hogy azt Krisztus titkára és .az Egyházra vonatkoztassuk. Nem 
volna helyes például, ha a keresztények felszabadító harcának 
mintájaként csak ószövetségi epizódokat vonultatnánk fel (Kiv; 
l-2 Makk). 

A hermeneu tika tudománya az aktualizáló értelmezéshez 
három lépést javasol : 1/ az igét egy adott helyzetben hallgatjuk; 
2/ kiválasztju.k a jelen helyzetnek azokat a vonatkozásait, ame
lyeket a bibliai szöveg m egvilágít vagy kérdésessé tesz; 3/ a bib
liai szövegek értelmi gazdagságából kikeressük azokat az eleme
ket, amelyek alkalmasnak látszanak a jelen helyzet pozitív át
alakítására, összhangban Isten üdvözítő akaratával Krisztus
ban. 

Az aktualizálásnak köszönhetően a Biblia képes megvilágí
tani sok mai problémát, pl. az egyházi szolgálatokkal (tisztsé
gekkel) kapcsolatos kérdéseket, az Egyház közösségi termé
szetét. a szegények iránt való különös elkötelezettséget, a fel
szabadítási teológiát, a nők helyzetét stb. Az aktualizálás eliga-
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zítást adhat olyan, a mai ember számára fontos értékekkel kap
csolatban is, mint a személyiségi jogok, az emberi élet védelme, 
a természet megőrzése, a törekvés egyetemes békére. 

3. Határok 
Minden aktualizálásnak - hogy összhangban maradjon a 

Bibliában kifejezett üdvözítő igazsággal - tiszteletben kell tarta
nia bizonyos határokat, amelyeket nem léphet át. 

A Szentírás minden értelmezése szükségszerűen leszűkített, 
mégis el kell utasítani a bibliamagyarázat irányzatos (tendenci 
ózus) módjait. A Biblia szövege nem válhat mentséggé és egyol
dalú célok kiszolgálójává (amint ez egyes szekták, pl. a Jehova 
tanúi aktualizálásaiban történik) . 

Az aktualizálás értékét veszti , ha a bibliai szöveg alapvető 
irányultságaival összeegyeztethetetlen elméleti alapfeltevésekre 
támaszkodik, például olyan racionalizmusra, amely szembenáll 
a hittel, vagy az ateista materializmusra. 

Természetesen el kell utasítanunk minden, az evangéliumi 
igazságossággal vagy szeretettel ellentétes aktualizálást is, pl. 
az olyanokat, amelyek fajgyűlöletet, antiszemitizmust, férfi vagy 
női szexuális szabadosságot akarnak levezetni a bibliai szöve
gekből. Különös eréllyel és teljesen a II. Vatikáni Zsinat szelle
mében (Nostra Aetate, 4) feltétlenül meg kell akadályozni az Új
szövetség bizonyos szövegeinek olyan aktualizálását, hogy azok 
a zsidókkal szemben ellentétes beállítottságot kelthessenek, 
vagy azt erősíthessék. Éppen ellenkezőleg, a múlt tragikus ese
ményeinek ismételten nyomatékosan arra kell emlékeztetniük 
bennünket, hogy az Újszövetség kijelentései szerint a zsidók Is
ten előtt »kedvesek« maradnak, »Isten ugyanis nem bánja meg 
kegyelmi adományát és meghívását« (Róm 11 ,28-29). 

Az ilyen elhajlásokat megelőzzük , ha az aktualizálás helyes 
szövegmagyarázatból indul ki, és - az egyházi tanítóhivatal ve
zetésével- az élő hagyomány távlatában történik. 

Ugyanakkor a kisiklások veszélye nem gátolhat meg ben 
nünket annak az elháríthatatlan feladatunknak a teljesítésé
ben , hogy a Biblia üzenetét eljuttassuk korunk embereinek fü 
lébe és szívébe. 
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BI Inkulturáció 
Az aktualizálás által válik lehetővé. hogy a Biblia minden 

korban megteremje gyümölcsét. Ezzel párhuzamos az a fárado
zás. amely arra irányul. hogy ezeket az értékeket a világ külön
böző országaiban és kultúrköreiben meghonosítsuk. azokba be
építsük. Az inkulturáció gyökerezteti meg a Biblia üzenetét a 
kultúra legkülönbözőbb területein . Természetes azonban. hogy 
a kultúrák között egyezések is vannak. Bizonyos értelemben 
minden hiteles kultúra hordoz egyetemes értékeket. amelyek 
ugyanazon egy Istentől származnak. 

Az inkulturáció teológiai alapja az a hitbeli meggyőződés . 
hogy lsten szava magasabb szin tre emeli (»transzeendálja«) azo
kat a kultúrákat. amelyekben megszólal . valamint hogy képes 
belépni más kultúrákba. és azokban tovább élni. s így minden 
embert a saját kulturális közegében tud elérni. Ez a meggyőző
dés magából a Bibllából ered. amely már a Teremtés könyvétől 
kezdve egyetemes távlatokkal rendelkezik (Ter 1.27-28). Ez foly
tatódik az Ábrahám és u tódai által minden népre kiáradó áldás 
igére tével (Ter 12.3; 18. 17-18). majd végérvényesen teljesül. 
amikor a keresztény igehirdetés eljut »minden néphez« (Mt 
28.18-20; Róm 4.16-17; Ef 3.6) . 

Az inkulturáció első lépése az. hogy a sl}galmazott Írást le
fordítják más nyelvre. Erre a fokra már az Oszövetség korában 
eljutottak. amikor a Biblia héber szövegét szóban arámra (Neh 
8.8.12) és írásban görö gre fordították. Egy fordítás valójában 
mindig több. mint az eredeti szövegnek egyszerű áttétele egy 
másik nyelvre. Valamely nyelvről egy másikra való áttérés szük
ségképpen magával hozza a kulturális közeg megváltozását: egy 
új nyelvben nem ugyanazok a fogalmak. s eltérő a jelképek je
len tése is. mert azok más gondolkodási hagyományokból és ,el
térő életformákból származnak. 

A görögül írt Újszövetségben minduntalan felfedezhetjük az 
erőteljes inkulturáeiót. hiszen ez az írás J ézus palesztínai üze
netét a zsidó-hellénista kultúrába ülteti át. s ezáltal kifejezi azt 
világos szándékot. hogy átlépje egy meghatározott kulturális 
környezet határait. 

Bár a fordítás döntő fontosságú . önmagában mégsem elég a 
bibliai üzenet valódi inkulturálásához. Folytatódnia kell olyan 
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magyarázatban. amely a Biblia üzenetd mélyebb kapcsolatba 
hozza a gondolkodási és kifejezési módokkal, az érzesvilággal és 
életmóddal, amelyek a sajátjai valamennyi helyi kultúrának . A 
magyarázat után következnek az inkulturáció további lépcsői. 
és ezek elvezetnek a helyi keresztény kultúra kialakílásához, 
amely hatássa.l van a lét valamennyi területére (imádság, mun
ka, társadalmi élet , népszokások. jog és törvények, tudomány 
és művészet. filozófiai és teológiai gondolkodás). Isten szava va
lójában mag, amely a saját földterületéről mindazt magába szív
ja. ami a növekedéséhez és terjedéséhez szükséges (vö. Ad Gen
tes . 22) . Ezért a keresztények (férfiak és nők egyaránt) igyekez
zenek felismerni. »milyen kincseket osztott ki a népcknek a bő
kezű lsten . Egyú llal igyekezzenek ezeket a kincseket az evangé
lium fényébe állítani, fclszabadítani, és az üdvözítő Isten ural
ma alá visszavezetni« (Ad Gentes, l I). 

Amint láthatjuk, itt nem egyirányú folyamatról van szó, ha
nem "kölcsönös gazdagításrók Egyrészt a különböző kultúrák
ban található értékek lehetővé teszik , hogy Isten szava új gyü
mölcsöket teremjen. másrészt Isten szavának fényében kivá
lasztódik a kultú~ákban rejlő igazi érték. s különválik attól, ami 
bennük negatív. Igy kibontakozhatnak az illető kultúra legjobb 
elemei. A Jézus személyéhez, húsvéti titkának hatóerejéhez és 
az ő Egyház iránti szeretetéhez való igazi hűség meg fog akadá
lyozni a tévedéseket: az üzenet felszínes »beilJesztését« és a 
szinkretista keveredést (ld . Ad Gentes, 22) . 

A keresztény Keleten és a Nyugat országaiban az inkulturá
ció már az első századoktól kezdve folyt, és jól láthatóan igen 
gyümölcsöző volt. Sohasem szabad azonban befejezettnek te
kintenünk az inkulturáeiót. Mindig újra munkálnunk kelJ, hi
, zen egyetlen kultúra sem befejezett. Más a helyzet azokban az 
o'szágokban, amelyekben az evangélizálás csak a kezdeteknél 
tru-t. Ezekben ugyanis valóban elkerülhetetlen, hogy a hithirde
tők abban a formában viszik el hozzájuk Isten szavát, ahogyan 
az kezdetben a saját hazájukban inkulturálódott. Az új helyi 
egyházaknak ezu tán azon kell fáradozniu k , hogy túlhaladják a 
Bibliának ezt a számukra idegen m egközelítését, és olyanná 
alakítsák azt. amely saját országuk kultúrájának megfelel. 

Folytaguk. 
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Gaál Endre 

A diakonos az Újszövetségben 

Bevezető: 

Egt) francia újság az őseJl.1/házi diákonusokról szóló cikkével igen naJl.1/ megle
petéSt okozott nekem. A ciff rámutatott arra, hoJl.1/ az Apostolok cselekedetei sem 
'a hét' beiktatásának elbeszélése során, sem eJl.1/éÓ,- velUk foglalkozó helyeken nem 
nevezi őket diákonusoknak. Először Szent Irmeusznál, a 2. század végén találha
tó a 'hét'-re a diákonlls elnevezés. Ez a tény inditott arra, hoJl.1/ közelebbről meg
vizsgáljam a diákonus szó újszövetségi dimenzióit, gazdngjefintéstartalmát. 

I. A szó értelmezése a pogány görögségnél; ószövetségi vo
natkozások 

Adiakonein - és a képzett szavak - a görög szóhasználat
ban a szolgálat egy speciális formáját jelölik elsősorban. az asz
tal szolgálatát . 

Ez magában foglalta az előkészítést. a megterítést és az ét
kezés közbeni kiszolgálást. asztal felügyeletet. 

Természetesen elterjedt az általánosabb értelme is. egyéb
fajta szolgálatok végzése. de mindig mögötte érezhető az aláve
tettség gondolata és tudata: aki szolgálatot tesz. az alacso
nyabbrangú. valamiféle hatalmi függőségben van attól, akinek 
szolgálatot tesz. 

Éppen ezért a görög szellem. amely nagyra értékelte a sza
bad polgár státusát. és az emberi méltóságot tulajdonképpen 
ennek fényében értelmezte. az ilyen szolgálatokat lealacsonyító
nak és méltatlannak érezte a szabad ember értékrendjében. Ez 
alól csak egy kivétel volt. a közösség. a városállam szolgálata. 
Ezt nemes dologként tartották számon. 

A zsidóságban más a helyzet. Bár a LXX fordítás nem 
használja a diakoneuó-t. helyette a dúleuein a szokásos. illetve Is
ten felé latreuó. leiturgein igéket kedveli. Mégis. a szolgálatról 
másképpen gondolkodott az Ószövetség népe: 
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1. A keleti felfogás szerint az Úr-szolga viszony egy mara
dandó adottság, ahol egy tekintélyes, nagyhatalmú Úr szolgála
ta igenis előnyös, jó dolog. 

2. Másrészt, pl. a Lev 19,18 szerint, a felebaráti szeretet pa
rancsa nyitottabbá teszi a szívet a szolgálatra: nem társadalmi 
alá- vagy fölérendeltség kérdése a másoknak tett szolgálat, ha
nem emberi kötelezettség, melyet a segítés Istentől szabott pa
rancsaként értékel. 

II / l. Az Újszövetségben azonban egészen sajátos hangsúlyt 
nyer a diakonia eszméje. (EVANGÉLIUMOK) . 

Ez részben arra vezethető vissza, hogy Jézusnál a szeretet 
parancsa valóban főparanccsá lép elő, részben pedig arra, hogy 
Jézus a maga küldetését a diakonein fogalomkörével értelmezi: 

Mk 10,45 »Az Emberfia nem azért jött, 

hogy neki szolgáljanak (diakonéthénail. 

Mt 20,28, hanem hogy ő szolgáljon (diakonésai) 

és életét adja váltságul sokakért.« 
Lk 22,24-27: a tanítványok közötti versengésre reagálva: 

»A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az 
elöljáró pedig, mintha szolga volna (diakonón). Mert ki a na
gyobb , aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál (diakonón); nyilván 
az asztalnál ülő. Én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál 
(diakonón).« 

Érdekes, hogy Szent Lukácsnál a kiindulókép - az asztal
szolgálat - még a szó eredeti jelentését őrzi, mégis a versengés
szituáció jelzi, hogy már általánosabban kell érteni a szót: a 
szolgálat a foldi hatalmasságok ellenképeként a krisztusi vezető 
tulajdonsága kell, hogy legyen: a teljes odaadottság keresztény 
értelmű szolgálata, amire a szenvedésre készülő Jézus ad pél
dát. 

Ugyanígy Márknál is: a szolgálatot a váltságul odaadott élet 
valóságával értelmezi . 

Itt nemcsak jócselekedetről, segítésről van szó, hanem egy 
belső érté krend i irányultságról, lelkületről. 
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Az evangéliumokban a szóhasználat lényegileg ezt a krisztu
si álláspontot tükrözi: 

Jelenthet szoros értelemben vett asztal-szolgálatot: 

- így az éber szolgák, akiket ébren talál uruk megérkezése
kor , és asztalnál szolgálja őket (Lk 12,37); 

- a betániai vacsorán Márta fölszolgál (Jn 12,2), vagy Lu
kácsnál Mária és Márta, ahol Márta panaszkodik: húga elnézi , 
hogy ő szolgáljon ki egyedül (Lk 10,40). 

De jelent az evangéliumokban tágabb értelemben vett szere
tet-szolgálatot: 

Így Lk 8,3-ban, az asszonyok Jézus kíséretében vagyonuk
ból gondoskodnak róluk (diakonónl, 

vagy Szent Máté evangélumában az utolsó ítéletről szóló 
példázatban: 

Mt 25,43 (42-44): nem voltunk szolgálatodra 

(börtönben - de lehet mindegyikre vonatkoztatni). 

(Használatos köznapi értelemben is [Mt 22,13, a királyi 
mennyegző): azt mondta a szolgáknak (tois diakonois) vessétek 
ki.. . 

Mindenesetre a lényeg az, hogy Jézus maga a szolga, és a 
szolgálat eszményét adja át tanítványainak. 

II/2. Nem kell csodálkoznunk tehát, ha Szent Pálnál bő
ségesen megjelenik a szolgálat gondolata. (A páli leveleket a 
pásztor-leveleket kivéve vizsgáljuk.) 

Az asztalszolgálat-jelentés nála háttérbe szorul, az ál
talánosabb segítés, rendelkezésre-állás értelem javára. 

a) - Így dicséri az l Kor 16,15-ben Sztefanász házanépét 
és magát Sztefanászt, aki a *szentek szolgálatára adta magát« 
(eis diakonian); 

- A 2 Tim 1,18 Oneziforuszt magasztalja a szolgálatokért, 
amelyeket Efezusban végzett. (Néhány kézirat szerint: diakoné
sen moi [Pálnak)) . 
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b) - Szent Pál a jeruzsálemi egyháznak szóló gyűjtést is 
szolgálatnak nevezi a 2 Kor 8,19-20-ban (tauté té diakonúmené 
hüf'hémón) . A Róm 1.5 ,25 is így érti a kifejezést: a jeruzsálemi 
egyháznak szolgálni. 

Tudjuk a Galata levélből, hogy Pál ezt mennyire fontosnak 
tartotta: »Csak legyen gondunk a szegényekre« (Gal 2,10). 

c) - Használja azonban a diakonos szót - mai értelemben 
szólva - az alapvető világnézeti elkötelezettség kifejezésére 
is. Így szól például a Sátán szolgáiról az l Kor ll, l4-15-ben, 
akik az igazság szolgáinak akarnak látszani. Így szól önmagá
ról az Ef 3,6k-ben, mint a pogányok evangéliumban való része
sedésének szolgája, vagy a Kol 1,23-ban, mint az evangéliumi 
reménység szolgája . 

d) - Talán közvetlenebbül vezethető vissza az evangéliumi 
tradícióra az, amikor Pál önmaga szolgálatát Isten vagy Krisz
tus szolgájaként értékeli . (2 Kor 6,4; 2 Kor 11,23: itt az ellenfe
lekkel szemben!) Tehát az apostoli szolgálat! 

Így Timóteust is Isten szolgájának nevezi az evangélium hir
detésében az l Tessz 3,l -3-ban . 

Ez a jelző vonatkozik a későbbi páli levelekben a munkatár
saira is: így Epafrász a Kol. l ,7 -ben Krisztus szolgája; (szolga
társunk) Tieliikusz pedig diakonos en kürió a Kol 4,7; E( 6 ,21-
ben. Timóteus Krisztus szolgája az l Tim 4 ,6-ban . 

e) - Külön említést érdemel a Kol 1.25, ahol Pál magát az 
Egyház szolgájának nevezi. 

Talán ilyen értelemben jelenik meg a szó Pálra és Apollóra 
vonatkoztatva is az l Kor 3,5-ben: »Mi Apolló, ' mi Pál? Csak 
szolgák, akik által hívők lettetek.« (Bár itt lehetne úgy értelmez
ni, hogy Isten szolgái. mert hangsúlyozza: a növekedés Istentől 
jön.) 

Nyilván ez a szóhasználati háttér teszi lehetővé. hogy Pál a 
diakonia = szolgálat szót hangsúlyosan két irányban kamatoztat
ja: 

- Egyrészt az apostoli munka jelölésére szolgál: 
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2 Kor 5,18: a kiengesztelődés szolgálataként (tés katallagés). 

2 Kor 3,6-9: az új szövetség szolgálata - szemben az ószö
vetséggel - a Lélek szolgálata, a megigazulás szolgálata. 

- Másrészt a közösség építésében nyert feladatokat is 
szolgálatnak nevezi: l Kor 12,4k 

»A lelki adományok ugyan különfélék, 

a Lélek azonban ugyanaz; 
a szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz, 
a jelek is különfélék (lsten ugyanaz).« 

Az apostol elkülöníti a karizmáktól a szolgálatokat. Valószí
nűleg az utóbbiakban a személyes teljesítmény, a belefektetett 
munka számít. 

A Róm 12,6k-ben viszont a különféle karizmák között felso
rolja a prófétálás és tanítás mellett a diakonia-t (a magyar fordí
tás a tisztség szóval adja vissza). 

Az Ef 4 , 12-ben pedig minden a Krisztus-test építésében fon
tos tevékenység diakonia. (A feladatok ennek előmozdítására 
adatnak!) 

Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy a szentpáli közeg
ben érvényesül a szinoptikus tradíció szolgáiat-eszméje, és az 
apostoli munkától a közösségépítés feladatáig sok mindent je
löl. 

Azonban még nem tűnik elő a diakonia szónak a közösség
ben, a közösség vezetésében meghatározott szerepet betöltő hi
vatali jellege. 

Ide kívánkozik azonban még néhány megjegyzés : 

l. A Filippiekhez írt levélben Pál köszönti a püspököket és 
diákonusokat: Fil 1, 1: sün episkopois kai diakonois. Az már itt is 
nyilvánvaló, hogy a püspökök a vezetésben érintettek, és utá
nuk említi a diákonusokat. Mégis, ezt a helyet a legtöbben úgy 
értelmezik, hogy a diákonus itt nem hivatalt jelöl, hanem a 
krisztusi vezető-eszményt juttatja kifejezésre: püspökök, de 
szolgák ... (Ez tehát bizonytalan.) 
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2. Főbe a Római levélben: diakonos a kenkreai egyházban. Itt 
valószínűleg még nem hivatalról van szó . 

3 . A Kol 4,17-ben : »Arisztarchusznak mondjátok meg: le
gyen gondod az Úrtól kapott szolgálat betöltésére!~ Ez már értel
mezhető lenne hivatali adottságokkal . 

- Érdekes megfigyelni Szent Lukácsnál, hogy ő a 22 ,26-ban 
a parallel helyektől eltérően (Mk 10,43 és Mt 20,26) nem a dia
konos-t használja, hanem az igéből képzett melléknevet: hós dia
konón, mint aki szolgál. 

- Talán nála a diakonos már precízebb jelen tés sel bírt? Ezért 
kerüli? 

- Ezért tenné Mátéval szemben Lukács az asszonyok szolgá
latához az értelmező kiegészítést, hogy javaikból szolgálnak 
J ézusnak? (Lk 8 ,3) 

- Másrészt a Máriáról és Mártáról szóló epizódban egy bizo
nyos határozottabb szétválasztása figyelhető meg a szolgálat
nak: Mária a hallgató -figyelő, Márta az asztal körüli szolgáló . 
Nemde éppen ezzel a megkülönböztetéssel találkozunk az Apos
tolok cselekedeteiben, a 'hét' kiválasztásának alapozó magya
rázatánál? Lukács itt elkülöníti a diakonia tú logú-t (6,4) a diako
nein trapezais-tól, azaz az ige szolgálatát az asztalszolgálattól. Ez 
utóbbi lenne a 'hét' feladata. Mégis - és ez igen fontos - , a 'he
tet' nem nevezi sehol diákonusnak, és tényleges műkÖdésük 
messze meghaladja az asztal-szolgálatot: prédikálnak, evangeli
zálnak (István) , keresztelnek (Fülöp). 

Feladatuk inkább az apostolok mellé rendelve a hellének 
szolgálata, semmint az »asztal szolgálata, a szeretetszolgálat~. 

Sokan úgy vélik, hogy Lukács itt átrendezte a rendelkezésé
re álló anyagot, és a két szolgálat (ige- és asztalszolgálat) közötti 
különbséget ő vezette be. Ez nem felelt meg ugyan a hagyomá
nyában lévő anyagnak, de ezzel biztosította a 'hét'-nek az apos
toloktól való függését, beiktatását. 

Viszont a diákonus szó Lukács számára már az asztal-szol
gálatotjeientette, ezért nem használja a 'hét'-tel kapcsolatban . 
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Kétségkívül nem ismerjük eléggé a kor egyházi életének 
minden vonását. ezért nehéz tisztán látnunk. 

Az viszont kétségtelen. hogy a hé t segítőt a Cselekedetek 6. 
fejezetében - tudomásunk szerint - először Iréneusz nevezi a 2. 
század végén diákonusnak. 

III. Hol található akkor a Szentírásban a diákonusi hivatal 
említése. esetleg bern utatása? 

Először érdemes megnézn i. van-e a hivatal-jellegű szóhasz-
nálatnak kereszténységen kívüli gyökere . . 

l. A zsinagógai görögös szóhasználatban nem találjuk meg 
a diakonos szót. bár van az alamizsnálkodásért felelős megbí
zott személy. 

2 . Régi görög feliratokból viszont ismert a diakonos haszná
lata szakrális-liturgikus összefüggésben. istentiszteletekhez kö
tődve. Feladatuk valószínűleg az asztalszolgálat lehetett a szent 
lakomákon. mert a konyhások után található a néva felsorolá
sokban. Itt lehet felfedezni valami előzményét a diakonos hivatali 
jellegű vallásos használatának. 

3. De nyilván hosszú az út a keresztény szóhasználatig. 
amikor itt már hivatal-jelleggel rendelkezik a fogalom a közös
ségben. Ebből a szempontból a Pásztor-levelek jelentősek szá
munkra. 

- Az l Tim 3,9-14-ben egy diákonus-tükröt találunk. Itt a 
püspöké u tán következik. és a leírás részletezi képességeiket. a 
velük szemben támasztott követelményeket. Mindez azt mutat
ja. hogy ekkor már általánosan elismert hivatalról. tisztségről 
van szó. 

- A velük szemben támasztott követelmények hasonlóak a 
püspökéhez. de feltűnő . hogy a tanítás követelménye nem sze
repel ezek között. Az erények között azonban két többlet is van : 
a kétszín űség és a haszonlesés tilalma. Anélkül. hogy a szöveg 
pontosabban körülírná a szolgálatot. e két követelmény arra 
enged következtetni. hogy feladataik a következők lehettek: sze
retetszolgálat (házaknáll . gazdasági segítés. a földi javak fel
ügyelete. amint a szó eredeti értelme is efelé mutat. 
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- Az is érdekes , hogy a püspök után, a püspökhöz rendelve 
jelenik meg ez a szolgálat. 

A későbbi hagyomány ezt a püspökhöz rendeltséget még 
jobban aláhúzza: 

Az l Kelemen-levél (42 , lk; l. sz. vége ) még a következő 
sorrendet javallja: Isten - Krisztus - apostolok - püspökök 
(presbiterek ?) - diákonusok. 

A Didakhé (15,1) is ezt a felfogást köve ti: »Válasszatok ma
gatoknak püspököket és diákonusokat.« 

Szent Ignácnál megjelenik a mai hármas tagozódás: püs
pök-presbiter-diákonus (monepiszkopátus, monarchikus PÜ&
pökség). 

A Traditio Apostolica (220 körül) javallja, hogy csak a püs
pök kézföltétele szentelje a diákonust, mert ő a püspök szolg~
la tára van. Nem képezi részét a presbiterek tanácsának, hanem 
a püspöknek jelenti , amit szükséges és kell , ezért a püspök 
»Lelkéből« részesül. 

Ugyanígy ír a szír Didascalia is (230-ban)! 

Mindezekből kitűnik, hogy Jézus példája nyomán az első 
keresztény közösség nagyra értékelte a szolgálatot. A közösség
ben a felelősök helyzetét gyakran a szolgálat szóval értelmezik. 
A szolga speciális, hivatali diakonátust jelentő használata csak 
a Pásztor-levelekben jelenik meg. A patrisztikus tradíció ezután 
már e nyomokon bontakoztat ja ki a tanítást. Az Apostolok cse
lekedetei - némi ellentmondással - a 'hét' kiválasztását az asz
tal-szolgálattal értelmezi, mégsem nevezi őket diákonusoknak. 
És jogosan, mert működésük messze túllép az asztalszolgálat 
keretein . 
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trő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A POGÁNYOK PÜNKÖSDJE 

A) Alapgondolat 

Az első keresztény közösség, amely csak zsidókból állt, korán szem
be találta ma gát azzal a kérdéssel, hogy vajon a keresztények küldeté
se csak a zsidósághoz szól-e . Ez egyrészt a környezetükben élő, a zsi
dósághoz közel álló » i s tenfé lő " emberek miatt vetődött fel, másrészt a 
diaspórában folyó misszió miatt, amely Pál működése nyomán kibon
takozott a pogány területeken. Az első keresztények a hitük elleni kihí
vásként élték meg, hogy át kellett lépniük ezeket a korlátokat. A páli 
misszió mutatja, hogy már a korai időszaktó l kezdve csatlakoztak 
nem-zsidók is a kereszténységhez. Pál elfogadja ezt a kihívást: Jézus 
Krisztus mindenkinek Ura. 

A zsidó misszióról a pogány misszióra való áttérés minden ~izony
nya l a legnehezebb lépés t jelentette a fiatal közösség számára . Am azt 
is megtapasztalta, hogy ezt a lépést a Szentlélek igazolta. Ez a történel
mi folyamat ebben a visszatekintésben Lukács nyomán a következő 
teológiai értelmet kapja: maga Isten és Isten Lelke kezdeményezte és 
ösztönözte az Ősegyházat a kihívás elfogadására. 
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. ". . .. '::<-. ":.: :.:-: 

B) Szentírási szöveg:<:;se1JQ;1~Ui~8 

10 ... 1 ··VQIt.Cézáre~Qarl· •• ~9Y .t<9fB~lfY~?> Q~y(Jt.érli; ~{t~l.i~ir~R U: 
r;i~y~~@!t~fl~?Jé€llj~~~A9Q$~~ 3g9~§*ti~~Q~P~y~J~9Y9tt8~1!~P 

... · sQS.A~ .· iSte.i1f~,ó.·. eniljér.·· v()lt's()~ ii@miz§Q~t ·.·ó:#.ztgtt· Ki .• ··.~ .• Q§p. kp~ •••• ··· •.•. · 
... :z.9V· •.•• ~s,··· .. ~;z.til'l@t?1l91 ?iW~qk9?9tt· •• ~ . I§t~nh~~; .· ... 3 . e;9Y#?~r, ··.· ~UQ~p.·: •• ·· ••• 

.... · •• kUénqeqikRt~I~kotqll~~qril~$R~l1t!~Z\t~r)I~«~(. h.ógyMJ$t~Q ••• ~nS·ii· 

i~~~~~;~~~~Jf~~~~~~~~7~i~1! " 
ba, és hivass ide egy · bizonyosSimQhtaKitPét~rn~R isti@n~k;. . •• 

· ;~~~~ig~e~;~ii~~~~ .• ~.~~~tíffi:[J~~~J~'b~~~, ••• ~~o.t~Jij~~~~,f:···.· •• · ••• 
!Amlk9relt~YO~9tt ·~·.··áHgya;í,~w.USifM~q~~, ·Q~ahíVt4}ket~ic;)(< •••. < 
.gáJá.té$ .. b~9$itqttj?i •• ·kg#iJl~gyi§t~l}f~lp ··.k~t9("\~t · ~Miq~~nt~#mgD8 .•.•.....•.• 
dbttJ)~kil<,e~~lkÖlftteQkéfjopp~~~ : ..... .......... .. .............................. . . 

.. 9 Masqap peÖig; . mJk.pzb~QékútQI}\lö'takés avá~9$Mq~ :kQ?~~ · ...... 
. ··.·I~dtf3ki ··.hat··.·óri1 ···.tajtif,i6··.··Bét~r ••. félnient ••• a ··ház .·.tetejérg ·: imfídk6.ih.L · 

10. Kötben megéhezett, . és enni akart, Amígké~zítetteKn~ki,e'ri1-
gadtatásba esett. 11 Nyitva látta ái eget. és egy edényer~s;zke
dett aiá, olyan mint egy nagy lepedő, amelyet négy sarkanal 
fogva eresztenek le a földre. 12MindenfélenégyJáb6, fqldi esik 
szómászó és égi mad~rvolt benne, 13Egyhaflgígy~zÓlthq#:Zá; . 

;~~~~!~Ö~e~~ru~!~~~~~~~~~B~~~~;~~;;~~~~~f~~~~[:~~{·:· •••• : ••• 
É!§ tisztatalppt!« 15P.e . a .·.ha999J§91, .rrj.AAMgRfi~~#.g(thQ~~: · 
)i~rnit···I§terlti~z~iíV~J~;<~~;~D~m9hg~··.~q29H.§~S~$Q~kmJ,.·E?.·· ... 
h(ltom$~or.·i11~gisrT:l~tlqdQni . a?r$p$i;eQeo.yhítt~(eíjf~H~mMk.~qgtt ..•.•.• 
. az· é99~\·11:~rtifá: ·R~~~r~9ntyhg~8~. m~~.~§~rr h9i ·mmJ.g[~r.@~ .\ ••• 
·látorrfás,···. afuiflátotf; · áJeffi~I<.;·aklB'~JKórMétiqsi .. kmq~tt; . megké~ ) .•• 
rest~k · Simon házát; .. M~áll~§lkaz ajtpnáj; 1e,Qeki~Jtpt!~k,és. JLJ9~, 
kolták, vajon Simon, akit Peternek . is hivnak, dttSiállt~e meg? 
19 Péternek pedig, amíg a látomásról tűnődött, azt mondta a Lé-
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•• : •••••• !.~~.~R~~tt~~trf~.~~~~ .. ~~~d~~O.·~j~t~~te:k~t. ·~r~d~·~~~·~e~:~jl:~ 
? m.e. rit a férfiakhoz, és így szólt: »íme, én va.gyok, akit kerestek. Mi 

.... < j~r:?tqan vagytok?« 22 Ezek azt felelték: »Konléliusz st~ados, az 
igé\z ésistl;lnfélö férfi, aki mellett az egé~z zsidó n~pté\nús$got 
tesz, egy szent angyaltól parancsot kápcitt,hogyhivassontéged 
a házába, és hallgassa tőled az igéket." 23Erre bevezette és ven
dégüllátta öket. 

M.ásnap pedig fölkelt és elindult velük.N$hányan ajOppéitest
yérak közül elkísérték. 24 A következő naponmegérke.zett C.é~á
reflba. Kornéliusz már várta öket. ŐSStehívta rokonait és 

.•... <Plzalínas bar.átait. 25 És történt, hogy amikor Péte.r belépett, Kor
. <nélil)sz elébe jött, és alábaíhoz borulva hódolt nek!: 26 Péter 
. aZoflban fölemelte öt és így szólt: »Keljf6l, én magam is ember 

· y~gy6k!« 27Azután beszédbe elegyedett vele, betéithozzá, és 
. sokakat talált összegyűlve . 28 Ezeknek azt mondta: »Tudjátok ti 
is, hogy a zsidó ember mennyire visszarié\~jattól, hogy idegennel 
baratkozzon, vagy hogy belépjen a házába. De lsten értésemre 
é\9ta; hogy senkit se mondj?k közönsége.snek vagy tisztátalan-

I. Q~k. ·~ Azért ellenkezés nélkÜkeljő~em a rl1 €)ghívásra.Kérdezem 
tehát: Mi okból hívtatok engem?« 3OKorné[iUsz erre azt mondta: 
>>'Ebben az órában éppen négy napja, hogy· kilenc órakor imád
kqztam a házamban, és íme, egy férfi állt elém fehér ruhában. 
:l1Azt mondta: 'Kornéliusz, imádságod meghallgatásratalált, és 
.aiarilizsnáidról megemlékeztek az lsten színeelött. 32 Klildj azért 
Joppéba, és hivasd el Simont, akit Péternek is hívnak. Simon tí 
már házában szállt meg a tenger mellett. ' 33 Mindjárt hozzád küld
tem tehát, és te jól tetted, hogy eljöttél. íme, most mindnyájan itt 
vagyunk elötted, hogy meghallgassuk mindazt, amit az Úr paran
csoltneked. « 

34 Akkor Péter beszélni kezdett: "Valóban azt té\pasztalom, 
hogy lsten nem személyválogató, 35 ellen.kezöleg, kedves elötte 
bármelyik nép fia, aki féli öt és igazságot cselekszik. 36 lsten el
küldte igéjét Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus 
Krisztus által , aki mindennek. az Ura. 37 Ti is tudjátok, hogy mi tör-
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tént Galileától kezdve egész J~detiban,a .J.~nqsált~ltlirg~t~n .~~~ . 
r~sztség után: 38 hogy miképpenk~6tef91 Is(éh§i~ht!E!!jé~kél és> 
erővel .. a Názáretből vaIÓJézust,~kik9r9Ij?~;j9tAén,é~m(:lggWM .> 
gyította mindaiokat, akiketazÖidpgahFlti3:lm@b~k§tÍ:~@tt,. öj~#I$.~ .. 

...... . ·.tE3nv~le \{()It .. · ~~ .. Mi· .•.• p.e~lg ..• ·.t~nyi>Y?9Yy6k·.·· •• miQ~~69~R~ ?mi(@ .@: •..•••.•••. 

~~~~.~t~~~~;7~:~ ·~!r~~~~~~~~~7t~~!~zi~h~,f~~~.~~~~~:~;· •...•...•. 
hogy megjelenjen, 41 nem az eg~$f népnek, hári§rfi r$.ténált~l 
előre kijelölt tanúknak, minekünk, · akik euQrikés .iMOJ<vele, .mF 
után halottaiból feltámadt. 42Megispararg;$o!t~nek:@n~; b99yhir~ . 
dessük a népnek, és bizonyítsuk,hogyo~,akitlst~6 azéIQKe~ 
a holtak bíráj ává rendelt. 43Rólat~s~tarIlJ~gó.t~Qm.>.~~sPtQfé~ ..... 
ta, hogy az ő neve által mindenkiel'1yeriabÖnÖkb9~$.áQat~t; é:l.l5l 
csak hisz benne.« .. . . . ......... . .. . 

44 Miközben Péter ezeket a . szavakatmondti3; aS~entiéJekle- . 
szállt mindazokra, akik az igélhaIl9é3tták. 45 Akörqrm~!é:lts~~:H)ól 
származó hívek, akik Péterrel jötÚ~kodaj elcsod~lk(#~iil~; t1qgy a 
Szentlélek . kegyelme a pogányokra is kiaradt 46 HallQttálkugyanis 
ókeLnyelveken beszélni és magasztalni Ist!'!l1t. 47 Ek~prPéteréW 
mondta: »Vajon megtagadhatjuk-e a kereszts~g vi?étélzok.tÓI, . 
akik a Szentieiket éppúgy elnyerték, mint mi?« 43 ElreQpelte t~hát, 
hogy kereszteljék meg öket JézusKrisztus nevében: Ekkormeg-
kérték őt , hogy maradjon náluk néhány napig. . . 

11 1 Az apostolok és a júdeai Jestvérek meghallóttak, hogy a 
pogányok is befogadták Istenigéjét2MikortéhtWP.étéri~llőttJe- · 
ruzsálembe, a körülmetéltségből valók nekit$madt~K, l .e$; ~ 
mondták: );Bementél a körülrrietélétlenférfiakhóz; . éS~ttélveiUkn{ · 

4 Erre Péter hozzáfogott, hogy sorjábane'mondjaa;tör'tente~et: 
5 »Joppe városában voltam.ésin':ádk(jzt~rri i:. aintk()rie!k~nr etrth 
gadtéitásában látomáSt láttam. Valami edény ereszkedéttle, mint 
egy nagy lepedő, a négy sarkánálfogva az égből, úgyhogy ·ege
szen elém ért. 6 Mikor szemügyre vettem és bel~t~kíritettem, 
négylábú földi állatokat és vadakat, csúszó-mászókat ·é~é.gi~Z:t.r~ 
nyasokat láttam. 7 Szózatot is hallottam,· amely fel~z9.Iit.Qtt : : 'k;~1j 
föl Péter, öld meg és edd!' 8 Énazóriban aZtmondtáiji (~tá\(qi)~, ..•. 
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•• • •••••••• t.l~~·~Ő~~~b.~I~~%i:~~;:oi:tzb~~~f;:ij~~f~t~:~iGr.~=:;b~~· •. · ... . 
. 'Amii J$tgnJismavá ·tett, azttefl~ . rnpnpcJ: kÖz9m;~9g$.h~k. ~. 10S~ ...... . 

. ••• :~~~.~:r~;rT1A~Zk~~nfl~~r:;~~nm ~~~9~ ·.i:~s~,,~j~~' .;ih~'1~0~~~~' ••••• •···• 
ben voltam. Cézáreábói küldték <őket!íouam . · 12Ekköf<átéfelf . 
cgtmoridta ne.kem, hogy menjek veiük minden háhOtastlélklii. ·· 

: •...•. Xel~~~:z:l~e a9=~Ő~~,S~VOé~y~~ · •• {:tt~.~~~:~~W':~~~rtj~n~I~·· 
:·· Q<:i[i;és · így .: sz6lthÓlzá: 'KuldFJóppéb.a,éshív~$~et$íroorit, akir ·· 

. P~tem~~is.hrvn(lk; 14 ö 91vgn i.g~kethifg~tmajdn~.~~g~ 9H1MYe.k . 

· .• ····:···.~~~~t~~v,ö~ü§s:~ni~e,~~· I:~;~~t ·: ~~t:·~~~:y~.~o~i·~J~~~~~:Itk~~ 
ben. 16 Ekkor megemlékeztem ·az Úr szaváról, amelWfTlggmondtá: 
'János csak vízzel. keresztelt, titeket azonban SZeQtl$l~k~elfqg~ 
nak megkeresztelni' {l,5; lk 3,16}. 17 Ha tehát lsten ugyarl~~kegy~J
met adta nekik, mint nekünk, a.kik hittunk . élt Or ' .. JézUS ... 
Krisztusban, ki vagyok én, hogy útjába állhattam vÓlnal$lerV nek?« · .. . .......... . 

l&M.ikor ezeket meghallották, .megny.ugo.gtak, .ésígYni~gas~al~ . 
tfikl stent: » Te.h~t a . pogányokllak js megadtatsten abOriháÍl;;jtotr . 

. · ~ogyokis életetnYEkjenek!;, ·· . ..... .. ..... . . ... . .. 

C.) Bevezetés 

1. A Csel 10,1-1l,18-ban Lukács választ ad arra a nehéz kérdésre, 
hogy vajon kereszténnyé lehetnek-e a nem-zsid ók a mózesi törvény 
megtartása nélkül. Ezt a döntéshozatalt - amely Lukács idejében már 
történelem - fejti itt ki az evangelista teológiai szempontból. A kérdés 
eldöntését Lukács egy megtérés- történetbe ágyazza bele. Ez a megté
réstörténet a leghosszabb elbeszélési egység az Apostolok cselekedete
iben, és már ez magában is megmutatja, hogy milyen fontossággal bírt 
a kérdés Lukács szemében. Nemcsak Isten működésé t mutatja be egy 
személy vagy egy csoport életében, hanem az alapproblémára vála
szol: a pogányok Jézus Krisztus és az Egyház által jutnak el az üdvös
ségre. 
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A megtéréstörténetet igen művészien öt jelenetből építi fel: 

10,1-8: Kornéliusz látomása 
10,9-16: Péter látomása 
10,17-23: Péter találkozása 

Cézá reába n 
joppéban 
Joppéban 

Kornéliusz követeivel 
10,24-48: Péter és Kornélit/sz 
11,1-18: Péter beszámolója 

Cézá reába n 
jeruzsálemben 

2. A megtéréstörténet művészi szerkezete visszatükrözi a pogány 
misszió melletti döntés nehézségeit. 

Péter itt előfutárként lép föl, ez őt, mint a korai közösség kulcssze
replőjét (vö. Mt 23,13), megilleti. Az isteni közbelépések két helyszínen 
történnek, Péternél és Kornéliusznál ugyanabban az időben: 

Cézárea joppe 

10,1-8: Kornélius 10,9-16: Péter 
~tomása látomása 

10,17-23: Küldöttek 
Péternél 

10,24-48: Péter 
Kornéliusznál 

~ jeruzsálem 
11,1-18: Péter beszámolója 

Ez jelenti az elsőlépést, amely 
a zsidóság körében kifejtett 
misszióból kifelé irányul. Nyil
ván olyan valakikről van szó, 
akik a zsidósághoz közel álltak 
(»istenfélők«), de ez már előké
szíti az utat a pogány misszió 
számára. A kérdéses megtérés
történetet követő beszámolóban 
már meg is találjuk a pogány 
misszió kezdetét (Csel 11, 19-30) 
egy közösséggel kapcsolatban, 
amelyben pogány keresztények 
is részt vesznek. L..... ___________ ---' 

3. Veni Sancte Spirilus 

jöjj, Szentlélek Istenünk, 
Add a mennyből érzenünk 
Fényességeásugarát. 

JöjJ., szegények atyja, te, 
Bokezűség Istene, 
Lelkünk fényed hassa át. 
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Édességes vi$aszunk, 
Qrága vendeg, szomjazunk, 
Edes lélekúju7ás! 

Boldogságos, tiszta fény, 
Szállj meg szívünk rejtekén, 
Híveidnek napja légy! 
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Ihleted ha fényt nem ad, 
Emberszívben ellohad 
Minden erő, minden ép. 

Mosd meg, ami szennyezett, 
Aszúságra hints vizet, 
Orvosold a sebhelyet. 

Fáradottnak könnyülés, 
Tikkadónak enyhü lés, 
Sírónak vigasztalás. 

D) Óravázlat 

Feladat 

1. Éneklés: Jöjj, Szentlélek Úris
ten (népének) 

2. A téma megközelítése: a kihí
vások elfogadása 
- Mit teszek, ha fontos döntés előtt 
állok? 
- Hogyan reagálok a kihívásokra? 
- Ha visszatekintek, milyennek mu-
tatkoznak a döntéseim? 

3. A szöveg feldolgozása: hány 
jelenetre osztható? (A megoldást 
lásd a Bevezetés l.-ben.) Az órave
zető kiegészítő magyarázata a Be
vezetés 1./2. alapján. 

4. A Szentlélek működése a po
gány misszió kezdetén 

Isten működését az első keresz
tény közösségek döntéshozatala so
rán Lukács nagyon sokrétűen mu
tatja be elbeszélésében: 

18. óra 

Simogasd a darabost, 
F,ölmelengesd alangyost, 
Wra vidd, ki tévelyeg. 

Add, vegtJék el híveid, 
Kik hitük beléd vetik, 
Hétszeres kegyelmedet. 

Jámbornak ju ta lmazás t, 
Engedj boldog kimúlást, 
M1I1dörökké mennyeket. 

Módszer 

egyéni válaszadás írás
ban, utána megbeszé
lés 

kiscsoportos munka, 
utána összegzés. Az 
óravezető rajzos ábrá
zolása a táblán (ld. Be
vezetés 2.), kiegészítő 
magyarázat 

a szereplők kiválasztá
sa a szerepjátékhoz: 

3 helyszín (Cézárea, 
Joppe, Jeruzsálem), a 
szereplők (Kornéliusz, 
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Eszközök, 
időtartam 

népénekes 
könyv, 5 perc 

jegyzetfüzet, 
ceruza 
10 + 15 perc 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza, tábla, 
kréta, esetleg 
egyelőre elké
szített nagy 
tabló 
15 + 15 perc 

a szükséges 
kellékek, fan
tázia , Szent
írás 
50 perc 
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- Víziók: 1O,3-7a.11-16 
- Audíciók [hallás-élmények]: 

1O,13.15.19b.20a.b. 
- A Szentlélek befogadása: 10,44 
- A befogadott Szentlélek működése: 10,46 
Fontos, hogy a megtéréstörténetben ez a 

teológiai háttér előtérbe kerüljön. Ez pl. egy 
szerepjátékban valósúlhat meg. Itt válik 
plasztikussá, hogy az egymásután ábrázolt 
események közül melyek történnek egyide
jűleg, hogy hogyan hozza Isten Lelke moz
gásba az eseményeket, és hogya Lélek kiket 
mozgat meg. Ha csak egyszerüen beszélge
tünk is arról, hogy ebben a magasszintű teoló
giai elbeszélésben hogyan váltakoznak a jele
netek, könnyen rácsodálkozhatunk , Lukács 
művészetére ill. Istennek az egyházában való 
működésére. 

5. Befejező ima: Veni Sancte Spiritus, lásd 
Bevezetés 3., ének 

Isten angyala, 
két szolga, 
istenfélő kato-

,'na, Péter, 
Szentlélek, 
joppei testvé
rek, Koméli -
usz rokonai 
és barátai, 
apostolok és 
júdeai testvé
rek) 

egy résztvevő 
felolvassa a 
szöveget, utá
na spontán 
ima, ének 

BibUaiskola 

Szentlélek
himnusz, 
kotta, 
gyertya 
10 perc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában "Élő ~: 
Ige" címmel bibliaiskola működik hitoktatók és érdeklődők részvé
telével. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén ;.. 
du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a :::: 
Jeromos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a tizennyol- :o" 

cadik óra anyagát tartalmazza. ~ 
A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, ::: 

abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá-
ra segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1997. Pünkösd. 
Szeretettel: Gelley Anna és Vágvölgyi Éva óravezetők ,,: 

Tarjányi Béla szakmai vezető 

'''0:'' • .t'. "'... •••• ... . ;/';/' h ,' " .... . ..... " . ..... . "'" " o',· . 7 Z .. 
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Gyürki László 

A magyar bibliafordítások története 
Folytatás 

8. A reformáció szellemében készült Biblia-fordítások 

Tövisi Mátyás és Eszéki Szigeti Imre 
A Jézus Sirah könyve magyar nyelven (Kolozsvárba 1551) 

Sylvester János Újtestamentum-fordítása megjelenésének 
évében, 1541-ben Buda török kézre került . A magyar irodalmi 
élet azonban nem halt el, hanem terjedt a magyar nyelvű irás
beliség. Egyre nagyobb igény jelentkezett a Bibliának a reformá
ció szellemében való fordítására . A dunántúli Tolnában Eszéki 
Szigeti Imre református lelkész és Tövisi Mátyás iskolamester 
lefordították J ézus Sírák fiának könyvét. Mindketten Witten
bergben tanultak, és itt kaphattak ösztönzést ennek a katekiz
mus jellegű ószövetségi könyvnek a fordítására . 

A kiadás Kolozsváron történt Heltai Gáspár nyomtatóműhe
lyében . Erdély és főképpen Kolozsvár szoros kapcsolatban volt a 
török hódította Dunántúllal . Heltai Gáspár a kéziratot átnézette 
lelkésztársával, Gyulai Istvánnal. Ó az előszó szerint a könyv
ben »némelyeket helyén hagyott, másokat pedig a világosság 
okáért elváltoztatott, hogy a ker~sztyén ifjak nyilvábban elér
hessék és igazban követhetnék.« Allítja: »Az ifjúság ez könyvecs
kéből több jó erkölcsre való tudománt tanulhat, hogyan mint 
Platónnak és Arisztotelésznek nagy hosszű könyveiből.« 

Ez a fordítás a reformáció irodalmának nagy értéke: »1551-
ig a legszebb, legízesebb magyarságú, legélvezetesebben ~lvas
ható Biblia-fordításunk« - írja róla Nemeskürty István. Allítja 
továbbá azt is, hogy ezek a fordítók stilisztikailag legalább any
nyit tettek a Biblia szövegének magyar nyelvéért, mint később 
Károlyi Gáspár. 

Heltai Gáspár bibliafordítása 
Nem sokkal Sylvester János után Heltai Gáspár (1520-

1575) vállalkozott a Biblia lefordítására. Heltai Kolozsváron volt 
főlelkész, és nyomdája volt. Elgondolásához társalrra is talált: 
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Gyulai István és Ozorai István lelkészek, továbbá Vizaknai Ger
gely iskolamester társultak hozzá . Később pedig ehhez a mun
kaközösséghez új tagok csatlakoztak: Egri Lukács és Szegedi 
Lajos. 
, Heltai Gáspár 1551-1565 között négy kötetben kiadta az 

Oszövetség legtöbb könyvét. A kiadásból csak a Krónikák, Ezd
rás , Nehemiás, Eszter és Jób könyve hiányoznak. Saját fordítá
sában ' pedig kiadta a teljes Újszövetséget. Az ószövetségi köny
veket Gyulai István kolozsvári lelkész, Heltai helyettese fordítot
ta le. Gyulai kiváló fordító; erőteljes, kifejező nyelve közért
hetőbb, mint elődeié. Az elöljár~ beszédből megismerjük a mun
kaközösség fordító módszerét. Osszegyújtötték az eddigi magyar 
fordításokat , ezenkívül előttük volt a héber , a görög, a latin és 
egyébb nyelvekre fordított Biblia is. Mindezeket figyelembe véve 
készítették fordításukat. »Az igaz írás szerinti értelmet« követ
ték. 

A kiadás költségeit egy erdélyi főnemes, Csáki Mihály kan
cellár fedezte . Csáki Mihály János király híve volt, ő gondosko
dott neveltetéséről és rendszeresen támogatta a magyar nyelvű 
könyvkiadást. Heltai megjegyzi, hogy ilyen költséges munkát a 
királyi udvarnak kellett volna támogatni, ami azonban nem tör-
tént meg. , 

. Heltai Gáspár Ujtestamentumát 1561-ben Nádasdy Anná
nak, özvegy Majláth Istvánn~nak ajánlja, aki Nádasdy Tamás 
testvére volt. Amit Nádasdy Ujszigeten tett - ti. hogy-megjelen
tette Sylvester János fordítását - , azt teszi most Erdélyben a 
család egyik nőtagja, amikor támogatja az Újszövetség-fordítást. 
Sylvester János fordítása erasmista-katolikus szellemű volt, 
Heltaié azonban már református szellemben készült. Ezt így je
lenti ki Heltai: »De mi fogyatkozás lött légyen abba, azt az isten
félő keresztének meg tudják ítélni, egymás mellé tartván a két 
munkát. az övét és a miénket. « Heltai és társai valóban kitűnő 
munkát végeztek. Fordításuk még négyszáz év távlatából is 
friss . Csak néhány könyv hiányzik forctításukból az egész Bibli
ából, így nem az övék a dicsőség az első teljes fordítás elvégzé
sében . Néha szóról-szóra fordítanak, néha szabadabban. Ezt így 
okolják meg: »Mert nem jár a Szentlélek mindenütt a garamma
tika utá n , hanem a grammatikának kell a Szentlélek értelme 
után járni.« Igyekeztek megtalálni a magyarosabb szólást. Neve
zeteset alkottak a helyesírás szabályozásában is. Fordításuk 
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más nyelvterületen is hatott: ennek alapján fordította Tordasy 
Mihály több román paptársával, és adta ki Mózes első két köny
vét román nyelven. Heltai, mint mi!1den unitárius, fogékony 
volt a Biblia erkölcsi tanítása iránt. Allítja, hogy több jó erköl
csöt talál benne mindenki, mint Platón és Arisztotelész könyvei 
ben. 

Fordítását így ajánlja olvasóinak: »Végre ezt is kévánjuk , 
hogy a magyar Bibliának olvasásába senki ne nézze a mi sze
mélyin ket, mert mi is nyav~yás és bűnös emberek vagyunk: 
hanem ki-ki mind nézze az Uristennek a Szent Biblia felől való 
parancsolatját és ő istenségének nálunk való ajándékát. Igy le
~zen a magyar nyelven való Biblia szerelmes és becsületes az 
Uristennek neve dicsíretire, kinek adassék mindenekitől tisztes
ség és dicsíret mostantól fogva mindörökkel örökké. Árnen.« 

Az ízléses kivitelben megjelent fordítás nem érte el célját, 
mert hosszú időközökben jelent meg, továbbá Heltai gyakori 
vallás-változtatása miatt a legtöbb felekezet ellenszenvét magá
ra vonta. A katolikus vallásról a lutheri evangélikus, a kálvini 
református és a Dávid Ferenc-i unitárius vallásra tért át. 

Méliusz Juhász Péter bibliafordítása 
Heltaival egyidőben rendezte sajtó alá Méliusz (Horhi) Ju

hász Péter Sámuel két könyvének és a Királyok két könyvének 
fordítását Debrecenben, Jób könyvének fordítását pedig Nagy
váradon ugyanezen évben . Lef9rdította Izajás könyvét és a Kró
nikák könyvét is , valamint az Uj szövetséget is; ezek azonban el
vesztek. 

A Debrecenben működő református püspök neve is bizony
talan: a Méliusz a Juhász (Ihász) görögösített alakja. De nevezi 
magát Somogyinak és Horhi Juhász (Ihász) Péternek is. Kiváló 
nyelvi tudással rendelkezett: tudott latin ul, görögül, héberül, 
németül és törökül is. A reformáció kimagasló szellemi vezére 
lett. Bibliafordításában az ősforráshoz akart visszatérni. A ne
hezebb helyeket héberül is leírta, hogy az olvasó maga dönthes
se el a helyes értelmezést. »Mert a zsidó nyelv rövid , mint az 
magyar nyelv, egy igének sok jegyzése vagyon. Néha a punkt, 
néha a bötű, néha az akcentus teszen különbséget« - írja a hé
ber nyelvr ől. Zárójelbe tett lapszéli megjegyzései mutatják, hogy 
mennyire kereste a pontos értelmezést. 
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Bibliafordításainak kiadását a Mágócsi és a Babek házaspár 
támogatta. ezért nekik ajánlotta. Mágócsi Gáspár előbb Gyula. 
majd Eger várának kapitánya volt. A török fogságból való sza
badulása után a református egyház bőkezű támogatója lett. 
Felesége. Massai Eulália híres bihari főúri család sarja volt. 
(Pázmány Péter édesanyja is Massai leány volt.) Méliusz alig 40 
éves korában halt meg 1572-ben. így nem folytathatta bibliafor
dítói munkáját. 

Nemeskürty István úgy jellemzi Méliusz fordítását. mint ami 
tartalmilag és stílus tekintetében is eltér az eddigi bibliafordítá
soktól. Harciasan a pápa és a katolikus vallás. a mise ellen for
dul. Stílusa a barokk felé mutat. Méliusz fordítása az eddigiek 
közül a legdem okratiku sabb: hogy a paraszt is olvassa a Bibli
át. 

Félegyházi Tamás Újtestamentuma 
Debrecenbe~ jelent meg 1568-ban - csak halála után - Fél

egyházi Tamás Uj szövetség-fordítása. Negyvenöt évvel előtte je
len t meg Sylvester János fordítása. huszonöt évvel előbb pedig 
Heltai Gáspáré. Sylvester János fordítása katolikus szellemű . 
Heltai Gáspáré viszont a gyakori vallásváltoztatás miatt nem 
vált elfogadottá a reformátusok körében . Az új fordítást Félegy
házi Tamás. a 16. századi református teológusok közül az egyik 
legképzettebb készítette el. Először iskolamester. majd 1573-tól 
kezdve Méliusz utóda Debrecenben. Krakkóban. Breslauban . 
Frankfurtban és Wittenbergben tanult. Újszövetség-fordítása 
magas színvonalú fordítás. A Biblia szövegét sűrű magyaráza
tok kísérik a lap külső szélén. sőt néha lekanyarodnak a lap al
jára is. Magyarázatát sok ízes kifejezéssel is fűszerezi. 

Félegyházi Tamás fordítását Debrecen város költségén 
nyomtatták ki Debrecenben. A nyomdai munkálatokat lelkész
társa. Gönczi György végezte. és ő írt hozzá előszót is Debrecen 
városához CÍmezve. Félegyházi fordítását 1609-ben újra kiadták 
még bővebb magyarázatokkal. de ebből a kiadásból egyetlen 
példány sem maradt ránk. 

Félegyházi fordításával kapcsolatban megjegyzi Nemeskürty 
István. hogy most már mennyire »készen van« a magyar nyelvű 
Biblia. Félegyhá~;j utódai úgyszólván csak csiszolnak rajta. leg
alábbis ami az Ujszövetséget illeti. Világos a fordítások tudatos 
egymásra épülése. Foly ta t juk 
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Nagy József 

Hong Kong-i útinapló 
Élménybbeszámoló a Katolikus Világszövetség 

VI. vílágkongresszusáról. Folytatás 

Hong Kong, 1996. július 5, fél tíz 
Induláskor gyakrabban jelentkeztem, de mióta a program 

elkezdődött, kevés az időm az írásra. Most is egyik program 
alatt írok, mert sajnálom, hogy a sok-sok szép dolog, ami el
hangzik , csak úgy feledésbe merüljön . Tizenkilenc tapasztalatot 
hallgatunk jelenleg azzal kapcsolatosan, hogy kinek-kinek az 
életében hogy jelentkezett életforrásként Isten Igéje a világ kü 
lönféle részein . Most éppen egy koreai szerzetesnő beszél. 

Kedden délután csOdálatos épületkomplexumba szállítottak 
bennünket, amely öt éve épült, a Hong Kong-i tudományos
technikai egyetemre. Egy minden elképzelést felülmúló egyete
mi központba, amely akár városnak is beillik. Itt tartjuk a talál
kozónkat. Hong Kongban helyszűke miatt inkább felfelé épít
keznek, ezért láthatók azok a csodálatos toronyblokkok a képe
ken. Ez az egyetem is egy domboldalba épült, három szintben. 
Előadótermünk, amely mintegy 400 személyt képes befogadni, 
a legalsó szinthez viszonyítva kb. a harmincadik emelet magas
ságában van . Az egész közpon t csodálatos. tökéletes szigetelés
seI , légkondicionálással (itt bent egyáltalán nem izzadunk, ál
landó 20-22 fok meleg vanJ. a legmodernebb berendezésekkel 
rendelkezik. Az étel is másabb itt. mint első nap: már elviselhe
tőbb ízzel főznek. világkonyha-szinten, hogy mindenki »élhes-
sen«. 

Több, mint százötven en vagyunk a közgyűlésen , mintegy 90 
nemzetből. Itt az európai kategória elveszíti jelentőségét - csu
pán egy lett a többi között -, mellette Ázsia. Afrika, Latin-Ameri
ka képviselőinek megnyilatkozása nyomán a többi kontinens 
egyháza is lüktet a maga elevenségében. dinamicitásában. Ezek 
a tanúságtételek is, amelyeket most hallgatunk. olyan életsze
rűséget pendítenek meg, amellyel szemben a nyugati intézmé-
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nyes egyház egészen elöregedettként mutatkozik. Én azt hi
szem , a mi híveinkben is megvan az az életszerűség, és látható
vá is tudnánk tenni, csak éppen komolyabban kellene vennünk 
az Igét. Mert az Ige a földön mindenhol eleven, még az elörege
dett Európának negyven éven át bénított keleti részében is. 

Az eltelt két nap alatt inkább protokolláris dolgok hangzot
tak el. amelyeknek azonban van életszerűségük is. Például hoz
ták a Szentatya üzenetét. ezért őt magunk között érzem, illetve 
megnyugtat és örömmel tölt el a tudat, hogy az a parányi bibli
kus-lelkipásztori hajtás is, amely nálunk otthon elindult, és 
most itt az én személyem ben képviselve van, eljut az ő szívéhez. 
Továbbá beszámolókat hallgattunk különböző regionális megbí
zottak, illetve a Bibliaszövetség titkára részéről, diaképek kísé
retében, amelyek nyomán élő képet kapo k Isten Igéjének jelen
létéről egyházunk életében. A világszövetség titkára álmodozik: 
valamilyen módot kellene találni arra, hogy jobban éljük az Igét. 
Ez az én álmom is, és ebben együtt dobban vele a szívem: ott
hon ne csak egy intézményt felépíteni, hanem keresni a módját 
annak , hogy új élet szülessen általa híveink lelkében. 

Közben most a kommunista Kínáról beszél egy fiatal pap. 
Hárman vannak itt jelen Kínából (papok) , természetesen a hiva
talos állami egyház képviselői közül. A katolikus világegyház 
színe előtt, vele közösségben mondja ki ez a pap, hogy az Igét 
akarja követni. Istenem, vajon mi van a lelkében ... ? 

Imádkozom érte és az egész kínai egyházért: maradjanak 
meg egyházunk közösségében. 

Találkozónk »lelkét« egy nagyon jámbor, egyszerű latin-ame
rikai karmelita atya, Carlos Mesters adja. A Jákob kutja-féle 
evangéliumi jelenet alapján elmélkedünk minden nap egy órát. 
És nem prédikál nekünk, hanem munkaprogramot ad, mi pedig 
közösen dolgozzuk fel a szentírási részt. Mennyire természetes 
ez az elmélkedési mód a világegyházban, és nálunk mennyire 
ismeretlen . 

Most abbahagyom az írást, majd jelentkezem . 
Folytaljuk 
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Lágerélet és Szentírás 
Előadás a Biblinközpolltban, 1996. máj. 

Lágerélet és Szentírás 

Tulajdonképpen merész dolog volt, hogy idejöttem: nem vagyok Szent
írás-tudós. Mégis mertem vállalni ezt az előadást, ezt az utolsó előadást ebben 
a hittanos évben, csak azért, mert az életemben az isteni Gondviselés eléggé 
különös élményekkel ajándékozott meg. 

Bemutatkozásképpen csak szabadjon annyit mondanom, hogy pannon
halmi bencés tanár vagyok. 56 éve szenteltek pappá. 1946-ban mint budapesti 
bencés tanárt, letartóztattak. Andrássy út 60, Markó utca. Nem tudtak velem 
mit kezdeni, átpasszoltak a szovjet hadbírósághoz. Azok mindjárt tudták, 
hogy mit kell csinálni. 10 év szabadságvesztés, amit böcsülettel letöltöttem a 
GULÁG-ban. (Ez a politikai foglyoknak szánt szovjet találmány. Így szokták 
mondani : »GULÁG szigetcsoport«. Így persze sosem hallottam odakint, ezt 
itt találták ki nyugaton. A »GULÁG« betűszó, négy orosz szónak a kezdőbe
tmből. Jelentése: »a politikai foglyok büntető táborainak fölső vezetése.«) 

Amikor elfogtak, teljesen érthetetlen volt számomra, hogy fiatal papi éle
tem miért kezdődik így. Ha valaki ezt meg tudja fejteni, akkor és annak nagy
nagy jutalmat ígérnék. Ma már mindent értek. Nem azt mondom, hogy csoda 
volt, de az Úristennek valami egészen különleges akarata volt vele . 

Hadd mondjak el mindjárt egy külön élményt. 
Az egypengős Szentírás - 1953-ban történt, még Sztálin halála előtt. A 

fogolytáborban ekkor én mintegy 900 km-re Moszkvától keletre voltam, még 
az Uraion innen, és tőlünk kb. 2000 km-re, az Északi Jeges tengernél is volt 
egy hasonló GULÁG-láger. Egyszer átkerült onnan hozzánk egy magyar fo
goly, egy fiatalember egy Kalocsa környéki községből, és kezembe nyomott 
egy kis könyvszerűséget. Fedőlapja nem volt, hátlapja nem volt. A következőt 
mesélte: Ott fönn az Eszeki Jeges tenger mellett ő valami rossz fát tett a tűzre, 
és sötétzárkába csukták, három napra. Az csúnya dolog volt, mert három na
pig mínusz 25-30 fokos hidegben fél méterre a föld alatt volt bezárva. Az 
odúnak beton alapja volt, egy ablak nélküli sötét kóter. A »bűnöst « egy pici 
kis nadrágban és egy trikóban lökik be oda, és semmit, se kenyeret, se levest, 
az égvilágon semmit sem kap a három nap alatt. Ez bizony keserves dolog. 
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Kínjában mit csinál a szerencsétlen? Elkezdi a falat eszegetni. Gerendák
ból volt a kis épület öszeállítva, kívülről be volt vakol va, de belülről nem. 
Ahogy a gerendák között tapogat, valamire rátalál a kezével. És egy jó rab
szokás szerint - ne haragudjanak, hogy ezt mondom - mindjárt eltuladonítja, 
a gatyája koreába rejti. Teljesen elképzelhetetlen, hogy hogyan tudta azt onnét 
kihozni, amikor örökké motoztak bennünket, és hogy hogyan tudta megőrizni 
azt a 2000 km-en át, amikor szállítmányra vitték, - de Ő bizony elhozta azt a 
pici kis vacakot. Egyszóval: egyszeruen elképzelhetetlen. Nem azt mondom, 
hogy csoda, de elképzelhetetlen. 

És most kapaszkodjék meg mindenki a székében! Ez a valami egy fedő
és hátlap nélküli, a Budapesti Szent István Társulat által 1930-ban kiadot! 
"egypengős« Újszövetségi szentírás volt. Máté első szavától az Apokalipszis 
utolsó szaváig, fedőlap és hátlap nélkül. Teljesen érthetetlen. A háború után 8 
évvel. De ha oda is kerül egy magyar hadifogoly, miért nem találta meg a ku
tya sem a 8 év alatt? Hiszen annyi büntetett volt már abban a sötétzárkában! 
Az Úristen azonban nekünk teremtett oda egy Újszövetségi szentírást. Mi pe
dig ívekre vágtuk széjjel természetesen, és mi, akik akkor már 7-8 esztendeje 
magyar betűt nem láttunk - cirill betűt láttunk, de magyar betűt nem láttunk, 
nem olvastunk -, elkezdtük olvasni. Nem volt különbség, hívő, vagy hitetlen, 
protestáns vagy katolikus, ateista vagy micsoda ... Faltuk! Aztán csseréltünk 
mindig. Volt úgy, hogy kétnaponként, volt úgy, hogy háromnaponként, aho
gyan sikerült. Rendszeresen cseréltük ezeket az íveket. Persze volt úgy, hogy 
a szalmazsákba kellett eldugni, volt úgy, hogy el kellett ásni, mert ugye, ilyes
mit nem szabad volt kézbevenni ... De az tény, hogy mi három és fél hónap 
alatt ronggyá olvastuk azt az Újszövetségi szentírást. • 

Minkdenkinek azt kívánom, hogy a Biblia ne a polcán legyen egy dísz
kötésben, hanem olvassuk ronggyá a Bibliát. Mert mi ott bizony megtanultuk, 
hogy hogyan kell a Bibliát olvasni. Nem voltunk mi szentírástudósok, de 
hogy az mit jelentett a számunkra ... 

Erre majd vissza szeretnék térni, mondjuk a szavaim nak a második felé
ben, mert csak akkor lesz érthető, ha e lőtte még valamit elmesélek. Lehet, 
hogy van, aki hallotta már, de azért hadd mondjam el, mert ez döntően fontos 
élményem volt, úgy megfordította az életemet. Hiszen nem kis dolog az, ami
kor 26 éves korában egy tiszteletnek örvendő budapesti bencés tanárt az egyik 
pillanatról a másikra senkivé teszik - mert nemcsak a cipőfűzőnket, a derék
szíjunkat meg a nadrágtartónkat vették el, hanem egyáltalán az emberi mivol- · 
tunkat is. Mi attól kezdve csak egy szám voltunk. Es azt a megtisztelő címet 
kaptuk, hogy 'a nép ellensége'. Foly tat juk 
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HÍREK, INFORMÁCIÓK 

Jeruzsálem közelében már évek
kel ezelőtt feltártak egy kb. 3200 
éves, táhát az izr;aelita honfoglalás 
korábólvaló sírt. Ugyszólván egyet
len csont sem maradt meg egész
ben, de a megmaradt 792 fogbÓl 
alapos vizsgálattal kiderült, hogy a 
sírba több nemzedéken át össze
sen 51 személyt temettek ; közel 
negyedrészük 10 éves kora előtt 
halt meg, és csak négyen érték el a 
60 éves kort. Főleg növényi táplá
lékon éltek (búza, árpa) ; juh- és 
kecskenyájaik a tej, sajt , gyapjú ill. 
szőr és a trágya miatt lehettek érté
kesek. Feltételezik, hogy az ünnepi 
áldozatokat követő lakomák a rit
kán élvezett húsételek miatt is em
lékezetesek voltak a számukra. 
Holyland, 1997.ápr. 

Az utóbbi év1izedekben számos 
templom romjait tárták fel az egy
kori filiszteus városokban. Közülük 
kettő (Ekron és Tel Qasile templo
ma) olyan szerkezetű , hogy a 
11 x7,5 m-es fő áldozati helyiség te
tőzetét két, egymástól kb. 2 m-re 
lévő kőalapra állított cédrusfa-osz
lop tartotta. Hasonló lehetett a 
Sámson által Gázában ledöntött 
csarnok is (Bír 16,21-31) . Itt azon
ban semmilyen ásatás nem folyhat, 
mert ez a város ma a világ egyik 
legsűrűbben lakott települése. 
Holyland.. 1997.ápr. 

Az ősi Hácorváros helyén immár 
a hetedik éve ásatások folynak. A 
város nemcsak az izraelita honfog
lalás korában volt megerősített kirá
lyi székhely (Id. Józs 11 ,10-11) , ha-

Hírek, információk 

nem Izrael királyai is több ízben bő
vítették. Az ásatások feltárták a ká
naánita palota ~s több pogány 
templom romjait, Aháb király istálló
it és raktárait ; egy vízvezető alagút
ba 40 m mély aknán át, egy közel 
2900 éves csigalépcső 123 lépcső
fokán át ereszkedhetünk le. Holy
land, 1997.ápr. 

Egy régiséggyűjtő megbízásából 
nemrég ismertették azt a gyűjtő tu
lajdonában lévő agyag bullát (füg
gő pecsétet) , amely az .. Ácház. Jó
tám fia, Júda királya« feliratot viseli 
(a királyról ld. 2 Kir 16). Ez az eddi
gi első izraelita királyi pecsét. 
Ugyanaz a gyűjtő a tulajdonosa 
Báruk, Jeremiás írnoka (Id. pl. Jer 
36; 45) egy bullájának is, amely 
Báruk ujjlenyomatát is tartalmazza. 
Ezt, és Báruknak egy másik függő 
pecsétjét (amely Jeruzsálemben az 
Izraeli Múzeumban látható) valószí
nűleg a jeruzsálemi »Dávid váro
sa« feltárásakor találták és adták el 
illegálisan a régiségpiacon. Az em
lített ásatás során 51 további agyag 
bulla került felszínre a Jeruzsálem 
Kr.e. 586-os pusztulása előtti év1i
zedekből , így pl. Jerahmeelkirályfié 
(Id. Jer 36,26) és Gemarjáé, Sáfán 
írnok fiáé (Id. Jer 36,10) . Ezeknek a 
pecséteknek a fennmaradását a 
Jeruzsálemet elpusztító tűz kiégető 
hatásának köszönhetjük. - Felira
tos, néha ábrát is tartalmazó pe
cséteket már korábban is sokat is
mertek Júda ill. Izrael királyainak 
korából (pl. a 2 Kir 22-ben szereplő 
Helkija főpap két fiáét, Áháb, II. Je
roboám, Uzija, Hósea és Hiszkija 
király »szolgájáét«, azaz magas-
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rangú tisztviselőjéét) . Holyland, 
1997.ápr. 

Az első »Kumráni tekercsek« fel
fedezésének 50. évfordulója alkal
mából júliusban kongresszust ren
deznek Jeruzsálemben. Amint is
meretes, az azóta Kumrán környé
kén talált több mint 800 irat lénye
gesen bővítette a Jézus-korabeli 
zsidóságra, főként vallási és társa
dalmi viszonyai kra vonatkozó tudá
sunkat. A tekercsek egy része 
(ószövetségi) szentírási szövegeket 
tartalmaz, s ezek kereken 1000 év
vel korábbi másolatok, mint az ad
dig ismert legrégebbiek. Teljesen 
jogos tehát a felfedezés megün
neplése. Holyland, 1997.ápr. 

Lengyelországban a püspöki kar 
elfogadta a »Bibliaapostolság« sza
bályzatát, s ezzel a már elindított 
tevékenység hivatalossá vált. - A 
horvát bibliaközpont »Biblija da
nas« címmel folyóiratot indított, 
amely a német " Bibel heute« min
táját követi. - Csehországban, 
amely Európának a keresz
ténységtől leginkább elszakftott or
szágai közé tartozik, egy éve kezd
ték el a szervezett bibliaapostoli 
munkát; azóta két konferenciát tar
tottak , főként fiatal résztvevőkkel. 
Forrás: BIbel und Kirche, 1/ 1997 

Újabban a bibliafordításoktól 
egyre több helyen kérik az »integ
ratív« nyelvezetet, ezen azt értik, 
hogy az eredeti szöveg férfiakra 
vonatkozó (hímnemű) megfogalma
zásai a nőkre is terjedjenek ki. Ez a 
törekvés ott jogos, ahol az ilyen 
módosftás - a mai nyelvhasznála
tot figyelembevéve - tökéleteseb-
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ben tükrözi az eredeti szöveg értel
mét. Nem változtathat juk azonban 
meg a Biblia »férfi-központú« kul
túrkörét és nyelvének irodalmi jelle
gét. Hannes Schreiber a Bulletin 
Dei Verbum-ban (Nr.42., 1/1997) 
azt is megemlíti, hogy nekünk ma
gyaroknak ez a kérdés nem okoz 
nehézséget, mert nincsenek nyelv
tani nemek. Bull.Dei Verbum, 
1/ 1997 

A Biblia megismerésének és ol
vasása elómozdításának jól meg
tervezett, gondosan vezetett és ki
próbált módszeréről számol be 
Frans Kwik MHM atya Zaire [azóta 
már Kongó, A Szerk.] államból. Egy 
francia kézikönyvet átdolgoztak .Iin
gaia nyelvre, kisebb egységekre 
bontva. A fejezeteket a helyi tu
dásszinthez alkalmazták, a helyi 
életből vett példákat használtak, és 
az egyes szakaszokhoz kérdéseket 
fűztek. Kipróbálás után kinyomtat
t~k a füzeteket (külön az Ó- és az 
Ujszövetséghez, valamint egyet a 
tanfolyamvezetőknek), s azóta az 
ilyen tanfolyamokon mintegy 50 
szentírási szakaszt beszélnek meg 
alaposan. Azt, hogya "házi felada
tul« kapott otthoni olvasás is meg
történjék, tanulópárok módszerével 
sikerült elérni. Különös gondot for
dítanak a tanfolyamvezetők képzé
sére, közös felkészítésére. Emellett 
az országban elterjedt a hétlépéses 
(Lumko) módszerű bibliaolvasás, 
de az alaposabb tudást adó kép
zést is igen fontosnak tartják (töb~ 
bek közt a szekták tevékenysége 
miatt is). Bull.Dei Verbum, 1/ 1997 



Kérdezz-Felelek 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésre Tarjányi Béla biblikus tanár válaszol. 

~ Kérdés: A hűtlen intéző példabeszéde (Lk 16,1-8) a sok - lénye
gében azonos - magyarázat ellenére rejtély előttem; azt, hogy le
gyünk elórelátóak, Jézus sokkal egyszerűbb példán is bemutat
hatta volna (mint pl. a Lk 14,31-32-ben). Nem akar-e Jézus ezzel 
a történettel valami mást is példázni? 

Válasz: Amikor Jézus példabeszédeit olvassuk, lépten-nyomon azt 
vesszük észre, hogy ezekben a történetekben mindig van valami más, 
mint a való életben. A képek a megszokott világból származnak, de a 
példabeszéd mindig meglepőnek, szokatlannak, ellentmondásosnak, 
újnak ábrázolja a világot. Az a kép, amelyet a példabeszéd fest a világ
ról, nem áll teljes összhangban az általunk ismert világgal. Ez az ábrá
zolásmód teljesen megfelel annak a célnak, hogya példabeszéd új le
hetőségeket, távlatokat tárjon fel a hallgatók előtt, amelyeket egyéb
ként nem találnak meg saját magukban és a világban. Az evilágból vett 
képek éppen e másság által mutatnak rá a másik világra, amely - ter
mészetesen - eltér a mi, megszokott világunktól. 

A magam részéről , amikor én a hűtlen intézőről szóló példabeszé
det olvasom, nem arra gondolok, hogy Jézus itt az előrelátásról beszél. 
Annál kevésbé, mivel gyakorta figyelmeztet arra, hogy ne aggódjunk a 
holnap miatt (Mt 6,34, stb.) 

Ezt a példabeszédet inkább az igazgyöngyről szóló példabeszéd (Mt 
13,45) mellé helyezném, és Jézus azon kijelentései mellé, amelyekben 
értésünkre adja, hogy ennek a világnak dolgait azért bízta ránk, hogy 
általuk megszerezzük azt, ami egyedül fontos . 

Egyébként a hűtlen intézőről szóló példabeszédet Lukácsnál ez a 
felszólítás követi: »Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mam
monból, ... hogy befogadjanak titeket az örök hajlékokba .. . « (16,9) . 

Jézus tehát nem (az evilági) józan megfontoltságot, előrelátást, ne
tán számító magatartást dicséri, hanem azt, ha az ember m i n d e n t 
arra használ fel, hogy építse és megörökölje lsten országát. 
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Kis Jeromos 

9{fpi fJ3w[ia 

51 {a/(gáa{om 

'Eed, ami(9 a mi 'lJrun{jézus 'J(risztus még a fóáön járt, afwg!J 
vánáorótaf( má este fitt, oszt meg aRSLrtat afunni az eg!Jit fúízná. 
Ott mig éppen fa/(gáafom vót, oszt a gazáa aszonta, M9!J minn!Jé'
ne/(az istáfó6a, ott nem zavarja óf(gt sen/(i. 

'Be is fe/(jiáte/(a jászó afá, a mi 'lJrun/(Jézus 'J(risztus 6efűre, Péter 
meg me{[é /(jvűre, oszt efafuttaf( mer jó fáratta/(vóta/( 51 fúíz6a mig 
fof!Jt a {agzi, táncótat mmatta/( 'Eecé esa/(Kjt /(gma /(f;nént az istá
[ó me[[é szefwd;jjnni, mer má jó 6é' vóta/( áfítva, oszt afwg!J ott 60-
torl(g..nat fiát az istáfó6a is 6inéztef( oszt migfáttát M9!J ott af
szana/(a jászó afatt. 51z eg!Ji/(min9!Já fogja a vasveffát, a n!Jeféve 
oáasóz eg!J jó nag!Jot Pété"r óáafá6a: ,,:Hé, /(gma, mit a!szoto/( itt, 
g!Jerte/(mu{atnif « 

Pété"r esa/({apított, nem szót sémmit, áe afwg!J az em6é"ri/(emintet 
e/(ezáé"tt fészf(g{ónni, Mg!J Jézus is fö{é6regg!Jen. Persze Jézus tutta 
ám, Mg!J Pétert óáa{6avágtát áe nem mozáút. 51Mg!J Pété"r észre
vdte, Mg!J Jézus fö{é6rett, megKjrte, Mg!J cseréjjé'ne/( fíefyet, fi.ag!J 
me'fíessen ö 6efűre, mer fázi/( Jézus mig e/((9 sé' nem szót semmit, 
csatfíef!Jeteserét vefe. 

51Mg!J teü/(az éceaRSL, megin arra (9száf az a Kjt em6er. Oáaniz
ne/(a jászó afá, oszt fátjá/(ám, fwg!J még mináig ott a!szana/(afatta 
az em6é"re/( Most a mási/( RSLpja f(gzi6e a vasve[[át, oszt mig!J é6-
reszteni. 'De az efsó aszong!Ja neki: ,/Te /(gmám, anna/(a /(üfsóne/(én 
má attam ég!J k:jcsit, agg!Já most a 6efsónel(fll 5lz asztán megin.t jó 
oáaáörgót néfián!Jat Pété"rnet mer e/((9 má ó vót 6efű, oszt afwg!J 
{átt!ját M9!J nem mozáúnat fiát csa/(eminte/( 

Íg!J járt Péter Jézussa, megin ó RSLpott, mer 6e af(grta csapni. 
Elbeszélte: n. D. Tarjány Ferenc 
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Társula tunk kiadásában megjelent 
a Káldi-Neovulgáta bibliafordítás! 

Keves Tagtársak, Kedves Olvasókl 

Társulatunk 

Régi vágyunk teljesült most, amikor sikerült végre saját kiadásban megje
lentetni a teljes Szentírást. Több, mint öt évvel ezelőtt jöttek hozzám fiatalok 
azzal a kéréssel, hogy adjuk ki a katolikus Szentírást kis méretben, amit bár
hová magukkal vihetnek. (Még aláírásokat is gyűjtöttek ezzel a kéréssel!) 

Amikor pedig a határainkon túl élő magyar testvéreinknek Bibliára gyűj
töttünk, mindig gondott jelentett, hogya bibliákat más kiadóktól kellett meg
vásárolnunk, és így lényegesen kevesebbet vihettünk ki, mintha saját 
kiadásunk lett volna. 

Mindezek arra ösztönöztek, hogy dolgozzunk és küzdjünk azért, hogy Bib
liatársulatunk saját Biblia-szöveggel rendelkezzék, amit bármikor, bármilyen 
formában kiadhatunk. 

Isten kegyelméből, számos biblikus szakember és sok-sok áldozatos mun
katársunk fáradozása nyomán, s nem utolsósorban hazai és külföldi jótevőink 
támogatása eredményeként végre megvalósulhatott régi álmunk: megjelent a 
magyar katolikus zsebbiblia két méretben, és ezt ráadásul - az ezredfordulóra 
való lelki előkészület megkönnyítése érdekében - jubileumi kedvezménnyel 
árúsíthatjuk. 

Az egykötetes, kisalakú bibliakiadás két mére tben jelent meg (1O.5x16.5 
cm és 12x18.5 cm), a kisebb méretűből korlátozott számban kapható olyan 
példány is, amelynek borítóját színes kép díszíti . 

Amikor hálát adunk Istennek ezért a lehetőségért, és köszönetet mondunk 
munkatársainknak és jótevőinknek, kérj ük Isten áldását, hogy szolgálja ez a 
bibliakiadás is magyar egyházunk és nemzetünk lelki-erkölcsi megújulását. 

Bízunk abban, hogy Kedves Tagtársaink és Olvasóink, a katolikus intéz
mények és közösségek vezetői és tagjai Isten szavát örömmel fogják hordozni 
nemcsak zsebkönyvként, hanem a szívükben is, és élni fognak a lehetőséggel , 

amelyet a kedvezményes árral nyújtunk, hogy apostolai legyenek Isten Szavá
nak, és Isten üzenete mind többek életét átalakítsa és megszentelje. 

Szeretettel : 
Budapest, 1997. jún. 20. Tarjányi Béla 
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Társulatunk 

Tájékoztatásul közöljük a következőket: 
1. Hosszas kül- és belföldi jótevő-keresés eredményeként mintegy 10.000 

db bibliát 33%-os jubileumi kedvezménnyel tudunk a magyar hívek, fiatalok 
számára biztosítani. A kedvezményes árusítás során tudatosítani kell a vásár
lókban, hogy ezen bibliák árának egyharmadát hazai és külföldi jótevők fize
tik meg, és hogya kedvezményt a későbbiekben csak akkor tudjuk biztosí
tani, ha ezután is lesznek, akik egy részt átvállalnak mások szentírásának árá
ból. Erre hívja fel a figyelmet - más, hasznos információk mellett - a bibIiák
ba helyezett betétlap. -A kedvezményeket ld. a hátlapon! 

2. Itt szeretnénk kedves Tagtársaink és Olvasóink szíves elnézését kérni 
azért, hogya Jeromos füzetek előző száma csak nagy késéssel jelenhetett 
meg. Tagtársaink és Olvasóink bizonyára el tudják képzelni, hogy mennyi 
munkánk volt a bibliakiadás előkészítésével, és a Füzet szerkesztésével nem 
akartuk a Biblia kiadását tovább késleltetni. Köszönjük megértésüket! 

Társulatunk életéből 

A budapesti Jeromos esték keretében januárban Erdő Péter professzor elő
adásában azt mutatta be, hogy milyen nagy mértékben szolgált alapként a 
Szentírás a kánonjog előírásai számára. Februárban Ladocsi Gáspár püspök 
atya tartott igen érdekes előadást a különféle műfajú és beállítottságú újszö
vetségi apokríf iratok keletkezéséről, valamint az egyes részegyházakban való 
használatukról a végleges kánon kialakulásáig. Márciusban Kránitz Mihály 
professzor az Ószövetség alapján bemutatta, mit várt a zsidóság Ist~n országá
tól, majd részletezte az Uj szövetség tanúságát Jézusnak e legfontosabb tanítá
sáról. Áprilisban Vanyó László professzor igen sok fontos és érdekes tényre 
világított rá az egyházatyák korában használ t Szentírás-szövegekről tartott 
előadásában, különös tekintettel a Septuaginta és a Vulgata fordításra, vala
mint a Diatesszaronra (a Tatianosz által szerkesztett evangélium-harmóniára). 
- Májusban Thorday Attila atya előadását hallgathattuk meg »Szent Pál evan
géliuma Krisztus feltámadásáról« címmel. Június ll-én hálaadó szentmise és 
Tarjányi Béla előadása (Jézus és tanítványai) zárta le az első félével. 

A Jeromos esték a nyáron szünetelnek; októbertől ismét szeretettel várjuk 
az érdeklődőket (minden hó második szerdáján 18 órakor). 

Társulatunk Váci egyházmegyei tagjai és Szentírást szerető érdeklődők 
(összesen 55 résztvevő) február 8-án összejövetelt tartottak a Püspökség Ok
tatási Központjában, a következő programmal: koncelebrált szentmise (Keszt-
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Meghívó 
" P. Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min-

den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Bibliatár
sulat 1997. évi 

renáes /(gz8yűfésére, 

a melyet 1997. szept. 27-én fél 11 órától tartunk a buda
pesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1. 6.). 

A mennyiben a jelzett időpontban a Tagság fele nem lesz 
jelen, az 1997. évi második rendes közgyűlést szept. 27-én 
11 órától tartjuk meg a Bibliaközpontban. Ez a második köz
gyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes 
lesz. A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében a
dunk hálát Istennek a kapott jótéteményekért. 

S zeretettel várjuk minden kedves társulati Tagtársunkat 
B udapest, 1997. jún. 29. 

Tarjányi Béla ügyv. elnök 

helyi Ferenc püspök atya vezetésével és homiliájával), Tarjányi Béla pro
fesszor, Társulatunk el nökének előadásai (a szentírásmagyarázat módszerei , a 
közösségi bibliaolvasás), majd ebédszünet után Vágvölgyi Éva által vezetett 
elmélkedés, végül pedig a bibliaapostolkodás konkrét lehetőségeinek közös 
megbeszélése (Székely István bevezetőjével). A kitűnő szervezés váci tagtár
saink érdeme (Bánó Georgina vezetésével). 

A győri Jeromos-csoport összejöveteleinek témái voltak: jan.-ban »Jézus, 
valóságos Isten és va lóságos ember«, februárban »Jézus és a betegek; Jézus 
és a gyógyítás«, márciusban »A könnyező Szűzanya « , áprilisban »Feltáma
dás és megjelenések, ahogy azt a Szentírás tanúsítja«, májusban »Jézus 
mennybemenetele és a Szentlélek eljövetele« (Wolf Pál Péter atya előadásai). 

Szegeden 1996 őszén az egyetemi lelkészség keretében Dr. Thorday Attila 
teológiai tanár bibl ikus e lőadásoka t tartott (ezek témái: A bibliai teremtéstör
ténet; Izrael néppé fo rmálódása; Prófétaság az Ószövetségben), május 8-án 
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pedig »A szövetség mint Isten ajándéka és az ember elkötelezettsége« CÍmmel 
tartott előadást a Viski Károly Múzeumban. 

Az idén is sikerrel zárult a Társulatunk Győri Egyházmegyei csoportja és a 
Mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Gimnázium által meghirdetett 
gyermekrajz-pályúzat. 864 alkotás érkezett az ország 83 oktatási intézményé
ből és a határon túlról, még Kanadából is. A zsűri 219 művet talált kiállításra
méltónak. A díjak és oklevelek mellett az első hat helyezett, valamint a 
határon túli díjazott alkotás szerzője résztvehet az idén negyedszer megrende
zendő hanságligeti festőtáborban. A középiskolás kategória első helyezett jé
nek Mosonmagyaróvár polgármestere a város ezüstplakettjét ajándékozta. 

A győregyllázmegyei csoport lelkes tagjai (fiatalok és idősek egyaránt) 
Wolf Pál Péter atya vezetésével május 2-án Budapesten tettek látogatást. A 
Sziklakápolnában bemutatott szentmise után megcsodálhatták (szakszerű 

biblikus magyarázattai) a Szépművészeti Múzeum néhány bibliai tárgyú fest
ményél. A csoportot aBibliaközpontban Tarjányi Béla professzor fogadta . 
Igen érdekes volt a Zsidó Múzeum megtekintése; ez után vacsoraként »kóser 
ételeket« ettek, végül pedig - a péntek esti szertartás ellenére - rövid látoga
tást tettek a megújított Dohány utcai zsinagógában. Szép és tanulságos él
mény volt. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páros pénte
kein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jótevőnk és 
Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is kapcso
lódjanak be ebbe a közös imába. A szentségimádások időpontja és az eLmél
kedések témája 1997. júliustól szeptemberig: júl 11 : (Szent Benedek) Mt 
19,27-29; júl. 25: (Szent Jakab) Mt 20,20-28; aug. 8: (Szent Domonkos) Mt 
16,24-28; aug. 22: (Szűz Mária Királynő) Mt 22,34-40; szept. 5: Mt 6,1-4; 
szept. 19: Mt 6,5-8. - A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfogha
tóan tapasztaljuk. Az alakulás óta eltelt idő alatt óvatos reményeinket messze 
túlhaladva sok segítséget kaptunk, és sok mindent tehettünk a Szentírás-köz
pontú keresztény élet terjedése, fejlődése érdekében. 

Az (J támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társu/atunk Tagjai és 
fiizetiink OIFasói részéről levelek, jal'a,latok, kritikák, kétkezi segítség, ima, 
tagdíj, adomány és még sok más formában, igen nagy örömmel tölt el, és ez
IÍton is szeretném n!indezt a magam és mindannyiunk nevében ismételten szív-
bólmegköszönni! Tarjányi Béla 
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MEGJELENT AZ OLCSÓ 
ZSEBBIBLIA ! 
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nénk a Szentírás belső egyházi terjesztését . hiszen Isten Sza
vának közvetítése lelkipásztori. hitéleti tevékenység. Ezért 
egyházi közösségek . iskolák. intézmények. plébániák. hitok
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Kapható és megrendelhető: Szent Jeromos Bibliatársulat 
1066 Budapest Teréz krt. 28. 1/6. Tel.: 1/332-22-60 



Isten Szava 

Eves hozzajarulas (postakoltseggel): 400Ft 

/ / 

t£rtes 

Van, aki csak a szavakat erti, 

Van, aki a szavak mogott 

Felfenylo val6sagot is megerti. 

Aki csak a szavakat erti, 

Kiviil marad, csak a felszint latja. 

Aki a szavak mogott rejlo 

Val6sagot is felfogja, 

Csak az erti meg maga koriil a vilagot. 

Havva 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

A Biblia tanulmányomsa mintegy lelke a hittudománynak, 
mondja a Il. Vatikáni Zsinat, XIII. Leó pápa szavaihoz csatla
kozva (DV 24). Ez a tanulmányoms soha nem mrulle; minden 
kornak a maga módján újra keresnie kell a szent könyvek megér
tését. 

A Biblia Szava valóságos múltból érkezik, de nem csak a 
múltból, hanem egyúttal Isten örökkévalóságából is. Isten örök
kévalóságába vezet bennünket, de ismét csak az idő útján át, 
amelyhez múlt, jelen és jövő is hOZ21Ítartozik. 

Joseph Ratzinger bfboros 
(A Biblikus Bizottság dokumentumának 

bevezetéséböl) 
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A Testté lett Ige 

»Az Ige testté lett és Jcöztilnk élt« Jn 1,14 

A testet öltött Ige a Szentírásban a Szóvá lett Isten, a 
Szó-ban inkarnálódott Isten. 

Az inkarnálódás megnyilvánulás, kinyilvánulás, de egy
ben rejtőzködés is, hiszen a test eltakarja, elfödi. 

A Szó ugyanúgy mint a test, hordozza, de egyben el is 
rejti az isteni valóságot. 

A Szóhoz értéssel közeledünk, értelmezzük, magyaráz
zuk. Csak a felszínt érintjük. 

A Lélek világosságában, működése által, segítségével kö
zelebb jutunk hozzá. Ez a szív értése, ami nem a betűt, ha
nem a betű lelkét érti. 

Amikor elkezdem megélni a Szót, ami kezd átváltoztatni 
engem, az visz egészen közel, szinte érinthető közelségbe Is
tenhez. 

Az ész, az értés megtalálja Szót, a lélek, a szíva Szó va-
1ódi jelentését, az élet a Szó valóságát. 

Az ész csak a felszínt érinti, a szív behatol. de csakis az 
élet jut el az isteni valósághoz. 

Jézus az életté lett Szó. 

Az életté váltott Szóban testesül meg ma is bennünk. 
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Pápai Biblikus Bizottság 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN 
(Folytat juk a szöveg közlését Székely István fordításában) 

C. / A SZENTÍRÁS HASZNÁLATÁRÓL 

1. A liturgiában 
A Szent Írások olvasása az Egyház születése óta szorosan 

kapcsolódik a keresztény liturgiához, amely távolabbi örököse a 
zsinagógai liturgiának. A keresztények még ma is elsősorban a 
liturgiában, elsősorban a vasárnapi eucharisztia-ünnepen talál
koznak a Szentírással. 

A bibliai szövegeket legjobban éppen a liturgia aktualizálja, 
főként a szentségek liturgiái; a szentségeknek pedig csúcsa és 
középpontja az Eucharisztia ünneplése, mivel az az igehirdetést 
a Krisztus körül egybegyűlt, Istenhez közeledni akaró hívő kö
zösség középpo!ltjába állítja. Ekkor Krisztus »jelen van Igéje ál
tal, minthogy o maga szól hozzánk, amikor az Egyházban a 
Szentírást olvassák~ (Sacrosanctum Concilium, 7). Igy válik az 
írott szöveg élő szóvá. 

A II. Vatikáni Zsinat által elindított liturgikus reform arra 
törekedett, hogy a liturgia bőségesebb bibliai táplálékot nyújt
son a katolikusoknak. Azóta a vasárnapi olvasmányok három 
ciklusa kiváltságos helyet biztosít az evangéliumoknak, hogy ki
emelje Krisztus titkát, mint üdvösségünk forrását. Mikor pedig 
ezek a ciklusok következetesen az Ószövetség valamely szövegé t 
helyezik az evangélium szövege elé, akkor a tipológia útját köve
tik. Mindazonáltal ez, amint tudjuk, nem egyetlen módja a 
Szentírás olvasásának. 

A homília, amely közvetlenül aktualizálja Isten szavát, szer
vesen a liturgiához tartozik. Erre még visszatérünk, amikor a 
Bibliának a lelkipásztorkodásban betöltött szerepét tárgyaljuk. 
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A Zsinat alapján létrehozott perikópás könyvnek alkalmat 
kell adnia a Szentírás ~gazdagabb. változatosabb és alkalma
sabb« olvasására (Sacrosanctum Concilium. 35). Jelenlegi formá
jában azonban csak részben felel meg ennek a célnak. De már 
ennek is voltak pozitiv ökumenikus hatásai. Egyes országokban 
viszont inkább az tűnt ki. hogy milyen kevéssé ~tthonosak« a 
Szentírásban a katolikusok. 

Az Egyházban minden egyes szentség ünneplésének lénye
ges eleme az igeliturgia. Ez nem csupán olvasmányok egymás
utánjából áll. hiszen a szertartásban jelen vannak a csend és az 
ima pillanatai is. A szentségek liturgiát. főként pedig az Imaó
rák Liturgiája a Zsoltárok könyvéből merítenek. amikor a ke
resztény közösség imáját irányítják. A himnuszokat és imákat 
egészen áthatja a Biblia nyelve és jelképrendszere. Ezért a l1tur
gikus ünneplést feltétlenül bele kell ágyazni a Szentírás olvasá
sának rendszeres gyakorlatába. 

A szentírási olvasmányokban ~Isten szól népéhez« (Missale 
Romanum. n. 33). Ezért az igeliturgia nagy gondosságot igényel 
mind az olvasmányok felolvasásában. mind azok magyarázatá
ban. Így a liturgikus cselekmények jövendő vezetőinek és mind
azoknak. akik azokban szerepet vállalnak. olyan képzést kell 
kapniuk. amely megfelel a teljesen megújított igeistentisztelet 
követelményeinek. Így tudja az Egyház az összes résztvevők fá
radozásának köszönhetően betölteni a rá bízott küldetést. hogy 
~szüntelenül vegye és nyújtsa a híveknek az élet kenyerét mind 
Isten igéjének. mind Krisztus testének asztaláról« (Dei Verbum. 
21). 

2. A Lectio divinal vagy Szent Olvasás 

A Lectio Divina módszer a Szentírás hosszabb-rövidebb sZa
kaszának egyéni vagy közösségi olvasására. A Szentírást Isten 
szavának tekinti. amely a Szentlélek segítségével elmélkedni. 
imádkozni és szemlél6dni tanít. 

Az a törekvés. hogy a Szentírást rendszeresen. sőt naponta 
olvassuk. megfelel egy korábbi gyakorlatnak. amely az Egyház
ban élt. Ez közösségi formában igazolhatóan létezett a 3. szá-
1 Isteni olvasmány. A ford. 
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zadban, Origenész idejében. Origenész szokása volt, hogy homí
liátban abból a szentírási szövegből indult ki , amelyet azon a 
héten folytatólag olvastak. Akkoriban naponta tartottak össze
jövetelt a Szentírás olvasása és magyarázata céljából. Ez a szo
kás azonban nem mindig talált nagy tetszésre a keresztények 
körében, és később el is hagyták (Origenész, Hom. Gen. X,l). 

Bizonyítható, hogy a Lectio Divina a szerzetesek körében fő

ként egyéni gyakorlatként már korán megvalósult. A módszert 
korunkban az összes klerikusok, egyházmegyei- és szerzetespa
pok részére javasolta a Biblikus Bizottságnak XlI. Pius pápa ál
tal jóváhagyott buzdítása (De &riptura sacra, 1950; EB 592). 
Így újra előtérbe került a Lectio Divina fontossága a maga ket
tős, egyéni és közösségi vonatkozásában. A cél az, hogy »valódi 
és állandó szeretetet« ébresszen a Szentírás iránt, amely a lelki
élet és a gyümölcsöző apostolság forrása (EB 591 és 567), s erő
sítse ezt a szeretetet. További célja segíteni a liturgia megérté
sét, és nagyobb szerepet biztosítani a Bibliának a teológiai ta
nulmányokban, valamint az imádságban. 

A Dei Verbum zsinati konstitúció a papoknak és a szerzete
seknek egyaránt hangsúlyozottan ajánlja a Szentírás buzgó ol
vasását (Nr. 25). De buzdítj a »az összes keresztény híveket« is, 
hogy »a Szentírás gyakori olvasása által szerezzék meg 'Jézus 
Krisztusnak fónséges ismeretét' (Fil 3,8)«. Ez újdonság! A kons
titúció ennek megvalósításához különféle formákat javasol java
sol. Az egyéni olvasás mellett ajánlja a közös olvasást is. A zsi
nati szöveg hangsúlyozza, hogy a Szentírás olvasását imádság
nak kell kísérnie, mert az mintegy felelet Isten szavára, amellyel 
a Szentírásban a Szentlélek sugalmazása révén találkozunk. A 
keresztény hívek a közös olvasás terén számos önálló kezdemé
nyezéssel éltek már. Csak bátorítani lehet ezt ~ vágyakozás t , 
hogy jobban meg szeretnék ismerni Istent, s az O üdvözítő ter
vét, amely Krisztusban valósult meg, és amelyet a Szentírás fel
tár előttünk. 

3. A lelkipásztort munkában 

A Dei Verbum-nak az az ajánlása (Nr. 24) , hogy a lelkipász
tori tevékenység során lehetőleg gyakran olvassuk aBibliát, kü-
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lönböző formákban valósulhat meg. Ez egyrészt a lelkipásztor 
által alkalmazott magyarázati módszertől, másrészt a hívek 
képzettségétől függ. Három fő helyzetet különböztethetünk meg: 
katekézist, igehirdetést és biblikus apostolkodást. Ezek mellett 
még számos tényezőnek lehet szerepe, a keresztény élet egyes 
sztntjetnek megfelelően. 

Isten szavának a katekézisben való kifejtéséhez (Sacrosanc
tum Concilium, 35; Direct. catéch. gén., 1971, 16) fő forrásként a 
Szentírás szolgál. Ez képezi a hagyomány összefüggésében ol
vasva a hitoktatás kitndulópontját, alapját és normáját. A kate
kézisnek egyik célja éppen az, hogy a hívőt elvezesse a Biblia 
helyes megértéséhez és gyümölcsöző olvasásához. Így találhat 
rá mindenki a Bibliában foglalt isteni igazságra, és így lesz ké
pes teljes szívvel válaszolni arra az üzenetre, amelyet Isten intéz 
Szava által az emberiséghez. 

A katekézisnek az isteni kinyilatkoztatás történeti vonatko
zásaiból kell kiindulnia, hogy Isten tervének fényében bemutas
sa az Ószövetség és az Újszövetség személyeit és eseményeit. 

Hogy a bibliai szövegtől eljussunk annak a mi korunkra ér
vényes üdvösséges üzenetéhez, a bibliaértelmezést többféle mó
don is végezhetjük; ezek mindegyike más és más eredményre 
vezethet. A katekézis hatékonysága természetesen függ a vá
lasztott hermeneutika2 értékétől. Fennáll ugyanis annak a ve
szélye, hogy megelégszünk felszínes magyarázatokkal, amelyek 
megragadnak a Biblia különböző eseményeinek és személyei
nek időrendi tárgyalásánál. 

Természetes, hogy a katekézisben a bibliai szövegeknek 
csak egészen kis részét értékesítjük. Mind az Ó-, mind az Újszö
vetségből többnyire az elbeszélések kerülnek sorra. A Tízparan -
csolat is kiemelt helyen szerepel. Arra azonban figyelni kell, 
hogy szóhoz jussanak a próféták, a bölcsességt tanítások és az 
evangéliumi nagy Jézus-beszédek, pl. a Hegyi Beszéd is. 

Az Evangélium bemutatásának a Krisztussal való találko
zásra kell vezetnie, hiszen Ó a kulcsa az egész bibliai kinyilat
koztatásnak, és Isten felhívását közvetíti, amelyre válaszolnunk 
kell. A próféták ü zenetét , valamint az »Ige szolgá1~-ét (Lk 1,2) 

2 Értelmezést mód . A ford. 
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úgy kell hirdetni, hogy a mai keresztények felismerjék: ezek az 
üzenetek nekik szólnak. 

Hasonló szempontoknak kell érvényesülniük a prédikáció
ban, amely a régi szövegekből a mai keresztény közösségek igé
nyeinek megfelelő szellemi táplálékot készít. 

Ma a prédikáció szolgálatát főként a homíliával teljesítjük, 
az Eucharisztia ünneplésének első felében, Isten igéjének felol
vasása után. 

A homília a bibliai szövegek magyarázata során nem térhet 
ki minden részletre. Annál fontosabb, hogy kiemelje a szövegek
nek azokat a fő elemeit, amelyek leginkább megv1lágíthatják a 
hitet, és segíthetik az egyéni és a közösségi keresztény életet. 
Fontos, hogy amikor ezeket az elemeket magyarázzuk, aktuali
záljuk és inkulturáljuk is azokat, amint ezt az előbbiekben ki
fejtettük. Ehhez a hermeneutika érvényes elveit használjuk fel. 
Ezért aki ebben a tekintetben nem eléggé felkészült, az többnyi
re elmulasztja a szentírási olvasmányok mélyebb megragadását, 
és megelégszik moralizáló gyakorlati alkalmazásokkal, vagy ki
zárólag aktuális kérdésekről beszél, anélkül, hogy szembesítené 
azokat Isten igéjével. 

Egyes országokban vannak olyan kiadványok, amelyeket 
egzegéták segítségével azért hoztak létre, hogy segítsék a lelki
pásztori munka felelőseit a liturgia bibliai olvasmányainak he
lyes értelmezésében és megfelelő aktualizálásában. Kívánatos, 
hogy az ilyen segédeszközöket sokan, haszonnal használják. 

Nem szabad azonban egyoldalúan a hívek kötelességeit 
hangsúlyozni. Feltétlenül szükséges, hogy a Biblia üzenete 
megőrizze sajátos jellegét, azt ti., hogy örömhír arról az üdvös
ségről, amelyet Isten ajándékoz nekünk. A prédikáció sokkal 
eredményesebb és sokkal hívebb is a Bibliához, ha abban segíti 
a hívőket, hogy »felismerjék Isten ajándékát~ (Jn 4,10) úgy, 
amint azt a Szentírás kinyilatkoztatja, és hogy tanulékony lé
lekkel vegyék észre az ebből az ajándékból fakadó meghívást. 

A biblikus apostolkodás célja terjeszteni a Bibliát mint Isten 
szavát és az élet forrását. Elsősorban a Szentírás különböző 
nyelvekre való fordítását, valamint ezeknek a fordításoknak a 
terjesztését segíti. Létrehoz és támogat s~mos kezdeményezést: 
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bibliakörök megszületését, előadásokat a Szentírásról, bibliahe
tek rendezését, folyóiratok és könyvek kiadását stb. 

Ebben nagy részt vállalnak azok az egyházi egyesületek és 
mozgalmak, amelyek tevékenységük középpontjába állít ják a 
Szentírásnak a hit szemével és keresztény elkötelezettséggel va
ló olvasását. Számos »bázisközösség« a Bibliának rendeli alá 
összejöveteleit, és hármas célt tűz ki maga elé: a Biblia megis
merését, a közösségépítést és a nép szolgálatát. Itt is hasznos 
az egzegéták segítsége, hogy elkerüljék a megkérdőjelezhető ak
tualtzálásokat. Különösképpen örülhetünk annak, hogy a 
Szentírást a szegények, az egyszerű emberek kezében látjuk. Az 
ő értelmezésük és aktualizálásuk lelki és egzisztenciális szem
pontból jobban megvilágítja a szöveget, mint amilyen megvllágí
tást a csak önmagára figyelő tudomány képes nyújtani (vö. Mt 
11,25). 

A tájékoztatási eszközök, a sajtó, a televízió stb. növekvő je
lentősége magával hozza, hogy ezen eszközök útján is hatáso
san hirdessük Isten szavát és terjesszünk »bibl1a1« ismereteket. 
Ugyanakkor egyrészt az eszközök jellege, másrészt a széles 
közönségre gyakorolt igen erős befolyásuk ezek használatához 
különleges felkészültséget igényel; így elejét lehet venni annak, 
hogy aBibliát szánalmasan igénytelenül vagy hatásvadászó 
módon kezeljék. 

Akár katekézisről, akár igehirdetésről, akár biblikus apos
tolkodásról van szó, a szentírási szöveget mindig az Isten szavá
nak kijáró tisztelettel kell magyarázni. 

4. Az ökumenében 

Bár az ökumené sajátos és szervezett mozgalomként arány
lag új, mégis Isten népe egységének gondolata, amit ez a moz
galom igyekszik megújítani, mélyen a Szentírásban gyökerezik. 
Ez az egység az Urnak állandó gondját képezte (Jn 10,16; 
17,11.20-23). A keresztényeknek ez az egysége a hitben, a re
ményben és a szeretetben (Ef 4,2-5) valósul meg, valamint a 
kölcsönös tiszteletben (FU 2,1-5) és a szolidaritásban (1 Kor 
12,14-27; Róm 12,4-5). Mindenekelőtt azonban szerves egység 
Krisztussal, amint egységet alkotnak a szőlővesszők és a szőlőtő 
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(Jn 15,4-5), a tagok és a fej (Ef 1,22-23; 4,12-16). Ennek az egy
ségnek olyan tökéletesnek kell lennie, mint az Atya és a Fiú 
egysége (Jn 17,11.22). Mindehhez bőséges teológiai alapot szol
gáltat a Szentírás (Ef 4,4-6; Gal 3,27-28). A keresztények egysé
gének konkrét és élő mintája az első apostoli közösség (Csel 
2,44; 4,32). 

Az ökumenikus párbeszéd legtöbb problémája összefügg a 
bibliai szövegek magyarázatával. E problémák némelyike teoló
giai jellegű, és összefügg az eszkatológiával, az Egyház szerkeze
tével. a prlmátussal és a kollégialitással, a házassággal és a vá
lással, a nők papi tisztségével stb. Más problémák egyházjogi és 
joghatósági jellegűek; ezek az egyetemes Egyház és a helyi egy
házak kormányzását érintik. Ismét mások kizárólag Bibliával 
kapcsolatos kérdések, mint a kánoni könyvek jegyzéke, egyes 
hermeneutikai álláspontok, stb. 

Nyilvánvaló, hogy a Szentírás egzegézise egyedül képtelen 
megoldani mindezeket a problémákat, de a szentírásmagyará
zatnak is feladata, hogy jelentős részt vállaljon az ökumenében . 
Máris sikerült figyelemreméltó haladást elérni. A különböző ke
resztény hitvallású egzegéták - annak köszönhetően, hogy azo
nos módszereket fogadtak el és hasonló hermeneutikai célokat 
tűztek ki -, nagyfokú egyetértésre jutottak a Szentírás értelme
zésében, amint ezt a különböző ökumenikus bibliafordítások 
szövege és megjegyzései, valamint más publikációk is mutatják. 

Másrészt bizonyos szövegrészek tekintetében a szent
írásmagyarázat eltérései gyakran szemmel láthatóan ösztönző 
hatásúak is. Ezek némely esetben gazdagítják és kiegészítik 
egymást. Így van ez olyankor, ha az említett helyek a különböző 
keresztény közösségek külön hagyományának sajátos értékeit 
fejezik ki, és így sokoldalúan mutatják be Krisztus titkát. 

A keresztények számára a Biblia képezi a hitszabály közös 
alapját. Ezért az ökumené iránti igény az összes keresztényeket 
arra készteti, hogy olvassák újra a sugalmazott szövegeket, vál
janak nyitottá, hogy a Szentlélek vezetésével azok tanítsák őket, 
és elmélkedjék át a bibliai szövegeket szeretetben, őszintén és 
alázatosan. A szentírási szövegek - abban a mértékben, 
amennyire életre váltják őket - elvezethetnek a szív megtérésére 
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és az életszentségre, ezek pedig, a keresztények egységéért 
mondott imával együtt a lelkét képezik minden ökumenikus 
mozgalomnak (ld. Unitatis Redintegratio, 8). Éppen ezért is fon
tos lehetővé tenni, hogy a hívek minél nagyobb száma beszerez
hesse a Bibliát. Elő kell segíteni az ökumenikus fordítások elké
szítését (hiszen a közös szöveg elősegíti a közös olvasást és az 
azonos értelmezést). Ezenkívül támogatni kell az ökumenikus 
1macsoportokat is, hogy az ilyen valódi, élő bizonyítékokkal se
gítsük újra elérni a sokféleségben a teljes egységet (ld. Róm 
12,4-5). 

ZÁRó KÖVETKEZTETÉSEK 

Mindabból, ami ezekben a hosszú, másrészt mégis túl tö
mör eszmefuttatásokban szóba került, első következtetésként 
az derül ki, hogy a Biblia egzegézise pótolhatatlanjeladatot tölt 
be az Egyházban és a világban. illúzió volna, ha a Bibliát nélkü
le akarnánk megérteni. Ez egyúttal a sugalmazott Írás irán ti 
tisztelet hiányát is jelentené. 

A fundamentalisták szeretnék az egzegétákat csupán fordí
tóknak tekinteni. Ugyanakkor nem veszik figyelembe, hogy már 
a Biblia fordítása is egzegézis. Vonakodnak attól, hogy egzegéti
kat kutatást folytassanak. Nem veszik számításba azt, hogy an
nak a dicséretes fáradozásnak ellenére, amelyet Isten egész sza
va iránti húség érdekében ktfejtenek, valójában olyan utakra 
térnek, amelyek távolabbra viszik őket a szentírási szövegek 
pontos értelmétől és ezáltal a megtestesülés következményeinek 
teljes elfogadásától. Hiszen az örök Ige megtestesülése a törté
nelemnek egy meghatározott idejében történt, pontosan körülír
ható társadalmi és kulturális környezetben. Aki meg akarja ér
teni Isten szavát, annak azt alázatosan ott kell keresnie, ahol 
hallhatóvá lett, és nem utasíthatja el az emberi megértést segítő 
módszerek használatát. Isten az Ószövetség kora óta igénybe 
vette az emberi nyelv lehetőségeit, de ugyanakkor a szavát alá 
~ellett rendelnie e nyelv összes kötöttségeinek. A sugalmazott 
Irás iránti igazi tisztelet azt jelenti, hogy nem mulasztunk el 
semmilyen szükséges erőfeszítést, ami lehetővé teszi értelmének 
helyes megragadását. Az teljesen lehetetlen, hogy minden ke-

10 



Dokumentum 

resztény saját maga ismerje a bibliai szövegek jobb megértésé
hez szükséges összes kutatási területeket. Ez az egzegétákra bí
zott feladat. E területnek ők az illetékesei, mindenki hasznára. 

Második zárő következtetésként azt kell hangsúlyoznunk, 
hogy a Biblia szövegeinek értelmezéséhez természetszerűleg 
szükséges a történeti-kritikai módszer alkalmazása, legalábbis 
fő vonalaiban. A Bibliát ténylegesen nem mint időtől független 
igazságok közvetlen kinyilatkoztatását ismerjük meg, hanem 
sokkal inkább mint írásos bizonyítékát annak, hogy Isten ismé
telten belenyúl az emberi történelembe, és ezáltal nyilatkoztatja 
ki magát. Eltérőleg más vallások szent tanításaitól a Biblia üze
nete mélyen a történelem talajába ereszti gyökereit. Ez az oka 
annak, hogy a bibliai Írásokat azok történeti létrejöttének vizs
gálata nélkül nem érthetjük meg helyesen. Az egzegézishez 
szükséges a >Kiiakroniku&< kutatás. Ezt a ~szinkron~ megközelí
tések, bármennyire hasznosak is, soha nem pótolhat ják. A tör
téneti módszerek maradnak meg olyan alapként, amelyet a töb
bi módszereknek és megközelítéseknek legalább fő vonalaiban 
feltételezniök kell, és amely nélkül maguk sem nyújthat ják a 
legjobbat. 

Ezzel a feltétellel a szinkron megközelítések (a retorikus, a 
narratív, a szemiotikus és más módszerek) hozzájárulhatnak az 
egzegézis megújulásához, és bővíthetik egzegétikai belátásunkat 
és ismereteinket. A történeti-kritikai módszer valójában nem 
igényelhet monopóliumot. Tudatában kell lennie saját határai
nak és azoknak a veszélyeknek is, amelyeknek ki van téve. A fi 
lozófiai hermeneutikák legújabb fejlődése, valamint az, amit a 
Szentírásnak a Biblia hagyományán belüli és az Egyház hagyo
mányában való értelmezéséről megállapítottunk, új megvilágí
tásba helyezték az értelmezés problémáját, amit a történeti-kri
tikai módszer nem mindig vett észre. Ennek a módszernek az a 
legfőbb elve, hogy a szövegek értelmének megállapítása céljából 
azokat eredeti történeti összefüggésükbe helyezi, és ezért néha 
kevésbé nyitott a jelentés dinamikus vonatkozása, valamint az 
értelem további fejlődésének lehetősége irányában. Nevezetesen 
ha nem jut el a redakciótörténetig, hanem megáll a források 
kérdésénél és a szövegek irodalmi rétegeinéI. akkor nem jól tölti 
be egzegétikai feladatát. 
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A nagy hagyományhoz való 
hűségből. amiről maga a Biblia is 
tanúskodik, a katolikus egzegé
zisnek, amennyire csak lehet, el 
kell kerülnie az ilyenfajta »szak
mai röv1dlátást~, és meg kell őriz
nie teológiai tudományágként való 
azonosságát, amelynek fő célja a 
hit elmélyítése. Ez semmiképpen 
nem jelent igénycsökkenést a 
szakszerű tudományos ku tató
munkában, vagy a módszerek 
részrehajló alkalmazását apoló
giai érdekből. Minden kutatási te
rületnek (szövegkritika, nyelvé
szet, irodalmi elemzés stb.) meg
vannak a saját szabályai, amelye
ket a kutatásnak mindentől füg
getlen ül követnie kell. De az egze-
gézis e szakterületeinek egytke sem öncélú. Az egzegézis szerve
zett munkájának egészében a fő célra való irányításnak kell 
meghatározónak maradnia; csak így kerülhetjük el a tévutakat 
és zsákutcákat. A katolikus egzegézis nem hasonlíthat olyan 
vízfolyáshoz, amely szőrszálhasogató elemzésben reked meg. 
Döntően fontos feladatot kell betöltenie az Egyházban és a vi 
lágban: nyújtania kell a saját részét a Szentírás sugalmazott 
üzenetének lehetőleg hiteles közvetítéséhez. 

Erőfeszítései máris ebben az irányban hatnak. Közreműkö

dik a többi teológiat tudományágak megújulásában, és Isten 
szava aktual1zálásáÍlak, valamint inkulturálásának lelkipásztori 
munkájában. Fejtegetéseink megvizsgálták a jelenlegi problé
mákat, és ezekkel kapcsolatban megfogalmaztak néhány gon
dolatot. Remélhetőleg ez segíteni fog a katolikus egzegéták sze
repének tisztázásában és tudatosításában. 

Róma, 1993. ápr. IS-én. 
[ Vége . ] 

12 



Szentrrástudomány 

Rózsa Huba 

IZRAEL AZ EGYHÁZ ÓSZÖVETSÉGI ELŐKÉPE 

Az Ó- és Újszövetség egyaránt arról tanúskodik, hogy lsten az emberi üd
vösség megteremtésére egyedeket vagy kisebb közösséget, sőt egész népet is 
kiválaszt. Az utóbbi eset érvényesült akkor, amikor lsten Izraelt népévé, az 
üdvösség eszközévé választotta, hogy rajta keresztül jelen legyen az emberi 
történelemben. 

Az Egyház, mint az Újszövetség üdvközössége, kezdettől fogva előkészítő
jének és előképének tekintette Izraelt, magát pedig az Ószövetséa üdvközös
sége jogörökösének és beteljesítőjének. Ez szemléletmód az Uj szövetség 
írásaiból világosan kitünik. Máté evangéliuma szerint az Egyház az új és igaz 
Izrael, amely a réginek örökébe lép 1. Pál apostol az előképiség segítségével 
igazolja a két üdvközösség között fennálló folytonosságot az Igéret és betel
jesedés kettőségébe állítva (pl. Hágár - Sára kapcsolatának allegorikus ma
gyarázata: Gal 4,21 köv., Ábrahám hitére való hivatkozás: Róm 4; Gal 3). 
Amikor az újszövetségi bibliai hagyomány az Egyház lényegéről beszél, az 
Ószövetséget nemcsak közvetve, képek vagy fogalmak segItségével használ
ja, de az Egyház lényegének meghatározásánál kifejezetten idézi is azt. Az 
1Péter levél az Ex 19,5 köv.-re hivatkozik, s ezáltal közvetlen kapcsolatot 
teremt a két üdvközösség között (1 Pét 2,9-10). 

Az Egyház lényegének és helyzetének kifejtése kapcsán legújabban a II . 
Vatikáni Zsinat utal az Ószövetségre és lzraelre mint üdvközösségre: .az 
Egyház előre jelezve volt már a világ kezdetétől fogva, csodálatos módon elő 
volt kászftve Izrael népének történetében, meg az Öszövetségben, megalapft
tatott az Ószövetség idejének végén, nyilvánosság elé lépetette a Szentlélek 
kiáradása, és az idők végén dicsőségesen eléri majd a teljességet. Akkor 
aztán - amint a szentatyák műveiben olvassuk - az összes igazak Adámtól 
kezdve, » az igaz Abeltől kezdve az utolsó vá/asztottakig« összegyülekez
nek az egyetemes Egyházban az Atyánár (Lumen Gentium 1,2.) . • Amint pe
dig már a pusztában vándorló. test szerint való Izraelt lsten Egyházának hív
ják (2 Ezdr 13, 1; vö. 4 Móz 20,4; 5 Móz 23,2 skk.), úgy az új Izrael, amely a 
mostani világban él, keresve az eljövendő, maradandó hazát (vö. Zsid 13, 14), 
a Krisztus Egyháza nevet viseli (vö. Mt 16, 1ar (Lumen Gentium II , 9.). 

Az elmondottakból következik, hogy Izraelnek mint üdvközösségnek meg
ismerése az Egyház lényegének és küldetésének jobb megértéséhez is segít. 
Ez a szempont vezet, amikor megvizsgáljuk, hogy minek a révén tekinthető 
Izrael üdvközösségnek, mi annak a lényege és következménye. Majd sorba 

1 W . TRILLING: Das wahre Israel. Studien zur Theologie des Matthausevangeliums, MOn
chen 19643 
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vesszük azokat a legföbb bibliai hagyományból ismert fogalmakat, amelyek
kel Izrael meghatározza és kifejezi azonosságát, végül pedig kitérünk Izrael
nek mint üdvközösségnek rendeltetésére. 

I. Izrael Istentől kiválasztott és lefoglalt közösség 

Az Ószövetség változatos formában és megfogalmazásban mutatja be Iz
rael különleges üdvtörténeti helyzetét, amely annak a következménye, hogy 
JHWH kiválasztotta a népek köréböl és magának elkülönftette, azaz JHWH 
tulajdon közössége lett. Az üdvközösséget megalapozó isteni kiválasztást és 
lefoglalást Izrael hittörténete során más-más hangsúlyokkal fogalmazzák meg 
a bibliai hagyomány különbözö áramlatai. 

JHWH és Izrael egyedülálló kapcsolatának bemutatására a bibliai kijelen
tések két témakörét vesszük alapul. Az egyik témakört JHWH privilégikus 
jogának nevezzük2

, amely tartalmilag JHWH tiszteletének kizárólagosságát 
jelenti. Eszerint Izrael JHWH-n kivül más istent nem tisztelhet, és egyben 
elkülönülni köteles Kánaán pogány népeitöl, vagyis JHWH által lefoglalt és 
elkülönitett közösség. A kizárólagos tisztelet igényét többek között olyan jogi 
szövegekben találjuk, amelyek eredetét a kutatók egy része a birák korára 
vagy az izraelita királyság kezdeteire vezeti vissza, vagyis az Izrael vallástör
ténetének korai állapotát tükrözi3. Izrael identitástudata kezd ettö I fogva ösz
szekapcsolódik JHWH kultuszával. 

JHWH és Izrael kapcsolatának legmegfelelöbb kifejezése a bibliai kijelen
tések másik köre a választottság4

. A választottság témáját az Ószövetség 

2 A privilégikus jog (Privilegrecht) megnevezést először F. HORST vezette be az ószövetségi 
kutatás szóhasználatába (Das Privilegrecht Jahwes. Rechtgeschichtliche Untersuchungen 
zum Deuteronomium, FRLANT 45, NF 28, Göttingen 1930: Gottes Rech!. Studien zum 
Recht im Alten Testament, H. W . Wolff szerk., ThB 12, MOnchen 1961, 17-154. old.) és lett 
használatos, majd az Ex 34,10-26 összefOggésében kOlönösen J. HAlBE alkalmazza (Das 
Privílegrecht Jahwes Ex 34,10-26, FRLANT 114, Göttingen 1975. A szóhasználatra vonat
kozóan lásd 227. köv. old.). 
3 Az egész problémakor bemutatását a kOlönbözO vélemények ismertetésével lásd N. 
lOHFINK, Zur Geschichte der Diskussion aber den Monoteismus im Alten Israel: Gott, der 
eizige. Zur Entstehung des Monoteismus in Israel, E. Haag szerk., aD 104, Freiburg i. Bg 
1985, 9-25. old. 
• A témát lásd bövebben TH. C. VRIEZEN, Die Erwahlung Israels nach dem Alten 
Testament, AThA NT 24, ZOrich 1953; - H. WllDBERGER, Die Neuinterpretation des 
Erwahlungsgaubens Israels in der Krise der ExNszeit. FS. W . Eichrodt, Wort - Gebot -
Glaube, J. Stoebe szerk., ZOrich 1970, 307-234. old .=Jahwe und sein Volk. Gesammelte 
Aufsatze zum A. T., ThB 66, MOnchen 1979, 192-209. old.; - J. ZOBEl, Ursprung und 
Verwurzelung des Erwahlungsgaubens Israels, ThLZ 93(1968) kol 1-12; - H. SEEBASS, 
Art. "Erwahlung. I: A.T.", TRE 10, 1982, 182-189. old.; - G. BRAULIK, Art ., Erwahlung, 
NBl 1., 582-583. old.; - D. H. PREUSS, Theologe des Alten Testaments I., 31-42. old. 
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szövegeinek széles körében megtaláljuk, sőt a pátriárkákra, főként azonban a 
kivonulásra való hivatkozással egy kiválasztás-hagyomány kialakulásáról 
beszélhetonk Izraelben (Ám 9,7; Oz 11,1; 12,10; 13,4; Mik 6,3 köv. ; Jer 2,2 
köv.; 16,14; 31,31 köv.; Ez 24,5köv.), amely azonban nincs egyetlen ige vagy 
fogalom használatához kötve. Bár a kiválasztás terminus technikusa a 
,kiválaszt' (.,nJ) héber ige5 (vallási értelemben azt jelenti, hogy lsten választ, 
éspedig szabadon, minden emberi képességet vagy teljesftményt megelőző 
döntéséből kifolyólag), Izrael kiválasztottságának jelentése inkább egy olyan 
tágabb szóhasználat körének összképéből ismerhető meg, amely JHWH 
Izrael javára tett üdvtörténeti cselekedeteit fejezi ki, s bennük Izrael kiválasz
tottsága ismerhető fel vagy nyilvánul meg6. Ez jellemző a Pentateuchus ko
rábbi, Jahvistának és Elohistának nevezett szövegeire és a fogság előtti pró
fétákra , mfg a , kiválaszt' (.,nJ) ige teológiai használatával a Deuterono
miumban jelenik meg először egy szisztematikus kiválasztás fogalom, az 
lsten népe teológia összefüggésében7

. A Deuteronomium új vonásokkal gaz
dagftja a kiválasztás fogalomkörét, és nyomatékot ad a kiválasztottság szo
ciális-társadalmi vonatkozásának is. A kiválasztás fogalom további jelentős 
állomása tartalmilag - ugyancsak a , kiválaszt" ige használatával - Deutero
Izajás tanftása, aki Izrael kiválasztását mint küldetést a népekre való tekintet
tel magyarázza. 

Jogi szövegek 
Amikor JHWH és Izrael kapcsolatának lényegét keressük, először jogi szö

vegeket veszünk szemügyre: először a JHWH privilégikus jogának is nevezett 
ún. kultikus dekal6gust (Kiv 34,10-26) majd a SZ6vetség Mnyvének nevezett 
joggyűjteményt (Ex 20,22-23,30). 

JHWH privilégikus joga (Ex 34,10-26) a Pentateuchus-hagyomány össze
függésében az aranyborjú imádásának elbeszélése után áll (Ex 32)6. Amikor 
Mózes lejön a kinyilatkoztatás hegyéről , és látja a nép hűtlenségét , összetöri 
a Hz parancsolatot tartalmazó kőtáblát. Isteni utasftásra azonban újakat kell 
készftenie, hogy azokat ismét felvigye a hegyre, és ott JHWH lefrja a Hz igét, 

5 H. WllDBERGER, Art .• .,nJ bhr erw8hlen· , THAT 1. , kol 275-300; - H. SEEBASS, Art. 
".,n~ bh,. , ThWAT 1., kol 592-608. G. aUEll, Art ., ,EKAE'YO~aL ·, ThWNT IV., B. 
Erwahlung im A.T., 148-173. old. 
a Ilyenek pl. JHWH .hfvta· (Oz 11 ,1; lz 42,6), .elkOlönltette" (lev 20,26), "kiváltotta" (Ot 7,8) 
Izraelt stb., bövebben lásd H. D. PREUSS, Theologe des Alten Testaments I., Stuttgart 
1991 , 35-36. old. 
7 G. BRAU LIK, Art., Erwahlung, NBl 1. , 582-583. old. 
a Az Ex 34,10-28 feldolgozását lásd E. OTTO, Das Mazzotfest in GUgai, BWANT 107, 
Stuttgart 1975; - J. HALBE, Das Privilegrecht,- J: SCHARBERT, Jahwe im 
frtJhisraelitischen Recht Gott der einzige, E. Haag szerk., aD 104, Freiburg i. Bg, 1984, 
160-183. old. ; - F. CRÜSEMANN, Die Tora. Theologe und Sozialgeschichte des 
alttestamentJichen Gesetzes, MOnchen 1992, 138-170. old . 

15 



Szentrrástudomány 

miként az első táblákra. Fent a hegyen azonban nem a tlz parancsolat, ha
nem JHWH szavaiként jogi rendelkezések hangzanak el JHWH és Izrael 
viszonyáról (Ex 34,10-26). Az. eredetileg önálló jogi szövegeket a redakció a 
Sinai szövetségkötés keretébe vonta be (Ex 34,10.27.28), hogy ezzel JHWH 
és (a jelenlegi formában Mózes által képviselt) Izrael kapcsolatát szilárd alap
ra helyezze, s mint jogviszonyt mutassa be9

. JHWH és Izrael kapcsolatának 
mibenlétét, s Izraelt a többi népektől megkülönböztető és önazonosságát 
deklaráló alapkijelentés szerkezetileg a jogi szövegek első részében fgy 
hangzik: .Óvakodj attól, hogy szövetséget köss annak a földnek lakóival, 
amelyre bevonulsz. Csapda lesznek számodra, ha majd közöttük élsz. Inkább 
rombold le oltáraikat, zúzd szét emlékköveiket és pusztftsd el szentélyeiket. 
Nem imádhatsz más istent: mert féltékenynek nevezik JHWH-t, féltékeny 
lsten 6, ezért ne köss szövetséget az ország lakóival. Amikor isteneikkel pa
ráználkodnak, isteneiknek áldozatot mutatnak be, akkor esetleg meghfvnak 
benneteket, hogy egyél áldozataikból. Lányaik közDI se vegyél feleséget fiaid 
számára, mert amikor leányaik isteneikkel paráználkodnaknak, elcsábftják 
fiaidat is, hogy paráználkodjanak isteneikkel. n (12-16.v.). 

Az. ősi jogi szöveg JHWH privilégikus jogát jelenti ki, vagyis Izrael teljesen 
lefoglalt és elkülönftett JHWH tiszteletére. Mindez a következőket jelenti: 

- középpontban áll JHWH tiszteletének kizárólagossága, azaz JHWH igé
nye, hogy Izrael csak őt tisztelje, és ezt Izraelnek kötelessége elismerni 
(14.v.); 

- ezért Izrael köteles elkülönülni más népektől (Palesztina őslakóival való 
szövetség és a velük való házasság tilalma) és elutasftani isteneiket (12-
13.14a.15-16.v.) ; 

- JHWH .féltékeny· lsten, és nem tűri , hogy Izrael más isteneket imádjon 
(14b.v.); 

- a privilégikus jog alapja: JHWH üdvtörténeti vezetése és jótette Izraellel, 
amely közelebbről abban nyilvánul meg, hogy elűzi az idegen népeket, és 
Kánaán földjét Izraelnek adományozza (10-11 .v.). Más formában, más 
hagyományokban ez az exodus-tapasztalatra való hivatkozással történik: 
.JHWH, aki kivezette Izraelt Egyiptomból, a szolgaság házából, nagy jelek 
és csodák közepette· (Ot 4,20.34.37; 5,15; 6,21 stb.); 

- a privilégikus jog Izraelnek is kiváltságokat biztos ft, mert általa kiemelke
dik a többi nép közül, és JHWH olyan dolgokat tesz Izraellel, amit nem 
tesz a többi néppel (10.v.). Ennek a privilégiumnak ismételt hangsúlyozá
sát különösen a Deuteronomiumban találjuk, amelyben JHWH nagy ke-

9 A kutatók az eredetileg önálló jogi szöveget elkülönltik a szövegösszefOggéstől , megpróbál
ják rekonstruálni redakciótörténetét, a kezdeti alaprétegtől egészen a jelenlegi formáig , azaz 
a korábbi és későbbi rétegeket, lásd J: HALBE, Privilegrecht Jahwes, 223-230. old., megál
lapltásait követi J . SCHARBERT, Jahwe ím frUhísraelitischen Recht, 161-173. old., mig F. 
CRÜSEMANN, Die Tora, 147-170. old. tőlük eltérő más megoldást ajánl. 
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gyeimi tetteként jelenik meg Izrael kiválasztása és különleges isteni vé
delme (lásd pl. a ot 4. és 6. fejezetét). 

A lefoglaltság jelentését további szemponttal egésziti ki a Szövetség köny
vének nevezett joggyüjtemény (Ex 20,22-23,33), amelynek törvényei a király
ság intézménye révén bekövetkezett mélyreható társadalmi, szociális és 
politikai átalakulásra való tekintettel az új viszonyokra alkalmazzák az ősi 
izraelita jogot10

. Jelenlegi formájában a Sinai szövetségkötés összefüggésé
ben található: Mózes fölmegy a Sinai hegyre, ahol JHWH beszéd keretében a 
Szövetség könyvében található törvényeket és rendelkezéseket intézi hozzá. 
Ennek révén az egész joggyüjtemény JHWH Izrael népéhez szóló szavának, 
a Sinai hegyen adott parancsának rangjára emelkedik, amelynek célja, hogy 
Izrael életét szabályozza Kánaánban, a megigért országban. 

A Szövetség könyve kánoni formájában szakrális jog. A Szövetség könyvé
nek ún. kazuisztikus törvényekből álló ősibb része (Ex 21 ,12-22,16.19) termé
szete szerint profán jog, azonban a további redakció ezt teologizálta, amikor 

10 A Szövetség könyvének tudományos elemzését részletesen lásd H. J: BOECKER , Recht 
und Gesetz im Alten Testament und im Alten Orient, Neukirchen-Vluyn 19842

, 116-153. 
old .; - G . WANKE, Art. Bundesbuch, TRE 7, 1981,412-414. old.; - E. OTTO, Wandel der 
Rechtsbegrtlndungen in der Gesellschaftsgeschichte des antiken Israels. Eine 
Rechtsgeschichte des .Bundesbuches· Ex 20,20-23,13, Studia Biblica 3, leiden 1988; - L. 
SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Das Bundesbuch, Ex 20,22-23,33, Studien zu 
seiner Entstehung und Theologe , BZAW 188, Berlin-New York 1990; - Y. OSUMI ; Die 
Kompositionsgeschichte des Bundesbuches Ex 20-22b-23,33, OBO 105, Göttingen 1991 ; -
P: WEIMAR, Art., Bundesbuch, NBl 1., ZOrich 1991 , 348-356. kol. , - F. CROSEMANN, 
Die Tora. Theologe und Sozialgeschichte des a/ttestamentlichen Gesetzes, MOnchen 
1992, 132-231 . old. A kutatók általános meggyőződése az, hogya Szövetség könyvének 
jelenlegi formája hosszabb, több fokozatú irodalmi folyamat eredményeként alakult ki. A 
joggyQjtemény legősibb törvényei olyan esetekre vonatkoznak, amelyek egy letelepedett, vagy 
közvetlenOI a letelepedés u1án, állattenyésztést és földművelést folytató paraszti társadalom
ban fordultak elő . A szövegekböl az is kiolvasható, hogy ez a társadalom egalitariánus szer
kezetű, azaz központi irányftó hatalom nem létezett benne, s tagjai rokonsági alapon szerve
ződtek . A Szövetség könyve legősibb részének a kazuisztikus törvényekböl álló részt tekintik 
(Ex 21 ,12-22,16), amelynek frásba foglalása Izrael állammá alakulásával egyidejOleg történ
hetett, s mint profán jogkönyvet a 9/8. században továbbfrták (L. SCHWIENHORST
SCHÖNBERGER), más vélemény szerint keletkezése és frásba foglalása a korakirályság 
idején történt, a Kr. e. 9/8. évszázadban (F. CROSEMANN). A kazuisztikus törvények erede
te visszamegy a 10. századra, a királyság kezdetének idejére vagy a királyság előtti 

id6szakra (l. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER), a Szövetség könyvének legősibb 
rétege a bfrák korának jogi állapotait tOkrözi J . HALBE, Das Privilegrecht, 440-450.451-459. 
old., álláspontját követi J. SCHARBERT, Jahwe im frOhisraelitischen Recht, 173-178. old ., 
mfg más ku1atók a későbbi eredet mellett foglalnak állást, 9/8. század (F. CROSEMANN), 9. 
század Cf. OSUMI), 817. század (E . OTTO, P. WEIMAR). 
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lsten beszédévé stilizálta, szociális és szakrális elöirásokkal bövitette. Az. Ex 
34,10-26 a Szövetség könyvének egyik forrása 11, de Izrael népének az idegen 
népektöl, isteneiktől és kultuszuktól való elkOlönOlése nem kerOl előtérbe, 
hanem helyette az izraelita vallásosság olyan szokásainak elvetésére céloz, 
amelyek a kánaánita kultusz hatása alatt keletkeztek. Ugyanakkor hangsúlyt 
kapnak azok a rendelkezések, amelyek közösség viszonyait szabályozzák. 

Izrael Istenének kizárólagos tisztelete az életet meghatározó valóság is. 
Ezért a Szövetség könyve JHWH privilégikus jogát kiterjeszti a mindennapok 
világára, azaz a népe körében fennálló társadalmi-szociális kapcsolatok ren
dezésére (testvéri szolidaritás), a közösségi élet szabályozására is (lásd pl. 
Ex 23,4-5, vagy a szombat parancsának részletezése Ex 20,8-11), azzal a 
szándékkal, hogya Kánaánban letelepedett Izrael életét egyedal JHWH ural
ma szabályozza. A JHWH általi lefoglaltság és kötelezettség tehát nemcsak 
kultikus, hanem társadalmi természetű, az emberi kapcsolatok terén is köte
lezi a közösség tagjait. 

A Deuteronomium és Deutero-Izajás 

A kiválasztás témájának legátfogóbb teológiai feldolgozását a Deuterono
miumban találjuk12 amely a ,kiválaszt" ' (1n:::l) ige alkalmazásával elsőként 
mondja ki közvetlenal Izrael kiválasztottságát. Ettől kezdve a 1n:::l mint termi
nus technikus fogalmi kifejezése lett annak, ahogyan JHWH űdvözltő tettei
ben Izraelhez fordul. A JHWH kizárólagos tiszteletéből eredő lefoglaltság 
tartalma teológiailag két fontos vonással gazdagodik a Deuteronomiumban, a 
kiválasztás ingyenes kegyelmi jellegével és a viszonzás parainézissel össze-
kapcsolt kötelezettségével. • 

Bár a kiválasztás témakörében a Deuteronomium bevezeti a ,kiválaszt' 
(1n:::l) ige teológiai alkalmazását, a téma kör szókincse ennél gazdagabb. 
JHWH Izrael javára tett űdvözltő cselekedeteit a szóhasználat változatossága 
írja le, amelyböl kiviláglik Izrael választottsága és Istenhez való egyedaláIló 
kapcsolata. PI. JHWH ,kiváltotta" (il1~ : ot 7,8; 9,26; 13,6; 15,15; 21,8; 
24,18), ,fogta' (np': ot 4,20; 30,4), ,találta'(~~o: 32,10), ,teremtette' (ilJP : ot 
32,6) Izraelt, Izrael JHWH , öröksége, örökrésze' (il,m: Dt 4,20; 9,26.29), 
,tulajdon népe' (il"O Cj}: ot 14,2), a kiválasztás alapján Izrael ,szent nép' 
(1Zi1P C.ll): ot 7,6; 14,2.21 ; 26,19; 28,9). Ugyanakkor a , kiválaszt' (1n:::l) ige 
használata (Ot 4,37; 7,6.7; 10,5; 14,2) nyújtja Izrael kiválasztásának mélyebb 
teológiai megalapozását, s Igy az ősibb hagyomány kijelentéseit is összegzi. 

A kiválasztás témakörének ószövetségi , locus classicus' -a 13 a Dt 7,6-8, an
nak a szakasznak részeként (Ot 7,1-11), amely Izraelt parainézis formájában 

11 Erre az eredményre jutott, a részletekben ugyan eltérésekkel pl. J. HALBE, Das 
Privilegrecht, 448 köv. old., F. CROSEMANN, Die Tora, 137. köv. old. 
12 H. WILDBERGER, Art., ,lnJ bhrefWlJhlen, THAT 1., kol. 275-299, 280-290. 
1313 H. WILDBERGER, Art., , lnJ bhrefWlJhlen", kol. 285. 
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felszólltja, hogy kOlönOljön el Kánaán népeitől (Ot 7,1-5). Kánaán pogány 
népeitől val elkOlönOlést a következők indokolják: ,6.1 Mert JHWH, a te Iste
ned szent népe (rD11p Cll) vagy, téged választott ki (in~) JHWH, a te Istened 
tulajdon népének (i1"0 Cll) valamennyi nép k6zül, amelyek a föld szInén van
nak. 7.1 Nem azért ragaszkodott hozzátok és választott ki (in::J) benneteket 
JHWH, mert számban felette álltok az összes népnek, hiszen a legkisebb 
vagytok minden nép között, 8.1 hanem, mert szeretett benneteket JHWH, és 
megfartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett, azért vezetett ki benneteket 
JHWH er6s kézzel és váltott ki a szolgaság házából, a fáraónak, Egyiptom 
királyának a kezéb6r (Dt 7,6-8). 

Az. idézett szakasz nemcsak közvetlenOI mondja ki Izrael isteni kiválasztá
sát, hanem meg is magyarázza azt: a kiválasztás JHWH feltétel nélkOli sza
bad kegyelmi tette. Ezt a kegyelmi tettet a Deuteronomium érvek sorával 
világftja meg. Ezek szerint JHWH választása nem Izrael valamely természe
tes előnyén vagy kiválóságán alapul, mint pl. számszerű sokaságán (Ot 7,8), 
nem is igaz voltán (i1p1~ : ot 6,4.5.6) vagy szfvének egyenességén (irD' : Dt 
9,5) hiszen ennek éppen az ellenkezője érvényes: Izrael kemény nyakú nép 
(Dt 9,6), amelynek jelentését az egész 9. fejezetben Mózes figyelmeztető 
beszéde mutatja be. A kiválasztás feltétel nélkOIi kegyelmi tettét egyedOI 
JHWH Izrael iránti emberileg kifOrkészhetetlen és megmagyarázhatatlan 
szeretete indokolja (Dt 7,8), amelyet még aláhúz az is, hogy az ég és föld Ura 
hajolt le hozzá érdemtelenségében (Ot 10,14 köv.). A Deuteronomium a kivá
lasztás ingyenessége érveként még megemllti JHWH hűségét az ősatyáknak 
tett fgéretekhez is (Dt 7,8; 9,5). 

Izrael tehát ,szent nép', de nem kOlönleges kultikus vagy erkölcsi tökéletes
ség alapján, hanem JHWH ,tulajdon népévé' történt kiválasztása teszi azzá 
(Ot 7,6). A kiválasztásából következő szentsége azonban kötelezi őt arra, 
hogy az isteni kegyelmi tettre megfelelő magatartással válaszoljon. JHWH
hoz való közelsége és a vele létrejött egyedoIálló kapcsolata Izrael közössé
gének szociális és társadalmi vonatkozásaira kihatással van (Dt 4,37 köv.; 
10,12 köv.). Mint , szent népnek' olyan közösséggé kell lennie, amely méltó a 
kiválasztottsághoz és a környező kánaánita társadalom ellenképe'4. 

14 G. BRAULIK, Das Deuteronomium und die Menschenrechte, Tha 166 (1986) 8-24. old.: 
Studien zur Theologie des Deuteronomiums, SBAB 2, Stuttgart 1988, 301-323. old .; Die 
Freude des Festes. Das Kultverstandnis des Deuteronomium - die alteste biblische 
Festtheorie (1983): Studien zur Theologie des Deuteronomiums, SBAB 2, Stuttgart 1988, 
161-218 old. N. LOHFINK, Das deuteronomische Gesetz in Endgestalt - Entwurf einer 
Gesellschaft ohne marginale Gruppen, BN 51 (1990) 25-40: Studien zum Deuteronomium 
und zur deuteronomistischen Literatur III. , SBAB 20, Stuttgart 1995, 205-218. old .; - F. 
CROSEMANN, Die Tora, 251 -322. 
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A kiválasztás teológiájának további fontos állomása Deutero-Izajás 15. Akár
csak a Deuteronomiumra, a próféta tanitására is jellemző JHWH Izraelt fel ka
roló tettének kifejezésére, mint terminus technicus a .kiválaszt" (1n::J: lz 
41,8.9; 43,10; 44,1.2; 49,7) ige használata, ill. Izraelnek .választott"-ként való 
megszólítása (1'n::J: lz 42,1; 43,20; 45,4). Fontos eleme az is, hogya kivá
lasztás témáját Deutero-Izajás előszerettei összekapcsolja az Odvorákulu
mokkal, s az is, hogy mig a Deuteronomiumban Izrael kiválasztásának nincs 
jelentősége vagy feladata a népek számára, Istenhez való viszonyában Izra
elnek elsősorban saját magára kell találnia, addig Deutero-Izajásnál Izrael 
kiválasztása egyúttal szolgálat a népek felé. 

Az Odvorákulumok a fogságban az Izrael jövőjében elbizonytalanodott nép
hez szólnak, és a választottságra való hivatkozással akarnak biztatást nyúj
tani . Deutero-Izajás az isteni kiválasztás ismételt hangsúlyozásával annak 
visszavonhatatlanságát jelenti ki (Iz 41,9), biztositva hallgatóit, hogy Izraelnek 
van jövője. Ennek legjobb példája az lz 41,8-13: .8./ És te Izrael, én szolgám, 
Jákob, akit kiválasztottam (1n::J) , barátomnak Abrahámnak ivadéka. 9./ Te, 
akit a föld határairól hoztalak elő, és a világ végéről hfvtalak meg; te, akihez 
így szóltam: Szolgám vagy, kiválasztottalak (1n::J), ezért nem vetlek el: 10./ Ne 
félj, mert veled vagyok, ne csOggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősf
telek, megsegftelek, és felkarol győzelmes jobbom. 11./ Bizony megszégye
nOlnek és gyalázatra jutnak mind, akik ellened lázadtak. Elpusztulnak és el
vesznek, akik harcba szálltak ellened. 12./ Keresni fogod, de többé nem talá
lod azokat, akik ellened hadakoztak. Elpusztulnak és semmivé lesznek, akik 
téged háborgattak. 13./ Mert én, JHWH, a te Istened, én ragadtam meg job
bodat. Én szólok hozzád fgy: Ne félj! Én megsegftelek. " 

Megfigyelhető, hogya próféta a kiválasztást korábbra vezeti vis.sza a törté
nelemben, s nem a kivonulásban, hanem a JHWH-Ábrahám kapcsolatában 
látja annak megnyilvánulását (8. v.). Az lz 43,20 köv.-ben még radikálisabban 
nyúl a kezdetekhez, amikor a kiválasztást egyenesen Izrael teremtésébe 
helyezi: •... vizeket fakasztok a pusztában, hogy inni adjanak népemnek, vá
lasztottaimnak ('1-n::J). A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdetni fogja 
dicsőségemet. " 

Deutero-Izajás Izrael kiválasztását a népek szolgálatára való tekintette.1 fejti 
ki (Iz 43,10), amely szerint Izrael választottsága nem választható el a világ
ban való feladatától. Deutero-Izajás a királyeszme elemeit viszi át Izrael népé
re, amikor Izraelt "szolgának· ('::J11: lz 41 , 8.9;43,10; 45,4) és "választottnak" 
(1-n::J: 43,20; 45,4) nevezi. A kiválasztott Izrael mint szolga JHWH tanúja (Iz 
43,10), és az a kOldetése a népek között, hogy JHWH-t, az egyedOI igaz Is
tent hirdesse nekik. 

Folytatása a következő számunkban. 

15 H. WILDBERGER, ".,ro bhrerwlJhlen", THAT 1., kol. 275-299, 291 -292. 
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BIBLIAISKOLA 

Szent J eromos Bibliatársulat 

AZ APOSTOLI ZSINAT I. 

A.) Alapgondolat 

19. óra 

Istvánnal és a többi diákonussal kerülnek a látókörünkbe a hellénista 
zsidók, akiket az Apostolok cselekedetei görögöknek nevez. Ezek a 
szórványból visszatért zsidók, akik Jeruzsálemben laknak, ahol saját 
zsinagógájuk van, a helyi zsidósághoz képest más álláspontot képvi
selnek, egy nyitottabb és haladóbb teológiai irányzatot, különösen a 
törvény és az istentiszteletek kérdésében. Tanulságos, ahogy a helybeli 
zsidóság Istvánnak szemére veti (mint ahogy korábban Jézusnak is), 
hogy »a szent hely és a törvény ellen beszél« (6,13). Ezzel már elkezdő
dik a nyitás, a távolodás Jeruzsálemtől és a templomkultusztól. A po
gányok Pünkösdjén és a páli misszión keresztül máris elérkezünk a 
döntő kérdéshez: Kihez szól Jézus tanítása, csak zsidókhoz, vagy má
sokhoz is? Meg kell-e tartani a törvényelőírásait a pogányból lett ke
resztén yeknek? 

Jeruzsálem végpont és kiindulópont is egyben: Jeruzsálem az a v~
ros, ahol Jézus úlja befejeződött, ahol sorsa és feladata beteljesedett. Es 
Jeruzsálem lesz az a város, ahonnan minden kiindul. A Jeruzsálemben 
lévő közösség képezi a jövendő fejlődés kiinduló- és középponlját. Az 
új közösség ott még tiszta zsidó környezetben és zsidó módon él (vö. 
2,46). Lukács szemlélete szerint ez teremti meg a folytonosságot az 
ószövetségi ígéretekkel és az ószövetségi Isten népével. 

Érdemes megfigyelni, ahogy Lukács - már a Csel 7,58-ban - bemu
tatja Sault (pált). Ott, ahol az első vértanút megölik, és a közösség az 
ortodox zsidóság egy kicsiny kis köréből a külvilág felé nyitni kezd, 
ott mutalja be Lukács a későbbi pogánymisszió főszereplőjét. 
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István vértanúsága azonban fordulópontot képez, és egy új, kifelé 
irányuló mozgás kiváltója lesz. A Csel 8,1 így mondja el ezt: »Azon a 
napon nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen, s az apostolok 
kivételével mindnyájan szétszóródtak Júdea és Szamária tartomány
ban«. Az üldözés tehát csak a 'haladó szelleműek', a hellénisták ellen 
irányult. Őrájuk vonatkozik tehát, hogy »azok, akik, szétszóródtak, 
eközben körüljártak. és hirdették az Isten igéjét« (8,4). Igy lettek ők az 
első misszionáriusok. 

A 8,4-gyel azútán újabb fejezet veszi kezdetét, amely a jeruzsálemi 
ún. zsidókereszténységből a kisázsiai, ún. pogánykereszténységbe va
ló átmenetet ábrázolja. Lukács leírása szerint a fejlődésnek ebben a 
szakaszában minden feltétel teljesül ahhoz, hogy megtegyék a döntő 
lépést: hogy a törvény megtartásától szabaddá lett pogánymissziót hi
vatalosan az egész egyház elismerje. Erről a hivatalos elismerésről tu
dósít bennünket Lukács az apostoli zsinat leírásában, amely összefog
lalása és végpontja ennek a fejlődésnek, ugyanakkor kiind ulópontja a 
misszió új szakaszának (Csel 15). 

B.) Szentírási szöveg: Csel 8,4-40; 10,1-11,30; 13,1; 15; Gal 2,1-11 

c.) Bevezetés 

1. Lukács a zsidóság misszionálásából a pogánymisszióba való átme
netet több szakaszban ábrázolja. Először Fülöp missziós tevékenységé
ről tudósít Szamariában, amit Péter és János (a jeruzsálemi egyház) 
megerősít. A kör ezután tovább tágul, az egyház északi irányba ter
jeszkedik, azaz a pogány területek felé. 
Később ismét Fülöp az, aki egy etiópot a keresztség által befogad a 

közösségbe. Ez a befogadás valamiféle átmenet zsidó és pogány kö
zött, hisz ő ekkor még sem egyik, sem másik. Valószínűleg ún. »isten
félő«, aki rokonszenvez a zsidósággal, anélkül, hogy körülmetélték 
volna (eunuchot a MTörv 23,2 szerint nem lehet befogadni a zsidó kö
zösségbe; Izajás várakozása szerint ez csak a végidőkben lehetséges, 
vö. Iz 56,3-5). 

A CsellO-ben kerül először sor arra, hogy pogányokat befogadjanak 
az egyház közösségébe, méghozzá Péter (!) által. Cézareában, Kornéli
usz római százados házában jön létre az első pogány »házi közösség«, 
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ma úgy neveznénk, hogy bázisközösség. Emellett más keresztény kö
zösségekről is értesülünk a tengerparti területen (Lidda és Joppe). 

Innen Lukács rögtön a szíriai Antióchiába vezeti az olvasót, ahol az 
egyház egy kevert, zsidó-pogány közegben veti meg a lábát. 

»Antióchiában nevezték először a tanítványokat keresztényeknek« 
(11,26). (Az antóchiai közösség problémájához vö. azt, amit Pál ír a Gal 
2,l1-14-ben. A Csel 9-ben Lukács már egy másik szíriai városról, Da
maszkuszról is említi, hogy ott »tanítványok« vannak. Damaszkusz
ban azonban a közösség tisztán zsidókeresztény, ehhez tartozik Ana
niás is, aki Pált megkeresztelte). Antióchia viszont új missziós köz
ponttá válik. Ott él Pál egy évig (11,25-26), mielőtt Barnabással útrakel 
első missziós úljára, a pogány területekre. Ez az út Cipruson (Barnabás 
szülőföldjén) keresztül PamfI1iába vezet, Pizídia és Ikónium városaiba, 
Pergébe, a pizídiai Antióchiába, Lisztrába és Derbébe. Először mindig 
az ott élő zsitiókhoz fordulnak, de azok ellenséges magatartása miatt 
hamarosan a pogányokkal veszik fel a kapcsolatot (13,46-47; vö. 18,6). 
Ezeket a pogányokat már nem metélik körül, vagyis őket kerülőút nél
kül vezetik el az egyházba, vagyis a zsidó életforma és a törvény meg
tartása nélkül fogadták be. Hogy ez az eljárás az ortodox zsidókeresz
tények körében ellenállásba ütközött, az várható volt (vö. 15,1-5; vö. 
még a 11,2-3). 

A Szentlélek működése nyomán szerzett új tapasztalatok teremtették 
meg a fiatal egyházban annak feltételeit, hogy az Egyház megtegye a 
döntő lépést, és hivatalosan elismerje a törvény megtartásától felszaba
dított pogány missziót. Ezek közé a tapasztalatok közé tartozott a po
gány százados, Kornéliusz megtérése, valamint Pál és Barnabás misz
sziós sikerei a nem-zsidók között. Az apostoli zsinaton is ezek a döntő 
érvek. Nem is történik ott egyéb, mint annak elfogadása és tudatosítá
sa, amit a Lélek művelt. Ezt hangsúlyozza Lukács, amikor a pogány
misszót és a keresztények életét ábrázolja (vö. az Apostolok cselekede
teinek felépítése, ld. Jeromos füzetek 25.sz. 116. o.). 

A Szentlélek igazolja, legitimizálja Pál pogánymisszióját - mint 
ahogy Péterét is (Csel 11,1-18); és a Szentlélek által születik meg az 
apostoli zsinat döntése is (Csel 15). 

2. Történelmi szempontból a Galata levelet kell elsődleges »forrás
nak« tekintenünk. Lehetséges, hogy az Apostolok cselekedeteinek 
megfogalmazása során Lukácsnak nem állt rendelkezésére ez a forrás . 
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Mindenesetre teljesen nyilvánvaló, hogy őt más szándék vezérli. Ábrá
zolásával magyarázatot akar adni az olvasónak az elmúlt évtizedekről 
(erről szól az egész Apostolok cselekedtei). Mivel a két szerző célja 
más, a két szöveg több ponton eltér egymástól: 
- A jeruzsálemi utazás oka (Gal 2,2: »kinyilatkoztatás« - Csel 15,2: az antw

chiai közösség küldi őket). 
- Pál kísérői (Gal 2,1 : Barnabás és Títusz - Csel 15,2: Barnabás). 
- Pál szerepe (Gal 2,2: magánember - Csel 15,2: mint a közösség küldi)tte ill. 

képviselője). 
- A zsinat di)ntése (Gal 2,9: Pál a pogányokhoz, a többi apostol a zsidókhoz 

kap küldetést - Csel 15: Pál a zsidókhoz és a pogányokhoz kap küldetését). 
- A »zsinati résztvevők« (Gal 2,9: Jakab, Kéfás és János - Csel 15: Jakab és 

Péter) 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk a két szövegben található 
megegyezésekről sem: 

- Pál és Barnabás Jeruzsálembe utaznak; 
- gyűlést hívnak össze, ahol a jeruzsálemi közösség »tekintélyesei« előtt Pál 

magyarázatot ad igehidetéséről; 
- a körülmetélés kötelezettségét a pogányok nézve elutasítják; 
- a viszály okozói azok a keresztények, akik mindenki számára kötelezővé 

akarták tenni a körülmetélést. 

Amikor a két szöveget összehasonlíljuk, abból kell kiindulnunk, 
hogy a viszály oka az a követelés volt, hogya körülmetélés minden ke
resztény számára kötelező. Ez a követelmény a zsidó tisztasági előÍrá
sokból fakadt, melyek tilották a körülmetéletlenekkel való érintkezést. 
A vegyes közösségekben állandó feszültségek forrása volt ez, ahol zsi
dókeresztényeknek és pogánykeresztényeknek együtt kellett étkeznie. 
Hogya konfliktus először Antióchiában tört ki, ahol már korán csatla
koztak pogányok a közösséghez (vö. Csel 11,19-30), az meglehetősen 
biztos. A »határozat«, amelyet a Csel 15,23-29-ben olvashatunk, csak 
, az antióchiai, szíriai és kilíkiai testvéreknek' van címezve, vagyis azon 
területek lakőinak, ahová Pál első missziós útja vezetett. 

A határozat megkülönböztetést tartalmaz: 
- A körülmetélés követelménye: nem általános, vagyis a pogányok

nak, ha kereszténnyé lesznek, nem kell körülmetélkedniük. 
- Az asztalközösség követelménye: zsidókeresztények és a pogány

keresztények együttélése (közös étkezései) esetében egy minimum-kö-
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vetelményt fogalmaznak meg (az állatok levágására és fogyasztására 
vonatkozó elóírások, vö. Lev 17). Ezt egyébként az Izraelben élő nem
zsidóktól is megkövetelték. 

Míg az első követelmény az egész pogány misszióra vonatkozik, 
amelyet »semmivel sem terheltek meg« (Gal 2,6), a második a vegyes 
közösségek sajátos helyzetét tartja szem előtt. A probléma ilyetén meg
oldásával az apostoli zsinat arra törekedett, hogy saját életét a gyorsan 
pergő eseményekhez igazítsa; ezzel megadta a végső lökést ahhoz, 
hogy megszúnjék a kereszténységen belül a volt zsidók és pogányok 
közötti különbségtétel. Mindennek azonban egyenes következménye 
volt a zsidóságtól való leválás. 

Bár maga Pál is az egységet szerette volna elérni, útja mégis a levá
láshoz vezetett: a pogányok számára egy törvénytől megszabadított 
missziót követelt, ezzel azonban előkészítette és -mozdította a zsidó
ságtól való elszakadást. 

3. Egzegetikili megjegyzések a Csel 15.fejezetéhez: 

Lv.: »nem üdvözülhettek« - a tisztasági előírások betartás ának 
szükségességére utal . 

7-11.v.: Péter itt szerepel utoljára az Apostolok cselekedeteiben. Lu
kács szerint ő az első, aki pogányokat keresztel; a törvénytől mentes 
pogány missziót ő ugyanúgy képviseli beszédében, mint maga Pál . 

14-20.v.: Jakab is (vö. Gal 2,9) beszédet mond. Ó - aki valójában a 
konzervatív zsidókeresztények vezetője volt - isteni beavatkozásként 
értelmezi Péter pogány misszióját. 

20.v.: Az ún. »apostoli határozat«, amely szabályozza a zsidó- és po
gánykeresztények közös étkezéseit. Az »áldozati hús« (vö. 1 Kor 
8,1.14.10; Róm 14) a pogány templomokban feláldozott, majd fogyasz
tásra eladott (kimért) állatok húsa. A »paráznaság« talán a pogányok 
templomi prostitúciójára vonatkozik. A »fojtott [állat]« és a »vér« fo
gyasztásának tilalma alapvető ószövetségi örökség. A vér, mint az élet 
hordozója egyedül Istené, ezért nem szabad elfogyasztani (ld. MTörv 
12,23-26; Lev 17,10). Amikor az állatot levágják, minden vért ki kell be
lőle csurgatni. Ha ez nem történik meg (=fojtott állat), az állat húsa 
nem fogyasztható. 

A határozat négy kikötése általánosan ismert előírás az ősegyház
ban, és nem kisebbíti azt az általános megállapítást, hogy a pogányo
kat »nem kell háborgatni« (Csel 15,19). 
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19. óra 

4. LJ. Suenens bíboros imája 

Adi nekünk, Uram, 
látó szemet, 
szerető szívet 
és mély lélegzetet. 
Amikor látó szemet kérünk tőled, 
ezért könyörgünk: 
add nekünk a Te szemedet, 
hO!)y mint Te, úgy lássuk 
a világot, az em bereket és 

történelm üket, 
és a magunk élete történetét. 
Add, ~ogy napról napra, óráról 

orára 
olyanok legyünk, amilyennek 

elgondoltál. 
Tégy bennünket lassan-lassan 
azzá, amire teremtettél. 
Add, hogya Te tekinteteddel 

lássunk, 
a Te szemszögedből. 
Tégy készségessé szavad iránt, 
mely megvilágosít 
és átformál minden életet. 
Adj nekünk szerető szívet, 
húsból valót, nem kőszívet, 
hogy szeressünk Istent és embert. 
Add nekünk a saját szívedet, 
hogy igazán szeressünk, 
megfeledkezve önmagunkról. 
Kell, hogya Te szívedet ültesd 

belénk 
a mienk helyébe, 
melynek verése olyan kihagyó, 
amikor másokról van szó. 
Uram, Te szeress általunk! 
Add nekünk szívedet, hogy 

szeressük Atyánkat, 
add nekünk szívedet hogy 

szeressük Anyánkat, Máriát, 
add nekünk szívedet, hogy 

szeressük testvéreiaet, 
akik nekünk is testvéreink, 

BibUaiskola 

hogy szeressük már idelenn 
azokat, akik megelőztek az égben 
- őket bizony könnyebb szeretni -; 
azokat is szeressük, 
akik itt vannak mellettünk a földön, 
és m eg is löknek néha, 
tudva vagy öntudatlanul. 
És adj lélegzetet, 
hogy ne fulladjunk ki az úton, 
hogy tüdőn k állandóan tele legyen 
oxigénnel, tiszta levegővel. 
Hogy segítsük egymást előre a 

holnap telé, 
hátra nem tekintve, 
nem méricskélve, mibe kerül. 
Lélegzetet, mindazzal 

szembenézni, 
amit az emberek - tehát Te -
várnak, vársz tőlünk . 
Lélegzetet mindig újra remélni, 
m intfla ma reggel kezdődnék az 

élet, 
remélni a viharos tengeren is, 
mert Te jelen vagy, és Te 

megígérted. • 
Magunkban hordva az emberek 

minden reményét 
és minden szenvedését. 
Adj lélegzetet, vagy inkább a Te 

leheletedet: 
azt, akit elküldöttél az Atyától, 
Lelkedet, aki ott tÚl ahol akar. 
Viharban, forgószelben, 
vagy lá9V szellőben , 
amikor hiVSZ, hogy kövessük 

sugallataidat. 
Add nekünk a Te leheletedet, 
hogy lehe~e belénk a mélységek 

imájat, 
amelY Belőled száll fel bennünk, 
dicsoséges visszatérted hívogat ja, 
s lsten teljessége után kívánkozik. 
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Uram, szükségem van a Te 
szemedre, 

adj nekem eleven hitet. 
Szükségem van a Te szívedre, 
adj mindent elbíró szeretetet. 
Szükségem van a Te leheletedre, 
add meg nekem a Te reményedet, 
magamnak és Egyházadnak. 

Hogy az Egyház leQyen ma 
bizonyságtetel a vilag nak, 

D.) Óravázlat 

Feladat 

1. É1}ekIés: Jöjj ,Szentlélek c. 
ének (Enekelj az Urnak c. dal
gyűjtemény) 

2. Az »istenfélők« missziójából 
a pogánymisszióba való átmene
tet Lk öt szakaszban ábrázolja: 
Csel 8,4-25: A szamariaiak meg

keresztelése 
8,26-40: Az istenfélő etióp meg

keresztelése 
10,1-11,18: Az istenfélő Kornéli

usz megkeresztelése 
11,19-30: Az első pogánykeresz

tények Antióchiában 
13,1-14,28: Pál első missziós úlja 

a pogányokhoz 
Bővebben ld. Bevezetés 1. 

3. Az apostoli zsinat Pál (Gal 
2,1-11) és Lukács nézőponljából 
(Csel 15) 
Erről a jeruzsálemi apostoli 

zsinatról, amely 48-49 körül zaj-

19. óra 

és hogy ez a világ 
fölismerje a keresztényeket 
ra9y09ó, derűs tekintetükről, 
sZIvük melegéről, 
és törhetetlen oRtimizmusukról, 
amely örvendező reményük 
rejtett változhatatlan forrasából 

fakad. , 
(Suenens, Uj pünkösd? 

Prugg Verlag, 1976. 
Szántó István ford., 188. o.): 

Módszer 

szöveg és dallam, 
259. o. 

az óravezető előadása, 
egyéni jegyzetelés 

Eszközök, 
időtartam 

kotta 
5 perc 

Szentírás, táb
la, kréta, jegy
zetfüzet, ceru
za 
20 perc 

szövegösszehasonlítás Szentírás, 
két fős kiscsoportban jegyzetfüzet, 

ceruza 
35 perc 
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19. óra 

lott le, két beszámolót is találunk az 
Újszövetségben: a Galata levél 2,1-
ll, ahol Pál mint az egyik résztvevő 
tekint vissza a jeruzsálemi határo
zatra - és Lukács leírása a Csel 15 
ben. 

A két beszámoló lehetőséget ad 
arra, hogya szövegek összehasonlí
tásával közelebb kerüljünk az ese
ményekhez, és jobban kidomborod
jék számunkra a szerzők mondani
valója. 

BibUaiskola 

4. A kiscsoportos munka összeg- az eredmények tábla, kréta 
25 perc zése összegzése az óra

vezető irányításával 
5. Az elhangzottakat az óravezető 

kiegészíti a Bevezetés 2. 3. alapján 

6. Ima, ének 

az óravezető előa- jegyzetfü
dása, egyéni jegyze- zet, ceruza 
telés 30 perc 

spontán ima, vagy 
valaki felolvassa 
Suenens bíboros 
imáját, ld. Beveze
tés 4. 

kotta, az 
ima szöve
ge, gyertya 
5 p~rc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában "Élő 
Ige" cfmmel biblIaiskola működik hitoktatók és érdeklődők részvé
telével. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén 
du. 5-7 -ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a 
Jeromos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a tizenkilen
cedik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, 
abban a reményben, hogy sok aktfv lelkipásztor és hitoktató számá
ra segftséget fog jelenteni. 

Budapest, 1997. szeptember. 
Szeretettel: Gelley Anna és Vágvölgyi Éva óravezetők 

Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Gyürki László 

A magyar bibliafordítás ok története (3) 

Károlyi Gáspár 

Szent Biblia, az Istennek Ó- és Ujtestamentumának próféták és apostolok 
által megíratott szent könyvei. Magyar nyelvre fordítatott egészlen és ujonnan 
az Istennek Magyarországban való Anyaszentegyházának épülésére. (Vizsoly 
1590) 

Az első teljes magyarnyelvű Biblia-fordítás Vizsolyban látott napvilágot 
1590-ben. A fordító Károlyi Gáspár így foglalta össze a fordítás idejét: »Kez
dettetett böjtelő szombaton, azaz 18. napján böjtelő havának 1589. esztendő
ben. És elvégeztetett az Istennek kegyelmességéből 20. napján Szent Jakab 
havának, Krisztus születése után enyi esztendőben: 1590. Mantskovit Bálint 
nyomtatása által. 

Bornemissza Péter azt írta 1579. február 22-én »ezek után kezde az Úr
isten nódítani egynihány főemberek által... és egynihány ájtatos keresztény 
uraim és prédikátorok uraim által... az Bibliának kinyomtatására.« Ehhez a 
munkához nyomdát szeretne berendezni. Sáros várát gondolta alkalmasnak a 
kinyomtatás ára és ehhez szeretné előteremteni a szükséges összeget. Tervét 
halála megakadályozta, de könyvnyomtatója - Mantskovit Bálint - Vizsoly
ban kinyomtatta Károlyi Bibliáját. 

Károlyi Gáspár gönci lelkész, a Kassavölgyi egyházmegye püspöki jogú 
esperes e volt. Eredeti neve Radicsics Gáspár. Nagykárolyban született. Fiata
lon 1563-ban Debrecenben Magyarország pusztulásának okait boncolgató 
írást adott ki: »Minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencsé
jeknek okairól, melyból megértheti mi az oka Magyarország romlásának és 
fejedelmek szerencsétlenségeknek.« Ezzel a művel megvetette az alapját az 
önvizsgáló-történelemboncoló irodalomnak. 

Az első részben prédikáció formában megtérésre szólít fel és a reformá
ció elfogadására. Az ország három részre szakadása Isten büntetése, a kiút a 
bűnöktől való megtisztulás. A második részben a világ közeli végét jósolja, és 
ebből is a megtérés szükségességét hangsúlyozza. 

Károlyi Gáspár neve csak huszonöt évvel később jelenik meg nyomta
tásban. A magyar Biblia kiadásának gondolata 1585 körül fogalmazódott 
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meg. és öt év alatt meg is valósult. Ez azért vált lehetségessé, mert az ország
rész református főurai - Magócsy András, Magócsy Gáspár, Ecseri Báthori 
István, Homonnai Drugeth István - védelmet biztosítottak a munka számára, 
és fedezték a nyomtatás költségeit. Mantskovit Bálint 1588-1589 telén meg
kezdte az előkészületeket. Feltételezések szerint 700-800 példány készülhe
tett. Ma ötvenegy példányt ismerünk belőlük. 

Az elöljáró beszédből megtudjuk, hogy Károlyi Gáspárnak segítő társai 
is voltak a fordításban, de őket nem ismerjük. Az sem lehetetlen, hogy fel
használták a már korábban elkészült fordításokat is. Károlyi ki is jelenti: »Az
kik ezelőtt valami részt fordítottak az Bibliában, azokat is nem utáljuk meg, 
hanem megtekintettük.« Valószinű, hogy Károlyi fotdította a legnagyobb 
részt, ő szerkesztette és rendezte sajtó alá az egész művet. Károlyi az előszó
ban megnevezi a forrásait, de máig is vitatják, hogyan és milyen mértékben 
használta ő vagy társai az eredeti héber szövege t, sőt még azt is , hogy egyál
talán volt-e ilyen a kezükben. A fordítás érdekessége, hogy tartalmazza azo
kat az ószövetségi könyveket is, amelyek nem találhatók meg a héber eredeti
ben ( Tóbiás, Judit, Sírák fia könyve, Bölcsesség könyve, Báruk, 1-2 Makka
beusok könyve, sőt még apokrifokat is, mint 3-4 Ezdrás könyve ). Ezeket a 
könyveket a 16. században már kihagy ták a protestáns Bibliákból, de a Hel
tai-féle fordításban is megtalálhatók. 

Károlyi fordítása hűség tekintetében a kor színvonalán áll, és a kor teo
lógiai szemléletének jegyeit viseli magán. Ragaszkodik az eredeti szavakhoz, 
ami sokszor magyartalanná, nehezen érthetővé teszi egyes helyeit. 

A fordító az elószóban ír a Biblia szövegének esetleges hibáiról: »Min
den keresztyén olvasókat kérek .. . ha valahol az fordításban téveigettem és az 
célt nem találtam, azt ne tulajdonítsák vakmerőségemnek, hanem az én gyar
lóságomnak. Az olyan helyeket az olvasó k ugy Regestrum szerint jegyezzék 
meg és engemet intsenek meg, hogy míg Isten ez testben tart, jobbíthassam 
meg az mi fordításunkat, mindaddig, míg nem igen szép és jó leszen.« Ezekre 
a javításokra azonban már nem volt ideje, mert a következő évben meghalt. A 
javításokat a későbbi kiadók végezték el. Ennek ellenére a Biblia-fordítás 
nyelve ma is élő, a századnak nyelvileg is legnagyobb alkotása, összefoglalá
sa és továbbvivője a már korábban kialakuló biblikus reforrnátori nyelvezet
nek. Nyelve beépült a népnyelvbe, sőt egységes irodalmi és köznyelvünk ki
alakulását is elősegítette. Széles rétegeknek a Károlyi-Biblia volt a legfonto
sabb olvasmánya, ezt hallgatták a templomban egész életük során. Ezért köl
tőink, íróink jó részére is maradandó hatással volt. »Nem túlzás tehát, ha ki
mondjuk: azt, hogy a magyarság, a magyar nyelv minden viszontagság és el
lenkező jóslat ellenére megmaradt, többek között a vizsolyi Biblia ismert és 
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névtelen alkotóinak, világra segítői nek köszönhetjük« - írja Szabó András, 
Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája hasonmás kiadásához írt tanulmányában. 

Időtálló voltát jelzi, hogy évszázadokon át használ ták, további kiadói 
csak javítottak rajta. Szenci Molnár Albert jelentette meg másodszor 1608-
ban, harmadszor pedig 1612-ben, Misztótfalusi Kis Miklós 1685-ben. A to
vábbi kiadásokat és változatokat még felsorolni is nehéz. Többnyire külföldön 
jelentek meg sok-sok áldozattal. Az utolsó nagy javítást, reviziót 1908-ban 
végezték el Károlyi szövegén. Azóta egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy szüksé
ges egy új fordítás, amely meg is valósult. 

1981-ben, a 391. fordulón az Európa Könyvkiadó hasonmás kiadásában 
újra nyomtatták a Vizsolyi Bibliát 28.000 példányban. Ez hússzor annyi, mint 
az első kiadás példányszáma. A könyv megjelenésekor szép szimbolikus ese
ményre került sor: a fordító és a nyomtató hely iránti tiszteletből az új kiadás 
egyik első példányát ünnepség keretében átadták az ősi templom, a »Vizsolyi 
Biblia bölcsője« mai gyülekezetének, majd megkoszorúzták a gönci szobrot. 

Komáromi Csipkés György fordítása 

A tiszántúli kerület 1670 táján tartott zsinatán többek között elhatározták, 
hogy megbízzák Komáromi Csipkés Györgyöt az Ó- és Új testamentum fordí
tásával, »a forrásokhoz mérten pontosabban és jobban, a héber és görög szö
vegek rendjéhez, jelentéséhez és erejéhez megközelítően« magyar nyelvre 
fordításával. Erre azért volt szükség, mert állandóan napirenden volt Károlyi 
Gáspár szövegének korrekciója. 

Komáromi kiválóan alkalmas volt a fordítás elkészítésére. Az utrechti 
egyetemen tanult. A keleti nyelveket olyan kiválóan sajátította el, hogy 1651-
ben héber nyelven tartott értekezést az egyetem karai előtt. Doktori címet 
szerzett és Debrecenben a keleti nyelvek és a bölcsészet professzora lett. Bib
liafordítását már diákkorában elkezdte. Kéziratából követhető pontos munká
ja. A valódi értelem visszaadásában mindent megtett, ami az egzegetikai tu
domány akkori álláspontj ához képest elérhető volt. Mivel az eredetinek nyel
vét jobban értette, mint elődei, ezért húség tekintetében az előtte megjelent 
fordításokat messze fölülmúlta. 

Fordításával 1675-ben készült el, és szövegét az 1681-es margaitai zsi
nat hagyta jóvá. Munkája kiadását nem érte meg, és a kiadás - viszontagságos 
sorsa miatt - nem is válhatott népszerűvé. Egy évszázad múlt el, mire a fordí
tás kinyomtatva Magyarországra érkezett. 1706-ban kezdték meg Leidenben a 
nyomtatást, és az 1718-ban fejeződött be. 1754-ben, majdnem fél évszázad 
múlva, indították útnak a megrendelőhöz Debrecenbe. Danzigig hajóval , on-
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nan pedig szekereken szállították a 2915 példányt. A magyar határon a szállít
mányt mint csempészárút hatóságilag elkobozták. Az egri püspök pedig elren
delte az »eretnek Biblia-fordítás« megsemmisítését, és 1754. november 5-én 
ünnepélyesen elégették Komáromi Csipkés György magyar Bibliáját. A ki
nyomtatott példányok másik részét nem szállították el, hanem Danzigban tá
rolták. Végül 1789-ben került ez Debrecenbe József császár türelmi rendeleté
nek hatására. Musnai László szerint Csipkés fordítása igazában nem tekinthe
tő önálló fordításnak, mert a maga szövegét a »Károlyi-Bibliába írta bele, és
pedig olyanformán, hogy a nem tetsző szavakat kihúzta, vagyaszórendet 
megváltoztatta s a maga javított szövegét a sorok közé írta be ott, ahol a vál
toztatás szükségess é tette.« 

Valóban nem szívderítő jelkép - írja Nemeskürty István -, hogy az első, 
általunk ismert magyar Biblia fordítói az inkvizíció elől a határon túlra mene
kültek, a legújabb-kori kezdeményezések és állandó stílbeli korrekciók meg
indulása előtti utolsó magyar Bibliát pedig elégetik, és terjesztését tűzzel-vas
sal akadál yozzák. 

Komáromi Csipkés György munkája a nyelvészek számára kincsesbá
nya. Fordításának nem annyira a nép, mint inkább a tudomány vette hasznát. 

Pécsi Simon szombatosforditása. 1638 

Erdély egy kis falujában 1634-ben kezdte el Biblia-fordítását Pécsi Si
mon. A tizenhét nyelven beszélő főnemes Bethlen Gábor kancellárja volt, és 
a szombatos hitelveket fogadta el. 1624-ben kegyvesztett lett, és három évre 
börtönbe került. Szabadulása után a szigorú törvényekkel tiltott szombatossá
gért munkálkodott. Zsidó könyveket hozatott, és azokat lefordította. 1638-ban 
Székelyszenterzsébeten pedig hozzákezdett a Biblia fordításához. A zsoltárok 
fordítását és magyarázatát 1638-ban fejezte be, majd Mózes könyveinek for
dításába kezdett. Munkája kéziratban maradt ránk, és csak 188O-ban került 
elő. Pécsi Simon bibliafordítása 136 ívből áll. Szabatos, hű és egészen önálló 
fordítás. Igyekszik az értelmet minél hűbben tolmácsolni . Terjedelmes ma
gyarázatai a Biblia szellemének átélését és a Biblia magyarázatában való jár
tasságát mutalják. 

Foly tat juk. 

24 



Világkongresszus 

Nagy József 

Hong Kong-i útinapló (3) 

Élménybeszámoló a Katolikus Bibliaszövetség 
VI. világkongresszusáról. Folytatás 

Hong Kong, 1996. július 7, délutánfél hét 

Egy eléggé fárasztó vasárnap u tán veszek ÍTószert a kezem
be. Mai programunk: csoportonként plébániákat látogattunk, 
hadd ismerkedjünk a helyi egyházzal. Es megérte. Kívülállóként 
egyértelműen az a megállapításom, hogy sokkal élőbb és eleve
nebb itt a kereszténység, mint nálunk. 

Az én csoportom egy itteni viszonylatban hagyományosnak 
mutatkozó egyházközséget látogatott meg. A templom a máso
dik emeleten volt, alatta pedig két szinten a plébániaközpont 
különböző találkozó term ekkel. Az ötezer lelkes egyházközségből 
vasárnaponként 1500 személy vesz részt szentmisén. Mise alatt 
annyira lelkesen én ekeltek , hogy ilyet én még nem láttam. Utá
na még együtt maradtak, és kávé, üdítő, tészta mellett elbeszél
gettek. Nekünk külön főztek ebédet, és együtt étkeztek velünk. 
Ez az ebéd, habár sajátosan kínai volt, elviselhetőbb volt, mint 
első nap a vendéglőben . Ebéd után aztán az egyházközség szo
ciális munkacsoport jával egy szellemi fogyatékosoknak készült 
otthont látogattunk meg. Közben megtudtam, hogy hetente 6-7 
órát szánnak egyházi szolgálatra e csoport tagjai. S hogy ne fe
ledkezzenek bele a munkába, havonta részt vesznek lelkinapon . 
Még sok más csoport működik a plébánián, mondta a plébános. 
Például mintegy húsz imacsoport, melyek tagjai kéthetente kö
zösen imádkoznak, Szentírást olvasnak, stb. Én csak hallgat
tam, és arra gondoltam: fel kellene ébrednünk az otthoni ke
reszténységben. 

Hadd említsem meg, hogy tegnap igen értékes előadást tar
tott nekünk egy szerzetesnő ~Azsiai környezetben olvasni a 
Szentírást« címmel. Maga az előadó is hangsúlyozta, és a vissz
hangokban aztán még inkább nyilvánvalóvá vált az, amit ott-
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hon már annyiszor hangoztattam én is, hogy .relat1v1zálnunk~ 
kell a Szentírást. A hívek körében nálunk is fennáll a csapda, 
és lelk1pásztorkodásunkban alig teszünk valamit ellene, hogy 
.bálványimádá~-módra kezeljük a Bibl1át mint könyvet, ahe
lyett, hogy az élő Ige, Krisztus kihívásának engednénk a jelen 
pillanatban. Ezért állunk egy helyben minden fáradozásunk da
cára. Fundamentalisták vagyunk mi is, mint sok neoprotestáns 
szekta, csak más kiadásban. 

Tegnap délután aztán egy indiai atya tánca bűvölt el. amint 
az egész Krisztus-eseményt bemutatta. A táncoló Krisztust lát
tam, és egyik otthoni paptestvérem jutott eszembe, aki művész
kollégáját többször is kérte, hogy fesse meg számára a táncoló 
Krisztust. 

Este pedig kínai műsort láttunk olyan szinten, amllyenen 
csak a gazdagoknak szokott részük lenni. Nem tartottam ma
gam rá méltónak. Szívemben idehoztam egész népemet, és arra 
kértem Istent, használjon minket, a bibl1aapostolság tagjait esz
közként arra, hogy a földön minden igazságtalanság, minden 
kontraszt minél hamarabb megszűnjék. 

Fele már eltelt Hong Kong-i utamnak. Ki tudja, mi minden
ben lesz még részem ... 

Hong Kong, 1996. július 10, délután fél három 

Két nap után illik ismét jelentkezni. 
Lassan kezdem megszokni, hogy itt vagyok. Visznek ma

gukkal az események. Mire az ember belejönne a környezet elfo
gadásába, már el is kell menni. De azért a meleget még mindig 
nem szoktam meg, és azt hiszem, nem is fogom tudni megszok
ni. 

Zajlik a program a megszokott módon. 
Hétfőn a svájci kolléga előadását hallottuk: Hogy~ olvas

suk a Bibl1át az egyházban és a Bibl1aszövetségben. Ertelmes, 
racionális előadás volt, csodálták a nem európaiak. Délután ré
giónként beszéltük át a témáját, és így a mi közép-kelet-európai 
régiónknak is sikerült végre - egy hét után - összejönnie. 
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Tegnap a kolumbiai szemináriumi rektor tartott előadást, 
akivel első nap megismerkedtem. Témája a következő volt: Kép
zés a Szentírás olvasása és a biblikus lelkipásztorkodás révén. 
Sajnos, nem tudtam eléggé figyelni, mert nagyon álmos voltam . 
Folyton gyötör az álom e napok alatt. Talán a nagy meleg az 
oka ennek. valamint a klímaváltozás. 

Az előadás után pedig csoportbeszélgetés következett több 
szinten. Én a biblikus csoportok vezetőinek továbbképzését vá
lasztottam, de mivel francia nyelven ilyen csoport nem jött ösz
sze, máshová soroltak be, és így akadémiai szintű továbbkép
zéssel, illetve biblikus-lelkipásztori felkészítéssel ismerkedhet
tem néhány órán át. Így is jól jártam, gazdagodtam néhány öt
lettel. 

Mai szentmisénket a latin-amerikaiak szervez ték. Roppant 
élénk és életszerű szentmise volt. Életközelből tapasztalhattam 
meg ennek az egyháznak az elevenségét, amiről eddig csak hal
lottam. Sokat tanulhatunk tőlük. Remélem, hogy a sok szenve
dés, megpróbáltatás minket is megerősít, és közösségi keresz
tény életünket feleleveníti. 

Este a Bibliaszövetség új vezetőségét választottuk meg. Ma 
pedig szintén adminisztratív ügyekkel foglalkoztunk: alapsza
bály-módosítás, nyilatkozat-fogalmazás stb. Nemcsak tovább
képzés van itt, hanem munka is. Ma délután még átbeszéljük a 
nyilatkozat szövegét, amit a találkozó végén a Szövetség közzé 
tesz, hogy az a közösség igényeit valóban tükröző dokumentum 
legyen. 

Még másfél nap van hátra a találkozóból. F o l y t a t j u k . 
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Lágerélet és Szentírás 

Olofsson PIaeid OSB 

Lágerélet és Szentírás (2) 

EI6ad4s a Bibliaklizpontban, 1996. máj. - Folytatás. 

A 876-os nép-ellensége - Erről közben hadd mondjam el, hogy amikor a 
Televizóban volt a portréfilmern - a 3 és fél órás fölvételből 48 percet adtak 
le -, a műsor címe ez volt: A nép ellensége, PIaeid atya. Az Új Ember nem is 
merte hirdetni. Mert hogyan lehet egy ilyen műsort hirdetni? A cím ugyanis 
nem idézőjelben volt! Ez persze nem egészen így volt, hogy én a nép ellensé
ge voltam. 

Egyébként, ezt egészen pontosan így kell mondani: a 876-os nép-ellensé
ge. Amikor ezt a számot a hátunkra, a pufajkánkra, meg avattanadrágunkra 
és a vattasapkánkra festették, a katona k1órrnész-oldatba mártott egy 10-12 
cm-es, funérból kifaragott számot, nekünk pedig tartani kellett a hátunkat. 
Mikor nekem is a hátamra tette a 876-ot, barátságos közvetlenséggel odaszólt, 
hogy maga szerencsés ember. Nem csak a nép ellensége, hanem szerencsés 
ember. Végignéztem a rongyai mon, nem válaszoltam, de azt gondoltam, hogy 
azért el tudnék képzelni nálam szerencsésebb embert. Amikor látta, hogy mi
lyen buta vagyok, és nem értem, rögtön megmagyarázta. Az oroszok mindent 
megmagyaráznak. Azt mondta: »agy-kof«. Persze, ezt sem értettem, de már 
nem maradhattam ott, menni kellett tovább, mert ő már a másikra. tette a szá
mot. De bántotta a csőrömet, hogy mi az, hogy »agy-kof«. Aztán a szovjet 
fogly társaim tól megkérdeztem, és ők nagyot nevettek rajtam. Ó, hát az »egy
kof« a népies elnevezése egy kártyajátéknak, a 21-esnek. 8+7+6=21, hát én 
vagyok az ütőkártya, én vagyok az adu, én vagyok a szerencsés ember. Mikor 
letartóztattak, igazán nem gondoltam, hogy szerencsés ember vagyok. Nem 
voltunk mi 1946-ban - még mi papok, szerzetesek sem - fölkészülve arra, 
hogy börtönbe kerülünk. Ez később aztán már divattá vált, de akkor még nem. 
Amikor az Andrássy út 60-ban a magánzárkámban voltam, nagyon-nagyon 
imádkoztam, hogy megtudjam, most mit akar velem a jó lsten: a rendem nek 
kárára van a dolog, az édesanyám beteg és idős volt, a sírba fogom vinni. Mit 
akar velem a jó Isten? Ajó Isten pedig nem nagyon iparkodott, hogy megvilá
gosítson. Bizony, sokat kellett imádkozni ... S közben a bírósági tárgyalás, a 
hadbírósági tárgyalás is megvolt. Ott aztán kisült, hogy valóban a nép ellensé
ge voltam. Bebizonyították. Borzasztó! Aztán megkaptam a 10 esztendőt. A 
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bírósági tárgyalás a szovjet börtönben volt. Akkor történt egy fontos ese
mény ... 

Feloldozás magyar nótával - Hatan voltunk egy cellában. Reggeli után 
lavorban betolták a borsó levest vagy micsodát, mi pedig hat kanállal vezény
szóra ettünk, ettük a levest. Én egy kicsit pikáns voltam, mert reverenda volt 
rajtam. A háború előtt nekünk nem volt civil ruhánk, csak reverendában jár
tunk, így aztán reverendában is fogtak el, és a rabok közt is reverendában vol
tam. Ez a szovjet börtönben egy kicsit pikáns valami volt. Ennek köszönhet
tem a kitüntetést, hogy miután a levest elfogyasztottuk, engem kivittek a fo
lyosót és a WC-ket pucolni. Ez óriási kitüntetés volt, nem kellett bent ülni ál
landóan csöndben a cellában. És néha ezt-azt meg is láttam. Akkor folyt a 
nürnbergi per, és ha néha megláttam egy újságpapírost, elolvastam ... Ugye, 
mégis valami kapcsolat a világgal. 

Mindez nagyon jó volt nekem, egy kicsit mozoghattam, mentem a vödör
rel a csaphoz, aztán takarítottam mindent. De a szovjet katona a géppisztoly
lyal a nyakában borzalmasan únta magát, és néha elkezdett fütyülni meg éne
kelni. En nem is gondoltam semmmire sem, de most hadd mondjam: egészen 
biztos a Szentlélek Úristen bökött oldalba, hogy ha ennek szabad fütyülni, ak
kor nekem is szabad dúdolni! Magyar nótát fogok dúdolni, hadd tudják a cel
lában, hogy egy magyar csiszálja a padlót. Tudni illik ugyanis, hogy ott a cel
lában a fülünk úgy kiérzékenyedett, hogy minden zajt értelmezni tudtunk: 
most ez jön, most az megy stb. Minden zajra fölfigyeltünk, pedig ott minden
féle más is szólt, például hogy: Világ proletárjai, egyesüljetek! Nos, hadd tud
ják meg, hogy itt egy magyar takarítja a folyosó t. 

Az egyik folysó végén hat cella volt. Azok voltak az ún. halálkamrák. 
Akkor éppen 32 halálraítélt volt abban a hat kamrában. Persze, nem láttam 
őket, én csak takarítottam ott a folyosót. Akkor megint oldalba bökött a 
Szentlélek: nem kell nekem a magyar nótának a szövegéhez ragaszkodnom, 
hisz ez a jóember úgysem tud magyarul. Azt énekelek, amit akarok ... Erre 
szépen elkezdtem énekelni, hogy pap vagyok, katolikus pap vagyok. A halál
kamrák előtt még azt is hozzáénekeltem, hogy aki a szentgyónását el akarja 
végezni, az bánja meg a bűneit, megadom innen a föloldozást. A cellában dél
utánonként kitaláltam, hogy melyik magyar nótára illik rá a föloldozás, ami 
akkor még latinul volt. Az idősebbek, az én korom alatt lévők is emlékeznek 
még rá. Volt egy ilyen magyar nóta, hogy »Nincs cserepes tanyám ... « Erre 
gyönyörűen ráillett. Énekeltem, énekeltem egyiket a másik után ... 

Be kell vallanom férfiasan, hogy akkor fogalmam sem volt arról, hogy 
ennek mi értelme van. (Azért nem mindenki olyan hős ám, mint ahogyan 
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megmutatja magát. Csak vigyázzanak a foglyokkal kapcsolatban! A foglyok 
néha olyan hősiességeket tudnak elmesélni magukról, aminek talán a fele sem 
igaz. Ezt csak úgy magunk között mondom.) Szóval, akkor fogalmam sem 
volt arról, hogy ez most mire jó. 

Egyszer azután »szállítmányra vittek« bennünket - ezt sem fogom meg
érteni soha, ehhez szovjet agytekervény kell (!) -; ha Budapestről egy 10 esz
tendőre elítélt pasast a Szovjetunióba akarnak vinni, akkor az első állomás, 
hogy Sopronkőhidára viszik. Mindannyiunkat Sopronkőhidára vittek. Az a 
szabályaszovjeteknél, hogy ha egy ilyen rabot egy másik helyre visznek, ak
kor pucérra vetkőztetik, és a ruháját a fertőtlenítő kamrába teszik - a tetvek 
persze kinevetik az egészet, de ez így volt. - A foglyok kapnak egy vödör vi
zet, a fejükre egy diónagyságú kenőszappant, és mosakodni kell. Ahogy én is 
mosakszom ott, jön ám egy gyöngyösi fiatalember - ő pucéran" én pucéran -
és azt mondja: - Te énekeltél ott a folyosón? - Mondom: - En. - Erre azt 
mondja: - Te azt el sem tudod képzelni, hogy annak az éneknek milyen hatá
sa volt a halálkamrában! - Akkor ott volt ő is a halálkamrában, halálraítélt 
volt, később azonban kegyelmet kapott. 10 évre változtatták át, ezért tudtam 
én vele találkozni. És elmondta még azt is: - A halálos ítéletet mindenki más
ként fogja föl. Van, akit meg sem lehet szólítani, annyira depressziós, van, aki 
mindenre rögtön fortisszimó reagál; mindenkire másként hat a halálos ítélet. 
Össze voltunk csukva, borzasztó légkör volt. De amikor meghallottuk a te 
énekedet, elkezdtünk suttogni, hogy csodálatos ez az Isten. Akkor, amikor mi 
nem tudunk megbékülni ezzel a világgal, az emberekkel, nem tudunk megbé
küIni saját magunkkal, akkor ideküld nekünk egy papot, hogy legalább Isten
nel béküljünk ki. Nem tudom elmondani neked, hogy mit jelentett ez szá
munkra. 

Akkor esett le bennem a tantusz, akkor fordult meg bennem minden. 
Nem az a fontos, amivel elítéltek ... (A szovjet büntetőtörvénykönyv 58. par. 
2.,8. és 11. pontja alapján kaptam a 10 ével. Fogalmam sem volt, hogy, mi ez. 
Nem tudom, hogy melyikük ismeri a szovjet büntetőtörvénykönyvet. En sem 
ismertem. De nem is érdekes.) Az Úristennek volt egy gondviselő gondolata, 
hogy kell oda a foglyok közé egy ilyen magamfajta lelki szakmunkás, hogy 
tartsa a fog!yokban a lelket. Nekem ez volt a feladatom, ez volt a hivatásom, 
ez volt az Ur Istennek az akarata. Akkor átfordul t az egész, úgyhogy nekem 
sokkal könnyebb volt az az egész 10 esztendő, mint a többieknek, mert én 
tudtam, hogy miért vagyok ott. Ezért mondtam el ezt az eseményt, mert ez 
annyira lényeges fordulópont volt, ami aztán az én 10 esztendőmet belendítet-
te. F o l y t a t j u k . 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A következő kérdésekre Dr.Gyürki László kanonok, teológiai tanár 
válaszol. 

~ Kérdés: Miért szól a Ter 3,22-ben lsten önmagáról többesszámban 
(»mint egy közülünk,,)? 

Válasz: A kifejezés akkor érthető, ha figyelembe vesszük, hogy a szent 
Írók sokszor ábrázolják Istent úgy, mint keleti királyt, akit népes udvartartás 
vesz körül. Mikeás próféta úgy beszél Istenről, mint aki királyi székében ül, s 
körülveszi a mennyei sereg jobbról és balról (1 Kir 22,19). A Jób 1,6-ban Is
ten mint egy keleti király udvarával tanácskozik. 

A Ter 3,22-ben az »egy közülünk« értelme: egy az emberfeletti lények kö
zül, akik számára van fenntartva a halhatatlanság (a keleti mitoszokban - Gil
games eposz - is látjuk ezt). 

~ Kérdés: Jézus egy »néma lélek" által megszállott fiú meggyógyftása
kor (Mk 9,14-29) és - több kézirat szerint - egy »holdkóros" fiú meg
gyógyftása után is (Mt 17,14-21) azt mondja: »Ez a fa~a" nem űzhető 
ki másképp, mint imával és bö~el. - A gonosz lelkek egyik fajtájáról 
van-e itt szó, és tudunk-e ezekről ennél többet? 

Válasz: A beteg fiú Márk és Lukács szerint megszállott; Máté holdkóros
nak mondja. A régiek a lelki betegségek - főképpen az epilepszia - kitöréseit 
a Hold változásának tulajdonították. 

Máténál a 18.vers szerint »az ördög kiment belőle«. Népies kifejezés, nem 
tesz különbséget a megszállottság és a betegség között. A legtöbb betegséget 
valamilyen démoni hatásnak tulajdonították. Az evangéliumban szereplő fiút 
»néma és süket« lélek szállta meg. Ezért nem lehet »ezzel a fajtával« a szoká
sos ördögűzés szerint beszédbe elegyedni (süket és néma). Kiűzéséhez Isten
hez fűződő nagyobb kapcsolatra van szükség. Ezt fejezi ki az ima és a böjt. 
Jézus viszont saját hatalmával gyógyít. 

~ Kérdés: Miért mondja Jézus (az evangélista szerint) múh időben. 
»Senki sem ment föl a mennybe, csak ... az Emberfia" (Jn 3,13)? Hi
szen akkor még az Emberfia sem ment a mennybe! 

Válasz: A szöveg a következőt állítja: az Emberfia egyedül képes a meny-
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nyei valóságokról a szemtanú tekintélyével beszélni. Magát úgy nyilatkoztatja 
ki, mint az egyetlen »égbőlleszállt és égbe felszálló« emberi lényt. Jézus ki
nyilatkoztató szerepének kizárólagosságáról van szó. 

Utalhatunk az Ef 4,7-9-re: »aki leszállt, Ó az, aki fel is szállt minden ég 
fölé, hogy mindent betöltsön«. A »Ieszállt« és »felszállt« értelme: Istentől jöt
tem; Izrael vezetői mégsem fogadják el tanúságtételemet. Ám ha a földi élet 
tapasztalatkörébe tartozó igazságokat is visszautasítják, hogyan fogadnák be 
azokat, amelyek a mennyei világról szólnak? Pedig Jézus az egyetlen, aki hi
telesen beszélhet róla, mivel onnan jött, onnan szállt alá és oda ment föl. 

A 28. számunkban megválaszolt kérdéshez 
érdekes kiegészftést küldött Dr. Gilyén Nándor olvasónk: 

A Jeromos füzetek legutóbbi számában olvastam a hűtlen intéző példabe
szédére vonatkozó kérdést. Azt hiszem, nagyon sokaknak ez Jézus legnehe
zebben érthető példabeszéde. Nekem is az volt, amíg egy alkalommal, évek
kel ezelőtt, nem hallottam egy prédikációban a következő magyarázatot, amit 
a saját szavaimrnal az alábbiakban tudok összefoglalni: 

Az intézőnek a példabeszéd szerint semmije nem volt, és ura vagyonát té
kozolta. Mikor ura ezt számonkérte tőle, ismét nem a sajátjából adott - nem is 
adhatott, hiszen nem volt semmije -, de most már a rászorulóknak, hogy majd 
azok befogadják házukba. »Az Úr dicsérte a mihaszna intézőt, hogy okosan 
járt el. Igen, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.« 

Akárcsak a hűtlen intézőnek, nekünk sincs semmink; mindent, anyagi és 
lelki javakat, Istentől kaptunk, hogy okosan gazdálkodjunk vele. Ha magunk
nak tartjuk meg, a számonkérés nem marad el, de ha saját - természetfeletti 
értelemben vett - jól felfogott érdekünkben másoknak, a rászoruióknak adjuk, 
»befogadnak az örök hajlékokba«. Csak sajnos, általában nem vagyunk oko
sabbak a világ fiainál. 

Bár a példabeszéd kifejezetten nem szól róla, úgy érzem, még valamire fi
gye�meztet: megromlott természetünkből következően a sajátunktól nehezen 
válunk meg, míg a másét könnyen tékozoljuk. Ezért ha tudatossá válik ben
nünk, hogy semmi sem a mienk, hanem mindent Istentől kaptunk, sokkal 
könnyebben mondunk le róla, és adjuk másoknak. 

(Köszönjük a tanulságos kiegészítést.) 
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Régóta ismert tény, hogy Heb
ronban a pátriárkák síremlékei (ke
notáfiumaQ alatt természetes bar
langok vann~k, amelyek azonosak 
lehetnek az Abrahám által vásárolt 
és temetkezési helyként használt 
Makpéla barlanggal (Ter 23) . E he
lyek régészeti feltárása vallási és 
politikai érzékenységeket sértene. 
1981-ben mégis módja volt egy iz
raeli ré9.észnek (Zeev Yeivinnek) 
egy épitésszel (Doron Chen nel) 
együtt leereszkedni a síremlékek 
alatti szintre, és bejárni a termé
szetes barlangokhoz vezető 18 m 
hosszú Heródes-kori szűk folyosót. 
Az esetről a tudományos világ elő
ször 1986-ban értesülhetett, majd 
1987-ben D. Chen közölte a bejart 
üregek méretvázlatát is. Ez most a 
Bibel und Kirche 2/1997. számá
ban is megjelent. A helyi légkör bé
kés vagy ellenséges alakulásától 
függ, lehet-e majd .kutat~st végezni 
ezen a nagy jelentosségu helyen. 

Vegyészek, tengeri állatokkal 
foglalkozó biológusok, régészek és 
bibliatudósok sok évi együttműkö
dése eredményeként úgy gondol
ják, hogy Izraelben ma már ismét 
elő tudják állítani a Bibliában sok 
helyen említett és a mózesi előírá
sokban is több helyen szereplő bí
bor és kék színú kelméket (Ezek 
értékét mutatja, hogy pl. egy bíbor 
palásthoz 10.000 bíborcsigára van 
szükség. Nagy kincsnek számítot
tak az imakendők sarkairól lelógó 
előírásos kék bo~ok . ) 

(Holyland, 1997.május) 

Hírek. információk 

Haifa közelében olyan tiszta bőrű 
vörös borjú született - a közlés 
szerint sok száz éve először - , 
amely rabbinikus szakértők szerint 
(legkorábban 3 év múlva) felhasz
nálható volna a Szám 19,2-10 sze
rinti tisztulási szertartáshoz. Erre 
például a Harmadik Templom fel
szentelésekor lenne szükség. A hírt 
lelkesen fogadták a templomépítés 
hívei, bár ez a korábbi templom he
lyén vagy annak közelében telje
sen lehetetlennek tűnik. 

(Holyland, 1997.május) 

Jeruzsálemben a Templom-
hegytől délre, »DáVld városában« 
(2 Sám 5,7) idén áprilisban ősi vá
rosfai-részeket tártak fel. Az eddigi 
szűkszavú nyilatkozatok szerint a 
Manassze király által épített külső 
falról van szó (2 Krón 33,14). Egy 
helyen a fal tövében függőleges 
aknát, annak alján pedig egy lejtős 
alagutat találtak, s a mellettük ki
ásott agyagedények a jel;luziták ko
rából származhatnak. Igy lehet, 
hogy ez az akna volt az a »csator
na« (cinnór) , amelyen át Joáb első
ként behatolt a jebuzita várba (2 
Sám 5,8; 1 Krón 11,6). Eddig azt 
gondolták, hogy a »csatorna« a 
Warren által 130 éve felfedezett ak
na volt (amelyen a várbeliek Iejut
hattak a Gíhon forrás vizéhez). Ezt 
a kérdést a tudósok bizonyára ala
posan meg fogják még vitatni. 

(Holyland, 1997.május) 

Jeruzsálemben az egykori Ófel 
helyén (a Templom-hegytől délke
letre) folyó ásatások feltártak egy 
Kr.e. 10. századi megerősített 
(»négykamrás«) városkaput, majd 
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e mögött rátaláltak egy 66 m hosz
szú, 30 m szélességű, köze17m 
magas ~pületre, 2.5 m vastag fa
lakkal. Ugy gondolják, hogy ez az 
épület Júda királyainak idejében 
fontos szerepet tölthetett be. 

(Holyland, 1997.július) 

Lapunk 17. és 18.számában már 
hírt adtunk az egykori Betszaida 
helyén immár 10 év óta folyó ása
tásokról. A Jézus korában virágzó 
városkában azóta is sok halász-fel
szerelést találtak. Eszközökön, ko
porsókon látható kereszt-jelek bizo
nyítják, hogy Betszaidában már 
azelőtt, hogy a rómaiak Kr.u. 67-
ben lerombolták, keresztények is 
éltek. Ugyanakkor feltárták a város 
római templomának romjait és em
lékeit is. Nem messze egy mélyebb 
rétegben az 1000 éwel korábbi 
Gesúr királyság erődített városa 
(talán annak Cer nevű királyi szék
helye, ld. Józs 19,35) került felszín
re: a palota, egy pogány templom 
és a piactér romjaival. A 2 Sám 3,3-
ból tudjuk, hogy Dávid egyik felesé
ge, Absalom anyja a gesúri király 
leánya volt; Amnon megölése után 
Absalom Gesúrban talált menedé
ket nagyapjánál (2 Sám 13,37). Dr. 
Rami Arav, az ásatások vezetője 
felvetette azt a lehetőséget, hogya 
Józs 19,35-ben olvasható első 
helynév, Ha-Ciddim az egész vidék 
elnevezése, és az ottani »halá
szok .. -ra utal. A kutatás tovább fo
lyik. 

(Holyland, 1997.május és július) 
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Az. egykori Fülöp Cézáreája terü
letén ásatásokat vezető Zvi Uri 
Ma'oz a feltárt építmények kora 
alapján úgy nyilatkozott, hogy Jé
zus idejében a nagy barlang köze
lében még semmilyen épület (ké
~őbbi pogány templom) nem állt. 
Igy lehet, hogy a nagy sziklák mel
lett, az »alvilág kapujának .. is kép
zelhető barlang előtt, a Jordán 
egyik forrása közelében hangzott el 
Péter hitvallása és Jézus szava: 
»Erre a sziklára építem egyháza
mat .. (Mt 16,13-19). 

(Holyland, 1997.július) 

Az. idei év elején értékes függő 
ékszert, egy kis fémbe ágyazott fa
keresztet találtak Jeruzsálemben a 
»mamillai .. ásatás során annak a 
keresztény tömegsírnak a közelé
ben, amelyről a Jeromos füzetek 
16. számában írtunk. Lehet, hogya 
fa Jézus keresztjének egy darabja! 
A kereszt a lelőhelyhez közeli Dá
vid Tornya Múzeumban látható. 

(Holyland, 1997.május) 
A spanyol Santanderi Egyház

megye a pápa Tertio Millennio Ad
veniente körlevele alapján a Biblia 
segítségével akar evangélizáló 
szellemben megújYlnL Alapos elő
készítés után (a papság lelkes 
résztvételével és 400 animátor ki
képzése után) minden plébániái'l 
számos bibliakör kezdte meg mun
káját. A szövegeket, am elyeket 
megbeszélnek, igyekeznek életre 
váltani, s amelyek a közös imádság 
és elmélékedés alapját is képezik, 
az első évben Márk evangélium á-



ból veszik, a következő évben pe
dig az Apostolok cselekedeteiből. 

(Bull. Dei Verbum, 2/1997.) 

A Bozen-Brixeni egyházmegyé
ben (Wili Egger megyéspüspÖk 1 

ajánlására) egy éwel ezelott moz
galom indult, hogy 4 év alatt a tel
jes Bjbliát közösségben végjgol
vassák. Az egyházmegyei központ 
gondoskodik a bibliaolvasó közös
ségek szakmai segítéséről. 

(Bull. Dei Verbum 2/1997.) 

Vars6 több iskolájában kísérlet 
indult az elmúlt tanévben: a 13-15 
éves gyerekek (összesen mintegy 
300-an) tanítás után bibliakörökben 
jsmerkedtek a Szentírással; május
ban biblikus vetélkedőt is rendez
tek. Az idén a résztvevők körét bő
vítik, és fejlesztik a módszert, főleg 
a körök vezetőinek továbbképzésé-
veI. (Bull. Dei Verbum 2/1997.) 

Kong6-Brazzaville államban 
Mons. D. Moussavou immár 20 éve 
fordítja a mintegy 230 OOO ember 
által beszélt khygnj nyelvre a 
Szentírást és a hitoktatásban, 
szentmisében, szertartások nál sze
replő szövegeket, énekeket. Az 
utóbb felsoroltak nagyrésze már 
megjelent nyomtatásban, de a 
Szentírásból még csak 3 példány 
létezik. 

A Kelet-Afrikai RégiÓ püspöki 
konferenciája 1997-et a Bjblia évé
~ nyilvánította. 
KBF-Gemeinsam 5. sz. (97.5.28.) 

A Katolikus Blöliaszövetségról 
érdekes összefoglalót közöl a "Bi-

Hírek, információk 

bel und Kirche« folyóiratban 
(2/1997) a Szövetség főtitkára, Dr. 
Ludger Feldkamper SVD. A szerve
zetet VI. Pál pápa megbízásából 
1969. áprilisában hozta létre Agos
ti no Bea bíboros, összefogva a 
számos országban már működő 
bibliatársulatokat. Ma a világ 123 
országából 89 teljes jogú és 225 
társult tagja van. (Teljes jog úak a 
püspöki karok által létrehozott, or
szágos hatáskörű bibliatársulatok, 
társult tagok más egyházi intézmé
nyek, amelyek abibliaapostolság 
ügyét szívükön viselik.) Az apostoli 
munkát az országos tagszerveze
tek végZik; a Szövetség szerepe 
ennek segítése az összefogás ré
vén: a módszerek és tapasztalatok 
közkinccsé-tételével, kiadványok 
és tanfolyamok útján, valamint a 
szegényebb régióknak nyújtott 
anyagi támogatással. A Szövetsé~ 
seg~eni tudta számos bibliafordl
tás létrejöttét, emberek tömegeinek 
juttatott Szentírást és a Biblia meg
értését segítő eszközöket. Tagjai 
körében fejlődtek ki és alakulnak 
tovább ma is a bibliaolvasás külön
böző formái (pl. imádságos-elmél
kedő és aktualizáló-életreváltó 
módszerek). A Szövetség munkájá
ban kiemelkedő helyet foglal el -
mind az érdemi munkát, mind a 
kapcsolattartást illetően - a haté
vente megrendezésre kerülő világ
kongresszus (eddig: Bécsben, Mál
tán, Bangalore-ban, Bogotában, és 
Hongkongban volt világkongresz
szus) . Ennek a Szövetségnek tel
jes jog Ú tagja megalakulása óta a 
Szent Jeromos Bibliatársulat is. 

1 A Katolikus Bibliaszövetség idén megváJasztott elnöke. ASzerlc 
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Az új protestáns 

Magyarázatos Biblia 

Magyar protestáns testvéreink ismét tan úságot tettek a 
Szentíráshoz való szoros kötődésükról: a Kálvin János Kiadó a 
Magyar Bibliatársulat megbízásából kiadta a Bibliát, magyarázó 
jegyzetekkel kiegészítve. Az elószó megállapítja: ,..Jóllehet száza
dokon át nemzedékek nőttek fel a kizárólag 'kanonikus' szöve
get tartalmazó Bibliákon, mégsem első ízben jelenik meg ma
gyarázatos Biblia. E tekintetben is a Károli Gáspár fordította Vi
zsolyi Biblia hű szellemi örökösei szeretnénk lenni, hiszen eb
ben az első magyar nyelvű Bibliában lapszéli magyarázatok és 
szövegközt1 tartalmi összefoglalások is olvashatók. A 20. század 
világszerte tapasztalható eltávolodása aBibliától szükségessé 
tette, hogy újra feleleveníttessék a magyarázatos Bibliák régi-új 
elkészítése és kiadása.« Valóban. mindnyájan érzékelhetjük. 
hogy egyrészt a szekták önkényes értelmezései. másrészt a val
lásoktatás hiánya és az általános műveltség felületessége nyo
matékosítja a magyarázatok szükségességét. 

A Szent István Társulat 1973. évi Bibliájához hasonló for
mátumú, de a papírminőségnek köszönhetően vékonyabb kötet 
az új (1975. évi. 1990-ben javított) protestáns fordítás szövegét 
tartalmazza. Az egyes könyvek előtt bevezetőket olvashatunk az 
illető könyv témájáról, szerkezetéről. keletkezéséről. történelmi 
vonatkozása1ról. A részletekhez kapcsolódó magyarázatokat a 
bibliai szöveg egységei között. a hosszabb-rövidebb szakaszok 
után helyezték el. Ezeket kisebb betűkkel szedték, így nem ökoz 
nehézséget magának a szentírási szövegnek folyamatos olvasá
sa sem. Emellett megtartották a lapok alján a kapcsolódó tar
talm ú más bibliai helyekre való utalásokat is. A megértést nagy 
mértékben segíti az a 65 oldalas betűrendes »Tárgy1 magyará
zat« (a kötet végén), amely a fontos bibliai fogalmakról . szemé
lyekről . helyekről ad tartalmas információt. mintegy kis bibliai 
lexikon t és teológiai szótárt pótolva. 
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Sajnálhat juk a 7 deu terokanonikus (a protestáns szóhasz
nálatban ,.apokríf~) ószövetségi kÖI}YV hiányát. E könyvek isme
retének hasznosságát - fóleg az Uj szövetség tekintetében - az 
előszó is említi, és a magyarázatok is tartalmaznak rájuk való 
utalásokat. (úgy tudjuk, hogy már dolgoznak ennek az igény
nek akielégítésén.) 

Az utóbbi évtizedekben külfóldön több magyarázatos pro
testáns Biblia is megjelent. Ezek közül a Magyar Bibliatársulat 
a ,.stuttgarter Erklarungsbibel (1992)~ magyarázatait választot
ta, természetesen a magyar Biblia-szöveghez illesztve azokat. A 
bibliatudomány új eredményeit felhasználó magyarázatok - el 
terjedésük és a biblikus lelkületbe való beilleszkedésük után -
véleményünk szerint könnyíthetik az ökumenikus párbeszédet 
is. A magyarra való átültetés (fordítás és lektorálás) igen gondo
san történt. A magyarázatok fordítása (15 fordítóval) 1993. má
jusában kezdődött és kereken másfél évig tartott; a lektorálás 
részben ezzel párhuzamosan folyt; így ezt követően a Szöveg
gondozó Bizottság aszuperrevíziót 1995. szeptemberére fejez 
hette be, s ez után kezdődtek a nyomdai munkák. A színvona
las érdemi munka 29 szakértő résztvételét kívánta, nem szólva 
a szintén dicséretes nyomdai kivitel murikáiról. A célkitűzés fel
karolása, a munka összefogása, irányítása és a nagyszámú 
szakember lelkes együttműködése újabb bizonyítéka protestáns 
testvéreink Biblia iránti szeretetének. A kiadó a könyv árával is 
igyekezett a szent célhoz alkalmazkodni. 
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A Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) 

Erdélyi testvérintézményiink, a Katolikus Magyar Bibliatársulat 1994 óta 
Nagy József elnök, gyulafehérvári biblikus professzor vezetésével eredménye
sen működik az erdélyi magyarság körében. Nagy József atya így ír a KMB 
indulásáról (KM B-Közlöny, 1. sz.): 

»Eléggé hosszú idő telt el addig, míg 1994. jónius 14-én Gyulafehér
várott megtörtént ahivattalos magalapítás. Meg kellett ismerni, mit is je
lent, hogyan működik egy ilyen intézmény, felpártolókat kellettkeresni, akik 
lelkesed1ek a célért. És azután is legalább egy esztendő telt el azzal, hogy 
kialakuljon a legszükségesebbeket illetően egy kis munkacsoport, amely
nek tagjai aztán lassan elkezdhették a munkát. 

Ezalat csekély mértékben seg~ettek minket alkalmilag nyugati testvé
rinézményeink is, de végig és rendszeresen élveztük a Szent Jeromos 
Bibliatársulat támogatását. Tagjaink egy része már megalakulásunk előtt 
kapcsolatba került vele. Többen küzülük részt vettek rendezvényein Ma
gyarországon Első bibliaaposto-szemiáriumunkat is az ő munkacsoportja 
tartotta Alvincen. Rendszeres anyagi segítséget nyújt azóta is indulásunk
hoz, egyre növekvőbb számban küldi meg kiadványát, a Jeromos füzete
ket. Igazi anya módjára gondoskodik 'világra jövetelünkről'. 

Megalakulásunk után szerényen ugyan, de fokozatosan növekedett a 
tagság létszáma. Jelentős erőfeszítésekbe kerül céljaink bevitele a köztu
datba, azok elfogad1atása, ugyanis katolikus körökben nálunk sajnos még 
mindig szokatlan a Bibliával történő apostolkodás. De azért ismertető mu
nánk, hála Istennek, mindegyre visszhangra talált, olyannyira, hogy jelen
leg tagjaink száma már túlhalad1a a kétszázat. És vagyunk Székelyföldön 
mindenfele, de Kolozsvár, Nagyvárad környékén is, és van néhány tagunk 
a szatmári illetve a temesvári egyházmegyékben is. cc 

A KMB ezév~ jelentősebb rendezvényei a következők voltak: bibliaapos
tol-szeminárium Maroskeresztúron (ápr. 25-27), továbbképzés a biblia-apos
tolságról a gyulafehérvári fóegyházmegye hitoktatói számára (Sepsiszent
györgy, jún. 16-18; Gyergyószentmiklós, jón 19-21); a KMB-tagság közös 
nyaralása (KMB-nyaralás), családtagokkal együtt, Ivófürdón, Székelyudvar
hely mellett (jún. 23-26, ld. címlapunkat!); Bibliai alapkurzus (szept. 26-28) 
és módszertani szeminárium (bibliakör-vezetőképző, nov. 21-23) Maroske
resztúron. 

Erdélyi testvéreink fáradozásait imáinkkal kísérjük! 
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Társulatunk életéből 

Társulatunk bibliakiadása, a Káldi-Neovulgáta Biblia megjelenése 
alkalmából Wilhelm Egger, a Bozen-Brixeni Egyházmegye püspöke, a 
Katolikus Bibliaszövetség elnöke a következő levelet küldte Dr. Tarjá
nyi Béla professzornak, Társulatunk ügyvezető elnökének: 

Mélyen tisztelt Prelátus Úri 

Drömmel küldöm jókíuónBÓgoimot trlogyoror8zág keresztényeinek es 

egé8Z népének abból az alkalomból. hogy befejezték a l)KDldi-{ji6fiocc alapoo 
áflfofgozáBÓt. 

fl .l<atoliku8 {ji6fio8Zövet8ég, amely az egye8 or8zágoknok a pü8(lölri karok 
által a bi6liaapootofBÓggoI megbízott 8zervezetét kOpC80fjO ö88ze, örül ennek 
a 8ikernek. 

Kö8zooöm Dnnek é8 valamennyi munkatánának - ferfiaknak é8 nőfcnek -
odaadó munkciját. [zzel egy álmot 8Íkerült valóra uóltoni. Drvendetes, hogy 
- amint érle8Ültem - of Y 8dc magyar egzegéta vett ré8zt az áflfofgozá86an. 

fl formtá8 befejeztével fontoo cél valówlt meg. flnnak pedig küronooen 

örülöIr, hogy ezt a fordítáM a magyar bi6fiku8 intézménynek, a Szent Jero
moo {ji6fiatár8Ulatnak 80fc munkatár8a oogítette péfdaértélrű erőbeveté800l 

Így uólik igazán feltárult könyvvé a {ji6lia. fl {ji6fiaközpont pedig mintegy fü
löpként (Cool 8) Begíti az em6erelcet az élet érlelménelc é8 a Szentírá8 érlel
méneIc megtaláláBÓ6an. fl mag!fOror8Zági bi6fiaapootofBÓggal 8zemélyeoon i8 

kapuolat6a kerültem, amikor évekkel ezelőtt magyarra fordították lJÜemein-

80mes {jibeffesencc (KöziiBen olva88Uk a (ji6fiát) című el8Ő könyvemet. 

fl {ji6fia a keresztény egyházak könyve, 8 az egé8Z em6eri8ég könyve iB. 

flz efvégzett átdofgozá8 által legyen a Szentírá8 a magyar nép 8zámára to
uó66ra i8 a hit, a 6élre, a kultúra é8 a törlénelem élő forrá8a. 

Szívből jövő jólríuón8Ógait küldi é8 IMen áldáBÓt kéri 

(997. Péter é8 Pálopootolfejedelem ünnepén 
iJJilf,efm [gger 
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Híreink 

A budapesti ]eromos-esték keretében október 8-án Takács Gyula 
atya a Jelenések könyvének irodalmi szerkezetét mutatta be, és bete
kintést nyújtott abba, hogy a szerkezet felismerése miképpen segíti a 
Biblia teljesebb megértését. - További előadások (mindig a Bibliaköz
pontban, 18 órai kezdettel): november 12-én Dr. Gyürki László kano
nok, teológiai tanár: »Hogyan segíti a Szentföld ismerete a Biblia meg
értését?«; december 10-én Barsi Balázs OFM teológiai tanár: »Jézus 
pedagógiája«. 

Társulatunk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zárdatemplom 
hittantermében): felnőtteknek minden hó 3. hétfőjén 18 órakor, ifjúsági 
bibliaóra minden hétfőn 17 órakor. 

AMarosvásárhelyen múködő »Kis Jeromos Katolikus Ifjúsági Közös
ség« (amelynek megalakulásáról 27. számunkban adtunk hírt) bekap
csolódott a »HÁLÓ« szervezetbe, s azon keresztül (a csíksomlyói és a 
dobogókői találkozón közvetlenül, személyesen is) kapcsolatba került 
számos magyarországi, szlovákiai és vajdasági katolikus ifjúsági kö
zösséggel, mozgalommal és lelkiséggel. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páros 
péntekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldá
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a 
távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. A szentségimádá
sok idópontja és az elmélkedések témája 1997 végéig: szept. 19: Mt 
6,5-8; okt. 3: Mt 6,9; okt. 17: Mt 6,10; okt. 31: Mt 6,11-15; nov. 14: Mt 
6,16-18; nov. 28: Mt 6,19-24; dec. 12: Mt 11,16-19; dec. 26: Karácsony. 

- A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfoghatóan tapasz
taljuk. Az alakulás óta eltelt idő alatt óvatos reményeinket messze túl
haladva sok segítséget kaptunk, és sok mindent tehettü nk a Szentírás
központú keresztény élet terjedése, fejlődése érdekében. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk Tag
jai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segítség, 
ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen nagy örömmel tölt el, és 
ezúton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevében ismételten 
szívből megköszönni! Tarjányi Béla 
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Ajánlatunk 

SZENZÁCIÓS KIÁLLÍTÁS 
BÉCSBEN! 

ji jeruzsálemi !zrae[:Múzeum és SzentföU :Múzeum 
fegértél(gse66/(jncsei (kj. 400 6i6[io.i fefet) [átfiató 'Bécs6en 

1998. január 18-ig a '.K.ünstferfiaus6an ('l(jLrfspfatz 5). 
'J..{yitva mintÚ.nnap 10-18-ig. fJéf. 00/43/1/505-34-28 

jI/(j csattefieti, nézze meg! 

KIADVÁNYAINK: 

o: Ó- és Újszövetségi szentírás [Káldi-Neovulgáta) (Szt. Jero
mos Bibliatársulat, 1997) Ára: 1400,- Ft (egyházi közössé
geknek 1050,- Ft) 

o: Vágvölgyi Éva, Csendes percek. Ára: 580,- Ft. 

o: Ó- és Újszövetségi szentírás (Sz.I.T.) Ára: 1.800,- Ft 

o: Tarjányi Béla: ÚJSZÖVETSÉGI ALAPISMERETEK l-2. kö
tet (Szt. J. Bibliatársulat, 1996.) Ára kötetenként: 400,- Ft 

o: A. Hecht, Közös utunk a Bibliához - A közösségi bibliaol
vasás formái, módszerei (Szt. J . Bt.) Ára: 200,- Ft. 

o: W. RadI , Galata levél, STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 9, 
(Szt. J. Bt.) Ára: 230,- Ft 

o: B. Mayer , Filippi és Filemon-levél, STTUTTGARTI KIS
KOMMENTÁR ll , (Szt. J . Bt.) Ára: 240, - Ft 

o: Otto Knoch , 1. és 2. Tesszaloniki levél, STUTTGARTI 
KISKOMMENTÁR 12, (Szt. J. Bt.) Ára: 220,- Ft 

o: Pollák -Kaim , Héber-magyar szótár (reprint), Ára : 1400,- Ft 

o: Vágvölgyi Éva, Az aranyvirág - mesék kicsiknek és nagyok
nak (Szt. J. Bt. 1992). Ára: 180,- Ft 

o: Jézus nyomában a Szentföldön (album 144 beragasztható 
k éppel) (1992) Ára: 380, - Ft. 



lsten Szava 

Eves hozzajarulas (postakoltseggel): 400Ft 

»Megitatod oromod patakjab6l« (ZsoH 36,9) 

Szomjaztam es viz utan kutattam, 
Nagy vizek partjan jartam, 
S boldogan vetettem magam a habokba, 
De a viz, amit talaltam, s6s volt, 
Mint a k6nnyek, a szenvedes. 
Edes vizet kerestem, 
De a vilagban nem talaltam. 
Most rajottem, Te vagy 
Az az edes viz. 
Lubickolni benne, 
Lebukni es f6lmeriilni, 
Belekortyolni es ringani rajta: 
Micsoda gyonyOrU.seges do log 
Radtalalni! 

Havva 

orokre megmarad 
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J\jánlás 

Ajánlás 

A hívő számára alapvető, hogy megtanulja olvasni a Szent
írást: ez a lépcső első foka; követi az elmélkedés, majd az igazi 
szoros értelemben vett imádság. A keresztény lelkiség királyi út
ja a Szentírás-olvasásból kiinduló imádság. Aki a megfelelő időt 
és elkötelezettséget rászánja, megtapasztalja a bőséges gyü
mö!csöt. A Nagy Jublleumra való előkészület során arra szólÍ
tottalak benneteket, hogy térjetek vissza megújult érdeklődés

sei a Bibliához, hogy megismerjétek Krisztus igazi mivoltát. 
Imádkozzunk, hogy minden keresztény és mindaz, aki keresi 
az igazságot, legy~n a Szentírás zarándoka, megtanulva azt, 
hogy naponta az Elet Igéjének kenyerével táplálkozva folytassa 
zarándokú t ját. 

II.János Pál pápa 
(Castelgandolfo, 1997.július 20.) 
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Csendes percek 

CSENDES PERCEK 

Amikor karácsony ünnepe létrejött, a világot olyan érzé
sek töltötték el, amelyek nagyon hasonlóak a mieinkhez. 
Olyan világ volt, amelyben az »istenek alkonya~ nem szólam, 
hanem történeti valóság. A régi istenek egyszerre valótlanná 
váltak: nem léteztek többé, s az emberek már nem tudtak 
hinni abban, ami nemzedékeken át értelmet és tartást adott 
életüknek. Az ember azonban nem képes élni értelem nélkül ; 
arra ugyanúgy szüksége van, mint a mindennapi kenyérre. 
Ezért a régi csillagok kihúnytával új fényeket kellett keresnie. 
De hol talált ilyeneket? Egy elterjedt áramlat kiútként kínálta 
»a legyőzetlen fény~ kultuszát, a napét, amely naponta végig
jár fóldfeletti útján, biztosan győztes és erős, ugyanakkor lát
ható istene világunknak. December 25-ét pedig, amely a téli 
napforduló idejére esik, meg kell ünnepelni a minden naple
mente után önmagát újraszülő fény évente visszatérő szüle
tésnapjakén t ... 

Így a nap vallásának liturgiája igen ügyesen magáévá tet
te az emberiség ősi aggodalm át és ősi reménységét. Amikor 
hajdan a primitív ember átélte az ősz egyre hosszabbodó éj t
szakáit és a nap gyengülő ereje láttán a tél közeledtét, ismé
telten aggódva kérdezte önmagától: most valóban meghal az 
aranyfényú nap? Vajon vissza fog-e térn i? Vagy egyszer majd 
legyőzik a sötétség gonosz erői , most, vagy egy következő év
ben, és soha többé nem tér vissza? .. 

Mi attól már nem félünk, hogy a sötétség legyőzheti a na
pot, és az többé nem fog visszajönni. De félünk attól a sötét
ségtől, amely az emberből jön, és ezzel ismertük meg igazán a 
valódi sötétséget, - s az embertelenségnek ebben a századá
ban sokkal félelmetesebben , mint ahogyan azt az előttünk élt 
nemzedékek egyáltalán el tudták képzelni. Félünk attól , hogy 
a jó egészen elveszti hatalmát a világban. Hogy lassan semmi 
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Csendes percek 

értelme nem lesz annak, ha igazsággal, tisztasággal, igazsá
gossággal, szeretettel próbálkozunk, mert a világban mostan
tól már az erősebben könyöklők törvénye érvényes, mert a vi
lág a gátlástalanoknak és az erőszakosaknak ad igazat, nem 
a szen teknek. .. 

Vajon bír-e még majd értelemmel és hatóerővel a jÓ a vi
lágban? A betlehemi istálló állítja elénk azt a jelet, amelynek 
alapján örömmel kimondhatjuk, hogy: igen. Mert ez a gyer
mek, Isten egyszülött Fia annak a jeleként és kezeseként jött 
közénk, hogy a világ történelmének végén Isten mondja ki a 
végső szót, Ó, aki maga az igazság és a szeretet. Ez a kará
csony igazi értelme: »a legyőzetlen fény születésnapja«, a vi
lágtörténelem téli napfordulója, amely a történelem összes 
emelkedői és buktatói során annak bizonyossága, hogy a 
fény itt sem hal meg, hanem máris övé a végső győzelem . A 
karácsony elűzi ezt a második, nagyobbik félelmünket, amit 
semmilyen fizikai erő nem képes elűzni, az embernek magá
tól az embertől való félelmét. Isten ad számunkra bizonysá
got, hogy a történelem rejtett mélyén már győzött a fény, és 
ezen a világban m űködő gonosznak akármilyen erős lépései 
sem tudnak már változtatni. A történelem téli napfordulója 
visszafordithatatlanul megtörtént a betlehemi Kisded szüle
tésével. Joseph Ratzinger 
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CseDdes percek 

»Íme, a szűz méhébenfogan és fiút szill, 
És EmmánuelnekfogJák hívnt«. 
Ez aztjelenti: Velilnk az lsten. Mt 1,23-24 

De vajon én Vele vagyok-e? 

• • • • • 
Ünnepelni annyi, mint belepihenni Isten teremtő csendjébe. 

• • • • • 
Isten teremtő csendjébe belepihenni - ez az ünnep. Mi

lyen távol vannak ettől a mi ünnepeink, hajcihő és ,.jópoflzás« 
lett belőle , már rég elvesztette a Teremtővel való kapcsolatot. 
Kívül csupa csillogás, de belül csupa sötétség. 

A Végtelen Szerető Isten, aki népét úgy szerette, hogy ar
cához emelte, mint csecsemőt (v.ö Oz 11,4), gyöngéd szere
tetében odáig ment, hogy Ő maga vált gyámolításra szoruló 
kisgyermekké, hogy válaszoljunk a szeretetére. 

Vajon lát juk-e még ezt a kis kezeit felénk kitáró Gyerme
ket, vagy a neonreklámok, villogó villanykörték és csillagszó
rók már elvakították a szemünket? A világosság a világba 
jött, de övéi nem fogadták be - mondja János. A Végtelen 
Szeretet testet öltött, mi befogadtuk Őt a szívünkbe? Mi tölt 
el bennünket az ünnepen, az evilági gondok-örömök, vagy 
bele tudunk pihenni Isten teremtő csendjébe, rácsodálkozva 
és megrendülve ekkora szeretet láttán ; le tudunk-e borulni a 
betlehemi jászol előtt, mint azok az egyszerű pásztorok, akik 
nem voltak se gazdagok, se műveltek, de a sZÍvük nyitva volt . 
A betlehemi csillag fólöttünk is itt ragyog, az angyal nekünk 
is szól, meghalljuk-e, elindulunk-e a Gyermek felé? 
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Szentfrástudomány 

Rózsa Huba 

IZRAEL AZ EGYHÁZ ÓSZÖVETSÉGI ELÖKÉPE 

Folytatás (a tanulmány els6 részt lásd el6z6 számunkban) 

II. A lefoglaltság és a kiválasztottság következménye: JHWH jelenléte 
Izrael népében 

A kiválasztottság és ezáltal az Istenhez tartozás következménye, hogy 
JHWH jelen van népében Izraelben és Izrael népe révén a világban. Más 
szóval Izrael népe az üdvözltö Istennel való találkozás helye a történelemben, 
s ezáltal az egyetemes emberiség vonatkozásba kerül vele, az üdvtörténet 
középpontjába kerül. 

JHWH jelenlétét Izraelben népe javára tett üdvözltö tettei teszik felismerhe
tövé. Erre jó példát nyújtanak a történeti zsoltárok, amelyek felsorolják JHWH 
üdvözltö tetteit népe, Izrael javára a történelemben (Zsolt 78; 105; 106; 114; 
136). Az üdvözltö tettek közül kiemelkedik és elsö helyet kap a bibliai hagyo
mányban az exodus-tapasztalat, amely minden további JHWH tapasztalatot 
megalapoz, Izrael hitvallásának kiindulópontja és legfontosabb eleme. Esze
rint JHWH üdvözltő jelenlétét népe körében minden más isteni tettet meg
elözve a kivonulás eseménye tanúsltja és alapozza meg: , Izrael fiai között 
fogok lakni és Istenük leszek. És megtudják, hogy én JHWH vagyok az Iste
nük, aki kihozta 6ket Egyiptomból, mert köztük lakozom, én JHWH, az 6 Iste
nük" (Ex 29,45-46); .Hajlékomat közétek helyezem, és nem utállak meg ben
neteket. Köztetek járok, és Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én 
JHWH a ti Istenetek vagyok, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne 
legyetek azoknak szolgál' (Lev 26,11). 

A prófétai hagyományban Ezekiel a fogságban szétszórt, de egykor 
összegyüjtött és megújltott Izrael helyzetét úgy látja, hogy Izrael népének 
közössége JHWH üdvözltő jelenléte révén az Istennel való találkozás helye a 
népek között: , Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek. Örök szövet
ség lesz ez. Letelepftem és megsokasítom 6ket, szentélyemet pedig közéjük 
helyezem mindörökre. Hajlékom náluk lesz. Istenük leszek, 6k pedig népem 
lesznek. Akkor megtud ják a népek, hogy én vagyok JHWH, aki megszentelem 
Izraelt, amikor szentélyem közöttük lesz örökre' (Ez 37,26 vö. Num 35,34). A 
próféta JHWH és Izrael találkozását a kultusz keretében frja le. A jeruzsálemi 
szentély mindenkor (a múltban is és a jövőben is) lsten jelenlétének helye 
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Izrael körében. Amint egykor elhagyta a szentélyt (Ez 11,22 köv.) népe bűnei 
miatt, ugyanúgy visszatér majd a megújult templomba. 

lsten jelenlétének megélésében jelentős szerepe van a kultusznak. A 
Pentateuchus papi hagyománya szerint Izrael a kultuszban tapasztalja meg 
JHWH jelenlétét, és Izrael lényegét abban határozza meg, hogy kultusz
közösség, amelyre még a továbbiakban visszatérOnk. 

III. Izraelnek mint Udvközösségnek nevei a bibliai hagyomjnyban 

A bibliai hagyomány Izraelt fogalmak egész sorával nevezte meg, amelyek 
tartalmilag és teológiailag is új vonásokkal fejezik ki az isteni kiválasztás és 
lefoglalás révén létrejött Odvközösség mibenlétét. KözOIOk a legjelentősebb 
Izrael JHWH népe, nép, a tizenkét törzsből álló Izrael, a szent maradék, Izrael 
kultuszközösség 1. LényegOkhöz tartozik, hogy egy emberi történelemben élő 
közösségre mutatnak rá, amely az isteni kiválasztás részese lett, és a kivá
lasztás következményei is ebben a történelemben valósulnak meg. Az egyes 
nevek hátterében is meghatározott történelmi körOlmények állnak, amelyek 
egy-egy megnevezés aktualitását magyarázzák. 

Nép, Izrael JHWH népe 
A kiválasztást és lefoglalást egy emberi közösség, magát Izraelnek nevező 

nép élte meg azokban a történelmi eseményekben (pl. a kivonulás), amelyek
ben a hozzá forduló lsten Odvözftő tetteit ismerte fel. Amikor Izrael lsten né
pének vallja magát, akkor ez azt jelenti, hogy egyszerre nép és hitkőzösség2 

A nép (Clj) : 'am)3 alapjelentése nem a politikai értelemben vett, meghatáro
zott terOIeten, politikai határok között és politikai vezetés alatt élő lakosság 
egységét jelenti. A nép rokonságfogalom, a klán, a nemzetség- vagy törzsbeli 
apai ágon lévő férfirokonság kifejezése (a bibliai hagyomány azonban később 
a nőkre és a gyermekekre is kiterjeszti a fogalmat: Ot 29,9 köv.; 31 ,10 köv.; 
Ezdr 10,1 stb.), ezért nem feltétlenOI az egész népet jelöli, hanem annak 
rokonság által összekapcsolt csoportjára is vonatkozhat (Gen 17,14; 25,8 

1 N. FOGLISTER, Strukturen der alt. Ekklesiologe: Mysterium Salutis IV I 1, Einsiedein 
1972,23-99. old . 
2 H. W . WOLFF, Volksgemeinde und Glaubensgemeinde im Alten Testament, EvTh 9 
(1949150) 65-82; - J . SCHREINER szerk., Unterwegs zur Kirche. AlttestamentJiche 
Konzepöonen, OD 110, Freiburg i. Bg 1987 
3 A. R. HULST, Art . " DSJhJ 'am / goj Volk" , THAT II. , kol. 290-325; - R. E. CLEMENTS 
Art . .'1J go! , ThWAT 1. , kol. 965-973; - E. LlPINSKI , Art . .Dl' am", ThWAT 1. , kol 965-973. 
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köv. 17; Ex 30,33.38 stb.). Ezáltal a nép (OJ) fogalma az élet és sorsközössé
get foglalja magában, és tagjainak viszonyát a .testvériség" jellemzi. Az. OJ) 
lehet ,nép' is, tehát az emberek közössége, akiket közös származás, nyelv, 
történelem vagy kultúra kapcsol össze, de ez az értelmezés is az alapjelentés 
vonalán (család, nemzetség, rokonság) áll. 

Izrael mint JHWH népe (il'il' 0J)4 vagy suffixummal ,nép/em/ed/e' kapcso
latban is megmarad az alapjelentés. Korabeli párhuzamok is segítenek meg
érteni a JHWH népe fogalom tartalmát, pl. Num 21,29 szerint a moabiták 
,Kámos népe". Egy istenség népe lenni azt jelenti, hogy összakapcsolják az 
egész nép közösségével (nemcsak egy nemzetséggel), és ezzel kifejezésre jut 
az istenség és népe rokonsága, rokoni kapcsolata, amely azt jelenti, hogy az 
istenség védi népét és gondoskodik róla . 

Ez a , rokoni ' viszony fennáll JHWH és Izrael között is, amikor a bibliai ha
gyomány a lefoglaltság és szövetség által létrejött Izraelt JHWH népének 
nevezi: , Ti JHWH-nak, a ti Isteneteknek gyermekei vagytok" (Ot 14,1); 
,Egyiptomból hívtam fiamat' (Oz 11,1). Számtalan hely használja a kifejezést; 
Izrael JHWH gyermeke (ot 1,31 ; lz 1,2; 30,1.9 stb.) és ,családja', amelynek 
körében él JHWH (Lev 26,11). A Oeuteronomium a ,JHWH népe' kifejezés 
széles skáláját dolgozza ki JHWH és Izrael kapcsolatában, de a nép tagjai 
között is a testvéri viszony érvényesül. 

A ,JHWH népe' további karakterisztikumait, Izrael - szent nép (ai"p OJ) : 
Ex 19,6; Ot 7,6; 14,2.21 stb.), tulajdonnép (il"lQ Cll : ot 7,6; 14,2 stb.) , JHWH 
öröksége (il"m: ot 4,20; 9,26) - , már az üdvközösséget teremtő isteni lefogla
lás és kiválasztás elemzésénél bemutattuk. 

A tizenkét törzsből álló Izrael: a törzsszövetség 

A tizenkét törzsből álló Izrael eszméje5 rokonságban áll a , nép', ,JHWH 
népe' fogalmával , ugyanis a t izenkét törzsből álló Izrael lett JHWH népe. Az. 
eszme eredete visszamegy az állam előtti időre, amelyet a Pentateuchus
elbeszélés geneal6giai szisztémái szemléltetnek, jelenítenek meg. A tizenkét 
törzs azt a rokonságot fejezi ki , amelyet a JHWH-ba vetett közös hit, kultikus 

4 N. LOHFINK, Beobachtungen zur Geschichte des Ausdrucks ,71.7'0': Probleme biblischer 
Theologie, FS. G. von Rad, H. W . Wolff szerk., MOnchen 1971 , 275-305. old.:Studien zur 
biblischen Theologie, SBAB 16, Stuttgart 1993, 99-132. old. 
s R. ALBERTZ, Art. ,Israel./: Altes Testamenf , TRE 16, 368-379. old; - H. D. PREUSS, 
Theologe des Alten Testaments I., 63-67. old.; - W . H. SCHMIDT, Alttestamentlicher 
Glaube, 155-161 . old. 
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és jogi közösség köteléke teremtett meg, és tett lzraellé. Az. államban a törzs
szövetség helyére a politikai adminisztráció lépett, de a tizenkettes szisztéma 
állandó maradt, mindvégig kifejezve a közös JHWH-hitböl fakadó összetarto
zás eszméjét. Vagyis Izrael mint JHWH népe a szociális és történeti adottsá
gon túl eszmei és vallási adottság. 

A szent maradék 

Izrael történetének alakulása magával hozta Izrael üdvközösségének to
vábbi értelmezését. A döntö indftást azonban a babiloni fogsággal kapcsola
tos események tapasztalata szolgáltatta. II . Nebukadnezár újbabiloni uralko
dó több hadjáratot vezettet Júda királysága ellen. Kr. e. 598-ban, majd 587/-
586-ban elfoglalta Jeruzsálemet. Ez utóbbi alkalommal lerombolta a várost és 
a templomot, megszüntette a királyság önálló állami létét, amely most a 
birodalom tartománya lett. Három alkalommal (597, 586 és 582) Júda lakos
ságának egy részét - a királyi udvar és a vezetö réteg, a papság, a kézműve
sek - Babilonba deportálta. Amikor Kürosz perzsa király Kr. e. 539-ben meg
döntötte az újbabiloni birodalmat , engedélyt adott a lerombolt jeruzsálemi 
templom felépftésére és a zsidók hazatérésére, a kultuszközösség helyreállf
tására. A fogság alatt és után kialakult helyzetben Izrael a .maradék" (n'i~ 
n'illi, i~) fogalmával6 fejezte ki azonosságát. A nemzeti katasztrófa a fog
ságba került izraeliták körében felvette a kérdést, hogy JHWH ezek után 
megtartja és helyreállftja-e népét? Ugyanakkor a gyötrö kérdés mellett azt is 
fel ismerték, hogy az isteni büntetésként értelmezett nemzeti kat~sztrófában 
JHWH mégsem pusztftotta el népét, hanem megtartott egy maradékot az 
újrakezdés lehetöségeként. A fogságban élök, majd a fogságból visszatérök 
ennek a "szent maradéknak" s mint ilyen, Izrael vallási és nemzeti hagyomá
nya legitim örökösének is tekintették magukat. 

A maradék vallási jelentésű fogalom, amelynek tartalma és súlya alapve
töen a fogság körülményeiben bontakozott ki, de elözményei vannak a fogság 
elötti korban. A fogság elötti prófétaság a bűnös Izraelnek lsten ftéletét hirdet
te, s ennek összefüggésében merül fel annak gondolata, hogy lsten mégis 
meghagy egy .maradékot" (Am 5,15; lz 1,8 köv.; 7,3). A maradék a fogság 
elötti próféciában eredetileg fenyegetést jelentett, és a közösség pusztulását 
helyezte kilátásba, s csak késöbb, a fogság idejétől kap ellenkezö, üdvössé-

8 H. WILDBERGER, Art., ",/\al s'r Obrig sein", THAT II ., kol 844-855; - R. E. CLEMENTS, 
Art . • ,WlJ·sa 'ar" , ThWAT VII . kol 933-950; - J . HAUSMANN, Israe/s Rest, BWANT 124, 
1987 
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get jelentö értelmet. Ez érvényes Izajás próféta fia, Seár Jasub űelentése: a 
maradék visszatér) nevének jelentésére is, amely magában hordja a fenyege
tést (csak a maradék tér vissza) és az üdvösség Igéretét is (egy maradék 
mégis visszatér), de az utóbbi jelentést egyértelműen csak a fogság i-fogság 
utáni értelmezésben kapta. Egyes fogsági kijelentések a maradékról még a 
beteljesedett jogos büntetés jegyét viselik (Ot 28,62; Jer 15,9; 44,12.14; Ez 
6,12), a fordulatot Deutero-Izajás igehirdetése jelenti. 

A ,maradék" a fogság idejétöl azokat jelentette, akik túlélték a katasztrófát, 
és azzal a reménnyel párosult, hogy ez a maradék lesz a helyreállftott nép 
alapja. A maradék eszméje a fogság alatt és a Judába történt visszatérés 
után az Izrael helyreállítására való reménység táplálója lett. Ezért az új kezde
tet indító közösséget a bibliai hagyomány Igy nevezi: , Izrael házának mara
déka' (Iz 46,3), ,a megmentettek maradéka' (Ezdr 9,8), ,maradék nép' (Zak 
8,11-12), , a szent maradék' (Iz 6,13). Minthogy a közösség az ősi Izrael tör
vényes örökösének vallotta magát, a legitimitás nyomatékot adott a helyreálli
tás nyomán kialakult új közösség vallási és szociális rendjének. 

A fogság alatti és utáni feldolgozás a prófétai hagyományban az Itélethir
detést kiegészltette az üdvösség ígéretét jelentö ,maradék' eszméjével (Iz 4,2 
köv.; 6,13c; 10,20-23; 11 ,10-16; 28,5 köv.; Mik 5,6 köv. stb.), amellyel a fog
ságban élö és a fogság utáni új közösséget minöslti. A fogság alatt (Iz 46,3; 
49,21 stb.) és után (Szof 2,7-9; 3,12 köv.; Zak 8,6.11 köv.; Ezdr 3,8; 6,16 
stb.) a szövegek szintén ezt a szemléletmódot tükrözik. 

A maradék , ideális' valóság, nincs földrajzi és politikai meghatározottsága, 
mint az ' igaz Izrael" egész Izrael népének képviselöje, s a jövőben ebből áll 
helyre a tizenkét törzsböl álló Izrael. Ezért volt igen alkalmas arra, hogy a 
jelen és jövő vallási megújulásnak hordozója legyen, ugyanakkor nyitott ma
radt Izrael nemzeti helyreállftásnak reményére is. 

Izrael kultuszközösség 

A bibliai hagyomány Izrael azonosságának jelölésére további két fontos 
fogalmat használ- , felhívás által összejött gyülekezet' ('iilP, görög megfelelő
je EICICATJOta)7, és , összegyűlt közösség, gyülekezet' (il1.l1, görög megfelelöje 
O'UvaYW"fl1)8 -, mégpedig Izrael kultuszközösség mivoltának kifejezésére. 

7 H. P. MÜLLER, Art . ,'701p qahar , THAT II., kol. 609-619; - F. L. HOSSFELDIE. M. 
KINDUH. J . FABRY, Art . ,'701p qahar, THWAT VI. , kol 1204-1222 
8 J . MILGROM/H. RINGGREN/H. J . FABRY, ,;m edah', ThWAT V., kol. 1079-1093 
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A 'ilp ebben az értelemben a bibliai hagyományban először a 
Deuteronomiumban jelenik meg, amely Izraellel összekapcsolva .Izrael gyü
lekezetét· (Ot 31,30), akár JHWH nevével összekapcsolva .JHWH gyülekeze
tét· (Ot 23,2.3.4.9), vagy a .gyülekezés napján·, a Sinai hegynél egybegyűlt, s 
Törvény és a kultusz által összekapcsolt Izraelt (Ot 9,10; 10,4; 18,6) jelenti9. 

A 'ilp jelentése a fogság idejétől az .istentiszteletre összegyűlt nép· 
(gyermekek és nők is hozzátartoznak), s ebben az értelemben találjuk a 
Pentateuchus papi rétegéhez tartozó szövegekben az ún. Papi-Irásba n (Ex 
12,6; Lev 4,13.21;16,17 stb) valamint az ugyancsak a papi teológiát tükröző 
Krónikás Történeti Műhöz tartozó bibliai könyvekben (1 Krón 13,2; 28,8; 
29,1.10.20; 2 Krón 6,12.13; 30,4 köv. stb.; Ezdr 2,64;10,6 stb; Neh 7,66; 
8,2.17 stb.)10. 

Az Izrael mint kultuszközösség a babiloni fogságtól kapott hangsúlyt, olyan 
helyzetben, amikor a politikai közösség (királyság) helyére Izrael vallási kö
zösség voltának eszméje (diaszpóra, judeai templomközösség) lép. Ebben a 
helyzetben Izrael népét a vallási törvények, a teokrácia eszméje és a papság 
köti össze. A kultuszközösség teológiai eszméjét, mint már a terminológiával 
kapcsolatban említettük, a papi teológia és szemlélet köréhez tartozó bibliai 
hagyomány képviseli. 

Az il111 a 'ilp mellett áll, sőt helyettesithetik is egymást. Az il111 alapjelen
tése szerint minden felnőtt és szabad férfi gyülekezete, amely felruházott 
hogy az egész nemzetet illetően döntést hozzon. A fogalom a Deuteronomi
umban egyáltalán nem található, s főként a papi hagyomány köréhez sorolt 
Irásokban fordul elő, amelyekben a kultuszközösség jelölésére szolgál (a 
Pentateuchus papi forrásrétege, Krónikák 1-2., Ezdrás és Nehemiás könyve). 
A Papi-Irás alaprétege (Pg)ll a két fogalom között bizonyos megkülönbözte
tést tesz. Az il111 Izrael fiai gyülekezetének minőségét jelzi (kultuszközösség), 
mig a 'ilp az aktuálisan összhlvott gyülekezetet jelöli meg (lásd pl. Ex 12,3.6 
esetében). A Papi-Irás kiegészltő rétegében (Ps) 12 viszont a két fogalom 

g A 'ioly terminológia megtalálható többek között a Deuteronomisz!ikus Történeti MQhöz 
tartozó Irásokban (Józs 8,35; 1 Kir 8,14.22.55 köv.), a zsoltárokban (Zsolt 22,23.26; 35,18; 
40,10 köv.; 89,6; 107,32; 149,1), Joel könyvében (Joel 2,16), és Példabeszédek könyvében 
(Péld 5,14; 21 ,16; 26,26). 
10 Ugyancsak ebben jelentésben fordul elO a '7.1? Joel 2,16-ban és Jeremiás könyvének 
fogsági fogság utáni feldolgozásaiban (Jer 26,17; 31 ,8, 44,15; SO,9) . 
11 A Papi-Irás alaprétegének mibenlétét lásd bövebben RÓZSA H., Az ÓszOvetség keletke
zése I., Budapest 19952

, 211-212. old. 
12 A Papi-Irás kiegészItO rétegének mibenlétét lásd bövebben RÓZSA H., Az Ószovetség 
keletkezése I., 211-212. old. 
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egymás mellett párhuzamosan szerepel azonos értelemben, az előbb jelzett 
megkülönböztetés nélkül (lásd pl. Lev 4,13; 8,3-5; Num 8,9-20). 

A Papi-írás a kultusz eredetét a mózesi korra vezeti vissza, és Izraelnek 
mint kultuszközösségnek ősképét a pusztában vándorló és a Sinai hegynél, a 
kinyilatkoztatás sátránál (ilTlO "iT~) lsten előtt összegyűlt, tizenkét törzsből 
álló Izrael tábora jeleníti meg (Num 1 ,2 köv.= iti»), amelyet a következő 
karakterisztikumok tesznek kultuszközösséggé: 

- a közösséget JHWH hivta össze, ezért lesz Izrael JHWH kultikus 
közössége; 

- a közösség JHWH körül (a bibliai leírásban a kinyilatkoztatás sáto
ra körül) gyűlik össze, ezért JHWH körükben van; 

- a közösségben (a bibliai leírásban aSinainál) JHWH kinyilatkoztat
ja akaratát; 

- a közösség kultikus cselekményre gyűlik össze; 

- a közösség JHWH jelenléte következtében szent, s annak is kell 
maradnia (Lev 19,2; Num 16,3). 

IV. Izraelnek mint Udvközösségnek rendeltetése 

Izrael privilégiuma, hogy kiválaszott és elkülönftett a népek között, s mint 
üdvközösség lsten tulajdona, amelyben lsten jelen van, és benne Istennel 
lehet találkozni. Ebből kifolyólag Izrael lsten üdvözítő jelenlétének helye a 
történelemben. 

Elkülönítettsége, Istennek való lefoglaltsága szentségre kötelezi : ,szentek 
legyetek, mint ahogyan én is szent vagyok' (Lev 19,2). Erre a megszentelt
ségre szolgálnak az erkölcsi törvények és parancsok az emberi, társadalmi , 
szociális és közösségi kapcsolatok területén (Ot 12-26), a kultikus-rituális 
törvények (Lev 17-26) és a parancs a pogányoktól való elkülönülésre (Ex 
34,10-16). 

Izrael kiválasztása azonban nem jelenti, hogy lsten lemondan a a többi 
népről vagy azokat elvetné. Ök is lsten gondoskodásának jegyében élnek: 
,Izrael fiai, nem vagytok-e ti is olyanok, mint a kusiták fiai? Nem én hoztam-e 
fel Izraelt Egyiptom földjér61, a filiszteusokat Kaftorból, az arámokat Kirb61?" 
(Ám 9,7). A népek táblája a bibliai őstörténetben (Gen 10) szintén azt igazol
ja, hogya népek a teremtés rendjében egyenrangúak, s ebbe a rendbe Izrael 
is bele tartozik, kiválasztása nem természetes előjogokon , hanem lsten titok
zatos kegyelmi döntésén alapul. 
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A bibliai hagyomány különböző irányai nem mindig azonos értelemben 
nyilatkoznak Izrael és a népek viszonyáról, a népek üdvösségéről, de elég 
alapot nyújtanak annak kijelentésére, hogy Izrael mint üdvközösség a népe
kért van, üdvösségközvetitő lesz irányukban. Izrael lsten üdvözitő jele a tör
ténelemben, de a népekre tekintettel lesz azzá, benne áldást nyer a föld min
den nemzete (Gen 12,1-3) 13. Nemcsak befogadója lsten üdvözitő tetteinek, de 
az kiárad általa a nemzetekre, ezáltal közvetrtővé válik. 

Ez a közvetrtő mivolt részben Izrael létében valósul meg. Isten tanúja a 
népek előtt, amennyiben azok látják a javára tett üdvözitő tetteket, sőt a 
büntetést is, és ez a felismerés a történelemben tevékeny Istenről tanúskodik 
számukra. Különösen Ezekiel igehirdetéséből válik világossá, hogy JHWH 
Izrael megbüntetésében és helyreállitásában egyaránt azt akarja, hogy a 
nemzetek (Ez 36,23.36; 38,16; 39,21 köv.) fel- és megismerjék őt (.én JHWH 
vagyok·, . megmutatom rajtad, hogy szent vagyok·). Bár nem világos, hogy ez 
a felismerés milyen következményekkel jár a pogány nemzetekre, de az igen, 
hogy JHWH Izrael ügyében végzett tettei végső fokon a népek felé irányulnak. 
Deutero-Izajás szintén azt hirdeti, hogya fogságból történő hazavezetés és 
Izrael helyreállitása olyan üdvözitő tett, amely a népek előtt JHWH nagyságát 
és egyedüli lsten voltát tanúsitja (Iz 41 ,17-20; 45,4-6.; 49,26 stb.). Ezek a 
tettek mint .közvetett· misszió a népeket JHWH-hoz vezethetik (Iz 45,14-17). 
Izrael közvetrtő voltának értelmezésében Deutero-Izajás azonban még tovább 
megy. Szerinte Izraelnek nemcsak létében, hanem közvetlenül is feladata , 
hogy JHWH küldötte és tanúja legyen (Iz 43,10; 44,8; 55,4). 

v. Az. Udvközösség karakterisztikumai és az EgyhIIz 

Az. üdvközösség Izraelben felismert jegyei az Egyházban is tovább élnek 14. 

Az. Egyház kiválasztott és Istennek lefoglalt közösség. A kiválasztás lsten 

13 Bővebb irodalom a témához: TH. C. VRIEZEN, Die Erwllhlung Israels nach dem Alten 
Testament, AThANT 24,1953; - J. HEMPEL, Die Wurzeln des Missionswillens im Glauben 
des Alten Testaments, ZAW 66 (1954) 244-272. old.; - R. MARTIN-ACHARD, Israel et les 
natjons, NeuchateVParis 1959; - P. AL TMAN N, Erwllhlungstheologe im Alten Testament, 
BZAW 92, Berlin 1964; - H. H. ROWLEY, The Biblical Doctrine of Electjon , London 1964; -
H. M. LUTZ, Jahwe, Jerusalem und die VOIker, WMANT 27, Neukirchen-V1uyn 1968; - J. 
SCHREINER, Berufung und Erwllhlung Israels zum Heil der VO/ker, BibLit 9 (1968) 94-114 
old.; - F. HUBER, Jahwe, Juda und die anderen VO/ker beim Propheten Jesaja, BZAW 
137, Berlin 1976; - H. D. PREUSS, Theologe des Alten Testaments 11., 305-327. old. 
14 K. L. SCHMIDT, Art .• EKKAT)OLa", ThWNT III., 502-539; - L. COENEN, Art . "EKKAT)OLa 

Kirche", ThBLNT II. , WuppertaI1967-1971 , 784-799. old. 
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műve (Róm 8,29 köv.), ezért az .Isten Egyházának" nevezhető (1 Kor 1,2; 
11,16.22; 2 Kor 1,1 stb.) s az Egyház mint üdvközösség maga is meghívott 
(Róm 1,6 köv.; 1 Kor 1,2 stb.). Az Egyház Krisztusnak mint vőlegényének 
lefoglalt és eljegyzett menyasszony (2 Kor 11,2; Ef 5,25 köv.). A tagjai a le
foglaltság következtében .szentek· (1 Kor 2; 2 Kor 1,1 ; Fil 1,1 stb.), amit cse
lekedeteikkel és életükkel is képviselniük kell (pl. Ef 4,7 köv.). A lefoglaltság 
következménye az is, hogy az Egyház lsten lakóhelyévé ill. Isten templomává 
(1 Kor 3,9.16-19; Ef 2,19 köv.) válik. 

Azok a fogalmak, amelyekkel Izrael az ószövetségi biblikus hagyományban 
önmagát megnevezte, az Egyházra vonatkoztatva az Újszövetségben is to
vább élnek. A Egyház (EKKATjOW) mint az Újszövetség üdvközösségének 
megnevezése az Ószövetség héber bibliájának görög fordításán, Szeptuagin
tán keresztül a héber .összehívott gyülekezet· r"ilP) terminusra megy vissza, 
amelynek jelentését már bővebben bemutattuk 15. Az Egyház lsten népe, s ezt 
a megnevezést az 1 Pét 2,9 köv. egyenesen az Ószövetség alapján (Ex 19,5 
köv.) vonatkoztatja az Egyház tagjaira. A tizenkét törzsből álló Izrael eszméje 
megújítva él tovább a tizenkét apostol személyében, akik az Újszövetség 
üdvközösségének alapjai (Ef 2,20); a Jelenések könyve az új Jeruzsálem 
leírásásában a tizenkét törzsből álló Izrael és a tizenkét apostolra épült Egy
ház üdvtörténeti folyamatosságát hangsúlyozza (Jel 21). A kultuszközösség 
gondolata pedig az eukarisztikus közösség eszméjében él tovább (1 Kor 
11,17 köv.). A Zsidókhoz írt levél a Krisztus áldozatából kinőtt , megszentelt 
közösségnek tekinti. 

Az Egyháznak mint üdvközösségnek alapvető küldetése van a népekhez; a 
Krisztusban megvalósult üdvösség tanújaként minden népet felölel (Mt 28,18-
20 vö. Ef2,11 köv.; 1 Pét 2,7 köv.). Az Egyház evangéliumi élete már önma
gában is tanúság, .misszió· Krisztusról (Mt 5,13 köv.; 1 Pét 2,12; 4,12 köv.). 

Mindent összefoglalva az Ószövetségre való visszatekintés hozzásegít Iz
rael és az Egyház üdvtörténeti folyamatosságának és az Újszövetség üdvkö
zösségének megértéséhez. 

15 L:COENEN, Art . • EK KAT)OLO Kirche·, 788. old. 
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Thorday Attila 

A történelmi szemlélet kialakulása 
Izraelben 

A semtta gondolkodás tdófogalma 
"Mi az idő? Ha senki nem kérdezi tőlem, akkor tudom. Ha azonban a kér

dezőnek meg kell magyaráznom, akkor nem tudom" - vallja meg az, időfoga
lommal kapcsolatos nehézségét az V. századi nagy bölcselő, Szent Agoston, l 
és - mint a továbbiakban láthatjuk - meglátásával nincsen egyedül. 

Az Európában elterjedt, elvont filozófiai fogalmakra építő gondolkodás 
!ényegesen különbözik a keleti, és így a serruta népekre jellemző szemlélettől. 
Igy van ez az időről alkotott fölfogással is, ami arra figyelmeztet bennünket, 
hogy a bibliai szövegekben olvasott "idő"-vel kapcsolatos kifejezéseket is ne 
nyugati, hanem keleti emberre jellemző felfogással pr6báljuk megközelíteni. 

A nyugati szemlélet szerint az idő minden eseményt megelőzően és füg
getlenül, a priori létezik? Olyan ez, mint egy egyenes, amelyet szükségszeru
en föltételezünk ahhoz, hogy a történelem eseményeit megjelölhessük rajta. 

Izrael népének szemlélete azonban alapvetően különbözött a fenti szem
lélettől. A keleti népek egyike sem gondolkodott olyan abszolút és elvont fo
gal makkal, mint a nyugatiak. Lássunk néhány példát arra, hogya Biblia mi
lyen időfogalommal gondolkodik: 

a gyógyulás ideje (Jer 8,15) 
az aratás ideje (Jer 50,16) 
ideje a jószágok beterelésének (Ter 29, 7: ) 
a szülés ideje (Ter 38,27) 

1 Igy vall Szent Ágoston. majd folytatja: .Mégis nagy merészen állítom: tudom. ha semmi el 
nem múlnék. nem beszélhetnénk múlt időről, ha semmi nem következnék, nyomát, sem 
lelnénk jöli> időnek, és ha semmi sem \/0Ina jelen, hiányoznék akkor a jelen idő. Amde 
miképpen van ez a két idő, múlt és jövő , ha a múlt már nincsen és a jöli> még nincsen? A 
jelen pedig, ha mindig jelen maradna. s nem zuhanna a múttba. nem idő \/0Ina. hanem 
örökkévalóság." Augustinus A.: Vallomások, XI. könyv, XlV. fejezet, Gondolat, Budapest 
1982, 358-359. 

2 Immanuel Kant ezt a köwtkezőképpen fogalmazza meg: .Az idő nem valamiféle 
tapasztalatból elvonatkoztatható, empirikus fogalom. Mert nem észlelhetnők magát az 
egyidejúséget vagy egymásutániságot, ha nem rendelkeznénk a priori módon az idő 
képzetéwl... Az idő szükségszerú képzet, minden szemlélet alapja ... Csakis benne 
létezhetnek valósággal a jelenségek. Ez utóbbiak kivétel nélkül eltúnhetnek, de maga az 
idő (mint lehetőség ük általános föltétele) nem küszöbölhető ki.' - A tiszta ész kritikája , 1. 
rész 4.$. 1-2. 
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a gyümölcstermés ideje (Zsolt 1,3) 
ideje a jól/akatásnak (Zsolt 104,27) 
az evés ideje (Rút 2,14) 
ideje annak, hogy elhagyja ot az Úr (Mik 5,2) 
a kévék betakarításának ideje (Jób 5,26) 
a szerelem ideje (Ez 16,8) 

Még sok más bibliai példát is sorolhatnánk, amelyben az 'ét szóval talál
kozunk, amit ugyan "idő"-vel fordítunk magyarra, de mégsem azonos a mi el
vonatkoztatott időfogalmunkkal. Példáink arra mutatnak rá, hogy a Biblia 
mindannyiszor bizonyos konkrét időszakokról, időperiódusokról beszél. A 
bibliai időfogalom tehát soha nem abszulút, hanem relatív, vagyis mindig re
lációban, kapcsolatban áll valamilyen konkrét eseménnyel. A keleti gondol
kodás nem beszél időről a maga elvont a priori mivoltában, hanem csak az 
eseményeknek van meg a maguk ideje. A semita, és általában a keleti népek 
gondolkodásában az idő nem üres valóság, hanem mindig tartalommal van te
li : az eseményekhez időt, az időkhöz eseményeket rendelhetünk. Az időt az 
akkor történt eseményekről lehet elnevezni. 

Az időt kifejező másik héber szó a yóm. Az ószövetségi Írásokban ennek 
háromféle jelentésével találkozunk: 1) az éjszakával ellentétben a hajnaltól 
napnyugtáig terjedő nappali időszak kifejezésére; 2) a 24 órából álló naptári 
nap jelölésére; 3) és sok esetben az 'ét-hez hasonlóan egy konkrét ese,mény
hez kötődő, relatív időről van szó, például: azon a napon, amikor az Uristen 
megalkotta a földet és az eget (fer 2,4). 

Tehát mind az 'ét, mind a yóm egy konkrét időszakot jelö!. Nem meglepő 
ez számunkra sem, amikor a zsoltároshoz hasonlóan a természet ritmusáról 
szólunk: ... a folyóvíz mellé ültetett fa idejében megtermi gyümölcsét... (Zsolt 
1,3). A természetben mi is megtapasztaljuk, hogya gyümölcs termésnek vagy 
a lombhullatásnak megszabott ideje van, de az izraeliták számára ez nem csak 
a természettel van így, hanem minden emberi tevékenységnek, sőt érzelem
nek is megvan a maga ideje: 

Mindennek megszabott ideje van, 
meg van az ideje minden dolognak az ég alatt. 
Megvan az ideje a születésnek, - és megvan az ideje a meghalásnak. 
Megvan az ideje az ültetésnek, - és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. 
Megvan az ideje az ölésnek, - és megvan az ideje a gyógyításnak. 
Megvan az ideje arombolásnak, - és megvan az ideje az építésnek. 
Megvan az ideje a sírásnak, - és megvan az ideje a nevetésnek. 
Megvan az ideje a gyásznak, - és megvan az ideje a tánc/lak. 
Megva/l az ideje a kövek szétszórásá/lak, - és megvan az ideje a kövek összerakásá

nak .. 
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Megvall az ideje az ölelésnek, - és megvan az ideje az öleléstől való tartózJcodás-
nak. 

Megvan az ideje a megkeresésnek, - és megvan az ideje az elvesztésnek. 
Megvan az ideje a megőrzésnek, - és megvan az ideje az eldobásnak. 
Megvan az ideje az eltépésnek, - és megvan az ideje a megvarrásnak. 
Megvan az ideje a hallgatásnak, - és megvan az ideje a beszédnek. 
Megvan az ideje a szeretetnek, - és megvan az ideje a gyú/öletnek. 
Megvan az ideje a háborúnak, - és megvan az ideje a békének. (Préd 3, 1-8) 

A fenti tanító költemény első verse elméletben, míg a következő hét verse 
hétszer két ellentétpárban fogalmazza meg ugyanazt a gondolatot: 1) minden 
megtörténő eseménynek (Istentől) meghatározott ideje van; 2) két ellenkező 
dolog nem történhet egyszerre. 

A bibliai nyelvezetnek saj~tossága, hogy az időről képes többes számban 
is beszélni. Lássuk például az Urhoz fohászkodó zsoltáros szavát: beya_deka_ 
'itto_ta""y (31,16), amit szó szerint így fordítanánk: kezedben az én időim. Az 
idők sokasága sok-sok, tartalommal megtöltött időszak konkrét egymás után
ját, így az egész emberi életet fejezi ki, tehát~ogosnak látszik a következő 
magyar fordítás: kezedben van életem! sorsom. A "végzet" szó itt nem volna 
megfelelő, mert ez inkább a görög drámák pogány szemléletét sugallná, ahol 
a végzet a felsőbb erők által meghatározott, s az ember számára meg nem vál
toztatható, szükségszeruen bekövetkező események sorát jelenti. A "végzet" 
fogalma egyetlen egyszer fordul elő a Bibliában, akkor is negatív beállítás
ban: 

Ti, akik elhagyjátok az Urat, 
elfeledkeztek szent hegyemről, 

a szerencse-istennek teritetek asztalt, 
a végzet-istennőnek ölltötök italáldozatot ... (Iz 65,11) 

A Biblia népe és a Bibliából imádkozni tanuló hívő ember megtanulja, 
hogy ne rettegve tekintsen a végzetes jövőbe, hanem személyes kapcsolatban 
éljen a gondviselő IstenneL 

Izrael népének tórténelmi tudata 

A legősibb időkben Ábrahám utódainak az időről alkotott fölfogása a 
környező, természeti népekhez hasonlóan ciklikus volt. A természet szüntelen 
visszatérő ritmusának megfelelő idő-elképzelés azonban a Kr.e. XII. század
tól fokozatosan átalakult, és néhány évszázad múltán kizárólag a lineáris, a 

1 A szöveg helyes értelmezésében eligazitásul szolgálhat. hogya LXX fordításában a 
megfelelő versben a ,kaMO' és nem a ,crovno' szó többes számú alakját találjuk. 
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végső beteljesedés felé haladó történelemszemlélet lesz jellemző Izrael népé
re. 

Láttuk, hogya semita népek időfelfogásában az idő nem absztrakt, a prio
ri fogalom, hanem egy-egy konkrét eseményhez kötődő időről lehet csak be
szélni. Ilyen értelemben Izrael számára az ünnepek azok az idők, melyeket 
maga Jahve tölt be önmagával. A zsoltáros azért ujjong, mert az ünnep alkal
mat ad arra, hogy a hívő ember fölismerje Isten jelen1étét: 

Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, 
vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118,24) 

A legjobb példa a szombat megünneplése: az Úristennek szentelt és fenn
tartott napot Jahve békéje tölti be. Aki megtartja a szombatot, az elővételezve 
részesül az isteni életben: 

Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, 
mint máshoz ezer. 
Jobb az Isten háza küszöbén állni, 
mint a bűnösök sátraiban lakni. (Zsolt 84,11) 

A földműves ünnepek a természet ciklusához igazodnak: kovásztalan ke
nyerek ünnepe tavasszal, az aratás a nyár elején, és a szüret ősszel. Amikor az 
izraeliták az ígéret földjére léptek, még csak a félnomád életmódukhoz kötő
dő pászka-lakomát ülték, és csak palesztínai letelepedésük után veszik át a ká
naáni népektől a földműves életformához kötődő ünnepeket; egyúttal mindhá
rom ősi ünnepet - történelmi tapasztalataik fényében - Jahve tetteire való em
lékezéssé formálják ("historizálják"): 

A pászka-lakoma eredete az ősi időkre nyúlik vissza, ami a Kr.e. XII. 
századtól új jelentéssel gazdagodik. Annak idején a nyáj oltalmáért esedeztek 
a pátriárkák és utódaik; az egyiptomi kivonulás előestéjén Izrael fiai saját ma
gukért kérik Jahve oltalmát, majd a csodálatos szabadulás megtapasztalása 
után évről évre elsősorban ez utóbbi történelmi eseményre emlékeznek. Mi
ként a legelővá!tás éjszakája, úgy a jobb haza reményében a védelmet jelentő 
birodalom elhagyása is sok veszélyt rejtett; a rettegésben tartó öldöklő angyal 
most a félelmetes egyiptomi hadsereg konkrét valóságában fenyegeti létüket. 
A legelőváltás is útra indulást jelentett, itt is hason1óról van szó, de ez már 
nem periodikus, hanem lineáris, vagyis az ígéret földje felé veszik útjukat. 

A pászka megünneplési liturgiája is átalakul az évszázadok során: össze
kapcsolódik a kovásztalan kenyerek ünnepével (vö. Mk 14,1). Az Istennek ál
dozott hibátlan, egyéves hímbárányt keserű salátával és kovásztalan kenyérrel 
együtt közösen fogyaszlja el az ünneplő nagycsalád, miközben az egyiptomi 
kivonulás éjszakájára ern1ékeznek. Felövezett ruhában, saruval alábukon, 
bottal a kézben fogyaszt ják a pászka-lakomát, hiszen az új nemzedék is évről 
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évre át akarja élni, ami annak idején megtörtént: Isten parancsára sietve útra 
indulni és megtapasztalni Jahve szabadító erejét. 

Tartsd meg a kovásztalan kenyér ünllepét! 
Hét napon át egyél kovásztalan ke/lyeret, aJwgyan megpara/lcsoltam /leked, 
az Abib hónap megszabott idejé/l, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. (Kiv 34,18; vö. 

23,15) 

Az eredetileg két különböző ünnep összekapcsolódásának (MTörv 16,1-
17) egyik oka lehet az időbeli egybeesés: a nomád életmódot folytató pásztor
kodó törzsek az első tavaszi holdtöltekor ülik meg a pászka-lakomát, a föld
művelő népek pedig nagyjából ezekben a hetekben ülik a kovásztalan kenyér 
ünnepét. A két ünnep összekapcsolódásának másik oka, hogya pászka-lako
mának amúgy is részét képezi a sietség és az indulásra készség kifejezéseként 
a keletlen kenyér fogyasztása. A történelmi emlékezésben így fedésbe kerül 
az elindulás és a megérkezés, a még Egyiptomban fogyasztott utolsó kovász
talan ~enyér és az ígéret földjének első terméséből készült kovásztalan ke
nyér. Igy ezentúl Izrael fiai a pászka-lakomában ünneplik Jahve szabadító tet
teit, melyeket a kivonulás- és a honfoglalás-hagyomány őrzött meg. 

A honfoglalás és letelepedés után a kánaáni ta népek aratási és szüreti ün
nepét is átveszik az izraeliták: 

Tartsd meg a hetek ünnepét, amikor búzád első termését aratod; 
és a betakaritás ünnepét is az esztendő fordulóján! (Kiv 34,22; vö. 23, 16) 

A kovásztalan kenyér ünnepéhez hasonlóan mindkét ünnepet "historizál
ják": a terménybetakarítás és szüret ünnepe fokozatosan a pusztai vándorlás 
történelmi emlékezéseként ,,sátoros ünneppé" alakul. 

Vegyetek magatoknak az első napon nemes fákról való gyümölcsöt, 
pálmaágakat, súrú lombú faágakat és fúzfagallyakat, 
és örvendezzetek hét napon át Istenetek, az Úr előtt. 
Igy ünnepeljétek meg ezt az Úr ünnepeként minden esztendőben hét napon át. 
Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre. 
A hetedik hónapban ünnepeljétek ezt. 
Sátrakban lakjatok hét napig, sátrakban lakjék Izraelben minden bennszülött. 
Hadd tudják meg utódaitok, Jwgy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, 
amikor kiJwztam őket Egyiptomból. 
Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek! (Lev 23,40-43) 

A babiloni száműzetés utáni időktől kezdve pedig a "hetek", vagyis p'ün
kösd ünnepe a Sinai szövetségkötés és törvényhozás emléknapjává alakul. 1 

1 A babiloni száműzetés után néhány másodlagos ünnep jelenik meg: Purim (Eszt 9,26; W . 
2Mak 15,36k), valamint a jeruzsálemi templom újraszentelésének napja (1 Mak 4,52-59 ; 
7,49 ; 2Mak lO,5k; 15,36k). 
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A fentiekben végigkísértük, hogy az eredetileg nomád vagy földművelő 
életformához kötődő pogány ünnepek miként kapcsolódtak össze egy-egy tör
ténelmi eseménnyel. Pontosan az ünnepek történelmi emlékezéssé alakítása 
eredményezte azt, hogy az izraeliták a környező népek terrnékenységi míto
szaitól határozottan elkülönültek, és a világ első népeként szakítottak a termé
szet rendjéből vett ciklikus idő-fogalommal, vagyis történelmi szemléletre tet
tek szert. 

Az ünnepek historizálásával kapcsolatban a következőkben tisztáznunk 
kell a "történelem" fogalmát. A profán történelemmel foglalkozók egy-egy 
múltbeli eseményt írnak le, míg az izraeliták történelemszemlélete nem ragad 
le a múltnál, hanem annak hatástörténetét mutatja be. Másrészt a Biblia népe 
Jahve kezét látja a történelmi tények mögött; az események fölidézésével 
minden idők nemzedéke újra meg újra átélheti Isten szabadító, gondviselő, 
stb. erejét. 

A múlt történelmi eseményeit az istentiszteletek alkalmával élte át az iz
raelita közösség. A leírásokban szereplő zakar ige és abból képzett zikkaron 
főnév nem pusztán szellemi, értelmi visszaemlékezést jelent egy múltbeli ese
ményre, hanem sokkal inkább annak aktív átélését. A liturgia résztvevői azzal 
a szándékkal és tudattal idézik föl Jahve nagy tetteit, hogy ezáltal velük is 
ténylegesen megtörténik az, amit ünnepelnek. Az izraeliták őseinek egyipto
mi csodás szabadulása egyszeri történelmi tény ugyan, de a liturgikus meg
emlékezés által a későbbi nemzedékek tagjai is sajátjukként élik át. Ebben az 
értelemben is igaz, hogy a választott nép története az Egyház életét készíti 
elő: az eukarisztia szintén egyszeri eseményt tesz jelenvalóvá. l 

Fontos látni, hogya Kr.e. Xl. században még egymástól elszigetelten, a 
különböző szentélyekben és a családok sokaságában emlékeztek meg Jahve 
egy-egy nagy tettéről, arról, amit az a törzs átélt. Később, az izraelita törzsek 
közti politikai-kulturális kapcsolatok növekedése eredményeképpen fölfedez
ték, hogy egymást követő történelmi eseményeknek voltak tanúi. Előbb az 
egymás mellett letelepedő törzsek, majd a X. századra fokozatosan az összes 
törzs a különböző vallási hagyományokat megismerte és magáévá tette, va
gyis azzal a tudattal ünnepelte, mint ha ők is részesei lettek volna. A szétszórt 
hagyományok így időrendi és logikai besorolást kaptak: például a pusztai 
vándorlást csak a kivonulás következményeként és a honfoglalás előzménye
ként lehet ünnepelni; a pátriárkáknak szóló ígéretekről ezután csak a honfog
lalás, mint az ígéret földjének birtokbavétele, vagyis a beteljesedés távlatában 
van értelme szólni; a Sinai hegyhez kötődő kinyilatkoztatás-hagyománya 

1 Az Úr Jézus megismételhetetlen és fölülmúlhatatlan önátadását teszi jelenvalóvá az 
Egyház minden nemzedék számára. a föld bármely pontján. 
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pusztai vándorlás hagyomány-együttesébe illeszkedik. Vagyis minden ese
mény, amit az egyes törzsek átéltek, és egy ideig a maguk körében ünnepel
tek, egy teljesebb képnek alkotja részét. A részletek egymással kapcsolatban 
állnak, és szerves egységet alkotnak. Az így létrejövő egész viszont nem egy
szeruen az egyes történelmi események összegzése, hanem egységet alkotva 
minőségileg többről van szó. l 

Izraelben fokozatosan így született meg a történelem fogalma . Az izraeli
ták megértették, ho~y Isten gondviselő tetteinek sorozata alkotja népük (üd
vösség-) történetét. Az események sorozata önmagában még nem volna tör
ténelem; a történelmi tudat akkor alakul ki, amikor "Jahve keze nyomát" föl
fedezik a velük történt eseményekb~n. Az idő így olyan időszakok egymás
utánja, amelyekben kitapintható az Ur működése. Az események együttes so
kaságán kívül a történelem fogalmához az a plusz is hozzátartozik, hogy Isten 
tervét, szándékát is ki tapinthat juk belőle . A történelem így alkot szerves egy
séget, amelyben az egyes események részt kapnak. E szerint csakis Isten örök 
és gondviselő tervének szempontjából van értelme az egyes események frté
kelésének, vagyis a szó teljes értelmében nem létezik profán történelem, ha
nem végső soron csak az üdvösség történelméről beszélhetünk. 

Izrael történelem-szemlélete tehát Jahve és az ő népe élő kapcsolatán 
alapszik. A választott nép történelme elszakíthatatlan Istentől, így megérteni 
is csak e dinamikus kapcsolat tanulmányozása szempontjából lehetséges. 

Összefoglalásul megfogalmazhatjuk azt a lényegi különbséget, ami a mo
dern, nyugati, profán történelem-fogalmat megkülönbözteti a Isten népének 
történelem-fogalmától : bár mindkettő lineáris szemléletű, de míg az előző a 
priorinak tekinti az időt és erre illeszti rá az eseményeket, addig a másik az is
teni építőmester által az emberiség üdvösségét alakító tevékenys~g egységet 
teremtő szálára fűzi föl az üdvösségtörténet eseményeit. 

Ezt a jelenséget a német pszichológiai szakirodalom .Gestalf néven illeti . Max Wertheimer. 
Wolfgang Köhler és Kurt Koflka 1920-as években, Berlinben megjelent múvében így ad 
meghatározást a Gestalt fogalmáról: .A Gestalt olyan jelenségek és elemek együttese, ahol 
mindegyik alkotóelem megtar1ja. és csakis az egésszel együtt és az egész által őrzi meg 
sajátos mivoltát· Nem a mennyiségi összess~ről, hanem a minőségi egységről van szó. 
Példaként elgondolhatjuk. hogy egy elkészült haz nem csak az építőanyagok sokaságából, 
hanem az építész tervéból is áll: máskülönben csak úgy nézne ki, mint a bontott anyag egy 
építkezési területen. Ez a szemlélet a teológia részterúletei és segédtudományai 
tanulmányozásakor is elengedhetetlen, hogy el ne vesszünk a részletekben, hanem ha 
valamiben elmerülünk, az egész szerves részeként tudjuk magunkat és munkánkat .. 

2 Később, megértik, hogy saját történelmük egy teljesebb, az emberiség (üdv-) történetének 
egészébe illeszkedik és annak alkotórészét képezi. 

3 Ez csak bizonyos események bizonyos szempont szerinti fölsorolását és véges értékek 
szempontja szerinti értékelését jelenti (pl. osztályharc alakulása és a gazdasági növekedés 
mértéke; csaták, háborúk sorozata egy nép térhódítását illetőleg, stb.) . Ha e részletek 
tanulmányozása nem jut odáig, hogy a maguk integráns szerepét az (üdvösség-) 
történelem egészébe is beillessze, akkor csak tehetetlenül ül egyadathalmaz romjain . 
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'É{ő Ige 
BIBLIAISKOIA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

AZ APOSTOLI ZSINAT II. 

A) Alapgondolat 

20. óra 

Amit az apostoli zsinattal kapcsolatban tudományos szempotból feldolgoz
tunk, azt most egy tapasztalatorientált szerepjátékban újra átvesszük. A játé
kos feldolgozás során a beszélgetésben szemIéletessé válik a korai egyház 
fontos szereplőinek és csoportjainak sajátos teológiai álláspontja, és a részve
vők a játékban szerzett élmények és tapasztalatok nyomán még jobban elmé
lyülnek az események megértésében. Az ősegyház életében döntő esemény 
volt a jeruzsálemi apostoli zsinat, ezért fontos, hogy ez az esemény a jelentő
ségét megillető helyet kapjon ismereteink között. 

B.) Szentírási szöveg: Csel 15. fejezet 

C.) Bevezetés 

1. A »farizeus-csoport« felkészülése az »apostoli zsinatra« 

al Az emocionális alap létrehozása 
- Mit jelent az én vallási gyakorlatomban, hitéletemben a »szent«, mi a fon

tos és jelentős ezzel kapcsolatban? 
- Számomra, mint katolikus hivő számára mi a zavaró ezen a téren? 
- A különböző vallások ökumenikus közeledése esetén megmaradok vagy 

leválok? 
bll. Kik voltak a farizeusok 
Laikus mozgalom, hittek a Messiás eljövetelében és a holtak feltámadásá

ban (vö. Csel 23,6-10), síkraszáll tak a törvény betűszerinti betartásáért, ma-
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gyarázták azt és aktualizálták. A törvényt nem mint kényszerű kötelességet, 
hanem mint az élet és az öröm forrását élték meg, mint az Istentől való kivá
lasztottság és támogatottság jeIét, mint lehetőséget az ő életében való részese
désre, mint segítséget a hétköznapok megélésében, mint nemzedékek életta
pasztalata által összegyűjtött kincset, mint a zsidóság idő- és világfeletti köte
lékének kifejeződését, ugyanakkor úgy is, mint a nem-zsidóktól való elhatáro
lódást. 

A résztvevők szembesüljenek eddigi előítéleteikkel és korrigálják azokat.. 
bl2 A szöveg feldolgozása beszélgetéssel: 
Milyen beállítottságot és magatartást képvisel a farizeusok csoportja a ke

resztény közösségben? Mire helyezik a hangsúlyt? 
Meg vannak győződve arról, hogy Jézus tanítása és tettei nem helyezik ha

tályon kívül a törvényt, hanem éppen ellenkezőleg, beteljesítik azt (vö. Mt 
5,17-20). 

A törvény teljesítésének tehát mindenki számára kötelezőnek kell lennie. 
Ezért törekszik ez csoport - külső ösztönzés nélkül is (vö. Csel 15,1-5.24; Gal 
2,4) - a törvény betartatására. 

Legyen minden keresztény számára kötelező a körülmetélés, a szombat, az 
étkezési előírások. Tiltakoznak a körülmetéletlenekkel való asztalközösség el
len és a törvény betartása érdekében folytatnak missziót. Jézus küldetése kizá
rólag a zsidó népnek szól (vö. Mt 1O,5f.23). 

Az ígéret érvényes a pogányok számára is, de nem a zsidóságon, a törvény
hez tartozáson kívül. Az igaz hit veszélybe kerül, hogy ha pogány mentalitás
sal és alapelemekkel keveredik, mint ahogy azt a lisztrai események is mutat
ták (Csel 14,8-18). 

cl A »farizeus csoport« a napirendhez: 
Az 1. ponthoz: kötelezzék a körülmetéletneket, hogy hagyják el a termet. 
A 2. ponthoz: az isteni parancsok védelmét szent kötelességüknek érzik. 
A 3. ponthoz: az I. indítvány 
A 4. ponthoz: az I. indítvány: egyébként a II. indítvány 
Az 5. ponthoz: az I. indítvány 

2. A »Pál-csoport« felkészülése az »Apostoli zsinatra« 
al A vezető előkészúi a csoportot a tervezett játékhoz, és tájékoztatja őket a 

játék menetéről. Szétosztja a »Napirendet« ld. Bevezetés 6. és az »Informáci
ós lapot« ld. Beveztés 7. 
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bl Pál és Barnabás Két résztvevő vállalja Pál és Barnabás szerepét a sze
repjátékban. A maradék felkészülési időben az a feladatuk, hogy mélyüljenek 
el a Csel 13-14-ben, hogy az »Apostoli zsinaton« élethű hiradást tudjanak ad
ni az első missziós útról (vö. a »Napirend« 1. pontja és 2. pontja, ld. Beveze
tés 6.) 

cl Pál követői A csoport többi résztvevője igyekszik maga elé képzelni Pál 
személyét, és előkészít egy lehetséges érvelést az »Apostoli zsinat« napirendi 
pontj aihoz: 

- Pál személyes életéből az érveléshez: Gal 3,1-16; Fil 3,4-11; Csel 9,1-30. 
- A teológiai érvek megalapozásához: Gal 3,6-4; 5,1-12; Róm 3,21-4,24; 

8,2; 10,9. 
Pál szerint anélkül is eljuthat valaki a zsidó Messiás által az üdvösségre, 

hogy zsidóvá kellene válnia. Ezzel elveti mind a körülmetélést, mind a tör
vény kötelező voltát. Az Istentől való megigazulás ra ill. a szentté válásra 
egyedül a hit vezet. Pál szerint az üdvösségnek ez az útja már Ábrahám alak
jában kinyilatkoztatást nyert (Gal 3,6; Róm 4,1-5; vö. Ter 15,6). 

A vezető megadja a bibliai helyeket, ezzel segítséget ad a résztvevőknek, és 
általános hátteret, hogy útmutatást kapjanak a konkrét szerepjátékban felvető
dő problémákhoz. A résztvevők a megadott helyeket munkamegosztásban 
tudják csak elolvasni vagy időhiány miatt esetleg nem veszik mindegyiket fi
gyelembe. De a szereplőknek a játék során nem kell mereven ragaszkodniuk a 
kidolgozott válaszokhoz, szabadon játszhatják szerepüket a többi csoporttal 
folytatott párbeszédben, és ők maguk is rátalálhatnak az elfogadható megol
dások egyikéhez. A játékba való bekapcsol ódás t segítheti, ha a résztvevők 
magukat »Pál párti«-nak nevezik, esetleg egy plakátot is fogalmaznak, megfe
lelő círnszavakkal... 

dl Pál a napirendhez 
Az 1. ponthoz: Pál először bemutatja a pogánykeresztény Títuszt (ezzel 

rögtön felbősZÍti a farizeusokat). Títusz a kézzelfogható bizonyítéka annak, 
hogy a pogányok keresztényekké lehetnek a törvény betartása nélkül. 

A 3. ponthoz: Pál itt természetesnek tarlja, hogya természeti törvényeket 
(ld. Bevezetés 6), amely a pogányoknak is a szívébe be van írva (Róm 2,14-
15.27), újra megismételheti, mint ahogy Jakab tette (Csel 15,20). Kifejezetten 
le kell azonban szögezni, hogy ezek a természeti törvények »szükségesek« 
(Csel 15,28), tehát nem zsidó törvények, hanem egyszerűe n emberi mivol
tunkból fakadnak. 
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Pál, mint »Szent Írást«, az ószövetségi írásokat a keresztények számára is 
nagyon fontosnak tartja. Ó azonban kizárólag Krisztusra és a keresztényekre 
vonatkoztatva értelmezi azokat. A törvény nem őriz meg a bűntől (Róm 8,3), 
csak Krisztus! Tehát az írásokban nem a törvény a fontos, hanem az ígéret! 

A 4. ponthoz: Pál úgy véli, hogy a zsidók reménytelenül gőgösek, ha kizár
ják magukat az asztalközösségool. Egyszerűen nem akarják elismerni, hogy 
ugyanolyan bűnösök, mint a pogányok (vö. Róm 1,18-3,20). Az asztalközös
ség nem a pogányoknak számára jelent problémát, hanem a zsidóknak. 

Az 5. ponthoz: Pál mindenekelőtt tiltakozik, hogy mások ne avatkozzanak 
bele az ő missziós tevékenységébe. A farizeusok zavart okozó mesterkedése 
elfogadhatatlan! Apostoli munkáját akadályozza ez a folytonos szimatolás kö
rülötte. Síkraszáll tehát azért, hogy bízzák rá a pogánymisszió t (Gal 2,8-9). 

3. A »Péter-csoport« felkészülése az »Apostoli zsinatra« 
al Az evangéliumok által felrajzolt Péter-kép kialakítása 
Ha összegezzük az evangéliumokban szereplő Péter-történeteke t, egy fe

szültséggel teli, nagyon intenzív és vonzó emberi személyiség képe rajzolódik 
ki számunkra: Péter a szikla, a feltámadás első tanúja; egyúttal gyönge, túlon
túl emberi Péter, akit Jézus mint ' sátánt' utasít rendre (Mt 16,13-23); egy Jé
zus dolgaiért lelkesedni tudó, túlzóan reagáló, heveskedő Péter; egyúttal 
nyugtalan, kereső, elbukó, sírni tudó ember (vö. mindenekelőtt Mk 14,26-
31.66-72 és Mt 14,26-31; lásd még Jn 21, Lk 5,1-11 és Jn 13,6-9). 

bl Péter törekvései és szerepe az őskeresztény közösségben és vitái az Apos
toli zsinaton. 

- Péter egyfelől a folyamatosságot képviseli: ő a feltámadás első tanúj a, 
egyúttal egyike azoknak, akik kezdettől fogva kísérték Jézust útjain. Az ő sze
mélye főként Lukács számára jelenti az egység biztosítékát és szimbólumát. 
Péter ugyanakkor szembe találja magát az idő kihívásával, és túllép a zsidóke
resztény közösség kialakult, szűk korlátain. Lukácsnak (és az őskeresztény 
közösségnek) fontos , hogy a pogányok felé való óvatos nyitást az ő személye 
garantálja (lásd Csel 8,14-18; 10,1-11.18; 15,7). 

- Péter a pogánymisszióban Istentől kapott feladatot lát (Csel 15,7-10). Ó 
ebben nem annyira a szent írásokra hivatkozik, mint Jakab és a farizeusok, 
hanem Isten vezetésére. A Lélek megtapasztalása (Csel 8,17; 10,45-46; 15,8) 
elég bizonyíték arra, hogy a pogánymisszió helyes. Teológiai-elvi szempont
ból a páli álláspontot képviseli: a pogányoknak, ha kereszténnyé akarnak len
ni, nem kell előbb zsidóvá lenniük (Csel 10,lk); hisz a zsidókeresztények is 
egyedül Krisztus kegyelméből kapták a megváltást, ugyanúgy, mint a po-
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gánykeresztények (Csel 15,11). (Ez a »liberális« magatartás nyilvánvalóan 
Péternek a jeruzsálemi közösségben betöltött vezető pozíciójába került: az 
apostoli zsinaton Jakab a közösség vezetője; a Gal 2,11-14 szerint Péter, mint 
pogány misszionárius, az antióchiai közösségnél tartózkodik.) 

- Nem lesz könnyű Péternek, ha többé már nem teológiai-elvi síkon mozog, 
hanem a gyakorlatban: Mi történik, ha zsidó- és pogánykeresztények egy kö
zösségben élnek? Jóllehet maga Péter áttörte a zsidó életstílus korlátait, és 
mint misszionárius gyakorolta a pogányokkal való asztalközösséget (Csel 
11,3), de azt még csak kivételnek tekinti, amellyel a misszionárius élhet? Sík
raszáll tehát a közösség elvi megosztásáért? Elvárja a zsidókeresztényektől, 
hogy tartsák idejétmúltnak a mindennapi életükre vonatkozó szabályaikat? 
Vagy a pogányoktól várja el, hogy zsidó módon éljenek? Péter ezekben a 
gyakorlati kérdésekben határozatlan és bizonytalan. A Gal 2,11-14 szerint fáj
dalmasan éli meg ezt a feszültséget: Antióchiában magától értetődően asztal
közösségben van a pogánykeresztényekkel, és más zsidókeresztényekkel 
együtt túlteszi magát a zsidó tisztasági előírásokon. Amint azonban a jeruzsá
lemi közösség tagjai odajönnek, újra magára veszi a zsidó életmódot, felál
dozva ezért a pogányokkal való asztalközösséget. Péter egyszerűen félt , 
ahogy Pál gondolja, vagy más oka volt? 

- Pál az egyik oldalon - a farizeusok a másik oldalon: mindegyik a maga 
igazát tartja kizárólagosnak, és azt teljes következetességgel védelmezi. Pétert 
nem csak a igazság követelménye vezérli, hanem a közösségé és a szereteté 
is. Határozatlansága és ingadozása mögött az az igyekezet rejlik, hogy meg
őrizze a közösség egységét. Péter talán felrója Pálnak az igazság iránti fana
tizmusát, amely az egyház egységét teszi kockára. De Péter érzi, hogy az egy
ség és a lelkiismeret érdekében léteznek kompromisszumok is, akkor is ha 
ezek a kompromisszumok először valóban megoldhatatlan válaszút elé állít
ják őt: a jeruzsálemi zsidókeresztény közösséggel való egységért fel akarja ál
dozni a pogánykeresztényekkel való asztalközösséget. Pétert ide-oda ingatja a 
tehetetlenség, amikor belálja a törvénytől szabad hit elvi helyességét, de 
szembesül a gyakorlati megoldás nehézségeivel. Helyzetét így lehetne találó
an leírni: az »egyik szempontból így - de másik szempontból úgy«, vagy: 
»igen, de«. 

- Péter meg van győzódve Izrael üdvösségének elsőségéről. Jakab említett 
mondása (Csel 15,16k) nagyon jól tükrözi Péter helyzetét. Péter hajlik arra, 
hogy inkább a pogánykeresztényektöl várja el, hogy figyelembe vegyék a zsi
dókeresztények életmódját. Ezt, mint a szolidaritás jeIét várja el tőlük; nem 
teológiai-elvi megfontolásból, hanem az egységre alapozva. 
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cl A Péter-csoport a napirendhez 
Az 1. ponthoz: Péternek személy szerint nem jelent problémát a közösség 

egy körülmetéletlen göröggel, de megérti, hogy egy zsidónak igen. 
A 2. ponthoz: Péter egyfelől megérti, hogy a farizeusi csoport lelkiismeret

beli kötelességből cselekszik, - másfelől bírálja az ő önkényes, testvérietlen 
eljárásukat. 

A 3. ponthoz: Péter emlékeztet Jézus szavaira: »Ne gondoljátok, hogy azért 
jöttem, hogy visszavonjam a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, 
hogy megszüntessem, hanem hogy beteljesítsem« (Mt 5,17): az egész Biblia 
érvényben van a pogányok számára. Péter azonban eljut oda, hogy ne az Írás 
betújére, hanem a szellemére figyeljen. Bizonyos parancsoknak az elhagyását 
visszautasítja, mert azok szükségesek az üdvösséghez. Megérti, hogy már a 
második indítvány is túlzott követelést jelent a zsidókeresztények számára, 
ezért megpróbálja rávenni a pogánykeresztényeket, hogy fogadják el ezt az 
indítványt. 

A 4. ponthoz: Péter visszautasítja a második indítványt teológiai-elvi ala
pon. De mint a többi indítványnál, itt is nehézségei támadnak. A javaslat 
ugyanis ellentéteket rejt magában, melyek az egységet veszélyeztetik. Ő min
denekelőtt arra hajlik, hogy halasszák el a döntést: az asztalközösség pillanat
nyilag mindkét oldal számára túl magas követelmény, csak mint kivételt le
hetne engedélyezni. Hangoztatja az egymás közötti megértést és a szolidari
tást. Lassan-lassan hajlik arra, hogy támogassa a harmadik indítványt. Ez 
egész Izrael összegyújtéséhez és megújulásához vezet: Izrael min9eddig elle
nállt ennek a megújulásnak és 'összegyújtésnek' , de nem szabad fejbe verni 
őket. 

Az 5. ponthoz: Péter itt sem tud egyértelmúen dönteni, mert ez számára 
nem csak az igazság kérdése, hanem mindenekelőtt az egységé. Ha a napiren
di pontok egyszerre nem teremtik meg az egységet, Péter hajlik arra, hogy 
ideiglenes szabályokat találjanak: két különböző úton follyék tovább a misz
szió, mind az első, mind a második indítvány értelmében. Ő maga inkább 
közvetíteni szeretne, felügyelni a folyamatot. 

4. A » Jakab-csoport« felkészülése az »Apostoli zsinatra« 
al Bevezetés A vezető ismerteti a tervezett játékot, annak menetét. Kiosztja 

a Napirendet (Beveztés 6.) és az Információs lapot (Bevezetés 7.) 
hl Jakab (és a »Jakab-csoport«) szerepe a zsinaton 
Jakab rokona, »testvére« volt az Úrnak (vö. Mk 6,3; 15,40), aki csak Hús

vét után csatlakozott a jeruzsálemi közösséghez (vö. Mk 3,21.31; 1 Kor 15,7 
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és Jn 7,3-8). Később azonban a jeruzsálemi zsidókeresztény közösség »oszlo
pai« közé tartozott (vö. Gal 1,19; 2,9), amikor pedig Péter elment, annak ve
zetője lett. A Gal 2,12 szerint konzervatív zsidókeresztény irányt képviselt, és 
nagy befolyása volt a zsidókeresztény csoportra. 
Ebből következik, hogy szavának nagy súlya volt a zsinaton és saját tábora 

is bizonyos elvárásokat támasztott vele szemben. 
A zsinaton meglepően az egyensúly emberének bizonyult, aki a vitában 

mindenkelőtt a lelkipásztori szempontokat vette figyelembe. Egy kompro
misszumot terjeszt elő, amely kétségtelenül erősebben figyelembe veszi a zsi
dókeresztényeket, mint a pogányokat. Az elvi-teológiai kérdésben (a körül
metélés és a törvény kötelező volta) Péterrel ért egyet (és Pállal). Amit azon
ban a gyakorlatban a zsidó- és pogánykeresztényeknek számára előÍrnak, te
hát a gyakorlati következtetés a teológiai kérdésből az, hogya pogánykeresz
tényektől kéri: tegyenek engedményt. A követelmény az »ádámi« vagy »ter
mészeti« törvények figyelembevétele, mint ahogy ezt a Jakab-záradék a 20. és 
29. versben megfogalmazza (csatolva a Lev 17.18). Jakab ezt nagy vívmány
nak tekinti. Jakab síkraszáll amellett, hogy azokra, »akik a pogányok közül 
megérnek Istenhez«, »semmi további terhet« ne rakjanak. Ezért nem követeli 
meg sem a körülmetélést, sem a zsidó törvények teljeskörű megtartását. Az 
viszont, amit a pogányoktól megkíván, az az ő számára magától értetődő (a 
21.v.). 

cl Jakab a napirendhez 
A 3. ponthoz: a II. indítvány 
A 4. ponthoz: a ill. indítvány 

5. A »Títusz-csoport« felkészülése az »Apostoli zsinatra« 

al A pogányból lett keresztények szerepe a zsinaton 
Títusz megtért pogány. Ó úgy fogadta be az örömhírt, ahogy azt egy po

gány meg tudta élni. Mindaz, ami a törvénnyel kapcsolatos, számára idegen. 
Az Írásoknak számára csak annyiban van jelentőségük, amennyiben megma- . 
gyarázzák azt, ami Jézus Krisztusban történt. 

Títusz a keresztség által vált kereszténnyé. Nem kellett körülmetélkednie 
(Gal 2,6). 

A pogányból lett keresztények előreláthatóan nem sokat fognak érteni a tár
gyalásból. Újra és újra meg kell kérdezniük számos dolgot, ami a zsidók szá
mára magától éretetődő. A zsinatnak tehát először is sok kérdést tisztáznia 
kell a pogányból lett keresztények számára. Nem magasröptű teológiai dolgo-
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kat, hanem teljesen gyakorlati tennivalókat (az étkezésre vonatkozó törvény, a 
körülmetélés, a Tóra mint Törvénykönyv, stb.) Títusz szívvel-lélekkel keresz
tény. Szeretné, ha ez sok pogány számára lehetővé válna. Ezért annak örülne, 
ha minél kevesebb akadályt állítanának azok elé, akik kereszténnyé akarnak 
lenni. Óv attól, hogy a hithirdetés magasröptű teológiai fejtegetéssé váljon, 
amit senki sem ért. A keresztény felvétele sokkal egyszerűbb dolog, nem kell 
hozzá túl sokat magyarázkodni. 

bl Ráhangolódás a pogányból lett keresztények szerepére 
A körülményekből adódóan a pogányokból lett keresztények bemutatkozá

sa valószínűleg nem diadalmenet. Ok állnak a viták kereszttüzében, melynek 
során az »írástudók« (a farizeusok és a farizeusi műveltségű Pál) és a »tekin
télyesek« (péter és Jakab) viszik majd a szót. A csoport vezetője tehát eleve 
erre a nehéz helyzetre készüljön. Az egyházi testületek sem tudnak szabadulni 
attól a kísértéstől, hogy szívesebben beszélnek az érintettről, mint az érintet
tel. (Ha a résztvevők, miközben a zsinati ülés megnyflik, gyakran szóba áll- . 
nak a kiszolgáltatottakkal, a képzetlenekkel és ajelentéktelenekkel, máris ész
lelhető valami javulás). 

cl Túusz a napirendi pontokhoz 
I. Valószínű, hogya farizeusok köre mindjárt az ülés elején követelni fogja 

a körülmetéletlenek eltávolítását a zsinatról. A pogányságból származó ke
resztények viszon hamar megérzik ezt, és óvás t emelnek az ellen, hogya kö
rülmetélés kérdésében nélkülük hozzanak döntést. 

II. Títusz esetleg elmondhatja, hogy a pogányok hogyan gondoll\odnak Is
tenrő!. Ebben a kérdésben ő illetékes. De az is lehet, hogy kényelmetlen volna 
erről beszélnie. Talán nem is fogja senki faggatni őt erről, mert ez aligha vin
né előbbre az ügyet. 

III. Títusz nem tud mit kezdeni a törvénnyel. Szívesen olvassa a Szentírást, 
de őt a törvény sehová se vezeti. Jézus az életével megmutatta, hogy mit je
lent a »törvény szerint élni«. 

IV. Az asztalközösség Títusz számára nem jelent semmi problémát. Igen 
meglepi viszont, hogy a keresztények kölcsönesen kizárhatják egymást az ét
kezésbő!. 

V. Títusz csakis a törvénytől szabad misszió mellett tud síkraszáll ni, aho
gyan Pál eddigi munkássága során látta. Minden szabályozás csak árthat a 
missziónak. A saját életében tapasztalta meg ennek előnyét, hiszen, ő is így 
szabadult meg korábbi pogány életétő!. 
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6. NAPIREND 

1. Pont: Testvérünk, Pál tudósít bennünket a ciprusi, a frígiai és a pamfíliai 
missziós útjáról. 

2. Pont: Testvérünk, Barnabás (a szíriai Antióchiából) tudósít bennünket a 
közösségében történt zavaró eseményekről, amelyet a megbízás nélkül ott ta
núó zsidó testvérek idéztek elő. 

3. Pont: A törvény érvényessége a nem-zsidók számára 
I. Indítvány: Az egész törvény érvényes a nem-zsidók számára: mindannyi

an prozeliták lesznek. 
II. Indítvány: A nem-zsidók számára csak a fontosabb parancsok kötelezők: 

az áldozati hús, a vér, a fojtott állatok fogyasztása és az erkölcstelenség kerü
lése. 

III. Indítvány: A nem-zsidók elismerik a Szentírást, de nincsenek a törvény 
betartására kötelezve. 

4. Pont: Az asztalközösség kérdése zsidó és nem-zsidó testvérek és nővérek 
között. 

I. Indítvány: Zsidó és nem-zsidó közt az asztalközösség lehetetlen. 
II. Indítvány: Minden nem-zsidónak, aki elismeri az Urat, igazi zsidóvá kell 

válnia. 
III. Indítvány: A nem-zsidók elismerik a zsidók elsőbbségét. Tehát az asz

talközösség előfeltétele, hogya nem-zsidók tekintettel vannak a zsidó tiszta
sági előírásokra. 

IV. Indítvány: A zsidók és a nem-zsidók egyenjogúak. Az étkezés módját 
mindenkor a vendéglátó közösség gyakorlata határozza meg. 

V. Indítvány: A tisztasági előírásoknak nincs többé jelentősége a keresztény 
közösségekben. Az asztalközösség nem vet fel semmiféle problémát. A zsidó
keresztények döntsenek: zsidók akarnak lenni vagy keresztények. 

5. Pont: A továbbiakban hogyan kell végezni a missziós munkát? 
I. Indítvány: A zsidóságban eddig szokásos prozelitizmus gyakorlata sze

rint. 
II. Indítvány: Teljes szabadság a misszióban, a törvény igája nélkül. 
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7. INFORMÁCIÓS LAP 

A vallási közösségeknek és így a zsidóságnak is, különösen ha szórványban 
élt, alapvető törekvése az elkülönülés. Ebben fontos szerepet játszik a vallási
rituális tisztaság és szentség követelménye. Ezek az előírások korlátok közé 
szorítják a nem-zsidókkal való érintkezést. A zsidóknak a nem-zsidókkal min
den asztalközösség tiltott. Ez az elkülönülés megóvja őket az idegen vallások 
befolyásától, a különállás jele az isteni kiválasztottságuknak és egyben hitval
lás is. 

Tisztátalanná érintés útján válik az ember, tehát a tisztátalan személyeken 
kívül a tisztátalan tárgyak érintésétől is tartózkodni kell. A tisztátalanságtól 
meghatározott eljárássallehet megszabadulni (»megtisztulni«), hogya közön
séges vagy a szent dolgokat újra érinthesse az ember. Tisztátalanná tehetnek 
különböző folyadékok (testnedvek), de tisztátalanná tesznek a testi hibák 
(vakság, süketség, bénaság), a bőrbetegségek (pl. a kiütés), valamint a nemi 
élettel kapcsolatos dolgok (pollúció, menstruáció, együtthálás, szülés). 

A tiszta állatokat - amelyeket áldozatként is be lehet mutatni - szigorúan 
meg kell különböztetni a tisztátalanoktól, melyeknek a fogyasztása tilos, és 
amelyeket áldozatul sem szabad felajánlani. A megtisztulás elősorban »élő« -
tehát nem állott - vízzel történik. Az élő vízben való lemosás mértéke a tisztá
talanság mértéke szerint változik a kézmosás tól a fürdésig (alámerülés). Ez 
utóbbi végzéséhez külön létesítmények voltak, melyekben legalább 800 liter 
víznek kellett lennie (pl. Masszádában, Jerikóban, Kumránban, Korazinban, 
Kirbet-Sémában és más helyeken). Az evőeszközöket és főzőedényeket is 
»élő« vízzel tisztították. 

Ha valaki zsidóvá akart lenni, nyilatkozatot kellett tennie egy rabbinikus bí
róság előtt, és alá kellett vetnie magát a prozelitakeresztségnek (beavató für
désnek) és a körülmetélésnek. Ezáltal - némi megszorítással - zsidóvá vált, 
ám csak a hannadik generáció után kapott a zsidókkal azonos jogokat a kö
zösségben. A zsidó álláspont, hogy JHWH az egyetlen és egyetemes Isten, 
alapvetően missziós feladatot is jelentett, mert a történelem célja, hogy Istent 
minden nép elismeIje. A nem-zsidókból való prozelitaszerzést a felsőbbség 
gyakran akadályozta. Bizalmatlanok voltak a megtémi akarókkal szemben, 
mert az üldözések idején rossz tapasztalatokat szereztek velük kapcsolatban. 
Zsidó és nem-zsidó között a keveredés alapvetően tilos volt. A nem-zsidó 
partnernek zsidóvá kellett lennie ahhoz, hogy összeházasodhassanak. 
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8. Ének: Békesség legyen velünk 

D.) Óravázlat 

Feladat 

1. Ének: Békesség legyen velünk 
(Énekelj az Úrnak c. dalgyűjtemény) 

2. Az apostoli zsinat eljátszásához öt frak
ciót vagy csoportot kell kialakítanunk: 

- A »farizeus-csoport«: ők azt az álláspon
tot képviselik, hogy minden keresztény szá
mára kötelező a körülmetélés (vö. Csel 15,5), 
ld. Bevezetés 1. 

- A »Pál-csoport«: ők a törvénytől mentes 
pogánymisszió t képviselik, és beszámolnak 
az ottani jó tapasztalatokról (1. missziós út: 
Csel 13,4- 14,28).l.d. Bevezetés 2. 

- A »Péter-csoport«: ők képviselik Jézus ta
nítványait, akik egyfelől még személyesen is
merték a Mestert, másfelől most részben tel
jesen új kihívásokkal szembesülnek (vö. »Po
gányok Pünkösdje«, Csel 10,2-11,18), ld. Be
vezetés 3. 

- A »Jakab-csoport«: ők képviselik a jeru
zsálemi zsidókeresztény »ős-közösségben« a 
tekintélyt, akiknek közvetíteni kell a »tör
vény től mentes pogánymisszió« viszályában, 
ld. Bevezetés 4. 

- A »Títusz-csoport«: közöttük találhatók a 
pogánykeresztények, akik keveset vagy 
egyáltalán semmit sem jelent a zsidó törvény, 
és a létükért küzdenek, ld. Bevezetés 5. 

Minden csoport kialakítj a a maga teológiai 
álláspontját és felkészül az »Apostoli zsinat
ra«. 
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3. A felkészülés után a különbö- A tanácsteremben ösz- a »tanácste-
ző csoportok összegyülekeznek az szegyűlnek a csopor- rem« kialakí-
»Apostoli zsinatra«. Az ülés a Na- tok. Jakab vezeti az tása, névkár-
pirend (ld. Bevezetés 6.) szerint ülést a napirend sze- tyák, menóra 
zajlik. Minden csoport lehetőséget rint. Az ülés kimenete- (hétágu gyer
kap, hogy megtehesse az indítvá- le elvileg nyitott: a já- tyatartó), Ja
nyait, a véleménynyilvánítás után téknak nem az a célja, kab számára 
mindig szavaznak. hogy az egykori »törté- imakendő, a 

4. Kiértékelés 
Fontos, hogy az ülés végén kiér

tékeljük a gyűlés lefolyását. 

5. Befejező ima, ének 

nelmi« eseményt újra farizeusok-
lejátsszuk, hanem nak fejfedő 
hogy az álláspontok vi - 60 perc 
lágosabbá váljanak, és 
hogy az egyes frakciók 
átéljék hitbeli dönté-
sük komolyságát. 

csoportbeszélgetés 15 perc 

kotta, men6ra 
5 perc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában "É16 
Ige" cfmmel biblIaiskola működik hitoktatók és érdeklődők részvé
telével. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén 
du. 5-7 -ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a 
Jeromos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a huszadik 
óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, 
abban a reményben, hogy sok aktfv lelkipásztor és hitoktató számá
ra segftséget fog jelenteni. 

Budapest, 1997. Advent. 
Szeretettel: Gelley Anna és Vágvölgyi Éva óravezetők 

Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Gyürki László 

A magyar bibliafordítások története (4) 

Folytatás 

9. A Tr'entói Zsmat utáni katolikus bibliafordítások 

A reformáció ellensúlyozására történő újjászerveződés adéltiroli 
Trento (Trident) városába összehívott zsinattal indult el. Az 1542-ben 
összehívott zsinat határozatait 1564. január 26-án hirdette ki IV. Pius 
pápa. Ekkor alakult ki az 1962-ig, a II. Vatikáni zsinatig érvényes litur
gikus rend. A zsinat fegyelmi jellegű határozatot hozott, amikor kije
lentette, hogy a vitában, előadásban, hitszónoklatokban használható 
hivatalos szöveg a Vulgata. A határozatban nincs szó arról, hogya 
Vulgata minden részletében és terjedelmében kifogástalan volna, vagy 
éppen tévedéstől mentes lenne. Csak azért rendeli a hitviták és előadá
sok számára alapvető szövegül, mert senkit sem tanít tévedésre, sőt a 
hit és erkölcs dolgában tévedéstől mentes. Nem arról van szó, amit 
Nemeskürty István így foglal össze: »Ez a zsinat határozott úgy, hogy 
az anyanyelvű Biblia-fordítások csak a Szent Jeromos-féle Vulgata-for
dítás latin szövegén alapulhatnak.« Ez ellen maga a Divino afflante 
Spiritu kezdetű pápai körlevél tiltakozik: »Senki se gondolja, hogy az 
eredeti szövegek használata a kritikai eljárások igénybevételével a leg
kisebb mértékben is ellenkezik azzal, amit a Trentói Zsinat oly bölcsen 
állapított meg a latin Vulgátával kapcsolatban. Mert a zsinati atyák, 
mint arról a zsinat története tanuskodik, nemcsak nem helyezkedtek 
szembe az eredeti szövegekkel, hanem kifejezetetten kérték apápát, 
... hogy a latin Vulgata kiadáson kívül, Isten szentegyházának, saját 
munkájából kifolyóan, legyen lehetően javított görög és héber kódexe. 
Az akkori idők nehézségei és egyéb akadályok következtében nem Ie
hetett teljesen megfelelni a kívánságnak. « (XII. Pius pápa körlevelé
ből) . 

Most lássuk a katolikus Biblia-fordításokat! 
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Telegdi Miklós fordítástöredékei 

Nem tudjuk, hogy milyen magyar Biblia-fordítást használtak a 
magyar katolikus papok. Biblia-fordítást használt-e Telegdi Miklós 
(1536-1586), a magyarországi reformáció első nagy ellenfele. Mezőte
legden született, Krakkóban tanult, majd esztergomi kanonok, 1579-től 
pedig pécsi püspök. Püspöki székét nem foglalhatta el, hanem Nagy
szombatban lakott. Belátta, hogyaprotestantizmussal csak úgy veheti 
fel a versenyt, ha ellenfelei fegyveréhez nyúl, könyvre könyvvel felel. 
Amint a protestánsok nyomdákat állítottak fel, úgy vette kezébe ő is a 
Nagyszombatban működő nyomdát. 

Háromkötetes prédikációs könyve: »Az evangéliumok magyará
zattya« (1577), továbbá a »Felelete« Bornemissza Péter »Fejtegetésére« 
tele vannak szentírási idézetekkel. Ezeket az idézeteket aligha közölte 
hevenyészett fordításban, hanem vagy kéziratos, vagy nyomtatott ma
gyar Bibliákból merítette. Akad könyvében kétféleképpen szereplő 
szöveg is, amely két forrásra utal. 

Itt kell megemlíteni a Pázmány Prédikációiban előforduló meg
j~gyzést is: »Láttam nem egyféle magyar és német Ujtestamentumot és 
Otestamentumnak sok könyveit, melyeket Luther születése előtt fordí
tottak.« Egyébként Pázmány sem fordította hevenyészve bibliaidézete
it, hanem ő is kéziratos, vagy nyomtatott Biblia-fordítást használha
tott. 

Káldi is hivatkozik a reformáció előtti magyar kéziratos fordítá
sokra: Hitelre méltó ember mondotta, hogy látta az írott magyar Bibli
ának nagyobb részét, mely kétszáz esztendő előtt fordíttatott. Az első 
teljes katolikus Biblia-fordítás Káldi György nevéhez fűződik. 

Káldi György 

Szent BibliLl 
az egész kereszténységben bévött 
régi deák bötüból rrwgyarra fordította 
a Jézus aliltt vitézkedő társaságbeli 
nagyszombati Káldi György pap 
(Bécs 1626) 

Káldi György protestáns családból származott. Ősei a Vas megyei 
Káld községben éltek. Működését világi papként kezdte, majd kanono
ki javadalmát cserélte fel az egyszeru jezsuita rendtagsággal. Kezdet-
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ben Ő is Erdélyben tevékenykedett, de Bocskay támadásakor menekül
nie kellett. Ezután hosszú külföldi tartózkodás következett Káldi szá
mára, s csak ezután tért újra vissza. 

Bibliafordítását Erdélyben kezdte el 1607. március 25-én. A »Szent 
Biblia« megjelenésére azonban csak két évtized múltán került sor 
Bécsben 1626-ban. 

Káldifordításának előzménye: 
Szántó Arator István fordítása 

A kutatók kezdettől fogva töredékes nyomokra és a jezsuita rend 
hagyományára támaszkodva állílják, hogya katolikus bibliafordítás 
első elkészítője Szántó Arator István volt. Devecserben született 1540-
ben, és 1612. július 3-án Olmützben halt meg. Az ő munkáját részben 
átvette, részben folytatta a harminckét évvel fiatalabb rendtárs Káldi 
György. 

Szántó István levelezéséből 1574-től kezdve kísérhető nyomon a 
szentírásfordítás gondolata. Szántó egyetlen ránkmaradt munkája a 
»Refutatio Alcorani« kézirata elején befejezett szentírásfordításról em
lékezik meg. Ebből világos, hogy a szentírásfordítás Znióváralján ké
szen volt. Levelezéséből tudjuk, hogy 1599. február B-án a rendfőnök 
Rómából felszólílja Szántót, hogya bibliafordítás kiadása ügyében tár
gyaljon a bécsi tartományfőnökkel. 1605-ben Bocskay hajdúi és a törö
kök feldúlták a znióváraljai jezsuita rendházat és a romok között ve
szett Szántó negyvenévi munkája. Ebből a mondatból a kutatók azt a 
következtetést vonták le, hogy a romok között a szentírásfordítás is el
pusztult, és Szántó Olmü~ben hatvanöt éves korában elölről kezdte a 
fordítást, és 1612-ben az Uj szövetség fordítása közben érte a halál. Er
ről viszont az ismertetett források nem szólnak. 

Holl Béla, Adalékok a Káldy Biblia történetéhez c. tanulmányában 
kimutatta, hogy Káldi oly gyorsan dolgozott, hogy mUI)kája csak má
soló tevékenység volt (pl. másfél hónap alatt az egész Ujszövetség el
készült). Az első könyv befejezésétől egy év és öt hónap telt el, és Kál
di elkészült a reánk maradt teljes kézirattal. Ezen idő alatt többször 
kellett Káldinak helyet változtatnia a háborús támadások miatt, ezért 
munkája nem fordítás, hanem másolás. Káldi a szentírásfordítás szö
vegét kétszer is lemásolta, és a másolatokat gondosan át javította. Egé
szen kézenfekvő, hogy a másolás alapjául Szántó István fordítása szol
gált, amelyhez 1604-ben jutott hozzá. A znióváraljai kolostor pusztulá
sakor Káldi már Erdélyben volt, nekilátott a másolásnak és javításnak. 
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Egy év múlva Olmützben együtt volt már Szántó Istvánnal, és a máso
lás hátralevő részét vele egy fedél alatt fejezte be. A rendi névtárból is
meretes, hogy a magyar szentírásfordítás Szántó halála évében már 
cenzorok kezében volt. Káldi tehát munkatársként szerepelt a közvéle
mény előtt, majd Szántó halála után annak szellemi örököse. A szerzői 
érdemet ez a kor és maga a rendi munkafegyelem is más szemmel te
kintette, mint mi. Ezen kívül Szántó halála után tizennégy év telt el a 
nyomtatott bibliafordítás megjelenéséig. Ezalatt az eredeti fordító ér
demeit, úgy látszik. a kiadás körüli munkálatok háttérbe szorították. 

Az idézett tanulmány alapján illő megadni a tiszteletet Szántó 
Arató Istvánnak. aki Károlyival egyidőben elkészítette a teljes biblia
fordítást, de nem érhette meg munkája kinyomtatását. 

Káldi György fordítását így jellemzi Nemeskürty István: »Káldi 
György fordítása gondosan csiszolt, gördülékeny munka. Károlyi Gás
pár és méginkább Pesti Gábor fordítása többnyire szebb, erőteljesebb, 
zamatosabb, de Káldi gördülékenysége már az újkor gondolkodásá
nak hangulatát idézi. A mai olvasóhoz talán ez a fordítás kerül- értel
mezés tekintetében -legközelebb.« 

Káldi kiadásának érdekessége, hogy a kinyomtatásához Bethlen 
Gábor, a református erdélyi fejedelem is hozzájárult. Ez a mű tehát a 
katolikus Pázmány Péter érsek, főkancellár és Bethlen Gábor reformá
tus erdélyi fejedelem közös költségén látott napvilágot. 

Káldi Szent Bibliáját újranyomtatták 1732-ben, majd 1782-ben. Kál
di György fordítását 1626-tól mintegy 200 évig használta változatlanul 
a katolikus egyház. 1790 körül azonban a prímás azzal a kérdéssel fog
lalkozik, hogy Káldi bibliafordítását javítani kell-e, vagy inkább új for
dítás volna-e megfelelőbb. A pozsonyi zsinat 1822-ben a fordítás átdol
gozását határozta el. Ez a revízió kisebb részletmunkákkal kezdődött 
el: Végh István, Guzmics Izidor fordítottak is Káldi nyomán részlete
ket aBibliából. 

A teljes Biblia revízióját Szepesy Ignác pécsi püspök felügyelete 
alatt végezték el többen. Ez a munka hat kötetben jelent meg Pozsony
ban. Káldi régiességén nem sokat segített, s talán ehhez járult a bő ter
jedelem is, ami miatt nem vált közkeletűvé (1834-1835). A Szepesy-féle 
átdolgozást újabb átdolgozás követte: Szabó József esztergomi áldozó
pap átdolgozása 1851-ben jelent meg. 

Tárkányi Béla Szepesy revízióját is figyelembe véve javította ki 
Káldi fordítását. Nyelvének simasága, költői hajlékonysága jellemzi. 
Káldi-Tárkányi fordításnak is nevezik. Háromszor is megjelent (1862-
65-ban, 1892-ben és 1915-16-ban). F o l y t a t j u k . 
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Nagy József 

Hang Kong-i útinapló (4) 

Élménybeszámoló a Katolikus Bibliaszövetség 
VI. világkongresszusáról. Folytatás 

Párizs, 1996.július 14, reggelfél nyolc 

Egyáltalán nem gondoltam volna arra induláskor, hogy eb
be a Hong Kong-i útinaplóba Párizst is bele kell vennem, de Is
ten útjai lám, mennyire érdekesek. .. Frankfurt helyett Párizson 
keresztül megyek vissza Bukarestbe. Majd visszatérek erre a 
kalandra, mert sok egyébbel elmarad tam még a beszámolóm-

· ban. 
A találkozó utolsó másfél napjáról most már csak röviden 

írok, egyet-mást emlékezetből itt, a repülőtéren, mert papírjaim 
jelentős része a csomagban van, amit most a légitársaság alkal 
mazottjai kezelnek. Három lényeges eseményt emelek ki az ad
minisztratív ügyeken túl. 

Az első az új elnök, Wilhelm Egger püspök beköszöntő be
széde. Nagyon megnyerte a jelenlevők szimpátiáját. Érzik, hogy 
mélyen szereti a Biblia ügyét. Mindenképpen nyert vele a Bibli
aszövetség, lehet érezni ezt már küldetése elején . Hangsúlyozta , 
hogy készítsünk programot, és ennek keretében arra neveljük a 
híveket, hogy tudatosan olvassák a Szentírást. A találkozónak 
mindhárom hivatalos nyelvén beszélt: angolul , spanyolul és 
franciául is, jóllehet származására nézve német, a dél-tiroli Bri
xen város püspöke, és így, mint olasz állampolgár, hivatalból 
kell beszélnie az olasz nyelvet is. 

A zárószentmisét is ő celebrálta, és ez a második lényeges 
esemény, amiről szeretnék írni. Igazán élő, Ige-központú szent
mise volt, melyben imádsággá kovácsolódott mindaz, ami más
fél héten át az egyes vidékek sajátosságaként bemutatásra ke
rült a találkozó során a biblikus lelkipásztorkodásból: az evan
gél1umos könyv dicsőítése ázsiai módra, adományok felajánlása 
latin-amerikaiasan, gregorián dallam ra énekelt Miatyánk, illet
ve pantomim vonások a békecsókban az európaiak szervezésé-
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ben. mise végén afrikai öröm tánc. stb. Amikor mindennek vége 
volt. egy óriási tortát taszítottak be szekéren. rajta a találkozó 
jelvényével. hogy az új elnök szelje meg. és azután aszakácsok 
minden egyes résztvevőnek tálaltak belőle az ünnepi vacsorán. 

Este következett a harmadik lényeges esemény: a nemzet
közi ünnepi est. Minden vidékről jelentkeztek szereplők. és így a 
szórakozás szintjén volt részünk világegyház-élményben. Talán 
a tizenegynapos lassú megfáradásnak tudható be. hogy nem fi
gyeltünk eléggé egymásra. túl nagy volt a zaj. de a végén telje
sen feloldotta a hangulatot a tánc. melyet a latin-amerikaiak ze
néjére táncoltunk mindannyian. 

Elfelejtettem mondani. hogy az utolsó nap programjának 
trányítója a szövetség újonnan megválasztott »miniszterelnöke« 
volt. aki a svájci felelős. Hivatalosan is ő zárta be a közgyűlést. 
Az utolsó percekben gondoltam át. hogy úgy néz ki. teljesen né
met kezekbe került a vezetés: az elnök német. a »miniszterel
nök« német. és német származású a Szövetség titkára is. 

Tizenkettedikén és tizenharmadikán szerencsés módon a 
várossal ismerkedhettünk meg személyesen. egészen belülről. 
Egyenesen a központba vittek bennünket egy Caritas-szállodá
ba. és ki-ki járkálhatott kénye-kedvére a városban. amíg a re
pülője indult. Nekem másfél nap adatott erre. Élményeim nem 
változtak ahhoz viszonyítva. amit első nap a megérkezéskor 
nyertem a városról. Csak több mindent láthattam 'és tapasz
talhattam a belefáradásig ott. a központban: a Hong-Kong-i élet 
lüktetését. Készítettem is mintegy húsz fényképfelvételt ezen idő 
alatt. 

Este. amikor kimentünk a repülőtérre a román kollégával. 
izgalmas meglepetés fogadott bennünket. Jóllehet előre jelezték 
a szervezők a találkozón. hogy milyen járattal indulunk vissza. 
a légitársaság a járat túlterheltsége miatt kifelejtett minket a 
helyfoglaláskor . Ezért megkértek. vállaljuk a fáradságot . hogy 
egy másik járattal Frankfurt helyett Párizson keresztül térjünk 
vissza egy óra késéssel Bukarestbe. 

Felszálláskor utoljára vettem még néhány lélegzetnyit a vi
dék forró. nedves levegőj éből. és a tizenhárom órás út után első 
osztályon (mert a tévedés okából itt biztosítottak számunkra 
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helyet e járaton) kényelmesen utazva ma reggelre megérkeztünk 
Párizsba. 

Pár órát még várnunk kell a repülőre Bukarest felé, és re
mélem, hogy Isten hazasegít. De azért már itt is otthon érzem 
valamennyire magam, mert az én kontinellsemen vagyok, euró
pai levegőt szívok, légkondícionálás nélkül, habár még eléggé 
nyugati, luxus-kiadásban. 

Bukarest-Brassó, 1996.július 14, délután hat óra 

Utazom a vonaton haza Fehérvárra. Véget ért a Hong Kong-i 
kaland. 

Hála Istennek, szerencsésen földet értünk Bukarestben . 
Volt ugyan még Párizsban egy kis kalandunk reggel, ugyanis 
alig akartak felengedni a repülőre, ami nekünk jó fél órás bi
zonytalankodást, rettegést jelentett, de végül bebizonyosodott 
előttem, hogy az egész csak Istennek egy trükkje volt, hadd lás
sa, hogyan tudok igent mondani szeretetére a fájdalomban. 

Olyan hamar szétváltunk egymástól a iasi-i rektorral, hogy 
nem is volt alkalmunk elbeszélgetni arról, kinek mit jelentett ez 
az út, úgyhogy most egyedül ülök itt a vonatban, és ezen gon
dolkodom. 

Isten kegyelmi időszaka volt számomra mindenképpen ez a 
két hetes, közel huszonötezer kilométeres kiruccanás. Habár 
látszatra a közgyűlésnek, mint világegyházi eseménynek csak 
nagyon távoli rezdülései jutnak el hozzánk, fontos volt mégis ott 
lennem, ugyanis mindaz, amit tapasztal tam , személyemen ke
resztül megtestesülhet, valósággá válhat helyi egyházunkban . 

Ha eddig úgy tűnt számomra, hogy az egész Bibliaszövetség 
csak intézményes struktúra és eléggé jelentéktelen , olyan érte
lemben, hogy nem nagy visszhangja van a világegyházban, 
most az emberekkel és az egész intézménnyel való találkozás 
nyomán megértettem, hogy fajsúlyban igen jelentős. És apostoli 
lelkületű tagokra, munkatársakra van szükség ahhoz, hogy je
lentőséget szerezzünk neki, amint az megilleti. Mi másra épül
het ugyanis az egyház, helyi egyházunk, az egyházi közösség, 
ha nem Isten Igéjére, mi másban találhatunk megújulási lehe-

27 



Világkongresszus 

tőséget mi is, ha nem az Igében, 
mely az alapja egyházi életünk
nek. Mély ösztönzést jelentett 
számomra ez a két hét arra, 
hogy lelkipásztorkodásra, az 
egyház szolgálatára hivatott 
energiámat ebben az irányban 
kamatoztassam, annál is in
kább, mert a főpásztor döntése 
nyomán ezt az igát akasztotta 
most már nyakamba az Úr. Ke
vésbé látványos ez az apostol
kodás a lelkipásztorkodás többi 
területethez viszonyítva, de an
nál fontosabb, hosszú távon 
több sikert ígérő, mert alapozá
si, alapmegerősítési munkát je
lent. 

Jó volt találkozni a többi képviselővel, végigtárgyalni velük 
közös gondjainkat, sajátos problémáinkat, megérteni, hogy ők 
is emberek, az ő malmaik is lassan őrölnek, és vállalni így nyo
mukban még tudatosabban, még elkötelezettebben Isten műve 
építésének lassú munkáját. Megerősítettek ezek a találkozások 
a bizonyosságban, hogy ha nálunk még jelentéktelen is, a bibli 
kus apostolkodás ügye az egyházban igen jelentős, alapvető ka
rizma, és előbb-utóbb nálunk is teret fog hódítani , mert szent 
ügyről, Isten Igéjének ügyéről van szó. Remélem, hogy futja 
majd mindebből számomra több, lelkesebb, hatékonyabb tevé
kenységre erdélyi magyar katol1kusaink körében. 

Bandukol lassan felfelé a vonat a Prahova völgyén . Szülőföl
dem , Erdély felé , magyar népem felé tartok e nagy út után . A 
szamariai asszony képe idéződik fel szemem előtt , amin t Jákob 
kútjánál otthagyja korsóját és viszi övéinek a Jézussal való ta
lálkozás örömét, mint élő forrást. Elcsendesedem. Engedek a 
gondolattal való játszadozásnak: vajon e két hét mennyi új fáj
dalmat és örömöt, mennyi új gyümölcsöt fog majd hozni szá-
momra az Igével történő apostolkodásban ... V é g e . 
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Olofsson Placid OSB 

Lágerélet és Szentírás (3) 

Előadás a BibliakOzpontban, 1996. rmij. Folytatás 

A négy életszabály - A mi feladatunk az volt, hogy túléljük ezt a nyo
morúságot. Töretlen emberséggel kelleH túlélnünk. Erről rengeteget be
széHünk, és ha társaim másról akartak beszélni, én mindig visszatértem 
erre. Ez volt az én feladatom, hogy tartsam bennük a lelket. A rengeteg 
beszélgetés során négy szabályt foglaltunk össze. Ezt a négy szabályt el 
kell mondanom először, aztán ,majd visszatérünk a SzentíráS,hoz. Az volt 
az érdekes, hogy amikor az Uristen odaküldte nekünk az Ujszövetségi 
szentírást, akkor ebben - az Úr Jézus tanításában - megtaláltuk ezeknek 
a szabályoknak az alapját. Ez nagyon érdekes volt. Erre azonban csak 
akkor tudok rátérni, ha elmondom ezt a négy szabályt, amit mi számtalan 
beszélgetés kapcsán megalkoHunk. Miközben az egyik lágerből újra és új
ra átküldtek egy másikba, a másikból a harmadikba, nagyon sokakkal ta
lálkoztunk, és mi ezt mindig újra fölveteHük, rengetegszer beszélgeHünk 
róla pro és contra. 

Az első szabály: a szenvedést nem szabad dramatizálni, mert aMI 
mindig gyengébb lesz az ember. Tehát, ha valaki reggeltől estig panasz
kodik, reggeltől estig elégedetlenkedik, reggeltől estig siránkozik, az csak 
gyengébb lesz. Mindig gyengébb lesz. (Zárójelben mondom : ez a mai Ma
gyarországra is vonatkozik ám! Ránk is vonatkozik, nemcsak oH ... ) A 
szenvedést nem szabad másként felfogni. Hozzá kell tennem azt is, hogy 
ezek nem vallásos emberek voltak, és nem apácanövendékek. Voltak oH 
még nyilas tömeggyilkosok is, és akik a kommunizmus ellenségei voltak, 
azok is össze voltak szépen gyújtve. Nem hivatkozhaHam tehát kifejezet
ten az Úr Jézus tanítására, az lsten szeretetére és az emberszeretetre! 
Nem erről elmélkedtem velük : az életből kelleH ezekre a szabályokra szert 
tenni, például arra, hogy nem szabad a szenvedést dramatizálni, inkább 
bagatellizálni kell. Egyszerú~n csak arról van szó: ezt a szenvedést má
sok is kibírták már iH a GULAGon, a lágerben, százan, ezren, százezren; 
én sem vagyok silányabb, én is kibírom. Ez volt az első szabály. 

IH azért hadd meséljem el, hogy ehhez a szabályhoz én még hozzá
fúztem azt, amit az osztályfőnökömtől tanultam. Bencés diák voltam Bu
dapesten, az osztályfőnököm öt esztendőn kersztül Szunyogt) Xavér Fe
renc volt. Xavér bácsi neve talán egypárak számára ismerős . atőle hallot
tam a következőt: Gyakran össze szoktuk keverni a Mt 6,1 O-et a Mt 
26,43-mal. A görög szövegben pontosan ugyanaz áll mindkét helyen: 
»Legyen meg a Te akaratod!« De a szituáció egészen más. A Mt 26-ban 
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az Olajfák hegyén, az Úr Jézus haláltusájában hangzik el, a Mt 6-ban pe
dig két és fél esztendővel előtte, amikor az ,apostolok megkérik Jézust, 
hogy tanítsa meg őket imádkozni. Akkor az Ur Jézus nagyon érdekesen 
fölsorol nekik hét kérést. Tessék csak megfigyelni: a Miatyánkban hét ké
rés van. Azt, hogy miért hét, tudjuk, hisz ez a teljességnek a száma stb., 
ez most nem érdekes. A Miatyánkban az egyik kérés az, hogy »szentel
tessék meg a Te neved", a másik az, hogy »jöjjön el a Te országod" , 
stb., mindez rendben is van. De ap, hogy »Iegyen meg a Te akaratod" , 
miért kell úgy fö,lfognunk, hogy az Ur lsten akarata mindig ellenkezik az én 
akaratommal? Es mivel neki egy pár számmal nagyobb kalapja 'y!an, egy 
kicsit hatalmasabb, mint én, hát nekem bele kell nyüglődnöm az O akara
tába. Legyen meg a Te akaratod! Ugye, így szoktuk ezt gondolni? Kicsit 
gúnyosan mondtam ezt most, ne haragudjanak! Erre Xavér bácsi azt 
mondta, hogy amikor Jézus két éwel a Getszemáni kertben, az Olajfák 
hegyén való haláltusája előtt lsten akaratáról beszélt, nos, akkor miről is 
volt szó? Akkor még nem a haláltusáról. Isten azért küldte a földre egy
szülött Fiát, hogy bennünket üdvözítsen. A mennyei Atyának üdvözítő 
akarata volt, s a Miatyánkban mi ezt az üdvözítő akaratot kérjük, hogy le
gyen meg mibennnünk is az ő üdvözítő akarata. 

Mi ott a lágerben nem úgy akartuk imádkozni a Miatyánkot, hogy ne
künk ebbe a helyzetbe bele kell törődnünk, mit tu~unk tenni, ott van a 
négy őrtorony a gol~ószórókkal, ide kerültünk, az Ur lsten nem törődött 
velüJlk, ez most az O akarata, nekem ebbe bele kell flyüglődnöm . Nem! 
Az Ur lsten ebben a szituációban is valósítsa meg az O üdvözítő akaratát 
bennünk. - Ezt csak úgy mellékesen mondtam el, mert sokat jelentett, 
amikor az ember próbálta ezt a helyzetet úgy elfogadni, hogy »ebben a 
szenvedésben is üdvözíts engem, Uram!" Igy már könnyebb volt a Mi
atyánkot is imádkozni! - Tehát az első szabály: nem szabad a szenvedést 
dramatizálni. 

A második szabály: A szenvedés magától jön, azt senkinek nem k~1I 
keresni. Az életben az örömöt kell keresni, az örömöt, az apró örömöt. Es 
nekünk mindenképpen el kellett jutnunk oda, hogy igenis, abban a nyomo
rúságban, abban a kilátástalanságban is találjunk okot az örömre. Mert ar
ról bizony gondoskodtak, hogy mi egy pillanatig se lehessünk biztosak: 
életben leszünk-e még holnap, le tudjuk-e valaha is tölteni a büntetünket? 
Engem azzal vigasztaltak, hogy igen, ha a tíz év elmúlik, lehetséges, hogy 
Szibériában még harminc kilométeres körzetben is szabadon fogok járni... 
Engem nem tett boldoggá ez a nagy vigasztalás, de ők mindent megtet
tek, hogy tönkremenjünk. Az aztán az Ur lS!ennek a humora, hogy én itt 
vagyok, a Szovjetunió meg tönkrement. Az Ur Istennek van humora, erről 
is tudok történeteket mondani, szédületeseket, de ezt majd máskor. 

Foly tat juk. 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A következ6 kérdésekre Rózsa Huba ószövetségi tanszékvezet6 pro
fesszor válaszoL 

~ Kérdés: Ter 6,3-ban lsten az emberek életkorát 120 évre korlátozza. 
Ezt követen mégis sok ennél idősebb emberről olvashatunk (Noé 950 
év, Szem 500 év, Ábrahám 175 év stb.) . Mivel magyarázhatjuk ezt? 

Válasz: A kutatók már régen észrevették a bibliai őstörténet szöve
gében ezt az összefüggésnek ellentmondó adatot. A bibliai felfogásban 
a jelenlegi legmagasabb emberi életkor átlagosan 120 év, bár az üdv
történet egyes kiemelkedő emberei Isten kegyelméből hosszabb életet 
éltek, pl. Abrahám. Az störténet szerint az életkor végső határa akkor 
messze kitolódott, Isten azonban büntetésként csökkenti 120 évre ezt a 
határt. Több bibliakutató úgy véli, hogy a 120 esztendő a mindent el
pusztító vízözön eljöveteléig terjedő időszakot jelenti, amíg még az 
emberiség létezik. Másik magyarázat szerint az emberiség bűnös álla
potáról szóló Ter 6,1-4 szakasz eredetileg független volt a vízözön el
beszélésétől, s benne az emberi élet végső határa 120 esztendő volt. 
Amikor szakaszt a vízözön elbeszélésébe helyezték az árvízkatasztró
fát kiváltó emberi bűn ábrázolására, a 120 esztendőt nem harmonizál
ták a bibliai őstörténet többi adatával. Ez az utóbbi a valószínűbb ma
gyarázat. 

~ Kérdés: Mit jelent a Ter 15,16-ban: "mivel az amoriták bűne még 
nem teljes"? 

Válasz: Ez a megjegyzés Isten Ábrahámmal kötött szövetségénél 
hangzik el. Isten röviden bemutatja Ábrahámnak Izrael népének eljö
vendő sorsát, s abban a 400 éves egyiptomi szolgaságot is megjöven
döli. Isten megítéli az egyiptomiakat, és Izrael népét kihozza a szolga
ságból (fer 15,13-14). Ezt egészíti ki a 16. vers "Csak a negyedik nem
zedék tér ide vissza, mivel az amoriták bűne még nem teljes". A ne
gyedik nemzedék 160 év, tekintve, hogy a bibliai felfogás szerint egy 
nemzedék 40 esztendő. A megjegyzés nem az egyiptomi kivonulásra 
vonatkozik, hanem vigasztaló ígéret a babiloni számüzetésből való 
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szabadulásra. A megjegy
zés a babiloni száműzetés 
idejéből ered (ekkor került 
az elbeszélésbe), amikor 
még nem látszott a szaba
dulás lehetősége. A bibliai 
szerző Ábrahám törté
netével a korabeli embert 
akarja vigasztalni: Isten ki
hozza ket Babilonból, de 
még nem érkezett el az Is

ten tervében meghatározott idő . Az amoriták Palesztina őslakói a bib
liai hagyomány szerint, de valójában itt a babiloniakat jelenti, akiknek 
bűnét Isten megbünteti, és ez egyúttal Izrael szabadulását is jelenti. 

~ Kérdés: Melyik a katolikus Egyház kánoni Ószövetség-szövege: a 
(maszoréta) héber, vagy a (Septuaginta) görög? A kérdés termé
szetesen csak a protokanonikus könyvekre vonatkozik. Van-e ebben 
a tekintetben eltérés a többi keresztényegyházakhoz képest? 

Válasz: A kérdést helyesen úgy kellene fogalmazni, hogy melyik 
szövegtípus közelíti meg leginkább az Izrael és az Egyház által végér
vényesnek tekintett (kánoni) szöveget. Mind a maszoréta, mind a 
Szeptuaginta szöveg csupán a végső szöveg egy változatáfképviseli, 
ezért egyiket sem nevezheljük ill. tekintheljük kánoni szövegnek. Tud
juk, hogy a Szeptuaginta fordítása más tipusú héber szövegből készült, 
mint a maszoréta héber szöveg. A qumráni szövegek sem mindig a 
maszoréta szövegtípust képviselik, hanem inkább a Septuagintáéhoz 
közelítenek. Ebből az is következik, hogy a Kr.e. III. és Kr.u. I. század 
vége között több szövegforma volt használatban a zsidóság körében. 
Mindez nem jelenti, hogy lényeges, főként hitbeli kérdésekben eltértek 
egymástól. Ma a keresztény egyházak általában a héber (maszoréta) 
szöveget tekintik a bibliamagyarázat és a népnyelvű fordítások alapjá
nak, de adott esetben amaszoréta szövege t is javílják ill. kiegészítik 
más szövegtanúk, többek között a Septuaginta alapján, ha ez szüksé
gesnek látszik, és úgy tűnik, hogy valamelyik szövegtanú jobban kép
viseli a kánoni formát, mint a maszoréta szöveg. 
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Biblikus professzorok értekez
lete - A magyar katolikus biblikus 
tanárok október 23-án tartották őszi 
szakmai értekezletüket a Szent Je
romos Bibliatársulat budapesti köz
pontjában. Az értekezlet témája a 
monoteizmus volt. Rózsa Huba "A 
monoteizmus Izraelben«, Fodor 
György "A profetizmus jelenlősége 
a monoteizmus témájában« , Gyürki 
László pedig "A Sema Izrael életé
ben« címmel tartott előadást. E 
szakmai értekezleteknek már ha
gyománya van: 1995 őszén tartot
ták az elsőt, Rózsa Huba és Tarjá
nyi Béla budapesti professzorok 
kezdeményezésére. Ekkor határoz
ták el, hogy a továbbiakban évente 
két alkalommal tartanak szakmai 
megbeszélést. Egy-egy fontos té
ma állt mindig a megbeszélések 
középpontjában: Jézus feltámadá
sa, a zsoltárok, az »új szövetség« 
és a példabeszédek szerepeltek az 
eddigi értekezleteken. Az előadá
sokat mindig élénk vita kísérte, és 
a téma szakirodaimát is ismertették 
a résztvevőkkel. 

A következő szakmai értekezlet 
1998. április 17-én lesz, témája: A 
megváltás gondolatának kibontako
zása a ~iblikus hagyományban. 
gy. I. Uj Ember, 1997.nov.30. 

A világ blbllál Csongrádon -
Szeptemberben Marosi I. Izidor ny. 
váci püspök nyitotta meg Csongrá-

Hírek, információk 

don a Tisza Galériában azt a párat
lan kiállítást, melyen számos, kü
lönleges példányát állították ki a 
Könyyek Könyvének, a Bibliának. A 
kiállitás létrehozása Retkes Illés 
tűzoltó-őrnagy és a Fülöp Atya ala
pítvány (Kiskunfélegyháza) érde
me, mely utóbbi többek között a 
keresztény alapokon nyugvó sze
mélyiségfejlesztést tűzte ki céljául. 

Keresztény Élet, 1997. szept. 21. 

Az "Élet és Tudomány« arról tu
dósít, hogy izraeli régészek az egy
kori Cezáreában feltárták egy nagy 
épületegyüttes romjait ; feltevések 
szerint Szent Pál ebben rabosko
dott 2 évig (Csel 23,22-26,32). 

Elet és Tudomány, 38/1997 

A világ 6000 nyelve közül ma 
már 2167 nyelven olvashatjuk a 
Szentírást vagy annak részeit. 
1996-ban összesen közel 20 millió 
Biblia jutott az olvasók kezébe. 

Linzer Bibeisaat, 1997. szept. , 24.0 . 

A keleteurópai (volt szocialista) 
országokban a szűkös lehetősé
gekhez képest igen nagy a Biblia 
iránti érdeklődés. Ukrajnában egy 
kéthetes Biblia-tanfolyamra 700 fia
tal jelentkezett. Romániában nagy 
áldozatok (pl. egésznapos utazá
sok) árán is zsúfoltak a magyar
nyelvű Biblia-ismereti tanfolyamok 
és a módszereket oktató szeminári
umok. Varsóban több, mint 300 di
ák vesz részt hetente bibliaórán. 

(KBF Wohltaterbrief, 1997.szept.) 
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VALLOMÁS 
Mit jelent számomra az Ige? 

Az egyetlen és biztosan nem változó igazságot! 

Mivel gyermekkorom óta rendszere~en jártam hittanra és ~zentmisére, 
sok bibliai történetet ismertem mind az Oszövetségből, mind az Ujszövetség
ből. Szívesen hallgattam ezeket, mégis sokáig úgy tekintettem rájuk, mint va
lami erkölcsi tanításra vagy törvényre, ami stabil támpont a jó és a rossz meg
különböztetéséhez, de a napi valósághoz nem sok köze van. 

Már felnőtt voltam, amikor kaptam egy könyvet, amelyben egy fiatal
ember írja le gyógyíthatatlan betegségéből való felépülését, szinte bibliai mó
don, az Ur Jézus gyógyító hatalmába vetett hittel. Ez a könyv rádöbbentett ar
ra, hogy addig csak értelemmel fogadtam el az Ige igazságait, de hittel nem. 
Nem mertem pusztán Isten ígéreteire hagyatkozni addig, amíg az a valóság
ban is láthatóvá nem vált. Rá kellett jönnöm arra is, hogy nem ismerem Isten
nek az embereknek tett ígéreteit, s bgr örököse vagyok Krisztusnak, nem isme
rem azt a gazdtlg hagyatékot, amit O szerzett. 

Ebben a több hónapon át tartó időszakban naponta 2-3 órát töltöttem a 
Szentírás olvasásával. Szerettem volna mindent megtudni arról, amit Isten 
önmagáról és üdvözítő terveiről kinyilatkoztatott. Ez az időszak jelentős vál-
tozást idézett elő mind egyéni, mind családi életemben. ' 

Megtapasztaltam, hogy a komolyan vett és hittel elfogadott Igék ma is 
teljesülnek, Isten ma is hűséges minden ígéretéhez. A Sz,entírás napi olvasmá
nyommá vált. Amikor problémáinkat imádságban az Ur elé visszük - hála
adással és dicsőítéssel-, sokszor az Igéből kapunk konkrét választ. 

A családi bibliaolvasás a gyermekeink számára is kedvelt együttlét. Az ol
vasott és közösen megbeszélt történetek az egyik legkedveltebb könyvvé tették 
számukra aBibliát. 

»Mert jó" a tanítás, amelyet adok néktek, az útmutatásom, csak el ne 
hagyjátok! ... Orizd meg szívedben a szavaimat, tartsd meg a parancsaimat és 
boldogan élsz!« (péld 4,2.4) 

Péter Judit 
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Társulatunk 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

Bibliakiadásunk - Amint arról Tagtársainkat és Olvasóinkat már tájékoz
tattuk, a nyáron megjelent Társulatunk bibliakiadása, a Káldi-Neovulgáta 
Biblia. Első alkalommal valamivel több, mint 20.000 példány készült belőle. 
A kiadás anyagi feltételeit hazai jótevőink biztosították, valamint Kondor La
jos SVD atya (Fatima), a Kölni Főegyházmegye, az Osztrák Bibliatársulat, az 
ausztriai C & A divatcég és Wetzstein József klaretinus atya. Az ő segítsé
gükkel volt lehetséges, hogya bibliákat féláron (1000 Ft alatt) tudtuk a hazai 
egyházi közösségek számára biztosítani. 

Ebből a kiadásból a németországi Klaretinus Rendtartomány mintegy 1000 
darabot ajándékozott a Kaposvári egyházmegyének, az Osztrák Bibliatársulat 
(Österreichisches Kath. Bibelwerk, Klosterneuburg) támogatásával pedig 
1600 db-ot a felvidéki, 2000 db-ot a kárpátaljai, 650 db-ot az erdélyi, 1350 
db-ot pedig a vajdasági magyaroknak tudtunk eljuttatni. 

A külföldre kivitt 6500 biblián túli készlet (kb. 15.000 db.) itthon néhány 
hét alatt elfogyott. A kisméretü, olcsó Bibliának nagyon sokan örültek. Né
hány részlet a visszajelzésekből: 

»Igazi, szívbéli öröm volt kézbevenni a Szent Jeromos Bibliatársulat egy
kötetes Szentírását. Eddig csak protestáns testvérein knek volt könnyen ke
zelhető, zsebformátumú teljes Szentírásuk. Több évszázad után végre ne
künk is van már szép kiacúísunk a Könyvek Könyvéből. Minőségi papíron, 
tetszetős és jól olvasható betűtipussal és kétféle méretben is . A gondviselő 
lsten álcúísa legyen mindazokon, akik szorgalmazták megjelenését, akik a ki
acúísán bármilyen módon munkálkodtak, közreműködtek. 

Ezt a kiacúíst már bárhol kézbe lehet venni: buszon, vonaton, magunkkal 
vihetjük utazásaink során, elfér táskánkban, oda tudjuk tenni szatyrunkba, 
böröndünkbe, diplomata táskába, de felöltőnk nagyobbik zsebébe is belefér. 
Igazi kinccsel ajándékoztak meg bennünket. Köszönet és hála érte. Amikor 
kézbe vesszük, mindenkor hálával kell gondolnun~ azokra is, akik támogat
ták e szép kivitelű könyvet, elérhető árúvá tették. Igy sok család, sok Szent
írást olvasó keresztény ember gazdagodhat hitében és lélekben általa (. . .) 

Köszönet a 'Vedd és olvasd' mellékletért is. Jó ötlet volt, hasznos mellék
let!« (N.N. plébános, Pély) 
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»Nagy örömmel vettem kezembe a megküldött két Szentírást. Gratulálok, 
hogy kitart6 munkád eredményeként megszületett.« (+ N. püspök) 

»Hálásan megköszönöm az új Szentírást és szeretettel gratulálok hozzá. 
Nagyszerű, nagy örömöt jelent számomra és sokak számára megjelenteté
se.« (+ N. püspök) 

»Szeretném megköszönni azt a segítséget, amit a Szentírás új kiadásának 
a közreadásával kaptunk. A hitoktatók örömmel vették kézbe, hiszen méreté
nél fogva is praktikus számukra. 

Ugyanakkor 6riási segítséget jelent a Szentírás igen kedvező ára, hiszen 
így lehetővé válik, hogy a hitoktat6k egyre több gyerekhez, fiatalhoz felnőtt
höz juttassák el az Evangélium üzenetét. 

Különösen nagy jelentősége van ennek a lehetőségnek, hiszen a Kis Egy
házak, szekták nagyon olcs6n, sok esetben teljesen ingyenesen teszik ezt. 
Mivel nagy igény mutatkozik, remélem, hogy a későbbiekben is lesz lehető
ségünk elérhető áron hozzájutni a Szentíráshoz.« (N.N. hitokt. felügyelő) 

»Hálás köszönetünket fejezzük ki a Szent Jeromos Bibliatársulatnak és 
mindazoknak, akik áldozatos munkájukkallehetóvé tették, hogy az új, Káldi
Neovulgáta Szentírásfordítás megjelenhessen. J6 ízlelgetni szép maggyarsá
gát, amely egyúttal az eddigi fordításoknál pontosabban és hűségesebben 
tükrözi az eredeti szöveg et. Külön erénye a bevezetők és a lábjegyzetek, ame
lyek a modern bibliakutatás talaján á1l6, ugyanakkor egyszerű és mindenki 
számára közérthető gondolattokkal segítenek a bibliai szövegek pontosabb 
megértésében és a történeti háttér alaposabb megismerésében. Igazi újdon
ságként hat az új Biblia könnyű kezelhetősége és mobilitása, amely lehetővé 
teszi, hogy amolyan útitársként elkísér je olvas6ját mindenhová, miként az 
emmauszi úton is csatlakozott a tanítványokhoz az örök isteni Ige. 

A J6isten áldását kérjük mindazokra, akik részt vettek ebben a nagy és fe
lelősségteljes munkában.« (6 paptestvér aláírása) 

»Másfél nap telt el, miután hazaérkeztem la 600 bibliával], és mihelyt 
papok tudomást szereznek a szállítmányr61, ötvenes adagban szeretnének 
r~delni. Már legalább hat-hét ilyen esetem volt ezen rövid idő aIfltt is. 
Ugyhogy a hála szerintem Erdély katolikus magyarságának hálája. Es az a 
m6d, ahogyan az emberek 6hajtják a bibliákat, olyan szomjúságot tükröz, 
melyengem is meghatott, és amelynek kielégítése ezek után még komolyabb 
megfontolást igényel.« (N.N. Gyulafehérvár) 
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»Ezúton szeretném Neked és munkatársaidnak megköszönni az új Szent
írást. Remélem, másnak is eszébe jut a köszönet, hiszen ezzel a munkával és 
általában a Szent Jo/"0mos működésével igen komoly hiányt pótolsz. Tudom, 
hogy végül is az Ur az, aki megköszöni a szolgálatot, de szükséges, hogy 
emberi kapcsolatainkban ilyen visszajelzés is szülesSen.« (N.N. érseki hely
nök) 

»Hálásan köszönöm, hogy a Neovulgáta alapján fordított és a Szent Jero
mos BiblÚltársulat által kiadott új magyar nyelvű Szentírást számomra 
megküldeni szíveskedtél. 

MindannYÚln tudjuk nagyon jól, hogy ez a ragyogó fordítás a Te mun
kád! Szívből gratulálok hozzá! A mi Urunk áldjon meg érte kegyelme bősé
gével! Nekem különösen azért is nagyon tetszik ez a fordítás, mert felismer
hető benne liturgikus istentiszteleteinken az általunk használt fordítás mi
den szépsége, természetesen mai formában, de mégis megőrizve a régi fordí
tás minden értékét. A szöveg kiválóan énekelhető, ami nekünk görögöknek 
fontos szempontnak számít!« (N.N. irodaigazgató) 

»Tudtommal a BiblÚl ára több, mint 1.300 Ft, mi pedig 980 Ft-ért kap
tuk, amelynek nagyon örültünk. Amint hallottam, ezt azért kaphattuk 01-
csóbban, mivel voltak jószívű adakozók, akik hozzájárultak a Biblia kÚlcúísá
nak költségeihez. Ezt a 980 Ft-ot sem tudják növendékeink kifizetni, ezért az 
Egyházközségünk is minden egyes Bibliát ettől is olcsóbban adja, hogy min
den gyerek kezébe adhassuk.« (N.N. plébános) 

»Nagyon örültünk, amikor a Szent Jeromos BiblÚltársulat a nyáron kiad
ta a Káldi-Neovulgáta Szentírást. Örömünknek több oka is volt, egyrészt a 
Szentírás olcsó ára, ami elengedhetetlen, ha azt akarjuk, hogy Isten szava 
mindenkihez eljusson. Másrészt könnyen kezelhető, tetszetős formája és 
közérthető nyelvezete. 

Nagy volt tehát a bánatunk, amikor a Szentírás néhány hét alat elfo
gyott. Nagyon örülnénk, ha a Szentírást mielőbb újranyomnák, és kapható 
lenne.« (8 paptestvér aláírása) 

»Nagy örömmel vettem kezembe a Káldi-Neovulágta szentírásfordítás 
kisméretű kiJlcúísát, ami óriási hiányt pótol a magyar egyházban. Engedje 
meg, hogy gratuláljak ehhez a szép teljesítményhez. A Bibliatársulat virág
zásának, a hazai lelkiéletben, evangelizációban betöltött fontos szereépnek 
jele ez számomra.« (N.N.N., Miskolc) 
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Karácsonyra elkészült aebbibliánk második kiadása újabb 20.000 pél
dányban. Nem kis gondot jelent azonban számunkra, hogy az eddigi kedvez
ményes árat továbbra is tartani tudjuk, mert ez csak akkor lehetséges, ha köte
tenként kb. 4-500 Ft támogatást sikerül szereznünk. A második kiadáshoz 
azonban egyelőre ennek csak egy töredéke áll rendelkezésünkre (a Kirche in 
Not és a Német Bibliatársulat hozzájárulása, valamint némi adomány hazai 
jótevőktől), ez csak 6-8.000 példány kedvezményes eladását teszi lehetővé. 

Pedig a Biblia árának 1000 Ft körül kellene maradnia, mert gyakran előfor
dul, hogy még ezt is soknak tartják. A szívünk is összefacsarodik, amikor hit
oktatók, iskolák, terjesztők jönnek Bibliaközpontunkba, és az iskolás gyer
mekek számára hibás példányokat kémek, amit negyedáron megvehetnek ... 
Szomorú, hogy nem tudjuk megfelelő áron biztosítani gyermekeink, fiatalja
ink számára Isten Igéjét, aBibliát... 

Ha valaki tud segíteni vagy segúséget szerezni, az Írásra szomjazók nevé
ben háLásan fogadjuk ... 

Bibliaapostolképző szemináriumaink - Társulatunk továbbképzési mun
kacsoportja ezen az őszön három szemináriumot tartott. A 26. és 27. szeminá
riumot a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyében, Kecskeméten és Sükösdön 
tartott uk meg, az egyházmegye zsinati mozgalma keretében (új evangelizáció 
témakör), a PMK (=plébániai munkatársképző) tagjai számára. A lelkes és el
kötelezett csoportokkal nagy öröm volt együtt dolgozni. A résztvevők is hálá
san fogadták munkacsoportunk fáradozását. Néhány vélemény a rtsztvevők
től : 

»Istennek hála, Nektek kösziinet, hogy eljöttetek közénk olyan egyszerűen 
szeretniJ szolgálni, tanítani. Köszönöm, hogy segítettetek közelebb jutnom a 
FORRA SHOZ. Példátok jölbátorított, Isten megerőstett, hogy újult erővel, 
hittel, reménnyel menjek haza, s tegyem, amit tennem kell. « 

»Élmény volt fölfedezni a kincseket, amelyek a közös szentírásolvasásban 
rejlenek.« 

»Minden nagyon tetszett. Otthon megpróbáljuk továbbadni. Külön kö
szönet a jó szervezésért, a vidám estéért, a kötetlen, baráti hangulat megte
remtéséért. Kívánok sok erőt, egészséget fáradságos munkátokhoz!« 

»Végre a mi egyházunkon belül is úgy érezhetjük, hogy a Szentíráson 
van a hangsúly!« 

»Itt tanuLtam meg hinni abban, hogy én is tudok javítani egy kicsit a vi
lágon, és sejtem is: hogyan. ( ... ) Jó dolog megtapasztalni, hogy fontos feladn-
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tok terén bennünk is bíznak és ránk is számítanak!« 
»A módszerek megismerése lehetőséget ad a továbbadás ra. Mintegy kin

csestárat viszek magammal. Köswnöm, hogy megismerhettem, hogy tovább 
építkezhetek, s velem együtt a körülöttem élő emberek életét is gazdagítha
tom.« 

Bécsben a Középeurópai Bibliatársulatok Munkaközösségének 25 
éves fennállása alkalmával rendezett sajtótájékoztatón Társulatunk ügyveze
tő elnöke képviselte a keleteurópai (volt szocialista) országok bibliatársulata
it. Az ügyvezető elnök a nyugati sajtó képviselői előtt méltatta az Osztrák 
Bibliatársulat vezetőjének, Dr. N.W. Höslingernek kezdeményezése nyomán 
létrejött Munkaközösség negyedszázados munkáját, mellyel hatékonyan segí
tette az egykori szocialista országokban a bibliatársulatok létrejöttét és a 
szentírásközpontú lelkipásztorkodás meghonosodását. 

Bihliaközpontunkban bensőséges ünnepség keretében, mons. Karl-Josef 
Rauber érsek, pápai nuncius üdvözlő szavai után nyujtotta át november 6-án 
dr. Szendi József ny. érsek az új bibliakiadás tiszteletpéldányait a Bibliafor
dító Munkacsoport tagjainak és a Társulat munkatársainak. Az ünnepségen 
köszöntötték dr. Norbert W. Höslinger prelátust, az Osztrák Bibliatársulat 
vezetőjét, aki 25 éven át folyamatosan segítette a keleteurópai országokat, és 
ehhez a kiadáshoz is igen hatékony segítséget nyújtott (támogatás a hazai ki
adáshoz, 6500 biblia a határai nkon túl élő magyaroknak). 

A budapesti Jeromos-esték keretében okt. 8-án Takács Gyula atya a Jele
nések könyvének irodalmi szerkezetét mutatta be, és betekintést nyújtott ab
ba, hogy a szerkezet felismerése miképpen segíti a Biblia teljesebb megérté
sét. Nov. 12-én Gyürki László atya röviden vázolta a Szentföld viszontagsá
gos történetét és mai helyzetét, majd - válogatott képek segítségével is - érzé
keltette, hogy a Szentföld »ötödik evangélium« lehet számunkra. 

A Jeromos-esték következő előadásai (a Bibliaközpontban, VI. Teréz krt. 
28. 1/6., este 6-tól): január 14-én Cziglányi Zsolt teológiai tanár: "A perikó
pák magyarázatának és értelmezésének lépései «; február ll-én Schmatovich 
János teológiai tanár: "A Szentlélek a Bibliában«; március ll-én Kuklay An
tal plébános: Pilinszky János evangéliumi esztétikája. 

A győri csoport szeptemberi összejöveteién a »Bibliafordítások« volt a té
ma (előadó Wolf Pál Péter atya). Győregyházmegyei csoport jaink a Szent
írás-vasámapotJánossomorján ünnepelték. Ennek keretében zajlott a helyi is-
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kola és a Mosonmagyaróvári Piarista Iskola diákjainak hittanversenye. Két ki
állítás volt látható: a rajzverseny pályamunkái és egy 40 db-os bibliagyűjte
mény, benne számos régi kiadás példányai is. Az ünneplés szentmisével zá
rult. - Társulatunk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zárdatemplom hit
tantennében) felnőtteknek minden hó 3. hétföjén 18 órakor, ifjúsági bibliaóra 
minden hétfön 17 órakor. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páros pénte
kein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jótevönk és 
Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is kapcso
lódjanak be ebbe a közös imába. A szentségimMások idópontja és az elmél
kedések témája 1998. januártól augusztusig a SZENTLÉLEK ÉVÉBEN: jan. 
9: 1 Kor 6,10-16; jan. 23: 1 Kor 12,4-11; febr. 6: 1 Kor 12,12-14; febr. 20: 
Róm 8,1-4; márc. 6: Róm 8,5-11; márc. 20: Róm 5,3-6; ápr. 3: Gal 5,16-18; 
ápr. 17: Gal 5,19-26; máj . 1: 1 Tessz 1,5-7a; máj. 15: 2 Kor 1,21-22; máj. 29: 
2 Kor 3,17-18; jún. 12: Ef 1,9-13; jún. 26: Ef 2,19-22; júl. 10: Ef 4,30-32; júl. 
24: Ef 4,3-6; aug. 7: Fil 2,1-4. 

- A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfoghatóan tapasztaljuk. 
Az alakulás óta eltelt idö alatt óvatos reményeinket messze túlhaladva sok se
gítséget kaptunk, és sok mindent tehettünk a Szentírás-központú keresztény 
élet terjedése, fejlödése érdekében. 

Az a támogató együttmaködés, amely megnyilvánul Társulatunk.Tagjai és 
füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segítség, ima, 
tagdíj, adomány és még sok más formában, igen nagy örömmel tölt el, és ez
úton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevében ismételten szív
ből megköszönni! 

,... A Társulat vezetösége, a Bibliaközpont munkatársai, a Továbbképzési 
Munkacsoport tagjai és a Szerkesztöség nevében 

Társulatunk minden Tagjának, Füzetünk Olvasóinak és minden lóte
vő nknek sz{vből kívánok 

AMo" Knrác.sonyt Krisztus évében, , 
o Szenrlélel: évében pedig l:eg!Jelmel:ben gozdogl{j Esz rendőr! 

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
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ISMÉT KAPHATÓ AZ 
ZSEBBIBLIA ! 

OLCSÓ 

ji Szent Jeronws r.Bi6fÚltársufat Szöveggonáozó r.Bizottsága 

dta! (észített 

'1(dái-féCe óŰJ[Úlforáítás javított vdtozata a f}.{J.ovufgáta afapján. 

ji magyarázato((a! ef[átott, (ismiretű r.BŰJfiát még mináig 

renáf(jvüfi juóifeumi i(gávezménnyef árusítjuKJ 

Á R A I N K: méret: 

teljes ár (Áfával) 100% 

10.5xI6.5 cm 

1860 Ft 

12x18.5cm 

1980 Ft 

Mintegy 20.000 db. bibliát 25%-osjubileumi kedvezménnyel 
tudunk a magyar hívek, fiatalok számára biztosítani: 
kedvezményes bolti ár 
[ajánlott] 1320 Ft 1400 Ft 

Könyvterjesztőknek elfogadható kedvezmények! 

Az Egyház szándéka szerint ösztönözni és könnyíteni sze
retnénk a Szentírás belső egyházi terjesztését , hiszen lsten 
Szavának közvetítése lelkipásztori , hitéleti tevékenység. Ezért 
egyházi közösségek, iskolák, intézmények, plébániák, hitok
tatók, bibliaapostolok számára a bibliákat Bibliaközpontunk az 
alábbi kedvezményekkel biztosítja: 

postai szállítással, utólag fizetve 

helyszíni készpénzfizetés esetében 

990 Ft 

930,-

1050 Ft 

ill. 990, - Ft 

Kapható és megrendelhető: Szent Jeromos Bibliatársulat 
1066 Budapest Teréz krt. 28. 1/6. Tel. : 1/332-22-60 



1.istoR.§s 

Isten Szava 

Eves hozzajarulas (postakoltseggel): 400Ft 

Kigombolyod6 tUzcs6va 
Vegiggordiil az egen, a leten, 
Mutatja szemnek, mutatja szivnek: 
Hol kell az Igazit keresni. 
Indulj a nyoff}tiba, ne felj, 
Megtaltilod Ot, a kiralyok Kiralyat. 
Az iistOkOs segit, hogy felismerd 
A paranyiban rejt6z6 Vegtelent, 
Csak figyelj, merre gordiil 
A vegtelen ejben az egen: 
Ahol megall, ott te is megerkeztel. 

Havva 

orokre megmarad 







. Ajánlás 

Ajánlás 

A Szentírás a Szentlélekről nem elméleti tanítást ad, fumem a 
Szentlélek jelenlétének és tevékenységének gazdag tartalmát állítja 
elénk. A Szentlélek jelenléte és működése fegkiemeltebb módon az 
első pünkösd napján mutatkozott meg, amikor az apostolok a 
Szentlélekben felismerték Krisztus titkát, felismerték küldetésüket, 
hirdették Krisztust, a hallgatók pedig a Szentlélekben elfogadták 
az apostolo~ tanítását és megkeresztelkedve Krisztus tanítványai 
lettek. Az Ujszövetségi szentírás elénk állítja, hO$}! a kezdeti Egy
ház bőségesen megtapasztalta a Szentlélek }elenletét és múlcödését. 
A Szentlélek éve mdít arra, hogy a Szentírás magyarázatában ke
ressük és kiemeljük a Szentlélek jelenlétének és működésének a 
módozatait és megtapasztalását. 

Budapest, 1998. Urunk megkeresztelkedése ünnepén. 

Dr. Paskai László bíboros érsek 
Lelkipásztori útmutató az Esztergom
Budapesti FŐ6gyházmegye számára. 
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Vágvölgyi Éva 

Csendes percek 

Nagy a kicsit eltiporja, 
Hatalmas az alázatoson, 
Erős a gyengén, 
Erőszak a szelídségen, 
Gyűlölet a szereteten 
Győzelmet arat mindig, 
Ez a világ rendje. 

S mégis, a dolog 
Visszájára fordul : 
Vereségében a kicsi 
Nagyobbá válik, 
Mint a nagy, 
Alázatos hatalmasabbá, 
Mint a hatalmas, 
Gyenge erősebbé, 
Mint az erős, 
Szelídség fölébe 
Kerekedik az er6szaknak, 
Szeretet a gyűlöletnek, 
Halott győzedelmeskedik élőn, 
Mert Jézus feltámadt, 
S vele mindannyian, 
Kiket látszólag eltiportak, 
Legyőztek és megöltek. 
A vereség és halál 
Csak kapu lett 
A z új élet, 
A f eltámadás felé. 



Csendes percek 

'v ézust keresitek, a megfeszítettet? 
Nincs itt. Föltámadt!« Mt 28,5-6 

A szeretetünk, a hitünk csak addig ér, hogy egy halott Jézust keres
sünk. Azt nem találjuk. Akkor kétségbe esünk: hol van? Halottat keresünk 
az élő helyett. A sírt. Ott nincs. És persze mindenre gondolunk, csak arra 
nem, ami történt, hogy nem halott, hogy él. Milyen hosszan, mi lyen rész
letesen foglalkozunk Jézus szenvedésével és kereszthalálával a Nagyböjt 
alatt és mi lyen átmenetileg, röviden a feltámadásával. Pedig azzal kéne 
hosszan-hosszan foglalkozni. Szenvedés, halál van, volt, lesz. Megszokott 
dolog a világban . De a feltámadás diadala világot átfordító esemény. Mi
lyen sokat időzünk a kevésbé fontosnál és milyen keveset a lényegesnél. 
A szenvedést, a halált ismerjük, hát leragadunk annál. A feltámadást nem 
ismerjük, nem éltük-éljük meg, csak tudjuk a tényét, hát nem tudunk mit 
kezdeni vele. Csak aki halálos veszedelemből menekült, az élt meg vala
mit abból , hogy milyen lényegtelenné válik mindaz, ami előtte gondot, 
bajt jelentett, a meneküléshez képest. Ott és akkor semmi sem baj, szaba
don örülünk az élet ajándékának. Valami hasonlót éltek meg az apostolok 
a Feltámadottal való találkozásban. 

Halott Jézust keresünk az Egyházban is, a sírt. Ott nem találjuk. El
lopták - mondjuk. Szeretnénk a tetemet látni , megtapogatni. Nincs. Keres
ni kezdjük. 

»Mit keresitek az élőt a holtak közt?« (Lk 24,5) - mondja az angyal . 
Ahány evangélium, szinte annyiféle aztán a Föltámadottal való első 

találkozás helye és módja. Vajon miért? Talál azért, hogy megértsük: a 
Föltámadottal való találkozás nincs helyhez és időhöz kötve. Mindig és 
mindenhol lehetséges. A Föltámadottal való találkozás maga a Meglepe
tés , a Váratlan . Mikor magunkra zár'}nk ajtót és kaput, ami~or azt hisszük, 
hogy oda már senki sem hatol be, O I?gyszercsak belép. Es ez a belépés 
rést nyit a rettegés, a félelem falain . Es a résen nem borzalom hatol be, 
ami elől elrejtőzködtünk, hanem mi lépünk ki . A föltámadás győzelme ki
árad a világba. Nem Jézus üres sírjából. Jézus nincs ott. A mi sírunkból , 
ahová élő halottként zárt be bennünket a félelem. És: 

Már semmi sem fontos többé 
A sötét árny eltűnt 
És a szívünkben fólkél a nap. 
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Fájdalomból építek katedrálist 

Fájdalomból építek katedrálist: 
Minden követ, amivel megdobnak, 
Minden vissza tolt baráti ölelést, 
Minden nyers durvaságot 
Amely a szeretetemre válaszol, 
Minden hamis szót, 
Minden ütést, bárhol is érjen, 
Szóval minden követ, 
Amivel megdobnak, 
Beépítek a falakba . 
Fájdalmakból építek katedrálist. 
Az aprócska és nagy fájdalmakat 
Mint köveket rakom egymásra, 
S valami szépet építek beló1e, 
Katedrálist, ami a Tiéd, 
S ami Rólad beszél másoknak. 
Mert aki belép, nem a köveket nézi, 
Hanem a benne lakót. 
Nem baj a fájdalom, áldott, 
Ha Neked épül ház beló1e. 
Fájdalom a kő, könny a malter. 
Alázatban, csendben 
Rakni egyik követ a másikra, 
És a fal felépül . 
Nem kell hozzá semmi, 
Csak a fájdalmak, amiket kapok. 
Egyszerűségben és alázatban, 
Egyiket a másik után 
Rakni csendben, 
Beépíteni a falba . 
Fájdalmakból építek katedrálist. 



Bibliatudomány 

Schmatovich János 

A Lelket ki ne oltsátok, 
de vizsgáljátok felül a szellemeket! 

A bibliai Lélek:fogalom 

Ha áttekinijük a Szentírásnak egészen a korai egyházig te~edő kijelentéseit a 
Lélekről , akkor ez bizonyára minket is hozzásegíthet ahhoz, hogy elmélyitsük ma
gunkban a Szentlélekkel kapcsolatos eszmélődésünket és a hit meghirdetését. A 
"Szentlélekről" szóló beszéd sok kereszténynél gyakran zavart kelt és a bérmálá
sukra vagy egy szép pünkösdvasárnapra való halvány emlékezést idézi fel. A 
nyugati egyház teológiája is csak egy szegényes helyet biztosít a perernrészben a 
Szentléleknek - ellentétben a keleti egyház teológiájával és liturgiájával. Miként 
nyerjük vissza újra azt a tágasság ot és elevenséget, mely az első keresztény kö
zösségek életérzését - öröm és lelkesedés formájában - olyerőteljesen megha
tározta, hogy környezetük csodálkozva állapitotta meg: "Valóban köztetek az 
lsten!" (1 Kor 14,25) Ki ez a nagy Ismeretlen, akit Izraelben ruacfrnak és a ke
resztény egyházban pedig pneuma-nak és spiritulrnak neveztek? Miként külön
böztethetjük meg ma a különböző szellemeket, anélkül, hogy Istent és a világot, 
az üdvtörténetet és világtörténelmet szétválasztanánk és a belső megtapasztalást 
és a világvégi beteljesülést egymástól elkülönítenénk? "Ne oltsátok ki a Lelket!" -
írja Szent Pál (1 Tessz 5,19), amivel jelzi, hogy az egyház karizmatikus oldala 
nem szorulhat háttérbe. Ugyanakkor mi, emberek eltorzíthatjuk azt, amit a Lélek 
akar végrehajtani általunk, ezért állandó önellenőrzésre van szükségünk. Szent 
János levelében olvashaijuk: "Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem 
vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e?" (1 Jn 4,1). 

A Bibliában gyakran esik szó Isten Lelkéről: ruach Jahve. A "RUACH" 
(nőnemű) a héberben következő jelentéseket hordozhat: lehelet, fuvallat, 
lélegzet, levegő, szél, lélek. A "ruach~ szokásos fordítása szellem, bár eb
ben a jelentésben ritkán szerepel az Oszövetségben; alapjelentése: "moz
gásban levő levegő", részleteiben "lehelés", "fúvás", "lélegzet". Ez utóbbi 
értelemben közel áll a nephes-hez. A "nephes" szokásos forditása = lélek; 
alapjelentése: "torok", "gége", "nyak" és ami abból kijön, a "lélegzet". A 
lélegzettel függ össze a nephes egy másik fontos jelentése. Ahol lélegzet 
van, ott élet van, ahol megszűnik a lélegzet, ott megszűnik az élet, vagyis 
a nephesben mint lélegzetben jelenik meg az élet, vagy az, ami az élőt é
lővé teszi, hiánya viszont a halál. A nephes/Iélek tehát a fizikai jelenséget 
jelenti, de a ruach/Iélek ezen túlmenően a mögötte álló létrehozó erőt is je
lenti. Ezért a nephes az életet, a ruach viszont az életerőt fejezi ki . Akár
csak a nephes, ugyanígy a ruach távozása is az élőkből, embemek és állat
nak egyaránt halálát (Ter 35,18; Zsolt 146,4; Préd 3,19 köv.), visszatérése 
az életre kelést (Ez 37,5, Zsolt 146,4) jelenti. Az élet "lehelete" a ruach 
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chajjim szóösszetételben azt az é leterőt vagy életelvet jelenti , amely a tes
tet élteti, s mint ilyen minden élőlényben, emberben és állatban egyaránt 
benne van (Ter 6,17; 7,15) A ruach jelenti még az akaratnak, jellemnek, 
érzéseknek, fondolkodásnak helyét, központját, de sohasem jelenti az 
egész embert . 

A ruach az Első Szövetségben 378-szor fordul elő. Az ember az Isten
től kapja a ruach-ját mint életleheletet és életerőt. Halálakor ez a lélek az 
utolsó lélegzetvétellel ismét visszatér az Istenhez. A ruach az életelv az 
emberben és egyúttal Isten életereje, mely által az ember cselekszik, meg
ismer és érzékel. 

Ha "Isten Lelkét" mintegy elektromos áram módjára gondolták el, 
mely mindent különböző intenzitással áthatott, az még sem vált anonim 
természeti erővé, melyben Isten szabadságának már nincs helye2

• Mert az 
ember ugyanakkor a ruach, azaz a Lélek által előidézett jelenséget gyak
ran úgy éli meg, mint egy kívülről érkező erőmegnyilvánulást, bizonyos 
hatalom betörését, amely az emberre rászakad. Ez az erő aztán túlmutat az 
emberen. Hogy honnan származik ez a hatalom, nem világlik ki azonnal, 
és csak a hatásában ismerhető fel. Következésképpen létezik "szent Lélek" 
és "gonosz Lélek": mindkettő azonlJan az Istentől jön. (Vö. I Sám 16,14: 
Sault egy gonosz lélek zaklatta, az Ur küldte) . Izrael a Lelket először mint 
titokzatos, sőt olykor még rossz hatalomként tapasztalta meg, és ezért csak 
a Zsolt 51,18 és Iz 63, l Ok beszél a "szent" Lélekről. 

A LÉLEK MINT IDEGEN HATALOM A PRÓFÉTAI SZÓBAN. -
Különösen nyomatékos lesz a Lélek munkálkodása a próféták - mind a 
férfi, mind a női próféták - esetében: hirtelen egy kiszámíthatatlan erő 
"szállja meg" őket és az ihletettség, sugalmazás hatása alatt elkezdenek 
beszélni .3 Olykor még elragadtatásba is esnek, mint az a hetveIt férfi a 
pusztában, "akikre alászállt a Mózesen levő Lélek" (Szám 11 ,24-29), vagy 
Saul, aki csatlakozik a karizmatikusok egyik csoport jához és "más ember
ré változik" (l Sám 10,6). Egyesek emberfeletti hatalmat kapnak, mint 
Sámson: "Amikor Sámson a timnai szőlőhegyhez ért, ordítva nekirontott 
egy fiatal oroszlán. RászálIt az Úr lelke, és Sámson puszta kézzel széttépte 
az oroszlánt, mintha csak egy kecskét tépett volna széf' (Bír 14,5k). Illés 
pedig ellenségeit égből jövő ttízzel semmisíti meg (2 Kir l). A leghatáso
sabb képet bizonyára Ezekiel prófétai elhivatása nyújtja: Egy szerfelett 
dramatizált vÍzióban látja Istent, hogy egy trón szekéren elhagyja Jeruzsá-

1 Vö. L Coenen (Szerk.): Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, Wupperta l, 1972. 
479 köv.; Rózsa Huba: A halál és az ember halál utáni sorsa az Ószövetség proto· és 
deuterokanonikus könyveiben, TEOLÓGIA, 3·4/1997. 32. 

2 E. Schweizer: Was ist der Heilige Geist? Eine bibeltheologische Hinführung, CONCILIUM, 
2/1979. 495. 

3 J. Marbőck : Heiliger Geist (I. Biblisch-theologisch), in: Lexikon für Kirche und Theologie, Freiburg, 
1993. 1304. 
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lemet és a száműzöttekhez megy, hallja ennek a vonulásnak zaját és az Úr 
hangját, aki őt Izraelhez akarja küldeni . Kábultan arccal a földre borul. 
Akkor "eltöltött a Lélek és lábra állított" (Ez 2,2). Saját lábán állva a pró
fétai jajkiáltással teleírt könyvtekercset meg kellett ennie (azaz teljesen 
magába "bekebelezni"), majd elragadta a Lélek és a száműzöttekhez vitte, 
ahol mint egy kába hét napig maradt köztük, míg a feladatát te\jestíhette 
(Ez l-3). Emiatt mondják a prófétákat a "Lélek embereinek" vagy "Isten 
embereinek." A prófétai szó ezért különös mértékben is kifejezi az isteni 
erőt: véghez viszi, amit mond, a megdermedtet mozgásba hozza, szembe
sül a rég-megszokottal. A próféták - a Lélek erejében- valamilyen formá
ban mindig fellazít ják a megmerevedni akaró kereteket, és így az erjesztő 
kovász szerepét töltik be.4 Mivel az ember a szóban, az igében rejlő Lelket 
nem tudja megölni, gyakran némítják el a prófétákat, vagy fizikailag meg
semmitik őket. 

LÉLEK MINT TEREMTŐ ERŐ. - Nemcsak a rendkívüli és feltűnő 
jelenségekben látható Isten működése a világban, hanem az egészen min
dennaposokban is: Biblia tud Isten Lelkének csendes és feltűnést nem kel
tő jelenlétéről is. Izrael elsősorban történetileg tapasztalta meg Isten tevé
kenységét: "orrának leheletében" (= lélek!), a "keleti szélben" (= lélek!), 
mely a tengert kiszárította (Kiv 14,21; 15,8-10). Innen tanulta meg, hogy 
Isten a Szó és Lélek által teremtette a világot (Ter 1,2; Zsolt 33,6) és min
den tavasszal újra élteti (Zsolt 147,18).5 A teremtés - Isten Lelkének a 
műve. A világ kezdetén "Isten lelke lebegett a vizek felett", mint egy kot
lós madár. Vagy amint Martin Buber fordította: "A föld tévelygő s és zava
rodott volt. Az ős forgatag (örvény) felett sötétség. Isten zúgása rezgett a 
vizek felett" (Ter 1,2). A világ létrejötte mögött Isten rendező, mozgató és 
megvilágosító működése áll. Megjegyezzük, hogy a teremtés művének to
vábbi lefolyásában már nem szerepel a "lélek"; a továbbiakban működő 
elvként a "szó" (dabar) áll a központban. De a Ter l-ben nincs konkurren
cia a "lélek" és a "szó" között.6 Más ószövetségi helyeken is (2 Sám 23,2; 
Zsolt 33,6; 147,18; Iz 59,21) gyakran állnak egymás mellett a "lélek" (ru
ach) és a "szó" (dabar) kifejezések; a "lélekerő" jelenti Isten leny_űgöző, 
gyakran felfoghatatlan elevenségét, a "szó" pedig utal arra, hogy O felis
merhető és vallható akar lenni. 

Az embemek a teremtésekor (Ter 2,7) orrába fújták Isten leheletét 
(nismat chajjim = élet leheletét) és az ember élőlénnyé (nephes chajjah) 
lett. Az "élet lehelete" kifejezés alapszava a "lehelet, lélegzet" (nesamah) , 
amelynek antropológiai jelentése abból az adottságból ered, hogy az ószö
vetségi ember számára az élet a lélegzetben jut kifejezésre. Az Isten Lel-

4 Előd István: Vallás és Egyház, Budapest, 1981. 211 . 
s E. Schweizer: i. m. 494.; Rózsa Huba: Kezdetkor teremtette lsten, Budapest, 1997. 47. 
6 H. Schüngel-Straumann: Pfingstliche GeistkraftlLebenskraft (ruach), in: DIAKONIA, 3/1990. 153. 
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kének és az ember életleheletének ez furcsa képszerű összeelegyítése mu
tatkozik meg a 104. zsoltárban: Amikor Isten kilélegez (kiárasztja Lelkét), 
Lelke mint élet a teremtményekbe hatol (30 v.); amikor belélegez, újra 
visszavonja tőlük leheletét, és a teremtmények meghalnak (29 v.). Isten 
Lelkének és az ember életerejének elegyítésével a Szentírás hangsúlyozni 
akarja minden élet eredetét Istenben és az Istentől kapott élet ajándékát, 
mint olyant, ami az ember rendelkezésére át nem adható. Isten teremtmé
nyeinek élete tehát nem más, mint az ő Lelke. Természetesen, hogy ezt 
csakugyan felismerjük-e, kérdéses marad; bár Isten Lelke működik a te
remtésében, de "csak suttogó szavakat hallottunk tőle" (Jób 26,13k). 
Mindazonáltal a Biblia is ismeri a különbséget az emberi életerő és az iste
ni Lélek között, gyakran esik szó arról, hogy az ember "test", törékeny, 
esendő és mulandó. A "test" (baszar) alapjelentése "hús" (ellentétben a 
csonttal), tágabb értelemben az emberi test (sohasem azonban mint az em
ber valóságának összetevője a lélekkel), sőt jelentheti az egész emberi va
lóságot, vagy az emberi személyt is. Ez utóbbi értelemben lesz a "test" az 
ószövetségi antropológia egyik legjelentősebb kifejezése, amely az embert 
vallás-erkölcsi tekintetben jellemzi: az ember lényege szerint esendő , mú
landó, törékeny vagy gyenge, vagyis test. A vízözön előtti bűnös emberi
ség állapotát ebben az értelemben jellemzi az isteni döntés: "Nem marad 
éltető lelkem az emberben örökké, hiszen csak test ő (Ter 6,3). De az em
berben az Isten, mint minden testnek lelket (lélegzetet) adó (éltető) Isten 
mükődik (Szám 27,16; más fordítás szerint: "a szellemek Istene minden 
testben/élőlényben" = Jahve eLohé há-ruhóth lekól-baszar). A "Lélek" 
csak ott áll ellentétben a "testtel", ahol az ember egyedül erre hagyatkozik 
Isten helyett (Jer 17,5; 2 Krón 32,8), például Egyiptomra, mely mégiscsak 
"ember és nem Isten, lova csak test és nem lélek" (Iz 31 ,3). De éppen ez 
az ember (féltékeny, hazug, szemérmetlen) lelke, mely őt erre csábítja 
(Szám 5,14; Iz 19,14; Oz 4,12; 5,4). 

A BELÁTÁS ÉS BETEUESÍTÉS LELKE. - A "Jahve Lelke" azon
ban olyan kijelentést is hordoz, mely voltaképpen Isten tevékenységét je
löli Izrael történetében. Izrael vezetése történelme során - szintén Isten 
Lelkének mGve. A babiloni számkivetés (Kr.e. 6. sz.) óta nőtt Izraelben 
annak felismerése, hogy Isten teremtő Lelke a világ beteljesedését is vég
hez viszi. Ezekiel próféta egy nagyszabású képben a bátortalan, csüggedt 
kortársakban új reményt ébresztett: a csontmezőről szóló látomás úgy mu
tatja be Isten Lelkét, mint a halálon túlmenően is életet adó erőt (Ez 37). A 
próféta csontokkal teli mezőt lát, amely a Babilonba hurcolt nép remény
telen állapotát jeleníti meg. Az élettől elvágott halottak állapotához hason
lítja a számkivetésben élő Izraelt, amely prófétai szóra egybetömörül , és 
Jahve Lelkének erejével újjá éled. Amikor Jahve a prófétát megkérdezi, 
hogy a népet megjelenítő csontok élhetnek-e még, Ezekiel a kérdést visz
szafordítja Jahvéhoz: "te tudod, Uram", kifejezve ezzel azt, hogy az ember 
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számára mindez elképzelhetetlen, de Jahve képes a kilátástalan helyzetből 
is életre kelteni. Az Ez 37,1 - 14-ben a halál és újj~éledés szimbolikusan 
ugyan Izrael újra teremtését fejezi ki , s noha - akár Oz 6, l-3 esetében - az 
egyed sorsa itt is rejtve marad, mégis arra az útra irányította a teológiai 
eszmélődést, amely a feltámadás reményének hitéhez vezetett. A vízió te
hát Istennek a halálon túl mutató új, nem is sejtett lehetőségeire mutat rá. 
Az örök életbe vetett remény a judaizmus korai szakaszában meglehetfjsen 
modernnek számított. A Prédikátor szkepszisét alig ismételgették: "Es ki 
tudja, vajon az emberek fiainak éltető lehelete (ruach) felfelé, és vajon az 
állatok éltető lehelete (ruach) lefelé, a földbe száll-e?" (3,21). Számos szö
veg már túllépett ezen a nézeten (vö. 2 Mak 7,22k; Bölcs 1,13; 2,1.23; 
4,7.10; 5,5 .15 i). Legtöbbször arra gondoltak, hogy az emberhez szabott 
sajátságos isteni lélek a halálban elszáll és kamrákban megőrizve várja új
raegyesülését az új testtel a feltámadáskor. 

Az ezekieli szöveg rámutat egyúttal arra is, hogy az Istenhez füzödő 
kapcsolatban új perspektívák nyílnak meg. Hogy a 37. fejezetben nem 
csak fizikai újjászületésről van szó, mutatja elsősorban az utolsó, 14. vers. 
Itt már az "én ruach-om" ("az én lelkem") kifejezés által nyelvi szempont
ból is világos lesz, hogy az adott erő messze túllép a fizikai életen. Ez mu
tatkozik meg a sorrendben: nem csak az életről és a hazatérésről hangzik 
el az ígéret, hanem "Jahve megismeréséről" is. Ez nem valami intellektuá
lis, értelmi felismerés vagy valamilyen új tanítás akar lenni, hanem egy 
megújított életvitelről van szó; felvillantja a jövőbe vezető utat, és biztosít 
arról az erőrő l , mely az Istentől jövő útmutatások megtartásához vezet. Az 
Istentől származó ruach tehát szellemi-lelki-vallási értelemben teszi lehe
tővé Izrael számára az egészen új magatartást; továbbá új perspektívákat, 
új életörömet és jövő-elvárásokat ad neki. Mivel az ember önmagában 
nincs olyan helyzetben - az ő szíve és "ruach"-ja ehhez túl nehézkes - , 
ezért rászorul Istennek erre Lelkére, amely Ezekielnél egy másik helyen 
kifejezetten úgy meg van ígérve mint "új ruachllélek". Isten Lelk~ új jövőt 
készít elő, ameJlnyiben egyeseknek is új szívet ajándékoz: "(Az Ur, az Is
ten mondja): .. Uj szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem 
testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek" (Ez 36,26). Ezért az Is
tentől jövő lélekért (ruach) imádkozik a rokon 51 . zsoltár (12. v. és 13. v.). 

Az Isten megismerésében ez az új elevenség abban nyilvánul meg, 
amit a Lélek ajándékoz, ha az ember éles hallá,sú Isten szavára, amely vi
szont olyan, "mint egy suttogás" (Jób 26,14). Es így Isten Lelke és a böl
csesség egymással szorosan össze van kötve: "Ki ismerte föl valaha is 
akaratodat, ha te nem adtál neki bölcsességet és nem küldted el a magas
ból szent Lelkedet?"(Bölcs 9,17). A héber nyelvben mind a Lélek (ruach), 
mind a bölcsesség (hokmah) nőnemű , és mind a kettő olyan jellemzést 
kap, hogy "finom, mozgékony, átható, emberbarát", és ez az oka annak, 
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hogy az imádkozó hívő könyörög "Isten erejének ezért a leheletéért" 
(Bölcs 7,22-30) . A Lélekről mint isteni személyről itt még nincs szó, de a 
korabeli nyelvezetben kísérlet történik arra vonatkozólag, hogy közvetít
sék Isten hatalmas és kegyelmi jelenlétét, traszcendenciáját és immanenci
áját.7 

ISTEN LELKE A NÁZÁRETI JÉZUSBAI:-r - Az Újszövetség is ha
sonló sajátosságokat említ a Szentlélekről. Az Uj szövetségben "Isten Lel
ke", vagy egyszeruen "Lélek" (pneuma) - egészen az ószövetségi-zsidó 
nyelvhasználat vonalán megmaradva - a mindennapos (szél, lehelet) ta
pasztalatból levezetett fogalom; ennek segítségével akarják jelölni Isten 
páratlan tevékenységét a világban.8 Működése azonban különös módon a 
názáreti Jézussal van összekapcsolva. Lukács evangéliuma szerint Jézus 
első grédikációját a názáreti zsinagógában Izajás próféta szavával kezdi: 
"Az Ur lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vi
gyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak 
a. látást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az 
Ur (kegyelmi) esztendeje" (4,16-21; vö. Iz 61,1-2). Az Ószövetségből vett 
idézet azt mutatja, hogyaMegváltó működésének tartalma az ember alap
vető nyomoruságának gyógyítása. A szöveg ezt négy fokozatban adja elő : 

l.) A szegények felkarolása az Ószövetségben Isten különleges le
ereszkedésétjelentette. O nem emberi mértékkel mér, nem azzal keresi di
csőségét, hogy a gazdagokat és hatalmasokat gyűjti maga köré. A szere
tet nagyságát azt mutatja, ha olyanok felé fordul, akik igazán rászorulnak. 
2.) A foglyok szabadulása újszövetségi értelemben a bűntől való szabadu
lást jelenti. Krisztus megszerezte a bűnök bocsánatát, példájával és ke
gyelmével erőt ad a kísértések ellen. 3.) A vakság és a látás is sz~lIemi ér
telemben szerepel. Alapvető fogyatékosságunk a tudatlanság. Bármennyit 
tanulunk, nem tudjuk, hogyan állunk Isten előtt, és mi lesz a jövő sorsunk. 
Krisztus a feltámadásával és mennybemenetelével ezt világosította meg. 
4.) A jubileumi évben fel kellett szabadítani a rabszolgákat is. Krisztus az 
egyetemes felszabadítást hozta. Nem a törvény betűjét hangoztatta, hanem 
úgy mutatta be Istent, mint akit lehet szeretni. Aki szeretetből végzi köte
lességét, bármennyit fárad is, nem érzi magát rabszolgának, hanem Isten 
gyermekének. 

Ahol az emberek az Úr Jézustól gyógyulást, vigaszt és életörömet 
kapnak, ott megtapasztalják Isten Lelkét. Ahol az egykor kitaszítottak Jé
zus asztalközösségében részesülnek és a megvetetteket újra elfogadják, ott 
átélik a Szentlélek szabadságát és nagyságát. Jézus ugyan nem beszélt a 
szinoptikusok szerint a Szentlélekről , de benne élt. Kritikusainak megfon-

7 Vö. J.Marböck: i. m. 1305. 
8 J. Kremer: Heil iger Geist (I. Biblisch-theologisch). in: Lexikon f. Kirche u. Theologia, Freiburg 

1993. 1306. 
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tolásra adja: "De ha én Isten Lelkével űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor 
már itt az Isten országa" (Mt 12,28). Lukácsnál "Isten ujjával" kifejezés 
szerepel (11,20). Mindez azt jelenti , hogy Isten Lelke rámutat Isten Orszá
gának elérkezésére. A Szentlélek káromlásának bűne ennélfogva megbo
csáthatatlan (Mk 3,28kk. par), azaz aki nem nem ismeri el, hogy Jézusban 
maga Isten van jelen és erejét ördögi erőként magyarázza, az ilyen önma
gát zárja ki a beköszöntő új valóságból. 

A Szent/élek egyúttal "Isten ujja", mely üdvözítő módon érinti meg a vilá
got. Az evangelizációnak, a Jó Hír mindenkori meghirdetésének szüksége van el
zndításra, kezdeményező lépésre a digitus paternae dexterae által (Veni Creator 
Spiritus himnusz), az Atya kezén levő ujj, a Szent/élek által. Szüksége van min
denekelőtt ann~k megpillantására, amit ez az ujj ma és mindenkor megérint és 
amire rámutat . 

A Jordán folyóban történő megkeresztelkedéskor az Atya-Isten iga
zolja, hogy Jézus a meghívott és kiválasztott "szeretett Fiú", amikor a 
Szentlélek "mint egy galamb" leszáll rá (Mk 1, lOk). Lukács ezt a jelenetet 
a láthatóság elemével megerősíti: Jézusban bizonyos mértékben Isten Lel
ke látható és megragadható lesz (vö. Lk 3,22: szomatikosz - testi alakban 
jelenlevő Lélek!). 

A Szentlélek "galamb" képében való megjelenésének előzmenyeit, illetve a 
benne rejlő jelképet nem könnyű kifejteni. TaTán azt az "új teremtést" jelképezi, 
amit a me~igazulás létrehoz bennünk, hiszen a teremtés történetében arról van 
szó, hogy ISten lelke lebegett a vizek felett" (Ter 1,2) - amint egy galamb a ma
ga könnyed lebegésével és leereszkeáésével leszáll a fészkére; ehhez hasonlítva 
szerepel a Szent1élek az ábrázolásban . Nem valószinű, hogy Noé galambjára 
utal, amely megfelelő helyet keresett leszál/ás ra a vízözön után (Ter 8,8-12). A 
galamb az egész Szentírásban csak itt jelképezi a Szent/elket. Az Ószövetségben 
mkább a szeretet je/képe (pl. Én 2,14; 5,2), sőt Izraelé (pl. Zsolt 74,19). Valószí
nűnek tarthatj uk, hogy azért esett a galambra a választás a Szentlélek leszállásá
nak szemléltetésére, mert ez volt az egyetlen madár, amelyet be lehetett mutatni 
áldozatul. 

Szent Lukács a másik két szinoptikusnál jobban kiemeli a Szentlélek 
szerepét Jézus tanítványainak életében. A Szentlélek feladata, hogy Isten 
földi uralmát megvalósítsa; nem a "mennyek országa" száll alá, hanem a 
Szentlélek adatik felülről: "De amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben 
részesültök" (ApCsel 1,7). Jézus tehát az Országról a Szentlélekre irányít
ja a figyelmet, mert a Szentlélek adomány és erő: l.) A Szentlélek az ado
mány: "Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, 
mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentieiket azoknak, akik kérik 
tőle (11,13). Lukács stílusában - főleg az Apostolok cselekedeteiben - a 
Szentlélek a nagy ajándék, amely Isten gyermekeivé tesz bennünket és 
biztosítja örökbefogadásunkat. Máté a párhuzamos 7, ll-ben a "jó "-t hoz-
9 W. Zauner: Der suchende Gon, in: DIAKONIA, 6/1995. 396. 
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za: "mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik kérik". Né
hány szövegvariánsban a "jöjjön el a Te országod" helyett "jöjjön ránk 
Szentlelked" olvasható. - 2.) A Szentlélek az erő. A gyermekségtörténet 
személyeit a Lélek tölti el: Jánost, szüleit, Simeont (Lk l-2). A tanítványo
kat majd a Lélek fogja oktatni az üldőzés idején (12,12). A Szentlélek 
megvilágosít arra is, hogy mit és hogyan kérjünk, továbbá erőt ad a kitar
tásra. 

Ebben a szellemi-szentlelkes keretben végül a tanítványok olyannak 
látják Jézust, mint aki egészen az Isten Lelkéből él, aki a "Magasságbeli 
erejéből" új teremtmény, s akit maga az ember nem alkothat meg, akit 
csak várni lehetett "Izrael szuzi leányától", akinek képviselője Szuz Má
ria: "Fogantatott a Szentlélek által" (vö. Lk 1,26-38). 

Szent János evangéliumában már jobban kidomborodik Jézus tanítása 
a Szentlélekről. Ugyanakkor a Szentlélek személye is hantPsúlyt kap: a 
szövegek a Szentieiket cselekvő személyként állít ják elénk. I Egyértelmu
en elkülönítk az Atyától és a Fiútól, ugyanakkor mint velük egyenrangú t 
állítják az Atya és a Fiú mellé. Jézus halála előtt megígéri tanítványainak 
az Ot eltöltő Szentléleknek s,egítségnyújtását, hogy ne legyenek védtele
nek egy ellenséges világban. Igy Jánosnál a Szentlélek a Paraklétosz (=Vi
gasztaló): a veszélyben levők és az üldözöttek szólított ja, ügyvédje és vi
gasztalója, az igazság tanítója és tanúj a, Jézus helyettese a világtörténel
men át, miután Jézus visszatért a halálban az At yához

N 
(14, 16.26; 15,26; 

16,7-13). Eddig Jézus volt a tanítványok Vigasztalója, O volt a segítségük 
az ellenséges vil<;iggal szemben, vezette őket, s közvetítette nekik az igaz
ságot. A hitük azonban tökéletlen volt, nem terjedt ki arra a titokra, hogy 
Jézus az Isten Fia és egy az Atyával (14,1-11); megrekedt Jézus emberi 
alakjánál és az evilági hatalom várásánál (14,22). Ezért ennek a hitnek 
meg kell rendülnie, amikor Jézus eltávozik ebből a világból. A tanítvá
nyoknak fel kell ismerniük: hinni azt jelenti, hogy a világ szempontjából 
bizonytalanul élni a láthatatlanból és abból, ami nem áll rendelkezésünkre 
(20,29). Meg kell tanulniuk, hogy Jézus halálát úgy tekintsék, mint vissza
térést a testi létmódból az Isten Fiát megillető dicsőségbe. Ilyen helyzet
ben és szükségben az emberi erő felmondja a szolgálatot. Sokkal inkább, 
mint eddig, rá vannak utalva Isten segítségére, jelenlétére ebben a világ
ban, egyszóval a Lélekre. 

Ez a Vigasztaló egyszersmind az Igazság Lelke is. A János-evangéli
umban az igazság az Atya és a Fiú elénk tárt valósága. Az Atya és a Fiú 
már jelen vannak ebben a világban . Az Igazság Lelkének feladata, hogy az 

10 H. Haag (Szerk): Vigasztaló. in:Bibliai lexikon. Budapest. 1989. 1924. 
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Atyának és Fiúnak ezt a láthatatlan jelenlétét a hitben felismerhetővé és 
elfogadhatóvá tegye. 

A Paraklétosze-Iképzelés eredete vi tatott. Lehet, hogy a hátteret a 
Biblia utáni idők apokaliptikus zsidósága, valamint a qumráni iratok dua
lisztikus gondolkodásmódja adja. Ezek az írások kifejezetten említik az 
igazság lelkeit és az igazság lelkét. Ez az elnevezés vonatkoztatható embe
ren belüli erőre, és érthető rajta Isten Lelke és a Szentlélek, de személy
ként is megjelenhet, mint a világosság fejedelme, Mihály, Izrael védelme
zője és őrzőangyala. Szemben áll vele a sötétség angyala, aki a Beliál ne
vet viseli , a hazugság és a tévedés lelke. Ez a lélek is lakhat belül az em
berben, felfogható az emberi szív rossz hajlamaiként. Mivel a Vigasztaló 
és Igazság Lelke kizárólag a ,búcsúbeszédekben fordul,elő (egyik elneve
zés sem fordul elő sem az OSz-ben, sem másutt az US z-ben), irodalmi 
függésre gondolhatunk: A Lélekhordozó, mint az elbúcsúzónak követője, 
gondoskodik Jézus művének folytatásáról, kontinuitásáról. Jánosnál ez 
maga az "Igazság Lelke". Megítélő funkciója az üldöztetés szituációjában 
kibővül: a Szentlélek lesz a világ vádlója Isten ítélete előtt. Isten és a világ 
perében a tanú és a vádló szerepét tölti be. Ez a per az evangéliumon vé
gigvonul, és Jézus elítélésében, ill. kivégzésében éri el tetőpontját. Miután 
O fölment az Atyához, a Vigasztaló az, aki folytatja a tanúságtételt, Jézus 
tanúságtevését, de a földi tereken nem válik láthatóvá, megfoghatóvá eb
ben a szerepében. A tanítványokban és a tanítványok által működik . 

SZENTLÉLEK MINT A FELTÁMADT JÉZUS AJÁNDÉKA. - Jé
zus nemcsak Lélek-hordozó (mint egy próféta), hanem mint Feltámadott 
egyúttal a Lélek osztogatója iS .'1 Minden húsvéti híradás beszámol az új
szerű tapasztalatról: a feltámadt Jézus találkozik a riadt tanítványokkal , el
hárítja a kételyt és a hitetlenséget, majd megígéri nekik maradandó jelen
létét (a világ végéig: Mt 28,20). Természetesen ez megtapasztalás oly új
szerű és váratlan, hogy mindenekelőtt zavarodottak, bizonytalanok, mert 
azt gondolják, hogy "szellemet látnak" (Lk 24,37). Mindenesetre "maga a 
Feltámadott" nem "Lélek", és nem alapozhatjuk Lukácsra a halhatatlan lé
lek tanrendszerét. A tanítványok döbbenete csak akkor megy át örömbe, 
amikor elnyerik a megbocsátás és béke ígéretét. El kell menniük a világba, 
és terjeszteniük kell a béke evangéliumát: "Vegyétek a Szentlelket! Aki
nek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az 
bűnben marad" (Jn 20,21 -23). Isten Szentlelke a feltámadt Jézus ajándéka 
a világban maradt tanítványi közösségének, erő a kiengeszelődéshez és az 
újrakezdéshez. Az apostolok Jézustól csak felhatalmazásokat kaptak, 
ezeknek megfelelő aktivitásra a Szentlélek segítette őket. A Szentlélek a 
biztosíték, hogy nem fogynak el azok, akik keresik az Istennel való kien-

" W. Pratscher, Pneumatologie, in: Evangelishes Kirchenlexikon, Göttingen, 1992, 1244. 
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geszelődé,st. És újra marad egy figyelemreméltó határozatlanság: a Szent
lélek az Ur Jézus új jelenlétét biztostíja közössége körében, és egyúttal 
erő, mely képesíti a tanítványokat a küldetésre és a tanúságtevésre. Miként 
lehet hát azt összeegyeztetni , hogy a Vigasztaló az eltávozó Jézus helyébe 
lép, Jézus viszont nem akarja árván hagyni tanítványait, hanem visszajön, 
bennük létezik és kinyilatkoztatja magát nekik (vö. Jn 14,16-23)? Itt ma
gának Istennek a titkát érintjük, amely titkot képeink és szavaink sohasem 
tudják teljesen megragadni . 

A SZENTLÉLEK MŰKÖDÉSE AZ EGYHÁZBAN. - Istenről csak 
annyit tudunk mondani, amit a mi életünkben, Jézus és az Egyház életében 
képesek vagyunk felismerni. Istennek a világ és az ember felé fordulásá
ban a Szentlélek úgy jelenik meg, mint Isten meglepetésszerű és éltető kö
zelsége a teremtett világban, mint kezdeményező mozgás, mely a világot 
az istentávolságból hazahozza, a halálból az életbe viszi és beteljesíti. 

A Szentlélek kezdeményezése. - Mondottuk, hogy a harmadik evangé
lium jobban kiemeli a Szentlélek működését Jézus életében, mint a másik 
két szinoptikus. Ez a kiemelés folytatódik az ApCsel-ben, amely azt a be
nyomást sugallja, hogy az ősegyház egészen a Szentlélek indításai ból élt. 
Jogosan nevezték el ezért az ApCsel-t a "Szentlélek evangéliumának". 

A kiindulópont ebben a tekintetben pünkösd napja és a "Szentlélek
ben elnyert keresztség" (1,5). 

A már Keresztelő János által a messiási korra előrehirdetett Szentlélek ke
resztsége (Mt 3,11 par) a pünkösdnapi Lélek-kiáradással veszi kezdetét (ApCsel 
2,1-4). Ezután az apostolok a víz-keresztsépet - mely a Jézus által végbevitt 
megváltásműbe vetett hit révén azt a hatóerot birtokolja, mely megbocsátja a ba
nöket és közli a Szentleiket - Jézus nevében szolgáltatják ki. A keresztséggel kap
csolatban egy további rítus is megjelenik, a kézrátétel, mely aLéleknekfeltűnő 
jelensé$ellil összekapcsolt karizmatikus közlését eszközli, hasonlóan a pünkösdi 
kiáradashoz (8,16-19; 9,17-18; 19,5-6, de vö. 10,44-48). Bár a keresztses is közli 
a Szentlelket, ugyanakkor azonban a Szentlélek teljesebb elnyerése mégIS külön
leges módon a Kézrátétel szertartásához volt kötve, amelyet csak az apostolok 
szolgáltattak ki.A keresztelést ellenben rendszerint más misszionáriusoknak en
gedték át az apostolok. Teljesen jogos tehát, ha a kézrátételben kiilönleges, kegye
lemközlő szertartást látunk, mely szimbolizálja és egyúttal eszközli a Slr5.ntlélek 
adományozását. Klcézrátétel alkotja a mi bérmálás szentségünk eredetét. 

A Szentlélek pünkösdi kiáradásával megkezdődik az Egyház idősza
ka, ahogyan a Jordán-beli keresztelkedés Jézus nyilvános tevékenységé
nek volt a kezdete. (Lukács mindkét esetben a Lélek érzékelhető megnyi
latkozására teszi a hangsúlyt) . Pünkösd napján a Szentlélek alapvető és 
egyedülálló módon áradt ki az Egyházra. Miként a zsidók pünkösdi ünne
pe, mint "a hitközösség napja" emlékezetbe idézte a Sínai szövetségkötést, 
azaz Jahve-Isten és a mózesi sereg "együvétartozását", úgy a keresztények 

12 Neue Jerusalemer Bibel , Freiburg, 1985. 1554: Kommentár az ApCsel 1,5·höz. 
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pünkösdi ünnepe is új szövetségkötésként és az Egyház születésnapjaként 
értelmezhető, azaz a Szentlélek és az Egyház együvétartozásaként: 
"Szentlélek és mi" (apostolok kijelentése). A Szentlélek azonban nem 
csak pünkösdkor szállt le. Azután is újból és újból megismétlődött - ha ki
sebb hatásterületen is - a Szentlélek ajándékainak, mint a Jézustól hOZ0tt 
üdvösség zálogának a kiosztása. 

A próféták egészen ennek megfelelően rajzolták meg a messiási jövő 
képét. Közülük is kiemelkedik Joél (3,1-5). Az ősegyház felismerte, hogy 
a Szentlélek kiáradásával beteljesült Joel prófétai bejelentése: "Az utolsó 
napokban - mondja Isten - kiárasztom lelkemet minden emberre (testre). 
Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az 
öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom 
lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak." (ApCsel 2,17-16; vö. 
Jo 3, l-2). Az ő jövendölése úgy jellemzi a Lélek kiárasztását, mint a vég
ső idők, azaz a messiási kor ismertetőjelét. 13 

Az Apostolok Cselekedeteinek pünkösdi elbeszélése a Szentléleknek 
lenyűgőző élményéről számol be Jeruzsálemben a zsidó Hetek ünnepén. A 
láthatatlan Isten közeledését és jelenlétét csak jelek és jelképek fejezheti k 
ki . Legnagyobb jelkép a Fiú megtestesülése volt. A Szentlélek eljövetele 
is jelekhez van kötve, s az Egyház is csak ezeken keresztül tud beszélni 
róla. A pünkösdi eljövetel is beszédes jelképek keretében megy végbe, s 
ezek olyanok, mint Krisztus példabeszédei: nemcsak a Lélek hatását, ha
nem a hatás módját is kifejezik. A szélvész, a tüzes nyelvek és a nyelve
ken való beszéd leírják Isten erőteljes jelenlétének megtapasztalását (Ap
Csel 2,1 -18). 

A hirtel~n támadt szél már az Ószövetségben is Isten Lelkének kiára
dását jelzi. Eletet fakaszt és arra készteti az embereket, hogy Isten terveit 
végrehajtsák. Jézus a Nikodémussal folytatott beszédben arra hivatkozik, 
hogy Isten Országának feltűnése, élete, tevékenysége a szélnek és a Lélek
nek a titokzatosságát követi. Az apostolok úgy élik meg eljövetelét, mint a 
felülről jövő szél zúgását. A képben benne van a Zsolt 104,30-ra való uta
lás is: Kiárasztod Lelkedet és minden életre kel, s megújítod a föld színét. 
Az aposJolok tudják, hogy a meg váltás kegyelmei így áradnak most ki a 
földre. Altalános tespedés nem következhet be, mert a Szentlélek akarata 
szerint megmozgatja az e!TIberek gondolatvilágát. (A lélek és a szél között 
rokonságot látott már az Oszövetség is: ] Kir 19, Ilk; Ez 37,9; vö. Jn 3,8.) 

A tűz is ilyen jelkép. Az Ószövetség~en az "emésztő túz" az ítéletet 
tartó Isten jelképe volt (MTörv 4,24). Az Uj szövetségben is visszatér ez a 
kép (Zsid 12,29), de az apostolok feje fölött megjelenő lángnyelv inkább a 
világosságnak és a melegségnek a képe. Most értik meg, hogy Krisztus a 

13 A. Robert-A. Feuillet: Einleitung in die Heilige Schrift, Wien, 1965. 740. 
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világ világossága, s nekik ezt az új fényt kell terjeszteniük a világban. A 
tapogatódzást felváltotta a világos látás: tudjuk, ki az Isten, mit akar ve
lünk, mit ígér nekünk. Ez a tuz egyúttal a szeretet tüze, amely melegít. A 
hívők csoportját szeretet közösségévé teszi, ahol megérzik Isten irgalmát 
és Krisztus jelenlétét. 

A nyelvek adománya az egyetemes meghívás képe. Az adomány első
sorban arra késztetett, hogy a szent elragadtatásban dícsőítették Istent (vö. 
I Kor 14). Annak a képe volt ez, amit a Róm 8,26 kifejez: A Lélek maga 
jár közben értünk szavakba nem fog lalható sóhajtásokkal. De azt is tud
tu nkra adja, hogy az Egyházban helye van minden nyelvnek, fajnak, kul
túrának és nemzetnek. Isten elfogadja a hódolatot, bármilyen nyelven feje
zik ki, csak szívből jöjjön. Az Isten Országa és kinyilatkoztatása nem lehet 
egy elzárkózott csoporté. Az Egyház feladata az lesz, hogy az egész világ
hoz szóljon. Ezekkel a mozzanatokkal Lukács bizonyára a bábeli nyelvza
varnak egy ellentétes képét akarta megrajzolni: a Bábelben elveszett egy
ség visszatér a világméretű krisztusi hit egységében. Ennek az élménynek 
kihatása sokatmondó: a bábeli toronyépítés nyelvzavarát felváltja az új 
megértés : az állapotok, korok és nemek minden különbsége megszunik 
egy egalitárius (egyenlősítő) és prófétai közösségben (vö. Ter 11: egy or
szág nyelvét megzavami, egy nép nyelvét "összezavarni" nem annyit je
lent a szemita-asszír ékiratok gondolatvilágában és kifejezésmódjában, 
mint "különböző nyelvúvé tenni", hanem képletes jelentése van: megszün
tetni azt a politikai, vallási és kulturális egységet, mely addig fennállott, 
azaz részeire bontani a birodalmat). A Lélek kiáradásával vissza kellett ál
lítania a bún által széthulIt emberiség egységét, és ez a szerepe az egyete-
mes egyházra és minden korban érvényes (ApCsel 1,5; 11,16). • 

Amikor később az üldözött jeruzsálemi hívekre szállt le a Szentlélek, 
hatását nem szélzúgás, hanem földrengés kísérte (ApCsel 4,31). A föld
rengés is gyakori kísérőjelensége az ószövetségi teofániáknak (vö. Iz 6,4; 
Zsolt 67,9; Kiv 19,18). Cezáreában Kornéliusz háza előtt Péter beszédé
nek vége felé Ha Szentlélek leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást", 
még a kereszteletlen pogányokra is, és ez alkalommal megismétlődött, a 
nyelvek csodája (ApCsel 10,44-47; vö. 11,15). Fülöpöt elragadta az Ur 
Lelke és elvitte Azótusba (8,39kk); ez is gyakori motívum az ószövetségi 
próféták történetében (vö. 1 Kir 18,12 = Illés elragadás a; 2 Kir 2,16 = Illés 
égbe ragadás a; Ez 3,12.14 = Ezekiel elragadása; 8,3 ; 11 ,1.24; 43,5; Dán 
14,35: Habakuk elragadása). Amikor Simon mágus látta, hogy az aposto
lok kézrátétellel érzékelhető módon közlik a Szentlelket, pénzt ajánlott fel 
nekik, hogy ő is megkapja ezt a hatalmat (ApCsel 8,18-24). 

A Lélek birtoklása ténylegesen hozzátartozik az Egyháznak, valamint 
egyes személyeknek és bizonyos tekintetben az összes hívőknek a felké
szültségéhez A Szentlélek erejében hirdetik az apostolok az evangéliumot, 
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gyógyit ják a betegeket, alapít ják az egyházközségeket. Az első keresz
tények ismertetőjele az Apostolok cselekedetei szerint a Szentlélekben va
ló öröm volt, amikor házaknál összejöttek, szeretetvendégséget tartottak, 
és ünnepelték az Eucharisztiát. Mi több, az Apostolok cselekedetei mint a 
legkorábbi Egyház misszióskrónikája az evangélium terjedésében a Szent
lélek művét látja: Péter és János "bérm akörú t ja" Szamariában csak meg
erősíti kézfeltétel által azt, amit a Lélek már a szívekben művelt; Fülöpöt a 
Szentlélek egy elhagyott útra vezeti, ahol találkozik az etióp miniszterrel; 
ennek megkeresztelkedése után "elragadja" őt a Lélek Asdódba (gör. Azo
tus), ahol hirdette az evangéliumot; a Szentlélek leszállt az első pogányok
ra Cézáreában, azokra, akik hallgatták Péter evangélium-hirdetését és 
megkapták a nyelvek adományát; a Szentlélek növeszti az antiochiai egy
házközséget, szól,az istentiszteleten a próféták által és munkára küldi Bar
nabást és Sault: "Igy szólt hozzájuk a Szentlélek: Rendeljétek nekem Bar
nabást és Sault arra a munkára, amelyet szántam nekik" (13,2k). 

Az apostolok annyira tudatában vannak a Szentléle.k működésének, 
hogy vele egynek érzik magukat: Péter és az apostolok Igy válaszoltak a 
főpap vádjaira: "ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, mi és a Szentlélek" 
(ApCsel 5,32). Az apostoli zsinat döntő fontosságú határozatát ilyen me
rész formába öntik: "A Szentlélek is, mi is úgy láttuk jónak ... " (ApCsel 
15,28). Amit a zsinattal kapcsolatban olvashatunk, az a Szentlélek lelki
pásztori terve, és nem emberi mű. 

A Szentlélek közlésének semmi köze nincsen mágikus hatásokhoz. Ez 
a közlő hatalom erkölcsi előfeltételekhez van kötve, pénzért nem szerez
hető meg. Ezért az apostolok mindenütt a bűn elhagyását és a szentségre 
való törekvést sürgetik. Ananiás és Szafira a Szentlélek ellen vétkeztek: 
arra vetemedtek - ,mondja nekik Péter -, hogy becsapják a SzentIeIket és 
próbára tegyét az Ur Lelkét. (ApCsel 5,3.9). István diákonus üldözőit ez a 
vád éri: "Mindig ellenálltatok a Szentléleknek" (7,51). A 9. fejezet 3l. 
versének a kéziratokban kissé eltérő szövege azt jelenti ki, hogy az Egy
ház a Szentlélek segítségével (vagy vigasztalásával, vagy bátorításával) 
terjedt el, vagy sokasodott meg. Mindenesetre a Léleknek, mint a keresz
tények erkölcsi élete alapvető elvének szerepét nem tünteti fel kifejezetten 
az ApCsel , de ez a szerep egyébként kétségtelen és magátólértetődő. Jel
lemző , hogy a jeruzsálemi őskeresztények közösségi életének leírását 
(2,42-47 és 4,32-35) mindkét helyen a Szentlélek leszállás a előzi meg. 

A keresztények megjelölésére néhány esetben ez a cím fordul elő: "a 
szentek" (ApCsel 9,13 .32.41; 26,10) . Szent Pál sokkal sűrűbben használja 
a "szentek" megjelölést: l Kor 1,2; 6,12; 14,33; 16,1.15 ; Róm 1,7; 8,27 ; 
12,13 ; 15,25.26.31; 16,2.15. Ez a cím egyébként a messiási közösség tag
jaira érvényes, arra a közösségre, amelynek a prófétai jövendölések a Lé
lek-adományozást megígérték. Nem azt jelenti a cím, hogy az összes ke-
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resztények erkölcsi tekintetben is "szentek"; ae mivel Istennek vannak 
szentelve, kötelességük szentségre törekedni (ApCsel 20,32; és 26,18: "a 
megszenteltek" - ezt vö. a következő helyekkel : MTörv 33,3k; Kol 1,12; 
Ef 1, 18). 

Az ősegyházban a Szentlélek működése mindig tökéletes összhang
ban van az egyházi hierarchiával. Legkisebb nyoma sincsen annak, hogy 
megkülönböztetést tettek volna a karizmatikusok és a hivatali Egyház kö
zött. A hívő közösség rendszerint csak a hierarchia közvetítésével nyeri el 
a Szentieiket. Pünkösdkor az összes tanítványokra, de elsősorban az apos
tolokra szállt le a Szentlélek. Később az ő imádságuk, vagy legalábbis 
missziós tevékenységük nyomán szállt le a Szentlélek Szamaria újonnan 
megtért lakóira (ApCsel 8,16k), továbbá Kornéliuszra és házanépére 
(10,44; 11 ,15). Az apostolok és a Szentlélek az egyházi tekintélynek 
egyetlen elvét alkotják. (Vö. 5,32: az apostolok a Szentlélekkel együtt ta
núi Jézus halálának és megdicsőülésének) . 

Kétségtelen ugyan, hogy karizmatikus emberek is tág teret kaptak az 
Egyházban, és ezeket a Szentlélek olykor kézzelfoghatóan vezette, mint a 
hierarchia tagjait. De lelki hatásuk csak akkor lehetett valódi , ha beleil
leszkedett a hivatali egyház keretébe. Antiochiában a jeruzsálemi egyház
tól eltérően nem közvetlenül az apostolok vezették a hívők közösségét. Az 
antiochiai egyház élén "próféták" (öten) álltak: Barnabás, a Nigernek is 
nevezett Simon, a cirenei Lucius, (Heródes tejtestvére) Manaén és Saul 
(ApCsel 13, l ). De a vezetők itt sem kizárólag karizmatikusokból kerültek 
ki. Mindannyian az apostolok tanításában nyertek oktatást, és az egyház
község vezetésében a Tizenkettőtől , mint hivatali személyektől függtek. 

A Pál által alapított egyházközségekben is a sokrétű leiki adományok
ban (karizmákban) mutatkozik meg a Szentlélek ereje. A Lélek egységet 
teremt a sokféleségben, gondoskodik a szeretetről , türelemrő l , békéről, 
kedvességről, de a bátor tanúságtételre is erőt ad (vö. l Kor 12; Gal 5,22-
25). A lelki fegyverekről szóló képben az igehirdetés szava, mint a "Lélek 
kardja" szerepel , mely elkülönít és)isztít (Ef 6,17). A Szentlélek biztosítja 
minden közösség elevenségét, és O a "hosszú lélegzet" Isten népének tör
ténelmi útján. Szent Pál szerint a Szentieiket minden más lehetséges szel
lemtől abqan különböztethet jük meg, hogy a Szentlélek ott van, ahol 
Krisztust Urként (=Istenként) ismerik el , és ezért mindenkinek javáról, a 
közösség építésérő l esik szó (1 Kor 12,3.7; 14,4k). Különösen aházaknál 
tartott közösségi étkezési összejövetelek voltak a feltámadt Jézussal a Lé
lekben és a kenyér és bor színében való találkozásnak helyei . A Szentlélek 
legdöntőbb adománya a szeretet: "a nekünk ajándékozott Szentlélekkel ki
áradt szívünkbe az Isten szeretete" - írja Szent Pál a római keresztény kö
zösségnek (Róm 5,5). 
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A keresztények közreműködése. - Ezt a szeretetet az egész teremtett 
világban elterjeszteni lesz a keresztények állandó feladata. Közre kell mű
ködniük abban, hogy "megújuljon a föld színe", mert a teremtett világ, a 
természet még nyög, sóhajtozik a hiábavalóság és aromlandóság szolga
sága alatt és vajúdásában hasonlít a szülő asszonyhoz. Erőtlen imádsá
gunkban a Lélek jön segitségünkre, amikor bennünk "kimondhatatalan fo
hászkodásokkal" elmondja, amit mi nem tudunk úgy kémi, ahogy kell 
(Róm 8,18-27). A jánosi hagyomány szerint a Lélek a Messiás bensejéből 
fakadóan viszi végbe a "felülről való újjászületést", és az élet forrásává 
lesz az emberben (Jn 3-4; 7,37kk). Mint "kenet" és benső "tanító" vezeti 
az Egyház tagjait és elevenen tartja Jézus emlékezetét (1 Jn 2,27). A ke
resztényeket az apostolok oktatták (2,24; 1,3); de a külső tanítás csak a 
Szentlélek kegyelme által hatol a szívekbe (vö. 2,20). A Jézushoz való kö
tődés biztosítása, valamint az emlékeztetés és tanítás funkciója rámutat a 
Lélek fontos jelentőségére az Egyház életében. 

VIZSGÁLJÁTOK MEG A SZELLEMEKET, VAJON ISTENTŐL 
SZÁRMAZNAK-E ... ? A feltűnő jelenségek, miként a nyelveken való szó
lás és a prófétai adományok nem csak manapság töltik el a karizmatikus 
és pünkösdista csoportokat. A korintusi keresztények is ebben látták a 
tényleges megváltásuk kiváló jeiét: az Istennel való egység érzése, a tel
jesség megtapasztalása és a problémák és szükségletek kirekesztése feliz
gatta őket. A végzetbe vetett hit ólomsúlyával és a késői ókori társadalom 
szétziláltságával szemben keresték a kiutat és a védettséget. Az enthuzi
asztikus (lelkesült) magas feszültség és az önmagukat elit, kiváltságos 
csoportnak tartott "karizmatikusok" öntudata uralta az istentiszteleti ösz
szejöveteleket. Ha csak egy pillanatra is betekintünk az 1 Kor 14. fejezet 
leírásába, megsejthetjük, hogy ez zavargó (turbulens) szituációhoz veze
tett, ahol a nyelv adományával megáldottak elragadtatásukban szünet nél
kül beszéltek, sugallatokra hivatkoztak és önző módon oda voltak az eksz
tatikus élményekért. Szent Pál a "különösnek" éppen ebben a megnyilat
kozásában látja a veszélyt: "Ezért ti is, ha egyszer törekedtek a lelki ado
mányok elnyerésére, igyekezzetek a közösség épülésére bővelkedni ben
nük ... A közösségben azonban inkább szólok öt érthető szót, azért, hogy 
másokat tanítsak, mint tízezer szót az elragadtatás nyelvén" (14,12.19). 
Szent Pál is ismeri az eksztatikus beszédet, de a közösség érdekében in
kább lemond erről, hogy a keresztények összejövetele a kívülállók előtt ne 
tűnjön tébolydának (14,20), hanem ez inkább a prófétai belátás révén Isten 
imádásához vezessen Az istentiszteleti összejövetelekkel kapcsolatban Pál 
különösen kiemeli tehát il nyelvek adományát és a prófétálást. Az érték-pi
ramis alapja a szeretet, ezen kell nyugodnia a lelki adományoknak, azaz a 
karizmáknak, ezeknek csúcsa pedig a prófétálás. A prófétálás a jelen feje
zetben elsősorban az isteni dolgokról való, Istentől sugalmazott beszédet, 
lelkesülést jelenti, mellyel a jövendölés is sokszor kapcsolatban áll. A pró-
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fétálás adop1ányát egy hitetlen azáltal tapasztalja meg, hogy a lelkesen be
szélő megcáfolja helytelen vélekedését, megítéli bűnös, természetellenes 
életét, szívének titkait a természetfeletti gondolatolvasással feltárja, - s ak
kor a hitetlen leborul és megtér (14,24-25). 

A kariz mák rangsorában a "próféták" rendszerint az "apostolok" után a má
sodik helyen állnak (1 Kor12,28-29; Ef 4,11; vö. azonban 1 Kor 12,10; Róm 
12,6; Lk 11,49). A "próféták" a Szentlélek meghívott tanúi (Jel 1,3 és 2,7; 1 
Tessz 5,1 9-20), amikent az "apostolok" a feltámadt Krisztus tanúi és ők hirdetik 
a "kerügmát" (ApCsel 2,22). A kereszteny próféták feladata nem korlátozódik 
arra, hogy megmondják a jövőt (ApCsel 11,28; 11,11), vagy hogy a szívekbe lát
nak (1 Kor 14,24-25); ők "az emberek épülésére, buzdításara és vigasztalására" 
beszélnek (1 Kor 14,3; vö. ApCsel 4,36; 11,23-24), éspedig a Szentlélek által 
adott kinyilatkoztatások révén. Ezért állnak közel a nyelveken szólókhoz (ApCsel 
2,4; 19,6), de ezeknél magasabb rangban vannak, mivel tanításuk érthető. A 
"próféták" főfeladata az lehetett, hogy Szentírást, elsősorban a régi próféták jö
vendöléseit Szentlélektől me~ilágosllva magyaráz ták (1 Pét 1,10-12) es ezáltal 
feltárták az isteni üdv teTV 'misztériumát" (1 Kor 13,2; Ef 3,5; Róm 16,25). 
Ezért szerepelnek az "apostolokkal" együtt mint az Egyház fundamentumai (Ef 
2,20). 

Isten Szentlelke nem az iste!1ség utáni ellenállhatalan vágyban nyilvá
nul meg, hanem Jézusnak mint Urnak konkrét megvallásában (1 Kor 12,3) 
és a szeretetben mint a legnagyobb kegyelmi adományban (1 Kor 12-13). 
Ezek a kritériumok még az első keresztény század végén is érvényben 
vannak az l. János-levél szerzője számára: "ne higgyetek minden lélek
nek, hanem vizsgáljátok meg, hogy Istentől származnak-e, mert sok hami s 
próféta rontott a világra. Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel: 
minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el , az Is
tentől való" cl Jn 4,1 k) . 

... DE A LELKET KI NE OLTSÁTOK! Természetesen nem szabad 
figyelmen kívül hagyni , hogy lelki krízisek idején - mint a mienkében is -
a kiút, az orvoslás és a védettség utáni vágy, amely a karizmatikus csopor
tokban megnyilvánul , mindig is reakció egy hiányra. Egy olyan Egyház, 
mely túlontúl hangsúlyozza az intézményi-bürokratikus elemet, az alapve
tő döntéseket az tisztségviselők szűk csoportjának tartja fenn , egzisztenci
ális problémákat törvényekkel akar szabályozni és a társadalmilag már 
amúgy is elfogadott dolgoknak megkettőzéséhez jut, - nem lehet válasz 
erre a hiányra, deficitre. Miként tudják itt a kívül állók az élő Isten jelenIé
tét az Egyház istentiszteletein megtapasztalni? Miként szerezhetik meg Pál 
bátorító tapasztalatát: "Ahol az Ur Lelke,_ott a szabadság" (2 Kor 3, 17)? 
Mivel Krisztus Lelke a Szentlélek, ahol O van, ott a szabadság, mely le
dönti az ószövetségi törvény korlátait. Igyapáli figyelmeztetés a tesszalo
nikai hívekhez ma újra aktuáli s: "A Lelket ki ne oltsátok! A prófétai be
szédet meg ne vessétek. Mindent vizsgáljatok meg; ami jó, azt tartsátok 
meg. Mindenfaj ta rossztól óvakodjatok!" cl Tessz 5,19-22). 
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1,[ő Ige 
BffiLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A HEGYI BESZÉD 

Máté tanítása a közösségről 

A.) Alapgondolat 

Az apostoli zsinat leírás ából megismertük Lukács közösségkon
cepcióját, most pedig a Hegyi Beszéd tanulmányozása során Máté 
felfogásával ismerkedünk meg. A a két szinoptikus összehasonlítása 
során szemünkbe ötlik, hogy mind Máté, mind Lukács a "Boldog
ságokkal" kezdi a "Hegyi Beszédet". A "Hegyi Beszéd" elnevezés 
Máté szövegére vezethető vissza ("fölment a hegyre"). Lukácsnál' 
egy sík helyre megy Jézus, így Lukács evangéliumában ez a rész a 
"Jézus beszédeinek gyűjteménye" címet kapta. Világosan látható, 
hogy mindkét evangélista azonos forrásból dolgozott, az ún. Logion 
forrásból (Jézus beszédeinek gyűjteménye), de azt mindegyikük át
dolgozta saját közösségük számára. Abból, ahogyan Máté "Hegyi 
Beszéd"-dé formálta a Jézusról szóló hagyományanyagot - vagyis az 
evangelista szerkesztői tevékenységéből - kapjuk meg a kulcsot a 
mátéi közösségkoncepcióhoz: ebből ismerhetjük fel, hogy közössége 
számára mindezzel valójában mit is akart mondani. 
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B.) Szentírási szöveg: 

Mt 4,23-5,12 
23 Jézus ezután bejárta egész Galileát. 

Tanított a zsinagógáikban, hirdette az or
szág örömhírét és meggyógyított minden 
betegséget és minden bajt a nép között. 
24 Eljutott a híre egész Szíriába, és oda
vitték hozzá mindazokat, akik rosszul vol
tak, akiket különféle betegség és kínok 
gyötörtek, az ördögtől megszállottakat, 
holdkórosokat és bénákat, ő pedig meg
gyógyította őket. 25 Nagy népsereg követ
te Galileából és a Tízvárosból, Jeruzsá
lemből, Júdeából és a Jordánon túlról. 

1 A tömeget látva fölment a hegyre. 
2 Leült, a tanítvánxai odajöttek hozzá, ő 
pedig szólásra nyitva ajkát, így tanította 
őket: 

3 .Boldogok a lélekben szegények, mert 
övék a mennyek országa. 

4 Boldogok akik most sírnak, mert ők 
rnajd vigasztalást nyernek. 

5 Boldogok a szelídek mert ők öröklik a 
földet. 

6 Boldogok, akik éhezik és szomjazzák 
az igazságot, mert ők majd jóllakna. 

7 Boldogok az irgalmasok, mert ők majd 
irgalomra találnak. 

8 Boldogok a szívűekben tiszták, mert 
ők látni fogják Istent. 

9 Boldogok a békességszerzők, mert 
őket lsten fiainak fogják hívni. 

10 Boldogok, akiket az igazság miatt ül
döznek, mert övék a mennyek országa. 

11 Boldogok vagytok, amikor gyaláznak 
és üldöznek titeket és hazudozva minden 
rosszat mondanak rátok miattam. 12 Örül
jetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy 
a mennyekben; így üldözték ugyanis a 
prófétákat is, akik előttetek voltak. 

Bibliaiskola 

Lk 6,17-26 
17 Majd lement velük és megállt egy sík 

helyen. Vele volt tanítványainak egy nagy 
csoportja és hatalmas népsokaság egész 
Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és Szi
dón tengermellékéről, 8 akik eljöttek, 
hogy hallgassák őt és meggyógyuljanak 
betegségeikből. Akiket pedig tisztátalan 
lelkek gyötörtek, meggyógyultak. 19 Az 
egész töme!;! érinteni akarta őt, mert erő 
áradt ki belole és meggyógyította mind
nyájukat. 

20 Akkor szemeit tanítványaira emelte, 
és így szólt: 

21 .Boldogok vagytok ti szegények, mert 
tiétek az lsten országa. 

Boldogok vagytok, akik most éheztek, 
mert kielégítenek benneteket. 

Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert 
nevetni fogtok. 

22 Boldogok lesztek amikor gyűlölnek ti
teket az emberek, amikor kirekesztenek 
és szidalmaznak és kivetik neveteket az 
Emberfiáért! 23 Örüljetek azon a napon és 
vigadjatok, mert íme nagy a ti jutalmatok 
a mennyben! Hiszen atyáik éppen így 
cselekedtek a prófétákkal. 

24 De jaj nektek gazdagok, mert meg
kaptátok vigasztalásotokat! 

25 Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert 
éhezni fogtok! 

Jaj nektek, akik most nevettek, mert 
majd gyászoltok és sírtok! 

26 Jaj nektek, amikor mindenki magasz
tal titeket mert atyáik éppen így cseleked
tek a hamis prófétákkal! 
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C) Bevezetés 
1. Máté Hegyi Beszédének összehasonlítása Lukács szövegével 

Mt 5-7 Lk6 Lk 
Bevezetés 5,1-2 20a 
A Nyolc Boldogság 
Só és fény 
Törvény 

3-12 20b-23 

egy vesszőcske sem 
Gyilkosság 

úton a bíróhoz 
Házasságtörés 
Válás 
Hamis eskü 
Bosszú 
Ellenségszeretet 

Alamizsna 
Imádság 

Mi Atyánk 
Böjt 
Kincs és aggódás 

a szem 
két úr 

Ne ítéljetek 
A képmutató és a gerenda 
Szent dolgok 
Az ima meghallgatása 
Aranyszabály 
Szűk kapu 
A fa és a gyümölcse 
Uram, Uram 

sohasem ismertelek! 
A sziklára épített ház 
Befejezés 

13.14-16 
17-20 

18 
21-26 

25-26 
27-30 
31-32 
33-37 
38-42 
43-45 
46-48 
6,1-4 
5-15 

9-13 
16-18 
19-34 

22-23 
24 

7,1 -2 
3-5 
6 
7,11 
12 
13-14 
15-20 
21-23 

22-23 
24-27 
28-29 

2. A Hegyi Beszédje/építése 
a. A Hegyi Beszéd külső kerete 

Nagy népsereg követte ( ... ) 

29-30 
27-28 
32.36 

37-38 
37-38 

31 

43-45 
46 

47-49 

4,25 
5,1 
5,2 

A tömeg láttára Jézus fölment a hegyre ( .. . ) 

5,3-7,27 
7,28 

8,1 

Akkor szólásra nyitva ajkát, } 
így tan ította őket: 
A HEGYI BESZÉD 
Ezzel Jézus befejezte beszédét. } 
A nép álmélkodott tanításán ( ... ) 
Amikor lejött a hegyről 
nagy sokaság követte. 
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14,34-35; 11 ,33 

16,17 

12,57-59 

16,18 

11,2-4 

12,22-34 
11,33-36 
16,13 

11 ,9-13 

13,23-24 

13,26-27 

vö. 7,1 

- lJ I 
-' 
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b. A Hegyi Beszéd áttekintése 

1. Külső körülmények Mt 4,25-5,2 

12
. 

Bevezetés: a nagy küldetés Mt 5,3-1 6 

2.1. A nyolc boldogság Mt5,3-12 
_ 2.2. Amit a világ számára jelent Mt 5,13-16 

3. Főrész: a Törvény tökéletesítése Mt5,17-7,12 

- 3.1 Bevezetés: a Törvény megvalósítása Mt 5,17-20 

3.2 Ellentét: rosszat gyökerénél megragadni Mt 5,21-48 

3.2.1. Az agresszió Mt 5,21 -26 
3.2.2. A házasságtörés Mt 5,27-30 

t-- 3.2.3. A válás Mt 5,31-32 
3.2.4. A hamis eskü Mt 5,33-37 
3.2.5. A bosszú Mt 5,38-42 

'-- 3.2.6. A szeretet szűkössége Mt 5,43-48 

3.3 A jámborság: kit szolgálok 
önmagamat vagy Istent? Mt 6,1 -18 

3.3.1 Az alamizsna Mt 6,1-18 
3.3.2. Az ima: a MI ATYÁNK Mt 6,5-15 
3.3.3. A böjt Mt 6,16-18 

r 3.4. A világgal való új kapcsolat: 
A .szabadság" Mt6,1 9-7,18 

3.4.1 . Szabadság az anyagi javaktól Mt 6,19-?4 

- 3.4.2. Szabadság az aggódástól Mt 6,25-34 
3.4.3. Szabadság az ítélkezéstől Mt 7,1-5 
3.4.4. A lelkek megkülönböztetése Mt7,6 
3.4.5. A bizakodő ima Mt 7,7-11 

3.5. Lezárás: Az .aranyszabály" Mt 7,12 

4. Befejezés: Felhívás a döntésre Mt 7,13-27 

4.1. Választás a két út között Mt7,13-14 
4.2 Választás az igazi 

és hamis próféták között Mt 7,15-20 
4.3. Választás az igazi 

és a hamis tanítványok között Mt 7,21-23 
_ 4.4. Választás a sziklára 

vagy a homokra való építés közt Mt 7,24-27 

5. Külső körülmények Mt 7,28-8,1 
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3. Egybehangzás 
- nagy népsereg követte Jézust 
- mindenkit meggyógyított 
- boldogságok; 
- részleges egybehangzásók némelyik boldogságnál, 

mint pl. Lk 6,22 és Mt 5,11 

Különbségek 
Lk Mt 

- lement a hegyről egy sík helyre - fölment a hegyre 
- közvetlen megszólítás: - harmadik személyben való megszó-

"boldogok vagytok" lítás: "boldogok,akik" (kivétel: 11 . v.) 
- négy boldogság - kilenc boldogság 
- Boldogok vagytok, ti szegények - Boldogok a lélekben szegények 
- Boldogok vagytok, akik most éheztek - Boldogok, akik éhezik 

és szomjazzák az igazságot 
-jajok 

Mit lehet megállapítani ezekből az egybehangzásokból és különbségekből? 
Az első kérdés az, hogy vajon melyik evangélista őrizte meg pontosabban az 
eredeti megfogalmazást. Négy boldogság mindkét evangélistánál szerepel. Itt 
csak a beszéd forma különbözik, és egy-két kiegészítés található Máténál. E 
négy boldogság esetében az a valószínű, hogy Lukács tartotta meg a boldog
ságok eredeti formáját, Máté pedig továbblép: "spiritualizál", elvonatkoztat, 
amikor nála 

- a "szegények"-bOl "lélekben szegények" lettek, 
- az "éhezők"-ből pedig azok, "akik éhezik és szomjazzák az igazságot". 
Máténál többé már nem az ember elemi szükségleteiről van szó, hanem ma

gatartásról. Ebbe az irányba mutat, hogy a közvetlen megszólítás is (2. sze
mély: "boldogok vagytok ti") Máténál közvetettbe megy át ("boldogok, 
akik"). Könnyen meglehet az is, hogy Máté egyszerűen átvette az ós?övetségi 
boldogságmondás formulát, amilyen pl. a Zsolt l,l-ben található: "Boldog az 
az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát". Az is lehet azonban, hogy 
Máté minden időben érvényes életszabályt akart adni, azért használta ezt az 
általános (harmadik személyű) megszólítást. 

4. Az egyes boldogság-mondások 
- "Boldogok a lélekben szegények ... " Szegények azok, akik az élet árnyé

kos oldalán élnek, akik a gazdasági ranglista legalján állnak, akikre tetteik és 
sorsuk összefüggésében mint Isten által megvetettekre, bűnösökre tekintettek 
(vö. Jn 9,2: "Ki vétkezett, ő vagy a szülei ... "). Ezek a szegények azonban a 
prófétai hagyomány szerint Isten különös védelme alatt állnak: Isten egyene
sen az ő szószólójuk (vö. Iz 3,14k; Ám 2,6k). Istennek erről a különös szere-
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tetéről beszél Jézus is a szegényeknek: a leprásoknak, a betegeknek, a kitaszí
tottaknak, a vámosoknak és a bűnösöknek, a szamaritánusoknak, a nőknek és 
a gyermekeknek ... . 

A "Iélekben szegény" kiegészítéssel Máté ennek a szegénységnek még egy 
további fontos vonatkozására is utal. A 'lélekben szegény' számára egyáltalán 
nem az anyagi dolgok a fontosak. A szegénység nyitott, elfogadó magatartás 
is, amikor valaki tudatosan elfogad mindent, amit Isten küld. Az igazi 'sze
gény' csak Istenre hagyatkozik. Ehhez a magatartáshoz hozzátartozik az 
anyagi szegénység is, amint azt Lukács is hangsúlyozza: "Jaj nektek gazda
gok, mert megkaptátok vigasztalásotokat!" (Lk 6,24) A gazdagok számára ál
landóan ott a veszély, hogy önmagukban és a pénzükben bízva elhagyják Is
tent. 

- "Boldogok, akik most sírnak ... " A második boldogság ismét említi a sze
gények szenvedését, és újra megadja ezeknek az embereknek a vigasztalás 
ígéretét, a vigasztalást, amelyről a Jel 21,3k is beszél: Isten "Ietöröl majd a 
szemükről minden könnyet, és nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jaj
gatás és fájdalom." 

- "Boldogok a szelídek ... " Akik nem alkalmaznak erőszakot, azoké lesz az 
ország. Egy olyan világban, ahol az a tapasztalat, hogy a hatalmasok maguk
hoz ragadják a hatalmat, a kisemmizetteknek és gyengéknek szóló ígéret egy
ben provokáció is azok számára, akik a hatalmat gyakorolják. 

- "Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot..." Ismét a szegények
ről és a szükséget szenvedőkről van szó. Máté kiegészítésében "az igazságot" 
Máté egyik kulcsszava szerepel. Az "igazság" maga a szövetséghez hú Isten, 
aki megköveteli, hogy az ember is ugyanúgy őhozzá hasonlóan, igaz módon 
éljen. Aki nem vágyik erre (nem éhezi és szomjazza ezt), az nem nyeri el az 
"igazságot". Ez az "igazság" az egész Hegyi Beszéd alapmotívuma. 

- "Boldogok az irgalmasok ... " Amint Isten cselekvése az embert válaszra 
készteti, úgy itt az ember irgalmassága is kiváltja Isten irgalmát: "amilyen 
mértékkel mértek, olyan mértékkel mémek majd nektek is" (Mt 7,2). 

- "Boldogok a szívükben tiszták ... " A szív az ember egész valóját, egzisz
tenciáját jelenti, nem csak a benső énjét. Istent látni a legnagyobb dolog, ezt 
helyezi kilátásba a boldogság-mondás. 

- "Boldogok a békességszerzők ... " Nem a békés természetű emberekre gon
dol, hanem olyan magatartásról beszél, amely kiengesztelődést eredményez, 
vagyis nem az egyén békéjét (az én Istenem és én), hanem társadalmi, közös
ségi békét. Az "Isten fiai" kifejezés Isten kedvelt jeit jelenti (akiket Isten külö
nösen kedvel, vö. Zsolt 2,7: "Fiam vagy te"). Egész Izraelt, a királyt vagy 
egyes hívőket is lehet így nevezni. 
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- "Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek ... " Ez már utalás a korai egy
ház közösségének helyzetére. A tanítványi mivolt ismertető jegye az üldözés, 
az üldöztetés hozzátartozik Jézus követéséhez. 

- "mert övék a mennyek országa" Ez a fordulat fogja keretbe Máténál a hat 
boldogság-mondást (vö. Mt 5,3). A "mennyek országa" ill. az "Isten országa" 
Jézus egész igehirdetésének témája: "Térjetek meg, mert elközelgett a meny
nyek országa" (Mt 4,17; vö. Mk 1,15; Lk 4,15). "Boldogok vagytok, amikor 
gyaláznak és üldöznek titeket és hazudozva minden rosszat mondanak rátok 
miattam." A harmadik személyben elhangzó mondat itt átvált a közvetlen 
megszólításra: "Boldogok vagytok ... " (vö. Lukács szövegét, aki a boldogság
mondást más formában is megőrizte). 

5. A boldogság-mondások értelmezése 
A boldogságok mind Máténál, mind Lukácsnál Jézus beszédének az elején 

találhatók. Elsőként tehát nem követelések hangzanak el, hanem ígéretek. 
Mert ezekből az ígéretekből bontakozik ki az a keresztény magatartás, amely
ről a beszéd további része szól: "Tehát legyetek tökéletesek, mint ahogya ti 
mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48). 

D.) Óravázlat 

Feladat 

1. Ének: Boldogságok (Énekelj az 
Úrnak c. dalgyűjtemény) 

2. A Hegyi Beszéd megközelítése: 
A köznapi beszéd fordulatai közt is 
szerepel, ezért aztán sokféle dolgot 
juttathat eszünkbe ez a címszó. Ezek 
lehetnek olyan idézetek is a nagyobb 
szövegösszefüggésekből , mint a 
"Nyolc Boldogság", egyes példáza
tok vagy a ,,Mi Atyánk". 

3. A "Hegyi Beszéd" két megfo
galmazása: Arra a kérdésre, hogy hol 
szerepel a Hegyi Beszéd a Bibliá
ban, azt a feleletet kapjuk, hogy két 
helyen, Máténál és Lukácsnál. Mind
ketten azonos forrást használnak (a 
Logion-forrás, Q). Mindkét evange
lista átdolgozta ezt a forrásanyagot a 

Módszer 

szöveg és dallam, 
489. o. 
Mi jut eszembe a He
gyi Beszéd címszó
ról ? Asszociáció. Az 
óravezető felírja egy 
nagy papírra amit a 
résztvevők monda
nak. 

az óravezető előadá
sa, a résztvevők 
jegyzetelnek 
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Eszközök, 
időtartam 

kotta, 
10 perc 
nagy papír, 
filctoll 
10 perc 

nagy alakban 
megrajzolt táb
lázatok, jegy
zetfüzet, ceru
za, 
30 perc 
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saját közössége számára. A "Hegyi 
Beszéd" elnevezés arra a helyre 
vezethető vissza, ahol Máténál el
hangzik ("fölment a hegyre"). 

Máté Hegyi Beszédének össze
hasonlítása Lukács szövegével ld. 
Bevezetés l. 

A Hegyi Beszéd felépítése ld. 
Bevezetés 2. 

A Hegyi Beszéd külső kerete ld. 
Bevezetés 2/a 

A Hegyi Beszéd áttekintése ld. 
Bevezetés 2/b 

4. A boldogságok kétféle megfo
galmazása: ld B.) Szentírási szö
veg és a Bevezetés 3. 

5. A Nyolc Boldogság, ld. Beve
zetés 4. 5. 

6. Befejező elmélkedés ld. szem
ben, 21.0 .. , ének 

szövegösszeha
sonlítás, egyéni, 
írásbeli munka, 
összesítés a táb
lán, írásban 

az óravezető elő
adása, a résztve
vők jegyzetelnek 
rövid csend után 
az óravezető fel
olvassa az elmél
kedés szövegét 
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az egymás mellé ki
gépelt szentírási szö
veg ld. B.), szines 
filctollak az egybe
hangzások és a kü
lönbségek aláhuzo
gatáshoz, tábla, kré
ta, 30 perc 
tábla, kréta, jegyzet
füzet, ceruza, 
30 perc 
kotta, gyertya, az el
mélkedés szövege, 
5 perc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában "Élő 
Ige" címmel bibliaiskola működik hitoktatók és érdeklődők részvé
telével. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén 
du. 5-7 -ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a 
Jeromos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a huszadik 
óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, 
abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá
ra segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1998. március. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Vágvölgyi Éva 

A Nyolc Boldogság 

»Boldogok a lélekben szegények« - vagyis boldogok 
azok. akik mindenüket odaadták Istennek. akiknek csak 
egy úr van a lelkében: az Úr. 

»Boldogok a szomorkodók« - vagyis boldogok. akik 
nem az örömöt keresik. akik nem menekülnek el a nehéz
ségek elől, akik magukhoz ölelik a fájdalmat. a keresztet. 

»Boldogok a szelídek. - vagyis boldogok. akik a kicsi
séget választják a hatalom helyett. eltürik a bántást és 
megaláztatást. és nem ütnek vissza. 

»Boldogok. kik éhezik és szomjazzák az igazságot. -
vagyis boldogok. akiknek mindennél fontosabb az isteni 
igazságok. a Kinyilatkoztatás megismerése. 

»Boldogok az irgalmasok. - vagyis boldogok. akik nem 
ítélnek meg. nem szólnak meg senkit. mindig új. tiszta la
pot adnak a másiknak. hogy újrakezdhessen. nem tartják 
számon a rosszat. és nem vetik senkinek a szemére. 

»Boldogok a tiszta szívűek. - vagyis boldogok. akikben 
nincs előítélet. annak látnak mindent és mindenkit. ami. 
akik meglátják a jót és a szépet maguk körül. 

»Boldogok a békességesek. - vagyis boldogok. akik el
türik az igazságtalanságot. akiknek a szeretet az egyetlen 
fegyverük. akiket az őket ért sérelem és bántás csak még 
nagyobb szeretetre sarkall. 

»Boldogok. akiket az igazságért üldöznek. - vagyis bol
dogok. akiket azért gyúlölnek. mert igazak. vagyis mert 
Isten törvényei szerint élnek. Jézus útján járnak; akiket 
azért gyü1ölnek. mert szeretni. adni próbálnak. Boldogok. 
akiket szeretetük el nem fogadásában Jézussal egyútt ke
resztre feszítenek. 

Mindegyik boldogság utat jelent. melyen elindulva. 
előre haladva boldoggá válhatunk. Nem kapjuk: mi vá
lunk azzá. Sokszor nehéz és keserves. mert újra és újra 
oda kell adni valamit magunkból. a természetes emberi 
indulatainkból. vágyainkból. Legfőképpen azt a legalapve
tőbb vágyunkat. hogy boldogok szeretnénk lenni : 
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.Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, d e aki éret
tem elveszíti életét, megtalága azt- (Mt 10,39) . 

A mai világban mást sem tapasztalunk, mint hogy 
mindenki önmagát akaIja megvalósítani. Aki önmaga 
megvalósításán fáradozik, annak kevés ideje és energiája 
jut arra, hogy másokkal is törődjön. Rosszabb esetben át
gázol rajtuk, jó esetben csak. közömbös, nem pazarolja rá
juk az idejét és energiáját. Es miközben egyre sikereseb
ben jut előre, a kitűzött cél felé, egyre inkább elveszti ön
magát, az emberségét. 

A másik ember, aki elindul az Isten által mutatott va
lamelyik úton, aki nem önmaga megvalósításán, hanem 
az Isten országának megvalósitásán fáradozik, az egyre 
szebb, egyre tökéletesebb ember lesz, egyre inkább meg
valósul, kiteljesedik. 

Úr csak egy van, az Isten. Ha uralkodni akarunk, ha 
istennek akarunk látszani, eleve bukásra vagyunk ítélve. 

Mi szolgák vagyunk, és csakis a szolgálatban valósul-
hatunk meg, találhatunk önmagunkra. 

Minél szolgább valaki, annál közelebb kerül Istenhez. 

Kiknek a példája segít bennünket ebben? 

Jézus: kiüresítette önmagát . 

• Ó, isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyen
lőségét olyan dolognak, amihez jOltétlenül ragaszkodjék, 
inkább szolgai alakot öltve kifosztotta önmagát és hasonló 
lett az emberekhez' (Fil 2 ,6 -7). 

Mária: átadta önmagát 

·Az Úr szolgáló leánya vagyok. (Lk 1,38) 

Mi legkönnyebben Mária útját tudjuk követni: átadjuk 
magunkat Isten akaratának, igent mondunk rá, életünk 
értelme és célja Isten szolgálata. Máriának különleges, 
egyszeri és ismételhetetlen feladatot adott Isten: benne, az 
ő testében kapott emberi testet a Fiúisten, mikor gyer
mekként világra hozta. Mi, testben nem szüljük világra 
Jézust, de lélekben bizony újra és újra világra hozhat juk, 
és hozzuk iS,.minél hasonlóbbakká válunk Jézushoz. 
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A jelen bevezető után a Jeromos füzetek következő számaiban folytatólagosan 
közöljük a Katolikus Bibliaszövetség hongkongi világkongresszusa közös lJiblia
olvasása inak módszertani vázlatát a Bulletin TIei Verbum 3-4/1996. számából, 
Székely István fordításában. 

Carlos Mesters 

Támpontok a csoportos bibliaolvasáshoz 
»Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen «(Jn 10,10). 

1. A"szöveg: Jn 4,1-42 (Jézus beszélgetése a szamariai asszonnyal) 

1-6.v. A helyszín leírása, ahol ez a beszélgetés folyik. 
7-26.v. Párbeszéd Jézus és a szamariai asszony között: 
7-1S.v. a vízről, 

16-18.v. az asszony férjéről, 
19-2S.v. az imádás helyéről. 
27-30.v. A párbeszéd hatása az asszonyra. 
31-38.v. A párbeszéd hatása Jézusra. 
39-40.v. Jézus szamariai missziójának eredménye. 

2. Előzetes megjegyzés: Egy szöveg - többféle megközelítés 

2.1 A hongkongi, V. kongresszus jeligéje: »Én azért jöttem, hogy 
életük legyen, és bőségben legyen« an 10,10). A Katolikus Bibliaszö
vetség azt javasolta, hogy az együttlét minden napján legyen közös, 
imádságos szentírásolvasás, Jn 4,1-42 szövegéből kiindulva. 

Ez azon a meggondoláson alapult, hogy ezekben a napokban nem 
csak az egyes kontinenseken a Biblia használatával szerzett tapasz
talatainkat kell kicserélnünk, hanem közösen oda kell állnunk Isten 
igéje elé, hogy közvetlenül igyunk abból a forrásból, amelyet a Jn 4,14 
szerint magunkban hordozunk. 

2.2 A szöveg olyan, mint egy ember: a látószögtől függően igen 
eltérő >, felvételeket« készíthetünk róla, különböző irányokból közelít

"hetjük meg. Ezt szeretnénk tenni a következő tíz megközelítés során. 
Bár így elkerülhetetlenek bizonyos. ismétlődések, mégis e nagyon elté-
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rő utak segíteni fognak abban, 
hogy felfedezzük Isten szavá
nak gazdagságát, mégpedig 
nem csak a szöveg, hanem a 
mi életünk vonatkozásában is. 

Ugyanannak a szövegnek 
ismételten visszatérő olvasása 
felbátorít bennünket, hogy 
megnyíljunk mások felé, s így 
részesítsük őket hittapasztala
tunkból, Isten szavának gyü
mölcsöztetéséből. 

2.3 Egy szöveg a szerző és 
olvasói közti párbeszédből 
ered. A szavakat, kifejezéseket 
két dolog határozza meg: a tar
talom, amit a szerző közölni 
akar, és az olvasótábor, akik

nek ír. A Jn 4,1-42 szerzője annak a közösségnek a nehézségeit tartotta 
szem előtt, amelynek a számára írt. E közösség sajátos helyzete hatá
rozza meg a szövegben előforduló szavak választékát. 

Ezért abból, amit a szöveg Jézusról elmond, nem minden felel meg 
a történeti tényeknek. Számos olyan elemmel találkozhatunk, amelyek 
többet elárulnak a Kr. utáni 80-as vagy 90-es évek keresztény közössé
gének helyzetéről, mint a 30-as éveknek, azaz Jézus korának történeti 
valóságáról. A szöveg sok szimbolikus elemet tartalmaz, ezek azonban 
történeti tényekként szerepelnek. 

2.4 Ugyanígy, ha a szöveg mai jelentését keressük, ezt nem tehet
jük úgy, hogy kizárólag a múltat tanulmányozzuk. Ez fontos ugyan, 
de ugyanilyen fontos saját közös tapasztalatunk a ma közöttünk élő 
Krisztussal: azok a kérdések, amelyeket közösségünk tagjai tesznek fel 
a szöveg kapcsán, és Jézusban való hitünk mai nehézségei. Mai kérdé
seink azok a vezetékek, amelyeken át áram folyik, hogy felgyújtsa éle
tünkben a szöveg fényét. 

Ennek következtében a szöveg által adott válasz, azaz a szöveg je
l~ntése eltérő lesz a szerint, hogy azt Latin-Amerikában, Afrikában, 
Azsiában, Óceáni ában vagy Európában olvassuk, mert minden világ
rész a maga saját problémáit ismeri fel a szövegben. S eközben ben
nünket mindnyájunkat összeköt ugyanaz a szöveg, ugyanaz az Is ten, 
ugyanaz a Lélek, ugyanaz a Jézus, ugyanaz a küzdelem és élniakarás, 
ugyanaz az őszinte és kölcsönös tisztelet egymás, valamint a szöveg 
iránt. 
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2.5 A Jn 4,l-42-höz csatlakozó tíz megközelítésben a szövege t lát
szólag szó szerint fogjuk fel. Tudatosan mondom, hogy látszólag; va
lójában ugyanis a szöveget úgy kapjuk, mint »a szeretett tanítvány« 
közösségének hitéről tett tanúságát az első század vége táj án. Nem 
akarunk vitatkozni arról, hogy az, amiről a szöveg beszél, valóban úgy 
történt-e vagy sem: azt a jelentést akarjuk megtalálni, amellyel ez a 
szöveg bírt az első keresztények élete és hite számára, de egyúttal azt a 
jelentést is, amit ma a mi számunkra nyújthat. 

A tíz megközelítésben nem egzegézis t végzünk, hanem imádságos 
olvasást. Ennek során természetesen nem hanyagoljuk el az egzegé
zist; épp ellenkezőleg: feltételezzük azt. Mert olvasásunk végső soron 
abban gyökerezik. A gyökér azonban annak rendje szerint a földben 
marad, nem mutatkozik és nem teszi ki magát a fénynek, hiszen az 
nem tenne jót a növénynek. 

2.6 Az egyes megközelítésekhez adott írásbeli útmutatókat tekint
sük csupán ösztönzésnek a beszélgetés megindításához. Céljuk az, 
hogy működésbe hozzák bennünk Isten szavát; párbeszédre akarnak 
indítani minket a szöveggel és a szöveg kapcsán egymással. 

Isten szavának, amely már jelen van életünkben, virágba kell szök
kennie, meg kell szólítania minket, és gazdagítania ken bennünket. 
Ezenkívül útmutatóink néhány tanácsot és indítást adnak a tovább
gondoláshoz és a gondolatcseréhez. Segíteni kívánnak abban, hogy 
meglássuk a kérdéses megközelítés központi mondanivalóját, és abba 
méfyebben behatolj unk. 

3. Hogyan használjuk az egyes megközelítésekhez adott útmutatásokat? 

3.1 Követjük Isten igéje imádságos olvasásának módszerét, amit 
lectio divina-nak is neveznek. Minden módszer több, mint csupán 
gyakorlati útmutatások összessége. Valójában kapcsolat a Szentírás 
szövegével; ennek a kapcsolatnak abból kell kifejlődnie, ahogyan a 
Bibliához, az Egyházhoz, Istennek életünkben jelenlévő valóságához 
és hívásához viszonyulunk. 

3.2 A lectio divina ill. az imádságos szentírásolvasás négy alap
magatartása, amelyek egymásba is kapcsolódnak, az olvasás (lectio), 
az elmélkedés (meditatio), az ima (oratio) és a szemlélődés (contem
platio). 

aj A lekció (olvasás) során igyekszünk megérteni a szöveg szó 
szerinti értelmét önmagában. Idegen befolyás elkerülésére a szövege t 
autonóm, önálló egységnek tekintjük. Olvasásunk a tudományos egze
gézis kritikai olvasás-módján alapul, amely a szöveget a maga irodal
mi és történelmi kapcsolatrendszerébe helyezi. 
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bl A meditáció (átgondolás, elmélkedés) azt keresi, hogy mit je
lent a szöveg ma a mi számunkra. Az ízlelgetés (ruminatio ['kérőd
zés']), a meditálás és a szöveg átgondolása aktualizálja annak nekünk 
szóló jelentését; így válik vérünkké. Az imádságos szentírásolvasás 
súlyponti része a meditálás. 

cl Az oráció (imádság) során u szöveg életrekelti bennünk azokat 
a szavakat, amelyekkel Istenhez fordulunk. Az imádságban felelünk 
Istennek, aki az olvasásban és a meditálásban szólt hozzánk. Az ima 
alakítja azt a környezetet, légkört, amelyben az egész imádságos szent
írásolvasás folyik. 

dl A kontempláció (szemlélés) az a fény, amely az imádságos ol
vasás után a szeinünkből sugárzik. Ez az az új fény, amelyben Istent, 
testvéreinket, az életet, a valóságot látjuk. Az élet új íze, amit Isten 
nyújt a részünkre. 

3.3 Az imádságos szentírásolvasás három lépése - a lekció, a me
ditáció és az oráció - az alább javasolt módon valósulhat meg és kap
csolódhat egymáshoz: 

1. Bevezetés: Kérjük a Szentlélek világosságát. Tartsunk rövid 
csendes szünetet az összejövetel légkörének megteremtésére. 

2. Felkészülés Isten igéjének olvasására: Valaki olvassa fel a célt, 
ami az illető megközelítés útmutatójában szerepel, megadva a beszél
getés központi tárgyát. Majd ismertesse a magyarázat kulcsát, hogya 
Szentírás szövegének olvasásakor erre figyeljünk. 

3. A szentírási szöveg elolvasása: A felolvasást kövesse rövid csen
des szünet, hogy a résztvevők személyesen elmélyedjenek a szöveg
ben. Néha a szöveg hosszú; ezért talán nem mindig szükséges az egé
szet felolvasni. 

4. Hívő beszélgetés: Ennek során a szövegnek nekünk szóló jelen
tését keressük. Válaszolunk az illető útmutató kérdéseire. A kérdése
ket változtathatjuk, a helyzethez illeszthetjük. 

5. Ima: Spontán fohászok, amelyekben a közösen vizsgált szöveg 
imává alakul. Befejezésül egy zsoltár elimádkozását javasoljuk. 

3.4 A javaslat nem akar több lenni önmagánál! Csupán azt szolgál
ja, hogy a csoportok részére tájékoztató segítséget nyújtson az imádsá
gos szentírásolvasáshoz. De minden csoport szabadon választhatja és 
követheti saját módszerét. 

(Foly tat juk) 
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Cziglányi Zsolt 

A perikópák magyarázatának 
és értelmezésének lépései 

Előadás aBibliaközpontban, 1998. jan. 14-én. Vázlat. 

Bevezető megjegyzések 

Egzegézis + hermeneutika = a szöveg jelentésének kutatása. 
Jelentés = I . a szöveg értelme önmagában (egzegézis) és 2. a szá

munkra, korunk számára (hermeneutika). 
A szöveg értelme önmagában: J. mit jelent a szerző és az eredeti 01-

vasók számára (történelmi magyarázat), 2. hogyan képes jelentéshatást ki
váltani az emberből, milyen jelentéserők vannak benne (irodalmi magya
rázat) . 

Hermeneutika: mit tanít a szöveg, mire mozgósít, milyen kérdéseink
re válaszol. A Biblia esetében mindig figyelembe kell venni, hogy 

I . Normatív szöveg, vagyis hiteles értelme a hívő embert kötelezi a 
benne megismert teológiai és moráli s igazságok elfogadására. 

2. Eredeti összefüggése a kinyilatkoztatást befogadó közösség, az 
Egyház: az írta meg benne a maga Isten-tapasztalatát, és e tapasztalat hite
les értelmezését. Ezért a Biblia magyarázata sohasem állhat szemben az 
Egyház hitével. 

3. A Szentírás középpontjában Kri sztus áll: Isten Igéje = Jézus. Ezért 
a Szentírás nem elvont igazságok, ill. emberi bölcsességek tárháza, hanem 
az élő és személyes Istenről szóló tanúskodás (szemben egyik oldalon a 
racionalizmussal, a másik oldalon a gnosztikus gondolkodással) . 

4. Objektív értelem - szemben a relativizmussal: egy igazság van és 
az megismerhető; ezt az igazságot a maga sokszínűségében, dialektikájá
ban a Szentírás egészéből érthetjük meg az Egyház hite alapján. 

5. Személyes értelmezés - szemben az üres teologizálással : Isten a 
Szentírás által a hívő embert közvetlenül is vezeti: kifejezi benne akaratát, 
nekünk szóló tanítását. Ezért a Biblia olvasása mindig a hit válaszát várja. 
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Az egzegézis lépései: 
i. Kontextus vizsgálata: 

a. Mit tudunk arról a könyvről (keletkezés körülményei , szerző, teoló
giai szándék, stb.), amelyben található? 

b. Milyen szövegkörnyezetbe illeszkedik bele? (A könyvön belül mi
lyen nagyobb rész tartalmazza, mi előzi meg, mi követi? stb.) 

2. A műfaj megállapítása, a műfaji jellegzetességek (pl. megállapít
juk, hogy a szöveg műfaja teofánia, majd felidézzük, hogy mi a teofánia 
szokásos felépítése, milyen elemek szerepelnek általában benne; a konkrét 
szöveg mennyiben felel meg a műfaj szabályainak: miket módosít s mi le
het a módosítások oka). 

3. Fordításkritika (az Ószövetség esetében: UKB [Szt.lT] ., UPB [új 
protestáns f)., KNV [Káldi-Neovulg] ., Károli ... , az Újszövetség esetében 
az előbbiek + BD [Békés-Dalos], Csia [Csia Lajos ford.] - továbbá: ha 
van hozzá kommentárunk, annak a fordítása, valamint idegen nyelvű for
dítások) 

A különböző fordítások közötti eltérések vizsgálata: mivel magyaráz
hatók, mik a hangsúlybeli eltérések, milyen értelmezést tükröznek? 

4. Történeti magyarázat: 
a. Mit tudunk a szövegben megjelenő személyekről, történeti esemé

nyekről, helyekről, szokásokról, adatokról? 
b. Milyen értelemben voltak használatosak a lényeges fogalmak? 

(Szavak, kifejezések magyarázata, általában kommentár, lábjegyzet, szótár 
segítségével). 

c. Mi a szöveg történeti kontextusa? (Milyen eszmék, elképzelések, 
problémák állnak a háttérben, amelyek hatnak rá, vagy amelyekkel vitat
kozik?) 

5. irodalmi magyarázat: 
a. Narratológiai vizsgálat (kompozíció, narráció, tér-idő szerkezet, 

cselekményvezetés, jellemzés stb.). 
b. Stilisztikai vizsgálat (milyen stílus-eszközökkel éri el hatását?) 

6. Összehasonlítás. 
a. (ha van) a párhuzamos helyekkel (ha ugyanaz a szöveg, történet a 

Bibliában máshol is szerepel - pl. Jahvista-Elohista-Papi változatban, szin
optikusoknál stb. -, ott hogyan dolgozták fel, milyen hangsúlyokat kap?) , 

b. a téma vagy a teológiai szándék hasonlósága alapján (ugyanaz a té
ma másutt is előfordul, pl. az ártatlan ember szenvedése, Izrael és a pogá
nyok viszonya, a hit és a cselekedetek kapcsolata, stb.) , 

c. a fő motívumok és a múfaj hasonlósága alapján ( fő motívumok: pl. 
idős korban született gyermek [Izsák, Sámson, Keresztelő János], múfaj : 
meghívástörténetek, király zsoltárok, stb. összehasonlítása). 

28 



Abibliaolvasás formái 

A hermeneutika lépései: 

Elöljáróban reflektáll· unk önmapunkra: 
a. Milyen érdek ődéssel, varakozással elófeltevéssel közelítettünk a 

szöveghez? (Mi ragadta meg benne a figyelmünket, s vajon miért? Mi el
len berzenkedtünk önmagunkban, és miért? Mit tudtun~ eddig e témáról, 
mennyiben alakította ez a tudásunkat? Mennyiben befolyásolják. magyará
zatunkat friss élményeink, vesszőparipáink?) 

b. Milyen cél vezet bennünket a szöveggel való foglalkozásban? 
- kérügmatikus cél : magyarázatunkat az igehirdetés szolgálatába kí

vánjuk állítani (a hit felkeltése, illetve megerősítése), 
- kateketikai cél: magyarázatunkkal valamilyen teológiai, morális 

kérdést akarunk kifejteni, alátámasztani, 
- apologetikus cél: magyarázatunkkal téves elképzeléseket akarunk 

megcáfolni, 
- liturgikus cél: magyarázatunk imádságos válasz akar lenni Isten 

hozzánk intézett szavára. 
1. Az egzegézis eredményei alapján foglaljuk össze egy mondatban a 

perikópa tartaImát (a téma meghatározása), keressük meg a kulcsszavakat. 
2. Határozzuk meg, milyen kérdések felé nyitott a szöveg. (Mire al

kalmas, és mire alkalmatlan?) 
3. Viselkedésbeli, gondolkodásbeli párhuzamok és ellentétek korunk

kal: 
a. Általános emberi tapasztalatunk alapján: az emberek viselkedése, 

gondolkodásmódja közötti hasonlóság és különbözőség (pl. hogyan tekin
tenek Jézus korában a gyermektelen asszonyra, hogyan ma, stb.). 

b. A társadalomtudományok eredményei alapján: felfedezhetjük a pe
dagógiából, pszichológiából, szociológiából, stb. megismert törvényszeru
ségeket, típusokat a szövegben. Mennyire érvényesek ezek a tudományos 
sémák. a bibliai szövegre, vagy mennyiben módosulnak? (PI. a társada
lomtudományok adnak egyfajta képet arról, hogyan működnek az emberi 
közösségek - a Bibliából pedig megismerjük, hogy Jézus milyennek akar
ja a hívek közösségét; a kettőt összehasonlíthatjuk egymással.) 

4. Milyennek ismerjük meg a szövegből Istent? (Mi a teológia tanítá
sa?) 

5. Milyennek láttat a perikópa bennünket? (Milyenek vagyunk, illetve 
milyennek kellene lennünk? - morális tanítás). 

6. Módszerek keresése (a katekézisben: milyen módszerrel lehetne a 
szöveget bemutatni , feldolgozni, ötletek, szemléltetés, stb.; prédikációnál: 
a gondolatmenet felépítése; nyitó gondolat, szemléltető példák., történetek 
keresése, stb.). 
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A Bibliából ismert Arad város (a 
Neg~b sivatagban, ld. Szám 21 ,1) 
a r.egészet tanúsága szerint ősi 
kultikus hely volt. Az izraelita hon
foglalás korában keniták lakták (Bír 
1,16); egy magaslaton volt áldozati 
oltáruk. Salamon korában ennek 
helyén - az akkor már várfalakkal 
védett városban - Jahve-templom 
működött, amelynek szentélyében 
egy oszlop állt; ezen feliratot nem 
találtak. A város a viharos évszáza
dok során ismételten elpusztult; a 
vá~alakat ötször építették újra. 
Amikor a templomot a 8. század
ban újjáépítették, azt a jeruzsálemi
hez hasonlóvá alakították, a mére
tek tekintetében is. Az ásatások 
közben előkerültek az oltárok kö
vei,. a papo~nak járó ételek edényei 
(felirattal) , es a templomi szolgalat 
beosztásakor (kisorsolásakor) 
hasz~ált 8 vászondarab a papok 
neveivel. A leletek jól tükrözik a vi
déki templomok Bibliából ismert 
sorsát: Hiszkija korában az oltárt 
f~.lddel fedték be (2 Krón 31,1), Jo
zlJa alatt pedig az egész templomot 
lerombolták (2 Krón 34,3-7). A vár 
levéltárából előkerült egy levél köz
ve,!I~n91 a ~,eruzsálem pusz!ulása 
elotti evekbol, s ez a Szentiráson 
kívüli legkorábbi írás, amely a jeru
zsálemi " Jahve házát« említi. 
(Holyland, 1997.aug.) 

Az izraeli Holyland folyóirat 
hosszú cikket szentel a Jeruzsálem 
óvárosa alatti , " Cidkija alagúlja « 
yagy " Salamon kőbányája« néven 
Ismert barlangrendszernek. Az biz
tos, hogy a kifelé ma már elzárt fo
lyosórendszer nem lehetett az az 
ut, amelyen át Cidkija király elme
nekült az ostromlott Jeruzsálemből 
(2 Kir 25 ,4; Jer 39,4) . Az üregek 
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egy részét Júda királyai korában 
temetkezésre használták, más ré
szei pedig - valószínűleg inkább 
Heródes, mint Salamon idejében -
kőbányaként és kőfaragó műhely
ként szolQáltak. A barlang rendszer 
egy részet a közelmúltban megnyi
tották a látogatók előtt . 

(Holyland, 1997. nov.-dec.) 

Názáretben a 2000. évre készül
ve feltárják a város egyetlen forrá
sát, amely " Mária kúlját« is táplál
ja, valamint a különböző korokban 
épített vízvezető csatornák és víz
merítő helyek maradványait. Maga 
a forrás a Szent Gábriel ortodox 
templom kriptája alatt van . Az át
alakítások után a felszínen "Mária 
kútjának« ismét a múlt századi 
alakja lesz látható. 

(Holyland, 1997.nov.-dec.) 

A múlt évben ásatások folytak a 
Jeruzsálemből Betlehembe vezető 
út mentén, ahol Kr. u. 450 táján 
templom és kolostor épült " Mária 
pihenése« emlékére. A 'Kathiszma' 
(szék, pihenő) néven ismert moza
ik-padozatú templom nyolcszögletű 
volt (43 m szélességével valószínű
Ie!;} a világ legnagyobb ilyen épít
menye) . Azt a hagyományt őrizte, 
hogy Mária és József Betlehembe 
menvén ott pihentek meg. 

(Holyland, 1997.nov.-dec.) 

A "Bulletin Dei Verbum« egy rö
vi~ cikkben utal azokra a problé
makra, amelyeket meg kell oldani , 
amikor a Biblia szövegét, vagy álta
lában a vallási fogalmakat más kul
túrkörökbe ülteljük át. Példaként 
említi az Ige (=Logosz) szót, ame
lyet kínai nyelvre legcélszerűbb a 
Dao (=út) szóval fordítani, a hozzá 
kapcsolódó szellemi-lelki tartalom 
miatt. Ez a fogalomátvétel hasonló 
Szent János evangélistáéhoz, aki a 



görög kultúra »Logosz« szavát al 
kalmazta. (Bull. Dei Verbum 4/97) 

Koreában vannak plébániák, 
ahol egyes hívők kézírással leírják 
maguknak az egész Szentírást. -
Kamerun egyik egyházmegyéjében 
egy »vándor-Bibliá«-val járják vé
gig a plébániákat és más lelkipász
tori helyeket, ahol egy-egy hétig »a 
Biblia hetét« ünneplik; 2000-ig az 
egyházmegye összes ilyen helye 
sorra kerül. - A mexikói Guadalaja
ra biblikus intézetében állandóan 
1200 tanuló - főként világi hívő -
vesz részt az esti tanfolyamokon . 
Az országba évente mintegy 310 
ezer Szentírást hoznak be Spa
nyolországból , több, különböző for
dításban. Emellett a Szentatya ku
bai útja alkalmából 100 OOO Bibliát 
készültek Kubába küldeni ; az egy
házmegyék, plébániák, szerzetes
rendek és iskolák 1997. novembe
réig már 50 OOO példány árát gyűj
tötték össze. (KBF Wohltaterbrief, 
1997. nov.) 

A Katolikus Bibliaszövetség 
alapszabályát, amelyet az 1996. 
évi hongkongi közgyűlésen átdol
gozott a világszervezet, azóta Ró
ma jóváhagyta. ABibliaszövetség 
elnöke, WEgger (az olaszországi 
Bolzano [Bozen] püspöke) az alap
szabály szétküldése alkalmával kí
sérőlevelében többek közt az aláb
biakat írta: 

»Ez a jóváhagyás a Katolikus 
Biblaszövetség számára igen fon
tos, mert kifejezi a bizalmat a Szö
vetség munkája és a biblikus pasz
torációban nyújtott teljesítménye 
iránt. A Szövetség feladata és 
hasznossága éppen abban áll , 
hogya tapasztalat- és információ
csere, valamint az együttműködés 
révén a Szentírás mélyebb ismere
tére jutunk.« 
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»Fáradozásainkkal elérjük, hogy 
a bibliaolvasás különböző formái 
rJem szigetelődnek el egymástól. 
Epp ellenkezőleg , a szent
írásolvasás és a biblikus apostolko
dás sokféle tapasztalata kölcsönö
?en ki fogja egészíteni egymást. 
Igy együttesen segítik a katolikus 
olvasást. « 

»Ha ma elmélkedünk lsten sza
va alapján , sok hangra kell figyel
nünk. Az Egyház a történelem fo
lyamán gazdag kincsestárat hozott 
létre a Biblia felhasználása során 
nyert tapasztalatokbóL .. Ma ehhez 
még meg kell hallanunk az emberi
ség kiáltásait, és meg kell értenünk 
az idő jeleit. « 
(KBF Wohltaterbrief, 1997. nov.) 

A " Reformátusok lapja « 1998. 
jan. 11-i számában röviden ismer
teti a Társulatunk kiadásában meg
jelent Káldi-Neovulgáta bibliafordí
tást, Dr. Tóth Kálmán tollából. A ka
tolikus fordítások történetének rö
vid összefoglalása után a neves 
biblikus professzor a következőket 
írja: 

»A most, 1997-ben megjelent 
fordítás jobban kötődik a latin bibli
aszöveghez. Csakhogy időközben 
ezt a latin szöveget, a Vulgatát is 
tudós munkával revideálták (1979) , 
és most ez a katolikus egyház hi
vatalos Biblia-szöve~e: a Neovul
gata (új, illetve me~ujított Vulgata). 
Az új magyar fordltás - miközben 
figyelemmel van a bibliai héber és 
görög alapszöve~re is - ezt a Neo
vulgatát tartja fóként szem előtt , 
sőt visszanyúl a Káldi-féle· Bibliá
hoz is, ezzel akarván biztosítan i 
egy szolidabb, kevésbé modern, 
megis jó magyar bibliai szöveget. 

A kiadvány értékét növel i, hogy 
az egyes bibliai könyvekhez tájé
koztató előszót ad, a fordításokhoz 
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pedig szükség szerint magyaráza
tokat fűz. « 

EGYIPTOM: Ásatások aNnus 
deltájában - Rámszesz városát a 
kutatók általában két hellyel szok
ták azonosítani : a legtöbben az 
egykori hikszosz fővárossal, Ava
risz városával , amelyet II. Ram
szesz (Kr.e. 1292-1225) újra felépí
tett, és amelynek nem sokkal ké
sőbb Tanisz lett a neve. Mások vi
szont a Tell-el-Dab völgyében, 
Kantir közelében talált romváros
ban látják Ramszesz fővárosát. 
Persze az sem lehetetlen, hogy az 
egymástól alig 20 km-re fekvő két 
helyiség egyetlen hatalamas rezi
dencia része volt. 

A Kantir falu közelében talált pa
lotaromoknál egyiptomi régészek 
vezetésével évek óta kiterjedt ása
tás folyik. A kutatásokban Bietak 
professzor is részt vesz, aki az 
avariszi ásatásoknál is jelen volt. A 
város építészeti maradványai arról 
tanúskodnak, hogy már Ramszesz 
előtt is többször átépítették, kibőví
tették a 18. dinasztia végétől a 21 . 
dinasztia koráig. 

A feltárás első időszakában 
(1980-87) a palotát körülvevő terü
leten dolgoztak. Itt e9Y 200 ríJ 
hosszú, kövezett és tetóvel ellátott, 
pilléroszlopokkal körülvett, tágas 
udvart találtak, amelynek kapube
járóit fajanszból készült csempe dí
szítette. Az udvaron a fáraó felte
hetően harci szekereit tárolta, mert 
számos kocsimaradvány ill. alkat
rész került elő . Különböző fegyve
rek töredékei azt mutatják, hogya 
közelben fegyverraktár is lehetett. 
A hadibázist műhelyek sora egé
szíthette ki , ahol fegyvereket javí
tottak és újakat készítettek. Szá
mos állat csontdarabjából a kutatók 
arra következtetnek, hogy a fáraó a 
mai állatkertekhez hasonló létesít-
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ményt alakíthatott ki palotája köze
lében. 

A leletek szerint itt nemcsak 
egyiptomiak, hanem különböző 
ázsiai származású emberek is lak
tak, feltehetően azokból a baráti or
szá~okból, amelyekkel az egyipto
mi allamvezetés szerződést kötött. 
Nincs okunk arra gondolni , hogy 
ezek a "vendégek" az e~yiptomiak 
szemében alacsonyabb ertékű em
bereknek számítottak volna. Sőt , 
ellenkezőleg , az egyik sztélé-töre
déken [sztélé: kőtalapzat] az idege
nek is egy sorban hódolnak a helyi 
lakossággal az istenként imádott 
fáraó, Ramszesz előtt . 

Az ásatások második, jelenleg is 
tartó szakaszában a palota romjait 
veszik tüzetesebben szemügyre. 
Régészeti szempontból nagyon je
lentős lenne, ha sikerülne könyv
tárat vagy levéltárat feltárni. Erre 
egyelőre igen kevés remény van . 
Az 1987 óta tartó munkálatokról 
eddig nem jelent meg tudományos 
értékelés, az ezt megelőző hétéves 
munka eredményeirol viszont kiad
tak egy könyvet Manfred Görg 
~zerkesztésében "EgYiptom és az 
Oszövetség" címmel (Agypten und 
das Alte Testament, Wiesbaden, 
1987.). 

Számunkra ez a régészeti mun
ka azért érdekes, mert a Szentírás 
szerint a választott nép itt töltött el 
400 évet (Jer 15,13; Kiv 12,40). 
Mózes innen, az egyiptomi rabság
ból vezette ki a zsidó népet (Kiv 
12,37) . Azt a Szentírás nem állítja, 
hogy II . Ramszesz volt a kivonulás 
fáraója , és az sem biztos, hogy a 
választott nép pontosan innen in
dult el , hogya pusztán keresztül 
vándorolva elérje hazáját, Palesztí
na földjét. Az egyiptomi tartózko
dás pontos helye, időtartama és a 
kivonulás időpont ja továbbra is vi
tatott. 



Bibliafordítások 

Gyürki László 

A magyar bibliafordítások története (4) 

A legújabb katolikus és protestáns bibliafordítások 

Károlyi Gáspár és Káldi György fordítása után két teljes protestáns és 
két teljes katolikus fordítás készült. Mielőtt ezeket röviden ismertetnénk, 
felsoroljuk a főbb részleges fordításokat, főképpen az Újszövetség-fordítá
sokat. 

Ballagi Mór l 840-42-ben Mózes öt könyvét és Józsue könyvét fordí
totta le, de majdnem az egész Biblia fordítását elvégezte. Kéziratai azon
ban nagyrészt nem kerültek kinyomtatásra. Keményen támadta Károlyi 
fordítását. 

Győry Vilmos, Menyhárt János, Filó Lajos Újszövetség-fordítása 
l 878-ban jelent meg. 

Ke~esztes József is lefordította a teljes Újszövetséget és majdnem az 
egész Oszövetséget is. Munkája kéziratban maradt ránk, csak a költői 
könyvekből jelentek meg nyomtatott részletek. 

Kalmár István, aki a nazarénus vallásra tért át és ezért börtönbe zár
ták, l 862-ben elkészítette az Újszövetség és a Zsoltárok fordítását, de ez is 
csak kéziratban maradt ránk. 

Kámory Sámuel pozsonyi evangélikus teológiai professzor lefordítot
ta az egész Bibliát, és l 870-ben saját költségén ki is adta. Fordítása pon
tosságra törekszik, de a nyelvújításból nagyon sok szót vett át, amelyek 
nem mentek át a közhasználatba, így ma már nem érthetők. Teljesítménye, 
törekvése minden tiszteletet megérdemel, ha nem is ment át a közhaszná
latba fordítása. 

Az Izraelita Magyar lrodalm( Társaság fordításában l898-l907-ben 
négy kötetben megjelent a teljes Oszövetség. Népszerűvé és közismertté 
nem vált. 

P. Soós István kármelita 191 l-ben Újszövetség-fordítást készített sok 
jegyzettel. 

Masznyik Endre pozsonyi e~angélikus professzor 1917 -ben a négy 
evangéliumot, 1925-ben a teljes Uj szövetséget adta ki . Közkeletűvé nem 
vált, pedig kezdetben népies fordulatai, tömörsége, jó magyar stílusa meg
nyerte az olvasók tetszését. 

Czeglédy Sándor l 924-ben Győrben jelentette meg Újszövetség-for
dítását. A kíváló fordítást nagyon értékelték. 
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Raffay Sándor evangélikus püspök Újszövetség-fordítása 1929-ben 
jelent meg. Legfőbb értéke nyelvének ízes, jó magyarsága. 

Kecskeméthy I~tván kolozsvári teológiai tanár Újszövetsége 1931-
ben jelent meg. Az Oszövetség fordításán is sokat dolgozott, de az kézirat
ban maradt. 

Békés Gellért és Dalos Patrik Újszövetség-fordítása 1951-ben jelent 
meg Rómában. A fordítók az eredeti görög szövegből készítették fordítá
sukat. Stílusa tetszetős , a mai olvasó számára könnyen érthető. Tizenegye
dik kiadása 1990-ben jelent meg - most már Magyarországon -, ami azt 
mutatja, hogy milyen kedvelt a hívek körében ez a fordítás . 

Buday Gergely református teológiai professzor Új, Testamentoma 
I 967-ben jelent meg, Ravasz László református püspök Ujszövetség-for
dítása pedig 1971-ben Ligonierben (USA). 

Még lehetne tovább folytatni a részleges fordításokat, amelyek mind 
katolikus, mind protestáns részről jelentek meg. Emlékezzünk meg a teljes 
katolikus és protestáns fordításokról. 

Mivel sem a Szepesy, sem a Tárkányi revízió nem érte el igazán cél
ját, 1912-ben Giesswein Sándor közös megbeszélésre hívta össze a ma
gyar biblikusokat. A megbeszélés eredményeként a Szent István Társulat 
megbízta Kováts Sándort az új bibliafordítással. Mikor pedig egy ember 
ereje ehhez elégtelennek bizonyult, 192I-ben bizottság alakult, amely a 
~iblia fordítását több avatott kézre bízta. 1927. május 24-én jelent meg az 
Ujszövets~g első kötete, 1929. május 19-én a második kötet, 1930. május 
21-én az Oszövetség első, 1932. december 15-én a második, 1934. június 
21-én a harmadik kötete. A fordítást neves biblikusok végezték:AistIeitner 
József, Babura László, Iványi János, Martin Aurél , Pataki Arnold, Székely 
István és Takács Emő . 

A fordítás alapja a Vulgata volt, de a fordítók figyelembe vették a hé
ber és görög eredetit és a régi fordításokat is . A versekhez fűzött jegyze
tekben bőséges magyarázatot adnak a szöveghez, és ismertetik a szöveg
kritikai változatokat is. 

Ez az új fordítás nagy érték marad annak ellenére, hogy több fordító 
régies nyelvezetet használt. Időközben azonban a példányok elfogytak, s a 
második világháború utáni évtizedekben újabb kiadás nem volt lehetséges. 
Ezért vált szükségessé egy új fordítás elkészítése. 

Foly tat juk 

Helyesbítés: Előző számunk 23. oldalán az első bekezdés első mon
data helyesen így hangzik: »BibLiafordítását Erdélyben kezdte el 1605. ok
tóber ff- én. s Olmützben fejezte be 1607. március 25-én. « 
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Olofs son PIaeid OSB 

Lágerélet és Szentírás (3) 

Előadás aBibliaközpontban, 1996. máj. - Folytatás. 

Örömolimpia - Tehát a második szabály: a kis örömöket keresni 
kell. Mert ebben a mi nyomorúságukban is annyi apró öröm van. Hadd 
mondjak el egyet: mínusz húsz fok van. Megyünk ki az erdőbe - ez éppen 
egy erdőkitermelő lágercsoport volt (36 láger volt arrafelé, 52 ezren vol
tunk ott rabok, egy-egy lágerben 1200-1300 fogoly). Ott állunk és motoz
nak, benyúlnak a vattakabát alá, hogy nincs-e ott valami. És ekkor, ha a 
katona elfelejtette a vattasapkámat levenni, és nem nézte meg, hogy van-e 
benne egy sugárhajtású repülőgép vagy egy atombomba -, nos, ha elfelej
tette, ez például milyen jó. Mert ha levetette volna, és elkezdett volna ben
ne kotorászni, akkor azalatt megfáztam volna amínusz 25-30 fokos hideg
ben. Ez is öröm. Annyi minden örömöt lehet találni ... 

Persze mi ezt úgy játszottuk, mint a gyerekek. Összeálltunk hatan
nyolcan, és elhatároztuk: most azt fogjuk figyelni, hogy mennyi apró 
öröm ér bennünket a nap folyamán. Aztán este a vacsora előtt újra össze
jövünk, és aki többet tud elmondani, több apró kis örömöt, az lesz a Jani , 
az lesz a győztes . Mint az olimpián, jött később a második forduló, ahol az 
előbbi győztesek versenyeztek, aztán a harmadik fordulóban volt az olim
piai győztes. Ezt sokszor megcsináltuk. Egyszer volt olyan olimpiai győz
tesünk, hogy egy nap 17 apró örömöt mondott el. S azt mondta, hogy gye
rekek, én ma nem tudtam szenvedni. Megkérdeztük: - Miért? - Azért -
mondta -, mert ugye örökké lesni kellett az apró örömöket, és örökké 
mondogatni kellett, hogy el is tudjam mondani este mind a 17-et. Ez nem 
is olyan egyszeru! - Ez tehát a második szabály: az örömöket észre kell 
venni, keresni kell. Csak úgy tud életben maradni az ember. 

A harmadik szabály: ez politikai foglyokra vonatkozott. (Nem volt el
ítélve, de azért - mutatis mutandis - a mi életünkre is lehet, megfelelő vál
toztatásokkal , alkalmazni.) Egy politikai fogolynak mindig az az az alap
magatartása, hogy ő az ártatlan . Ezek a gazemberek engem, az ártatlant, 
elítéltek. A nyilas tömeggyilkos is »ártatlan« volt, mert ő fanatizmusból 
gyilkolt, így ugye, ő természetesen ártatlan . Ezek pedig a gazemberek. De 
ha állandóan a saját dicsfényünket smirglizzük, mondván, hogy mi milyen 
csodálatosak vagyunk, ugyanakkor ott vannak az őrtornyok, mind a négy, 
golyószórókkal , és mi sehova sem tudunk menni ... 
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Lágerélet és Szentírás 

Ha állandóan sajnáljuk magunkat, és azt mondjuk, hogy egyszeruen 
szörnyuség, igazságtalanság ez az élet, abba csak belepusztulni lehet. Fél
re kell tenni ezt a fogalompárt, hogy ártatlan és gazember. Egy másik fo
galompárt kell elővenni : azt, hogy kicsi és gyönge, meg erős és hatalmas. 
Akkor, amikor elítéltek bennünket, mi voltunk a kis kukacok, a kis senkik, 
ők meg: a géppisztolyos erő . Az igazságnak nem kritériuma a géppisztoly , 
azt nem mondanám, de akkor ez volt a helyzet. De azért vigyázzunk csak! 
Ha egy erdőben megy az ember ösvényen, nem mindig néz a talpa alá, 
hogy nehogy eltiporjon egy hangyát. Az erő, a hatalom a kicsivel, a sem
mivel nem túlságosan törődik. Ez történt velünk is. Nekünk azonban nem 
kell velük egyetértenünk abban, hogy velük szemben mi kis hangyák va
gyunk! Nekünk ebben a szituációban kell megmutatnunk, hogy mi külön
bek vagyunk, mint ők. Ez az ember energiáit megnöveli , s erőt ad a túlé
léshez. Ez a harmadik szabály. 

A negyedik szabály nagyon egyszeru: a hívő embemek sokkalta 
könnyebb szenvedni, mint a hitetlennek. Ezt mindenki el fogja nekem hin
ni , s erre ott példák is voltak. Ezt az emberek lassanként elismerték ott. 
Nekem például valami egészen csodálatos dolog volt, mérhetetlenül sokat 
jelentett, hogy tudtam gyóntatni és tudtam áldoztatni . Az első két évben 
még ügyetlenebb voltam, de az utolsó nyolc esztendőben - egy-két éjsza
kát leszámítva - minden éjszaka miséztem. A fölső priccsen, pucéran, ha
son fekve, a poloskákat elzavarva, de miséztem, hogy reggel tudjak áldoz
tatni . És az is egészen csodálatos, hogy az Úr Istennek milyen ötletei van
nak, hogyan tette lehetővé a szentmisémet, és sohasem vettek észre. Pedig 
ez borzasztóan nagy vétek lett volna ott a gulágban ! De hogy ez mit jelen
tett ott! Elképzelhetetlen, hogy milyen örömet jelentett az is , amikor egy
szer közvetlenül egy női láger mellé kerültem, és még a női rabokat is fel
oldoztam és megáldoztattam. 

Ezt a négy szabályt, alapelvet sikerült tehát elfogadnunk sok-sok be
szélgetés kapcsán, mint legfontosabbakat leszögezni : a szenvedést nem 
szabad dramatizálni , az apró örömöket keresni , kutatni , értékelni kell, ab
ba kell hagyni a nyekergést, hogy én ártatlan vagyok (kicsi vagyok, de 
mint kicsi, megmutatom, hogy különb vagyok a géppisztolyos erőnél !), és 
azért iparkodni kell hinni is az Úr Jézusban, a Megváltó Úr Jézusban, aki 
mindent, de mindent meg tud változtatn i felülről az ő Szentlelke által. Ez 
már egy kicsit vallásos szint volt. 

F o ly tat j uk 
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Olvasóink kérdezik 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésekre Dr. Gaál Endre rektor, teológiai tanár válaszol. 

~ KÉRDÉS: Miért sző össze Szent Lukács evangéliuma két lényegesen 
eltérő értelmű történetet a Lk 19,11-27 -ben? (Az egyikben a szolgák az 
lsten adományaival élőket - pl. Jézus tanítványait - jelképezik, a má
sikban viszont Jézus ellenségeit.) 

vÁLASZ: Lukács evangéliuma itt nem két, lényegesen eltérő 
értelmű történetet dolgoz egybe, hanem egy további elbeszélés
motívummal kiegészíti a Máténállecsapódott elbe~zélést. A Má
té-i változat lényege az, hogy a parűzia késik, az Ur mégis meg
érkezik, és számon kéri szolgáit a rájuk bízott javakról (utolsó 
ítélet). Lukács megőrzi ezt az alapgondolatot, de a példabeszé
det kiegészíti egy, a korban ismert történeti adottsággal. Neve
zetesen nagy Heródes fia, Archelaosz ment Rómába királyságért 
apja halála után, és vele történt, hogy ellenségei a császárnál 
tiltakoztak. Mégis fejedelem lett, és hazatérve ellenségein ke
mény bosszút állt. 
_ Azzal, hogy Lukács ezt a motivumot beépíti a példázatba, az 

Ur eltávozásának idejét még hosszabbra, bizonytalanabbra sej
teti. Ezzel arra céloz, hogy Jézus második eljöveteléig hosszabb 
időre kell berendezkednűnk. Az ellenségek számonkérése és 
megbűntetése pedig a szolgák számonkérés én túl azt is jelzi, 
hogy Jézus ellenségei sem kerülhetik el a számadást és az ítéle
tet. A két motívum tehát nem lényegesen eltérő értelmű, hanem 
ugyanabba az irányba mutat: bekövetkezik mind a szolgák, 
mind az ellenségek számonkérése. 

~ KÉRDÉS: Jézus egy »néma lélek« által megszállott fiú meggyógyítása
kor (Mk 9,14-29) - és több kézirat szerint egy »holdkóros« fiú meggyó
gyítása után is (Mt 17,14-21) - azt mondja: » Ez a fajta« nem űzhető ki 
másképp, mint imával és böjttel. - A gonosz lelkek egyik fajtáj áról van-e 
itt szó, és tudunk-e ezekről ennél többet? 

vÁLASZ: Jézus, mikor az emberek közé megy, működésével 
egy olyan ószövetségi világba lép bele, amely - főleg népi szinten 
- nagy jelentőséget tulajdonít a szellemi lényeknek: az emberi 
életet segítő angyaloknak, illetve az embemek ártó démonok
nak. Ez utóbbiak a sátán fősége alatt tevékenykednek, és a be
tegségek többségét is ők okozzák. A korabeli emberek a sátánt 
és a démonokat természetesen csak teremtményeknek tekintet
ték, korlátozott működési ~ehetőséggel. A rabbinikus magyará
zatok és fejtegetések, az Oszövetség nyomán, a démonok kü-
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Olvasóink kérdezik 

lömféle faj táit ism erik. és szívesen rangsorolják őket kártékony
ságuk sorrendje szerint. 

A jézusi mü természetesen alkalmazkodik ehhez a világ
szemlélethez. de lemond arról. hogy a démonokat osztályozza 
vagy rendszer szerinti démonológiát adjon. Ezt _mutatja az a 
tény. hogy a démonokra kevés nevet használ az Uj szövetség. és 
így is csak általános értelemmel: démon. tisztátalan lélek. rossz 
lélek. betegség lelke. Az ilyen elnevezések annyira általános jel
legüek. hogy nem lehet belőlük egyes csoportokra következtet
ni. Ha nagy ritkán. mint éppen a Mk 9.14-29-ben. egyedinek 
tünő nevet használ. ez is inkább a betegség természetét jelzi. és 
nem a démon csoportját. vagy fokozatát (»néma és süket lélek«). 
Ebből következik. hogy az Uj szövetség nem vállalja a démonok 
pontos értelmezését. csoportok vagy osztályok szerint. Lehet. 
hogy átveszi a súlyos - kevésbé súlyos megkülönböztetést. de 
tovább nem spekulál. Ezért az -ez a fajta« kifejezés nem értendő 
sajátos csoportra. legfeljebb jelzi. hogy az eset súlyosabb. és 
még inkább kell hozzá a hit (imádság. böjt). amely az egysze
rűbb eseteknél is megkívántatik. 

~ KÉRDÉS: A Mk 4.21-ben és a Lk 8.16-ban szerepel a lámpás »ágy 
alá« helyezése. Ez azt jelenti. hogy Palesztínában már Jézus korában 
vol ak a maihoz hasonló (lábakon álló) ágyak? (A szokásos ismertetők 
rendszerint csak »fekvőgyékényt « vagy hasonlót említenek.) 

vÁLASZ: Az archeológiai leletek bőségesen tanúsítják. hogy 
mind Egyiptomban. mind Mezopotámiában már igen korán is
merték és használták a lábakon álló ágyat. Palesztinában is 
régóta ismert volt. Az igaz. hogy a szegényebbek általában gyé
kényen vagy a földön aludtak. de az is általánosan ef terjedt 
volt. hogy legalább egy. lábakon álló ágy volt a házban. ami a 
szegényeknél nem egyszer asztalként is szolgált. 

:l[W1 

felhívás! {(érjük kedves fJlvasóinkaf, íagtársainkaf, valamint 
a óíófiaapoBfolképzó' szemináriumok részfvevóif, írják le és 
külc(jék el szerkeszfóBégünknek 

Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 

# amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ilf. óiófia-
~ .. órán való részvétel (óiófiaóra-vezetés) során szereztek. 

ÉrdekfóiJve várják óeszámolóikat a szerkesztóf.: 

Székely István, Vágv ö Igy i Év a és Tarjányi Béla 
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Társulatunk 

Társulatunk életéből 

Örömmel közöjük, hogy Pásztón Társulahmk tagjai (mintegy 30 
személy) havonta bibliaórán találkoznak Dr. Varga Lajos apát, egyház
megyei koordinátorunk vezetésével. Jan. 17-én »szeretetvendégség« 
keretében folyt a szokásosnál hosszabb összejövetel. Dr. Varga Lajos 
atya »Uram, taníts minket imádkozni« címmel tartott gondolatébresz
tő és buzdító előadást. 

A budapesti Jeromos esték keretében decemberben Barsi Balázs feren
ces atya Jézus pedagógiájáról beszélt, aki názáreti életétől feltámadásá
ig önmagán mutatta meg, mit jelent a mennyei Atyához vágyakozó 
kapcsolat. Januárban Cziglányi Zsolt teológiai tanár arra adott irány
elveket és gyakorlati tanácsokat, hogy a bibliai nyelvek ismerete nélkül 
milyen eszközökkel és módszerekkel segíthetjük a szövegek jobb meg
értését. [Az előadás vázlatát ld. a 25. oldalon.] Februárban Schmatovich 
János teológiai tanár azt mutatta be, hogyan jelenik meg Isten Lelke az 
Ószövetségben, majd pedig a Szentlélek az evangéliumokban és az 
Egyház életében. [Az előadás szövegét jelen számunkban közöljük, ld. 
5-20.0.] Márciusban Kuklay Antal plébános atya tartott lebilincselő elő
adást Pilinszky János evangéliumi eszétikájáról. 

A budapesti Jeromos esték tavaszi előadásai (a Bibliaközpontban, 
minden alkalommal 18 órai kezdettel): április l-én Tarjányi Béla pro
fesszor »Szinoptikus bibliaolvasás«, május 13-án Békés Gellért bencés 
atya »A Lélek erőterében. (A Szentlélek az üdvösségtörténetben. Jn 
16,13-15)«. Június IQ-én 18 órakor szentmise és félévzáró kötetlen be
szélgetés lesz. 

Társulahmk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zárda templom 
hittantermében): felnőtteknek minden hó 3. hétfőjén 18 órakor, ifjúsági 
bibliaóra minden hétfőn 17 órakor. 

Társulatunk Győregyházmegyei Csoportja ebben, az évben is meg
hirdette közkedvelt rajzpályázatát »A VIZ A BIBLlABAN« témában, 
három korosztály számára. A beérkezett alkotásokat májusban kiállítá
son mutattják be; a legjobbak készííői meghívást kapnak a nyári han
ságligeti festőtáborba. 

Ugyancsak a Győregyházmegyei Csoport (vezető: Wolf Pál Péter 
plébános, 9f41 Jánoss0!:l09a, SZ,abadság u. 30) zarándoklatot vezet 
»SZENTIRASSAL AZ OROK VAROSBA« augusztus 3-13 között. A 
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Társulatunk 

résztvevők a világvárosi forgatagban, a legűnt birodalom romjai és el
felejtett istenei között Bibliával a kézben indulnak az apostoli kor több
száz emlékének felkeresésére. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év páros 
péntekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldá
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a 
távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. A szentségimádá
sok időpo.ntja éJ a~ elmélkedések témája 1998. áprilistól augusztusig a 
SZENTLELEK EVEBEN: ápr. 3: Gal 5,16-18; ápr. 17: Gal 5,19-26; máj. l: 
l Tessz 1,5-7a; máj. 15: 2 Kor 1,21-22; máj. 29: 2 Kor 3,17-18; jún. 12: Ef 
1,9-13; jún. 26: Ef 2,19-22; júl. 10: Ef 4,30-32; júl. 24: Ef 4,3-6; aug. 7: Fil 
2,1-4. 

- A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfoghatóan tapasz
taljuk. Az alakulás óta eltelt idő alatt óvatos reményeinket messze túl
haladva sok segítséget kaptunk, és sok mindent tehettünk a Szentírás
központú keresztény élet terjedése, fejlődése érdekében. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segít
ség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen nagy örömmel tölt 
el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevében ismé-
telten szívbóL megköszönni! T a r j á n y i B é l a 

._-_ .. _.-._---_ ..... _---_ ... _--------

# Könyvszolgálatunkból: Kitűnő kiadvány (sok képpel és ábrá
val) ismerteti a Jézus-korabeli életkörülményeket Palesztínában: 
W.Bühlmann: Hogyan élt Jézus? (Corvinus) 142 o., 420,- Ft. 

Mózes Gy.: Bibliaórák 3 - Kreatív órák (Párkány), 470 Ft; Rózsa 
H.: Az Ószövetség keletkezése I-II. (SzIT.) 770 ill. 1100 Ft; H . Schlier: 
Jézus Krisztus feltámadása Gel), 248 Ft; John testvér, Taizé: Zarándok 
Isten, (Agapé, ford. Thorday Attila), 480 Ft; Hegyek a Bibliában [Ok
tatói segédanyag makett formájában a Szentírás 6 hegyéről] (Parakle
tos, 1994.) 308,- Ft; Makettcsomag »A« és »B« [20 ill. 13 bibliai témájú 
kézimunka gyerekeknek egyéni és közösségi barkácsoláshoz] (parakle
tos, 1995-96),314,- ill. 240,- Ft. 
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Ajánlatunk 

HÚSVÉTRA MEGJELENT: 

-I- Szentírásmagyarázat az Egyházban - a Pápai Biblikus Bizottság
nak, a katolikus biblia tudomány művelése terén a legfőbb tekin
téllyel rendelkező tudományos testületnek rendkívül értékes nyi
latkozata, me ly eligazítást ad a katolikus hívek, bibliakutatók, lel
kipásztorok és főpásztorok számára a szentírásmagyarázat műve
lésének helyes és vitatható módjairól. A francia-olasz-német nyel
ven 1993-ban megjelent eredeti szöveg magyar fordítását veheti 
~ost kézbe a magyar olvasó. (Szt. Jeromos Bibliatársulat, 1998) 
Ara: 320,- Ft. 

-I- Mócsy Imre S.J., MI A BIBLIA? - A néhai világszintű magyar je
zsuita biblikus professzor legendás sorsú biblikus szakkönyveinek 
egyike, amely az üldözések idején gépelt formában terjedt (tan
anyagként szolgált a, kistarcsai börtön-teológián is). (Szt. Jeromos 
Bibliatársulat, 1998) Ara: 340,- Ft. 

EGYÉB KIADVÁNYAINK: 

-I- Ó- és Újszövetségi szentírás [Káldi-Neovulgáta1 (Szt. Jeromos 
Bibliatársulat, 1997) A zsebbiblia ára: 1400,- Ft (egyházi közössé
geknek 1050,- Ft); a kisebb méret 1320,- Ft (egyházi közösségeknek 
990,- Ft). 

-I- Vágvölgyi Éva, Csendes percek. Ára: 580,- Ft. 
-I- Ó- és Újszövetségi szentírás (Sz.LT.) Ára: 1.800,- Ft. 
-I- Tarjányi Béla: ÚJSZÖVETSÉGI ALAPISMERETEK 1-2. kötet 

(Szt. J. Bibliatársulat, 1996.) Ara kötetenként: 400,- Ft. 
-I- A. Hecht, Közös utunk a Bi1?liához - A közösségi bibliaolvasás 

formái, módszerei (Szt. J. Bt.) Ara: 200,- Ft. 
-I- W. Ragl, Galata levél, STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 9, (Szt. 

J. Bt.) Ara: 230,- Ft. 
-I- B. May~r, Filippi és File.mon-Ievél, STTUTTGARTI KISKOM

MENTAR ll, (Szt. J. Bt.) Ara: 240,- Ft. 
-I- Otto Knoch, 1. és 2. Tesszaloniki levél, STUTTGARTI KIS

KOMMENTÁR 12, (Szt. J. Bt.) Ára: 220,- Ft. 
-I- Pollák-Kaim, Héber-magyar szótár (reprint), Ára: 1400,- Ft 
-I- Vágvölgyi Éva, ~z aranyvirág - mesék kicsiknek és nagyoknak 

(Szt. J. Bt. 1992). Ara: 180,- Ft. 
-I- Jézus nyomában a Szentföldön (album 144 beragasztható képpel) 

(1992) Ara: 380,- Ft. 



Isten Szava 

Eves hozzajarulas (postakoltseggel): 400Ft 

Szoros allatborbe 
Bujnak az angyalok, 
Lepra ala rejtik 
Ragyog6 szepsegiik, 
Kineseiket buzos 
Rongyokba takarjak. 
Mert jaj annak, 
Kinek latszik 
H6tisztasaga! 
Mohon bemoeskoljak, 
Letiporjak szepseget, 
Kifosztjak kinesetOl. 
Nines szepseg, nines szentseg, 
Csak zsakmany es zsakmany, 
Zsakmanya szemnek, 
Zsakmanya keznek, 
Anyag, allat, ember, mind 
Csak eszkoz az oromhoz. 
De hajszolasaval esak 
Mind melyebben kortyolnak 
A boldogtalansag 
Poharab6l. 

Havva 

orokre megmarad 







Ajánlás 

Ajánlás 

A Szentlélek mindig új utakat sugall, és ezt azokon az embe
reken keresztül teszi, akik mélyen megélik hitüket. A mi felada
tunk az, hogy elfogadjuk az idó1c jeleit, és Szent Pál tanácsa sze
rint az Evangéhum fenJl.énél ítéljük meg azokat: »Vizsgáljatok fe
lül mindent, a jót tartsatok meg« (1 Tessz 5,21). 

II. János Pál pápa a magyar püspökökhöz 
1991. VIII. 20-án 



Csendes percek 

CSEND ES PERCEK 

Ha az Üdvözítővel naponta találkozunk, egyre jobban érezzük, mi tet
szik és mi nem tetszik Neki . Ha előzőleg szinte teljesen meg voltunk ma
gunkkal elégedve, akkor ez most lényegesen megváltozik. Sok rosszat fe
dezünk majd fel , és megszűntetjük, amennyire tudjuk. Több dolgot nem 
~alálunk majd szépnek és jónak, amit igen nehezen tudunk megváltoztatni. 
Igy fokozatosan igen kicsinnyé és alázatossá válunk, türelmessé és elnéző
vé a társunk szemében látott szálkák iránt, mert elég a tennivalónk a sajá
tunkban lévő gerendával. Végül megtanuljuk - Isten jelenlétének kérlelhe
tetlenül szigorú fényében is - saját magunkat elviselni és átadni Isten ir
galmasságának, amely képes legyőzni mindazt, ami erőnket meghaladja. 
Hosszú az út a saját magával megelégedett »jó katolikustól«, aki »teljesíti 
kötelességeit«, »jó újságot« olvas, »heJyesen választ« s í. t. , egyébként 
azonban saját tetszése szerint él , addig, aki Istentől vezetve és táplálva 
gyermeki egyszerűségben és a vámos alázatával éli életét. Aki azonban 
már járt ezen az úton, az többé nem tér le róla. 

Edit Stein (Das Weihnachtsgeheimnis) 

»Ti keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, és ezeket 
mind megkapjátok« (Mt 6,33). 

Igen, ez valóban így van . Sőt, aki az Isten országát keresi , meg is ta
lálja. Nem kívül , hanem beJül. Lassan-lassan, tégláról-téglára felépül ben
ne a Mennyei Jeruzsálem. Es nem lesz többé számára se halál , se gyász, se 
félelem, se fájdalom, és nem lesz benne se sötétség, se napfény, inert egé
szen betölti Isten. A lent ugyanaz lesz, mint a fent. Az ember sokáig abban 
a tévhitben él, hogy az egyensúly állapota a kiegyensúlyozott érzelmektől 
függ, és erre törekszik. Valójában az egyensúly a középpontban van, 
Krisztusban. Mindegy, merre billen a mérleg, a fontos az, hogy Krisztus 
két karja legyen az, amelyben az öröm és a fájdalom - a fény és a sötétség 
pillanatnyi mértéke szerint - fel és le billen. Ugyanannak a keze tartja az 
egyiket és a másikat. 

* * * * * 
Nem lehet úgy labdázni , hogy ha rossz labdát dob a másik, akkor te is 

rosszat dobsz neki. Ha játék közben elkezdjük büntetni a másikat az 
ügyetlenségéért, akkor a játék elromlik, elfajul , nem játék többé, hanem 
harc, háború. Ha a szép játék a cél , akkor függetlenül attól, hogy milyen 
labdát kapok, nekem minél szebbet kell adnom. 

* * * * * 
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Tied ez a nap 

Ma csak Tiéd ez a napom, Jézus, 
Maradjon most kinn a külvilág! 
Rohanása szűnjön, elcsituljon, 
Szívem Tied egész napon át. 

Bensőm zaját most elcsendesítem, 
Elfelejtem a gondjaimat, 
Mulasztásom, bűnöm Eléd teszem, 
S bánón kérem bocsánatodat. 

Egész szívvel próbálok figyelni, 
Hogy felismerjem akaratodat. 
Nyugvó lelkem tükrén Arcod fel ragyogva 
Mutassa majd az utat. 

Mindvégig 

A Szeretetnek sem a nehézségek, 
Sem az áldozat nem okoz szenvedést. 
A Szeretet egyedüli szenvedése, 
Ha Nemet mondanak rá; 
Ez maga a halál. 
Az elutasítás, az el nem fogadás 
A Szeretetet keresztre szegezi. 

Mikor a Te utadon kezdünk járni, 
Megtapasztaljuk a Szeretet erejét, 
Azt, hogy a Szeretet mindent legyőz, 
Olyan diadalmas és ragyogó minden, 
És nem tudjuk, nem látjuk tó1e, 
Hogy a Szeretetre lehet Nemet is mondani, 
Hogy aki szeretni kezd, annak 
Számításba kell vennie a keresztet is . 
Mert nem különb a szolga uránál; 
Ha a Te határtalan és tökéletes 
Szeretetedre Nemet lehetett mondani, 
Hát hogy ne lehetne az enyémre! 
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Szeretetbó? nekünk ajándékoztad önmagad, 
Á ,m mi ezt az ajándékot félresöpörtük, 
Nem kellettél az emberiségnek, 
És mégis Te győztél, mert 
Az elutasításban, a keresztre szegezettségben is 
Mindvégig szerettél. 

Jó dolog azokat szeretni, 
Akik viszontszeretnek. 
De vajon azokat is tudom, 
Akik nemet mondanak a szeretetemre? 
Hagyom, hogy keresztre feszítsenek? 

»Bizony, bizony, mondom neked: 
Mikor fiatal voltál, 
J..;Iagad övezted föl magadat, 
Es oda mentél, ahova akartál. 
De majd ha megöregszel, 
Kiterjeszted kezedet 
És más övez fel téged, 
Aztán oda visz, ahová nem akarod.« 

Néha megriadok és azt mondom: 
Nem, nem! Nem akarom a keresztet! 
És sarkonfordulva elszalad nék 
A szenvedés eló?, ha Te 
Nem lennél rajta a kereszten, 
De Te ott vagy és nem tehetek mást, 
Tudom, hogy arra kell mennem. 
Amikor úrrá lesz rajtam a félelem, 
Kétségbe esek és gyötrődni kezdek, 
Van mindig valaki, aki 
Gyöngeségemben erőt és vigaszt nyújt, 
Hogy az úton tovább menjek, 
Hogy én is, mint Te, 
MINDVÉGIG SZERESSEK. 

Havva 
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Székely János: 

Minden lehetséges annak, aki hisz 

Gondolatok a hamis bíró és az özvegyasszony (Lk 18,1-8) 
története kapcsán 

AJ A szöveg megértése 

A példabeszéd a 2. versben az elbeszélések szokásos bevezetőjével kez
dődik: ,Volt egyszer egy .. : Ez a kezdet lebilincsel gyereket és felnőttet egy
aránt. A hallgató megfeledkezik önmagáról , félreteszi napi gondjait, leteszi 
álarcait és gyanútlanul belép a történetbe. Egy történetbe, mely nem esett 
meg sehol soha, de amelyik mégis mindig és mindenütt történik. 

Az özvegyek, mivel elveszítették férjük segítségét és védelmét, a társada
lom könyörületére voltak utalva. Ezért Izrael bíróinak egyik legfontosabb 
feladata volt megvédeni az özvegyet, az árvát és az idegent, ,az özvegyek 
bírája" lenni (Zsolt 68,6). 

A szóban forgó per tulajdonjogi lehetett (például örökségre vonatkozhatott), 
mert az ennél súlyosabb esetek több bíró részvételét kívánták (Strack
Billerbeck, J. Jeremias). 

Az ~PXETO ('járt'; 3.v.) gyakorító, folyamatos igealak: kifejezi az özvegy 
rendszeres , ismételt megjelenését (Vulgata: ventitabat). Ez volt egyetlen 
fegyvere. A helyzet megértését segíti egy szemléletes történet, amelyről 

Tristram számol be: Nisibis törvényszékén reggeltől késő délutánig folyt a 
bíráskodás. A kádi párnák közt ült, míg az ügynökei elfogadták az ajándéko
kat és megírták a dokumentumokat. Az ügyek 'rendes' menetét csak egy 
özvegyasszony zavarta, aki időrő l i dőre fülsértő kiáltozással kérte, hogy szol
gáltassanak neki igazságot. Végül a kádi elveszítette türelmét, és megkérdez
te az egyik ügynökét, hogy mit akar az asszony (mentesítést kért az adófize
tés alól , mert egyetlen fia éppen katona i szolgálatát teljesítette). Percek lefor
gása alatt megkapta, amit kívánt, és eltávozott. 

Az 5. versbeli \JTTwmáCw ige a ÚTIO (alatta, alája), az wi> (szemüreg) és a 
máCw (üt) szóból tevődött össze, s így jelentése "a szeme alá ütni'. Az igét az 
ökölvívásban szakkifejezésként használták (vö. 1 Kor 9,26). Sok egzegéta 
ezzel a markáns jelentéssel fordítja a szót (Jül icher, Klostermann , Bugge, 
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Bauer, Michael is, Madsen). Szerintük a bíró gúnyosan ezt mondja: "Vég ül 
még nekem jön és behúz egyet a szemem alá!" A mondat így megnevetteti a 
példabeszéd hallgatóit. Ez az értelmezés azonban sokak szerint (Linnemann, 
Jeremias, Marshall , Fitzmyer) nem elfogadható: 

- Ha a szó egyetlen erőszakos tettre utalna, akkor aoristosban kellene áll
nia (úlTwm áoll), és nem imperfectumban (vö. Zerwick: Biblical Greek, n.249). 

- Az ElS' TÉAOS' -nak kétféle értelme lehet: 'vég nélkül, szüntelenül' , vagy: 
'végül , a végén' . Szövegünkben azonban az ÉPX0Il-Évll (= jőve, járva) folyama
tos melléknévi igenévhez kapcsolódik, ami a 'szüntelenül' jelentést valószí
nűsíti. 

- A példabeszéd csúcspontján az özvegy legyőzi a bíró gonoszságát, és a 
célját éppen állhatatosságával, "vég nélküli siránkozásával" (Jeremias) éri el , 
nem úgy hogy megfenyegeti a bírót. 

- Az ókori kelet viszonyai közt teljesen valószínűtlen , hogy egy asszony 
megüssön egy bírót. (A biró szavait tehát legfeljebb tréfaként érthetnénk). 

Ezért a magyarázók többsége (pl. Linnemann) és a legtöbb fordítás 
(Revised Standard Version, Bible de Jérusalem, Traduzione della Conferenza 
Episcopale Italiana) képletes, gyengített jelentésűnek veszi a kérdéses szót: 
'kifárasztani' , 'zaklatni', 'gyötörni '. Az ige néha (igaz, ritkán; pl. Aristoph, Pax, 
n. 541) a klasszikus görög irodalomban is szerepel ezzel a jelentéssel. Mind
azonáltal a szó etimológiai értelme nem tűn i k el , a hallgatók szükségképp 
gondolnak a 'behúz neki egyet' jelentésre is, és ez mosolygásra készteti őket. 

A hetedik vers végének a jelentése sok fejtörést okozott a bibl ikusoknak 
(" ... akikhez türelmes {irgalmas}"; " ... noha késedelmes velük"; " .. . vajon kése
delmes velük?"). Három dolog mégis világosnak látszik. A Il-QKp06VIl-ÉW (7. 
vers) jelentése késlekedni. A szokatlan görög szerkezet egy arám mel lék
mondatot akar visszaadn i. A kis mondatot erősen befolyásolta Sir 35,1 9. 
Ezért a legelfogadhatóbb fordítás a következő : "Vajon lsten nem fog igazsá
got szolgáltatn i választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak, vajon kése
delmes velük?" Igy értelmezi mondatunkat a hozzá fűzött legelső kommentár: 
"Ha az igazságtalan bíró így tett .. . mennyivel inkább fog az Atya igazságot 
szolgáitatni választottainak .. . vagy úgy gondoljátok, hogy mivel várakoztatja 
őket, nem is fogja ezt megtenni?" (PsClem Hom 18,5) . 
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81 Hagyománytörténet 

I. Lukács szerkesztő; műve 

1. Stilus 

- D\E')'EV OE , EllrEVI-rrovl-rrav BE csak Lukácsnál fordul elő (kiv. Mt 26,5; 
Jn 10,20), 83-szor. A lukácsi redakció nyilvánvaló jele. 

- AÉYElV rrapaf30ATjV csak Lukácsnál szerepel (kiv. Mk 12,12). Lukács 4 
alkalommal átírja Márk megfogalmazását, hogy ezt a számára kedves szófordu
latot használhassa. 

- rrpOs- TO &LV rráVTOTE - Lukács kedveli a prepozíció + névelő + ronévi 
igenév szerkezetet (Mt24, MkJ3, Lk7o, Csel51 , Jn4, Pál I 07, Zsid23, Új sz. 
egyébI 2). 

- &LV a lukácsi teológia fontos szava. 

- rrpo<JEÚXEaeal - Az imádság szintén igen fontos szerepet kap Lukács teo-
lógiájában. 

- AÉywv mint mondatbevezetés biblicizmus. Az egész Újsz.-ben gyakori: 
Mt50, Mk26, Lk62, Csel29, Jn17, Új sz. egyébI 5. Lukács 25-ször befűzi ezt a AÉ
ywv-t a Márktól átvett perikópákba. Feltehetően itt is az ö szerkesztői munká
jánakjele. 

- KPlTTÍS- TIS- - Főnevek használata TIS- sz6cskával igen gyakori Lukácsnál 
(MtI, Mk3, Lk39, Csel63, Jn7/8 ). 

- rráVToTE nem kedvelt szava Lukácsnak (Mt2, Mk2, Lk2, Jn7, Pál27, 
Zsid I). Ö inkább a Ola rraVTÓ<;' vagy az aEl szavakat szereti, akárcsak a LXX, 
melyben 2-szer szerepel a rráVToTE, 73-szor a OLa rraVTÓ<;' , és 14-szer az aEl. 

- Az ÉYKaKELv szót is inkább Pál 5 kedveli, mint LukácsI . 

- Az bL Xpóvov + ace. temporis Lukács kedvelt kifejezése (Lk3, Csel l4, 
Zsidl). A XPÓVQ5' is gyakori Lukácsnál (LkJ7 , Csel7, Újsz. egyéb26). Ám az ÉrrL 
Xpóvov a hagyományból is származhat. 

- A j.J.ETQ OE Taíha egészen biztosan Lukács szerkesztői munkájának jele 
(MtO, Mko, Lk5, Csel4). 

- Az ÉPX0j.J.ÉVll a hagyomány jele, mert Lukács igyekszik elkerülni az 
EPxoj.J.aL ige körülíró particípiumként igék mellett való használatát a Márktól 
átvett perikópákban. 
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- El TTE V OE 6 KÚPL05' - Mint láttuk, az El TTEV OE tipikusan lukácsi fordulat. 
Hasonlóképp Lukács az egyetlen a szinoptikusok közül , aki gyakran ( l 5-ször) 
KÚpL05'-nak nevezi Jézust az evangélium elbeszélő részeiben. 

- oÍJ [li) TTOL TÍOl] -nlV ÉKOLKllaLV TWV ÉKAEKTWV - A mondat nem lukácsi 
megfogalmazású. Ö ritkán használja az oÍJ [li) szavakat tagadás kifejezésére, és 
2 alkalommal kihagyja ezt a tagadó formát a márlci szövegböL Hasonlóképpen, 
amikor a TTOLElV -nlV ÉKOLKllaLV szókapcsolatot használja, a személy(ek) 
aki(k)nek a javára az igazságtétel történik dativus-ban állnak, nem genitivus
ban, ahogyan itt (Csel 7,24). 

- f30WVTWV a ÍJT41 - Lukács a klasszikus gyakorlatot követve a f30<Íw igét 
mindig a TTpós' prepozícióval használja. Az itt szereplő dativus semitizmus. 

- KaL [laKp08U[lEl - Lukács általában elkerüli az alárendelő mellékmondat 
helyett használatos sernita mellérendelést. 

- M-yw Ú[lLV - Lukács 40 esetböl 36 -szor elkerüli a kötőszó nélküli mon
datkezdést az általa felhasznált márlci szövegekböL Az aszindetikus M-yw Ú[lLV 
a hagyomány jele. 

- A TT ATÍV ellentétes kötőszóként gyakori Lukácsnál (Mt5, Lk 15, Csel I , Pá15, 

Jell). 

- ÉA9Wv Ahogyan láttuk, Lukács igyekszik elkerülni az EPXO[laL ige körül
író melléknévi igenévként való használatát más igék mellett. 

- EÚPJÍOEL -nlv TTLonv. A névelő használata aramaizmus. Feltehetően a ha
gyomány jele, bár elképzelhető, hogy tudatos utalás akar lenni a 18, l versre. 

Összefoglalva: az 1. vers megfogalmazása teljesen Lukácstól való. Ez fe
jezi ki a példabeszéd általa megragadott értelmét 

Egyébként Lukács csak keveset módosított a szövegben. Az mindmáig őrzi 
szemita nyelvi szerkezetét és kifejezéseit Az ÉTTL Xpóvov és a [lETQ OE Taíha 
szavakat azonban (4 .v .: egy ideig ; ezek után) ő iktathatta a leírásba (utalva a 
parúzia . késésére"). 

A példabeszédhez fűzött magyarázatot (6-Ba v.) is kész szövegként vette át 
Lukács a hagyományból. 

A Bb verset valószínűleg Lukács illesztette ide (TTAJÍV), de maga a vers nem 
az ő megfogalmazását tükrözi. Egy más összefüggésből helyezhette ide, 
mivel jól kifejezi a példabeszéd lukácsi értelmezését 
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(Az aláhúzott szavak minden valószínűség szerint Lukács tollából valók) 

1 Mondott nekik egy példát arra, hogy m indig kell imádkozniuk és nem 
belefáradni: 

2 »Volt ~ városban ~ bíró , aki Istent nem félte és embertől nem 
ijedt meg. 3 Egy özvegy volt abban a városban , aki (folyton) jött hozzá és 
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mondta: 'Állj bosszút értem el lenfelemen!' 4 De nem akarta egy ideig . Ám 
ezek után azt mondta magában: 'Bár Istent nem félem, és embertől nem 
ijedek meg, 5 mivel fáradaimat hoz ide ez az özvegyasszony, bosszút ál
lok érte, nehogy vég nélküli idejárásával kikészítsen (behúzzon egyet).'« 
6 Azt mondta az Úr: »Halljátok, mit mond az igazságtalan bíró! 

7 Hát lsten nem tenne igazságot (vagy: állna bosszút) választottai javá
ra , akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? Késedelmeskedik ügyükben? 
8Mondom nektek: igazságot tesz hamarosan. 

Ám, az Ember Fia, amikor eljön , vajon megtalálja-e a hitet a földön?« 

2.Teológia 

a/Eszkatológia 

Amint azt Lukács evangéliumának előszavában kimondja, arra törekszik, 
hogy biztosabbá tegye Teofil hitét (1 ,4). Az egyik olyan kérdés, amely fenye
gethette Teofil és a Lukács idejében élő keresztények hitének bizonyosságát, 
a parúzia késlékedése volt. Talán nem teljesednek az Úr ígéretei? Mikor fog
nak teljesülni? E nehézség elkerülésére Lukács kihagyja az evangéliumából 
Jézusnak sok olyan mondatát, amelyek az idők végének közeledtéről és an
nak várásáról szólnak (Id. a változtatásokat pl. Mk 1,15-nél ill. 9,1-nél, vagy a 
mínákról szóló példabeszéd bevezetőjét Lk 19,11-ben: ,mondott egy példabe
szédet is, mert ... azt hitték, hogy hamarosan megjelenik lsten országa' ). A 
Jeruzsálem pusztulásáról szóló jövendölést is elválasztja a végidőtől. Lukács 
olyan teológiát akar írni , amelyet nem kell többé módosítani (mint ahogy ilyen 
korrekciókat találunk pl. 2 Tessz-ben, vagy 2 Pét 3,9-ben). Ö a keresztények 
figyeimét Krisztus második eljövetelének időpontjáról áttereli mai feladataikra 
(Id. a a~~Epov, Kae 1Í~Épav = 'ma', 'minden nap' kifejezéseket). ,Galileai férfi
ak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus ... ismét eljön ... Nem a ti dolgo
tok tudni az időket és korszakokat... De ... tanúim lesztek' (Csel 1,7-11 ; sza
badon idézve). 

A parúzia , késése" nem jelent többé problémát Lukács számára úgy, mint a 
2pt levélnek. Igazából nem is helyes ezt késés nek nevezni , hiszen Lukács 
szerint Jézus második eljövetelének ideje benne van lsten tervében (Csel 
1,7), tehát nem késik. Lukács számára az időpont - legyen az közeli vagy 
távoli - nem lényeges. 

Példabeszédünket Lukács Jézusnak egy vég időről szóló beszédéhez csat
lakoztat ja. Az elején szereplő aiJTOLS' (nekik) a 17,22-ben emlftett tanítványok-
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ra vonatkozik. A példabeszéd befejező mondatával ("Ám, amikor eljön az 
Emberfia, vajon talál-e hitet a földön") felidézi a 17,22.24k.30 versekben az 
Emberfia eljöveteléről mondottakat. 

Ez a mondat valószínűleg Jézus egy eredeti mondata. Biztosan nem Luk
ács szerzeménye (Id . az előbbiekben összefoglalt stilisztikai következtetésein
ket). Hasonló figyelmeztetések másutt is találhatók Jézus tanításaiban (v.ö. 
Lk 17,26-29; Mk 9,19). Esetleg egy hosszabb eszkatológikus beszéd össze
foglalás-féléje lehet (Buzy). Lukács ide iktatta be Jézusnak ezt a mondását, 
hogya példabeszédet a 17. fejezet eszkatológikus beszédéhez kapcsolja, és 
mert kitűnően kifejezi azt az értelmet, amelyet Lukács ad a példabeszédnek. 

A 17. fejezet beszédében Jézus azt mondja a farizeusoknak és a tanítvá
nyoknak, hogy ne kutassák, mikor (17,20) és hol (17,37) jön el a parúzia; 
inkább igyekezzenek felkészülni arra a napra, nem úgy, mint Szodoma lakói 
vagy Noé kortársai. 

Lukács ugyanígy értelmezi a mi példabeszéd ünket is. Számára ez egy esz
katológikus példabeszéd (amint látni fogjuk, az ősegyház is így magyarázta). 
Mondanivalója az, hogy lsten biztosan igazságot szolgáltat választottainak, 
mégpedig hamarosan. Jézus ígéretei nem maradnak teljesületlenü/. Lukács 
azonban át akarja terelni olvasóinak figyeimét az aggályos várakozásról 
(Gachter szavaival élve Lukács "lehalkít ja" a túlzott parúziavárást) arra a 
feladatukra, hogy őrizzék a hitet addig a napig. 

Érdemes megfigyelni, hogyan éri el Lukács ezt a hangsúly-áttlelyezést. A 
8a vers (.Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik") választ ad 
a 6-7. vers kérdéseire. Ezt a választ nem kellene feltétlenül szavakkal kimon
dani; számos példánk van arra, hogy hasonló kérdések válasz nélkül marad
nak, mivel a várt válasz nyilvánvaló (p/. Mt 18,12). A kimondott válasz valójá
ban áthelyezi a hangsúlyt az eddig mondottakról (hiszen ezek összefoglalása 
már világos és kifejezett) arra, ami következik. Hasonló esettel találkozhatunk 
Mk 2,19-20-ban. Miután a kérdésre ("Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük 
van a vőlegény?" ) megkaptuk a választ ("Amíg náluk van a vőlegény , nem 
böjtölhetnek"), áttevődik a hangsúlya következő értelmezésre (amely a korai 
egyház értelmezése): jönnek majd napok, amikor Krisztus követői is böjtöln i 
fognak. Ugyanezt figyelhet jük meg Lk 18,8 esetében. A 6-7. vers kérdéseinek 
megválaszolásával a hangsúly az ítélethozatal napjának időpontjáról átkerül 
a figyelmeztetésre, hogy addig meg kell őrizni a hitet. A TTA~V (de) kötőszó 
fokozza ezt a hatást. Ez a hangsúlyos ellentétes kezdőszó szünetként hat a 
szövegben, és felkelti az olvasó figyeimét. 
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b/ Imádság 

Mi az, amit a közelgő vég helyett Lukács hangsúlyoz? A parúzia eltolódása 
azzal a veszéllyel járt, hogy gyengült a hit és ellanyhultak (1 .v.: EyKaKEl V). A 
világ kísértései és gondjai (Lk 8,14) eltéríthetik a hívőket a helyes útról. Amíg 
Máté és Márk evangéliumában a kísértések az utolsó napok biztos jelei (Mk 
13,19; Mt 24,12), addig Lukácsnál ezeknek a végső napoknak az eljötte már 
az üdvösséget jelenti (Lk 21 ,28.31 ;"Mikor pedig ezek elkezdődnek, álljatok fel, 
és emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltástok"). Lukács evan
géliuma szerint most v?n a kísértések időszaka . Ebben a meghosszabbodott 
várakozásban a valódi veszélyek a gazdagság kísértése és az élet élvezetei , 
amelyek gyengíthetik a közösség hitét. "Vigyázzatok hát magatokra, hogy el 
ne nehezedjen szívetek '8 tóbzódásban és részegségben s az élet gondjai 
között, és az a nap meg ne lepjen titeket hirtelen, mint a csapda" (Lk 21 ,34). 
Ebben a fenyegető kifáradás elleni küzdelemben egyik legfőbb fegyver az 
állandó imádság; imádkoznunk kell , hogy ne essünk kísértésbe (Lk 22,40). 

Az ima eszköz a hit életben tartására, vagy még inkább: az ima élő hit. Aki 
igazán hisz, az szükségképpen mindig fog imádkozni. Az Apostolok Cseleke
deteiben az Ige dicsőséges útját a föld határáig olyan embereken keresztül 
vezeti Lukács, akik imádkoznak. Az apostolok ima közben nyerik el a Szent
lelket (1,14; 2,1), imában választják meg a görög közösség első szolgálatte
vőit (6,6), István imában adja lelkét az Úrnak (7,60), Saul imádkozik, amikor 
lsten Ananiást hozzá küldi (9 ,11), Kornéliusz állandó imádságáért és ala
mizsnájáért részesül Péter látogatásában és a megtérés kegyelmében (10,2), 
Sault és Barnabást imádsággal küldték hithirdető út jukra (13,2-3) stb. Az 
üdvösség történetébe való belépéshez elengedhetetlen az imádság. 

Ahhoz, hogy kitartsunk a hitben az Úr napjáig, állandóan imádkoznunk kell, 
soha fel nem adva. Az ősegyház igen jól megértette ezt a figyelmeztetést: 
"Csökkent bennünk a léleknek ez az egysége és tetteinkben is a nagylelkű
ség , s ígyelveszítettük hitünk erejét" (Cyprianus: De unitate ecclesiae, 26. -
a Lk 18,8-at kommentálva) . 

II. Az ősegyház igehirdetése 

Am int azt igyekeztünk bemutatn i, az 1. és (főként) a 8b vers a példabeszéd 
Lukács által való értelmezése. Ezért a megválaszolandó fő kérdés a követke
ző : 

- Vajon a példabeszédnek a 6-8a versben szereplő magyarázata megfelel-e 
a Jézus szándéka szerinti eredeti jelentés nek, vagy nem? 

Hogy erre válaszolhassunk, néhány további kérdésre is felelnünk kell : 
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- Vajon maga a példabeszéd eszkatológikus-e (miként a 6-8a versbeli ma
gyarázat), vagy nem? Vannak-e az EK8lKÉW (igazságot szolgáltat, bosszút áll ; 
18,3) igének - esetleg burkolt - eszkatológikus felhangjai , vagy nincsenek? 

- Kifejezhette-e magát Jézus így: "Isten hamarosan bosszút áll választottjai 
javára (vagy: 'igazságot szolgáltat nekik')" Bátoríthatta-e tanítványait, hogy 
imádkozzanak a . harag napjáért"? Jobb ezt a magyarázatot a korai egyház 
értelmezéseként felfognunk? 

1.1 A 6-8a. vers jelentése 

A 6-8a. vers a példabeszéd eszkatológikus magyarázatát adja. Az EKAEKTÓ<; 

(választott) szó legtöbbször eszkatológ ikus összefuggésben fordul elő (Mk 
13,27; Mt 22,14; 24,22, stb.). Az EK8lKÉW (bossaJt áll) is gyakran vonatkozik 
az utolsó ítéletre (2 Tessz 1,8; Jel 19,2). A llaKp09vllEL á' aÚToL<;; 
(megvárakoztatja őket) és az EV TáXEl (hamarosan) szavak a parúzia késésé
re utalnak. 

így az özvegy az elnyomott egyház jelképévé lesz. Ezt az allegorizálást ké
sőbb az egyházatyák magyarázatai ki bővíti k: az özvegy a Vőlegény által 
elhagyott és a pogányok vagy az Antikrisztus által gyötört Jeruzsálem 
(Hippol. De Antichr. 56f; Iraen Adv Haer V,25.4; Cyrill u.o.). A bíró vonakodá
sa a parúzia késésének, az özvegy által kért igazságszolgáltatás pedig az 
utolsó ítéletnek lesz allegóriájává. 

2.1 A magyarázat eredete 

Megfelel-e ez a magyarázat a példabeszéd eredeti értelmének? Amint lát
tuk, semmilyen nyelvi ok nem szól a 6-8 a verseknek nem-palesztinai eredete 
mellett. Mégis nehéz őket magának Jézusnak tulajdonítani. 

- A példabeszéd mondanivalója az, hogya gyönge, kiszolgáltatott özvegy a 
maga elszántságával győz a hatalmat birtokló bíró felett. A magyarázat vi
szont már feltételezi ezt az elszántságot (azt, hogy a választottak éjjel-nappal 
Istenhez kiáltanak). Ezzel a példabeszéd másodlagos elemei vá lnak döntő 
fontosságúvá (a késedelem, a bosszúállás). 

- Igaz, hogy Jézus néha beszél tan ítványai üldözéséről (Mt 10,23.28) és a 
gonoszok elítéléséről (Mt 10,15; 18,6; 22,7), de tanításában sehol sem buzdít 
arra , hogy imádkozzunk a harag napjának gyors eljöttéért. Inkább arra int, 
hogy imádkozzunk ül dözőinkért , és ne ítéljünk el senkit. 

- Ha nehéznek találjuk, hogy Jézusnak tulajdonítsuk a 6-8 a verset, nem 
ugyanez a helyzet az ősegyházzal. A korai egyháznak a parúzia késése az 
egyik legfőbb nehézsége volt. A kora i keresztény írásokban több igen közeli 
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párhuzamot találunk a mi szakaszunkhoz. Egyikük Jel 6,10: " ... kiáltottak: 
Uram, te szent és igaz, meddig nem mondasz ítéletet és nem állsz bosszút 
vérünkért a föld lakóin". Egy Kre. II. századi déloszi zsidó eredetű feliraton ezt 
olvassuk: "Uram, aki mindent látsz, aki előtt ma mindenki könyörögve borul 
le, hogy bosszuld meg (EKOLKllOLV) az ártatlan vért, és tedd meg ezt igen gyor
san (TT)V TUXLOTllV) ... " Pseudo Filón Bibliai Régiségek c. művében ezt olvas
hatjuk: "Bosszút állok népemért ellenségeimen. Erre Sámuel így szólt: Lásd, 
ha hosszantűrésed szerint bosszút is állsz, mit tegyünk mi, akik most megha
lunk" (55,2). 

Úgy látszik tehát, hogya 6-8a vers példabeszédünknek másodlagos, egy
házi magyarázata, amely azt hozzákapcsolta a zsidó és a korai keresztény 
irodalomban akkor igen elterjedt gondolatokhoz (nem utolsósorban Sír 35-
höz), és így felelt a parúzia késésének kérdésére. Ez az értelmezés nem 
nyomta el az eredetit, és nem ellentétes azzal. Inkább a példabeszéd alkal
mazása az egyház konkrét helyzetére az első század közepén . 

III. Jézus tanítása 

Még nehezebb kideríteni a példabeszéd eredeti, Jézusi jelentését. Erre csak 
néhány tapogatódzó javaslatot teszünk. Példabeszédünk igen hasonló az 
alkalmatlankodó barát történetéhez (Lk 11 ,5-7). Az. ősegyházban (és Lukács 
evangéliumának saját forrásában) valószínűleg összetartozó példabeszéd
párként kezelték a kettőt. Feltehetőleg 18,2-5 hatással volt 11 ,5-7-re, és főleg 
annak 11 ,8-beli értelmezésére. Ezért az evangéliumban olvasható 11 ,8 és 
18,5 az igazságtalan bíró példabeszédének eredeti magyarázatát tartalmaz
zák (amelyet később kiterjesztettek az alkalmatlankodó barát hasonló példa
beszédére is). Joachim Jeremias szerint ezek (a magvető, a mustármag és a 
kovász példabeszédével együtt) Jézus igehirdetésének középpontját képezik. 
Mindegyikük nagy bizalomról szól. 

Az. emberi élet tragikus, kudarcra ítélt küzdelemnek tűnik . Sok alapvető 
vágy él bennünk, amelyek mintha soha nem teljesülhetnének. Éhezzük a 
szeretetet, de csak morzsákat kapunk belőle. Odaajándékoznánk másoknak 
önmagunkat, de kinek kell , van-e aki elfogadja? Emberhez méltó életet élni 
emberfölötti feladat. Ám Jézus azt mondja: Nem vagy egyedül , lsten országa 
eljött, belépett ebbe a világba. Az. élet nem gonosz barát, aki' elzavarja a kol
dulót, nem igazságtalan bíró, aki nevet a zörgetőn . Isten itt van , mint Barátod 
és Védelmeződ . Minden lehetséges annak, aki hisz. Nézd, micsoda erő , mi
cs.oda hatalom van ebben az özvegyben! Végül a zörgetőnek megnyílik az 
ajtó. 
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ÍGÉRET ÉS TELJESÜ LÉS 

Részlet a »The New Jerome Biblical Commentary« (1990.) kézikönyvből 
(1314-1315.old.). A közölt rész szerzője John L.Mc Kenzie. Fordította Székely 
István. 

Megcsonkít juk az Ósz~vetség keresztény, teológiai vizsgálatát, ha 
nem vesszük figyelembe az Oszövetségnek az Ujszövetséghez való viszo
nyát. Az evangéliumokban Jézus Izrael reményének és rendeltetésének be
teljesüléseként mutatkozik be, s ebben az ősegyház is követi Ot. Egy ilyen 
bemutatás magával hoz bizonyos magyarázati elveket, és számos részlet
kérdést is felvet; itt csak az alapelvekről szólunk, a részletkérdések az 
egyes szentírási könyvek és szövegrészek magyarázataira maradnak.' 

Az Újszövetségnek az az állítása, hogy Jézus a Messiás, kimondja a 
történelem egységét, amelyet Isten egyetlen üdvözítő terve szab meg. Is
tennek az Ószövetségben elbeszélt tettei Jézusban találkoznak és elérik 
teljességüket; Óbenne éri el célját az ószövetségi történelmi eszme és jö
vőbe vetett remény. Nincs többé semmi, amit Izrael további hivatásának 
tekinthetne - Jézusban teljesültek Isten üdvözítő és ítélethozó tettei. 

Az üdvözítő terv és történet egxsége és folyamatossága nem jelenti 
azt, hogy Jézus Krisztus nélkül az Oszövetségnek nincs értelme. Orige
nésznek és sok követőjének az volt az elmélete, hogy az Qszövetség igazi 
értelmét nem foghatjuk fel, hacsak nem magyarázzuk az Oszövetség min
den egyes szavát valamiképpen Krisztusra való utalásként. Ilyen magyará
zat csak olyan mértékű allegorizálással lehetséges, amely, messze túllép a 
szöveg jelentésén. Sőt, ez a szemlélet nem ismeri fel a~ Oszövetség saját, 
belső értékét. Még keresztény szemmel nézve is, ha az Uj szövetség nem is 
léteznék, a zsidó Szentírás értéket jelentene, mert k~zvetítő eszközül szol
gáit, amelynek útján Isten felfedte önmagát. Az Oszövetség írásai tele 
vannak jelentéssel azok számára, akik létrehozták, és azok számára, akik
nek létrehozták azokat; jelentéssel és erővel bírtak a saját koruk részére, s 
ezt meg lehetett ragadni, bár ismeretlen volt, hogy pontosan miként alakul 
az üdvösség történeti fejlődése. A mai írásmagyarázat a magyarázó első 
(de nem egyetlen) feladatának tekinti a korabeli Izraelnek szóló jelentés 
meghatározását. 

, Az üdvözítő terv és történet egységéből k9vetkezik az Ószövetség és 
Uj szövetség teológiai alaptémáinak egysége. Attekintésünkben sok ószö-

, Utalás a kötetben található részletes kommentárra . A Ford. 
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vetségi tém~t vizsgáltunk2
, de alig akad köztük olyan, amely n~m fejlődött 

tovább az Uj szövetségben. Félreértés lenne úgy teJsinteni az Uj szövetség 
témáit, mintha nem eredtek és fejlődtek volna az Oszövetségben, hiszen 
az kiindulópontként szolgált az újszövetségi szerzőknek. Markion eretnek
sége a Kr. utáni 2. században tagadta az Oszövetség szerepét a keresztény 
kinyilatkoztatásban, s ezen belül az ószövetségi és az újszövetségi Isten
fogalom egységét. Pedig Jézus, amikor Atyjáról szólt, arra az Istenre gon
dolt, akit v<l;.lamennyi zsidó ismyrt, Jahvéra, akinek Izraellel való találko
zásáról az Oszövetség beszél. Ugy szólhatott nekik Jahvéról, mint aki a 
történelmükben feltárult előttük, és ő ezen Jahve kinyilatkoztatásának 
teljességét fejthette ki a számukra. Jézus igehirdetésében felismerhetjük 
Jahve jellemvonásait, tulajdonságait, gondviselését és a történelem feletti 
uralmát. 

A témák egysége !Qtunik az Ó- és Újszövetség által használt szavak 
azonosságából is. Az Uj szövetségnek szinte minden teológiai kulcsszava 
olyan héber szóból született, amely hosszú ószövetségi múltra és fejlődés
re tekinthet vissza. Jézus és az apostolok jól ismert kifejezéseket használ
tak. Ez tef!11észetesen nem zárja ki azt, hogy ezek a fogalmak továbbfej
lődtek az Uj szövetségben, de Jézus és az apostolok - számukra és hallga
tóik számára magától értetődően - ezt a nyelvet használták. Egy ilyen teo
lógiai nyelvet nem lehet egyik napról a másikra létrehozni. Az ószövetségi 
háttér, valamint Izrael hite és hagyományai nélkül Jézus üzenetét nem le
hetett volna megérteni . Korunk tudománya nagy figyelmet szentel az Uj
szövetség teológiai szókincsének és e szókincs ószövetségbeli gyökerei
nek, s ezeket a tanulmányokat általánosan nagyra értékelik. 

A témák egységéhez azonban fejlődés is kapcsolódik, amit nem sza
bad figyelmen kívül hagynunk vagy lekicsinyelnünk. ~ár alig van olyan 
teológiai kulcsfogalom, ami nem közös az 0- ~s az Ujszövetségben, de 
olyan is alig akad, amely nem gazdagodott az Uj szövetség révén. A ke
reszténység tényleges újdonsága úgy válik jobban láthatóvá, ha alaposan 
megvizsgáljuk az egyes szavak jelentésének fejlődését; a keresztényi mi
volt a júdaizmusban kel életre, de nem vezethető le a júdaizmusból. A ke
reszténység Isten legújabb és legradikálisabb üdvözítő tette; állandó forra
dalmi kezdeményezés , amely ugyanúgy érinti a júdaizmust, mint a világ 
egészét. 

Nem érzékeli hely~sen a keresztény,forradalom újdonságát az a fajta 
magyarázat, amely az Oszövetség és az Ujszövetség viszonyát a jövendö
lés és a beteljesülés kapcsolatának látja. Bár nem tagadjuk a történelmi és 
tematikai egységet, az,t kell mondanunk, hogy Jézus Krisztus konkrét tör
ténelmi valóságát az Oszövetség pontosan sehol nem írja le. Jézus túllépi 

2 Utalás a könyv adott fejezetére . A Ford . 
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az ószövetségi isteni smeret határai t; hi szen - saját szavai szerint - nem 
tölthetünk új bort régi tömlőkbe. Személyének és küldetésének gyökeres 
újdonsága kiderül magából a Messiás-Krisztus megneve?ésből. Az ősegy
ház Jézust mint a Messiást hirdette, jól tudváQ, hogy az Oszövetségben hi
ába keressük az ő alakjának pontos leírását. O a Messiás, és nem azért fo
gadjuk el annak, mert azonosítható valamelyik konkrét jövendöléssel vagy 
a jövendölések egy csoportjával együttesen, hanem mert személyében 
egyesíti az összes messiásinak nevezett eszményeket. Ez az egyesítés az 
említett eszmények némelyikét alapjában átalakítja. 

Más alapvető eszmények tekintetébe~ is hasonló fejlődést állapítha
tunk meg. A teljesülés gondolata, amit az Uj szövetség gyakran említ, nem 
egy jövendölés teljesülésének a szükségességét fejezi ki . Remény és sors 
is teljesülhet; teljesülhet egy !géret is , s az ígéret szó fejezi ki a legponto
sabban az Ószövetség és az Uj szövetség viszonyát. Az ígéret túlcsorduló 
bőséggel teljesül : nem volt maradéktalanul megjövendölve, mert nem le
hetett előre kimondani , nem is lehetett volna fel fogni. Izrael vallási fejlő
dése szükséges volt ahhoz, hogy Jézus Krisztust, amikor ~jött , legalább 
kevesek annak ismerjék fel , aki valójában volt. Igenis, O a kulcsa az 
Ószövetség megértésének. 
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Bibliaiskola 22. óra 

trő Ige 
BmLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A HEGYI BESZÉD II. 

Antitézisek: ,,Ezt mondták a régieknek ... 
Én viszont azt mondom nektek" 

A.) Alapgondolat 

. Az Ószövetség a törvény vallása: a törvény betartás án alapul 
(MTörv 5,32-6,9; MTörv 30,11-14; MTörv 32,46-47), Izrael számára a 
törvény választása az élet választása (Mtörv 30, 19). Az Ószövetség 
szerint Isten országának megvalósulása a törvény tökéletes betartásán 
múlik. 

Az Újszövetség a szeretet vallása: a szereteten alapul (Jn 13,31-35; 
Jn 17,26; l Jn 4,7-17), nem eltörli, hanem beteljesíti a törvényt (Mt 
5, l 7-18). Az Újszövetség szerint Isten országának megvalósulása a 
szereteten alapszik (Lk 17,20-21; Jn 15,12-17). 

Tudjuk, hogy a kereszténység kezdeti időszakában komoly problé
mát jelentett, hogy vajon a pogányokból meg tért keresztények számá
ra is kötelező érvényúek-e a zsidó törvényi előírások, vagy sem. Máté 
Hegyi Beszédében a hagyományos zsidó felfogás jut érvényre: ,,Nem 
azért jöttem, hogy visszavonjam a törvényt", Mt 5,17; "egy jóta vagy 
egy vesszőcske sem marad el a törvényből" , Mt 5,18. Ám ugyanakkor 
az is kiderül , hogyatörtvény el nem törlése nem jelenti egyben a ha
gyományok változatlan követését. Jézus az eddigi kereteket szétfeszí
ti: nem eltörli, hanem beteljesíti a törvényt. 

Jézusban sajátos értelmezést nyer a törvény, visszakapja azt az ere
deti értelmét, amely eredetileg Isten akarata volt. Jézus visszavezeti a 
törvényt a gyökerekhez. 
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A törvény és a próféták (= a Szentírás) a szeret kettős parancsán 
alapszanak (Mt 22,36). A törvény értelmezésének legfőbb lényege a 
szeretet. Aki azt megvalósítja, az "megigazul". De ez a megigazultság 
nem szavakban áll (vö. Mt 23,3), ezt a feddést újra meg újra vissza
halljuk a "farizeusok és írástudók"-kal kapcsolatban. A második fed
dés annak a buzgó törvény tiszteletnek szól, amely nem találkozik töb
bé Isten akaratával. Hogy mi Isten akarata, azt fejti ki Jézus az antité
zisekben: 

"Ezt mondták a régieknek ... - Én azonban azt mondom nektek", Mt 
5,21-22. 

B.) Szentírási szöveg: 

Mt 5,17-48 

A törvény és a próféták 17 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy 
visszavonjam a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, hogy 
megszüntessem, hanem hogy beteljesítsem. 18 Mert bizony, mondom 
nektek: amíg el nem múiik az ég és a föld, egy ióta vagy egy vesz
szőcske sem marad el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. 
19 Aki tehát egyet is elhagy e legkisebb parancsok közül és úgy tanít
ja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országá
ban; aki pedig megtesti és tanítja, azt nagynak fogják hívni a meny
nyek országában, 

20 Mert mondom nektek: ha a ti igazságtok nem múlja felül aJ. írás
tudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek or
szágába. 

A harag és a megbékélés 21 Hallottátok, hogy ezt mondták a régiek
nek: 'Ne ölj; aki pedig öl, inéltó az ítéletre' {Kiv 20,13}. 22 Én viszont azt 
mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az 
ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: 'Oktalan', méltó a főta
nács ítéletére; aki pedig azt mondja: 'Bolond', méltó a gyehenna tü
zére. 23 Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott 
eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: 
24 hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj , békülj 
ki testvéreddel, s csak akkor menj, és ajánld föl adományodat. 
25 Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; ne
hogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszol
gának, és börtönbe vessenek. 26 Bizony, mondom neked, semmi
képp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért. 
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A házasságtörés 27 Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: 'Ne 
paráználkodj! ' {Kiv 20,14} 28 Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, 
aki asszonyra néz azért, hogy megkívánja őt, már paráználkodott ve
le a szívében. 29 Ha pedig a jobb szemed me.gbotránkoztat téged, 
vájd ki azt és dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvésszen 
egy a testrészeid közül, mint hogy az egész testedet a gyehennára 
vessék. 30 És ha a jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt és 
dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrésze
id közül, mint hOgy az egész tested a gyehennára jussón. 

A válás 31 Azt isinondták: 'Aki elbocsátja feléSégét, adján neki váló
levelet' {MT&V 24,1}. 32 Én viszont azt mondom nekt~k, hogy mindaz, aki 
elbocsátja feleségét - kivéve a paráznaságe.setét -, házasságtörővé 
teszi , és aki elbocsátott nővel összeházasódik, házasságoUör. 

Az eskü 33 Szintén hallottátok, hogy !iZt mondták a r~gieknek: 'Né 
esküdj hamisan, hanem add meg az Úrnak, amire esküdtél!' {\..*v 1',12} 

34 Én viszont azt mondom nektek, hogy egyáltalán né ésküdjetek: se 
az égre, mert az az lsten trónja, 35 s.e a földre, mert az ai ő lábainak 
zsámolya {lz 66,1} , se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa {lIoI 

48,3}. 36 A fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fe
hérré vagy feketévé tenni. 37 Legyen a ti beszédetek: igen, igen, 
nem, nem; ami ezeknél több, a gonosztól van. 

A bosszú 38 Hallottátok, hogy azt mondták: 'Szemét szemért, és fo
gat fogért' {Kiv 21,24}. 39 Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok 
szembe a gonosszal , hanem aki megüt téged a jobb arcodon, for
dítsd oda neki a másikat is. 40 És aki pereskedni akar veíed és el 
akarja venni a köpenyedet, engedd át neki a ruhádat is; 41 s ba valaki 
kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre. 42 Aki kér tő- . 
led, annak adj, és attól , aki kölcsön akar kémi tőled, él ne fordUlj . 

Az ellenségszeretet 43 Hallottátok, hogy azt mondták: 'Szeresd fele
barátodat {lev 19,18} és gyűlöld ellenségedet.' 44 Én viszont azt mondom 
nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, 
45 hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak, mert is fölkelti napját a go
noszokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gazembereknek. 46 Ha 
ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutal
matok? Nemde a vámosok is ugyanezt teszik? 47 És ha csak a test
véreiteket köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nemde a pogányok is 
ugyanezt teszik? 48 Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti 
mennyei Atyátok tökéletes. 
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c.) Bevezetés 

1. Az 5, 17.20-ben található keret és a 18-19. vers között feszültség van. 
A két középső vers a "zsidókeresztény" teológiából származik, és Jézust, 
mint a "zsidóság beteljesítőjét" értelmezi. Ezért a zsidó törvényeket to
vábbra is kötelező megtartani. Minden felhígítást - ezt érti a vesszőcské
hez való ragaszkodáson - Isten akaratának megszegéseként értelmez. 

A teológiai ellenfelet azonban, vagyis a "pogánykeresztényeket", akik 
erősen relativizálják a törvény érvényességét minden keresztény számára 
("a törvény és a próféták Jánosig tartottak " Lk 16,16), nem fosztja meg 
Isten országától, csak ők ott a legkisebbek lesznek. Így senkit sem zárnak 
ki, senkit nem exkommunikálnak. 

2. - "Ne ölj" (5,21-26, ld. Kiv 20,13; Lev 19,17) 
Az első antitézisben bukkan fel először a formula: ,,Ezt mondták a régi

eknek - én azonban azt mondom nektek". Az eredeti szöveg a "mondatott" 
szenvedő szerkezetet használja, ami azt fejezi ki, hogy ez Isten akaratának 
tiszteletreméltó előírása. Ez azt jelenti, hogy "ti azt mint Isten akaratát hir
detitek - én azonban azt mondom nektek". Ki beszél tehát itt? Világos, 
hogy ez egy hívő zsidó fülében istenkáromlásként hangzott. Csak abban 
nem váltott ez ki tiltakozást, aki Jézusnak Istentől való származásában hitt. 
Jézus Isten akaratát új megvilágításba helyezi. Az, amit a "ne ölj" parancs
ról eredetileg gondoltak, itt most új értelemben bontakozik ki: 

Nem az emberölés tettével kezdődik a gyilkosság bűne, hanem "a szív
ben". A törvény által csak a külső, ellenőrizhető tetteket lehet büntetni. 
Ennek többnyire az a következménye, hogy a törvény által nem büntethető 
tettet nem is tartják bűnnek (',Nem azért jöttem, hogy megszüntessem a 
törvényt"). Jézus itt eltörli ezt a törvényközpontú gondolkodást, amely az 
egyértelmű bizonyosságra törekszik. Már nem lehet többé kimosakodni a 
törvénnyel (Mt 15,5). A parancsok soha nem tudják kielégitően meghatá
rozni az emberi kapcsolatokat. 

A beszéd az "adomány fölajánlásáról" (23k.v.) ebbe az irányba mutat. 
Nem lehet istentiszteletet bemutatni, nem lehet Istennel kibékülni akkor, 
ha a felebaráttal nem békültünk ki . A felebaráti szeretet egyenesen feltéte
le az istentiszteletnek. 

Az ellenfelet is ehhez a felebaráti szeretethez csatolja (25k.v.), az ellen
ségre is kiterjeszti a vele való kibékülés kötelességét. (Lukácsnál egy má
sik összefüggésben találjuk ezt a mondást, vö. Lk 12,58). 
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- "Ne törj házasságot" (5.27-30. Ld. Kiv 20.17; MTörv 5.21) 
Itt is ugyanaz a tényállás, vagyis a házasságtörés már csak egy bűnös fo

lyamat végeredménye, amely sokkal korábban kezdődik, mint ahogy vala
milyen törvény vagy parancs meg tudná azt ragadni: "a szívben". A köve
telmény komolysága miatt Jézus szóképekkel is aláhúzza mindezt: a "kéz 
levágásával", a "szem eldobásával". A férfi és nő közötti közösség olyan 
szent ajándék, hogy az ellene elkövetett legkisebb vétség is végzetes kö
vetkezményekkel járhat, ezért szankcionálja ilyen drasztikusan. Tartalmi 
szempontból ez a téma átvezet a következő antitézisbe: 

- "Aki elbocsátjafeleségét ... " (5.31-32. Ld. MTörv 24.1) 
Az érvényes törvények szerint a férfi elhagyhatta feleségét, "elbocsát

hatta" - csak a férfi! Ezt a megkülönböztetést a törvény szabályozta így. 
Ez persze nagyonis ,jó jog" volt a férfiaknak. Jézus elvitat ja tőlük ezt a jo
got. Ő ezt az "elbocsátást" "házasságtörésnek" nevezi, s a férfinak rója föl. 
Azt mondja ezzel, hogy mindaz, aki a saját jogával valaki más ellenében 
él, a legdurvább igazságtalanságban válik vétkessé. A férjnek a felesége 
iránti felelősségét nem szűntetheti meg a törvény, akkor sem, ha a korabeli 
szabályok az egyik félnek a másik feletti uralmát biztosították. 

- " Szemet szemért ésfogatfogért" (5.38-42) 
Jézus itt az ún. ius talionis-t (tálió-jog, ld. Kiv 21,24; Lev 24,19-20; 

MTórv 19,11-13.21) veszi sorra, amely szerint büntethetnek, ill. a sértett a 
sértőn elégtételt vehet, de csak olyan mértékben, amilyen sérelem őt érte. 
Jézus ezen a(z akkoriban) minden jogállamban biztosított jogalapon lép 
túl. A kárvallott nem csak hogy nem követelhet kárpótlást (tehát passzív 
szenvedő), hanem Jézus azt követeli meg, hogy elébe menjen a károkozó
nak (teljesen aktív módon!). Azáltal, hogy nem a törvénynek az emberi 
kapcsolatokra vonatkozó szabályait alkalmazza, hanem az ellenfelek pozi
tív kezdeményezésének teret ad, válik csak lehetővé, hogy a bosszúból és 
a bosszú megbosszulásának köréből ki lehessen lépni . Azáltal, hogy valaki 
egyszer csak nem folytatja tovább a régi játékot, amely szerint "ahogy te 
énhozzám - én is úgy tehozzád" - ez az egyetlen lehetőség ebből az ördö
gi körből való kitörésre. 

- Ellenségszeretet (5,43-48, ld. Lev 19,18; Kiv 23,4; Lev 19,18; Péld 
25,21; szemben a kumráni szöveggel: ,,[Ezek a törvények: ... ] szeretni a 
fény minden fiát... sorsa szerint, és gyűlölni a sötétség minden fiát, min
denkit vétkei szerint Isten bosszújának megfelelően", l QSa 1,9-11.) 

Kifejezett felszólítást az ellenség gyűlöletére nem találunk az Ószövet
ségben. Ámosz prófétánál olvassuk azt a felszólítást, hogy "gyúlöljétek a 
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rosszat, szeressétek a jót" (Ám 5,15) - bár ez inkább a bűnös, gonosz cse
lekedetekre vonatkozik, mint magára az emberre, legfeljebb az elkövetőre 
is ki lehet terjeszteni az értelmezés során. 

Az Ószövetségben Isten elpusztítja ellenségeit: "Az Úr, a te Istened erős 
és hűséges Isten, aki ezerízig megtartja a szövetséget, s az irgalmasságot 
azokkal szemben, akik szeretik őt s meg tart ják parancsait, de legott megfi
zet azoknak, akik gyűlölik őt: elpusztítja őket, nem késlekedik, legott 
megadja nekik, amit érdemelnek" (MTörv 7,9-10). A választott népet is az 
ellenség elpusztítására buzdít ja: "Ha majd átkeltek a Jordánon, s bementek 
Kánaán földjére, pusztítsátok el annak a földnek valamennyi lakóját" 
(Szám 33,51-52). Tehát ugyan az ellenség gyúlöletére nem találunk fel
szólítást, de az elpusztítására annál inkább. 

"Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért" - Jézus ez
zel a felszólítással szinte a lehetetlenségig fokozza elvárását, olyasmit vár 
el, amit a mennyei Atya tökéletességéhez hasonlít, s amelyet ezzel a kép
pel támaszt alá: "Ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esőt ad iga
zaknak és gazembereknek". A jézusi mérce szerint a rosszat rosszal nem 
viszonozni kevés: jót kell tenni az ellenséggel. 

3. A Hegyi Beszéd, mindenekelőtt az antitézisek, az embert a döntés fé
lelmetes szabadságába lökik. Nincsenek törvények, sem receptek, hogy 
hogyan bánjunk testvériesen egymással. Mindenki felhívást kap, hogy 
nézzen saját szívébe, és abból vezesse le a cselekedeteire vonatkozó sza
bályokat. Ez nagy bizalmat feltételez az embertárs iránt. 

Persze sokkal egyszerűbb lenne, ha a cselekvés módját törvény szabá
lyozná, s akkor a jogost és jogtalant tárgyilagosan meg lehetne különböz
tetni, bármi legyen is az. Csakhogy akkor sok esetben számításon kívül 
maradna az ember. Mert az ember kedvéért bizony le kell mondanunk a 
jogszerű cselekvést illetően a végső bizonyosságról és a magunk bebizto
sításáróI. Ezzel együtt jár az, hogy végső soron soha senki nem tudja teljes 
bizonyossággal, hogy helyesen cselekszik-e. A cselekedetét csak a lelkiis
merete ítéli meg. Ilyen feltételek mellett tennészetesen nem lehet olyan jo
gokat levezetni, amelyek a hibátlan cselekvésmódból következnének: eh
hez túl bűnösek vagyunk (Róm 3,23) . Nyilván ez a fő oka annak, hogy a 
törvényi szabályozások olyan kívánatosnak látszanak. Mert az egyértelmű 
törvényi szabályozás teremti meg az önigazolás lehetőségét. Pedig szá
munkra éppen ez lehetetlen , és Jézus pontosan ezt pellengérezi ki az anti
tézisekben. 

Miért vannak hát akkor a törvények? A zsoltáros egy képet alkalmaz: 
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"A te igéd lámpás a lábaritnak 

s ösvénye imnek fényesség " (Zsolt 119,105). 

A törvények azért vannak, hogy az utat mutassák, nem azért, hogy belé
jük kapaszkodjunk. A népi nyelv drasztikusabb, amikor a zsoltáros képét 
felhasználva ezt mondja: A törvények olyanok, mint az utat szegélyező 
lámpák: csak a részegek kapaszkodnak beléjük. 

D.) ÓraváZÚlt 

Feladat Módszer 

1. Ének: S. Sourire - K. K.: Kirá- dallam 110.0. , szö-
Iyi törvény (DalolJ'unk az Úrnak c. 112 
dalgyűjtemény) 

2. Megközelítés: A buzgó tör
vénytisztelet 

3. Szövegmunka: Mt 5,17-20 

Hogy épül (MIRE) Isten országa: 
_____ a törvényre 

-- a szeretetre 
Van-e a kettő között ellentmon-

dás? (az Alapgondolat és a Beveze
tés 1. alapján) 

4. Az antitézisek 

- ,,Ne ölj" (Mt 5,21-26) 

- "Ne törj házasságot" (5,27-30) 

- "Aki elbocsátja feleségét . . . " 
(5,31-32) 

veg, .0. 

felírjuk egy plakátra 
a "buzgó törvénytisz
telet" szókapcsolatot 
és köréje mindazt, 
ami erről spontán 
eszünkbe jut. A vé
gén megbeszéljük. 

az óravezető előadá
sa, a résztvevők 
jegyzetelnek 

csoportos munka az 
óravezető irányításá
val, a megfelelő 
ószövetségi helyek 
kikeresése, összeha
sonlítása az újszövet-
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Eszközök, 
időtartam 

kotta, 
10 perc 

nagy csomago
lópapír, flic
toll, 
10 perc 

szentírási szö
veg, jegyzetfü
zet, ceruza, 
15 perc 

Szentírás, táb
la, kréta, jegy
zetfüzet, ceru-
za, 
60 perc 
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- "Szemet szemért és fogat fo-
gért" (5,38-42) 

- Ellenségszeretet (5,43-48) 

(ld. Bevezetés 2.) 

5. Befejező gondolatok (Id. Be
vezetés 3.) 

6. Befejező elmélkedés: a veze
tő megadja a szentírási helyet, 
megvárja, amíg mindenki kikere
si, ezután valaki nagyon lassan, 
tagoltan felolvassa a Szere
tethimnuszt (1 Kor 13,1-13). Ezt 
rövid csöndes gondolkodás köve
ti, majd a résztvevők felolvasnak 
egy-egy szót, amely különösen 
megragadta őket. Minden felol
vasott szó után rövid csendet tar
tunk, s ezalatt mindenki kétszer
háromszor elismétli magában az 
elhangzott szavakat. 

Ének 

ségi szöveggel, a 
problémák megbe
szélése 

az óravezető előa
dása, a résztvevők 

. jegyzetelnek 

Bibliaiskola 

jegyzetfüzet, 
ceruza, 
5 perc 

a szöveg ízlelgetése Szentírás, kotta, 
gyertya 20 perc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában hitokta
tók és érdeklődők részvételével "Élő Ige" címmel bibliaiskola mű
ködik. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén du. 
5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Je
romos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a huszon ket-

. tedik óra anyagát tartalmazza. 
A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, 

abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá
ra segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1998. július. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Módszer 

Carlos Mesters 

Támpontok a csoportos 
szentírásolvasáshoz 

»Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen« (Jn 10,10) 

Az előző számunkban közölt bevezető után folytatálagosan közöljük a Katoli
klls Bibliaszövetség hongkongi világkongresszusa közös bibliaolvasasainak mód
szertani vázlatát a Bunetin Dei Verbum 3-4/1996. számából, Székely István 
fordításában . Füzetiink egymást követő számaiban kerülnek sorra a Jn 4,1 -42 
csoportos feldolgozásának kiilönböző formái (más-más megközelítési irányok). 

1. ELSŐ MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNY: 
ÉLETET AJÁNDÉKOZÓ KÉSZSÉG A PÁRBESZÉDRE 

1. Bevezetés: A jelenlévők köszöntése után imával vagy énekkel 
hívjuk a Szentlelket, majd tartsunk rövid szünetet. 

2. Cél: Igyekszünk mélyebben megérteni azt a módot, ahogyan Jé
zus beszédbe elegyedik a szamariai asszonnyal. Jézusnak a beszélgetés 
során beszélgetőtársait figyelve kell megtanulnia, hogyan kerülhet a 
legjobban kapcsolatba velük. 

3. A magyarázat kulcsa: A szöveg felolvasása közben főként arra 
figyeljünk, hogyan irányítja Jézus a beszélgetést, és ezzel milyen ered
ményeket ér el. 

4. A szöveg: A Jn 4,1-42 felolvasása. Utána tartsunk rövid szünetet. 
5. Kérdések: 

5.1 Milyen témákról beszélget Jézus és a szamariai asszony? 
5.2 Hogyan viselkedik ebben a beszélgetésben Jézus ill. a szama

riai asszony? Milyen előítéleteket kell leküzdeniük, hogy igazán be
szélni kezdjenek egymással? 

5.3 Vannak beszélgetések, amelyek gyilkolnak, és mások, ame
lyek életet ajándékoznak. Ez a beszélgetés milyen hatással volt Jézusra 
ill. a szamariai asszonyra? 

5.4 Hasonlítsuk össze azt, ahogyan mi veze tünk egy beszélgetést 
azzal, ahogyan ezt Jézus teszi. 
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6. Kérések: A csoport tagjainak közös imája a szövegből kiinduló 
spontán könyörgésekkel. 

7. Zsolt 120: »Ha azt mondom: 'Béke!', ők így válaszolnak: 'Hábo
rú!'« (Más szóval: »Békét akarok, de hogyha beszélek, az nekik hábo
rú.«) 

Gyakorlati tanácsok 
al A beszélgetés elején Jézus úgy keres kapcsolatot a szamariai 

asszonnyal, hogy belép az ő életterébe: »Adj innom!« (7.v.) Víz, kötél, 
vödör, kút: az asszony mindennapi munkájának meghatározó elemei. 
Jézusnak mégsem sikerül ezen az úton megteremteni a kapcsolatot (7-
l5.v.) . 

b I Ezután Jézus más úton próbál közeledni az asszonyhoz. Azt 
kéri tőle: »Menj, hívd el a férjedet!« Igyekszik tehát a család irányából 
kapcsolatot találni. Ez láthatólag ugyancsak zsákutca. Az asszony vá
lasza ugyanis ez: »Nincs férjem« (16-l8.v.). 

cl Végre az asszony felismeri, hogy Jézus próféta: »Látom, próféta 
vagy!" (19.v.) Ettől a pillanattól kezdve elkezdődik az igazi dialógus, 
sőt, ő kezdi magához ragadni a kezdeményezést. A vallásra tereli a 
szót: »Hol kell Istent imádni: itt, vagy Jeruzsálemben?" (vö. 20.v.) . Jé
zus megragadja az alkahnat, hogy a vallás kapuján át közeledjék hoz
zá, amit az asszony nyitott ki a számára (19-24.v.). 

dl A következőkben az asszony újból változtat a beszélgetés té
máján, és szóbahozza népének messiási reményét: »Tudom, hogy eljön 
a Messiás ... Amikor eljön, mindent a tudtunkra ad" (25.v.). Jézus ezt a 
vonalat is követi, felhasználva a szamariai asszony által feltárt kaput 
(26.v.). 

el E nehézkesen haladó beszélgetés eredménye csekélynek látszik. 
Jézus csak annyit tud elérni, hogy az asszony feltegye a kérdést: »Ó 
volna a Messiás?" (29.v.). De talán ez a legtöbb, amit Jézus remélhetett. 
Válaszokat nem ad, csak kérdéseket ébreszt. 

fl A beszélgetés folyamán Jézus engedi, hogy az vezesse, amit a 
párbeszédben magától a szamariai asszonytól megtud. Nem erőlteti rá 
magát, és nem ítéli el, hanem őszinte tisztelettel van iránta. Ezzel an
nak a lehetőségét is vállalja, hogy így esetleg semmit nem ér el. 

gl Amíg Jézus volt a kezdeményező, nem indult meg a beszélge
tés. A párbeszéd csak abban a pillanatban kezdődött, amikor az asz
szony rátalált saját szerepére, és magához ragadta a kezdeményezést. 
Ebben a pillanatban vált élővé a beszélgetés. Van-e bennünk bátorság, 
hogy beszélgető partnerünknek engedjük át a vezetést? 

(Fo ly ta t juk) 
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Wilhelm Egger 

Szempontok abibliamagyarázat 
módszereinek elbírálásához 

A szerző bibliatudós, Bozen-Brixen püspöke és a Katolikus 
Bibliaszövetség elnöke 

Módszer 

A szentírásmagyarázat tudományos módszerein kívül számos 
módja van a gyakorlati bibliaértelmezésnek, a közös bibliaolvasásnak 
is. Ezek mindegyike valamilyen kiválasztott szempontból igyekszik 
feltámi a szöveg gazdagságát. Miként a tudományos módszerek, úgy 
ezek a gyakorlati megközelítések is egy-egy meghatározott szempon
tot választanak ki, s ezért ügyelni kell arra, hogy a módszer a szöveg
hez illő legyen. 

A katolikus Egyházban mindenekelőtt a II. Vatikáni Zsinat sorol 
fel az elbírálást segítő feltételeket (Dei Verbum 12, ill. a Pápai Biblikus 
Bizottság »Szentírásmagyarázat az Egyházban« dokumentuma). A Ka
tolikus Bibliaszövetség is kidolgozott ilyen kritériumokat Bogotában. 

A következőkben csak felsorolásszerűen adok meg olyan feltétele
ket, amelyek alapján megmondható, hogy egy módszer vajon megfele
lő-e bibliamagyarázathoz. 

1. Feltétel: a Szentírás eredeti értelmének kellő figyelembevétele. 
A Szentírást magyarázó módszer akkor megfelelő, ha lehetővé te

szi az olvasó számára a szöveg eredeti értelmének meghatározását. E 
feltétel szellemében meg kell állapítani azt, hogy az illető magyarázat 
során milyen mértékig lehet igénybevenni az egzegétikai ismereteket, 
vagy azokat a magyarázat során hogyan lehet gyümölcsöztetni. 

Ha a szöveg eredeti értelmét nem fogjuk fel, lehetetlen a megfelelő 
aktualizálás. (Ld. »Szentírásmagyarázat az Egyházban« IV.A2.) 

2. Feltétel: a Szentírás egységének figyelembevétele. 
Egy módszer akkor alkalmas bibliamagyarázatra, ha figyelembe

veszi a Szentírás egységét (Dei Verbum). 
Ez többek közt azt is jelenti, hogy a szövegek kiválasztása is a 

Szentírás teljes értelmének megfelelő legyen. 

3.Feltétel: az Egyház hagyományának tekintetbe vétele. 
A módszer akkor megfelelő, ha tekintetbe veszi az ·egyházi értel

mezést és az ún. hatástörténetet (Dei Verbum). 
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A Szentírás értelmezésének egyik útja az, amely figyelembeveszi 
az egyházatyák magyarázatát, valamint a szentek életének »megélt 
kommentárját« és a vértanúk tanúságtételét. Hosszú évszázadokig a 
magyarázók a Szentírás szövegeinek négyféle értelmét keresték. 

4. Feltétel: az »analogia fidei« elfogadása. l 
A magyarázati módszer akkor jó, ha összhangban van hitünk egé

szével (Dei Verbum). Az Egyház tanúságtétele a hitvallásokban, a li
turgikus szövegekben és az egyházi döntésekben jelenik meg. Ezek 
irány jelzők a személyes bibliaolvasás és a szentírásmagyarázat számá
ra. 

5.Feltétel: a Biblia és a liturgia kapcsolatának tiszteletbentartása. 
A magyarázat módja akkor megfelelő, ha bemutatja azokat az ele

meket, amelyeket a liturgiában is aIkalmazunk. Egyházunk felsőbbsé
ge ismételten hangsúlyozza ezt: 

»A Bibliához vezető leghatékonyab,b liturgikus út az igeliturgia, 
különösen szentmise keretében.« ['Az Ur igéje terjedjen és jusson di
csőségre' (2 Tessz 3,1). A Szentírás az Egyház életében. A Hittani és 
Katekétikai Püspöki Bizottság lelkipásztori közleménye.] 

»A 'Szentmise Olvasmányai' c. könyv nem más, mint a katekézis 
egyetemes kézikönyve az egész nép számára«. [II.János Pál beszéde 
Észak-Olaszország püspökeinek 1991.jan.29-én.] 

6. Feltétel: alkalmazás a mai világra és az adott helyzetekre. 
A bibliamagyarázat akkor lehet megf~lelő, ha annak részévé válik 

a kapcsolat világunkkal, amelyben élünk. Igy tekintettel kelll~nnie ak
tuális kérdésfeltevéseinkre, mint pl. ökológia, a nők szerepe stb. 

7. Feltétel: a közösség aktív résztvétele. 
A biblikus foglalkozás módszere akkor jó, ha megengedi, hogya 

résztvevők hozzátegyék saját tapasztalataikat. Szükség van a sokféle 
érdekelt résztvételére (papok es világiak, szakemberek, szükséget 
szenvedők stb.) . 

8. Feltétel: az érzelmek számításaba bevétele. 
A módszer akkor jó, ha figyelembeveszi a résztvevők érzelmeit. 

»Személyreszólóan igazán csak akkor létezik valami, ha az kapcsoló
dik valamilyen érzelemhez is« (Wink). 

1 Analogia fidei = a hit analógiája, " hithasonlósag« . (A ford .) 
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Olvasóink kérdezik 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésekre Dr. Székely János docens válaszol 

~ Kérdés: Mit értünk predestináció alatt? Hogyan kell értelmezni Szent 
Pál kijelentéseit, amelyek szerint lsten minket eleve az üdvösségre ren
delt (vö. Ef 1,4-7.11)? 

Válasz: Nagyon leegyszerűsítve az eleve elrendelés (latinul 
predestináció) azt jelenti, hogy Isten a világ teremtése előtt el
határozta, hogy kik fognak üdvözülni és kik nem. Az üdvözülóK
nek hatásos, az elkárhozóknak viszont csak elégséges kegyelmet 
ad, amely bár elvileg elegendő lenne ahhoz, hogy üdvözüljenek, 
gyakorlatilag (az ember bűnössége folytán) mégis kevésnek bizo
nyul. Ezt a radikális predestináció tant, amelyet így pl. Kálvin 
~s néhány homályosabb mondatában - úgy tűnik - maga Szt. 
Agoston is vallott, a katolikus egyház mindig is elutasította. Az 
Orange-i zsinat (Kru. 529) kimondta hogy Isten senkit sem ren
del a kárhozatra. 

Isten minden embert üdvözíteni akar (1 Tim 2,4). Ha egye
sek életében ez az isteni cél mégsem teljesül, annak okát nem 
Istenben, hanem az emberben kell keresnünk. Isten szabadnak 
teremtette az embert. Már a teremtés Isten "alázatának" tette 
(a zsidó teológia "öllvisszavágás"-nak nevezi). Isten lehetővé te
szi és akarja, hogy Orajta kívül valaki más is létezzen, és úgy lé
tezzen, ahogyan ő akar. Kegyelme nem ellenállhatatlan erő, 
nem tankként lehengerlő hatalom. Isten végtelen tapintattal, 
lábujjhegyen közel~dik az emberhez. Az embernek pedig van ha
talma elutasítani Ot. A predestináció-tan helytelen istenképbó1 
indul ki, amely nem veszi figyelembe azt, hogy bár Isten min
denható, "gyöngévé és sebezhetővé" tette magát (v.ö. 1 Kor 
1,25). 

A predestináció tanának hirdetői gyakran hivatkoztak Szent 
Pál Római levelére. Itt az apostol azt írja, hogy Isten nemcsak 
az irgalom, hanem a harag edényeit is elkészítette, hogy az elóo
bieken di9sőségét, az utóbbiakon hatalmát mutassa meg (Róm 
9,21-23). Igy kiragadva ez a néhány mondat könnyen félreérthe
tő. Szent Pál levelének ebben a részében azon töpreng, hogy mi
ért engedte meg Isten a zsidó nép elpártolását. Az első kézenfek
vő válasza csupán ennyi: Isten azt tesz, amit akar. Ehhez a gon-
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dolathoz fűzi hozzá , argumentum ad hominem-ként, és csakis 
kérdések formájában az eló'bb idézett mondatokat. Vajon nincs 
joga Istennek, hogy a harag edényeit is megalkossa? Az apostol 
végső válasza azonban nem ez. Kifejti, hogy a zsidók elpártolása 
elősegítette a pogányok megtérését, majd kifejezi reményét, 
hogy végül maga Izrael is meg fog térni a Messiásához (Róm 
11,25-26). Vagyis Szent Pál nem arról beszél hogy Isten eleve a 
kárhozatra rendelt volna bárkit is, hanem éppen ellenkezőleg 
arról, hogy Isten mindenkin könyörülni akar (Róm 11,32), és 
még az ember bűnét is fel tudja használni céljai megvalósításá
hoz. 

~ Kérdés: Miért változott a miseszövegben annak a résznek a fordítása, 
amely szerint Jézus vére értünk "és sokakért" ontatik ki? 

V álasz: A héber nyelvnek nincs szava a "mindenki" kifejezé
sére, csak egy "egész, minden" jelentésű melléknevük van (kol). 
A "mindenki" helyett általában körülírást használtak (minden 
ember, minden test) , vagypedig a "sokaság, sokak" (rabbim) ki
fejezést. Ebben az esetben a "sokak" nem azt jelentette, hogy 'so
kan de nem mindenki', hanem ezt: 'a sokaság; mindenki, akik 
sokan vannak' (inkluzív értelemben). 

Így például amikor Szent Pál azt mondja, hogy egynek a bű
ne miatt "sokak" meghaltak (Róm 5,!5), ez nem azt jelenti, 
mintha nem halt volna meg mindenki. O maga mondja; "minden 
ember meghalt ... " (Róm 5,12). Éppert így Jézus szavai: "értetek 
és sokakért" nem azt jelentik, hogy O nem mindenkiért áldozta 
fel önmagát, hanem ezt: értetek és mindenkiért, a sokaságért. 
Ezt az értelmet akarta világosabbá tenni az új miseszöveg. Ezt 
a fajta fordítást ("és mindenkiért") igen sok nyelven bevezették 
már (pl. olasz, német , francia) . A betű szerinti fordítás ("és soka
kért") a szöveg eredeti értelmét elhomályosítja, mert magyarul a 
"sokakért" aztjelenti , hogy nem mindenkiért. 

Jézus az utolsó vacsorának ebben a mondatában utal Izajás 
jövendölésére az Ú r , szolgájáról, aki "sokak vétkét viselte" (Iz 
53,11-12), mert "az Ur őrá rakta mindnyájunk bűnét" (Iz 53 ,6). 
Jézus szenvedésében beteljesednek ezek a szavak, mert Isten 
szeretete és megbocsátása, amely az ő halálában megvalósult, 
begyógyítja mindazok bűneinek sebét, akik elfogadják ezt a sze
retetet. 
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Lágerélet és Szentírás 

Olofsson PIaeid OSB 

Lágerélet és Szentírás (4) 

Előadás aBibliaközpontban, 1996. máj. - Folytatás. 

A Biblia - Most szabadjon visszatérnem a Bibliára, amelyet szétszed
tünk és szétosztottunk magunk között. Amikor széjjelválasztottuk íven
ként a Bibliát, mindenki, amikor tudta, és ahol volt egy kis fény , elkezdte 
olvasgatni . Persze rejtegetni kellett, el is veszett belőle sok lap. De a többi 
ott volt a kezünkben, és az az ötletünk támadt, hogy úgy próbálju~ olvasni 
a Bibliát, hogy ami szabályainkat megtaláljuk az Uristennek, az Ur Jézus
nak a tanításában, a Szentírás szövegében. Egy-egy hetet akartunk mind
egyik szabálynak szentelni, de kevésnek bizonyult, hosszabb időt kellett 
az első szabályra fordítani, aztán a másodikra, a harmadikra. A negyedik 
szabályhoz tudtuk a legkönnyebben megtalálni a Szentírásban a megfelelő 
részeket (a hívő embemek könnyebb a szenvedés). Nagyon érdekes felfe
dezéseink voltak! 

Amit most mondok, még sehol sem mondtam el azóta, pedig idestova 
40 esztendő telt el a hazajöttöm után. Tudniillik papírosunk természetesen 
nem volt, sem ceruzánk, nem jegyezhettünk föl semmit, és hát az én fejem 
is nehezebben működött az ottani táplálkozás mellett, így visszaemlékezni 
is elég nehéz ... 

Emlékszem, ott figyeltem fel arra, hogy az Úr Jézus sohasem panasz
kodott. Ez ugyan nincs benne a Szentírásban, mégis nyilvánvaló. Ez volt a 
mi első szabályunk is (most sorba veszem ezt a négy szabályt) : Nem sza
bad a szenved~st dramatizálni , nem szabad örökké búsongani és panasz
kodni stb. Az Ur Jézus sem panaszkodott, sőt, olyan egyszerűen tudott be
szélni szenvedéséről azoknak az akkor még értetlen apostoloknak, olyan 
hallatlan egyszerűen . Nem siránkozott, nem nyafogott, hanem egyszerűen 
elmondta előre: elfogják, megalázzák, megostorozzák, megölik. Szépen, 
nyugodtan mondta mindezt, s az evangélisták gyönyörűen leírták nekünk. 
Olyan érdekes volt ez az apostoloknak, hogy fölfigyeltek rá, és jól megje
gyezték. A Lk 9,22-ben például Jézus egészen egyszerűen , jövendöléssze
rűen beszél a szenvedéséről, mondván, hogy ezért jött a földre. 

Volt egy másik, nagyon érdekes felfedezésünk is . Nehéz visszaemlé
keznem a fogoly társaim szavára, mert a Szentatya is beszéll erről , amikor 
itt volt a Szent István Bazilikában 1991. aug;. 20-án, és elmondta csodála
tos beszédét az időseknek és a betegeknek. O sokkal szebben fogalmazta 
meg - és most egy kicsit zavar engem a Szentatyának a szava. A fogoly
társaim nem egészen így mondták, de lényegében ugyanarra döbbentek rá, 
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megint csak a Szentírásból. Nem tudom, melyik evangéliurnot olvasták, 
de odajöttek, és szinte ugy~nazt mondták, amit a Szentatya olyan csodála
tosan fejezett ki , hogy az Ur Jézus nem bölcsességével, nem az ékesszó
Ijsával , nem a csodáival váltotta meg a világot, hanem a szenvedésével. 
Es milyen nagyon nagy dolog az, hogy egy fogoly, egy rab rájön erre a 
Szel)tírás olvasása közben! Jézus a szenvedésével váltotta meg a világot, 
az Ur Jézus a megváltás eszközéül a szenvedését és a kereszthalálát vá
lasztotta. Aquinói Szent Tamás gyönyöruen megmondta, hogy Jézusnak 
egyetlen egy csepp vére .. egyetlen könnye is bőven elegendő lett volna a 
megváltáshoz. De nem, O a szenvedést választotta. 

Egyszer az egyik fogoly - és erre határozottan emlékszem, s arra is, 
hogy ez milyen hallatlan boldogsággal töltött el - megmutatta nekem a 
Szentírás szövegéből a Filippi levél első fejezetének 29. versét: »Nektek 
az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szen
vedjetek is érte.« Egy fogoly megtalálja ezt a Szentírásban ott, abban a 
szituációban ... Erről csak annyit tudok mondani, hogy ez valami egészen 
nagyszeru dolog volt! Azért mertem elbeszélésem CÍméül azt megadni , 
hogy »A Biblia a szenvedésben«, nem 'a szenvedés a Bibliában'. 

Most még hadd térjek vissza a második szabályra. Erről egy kicsit 
többet tudok mesélni . A legcsodálatosabb az volt - bevallom férfiasan: én 
tanultam évekig Szentírás-bevezetést és egzegézist, meg sok mást teológi
ából, arra azonqan mégsem én jöttem rá, amire ott az egyik fogoly társam 
rájött, hogy az Ur Jézusnak az a csodálatos hasonlata a szőlőtőről és a sző
lővesszőről azzal fejeződik be, hogy az Úr Jézus megmondja, miért is 
mondta el ezt a hasonlatot az apostoloknak: »Azért mondtam ezt nektek, 
hogy az én örömöm legyen bennetek, és így az örömötök teljes. legyen« 
(Jn 15,11). Ez nagyqn odaillett a második szabályhoz, hogy az örömöket 
kell észrevenni. Az Ur Jézusnak ez volt ugyanis a célja -lehet, hogy ezzel 
kicsit messzire megy az ember, de Jézus kijelentése alapján gondolhatunk 
erre - , hogy ő azért jött a földre , hogy ami örömünk teljes legyen. Rop
pant merész dolog, hogy ezt egy fogoly olvassa ki a Szentírásból! Szerin
tem ez hallatlanul nagy dolog! 

Én pedig még kiegészítettem ezt azzal , amit én erről tudtam. Ilyeneket 
mondtam nekik: Ezen ne csodálkozzatok, mert a Úr Jézusnak az élete tele 
volt örömmel. Azzal is kezdődött. A görög szöveg szerint az angyal azt 
mondta Máriának Názáretben, hogy »örvendj, Mária! «, nem pedig azt, 
hogy »üdvözlégy , Mári a«. Ha a görög szöveget nézzük, ez a pontos fordí
tás . Nem vagyok Szentírás-tudós , de azért annyit tudok a görögből , hogy 
az angyal ezt ~ondta: »örvendj, Mária! « Ez a legelső mozzanata a meg
testesülésnek. Es a pásztoroknak mit énekeltek az angyalok, amikor az Ur 
Jézus megszületett? »Nagy örömet hirdetek nektek! « Mikor pedig Jézus 
megkezdte nyilvános muködését, azt mondta, hogy »higgyetek az evangé-
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liumban, az örömhírben !« Az euangelion-ban kellett hinni , a jó hírben, az 
örömhírben. Az evangéliumok azt is gyönyöru szépen leírják - egyszer 
megszámoltam, hogy hányszor, már nem emlékszem rá pontosan, úgy tl;1-
dom, hogy 27 alkalommal beszélnek róla az evangéliumok -, hogy az Ur 
Jézus az örömöt emlegeti. Ilyen részletekre emlékeztem vissza például, 
hogy »azért jöttem hogy örömötök legyen«, »örömötöket senki sem veheti 
el tőletek«, »a szomorúságotok örömre változik«, sőt, még ilyesmit is 
mondott az Úr Jézus: »ha szeretnétek engem, örülnétek«. Az örömről be
szélt még a kereszthalál előtt is . Amikor aztán a fogoly társaim megtalálták 
ezeket az örömről szóló kijelentéseket, jöttek hozzám nagy boldogan, és 
mutogatták nekem, hogy megtalál tuk, itt. van a szövegben ez is, az is! 
Ilyenkor én is igen-igen boldog voltam! 

De menjünk még tovább! Mindenütt, ahová az apostolok elvitték az 
evangéliumot - az Apostolok cselekedetei két helyen is leírja ezt -, »öröm 
tölt9tte be az egész várost«. Az egyik fogoly társam persze ezt is megtalál
ta .. Es Pál apostol írásaiban is számtalan ilyen helyet lehet találni. Például 
a 2 Kor 704-ben: »Minden bajom között is túlárad bennem az öröm.« Ezt 
is ott mutatták meg nekem. A Kol l ,24-ben: »Örömmel szenvedek értetek, 
testemben kiegészítem azt, ami Jézus szenvedéséből hiányzik testének, az 
egyháznak ajavára.« 

De még nagyobb öröm volt számomra egy másik felfedezésük. Ezzel 
kapcsolatban is be kell vallanom valamit őszintén: erre sem én jöttem rá, 
én, aki megtanultam az egész teológiát - hiszen sok mindenre nem g~ndol 
az ember növendék korában, amire aztán az életében gondolnia kell. Edes
apám engem nagyon szigorúan nevelt, csak cserkésznek engedett el an
nakidején - akkor még nem volt lánycserkészet, csak fiúcserkészet - , és 
ott is igen kemény életre szoktatattak bennünket. Később Pannonhalmán 
sem hagytak elpuhulni , így aztán nekem minden nagyon könnyunek tunt. 
Egyszer aztán, amikor harmadéves teológus voltam, elmentem a magiszte
remhez, a prefektusomhoz, és azt mondtam neki, hogy úgy érzem, a jó Is
ten nem akar engem. Különben miért menne nekem minden sokkal köny
nyebben, mint a társaimnak? A prefektusom nagyon bölcs ember volt, és 
azt mondta: Várjál csak, légy türelemmel, majd eljön a szenvedés is! Hát 
jött! Ezek után elképzelhetik, hogy mit jelentett számomra az, amikor ott, 
a lágerben egy fogoly társam megtalálta az I Pét 4 , I 2-ben azt, amit teoló
gus koromban még nem tudtam hová tenni : »Ne ütközzetek meg azon a 
tüzes kohón, amelyen próbaképp kell átjutnotok. Hanem örvendezzetek, 
ha részt vehettek Krisztus szenvedésében! « Most szóról-szóra kiírtam a 
Szentírásból, de ezt ott nem én találtam meg, hanem a fogoly társaim .. . 
Persze, én ennek nagyon-nagyon örültem ... 

( Foly tat juk) 
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fit fér patRP 

rtccé, ami/(p a mi 1.1run/( Jézus 'l(risztus mig a jőáön 
járt, ahogy mente/( az egyiKJa[u jefé Péterre, Jézus megfátott 
a jőáön egy jé! pat/(pt. Szót PétimeRt hogy vegye jő, mer e 
fihet aáni a /(pvácsná. 'De Péter csa/( fegyintett: 9{.em ér az 
annyit, hogy fihajúja/( érte I 

Jézus meg tito/(fta jővette, efatta Kit áénáré, aztán vett 
rajta egy jé! /(jló cseresznyét. Mi/(p végezte/( a ja[u6a oszt 
mente/( tová66, ahogy ment Jézus Péter e/lftt, mináig fiácr 
60tt a jőáre egy szemet a cseresznyé6ű. Péter meg a fuítame
gett észrevette a cseresznyét a jőáön, persze mináig fihajút 
érte, oszt csöná6e 6d;ppta. 

Mi/(p Jézus az utofsót is fiáo6ta, mrtefen fuítranéZett, 
ami/(p Péter éppen fihajút érte és jővette. Péter csupa veres 
fitt ám, Jézus meg aszonta nekj: Láta" Péter, nem a/(artá 
ii.ccé fihajúni a pat/(pé, in/(á66 fihajútá harmincszó a cseresz
nyét.. (Mert éppen harminc szem vót a jé! kjú56a.) Láta" így 
jár, akj rest: harmincszó járaáhat aztán, ha ii.ccé [usta vótl 

Elbeszélte: n. D. Tarjány Ferenc 



Vallomások a Szentírásról 

A Szentírás az életemben 

Előző számunkban kértük Qlvasóinkat, írják meg a Szentírással kapcsolatos 
élményeiket, tapasztalataikat. ürömmel olvastuk az első válaszokat! Ezek közül 
közlünk most néhány részletet. 

[1.] Kamaszkoromban egy lelkigyakorlat hatására kerültem közel 
Istenhez, utána éveken át napi áldozó voltam. Egy alkalommal először 
hallottam ezt a mondatot az Evangélium aznapi igehirdetésében: ",50-
kan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak« (Mt 22,14). Ugy 
éreztem, ez személy szerint nekem szól, minthogy vallástalan környe
zetem ellenére megtalál tam a hitet. 

Ez mérhetetlen örömmel töltött el. Azt hiszem, nem tudom igazán 
híven leírni, mit éreztem. De pontosan emlékszem, hogy a szÍvveré
sem felgyor,sult, a szemem elhomályosult - szinte beleszédültem a bol
dogságba. Ugy tűnt, süllyed és emelkedik velem a templom padlója .. . 
Egy hatalmas boldogságérzés volt ez ... Isten kiválasztott - így éreztem 
-, magához vonzott. Később a tartósan közömbös, sőt istentagadó kör
nyezetben én is elhagytam a templombajárást, de időnként annyira hi
ányzott, hogy mégiscsak elmentem egy-egy szentmisére - igen nagy 
elmaradások után. Igy ért a második élményem: az aznapi evangélium 
megint a Mt 22,1-14 volt! Ismét mélyen megérintett. Ez legalább négy
öt alkalommal előfordult -, ilyenkor megint úgy éreztem, hogy ez sze
mély szerint nekem szól... 

A körülmények és az én állhatatlanságom miatt mégis hosszú 
időn át nem gyakoroltam a vallásomat. 

De talán ennek az élménynek köszönhetem, hogy végülis - évtize
dek múltán - visszataláltam Istenhez. 

Ez jóval később történt, amikor már nemcsak rendszeres vallás
gyakorló, hanem bibliaolvasó is voltam. EgX este elhatároztam, hogy 
folyamatosan végigolvasom a János-evangeliumot. (Addig csak egy
egy részletet olvastam.) Nem volt otthon senki, csendben, nagy figye
lemmel végigolvastam János evangéliumát. Különös hatása .lett: egy 
olyan mély belső csönd támadt bennem, hogy amikor családtagjaim 
hazatértek, nem tudtam megszólalni! Mintha le lennék pecsételve. 
Nem is pontos így, hogy »nem tudtam«: nem is akartam megszólalni ... 
Mintha szentségtörés lenne, ha beszélni kezdek. .. Az otthoniak csodál
koztak, hogy semmire se válaszolok. Hirtelen (jtlettel a torkomra mu
tattam: erre belenyugodtak, hogy fáj a torkom. En pedig örültem, hogy 
egy szót sem kell szólnom. 
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Mindkét történetem leírását dadogásnak érzem ahhoz képest, amit 
éreztem. Sokkal mélyebb, sokkal több történt velem, mint amit szavak
kal ki tudnék fejezni . 

Van még egy-két ilyen szentírási élményem, de kedvemet szegi, 
hogy azoknak is csak a felületét, a felszínét tudnám érzékeltetni. Vagy 
így is jó? (V. M.) 

***** 
[II.] 1941-ben, amikor elsőáldozó lehe t tem a nagybátyám újmisé

j~n, családunk kapott egy ún. »pengős Szentírást« a pap-nagybácsitól. 
En ezt a kis Bibliácskát kivittem a pulykákhoz, mikor vigyáztam rájuk, 
és olvasgatni kezdtem. Sok szépet találtam benne. 

Aztán már kispap koromban olaszul, majg franciául, angolul 
kezdtem olvasgatni, pézegetni, tanulmányozni. Es különféle nyelve
ken gyűjtögettem az Irásokat. 

1965-ben úgy alakult, hogy mint fiatal káplán (megbízhatatlan, 
volt szerzetes, máshová nem mehettem) belekerültem egy moszkvai 
utazásba. F0!1tam egy »Szveto Piszmo«-t, és - mint egykor egy kardot 
hordoztak vegig - most én ezt az orosz Szentírást vittem magammal 
Kijevbe, Leningrádba, Moszkvába, olyan elgondolás alapján, hogy 
egykor majd, ha elmúlik az ateizmu~, »jöjjön el a Te országod«, és te
rítse be ezt a nyomorgatott földet az Ur szava ... 

Máig is sajnálom, hogy nem hagytam ott senkinél, hanem haza
hoztam ... 

Egyszer megkerestem S. atya testvérét az egyetemen, d~ csak a 
menyasszonyát találtam. Mutatom neki - nézegeti, lapozgalja, majd 
csak ennyit mond: »V pjervüj raz ... « 

Erre majd' megszakadt a szívem: Milyen áhítattallapozgalja, hal
lott is már róla .. . Nekem pedig az fájt, hogy »először van a kezében«, 
először lálja, és ettől foszlják meg az ateista törvény nevében ... 

Lelkemből még nagyobb fohász szállt az Egek Urához: Ments meg 
minket, Urunk, mert elveszünk. .. nélküled .. . ! 

Azóta nagyon boldogan értesülök róla, hogy mennyi Szentírás jut 
már be arra a földre, a Szent Jeromos Társulat révén i~, és Moszkvában 
évek óta Szalézi Intézet működik, ahol nemcsak az Irással, hanem az 
élő Krisztus követőivel is találkozhatnak a moszkvai gyerekek. Szibéri
ában is vannak Don Bosco-utódok, és két év után az eredmény: most 
már tizenhat felnőtt is jár rendszeresen a vasárnapi szentmisére. El
gondolkodom: én akkor csak véletlen keveredtem bele a moszkvai 
utazásba, de hiszek a Szentírásból kisugárzó kegyelemben. Mind~n ke
resztelés, minden szentmise egy lépés, megvalósul a Fatimai Igéret: 
»Oroszország meg fog témi.« 
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Szabadszálláson 25 évet töltöttem mint lelkipásztor, protestáns fa
luban. Más nem vállalta, de én, mint szalézi szerzetes, megpróbáltam, 
hiszen Don Bosco is a periférián kezdte, és aratta győzelmét. 

Messze tanyára hívtak beteghez, egy idős nénihez. Tele a ház 
szentképekkel, minden szép itt, csakhogy az ápolója, a lánya is nagyon 
beteg, kezei szinte bénák, hiszen már ő is elég idős. Mondom ne1si, 
hogy »azért, maga is elvégezhetné a húsvéti szentgyónást!« - »A, 
mondja ő - En Jézusnak gyónok«. A szívembe markolt a dolog, mind
járt sejtettem, hogy honnan fú a szél. 

A szép húsvéti előkészület után azért búcsúzásul csak rákérdez
tem: - Mondja, nem olvasta még a Bibliában, hogy Jézus mit mondott 
az első húsvétkor, hogy »Akiknek megbocsájtjátok bűneiket, azoknak 
meg lesz bocsátva, akiknek nem, az megmarad«? 

»Ilyen nincs az én Bibliámban ... « - mondja a beteg. 
»Ugyan, adja már ide, majd megnézem!« - Ide is adta. 
Én meg kezdtem keresni, dehát sohse voltak az évszámok, jegy

zet-számok a kedves oldalam, és bevallom, sokáig, igen sokáig keres
tem, míg rátaláltam Szent János végén, és megdöbbentem: Csupa vas
tag betűvel volt írva. Mutatom neki, elolvassa. Megdöbben ő is, majd 
csak ennyit mond: 

»Én nem tudtam, hogy ez is benne van ... 'Az Atyának, és Fiúnak, 
és Szentléleknek nevében. Gyónom a Mindenható Istennek, és Isten 
helyett neked, lelkiatyám .. .' « (A többi már gyónási titok!) 

Hazafelé nem győztem hálát adni a Szentlélek működéséért, amit 
ennyire kézzelfoghatóan ritkán tapasztaltam még abban az időben . 
Most az egyszer rajtafogtuk a házaló írásmagyarázókat... 

(T. F. SDB) 

.""'----"""'" ., 
is kérjük kedves Olvasóinkat, íagtársainkat, vala

mint a hiMiaapoBfolképzD' szemináriumok résztvevDít, írják le 
, és külc(jék el szerkesztDségünknek 

Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 

amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. 6iMia
órán való részvétel (6iMiaóra-vezetés) során szereztek. 

Érdek/Dave várják 6eszámolóikat a szerkesztDf(; 

Székely István, Vágvölgyi Éva és Tarjányi Béla 

r. 
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Társulatunk 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

Társulatunk ezévi első rendes közgyűlését szentember 14-én dél
után fél 5-kor tartjuk aBibliaközpontban (1066 Bp. Teréz krt. 28.). 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 

A második rendens közgyűlést szeptember 26-án délelőtt fél 11 
órára hirdetjük meg (ld. a következő oldalon). 

***** 

A budapesti Jeromos-esték keretében áprilisban Tarjányi Béla 
egyetemi tanár (ügyvezető elnökünk) egy példán (a szenvedés éjtsza
kája a Getszemáni kertben) azt mutatta be, hogy a négy evangélium el
téréseiből mennyi mindent kiolvashatunk a szerzők nekünk is szóló 
teológiai céljairól. - Májusban Békés Gellért bencés atya volt az elő
adónk, aki (mint egyik fordító és az újabb kiadások átdolgozója) igen 
nagy szolgálat~t tett a világ katolikus magyarjainak az először 1951-
ben megjelent Ujszövetséggel; Jn 16,12-15 alapján az Egyházat belülről 
éltető Szentlélek titkáról elmélkedett. - Júniusban hálaadó szentmisé
vel és agapéval, kötetlen eszmecserével zártuk a »munkaévet«. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év pá
ros péntekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten 
áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. ~ szen~ségimádá
sok időpont ja és az elmélkedések témája SZENTLI~LEK EVEBEJ'J: a 
1998. augusztus tól decemberig: A LÉLEK AZ UJ ELET FORRASA: 
aug. 7: Fil 2,1-4; aug. 21: Róm 7,6; szept. 4: Gal 3,13-14; szept. 18: 2 Kor 
3,6-11; okt. 2: Róm 8,2-4; okt. 16: 1 Tessz 1,6-7a; okt. 30: 1 Kor 1,7-8; nov 
13: Róm 8,22-25; nov. 27: Róm 8,26-27; dec ll : 1 Kor 12,7-11; dec 29 (az 
ünnepek miatt áttéve keddre): Te Deum - Hálaadás! Csel 13,14. 

Társulatunk győri-egyházmegyei csoportja és a Mosonmagyaró
vári Piarista Iskola rajzpályázatára 800 pályamű érkezett; szebbnél
szebb rajzokat küldtek Erdélyből is az ottani magyar gyerekek. Az ün
nepélyes eredményhirdetés május 2-án volt. A kor szerinti három ka-
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Társulatunk 

Megliívó 
A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min

den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Bibliatár
sulat 1998. évi 

II. renáes I(pzgyűfésére, 

a melyet 1998. szept. 26-án fél 11 órától tartunk a buda
pesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). 

E z a második közgyűlés a résztvevők számától függetle
nül határozatképes lesz. A közgyűlés előtt 10 órakor szent
mise keretében adunk hálát Istennek a kapott jótétemé
nyekért. 

S zeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 

B udapest, 1998. júl. 15. 
Tarjányi Béla ügyv. elnök 

tegória 6-6 első helyezet~e a könyvjutalom és oklevél mellett meghí
vást kapott a hanságligeti festőtáborba. 

»Bibliával a kézben« címmel Bicsár László koordinátorunk és 
Billege Edit hitoktató (Kutas) a rendszeres bibliaolvasást és a biblikus 
hitoktatást segítő időszakos kiadványt indított el. Örömmel köszönt
jük a követésre méltó kezdeményezést. 

***** 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társula
tunk Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, 
kétkezi segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mind
annyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 
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Ajánlatunk 

LEGÚJABB KÖNYVEINK: 

+ Szentírásmagyarázat az Egyházban - a Pápai Biblikus Bizottság
nak, a katolikus bibliatudomány művelése terén a legfőbb tekin
téllyel rendelkező tudományos testületnek rendkívül értékes nyi
latkozata, mely eligazítást ad a katolikus hívek, bibliakutatók, lel
kipásztorok és főpásztorok számára a szentírásmagyarázat műve
lésének helyes és vitatható módjairól. A francia-olasz-német nyel
ven 1993-ban megjelent eredeti szöveg magyar fordítását veheti 
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Ara: 320,- Ft. 
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Szentlelek 

Magam lomha sotetseg vagyok es homaly. 
Mint a suru ejszakaba hatol6 fenykeve, 
Ugy veti lelkembe sugarat 
Az Era es a Feny, a Szentlelek. 

Szivem felujjong, s mint paranyi tiikron 
Langot vet rajta a Lelek lobog6 tiize. 
Kitarom magam langol6 sugara elott: 
Tijlts el, tOlts el egeszen! 
Sotetsegem valjek vilagossagga Benned! 
Gyongesegemet valtoztasd erove! 

S ha betOltesz, tudom, nem en vagyok a feny, 
Magam sOtetseg vagyok es homaly: 
Nem onmagam akarom adni a testvernek, 
Hanem a Te tiized, a Te fenyed. 

Havva 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Az ember ahhoz a Krisztushoz hasonlóan emeli föl hangját, 
aki "könnyek között és hangos kiáltással" (Zsid 5,7) fordult Isten
hez, fÓKént a Getszemáni kertben és a kereszten: az ember Istenhez 
kiált, miként Krisztus kiáltott, s így tanúskodik arról, hogy a 
Szentlélek segítségével részese az 6 fiúságának . 

A Szentlélek, akit az Atya a Fiú,nevében elküldött, így része
síti az embert Isten benső életében. 6 teszi az embert Krzsztushoz 
hasonlóan jiúvá és örökösévé azoknak a javaknak, melyek a Fiú 
örökségét alkotják (vö. Gal 4,7). Ebben áll az "Isten benső életében 
megmaradás" vallása, melyet Isten Fiának megtestesülése indított 
el. 

A Szentlélek, aki Isten mélységeit vizsgálja (vö. 1 Kor 2,10), 
Krisztus áldozatának erejében vezet be minket, embereket e mély
ségekbe. 

II. János Pál pápa: 
Tertio millennio adveniente, 8 

(Ford. Diós István) 



Csendes percek 

Barsi Balázs OFM 

EGY ÖS-PÜNKÖSD NYOMAI 
AZ EMBERI SZÍVBEN 

Ki az, akivel egy életen, sőt egy Örökkévalóságon át együtt kell len
nem, ha akarom, ha nem? Ki az, aki, ha mindenki elhagyna is, velem ma
rad? Ki ez az én, akit cipelek, vagy, aki engem hordoz? Ki ez a személy, 
ez a valaki, aki én vagyok? Akit egy megkérdőjelezhetetlen törvény kény
szerít szeretnem, még mielőtt hallanám az isteni parancsot: "Szeresd fele
barátodat, mint önmagadat!"? 

Egyeseknek talán a Szentlélekről való beszéd ,úgy tűnik, nagyon távo
li és elvont és konfúz. Nem igaz! Nagyon közeli! Es nagyon konkrét! Egy
fajta ős-Pünkösdről szeretnék beszélni, amely éppen az önszeretet tényé
ben van. Mi foghatóbb annál, hogy szeretjük önmagunkat?! Az önszeretet 
olyan tény, amelyre a kinyilatkoztató Isten hivatkozik mint kétségbevon
hatatlan, megingathatatlan, szilárd pontra. "Szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat!" (Mt 19,19). Ha ü hivatkozik rá, ha l~gfőbb parancsát erre 
építi mint mintára, akkor ez nem lehet '1!ástól, mint ütőle. Mert Isten sem
mire nem épít, aminek az alapjait nem ü rakta le. Az önzés bűn, az önsze
retet viszont létezésem Istentől akart legalapvetőbb törvénye. "Szeresd fe
lebarátodat, mint önmagadat!" (l}.o.). De csak egy naív, tiszta gyermek 
tudja magát mindvégig szeretni. Eletünk alakulása legtöbbünket Il2eggyőz 
arról, hogy nem vagyunk méltóak a szeretetre. Mert ki az, aki fel vállal 
minket mindenestül? Csak egy naív, tiszta gyermek hiszi azt - azért jó, 
hogy élnek közöttünk mindig gyermekek -, hogy őt végtelenü! érdemes 
szeretni. Mert ha nem végtelenü!, akkor nem is szeretet az. De, aki nem 
úgy fogadja Isten országát, mint a gyermek, nem jut be oda (Mk 10,1 5). 
Mert Isten országa éppen azt jelenti , hogy elfogadjuk, hogy Isten szeret 
minket, föltétel nélküli és érdemeinktől független szeretettel. 

Az önszeretet reflexió önmagunkra. Lehet, hogy nem tudatos, de ref
lexió. Vagyi s kil~pünk önmagunkból, és visszatekintünk önmagunkra, 
mint egy tárgyra. Es értékeljük magunkat, szeretettel fordulunk önmagunk 
felé. 

Van-e konkrétabb ennél? Minket sokszor azzal bolondít az ördög, 
hogy a templomban olyan dolgokról van szó, és Krisztus olyanokról be
szél, amelyek távol vannak tőlünk, ami csupán eljövendő! Tény azonban, 
hogy az önreflexióra semmi sem képes a hatalmas világmindenségben, 
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csak az angyal és az ember. De hogyan történhetik meg az, hogy egy sze
mély kilép önmagából? Közben természetesen önmagában marad, és 
visszatekint önmagára, és dönt önmaga mellett. Ez az esemény ősibb, mint 
a tudatos, logikus gondolkodás. Mert a tudatos, logikus gondolkodás előtt 
ott van a tény, hogy szeretjük önmagunkat. Ha ez az önszeretet megbeteg
szik, akkor öngyilkos lesz az ember. Az öngyilkos pedig nem lehet esz
ménykép. 

De honnét vesszük azt, hogy szeretni kell önmagunkat? Belegondol
tunk ebbe? Az értelem ezt nem tudja igazolni, mégis kötelessége meg hó
dolni előtte, mert az öngyilkossággal az értelem önmagát is a semmibe 
dobná. Az értelem, ha elég intelligens, akkor meghajlik az előtt a tény 
előtt, hogy önmagunkat szeretni kell , még mielőtt kimondaná az ember, 
hogy "én vagyok, én létezem", vagyis mielőtt ezt a szellemi-logikai refle
xiót létezésével kapcsolatban megtenné, már megtette azt a döntést, hogy 
szereti önmagát. 

De hogyan történik meg ez a csoda? Ez az első és legnagyobb tény az 
életünkben, és emberi ésszel ez megmagyarázhatatlan. A kinyilatkoztatás 
vet rá csak fényt. 

Isten szava itt elég világosságot ad nekünk. A Teremtés könyvében 
olvassuk a ránk vonatkozó első isteni szót -az első azt is jelentheti, hogya 
legalapvetőbb- :"Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonló
vá .. . " (Ter 1,26). Isten Szentháromság: Atya és Fiú és Szentlélek. Az Atya 
megismeri m~át, van róla egy képe. Ez a kép egy másik személy, Aki vi
szontszereti Ot, ám a szeretet sem lehet csupán valami, hanem valaki, 
mert ha csak valami lenne, akkor nem tehetné még személyesebbé a sze
mélyt. A szeretet tehát egy személy: a Szentlélek. 

Az Atya öröktől fogva szereti a Fiút, és a Fiú öröktől fogva viszont
szereti az Atyát, és a kettejük szeretete a Szentlélek. Karácsony vecsernyé
jének első versszaka erről szól. Nem a földi születésről. Nem lenne szere
tet, nem lenne születés a Földön, ha Isten nem lenne Szentháromság. 

Az emberi személy terl?mtése pillanatában megkapta a Szentlelket, 
akit még nem ismert. "Az Uristen megalkotta ~ embert - olvassuk - a 
föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Igy lett az ember élőlény
nyé." (Ter 2,7). Hogy nem tévedünk afelől, hogy itt egy ős-Pünkösdről, 
Lélek-adásról van szó, azt a föltámadt Krisztus igazolja, aki a hét első 
napján megjelenve rájuk lehelt, és így szólt: "Vegyétek a Szentlelket!" (Jn 
20,22). Az első ember Isten belső életéből részesült j; még nem ismerte II 
Lelket, de kapott a Lélekből. Isten ugyanis azért teremtt:tte az embert az O 
képére és hasonlatosságára, hogy egykor felvehesse az O örök benső isteni 
életébe. Isten az ember iránti szeretetét kezdettől fogva kiárasztotta az em
ber szívébe a Szentlélek által. Ezért minden Istentől elrugaszkodott, hitet-
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len, önző ember mégiscsak képes élni , mert működik benne az ős-Pün
kösd, amíg teljesen ki nem irtja, meg nem szomorítja a Lelket. Mert amit 
mint végső ajándékot ad az Isten, azt kezdettől fogva adja. !stennek az em
ber iránti szeretete a Szentlélek titokzatos jelenléte által Adám szívében, 
személyében megjelent, mint édes, őseredeti végtelen vonzás. 

Gyermekkorunkban a csigát kicsalogattuk házából egy énekkel. Az 
első embert az örök szeretet, a feltétel nélküli isteni szeretet, a Szentlélek 
csalogatja ki önmagából, de mivel az emberi személy szellemi valóság, 
magában is képes maradni. A Szentlélek szeretetére, egy vonzásra, mert itt 
vonzás éri az emberi személyt, kilép önmagából. Képes visszatekinteni 
önmagára, megpillantja önmagát. Ez a teremtésben távoli képe az Atya, a 
Fiú, és a Szentlélek kapcsolatának. 

, Az embernek csak azért lehet önmagáról képe, mert valaki szereti őt. 
Es ezen szeretet vonzására merészkedik ki önmagán kívülre. Ez igen nagy 
merészség. Ezt nem tehetnénk meg, ha valaki nem biztatna föl bennünket. 
Ahogy önmaga képtelen lett volna kilépni önmagából, ha nem került vol
na vonzásba, a Lélek vonzásába, úgy most képtelen lenne önmagát meg
pillantani Isten szeretete nélkül, mert nem igazán önmaga szemével nézi 
magát az ártatlan ember, hanem a Szentlélektől megvilágosított szemével. 

Így tehát nem a saját szemével nézi Ádám magát. Igaza volt az őskí
gyónak, amikor így szólt az ártatlan emberhez: "Isten jól tudja, hogy 
amely napon abból esztek, szemetek felnyílik." (Ter 3,5). Mert az az ab
normális, hogyha fölnyílik . Az a normális, ha le van zárva, és a Lélek vilá
gosít meg bennünket magunkról. 

Igen, a bún után, Istennel szakítva az ember elvesztette szeméből a 
Szentlélek világosságát, és saját szemével nézte önmagát, ezért s'Zégyen
kezett. 

De nem csak arról van szó, hogy a bún előtti ártatlan állapotban az 
ember a Szentlélektől megvilágosított szemmel tekintett önmagára, hanem 
arról is , hogy sohasem látta Istentől , az Isten ,szeretetétől függetlenül ön
magát, hanem mindig az Isten szeretetében. Es ezért valami olyan nagy, 
végtelen értéket látott, amelyet a végtelen Isten szeret. 

A gonosz szellem ettől a látványtól akarta elvonni a búntelen embert, 
és arra vette rá, hogy végre önmagát nézze Isten rávonatkozó szeretete 
nélkül. Mintha ez lenne az objektív látás, mintha ez lenne a valóság. Ez 
nem objektív látás. Ez nem igaz. Hiszen az ember teremtmény, és a Te
remtő nélkül egy pillanatra sem létezne. Egyszerú<;:n a létezésünk gyökeré
ben ott van a tény, hogy Isten most akar minket. Es ha ezen akarat és sze
retet nélkül nézzük magunkat, akkor nem objektívek vagyunk, hanem 
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rosszul látók. Nem látjuk a teljességet. Létezésünk gyökerében ott van az 
isteni szeretet, amely akar minket, amely a nem-Iétezésből hívott elő. 

Tehát egy olyan humanizmus, amely az embert Isten nélkül szemléli , 
gyökerében beteg, romlott és romboló. 

Az eddig szemlélt esemény - tudniillik az, hogy az emberi személy 
egy vonzásra, a Szentlélek vonzására kilép magából és a Szentlélektől 
megvilágosítva visszatekint önmagára és megpillantja önmagát, mint a 
végtelen isteni szeretet tárgy át, és így szeretni kezdi önmagát, mintegy az 
isteni szeretettől fölbiztatva és fölbátorítva - mondom - ez az esemény bi
zonyítja azt, hogy nem az önszeretet az ember életében a legősibb tapasz
talat, hane,m az Istennek iránta való szeretete. Ezért a főparancsot így tárja 
elénk az Ur Jézus: "Szeresd Uradat, Istenedet telje~ szívedből, teljes lel
kedből és teljes elmédből" (Mt 22,37). Mert hiszen O előbb szeretett min
ket, Ő csalogatott elő minket lelkünk csigaházából. Ő biztat föl bennünket 
arra, hogy szeressük önmagunkat. 

Ez a legnagyobb, az első parancs. 

A második hasonló hozzá: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" 
(Mt 19,19), vagyis most, hogy Istentől szeretve elfogadtad, megszeretted 
önmagad, most a másik teremtett személy felé fordulhatsz, aki hozzád ha
sonló, s úgy szeretheted őt , mint saját magadat, mert a Szentlélek erre ké
pesít téged. 

Ezen a két parancson alapszik az egész Törvény és a Próféták. Vagyis 
a teljes isteni kinyilatkoztatás , kezdettől a beteljesedésig, vagyis az ős
Pünkösdtől a végső Pünkösdig. 

Hogy mindez nem valami sápadt, élettől elszakadt eszmefuttatás, ha
nem valóság, az is bizonyítja, hogy a bűnbeesett embert, a megtestesült Is
ten, a Krisztus hasonló eseménybe sodorja bele, de most már magasabb 
szinten, a tudatos hit és a tudatos önfelfogás szintjén, egy végtelenü! ma
gasabb kegyelmi rendben. Végül is nem mást kell elhinni a Krisztus-köve
tőnek, mint azt, hogy őt, a tékozló fiút is h~zavárja az Atya, mert Isten ki
hagyás nélkül szerette őt, öröktől fogva az O Egyszülött Fiában. 

A Názáreti Jézus egy dologról akar meggyőzni bennünket, amiről Ő 
meg van győződve, és ami kereszthalálában és föltámadásában beteljese
dett: a létezés legmélyén egy végtelen jóindulat van, akkor is , ha most 
ácsolják a keresztemet. Akkor is , ha egyedül vagyok, és akkor is , ha ráfe
szítenek. 

Ha ezt nem hiszed el, nem hiszel Krisztusban. 

A Szeretett Tanítvány - igen sokat mond ez a név, magát a keresz
tényt jelenti - ezt értette meg, amikor kimondta: "Megismertük a szere-

5 



Csendes percek 

tetet, amellyel Istc;n szeret bennünket, és hittünk benne". Hogyan lehetsé
ges ez a hit? Az Uj szövetség szerint a Szentlélek kiáradása, közlése által. 
Azért született Krisztus e világra, halt meg és támadt föl, hogy nekünk ad
hasson most már nem csak lelkéből, hanem nekünk adhassa a Szentlelket, 
aki egy személy. 

, Újra ,kicsalogatja személyünket a csigaházból, egy édes vonzással, az 
Enekek Enekének gyönyörűséges isteni szerelmes verseivel, melyet ne
künk énekel. Megadja szemünknek azt a természetfölötti látóképességet, 
hogy saját magunkra tekintve meglássuk magunkon Jézusnak, az Isten Fi
ának a vérét, amelyet értünk ontott ki, bűneink bocsánatául. Hogy meglás
suk magunkat a megszentelő kegyelem hófehér ruhájában, vagyis az Is
tennek irántunk való megváltó, megbocsájtó szeretetébe öltözve, miköz
ben meghívattunk a Bárány menyegzőjére , és így újra megszeressük ma
gunkat Istennek irántunk való szeretetétől ffElbiztatva és felbátorítva. Az 
önzés beteg dolog. Az helytelen önszeretet. Es a mérce most már a másik 
ember szeretetében nem is az önszeretet lesz, hanem a Megváltó Istennek 
irántam tapasztalt, keresztet is elviselő szeretete. Aki ,,~zeretett engem, és 
föláldozta magát értem" (Gal 2,20). Ezért mondja az Ur Jézus az Utolsó 
Vacsorán: "Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket, úgy 
szeressétek egymást" (Jn 13,34). Erre képe~séget adott nekünk, amikor a 
Szentleiket megadta, aki maga a szeretet. O tanúsítja az Atya szeretetét 
irántunk a mi szívünkben, de azt is lehetővé teszi, hogy vele viszontsze
ressük az Atyát, úgy, ahogy az Ő Egyszülött Fia. Erről szól Szent Pál, 
amikor írja: "Isten szeretete kiárad szívünkbe, a nekünk adott Szentlélek 
által" (Róm 5,5). 

Mindez fényévnyi, sok ezer fényévnyi távolságnál mélyebben van 
bennünk, mint az a réteg, amelyet a pszichológia tudománya képeS kutat
ni. Nyilván ennek elfogadása áttör a pszichológia által már kutatható ré
tegbe, sőt a tudatos és gyakorlati életszférába, de mindennek a történésnek 
a helye az, amit a Biblia szívnek nevez. Ez az ember legmélyebb mélye, 
amelyet csak Isten Lelke ismer. De azért, mert nagyon mélyen van, meg 
nagyon titokzatos, azért ne mondjuk, hogy nem konkrét, és hogy nem a 
legkonkrétabb, nem a legéletbevágóbb, ami ott történik. De egyedül Isten 
Lelke ismeri az ember mélységeit is, meg az Isten mélységeit is. Itt a 
mélység a méJységet hívja. Hogy a Szentlélek lakik ebben a mélységben, 
azt az 0- és Uj szövetség egyaránt tanítja. Sőt, ha odafigyelünk, észreve
hetjük, hogy ezt a tényt úgy állítja elénk, mint a végső misztériumot, Isten 
legnagyobb művét bennünk. 

Alaposan ~ell ismerni a hitünket és tudni a dogmatikát. Az nem csu
pán tantárgy. Eletünket Isten igazságaihoz kell alakítani, különben elve
szünk. 
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Csendes percek 

Isten Lelke bennünk lakik. Az Ószövetségben ez az emberre vonatko
zó legnagyobb igéret. Ezekielnél olvassuk: "Az én lelkemet adom majd 
belétek" (Ez 36,27;37,14). S kell a kereszténynek az Isten Lelke? Vagy 
csak egy-két ájtatosság, vasárnapi mise, vallásos szokások és az u. n. ke
resztény értékek? Mi az, hogy keresztény érték? Az Krisztus nélkül nem 
áll fenn. 

Hová adja belénk Isten az ő Lelkét? A szívünkbe, amely éppen ezál!al 
megújul, mert "az új ~or, új tömlőbe való" (Mk 2,22). Ezért mondja az Ur, 
szintén Ezekielnél: "Uj szívet adok nektek. Elveszem testetekből a kőszí
vet, és hússzívet adok nektek" (Ez 36,26). Jeremiásnál ugyanezt igéri, 
amikor mondja: "Törvényemet a bensejükbe adom, és a szívükbe írom" 
(Jer 31,33). Azt pedig tudjuk, hogy a törvény teljessége a Szeretet (ld. 
Róm 13, l O), aki maga a Szentlélek. Ezért írja Szent Pál már a beteljesülés 
napjaiban: "Isten elküldte Fiának Lelkét a szívünkbe" (Gal 4,6) és "fogla
lóul a szívünkbe árasztotta a Lelket" (2 Kor 1,22). Aki ott a mélységben -
a Biblia nyelvén a szívünkben - maga jár értünk közbe "szavakba nem 
foglalható sóhajtásokkal" (Róm 8,26). Mindezt Urunk Jézus Krisztus 
megígérte az Utolsó Vacsorán. Az ember, ha utóljára szól szeretteihez, a 
lényeget mondja. 

Jézus a Szentlélekről beszél. "A Lélek mindörökké veletek marad, 
mert bennetek marad" (Jn 14,17). Bennünk, vagyis a szívünkben, abban a 
mélységben, amelyb_en a feltámasztás múvét már el is kezdte; ő Teremtő, 
föltámasztó Lélek. O kisebb lánggal nem tud dolgozni. Ahol van, ott te
remt. Nem javítgat. A Szentlélek Isten és az ember mélységeiben lakik. 
Hiszen ezt olvassuk az első korintusi levél második fejezet tizedik versé
ben: "A Lélek mindent átlát. Még Isten mélységeit is" (1 Kor 2,10). 

A Szentlélek mintegy az Istennek a szíve. A legmélyebb valósága. A 
szív az ember számára jelenti azt a mélységet, ahol identitásának, önazo
nosságának valódi forrása rejtőzik, ahol egyre inkább önmagává válhat, 
vagyis a személyt a maga fölfoghatatlan, megfoghatatlan valóságában. A 
Biblia nem ismeri a személy szót, helyette a szív képét használja. De 
Szent Pál gyakran a szív helyett lelket mond. "Ha Krisztus bennetek van, a 
test ugyan holt a bún miatt, de a lélek él a megigazulás következtében" 
(Róm 8,11), vagy "maga a Lélek (tudniillik a Szentlélek) tesz tanúságot 
lelkünkben (vagyis szívünkben), hogy Isten fiai vagyunk" (Róm 8,26). 
Annyira egy a Szentlélek és a mi lelkünk, hogy Szent Pál szövegeiben né
ha az ember nem tudja, hogy melyik lelket kell kisbetúvel írni , vagy me
lyiket nagy betűvel? Ez a hezitálás a legnagyobb keresztény öröm forrása, 
ez az ember legnagyobb és legutolsó misztériuma. Hogy t.i. Isten Lelke 
mintegy össze van keveredve velünk. 
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Csendes percek 

Annak tehát, aki a Szentlélek misztériumához kíván közeledni, tudnia 
kell, hogy aLélek az ember szívében, lelkében, személyében, annak belát
hatatlan mélységében lakozik, és hogy a Szentlélek nem csak az ember 
legvégső titka, hanem az Istené is . Aki szinte egyébre sem gondol, az a 
szemlélődő . Erre nem lehetne csak egyszer gondolni. Azt hiszem, ebben 
van a gyökere annak, hogy "szüntelenül imádkozzatok". A Szentlélek az 
Isten kimondhatatlan titkának a mélysége, Ő a valóság, a realitás. Istenben 
a legvégső titok a Szentlélek. A világban is rajta kívül minden csak ár
nyék, látszathalálra szánt, értelmetlen. Ezek a szavak persze, hogy mély
ség, misztérium, kimondhatatlan, fölfoghatatlan valóság, nem jelentenek 
bizonytalan realitást, hanem nagyon is biztosat, és elfogadhatót. Azt jelen
tik, hogy Istenben a szeretet, aki maga a Szentlélek, Isten végső titka, és 
egyben a mi végső titkunk is. Vagyis a mi igazi valóságunk olyan valóság, 
amelyhez képest minden csak árnyék, s annyiban létezik, amennyiben eh
hez köze van. 

"Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsít irántunk az Atya. Isten fiainak 
hívn~, és azok is vagyunk. Mert nem ismer minket a világ, mert nem is
meri Ot" (1 Jn 3,1). Tehát Istent ismerni és az HEmbert ismerni lényegében 
ugyanazt jelenti: a Szentlélek titkát ismerni. O az a szent kenet, amelyet 
megkaptunk, és ezért Szent Jáno§ szerint: "mindent tudunk" (1 Jn 2,20). 
Aki ezt tudja, az mindent tud. Es nincs szüksége tanításra. Legfeljebb 
azért jön a templomba, hogy erről halljon. Mert ez a "minden" és ez a tu
dás, ez egy kegyelem. 

A minden ez: Isten végső titka, hogy Ő maga a Szeretet, és a mi leg
végső titkunk, hogy Lelkét, szeretetét árasztotta belénk. E nélkül viszont 
semmit sem tudunk, és semmink sincs. "Akinek pedig nincsen, attQI azt is 
elveszik, amije van" (Mt 25 ,29). Ha a vallásosságunk, keresztény hitünk 
nem ennek a végső misztériumnak boldog birtoklása, akkor egy nap sze
rencsétlenebbek leszünk mindenkinél , mert magunkban is csajódnunk kell 
és abban az Istenben is , akit magunknak elképzeltünk. Pontosabban: kép
telenek leszünk magunkat tovább szeretni, mert nem tudunk egy olyan Is
tenről , aki föltétlenül és érdemeink nélkül szeret minket. 

Ki az tehát, akivel egy életen , egy örökkévalóságon át együtt kell len
nem, ha akarom, ha nem? Ki az, aki ha mindenki elhagyna is, mégis ve
lem marad? Ki ez az "én", akit cipelek, vagy aki hordoz engem? Ki ez a 
"személy", ez a valaki ? Ki ez az "én vagyok", akit egy megkérdőjelezhe
tetlen kényszerítő törvény szeretnem parancsol , még mielőtt hallanám Is
ten szavát: "Szeresd felebarátodat , mint önmagadat!" (Mt 22,39). Ki va
gyok én? A válasz: Isten Lelkétől , a Szentlélektől átjárt, nyomorúságos lé
tező , akit a végtelen Isten megmagyarázhatatlan módon öröktől fogva 
mindörökké szeret. 
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Szentírástudomány 

Kocsis Imre 

SZENT PÁL TANÍTÁSA A MEGVÁLTÁSRÓL (1) 

Szent Pál apostol teológiájában kiemelkedő jelentőségű a megvál
tásról szóló tanítás, amely az egyháztörténelem folyamán mindig magára 
vonta a szentirás-magyarázók és a teológusok figyelmét, sőt komoly teológiai 
vitákra is alkalmat adott. A téma fontossága rníatt több oldalú megközelíté.st 
tartunk célszerűnek : először a megváltással kapcsolatos terrnínológia ismerte
tésével áttekintést adunk Pál tanításáról, majd a hangsúlyosabb pontokra 
összpontosítva rendszerező formában mutatjuk azt be. l Mivel a megváltás a 
hit alapigazságai közé tartozik, nyilvánvalóan mindegyik levélben említést 
nyer, persze sokszor csak rövid megjegyzések formájában. Miként a terrníno
lógia vizsgálata egyértelművé teszi majd, részletesebb és rendszerezőbb kifej
tést az ún. főlevelekben (Róm, l-2 Kor, Gal) találunk, ezért figyelmünket 
elsősorban ezekre irányítjuk. A többi levél közül, témánk szempontjából, a 
Kolosszei és az Efezusi levél emelhető még ki. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy nyelvi és teológiai sajátosságok rníatt a biblikusok egy része ezeket nem 
közvetlenül Páltól, hanem az apostol tanítványi körétől származtatja, s a 
bennük levő tanítást a páli tanítás továbbfejlesztésének tekinti 2 Mivel a meg
váltástan tekintetében nem látunk lényeges eltérést, e leveleket sem hagyjuk 
figyelmen kívül, de csak esetenként, főleg összehasonlítás céljából hivatko
zunk rájuk. 

l A páli megváltástannak bőséges irodalma van. A témára mind az Újszövetség teológiáját bemutató, 
mind pedig a Pál életművét tárgyaló szakkönyvek kitérnek. Itt csak a páli teológiával külön foglal
kozó művekből említünk meg néhányat: G. EICHHOLZ, Die Theologie des Paulus im Umrift. 
Neukirchen 1972; H. SCHLIER, Grundzüge einer paulinischen Theologie, Freiburg 1978; J. A 
FITZMYER, "Pauline Theology": The New Jerome Biblical Commentary, Englewood Cliffs 1990, 
1382-1 4 16; K. KERTELGE, Grundthemen paulinischer Theologie, Freiburg 1991. Kifejezetten a 
megváltástannal foglalkoznak az alábbi művek: S. LYONNET, Les étapes du mystere du Salut 
selon l'épitre aux Romains, Paris 1969; S. LYONNET - L. SABOURlN, Sin, Redemption and 
Sacri/lee, Rome 1970; M. HENGEL, Crocifissione ed espiazione. Brescia 1988; H. 
FRANKEMÖLLE (szerk.), Sünde und Erl6sung im Neuen Testament. Freiburg 1996. 
2 Hasonló a helyzet az ún. Pásztor-Ievelekkel ( l -2 Tim, Tit). A kérdés részletesebb tárgyalása a 
bevezetéstani szakkönyvekben található. 
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L A megváltással kapcsolatos terminológia 

Kiváltás (agorazó, exagorazó, apo/ütrósis) 

Az agorazó ige3 alapjelentése: "megvesz", "megvásárol". A profán 
iratokban az ige csak ezzel a jelentéssel szerepel. Igaz, néha a rabszolgák 
vásári ásának összefiiggésében fordul elő, de nem a "kiváltani" értelemmel. 
Az ige az Újszövetségben is használatos ebben az alapjelentésben (pálnál: l 
Kor 7,30). Teológiai alkalmazása megta1álható a második Péter-levélben 
(3 ,1) és a Jelenések könyvében (5,9) is. Érdekes, hogy Pál a megváltásra 
vonatkoztatva egyedül a Korintusiakhoz írt első levélben használja az igét, 
mégpedig kétszer, majdnem szó szerint megegyező formában: "(Drága) áron 
vétettetek meg" (l Kor 6,20; 7,23). A megfogalmazás általános. Az nem lehet 
kétséges, hogy a mondat Krisztus keresztáldozatára vonatkozik. De hogy 
kitől is történt a "vásárlás" vagy a "kiváltás", arról a mondat semmit sem 
mond. A hangsúly a "megvásároltság" tényén van. Mind a két helyen az 
Istennel és Krisztussal való közösség kidomboritása a cél. A kereszténynek 
éppen a megváltás következtében az a feladata, hogy Istent dicsőítse a testé
ben (1 Kor 6,20), illetve Krisztus szolgája legyen (l Kor 7,23). 

Az exagorazó ige4 igen ritka a profán iratokban: mind a 
"megvásárol, megszerez magának", mind pedig a "kivált", "pénzösszeggel 
szabadságot biztosít" jelentés előfordul . Az Újszövetségben csak Pál használja 
teológiai fogalomként, mégpedig a Galatákhoz írt levél két helyén: "Krisztus 
megváltott minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk" (Gal 3,13). 
"De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 
született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, 
megváltsa, és elnyeIjük a fogadott fiúságot" (Gal 4,4-5). Mind a két mondat
ban a törvény alatti szolgaságból való megszabadulásról van szó. A megvál
tás eredménye mindkét esetben a Lélekben való részesedés (Gal 3,14; 4,6). 

Az apo/ütrósis fönév5 az apo/ütroó (= kivált, váltságdíj ellenében 
kiszabadit) igéből származik. A profán iratok, néha az Újszövetség is ( vö. 
Zsid 11,35), foglyok, halálra ítéltek és rabszolgák kiváltásának, illetve felsza-

J Vö. F. BÜ~HSEL, Art. agorazó. ThWNT 1. , 125-126. 
• Vö. F. BUCHSEL, Art. exagorazó, ThWNT 1. , 126-1 28; R. DABELSTEIN, Art. exagorazó. 
EWNT II. , 2; S. LYONNET - L. SABOURlN, Sin, 104-119. 
~ Vö. F. BÜCHSEL, Art. apolütrósis, ThWNT IV., 354-359; K. KERTELGE, Art. apolütrósis. 
EWNT 1. , 331-336; S. LYONNET - L. SABOURIN, Sin. 79-103 . 
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badításának jelölésére használják. A teológiai alkalmazás főleg a páli iratok
ban található meg. A páli alkalmazásban kettősség figyelhető meg. A főnév 
kétszer a Krisztus halála által már megvalósult megváltásra vonatkozik: 
"Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, igazsá
gunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett" (l Kor 1,30). 
"Mindnyájan ingyen igazulnak meg az ő kegyelméből a megváltás által, 
amely Jézus Krisztusban van" (Róm 3,24). A Róm 8,23-ban viszont már a 
végidőbeli megváltásról van szó: "De nemcsak azok, hanem mi is, akik ma
gunkban hordjuk a Lélek zsengéjét: mi magunk is sóhajtozunk bensőnkben, s 
várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását." A kettős alkalmazás a 
Kolosszei és az Efezusi levélben is kimutatható. A megváltás egyrészt folyto
nosan megtapaszta1ható valóság: "Benne (Krisztusban) van a mi megváltá
sunk, a bűnök bocsánata" (Kol 1,14; vö. Ef 1,7). Másrészt a megváltás teljes
sége, amelynek "foglalójaként" Isten a Szentlelket adta a híveknek, még hátra 
van (Ef 1,14; 4,30). 

A páli szóhasználat hátterében - legalábbis részben - az Ószövetség 
áll. El kell ismerni, hogy az agorazó, exagorazó szavak a Hetvenes fordítás
ban sohasem szerepelnek vallásos értelemben. Ugyanez érvényes az 
apolütrósis főnévre, illetve az apolütroó igére is. Az utoljára említett kifeje
zésekkel rokon /ütroó (kiváltani), lütrótés (kiváltó, megváltó) és lütron 
(váltság) szavak ellenben többször is vallásos tartalmúak. Mögöttük a héber 
gá 'al és pádáh tövek állnak. Az ószövetségi jogrendben a rabszolgává vált 
izraelitát vagy az elidegenített vagyont a legközelebbi férfirokonnak kellett 
kiváltani, akit "megváltó"-nak (gó 'él) neveztek (vö. Lev 25,25.47 köv.) . Jah
ve a "megváltó" (gó 'él) feladatát vállalta magára, amikor megszabadította az 
izraelitákat az egyiptomi elnyomás alól (Kiv 6,6; 15,13), illetve a babiloni 
fogságból (Iz 41 ,14; 43,14). Néhány szövegben Jahve végidőbeli megváltó
ként jelenik meg (Óz 13,14; Iz 59,20). A Jézus Krisztus által megvalósított 
megváltás, amelyet Pál oly hangsúlyosan hirdet, folytatása és beteljesítése 
annak, amit Isten mint megváltó az ószövetségi időszakban a választott nép 
javára cselekedett. 6 

6 A DEISS MANN (Lich! vom Osten. Tübingen 4 1923, 271-281) a vásárlással, illetve a rabszolgák 
kiváltásával kapcsolatos szavak teológiai használatát a görög kultúrkörben ismert "szakrális rabszol
ga-felszabadítás" gyakorlatával hozta összefilggésbe. Erröl a gyakorlatról elsösorban a delphoí 
jósszentélyben talált felíratokból van tudomásunk. Az eljárás lényege: egy istenség megváltja a 
rabszolgát a rabszolgatartótól. Itt valójában a rabszolga által kezdeményezett és kivitelezett önkivál
tásról van szó, hiszen a váltságdíjat a szabadságot kérö rabszolga flZetí meg. Az istenség 
"közremüködése" csak fiktív jogi fonna. Az eljárás a felszabadított személy számára kivánt védelmet 
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Felszabadítás (e/eutheroó) 
A "szabad" (e/eutheros) és "szabadság" (e/eutheria) szavak eredeti

leg társadalmi vonatkozásban jelentik a szabadságot. A "szabad ember" a 
fogollyal és a rabszolgával ellentétben a közösség (város, társadalom) teljes 
jogú tagja. A görög filozófiában a kifejezések átvitt értelemben is szerepelnek 
a belső, lelki szabadság jelölésére. A páli levelekben a szociális értelemben 
vett szabadságról is többször szó esik (vö. IKor 7,21 ; 12,13; Gal 3,28; 4,22 
stb.).? A "szabadság" (e/eutheria) azonban Pál számára teológiai fogalom. A 
Krisztusban hívők kiváltságos állapotát jelöli: ők immáron Isten országának, 
illetve Isten családjának teljes jogú tagjai, s a mennyei haza várományosai 
(vö. Fil 3,20).8 . 

A keresztény szabadság nem önmagától van, hanem következmé
nye Krisztus szabadító tettének, amelyet Pál az e/eutheroó igével fejez ki. Az 
ige a profán görögben gyakran a rabszolgák felszabadításával kapcsolatos. A 
jelentést tekintve az ige rokon a fentebb említett "kiváltást" kifejező igékkel. 
De amig előzőleg az "eszközön", a "váltságdíjon" volt a hangsúly, most in
kább az eredmény, a "szabad állapot" kerül előtérbe. Jól kifejezésre jut ez a 
Gal 5, l-ben: "A szabadságra Krisztus tett minket szabaddá." Az ige többi 
alkalmazásánál a régi és az új állapot szembeállítása is hangsúlyos: 
" ... felszabadultatok a bűntől, s az igazság szolgái lettetek" (Róm 6,18); 
" ... felszabadultatok a bűn alól, s Isten szolgái lettetek" (Róm 6,22). A bűntől 
való megszabadulás mind a két esetben a keresztség következményeként 
szerepel. A bűntől való szabadság egyben "a bűn és a halál törvényétől" való 
szabadságot is jelenti (Róm 8,2). A már megvalósult felszabadítás mellett Pál 
jövőbeli felszabadulásról is beszél, mégpedig a teremtett világra vonatkozó
lag: "Mert a teremtett világ is felszabadul majd a romlandóság szolgaságából 
Isten fiai dicsőséges szabadságára" (Róm 8,21). 

nyújtani: megőrizte őt a rabszolgatartó esetleges későbbi zaklatásaitól. A páli szóhasználatnak a 
szakrális rabszolga-felszabadítással való magyarázata nem meggyőző, hiszen Pálnál a megváltás nem 
jogi fikció. Emellett a szóhasználatban is kimutatható eltérés. A delphoi szövegekben nem a Pál által 
használt szavak (agorazein. exagorazein. apolütrósis) találhatók, hanem a priasthai ige. Vö. S. 
LYONNET - L. SABOURIN, Sin, 105-1 10. 
J Az I Kor 7,22-ben Pál a "rabszolga" (dulos) és a "szaba.d" (eleutherC?s) szavak különböző jelenté
sével játszik: "Mert aki mint rabszolga kapott hivatást az Urban, az az Ur szabadosa; hasonlóképpen, 
aki mint szabad ember kapott hivatást, az Krisztus rabszolgája." A szociális értelemben "rabszolga" 
Krisztus által - teológiai szempontból - szabaddá válik.. A szociális értelemben "szabad ember" 
ellenben teológiai vonatkozásban Krisztus rabszolgája. 
8 Vö. H. SCHLIER, Art. eleutheros, ThWNT II., 484-500; K. NIEDERWIMMER, Art. 
eleutheros, EWNT 1. , 1052-1058; F. MUSSNER, Theologie der Freiheit nach Paulus. Freiburg 
1976; R. SCHNACKENBURG, "A keresztény szabadság Pál értelmezésében": Krisztus k6vetése -
ma. Luzern 1990,61-73. 
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Megmentés (sózó, sótéria) 

A sózó (megmenteni) és sótéria (megmentés) szavak eredetileg 
valamilyen bajból vagy veszélyhelyzetből való megszabadítást jelölilc. A sza
vak teológiai használata megtalál ható már az Ószövetségben, amely Jahvét 
mint Izrael Szabadítóját (mósía '; görögül: sótér) mutatja be (vö. Iz 45,15; 
Mik 7,7; Zak 8,7; Zsolt 25,5). Népe megmentése érdekében Jahve gyakran 
emberi közvetítőket választ ki, akikre vonatkozólag szintén előfordul a Sza
badító (mósía') cím. A páli szóhasználat legfőképp az ószövetségi gondolat
körrel függ össze. Megfontolandó azonban az is, hogy Pálra esetleg a szóban 
forgó görög kifejezéseknek a görög-római világban való használata is hatást 
gyakorolhatott. Itt ugyanis az isteneket (Zeusz, Apolló, Artemisz, Aszklé
piosz) gyakran a theos sótér (megmentő Isten) megnevezéssel szólították 
meg, mégpedig elsősorban szükséghelyzetekben (betegség, tengeri vihar 
stb.).9 

A páli iratokban a sótér cím igen ritkán szerepel Krisztusra vonat
kozólag (Fil 3,20; Ef 5,23), de igen gyakori a sótéria ronév, s még gyakoribb 
a sózó ige. A szóban forgó kifejezések főleg a két Korintusi és a Római levél
ben találhatók (sózó 1 8-szor, sótéria 9-szer). A szavak használata kettős 
vonatkozású ~ egyrészt a jelenlegi állapotot, a keresztények Krisztushoz tarto
zásátjelölik (vö. l Kor 1,18.21 ; 2 Kor 2,15; 6,2 stb.), másrészt a végső üd
vossegre vonatkoznak (vö. l Kor 3,15; 5,5; 7,16; 15,2; Róm 5,9-10; 
10,1.9.10.13 stb.). Tagadhatatlan, hogy a jövőre vonatkozó kijelentések van
nak többségben. Pál tehát a "megmentés"-en elsősorban az üdvösség teljessé
gét érti. A két alkalmazás mindenesetre összefügg egymással: a keresztség 
által a hívő máris megmentettnek tudja magát, de a végső megmentés majd 
csak a végitéleten fog nyilvánvalóvá válni (l Kor 3,15; 5,5). Jól kifejezi ezt a 
következő mondat: "Reményben lettünk megmentve" (Róm 8,24). A kijelen
tés értelmét a következőképpen lehet kifejteni: "Krisztus által Isten a bűnös 
ember reménytelen állapotának véget vetett, és Krisztusban reményteli életet 
ajándékozott. ,,10 

Megbékélés, kiengesztelődés (katal/assó, katal/agé) 

A kiengesztelődéssel kapcsolatos szavak (katal/assó , apokatal/as
só, katal/agé) a görög szóhasználatból valók. Nincs héber és arám megfelelő-

9 Vö. W. FOERSTER - G. FOHRER, Art. SÓZÓ. ThWNT VII. , 966-1024; W. RADL, Art. sózó. 
EWNT Ill., 765-770; K. H. SCHELKLE, Art. sótéria, EWNT Ill., 784-788; S. L YONNET - L. 
SABOURIN, Sin, 63-78. 
10 W. RADL, Art. sózó. 770. 
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jük. Az etimológiát tekintve a kata/assó ige az al/os (= más) tőből származik. 
AlapérteIme ennélfogva: "az előző, kedvezőtlen kapcsolatot 'megmásítja' "ll 

Világi értelemben a szavak személyek, csoportok vagy nemzetek kapcsolatá
ban beálló változást jelölnek: a harag, ellenségeskedés vagy elidegenedés 
állapotát a szeretet, barátság és bensőségesség váltja fel. Vallásos értelemben 
történő használata a Biblián kívül is megtalálható istenek és emberek kien
gesztelődésére vonatkozólag. 12 

A páli alkalmazásnál igen fontos hangsúlyozni, hogy Isten a kez
deményező, aki Krisztus által kiengesztelte önmagával a bűnös emberiséget. 
"Ha mi, amikor még ellenségek voltunk, kiengesztelödhettünk Istennel Fiá
nak halála által, most mint kiengesztelődöttek, sokkal inkább üdvösséget 
fogunk nyerni az ő élete által. Sőt még dicsekszünk is Istenben a mi Urunk 
Jézus Krisztus által, aki most megszerezte nekünk a kiengesztelődést" (Róm 
5,10-11). "Mindez pedig Istentől van, aki Krisztus által kiengesztelt minket 
önmagával, és nekünk adta a kiengesztelődés szolgálatát. Mert Isten volt az, 
aki Krisztusban kiengesztelte magával a világot, úgyhogy nem számította be 
bűneinket, és ránk bízta a kiengesztelés igéjét" (2 Kor 5,18-19). Az Isten 
által kezdeményezett és a Krisztus kereszthalálában megvalósult kiengeszte
lődés témája hangsúlyos a Kolosszei és Efezusi levélben is (Kol 1,22; Ef 
2,16). Emellett a kozmikus kiengesztelődés gondolata is megfogalmazást 
nyer: "Mert úgy tetszett az Atyának, ... hogy általa engeszteljen ki magával 
mindent, ami a földön és a mennyben van" (Kol 1,20). 

Igauá tétel, megigazulás (dikaioó, dikaiosüné) 

Bár a dikaioó ige, illetve a belőle származó főnevek (dikaiósis, 
dikaiosüné) a profán görögben is ismertek, nem kétséges) hogy a páli szó
használat és gondolatvilág hátterében az Oszövetség álLI A dikaioó ige a 
Hetvenes forditásban jogi fogalom. Jelentése: igaznak nyilvánít, felment, 
igazságot szolgáltat valakinek. A görög ige a héber hi~qíl (~ádaq Hifitrago
zásban) megfelelője . Alanyai legtöbbször a földi bírói hatalmat gyakorló 
személyek (vö. Kiv 23,7; MTörv 25,1; Iz 5,23). Néhány esetben az ige Isten 
cselekvését jelöli. "Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem ... Íme, az Úris-

II VARGA ?S., Újsz6vetségi g6r6g - magyar szótár. Budapest 1992, 516. 
12 Vö. F. BUCHSEL, Art. katallassó, ThWNT 1., 252-260; H. MERKEL, Art. katallassó, EWNT 
ll., 644-650; J. A. FITZMYER, "Reconciliation in Pauline Theology": To Advance the Gospel: New 
Testament Studies, New York 1981 ,162-185. 
13 Vö. G. SCHRENK, Art. dikaioó, ThWNT II. , 215-223 ; K. KERTELGE, Art. dikaioó, EWNT 1. , 
796-807. 
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ten megsegít engem, ki mondhat bűnösnek?" (Iz 50,8-9). "Az Úrban igazul 
meg és dicsőül meg Izrael minden ivadéka" (Iz 45,25). A szövegösszefuggés 
aztjelzí, hogy az idézett helyeken a dikaioó ige már nemcsakjogí értelemben 
szerepel, hanem Isten szabaditó és üdvözítő tevékenységét is kifejezésre jut
tatja. Fontos tudatosítani, mi az az "igazság", amelynek elismerését vagy 
érvényre juttatását jelenti a szóban forgó ige. "Az igazság nem egy ideális, 
ember felett álló abszolút norma, hanem viszonyfogalom. Az igaz megneve
zés azt illeti meg, aki egy fennálló közösségi kapcsolatnak megfelelően he
lyesen viselkedik, vagyis eleget tesz azoknak a követelményeknek, melyek 
ebből a közösségi kapcsolatból reá hárulnak. ,,14 A teológiai használatot te
kintve az "igazság" (t dáqá") a szövetséggel kapcsolatos. Istenre vonatkozó
lag a választott nép védelmét és megmentését jelenti, hiszen Isten a szövet
ségben erre kötelezte el magát. A nép részéről az "igazság" a Jahve iránti 
hűségben, egész konkrétan a törvény parancsainak a megtartásában mutat
kozik meg. Az Ószövetség és a zsidó hagyomány a törvényt mindenben tel
jesítő személyekre alkalmazza az "igaz" jelzőt. 

A megigazulással kapcsolatos szavak közül Pálnál a dikaioó 
(igaznak nyilvánít, igazzá tesz) ige és a dikaiosüné (igazság, megigazulás) 
főnév a leggyakoribbak. Az arányt tekintve feltűnő azonban, hogy az említett 
kifejezések a Rómaiakhoz írt levélben többször szerepelnek, mint a többi 
levélben együttvéve (dikaioó 1 5-ször, a többi levélben 1 2-ször; dikaiosüné 
33-szor, a többi levélben 24-szer). Viszonylagos gyakoriság mutatható még ki 
a Korintusiakhoz írt 2. és a Galatákhoz írt levélben. A megigazulásról rend
szerező kifejtést a Galata és a Római levélben találunk. 

Szent Pál először is határozottan kijelenti, hogy nem a törvény 
tettei alapján igazul meg az ember (Gal 2,16; 3,11 ; 5,4; Róm 3,20.28). Ha
sonló határozottsággal állítja azt is, hogy a megigazulásra mindenki rászorul, 
hiszen minden ember - a pogányok és a zsidók egyaránt - bűnös : " .. . a zsidók 
és a görögök is mind a bűn alatt vannak, amint írva van: 'Nincs igaz ember 
egy sem' " (Róm 3,10; vö. még Róm 3,23). A megigazulás Isten ingyenes 
tette Krisztus engesztelő halála által . A megigazulás alapja "Isten igazsága" 
(Róm 3,21.25), amely a fentebb ismertetett ószövetségi szemlélet alapján 
Isten üdvözítő cselekvését jelenti. "Nem osztó igazság, amely a tetteket jutal
mazzaf hanem az ígéreteit kegyelemből teljesítő Isten üdvösséget hozó igaz
sága". 5 A megigazulás egyrészt a bűnök megbocsátását jelenti: Isten Krisztus 

14 G. VON RAD, Das erste Buch Mose, Göttingen 8 1967, 156. Vö. még G. SCHRENK, Art. 
dikaiosüné, ThWNT 11., 194-214; K. KERTELGE, Art. dikaiosüné, EWNT 1., 784-796. 
I' S. L YONNET, "La justice de Dieu principe de'histoire du salut": Les étapes, Paris 1969, 40. Az 
"Isten igazsága" kifejezéshez vö. még P. STUHLMACHER, Gerechtigkeit Gottes bei Paulus, 
Göttingen 1965; K. KERTELGE, Rechifertigung bei Paulus, Münster 1967; FARKASFALVY D., 
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kereszthalála alapján felmenti bűneitől és igaznak nyilvánítja a bűnös embert 
(Róm 3,26). A bűnbocsánatnak egyetlen feltétele van: a hit, amely bizalom
mal teli ráhagyatkozás az irgalmas és üdvözítő Istenre (Gal 2,16; Róm 3,27 
köv). A megigazuláshoz másrészt a bűntől való tényleges megszabadulás is 
hozzátartozik. Ez a keresztségben megy végbe. Miután kifejti, hogy a kereszt
ségben szentségi formában részesedünk Jézus halálában és feltámadott életé
ben, Pál kijelenti : "Hisz tudjuk: a régi embert bennünk azért feszítették meg 
vele együtt, hogy a bűn teste elpusztuljon, s ne szolgáljunk többé a bűnnek . 
Mert aki meghalt, az igazzá vált (dedikaiótai) a bűntől" (Róm 6,6-7; vö. Gal 
3,26 köv). A megigazulásnak azonban jövőbeli perspektivája is van. "Mert mi 
a Lélek által, hitből váIjuk a megigazulás reményét" (Gal 5,5). 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a megváltással kapcsolatos 
kifejezések használatában nagy a hasonlóság. A vizsgált szavak sokszor 
együtt, egymást kiegészítve és hasonló értelemben szerepelnek, bár alkalma
zásukban kimutatható némi hangsúlyeltolódás. Mindegyik egy kedvezőtlen 
és emberi szempontból reménytelen helyzet (szolgaság, elnyomatás, ellensé
ges viszony, bűnös állapot) radikális megváltozását fejezi ki. A kedvező vál
tozás miatt, amelyet Krisztus halála tett lehetővé s amely a keresztségben 
valósul meg, a hívő máris részesül az üdvösség javaiban, de a megváltás 
teljessége még hátra van. A kiengesztelődéssel kapcsolatos szavak kivételé
vel, amelyek csak múltbeli és jelenbeli vonatkozásban szerepelnek, a vizsgált 
kifejezések mind a már megvalósult, mind pedig a még remélt megváltás 
jelölésére szolgálnak. A "kiváltással", a "felszabadítással" és a "megigazulás
sal" kapcsolatos kifejezéseknél a múltra és a jelenre való hivatkozások van
nak többségben, a "megmentés" szócsoportjánál ellenben a jövőbeli udvösség 
a hangsúlyosabb. 

Bár a terminológia vizsgálata által máris képet kaptunk a páli 
megváltástanról, ennek teljesebb megértéséhez szükségesnek tartjuk, hogy az 
imént említett alapvető szempontokra (a megváltás előtti bűnös állapot -
Krisztus halálának megváltástaní jelentősége - a megváltás teljességének 
reménye) részletesebben is kitéIjünk, s az apostol tanítását rendszerező for-
mában is bemutassuk. (Foly tat juk) 

A római levél. Eisenstadt 1983, 12-1 5; 1. N. ALETII, Comment Dieu est-il juste? Clefs pour 
interpreter l'épitre aux Romains. Paris 199 1. 

16 



Bibliaiskola 

trő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A HEGYIBESZÉn III. 
Miatyánk 

A.) Alapgondolat 

23. óra 

"Ti, ha imádkoztok, ne szaporítsátok a szót" : a helyes imáról szóló sza
kasz egy hosszabb összefoglaló katekézis középső része a Hegyi Beszéd 
bensejében (Id. JerFüz 31.sz., Bibliaóra, Bevezetés 2/b), amely a zsidó hit
élet három fő megvalósulási formájáról ad tanítást: 

- alamizsnálkodás (Mt 6,1-4) 
- ima (Mt 6,5-15) 
- böjt (Mt 6,16-18) 

A tanítás a középpontjában - mint az egész esszenciája és lényege - ta
lálható a Miatyánk (Mt 6,9-13). 

Mind az alamizsnaadásnál, mind az imánál, mind a böjtnél visszatérő 
felszólítás, hogy ne mások szeme láttára történjék, ne hivalkodjunk vele. A 
hit belső magatartás, amelynek rejtve kell maradnia (ld. Mt 6,4.6.18). Aki 
az emberek tetszését keresve külsőségekben éli meg, az az emberi el isme
résen kívül nem is számíthat más jutalomra (vö. "ők megkapták már jutal
mukat", 6,16). 

A Miatyánk két változatban maradt ránk, egy hosszabb Máténál (Mt 6,9-
13) és egy rövidebb Lukácsnál (Lk 11,2-4). A két szöveget összehasonlít
va kitűnik, hogy Lukács őrizte meg az eredeti formát: 

- Máté megtartotta Lukácsét és kibővítette 
- liturgikus törvényszerűség, hogy az ima az idők folyamán inkább 

bővül, mint rövidül 
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- lehet, hogy 'Máté 'kiegészítése a Márk előtti hagyományréteghez 
tartozik: a Mk 11,25-ben találunk utalást aMiatyánkra ("Amikor 
azonban felálltok, . hogy imádkozzatok, bocsássatok meg, ha valami 
sérejmetek van valaki ellen, hogy a ti Atyátok is, aki a mennyekben 
van, megbocsássa nektek vétkeiteket"). 

B.) Szentírási szöveg ' 

A Miatyánk Lukács szerinti 

megfogalmazása (Lk 11,2-4) 

Atyánk! 
Szenteltessék meg a te neved, 

jöjjön el a te országod 

Mindennapi kenyerünket 

add meg 'nekünk naponta, 
és bocsásd meg a bűneinket, 

miképpen mi is megbocsátunk 
minden ellenünk vétkezőnek, 
és ne vígy minket kísértésbe. 

C.) Bevezetés 

1. A gépies ima 

A Miatyánk Máté szerinti . 

megfogalmazása (Mt 6,9-13) 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 

szenteltessék meg a te neved; 

jöjjön el a te országod 
legyen meg a te akaratod, 

amint a mennyben, úgy a földön is. 

Minde'nriapi kenyerünket add meg 

nekünk ma; 

és bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek; 

és ne vígy minket kísértésbe; 

de szabadíts meg a GonosZtól. 

Imádkozó: (gépiesen hadarva) Miatyánk, aki a mennyben vagy ... 
Isten: Igen, tessék? 
Imádkozó: Ne szakíts félbe! Imádkozom ... 

Isten: De hiszen te megszólítottál engem, méghozzá egészen gyengé
den. 
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Imádkozó (zavartan, meghökkenve): Én ... megszólítottalak? Áh ... 
nem, igazán ... nem, egyáltalán nem. Mi csak így mondjuk az imá
ban: Miatyánk, aki a mennyben vagy ... ' 

Isten: Na látod, most újra megszólítottál: Vagyis beszélgetni akarsz ve!. 
lern? Tehát miről van szó? 

Imádkozó (újra verkliző hangnemben): Szenteltessék meg a .te neved.'. . 
Isten: Komolyan gondolod ezt? " 

Imádkozó (csodálkozva): Mit kéne komolyan gondolnom? 

Isten: ... hogy szenteltessék meg a nevem, tényleg ez a kívánságod? Mit 
értesz ezen? . . 

Imádkozó (meghökkenv~): Hogy mit értek ezet;l? Azt értem, izé ... (kel
letlenül) Ó, te jó ég, honnan kéne ~t tudnom hogy mit jelent ez, vé
gülis nem tanultam én teológiát. 

Isten: Talán azt szeretnéd, hogy többé ne éljenek vissza a nevemmel, 
hogy ne fogják be azt az emberek saját vágyaik kocsija elé, mint va
lami igáslovat, és ne használják föl a nevemet hatalomvágyuk ki
elégítésére, mások kizsákmányolásáia, ahábárúk igazolására, a 
gyerekek és az alárendeltek megrendszabályö~ására. Mi mindent el 
nem követnek az emberek az én nevemmel! En viszont szeretném 
hogy a nevem - azaz én magam ~ szentnek, gyógyítónak és üdvöt 
hozónak bizonyuljon - számodra.is -általad is. . 

Imádkozó (megszeppenve): Áhá, szóval ez ezt jelenti. (nekibátorodva) 
De folytassuk tovább: Jöjjön el a te országod,.1egyen meg a te akara~ 
tod, amint a mennyben, úgy a ,földön i~ ... _ 

Isten: Remek, tehát te ugyanazt akarod, amit én: hogy ~ betegek meg
gyógyuljanak, hogy az éhezők jóllakjanak, a rabságban levők kisza
baduljanak, a béke és a jog előnyt élvezzen a gazdaságban, hogy 
senki ne szoruljon ki a társadalom peremére, hogy egyik a másík
ban megbízhasson, hogy senki a má~ikat el ne tapossa, hogy ... 

Imádkozó (bosszankodva a szavába vágva): Ígen- de miért pont ne
kem mondod ezt? Nézd csak mit művelnek azok ott fent: a ·gazda · 
sági vezetők, a poliktikusok, a bíborosok, cl mul tik ... 

Isten: Bocsánat, de nem éppen te imádkozol? Nem te kíyánod, hogy 
legyen meg az akaratom, hogy jöjjön el az országom? En szeretném 
a te kérésedet teljesíteni, és a mennyet megvalósítani benned, a te 
kapcsolataidban, a te, életfelfofásodban, a világ jövőjéért kifejtett fá
radozásodban .. 
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Imádkozó: Teljesen meg vagyok döbbenve, ahogy te engem célbavet
tél. Tovább imádkozhatok, vagy soha nem érek a végére? - Min
dennapi kenyerünket add meg nekünk ma ... 

Isten: Igen, a te mindennapi kenyered megvan, és a kolbász és a sajt is, 
jófajta bor a pincében, színes televízió, autó ... 

Imádkozó (gyors~ a szavába vágva): .. . ehhez a benzin minden héten 
drágább lesz! Es az egyéb áremelés ek, az adóemelések ... Hogyan 
mehet ez így tovább? 

Isten: Te nem épp azért imádkoztál, hogy meglegyen a mindennapi 
kenyeretek és veletek együtt azé a másik körülbelül 25 millió embe
ré is, aki évente éhenhal? 

Imádkozó (megdöbbenve): Hm - - - pontosan ide illik a következő ké
rés: - (lassan) Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsá
tunk az ellenünk vétkezőknek ... 

Isten: ... szóval mint például a munkatársadnak. 
Imádkozó (dühösen): Ne is halljak róla! Már akkor elkeseredem, h a a 

nevét meghallom! Ahogyan velem packázik! Tavaly is nyilvánosan 
bl~ált! (eltökélten) Nem! 

Isten: Tudom, mennyire fáj ez neked. Én tudom, hogy téged a harag, a 
gyűlölet és a keserűség teljesen beteggé tesz. Szeretnélek meggyó
gyítani. Szeretnék bátorságot adni az első lépéshez. 

Imádkozó (vonakodva): Itt még nem tartok. 
Isten: Nem gondolod, hogy az imádságod őszintébb lesz? • 
Imádkozó: De igen... Bocsáss meg ennek ellE}nére nekem, és segíts, 

hogy én is megtanuljam a megbocsátást ... Es ne vígy minket kísér
tésbe, de szabadíts meg a gonosztól! 

Isten: Semmit sem tennék szívesebben, mint ezt! Én nagyon szívesen 
megszabadítlak téged önmagad fogságából és a megrögzöttségeid
ből. Meg akarlak szabadítani a középszerűség diktatúr~j ától. Meg 
akarom veled ismertetni országom határtalanságát. Uj emberré 
akarlak formálni. Egyet értesz ezzel? 

Imádkozó: Tulajdonképpen igen ... ha segítesz benne, (lassan) mert tiéd 
~z ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. - (hangosan) 
Amen! 

Isten: Igen, és Ámen. Minden világos! Én mindig veled vagyok. 
Imádkozó (egy kis szünet után fellélegezve): Ez volt a leghosszabb és 

legnehezebb Miatyánk az életemben! Elevenemre tapintott. 
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. 2. A Miatyánk legősibb változata 

rekonstruált szöveg a rekonstruált szöveg visszafordítása héberre 

Kedves Édesapám! 

Szenteltessék meg a te neved! 
Jöjjön el a te királyi uralmad! 

Add meg a kenyerünket 
a napi adagot a maga napján! 

És bocsásd meg a vétkeinket, 
ahogy mi is megbocsátunk 

az ellenünk vétkezőknek! 
És ne vígy minket kísértésbe! 

3. Az ima részletes elemzése 

Abba 
jitkaddes semeka 

tabó malkúteka 
et lachménú ten lan ú 
debar jom bejómó 

úselach lanú et chóbóténú 

ka'aser salachnú 
lechajjabénú 
veal tebrénú lenisszajón 

Az arám "Abba" mint Isten közvetlenebb megszólitása (= apa, apuka) a 
zsidóknál Jézus korában jelent meg. Korábban (Ószövetség) is nevezték 
Istent Atyának, de mindig többesszámban (pl. a Sema Jiszrael: "Mi A
tyánk, mi Királyunk ... "). Az evangéliumi hagyomány tanúsága szerint Jé
zus - és őt követően az első keresztények - jobban kedvelték a közvetle
nebb "Abba" megszólítást. Példák: Mk 14,36: "Abba, Atyám! Minden le
hetséges neked ... " ; Róm 8,15: "a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt 
kiáltjuk: "Abba, Atyánk!" (bizonyos, hogyaMiatyánkra való célzás); Mt 
23 ,9: "Atyátoknak (Abba) se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyá
tok, a mennyei." 

Különösen az utóbb említett helyek tükrözik hatáso s an azt a képet, ame
lyet Jézus az "Abba" megszólítással közvetíteni akart. A tanítványok ki 
vannak szakítva a családjukból (és itt a patriarchális társadalom családfo
galmát kell értenünk), úgy érzik, a korábbi apjuk nincs többé. Ezért apjuk 
helyett egy mennyei "Abbát" kapnak. Mindenki mást találnak a közös
ségben: testvért, nővért, anyát (Mk 3 33: "Aki Isten akaratát teszi , az az én 
testvérem, nővérem és anyám) - csak apát nem. A gyöngéden szerető jé
zusi Istennek a tükörképe a közösség, amelyben az egyes tagok gyöngé
den, szeretően érintkeznek egymással. Ott válik megtapasztalhat6vá a 
mennyei "Abba". 

- "Szenteltessék meg a te neved" (a Miatyánk összehasonlítása az Ez 
36,16-28-vel) - A szöveg a szenvedő szerkezettel elkerüli Isten nevének 
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kimondását. A kérés tartalma: legyen a Te Neved sí~nt. Hogy mit jelent 
Isten nevének szentsége, az az Ez 36,16-28-bl1h válik világossá. Ott közli 
JHWH, hogy az ő ~evét, amelyet népe beszerinY,ezet~, újfil. szentté akarja 
tenni azáltal, hogy tljta összegyűjti őket, és új szíVet és új 1~lket ad nekik. 
Az Isten nevének hiegszenteléséről sz6ló ima tehát a beteljesiliésnek a ké
tése, annak, hogy Isten lépjen közbe és újra gyűjtse egybe Izraitit. 

- "Jöjjön él a tg országod". Újra kéri a beteljesedést: Isten országának 
kezdetét, az új Izrael egybegyűjtését, az Úr eljövetelét. 

- "Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a füldön is" (csak 
Máténá!!). At ~redeti szövegben itt ismét szenvedő szerkezetet találunk: 
ez is Isten ne\Í~nek körülírása. A kérés tartalma: "Hajtsd végre üdvözítő 
tervedet, amelyet a' világgal kapcsolatban alkottál". Isten tervénez vö. Iz 
44,24-28; 46,8-13;48,14. 

Tehát a hátom első kérés arra vonatkozik, hogy Isten mielőbbb vaiósítsa 
meg uralmát. 

- "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma". Az eredetiben sze
replő görög szónak, amit "mindennapi"-nak fordítunk, ez a pontos jelen
tése: minden napnak a maga adagját. Ez utalás a manna-történetre a Kiv 
16,4-ben (napi adag). Az az utasítás, hogy csak egy napról gondoskod
junk. a Mt 6,34-ben is megtalálható. Az imádkozó tanítványokra hasonló 
szabályok érvényesek, mint a pusztában vándorló Izraelre. 

- "Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elle
nünk vétkezőknek". Az ima szövege egyben ezekre a kérdésekre is vála
szol : "Isten hogyan bocsátja meg a bűneinket? Hogyan válik ~ megta
pasztalhatóvá?" A válasz: úgy, ahogy egyik ember a másiknak elengedi az 
adósságát. 

- "Ne vígy minket a kísértésbe". Ebben a szövegben a kísértéssel kap
csolatban egy ősi bibliai elképzelés tükröződik. A Bibliában ezt olvassuk 
például: Isten megkísértette Abrahámot (Ter 22, l). A kérés értelme: "Ne 
hagyj kísértésbe esni!" Vö. Jak 1,13: Isten senkit sem kísért meg. 

4. A Mintyánk a kereszténység legkedveltebb imája. Már korán, egé
szen kicsi korban megtanít juk gyermekeinknek, amikor azok a szavak ér
telmét még fel sem fogják. Sajnos, ez magában hordozza azt a veszélyt, 
hogy az imát később is csak mint jól betanult verset daráljuk le, oda sem 
figyelve a szavak értelmére. 

A Miatyánk Istene nem a csillagos égbolt fölötti Atya, hanem Ábrahám, 
Izsák és Jákob történetének Istene, Istene és Atyja Jézus Krisztusnak. 
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A Miatyánkot csak it vál~o~ásba vetett szilárd reménny~1 eltelve lehet 
imádkozni. - Az az IZrAel, amelyet Jézus újra össze akar gyűjteni, az szá
munkra a valódi egyház,. 

Istept a Miatyánkban mint édesapát szólít juk meg. 

fi, Miatyánk - mozgá$meditáció 

Ősi kultúrákban a liturgia sz~rves részét képezték-képez;ik a kultikus, ri
tuális táncok. A nyugati kultúrában a test egy bizony('}s merev testtartás t 
vesz fel a liturgikus cselekmények közben. Ugyanakkor tudjuk az Ószö
vetségi szentírásb'ól, hogy Saul táncolt a próféták között, Dávid táncot lej
tt:ltt a frigyláda előtt, és a" ~soltárokban is visszatérő a felszólítás, hogy tán
coljunk. 

A szent táncoktól ma fTIár talán sokan idegenkednén~, oe egyszeru, me
qitatív mozgásokkal a testünket is bekapcsolhatjuk az irn!Íba. Erre kínál le
hetőséget a 18. oLdaLon megadott mozgás sor. 

p.) Óravázlat 

FeLadat Módszer 

l. Én~k: Mi Atyánk szöveg, kotta és dal
lam: 18-19.0. 

2. Ingításul egy ~~öv~g: A gépies egy résztvevő és az 
ima (1<;1, Beyez~tés l.) Af. óraveze- előadó előre felké
tő és egy I1lfÍSik s?~repIQ f~lolvas- szülve előadják a 
sák (bemu!atják a g!5pie& imát), párbeszédet, utána 
szembesny~ penni:iqk~( II ll}ipfÍen- csoportos beszégetés 
napjaink gépiesen végzett, lélek 
nélküli imáqságaival, amikor ~~ak 
eldaráljuk a ,,~zöveg~r', oda s~m 
figyelve, s kqzbe!1 il gondolaWink 
sokszor egész~n másfel~ ~alllpdoz-
nak. 

A bemutatás után beszélg~~s az 
imádságról. 

3. "Amikor imágkoztok l - a Mi
atyánk helye a tágabb szövegösz
szefüggésben (ld. Alapgon4olat) . 

az óravezető előadá
sa, a résztvevők 
jegyzetelnek 
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kotta, 10 perc 

szöveg, két 
szereplő 

10 perc 
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4. A szinoptikus szövegek 
összehasonlítása 

(ld. Alapgondolat) 

5. Az ima részletes elem
zése (ld. Bevezetés 3.) 

6. Zárógondolatok 

(ld. Bevezetés 4.) 

7. Mozgásmeditáció 

(ld. Bevezetés 5.) 

kiscsoportos munka, utá
na összesítés az óraveze
tó irányításával 

az óravezető előadása, a 
résztvevők jegyzetelnek 

az óravezető összefoglal
ja és kiegészíti az órán 
elhangzott lényeges gon
dolatokat 

az óravezető a résztve
vőkkel együtt megpró
bálja mozgássorral kísér
ni az imát, közben ma
gyarázza, korrigálja az 
egyes mozdulatokat. Ha 
szükséges, még egy pró
bát tarthatnak, azután tel
jesen átél ve, meditatív 
mozgással kísérve el
imádkozzák a Miatyán
kot 

Bibliaiskola 

szentírási szöve
gek, jegyzetfüzet, 
ceruza, tábla, kré
ta, 35 perc 

jegyzetfüzet, ceru
za, 20 perc 

jegyzetfüzet, ceru
za, 15 perc 

A Miatyánk szö
vege a megfelelő 
rajzokkal 
(ld. 19.0.) 
fólián (írásvetítő) 
vagy nagyméretű 
csomagolópapí
ron 
20 perc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában hitokta
tók és érdeklődők részvételével "Élő Ige" címmel bibliaiskola mű
ködik. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén du. 
5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Je
romos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a huszonhar
madik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, 
abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá
ra segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1998. szeptember. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Miatyánk 

Gerhard Lohfink 

A Miatyánk 

Atyánk, aki a mennyben vagy. A te tanítványaid közössé~e, a 
te néped vagyunk, ezért merészelünk Atyánknak, ÉdesapánJénak 
nevezni téged. 

Gyűjtsd össze népedet, és tedd valódi Isten-népévé, hogy így 
neved az egész világon megszentelődjék. 

Kezdődjék meg a te királyi utalmad, amellyel véget ér az em
ber más emberek feletti hatalma, és egyedüli Urunk te leszel. 

Jöjjön el a te országod. Vidd végbe tervedet, az álmot, amelyet 
mindig is álmodtál, egy igazságos emberi világról, egy világról, 
amely tele van szépséggel és boldogsággal, egy új társadalomról, 
amely a te egyházad alakjában növekszIk. 

Ez a te öröktől való terved, ez a te akaratod: legyen meg a te 
akaratod. 

Mivel szerető Atyánk va[fY, kérünk téged: add meg nekünk 
azt, amire ma az élethez szüksegünk van. 

A te országod legyen a mi legfőbb gondunk. Ez töltsön el ben
nünket, hogy ne legyen semmi iaőnk arra, hogy tervezzünk, hogy 
állandóan aggodalmaskodjunk önmagunk és a holnapi nap miatt. 
Gondoskodj rólunk. Add meg ma, egy napra, a mi kenyerünket. 

De arra is kérünk téged: bocsásd meg a mi vétkeinket. Tudjuk, 
hogy mindig adósaid leszünk és maradunk, hiszen Atyánk vagy. 
Azt is tudjuk, hogy ezt egyáltalán nem kérhetjük tőled, ha mi a 
testvérünknek nem bocsátunk meg, nem engedjük el rögtön és tel
jesen a tartozását. 

Éppen mert a te országodnak a mi szánalmas történelmünk
ben kell megvalósulnia, fenyegetnek a kísértések is: az elpártolás 
kísértése, tanítványságunk feladásának kísértése, a kísértés, hogy 
az embereket nem lehet jobbá tenni, a világot nem lehet megvál
toztatni, a kísértés, hogy a vilá$. mostani állapotát jóként elfogad
juk, hogyy a te egyházadban ketelkedjünk, és ne hi$gyünk többé a 
te világról alkotott tervedben . Add, hogy ezek a kísertések ne győz
zenek le bennünket, add, hogy ne adjuk át magunkat nekik, hanem 
ments ki beló1ük, és a gonosz halálos hatalmá5ól. 

Mert tied az ország a hatalom és a dicsőség. 
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Miatyánk 

Miatyánk - Ének 
Szöveghez alkalmazkodó 
't-," D G 

@ot I an J. I J J J 
A 

J J I :J --Mi Atyánk, ki vagy a ll!ermyben. 

@~ ~ 
G A 

J I J J J J J J I J J 
Mi Atyánk, itt vagy a k':izelünk - cen . 

1/ D,..,q . G A O 

,P; JIJ]J JJI;1J 
Mi Atyánk . szent a Te neved. Mi Atyánk,hadd 
~ . A O G 

," i J 111 j I J J J. I J ] J J 
Mi Atyánk, j :5 jj3n el a 
O G 

lJ; J.IJ]J 
Te or-szá- god! Mi AtyáI1k, legyen úgy, 

~... ~ A O C G . _O 

~ ~ J J; I J I r r r I t:r J j:J' 
ahogy aka-rod. Akkor majd eg"J - szer 

if C D 

~ _W. P I r r r r ft (r ~J. JI I 
el-hiszi Jrlnden err. - ber !! og:i 

:ide A D A 

~ oa n. J J J I ) J ) I n. J ; ] I 
szeret JrlnkeL az Ist en,hogy szeret n:inke '; 5,;: 

Isten. Is-t en. 
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2. Mi Atyánk, ma is adj ennünk! 
Mi Atyánk, Te vagy a kenyerünk. 
Mi Atyánk, szeress és megbocsáss! 
Mi Atyánk, ahogy mi, ha kéri más. 
Mi Atyánk, védj meg a kísértésben! 

Miatyánk 

Mi Atyánk, magunktól szabadíts meg! - Refr.: Akkor majd .. . 

Miatyánk - Mozgásmeditáci6 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, • 'tt 
szenteltessék meg a te neved; y ~ 
jöhön ~I a te országod; • if!' 
legyen meg a te akaratod, ~ 

amint a mennyben, úgy a földön is.---... • !J 
Mindennapi kenyerünket 

add meg nekünk ma; 

és bocsásd meg vétkeinket, ---.... ~ 

miképpen mi is megbocsátunk ~ 

az ellenünk vétkezőknek; -~ -.m 

és ne vígy minket kfsértésbe; ---.. it 
de szabadíts meg a Gonosztól; ~ . 

mert tiéd az ország, --_.~ 

ct a hatalom 

és dicsöség mindörOkké; --_. r 
Amen ~ 
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Módszer 

Carlos Mesters 

Támpontok a csoportos 
szentírásolvasáshoz 

»Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen« (Jn 10,10) 

Az előző számainkban megkezdett cikk folytatása: A Jn 4,1-42 csoportos fel
dolgozása különböző módokon. Fordította Székely István. 

II. MÁSODIK MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNY: A VALÓSÁGNAK 
ÚJ ISTEN- ÉS ÉLETTAPASZTALATBÓL EREDŐ FELFOGÁSA 

1. Bevezetés: A jelenlévők köszöntése után imával vagy énekkel 
hívjuk a Szentlelket, majd tartsunk rövid szünetet. 

2. Cél: Megpróbáljuk Jézus szemével látni az életet. Jézus valóság
felfogása eltér a szamariai asszonyétól vagy a tanítványokétól. 6 ész
reveszi az életnek olyan vonatkozásait is, amelyeket mások nem lát
nak. 

3. A magyarázat kulcsa: A szöveg olvasásakor jól figyeljük meg azt 
az egészen más módot, ahogyan Jézus látja az életet, és tegyük fel ma
gunknak a kérdést, miért jut Jézus erre az eltérő látásmódra. 

4. A szöveg: Jn 4,1-42. A felolvasás után tartsunk rövid szünetet. 
5. Kérdése,k: 5.1 Miben tér el Jézus valóságfelfogása a szamariai 

asszonyétól? Es miben tanítványaiétól? . 
5.2 Miből fakad ez az eltérő felfogás? 
5.3 Hogyan fakaszt új életet Jézus valóságfelfogása? 
5.4 Mennyiben teszi kérdésessé Jézus az én világszernléletemet 

(ill. amiénket)? 
6. Kérések: A szövegből kiinduló spontán könyörgések. 
7. Zsolt 121: "Az Úr oltalmaz téged, 6 áll jobbod felől." 

Gyakorlati tanácsok 
a j A víz jelentése: Jézus elejétől fogva a vízre tereli a szót; 6 itt bizo

nyára az élet ajándékára és a Lélekre mint ajándékra gondol, amint e 
kettőre az Ószövetség is ígéretet tesz (lD.v.). 

Ezzel szemben a szamariai asszony a víz szót kezdettől fogva 
anyagi értelemben fogja fel (ll.v.), így érezhető feszültség jön létre a 
párbeszédben. Jézus próbálja az asszonyt más értelmezési módra ve-
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zetni, az asszony pedig ugyanakkor az egyszerű emberek köznapi ér
telmezését igyekszik Jézus elé tárni. 

b I Az Isten imádásának helye: Az asszony kérdése a szamaritánusok 
nézetét tükrözi (20. v .), Jézus válasza viszont a zsidókét, s Ö hangsú
lyozza, hogy ez az egyetlen helyes felfogás (21-22.v.). De ezen túllépve 
kimondja, hogy "eljött az óra", s ettől kezdve minden ember számára 
megnyílt az Istenhez vezető út, mert Istent "lélekben és igazságban" 
kelT imádni (23-24.v.). 

cl Jézus magatartása: 
- Amikor a tanítványok visszatérnek a városból, csodálkoznak 

azon, hogy Jézus egy asszonnyal beszélget, de nem szólnak semmit 
(27.v.). Jézusnak nagyobb a belső szabadsága, mint az övék; ennek se
gítségével túlteszi magát azon a tabuként tiszteletben tartott felfogá
son, amely a férfiaknak tiltotta, hogy (nyilvános helyen) szóbaálljanak 
egy asszonnyal, főleg szamaritánussal. 

- A tanítványok azért mentek a városba, hogy élelmet vegyenek 
(8. v.); amikor azonban az étellel visszatérnek, Jézus nem akar enni, sőt 
azt mondja: "van más ennivalóm". Ez a megjegyzése ismét zavarba ejti 
őket (31-34.v.). 

dl Az aratás ideje: Mindenki úgy tudja ekkor, hogy kb. négy hónap 
múlva lehet aratni; Jézus viszont azt mondja, hogy a mezők már kife
héredtek, azaz megértek az aratásra (35.v.). Nyilvánvaló, hogy Ö más
ként látja a dolgokat. Képes megérteni az idők jeleit, észrevenni Isten 
rejtett felhívását az esemenyekben és a történelemben. . 

el Hogyan jut arra Jézus, hogy másként fogja fel a valóságot, mint 
a szamariai asszony, mint saját tanítványai, mint a zsidók, mint általá
ban az emberek? A valóságnak ez az új módon való látása váratlanul 
merül fel benne az asszonnyal való beszélgetés közben; még az evésről 
is megfeledkezik, és egyetlen vágya arra hallgatni nagy figyelemmel, 
amit az Atya kíván tőle : "Van nekem ennivalóm, amiről ti nem tud
tok" (32. v.). 

Ez a másság Jézus gyökeresen új Isten-tapasztalatán alapszik, 
amelyben átéli, hogy Isten az Ö Atyja: "Az én eledelem az, hogy annak 
akaratát cselekedjem, aki küldött engem, hogy elvégezzem az ő mű
vét" (34.v.). 

Istennek ilyen új, az <5 Atyjaként való megtapasztalása révén Jé
zus új szemmel látja az Ószövetséget ('víz'); ennek tükrében másként 
tárul fel előtte Istenhez vezető utunk is ("lélekben és igazságban"), és 
megváltozik az emberekkel (így pl. a szamariai asszonnyal) való sze
mélyes kapcsolata; végül ez a tapasztalat a természeti jelenségeknek is 
új értelmet ad az ő számára (aratás, víz). Istennek Atyaként való meg ta-
pasztalása új élet forrása . (Foly tat juk) 
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INNEN-ONNAN 

A jeruzsálemi Izraeli Múzeum a 
legújabban felfedezett emlékek kö
zött több érdekes numizmatikai le
letet állított ki. Közéjük tartozik 18 
db, egyenként közel fél kg töme!;lű 
ezüsttömb; ezeket Kr.e. 1000 tájan 
a tengerparti Dór városban (a ké
sőbbi Cézáreától mintegy 10 km-re 
északra, ld. pl. Józs 11,2; 12,23) 
e~y ház udvarában ásták el, cse
repedénybe rejtve. Egy másik tit
kos kincstárolót Cézáreában fedez
tek fel, ahol egy malom felső köve
ként használt bazalttömb üregében 
99 aranypénzt találtak a Kr.u. 344 
és 402 kózött uralkodott császárok 
képeivel; a pénzverő helyek: Antió
chia, Nikomédia, Konstantinápoly, 
Milánó, Róma és Lyon. Az. Izraeli 
Múzeum korábbi gyűjteményében 
van olyan ezüst drachma is, ame
lyet Kr.e. 370-ben (tehát a perzsa 
uralom idején) Jeruzsálemben ver
tek, s egyik oldalán egy szárnyas 
keréken ulő pogány isten-alak lát
ható. (Ho/y/and, 1998.febr.-márc.) 

A Bulletin Dei Verbum 1998/1. 
száma fő témaként az elmélkedő 
szentírásolvasással foglalkozik. A 
vezércikk Heinz Schürmann bibli
kus professzor lelkipásztori tapasz
talatait is tömörítő könyve (Ein Jahr 
der Jesusbegegnung, 1997) alap
ján javasolja, hogy egész napi te
vékenységünket egy egyszerű fo
hász folyamatos ismétlésével 
emeljük magasabb szintre (Jézus
ima, pl. »Uram Jézus Krisztus, ir
galmazz nekem« ; vagy, pillanatnyi 
elfoglaltságunkhoz, élményünkhöz 
kapcsolódva: » ... iqilalmazz neki!«). 
Mindezt a Szentírason (pl. a napi 
evangélium szövegén) alapuló reg-
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gelenkénti elmélyült ima töltheti 
meg gyümölcsöző tartalommal. A 
reggeli elmélkedés előkészítésére 
H. Schürmann javasolja, hogy elő
ző este olvassuk el figyelmesen a 
következő napi szentírási szöve
get, és a számunkra legtöbbet 
mondó 3-5 gondolatot írjuk le rövi
den (pl. Mt 5,43-48-hoz: »Aki Rád 
hallgat, nem azt hallja, amit általá
ban mondanak«; »Te imádkoztál 
azokért, akik a keresztre feszítet
tek«; »Te felebarátomként ellensé
gemet állítod elém« stb.) . -: Olvas
hatjuk Johannes Cassianus e~w
házatya (kb. 365-435) buzdító Irá
sát, amely a legkülönbözőbb lelki
állapotokhoz egyaránt jól illő fo
hászként Zsolt 70 ,2-t ajánlja: »Iste
nem, jöjj segítségemre; Uram, si
ess, segíts meg engem!« - Daniel 
Kosch cikke azt mutatja be, hogya 
Katolikus Bibliaszövetség 1996. évi 
hongkongi világkongresszusa talán 
kevesebb konkrét határozatot fo
galmazott meg, mint az előző (a 
bogotai, 1990-ben), de jobban iga
zolta és elő is segítette a Szentírás 
egyre mélyülő, a sokrétű valóságra 
fényt derítő megértését (pl. Jn 4,1-
42 ismételt átelmélkedésével, ma
gában a Biblia szövegében rejlő 
együttérző lelkület bemutatásával). 
A szerző néhány gyakorlati követ
keztetése: az egyházi élet és az 
evangélizáció gyakorlati gondjai 
nem homályosíthat ják el a Szent
írás lelkületet; a bibliaapostolság fő 
teendője : segíteni a közös, a min
dennapi élethez kapcsolódó hívő 
szentírásolvasást; ezenkívül tovább 
kell még keresni a más vallásokkal , 
kultúrákkal folytatandó párbeszéd 
útjait. 



Szentírás a szenvedésben 

Olofsson Placid OSB 

A Szentírás a szenvedésben (5) 

Előadás aBibliaközpontban, 1996. máj. - Folytatás. 

Tehát az elso szabály ez volt: a szenvedést nem szabad dramatizál-
m. 

A második: az örömöket meg kell keresni. 
A harmadik szabály: ne a saját kiválóságunkat, saját ártatlanságun

kat hangoztassuk örökké. Megint csak hallatlanul örültem, amikor egy 
fogoly társam odajött hozzám, és azt mondta, hogy erről az Úr Jézus 
egy példabeszédet is mondott. - Melyiket? - kérdeztem. - Hát a farize
us meg a vámost. A farizeus egyebet sem csinál, csak dicsekszik az 
Úristennek, hogy o milyen kiváló, még azt is megköszöni, hogy köszö
netet mond Istennek, s nem olyan, mint az oszlop mögött az a gaz
ember. Csak az az utolsó mondat ne lenne ott a példabeszéd végén, 
hogy aza gazember megigazultan ment haza, nem úgy, mint az a szent 
ember. Nem érdemes tehát dicsekedni, nem érdemes a saját tökéletes
ségünkkel eltelni! - Hogy ezt egy fogoly társam találta meg a Szent
írásban ehhez az aranyszabályhoz, az számomra valami csodálatos 
öröm forrása volt. Egy másik szöveg a Mt 23,12: »Aki magát felma
gasztalja, megaláztatik.« Ez többször is szerepel az evangéliumokban. 
Ez könnyebben megérthető volt. De hogy a farizeusról és vámosról 
szóló példabeszédet így értékelték ki, annak nagyon tudtam örülni! 

A negyedik szabályhoz is szeretnék még néhány idézetet mondani, 
amit szintén ott találtak meg, ott abban a csodálatosan nekünk ajándé
kozott Szentírásban. Az egyik az volt, hogy a hívő ember Jézussal 
együtt szenved, tehát mennyivel könnyebb a hívőnek a szenvedés, mint 
a hitetlennek: »Isten fiai vagyunk, Krisztus társörökösei, előbb azon
ban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőül
jünk« (Róm 8,5) . Ha ezt egy fogoly találja meg, és hozza oda nekem, 
azért az elég nagy dolog! A másik a 2 Kor 1,3 volt: »Amilyen bőven 
részesülünk Krisztus szenvedésében, olyan bőven árad ránk Krisztus 
által a vigasztalás is .« Erre is ott találtak rá. Annak is nagyon örültem, 
amikor valaki az l Jn 5,4-gyel jött hozzám: »A győzelem, amely dia
dalt arat a világon, a mi hitünk.« Ez is nagyon találó volt. 
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Be kell azonban vallanom egészen férfiasan, hogy amikor ezt a 
négy szabályt már »meguntuk« keresni, akkor egy ötödiket vettünk 
elő, amelyet abban a szituációban nem kis merészség volt sorra venni: 
a hálaadás gondolatát. Sok mindenért kell hálát adnunk a Jó Istennek; 
és hogy miért, elkezdtük ezt is megkeresni a Szentírásban. De hogy 
mennyire szükséges a hálaadás, ezt már valahogyan az Úr Isten nem 
engedte meg nekünk felfedezni, mert amikor ebben megállapodtunk, a 
rákövetkező napon szétzavartak bennünket: az egyiket ide vitték szál
lítmányra, másikat oda vitték ... Akkor azonban már alig volt egy-két 
olyan ív a Szentírásunkból, amely ne lett volna ronggyá olvasva. 

Befejezésül szeretnék még valamit elmondani a Szentírással kap
csolatban. Ez nemrégiben történt, úgy 5-6 évvel ezelőtt, amikor már ré
gen itthon voltunk. (Kb. 40 esztendeje jöttünk haza, én 1955 nov. 25-
én. Hazajövetelünk időpont ja is érdekes. Nem keresgélek csodát sehol 
sem, de tessék nekem azt megmagyarázni,_ hogy 10 esztendő után miért 
éppen szeptember 24-én írtuk alá, hogy hazajöhetünk? Fogolykiváltó 
Boldogasszony napján! Vannak ilyen csodálatos véletlenek. Persze 55-
ben ez azért nem olyan gyorsan ment, csak november végére értem ha
za. Mire a Szovjetunióban leadminisztrálnak valamit, addig belehal az 
ember.) 

Nos tehát, néhány évvel ezelőtt, talán 5-6 esztendeje véletlenül 
összetalálkoztam egy fogoly társammal az utcán. És ő, jó 30 évvel az
után, hogy a lágerben együtt voltunk, azt mondta: »Emlékszel-e még, 
hogy mit mondtál el nekünk az Ószövetségi szentírásból, Izaj.ás köny
véből? Azóta annyiszor eszembe jut és olyan sokszor segít nekem az 
életben. Emlékszel rá, hogy mi volt az?« Én bizony nem emlékeztem 
már rá, hiszen annyi mindent beszéltem nekik itt is, ott is, amott is, 
szóval bevallottam, hogy nem emlékezem. Akkor ő így szól: »Azt 
mondtad el, hogy »A tenyeremre rajzoltalak téged, hogy mindig a sze
mem előtt légy ... « (Iz 49,16). Lám, milyen nagy dolog, hogy egy ilyen 
szentírási szöveg 30 év után is elevenen él valakiben, aki kiállta azokat 
a szenvedéseket. És ő maga mondja el, hogy nemcsak ott segített neki, 
hanem utána is, egész életében ... 

A lényeg tehát az, hogy a Bibliának óriási szerepe volt a szenvedé
seink idején, és abban, hogy 1 953-ban előttünk kb. 3200-an hazajöttek, 
1955-ben mi 3314-en. 35 ezren voltunk kint, és kb. 6500-6600-an jöt
tünk haza, a többi mind meghalt. Azóta lassan megöregszünk mind
annyian, nem vagyunk már többen 1 100-1 200-nál , de az Antall-éra 
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alatt elkezdtük, hogy a Szent Imre templomba, ahol kisegítek, össze
hívtuk a túlélőket november utolsó szombatján hálaadó szentmisére 
(mind a két fázisban, 53-ban is november utolsó napjaiban jöttek haza, 
és 55-ben mi is november 25-én értünk haza). Nagyon-nagyon jól 
esett, hogy több mint 550-en, majdnem 600-an eljöttek az egész or
szágból. Talán 50-egynéhányan még áldoztak is a szentmisén. Persze 
ott voltak protestánsok, katolikusok, hitetlenek, mindenféle emberek. 

Most hadd mondjak még valamit az ökumenizmusról. Fogságunk 
idején az egyházakban alig volt még szó az ökumenizmusról, de a lá
gerben ökumenizmus volt, mert én egyedül voltam. Amikor például ez 
a Szentírás a kezünkbe került, a felét mindjárt odaadtam N. Sanyinak, 
aki evangélikus lelkész volt, ő az ő részéből adott a más feleke
zetűeknek. De bocsánat, be kell vallanom őszintén, hogy nem volt egé
szen a fele, amit odaadtam. A nagyobbik fele nálunk maradt. (Majd az 
Úr Istennél el kell számolnom ezzel!) Egyszer egy protestáns rabtár
sam odajött és megkérdezte: »Meggyóntatsz engem is? Református va
gyok.« - »Mi akadálya van? - feleltem. Ha megbánod bűneidet, még 
fel is oldozlak!« A 10 esztendő alatt voltak ott püspökök és papok is, 
de volt 3 hónap, amikor mindenkit elvittek mellőlem, teljesen egyedül 
voltam, és nem tudtam a szentgyónásomat elvégezni. Igy aztán egy 
Debrecen környékére való református lelkészhez mentem oda: »Tu
dom, hogy nem tudsz engem feloldozni, de azért hadd gyónjak meg 
neked, mert jó egy kicsit megbeszélni a lelki dolgokat.« Nem oldozott 
föl, de azért nagyon jó gyónás volt... Azt meg, hogy én a reformátuso
kat és evangélikusokat feloldoztam, bizonyára nem rója fel nekem sen
ki sem .. . És hogy kiket áldoztattam meg, arról meg igazán fogalmam 
sincs. Keresztlevelet nem kértem senkitől sem ... Ilyen volt a lágerben a 
gyakorlati ökumenizmus. 

Egyébként ez az N. Sanyi nagyon hívő ember. Megírta a memoár
jait, még kéziratban elküldte nekem, azóta meg is jelent nyomtatásban 
egy vastag kötetben . Az első két részt - amit még kéziratban elolvas
tam - bevallom bűnbánóan: vallásosabban írta meg, mint ahogy én 
megírtam volna. Szünet nélkül idézett a Szentírásból, az Igét fűzte 
mindenhez. A harmadik részt, amely hazaérkezésünktől (l955-ben 
együtt jöttünk haza) az l 992-ig terjedő időszakról szól, csak akkor lát
tam, amikor megajándékozott a kész könyvvel. Ezt kezdtem hát el 
gyorsan olvasni - de megdöbbentem . Ebben a részben annyi keserű
ség, annyi fájdalom van, mert csak 1992-ben rehabilitálta az egyháza. 
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Ezen egészen elcsodálkoztam. Nekem eszembe sem jutott, hogy az 
egyházam rehabilitáljon. Miért lett volna erre szükség? Nekem az egy
házammal semmi bajom nem volt, engem nem kellett rehabilitálni. Az 
egyházamnak sem, és a rendemnek sem. Azt pedig, hogya kommunis
ta pártunktól és a kormányunktól nem kértem rehabilitációt, vagy a 
Szovjetuniótól, Moszkvától, az csak természetes: odáig nem süllyed
tem. Édes Jó Istenem! Neki azonban szüksége lett volna erre, mert 
enélkül nem lehetett lelkész. 1955 végén, 56 elején Magyarországon 
nem volt olyan evangélikus gyülekezet, amely valakit, aki 7 évet a 
Szovjetunió börtöneiben töltött és hazajött, megválasztott volna lelké
szévé. El kellett mennie segédmunkásnak! 

Ami azt illeti, én is voltam segédmunkás egy mosodában, két évig, 
utána már rangom is volt: mosoda vezető voltam 20 évig. Azt mondta a 
párttitkár, hogy ez itt egy lelkipatyolat, meg ilyen-olyan Patyolat... 
(Nem is annyira buta, gondoltam, mint amilyennek lennie kellene!) 
Persze, én, amikor segédmunkás voltam, akkor is fölszentelt pap vol
tam. A Sanyi barátom meg csak segédmunkás volt. Volt neki egy fele
sége, az is segédmunkás volt, volt 2 kislánya, azok meg árvaházban 
voltak. Szóval óriási különbség volt kettőnk életében! Nem csoda hát, 
hogy 50-szer, 60-szor is hálát adok a jó Istennek azért, hogy katolikus 
lehetek, hogy bencés lehetek, hogy pap lehetek, hogy 10 esztendőt ott 
kint letölthettem, és hogy most itt lehettem ebben a körben és ezt itt el
mondhattam. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
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Ó minden oly relatív 
minden egyszerre emel fel 
és taszít le újból 

(V é g e) 

mert az Igazság oly nehezen megfogható 
de bennünk él a vágy 
és ébred a szunnyadó 
szeretet 

Gerber Erzsébet 



Olvasóink kérdezik 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésekre Dr. Székely János docens válaszol 

~ Kérdés: A Ter 1 ,27 sz~rint lsten az embert "saját képmására, férfinak 
és nőnek teremtette". Ertelmezhető-e a mondat első fele a héber szö
veg alapján úgy, hogy az Istenben öröktől fogva létező Jézus emberi 
természete volt a »minta,,? 

Válasz: ,.Alkossunk embert a mi képünkre és hozzánk ha
sonlóvá, és uralkodjanak. .. " (Ter 1,26). Ennek a mondatnak 
a pontos értelme régóta foglalkoztatja a Biblia olvasóit. A 
szöveg ugyanis nem jelzi világosan, hogy miben képmása, 
hasonmása, ikonja Istennek az ember. Az a magyarázat, 
amely ezt a hasonlóságot az ember értelmében és akaratá
ban látja (vö. pl. Sír 17,7), késői és másodlagos. 

A szöveg eredeti értelméh~z közelebb jutunk, ha emléke
zetünkbe idézzük, hogy az Okor embere igen gyakran úgy 
képzelte, hogy az embert valamelyik istenség alakjához ha
sonlóvá formálták (pl. Ovidius, Met. 1,83; Gilgames 1,80. 
sor). A Biblia szövegei is azt sejtetik, hogy Izrael az Istent 
emberhez hasonlónak gondol.ta el (Ez 1,26: "a magasban egy 
emberhez hasonló lény"; vö. Am 4,13; 9,1; Iz 6,1; Kiv 24,1 0) . 

A szentírási szövegnek gondja van arra, hogy mégis éles 
határt húzzon meg Isten és ember között, kissé csökkentse 
ennek az Isten-hasonlóságnak a mértékét. Feltehetően ezért 
füzi hozzá a .képmás« szóhoz a .hasonló. kifejezést (az em
ber csak [távolrólj hasonlít Istenre), és ezért teszi többes
számba a mondatot: "a mi képünkre ... " Isten az isteni ud
vartartásban, az istenek tanácsában szól, és a mennyei lé
nyek hasonlóságára alkotja az embert. Erre utal a 8 . zsoltár 
is: "Szinte istenné tetted, dicsőséggel és fénnyel koronáztad" 
(Zsolt 8,6, a héberben) . A Hetvenes görög fordítás az »is
ten[ekj - szót itt "angyalok"-kal fordítja (ld. a KNB-ban is!) . 
Vagyis nem közvetlenül Istenhez hasonlít az ember, csak a 
mennyei angyalokhoz. 

Az ember Istenhez való hasonlóságának leglényegesebb 
eleme (a tertium comparationis) azonban mégsem annyira ez 
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Olvasóink kérdezik 

a kissé archaikus elképzelés Isten és ember külsö hasonló
ságáról, hanem az uralkodás. Az ember Istenhez hasonlít, 
mert ö a teremtés koronája, a világ ura: "Dicsöséggel és 
fénnyel korozáztad, .. .lába alá vetetted minden müvedet, ... a 
mezö vadjait, ... " (Zsolt 8,6-8). "Teremtsünk embert ... ma-
gunkhoz hasonlóvá, ök uralkodjanak a tenger halain ... " (Ter 
1,26). 

A babiloniak a királyt nevezték Marduk képmásának, 
Egyiptomban (az Újbirodalom idején) a fáraókat hívták egy
egy isten képének. A bibliai szöveg s?erint minden ember Is
ten képe , és a teremtett világ ura. Elesen szemben áll itt a 
teremtéstörténet a mezopotámiai mítoszokkal (pl. Atrahasis), 
amelyek szerint az istenek a maguk kiszolgálására, kultikus 
rabszolgának alkották az embert. 

~ Kérdés: A fenti mondat két része között van-e összefüggés, vagy csak 
egyszerű me/lérendelt mondatok? T.i. ha van összefüggés, ennek a há
zasság szempontjából van nagy jelentősége (a házastársak egymás 
iránti szeretete akkor ezek szerint lsten feltétlen , a másik fél hűtlensége 
ellenére örök szeretetének képmása, amint erre több helyen a próféták 
és az Ef 5,21-33 is utalnak) . 

Válasz: A masszoréták által pontozott héber szöveg 
vesszöt tesz az istenhasonlóság és a .hímnemüvé. ill . möne
müvé. való alkotás közé . A hím- és nönemüség a szövegben 
inkább a szaporodás áldásával van kapcsolatban (éppúgy, 
mint az állatok megteremtésénél) . A Biblia embere óvakodott 
attól, hogy a nemiséget az isteni léttel kapcsolatba hozza, 
mert a termékenységi vallások (pl. a Baál kultusz) pontosan 
ezt tették a kultikus prostitúció gyakorlatában. Mindez 
azonban nem záIja ki azt, hogy a kinyilatkoztatás teljességé
böl, Krisztusból vsszanézve, az Ö fényében, felismeIjük, 
hogy a férfi és a nö szerelme Isten végtelen szeretetének földi 
képe és hordozója, azaz szentsége. 

Ez a tündénnese, ami az életem, 
szebb minden költeménynél (R.L.Stevenson) 
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Vallomások a Szentírásról 

A Szentírás az életemben 

Előző számunkban kértük Qlvasóinkat, írják meg a Szentírással kapcsolatos 
élményeiket, tapasztalataikat. Orömmel olvassuk olvasóink válaszait, és szívesen 
megoszt juk másokkal is. 

[3.] Sokáig nem értettem a "Példabeszéd a tíz szűzről" című fejeze
tet a Szentírásból (Mt 25,1-13). Valahányszor ez az ige hangzott el a 
szentmisén, mindig vártam, hogy a pap elmagyarázza az értelmét: Mi
ért nem adtak az okos szűzek a magukéból olajat a balgáknak? Ez ke
resztényietlennek tűnt a szememben. Hiszen ettől függött az üdvössé
gük: hogy bemehetnek-e a menyegzőre! 

De a szentbeszédek erre soha nem tértek ki. Mindig az utolsó 
mondatot fejtegették: "Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a 
napot, sem az órát." 

Végül, egy lelkigyakorlaton kértem és kaptam magyarázatot, és 
végre világos lett előttem a példabeszéd értelme: V annak dolgok, me
lyeket közvetlenül nem adhat át egyik ember a másiknak. A saját élet
szentségét, erényes és buzgó élete eredményét-olaját... 

Ez számomra különösen fontos és hasznos igazság, mert rávilágí
tott egy állandó felfogásbeli és magatartásbeli hibámra: túlságosan 
gyengének és gyámoltalannak éreztem magam - gyakran még most is 
- ahhoz, hogy bűneimet, hibáimat leküzdve előrehaladjak a lelki élet
ben. Ezért gyakran fordultam papokhoz segítségért, tanácsért problé
máim megoldásához. Ilyenkor mindig azt a választ kaptam, hogy 
problémáimat egyedül kell megoldanom. Csalódást, keserűséget vál
tott ki belőlem az ilyen válasz - úgy éreztem, magamra hagynak azok, 
akinek hivatásuk a hívek lelki segítése ... 

Most azonban, az igemagyarázat hatására felfogtam végre, hogy 
igazuk van. Senki nem élheti le helyettem az életemet. Sorsomat, ke
resztemet vállalva egyedül kell helytállnom. Vagyis: saját lámpásomba 
nekem kell "kitermelni" az olajat. .. Egy szent, vag'y legalábbis nálam 
nagyobb fejlődést elért lélek - pap - közelségétől, szavaitól még nem 
válok szentté - vagy szerényebben szólva: jobbá. Ehhez a későbbiek
ben lelkiolvasmányaim során a következő kulcsmondatot találtam: 

"Meg kell érteni Jézus tanítását, hinni kell benne, és tettekre válta
ni." Mindhárom igealak saját erőfeszítést kívánó feladatot jelez. Egye
dül kell véghezvinnem. Illetve: ez az egyedül mégsem pontos. "Csak" 
annyi igaz belőle, hogy nem emberi, hanem isteni segítséget kell kémi 
hozzá. De azt gyakran. 
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Vallomások a Szentírásról 

Mindebből az is következik számomra, hogy nem baj, ha az ember 
első olvasatra vagy hallásra nem ért meg egy igét, egy tanítást. Lehet 
és kell gondolkozni, kérdezni, olvasni - a Szentlélek előbb-utóbb meg
jutalmazza törekvésünket, és megkapjuk a helyes választ. 

(V. M . Rákoskeresztúr) 

***** 

Elég gyorsan rá kellett jönnöm, hogy a nagyobb eseményeknél 
azokra, akikben bíztam, akiktől segítséget reméltem, sohase számíthat
tam, mindig csak Rád. 

»Ha az Úr nem nyújtott volna segítséget, 
már-már a némaság helyén lakoznék a lelkem.« 

Zsolt 94,17 

Amikor ezt felismertem, eleinte kis keserűséggel mondtam ki ma
gamban, aztán e9"yszercsak rádöbbentem, hogy hiszen ez nem keserű
ségre és szomoruságra ad okot, hanem diadalra: nem egy gyönge em
ber, hanem Te, a mérhetetlen hatalmú Isten vagy az erősségem. 

»Te vagy az én erősségem és menedékem« Zsolt 71,3 
»Bízom és nem félek, 
mert erőm es ujjongó dalom az Úr.« lz 12,2 
»Mert a hegyek eltűnhetnek, 
és a halmok meginoghatnak, 
de kegyelmem nem tűnik el tőled.« lz 54,10 
»Ha azt mondtam: ,,Inog a lábam", 
megsegített a te irgalmad, Uram.« Zsolt 94,18 

Most már nincs bennem tüske, mert ha ők mellém állnak, akkor 
nem látnék ma sem tovább az orrornnál. Hálás vagyok, hogyellökték 
a kapaszkodó kezem, mert különben nem kényszerültem volna arra, 
hogy megkeressem Azt, aki az igazi támasz. Fűszálakba kapaszkod
tam és azok elszakadtak, hogy a kezem a tényleges támaszt, a kőszik
lát keresse meg. 

»Bízzatok az Úrban örökkön-örökké, 
mert az Úr örök Kőszikla. « lz 26,4 

Ha az ember fáramászás közben rálép egy vékony ágra és az rög
tön letörik, mielőtt ránehezedne, az nem veszélyes. Az a veszélyes, 
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Vallomások a Szentírásról 

amikor úgy néz ki, hogy megtartja, és amikor rajta áll, akkor törik el 
alatta. 

»Átkozott az az ember, aki emberben bízik, 
és testet tesz támaszává.« Jer 17,1 
»Boldog az az ember, aki az Úrban bízik, 
és az Úr lesz bizodalma.« Jer 17,7 

***** 

»Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, puszta helyen jár 
és nyugalmat keres. Ha nem talál, azt mondja: Visszatérek házamba, 
ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és feldíszítve találja. Erre 
elmegy, hoz magával hét másik lelket, magánál gonoszabbat. Bemen
nek, és ott laknak. Annak az embernek sorsa pedig rosszabbra fordul, 
mint előbb volt.« Lk 11,24-26 

Minél magasabbra mászunk a meredek hegyoldalon, annál veszé
lyesebb a lezuhanás. Minél közelebb kerülünk Hozzád, annál veszé
lyesebb a visszaesés. Talán Júdásnál is ez lehetett a baj: a régi életében 
olyan volt, amilyen, mint mindenki, lopott, csalt, hazudott stb. Aztán 
megfordult, ezt elhagyta. Isten közelében élt. Erről a szintről visszaesni 
ugyanoda, ahol volt, egyenlő a halállal. Mint amikor valaki egyenes 
fö1dön jár és megbotlik: fölkel és továbbmegy. De aki felfelé kafaszko
dás közben botlik meg, az leesik. Minél feljebb volt már, anná veszé
lyesebb a zuhanás, annál kisebb az esélye, hogy fel tud kelni. 

***** 
(Ha wa] 

íovábbra is kérjük kedves Olvasóinkar, íagtársainkar, vala
mint a 6i6fiaap0sfolképzo' szemináriumok résztvevoir, írják le 
és kültfjék el szerkeszto8égünknek 

Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 

amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. 6i6fia
órán való részvétel (6i6fiaóra-vezetés) során szereztek 

Érdekfoélve várják 6eszámolóikat a szerkesztof(; 

Székely István, Vágvölgyi Éva és Tarjányi Béla 
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Társulatunk 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

Társulatunk 1998. évi 1. rendes közgyűlése szept. 14-én nem volt 
határozatképes, ezért a 2. rendes közgyűlést szept. 24-én de. fél ll-re 
hirdetjük meg. Ez a közgyűlés a résztvevők létszámától függetlenül 
ha tároza tképes lesz. 

A budapesti Jeromos esték programjai: Október 14-én Keresztes 
Pál teológiai tanár, siklósi plébános előadása: »Természeti csodák az 
evangéliumokban.« - November ll-én Cseri Kálmán református lelki
pásztor előadása: »Miért szükséges újjászületnünk?« - December 9-én 
Rokay Zoltán egyetemi tanár előadása: »Szent Pál apostol és Ovidi
us«. 

Társulatunk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zárdatemp
lom hittantermében): felnőtteknek minden hó 3. hétfőjén 18 órakor, ifjú
sági bibliaóra minden hétfőn 17 órakor. 

***** 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év pá
ros péntekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten 
áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. ~ szen~ségimádá
sok időpont ja és az elmélkedések témája SZENTLELEK EVEBEN: a 
1998. októbertől decemberig: A LÉLEK AZ ÚJ ÉLET FORRÁSA: okt. 2: 
Róm 8,2-4; okt. 16: 1 Tessz 1,6-7a; okt. 30: 1 Kor 1,7-8; nov 13: Róm 
8,22-25; nov. 27: Róm 8,26-27; dec 11: 1 Kor 12,7-11; dec 29 (az ünnepek 
miatt áttéve keddre): Te Deum - Hálaadás! Csel 13,14. 

32 

***** 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társula
tunk Tagjai és fii zetiink Olvasói részéró1 levelek, javaslatok, kritikák, 
kétkezi segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában , igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mind
annyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 



Ajánlatunk 

LEGÚJABB KÖNYVEINK: 

+ Szentírásmagyarázat az Egyházban - a Pápai Biblikus Bizottság
nak, a katolikus biblia tudomány művelése terén a legfőbb tekin
téllyel rendelkező tudományos testületnek rendkívül értékes nyi
latkozata, mely eligazítást ad a katolikus hívek, bibliakutatók, lel
kipásztorok és főpásztorok számára a szentírásmagyarázat műve
lésének helyes és vitatható módjairól. A francia-olasz-német nyel
ven 1993-ban megjelent eredeti szöveg magyar fordítását veheti 
I!10st kézbe a magyar olvasó. (Szt. Jeromos Bibliatársulat, 1998) 
Ara: 320,- Ft. 

+ Mócsy Imre S.J., MI A BIBLIA? - A világszintű magyar jezsuita 
biblikus professzor legendás sorsú biblikus szakkönyveinek egyi
ke, amely az üldözések idején gépelt formában terjedt (tananyag
ként szolgált a }<istarcsai börtön-teológián is). (Szt. Jeromos Biblia
társulat, 1998) Ara: 340,- Ft. 

EGYÉB KIADVÁNYAINK: 

+ Ó- és Újszövetségi szentírás [Káldi-Neovulgátal (Szt. Jeromos 
Bibliatársulat, 1997) A zsebbiblia ára: 1400,- Ft (egyházi közössé
geknek 1050,- Ft); a kisebb méret 1320,- Ft (egyházi közösségeknek 
990,- Ft), ld. részletesebben a borítón. 

+ Vágvölgyi Éva, Csendes percek. Ára: 580,- Ft. 
+ Ó- és Újszövetségi szentírás (Sz.I.T.) Ára: 1.800,- Ft. 
+ Tarjányi Béla: ÚJSZÖVET~ÉGI ALAPISMERETEK 1-2. kötet 

(Szt. J. Bibliatársulat, 1996.) Ara kötetenként: 400,- Ft. 
+ A. Hecht, Közös utunk a Bi1?liához - A közösségi bibliaolvasás 

formái, módszerei (Szt. J. Bt.) Ara: 200,- Ft. 
+ W. Rag.!, Galata levél, STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 9, (Szt. 

J. Bt.) Ara: 230,- Ft. 
+ B. May~r, Filippi és File,mon-Ievél, STTUTTGARTI KISKOM

MENTAR ll, (Szt. J. Bt.) Ara: 240,- Ft. 
+ Otto Knoch, 1. és 2. Tesszaloniki levél, STUTTGARTI KIS

KOMMENTÁR 12, (Szt. J. Bt.) Ára: 220,- Ft. 
+ Pollák-Kaim, Héber-magyar szótár (reprint) Ára: 1400,- Ft 
+ Vágvölgyi Éva, ~z aranyvirág - mesék kicsiknek és nagyoknak 

(Szt. J. Bt. 1992). Ara: 180,- Ft. 
+ Jézus nyomában a Szentföldön (album 144 beragasztható képpel) 

(1992) Ara: 380,- Ft. 



lsten Szava 

Eves hozzajarulas (postakoltseggel): 400Ft 

Tizhuru harfa 

>>0 eneket enekelek neked, letenem, 
tizhuru hitrffmjittszom szined eltiit.cc 

Zsolt f 'I 'I, 9 

Ha egy dalnak vege van, az szomorn. 
De ha egy uj enek koveti, 

meghozza amit »tizhurn harfan« jatszanak, 
az mar oromteli dolog. 

Vajon mi lehet ez a »tizhurn harfa«? 
»A Zelek a tizezerborfi tiiz gyermeke, 

pyripais myriodermatikos« (Hamvas) 
Lehet, hogy a tizhuru harfa azt jelenti: 

egesz lelkemmel? 
Hogy a Zelek teljessege, egesze az a hangszer, 

amin jatszani, zenelni fogok Neked? 

»Szeresd Uradat, lstenedet te(jes szived6tST, 
te(jes lelked6tST, te(jes elmed6tSf 
eB minden eroif6of.cc fYlk (2,30 

Havua 

orokre megmarad 
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Nánlás 

Ajánlás 

A keresztény szívekben élő túlvilági remény ... mélységesen 
hozzákapcsolódik a földi életben keresett boldogsághoz és beteljesü
léshez. A mennyország reménye arra buzdít, nagy törődjünk az itt 
és most élő emberek jólétével. »Ha valaki azt állítja, hogy 'szere
tem az Istent', de testvérét gyűlöli, hazudik. Mert aki nem szereti 
testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát« (1 Jn 
4,20). A megváltás, amellyel Isten helyreállítja a kapcsolatot közte 
és az ember között, elválaszthatatlanul együtt jár emberi kapcsola
taink helyreállításával; a megváltásból születő reményeketszeres 
gyógyításra irányul. 

II.János Pál pápa 
Üzenet a tömegtájékoztatás világnapján, 

1998.V.17-én 
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Csendes percek 

2 

CSENDES PERCEK 

Évvége 

Csend. Jó csendben lenni. 
Jó csak úgy lenni, derűs nyugalomban. 
Csend. Ú gy ülök szobámban, 
Mint valami tenger partján, 
Elringatózom a múlt hullámain: 

Mint a nap meleg fénye 
Ömlik végig rajtam 
A sok szeretet, amit kaptam, 
Madár vízszínét súrló röpte, 
Hal fel- felugrálása - az örömök, 
Rémület, fájdalom - dübörgő hullámverés, 
És a fény, a szikrázó, ragyogó fény, 
A Te jelenléted. 

Én - élet - tenger: 
A mindennapok egyenletes hullámverése, 
Lassú csiszolódás 
Ebben az egyenletes hullámverésben . 
A vihar félelmetes ereje: életveszély. 
Vízszín - sekély és mély : az életem. 
S most ülök a partján és nézem: 

Ez volt az év, ár és apály , 
Csendes hullámzás, 
Majd hullámhegyek és völgyek, 
Emelkedés és zuhanás, 
Öröm és fájdalom . 

A napoknak, az eseményeknek 
Nincs határa, 
Egymásba csúsznak-mosódnak, 
Mint a hullámok. 
Nem állókép, folyamat. 



Csendes percek 

(Majd csak a végén, 
amikor megszakad, 
a kép kimerevül, 
nincs tovább, 
-látszólag persze) 

Csend - élet - tenger: 
Pirkadat vagy napnyugta? 
Nem tudom, nem fontos. 
A Te fényed a fontos, 
Ami éjszaka is ragyoghat - bennem. 

* * * * * 
A bűnbeesés óta az ember mást sem csinál, mint az elkövetett 

bűnöket másra keni, mai varázsszóval kivetíti . Így persze felmentve 
érzi magát még akkor is, ha a búnt, mint tényt, nem lehet letagadni: 
igen, a dolog megtörtént, sajnos én tettem, de a másik volt a hibás. 
Mint az egyszeri ember kutyája, amely széttépte a nyulat és megette. 
Aztán amikor számonkérték rajta, azt mondta, hogy igen, széttéptem 
a nyulat, de ő volt a hibás, mert mozgatta a bajszát. A fő bajunk nem 
is az, hogy bún t követünk el, hanem ezzel az újra és újra a másikra 
kenéssel (az asszony adta, a kígyó adta, stb.) valóban romlottá vá
lunk. Ha az ember beismeri a rosszat, ha szembe néz vele és nem 
fordítja el gyáván a fejét, akkor van esélye, úgy mint Zakeusnak. Ő 
nem kezdte el magyarázni a bizonyítványát, hogy igen, ő tényleg ki
fosztott másokat, de a mamája, a papája, a rómaiak stb., nem szépí
tette a dolgot, hanem azt mondta: »ha valakit megcsaltam valamivel , 
négyannyit adok helyette«. 

Így fordul Jézusnál visszájára a világ: a megtérő bűnös igaz vol
ta és az »igaz«, becsületes, törvénytisztelő gazdag ifjú fiaskója. 
Amaz lopott, csalt, hazudott, de Jézus egy kedves szavára odadobott 
minden harácsolt kincset, emez tisztességben élte le életét, de a szíve 
kemény volt. 

A Jézussal való találkozás erőt és bátorságot ad, hogy szembe 
nézzünk a bűneinkkel. De nem csak a szembe nézéshez ad erőt, ha
nem meg is szabadít tőlük , hogyarosszaságaink terhét letéve újra 
kezdhessünk. Isten szeret és ismer bennünket, a gyengeségünket. 
Nem bűntelenséget kér, hanem nyitott szívet. 

Vágvölgyi Éva 
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Kocsis Imre 

SZENT PÁL TANÍTÁSA A MEGVÁLTÁSRÓL (2) 

n. Pál megváltástanának hangsúlyosabb pontjai 

l. A megváltásra mindenkinek szüksége van 

A pogányok és a zsidók bűnössége 

Az egyetemes bűnösség gondolata főleg a Rómaiakhoz írt levélben 
hangsúlyos. Az 1,18-3,20 egységben az apostol először a pogányok (1 ,18-31), 
majd a zsidók (2,1-29) bűnös állapotát mutatja be. Bűnösök a pogányok, mert 
bár megvolt a lehetőségük arra, hogy felismeIjék Istent a teremtett világból, 
nem használták azt ki : ismeretük az emberi bölcselkedés szintjén maradt, s 
nem adták meg az Istennek kijáró hódolatot és imádatot: "Amit ugyanis tudni 
lehet az Istenről , azt világosan ismerik, mert Isten kinyilvánította nekik. 
Hiszen azt, ami láthatatlan benne: örök erejét, valamint istenségét tapasztalni 
lehet a világ teremtése óta, mert az értelem a teremtmények révén felismeri . 
Éppen ezért nincs mentség számukra, mivel ők, bár megismerték Istent, nem 
dicsőítették őt mint Istent, és nem adtak hálát neki, hanem üressé váltak 
gondolataikban, és sötétség borult oktalan szívükre .. . Fölcserélték a halhatat
lan Isten dicsőségét halandó embereknek, sőt madaraknak, négylábúaknak és 
csúszómászóknak a képmásával" (Róm 1,19-23). A bűnösség Pál felfogásá
ban a zsidókkal kapcsolatban is állítható. Ők ugyan kérkednek az Istentől 
kapott törvénnyel, de nem tartják meg: "Nos tehát te, aki mást tanítasz, ön
magadat nem tanítod? Aki másnak hirdeted, hogy nem szabad lopni, te 
lopsz? Aki azt mondod, hogy nem szabad paráználkodni, paráználkodsz? Aki 
utálod a bálványokat, templomrablást követsz el? Aki kérkedsz a törvénnyel, 
a törvény megszegésével gyalázod az Istent? 'Miattatok káromolják Isten 
nevét a pogányok között' , amint írva van" (Róm 2,21-24). A pogányok és a 
zsidók bűnösségével kapcsolatos fejtegetéseiből Pál a 3. fejezetben vonja le 
végső következtetését: "A zsidók és a görögök mind a bűn alatt vannak" 

4 



Szentírástudomány 

(Róm 3,9); "Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét" 

(Róm 3,23). 
Pál a zsidókkal kapcsolatban nagyon hangsúlyozza azt, hogy a 

krisztusi megváltás nélkül a törvény önmagában nem teszi az embert igazzá 
és Isten előtt kedvessé. A törvény szerepéről részletesebben a 7. fejezetben 
van szó. Itt az apostol a megigazulás nélküli embert mutatja be, aki a szaba
dulás reménye nélkül vergődik a bűn hálójában. Pál voltaképpen elismeri a 
törvény értékét, amikor olyan jelzőket használ rá, melyek egyébként Isten 
tulajdonságaiként szerepelnek: "Így tehát a törvény szent, a parancs is szent, 
igaz ésjó" (Róm 7,12). Emellett azt is kijelenti, hogy "a törvény lelki" (Róm 
7,14), vagyis Isten Lelkétől származik, s hitelesen fejezi ki Isten akaratát. A 
fő probléma tehát nem a törvényben van, hanem az emberben, aki "testi" 
(7,14). A görög szövegben szereplő sarkikos (testi) melléknév a sarx (test) 
ronévből származik, amely a Bibliában általában az ember anyagi valóságát 
(hús) és az azzal együttjáró gyengeséget és korlátozottságot jelenti. Pálnál a 
főnév negativ fogalommá vált. Nemcsak a fizikai, hanem az erkölcsi gyenge
séget (önzés, érzékiség, ösztönösségbe való bezárkózás) is jelöli. 1 A testi 
jelleg (sarkikos) ennélfogva aztjelenti, hogy az ember a bűn hatalma alatt áll. 
Pál a Róm 7-ben igen nyomatékosan juttatja ezt kifejezésre: " .. . én azonban 
testi vagyok, rabszolgája a bűnnek" (Róm 7,14). "Így már nem is én cselek
szem, hanem a bennem lakó bűn" (Róm 7,17). A törvény negativ szerepe 
abban áll, hogy gyönge: nem segít annak megtartásában, amit előír, sőt a bűn 
hatalma alatt álló emberben csak erősíti a bűnre való hajlamot. Azzal pedig, 
hogy a bűnt mint bűnt feltárja, a kikerülhetetlen ítélet valóságát tudatosítja. 
"Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a törvény bűn? Isten ments! De a bűnt nem 
ismertem, csak a törvény által, s a kivánságot sem ismertem volna, ha a tör
vény nem mondaná: 'Ne kívánd I , De a bűn, mivel a parancs által alkalmat 
kapott, felkeltett bennem minden kívánságot" (Róm 7,7-8). "Az lett hát a 
halálom, ami jó? Egyáltalán nem. Hanem a bűn, hogy bűnnek mutatkozzék, 
halálomat okozta olyasmivel, ami jó, és a bűn így még bűnösebb lett a pa
rancs által" (Róm 7,13). 

l Vö. E. SCHWEIZER, Art. sarx, ThWNT VII. , 124- 136; A SAND, Der BegrifJ''Fleisch'' in den 
paulinischen Hauptbriefen, Regensburg 1967. Fontos hangsúlyomi, hogy az ember testiségének 
jelölésére Pál két kifejezést hasmáI. Az imént említett sarx egyértelműen negatív fogalom: a bűn 
szolgálatában álló testet jelenti . A másik fónév, a sóma ellenben általában pozitív tartalmú: az 
embertársakkal és az Istennel való kapcsolat "helyét" jelöli (vö. I Kor 6,12-20; Róm 12,1). 
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Az egyetemes bűnösség kiindulópontja: Adám bűne 

Az egyetemes bűnösségről alkotott páli felfogás megértéséhez a 
Róm 5,12-21 szakaszt is figyelembe kell venni, hiszen ebből válik érthetővé, 
mi áll a mindenkire kiterjedő bűnös állapot hátterében. A szakaszban Pál az 
első embert, Ádámot Krisztussal állítja szembe. A szembeállítást Ádám vét
kének nyomatékos bemutatásával vezeti be: "Egy ember által jött a bűn ebbe 
a világba, a bűn által pedig a halál, s így a halál átment minden emberre, 
mert mindenki vétkezett" (Róm 5,12). Ádám bűnbeesése által a bűn mint 
hatalom vonult be a világba, és általános uralomra jutott. Ez abban mutatko
zott meg, hogy az első ember után mindenki vétkezett. A bűn uralma egyúttal 
a halál uralmát is maga után vonta. A halálon nem pusztán a testi halál ér
tendő, hanem a lelki halál is, amely az Istentől való elszakitottság állapota. 
"Ádám, az 'egy ember' bűne általános lelki halált hozott számunkra, amely
nek a testi halál csak külső kifejezője . A személyes bűnök, amelyek Ádám 
bűnét utánozzák és tetézik, abból az első bűnt követő halálból nőnek ki, azt 
terjesztik, burjánoztat ják, vezetik végig az emberi történelmen. ,,2 

Ádám vétkének negatív következményére Pál a szakasz további ré
szében is ismételten visszatér, de csak azért, hogy a Krisztus által elnyert 
megigazulás jelentőségét kidomborítsa. Ádám vétkével az apostol először 
Krisztus kegyelmi adományát állítja szembe, s kiemeli, hogy a kegyelem 
hatóereje sokkal nagyobb, mint a bűné (5 ,15-16), majd Krisztus igaz voltát és 
engedelmességét hangsúlyozza: "Amint tehát kárhozat szállt minden emberre 
egynek bűnbeesése miatt, úgy az életet adó megigazulásban is minden ember 
részesül egynek az igaz volta miatt. Ahogyan ugyanis a sok ember bűnössé 
vált egy ember engedetlensége által, éppúgy a sok ember megigazulttá is 
válik egynek az engedelmessége által" (Róm 5,18-19). E mondatok egyértel
művé teszik, hogy a megigazuláshoz vezető kegyelem Krisztus engedelmes
ségéből fakad. Ennek mibenlétét Pál itt nem fejti ki . Ám ha figyelembe vesz
szük, hogy az előző szakaszban a megigazulást Krisztus halálának következ
ményeként mutatja be (Róm 5,8-9), nem lehet kétséges, hogy Jézus engedel
messége elsősorban az ő halálában mutatkozott meg. Az engedelmesség 
egyébként a Filippiekhez írt levél híres Krisztus-hirnnuszában is úgy jelenik 
meg, mint Jézus életének legjellemzőbb vonása. Egyúttal az is kifejezésre jut, 

2 FARKASFALVY D., A római levél, 63. 
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hogy az engedelmesség csúcspontja Jézus kereszthalála volt: "Megalázta 
magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig" (Fil 2,8). 

2. Jézus halálának megváltástani jelentősége 

Nem kétséges, hogy Pál megváltástanában alapvető fontosságú Jé
zus kereszthalála, amelyre az apostol gyakran hivatkozik leveleiben. Sokszor 
csak rövid formulákat használ, amelyek azt tudatosít ják, hogy Jézus "értünk" 
(I Kor 1,13 ; 2 Kor 5,14.15; Gal 2,20; Róm 5,8; 8,32 stb.), "a mi bűneinkért" 
(l Kor 15,3; Gal 1,4; Róm 4,25) halt meg. A teológiai értelmezést tekintve az 
engesztelés és a helyettesítés kategóriái a legjelentősebbek. 3 Bár egyes 
egzegéták az engesztelésre vonatkozólag az imént említett rövid formulákban 
is utalást vélnek felfedezni (pl. Gal 1,4; l Kor 15,3; 2 Kor 5,21 ; Róm 8,3), 
egyértelmű megfogalmazást (engeszteléssel kapcsolatos szakkifejezéssel) 
csak a Róm 3,25-ben találunk. A helyettesítés gondolata a 2 Kor 5,21 ; Gal 
3,13 és a Róm 8,3 mondataiban nyer megfogalmazást. Ezeken a helyeken -
első látásra - igencsak meglepő és nehezen érthető kijelentéseket találunk, 
melyek értelmezésénél nem árt figyelembe venni A. Vanhoye megállapítása
it: "Pál szándéka nem az, hogy emberileg ésszerű magyarázatot nyújtson, s 
nem is az, hogy teljes és jól kiegyensúlyozott okfejtést adjon, hanem az, hogy 
egy megkapó és lenyűgöző tényt nyomatékosan kifejezésre juttasson. Pál 
azzal a szándékkal ír, hogy csodálkozást, csodálatot és ámulatot váltson ki 
Isten tettével szemben, amely teljesen meghaladja az emberi elgondoláso
kat. ,,4 

Jézus haLála: engesztelés 

Krisztus halálának engesztelő jellegére Pál a Róm 3,25-ben utal : 
"Őt (Krisztust) Isten az engesztelés eszközévé (hilastérion) tette a hit által az 
ő vérében, hogy kinyilvánítsa igazságát". A görög szövegben a hilastérion 
főnév olvasható, amely a Hetvenes fordításban a héber kappóret fordítása. A 

3 Említést érdemel még az "áldozat" témája is, amely azonban a páli levelekben - a Zsidókhoz irt 
levélle l ellentétben - nincs kidolgozva. Emellett szoros kapcsolatban áll a másik két kategóriáva l 
(fOleg az engeszteléssel). Krisztus halálának áldozati jellegére utalás van még az l Kor 5,7-ben, ahol 
Pál Krisztust húsvéti báránynak nevezi, valamint az Ef 5,2-ben. 
4 A V ANHOYE, La letlera ai Ga/ali , Roma 1989, 83. (jegyzet a Pápai Biblikus Intézet hallgatói 
számára) 
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kappóret a szövetségláda aranyfedeiének az elnevezése (vö. Kiv 25,17-22). A 
héber fónév a kippér (= befed, eltöröl, engesztelést gyakorol) igéből szárma
zik. Az elnevezés minden bizonnyal az Engesztelés napja egyik szertartásával 
áll összefüggésben. Az Engesztelés napján lépett be - évente egyszer - a főpap 
a jeruzsálemi templom legszentebb helyére, a Szentek Szentjébe, s áldozati 
vérrel meghintette a frigyláda tetején levő aranylemezt, amely, miként a 
kappóret - hilastérion elnevezések mutatják, az engesztelés helyének számí
tott (vö. Lev 16,14-15). Amikor Szent Pál a keresztre feszített Krisztusra 
alkalmazza a hilastérion főnevet, azt jelzi, hogy Krisztus kereszthalála valósí
totta meg egyszer s mindenkorra azt, amit az Engesztelés napjának évről évre 
megismételt szertartása kifejezésre juttatott: véglegesen "befedte", eltörölte a 
bűnöket. A Jézus halálában megvalósuló engesztelés következtében a bűnök 
bocsánata mindenki számára lehetővé válik, aki a megváltást hittel elfogad
ja. 5 Az Isten "igazsága" (dikaiosüné) itt sem büntető igazságosságot jelent, 
hanem Isten üdvözítő cselekvését. Éppen Krisztus kereszthalálában mutatko
zott meg a legegyértelműbben, hogy Isten nem a bűnösök büntetését akarja, 
hanem azok igazzá tételét. 

Jézus halála: helyettesftés 

2 Kor 5,21 
A vizsgálandó vers előtt Pál az Isten által kezdeményezett és meg

valósított kiengesztelődésről beszél, valamint arról, hogy ő maga is (ti . Pál) a 
kiengesztelődés szolgálatával lett megbízva. "Mert Isten volt az, aki Krisz
tusban kiengesztelte magával a világot, úgyhogy nem számította be bűnein
ket, és ránk bízta a kiengesztelés igéjét" (2 Kor 5,19). Fejtegetéseinek végén 
pedig kijelenti: "(Isten) azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy 
mi Isten igazsága legyünk őáltala" (2 Kor 5,21). A mondat értelme: a bűnte
len Jézus Isten akaratából magára vette a "bűnt" , vagyis a bűn következmé
nyeit, s ennek következtében a benne hivők "Isten igazságának", vagyis üd-

~ Vö. S. LYONNET - L. SABOURIN, Sin, 155-166; U. WILCKENS, Der Erie! an die Römer 1. . 
ZürichlNeukirchen-Vluyn 21987, 190-1 94; M. HENGEL, Crocifissione, 191. Megjegyezzük, hogy 
a hilastérion ronévnek az Engesztelés napja szertartásával való kapcsolatát nem minden biblikus 
fogadja el. A ró ellenérv: a pogánykeresztények ilyen összefuggést nem értettekvolna meg, s ezért a 
hilastérion szót e~erüen "engesztelés" értelemben kell felfogni . Vö. E. KASEMANN, An die 
R6mer, Tübingen 1974, 85 ; H. SCHLIER, Der R6merbrie[. .Freiburg 2 1979, ll l. Mivel Pál a 
pogánykeresztények számára szánt leveleiben igen sokat utal az Oszövetségre anélkül, hogy a sajátos 
vonatkozásokat részletesen elmagyarázná, az említett ellenvetést a magunk részérő l nem tekintjük 
döntőnek. 
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vözítő cselekvésének részeseivé válhatnak. Fontos figyelembe venni, hogy az 
apostol elvont fogalmakat használ : "bűn" - "Isten igazsága" . Nyilvánvaló, 
hogy Isten nem tehette Jézust "bűnössé" , hanem csak a bűn hordozójává: a 
bűn legsúlyosabb következményeit reá helyezve tette lehetővé, hogy az embe
rek mentesüljenek bűneiktől (5 ,19), sőt az "Isten igazságából" fakadó 
üdvjavakban is részesedjenek. 6 A megfogalmazás hátterében feltehetőleg az 
Úr Szolgájáról szóló negyedik ének áll, amely szerint az ártatlan Szolga a 
helyettesítő szenvedésével és halálával szerez bűnbocsánatot a bűnösök szá
mára: "Az Úr őreá helyezte mindnyájunk bűn ét" (Iz 53 ,6)7 

A 2 Kor 5,21 tekintetében a tágabb szövegösszefuggést is figye
lembe lehet venni. Szent Pál ugyanis már az 5, 14-ben utal Jézus halálára, s 
azt Krisztus szeretetére vezeti vissza : "Krisztus szeretete sürget minket. Azt 
gondoljuk ugyanis, hogy ha egy meghalt mindenkjért, akkor valamennyien 
meghaltak." Emellett a megváltó halál következménye, a feltámadt Krisztus
sal való új életközösség is megfogalmazást nyer: "Ezért, aki Krisztusban van, 
új teremtmény; a régiek elmúltak, s íme újak keletkeztek" (2 Kor 5,17). 

Ga/3, 13 

A Gal 3,13 megértéséhez a 3,10 mondatából kell kiindulni : "Mert 
mindazok. akik a törvény cselekedetei szerint élnek, átok alatt vannak. Írva 
van ugyanis: 'Átkozott mindenki . aki nem marad meg mindabban, aminek 
teljesítése elő van írva a törvény könyvében'." A mondat azokra vonatkozik, 
akik a törvény cselekedeteire alapozzák életüket, s így akarnak igaznak bizo
nyulni Isten előtt . Pál viszont kijelenti , hogy átok alatt vannak, s kijelentését 
ószövetségi idézettel, a MTörv 27.26 mondatával támasztja alá. Az idézet 
lényege: aki nem teljesíti a törvény valamennyi előírását, átkot von magára. 
Pál szilárdan meg van arról győződve, hogy az emberek nem tudják a tör
vényben található rengeteg előírást maradéktalanul teljesíteni . Erre a Galata
levélben csak utalásokat tesz (vö. 2.14: 6.13). Álláspontját, miként már emlí
tettük. a Rómaiakhoz írt levél 7. fejezetében fejti ki részletesebben. Mivel a 
tör;ény szerint élők képtelenek a törvény előírásainak teljesen megfelelni. az 

6 Vö. M. CARREZ. La deux/eme ép/ rre de Salnr Paul aux Connrh/ens. Geneve 1986, 155: F. 
L.'\l\G. D/e Bnere an die J.:onnrher. Göttingen 1986. 303: J. GNIU,A Paulus von Tarsus. Zeuge 
und Aposrel. Freiburg 1996.238. 
7 Egyes egzegéták - az egyházatyák magyarázatát kÖ"etve - úgy \"élik. hogy a "bün"-nek megfelel ö 
görög szó - hamama - itt a "bünért \"aló áldozat" értelemben szerepe l. A héberben ugyani s a chafIá 'r 
fónév. amely alapvetöen "bün"-t jelent. többször a bünért való áldozat értelemben haSZllálatos. Vö. 
S. I.YONNET - L. SABOllRI:\. Sin. 248-253: M. I1 El\GEL. Crocifiss/one. 192. 

9 



Szentírástudomány 

átok számukra nemcsak fenyegetés, hanem valóság. Ehhez kapcsolódik a 13. 
versben olvasható állítás: "Krisztus megváltott minket a törvény átkától, 
amikor átokká lett értünk, mert írva van: ' Átkozott mindaz, aki a fán függ' ." 
Itt az apostol azt hangsúlyozza, hogy a törvény átkától Krisztus azáltal váltott 
meg minket, hogy átvállalta az átkot, illetve "átokká" lett értünk. A kijelen
téshez most is ószövetségi idézet kapcsolódik, amely a MTörv 21 ,23-ból való. 
Az eredeti (ószövetségi) szövegösszefüggésbe n a kivégzett gonosztevők elte
metéséről van szó: "Ha valaki robenjáró bűnt követ el, s kivégzik, s fára he
lyezik: holtteste ne maradjon a fán, hanem még aznap temessék el, mert Isten 
átkozott ja az, aki a fán függ: semmiképpen sem tedd tisztátalanná földedet, 
amelyet neked az Úr, a te Istened birtokul adni fog" (MTörv 21 ,22-23). A 
fára való helyezés a nyilvános közszemlére tételre vonatkozik (vö. Józs 10,26-
27; 2 Sám 4,12). A keresztre feszítés rómaiak által történő bevezetésekor az 
ószövetségi helyet erre a kivégzési módra vonatkoztatták. 8 Mivel Jézus telje
sen ártatlanul szenvedte el a kereszthalált, a keresztre feszítésben megnyilvá
nuló átok nem más, mint az emberekre nehezedő átok helyettesítő átvétele. 
Az "átok" ugyanis az Istentől való távolságot jelenti, amelyet a mindvégig 
engedelmes Fiú (vö. Fil 2,8) csak helyettesítő módon vehet magára. Itt is 
felfigyelhetünk az elvont megfogalmazásra: Pál Krisztusra vonatkozólag 
közvetlenül az "átok" ronevet használja, az "átkozott" melléknév csak az 
ószövetségi idézetben található. Nem arról van tehát szó, hogy Isten Jézust 
megátkozta volna, hanem arról, hogy Jézus teljes mértékben magára vállalta 
az emberi bűn következményeként megjelenő átkot, s azt saját személyében 
megjelenítette. 

A szóban forgó kijelentések értelmezésénél figyelembe vehetjük a 
Gal 2,19-20-ban olvasható állításokat is: "Mert a törvény által meghaltam a 
törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok szegez
ve; élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a 
testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és 
önmagát adta értem." A 2 Kor 5,14-hez hasonlóan itt is megfogalmazást 
nyer, hogy Krisztus helyettesítő halálának hátterében az ő szeretete áll. 
Emellett az is igen hangsúlyos, hogy Pál - s nyilvánvalóan minden keresztény 
- a keresztség által részesévé vált Krisztus halálának, s ennek következmé
nyeként megszabadult a törvénytől , és bensőséges életközösségbe lépett meg-

8 Errő l tanúskodnak a qumráni iratok. vö. F. MUSSNER, Der Galaterbrief, Freiburg 4 1981 , 233 
(112. jegyzet). 
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váltó Urával, aki a szeretetből vállalt halál után feltámadt örök, soha el nem 
múló életre. 

Róm 8,3 
A vizsgálandó vers szoros összefüggésben áll az előző versek, sőt 

az előző fejezetek tartalmával. A 7. fejezetben Pál a bűn hatalma alatt álló 
embert mutatta be, akire az ítélet vár. A 8, I-ben viszont kijelenti : "Nincs 
tehát már semmi kárhoztató ítélet (katakrima) azok ellen, akik Krisztus Jé
zusban vannak." E kijelentés megindoklását a 8,2-3-ban találjuk meg. A 8,2-
ben az apostol azt hangsúlyozza, hogy a keresztényeket "az élet Lelkének 
törvénye" megszabadította a "bűn és a halál törvényétől" . A 8,3-ban pedig a 
megszabadítás végső okát adja meg: "Amire ugyanis a törvény nem volt ké
pes, mivel gyenge volt a test miatt, Istent (azt végbevitte), elküldvén saját 
Fiát a bűn testéhez hasonló formában a bűn miatt, és kárhozatra ítélte a bűnt 
a testben." Pál itt kijelenti, hogy amit a törvény nem tudott biztosítani, mert 
gyenge volt a "test"-tel (sarx) szemben, azt Isten a saját Fiának elküldésével 
valósította meg. A "Fiú" a bűn testéhez hasonló formában jött el közénk. A 
görög szövegben szereplő homoióma (hasonlóság) főnév azt jelzi, hogy a 
"test"-et (sarx) illetően szoros a kapcsolat az emberek és Krisztus között, de 
teljes azonosságról nem beszélhetünk, hiszen Krisztus bűntelen volt. Az 
azonban kétségtelen, hogy Jézus teste valóságos emberi test volt, amely által 
Krisztus valódi sorsközösséget tudott velünk vállalni: képes volt a bűn nega
tív következményeit (szenvedés, halál) magára venni . Úgy is lehetne fogal
mazni, hogy Isten Fia "a bűn erőterébe,,9 lépett be. Ennek célját a "bűn miatt" 
(peri hamartias) formula adja meg, amely a Hetvenes fordításban gyakran az 
engesztelő áldozatot jelöli. Az áldozati vonatkozás szövegünkben is igen 
valószínű. lO A "kárhozatra ítélte" (katekrinen) ige az l. versben olvasható 
"kárhoztató ítélet" (katakrima) főnévre utal vissza. A kettő között szoros az 
összefüggés: a Krisztusban élők immáron mentesek a kárhoztató ítélettől, 

amelyet a bűn szükségszeruen maga után von, mivel az ítélet már megtörtént, 
mégpedig Krisztus testében, amelyet ő irántunk való szolidaritásból vett fel s 
adott áldozatul a kereszthalálban. Figyelemre méltó, hogy Pál nem Jézus, 
hanem a bűn elítéléséről beszél. Mivel Jézus személyes bűn nélkül, az embe-

9 F ARKASF AL VY D., A római levél. 96. 
10 Vö. U. WILCKENS, Der Brie! an die R6mer JI.. ZürichlNeukirchen-Vluyn 2 1987, 127; M. 
HENGEL, Crocifissiane. 192; F. 1. LEE HARDT, L'épiere de Saine Palll allX Romains. Geneve 
2 1981.11 6-11 7. 
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riség bűnét hordozva (vö. 2 Kor 5,2 1) szenvedett és halt meg, a halálában 
megvalósuló isteni ítélet voltaképpen a bűn "halálra ítélését" jelenti: leleplezi 
a bűn alávalóságát, s egyben véget vet uralmának. II 

Az is fontos szempont, hogy halála után Jézus feltámadt, s képessé 
vált arra, hogy a benne hívőket is részesítse a bűn feletti győzelemben. A 
hívek ugyanis a keresztségben szentségi módon részesei lesznek Krisztus 
halálának, miként azt Pál a Római levél 6. fejezetében kifejti : "Vagy nem 
tudjátok, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő 
halálára keresztelkedtünk meg? Eltemettek tehát vele együtt a halálba a ke
resztség által..." (Róm 6,3-4). Az együtt-meghalásnak az eredménye pedig a 
bűntől való megszabadulás, amely egy új életet tesz lehetővé: "Hisz tudjuk: a 
régi embert bennünk azért feszítették meg vele együtt, hogy a bűn teste el
pusztuljon, s ne szolgáljunk többé a bűnnek. Mert aki meghalt, az felszaba
dult a bűn alól" (Róm 6,6-7). 

3. A megváJtás teljességének reménye 

Reményteli élet a Szentlélekben 

A Jézus kereszthalála által lehetővé tett és a keresztségben elnyert 
új állapot lényegében a feltámadt Krisztus életében való részesedést jelenti, 
amely a Szentlélek által valósul meg. Szent Pál számára a Szentlélek jelenlé
te (bentlakása) jelzi és garantálja a megváltást: "Ti azonban nem testi , hanem 
lelki emberek vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben viszont 
nincs meg Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha azonban Krisztus benneték van, 
a test halott ugyan a bűn miatt, de a Lélek élet a megigazulás miatt" (Róm 
8,9-10). A keresztény immáron nem a test (sarx), hanem a Lélek uralma alatt 
áll. A keresztségben a test, a "bűn teste" (Róm 6,6) halottá vált, a Szentlélek 
ellenben életet, mégpedig a feltámadt Krisztus életét közvetíti a megkeresztelt 
számára (vö. Róm 6,4) . Meg kell jegyeznünk, hogy bár Pál a "bűnös testtől" 
való megszabadulást valóságosnak tartja, de nem véglegesnek. A test (sarx) 

II Érdemes megemlíteni, hogy néhány egzegéta az "elítélte" igét Jézus egész életére vonatkoztatja. A 
bűn fe letti ítélet azáltal valósult meg. hogy az lsten Fia a bűnös testhez hason ló testben jelent meg, 
de személyes bün nélkül élt . E magyarázat nehézsége. hogy nem veszi fi gyelembe akalakrima 
("kárhoztató ítélet": I. v.) és a kateknnen ("kárhozatra ítélte": 3. v.) közötti összefüggést. A Jézus 
testében megvalósuló ítélet az embereket fenyegető ítélet hel yettesítő átvétele. A "kárhoztató ítélet" 
(kataknma) ugyanazt a valóságot jelöli . mint a Gal 3. l3-ban említett "átok". Az "elítélte" ige értel
mezésével kapcsolatos egzegetikai vitához vö. 5. L YONN ET. Les étapes. 168-17 1. 
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uralmáról a keresztség után nem beszélhetünk többé, a veszélyéről viszont 
igen. Ha a keresztény nem a Lélek szerint él, ismét a test (sarx) rabságába 
kerül. Ezért az apostol ismételten óvatosságra szólít fel. Szükségesnek tarlja, 
hogy a hívek teljesen alárendeljék magukat a Léleknek, és mindenben az ő 
irányítását kövessék: "Azt mondom tehát: Lélek szerint jáIjatok, és ne telje
sítsétek a test kívánságait I " (Gal 5,16). "Ennélfogva, testvérek, nem vagyunk 
a test lekötelezett jei, hogy a test szerint éljünk. Ha ugyanis a test szerint éltek, 
meghaltok, de ha a Lélekkel megöli tek a test cselekedeteit, élni fogtok" (Róm 
8,12-13). 

A Lélek szerinti élet következménye, hogy a keresztény képessé 
válik Isten akaratának megtételére. A Róm 8,3 fentebb idézett és kommentált 
mondata után Krisztus megváltó halálának végső célját Pál a következőkép
pen fogalmazza meg: "... hogy a törvény rendelkezése beteljesedjék miben
nünk, akik nem a test szerint, hanem a Lélek szerint élünk" (Róm 8,4) . Érde
kes, hogy az apostol a törvénnyel kapcsolatban "rendelkezés"-ről beszél, nem 
pedig rendelkezésekről vagy parancsokról. Ennek az lehet az oka, hogy Pál 
számára - éppúgy, mint Jézus számára (vö. Mk 12,28-31) - a törvény egy 
parancsban, a szeretet parancsában összefoglalható: "Mert az egész törvény 
egy mondatban teljesedik be, mégpedig ebben: 'Szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat' " (Gal 5,14; vö. még Róm 13,8-9) . A törvény rendelkezése tehát 
a szeretet, amely azonban nem egyedül a keresztény egyéni teljesítménye. A 
"beteljesedni" ige szenvedő formában áll (p/éróthé = beteljesedjék), amely 
Istenre utaló szenvedő szerkezetként (passivum teologicum) értelmezendő. 1 2 

A törvény beteljesítése a szeretetben ennélfogva Isten működésének az ered
ménye. Pontosan a hívőben lakó és működő Lélek teljesítménye ez, aki belül
ről ösztönöz a jóra és tesz alkalmassá az önzetlen cselekedetekre. 13 

A megváltást követő új állapot lényege, hogy a keresztények Isten 
gyermekei . Az istengyermekség is szoros kapcsolatban áll a Szentlélekkel, 
miként az két, hasonló tartalmú szövegből kiderül: "Mivel pedig fiak vagy
tok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe. aki azt kiáltja: 'Abba, Atyai' 
Tehát többé nem vagy már szolga. hanem fiú ; ha pedig fiú, akkor örökös is 
Isten által" (Gal 4,4-7) . "Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem 

12 A szenvedö szerkezet a bibliai szóhasználatban gyakran lsten nevének körülírására szolgál. 
lJ Erre vonatkozik a Róm 8.2-ben olvasható "élet Le lkének törvénye" kifejezés is. amelyet á lta lában 
értelmezö birtokos esetnek (genit ivus epexegeti clIs) tekintenek. Jelentése: az élet Lelke. aki a 
törvény. A hívek számára inmláron a Szentlélek jelenti a törvényt . Vö. S. L YONNET. Les elapes. 
165: FARKASFALVY D .. A rÓII/Gllevél. 92. 
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a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyer
mekké fogadás Lelkét, akiben azt kiáltjuk: 'Abba, Atya!' Maga a Lélek tesz 
tanúságot lelkünknek, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösök 
is: Isten örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei" (Róm 8, 14-17). Az isten
gyermekség jele és biztosítéka a Szentlélek jelenléte és működése. Ugyanak
kor a Szentlélek alakítja ki a hívekben az istengyermekségnek megfelelő 
lelkületet: fiúi bizalomra hangol Isten iránt mint Atya iránt. A bizalom imád
ságban mutatkozik meg és nyer konkrét megfogalmazást. 

Az istengyermekség nemcsak az Istennel való jelenlegi kapcsolatra 
vonatkozik, hanem jövőbeli távlata is van, amelyet Pál az "örökség" szóval 
fejez ki. A keresztények mint Isten gyermekei "Isten örökösei, Krisztusnak 
pedig társörökösei" (Róm 8,17). Az örökség mibenlétét Pál elsősorban a Róm 
8,18-30 szakaszban fejti ki, amelyben a végső beteljesedésre irányítja a fi
gyelmet, illetve állhatatosságban megmutatkozó reményre buzdit. A betelje
sedést a "dicsőség" (doxa) főnév foglalja össze, amely a szakasz kulcsszava 
(Róm 8,18.21.30). A keresztények számára a dicsőség azt az új létmódot 
jelenti, amely a test feltámadása által lesz osztályrészük, s amellyel a gyer
mekké fogadás teljessé és véglegessé válik: "De nemcsak azok, hanem mi is, 
akik magunkban hordjuk a Lélek zsengéjét: mi magunk is sóhajtozunk ben
sőnkben, s vátjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását" (Róm 8,23).14 
Igen érdekes itt a "Lélek zsengéje" (aparkhé tu pneuma tos) kifejezés. Az 
aparkhé főnév a Hetvenes fordításban az áldozatokkal kapcsolatos: az első 
termést jelöli, amelyet Istennek kellett felajánlani , s amely egyben az egész 
termést képviselte (vö. Kiv 23 ,19; Lev 2,12; 23 ,10).15 A páli alkalmaZásban a 
Lélekről mint első adományról van szó, amelyelővételezetten magában 
foglalja - s ezáltal biztosítja - Isten jövőbeli adományait. 16 A Lélek jelenléte 
és működése tehát feltétlen garanciát jelent az üdvösség teljességére. Jól 
kifejezésre jut ez a Róm 8, II mondatában: "S ha annak Lelke, aki feltámasz
totta Jézust a halálból, bennetek lakik, akkor Ő, aki feltámasztotta Jézust a 
halálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által ." 

14 Pál felfogásában tehát az istengyennekség részben jelenbeli, részben jövőbeli valóság. A Lélek 
által, aki a "fogadott fiúság Lelke" (pneuma hüiothesias; Róm 8,15) máris Isten gyennekei va
gyunk, ugyanakkor váJjuk a "fogadott fiúságot" (hüiotheslG), amely a "test megváltása"-kor, vagyis 
a fe ltámadáskor lesz az osztályrészünk. 
lS Vö. A SAND, Art. aparkhé, EWNT 1., 278-280. 
16 Pál más helyen az arrabón (foglaló, előleg) kifejezést használj a a Lélekre vonatkozólag (vö. 2 Kor 
1,22; 5,5). Az Efezusi levélben pedig a Szentlélekben va ló "megpecsételés"-ről van szó (Ef 1,13; 
4,30). 
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Mivel a Szentlélek által biztosítékot kapott a megváltás teljességé
re, a keresztény életét a türelemben és állhatatosságban megmutatkozó re
ménynek kell meghatároznia: "Mert reményben lettünk megmentve. Látni 
azonban azt, amit remélünk, nem reménység; hisz ki remélné azt, amit lát? 
Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor várjuk is türelemmel" (Róm 
8,24-25). Más helyen Pál a reménnyel kapcsolatban a bizonyosságot hangsú
lyozza: " ... a remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk, mert Isten 
szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által" (Róm 5,5). A 
remény bizonyossága tehát Isten szeretetén alapul, amelyet a keresztény a 
Szentlélek által állandóan megtapasztalhat. 

A teremtett világ jövó'beli megváltása 

A Róm 8,18-30 szakaszban Pál nemcsak a keresztények reményé
ről szól, hanem arról is, hogy a megváltás teljességére az egész teremtett 
világ feszülten várakozik: "Mert a teremtett világ sóvárogva válja Isten fiai
nak megnyilvánulását. Hiszen a teremtett világ hiábavalóságnak van alávet
ve, nem önként, hanem az által, aki alávetette abban a reményben, hogy a 
teremtett világ is felszabadul majd a romlandóság szolgaságából Isten fiai 
dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész teremtett világ 
együtt sóhajtozik és vajúdik mindaddig" (Róm 8,19-23). Az idézett monda
tokban szereplő ktisis (teremtett világ) főnév az embereken kivüli teremtett 
valóságokat (élő- és anyagvilágot) jelenti. Ezen teremtett világ jelenlegi álla
potát az apostol két kifejezéssel jellemzi: "hiábavalóság" (mataio/és) és 
"romlandóság szolgasága" (du/eia tés phthoras). Vitatott, hogy ezek a kifeje
zések teremtésből fakadó adottságot - a teremtett valóságok mulandó jellege -
jelölnek-e, vagy pedig az emberi bűn következményét juttatják kifejezésre.17 

A második lehetőséget tartjuk elfogadhatóbbnak. Ugyanis nem valószínű, 
hogy Pál a teremtés természetes következményének bemutatására a "hiá
bavalóság" (mataiotés) szót használta volna. Emellett az is fontos szempont, 
hogy az imént említett főnév, illetve a vele rokon kifejezések (mataios mel
léknév; mataioó ige) egyéb újszövetségi alkalmazásaiban mindig egyértelmű 
utalás történik a bűnre (vö. Róm 1,21 ; Ef 4,17; l Pét 1,18; 2 Pét 2,18). 

A szóban forgó kifejezések értelmezésénél figyelembe vehetjük a 
Teremtés könyvének a teremtésről és a bűnbeesésről szóló szövegeit. A Ter 
1,28 szerint az ember azt a feladatot kapta az Istentől , hogy uralkodjon a 
többi teremtmény fölött . Az uralom annyit jelent, hogy az embemek a terem-

17 Vö. S. L YONNET, Les étapes. 185-1 91; A VÖGTLE, Das Neue Testament und die Zukunfl des 
Kosmos, Düsseldorf 1970, 183-207. 
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tő Istennel való 
közösségben, 
mintegy Isten 
képviselőjeként 

felelős munkával 
kell megerőznie és 
alakítania világot. 
Az ember arra 
kapott meghívást, 
hogy 
" istenképiségének 
megfelelően ve
gyen részt Isten 
teremtő és világot 

.. .. 
- .;.. .. : .. ;:. .. :.-. 

,~...:<~:-~:-~.:: . .:'~-., -- : "=::.""; --

fenntartó munkájában"18. Ez egyben azt is jelenti, hogy az emberen kívüli 
világ az ember uralma által érheti el az Isten által kijelölt célt. Az ember 
bűne azonban az uralom gyakorlásában is törést okozott. A bűnbeesés törté
netéből világossá válik, hogy az első ember bűnének következtében megsza
kadt az ember és a természet közötti eredeti harmónia (vö. Ter 3, 17). Emel
lett az is fontos szempont, hogy a bűn után az ember az Isten akaratával el
lentétesen saját önzésének és hatalmi törekvéseinek szolgálatára használja a 
teremtett dolgokat (vö. Ter 4,17-26). Ennek következtében a teremtett világ 
"szolgaságban" van: nem az Isten által kijelölt cél - a kiteljesedés - felé való 
törekvés, hanem a pusztulásra való irányultság jellemző rá . 

A teremtett világ jelenlegi. kiszolgáltatott állapota nem végleges. 
Isten fiainak "dicsőséges szabadsága" (Róm 8,21) az emberen kívil"li világ 
számára is teljes szabadságot von majd maga után . Pál azt a meggyőződését 
juttatja itt kifejezésre, hogy a teremtett világ sorsa szorosan összefügg az 
ember sorsával. Az ember bűne a teremtett világra is kedvezőtlenül hatott, az 
ember megváltása ellenben a teremtett világ számára is "felszabadulást" és 
"dicsőséget" biztosít. A teremtett világ akkor fog véglegesen felszabadulni a 
"romlandóság szolgaságából". amikor a feltámadás által Isten gyermekeinek 
a "test megváltása" (Róm 8.23) lesz az osztályrészük. A test megdicsőülésével 
a teremtett világ megdicsőülése jár együtt. Ennek konkrét módját Pál nem 
írja le. ám azt világossá teszi: a világ nemcsak időlegesen. a történelem idő
szakában az emberek otthona. hanem a beteljesedés után is.19 

18 RÓZSA H., Kezdetkor tereli/teile lsten. Budapest 1997. ) 4 . 
19 Vö. S. LYONNET. Les érapes. 202-209: LI. WI LC !-.:ENS. Der Bne! an die RÖlIler ll.. 156 -1 58: 
F. J. LEENHARDT. L'épitre de Salnt Palll alL< ROII/alns. 125- 128 . 
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trő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

PÁL ALAKJA, ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE 

A.) Alapgondolat 

Pál apostol, bár nem volt a tizenkettő között, nevét mégis gyakran Péteré
vel együtt, vele egy sorban emlegeti a keresztény hagyomány, s a nevéhez 
fűződő levelek fontos részét képezik az Újszövetségnek. Általuk betekin
tést nyerhetünk az első keresztény közösségek életébe, nehézségeibe; a ve
le kapcsolatos szövegek ősi hitvallásformulákat és himnuszokat őriztek 
meg számunkra a kezdeti időkből. Lukács evangélista jóvoltából az Apos
tolok cselekedeteiből sok mindent megtudunk Pál életéről és működéséről. 
Hogy a részletes és pontosnak tűnő leíráson azonban nem szabad számon
kérnünk a mai adatszerűséget, az abból is látszik, hogy Lukács adatai ese
tenként nem egyeznek meg a páli levelekben leírtakkal (ilyen esetekben 
természetesen a páli közlést részesítjük előnyben). Lukács a saját teoló
giai, igehirdetői szempontjai szerint rendezi az összegyűjtött adatokat, fo
galmazza és írja meg Pál működését a Cselekedetekben. Tehát Pál alakja, 
élete és működése a Cselekedetek és a Levelek együtt-tekintéséből bomlik 
ki számunkra. Nézzük meg hát a Cselekedetek és a levelek alapján: Ki is 
ez az ember, akit az utókor a "nemzetek apostolaként" ismer? 

B.) Szentírási szöveg: 

Apostolok cselekedetei, Szent Pál levelei 
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C.) Bevezetés 

Pál apostol élete 

Tarzus - Tarzusban született, zsidó család gyermekeként, a római Kilí-
kia tartomány fővárosában : 

"Zsidó ember vagyok, a kilíkiai Tarzusban születtem" (Csel 22,3). 

"Farizeus vagyok és farizeusok fia" (Csel 23,6). 

"A nyolcadik napon körülmetéltek, Izrael nemzetéből, Benjamin törzséből 
származom, héber a héberek közül" (Fil 3,5). 

Nem tudni pontosan, hányban született. A páli életrajz egyetlen biztos 
pontja kronológiai szempontból Gallió prokonzulsága Akhájában (Csel 
18,12), amely egy Delfiben talált felirat szerint 51-52-re tehető. - Minden 
valószínűség szerint az ezredforduló után született, fiatalabb volt Jézusnál. 
Apja tehát Benjamin törzséből származik, farizeus. Valószínűleg jobbmó
dú ember, mert római polgárjoggal rendelkezik: 
"Mondd meg nekem, valóban római polgár vagy? Ő azt felelte: Igen! Az ezre
des erre azt mondta: Én sok pénzért jutottam ehhez a polgársághoz! Mire Pál 
azt mondta: Én pedig abban születtem" (Csel 22,27b-28). 

Egy nővéréről tudunk még: 
"Amikor megvirradt, a zsidók közül néhányan összefogtak, és fogadalmat tet
tek. Azt mondták, hogy addig sem nem esznek, sem nem isznak, amíg Pált 
meg nem ölik ... Pál nővérének a fia azonban értesült a cselszövésről. Oda
ment tehát, bement a várba és tudtára adta Pálnak" (Csel 23,12.16). 

Tarzus, mint tartományi főváros a maga 200.000 körüli lakosával "nagyvá
rosnak számított, hellén vonásokkal. Kikötő és kereskedelmi város ként 
nagy átmenőforgaimat bonyolított. A kereskedelem és a halászat mellett 
fejlett kézműipara volt: kecskeszőrből sátrat szőttek. A mindennapi a 
nyelv a görög koiné. 

Pálnak, mint római polgárnak, születésétől fogva két neve van, a zsidó Sa
ul és a görög Pál. Zsidó hitben nevelkedett, 4 éves korától. Mint a többi 
zsidó kisfiú , járt a tóraiskolába, ott zsidó nyelven tanult írni, olvasni . Vagy 
még otthon, Tarzusban, vagy a későbbi években sajátította el a sátorkészí
tő mesterséget. 
"Mivel ugyanaz volt a mesterségük - sátorkészítők voltak - náluk maradt és 
dolgozott" (Csel 18,3) . 

Családja kiterjedt rokonsággal rendelkezett: "Köszöntsétek Andronikoszt és 
Júniászt, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket az apostolok körében nagyra 
becsülnek, s akik előbb lettek Krisztusban hívők , mint én" (Róm 16.7). 
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"Köszöntsétek rokonomat, Heródiont" (Róm 16,1 1). 
"Köszönt titeket Timóteus, a munkatársam, továbbá Lúciusz, Jázon, Szoszi
patrosz, a rokonaim" (Róm 16,21 ; ezt a levelet Korintusból írja). 

Nem tudjuk pontosan, mikor küldte őt a család Jeruzsálembe tanulni . 

Jeruzsálem 
"Tarzusban születtem, de ebben a városban nevelkedtem fel Gamáliel lábá
nál" (Csel 22,3). 
"Felülmúltam a zsidóságban számos kortársamat nemzetemből , nagyobb 
buzgósággal követve őseim hagyományait" (Gal 1,14). 
"Egy bizonyos Gamáliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben álló 
törvénytudó volt, felállt a főtanácsban" (Csel 5,34). 

Pál nem ismerte személyesen Jézust (valószínű , hogy a húsvéti események 
idején még nem tartózkodott Jeruzsálemben). 
Amikor Péter és az apostolok a főtanács elé kerültek, Gamáliel az, aki fi 
gyelmezteti a főtanács tagjait: 
"Azt mondom nektek: hagyjátok magukra ezeket az embereket és engedjétek 
el őket, mert ha ez a terv vagy mű emberektől van, elenyészik. Ha azonban 
Istentől van, nem ronthat játok le, nehogy az történjék, hogy lsten ellen hada
koztok" (Csel 5,38-39). 
Az apostolok pedig "nem szűntek meg naponta a templomban és aházaknál 
tanítani és hirdetni Krisztus Jézust" (Csel 5,42). 
"Az Úr igéje pedig terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megszaporodott 
Jeruzsálemben, sőt a papoknak is nagy tömege hódolt meg a hitnek" (Csel 
6,7). 

István diákonus személyében találkozunk e lőször a zsidóságnak azzal a 
hellénista rétegével, amely a diaspórából szánnazott, mint Pál. István le
tartóztatásából az derül ki , hogya diaspórában élő zsidóságban kialakult 
liberális szellemmel szemben, talán ellenhatásként, ugyanott egy ultrakon
zervatív irányzat is létrejött, amely messze nem mutatkozott olyan tole
ránsnak, mint Gamáliel: 
"Felléptek azonban néhányan abból a zsinagógából, amelyet a libertínusok
ról , a cireneiekről , az alexandriaiakról neveztek el , és azokról , akik Kilíkiából 
és Ázsiából valók, s vitatkoztak Istvánnal" (Csel 6,9). 

Ezek között a ki líki ai zsidók között fe ltehetően ott találjuk Pált is, aki va
l ószínűleg kezdettő l fogva résztvett a vitában, nem csak István megköve
zésekor kapcsolódott be az eseményekbe: 
"Azután kihurcolták őt a városon kívül re és megkövezték. A tanúk pedig letet
ték ruháikat egy ifjú lábához, akit Saulnak hívtak" (Csel 7,58). 

A törvény zerint az istenkáromlót megkövezték (Lev 24,14). A tanúknak 
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kellett az első követ a káromlóra dobnia (MTörv 17,7), ezért vetkőztek ne
ki , s vették le a köpenyüket. Nem tudni, hogy maga Pál miért nincs közöt
tük, miért csak a köpenyüket őrzi. A szöveg egyetlen adata szolgálhat ma
gyarázattal erre: mint "ifjút" emlegeti őt, tehát még nem volt meg a kora a 
tanúskodáshoz, még nem volt harminc éves. 
"Saul pedig egyetértett azzal, hogy megöljék őt" (Csel 8,1). 
"Azon a napon nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen, s az aposto
lok kivételével mindnyájan szétszóródtak Júdea és Szamaria tartományban" 
(CseI8,1b). 

A nagy üldözésbe hamarosan bekapcsolódott Pál is , és ebből arra követ
keztethetünk, hogy István megkövezésekor nem sok híja volt a harminc 
évének: 

"Saul meg pusztította az egyházat, sorra járva a házakat, elhurcolta a férfia
kat és asszonyokat, s őrizetbe vette őket" (Csel 8,3). 
"Hallottátok ti is, hogyan viselkedtem egykor a zsidóságban, hogy mód felett 
üldöztem lsten egyházát és pusztítottam azt" (Gal 1,13; vö. 1 Kor 15,9). 

Damaszkusz 
"Saul, aki még mindig gyűlölettőllihegett és halállal fenyegette az Úr tanítvá
nyait, elment a főpaphoz, és levelet kért tőle a damaszkuszi zsinagógához, 
hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és nőket, akiket 
ott talál ennek a tannak a követői közül" (Csel 9,1-2). 

Szinte megmagyarázhatatlan az a hév, ahogy Pál üldözőbe veszi a keresz
tényeket - illetve, a lélektan nagyon is jól ismeri az önmaga előtt be nem 
vallott vonzódás negatív formában való megnyilvánulását. István szavai
nak ellenállhatatlan ereje volt, az üldözőknek ezekkel szemben csak egyet
len fegyverük volt: hogy megöljék. De ezek a Szentlélektől átitatott sza
vak Pál lelkében, csendben, mint a földbe hullott magok, tovább éltek és 
növekedtek. Pál futva üldözi a keresztényeket, s maga sem veszi észre, 
hogy már a vonzalom hajtja feléjük , vagyis a felé a Valaki felé, aki meg
nyilvánul rajtuk keresztül. Pál lelke készülődik az eseményre, ha a tudata 
még nem is. 

A nagy találkozás: 
"Amikor Damaszkuszhoz közeledett, történt, hogy hirtelen fényesség ragyog
ta körül az égből. Leesett a földre és szózatot hallott" (Csel 9,3) . 
"Saul pedig fölkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott. 
Úgy vezetté k be kezénél fogva Damaszkuszba. Ott volt három napig, nem lá
tott, nem evett, nem ivott semmit" (Csel 9,8-9) . 

Mintha sírban lenne eltemetve, amelyből harmadik napra új életre kél. 
"íme, épp imádkozik" (Csel 9,11). 
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"Én ugyanis megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért (Csel 
9,16). 
"Ananiás elindult, bement a házba, rátette kezét, és azt mondta: Saul testvér, 
az Úr Jézus küldött engem, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy 
láss és eltelj Szentlélekkel. Erre azonnal halpikkely-szerű valami hullott le a 
szeméről, és visszanyerte a szemevilágát. Fölkelt és megkeresztelkedett, az
után ételt vett magához" (Csel 9,17-19a). 
"Néhány napig még együtt maradt a tanítványokkal, akik Damaszkuszban 
voltak. Azonnal hirdette a zsinagógákban Jézust, hogy ő az lsten Fia" (Csel 
9,19b-20). 

Pál tanúságot tesz a közösség előtt a megtéréséről, a Jézussal való nagy ta
lálkozásról. 

Arábia - A jegyesség ideje 
A kívülálló számára rejtett időszak ez, nem tudjuk, hogy Pál teljes ma
gányban töltötte-e, vagy valami kis közösség támogató oltalmában. Egy 
bizonyos, hogy egyedülálló kapcsolata alakult ki Jézussal, olyan szenve
délyes szeretet, amit sem a szenvedések, sem a kudarcok nem tudtak a ké
sőbbiekben megingatni : 
"Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás? 
Éhség, mezítelenség, veszedelem, üldözés avagy kard? Mindezeken győze
delmeskedünk az által , aki szeret minket" (Róm 8,35.37). "Mindenre képes va
gyok abban, aki nekem erőt ad" (Fil 4,13). 
"Nem törődtem testtel és vérrel , Jeruzsálembe sem mentem föl apostolelőde
imhez, hanem elmentem Arábiába" (Gal 1,16b-17a). 
"Pál, aki nem emberektől, ember által apostol , hanem Jézus Krisztus és az 
Atyaisten által" (Gal 1,1). 
"Az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való, mert én nem 
embertől kaptam vagy tanultam azt, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásá
ból" (Gal 1,11 -12). 
" ... az én evangéliumom szerint" (Róm 2,16). 
" ... megerősítsen titeket evangéliumomban" (Róm 16,25). 
"Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evan
géliumot hirdessem" (1 Kor 1,17). 
"Ismerek egy embert Krisztusban, aki tizennégy éwel ezelőtt - testben-e, 
vagy testen kívül, nem tudom, lsten tudja - elragadtatott a harmadik égig. S 
tudom, hogy ez az ember - testben-e, vagy testen kívül, nem tudom, lsten 
tudja - elragadtatott a paradicsomba, és titkos igéket hallott, amelyeket em
bernek nem szabad kimondania" (2 Kor 12,2-4; vö. Csel 22,17-18a). 
Jézus "megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több 
mint ötszáz testvérnek egyszerre. Azután megjelent Jakabnak, majd vala-
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mennyi apostolnak. Mindnyájuk után pedig mint félresikerültnek, megjelent 
nekem is" (1 Kor 15,5-8) . 
"Nem vagyok-e apostol? Nem láttam-e Jézust, a mi Urunkat?" (1 Kor 9,1) 
"Valósággal elárasztott a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel 
és szeretettel" (1 Tim 1,1 4). 

Damaszkusz - "Majd visszatértem Damaszkuszba" (GaI1 ,17b). 

Jeruzsálem 
"Három év múlva azután felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Ké
fást, és nála is maradtam tizenöt napig. Mást azonban az apostolok közül 
nem láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét" (Gal 1,18-19; vö. Csel 9,26-30). 

Tarzus - "Azután Szíria és Kilíkia vidékeire mentem" (Gal 1,21; Csel 9,30) . 

Antióchia - Az antóchiai egyház létrejötte: 
"Nagy számban tértek meg az Úrhoz ... Elküldték Barnabást Antióchiába ... 
Barnabás azután elutazott Tarzusba, hogy felkeresse Sault, és amikor meg
találta, elhozta Antióchiába. Egy álló esztendőn át jelen voltak az összejöve
teleken, s nagy tömeget tanítottak. Antóchiában nevezték először a tanítvá
nyokat keresztényeknek" (Csel 11 ,21.22.25-26). 

Első missziós út Pál, Barnabás és Márk 
(de Márk Ciprus után visszatért Jeruzsálembe) 

Útvonal: Szeleukia; Ciprus : Szalamisz, Páfosz; Pamfília: Perge; Pizídia: 
Antióchia; Likaónia: Ikónium, Lisztra, Derbé; innen vissza Pizídián ke
resztü l a pamfíliai Attáliába, ld. Csel 13,1-14,28. 
Saul-Pál név váltás a Csel 13,9. 13-ben. (Lk a Csel 16,1O-ben tér át egyes 
szám 1. személyre.) 

Antióchia - Törvény-vita a farizeus-párti zsidókeresztények miatt 

Jeruzsálem - A vitás kérdés eldöntése az apostoli zsinaton 
"Tizennégy esztendő múlva azután ismét fölmentem Jeruzsálembe Barna
bással , és magammal vittem Títuszt is" (Gal 2,1). 
"Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbite
rek fogadták őket" (Csel 15,4). 
"Jakab, Kéfás és János, akiket oszlopoknak tekintettek, az egység jeiéül job
bot nyújtottak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között apostol
kodjunk, ők pedig a körülmetéltek között" (Gal 2,9). 

Antióchia - Pál, Barnabás 
és a jeruzsálemi küldöttek: Júdás (Barszabás ), Szilás 

A zsinati határozatok kihirdetése 
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Második missziós út - Pál és Szilás 
Szíria; Kilíkia; Likaónia: Derbe, Lisztra, Ikónium; Galácia; Frígia; Mízia: 
Troász; Trákia: Neápolisz, Filippi, Amfipolisz, Apollóni~; Macedónia: 
Tesszalonika, Bérea; Akhája: Athén, Korintus, Kenkrea; Azsia: Efezus ; 
Júdea: Cézárea, Jeruzsálem; Szíria: Antióchia 

Tesszaloniki levelek 

Harmadik missziós út - Galácia; Frígia; Ázsia: Efezus; Macedónia; 
Akhája; Trákia: Filippi; Mízia: Troász; Azsia: Asszosz; Milétosz; Kósz, 
Rodosz, Patara; Főnicia: Tírusz, Ptolemaisz; Júdea: Cézárea, Jeruzsálem 

Fogságból írt levelek: 
Filippi levél, Kolosszei levél, Filemon levél, Efezusi levél 

Korintusi levelek, Galata levél, Római levél 

Pál, mint ember - Testi gyengeség 
"A test erőtlenségében hirdettem nektek az evangéliumot, és azt, ami kísérté
setekre szolgálhatott testemben, nem vetettétek meg és nem utáltátok" (Gal 
4,13-14a). 
"Testi megjelenése erőtlen és beszéde gyarló" (2 Kor 10,10). 
"Gyöngeségben, félelemben és nagy rettegésben voltam nálatok" (1 Kor 2,3). 
"Tövist kaptam a testembe, a sátán angyalát, hogy arcul ve~en" (2 Kor 12,7). 
"Ha járatlan vagyok is a beszédben, az ismeretben nem" (2 Kor 11 ,5) . 
"Mindenkor esedezzetek a Lélekben, minden imádságban és könyörgésben, 
s őbenne virrasszatok teljes állhatatossággal könyörögve az összes szente
kért, és értem is, hogy lsten adjon nekem szavakat, amikor megnyitom ajka
mat" (Ef 6,18-19). 

Pál tanult farizeus , jó szervező készségfi , fáradtságot nem ismerő , tevé
keny, minden áldozatra kész ember. Fantasztikus szellemi képességeihez 
és lelkierejéhez viszont kapott egy gyönge fizikumot és rossz beszédkész
séget. Mindezt ráadásul egy olyan világban, ahol a bajt, betegséget össze
kapcsolták a bfinnel (ld. Lk 13,4), és amikor az írásbeliség nem volt elter
jedve, tehát a szellemi képességek megnyilvánulása jobbára szóhoz, szó
noklathoz kötött volt. A testi gyengeség újra és újra megalázza mások 
előtt, s bár ő háromszor is kérte az Urat (ld. 2 Kor 12,9), Isten nem szaba
dítja meg tőle. Túl jók Pál képességei , túl nagy kegyelmeket kapott ahhoz, 
hogy enélkül a "tövis" nélkül el ne bízza magát (ld. 2 Kor 12,7) . Hiszen 
még így is fel-felbukkan a levelekben valami apró megjegyzés: 
"Semmivel sem voltam kisebb azoknál , akik fölötte nagy apostolok" (2 Kor 
12,11 ). 
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"Valamennyiüknél többet munkálkodtam, bár nem én, hanem lsten kegyelme 
velem együtt" (1 Kor 15,10). 
"Azok pedig, akik tekintélyesek voltak - hogy milyenek voltak valamikor, az 
nem tartozik rám ... " (Gal 2,6) . 
"Amikor azonban Kéfás Antióchiába jött, nyiltan szembeszálltam vele, mert 
méltó volt a feddésre" (Gal 2,11). 

Jézus válasza: 
,,'Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé.' 
Legszívesebben tehát gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje la
kozzék bennem. Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős" (2 Kor 12,9.10b). 

Nem tudjuk egész pontosan , hogy milyen betegségre utal Pál , amikor ezt 
írja: 
"Tövist kaptam a testembe, a sátán angyalát" (2 Kor 12,7) - s ugyanígy azt is 
csak sejteni lehet, hogy mire utal ezekkel a szavakkal : "Ezután senki se okoz
zon nekem kellemetlenséget, mert Jézus jegyeit viselem testemen!" (Gal 6,17) 

Szenvedései 
Akár az Apostolok cselekedeit, akár a páli leveleket olvassuk, Pál megpró
báltatásait és szenvedéseit látva azt mondjuk, hogy ilyen nincs is, hogy 
egy ember ezt mind ki bírj a. Ha ehhez még Pál testi gyengeségét is hozzá
vesszük, amiről panaszkodik, akkor mindez szinte csodával határos. 
Damaszkusz: "Még a kapukat is őrizték éjjel-nappal , hogy megöljék őt. A ta
nítványok azonban éjjel fogták őt és kimenekítették a falon át, leeresztve őt 
egy kosárban" (Csel 9,24b-25). 
Jeruzsálem: "Beszélt a pogányokhoz is, és vitatkozott a görögökkel, de azok 
az életére törtek. Mikor a testvérek értesültek erről , lekísérték őt Cézáreába, 
és elküldték Tarzusba" (Csel 9,29-30). -
Pizídiai Antióchia: "Üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték 
őket határukból" (Csel 13, 50). 
Ikónium: "Mikor pedig a pogányok és a zsidók a főembereikkel együtt táma
dásra készültek, hogy bántalmazásokkal illessék, sőt megkövezzék őket, és 
ők értesültek erről , elmenekültek" (Csel 14 ,5-6a). 
Lisztra: "Megkövezték Pált. Azután kivonszolták a városon kívülre, abban a 
hitben, hogy meghalt. De amikor a tanítványok körülvették, felkelt és bement 
a városba" (Csel 14,19b-20) . 
Filippi: "Letépték a ruháikat és megvesszőzték őket. Sok ütést mértek rájuk, 
aztán börtönbe vetették őket" (Csel 16,22b-23). 
"Szenvedések és bántalmak értek minket Filippiben" (1 Tessz 2,2). 
Jeruzsálem: "Megragadták Pált és kihurcolták a templomból. Mikor már azon 
voltak, hogy megöljék őt, az a hír jutott el a helyőrség ezredeséhez, hogy 
egész Jeruzsálem zavargásban tört ki . Amikor meglátták az ezredest és a ka-
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tonákat, abbahagyták Pál ütlegelését. Az ezredes odalépett, mefogta őt és 
megkötözte két lánccal. A nép erőszakossága miatt a katonáknak már vinni
ük kellett. A népsokaság ugyanis utána tódult és azt kiáltozta: Öld meg őt! " 
(Csel 21 ,30-32b.33.35-36) 
"A zsidók közül néhányan összefogtak és fogadalmat tettek. Negyvennél töb
ben voltak a férfiak, akik így összeesküdtek: 'Fogadalommal kötelezzük ma
gunkat, hogy addig semmit sem ízlelünk meg, amíg Pált meg nem öljük'" (Csel 
23,12.13.14b). 
"Mind ez óráig éhezünk és szomjazunk, nincs ruhánk és verést szenvedünk, 
nincs otthonunk és saját kezünkkel dolgozva fáradozunk" (1 Kor 4,11-12a). 
"Miért tesszük ki mi is magunkat veszélynek minden órában? Nap mint nap 
meghalok, olyan igaz ez, testvérek, mint a veletek való dicsekvésem Krisztus 
Jézusban, a mi Urunkban" (1 Kor 15,30-31). 
Ázsiában "módfelett, erőnkön felül próbára teltek minket, úgyhogy még az 
életünk felől is kétségeink voltak" (2 Kor 1,8). 
"Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak; bizonytalanság
ban vagyunk, de nem esünk kétségbe; üldözést szenvedünk, de elhagyottak 
nem vagyunk; állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát" (2 Kor 4,8-10a). 
"Tűrésben , nyomorúságban, szükségben, szorongatásban, verésben, börtön
ben" (2 Kor 6,4b-5a). 
"Számtalan fáradság, igen sokszor fogság, módfelett való verések, gyakori 
halálveszély. A zsidóktól öt ízben kaptam egy híján negyven ütést. Három
szor szenvedtem megvesszőzést , egyszer megkövezést, háromszor hajótö
rést, egy nap és egy éjjelen a mély tengeren hányódtam. Gyakran voltam 
úton, veszélyben folyóvizeken, veszélyben rablók között, veszélyben saját 
népem körében, veszélyben a pogányok között, veszélyben városban, ve
szélyben pusztaságban, veszélyben tengeren, veszélyben hamis testvérek 
között, fáradságban és nyomorúságban, gyakori virrasztásban , éhségben és 
szomjúságban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben" (2 Kor 
11 ,23b.24-27). 
Róma: "Bilincseket is beleértve úgy szenvedek, mint egy gonosztevő" (2 Tim 
2,9). 

Pál szeretete 
Aki a Szeretet himnuszt elolvassa (l K or 13,1-13), az rádöbben, hogy aki 
ezt írta, az nagyon sokat tudott az emberi lélekről és - a szeretetről! Pál 
gyönyörű, szenvedélyes szeretteI szerette Jézust és az embereket. A leve
lekben olyan bensőséges, szenvedélyes hangon szólal meg, mintha nem is 
egy közösségnek, hanem egyetlen személynek szólnának ezek a vallomá
sok: 
"Szívünkben vagytok, úgyhogy együtt halunk és együtt élünk" (2 Kor 7,3). 
"Isten féltékenységével vagyok féltékeny rátok" (2 Kor 11 ,2). 
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"Úgy voltunk köztetek, mint kicsinyek, úgy ahogyan a dajka gondozza a gyer
mekeit" (1 Tessz 2,7). 
"Ragaszkodtunk hozzátok, és szívesen nektek adtuk volna nemcsak lsten 
evangéliumát, hanem életünket is, mert nagyon megkedveltünk titeket 

(1 Tessz 2,8) . 

"Krisztus Jézusban az evangélium által én adtam nektek életet" (1 Kor 4,15). 
"Fiacskáim, akiket fájdalommal szülök újra, míg Krisztus kialakul bennetek!" 
(Gal 4,19) 

"A szánk megnyílt felétek, korintusiak, s a szívünk kitárult. Mint gyermekeim
nek mondom, tárjátok ki ti is szíveteket! (2 Kor 6,11 .1 3) 
"Fogadjatok be minket szívetekbe!" (2 Kor 7,2) 

"Nem szeretlek titeket? lsten a tudója!" (2 Kor 11 ,1 1) 
"Ha én ennyire szeretlek titeket, kevesebb szeretetre találnék nálatok?" (2 Kor 
12,15) 

"Szívembe zártalak titeket. Isten a tanúm, mennyire vágyódom mindnyájatok 
után" (Fil 1 ,7-8) . 

Nem úgy végzi az igehirdetés munkáját, mint a szolga, akit megbíztak egy 
feladattal , s ha megtette a kötelességét, a többivel már nem törődik. Nem 
azért megy az elveszett bárány után, mert el kell számolnia vele, hanem 
mert szereti (senki sem kéri számon a magvetőn a rossz termést, ha a rossz 
talaj a fele l ős, ld. Mk 4,13-19. 

Jeruzsálem - Fogságba esik 

Cézárea - Fogolyként 

Róma - Fogolyként 

A fogság után: 

Hispánw- "Hét izben kellett neki börtönt elviselni , menekült, megkövezték, 
hirdette az igét keleten és nyugaton, hitének nagy híre messzire elterjedt; az 
egész világon tanította az igazságot, így jutott el a nyugat határához" (Kele
men Kor 5,7). 

"Az Apostolok cselekedeit egy könyvben írták meg. Lukács összefoglalta a 
nemes Teofilnak mindazt, ami az ő jelenlétében történt. Ez kitűnik abból, 
hogy hiányzik belőle Péter szenvedése éppúgy, mint Pálnak a Városból Spa
nyolországba való utazása." (MurTör 34-39.sor). 

A kétéves római fogság és a hispániai út ideje alatt a Pál által alapított ke
resztény közösségekben a zsidó törvényekhez ragaszkodók, a pártoskodók 
és a pogány szokások beszivárgása mellett újabb veszély ütötte fel a fejét: 
mindenféle zavaros tanokat hirdető, magukat kereszténynek mondó taní
tók léptek föl. Pál tehát, ahelyett, hogy újabb területekre indulna, sürgősen 
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visszatér ezekhez az egyházakhoz. Egy erősebb egyházi szervezet létreho
zásával próbálja elejét venni az anarchiának és a szétesésnek. 

Kréta, Ázsia, Macedónia, Akhája 
"Amikor elindultam Makedóniába, arra kértelek, hogy maradj Efezusban" (1 
Tim 1,3). 
"Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy ami hátramaradt, elvégezd" (Tít 1,5). 
"Siess, gyere hozzám Nikopoliszba" (Tít 3,12). 

1. Timóteus levél, Títusz levél 

Róma - újabb fogság 
"Könyörüljön az Úr Oneziforosz házán: sokszor felüdített engem, és bilincse
im miatt nem szégyenkezett, hanem amikor Rómába jött, szorgalmasan kere
sett és meg is talált" (2 Tim 1,16). 
"Az ázsiaiak valamennyien cserben hagytak" (2 Tim 1,15). 
"Ha hűtlenek leszünk, ő hű marad" (2 Tim 2,13). 
"Siess, jöjj hozzám mielőbb! Démász ugyanis elhagyott a világ szeretete mi
att, és elment Tesszalonikibe, Krescensz Galáciába, Títusz pedig Dalmáciá
ba. Egyedül Lukács van velem. Márkot is vedd magadhoz, és hívd el : jó 
hasznát tudom venni a szolgálatban . Tichikuszt elküldtem Efezusba" (2 Tim 
4,9-12). 
"Siess, hogy még a tél előtt ideérj!" (2 Tim 4,21) 
"Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanít
ványnak, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura" (Mt 
10,24-25). 

Végóráiban néhány hű séges ember marad csak körülötte, a "nemzetek 
apostola" magára marad, mint Mestere. 

2. Timóteus levél 

Vértanúhalál 
"A hagyomány szerint, miután az apostol megvédte ügyét a bíróság előtt, is
mét elindult, hogy az igehirdetés szolgálatát végezze, azután pedig újból 
visszatért ugyanebbe a városba, hogy vértanúsággal fejezze be életét. Akkor 
fogolyként írta második levelét Timóteusnak" (Euszébiosz, Egyháztörténet, 
1,22,3). 
"Kormányzók előtt halt vértanúhalált" (Kelemen, Kor 5,7). 
"Engem ugyanis már kiöntenek mint italáldozatot, elköltözésem ideje közel 
van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam" 
(2 Tim 4,6-7). 

187 



24. óra 

D.) Óravázlat 

Feladat Módszer 

l . Ének: Jézus életem 

2. Mi jut eszembe Pálról? 
Milyen embemek ismertem 
meg? Melyik páli leveleket 
tudom fejből felsorolni? Mi
lyen szavakat, szövegrésze
ket tudok idézni tőle? 

3. Pál élete és munkássága a 
szentírási szövegek alapján 

4. Befejező ének, ima 

ének kottából 

Csoportos beszélgetés a 
megadott kérdések alap
ján. Az óravezető felírja 
a kérdéseket a táblára, a 
felsorolt páli leveleket 
szintén. Végül a szent
írás sorrendjében felírja 
az összes páli levelet; a 
szavakat és idézeteket is 
felírja a táblára 

az óravezető előadása 
(ld. Bevezetés), az adott 
helyszínek követése tér
képen, dián, képanyaggal 

spontán ima, ének 

Bibliaiskola 

Eszközök, 
időtartam 

Énekelj az Úrnak 
c. dalgyűjtemény 
482. o. - 5 perc 

tábla, kréta, 
Szentírás, 
30 perc 

jegyzetfüzet, ceru
za, térkép, diák, 
diavetítő, köny
vek-75 perc 

gyertya, kotta 
10 perc • 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában hitokta
tók és érdeklődők részvételével "Élő Ige" címmel bibliaiskola mű
ködik. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén du. 
5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Je
romos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a huszonne
gyedik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, 
abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá
ra segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1998. december. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Carlos Mesters 

Támpontok a csoportos 
bibliaolvasáshoz 

Módszer 

»Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen«(Jn 10,10). 
Az előző számainkban megkezdett sorozat folytatása: a Jn 4,1-42 csoportos 

feldolgozása különböző módokon. Fordította Széke7y István. 

III. HARMADIK MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNY: 
JÉZUS PEDAGÓGIÁJA MEGTANÍT ARRA, 
HOGY MINDEN NAP VEGYÜK ÉSZRE 

ISTEN VILÁGOSSÁGÁT 

1. Bevezetés: A jelenlévők köszöntése után imával vagy énekkel 
hívjuk a Szentlelket, majd tartsunk rövid szünetet. 

2. Cél: Tanuljuk meg, hogyan tehetünk minden napot olyan áttet
szővé, hogy azon Isten valóságából valami átvilágítson. Annak alap
ján, amit a szamariai asszony ill. a tanítványok már tudnak vagy átél
nek, Jézus próbálja érzékennyé tenni őket a mindennapi valóságok (pl. 
a víz) mélyebb jelentése iránt. 

3. A magyarázat kulcsa: A szöveg olvasásakor jól figyeljük meg azt a 
módot, ahogyan Jézus segíti az embereket eljutni a látható és a tapint
ható valóságtól Isten láthatatlan jelenlétének észrevételéhez. 

4. A szöveg: Jn 4,1-42. A felolvasás után tartsunk rövid szünetet. 
5. Kérdések: 5.1 Mivel éri el Jézus, hogy a szamariai asszonyban tu

datosul a saját belsejében lévő élővíz-forras? 
5.2 Mi tette ránk a legnagyobb hatást Jézus pedagógiájában? Mi-

ért? 
5.3 Hol szerepel az Ószövetségben a víz az élet vagy a Szentlélek 

ajándékával kapcsolatban? 
5.4 Mennyiben von kérdőre vagy állít kihívás elé bennünket Jé

zus pedagógiája, hol jelent számunkra kritikát? 
6. Kérések: A szövegből kiinduló spontán könyörgések. 
7. Zsolt 122: »Testvéreimért és barátaimért mondom: Béke legyen 

veled! « 
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Módszer 

Gyakorlati tanácsok: 
al Jézus a szamariai asszonnyal a kútnál találkozik, a találkozás és 

beszélgetés hagyományos helyén. Saját konkrét kívánságából indul ki, 
a szomjúságból - így adja tudtára az asszonynak, hogy szüksége van 
rá, és hogy hasznossá teheti magát. A kérésből nyilvánvaló, hogy 
szomj ának oltásához az asszony segítsége szükséges. Jézus tehát feléb
reszti az asszony segítő- és szolgálatkészségét. 

b I Jézus a víz fogalmát kettős értelemben használja: anyagi érte
lemben a szomjúságot oltó folyadék jelölésére, és jelképes értelemben, 
amikor a víz az élet forrását és a Lélek ajándékát jelképezi. Vagyis Jé
zus azon a nyelven szól, amelyet beszélgetőtársai jól értenek, de 
ugyanakkor feltételezi, hogy vágyakoznak a mindennapi valóságok 
mélyebb értelme és jelentése iránt is. 

cl A víz jelképes értelme a nép életében, történetében és hagyo
mányaiban gyökeredzik. Jézus ismeri népének hagyományait, és ezek
re támaszkodik a szamariai asszonnyal való ,beszélgetésben. Amikor 
felvillan~a a víz jelképes értelmét, akkor az Oszövetségre utal, amely 
gyakran haszná}ja a víz szimbólumát Istennek az emberre irányuló 
cselekedeteire. Igy pl. Jeremiás az 'élő' (forrás)vizet szembeállí~a a 
ciszterna (állott) vizével (Jer 2,13). Minél több víz fogy egy ciszterná
ból, annál kevesebb marad benne. Más hasonló ószövetségi helyek: lz 
12,3; 49,10; 55,1; Ez 47,1-3 stb. 

dl A párbeszéd két síkon folyik: 
- Előtérben az anyagi víz áll, amely az ember szomját ol~a. Ezen a 

síkon a beszélgetés feszültséggel teli, és nem jut előbbre . Ezen a felületi 
síkon a szamariai asszony győz, mert így Jézusnak nem sikerül belépni 
az életébe ('vödröd sincs, a kút pedig mély'). . 

- A mélyebb síkon a víz az új életet jelenti, amit Jézus hoz. Itt a be
szélgetés megszakítás nélkül folytatódik. Miután Jézus kijelentette, 
hogy Ö maga az új élet, azt mondja az asszonynak: »Menj, hívd el a 
férjedet és jöjj ide! « (16.v.) . A valóságban nem a férj, hanem Jézus az, 
aki ennek az asszonynak új életet ajándékoz, amit az egész élete során 
állandóan keresett, de hiába. Ezen túlmenően: aki kész Jézust »vőle
gényként« elfogadni, az mindenütt megtalálja az Istenhez vezető utat, 
ha Ot »lélekben és igazságban« keresi (23-24. v.). 

el Bár Jézus a szomjúságáról beszél, inni azonban nem iszik. Ez 
muta~a, hogy szomjúsága jelképes értelmű, és összefügg küldetésével. 
Ez a szomjúság kíséri egész élete folyamán a haláláig. Halála órájában 
a kereszten is azt mondja: »Szomjazom!« (Jn 19,28). Miután így utoljá
ra kinyilvánította szomjúságát, kimondha~a: »Beteljesedett!« (Jn 
19,30), hisz betöltötte a küldetését. (Foly tat juk) 

18 



INNEN-ONNAN 

Az Izraeli Múzeumban (Jeruzsá
lem) őriznek egy arámnyelvű feli ra
tot (a Kr.e.1 .. - Kr. ~.1 . századból), 
amelyet a mult szazadban találtak 
a mai Jeruzsálem területén (nem 
jeQ.yezték fel , po~tosan hol). Ez a 
szoveg olvashato rajta: "Ide he
lyezték á~ ~zij~nak, Jú.da királyá
nak csontjait Tilos felnYltni! « Ez az 
egyetlen f~!1nmaradt júdai ki!álysír
fef/rat, UZljat (767-739) leprassága 
miatt nem temették a többi királyok 
mellé (2 Krón 26,23), hanem azok
tól távolabb, és valószínűleg a vá
ros terjeszkedésekor helyezték át a 
csontokat új helyre. (Holyland 
1998/ápr. -jún. és .. Land der Bibel Auss
tellung, Wien .. , Kat.147.) 

Amint ismeretes, 1961-ben Cé
z~reában találtak egy követ, amely 
re~ze volt egy " Poncius Pilátus, 
Judea prefektusa« által Tibériusz 
császárnak ajánlott épület (valószí
~űleg templom) feliratának. A múlt 
eybe~ ugyancsak C?ézáreában a 
romal ~~rI palota a.:>atá~a során 
egy maslk fontos kore Irt emlék 
ef;ly . mozai.kpadló került felszínré 
nehany szo felirattal. E szerint az 
illető helyen hivatali helyiségek és 
őrök voltak. Nyilvánvaló, hogy an
nak a helyiségnek a padlójából ma
radt fenn ez, ahol Szent Pál több 
mint két évig tartó fogsága és a 
helytartók által való kihallgatásai 
során többször is megfordult (Csel 
23 ,23-26,32) . Cézárea Kr.u. 6-tól 
évszázadokon át Júdea római tar
tomány politikai fővárosa volt (Holy
land, 1998.ápr.-jún.) 

Az első századok keresztényei -
a zsidókhoz hasonlóan - idegen
kedtek személyeknek képi vagy 
szoborszerű abrázolásától , ami 
egyébként a római birodalomban a 
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pogányság körében általános volt 
Csak hosszú viták után, a 3. szá
zadtól terjedt el és vált az igehirde
tés egyik eszközévé a keresztény 
temetkezési és istentiszteleti helye
ken egyes bibliai személyek és ie
lenetek művészi megjelenítése. Er
dekes megfigyelnünk, hogy az óko
ri Róma keresztény emlékein az 
egyes bibliai személyek ill. törté
!"letek hányszor szerepelnek (záró
jelben a . festett ábrázolások szá
ma): az Oszövetségből : Jónás 198 
(68) , Dániel 100 (55) , vízfakasztás 
a HórE!bnél 92 (~6), a három ifjú 90 
(22), Adám és Eva 73 (26) , Izsák 
fel~ldozása 70 (23), Noé 69 (46) , 
Mozes 38 (15) , Jób 16 (13), Zsu
zsanna 12 (8), l;3ileám 8 (7), egyéb 
7~ (38) . - Az Ujszövetségből' Lá
zar 127 (66) , kenyérszaporítás 119 
(39), napkeleti bölcsek 84 (17) a 
vak meggyógyítása 72 (9), a béna 
meggyógyítása 69 (26), Kána 56 
(8), a verfolyásos asszony meg
gyógyítása. 45 (6) , Jézus megke
resztelkedese 16 (11) , a szamariai 
asszony 14 (7) , Jézus születése 10 
(2), angyali üdvözlet 2 (2) , egyéb 
116 (15) . (Welt und Umwelt der Bibel 
1/1998 ., 32.0.) 

Kínában fontos missziós feladat 
hogya Biblia, a katekézis eszközei 
és egyéb vallásos irodalom a szá
mos kisebbség nyelvén is rendel
kezésre álljon . Egy Kína és Viet
nam határvidékén működő francia 
pap miao nyelvre fordította a 
Szentírást, és azt már több ezer 
példányban olvassák az említett 
törzs tagjai . Egy bennszülött pap 
f.on~tikusa.n ~tírta az afxii nyelvet, 
es Igy eikeszItette a zsoltárok fordí
tását 

Indiában Tamil -Nadu területén 
amely 15 katolikus egyházmegyét 
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foglal magában, már második éve 
folyik bibliai távoktatás, amelyen 
4300-an vesznek részt. Több kom
mentár után most már egy biblikus 
pasztorációs folyóirat is megjelenik 
tamil nyelven. 

Öt 'nyugatafrikai ország 25 plé
bániája bibliai táborokat rendezett 
300 vezető és mintegy 2000 gyer
mek és fiatal számára. A vezeto k a 
továbbiakban is szervezetten foly
tatják bibliaapostoli működésüket 
(saját továbbképzés, rendszeres 
talalkozók és információ, előadók 
meghívása, anyagi források kere
sése, a mozgalomhoz újonnan 
csatlakozók segítése stb.). 

A délafrikai püspökök ezévi júni
usi konferenciája a Biblia ügyével 
foglalkozott, és számos fontos dön
tést hozott (évente Szent
írásvasárnap, a papnövendékek és 
a már működő papok, szerzetesek, 
világi segítők biblikus képzése, 
anyanyelvI Biblia elérhető áron, se
gédeszközök a bibliaismerethez 
stb.); ajánlották a püspöki szinódu
sok titkárságának egy szinódus té
májául: »Isten szavának szerepe 
az evangélizálásban« és »Isten 
szavának továbbadása a nép szá
mára«. 

A Kongói Demokratikus Közt~r
sas ágban (Zaire) megjelent az Uj
szövetség szongje-nyelvű fordíta
sa. - Ghanában egymás utáQ ad
ják ki egy helyi nyelven az Oszö
vetség deuterokanonikus könyveit; 
a fordítás különböző vallások tudó
sai nak közös műve . 

. Boliviában augusztusban az in
tenzív bibliatanfolyamot végzettek 
kétnapos továbbképzésének »A 
Szentlélek Szent Lukács művé
ben« volt a témája. A Szentírás hó
napja (szeptember) alkalmából a 
bibllakörök számára 5 alkalomra 
szóló segédanyagot adtak ki . Meg-
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jelent a biblikus pasztorációs folyói
rat (» Palabra«) első száma. 

Nicaragua 8 egyházmegyéje kö
zül 6-ban 1997 folyamán összesen 
40 bibliatanfolyamot rendeztek. 
Emellett egy intenzív tanfolyamon 
Középamerika összes orszagaiból 
összesen 51 személy vett részt. 

Chilében a múlt évi Szent
írásvasárnapra igen sok tájékoz
tató, érdeklódést keltő és »kereső
ket« segítő kiadvány készült min
den korosztály és nepréteg számá
ra, s ez érezhetően növelte az ér
deklődést és aktívitást. 

A Holland Antillákon kiadták a 
teljes Bibliát papiamentó nyelven; 
ezt a kreol (spanyol-holland) nyel
vet kb. 280 ezer ember beszéli. 

Megjelent az Újszövetség a Su
riname mintegy 150 ezer indiai 
származású lakosa által beszélt 
sarnami-nyelven. 

Csehországban megjelent a bib
liaközpont (évente 2 számra terve
zett) folyóiratának első száma és a 
Stuttgarti Kis Kommentár sorozat 
több kötetének cseh fordítása. 

Szlovéniában is megjelent a bib
liaközpont új, negyedévi folyóirata. 
Ugyanitt Bibliai távoktatás indult 
450 résztvevővel . • 

A Libanonban 1991 óta rend
szeresen megjelenő bibliaapostoli 
folyóirat ma már gazdag tartalmú 
és több mint 40 oldalas (arab nyel
ven) ; emellett rövidített francia 
nyelvű kiadása is van. A katolikus 
pátriárkák és a libanoni püspökök 
közös elhatározása alapján először 
az 1997. évi karácsonyi ünnepek 
alkalmából szervezték meg »a Bib
lia napjait«. Libanonban 25 biblikus 
oktatóközpont működik . Emellett 
sok biblikus adást sugároznak a 
vallásos rádióadók és egy TV-adó 
(Libanonba és Szíria nagy részére 
k iterjedően) . B. D. Verbum 2/1998. 
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Olvasóink kérdezik 

Az első két kérdésre Thorday Attila professzor, 
a harmadikra Gyürki László egtjetemi magán tanár válaszol. 

~ Kérdés: Mi az alapja és mi a teológiai jelentősége annak a különbség
nek, ami a húsevés tekintetében Ter 1,29 és 9,2-4 között van? 

Válasz: A világ teremtését és a vízözön utáni megújított terem
tést összehasonlítva egy különbségre fölfigyelhetünk: a teremtés
kor csak a növényvilág szerepel úgy, mint az embernek adott ele
del: »Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és min
den fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek« 
(Ter 1,29). A vízözön után megújított teremtésben Isten új rendet 
állít föl: »Minden, ami csak mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. 
Nektek adom n1Índezt éppúgy, mint a zöld növényt« (Ter 9,3). Az özön
víz utáni emberiségnek tehát megengedi Isten, hogy evés céljából 
állatot öljön, vagyis hússal is táplálkozzék. Fontos azonban, hogy 
az ember helyesen birtokolja és kormányozza a reá bízott teremtett 
javakat. 

Nem szabad elfelejteni, hogy a bűnbeesés (Ter 3) óta a kezdet
ben teremtett természeti rend megromlott, és az első testvérgyil
kosság (Ter 4) óta az erőszak elterjedt a földön. Ettől kezdve az em
ber képtelen töretlen békében élni az állatokkal, s azoknak mintegy 
ellenfelévé lesz. A Noéval kötött szövetség ezt kívánja rendezni. 

~ Kérdés: Miért és mennyiben tiltja a Szentírás a vér fogyasztását? 

Válasz: Az emberiség életkörülményeit az erőszak jellemzi; 
ugyanakkor Isten megújí~a kezdeti elhatározását, és az ember ke
zébe helyezi a teremtett világot (vö. Ter 9,2-3). Amikor Isten fölada
tot bíz az emberre, segítséget is ad hozzá . Az uralom helyes végre
hajtásához jelen esetben olyan utasításokat ad, melyek megtartása 
által Isten áldása gyümölcsözővé lesz. Az első föltétel a következő 
versben olvasható: »Csak húst, vérrel együtt, nem ehettek!« (Ter 9,4) 
Ez a tiltás szolgál az istentiszteletekre vonatkozó, a Lev 3,17-ben ol
vasható előírás alapjául. Mindezek mögött az a meggyőződés áll, 
hogy a vér képezi az élet otthonát, amely pedig végső soron Isten 
tulajdona . 
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A véres hús evés ének tilalma a mondatkezdő héber 'ak = de 
/ csak / csupán jelentésű kötőszó miatt nem függetleníthető az el
őző versek tartalmától. Az ember megeheti az állatok húsát, de 
nem eheti meg az életet jelképező vért. A 9,4 vers előírása tehát ha
tárt szab az előző vers húsevésre vonatkozó fölszólításának. Ezek 
szerint a vegetáriánus étkezés lehet ízlés dolga, vagy egyesek szá
mára orvosi javallat, de kizárólagosságát - ideologizálás nélkül -
nem lehet alátámasztani a Szentírásból. A fölszólítás kulcsszava a 
nefe = élet. A parancs így nem egyszerűen a vérre vonatkozik, ha
nem az életet hordozó vérre. Amennyiben és ameddig tehát az éle
tet jelző vér lüktet még az állatban, nem szabad elfogyasztani. Mi
helyst azonban a vérnek nincs már köze az élethez, az isteni pa
rancs sem vonatkozik rá. A vér fogyasztása tehát nem anyagi mi
volta, hanem szerepe miatt tiltott. Lüktető vért inni a gyilkolás tit
kos örömét fejezi ki, és az emberölés vágyához vezethet (vö. Szám 
23,24; MTörv 32,42; Jer 46,10). A Ter 9,4 szavai mögött tehát vér
szomj, a szenvedélyből való gyilkolás vágyának veszélye is meghú
zódik, amelytől Isten óvni akarja az embert. Ez a parancs nem csök
kenti Isten jóságát, hanem a húsevés helyességének védelmét szol
gálja. 

~ Kérdés: A Szentírásban többször találunk különböző családfákat, terü
letek, népek felsorolását, harci leírásokat, a szertartások, vagy a szen
tély berendezésének leírásait, közmondásszerű bölcsességeket, látszó
lag erkölcsi tanítás nélkül. Miért és hogyan olvassuk ezeket? 

Válasz: A Biblia, különösen az Ószövetség zavarba ejtő könyv. 
Aki még nem olvasta, annyit tud róla, hogy zsidóknak és keresz
tényeknek szent könyve. Ezért keresi benne »Isten szavát«, bizo
nyos »katekizmust«, vagy erkölcsi elvek gyűjteményét. 

S amikor olvasni kezdi, egy kis nép múltjának történetét találja, 
gyakran olyan történeteket, amelyek nem érdeklik, kevésbé épüle
tes elbeszélések sorozatát, háborúkat, gyilkosságokat, olyan költe
ményeket, amelyeket sokszor nehéz imádkozni, még akkor is, ha 
»zsoltároknak« keresztelték el őket, elöregedett erkölcsi tanácso
kat... Megdöbbentő könyv ... De valójában »egy« könyv? 

Már tudjuk, h9gy inkább könyvtár: 73 könyv, amelyek kb. 1000 
év alatt íródtak. Allítsuk egymás mellé könyvtárunkban a Halotti 
beszédet, Anonymus írását, a Margit legendát, Janus Pannonius 
költeményei mellé Balassi Bálint verseit, Verbőczi Hármaskönyvét, 
a hitvitázó irodalomból Méliusz Juhász írásait, Pázmány Péter Ka-
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lauzát, Mikes Kelemen és Kazinczy leveleit, Vörösmarty, Petőfi és 
Arany verseit, Jókai regényeit és Rónay György versesköteteit... 
Furcsa lenne így a könyvtár elrendezése. Pedig a Bibliáé még fur
csább. Az több mint egy könyvtár. A Biblia egy világegyetem, 
amelybe be kell lépni, egy kaland, amelyre meghívást kaptunk. A 
Biblia egy nép könyvtára, amely az Isten iránti szenvedély zsákmá
nya lett. Ennek jegyében kell a Bibliához közeledni, és csak így le
het megérteni. 

Egy hasonlattal lehetne ezt jobban megvilágítani. Az aranyI a
kodalmas házaspár egyedül van otthon, amikor egy régi bará~uk 
meglátoga~a őket. Beszélgetnek az eltelt 50 esztendőről, amelyben 
öröm és megpróbáltatás váltogatta egymást. Ezt tudta bará~uk is, 
de ezen az estén új szempontból ismerte meg őket, mert előhozták 
»kincseiket«, emlékeiket az egyszerű kartondobozból. 

Fényképek a családi eseményekről, házasságkötésükről, gyer
mekeik mosolyáról, egy-egy nyári kirándulásról. Nagyon is banális 
képeslap ok, kissé összetörve, mert a háború alatt megrongálódtak. 
Szinte mindegyikhez tudnak fűzni valamit, s általuk megelevene
dik szegényes és küzdelmes életük egy-egy eseménye. 

Családi papírlapok következnek monoton egymásutánban el
ődeikről, nagyszüleik, dédszüleik adatai, akiktől származtak. El
őkerül egy jelentéktelennek látszó bérleti szerződés, de ez arra em
lékezteti őket, amikor még házuk sem volt... Levelek kerülnek elő 
jegyességük idejéből. (Ezeket ne olvassuk el- mondja a férfi moso
lyogva.) Imádságok életük jelentős fordulóin, házassági beszéd, 
amelyet az eskető pap adott át nekik, egyik gyermekük gyenge kis 
versecskéje, amellyel köszöntötte őket házassági évfordulójukon ... 

Ez az este úgy telt el, mint egy álom. Ezen az estén jobban meg
ismerte a jó barát a jubiláló házaspárt, mert fölfedték előtte életük 
értelmét. Ezek az »emlékek«, papírlapok, fotók, levelek, nem képvi
selnek értéket. Ugyanakkor mégis nagyon értékesek: nem tárgyak 
többé, hanem egy összegyűjtött és értelmezett életet jelentenek. 
Mindegyik egy élet történetében helyezkedik el, átszövi őket ennek 
az életnek az értelme. »Arnikor megtud tuk, hogy szere~ük egymást 
- írta Anna jövendő férjének -, gazdagok lettünk minden együtt 
töltött pillanattal, megőriztük emlékezetünkben; mivel ezek össze
kapcsoltak minket«. 

A jubiláló házaspár fotókat, írásokat mutatott berátjának, aki 
érdekl6dött irántuk, mert ezekben mintegy össze volt sűrítve az ő 
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életük. és ezek által bepillantást nyert titkukba, szeretetkapcsola
tukba. 

A Biblia különböző könyvei sokszor úgy tűnnek, mint jelenték
telen, banális írások. De általuk egy nép kalandját fedezhetem fel, 
és belépek az ő világukba. Dávid főemberei, az Ezdrással hazatér
tek listája, a szent sátor leírása, vagy küzdelmük a szeleukida ural
kodókkal hitükért így egészen új értelmet nyernek, ha olvasom 
őket. 

Sokszor később értették meg ezeket. Mosolyogva mutat a férj 
barátjának egy algebra példát: »ez a mi első szerelmes levelünk.« O 
és jövendő felesége gimnazisták voltak. Mivel a leány beteg lett, el
küldte neki a matematikai példák megoldását. Banális levél, önma
gában egyáltalán ne:r:n érdekes. De ez a levél megindított valamit 
és ... követte a többi. Onmagában ez a levél nem érdekes, véletlenül 
maradt meg, de újra olvasva a házasság után, az ő első szerelmes 
levelük lett. 

Vannak események, amelyeknek önmagukban nincs értelmük, 
de ha belépnek a mi történelmünkbe, akkor értelmet nyernek. Le
fényképezve a maga pillanatában nem érdekesek, de utána olvasva 
jelentőssé válnak. Minden esemény így önmagában számos értel
met nyerhet, amit az adott időben nem értünk, nem fogunk fel. Vi
szont ha jelentős, akkor újra gondoljuk, és így fölfedezzük gazdag
ságát. Ahogy előre haladunk, az első esemény gazdaggá válik. 

Amikor elbeszé1ünk egy eseményt, nem próbáljuk meg ponto
san visszaadni, nem akarjuk »lefényképezni« a múltat, hanem újj~
teremtjük, feltűntetjük azt az értelmet, amit most jelent n.:::.künk. Es 
ha még később beszéljük el, újabb mozzanatokat fedezünk föl ben-
ne. 

Az esemény lényeges valósága láthatatlan a szemnek, meg kell 
fejteni. Látok egy férfit és egy nőt, akik átkarolják egymást. Ez egy 
pontos történeti tény. De ebből semmit sem tudok meg, mert ez 
sokszor kötelező gesztus, ha nem is szeretik egymást. Ha azt 
mondják, hogy szeretik egymást, akkor ez a gesztus értelmet nyer, 
szeretetük jele lesz. Elhiszem, amit nekem mondanak, s mivel hi
szem, megértem ölelésüket, mint a szeretet jeIét. Hogy megértsem, 
hinni kell, és a megértés ténye megerősíti hitemet. 

Így vagyunk a Bibliával is. Ez áll azokra, akik azt írták: Elbe
szélték az eseményeket, de az események értelmet nyertek, mert ők 
hittek. Ez áll miránk is, akik ma olvassuk ezeket a szövegeket. A 
szövegeket lehet tanulmányozni akár hívő, akár hitetlen valaki. 
Meg lehet érteni, hogy mit mondanak nekünk a szövegek. De más-
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képpen érti az ember, ha ugyan
abban a hitben részesedik, mint a 
szerzők, vagyis belép velük ? 
ugyanabba a keresésbe. Mennyi-
ben érdekel engem a Biblia? Cso-
dálatos t9rténelem, amelyben Is-
ten szól Abrahámnak, Mózesnek, 
a prófétáknak. .. Csodák történ
nek szüntelen és Isten megszaba
dítja az elnyomottakat, meggyó
gyítja a betegeket... Hogyan hoz
ható ez kapcsolatba az én egy
szerű, mai életemmel, vagy a vi
lág életével? Ha Isten kétezer 
éven át mindig beszélt, akkor 
most hallgat? Ma is vannak el
nyomottak, szerencsétlenek, mi
ért nem cselekszik most is? A 
történeteket két szinten hasonlít
hatjuk össze. A történész, aki Iz
rael történetét vizsgálja, egy ba
nális történelmet talál bennük, 
Közel-Kelet egy kis népéé t, amely nem különbözik a többi néptől. 
A hívők, akik a Bibliát állították össze, az eseményekben Istenük 
szavát és közbejöttét látták (mint a példánkban szereplő házaspár a 
matematikai példában első szerelmes levelüket). Izrael története is 
egyszerű, közönséges, fájdalmas, mint a mi hétköznapi életünk. A 
hitetlen nem is lát ebben semmiféle isteni nyomot sem. Amikor 
azonban a Bibliát olvassuk, el kell jutnunk oda, hogy újra tudjuk ol
vasni a mi életünket ezzel a hívő tekintettel. S akkor fölfedezzük, 
hogy Isten folytatja beszédét hozzánk, mint ahogy szólt a próféták
hoz, s folytatja működését is. S ekkor a mi életünk is úgy tűnik szá
munkra, mint egy csodákkal teli élet. 

* * * * * 

Egy »Szentírást olvasó« Gyomaendrődön (név nélkül) feladott 
levelében feltett kérdésére (öldöklések »isteni parancsra«?) már vá
laszoltunk a Jeromos füzetek 25. számában. Kérjük, olvassa el a vá
laszt ott! A Szerk. 
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Thorday Attila 

BIBLIATÁBOR A BAKONYBAN 

A Zarándok Isten című könyv fordítása közben született meg bennem 
az ötlet, hogy hittanos fiatalokból tábort szervezzek Izrael történetének és 
a hit zarándokút jának átélésére. Tapasztalom ugyanis, hogy az évközi hit
oktatás csak akkor hozza meg termését, ha felejthetetlen közös élmények
ben részesülnek a fiatalok. 

A nyári tábor konkrét előkészületei már télen elkezdődtek : néhány 
kispappal és a Hajszolónak nevezett ifjúsági közösségvezető tanfolyam 
végzőseivel több alkalommal összeültünk, hogy a választott nép bibliai 
történelmének átéléséhez ötleteket gyűjtsünk . A tábor vezérmotívumául az 
Isten és népe zarándoklatát végigkísérő biblikus teológiai munka kínálko
zott; a könyv nyolc fejezete alapján nyolc naposra terveztük a táborozás t, 
a helyszínként pedig a Bakony t jelöltük ki. 

Ezután a résztvevők meghívása következett: szegedi plébániákat ke
restünk fel, ahol 12-18 éves hittanosokat szólítottunk meg, és hívtunk meg 
egy előkészítő napra. A kora-tavaszi szombatra szóló meghívásunkat 
mintegy negyvenen fogadták el, és jöttek el a Szeged közelében fekvő 
»Domaszék-Zöldfás Katolikus Ifjúsági Központba«, ahol a szervezők és a 
jövendő résztvevők olyan játékos programokban ismerkedhettek meg egy
mással, amilyenek elővételezik a nyári táborozás hangulatát: 6-.8 fős cso
portokban szellemi és fizikai akadályverseny, bibliaismeret és kéz
ügyesség, éneklés és liturgikus táncok, stb. Mindez kedvcsináló ízelítő 
volt a középiskolások, és tapasztalatszerzés az egyetemista szervezők szá
mára. 

»Menj ki földedről, rokonságod köréből... arra a földre, amelyet majd 
mutatok neked! « (Ter 12,1) - ez volt elindulásunk mottója július l8-án 
reggel, s a résztvevők valóban nem tudták pontosan, hol lesz az első szál
láshelyük. A különjárati, bérelt autóbuszunk délben Jásdon állt meg elő
ször, ahol a csoport egyik fele , minden felszerelésükkel leszállt: ők Jásd
SzentkútrJl gyalogoltak, hogy a szentély közelében verjenek sátortábort. 
Másnap Abrahám fiai erről a bázisról indultak, hogy a hit zarándokútját 
járják a Bakony vadregényes tájain. Én egyelőre a pátriárka hitén elindult 
másik csoporttal tartottam, akik ideiglenesen az onnan mintegy 40 km-re 
fekvő Bakonynánán telepedtünk le, és ahol azután két éjszakát töltöttünk. 
Ettől kezdve a törzsi életformát folytató két 25-30 fős csoport hasonló for-
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gatókönyv alapján párhuzamos programokkal szervezte életét, én pedig 
hol az egyik, hol a másik »törzs« tagjaival töltöttem a napot. Még a~ első 
esti tábortűznél beavató szertartáson estek át a fiatalok, mondván : »En ... , 
fogadom, hogy 

- Ábrahám ősatyánkat minden nyögés nélkül, mindenféle susnyáson 
keresztül követem; 

- fojtott emberhúst nem eszem; 
- disznóságokat a számon se ki , se be nem engedek; 
- minden másnap felváltva lábat illetve fogat mosok; 
- mindenkori konyhásainkat meg nem kövezem; 
- horkolásomért felelősséget vállalok; 
- a csoportos munkában örömeimet megtalálom; 
- törzsi elöljáróimnak előre shalom-olok, helyemet nekik átadom -

kivéve a munkát, amivel nem fárasztom kivénhedt izületeiket; 
- a törzsünkben szolgáló levitákat tisztelem és becsülöm; 
- és törzsömet el nem hagyom holtomiglan, holtáiglan, semmiféle ba-

jában, Jahve engem úgy segéljen!« 
»Eladják az igazat ezüstért, a szegényt meg egy pár saruért« (Ám 2,6) 

- másnap mindkét csoport tagjai előadások keretében a bibliai idők egyip
tomi kultúrájával ismerkedett meg. A délutáni akadályverseny állomásai 
József történetét dolgozták föl : a feladatok között szerepelt az álomfejtés, 
a kútásás, 7 bő és 7 szűk esztendő, Potifárné nevében versbe szedett sze
relmeslevelet kellett írni Józsefnek. Az induló- és fogadó állomáson kéz
műves foglalkozásokra nyílt lehetőség , ahol a résztvevők agyagból bál
vány-szobrocskákat formáltak, és ékszereket készítettek. 

»Hallgassatok a szavamra, és én Istenetek leszek, ti meg az én népem 
lesztek; járjato\<; azon az úton , amelyet én jelölök ki nektek! « (Iz 7,23) 
Harmadnap az Ur szabadító ereje által elhagytuk Egy.iptomot, hogy az ígé
ret földjére induljunk. Zsidó-kút - Sínai-hegy - Ordögárok útvonalon 
(ezek az Észak-Bakony turistatérképén szereplő tényleges elnevezésekl) 
szerettünk volna a Jeruzsálemet szimbolizáló Zircre jutni, de a honfoglalá
sért harcba (számháborúba) keveredtünk a Jásd-Szentkútról érkező tör
zsekkel, ezért a hosszú (20-25 km-es) gyaloglás, a »pusztai« vándorlás 
után Izrael népe aznap este Borzavárnál ütött tábort. Napközben csak 
mannával táplálkoztunk, ti . szendvicset vittünk az útra, de aznapi konyhá
saink este meleg vacsorával (fürjtojásos leves?) várták elfáradt vándorló 
népünket. 

»Elsöpröm gonoszságaidat, mint a felhőt, és vétkeidet, mint a ködöt. 
Térj vissza hozzám: megváltottalak« (Iz 44,22). Másnap dél~lőtt immár 
egységben és énekek közepette mind a 12 törzs feljutott az Ur hegyére. 
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Mindnyájunk számára katartikus é lmény vo lt, hogy testi leg-lelkileg meg
tisztulhattunk: testi leg, mert vándorlásunk negyedik napján végre érezhet
tük a tu sból folyó hideg- és melegvíz áldott hatását; lelkileg pedig a Szent 
Várost számunkra megje lenítő Zirc látványa okozott felüdülést. 

»Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak táruljatok, hadd vo
nuljon be a dicsőség királya! « (Zsolt 24,9) Ezzel és más , hasonló zsoltár
versekkel léptünk be másnap a ciszterci bazilikába, hogy ünnepi szentmi se 
keretében adjunk hálát a megtett útért és a mind egységesebb testvéri kö
zösségünkért. Délelőtt egy ciszterci szerzetes vezetett végig a felújítás 
alatt álló patinás épületegyüttesen, majd megtekintettük a szomszédos 
Természettudományi Múzeum gazdag anyagát. Ezután az Arborétumban 
folytattuk a tábor lelkin apj át; az árnyat nyújtó liget lehetőséget biztosított 
a Ielkibeszélgetésnek és szentgyónásnak. Késő délután még egy felejt
hetetlen méta-csatára is sor került a helyi sportpályán. 

»Szétszórom Izrael fiait a különféle népek közé ... Kard élén hullik el 
népemben minden gonosztevő« (Am 9,9-10). A tábor hatodik napja hajna
lán óriási megrázkódtatás érte a hálózsákjukban békésen szunnyadó fiata
lokat: berontott az iskola tornatermébe Nabukadnezár (egy nagydarab teo
lógus-hallgató), és ostorát csattogtatva mindenkit menekülésre kény
szerített. Izrael néhány törzse Bakonybélbe menekült, a többiek Szentkútra 
húzódtak vissza, s ez lett a Babi loni száműzetés ideje. 

»Ne félj hát, mert veled vagyok! Napkeletrő l idehozom nemzetsége
det, és összegyűjtelek napnyugatról« (Iz 43 ,5). A fogság idejét sem töltöt
tük tétlenségben: ügyességi vetélkedőkben mértük össze erőnket (pókfoci, 
frizbifoci , célbadobás, kapitányiabda, méta). A törzsekben elvegyült levi
ták, a ki spapok minden nap le lkiismeretesen vezették a reggeli- és esti 
imádságot , ami a Babilonban kialakult zsi nagógai istentisztelettkre, tóra
magyarázatokra emlékeztetett bennünket. 

»Ne félj, mert megváltalak, neveden szólítalak: az enyém vagy« (Iz 
43, I ). Izrael történetét fe ldolgozó táborunk befejező napján a mintegy 
másfé l évezred történeimét áté lt, és mos t a fogságból szabadult hittanos 
fiatalok Veszprémben, az érseki székesegy házban tal áltak egymásra. A fe
lejthetetlen élményeket még az is tetézte, hogy az értünk jött különj árati 
autóbuszt a Balaton partján megállílottuk, hogy egy örömte li fürdőzésse l 
zárj uk nyári hittanos táborunk gazdag programját. 

Ezúttal szeretném megköszönni a Bibli atársu lat 60 ezer forintos anya
gi támogatását , amivel hozzájárult e bibli atábor megvalósulásához. 
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A Szentírás az életemben 

Előző szám~mkban kértük Qlvasóinkat, írják meg a Szentírással kapcsolatos 
élményeiket, tapasztalataikat. Orömmel olvassuk olvasóink válaszait, és szívesen 
megoszt juk másokkal is. 

Egyszer megkértem hittanosaimat, írják le, mit jelent számukra a 
Biblia. A feltett kérdésre a diákok írásban válaszoltak. Az ő válasza
ikon mindny~an elgondolkozhatunk, és közelebb kerülünk a Bibliá
hoz és ezáltal Jézushoz (E.T. hitoktató, Budapest): 

»A Biblia számomra egy könyv, de nem egy EGYSZERŰ könyv. 
Ez a könyvek könyve, ahogyan ezt már többen mondták és írták. 

Ez egy csoda, amely egy világnagyságú családot, az Egyházat fog
ja össze. Példabeszédei tanítanak minket, hogyan éljünk rendesen, bé
kével. Tehát egy út, amely csak jót tanít. Ez a keskeny Út.« (Barbara, 
8.0.) 

»A Szentírás nekem Jézus tanítását jelenti, amit ha elolvasok, ak
kor megtanít a szeretetre.« (Kinga, 7.0.) 

»A Biblia nekem érdekes és értékes olvasmányt jelent, megtanít a 
keresztény hitre. f}. Biblián keresztül Isten és Jézus szól hozzám az 
Ószövetségtől az Ujszövetségig. A Biblia Isten szava az evangélisták 
által leírva. Minél többször olvasom el Krisztus üzenetét, annál több 
kedvem lesz őt követni. « (Robi, 6.0.) 

»Nekem egy könyyet jelent, amely utat mutat Isten felé . A Biblia 
Jézus és Isten tanítása. Uzenetet nyújt számomra a jövő felé. Megnyílik 
előttem egy kapu, amely Isten kapuja. A Biblia számomra egy küldetés 
is. Megtanuljuk a Bibliából szeretni egymást.« (Kristóf, 7.0.) 

»Mielőtt találkoztam volna Jézus tanításával, csak egy olyan köny
vet jelentett, melyből rajztémát meríthettem. Mára ez megmaradt, de 
számomra most egy új tartalmat is hordoz: hiszen ez Jézus tanítása, 
ebből ismerhetem meg őt, és kerülhete k hozzá mindig egyre közelebb. 
A Biblia Isten üzenetét sugározza számomra és MINDIG, minden em
ber számára. A Bibliát bármikor kézbeveszem, megnyugtat, megvi
gasztal és utat mutat nekem az életre.« (Dani, 8.0.) 

»Ha magányosnak érzed magad, vagyegyszerűen eleged van 
mindenből, akkor feltétlenül vedd kezedbe a Bibliát, és nyisd ki bár
hol, mert a zene melletJ ez a csodálatos könyv segít neked, ad erőt, 
hogy semmit se adj fel. Es bármilyen szörnyű a világ, egyedül te legyél 
az, akihez mindenki örömmel fordul segítségért, vagyegyszerűen csak 
beszélgetni akarnak veled, mert érzik, hogy benned a gyűlölet helyett 
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az önzetlen szeretet uralkodik, úgy mint Jézus Krisztusban. Tehát en
nek a Könyvnek az olvasása közben rájössz, hogy egy valami fontos a 
világban, ami nélkül senki nem élhet harmó.J:1iában, és amit mostaná
ban sajnos a pénz fogalma vált fel; ez az OROK SZERETET.« (Doroty
tya, gimn. 10.0.) 

»Ha beleolvasok, önbizalmat adnak nekem Jézus szavai, tanításai
ból okulok, szeretetre tanít. Ha fellapo~om, mindig megnyugszom. Ez 
a Könyv nekem nagyon sokat jelent.« (Agota, gimn. 10.0.) 

»A Biblia olyan könyv, amely Isten tanításait foglalja magába. Se
gít nekem, hogy közelebb kerüljek hozzá, megértsem, mert az 6 szere
tete sugárzik belőle felém. Bármikor elővehetem, olvashatom. Istennel 
való kapcsolat. Mindig találok benne valami nekem szóló üzenetet.« 
(Beáta, 8.0.) 

***** 

Szeretnék köszönetet mondani V.M.-nek, aki olyan nagyszerűen 
rávilágított az öt okos szűz olaj ának megoldására, amit az egyik hitta
nosom gyorsan elintézett: »Hát, azért nem adtak a másik ötnek, mert 
írígyek voltak.« 

Ha ezt még más is hallja, megmarad benne egy életen át, amin ta
lán még mi is elgondolkodtunk, hiszen másutt azt mondja Jézus, hogy 
mindent osszunk meg felebarátunkkal. De most végre megvan a vilá
gos magyarázat: az életszentség, a hit olaját NEM LEHET egyszerűen 
átadni másoknak. (T.F. plébános, Budapest) 

***** 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

Közgyűlés - Társulatunk ezévi rendes közgyűlését szept. 26-án 
t,artottuk meg Bibliaközpon tunkban, ahol munkatársaink - Vágvölgyi 
Eva továbbképzési csoportvezető, Gelley Anna irodavezető, Kelemen 
Zoltánné terjesztő, Székely István szervező, szerkesztő - beszámoltak 
az elmúlt egy év alatt végzett munkánkról. Az ügyvezető elnök ismer
tette a Társulat anyagi helyzetét, és beszámolt Zsebbibliánk kiadásá
nak és olcsó terjesztésének nagyszeru fogadtatásáról. 

Ezúton is közzétesszük a Társulatunk szeptemberi közgyűlés én el
hangzott egyik javaslatot. Jó volna kapcsolatot találni az országszerte 
működő bibliakörökkel (először legalább tudomást szerezni létezésük
ről). Hasznos lenne területenként (pl. egyházmegyénként 3-5 részlet
ben) összehívni abibliaórák, bibliakörök vezetőit, és alkalmat találni a hitok
tatókkal való találkozásra is. Ezek az alkalmak egyrészt a tapasz
talatcserét szolgálnák, másrészt kiderülne, milyen segítségre (segéd
eszköz, képzés stb.) volna szükség a Szentírás ismerete, megkedvelte
tése, életreváltása szempontjából. Ez a javaslat elsősorban egyházme
gyei koordinátorainknak és közvetlen segítőiknek szól, de más segítő
kész bibliaapostolok is vállalkozhatnának a feladatra egy-egy terület 
vonatkozásában. Kérjük a bibliaapostolokat, hogy ilyen irányú kezde
ményezéseikről értesítsék Bibliaközpontunkat (esetleges közreműkö
dés érdekében is)! 

Bib liaapostolképz6 szemináriumaink - A tavaszi sikeres vajda
sági szeminárium után nagy várakozással és izgalommal készültünk a 
kárpátaljai szemináriumra, amelyet Majnek Antal OFM püspök atya 
~zept. 11-13-ra hirdetett meg Munkácson. Munkatársaink, Vágvölgyi 
Eva, Gelley Anna, Luterán Ildikó, Marincsák László és Polgári Ferenc 
készséggel vállalták a határon való átkelések kalandját és minden más 
megpróbáltatást, és nagy örömükre szolgált, hogy minden áldozatot 
megért ez a néhány napos együttlét a kárpátaljai hitoktatókkal, egyhá
zi munkatársakkal. Elkötelezettségük, a nehéz körülmények között 
megőrzött hűségük és lelkesen végzett, áldozatos munkájuk láttán 
örömünk csak növekedett, és hálát adtunk értük Istennek. A szeminá
riumon maga a püspök atya is megörvendeztetett bennünket jelenlété
vel és előadásával, melynek során megrendítő közvetlenséggel el
mondta, hogy az ő életében milyen fontos szerepe volt (és van) a 
Szentírásnak. A 35 résztvevő közül többen is aktívan közreműköd tek a 
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szemináriumon, mint a csoportok animátorai: Riskó Mariann, Bárdos 
Ilona, Fülöp Valéria és Vígh Adrienn. 

Az egyik résztvevő így értékelte ezt a néhány napot: "Ez a szemi
nárium különösen tetszett, úgyakiscsoportban való foglalkozás, mint 
a közös megbeszélés. Sokat segít majd a további munkámban. Az 
egész lelkigyakorlatnak olyan kellemes és megnyugtató volt a légköre; 
csodálatos, felemelő volt a záró szentmise. Az előadók, vezetők ara
nyosak, kedvesek és nagyon következetesek voltak. Nagyon szép volt 
a vidám est is. Két éve nem nevettem ennyit és ilyen jóízűen. Csak kár, 
hogy vége! Köszönjük szépen!" 

Egy másik résztvevő az alábbi szép verset költötte az egyik foglal
kozásról (kenyérmeditáció, vezette Vágvölgyi Éva): 

Kenyérmeditáció 

A Szeretet kenyerét 
tartva a kezemben 
a Te adakozó Szíved 
jár az eszemben. 

Egymás kezébe, 
sorba adogatva, 
simogatva, szagolva, 
nagy becsben tartva. 

Fehér kendőben, 
mint egy újszülöttet, 

új életre hívod 
megtért bűnösödet. 

Fehér, tiszta lepel 
a Te egész életed. 
A kenyér élet, 
mely Hozzád vezet. 

A kenyér testünk 
létéhez szükséges, 
szívünknek pedig 
a Te igéd kedves. 

A három nap alatt orosz barátunk, Iván éjjel-nappal hűségesen 
őrizte a házat; a plébánián Ferenc atya biztosított számunkra jó szállást 
(és vizet, egész nap!). A konyhán pedig három néni főzött ránk igazi, 
nagy szeretettel. Az egyikük, Helrneci Jolán néni még a szebbnél-szebb 
verseivel, imáival is megörvendeztetett bennünket. lrne, egy részlet az 
egyikből: 
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Minden napom, Istenem, néked köszönöm, 
Nálad hitem, boldogságom, minden örömöm. 
Te gyógyítod sebeimet, vérző szívemet, 
Te vezérled életemet: tartsd meg hitemet. 

Gondom és bánatom is elédbe viszem, 
Te táplálod lelkemben viruló hitem. 
Kezedbe teszem le szere tő szívem, 
M indörökre csak Tenálad lelkem megpihen. A men. 



Társulatunk 

t 

Munkácsi bibliaapostolképző szemináriumunk résztvevői 

Ezek után már azt sem bántuk, hogy némi készpénzre volt szük
ség hazafelé a határon való á~utáshoz .. . 

Három hét múlva méteres vízben állt a ház, ahol a továbbképzést 
tartottuk, és a plébánia, ahol laktunk ... 

***** 
Decemberben a szombathelyi Katolikus Továbbképz6 Intézet

ben tartottunk bibliaapostolképző szemináriumot - immár nyolcadik 
alkalommal (!), 16 résztvevő számára. Hogy már nyolcadszor is tart
hattunk itt bibliaapostol-képzőt, az a szombathelyi lelkes kis csapat ér
deme, akik ezúttal is áldozatos szeretettel gyűjtötték egybe a résztve
vőket és vezették a szemináriumot: Győrvári Edith néni, Dreiszker 
Zsuzsanna, Hargitta Mária, Kiss Károly, Németh Edit, Pomeisl Mária 
és Stalczer Györgyné. A KTI-ből Marton Imre jó előkészítő munkájá
nak is nagy szerepe volt a sikerben. 

Néhány visszajelzés a résztvevőktől: "Csak úgy sZÍvtam magamba 
az új ismereteket! Minden csoportfoglalkozás hatalmas ajándék volt. 
Milyen kár, hogy máris vége van!" 
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Társulatunk 

"Kedvet kaptam - a nehézségek ellenére - komoly an kézbevenni 
naponta a Könyvek Könyvét. Ezért hálával tartozom! Isten áldását és 
további kegyelmeit kérem munkájukra!" 

Biblikus professzorok értekezlete 

A magyar katolikus biblikus tanárok az idén is október 23-án tar
tották őszi szakmai értekezletüket a Szent Jeromos Bibliatársulat buda
pesti közpon~ában. Az értekezlet témája a »törvény« volt. Rózsa Huba 
és Soltész János professzorok előadását élénk szakmai vita követte. 

A biblikus professzorok következő szakmai értekezlete 1999. ápri
lis 16-án lesz, ezen Cziglányi Zsolt a zsoltárok feliratairól, Tarjányi Bé
la pedig a szinoptikus bibliaolvasásról fog előadást tartani. 

***** 
Megjelent a »Bibliával a kézben« cÍInű egyházmegyei biblikus lap 

2. száma (1998. ősz), amelyet kaposvári egyházmegyei koordináto
runk, Bicsár László plébános és munkatársa, Billege Edit szerkeszt. Té
mái: Bibliafordítások, biblia-tanulmányozás, rejtvény, napi igék, ád
venti melléklet. Megrendelhető: Bicsár László, 7541 Kutas, Petőfi u. 85, 
Tel/Fax 82/385-438. 

Rendezvények: 

A budapesti Jeromos esték keretében októberben Keresztes Pál teo
lógiai tanár, siklósi plébános két példa keretében Jézus »természeti 
csodáit« mutatta be a szövegösszefüggések és az evangéliumi szerzők 
kerügmatikus célja szempon~ából. Novemberben Cseri Kálmán refor
mátus lelkipásztor tartott előadást »újjászületésünk« szükségessségé
ről és az így elnyert új természetről. 

A következő hónapok programja (mindig este 6 órai kezdettel a 
Bibliaközpontban): január 13-án Thorday Attila professzor »Háló
zsákkal a Szentföldön« (vetített képekkel); február lO-én Tarjányi Zol
tán egyetemi professzor »A Biblia a katekézisben«, március lO-én Szé
kely János egyetemi d ocens »A karizmák Pál apostolleveleiben« cÍInű 
elődása. 

Társulatunk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zárdatemplom 
hittantermében): felnőtteknek minden hó 3. hétfőjén 18 órakor, ifjúsági 
bibliaóra minden hétfőn 17 órakor. 

**** 
Biblikus el6adássorozat Szekszárdon (Rk. Plébánia, Béla tér 9. 

sz. , mindig este 7 órakor): dec. 21.: Királyeszme - messiási várakozás -
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Társulatunk 

Jézus a Messiás, Dávid fia (előadó: Székely János); jan. ll.: Jézus az 
Emberfia. Az istenképiség megértése; jan. 25.: Jézus az Isten Fia. Isten
nel való kapcsolatunk megértése; febr. 8.: Bűn- és bűnbocsánat az Ó- és 
Újszövetségben. A bűn és az irgalom megértése; febr. 22.: Mózes törvé
nyétől Krisztus törvényéig. Isten akaratának megértése (előadó: Szé
kely János); márc. 8.: Az áldozati bárány tól Isten Bárányáig. Az isten
tisztelet megértése (előadó: Thorday Attila); márc. 22.: A seoltól a feltá
madásig. Az üdvösség megértése. 

# Tagságunk egy kis csopor~a minden második héten [az év páros 
péntekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldá
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a 
távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. A szentségimádá
sok időpon t ja, és az elmélkedések témája 1999. januártól augusztusig 
AZ ATYA ÉVEBEN: jan. 9.: 1 Kor 6,10-16; jan. 23.: 1 Kor 12,4-11;febr. 6. : 
1 Kor 12,12-14;febr. 20.: Róm 8,1-4; márc. 6. : Róm 8,5-11; márc. 20.: Róm 
5,3-6; ápr. 3.: Gal 5,16-18; ápr. 17.: Gal 5,19-26; máj. 1.: 1 Tessz l,5-7a; 
máj. 15.: 2 Kor 1,21-22; máj. 29.: 2 Kor 3,17-18; jún. 12.: Ef 1,9-13; jún. 26.: 
Ef 2,19-22; júl. 10.: Ef 4,30-32; júl. 24.: Ef 4,3-6; aug. 7.: Fil 2,1-4. 

- A közös ima erejét Társulatunk életében kézzelfoghatóan tapasz
taljuk. Az alakulás óta eltelt idő alatt óvatos reményeinket messze túl
haladva sok segítséget kaptunk, és sok mindent tehettünk a Szentírás
központú keresztény élet terjedése, fejlődése érdekében. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéró1 levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segít
ség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen nagy örömmel tölt 
el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevében ism é
teUen szívből megköszönni! 

A Társulat vezetősége, a Bibliaközpont munkatársai, a Tovább
képzési Munkacsoport tagjai és a Szerkesztőség nevében Társula
tunk minden Tagjának, Füzetünk Olvasóinak és minden Jótevőnknek 

szívből kívánok Á/dDtt Karácsonyt a Szentlé/ek évéóen, 

az Atya évében pedig kegyelmekóen gazdag 0 [8ztendó'~ 
Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
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Ajánlatunk 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐNEK 
SZERETETTEL AJÁNLJUK 

KIADVÁNYAINKAT: 

A STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 
eddig megjelent kötetei: 

+ J. Kremer, 2. KORINTUSI LEVÉL, SKK 8, Ára: 480,- Ft 
+ W. RadI, GALATA LEVÉL, SKK 9, Ára: 230,- Ft. 
+ B. Mayer, FILIPPI és FILEMON LEVÉL, SKK ll, Ára: 240,- Ft. 
+ O. Knoch, 1. és 2. TESSZALONIKI LEVÉL, SKK 12, Ára: 220,- Ft 
+ P.-,A. Seethaler, 1. és 2. PÉTER LEVÉL, JÚDÁS LEVÉL, SKK 16, 

Ara: 540.- Ft. 

BffiUKUS ÍRÁSOK sorozatunk: 

+ SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN, BIR l, 
Ára: 320 Ft. 

+ Mócsy Imre S.J., MI A BIBLIA? BIR 2, Ára: 340,- Ft. 
+ Tarjányi Béla, BIBLIKUS TEOLÓGIA - Tanulmányok, BIR 3, 

180 o. 
+ ~yürki Lás?ló, A BIBLIA FÖLDJE - MAGYAR SZENT

IRÁSFORDIT ASOK, BIR 4,96 o. 

Aki afenti sorozatokat megrendeZi, 
annak minden kötet árából 10 % kedvezményt adunk! 

TOVÁBBI AJÁNLATUNK: 

+ Vágvölgyi Éva, CSENDES PERCEK, Ára: 580,- Ft. 
+ Vágvölgyi Éva, -AZ ARANYVIRÁG - mesék kicsiknek és nagyok

nak (3. kiadás) . Ara: 540,- Ft. 
+ Tarjányi Béla: ÚJSZÖVET,SÉGI ALAPISMERETEK 1-2. kötet 

(Szt. J. Bibliatársulat, 1996.) Ara: 560 ill. 400,- Ft. 
+ A. Hecht, Közös utunk a Bibliához - A közösségi bibliaolvasás 

formái , módszerei (elfogyott, de rövidesen megjelenik) . 
+ Pollák-Kaim, Héber-magyar szótár (reprint) Ára: 1400,- Ft 
+ Jézus nyomában a Szentföldön (album 144 beragasztható képpel) 

(1992) Ara: 380,- Ft. 
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Ajánlatunk 

ZSEBBIBLI ÁN KBÓL 
30.000 p é ldány t t udtu n k e lad ni 
(SO % -o s) k e d vez m é ny es á ron , 

és kfi. 14.000 áara60t vittün/(/(j a I<;jiljöúfi magyaro/(na~ 
5t /(apott tá11UJgatásért ezúton is Kftszönetet 11UJnáun/( az Osztrá/( 
'Bi6[iatársufatnaf:t az Ostpriesterhifje segéEyszervezetnef:t a 'l(jj[ni 

'Egyfiázmegyénef:t J-fer6ert :Miche[ prefátusna/( ('l(jj[n), az 5tmeri/(ai 
Püspö/(j 'l(arnaf:t a :Magyar :Máftai Lovago/(5tmeriR!li Szövetségé

nef:t Serényi :MargitnakJ'Washington), 'l(pnáor Lajos SVD atyána/( 
(:Fatima) és mináen hazai jótevőn/(ne~ 

.-
Mivel a Káldi-Neovulgáta bibliakiadás kedvezményes 
árusításához kapott támogatás elfogyott, 1998. dec. 1·· 
jétől teljes áron kapható a KNB Zsebbiblia. 

Á R A I N K: méret: 1O.5x16.5 cm 12x18.5cm 

bolti ár [ajánlott] 1840 Ft 1960 Ft 

Könyvterjesztőknek biztosít juk a szokásos kedvezménytt 

Az Egyház szándéka szerint továbbra is ösztönözni é s 
könnyíteni szeretnénk a Szentírás belsö egyházi terjesz 
tését, hiszen Isten Szavának közvetítése lelkipásztori, hit
életi tevékenység. Ezért egyházi közösségek, iskolák, intéz
mények, plébániák, hitoktatók, bibliaapostolok számára a 
bibliákat Bibliaközpontunk az alábbi kedvezményekkel 
biztosítja: 

helyszíni készpénzfizetés esetében 1380,- ill. 1470,- Ft 

postai szállítással, utólag fizetve 1440 Ft 1530 Ft 

Kapható és megrendelhető: 

Szent Jeromos Bibliatársulat - Bibliaközpont 
1066 Budapest Teréz krt. 28. 1/6. Tel.: 1/332-22-60 
Nyitva: hétfőtől csütörtökig , 9-17-ig. Fax 1/312-24-78 



lsten Szava 

Eves hozzajarulas (postakoltseggel): 400Ft 

Ahogy a bolcsek 
Fiirkeszo tekintetenek 
Beszelt a csillagos egbolt, 
ugy jelek altai 
Hozzad is sz6l az Isten, 
Amikor lenyugszik benned 
Az ertelem ragyog6 napja, 
s csak a lelek eber, 
Az ej sotetjeben 
Kinyilik szamodra 
A Vegtelen. 

Havva 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

A Szent Könyv a püspök és papjai kezében olyan, mint az Al
fa. Az Omega vIszont, ha szabad ezt az apokallptikus kifejezést 
használnom, a Szent Kehely minden nap az oltárunkon. A 
Könyvben Krisztus hangja az, ami visszacseng szívünkben, a Ke
helyben pedig Krisztus Vére áll mindig készen a keffY-elemre, a ki
engesztelésre, az Egyház és az egész vilá$. üdvözítesére. E két sa
rOKpont fogja közre az ábécé összes betűjet, amelyek azonban sem
mivé válnak, ha nem óvja és tartja őket ez a két végpont: Jézus 
Szava, amely a Szentírásból szól és a Szent Egyház valamennyi 
megnyilatkozásából visszhangzik, és Jézus Vére a végső áldozat
ban, amely a kegyelem és az áldás örök forrása . 

Angelo Roncalli velencei pátriárka 
(a későbbi XXlIl.János pápa) 

1956.évi pásztorleveléből 



Csend es percek 
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Felmagasztalás 
és megdicsőülés a kereszten 

A halálban megdicsőülni, felemeltetni, felmagasztaltatni 
- ez vajon azt jelenti, hogyabűnbeeséskor megtalált ÉN-t el
veszítve a halálban visszatalálni, »felemelkedni« Istenhez? 
Jézus halála és feltámadása nem a fizikai halálról és feltáma
dásról tanít bennünket. 

Önmagam teljes elvesztése: a halál. 
Magamat teljesen elveszíteni , hogy valami egészen újat 

és nem romJandót találjak - ezt mutatja meg Jézus halála és 
feltámadása. 

A régi ember, aki Istentől való elszakítottságban él, az is
teni akarattal szemben a saját akaratát keresi - meghal, élete 
Istenben folytatódik, benne újjászületve az Ö akaratának 
megvalósításában. Nincs többé két akarat, az emberi belesi
mul az istenibe. 

Halál nélkül nem lehet újjászületni. 
Ez bizony nagy baj . Azt jelenti , hogy nincs ügyeskedés, 

tényleg meg kell halni . Mindaddig, amíg két akarat van , Te 
nem élsz bennem. Nem lehet Téged is akarni, meg önmaga
mat is. Vagy - vagy! Ha azt hi sszük, hogy két úrnak is szol
gálhatunk, becsapjuk magunkat. 

Fájdalom 

Jó az a szenvedés, amely gyümölcshozó, 
Áldott az új életet adó fájdalom. 
Ha régi énünk szüntelen meghalása 
A Te kereszthaláloddal egyesül, 
A szenvedés nem tör össze, 
Nem fokozatos megsemmisü lésbe visz, 
Hanem szüntelen megújulástjelent, 
Naponkénti feltámadást egy új életre. 



Húsvét 

Bűnbeeséskor az ember Istent 
Magától egészen a felhőkig lökte, 
S mikor látta, hogy 
Ott jó messze, fent van, 
A szívét elzárta előle. 
Elindult a maga útján, 
A maga kedve szerint. 
Istennek pedig 
Fejét lehorgasztva azt mondta: 
Kimondhatatlanul hatalmas vagy, 
Megnevezhetet\enül fenséges vagy, 
Halálnak halálával lakol, 
Aki megérint Téged. 
Oltárt épített Istennek, 
Áldozatot mutatott be Neki, 
És szívét gondosan 
Zárva tartotta előle. 
Aztán megjelent egy férfi, 
És beszélni kezdett. 
Ő kimondta aKimondhatatlant, 
Ő megnevezte a Megnevezhetetlent, 
Ő megérintette a Megközelíthetetlent, 
Mégsem halt meg, mégis él! 
Lakoljon halálnak halálával, 
Majd mi megöljük, mert 
Kimondta, megnevezte, megérintette, 
A szívét kinyitotta, 
A játékot elrontotta, 
Lakoljon halálnak halálával! 
Megölték, de azt is elrontotta, 
Mert a szabályt megszegve 
Harmadnapra feltámadt. 
Azóta Isten maga jár köztünk 
És a szíveket nyitogat ja, 

Csendes percek 
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De mi nem akarjuk 
Kinyitni az ajtót. 
Magunkat keressük, 
Magunkat akarjuk, 
Hát megöljük Ot újra, 
Keresztre feszítjük. 
De hiába minden , 
Mert Ő feltámad, 
A szeretet kiolthatatlan 
Tüze lobog közöttünk, 
Tárjuk ki hát végre 
Neki a szívünket. 

* * * * * 
Szomjazom! - hangzik a szenvedés 
Örök kiáltása a kereszten. 
Te élő vizet kínáltál nekünk, 
És mi ecettel itattunk, 
És itatunk ma is minden szenvedőt. 
Ez telik tőlünk : ecetes szivacs, 
Izsópra tűzve, melytől csak 
Meghalni lehet, élni nem. 
Szomjazom! - kiált a Föld 
És rajta minden, 
Nem szavakra, nem tettekre, 
Élő vízre szomjazik minden, 
Rád szomjazik a világ. 
Adj innom, Jézus, hogy 
Örök életre szóló vízforrásod 
Felfakadjon bennem, és 
Öntözhessem, itathassam 
Magam körül a világot. 
Inni és itatni -
Milyen egyszeruen hangzik, 
S valójában az is, 
Ha Belőled merítünk . 

Hawa 



Szentírástudomány 

Vanyó László 

AZ EGYHÁZATY ÁK BIBLIÁJA, A SEPTUAGINTA, 
ÉS A VELE KAPCSOLA TOS KÉRDÉSEK 

Előadás aBibliaközpontban 1997. ápr. 9-én. 

1. Egy kinyilatkoztatás és több Biblia? 

Igen, mert tulajdonképpen három Bibliánk van, a héber, a görög, a latin. 
Sőt folytathatjuk, hiszen a modem népnyelvi fordítások is mind ezek valame
lyikétől függnek. A "biblia" itt természetesen könyvet jelent. A kinyilatkozta
tás forrása maga Isten, Jézus Krisztus, letéteményese az Egyház, melynek 
közvetítő tevékenysége nélkül a Biblia, a Bibliák sem lehetnénk a kezünk
ben. A Biblia is kinyilatkoztatás-közvetítő, nem maga a kinyilatkoztatás, 
hanem a hagyományozott kinyilatkoztatás normatív, kánoni formája, amely 
tekintélyét a kanonizáló Egyháznak köszönheti. 

Az Egyház azonban nem a héber Ószövetséget adta kezünkbe, hanem an
nak görög fordítását, a Septuagintát. A görög nyelvű kereszténységnek volt 
[ordított Oszövetsége, volt eredeti görög Uj szövetsége. A latin kereszténység
nek mindkét Szövetsége fordítás volt, de Ószövetségét is a Septuagintából 
fordították. A görög Egyháznak nem volt választása az Ószövetséget tekintve, 
számára adott volt a Septuaginta. A latin Egyház mindkét Szövetséget fordí
tásban kapta, nagyobb szabadságot érzett a 4-5 . században, hogy mit válasz
szon. kitartson a Vetus Latina mellett, vagy Jeromos javított kiadását, vagy az 
Ószövetség tekintetében a "translatio juxta hebraeos"-t tegye-e magáévá. A 
tex'tUs massoreticus kontroll-funkciója jelen volt már Órigenész Hexaplájá
nál , majd szinte kizárólagos kritériummá lett Szent Jeromosnál. Ám Jeromos 
,juxta hebraeos" fordítása maradt a tudósok ügye, nem tette magáévá az Egy
ház. A modem Ószövetség-fordítások viszont mind a textus massoreticusra 
hivatkoznak. 

A fent említett "három Biblia" valójában testvérek, mert az egy kinyilat
koztatás tanúi, csak azzal a különbséggel, hogy a héber biblia interpretációjá
ban nincs jelen az Újszövetség szempontja. mig miután a Septuaginta az 
Egyház Ószövetsége lett, értelmezésénél figyelembe vették egységét az Új
szövetséggel. Ez azonban egyáltalán nem érintette a Septuaginta szövegállo
mányát. A zsidóság is korábban "kanonizálta" a LXX Pentateuchus szövegét, 
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mint a héber szöveget. amely a görög szöveg kanonizálása után is fejlődésen 
ment keresztül. A héber kánon jóval később fogalmazódott meg, arról nem is 
beszélve, hogy mily későn szilárdult meg. 

2. A Septuaginta a kutatás középpontjában 

A Septuaginta-kutatás azonban az utóbbi évtizedekben jelentősen fellen
dült. Korábban még a Septuaginta kritikai szövegével volt elfoglalva a kuta
tás, létrejöttek a kritikai kiadások, amelyek közül némelyek félbemaradtak\ 
némelyek még mindig folyamatban vannak. A Sorbonne-on M.Harl munka
csoportja kiadta Mózes öt könyvét monumentális kommentárral "La Bible 
d'Alexandrie" címmel öt kötetben2

. Megjelent egy Septuaginta-introductio 
"La Bible Grecque des Septante du Judaisme Hellénistique au Christianisme 
Ancien, Initiation au Christianisme Ancien" címmel3 címmel, amely átte
kinthető, rendszerezett összefoglalása az addigi Septuaginta-kutatásoknak. 
Ezekhez a publikációkhoz felsorakoztathatjuk a Cahiers de Biblia Patristica 
köteteit4

. Ehhez kezdett felzárkózni a német nyelvterületen M.Hengel mun
kacsoportja is5

. Giancarlo Rinaldi hatalmas szöveggyűjteményt adott ki6
, 

1 Ilyen a nagy kiadásnak tervezett Cambridge-i kiadás a The Old Testament in Greek, ed . by 
A.En. Brooke, B.D., N.McLean, Volume I. The Octateuch, Part l, Part l , Genesis, 1906, 
Exodus and Leviticus, Part II, 1909, The Numbers and Deuteronomy, Part III , 1911 , Joshua, 
Judges and Ruth, Part IV, 1917, Vol. II , Part 1. , I and II. Samuel , 1927; II. Part: I and II. 
Part: I and II. Kings, 1930.; mindmáig érdemes fellapozni H.B. Swete, The Old Testament in 
Greek köteteit, Cambrigde, 1909, 1907, 1905; továbbá az An Introduction to the Old 
Testament in Greek, with an Appendix containing the Letter of Aristeas, edited by H. Sr J. 
Thackeray, Cambridge, 1914. Az Ariszteasz-levél kritikai kiadásban megjelent a Sources 
Chrétiennes-ben is. Az A. Rahlfs által kiadott editio minor, amely 1979-ben második kiadást 
élt meg, a legnépszerübb, illetve a legelterjedtebb kiadás. 
2 Cerf, Paris,1994, 1989,1988,1994,1992. Ehhez kiegészltésként még meg kell emliteni a 
Selon les Septante, Hommage a Marguerite Hari , sous la direction de G. Dorival et O. 
Münnich, Cerf, Paris, 1995; M.Harl tanulmánykötete: La Langue de Japhet, Quinze études 
sur la Septante et le Grec des Chrétiens, Cerf, Paris, 1992. 
3 M.Harl , G.Dorival, O.Munnich, Cerf, Paris, 1988. 
4 Lectures anciennes de la Bible, Strasbourg, 1987, Figure du Nouveau Testament chez les 
Peres, 1991 , Le Psautier chez les Peres, 1994. Meg kell jegyezni , hogy nagyszabású 
lexikogárfiai munka a Biblia Patristica eddig megjelent 6 kötete az Editions du CNRS-ben. 
5 Die Septuaginta zwischen Judentum und Christentum, Wissenschaftliche Untersuchun
gen zum Neuen Testament 72, Tübingen,l994, hrsg. von M.Hengel und A.M. Schwermer; 
Schriftauslegung im antiken Judentum und im Urchristentum,hrsgg. von M.Hengel und 
H.Löhr, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 73, Tübingen, 1994.; 
Origen 's Hexapla and Fragments, ed . by A.Salvesen, Texle und Studien zum Antiken 
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amelyben összegyűjtötte a görög és latin pogány szerzők referenciáit a görög 
vagy latin Bibliára. 

3. A Septuaginta keletkezésének különböző értelmezései 

A Septuaginta kérdését felvetve M. Hengel - Goethét idézve - úgy jellemzi 
a helyzet~t, hogy a filiszter a piacról bekukkant az ott álló gótikus katedrális
ba, és megállapítja, hogy ott minden homályos és sötét, és ezzel tovább is 
folytatja útját. Ezzel jellemzi a biblikus tudomány magatartását a Septuaginta 
kérdésével kapcsolatban7

. 

Az Ószövetség görög fordítása az ókeresztény egyház történetében elfoglalt 
alapvető jelentőségű helyéről a modem korban igen méltatlan helyre süllyedt, 
ennek a folyamatnak minden áldatlan következményével együtt. Vannak 
kutatási központok, de a sajnálatos tény az. hogy ezeknek eredményei még 
messze nem érvényesülnek a teológiai oktatás struktúrájában. 

A Septuagintát - amelyet szinte aszövegrontás jelképének tekintettek -
azért mégis mindenki kéznél tartotta, és időnként belesandított, amikor azt 
tapasztalta, hogy a héber szöveg korántsem olyan érthető . Miközben abszolút 
norma lett a "textus massoreticus" - az egyetemi gyakorlat következtében -
az Egyházban is, ezt az abszolút normatív szöveget is sok helyen kénytelenek 
voltak a Septuaginta igénybevételével korrigálni. 

Ezt a görög fordítást mindig igen különleges figyelem kísérte. 
A fordítás az ókorban "translatio", "interpretatio", "comrnentar". Ezek a 

fogalmak nem mindig választhatók el egymástól. A tolmácsolás fogalma vég
eredményben a meturgam tevékenységének produktuma: a targum. A targum 
helye azonban azok a palesztinai zsinagógák, amelyekben felolvasták a héber 
szöveget, és a meturgam azt arámra fordította . A fordítás mindig csak rossz 
lehetett. mert ha szó szerint adta vissza, akkor elárulta a szöveg értelmét, ha 
attól eltért, akkor azért. A Septuaginta nem ilyen. Ma úgy tűnik, ez igenis 
igazi értelemben vett fordítás . A későbbi textus massoreticus és a Septuaginta 
közötti eltérések másként magyarázandók, nem a targurnizmusokkal, hanem 
a héber szöveg későbbi alakulásával, amely tartott egészen kanonizálásáig. 

Judentum 58,Papers presented at the Rich Seminar on the Hexapla, Oxford Centre for 
Hebrew and Jewish Studies , 25 th-3rd August 1994, Tübingen, 1998. M.Rösel : Überset
zung als Vollendung der Auslegung , Studien zur Genesis-Septuaginta , de Gruyter, Beihefte 
zur Zeitschrift für die altlestamentliche W issenschaft, Bd.223, Berlin, 1994. 
6 Biblia Gentium , Roma,1989. 
7 Die Septuaginta zwischen Judentum und Christentum, Wissenschaftliche Untersuchun
gen zum Neuen Testament 72, Tübingen,1994,V.old . 
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Az Ariszteasz-levél a Kr.e. 2. században írt "irányregény". amely elbeszéli 
a Septuaginta keletkezését. Eszerint II. Ptolemaiosz Philadelphosz (285-246) 
könyvtárosa, Démétriosz Phaleron tanácsára indítványozta a zsidók törvénye
inek görögre fordíttatását. Ám, nehogy később hamísítással vádolják, a ra
vasz könyvtáros azt javasolja az uralkodónak, hogy menesszen küldöttséget 
Jeruzsálembe a főpaphoz, ajándékokkal, és kérjen tőle kéziratokat és fordító
kat. A főpap arannyal írt tekercseket és 70 vagy 72 fordítót küld Alexandriá
ba, ahol ezek a fordítók - csodás körülmények között - külön cellákban het
ven nap alatt elkészítik a fordítást, és az ellenőrzésnél kiderül, hogy fordítá
suk szó szerint egyezik. Ez az "inspirált" fordítás jele. 

A levél szerzője az alexandriai kezdeményezésbe bevonja Jeruzsálemet, a 
fordítás színhelyét azonban Alexandriában adja meg. Ez - eltekintve bizo
nyos kronológiai nehézségektől - el is fogadható. Az elkészült fordítást az 
uralkodó ezek után elhelyezteti az alexandriai könyvtárban. Azt tudjuk, hogy 
ebben a könyvtárban valóban volt "nomoi" feliratú szekció. A Ptolemaida 
uralkodó közigazgatási reformja érdekében készíttette volna el a fordítást, 
hogy a "laokritész" , a népbírók vidéken figyelembe tudják venni az egyes et
nikumok szokásait. Az Ariszteasz-levélben keverednek a vallási és politikai 
motívumok a fordítás létrejöttének elbeszélésénél. Ezekből annyi vehető ki, 
hogy Mózes öt könyvéről volt szó. Az bizonytalan, hogy valóban quadratbetűs 
tekercsek alapján készült-e a fordítás, vagy a görög betűkkel átírt héber szö
vegből. 

A modem kutatás megkérdőjelezi az elbeszélésnek azt a részét, hogy ennyi
re egy lélegzetvételre készült volna el a LXX-fordítás, és a hetven fordítás 
ennyire egybehangzó lett volna, hanem felvetik a lehetőséget: talán voltak 
részfordítások, és ezeket egyesítették később. Ezek a részfordítások azonban 
már zsinagogális használatban lettek volna, így a mai Septuaginta inkább 
"redactio" mint "translatio" eredménye. A LXX-fordítás azonban irodalmi 
műként ennél igényesebb, egységesebb, nem engedí meg ezt a feltételezést. 

Zsinagógai felolvasás céljára, vagy jogi tanulmányok céljára készült-e a 
fordítás? Palesztinában sem értették a hébert, mégis ezen a nyelven olvasták 
fel a Bibliát, aztán mondatról-mondatra arámra fordították. 

Valójában vallási vagy politikai motívumok játszottak közre? Az alexand
riai zsidó közösség vallási igénye szülte-e a Septuagintát, vagy a Ptolemaidák 
politikai érdeke? 

Az ókeresztény szerzők az Ariszteasz-levelet követték, és a vallási motivu
mokat védték zsidó vitapartnereikkel szemben. 

Ma már azonban az is kérdés, hogy vajon nem volt-e ugyanúgy érdekelt 
egy ideig a jeruzsálemi szünedrion is a görög fordítás elkészültében, mint az 
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alexandriai hitközség. hiszen a zsoltárok fordítását Palesztinából "exportál
ták" Alexandriába. Ezek ugyanis a jeruzsálemi templom liturgikus énekei 
voltak. és a leviták voltak érdekeltek görög nyelvre fordításukban. A zsoltá
rokat nem Alexandriában, hanem Palesztinában készítették. 

A próféták könyvei nek fordítása aztán teljesen áttekinthetetlen terület. 
A Jézus Sirák fia könyve szerzőjének unokája azért érkezik Alexandriába 

nagyapja művének fordítására, mert a LXX fordítás "középszerű" . Ettől 
kezdve a LXX értékelése a zsidóságnál megváltozik, "lenézík". 

Végül a "hídnak" szánt mű "leszakadt", nem összekötő kapocs lett, hanem 
akadály, mert úgy ítélték, hogy ez az izraeliták útját egyengeti a pogányság 
felé, ezért új görög fordításokat készíttetett a rabbinátus, amely csak a fordí
tott utat tette lehetővé: a visszatérést a kanonizált héber szöveghez. 

Az új verziók azonban soha nem lettek olyan elterjedtek. mint a Septua
ginta. Miután a rabbinátus mindig Aquila fordítását magasztalta, Justinianus 
császár ezt írta elő kötelező zsinagogai használatra. A szinte teljesen érthetet
len fordítás a héber szöveg ismeretének feltételezése nélkül tökéletesen hasz
nálhatatlan volt. Ezek a Septuaginta-utáni recenziók a héber szöveghez való 
"visszautat" jelentették, arról akarták meggyőzni olvasóikat, hogya görög 
szöveg semmiképpen sem élhet önálló életet a héber szöveg nélkül. Amolyan 
görög konkordanciáknak szánták őket a héber Bibliához. 

Ennek ellenére - Aquila fordítását leszámítva - Szümmakhosz és Theodo
tion görög szövege hemzseg a "homérizmusoktól", messze jobban kedvez a 
görög műveltségű olvasó ízlésének, mint a Septuaginta. 

4. A Septuaginta a zsidóságban és a kereszténységben 

Annál érdekesebb a Septuaginta előélete a zsidóságon belül, még mielőtt 
kapcsolatba került volna az Újszövetséggel. Ez az előtörténet tart - nagyjából 
- a Kr.e. 3. századtól a Kr.u. 1. század végéig. Maguk a zsidó források is 
beszámolnak keletkezéséről , elismerve jelentőségét, fontosságát. A Qumran
ban előkerült töredékek azt bizonyítják, hogy a Zsoltárok könyvét Palesztiná
ban fordították. és "exportálták" a diasporába. Mi volt ennek jelentősége? Az, 
hogy a Kr.e. I . században is érdekeltek voltak palesztinai körök abban, hogy 
olyan, a jeruzsálemi templomi liturgiához kapcsolódó szentírási könyvek is 
olvashatók legyenek a diasporában, mint a Zsol t%k könyve, amely vég
eredményben levitikus alkotásnak tekinthető . Az Uj szövetség által legtöbb
ször idézett ószövetségi könyv a Zsoltárok könyvel Ez az elismerés azonban 
lassan mind komorabb látóhatár alá kerül. amit meghatároz a palesztinai és a 
szórványzsidóság feszültté váló kapcsolata . A kezdetben .,inspiráltnak" ki
kiáltott fordítás lassan-lassan a "traductor-traditor" gyanújába került. 
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5. A rabbinátus által kifogásolt helyek 

Az "incriminált" helyek közé tartozott a Gen 1,1, mert az "en arkhé" az el
ső helyre került; a Kiv 35-40 fejezetei "meghúzva" közlik a szöveget; a 
MTörv 6,4 megelőzi a tízparancsolatot, amelyet azonban a Kr.e. 2. századi 
Nash-papirusz is tanúsít; a MTörv 32,43 , Mózes halála, már utalásokat tar
talmaz a Zsolt 96,7-re. Ezek eltérések a teIjedelem szempontjából. Ezekre az 
eltérésekre választ adnak a Qumranban előkerült un. "praemassoreticus" 
szövegek, amelyek azt tanúsítják, hogy a LXX fordítói előtt más héber szöve
gek voltak. Ezek bizony a LXX görög szövegével egyeznek. Az eltérések 
irritálóak lettek utólag. Ezek azonban igen hasznosak a bibliakritika, a hel
lenista zsidóság tanulmányozása, az ókeresztény egyház szempontjából, mert 
egyrészt a görög nyelv nem tette lehetővé az összes héber árnyalat visszaadá
sát, ami miatt a fordítói beavatkozások lehettek targum-jellegűek, amennyi
ben magyarázták a lefordított szövegeket, de a szándékos teológiai interpre
táció is vezethetett fordítási különbségekre, amikor a fordító azt a jelentést 
a}carta kifejezni, amelyet az ő korában a zsidó hit adott a szentírási helynek. 
Am azt is tudjuk, hogy az írástudók is eszközöltek szövegjavításokat az 
"eretnekek" (keresztények) miatt: l Kir (l Sám) 3,13 : Héli fiai "átkot mond
tak (Iahem) neki", a Septuaginta és az írástudók azt mondják: "átkozták 
Istent". A profanizálás miatt kivették Isten nevét a szövegből. Ter 18,22: "És 
az Úr Ábrahám előtt állt", javították: "És Ábrahám még mindig az Úr előtt 
állt" . A LXX ezt az utóbbit hozza. A MTörv 32,8-9 mondja: " a Magasság
beli meghatározta a népek területét Izrael fiainak száma szerint". Ezt a LXX 
is javítva közli :"Isten angyalainak száma szerint". 

Vannak-e targumizmusok a Septuagintában? Vannak, amelyek a judaiz
musban ismert marginálisokban vannak, amelyeket a qumrani ké:zjratok is 
tanúsítanak. Pl. a 3 Kir (l Kir) 10,22-ben a LXX szerint Tarsis hajói pávák
kal és majmokkal vannak megrakodva, míg a textus massoreticus szerint 
csiszolt és faragott kövekkel. 

A LXX visszaszoritotta az antropomorfizmusokat, amennyiben az "Isten
neveket" Theosszal (az Elohim), Küriosszal (a Jahve) fordította, ami alapvető 
jelentőségű lett az ókeresztény dogma történet szempontjából. Ez különösen 
fontos volt a Zsoltárok- és Izajás könyvénél. 

Akadnak a textus massoreticusnak ellentmondó fordítások, amelyek egy
egy tagadószót hozzátesznek a szöveghez, vagy elvesznek belőle. Ezek a 
"kontroverz" fordítások, amelyekre azonban számos példa akad a targumok
ban is. Ilyen pl. a Ter 37,33 , ahol Jákob azt mondja, hogy Józsefet "nem 
vadállat tépte széf', miközben a Septuaginta szerint kifejezetten "vadállat 
tépte szét" . A fordítás hátterében azonban a targum áll, amely a Ter 37,33-at 
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és a Ter 37,35-öt összhangba kívánta hozni, mely szerint Jákob azért nem 
akart vigasztalódni, mert tudta, hogy József fia éL Vannak ún. "contradicto
rius" fordítások, mint az Iz 8,14: "Jahve a szentély és a botlás köve" , amelyet 
átalakít: "Ő lesz számodra a szentély, és nem olyan lesz, mint a botlás köve". 

Ha a Septuaginta fordítás teológiai jellegű magyarázatait nézzük, akkor 
felmerül a kérdés, hogy tekinthető-e a Hetvenes fordítás a héber szöveg első 
kommentárjának? A válasz nagyon nagy megszorításokkal úgy fogalmazható 
meg, hogy igen, de a fordítás szövegén eszközölt javítások nem alexandriai 
eredetűek voltak, viszont az alexandriai olvasóknak szóltak. Ezek a beavatko
zások a görög fordítás szövegébe már nem a magyarázást célozták, hanem a 
megfeleltetést az aktuális héber szövegnek. A legtöbb ilyen "beavatkozást" 
Izajás könyve és a 12 kis próféta "szenvedte el", amelyeknek szövegében a 
legdrágább kulcskifejezések voltak olvashatók, mint az "üdvösség", "király
ság", "hit". Például : az Iz 19,16-25-ben a próféta a te,.,:tus massoreticus sze
rint Assziria és Egyiptom megtéréséről beszél, minek következtében Isten a 
föld egyetemes békéjét biztosítja. A textus massoreticus szerint: "És a Sere
gek Ura így fog áldást mondani: "Áldott legyen az én egyiptomi népem, ke
zemnek műve, Assziria és örökségem, Izrael". A Septuaginta: "Áldott legyen 
az én népem, mely Egyiptomban van, és amely Assziriában van, örökségem, 
Izrael". Az áldás itt a fogságban, vagy szórványban élő Izraelnek szóL Az Iz 
29,22 a textus massoreticus szerint: "Ezért ezt mondja az Úr Jákob házának, 
az Úr, aki megmentette Ábrahámot" . A Septuaginta szerint: "Így szól az Úr 
Jákob házához, hogy őt választotta Ábrahám után". A textus massoreticus 
tükrözi a midrás-hagyományt, amely szerint Isten megmentette Ábrahámot a 
kénköves tüzes eső előL Ez az utalás nincs meg a Septuaginta szövegében. Iz 
33 ,20 a massoreticus szerint: "Tekints Sionra, ünnepeink városára!". A 
Septuagintában: "Íme, Sion, üdvösségünk városa! " 

Jellegzetes a Hab 3,5, amely hely a pestis (deber) és láz (resef) jöveteléről 
beszéL A Septugainta a "deber"-t "dabar"-nak olvasta, ezért Logosszal fordi
totta . A Septuaginta egyébként mindig "thanatosr lal" fordította a "deber"-t. 
Nem könnyű megmondani, hogy félreolvasásról volt-e szó, mert a héber 
szöveg vokalizációjától függött a fordítás . Aquila , Szümmakhosz, a Quinta 
"halált" olvasott, mig Jeromos, Theodotion a Logcszhoz hasonló szót olvasott 
a nevezett helyen. Ennek nyomán Irenaeus és Caesareai Euszebiosz az Isten 
Igéjének az egész világon való elteIjedését prófétáló helyként értelmezték ezt 
aszöveget. 
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6. A LXX "messianizmusa" 

Minthogy a LXX az ókeresztény Egyház által használt Ószövetség lett 
felmerült az utólagos gyanú, hogy ennek a görög fordításnak sajátos keresz
tény színezetű "messianizmusa" van, amely gyanút a görög és héber szöveg 
eltérései táplálták. Kutatók is képviselték azt az álláspontot, hogy a Septua
ginta egyes helyei hozzájárultak a messiási remények elmélyitéséhez. Azon
nal meg kell jegyeznünk, hogy az ilyen helyeknek nem a kereszténység. nem 
is az alexandriai zsidóság adott messiási tartalmat, hanem a palesztinai, és 
ennek nyomán a kereszténység. 

Ilyen helyek: Zsolt 2,6-8; Iz 52,13-53,12, Szám 24,7(LXX-ban), Dán 7,13-
14. Ezek a helyek mind a "szolgáról, az "Emberfiáról", a "felkentről" 
(Khrisztosz) szóltak. Azt, hogy a Septuaginta mennyire nem tendenciózusan 
"messianisztikus" szöveg, a legjobban az bizonyítja, hogy számos helyet, 
amelyet a palesztinai targumok messiási értelemben fordítottak, a Septuagin
ta minden messiási színezet nélkül fordított. Ha olyan messiási helyeket talá
lunk a LXX-ban, amelyek nem azok a textus massoreticusban, akkor fel kell 
tételeznünk, hogy a Septuaginta szövegének megfelelőek voltak a fordítók 
héber kézirataiban, és utólag módosultak, váltak olyanokká, amilyenek ma a 
textus massoreticusban. A történészek éppen arra mutatnak rá, hogy a messi
ási remények pontosan a diaspóra-zsidóságban fogyatkoztak meg a hellenista 
korban, miközben Qumran és a palesztinai targumok mutatják, hogy hol 
lángoltak fel ezek a messiási remények. 

Elég néhány példa: Oz 11,1 a TM szerint: "Egyiptomból hívtam fiamat" , 
ahogyan a Mt 2, IS-ben is találjuk. Ezzel szemben a LXX kevesebbet nyújt: 
" ... hívtam fiait". Iz 9,5 a TM szerint: "csodás tanácsadó, erős Isten, örökké
valóság Atyja, béke fejedelme", amit a LXX így hoz: "a nagy tanács angyala, 
mert én békét adok a fejedelmeknek, a békét és az üdvöt neki" . Az Iz 42.1 a 
TM szerint: "Íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, kit kedvel az 
én lelkem". A LXX-ban: "Jákob az én szolgám, akit támogatok; Izrael, vá
lasztottam, akit felkarol a lelkem". A Mt 12,18 inkább a TM-hoz hasonlóan 
idézi a szöveget. A Dán 2,22 a TM szerint azt hja, hogy a világosság Isten 
előtt van, ami bizonyos zsidó tradíció szerint annyit jelent: a Messiás Isten 
előtt van. A LXX szerint a "nyugalom" van ott. 

7. Az "intertextualitas" jelensége a LXX-ban 

Erre a jelenségre G.Dorival tanuImánya8 hívja fel a figyelmet Az 
.,intertextualitas" (szövegen belüli ség, szövegközi ség) annyit jelent, hogy míg 

8 Les phénomenes d'interextualité dans le Livre grec des Nombres, "Seion les Septante", 
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a Biblia héber könyvei saját külön életüket élték egymás mellett, addig a 
LXX fordítói számára már egymásutániságban jelentek meg, Mózes öt köny
ve történeti folytonosságot képviselt, és a forditók a Kivonulás, a Leviták, a 
Számok könyvének, a Második Törvénykönyvnek az eseményeit kronológiai 
rendnek vették, mindig referáltak a korábbi könyvekre, és az eredetileg 
egyidőben lezajlott események a historia sacra horizont ja alatt jelentek meg. 
Ez a mozzanat igen fontos az ókeresztény exegézis szempontjából, mert hoz
zájárult az egységes "üdvtörténet" (oikonomia) fogalmának kialakitásához. 

Ez "historizáló" tendencia a fordításban, amely jelen volt már a palesztinai 
targumokban is, csak korántsem olyan mértékben, mint a Septuagintában. Ez 
a bibliai könyvek közötti keresztreferencia-rendszer bizonyosan magában rejt 
egy exegetikai principiumot: a Bibliát a Bibliával kell magyarázni. Ez a 
principium a görög fordításban a szórendi változtatásokban, az igeidők mó
dosításábanjelentkezik. Ami esetleg a héber szövegben jelen idő volt, az múlt 
idővé lett a fordításban a történelmi egymásutániság érzékeltetése miatt. 

Érdemes megállni egy pillanatra a probléma mellett, hogy nem minden hé
ber szót lehetett pontosan visszaadni görögül, mint pl. a "bara" igét, mert a 
görög "ktizein", vagy "poiein" inkább az "aszah" jelentésének felelt meg. 
(philón sem tudott héberül, csak kulcsszavakat ismert, de ismerte mégis a 
palesztinai rabbinikus ezoterikus exegézis nézeteit.) A héber és görög sza
vaknak megvolt a különböző dimenziójuk. Pl. a Ter 1,16-18 a héberben 
ugyanúgy szól. mint a LXX-ban: "Isten megteremtette a két nagy világitót... 
parancsolásra .. .. "(phósztéresz eisz arkhasz), az "arkhein" szógyökből ez is 
levezethető volt: "Isten elhelyezte, .... hogy parancsoljanak". Az "arkhé" , 
"arkhein" görög szavak jelentéstartománya elég tát. Ezt a nézetet vitatja 
Ph.Lefebre10

, mert szerinte az "arkhein" nem az uralmat, hanem a Nap a 
nappal kezdetét, a Hold pedig az éjszaka kezdetét jelenti. A 136. Zsoltár 
(LXX 135) 8-9 a Ter 1,16-ot szólaltatja meg, ugyanazt a gondolatot adja 
vissza. Az időbeli kezdet értelmében vett "arkhé" felcserélődne az uralkodás 
fogalmával. Ez a görög nyelv alapján lehetséges, de nem lehetséges a héber 

Hommage a Marguerite Hari , Cerf, Paris,1995, 253 kk. 
9 E.Tov szentelt tanulmányt a kérdésnek, hogy vajon a LXX fogalmai háromdimenzi6sak-e 
annak következtében , hogy pl. az eredeti szövegben olvasható szó már a jelenben nem 
ugyanazt jelenti, ezért eltérhet a hébertöl, hogy mert a görög szövegkömyezetben új jelentést 
kaphat, a fordftás olvasói maguk tulajdonfthatnak új jelentést egy-egy szónak. Three 
Dimensions of LXX Words, Revue Biblique,83,1976,529-544.old . 
10 Les Mots de la Septante ont-ils trois dimensions? Phosteres eis archas, Gn 1,16 .• Selon 
les Septante", Hommage a Marguerite Hari , sous la direction de G.Dorival et O.Munnich, 
Cerf, Paris, 1995, 299-320. old. 
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alapján. A görög "arkhé", "arkhein" magában foglalja mind az időbeli első
séget, mind a hatalmi elsőséget. 

Ezen az alapon igen nehéz a fordítás milyenségét megítélni. Ismét az 
intertextualitásra bukkanunk. Mert: a Ter 2,3 "arkhein" igéje jól rímel a Ter 
2,1-2-ben olvasható "sZÜlltelein"(befejezni, beteljesíteni, összegezni) igével. 
A Teremtés első hét napjának elbeszélésében hétszer fordul elő az "arkhé", 
"arkhein" szó. A LXX-nak igen gazdag a szókincse a világosságra (phósz, 
phósztér, phauszisz, phainein, amihez megjegyezzük, hogy a görögben a 
"phósz" hajtott ékezettel "fény", éles ékezettel azonban "embert" jelent). A 
"világosság" szó 14-szer fordul elő! Izajásnál (30,26) az újjáteremtés ke
gyelmi korában a Hold világossága olyan lesz, mint a Napé, a Nap világossá
ga pedig hétszer nagyobb lesz azon a napon! A két "kormányzó" égitest fénye 
együttesen 14-szer lesz nagyobb! A teremtés hét napjának elbeszélésében 
pont tizennégyszer fordul elő .a "világosság" (Phósz) szó. Ez annyit jelent: a 
Nap és a Hold ugyanúgy fog ragyogni, mint kezdetben, a paradicsomban, a 
teremtéskor. Az eszkatologikus állapot a 14-es kódszárnmal visszautal a kez
deti állapotra. A "világosság" és a "világítók" teremtését megkülönbözteti a 
szöveg. A világosság teremtése az első napon történik, a világítóké a negye
dik napon. Így két kezdet van, a világosságé és a világítóké. A negyedik nap 
pontosan az első és utolsó nap között foglal helyet. Ezután teremti Isten az 
embert, akinek életét már meghatározzák a világítók. Az első nap Világossá
gát Philón11 azonosította a Logosszal és a szellemi teremtéssel, amely "túl" 
van a többi napon, a negyedik nap világítói pedig azonosak az anyagi terem
tés kezdeteivel, amelyben már van nappal és éjszaka. Talán ezzel hozhatók 
kapcsolatba a Péld 8,22-23 patrisztikus korban (az ariánus viták alatt) sokat 
vitatott versei: "Az Úr teremtett engem útjai kezdetén műveire". A kérdés az 
volt, hogy a Bölcsesség kezdetben alapozódott meg, vagy a Bölcsesség volt 
maga a Kezdet. Ez utóbbi értelmezés is lehetséges, ha a Péld 8,22-23 a Ter 
1,1 és a Ter 1,16 kornmentáIjának tekinthető . Eszerint a Bölcsesség az a 
Kezdet, amely által a másik kezdetet, a Napot és Holdat megteremtette Isten 
a negyedik napon. 

8. Zsidó és keresztény recenziók 

Miután a kifogások mind hangosabbak lettek a LXX ellen, a zsidóság is 
készíttetett új fordításokat, a keresztények pedig ezek kritikus egybevetésével 
próbál ták kivédeni az ellenvetéseket. A zsidóság által megrendelt új görög 
verziók mind a Kr.u. 2. század termékei. Nem tudtak lemondani a zsinagó-

11 De op. mundi 29-31 és 55. 
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gákban sem a görög szövegről , de a Hetvenes fordítást sem akarták használ
ni. Aquila, Szümmakhosz, Theodotion verziói közül az elsőt magasztalták a 
legink;íbb, amely görög nyelven a leginkább érthetetlen volt. 

A magasztalás oka egyszerűe n az volt, hogy Aquila nem tekinthető más
nak, mint a héber Bibliához készült görög konkordanciáilak. Ebből . a szem
pontból keresztény szerzők is jól használ hatták. Szümmakhosz és Theodotion 
verziói pedig nagyon is sok nyelvi engedményt tettek a görög szellemiségnek, 
sokkal "homérizáióbbak", mint a Septuaginta. Ráadásul Caesareai Eusze
biosz Izajás-kommentárjában - rendszerint a Tetrapia mindegyik szövegének 
idézése után - megállapítja: látszik, hogy ezek a fordítók már az Úr eljövetele 
után készítették el fordításaikat, mert sokkal pontosabban értették meg a 
messiási helyeket. Az eredmény a fordított ja lett, mint amit ezektől az új 
fordításoktól vártak. 

Órigenész Hexaplájával két célt kívánt elérni : 1. A LXX megbízható szö
vegét kívánta rekonstruálni, megtisztítani a másolás során belekeIÜlt tévedé
sel-től, hibáktól , hogy érvelni lehessen vele a zsidó ellenvetésekkel szemben, 
2. megbízható ·~skolai "liber textus"-t akart adni növendékei kezébe az ale
xandriai iskolában. Ez az első keresztény szövegkritikai munka azonban 
éppen az ellenkező eredményt érte el, mint amit kitűzött. Nem a szövegek 
kritikai vizsgálatát eredményezte, hanem a szövegek kontaminálását, össze
olvasztását. (Ez lett az ókori Merk.) Valójában ma is az a helyzet, hogy ~ 
modern tudományos, kritikai szövegkiadások olyan szöveget kínálnak, amely 
egyetlen kéziratos szövegnek sem felel meg. Ez a szövegkritikai munka terén 
óvatosságra int. 

9. Szent Jeromos és a LXX 

Úgy is formulázható, hogy Jeromos tévedése a "veritas hebraica" volt, 
amelynek nevében ki akarta iktatni az Egyház használatából a Septuagintát. 
Munkásságának első szakaszában maga is a LXX alapján javította a latin 
Biblia szövegét, amit "emendatio" -nak nevezett. Példaképe volt Órigenész, 
aki a héber szöveg alapján akarta javítani a LXX-t. Nem is ellentmondás
mentes irodalmi hagyatéka, amelyben azért a homiliákban nem tudott le
mondani a LXX-ról, mig felfogása mind radikálisabb lett. 

Amíg Órigenész soha nem akarta helyettesíteni a Septuagintát, csak meg
bízható LXX-szöveget akart rekonstruálni, addig Jeromos sokkal messzebb 
jutott: a textus massoreticus alapján készült latin fordításával akarta kiszori
tani mind a Vetus Latinát, mind a VuJgatát, sőt arra is gondolt, hogy a hé
berből készült latin fordítását görögre fordítva használni fogják a keleti Egy
házban is. 
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A Vetus Latinán végzett javításai nyomasztóan hatottak rá, mert mindig 
úgy érezte, harmadkézből kapott szövegen dolgozik. 392-ben adta ki a 
Quaestiones Hebraicae in Genesim c. művét, amely a héberből való fordítás 
bejelentése és apológiája volt. Ekkor a LXX tekintélyét már teljesen kétségbe 
vonta, mert nem volt tisztában azzal, hogy még a rabbik sem mondtak le 
egészen a LXX tanulmányozásáról12

. Szent Ágoston helytelenítette a héberből 
való fordítás gondolatát, és drámai levelezésbe kezdtek13

. Ágoston világosan 
értésére adta Jeromosnak, hogy az elsőség a Vetus Latináé, mert amikor a 
héber szöveg alapján készített Jónás-könyve fordítása megérkezett Tripolisba, 
és ott a helyi püspök azt olvastatta fel nagyhét során, a hlvek el akarták 
égetni a fordítást, mert a latin Egyháznak megvan a maga fordítása a LXX 
szöveg alapján 14. 

Jeromos alapvető tévedése az volt, hogy azt hltte, az apostolok és az evan
gelisták a textus massoreticust idézték az újszövetségi Szentírásban, és ebből 
indult ki . Maga isteni ihletésŰllek tekintette a héber szöveget, de csak egyházi 
jóváhagyást tulajdonított mind a Septuagintának, mind a Vetus Latinának, és 
ezért gondolta, hogy új inspirált, a héber alapján készült fordítássaI "ajándé
kozhatja meg" az Egyházat. Mert az eredetileg filológiai tartalmú "veritas 
hebraica" -t megtöltötte a kanonicitás teológiai tartalmával15

. 

10. A LXX ökumenikus kérdés is 
Ma számunkra ezek a kérdések nem közömbösek, mert a keleti Egyház a 

Septuagintát tekinti a kereszténység kanonizált Ószövetségének, miközben a 
nyugati Egyházban minden új fordítás a héber szöveg alapján készült. Teo
lógiánk és liturgiánk nem a textus massoreticuson, hanem a Septuagintán és 
a Vetus Latinán, Vulgatán nyugszik. Ez mindenekelőtt a tanfejlődésre érvé
nyes állítás. Az ókeresztény egyház Bibliája nem a tex1us massoretlcus, ha
nem a Septuaginta, még akkor is, ha a 4. században számos keresztény szerző 
a zsidó kánont tartotta, amely a Septuaginta kánon leszűkítését jelentette. 

12 Jeromos munkásságához fontos munkák: J.N.D.Kelly: Jerome, His Life, Writings and 
Controversies, London, 1975; A. Kamesar: Jerome, Greek Scholarship and the Hebrew Bib
le, A Study of the Quaestiones Hebraicae in Genesim, Oxford , 1993; D.Brown: Vir 
Trilinguis, A Study in the biblical Exegesis of Saint Jerome, Kampen , 1992. 
13 R.Hennings, Der Briefwechsel zwichen Augustinus und Hieronymus und ihr Streit um 
den Kanon des Alten Testaments und Auslegung von Gal 2,11-14, Leiden,Brill,1994. 
14 De civ. Dei , XVII 1,42. 
15 Chr.Markschies: Hieronymus und die "Hebraica Veritas", ln : Die Septuaginta zwischen 
Judentum und Christentum, 177-178. old . 

16 



Bibliaiskola 25. óra 

trő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A GALATA LEVÉL TÉMÁJA (Gal 1,1-24) 

A) Alapgondolat 

Nincs más evangélium, mint a kegyelem evangéliuma, melyet 
Pál nem emberektől kapott, hanem kinyilatkoztatásból, és erre a 
szolgálatra nem embertől, hanem Istentől kapott meghívást (Gal 
1,1-24). 

A Galatákhoz írt levél átfogó áttekintést ad Pál apostol addigi 
életéről, és egyben teológiájának összefoglalása is. Ha csak ez az 
írás maradt volna ránk, akkor is tudnánk minden lényegeset Pálról. 
Aki meg akarja őt ismerni, elég ez az egy levél, minden fontos do
log kiderül belőle az apostolról. 

Ez az írás a szeretet és az aggódás gyümölcse. Az utókor számá
ra a Pál alapította közösségekkel kapcsolatos sokféle probléma és 
nehézség, sőt, a szenvedés is nagy áldás, mert nélkülük nem szület
tek volna meg ezek a levelek. Amint a kagylóban a gyöngyöt a fáj
dalom hozza létre, úgy ezek a levelek is Pál szenvedésének, küzdel
meinek gyümölcsei. 
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25. óra Bibliaiskala 

B) Szentírási szövegek: 
Gal 1,1-24; 2 Kor 1,1-2; l Tessz 1,1-2 
vö. Fil 3,Sk; l Kor IS,9k 

Címzés és köszöntés 

Ga/1,1-5 : 1 Tessz 1, 1-2 
1 Pál, aki nem embe- I 1 Pál, lsten akaratából 
rektől, nem ember által I Krisztus Jézus aposto
apostol, hanem Jézus la, és Timóteus testvér 
Krisztus és az Atyais- I 2 a Kolosszében élő 
ten által, aki feltámasz- szent és hívő testvé
totta őt halottaiból, 2 és reknek Krisztusban. 
a velem levő testvérek Kegyelem nektek és 
mindnyájan, Galácia békesség Istentől , a mi 
egyházainak. 3 Kegye- I Atyánktól! 
lem nektek és békes-
ség Istentől, a mi A- I 
tyánktól, és az Ur Jé- I 
zus Krisztustól , 4 aki 
feláldozta önmagát bú- I 
neinkért, hogy kiragad- I 
jon minket a jelen go-
nosz világból, Istennek 
és a mi Atyánknak 
akarata szerint, 5 aki-
nek dicsőség mind-
örökkön örökké! 
Ámen. 

c) Bevezetés 

l. - Nem emberek által lett apostol 

2 Kor 1, 1-2 
1 Pál , lsten akaratából 
Krisztus Jézus aposto
la, és Timóteus test
vér, lsten korintusi 
egyházának, valamint 
az összes szenteknek, 
akik egész Achájában 
vannak. 2 Kegyelem 
nektek és békesség 
Istentől, a mi Atyánk
tól, és az Úr Jézus 
Krisztustól! 

- Az evangélium rövid összefoglalása a 4. versben (Jézus keresztje által 
és nem saját erOfeszítéseink eredményeként szabadulunk meg) 

- A szokásos köszöntés helyett szigorú feddés (csodálkozom - nincs 
más evangélium) 
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2 Embereknek igyekszem-e tetszeni? 

2/1 Az ellenfelek Pálnak szemmel láthatóan azt vetették a szemére, 
hogy a zsidó törvények alóli szabadságot csak azért hirdeti, hogy az embe
rek életét kényelmesebbé tegye, és így ő könnyebben érjen el eredménye
ket a hittérítésben. Pál leszögezi: nem az emberi lustaságnak és kényelem
nek engedek, amikor a törvénytől megszabadított evangéliumot hirdetem, 
hanem Krisztusnak szolgálok, és engedelmeskedem annak a megbízásnak, 
amit Istentől kaptam. 

2/2 Evangélium - nem emberektől, hanem kinyilatkoztatásból 
- Pál rámutat, hogy ő az általa hirdetett, törvénytől megszabadított 

evangéliumot Istentől kapta, mégpedig akkor, amikor Isten "bennem" a 
Fiát kinyilatkoztatta. Pál tehát itt az ő Damaszkuszban kapott, az egész to
vábbi életét meghatározó, központi Krisztus-tapasztalatára emlékezik 
(amelyet ő itt mint belső élményt értelmez). Ennek során nyilvánvalóvá 
lett számára, hogy éppen az a Jézus, akit a törvény alá vetve keresztre fe
szítettek és kiátkoztak, akit ő is, mint az isteni törvény veszedelmes ellen
ségét üldözött, az az Isten Fia. Ha pedig ez így van, akkor a törvénynek 
nem lehet számunkra üdvöthozó ereje. 

- Az isteni kinyilatkoztatáshoz nemcsak felismerés kapcsolódik, hanem 
megbízatás is: "hogy hirdessem őt a pogányok között". 

- Pál az ő Krisztussal való találkozását egyenrangúnak tekinti azzal, 
amikor a Feltámadott a többieknek megjelent. Ezért nem is függ az ő 
apostolsága a többi apostol tekintélyétől. 

- A kinyilatkoztatást, a belőle fakadó felismerést és az általa kapott 
megbízatást Isten Pálra, úgymond akarata ellenére rákényszerítette: ez jele 
a hitelességnek. Ezért emeli ki annyira azt, hogy korábban mennyire ül
dözte az Egyházat. 

- Pál igehirdetése során saját személye, az ő egész életútja is példázattá 
válik: Isten ingyen adott kegyelmének élő példáj ává. Tisztsége és küldeté
se részét képezi üzenetének: Isten kegyelmi működésének jelei ezek, hir
detik Isten hatalmát, aki a nemlétezőt létre hívja. 

2/3 A Pál életében bekövetkezett fordulat, mint az ő üzenetének igazo
lása 

- Pál mint méltatlan kapta meghívását, kizárólag kegyelemből; Gal 
1,13-14, vö. Fil3,5kés l Kor 15,9k. 

- Pál Krisztus szolgájának tartja magát: a kapott kinyilatkoztatás igaz
voltáért életével áll jót. Az általa kapott kinyilatkoztatás végső igazolása 
így az ő teljes elkötelezettsége és az ezzel együttjáró sokféle szenvedése 
(lásd 2 Kor 11,23-31). 
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25. óra Bibliaiskola 

3. A Galata levél áttekintése 

1. A Galata levél témája: 
Nincs más evangélium, mint a kegyelem evangéliuma, melyet Pál 
nem emberektől kapott, hanem kinyilatkoztatásból, és erre a 
szolgálatra nem embertől , hanem Istentől kapott meghívást (1,12-14). 

1.1 Nincs más evangélium: Címzés, köszöntés és a levél indítéka (1 , l-9). 
1.2 Meghívás az apostolságra: A Pál életében bekövetkezett fordulat mint 

az "ő evangéliumának" legitimációja (1 ,10-24). 
1.3 A Pál által hirdetett, törvénytől szabad evangélium elismerése a 

jeruzsálemi apostoli zsinaton (2, l - l O). 
1.4 Törvénynek való engedelmesség vagy hit: A konfliktus kiújulása 

Anti6chiában (2,11-14). 

2. A téma kifejtése: 
A hit által és nem a törvényi előírások teljesítése által nyerjük el a 
megigazulást (2, 15-4,31). 

2.1 A páli evangélium középpontja: a Krisztusba vetett hit által igazul 
meg az ember - élet Krisztus halála által (2,15-21). 

2.2 Pál emlékezteti a galatákat saját hitbeli tapasztalataikra (3,1-5). 
2.3 Pál elvi és teológiai érvelése: Ábrahám hite és az áldás ígérete, a 

törvény üdvtörténeti szerepe (3,6-25). 
2.4 Pál összegzi a végeredményt: hit és istenfiúság - a Fiú Lelke által 

válunk fogadott fiakká (3,26-4,7). 
2.5 Figyelmeztetés a szolgaságba való visszaesésre (4,8-20). 
2.6 Az Írás tanúsága(4,21-31). 

3. A páli evangélium következménye: 
A hit a törvény szolgasága alól felszabadít a Lélekben való életre 
és a szeretetben való szolgálatra (5, l-6, 10). 

3.1 Szabadság vagy szolgaság: az újabb téma bevezetése (5 ,1-12). 
3.2 Az új téma kifejtése: ha a Lélek által élünk, akkor a Lélek szerint 

akarjuk az életünket átalakítani. A szeretet, mint a Lélek gyümölcse 
(5,1-6,10). 

3.3 Konkrét végkövetkeztetés: Krisztus törvénye (6,1-10). 

4. A levél összefoglalása: 
Befejező szavak: új teremtés Krisztus keresztje által; áldás. 
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Bibliaiskola 

D) Óravázlat 

Feladat Módszer 

1. Ének: Loyolai Szent Ignác ének kottából 
imája. 

2. Nincs más evangélium: 
A levél kezdetének elemzése 
(1,1-9). 

A jellegzetes hangsúlyok ki
domborítása a levél kezdetében 
más levélkezdetekkel való össze
hasonlítás útján (l Tessz l,l-2; 2 
Kor l,l -3). 

Kérdések a szöveg feldolgozá
sához: 

- Milyen jellegzetes hangsú
lyok tűnnek elő a Galata levél 
kezdetének összehasonlítása so
rán? 

- Milyen következtetést lehet 
levonni ezekből a jellegzetes 
hangsúlyokb61 a közösség hely
zetére és Pál szándékára vonat
kozóan? 

Ld. Bevezetés 1. 
3. Ezeknek a hangsúlyoknak a 

feltételezhető háttere. 
Összefüggés azzal a vitával, 

amely az apostoli zsinaton zajlott 
(ld. JerFüz 29-30. sz.) közte és az 
antióchiaiak között (Gal 2,1-14). 

egyéniszövegössze
hasonlítás, csopor
tos összegzés 

az 6ravezetó elő
adása 
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Eszközök, 
időtartam 

Énekelj az Úrnak 
c. dalgyűjte
mény, 260. o. 
10 perc 
egymás mellé he
lyezett szentírási 
szövegek, ceru
za, tábla, kréta 
30 perc 

jegyzetfüzet, ce
ruza 
10 perc 



25. óra 

4. Az apostol életében bekövetke
zett fordulat, mint az "ő" evangéliu
mának legitimációja (1,1 O-24). 

Befejező kérdések a páros beszél
getéshez: - Az ellenfelek milyen 
szemrehányásaival és rágalmaival 
kellett Pálnak vitába szállnia? 

- Hogyan védekezett Pál ellenük? 
- Miért hangsúlyozza olyan na-

gyon , hogy ő az evangéliumát kinyi
latkol tatás által kapta? 

- Mit ért ő kinyilatkoztatás alatt? 
- Mit válaszol a szemrehányásra, a 

kinyilatkoztatásra való hivatkozással? 
A kritikát akarja visszautasítani? 

- Miért hivatkozik olyan nagy 
hangsúllyal arra, hogy ő korábban el
szántan üldözte az Egyházat? 

Ld. Bevezetés 2/3. 
5. A Galata levél áttekintése, ld. 

Bevezetés 3. 

6. Befejező ima, ének. 

páros beszélge
tés, csoportos 
összegzés 

az óravezető 
előadása 

spontán ima, 
ének 

Bibliaiskola 

szentírási szöveg, 
tábla, kréta, jegy
zetfüzet, ceruza 
30 perc 

szentírási szöveg, 
tábla, kréta, jegy
zetfüzet, ceruza 
30 perc 
gyertya, kotta 
10 perc • 

A Szent Jeromos Bibliatársulat. budapesti Központjában hitokta
tók és érdeklődők részvételével "Elő Ige" címmel bibliaiskola mű
ködik. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén du. 
5-7 -ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Je
romos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a huszonötö
dik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, 
abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá
ra segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1999. március. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Módszer 

Carlos Mesters 

Támpontok a csoportos bibliaolvasáshoz 

»Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen« (Jn 10,10). 
Az előző számainkban megkezdett sorozat folytatása: a Jn 4,1-42 csoportos 

feldolgozása különböző módokon. Fordította Székely István. 

IV. NEGYEDIK MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNY: 
AZ EVANGÉLIZÁLÁS MINT AZ ÉLET FORRÁSA 
ANNAK SZÁMÁRA, AKIT EV ANGÉLIZÁLNAK, 

ÉS ANNAK IS, AKI EVANGÉLIZÁL 

1. Bevezetés: A jelenlévők köszöntése után imával vagy énekkel 
hívjuk a Szentlelket, majd tartsunk rövid szünetet. 

2. Cél: Fel kell fedeznünk, hogyé\Il válhat az evangélizáló munka 
életforrássá, amely segít bennünket keresztényi küldetésünk tudatosí
tásában. A szöveg bemutatja, hogyan élték meg az első keresztények 
Jézus küldetéstudatát: az örömhír hirdetése közben 6 maga is növeke
dett; így fokozatosan ismerte fel küldetését, valamint hogy azt miként 
valósíthatja meg. 

3. A magyarázat kulcsa: A szöveg olvasásakor arra szeretnénk fi
gyelni, hogy miközben az örömhírt átadja a szamariai asszonynak, ho
gyan ismeri fel Jézus is fokozatosan a saját küldetését, hogyan éli meg 
azt, és hogyan azonosul vele egyre jobban. 

4. A szöveg: Jn 4,1-42. A felolvasás után tartsunk rövid szünetet. 
5. Kérdések: 5.1 Mihez kapcsolódik Jézus evangélizáló munkája? 

Mihez kapcsolódik a szamariai asszony evangélizáló munkája? 
5.2 Mi a tartalma annak az örömhírnek, amit Jézus hirdet a sza

mariai asszonynak? És mi a tartalma annak az örömhírnek, amit az 
asszony hirdet aszamariaiaknak? 

5.3 Milyen hatása van az evangélizálásnak a szamariai asszonyra, 
illetve aszamariaiakra ? 

5.4 Mennyiben bírál és miben erősít meg bennünket Jézus evan
gélizáló módszere? 

6. Kérések: A szövegből kiinduló spontán könyörgések. 
7. Zsolt 123: »5zememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben 

élsz.« 
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Módszer 

Gyakorlati tanácsok: 

al Kapcsolódási pont: Az örömhír hirdetésében Jézus mindennapi 
eseményekből indul ki: kút, útonlét, munka. Az anyagi körülmények
kel kezdi: szomjúságával és fáradtságáva!. Ezen adottságok kapcsán 
próbál beszédbe elegyedni az asszonnyal (5-8.v.). 

bl Tartalom: Jézus rábírja az asszonyt, hogy gondolja át saját életét, 
és vegyen észre abban e9,y mélyebb irányulást. Segít neki, hogy felfe
dezze életében az evangeliumot (14.v.). A Jézus által hirdetett örömhír 
tartalma az a kinyilatkoztatás, ho~ maga Jézus az élet forrása, s hogy 
ez a forrás az asszony belsejében IS felszökellhet. Minthogy így magá
ban hordja ezt a forrást, irnádha~a Istent bárhol, mégpedig »lélekben 
és igazságban« (23.v.). 

cl A beszélgetés menete: A beszélgetés, azaz az evangélizálás folya
mán Jézus is változást él át. Az asszonnyal folytatott párbeszéd közben 
megfeledkezik saját éhségéről és szomjúságáról, és tudatosul benne az 
Atya akarata, amely ekkor lesz nyilvánvaló előtte (31-34.v.). 

dl Feltétel: Feltúnhet, mennyire bízik Jézus azokban az emberek
ben, akiket evangélizálni szeretne. Egyáltalán nem fél kinyilatkoztatni 
az asszonynak, hogy ő a Messiás (26.v.). A János-evangéliumban a sza
mariai asszony az első olyan személy, aki ezt a kinyilatkoztatást kapja. 

el Eredmény: A beszélgetés végén az asszony a kútnál hagyja edé
nyét, és víz nélkül sza!ad a városba, mert most már nincs szüksége Já
kob kú~ának vizére. Eppen most ivott az élet új vizéből, amit Jézus 
adott neki. Ettől a perctől forrás van benne. Belső tapasztalata van a 
megbocsátásról; nem szorul többé másokra abban, hogy Istent megis
merje (vö. Jer 31,34). Rendelkezik olyan vízzel, amit ő nyújthat a város 
többi lakóinak. 

fl Folytatás: Miután Jézus evangélizálta az asszonyt, most az asz
szony evangélizálja saját fivéreit és nővéreit. A szamariaiak először az 
ő tanúságára támaszkodnak (39.v.), később azonban már azért hisz
nek, mert ők maguk 'láttak' (42.v.). Első tanítványainak Jézus azt 
mondta: »Gyertek, és nézzétek meg!« Ugyanezt mondja most a szama
riai asszony is: »Gyertek, lássátok!« 

A szamariai asszony örömhirdetésének módja is hasonlít ahhoz, 
ahogyan Jézus hirdeti az örömhírt. Ez a hirdetés nem valamiféle taní
tás átadása, hanem egy találkozás kezdete: »Gyertek és lássátok!« 

gl Példakép: A tanítványok a városba mentek, és senkit nem térítet
tek meg; az asszony hazamegy, és megtéríti az egész várost. Ezzel pél-
dát ad a tanítványoknak, akik tanulhatnak tőle . (Foly ta t juk) 
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Egzegézis és dogma 

Fila Béla 

EGZEGÉZIS ÉS DOGMA 

A II. Vatikáni zsinaton az egyház nyilatkozott a kinyilatkoztatásról , 
ennek írott formájáról, a Szentírásról. Többek között azt állítja, hogya 
Szentírás tanulmányozása a hittudomány lelke. Amikor kutat juk, meg
fogalmazzuk hitünk szent titkait, akkor ennek a törekvésnek a Szent
írás tanulmányozása adja meg örök alapját, rendíthetetlen erejét és ál
landó megújhodását. Egyszerű és világos a feladat kitűzése, de bo
nyolult és igen nehéz a megvalósítása. Ténylegesen a dogmatikusok 
és az egzegéták között, pontosabban a dogma és az egzegézis között 
ma feszült és nem problémamentes légkör van. Megkísérelhetjük elő
ször a fogalmakat tisztázni, majd meghatározni az egymástól való köl
csönös függőséget, végül rámutatni az állandóan megvalósítandó fel
adatra. 

A teológia, a hittudomány tudományos és módszeres törekvés az 
Istentől kapott kinyilatkoztatás megismerésére és reflektált kifejtésére. 
Lényegileg hozzá van kötve a teológia ebben a munkában lsten kinyi
latkoztatott Igéjéhez. A szentírási alapismeretek általános bevezetése 
után az egzegézis a Szentírás egyes szövegeit igyekszik tudományos 
módszerrel megmagyarázni. Biblikus teológiává alakul át az egzegé
zis, amikor az egzegéta, a Szentírás értelmezője nemcsak értelmezi 
az egyes szövegrészeket, ítéletet hoz egy-egy szöveg értelméről , ha
nem összefüggő, tematikus egységekbe rendezve feldolgozza az 
egyes részletkérdéseket. A dogmatika aztán már az egész kinyilatkoz
tatás tartalmával foglalkozik, azt módszeresen a hit fényében feldol
gozza. Isten Szavát az egyház kapta és őrzi , adja tovább. Ebben a 
munkában a Biblián kívül a dpgmatikus szembesül koronként az em
ber ön- és világfelfogásával. Igy jön létre a dogma, a katolikus hit tár
gya, olyan tétel, amelyet az egyházi tanítóhivatal Istentől kinyilatkozta
tott igazság ként kihirdet. Két lényeges döntő mozzanat van minden 
dogmában: az egyházi előterjesztés és a kinyilatkoztatott tartalom. 

Akkor van egyetértés és összhang az egzegéta és a dogmatikus 
között, ha az egzegézis olyan tudományos előmunkálatokat végez a 
tanítóh ivatal, a dogmatika számára, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
egyház biztos ítéleteket mondjon ki szükség esetén. Ilyenkor kiderül , 
hogy az egzegézis eredményei milyen fontosak a katolikus dogmatika 
számára. 

Ha a szentírás-magyarázat szabály szerint, az egyház közösségé
ben, az egyház felügyeletével történik, akkor az egzegézis minden 
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Egzegézis és dogma 

teológiai tárgy számára nagyon lényeges. Termékeny értelmezési kör 
jöhet létre a teológián belül. A gyakorlatban a dogmatika mint az egy
ház tanításának képviselője befolyásolhatja és betájolhatja azt az elő
zetes megértést, amellyel az egzegéták az egyes szövegeket vizsgál
ják. Másrészt az ilyen beállítottságú egzegéta nélkülözhetetlen munkát 
végez a bibliai szövegek dogmatikus értelmezéséhez. Az egzegéta és 
a dogmatikus közös alapmeggyőződése az előzetes megértés, aho
gyan elfogadják és értelmezik a kinyilatkoztatott, sugalmazott szöve
geket. A Biblia Istentől sugalmazott szöveg, amely az egyházra van 
bízva, hogy vele táplálja a hitéletet. Még az egzegéták kutató munkáját 
is alapvetően meghatározza két szempont: a Szentírás sugalmazott 
mű , és hitelesen csak az egyház életén belül értelmezhető . Félreértés 
ne essék! Nem arról van szó, hogya dogmatika igáját az egzegéták 
nyakába helyezzük, hanem csak arra szeretnénk rámutatni , hogy köl
csönösen függnek egymástól. A dogmatikus csak akkor tudja felhasz
nálni az egzegéták eredményeit, ha az egzegéta tudatában van a vele 
szemben támasztott követelményeknek. Minden teológiai kutatás fő 
alapja így ténylegesen a Szentírás, ezért a dogmatikusok is függnek 
az egzegéták előzetes munkájától. 

Több szélsőséges magatartás fenyegeti a dogmatikusokat. Az 
egyik az a dualizmus, amely mereven szétválasztja az igazságot a 
nyelvi kifejezéstől , tehát függetleníti magát az értelmezéstől. A másik a 
fundamentalizmus, amikor azonosítja a Szentírás isteni és emberi 
mozzanatait, és még a történeti feltételekhez kötött nyelvi kifejezése
ket és tényeket is kinyilatkoztatásként veszi. A harmadik, amikor a 
dogmatikus bizonyítási eljárásában önkényesen kiragadott szövegek
kel érvel. 

A teológiában a biblikus hermeneutika, az értelmezés tudománya 
önálló tudományággá lett. Századunkban különböző hermeneutikus 
elgondolások egyre komolyabban hatnak a Szentírás értelmezésére. 
Megkísértheti ez a helyzet az egzegétát, hogy az egyházi, dogmatikus 
elvárásoktól függetlenül értelmezze a bibliai szövegeket. Sőt, állandó 
feszültség jelentkezhet a kutatást, az oktatást és az igehirdetést szol
gáló egzegéta és dogmatikus között. Nemcsak személyi, módszertani 
tényező az alapja ennek a feszültségnek. Magában a teológiában rejlik 
a probléma csírája. Isten Szava emberi szerzők közreműködésével ju
tott el hozzánk, a szöveg egyidejűleg ered Istentől és a sugalmazott 
szerzőktől. Ugyanez a helyzet áll fenn ma is az egyház életében. Elté
rő nézőpontok ütközésében kell az egzegétának és a dogmatikus nak 
együttműködnie . Nem könnyű összehangolni a két fajta kritériumot, 
amikor egyre világosabban látjuk a Szentírás emberi eredetének olda
lát (irodalmi müfaj, szerkesztés) és mint sugalmazott szöveget. 
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Néha az a helyzet áll fenn , hogya dogmatikusok és az egzegéták 
a maguk módján, külön-kü lön értelmeznek szövegeket, egymásnak el
lentmondó módon. Nem oldaná fel ezt a nehézséget az sem, ha hivat
koznánk a Szentírás különböző értelmeire, amint ezt a középkori teoló
gusok tették. Nem vonható kétségbe a katolikus teológiában, hogy az 
egzegétának szem előtt kell tartania az egyház hivatalos tanítását. A 
Szentírás az egyház könyve, és mint ilyennek van vitathatatlan tekinté
lye. Különben az egzegéta csupán irodalmár, irodalomtörténész vagy 
vallástörténész lenne, vagy olyan tanító, aki alkalmilag rögtönzött véle
ményét adná elő. Egyébként az egzegéta legelőkelőbb feladata az, 
hogy a tanítóhivatal döntései hez, az egyházi igehirdetéshez alapot és 
szempontokat szolgáltat. Mindenképpen el kell ismerni az egzegézis 
pozitív kutató elveit. Tudomásul kell venni a történetkritikai, iroda
lomkritikai szempontokat, amelyek a lehető legnagyobb objektivitás 
követelményeit közvetítik. Közben figyelni kell arra is, hogya szöveg
ben kifejtett állítás igazán az apostoli egyház tanúságtétele. A katoli
kus egzegéta természetszerű feladata, hogy mint teológus felelős
séget érezzen a szöveg műfaja és sugalmazottsága iránt. 

A mai dogmatikus megújulásnak egyik fő feltétele, hogy helyesen 
lássuk az egzegéta feladatát az egyházban. Kétségkívül nagy előnye 
van a történetkritikai módszernek. Azonban a nyelvi és a történeti ösz
szefüggések kutatásában a dogmatikus állításokra is figyelemmel kell 
lenni. Leglényegesebb az, hogy tudatában legyünk az értelmezésben, 
hogy sugalmazott szövegről van szó, benne lsten Szava hangzik fe
lénk. Isten és ember közös tapasztalata tárul föl a Szentírás olvasása 
közben, ha hittel olvassuk és hallgatjuk. 

Az egzegéta és a dogmatikus mai helyzetét szellemesen világítot
ta meg H. Schürmann biblikus, aki világosan észlelte a mai értelmezés 
valóságos problémáit. Hogyan kell válaszolni helyesen a feltett kérdés
re: egzegéta Ön vagy teológus? A válaszadásban vissza lehet kérdez
ni valahogy így: zongorista On vagy muzsikus? Ez a tényállás megvilá
gíthatja a dogmatika és az egzegézis , a reflexió és az értelmezés ösz
szetartozását és különbözőségét. A Szentírás értelmezése az egyház 
érdekében történik. Az egyházi igehirdetés nem lehet meg a Szentírás 
kritikailag is igazolt értelmezése nélkül. A Szentírást nem lehet herme
neutika nélkül értelmezni. A Szentírás igazi értelme viszont csak a hit
életben tárul föl. Csak az egyházban élő és tevékenykedő egzegéta 
tárhat ja föl a Szentírás eredeti értelmét; ha ettől eltér, akkor csak egyé
ni véleményét adja elő. Csak a hívő egzegézis van abban a helyzet
ben, hogya Szentírás eredményeit a dogmatika is értékelni és felhasz
nálni tudja. 
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Olvasóink kérdezik 
A kérdésekre Székely János egyetemi docens válaszol. 

~ Kérdés: Az apokríf írások nem kerültek be a Szentírásba, ezért sokan 
mondják, hogy nem kell velük sokat foglalkozni. Ennek ellenére fenn 
maradtak ezek az iratok, sőt könyv formájában is olvashatjuk őket. Ha 
valaki bibliai témájú művet akar írni, pl. színdarabot vagy regényt, fel
használhatja-e az apokríf iratokat? 

Válasz: Az apokríf iratok, akár zsidó, akár keresztény eredetű
ek, vagy elvi okokból (azaz tanbeli problémák miatt), vagy keletke
zésük ideje folytán (mivel az ó- ill. újszövetségi kánon lezárása utá
niak) nem kerültek be a Bibliába. Az Egyház nem látta bennük a 
sugalmazó Szentlélek munkáját. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
ezek az írások ne tartalmazhatnának megbízható hagyományokat 
akár a zsidóság történetével (pl. Makkabeusok 3. könyve), akár Jé
zus vagy az apostolok életével (pl. Fülöp evangéliuma) kapcsolat
ban. Minden egyes esetben külön vizsgálódás kell, hogy eldöntse 
az adott hagyomány szavahihetőségét. 

Kü1önos jelentősége van ezek között az írások között a Nag
Hammadi-i gnosztikus kopt könyvtárban megtalált Tamás-evangé
liumnak. Ez az írás 114 jézusi mondást közöl (köztük példabeszé
deket is), melyeknek közel fele a kánoni evangéliumokban nem 
szerepel. A Tamás-evangélium a szinoptikus hagyomány tó! füg
getlen forrásokból is merít, és így sok esetben Jézusnak az Ujszö
vetségben nem közölt, de hiteles mondásait tartalmazza. 

~ Kérdés: A Lk 4,19-ben szereplő " Úr kegyelmének esztendeje« nem 
vonatkozhat-e a zsidó jubileumi évre (talán innen ered a hallgatóság 
kezdeti helyeslése is)? Nem segít-e ez az adat Jézus életének kronoló
giáját pontosítani? 

Válasz: A názáreti zsinagógában történő esemény hagyomá
nyát Lukács a Márk-evangéliumból veszi át (Mk 6,1-6) . Az Izajás
idézetet (Iz 61,1-2) ő fűzi hozzá ehhez a jelenethez, mintegy fémje
lezv~ vele Jézus egész nyilvános működését: az Ö tanításának ideje 
az Ur kegyelmének esztendeje, az Idők, a történelem közepe és 
csúcspontja volt. Ezenfelül úgy tűnik, hogy a jubileumi év (minden 
49/50. esztendő) törvényét (minden adósság elengedése, a földek 
visszaadása az eredeti tulajdonosnak: Lev 25) talán sohasem tartot
ták be. Legalábbis a Bibliában nincs nyoma a betartásának. Jer 34 
nem a jubileumi év, hanem a szombat-év (minden hetedik) törvé-
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nyének betartásá~a (a héber rabszolgák felszabadítására) tett kísér
letről számol be. Igy a jubileumi éveknek nincs kronológiájuk, nem 
segítenek Jézus működésének időpon~át meghatározni. 

Tágabb értelemben azonban Jézus használta a jubileumi év 
gondolatkörét. Isten Országát gyakran a jubileumi évhez hasonló 
eseményként írja le [pl. 8 boldogság; válasz Keresztelő Jánosnak 
(Mt 11,2-6); lakoma (Lk 14,12-24); adósságelengedés (Mt 18,21-35); 
megbocsátás]. Nem véletlen, hogya 2000. évre készülve a keresz
ténység (és a pápa) felhívást intéz a világhoz, hogy legyen ez az év 
Jubileum, az adósságok elengedése, az igazságtalan kizsákmányo
lás megszűntetése. Nem kegyet gyakorolna a fehér ember, hanem a 
legszorosabban vett igazságosság követelményét teljesítené, ha az 
általa már többszörösen kirabolt, meghódított, kihasznált Afrika, 
Dél-Amerika stb. adósságát elengedné. 

~ Kérdés: (Egy igen részletes levelet kaptunk, amelyből a kérdés lénye
gét így foglalhat juk össze:) A »Kézikönyv a Bibliához« (LilIiput Kft, 
1992.) a 111. oldalon azt írja, hogy az újszövetségi író k a zsidó naptárt 
használták; az 535. oldalon Jn 19,14 magyarázatában viszont azt talál
juk: valószínű, hogy János a római időszámítás szerint mérte az időt. Ez 
nem segít a Mk 15,25 és Jn 19,14 közti (a nagypénteki események idő
zítésére vonatkozó) ellentét feloldásában. Bár a keresztrefeszítés idő
pontja az üdvtörténet szempontjából másodlagos, mégis »még a legki
sebb részletnek is nagy a jelentősége , ami Jézussal kapcsolatos«. 

Válasz: Mindenekelőtt példamutató és igen tiszteletreméltó a 
probléma felvetésének alapossága, a világos megfogalmazás. Lát
szik, hogy levélírónk igen komolyan foglalkozott ezzel a kérdéssel, 
és a válasz nagy részét tulajdonképpen meg is adta. 

Valóban valószínűnek látszik, hogy János evangélistát teológiai 
célok vezetik, amikor Jézus elítélését, majd keresztrefeszítését Hús
vét előestéjének (Niszán 14, péntek) délutánjára teszi. Ezzel párhu
zamba állí~a Jézus szenvedését a húsvéti bárányok feláldozásával, 
amely ekkor kezdődött a templomban. Ugyancsak ez a gondolat 
vezetheti Jánost, amikor a betániai vacsorát, amely Márk 14,1 sze
rint Niszán 13-án, szerdán este volt, előbbre hozza (»6 nappal hús
vét előtt« : Jn 12,1). A húsvéti bárányokat ui. legkésőbb Niszán 10-
én be kellett szerezni, és attól kezdve őrizet alatt tartani (Kiv 
12,3.6). Így érkezik az Isten Báránya Húsvét elő tt Jeruzsálembe, 
hogy feláldozza önmagát. 

Feltehetően tehát Márk kronológiája az eredetibb, amely szerint 
Jézust Niszán IS-én, pénteken, Húsvét napján feszítették keresztre. 
A nap kérdése (Niszán 14-e vagy IS-e) mindazonáltal egyértelmű-
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en nem dönthető el - csillagászati érvek alapján sem -, de valószí
nünek tartha~uk ezt a dátumot. Márk időbeosztásában (reggel: át
adás Pilátusnak; 9 óra: keresztrefeszítés; du . 3 óra: halál), bár szem
melláthatóan igen sematikus, nincs okunk kételkedni. Lehetséges 
ugyan, hogy apokaliptikus motívumok is közrejátszanak az órák 
megadásában, mert az apokaliptikus szemlélet szerint Isten terve 
évekre és órákra pontosan meg van szabva, és a végső idők vajúdá
saival kapcsolatban ismételten szerepelnek 3 órás időtartam ok is (4 
Ezdr 6,23), a márki kronológia alapvetően mégis teljesen valószínű. 

~ Kérdés: Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy Jézus arra tanít: ha 
szemed, kezed vagy lábad bűnre csábít, vájd ki , vagy vágd le. Jobb ne
ked, ha egy testrészed elvész, mintsem az egész lelked. Hogyan értel 
mezhető ez a tanítás, és miért használ Jézus ilyen erőteljes felszólításo
kat? 

Válasz: Jézus igen gyakran túloz, hogy meghökkentsen (pl. 
»könnyebb a tevének átmenni a tü fokán ... «). Mi általában félvállról 
vesszük a büneinket, középszerüségeinket; ki egyezünk, együtt é
lünk velük. Jézus azt mondja, hogy a bünök veszedelmes feneva
dak: ha nem ir~uk 
ki őket kegyetlenül, 
akkor felfalják az 
életünkben mind
azt, ami szép, elve
szik agerincünk 
egyenességét, a 
szemünk csillogá
sát, a házastárs bi
zalmát és szere
tetét. Jobb szakítani 
a bünnel, még ha 
fájdalmas is, mint 
melengetni és aztán 
látni, ahogy elpusz
tít bennünk és kö
rülöttünk minden 
igazán jót, tisztát, 
igazat. 
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Kereszty Zoltán 

))Nézzétek a mező liliomait ... (( 
Szemelvények egy most megjelent szép könyvből (Kereszty Zoltán, »Nézzé

t~k a mező lillOmait .. . «, Biblia! növények a hit és a tudomány fényében, MTA 
Okológiai és Botanikai Kutatóintézete, Budapest, 1998). 

Kapható a Bibliaközpontban. Ára: 3200,- Ft. 

l. A sz ikomoifa (epeifügefa, vadfügefa) 

A gyakran tőben elágazó, 10-15 m magas, vízszintes ágú, olykor 2 
méter átmérőjű, de mindig alacsony törzsű fa könnyen megmászható. 
Hosszú, erős gyökerei biztosan tartják sűrű, kitűnő árnyékot adó, tere
bélyes koronáját. Ahogyan a párásabb tengerparti városokban ma is 
kedvelt utcafa, e jó tulajdonságát minden bizonnyal a bibliai időkben 
is kihasználták. Ezért lehetett a Jerikó felé vezető út mentén is néhány 
vadfügefa Zakeus szerencséjére. A Szentföld ősi, harmadkori reliktum 
fája a meleg, tengerparti zónában, a Jordán-völgyben, de leginkább 
mély fekvésű síkságokon élt nagy tömegben (lKir 10,27). A valódi fü
gefától elsősorban kisebb, megnyúlt szív alakú, illatos és örökzöld le
veleivel, továbbá a fa minden ágán elágazó, dús fürtökben lógó, 
apróbb, sárgáspirosra érő terméseivel különbözik. A fagyot nem bírja, 
sőt hidegebb teleken lombhullatóvá válik, ahogy ez Tel Aviv utcáin 
néha megfigyelhető . Dió nagyságú, kemény, gyorsan aszúsodó, ezért 
savanykás-kesernyés »fügebogyója « csaknem élvezhetetlen, bár meg
érve néha édes is lehet. Minthogy íze erősen függ érettségétől, csak vá
logatva ehető . Gyümölcse a bibliai időkben is a szegény emberek táp
láléka volt. Nedvességnek és korhadásnak ellenálló, mégis könnyű, 
porózus fája kiválóan alkalmas építkezésre. Az egyiptomiak kü1önö
sen koporsók és mennyezetek, valamint bútorok készítésére használ
ták nagy mennyiségben. 

Az Ám 7,14-ben a próféta vadfügével kapcsolatos foglalkozását a 
fordítások körülírják:'szedek, termesztek, gondozok, nevelek' stb. Az 
eredeti héber szó, balos pontos jelentése azonban más: 'vágó, szurkáló'. 
Minthogy a virág megtermékenyítését végző vadfügedarázs (Sycophaga 
sycomori) szúrása a magházakat gubacsképzésre ingerli, ezek az álter
mések ehetetlenek lesznek. Ennek megakadályozására a régiek ügyes 
módszert alkalmaztak: hegyes késsel megfelelő módon behasították, 
beszúrták' az éretlen kis fügét, hogy a darázs elkerülje. A termés bevá
gása egyúttal e tilén termeléssel jár együtt, ami a terméseket gyors nö
vekedésre és érésre serkenti: h árom nap alatt sokszorosára nőhetnek. 
Innen ered a fordításokban használt feldíszítő, felöltöztető, 'dresser' 
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kifejezés. Tekoa vidékén a júdeai pusztaságban pásztorkodó Ámosz a 
száraz n yárvégeken feltehetően a Jerikó környéki fügetermesztőknél 
dolgozott ilyen »szurkáló emberként« . Ezt a műveletet Egyiptom és 
Ciprus szegényebb vidékein még századunkban is végezték. A vadfü
gefa sokkal bonyolultabb és részleteiben ma sem teljesen ismeretlen 
megtermékenyítési folyamatát, a fügedarázs és a mesterséges bevágás 
szerepét régóta kutalják. 

A szikomorfa hosszú életkora és az olajfáéhoz hasonló rendkívüli 
sarjadóképessége miatt a túlélés, a halhatatlanság jelképe. Ha a homok 
teljesen betemeti, vagy a szél kifújja gyökerei közül a homokot, képes 
igen hosszú idő után is újra hajtani. Gyökerének szilárdsága a hit erejét 
jelképezi. Az egyiptomi kultúrában igen ellenálló és az örök életet 
szimbolizáló tulajdonsága miatt szikomorfából készítették a múmiako
porsókat. Kairó közelében Mathareenál egy nagyon öreg szikomorfa 
őse alatt pihent a helybeli legenda szerint az Egyiptomba menekülő 
Szent Család. 

2. A pászkavacsora salátája 

A törpe katán$ és a vele együtt tárgyalt, salátaként, főze/ékként vagy ftlszer
ként, esetleg teakent használt növényeKiől többek közt ezeket olvashatjúk: 

A bibliai kor embe
re, eltekintve a reggeli 
néhány falattól, naponta 
általában kétszer evett; 
dél tájban a munka köz
ben elfogyasztott sze
rény uzsonna után a fő 
étkezés a hazatérés után 
este következett. Ez volt 
a különleges alkalmakra 
rendezett ünnepi étkezé
sek, lakomák ideje is. 
Ilyenkor a résztvevők 
nem ültek, hanem félol
dalukon támaszkodva 
félkörben feküdtek egy 
alacsony asztal körül, 
amire az ételeket a szem-
ben fekvő oldal felől fel- Törpe katáng (keserű saláta) 
szolgálták. A fő fogás 
különböző kenyérfélék mellett elsősorban főzelékekből, salátákból és 
gyümölcsökből állt. A szegények legtöbbje a salátának valót főként a 
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felsorolt vadnövényekből gyűjtötte össze, amelyek között minden va
lószínűség szerint a törpe katáng nőtt a legnagyobb tömegben. Hosz
szabb ideig meleg vízben áztatva keserűsége csökken, így kellemesebb 
ízű lesz. Húst csak ritkán, inkább ünnepi alkalmakkor ettek. Bizonyos 
húsfélék elsősorban vallási okokból voltak tiltva, mert valamely szom
szédos pogány vallás szent áldozati állataiból származtak. Ilyen volt a 
sertés, a rómaiak és hettiták szent állata. Vallási ünnepeiket felolvasás
sal, imával és szertartásos étkezés sel tartották meg pontosan előírt ét
rend szerint. Kiemelkedő ünnepük volt az egyiptomi szabadulás éven
kénti megünneplése a pászka vacsorával. A lakoma a keleti népeknél 
sokkal többet jelentett a puszta jóllakásnál: közösségvállalás, barátság 
és szövetség kifejezése, ezért a vacsora-meghívás megtiszteltetésnek 
számított. 

A pászka vacsora (peszah). A húsvéti bárányelköltési szertartása új 
tartalmat nyert, amikor az utolsó vacsorán Jézus az Eucharisztia meg
alapításának eszközévé emelte, és általa az Isten országához tartozás 
tökéletes közösségét és szövetségét hozta létre. Az első peszahot, ame
lyet a kivonulás történelmi eseményének részeként éjjel tartottak, 
évenként megújították, és az ígéret földjének reményével gazdagítot
ták. Ezen az egységet erősítő ünnepi vacsorán egy töretlen csontú, a 
templomban leölt és tűzben egészben megsütött fiatal áldozati bárányt 
kellett teljesen elfogr,asztani életük jövőbeni teljes megújulását jelké
pezve, miközben az Ur Mózes által közölt 4 ígéretét idézték fel 4 pohár 
bor szertartásos elfogyasztásával. 

A bevezető ima után a megszentelés első poharát itták ki, jelezve e 
vacsora különleges voltát. Ezután sós vízbe mártott keserű saláta leve
leket fogyasztottak a szolgaság nehéz idejére és a tengeri átkelésre em
lékezve. A kovásztalan kenyér megtörése után elmond ták a szabadu
lás történetét, amelyet zsoltárok éneklésével és a magyarázat m ásodik 
poharának kiürítés éve l fejeztek be. Kézmosást követően most osztot
ták szét a kenyérdarabokat és a bárányhúst, amelyek elfogyasztását 
egy szertartásos mozzanat előzte meg: egy darab kenyeret és keserű 
salátalevelet dióból, almából, datolyából és gránátalmaléből készített 
sűrű gyümölcs-szószba, a »kharoset«-be mártva vettek magukhoz. 
Csak ezután került sor a bárányhús elfogyasztására, amelynek végén a 
családfő hálát mondott és áldást adott, majd kiitták a hálaadás harma
dik poharát. Befejezésképpen elénekelték a 136. hálaadó zsoltárt és ki
ürítették aZ,áldás negyedik, búcsúpoharát. Jézus a pászka ünnepi va
csoráját az Uj szövetség szentségi ajándékává avatta, amelyben Ö maga 
az áldozati Bárány, a kovásztalan kenyér köztünk maradó teste, a bor 
pedig a kereszten értünk kiomló vére. A keserűfüvek az Udvözítő 
szenvedésére utalva új jelképi tartalommal gazdagodtak. 
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A Szentírás az életemben 

Előző számainkban kértük Qlvasóinkat, írják meg a Szentírással kapcsolatos 
élményeiket, tapasztalataikat. Orömmel olvassuk Olvasóink válaszait, es ezeket a 
szép vallomásokat rendre megosz t juk másokkal is. 

Igen jönnek napok 
- mondja az Úr, az Isten -, 
amikor éhséget zúdítok a földre: 
éhséget, de nem kenyérre, 
szomjúságot, de nem vízre, 
hanem az Úr szavának hallgatására (Ám 8)1). 

Nincs találóbb jelkép az ember esendő világára, lelkére, mint a nagy 
tengerre kifutó hajó, amelynek a túlsó partra kell érnie. Mennyi minden éri 
azt a hajót az indulástól a célbaérésig! 

Az ínséges napokban lehet megtanulni, hogy tenni kell valamit az éh
ség és a szomjúság csillapítására. Az ínséges napokat gyermekkoromban 
megtapljsztaltam. Ezért ifjúságomat a nagy várakozás és a keresés jelle
mezte. Igy kerültem kapcsolatba egy budai ifjúsági biblia-körrel. fIjtetle
nül is érdekesnek és vonzónak találtam az ottanj légkört. Itt kaptam 1967 
karácsonyára egy Bibliát, Károli Gáspár fordításában . A legnagyobb aján
dék akkor Isten szava volt hozzám. Ugyanis két kiemeIt szentírási idézet
tel adták át nekem: 

»Boldogok, akiknek szívük tiszta, 
ó'7c meglátják az Istent" (Mt 5,8). 
»A szeretet soha el nem múlik" (1 Kor 13,8). 

Ezek a gondolatok megmozgatták értelmemet. Irreálisnak tartottam az 
Isten látását. 

Ebben az időben tanulmányoztam Madách mu vét, Az ember tragédiá-
ját. Az utolsó színben megragadtak az alábbi gondolatok: 
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Uram, rettentó' látások gyötörnek, 
S nem tudom, mi bennük a való, 
6h, mondd, minó' sors vár reám! 
E szűk határú lét-e mindenem, 
mely közt lelkem szövó'dik? 
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Mivel téves volt ismeretem az emberről , a szabadságról, a világ léte
zéséről, csak a sok miért fogalmazódott meg bennem. De éreztem a nagy 
hiányt. A tökéletes szépség, jóság, igazság után vágyakoztam valójában. 

Nem volt más választásom, visszakerültem a szülői házba, ahonnét 
menekültem. Nagy küzdelmek, feladatok vártak rám, minden erőforrás 
nélkül. Egy idő után értelmetlennek tunt számomra az életem, és azt 
mondtam, nem csinálom tovább. Ebben a helyzetemben találkoztam két 
ferences missziós nővérrel , akiknek sokat köszönhetek. Vidáman vigasz
taltak, és csak annyit mondtak, hogy imádkoznunk kell. A korábbi megélt 
szentírási élmények után valami megmozdult bennem, es elkezdtem imád
kozni. 

Uram, Istenem! Mi az életem értelme és célja? 
Mutasd meg, mit keLI tennem, és add meg, hogy békességben éljünk! 

1982 húsvétján kaptam meg a választ az 1967-es szentírási részekre 
és az imádságQmra. A boldogság elömlött rajtam. Megtalálta lelkem Azt, 
akit keresett. Ot éheztem és szomjaztam. Isten jelenlétét teljes bizonyos
sággal megtapasztaltam. Most már tudom, kinek hiszek. 

Ezután a kedvesnővérek ujjongó örömmel adtak át egy Bibliát a Szt. 
István Társulat 1982-es kiadásában az alábbi ajánló szöveggel: 

»Az Euclwrisztia után a feszület legyen a legnagyobb erőforrásod. 
Mint a legértékesebb könyvet a v ilágon, 
úgy tanulmányozd a Szentírást. 
Az igazi keresztény élet a kereszthordozás. 

Mert »az Úr szava nem hiúsúllwt meg. 
Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, 
hanem végbeviszi akaratomat, 
és eléri, amiért küldtem« (lz 55,10). 

TANÚSÁGTÉTEL 

ez. E., Budapest 

Egy zenemuvész házaspár harmadik gyermekét akkor ismertem meg, 
amikor középső gyermekem, Gyuszi az általános iskola első osztályába 
kezdett járni . Reggelente többször egyszerre érkeztünk az iskolához, s ek
kor módom nyílt beszélgetni a gyermekekkel, többek között az , élénk, 
mindig vidám Danival is. Ez a jó kapcsolat később is fennmaradt. Am ak
kor csodálkoztam el a legjobban, amikor Dani egy zarándoklat alkalmával 
elém állt a vasárnapi szentmise után, és arra kért, hogy legyek a bérmaszü
l ője . Természetesen elvállaltam, de fejtörést okozott, hogy mit adjak neki 
kereszténységének nagykorúsítása emlékére. 
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Ebben az időben jártam a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia 
Leve l ező Tagozatára, hogy a Szentírást végre megérthessem úgy, ahogy 
azt a leghitelesebb tanító, az Egyház tanítja és a képességemtől telik. Mi
vel bérmafiam keresztneve Dániel volt, aki a kedvencemmé vált Dániel 
próféta nevét »örökölte«, ezért az az ötlet~m támadt, hogy jó I~nne, ha Da
ni is megismerkedhetne munkásságával . Igy egy teljes 0- és Ujszövetségi 
Szentírást adtam neki a Szentlélek keresztsége felvételének emlékére. Az 
ünnepi ebéd kor Dani édesanyja megjegyezte, hogy nagyon örülnek Dani 
ajándékának, mert bár van Szentírása a családnak, de ők arra törekednek, 
hogy mindegyik gyermeküknek legyen külön-külön saját Bibliája. Dani -
mert »hál 'Istennek«, nagy a család - csak később kaphatott volna ~aját tu
lajdonú Szentírást. Igy hát az Isten szava a legjobbkor érkezett. Evekkel 
később , amikor végzős hallgató lettem a már Katolikus Egyetemmé előlé
pett Akadémián, azzal a kéréssel fordult hozzám Julika néni, Dani édes
anyja, hogy jó lenne, ha valami tárgymutató-szerű segédkönyvet lehetne 
kapni a családi közös Szentírás-olvasáshoz, mert téma szerint szeretnék 
olvasni a Könyvet, s mindenki egy-egy azonos témához tartozó részt ol
vasna fel. 

Mivel az egyetemen a professzor úr a tárgyhoz kötődő irodalomnak is 
terjesztője, volt, ezért sok értékes segédkönyvhöz is hozzájuthatott minden 
hallgató. Igy jutottam hozzá az Opál ény féle konkordanciához, amire a 
családnak szüksége volt. Vettem hát egyet az egyik előadás után, s mivel 
épp karácsony közeledett, Daninak adtam ajándékul. Később, egy szep
temberi napon Dani arra kért, hogy kölcsönözzek neki egy evangélium
magyarázatot, mert barátaival elhatározták, hogy Biblia-kört alakítanak és 
Lukács evangéliumát tanulmányoznák. Az atya előadásai hoz szeretnének 
alaposan felkészülni . Természetesen adtam neki, ám később már magam 
tájékozódtam tervei kről, hogy időben hozhassa az »öreg angyal« kará
csonyra, húsvétra a témákhoz illő szentírási irodalmat. Ezt követte időn
ként egy-egy beszélgetés a Szentírás valamely témájáról , ami barátságun
kat is elmélyítette. Ma már a Korintusi leveleket tárgyalják, természetesen 
a Szegedi Kommentár anyagából, míg a Tesszaloniki levelekhez a Stutt
garti Kommentár is rendelkezésükre állt. 

Abban az időben Péter, Dani bátyja, karthauzi szerzetesnek jelentke
zett és Szlovéniába utazott, oda, ahol a rend noviciátusa van. Elutazásakor 
a keze ügyébe került kedvenc Bibliája - ami Danié volt - , s magával vitte. 
Dani évekig kereste, de hiába. Egy alkalommal meglátogatta bátyját Szlo
véniában, s akkor döbbent meg, amikor testvére, aki közben kitanulta a 
könyvkötő mesterséget is , egy új, szép kötésben ajándékba adta vissza ne
ki saját Bibliáját, mert a Könyv az évek óta tartó suru használattól már 
foszladozott. Dani azonnal ráismert, s örömmel fogadta vissza rég elve
szettnek hiu Szentírását, amely mellé kapott egy szépkötésu Szlovén 
Misszálét is. Most már Dani forgatja ismét a Könyvet, amely neki is , test
vérének is életre szóló áldássá és összekötő kapoccsá vált . Bevallom 
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őszintén, hogy mindez egy Szentírás ötletszeru ajándékozásával kezdő
dött, s nekem csupán annyi közöm volt hozzá, hogy készen álltam az égő 
mécses világának továbbadására. Akkor nem gondoltam, hogy egyetlen 
Biblia ajándékba adásából ennyi kegyelem származik. Pedig tudhattam 
volna, hiszen Deuteroizajás így ír az Ur Szolgájáról - amit épp az ajándé
kozás idejekor tanultam -: 

»Kevés az, hogy Szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és 
visszatérítsd Izrael maradékát. Nézd, a nemzetek világosságává 
tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. « (Iz 49,6) 

Ez a világosság pedig, a szent hagyomány és írásba foglalt mondani
valója, a Biblia világossága. 

B. Gy., Budapest 

Ajándék a megpróbáltatásban 

Legszebb szentírási élményem életem legsötétebb időszakában ért. 
Megoldhatatlannak tűnő élethelyzetben férjemmel Dániában vállaltunk 
munkát. Barátaink óvtak tőle, minthogy már nem voltunk fiatalok. A hir
detés igen vonzó volt: Istenfélő házaspár testvéri szeretettel vár segítő ke
zeket a háztartásban, a farmon, gazdasági munkában. Mindez - mint még 
írták - egy gyönyörű szigeten, tengerparti házban. Néhány baráti hangula
tú levélváltás után elindultunk. Igen nagyot csalódtunk! Reggeltől estig 
tartó kemény munka, éhbérért. De ezt még bírtuk volna, ám magyar szár
mazású »úmőnk« - mert e szó illik magatartásához - bánásmódja igen 
megaIázó volt! Ez tulajdonképpen rajtam csattant, mert férjem a jóindula
tú és művelt dán gazdával - angolul beszélgetve - jól kijött. Az én főnök
nőm azonban soha semmit nem talált jónak, bárhogy igyekeztem. Ellent
mondó utasításokat adott. Esténként összetörve, feldúltan és halálra fárad
va értem haza külön szállásunkra. Rohamosan gyengültem az állandó fe
szültségtől, gyomortáji idegfájdalom lépett fel, amely egy pillanatra sem 
szűnt meg. Se enni, se aludni nem tudtam rendesen. A lelkem is szárazsá
got élt át, imádkozni sem tudtam. Már megváltásnak tűnt volna a halál. 
Ugy láttam, ez hamarosan be is következik. Meg is néztem a temetőt, tes
tem leendő nyughelyét. 

Férjem vigasztalt, bízott benne, hogy megszokom mindezt. Sajnált, de 
valójában nem tudta, mit élek át nap mint nap, és hogy ezt nem lehet meg
szokni. Talán mártírhittel , Istennek teljesen odaadott lélekkel igen, de hol 
vagyok én ettől! Azért egyetlen mentsvárként elalvás előtt olvasgattam a 
Bibliát, de nem tudtam igazán elmélyüIni benne. Csak felszínes figyelem
mel követtem a sorokat. János evangéliumánál tartottam éppen . Két mon
datot újra és újra elolvastam. Nem tudtam miért, de állandóan visszatér-
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tem az elejére. Hányszor is? Nem tudom: tízszer, ötvenszer? Nem tudtam 
betelni vele, nem tudtllm tovább olvasni. Az idő megállt velem, mintha ki
léptem volna az életemből, nyomorúságomból , még a gyomqrtáji fájdal
mat sem éreztem. Valami tágasságba kerültem , biztonságba. üröm és re
mény töltött el. Mindez ebből a szüntelenül ismétlődő két mondatból , me
lyet most már hallani is véltem: 

»Úgy szeretlek titeket, ahogy az Atya szeret engem. 
Maradjatok meg szeretetemben! « (Jn 15,9) 

Nem mondanék igazat, ha most azt állítanám, hogy másnaptól minden 
könnyebb lett. De - mint e sorok bizonyítják - nem haltam meg ott (sőt 
még seholsem). A szabadulás már nem sokáig váratott magára. Egy sze
rencsés véletlen fo lytán (vajon véletlen vo lt?) férjem valamiért váratlanul 
megjött a földekről, és fültanúja lett, hogyan beszél velem a háziasszo
nyom. Sőt, azt is észrevette, hogy teljesen igazságtalanul rendezi a hiszté
rikus jelenetet. Próbált megvédeni, erre ő is alaposan megkapta a magáét. 
(Addig hozzá mindig nagyon kedves és udvarias volt az asszonyom). 

Másnap férjem döntése alapján hazaindultunk. Véget értek a lidérc
nyomásos idők . De még hosszú hetekbe került, m~re fizikailag és idegileg 
rendbejöttem. A lelkemmel nem volt semmi baj. Ugy őriztem benne azt a 
bibliai két sort, mint egy drága kincset, mint ajándékot a megpróbáltatás 
idején. Azóta is eláraszt az öröm, valahányszor ezt az igét halIom, olva
som: 

»Úgy szeretlek titeket, ahogy az Atya szeret engem ... « 

Létezik ennél nagyobb vigasztalás a Földön?! 
v . Gy.-né 

r .. ~. -- ~ 

I ÍDváó6ra is kérjük kedves lJlvasóinkaf, ragtársainkaf, vala- i 
~ mint a bihliaapoSfDlképzó' szemináriumDk résztvevóif, írják le I i és külc(jék el szer/(esztóségünknek 
• Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 

i amelyeket egyéni vagy közösségi szentíráSDIvasás ilf. bihlia
• órán való részvétel (bíhliaóra-vezetés) sDrán szereztek 
\ Érdek/óé/ve várják beszámDlóikat a szedesztó~: ., 

Tarjányi Béla, Vágvölgyi Éva és Székely István 
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TÁRSULATUNK~LET~BÓL 

A Szentírás Alapítványt, amelyet Társulatunk hozott lé tre a bib
liaapostolság támogatására, a Fővárosi Bíróság 1999. jan. l-jei hatállyal 
közhasznú szervezetté nyilvánította, így támogatóinknak továbbra is 
lehetőségük van arra, hogy a Szentírás Alapítvány számára küldött 
adományok 30 %-át az adójukbóllevonják (a törvényben meghatáro
zott korlátig) . Ehhez közölniük kell velünk adószámukat is (kérjük, ír
ják ezt a befizetési csekk a Közlemény rovatába). Igazolást a befizetés
ről csak 1000 Ft-tól küldünk. (Köszönjük megértésüket.) 

Kérjük mindazokat, akik a jelzett adókezvezményt nem kívánják 
igénybevenni, adományaikat minden esetben a Szent Jeromos Biblia
társulat csekkjére fizessék be. A Szentírás Alapítvány a fentiek értel
mében a jövő évtől fogadhatja a Jótevőink által felajánlott (második) 
1 %-ot is. Az Alapítványadószáma: 19639886-1-42. 

Amint már jeleztük, a KNB-Zsebbiblia első két kiadása (50.000 pél
dány) gyakorlatilag elfogyott, az utánnyomást megrendel tük 30.000 
példányban. Ahhoz, hogy az újabb kiadást is féláron (1000 Ft körüli 
áron) adhassuk az egyházi közösségeknek, minden kötethez 4-500 Ft 
támogatást kell kapnunk ill. szereznünk. 

A budapesti ]erom(ls-esték keretében január második szerdáján 
Thorday Attila professzor szóban és vetített képek segítségével azokat 
a rendkívüli élményeket elevenítette fel, amelyekben francia fia talok 
csoportj ához csatlakozva 5 magyarnak is része volt a Szentföld gyalo
gos zarándokként való végigjárása során. Februárban Tarjányi Zoltán 
egyetemi professzor megvilágította a katekézis helyét a hitletétemény 
megélésében és továbbadásában; a Biblia fontos eszköz Isten és a hit
oktató, az oktató és az oktatott, valamint (célként i,, ) a tanuló és Isten 
kapcsolatában. 

A Jeromos esték soronkövetkező programjai (minden alkalommal 
18 órai kezdettel a Bibliaközpontban, Bp. VI. Teréz krt. 28. l.em.7.): áp
rilis 14-én Lukács László Sch.P. teológiai tanár tart előadás t »A Szent
lélek a Szentírásban« címmel; május 12-én Komoróczy Géza egyetemi 
professzor előadása következik: »Babiloni történelem Dániel könyvé
ben«; június 9-én pedig, a kilencedik munkaév végén, hálaadó szent
misét mondunk, utána kötetlen beszélgetés lesz. 

Társulatul1k érdligeti csoportja havonként tart összejövetelt. Az el
múlt év során a következő előadások hangzottak el: "A zsidó vallásos 
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irodalom a Szentély pusztulásáig«, valamint »A zsidóság története a 
Szentély pusztulásától az állam megszűnéséig« (Filó Kristóf plébános 
atya előadásai) . Dr. Kelényi István művészettörténész »Stella Maris« 
címmel a Szűz Mária-ábrázolásokat mutatta be diaképek segítségével. 
Vereczki András atya a templomban rendszeresített görögkatolikus 
sze!ltmisék után a görögkatolikus liturgiát ismertette. Dr. Czakó Lász
ló Abrahámról tartott előadást: » ... utódaid által nyer áldást a föld min
den népe« címmel. A résztvevők egy-egy alkalommal a Nagyböjtről és 
a Nagyhétről készült videokazettát néztek meg, Nagyböjtben és Ad
ventben pedig imaláncot kezdeményeztek az érdi egyházközségben. -
A hétfői bibliaórákon 1998 ősze óta Kristóf atya Dániel könyvéről tart 
előadássorozatot. (Villás Valéria beszámolójából) 

Társulatunk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zárdatemplom 
hittantermében): felnőtteknek minden hó 3. hétfőjén 18 órakor, ifjúsági 
bibliaóra minden hétfőn 17 órakor. 

# Tagságunk egy kis csoporlja minden második héten [az év páros 
péntekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldá
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a 
távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. A szentségimádá
sok időpont ja és az elmélkedések témája (Bibliaközpont, miI)dep má
sodik pénteken este 5-6-ig) 1999. áprilistól júliusig az ATYA EVEBEN: 
márc. 19: Róm 8,14-17; ápr. 2 (NAGYPÉNTEK): Mk 14,36; ápr. 16: Lk 
15,11-24; ápr. 30: Lk 15,25-32; máj. 14: Róm 11,33-36; máj. 28: Jak 1,17-
18; jún. 11: 1Jn 3,1-3; jún. 25: Jn 17,1-3: júl. 9: Jn 3,16-17; júl. 23: Róm 
1,19-20; aug. 6: Jn 6,37-43. . 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, kétkezi segít
ség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen nagy örömmel tölt 
el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mindannyiunk nevében ismé
telten szívből megköszönni! 

A Társulat vezetősége, a Bibliaközpont munkatársai, a Tovább
képzési Munkacsoport tagjai és a Szerkesztőség nevében Társula
tt/nk minden Tagjának, Füzetünk Olvasóinak és minden Jó tevő n knek 
szívből kívánok az Atya évében 

lsten kegyelmé6en gazdag Húsvéti Ünneped 

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
~ JtJ1JZJ !li ac 
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Isten Szava 

Eves hozzajarulas (postakoltseggel): 400Ft 

A Lelek nelkiil erotlen a szeretet 

Azt mondom, mindennel jobban szeretlek, 
De ezek csak szavak, a val6sag mas. 
Val6jaban en vagyok a legfontosabb, 
S ha nagyon kritikus a helyzet, 
Mindig magamat valasztom, Uram, 
Bar szazszor is kimondtam, hogy szeretlek. 

»A szeretet mindent legyoz!« 
Vallottam es hittem erosen, de most latom, 
A Lelek nelkiil erotlen a szeretetunk, 
Es uJra meg uJra megtagadunk, 
Mint Peter a fopap udvaraban. 

Kiildd el nekiink a Szentlelket! 
Valjon lobog6 tUzze 
Szeretetiink hunyorg6 parazsa. 
Tetteink es szavaink erotlensege 
Valjon erove, eletad6va. 

Havva 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

A keresztény szívekben élő túlvilági remény ... mélysé~esen 
hozzákapcsolódik a földi életben keresett boldogsághoz és beteljesü
léshez. A mennyország reménye arra buzdít, nOglJ törődjünk az itt 
és most élő emberek jólétével. »Ha valaki azt állítja, hogy 'szere
tem az Istenf, de testvérét glJíílöli, hazudik. Mert aki nem szereti 
testvérét, akit lát , nem szeretheti Istent sem, akit nem lát« (1 Ján 
4,20). A me~váltás, amellyel Isten helyreállítja a kapcsolatot közte 
és az ember között, elválaszthatatlanul eglJütt jár emberi kapcsola
taink helyreállításával; a megváltásból születő remény e kétszeres 
gyógyításra irányul. 

II. János Pál pápa 
üzenete a tömegtájékoztatás világnapján 

1998. május H-én 
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CSENDES PERCEK 

A Szentírás olyan fejlődési sorozator indított e l, melyet 
nem fejezett be. Ez azt jelenti, tévedés lenne a katolikus taní
tás valamennyi tételét a Szentírásban keresni. 

A Hagyomány ténye a kinyilatkoztatott igazságok tekin
tetében a kereszténység egyik alapelve. A tant egészében az 
apostolok adták át első követőiknek, azok pedig a legközeleb
bi nemzedéknek, azután a következők kapták meg. »Amit tő
lem hallottál több tanú előtt, azt bízd megbízható emberekre, 
akik képesek másokat is tanítani« - írja Szent Pál Timóteus
nak (2 Tim 2,2). 

Az igazság egészét később »depositum«, letétemény név
vel illették, mert az a Szentírás alapján álló szilárd tan, nem 
pedig esetleges következtetés. Szent Pál így mondja: »Tartsd 
magad a józan beszédhez, őrizd meg a rádbízott nagyszeru 
kincset«. Mi a depositum? Amit rádbíztak, nem amit te fedez
tél föl. Amit elfogadtál, és nem az, amit te gondoltál ki; nem 
okoskodás eredménye, hanem a tanítás tartalma; nem olyas
mi , amit az ember egyénileg meghatározhat, hanem ami a 
nyilvános hagyomány tárgya. 

A depositum olyan tan illetve tanítás , melynek sem ter
mészetes határa, sem természetes folyamata nincs. Ai ilyen 
tanítás, amely minden bizonnyal a Mester és a tanítvány kö
zött egész életen át, de legalább is az üldözés idején tartott, 
túlságosan sokrétű, túlságosan bizalmas jellegű, túlságosan 
pontos és gyümölcsöző volt ahhoz, hogy írásban följegyezhe
tő lett volna. Túlnyomórészt szájról-szájra közvetítették. Az 
elferdítés lehetőségét kizárta a tanúk nagy száma és a tanú
ságtevők egybehangzó nyilatkozata. 

A Szentírás kánonja kiegészítő biztosíték, garancia volt, 
nem mint korlátozás, hanem mint a hagyomány elismerése. A 
depositum tanát aztán a Credo, a Hitvallás is helyes irányban 
tartotta, és megőrizte az elferdüléstől »szavak által lefektetett 
formulában «. A hitvallás fejezetei a hitoktatók és a prédikálók 
számára a legfőbb támpontok és em lékeztető mondatok vol
tak . Megkeresztelése előtt minden jelölt elmondta, mint húsé-
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ge megvallását, és elfogadását annak az egész tannak, amely
nek őrzése az Egyház hivatása volt. 

John Henry Newman 
Forrás: .. Az Anyaszentegyház Misztériuma". Budapest 1998 .. 44-45.0. 

»Láttam az Urat« (Jn 20,18) 

A legrövidebb evangélium, a hívő emberek legboldogí
tóbb örömhíre: Jézus él! Ez a megélt örömhír gyullasztotta 
lángra Magdolna szívét, kétezer évvel ezelőtt... - De egy na
gyon kedves bükk-aljai volt tanítványom szívét is, mégpedig 
az egy ik legzordabb elmúlt magyar évszázadunk ötvenes éve
iben, amikor magam is »szétszórtságban« éltem egy kis falu
ban, civil pedagógusként. Húsvéti szünetünkben meglátogat
tam egyik nagyon kedves, éppen beteg tanítványomat. Megle
petése,mre ágya fölött egy maga-ácsolta keretben két szót lá
tok : JEZUS EL! - Hát ez? - kérdezem én megilletődve . Kissé 
hunyorogva válaszol : - De hiszen ezt tanár elvtárs is tudja ... -
És ezt valami utánozhatatlanul kedves cinkossággal és hitval
ló diadalmassággal és olyan kitáruló szívvel gyöngyözi elém, 
mint ahogy azokban a Húsvét utáni napokban a hívő keleti 
szertartású testvéreink egymás nyakába borulva ismételgetik: 
»Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! « 

Tudjuk, hogy nem csak az artikulált értelmes szó lehet 
hitvallás, illetve örömforrás, hanem az »eltalált hang«, a töké
letes rezonanciát kiváltó személyes hang is. Magdolna eseté
ben feltűnik talán, hogy csak akkor ismeri meg a feltámadt 
Krisztust, amikor az szeretettel néven szólítja őt : »Mária!« A 
válasz ugyanolyan személyes »hangtalálat«: »Rabbóni«, azaz 
Mesterem, én egyedüli mindenem! A személyes hangtalálat, 
úgy látszik, hatékonyabb, mint a saját szemünkkel látott, vagy 
akár az oly sokra tartott értelmünkkel is regisztrált érvek. Ha 
ráismerek annak a hangjára, akiról tudom, hogy engem végte
lenül szeret - annak én hiszek. Életre, halálra hiszek! Ilyen hit 
volt Magdolna hite, ilyen hittel adta tovább a feltámadt Krisz
tussal való megélt találkozását. Ezért lehetett az »apostolok 
apostola«! Kerekes Károly O.Cist. 
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Székely János 

A karizmák Szent Pál leveleiben 
Előadás a Bib/il7központban. J 999. márc. J O-én 

Karizmák és karizmatikus mozgalom igen élénken vitatott témák 
manapság: azok voltak Pál apostol idejében is. Az apostol bőséges út
mutatást ad a keresztény közösségeknek a lelki adományokkal kapcso
latban. Sokszor azonban mai eszmecserék ben mintha anélkül hivatkoz
nának egyesek Pál idevonatkozó szövegeire, hogy azokat valóban elol
vasták és megértették volna. Ebben igyekszik segítséget nyújtani ez a 
tanulmány. 

a. Történeti áttekintés 
A kereszténység az első század végétől nag~jábó l 1900-ig szinte 

egyáltalán nem beszél a karizmákról. Mintha ismeretlen fogalommá vált 
volna. A híres francia katolikus lexikonban (Dicfionnaire de Théologie 
Catholique) szócikk sincs a karizmáról. Ennek egyik oka az, hogy a 
Vulgata nem talált megfelelő latin szót a görög XápWlla visszaadására; 
a gratia (kegyelem), vagy donum (ajándék) szavakat használja (kivéve 
l Kor 12,31 , ahol latin átírásban hozza a görög kifejezést: charismata). 
Így a görögül nem tudó bibl iaolvasó tudomást sem szerzett arról, hogy 
Szent Pál különleges kegyelmi adományokról is szól a leveleiben. A 
teológia természetesen foglalkozott Pál apostol tanításával a Lélek kü
Iönféle ajándékairól. Aquinói Szent Tamás például a Summa Theolo
gica-ban a gratiae gratis datae (ingyenese n adott kegyelmi adományok) 
keretében hosszan elemzi Szent Pál listáját a karizmákról az I Kor 12-
ben (11/11, 171-189). 

Mára ez a helyzet döntően megváltozott. A II . vatikáni zsinat gyak
ran használja a karizma kifejezést, s a köznyelv is átvette (pl. "karizma.! 
tikus egyéniség"). Megjelent a karizmák realitása is: egyre több csoport 
van, amely azt állítja magáról, hogy ugyanazokat a karizmákat birtokol
ja, amelyekről Szent Pál beszélt. Sokáig ugyanis a viták akadémikus 
jellegűek voltak, nemigen tudták, hogy mit jelentenek a valóságban a 
páli levelekben szereplő lelki adományok. F. Gut jahr azt állítja, hogy 
ezek Krisztus nászajándékai voltak az egyháznak, amelyek az első évek 
lelkesedése után megszűntek . Aranyszájú Szent János az l Kor 12-t 
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kommentálva azt írja, hogy az egész passzus nagyon homályos, nem 
tudjuk, hogy miről van szó, mert "a mi napjainkban ilyesmi nem törté
nik" (PG 61 ,239). 

Az első karizmatikus jelenségek, melyekről a közelmúltból tudomá
sunk van, a 20. század legelején történtek. Az USA Kansas államában 
egy kis metodista csoport a Biblia tanulmányozása által arra a meggyő
ződésre jutott, hogy a keresztény élet két alapvető szakaszra osztható: a 
pusztán jócselekedetek kötelességszerű véghezvitel éből álló vallásosság 
átléphet egy második szakaszba, amikor a Szentlélek egészen betölti, 
sodorja az embert, és könnyűvé, természetessé válik Krisztus útján jámi. 
Ebbe a második szakaszba való átlépést nevezték ők a Szentlélekkel való 
megkeresztelkedésnek, aminek legfóbb jele szerintük a nyelvek adomá
nya. Az Apostolok Cselekedeteiből ugyanis úgy tűnik , hogy a Szentlélek 
eljövetelének állandó kísérője a nyelveken való beszéd (ApCsel 10,44-
48; 19, l-7, stb.). 190 l. január l-én napok óta tartó közös imádság után 
egy Agnes Ozman nevű lány kérte a többieket, hogy tegyék rá a kezüket, 
mert úgy érzi, hamarosan megkapja a nyelvek adományát. Így is történt, 
és néhány nap alatt az egész csoport részesült a "Iélekkeresztségben". 

Hamar terjedni kezdett a mozgalom. Eleinte nem karizmatikusoknak, 
hanem pünkösdi csoportoknak nevezték őket, mert az Apostolok Csele
kedeteiben a karizma szó nem szerepel. Nagy lendületet adott a mozga
lomnak l 906-tól egy lánglelkű prédikátor, William Seymour. Néhány év 
leforgása alatt eljut a megújulás Skandináviába, Angliába ~s Németor~ 
szágba. Sok esetben előfordult, hogy a környező lakók kihívták a rend
őrséget az összejövetelekre, mert féltek, hogy a résztvevők hisztérikus 
rohamaik során kárt tesmek magukban. A lutheránus egyház - amennyi
re csak lehetett - próbálta ettől az irányzattól távoltartani híveit. 1909-
ben kiadott egy pásztorlevelet (Die Berliner Erklarung), amelyben le
szögezi, hogy a tapasztalt jelenségek nem isteni eredetűek, közel állnak a 
spiritizmushoz. Általuk démonok férkőztek be az egyházba. Egy pün
kösd volt, nem várunk másikat, csak Krisztus második eljövetelét - írja a 
dokumentum. Még l 978-ban is egy meglehetősen tartózkodó nyilatkoza
tot adtak ki a lutheránusok az USA-ban (The Holy Spirit in the Life of 
the Church) . A katolikus egyházban csak I 967-ben jelenik meg a ka
rizmatikus mozgalom. A Pittsburg-i egyetemen két katolikus professzor 
megkapta a nyelvek adományát és diákjaikkal létrehoztak egy ilyen 
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csoportot. 1975-ben Rómában az első katolikus karizmatikus világtalál
kozón már tízezer képviselő vett részt hatvan országból. 

Felvetődött a karizmákkal kapcsolatban az a kérdés is, hogy milyen a 
kapcsolata ezeknek az adományoknak a hierarchiával. E. Kasemann 
AmI und Gemeinde im Neuen TestamenI c. írásában (1960 Göttingen)' 
azt állította, hogy Szent Pál tanítása szerint minden kereszténynek van
nak karizmái, minden karizma a Lélektől kapott meghívás, és mindenki
nek joga van ezt a Szentlélektől kapott karizmát kibontakoztatni. Az 
ősegyházban az egyes tisztségeket nem felülről jövő kinevezésekkel töl
tötték be, mint manapság. Az egész egyház fölépítése karizmatikus mó
don történt. Az egység mégsem omlott össze, maga a Lélek volt, aki az 
egységet megteremtette (109-134. o.). Felmerül a kérdés, hogy az ős
egyház életét valóban egy ilyen szent anarchiaként kell-e látnunk, vagy 
pedig megvoltak azok az állandó hivatalok, amelyek irányították a kö
zösségek életét. 

b. A xápwfla szó szemantikai vizsgálata 
A klasszikus görög nyelvben nem létezett a xápwlla szó. Az első író, 

aki hasmálja a kifejezést, Alciphron (III, 17.4; Kr.u . 200; a szó jelentése 
itt: ajándék). Egyiptomi papiruszokon a Kr.u. 4. századtól találkozunk a 
szóval. 

A zsidóság görög nyelvű vallásos írásaiban viszont már sokkal ko
rábban előfordul. Megtaláljuk a Septuaginta néhány szövegvariánsában 
(Sir 7,33 K ; Sir 38,30 B; Zsolt 30(31),22 Theod. [TM: l0n; LXX: 
EAEOS']). Filón egyszer használja, párhuzamosan az ajándék (8wpÉa), és 
a jótétemény (ElJEpyECJLa) szóval (Legum Alleg 3,78). Az apostoli atyák 
írásaiban is szerepel néhányszor (Did 1,5; l Clem 38,1; Ign Smirn in
scriptio, Ef 17,2; Palic 2,2): általános értelemben mindenfajta isteni 
adományt értenek alatta. Később az egyházatyáknál gyakoribbá válik 
használata, és rendszerint Szent Pál leveleinek értelmében beszélnek 
karizmákról. 

A karizma tehát igen ritkán hasmált neologizmus (új keletű szó) volt, 
amelyet Szent Pál tett teológiájának fontos fogalmává. Egy neologizmus 
lehet a nyelvtől teljesen idegen eredetű és képzésű szó (pl. a magyar 

l Ezt a művet vette alapul Hans KOng sok egyház-kritikus Irásában; pl KOng , H., "La 
structure charismatique de I'Église", Concilium 4(1965) 43-59. 
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nyelvben a "tranzisztor''), vagyanyeh· ismert saját elemei ből képzett új 
kifejezés (pl. a magyarban a "széllovas''). A XápWlla a neologizmusok
nak ehhez a második csoportj ához tartozik, vagyis minden görögül tudó 
azonnal megértette, mert a szó alkotóelemeit ismerte. A szó gyöke egy 
ige (Xap((OllaL ), ami azt jelenti : kegyesen, nagylelkűen , bőkezűen adni 
valamit. Az igéhez kapcsolt képző (-Ila), egy cselekvés végeredményét 
fejezi ki.' A xápwlla szó alapjelentése tehát: ajándék, adomány. Más a 
karizma szó helyzete a modem nyelvekben. Itt egy olyan - könnyen fél
reérthető - neologizmus, amelyet csak a beavatottak értenek, és szinte 
senkinek sem jut eszébe róla, hogy egy bőkezűen adott ajándékot jelent. 

c. A xápwfla szó előfordulásai Szent Pál leveleiben. 
Az Újszövetségben a xápwlla szó tizenhatszor szerepel Szent Pál

nál, és az l Pét 4, 10-ben is megtaláljuk. Látszik, hogy a karizma szó 
nem tartozik a legfontosabb páli kifejezések közé. Teológiájának alapki
fejezései sokkal többször szerepelnek (Isten - 548; Krisztus - 379; hit -
142; törvény - 11 9; kegyelem - 100, stb). Ez a tizenhat előfordulás to
vább csökken, ha figyelembe vesszük, hogy Pál apostol sok esetben 
teljesen általános értelemben használja a xápwlla szót, és nem a Lélek 
különleges adományait érti rajta. A 2 Kor l , ll-ben a börtönből való 
kimenekülését nevezi Szent Pál karizmának, adománynak. A Róm 6,23-
ban ezt olvassuk: "a bűn fizetsége a halál, de Isten adománya 
("karizmája") az örök élet. " Vagyis magát az örök életet nevezi kariz
mának. Róm 11 ,29: "Isten ugyanis nem bánja meg adományait ("kariz
máit") és hívását. " Itt azokról az Izraelnek adott isteni adományokról 
beszél, amelyeket Róm 9, 4-ben sorol fel: örökbefogadás, az atyák, a 
dicsőség, a szövetségek, a törvény, az ígéretek. Az általunk ismert le
szűkített értelemben (a Lélek különleges adománya) csak néhány szö
vegben szerepel a xápwlla szó: Róm 12,6: "Különféle karizmáink, 
adományaink vannak a kegyelemnek megfelelően, ami nekünk adatott"; 
l Kor 12,4.9.28 .30.31 ; lTim 4,14: "Ne hanyagold el a karizmát, amely 
benned van, amely neked adatott prófécia és a presbiterek által". 2Tim 
1,6: "Szítsd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézrátételem által 
benned vanl" Ebből a néhány idézetből is kitűnik , hogy Szent Pálnál -

2 PI. KTlOI1Q azt jelenti: teremtmény. Ezzel szemben a -alS képző magát a cselekvést, a 
folyamatot jelenti , pl. KTlOlS = teremtés; npd Y>L Q = tett , cselekedet; 1Tpd~lS = cselekvés. 
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legalábbis a pasztorális levelekben - összekapcsolódik az intézmény, a 
hivatalos kézföltétel és a karizma. 

E. Kasemann minden különlegesebb indoklás nélkül állította, hogya 
karizma egy szakkifejezés, amelyet Szent Pál általában az egyházi hiva
talok természetére használ: minden egyházi hivatal karizma jellegű. Ka
semann karizmának nevez - teljesen önkényesen - minden Pálnál szerep
lő egyházi szolgálatot: diakónus, diakonissza, özvegy, apostol, evangélis
ta, tanító, kormányzás, szenvedés, stb. Azt állítja, hogy Pál szerint a 
karizmák Isten különleges meghívásai. Ezt a Róm ] 1,29-re alapozza, 
aho] szerepel, hogy "Isten karizmái és meghívása visszavonhatatlanok"; 
ám abból, hogy itt a két szó (karizma és meghívás) egymás mellet sze
repelnek, korántsem következik, hogy a kettő értelme azonos volna. 

Mindabból, amit az ősegyház történetéből tudunk, világossá válik, 
hogy ha a későbbi szervezeti formák még nem is léteztek, az első keresz
tény közösségekben mégis rend és egység uralkodott. Pál apostol maga, 
bár közvetlenül Krisztustól kapja a küldetését, mégis felmegy Jeruzsá
lembe megegyezni az apostolokkal (Barnabás viszi őt a tizenkettőhöz), 
majd Barnabás hívására és az antiókiai egyház megbízásából indul el 
apostoli útjaira, később pedig az apostoli zsinaton is ott találjuk. Aho
gyan látni fogjuk, Pál nem állítja szembe a karizmákat, a Lélek közvet
len működését a hierarchiával, hanem a kettőt szerves egységnek tekinti. 

d. Az l Kor 12-14 áttekintése. 
Az első Korintusi levélben Pál apostol sokféle kérdésre válaszol, 

melyeket Kloé és hozzátartozói juttattak el neki. A 7, l-ben ez áll: 
"azokról a dolgokról, amit írtatok". A 8. fejezet így kezdődik : "a bálvá
nyoknak áldozott húsokkal kapcsolatban". A 12, l-ben következik a mi 
témánk "a lelkiekkel kapcsolatban" (nEpi. BE: TWV nVEUllaTlKwv). 

Mi lehetett a korintusiak kérdése, problémája a karizmákkal kapcso
latban? Úgy tűnik, hogy a közösségben egyfajta versengés alakult ki, 
egyesek túlértékelték a maguk lelki adományait (l Kor 14,26: "minden
kinek van zsoltára, van kinyilatkoztatása, van nyelvadománya, van ma
gyarázata"), a többiek pedig akiknek ilyen adományai nem voltak, má
sodrendű keresztényeknek érezhették magukat (vö. I Kor 12,3 . 15-27; 
13, l-7). 

Figyelemreméltó, hogy Pál három fejezetet szentel ennek a témának. 
Nem csecsemőkként kezeli a keresztényeket Nem azt mondja, hogy ő 
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parancsol, úgyhogy ennek így és így kell történnie. Hosszas érvelés után 
adja csak meg a válaszát. Az apostol érvelése három lépcsőből áll : 

I . A 12. fejezetben kitágítja a horizontot. Érzékelteti, hogy másféle 
adományok is léteznek: karizmából is sokféle van (nem csak a túlságo
san nagyra tartott nyelvadomány és prófécia), és a karizmákon kívül sok 
minden más van még Krisztus testében, az Egyházban (állandó hivata
lok: apostolok és tanítók). 

2. A második lépcső a szeretethimnusz (l Kor 13). Itt elmélyíti a té
mát, relativizálja a karizmákat. A legértékesebb adomány a szeretet, ez 
a mindenki számára járandó út, emellett pedig tizedrangú kérdés, hogy 
valakinek milyen rendkívüli adományai vannak. 

3. Végül a 14. fejezet tartalmazza az apostol konkrét utasításait. 
Nem a "karizmák" a három fejezet vezérszava, hanem a "lelki dol

gok" (1TVEUI-WTLKá). Fölmerül rögtön a kérdés, hogy van-e különbség a 
lelki adomány és a karizma között. Egyes vélemények szerint a két szó 
tulajdonképpen szinonima.' Hogy a kettő közötti különbséget megértsük, 
egy rövid kitérőt kell tennünk. Az ókori ember csodálkozva nézte a lé
legzés jelenségét: megfoghatatlan, az ember nem ura a lélegzetnek, ki-be 
jár benne, végül utolsót lehel, és a lehelet visszatér Istenhez. Ezért a 
lélegzet jelképe lett az ember szellemi részének. Sok nyelvben lélegzet és 
lélek teljesen azonos szavak. Éppígy ámulva nézte az ókori ember a 
szelet: titokzatos módon keletkezik, hatalmas erővel söpör végig a vilá
gon, megfoghatatlan. A szél az istenség lélegzése, jelképe lett Isten Lel
kének. Héberül a Lélek (r:rn) szó alapjelentése: szél, vihar. A Lélek az 
ókori népeknél nem annyira a szellemiséggel, az értelemmel volt tehát 
kapcsolatban, mint a nyugati kultúrkörben, hanem sokkal inkább az 
erővel , a szél mindent elsodró energiájával. Impulzusnak tekintik az 
isteni Lelket, ami mozgásba hoz, amely szinte behelyettesíti magát az 
emberi lélek helyébe. Emiatt az Újszövetségben nagyon sokswr a 
1TVEU~.w párhuzamban áll az erővel (8úVUllLS'; pl. I Kor 2,4). Ha ez az 
isteni erő hatalmába keríti az embert, akkor szinte kikapacsolja az em
ber többi képességét. Isten ereje megszállja az embert, és viszi őt előre. 
Mintha fáradságos evezés után hirtelen a szél kezdené röpíteni a hajót. 

3 Két mondat, amely szinte párhuzamos: ,,(IlAOÜTE & Ta xapLollaTa Ta IlEL(Ova" - törekedje
tek a nagyobb karizmákra (1 Kor 12,31) ; és ,,(IlAOlITE & TÓ JT1JElIllaT1KO" - törekedjetek a lelki 

dolgokra (14,1). 
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Sokan ezért úgy képzelték, hogy aleglelkibb jelenség az, amelyik a 
legkevésbé értelmes, legkevésbé kontrollált. Sok korintusi szerint a nyel
vek adománya az isteni Lélek legsajátosabb munkája az emberben, hi
szen az emberi értelmet kikapcsolja (vö. l Kor 14,2.16). 

Pál kritizálja ezt a felfogást, amikor azt írja: "Imádkozzam lélekkel, 
de imádkozzam értelemmel is; zsoltározzak lélekkel, de zsoltározzak 
értelemmel is" (1 Kor 14,15). Vagyis annál értékesebb a vallási élmény, 
minél inkább az egész embert áthatja, az értelmét is. Ugyanez az alap
gondolat figyelhető meg a prófétálással kapcsolatos felfogásánál is. A 
próféciát azért emeli a nyelvek adománya fólé, mert a prófécia értelmes 
beszéd, buzdítás. Igen figyelemreméltó Pál következő állítása is: "A 
próféták lelkei alá vannak vetve a prófétáknak" (l Kor 14,32). A TIVED
~a (Lélek) szót többes számban használja. Nem közvetlenül a Szentlé
lekről beszél, hanem azt mondja: "az én lelkem (TO TIVED~á ~ov) imád
kozik" (1 Kor 14,14). Az apostol ezekkel a mondatai val józan önmér
sékletre akmja indítani a korintusi karizmatikusokat. Arra inti őket, 
hogy ne azonosítsák a bennük levő ihletett állapotot magával a Szentlé
lekkel. A próféta lelke csak adomány, csak megnyilvánulása az Isten 
Lelkének. Ezért a próféta legyen ura a saját magában lévő léleknek, ne 
adja át magát teljesen ennek az impulzusnak. Ertelemmel kontrollálja 
azt, ami benne történik. 

Pál arra int, hogy ne úgy fogják fól a Lélek működését, mint egy be
leveszést az Isten végtelen óceánj ába, mint az értelem elveszítését. Ebbe 
az irányba haladt tovább a montanizmus a II. században, ahol a túlzott 
lelkesedés mellett nemritkán a legnagyobb erkölcstelenségek is megta
lálhatók voltak. 

Úgy tűnik tehát, hogy Pál apostol nem ok nélkül választ egy új , 
szinte ismeretlen szót a lelki adományok megnevezésére. Amit ő fontos
nak tart kiemelni, az nem ezeknek az adományoknak a rendkívülisége, 
az elsöprő erő , az ihletett állapot (ezt érzékeltette a korintusiak által 
kedvelt TIVEwaTLKá elnevezés), hanem az isteni eredetük, az, hogy ezek 
az ajándékok Isten adományai (ezt fejezi ki a xápla~a szó). Annyiban 
és csakis annyiban értékesek és jók, amennyiben valóban Ővele kapcsol-
nak össze. (Foly tatjuk) 
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Kovács Gábor 

Istenfélelem 

Mesullám Zuszja hanipoli rabbiról (1800) mar adt fenn a követ-
kező történet. 

Zuszja egyszer így imádkozott Istenhez: "Uram, annyira szeretlek té
ged, de nem féllek eléggé! Uram, annyira szeretlek téged, de nem féllek 
eléggé! Engedd, hogy úgy féljelek , mintha valamelyik angyalod volnék, 
akit átjár félelmetes neved!" lsten hamarosan meghallgatta az imát, és a 
szent név úgy járta át Zuszja szíve mélyét, ahogy az angyalokét is. Ak
kor aztán az ágy alá kúszott , mint egy kiskutya, miközben állati félelem 
markolászta szívét, és fel üvöltött: "Uram, hadd szeresselek ismét Zuszja 
módjára!" És lsten meghallgatta őt másodjára is. 1 

Isten félelmetes . Tév~dés, hogy Isten félelmes voltát kizárólag az 
Ószövetség hirdeti, az Ujszövetség már csak Isten szeretetéről tud. 
Olvassuk az Ujszövetséget: 

Megmondom én nektek, kitől féljetek: Féljetek attól , akinek, miután 
megölt, hatalma van a kárhozatra vetni . Igen, mondom nektek: tőle fél
jetek (Lk 12,5). 

Aki .. . nem hisz a Fiúban, nem látja meg az életet, hanem lsten haragja 
marad rajta (Jn 3,36). 

lsten haragja meg nyilvánul az égből azoknak az emberekne~ minden 
gonoszsága és igazságtalansága fölött, akik igazságtalansággal elfojt
ják az isteni igazságot (Róm 1,18; vö. Ef 5,6; Kol 3,6; 1 Tessz 2,16). 

Rettenetes dolog az élő lsten kezébe esni! (Zsid 10,31) 

Ő fogja kormányozni őket vasvesszővel, és ő tapossa a mindenható Is
ten bosszuló haragjának szőlőprését (Jel 19,15; vö. 14,10; 15,1; 16,19). 

Láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt, akinek tekintetétől menekült 
a föld és az ég, és nem volt hely számukra (Jel 20, 11). 

Az Újszövetség újdonsága nem abban áll, hogy kiküszöböli az is
tenképből a félelmet keltő vonásokat, hanem hogy a jogos és indo
kolt félelmet is meghaladja egy képtelennek tűnő és mé9is reális re
mény irányában, amely Jézus húsvéti misztériumából taplálkozik. 

1 BUBER, M. Haszid történetek I. Atlantisz, 1995. 374.0. 
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A szeretetben nincs félelem . A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, 
mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem tökéletes a szere
tetben (1 Ján 4,18). 

Még dicsekszünk is Istenben a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki most 
megszerezte nekünk a kiengesztelődést (Róm 5,11). 

"Isten irgalmára kérlek benneteket" (Róm 12,1). Pál apostol kéri ezt, sőt 
rajta keresztül maga lsten, mert azt akarja, hogy inkább szeressük őt, 
mint féljünk tőle. Kér bennünket az lsten, mert nem is annyira Urunk 
akar lenni, hanem inkább Atyánk .. . Jöjjetek hát, térjetek vissza, és leg
alább ezzel ismerjétek el , hogy milyen jóságos Atya az, akiről azt látjá
tok, hogya rosszért jót, az igaztalan bántalmakért szeretetet, és az ilyen 
súlyos sebekért ekkora nagy szeretetet nyújt nektek cserébe (Krizolo
gosz Szent Péter, 5. SZ.) .2 

A hiteles istenszeretet magában hordja az egészséges istenfélel
met anélkül, hogy megállna a félelem szintjén. Lépcsőfok az számá
ra, amelyet azért kell elérnie, hogy túlléphesse . 

Szalézi Szent Ferenc párizsi diákként, tizenkilenc éves korában 
tartósan a kárhozattól való rettegés állapotában élt. A isteni elren
delés katolikus magyarázatát félreértve, az elvetettség jegyeit vélte 
felismerni magán. 

Ó Szeretet, ó Irgalom, ó Szépség, akit annyira szerettem. Ó, hát nem 
fogom többé élvezni ezt a gyönyörűséget?3 

1587 egyik januári napján a domonkosok templomában így 
imádkozott: 

Bármit határoztál is predestinációd örök rendelkezésében és ítéleted
ben, Uram, akinek végzései feneketlenül mélyek, ... én szeretni foglak , 
Uram, legalább ebben az életben, ha nem adatik meg nekem, hogy sze
resselek az örökkévalóságban .. . Ha tetteim alapján átkozottnak kell 
lennem az átkozottak között, add meg nekem legalább, hogy ne tartoz
zam azok közé, akik átkozzák legszentebb nevedet.4 

Aztán elimádkozta a Salve Reginát, és abban a pillanatban lelki
állapota megváltozott. A rettegés eltűnt, helyét bizalom és béke 
foglalta el. Ferenc kikötött a "tökéletes szeretet" birodalmának 
partvidékén. A rettegés korszaka földi tisztítótűznek, a szeretet is
kolájának bizonyult számára. 

Isten félelmetes voltának átélése - ha nem is okvetlenül Szalézi 
Ferenchez fogható mértékben - szükséges fokozat Isten szere-

2 Sermo 108. 
3 RAVIER, A. Szalézi Szent Ferenc, Ecclesia, 1993. 27. O. 

4 UO. 28. o. 
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tetének felfogásához. Ha hir
detni akarjuk az irgalmas A
tyá t, aki tárt karokkal fogadja a 
tékozló fiút, előbb hirdetnünk 
kell a mindenható Urat, aki 
"emésztő tűz" (Zsid 12,29). Ér
zelmes szentképek a "Legalább 

. te szeress engem!" felirattal ma 
nem tűnnek időszerűnek. A 
szemtelenül káromkodóknak, 
az üvöltő rockban és mágikus 
szerepjátékokban élő, a temp
lomban rágógumizó fiatalok
nak mindenekelőtt Isten ijesztő 
szentségét kellene felfogniuk. 
Ha előzmények nélkül csak az 
isteni szeretetről beszélünk, 
gyöngeségnek értelmezik azt, 
holott lenyűgöző erő és fölény. 
Gondoljunk arra, milyen sajá
tos módon gyakorolja a feleba-
ráti szeretetet Pál apostol Barjé-
zussal, a ciprusi magussal szemben: a Szentlélek erejével ideiglene
sen megvakítja (Csel 13,4-12). Vagy gondoljunk Ananiás és Szafira 
tragikus történetére, amely után "nagy félelem fogta el az egész 
egyházat" (Csel 5,1-11). A szeretet Istene nem szűnt meg félelmetes 
Isten lenni. . 

Jézus Krisztus húsvéti misztériuma révén Isten gyermekei lehe
tünk, bizalommal és otthonosan játszadozhatunk fölséges színe 
előtt, mint ahogy az oroszlánkölyök sem fél a felnőtt oroszlántól; 
de azért az orosifán oroszlán marad. 

Még egy történet "Isten bolondjáról", Zuszja rabbiról. 
Zuszja egyszer látogatóban volt a neszhizsi rabbi nál. A házigazda éjfél 
után valami zajt hallott vendége szobájából; odalépett az ajtajához, 
hogy hallgatózzék. Zuszját hallotta, amint fől-alá futkos és beszél : "Világ 
Ura, látod, szeretlek, de mit tehetek, hisz semmihez nem értek!" Majd 
megint fől-alá futkosott, elmondta megint ugyanezt, aztán egyszer csak 
elgondolkozott és felkiáltott: "Hó, hát hiszen tudok fütyül ni! Na, akkor fü
tyülök neked valamit!" De amint fütyülni kezdett, a neszhizsi rabbi meg
rettent.5 

5 BUBER 374. o. 
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Módszer 

Carlos Mesters 

Támpontok a csoportos bibliao lvasáshoz 

»Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen « (Jn lG,lG) . 

Az előző számainkban megkezdett sorozat folytatása: a Jn 4,1-42 csoportos 
feldolgozása kiilönböző módokon. Fordította Széke7y István. 

v. ÖTÖDIK MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNY: 
ÖKUMENÉ ÉS NYITOTTSÁG MÁSOK FELÉ: 

»A MEG TÉRÉS p ÁRBESZÉDE« 

1. Bevezetés: A jelenlévők köszöntése után imával vagy énekkel 
hívjuk a Szentlelket, majd tartsunk rövid szünetet. 

2. Cél: Ugyanolyan nyitottsággal fogadjuk mások vallási nézeteit, 
mint Jézus. Jézus túlteszi magát korának viselkedési szabályain; magá
tól értetődő természetességgel keresi a tiltott kapcsolatot egy olyan 
emberrel, mint a szamariai asszony, és kapcsolatba lép vele. 

3. A magyarázat kulcsa: A szöveg olvasása közben Jézus ökumeni
kus gondolkodásmódjára akarunk figyelni. Nem zárkózik be saját val
lásába, hanem megnyílik az idegen vallás előtt és jót akarva találkozik 
vele. 

4. A szöveg: Jn 4,1-42. A felolvasás után tartsunk rövid szünetet. 

5. Kérdések: 5.1 A kornak milyen tabu-elképzelései és szakadás a i 
válnak láthatóvá a szövegben? 

5.2 Hogyan bánik Jézus ezekkel a tabu-elképzelésekkel és szaka
dásokkal? Hogyan lesz úrrá rajtuk? 

5.3 Milyen következményekkel jár Jézus ökumenikus beállítottsá
ga? 

5.4 Mennyiben kell megkérdőjeleznie az ökumenizmusnak, ame
lyet Jézus és a szamariai asszony gyakorol, saját hiányos ökumenikus 
gondolkodásunkat? 

6. Kérések: A szövegből kiinduló spontán könyörgések. 

7. Zsolt 124: »Az Úr nevében van a mi segítségünk, aki az eget és a 
földet alkotta.« 
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Módszer 

Gyakorlati tanácsok: 

al Jézus kitér a vallási összeütközések elől. Amikor megtudja, 
hogy saját beállítottsága felingerelhetné a farizeusokat, elhagyja Júdeát 
és Galileába megy (1-3.v.). 

- Szamarián megy keresztül, amit a zsidók rendszerint elkerülnek 
(3. v.). 

- Férfi létére elfogulatlanul beszél egy asszonnyal (7.v.). 
- Zsidó létére egy szamariai asszonnyal beszélget, ami a zsidók 

számára ugyancsak tilos volt (9.v.) . 
- Nem törődve a szigorú tisztasági előírásokkal, azt kéri egy »ki

tiltott« személytől, hogy adjon neki inni (7.v.). 
- Két napon át együtt van a szamariaiakkal (40.v.). Az együttlét, 

együtt étkezés és ivás nagyfokú bizalomnak és közösségnek a jele volt. 
Asztalközösség csak azonos valláshoz tartozók között létezett. 

bl Jézus nem zárkózik be sem saját vallásának, sem népi hovatar
tozásának, sem földrajzi környezetének körébe. Egy nem-zsidó életé
ben is, aki emellett nem is vallásgyakorló, észreveszi »Isten ajándékát« 
(14.v.). Sőt ez az asszony, aki az akkori zsidók szemében »eretneknek« 
számít, az első, akinek Jézus kinyilatkoztatja, hogy ő a Messiás (26.v.). 

cl Az a finom körültekintés, ahogyan az evangélista kiemeli Jézus 
nyitottságát (utal arra a két tényre, hogy a Szamarián át vivő utat vá
lasztja, 4.v., és hogy a zsidók nem érintkeznek a szamariai~al, 9.v.), 
azt mutatja, hogy mennyire fontos volt Jézus ökumenikus gondolko
dásmódja az első század végén a jánosi közösség számára (lásd a VI. 
megközelítési irányt is). 

dl Ökumenikus nyitottsága ellenére Jézus nem teszi túl magát a 
zsidó törvényeken. Az asszony előtt is megerősíti az érvényes isteni 
döntést: »Az üdvösség a zsidóktól ered« (22.v.). De mégsem ragad 
meg ennél az elvnél, hanem átlépi »a zsidók« szemléletének korlátait 
(23.v.). 

el Jézus két teljes napig együtt van a falu lakóival és elf~gadja kö
zellétüket. A végén azok az egész világ, nem csupán a zsidók UdvözÍtó
jének ismerik el (42.v.) . 

(Foly ta t juk) 

16 



Bibliaiskola 

i{ő Ige 
BffiLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A GALATA LEVÉl TÉMÁJA: 

Az ember nem a törvény cselekedeteiből 
igazul meg, hanem a hit által (Gal 2,15-4,3 I) 

A.) Alapgondolat 

26. óra 

Ábrahámot a hite tette megigazulttá (Gal 3,6) és az áldás ígÚetére 
méltóvá, nem pedig a törvény, amely akkor még nem létezett. Ugyan
így a hívő keresztény sem a mózesi törvény betartása által üdvözül, 
hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által (Gal 2,16). 

Ebbe az egy mondatba Pál szinte egész teológiai mondanivalója be
le van sűrítve: "A törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Isten
nek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok szegezve, élek, de már 
nem én, hanem Krisztus él bennem" (Gal 2,19-20). 

Krisztussal az üdvtörténet új korszaka kezdődött. A Lélek elnyerése 
által (vö. Gal 4,6-7) egy nyitott, határokat átlépő emberség válik sza
baddá, hogy egészen szent legyen. 

B.) Szentírási szöveg: Gal 2,15-4,31 

c.) Bevezetés 

1. Honnan származik az élet és az üdvösség? (3,1-5) 
Levele elején Pál emlékezteti a galatákat saját tapasztalataikra. Amikor Pál 

a hitből való megigazulásról beszél, akkor látszólag egy korhoz kötött problé
máról beszél, valójában azonban ez ma sem számít túlhaladott dolognak. Sőt, 

az apostol mindenkor időszerű emberi alapproblémát vet fel: Honnan szárma
zik az élet és az üdvösség, és mi az, amiből nem? Hogyan és mi által leszünk 
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teljes, szent, saját identitásunkat hordozó emberekké? Mi az, amire én magam 
képes vagyok, és mi az amire nem? E kérdések megválaszolása során alapma
gatartásunkat illetően két alternatíva áll előttünk: birtokolni vagy lenni , tenni 
vagy elfogadni, ragaszkodni vagy elengedni, önmagunk megvalósítása vagy a 
másik emberé, magabiztosság vagy hívő bizalom, öntörvényűség vagy Isten 
törvényei szerinti lét. 

1. Munkalap: Két életrnodell 

Birtokolni 

Nekem van ... 

Az élet mint 

"kizárólagosan birtokolni" 

ragaszkodni 

"megszállott" élet 

Jelkép: "magán"-tulajdon 
"magán" azt jelenti : megfosztás, 
kisebbedés. Ezért mondja Ágos
ton: Az, amitől az ember a "ma
gán"-tulajdon esetében felemelke
dést remél, valójában nyomorba és 
ínségbe taszít bennünket. 

szüntelen rettegés, hogy elveszí
temönmagam 

mert biztonságot és önazonosságot 
keresek, miközben kapaszkodom 
abba, amim van, amit "birtokolok" 

bezártság 

önzés 

társtalanság 

Lenni 

Én ... vagyok 

Az élet mint 

magamat ajándékozni 

a dolgokat másokkal megosztani, 
hagyni hogy a másik részt vegyen a 
dolgokban 

megszállottságtól megszabadított élet 

Jelkép: A kék üveg kéknek látszik, 
mert minden más színt elnyel, és csak 
a kék színt engedi át magán. A kék 
üveget tehát arról a kék színrál nevez
zük el, amit nem nyel el: nem arról ne
vezzük el, amit birtokol, hanem arról, 
amit átenged magán. 

félelem nélkül elengedem magam 

mert annál több vagyok, minél több 
áramlik át rajtam, minél többet közve
títek, s ha másokat résztvenni engedek 

nyitottság 

nagylelkűség (önmagam elfelejtése) 

kapcsolat 
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Hatalom mások fölött 

Az élet mint egyéni teljesítmény 

"elért" élet 

Élet, amelynek alapmagatartása a 
megvalósítás és a megvalósítható
ság, amelyet mi akarunk kézben 
tartani 

önfejűség 

egyéni akarat 

2. A galaták Lélek-tapasztalása 

26. óra 

Másokkal együtt és másokért 
jelen lenni 

Az élet mint ajándék 

ajándékozó élet 

Élet, amelynek alapmagatartása az el
fogadás, a nyitottság a megváltoztatha
tatlan iránt ("boldogok, akik elfogad
nak, mert őket is elfogadják") 

elfogadó odafigyelés 

Isten akarata 

Ebben a részletben Pál két alternatívát állít szembe egymással, amelyek 
megfelelnek a fent említett két alapmagatartásnak: a törvény cselekedetei 
vagy a hité, a test vagy a lélek. A "test"-et Pál azonosítja az emberi erőfeszíté
sekkel , amikor az ember a törvény cselekedeteivel tesz szert az életre. A lélek 
Istentől ajándékba kapott élet, amit az ember a hit által kap meg. 

Pál emlékezteti a galatákat a saját tapasztalataikra: hiszen ők már megta
pasztalták, hogy aLélek által új emberré, új teremtménnyé kezdtek válni; 
megtapasztalhatták az Isten Lelkébő l fakadó új életet egészen a testi megnyil
vánulásokig (csodás gyógyulások). 

Az alap mindenekelőtt Jézus Krisztus, akit Pál mint Megfeszítettet állít a 
galaták szeme elé. Ha a kereszt által jutunk el az Istenhez, a törvény mint út 
megszúnik. 

3. Pál teológiai-eLvi érvelése 
Nem a törvény által igazul unk meg. 
- Gondolatmenet: Ábrahám a hit által megigazult ember példája, típusa. 

Mindenki , aki hisz, Ábrahámként áldásban részesül. De akik a törvény alatt 
állnak, átok alá esnek, mert nem képesek a törvényt teljesíteni. Jézus megsza
badított bennünket a törvénytől és annak fenyegető átkát61. Így teljesedik be 
benne az Ábrahám utódjának tett ígéret: a hit által kapjuk meg Ábrahám áldá
sát, vagyis a Lelket. 

Pál írásának ebben a részében a következő fogalmakat és fogalom-asszociá
ci6kat figyelhet jük meg: hit és áldás; törvény és átok; hit - megigazultság -
áldás - a Lélek elnyerése - minden nép. 
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- Miben áll Ábrahám hite? Pál hangsúlyozza az eltérést ahhoz képest, amit 
a hagyományos zsidó felfogás jelent: Ter 15 (Ábrahám puszta hite, tettek nél
kül), Ter 12 (Ábrahám elindul , mert hisz) , Ter 22 (hitének jele, hogy kész fel
áldozni Izsákot) . Pál szerint döntő fontosságú , hogy Ábrahám akkor kapta az 
ígéretet, amikor még nem volt körülmetélve: csak megigazultsága (hite) mi
att. 

- A hitből fakadó megigazultság végülis azt jelenti, hogy aLélek elnyerése 
által szabaddá lett ember nyitottá válik arra, hogy szent legyen. 

- Miért vált átokká a törvény? Mert teljesíthetetlen, és mert a törvényhű 
gondolkodás keretei között kétségek között vergődöm, nem adhatok meg
nyugtató választ ezekre a kérdésekre: Valóban teljesítettem a törvényt? Eljárá
som indítékai valóban igazak voltak? Valóban Isten akarata szerint viselked
tem? 

- Krisztus megszabadított bennünket a törvény átkától, mert ő magára vette 
ezt az átkot, és a törvénynek alávetve kereszthalált halt. Halála az élet forrásá
nak bizonyult. 

2. MunkaLap: A Galata levél áttekintése 

GaI3,6-14 Az érvelés alapja: Ábrahám az igaz hívő típusa (nem a tör
vény teljesítése kapcsol Istenhez, hanem egyedül a Jézusba 
vetett hit) 

Szöveg 

6-7.v. 

8-9.v. 

lO.v. 

11-12.v. 

Tanítás 

mindenki (a pogányok is), aki (mint Ábrahám) "hitb51 él" 

a hívő Ábrahámmal áldásban fog részesülni (= elnyeri a meg
igazulást) 

Átok alá esnek, akik a törvény alatt vannak (feltétel: a törvény 
nem teljesítése ) 

l . tétel : A megigazulás a hitből fakad 

2. tétel : A törvénynek semmi köze a hithez 

Következtetés: A törvény által nincs megigazulás 

13.v. A törvény átka alól Krisztus kiváltott bennünket (magára véve 
a törvény átkát) 

14.v. Az Ábrahámnak (és vele együtt a pogányoknak) tett ígéret 
Krisztusban teljesedik be (megkapj uk az áldást, azaz a Lelket 
a hit által) 
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Gal 3,15-18 \. Felmerülő probléma: Mi a helyzet Isten szövetségi hűségé
vel (ha a törvény, amely a zsidó értelmezés szerint Isten szö
vetségi ajándéka az ő népének, most érvényét vesztette)? 

Szöveg 

l5.v. 

l6.v. 

17.v. 

Tanítás 

Alapelv a mindennapi életből: Érvényes végrendelet (ado
mánylevél) rendelkezéseit nem lehet megváltoztatni, sem ki
egészítésekkel ellátni. 

Alkalmazás: 

l . A végrendelet (az adomány, az ígéret) Ábrahámnak és utód
jának szól (= Krisztus), tehát Krisztus az ígéret örököse. 

2. A törvény csak 430 évvel később született. 

3. Ez a későbbi kiegészítés az eredeti végrendeletet, az eredeti 
ígéretet nem érvénytelenítheti. 

18.v. Végeredmény: Isten az ő eredeti ígéretéhez marad hű, hisz fel
ismertük, hogya (későbbi) törvény által nem lehet elnyerni az 
isteni örökséget. Isten tehát hűséges, ez nem vált kétségessé. 

Gal 3,19-25 2. Felmerülő probléma: Mire szolgált akkor a törvény? 

19-20.v. 

Az üdvtörténet Ábrahámtól Krisztusig miért Mózes és a tör
vény kerülő útján jutott el? 

1. Gondolatmenet 

l. Kiindulási kérdés: Mire való a törvény? 

A lényegi mondanivaló: A törvény nem segítette elő az ígére
tek megvalósulását: valójában azok negatív lenyomata, mivel 
nyilvánvalóvá teszi bűnt, és azt, hogy az ember mennyire 
menthetetlen; jelzi az üdvösség hiányát. 

3. Üdvtörténeti következmény: Éppen ezért a tövén y csak ide
iglenes, eleve határozott időhöz kötött: addig érvényes, amíg 
az Eljövendő (=Krisztus) eljön és beteljesíti az ígéreteket. 

4. Mindezt alátámasztja, ha fontolóra vesszük, hogy a törvény 
teológiailag alacsonyabb értékű: valójában nem Isten műve, 
hiszen nem tőle, hanem angyaloktól származik, és Mózes köz
vetítette. Törvény csak ott van, ahol emberi törvénykezés van, 
szemben azzal, ami most történik: Isten szava közvetlenül 
szól "Lélekben". 
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21-26. v. 2. Gondolatmenet 

21 a I. A kiindulási kérdés elmélyítése: Ellentmondás van a tör
vény és az ígéretek között? 

21a-22.v. 2. A lényegi mondanivaló megvilágítása: 
A törvény összhangban van az ígérettel. Azáltal ugyanis, hogy 
a törvény maga nem ad életet, sőt, éppen ellenkezőleg, az em
bert a bűn rabságában tartja, a törvénnyel való visszaélésre ki
mondott "nem" az üdvösség útja, s egyben az "igen" a hit út
jára. 

23-25. v. 3. Az üdvtörténeti sorrend megvilágítása: a hit, mint az üdvös
ség útja , nem volt kezdettől fogva nyilvánvaló, csak Krisztus 
által lett azzá. Krisztus megjelenése előtt a törvény az embert 
mint egy felvigyázó őrizte és nevelte, hogy így végül Isten ke
gyelmének nagysága még nyilvánbalóbbá váljék. Most azon
ban, amikor a hit útja történetileg nyilvánvalóvá vált, meg
szűnt a törvénynek ez a felvigyázó szerepe. 

26.v. 4. A fentiek megerősítése azáltal, hogy megfontoljuk: Istennel 
való jelenlegi kapcsolatunk minőségileg különbözik az eddigi
től (ami a törvény által valósult meg). Most a hit által Krisz
tusban Isten gyermekei vagyunk. 

4. Pál teológiai érvelésében a Galata levélben Ábrahámtól Krisztusig 
ível az üdvtörténet vonala: 

a.) Ábrahám Istentől ezt az ígéretet kapta: "Tebenned nyer áldást minden 
nemzet", Ter 12,3 (Gal,3,8b) 

b.) ,,Az ígéretek Ábrahámnak és utódjának szóltak" Ter 22,17, (Gal 3, 16a) 
c.) "aki a Krisztus" (GaI3,16b) 
d.) ,,Mindnyájan Isten fiai vagytok a hit által Krisztus Jézusban" (Gal 3,26) 

- tehát Krisztusban felszabadulunk a törvény szolgaságából és fiakká válunk. 
Isten és a választott nép viszonya: az úr és a szolga viszonya 
A szolga engedelmeskedik __ fél tőle 

ura rendelkezéseinek, mert -- fizetséget kap 
-- megbüntetik, ha hanyag 

Külső kényszer hatására cselekszik, nem benső meggyőződésből, mert nem 
a magáéval gazdálkodik. 

Maga Jézus is kedveli az úr-szolga hasonlatot példabeszédeiben: Mt 18,23-
35; 24,45-51 ; 25,14-30 - Lk 12,35-48; 19,11-27; 20,9-16 - Jn 8,31-47; 10,11-
18; 15,14-15: 
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"Az igazság szabaddá tesz titeket" (Jn 8,32); "Hogyan mondhatod, hogy 
szabadok lesztek?" (Jn 8,33b); "Mindaz, aki bűnt cselekszik, szolga" (Jn 
8,34); "Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. 
Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja mil tesz 
az ura. Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyám
tól, tudtul adtam nektek" (Jn 15,14). 

János evangéliumával egészen egybecseng Pál megfogalmazása a Galata 
levélben: ,,Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe" (Gal 4,6), "Tehát többé 
nem vagy már szolga, hanem fiú" (Gal 4,7). 

A Lélek által az ember újra "fiú" lesz. Magában hordozza a "törvényt", in
teriorizálja, többé már nem szolgaként engedelmeskedik neki. 

D.) Óra vázlat 

Feladat Módszer 

l . Ének: Per crucem (Énekelj az ének kottából 
Úrnak c. dalgyűjtemény, 466.0.) 

2. Mai tapasztalatok: A résztvevők 
rövid egyéni gondolkodás után vála
szolnak a következő kérdésekre: 

~ Mit tudok saját erőmből elérni? 
~ Hogyan tudnám jellemezni vi

szonyomat/magatartásomat azokhoz 
a dolgokhoz, amelyeket magam el 
tudok érni , és hogyan jellemezném 
viszonyomat/magatartásomat azok
hoz a dolgokhoz, amelyeket nem tu
dok elérni? 

~ Mi történik akkor, ha az a ma
gatartás, ahogyan a saját erőmből 
megvalósítható dolgokhoz viszonyu
lok, teljesen meghatározóvá válik 
bennem? 

3. Honnan van az élet és az üdvös
ség? (Gal 3,1-5) Ld. Bevezetés l. 

egyéni, írásbeli mun
ka, csoportos megbe
szélés 

az óravezető röviden 
megvilágítja a kér
dést a "Két életmo
dell" munkalap alap
ján 
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4. A galaták Lélek-tapasztalása 
Az óravezető rövid bevezetése (ld. 

Bevezetés 2.) után a résztvevők el
mondják saját Lélek-tapasztalásaikat, 
és összehasonlítják azzal, amiről Pál 
beszél a galatáknak. 

5. Pál teológiai-elvi érvelése, Gal 
3,6-25. Ld. Bevezetés 3. A szövegrész 
néhány központi fogalma és problémá
ja: - Mit jelent "a törvény átka"? 

- Milyen értelemben mondha~a Pál, 
hogy Krisztus megszabadított bennün
ket a törvénytől? Semmi pozitívum 
nincs a törvényben? 

- Miért beszél Pál a bűnről itt is 
(mint általában a leveleiben) egyes

. számban? Miért nem többesszámban ? 
Mit mond erről a Róm 7,7-24? 

- Mit jelent "a hit áldása"? 
6. Pál levonja a végkövetkeztetést: a 

hit révén, a Fiú Lelke által válunk fiak
ká (3,26-4, ll), ld. Bevezetés 4. 

7. Befejező ima, ének 

Bibliaiskola 

csoportos beszél- 20 perc 
getés 

csoportos mun
ka a munkalap 
segítségével, az 
óravezető veze
tésével 

az óravezető elő
adása 

ének kottából , 
kötetlen ima 

szentírási szö
veg, tábla, kréta, 
sokszorosított 
munkalap, jegy
zetfüzet, ceruza 
40 perc 

szentírási szö
veg, tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, ce
ruza, 10 perc 
kotta, g)!.ertya 
10 perc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában hitokta
tók és érdeklődők részvételével "Élő Ige" címmel bibliaiskola mű
ködik. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén du. 
5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Je
romos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a huszonhato
dik óra anyagát tartalmalza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, 
abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá
ra segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1999. június. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Jerikóban felújították az immár 
több mint 100 éve többször folyta
tott ásatásokat. Egy olasz-palesztín 
régészcsoport 12, körülbelül Kr.e. 
3000-ből származó lakóépületet ta
lált; ezekből 6-nak a feltárását 
megkezdték. Megtalálták a város 
Kr.e. 1900 és 1550 között épült -
akkori egyetlen - kapuját is. Ennek 
két oldalan 3,5 x 3,5m alapú, 7m 
magas tornyok álltak. A teljes feltá
rás legalább 3 évet igényel. (Isme
retes, hogy Jerikót Kr.e. 1550 körül 
Amószisz fáraó parancsára felgyúj
tották és porig égették.) (Forrás: Élet 
és tudomány, 2/1999., 37.0.) 

Izraeli régészek azonosították 
Jeruzsálem legősibb fennmaradt 
zsinagógáját. A Kr.u. 7.században 
épült, az e~ykori Templomhoz kö
zel fekvő ketemeletes óvárosi épü
letet és annak udvarát a tárgyi és 
írásos bizonyítékok szerint 638-tól 
e9észen a 8. századig zsinagóga
kent és vallási iskolaként használ
ták. (Forrás: Népszabadság, 1998. dec. 
12.) 

R. Wenning archeológus, az 
Eichstatti Egyetem magántanára 
egy rövid cikkben a ma Sionnak 
nevezett jeruzsálemi hegy két épít
ményéhez fűz régészeti megjegy
zéseket (Welt und Umwelt der Bi
bel, Nr.9, 1998.lIl.negyedév, 78-
79.0 .): 

Ismeretes, hogy Josephus Flavi
us említi a jeruzsálemi alsóváros 
"Esszénus-kapuját«, amely a vá
rosfai déli oldalan nyílt. Ezen a te
rületen már a múlt század végén 
feltárták egy bizánci korból (kb. 
Kr.u. 440-450-ből) származó fal és 
városkapu maradványait. Az 1977 
óta végzett újabb ásatások a kapu 
mellett Heródes-kori cserepeket is 
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a felszínre hoztak. Wenning arra fi
gyelmeztet, ho~y (bár a bizánci vá
rosfalat valószinűleg a régebbi fal 
helyére építették), a talált cserép
darabokból nem következtethetünk 
egyértelműen az Esszénus-kapu 
helyére, hiszen a törmelék Jeru
zsalem K.u. 70-ben történt elpusz
tulásakor, vagy akár sokkal ké
sőbb , a bizánci fal építésekor is 
odakerülhetett. Azt ettől függetlenül 
feltételezhetjük , hogy az Esszénus
kapu jelzi egy esszénus lakóne
gyed létezését. 

A második megjegyzés az utolsó 
vacsora emlékhelyeként tisztelt 
épület földszinti helyiségére vonat
kozik. A Kr.u . 4. századból több fel
jegyzés is tanúskodik arról , hogya 
Sion-hegyen egy régi zsinagóga és 
az »apostolok temploma« állt. A 4. 
században épült Sion-bazilika, 
majd az ennek romjain a kereszte
sek által épített újabb templom is 
magába foglalt egy ősi épületrészt, 
amelyet ma DáVid sírjának emlék
helyeként tisztelnek, a föléje épült 
gótikus emeleti helyiséget pedig az 
utolsó vacsora emlékhelyeként 
tiszteljük. Hogy a földszinti helyiség 
létezhetett-e már Jézus koraban, 
és lehetett-e később őskeresztény 
istentiszteleti hely (s így azonos a 
4. század közepéig fennállt zsina
gógával ill. ősi templommal) , arra 
vonatkozóla~ Wennlng professzor 
további régeszeti vizsgálatot java
sol, mert az épületrész keletkezé
sét az eddigi becslések"Íúl tág ha
tárok közé (Kr.u. 1-4. század) he
lyezik. Wenning nem említi azokat 
a grafittókat, amelyeket J. Pincker
feld zsidó régész 1951-ben talált 
és fejtett meg a »Dávid sírja« helyi
ség falán, s amelyek Jézus nevét 
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is tartalmazzák. (Ennek részleteit és 
az ebből levon ható következtetése
ket igen részletesen tárgyalja G. Kroll 
" Jézus nyomában« c. könyve, ma-

gyarul 1982., 406-411 .0. Igen jó ösz
szefoglalást ad a helyről Gyürki 
László --A Biblia földjén« c. útikalau
za, 1990., 77-80.0.) 

NÉHÁNY ÉRDEKESSÉG A BIBLIAI MÉRTÉKEKRŐL 

l. A Nagy Sándor előtti korból (Jaques Briend nyomán) 

Az Ószövetség népe nem használt pénzt; ha valaki a csere során 
nemesfémmel akart fizetni, a fém súlyát mérte meg. Súlymérték ül 
különféle alakú csiszolt köveket készítettek, sokszor bevésett egyip
tomi eredetű jelekkel. Kétkarú mérleget használtak, függő tányé
rokkal. A súlyokat a kereskedők zacskóban őrizték (MTörv 25,13) . 
Alapegység a sékel volt (ez 11,3 g) . Jeremiás 17 sékel ezüstért vásá
rolt szántóföldet Ger 32,9-10). A pím kétharmada volt a sékelnek; 
ennyiért élesítették a kovácsok a szerszámokat (1 Sám 13,21). A sé
kel fele a beka, negyede a reba volt (ennyi ezüstöt akart fizetni Saul 
és legénye a »látó embertől « , Sámueltől várt felvilágosításért, l. 
1 Sám 9,8). 

A folyadékok térfogat-mérésére legnagyobb mértékegységül a 
bát szolgált (kb. 21 liter). A jeruzsálemi templom előtt álló óriási 
bronzmedence (»öntött tenger«), amelynek vizében a papok mos
dottak, 2000 bát űrtartalmú volt, tehát 42 köbméter! (1 Kir 7,26) Ki
sebb mértékegység a hín (3,5 liter) és a log (0,5 liter). A Jeruzsálem 
ostroma folyamán bekövetkező éhínséget jelzi az Ezekiel által na
ponta fogyasztandó fejadag: 20 sékel (kb. 1/4 kg) kenyér és 1/6 hín 
(félliter) víz (Ez 4,10-11) . - A nem-folyékony darabos, ömlesztett 
áruk, termények (pl. liszt, gabona) mennyiségét rendszerint éfá-b an 
vagy annak tízszeresében, hómer-ben fejezték ki. A hómer nagysá
gát kevéssé ismerjük, 21 és 45 liter határok közöttire (!) becsülik. 

A hosszúság mértékegységeiként az emberi kéz vagy kar mérete
it használ ták (hüvelyk, tenyér, arasz, könyök) . Az 1 Sám 17,4 Góliát 
magasságát 6 könyöknél 1 arasszal nagyobbnak mondja (közel 3 
méter!). Erdekes, hogy létezett »királyi könyök« is, amely kb. 17%
kal nagyobb volt a közönséges könyöknél. 
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2 . Az újszövetségi korból 
(Michel Quesnel nyomán) 

Nagy Sándortól a rómaiak hó
dításáig több hivatalos, birodal
mi mértékegységet vezettek be, 
ugyanakkor használatban ma
radtak az ezektől eltérő helyi 
mértékegységek is. 

Az Újszövetségben szereplő 
legkisebb hosszmérték a könyök. 
Ebből azonban többféle létezett; 
a későbbi rabbik 6-félét tartottak 
számon (30-50 cm). Az öl (erede
tileg inkább »fonál«, a vízmély
ség mérésére) 4 könyöknek felelt 
meg (l. pl. Csel 27,28). A stádium 
100 öl (185 méter) hosszúságú 
volt; ez a római futóversenyek 
szokásos pályahosszúsága. A ró
mai mérföld 8 stádium hosszúsá
gú (l. pl. Mt 5,41). 

Innen-Onnan 

Az űrmértékek terén a palesztinai bát (görögül batosz) nagysága 
ugyanolyan bizonytalan, mint a termények mérésére korábban 
használt mértékegységé (a magyar fordításban »korsó«, pl. Lk 16,6). 
Ez valószínűleg azonos a Jn 2,6-ban szereplő mérő-vel. A héber kór 
szóból származó korosz-t magyarra többnyire véká-val fordítják (pl. 
Lk 16,7), s ez a »korsó« tizszerese. - Az említett »korsó«-nál kisebb, 
háztartásban használt palesztinai mértékeket az Újszövetség eltérő 
szavakkal határozza meg (pl. Mt 13,33: szea, kb. 15 liter; Mt 5,15: 
modiosz, kb. 9 liter; Jel 6,6: khoinix, kb. 1 liter). A magyar fordítások
ban veJ;yesen véka és mérő szerepel ezeken a helyeken is. 

Az Ujszövetség legnagyobb súlymértékként a talentum-ot említi, 
ami kb. 34,3 kg (pl. ezüstpénzként Mt 18,24; 25,14-30; és - túlozva -
jégeső darabjaiként: Jel 16,21). A rómaifont a talentum 125-öd része 
(l. pl. Jn 12,3; 19,39). Voltak még más egységek is használatban, 
mint pl. a mína (kb. 500 g) . 

Forrás: Welt und Umwelt der Bibel, 
11 . sz. (1 999/1) 78-79.0 . 
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Olvasóink kérdezik 
A kérdésekre Kerekes Károly O.Cist. apát válaszol. 

~ Kérdés: A leprás meggyógyításakor (Mt 8,1-4; Mk 1,40-45; Lk 5,12-
16) Jézus a gyógyulásért felajánlandó áldozatról azt mondta: " bi
zonyságul nekik« . Mit jelent ez? 

VÁLASZ: Ez a záradék valójában a Lev 13,1-14,32-ben leírt, 
Mózes által adott isteni törvénynek kétoldalú hitelesítése. A meg
gyógyult fél kijelenti, hogy meggyógyult, és aláveti magát a Lev 
13,1-14,32-ben foglalt és őrá vonatkozó mózesi törvénynek. A pap 
viszont az egy-élő Isten nevében ezt az áldozat-bemutatással meg
pecsételt tanúságtételt elfogadja, a gyógyulást tényként megállapít
ja, és az Isten népének élő közösségébe való teljes jogú tagként tör
tént visszavételt igazolja. Tehát egyrészt tanúságtétel a meggyó
gyult ember hitéről, másrészt tanúságtevés Isten népe közösségé
nek visszafogadó szeretetéről a pap szolgálata által. Ez a kétoldalú 
tanúságtevés jogosít fel a biztos reményre, hogy így Isten is megad
ja a teljes tisztulást. Tehát a lelkit is. Ez utóbbi már természetesen 
az újszövetségi, jézuskrisztusi távlat. 

~ Kérdés: Hogy értendő Jézus intelme: ha a máséban nem voltatok 
hűek, nem kapjátok meg azt, ami a tiétek (Lk 16,12)? Mit jelent itt a 
»másé« és a "tiétek,,? 

VÁLASZ: Ne feledjük, hogy Jézus üdvözítő tanítása szerint föl
di életünk során valójában semmi sem a »saját« tu)ajdonunk. Már a 
Ter 2,15-ben azt olvassuk: »Isten az embert az Eden kertjébe he
lyezte, hogy művelje és őrizze azt«. Jézus szavai szerint is mi csak 
Isten szőlejének vincellérjei, szántóföldjének munkásai, talentumai
nak kamatoztatói, a ránk bízott talentumoknak sáfárai vagyunk. 
Lásd Pál szavait is: »Mid van, amit nem kaptál?« (1 Kor 4,7) »5aját« 
tulajdonunk csak az lehet, amit mint Isten Országát (régi magyar 
szóval »úrságát«) az Isten igéjéből magként a szívünkbe fogadtunk 
és a szeretet által Krisztusba növesztettünk. Ebben az értelemben 
igaz a hívő Vörösmarty szava is: »Amennyit a szív felfoghat magá
ba, sajátunknak csak annyit mondhatunk«. Ennek a földnek a va
gyonából semmit sem vihetünk a megvalósult Isten Országába, az 
örök életbe. Ez mind a »másé«. De ezeket a javakat is hűséges inté
zőkként, sáfárokként kell őriznünk, gondoznunk, kamatoztatnunk. 
Nem feledve, hogy ezek a javak csak jelek, Istentől adott jelek, és az 
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Öiránta való hűségünk próbái . Ha ezekben a próbatételekben, 
vagyis a nem-saját javaink kezelésében nem bizonyul unk hűsége
seknek, akkor vajon ki fogja ránk bízni, vagyis megadni nekünk az 
örök életben azt, ami a hit által már jogos örökséghünk - »sajá
tunk»?! 

~ Kérdés: Jézusnak a gadarai vagy gerázai sertésekkel - ill. azok 
gazdáival - szemben tanúsított magatartása (Mt 8,32-34; Mk 5,12-
18; Lk 8,32-37) ellenérzést vált ki belőlünk. Mivel magyarázható az 
eset? 

V ÁLASZ: Jézusnak ez a magatartása azért válthat ki bennünk 
»ellenérzést{(, mert a leírtakat nem ágyazzuk bele az akkori és otta
ni életbe. Pedig szentírásmagyarázóink sokszor figyelmeztetnek, 
hogya »5itz im Leben«, azaz az életbe-ágyazottság ismerete nélkül 
könnyen tévútra siklik a magyarázatunk. Gadara (Geráza) már a 
Genezáret-tó túlsó, keleti partján fekszik, a pogányok földjén, ahol 
pogány istenek »légiója«, kusza sokistenhitűsége, politeizmusa 
burjánzik - az ószövetségi nép szigorú egyistenhitűségével, mono
teizmusával szemben. Ezen a pogány környéken a politeista vallás
gyakorlatnak a zsidók szemében egyik legutálatosabb formája élt: 
többek között a parázna áldozatokban kedvét lelő Kübelé istennő 
tisztelete, akinek diadalszekerét anyasertések húzták, és akinek ser
téseket áldoztak, s követői azok húsából lakmároztak. Ennél utála
tosabbat aligha képzelhet el hívő ószövetségi hitű ember. Gondol
junk a sertéshús élvezetének szigorú tilalmára. Ilyen életbe ágya
zottan kell tehát értenünk és magyaráznunk ennek a pogány tévhit
nek elvetésére felhívó sZÍnes képi bibliai tanítást. Jézus nem veti 
meg ezeket az embereket sem. Ezért küldi a meggyógyultat annak 
saját népéhez, hogy ha Jézus csodás gyógyítása meg nem győzte 
őket, akkor legalább maga a meggyógyított pogány testvérük térít
se jó útra őket: »menjen és hirdesse az egész városban, hogy milyen 
nagy dolgot művelt vele Jézus« (Lk 8,39). Tehát: higgyenek Jézus
ban! 

~ Kérdés: Mit jelent az 1 Kor 3,15: "Ő maga ugyan megmenekül, de 
csak mintegy tűz által«? (Gondolhatnánk a "tisztítóhely«-re, de itt -
a 3,13 szennt - a vég ítéletről van szó.) 

VÁLASZ: A Bibliában a tűz az egyetlen élő Isten jelenlétének is 
l~het bizonysága, mint Mózes számára a Kiv 3,lk-ben, vagy már 
Abrahám számára a Ter 15,17-ben. De lehet a tűz Isten egy válasz
tott emberének, szavának-tettének isteni eredetét igazoló jele is. 
Mint Illés szavának és cselekedetének igazolása a Kármelen (l. l Kir 
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18), vagy a salamoni templom egykori áldozati tüzének sár- és ha
mu-maradékából fellobbanó tűz hitelességének igazolása a 2 Makk 
1,22 leírása szerint. A kérdéses 1 Kor 3,lS-ben azonban nem ilye
nekről van szó. Mégcsak nem is a tisztítóhely létének igazolásáról. 
Legfeljebb annak csak analóg, tehát csak képi, hasonJatbeli megvi
lágítására, »szemléltetésére« kell gondolnunk súlypontilag. Itt 
ugyanis egyszerűen a kemény próbatételek úgynevezett »tűzke
resztségéről« beszélhetnénk. Lehet, hogy ezeken a próbatételeken 
sebeke t kapunk, vagy talán el is bukunk. Azonban csak a próbaté
telek eredménye után válik világossá, hogy mire is tettük fel éle
tünket, és érdemes volt-e. Azaz, hogy egészen pontosan mikor lesz 
világossá, azt bárk! megtudha~a a Szentlélek által sugalmazott 
1 Kor 3,13-ból: »az Ur napja <' lesz az, vagyis az utolsó .ítélet, amikor 
»majd a tűz kipróbálja, hogy kinek-kinek milyen a munkája«. Itt 
igen fontos szerepe van az eredeti görög »hósz« (latin quasi) szó
nak. Tehát csak szemléltető hasonlatról van szó a világvégi »tűz ál
tal« kifejezésben. Földi életünk minden próbatétele, tűzkeresztsége 
csak jel a világvégi nagy próbatétel, tűz valóságához képest. 

~ Kérdés: Mit jelent Zsid 12,23-ban »az elsőszülöttek egyháza«? 

V ÁLASZ: Az itt említett »elsőszülöttek egyháza, akiknek neve 
fel van jegyezve a mennyben«, egyértelműen az első keresztény hí
vőket, a Krisztusban hívők egyházát jelenti. Ezek ugyanis »egy test
té lettek Krisztussal« a keresztségben. Ez nyilvánvaló egyrészt a 
Zsid 1,6-ból, ahol a második zsoltárban megjövendölt Messiást 
(Krisztust) nevezi Isten az ő »Elsőszülöt~ének«, akinek a krisztus
hívők »testvérei«, másrészt az 1 Kor l2,12k-ben megtalálható an
nak részletes kifejtése, hogy az Egyház hogyan Krisztus teste min
den egyes tagjában: »A test ugyan egy, de sok tagja van; a testnek 
ez a sok tagja mégis egy test, így Krisztus is« stb. 

~ Kérdés: Mit jelent Sír 49,18-ban, h09Y József csontjai »holta után 
prófétai erővel bírtak«? (Az idézet az uJ Káldi-Neovulgáta fordításból 
való; a Szent István Társulat 1973. évi Szentírásában a Sír 49,15c 
csak annyit mond: »Meg is látogatták haló porában is.«) 

VÁLASZ: József cson~aival kapcsolatban a Ter SO,24-ben ezt 
olvassuk: »Halálom után meg fog emlékezni rólatok Isten, é~ fel
visz titeket erről a földről arra a földre, amelyet esküvel ígért Abra
hámnak, Izsáknak és Jákobnak. Azután megeskette őket: Ha majd 
megemlékezik rólatok az Isten, vigyétek fel magatokkal cson~ai
mat erről a helyrőL« Tehát egyrészt megjövendölte népének az 
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Ígéret Földjére való eljutást. Ez a konkrét jövőre vonatkozó jöven
dölés. Másrészt viszont lelki értelemben József, akit testvérei elárul
tak és halálra adtak, mégis azok életének megmentője lett, s így elő
képe, »prófétálása« lett Jézus Krisztusnak, akit testvérei elárultak, 
akit népe halálra adott, mégis annak üdvössége és az örök élet szer
zője lett minden benne hívő számára. Erről prófétálnak (erre emlé
keztetnek) Józsefnek a hagyomány szerint Szíchemben nyugvó 
cson~ai . (L. a Józs 24,32-t is.) 

~ Kérdés: Van-e valamilyen jelképes értelme az Óz 4,4-5-ben felso
rolt különböző bün.tetéseknek: a pap nappal, a próféta vele együtt 
éjjel bukik el, az Ur elhallgattatja a pap anyjár? (Vagy ez csak a 
sokféle büntetés költői érzékeltetése?) 

V ÁLASZ: A kérdéses szöveg hátteréhez ismernünk kell az 
ókori Izraelben uralkodó siralmas állapotokat. Ózeás prófétának 
parázna nőt kell feleségül vennie, akitől két lánya születik; egyik
nek neve Lo-Ammi (Nem-Népem), a másiké Lo-Ruháma (Nincs-Ir
galom). Az általános erkölcsi romlásnak fő felelősei a rossz papok 
és a hamis próféták. Ezért pusztulniok kell! A szolgálatukat nappal 
végző (hanyagul végző) papoknak is, meg az Isten akaratát éjsza
kai látomásokban, álomlátásokban felfogni és azután a néppel hí
ven közölni képtelen prófétáknak is veszniök kell. Sőt még abban 
sem lehet vigaszuk, hogy időelőtti halálukat elsirathatná az édes
anyjuk. .. - Ez az a bizonyos dánieli látomásban (Dán 9,27-ben) 
megjövendölt »abominatio desolationis«, a pusztulás utá}atosságá
nak nevezett állapot, ami az északi országrészben, ahol Ozeás pró
féta a Krisztus előtti 8. században működött, oly feneketlen fertő
ként árasztotta el Isten ott élő népének lelkét, már nemzedékekkel 
Dánielnek a jeruzsálemi templom pusztulásáról elsírt jövendölése 
előtt. 

»Ma viiágosodtam rá, hogy minden olyan téma elve
tendő, amely nem a szívnek szól. Krisztusnak mily kevés 
mondása maradt fenn, de az mind a szívnek szól.« 

(Gárdonyi Géza) 
Forrás: Titkosnapló. Budapest, 1974. 24.0. 
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A Szentírás az életemben 

Előző számai11kban kértük Qlvasóinkat, írják meg a Szentírással kapcsolatos 
élményeiket, tapasztalataikat . Orömmel olvassuk Olvasóink válaszait, és ezeket a 
szép vallomásokat rendre megoszt juk másokkal is. 

»IGÉI ÉLETRE KELNEK SZÍVEMBEN« 

Minden könyvet tiszteltem gyerekkoromtól kezdve. Hittem, hogy a 
könyvek élni segítenek - tapasztalatot adnak át, sőt tanácsot is döntések
hez. 

Meditáló típus vagyok . Szeretem az út szélérő l nézni mások rohaná
sát, aztán magam is csatlakozom a siető tömeghez. De az olvasásra mindig 
találok időt. A szépirodalom - regények és versek - minden gondomat fe
ledtetik. Ezért nem értem magam, hogyan tudtam évekig meglenni a 
Könyvek Könyve nélkül? Azt gondoltam, hogy a szentmiséken hallott 
igék elégségesek a Szentírásból, és biztosítják lelki fejlődésemet. 

Mígnem történt valami megrendítő az életemben. Drága nagyanyám 
75 éves korában súlyosan megbetegedett, kórházba került. Hiába próbálta 
őt a család életre szeretni - az újraélesztés után -, már nem akart visszatér
ni a túlpartról. 
_ A temetésen a sok síró ember között egyedül én mosolyogtam. Hiszen 
O már jó helyen van! Mindig hűséges volt Istenéhez, pedig sok gyász, fáj
dalom érte. Mégis , mindennap derűs imádkozásban találtam. Ennek tuda
tában (Mami győzelmének örömében) sétáltam ki a temetőből. 

Egy hét után belső békém eltűnt. Mami hiányzott. Ekkor jöttem rá, 
nagy sírások között, hogya földi életet nézve »örökre« elvesztettem, többé 
nem látom őt. Egy különösen nagy sírásroham és fájdalom lecsendesülé
sekor eszembe jutott a Biblia. Hiszen Isten üzenetét olvashatom ki belőle! 
Elővettem, össze-vissza lapozgattam, kapkodva bele-beleolvastam. Nem 
találtam vigaszra. Kétségbeesésemben - bár tudom, hogy a Szentírás nem 
automata, nem kaphatunk belőle azonnali választ életünk problémáira, ha 
találomra kinyitjuk - most mégis ezt tettem. Azt aszöveget olvastam el, 
ahol kinyílt a könyv, és ahová »véletlenül« ráesett a tekintetem. Ez volt 
az: 

»Nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten 
dicsőségét? « (Jn 11 ,40) 

Megértettem, hogy ez valóban üzenet, nekem; hogy Jézus megdor
gált, amiért gyengült a hitem, de meg is erősített. Ez idő óta minden reggel 
első teendőm , hogy kinyitom a Bibliát. Izgatott örömmel: mit mond ne
kem Jézus aznap? 
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Igéi megmaradnak emlékezetemben -_nemcsak aznapra -, és életre 
kelnek a szívemben . Remélem, jól értem Ot, és üzeneteit tettekre váltva 
kincseket gyGjthetek a mennyben . 

K.P.M., Rákoskeresztúr 

A Szentírással kapcsolatos élményeim és tapasztalataim 

Jelentős részben egyéni olvasás által szereztem az élményeket, ta
pasztalatokat. Rendszerint a napi perikópa olvasását, átelmélkedését, éle
temre alkalmazását tekintettemJt~kintem szentírásolvasásom meghatározó 
tényezőjének : az »Igeliturgikus Utmutató« alapján. 

Másrészt, egyes kifejezések interpretációja, korunkra alkalmazása 
szempontjából végignézem a Szentírást; pl. szellő, stb. Az idén a Szentlé
lek évében a Lélekkel kapcsolatosan is végignéztem a Szentírást. 

A legnagyobb élményt a biblikus és exegetikai tanulmányok nyújtot
ták, továbbképzésem éveiben. Itt már szaktanár segítségével értelmeztük a 
szöveget; műfaj, források , forráskritika, történeti, irpdalmj vizsgálódások 
és összehasonlító elemzés (pl. a szinoptikusok, ill. 0- és Ujszöv-en belül; 
J - E - P változatok). 

Szakdolgozatom írása hosszabb ideig rendszeres élményt nyújtott szá
momra. Mk 9,2-9 és a párhuzamos szövegek elemzése - Mt 17,1-13 és Lk 
9,28-36 - , valamint korunkra alkalmazása. Itt a kuIcsfogalmat a következő 
fogalompárban találtam meg: »elővételezett Húsvét«. A színeváltozás je
lenete csak Húsvét fényében értelmezhető : a színeváltozás pillanatnyi di
csőségének felvillanása után csak Húsvétkor (és Pünkösdkor) tudjuk meg 
végérvényesen, hogy Jézu;; visszament Isten szentháromságos életébe, il
Ietve annak dicsőségébe . Igy lett Jézus feltámadása a mi feltámadásunk, 
dicsősége a mi dicsőségünk , mivel részesültünk feltámadásában. Azóta -
már többezer év óta - érezzük Isten hűségét í I Kor 1,9). Csak mi lehetünk 
hűtlenek ; ezt is levezeti számunkra az Ó- és Ujszövetség. 

Természetesen a munka elején elmélyedtem a nyelvi sajátosságokban, 
azok biblikus interpretációjában, a forma és a szerkesztés kérdéseiben, a 
perikópa teológiai tanításában, végeztem az összehasonlitó elemzéseket a 
másik két szinoptikussal, kerestem a korunkra való alkalmazást. 

Rájöttem, hogy a véges emberi ész számára - bár rá van irányulva a 
végtelenre (K. Rahner) - a legmeggyözöbb istenérvek, ontológiai ismeret
elméleti okoskodások is hagynak bizonyítási hézagot. Ilyenkor már nem 
vallatni , faggatni kell véges értelmünkkel a végtelent, immanens logikával 
a transzcendens ontológiai létrendet, hanem hallgatni a kinyilatkoztató Is
tent a Szentírásban, és így nem marad bizonyítási hézag. A sugalmazott 
sorok mögött Isten Lelke - szinte - vezérel bennünket (Róm 8,14). Azt a 
Lélket, amely már a teremtés hajnalán lebegett a vizek felett (Ter 1,2), az 
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Ószövetség népe nem ismerte még mint önálló isteni személyt: őt Jézus 
nyilatkoztatta ki számunkra. 

Szeretem olvasni a Szentírást, mert e ligazít az élet végső kérdéseiben, 
értelmet és célt adva ezáltal. Fontos a terjesztés , az apostolkodás, mert a 
mai kor- és sorstársaink éppen az élet értelmét nem találják, és pótlékok
hoz folyamodnak: alkohol, drog, devianciák, pszichiátriai betegségek 
(Frankl német pasztorálpszichológus megállapításai). Ezért kellene ke
resztény kötelességei nk között prioritást adni a mi ismereteink gyarapítá
sán kívül a bibliás apostolkodásnak : »Menjetek tehát és tegyetek tanít
vánnyá minden népet... « (Mt 28,19) Nemcsak a klérusnak és a hivatalos 
megbízatással rendelkező katekétáknak szól ez a jézusi parancs, hanem 
minden megkeresztelt (megbérmált) keresztény embernek. Erre a felké
szülésre látok kiváló lehetőséget a »Szent Jeromos Bibliatársulat«-ban, 
ahol az önképzés felkészít mások képzésére, apostolkodásra, bibliaórák 
vezetésére, kiadványok terjesztésére. 

Összefoglalva: találkozásaim a Szentírással egyre inkább az Istennel 
való találkozást, élő kapcsolatot jelentik, és ezt igyekszem megosztani 
szűkebb-tágabb környezetemben is. 

»Akik ismerik nevedet, reménykednek benned. 
Uram, soha nem hagyod el a Téged keresó'ket« (Zsolt 9,11). 

Istent keresni és megtalálni csak a Szentírás által lehet. Az emmauszi 
tanítványoknak Jézus is az Irások magyarázata által fedte fel kilétét, elve
zette őket a felismerés élményéhez. A Biblia legnagyobb örömhíre pedig 
számomra az, hogy szeret és hűséges az Isten, s megadja életem értelmét, 
célját, távlatát. Nevemen szólít: Iz 43, l . M.E., Budapest. 

íová66ra is kérjük kedves Olvasóinkat, íagtársainkat, vala-
mint a 6i6fiaap0sfolképzó' szemináriumok résztvevó;t, írják le 

~ 
, és küfcfjék el szerkesztóségünknek 
~ 

; Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 

amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. 6i6fia
órán való részvétel (6i6fiaóra-vezetés ) során szereztek 

Érdeklóifve várják 6eszámolóikat a szerkesztó1c: 

Tarjányi Béla, Vágvölgyi Éva és Székely István 

26 



Beszámolók 

BESZÁMOLÓK 

Vác: Biblikus előadásokból bibliaolvasó közösség 

Társulatunk váci csoportja már hosszú évek óta igen aktív, gyü
mölcsöző munkát végez. Három alkalommal (1995-ben, 1996-ban és 
1997-ben) egyházmegyei bibilikus napot szerveztek, nagyszámú részt
vevővel. 1993 májusa óta (a nyári hónapok kivételével) havonta ren
deztek bibliai tárgyú előadást - általában külső előadó meghívásával -
aszékesegyházhoz közelfekvő Kolping-házban. Példaképpen néhány 
téma: Szent Jeromos; a Filippi-levél himnusza; messiási jövendölések 
Izajás könyvében; megigazulás-tan a Galata-levélben; a Seregek Urá
nak szőlője; Prohászka és a Szentírás; az élő zsidó hagyomány; a Dei 
Verbum dogmatikai konstitúció. Két évvel ezelőtt felmerült az az 
igény, hogy előadássorozat induljon az Ószövetségről. Ez 1997 őszétől 
kéthavonta folyt a Kolping-házban, s a közbenső hónapokban azonos 
témáról a Deákvár városrész Jézus Szíve templomának hittantermé
ben. Ugyanez 1998 tavaszától havi rendszerességgel folytatódik, de 
már kizárólag Deákvárott. 

Talán érdemes megismerni, hogy az említett ószövetségi sorozat 
számára hogyan kerestük a le17célszerűb,b módszert, igazodva a körül
ményekhez és a résztvevők igenyeihez. Erdekesek a résztvevők bekap
csolódásával, aktívitásával szerzett tapasztalatok is. 

Először az igény is inkább csak a »történeti könyvekre" vonatko
zólag fogalmazódott meg (előadás a pátriárkákról, a pusztai vándor
lásról, a honfoglalásról stb.). Maguk az előadások igyekeztek vázolni a 
tényleges történelmi helyzetet és az abban megjelenő üdvtörténetet, a 
megfelelő helyre beiktatva a legfontosabb szentírási szövegrészeket; 
természetesen jól meg kellett világítani pl. az Istennel való kapcsolat, a 
törvények, a szövetség kérdéseit is. Mindkét csoport számára azt java
soltuk, hogy a következő (előadás-nélküli) hónapban az áttekintett 
szentírási részből egy (esetleg két) szövegrészt közösen olvassanak és 
részletesen beszéljenek meg (külső előadó nélkül). Hamar kiderült, 
hogy ezek a megbeszélések - az elvi egyetértés ellenére - nem jöttek 
létre. 

1997-98 telén a Kolping-házban a fűtött helyiség biztosítása és a 
szervezés nehézségekkel járt. Az ottani résztvevők nagyrészt vállal
koztak arra, hogy Deákvárra menjenek, és mindenki elfogadta, hogy 
ott 1998 tavaszától havonta új témáról legyen előadás . A valóságban 
ugyan többen végleg elmaradtak, de a havi rendszeresség lehetővé tet
te a gyorsabb előrehaladást. Igy lehetségesnek látszott, hogy további 
két év alatt végigvisszük az Ószövetség nagy vonalakban való áttekin-
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tését (ún. »bevezetés«, vagyis az egyes könyvek jellegének, fő tartal
mának, keletkezésének megismerése; emellett néhány fontosabb rész 
közös elolvasása és ajánlott további szövegrészek otthoni elolvasása). 

Később az OJthonra javasolt szövegek elolvasását út módon fró
báltuk segíteni. Attértünk arra, hogy minden második alkalomma 2-3 
előre kiválasztott szövegrészt (vagy tartalmilag összefüggő szövegcso
portot) beszélünk meg, amire (a szövegek elolvasásával, esetleg né
hány feltett kérdés megválaszolásával) mindenki felkészül, elsőként 
azonban az a két résztvevő szól hozzá minden kérdéshez, aki erre elő
zőleg önként vállalkozott. E változtatás igen kedvező fogadtatásra ta
lált. Ezeken az órákon nagy az aktívitás. Emellett minőségi többletet je
lent, hogy ezeknek a szövegrészeknek az üzenetét (pl. az eredeti érte
lem, az Isten-kép, az újszövetségi vonatkozások, a mindennapi éle
tünkkel való kapcsolat stb. szempon~ából), amely néha meglep ő újat 
is tartalmaz, igyekszünk világosan megfogalmazni, vagy - a mélyebb 
titkot - legalább felvillantani. (Elmélkedésre nem tudunk időt szánni, 
de akit az üzenet megérint, az tovább fogja gondolni.) 

Ezeknek az alkalmaknak a beiktatása lassíthatta volna az előreha
ladást, s így reménytelenül elhúzhatta volna a teljes Ószövetség átte
kintését. Ezért aztán nagyobb lépésekben haladunk, és egyszerre na
gyobb szövegcsoporttal (több könyvvel) foglalkozunk, s ennek kereté
ben csak kevesebbel részletesen. Az viszont előnyt jelent, hogy ugyan
azokról a könyvekről 2 hónapig beszélünk és gondolkozunk, elősegít
ve a történelmi »beleélést« és az összefüggések megértését is. 

A módszert a legutóbbi félévben tovább tökéletesítettük. Most 
már az »előadási« alkalmakra is előre-elolvasandó szövegrészeket jelö
lünk ki (pl. legutóbb Ezdrás és Nehemiás könyvéből), s abibliaórán 
ezek egyes (az óra elején kijelölt) részeit az előadásba beillesztve a 
résztvevők közül jelentkezők olvassák fel, vagy néha (ez a nehezebb!) 
az otthon elolvasott szövegrész mondanivalóját 1-2 mondatban ők fog
lalják össze. (Egyébként a példaként említett esetben az előadás alkal
mával Aggeustól és a Zak l-8-ból is olvastunk, sőt a második alkalom
ra, amikor csak kevés szövegrésszel, de részletesebben foglalkoztunk, 
a résztvevőknek otthon Malakiás könyvét is el kellett olvasniok, hogy 
a kérdésekre választ találjanak.) 

Az újítások láthatólag segítették a résztvevők készségét, hogy az 
Ószövetség könyveit fellapozzák, és az ott olvasottakatrróbálják meg
érteni. (Fontos eredmény, ha ezt máskor, a bibliaórátó függetlenül is 
megteszik.) Emellett az aktív (tehát intenzívebb) résztvétel gyü
mölcsözőbbé teszi a bibliaórát; lehet, hogy változatossága révén nem is 
fárasztóbb, mint az egyetlen előadó ra való figyelés. Megjegyezzük, 
hogy a kb. 12-15 főnyi csoportban néhány felsőfokú ismereteket szer
zett személy is van, s ez is segíti az aktivitást. Tapasztalatunk szerint a 
módszer a résztvevőktől nem kíván nagyobb előképzettséget, mint a 
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templombajárók általános vallási tudásszintje. Elköteleze ttség és lelke
sedés azonban szükséges; ennek fenntartásában, a csoport egymást 
jobban ismerő és segítő közösséggé formálódásában szerepe van a 
testvéri szellemű szervezésnek, személy szerint Bánó Györgyi társulati 
munkatársunknak. 

Nem gondoljuk, hogy valami újat találtunk ki: hasonló módszert 
bizonyára sok más helyen is alkalmaznak. Azt sem állítjuk, hogy min
denütt ezt kellene bevezetni. Ismertetőnk célja csupán annyi, hogy 
mindenkit bátoríts unk az elérendő célnak és a konkrét helyi körülmé
nyeknek is leginkább megfelelő módszer kialakítására - ha kell, akár 
több lépésben is. Székely István 

»A te igéd lámpás alábamnak, 
s ösvényeimnek fényesség.« 

Szeged: Bib liaismereti verseny 

Emlékszem még, mennyire meglepődtem, amikor elsőéves teoló
gu s koromban biblikum előadásra ezekkel a szavakkal jött be profesz
szorunk: »A következő órára olvassák el, kérem, Máté evangéliumát. 
Dolgozatot fognak írni belőle.« Elolvastuk. Megírtuk. A következő 
órán pedig döbbenten forgattuk a lapot a kezünkben, amire elégtelen 
volt ráírva. N éhányunkat bosszantott, hogy itt állunk teológus hallga
tóként és annyira nem ismerjük a Szentírást, hog y legalább egy kettest 
írjunk belőle . A dolgozatok folytatódtak, a következő órára már alapo
sabban készültünk fel, de jegyeink mutatója csak a félév második felé
ben kúszott a négyes fölé. Addigra viszont »szenvedélyünkké« vált a 
Szentírás-olvasás .... Néhányan már ekkor elhatároztuk, hogy ha majd 
egyszer hittant fogunk tanítani, erre helyezzük a hangsúlyt. 

Terveim néhány év múlva megvalósulhattak. Olyan egyházi gim
náziumban kezdtem tanítani, ahol a rajtam kívül hittant tanító nővé
rek szintén szívükön viselik a Szentírás ügyét. Akármit tanítunk is -
legyen az d09matika vagy erkölcstan - a Biblia a hittanórák kötelező 
felszerelése, es újra meg újra oda nyúlunk vissza: mit mond erről a 
Szentírás? Tanítványaink többsége - kezdetben kényszerűségből, majd 
lassan növekvő érdeklődésük miatt - gyakran lapozza fel, olvassa. 
Ilyen helyzetben támadt az az ötletünk, hogy az érdeklődő diákoknak 
bibliaismereti versenyt rendezzünk. Meglepően sokan, összesen 30 
gyerek jelentkezett (ez gimnazistáinknak több mint 15 %-a). 

A verseny háromfordulós volt. A diákok két korcsoportban verse
nyeztek: az elsőben a 7-9. osztályosok, a m ásodikban a 10-12. osztályo
sok indulhattak. Az első fordulóban újszövetségi alapú házi dolgo
zatot készítettek, megadott téma alapján. Ennek határideje 1998. no
vember 9-e volt. A kisebbek választhattak a »Barátság« és a »Tanít-
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ványság« témái között, erről kellett írniuk 2-3 oldalt. A nagyobbak fel
adata nehezebb volt: ők a »Hivatás, küldetés« témáját kapták, és töb
bet (3-5 oldalt) írhattak. Elkészítéséhez a Konkordanciát, Haag Bibliai 
Lexikonát és a Biblikus Teológiai Szótárt használták. A három forduló 
közül ez okozott legtöbb problémát tanitványainknak. A feladatot 
nem telj ese!:). értették meg, általában írtak a tanítványságról, hivatásról, 
de nem az Ujszövetség alapján. 

A második fordulóban, november 27-én bibliaismereti tesz tet kel
lett kitölteniük. A kijelölt ószövetségi téma a Teremtés Könyvébql Áb
rahám meghívásától Jákob Egyiptomba költözéséig tartott; az Ujszö
vetségből pedig Lukács evangéliumát választottuk. A teszt 100 pontos 
volt. (Itt szeretném kiemelni a 11. osztályos Senkár Viktória eredmé
nyét: a tesztet majdnem teljesen hibátlanul töltötte ki, 98,5 pontot ért 
el.) 

A harmadik forduló (döntő) január 14-én volt. Ide már csak az elő
ző két fordulóban legjobb eredményt elért 14 tanuló jutott be. A szóbe
li megmérettetés háromtagú zsűri előtt zajlott (a zsűri elnöki tisztét 
Thorday Attila, a Szegedi Hittudományi Főiskola professzora látta el). 
A versenyzők először beadott írásbeli dolgozatukat védték meg, majd 
egy-egy fogalmat, illetve nevet húztak a Teremtés könyvéveJ kapcso
latban, amelyet meg kellett magyarázniuk. Néhány példa: Abrahám, 
Izsák, Lábán, Ráchel, József, áldás, átok, vendégszeretet, körülmetélés, 
elsőszülött, ígéret, álom, fogadalom. Felkészüléshez Haag: Bibliai Lexi
kon című művét használták. A feladatot nagyon ügyesen, talpraeset
ten hajtották végre. Végül rövid ószövetségi, illetve újszövetségi me
moriterrel zár tá k szereplésüket. A zsűri döntése alapján az első kor
csoportban Bohus Marianna nyerte el az első helyet (168 pontot ért el a 
három fordulóban összesen megszerezhető 200 pontból), a második
ban pedig Senkár Viktória győzött (192 pont). Az első három helyezett 
könyvjutalomban részesült, de a Szent Jeromos Bibliatársulat a döntő
be jutott 14 diáknak felajánlott egy-egy éves előfizetést a Jeromos füze
tekre, amelyet ezúton szeretnénk megköszönni. 

A verseny értékelése: a gyerekek lelkesen készültek a versenyre, 
még többet forgatták a Szentírást, a közbeeső őszi, illetve téli sZÜlletük 
egy részét is ezzel töltve. A legjobb hangulatot a második és a harma
dik fordulón tapasztaltuk. A hittantanárok műhelyének ez volt az első 
komolyabb közös munkája, de nagy lelkesedéssel vetettük magunkat a 
feladatba. Terveink között szerepel, hogy ezt a bibliaismereti versenyt 
iskolánkban hagyománnyá tegyük, sőt szeretnénk kiterjeszteni előbb 
városi, majd egyházmegyei szintre is. 
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Csobánné Rákóczy Sarolta 
hittanár, a hittan - műhely vezetője 

Karolina Gimnázium, Szeged 



Társulatunk 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

Társulatunk ezévi első rendes közgyűlését szeptember 14-én dél
után fél 5-kor tartjuk aBibliaközpontban (1066 Bp. Teréz krt. 28.). 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 

A második rendens közgyűlést szeptember 25-én délelőtt fél II 
órára hirdetjük meg: 

Meghívó 
A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min

den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Bibliatár
sulat 1999. évi 

ff. reMes KPzgyűfésére, 

a melyet 1999. szept. 25-én fél 11 órától tartunk a buda
pesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). 

E z a második közgyűlés a résztvevők számától függetle
nül határozatképes lesz. A közgyűlés előtt 10 órakor szent
mise keretében adunk hálát Istennek a kapott jótétemé
nyekért. 

S zeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 

B udapest, 1999. júl. 15. 
Tarjányi Béla ügyv. elnök 

A budapesti Jeromos-esték keretében márciusban Székely János egye
temi docens ismertette Szent Pál tanítását a karizmákról, azoknak a 
különféle szolgálatokhoz és hivatalokhoz, valamint a szeretethez való 
viszonyáról; így megalapozott gyakorlati következtetéseket vont le a 
karizmák mai szerepére és értékelésére (az elő ,ldás első felét jelen szá
munkban az 5-ll. oldalakon közöljük) . Áprili"ban Lukács László teoló
giai tanár azt mutatta be a Szentírás alapján, hogy az üdvösségtörté
netben hogyan jelent meg és miként munkálkodik a Szentlélek. Május-
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Társulatunk 

<1-

Ürömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy Társulatunk bibliája, ~ 
• 
~ 

l 
a Káldi-Nevulgáta Biblia 

második kiadása (51.000-75.000) 

* nyomdában van, és rövidesen ismét kapható lesz (előrelátha- f 
tólag augusztustól). Amennyiben lesznek támogatóink, ismét ked- ~ 
vezményesen fogjuk árusítani. I 

~ 6szre pedig kiadjuk az Újszövetséget a Zsoltárokkal! I 
\ ~ 

~ . ~WJ.W~~;;.y::;:;", ~~~~~.:t.~; .' :f'\ ... .of".;.~, .' ~_. ~ ~'fi)<" • 'r;"..,,4JY 

ban Komoróczy Géza egyetemi tanár Dániel könyve történeti fejezetei
nek a babiloni történelemmel való igen érdekes kapcsolatait fedte fel, 
és ezekből meggyőző elméletet állított fel a könyv keletkezésére. 

Összel az első Jeromos-este október B-án lesz (18 órakor a Biblia
központban, Bp. VI. Teréz krt. 28. I. em. 6.): Pesthy Mónika főiskolai ta
nár tart előadást "A kísértés értelmezése az egyházatyáknál« címmel. 

Társulatunk pécsi csoportjának összejövetelei ősztől (a Szent István 
téri Zárdatemplom hittantermében) folytatódnak: felnőtteknek min
den hó 3. hétfőjén 18 órakor, ifjúsági bibliaóra minden hétfőn 17 óra
kor. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten [az év pá
ratlan péntekein du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart,' hogy Is
ten áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes tár
sulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. A 
szentségimádások időpont ja és az elmélkedések témája 1999. júliusá
tól októberig az ATYA ÉvEBEN: júl. 9-én: Jn 3,16-17; júl. 23-án: Róm 
1,19-20; aug. 6-án: Jn 6,37-43; aug. 19-én [csütörtök!]: Jn 6,44-47; szept. 
3-án: Jn 6,56-58; szept. l7-én: Jn 5,20-23; okt. l-jén: Kol 1,9-12. 
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Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társula
tunk Tagjai és füzetünk Olvasói résiéről levelek, javaslatok, kritikák, 
kétkezi segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és mind
annyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
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Uton 

Koztes allapotban, 
FOldon hazatlan, 
E:gnek meg nem lakoja, 
Otthontalan vandor, 
Ide is, oda is huz6, 
Pihenest sohasem lel, 
Itt nem nyugodhat, 
Oda meg nem ert el, 
E:g es fold kozott 
Lebego porszem, 
Ennyi az ember. 

Hazma 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

AJÁN LÁS 

Miközben több mint 30 évvel a Zsinat után gondolkodunk a 
vasárnapi Eucharisztiáról, meg kell vizsgálnunk, nogy miként hir
detjük Isten Igéjét, s hogy Isten népében valóban növekszik-e a 
Szentírás ismerete és szeretete. Az ünneplés és az élő megtapasz
talás kölcsönös kapcsolatban áll egymással. Egyrészt a Zsinat által 
felkínált lehetőségnek, hogy a közösség anyanyelvén hirdessük Is
ten Igéjét, »új fefelőssé$et« kell ébresztenie az Ige iránt, felragyog
tatva »még az olvasás es az éneklés módjában is a szent szöveg sa
játos jellegét« . Másrészt a hirdetett Ige hallgatását jól elő keH ké
szíteni a hívők lelkében a Szentírás megfelelő megzsmertetésével, 
sőt, ahollelkipásztorilag lehetséges, a szentírási részek, főként az 
ünnepi miséken olvasott szakaszok elmélyítését szolgáló sajátos 
kezdeményezésekkel. Ha ugyanis imádságos és az egyházi magya
rázat iránt tanulékony lélekkel végzett szentírásolvasás nem táp
lálja az egyesek és a családok lelki életét, Isten Igéjének puszta li
turgikus -hirdetése nehezen fogja megteremteni a remélt gyü
mölcsöket. Nagyon dicséretesek tehát azok a kezdeményezések, 
melyekkel a plébtíniai közösség mindazon tagjai, akik részt vesznek 
a szentmisén - papok, asszisztensek, hívek -, már a hét folyamán 
előkészítik a vasárnapi liturgiát azzal is, hogy előre elgondolkod
nak az elhangzó szentírási szövegeken. A cél az, hogy az egész ün
neplés - amt imádság, meghallgatás, ének és nem csak homilia -
fejezze ki valamiképpen a vasárnapi liturgia üzenetét, hogy a lehe
tő legnagyobb hatassallegyen minden résztvevőre. Nyilvanvalóan 
nagy az Ige szolgálatát végzők felelőssége. Az őteladatuk, hogy 
imádsággal és a szent szöveg tanulmányozásáva jól készüljenek 
fol az Ur Igéjének magyarázatára. Tartalmát hűségesen adják to
vább és jól aktualizálja/( korunk embereinek kérdésetre és életére. 

II. János Pál pápa »Dies Domini .. c. apostoli levele 
1998. május 31-én (Pünkösd ünnepén) 
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CSEND ES PERCEK 

Egyre inkább tudatossá válik bennünk, hogy Isten szava nem 
csak a Bibliában található meg, hanem az emberek életében is, és 
hogy nem a Biblia magyarázata a legfontosabb, hanem életünk ma
gyarázata a Biblia segítségéve\. Az emberek felismerik, hogy Isten 
ma a mindennapokban szól hozzájuk. 

Carlos Mesters (Forrás: Bibel und Kirche 1/1999., 36.0. ) 

Tíz tanács a higgadtság ra 
1. Csupán a máért fáradozom, a mai napot akarom élni anélkül, 

hogy egyúttal életem összes problémájára gondolnék. 
2. Csupán ma ügyelek fellépésemre; nem akarok senkit kritizál

ni, korrigáln i vagy megjavítani, csak önmagamat. 
3. Csupán a mai nap akarok biztos lenni abban, hogy boldog

~ágra születtem, és pedig először nem a túlvilágira, hanem az ittenire 
IS. 

4. Csupán mára alkalmazkodni akarok a kÖlÜlményekhez, és 
nem kívánom, hogya kÖlÜlmények vessék alá magukat az én vágya
imnak. 

5. Csupán a mai napra elhatározom, hogy tíz percig valami jót 
olvasok, tudva, hogy ajó olvasmány szükséges tápláléka lelkemnek. 

6. Csupán ma végbeviszek egy jótettet, és ezt senkinek nem me
sélem el. Ez az én titkom. 

7. Csupán ma teszek valami olyat, amihez nincs kedvem; ha bár
miben sértve érezném magamat, azt nem fogom észrevenni. 

8. Csupán a mai napra tervet készítek, és megóvom magam két 
rossztól: a hajszoltságtól és a határozatlanságtól. 

9. Csupán ma erősen hiszek abban - akkor is, ha a külső kÖlÜl
mények az ellenkezőjét akarják mutatni -, hogy Isten jósága úgy tö
rődik velem, mintha más senki nem élne ezen a földön. 

10. Csupán mára nem akarok semmi aggodalmat: ellenkezőleg, 
mindennek ölÜlni akarok, ami szép és hinni akarok az emberek jósá
gában. A mai nap számára akarok jót tenni, és nem akarok arra gon
dolni, hogy ezért egész életem folyamán kellett fáradoznom. 

XXIII. János pápa (Forrás: .. Antonius Kalender 91 «,73.0.) 



Csendes percek 

Ikon 

Az alapot simára csiszoltad 
Aranylemezzel gondosan bevontad 

Mégsem ettől csillan meg a kép. 

Barnával színezed a szenvedést 
A palástot az öröm pirosával 

De a lélek mégsem ebben szárnyal. 

Csak akkor él az ikon, a csodás 
Ha az Úré az utolsó vonás. 

Ökörnyál 

A napfényben rétek fölött szállván 
Egyetlen hit megcsillanó szálán. 
Hová vezet? Vajon hol a vége? 

Kapcsolódik a mindenségbe. 

s úgy indultok bátran, bizalommal 
Az apró szál lebeg, mint a sóhaj. 
Ú gy úsztok át a végtelen réten 
Mint ki célját követi a szélben. 

Emberi lét. Ki teremti 
Hogyan vezet át a 
Pillanatból ezernyi 
Véletlenek szála? 

Hogy mindig a lét a győztes 
Sosem pusztulása. 

Csillog, mint egy roppant szőttes 
Az Isten ruhája. 
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Akkor érted 

Akkor érted csak, ha megtaláltad 
Mily közel volt mindig is az Úr. 

Az ő keze érintette vállad 
S árnyékként a léptedbe simul. 

Hogyha hívod, ne hidd, hogy megelőzted 
Szomjadra hull, mint perdülő esőcsepp 

S elborítja kitáruló lelked 
Napsugárként, vagy mint sűrű felleg. 

Gyöngysor 

Add, Uram: egyetlen szem legyek 
A gyöngysorban, mely öröktől fogva van 

Kegyelmednek mélyében fogan 
Ahogy növeli a szeretet. 

Mezo 

Ki alkotsz ezer csipkeremeket 
Jégvirágot téli ablakon 

Színes virággal mezőt szőve meg 
így alkottad egykor szívemet. 

Mert feléd hajló tarka rét a lélek 
Virágot bont, ha veled beszélget 
Esti csöndben, s zúgásán szélnek 
De nem hervad el az a gondolat 

Amely égő bokrodon fogant 
S ember-Iétünk tükrözi az ég 

Csillaggal szőtt csipke-remekét. 

Kozma László 



Székely János 

A karizmák Szent Pál leveleiben (2.) 

Előadás aBibliaközpontban, 1999. márc. lO-én (folytatás) 

Pál apostol a korintusiakhoz írt levelében, miután a rendkívüliséget 
kiemelő nVEuIlaTLKóv (== szellemi dolog) szót a xápwlla (== adomány, 
ajándék) kifejezésre cserélte fel , a korintusi túl lelkes karizmatikusok 
látókörét szeretné kiszélesíteni: "Senki nem mondhatja: »Jézus az Úr«, 
csak a Szentlélek által" (l Kor 12,3). Vagyis a legegyszerubb keresz
tényben, aki csak ezt az egyszeru hitvallást vallja és követi, őbenne is a 
Szentlélek működik, éppen úgy mint a látványosabbnak tűnő karizmati
kus keresztényekben. 

1. A Lélek adományai hasznosak 
Ezután az apostol leszögezi, hogy "a Lélek megnyilvánulásait 

(cpavÉpú.XJLS') mindenki a hasznosságra kapja" (12,7). A karizmák tehát 
a Lélek külső megnyilvánulásai csupán. Másutt Pál beszél a Lélek gyü
mölcseiről (Gal 5,22), azonban egész más értelemben. Nem mondja, 
hogy egyik a hitet kapta, a másik a szeretetet, a harmadik a türelmet. 
Ezek a belső gyümölcsök ugyanis mindenkire vonatkoznak. Itt a 
korintusiaknak viszont külső adományokról ír: ezeket az egyik így kap
ja, a másik úgy, lehet, hogy valaki sehogyan sem. 

Pál kijelentése szerint a karizmákat mindenki "hasznosságra kapja" 
(npoS' TO CJUIlCPÉpOV). Általában a fordítók és a magyarázók önkéntele
nül is hozzáfiízik ehhez a mondathoz: azért kapja, hogy másoknak hasz
náljon vele. A Jeruzsálemi Biblia szerint "a közjó" céljából (en vue du 
bien commun); TOB: mindenki javára (en vue du bien de tous) ; Revi
sed Standard Version: a köz javára ifor the common good). A Vulgata 
megmarad a szövegnél, mint általában: ad utilitatem. 1 A <JUIlCPÉpOV az 
~én javát is jelentheti, nem feltétlenül a közjót (vö. Zsid 12,10). A 
nyelveken való imáról Szent Pál kifejezetten mondja, hogy azzal az 

l Aquinói Szent Tamás, amikor kommentálja a levelet, rögtön hozzáfOzi: scilicet aliorum (= ti. 
mások javára) . 
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imádkozó önmagát építi (l Kor 14,4), ellentétben a prófétálással. Pál 
egyszeruen azt akarja kimondani, hogy a karizmák hasmosak. 

2. A lelki adományok felsorolása 
Ezután (az 1 Kor 8-ll-ben) Pál apostol felsorolja a karizmákat. Az 

első két adomány: AóyoS' aocpLaS', AóyoS' YVWaEWS' (= a bölcsesség egy 
szava, a tudás egy szava). A AóyoS' kifejezi itt, hogy nem önmagában a 
bölcsesség adományáról van szó, hanem a bölcsesség egy megnyilvánu
lásáról, egy bölcs mondásról (nincs névelő előtte) . Nem azt mondja: 
"megkapta a bölcs beszédet", hanem: valaki kapott "egy bölcs mon
dást". Esetenkénti kegyelemre utal ez a kifejezés. Ma ezzel szemben 
sokan úgy értik a karizmát, mint egy állandó képességet (pl. "karizmája 
van a fiatalokhoz"). 

1993-ban a lengyelországi Kielcében tartott karizmatikus találkozón 
az egyik vezetőnek - saját elmondása szerint - megvolt a "tudás" szavá
nak adománya, s mindig ő jelentette be az éppen történő gyógyulásokat. 
Hogy Szent Pál idejében a "tudás szava" pontosan mit jelenthetett, arról 
nem sokat tudunk. 

A harmadik adomány a 1TLan S' (= hit) csodatevő hitet jelent. Utal er
re a szeretethirnnusz is: "Legyen akkora hitem, hogy a hegyeket is el
mozdítsam" (1 Kor 13 ,2; vö. Mk 11 ,22-23). 

A negyedik felsorolt karizma a gyógyítások adományai (xapLa~aTa 
ta~áTtúV) . Nem gyógyító erőről van szó, hanem egyes megtörtént a 
gyógyulásokról (ta~á ) , esetenkénti adományról. 

Az ötödik adomány E:VEpy~~aTa 8uvá~EWV (= az erő cselekedetei). 
A 8úva~LS' többes számban (= erők, erőmegnyilvánulások) a bibliai 
görög nyelvben általában csodát jelent (vö. 1 Tessz 1,5). 

A hatodik karizma a prófétálás (1TpoCPTlTEla). Az ószövetségi kor 
utolsó évszázadaiban megerősödött a zsidóságban az a meggyőződés, 
hogy a Lélek kialudt, és nincsenek többé próféták (vö. Zsolt 74,9; 
lMakk 9,27). A pátriárkák idején mindenki, aki a néphez tartozott a 
Lélektől ihletett volt. Később, amikor az aranyborjúval megsértették Őt, 
már csak a kiválasztottak (próféták, királyok) kapták meg Isten Lelkét. 
Aztán Malakiással ez is kialudt, és már csak egy visszhangot ('ip n:;l) 
hallunk Istentől. Ezt a távolságot majd a Messiás fogja megszüntetni, 
amikor újra kiárad a Lélek (Joel 3,1; vö. ApCsel 2, 17). Az ősegyház ezt 
élte át, hogy újra megragad a Lélek egyeseket, és inspirált módon, újra 
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úgy beszélnek, ahogyan régen a próféták. A prófétálás akkoriban egy
szerűen bátorító, vigasztaló beszédet (l Kor 14,3), és a szívek titkaiba 
való belelátástjelentett (l Kor 14,25). 

A hetedik adomány a lelkek megítélése vagy megkülönböztetése 
(8wKpLaELS' TIVEul1áTWV). Fontosnak tart Szent Pál rögtön a prófécia 
után hozzáfiími egy ilyen korrigáló adományt a próféciával kapcsolat
ban, ami a próféták lelkeit megítéli (vö. l Ján 4, l : "sok hamis próféta 
támadt. .. vizsgáljátok meg a lelkeket"). Pál konkrét utasításként is 
ugyanezt ismétli el: "két vagy három próféta szóljon, és utána a többiek 
ítéljék meg" (1 Kor 14,29). 

A nyolcadik adomány a nyelvek fajtái (yÉvll yAwaawv). Nem idegen 
nyelven való beszédet értettek alatta. Pál külön kiemeli, hogy nem érti 
senki, amit mondanak (l Kor 14,2), és ezért magyarázni is kell (l Kor 
14,5.l3.27). Hasonló lehetett, mint a mai karizmatikusok nyelveken 
szólása. 

A kilencedik adomány a nyelvek értelmezése (ÉPIlEvELa yAwaawv). 
Valószínűleg valamilyen globális értelmezést kell ezalatt érteni. 

A karizmák listájának lényege az, hogy a felsorolás legvégére kerül 
az a két adomány (a prófétálás és a nyelvek), amit a korintusiak különö
sen is nagyra tartottak, és ellenőrző adományok kerülnek melléjük. Nem 
az egyetlenek tehát, és nem is önállóak. 

3. A test-hasonlat és egy második lista 
Ezután Szent Pál kifejti, hogy Krisztus Egyháza olyan mint egy test, 

aminek sok tagja van. Úgy tűnik, mintha közvetlenül a lenézett korintusi 
hívekhez szólna: a láb egy egyszerűbb tag, "csak" egyszerűen követi 
Krisztust, a kéz az ügyesebb, kezdeményezőbb, de azért a láb éppen úgy 
a testhez tartozik. A fuI, aki "csak" hallgatja a tanítást ne mondja azt, én 
nem vagyok szem, nekem nincsenek látomásaim, és nem látok bele a 
titkokba; ő is éppen úgy a testhez tartozik. Ha csupa látnokból állna az 
Egyház, milyen test lenne az? Az irányítók, a "fej ", ne mondják, hogy 
ők különbek, a többi pedig nem számít. A gyengébbnek látszó tagok 
sokszor fontosabbak és nagyobb tiszteletet érdemelnek. Nagy titok, hogy 
egy közösségben ki az igazán fontos, és Isten jelenlétét ki hozza inkább 
oda. Nem az, aki állandóan beszél, és aki nagynak látszik. Jean Vanier 
mondta, hogy az a közösség, ahol nincsenek fogyatékosok, az nagyon 
fogyatékos közösség. Ahol a látszólag gyengéket nem tudják elfogadni, 
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tisztelni, rájuk odafigyelni, annak a közösségnek a kereszténységhez nem 
sok köze van. 

Az l Kor 12,28-30-ban egy második listát hoz Pál. Az elsőben aján
dékokról van szó, amik Istentől adattak (O(OOTaL), a másodikban az 
EeETO ige szerepel (Isten tett meg egyeseket apostollá stb.). Itt tehát 
inkább hivatalokról, állandó tisztségekről van szó, amikbe Isten helyezte 
az jlletőt. Az első háromhoz hozzáfiízi Szent Pál, hogy "először", "má
sodszor", "harmadszor". Látszik tehát, hogy a sorrendnek is jelentősége 
van. Az első az apostol, az, aki a helyi egyházat alapította és vezeti . A 
második a próféta, a harmadik a tanító. Ez arra utal, hogya Lélek más
fajta működése is lényeges, nem csak különleges adományokban meg
nyilvánuló. Léteznek állandó hivatalok is. A karizmatikusok ne gon
dolják azt, hogy az egész Egyház csak karizmákból áll. A karizmákat, 
illetve azok hordozóit az apostolok, azaz a korabeli egyház vezetése, a 
"hierarchia" alá rendeli. H. Küng azt állította, hogy a karizma nem vet
hető alá a hivatalnak, hanem forditva, az egyházi szolgálatok vannak 
alávetve a karizmáknak. Ez az állítás pontosan az ellenkezője annak, 
amit Szent Pál itt tanít. 

4. A legmagasztosabb út 
A fejezet záróverse azt mondja, hogy "egy meghaladó" utat mutatok 

nektek (vagy: ezek feletti utat; óoov me ÚiTEp~OA~V): ezt magasztalja 
az ún. Szeretethirnnusz-ban. A szeretetet nem nevezi karizmának, hanem 
útnak hhja. A karizma ugyanis külső adomány és csak egyesek. kapják, 
a szeretet pedig belső, és minden keresztény életét az irányítja. A Szere
tethirnnusz relativizálja az összes adományt. Szeretet nélkül a karizmák 
értéktelenek. Rögtön éles kritikával kezdődik a nyelvek és a prófécia 
ellen (csak zengő érc vagy pengő cimbalom). A kritikát azonban enyhíti 
azzal, hogy egyes szám első személyben fogalmaz (nem pedig így: 
"Szóljatok bár az angyalok nyelvén, csak pengő cimbalom vagytok") . . A 
Szeretethirnnusz második része is a konkrét korintusi helyzetre vonatko
zik: "a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fól , nem kevély, nem a 
maga javát keresi". Ezek mind implicit kritikák a korintusi nagyképüek
kel szemben. Arra is érdemes felfigyelni , hogy Pál szerint a szeretet nem 
egy statikus tulajdonság. Csupa igével írja le a szeretetet, úgy mutatja 
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be, mint ami cselekszik. A szeretet állandó tevékenység, ami a másikat 
szolgálja. ' 

5. Konkrét utasítások 
Ebben a két fejezetben (l Kor 12-13) tehát Szent Pál a helyükre tette 

a karizmákat. Először a sok adomány között, majd az Egyház testében, 
a ~vatalokkal kapcsolatban, és végül a szeretet legnagyobb titkával 
szemben. A karizmáknak alárendelt szerepet tulajdonít. A 14. fejezetben 
konkrét utasításokat ad a karizmákkal kapcsolatban. A közösség épülé
sére kell szolgálniuk, ezért a prófécia előbbre való a nyelvimánál, a 
nyelveket pedig értelmezni kell. Csak két vagy három ember beszéljen 
nyelveken, szavaikat értelmezni kell, és ha nincs aki értelmezze, akkor 
hallgassanak (l Kor 14,27-28). A próféták közül is csak kettő vagy 
három beszéljen, és az ő szavaikat is értelmezzék (l Kor 14,29). Az 
egész rész zárása is igen szigorú. Az Úr parancsát említi az apostol, és 
azt, hogy aki nem vesz tudomást az ő parancsáról, arról a többiek sem 
fognak tudomást venni (l Kor 14,37). 

Összegzés - Pál apostol alapmagatartása a karizmákkal szemben ma 
is mértékadó. Dicséri a karizmákat, buzdít arra, hogy éljenek velük, 
saját magát is példának hozza (l Kor 14,18). Az Egyház nem hivatal
nokszervezet, hanem olyan test, amiben a Lélek él. Csak akkor lesz iga
zán Krisztus teste, ha a Lélek felé nyitott. Nem l\ellene ma sem meg
ijedni a karizmáktól, de nem kell korlátlanul szabadjára se engedni őket. 
Ertékelni kell az adományokat, de felügyelni is fölöttük és a helyükre 
tenni, ahogyan Pál is tette; különösen akkor, ha egyes karizmatikusok 
lenéznék a többi "egyszerű" keresztényt. 

Így jöhetne létre az új pünkösd csodája. A bábeli nyelvzavar után 
végre megtanulnák az emberek s a népek a szeretet közös nyelvét. Létre
jöhetne egyre inkább az az egyház, amelyet Jézus létrehozni akart, ahol 
úgy szeretjük egymást, ahogyan ő szeretett. Isten Lelke, a szeretet Lelke 
egy másfajta légkört teremtene itt a földön, melyben az emberek kibon
takoznának, letehetnék végre az álarcaikat, újjászületnének. 

2 FROMM, E., A szeretet mOvészete c. könyvének is ez az alapállítása, hogya szeretet nem 
valamilyen élvezet, nem birtoklás, hanem művészet , azaz tevékenység. Szeretni valakit azt 
jelenti, hogy napról napra boldoggá tenni , szolgálni a másik kibontakozását, képesnek lenni 
arra, hogy értékeket hozzunk elő önmagunkból és másokból. 
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Gyürki Lászl6 

Pál apostol hajótörése 
Máltán vagy Kefallénián? 

A Jeromos füzetek 4. számában (1991) érdekes ismertetés jelent 
meg Heinz Wamecke, »Pál apostol tényleges római útja« c. könyvéről! A 
szerző szerint a bibliai térképeket újra kell rajzolni: bebizonyosodott, 
hogy Pál apostol nem Máltán szenvedett 'hajótörést', hanem Kefallé
nia szigetén, Görögország nyugati parljainál. Ervei első olvasásra meg
győzőek. Néhány közülük: Főnix kikötő (Csel 27,12) nem Krétán volt, 
hanem a görög félsziget délnyugati parlján, Pülosz öblében. Pál hajója 
ide akart eljutni, de a Jókikötőből [Kréta] elindulva féktelen vihar tört 
ki, és a hajó 14 napon át kormányozhatatlanul sodródott, míg egy szi
geten földet nem ért. Wamecke szerint ez a sziget nem lehet a mai 
Málta. A szél ugyanis, amely a hajót elragadta, a jellegzetes őszi ciklon 
volt. Ez a hajókat Krétáról mindig északra, Görögország felé sodorja. 
A Málta körüli tengert soha, sehol nem nevezték "Adriai tenger" -nek 
(Csel 27,27). Az említett Kefallénia szigetnél megtalálhatók a nagyki
terjedésű zátonyok és a földnyelv (Csel 27,39-41). Itt a mai Argosztoli-t 
abban az időben Máltának (Melité) nevezték. Máltán nincs ilyen öböl 
és érthetetlen, hogy a hajósok miért nem ismerték fel a szigetet (Csel 
27,39). Kefallénia hegycsúcsait viszont ősszel a sirokkó köd borílja, 
ezért nem lehetett felismerni. A hajótöröttek partra érve a szakadó eső
ben, hidegben tűznél melegszenek (Csel 28,2). Máltán ez nem fordul 
elő, mert ott ritkán esik, és októberben az átlaghőmérséklet TI C fok. 
Kefallénia 250 km-rel fekszik északabbra Máltától, de itt ősszel hosszú, 
kiadós esőzések és korai hidegek vannak, s október végétől kora nyá
rig hó borílja a hegyoldalakat. A sziget lakóit nem lehet "barbároknak" 
nevezni (Csel 28,2), mert Málta lakói kulturált római polgárok voltak. 
Máltán, a Szent Pál öbölnél nincs megművelhető terület (Csel 28,7), 
csak kopár sziklás vidék. Publius apját mocsárláz gyötörte (Csel 28,8). 
Máltán nincs mocsár és sohasem volt malária. Máltán nem élt és nem 
él mérges kígyó (Csel 28,3-6), KefaHénián viszont nagyon gyakori. 
Málta csak a 4. században lett kereszténnyé, ugyanakkor Kefalléniáról 
a 2. századból van feljegyzés, hogy itt keresztény közösség van. Há
rom hónap m~lva tovább indultak Róma felé Szicília irányába (Csel 
28,11). A téli átkelést megmagyarázza, hogy minden év januárjában 
van néhány csöndes nap, amikor biztonságban át lehet kelni Nyugat
Görögországból Sziciliába (ezek az ún. jégmadár-napok). 

1 Die tatsachliche Romfahrt des Apostels Paulus, Stuttgart, 1987, I. (JerFüz 4 ., 15·20.0.) 
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Természetes, hogy mindezek felkeltették érdeklődésemet és elha
tároztam, hogy elmegyek Kefallénia szigetére. Máltára még eddig úgy
sem sikerült eljutnom, pedig kétszer is próbálkoztam. Közben figyel
tem az irodalmat, hogyan reagál a biblikus tudomány Warnecke teóri
ájára. Vajon elfogadja-e, vagy elveti. Már most megmondom, hogy az 
utóbbit tette. Mielőtt ezt ismertetném, röviden beszámolok mindkét 
utamról. 

Krétára és Kefalléniára 1998. augusztus 17-én vonattal, hátizsák
kal, indultam öcsémmel együtt Jugoszlávián, Makedonián keresztül 
Tesszalonikába, majd innen Athénbe. Tesszalonikában is volt néhány 
óránk városnézésre. Pál apostol második apostoli úlja során Filippiből 
érkezett ide, s nekik írta első levelét is Korintusból. Késő este érkez
tünk Athénbe, s a következő napon fölkerestük az Areopágosz sziklá
ját, a Parthenont és a Kerarnikoszt. Az Areopágoszon olvasható Pál 
apostol híres beszéde, amit az athénieknek mondott el (Csel 17,16-31). 

Szent István király ünnepén reggel érkeztünk egy hatalmas hajón 
Kréta "fővárosába" Iraklionba. Innen busszal indultunk délre az 52 km 
távolságra lévő Miresz községig. Célunk Kali Limenesz - Jókikötő -
volt, amely innen még 24 km. Ide csak taxivallehetett eljutni. Jókikö
tőn csak néhány hotel és vendéglő van, de település nincs. Elindultunk 
a hegyre, ahol egy ortodox templom épült Szent Pál tiszteletére, benne 
szép ikonok Szent Pálról és Títuszról. A templom mellett a hegyol
dalban található "Szent Pál barlangja" ikonokkal és mécsesekkel. A ha
gyomány szerint ebben aludt az apostol, mielőtt hajója elindult Róma 
felé. Körüljártuk az öblöt a sziklás hegyoldalon, majd visszajöttünk 
Mireszbe. 

Pár perc múlva indult a busz Gortüszbe. A romváros bejáratánál 
megtaláltuk a Szent Títusz székesegyház maradványait. Csak az apszisa 
áll. Pál apostol tanítványát a hagyomány szerint itt temették el. A rom
város nevezetessége az "odaion", amelynek északnyugati oldalába 
építették be a híres Kr.e. 6. századi "gorffiszi töroényeket". A szöveg ér
dekessége, hogy úgy írták, "ahogy az ökör halad": egyik sort balról 
jobbra, a másikat már fordítva, jobbról balra kell olvasni. 

Visszatértünk Iraklionba, és péntek délelőtt a múzeumot, délután 
pedig Knosszoszt kerestük föl. A hatalmas ásatásokat szinte lehetetlen 
áttekinteni. Bebarangoltuk a labirintust, elolvastunk minden magyará
zatot. 

Este indultunk vissza a hajóval, és reggelre Pireuszba értünk. 7 
órakor indult a busz Kefallénia szigetére. Athaladtunk az Isztmosz 
csatorna fölött, átmentünk Patraszon, és Killini-ben szálltunk hajóra (a 
busz is velünk). A hajó Porosz helységben kötött ki, s ott újra buszra 
ültünk. Szinte az egész szigete t bejárva érkeztünk meg Kefallénia "fó
városába" Argosztoliba. Megtaláltuk a sziget egyetlen katolikus templo-
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mát, és este már ott koncelebráltam az olasz származású ferences atyá
val. Szentmise után bejártuk a várost, fölmen tünk a magaslatra, ahon
nan a Livadi öbölre lehet látni. Próbáltuk azonosítani a helyet, ahova 
Warnecke a hajótörést helyezte. Másnap ebéd után áthajóztunk a Liva
di öböl másik oldalára, Lixuriba. Innen még jobban lehetett látni az öb
löt és azt a helyet, ahol Warnecke szerint a hajótörés történhetett. Csak 
éppen sem írásos emlékek, sem a hagyomány nem tud róla. 
, Hétfőn szinte az egész nap utazással telt el (busz, hajó, újra busz). 

Uj-Korintusban találtunk szállodát, és kedden innen indultunk a régi 
Korintusba. Pál apostol 18 hónapot töltött itt második apostoli útján. 
Az Apolló templom oszlopaitól indultunk el, és megtaláltuk a "bémát", 
ahol a zsidók Pált vádolták Gallió prokonzul előtt. Végigmentünk a 
Lechaion utcán, majd a rom területén kívül a magaslaton egy ortodox 
templomot találtunk. Mellette egy oszlopon több nyelven olvasható a 
Szeretethimnusz (1 Kor 13). Háttérben az Akrokorintussal és az Apolló 
szentély maradványaival nagy élmény átelmélkedni ezt a csodálatos 
részt az 1. Korintusi levélből. 

Elbúcsúztunk Korintustól, és délután elmentünk az Isztmosz csa
torna bejáratához az Égei tengerhez. Innen visszamentünk Új-Korin
tusba, majd a tengerparton egyórás gyaloglás után, a csatorna végén 
az Adriai tengerhez érnink. Itt azután megtaláltuk a híres "dio/kosz" 
maradványát. Ez egy kővel kirakott út, amelyen a hajókat az egyik ki
kötőből a másikba vontatták át. Korintus ugyanis két tengerre nyílott, 
két kikötője volt: Kenkrea az Égei tengernél, LecJuzion az Adrián. A szer
da Athénben múzeumlátogatással telt eL Csütörtökön a jezsuita temp
lomban bemutatott szentmisével búcsúztunk el a görög földtől, amely 
szintén a Biblia földje. 

Délelőtt 9 órakor indultunk Athénből Tesszalonikába, majd innen 
6-kor tovább Budapest felé. A szokásos tor túrák következtek az éjsza
ka folyamán a határokon. Pénteken két órás késéssel, délután 4 órára 
értünk a Keleti pályaudvarra, innen pedig éjfél előtt Körmendre (38 
órás vonatozás után). 

Most már a negyedik alkalommal indultam hátizsákkal Pál apos
tol nyomába. Tudom, hogy az átélt fáradalmak és egyéb kellemetlen
ségek nem közelítették meg az apostolét, de valamit azért átéltem 
ezekből is, főképpen a mostani alkalommal. 

A máltai útra 1999. február 24. és március 3. között került sor. Ide is 
Károly testvéremmel indultam el, aki előző utamon is társam volt. Ez 
már a harmadik "nekifutás" volt. 1974-ben Szirakuzából akartam in
dulni, de egy sztrájk mindent tönkretett. 1981-ben Rómából szerettem 
volna eljutni a szigetre, de a vízummal volt a probléma. Nem tudtam 
kivárni, így ez a próbálkozás sem sikerült. Probléma most is volt bő
ven: csak Bécsből indul repülőgép, csak február 24-én volt két szabad 
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hely, s 23-án még azt ajánlotta a rádiq a Pécs és Somogy vidékieknek, 
hogy ne induljanak el autóval a hó miatt. így azután február 23-án 
Sopronba mentünk, hogy onnan könnyebben Bécsbe juthassunk szer
dán réggel. Reggelre itt is hó esett, ezért csak a sztrádán mertünk elin
dulni. Itt meg hatalmas torlódások keletkeztek, s most is majdnem le
maradtunk a repülőről. 

Az "Air Malta" gépe két és fél órás repülés után érkezett meg Mál
tára. Az európai télből a máltai tavaszba érkeztünk. A délután szállás
kereséssel telt el, s csak másnap kezdtük látogatni a páli helyeket. Mál
tán február IQ-én emlékeznek meg Szent Pál hajótöréséről. Még lehe
tett látni az ünnep díszeit az épületeken. Csütörtökön a Szent Pál 
templomban koncelebráltam, amely egy ókeresztény templom helyén 
épült. A főoltár festményén Pál a hajótörés után a tűzbe rázza kezéről 
a viperát (Csel 28,5). A templomból lehet lemenni a "Szent Pál barlang
ba". A hajótörés után ez volt Pál börtöne - mondja a hagyomány. II. Já
nos Pál pápa is fölkereste a, barlangot máltai látogatása alkalmával. Ez
után a Szent Pál és Szent Agota katakombába mentünk. Nevezetessé
gei a 4. és 5. századból való falfestmények Szent Ágotáról és Szent Pál
ról. 

Az idegenvezető atya összehozott bennünket egy Szent Pál kuta
tóval: Paul Guillaumier ÚTral, aki hajlandó volt fogadni minket dél
után. Vele kitárgyaltuk Wamecke elméletét, ő pedig kifejtette saját vé
leményét a hajótöréssel kapcsolatban. Ö is ugyanolyan vendégszerető 
volt velünk szemben, mint a máltaiak Pál hajótörése alkalmával: hotelt 
szerzett és el is vitt oda bennünket. 

Még e beszélgetés előtt ellátogattunk Mdinába, Málta régi főváro
sába. A rómaiak idejében Melitának hívták, csak az arabok nevezték el 
Mdinának. Itt lakott Publius, Málta első püspöke, akit Szent Pál térített 
meg. Itt állt a helytartó háza, s e fölé épültek a későbbi templomok és a 
mai hatalmas katedrális. A sok látnivaló közül a mennyezet-freskókat 
csodálhattuk meg, amelyek Szent Pál életének egyes jeleneteit ábrázol
ják. 

Február 26-án pénteken Vallettába mentünk, és sikerült egy csen
des szállást találni. Délután busszal indultunk el a Szent Pál öbölhöz. 
Gyalog mentünk fel a Qawra toronyig. Bal felől van a Salina öböl. 
Egyes biblikusok szerint az itt lévő földnyelven volt a hajótörés. A ten
ger alatti kutatások során hajóroncsot, egy nagy és négy kisebb hor
gonyt találtak. Talán azok, amelyekről a Csel 27,4 említést tesz? A 
Qawra toronytól jól láthatók a Szent Pál szigetek, a nagyobb szigeten az 
apostol szobrával. Ezután hosszú gyaloglás következett, amíg eljutot
tunk az öböl végére. A falakon, az épületek sarkánál egymást érik a 
Szent Pál szobrok és domborművek. Utunk során Bugibba és San Pawl 
il-Bahar között találtuk meg az ősi Szent Pál templomot. Több nyelven 
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olvasható falán a hajótörés elbeszélése az Apostolok cselekedeteiből. 
Az öböl legbelső hajlatához közel található Szent Pál kútja . A hagyo
mány szerint az apostol csodát tett ezen a helyen: megérintett egy szik
lát, és abból víz fakadt a hajótörés túlélői számára. 

Szombaton Vallettával ismerkedtünk. Először a Szent Pál hajótöré
séről nevezett templomot kerestük fel. Ez Málta egyik legszebb temp
loma. Paladini nagy vászna Szent Pál hajótöréséről és Melchiore Gafa 
Szent Pált ábrázoló faszobra a legértékesebb emlékek a templomban. 
A Szent János társkatedrális a szigetország legfontosabb építészeti em
léke. (A katedrálisi státuson a mdinai katedrálissal osztoznak, ezért 
"társ"-katedrális.) A tetőboltozaton 18 festmény látható Keresztelő 
Szent János életéből vett jelenetekkel. A hajó mindkét oldalán kápol
nák sorakoznak. A festményeken itt is többször szerepel Pál apostol 
hajótörése, vagy életéből egy-egy jelenet. Délután még fölkerestük a 
Floriana városnegyedben Szent Publius templomát. Publiust tartják 
Málta első püspökének és vértanújának is. 

Fe9ruár 28-án, vasárnap a Szent Pál öböl másik oldalához indul
tunk. Utközben fölkeres tük a San Pawl Milqi kápolnát. A név jelentése: 
ahol Pál apostolt szívesen fogadták a hajótörés után. A kis kápolna és a 
mellette lévő ásatások magas fallal vannak körülvéve: a kapu zárva 
volt. Csak a falon felfedezett lyukon át próbáltunk felvételeket készíte
ni róla. 

Innen Málta leghíresebb Mária kegyhelyére Me/lieha-ba mentünk. 
A kegy templom egy régi barlangtemplom, az oltárkép pedig egy szik
lafestmény, amely a Boldogságos Szüzet ábrázolja. A kegyhely felett 
áll a nagy plébániatemplom, amely Mellieha egész látképét uralja. A 
templom egyik fiatal papja elvitt bennünket innen egy szakaszon, 
majd gyalog jutottunk el az öböl kezdetéig. Vele szemben a Szent Pál 
szigeten áll az apostol szobra. Sajnos, magára a szigetre nem tudtunk 
átmenni, csak előtte idéztük fel az eseményt, amikor a vihar ide sodor
ta és összetörte az apostol hajóját. Itt értek szárazföldre és indultak a 
sziget belsejébe. Mi pedig az öböl partján jöttünk vissza annak alsó 
szakaszáig. A Szent Pállal kapcsolatos látnivalók ezzel be is fejeződtek. 

Másnap a Tarxien-i ős történeti lelőhelyet és Marsaxlokk halászfalu t 
kerestük fel. Előtte át kellett menni Zajtun városán. Egy monda fűző
dik a városhoz, ami nem lehet jellemző Pál apostolra. Amikor az apos
tol itt járt - állítja a monda -, a helység lakói nem fogadták el az evan
géliurnot. Ezért az apostol megátkoz ta őket: az itt lakóknak örökre la
pos legyen a talpa. Ezért hívják a helybélieket "tasaqajhom catta" -knak, 
azaz lapos talpú aknak. 

Kedden megnéztük az archeológiai múzeurnot, majd a Hagar Qim
ben lévő kőkorszaki ásatásokat. Innen a tenger partján megközelíte t-
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tük a híres "Kék barlangot", azonban a többi turistával együtt nekünk 
sem sikerült meglátni, mert nem indultak oda a csónako k. 

Március 3-án, szerdán reggel 7 órakor in~ult az "Air Malta" gépe 
vissza Bécsbe, és pontosan meg is érkezett. Igy ért véget maradandó 
élményekkel, sok-sok ismerettel a máltai út, amelyre már 25 évvel eze
lőtt készültem. 

Ezek után érdemes lesz szólni arról is, hogy hogyan fogadták a 
szakemberek Wamecke tételét, és felelni arra, hogy valójában hol is Ie
hetett a hajótörés. Erről hosszabb tanulmány készült, itt csupán né
hány véleményt említek meg. 

A szakemberek - köztük főképpen Jürgen Wehnere - Warnecke 
tételeit ízekre szedték és mind megcáfolták. Filológiai, egzegétikai és 
argumentatív hiányait róják fel neki. Kefalléniát sohasem nevezték 
Melitének. Wamecke egyszeruen idehozza az innen északra 500 km 
távolságra lévő Mljet szigetet, és azt bizonyga~a, hogy a hajótörés 
minden feltételének Kefallénia szigete felel meg, de azt már nem tudja 
bizonyítani, hogy Kefalléniát, vagy annak egy részét Melitének nevez
ték. Az ókori szerzők sem nevezik Melitének Kefalléniát. 

Msgr. Carmel Sane szerint az első kilenc évszázadban senki sem 
vonta kétségbe, hogy a hajótörés Málta szigetén volt. A 10. században 
Konstantin Porphyrogenitus azt állí~a, hogy a hajótörés szigete a dal
mát parton lévő Mljet volt. Nyolcszáz évvel később Dom Ignazio Gior
gi raguzai bencés szerzetes veszi elő újra a császár tézisét 1730-ban Ve
lencében megjelent könyvében. Bizonyos módosításokkal ugyanezt 
újí~a fel Wamecke is munkájában. Ezután következnek Sant cáfolatai 
Wamecke tételére. A Főnix kikötő Krétán volt, nem messze a Jókikötő
től. Ide akartak eljutni, nem pedig átkelni a Peloponnézoszra. Az Euro
aquilo nevű széllel kapcsolatban is előkerült egy északafrikai szélró
zsa-rajz, s e szerint ez a szél délnyugati volt és nem északi. Az Adria 
elnevezés nem korlátozódott az Appeninek és a Balkán félsziget közöt
ti tengerre. Bőséges bizonyíték van arra, hogy az Adria kifejezés a Szi
cilia körüli és a közép Mediterrán tengert jelentette. Ha a hajótörés a 
belső Adrián vagy Kefallénián történt volna, a legrövidebb út Rómába 
Brundisium felé (Brindisi), Itália adriai par~án haladt volna, nem pe
dig a túloldalon, Szicilia érintésével Puteoliba, Itália tirréni par~án. "A 
sziget főembere" kifejezés is bizonyíték Málta mellett (Csel 28,7, szó 

2 Jürgen Wehnert, Vom neuesten Schiffbruch des Paulus. Wie . Die Zeit" auf ein haarstraubendes 
Buch hereinfiel, Lutherischen Monatsheften, 28/1989. H.3, 98-100.0. - Gestrandet, Zu einer 
neuen These über den Schiffbruch des Apostels Paulus auf dem Wege nach Rom (Apg 27-28), 
Zeitschrift für Theologie und Kirche 87/1990, 67-89.0. - Claus-Jürgen Thomton, Der Zeuge der 
Zeugen: Lukas als Historiker der Paulusreisen, Verlag J.C.B Mohr, Tübingen, 1991. 

3 Msgr. Carmel Sant, St. Paul's Shipwreck on the Island Melite Act 27,1-18.11. In: Michael Galea 
(Canon John Ciálo, Hrgg.); St. Paul in Malta, A Compendium of Pauline Studies, Zabbar/Malta, 
Veritas Press, 1992. 
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szerint: Publiusz, "az első a szigeten"): két feliratot is találtak Máltán, 
amelyeken ez a cím olvasható. A "zuhogó eső" (Csel 28,2) is előfordul 
Máltán kora ősszel. A "barbár" kifejezésnek tág jelentése van: a görö
gök és a rómaiak szemében a perzsák és az egyiptomiak is "barbárok" 
voltak, a zsidók számára pedig a "pogányok". A Szent Pál öböl, ahol a 
hajótörés történhetett, Málta legtermékenyebb része, és a római ma
radványok is virágzó mezőgazdaságra utalnak. A mérges kigyókkal 
kapcsolatos állitásra Sant azt feleli, hogy Málta szigetének növény- és 
állta világa az elmúlt évszázadok alatt megváltozott. A szigeten régen 
több volt az erdő, az éghajlat kevésbé volt száraz. Wamecke szerint 
Máltán nincs mocsár, nem lehetett malária. Ezt teljesen téves. Még a 
múlt századig is voltak itt mocsaras, gyéren lakott területek. Málta kö
zelsége Szirakúzához szintén e mellett a helyszín mellett tanúskodik: 
innen egy nap alatt el lehet jutni oda. 

Megszólalt a témával kapcsolatban a Mált~ élő szakember, Paul 
Guillaumier is egy gyűjteményes munkában: Uj perspektívák Szent Pál 
hajótörése történetiségére Melitén címmel.4 Természetesen ő is a lehetsé
ges történelmiség és a Málta-teória híve, annyira, hogy Wamecke téte
lét külön nem is tárgyalja. Lukács megjegyzése az egynap os távolságra 
Szirakúzához (C~el 28,12) és Publiusznak mint "első" -nek említése 
elég bizonyíték. Allítja, ha nem így őrizte volna ezt a hagyomány, Lu
kácsnak nem lett volna oka mindezt kitalálni. Hogy Lukács semmit 
sem ír a máltai evangelizációról, az csak azt jelenti, hogy nem volt róla 
információja, és többet nem mondhatott Pál Melité-i tartózkodás áról. 
Hogy egy vihar volt a római úton, történelmi adatnak vehető. Az is, 
hogy a hajó valahol Melité északi partján Marku Shoal és Ghallis Reef 
között Ras Qawra közelében feneklett meg. A 14. nap reggelén.minden 
pontosan úgy történhetett, amint le van írva az Apostolok cselekedete
iben. Több példát hoz föl, hogy ezen a helyen nagyon sok hajótörés 
történt az ókortól kezdve szinte napjainkig. Tenger alatti kutatások so
rán egy 2500 kg-os ólom horgonyfejet és négy kisebbet találtak egy 
ókori vitorlás hajó roncsainál. 

A szakemberek szerint - Wamecke ellenére - a Szent Pállal kap
csolatos térképeket nem kell átrajzolni, és Málta továbbra is őrizheti 
Szent Pállal kapcsolatban a hajótörés emlékét, és a jövőben is megün
nepelheti ezt február 10-én, amint eddig is tette. 

4 Paul Guillaumier, New Perspectives on the Historicity ol St. Paul's Shipwreck on Melite. In: A 
Compendium ol Pauline Studies, Zabbar/Malta, Veritas Press, 1992. (Ebben jelent meg Msgr. 
Carmel Sant lentebb idézett cikke is.) 
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BffiLIAISKOLA 

Szent J eromos Bibliatársulat 

A GALATA LEVÉL TÉMÁJA (2): 

A páli evangéliumból levont következtetés: 
a hit felszabadít a szolgasá gból a Lélekben való életre 
és a szeretetben való szolgálatra (Gal 5,1-6,18) 

A.) Alapgondolat 

Az előző fejezetekben Pál kifejtette, hogy nem a törvény által, hanem 
a hit által igazulunk meg. Nem a cselekedeteink, a saját erőfesZÍtéseink 
eredménye az üdvösség, hanem Istentől kapott ajándék. Az idők teljes
ségekor megtestesült Fiú megváltott bennünket a világ elemeinek és a 
törvénynek a szolgaságából (vö. Gal 4,3-5), és fogadott fiakká váltunk. 
A Fiú Lelke által pedig valódi fiakká (vö. Gal 4,-6-7). 

A Lélek, akit a sZÍvünkbe fogadunk , megváltoztat bennünket, többé 
már nem a test (a 'hús') önzése, nem is törvénynek való engedelmesség, 
hanem a szeretetben való szolgálat szabja meg a tetteinket. Pál apostol a 
Gal 5,19-23-ban szabályos lelkitükröt tart elénk a test cselekedeteinek 
és a Lélek gyümölcsének a felsorolásával . Ha összehasonlít juk magun
kat az ott megfogalmazottakkal, megtud hat juk valójában 'milyen lélek 
is lakik bennünk' (vö. Lk 9,55 a régi Vulgáta szerint). Mint több más pá
li levélben, itt is kiviláglik, hogy az apostol milyen kiváló ismerője az 
emberi léleknek, az abban meglapuló sötétségnek, jól ismeri a szív rejte
kében munkálkodó Szentlelket, és ennek a munkálkodásnak a félreért
hetetlenül megnyilvánuló jeleit, gyümölcseit. 
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B.) Szentírási szöveg: Gal 5,1-6,18 (Káldi-Neovulgáta, 1999) 

Szabadság vagy szolgaság 

1 Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Legyetek te
hát állhatatosak, és ne vegyétek magatokra ismét a szolgaság igá
ját. 2 íme én, Pál , mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisz
tus semmit sem használ nektek. 3 Újra tanúságot teszek minden em
ber előtt , aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt meg
tartani. 4 Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvényben keresitek a 
megigazulást, kiestetek a kegyelemből. 5 Mert mi a Lélek által, hitből 
várjuk a megigazulás reményét. 6 Hiszen Krisztus Jézusban sem a 
körülmetélés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a hit, 
amely a szeretet által munkálkodik. 

7 Jól futottatok; ki akadályozott meg benneteket, hogy engedel
meskedjetek az igazságnak? 8 Ez a hitegetés nem attól van, aki 
meghívott titeket. 9 Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. 
10 Bízom bennetek az Úrban, hogy nem fogtok másképp vélekedni. 
Aki pedig megzavar titeket, viselni fogja az ítéletet, akárki legyen is 
az. 11 Én pedig, testvérek, ha még most is a körülmetélkedést hirde
tem, miért szenvedek még mindig üldözést? Akkor megszűnt a ke
reszt botránya. 12 Bárcsak csonk~anák is meg magukat azok, akik ti
teket megzavarnak! 

A szeretet, mint a Lélek gyümölcse 

13 Mert ti szabadságra vagytok hivatva, testvérek, csak a szabad
ság ne legyen kibúvó a testnek, hanem szeretetben szolg.áljatok 
egymásnak! 

14 Mert az egész törvény egy mondatban teljesedik be, mégpedig 
ebben: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat" {lev 19,1B}. 15 De ha 
egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne 
emésszétek! 

16 Azt mondom tehát: Lélek szerint járjatok, és ne teljes~sétek a 
test kívánságait! 17 Mert a test a Lélek ellen vágyakozik, a Lélek pe
dig a test ellen; ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt 
tegyétek, amit szeretnétek. 18 Ha a Lélek vezet titeket, nem vagytok 
a törvény alatt. 19 A test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, tisz
tátalanság, bujaság, 20 bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, vi 
szálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, 
21 irigykedés, részegeskedés, .tobzódás és hasonlók. Ezekről előre 
mondom nektek, mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat 
tesznek, nem nyerik el lsten országát. 22 A Lélek gyümölcse pedig a 

200 



Bibliaiskola 27. óra 

szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség , 23 sze
lídség, önmegtartóztatás. "yenek ellen nincsen törvény. 24 Akik pe
dig Krisztus Jézuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és a kíván
ságokkal együtt. 25 Ha a Lélek által élünk, járjunk is a Lélek szerint! 

26 Ne vágyódjunk a hiú dicsőség után, egymást ingerelve, egy
másra irigykedve! 

Krisztus törvénye 

61 Testvérek, ha valakit valamilyen bűnben tetten is érnek, ti, akik 
lelkiek vagytok, oktassátok az ilyet a szelídség szellemében; de 
ügyelj magadra, nehogy te is kísértésbe ess. 2 Hordozzátok egymás 
terhét, s így teljesíteni fogjátok Krisztus törvényét. 3 Mert ha "valaki 
valaminek tartja magát, holott semmi, félrevezeti önmagát. 4 Minden
ki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak önmagára nézve lesz 
dicsekednivalója, és nem másra nézve. 5 Mert mindenki a maga ter
hét fogja hordozni. 

6 Aki pedig az igében oktatást nyer, részesítse oktatóját minden jó
ban. 7 Ne vezessétek félre magatokat: Istent nem lehet kijátszani. 
Mert amit az ember vet, azt fogja aratni is; 8 hiszen aki testének vet, 
a testből arat majd romlást, aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből arat 
majd örök életet. 9 Ne fáradjunk bele a jótettekbe, mert ha el nem 
lankadunk, annak idején majd aratni is fogunk. 10 Tehát amíg időnk 
van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen pedig hittestvéreinkkel. 

Zárszó és áldás 

11 Nézzétek csak, milyen nagy betűkkel írok nektek saját kezem
mel! 12 Akik test szerint akarnak tetszeni , azok kényszerítenek titeket 
a körülmetélkedésre, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne szen
vedjenek üldözést. 13 Mert maguk a körülmetéltek sem tartják meg a 
törvényt; csak azért akarják, hogy körülmetélkedjetek, hogy testetek
kel dicsekedjenek. 14 Tőlem azonban távol legyen másbandicseked
ni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus " keresztjében, aki által a világ 
meg van feszítve számomra, és én a világnak. 15 Mert sem a körül
metélés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak az új te
remtmény. 16 És mindazokra, akik ezt a szabályt követik, békesség 
és irgalom, és Istennek lzraeljére! 

17 Ezután senki se okozzon nekem ke"emetlenséget, mert Jézus 
jegyeit viselem testemen. . 

18 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel , testvé
rek! Ámen. 
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c.) Bevezetés 

1. 

- Krisztus felszabadított minket a szabadságra: mitől szabadított fel ? (Elé
ző óránk témája.) Itt nincs lehetőség kompromisszumra, csak választani lehet: 
vagy a kegyelemre hagyatkozom és általa szabaddá válok a törvénytől és az 
emberi teljesítmények kényszerétől, vagy pedig nem. Aki a kisujját nyújtja a 
törvénynek, annak végül az egész karját kell adnia, és a kegyelem automati
kusan kiesik. 

- Krisztus felszabadított minket a szabadságra: mire szabadított fel? (Jelen 
óránk témája.) Aki többé nincs a törvény kényszere alatt, az szabad a szere
tetre. 

- Itt két fogalomsor keletkezik, amely két életmódnak felel meg: 

A kegyelembőlla Lélek erejéből élni: a hitre alapozva --+ ami szabaddá tesz 
bennünket --+ a szeretetre: a Lélek szerint/kegyelembőJ. 

Test szerint élnila törvény alatt: a törvény cselekedeteire alapozva --+ ez 
szolgaságra vezet bennünket --+ a saját önzésün khöz: a test szerintJa törvény 
alatt. 

2. 

a.) A szeretetre szabadít fel 
- Pál itt az evangéliumi szabadsággal való visszaélés ellen fordul (a szabad

ság, mint kibúvó a test számára), és szembe helyezi vele a szeretet szabad
ságát (hagyni, hogy aLélek vezessen). Tulajdonképpen ez magától értetődik: 
mert az embernek a hit által kapott szabadsága pontosan az önzés szolgaságá
ból való megszabadulás, és kinyílás Isten és az emberek felé. 

- Szeretetben szolgálni egymást: az önzés szolgaságából való megszabadu
lásnak egy új szolgaságra, egy másfajta szolgálatra kell vezetnie: csak mint 
szabadok vagyunk képesek szolgává lenni . Luther ezt az ellentmondást a 
"Keresztény ember szabadságáról" szóló írásában így fogalmazza meg: ,,A 
keresztény ember minden teremtmény között a legszabadabb úr, senkinek 
sincs alávetve. A keresztény ember egy szolgálni köteles szolga, mindennek 
és mindenkinek alávetve." Hogy ez pontosan mit jelent, azt a Filippi levélben, 
a jézusi magatartásrólolvasottakból érthetjük meg (Krisztushimnusz, Fil 2,5-
II ). 

b.) Feszültség akijelentő mód (Lélek által élünk) és a felszólító mód (jár
junk is a Lélek szerint) között. 

202 



Bibliaiskola 27. óra 

A »test« - szó szerint hús (héb. bászár, gör. szarksz) - és a »Iélek« - életle
helet, élőlény (héb. nefes, gör. pneuma) - szavakkal az Ószövetség mindig az 
egész embert jelöli. Pál továbbfejleszti ezt: nála a "szarksz" (hús) csakis a ter
mészeti, a testi embert (szarkikosz, Róm 8,5) jelöli, a formátlan anyagot, ame
lyet ha átjár a Lélek (Pneuma - Isten megszenteJő és életető ereje), akkor lesz 
lelki emberré (pneumatikosz, Róm 8,9). Pál a test jelölésére egy másik szót is 
használ: a »szómá«-t, amely a formát, alakot nyert testet jelenti (földit és 
mennyeit egyránt), a Lélek (Pneuma) által élő testet (I Kor 12,12). 

- Megmutatkozik, hogy ha a hívő meg is szabadult a "testtől", olyan sokáig 
él ennek a világnak a feltételei között, hogy most is ki van téve a "test" kísér
téseinek, és bármikor visszaeshet a test szerinti életmódba. A Lélek által való 
élet nem biztos tulajdonunk. A két, lényegében különböző hatalom: a test és a 
Lélek harcolnak most is az emberért. Tehát újra és újra meg kell nyitni ma
gunkat a Léleknek, hagyni, hogy vezessen bennünket, életünket hozzáigazíta
ni és hozzáformálni. 

- A Lélek és test altematívája mindenekelőtt a Róm 8,1 -16-ban látszik. 
Hogy hová vezét a test szerinti életmód, példaszerííen megmutatja az 5,19-21-
ben olvasható bíínkatalógus. Pál mégegyszer visszatér erre a 26. versben: itt a 
»test« azonos jelentésíí az önzéssel (dicsekvés) és az ebből fakadó vetélkedés
sei (ingerlés) és önfejííséggel (kibékülési készség hiánya) . 

- Érdekes, hogy Pál a test cselekedeteiről beszél, de a Lélek gyümölcséről. 
A cselekedet a teljesítményt juttatja eszünkbe, a gyümölcs pedig olyan, mint 
egy ajándék. A test sok cselekedete a szétszórt és zilált sokféleségre emlékez
tet, amely engem ehhez az életmódhoz láncol; a Lélek egy gyümölcse az egy
befoglalt egység és teljesség, amelybe a Lélek hazavezet engem. 
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3. Munkalap 

Sze re te tre szabadított fe l 

- Miről van szó a test cselekedeteinél, amelyeket Pál a bűnkatalógusban 
felsorol? Honnan veszi? 

- Ezek szerint mit ért Pál a "test" szón? 
A következő helyek segíthetnek bennünket a kérdés megválaszolásában: 

Gal 3,3; 5,13.16.17.24; 6,8; Róm 7,4-5; 7,25; 8,1-16. 

- Hogyan lehet egy mai közösségben alkalmazni a búnkatalógust? Mi is 
test szerint cselekszünk a közösségünkben, ha ... 

- Miért beszél Pál test cselekedeteiről többes számban, a Lélek gyü
mölcséről viszont egyes számban? Mit takar ez a szóválasztás, az alkalmazott 
egyes ill. többesszám? 

- Hogy lehet megérteni, hogy Pál egyszer kijelentő módban beszél: ,,Akik 
Krisztuséi, megfeszítették testüket és a Lélek által élnek", másszor viszont 
felszólító módban azt mondja, hogy a hívek járjanak a Lélek szerint, ne a test 
szerint (Gal 5, 13-26)? 

- Milyen összefüggés van a Hegyibeszéd és Pál "lélek-etikája" között? (Az 
írástudókét felülmúló "igazság" ott, 1. Mt 5,20-48 - itt viszont a "Lélek gyü
mölcse".) 

- ,,A keresztény ember minden teremtmény között a legszabadabb úr, sen
kinek sincs alávetve. A keresztény ember egy szolgálni köteles szolga, min
dennek és mindenkinek alávetve": 

Meg lehet érteni ezt a Luther által megfogalmazott ellentmondást ebből 
szentírási szövegből? 

4. Befejező szavak és áldás (Gal 6,11-18) 

A befejező szakasz központi motívuma a kereszt. Pál ezt a levélrészletet 
már nem diktálja, hanem saját kezűleg írja, ami jelzi az itt leírtak fontosságát. 
"Tőlem azonban távol legyen másban dicsekedni , mint a mi Urunk Jézus 
Krisztus keresztjében!" Ó nem törekszik a világban elismert értékek után , 
sem a világban való elismertségre. Egyetlen fontos dolog létezik számára: 
Krisztus keresztje által új teremtménnyé válni. 
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D.) Óra vázlat 

Feladat 

I. Ének: Teremts bennem 

2. Átvezetés az előző témából az 
újba: ,,A hit, amely aLélek által sze
retetben munkálkodik (Gal 5, 1-12) 

"Krisztus felszabadított minket a 
szabadságra" 

a.) Minden résztvevő kap egy la
pot, amelynek a tetejére ez a mondat 
van felírva. Mindenki ráírja a lapra, 
ami erről a mondatról eszébe jut (ta
pasztalat, kérdés, stb.), aztán behajt
ja és továbbadja a jobboldali szom
szédjának, miközben ő is kap egy 
ilyen lapot a baloldali szomszédjától. 
Erre is ráírja egy mondatban, ami 
még eszébe jut erről a mondatról, az
tán továbbadja a jobboldali szom
szédjának. Ez így megy addig, amíg 
az első papír körbejárva vissza nem 
érkezik hozzá. Akkor mindenki fel
olvassa a nála lévő lapra felírt gon
dolatokat. 

b.) Valaki felolvassa az adott adott 
szentírási szakaszt (Gal 5,1-12), az
után az előzőkben megfogalmazot
takkal együtt megbeszélik a szöve
get, ld. Bevezetés l. 

3. Ha a Lélek által élünk, járjunk 
is a Lélek szerint (5,25): akijelentő 
és a felszólító mód közti összefüggés 
kifejtése (Gal 5,13-26) 

A résztvevők feldolgozzák a szö
veget a munkalap alapján, utána 

Módszer 

ének kottából 

egyéni, írásban 

csoportos megbe
szélés az óraveze
tó irányításával 

egyénileg vagy 
párban, csoportos 
beszélgetés az 
óravezető irányí
tásával 
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Eszközök, időtar
tam 

Énekelj az Úrnak 
c. dalgyűjtemény, 
415. o., 10 perc 
sokszorosított 
munkalap, szent
írási szöveg, ceru
za, 30 perc 

sokszorosított 
munkalap, ld. Be
vezetés 3., szent
írási szöveg, ceru
za, 40 perc 
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megbeszélik, ld. Alapgondolat, Beve
zetés 2. 

4. Konkrét végkövetkeztetés (Gal 
6,1-10) 

Beszélgetés a szövegről ennek a két 
kérdésnek az alapján : 

- "Krisztus törvénye" - tehát megint 
törvény? 

- "Ha valaki valaminek tartja magát, 
holott semmi, félrevezeti önmagát." 
Pál itt a bennünk lévő egészséges 
önérzetet ítéli el? 

5. Befejező szavak és áldás (Gal 
6,11-18) 

- Fogalmazzuk meg egy mondatban, 
hogy mi volt ennek a szentírási rész
nek a fO mondanivalója számomra? 
Ld. Bevezetés 4. 

6. Befejező ima, ének 

csoportos beszél
getés 

Bibliaiskala 

szentírási szö
veg, tábla, kré
ta, papír, ceru
za, 20 perc 

- egyéni, írásban szentírási szö-
- csoportos meg- veg, 10 perc 
beszélés az óra
vezető irányítá
sával 

ének kottából, 
kötetlen ima 

kotta, gyertya, 
10 perc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában hitokta
tók és érdeklődők részvételével "Élő Ige" címmel bibliaiskola mű
ködik. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén du. 
S-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Je
romos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a huszonhete
dik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, 
abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá
ra segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1999. augusztus. 
Szeretettel : Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Ta~ányi Béla szakmai vezető 

206 



Módszer 

Carlos Mesters 

Támpontok a csoportos bibliaolvasáshoz 
"Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen" (Jn 10,10) 

Az előző számainkban megkezdett sorozat folytatása: a Jn 4,1-42 csoportos 
feldolgozása különböző módokon. Fordította Székely István. 

VI. HATODIK MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNY: 
NYITOTT, PLURALISZTIKUS, 

ÉLETET -TÁPLÁLÓ KÖZÖSSÉG 

1. Bevezetés: A jelenlévők köszöntése után imával vagy énekkel 
hívjuk a Szentlelket, majd tartsunk rövid szünetet. 

2. Cél: Olyan új emberi kapcsolatokat találni, amelyekben a tőlünk 
eltérő embereket személyként fogadjuk, és ápoljuk velük a közösséget. 
A közösség nem csak a szamariai asszony történetében, hanem az 
egész János-evangéliumban elénk tárul, és ez ökumenikus kihívás is. 

3. A magyarázat kulcsa: Olvasás közben figyelni akarunk a közös
ség jellemző jegyeire, amelyek a szövegben feltárulnak előttünk: olyan 
közösséget látunk, amely meg tud nyílni, hogy táplálja az életet. 

4. A szöveg: Jn 4,1-42. A felolvasás után tartsunk rövid szünetet. 
5. Kérdések: 5.1 Az első század végén élő jánosi közösségnek mely 

jellemző vonásait találj uk meg a szövegben? 
5.2 A szöveg melyik helyén találkozunk a legteljesebb befogadás

sal? 
5.3 Hogyan hoz létre új életet Jézusnak - és a szamariai asszony-

nak - ökumenikus nyitottsága? 
5.4 Hasonlítsuk össze a jánosi közösséget a saját közösségünkkel. 
6. Kérések: A szövegből kiinduló spontán könyörgések. 
7. Zsolt 125: "Körülkarolja népét az Úr, most és mindörökké." 

Gyakorlati tanácsok: 
A János-evangéliumot szerzője az első század végén írta. Soraiban 

és a sorok között egy nyitott, pluralisztikus keresztény közösséget is
merhetünk meg, amely közeledik mások felé. 
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Módszer 

aj Ez a szövegben érzékelhető közösség normálisnak tekinti, hogy 
körükben a nők vezető szereppel bírnak, és hirdetik az örömhírt, sőt 
eredményesebben, mint a férfiak; hiszen az apostolok elmentek a falu
ba, és semmit nem értek el (l. 8. és 27. versek), míg "az asszony szavá
ra", amikor ő ment be a faluba, sokan megtértek (39.v.). 

bj Szövegünk szerint egészen normális, hogy szamariaiak részt
vesznek a kÖ7össég életében, és Jézust elfogadják Messiásként (26. és 
29.v.). A szam:uiaiak szemében a Messiás küldetése nem kizárólag a 
!?~amariaiakhoz, nem is kizárólag a zsidókhoz szól, hanem ő "a világ 
Udvözítője" (42.v.). 

János evangéliumának más szövegeibőllátható, hogy a közösség 
olyan személyek sokszínű együttese, akik a legkülönfélébb mozgal
makból és csoportokból valók: Keresztelő János tanítványaiból (1,35-
42), szamariaiakból (4,39-42), hellénista ~örögökből (7,35; 12,20k), 
olyan zsidókból, akiket kizártak a zsinagógaból (9,22k). 

ej A közösség nem korlátozódik egy meghatározott földrajzi terü
letre; így sem Jeruzsálem szent környezetére, sem a Garizim hegy kör
zetére. Túllép mind a zsidó, mind a szamariai népcsoport etnikai hatá
rain. Létrejöhet bármely tetszőleges helyen, feltéve hogy a közösség 
"lélekben és igazságban" él (4,21-24). 

dj Olyan közösségről van szó, amely kevés hatalommal rendelke
zik; olyan emberekből áll, akik a társadalom peremén állnak. A zsidók 
előtti ügyvédjük egy elátkozott és bántalmazott vak ember (9,24-34); 
az örömhír hirdetőjeként és egy közösség alapítójaként egy szamariai 
asszony, tehát egy eretnek lép fel (9,34-42). Mind a vak ember, mind a 
szamariai asszony prófétának mondja Jézust (9,17 ill. 4,19), de mind
ketten túl is lépnek a "próf~ta" fogalmán. A szamariai asszony számá
ra Jézus a Messiás, a világ Udvözítője (4,42), a vak ember számára ő az 
Emberfia (9,35-38). 

ej A közösség kisebbséget alkot, és ellentétek közepette él. Létét 
két veszély fenyegeti: egy külső törés a zsinagógából való kizárás kö
vetkeztében (9,22) és egy belső szakadás a megtestesülésben való hit 
hiánya miatt (6,66). 

De minden peremreszorulás, üldözés és gyengeség ellenére ez a 
közösség nem zárkózik magába, hanem megnyílik mások felé, és meg
hív másokat! 

. (Foly tat juk) 
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Módszer 

Pablo Richard 

Isten Szavának új hermeneutikai tere 
Részlet a szerző " Das Wort Gottes als Quelle des Lebens und der Hoffnung 

for das neue Jahrtausend" c. cikkéből (Bull. Dei Verbum, 1999/1). Fordította 
Székely István. 

Hermeneutikai térnek nevezünk egy olyan intézményes helyet, 
ahol a hely által meghatározott alany a hely jellegének megfelelő, más 
helyektől eltérő módon magyarázza aBibliát. Bibliamagyarázatunk te
hát függ attól, hogy mely helyen tartózkodunk. 

Két hagyományos, általánosan elismert hermeneutikai tér létezik, 
amelyek minden esetben hasznosak és szükségesek. Az első az akadé
mikus tér. Itt, a teológiai karokon, szemináriumokban és tanulmányi 
központokban a Bibliát tudományosan magyarázzák, a történeti kriti
ka módszerével, a klasszikus irodalmi és az újabb humán-tudományos 
módszerekkel. Ezen a területen a magyarázó alany a szak tudós, az eg
zegéta, a professzor, a bibliai és a rokon tudományágak művelője. Az 
akadémikus ma~yarázat jogossága a tudományos módszerek helyes 
alkalmazásából es az idézett szerzők elismert tekintélyéből következik. 

A másik hagyományos hermeneutikai tér az Egyház intézményes li
turgiájának tere. Ide tartozik a liturgia keretében történő bibliaolvasás 
és -magyarázat, valamint a hitoktatás és a tanítóhivatal tevékenysége. 
Mindezt segítik az akadémikus kutatómunka eredményei, de azokat 
be kell illeszteni az egyházi liturgia és hitoktatás szabályozott kereté
be. Bár ezen a liturgikus területen Isten Szavának ünneplése közösség
ben történik, ez a közösség a liturgia rendjéből folyó, efőre meghatáro
zott hermeneutikai logikát követi a naptári idők, a kánoni rend és sza
bályok szerint. Ezen a hermeneutikai téren alanyként a pap, a diák o
nus vagy a kellő felhatalmazással bíró laikus működik. 

Napjainkban a Biblia közösségi olvasása egy harmadik, új teret 
nyit, amely ugyanannyira jogos és szükséges Isten Szavának helyes 
megéléséhez és magyarázatához. Nevezzük ezt - ideiglenesen - közös
ségi térnek. Ezt a közös bibliaolvasást és -magyarázatot egyházi kiskö
zösségek vagy olyan más egyházi intézmények és mozgalmak gyako
rolják, amelyek hangsúlyozottan közösségi jellegűek. A Szentírás kö
zösségi magyarázatának mások a jellemzői, mint az akadémiai vagy az 
intézményes-liturgikus magyarázatnak. A közösség elsődlegesen ré
szesedést nyújtó együttlét, főként olyanok számára, akik rendszeresen 
nem résztvevői a társadalmi közösségnek (szegények és mostoha szo
ciális körülmények közt élők, fiatalok, nők, etnikai kisebbségek stb.). 
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Módszer 

Igazi fontossága ott van, ahol a nagyobb közösség normálisan nincs je
len. Emellett azonban alkalmas hely a szolidaritás, a lelkiség, a felsza
badító közeledés és az evangélizálás számára. A közösség az Egyház
nak mint Isten népének közvetlen és szemléletes kifejezője, és így 
egyúttal rendeltetésszerű tér a spiritualitás, misztikus, prófétai és apo
kaliptikus kreativitás részére. Végül ökumenikus tér, amelyben köny
nyebb helyreállítani a kapcsolatot más vallási és egyházi hagyomá
nyokkal. Az egyházközségben ill. a közösségben a Bibliát magyarázó 
alany nem az egzegéta, és nem is a felszentelt egyházi elöljáró, hanem 
maga a közösség. O a magyarázó alany, amely egy nagyobb alanynak 
- ti. Isten népének - megjelenítője. 

P.Anselm Crün a bibliai elmélkedésről írt rövid cikkében (Bibel 
und Kirche 1/1999, 37-39.0.) a szerzetesek legkorábbi módszereire em
lékezik. A 3. századi egyiptomi remeték munkájuk közben a Szentírás 
egyes szavait, mondatait ismételték, hogy így képzeletüket állandóan 
Istenre, az Ö Szavára irányítsák. Ennek a meditatio, vagy ruminatio l né
ven ismert módszernek két fő változata alakult ki. Az »ellen-igék« 
mondása a szerzetest az éppen leginkább fenyegető veszély, kísértés, 
nehézség, rossz hangulat ellen vértezte fel; pl. az e~berek véleményé
től való aggódás idején a Zsolt 118,6 szavaival: »Az Ur velem van, nem 
félek. Ember mit árthatna nekem?« Evagrius Porticus könyvében 600 
veszélyeztetést sorol fel, és javasol ellenük szentír5Ísi mondatokat. Ö 
ezt Jézus módszerének is nevezi, aki a sátánnak az Irás szavaival vála
szolt. A meditálás másik módj aként az »egy-ige«-imádság'alakult ki, 
pl. Nyugaton a Johannes Cassianus által javasolt Zsolt 70,2: »Istenem, 
ments meg! Siess, Uram, segítségemre!«, Keleten pedig a Jézus-ima: 
»Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam!« - Ezektől eltérő a 
lectio divina2

, amelyre Szent Benedek a szerzetesek napirendjében 3 
órát szánt. Ennek első lépéseként fontos a szöveg - néha részünkről 
nehezen elfogadható - igazi mondanivalójának megértése. Ezt követi a 
saját életünk helyzeteire való alkalmazás végiggondolása. A befejező 
ima után »ajándékként« kapjuk Istenben való létünk szemléletét, Isten 
felismerését a világ összes dolgaiban és helyzeteiben. - Mindegyik 
módszer Istenről nyújt személyes tapasztalatot az Ö Szava, végered
ményben a Megtestesült Ige által. 
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Vágvölgyi Éva 

A SZENTÍRÁS ÉS ÉN 
VAl lOMÁS A SZENTíRÁSRÓl 

Vallomás a Szentírásról 

Jézus a Hegyi Beszéd középső részében egy hosszabb összefog
laló katekézisben ad tanítást a zsidó hitélet három fő megvalósulási 
formájáról, az alamizsnálkodásról (Mt 6,1-4), az imáról (Mt 6,5-15) 
és a böjtről (Mt 6,16-18). Mindhárornnál visszatérő felszólítás, hogy 
ne mások szeme láttára történjék, ne hivalkodj unk vele. A hit belső 
magatartás, amelynek rejtve kell maradnia (1. Mt 6,4.6.18). Valószí
nűleg ennek a téves értelmezésére vezethető vissza a mai vallásos 
emberek szemérmessége a hitbeli dolgokkal kapcsolatos megnyi
latkozások terén. Amikor először álltam ki mások elé, hogy a 
Szentírással való kapcsolatornról beszéljek, az egyik fő nehézséget 
jelentette ennek a gátlásnak a leküzdése. Csak akkor tudtam túlten
ni magam rajta, amikor rájöttem, hogy itt nem rólam van szó, hogy 
én itt bármivel is hivalkodnék vagy dicsekednék, hanem hogy az 
Isten élő Igéjéről teszek tanúságot, amelyre többszörös felszólítást 
találunk a Szentírásban. Persze ha már ezzel a problémával meg is 
küzdöttünk, akkor sincs könnyű dolgunk. A Szentírásból jól ismert 
régi probléma, hogy nagyon nehéz az ebben a benső kapcsolatban 
megértett, megtapasztalt dolgokra szavakat, képeket találni, nehéz 
átadhatóvá tenni. Mégis, sokrnindenki után én is megpróbálkozom 
vele, hiszen hogyan is hallgathatnánk arról az örömről, amit a sza
vakban inkarnálódott Istennel való találkozás jelent nap mint nap a 
számunkra? Egy barátság kezdetéről és folytatásáról fog szólni ez a 
vallomás, nem hallgatva el a nehézségeket és zökkenőket sem. 

Az én gyerekkoromban a II. Vatikáni Zsinat előtti katolikus 
egyház szellemében zajlott a hitélet: katekizmus a hitoktatásban, la
tin nyelvű liturgia, első péntek, rózsafüzér, litánia: a Szentírásnak 
nem igen volt szerepe benne. Közben ugyan lezajlott a Zsinat, de 
nálunk a szembe miséző oltáron és a magyar nyelvű liturgián kívül 
nem igazán történt változás, sokrnindennel együtt a Szentírás terén 
sem (igaz, nem is volt Szentírás unk, a háború után 28 évnek kellett 
eltelnie, hogy újra ki lehessen adni). Persze tudtam, hogy van, ta
nultunk is róla valamelyest a hittanórán, de nem "találkoztam" ve
le. Már vagy tizenhat éves lehettem, amikor egy húsvéti lelkigya
korlatot tartó atya olyan lelkesen beszélt róla, hogy rögtön elhatá-
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roztam, hogy ha ez ilyen jó dolog, én is el akarom olvasni. Amint 
hazaértem, megkérdeztem a szüleimet, hogy van-e nekünk Szent
írásunk? Persze, hogy van, mondta az édesapám, é~ elővette az éjje
liszekrénye polcáról. Egy háború előtti Káldi-féle Ujszövetség volt. 
No, nem mondhatom, hogy ez az első találkozás valami túl jól sike
rült, nem volt az a J,meglátni és megszeretni egy pillanat műve 
volt" . Szépen elkezdtem az elejétől olvasni, mint bármelyik más 
könyvet. Kezdettől fogva nehézségeim voltak vele. Idegen volt szá
momra a régies nyelv, a gondolatvilág, sehogy nem illeszkedett be 
az én magyar és világirodalmi olvasmányaim közé, nem volt "ehe
tő" számomra. Ráadásul ahogy egymás után sorra olvastam az 
evangéliumokat, megtorpantam: Az atya azt mondta, hogy a 
Szentírást a Szentlélek sugallta. Na de itt az egyik evangélium 
ugyanazt az eseményt másképp írja le, mint a másik, hogy van ez? 
Az egyiknek másképp sugallta, mint a másiknak? Vagy mégis úgy 
van, ahogy az iskolában folyton hallottuk, hogy az egészet csak ki
találták, Jézus nem is élt stb.? Húha! Nagy bajba kerültem, és rá
adásul nem is volt senki a közelemben, akihez bizalommal fordul
hattam volna ezzel a problémával. Rájöttem, hogy ha nem akarom 
elveszíteni a hitem, sürgősen be kell fejeznem a szentírásolvasást. 
Visszaadtam az édesapámnak, a problémával nem foglalkoztam to
vább ("csontváz a szekrényben"), és továbbra is jártam szorgalma
san misére, litániára, rózsafüzérezni stb. 

Szerencsére a dolog nem maradt annyiban. Néhány évre rá egy 
fiatal káplán összegyűjtött egy ifjúsági csoportot, és ennek az első 
lelkigyakorlatán az egyik lánynak volt egy csinos, nlűbőrkötésű, 
zsebméreru Békés-Dalos féle Ujszövetsége. Rácsodálkoztunk: - Hát 
neked ez honnan van? - Küldte neki a Török Jenő bácsi Bécsből. 
Csak írni kell neki, és a Török Jenő bácsi olyan jóságos, hogy küldi 
a Szentírást. Hát ez elég hihetetlennek hangzott, hogy a Török Jenő 
bácsi vadidegen gyerekeknek ingyen küldözgeti a Szentírást, de 
egy levelet megér a dolog, gondoltam. Na nem mintha nagyon 01-
vasga tni akartam volna, csak ha már neki van, nekem miért ne le
gyen. Elküldtem a szívhez szóló levelet"és csodák csodája, a Szent
írás két hónap múlva a kezemben volt. Es nem csak nekem, hanem 
I]1indenkinek, aki írt a közösségből Bécsbe a Török Jenő bácsinak. 
Es ha már megvolt, bele-bele kóstolgattunk. Meglepődve tapasz
taltam, hogy e~ mintha érthetőbb szöveg lenne számomra, mint az 
a másik volt. Ovatos voltam már, az nem jutott eszembe, hogy fo
lyamatosan olvassam, csak innen-onnan felcsippentettem egy-egy 
mondatot. A többiek is hasonlóképpen voltak vele, és kialakult 
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köztünk az a társasjáték, hogy egy-egy ilyen szentírási gondolathoz 
kerestünk valami szép kis képecskét, és aláírva aszöveget, meg
ajándékoztuk vele egymást. Pl. "A nap ne nyugodjék le haragotok 
fölött", "Ne félj" stb. - ilyet és ehhez hasonló, rövid, találó, a min
dennapi életünkben sokatmondó, az egyes élethelyz~tekben segítő, 
továbblendítő mondatokat "mazsoláztunk" ki az Ujszövetségből. 
Aztán a következő lépést az jelentette, amlkor a lelkigyakorlatain
kon elkezdtük a Szt. Ignác-i szemlélődő elmélkedéseket, és ezek té
mája egy-egy sz~ntírási szakasz volt. No, akkor kiderült, hogy itt 
csodák vann~k! Es ismét elkezdtem saját magam forgatni és olvasni 
a Szentírást. Ujra meg újra elolvas tam a már átelmélkedett részeket, 
meg ötletszerűen itt-ott belelapoztam, és csak azt olvastam el, ami 
megtetszett. Másutt, ahol láttam, hogy nem boldogulok valami ne
hézség miatt, azt félretettem, mintha nem is lenne. Lassan elindult 
a Szentírás és köztem valami barátságféle. Lépésrőllépésre szelí
dültünk egymáshoz, ahogy Saint-Exupéry leírja a Kis hercegben. 
Hogy, hogy nem - egyszercsak azon vettem észre magam, hogy 
mindennap olvasom, hogy mindig ott van a táskámban. Hol értet
tem, hol nem, de jó volt olvasni. Aztán 1973-ban a fokoláre-mozga
lommaI való megismerkedés kor tanultam meg azt, hogy ez nem 
csak egy egyszer volt történet, amit elolvasok, szép életpéldákkal, 
hasznos tanácsokkal, hanem élet, életté váltható, az Isten élő Igéje, 
Valaki. 

Bár akkoriban már volt teljes Szentírásunk, de az Ószövetség
gel nem tudtam mit kezdeni. Azok az átkozódások a zsoltárokban, 
meg hogy az ősatyák mi mindent csináltak, az a sok szörnyűség és 
vér - nincs nekem ehhez semmi közöm, mondtam magamban. 
Vagy az a történet is, mint Jákob harca Istennel. Nem tudok én ez
zel a Jákobbal azonosulni, hát micsoda dolog ez, amit csinál?! Na
gyon furcsállottam, amikor a Kerekes atya egyszer lelkendezve be
szélt az Ószövetségről, hogy az milyen gyönyörű. - Hát - húztam 
be a nyakam - neki biztos, de én nem sok vonzó t találok benne. A 
krisztusi embertől teljesen idegen világ az - mondtam hamis öntu
dattal és sok önismere ti hiánnyal. 

Különböző feladatok miatt aztán mégiscsak rákényszerültem 
arra, hogy olvassam az Ószövetséget is, és bizony tükröt tartott 
elém. Amikor egyre többet olvastam, egyre inkább kiderült, hogy 
hát bizony, ahogy Illés próféta mondta, "én sem vagyok jobb, mint 
atyáim". Egy centtel sem vagyok különb náluk. Elvileg másképp 
kellene élnem, mint ezek az ószövetségi emberek, de ugyanolyan 
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kishitű vagyok, mint ők, ugyanúgy lázadok, ugyanúgy keresem a 
bálványaimat (vagy kisebb méretben ilyen gumicicákat, amiket az 
ember megfog és nem ereszt el) stb.-stb. - hosszan lehetne sorolni. 
Szóval ahogy a másik ember, úgy a Szentírás is tükör a számunkra. 
Tükör, amiben láthatunk, talán ma még homályosan, ahogyan Szt. 
Pál mondja. Mintha függöny takarná el, és mögüle sejlene csak fel 
valami. De ez a függöny úgy nyílik, ahogy minél közelebb kerü
lünk Istenhez. És minél közelebb kerülünk Istenhez, annál jobban 
megértjük a szavait, és minél jobban megértjük a szavait, annál 
tisztábban látunk, annál közelebb kerülünk Hozzá. Ha hit nélkül 
olvassuk a Szentírást, csak egy könyv marad, nem találkozunk ben
ne senkivel. Ha egy Istennel való találkozásból kezdi valaki e,zeket 
a szavakat kortyolni, csak akkor fogja bennük megtalálni Ót. Es ak
kor nem kell félnünk az Ószövetségt§l, hogy ott esetleg több prob
lémával kerülünk szembe, mint az Ujszövetségben. Aki a problé
mát keresi, meg is találja mindenhol. Ha pedig egy Istennel való 
benső kapcsolatból olvassuk, akkor meg minden kisimul. Az is, 
ami esetleg tényleg problémás. Nem muszáj mindig mindenre rög
tön választ kapni. Van olyasmi, ami öt évvel ezelőtt nagy kérdőjel 
volt, és anélkül, hogy ügyet csináltam volna belőle vagy kergettem 
volna a választ, a dolog szépen továbbgördült, és ma a helyén van 
már, nem kérdés többé. Sokszor megtapasztaltam azt, hogya leg
több Szentírással kapcsolatos kérdésemre maga a Szentírás vála
szolt egy másik helyén. Ez persze csak akkor valósul meg, ha olvas
suk. 

Az utóbbi években abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy valamilyen feladat kapcsán évente legalább egyszer, de néha 
kétszer is mindenestül végig kell olvasnom a Szentírást. Nagyon jó! 
Lehet, hogy mostmár úgy "elromlottam", hogy kényszerítő körül
mény nélkül is megtenném, mert az ember rászokik, rákap: "Akik 
engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még in
kább szomjaznak" (Sír 24,29) . 

Ha az ember sokat olvassa a Szentírást, bocsánat a hasonlatért, 
de megragad benne, mint a bogáncs, és ha kell, ha nem kell, előjön, 
megszólal bennünk. Nemegyszer megtapasztaltam az életemben, 
hogy a saját eszem, indulataim szerint tettem volna valamit, aztán 
egyszercsak "beugrott" egy szentírási mondat, és rájöttem, hogy 
azt úgy nagyon rosszul tenném. "Szívembe rejtem igéidet, hogy ne 
vétkezzem ellened", mondja a zsoltáros (Zsolt 119,11). Talán egy 
példát el is mondanék a sok közül. Valaki egyszer nagyon felbosz-
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szantott. Annyira kihozott a sodromból, hogy amikor eljöttem tőle, 
föl-alá mászkálva a metró peronján azt mondtam, hogy Jézus, 
IJlostmár barátkozz Te vele, nekem elegem volt! Csináld Te tovább! 
Es nem megyek és nem nézem meg többet, pont! Aztán eltelt egy 
hét, és ott motoszkált bennem, hogy vajon mi lehet vele? De azt 
mondtam magamban, hogy nem vagyok én az anyukáj~ mit törő
dök én vele? Nem vagyok én az őrzője, nem megyek! bs abban a 
pillanatban, hogy ezt kimondtam magamban, valahonnan ismerős 
volt ez a "nem vagyok én az őrzője". Hát persze, Káin! Ettől nagy 
levegőt vettem, hogy mi, ezt a Káin mondta! Na jó, sürgősen men
tem, hogy megnézzem, mi van vele, én a Káinnal nem akarok egy 
húron pendülni. 

Néha az ,ember teljesen elgyötörtnek érzi magát és elege van 
mindenből. Es akkor kézbe veszi a Szentírást és elkezdi olvasni. 
Nem kell akarni semmit, se választ, se egyebet, csak belemerülni, 
mint a vízbe, és egyszercsak azt veszi észre, hogy felfrissült: "Lel
kem elbágyadt a gondtól, erősíts meg igéddel engem" (Zsolt 
119,28). 

Ebben a Szentírással való párbeszédben gyakran vesszük a Bib
liát úgy kézbe, hogy valamilyen kérdésre, problémára várunk tőle 
választ. Sokan ilyenkor konkrét választ szeretnének kapni, hogy 
kettőt jobbra, egyet balra. ilyesmi ritkán történik. Választ persze 
mindig kapunk, csak nem így; Én azt tapasztalom, hogy ha valami
lyen kérdéssel fordulok az Uristenhez és úgy kezdem olvasni a 
Szentírást, annak ellenére, hogy az olvasott szövegnek semmi, de 
semmi köze nincs az én adott problémámhoz, a végére mégis meg
tudom a megoldást. Az a világosság, amit az Isten Igéjén keresztül 
kapok, az segít abban, hogy a helyes utat megtaláljam: "A te igéd 
lámpás a lábamnak, s ösvényeimnek fényesség" (Zsolt 119,105). 

Valaki megkérdezhetné azonban, hogy mi a biztosítéka annak, 
hogy az ember nem a saját szája íze szerinti válaszokat olvassa ki a 
Szentírásból, nem azt olvas-e ki, amit akar? Hiszen ezerféle szekta 
járja a világot a Szentírást lobogtatva. Erre én azt mondom, hogy ha 
az ember nem akar kiolvasni belőle semmit, akkor van a legjobb 
úton. Ha nincs előzetes elkéyzelése, ún. prekoncepciója. Csak ol
vassa a "józan paraszti eszevel:', hiszen érthetők ezek a szavak. 
Olyan gyönyörúen mondja. az Ur Mózesnek: "Egészen közel van 
hozzád a törvény: a szádban és a szívedben" (MTörv 30,14). Egyéb
ként pedig lehetnek és lesznek is tévedése ink - az mindig ott van a 
"pakliban", mert emberek vagyunk. De hogyha a Szentírással kap
csolatban is megélünk egy belső szegénységet, hogy ne akarjunk 
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tőle semmit, hogy ne legyen se eszköz, se tárgy a számunkra, és ne 
legyen semmiféle elméletnek sem semminek az igazolása, hanem 
mi ott az Istennel akarjunk találkozni, akkor fogunk is találkozni 
Vele, és úgy lesz, ahogy a zsoltár mondja: "Világosságod által lá
tunk világosságot" (Zsolt 36,10). 

Amikor az ember nehezen talál szavakat valaminek a megfo
galmazására, szívesen használ képeket, hasonlatokat, szívesen for
dul valami foghatóhoz, ami közvetíteni tud valamit abból a tapasz
talatból és élményből, amit át szeretne adni. A Duna mellett nőttem 
fel, és kisgyerekkorom óta valami kWönös, bensőséges kapcsolat 
fűz a vízhez. Mindenféle formában. Or ülök neki, amikor a tenye
rembe fogom, mielőtt megmosom az arcomat, szeretem a patakot 
és gyönyörködöm a tengerben, de a legkisebb harmatcseppben is, 
szépnek találom, amikor esőtől fényesek az utcák. Pompás dolog a 
vizben úszni és lubickolni. Nohát valami ilyesmit jelent mostmár 
száIJlomra Szentírás is. Ilyen egészen közeli, tapintható találkozás 
az Uristennel, méghozzá nagyon örömteli és nagyon sokféle is, mi
ként a víz is: másképp csodálkozik rá és feledkezik bele az ember 
egy tengerparton a végtelenbe vesző kékségbe, és egészen mást je
lent, amikor csak egy harmatcseppnyi víz van előtte. Ugyanúgy le
het az Írásban is megfürödni és felfrissülni, mint a vízben. Ugyan
úgy lehet kóstolgatni és lehet inni belőle. Ugyanúgy lehet pancsolni 
és fickándozni benne olyan örömteli fürgeséggel, mint a delfinek. 

Nem véletlen, hogy az a vidék, ahol a Szentírás megfogalmazó
dott, olyan gyönyörűen beszél a vízről. Nekünk itt időnként túl sok 
is jut belőle, nem tapasztaljuk meg a bőrünkön azt, hogy a víz ma
ga az élet, hogy víz nélkül kősivatag, homok és pusztaság minden. 
Ott azonban, ahol egyes vidékeken soha nem esik eső, ott az embe
r~k nagyon is tudatában vannak, hogy milyen nagy ajándék az 
Uristentől a víz. Olyan gyönyörű módon fogalmazza meg a Szent
írás és hasonlítja össze az élő vizet az élő Igével: "Ha valaki szomja
~ik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az 
Irás mondja: élővíz folyói fakadnak majd belőle" an 7,37b-38). Mi 
kevesek vagyunk, és a világ valószínűleg nem is a mi bölcsessé
günkre, szépségünkre, ügyességünkre, okosságunkra kíváncsi, ha
nem az élő vízre szomjazik, amely belőlünk fakadhat a Szentírás 
nyomán. Kívánom, hogy mindenkiben buzogjanak és törjenek fel 
ilyen források, és pancsoljanak és merüljenek alá, és kortyolják és 
fogják a tenyerükbe, és adják másoknak is ezt az örömöt és élő vi
zet. 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésekre Gyürki László kanonok, teológiai tanár válaszol. 

~ Kérdés: Mit fejez ki a többes szám a Ter 1 ,26-ban és a 3,22-ben? 
Az angyalokra nem vonatkozhat sem az ember megalkotása (»saját 
képére és hasonlatosságára«), sem az, hogy maguk döntik el, ml a 
jó. 

V ÁLASZ: Feltűnő, hogy Isten önmagáról többes számban be
szél. Ez a döntés ünnepélyességét fejezi ki, mint a Ter 1l,7-ben is. 
Egyesek szerint nem lehet az ún. »fejedelmi többes szám«, amely 
csak később, a perzsa és görög udvarokban volt szokásban. Ez a 
többes szám az isteni fenség belső gazdagságát jelzi, még nem kell 
kifejezetten a Szentháromságra gondolnunk. 

A 8. zsoltár görög fordítója (8,6), akit a Vulgáta is és a Zsidók
hoz írt levél (2,7) is követ, ezt a többest az angyalokkal való tárgya
lásként értelmezi. Ez azonban nem valószínű, mert az ember nem 
az »angyalok képére« teremtetett. Annyi bizonyos, hogy a terem
téstörténet szerzőjétől teljesen távol áll a sokistenhit gondolata, hi
szen minden erejével az ellen küzd. 

Az emberiséget a Biblia szerint Isten maga teremtette különle
ges módon. Hogy ennek az utolsó alkotásnak méltóságát fokozza 
és lényegbeli különbséget mutasson ember és állat között, úgy feje
zi ki magát a Tóra!, mintha Isten tanácskozna valakivel. Nem azt 
mondja: »legyen ember«, vagy »alkottassék ember«, hanem hogy 
»alkossunk embert«. A többes szám (»alkossunk embert«) a héber 
nyelv sajátossága szerint határozatot fejez ki (vö. Ter 11,7), vagy 
pluralis majestatis (fejedelmi többes), mint ahogy a királyok is töb
bes számban adnak ki parancsokat (vö. Ezd 4,18). 

~ Kérdés: Milyen meggondolásból származhat az az ősi felfogás, 
hogy tisztátalan lesz a föld, ha akasztott (keresztre feszített) ember 
éjjelre (ill. másnapra) a fán marad (MTörv 21 ,22-23)? 

VÁLASZ: A felakasztás a kivégzés után történt. A keresztre fe
szítés kegyetlen gyakorlata római találmány volt, Izraelben isme
retlen volt. A régi Izraelben a kivégzésnek négyféle módja volt: 
megkövezés, elégetés, karddal való kivégzés és megfojtás. A fel
akasztást néha alkalmazták a kivégzés után megszégyenítésül és el
rettentés ül ijózs 10,26). 
1 Törvény.1-5Móz 
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Az átokkal kapcsolatban: a zsidó magyarázók szerint ez Isten 
lekicsinylése, mert az ember Isten képmására van tere.mtve. Az em
beri méltóságot tisztelni kell még a bt1nösben is. A halál, tanítja a 
zsidó felfogás, kiengeszteli a bűnt, tehát a bűnös ember holttesté
nek is a legrövidebb időn belül meg kell adni ugyanazt a tisztessé
ges bánásmódot, ami más halottat megillet. Az akasztás t elhalasz
tották estig, hogy a holttestet minél előbb eltemessék. 

»Meg ne tisztátalanítsd a foldet! « A holttest elsőrendű forrása a 
rituális tisztátalanságnak. így ha a holttest ott marad az akasztófán, 
amíg feloszlik és részei lehullanak, vagy a madarak táplálékává vá
lik, ez a tisztátalanság messzire elterjed és hosszú ideig tisztátalan
ná teszi a földet. 

~ Kérdés: Mit jelent az Ef 4, 11-ben az •• evangélista« megnevezés? 

VÁLASZ: »6 tett egyeseket apostollá, másokat pedig prófétává 
vagy evangélistává ... « A felsorolásban a 3. helyen az evangélisták 
szerepeJnek. Az evangélista mint főnév csupán háromszor fordul 
elő az Uj szövetségben (Ef 4,11; Csel 21,8; 2 Tim 4,5). Igeként azon
ban (evangelizál) gyakran megtalálható. Az »evangélista« misszio
nárius, mint Fülöp diákonus (Csel 8; 21,8). Hangsúllyal hirdeti az 
igét, világossá teszi az evangéliumot a nem hívők számára, és segíti 
a félénk embereket, hogy elszánják magukat, és Krisztusra bízzák 
életüket. 

~ Kérdés: Az Ef 4,8-ban idézett zsoltárversben csak mellékes szere
pe van a •• foglyok« kifejezésnek, vagy Szent Pál ezzel .is tanítani 
akar valamit? A •• foglyok« az embereknek adott ajándékok közé tar
toznak? (PI. maga az apostol, aki az Ef 3,1 szerint •• Krisztus Jézus 
foglya« .) 

VÁLASZ: Krisztus hódítóként ment fel az Atya jobbjára, fog
lyai a legyőzött, tróntól megfosztott és lefegyverzett fejedelemsé
gek és hatalmasságok (Ef 1,20-22; vö. Kol 2,15). 

Az ókorban minden hódítást törvényszerűen sarcolás, majd bő
kezű adományozás követett. Amit a hódítók elvettek foglyaiktól, 
azt saját embereiknek ajándékozták. A zsákmányt, a rablott holmit 
szétosztották. A 68. zsoltár dicsőíti Jahvét, mint aki a győztes csata 
után fölmegy a Sionra, magával viszi a legyőzött ellenségeket, akik 
hatalma alá vannak vetve, és akiktől adót szed. 

A zsoltár idézésénél Pál zsidó magyarázatot alkalmaz. Ez a ma
gyarázat a szöveget Mózesnek a Sínai hegyen való tartózkodására 
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alkalmazza: »Te fölmentél az égbe ... , megkaptad a Tórát, és azt 
ajándékul adtad az embereknek« (Targum a zsoltárokhoz). 

A 68. zsoltárt a zsinagógai liturgia összekapcsolta a pünkösd
del, a Törvény átadásáról megemlékező zsidó ünneppel. 

Pál mindezt a keresztény pünkösddel hozza kapcsolatba: amint 
Mózes a hegyen megkapta a törvényt és továbbadta azt Izraelnek, 
úgy kapta meg Krisztus a Lelket és adta tovább népének. 

Saját fogságáról itt nincs szó, s ő nem tartozik az »adományok« 
közé, amelyeket Krisztus kiosztott mennybemenetele alkalmával. 

INNEN-ONNAN 
A nemzetközi Katolikus Biblia

szövetség 30 éve, 1969. áprilisá
ban alakult. Ma 89 országban van
nak tagszervezetei (köztük a Szent 
Jeromos Bibliatársulat), és további 
34 országban ún. társult tagjai, 
összesen több, mint 300 szervezet, 
intézmény. (Bibelinfo 2/1999) 

A Vajdaságban bibliaközpontot 
akarnak létrehozni "a szerbiai ma
gyar katolikusok" részére. A felké
szült munkatársak és a püspöki en
gedélyek rendelkezésre állnak, de 
a háborús körülmények késleltetik 
a megalakulást. (Bibel info 2/99) 

Kelet-Jeruzsálemben földmun
kák során az egykori Templom he
lyétől 3 km-re egy barlangnyílás 
vált láthatóvá. Kiderült, hogya föld
alatti üregben a Második Templom 
időszakában kőedénykészítő mű
hely működött , amelynek falából 
hasították ki a kőanyagot is. A kő
edények fontosak voltak, mert a 
tisztasá~i előírások bizonyos célok
ra keramia- vagy üvegedények 
h!'lsználatát nem engedélyezték. 
(Elet és Tudomány, 1999.VI1.16.) 

Názáretben feltárták egy római
kori parasztgazdaság romjait. Re-

konstruálás után itt majd Jézus 
"rejtett életének" helyszínét és kö
rülményeit akarják bemutatni a za
rándokoknak és túristáknak. 
(Christians and Israel, 1999. júni
us) 

A Genezáreti tó közelében a 
múlt évben toOO éves aranypénze
ket találtak. Megtisztításuk után fe
dezték fel 58 érmén Jézus képmá
sát, többféle felirattal: Jézus a 
messiás, a királyok királya, Jézus a 
győztes messias (görög nyelven). 
A pénzeket valószínűleg keresz
tény zarándokok vitték oda Kons
tantinápolyból. (Magyar Nemzet, 
1999.VI1.9.) 

Áprilisban a venezuelai Los Te
ques-ben biblikus lelkipásztori ta
lálkozót szerveztek 85 résztvevő
vel Latin-Amerika és a Karib-tenge
ri szigetek 23 országából. A talál
kozó főbb témakörei a következők 
voltak: lsten Szava a globalizáló
dás mai helyzetében, a közösség 
mint a szentírásmagyarázat helye, 
a köztünk jelenlévő Mennyei Atya. 
Az összejövetel egyaránt szolgaita 
a lelki elmélyülést és a ,$:lyakorlati 
kérdések megbeszéléset. (KBF 
Wohltaterbrief, 1999. április) 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

Társulatunk közgyűléséről (szept. 25.) következő számunkban tá
jékoztatjuk Tagtársainkat és Olvasóinkat. 

A budapesti Jeromos esték keretében júniusban Vágvölgyi Éva a 
Bibliaiskolában megbeszélt szemléltető ábra segítségével mutatta be a 
Jn 4,5-42 szerkezetét, s hogy ez hogyan emeli ki a fő mondanivalót. Ezt 
követően szentmisében adtunk hálát Bibliaközpontunk nem látvá
nyos, de nagyon fontos és eredményes tevékenységéért, kérve Isten 
kegyelmét a közreműködő munkatársak számára. Az összejövetelt ba
ráti beszélgetés követte. - Az őszi programok: Október 13-án Pesthy 
Mónika egyetemi tanár "A kísértés értelmezése az egyházatyáknál" 
címmel tart előadást. November 14-én Dr. Semjén Zsolt helyettes állam
titkár »Keresztény felelősségünk hazánkért« cÍInű előadását hallgat
hatjuk. December 8-án P. Farkas Attila káplán, az Országos Katolikus 
Gyűjteményi Központ múzeumi szakelőadója "A gyermekségtörténet 
szent helyei" címmel tart vetített képekkel kísért előadást. Az előadá
sok mindegyik alkalommal a Bibliaközpontban lesznek (Budapest, VI. 
Teréz krt. 28. I. em. 6.), 18 órai kezdettel. 

Társulatunk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zárdatemplom 
hittantermében): felnőtteknek minden hó 3. hétfőjén 18 órakor, ifjúsági 
bibliaóra minden hétfőn 17 órakor. 

Idézünk a Kaposvári Egyházmegyében megjelenő "Akok}.itus" c. 
folyóiratból (szerk. Rajkai István): Szent Jeromos Biblia-tábor 1999. Bicsár 
László kutasi plébános atya, a Kaposvári Egyházmegyében a Szent Je
romos Bibliatársulat koordinátora. Több évvel ezelőtt szervezte meg 
első alkalommal a biblia-tábort munkatársaival a festői szépségű bá
nyató campingben Gyékényesen. Középiskolás fiatalokat hívott a tá
borba, ahol előadások és csoportos foglalkozások keretében igyekszik 
azóta is fáradhatatlanul megszerettetni a Szentírás mindennapos olva
sását. Nem tudom miért - részünkről talán hanyagság, oda nem figye
lés ?! -, de idén is csak közel 20 fiatal vett részt ezen a nyaralásnak is 
beillő rendezvényen, holott sokkal több fiatal is ott lehetett volna. Pe
dig nem kis fáradságba kerül manapság jó programot összehozni és 
megfelelő támogatást szerezni, hogy minél olcsóbb legyen. Bárcsak jö
vőre másképp lehetne! (RI.) 

A tábor vezetőjének rövid beszámolója: A nyár közepén, július 5-9-ig 
tartottuk immár harmadik alkalommal a középiskolás fiatalok részére 
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Ürömmel értesíljük Olvasóinkat, hogy Társulahmk bibliája, 

a Káldi-Nevulgáta Biblia 

második kiadása (51.000-75;000) 

ismét kapható rendkívül kedvezményes, áron. Az Opálény
féle újszövetségi Konkordancia rövidesen, az Ujszövetség Zsoltárok
kal remélhetőleg még Karácsony előtt megjelenik. 

»ÉLŐ IGE« BIBLIAISKOLA TEMATIKÁJA-1999/2000 I. FÉLÉV 

1. Október: A János evangélium külső és belső szerkezetének 
összefoglaló ábrázolása és a tartalmi súlypontja 

2. November: A János Prológus 

3. December: A Gyermekségtörténetek sajátságai 

4. Január: A Lukács szerinti Gyermekségtörténet 

» ÉLŐ IGE« BIBLIAISKOLA TEMATIKÁJA -1999/2000 II. FÉLÉV 

1. Február: A Máté szerinti Gyermekségtörténet 

2. Március: A Máté szerinti Gyermekségtörténet élményszerű fel
dolgozása 

3. Április: A Gyermekségtörténetek összefoglalása 

4. Május: Az Újszövetség ről szóló bibliaórák összefoglaló áttekin
tése 

Minden alkalommal a hónap első hétfőjén este 5-7-ig 
aBibliaközpontban (1066 Bp. Teréz krt. 28., tel. 332-22-60.) 

a tábort. Az idei mottója: "Bízzátok rá minden aggodalmatokat, mert 
gondja van rátok" (1 Pét 5,7). Szeretnénk a fiatalokkal együtt ezt a pár 
napot a nyár közepén aktív pihenéssel eltölteni, és közben a Szen tírást 
jobban megismerni, megszeretni. Ezért került a tábor víz mellé egy 
nyilvános campingbe. Ott, ahol az élet amúgyis zajlik, ott legyen a ke
zünkben a Biblia, és éljünk vele a mindennapokban. Bőven van olyan 
lehetőség táborozni, ahol kimondottan az elmélyülés, az elvonulás a 
fontos . Itt pihenés közben foglalkozunk a Könyvek Könyvével. 
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Biztos, hogy nem kiforrott még a tábor, vannak benne hiányossá
gok, de akik ott voltak (közel 20-an), azok jól érezhették magukat. A 
tábor utolsó óráiban a következőket írták: ". .. nekem nagyon tetszett, és 
jövőre is szívesen eljönnék. Jó barátokat adott a tábor"; " ... kevesen vol
tunk, így otthon éreztem magam ... "; "nyugalom, tisztaság és az ideá
lisnál nem nagyobb szigor". 

Két fiatal pap testvérem tartott "előadásokat", beszélgetéseket: dr. 
Gárdonyi Máté és Horváth Lóránt. Vendégünk volt Bán Csaba nagy
bajomi református lelkész, Marics József berzencei plébános és dr. 
Hörcsik Edit pszichiáter. Játszottunk, kirándultunk, strandoltunk és a 
tavon sétahajóztunk. 

Van néhány hiányosság is a tábor életében, amit igyekszünk majd 
kinőni: a délelőtt kissé zsúfoltabb volt, mint korábban. Idén ugyanis az 
"előadók" más jellegű elfoglaltságához is igazodnunk kellett, és talán 
az is igaz, hogy sok volt a téma: gyógyítások, gyógyulás, csoda Máté 
evangéliuma tükrében. A fejlődő szervezetnek még pihenéskor is sok 
energiára van szüksége - egy pár fiatalnak kevés volt a kaja. ("Én vét
kem, én vétkem ... - B.L. vezető. ) 

Az utolsó nap délutánján együtt ünnepelt velünk Püspök atya. 
Vége nem volt és nincs a tábornak, hanem "végre együtt ünnepeltük 
Isten Igéjét és visszük a többiekhez, mi, dél-somogyi és dél-zalai fiata
lok" - hallottuk Püspök atyánktól. És akiknek még hálás köszönettel 
tartozom, segítőtársaim: a szervezésben Maczkó Gyula csurgói espe
res-plébános atya, a tábori életben Lukácsi Géza kadarkúti plébános 
atya, valamint Holbókné Györkös Erzsébet hitoktató Kadarl\útról és 
Billege Edit hitoktató Kutasról. Lehettünk volna többen is, de aki ott 
volt, nagy élménnyel gazdagodhatott. Bicsár László 

A folyóirat mellékleteként a hittanórák anyagának játékos átismét
léséhez Rajkai István ad jól használható feladatlapokat (a "Kivonulás" 
témaköréből) . 

# Tagságunk egy kis csoporlja minden második héten [pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jóte
vőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is 
kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. A szentségimádások időponlja 
és az elmélkedések témája 1999. októbertől2000 . január 7-ig: okt.l-én: 
Kol 1,9-12; okt. l5-én: 1 Jn 4,8-9; okt. 29-én: 1 Jn 4,10; nov . l2-én: 1 Jn 
4,11-13; nov. 26-án: 1 Jn 4,14-16; dec. 10-én: 1 Jn 4,17; dec. 28-án (ked
den!): 1 Jn 4,19- 20 (HÁLAADÁS); 2000. jan. 7-én: 1 Kor 13,12- 13. 
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Patak es csillag 

A patak csillagot sodort 
De az egyhelyben csillogott. 
Futott, mely tiikrozte, a hab 
S a forras ugyanaz maradt. 

Mi az, mi sziviinkben orok 
Isten-arcot mi tiikrozott? 
A sz6, mit suttog az ajak 
Az Ige ugyanaz maradt. 

Az ida jut, csillag ragyog 
Orok forras a patakod. 

K.L. 
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Csendes percek 

CSENDES PERCEK 

"Boldogok azok,akik Isten szavát hallgatják és arra figyelnek. " Ami
kor a harmadik évezred küszöbén azt kérdezzük, milyen lesz a jövő, akkor 
meg kell vizsgálnunk az alapját annak a háznak, amelyben a következő 
nemzedékek élni fognak. Ezért a mi nemzedékünknek okosan, a jövő szá
mára kell építkeznie. Okosan az épít, aki Jézus szavát hallgatja és teljesíti 
is ... Ezért ma arra kérlek benneteket: vigyétek magatokkal az új évezredbe 
az Evangéliumot! Ne hiányozzék egyetlen lengyel házból sem! Olvassá
tok az Evangéliumot, és gondolkodjato)s. róla! Hagyjátok, hogy Krisztus 
szóljon hozzátok! "Hallgassatok ma az O szavára: Ne keményítsétek meg 
szíveteket..." (Zsolt 95,8) . 

... Az Egyház Jézus szavait Pünkösd napja óta legértékesebb kincse
ként őrzi. Mindmáig fennmaradtak a Szentírás lapjain. Most a mi felada
tunk, hogy ezeket a szavakat továbbadj uk a következő generációknak, de 
nem üres szavakként, hanem Istenre és az emberre vonatkozó élő forrás
ként, az igazság és a bölcsesség forrásaiként. Ebben az összefüggésben 
különöser: időszeruek a Zsinat kijelentései, amelyek minden hívőhöz szól
nak és arra intenek, hogy a Szentírás gyakori olvasása útján eljussunk 
"Krisztus Jézus mindent felülmúló ismeretére" (Fil 3,8). "A Szentírás nem 
ismerése Krisztus nem ismerése" (Dei Verbum 25). 

Il. János PáL pápa (Pelplin, Lengyelország, 1999. V1.6.) 

+++ 
A Biblia a maga egészében Isten hozzánk szóló szava, de merjük ki

mondani, hogy (még) nem mindent értünk benne egészen. Elsőként a jól 
érthető és sokat mondó részeket olvassuk, ajánljuk és magyarázzuk (evan
géliumok, Csel, válogatott részek Szent Pálleveleiből, számos zsoltár, 
Ter, Kiv, Iz). Hasznos lehet, ha a püspök egy-egy időszakra (pl. egy évre) 
jól kiválasztott részeket javasol (szentírási összefüggéseikkel együtt) a ka
tekézis, felnőtt hitoktatás ill. bibliakörök számára, és ehhez vázlatos írás
beli segítséget is ad. A kiválasztás fő szempontja az legyen, hogy a bibliai 
szövegek végiggondolása, megbeszélése, átelmélkedése Isten mélyebb 
megismerését, a Vele való személyes kapcsolatot növelje. Egy-egy mon
dat vagy rövid részlet alapos átgondolása többet érhet hosszú részek vé
gigolvasásánál. Igen fontos az igehirdető , szentírásmagyarázó sugárzó lel
kisége, személyes elkötelezettsége. Jó volna feléleszteni a családi közös 
bibliaolvasás és ima gyakorlatát (legalább heti egy alkalommal). 

Carlo Maria Martini bíboros 
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Csendes percek 

Nincs 
mitó1 
félnem 

Mária karjába kicsi gyennek simul, 
Húnyt szeme mögött csodák világa tárul, 
Nincs mitől félnie, szeretet óvja-rejti magába, 
A sötétség még nem tud hozzáférni. 
Mint kicsi madár, bújok a Gyennek arcához, 
fürdöm a fényben, szeretet-sugárözönben. 

De én magam vagyok a gyennek is 
A biztonságot adó istenanyai kézben, 
Húnyt szemem mögött csodák világa tárul, 
Nincs mitől félnem, szeretet óv-rejt magába, 
Ott a sötétség nem tud hozzám férni, 
az alvilág kapui sem vesznek erőt rajtam. 
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Csendes percek 

4 

Gyermekkori karácsony 

Várod, várod, aztán mikor 
Ott áll előtted a csillogó csoda, 
Égnek a gyertyák 
És szikráznak a csillagszórók, 
A fa alja tele ajándékokkal, 
Mindenkiben várakozás van 
És öröm, 
A szoba többi része homályba borul, 
Csak a fa él és a csillogó szemek. 
Milyen jó, hogy el lehet kezdeni énekelni, 
Egyik karácsonyi dalt a másik után, 
A megrendülés közben lassan kioldódik, 
És meg lehet mozdulni újra 
Az ámulat dermedéséből. 

Ünnep 

Sötétségben fény gyullad, 
Reménytelenségben remény, 
Halálból feltámadás, 
Elveszettből megtalálás, 
Nem remélt csoda, 
Mikor a sohatöbbéből 
Mindörökké válik, 
Az üresség megtelik, 
A hideg áttüzesedik. 

* * * * * 
Hálát adok Neked és a szívem 
Felujjong az örömtől, 
Mert tekintetre méltattál 
Engem, a semmi kis fúszálat, 
Mely ma virul , de holnap elszárad. 
Nagy dolgot műveltél általam: 
Téged adhattalak . (Havva) 



Kocsis Imre 

Krisztus ezeréves uralma 
A Jel 20,1-10 magyarázata 

Szentírástudomány 

Közeledik az ezredforduló, amellyel kapcsolatban a szektás csopor
tokban, de néha a katolikus hívők között is különféle spekulációk ke
ringenek: valami különlegeset várnak, esetleg a világ végét. Az ezred
fordulóval kapcsolatos várakozások egyik hivatkozási pontja a Krisztus 
ezeréves uralmáról szóló szakasz, amely a Jelenések könyvének vége 
felé (Jel 20,1-10) található, s amelynek értelme az egyháztörténelem 
folyamán mindig vitatott volt. A teológiai szaknyelv a szakasszal kap
csolatos problémakört a "kiliazmus" vagy "millenarizmus" kérdésének 
nevezi. (A görögben a "khilioi", a latinban pedig a "mille" jelenti az 
ezret.) Ertekezésünkben először a szóban forgó szöveg értelmezési 
módjait mutatjuk be röviden, majd azt a magyarázatot fejtjük ki részle
tesebben, amely megítélésünk szerint a legelfogadhatóbb. 

1. Értelmezési módok 

a. A millenarista értelmezés 
Egyes egyházatyák (Pápiász, Jusztinusz, Iréneusz) az ezres számot 

és az egész perikópát betű szerint értelmezték. Krisztus második eljöve
tele után, de még a végítélet és világtörténelem lezárása előtt, ezer évig 
tartó békekorszak valósul meg a földön: először csak a vértanúk tá
madnak fel - ez a JeI20,5-ben említett "első feltámadás" - s Krisztussal 
együtt uralkodnak. A békekorszakot az biztosítja, hogy a megkötözött 
és alvilágba vetett sátán (vö. Jel 20,2-3) semmiféle negatív hatást nem 
tud gyakorolni. Ezer év elteltével szabadon engedik a sátánt, aki végső 
támadást intéz a hívők ellen, de végleges vereséget szenved s az örök 
kárhozat helyére jut (Jel 20,6-10). 

Ezt a betű szerinti értelmezést manapság csak a szektások, illetve a 
fundamentalista magyarázatra hajló keresztények képviselik. 1 A tudo
mányos módszereket alkalmazó szentírás-magyarázók felekezeti hova-

l A Biblia fundamentalista olvasatának katolikus megítéléséhez vö. Szentírásmagyarázat az 
Egyházban (A Pápai Biblikus Bizottság dokumentuma), Budapest 1998. 41 -44. 
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Szentírástudomány 

tartozástól függetlenül elvetik. Ennek ellenére egyes protestáns egzegé
ták a millenarizmusnak bizonyos mérsékelt formáját továbbra is vall
ják. Elfogadják az adatok (ezer év, a sátán bezárása az alvilágba stb.) 
szimbolikus jellegét, ugyanakkor áHítják, hogy a perikópa valóságos 
jövőbeli eseményt akar szemléltetni, olyan felfokozott üdvkorszakot a 
földön, amely megelőzi a világtörténelem végét. P. TilIich szerint az 
ezeréves uralomról szóló szakaszban az a remény jut kifejezésre, hogy 
"a történelem a történelmen belül teljesedik be" .2 

A katolikus egyház Tanítóhivatala a betű szerinti értelmezést teljes 
mértékben elvetette, de óvatosságra intett a mérsékelt millenarizmussal 
szemben is. A Szent Officium 1944-ben kiadott rendeletében ez olvas
ható: "A mérsékelt millenarizmus rendszerét, mint biztosat nem lehet 
tanítani. "3 A millenarista értelmezésnél fóleg az okoz nehézséget, hogy 
a világtörténelem végét közvetl,enül megelőző speciális üdvösség-kor
szak gondolata egyébként az Uj szövetségben sehol sem szerepel. Az 
egyéb újszövetségi iratok csak Krisztus második eljövetelének, a végíté
letnek, majd ezt követően a végérvényes üdvösségnek a témáit ismerik 
(vö. pl. l Kor 15,20-28). Egy ~zeréves vagy meghatározatlan ideig 
tartó fölcti Krisztus-uralom az Ujszövetség egészét tekintve "idegen 
test". 

b. A szimbolikus értelmezés 
, Ezt az értelmezési lehetőséget az ókorban fOl eg Origenész és Szent 

Agoston képviselte. Szerintük az ezres számot és az egész perikópát 
szimbolikusan kell értelmezni. Az ezeréves uralom nem más, mint 
Krisztus üdvösséget adó jelenléte az egyházban. Az "első feltámadás" 
(20,5) pectig a keresztségben megvalósuló újjászületést jelenti, amely 
által a hívők megszabadulnak a bűntől és az isteni élet részeseivé vál
nak. 

A katolikus teológia ezt a magyarázatot részesítette előnyben, s ma 
is több egzegéta - beleértve néhány protestáns tudóst - ezt képviseli, bár 
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2 P. TILLICH, Rendszeres teológia, Budapest 1996, 355. Hasonló álláspontot képvisel Karner 
Károly evangélikus bibliatud6s, a legrészletesebb és tudományos szempontból legigényesebb 
magyar nyelvü kommentár szerzöje is. vö. Apokalíp.szis, Budapest 1990. A mérsékelt 
millenarizmus részletesebb ismertetéséhez vö. O. BÓCHER, Die Johannesapokalypse. 
Ertrlige der Forschung 14, Darmstadt 1975,96-105. 
3 FILA B. - JUG L., Az egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai, J<jsterenye - Budapest 1997, 
698. 
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az egyes szimbólumok magyarázatában eltérő próbálkozások vannak. 4 

Az imént bemutatott (klasszikus) formának mindenesetre van vitatható 
pontja, mégpedig az "első feltámadás"-nak a keresztség hatásával való 
awnosítása. A szóban forgó kifejezés ugyanis elsősorban a vértanúkra 
vonatkozik, tehát olyan személyekre, akik fóldi életüket már befejez
ték. 5 

c. Egyéb magyarázatok 
A fentebb említett két magyarázat klasszikusnak mondható, mivel 

az ókortól kezdve napjainkig vannak képviselői. Századunkban újabb 
magyarázati módok születtek. A fó kérdés ezeknél is az, hogy mire 
vonatkozik a szóban forgó szakasz: végidőbeli eseményt hirdet-e meg, 
vagy pedig az egyház történelméhez kapcsolódik. Ez utóbbi tekinteté
ben igen érdekes A. Feuillet magyarázata, mely szerint az ezeréves 
uralom az egyhámak az ókori egyházüldözések utáni (Nagy Konstan
tin rendeletét követő) helyzetére vonatkozik, amely a béke korszakának 
tekinthető. 8 Ez a megállapítás persze vitatható. A konstantini fordulatot 
követő időszakot aligha lehet fenntartás nélkül békés, sátán-mentes 
időnek tartani. 

Főleg német (katolikus) egzegéták körében divatos ma az az állás
pont, amely elutasítja ugyan a millenarizmus minden formáját, de ha
tárowttan állítja, hogy a szóban forgó szakasz a végidővel kapcsolatos: 
az ezeréves uralom tulajdonképpen már a végső üdvösség szemlélteté
se, s tartalmilag awnos azzal, amit az "új Jeruzsálemről" szóló rész 
(21,1-22,5) bemutat,1 Ezen magyarázat szerint a Jelenések könyvének 
szerzője a Krisztus második eljövetelét követő feltámadást és ítéletet, 
amely valójában egyetlen esemény, két megközelítésben mutatja be: 
először a hívek feltámadásáról és örök üdvösséggel való megjutalmazá
sárói szól (20,4-6), majd a hitetlenek feltámadását és kárhozatra ítélé
sét írja le (20,11-15). Ennek az értelmezésnek az a nehézsége, hogy 

4 A katolikusok közül U. Vanni, a protestánsok közül P. Prigent nevét emlltjOk itt meg. Mind
kettójükel a Jelenések könyvének nemzetközileg elismert kutató iként tartják számon. Fóbb 
müveik: U. VANNI, L'Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia, Bologna 1988; P. 
PRlGENT, L:4pocalypse de saint Jean, Lausanne 1981. 
5 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a k~resztségben megvalósuló ú,Üászilletésnek "feltáma
dásként" való értelmezése nem idegen az Ujszövetségtól. A Kol 2, I 2-ben például ezt olvassuk: 
"vele együtt eltemetkeztetek a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok". 
6 Vö. A FEú1LLET, L'Apocalypse. Etat de la question, Paris 1962,98-101. 
7 Vö. A VÖGTLE, Das Buch mit den sieben Siegeln, Freiburg 1981 , 152-156; H. Gl ESEN, 
Die OfJenbamng des Johannes. Regensburg 1997, 428-444. 
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nem ad magyarázatot a sátán megkötözésének és szabadon bocsátásá
nak motívumaira. Emellett az sem egyértelmű, hogy a 20,11-15 sza
kaszban kizárólag csak a hitetlenek feltámadásáról van szó. 

2. A Jel 20,1-10 helye a Jelenések könyvében 

a. A JeLenések könyvének műfaja és tanítása 
Mielőtt a szakasz értelmezésébe kezdenénk, szükségesnek látszik 

néhányelczetes megjegyzés a Jelenések könyvéről , illetve szakaszunk
nak a könyvben elfoglalt helyéről. 

A Jelenések könyve műfajilag az apokaliptikus irodalomhoz tarto
zik, amely sajátos kifejező eszközöket használ. Az apokaliptikus szer
zők nem fogalmi úton, hanem látomás-formában, szimbólumok segít
ségével adják elő mondanivalójukat. A színeknek, számoknak, állatok
nak, természeti katasztrófáknak, de még az emberi élettel kapcsolatos 
dolgoknak (pl. asszony, ruha stb.) is átvitt értelme van. Az egyes jelké
pek értelmének meghatározásához higgadtság, valamint szakértelem, 
vagyis a Biblia és a zsidó vallásos irodalom kifejezési módjának beható 
ismerete szükséges. 

Tartalmi szempontból mindenekelőtt a végidőre való irányultság 
emelhető ki. Az apokaliptikus szerzők a történelem végső eseményei
nek (halottak feltámadása, végítélet, a jók megjutalmazása és a gono
szok megbüntetése, Isten uralmának és az üdvösségnek beteljesedése) 
bekövetkezését hirdetik, s ennek fényében értelmezik koruk eseményeit, 
illetve az emberiség egész történelmét. Az apokaliptikus iratok tehát 
nem kizárólag a végső dolgokról szólnak, hanem az eszkatologikus 
beteljesedés biztos tudatában értelmezik a jelent. A szerzők egyértelmű 
meggyőződése, hogy a történelem Isten fennhatósága alatt áll, s az ő 
meghatározott terve szerint halad a végső beteljesedés felé . 

Isten szuverenitásának hangsúlyozását a konkrét történeti helyzet 
tette szükségessé. Az apokaliptikus iratok hátterében ugyanis mindig 
elnyomatottság és üldözöttség áll. Isten népe idegen, elnyomó h~talom
nak van kiszolgáltatva, amely gyakran létében fenyegeti őt. Erthető, 
hogy ebben a helyzetben igen nagy szükség van vigasztalásra, bátorÍ
tásra és hitben való megerősítésre, amely éppen a történelem végkifej
letének tudatosításával történik: Isten győzedelmeskedni fog a gonosz
ság erői felett, s megvalósítja eszkatologikus uralmát, amelyben az 
állhatatos hívek biztosan részesedni fognak . A Jelenések könyve is 
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üldöztetés időszakában (Kr. u. 90-100) keletkezett, olyan időszakban, 
amikor a római császárkultusz elutasítása miatt a keresztények számá
ra a vértanúság lehetősége is fennállt (vö. Jel 2, 13 ; 6,9-11).8 Az iratban 
egyértelmű utalás fedezhető fel a császárkultuszra (Jel 13), a Rómára 
j ellemző erkölcstelenségre és keresztény-ellenességre (Jel 17), valamint 
az államilag szervezett keresztényüldözésre (Jel 11,7-10; 13,7-10.15). 
A szerző azonban szimbolikus nyelven szól ezekről , s ezáltal lehetővé 
teszi, hogy azt az értelmezést, amelyet korának eseményeiről ad, az 
egyház későbbi koraira (róleg az üldözések időszakai ra) is alkalmaz
zuk.9 

A zsidó apokaliptikaID alapvető pesszimizmussal szemléli a konkrét 
történelmet: a jelen világidőt teljes mértékben a gonoszság működése 
határozza meg. Isten azonban nemsokára közbelép, és kozmikus ka
tasztrófa által véget vet a gonosz világnak. Az utána következő új vi
lág, az üdvösség "korszaka" (eón-ja) kizárólag Isten cselekvésének 
eredménye lesz. A Jelenések könyve is osztja azt a meggyőződést, hqgy 
a jelen világrendet egy új , üdvösséges világrend váltja majd fel. Am 
egy lényegesen új gondolat is megjelenik: a végső üdvösség nemcsak 
jövőbeli valóság, hanem már elkezdődött. Jézus Krisztus halála és fel
támadása által az üdvösség már most megtapasztalható. A történelem 
végén Isten azt vezeti teljességre, ami Krisztus által már kezdetét vette. 
Annak, hogy Isten a gonosz erők felett győzedelmeskedni fog, az a 
biztosítéka, hogy Krisztus által a győzelem már valósággá vált. A Jele
nések könyvének szerzője ennélfogva nemcsak az üdvösséges jövővel 
vigasztalja és bátorítja az üldözött keresztényeket, hanem Krisztus 
húsvéti győzelmével is. Krisztus által a hívek máris Isten országának 
részesei lettek (vö. Jel 1,6; 5,9-10). A már ajándékba kapott üdvösség 

• A konkrét történeti háttérhez vö. FARKASFALVY D., Bevezetés az tíjsz6vetségi szentírás 
k6nyveihez, Budapest 1995, 391-394. 
9 Félreértések elkerülése végett megjegyezzOk, hogy az egyház történelmének későbbi koraira 
való alkalmazás csak a teológiai értelmezés szintjén lehetséges. Egzegetikai szempontból telje
sen megalapozatlannak tartjuk azt a (fOleg szektások által képviselt) nézetet, mely szerint a Je
lenések könyvében a Krisztus feltámadását61 a parúziáig terjedő időszak történelmének pontos 
kronológiai bemutatását találjuk. Az iratban ugyanis nem fede.zhető fel szigotúan lehatárolt 
kronológia. a jelen és a jövő kezdettő l fogva áthatják egymást. Erdekes, hogy már a 7. fejezet 
bemutatja a végső üdvösséget (7,9-17), s a leirás igen hasonlít ahhoz, amit a könyv végén az 
"új Jeruzsálem" (21,1-22,5) leírásakor találunk. 
10 Az Ószövetségból Dániel könyve, valamint a prófétai iratok néhány része (pl. lz 24-27; zak 
14) tartozik az apokaliptika müfajcsoportjába. A legtöbb apokaliptikus irat apokrif Ezek közül 
csak néhányat említünk itt meg: Hénok könyve, Ezdrás 4 . könyve, Báruk apokalipszise, Mózes 
apokalipszise, A tizenkét pátriárka végrendelete stb. 
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azonban nem elveszíthetetlen, mivel a sátán és "csatlósai" (Jel 12-13) 
még működnek, s támadásaiknak a keresztények is ki vannak téve. 
EZért nem lehet meglepő, hogy a könyvben nagy hangsúlyt kap az 
állhatatosságra való buzdítás is (vö. Jel 2-3 ; 13, l O). 

Mivel a Jelenések könyve nem csak a végső eseményekről szól, ha
nem a beteljesedés tudatában a történelemről ad tanítást, a szóban 
forgó szakasz (20, 1-10) esetében sem kell szükségképpen arra követ
keztetni, hogy tartalma kizárólag jövőbeli valóságra vonatkozik. Azt a 
lehetőséget is komolyan számításba kell vennünk, hogy szakaszunk is a 
történelem teológiai értelmezése. Mi éppen ezt az álláspontot tartjuk 
megalapozottnak, s ezt igyekszünk a következőkben kifejteni. 

b. A szakasz szövegkörnyezete 
A Jel 20,1-10 szakasz annak a nagyobb egységnek (19,11-20,10) a 

része, amely az egyházzal szembenálló gonosz erők feletti győzelmet 
mutatja be. Az ellenséges hatalmak feletti ítélet a színre lépésükkel 
ellentétes sorrendben történik. A gonosz erők megjelenéséről a 12-13. 
fejezetekben olvasunk. ~lőször a sárkány nyer bemutatást (12. fej .), 
aki a sátánnal azonos. Outána és az ő szolgálatában két vadállat lép 
színre. Az első (tengeri) vadállat (13,1-10) azt a politikai hatalmat 
jeleníti meg, amely Isten helyébe kívánja önmagát helyezni, s Istennek 
kijáró imádatot követel magának. 11 A második (szárazföldi) vadállat 
(13 ,11-18), amely később a "hamis próféta" (16, 13; 19,20; 20,10) 
néven szerepel, azt a propaganda-rendszert jelöli, amely az első vadál
lat kultuszát igyekszik előmozdítani és fenntartani .12 Az ítélet leírásánál 
fordított a sorrend: először a két vadállaton aratott diadalról olvasunk 
(19,11-21), majd a sátán feletti győzelemről (20,1-10). 

Amikor a könyv szerzője külön-külön mutatja be a gonoszság kép
viselőinek megjelenését, nem időben egymást követő történéseket tár 
elénk, hanem a gonosz erők összetett voltára hívja fel a figyelmet. A 
gonoszság különböző formában jelentkezik a történelemben, földi kép
viselői vannak, de a "forrás" a földi szférán kívül keresendő. Az ellen
séges erők legyőzésének jelképes leírásai sem egymástól fuggetlen 
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11 A könyv keletkezésének idején a római államhatalom tanúsított ilyen magatartást. Ám a szó
ban forgó jelkép nenlcsak rá vonatkozik, hanem minden olyan politikai szisztémára, amely is
teni igényekkel lép fel, s az igaz Isten imádóit üldözi. 
12 Elsö, de nem kizárólagos alkalmazásként a császárkultusz papjaira gondolliatunk. 
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"csatákat" jelemek előre, hanem Krisztusnak a gonosz felett aratott 
végső győzelm ét különböző oldalról megközeIítve mutatják be. 

3. A Jel 20,1-10 főbb motívumai 

a. Ezer év 
Mindenekelőtt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a Jelenések könyvé

ben szereplő egyéb "kronológiai" adatok mind szimbolikusak: minősí
tik a hozzájuk kapcsolódó jelenségeket. A gonosz erők működésével, 
illetve az egyház üldözött állapotával kapcsolatban többször is előfor
dulnak a következő adatok: 1260 nap (11 ,3; 12,6), 42 hónap (11 ,2; 
13,5), illetve egy idő, két idő és fél idő (12,14). Ezek mindegyike há
rom és fél évet tesz ki. A számadat (illetve annak variációi) - a teljessé
get kifejező hetes számmal szemben - alapvetően korlátozottságot és 
lehatároltságot jelöl, amely a bemutatott jelenségre érvényes. Amikor a 
szerző kijelenti, hogy "a pogányok 42 hónapig tipotják a szent várost" 
(vagyis az egyházat, Jel 11,2), azt tudatosítja az olvasókban, hogy az 
egyházat ért támadás részleges, semmiképpen sem vezet győzelemre . 
Az egyház Isten oltalma alatt áll, s üldözői csak részleges sikert érhet
nek el vele szemben. A sátán kísértő és üldöző tevékenységével kapcso
latban a "rövid idő" kifejezés is szerepel. A 12. fejezetben olvasunk a 
sátán mennyből való letaszításáról, amely Krisztus húsvéti győzelmé
nek a következménye. A letaszítást követő örömének végén olvasható: 
"Jaj a földnek és a tengernek, mert hozzátok szállt le az ördög, s tudja, 
hogy rövid ideje van" (12,12). A "rövid idő" nem időmeghatározás, 
hanem a sátán korlátozott működési lehetőségét jelöli. Nem mellékes 
szempont, hogy a szóban forgó kifejezés szakaszunkban is megtalálha
tó: az ezer év elmúltával a sátánt "rövid időre" engedik szabadon 
(20,3). 

Az ezres szám csak szakaszunkban fordul elő: a sátán megkötözött
ségére (20,3.7), illetve Krisztus és a hívők uralmára (20,4-6) vonatko
zik. Aligha lehet kétséges, hogy ez a szám is szimbolikus, és minősíti a 
hozzá kapcsolt valóságokat. Ha a "rövid idő" a lehatároltságot jelöli, 
az "ezer év" minden bizonnyal éppen az ellenkezőjét. Az ezres szám 
Isten telj hatalmára vonatkozólag egyébként máshol is megjelenik a 
Bibliában. A Zsolt 90,4-ben olvassuk: "Ezer év előtted annyi, mint a 
tegnapi nap, amely elmúlt, vagy mint egy éjjeli őrváltás" (vö. még 2 
Pét 3,8). A mondattal a zsoltáros Istennek az idővel és történelemmel 
kapcsolatos szuverenitását juttatja kifejezésre. Isten egészen másként 
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szemléli az időt, mint az ember. Az ember órákban és napokban méri 
az időt, s ezzel önmaga alapvető lehatároltságát tanúsítja. Isten viszont, 
aki "ezer években mér", az időnek és az emberek történelmének korlát
lan Ura. 

A szóban forgó számadat értelmezésénél figyelembe vehetjük azt a 
korabeli zsidó felfogást is, mely szerint a teremtés hét napjának (vö. 
Ter l, 1-2,4a) megfelelően a történelem is hét korszakot ölel át, s mind
egyik korszak egy "isteni napot" tesz ki, amely a Zsolt 90,4 alapján 
ezer évet jelent. Minthogy a teremtés hetedik napja a nyugalom napja 
volt, a történelem hetedik korszaka is a pyugalom korszaka lesz: ez a 
messiási béke időszaka. 13 Márpedig az Ujszövetség alapvető felfogása 
szerint, amelyet a Jelenések könyve is határozottan állít, a messiási kor 
Jézus Krisztus működésével, fóleg az ő feltámadásával már elkezdő
dött. Ez alapján az ezer évet az üdvtörténelem jelen időszakára vonat
koztathatjuk, amennyiben ez az · időszak Krisztus messiási uralmának 
van alávetve. 

b. A sátán megkötözése 
A szakasz elején (20,1-3) olvasunk arról, hogy egy angyal megra

gadja a sátánt, megkötözi és elzárja az alvilágba. A könyv szerzője itt 
egy jól ismert motívumot dolgozott fel. Isten ellenségei bebörtönzésé
nek témája ugyanis mind az Oszövetségben, mind a szövetségközi (in
tertesztamentáris) irodalomban megtalálható. Az lz 24,21-22 szerint 
Isten a végső napon ítélet alá vonja "az ég seregét" és "a föld királyait" , 
s börtönbe zárja őket. Hénok könyvében (apokrif irat) a bukott angya
lok bebörtönzéséről van szó (Hén 10,4; 28,12-16). A Lévi végrendelete 
CÍmű iratban" (szintén apokrif) pedig a papi Messiással kapcsolatban 
olvasható: "o. fogja Beliárt (= sátán) bilincsbe verni, gyermekeinek 
pedig megadatik az a hatalom, hogy a gonosz lelkek felett tapodjanak" 
(18,12).14 
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lJ A zsidó iratok közül a SZÍT nyelven ránk maradt Báruk apokalipszisét (28-29. fej .) emelhet jük 
ki. A történelen] kor.;zakokra való felosztása mellett az is igen érdekes, ahogyan ez az apokrif a 
Messiás idejét bemutatja: "minden szólötön ezer szölöves5ZÖ lesz, nunden szölövesszön ezer 
szölöfiirt nö, s minden szölöfilrtön ezer szölö= terem" (29,5). A hét világkor.;zakkal kapcso
latos felfogás egyébként a Barnabás levele cimet viselö keresztény iratbwl is megtalálható ( 15. 
fej .). 
,. Megemlíthetö egy iráJu mítosz is, me ly szerint az Azhi DaJaka nevt1 kigyót megbilincselik, 
majd szabadon engedik. hogy végérvényes gyözelmet arassanak felette . Nem kizárt, hogy ez a 
ntitosz hatással volt a zsidóságra. 
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A Jelenések könyvének szerzője a motívumot nyilvánvalóan szem
léltetés céljából vette át: a sátán erejének megtörését fejezi ki vele 
szimbolikusan. De hogyan értelmezendő ez a hatalomfosztás? Nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a "megkötözés" képe nemcsak ókori
keleti és judaista szövegekre emlékeztet, hanem Jézus egyik hasonlatá
ra, melyet a szinoptikus evangéliumok őriztek meg számunkra, s amely 
közvetlenül a démonűzésekkel kapcsolatos: "Senki nem mehet be az 
erősnek a házába és nem ragadhatja el a holmiját, ha előbb meg nem 
kötözi az erőst, csak akkor tudja kirabolni a házát" (Mk 3,27). Az 
"erős"-ön Jézus a sátánt érti, akit ő "kötözött meg" , vagyis fosztott meg 
uralmától. Az a gondolat, hogy Jézus földi működése a sátán feletti 
győzelmet eredményezte, más újszövetségi szövegekben is megjelenik. 
A János-evangéliumban Jézus halálával kapcsolatban hangzik el: 
"Itélet van most e világ felett, most fogják kivetni ennek a világnak a 
fejedelmét" (12,31). A Zsidókhoz írt levélben pedig ez olvasható: 
"Mivel tehát a gyernlekek részesei a testnek és vérnek, ő maga is ha
sonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által lerontsa azt, akinek a 
halál felett uralma volt, az ördögöt" (Zsid 2,14). 

Jézus húsvéti győzelmét a sátán felett a Jelenések könyve is hangsú
lyozza. A 12. fejezetben a Messiás születésének és megdicsőülésének 
bemutatása (12,5) után a sátán mennyből való letaszításáról (12,7-12) 
van szó. A letaszítás a hatalomfosztást jelzi szimbolikusan. Jézus mű
ködése, halála és feltámadása a sátán emberek feletti uralmának meg
törését eredményezte. Bár a sátán fondorlataira és támadásaira tovább
ra is számítani lehet, sőt kell, de ezek Isten üdvösségtervével .szemben 
nem meghatározó jelentőségűek. Jogosan gondolliatunk arra, hogy a 
20. fejezetben bemutatott "megkötözés" ugyanazt a valóságot jelzi, 
mint a 12. fejezetben említett "letaszítás" . Mind a két kép "hagyo
mányos", vagyis jól ismert a zsidóság korábbi irataiban, 15 s mind a két 
kép a legyőzöttséget szimbolizálja. Az, hogy a megkötözést angyal 
hajtja végre, nem jelent problémát, hiszen az apokaliptikában Isten 
(illetve Krisztus) általában közvetítőkön keresztül cselekszik. 

15 A mel1f1yböl val~ "letaszítás", illetve "lezuhanás" motívumához vö. Iz 14,12: Hénok. k.önyve 
86, 1.3; Adám és Eva élete 12-17. A k.ép az evangéliumi hagyományban is megjelenik, még
pedig Jézus egyik. mondásában: "Láttam a sátánt : mint villám buk.ott le az égböl" (Lk. 1 0, 18). 
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c. A sátán szabadon bocsátása 
Ha a sátán megkötözését és alvilágba vetését Krisztus húsvéti győ

zelmére vonatkoztat juk, felmerül a kérdés, mit jelent a sátán ezer év 
után történő szabadon bocsátása. Fontos tudatosítani, hogy az 
apokaliptikában nemcsak a számadatoknál, hanem az események egy
másutániságánál is felmerül az átvitt értelem lehetősége . A Jelenések 
könyvében többször is megfigyelhető, hogy az egymást követő jelene
tek valójában ugyanarra a valóságra vonatkoznak. Említettük már, 
hogy a két vadállaton aratott diadal (19,17-21), illetve a sátán feletti 
végleges győzelem (20,7-10) nem egymástól fuggetlen események, 
hanem ugyanannak a valóságnak (Krisztus végső győzelmének) két 
megközelítésből történő bemutatásai. Hasonló a helyzet a 12. fejezet 
végén. Először arról olvasunk, hogya sárkány (sátán) üldözi a pusztá
ban tartózkodó asszonyt (egyházat), de nem sikerül elpusztítania, mert 
Isten megmenti őt minden veszedelemtől (12,13-16). Ezután a sárkány 
az asszony gyermekei (keresztények) ellen indít támadást (12,1 7) -
mégpedig a tengeri vadállat által -, s győzelmet arat felettük (13 ,7). A 
leírás nem két, időben elkülönülő üldözésre vonatkozik, hanem a sátán 
folytonos egyházellenes támadására. A szerző két oldalról mutatja be 
és értékeli azt. Először azt tudatosítja, hogy a sátán az egyházat mint 
közösséget (mint anyát) nem tudja elpusztítani, majd arra hívja fel a 
figyel~et, hogy az egyes keresztények az üldözés áldozataivá válhat
nak. Am ez sem vereséget jelent. Ha a hívők Krisztus szellemében fo
gadják az üldöztetést és vállalják a vértanúhalált, Krisztus húsvéti győ
zelméhez kapcsolódnak, s éppen a haláluk által diadalmaskodnak a 
sátánon (vö. 12,11). 

Az előzőekhez hasonlóan a sátán megkötözését és szabadon bocsá
tását is fel lehet fogni úgy, mint ugyanannak a valé~ságnak - sátán tevé
kenykedése - két oldalról történő megközelítését. Ugy is lehetne fogal
mazni, hogy az "érem két oldala" kerül itt bemutatásra. Egyrészt: 
Krisztus megváltása alapján szemlélve a sátán "megkötözött" . Isten 
eszkatologikus uralma Krisztus megváltása által már elkezdődött. Ott, 
ahol megvalósul az ezer évvel fémjelzett valóság, vagyis Krisztus mes
siási uralma, ott a sátánnak nincs többé igazi befolyása: a Krisztushoz 
ragaszkodókat nem tudja elszakítani Isten szeretetétől (vö. Róm 8,38-
39). Másrészt: mivel Isten uralma még nem jutott el a teljességre, a 
sátánnak van még bizonyos tevékenységi lehetősége, tud még Isten 
ellen és Isten népe ellen embereket verbu válni . A keresztények azonban 
biztosak lehetnek abban, hogy a sátán végleges megfékezése is be fog 

14 



Szentírástudomány 

következni. Isten a történelem végén teljessé teszi azt, ami már most 
valóság, de amit nyilvánvalóan csak a hit szemével láthatunk meg. 

d. Az elsőfeltámadás 
A sátán megkötözéséről (20,1-3) és szabadon bocsátásáról (20,7-

10) szóló alegységek között (20,4-6) van szó arról, hogy a halottak egy 
része életre kel és Krisztussal együtt uralkodik. Ennek lényegét ezek a 
mondatok foglalják össze: "Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, 
akinek része van az első feltámadásban! Ezeken nincs hatalma a má
sodik halálnak, hanem Isten és Krisztus papjai lesznek, és uralkodnak 
vele ezer esztendeig"(20,5b-6). 

Mire vonatkozik az "első feltámadás"? Mindenekelőtt azt kell figye
lembe vennünk, hogy a kifejezés a "második halál"-lal van szembeállít
va: aki részesül az első feltámadásban, annak nem kell félnie a második 
haláltól. A "második halál" az örök kárhozatot, az Istentől való végle
ges elszakitottságot jelenti. Ez a 20,14-ből derül ki, ahol a szerző a 
"második halált" a "tüzes tó"-val azonosítja, amely nyilvánvalóan a 
kárhozat jelképe (vö. még 2, 10-11). Az "első feltámadás" ennélfogva 
azt a valóságot jelöli, amely teljes védelmet jelent a kárhozattal szem
ben. 

Figyelmet érdemel az "első" jelző is, hiszen abból derül ki: itt még 
nem arról a történelem végén bekövetkező egyetemes feltámadásról 
van szó, amely a hívők számára az "új Jeruzsálemmel" jelképezett 
üdvösség nyitánya (s amelyre az általános szóhasmálat a "feltámadás" 
kifejezést vonatkoztatja). Az "első feltámadás" ezen végső üdvösséghez 
képest egy előzetes stádium, éspedig a halált közvetlenül követő életkö
zösség a feltámadt Krisztussal. iS 

Kik részesednek az "első feltámadásban"? Mindenekelőtt a vérta
núk. A szöveg e tekintetben egyértelmű : "Majd trónokat láttam: helyet 
foglaltak rajtuk, s ítélő hatalom adatott nekik, és (láttam) azok lelkeit, 
akiknek fejüket .vették a Jézusról való tanúságtétel és az Isten igéje 
miatt" (20,4a). Am a mondat folytatása alapján úgy tűnik, hogy nem
csak a tényleges, hanem a potenciális vértanúk is szóba jöhetnek. A 
szöveg ugyanis a fóhangsúlyt a tanúságtételre helyezi, melynek lénye
ge: "nem imádták a vadállatot, sem annak képmását, s nem vették fel 

16 Megjegyezzük, hogy 8 "második halál" kifejezés is feltételezi az "e1sö halál" (halál a meg
szokott értelemben) valóságát. A "második halál" nem más, mint annak a negatívumnak (élet
vesztés) a te lj essége, amelyet a "halál" szó kifejez. 
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annak bélyegét a homlokukra és a kezükre" (20,4b). Aki megtagadja 
az önmagát Isten helyébe helyező államhatalom imádatát, annak szá
molnia kell a vértanúsággal, bár az ténylegesen nem mindig következik 
be. Ennek következtében az "első feltámadás" kiterjedési körét nem kell 
a tulajdonképpeni vértanúkra korlátoznunk, hanem vonatkoztathat juk 
azokra is, akik életük folyamán Krisztus mellett - a megpróbáltatások 
és üldöztetések közepette - mindvégig hűségesen kitartanak 

Az a meggyőződés, hogy az örök élet már a halál után végleges 
osztályrésze lesz a mindvégig állhatatos híveknek, a Jelenések könyvé
nek más helyein is kifejezésre jut A 6. fejezetben olvasunk arról, hogy 
a vértanúk jutalomként "fehér ruhát" kapnak, amely egyértelmű en az 
üdvösséget jelképezi. Ugyanakkor az is kifejezésre jut, hogy örömük 
még nem teljes, hiszen a beteljesedésre, vagyis Isten végső igazságszol
gáltatására még várniuk kell (6, 10-11). Ugyancsak a halált közvetlenül 
követő üdvösségre utal a Jel 14,13-ban olvash~tó híres mondat: 
"Mostantól fogva boldogok a halottak, akik az Urban halnak meg. 
Igen, mondja a Lélek: megpihennek fáradozásaiktól, mert cselekedeteik 
követik őket" 

Az "első feltámadás" szerves velejárója a Krisztussal való 
uralkodás. Krisztus uralma az üdvösségtörténelem jelenlegi szakaszá
ban nem pusztán passzív, hanem aktív uralom: a történelem felügye
letét, kedvező befolyásolását és beteljesedésre vezetését jelenti. Az 5. 
fejezetben Bárányként bemutatott Krisztus az, aki az Isten történelemre 
vonatkozó tervét jelképező hétpecsétes könyvet megkapja, hpgy a pe
cséteket feltörje. Ennek értelme: a feltámadt Krisztys kap felhatalma
zást arra, hogy Isten tervét feltárja és kivitelezze. O mint a "királyok 
Királya" (17,14; 19, 16) száll szembe az ellenséges hatalmakkal, hogy 
azok megfékezése után a végleges istenuralom az "új Jeruzsálemben" 
(21 , 1-22,5) megvalósulhasson. A Jel 20,6-ban említett uralkodás a 
Krisztus aktív uralmában való részesedést jelenti. A vértanúk és a hit
vallók, éppen a fóldi életben tanúsított állhatatosságuk következtében, 
Krisztussal együtt üdvösséges hatást fejtenek ki a történelemben, az 
egyháznak pedig folytonos vitalitást biztosítanak. 

16 



Bibliaiskola 

'É{ő Ige 
BffiLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A JÁNOS-PROLÓGUS 

A.) Alapgondolat 

A testté lett Ige 

28. óra 

Jánostól kapjuk az isteni Szó misztériumának utolsó titkát, aki ezt a miszté
riumot a legszorosabb kapcsolatba hozza Jézusnak, az Isten Fiának misztériu
mával : mint Fiú, Jézus az önmagában fennálló Szó, Isten Igéje. Végső soron 
tehát tőle ered az isteni szó minden megnyilvánulása: a teremtésben, a törté
nelemben, az üdvösség végső beteljesedésében. Így kell értenünk a Zsidókhoz 
írt levél kijelentését: ,,Azelőtt az Isten próféták útján szólt őseinkhez. Ebben a 
végső korszakban Fián keresztül beszél hozzánk" (Zsid 1,1 k). 

Jézus mint Ige már kezdetben Istennél volt, és Isten volt (Jn 1, lk). 6 volt az 
a teremtő Szó, amely által minden lett (1,3; vö. Zsid 1,2; Zsolt 33,6kk). Ez a 
megvilágosító Szó világított a világ sötétségében, hogy elhozza az emberek
nek Isten kinyilatkoztatását (Jn 1,4-5). Már az Ószövetségben is ő nyilvánítot
ta ki magát titokzatosan a cselekvő és kinyilatkoztató szó által. Az idők végén 
pedig az Ige testet öltve látható módon belépett a történelembe (1,14), az em
berek számára kézzelfogható, tapasztalati ténnyé vált (1 Jn 1,1kk), olyannyi
ra, hogy "mi láttuk az ő dicsőségét" (Jn 1,14). 

Ezzel teljességre vitte kettős tevékenységét, a kinyilatkoztatást és az üdvös
ség szerzését: mint egyszülött Fiú, megismertette az emberekkel az Atyát 
(1 ,18), s hogy üdvözítse őket, elhozta a világba a kegyelmet és az igazságot 
(I, 14.16k). A világban megjelent Ige az emberi történelem középpontja: előtte 
a történelem az ő megtestesülése felé haladt; eljövetele után pedig az ő végső 
győzelme felé. Mert ő fog megjelenni a végső küzdelemben is. hogy véget 
vessen a gonosz hatalmak uralmának, és biztosítsa a világban Isten végleges 
győzelmét (Jel 19,13). 
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Az emberek a testté lett Ige előtt 

Mivel Krisztus a "testben eljött" élő Ige, érthető, hogy az emberek állásfog
lalása az ő szavával és személyével szemben meghatározza Istennel szemben 
elfoglalt helyzetüket is. A világba történő eljövetele ténylegesen megoszlást 
okozott köztük. Egyrészt, a sötétség nem fogadta be (Jn 1,5), a gonosz világ 
nem ismerte fel őt (1,1 O), sőt, övéi - saját népe - sem fogadták be (I, l I): így 
az egész evangéliumi történet a szenvedéshez vezet. Másrészről azonban van
nak, akik "hittek az ő nevében" (1,12): ezek "mindnyájan az ő teljességéből 
részesültek, kegyelmet kegyelemre halmozva" (1,16). Ó, aki természet szerint 
Fiú (1,14.18), nekik hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei v é legyenek 
(l,12). 

A megtestesült Ige körül kristályosodott ki az a dráma, amely valójában az
óta tart, amióta Isten a próféták állal beszélni kezdett az emberekhez. De ami
kor a próféták hirdették Isten igéjét, szavuk által nem az Ige fejeződött ki már 
akkor is, ugyanaz az Ige, aki testet öltött az idők végén, hogy közvetlenül 
szóljon az emberekhez, akikhez személyesen küldte el az Atya? A rejtett elő
készítő működést most felváltotta a közvetlen és látható jelenlét. Az emberek 
számára azonban nem változott az isteni szó által felvetett létkérdés: aki hisz 
a szónak, aki felismeri és befogadja az Igét, az általa belép Isten gyermekei
nek istenfiúi életébe (Jn 1,12). Aki viszont visszautasí~a a szót, aki nem isme
ri fel az Igét, az megmarad a világ sötétségében, és ezáltal elítéli önmagát (vö. 
3, I 7kk). Az Ige minden emberhez szól, és minden embertől feleletet vár. 

(Biblikus teológiai szótár: Az lsten Igéjének misztériuma) 

B.) Szentírási szöveg: Jn 1,1-18 

1 a(l) A Kezdetben volt az IGE, 
1 b és az IGE Istennél volt, 
1 c és lsten volt az IGE. 
2 Ő volt kezdetben Istennél. 
3a B Minden általa lett, 
3b és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 
4a Benne élet volt, 
4b és az élet volt az emberek világossága. 
Sa A világosság a sötétségben világít, 
Sb de a sötétség azt föl nem fogta. 
6a C Volt egy ember, 
6b akit lsten küldött, 
6e János volt a neve. 
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7a 
7b 
7c 
8a 

Tanúskodni jött, 
hogy tanúskodjék a világosságról , 
s mindenki higgyen általa. 

Nem ő volt a világosság, 

28. óra 

8b csak tanúságot kellett tennie a világosságról. 
ga B' 
gb 
gc 
10a 
10b 
10c 
11 a 
11 b 
12a 
12b 
12c 
12d 
13a 
13b 
13b 
13c 
14a(II) D 
14b 

Az igazi világosság, 
aki minden embert megvilágosít, 
a világba jött. 
A világban volt, 
a világ őáltala lett, 
de a világ nem ismerte fel őt. 
A tulajdonába jött, 
övéi azonban nem fogadták be. 
Mindazoknak azonban, akik befogadták, 
hatalmat adott, 
hogy lsten gyermekei legyenek; 
azoknak, akik hisznek az ő nevében, 
Akik nem a vérből, 
sem a test ösztönéből, 
sem a férfi akaratából , 
hanem Istenből születtek. 
Az IGE testté lett, 
és köztünk lakott, 

14c és mi láttuk az ő dicsőségét, 
14d mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, 
14e aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. 
15a C János tanúságot tesz róla, 
15b és hirdeti: 
15c nŐ az, akiről ezt mondtam: 
15d Aki utánam jön, 
15e megelőz engem, 
15f mert előbb volt, mint én. « 

16a D' Mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk 
16b kegyelemből kegyelmet. 
17a Mert a törvény1 Mózes által kaptuk, 
17b a kegyelem és az igazság pedig 

Jézus Krisztus által valósult meg. 
18a A' Istent soha senki nem látta: 
18b az egyszülött Fiú , 
18c aki az Atya kebelén van, 
18d ő nyilatkoztatta ki. 
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C) Bevezetés 

l/a Gondolatok a szavakról 
Kimondott és kimondatlan szavak, 
Elhallgatott és elnémult szavak, 
Bőbeszédű üres fecsegés, szavak áradata, 
Fontos szavak az életemben: 
azok, amelyek fájdalmat okoztak 
és azok, amelyek becsesek a számomra. 
Valakinek a szavamat adtam, 
Csak a szavamat? Vagy a tetteimet is, 
minden következményt vállalva? 

a szavamat, a személyes szavamat, 
az 'igen ' -emet? 
teljes emberségemmel állok mögöttük? 

6 szavát adta nekem -
ezért megbízhatok Benne. 

6 egész személyével kezeskedik értük. 
Megvalósított szó - az emberé, 
Megtestesült szó - az Istené: 
,,És az Ige testté lett és közöttünk lakott" 

egy mondat, amely karácsonytól, 
az angyali üdvözlettől ránk van bízva. 
Emlékek bennünk ... 
A megértés nehézségei .. . 

Isten a szavát adta nekünk ... - testben. 

1.1b lsten szava 
- teremtő szó: legyen (teremtés) 
- kinyilatkoztató szó: önmagát feltáró (próféták) 
- Megtestesült Szó: a köztünk élő (személyes jelenlét) 
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l./c 
Az emberi szó, minthogy Isten használja, három vonatkozásban is Isten 

Igéje lesz: 
a.) azt fejezi ki, amit Isten mondani akar az emberi szó segítségével 
b.) a hozzá kapcsolódó kegyelemben maga a szóban forgó dolog válik je

lenvalóvá, s az Ige hallgatójának tulajdonává. 

1./ d A SZÓ A SZENTfRAsBAN 

Az emberi szó 
Készséggel hallgasd a szót, hogy megértsd, 
és helyes választ adj bölcsességgel. (Sír 5,13) 

Mindenkinek szája gyümölcsével telik meg a gyomra, 
s attól lakik jól, ami ajkán terem. 
A nyelv által jöhet halál is, élet is, 
ki mit szeret, annak gyümölcsét élvezi. (Péld 18,20-21) 

A fa gondozásáról gyümölcse tanúskodik, 
az ember szívének gondolkodásáról pedig a beszéde. 
Senkit se dicsérj, mielőtt nem beszélt, 
mert ez az ember próbája. (Sír 27,7-8) 

Rosszul használt szavak: 

Péld 10,8; 12,6.18-19; 13,3; 20,19-20; 26,22; 29,20 
Sír 5,11-18; 7,14-15; 18,18; 20,5-8; 26-28; 21 ,18-31; 22,26-27; 

23,7-20; 27,17-27; 28,13-30 
JÓb 6,26; Zsolt 5,10; 10,7 
Jak 3,1-12 

J6l használt szavak: 

Péld 15; 18,4; 25,11 - 12; Préd 3,7 
Sír 5,15; 6,5; 14,1; 18,16-17; 21 ,18-20.28 .29; 28,29 
Zsolt 39,2; 141,3 
Lk 6,45 

Az isteni szó 

A bölcsesség dicsérete 

Sír 24,1-31 
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A bölcsesség és lsten Igéje 

Sír 24, 32- 47 

Bibliaiskola 

Jézusban megjelent "üdvözítő Istenünknek jósága és emberszere
tete." (Tít 3,4) 

"Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte 
Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy »Jézus az lsten Fia«, 
abban lsten benne marad, és ő Istenben. Mi, akik hittünk, megis
mertük a szeretetet, amellyel lsten szeret bennünket." (1 Jn 14-16) 

"Sokszor és sokféle módon szólt hajdan lsten az atyákhoz a prófé
ták által, ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk, 
akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világokat is teremtet
te, s aki - mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, 
és mindent fenntart hatalmának igéjével -, miután a bűnöktől meg
tisztulást szerzett, a Fölség jobbján ül a magasságban." (Zsid 1, 1-3) 

"Aki engem látott, látta az Atyát is." (Jn 14,9) 
,,Az igéket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mon

dom, hanem az Atya, aki bennem lakik, ő cselekszi a tetteit. Higgye
tek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha 
másért nem, hát legalább a tetteimért higgyetek." (Jn 14,10b-11) 

2. Karácsony, Jézus születésének ünnepe 

A születés helye: Mikeás pr6iéciája szerint Betlehemből származik majd Iz
rael jövendő uralkodója. Az evangélisták nem pontosít ják a születés helyét, 
csak annyit tudunk meg Lukácstól, hogy bár Mária jászolba fektette a kis Jé
zust, mert nem kaptak helyet a szálláson, mégis bent voltak Betleht:m városá
ban, mert a pásztoroknak azt mondja az angyal: ,,Ma született nektek az Üd
vözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában." (Lk 2,11) 

Az apokrif írásokban kezdik használni a "barlang" megjelölést: az Arab 
gyermekségevangélium és a Pszeudo-Máté evangéliuma. A második század
ban Jusztínusznál bukkan fel ez a változat, majd a harmadik szá~dban Orige
nész említi, hogy a keresztények egy barlangot tisztelnek Jézus születése he
lyeként. Szent Jeromos is átveszi ezt a hagyományt. A negyedik században 
épült a barlang fölé bazilika. 

December 25. 

A születésnek ez az időpont ja nem vezethető vissza apostoli hagyományra, 
de az atyák már elég korán decemberre vagy januárra helyezik (Zakariás jeru
zsálemi szolgálatából kiindulva), pl. Aranyszájú Szt. János 386-ban. 
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A másik magyarázat szerint a december 25-i hagyomány Rómából indult ki, 
ahol Auréliusz császár bevezette a napkultuszt, és ennek ünnepét, a "Sol In
victus"-t december 25-re tette, a téli napfordulót követoen. A római naptárban 
ez az ünnep "Natalis Invicti" néven szerepelt. A keresztény hagyománya po
gány elemekre építve hozta létre Jézus születésének ünnepét Malakiás jöven
dölése alapján, akinél ezt olvassuk: "Nektek azonban, akik nevemet félitek, 
felkel az igazság napja, mely gyógyulást hoz szárnyain" (Mal 3,20). 

3. 6SI KRISZTUS-HIMNUSZ 

Aki kezdetben Istennél volt, 
minden őáltala lett, 
és nála nélkül semmi sem lett; 
ami lett, abban ő volt az élet, 
és az élet volt az emberek világossága. 
A világosság a sötétségben világított, 
de a sötétség azt föl nem fogta. 

A tulajdonába jött, 
övéi azonban nem fogadták be. 
Mindazoknak azonban, akik befogadták, 
teljhatalmat adott, 
hogy lsten gyermekei legyenek; 

És köztünk lakott, 
és mi láttuk az ő dicsőségét, 
telve kegyelemmel és hűséggel. 
Mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk 
kegyelemből kegyelmet. 

(Michael Theobald: Im Anfang war das Wort, 
Stuttgart 1983) 

A himnusz az első versszakban Krisztus jelentőségét hjrdeti a teremtésben 
és az emberek számára: a kozmoszban is, az emberek számára is ő a fény és a 
világosság. 

A második versszak Jézus történeti eljöveteléről szól: Krisztus eljött Izrael
hez, az azonban nem fogadta be őt. 

A harmarnk versszakban a hívok szólalnak meg, akik befogadták őt, látták 
ot dicsoségben, és részesültek az o teljességéből. 

A rumnusz gondolatmenete megegyezik a korai zsidóság bölcsességteológi
ájával (vö. Péld 8,22-31; SÚ· 24,3-12), amely szerint Jézus az isteru bölcsessé
get személyesíti meg. 
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4. Az evangélista szempontjai: 

A negyedik evangélista a Krisztus-himnuszt programadó teológiai szöveggé 
formálja, nála a három versszakból kettő lesz: 

az első versszakban, az 1-13. versekben a Logosz egyetemes jelentőségéről 
és az emberek megmentéséről beszél; 

a második versszakban, a 14-18. versekben a híveknek a testté lett Igével 
kapcsolatos tapasztalatait mondja el. 

5. Fényliturgia 

Egy kisasztal közepére aranyszínű fémfóliába csomagolt, kerek tálca köze
pére egy nagy gyertyát helyezünk. 

Egy másik tálcára különféle méretU és sZÍnű gyertyákat és mécseseket he
lyezünk. Ezek közül mindenki választhat egyet magának, és az óra elején tar
tott elmélkedés során felírt becses szót ráragaszt ja. 

Az óravezető meggyújtja a nagy gyertyát, elolt ják a villanyt, és éneklés 
közben egyenként odamennek a nagy gyertyához, meggyújtják a m~guk kis 
gyertyáját vagy mécsesét, s odateszik a nagy gyertya mellé. Nem mennek 
vissza a helyükre, hanem körbeállják a gyertyákat. Spontán imával és énekkel 
fejezik be csöndes elmélkedést. 
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Bibl~aiskola 

D.) Óra vázlat 

Fela(klt 

I . Ének: Várj és ne félj 

2. Meditáció: az óravezető beveze
tése (ld . Beveztés lia) után néhány 
perces csendben mindenki elgondol
kodik a magában őrzött fájdalmas 
szavakról és a kincsként őrzött, be
cses szavakról. A végén a becsesnek 
tartott szót felírják egy kis ragasztós 
hátú címkére. 

Módszer 

ének kottából 

az óravezető be
vezetése, csendes 
egyéni gondolko
dás 

28. óra 

Eszközök, időtar
tam 

Énekelj az Úrnak 
c. dalgyűjtemény, 
488. o., 10 perc 
ragasztós hátú 
címke, ceruza 
15 perc 

3. A szó (ld. Bevezetés IIb.c.d) az óravezető előa- jegyzetfüzet, ceru
dása, egyéni jegy- za, 20 perc 

4. Szövegmunka: 
a.) Bevezető gondolatok (ld. Beve

zetés 2) 
b.) kérdések a Jn 1,1-18 feldolgo

zásához: 
- Hol kezdődik valami új a szö-

vegben? 
- Hol van folyamatosság? 
- Hol vannak feszültségek? 

zetelés 
az óravezető be
vezetése, csopor
tos munka az óra
vezető irányításá
val 

5. csoportos munka 

a.) A Krisztus-himnusz (ld. Beve- az óravezető irá-
zetés 3) nyításávál 

- Melyek az egyes versszakok té
mái? 

b.) A himnusz és a János-prológus 
összehasonlítása (ld. Bevezetés 4; 
Alapgondolat) 

Kérdések az összehasonlftáshoz: 
- Milyen új gondolatokat tesz hoz

zá az evangélista ahimnuszhoz? 
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jegyzetfüzet, ceru
za, fénymásolt 
szentírási szöveg 
15 perc 

fénymásolt Krisz
tus-himnusz, jegy
zetfüzet, ceruza 
30 perc 



28. óra 

- Miért? 
- Lehel-e ebből a közösség helyzeté-

re következtetni? 
- Hány részre tagolódik a prológus? 
- Melyek az egyes versszakok té-

mái? 
- Ezek hogyan felei nek meg egy

másnak a két szövegben? 
- Ha figyelembe vesszük a kiegészí

téseket, mi a fontos a János-evangéli
um szerzőj ének? 

- Hogyan kell ezt érteni: Jézus 
Krisztus a Szó, amit nekünk Isten 
adott? 

6. Szövegösszehasonlítás: Jn 1,1-18 
-l Jn 1,1-7 

7. Fényliturgia (ld. Bevezetés 5) 

csoportos munka 
az óravezeto irá
nyításával 

Bibliaiskola 

fénymásolt 
szentírási szö
veg, Szentírás 
(l Jn 1,1-7) 
15 perc 
egy nagy gyer
tya, bevont tál
ca, sok kis mé
cses és gyertya 
15 perc 

A Szent Jeromos Bibliatársulat budapesti Központjában hitokta
tók és érdeklődők részvételével " Élő Ige" címmel bibliaiskola mű
ködik. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén du. 
5-l-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Je
romos füzetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a huszonnyol
cadik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmébe, 
abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató számá
ra segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 1999. december. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Ta~ányi Béla szakmai vezető 
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Módszer 

Carlos Mesters 

Támpontok a csoportos bibliaolvasáshoz 
"Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legtjen" (Jn 10,10) 

Az előző számainkban megkezdett sorozat folytatása: a Jn 4,1-42 csoportos 
feldolgozása különböző módokon. Fordította Székely István. 

VII. HETEDIK M EGKÖZELÍTÉSI IRÁNY: 
TÖRTÉN ELEM ÉS BIBLIAOLVASÁS

FEDEZZÜK FEL AZ ÉLET FORRÁSÁT 
SAJÁT MÚLTUNKBANl 

1. Bevezetés: A jelenlévők köszöntése után imával vagy énekkel 
hívjuk a Szentlelket, majd tartsunk rövid szünetet. 

2. Cél: Tanuljuk meg felfedezni a Biblia segítségével Isten szavát 
saját életünkben és saját múltunkban. A szöve..g megmutatja, hogyan 
olvasta és értelmezte újra a jánosi közösség az Oszövetséget, azaz saját 
népének történetét. 

3. A magyarázat kulcsa: Olvasás közben arra akarunk figyelni, hogy 
milyen szempontok szerint és milyen céllal használják és magyarázzák 
a Bibliát ebben aszövegrészben. 

4. A szöveg: Jn 4,1-42. A felolvasás után tartsunk rövid szünetet. 
5. Kérdések: 5.1 A szöveg mely helyei kapcsolódnak az Ószövetség

hez? 
5.2 Hogyan használja szövegünk az Ószövetséget, milyen szem

pontokat követ az értelmezésben Jézus ill. a szamariai asszony? 
5.3 Hogyan se~íthet minket a Biblia abban, hogy élettörténetünk

ben felfedezzük saját személyes Ószövetségünket, amely Krisztushoz ve
zet bennünket? 

5.4 Mennyiben teszi kérdésessé ill. miben erősíti meg saját bibliaol
vasásunkat az a mód, ahogyan Jézus és a szamariai asszony használja 
aBibliát? 

6. Kérések: A szövegből kiinduló spontán könyörgések. 
7. Zsolt 126: "Örömujjongás közt jönnek, jönnek vissza, és hozzák 

kévéiket." 
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Módszer 

Gyakorlati tanácsok: 

al A szövegben az alábbi ószövetségi részletek, helyek vagy hely
zetek szerepelnek, esetleg csak rövid ráutalással, vagy új értelmezéssel: 

- Szamaria, annak a területnek a közelében, amelyet Jákob József
nek, fiának adott (5.v.); 

- Jákob kú~a (6. és 12.v.); ld. Józs 24,32. Az új ősatya Jézus, aki na
gyobb, mint Jákob. 

- Az élő forrásvíz (lO.v.); ld. Jer 2,13; Iz 58,11. Jákob kú~ának vize 
már nem elég, ehelyett az élő vízre van szükségünk, amit Jézus ad. 

- A templom új jelentést kap (2 Kir 17,27-33; MTörv 12,5; Kiv 
20,24). Jézus az új templom On 2,21). 

- Az öt férj (18.v.) Szamaria öt törzsét jelzi saját bálványaikkal (2 
Kir 17,29k). 

- Jézust prófétának ismerik el (19.v.). Ö a megígért, a várva-várt 
próféta (MTörv 18,15-18). 

- Jézust az egész világ "Údvözítőjeként" (héb. go'él) ismerik el 
(42. v.). 

- Az üdvösség a zsidóktól van (22. v.); ld. Róm 9,4k. 
- Tudom, hogy eljön a Messiás (25.v.). 
- Az "é~ vagyo~" kijelentés (26.v.) eszünkbe jutta~a a Kiv 3,14k és 

Óz 1,9 szavrut; ld. meg Jn 6,20; 8,24.28.58; 13,19. • 

bl Ezek az utalások nem mindig szó szerint idézik az Ószövetsé
get. Az asszonya szamariaiak szóbeli hagyománya szerint idéz; a Bib
lia szövege és a nép szóbeli hagyománya számukra azonos értékű. 

cl Az evangélista azáltal, hogy ígyalkalmazza az Ószövetséget, a 
sorok közt azt is jelzi, hogy Jézus új értelmezési kritériumot hozott a 
Biblia és a nép történelme számára. Az asszonynak öt férje volt, azaz a 
szamaritánusoknak öt bálványa; a hatodik, "akid most van, az nem 
férjed" (18.v.), vagyis a hamis "jahvizmus", amelynek a nép most hó
dol, nem az igazi vőlegény. Jézus, a hatodik férfi, az igaz1 vőlegény, 
aki eljött hozzájuk. 

dl A mi feladatunk tehát úgy "olvasni" saját múltunkat, írott és 
szóban megőrzött történelmünket, ho9y felismerjük benne Isten Lelké
nek működését, aki népünket és kultúránkat az Istenben való élet tel-
jességére vezérli. (Foly ta t juk) 
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Olvasóink kérdezik 

mint személyes találkozást Isten erejével és hatalmával. Krisztus a 
bíró, aki mint Emberfia, egyúttal az ítélet mértéke is. Erről festői 
képben számol be Máté evangéliumának 25,31-46 szakasza, vala
mint Pál apostol, aki így ír: "Mindnyájunknak meg kell jelennünk 
Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindenki elvegye bérét aszerint, 
hogy jót vagy rosszat cselekedett testében (2 Kor 5,10). 

A halálban tehát eldől mindenkinek a sorsa, s az utolsó ítélet 
ezt csak összegzi, és mindenki számára nyilvánvalóvá teszi. Új lesz 
benne a közösségi élmény, az egész üdvrend áttekintése, é~ Krisz
tus dicsőségének megnyilvánulása. Amíg a földi történés be nem 
fejeződik, addig az üdvözültek sem tekinthetik át a gondviselés tit
kát, és nem élvezhetik a szentek közösségét. Tekintve, hogy sem a 
különítélet, sem a végítélet nem a földi időben játszódik le, azért 
időbeli összefüggésbe hozni lehetetlen. 

INNEN-ONNAN 

Híradások új bibliakiadásokról: A 
túlnyomórészt buddhista, dél
oroszországi kalmükök nyelvén 
most jelentek meg először bibliai 
szövegek: a múlt év végén egy 
Gyermek-Bibliát adtak ki. - A Sala
mon-szigete}<en beszélt kahua 
nyelven az Uj szövetség után már a 
Zsoltárok és a próféták könyvei is 
megjelentek. - Pakisztánban im
már ötödször adnak ki urdu nyelvű 
Szentírást (30 OOO példányban). -
Olaszországban a Szent Pálról n,e
vezett missziósnővérek olyan Uj
szövetséget adtak ki, amely a szö
veggel szembenlévő lapon azt 
versről-versre részlete.sen magya
rázza; emellett bevezető táblázatok 
és térképek segítik a me~értést. A 
teljes Szentírás ma9rarazatos ki
adása 2001-re készü el. (Bul/.Dei 
Verbum 3-4/1998) 

A Katolikus Bibliaszövetség 
1999. máj. 9-én Rómában megem
lékező ósszejövetellel ünnepelte 
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30 éves fennállását. Felolvasták II. 
János Pál pápa levelét, amelynek 
egy részét jelen Füzetünk elej~n 
közöljük. A Szövetség elnöke, Wil" 
heim Eg~er püspök többek közt a 
következóket mondta: 

"A Biblia olvasása során mind
egyik földrész sajáto§ hangsúlyo
kat fedez fel. Latin-Amerika főként 
él Biblia szociális üzenetére figyel; 
Azsia inkább a hallgatás és medi" 
tálás útján közelít; Afrika igen élénk 
szertartáSaival ünnepli az Igét; Eu
rópa és a nyugati országok a Biblia 
történeti-kritikai feltárására kötelez
ték el magukat. A Szentírás olvasá
sának és életreváltásának mind
ezek a formái gazdagítják az E~y
házat, és ha minden régió betölt, a 
maga szerepét, a Szentírás mé
Iyebb megértésére jutunk. Ezt szol
gálja a Szövetség a saját módju
kon gondolkodó régiókban, és ez
által a Világegyházban, amelynek 
szüksége van erre a párbeszédre." 
(Bul/.Dei Verbum 3/1999., 6.0.) 





Konferencia 

segítségükkel. Készítésük Svájcban kezdődött 35 évvel ezelőtt, ami
kor felmerült az ötlet, hogy a családok karácsonyra állítsanak fel 
otthonukban bibliai jeleneteket. Később gyorsan elterjedtek: ma 
egész Svájcban, Ausztriában, Németországban használják ezeket a 
figurákat hittanórákon, templomokban, gyermekrniséken éppúgy, 
mint felnőttek katekézisében. Az előadás során megismertük a fi
gurák mozgatásának, beállítás á nak lehetőségeit is, majd gyakorlat
ban próbáltuk ki frissen szerzett tudásunkat: kisebb csoportokban 
Jónás könyvének jeleneteit illusztráltuk, majd elmélkedtük végig 
közösen. 

A bibliai figurák jól felhasználhatók a bibliodrárnában is, 
amelybe kedd délutántól szerda délig Anneliese Hecht vezetett be 
minket. A bibliodráma többirányú, átfogó bibliaelemzés, melynek 
középpontjában a szöveg, a közösség és az egyén áll. A 70-es évek
től kezdődően terjedt el, amikor Nyugat-Európán hitbeli krízis sö
pört végig: az emberek már nem elégedtek meg a megszokott, kül
sőséges dolgokkal, hanem új formákat kerestek hitük kifejezésére. 
Felismerték, hogy a Bibliában található történetek, tanítások fontos 
hatást gyakorolhatnak mindennapi életükre, ha megtalálják azt a 
módszert, amellyel még mélyebben megérthetik a Biblia üzenetét. 
Ma szerte Európában összejönnek emberek egy-egy hétvégére, 
hogy bibliodráma foglalkozásokon vegyenek részt, hogy együtt 
egy kiválasztott bibliai szöveg mélyére hatoljanak. Anneliese Hecht 
nem csak az elméletét, alapjait ismertette meg velünk, hanem gya
korlatban is megmutatta azt a folyamatot, amely egy ilyen hétvé
gén lezajlik. Az elveszett drachma történetét választotta (Lk ls,B-
10), amellyel mindannyiunknak nagy meglepetést okozott: nehezen 
tudtuk elképzelni, hogy egyetlen, három versből álló bibliai sza
kasz feldolgozása 2-3 napig is eltarthat. Pedig így történt: amikor 
másfél nap múlva abbahagy tuk a foglalkozást a szöveggel, vala
mennyien éreztük, hogy még újabb és újabb lehetőségek rejlenek 
benne. 

A szerda délután igazgatói megbeszéléssel zárult, majd az 
e~tt töltött három tartalmas napot közös szentmisével ünnepel
tükmeg. 
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Imaóra 

Ecsedy Tamás 

IMAÓRA A BIBLIÁVAL 

Tagsá~unk egy kis csoportja minden második héten {pénteken du. 5-
6-ig a Bibliaközpontban] imaórát tart, hOf51J Isten áldását kiesdje mun
kán khoz, és imaiba f oglalja nlinden egyes társulati Tagunk, Jótevőnk és 
Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is kapcso
lódjanak be ebbe a közös imába. A szentségimádások időpont ja és az el
mélkedések témája 2000. január 7-tó? ápr. 28-it: 2000. jan. 7-én: 1 Kor 
13,12-13; jan. 21-én Lk 10,21-22; febr. 4-en Jak 1,2-4; febr. 18-án 
Róm 14,17-19; márc. 3-án Csel 14,17-18; márc. 17-én 2 kor 1,23-24; 
márc. 31-én Jn 16,20-22; ápr. 14-én Lk 15,7; ápr. 28-án Mt 28,7-8. 

A közösségi imáról Jézus Krisztus így tanít: "Én bizony, mon
dom nektek: ha ketten egyetértenek közületek a földön bármely 
dologban, mindent, amit csak kérnek, megkapnak Atyámtól, aki a 
mennyben van. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18,17-20). 

A társulati tagokat a Biblia ügye, jobb megismerése, terjesztése 
szorosabban összekapcsolja. Jézus nevében jönnek össze, dicsőíteni 
Istent, hálát adni a kapott kegyelmekért és kérni a Szentlélek meg
világosító erejét. 

Gondolatébresztésül és buzdításul ismertetjük az imaóra folya
matát, hogy minél többen bekapcsolódjanak a közös imába. 

Gyülekezés. Az imacsoport vezetője előkészíti a termet, a gyer
tyát meggyújtja, az énekeskönyveket szétosztja. A résztvevők hoz
zák magukkal saját Szentírás ukat. (Ha valakvel nincs vele a Biblia, 
ő is kap a kezébe egyet.) Mindenki kezében ott van tehát a "Köny
vek könyve", és kikeresi az elmélkedésre kijelölt részletet. (A Jero
mos füzetekben az imacsoport vezetője előre közli naptári napok 
szerint az összejövetelek időpontjait és az adott napokra kiválasz
tott szentírási részleteket.) A résztvevők megbeszélik a fontosabb 
időszerű eseményeket az Egyház, a Társulat, a tagok életéből, vala
mint a közös imaszándékokat. Közösen kiválasztják az énekeket, 
amelyeket az imaórán énekelni fognak. 

Bevezető ének. Az imaóra énekkel kezdődik,_ majd csend követ
kezik. Mindenki egyénileg csendes imában az Urhoz emeli gondo
latait és szívét. 
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Imaóra 

Felolvasás. Egyik résztvevő hangosan, lassan felolvassa a szent
írási részletet. Mindenki kezében ott van a Szentírás és követi a fel
olvasást. 

Közös csend. A csend fontos szerepet tölt be, mert elősegíti a bel
ső nyugalmat. Mindenki újra átelmélkedi egyénileg a felhangzott 
szavak tanítását. Az őt legjobban megérintő szónál, mondatnál el
időzik, új gondolatokat fűz hozzá. A csend időtartamát az imacso
port vezetője határozza meg a felolvasott részlet tartalmi mélységé
től függően, de legalább öt percnyi időt hagy a csendes elmélkedés-
re. 

Személyes imák. Mindenki egymásután hangosan megosz~a el
mélkedésének gondolatait a résztvevőkkel. A megosztó a felolva
sott bibliai részletből, elmélkedésből fakadóan szabadon személyes 
imát mond élethelyzetének, problémáinak megfelelően. Dicsőíti az 
Urat, hálát ad, kér, saját megfogalmazás ú szavakkal. Az imádkozó 
imáját "Amen"-nel fejezi be, amelyre mindenki közösen "Amen"-nel 
felel, majd felhangzik a közös ének egy versszaka. Az ének lehet 
azonos minden imádkozó imája után, vagy egymást követő vers
szakok. Kérőimák hangzanak el a Bibliatársulat működéséért, tár
sulati tagokért, betegekért, az elhunyt hozzátartozók, társulati ta
gok lelki üdvösségéért is. 

Miután egyenként mindenki bekapcsolódott a megosztásba és 
az imába, újra csendes elmélkedés következik. Mindenki újra átéli a 
kapott gondolatokat és imákat, merít a közösség erejéből. 

Közös imák. Az imacsoport vezetője a liturgikus időszaknak 
megfelelő imába kezd, amelybe mindenki hangosan bekapcsolódik. 
A közösen mondott ima lehet például egy tized rózsafüzér, stációs 
ima, zsolozsmából választott részlet, Szűz Mária köszöntése. 

Felhangozhatnak Isten kinyilatkoztatásával kapcsolatos hívek 
könyörgései, pl.: Hálát adunk Uram, hogy kinyilatkoztatást adtál, és azt 
sugalmazásad által írásba foglalták. - Köszönjük Urunk, hogy az Egyház 
által megőrizted és magyarázod aBibliát. - Add kegyelmedet, hogy a 
Szentírás szavait tisztelettel fogadjuk és szívünkbe zárjuk. - Gyullaszd fol 
bennünk az Ige szeretetének tüzét. - Küldd el Szentlelkedet, hogy a Szent
írás szavait helyesen értelmezzük. - Segíts minket, hogy Jézus üdvözítő 
tettét a Szentírás által minél jobban megismerjük. - Segíts bennünket, 
hogy a Szentírást rendszeresen és örömmel olvassuk. - Add kegyelmedet, 
hogy a Szentírás által adott tanításodat életünkbe befogadjuk. - Bátoríts 
bennünket, hogy a Szentírás ismeretére másokat is elvezessünk. - Küldd el 
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Szentlelkedet, hogy a hittanulók a Szentírás olvasása által megerősödjenek 
hitükben és Krisz tus hűséges követőivé váljanak. 

Az Úr imáját, a "Mi Atyánk"-ot minden alkalommal elimádkoz
za az ima csoport. 

Befejező ének. Hála és köszönet a közös imáért, a közös együttlé
tért. 

Az imacsoport vezetője úgy irányí~a az imákat, énekeket, hogy 
az egyórás időtartamot kitöltse, de ne lépje túl. 

A fölvázolt folyamat nem merev szabályokat jelent, hanem a 
Szentlélekre hagyatkozva, változatosan alakul ki az imaóra. 

Az irnnaórához bárki csatlakozhat személyes résztvétellel, 
vagy a jelzett időben ott olvassa a Szentírást és elmélkedik, ahol ép
pen tartózkodik, és imádkozik a Biblia-terjesztés közös ügyének 
szándékára a megadott téma alapján. A Biblia-olvasás és az ima 
kapcsolatát hangsúlyozza a II. Vatikáni Zsinat: "Arról azonban ne fe
ledkezzenek meg, hogy a Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie. Igy 
lesz belőle beszélgetés Isten és ember között" (DV 25). 

Ajánlatos, hogy a Társulat helyi csoportjai is szervezzenek ima
órákat adottságaiknak és körülményeiknek megfelelően. 

Szó 

Ha tudnád, hogy' fáj minden türelmetlen szó, 
Ha tudnád, hogy' fáj minden vállrándítás, 
Ha tudnád, hogy' fáj minden közömbös pillantás, 
Ha tudnád, hogy' fáj minden hamis szó, 
Ha tudnád, hogy' fáj n'IÍnden elhallgatás, 
Ha tudnád, milyen öröm minden kedvesség, 
Ha tudnád, milyen öröm minden szívből jövő mosoly, 
Ha tudnád, milyen öröm minden szeretőfigyelem, 
Ha tudnád, milyen öröm minden j ó s z ó. 

***** 
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Vallomás a Szentírásról 

A Szentírás az életemben 
"Lépteimrefáklya gyanánt világít a Te igéd, Istenem" 

A Szentírás lapjairól kel életre, mintha most is közöttünk lenne, 
Urunk Jézus Krisztus. Az ő csodálatos személyét, szavait, örök érvényű 
tanításait őrizte meg nekünk a Szentírás. Fiatalabb koromban, mikor még 
nem voltam elmélyült bibliaolvasó, az Evangélium igéi ragadtak meg. 
Végtelen vigasztalást találtam Jézus ígéretében: "Íme, én veletek vagyok 
mindennap, a világ végéig." /Mt 28,201 Sokszor kézzelfoghatóan megta
pasztaltam egy-egy szentmise vagy szentséglátogatás után, hogy új erőre 
kaptam, amint az Úr ezt kijelentette: "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik 
elfáradtatok és meg vagytok terhelve. Én felüdítlek titeket." /Mt 11 ,281 
Nehézségekben, gondok között mindig eszembe jutott: "Ne aggódjatok te
hát a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a má
nak a maga baja." /Mt 6,341 Mennyi fölösleges gyötrődéstől szabadul
nánk meg, ha erre gondolnánk, mert valóban elég minden napnak a maga 
baja. Ha pedig valami méltánytalanság ért akár engem, akár jelenlétemben 
valaki mást, mindig eszembe ötlött Jézus tanítása: "Mindazt, amit akartok, 
hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük" (Mt 7,12). 

Későbbi életemben jobban elköteleződtem Istennek, az imaközösség
ben rendszeresen olvastuk a Szentírást. Kezdtem föl fedezni az Ószövetsé
get is. A szívemet mindig mélyen megindították a zsoltárok. Végtelen 
nyugalmat és békét idéztek lelkemben elő : "Az Úr az én pásztorpm, nem 
szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel , és 
felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben 
járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy" (23. zsoltár). 

Milyen szépséges ez a szentírási rész is: "Örök szeretettel szeretlek té
ged, azért vonzottalak kegyelemmel. Ismét felépítelek és te felépül sz" (Jer 
31 ,3-4). Kimeríthetetlen kincsesbánya a Szentírás; egész napra erőt és bé
két ad olvasása. Különösen megragadott többek visszaemlékezésében is, 
akik különböző fogoly táborokba kerültek a háború idején, micsoda hallat
lan vigasztalást adott a rabságban sínylődóknek a Szentírás. 

Sokszor csak laponként tudták megőrizni , és cserélgették egymás kö
zött - micsoda boldogság volt számukra olvasni Isten szavát ott a földi po
kolban. 

A hála szavával szeretném befejezni : köszönet Istennek, hogy szólt 
hozzánk, köszönet és hála a Szentírás igéiért, a bíztatás, az erő és a szere-
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tet, Isten minden értelmet meghaladó szeretetének szavai ért, amelyek elkí
sérhetnek bennünket életünknek minden napján, csak olvasnunk kell belő-
lük. H.A., Budapest 

Karitász-szolgálatom kapcsán, amit a Szent Imre Plébánián végzek, 
az elmúlt hetekben megkérdeztem a 80 éves nyugalmazott Sz. G. tanár úr
tól, hogy mire volna a legnagyobb szüksége? Miben segíthetne neki a Ka
ritász? Sz. G. tanár úr ezt válaszolta: Semmit nem kérek, csupán egy 
Szentírást. Feleletét, azaz a kérését hallva felujjongott a szívem az öröm
től, hiszen a legtöbben anyagiakat kémek, ami érthető, mivel kevés nyug
díjból tengődnek nagyon sokan. És íme, van egy idős nyugdíjas tanár úr, 
aki szintén kevés nyugdíjból él, de nem pénzt vagy anyagiakat, hanem 
mindennél fontosabbat, a lélek táplálékát, a Szentírást kéri tőlünk. Ez cso
dálatos! A ritka kérést már másnap teljesítette plébániánk, vásároltunk egy 
Újszövetségi Szentírást. 

A tanár úr jött érte, és ekkor következett a második örömteli meglepe
tés , ugyanis a tanár úr a teljes Ó- és Újszövetségi Szentírást szeretné ol
vasni . Természetesen kérését örömmel teljesítettük. A Szent Jeromos Bib
liaközpontban a legújabb, átdolgozott és idősek részére is olvasható nagy
betus Bibliát sikerült beszerezni , aránylag olcsó áron. 

Amikor átadtam a szép kivitelezésu teljes Bibliát, a tanár úr könnyes 
szemmel vette át, és mondott köszönetet. "Alig várom, hogy olvashas
sam" - mondta meghatódva. 

Bárcsak sok hasonló kérés hangzana el az idős, magánytól szenvedő 
testvéreink részéről! S. J.-né, Pásztó 

BIBLIAM 

Ha fáradt vagyok - üdít6 nyughelyem; 
Ha sötét vesz körül - ég6 mécsem; 
Ha éhes vagyok - éltet6 kenyerem; 
Ha ellen szorongat -fegyvertáram nekem; 
Ha beteg vagyok - égi patikám; 
Ha egyedül állok - barát vár benne rám. 

(Ismeretlen szerz6) 
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Társulatunk 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

Közgyűlés - Társulatunk ezévi második rendes közgyűlését szep t. 
25-én tartottuk meg Bibliaközpontunkban Márfi Gyula érsek úrnak, a 
Magyar Püspöki Kar képviselőjének jelenlétében. A közgyűlés határo
zata értelmében Társulatunk neve és székhelye m ódosul t: Szent Jero
mos Katolikus Bibliatársulat, 1066 Budapest Teréz krt, 28. 1/6. Munka
társaink - Vágvölgyi Éva továbbképzési csoportvezető, Horvay Mária 
imacsoport-vezető, Gelley Anna irodavezető, Luterán Ildikó te rj esztő, 
Székely István szervező, szerkesztő - beszámoltak az elmúlt egy év 
alatt végzett munkánkról. Az ügyvezető elnök beszámolt Zsebbibliánk 
újabb kiadásáról (51-75.000) és a készülő kiadványokról. 

A bu dapesti J.erom os-esték keretében októberben Pesthy Mónika 
egyetemi tanár a kísértés és a bűnbeesés ószövetségi felfogásának fej 
lődését, valamint a Ter 2-3 ókori keres~tény értelmezésének sokszínű
ségét mutatta be, utat nyitva a titok hívő elfogadásához. Novemberben 
Semjén Zsolt helyettes államtitkár az állam és az Egyház gyümölcsöző 
együttműködése érdekében eddig tett lépésekről, és a még hátralévő 
feladatokról adott tájékoztatást, kitérve egyes gyakorlati részletekre is. 

Az új évben is minden hónap második szerdáján este 18 órai kez
dettel folytatódnak a Jeromos-esték a Bibliaközpontban (Budapest 
VI.,Teréz körút 28, I.em.6.). Január 12-én Kocsis Imre teológiai profesz
szor, szemináriumi rektor "A Jelenések könyvének történelemszemlé
lete" címmel, február 9-én Katona István püspök atya "A cScMádi élet 
erényei a Szentírásban" címmel, március 8-án Balyki János református 
teológiai professzor "A János-evangélium irodalmi és teológiai szépsé
gei" címmel, április 12-én pedig Puskás Attila teológiai professzor " Az 
újszövetségi kánon kialakulása" címmel fog előadást tartani. Szere
tettel várjuk a~ érdeklődőket. 

Társulatynk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zárdatemplom 
hittantermében): felnőtteknek minden hó 3. hétfőjén 18 órakor, ifjúsági 
bibliaóra minden hétfőn 17 órakor. 
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A Társulat vezetősége, a Bibliaközpont munkatársai, a Tovább
képzési Munkacsoport tagjai és a Szerkesztőség nevében Tá rsula
tunk minden Tagjának, Füzetünk Olvasóinak és minden Jótevőnknek 

szívből kívánok Áldoft KnráC8DnY' él'. boldog új éve" 
Tarjányi Béla ügyvezető elnök 



Ökumenikus bibliaforditás 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
Biblikus Szakmai Kollégiumának 
állásfoglalása 

Márfi Gyula veszprémi érseknek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar képviselő
jének jelenlétében a Szent Jeromos Bibliatársulat helyiségeiben 1999. szept. 25-
én megalakult a magyar katolikus bibliatársulat. Az úJ bibliatársulat a Szent 
Jeromos Katolikus B ílJliatársu la t nevet vette fel, székhelye 1066 Budapest, Teréz 
krt. 28., ü~vezető elnöke Tarjányi Béla biblikus professzor, főtitkára Vágvölgyi 
Éva, tagjaI az eddigi Szent Jeromos Bibliatársulat tagjai. 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Biblikus Szakmai Kol
légiuma a budapesti Bibliaközpontban 1999. okt. 25-én megtartotta 
ezévi második konferenciáját. A konferencián a következő biblikus 
tanárok vettek részt: Benyik György, Cziglányi Zsolt, Fodor 
György, Gyürki László, Keresztes Pál, Kocsi György, Kocsis Imre, 
Schmatovich János, Soltész János, Székely János, Rózsa Huba, Tar
jányi Béla, Thorday Attila. 

Kocsi György teológiai tanár szakmai előadását követően Ró
zsa Huba és Tarjányi Béla professzorok tájékoztatták a Biblikus 
Szakmai Kollégium tagjait a katolikus bibliatársulattal és a terve
zett ökumenikus bibliafordítással kapcsolatos fejleményekről. Az 
eddig történtekkel kapcsolatban tanulságos megbeszélés és élénk 
vita bontakozott ki, melynek eredményeként a biblikus tanárok 
konferenciája - mint a Bibliatársulat Biblikus Szakmai Kollégiuma 
- az alábbiak szerint fogalmazta meg álláspon~át: 

1. A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Biblikus Szakmai Kollégi
uma üdvözli a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azon döntését, 
hogya Magyar Katolikus Egyház a bibliakiadás és bibliaapostolság 
ügyét nem a protestáns »Magyar Bibliatársulatcc-nak nevezett Alapít
ványba való belépéssel, hanem saját katolikus bibliatársulat létrehozá
sával kívánta megoldani. 

Ez a megoldás felel meg a Katolikus Egyház nemzetközi gyakorlatá
nak (89 országban van már katolikus bibliatársulat), és így kivédhető a 
protestáns bibliatársaságok azon újabb törekvése is, hogy a katolikus 
püspöki karok képviselőjét saját intézményükbe illesztve szabad kezet 
kapjanak a bibliaterjesztésre a katolikus hívek körében (pl. Lengyelor
szág, Olaszország, Cseh Köztársaság). 

2. A Szakmai Kollégium tagjai örömmel nyugtázzák, hogya MKPK új 
alapításként létrehozta a magyar katolikus bibliatársulatot Szent Jero
mos Katolikus Bibliatársulat néven, 1066 Bp. Teréz krt. 28. székhellyel , 
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az eddigi Szent Jeromos Bibliatársulat tagságából , az eddigi tisztségvi
selők megbízatásának, valamint a Bibliatársulat eddigi szabályzatának 
és önállóságának (önálló jogi személyként bejegyzett egyesület) ér
vényben hagyásával. Ezt a tényt a Szakmai Kollégium az eddigi Szent 
Jeromos Bibliatársulat keretében végzett eredményes munka elismeré
sének tekinti . 

3. A Szakmai Kollégium üdvözli' a MKPK azon döntését, hogy mi
előbb el kell kezdeni a katolikus-protestáns ökumenikus bibliakiadás 
előkészítő munkálatait. Tekintettel arra, hogya protestáns bibliatársasá
gok deklarált célja a protestáns fordítói szempontok érvényesítése (pl. 
alapszöveg) , valamint az elkészült szöveg kiadási jogának megszerzé
se és a Biblia terjesztése a katolikusok körében, előzetesen tisztázni 
kell számos alapvető szakmai és gyakorlati kérdést, nevezetesen, hogy 
aj a fordítás során a (magyar) katolikus fordítási hagyományok is ér
vényre juthassanak, és bJ a katolikus hívek körében csak a katolikus fél 
megfelelő intézménye rendelkezzék a katolikus változat (teljes Biblia a 
deuterokanonikus könyvekkel, magyarázatokkal) kiadásának és terjesz
tésének jogával. 

Amennyiben a MKPK kívánja, a Szent Jeromos Katolikus Bibl iatársu
lat Biblikus Szakmai Kollégiuma készséggel vállalja a fenti és hasonló 
szakmai-gyakorlati kérdések tisztázását éppúgy, mint a tényleges fordí
tói munkát. 

4. A biblikus tanárok megfelelő bevezető lépésnek tartják a Hatko
lumnás Lukács-evangélium kiadását. A konkrét fordítói munka megkez
dése előtt azonban szükségesnek tartják, hogya MKPK a biblikus taná
rok kollégiumával együtt mérlegelje, hogy katolikus részről adottak-e a 
feltételei annak, hogy ez a fontos és felelősségteljes munka elkezdődjék 
és belátható időn belül sikeresen befejeződjék . A katolikus biblikus ta
nárok többsége ugyanis többszörösen túl van terhelve különböző fe l
adatokkal (több tárgy oktatása, lelkipásztori tevékenység, stb.). 

Halottaink 
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Békés Gellért OSB ez év augusztusában, 
Dalos Patrik (sz. Dlusztus Mátyás) pedig f. év októberében 
elhúnyt. A Gondviselő Isten szinte egyazon időben szólította 
magához a mindannyiunk számára oly kedves 
Békés-Dalos Újszövetség mindkét fordítóját 

Kérjük számukra Isten áldó szeretetének jutalmát! 



Újdonság! 

BIBUA SZÁMÍTÓGÉPEN -
BIBUATUDOMÁNY SZÁMÍTÓGÉPEN 

Több éves előkészület után, többmillió forintos ráfordítással elké
szült egy egyedülálló számítógépes program, amely tartalmazza a kö
vetkezőket: - Káldi-Neovulgáta teljes Biblia - Konkordancia a Bibliá
hoz - Képtár (600 színes felv~tel a bibliai helyszínekről) - 34 biblikus 
szakkönyv és segédkönyv az Uj szövetség tanulmányozásához. 

Ezek a következők: ÚJSZÖVETSÉGI ALAPISMERETEK: Mócsy Imre S.J ., MI A 
BIBLIA? - AZ ÚJSZÖVETSÉG KRITIKÁJA - Tarjányi Béla, ÚJSZÖVETSÉGI ALAPIS
MERETEK I - ÚJSZÖVETSÉGI ALAPISMERETEK II - Gyürki László, SZENTFÖLDI 
MOZAIKOK - A MAGYAR BIBLIAFORDíTÁSOK TÖRTÉNETE' ÚJSZÖVETSÉGI 
SZENTíRÁSMAGYARÁZAT: Pápai Biblikus Bizottság, SZENTíRÁSMAGYARÁZAT AZ 
EGYHÁZBAN - Tarjányi Béla, AZ ÖRÖMHíR MÁRK EVANGÉLISTA SZERINT - Kocsis 
Imre, A HEGYI BESZÉD MAGYARÁZATA - Thorday Attila, JÉZUS SZENVEDÉSTÖR
TÉNETE a szinoptikus evangéliumokban - TALÁLKOZÁSOK, Evangéliummagyarázatok 
I. - PÉLDABESZÉDEK, Evangéliummagyarázatok II - CSODÁK, Evangéliummagyará
zatok III - Meinrad Limbeck , MÁTÉ EVANGÉLIUMA - Jacob Kremer, A 2. KORINTUSI 
LEVÉL - Walter Radi , A GALATA LEVÉL - Thorday Attila, AZ EFEZUSI LEVÉL ELSŐ 
FEJEZETÉNEK MAGYARÁZATA Bernhard Mayer, A FILIPPI LEVÉL - Bernhard 
Mayer, A FILEMON-LEVÉL - Otto Knoch , AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK TESSZALONIKI LE
VÉL - Paula-Angelika Seethaler, AZ 1. ÉS 2. PÉTER-LEVÉL - Paula-Angelika Seetha
ler, A JÚDÁS-LEVÉL' AZ ÚJSZÖVETSÉG TEOLÓGIÁJA: Tarjányi Béla, AZ ÚJSZÖ
VETSÉG TEOLÓGIÁJA, Tanulmányok - Székely János, AZ ÚJSZÖVETSÉG TEOLÓ
GIÁJA • SZENTíRÁS ÉS ÉLET: Vígh Adrienn és ZsuHa Tünde , AZ EGYHÁZ SZENTJEI 
ÉS A SZENTíRÁS - Mészáros Áron , A SZENTíRÁS ÉS A SZENTEK - Balás Béla, 
VALLOMÁS A SZENTíRÁSRÓL - Olofsson Placid OSB, LÁGERÉLET ÉS SZENTíRÁS 
Vágvölgyi Éva. CSENDES PERCEK - AZ ARANYVIRÁG • BIBLIAAPOSTOLSÁG: An
neliese Hecht, KÖZÖS UTUNK A BIBLIÁHOZ - Bellér Lajos SVD és Ludger Feldkam
per SVD, BIBLIAI ALAPKURZUS - Tarjányi Béla, A SZENTíRÁS APOSTOLAI - A 
SZENT JEROMOS BIBLIATÁRSULAT ÁLTAL FORGALMAZOTT KÖNYVEK LISTÁJA 

A számítógépes programot, a Bibliát, a képeket, a könyveket 
egyetlen CD tartalmazza, amelY ,megrendelhető Bibliaközpontunk cí
mén: 1066 Bp. Teréz krt. 28. 1/6. Ara: 8.000 Ft (Biblia-CD ver. 4.0) 
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Az evek szama kiegesziil, 
A vegen megis hija van. 

Hogy kerek fordul6hoz erjiink, 
v arunk meg evet, napokat. 

Mert tovabb diiborgott a szazad, 
A vegen megis hija van. 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Amikor az ünnepi liturgiában kezembe veszem az evan
géliumoskönyvet, s azt az egybegyűltek és az egész Egyház 
felé magasra emelem az áldás jeleként, ezt abban a remény
ben teszem, hogy az továbbra is az élet könyve lesz minden 
hívő, minden család és az egész társadalom részére. 

Részlet II . János Pál pápa beszédéből 
(1999. jún. 6-án Pelplin, Lengyelország) 
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Ünnep 

Sötétségben fény gyullad, 
Reménytelenségben remény, 
Halálból feltámadás, 
Elveszettből megtalálás, 
Nem remélt csoda, 
Mikor a sohatöbbéből 
Mindörökké válik, 
Az üresség meg te lik, 
A hideg áttüzesedik. 

* * * * 
Élet vagy, gyönyörű, 
De egészen más, 
Mint amit életnek 
Hisznek az emberek. 
Virágba borult fa, 
Méh áttetsző szárnya, 
Madárfütty, 
Bogár lábanyoma a porban, 
Táncoló fény és árnyék, 
Vízfodor. 
A lélek szabad 
Szárnyalása vagy, 
Mely a testet is 
Magával emeli, 
Nem elrúgja magától. 
A Kert a dolgok eleje és vége: 
A teremtés kertje 
Az Íséret földje, mint kert 
Az Enekek éneke kertje 
A getszemáni kert 
A sírbolt és a feltámadás kertje 
Az új Jeruzsálem kertje. 

Aki nem fedezte még fel az Ö Kertjét a sivatag mélyén, az 
igazából nem tudja, mi a Kert. A Kert mindnyájunk sivataga 
mélyén ott sugárzik. S mi tudva vagy öntudatlanul egész éle
tünkben utána kutatunk, a Kertet keressük, gyötrődve és oltha
tatlan szomjúsággal vágykozva. 
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A kert 

A kert mindnyájunk 
Belső pusztasága 
Mélyén ott sugárzik. 
S mi, mint sivatagi vándorok, 
Tikkadtan és elgyötörten, 
Botladozva keressük, 
Olthatatlan szomjúsággal 
Vágyakozva utána. 
Kert csak ott van, 
Ahol élő víz fakad. 

»Aki szomjazik, 
jöjjön hozzám és igyék! 
Aki hisz bennem, 
annak szívéből 
az irás szava szerint 
élő víz forrásai fakadnak« Jn 7,37-38 

Oly hihetetlen csoda, hogy a Kerthez vissza-, eltaláltunk. Fal 
és kapu Ő, és út, ami Hozzád vezetett. Nem tudtam már semmit 
a Kertről, amikor ez történt. Már keresni is elfelejtettem, úgy 
elmerült a homályba. De amikor felsejlett előttem, rögtön tud
tam, hogy a teremtés csodája megismétlődik bennem. Gyönyörű, 
gyönyörű, káprázatos csoda! És persze fájdalom a fal miatt, 
amely körülvette. A sóvárgás úgy mardosott néha, mint egy far
kas, de tudtam, csak akkor léphetek be, ha Te kaput nyitsz, kü
lönben örökre elveszítem. Fájdalom, fásultság, reménytvesztett
ség próbái közt vártam mégis, a reménytelenség ellenére, hogy. 
az ígéret beteljesüljön. És a kapu egyszercsak kinyílt. Nem tu
dom hol, hogyan, de egyszere eltöltött a bizonyosság, hogy nyit
va van. És akkor lassan-lassan rájöttem, hogy a Kert sokkal na
gyobb gazdagságot, csodát rejt, mint amit sejtetett. Nem csak az 
elveszett társat találtam meg, hanem az elveszett istenközelséget 
is. Ott sétáltam benne a »nappali szellőben« Ter 3,8. 

* * * * 
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Tudod, hogy szeretlek. 
De semmit nem 
Tehetek meg helyetted. 
Én nem vagyok 
Senki és semmi, 
Csak hírvivő, postás. 
Az én szeretetem 
Csak halvány visszfénye 
Annak a végtelen Szeretetnek 
Aki engem küldött. 
Mikor jön el a nap, 
Amikor, Jézus, 
Áttöröd a falakat 
És az isteni szeretet 
Sugárzó melege és 
Fénye leolvasztja 
A szív jégpáncélját? 
A postásnak az dolga, 
Hogy menjen, 
Kézbesítse az üzenetet. 
Nem több, de nem is kevesebb. 
A többi már nem az ő dolga, 
Hanem a Küldőé és a címzetté. 
»Karjába vette és hordozta óket.« lz 63,9 

* * * * * 
Karodban lenni, 
Arcodhoz emelve lenni. 
Lesni kifelé, 
Riadozni kicsit, 
De nem félni. 

***** 
Van, akifoggal-körömmel ragaszkodik az élethez. 
Van, aki mindenáron meg akar halni. 
Nekem többé nem célom sem az élet, sem a halál, 
Csak Hozzád ragaszkodom. 

Havva 



Szentírástudomány 

Komoróczy Géza 

Babylóni történelem Dániel könyvében (1) 

A Szent Jeromos Bibliatársulat megruvását, természetesen, külön is 
köszönöm. 1 Ennek könnyen megfogalmazható oka van: az, hogy külö
nös megbecsülést érzek az Önök munkája, és mindenekelőtt az Önök 
által kiadott új magyar Biblia-fordítás iránt. Most is ezt a Bibliát hoz
tam magammal az Egyetemről , a tanszéki könyvtárból. Nem mintha 
nem volna más Bibliánk, hiszen egy egész falnyi könyvespolcunk van 
tele a bibliai irodalommal, de nagyra tartom, hogy a héber szöveg 
iránti tisztelet és Hieronymusnak, vagy ahogy önök mondják, Szent 
Jeromosnak az emléke egyaránt tükröződik a Káldi-Neo-Vulgata Bib
liában. 

Én maganl orientalista vagyok, Mezopotámiával és a zsidó világgal 
foglalkozom. Mai előadásom tárgyát is ebből a körből választottanl. 
Ha az önök közvetlen érdeklődése szán1ára talán kissé különös és távoli 
vagy nehezen megközelíthető is az ókori Elő-Ázsia világa, remélem, 
hogy előadásom egyik vagy másik mozzanata fölkelti majd figyelmü
ket. 

Azért választottanl épp-:-n Dániel könyvét mai előadásom textusául, 
mert ez a könyv a héber Bibliának az a része, amelyben az ókori Me
zopotámia és a bibliai zsidó világ a legszorosabban összekapcsolódik 
egymással, és amelynél a holt-tengeri (Qumrán) leletek 2 a korábbi is
mereteinkhez képest merőben új megvilágításba állitják a héber Biblia 
egyik könyvének keletkezés-történetét vagy legalábbis annak egy fontos 
mozzanatát. A Dániel könyvével kapcsolatba hozható babylóni szöveg-

1 EIOadás aBibliaközpontban 1999. május 12-én. - Az. elOadás magnetofonra fölvett 
szövegét, amelyet a Bibliaközpont munkatársainak szlvességéböl leirva kaptam kézhez, 
a nyomtatott közlés számára átjavftottam, némileg kiegészltettem, de nem rrtam helyette 
igazi tanulmányt: nem töröltem belOle a rögtönzött szóbeliség néhány elem ét: kitérOket, 
klvOlre utalásokat stb., ezek talán Irásban sem hatnak megbocsáthatatlanul henyén. -
Ezúton is köszönetet mondok Tarjányi Béla professzornak a meghrvásért és a szivélyes 
fogadtatá sért. 
2 Nemcsak a Nabúnaj imája eimmel ismert töredék (40242), hanem egyéb, a könyv 
anyagához kapcsolódó fragmentumok (40243-245, illetve 40246) is. Utóbbiak definitiv 
tudományos kiadása: John Collins & Peter Flint, .Pseudo-Daniel·, in: Qumran Cave 4, 
XVII : Parabiblical Texts , Part 3 (Discoveries in the Judaean Desert, 22) (Oxford: 
Clarendon Press, 1996), 95-164; illetve Émile Puech, .Apocyphe de Daniel', uo., 165-
1M . 
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anyagról többször írtam már régebben iS,3 és bizonyára máskor is fo
gok még. Mostani előadásomban ahhoz képest, amit Dániel könyvének 
babylóni hátteréről történeti tanulmányaimban elmondtam, talán nem 
lesz nagyon sok újdonság, de ha azokat ismerik, és ilyen értelemben 
esetleg némi csalódást fogok okozni, akkor magam viszonzásul csak 
őszinte köszönetemet és elismerésemet fejezhetem ki ezért, mert hiszen 
az ember nem várhatja el a hallgatóságától, hogy egy alkalmi előadás
ra mindannyian felkészüljenek az előadó évekkel korábbi tanulmányai
ból. 

Dániel könyve a héber Bibliának ahhoz a részéhez tartozik, amelyet 
Iratok-nak (Ketuvim) nevezünk. Ez a héber kánon negyedik, legutolsó 
része. Ezzel szemben az alexandriai régi görög fordítás, az ott élő zsi
dók számára készült Septuaginta, és nyomában a keresztény kánon -
definitiv formában a tridenti zsinaton 1546-b~ véglegesített róm. kat. 
kánon is' - a prófétai könyvek közé sorolja. 5 En a héber kánon szem 
előtt tartásával beszélek erről a szövegről. 

A héber bibliai kánon negyedik része a szövegtörténet szempontjá
ból azt jelenti, hogy nagyjából a héber Biblia legkésőbbi iratai. A ká
non legkorábbi része, a Tóra (Pentateukhosz / Mózes öt könyve) mint 
korábbi - és szóban vagy írásban6 hagyományozott - szövegek meg
szerkesztett gyűjteménye nyilvánvalóan a babylóni fogság előtt, illetve 
részben a fogság folyamán készült, és legkésőbb a fogságból való haza
téréskor, az időszámításunk kezdete előtti (i. e. / Kr. e.) VI.-V század 
fordulóján már többé-kevésbé a jelenlegi formájában állhatott rendel
kezésére a Jeruzsálemben újraszerveződő zsidó vallási-politikai közös-

6 

3 Komor6czy Géza, Antik Tanulmányok, 11 (1964), 292-294; .A héber és az arámi 
nyelv Dániel könyvében: Héber nyelvi reneszánsz a Makkabeusok korában?", in: Lan
deszman György & Deutsch Róbert, szerk., Hetven év. Em/ékkOnyv dr. Schweitzer 
József szaletésnapjára (Budapest: Budapesti Zsidó Hitközség, 1992), 1 01-1 08~ Kiáltó 
szó a pusztában. A holt-tengeri tekercsek (Budapest: Osiris Kiadó, 1998, 1999), 174 
skk. (Mindegyik bő további irodalommal.) 
4 Enchiridion Biblicum. Documenta ecclesiastica Sacram Scripturam spectantia (Nea
poli : M. d'Auria & Romae: A. Arnodo, 1961 \ 27 sk. (§ 63). 
5 Ezékiel után és a "kisebb" prófétai könyvek elött. 
6 A Tóra és egyszersmind a Biblia Irásban a legkorábbról fennmaradt részlete jelenlegi 
ismereteink szerint a kohanita I papi I ároni áldás (Num 6,24-26) szövege, amely Jeru
zsálem egykori temetO-völgyének (Ketef Hinnom, az óvárostól délnyugatra) egyik sl~á
ban, egy ezOst lemezből készOlt tekeresre Irva maradt fenn, az Első Templom utolsó fél 
évszázadából (i. e. 620 k.). A szóbeli hagyomány történeti mélységét a leg/'obban Luk
ács evangéliumának egy verse (2,14) mutatja: egy szertartási formula , ame ynek, illetve 
hármas tagolású variánsának szó szerinti párhuzama az i. e. 2. évezred i ugariti költé
szetben található meg. 
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ségnek. A második és a hannadik részt héberül Próféták-nak (Neviim), 
ezen belül pedig Első vagy korai (risonim), illetve Későbbi (aharonim) 
próféták-nak nevezik. Ezek a gyűjtemények részben ugyancsak a fog
ság előtti időkre mennek vissza, de a szövegek szerkesztése, a hozzájuk 
csatolt kiegészítések biztosan későbbiek, már csak azért is, mert olyan 
anyag is található bennük, amely nagyon jelentős részben éppen a ba
bylóni fogság körülményeire (i . e. VI. század), illetve a fogságból való 
visszatérés eseményeire vonatkozik. Ez az utóbbi időszak az i. e. 520-
as évektől a század (i. e. V. század) közepéig, illetve talán utolsó har
madáig teIjedt. A "későbbi próféták" szövegei részben már ebből az 
időből valók, fóként a korszak elejéről, és némely részük talán még fia
talabb. 

Az Iratok-nak nevezett gyűjteményben túlnyomó részben olyan szö
vegek találhatók, amelyek jóval később keletkeztek, mint a babylóni 
fogságból való visszatérés kora. Némely részük alighanem visszanyúlik 
korábbi időkre, mint például a Zsoltárok könyvének első három része7 

(esetleg ennél valamivel több is), amelyekben számos szöveg esetében 
meglehetősen valószínű a Dávid-Salamon kori eredet, de egyébként 
még a Zsoltárok könyvében is igen erős a kései kor lenyomata. A böl
csesség-könyvekről, amelyek az Iratok külön egysége, anélkül, hogy itt 
a részletek tárgyalásába akarnék bocsátkozni, nagyjából ugyanezt a 
megállapítást tehetjük. 

A qumráni leletek éppen a Zsoltárok könyve tekintetében igazolták 
látványosan azt, hogy utolsó két részében új keletkezésű anyag keve
redik a régivel. A Zsoltárok könyvének két nagy kéziratát találták meg 
Qumránban, gyakorlatilag a könyv teljes szövegével. Az egyik kézirat 
szövege nagyjából - értsd: kisebb szövegváltozatoktól eltekintve - azo
nos azzal, amit a mi héber Bibliánk, a maszoréta Biblia tartalmaz; a 
másikban az első három rész (Ps l-89) azonos, ezt követően azonban 
vannak benne olyan zsoltárok, amelyek a maszoréta Zsoltárok könyvé
ben egyáltalán nincsenek meg, és olyanok is, amelyek megvannak 
ugyan, de más sorrendben elhelyezve, mint a maszoréta szövegben. A 
Septuagintában a Zsoltárok könyve egy, a szir Biblia-fordításban (pe
sitta) pedig további négy olyan zsoltárt is tartalmaz (Ps 151, illetve 
152-155, resp.), amelyek nincsenek benne a héber kánonban. Ezeket 
apokrif zsoltároknak szokás tekinteni. A címfeliratok magukban a 

7 A Zsoltárok könyvének hagyományos tagolása: I: 1-41; II : 42-72; III : 73-89; IV: 90-
106; V: 107-150. 
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Pesitta-kéziratokban is megjegyzik, hogy ezek "nem szerepelnek a hé
ber (szöveg)ben". Még az 1930-as évek elején egy fiatal Biblia-tudós, 
aki később egyike lett az igazán jelentékenyeknek, a protestáns Martin 
Noth a sZÍr zsoltárok közül hármat (Ps 152, 154, 155), a szövegek 
héber eredetének szemléltetéséül, le- (illetve vissza-) fordított héberre. 8 

Qumránban a Zsoltárok könyvének egyik kéziratában három apokrif 
görög és sZÍr zsoltárnak előkerült a héber szövege (Ps 151, 154, 155).9 
Közülük a két utóbbi fényesen igazolta Martin Noth egykori héber 
fordítását. 10 A Zsoltárok könyvének kétféle szöveghagyománya Qum
ránban azt mutatja, hogy a könyv utolsó két részének szövege még az 
i. e. I-i. sz. I. században is ingadozott. A héber kánon, amelyet a 
maszoréta szöveg tükröz, más szövegeket fogadott el véglegesen, mint 
a Septuaginta és a Pesitta. 

Hasonló egyébként a helyzet a Későbbi próféták-ból Jeremiás 
könyvével, ahol a qumráni szöveg egy bizonyos mértékig igazolta a 
Septuagintát a maszoréta hagyománnyal szemben. Ugyanis a Septua
ginta eltérő olvasatai és szöveg-kihagyásai inkább egyeznek a Qumrán
ban előkerült héber szöveggel, mint a maszorétákéval. Ez annyit jelent, 
hogy a qurnráni Biblia-kéziratok keletkezése idején, az i. e. III-II. szá
zadban még különböző párhuzamos ágak voltak a héber szöveghagyo
mányban. 

A héberül az Iratok közé sorolt Dániel könyve esetében az anyag és 
a szövegtörténet problematikája egyaránt egészen különös.11 Itt már a 
legrégibb magyarázóknál, és azóta is, szinte egyöntetű az a vélemény, 
hogy a könyv bizonyos részletei az i. e. II. század eseményernez kap
csolódnak. Ez az évszázad igen viharos időszak volt a zsidó állam tör
ténetében mind politikai, mind pedig vallási tekintetben. A politikai 
helyzetet a Szeleukida dinasztia uralmával szemben az önállóságért 
folytatott küzdelem jellemezte, a vallást pedig a zsidó vallási élet teljes 
átstrukturálódása. A Makkabeusok vallásilag motivált felkelésének 
győzelme (i. e. 164) egy időre megteremtette az állami élet viszonyla-

8 

8 Martin Noth, . Die fOnf syrisch Obertieferten apokryphen Psalmen·, Zeitschrift fOr die 
afttestamentJiehe Wissensehaft, 48 (1930), 1-23. 
9 James A. Sanders, The Psalms Seroll of Qumran Cave 11 (11QPs·) (Discoveries in 
the Judaean Desert, 4) (Oxford: Clarendon Press, 1965). 
10 H. F. van Rooy, Studies on the Syriae Apoeryphal Psalms (Journal of Semitic Stu
dies. Supplements, 7) (Oxford University Press, 1999). 
11 Kitűnő újabb kommentárok Dániel könyvéhez: Louis F. Hartman & Alexander A. Di
Leila, The Book of Daniel (Anchor Bible) (Garden City, NY: Doubleday, 1978); John J. 
Collins, Daniel (Hermeneia) (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1993). 
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gos önállóságát, és lehetővé vált a kultusz helyreállítása vagy konzer
vativ refonnja is, de az új helyzet újabb válságokhoz vezetett, s e vál
ságok közül csak az egyik volt, hogy a fópapi méltóság egyesítése a 
politikai hatalommal12 megosztotta a közvéleményt, és különböző, 
egymással éles vitákba keveredő vallási irányzatok kialakulását indítot
ta el. Dániel könyvének legalább egy részlete13 eredetileg IV. Antio
khosz (Epiphanész) Szeleukida király (i. e. 175-164) uralkodására, kö
zelebbről, az általa elkövetett sacrilegium-ra vonatkozott, és ez a kö
rülmény jelzi, hogy a könyv a Makkabeusok felkelésének közvetlen 
előzményeivel áll kapcsolatban. Ily módon Dániel könyve, abban a for
mában, ahogyan ma ismerjük, a héber Biblia legkésőbbi szövegei közé 
tartozik, végleges formája biztosan nem tehető korábbi időpontra, mint 
az i. e. II. század közepe. 

Ugyanezt látjuk Ben Szira könyvénél is (Siracides / Sírák fia / 
Ecclesiasticus). Itt a Sepuagintában fennmaradt görög változatnak a 
fordítótól szánnazó előszava14 világossá teszi, hogy a könyv eredeti hé
ber szövege ugyancsak az i. e. II. században készült (pontosabban, i. e. 
180 k.), alig valamivel korábban, mint Dániel könyve.15 

A keletkezés időpont jának azért van jelentősége, mert míg a mózesi 
könyvek tekintetében a szent hagyomány fátyla eltakarja előlünk a 
történetileg felmérhető távlatokat, addig ezeknél az ún. kései könyvek
nél van egy-két támpontunk ahhoz, hogy kritikailag vizsgáljuk keletke
zésük történeti hátterét és a könyv kánonikus státusát megelőző szöveg
történetet. Ily módon Dániel könyve általában is tanulmányi modellül 
szolgálhat számunkra a bibliai könyvek keletkezés-történetének tanul
mányozásában, anélkül persze, hogy a többi könyvnél is feltétlenül 
azonos vagy hasonló folyamatokat kellene elképzelnünk. Mégis, leg
alább egy esetben tisztán láthatjuk, hogy az adott bibliai könyv a mér
tékadónak elfogadott (kánonikus) vagy szent minősítés elnyerése előtt 
milyen körülmények között formálódott. 

12 Jonathan (i. e. 152), majd Simon Makkabeus (i. e. 140-134), Johannes Hyrcanus 
(i. e. 134-104) stb. 
13 Dan 7, s kOI. 7,25. 
14 Magyarul a Neo-Vulgata (1997) 712 sk. lapján. - A nagyapa mOvét az unoka i. e. 
130 k. forditotta le görögre. 
15 Jó kommentár, a történeti háttér, szövegtörténet és kánonikus helyzet megtárgyalá
sával: Patrick W . Skehan & Alexander A. DiLella, The Wisdom of Ben Sira (The 
Anchor Bible) (New York: Doubleday, 1987). 
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Dániel könyvének a helyzete még két további okból is különleges. 
Egyfelől, az elbeszélő ("narrativ") részekhez profétikus vagy apokalyp
tikus16 jövendőmondó részek csatlakoznak. Ilyenformán tehát a könyv 
világosan két részre tagolódik: az első fele (l-6) elbeszélések laza füzé
re, a második fele (7- 12) pedig több, egymáshoz szerkezetileg nem 
kapcsolódó jövendőmondás az idők végezetéről, az utolsó korszakról. 
Másfelől, a könyv egyik része (2-7) arámi nyelvű , ezzel szemben a 
bevezető elbeszélésnek (1), valamint - egy kivétellel (7) - az apokalyp
tikus fejezeteknek a nyelve héber (8-12). Rövidebb-hosszabb arámi 
szakaszok vannak a Biblia más könyveiben is. Egy kifejezés erejéig a 
Genesis (Mózes L könyve) is tartalmaz arámi elemet (31 ,47). Ezra
Nehemja teIjedelmes arámi nyelvű hivatalos iratokat idéz. Az arámi 
nyelv használata tehát önmagában nem volna meglepő. De hogy egy 
könyvnek a fele arámi legyen, az csak Dániel könyvében fordul elő . 
Aki Dániel könyvével akar foglalkomi, annak választ kell keresnie erre 
a két kérdésre is: Miért van az, hogy a könY.\' anyaga ilyen élesen elkü
lönül narrativ és apokalyptikus részekre? Es mi a magyarázata a két 
nyelv használatának, az arámi és a héber szövegrészek egymás mellet
tiségének? Ezekről a problémákról régóta folynak a viták, anélkül, 
hogy bármi külső, közvetlen bizonyító anyag lett volna a biblikus tudó
sok kezében. 

Volna még egy harmadik kérdés is, ezzel én most nem fogok külö
nösebben foglalkomi, de örömmel látom, hogy a TaIjányi Béla profesz
szor szerkesztette magyar Neo-Vulgata a kiváló Jeromosunknak erre 
vonatkozó szavait egészen pontosan visszaadja magyarul - ebben a for
mában, azt hiszem, először az újabb magyar Biblia-fordítások történe
tében.17 "A következő szakaszt18 - mondja Hieronymus - a héber kéz
iratokban nem találtam meg. " 19 Majd a szakasz végén közli : "Az ed
digiek a héberben nincsenek meg, amit itt adunk, azt Theodotión fordí
tásából mefÍtettük "2O Dániel könyve görög változatainak többlet-anya-
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16 Görög apokalOpszisz: . fölfedés·, J öltárás·, jövendőmondás az idők v~ezetéről, arról 
az időről , amely közvetlenOI megelőzi az lsten vagy meghatalmazott ja eljövetelét és az 
utolsó I nagy Itélkezést a világ egésze fölött. 
17 Mint már Károlyi Gáspár VIZsolyi Bibliája (1590), II , p. 158b; p. 16Oa; p. 172a; me 1-
lesieg, bizonyltékául annak, hogy ez a nagyérdemű fordltás nem volt annyira fOggetlen 
a Vulgatától , mint ahogyan a közfelfogás véli. 
18 Ez a szakasz: Aza~a imája és A három ifjú éneke, a Vulgatában: Dan 3,24-90. 
19 A Vulgatában Dan 3,23 után. 
20 A Vulgatában Dan 3,90 után. HasonlÓ szavakkal, Zsuzsanna történetének bevezeté
séOl, Dan 12,13 után. 
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gáról van szó. A Theodotión neve alatt idézett fordítás egyike volt a 
Septuaginta javított változatainak, fU11elyeket görög nyelvű zsidók 
számára készítettek,21 és amelyeket Origenész is felhasznált. 22 Szöve
gük jobbára csak idézetekben maradt fenn. Az eltérés a héber szöveg és 
a régi görög fordítások között Dániel könyvében a legnagyobb. A 
könyv egyik részében (4-6) Theodotión szövege lényegesen különbözik 
a Septuagintáétól, és egészen új fordításnak hat. Továbbá, a héber 
kánonhoz képest a görög Bibliában Dániel könyvében találhatók a 
legnagyobb terjedelmű kiegészítések. 23 A harmadik probléma tehát az 
volna, hogy az Iratok közé sorolt könyveknek vannak olyan szövegré
szei, amelyek héberül egyáltalán nem maradtak fenn, csak a görög 
nyelvű zsidó szöveghagyományban, amelyet Hieronymus, mint látjuk, 
kiaknázott,24 és amelyet majd a keresztény Bibliák is követtek. Jeromos 
a fordításán Palesztinában dolgowtt ugyan, rabbik segítségével, és a 
Hebraica veritas elvét követte, de görögül lényegesen jobban tudott, 
mint héberül, illetve arámiul,25 és héber nyelvísmeretét illetően is a 
modern szakirodalom, biwny, fenntartásokat hangozta1.26 A hűségre 
törekvés awnban nagyon erős volt benne, é~ a zsidók Bibliája - a ke
resztény szóhasználatban: Otestamentum / Oszövetség - iránti tisztelet 
hasonlóképpen. Ezek esetenként jelenthették azt is, hogy a héber Biblia 
szövegét, ha kellett, kiegészítette a zsidók által használt görög nyelvű 
Bibliák alapján. 

21 A régi görög fordrtást szorosabban a héber szöveghez igazrtva. A hebraizmusok 
erőltetésében még messzebb ment el az Aquila nevével jelzett változat. 
22 Hexapla. - Fridericus Field Hexapla-kiadásában (Oxonii, 1875) Dániel : II , 908 skk. 
23 A már emlitett Azarja imája és A három ifjú éneke. Két másik elbeszélés: Zsuzsanna , 
valamint a Bél és a Sárkány, a Septuagintában formálisan nincsenek hozzácsatolva 
Dániel könyvéhez, csak melléje sorolva , de Theodotión és a Vulgata mint Dániel köny
vének fOggeiékét kezeli őket (13-14). Mindkét történet Babylóniában játszódik, és 
mindkettőben szerepel a bölcs Dániel. 
24 Hieronymus a fordrtásához rrt előszóban határozottan megmondja, hogy Dániel 
könyvénél nem a Septuagintát követi, hanem Theodotiónt, amelyet egyébként az Egy
ház is használ. 
25 .Nos autem qui Hebraeae /inguae saltem parvam habemus scientiam .... , mi azért 
legalább egy kicsit tudunk héberOI - mondja önmagáról Ezra könyvének fordftásához rrt 
előszavában (400 k.), lásd Patr%ga Latina, 28, 1474. 
26 R. Hayward, .Saint Jerome and the Aramaic Targumim·, Jouma/ of Semitic Studies, 
32 (1987), 105--123; Günther Stemberger, .Hieronymus und die Juden seiner Zeit", in: 
Dietrich-Alex Koch & Hermann Lichtenberger, Hrsg., 'Begegnungen zwischen Chris
tentum und Judentum in der Antike und Mitte/alter. Festschrift far Heinz Schrecken
ber g (Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum, 1) (Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1993), 347-364. 
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A Theodotión és Hieronymus többlet-anyagára való utalással is je
lemi szeretném, hogy Dániel könyvének szövege a zsidó hagyomány
ban igen sokáig valamelyest képlékeny maradt. Volt olyan ága ennek a 
hagyománynak, amely részben más vagy terjedelmesebb szöveganya
got ölelt fel, mint a héber kánon. Dániel könyvének képlékenysége min
denképpen kései eredetre vall. 

Remélem, nem hatnak túlságosan is körülményeskedőnek a meg
jegyzéseim, de mindezekhez még hozzá kell tenni azt is, hogy Dániel 
neve szerepel más szövegekben is, mint a Bibliában a neve alatt fönn
maradt könyv vagy - tágabb körben véve - iratokp Dániel könyvét 
ebben a tekintetben szintén különleges státus illeti meg. Mi több, Dá
niel szinte az egyetlen bibliai szereplő, akinek a neve hasonló összefug
gésben előfordul az i. e. 2. évezredi ékírásos szöveghagyományban is: 
az egyik ugariti eposzban. 28 Az Aqhat-eposzban "Dániel" / Daniél 
(DNY'L), "Isten a bírám", különleges képesség birtokában levő sze
mély,29 akinek szava nehéz ügyekben dönt. 30 Egyébként Zsuzsanna 
történetében is Dániel bölcsessége hárítja el - isteni segítséggel - az 
álnok vádat, anélkül, hogy valódi bizonyítékot vett volna igénybe. A 
Dániel név szóródásából megállapítható, hogy az elő-ázsiai irodalmi 
hagyomány számon tartott egy Dániel nevű férfiút, akit az Isten külön
leges bölcsességgel áldott meg. Az, hogy különleges, azt jelenti, hogy 
isteni bölcsesség; Dániel meg tudott oldani olyan rejtélyeket is, ame
lyeket közönséges halandó nem. Ugyanerröl szól Dániel könyvének 
első, narrativ része, és hasonló jellegű látomásos jövendöléseket tartal
maz a második, apokalyptikus rész is. A fószereplő, Dániel illtgyomá
nyos hős lehetett, akinek alakj ához a babylóni birodalom megszűnte 
után, valamikor az i. e. VI. század vége és az i. e. II. század között 
hozzákapcsolódtak a könyv babylóni történetei. 
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27 Ezékielnél (14,14; 28,3), illetve később a Makkabeusok /. könyvében (1 ,60). 
28 Csak közbevetOleg jegyzem meg, hogy az u9ariti eposzok mindmáig általánosan 
használt német fordItása a budapesti - az O idejében: Pázmány Péter - Tudomány
egyetem róm. kat. Hittudományi Kara egykori professzorának, Aistleitner Józsefnek a 
munkája; sajnos, magyar fordltást csak a szövegek kisebb részéből készitett, és amit 
megcsinált, az is csak folyóiratban jelent meg. Egyébként ma is érdemes volna össze
gyűjteni és kiadni Oket, tanulmányaival egyott. (Az ugariti szövegekbOl újabban Maróth 
Miklós készitett magyar fordltást.) 
29 Lásd errOl John Day, • The Daniel of Ugarit and Ezekiel and the Hero of the Book of 
Daniel·, Vetus Testamentum, 30 (1980), 174-184. 
30 Hans-Peter MOI/er, .Magisch-mantische Weisheit und die Gestalt Daniels· , Ugarit
Forschungen, 1 (1969), 79-94. 
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Dániel könyvének alább csak a narrativ részével akarok foglalkozni . 
A könyv első fele a zsidók regénye a babylóni királyi udvarban. 31 Ba
bylóniában az i. e. VI. század eleje óta éltek nagyobb számban zsidók. 
Ezt a korszakot nevezzük babylóni fogságnak. II. Nabú-kudurri-uszur 
babylóni király (i . e. 604-562) (másképpen: Nebukhadreccar vagy Ne
bukhadneccar, a Septuagintában Nabukhodonozorosz, innen a magyar 
Nabukodonozor) : Nebukhadreccar i. e. 597-ben, majd ismét 587-ben 
vagy inkább 586-ban, győztes hadjáratai után több ezer zsidó családot 
hurcolt el Babylóniába. A deportáltakat letelepítette az ország középső 
részén. Jeruzsálem első ostroma alkalmából fogságba vitte az ifjú ki
rályt is, Jehójákint (Jehójákhin / Jekhonja / Konjáhu). 

Ez a Jehójákin amolyan túsz-király vagy tartalékban tartott király
féle volt a babylóni udvarban. Bevált asszír hagyomány volt, amelyet a 
babylóniak is követtek, hogy a meghódított népekből, akiket nem akar
tak rögtön a birodalomhoz csatolni, maguknál tartottak egy-két sze
mélyt a királyi család tagjai közül, úgy is mondhatjuk: herceget, avé
gett, hogy lehetőség vagy szükség esetén majd mint bábkirályt ültessék 
a trónra az illető városban vagy országban, és az mint vazallus-királya 
Babylónnak tetsző politikát folytassa.32 Jehójákint is ilyen esetleg
majdani királyként tartották talonban Babylóniában. Fennmaradt egy 
ékírásos táblácska, amelyen szerepel az a fejadag, amit havonta a kirá
lyi udvarból kapott, családja és más, föníciai stb. hercegek vagy feje
delmek társaságában. 33 Ellátmányt adtak neki, mindenesetre, ő is rajta 
volt a királyi udvar élelmezési listáján. Nem Ezékiel társaságában élt, 
valahol délebbre, Nippur környékén, hanem magában Babylónban, a 
királyi palota közelében. Dániel könyvének narrativ részei ebbe a kö
zegbe vismek el bennünket. 

A fogságban élő zsidók közül felügyelőik kiválasztanak néhány ér
telmes fiatalt arra, hogy megtanítsák nekik a babylóniak tudományát, 
kiképezik őket a babylóni jövendőmondás különböző ágazataiban; 

31 Bővebben lásd cikkemben: "A babilóni fogság. Egyéni és közösségi stratégiák az 
identitás megőrzésére ~isebbségi helyzetben", Bezárkózás a nemzeti hagyományba 
(Budapest: Osiris, 1995 ), 210-278. 
32 Ezt abevált taktikát alkalmazni lehetett még a közelmúlt történelemben is: az ún. népi 
demokráciák vezetői , nálunk Rákosi és társai, ilyen .herceg· -ek voltak a Szovjetunióban, 
legitimitásukat Moszkva szemében 1919 tavaszi kormányzati szerepük adta, s azután, 
amikor a szovjet rezsim berendezkedett Magyarországon, a moszkovita emigrációt ültet
te a . trón"-ra. 
33 Ernst Weidner, "Jojachin, König von Juda, in babylonlschen Keilschrifttexten· , in: 
Mélanges syriens offerls M. René Dussaud (Paris: Paul Geuthner, 1939), II , 923-
935. 
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mondhatni, lehetőséget kapnak a társadalmi felemelkedésre. A részle
teket elolvashatjuk magában a könyvben. Dánielnek és társainak nyil
ván meg kellett tanulniuk a jövendőmondó mesterség minden csínját
bínját: a csillagtudománytól az álomfejtésig vagy a juhok belső szerve
inek vizsgálatáig. Maga a könyv azt mondja: megtanulták a káldeusok 
nyelvét és írását (ez az ékírást jelenti), sőt, kaptak babylóni nevet is. 
Otthon votak Babylóniában. Bekerültek a babylóni hivatásos és hivata
los tudomány közegébe; emlitett cikkemben ezt "Babylóni Tudomá
nyos Akadémiá"-nak neveztem. Voltaképpen teljesen természetes élet
helyzet, az integrációnak az a módja, amely a diaszporákban rendsze
rint kialakul. 

Mindezt most nem akarom behatóbban tárgyalni, de utalok egy ha
sonló helyzetre a közelmúltból. A második világháború alatt a moszk
vai magyar kommunista emigrációnak volt újságja és rádióadó j a, az 
1960-as években, és később, a németországi vagy amerikai magyar 
emigrációnak ugyancsak megvolt a maga kommunikációs apparátusa. 
Ez annyit jelent, hogy valami módon - ha csak ideiglenesen is - be
épültek a befogadó ország társadalmába, kapcsolatot tartottak fenn az 
orosz, illetve német vagy amerikai hatóságokkal, fizetést vagy támoga
tást kaptak, végzettséget szereztek, éltek. Ugyanakkor tevékenységük
kel a hazáj ukhoz fordultak, az anyaországhoz: magyarul. Hasonló 
mechanizmus épült ki a zsidó' diaszporában Babylóniában. Ezékiel 
minden idegszálával az otthoni helyzeten csüngött, konokul szidalmaz
ta Jeruzsálemet, és még diaszpora-társai is csak annyiban érdekelték, 
amennyiben tőlük, a maradéktól várta a megigazult Izráel felállítását. 
Egészen természetesnek tekinthetjük azt, ahogyan Dániel és társai - a 
könyv történeteiben - elhelyezkedtek a babylóni tudományos életben, 
de mindenben ragaszkodtak vallási hagyományaikhoz. 

Dániel könyve azt mondja el, hogy ezek a zsidó ifjak - a könyv 
narratív fikciója szerint: vallásukhoz hűséges tudós babylóni jövendő
mondók - hogyan jutottak magas pozicióba a babylóni királyi udvar
ban, és ezzel együtt is hogyan őrizték meg töretlenül zsidó identitásukat 
a viszonylagos beilleszkedés körülményei között. A könyv arámi nyel
vű narratív részei a következő történeteket tartalmazzák. Nebukhad
neccar álma egy nagy szoborról, melynek testrészei más-más anyagból 
készültek, és amelyet egy lezuhanó kő összezúz (2). A zsidó ifjak 
megtagadják a király által felállított szobor imádását, és ezért izzó 
kemencébe vetik őket, de megmenekülnek (3). A király álma az égig 
érő fáról, és hét éves kiűzetése a sivatagba, vadállatok közé, majd visz-
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szatérése a királyi hatalomba (4). A király fiának (Bélsaccar) és fóem
bereinek lakomája, amelynek során a jeruzsálemi templom szent edé
nyeiből ivó vendégek előtt titokzatos felirat jelenik meg a falon (MENÉ, 
TEKÉL ÉS P ARSZIN), hogy megjövendölje a médek és perzsák győzelmét 
(5). Dánielt, aki a tilalom ellenére elvégzi napi imáit, Dárjáves "méd" 
király az oroszlánok vermébe veti, de egy angyal megvédelmezi a fene
vadaktól, és épségben kiszabadul (6). 

A történetek vagy arról szólnak, hogy ezeknek a fiatal zsidó jöven
dőmondóknak a tudása különb, mint babylóni kollégáiké, vagy arról, 
hogy beilleszkedve a babylóni társadalomba, megtartották zsidó hitü
ket. Ilyesformán Dániel könyve, mint az emigránsok történetei általá
ban, nem más, mint hatásos siker-regény. 34 Az emigránsok saját törté
netüket hazatérve, de már kint is, siker-történetnek szokták beállítani. 
Egyébként mindannyian szeretjük a saját történetünket úgy elbeszélni, 
hogy siker-történetnek mutatkozzék; a sikeresség fontos része önnön 
helyzet-meghatározásunknak. Másfelől azonban Dánielék a zsidó ha
gyomány vonulatában állnak, az ő történetüknek, akár az elbeszélőt 
nézzük, akár a hősöket, azt is sugallnia kell, hogy idegenben, mostoha 
körülmények között, meg kell maradni zsidónak, sőt, mint ilyen kell 
sikert aratni. Ilyen értelemben tehát a történet kettős arculatú: az iden
titását megőrzö és sikeres emigránsnak a története. 

Ha a történet babylóni mozzanatait keressük, sokfelé ágazó kapcso
latot, bonyolult összefüggéseket találunk. Először is, aki valaha járt 
már Iráqban, mint ahogyan nekem is módom volt, hosszabb időre is, 
többször is, egészen Szaddam Husszein elhatalmasodásáig, s aki isme
rős a Közel-Keleten, az tudja, hogy Dániel társainak tüzes kemencéje 
(arámi attun) pontosan az, amit mi téglaégetőnek nevezünk.35 A mai 
utazó már messziről felfigyel a tető-nyílások izzóvörös fényére, köze
lebbről pedig látja a téglafallal lezárt rakodóajtók pereménél kicsapó 
lángot is; az egész építmény akkora, mint minálunk egy emeletes, hat 
vagy tíz ablak szélességű ház. Hasonló kemencék voltak a téglaégetők 
(sumer udun, akkád utúnu, arab attún) az i. e. 1. évezred közepén, 
amikor a nagy babylóni építkezések folytak, és a város környékén 

34 Susan Niditch & Robert Doran, .The Success Story of the Wise Courtier: A Formai 
Approach', Journal of Biblical Uterature, 96 (1977),1 79-193; Daniel L. Smith, The Re
ligion of the Landiess. The Socio/ogical Context of the Babylonian Exile (Blooington, 
IN: Meyer Stone Books, 1989); Lawrence M. WiIIs, The Jew in the Court of the Foreign 
King: Ancient Jewish Court Legends (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1990). 
35 Armas Salonen, Die Ziegeleien im alten Mesopotamien (Annales Academiae Scienti
arum Fennicae, B, 171) (Helsinki, 1972), 119 skk. 
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megállás nélkül égették a téglát. (Egy-egy begyújtás után napokig, 
esetleg két hétig is tüzeltek a kemencékben.) Már a XVII. századi eu
rópai uta.zók fólfigyeltek rájuk; sőt, a babylóni Talmud Dániel könyvé
re utalva elmondja, hogy a téglaégetők pontosan úgy épülnek "ma" is, 
mint hajdan, ti. Nebukhadneccar korában. A bibliai leírás szemléletes. 

Ugyanilyen jellegzetesen babylóni elem Dániel könyvében a nevek. 
Nem sikerült ugyan minden nevet megtalálni az ékírásos szövegekben 
is, de mindegyikük babylónias hangzású, és több közülük jól azonosít
ható történetileg vagy nyelvileg. A Biblia gyakran csak utánozni akarja 
az idegen neveket, egy kicsit el is torzítja őket, vagy elhagyja belőlük 
az egyik szót; nem kétséges, hogy a Dániel könyvében szereplő nevek 
babylóniak. A Nebukhadneccaré mellett történeti név Bélsaccar (a 
Septuagintában és az antik forrásokban Balfaszar / Baltasar) : Bél
sar(ra)-uszur, Nabú-naid fia, aki apjának tartós távolléte idején helyet
tesítette őt. Nem király volt: mint "a király fia" - trónörökös - gyako
rolta a hatalmat. Királyfelirat és egyéb szövegek emIítik, köztük gaz
dasági okmányok is.36 Dárjáves nem más, mint Dareiosz perzsa király, 
a "méd" jelző csupán archaizáló szóhasználat. 

A könyv arámi szóhasználata babylónias jellegű , összesen mintegy 
20 akkád eredetű szó fordul elő az arámi szövegrészben, és további 2 a 
héber nyelvű részekben, ezeken kívül óperzsa szavak is bőségesen. Az 
utóbbiak egy része óperzsa szövegből nem ismeretes, vagy csak sokkal 
később fordul elő a perzsa forrásokban. Nem mind egyszeri, különleges 
szó, bár koncentráció j uk feltűnően nagy. Dániel könyve felfogható 
babylóni-perzsa háttérrel készült történetnek, amely nyelvi tekintetben 
is babylóni közegbe van beágyazva. 
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36 A Bél-sar-uszur kormányzására vonatkozó ismeretanyagot összefoglalja Paul-Alain 
Beaulieu, The Reign of Nabonidus, King of Babylon (556--539 B.C.) (Vale Near 
Eastern Researches, 10) (New Haven & London: Yale University Press, 1989), 185 
skk. 
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Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

A kereszt igéje (1 Kor 1,10-4,13) 

A.) Alapgondolat 

Jézus keresztre feszítve halt meg. A kereszt, mint a megváltás esz
köze, a halállal, a szenvedéssel, a vérrel együtt az üdvösségünket idéző 
lényeges kifejezések egyike lett. Nem gyalázat többé, hanem követel
mény és megtiszteltetés, elsősorban Krisztusra, aztán pedig a kereszté
nyekre vonatkozólag. 

l . A kereszt botránya: "Mi azonban a keresztrefeszített Krisztust 
hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig okta
lanság" (l Kor 1,23). Ezekkel a szavakkal Pál azt az önkéntelen visz
szahatást fejezi ki, amelyet mindenki érez a Megváltó láttán. Jöhet-e a 
görög-római világ üdvössége a keresztrefeszítésből, ebből a rabszol
gáknak fenntartott büntetésből (vö. Fil 2,8), amely nemcsak hogy ke
gyetlen halálnem, de szégyen is volt (vö. Zsid 12,2; 13,13)? Szerezhet-e 
megváltást a zsidóknak egy holttest, amelynek tisztátalanságától minél 
előbb meg kell a rendes zsidónak szabadulnia (Józs 10,26k; 2 Sám 
21 ,9kk; Jn 19,3 1), vagy akasztófán fuggő, az isteni átok jegyét magán 
hordozó elítélt (vö. MTörv 21 ,22kk; Gal 3,13)? Még maguk a tanítvá
nyok is megbotránkoznak (1. Péter tiltakozása, Mt 16,21 ; 17,22), Jézus 
pedig azt mondja nekik a szenvedés estéjén: "Ezen az éjszakán ti mind
nyájan megbotránkoztok bennem" (Mt 26,31). 

2. A megfeszített élet: Pál szerint Krisztus keresztje a választóvonal 
a törvény és a hit rendje között. Ugyanígy a kereszt a keresztény ember 
szívében határvonallá válik a test (hús) és a szellem két világa között. 
Ez az egyetlen megigazulás, az egyedüli bölcsesség. 
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Pál Jézust "Isten bölcsességének" nevezi (l Kor l ,24-30), és nem 
csak azért, mert ő a bölcsességet közli az emberekkel, hanem azért, 
mert ő maga a Bölcsesség. Ez a személyes Bölcsesség egykor el volt 
rejtve Istenben, ámbár kormányozta a mindenséget, irányította a tör
ténelmet, és közvetve meg is nyilvánult a Törvényben és a qölcsek 
4IDításában. Most azonban kinyilvánult Jézus Krisztusban. Igy az 
üszövetség minden bölcsességi szövege benne nyeri el végleges értel
mét. 

A bölcsesség eme végső kinyilatkoztatásának órájában az a dráma, 
amelyre a próféták rávilágítottak, ismét felújult. Az evilági bölcsesség, 
mióta félreismerte az élő Istent (Róm 1,21k; l Kor l , 21), őrületté vált, 
és ez az őrültség (esztelenség) akkor jutott tetőfokára, amikor az embe
rek "keresztre feszítették a dicsőség Urát" ( l Kor 2,8). Ezért Isten el
ítélte a bölcseknek ezt a bölcsességét (l ,19k; 3,19k), amely "földi, ér
zéki, sátáni" (Jak 3,15); hogy azt kijássza, elhatározta, hogy a világot a 
kereszt őrültsége által menti meg (l Kor 1,17-25). Amikor tehát az 
üdvösség evangéliumát hirdetjük az embereknek, mellőzhetjük mind
azt, ami az emberi bölcsesség, kultúra és a szép nyelvezet körébe tar
tozik (l Kor 1,17; 2,1-5). 

Az igazi bölcsesség: Az igazi bölcsesség kinyilatkoztatása tehát pa
radox módon történik. Nem a bölcseknek és okosaknak, hanem a ki
csiknek jut osztályrészül (Mt 11 ,25). 

B.) Szentírási szöveg: 1 Kor 1,10 - 4,13 

c.) Bevezetés 

1. Munkalap 

A kereszt esztelensége az én világom mércéje szerint 

"Nemde oktalansággá tette Isten a világ bölcsességét? Mivel 
ugyanis a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni 
bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy az igehirdetés oktalansága 
által üdvözítse a hívőket. Mert a zsidók jeleket kívánnak, a görögök 
pedig bölcsességet keresnek, mi azonban a keresztre feszített Krisztust 
hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig okta
lanság" (l Kor 1,20b-23). 
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2. Svéd módszer 

A résztvevők először figyelmesen végigolvassák és magukban át-
gondolják a szöveget. Közben háromféle jelet használnak: 

- kérdőjelet (?) 
- felkiáltójelet O) 
- nyilat (~). 

Az olyan szöveg részeknél, amelyeket nem értettek (megválaszolat
lan kérdések merültek fel , a szöveg nem világos, vagy nem tudnak vele 
egyetérteni stb.), kérdőjelet írnak a lap szélére. Felkiáltójelet oda tesz
nek, ahol a szöveg fontos felismerésre vezette az olvasót. (Egyesek for
dított felkiáltójelet rajzolnak - a gyertya szimbólurnaként - annak jel
zésére, hogy világosság gyulladt bennük.) A lap szélére tett nyíl mutat
ja, hogy a résztvevő egészen személyesen megszóIítottnak és egziszten
ciálisan (lelke mélyén) érintettnek érzi magát. Egyszerűsítve azt mond
hatjuk: a felkiáltójel ill. a gyertya agyunkra, a nyíl szívünkre vonatko
zik; a kérdőjel pedig bármelyikre vonatkozhat. 

Miután az összes résztvevő végiggondolta így a szöveget, követke
zik annak versről-versre (ill. sorról-sorra) való megbeszélése. Először a 
kérdőjeleket vesszük sorra, utána a felkiáltójeleket. A vezető bátoríthat 
arra, hogy a résztvevők szóljanak a nyíllal megjelölt, az őket egzisz
tenciálisan érintő részekről is, de erre senkit nem szabad kényszeríteni. 
Mindenkinek meg kell hagyni a szabadságát, hogy maga döntse el, mit 
szeretne elmondani. (Az egészen személyes közléseknek a helyességé
ről sohasem szabad vitatkozni!) 

3. A szöveg szerkezete 

- A közösség helyzete: széthúzás (pál, Kéfás, Apolló hívei) 1,10-17 
- Pál érvei: l. A megfeszített Krisztus az örömhír hordozója ("Úgy 
szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta", Jn 3,16) 1,18-25 

2. A közösség összetétele (nem sok a bölcs és előkelő) 1,26-31 
3. Pál alakja és tanúsága 2,1-5 
4. "Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük" (2,7) 2,6-16 
5. "Isten temploma vagytok" (3 ,16) 3,1-4,5 
6. Kontraszt az apostol alakja és a felfuvalkodott korintusiak 

között 4,6-13 
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4. 
"Gondoskodj arról, hogy törekvésed: 
- Ne a könnyebbre, hanem a nehezebbre irányuljon. 
- Ne keresd a kényelmesebbet, hanem a kényelmetlenebbet! 
- Ne keresd azt, ami több örömet okoz, próbáld inkább nélkülöznil 
- Ne a vigaszt keresd, hanem inkább a vigasztalanságot! 
- Ne a nyugalomra vágyódj, hanem inkább a fáradozásra! 
- Ne a többre, hanem a kevesebbre! 
- Ne a magasabbra, a kiválóbbra, hanem az alacsonyabbra, a jelen-

téktelenre! 
- Ne akarj mindenáron valaki lenni, hanem inkább semmi. 
- Ne a jobbat keresd a dolgokban, hanem a rosszabbat! Kívánj 

Krisztusért teljesen kifosztott, szabad és szegény lenni mindabban, amit 
a világ nyújt. Az ilyen vágyakat fogadd be teljes szívedbe és arra töre
kedj , hogy akaratod itt teljesedjék ki ... " 

(Edith Stein: A kereszt tudománya, 97.0.) 

D.) Óravázlat 

Feladat Módszer 

1. Ének: Adoramus te, Christe ének kot
tából 

2. A kereszt esztelensége: minden résztvevő beszélge
kap egy munkalapot (ld. Bevezetés 1.), egy tés írás
mondatot hozzáír, ami eszébe jutott a szö- ban, cso
vegről, és továbbadja a jobboldali szomszéd- portos 
jának. Ez így folytatódik addig, amíg a saját megbe
lapja vissza nem érkezik hozzá, így min- szélés 
denki egy egész gondolatsort kap kézhez. 
Átnézés után megbeszélik: 
- Hogyan ment az írás? 
- Milyen gondolatok foglalkoztatnak most? 
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Énekelj az Úrnak 
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Feladat Módszer Eszközök, időtar
tam 

3. Szövegmunka a Bevezetés 2.-ben leírt svéd mód-
módszerrel szer 

4. A szöveg szerkezete (1. Bevezetés 3.) az órave
zető elő
adása 
csoportos 
beszélge
tés 

fénymásolt szent
írási szöveg, 
ceruza, 60 perc 
szentírási szöveg, 
tábla, kréta, füzet 
ceruza, 5 perc 

5. Tapasztalat és gondolatcsere a következő 
kérdések alapján: 
- Míben áll Pál szerint a világ bölcsessége -
tehát a korintusiaké -, és a kereszt esztelen
sége? 
- Van saját tapasztalatom arról, hogy a 
világ bölcsessége végül esztelenség, és a 
kereszt esztelensége végül az igazi bölcses
ség? 
- Én hogyan élek, a világ bölcsessége sze
rint vagy a kereszt bölcsessége szerint? 
- Míben, hol érint bennünket Pálnak a ko
rintusiak számára írt kritkája? 

20 perc 

6. A kereszt a megváltás jele. Jézus szerete
tének csúcspontja a kereszthalál: valaki 
hangosan felolvassa Edith Stein gondolatait 
(ld. Bevezetés 4.), 

ének kot
tából, 
kötetlen 
ima 

kotta, gyertya, 
Edith Stein imája 
sokszorosítva 
10 perc 

ezt követi a befejező ima, ének 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat bUQapesti Központ
jában hitoktatók és érdeklödök részvételével "Elő Ige" címmel 
bibliaiskola működik. Az órákat októbertöl májusig minden hó
nap elsö hétföjén du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folya
matosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. 
Jelen füzetünk a huszonkilencedik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmé
be, abban a reményben, hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató 
számára segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 2000. március. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezetö 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezetö 
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Ecsedy Tamás 

BIBLIA ÉS A JÁ TÉK 

"A gyennek játszani akart. A gyennek szeme tükröt keresett" hang
zik Mécs László papköltő verse. Tartsuk tükörként a Bibliát agyennek 
elé, hogy Isten szeretetét felfedezze, és visszamosolyogjon Istenre, aki a 
SZERETET. Bruno Ferrero "Catechismo, si, ma come?" (Hittant, de 
hogyan?) cÍInű fuzetében így ír: "A gyennekkor legkomolyabb tevé
kenysége a játék. Hittanórákon számos odaillő játékot próbálhatunk 
ki. " "Minden egyes hittanóra vezesse be a tanulókat a Biblia csodálatos 
világába. " 

A katekézisben alkalmazott minden módszer alapvető törvénye: 
"Hűség Isten és az emberek iránt a szeretetben" (Catechesi Tradendae 
55.). A kettős hűség alapelvét így is fogalmazhat j uk: hűség a Bibliá
hoz, hűség a gyennekhez. Ez az alapely segít elkerülni a módszer és a 
tartalom szembeállítását (Katekézis Altalános Direktóriuma, 149.). 
Hűségesek vagyunk a Bibliához, ha azt szövegösszefuggésben, az Egy
házban lakó Lélek szerint olvassuk, értelmezzük és magyarázzuk. Hű
ségesek vagyunk a gyennekekhez, ha életkoruknak megfelelően fokoza
tosan vezetjük be őket a bibliai ismeretekbe. 

Ezt a célt szolgálja a "Római katolikus hitoktatás kerettanterve" 
(OHB 1996.). A tanterv szerint az általános iskola 4. osztályos tanulói 
részére oktatási cél: Ismerkedés Isten üzenetével, a Szentírással. Neve
lési cél: Tanuljuk meg felismerni a Szentírásban Isten nekünk szqló 
üzenetét. Feltételezi, hogy minden gyenneknek lehetősége van az Uj
szövetségi Szentírás rendszeres olvasására. A 7. osztályban a hittan
órák témája "Biblikus hittan", a 8. osztályban "Biblikus erkölcstan". A 
hittanórák alapja a közös szentírásolvasás. Az olvasott rész feldolgozá
sánál segédeszközként használhatunk ábrákat, diaképeket, térképeket 
stb., sőt a játékokat is bekapcsolhatjuk munkánkba. 

Az ókori Keleten kedvelt szórakoztató, játékos szokás volt a találós 
kérdések megfejtése, amivel díjat is nyerhettek. Sámson találós kérdést 
adott fel társainak: "Találós kérdést tárok elétek: ha megfejtitek nekem 
a lakoma hét napja alatt, harminc inget, s ugyanannyi köntöst adok 
nelqek" (Bír 14,12). "Amikor Sába királynője hallott Salamon híréről 
az Ur nevével kapcsolatban, ő is eljött, hogy találós kérdésekkel próbá
ra tegye"(l Kir 10, l). A Bölcsesség könyvében is találunk utalást: A 
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bölcsesség "ért a fordulatos beszédhez, a talányok megfejtéséhez" 
(Bölcs 8,8). A tanulók örömmel fejtenek meg rejtvényeket a hittanórá
kon, mert ez a tudáspróba nem dolgozatírás-jellegű . 

A rejtvényeket a játékokba is beépíthetjük, így azok még érdekeseb
bek és fordulatosabbak lesznek. Vizsgáljuk meg a játékok hatását a 
tanulóra, a hittancsoportra és a csoport vezetőjére, a hitoktatóra. 

al A játék a tanulóban feloldja az iskolai fáradtságot, felkelti és fo
kozza az ér4~klődést, erősíti az önbizalmat, segíti az összefuggések 
megértését. Ugyességre, találékonyságra, helyzetfelismerésre vezet. A 
tanuló játékosan gyakorolja a memorizálást, a szabályok megtartását. 
A játék emlékezetes élményt ad számára. 

bl A tanulók ahittancsoportban játszótársakká is válnak; ez alakít
ja, erősíti a közösséget, fejleszti a kölcsönös megbecsülést és barátsá
got. A résztvevők példát mutatnak egymásnak. A csoportban vidám, 
örömteli légkör alakul ki. 

cl A csoportvezető, a hitoktató is bekapcsolódik a játékba; így ol
dott, közvetlen kapcsolatba kerül a tanulókkal, és egymást jobban 
megismerik. A hitoktató tájékozódik a tudásszintről, értékelni tudja a 
tanulókat, felismeri valaki kiemelkedő képességét, vagy éppen addig 
észre nem vett korlátait; mindezek segítik nevelői tevékenységét. Játék 
közben megismerheti az esetleges félreértéseket, és azokat megmagya
rázhatja. A játék fejleszti a hitoktató kreatívitását, újabb ötleteket éb
reszt, bőséges gyakorlati tapasztalatot ad. 

Fontos nevelői feladat: jó játékot választani, és jól játszani! A jó já
ték a Biblia tiszteletében ismeretekhez vezet, elősegíti a tanítás elmélyí
tését, tudásra és jócselekedetekre ösztönöz. A játékszabályok legyenek 
egyértelműek és igazságosak. A játék ne szerencsejáték jellegű legyen, 
ne a másik legyőzése, kiütése legyen a cél. Kölcsönös szeretet légköre 
alakuljon ki. Mindenkinek legyen lehetősége a játékba bekapcsolódni. 
A játékot a hittanóra megfelelő időszakára helyezzük, az alkalomnak 
megfelelő játékot válasszunk, időtartamát is előre határozzuk meg. 
Szükséges a változatosság is: a mindig azonos játékot megunják a gye
rekek. 

Vannak kész, megvásárolható játék-eszközök, pl. bibliás kártya, za
rándokúton-haladásos játékok stb. Külön öröm, ha a hitoktató saját
maga, vagy a csoportjával közösen készít játékot. 

Példa egy játék elkészítésére, melyet "Hol történt?" kérdés-felelet 
játéknak nevezhetünk: Az Ujszövetségi szentírásból kiválasztunk pl. 48 
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történetet, amelyeknek földrajzi helye is meghatározott, pl. hol született 
Jézus? (Lk 2,4-7); hol tette Jézus első csodáját? (Jn 2,1-11) stb. Egy 
"Palesztína Jézus korában" térkép alsó részéhez ragaszt juk a kérdések 
feliratát egy-egy elektromos csatlakozóval (miltonkapocs). Ugyanígy a 
kérdésekhez tartozó (pl. 17) helységnél a térképen elektromos csatlako
zókat helyezünk el. A kérdés és a hozzátartozó felelet elektromos csat
lakozóit a térkép hátlapján egyeres kábellel elektromosan összekötjük. 

Az egyik játékos felolvassa a kérdést, és a "varázsceruza" (2 db ce
ruzaelem és egy zseblámpaizzó) egyik pólusát kivezető banándugót a 
kérdés csatlakozójára helyezi; a másik játékos felkeresi a térképen a 
helységet, és a "varázsceruza" másik pólusát az ott lévő csatlakozóhoz 
érinti. Ha jól felelt, akkor kigyullad kezében a zseblámpaizzó. 

A gyerekek szemléletesen felidézik a bibliai trörténeteket, megis
merik a Szentföld térképét, kikeresik és felolvassák a szentírási részt, s 
ezt a hitoktatóval megbeszélik. A tanulók emlékezetében egyszerre rög
zítődik az esemény, a földrajzi hely, a szentírási hely. Versenyezhetnek: 
kinek mennyi helyes felelete van, ki mire emlékezik. A hitoktató irá
nyitja, vezeti a játék ütemét, ami csak segédeszköz a tanításban. 

Komolyan és vidáman vezes~ük a Biblia által Jézushoz a gyereke
ket: "Jöjjetek, örvendezzünk az Urnak! " 
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Módszer 

Carlos Mesters 

Támpontok a csoportos bibliaolvasáshoz 
"Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen" 

(Jn 10,l0) 

Az előző számainkban megkezdett sorozat folytatása : 
a Jn 4,1-42 csoportos feldolgozása különböző módokon. 

Fordította Székely István. 

VIII. NYOLCADIK MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNY: 
A NŐK JELENLÉTE ÉS T ANÚSÁGA 
A KÖZÖSSÉG ÉLETÉBEN ÉS AZ ÖRÖMHÍR 

TERJESZTÉSÉBEN 

1. Bevezetés: A jelenlévők köszöntése után imával vagy énekkel 
hívjuk a Szentlelket, majd rövid ideig csendben elmélkedünk. 

2. Cél: Tudatosodjék bennünk, hogy milyen volt a nők helyzete, fel
adata és küldetése a jánosi közösségekben az első század végén. A 
János-evangélium hét fontos helyén kiemelkedő a nők szerepe az öröm
hír terjesztésében. Olyan feladatokat és megbízatásokat kapnak, ami
lyeneket a többi evangélium az apostolok számára tart fenn. 

3. A magyarázat IcuIcsa: Olvasás közben a szamariai asszonynak 
szánt feladatokra akarunk figyelni, és arra a módra, ahogyan ő ezeket 
Jézus jelenlétében teljesíti. 

4. A szöveg: Jn 4,1-42. A felolvasás után tartsunk rövid szünetet. 
5. Kérdések: 5.1 Mi az, ami leginkább feltűnik számunkra a sza

mariai asszony magatartásában a Jézussal való párbeszéde során? Mi
lyen befolyást gyakorol ő Jézusra? 

5.2 Miben áll a nők tanúsága a János-evangéliumban? 
5.3 A János-evangélium szerint milyen része van a nőknek abban, 

hogy minden ember élete teljes (=bőségben) legyen? 
5.4 Hasonlitsuk ezt össze a nők szerepével a mai közösségekben 

és templomokban. 
6. Kérések: A szövegből kiinduló spontán könyörgések. 
7. Zsolt 12 7: "Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az 

építő . " 
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A megigazulásról 

Szent Pál a megigazulásról 

Amint ismeretes, 1999. október 31 -én a katolikus egyház és az e
vangélikus egyházak képviselői közös nyilatkozatot írtak alá Augs
burgban a megigazulásról. 

Az erre vonatkozó tanítás kifejezési formája volt a lutheri reformá
ció idején az egyik legélesebben vitatott kérdés, s így egymás kölcsönös 
elítélésének egyik alapja is. A közös nyilatkozat - a kifejezésbeli és ki
fejtésbeli eltérések megtartásával - megállapítja a lényeges tanítás egy
ségét, erre vonatkozólag tehát nincsenek egymást elmarasztaló ítéletek 
sem katolikus, sem evangélikus oldalról. 

Ebből az alkalomból érdemes idézni, amit Walter RadI biblikus 
professzor Szent Pálnak a megigazulásról vallott hitéről ír a Galata le
vél kommentárjában (magyarul: Walter RadI, Galata levél, SKK 8, 
Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1994.): 

Gal 2,15-16: 15Mi természet szerint zsidók vagyunk, és nem a 
pogányok közül való bűnösök. 16 Mivel pedig. tudjuk, hogy az ember 
nem a törvény cselekedeteiből igazul meg, hanem a Jézus Krisztus
ba vetett hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazul
junk Krisztus hite, és nem a törvény cselekedetei által, mert a tör
vény cselekedeteiből egy sem igazul meg. 

"Pál apostol sorra veszi a felmerült kérdéseket, és a következő ver
sekben (l5-21 v.) kifejti teológiai nézetét, amely egyben a levél alapve
tő tanítása is. Kiindulópontja az az ellentét, amely az Istentől kiváltsá
gokat kapott zsidó nép (vö. Róm 9,4k) és a vétkező pogányság között 
feszül, egészen egyszeruen a zsidók és a bűnösök között. 

Az emberiség e történelem adta felosztását azonban nem tartja je
lentősnek (16 v.). A zsidók számára is csak egy út létezik az Isten előtti 
megigazuláshoz éppúgy, mint más népeknek, és ez nem a törvény meg
tartása. Ez az út pedig a Krisztusba vetett hit (vö. 3,22). Ez a magya
rázata annak, hogy Pál és más zsidók is ezt az utat választották. 

Itt találkozunk először - a 16. versben háromszor is - a páli teoló
gia központi fogalmával , a nt gigazulással. Fordításunk "megigazul" 
szava mögött a görög "igazzá tenni" szó rejlik. Az alanyt nem nevezi 
meg kifejezetten, mégis egyértelműen Istenről van szó (hasonlóként 
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más passzív fonnájú igékhez). Az igazzá tétel alatt nem etikai fogalmat 
ért, hanem Isten ítéletét: igazzá teszi-e Isten az embert, vétkei ellenére 
igamak mondja-e és így kiengesztelődhet-e Istennel. 

Pál apostol számára igen fontos az, hogy Isten az ember végleges 
megigazulását nem a végítéletre tartogatja, hanem az már a jelenben 
hozzáférhető, történetesen Krisztusban. Ennyiben a Krisztus-esemény 
az idők végét is jelenti. Mostantól, azaz Krisztustól, nemcsak (mint ko
rábban a törvény megtartásával) a megigazulás előfeltételei megterem
tésén kell fáradoznia, hanem valóban meg is igazulhat, de a Törvény 
nélkül, egyedül a hit által (vö. Róm 3,21k). 

Pál apostol döntő felismerését, evangéliumának magját itt hja körül 
első alkalommal: a megigazulásban az ember nem a törvény megtartá
sa által részesül, bár az isteni parancsot hordoz magában. Nem jámbor 
cselekedet vagy vallásos teljesítmény révén lesz benne része. A 16. vers 
végén Pál az egyik zsoltárból vett idézettel ismétli meg alaptézisét, 
amely szerint lehetetlen Isten előtt megigazulni (Zsolt 143,2). A "tör
vény tettei által" kifejezés beleszövésével Pál saját értelmezéssel mélyíti 
el a zsoltáros mondandóját: semmi emberi nem segíthet a megigazulás
ban. 

Egyedül - és ezt a 16. vers kétszer is hangsúlyozza - a Krisztusba 
vetett hit. Ez a kifejezés a páli teológia másik központi fogalma, 
amellyel a kereszténység lényegét ragadja meg. Az ember már az 
Ószövetség szerint is ajándékba kapja a hitet, azt, hogy valakire feltétel 
nélkül hagyatkozhat. Pál apostolnál a hit Krisztus tanításának elfoga
dása mellett teljes lemondást is jelent, minden jámbor cselekedet radi
kális elhagyását, amely az egyén saját megigazulását célozza meg. De 
egyben teljes ráhagyatkozást arra is, amit az Isten Krisztusban a ke
reszten értünk tett." (SKK 9,36-38.0.) 

Gal 3,10-11: 10Mert min~k, akik a törvény cselekedetei sze
rint élnek, átok alatt vannak. Irva van ugyanis: »Atkozott mindenki, 
aki nem marad meg mindabban, aminek teljesítése elő van írva a 
törvény könyvében«. 11 Hogy pedig a törvény által senki sem igazul 
meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert »az igaz hitből él«. 

"Az áldás szöges ellentéte az átok. Ez azokat sújtja, mondja Pál szó 
szerint, "akik a törvény szerinti tetteikre támaszkodnak", akiknek élete 
a törvényen alapszik (10. v.). A 7. és 9. versbeli áldottakkal, "a hit em
bereivel" Pál szembeállítja az 'átkozottakat', "a törvény tetteinek em
bereit". Hogyan jut erre a következtetésre? Elfelejtette a gazdag áldást 
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hozó törvény túláradó dícséretét az l. zsoltárban? Pál a kijelentését 
egy másik szentírási helyre alapozza (MTörv 27,26), amelyet a tör
vényszegőknek szóiq, fenyegetésként és így az l . zsoltár megerősítése
ként olvashatnánk. O azonban nemcsak mint fenyegetést, hanem mint 
az átok ítéletének kimondását szeretné értelmezni; hiszen valójában 
senki nem tesz eleget a törvény követelményeinek, és így mindenki 
"átkozott". 

Ezt Pál a ll. versben magyarázza meg. Minthogy a törvényt senki 
nem teljesíti, Isten előtt senki nem mondható megigazultnak és meg
mentettnek. Annak módját a Szentírás egy másik helye mondja meg 
(Hab 2,4): megigazulás, és ezzel együtt üdvösség - tehát az élet teljes
sége - , csak a hiten alapulhat. A hit, amely lemondás a saját megigazu
lás iránti fáradozásainkról, ellentéte annak, amit a törvény kíván. Nem 
lehet mindkettő egyaránt az üdvösség útja: mivel a parancsok "meg
tétele" nem ez az út, - hiszen ténylegesen senki nem "teszi" (10. v.), -
így az csakis az Isten "tettére" való hagyatkozás lehet. " (SKK 9, 46-
47.0.) 

"Amint a Galata levél 3. fejezetének fejtegetései, és fOképpen a 
Római levél még mélyebbre hatoló gondolatai mutatják, a törvény 
jelentősége Pál számára ku1cskérdés. Neki mint zsidónak a törvény 
kikerülhetetlen életeleme volt. Az jelentette életterét, tartását és dícső
ségét is (l. Ga l , 13 k). De a Keresztrefeszítettel és Feltámadottal való 
találkozása alapjaiban megváltoztatta ezt az értékelést (Gal l , l5k). 
Ezért leveleiben a törvényről igen ellentétes, fOleg azonban erősen ne
gatív kijelentéseket olvashatunk. 

A törvényt, mint Isten követelményét teljesíteni kell (Róm 2,13). 
Tetteink jó vagy rossz volta mércéül fog szolgálni az ítéletkor (2 Kor 
5,10). Ezért a törvény "szent, igaz és jó" (Róm 7,12), "lelki" (Róm 
7,14), öröm az ember számára (Róm 7,22), "Isten törvénye" (Róm 
7,22.25) és "Isten akarata" (Róm 12,2). S aki ezt nem teljesíti, átko
zott lesz (Gal 3,10). 

Ugyanakkor azonban igazak a következők megfontolások is: A tör
vény teljesítése senkit nem tesz igazzá Isten előtt (Gal 3, ll). Sőt, a 
törvény még bűnre is vezet. Nem csak megismertet a bűnnel (Róm 7,7) 
és erre tapasztalatot nyújt (Róm 3,20), hanem a bűnt szaporítja, is 
(Róm 5,20) azzal, hogy "bűnös szenvedélyeket" ébreszt (Róm 7,5). Igy 
végül halálba visz (Róm 7,10), mint "a bűn és a halál törvénye" (Róm 
8,2), mint az a hajtóerő, amely mindkettőt segíti hatalmának érvényesí
tésében: mert "a halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedíg a törvény" 
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(l Kor 15,56). Így a törvény végül haragvó ítéletet eredményez (Róm 
4,15). 

Mi igazolja a törvény ilyen megítélését? Bizonyosan nem csak az, 
hogy senki nem teljesíti tökéletesen a törvényt. Ehhez még valaminek 
történnie kellett, ami Pált rávette, hogy olyan elszántan szakítson a 
törvénnyel. Ez pedig, amint már jeleztük, a Krisztus-esemény. Ennek a 
történésnek a fénye, amelyben maga az Isten cselekedett az emberrel, 
Pál szemében olyan fénnyel ragyog, hogy ahhoz képest minden emberi 
cselekvés nemcsak fénytelen, hanem egyenesen sötét (v.ö. Fil 3,7k). Ha 
azonban az ember ennek ellenére még igazlelkűséget célzó saját erőfe
szítéseit is érvényre szeretné juttatni, akkor úgy tesz, mintha Isten 
semmit nem tett volna, mintha Krisztus nem halt volna meg érte. Ezért 
a törvényhez való ragszkodás nemcsak hogy semmilyen megigazulásra 
nem vezet, hanem egyenesen új bünt jelent. Mert így az ember semmi
be veszi Isten kegyelmét (Gal 2,21). Ez nem más, mint vétkes próbál
kozás arra, hogy Isten tette mellé emeljük "saját igazvoltunkat" (Róm 
10,3; Fil 3,9), és ezzel dicskedjünk Isten előtt (v.ö. 1 Kor 1,29; Gal 
6,13k)." (SKK 9, 56-57.0.) (Osszeállitotta: Székely István) 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésekre Gaál Endre jőigazgató, teológiai tanár válaszol. 

~ KÉRDÉS: Szent Pál az 1 Kor 11,3-16-ban részletesen Ir arról , hogy 
a férfiak fedetlen , az asszonyok fedett fövel imádkozzanak. Miért tért el 
ebben a zsidóság szokásától? Talán a görög-római világ gyakorlata 
volt ilyen? Mai keresztény gyakorlatunkat csak Szent Pál hivatkozott 
elölrása indokolja? 

VÁLASZ: Az l Kor 11 ,3-16 értelmezésével kapcsolatban a követ
kező szempontokat szeretném kiemelni: 

1. Az ókorban, ebben az időben általánosan elteIjedt felfogás volt, 
hogy a férfiak födetlen feje a szabadság szimbóluma. Ez a nézet a zsi
dóságban is visszhangra talált, amint ezt néhány korai rabbinikus ma
gyarázat tanúsítja, kiemelve, hogy Isten Egyiptomból a zsidókat "ki
nyújtott karral és födetlen fóvel" vezette ki : a rabszolgaságból a szabad 
életre. 
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Az első két évszázadban a zsidóságban nem létezett külön előírás a 
férfi fejének befödésére (még imádsággal kapcsolatosan sem). Télen, a 
hidegebb idő miatt turbánt viseltek, nyáron általában födetlen fóvel 
jártak. 

Lassan kibontakozott azonban egy irányzat, a különösen hűséges 
törvénytisztelők körépen, hogy befedik fejüket, mintegy jelezvén, hogy 
ők Isten alattvalói. Ugy tűnik, hogy a 4. század elején már általános 
szokás a férfiak körében a fedett fóvel való imádság. 

A férfiak hajviselete Jézus korában a szokások szerint nem volt sem 
hosszú, sem rövid. Amikor túl hosszúra kezdett nőni a hajuk, egyszeru
en körbevágták, nehogy rendezetlen benyomást keltsen. 

2. Más a helyzet az asszonyokkal. A görög pogány világban a divat 
helyenként és időnként más-más szokásokat eredményezett. A Jézus 
korabeli zsidóságban viszont egyértelmű, hogy az asszonyoknak rende
zett és befedett hajviselettel illett a nyilvánossság elé lépniük. A fedet
len fO szégyenletesnek tűnt és oka lehetett az asszony elbocsátásának. 
Szégyenteljesnek számított a görög világban, a szabadosság jeiének, ha 
az asszony rövidre nyírt hajat hordott. A zsidóságban viszont lehetett a 
gyászjele rövid haj (MTörv 21,12). 

3. A fentiekből következik, hogy nem lehet biztosan eldönteni, Szent 
Pál zsidó szokásokra alapozva érvel-e vagy sem. A hangvételből és a 
gondolatláncból a szentírásmagyarázók többsége szerint inkább az a 
benyomásunk, hogy nem új szokást akar bevezetni az apostol, hanem a 
megszokott viselkedéstől eltérő magatartást utasítja el. 

~ KÉRDÉS: Egyes bibliamagyarázók kiemelik, hogyaNoéval közölt 
tilalom (Ter 9.4) érvényes minden emberre. Azt jelenti ez, hogy ma is 
erkölcsileg tiltott a vér vagy véres hús evése? Vagy a Csel 15,29 a ke
resztényeket ma is kötelezi? 

V ÁLASZ: A Noéval kötött szövetségnek kétségtelen része a vér 
evésének tilalma. Az is nyilvánvaló, hogy a Szentírás, felfogása szerint, 
egyetemes érvényűnek tekinti e szövetséget. 

Jelentőségét mégsem értékelhet jük önmagában, hanem összefuggé
seiben. A szent szerző itt, a múltba tekintve, Izrael vallási tapasztalatai 
alapján az üdvösség történetének egyetemes vonulatait rajzolja meg. 
Lényegében Izrael kiválasztottságát értelmezi az egyetemes emberi lét 
tükrében. 
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Az első teremtés-leírás ételtörvénye szerint ideális állapot jellemezte 
a teremtés művét: nem volt vérontás, minden élő számára növényi táp
lálék rendeltetett (Ter 1,29k). Ez az ideális állapot megszűnt az első 
bűnnel, illetve annak további növekedésével. Isten mintegy "alkalmaz
kodik" ehhez, és megengedi a hús evését, a vér kivételével. 

Úgy tűnik, hogy a vértilalom ősi, sajátos izraelita specialitás, a
melynek eredete számunkra homályba vész. 

A szent szerző ennek a vallási szokásnak adja üdvtörténeti magya
rázatát. Nem foglalkozik azonban a többi néppel, azok étkezési gya
korlatával. Megelégszik azzal, hogy a választott nép ebben a tekintet
ben Isten akaratát követi. Egyetemes az ábrázolásmód, de nem törődik 
a többi nép szokásai val, nem polemizál. 

Mi kereszények, az Ószövetség új örökösei, elvileg, ha következete
sen végigvinnénk az eszmei hátteret, mondhatm\nk, hogy ez ránk is vo
natkozik. 

Itt azonban figyelembe kell vennünk az Ősegyház állásfoglalásait, 
hiszen Jézus nyomán sok minden átértékelődött az ószövetségi szoká
sokból (pl. a tisztátalannak tartott ételek kérdése). 

A probléma kö~etlen érintkezési helyét a Csel 15. fejezetébel}, talál
juk meg. Ez a fejezet egyben jelzi, hogy mennyire élő volt az Osegy
házban az álláspontok különbözősége. A Jeruzsálemi Zsinat, ahogy 
nevezni szoktuk, iránymutatásában megkívánja a pogányokból megtér
tek részéről is, hogy tartózkodjanak a vértől és a fojtott állatok evésé
től. Azonban Jakab beszéde rámutat arra, hogy ezt nem ~gyetemes 
törvényként adják, hanem a közöttük élő zsiqókra való tekintettel (Csel 
15,21). 

Ahogyan a Ter 9,4 szerzője sem törekedett arra, hogy bár egyete
I])esen ábrázolja, elismertesse egyetemesen a vér evésének tilalmát, az 
Osegyház sem az egyetemes érvény oldaláról értelmezte a kérdést, ha
nem a testvéri alakalmazkodás, az egymás érzékeny megbecsülése fé
nyénél. 

Szeretném még megjegyezni, hogy az ószövetségi vallási előírások 
megtartásának kérdése bonyolult folyamat volt az Osegyház életében, 
amelynek nem minden mozzanata csapódott le a Szentírásban. Megha
tározó volt az élő közösségek gyakorlata, amely a Szenthagyomány 
vonalán bontakozott ki. 
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Olvasóink kérdezik 

~ KÉRDÉS: Ter 1,22 szerint lsten (mint később az embernek) áldást 
és szaporodási parancsot ad a vizi és levegőbeli állatoknak. Miért ép
pen ezeknek? 

VÁLASZ: A Ter l , 1-2,4a-ban, az első teremtés-leírásban érvényre 
jut a régi keleti világkép. Ennek modellje alapján írja le és részletezi a 
szent szerző magát a teremtést. . 

Az irodalmi elemzés észreveszi, hogy - éppen a hit és hívő monda
nivaló érvényre juttatása miatt - többrétegű átdolgozással kell számol
nunk, mígnem a leírás elnyerte végső formáját. A leírásban található 
bizonyos következetlenségek jól értelmezhetők a korabeli természet
felfogásból, a hitbeli értékelés érvényre juttatásából, valamint az egyes 
szerzők sajátos szempont jaiból. 

Az állatvilág teremtését hármas csoportosításban szemlélhetjük: a 
vízi, a levegőbeli és a szárazföldi állatok. Az első kettőről egy napon 
szól az elbeszélés, a szárazföldi eket azonban, melyek az ember köz
vetlen életteréhez tartoznak, az ember teremtéséhez vonja a 6. napra. 

Az élőlényeknél (a növényeket az ókori héber szemlélet nem ide so
rolta) a termtés-aktus kettős gIozzanatból áll;, Isten az élet Istene, az 
élet továbbadásának)itka az O kezében van, O nyitja meg az anyamé
het (Ter 29,31) és O zárja be (l Sám 1,5). Hogy e hitigazság súlyát 
érzékeljük, elég arra utalnunk, hogy a nép kiválasztottságának egyik 
fontos pontja az utódok ígérete, a szaporodást ígérő áldás (Ter 12,2). 
A szerző tehát tudta, hogy az élettel együtt jár a szaporodás, mégis ki 
akarja emelni, hogy ez Istenre vezetendő vissza, az élet Istenére. 

Mivel pedig mindenki által elismert hitigazságot emel ki, ezt hang
súlyozza az állatvilág nagyobb részét érintő teremtéssel kapcsolatban, 

valamint az embernél, a teremtés ro
szereplő j énél. A szárazföldi állatokról 
nem mondja külön, de a hallgató, az 
egyszer kimondott igazság erejében 
tudja, hogy rájuk is vonatkozik. 

Az ember azonban, az üdvtörténeti 
tapasztalás fényénél szemlélve, a te
remtés csúcsa. Tehát nála is kihangsú
lyozza a szaporító áldást. Annál is 
inkább, mert az Izrael kiválasztását 
hordozó ígéretek egyik fó témája a 
"nagy néppé leszel" ígéret. 
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INNEN - ONNAN 

Jordániában, a Jordán torkolatá
tól kb. 8 km-re északra, a Vadi Har
rar völgyben és környékén 1996 óta 
ásatások folynak. Ez a hely régi ha
gyomány nyomán az a Betánia, a
hol Keresztelő Szent János keresz
telt a Jordántól keletre (Jn 1,28). A 
völgyben a folyótól 2 km-re több bar
lang és egy forrás található. Az. ása
tások vezetőjének, M. Waheebnek 
az a véleménye, hogy Keresztelő Já
nos nem a Jordán, hanem a forrás 
vizében keresztelt, és az egyik bar
langban lakhatott. A bizánci korban 
a Jordán folyót gondolták Jézus 
megkeresztelkedése helyének, s e
zért Anasztáziusz császár (491-518) 
a próféta tiszteletére a folyó közelé
ben építtetett templomot, amelynek 
alapjait a süppedékes árterületen 
most feltárt vastag pillérek tartották. 
Feltártak a közelben több más ókori 
ill. középkori templom- és kolostor
romot is. Érdekes, hogya 6. század
ban a zarándokok a keresztelés he
lyét a Jordán nyugati partján ünne
pelték, mivel ez könnyebben elérhe
tő Jeruzsálemből, s oda is nagy 
templomot építettek. Ez a hely sze
repel az közismert .Madaba-térké
pen" is. - A jelenlegi (tehát a Jordán
tól keletre folyó) ásatások kiterjedtek 
a Vadi Harrar mellett fekvő , Illés 
próféta nevét viselő dombra is, a
melyen egy 5. századi templom 
romjai (görög feliratú mozaikpadló
val), valamint egy kolostor és egy 
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víztároló maradványai kerültek fel
színre; a hagyomány szerint Illés a 
Vadi Harrar völgyben rejtőzött (1 Kir 
17,2-7) és később az említett domb
rói távozott az égbe (2 Kir 2). - Jor
dánia az ásatások engedélyezésével 
(ezen a katonai határterületen!) lehe
tővé akarta tenni, hogy a jubileumi 
évben a zarándokok ezeket a helye
ket is felkeressék. (Bibel und Kirche 
1/2000) 

Az. ázsiai pUspökök 2. biblikus
lelkipásztori összejövetelükön (Ma
laysia, 1999.111.1-5.) a biblia olvasás 
ázsiai módszerét (amelyre példát 
mutatott a Katolikus Bibliaszövetség 
1996. évi hongkongi összejövetele) 
kötelező képzési anyagként javasol
ták papok és világiak számára. Dél
keletázsia több országában alkal
mazzák a Katolikus Bibliaszövetség 
tanfolyamain megismert módszere
ket. Az. indonéziai Bandungban a 
múlt év tavaszán két - egyenként 
több mint 100 személyes - 'tsoport 
elkezdte a "Biblia 100 hét alatt" 
tanfolyamot, két pap és két apáca 
vezetésével. (KBF Wohltaterbrief, 
1999. júl.) 

A muzulmán többség ű Közelkele
ten is fellendült abibliaapostoli 
munka. Bibliatudósok segítségével 
színvonalas könyvek jelentek meg 
(pl. újszövetségi kommentár) ; egy 
televíziós adás minden szombaton 2 
órás műsorban magyarázza a va
sárnap liturgikus szövegeit; a kétha
vonta megjelenő biblikus folyóirat 16 
országba jut el ; a biblia-apostolok 



képzése egységes, a módszerek or
szágonként különböznek. 

(KBF Wohltaterbrief, 1999. szept.) 

AZ elmúlt évben Madagaszkár 
szigetén 4 szerzetespap és 1 világi 
apostol vezetésével ifjúsági biblia a
postol-tábort rendeztek. Szinte a 
kenyérszaporítás csodájának kellett 
megismétlődnie, mert a csak csó
nakkal megközelíthető kis faluban a 
várt 50 helyett több mint 170 fiatal 
vett részt a képzésben nagy lelkese
déssel. (KBF Wohltaterbrief, 1999. 
szept.) 

A Katolikus Bibliaszövetség afri
kai régiója fájóan érzékeli annak 
hátrányát, hogya kereszténység 
nagyrészt ,sérült formában', sok 
problémás közösség, egyház és 
szekta formájában jelent meg és él 
náluk. Reménykednek abban, hogy 
a Szentfrás segíthet a közeledés ben, 
a fundamentalista és más téves 
irányzatok ,gyógyításában' . Zimbab
ve és Angola államban nemrég fe
jeztek be egy-egy négyéves ,Dei 
Verbum' tanfolyamot angolul és por
tugálul beszélő résztvevőkkel. Az af
rikai pOspőkők tavalyi konferenciá
jának fő témája "Isten hatékony 
Szava" volt. A földrész Isten-keresé
sének állapotát az etióp kincstárnok 
helyzetéhez (Csel 8) hasonlftották, 
és kinyilvánították a Szentfrásnak a 
lelkipásztori munkában való közép
ponti szerepét. (KBF Wohltaterbrief, 
1999. nov.) 

A Pápai Biblikus Bizottság 1999. 
szept. 16-19. között szimpózium ot 
rendezett a Vatikánban "Szentfrás-
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magyarázat az Egyházban" cím
mel. Erre a Hittani Kongregáció 50 
bibliatudóst és teológust hívott meg, 
köztük evangélikusokat és ortodoxo
kat is. Szó volt lsten Szava és más 
vallások szent könyvei, valamint 
más kultúrák viszonyáról , a sugal
mazásról, a kánon szerepéről, az 
értelmezési változatokról, az ószö
vetségi és újszövetségi teológia, 
továbbá a sokszínű Újszövetség és 
a kerügma kapcsolatáról. Az előadá
sokat követő vitákon a résztvevők 

nem saját szakterületükről szóltak, 
hanem a felvetett kérdésekre keres
ték több oldalról a válaszokat. A vé
gén megfogalmazták azokat a kér
déseket, amelyeket az egyházi bib
liamagyarázat terén tovább kell ku
tatni és vitatni. A megfigyelők értéke
lése szerint a szimpózium a II. Vati
káni Zsinat szellemében hozzájárult 
ahhoz, hogy tudományos , előkészítő 
munkálkodás alapján érlelődjék ki az 
egyház döntése' (Dei Verbum 12). 
(Bibel und Kirche 1/2000) 

Zirdum eszéki professzor száz
ezer szerb nyelvű János-evangé
liumot kíván eljuttatni a háború által 
sújtott és vallásilag igen siralmas 
helyzetben lévő Szerbia püspökei
nek. A háborús elszegényedés miatt 
a példányonkénti 0,5 DM költséget 
részben külső támogatás fedezné. 
Az akció előmozdítja a nemrég még 
egymás ellen harcoló szerb és hor
vát nép, valamint a katolikus és a 
szerb ortodox egyház békés kapcso
latát is. (Bibel und Kirche 1/2000) 
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Vallomások a Szentírásról 

A Szentírás az életemben 

Vágvölgyi Éva testvérünk írása bátorságot adott. 
Hagyományos vallásos családban nevelkedtem, de Bibliát felnőtt

ként vettem a kezembe, amikor 35 évesen újra iskolába jártam. Isten 
kegyelme folytán a vizsgadrukk, valamint a felnőtt hittan a kecskeméti 
piaristáknál együttesen késztetett az olvasására. Hála Farkas István 
atyának. Három év alatt jutottam a "végére". 

A családi életben, és a hivatás - óvóbácsi lettem - kezdeti bukdá
csolásában is a Szentírás volt a fó támaszom. 

Farkas atyától kaptam lelki könyveket, valamint "rágós", de mégis 
lebilincselő teológiai köteteket. 

Ismerkedtem főleg könyvekből , hittanos kirándulások és lelkigya
korlatok révén a különböző szerzetes közösségekkel és lelkiségükkel. 

A Szentírás mindennapi "eledelemmé" vált. Néha a családban -fe
leségem és ké~ fiunk, társaságában - olvastuk. Sok jó könyv és jó Atyák 
segítettek az 0- és Uj szövetség egymásra épülését, összefüggéseit meg
sejteni. 

Az egyházmegyei Szinódussal párhuzamosan plébániai munkatárs
képző kezdődött a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyében. Itt kedves 
paptestvérek buzdítottak, segítettek az imádságos bibliaolvasásban, és 
életté váltásra buzdították a résztvevőket. 

Egerben a Teológiai Napok során Tatjányi Béla atya személyes 
példája, tanúságtétele, és Zatykó László ferences atya szavai es maga
tartása vittek előre. Kec~keméten a Bibliaapostolképző szeminárium 
Béla atyával, Vágvölgyi Eva testvérrel és segítőikkel vitt sokunkat kö
zelebb lsten szavához. 

Itthon, Tiszakécskén néhány fós Bibliakör alakult Kévi Vencel káp
lán atya vezetésével. A 'bibliamegosztás' folyamán a legszebb alkalom 
az volt, amikor a kórházba készülő, fekvő beteg testvérünk ágyát ültük 
körül. Egyik társunk kisiskolás lánya is aktívan bekapcsolódott. Az 
együttlét talán számára volt a legemlékezetesebb. Testvérünk már job
ban van. Minden bibliamegosztás alkalmával tőle kaptuk a legtöbb 
imádságos gondolatot. 

Három éve a ferences lelkiség vonzásába kerültem. Szent Ferenc 
életrajzok, könyv boldog Pió atyáról, Szent Ferenc írásai mutatták a 
Célt és a felé vezető utat a Szentírás alapján. Fr. Dr. Barsi Balázs 
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OFM atya Biblián alapuló, imádságon átszűrt írásai, gondolatai a tár
saim a mindennapokban. 

Istennek legyen hála a múltban és a ma köztünk élő szentekért, a 
szent életű papokért, szerzetesekért és világi testvérekért. 

Köszönet és hála Béla atyáéknak, a Biblia terjesztőinek, a Szentírás 
magyarázóinak. 

" És miután testvéreket adott mellém az Úr, senki sem mutatta 
meg nekem, mit kell tennem, hanem Ő, a Magasságbeli nyilatkoz
tatta ki nekem, hogy a szent Evangélium szerint kell élnem. " 

(Szent Ferenc: Végrendelet) 

"Boldogabb, aki hallgatja és megőrzi Isten igéjét. " (Lk 11 ,28) 

A ferences családban hagyományos ima: 
" Imádunk téged, legszentebb Urunk, Jézus Krisztus, itt és a vi

lágon levő minden templomodban, és áldunk téged, mert szent ke
reszted által megváltottad a világot. Amen. " 

L. J., Tiszakécske 

Tisztelt Munkatársak, a Bibliatársulat dolgozói! 

Szeretnék Önöknek kegyelmekben gazdag karácsonyt és új évet kí
vánni, s megköszö~ barátaim, baráti családok, tanítványaim és kollé
gáim nevében az Onök által közreadott Bibliát, amelyet ezer forintért 
meg tudtunk venni. Hússzor J;tárom kötetet osztottunk szét a faluban, és 
a szomszédban Bajnán. Az Önök áldásos munkája nyomán egyre töb
ben és többször olvashat ják Isten igéjét. 

Még egyszer köszönjük! Sz. A. , Szomor 

Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala
mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, írják le és 
küldjék el szerkesztőségünknek 

Szentirással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 
amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. biblia

órán való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! 
Érdeklődve várják beszámolóikat a szerkesztők: 

Tarjányi Béla, Vágvölgyi Éva és Székely István 
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Társulatunk életéból 

TÁRSULA TUNK ÉLETÉBŐL 

Bibliaapostolság - Társulatunk egyik legfóbb célkitűzése, hogy 
"Krisztus hivei előtt szélesre tárja a kaput, hogy hozzájussanak a 
Szentíráshoz" (Dei Verbum 21). Igyekszünk minél ölcsóbban forgal
mazni a Bibliát, és ha szükséges, ajándékként is a rászorulók rendelke
zésére bocsájtani. 

Így Káldi-Neovulgáta teljes bibliánk bolti ára jubileumi ~edvez
ménnyel továbbra is csak 1400 Ft, egyházi közösségeknek, hitoktatók
nak, egyházmegyéknek és plébániáknak belső egyházi t~rjesztésr~ 
990 Ft-ért adjuk. A harmadik kiadás megjelenése óta (1999: aqgysz
tus) kb. 12.000 példányt biztosítottunk a hazai katolikus hiveknek ezen 
a rendkívül kedvezményes áron. 

Számos esetben ajándékoztunk is bibliákat, így pl. Kárpátaljára 
(50 db), Felvidékre (60 db), katolikus kórhá7nak (30 db) stb. 

A most megjelent Újszövetség és Zsoltárok ára ugyancsak ked
vezményes (bolti ár: 980 Ft, egyházi terje.sztésben: 790 Ft) . Ez utób
biból rövidesen kiviszünk 2000 db-ot Kárpátaljára (az osztrák Biblia
Verein támogatásával). 

Sajnos, minden igényt nem tudunk kielégíteni (Erdélybe kértek 
3000 bibliát, Felvidékre és a Vajdaságba több százat), mert az itthoni 
kedvezményes ár anyagi fedezetét is csak nehezen tudjuk biztosítani (~ 
Biblia árának csökkentéséhez szinte lehetetlen támogatást szerezni). 

Az Osztrák Bibliatársulat adományaként 300 db német nyelvU 
bibliát osztottunk szét a hazai német nyelvű közösségek iskoláinak. 

Továbbképzés - Az esztergomi Lelkipásztori Napok keretében a 
több mint 200 résztvevő lelkipásztor és hitoktató számára tartottunk 
előadást a Biblia szerepéről, és egy bibliaolvasás-módszertani bemuta
tó foglalkozást (az ügyveztő elnök és a továbbképzési csoportvezető) . 

Továbbképzési munkacsoportunk május folyamán a Vajdaságban, 
valamint a felvidéki hitoktatóknak (Sátoraljaújhelyen) tart bibliaapos
tolképző szemináriumot. 

A budapesti Jeromos-esték keretében decemberben Farkas Attila 
atya, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ vezető munkatársa 
vetített képek útján is segített megismerni és közösen végigelméUcedni 
Jézus gyermekségtörténetének szent helyeit. Januárban Kocsis Imre 
professzor, szemináriumi rektor a Jelenések könyvének arra a pozitív 
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tanítására hívta fel a figyelmet, hogy a gonoszság erői ellenére Krisztus 
tanúsága - a keresztények útján - üdvösséget hoz a világnak. Február
ban Katona István püspök atya számos példán mutatta be, hogy a 
családi élet Szentírásban elénk állított erényei hogyan valósulnak meg 
a szentek életében és sok mai családban is. Márciusban Bolyki János 
református teológiai professzor sokoldalúan megvilágította a János
evangélium egyedülálló módszereit, amelyekkel teológiájának mélysé
geit tárja elénk. 

A Jeromos esték a jövőben is minden hónap második szerdáján 18 
órai kezdettel lesznek a Bibliaközpontban (Budapest, Vl ,Teréz krt. 28 . 
lem.6.). Aprilis 12-én Puskás Attila teológiai professzor "A teremtés, 
mint a Szentháromság műve" címmel, május 10-én Bábel Balázs ka
locsai érsek atya tart előadást a Szentírás jelentőségéről. Június 14-én 
hálaadó szentmisével és kötetlen beszélgetéssel zárjuk a félévet. 

Társulatunk pécsi összejövetelei (a Szent István téri Zárdatemplom 
hittantermében): felnőtteknek minden hó 3. hétfójén 18 órakor, ifjúsági 
bibliaóra minden hétfón 17 órakor. 

Tagdíjak, adományok - Társulatunk mintegy 1800 tagja közül 
kb. 600-an küldenek évente tagdíjat vagy adományt, többségükben 
400-600-1000 Ft-ot (ami nem, vagy alig fedezi az évi négy Jeromos 
fuzet költségeit) . 

Jelen fuzetünkhöz mellékeljük Társulatunk befizetései csekkjét, re
mélve, hogy Tagtársaink és Olvasóink erőkhez mérten támogatják 
munkánkat - vagy legalább a Füzetek önköltségét és a postaköltséget 
megtérítik (évi 7-800 Ft). 

A Szentírás Alapítványt, amelyet Társulatunk hozott létre a bib
liaapostolság támogatására, a Fővárosi Bíróság 1999. jan. l-jei hatály
lyal közhasznú szervezetté nyilvánította., így támogató inknak továbbra 
is lehetőségük van arra, hogy a Szentírás Alapítvány számára küldött 
adományok 30 %-át az adójukból levonják (a törvényben meghatáro
zott korlátig). Ehhez közölniük kell velünk adószámukat is (kérjük, 
írják ezt a befizetési csekk Közlemény rovatába). Igazolást a befizetés
ről csak 1000 Ft-tól küldünk. (Köszönjük megértésüket.) 

A Szenti rás Alapitvány a fentiek értelmében fogadhatja a 
Jótevőink által felajánlott (második) 1%-ot is. Az Alapitvány 
adószáma: 19639886-1-42. 
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Társulatunk életéből 

Kérjük mindazokat, akik a jelzett adókezvezményt nem kívánják 
igénybevenni, adományaikat minden esetben a Szent Jeromos Biblia
társulat csekkjére fizessék be. 

A Szentírás Alapítvány az illetékes hatóságtól 1999. okt. 25-én 
megkapta a jótevőink 1999-es évre befizetett adójának a Szentírás 
Alapítvány támogatására felajánlott I %-át, összesen 24.278 Ft
ot. 
Ebből az összegből az Alapítvány 30 db teljes bibliát ajándéko

zott a felvidéki magyar nyelvű katolikus híveknek. A bibliákat 
1999. nov. 4-én átadtuk a Komarno-Komáromi magyar plébániá
nak (a Bibliatársulat által adományozott további 30 bibliával 
együtt). 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken du. 
5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jóte
vőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is 
kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások időpontja és az elmélkedések témája (Biblia
közpol}-t, minden második pénteken este 5-6-ig) a SZENTHAROM
SÁG EVEBEN (ápr.-aug.): ápr. 30: Lk 15,25-32; máj. 12: Csel 2,46-
47; máj . 26: Róm 12,12-13; jún. 9: Róm 12,14-16; jún. 23 : 2 Kor 7,4-
14; júl. 7: I Pét4,12-14; júl. 2l: I Pét 1,8-9; aug. 4: Jn 16,20-22. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és fuzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, két
kezi segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és 
mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 
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A Társulat vezetősége, a Bibliaközpont munkatársai, a Tovább
képzési Munkacsoport tagjai és a Szerkesztőség nevében Társula
tunk minden Tagjának, Füzetünk Olvasóin,ak és minden Jóte
vőnknek szívből kívánok a 2000. Jubileumi Evben 

lsten kegyelmében gazdag Húsvéti Ünneped 
Tarjányi Béla ügyvezető eln6k 



Könyvajánlat 

ÚJDONSÁG! 
Megjelent a Káldi Neovugláta bibliakiadás alapján készült 

ÚJSZÖOEíSÉG és ZSDL íÁRD{( 
egy kötetben (méret: 10,5x16 cm, szín: kék, zöld, bordó). 

Bolti ára: 980 Ft. 
Plébániák, hitoktatók, egyházi közösségek a Bibliaközpontban 

kezdvezményesen houájuthatnak (helyszínen készpénzért 790 Ft, 
postai szá.llítással 830 Ft). 

A STUTTGARTI KISKOMMENTÁR 
eddig megjelent kötetei: 

1. Kremer, 2. KORINTUSI LEVÉL, SKK 8, Ára: 520 Ft 
W. Radl, GALATA LEVÉL, SKK 9, Ára: 440 Ft 
B. Mayer, FILIPPI és FILEMON LEVÉL, SKK ll , Ára: 420 Ft 
O. Knoch, l. és 2. TESSZALONIKI LEVÉL, SKK 12, Ára: 380 Ft 
P.-A. Seethaler, 1. és 2. PÉTER LEVÉL, JÚDÁS LEVÉL, SKK 16, 

Ára: 580.- Ft 

BIBLIKUS ÍRÁSOK sorozatunk: 

SZENTÍRÁSMAGYARÁZA T AZ EGYHÁZBAN, BIR l , 380 Ft 
Mócsy Imre S.J., MI A BmLIA? BIR 2, Ára: 420 Ft 
Trujányi Béla, BmLIKUS TEOLÓGIA - Tanulmányok, BIR 3, 

Ára: 560 Ft 
Gyürki László, A BmLIA FÖLDJE - MAGYAR SZENTÍRÁSFORDÍ

TÁSOK, BIR 4, Ára : 420 Ft 

BmLIATUDoMÁNY CD (Káldi Neovulgáta Biblia, konkordancia, 35 
biblikus könyv, 600 kép), Ára: 8000 Ft 



Isten Szava 

Eves hozzdjdrulds 600 Ft (+ postakoltseg) 

En vagyok, ne felj 

»En vagyok, ne jeljetek« Jn 6,20 
E!Obukkansz a homalyb6l, 
F elelmeinkben es szorongasainkban, 
megmutatod magad 

(mert nem latunk, nem hisziink) 
Es azt mondod: 

»En vagyok, ne feljetek« 
En vagyok a kilatastalansag 
Es a remenyt vesztettseg, 

Ne felj tole! 
En vagyok a testi szenvedes, 

Ne felj tole! 
En vagyok minden lelki gyotrelem, 

Ne felj tole! 
En vagyok minden szenvedo ember, 

Ne felj tole! 
En vagyok minden szerencsetlen biinos is, 

Ne felj tole! 
Haw a 

orokre megmarad 







Ajánlás 

Ajánlás 

A Biblia sajátságos üzenettel rendelkezik, amennyiben a 
"szent hely" témáját az üdvösségtörténet távlatába helye
zi ... Az izraeli zarándok tekintete a templom felé fordul, és 
nagy öröm tölti el, alJlikor elérkezik arra a helyre, ahol Is
ten hajlél}ot vett: "Oröm töltött el, amikor jelezték: indu
lunk az Ur házába! Lábunk már átlépi kapuidat, Jeruzsá
lem" (Zsolt 122,1-2). 

Az Újszövetségben a szent helynek ez a koncentrálódása 
Krisztusban éri el csúcsát, aki immár személyében az új 
templom (vö. Jn 2,21), akiben az Istenség egész teljessége 
lakik (Kol 2,9). Eljövetelével a kultikus tisztelet alapvetően 
túlszárnyalja az anyagi templom falait, ho~, imádássá 
váljon "lélekben és igazságban" (.Jn 4,24). Az Ujszövetség 
Krisztusban az Egyházat is templomnak tekinti (vö. 1 Kor 
3,1 7), sőt Krisztus minden tanítványát is, amennyiben a 
Szentlélek lakozik bennük (vö. 1 Kor 6,19; Róm 8,11). 
Mindez természetesen nem zárja ki, hogy a keresztényeknek 
kultikus helyeik legyenek, amint azt az Egyház történelme 
bizonyítja. Nem szabad azonban elfelednünk, hogy ezek 
jellege teljes mértékben az istentiszteleti életet és a testvéri 
közösséget szo1álja, annak tudatában, hogy Isten jelenléte 
természeténél ogva nem zárható be semmiféle helyre, 
minthogy min ent áthat, minthogy Krisztusban van kifeje
ződésének és szétsugárzásának teljessége. 

A megtestesülés misztériuma tehát újraértelmezi a 
" szent hely" egyetemes tapasztalatát. 

II.János Pál pápa levele 1999.június 29-én 
,Mindazoknak, akik a nagy jubileum hittel való megün

neplésére készülnek." (Id.: Távlatok 2000/1 ,28-29.0.) 



Csendes percek 
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Gondolatok a szeretetről 

Szeretni annyit jelent, mint swlgálni. Swlgálni annyit jelent, 
mint apránként elcserélni önmagam arra, akit vagy amit szeretek. 
Amit egyszer odaadtam, nem kérhetem vissza, az már elcserélő
dött valaki vagy valami másra. No de én, velem közben mi lesz, 
lassanként megszűnök létezni? Nem, pont az ellenkezője történik: 
ebben az elcserélődésben, ebben a magam elvesztésében születek 
meg. Ha ez így van, akkor nagyon sok meg nem született ember 
mászkál a világban és keresi önmagát. És persze sohasem találja 
meg. 

Szeretni valakit azt jelenti: szépnek találni, elfogadni olyan
nak, amilyen, örülni neki úgy, ahogy van. 

A szeretet a lélek tüze. Ha tettek nem táplálják, kialszik. 

»Ha többé már nem adsz, akkor akár semmit sem adtál vol
na« (Exupéry, Citadella, CXCVI). A szeretet, amely térhez és 
időhöz van kötve, nem szeretet. Ha ma nem szeretlek, tegnap sem 
szerettelek. Ha egy folyamat megszakad, mint az elszakadt szál a 
hurkolásban, visszafelé is lebomlik, elenyészik. Ha a szeretet 
megszakad, mindaz amit addig tettünk, felbomlik, elenyészik. 

Szeretni nem annyit jelent, mint kedvesnek lenni. 
Szeretni annyit jelent, mint kivirágoztatni a kegyelem virágát a 

másikban. 

A kegyelem az Isten szeretete. Aki a kegyelem állapotában 
van, az az Isten szeretetében van. Tudom, hogy Isten szeret, érzé
kelem ezt a szeretetet, mint ahogy a fényt érzékelem - ez a kegye
lem. A kegyelem állapotában lenni, azt jelenti, hogy ebben a vilá
gosságban lenni. Ha elfordulok ettől a szeretettől , nem vagyok a 
kegyelem állapotában, mint ahogy, ha elfordulok a fénytől , sötét
ben leszek. A kegyelem, az Isten szeretete mindig van, csak raj
tam áll, hogy odafordulok vagy sem. 

Havva 



Szentírástudomány 

Komoróczy Géza 

Babylóni történelem Dániel könyvében1 (2) 

A történeti háttér külön érdekességére már nagyon régen felfigyel
tek többen is, akik a XIX. század utolsó harmadában egyre inkább 
feltárulkozó babylóni ékírásos szövegekkel foglalkoztak. Nem sokkal a 
második világháború előtt aztán egy német assziriológus, Wolfram 
(Freiherr) von Soden, egy tanulmányában már egyértelműen a babyló
ni történeti eseményekhez és ezek szóbeli legendáihoz kapcsolta a Ne
bukhadneccar sivatagi számkivetettségéről szóló bibliai elbeszélést. Ez 
a tudós lutheránus teológus családból származott,2 annak idején egy 
kícsit megperzselte a nemzetiszocialista fajelmélet, de a tudományban 
olyan jelentős egyéniségnek számított, hogy az assziriol6giában soha 
senki nem vonta kétségbe autenticitását. A protestáns Biblia-értelmezés 
hagyományai ból kiindulva értékes tanulmányokat tett közzé a héber 
Bibliáról is. 3 Nos, von Soden fölfigyelt arra, hogy Nebukhadneccar 
számkivetettségének története, minden mitologikus színezete mellett is, 
nagyon erősen emlékeztet az utolsó babylóni király történetének egyik 
fontos mozzanatára. 4 A Nebukhadneccarról szóló elbeszélést a baby
lóni Nabú-naid történetével hozta kapcsolatba. 

Nabú-naid, az utolsó babylóni király (i. e. 555-539),5 a médek, il
letve a perzsa Nagy Kürosz - régies magyar bibliai nevén Círus(z) -

1 EIOadás a Bibliaközf?I?ntban 1999. május 12-én. - Az elOadás magnetofonra fölvett 
szövegét, amelyet a BIbliaközpont munkatársainak szlvességéböl leIrva kaptam kézhez, 
a nyomtatott közlés számára átjavltottam, némileg kiegészltettem, de nem rrtam helyette 
igazi tanulmányt: nem töröltem belOle a rögtönzött szóbeliség néhány elemét: kitérOket, 
klvOlre utalásokat stb., ezek talán Irásba n sem hatnak megbocsáthatatlanul henyén. -
Ezúton is köszönetet mondok Tarjányi Béla professzornak a meghlvásért és a szIvélyes 
fogadtatásért . 
2 Fia volt az újszövetségi szövegkritikában nagy érdemeket szerzO Hermann von 
Sodennek. 
3 Egy részOk kötetbe gyOjtve: Bibel und Alter Orient: A/torienfalische BeitrSge zum A/ten 
Testament von Wolfram von Soden, hrsg. von H.-P. MOller (Zeitschrift fOr die 
alttestamentliche Wissenschaft. Beihefte, 162) (Berlin: Gruyter, 1985). 
4 Wolfram von Soden, ,Eine babylonische VolksOberlieferung von Nabonid in den 
Danielerzahlungen' , Zeitschrift fOr die a/ttesfamentJiche Wissenschaft, 53 (1935), 81-
89. _ 
5 Jó történeti összefoglalás: Donald J. Wiseman, in: John Boardman, ef al., Eds., The 
Cambridge Ancienf History, Second Edition, III , Part 2 (Cambridge University Press, 
1991), 243-251 . Gazdagon dokumentált, hiteles arcképet rajzol személyiséSérOI Paul
Alain Beaulieu, The Reign of Nabonidus, King of Babylon (55f>-539 B.C.) 1989); uO, 
.King Nabonidus and the Neo-Babylonian Empire", in: Jack M. Sasson, Ed., ivilizations 
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Szentírástudomány 

birodalmának fenyegető árnyékában egészen sajátos stratégiát válasz
tott. Alig pár éwel a trónralépése után, uralkodása 3. évében (i. e. 553 
nyarán) elvonult, kíséretével és a hadsereggel - annak egyik részével -
együtt, "Amurru"-ba: Szíriába és Arábiába, Dél-Arábiában eljutott 
egészen Dadanu (a Bibliából is jól ismert Dedán / el-Ola) és Jatribu (a 
későbbi Medina) környékéig, és valami 10 éven át itt élt, a teimai (a 
Bibliában: Téma) oázisban. 6 Nyilván harcolt is a helybeliek ellen; az 
egyik ékírásos szöveg említi, hogy vele tartott a hadsereg, és a király 
"kardjával megölte Teima királyát, levágta a lakosság állatait", bár 
effajta eseményekről közelebbit nem tudunk, továbbá hogy Teima 
pálmafákkal virágzó oázisában "berendezte a székhelyét", palotát épí
tett magának. 7 Amikor Nabú-naid eltávozott Babylónból, a fiát mint 
trónörököst hagyta hátra, mint kormányzót - ő az a Bél-sar-usZUf, akit 
Dániel könyve a lakoma-jelenetben királynak nevez. Babylónban az 
élet az addigi mederben folyt tovább, a templomi áldozatokat a szoká
sos módon elvégezték. 

Babylónban sokan úgy tartották, hogy Nabú-naid bolond, mert el
ment a távoli Arábiába, de komolyan haragudtak rá azért, mert 
Mardukkal és az ősi babylóni istenekkel szemben a Hold-isten kultu
szát részesítette előnyben. Babylóniában, az ősi Ur városban (a Bibliá
ban: Ur-Kaszdirn, Gen 11 ,28 stb.) - évezredes hagyományt föleleve
nítve - a saját leányát tette meg Szín Hold-isten papnőjének. 8 Szín 
egyébként jelen volt a babylóni pantheonban is, de Nabú-naid fóként a 
harráI)i Színt tisztelte,9 és ez az isten idegen volt a babylóniak számá
ra.10 Atrendezte Szín javára a babylóni pantheont: theologiájában Szín, 
Samas és Istar voltak a legfóbb istenek, a Hold, a Nap és az Esthajnal
csillag, és az utóbbi kettő nála Szín gyermekei. Babylónban mindezt 
nem lehetett másképpen értékelni, mint Marduk félreszorítását. A 
Marduk-papság határozottan Nabú-naid ellen fordult. 11 

4 

of the Ancient Near East, II (New York: Charles Scribner's Sons, 1995), 969-979. 
6 Ez a térség közvetlenOI szomszédos a Hedzsázzal, ahol az iszlám keletkezett. 
7 Teimában ásatások is igazolták Nabú-naid épltkezését. G. Bawden, Ch. Eden & R. 
Miller, .Preliminary Archaeological Excavations at Tayma', Atfal. The Joumal of Saudi 
Arabian Archaeology, 4 (1980), 69-106. 
8 Komor6czy Géza, .NabO-na'id felirata lányának STn-papnOvé szentelésérOl', Antik Ta
nulmányok, 11 (1964), pp. 148-155. 
9 Julius Lewy, • The Late Assyro-Babylonian Cult of the Maon and Its Culmination at the 
Time of Nabonidus', Hebrew Union College Annual, 19 (1945/46), 405-489. 
10 Tamara M. Green, The City of the Moon-God. Religous Traditions of Ha"an 
(Religions in the Graeco-Roman World, 114) (Leiden, etc.: E. J. Brill, 1992). 
11 Amélie Kuhrt, .Nabonidus and the Priesthood of Babylon', in: Mary Beard & John 
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Nabú-naid elhatározása mögött, hogy átteszi székhelyét Arábiába, 
kettős megfontolás állhatott. Nagyon nehéz azt hinni, hogy egy ilyen, a 
vallással teljesen átitatott kultúrában, mint az ókori Kelet, valaki me
rőben racionális politikai megfontolásokból hoz döntést az állam vallás 
ügyében. A király, aki minden döntésében erősen fuggött az előjelektől, 
és istenei szándékát általuk próbálta feltárni; akinek az anyja éppen 
l;Iarránból való volt, és aki talán maga is itt született, a városban, 
Eszak-Mezopotámiában, a sZÍriai térségben (a Bibliában: Arám): 
Nabú-naid bizonyára úgy érezte, hogy a Hold-isten erősebb és hatal
masabb, mint Marduk, aki már régóta Babylón, mondhatnánk, hivata
los istenségének számított. Marduk hatalmát csak Babylónban tartot
ták minden más isten hatalma fölött állónak: Színt ellenben elismerte 
az egész világ. Dél-Arábia vallásosságának, ez minden kultikus emlék
ből és feliratból kiolvasható, a Hold-isten tisztelete állt a középpontjá
ban. Nabú-naid Dél-Arábiában is Színt kereste fel. A Hold-isten neve 
ott ez volt: llteri / Sahar. 

A király politikai célja, nem kétséges, az volt, hogy országának 
megszerezze a biztonságqt. Asszíria felszámolása (i. e. 605) óta két 
hatalom osztozott az Elő-Azsia fOlötti uralomban: Babylón és a médek. 
Harrán méd kézen volt. Nabú-naid elsőrendű feladatnak tekintette, 
éppen politikai célja érdekében, hogy újjáépítse a Hold-isten templomát 
Harránban, és ezzel megszerezze a hatalmas isten támogatását. Lehet
séges, hogy a várost nem az Euphratész mentén akarta megközelíteni, a 
hagyományos útvonalon, amely ebben az időben a babylóni és a méd 
területek határvonala volt, hanem Dél-Szíria-Arábia felől. 

Amikor Babylóniát külső veszedelem fenyegette, az volt a szokás, 
hogy az ország összes isteneit, az istenek valamennyi szobrát Babylón
ba hozzák: védjék meg az országot viribus unitis, egyesült erővel. 
Most azonban a király Marduk helyett más istenbe helyezte a bizalmát, 
és elhagyta a várost. Nélküle nem lehetett megtartani az újévi ünnep sé
geket, a világ teremtésének és a király beiktatásának rituális megismét
lését. Marduk nem vonult ki az újévi ünnepségre. Nabú isten nem ment 
Babylónba, hogy részt vegyen a szent felvonuláson. Nabú-naid vallási 
és politikai döntése gyengítette a babylóni istenek erejét. A Marduk
papság a király ellen fordult. 

Nabú-naid távozása után nem sokkal változások következtek be 
Irán hatalmi viszonyaiban. Talán a babylóni politika is hozzájárult 

North, Eds., Pagan Priests: Re/ifjon and Power in the Ancient World (Ithaca, NY: 
Cornell University Press, 1990), 119-155. 
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ahhoz, hogy a hatalmas Média ellen lázadások tört~k ki a meghódított 
területeken. Fellázadt Perszisz királya is: Kürosz. O bizonyult az erő
sebbnek. Nabú-naid már két vagy három éve távol volt Babylóntól, 
amikor Kürosz megdöntötte a méd Asztüagész uralmát (i. e. 550/549), 
és gyors ütemben megszerezte magának Média korábbi kis-ázsiai bir
tokait is. Harrán mintegy megnyílt Nabú-naid előtt. A királynak első 
dolga volt, hogy a felszabadult városban fljjáépítette Szín isten temp
lomát. 12 Mivel a perzsa támadás is Kis-Azsia, illetve a SZÍriai térség 
felől fenyegetett, Nabú-naid kezdetben úgy gondolhatta, hogy Arábiá
ból, ebből a puffer-országból a hatalmas harráni Hold-isten segítségé
vel akár Babylónt is könnyebben meg tudja védeni, mint magában a 
városban. 13 Amikor az országot a perzsák támadása már közvetlenül 
fenyegette, Nabú-naid végül visszatért Arábiából (i. e. 543/542). De 
már nem maradt elég ideje a felkészülésre. Visszatérése után három 
évvel megindult Kürosz támadása. A perzsa hadsereg két nyertes ütkö
zet után harc nélkül megszállta Babylónt (i. e. 539. október 12), alig 
több mint két hét múlva bevonult maga Kürosz is (október 29), a város 
a felszabadítót köszöntötte benne. 

Akkád nyelven fennmaradt egy ékírásos szöveg, terjedelmes akkád 
nyelvű vers,14 amelyben felismerhető a babylóni Marduk-papság poli
tikai propagandája Nabú-naid ellen. A Marduk-papok gúnyolták Na
bú-naidot. Ez a szöveg esztelennek mondja őt, éppen úgy, mint aho
gyan Dániel könyve (4) jellemzi Nebukhadneccart. Olyan királynak, 
aki elhagyta Mardukot. Igazuk volt a babylóniaknak: Nabú-naid tény-
leg más istenekben bízott. • 

A Nabú-naid ellen írt akkád szöveget tanulmányozta von Soden, és 
ekkor ismerte fel , hogy Nebukhadneccar háborodottsága és sivatagi 
számkivetettsége Dániel könyvének 4. fejezetében ugyanazokból az ele
mekből van felépítve, mint a babylóni Marduk-papok politikai és val
lási támadása Nabú-naid ellen. 

Ez a felismerés jóformán észrevétlen assziriológiai értekezés maradt 
egy bibliai tudományos folyóirat hasábjain mindaddig, amíg a holt-ten
geri tekercsek között, a 4. számú barlangban, amelyben a legtöbb kis 

6 

12 Felirata az Ehulhul úiláépftésérOI magY!lrul in: Ókori keleti tMéneti chrestomathia 
(Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999 ), 234-236 (Komoróczy Géza fordftása) . - A 
templom nevének jelentése: .Ház: örvendezés." 
13 Wilfred G. Lambert, "Nabonidus in Arabia", Proceadings of tha Fifth Seminar for 
Arabian Studies (London, 1972), 53-64. 
14 Sidney Smith, Babylonian HistoricaI Taxts relating to the Capture and DownfalI of 
Babylon (London, 1924),83 skk., PII . v-x:. .A Persia n Verse Account of Nabonidus". 
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kézirat -töredéket megtalálták, elő nem került egy arámi nyelvű szöveg, 
négy pici töredék (4Q242, fragmm. l-4), amelyeknek a szövege azon
ban összeilleszthető volt, bár töredék maradt így is. Az 1950-es évek 
közepén Jozef T. Milik publikálta ezt a szöveget. 15 Milik lengyel szár
mazású katholikus biblikus tudós volt, külföldön élt, konfliktusa tá
madt az egyházi hivatalossággal, és eltávolodott a rendjétől is, de azért 
élete végéig a maga módján a róm. kat. Egyház tudományos horizont
ján helyezte el magát. Nagyon kitűnő ember volt, azt mondják, egy 
kicsit komisz tennészetű, de ez megbocsátható, valójában a régi szöve
gek világában élt. Amint Milik kiadta a qumráni szöveget, rögvest 
nagy irodalma támadt. A szövegnek az a modem - jóllehet a kezdő 
szavaira támaszkodó és biblikus hangulatú - címe, hogy Nabúnaj 
imája.16 A Nabúnaj név ugyanaz, mint ,Nabú-naid. Az arámi szöveg 
beszédmódja egyes szám első személy: En, Nabúnaj, kiütéssel voltam 
megverve ... stb. A szöveg nagyon töredékes, magyarra én még az 
1960-as ~vekben lefordítottam,17 később megjelent a holt-tengeri fordí
tás-kötetemben iS,18 legutóbb pedig a Pázmány Péter Katolikus Egye
tem által kiadott munkában. 19 

A szövegben arról van szó, hogy Nabúnajt, Bábel királyát kiütés 
támadta meg, hét éven át Taimánban (Teima) élt bűne miatt, de a fog
ságban (ga/ut) élő zsidók egyike, egy jövendőmondó, a Legfelsőbb 
Isten hatalmával meggyógyította. Bűne az volt, hogy az ezüst, arany, 
érc, vas, fa, kő, agyag isteneket tisztelte, úgy vélte, hogy ezek istenek. 
A megszabadulást az hozta, hogy hivatalos fonnában elkötelezte magát 
a Legfelsőbb Isten tisztelete és magasztalása mellett. 

Teljesen világos, hogy itt Dániel könyve 4. fejezetének egy sajátos 
változatával van dolgunk. Mondhatni, a Nabúnaj imája az összekap
csoló láncszem a babylóni Nabú-naid király története és Dániel köny
vének Nebukhadneccarja között. 

15 . Pri~re de Nabonide et autres écrits d'un cycle de Daniel·, Revue Biblique, 63 (1956), 
407-415. 
16 Definitiv tudományos kiadás: John Collins, in: Qumran Cave 4, XVII: Parabiblical 
Texts, Part 3 (Discoveries in the Judaean Desert, 22) (Oxford: Clarendon Press, 1996), 
83-93, és PI. VI , a korábbi irodalommal. Kényelmes új szövegköziés, angol fordltással : 
Florentino Garcia Martinez & Eibert J. C. Tigchelaar, The Oead Sea Scro/ls. Study 
Edition, I (Leiden, etc.: Brill, 1997), 486-488. 
17 Antik Tanulmányok, 11 (1964), 292-294. 
18 Komor6czy Géza, Kiáltó szó a pusztában. A holt-tengeri tekercsek (Budapest: Osiris 
Kiadó, 1998), 178 sk. 
19 A qumráni sz(jvegek magyarul. Bevezette, forditotta, a jegyzeteket készitette Fröhlich 
Ida (Studia orientalia, 1) (Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettu
dományi Kar, 1998), 205 sk. 
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A qumráni lelet megerősítette, hogy Nebukhadneccar alakja Dániel 
könyve 4. fejezetében valóban a babylóni történeti hagyományokhoz 
kapcsolódik,20 és hogy a zavart elméjű Nebukhadneccar történetének 
Nabú-naid története volt a forrása. 21 A lelet ebben a tekintetben tehát 
biwnyosságot howtt. Nabúnaj imájának arámi nyelve megoldotta azt 
a problémát is, hogy honnan ered az arámi nyelvű rész Dániel könyvé
beIl; mi volt ennek a résznek az eredeti nyelve. Legalábbis a 4. fejezet 
esetében biwnyos, hogy Dániel könyvének arámi szövege mögött egy 
korábbi arámi nyelvű történet állt. Ez a történet még Nabúnaj körül 
forgott. 

De Nabúnaj imája közelebb vitte a megoldáshoz Dániel könyve 
nyelvi kettősségének problémáját is. A babylóni eredet magyarázatot 
ad arra, hogy miért arámi nyelvűek a könyvbe foglalt történetek. 

Mindezek után megpróbálom röviden összefoglalni, hogy magam 
hogyan képzelem el Dániel könyvének keletkezését. Nem térek ki az 
ezzel kapcsolatos viták és különböző megoldási javaslatok ismertetésé
re, csak röviden elmondom, hogy az én assziriológiai, babylóni, hebra
isztikai ismereteim szerint hogyan keletkezhetett ez a könyv. 

A fogság alatt a babylóni zsidók társadalmi helyzetüknek megfele
lően beilleszkedtek a babylóni társadalomba: integrálódtak. Azok, akik 
a királyi udvar közelében voltak, inkább. Jellemző például, hogy a ki
rály kömyezetéből kikerülő zsidók, akik az V. század elején mint per
zsa emisszáriusok vagy követek mentek haza, babylóni nevet viseltek. 
Az ilyeneknek már Nehemja könyvében is babylóni nevük van. Zerub
bábel nem röstellte azt a nevet viselni, hogy "babylóni ivadék'.1: a Zér
Bábili ezt jelenti akkádul. Volt zsidó neve is, de a hivatalos neve a 
babylóni volt. Ez a gyakorlat egyébként általános a diaszporában élő 
zsidóságnál. A vallástartó zsidó személyiségek is rendszerint csak ri
tuális alkalmakkor használják a "zsinagógai nevet", vagyis héber nevü
ket, például, a Tóra-olvasáshoz való felszólítás szövegében vagy sírkö
vük héber feliratában, egyébként pedig "polgári" nevüket viselik (pél
dául, német, angol vagy magyar nevet). Ez részükről egyfelől gesztus, 
másfelől jele a beilleszkedésnek. 

8 

20 Ronaid H. Sack, ,Nebuchadnezzar and Nabonidus in Folklore and History", 
Mesopotamia, 17 (1982), 67-131 ; uö, ,The Nabonidus Legend' , Revue d'Assyriologe, 
17 (1983) , 59-67. 
21 Matthias Henze, The Madness of King Nebuchadnezzar. The Ancient Near Eastem 
Origins and Early History of Interpretation of Daniel 4 (Journal for the Study of Judaism. 
Supplements, 61) (Leiden, etc.: Brill, 1999). 



Szentírástudomány 

Nos, a fogság idején is ez történt, de nem mindenütt és nem min
denkinél egyfonna módon. Például, Ezékiel, igaz, még az i. e. VI. szá
zad elején, legfeljebb néhány babylóni szót szedett föl, neki a szíve 
szinte dörömbölt azért, hogy megmaradhasson igazi zsidónak a leg
szentebb vallási hagyomány szerint. Nem törődött az arámi nyelwel -
jóllehet a mondatain azért észrevenni, hogy körülötte sokan arámiul 
beszélnek. De ő nem törődött a babylóni kultúrával. Látta a babylóni 
palotát, a nagy felvonulási út állat-ábrázolásait, és szörnyülködve utalt 
rájuk beszédeiben. Az ő szíve Jeruzsálemért dobogott. Ezékiel tehát 
benne élt - de nem illeszkedett be a babylóni társadalom ba, nem lett 
asszimiláns. 

A beilleszkedés terén, mint rendszerint, többféle lehetőség állt min
denki előtt. A legfóként kívánatos éppen az volt, amiről még Jeremiás 
írt Babylóniába (Jer 29): Sz.olgáljátok annak az országnak a javát, 
ahová a mi Istenünk telepített titeket, mert ennek az országnak a bol
dogulásán múlik a ti boldogulásotok is. Akik tehát eszerint éltek, azok 
babylóniak voltak, annyira, amennyire kellett. Azonosultak a babylóni 
közhanguiattai, ismerték a történeteket, átvették a kurrens vélekedése
ket. Mondjuk, ők is elutasították Nabú-naid politikáját. Jól tudták 
ugyanis, hogy ha Babylón összeomlik, megroppan az ő státusuk is; 
nekik együtt kellett lélegezniük a babylóni társadalommal. Ilyen módon 
a zsidó hagyományba is beleívódott a babylóni folklór: a királyok tör
téneti legendái, és a közvélekedés, benne a Marduk-papok áskálódásá
nak, a Nabú-naid ellenes propagandának elemei. Ezeknél a babylóniai 
zsidóknál kialakult a babylóni történeti folklór sajátos zsidó változata. 
A talmudi irodalom rengeteg bizonyságot ad minderről, nagy terjede
lemben, igen sok helyen. 

Ami a nyelvet illeti, a Nabú-naid alakja körül képződő folklór nyel
ve eredendően a beszélt nyelv lehetett. Kinél akkád, kinél héber vagy 
arámi. Nem kétséges, hogy a babylóniai zsidók körében a hébert mint a 
mindennapi élet nyelvét a perzsa korban lassan felváltotta az arámi; a 
héber szent nyelv maradt számukra: a szertartások, az imádkozás, a 
Biblia-olvasás, a Biblia-magyarázat nyelve. Az i. e. N .IIll. században 
pedig már babylóniak., zsidók körében egyaránt leginkább az arámi 
volt a beszélt nyelv. Az arámi használata gyorsan terjedt írásban is. 
Tóbit könyve, Henoch, Lévi testamentuma stb. eredeti nyelve az arámi 
volt. Bár nem került be a Bibliába, de azért ebben az összefüggésben is 
hivatkozhatom az arámi Ahikár könyvére, ezt, mint Tóbit könyvét is, 
több szál köti Mezopotámiához, mindkettőt az asszír udvarban játszó-
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dó keret-történet, Ahikárt ezenkívül még az is, hogy hősének neve sze
repel egy hellénisztikus kori ékírásos katalógusban, 22 más királyi írno
kok társaságában, akkád és arámi ("ahlamú") nevével ("Aba-Enlil
dari, a tudós, akit az ahlamúk Ahuqarinak neveznek"). Az ~lőbeszéd és 
az új irodalom nyelve lassan az arámi lett szinte egész Elő-Azsiában. 

Nabú-naid babylóni legendája bekerült a babylóniai zsidók történeti 
folklóIjának anyagába. Az utókor ~zámára Nabú-naid / Nabúnaj neve 
már egyre kevesebbet mondott. 23 Es végül a folklorisztikus hagyomá
nyozás törvényei szerint (affinitás) a kevésbé, ismert név kicserélődött 
az ismertebb re, talán már Babylóniában.24 Es a Második Templom 
korában a történetet megismerte az egész zsidóság. A Nebukhadnec
carhoz tapadó zsidó emlékezet köre kibővült. 25 A babylóni zsidók 
arámi nyelvű történetei az arábiai sivatagban tartózkodó babylóni ki
rályról megmaradtak arámi nyelvűnek Nebukhadneccar-változatukban 
is. A Nebukhadneccar név örökre átkozott volt minden rendes zsidó 
számára, ő volt a nagy ellenség. Ha szidni kellett valakit, akkor Nebu
khadneccart szidták, no meg Nimródot. Ez teljesen érthető; ezt a ha
gyományt vette át, bizonyosan a zsidóságtól, a szír kereszténység, és 
majd az iszlám is. Dániel könyvének 2-6. fejezete azonban nem mérhe
tő Jeruzsálem ostromának leírásaihoz. Ezekben sokkal kevesebb az el
lenségesség töltete, mint abban, amit a történetírás számon tartott Ne
bukhadneccar tetteivel kapcsolatban. 

22 Johannes van Dijk, in: XVIII. vorfSufiger Bericht Ober die ( .. . ) Ausgrabungen in Uruk-
Warlca (Berlin: Gebr. Mann, 1962), 44 sk.: verse, 19 sk. sor. • 
23 Babylónban I. Dareiosz trónra lépésének évében (i e. 522) a perzsa uralom ellen felke
lő két ellenkirály egyaránt"mint Nabú-naid fia lépett fel : a név másfél évtizeddel később 
még Igéretes lehetett a babylóniak számára. - Iránban Nabú-naid legendája beépOIt a 
hajdankori királyokhoz fŰZődő dicsőséges hagyományokba, arábiai tart6zkodásából itt 
hősi kaland lett. Erről lásd Hildegard lewy, • The Babylonian Background of the Kay 
KaOs legend·, Archiv OrienfáInI, 17, II (1949), 28-109. 
24 Assziriol6gusok egy obskurus antik Nebukhadneccar-Iegenda (Megaszthenész, apud 
Euszebiosz, Praeparatio Evangelica, IX, 41 ,6) kapcsán már igen korán felfigyeltek arra, 
hogy Nabú-naid történetében a dél-arábiai epizód Dániel könyvének 4. fejezetében 
Nebukhadneccar legendájára emlékeztet. lásd Eberhard Schrader, .Die Sage vom 
Wahnsinn Nebuchadnezzars·, JahrbOcher fOr profesfantische Theologe, 4 (1881), 
618-629; Paul Riessler, Das Buch Daniel (Kurzgefa~ter wissenschaftlicher Commentar 
zu den Heiligen Schriften des Alten Testaments, III , 3, no. 2) (Stuttgart - Wien: Roth, 
1899), 43; Hugo Winckler, .zur inneren Politik im neubabylonlschen Reiche· - .Die Zeit 
der Herstellung Judas·, in: uő, A1torienfalische Forschungen, II , 2 (leipzig: Pfeffer, 
1900), 193--209, 210-227; Fritz Homrnel, .Die Abfassungszeit des Buches Daniel und 
der Wahnsinn Nabonids·, Theo/ogsches Uterafurblatf, 23 (l 902), 1~150. 
25 Ronaid H. Sack, Images of Nebuchadnezzar. The Emergence of a Legend 
(Selinsgrove: Susquehanna University Press -london & Toronto: Associated University 
Presses, 1991). 
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A befogadó zsidó közeg kissé átalakította a babylóni történetet. 
Nabúnaj imájában szó sincs többé Hold-istenről, sem a király vallási 
vagy politikai szándékáról. A sivatagi tartózkodás: az Isten büntetése, 
ru koszton, vadállatok társaságában. A visszatérést a zsidó Isten elis
merése teszi lehetővé. Az elbeszélőnek nem okoz gondot, hogya siva
tagban előteremtse a zsidó jövendőmondót. (Az arámi szó gázér, szó 
s,zerint: "aki eldönt / ítélkezik". Könnyen átfordítható a Dániel névbe.) 
Erdemes legalább utalni arra, hogy vannak vélemények, amelyek sze
rint Arábia térségében talán éppen Nabú-naiddal együtt jelentek meg 
az első zsidó telepesek is. 26 . 

A történet alakváltozásainak szkhémája tehát ez: Nabú-naid vallási 
és politikai lépései - a babylóni Marduk-papság támadásai Nabú-naid 
ellen - Nabú-naid történetének folklorizálódása Babylóniában - a ba
bylóni folklór átalakulása a zsidó hagyományban - arámi nyelvű zsidó 
gyűjtemény Nabúnaj / Nebukhadneccar udvari történeteiből. .. 

Majd -elérkezett az i. e. II. század, és Antiokhosz Epiphanész ural
kodása, amelynek gyászos emlékezete maradt fönn a zsidó Biblia - a 
görög kánon - egyik legkésőbbi könyvében, a Makkabeusok I. könyvé
ben, amely a IV. Antiokhosz elleni felkelés történetét beszéli el. A 
Makkabeusok felkelését előidéző események - a Szeleukidák által 
Egyiptomtól megszerzett Palesztina erőteljes hellénizációja - elvezetlek 
Izráel öntudatra ébredéséhez, az újjászületés pedig magával hozta a 
héber nyelv újjászületését. 27 Arámi ide vagy oda, a vallási és kulturális 
hagyomány hordozója a héber nyelv volt, a szent iratok nyelve, a 
templomi szertartás nyelve. Aki valamelyest járatos a zsidó kultúra 
történetében, tudja, hogy a héber, amely a hétköznapi életben legké
sőbb a hellénisztikus kor óta már csak második nyelv volt, de megma
radt a zsidóság szent nyelvének: a héber mindig, valahányszor remény 
nyílt arra, hogy Izráel újjászülessék, hirtelen megelevenedett. Ha nem 

26 A folyamatos zsidó jelenlétre - .Nebukhadreccar kora· óta - a zsidó hagyományban is 
vannak utalások. Mindenesetre, Muhammad (Mohamed) eszméi ugyanebben a térség
ben alakultak ki, sara zsidó közegben - igaz, több mint ezer éwel később . 
27 A héber nyelv történetéről lásd Angel Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew 
Language (Cambridge University Press, 1993), az i. e. II. századi jelenségekről kOI. 128 
skk. A perzsa és hellénisz1ikus kori nyelvi állapotokról a zsidóknál: W . D. Davies & Louis 
Finkeistein, Eds., The Cambridge History of Judaism, I (Cambridge University Press, 
1984), 11 ~129: Joseph Naveh & Jonas Greenfield, .Hebrew and Aramaic in the 
Persian Periocf' ; II (1989), 79-114: James Barr, .Hebrew, Aramaic and Greek in the 
Hellenistic Age· . 
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zsidó jelenségről beszélnék, azt mondanám, egyiptomiasan,28 hogy ez a 
nyelv többször is fónixként támadt föl hamvaiból. 

Megtörtént ez akár keresztény környezetben is, például a XVII. szá
zadban, amikor Angliában az anglikán Egyház m~gújulása révén arra 
számítottak, hogy hamarosan eljön a világ vége. Ugy gondolták, min
denkinek el kell mennie a Szentföldre, ott eljön a rég várt messiás, és 
mindenki számára elérkezik a megígért messiási kor. Ebben az időben 
hirtelen fölélénkült a keresztény hebraisztika,29 s megkezdődött nagy 
virágzása Angliában, Hollandiában, Németországban. Rómában va
lamivel korábban indult útjára, az ellenreformáció idején, és más ok
ból, zsidóellenes éllel, ti. mint a zsidók megtérítésének hathatós eszkö
ze, de a XVII. században ez a hebraisztika is hozzájárult ahhoz, hogy a 
héber nyelv és a héber szöveg érdekessé váljék Európában. Csak két 
nagy nevet említek ebből a korból: Johannes Bmctorf Sr.-t,3O aki az 
európai hebraisztikának és a zsidó tudománynak igen jelentős alakja, és 
a magyar Johannes Comeniust,31 akit ugyancsak a messiási prófécia 
ígérete, az Izráelbe való visszatérés gondolata foglalkoztatott. Ez volt a 
héber nyelv feléledésének keresztény ága. 

A zsidó világban a héber nyelv töbqször is megelevenedett már. 
Amikor a messiást váIják, vagy Izráel Allam felállítására készülnek, 
hirtelen mindenki elkezd tanulni héberül. Héberül lehet tanulni máskor 
is - de ilyenkor biztosan kell. Elkezdtek héberül írni, beszélni a Róma 
elleni zsidó háború idején, a Bar Kokhba felkelés idején, az ál-messiás 
Sabbetaj Cvi mozgalma idején, és ugyanígy a XIX. században, amikor 
kezdetét vette a jisuv, a palesztinai zsidó telepek benépesítése.- Ebből a 
legutóbbi mozgalomból végül kinőtt a cionizmus által Izrael Állam 
anyanyelvévé választott modem héber, az ivrit. A héber nyelv felszár-

28 Hérodotosz, 11 , 73. 
29 Pinchas E. Lapide, Hebraisch in den Kirchen (Forschungen zum jOdisch-<:hristlichen 
Dialog, 1) (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1976), kOI. 89 skk.; Jerome 
Friedman, The Most Ancient Testimony. Sixteenth-century Christian-hebraica in the 
Age of Renaissance Nostalfla (Athens, OH: Ohio University Press, 1983), kOI. 212 
skk.; Aaron L. Katchen, Chnstian Hebraists and Dutch Rabbis. Seventeenth Century 
Apologeűcs and the Study of Maimonides' Mishneh Torah (Harvard Judaic Texts and 
Studies, 3) (Cambridge, MA & London: Harvard University Press, 1984), kOI. 97 skk . 
• Millenarianism and Hebraism"; William McKane, Selected Christian Hebraists 
(Cambridge University Press, 1989), kOI. 111 skk., 151 skk. 
30 Stephen G. Burnett, From Christian Hebraism to Jewish Studies. Johannes Buxtorf 
(1564-1629) and Hebrew Leaming in the Seventeenth Century (Leiden, etc.: E. J . Brill, 
1996). 
31 Csalog Eszter [GrOn Tiborné), Korai keresztény cionizmus és annak kapcsolatai a 
zsidósággal (Szakdolgozat, ELTE BTK, 1994). 
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nyalása a zsidóság újjászületésnek egyik kísérő jelensége kétezer éven 
át. Nos, ez történt a zsidó világban az i. e. II. században is. A Makka
beusok korában elkezdtek héberül írni. 

Véleményem szerint Dániel könyvét abban a sajátos nyelvi alakban, 
ahogyan ismeIjük, ez a rekurzív nyelvváltás hozta létre. A 7. fejezet és 
az azt követő részek az Antiokhosz Epiphanész korával kezdődő politi
kai mozgalomnak az eseményeihez kapcsolódnak. Az első látomásos 
próféciát megírták arámiul, és aztán a homlokukra csaptak: de hiszen 
nekünk a héber a nyelvünk! - és a továbbiakban folytatták héberül. 
Illetve, kissé talán pontosabban, azután már héber nyelvű jövendölése
ket írtak a mozgalom szolgálatában. A babylóni történetekhez Dániel 
alakja kapcsolta a jövendölést: ezekben a történetekben a különleges 
képességű zsidó ifjú kitalálja és megfejti a király álmait, itt a saját 
látomását mondja el. Természetes volt, hogy a többi, csak kevéssel ké
sőbbi látomást is ehhez az anyaghoz csatolták. Az i. e. II. század két
nyelvű világában nem okozptt gondot, hogy az egyik szöveg arámiul 
van, a többi pedig héberül. Es természetes volt az is, hogy héberül íIják 
meg a könyv bevezető fejezetét is, amely mint keret-történet szolgálja a 
látomások hitelét. Az l. fejezet története keretbe foglalja a hasonló, de 
egymástól fuggetlen elbeszélésekből és látomásokból álló anyagot. 
Elmondja, hogyan történt, hogy a zsidó nép egyik hűséges fia a baby
lóni közegben ilyen magasra jutott. Nebukhadneccar álmai szolgálnak 
bizonyságul arra, hogy Dániel látomásai mind igazak. 

Dániel könyvének babylóni háttere abból a hagyományból rajzoló
dik ki, hogy a zsidók legnagyobb ellensége, Nebukhadneccar óta, Bá
bel. Nagyobb, mint a fáraó, mert Nebukhadneccar a Templomot pusz
tította el. Az allegória azóta is eleven. A qumrániak nem sokkal később 
a kittim elnevezést választották helyette, ez latinosan kitteusok, a szó 
talán egy kelet-ciprusi város, Kition nevéből származik, és a - Palesz
tinától nyugatra eső - rómaiakra utal; de Qumránban is allegorikus 
nyelvet használtak. A Makkabeus-kori szerzők számára az ellenséget, a 
Szeleukida dinasztiát Babylón testesítette meg. A Dániel-könyv nagy 
példázata tehát az, hogy mi, zsidók, felülkerekedünk a "babylóni" ural
mon: a Szeleukidákon. Ilyesformán az a történet, amely a zsidó identi
tást őrző ifjú tetteit mondja el, az egész zsidó diaszpora siker-történe
tévé vált. 

Azt gondolom, a mezopotámiai történeti hagyomány megvilágítá
sában ezeken a pontokon látjuk élesebben Dániel könyvének keletke
zés-történetét. 
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* * * * * 
Kérdés : Zsuzsanna története, amely csak a katolikus Bibliában sze

repel, milyen módon került bele ebbe a könyvbe? 
Válasz: Még mielőtt érdemben válaszolnék, engedje meg, hogy ki

igazítsam: Zsuzsanna története szerepel a zsidó Bibliában is, de görö
gül, tehát nem héberül, hanem görögül: az alexandriai zsidók Bibliájá
ban, ez a Septuaginta, itt közvetlenül Dániel könyve előtt található. 

Zsuzsanna történetében Dániel mint égi döntőbíró bukkan föl. Az 
alapja tehát valószínűleg név-asszociáció (Dániel: "Isten a bírám"), 
kiegészítve azziU., hogy az igazságot csak egy ilyen nagyon okos, sőt, 
isteni okossággal bíró férfi tudja kideríteni. Zsuzsanna történetében 
egyébként az igazság kiderítése a "salamoni ítélet" tipusához tartozik: 
egy elszólás jellegű mozzanat fedi fel az igazságot. A zsidó bölcseleti 
hagyomány az, hogy a bölcsesség (hokhma) és a belátás vagy ítélőké
pesség (bína) Istentől való - vagy pedig az isteni bölcsesség áll a hátte
rében. Ez minden bölcseleti könyvnek expressis verbis, azaz kimondott 
tanítása. De ha valaki a különleges szellemi képességeket nem isteni 
adománynak tekinti, azt mindenképpen elfogadja, hogy a különleges 
tehetség valami módon kiemeli az embert a hétkömapi élet szférájából. 
Ha viszont, mint a Bibliában, az Istentől eredeztetik: a bölcsességet 
magától értetődően tartják isteni eredetűnek. Az ókori keresztény ha
gyomány egyenesen isteni substantiának tekinti, szinte önálló létező
nek. (János evangéliumában ez a logosz, a szó mint az Isten megnyil
vánulása.) Ebben a világképben magától értetődik, hogy Dániel, akinek 
a babylóniak tudását meghaladó, mert a zsidó Istentől való tudása van, 
gond nélkül meg tudja oldani az elbeszélés problémáját. Ha egy törté
netben "Dániel" szerepel, annak biztosan olyan a tudása, hogy az isteni 
bölcsességet a gyakorlatban is tanúsítja. 

Kérdés: Volt-e a Septuagintában fennmaradt szövegtöbbleteknek 
héber eredetije? 

Válasz: A Theodotión-féle fordításban (amelynek töredékeit főként 
a Hexaplából ismerjük) a nem héber és nem Septuaginta anyag sajátos 
módon helyezkedik el a zsidó hagyománytörténetben: az ezt lefedő 
vonulat megvan a maszoréta hagyományban is. Theodotión a Targum 
Jonátán hagyománynak felel meg. Nem kétséges, hogy a Septuagintá
ban fennmaradt többlet-szövegeknek, illetve a Jeromos által Theodo
tión nyomán készített fordításoknak volt héber vagy arámi eredetije. 
Lehet, hogy arámi, lehet, hogy héber, ezt nem könnyű eldönteni, egy
ségesen nem is lehet, szövege válogatja. Az teljességgel kizárt, hogy az 
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i. sz. II. századi jámbor zsidó fordítók, mint Aquila vagy Theodotión, 
akik éppen vallási okokból voltak elégedetlenek a Septuaginta szaba
dabb stílusával, és ezért igazították szorosabban a héber szöveghez: 
hogy a Biblia görög fordítói kitaláltak volna olyan szövegeket, ame
lyeknek nincs valami előzménye a héber hagyományban. Az viszont 
nagyon is lehetséges, hogy Javne (Jamnia) a kanonizáció során némely 
héber szöveget félretolt. Ilyen értelemben tehát korrektnek tartom a 
Jeromostól a tridenti zsinatig húzódó keresztény (katolikus) kánoni 
hagyományt, amely hiteles bibliai szövegnek tekinti a deuterokanoni
kus iratokat is. De a héber bibliai kánon más. A héber kánon az Iratok 
corpusának összeállításában utólag szelektált, és a mellőzött szövegek 
többnyire elvesztek. A qumráni könyvtár még gazdagabb volt, ott az 
utóbb mellőzött szövegek közül is többnek fennmaradt a héber vagy 
arámi eredetije. 

Kérdés: A jamniai zsinat a kezében tartotta-e ezeknek a szövegek
nek a héber eredetijét, vagy nem volt meg nekik? 

Válasz: Ezt nem tudjuk pontosan. Javnéről, ahol két vagy három 
generáció vallási tudósai tevékenyk~tek, ebben a tekintetben csak 
annyit tudunk pontosan, amennyi az Enekek éneke kapcsán ott határo
zattá vált: hogy Rabbi Akiva véleménye szerint "beszennyezi a kezet", 
értsd: szent (és ezért nell) szabad közvetlenül megérinteni), értsd: bele
tartozik a kánonba. Az Enekek éneke kanonizációja felől Javne bölcsei 
döntöttek, ez volt a lezárása az Iratok és a héber Biblia kánonjának. 

A helyzet az, hogy a deuterokanonikus könyvekből többnyire csak 
középkori héber másolatok maradtak fönn. Azóta viszont Tóbit (Tóbi
ás) könyve, illetve Ben Szira héber szövege kifogástalanul dokumentál
ható a qumráni leletekből. Azt pedig nem lehet tudni, hogy másutt 
mely könyvek héber eredetije kerül még elő . Ebben a tekintetben ma
ximális bizalommal vagyok a nem héber szövegekben fennmaradt bib
liai hagyomány iránt. Még akkor is, ha tudnunk kell, hogy a fordítás 
során mindig megváltozik egy kicsit a szöveg, és hogy a keresztény 
fordítók vagy szerkesztők rendszerint saját felfogásukhoz igazították az 
eredetileg zsidó iratokat. 

Megismétlem, hogy jónak tartom, hogy a Káldi- Tarjányi- Neo-Vul
gata Biblia-fordítás Hieronymus megjegyzései közül egyet-mást ismét 
belefoglalt a magyar szövegbe, mert ezzel csatlakozott az autentikus 
Biblia-ismeret több mint másfél évezrede s hagyományához. Ez valóban 
nagyon jó. 
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Kérdés: Dániel könyvének látomásai melyik hagyományra vezethe
tők vissza? 

Válasz: A legjellegzetesebb látomás talán a csodás trónszék - ezt a 
szerkezetet csavaros ésszel rakták össze a babylóni palotaművészet 
elemei ből. Minden oldalán kerék van, és mindegyik előrefelé forog. A 
képzelet-szülte szerkezet nem képzelhető el másképpen, csak úgy, hogy 
az egyenként "előre" - tehát más-más irányba - forgó kerekek mozgá
sa felhajtó erőt képez. Ez technikailag lehetetlen volt. Itt azonban láto
másról van szó. A látomásoknak mindig sajátos nyelve van: a látomá
sok a valóság elemeit sajátságosan, kaleidoszkóp-szerűen rakják össze. 
Meghatározott logikával működő, de nem a valóságot leképező leírá
sok. A trónszék és a leírás összes elemei biztosan babylóniak. A zsidó 
hagyományban először Ezékiel (1,15 skk.) fogalmazott meg hasonlót, 
később a misztikus irodalomban szerepel. 

Komolyra fordítva a szót: tegyük: fel, hogy valaki szeretné az isteni 
minőséget érzékeltetni. Különféle eszközök közül választhat. Az antik 
templom példáu1 kétféle látható eszközt alkalmaz az isteni minőség 
érzékeltetésére: a templomot, istenszobrot elkülöníti a térben (emel
vényre állítja, kerítést állit köréje stb.), illetve a természetesnél sűrűb
ben körbeü1teti különleges növényzettel. Ismerős a kép: ilyenek az 
Adónisz-kertecskék, a görög templomkertek (temenosz) olaj fái. Aki 
járt Jeruzsálemben, esetleg az Olajfák hegyének lábánál lévő majdnem
új templom sok száz éves olajfa-ligetére is gondolhat. Azt, hogy az 
Isten jelen van, nem láthatjuk; de ha tudjuk, hogy jelen van, ezt ki kell 
fejeznünk érzékelhető eszközökkel. Az eszközök ritualizált közösségi 
hagyománya sokféle lehet. Egy speku1ativ elme azonban választhat 
más eszközöket is annak jelzésére, hogy az isteni (a nurninosus, das 
Göttliche) jelen van és működik a világban. Alkalmazhat agglutinációt, 
azaz elemek halmozását. Egy istennek nem két szárnya van, mint a 
madárnak, hanem négy vagy hat, éppen mert ő isten. Az emberi képze
let ezzel akaIja érzékeltetni, hogy a természetesnél, a hétöznapokban 
előfordu1ó val6ságnál magasabbrendűről beszél. Azt hiszem, ez a ke
rék-kép is ilyen: a természeteshez hasonló, de annál magasabbrendű 
valóság érzékeltetésére kialakított eszköz, jellegzetesen a babylóni ku1-
túrában. 

Kérdés: Igaz-e, hogy Baltazár lakomájának ismeIjük a helyszínét? 
Válasz: Igen, igaz. Pontosan tudjuk, hogy melyik teremben játszó

dott le a trónörökös udvari fogadásának jelenete, azaz hogy a zsidó 
hagyomány vagy a szerző melyik terembe képzelte el a történetet. 
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A hatalmas babylóni királyi palota-együttesben az ún. Déli palotá
nak öt nagy traktusa volt, és a középső traktusban volt a trónterem, 
amelyet Nabú-kudurri-uszur épített. A nagy udvar déli oldalán nyílt, 
hosszú, aránylag keskeny helyiség volt (17 x 52 m). Az udvar felől 
három bejárata volt, a középső kapu 6 m, a két oldalkapu 4.5 m széles. 
Az udvari homlokzatot 12.5 m magasan színes mázas csempe borítot
ta; egy részletén, a berlini mú~um kiállításán, az eredetinél kisebb mé
retben rekonstruálva, virágminta keretben, mélykék háttér előtt stilizált 
datolyapálma törzsek, lombjuk kettős voluta alakú, az oszlopok fűlött, 
keretezéssel elválasztva, kettős virágfriz, alattuk, az alsó mezőben 
oroszlánok sora, mint a Felvonulási úton. A terem belmagassága 20 
méternyire becsülhető. A födém libanoni cédrusgerendákból készült. 
Magának a teremnek a falait finom fehér gipsz vakolattal vonták be: az 
erről visszaverődő, mintegy derített fény adta a belső világítást. A te
rem déli hosszanti oldalán, kettős keretezésű, mély fulkében állt a trón
szék. A terem megvan ma is, falai az ásatás és az ezt követő állagmeg
óvás I helyreá11ítás után 6-8 méter magasan állnak, csak éppen a fű
dém hiányzik: a cédrusfa gerendák, persze, elpusztultak. 

A Dániel könyvében a falra írt szöveg régészeti értelemben, termé
szetesen, nem létezik. Bizonyosak lehetünk abban, hogy Bélsaccar 
lakomája csak itt lehetett, persze, a szó irodalmi értelmében: a baby ló
ni tróntermet még Nagy Sándor is hasmálta, és antik szerzők leírásai 
alapján egyértelműen megállapítható, hogy itt rendezték a nagy repre
zentativ királyi lakomákat, fogadásokat. Bélsaccar lakomája imaginá
rius - az imagináció vagy képzelet megalkotta - történet, a lélek a 
színtere. De a helyszín, ahová a szerző elhelyezte, a Déli palota. Az 
írás a falon, egyébként arámi nyelvű szöveg, mindhárom szava szójá
tékba burkolt utalás vagy jövendölés: irodalmi eszköz a f~lelem, a po
litikai válság kifejezésére. Eszünkbe juthat Ady verse: "Oh, Istenünk, 
borzasztó Cethal, I ( ... ) Roppant hátadon táncolunk mi ... "32 Tárgyi 
realitása nincs a Cethalnak; irodalom a Menetekel is. 

A babylóni Marduk-papság elárulta Nabú-naidot, s feladta Kürosz
nak a várost. A király sértetlenül került perzsa kézre, és elvitték őt a 
Perzsa-öböl partvidékére, Karrnaniába, mint görög szövegekből tudjuk. 
Amikor Kürosz bevonult Babylónba, virágot vagy zöld gallyakat szór
tak a lába elé,33 és Marduk papjai babylóni zsoltár-énekekkel köszön-

32 Scheiber Sándor Irt emlékezetes cikket róla, i9: Folkl6r és tárgytMénet, II (Budapest: 
A Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1977 ), 410-424; III (1984), 577 sk. 
33 Mint majd Nagy Sándornak is; mint ahogyan a bevonuló királynak kijár. Vö. Máté ev. 
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tötték. Kürosz a babylóniakhoz intézett kiáltványában (agyaghenger
felirat)34 mint a Marduk által kiválasztott igazságos fejedelmet mutatta 
be önmagát, aki Marduk szavára vonult be Babylónba, aki megmentet
te a várost a bajtól, és akit a lakosság ragyogó arccal fogadott. Ez a 
motivum is föllelhető a B~bliában : ez visszhangzik, persze, Marduk 
nélkül, Jesajánál (Izajás / Ezsaiás), a Vigasztaló (Paraklétosz)35 vagy 
Babylóni Névtelen (Deutero- / Második-Jesaja) könyvében. 36 

A lakoma magyarázatához röviden hozzáfiízöm még, hogy Bélsac
car és a "méd" Dárjáves / Dareiosz összekapcsolása sok fejtörést oko
zott a könyv történeti hátterének kutatásában. Nem kétséges, hogy nem 
tartozhatnak össze. De ha a nevektől kissé hátrább lépünk, maga a 
lakoma talán értelmezhető a babylóni elemek alapján. A történet lé
nyege, egészen elvontan, annyi, hogy a perzsák közvetlenül egy lakoma 
után, váratlanul foglalták el a várost. A lakoma nyilván ünnepség volt. 
Gobrüasz és a perzsa csapatok a babylóni naptár szerint tasrítu 16-án 
(október 12) hatoltak be a városba. Ez a dátum feltűnően egybeesik a 
harráni Hold-isten újévi ünnepségének időpontjával. Elő-ÁzSia nyugati 
térségében, tudjuk a ma is használatos zsidó naptárból, az évkezdet 
őszre esett. Amikor Nabú-naid Arábiából, és már a harráni Szín
templom újjáépítése után, visszaérkezett Babylónba, bevonulása nap
jául, egyik feliratában ezt hangsúlyosan említi, tasritu 17-ét választot
ta. "Eltelt az év" - mondja a bevonulás után készült királyfelirat; az 
akkád kifejezés, amelyet használ (imli sattu), jelentheti ezt is: "betelt". 
Forrásaink szerint Nabú-naidot a perzsa fegyveresek azonnal elfogták. 
Bél-sar-uszurt soha többé nem említette ékírásos szöveg; ,őt talán 
megölték. Nem elképzelhetetlen, hogy az ominózus napon, mert a fel
irat a falon omen volt, előjel : hogy Bél-sar-uszur éppen a harráni Szín 
újévi ünnepsége alkalmából adott nagyszabású udvari fogadást a Déli 
palotában. 

21 ,8 stb. 
34 M:wyarul in: Ókori keleti f6rténeti chresfomafhia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 
1999 ) , 306-308 (Harmatta János fordftása) . 
35 Vö. Jes 40,1. 
36 Jes 41 ,2; 41 ,25; 44,28; 45,1 skk.; 46,11 ; 48,14 skk. stb. 
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Az pr Testének megünneplése 
az Ur vacsorájában (1 Kor 11,17-33) 

A.) Alapgondolat 

Az Úr vacsorájának ünneplése az Egyházban mindig valódi étkezés: 
Krisztus teste és vére valóban eledelként van jelen és ugyanakkor va
lódi áldozat. Ezt a két valóságot nem lehet egymástól elválasztani. 

Az Úr vacsorájának szerves és alkotó mozzanata a közösség gondo
lata. Jézus Krisztus testének és vérének elfogyasztásával nemcsak az 
egyes emberek részesednek Krisztus életéből , hanem a közösség tagjai
nak egymással való kapcsolata teljesen átváltozik, új közösséggé vál
nak, Jézus Krisztus egyetlen, pneumatikus testének közösségévé egye
sülnek (l Kor 10,16). 

A Szentségnek ezt a hatását nem lehet csupán személyre szóló ha
tásként elgondolnunk, amelynek révén a hívő az átváltozott kenyér és 
bor elfogyasztásával személyesen részesedik Jézus Krisztus életében. A 
szentségben való részesedés a hívők közösségét azzá a jellé változtatja, 
amely megfogható alakja Isten kegyelmének és üdvözítő szándékának. 

B.) Szentírási szöveg: 1 Kor 11,17-33 
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c.) Bevezetés 
A Keresztrefeszített vendégei 

1. Jelenet az 1 Kor 11,17-29.33 alapján 

Beszélő: Lektor 
Szereplők: számos rabszolga, Sztefanász, Erasztusz, Tíciusz Jusztusz, 

Kriszpusz, Gájusz, néhány mai ember 
(Egy-egy kiscsoport vállalhat egy-egy szerepkört) 

LEKTOR: Felolvassa az l Kor 11,17-29. 33-at: 
Az Úr vacsorájának helyes megUnneplése 17 A következő intézke

déssei kapcsolatban nem dicsérhetem, hogy nem javatokra, hanem káro
tokra gyültök össze. 18 Mert először is úgy hallom, hogy amikor közös
ségbe gyültök, szakadások vannak köztetek, és ezt részben el is hiszem. 
19 Mert szükséges, hogy megosztottság is legyen köztetek, hogya kipró
báltak nyilvánvalókká legyenek. 20 Mikor azonban egybegyültök, az már 
nem az Úr vacsorájának elköltése, 21 mert étkezés közben mindenki a 
saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig dőzsöl. 
22 Vajon nincsen házatok az evésre és ivásra? Vagy megvetitek lsten 
egyházát, és megszégyenftitek azokat, akiknek semmijük nincsen? Mit 
mondjak nektek? Dicsérjelek titeket? Ebben nem dicsérlek! 

23 Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon 
az éjszakán , amelyen elárulták, fogta a kenyeret, 24 hálát adott, megtörte, 
és így szólt: JJEz az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én 
emlékezetemre/« 25 A vacsora után ugyanfgy fogta a kelyhet is, és így 
szólt: JJEz a kehely az új szövetség {Jer 31,31} az én véremben. Tegyétek 
ezt, ahányszor csak isszátok, az én emlékezetemre!« 26 Mert a(l1ikor ezt 
a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, 
amíg el nem jön. 27 Aki tehát méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az 
Úr kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 28 Vizsgálja meg tehát az 
ember önmagát, és úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből , 29 mert 
aki úgy eszik és iszik, hogy nem különbözteti meg a testet, saját ítéletét 
eszi és issza. 

33 Ezért, testvéreim, amikor egybegyültök az étkezésre, várjátok meg 
egymást. 34 Ha valaki éhes, egyen odahaza, hogy ne ítéletre gyüljetek 
össze. A többit pedig majd akkor rendezem el, ha odamegyek. 

I. MAI EMBER: Korintus, görög kikötő- és kereskedőváros, Krisztus után 
54-ben, tehát jó húsz éwel az ő kereszthalála után. 

II. MAI EMBER: Pál apostol öt éwel ezelőtt ott egy keresztény közösséget 
alapított. 
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III. MAI EMBER: Ő maga emlékezik meg a lelki szegénységről, amikor így 
ír a levelében: 

LEKTOR: Felolvassa az l Kor 1,26-31-et: 

26 Mert nézzétek csak meghfvásotokat, testvérek: nem sok a bölcs test 
szerint, nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő ; 27 hanem azt, ami a 
világ szerint oktalan, azt választotta ki lsten, hogy megszégyenftse a böl
cseket, és ami a világ szerint gyönge, azt választotta ki lsten, hogy meg
szégyenítse az erőseket. 28 Ami a világ szerint alacsonyrendű és megve
tett, azt választotta ki lsten: azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, meg
semmisítse, 29 hogy egy ember se dicsekedhessék lsten színe előtt . 
30 Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, 
igazságunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett, 31 hogy 
amint írva van : llAki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék« {Jer 9,22k}. 

I. MAI EMBER: Ez azt jelenti, hogy a közösségben sok rabszolga, kikötői 
munkás és egyéb idegenországbeli szegény volt. 

II. MAI EMBER: Rajtuk kivül csak néhány kereskedő, hivatalnok és polgár 
volt köztük. 

III. MAI EMBER: De hallgassuk csak meg, hogyan beszélget egymásközt 
néhány rabszolga: 

K6zjáték: Rabszolgák beszélgetnek 

I. RABSZOLGA: Hé, Trofimusz, mi van ma a kikötőben? Valami nagy 
felkelés tombol ott! A rabszolgák váratlanul fellázadtak. Nem akarnak 
többé úgy dolgozni, mint a barmok. 

II. RABSZOLGA: Láttam, ahogy a kezüket az övükbe dugva az utcán 
ácsorogtak, és amikor a munkafelügyelő parancsokat osztogatott, kine
vették, és a kisú.ijukat se mozdították. 

III. RASZOLGA: En meg ott voltam, amikor köveket dobáltak, és amint a 
kikötői rendőrség megérkezett, vad verekedés tört ki. Mindkét részről 
vannak sérültek. 

II. RABSZOLGA: SŐt, én még azt is hallottam, hogy az egyik azt kiáltotta: 
Gyújtsuk fel Xenofon hajóját! Nem akarunk többé rabszolgák lenni! 
Erőszakkal szerezzük meg magunknak a szabadságot! 

I. RABSZOLGA: Bár mi rabszolgák vagyunk, Jézus Krisztus által nem 
vagyunk-e mégis ugyanolyan szabadok, mint a többiek? 

II. RABSZOLGA: Az Úr megszabadított minket. Ebben igazad van. Isten 
előtt mi is ugyanolyan szabadok vagyunk, mint mások. Krisztusban sza
badok vagyunk, egyek és mindnyájan testvérek! Ahogyan Pál tanította 
nekünk: 
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LEKTOR: felolvassa a Gal 3,27b-28-at: 

Krisztust öltöttétek magatokra! 28 Nincs többé zsidó, sem görög , sem 
szolga, sem szabad, sem férfi, sem nö; mert mindnyájan egy vagytok 
Krisztus Jézusban. 

III. RABSZOLGA: Akkor mégis rabszolga marad az ember? 
II. RABSZOLGA: Pál egy szót sem szól erőszakról és lázadásról. Felfordu

lás? Azt nem! Az nem kereszténység: Isten, az Atya, a békesség Istene. 
I. RABSZOLGA: Tehát akkor örökre rabszolgák maradunk? 
II. RABSZOLGA: Nem, nem örökre, hiszen maga Isten tesz szabaddá 

bennünket. A közösségben már ma is, de egyszer majd a világban is be
következik az a nap, amikor nem lesznek többé rabszolgák. 

III. RABSZOLGA: Jöttök ma este a keresztények összejövetelére? Odaát 
lesz Gájusz házában. 

I. RABSZOLGA: Én jövök, és már előre örültik, mert a polgárok, a hiva
talnokok, a műveltek is mind a testvéreink. Ok nem ismernek semmiféle 
társadalmi korlátot. 

II. RABSZOLGA: Ez az egység csak a keresztényeknéllétezik. 
III. RABSZOLGA: Talán elérkezik az az idő is, amikor a munkafelügyelők 

hazaengednek bennünket! 
II. RABSZOLGA: Akkor ma este! 
I. RABSZOLGA: Jó! Akkor a viszontlátásra! 

K6zjáték 

I. MAI EMBER: Ami igaz, az igaz, de a joggal és az igazságossággal nincs 
mit tenni, amint ezek a keresztény rabszolgák az uralkodó véleményt 
szomorú szívvel elismételték: a közösségben szabadok vagyunk, a társa
dalomban elnyomottak maradunk! Istenre hagyjuk a szabadulásunkat! 
Ez hülyeség! 

II. MAI EMBER: Állj! Akkoriban nem volt más lehetőség, ha hozzátesz
szük, hogy az akkori világ császárát Nérónak hívták. E:zzel szemben ma 
nem lenne szabad, hogy Közép-Európában a tényleges keresztény nyu
godtan aludjon, amig a világban mindenütt rabszolgasorba döntenek 
embereket, kizsákmányolnak, éhező, kiszolgáltatott, kitaszított embere
ket, miközben mi Jézus asztalánál az Utolsó Vacsorát ünnepeljük, mint
ha a világban nem létezne semmiféle nyomorúság. 

III. MAI EMBER: Én úgy látom: Jézus azt mondta a tanítványainak, ami
kor leültek az Utolsó Vacsorához: "Ezt tegyétek az én emlékezetemre!" 
Ahogy nem szabad megfeledkezni semmikor az Utolsó Vacsorai vendég
ségben Jézusról, ugyanúgy nem szabad megfeledkezni a világ szegényei-
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ről és elnyomottairól sem. Magát Jézust árulnánk el ezzel, mint Júdás, 
aki együtt ünnepelt vele az Utolsó Vacsorán. 

I. MAI EMBER: Ha mi most belehaligatunk néhány jómódúnak a beszélge
tésébe a korintusi közösségből , észrevesszük, hogy alig tudják belekép
zelni magukat az alsóbb rétegek helyzetébe. Dehát ez minden időben így 
volt, és talán így is marad egészen az utolsó ítélet napjáig. 

Közjáték 

SZTEFANÁSZ: Erasztusz, mondd csak, ma este is te fogod vezetni az 
összejövetelt Gájusz házában? 

ERASZTUSZ: Én kész vagyok rá, hogy újra viseljem ezt a tisztséget. 
TíCIUSZ JUSZTUSZ: Én a lehető legjobbnak tartom ezt: mint a római 

közigazgatás hivatalnokának, gyakorlatod van benne. 
ERASZTUSZ: Hát ezt Kriszpuszról is el lehet mondani, hiszen mielőtt Pál 

öt évvel ezelőtt hozzánk jött, hogy megalapítsa a korintusi közösséget és 
hogy Krisztushoz vezessen bennünket, ő volt a zsinagóga elöljárója. 

KRISZPUSZ: Az meglehet, de mégis, mint ahogy azt mindenki tudja, 
Erasztuszhoz sokkal j obban illik, mivel rég a római hatóság prominens 
hivatali elöljáróságához tartozik. 

ERASZTUSZ: Hát, ahogy gondoljátok. Sokan fognak jönni. Valóban áldás 
nekünk keresztényeknek, hogy Gájusznak ekkora háza van. . 

SZTEFANÁSZ: Igen, nagyon megnőtt a közösség. A sok idegenországbeli 
rabszolga, a kikötői munkások, mind szegény és segítségre szorul és a 
közösségben otthon érzi magát. 

TíCIUSZ JUSZTUSZ: Csak sajnos gyakran nagyon elkésnek, ezt néha 
alig tudom elviselni. Pontosságra kell nevelni őket! 

KRISZPUSZ: Tudod, gyakran nagyon sokáig tart a munkájuk és ha végre 
szabad az estéjük, akkor még haza kell menniük átöltözni. Az biztos, 
hogy én nem szeretnék a bőrükben lenni. 

Közjáték ~ Rabszolgák beszélgetnek egymással 
~ Néhány rabszolga jön jobbról 

I. RABSZOLGA: Először hosszasan feltartott a gazdám, aztán letartózta
tott a rendőr azzal, hogy én is résztvettem a lázadásban. Miközben én 
magánember rabszolgája vagyok. Amíg ezt hajlandó volt végre megér-
teni ! . 

II. RABSZOLGA: Engem a kikötőben tartóztattak fel , nem tudtam átjönni, 
el volt zárva az utca. 

III. RABSZOLGA: Velünk, rabszolgákkal mindent megtehetnek. Nekem 
két nehéz szövetbálát kellett még elcipelnem Filippusz táborába. 

II. RABSZOLGA: És ott Gájusz házában már régóta együtt vannak. 
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~ Néhány rabszolga jön balról 

IV. RABSZOLGA: Forduljatok vissza! Nem vártak meg bennünket, és 
mindent megettek ! 

V. RABSZOLGA: Egy darab kenyér sincs már a nagy kosárban' 
VI. RABSZOLGA: Jóllaktak az urak. 
I. RABSZOLGA: Ezt nevezik közösségnek és emberszeretetnek! 
III. RABSZOLGA: Azt hiszem a hivatalnok urak, kereskedők és a többiek 

már be vannak csípve. 
IV. RABSZOLGA: Nem akarnak többé megvárni bennünket! 
V. RABSZOLGA: Amint látjátok, visszafordulhatunk. 
II. RABSZOLGA: Jézus nevében - megfeledkeztek rólunk .. . 
VI. RABSZOLGA: ... és valóban saját maguk megzabáltak mindent. 
I. RABSZOLGA: A keresztények sem jobbak mint mások. 
V. RABSZOLGA: Korog a gyomrom! Ök meg jóllaktak és teleitták magu

kat. 
III. RABSZOLGA: Én hazamegyek. Alvás közben elmúlik az éhség. 
II. RABSZOLGA: De egy dolgot azért mondanék nektek: ne fordítsunk 

hátat a közösségnek. Holnap este mind visszajövünk és komolyan elbe
széigetünk a finom urakkal. 

LEKTOR:felolvassa az l Kor ll,27-et és a lO,16-17-et: 

27 Aki tehát méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, vét
kezik az Úr teste és vére ellen. 

16 Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérében való ré
szesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testében való 
részesedés? 17 Mert egy kenyér, egy test vagyunk sokan, hiszen mind
nyájan egy kenyérből részesülünk. 

Közjáték ~ Rabszolgák és polgárok beszélgetnek 

ERASZTUSZ: Mivel ma mindenki pontosan meg tudott érkezni, semmi 
akadálya sincs, hogy megtartsuk a mi közös étkezésünket. Mint mindig, 
megosztj uk az élelmet, amelyet mindenki lehetősége szerint hozott. 
Hozzátok a bort, a kenyeret és a gyümölcsöt! Mint mindig, előbb meg
törjük a kenyeret és továbbnyújtjuk egymásnak, ahogy az Ur egykor, 
halála előtt tanítványainak meghagyta. Es az étkezés után körbeadjuk a 
poharat, mindenki a szomszédjának, hogy igyon, s így megemlékezzünk 
a mi Urunkról, Jézus Krisztusról. 

I. RABSZOLGA: Állj meg, kedves testvér, ne hamarkodd el! 
III. RABSZOLGA: Mi rabszolgák, előbb beszélni szeretnénk veletek. 
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II. RABSZOLGA: Mondd csak, Erasztusz, mi mindnyájan testvérek va
gyunk? 

ERASZTUSZ: A keresztségetek óta megváltoztathatatlanul. 
I. RABSZOLGA: Mondd Gájusz, van a te házadban fent és lent? Vannak 

másodrendű keresztények? 
GÁJUSZ: Nem, Krisztus mindnyájunkat megszabadított: nincsenek urak 

és nincsenek rabszolgák. 
III. RABSZOLGA: Hallgass ide Sztefanász! Attól, hogy neked házad van, 

több vagy mint én, a szegény rabszolga?, , 
SZTEFANASZ: Nem! Volt Jézusnak háza? O, nem! Es mégis ő mindnyá

junk Ura. 
II. RABSZOLGA: Úgy látszik tehát, hogy mindnyájan egy vagyunk. Akkor 

miért nem vártatok meg tegnap este? 
IV. RABSZOLGA: Miért feledkeztetek meg rólunk ... 
III. RABSZOLGA: ... és nélkülünk kezdtétek el az étkezést? 
II. RABSZOLGA: Figyelj, Tíciusz Jusztusz testvér, nem gondolod, hogy ez 

megalázott bennünket, a testvéreidet? 
TíCIUSZ JUSZTUSZ: Nagyon későre járt már! Sok a tennivalónk és 

kevés az időnk. 
KRISZPUSZ: Jaj , testvér, helyes az, hogy Kis~nevében gyűltünk össze 

és veszekszünk? 
II. RABSZOLGA: Kedves Kriszpusz testvérem, le akarod takarni a konf

liktus parazsát, hogy izzon és füstöljön, és egészen megmérgezze a 
krisztusi testvériséget? 

SZTEFANÁSZ: Neked teljesen igazad van, testvérem! Nem szabad az 
igazságtalanságot egyszeruen a szőnyeg alá söpörnünk. Nekünk itt és 
most beszélnünk kell erről, mielőtt együtt ünnepelnénk Jézus vacsoráját. 

ERASZTUSZ: Tudom, hogy mi nagy hibát követtünk el. Amikor az Úr az 
első tanítványaival a halála előtti utolsó vacsorát elfogyasztotta, rabszol
gakötényt kötött, letérdelt a taníványai elé, hogy mint egy szolga, meg
mossa a lábukat. 

TíCIUSZ JUSZTUSZ: Amikor ezt tette a tanítványokkal, azt mondta 
nekik: "Ti is tegyetek úgy, mint én!" 

KRISZPUSZ: És néhány órával később elmenekültek, amikor őt a porosz
lók a kezük közé kapták és a fötanács elé hurcolták, mig végül a keresz
ten függött és meghalt. 

GÁJUSZ: Így, amikor tegnap nem törődtünk többé veletek, az Úrnak ad-
tunk egy döfést. 

SZTEFANÁSZ: Megszentségtelenítettük Isten nevét... 
ERASZTUSZ: .. . akadályoztuk az Atya uralmát. .. 
TíCIUSZ JUSZTUSZ: ... és megváltoztattuk az ő akaratáti 
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KRISZPUSZ: Kérjük Istent, hogy bocsásson meg nekünk! 
GÁJUSZ: Kérünk benneteket, bocsássátok meg ezt a vétket! 
II. RABSZOLGA: Hogyan maradhatnánk kiengesztelhetetlenek, amikor 

lsten naponta megbocsátja a mi vétkeinket. 
I. RABSZOLGA: Mi Krisztus teste vagyunk, mint Pál mondta, mindnyá

jan az ő Testének tagjai vagyunk, bár nagyon különbözők, de nélkülöz
hetetlenek. 

LEKTOR: felolvassa az l Kor 12, l 3-at: 

13 Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté keresztelkedtünk, 
akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájun
kat egy Lélek itatott át. 

III. RABSZOLGA: Ezért törjük meg egymással a kenyeret és adjuk tovább, 
mivelláthatóvá lett: Mi a Megfeszített vendégei vagyunk. Mi az ő népe 
vagyunk, és senki sem tud bennünket elválasztani. 

II. RABSZOLGA: Gyertek, Gájusz és Erasztusz, és ti többiek! Ö a vacsorá
jában közösséget ajándékoz nekünk. 

2. Pál magyarázattI' Krisztus testéról 
- Az Úr vacsorájában a hivők belépnek Krisztus hatókörébe, része

s~d.nek az ő Testéből, de nem csak egyszerűen a felmagasztalt, mennyei 
Ur testéből , hanem a halálra adott testből, a kereszthalált halt Krisz
tusból (részesedni Krisztus testéből és véréből: 1. l Kor 10,16-17 és 
Róm 6,2-8). 

- Pál ezzel bírálja a korintusiak lelkes mag!ltartását, akik' egyoldalú 
módon egyesültek a megdicsőült és mennyei Urral" és felmentve hitték 
magukat ennek az életnek a mélypont jai alól, az Ur vacsorájának ün
~eplésekor is. Pál visszahozza őket ennek az életnek a talajára: aki az 
Ur vacsoráján részesedni akar Krisztus életéből, de nem kész arra, 
hogy Krisztus keresztj éből is részesedjék, s nem vállalja, hogy Krisztus 
keresztje áthassa az életét is, az tévedésben van. 

- Nincs részesedés Krisztus életében az Úr vacsorájában anélkül, 
hogy a Jézushoz való tartozás a konkrét életre, az emberek egymás
közti kapcsolatára is rá ne nyomná a bélyegét, ne alakítaná át azt. 
Krisztus kereszthalálában részesedni azt jelenti: kész vagyok mindent, 
ami én vagyok, ami az enyém, megfeszíteni ("senki se keresse a ma
gáét" l Kor 10,24); aztjelenti : többé már nem magamnak élek, hanem 
annak, aki értünk meghalt és feltámadt ("már nem én élek, hanem 
Krisztus él énbennem", Gal 2,20). A Krisztus kereszthalálában való 

26 



Bibliaiskola 

részesedés a közösségnek egy új létét, új egységét alapozza meg, ame
lyet a konkrét, mindennapi kapcsolatok igazolnak vagy meghazudtol
nak. 

- Az Úr vacsorájában egyrészt a szentség vétele által részesedünk 
Krisztus testéből : "A kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testé
ben való részesedés?" (l Kor 10,16), ugyanakkor részesedünk abból a 
kenyérből is, amelyre az alapítás szavai vonatkoznak: "Ez az én tes
tem, amely értetek adatik" (l Kor 11 ,24). A szentségben való részese
dés új valóságot, életet is kifejez: "Mert egy kenyér, egy test vagyunk 
sokan" (l Kor 10,17). Tehát mondhatjuk azt, hogy az alapítás szavai
ban elhangzó "Ez az én testem"-ben az "ez" nem egyszeruen a kenyér
re vonatkozik, hanem annak a közösségnek a teljes együttlétére, amely
ben a tagok ezt a kenyeret fogyaszt ják. Az együtt étkezők magukhoz 
veszik Krisztus testét, ezáltal magává Krisztus testévé válnak, Krisztus 
teste által átváltoznak - Krisztus testévé. Aki ennek figyelembe vétele 
nélkül eszi a kenyeret, azzal az önző magatartással, amely nem kész 
arra, hogy Krisztus teste átváltoztassa őt, annak nem javára és üdvös
ségére, hanem kárhozatára fog válni. 

- Pál feltárja a korintusiak előtt, hogy az Úr vacsorája kapcsán a 
szentséget illetően mit értettek félre: ez az együttlét ünnep, ünnepe 
Krisztus teste szentségének a kenyérben és a borban, ugyanakkor 
Krisztus testének élete a közösségben. Ez a kettő különvált náluk. Ab
ban a tévedésben voltak, hogy mindenki (csupán) egyénileg részesedik 
Krisztusból az áldozásban. Ez awnban a kereszt kiüresedését jelenti. 

D.) Óravázlat 

Feladat 

1. Ének: Jó föld 

2. Előadjuk a jelenetet (ld. Bevezetés 1.): 
kiosztjuk a szerepeket, a szereplők átné
zik, előadj uk 

Módszer Eszközök, idő
tartam 

ének kottából Énekelj az 
Úrnak c. dal
gyűjtemény, 
194.0. , 10 perc 

minden sokszorosított 
résztvevőnek szöveg 
jusson szerep, 50 perc 
olvassák 
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Feladat Módszer 

3. Pál magyarázata Krisztus testéről (1 Kor csoportos 
1l,17-33 és 10,16) beszélgetés 
A szöveg feldolgozása a következő kérdések 
alapján: 
- Miért tűnik Pál szemében olyan rossznak, 
tudatos szeretetlenségnek a korintusiak 
magatartása? 
- Az Eucharisztia milyen értelmezése rej
tőzik ennek gondolati hátterében? 
- Pál milyen értelmezést állít ezzel szembe? 
A végén az óravezetö megvilágítja a 
korintusiak félreértését és értetlenségét a 
szentséggel kapcsolatban, majd kifejti Pál 
Eucharisztia-értelmezését (ld. Bevezetés 2.) 

4. Vajon a mi gyakorlatunk tartalmaz-e csoportos 
hasonló hibákat? beszélgetés 

5. Befejező ima, ének kötetlen, 
kottából 

Eszközök, 
időtartam 

Szentirás, 
jegyzetpapír , 
ceruza, 
40 perc 

10 perc 

gyertya, kotta 
10 perc 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat bUQapesti Központ
jában hitoktatók és érdeklődők részvételével "Elő Ige" címmel 
bibliaiskola működik. Az órákat októbertől májusig minden hó
nap első hétfőjén du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folya
matosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. 
Jelen füzetünk a harmincadik óra anyagát tartalmazza. 

A sorozatot szeretettel ajánljuk füzetünk Olvasóinak figyelmé
be, abban a reményben , hogy sok aktív lelkipásztor és hitoktató 
számára segítséget fog jelenteni. 

Budapest, 2000. június. 
Szeretettel : Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Carlos Mesters 

Támpontok a csoportos biblia olvasáshoz 

"Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen" (Jn 10,10) 

Az előző számainkban megkezdett sorozat folytatása: 
a Jn 4, J-42 csoportos feldolgozása külOnboző módokon. 

Fordltotta Székely István. 

IX. KILENCEDIK MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNY: 
EVANGÉLIZÁLÁS ÉS KULTÚRA: 
A MI "ÓSZÖVETSÉGüNK", 

AMI KRISZTUSHOZ VEZET BENNüNKET 

1. Bevezetés: A jelenlévők köszöntése után imával vagy énekkel 
hívjuk a Szentlelket, majd rövid ideig csendben elmélkedünk. 

2. Cél: Megtanulni, hogy Isten örömhíre csírájában már a szama
riaiak kultúrájában jelen volt, és hogy az mi módon nyilvánult meg elő
ször Jézus kijelentése, majd pedig a szamariai asswny hír;vivő szavai 
nyomán. Az asswny, amikor honfitársait evangélizálja, saját kultúrá
jukból és hagyományaikból, valamint abból a tapasztalatból indul ki, 
amit maga élt át a kútnál Jézussal. 

3. A magyarázat kulcsa: Olvasáskor figyeljünk arra, hogyan talált 
utat az örömhír egyrészt az asswny, másrészt a szamariai nép életébe. 

4. A szöveg: Jn 4,1-42. A felolvasás után tartsunk rövid szünetet. 
5. Kérdések: 5.1 Mi indította arra a szamariai asswnyt, hogy hir

desse népének Jézust? Milyen érveket használt? 
5.2 Milyen lépések jelzik az örömhír inkulturál6dási folyama

tát a szamariai nép életében? 
5.3 Mi a legmeglepőbb számunkra a szamariai asswny evan

gélizáló érvelésében? 
5.4 Mennyiben válik kérdésessé, vagy miben világosodik meg 

a mi módszerünk, amellyel be akarjuk vinni az örömhírt a mai világ 
népeinek kultúrájába? 

6. Kérések: A szövegből kiinduló spontán könyörgések. 
7. 128. zsoltár: "Boldog az az ember, aki féli az Urat, és az ő útjain 

jár. " 
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Gyakorlati tanácsok: 

al Az Apostolok cselekedetei szer,int (Csel 8,5) Fülöp diákonus hir
deti az örömhírt a szamariaiaknak. O egyike a hét diákonusnak, akiket 
az apostolok bíztak meg ezzel a küldetéssel. 

Jézus és a szamariai asszony beszélgetéséről olvasott elbes~lésünk 
szerint viszont (Jn 4,1-42) az örömhír első közvetítői s?2ffiariaiak, sőt 
minden valószínüség szerint egy szamariai asszony. O evangélizálja 
saját népét, aki mint asszony és mint szamariai kétszeresen is peremre 
szorított személy. Ezt anélkül teszi, hogy megbízást kapna az aposto
loktól, és hogy közvetítő személyeket venne igénybe. 

bl Amikor Jézust hirdeti, egyrészt saját tapasztalatából indul ki : 
"Gyertek, lássátok azt az embert, aki elmondott nekem mindent, amit 
cselekedtem!", másrészt saját hagyományukból és kultúrájukból: 
"Vajon nem ő a Krisztus?" (29.v.). Vagyis az evangéliumot úgy állítja 
honfitársai elé, mint annak megerősítését, amiben eddig is éltek. 

cl Jézus megerősíti az asszony felismerését, mert azt Il}ondja: "Ugye 
ti mondjátok: Még négy hónap, és elérkezik az aratás? Ime, mondom 
nektek: Emeljétek fól szemeteket, és nézzétek a szántófóldeket, mert 
megértek már az aratásra... Elküldtelek titeket, hogy learassátok, amit 
nem ti munkáltatok. Mások fáradoztak, és ti azok munkájába álltatok 
be" (Jn 4,35.38). 

S mondja még ezt is: "Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok 
neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem a víz, amelyet adok neki, 
örök életre szökellő vízforrás lesz benne" (14.v.). Más szóval, az 
örömhír magja már el van vetve a szamariaiak kultúrájában. 

dl Az igehirdetés minden tekintélyi ráhatás vagy büntetéssel való 
fenyegetés nélkül történik, úgy, hogy az evangélizálandó ember mondja 
ki a végső szót, hogy el akaIja-e fogadni Jézust, vagy nem. Az asszony 
csak annyit mond: "Gyertek, lássátok!" (Jn 4,29; vö. 1,39); a döntés a 
szamariaiakra marad. Az asszony csak meghívó, tehát nem hoz létre 
fuggő viszonyt; ellenkezőleg, a szamariaiak azt mondják: "Most már 
nem a te beszéded miatt hiszünk, hanem mert mi magunk hallottuk, és 
tudjuk, hogy ő valóban a világ Üdvözítője" (42. v.). 

el Az evangélizálás eredménye nem kulturális törés, hanem a saját 
kultúra megerősítése, gazdagítása. Az igehirdetés a nép kulturális érté
keiből indul, és azokból nő ki : párbeszéd, vendégbarátság, együttélés, 
tanúságtétel - hasonlóan ahhoz, ahogyan az emmauszi tanítványok 
kérik Jézust: "Maradj velünkl " (Lk 24,29 - Jn 4,40). (Fo /y/aljuk) 
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OL V ASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésekre Székely János plébános, egyetemi docens válaszol 

~ KÉRDÉS: Számunkra furcsa az a szokás, hogy a zsidók gyász vagy 
felháborodás jeleként megszaggatták ruhájukat. Miért tiltották ezt meg 
a főpapnak (Lev 21 ,1 O)? És ha tilos volt, akkor miért szaggatta meg 
mégis a ruháját Kaifás (Mt 26,65; Mk 14,63)? 

VÁLASZ: A ruhák megszaggatása eredetileg a gyász jele volt (vö. 
2 Sám 1,11 ; 2 Kir 2,12). Később káromlás hallatán is szokássá vált 
(vö. 2 Kir 18,37; 19,1). A Misna (Kr.u. 200 körül véglegesen lezárt, de 
sokkal régebbi hagyományokat is őrző zsidó törvény- és szokásgyűjte
mény) előhja, hogy ha a tárgyalás során a káromlás bűne beigazolódik, 
"a bírák felállnak, megszaggatják ruháikat, és soha többé nem varrják 
össze" (Sanh 7,5; vö. Josephus, Bell 2,321 ; B.Moed Katan 25a). 

A papok számára tilos volt a gyász több formája, így halálesetkor a 
ruhák megszaggatása (Lev 10,6; 21,10). Természetesen elképzelhetet
len volt a fópapi liturgikus ruha megszaggatása is; ezt a ruhát azonban 
a szentélyen kívül nem viselhette a fópap (vö. Ez 42,14; 44,19); azon
kívül Kr.u. 6-37-ig a római helytartónál volt, és csak az ünnepekre 
adták ki (mert a Hasmoneus dinasztia idején a fópap egyben király is 
volt, és így a fOpapi díszruha viselésének abban az időben politikai 
felhangjai is voltak). 

Vagyis a fOpap, aki nem gyászolhatott úgy, mint a többi ember, a 
szanhedrin ülésén mint a fótanács elnöke - a káromlás bűntettének 
beigazolódásakor - köteles volt a ruháit (nem a fópapi ruhát) meg
szaggatni. 

~ KÉRDÉS: Úgy tűn ik , hogy Szent Pál néha angyalokat, néha pedig 
gonosz lelkeket nevez . fejedelemségeknek és hatalmasságoknak", így 
ezek pl. az Ef 1,21 ; Kol 1,16; 2,1 O-ben angyalokat, az Ef 6,12-ben és 
Kol 2, 15-ben viszont gonosz lelkeket jelölnek (a Róm 6,36-ban bizony
talan az értelmük). Miért? 

VÁLASZ: A Kolosszei és az Efezusi levél a korai gnoszticizmus 
egyes áramlatai ellen érvel. Ezen áramlatok szerint az anyagvilág go
nosz szellemi lények hatalmában van, sőt a "világ elemei" ,(Kol 
2,8.20), a levegő, a föld, a víz és a tűz maguk is istenségek. Ok a 
"kozmosz uralkodói" (Ef 6,12), a "levegő hatalmának fejedelmei" (Ef 
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2,2). A gnózis egyes irányzatai ezért az anyaggal való érintkezést, mint 
szennyest és veszélyest korlátopri igyekeztek, vö. "ne nyúlj hozzá, ne 
ízleld, ne érintsd" (Kol 2,21). Etel- és italtilalmak, különleges ünnepek 
(pl. újhold) és szertartások jellemezték a gnosztikusok vallásosságát 
(Kol 2,16.18). 

A két levél azt hangsúlyozza, hogy Krisztus legyőzte, "lefegyverez
te" ezeket "a fejedelemségeket és hatalmasságokat" (Kol 2,15), ő "a 
hatalmasságok feje" (Kol 2,10). "Leszállt a föld alsó részére", legyőzve 
a levegő-égb~n uralkodó démonokat, és "kiszabadítollil; a foglyokat" 
(Ef 4,8-1 O). O az egész kozmosz Ura, hiszen "Benne és Altala teremte
tett minden, láthatók és láthatatlanok, trónusok, ura4.nak, fejedelemsé
gek és hatalmasságok"( Kol 1,16; vö. Ef 1,21). Az O fegyverzetével a 
keresztények is győzhetnek "a fejedelemségek és hatalmasságok, a 
sötétség kozmikus kormányzói és a mennyei gonosz szellemek" fölött 
(Ef 6, 12). 

Vagyis Pál apostol Krisztus művének kozmikus, az anyagvilágra is 
kiható távlatait tárja fel. Isten örök Gondolata, amellyel a világminden
séget alkotta, Benne feltáruIt; .. 
Aitala Isten jq~ga kiáradt az e
gész világra; O az egész univer
zum végcélja. 

Későbbi bibliamagyarázók 
(pl. Pseudo-Areopagita Dénes, 
Aquinói Szent Tamás), akik a 
levelekben megjelenő gnosztikus 
elképzeléseket nem ismerték fel, 
angyalokként értelmezték ezeket 
a "hatalmasságokat és fejede
lemségeket", és az angyalok kü
lönböző osztályainak megneve
zését látták bennük. 
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A Katolikus Bibliaszövetség 
1996. évi hongkongi világkong
resszusának egyik határozata - a 
nők egyházunkban s így a bib
liaapostoli munkában betöltött 
szerepének egyik jeleként - célul 
tűzi ki az ú.n. "inkluzív" (férfiak
hoz és nőkhöz egyaránt szóló) 
nyelv használatát valamennyi te
vékenységében és munkaterületén. 
Ezzel kapcsolatban a Szövetség 
elnöke, Wilhelm Egger püspök a 
Bulletin Dei Verbum 1999. évi 4. 
számában közli P. James Swet
nam-nak, a Pápai Biblikus Intézet 
professzorának a bibliafordításo
kat illetően óvatosságra intő ész
revételeit, majd Donald Trautman 
bibliatudós püspök javaslatait az 
inkluzív nyelvnek a liturgia bibliai 
szövegeiben való használatára 
vonatkozólag, végül pedig a Hit
tani Kongregációnak az amerikai 
püspökökhöz azonos tárgyban írt 
levelét, amit személyesen Ratzin
ger bíboros adott át az USA püs
pökeinek. Ez a levél általánosan, 
de szigorú pontossággal rögzíti, 
hogy az új fordításokban nem 
változhat meg a Biblia szövegei
nek eredeti értelme, ezen belül pl. 
a bibliai szereplők személye; rész
letesen kifejti, hogy nem módosít
ható az Istenre vonatkozó kij elen
t~sek eredeti nyelvi formája sem. 
Ugyelni kell a szentírási szövegré
szek egymásra is utaló kifejezés-

Innen-Onnan 

módjára és bizonyos szövegeknek 
az egyházi hagyományban betöl
tött szerepére. A szövegek eredeti 
értelmét ,javító célzattal" sem 
szabad módosítani. Ahol célszerű 
vagy szükséges, magyarázatot kell 
hozzáfiízni a mai olvasók számá
ra. - Egger püspök ezek figyelem
bevételével több gyakorlati esetet 
sorol fel, ahol szabad, sőt célszerű 
változtatni, pl. ahol az eredeti szö
veg a szóhasználattól függetlenül 
vitathatatlanul férfiakra és nőkre 
is vonatkozik, így a Róm 9,20 
vagy 12, l esetében. (Ezeken a he
lyeken a magyar fordításokban 
eddig sem volt semmilyen nehéz
ség, de a Bulletin Dei Verbumnak 
ugyanabban a számában Hellmut 
Haug protestáns teológus bemu
tatja, milyen problémái vannak 
bizonyos nyelvekben a Bibliához 
hű és a nőkkel szemben is igazsá
gos - "frauengerecht" - fordítá
soknak.) Végül a püspök a Szö
vetség elnökeként idézi az előző -
1990. évi bogotai - világkongresz
szusnak azokat a határozatait, a
melyek elítélik a nőkkel szembeni 
igazságtalanságokat, hangsúlyoz
zák a nők szerepét a bibliaapostoli 
munkában, javasolják a nőkre 
vonatkoz~), a mai helyzetben utat 
mutató szentírási szövegek ki
emelt használatát és a félreérthető 
helyek magyarázatát, továbbá nők 
bevonását a bibliafordítások ké-
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szítésébe. Nyilvánvaló, hogy a 
hongkongi kongresszus rövid - és 
akkor nem elég részletesen megvi
tatott - nyilatkozatát a sokkal ala
posabb bogotai határozat szelle
mében kell értelmemi. 

Ghana-ban a Kumasi egyház
megye idén februárban ünnepelte 
a biblikus pasztoráció bevezetésé
nek 20 éves jubileumát. Igen 
gyümölcsözőek azok a 20 hétvé
gén át tartó (kétéves) "biblikus
képző" tanfolyamok, amelyek 
résztvevői már közben bekapcso
lódnak saját plébániájuk biblia
csoportjainak és a vasárnapi igeli
turgiára való előkészítéseknek a 
munkájába, s a végén (ha ezt plé
bánosuk is ajánlja) a püspöktől 
képesítést és megbízást kapnak. 
Ezt követően is évente kétszer 
találkoznak továbbképzés és ta
pasztalatcsere céljából. (Bull.Dei 
Verbum 4/1999) 

, A Katolikus Bibliaszövetség 
Azsiai Régiójának képviselői 1999 
decemberében háromnapos ta
nácskozást tartottak Bangalore
ban. A megbeszélés témája - ké
szülve a Szövetség 2002-re terve
zett libanoni világkongresszusára: 
"Isten Szavával járva a pluralista 
világban". (Bull. Dei Verbum 
4/1999) 

A jubileumi év alkalmából 
Nairobiban (Kenya) a Szent Pál 
Leányai szerzetesrend Afrikai 
Biblia címmel adta ki a Szent
írást, amely nem új fordítás, ha-
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nem (közel 40, nagyrészt afrikai 
biblikus munkája eredményeként) 
minden egyes könyv előtt részletes 
bevezetőt és az illető könyv Afri
kát érintő jelentőségét, a szokáso
kat és szertartásokat magyarázó 
fejezetet, afrikai köztnondásokat 
tartalmaz. - Afrikai szokás, hogy 
(a Szentírással való kapcsolat erő
sítésére) a szentmise olvasmányait 
a résztvevők saját Bibliájukban 
követik. Elterjedt az is, hogy a hét 
valamelyik napján este szinte tel
jes számban résztvesznek a követ
kező vasárnap olvasmányait ma
gyarázó bibliaórán. (KBF Wohlta
terbrief, 2000. április) 

Kamerun első nemzeti bib
liakongresszusát 2000. jan. 6-9. 
között tartották 200 "hivatalos" 
résztvevő (köztük az összes püs
pök, és minden egyházmegyéből 5 
küldött) és sok más érdeklődő 
részvételével. A megnyitó nap 
körmenetén és a záró .napi ünne
pélyen több mint ötezren vettek 
részt (a 60%-ban muzulmán la
kosságú Garoua városban). A ju
bileumi évben az ország valameny
nyi egyházmegyéje rendez hasonló 
ünnepséget. - Az egyik egyház
megye jan. 19-én fejezte be a szé
kesegyházban azt a három éve 
kezdett zarándoklatot, amelynek 
során minden plébániát, minden 
falut végigjártak; a befejező ün
nep volt a jubileumi év egyház
megyei megnyitója. (KBF Wohlta
terbrief, 2000.április) 



Vallomások a Szentírásról 

A Szentírás az életemben 

Néhány gondolat Siklódi Jánosnak a marosvásárhelyi "Kis Jero
mos" bibliacsoport számára írt elmélkedéseiből: 

"Beteljesedett rajtuk Izajás jövendölése, aki azt mondta: }}Hallván 
hallotok majd, de nem értetek, és nézvén néztek, de nem láttok. Mert 
elhízott a szíve ennek a népnek .. . nehogy lássanak a szem ükkel, hallja
nak a ftilükkel, értsenek a szívükkel, nehogy megtérjenek s meggyó
gyítsam őket«" (Mt 13,14-15). ~z nagyon kemény mondat: a szív elhí
zott! Jézus lelki bajainkat jelzi. Erzelmeink, legbelsőnk már nem érzé
keny az isteni örömökre, irgalomra, szeretetre. "Szívünk elhízá.sa" 
akadályozza, hogy felismerjük: magunk is gyógyulásra, megtérésre
szorultak lehetünk. Vagy nem vesszük észre az özvegyet, árvát, rászo
rulót ... 

Jézus mégis irgalmas:" meggyógyít ja betegeinket, és utána ételt kí
nál, s nem akánnilyent: : O maga a mennyből alászállott kenyér. 

,,}}Könyörgök ... ne haragudj, Uram, pogy még egyszer, szólok. .. « 
Amikor az Ur befejezte a beszélgetést Abrahámmal, az ,Ur elment, 
Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére" (Ter 18, 32-33). 

Uram, irgalmazz! Hányszor berohanunk Hozzád, kipakolunk, s már 
futunk is tovább. Taníts meg, Urunk, kegyelemnek tartani, hogy szólsz 
hozzánk, hogy közölni kívánsz valamit. Add, hogy tudjunk akkor visz
szalépni Előled, ha Te befejezted. - "Sok próféta és igaz vágyott ... 
hallani, amiket ti hallotok" (Mt 13, 17). 

* * * * * 
B. M. (Munkács): Hogyan használom fel a Biblia tanulmányozásá-

nak módszereit a munkámban? 

Hitoktatási tevékenységem ideje alatt (6 év) II. , ffi. és IV. osztályos 
tanulókkal foglalkoztam. 

Ez év nyaráig nem ismertem a Biblia tanulmányozásának több 
módszerét, de nyugodtan mondhatom, így utólag, hogy a tanítás során 
sokszor felhasználtam egyik vagy másik módszer némely mozzanatát, 
noha nem tudtam, hogy az milyen módszer, mivel ezek a pedagógiai 
módszerekhez is hasonlitanak, vagyis hozzátartoznak részben (különö
sen az olvasmányok megbeszélésénél használhatók). Mivel pedagógus 
vagyok, így ez már magától adódott. 
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Vallomások a Szentírásról 

Például, az osztrák módszert gyakran hasf71áltam a múltban, külö
nösen a III. és IV. osztályokban, amikor az Oszövetség és Ujszövetség 
anyagával foglalkoztunk: Jézushoz megyünk, Jézus a mi életünk és az 
Elsőáldozók könyve alapján. Ezekben a könyvekben rövid részletek 
vannak a Bibliából. A gyerekek vagy én felolvasom a részletet és utána 
megbeszéljük a megadott kérdések alapján: 

1. Mit nem értettek meg? 
2. Mi a szöveg mondanivalója? 
3. Mivel nem értek egyet? 
4. Mire tanít minket a szöveg (mi tetszett)? 
5. Mit mon? a szöveg a te részedre ? 

Például, Káin és Abel történeténél a gyerekek nagyon szépen el
mondták a véleményüket, hogy Káin rosszul cselekedett, hogy irígy 
volt és bűnhődnie kellett ezért, és ők nem lesznek irigyek stb. 

Természetes, mivel az alsóosztályosok még kicsik, így sok kisegítő, 
rávezető kérdést (kérdve-kifejtő módszer) intézünk hozzájuk és így 
segítünk a helyes feleletek megfogalmazásában. Szinte minden témánál 
tanulunk részletet a Bibliából, pl. : Jézus betegeket gyógyít, Mi lesz 
velünk halálunk után (A dúsgazdag és a szegény Lázár), Csak Istennel 
szép az élet (A tékozló fiú esete) stb. 

Jelenleg negyedikesekkel foglalkozom és az elsőáldozásra készítem 
elő őket. Kevés a vallásos családból való gyerek. Az anyag elég nagy. 
A 6. órán már nagyon fáradtak a gyerekek, és az idő is kevés. De ettől 
eltekintve, néhány tanuló szépen halad. A legtöbbször most is az oszt
rák módszert tudom használni, de nem teljesen, csak néhány mozzana
tát, mivel még kicsik a gyerekek. Néha előjön az összehasonlító mód
szer is, de ennek is csak némely mozzanata. 

A Biblia tanulányozási módszereit inkább egyéni tanulásomban tu
dom felhasználni . Pl.: A Teremtés könyvéből a szöveg tanulmányozá
sánál az összehasonlító módszer használata nyilvánvaló volt. A svéd 
módszert használtam Izajás könyve olvasásánál (persze itt is csak egyes 
mozzanatokat). A hétlépéses módszert és a házi bibliakörök módszerét 
inkább felsősöknél lehet felhasználni, ahol a gyerekek már önállóbbak, 
okosabbak és jobban ismerik aBibliát. 

Mindenesetre nagyon jó, hGgy megismerhettük ezeket a módszere
ket, sokkal könnyebb így tanulmányozni és megérteni a Biblia szöve
gét, és a jövőben is bizonyára még a hasznunkra fognak szolgálni . 
Ezért hálás köszönet, hogy megadták nekünk ezen módszerek megis
merésének lehetőségét. 
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Társulatunk életéböl 

JUBILEUM 

Társulatunk ebben a jubileumi esztendőben jutott túl megalakulásá
nak tizedik évfordulóján. Az évforduló kapcsán Isten iránt hálatelt szív
vel emlékezzünk az elmúlt tíz és fél esztendő több eseményeire: 

1989.9.27. Előkészltő összejövetel 
1990.1.27. Ala1<uló gyűlés 
1990.2.13. Nyilvános megnyitó ülés (vendégek: P. Rijks, Katolikus 

Bibliaszövetség, F.-J. Ortkemper, Stuttgarti Biblia központ, 
N.W. Höslinger, Oszták Biblia központ, Klosterneuburg) 

1990.3.23 A Társulat alapszabályának egyházi jóváhagyása 
1990.4.13 Felvétel a Katolikus Bibliaszövetség világszervezetébe 

(akkori nevén: Bibliaapostolság Kat. Világszövetsége) 
1990. június: A Békés-Dalos Újszövetség hazai kiadása (70.000 péld.) 
1990.6.28 A Társulat polgárjogi bejegyzése 
1990.8.27 A Jeromos füzetek bejegyzése 
1990. Szentlrásvasárnap: A Jeromos füzetek 1. számának megjelenése 
1991 .8.19. Népstadion: Pápalátogatáskor 2800 Újszövetség kiosztása 

a határon túli magyar fiataloknak 
1992.1.13. A Bibliaközpont első részének (Iroda) megvásárlása 
1992.9.13. ,Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak' 

jótékonysági hangverseny a Zeneakadémián 
(18.000 Újszövetség, 1.000 Biblia) 

1993.2.26-28 Első bibliaapostolképző szeminárium (Leányfalu) 
1993.1. 4. Az .~Iő Ige" Bibliaiskola, első óra 
1994.5.11 . A Bibliaközpont második részének (Iskola) megvásárlása 
1995.4.24. Jubileumi ünnepség Társulat megalakulásának ötödik 

évfordulója alkalmából (vendég: A. Ablondi püspök, 
a Katolikus Bibliaszövetség elnöke) 

1995.10.23. Magyar biblikus tanárok szakmai értekezlete 
a Bibliaközpontban, első alkalom 

1996.4.10. A Káldi-Neovulgáta bibliafordltás jóváhagyása 
1997.június: A Káldi-Neovulgáta zsebbiblia megjelenése (1-25. OOO, 

6.500 db a határon túli magyaroknak) 
1997. december: KNB zsebbiblia második kiadása (26-50.000) 
1999. augusztus: KNB zsebbiblia harmadik kiadása (51-75.000) 
2000. március: Káldi-Neovulgáta Újszövetség és Zsoltárok megjelenése 

(2. OOO db Újszövetség, 1000 db Biblia Kárpátaljára) 
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Társulatunk életéből 

Alapító tagjaink 
akik 1990. jan. 27-én elsőként írták alá a belépési nyilatkozatot: 

Bajcsy Lajos, Bakos Zoltán, Bálint Anna dr. , Balthazár Zsolt, Beöthy 
Bertalan, Csuka Zoltánné Kemény Katalin , Ecsedy Tamás, Fazakas Em
ma, Felsmann József, Gáti Ágota, Gerber Balogh György, Gerber Erzsé
bet, Gőcze Lajos, Gruber Mária, Gyulai Oszkár plébános, Hegyi Lászlóné 
Bagi Erika, Holinszky Zsófia, Hegedüs Rozália, Kecskésné Pantó Eszter, 
Kovács Gáborné, Madarassy Orsolya, Madarassy Miklósl'lé, Méhész Elek, 
Mészáros Margit, Molnár Ferenc, Nagy István, Nagy Z. Csaba, Németh 
Lajosné, Opálény Izabella, Palásthy Imre, Pálffy Imréné dr., Papp Mária, 
Pribék István, Puskás Mária, Rajkai István, Simon Ernőné dr., Stancz Éva 
dr., Szabados Pál , Szabó Mária, Szeleczky Szilárd, Szépvölgyi Aliz, Szer
dahelyi Teréz, Szinnai Lászlóné, Tanos Gábor, Urbán Imre, Vágvölgyi Éva, 
Varga Antalné dr. , Wisolith Ilona, Zimányi Ágnes. 

Alapító taggá minősültek 1991-ben, akik az első két év során 
3000 Ft-ot vagy ennél többet fizettek be Társulatunk céljaira: 

Amigya Pál , Bábiczky László dr., Balla Gábor, Balogh Árpád, Bánk Jó
zsef dr. érsek, fr. Barsi Balázs dr., Bauer Gizella, Beer Miklós dr. , Borbély 
Pálné, Bozzay Gyuláné, Bujdosó István, Clamar Lajos, Clamar Lajosné, 
Csáky Irén, Czár János dr., Debreczeni Lajos, Dorner Márta, Fekete István 
plébános, Felsmann Józsefné, Fenyvessy Lajos, Földényi János dr., Fried 
Vilmos plébános, Garbac Józsefné, Gável József, Gedeon József plébá
nos, Gneth Zoltánné, Gorove László dr., Gyimóthyné Ádám Éva, Győri 
Attiláné, Horvay Mária, Horváth László Lajos dr., Horváth Zoltán, Hurton 
Etelka, Marianne Jambor, Jancsó István plébános, Járominé Zárai Györ
gyi, Karcza Erzsébet, Katona István püspök, Katona Lajos plébános, 
Késmárki Mária, Kiss Zoltánné, Koppányi Elemér, Kovács Gábor [Hétláng], 
Kovács Sándor plébános, Lázi Ferenc, Lorbert Mária, Marosi I. Izidor püs
pök, Maros Károly, Marton Pál , Mihályi Angyalka, Milhoffer Miklós plébá
nos, Moyzes Éva, Molnár Istvánné, Molnárné Németh Ilona, Mozsgai Jó
zsef plébános, Muszély Viktor, Novák József ny. plébános, Ozsváth Eszter, 
Pásztor Győző plébános, Peu kert Emőke dr., Polgári Ferenc plébános, 
Puskás Ilona, Radocsa i Jolán [Ferences Mária Misszonárius Növérek Tár
sulat], Radnóti Mária, Ronkay Ferenc dr., RonkayFerencné, Simon József 
dr. plébános, Sipos Veron ika, Szabó Ferenc, Szabó Géza plébános, Szabó 
Gyula dr. plébános, Szabó János plébános, Szeblák Tamás, Székely Ist
ván, Szita Gábor, Szőke Jánosné, Tajdina József plébános, Tarjányi Fe
renc SDB c. esperes, Tarjányi Erzsébet, Temesszentandrás i Péter dr. 
káplán, Térmeg Jánosné dr., Török Árpád, Turny Tiborné, Turóczy János
né, Ugrits Tamás, Várad i József dr. esperes, Varga Lajos dr. püsp. titkár, 
Varga Sándor, Virág Gyula plébános, Vizsolyi Gyula, Vizsolyi Gyuláné. 
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Társulatunk életéből 

KÖZGYŰLÉS 
Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min

den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Bibliatársulat 2000. 
évi I. rendes közgyűlésére, amelyet 2000. szept. 20-án, du. fél 5 órától 
tartunk a budapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló az l 999/2000-es munkaév tevékenységéről 
3. A 2000/200 l-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 
A második rendes közgyűlést szeptember 30-án délelőtt fél II órára 

hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztvevők számától fuggetle
nül határozatképes lesz): 

Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 
minden tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Bibliatársu
lat 2000. évi II. rendes közgyűlésére, amelyet 2000. szept. 30-án 
fél II órától tartunk a budapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. 
Teréz krt. 28.1.6.). 

Napirend: l . A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló az 1999/2000-es munkaév tevékenységéről 
3. A 2000/200 l-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
Istennek a kapott jótéteményekért. 

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2000. jún. 15. Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Társulatunk életéből 

A budapesti Jeromos-esték keretében áprilisban Puskás Attila 
egyetemi professzor azt mutatta be, hogy miként jelenik meg a Szent
írásban, majd az egyházatyáknál és a középkori teológiában a teremtés, 
mint a Szentháromság-Egyisten műve, s ez hogyan ad választ a mai 
filozófia alapkérdéseire. Májusban Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek azt fejtette ki, hogy mint tükröződik történelmünk során (kezdve 
többszáz éw el a honfoglalás előtt) nemzetünknek a kereszténységgel 
való szoros kapcsolata. 
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Társulatunk életéből 

Idén már hetedik éve rendezte meg Társulatunk, Győri Egyházme
gyei Csoportja és a Mosonmagyaróvári Piarista Altalános Iskola és 
Gimnázium országos bibliai rajzpályázatát. A téma ebben az évben 
"Pál apostol útjai " volt. A résztvevők a Szentírás tanulmányozása ré
vén megismerkedhettek Pál apostol szerepével az egyház elterjesztésé
ben, és egy-egy jelenet rajzával fejezhették ki benyomásukat. - A pá
lyázatra 496 rajz érkezett az ország egész területéről és a Felvidékről. 
A zsűri művészi szempontból értékelve 3 kategóriában összesen 30 
rajzot jutalmazott, külön díjazva az egyes kategóriák első 3 helyezett
jét. Az ünnepélyes eredményhirdetésre május 6-án került sor a Piarista 
Iskolában. Az ünnepélyre a folyosón kifuggesztették a legszebb 130 
alkotást, ezen belül külön a jutalmazott 30 rajzot a díjazás megjelölé
sével. - Thiesz Józsefné igazgat6-helyettes bevezető szavai után Pályi 
Gábor piarista igazgató olvasta fel a nyertesek nevét. A jutalmazottak 
oklevelét, ezen belül a 9 díjazott köny\jutalmát Wolf Pál Péter 
jánossomorjai plébános (Társulatunk egyházmegyei koordinátora) és 
központunk kiküldött j e, Szeleczky Szilárd adta át a csillogó szemű, 
boldog nyerteseknek. A 9 díjazott meghívást kap a Hanságligeten tar
tandó lelkigyakorlatos alkotótáborba. - A felemelő ünnepség a him
nusz eléneklésével fejeződött be, majd a résztvevők a kápolnában hála
adó szentmisén vettek részt. 

Továbbképzési munkacsopoTtunk május folyamán a Vajdaságban, 
valamint a felvidéki hitoktatóknak (Sátoraljaújhelyen) tartott biblia
apostolképző szemináriumot. (Részletesebben következő számunkban.) 

Ősztől folytatódnak Társulatunk pécsi összejövetelei (a 'Szent Ist
ván téri Zárdatemplom hittantermében) felnőtteknek minden hó 3. hét
fójén 18 órakor. Ifjúsági bibliaóra minden hétfOn 17 órakor. 

***** 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások időpontja és az elmélkedések témája (Biblia
kö,zpoI}t, ~inden második pénteken du. 5-6-ig) a SZENTHAROM
SAG EVEBEN (júl.-okt.): júl. 7: l Pét 4,12-14; júl. 21 : 1 Pét 1,8-9; 
aug. 4: Jn 16,20-22; aug. 18: Mt 5,11-12; szept. 1: Jn 15,10-11; szept. 
15 : l Tessz 1,5-7; szept. 29: Kol 1,24-25; okt. 13 : Jel 19,6-8; okt. 27: 
l Ján 1,3-4. 
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Könyvajánlat 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐNEK 
SZERETETTEL AJÁNLJUK KIADVÁNYAINKAT: 

Ó- és ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS (Káldi-Neovulgáta), Ara 1400 Ft 
ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (Káldi-Neovulgáta), Ara: 980 Ft. 

Plébániák, hitoktatók, egyházi közösségek aBibliaközpontban 
kezdvezményesen hozzájuthatnak: 

Szentírás: a helyszínen készpénzért 990 Ft, postai szál/ítássall050 Ft. 
Újszövetség és Zsoltárok: készpénzért 790 Ft, postán 830 Ft. 

ASTUTTGARTIKISKO~NTÁR 
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A termeszet nem mond szavakat, 

Nem muzsikal hangszereken, 

Nemfest, es nem keszit szobrokat, 

Megis mindennel beszedesebben 

Mondja elaTe vegtelenj6sagodat, 

Szepsegedet, szeretetedet. 
Havva 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ezekben a napokban ... nekem is volt egy, sőt több álmom ... 
Mindenekelőtt arra az álmomra emlékszem, hogy az európai 
férfiak és nők egyre jobban megismerik a Szentirást, olvassák és 
imádkozzák egyedül, csoportokban es közösségekben, és ezáltal 
ismét megtapasztalják szívükben azt a lángoló tüzet, amelyről az 
emmauszi úton haladó tanitványok számoltak be ... Tapasztala
tom szerint is az olvasott és imádkozott Biblia, fOleg a fiatalok 
részéről, az európai földrész jövőjének könyve. 

Carlo Maria Martini blboros 
Hozzászólás az európai püspökök szinódusán 

1999.október 7-én 
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Úr vagy szolga 

Régebben sokat beszéltem, 
S néha éltem is kicsit, 
Egyszer-egyszer tettekre váltva 
A sok szép kimondott szót. 
Ma lassan becsukódik a szám, 
És csendben, alázatban 
Szolgálni kezdek 

Nemkönnyú 
A kicsiséget választani, 
Amikor olyan erős a vágy, 
Hogy nagy legyek. 
Nemkönnyú 
Nap mint nap 
Az alázat tüzében 
Elégetni az önérzeteskedést. 

Dehát nem lehet egyszerre 
Úr is meg szolga is az ember! 
Vagy - vagy: minden pillanat 
Döntésre szólít. 

Adj erőt és bátorságot, Uram, 
Hogy mindig a kicsiséget válasszam, 
Adj erőt és bátorságot, 
Hogy jó szolga lehessek! 



A lélek 

Ne dicsérj és ne bánts! 
Szolga vagyok, teszem, 
Amit tennem kell. 
Nem emberek szolgája 
Vagyok, hanem Istené. 
6 adja afeladatot, 
Az erőt hozzá, 
S végül a fizetséget is. 

A léleknek nincs arca, 
Nem lehet szép, és nem lehet csúnya, 
Csak fényes lehet, vagy sötét. 
Fényes, ha Felédfordul, Uram, 
És sötét, ha elfordul Tőled. 

Fény és árnyék 

Illanó fény, 
Árnyék és homály 
Foghat6 foghatatlan 
Felszín, látszat, 
Múlékony és változ6. 
Nem lényeg. 
A lényeg nem látszik, 
Rejtve van, belül. 
Érzés és sejtelem 
Érinti csupán, 
Az ész soha. 

Hawa 

Csendes percek 

3 



Csendes percek 

4 

* * * 

Nap-nap után reggelenként Szent János evangéliumának ha
todik fejezetét próbálom tanulmányozni, de nem tudok megbir
kózni vele. Nem tudom elemezni. Egyszeruen csak ülök és próbá
lok lélegzethez jutni. 

Semmi jó nem származik abból, hogy nagy szavakkal beszélek 
Krisztusról. Mivel úgy látszik, képtelen vagyok egy gyermek 
nyelvén szólni róla, odáig jutottam, hogy egyáltalán alig tudok 
beszélni róla. Minden szavam szégyenkezéssel tölt el. 

Nem mondhatod az evangélium egy fejezetére, hogy az »szen
zációsK Nem illik a Szentírást csodásnak nevezni, ahogy illetlen 
volna azt mondani: »édesanyám csodás nŐK Ugyarugy nem di
csérhetjük Krisztust úgy, ahogy egy pusztán emberi lényt dicsé
rünk. Arcra kell borulnunk sirgalomért kiáltanunk: az egyetlen 
mód, ahogyan beszélhetünk Istenről, az, hogy »megvalljuk« Öt 
dicséretünkkel »confessio laudis« - vagy pedig szégyenkezésünk
kel valljuk meg öt. Ha Krisztus csupán érdekes vagy csodálatos 
számodra - mi lesz akkor szerencsétlen lelkedből? 

Ezért vagyok egyre hálásabb a zsolozsmának és a zsoltárok
nak. Ezek istendicsérete éppoly tökéletes, mint amilyen általános. 
Isten azért adja őket nekem, hogy jobban saját nyelvemmé Válja
nak, mint bármi más nyelv, amit el tudok gondolni magamnak. 

»Domine Deus nosteri quam admirabile est nomen tuum in 
universa terra!« Urunk, Istenünk, milyen csodálatos a Te neved 
széles e világon! 

Ha az egész egyház velem együtt szólal meg, akkor talán meg
békélek abban az érzésben, hogy Isten végül is valamiképpen di
cséretet kap ajkamról. 

Gondolatok a Szentlrásról - Thomas Merton. naplójából, 
a .JÓnás jelé«-böl (1949. aug. 31.) 



Szentírástudomány 

Thorday Attila 

A házas és a szűzi élet eszménye az ősegyházban 
(az első korintusi levél 7. fejezetének elemzése) 

Az első korintusi levél 7-14. fejezeteiben Pál válaszait olvashatjuk 
azokra a kérdésekre, amelyeket a korintusi hívek tettek föl az apostol
nak. Az eredeti kérdéseket nem ismerjük, csak a válaszokból következ
tethetünk rájuk. Ezek a válaszok alkotják e levél harmadik nagy egysé
gét. A különböző családi és társadalmi életállapotokat illető kérdésekre 
ennek első részében, a levél 7. fejezetében olvashatjuk az apostol vála
szait. 

Bár bizonyos témák visszatérnek (vö. a 39-40. és a 8-9. versek gon
dolatát), az első 24 verset könnyen elkülöníthetjük a 25-40. versektől; 
az előbbi a házasság témáját fejti ki, míg az utóbbi fóleg a szüzesség 
eszméj ével foglalkozik. 

A mondatkezdés indítja a gondolatsort. A 7,1-7 szakaszban a ke
resztény házastársak helyes szexuális kapcsolatáról tanít az apostol. 
Ezután a nem-házasoknak és özvegyeknek ad tanácsot (8-9), majd a 
házasoknak (10) szóló isteni parancsot fogalmazza meg. Mindezek 
után a többieknek, vagyis a "vegyes házasságban" élőknek ad tanácsot 
(l2-16.v.). 

A 17. vers kapcsolatot teremt a megelőző és az azt követő szakasz 
között: összefoglalja a 7,1-16 szakasz gondolatait, de egyúttal új 
elemmel gazdagodva a 7,18-24 szakaszhoz kapcsolódik. 

A 7,25-40 szakasz három kérdéskörre ad választ: a szüzekről (25-
35), a hajadonokról (36-38), és az özvegyekről (39-40). 

Bár az egész 7. fejezet a keresztény házasság és a szüzesség egy
mással összefiiggő témái köré rendeződik, mégis meg kell állapítanunk, 
hogy az apostol célja nem tudományos feldolgozás, hanem a felmerült 
kérdésekre való konkrét válaszadás. Szent Pál cölebsz életmódja nagy 
hatással van a válaszaira, ami mind gyakorlati, mind eszkatologikus 
motívumokon alapszik. 
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Mivel a korintusiak szexualitás és házasság kérdésében két, egy
mással szembenálló álláspontot vallanak, az apostol fontosnak tartja 
megvédeni a házasság méltóságát a szélsőséges enkratitákkal (spiritua
lista önmegtartóztatók), valamint a teljesen szabados felfogásúakkaJ 
szemben, másrészt a szüzesség eszméjét a zsidó hagyománnyal szem
ben, amely nem ismerte, sőt - mint életre szóló pozitív döntést - ki
zártnak tartotta. Szent Pál Isten ajándékának (7,7) tekinti mind a szü
zességet, mind a házasságot, de a maga részéről a szüzességet előnyben 
részesíti. Ebben a fejezetben a házasságot a teremtő Isten akarata sze
rint (vö. Ter 2,24) mint az élet továbbadásának, az emberiség elteIje
désének, valamint a paráznaság elkerülésének eszközeként mutatja be 
(vö. 7,2-9) azok számára, akiket Isten nem a cölibátusra hívott. Más, 
pozitívabb megfogalmazást, az ember személyiségét teljességében 
érintő, valamint szentségi szempontokat az Efezusi levélben olvasha
tunk (vö. 5,21-23). 

Jó az embernek asszonyt nem érinteni (7, l): az enkratiták, a spiri
tualisták szemléletét tükrözi, akik a házasságot ellenzik, mivel az szük
ségszeruen szexuális kapcsolattal jár. Ezek mindenfajta bizalmas em
beri kapcsolatot kerülnek, és így szembehelyezkednek azzal a zsidó 
közfelfogással, miszerint a férfi köteles megházasodni és gyermekeket 
nemzeni. 

A paráznaság (veszélye) miatt ... : az elvont fónév többes száma 
annak konkrét eseteit jelöli. A Korintusban tapasztalt ross~ erköl
csök közepette oly sok kísértés éri az egyedül élő embert, hogy 
gyakorlati szempontból ajánlott inkább idejében megházasodni, 
mint az erkölcsi fertőben elmerülni. Ebben az értelemben a házas
ság a bujaság elkerülésére való gyógyszernek tekinthető. A min
denkinek legyen meg a maga felesége - tanítja a monogám házasság 
hangsúlyozására. 

A 3-4. versek a 2. vers kifejtésének tekinthetők, egészében pedig 
az l b versben olvasott vélemény ellensúlyozására, vagyis hogy 
igenis megvan a helye a szexuális életnek a házasságban. A 7,2.3.4 
egymás utáni három vers három párhuzamos gondolatpárt tartal
maz, az első félversben mindig a férfi, a másodikban a nő az aktív 
cselekvő; egészében nézve férfi és nő kölcsönös kapcsolatát, a há-
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zastársi jogok és kötelességek kölcsönösségét hangsúlyozzák 
(szemben a pogány és részben zsidó gyakorlattal!). 

Ne fosszátok meg magatokat egymástól (5): szoros összefüggésben 
áll az előző két vers tanításával. Természetesen házastársakról van szó; 
nem házasságon kívüli (azt megelőző vagy megtörő) kapcsolatról. A 
szexuális kielégítés kötelességétől húzódozni a házastárs becsapását 
jelenti, hacsak nem közös megegyezéssel, egy időre, az Istenre figyelés 
magasabb rendű céljából. Szent Pál határozottan gátat szab az oktalan 
tartózkodásnak. 

A 6. versben az ezt pedig a 2. versre vonatkozik: a 7b versben kife
jezetten is mondja, hogy sem a házasság nem mindenkinek kötelező, 
miként a szexuális kapcsolattól való tartózkodás sem való mindenki
nek. 

Bár személy szerint Pál szeretné, hogy mindenki úgy élne, mint ő 
(bizonnyal boldognak tartotta magát cölebsz életállapotában), de tisz
tán látja, hogy a házasságra való meghívottság is lehet Istentől kapott 
ajándék (7). 

A nem-házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom: jó ne
kik ... , de ... (8): Pál előnyben részesíti a szűzi életformát (eredeti szü
zesség, illetve a házastárs halála miatti életformát); az özvegyeket te
kintve a 39-40. versekben fejti ki egyéni meglátását. 

(Vágyban) égni (9) olyan eufemizmus, amely az olthatatlanul erős 
szexuális vágyat fejezi ki. 

A házasoknak pedig megparancsolom (IO-ll): Pál az Úrra hivat
kozva megerősíti a házasság fbibonthatatlanságáról szóló isteni paran
csot. A görög és római törvénykezéssel szemben, amely lehetővé tette, 
hogy a válást az asszony kezdeményezze, az apostol így tanít: az asz
szony ne váljék el férjétől, és az Oszövetségre építő zsidó törvényke
zéssei szemben, amely kizárólag a férfiak döntésére bízta a válást, 
megerősíti: aférji se bocsássa elfeleségét. 

A többieknek pedig én mondom, nem az Úr ... (12-16): a keresztény 
hitre térés új helyzetet teremt a családi életben is. Erre az égető kérdés
re vonatkozólag Jézusnak nem volt külön tanítása, így Szent Pál szeré
nyen, de apostoli tekintélyét latba vetve ad tanítást. Tipikus probléma
ként egy olyan házaspár esetét hozza, akik pogány módon lettek egy-
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más társai, majd egyikük (valamelyikük) keresztény hitre tér. Az 
apostol a házas kapcsolat folytatásának híve, ha a nem-keresztény fél 
belenyugszik a megtért fél döntésébe. E tanítás mögött rejtve megfo
galmazódik, hogy a házasság a felek szabadon tett megegyezésén alap
szik. A házassági kötelék fönntartása érdekében a hitetlen fél beleegye
zése, mint föltétel mellett pozitív szempont, hogy a hívő ember képes 
megszentelni há.zastársát és gyermekeit (vö. 7,14). Természetesen itt 
nem erkölcsi szentségről van szó, hanem Isten szent népéhez való tarto
zásról. Feltehető, hogy Pál itt a prozeliták gyermekeiről szóló zsidó 
gyakorlat analógiája szerint gondolkodik. 

Ha azonban a hitetlen elválik ... (15): a 12-13. versekben leírt eset 
ellentéteként, ha a hitetlen fél - társának megkeresztelkedése miatt - el 
akar válni, ezt megteheti. Pál nem tanítja kimondotlan, hogy újra meg
házasodhat, de a nincs szolgaság alá vetve kifejezés azt - bennfoglalt 
módon - mégis lehetővé teszi. 

De honnan tudod, te asszony, hogy aférfit megmentheted?(16), és 
fordítva ugyanígy. Sok lelki szenvedéssel jár a különböző életfelfogást 
vallók házassága olyannyira, hogy a keresztény fél hite is veszélybe 
kerülhet. Ám ebben a helyzetben a már megszületett gyermekek sorsa 
megoldatlan, helyzetükre nem találunk javaslatot. 

Az Isten meghívására adott életre szóló döntés az a közös moth,um, 
amely összekapcsolja a 7,1-16 és a 7,17-24 szakaszokat. A 17a és a 
17b vers gondolatpárhuzama után a 17c vers határozott dönté~ fogal
mazmeg: 

Csak ahogyan kinek-kinek osztotta az Úr, 
ahogyan meghívta az Isten, 
úgy járjon mindenki. Így is rendelkezem minden egyházban. 

Ez utóbbi rendelkezés refrénszerűen ismétlődik meg a 20., majd a 
24. versekben; formailag a mindenki határozó emeli ki a szakasz iro
dalmi szerkezetét. Az életállapot megváltoztatása ellen foglal állást 
először a zsidók és a pogányok, majd a szabadok és a rabszolgák ese
tében, de az ismételt mindenki arra utal, hogy folytathatnánk a sort: 
férfi vagy nő, tanult vagy tanulatlan, gazdag vagy szegény, rézbőrű, 
fekete vagy fehér, stb. 
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A (17) általános elv (2-szer) - buzdítás 
B (18) alkalmazás 
C (19) megokolás 
A * (20) általános elv - buzdítás 
B* (21) alkalmazás 
C* (22-23a) kettős megokolás 
D (23b) buzdítás - részleges összefoglalás 
A ** (24) általános elv - buzdítás - összefoglalás 
E kérdéskör annyiban nem fuggetlen a házasság témájától, hogy 

ennek is lényeges eleme a kitartás az adott helyzetben. 
Így rendelkezem minden egyházban (l7c), vagyis a keresztény hit 

elfogadása és a megkeresztelkedés nem változtatja meg automatikusan 
a megtérő szociális körülményeit, társadalmi helyzetét. 

Ne tüntesse el/ne rejtse el! ... Ne metélkedjen k6rül! (18): az előbbi 
utalás lehet az l Makk l, 15 megállapítására, miszerint hitehagyással ér 
fel a körülmetéltség megsruntetése; az utóbbi pedig az apostoli zsinat 
határozatára utal (ApCsel 15, 19-20.28-29). 

A k6rülmetéltség semmi, hanem Isten parancsainak megtartása 
számít (19): ez a 18. vers buzdításának megokolása. A megtérés 
okozta istenkapcsolat megújulása végső soron nem külső jeleken - mint 
pl. a körülmetéltség -, hanem Isten parancsának megtartásán, vagyis a 
szeretet gyakorlásán múlik (vö. Gal 5,6; 6,5; Róm 2,25-29). 

Még ha képes is vagy szabaddá válni ... (21): a társadalmi elnyo
matottság önmagában nem akadálya a keresztény hit szerinti életnek. 
Inkább használd fel! (21b): a mondat nem egyértelmű, mivel az ige 
tárgya nincs kitéve. Az egyik értelmezési lehetőség, hogy a "szolgaság" 
szóval egészítjük ki, azaz "maradj meg a szolgai állapotban" (vö. 
Onezimusz esete a Filemonhoz írt levélben). Ez azonban nyelvtanilag 
kétséges, mivel a mondat első felében csak a "szolga" szó szerepel, 
nem a "szolgaság". Ezért megfelelőbb, ha a ige kiegészítőjének az 
előtte álló egész föltételes mondatot értjük: ha szabaddá is lehetsz, s 
így a mondat értelme: élj inkább a szabaddá válás lehetöségével. 
Emellett szól az aoristos igealak és az ellentétet kifejező kötőszó is, 
melynek csak így van értelme. Szent Pál és a kereszténység tanítása 
nem mehet el érzéketlenül a szolgaság bármilyen formája mellett, hi
szen Isten gyermekeinek emberi méltóságáról van szó. 
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A rabszolga ... az Úr által Jólszabadított! ... Aki a (társadalomban) 
szabad(állapotú) , Krisztus rabszolgája (22). Ez az első megokolás 
egyben a kereszténység paradoxon j a: a társadalmi szempontból szolga 
többé nem emberek szolgája, ha a hitre tért (Filem 16; Ef 6,5-8; Kol 
3,22-24), és aki a társadalomban szabadnak számít, de megkeresztel
kedik, az Úr szolgálatára szegődik. A másik megokolás az elsőt erősíti 
és így hangzik: (drága) áron lettetek megvéve /nagy váltságdíjat fize
tett értetek (23a), ti. Krisztus volt a mi szabadságunk váltságdíja, aki 
egyszer s mindenkorra, visszavonhatatlanul odaadta magát értünk. 

A szüzeket illetően. .. (25): Pál itt minden bizonnyal a korintusiak 
egy konkrét kérdésére válaszolva új egységet kezd. Válaszában fölfe
dezhető a mennyek országáért vállalt házasságról való lemondás jézusi 
tanítása (vö. Mt 19,12), mégis apostoli öntudattal- mint aki irgalmat 
nyert az Úrtól, hogy hitelt érdemeljen - szerényen fogalmazza meg 
(26) véleményét (25), amelynek összefoglaló mondata az tgy tehát-tal 
kezdődő vers (38). 

A "szűz" olyan fiatal lányt jelent, akit ugyan már (szülei) eljegyez
tek egy fiatalemberrel, de még nem jött el a tényleges házasság, 
"egybekelésük" (vö. Mt l, 18) ideje; a korintusi egyházban feltehetően 
az a kérdés merült fel, hogy megházasodjanak-e. 

A jelenlegi szorongattatás miatt ... (26): a fejezet e második szaka
szában az eszkatológikus szempontok fontos szerepet töltenek be (pl. 
az idő korlátozott; elmúlik ennek a világnak alakja). Átmeneti állapo
tot élünk: az Egyház idejét éljük, de Krisztus második, dicsőséges eljö
vetelét (a parúziát) váIjuk, amelynek előjelei már fölfedezhetők napja
inkban. Testükben gyótrelmet szenvednek az ilyenek (28): a gyötrelem 
abban áll, hogy vágyódása ellenére nem tudja magát teljesen Istennek 
szentelni, hiszen meg van osztva (34) evilág és Krisztus között. 

Az apostol atyai-anyai szeretete és gyöngédsége sugárzik a követke
ző mondatokból: én pedig kímélni akarlak titeket ... , szeretném, ha 
gondtalanok lennétek. .. , a ti javatokra mondom ... (28.32.35). 

Az idő le van róvidítve (29): miként a kikötőbe érkező hajó vitorlá
ját leengedik, hogy azután már csak lendületből a helyére kormányoz
zák. A fenti kép nem szokatlan a páli írásokban (vö. 2Tim 4,6). A 
Krisztus rejtett első és dicsőséges második eljövetele közötti időt jelöli 
(Róm 3,26; 8,18; 11,5; 2Kor 6,2). Egyénileg és közösségileg is vég-
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időben élünk, mígnem az ítélet napján Krisztussal találkozunk. Az 
örökkévalóság küszöbén állunk. Egyénileg a halálunkkal, közösségileg 
Krisztus megjelenésével lépünk az örökkévalóságba. Ezért akiknek van 
feleségük, olyanok legyenek, mint akiknek nincs; a sírók. .. , a vásár
lók. .. , a világot használók . .. (29-31): az idők végezetéhez és az új 
korszakhoz közeledve Pál egyfajta közömbösségre buzdít, amely azon
ban nem azonos a sztoikus bölcselők ataraxiájával. Evilág dolgai való
ban nem bírnak abszolút értékkel, hanem csak az örökkévalóság távla
tában van értékük. Pál egyaránt szembehelyezkedik azzal, hogy evilág 
dolgai rabul ejtsenek, és azzal, hogy kimeneküljünk ebből az Isten al
kotta világból. A házasság intézménye evilág arculatához tartozik, de 
evilág alakja múlóban van. A házasság lényegéhez tartozik, hogy idő
leges: a fOldi élet egy szakaszára korlátozódik. 

Szeretném, ha gondtalanok lennétek (32) - kezdi azt a gondolat
sort, amiben a ronévi formán kívül még 4-szer szerepel a 'gondosko
dik' I'gondja van' I'aggodalmaskodik' ige. Eszkatológiai szempontok 
után Pál most pszichológiai és aszketikai érveket sorol fel amellett, 
hogy a szüzi életállapotban jobban lehet az Úrra figyelni. 

A 36-37. versek a korintusiak konkrét kérdésére adott konkrét vála
szokat tartalmazzák. Az első esetben olyan eljegyzett lányról van szó, 
akit vonz ugyan a cölibátus, de szexuális vágyain nem tud úrrá lenni, s 
emiatt a házasság fele hajlik; ebben az esetben Pál a házasságra buzdít
ja: tegye, amit akar, nem vétkezik: házasodjanak meg. 

A második esetben olyan hajadonról (szüzről) van szó, akit egyrészt 
semmi /senki sem kényszerit, másrészt uralja saját akaratát (és ösz
tönvilágát), valamint ily módon szilárd elhatározást tett a cölebsz 
életre; ha mindezek teljesülnek, akkor Pál jogosnak tartja a döntést. 

A fentiekben említett mindkét döntés lehet jogos és helyes, de a ma
ga részéről Pál ez utóbbit részesíti előnyben. A cölibátust azonban 
mégsem teszi mindenki számára erkölcsi követelménynek; a vissza
visszatérő döntő szempont: törődjön az Úrral, parafrázisszefÜen úgy 
mondanánk, hogy "minden gondja az Úr ügye legyen" (34). A ige ne
gatív színezetű jelentésének semmi nyoma nincs a jelen szövegössze
függésben. Nem a hit hiányából fakadó aggódásról van szó, hanem egy 
jogos erőbedobásról, mind az Úr dolgait illetően, mind a világi tenniva
lókat illetően. 
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A mondat értelmének pontosítására lássuk annak folytatását is: 
hogyan legyen tetszésére az Úrnak, (32) 
hogyan legyen tetszésére az asszonynak, (33) 
hogyan legyen tetszésére aférfinek. (34) 

Azonnal figyeljünk fel arra, hogya 33. és a 34. versekben Pál ismét 
bizonyságot ad arról, mennyire egyazon mércével tekint férfire és nőre, 
egymás iránti jogaikat és kötelességeiket szimrnetrikusan tárgyalja. 

Az ige sokféle, egymással összefüggő jelentéssel bír, mint például 
az aktív "kielégít valakit", "megnyugtat valakit", "kedvében jár valaki
nek", de egy magatartást is kifejez: "tetszésére van valakinek". Aki az 
Úr tetszését keresi, az a legteljesebb mértékben kész az Úr szolgálatára. 
A nem-házas asszony és a szűz igyekezetéről egy kiegészítő megjegy
zést is olvasunk: hogy szent legyen testben is, lélekben is (34). Ok, ha 
el is különülnek másoktól, azt azért teszik, hogy Istenhez, a Szenthez 
legyenek közelebb, és így testük-lelkük szentebbé válj on; ők minden 
képességükkel és erejükkel közvetlenül az Úr szolgálatára állnak. A 
házas ember felesége (ill. férje) kedvét keresi; ez nem leértékelő kifeje
zés, hanem annak tudatosítása, hogy ő ilyen módon áll az Úr szolgála
tában. Elmondható tehát, hogy a hitük szerint élő akár nem-házasok, 
akár házasok végső soron az Úr dolgaival foglalatoskodnak; aki nem
házas, az közvetlen módon, aki házas, az a "világ dolgain" keresztül, 
családjuk és munkájuk által, tehát közvetett módon állnak Isten szolgá
latára. 

A 39-40. versek a 8-9. versek témáját elevenítik föl. Megerősítik, 
hogy a házastárs halálával a kötelék feloldódik (vö. Róm 7,2), és az 
özvegynek lehetősége van új házasságot kötni, de csak az Úrban, va
gyis csak keresztény (szentségi) módon. Pál szerint ez az egyetlen fOlté
tele az özvegy újraházasodásának; tehát többé nem vesz tudomást a 
levirátus törvényéről (vö. MTörv 25,5-10): keresztények esetében 
szakít a mózesi törvénnyel! 

Boldogabb azonban, ha úgy marad (40): az egyetlen férfivel élt, 
özvegységében is kitartó asszonyok a pogányok köreiben is megbecsü
lést kaptak, de Pál ezt még azzal is megtoldja, hogy az özvegyeket a 
szűzi állapothoz hasonlítva annak minden áldását rájuk vonatkoztatja. 
Mindezt apostoli tekintéllyel tanítja. 
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Férfiak és nők 
párhuzamos szerepeltetése Lukács művében 

(Joseph Stricher "Die Paral/e/en zwischen Mönnern und Frauen im 
/ukanischen Werk" cikkének-Bull.Dei Verbum 4//999. /4-17.0. 

- kivonatos ismertetése) Készítette: Székely István 

Nem lehet véletlen, hogy mind a hannadik evangéliumban, mind az 
Apostolok cselekedeteiben számos helyen párhuzamosan szerepelnek 
férfiak és nők. 

A Lukács-evangélium két angyali híradással kezdődik: egy idős pap 
és egy fiatal szűz részére. Utána a szűz felkeresi rokonát, és a megné
mult férfi házában megsz61al az Ószövetség szavaival (Lk l). Majd a 
gyermek Jézussal az örömhír visszatér a templomba, ahol egy férfi és 
egy asszony prófétai szavait halljuk (2,21-38). - Jézus tanításában 
gyakran kifejezetten is szerepelnek a nők (pl. 12,45-ben a szolgálók is, 
eltérőleg Mt 24,49-től), és a radikális követéshez összehasonlításul 
felsorolt szeretett embertársak közül nem hiányzik a feleség sem (18,29 
és 14,26; eltérően Mk 10,29-től és Mt 1O,37-től). A názáreti zsinagó
gában Jézus Illésre hivatkozott, aki egy száreptai özvegyasszonyon 
segített, és Elizeusra, aki a szíriai Námánt gyógyította meg (4,25-27). 
Jézus maga a kafarnaumi százados szolgájának meggyógyítása után a 
naimi özvegy fiát támasztja fel (7, 1-10.11-17). Egymás után mondja a 
hasonlatot a mustármagot elvető emberről és a kovászt használó asz
szonyról (13,18-21), az elveszett bárányt hazahoz6 pásztorról és a 
drachmát megtaláló asszonyról (15,1-10). Az éjjel kitartóan zörgető 
barátnak (11,5-8) páIja lehet a bírót kitart6an zaklató özvegy (18,1-8). 
- A már említett naimi ifjúnak (7,11-17) páIja az ugyancsak feltá
masztott leány (8,49-56). Két gyógyítás körülményei nagyon hasonlí
tanak: a bénakezű emberé (6,6-11) és a me,.ggömyedt asszonyé (13,10-
17); s amit Jézus az utóbbiról kijelent ("Abrahám leánya"), az páIja 
lehet annak, amit a foglalkozása miatt megvetett Zakeusról mond 
("Ábrahám fia"; 19,9). Végül két nő és két férfi, akiket "a hitük meg
gyógyított": a bűnös asszony Simon farizeus házában (7,36-50), a 
vérfolyásban szenvedő asszony (8,43-48), valamint a hálás leprás 
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(17,11-19) és a jerikói vak (18,35-43); az asszonyok maguktól nem 
merik Jézust megszólítani. 

Külön érdemes foglalkozni Jézus tanítványaival. A "tizenkettőn" 
kívül (6, 13 -16) Lukács megnevezi a Jézus kíséretében lévő asszonyokat 
is (8,1-3). Bár az evangélium nem mondja őket tanítványoknak, de ők 
is végig követték Jézust (24,49); így még annak is megfeleltek, amit az 
apostoli testület kiegészítésekor feltételül szabtak (Csel 1,21-22). Ké
sőbb Lukács egy joppei asszonyt tanítványnőnek nevez (Csel 9,36); ez 
az egyetlen ilyen hely az Újszövetségben. - Jól ismert esemény az, 
amikor Mária (Márta testvére) Jézus lábánál ülve hallgatja szavait, s 
ezért Jézus megdicséri (Lk 10,38-42). Ennek "páIja" adémonoktól 
megszabadított gerázai férfi (8,26-39), aki a végén hasonlóan Jézus 
lábához ült; ők ketten jelképezhetik a zsidókat és pogányokat, nőket és 
férfiakat, akik Jézus tanítványai vá lesznek. 

Az Apostolok cselekedetei az első keresztény közösségek tagjai kö
zött számos helyen említi a nőket is (így pl. 1,14; 8,12; mint üldözötte
ket: 8,3; 9,12). Szent Pál beszédei hatására több helyen előkelő pogány 
asszonyok lettek kereszténnyé (17,4.12), másutt zsidó asszonyok segí
tettek Pált elűzni (13,50). Cézáreában Druzilla (Félix helytartó felesé
ge), majd Bereniké (Agrippa király nővére, később Titus szeretője) -
két híres asszony - is hallgatja Pált (24,24; 25,23-26,32). - Keresztény 
házaspárok: Ananiás és Szafira (5, l-ll) negatív, Akvila és Priszcilla 
(18,2-3.18.26) pozitív szereplők. - A jeruzsálemi közösségnek Mária, 
János-Márk édesanY.Ía nyújtott gyülekezőhelyet; Szent Péter is oda tért 
be fogságból való csodás kiszabadulása után, amikor a Rodé new 
szolgáló félt a kaput kinyitni (12,12-16). Filippiben Pált és Szilást 
Lídia bíborárusnő fogadta házába, aki házanépével együtt megkeresz
telkedett (16,14-15) ugyanúgy, mint később a börtönőr (16,25-34). Az 
Athénben kereszténnyé lettek közül Lukács egy férfit és egy nőt nevez 
meg, Areopagita Dénest és Damariszt (17,34). A könyv két feltámasz
tásról számol be: Szent Péter a már említett joppei tanítványnőt, 
Dorkászt támasztja fel (9,36-42), Szent Pál Troászban az éjszakai 
beszéd közben lezuhant Eutichosz nevű fiút kelti életre (20,9-12). 

Nyilvánvaló, hogy Lukács kétkötetes művében híven be akarta 
mutatni a nők fontos szerepét az ősegyház életében, és a párhuzamos
ságokkal is tudatosította Szent Pál megállapítását: "Nincs többé zsidó, 
sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert mindnyá
jan egy vagytok Krisztus Jézusban"(Gal 3,28). 
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Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Jézus Krisztus közössége (1 Kor 12 -14) 

A.) Alapgondolat 

Test szerint élni Pál szerint azt jelenti, hogy az önzésnek élni, önnön 
énünkbe zártan, melynek páncélja egyre vastagabbá válik a birtoklás, a 
hatalom, a tekintély és a nagyság utáni törtetésben (Erich Fromm meg
fogalmazása szerint: a birtoklásra törekvő magatartásban). A test sze
rint való élet végülis az ember örökös kísértése marad, állandóan biz
tosítékokkal bástyázza körül magát, nem akar Istenre hagyatkomi. 
Nincs bizalma, fél kinyitni magát és ezáltal megfeledkemi saját magá
ról. A félelemmel ellentétes magatartás a hit, amely aztjelenti, hogy 
nem önmagamban keresem a biztonságot, hanem valaki másban: Is
tenben. A testi ember a Lélektől kap segítséget, hogy képes legyen 
önmagából kilépni. Ö lerombolja énünk falait, amelyeket félelemből 
építettünk magunk köré, és lehetővé teszi, hogy megnyíljunk. Minél 
inkább a Lélekre bízzuk magunkat, annál inkább el fog tölteni egy új 
erő, és annál inkább eltűnik belőlünk a régi énünk, annál inkább kinyí
lunk Isten felé és a másik ember felé. A sok különálló, vézna, testi 
emberből egyre inkább nyitott, szabaddá vált emberek új közössége jön 
létre a Feltámadott és az ő Lelke által, akik eggyé lettek Krisztusban, 
egy testté lettek Krisztusban, Krisztus teste lettek: Krisztus megtestesí
tői, új teremtmények. 

Ha engedjük, ha átadjuk magunkat, a Lélek elhalmoz bennünket 
adományokkal, és a Lélek az általa adott adományokkal más és más 
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szolgálatra tesz minket alkalmassá. A Lélek adományait nem azért 
kapjuk, hogy azáltal többnek képzeljük magunkat másoknál, hanem 
hogy szolgáljunk vele, kamatoztassuk, mint ahogy Jézus a talentumok
rói szóló példabeszédében mondja. Nincs fontos és kevésbé fontos hely 
a krisztusi testben. Mint ahogy ha egy icipici csavar nincs a helyén a 
hajtóműben, az egész repülőgép lezuhanhat. Mindenki fontos a maga 
helyén, abban a szolgálatban, amelyre a Lélek adományával alkalmas
sá vált. 

Ezzel ellentétben Pál az adományok között rangsort állít fel, és az 
első helyre teszi a szeretetet. A szeretet az, ami élővé teszi a hitet, a 
bölcsességet és minden egyéb adományt, amelyet a Lélektől kapunk. A 
szeretet tesz képessé arra, hogy amit kaptunk, azt jól tudjuk felhasz
nálni, jól tudjunk szolgálni vele másokat. Mert bizony amit nem fordí
tunk mások javára, nem kamatoztatunk, az az adomány nem javunkra 
fog szolgálni, hanem kárunkra, ahogy a jézusi példabeszéd is kifejti. 

A szeretetre való törekvésünkben nagy segítséget jelent Pál gyönyö
rű szeretet himnusza. 

B.) Szentírási szöveg: 1 Kor 12-14 (kivéve 14,33b-36) 

C.) Bevezetés 

Sokféle az adomány, de egy a Lélek, sok a tag, de egy a Test 
(l Kor 12-14, kivéve 14,33b-36) 

1. Egy a Lélek (l Kor 12,1-11) 

A szöveg tagolódása: 
12,1-4 A korintusi hívek fontoskodó és vetélkedő magatartásával 

Pál a következőt helyezi szembe: a Lélek minden ajándékának alapvető 
tulajdonsága a Krisztusba való bekapcsolódás, nem pedig az elkülönü
lés. S a Lélek hatására hangzik el a döntő hitvallás, hogy "Jézus az Úr" 
(l Kor 12,3). 
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A 7. vers hordozza a rész központi mondanivalóját: a Lélek minden 
adományát ajándékba kapjuk; mégpedig azért, hogy másoknak hasz
náljunk vele. 

2. Egy a test (l Kor 12,12-30) 

- A 7. vers minden adomány kritériumaként emeli ki a szeretetet 
(tehát az l Kor 13 a szeretethimnusszal az l Kor 12-14 kritériuma). 
Hogy ez mit jelent a közösség vonatkozásában, azt egy képben bontja 
ki az apostol: a test, sok taggal. . 

- Tehát a továbbiakban a mondanivaló mindenekelőtt ebben a kép
ben mozog: a közösség mint egy testnek sok tagja. A 27. vers a puszta 
kép fölé emelkedik: "Krisztus teste vagytok. " 

3. Mi segft egy közösség létrehozásában,felépftésében? (14,lb-
33a.39-40) 

- A prófétálás, vagyis azt a képesség, hogy egy konkrét helyzetben 
az idők jeleit értelmemi tudja, és irányulást tud adni, többet használ a 
közösségnek, mint a nyelveken beszélés képessége (14,lb-6). 

- Megokolás: nem jön létre sikeres kapcsolat a résztvevők között, 
ha egyikük ismeretlen nyelven beszél (14,7-11). 

- Minden kegyelmi adomány kritériuma, hogy vajon hozzájárul-e a 
közösség építéséhez vagy sem. Amit nem lehet megérteni, az nem építi 
a közösséget. Ezért akar Pál "inkább öt szót mondani értelmesen, mint 
tízezer szót nyelveken" (14,12-19). Az "épülés" szó ennek a résznek 
fontos és találó kifejezése, az l Kor 14-ben hétszer fordul elő: 14,3-
7.12.17.26. A Korintusban nyilvánvalóan túlbecsült rendkívüli adomá
nyokkal Pál világosan szembehelyezi: nem a rendkívüli események a 
döntőek, hanem hogy ld (Krisztus) cselekszik, és hogy kiért (a többie
kért, a közösség épülésére). 

- A missziós tevékenységben is fontosabb a prófétálás, mint a nyel
veken beszélés (14,20-25). 

- Gyakorlati következtetés a közösségi összejövetelekkel kapcsolat
ban (14,26-33a.36-40). 

17 



Bibliaiskola 

4. A szeretet-himnusz (l Kor 13) 

- Pál itt megénekli, hogy minden látványos, rendkívülinek látszó 
adománnyal szemben a szeretet a legfontosabb, legértékesebb. Kifejti a 
szeretet természetét, nagyságát és mindennapi követelményeit. 

Az l. rész (l-3. v.) a korintusi helyzetre vonatkozik: a kegyelmi 
adományok szeretet nélkül semmit nem érnek; 

a 2. rész (4-7.v.) a szeretet mindennapi követelményeire; 
a 3. rész (8-l3.v.) a korintusi helyzetre: minden kegyelmi adomány 

véges és mulandó, csak a szeretet nem szűnik meg és nem enyészik el 
soha. 

D.) Óravázlat 

Feladat 

l. Ének: Szeretet áradjon köztünk (Áldjad én 
lelkem az Urat c. dalgyűjtemény, 160. o.) 
2. l Kor 12,1-11 
Első benyomások, észrevételek és kérdések a 
szöveggel kapcsolatban: a résztvevők elmondják, 
hogy mibe akadtak bele a szövegben és milyen 
asszociáció jutott eszükbe. 
3. A szöveg tagolódása és gondolatmenete: a 
vezető röviden bemutatja a szöveg tagolódását, 
így a résztvevők jobban átlátják a gondolatmene
tet ld. Bevezetés l. 
4. l Kor 12,12-30: 14,1b-33a. 39-40 

Kérdések a csoportos megbeszéléshez: 
- Milyen kegyelmi adományokat sorol fel Pál és 
hogyan veszi őket sorba: Hiánytalan, teljes a sor? 
Hierarchikus a rangsor? Honnan jut el az egyet
len kegyelmi adomány hoz? 
- Vannak-e mi közösségünkben a Pál által felso
rolt kegyelmi adományokból? 
- Mi a vitás pont Pál és korintusiak között? Mit 
tár fel a 12 - 14 a korintusi közösség helyzetéről? 
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Módszer Eszközök, 
időtartam 

ének kottá- 10 perc 
ból 
csoportos szentírási 
beszélgetés szöveg, 

10 perc 

a vezető tábla, kré-
rövid ma- ta, jegyzet-
gyarázata füzet, ce-

ruza 5 p. 
csoportos táblára írt 
beszélgetés kérdések 

25 perc 



Feladat 

- Milyen kritériumokat, milyen mércét 
helyez eléjük? 
- Hogyan keresi Pál a megoldást a konf
liktusra, hogyan keressük mi a ma Egyhá
zában? 
- Mennyiben mondhatjuk, hogy az l Kor 
12 - 14 a közösség gyakorlatában a kereszt 
teológiáját alkalma.zza? 

Lásd még: Bevezetés 2.,3. 
5. Az egész szakaszt összehasonIítjuk az I 
Kor 11,7-24-el és a Gal 3,26-28-al. 

6. A szeretet-himnusz (1 Kor 13) 
A résztvevők elcsendesednek, és ebben a 
csendben (esetleg halk, meditatív zene 
szól közben) valamelyikük lassan, tagoltan 
felolvassa a szöveget. Újra csend követke
zik, hagyják, hogy hasson rájuk, aztán 
egymásközt szünetet tartva mindenki az őt 
különösen megérintő szót hangosan ki
mondja (a szünetben mindenki elismétli 
magában, kicsit forgatja az elhangzott 
szót). Újra rövid csend következik, majd a 
résztvevők elmondják, megosztják egy
mással, hogy mi ragadta meg őket, milyen 
személyes ösztönzést kaptak a szöveg 
által. Befejező ének. 

Bibliaiskala 

Módszer Eszközök, idő 

szövegösszehasonlí
tás kiscsoportban, 
összegzés a vezető 
irányításával, kiegé
szítésévei 
bibliamegosztás, 
ének kottából 

Újszövet
ség,jegy
zetfüzet, 
ceruza 
30 perc 
szentírási 
szöveg, 
gyertya, 
kotta 
40 perc 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat bugapesti Központ
jában hitoktatók és érdeklődők részvételével "Elő Ige" címmel 
bibliaiskola működik. Az órákat októbertől májusig minden hó
nap első hétfőjén du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folya
matosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. 
Jelen füzetünk a harmincegyedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2000. szeptember. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Bibliaiskola: Témák 

ÉLŐ IGE BIBLIAISKOLA 

Témák 1993-2000-ig: Újszövetség 

"Mindenkor legyetek készen arra, hogy vdlaszolni tudjatok 
mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okdt kérdezi tő
letek" (1 Pét 3,15) 

Márk evangélium szerkesztés 
Bevezetés a Biblia megértésének alapkérdéseibe 
Jézus csodái és példabeszédei formakritika 
Isten országa Jézus igehirdetésében műfaj 
és gyakorlatában 
Jézus szenvedése szinoptikus össze-
A szinoptikus evangéliumok értelmezése hasonlítás 

Összehasonlítás 
A Jézus feltámadásáról szóló igehirdetés szinoptikus össze-
A legősibb hitvallásoktól a Húsvét-elbeszélésig hasonlítás 

műfaj, formák 
Az Apostolok cselekedetei lukácsi teológia 
A Pünkösd-esemény és az Egyház eredete 
A Hegyi Beszéd Máté 
A közösség, ahogy Jézus akarta az Újszövetség 

etikája 
Pál- Jézus Krisztus tanúja és apostola páli teológia 
Galata levél, Korintusiaknak írt első levél 
Evangélium János szerint jánosi teológia 
A jánosi közösség és az ő Krisztus-eseménye 
A Jézus gyermekségéröl szóló történetek hagyománykritika, 
Az evangéliumok előtörténete és krisztológiája krisztológia 
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ÉLŐ IGE BIBLIAISKOLA 

Témák 2000 őszétől: Ószövetség 

A kezdetek Izrael történetében 
Az ősatyák történetei: Ábrahámtól Józsefig (Ter 12-36) 

I Kidolgozás 
I József története (Ter 37-50) 

Izrael alapélménye 
Kivonulás: Egy nép megtalálja hitét 

I Kidolgozás 
I A Tízparancsolat (Kiv 20; MTörv 5) 

A honfoglalás 
Milyen nagy tetteket visz végbe a Biblia Istene 

I Kidolgozás 
I A királyság kritikája - Jótám meséje (Bír 9) 

Hatalom és karizma közt 
l. rész: Izrael királyai - a hatalom és következményei 

I Kidolgozás 

I Vallási formák Izrael korai korszakában (1 Sám l, 1-
2,10) 

Hatalom és karizma közt 
2. rész: Izrael prófétái - pusztába kiáltott szavak 

I Kidolgozás 

I Ozeás próféta 
Kétségbeesés és remény közt 
Izrael a fogságban 

I Kidolgozás 
I A fogság utáni újjáépítés 
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Kérdések az élet értelméről 
Bölcsességi irodalom Izraelben 

I Kidolgozás 
I Van boldogsághoz való jog? A Prédikátor filozófiája 

Szövetségközi időszak 
Zsidóság és hellenizmus 

I Kidolgozás 
I Márk apokalipszise (Mk 13) 

Zsoltárok 
Isten elé tárt élet 

I Kidolgozás 
I Az én zsoltárom 

Képek a gyermekrajzpályázatról (vö. 37.0. - Fotó: Szeleczky Sz.) 
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Módszer 

Carlos Mesters 

Támpontok a csoportos biblia olvasáshoz 

"Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen" (Jn 10,10) 

Az előző számainkban megkezdett sorozat ( a Jn 4, J-42 csoportos 
ftldolgozása különb6ző módokon) befejező része. 

Forditotta Székely István. 

X. TIZEDIK MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNY: 
"ÉN AZÉRT JÖTTEM, HOGY ÉLETÜK LEGYEN 
ÉS BŐSÉGBEN LEGYEN". 

l. Bevezetés: A jelenIévők köszöntése után imával vagy énekkel 
hhjuk a Szentlelket, majd rövid ideig csendben elmélkedünk. 

2.Cél: Kicserélni a közös együttlétek tapasztalatait, s ezeket össze
kapcsolni a szamariai asszony történetével. 

3.A magyarázat kulcsa: Az olvasás közben szeretnénk arra gondol
ni, ami az együttlétek során leginkább megragadott bennünket a 
szamariai asszonyról szóló szentírási szövegben. 

4. A szöveg: Jn 4,1-42. A felolvasás után tartsunk rövid szünetet. 
5. Kérdések: 5.1 Mi volt számomra a legfeltűnőbb a szövegben, 

amit korábban nem vettem észre? 
5.2 Mit nyújthat ez a szöveg a mi közösségünknek? 
5.3 Milyen konkrétum ot viszek magammal munkám, családom, 

barátaim számára? 
6. Kérések: A szövegből kiinduló spontán könyörgések. 
7. 13 l. zsoltár: "Uram, nem fuvalkodik fel szívem, 

és nem néz magasra szemem, 
nem járok nagy dolgok után, 
erőmet meghaladó csodák után. 

hanem megnyugtattam 
és elcs6ndesitettem lelkemet. 
Mint a gyermek anyja 6lén, 
mint a kisgyermek, olyan most a lelkem. 

Bízzon Izrael az Úrban, 
most és mind6r6kké. " 
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Olvasóink kérdezik 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 
Az elsó két kérdésre Kocsis Imre rektor, teológiai professzor, 

a többiekre szerkesztőségünk válaszol. 

~ Kérdés: Miért mondja Szent Pál (Ef 6,2-ben) a szülők tiszteletére 
vonatkozó parancsról, hogy ,az első, ígérettel egybekötött parancs'? 
Hiszen az utána következő parancsoknál nem szerepel Igéret, előtte vi
szont igen (Kiv 20,6 ill. MTörv 5,10). 

V ÁLASZ: Ha a szóbanforgó kifejezést úgy értelmezzük, hogy a 
tízparancsolat előírásai között a szülők tiszteletére vonatkozó parancs 
az első, amellyel ígéret van összekötve, tényleg~sen fennáll a kérdésben 
említett nehézség. Hiszen már a legelső (az Ur kizárólagos imádatát 
megkövetelő) parancshoz kapcsolódik ígéret: "De irgalmasságot gya
korlok ezer nemzedéken át azo\ckal, akik szeretnek engem, és megtart
ják parancsairnat"(Kiv 20,6). Eppen ezért Pál megjegyzését a bibliku
sok a negyedik parancsolattal kapcsolatos korabeli felfogások alapján 
magyarázzák. Egyesek Alexandriai Filonra hivatkoznak, aki azt hang
súlyozza, hogy az Istenre vonatkozó "förangú" parancsok (kefalaia) 
után, az embertársakkal kapcsolatos parancsok között, első helyen a 
szülők tiszteletének előírása áll. Az Ef 6,2-ben olvasható kifejezés ér
telme ennélfogva a következő: embertársi viszonylatban ("a második 
kőtáblán") ez az első parancs, amelynek sajátossága az is, hogy vigasz
taló ígéret kapcsolódik hozzá. 

Más szentírásmagyarázók szerint az "első" (próté) nem egyszerű 
sorszámnév, hanem a jelentőséget jelöli. Ilyen értelemben kérdezi az 
egyik írástudó Jézustól: "Melyik az első (=legföbb) az összes paran
csok közül"? (Mk 12,28). A negyedik parancsolattal kapcsolatban a 
rabbik felfogására szokás hivatkozni, mely szerint a szülők tisztelete -
nyilvánvalóan az embertársi kapcsolatokat tekintve - a "legsúlyosabb" 
(legfontosabb) előírás. Az egyik midrásban pl. ez olvasható: "Isten az 
előírások jutalmát nem nyilvánította ki, csupán két parancsnál tette ezt 
meg: a legsúlyosabbnál és a legkönnyebbnéL" A "legsúlyosabb" pa
rancs a dekalógus negyedik parancsolata, a "legkönnyebb" pedig a 
Második Törvénykönyvben olvasható utasítás: "Ha az úton jársz és fán 
vagy fOldön madárfészket találsz, s az anyamadár rajta ül a fiókákon 
vagy a tojáson, ne fogd meg fiókáival együtt, hanem engedd elmenni és 
csak a fiókákat ejtsd foglyul, hogy jó dolgod legyen és hosszú ideig élj" 
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(MTörv 22,6-7). Érdekes, hogy ehhez az utasításhoz gyakorlatilag 
ugyanaz az ígéret kapcsolódik, mint a negyedik parancshoz. 

~ Kérdés: Jézus azt mondja apostolainak: "ítélni fogjátok Izrael ti
zenkét törzsét"(Mt 19,28). Szent Pál pedig azt frja a korintusiaknak, 
hogy "a szentek fogják a világot megftélni", sőt hogy "angyalok fölött 
fogunk ftélkezni"(1 Kor 6,2.3). Egyházunknak a végftéletre vonatkozó 
tanftásából - legalábbis a katekizmus szintjén - minderről nem tudunk 
semmit. Milyen lehet az emberek közül bárkinek az ftéletben való 
résztvétele, hiszen ahhoz .a veséket és szíveket vizsgáló Isten"(Zsolt 
7,10) tudása és végtelen irgalma szükséges? Még kevésbé vagyunk 
képesek a (bukott) angyalokon ftélkezni; egyébként úgy tudjuk, hogy 
ilyen ftélet nem is lesz (Id. Katekizmus 393). 

V ÁLASZ: A kérdésben szereplő idézetekkel kapcsolatban minde
nekelőtt meg kell vizsgálnunk, hogy milyen szövegösszefiiggésben ta
lálhatók. Jézusnak az apostolokhoz intézett mondatát a gazdagság ve
szélyéről szóló mondások (Mt ~9,23-26), illetve Péter apostol alábbi 
kérdése (Mt 19,27) előzi meg: "Ime, mi elhagytunk mindent, és követ
tünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk?" Jézus válasza teljes egészében 
így hangzik: "Bizony mondom nektek: ti, akik követtetek engem, az 
úiiászületés idején, amikor az Emberfia helyet foglal dicsősége trónján, 
ti is tizenkét trónon fogtok ülni, és ítélni fogjátok Izrael tizenkét tör
zsét"(Mt 19,28). A hangsúlya Krisztussal való sorsközösségen van 
mind a földi életben, mind az eljövendő dicsőségben. Aki szabadon 
vállalja, hogy követi a szegény, önmagát kiüresítő Krisztust és közös
séget vállal Vele, az Krisztus eljövendő dicsőségében - ezen dicsőség 
minden megnyilvánulásában - is biztosan részesedni fog. Ez még in
kább látható a Lukács-evangéliumban olvasható, hasonló tartalmú 
mondásban: "Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért nek
tek adom az országot, amint nekem adta Atyám, hogy asztalomnál 
egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael 
tizenkét törzse felett" (Lk 22,28-30). Az apostoloknak ígért ítélő szerep 
nem "önálló" tevékenység, hiszen a tulajdonképpeni bíró a dicsőséges 
trónon helyet foglaló Emberfia (Krisztus) lesz. Az apostolok csak Vele 
közösségben s nyilvánvalóan Neki alárendelve vesznek részt az ítéleten. 
Az, hogy a "tizenkét" apostol ítél a "tizenkét" törzs felett, azt jelzi, 
hogy a végítéleten egyértelműen ki fog nyilvánulni, hogy a tizenkét 
apostolra épülő egyház az igazi Izrael. 

Szent Pál mondatának szövegkörnyezete polémikus jellegű. Az 
apostol az ellen a visszaélés ellen emeli fel szavát, hogy egyes korintusi 
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keresztények egymással szembeni peres ügyeiket pogány bírók elé 
viszik. Pál csodálkozik, hogy a "szentek", akik Krisztushoz tartoznak s 
a Krisztussal való teljes és végleges közösség várományosai, hitetlenek
től, vagyis keresztények megítélésére alkalmatlanoktól és méltatlanok
tól várják az igazságszolgáltatást, ahelyett, hogy a peres ügyeket a ke
resztény közösségen belül próbálnák megoldani: vagy úgy, hogy ke
resztény testvért kémek fel döntőbírónak, vagy pedig - Krisztus tanítá
sát követve - készek akár az igazságtalanságot is elviselni (vö. l Kor 
6,1-8). A "világ", illetve az "angyalok" megítélésére vonatkozó monda
tokkal Pál elsősorban nem a végső eseményekről akar felvilágosítást 
adni, hanem a kitüntető jövőbeli helyzetükre hivatkozva kívánja a ko
rintusiakat a jelenben való felelősségükre figyelmeztetni. Ha arra hiva
tottak, hogy Jézus Krisztussal egységben ítélkezzenek a világ felett -
nem kétséges, hogy Pál is Krisztust tekinti a legfObb Bírónak, aki Isten 
nevében mond ítéletet (vö. Róm 2,16) -, akkor a tOldi életükben is ezen 
Krisztus-közösségnek megfelelően kell élniük és "ítélkezniük" (=peres 
ügyeiket egymás között elrendezni). 

A Jézus, illetve Pál érvelésében megjelenő "ítélet" témája nem új, 
hiszen már az Ószövetségben is megjelenik az a gondolat, hogy az 
igazak fogják "ítélni a világot"(Bölcs 3,8; Dán 7,22). A téma a zsidó 
apokrif iratokban még gy'!koribb (vö. Hénok 38,5; 48,9; 91,12; 95,3; 
Jubileumok 24,29). Az Uj szövetségi helyeket tekintve még egyszer 
hangsúlyozzuk, hogy nem független ítélő tevékenységről van szó, ha
nem Krisztus ítélő tevékenységében való részesedésről. (Hasonlóan 
beszélünk arról, hogy a szentek részesednek Krisztus közvetítői, illetve 
közbenjáró szerepében.) A részesedés módjáról a Szentírás nem beszél. 
Lehet, hogy csupán már a jelenlétük s ezáltal a Krisztussal való el
szakíthatatlan közösségük feltárulása jelenti az "ítéletet". Az egyik 
katolikus dogmatikus, Előd István (Katolikus Dogmatika, Budapest 
1978, 674.old.) így ír erről: "Az ... apostolok és az igazak ítélkezése 
abban állhat, hogy ártatlanságuk, helytállásuk, hűségük vagy esetleg 
megtérésük példaként fog ragyogni, és a bukottakból kiváltja az öníté
letet: ha ők meg tudták tenni, miért nem tettem meg én?" 

Az a gondolat, hogy a végítélet a bukott angyalokra is kiterjed, fó
leg a zsidó apokaliptikus iratokban j,elenik meg (vö. Hénok 10,4-6.11-
13; 91,15; Jubileumok 5,6), de az Uj szövetségben is megtalálható né
hányszor (pl. Júd 6; 2 Pét 2,4; Jel 20, 10). A hivatalos egyházi megnyi
latkozások kifejezetten nem szólnak erről, de I).em is tagadják (meglátá
som szerint a Katekizmus 393. pontja sem). Am nem feledhetjük, hogy 
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ezekben a hitigazságoknak csak rövid, lényegre szorítkozó megfogal
mazása található. A hittételeket részletesen kifejtő dogmatikai traktátu
sok általában az angyalok feletti ítéletről is említést tesznek. E tekintet
ben ismét Előd István (uo.) meglátásait idézem: "Ez elsősorban a bu
kott angyalokra értendő, akiknek sorsa már eldőlt, a világ végéig azon
ban képesek akadályokat görditeni Krisztus művének útjába. Itéletük 
részben ennek az engedélynek lejártát jelenti, részben annak nyilvános
ságra hozatalát, hogy minden erőfeszítésük hiábavaló volt, sőt Krisztus 
ügyét még mesterkedéseik is előbbre vitték. " 

~ Kérdés: Többször felmerül a kérdés: miért kellett az Úr Jézus ügyé
ben kétszer Itélkezni (a fötanács után még Pilátusnál is)? 

V ÁLASZ: Kr. u. 6 és 66 között vallási ügyben a zsidó fOtanács 
hozhatott halálos ítéletet, de annak végrehajtásá.hoz a helytartó jóváha
gyása volt szükséges. A helytartó engedélye egyúttal a halálnemet is 
eldöntötte. 

~ Kérdés: Milyen nyelven folyt Pilátusnál a fötanács meghallgatása 
és Jézus kihallgatása? 

V ÁLASZ: Erről nincs információnk. Az egyik lehetőség: tolmács 
útján. - Emellett komolyan szóbajöhet a görög nyelv is, amely a római 
birodalom keleti - hellénista kultúrával áthatott - felében általánosan 
használt köznyelv volt. Pilátus beszélhetett így a fOtanács képviselőivel, 
de sokak feltételezése szerint Jézussal is. Az ácsmesterség (ami magá
ban foglalta a mai építőmesteri ismereteket is) komoly képzettséget 
jelentett. Jézus gyakran járhatott és dolgozhatott a Názárethez kö
zelfekvő - részben pogányok lakta - Szefforisz városban, amely Jézus 
fiatalkorában Heródes Agrippa székvárosa is volt, új épületekkel, for
galmas piaccal, várral, római színházzal. Jézus példabeszédei is mutat
ják a városi élet jó ismeretét. 

~ Kérdés: Miért szúrta át egy római katona a már meghalt Jézus ol
dalát (Jn 19,34)? 

V ÁLASZ: Az evangéliumi leírásból világos, hogy az este közeled
tével (a zsidók kérésére) siettetni akarták a megfeszítettek halálát. Jé
zusnál észlelték, hogy már meghalt, de valószínűleg erről akartak teljes 
bizonyosságot szerezni oldalának átszúrásával. Ennek megemlítésével 
az evangélista hangsúlyozza, hogy Jézus valóban meghalt (Jn 19,35). 
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~ Kérdés: A négy evangélista háromféleként jegyzi fel Jézus utolsó 
szavait. Tudták, hogya szájhagyomány akaratlanul is torzit; miért nem 
egyeztették aszövegeiket? 

VÁLASZ: Az evangéliumok megírásának körülményeiből (a meg
írás időpont ja, helye stb.) következik, hogy egyeztetésről nem lehetett 
szó. Az viszont szinte bizonyos, hogy Márk és/vagy Máté evangéliumát 
ismerhette mind Lukács, mind a János-evangélium szerzője; az eltéré
sek tehát két szempontból is magyarázatot kívánnak: 

al Nyilvánvaló, hogy az eltérések nem jelentenek ellentmondást. A 
haldoklás hoszú ideje alatt Jézus a 22. zsoltáron kívül mondhatta -
akár a legvégén suttoghatta - az életét és küldetését lezáró, a János
evangélium által megőrzött kijelentést is ("Beteljesedett. "). A Lukács
evangéliumban szereplő - minden bizonnyal ugyancsak hagyomány 
által őrzött - fohászt pedig (Zsolt 31,6) a Máté és Márk által is említett 
hangos kiáltás szövegének gondolhatjuk. A lelket felkavaró eseményt 
és a jelenvoltak lelkiállapotát figyelembevéve biztos, hogy a részletekre 
már nem emlékezhetett pontosan senki. 

bl Az evangélisták a tökéletes megegyezésnél fontosabbnak tartot
ták a teológiai üzenetet: az esemény lényegének, az olvas6k és az egész 
emberiség számára való jelentésének kifejezését. Ugyanezt az elvet 
követték az evangélium más helyein is. 

~ Kérdés: Mennyit érhetett a 30 ezüstpénz (esetleg összevetve Júdás 
havi keresetével, jövedelmével)? 

V ÁLASZ: Korabeli adatok szerint a kérdezett érték egy napszámos 
30 napi bére, vagy egy rabszolga ára lehetett. Máté evangéliumából azt 
is tudjuk, hogy ugyanezért a pénzért (természetesen a városon kívül) 
llildet vásároltak az idegenek temetője számára (Mt 27,3-10). Az az 
összeg, amely a betániai megkenéssel kapcsolatban a fmom olaj ára
ként (Mt 26,7: "igen drága kenet"; Jn 12,3:"egy font igazi, drága 
nárduszolaj") szerepel (Mk 14,5; Jn 12,5), a 30 ezüst 5-szöröse. -
Júdás eredeti foglalkozását nem ismerjük. Nincs tudomásunk arról, 
hogy a Jézussal együtt vándorló apostolok közül ez alatt az idő alatt 
bárki személyes keresettel vagy jövedelemmel rendelkezett volna. 
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Hararéban (Zimbabve) idén év 
elején 40 napos intenziv bibliatanfo
lyamot tartottak .az Ige szolgái' 
(bibliaapostolok), férfiak és nök, 
köztük szerzetesek és papok 
résztvételével, 8 országból, különbö
zö törzsekböl. A nagy lelki haszon
nal járó tanfolyamot több más he
lyen is megismétlik; Angolában már 
volt egy hasonló portugál nyelven; 
késöbb ki akarják terjeszteni ezt 
francianyelvü afrikai országokra is. 
(KBF Wohltaterbrief, 2000. április) 

Az európai püspökök múlt évi szi
nód usa idején Carlo Maria Martini 
b/boros, milánói érsek beszélgetést 
folytatott a The Tablet két munkatár
sával. Ebböl idézünk egy rövid 
részletet (a Távlatok 4/1999 számá
ban közölt magyar fordltásban): .A 
Biblia az a könyv, amelyből keresz
ténynek születtünk. Irodalmi szem
pontból csodaszép mü. Megszólltja 
a modern tudatot, mivel történetek
ben, elbeszélésekben szól. ~ppen 
ezért minden sajátossága megvan, 
hogya mai emberekhez szóljon. -
Rendesen elönyben részesltem azt, 
hogya Bibliából induljunk ki; de azt 
is elismerem, hogy szükség van 
katekizmusra, mivel maga az Újszö
vetség is nemegyszer megkisérel 
szerves szintézist adni üzenetéröl. 
Ezt az összefoglaló eröfeszltést a 
századok során lassacskán kate-

Innen-Onnan 

kizmusba sürltették. ~n azonban 
nem biznám rá magam arra a for
mulára, hogya katekizmus az új 
evangelizálás eszköze. Ez az eszköz 
a Biblia." 

Jerikóban 1998-ban egy Kr.e. 75-
50 között készült 28x20 m-es épület 
alapjait tárták fel, amelynek 16x11 
m-es oszlopos terme az ásatást 
vezető Ehud Netzer professzor sze
rint zsinagógául szolgált. Igy az 
eddig régészetileg feltárt zsinagógák 
közül ez Izraelben a legrégebbi. Az 
épület magában foglalt egy 2-
medencés rituális fürdőt, s egy, a 
zsinagógacsarnok felé nyitott 6,5x5 
m-es étkezőhelyet, 1,4 m széles, U
alakú asztallal; ez utóbbit utólag, de 
még a Kr.e. 31. évi földrengés előtt 
épitették. Az épület szállást nyújtha
tott vendégek számára is. (Welt und 
Umwelt der Bibel,13/1999.,60.old.) 

1998-ban érdekes felfedezést tet
tek Efezusban egy hegyoldali bar
langban. A falakat burkoló mészré
teg alól egy felirat szerint a .Pál és 
Thekla cselekedetei" apokrif irat 
jelenetei bukkantak elö, s az 50 m2 

falfelületböl eddig megtisztltott 4 m2
_ 

en belül Szent Pál apostol feje is 
láthatóvá vált, megkapóan szug
gesztiv ábrázolásban. A további 
feltárás anyagi lehetöségektöl függ. 

Forrás: Welt und Umwelt der Bibel 
15/2000., 61.old.) 
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Vallomás a Szentírásról 

A Szentírás az életemben 

Mit jelent szdmomra a Szent{rds? 

Hitet ad. Mélyíti a hitem. (Róm 10,17; l Pét 1,23-25) 
Munkálja és mélyíti lelkemben az Úr iránti szeretetet, hálát, aláza

tot, tükröt tart elém. (Lk 11,28; l Jn 2,5; Zsid 4,2-3; 4,12-13) 
Összetör, megsebez és bekötöz, gyógyít... Olyan, mint a forrásvíz: 

minél többet iszom belőle, annál jobban szomjazom (Zsolt 119,72; 
119,103; 119,50). 

Vezet, tanít... (Zsolt 119,130; 119,105; 119,93; 119,89; 2 Pét 1,19-
21; l Pét 1,24-25; 2 Tim 3,15-17). 

Megújítja erőmet, oltalmaz, munkálja bennem az akarást és cselek
vést (Zsolt 19,80; Ef6,17; Mt 7,24-26). 

A Szentírást úgy veszem a kezembe, hogy hallani akarom az Úr 
szavát, tanítását röviden: "Szólj Uram, mert hallja a te szolgád". 

Keresztény életem erőforrása a Szentírás és Szentáldozás. Nélkülük 
nem tudom elképzelni a hívő keresztény életet (Gal 1,11-13; Lk 24,32; 
Zsid 3,15; Mt 11,25). 

Számtalan esetben kaptam azonnal, vagy rövid időn belül konkrét 
kérdésre-bizonytalanságra konkrét feleletet a Szentíráson keresztül, bár 
az eseméqyeken keresztül is. Gyakran u.üongott a szívem, és hálás va
gyok az Urnak, aki kis és nagy dolgainkkal törődik. Régi Btbliámban 
még dátum is található egy-egy igénél, mert annyira konkrét felelet 
volt. 

Életem sorsdöntő kérdéseiben legtöbbször a Szentírás, a prédikáció 
segített, vezetett. 

A Szent Domonkos Rend talán azért is áll a legközelebb a szívem
hez, mert Szent Domonkos számára a Szentírás, az Örömhír, az Igaz
ság hirdetése központi kérdés volt. 

Jelszavunk: Veritas. 
János 17,18: "Szenteld meg őket az igazságban, a te igéd igazság". 

S.J.-né, Pásztó 
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V ágvölgyi Éva 

Csoportfoglalkozások a Szentírás sal 

A közös szentírásolvasásnak több okból nem alakult ki hagyománya 
Magyarországon a rendszerváltás előtti negyven évben: 

nem lehettek közösségek, 
a zsinati szellemben átalakuló egyház szele idáig nem fújt, 
nem volt Szentírás. 

Aztán amikor a Békés-Dalos-féle Újszövetségek kezdtek beszivá
rogni, csak egyénileg olvastuk. Ha itt-ott volt is bibliaóra a hetvenes 
években, az azt jelentette, hogy egy lelkipásztor előadást tartott az 
adott szentírási szakaszról. 

Mélyebben a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok elmélkedési anyagaként 
találkoztam a Szentírással. Amikor aztán a Szent Jeromos Bibliatársu
lat munkatársaként Németországban résztvettem a közösségi szent
írásolvasás m6dszereivel dolgozó kurzusokon, bizony az első alkalma
kon nagyon idegennek tűntek: hiányzott a hosszas, csendes, imádságos, 
egyéni elmélyedés, amit mind az egyéni szentírásolvasásban, mind a 
Szent Ignác-i lelkigyakorlatokon megtapaszta1tam (valószínűleg az 
idegen nyelv is hozzáj áru It ehhez az idegenség-érzéshez). 

Lassan jöttem rá a közösségi szentírásolvasási m6dszereknek az ízé
re, arra a gyönyörűségre, amit a Lélek, az élő Ige másik emberben való 
munkálkodásának a megtapaszta1ása jelent a megosztások során, ami
kor a talált kincs megsokszorozódik. 

"Örömöm sokszoroz6djék a te örömödben", hja Weöres Sándor; 
ezt itt a mi helyzetünkre lefordítva így mondhatnánk: A kegyelem, amit 
kaptam, sokszoroz6djék a te szívedben. 

Csoportvezetőként, hitoktatóként ajánlatos olyan szentírási szöveget 
választani, amelyet mi magunk már "átértettünk", ,,megemésztettünk", 
ha mi magunk valamilyen mértékben eljutottunk annak az igének az 
isteni valóságához. Minél egyszerűbben kell beszélnünk egy-egy szentí
rási részről, annál inkább érvényes ez, hiszen annál inkább csak a lé
nyegét ragadhat juk meg, nem lehet komplikált teologizá1ásba elcsúszni. 
Az egyszerűség természetesen egyenesen arányos a felkészülés alapos
ságával is: ami a csoportos foglalkozás során elhangzik, az csak a jég
hegy csúcsa; az én háttértudásom a sokszorosa kell hogy legyen annak. 
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A Szent Jeromos Bibliatársulat 
bibliaapostolképző szemináriumai (1993-2000) 

- 1993: Leányfalu (németül, a Középeurópai Régió munkacsoport
ja segítségével), 23 részvevő; Tahi, 24 részvevő [vendégeI6ad6: Balás 
Béla pOsptJk}; Bajót, 18 novícia [v.e.: Balás Béla pOsptJk}; Leányfalu, 
25 részvevő [v.e.: Angelo Acerbi nuncius}; 

- 1994: Szombathely, 32 részvevő [v.e.: Balás Béla pOsptJk}; Le
ányfalu, 28 részvevő; Sátoraljaújhely, 26 részvevő [v. e.: Kovács Endre 
pOsp(Jk}; Bajót, lelkigyakorlat a munkacsoport tagjai számára 
(puskely Mária vez.); Szombathely, 14 részvevő; Szombathely, 17 
részvevő; 

- 1995: Szombathely, 27 részvevő; Leányfalu, 34 részvevő; Szom
bathely, 27 részvevő (az egyházmegye papjai [és Konkoly István pOs
ptJk)); Alvinc, Erdély, 22 részvevő; Füzér, nyári lelkigyakorlat a mun
kacsoport tagjai számára (Varga Zoltán vez., v.e. Bosák Nándor 
püspök); Leányfalu, 36 részvevő [v. e.: B/r6 Lászl6 pOsptJk}; [Szombat
hely, 17 részvevő;] Szeged-Domaszék, 58 részvevő [v.e.: Gyulay Endre 
pOsptJk} 

- 1996: Szegedi Szeminárium, 42 részvevő; Leányfalu, 25 részvevő 
[v.e.: B/r6 Lászl6 pOsptJk}; Szeged-Domaszék, 24 részvevő; Leányfalu, 
nyári lelkigyakorlat a munkacsoport tagjai számára (Biró UJsz/ó 
püspök vez.); Andocs, 34 részvevő [v.e.: Balás Béla megyéspOsptJk}; 
Sátoraljaújhely, 33 résztvevő (Kárpátaljáról 8, valamint Majnek Antal 
püspök) [v.e.: Márti Gyula pOsptJk]; • 

- 1997: Leányfalu, 25 résztvevő (Vajdaságból 22) [v.e. Paskai 
Lászl6 b/boros}; Bajót, 35 résztvevő [v.e. Dékány Vilmos pOsp(Jk}; Ba
jót, nyári lelkigyakorlat a munkacsoport tagjai számára (Nemeshegyi 
Péter s.J. vez.); Kecskemét, 12 résztvevő; Sükösd, 32 résztvevő; Le
ányfalu, 16 résztvevő; 

- 1998: Vajdaság (Domus Pacis, Szabadka mellett), 29 résztvevő 
[k(Jzremúk(Jdtek: Pénzes János és Huzsvár Lászl6 pOsp(Jk(Jk}; Kár
pátalja (Munkács), 36 résztvevő [v.e. Majnek Antal pOsptJk}; Szombat
hely, 15 résztvevő; 

- 2000: Sátoraljaújhely (felvidéki hitoktatók számára) 23 résztvevő 
Szlovákiából; Vajdaság (Domus Pacis) 24 résztvevő; 

összesen 32 szeminárium, 867 résztvevő (258 külföldi magyar). 
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Bibliaapostolképző szeminárium 
egy felvidéki és egy vajdasági magyar csoportnak 

Végre megtört a jég: a határon túli testvéreink közül egy felvidéki 
csoport számára is tarthattunk bibliaapostolképzö szemináriwnot. 
Varga Zoltán sátoraljaújhelyi piarista atya szervezte, és a sátoraljaúj
helyi piarista kollégium adott számunkra helyet, tehát itt volt, Magyar
országon. 

Kicsit úgy megyek a sátoraljaújhelyi piarista atyákhoz, mintha 
édesanyámhoz mennék, mert tudom, hogy ott mindig szeretet és gon
doskodás vesz bennünket körül, nem csak helyet adnak, hanem otthont 
adnak nelcünk. Kezdve Magdikánál, a gazdasági vezetőnél, aki oly 
mosolygós kedvességgel jön be szombat-vasárnap, mintha nem is a 
szabad napja lenne, a takarító néniig, aki reggel hatkor megfózi a tö
mérdek kávét, hogy mire mi felkelünk, ott gőzölögjön a szobák előtt. 
Az ottlét öröme csak fokozódott, amikor megismertük azt a népes kö
zösséget, akik a határ másik oldaláról érkeztek, László atya vezetésé
vel, zömükben KirályhelrnecrőI. A közösségi szentírásolvasás módsze
reit nem mesterséges helyzetben, hanem tényleges közegükben, egy 
valódi közösségben próbáltuk ki. Szép volt megtapasztaIni, ahogy hor-

A királyhelmeci résztvevők 
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dozták eg}1l1ást, egy nemrégiben elvesztett fiatal testvérük fájdalmát, 
vagy ahogy a vidámeste felszabadult nagy közös játékában résztvettek. 
Munkatársak és résztvevők egyaránt gazd.agodtunk a közös munkában. 

Néhány részlet a felvidékiek visszajelzéseiből: 

- Nagyon tetszett az egész. Egy jó pár módszerrel ismerkedtünk meg, 
amellyel jobban megismerhetjük a Szentirást. Nagyon örülök, hogy itt le
hettem. Remélem, ezeket a módszereket otthon is felhasználhatom, és 
egyre jobban megszerethetem a Bibliát. Jó volt, hogy ezeket a módszere
ket a gyakorlatban is kipróbálhattuk. A szállás is nagyon jó voltt, az em
berek pedig nagyon rendesek, aranyosak voltak. 

- Nagyon jó volt veletek eyütt lenni, közösen Izlelni a Szentirást, s így 
megérteni lsten akaratát, üzenetét. Köszönöm! 

- Pozitivan hatott rám a nyitottság, az összhang, az egymásra figye
lés, egymás véleményének elfogadása. 

- Hazaviszek olyan felfedezéseket, amiket eddig nem tudtam: .Engem 
olvas a Biblia" - .Megtörjük az igét, megtörjük a kenyeret" - .Ha Istennek 
szava teremtö szó, akkor most is teremt engem, amikor olvasom" -
• Marhapásztorból is lehet lelkipásztor" - és még sorolhatnám. Érzem, 
hogy jobban szeretem aBibliát. 

- Új tudás és tapasztalat birtokában megyek haza, amit minden 
erömmel és örömmel átadok arámblzottaknak. 

*** 

A Vajdaságban nem először jártunk. Most is a Horgos melletti 
Domus Pacis adott helyet a csókai Both István atya és Kornélia nővér 
által szervezett szemináriumnak.. A vajdasági képzés mindig más, mint 
a többi. ott egy sokat szenvedett közösség igazgyöngyei ragyognak fel 
a közösségi szentírásolvasás módszereinek megtanulása során. Most a 
résztvevők mindegyike valamilyen közösség aktív tagjaként érkezett, a 
hiten és, szeleteten kívül telve elkötelezettséggel, mások iránti felelős
séggel. Igy aztán még a nagyobb felkészültséget, biblikus ismereteket 
igénylő, "strapásabb" módszereket is lelkesen elsajátították. Munka, 
megrendülés, vidámság szép pillanatai váltogatták eg}1l1ást. Számomra 
a kenyérmeditáció két epizódja maradt emlékezetes: egy közelmúltból 
származó emlék egy családról, akik jobb híján füvet vacsoráztak (!) és 
István atya boldogsága, amikor a csoport olyan sürgölődő szorgalom
mal gyűjtötte a Szentírásból a megfelelő idézeteket, mint a méhek a 
mézet. 
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AVajaasagi resztvevoJ( a DOmus P-acls uavarah 

Néhány a vajdasági testvérek visszajelzéseiböl: 

- Ezek után már nem is tudom, hogy mit mondjak, hiszen az arcom és 
a szemeim mindent elárulnak. ~Ietem legszebb és legbensőségesebb 
napjait töltöttem el ezen a hétvégén. A kis kocsimat bizony jól fölpakol
tam, hála az Úrnak. és a többi társamnak, ha szólIthatom Igy őket. Hogy 
mivel telt meg a kiskocsim? Csupa örömmel, vidámsággal, békességgel 
és nem utolsó sorban végtelen szeretettel és hálával. ... Már csak egy 
dolog bánt emgemet: hogy hogyan fogom hazahúzni ezt a nehéz kocsit 
könnyek nélkül, ugyanis nincs kizárva, hogy az úton hazafelé kifakad a 
kiskocsim gumija. 

- SzIvem csordultig van örömmel, hálával és némi kis bölcsességgel. 
Örülök az őj ismeretségeknek, hálás vagyok mindazoknak, akik rám 
szánták idejüket, türelmüket, és megtanítottak a SzentIrást más szemmel 
olvasni. 

- Nagyelismerésemet és hálámat szeretném kifejezni az itt töltött na
po kért. Sok szépet és jót viszek magammal: a reggeli gitáros ébresztés, a 
hasznos előadások, a különböző módszerek, a Biblia-feldolgozások, cso
portmunka, a sok szép és sokat mondó ének, a szeretet, kedvesség, 
amely körülvett bennünket, a vidám est, a szépen díszltett és jól elkészí
tett ételek. Örülök, hogy itt lehettem! Hála, köszönet mindenért! 
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Társulatunk életéből 

Alapszabály-módosítás - A Magyar Katolikus Püspöki Konfe
rencia Társulatunk működésének 10. évében felülvizsgálta Alapszabá
lyunkat, és abban néhány módosítást eszközölt. A módosított szövegré
szek a következők: 

I. §. 1., Az Egyesület neve: SZENT JEROMOS KATOLIKUS 
BIBLIA TARSULA T 

2. Az Egyesület országos hatáskörű hivatalos egyházi társulás 
(consociatio publica). 

Il §. 4. Az Egyesület a Magyar Katolikus Püspöki Kar felügye
lete alatt áll: a. a Magyar Katolikus Püspöki Kar jóváhagyása 
szükséges az Egyesület Alapszabályának megváltoztatásához 

b. a választott vezetőt (ügyvezető elnököt) a Magyar Katolikus 
Püspöki Karnak kell megerősítenie (317. k. 1. §.), a vezetőt megfe
lelő okból a MKPK mozdíthatja el (318. k. 2. §.). 

c. az Egyesületnek évente számot kell adnia vagyonkezeléséről a 
MKPK előtt (319. k. 2. §.) 

d. az Egyesület feloszlatásához a MKPK intézkedése szükséges 
(328. k. 1. §.). 

5. Az Egyesület tagja a Katolikus Bibliaszövetségnek és együtt
működik a hasonló célkitűzésű hazai és nemzetközi egyesületekkel, 
társaságok kal, intézményekkel. • 

Tevékenységünk - Eddig két bibliaapostolképző szemindriumot 
tartottunk ebben az évben, további kettőre most készülünk (Leányfalu, 
Sükösd). 

Az Esztergomi Lelkipdsztori Nappkon Uan. 30.-febr. 2.) a Társu
lat ügyvezető elnöke és Vágvölgyi Eva továbbképzési csoportvezető 
tartottak előadást a bibliaapostolságról ill. bemutató foglalkozást a 
több mint 200 hazai és határon túli résztvevő számára. A "Közös 
utunk a Bibliához" c. módszertani gyűjteményünket utólag postáztuk 
minden résztvevőnek. 

Séraltekkel foglalkozó hitoktatók, lelki kísérők és családi otthon 
vezetők számára f. évben havqnta egyszer egésznapos módszertani 
továbbképzést tart Vágvölgyi Eva továbbképzési csoportvezető. (A 
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képzést a Hitoktatási Bizottság megbízásából a Hit és Fény alapítvány 
szervezi. Vezető: Bogyai Mária.) 

A budapesti Jeromos-esték keretében júniusban szentmisében 
adtunk hálát Istennek kegyelméért, amellyel irányt mutatott és erőt 
adott bibliaapostoli munkánkban. Utána Társulatunk ügyvezető elnö
ke, Tarjányi Béla professzor röviden összefoglalta a legutóbbi év ese
ményeit és eredményeit. - A szeptemberi közgyűlést követő őszi Jero
mos-estéken (minden alkalommal 18 órai kezdettel a Bibliaközpont
ban: Bp.VI.,Teréz körút 28. lem.6.): október ll-én Faragó Laura 
énekművész "Népköltészet és evangélium" címmel, november 8-án 
Beer Miklós paspök atya "A krisztusi teljesség gondolata a Kolosszei 
és az Efezusi levélben", december l3-án pedig Harrach Péter szociá
lis és családagyi miniszter "Keresztény társadalmi felelősség és a 
politika" címmel tart előadást. 

Tevékenységünk országszerte - A Gy6ri Egyházmegyében Tár
sulatunk koordinátora Wolf Pál Péter atya, Jánossomorja plébánosa. 
A község mindhárom plébániáján és Sopronban, valamint Mosonma
gyaróváron havonta egy-egy alkalommal találkozik a Társulat helybeli 
tagjaival. 

A csoportnak a mosonmagyaróvári Piarista iskolával közös, immár 
7. éve rendszeresen ismétlődő gyermekrajzpályázata még nagyobb 
területre terjed ki; e pályázatnak a közvetlen nevelő értéken túl mara
dandó értéke a misézőhelyként használt hanságligeti iskolakápolna. 
Ennek - művésztanár irányításával készített - szárnyas oltára, üvegab
lakai, a sekrestyerészt elválasztó falak festményei, több felszerelési 
tárgya és még a padló borítása is a pályázó gyerrnek-alkotók képzelöe
rejét és gondos munkáját, vallásos lelkületét dicséri. A múlt évi nyári 
tábor idején hozzáfogtak a Szent Péter plébániához tartozó, háború 
alatt épült, nem funkcionáló Hősi kápolna részére színes üvegablakok 
készítéséhez (ú.n. tifIany-technikával). Az atya - az évek során - a 
gyermektábor résztvételével tervezi a kápolna felújítását, az "Emléke
zés Kertjének" kialakítását. 

Egy másik megvalósuló terv: a község saját kábeltelevíziójában 
rendszeres katolikus műsor biztosítása, rövidesen pedig önálló egyházi 
csatorna indítása hitoktatók és hozzáértő technikai szakemberek lelkes 
munkájával. 

Mindezek egyrészt a helyi közösségek, másrészt azonban Társula
tunk működésének gyümölcsei is. Az egész egyházmegyére kiterjed 
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majd az a bibliaismereti verseny, amit a koordinátor atya ősszel szeret
ne megszervemi. 

A 10-20 személyt magába foglaló lelkes soproni csoport április vé
gén kelt beszámolójából: 

"Minden hónap 3. keddjén találkozunk. Márciusban a nagyböjti 
időszak kapcsán a 40-es szám jelentéséről és értelmezéséről volt szó. 
Péter atyával "összehoztuk" és idéztük a legfontosabb ó- és újszövet
ségi helyeket, ahol a 40-es szám szerepel. Ezen az összejövetelen sok 
segítséget kaptunk nagyböjti készületünkhöz. 

Áprilisban, Nagykedden a Szentíráson kivül a Liturgikus Lexikon 
volt segítségünkre. Péter atya a Szent Három Nap liturgiájáról beszélt. 
Különös hangsúlyt kapott a lábmosás szertartása, a Szentatya papok
hoz írt levele kapcsán. Továbbgondolásra felvetett gondolatokat is 
kaptunk az előadás végén. Herr Józsefué" 

Társulatunk egri egyházmegyei koordinátora, Szántó József plé
bános a mezőkövesdi Jézus Szíve Plébánián minden hétfOn du. 5 órától 
tart bibliaórát (a hónap páratlan hétföin fiatal családosoknak, páros 
hétfökön felnőtteknek). Az egri róegyházmegyében minden évben van 
bibliaismerti verseny (a hittanismereti verseny keretében). 

A Váci Egyházmegyében Társulatunk koordinátora, Varga Lajos 
pápai káplán, pásztói apátplébános az egyházmegyei körlevél útján 
információt kért az egyes plébániák rendszeres bibliaóráiról. Bár eddig 
csak kevés helyről érkezett válasz, azok mégis képet adnak a biblikus 
pasztoráció helyzetéről, a sok feladattal (túl)terhelt lelkipásztorok bib
likus továbbképzés iránti igényéről és erőfeszítéseiről. Sokat kell segí
tenünk papjainknak imádsággal és saját erőbevetésünkkel is, hogy a 
növekvő nehézségek között is kitartsanak apostoli hivatásukban! 

Rövid összefoglalás az érdligeti csoport 1999-2000. évi munkájá
ról: 

"Csoportunk tagjai lehetőségeik szerint részt vesznek a heti biblia
órákon, melyeket plébánosunk, Fi/ó Kristóf atya vezet. A havonkénti 
összejövetelek témái (1999. elejétől): 

Kristóf atya "Az ősatyák hite", valamint "Jézus utolsó vacsorája és 
a zsidó liturgikus étkezések" tárgyban tartott előadást. Húsvéti előké
születünket Székely István "Beteljesedett ... valami új valósult meg! (Jn 
19,30;2 Kor 5) 7)" c. előadása segítette. Dr. Ke/ényi István művészet
történész az Arpád-házi szenteket diaképek segítségével mutatta be. 
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Lelkes diák-előadóink is, voltak, akik friss ismereteiket osztották meg 
velünk: Bánházi Eszter Arpádházi Szent Margitra, az ismeretlen misz
tikus szentre hívta föl figyelmünket. Kárpáti Attila Bach kantátáiról 
tartott "Zene(ejtés': címmel bevezető előadást, amely hamarosan foly
tatódik. A KESZ Erd és Vidéke Szervezetével közösen hallgattuk meg 
Nemeshegyi Péter atyát Japánról, í!Z ott élő keresztényekről, \'ala.I~lint 
a Biblia-kiadásukról. Az év fordulóján Eőry Zsolt atya "A Szentév 
Karácsony fényében", Harkai Gábor atya "Jövendölése~ a világvégé
rő!" cÍr.'Jr.e~ tartot1 előadást. Dr. Vassné Baki Ilona református tisztele
tes asszony "A nő a Szentírásban" c. előadásában ó- és újszövetségi 
példákon elemezte a nők sorsát, méltóságát, kiemelve a nők sajátos 
lehetőségeit, feladatait. Legutóbbi összejövetelünkön dr. C.zakó László 
teológus a 12 kisprófétáról beszélt, részletesen elemezve Amosz köny-
\"ét." (Villás Valéria) 

A Középeurópai Bibliatársulatok igazgatói értekezlete -
G}ulafehérvár, 2000. szept. 7-e, reggel fél 8. A gyulafehérvári szemi
nárium kápolnájában Jakubinyi érsek úr ünnepi szentmisét mond -
német nyeh'en. A szentmisén a harminc felvételiző kispap.jelölt r.1eJ!ett 
idegenek is vannak: hét európai ország bibliatársulatának igazgatói. 
Nem véletlen, hogy a középeurópai országok bibliaapostolságának 
vezetői éppen itt tartják harmincadik éves értekezletüket (1971-2000): 
előző nap együtt jártak Marosvásárhelyen, hogy megtekintsék az erdé
lyi Katolikus Magyar Bibliatársulat új irodahelyiségét (a város köz
pontjában egy bérház földszint jén három szobás lakás, szépen [elújLva: 
részben már berendezve), amelyet az Osztrák Bibliatársulat közremű
ködésével az elhunyt osztrák Bibelbischofnak (Biblia-püspöknek), 
AIois Stögernek a hagyatékából sikerült meg"ásárolni. (Ezzel régi ál
ma valósult meg erdélyi testvérintézményünk vezetőjének, Nagy Jó
zsefnek gyulafehérvári biblikus tanárnak és munkatársainak.) 

A középeurópai bibliatársulatok értekezletei 1971-ben kezdődtek: 
amikor - még bőven a szocializmus idején - az Osztrák Bibliatársulat 
vezetője, az ágostonos kanonokrendi szerzetes-lelkipásztor, Dr. Norbert 
Höslinger eltökélte, hogy segíteni igyekszik a keleteurópai országok 
helyzetén azzal, hogy bibliákat, Bibliával kapcsolatos irodalmat juttat 
a szocialista országok biblikus tanárainak, teológiáinak, érdeklődő 
lelkipásztoroknak. Nehéz lenne felsorolni mindazt, amit ::t keleteurópai 
országok profitáltak mindebből már akkor, anlikor még jócskán virág
zott errefelé a szocializmus. A változások után pedig ez a Munkakö-
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zösség (vagyis az osztrák, német, holland, svájci bibliatársulatok) 
mentora lett a volt szocialista országok születő új bibliatársulatainak. 

Talán ők maguk sem tudják már felsorolni mindazt, amit segíteni 
tudtak a lengyel, cseh, szlovák, szlovén, horvát, bolgár, ukrán, magyar 
bibliku soknak, bibliaapostoloknak. Jómagam sok részletet tudnék írni 
erről, hiszen jóvoltukból harminc éve a Munkaközösség meghívott, 
majd teljes jogú tagjaként kísérhettem figyelemmel munkájukat. Itt 
csupán azt említeném meg, ami számomra a legnagyobb örömet jelen
tette - és jelenti. A Középeurópai Bibliatársulatok Munkaközössége 
(AMB) teremtette elő annak költségeit, hogy a Felvidékre, Kárpátaljá
ra és a Vajdaságba ~ ott élő magyaroknak kívihessünk kb. 11.000 
teljes Bibliát és 2.000 Ujszövetséget. Ahhoz is jelentősen hozzájárultak, 
hogy a Bibliát itthon féláron tudjuk biztosítani hitoktatók, iskolák, 
plébániák számára. 

Jelenleg Társulatunknál vannak a kérések, hogy Felvidékre, Erdély
be és a Vajdaságba összesen 9.000 bibliát juttassunk. S egyre nehe
zebbnek látszik az is, hogy a hazai kedvezményes Biblia-árakat tartani 
tudjuk. A Bibliára várók szavát azonban örömmel halljuk, és mindent 
megteszünk azért, hogy az Isten szavára éhezőket kielégíthessük. Bí
zunk a Gondviselésben, hogy továbbra is lesznek, akik ebben a törek-
vésünkben segíteni fognak nekünk. Tarjányi Béla 

••••• 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások idöpontja és az elmélkedések témája (Biblia
kö,zpoq.t, minden második pénteken du. 5-6-ig) a SZENTHAROM
SAG EVEBEN (okt.-dec.): okt. 13.: Jel 19,6-8; okt. 27.: 1 Ján 1,3-4; 
nov. 10.: Mt 3,16,-17; nov. 24.: Jn 14,15-17; dec 8.: Lk 1,28-42; dec. 
22.: Jn 8,12. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, 
kétkezi segítség, ima, tagdij, adomány és még sok más formában, 
iften nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam 
es mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 
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N'ánlás 

Ajánlás 

"Ez lesz nektek a jel: találtok egy kisdede t pólyákba takarva, 
jászolba foktetve" (Lk 2,12). Ez lesz a jel, ez kijózanit majd tite
ket; ha ctmert, zászlót, kardot, koronát kerestek, nem találtok az 
Üdvözítőhöz; nektek egy édes gyermek, szent, szép, igénytelen 
élet kell. A külsőségekből ki kell hámozódnotok, a nagyzó gon
dolatokkal le kell szerelnetek; "in indepicto fundo cordis ", a 
meztelen öntudatban kell keresnetek isteni értéket s ott kell Jölta
lálnotok Isteneteket. Hatoljunk a meggyőződésb e, hogy annyit ér 
életünk, amennyire tisztává s jóvá tehetjük azt s amennyi békét, 
szeretetet, alázatot önthetünk bele. Tehát ne azt hajtogassuk, 
hogy minél többet bírjunk s minél többet dolgozzunk, hanem 
hogy okos, munkás élet mellett minél szabadabban s örvende
zőbben éljünk Istennel. 

Prohászka Ottokár 
(Elmélkedések az evangéliumról) 



Csendes percek 

Csendes percek 

Itt a legfóbb ideje, hogy megírjuk kérő levelünket Jézusnak mi is. 
Gyermekeink már biztosan megtették, és gondoskodtak aról is, hogy 
eljusson a megfelelő címre. Úgy gondolom, mi, háziasszonyok és édes
anyák, mi is megírhatnánk kivánságlistánkat. Ki tudja, talán hasmos 
lesz, ha őszintén és sZÍvből fogalmazzuk meg: 
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Kedves Istengyermek! 

Segíts legyőzni aggodalmamat, hogy kevés lesz az ajándék, 
amiről gondoskodtam. * Ne engedd, hogy az utolsó napokban 
is az üzleteket bóklásszam. * Segíts, hogy a konyhában minden 
könnyen és jól készüljön el, és ajándékozz meg egy kissé több 
barátsággal, nehogy valakivel is goromba legyek, mert nap
hosszat gyötör a lelkiismeret. * Ne engedd, hogy a só és az 
ecet az ünnepek alatt kifogy jon, és küldj valakit, aki segít majd 
az utolsó napokban a bevásárlókosarat cipelni. * Ne engedd, 
hogy hálátlan legyek a jótanácsok özönében, még akkor sem, 
ha nemigen tudom hasznukat venni, de azt se engedd, hogy 
többet tervezzek be, mint amit képes vagyok elintézni, nehogy 
az ünnepek alatt a meg nem valósított tervek terhétőllógjon az 
orrom. * Adj több türelmet, ha sorba kell állnom és annak'alá
zatos belátását, hogy nemcsak én sietek, és kérlek, adj időt, 
hogy néhány szeretetteljes sort mindenkinek írhassak; idős, 
egyedülálló rokonaimnak pedig hosszabb levelet. * Adj elég 
önbizalmat, hogy a befejezetlen pulóvert a kötőtükkel együtt a 
fa alá merjem tenni, és kérlek segíts, hogy mindennap felismer
jem, mi az, amit vársz tőlem. * Végül ne engedd, hogy végte
lenségig folytassam kéréseim sorát, nekem az is elég, ha segí
tesz megértenem: világrajöttöddel Te egészen mást akartál, 
mint amivé mi tettük születésed ünnepét. 

Anneliese Ratzenböck 



Csendes percek 

Milyen jó 

Milyen jó, hogy még süt a nap 
Fölötted s fölöttem, 
Milyen jó, hogy még mindent újrakezdhetünk, 
Hogy újra kibonthatjuk a szeretet vitorláját, 
S nekifeszülhetünk a szélnek, 
Hogy megújulhatunk, mint a tavasz, mint a hajnal, 
Önfeledt pazarlásban 
Fénnyel, virággal borítva mindent. 
Valamit megtaláltunk, aztán elveszett. 
Valami elveszett, s most újra megtaláltuk. 
A csillagfényes éjszakából 
Most újra napfényre találtunk. 
Milyen gyönyörű csodája az életnek, 
Hogy kinyújtott kezem társra talál a szeretetben. 

* * * * * 
Reggel van. 

A behúzott függönyön áttör a fény. 
Visszahúnyom a szemem, 
Fekszem a hátamon. 
Béke és csend. Feléd emel. 
Bensőm, mint a síma víztükör, 
Zavartalanul tükrözi vissza a Napot. 
Ünnepi öröm ragyogása árad szét bennem. 
Milyen kár, hogy ez a teljesség 
A tevékenységek során széttöredezik. 
Valahogy meg kéne maradni 
Ebben a csendben, ebben a békében, 
Ebben afényben, 
Ebben a zavartalan benső nyugalomban: 

Benned. Havva 
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Csendes percek 

Ha hallgatnánk a Bibliára. .. 

Ha hallgatnánk a Biblia prófétai hagyományára, akkor tudnánk, 
hogy semmilyen gazdasági rendszer nem zárhat ki nagy embertömege
ket anélkül, hogy ezzel ne indítana el végnélküli konfliktusokat. Akkor 
tudnánk, hogy az a növekedés és haladás, amely visszaél a Földdel, azt 
kizsákmányolja és méltatlanul kezeli, végeredményben a saját életünket 
mérgezi és fojtja meg. Tudnánk, hogy embertársainktól faj, osztály 
vagy nem alapján az emberi méltóságot nem tagadhatjuk meg anélkül, 
hogy ezzel saját lelkünk vesztét ne okoznánk. Tudnánk, hogy a társada
lom a maga végső biztonságát nem alapozhat ja a fegyverekre és a 
technikára, hanem igazságosságot és jogrendet kell teremtenie, hogy a 
fegyverkezési verseny ne vezessen társadalmi méreru rablásra és ne 
nőjön a hatalmi erőszak kockázata. Nem hallgattunk azokra a vallási 
hagyományokra, amelyeket szavainkkal vallunk; az ehelyett kiépített 
társadalmi rendünk törvényszerűségei elpusztítanak bennünket. 
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Jim Wallis .Die Seele der Politik" c. könyvéből. 
Idézi: Bull. Dei Verbum 2/1999 .. 21. o. 

Bárcsak 

Bárcsak ne akarnék mást, csak szeretni! 
Bárcsak meg tudnám állni, 
Hogy ne várjak semmit a másiktól, 
És így meghagynám ót szabadnak! 
Bárcsak ne várnék se mosolyt, se kedvességet, 
S ne szomjaznék annyira az örömre! 

Nem akarni se igent, se nemet, 
Se fehéret, se feketét, 
Se jót, se rosszat, 
Se örömet, se fájdalmat. 
Nem akarni, nem keresni semmit: 
Elfogadni, szeretni. 

Bárcsak ... Havva 



Szentírásmagyarázat 

Thorday Attila 

Mária éneke (Lk 1,46-56) 

Szövegmagyarázat: 
Miután Erzsébet üdvözölte és hite miatt boldognak hirdette Máriát, 

az hitéről tesz tanúságot: Isten tetteinek megvalósulásáról énekel, 
amelyek beteljesedését a hívők várták. Sajátos módon nem található 
utalás benne Mária és Erzsébet találkozására, nem említi Erzsébet 
szavait, és nincs semmiféle vonatkozásban a gyermekség-evangélium
mal. Születendő $Yermekéről, Jézusról szintén nincs szó benne. A köl
temény még az Oszövetség gondolatvilágában él. A hálaadó zsoltárok 
stílusában íródott (mint pl. 33; 47; 48; 113; 135; és fóleg a 136. zsol
tárra hasonlít). Mindegyikük a dicséretre hívással kezdődik, ahogyan a 
Lk 1,46-47 is. Műfaját tekintve tehát személyes hálaének áll előttünk. 
Összetettsége és tartalma viszont egyetemes jelleget ölt: a végső idők 
elérkeztét hirdeti. 

Ez a tény megkívánja, hogy a himnuszt hagyománytörténeti leg is 
vizsgálat alá vegyük. Téves leegyszerűsítés volna úgy tekinteni, mintha 
maga Mária rögtönözte volna Erzsébetnél tett látogatásakor, és akkor 
jegyezték volna föl. Amikor a szerző a Megváltó születésének titkát 
legmélyebb jelentésében akarja fOltárni, akkor - érthető módon - segít
ségül hhja Jézus anyja tapasztalatait. A himnusz hűségesen tükrözi 
Mária lelkiállapotát: azt a lelki élményét fogalmazza meg, amely őt az 
angyali üdvözlet nyomán Jézus születésév~l kapcsolatban eltöltötte. 
Miután itt titokzatos kegyelmi történésekről és mély lelki élményekről 
van szó, alkalmasnak mutatkozik a himnikus megfogalmazás. A szerző 
egyben azt is kifejezésre juttatja, hogy Jézusról senki nem tud olyan 
mélyen szólni, mint Mária, és nála mélyebben senki sem fogta fOl Isten 
Fia megtestesülésének misztériumát. A "Magnificat" kezdőszavú him
nusz tehát a megtestesülés és megváltás titkának mariológiai megérté
sét fogalmazza meg. 

A mai kutatás René Laurentin nyomán úgy fogadja el, hogy Mária 
hálaénekét végső, előttünk álló, kanonikus formájában Lukács fogal
mazta meg, de már előzetesen adott hagyományból merített. Paleszti-
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Szentírásmagyarázat 

nai forrásra enged következtetni a himnusz egészen zsidó színezetű 
gondolatvilága és a benne előforduló nagyszámú szemitizmus. A zsidó
keresztény hívek Jézusban látták beteljesedni Izrael vég időkre vonatko
ZiJ reménységeit. Miért nincs sziJ a himnuszban a Messiás működéséről 
és haláláról? Ez a megfigyelés is azt erősít~ hogy Lukács készen találta 
a himnusz anyagát, aminek gondolatai az uszövetségben gyökeremek. 

Himnuszunkban a héber költészetre jellemző (különösen a zsoltá
rokban megfigyelhető ) ún. ' gondolat-párhuzam' szép példáit figyelhet
jük meg: A versek párhuzamban állnak: amit elmond az egyik, azt a 
másik megerősíti oly módon, hogy más szavakkal mondja el, de újat 
már nem tesz hozzá. 

A himnusz első részében Mária egyéni öröme nyilvánul meg (1,46-
49): Isten jóságát hja le Mária életében. A második rész (1,50-53) 
pedig Isten nagy tetteit sorolja fel, vagyis Istennek népe életében meg
mutatkoziJ jóságát részletezí. Az 1,54-55 a költemény záróversének 
tekinthető, amely fölidézi a himnusz legfontosabb elemeit. 

Az én lelkem... Erzsébet köszöntésére Mária úgy reagál, hogy mint
egy Isten színe előtt állva fogalmazza meg érzéseit egyes szám első 
személyben. Míg az 1,46-ban a héber nefes-nek megfelelő görög 
psyché sziJ olvasható, amely inkább az individuális lelket, a személyt 
jelenti, amelyben az élet, a vágy mozzanata domborodik ki, addig az 
1,47-ben a héb. rúah-nak megfelelő gör. pneuma szerepel, ami az 
egyedi lelket éltető isteni erőre, leheletre utal. A két sziJ itt pámuzam
ban áll, mindkettő jelentheti az ember egész benső valóját. 

Az ujjongás a végidőnek, az eszkatonnak örömét jelenti, hiszen 
Mária Isten ígéretének teljesedését látja saját kiválasztásában; ezáltal 
Isten mint Üdvözítő mutatkozik meg. Az üdvözítő sziJ egyben rejtett 
utalás Jézus nevére is, tehát akár úgy is fordíthatnánk, hogy ujjong az 
lelkem az Istenen, Jézusomon! Különben meglepő, de megfigyelhető, 
hogy Istenről a himnusz mindvégig egyes szám harmadik személyben 
sziJl. 

A mert a himnusz központját vezeti be, amelyben Mária megénekli, 
minek köszönhető örvendező-u.üongó lelkiállapota. Az első fórészt 
tehát a 48-49a. versek alkotják: Isten kiválasztott egy népet, gondjába 
vette őket, mert rajtuk keresztül akarja föltárni önmagát, vagyis szere-
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tetét minden nép és 
minden egyes ember 
iránt. A hívők koráb
ban is mindig rádöb
bentek Isten gondos
kodó jóságára: Ö e
reszkedik le az em
berhez, hogy azt ma
gához emelje. Sámuel 
édesanyja, Hanna is 
ezt tapasztalta meg 
fia születésében és 
köszöni meg l Sám 
2, l-l O-ben olvasható 
himnuszában. Az ő 
hálaadó szavai esen
genek vissza Mária é
nekében. 

Az Úr Márián 
megmutatkozó hatal
máért hirdeti majd 
boldognak őt minden 

SzendTáAnagyarázat 

nemzedék. Erre a szeretetteljes hatalomra utalt már korábban az an
gyal szava: Istennél semmi szó nem lesz erőtlen (1,37), a születendő 
gyermeknek a Legfölségesebb ereje ad életet. Szintén az Úr hatalmá
nak köszönhető, hogy Mária az ismeretlenségből feltűnik. 

A 49b. vers a dicséretből az áldásba megy át, felhasmálva az Izajás 
57, 15 versének megfogalmazását. 

A himnusz első részében Isten úgy jelent meg, mint aki Máriának 
személyes vonatkozásban Üdvözítője. A második rész az 50. verssel 
veszi kezdetét: Isten jóságát mutatja be népe életében. Az Úr hatalmát 
és jóságát úgy írja le, mint Izrael történetében megmutatkozó valósá
got. Nem szabad azonban csak a régmúltra gondolnunk, hanem a hé
ber nyelvben sajátos per/ekfum igemód értelmében Istennek arra a 
cselekedetére gondoljunk, amelyet egyaránt végez a múltban, a jelen
ben és a jövőben. Amit Isten Máriával tett, azt teszi népével, másrészt 
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amit mindenkivel tesz, azt tette ővele is. Tehát Mária nem magánsze
mélyként áll előttünk, hanem mint típus: az Üdvözítő Isten így cselek
szik. Párhuzam fedezhető fel Mária Isten-dicsérete a jelenben (l ,46b-
47), aminek alapja a múltban gyökerezik (1,48a), és minden jövőbeli 
nemzedék (l,48b) Mária-dicsérete között, aminek alapja szintén a 
múltban található (l,49a). Mária magasztalja az Istent, mert kiemelte 
megalázottságából (amit alázattal viselt), a jövő nemzedékek pedig 
Máriát fogják dicsérni mindazokért a 'nagy dolgokért', amelyeket Isten 
vele tett. A 'magasztalni /naggyá tenni' ige (l,46b: megalünei) és a 
'nagy dolgok' (l,49a: megala) keretbe foglalja a szakaszt (ún. inklú
ziót alkot). A végidők Izraeljének típusává az Egyház válik: rajta gya
korolja szüntelen nagy kegyelmét az Isten. 

Isten karja (l,51) az Ószövetségben jelképesen Isten erejét, hatal
mát jelenti (vö. Iz 40,10; 51,5). A 'gőgös' valláserkölcsi minősítés: 
nem akar tudni Istenről, nem akar meghódoini előtte. Ezek nem annyi
ra Isten létét vonják kétségbe, hanem hatalma alól akarják kivonni ma
gukat. 

A 'kicsinyek', 'szegények' vagy 'alázatosak' (1,52) a fogság előtt a 
tényleges szegényeket jelentette, akiknek nincs vagyonuk, tartalékuk: 
nem birtokolnak részt az ígéret földjéből, akiket az uralkodók kizsák
mányolnak és jogtalanul elnyomnak, pedig az isteni jogrend szerint 
védelem illetné őket. A fogság utáni irodalomban vallási értelemben 
szegény az, aki egyedül Istentől várhat segítséget; lelkileg teljesen az 
Úrra hagyatkozik, csak tőle vár támaszt. Összefügg a 'szent maradék' 
prófétai gondolatával. A 'szegények' Istentől, az ő beavatkozásától 
várják a változásokat. Nem úgy, mint a farizeusok vagy a szaddúce
usok, akik emberi mesterkedéssel próbálják elérni az üdvösséget. 

Ám a hatalmasok és gazdagok sorsa a ledöntöttség és elküldöttség 
(az irodalmi megfogalmazásban szembeötlik, hogy mindez a szerkezet 
szélére szorul), míg a kicsinyek és éhezők sorsa a felemelkedés és betöl
töttség (s ez kerül a központba). 

Érdekes módon mindhárom egymást követő perikópa utolsó monda
tában (Lk 1,38.45.55) utalást találunk 'Isten szavára' Az utóbbi kettő 
egyértelmű párhuzamot von Mária és Ábrahám közé, hiszen Mária 
'hitt annak teljesedésében, amit az Úr mondott' (1,45), és ez jellemezte 
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Ábrahámot is (1,55). Az új isteni rend keresztül húzza az emberi 
számításokat, és teljesen újszerű módon valósul meg. Különben éppen 
ennek beteljesedését jelenti majd be Jézus a názáreti zsinagógában (Lk 
4,18). 

Elmélkedési pontok: 
Mária hite hibátlan. Ő nem kér jelet a megvalósulás tényéről, csak 

azon gondolkozik el, hogy miként fog mindaz beteljesedni. Készségesen 
fogadja a neki adott külde~ést. Ő az Úr szolgálója, (bárcsak) legyen az 
ő szava szerint! Erzsébet Abrahám állandó jelzőjét alkalmazza Máriá
ra. Amint Ábrahámon keresztül is áldást nyer a föld minden nemzetsé
ge, úgy Máriát is boldognak, áldottnak fogja hívni minden nemzedék. 
Amint Mária nem utasította el a gyermeket, amikor Isten reábízta, úgy 
akkor sem utasítja el, amikor fiát, Jézust oda kell adni. 

Hittem, azért szóltam - hja Pál apostol (2 Kor 4,13): Zakariás nem 
hitt az angyal szavának, ezért megnémult - olvassuk. Ennek következ
tében bezárkózik házába és némasága miatti szégyenébe (pap létére 
néma!). Ezzel ellentétben Mária elhagyja házát, rokona segítségére siet 
(hitt az angyal szavának!). Okot ad János néma tanúságtételére, ui. 
felugrott ujjongásban a magzat (Erzsébet) méhében (1,41). Mária 
hitének az is következménye, hogy megáldja őt Erzsébet. Az áldás hal
latán örömének tör fel ajkán: elismeri Isten nagy tetteit. Mária nem 
látja, mégis felfogja; nem érti, mégis meghallja. Nem mondja el, hogy 
látott valamit vagy valakit. Nem az angyal látványa zavarta őt, hanem 
szavai. Hasonlóan, Erzsébet sem azon lepődik meg, hogy meglátja Má
riát, hanem a köszöntésén. 

Aki magát megalázza, azt fölmagasztalják (Lk 14,11): Nincs szó 
arról, hogy Mária Dávid házából való lenne, söt... a távoli Galilea 
ismeretlen falucskájából származik, Názáretből. Natanael első monda
ta ez lesz: Jöhet-e valami jó Galileából? (Jn 1,46) Mégis Isten őt vá
lasztotta Fia édesanyjának. A szolgálót az angyal kegyelemmel teljes
nek, Erzsébet áldettnak és boldognak hirdeti, és így lesz ez minden 
nemzedéken át. De nem ő az egyetlen azok sorában, akiket Isten ki
emelt, fölemelt, erős karjával megszabadított. Ahogy a Vörös tengernél 
népét, úgy a meddő Hanna asszonyt is kimenti szégyenéböl; életet ad 
Jessze utolsó fiának, Dávidnak; meghallgatja Zakariás könyörgését, és 
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sorolhatnánk a bibliai és biblián kh'Üli efféle tapasztalatokat. De ma 
Máriát mindenkinél magasabbra emelte: Egyszülött Fia anyjává tette. 
Így lesz ez Jézussal is, aki megalázta önmagát, mindhalálig, mégpe
dig a kereszthalálig; ezért Isten fölmagasztalta és jobbjára ültette 
(vö. Fil 2,8-9). 

Jézus emberfia és Isten Fia: Mint minden ember, úgy Jézus is egy 
nő méhében fogant, világra jött, nevet kap (olyat, mint más is hordott 
őelőtte). Dávid fiának fogják hívni, miként apját, Józsefet. Ugyanakkor 
Isten Fia: Amikor Gábriel azt mondja, hogy Dávid trónját fogja örö
kölni, Dávidhoz hasonló emberi királyhoz hasonlítja, de amikor azt 
mondja, hogy uralkodni fog mindörökre, Jahvéra, az Úrra utal, aki 
örökké uralkodik. Ugyanezt állítja azzal is, hogy Jézus szűztől született 
(tehát ember által), de isteni közreműködés, vagyis a Szentlélek erejé
ből. Jézus valóban ember, ugyanakkor a Magasságbeli Isten Fia. 
Mindaz, amit elmondhatunk Istenről, állítható Jézusról is: nagy ill. 
szent. Erzsébet, a Szentlélekkel eltelve úgy áldja Mária gyermekét, 
mintha csak Istent áldaná. Az előfutár anyjának, Erzsébetnek fölkiáltá
sa Jézus Krisztus evangéliumának első meghirdetése emberi ajkakon, 
amely nem szűnik meg visszhangomi a századok folyamán. 
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Gyürki László 

Pál és Barnabás apostol nyomában 
Ciprus szigetén 

Bibliaijöldrajz 

Szent Pál első missziós útjáról az Apostolok cselekedeteinek 13. 
fejezetében olvastmk. Az antióchiai egyház a Szentlélek indítására 
böjtöt tart, majd imádság és kézrátétel közepette missziós útra bocsátja 
Sault és Barnabást. 

" 6k tehát a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan pe
dig Ciprusba hajóztak. Eljutottak Szalamiszba, és hirdették Isten 
igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is szolgálatukban volt ... Bejár
ták Páfoszig az egész szigetet... Szergiusz Paulusz, egy bölcs férfi 
magához hivatta Barnabást és Sault, mert hallani kivánta Isten igé
jét ... Saul, akit Pálnak is neveznek ... " (ApCsel 13,2-9) 

Már 25 éve keresem fel azokat a helyeket, ahol Pál apostol járt. 
Régóta szerettem volna eljutni Ciprus szigetére is, ahol Pál és Barna
bás első missziós útja kezdődött. 2000. szeptember első felében nyílt 
erre alkalom és testvéremmel együtt indultam el. 

Cyprus, Küprosz, az Ószövetségben Kittim néven szerepel. Ciliciá
tól délre 70 km, Szíriától nyugatra, 150 km-re. 9.251 négyzetkilomé
ter, lakosainak száma 740.000. Alakját az ókorban kiterített marha
bőrhöz hasonlították. Két hegylánc vonul át a szigeten. Egyik az északi 
parton, 8-900 méter magas, a másik délnyugaton. Ennek legmagasabb 
csúcsa, aTroodosz 20 10 méter. A kettő között van a szalamiszi síkság. 

Viharos története volt, és jelenleg is az. Lakossága az északi részen 
általában török, délen pedig görögök élnek. Ez konfliktusok forrása 
volt, s 1974 óta a sziget megosztott: az északi rész - a sziget 37 o/o-a 
- török megszállás alatt van. A két országrész között nincs semmiféle 
kapcsolat. Csak külföldi turistákat engednek át Nicosia egyetlen átkelő 
helyén reggel 8-tól délután 5 óráig. Szalamisz, Szent Pál apostol első 
állomása Cipruson, török meg szállás alatt van, Famagusztától 9 km
re északra. Senki sem tudott komoly információt adni, s igyekeztek 
lebeszélni erről a próbálkozásról. Vasárnap jóval 8 óra előtt már az 
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átkelőnél voltunk, s 20 perces vizsgálat, vízum-kérelem után elindul
hattunk a török területen, Szalamisz felé. 

Elértük a Famagusztába induló buszt, majd onnan taxival jutot
tunk el Szalamiszba az ásatásokhoz. A régészeti terület gyönyörű he
lyen fekszik. A feltárások 1880-ban kezdődtek. Sajnos a török meg
szállás óta szünetelnek, és a feltárt terület is ellianyagolt állapotban 
van, alig látogatják. 

Pál és Barnabás eljutottak Szalamiszba (ApCsel 13,5). 

Pál és Barnabás Szeleukiából (Antióchia kikötőjéből) Szalamiszba 
érkeztek. Szalamisz ebben az időben már hosszú múltra tekintett visz
sza. A ll. században már létezett, amit a feltárt leletek is bizonyítanak. 
Ciprus városállamai között vezető szerepet töltött be. Pál idejében a 
rómaiak uralma alatt volt. Fontos kereskedelmi központ, a sziget első 
városa, bár a rómaiak idejében Páfosszal szemben fokozatosan elvesz
tette vezető szerepét. Ehhez járultak a súlyos természeti csapások: Kr. 
u. 76-ban és 77-ben földrengés rázta meg, majd a 4. században több 
földrengés és árvíz pusztította, s végül teljesen romba döntötte. Kons
tantin császár uralkodása idején a bizánciak építették fel az új várost, 
amelyet Konstancának neveztek. A 7. században arabok fosztogatták, 
végül is lakói elhagyták a varost, és Famagusztába költöztek. Az egy
kori virágzó várost elfeledték, és hosszú évszázadokig, több mint ezer 
évig, feküdt a homok alatt. Az ásatások még ma sem fejeződtek be. 

A feltárt emlékek a fOút két oldalán találhatók. Északon ~ a tor
nacsarnok, a furdő és a színház. Az úthoz közel található a római 
agóra és a Zeusz templom. Keletebbre van a kikötő. Ezek mind Pál 
idejéből való emlékek. A fényes bazilikák, amelyeknek maradványait 
megcsodálliatjuk, már a keresztény korban épültek: a Campanopetra, 
és Szalamiszi Szent Epifániusz bazilikája. Szinte az egész napot el 
lehetne tölteni a romok között, ha gyalog jáJja be valaki. A tornacsar
nok és a Zeusz templom között 900 méter a távolság. 

A fóút nyugati részén található a nekropolisz a királysírokkal. A 
középkorban börtönnek is használták őket. A egyiket Szent Katalinnal 
hozzák kapcsolatba. Egy kifosztott szoborfúlke találliató mellette, 
amely szomorú képet mutat: a szobor hiányzik, tetejéről a kereszt le
döntve. 
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Innen már egészen közel van a Barnabás kolostor és Barnabás sír 
kápolnája. 

Szent Barnabás Ciprus védőszentje. Második apostoli útja előtt Pál 
elvált Barnabástól, és Szílás társaságában indult el. Barnabás viszont 
Márk társaságában Ciprusba hajózott (ApCsel 15,39). Barnabás a ha
gyomány szerint Szalamiszban született zsidó családban. Az Apostolok 
cselekedeteinek könyve ezt irja róla: ,.,Józse! a ciprusi származású 
levita, aki az apostoloktól a Barnabás melléknevet kapta - ennek 
jelentése: Vigasztalás fia ... " (4,36) Jeruzsálemben tanult, mint Pál 
apostol is. Ciprus szigetén halt vértanú halált. A hagyomány úgy tudja. 
hogy Szalamiszban a varázsló Barjézus izgatására megkövezték. Márk, 
Barnabás unokaöccse, elrejtette a holttestet, és éjszaka titokban elte
mette egy római sírba, Szalamiszon kívül. Sírja sokáig ismeretlen volt, 
míg azután Barnabás megjelent álmában a ciprusi érseknek és elárulta 
a helyet, ahova őt Márk eltemette. Másnap az érsek nagy tömeg kísére
tében elment a látomásban megjelölt helyre, és egy szentjánoskenyérfa 
alatt ásva megtalálta Barnabás földi maradványait Máté evangéliumá
nak egy példányával, amelyet Márk keblére helyezett. A tekercset ma
ga Barnabás másolta. Ekkor Zénó császár önállóságot adott a ciprusi 
egyháznak és fúggetlenítette Antióchiától, az eddigi anyaegyháztól. 
Barnabás tiszteletére sírja helyén kolostor épült 477-ben. Mai formáját 
l 756-ban kapta. A török megszáJ.lás után az utolsó szerzetesek is meg
haltak, vagy idős koruk miatt elhagyták a kolostort, ezért könyvtár és 
múzeum lett belőle, a templomban pedig ikon-kiállítás található. 

A kolostor mellett áll Szent Barnabás sírkápolnája. Sajnos a kápol
na minden díszétől megfosztva fogadja a látogatót. A templomból lehet 
lemenni Barnabás sírjához, amelyben néhány szarkofág található. Ép
pen dél volt, amikor eljutottunk ide, és elmondtuk az Úrangyalát. 

Szalamiszból Barnabás kolostorától Famagusztába tértünk vissza. 
Nicosia és Limassol után ez a harmadik legnagyobb város a szigeten. 
Görög neve: Gazimagusa, a görög ciprióták pedig Arnmochostosnak 
hÍ\ják, ami annyit jelent: homokba temetett. Az óvárost magas falak 
határolják, amelyek a velencei védelmi rendszer emlékei. Délen terül el 
a modem új városrész. A török megszállásig, l 974-ig szállodák tömege 
épült a parton, ma pedig sorsára hagyott kísértetváros lett ez a rész. El 
van zárva a látogatók elől. Famaguszta látnivalói nincsenek kapcsolat-
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ban Szent Pállal, csak megemlítjük őket. Szent György katedrálisa 
fénykorában pompás görögkeleti katedrális volt. A Szent Miklós
katedrális a 14. század elején épült, a francia gótikus építészet remeke. 
Az ikertornyok elpusztultak, helyettük minaret épült a templomhoz. 
Gazdag belső berendezését akkor rombolták le, amikor mecsetté alakí
tották át. Ma Lala Musztafa pasa mecset néven szerepel. Szent Péter és 
Szent Pál templom 1358-ban épült, és 1571-ben Szinan pasa tiszteleté
re mecsetté alakították. Sok viszontagságot látott: gabonát és burgo
nyát is tároltak benne, 1964-ben a törökök itt rendezték be a városhá
zát, később pedig nyilvános könyvtár lett. A látnivalók közé tartozik a 
Citadella, másképpen Otelló torony, amelynek névadója azonos 
Shakespeare rures Otelló móIjával. A kerek torony melletti ró kapu 
fölött Szent Márk szárnyas kőoroszlánja látható. 

Famagusztából újra busszal jutottunk el Nicosia török részébe. Itt 
még volt idő, hogy a város török szektorának néhány nevezetességét 
fOlkeressük. A Velencei oszlopot a 15. században Szalamisz romjai 
közül hozták ide, eredetileg a Szarayonü mecsethez. Jelenlegi helyére 
1915-ben került. A hatméteres oszlopon Szent Márk oroszlánja állt. 
Mivel ez elveszett, az angolok rézgömböt tettek rá. A 14. században 
épült Szent György templomot a törökök f1.irdővé alakították át. Az 
eredeti templomból ma már csak a bejárat maradt meg. Nicosia legje
lentősebb középkori müemléke a Sze1imiye mecset, amely 1954 előtt 
mint Szanta s.zophia katedrális volt ismert. A francia gótikus építészet 
egyik legszebb darabjának számít. Építését 1209-ben kezdték el, de 
még 1326-ban, felszentelésekor sem végeztek vele teljesen. A 16. szá
zadban mecsetté alakították át, a keresztény díszítéseket leszedték vagy 
letakarták. A velencei városfalakon a Kyrenia kaput találjuk a török 
szektorban. 

Pál és Barnabás "bejárták Pá/oszig az egész szigetet" 
(ApCsel J 3,6) 

Szalamisztól képzeletben szeretném követni az apostol missziós út
ját. Bizonyára fölkeresték az akkori nagy városokat, amelyeknek egy 
része ma már csak romokban látható. 

Ciprusi hagyomány szerint Pál és Barnabás Szalamiszból Kiti
onba, a mai Lamacába érkezett. A szigetre látogató turisták fele ma 
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Larnacába érkezik A török támadás előtt Larnaca hírét nem ismerték a 
szigeten kívül. Mivel 1974 után Kyrenia és Famaguszta a törökök, a 
nicosiai repülőtér pedig az ENSZ ellenőrzése alá került, a görögöknek 
Larnacában a repülőteret rövid időn belül meg kellett építeni. Így a 
város népszerűbb lett Nicosiánál. Larnacának. hosszú története van. A 
mai város már létezett a Kr.e. 13. században Kition néven. A legenda 
szerint Noé unokája, a legendás Khittim alapította. E fölé épült a mai 
modem város. 

Híres polgára volt Kitionnak Zénon, a sztoikus filozófia megterem
tője. Kitionban született Kr. e. 333-ban. Mellszobra ott áll a Nikodhi
mou Mylona és a Grigori Afxendiou út találkozásánál. A sztoikus fi
lozófiának nagy hatása volt a kereszténységet megelőző századokra és 
Pál tanítására is. 

Az ókori Kition a tengerparttól északnyugatra terült el. Az ásatá
sokon előkerült leleteket a Régészeti Múzeumban láthatjuk. Az ásatá
sok egyik része a Kimonosz út északi végénél található, a Mükéne 
romkertben. A központi ásatás a Makhera utcából közelíthető meg. 
Kr.e. 13. századi maradványok, majd a későbbi mükénei építmények 
emlékeztetnek az egykor hatahnas templomra, amelyet a förúciaiak 
Asztarte fényes szentélyévé alakítottak. Ezekből a maradványokból 
halvány képünk lehet a római Kition nagyságára, amelyben valósZÍnű
leg az apostol is megfordult. 

Larnaca másik nevezetessége a Szent Lázár templom, amelyhez 
evangéliumi emlék kapcsolódik. A hagyomány úgy tudja, hogy feltá
masztása után Lázárt a betániai zsidók rögtön kiutasították. Lázár 
Cipruson talált menedéket, és Kition első püspöke lett. ott élt, és halá
la után ott tem ették el. Sírját csak később, 890-ben találták meg, és 
Lázár maradványait Konstantinápolyba vitték, innen pedig a franciák 
Marseille-be szállították. A templomot a 9. században VI. Leó császár 
építtette. Külön érdekessége, hogy különálló harangtornya csodával ha
táros módon túlélte a török időket, amikor a keresztény templomokat 
mind pusztulásra ítélték. A törökök szerint a magas tornyok a keresz
tény hitűek felemelkedését hirdették, ezért nem tűrték meg őket. A 
templom egyik nevezetessége az 1659-es ezüst ikonosztáz, amely Lázár 
halálát jeleníti meg. A szent üres szarkofágját pedig a déli apszis alatt 
őrzik. 
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Néhány érdekes emléket kerestünk még fel Larnaca közelében. A 
várostól II km-re fekszik a repülőtér mellett vezető úton Kiti falu. 
Templomát építészeti szerkezete és csodálatos mozaikjai miatt keresik 
fel. Allítólag a ll. században építették egy 5. századi bazilika romjai
ra. Neve: Panayia Angeloktisztosz. A legenda azt állítja, hogy a temp
lomot az angyalok építették. Csodálatos szép mozaikok találhatók 
benne. Legértékesebb a központi szentélyben látható: Szűz Máriát áb
rázolja angyalok kíséretében. Jobb kezében tartja a gyermek Jézust, 
mellette Gábriel és Mihály arkangyal. A szakemberek szerint a 6. szá
zadban készült. 

A Kiti felé vezető úton található egy híres mohamedán emlék, a 
Hala Szultan Tekke mecset. A legenda szerint itt van eltemetve Mo
hamed próféta nevelő anyja, aki az arabok ciprusi hadjárata idején 
leesett az öszvér hátáról és szörnyethalt. Ugyancsak itt temették el 
Husszein jordániai király nagyanyját is. Ezért ez a mecset Mekka, 
Medina és a jeruzsálemi El-Aksza szentélyei után következik, mint a 
muzulmánok fontos zarándokhelye. 

Larnacától mintegy 40 km-re emelkedik ~8 méter magas szikla
tömbön a Sztavrovouni kolostor. A fóútról meredek hajtűkanyarok 
vezetnek föl a tetőre, ahonnan káprázatos kilátás nyílik minden irány-
ban a tájra. . 

A kolostort 327-ben építették, miután Nagy Konstantin édesanY.ia, 
Szent Heléna hajóját a Szentföldről visszatérőben a vihar Ciprusra 
sodorta. Ő hozta a szent kereszt egy darabját ide. A Sztavrovouni jelen
tése: a kereszt hegye. Az ezüstbe foglalt szent ereklyét azután beépítet
ték egy ötszáz éves keresztbe, amely damaszttal bélelt vert ezüstbe van 
ágyazva. Ma a templom legféltettebb kincse. 1426-ban az arabok csak
nem az egész templomot lerombolták, a maradványokat. pedig 1570-
ben felgyújtották. A 17. században ortodox szerzetesek vették ismét 
birtokba a szent helyet, és hozták rendbe a templomot. Ma 33 szerzetes 
imádkozik és dolgozik a kolostorban. Közülük 4 pap, a többi laikus 
testvér. Szeptember l3-án látogattam ide, szeretettel fogadtak. EI
mondták, hogy készülnek a másnapi nagy ünnepre, a Szent Kereszt 
felmagasztalásának ünnepére. Vigilia előzi meg, amely este 9 órakor 
kezdődik és tart egész éjszaka. Ha lett volna időm, .ott maradhattam 
volna és bekapcsolódhattam volna imádságukba. Felejthetetlen élmény 

16 



BibliaijöldroJz 

marad ez a látogatás. Talán Pál apostol is elhaladt e magaslat alatt, ha 
a kolostor akkor még nem is emelkedett a hegycsúcson. 

Nicosiától délnyugatra, 19 km-re található Tamasszosz, az egyik 
legősibb ciprusi város, amely a mai Politiko falu helyén épült. Már a 3. 
évezredben létezett, Homérosz is említi Odűsszeájában. Augusztus 
császár haszonbérbe adta a gazdag ciprusi rézbányákat Nagy Heródes
nek, s mivel Tamasszosz volt a bányaipar egyik központja, ott nyilván 
nagy zsidó közösség is élt. 

Tamasszoszrói a hagyomány és a legenda a következőket tudja Pál 
apostollal kapcsolatban: Pál és Barnabás a helybéli Herakleidosz kísé
retében jöttek Tamasszoszba. Szent Herakleidoszról azt mondja a ha
gyomány, hogy egy pogány pap fia volt, és Pál apostol a Pedhieosz 
folyóban keresztelte meg. Herakleidosz lett azután Tamasszosz első 
püspöke. A történetben szerepel egy másik ciprusi személy is -
Mnázon -, akit az ApCsel 21, 16 említ Pál jeruzsálemi tartózkodásával 
kapcsolatban. (Magukkal hozták Mnázont, egy Ciprusból való régi 
tanítványt.) Herakleidosz Mnázonnal együtt vezette a nagy zsidó kö
zösséget, és egy kis templomot is épített. Különböző csodatettei is vol
tak (halottfeltámasztás, árvíz megfékezése). Ennek ellenére a zsidók 
Mnázon távollétében Herakleidoszt a tamasszoszi piactéren lefejezték. 
Halála után Mnázon lett a keresztény közösség vezetője. 400 körül a 
két szent sÍIja fűlé egy háromhajós bazilikát építettek, amelyből még 
mozaik maradványok, oszlopok és oszlopfök láthatók a mai kolostor
ban. A kolostor is sok viszontagságot látott, az arabok a 9. században 
lerombolták. Később azonban újat építettek helyébe. A mai templom a 
15-16. században készült. A templomban őrzik Szent Herakleidosz 
aranyozott ruhába takart fej-ereklyéjét. 

A kolostortemplomtól délre a 14. században kis kereszt alakú kupo
lás templomot építettek a szentek feltételezett sÍIja fűlé. Római korból 
való szarkofágok találhatók benne. A kolostor templomától keletre 
lépcső vezet egy sírkamrába, amelyet a szentek első temetkezési helyé
nek tartottak. 

Az eddigi központi helyek Nicosia és Lamaca voltak, ahonnan eze
ket a helyeket látogattuk meg. A következő város Limassol volt, ahol a 
ferences atyák vendégszeretetét élvezhettük. Innen lehetett eljutni a 
sziget nyugati részére. 
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Limassol fiatal városnak számít. Amikor 1191-ben Oroszlánszívű 
Richárd partra szállt, a település csak egy poros kis falu volt. Ma pedig 
a 115 ezer lakosú Limassol a sziget második legnagyobb városa, turis
ta- és ipari központ. Limassolban a középkori kastély képviseli a múl
tat, amely még csak 600 éves. A várostól keleti és nyugati irányban 
egyaránt történelmi helyek találhatók. 

Limassoltól keletre 10 km-re fekszik Amathosz, amely az egyik leg
régibb városa Ciprusnak. A város akropoliszán végeztek ásatásokat, és 
előkerült Aphrodité szentélye. Később ennek a helyén a régi szentély 
anyagából épült fel a keresztény bazilika. Az apostol elhaladva ezen a 
vidéken még a pogány szentélyt láthatta. A keresztény bazilika is osz
tozott a többi keresztény szentély sorsában, mert az arabok lerombol
ták. A régészek tárták föl az utóbbi évtizedekben a hatalmas bazilika 
maradványait. 

Limassoltól 19 km-re nyugatra található Kourion, amely Szalamisz 
után Ciprus legnagyobb régészeti területe. Kőkorszaki múltra tekint 
vissza. Legjelentősebb szerepe Kr.e. 498-ban a perzsák elleni felkelés
ben volt. Az itt feltárt leletek alapján megállapítható, hogy a későbbi 
korban és a római fennhatóság idején is megőrizte jelentőségét. Meg
csodálhat juk Achilles és a Gladiátorok házát, amelyekben mozaikok 
láthatók. Ezeket Pál és Barnabás apostol is láthatta. Az 5. században 
épült keresztény bazilika romjai tekintélyes méreteiben is emlékeztet
nek nagyszerűségére. A partvidékre néző hegyoldal kiváló adottságok
kal rendelkezett a görög-római színház kialakításához, amely 3.500 
nézőt tudott befogadni. Maradványait 1948-50-ben ásták ki. A szín
háztól északra láthatjuk Eusztoliosz házát, amely híres az 5. század 
első feléből származó mozaikjairól. A négyszögletes belső udvart há
rom oldalról oszlopsor veszi körül. Eredetileg magánpalota volt, ké
sőbb nyilvános pihenőhellyé alakították át. Innen lépcsők vezetnek 
feljebb északra a furdőkhöz. Az előcsarnokban szintén páratlanul szép 
mozaikokat láthatunk. 

Innen Pafosz felé 3 km után találjuk Apolló Hülatész szentélyét. Az 
ókorban ez volt Ciprus egyik legfontosabb vallási központja, ahol 
Apollót az erdők isteneként tisztelték. Őt imádták Kourion városának 
védnökeként is. Ezen a helyen Apolló kultusza már a Kr.e. 8. század
ban kialakult és egészen a KLu. 4. századig tartott. Többszöri földren-
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gés döntötte romba a szentélyt. Nem tudjuk, hogy fölkereste-e Pál ezt a 
helyet, vagy inkább kikerülte. Mindenképpen mellette haladhatott el, 
amikor Páfosz felé ment. 

Pál és Barnabás Páfoszban 

Ha toVább haladunk Páfosz felé, előtte 25 km-re találjuk Petra tou 
Romiou-f (Aphrodité szikláját). A legenda szerint itt született Mrodité 
a tenger habjaiból. A turisták közül nagyon sokan megállnak ezen a 
helyen, hogy a tájban gyönyörködjenek. Nagyszerű kilátás nyílik innen 
a tengerre. 

Még Páfosz előtt. 19 km-el találjuk Palea Pá/osz-t, az ősi várost, 
amely 1200 éwel korábban létezett, mint a mai Páfosz. Szalamisz 
mellett Páfosz az a központ, amely fontos szerepet játszott Ciprus ősi 
történetében és hiedelemvilágában. A már említett Petra tou Romiou 
mellett született (emelkedett ki a tenger habjaiból) Aphrodité, így a 
Palea Páfoszban emelt templom az antik világ legjelentősebb Mrodité
szentélye lett. Érdekes, hogy az istennőt itt nem emberi alakban láthat
juk, hanem egy kúpos kő jeleníti meg, amelyet az ünnepek alkalmával 
olanal kentek be. Páfosz a Kr.e. 7-4. században élte virágkorát, de 321 
körül, Nea Páfosz megalapítása után az ősi városnak komoly riválisa 
lett. A szentélytől nyugatra található a római oszlopcsarnok, uda há
za, valamint a keresztény templom. 

Pál és Barnabás Új Páfoszba érkeztek, és itt hirdették Isten igéjét. 
Az ókori világban a kikötő körül épült települést Nea Páfosz-nak ne
vezték el. Így különböztették meg a 19 km-rel keletebbre fekvő régebbi 
Páfosztól. Az Apostolok cselekedetei elbeszélik Pál találkozását a va
rázsló Barjézussal és Szergiusz Paulusz prokonzullal. 

A varázslót, mivel el akarta téríteni a prokonzult a hittől, Pál vak
sággal büntette. Barjézus azonos lehet az Atomosz (=Hetoirnosz?) nevű 
ciprusi varázslóval, akit Félix római helytartó Druzillához küldött, 
hogy nyerje meg számára. A legenda tud arról, hogy továbbra is el
lenállt az apostolnak. A Pál-oszlophoz fúződő elbeszélés őt nevezi meg, 
aki felbujtotta a zsidókat, akik azután megbotozták az apostolt. A 
helytartó viszont Pál igehirdetése és cselekedetei láttán hitt, és csodál
kozott az Úr tanításán (13,6-12). 
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Induljunk el és keressük fel azokat a helyeket, amelyeket még Pál 
és Barnabás is láthatott, vagy velük hoztak kapcsolatba. 

A Szent Pál utca mellett találhatók a 4. századból származó ősi 
bazilika, a Chryszopolitissza romjai. Ez volt Ciprus legnagyobb kora
keresztény bazilikája. Ezekre a romokra épült a 13. században az Ayia 
Kyriaki temploma, amelyet szintén Chryszopolitisszának neveznek. 
Néhány padlómozaikja fennmaradt. 

A Chryszopolitissza templom mellett áll a megrepedezett Szent Pá/
oszlop. A hagyomány szerint Barjézus izgatására ehhez az oszlophoz 
kötözték Pált és mértek rá egy híján 40 botütést. Megható megérinteni 
az oszlopot, és el kell olvasni a Korintusiakhoz írt második levelet, 
ahol Pál többek között elmondja: "A zsidóktó/ öt tzben kaptam egy 
hiján negyven ütést" (2 Kor 11,24). Nagyon is valószínű, hogy egyik 
alkalommal itt szenvedte ei ezt a megalázó büntetést. 

Ugyanezen az utcán tovább haladva találjuk az Ayia Sz%moné 
katakombát. Ez zsinagóga volt, a Makkabeusok anyjának és vértanú
halált halt hét fiának az emlékére szentelték. Mivel Pál mindig a zsi
nagógában kezdte igehirdetését, ebben a zsinagógában is prédikálha
tott. Az ásatások felszínre hozták a római kori várost, amelyben Pál 
apostol járt. A világító torony közelében található a 47 méter átmérőjű 
félkör alakú színház. Előtte van az agóra, a piactér. Itt többször tartóz
kodhatott az apostol. Thészeusz, Dionüszosz és Aion házát kell felke
resni, fóképpen csodálatos mozaikpadlói miatt. Ezek a kelet-mediterrán 
vidék legszebb mozaikjai közé tartoznak. Thészeusz háza akkora, hogy 
valószínűleg ez volt a római helytartó háza. 

A páfoszi kikötőből indult azután Pál, Barnabás és Márk Kis
ázsiába, Pergébe. A két apostol fáradozása Ciprus szigetén meghozta a 
maga gyümölcsét. A 4. századtól kezdve épülnek a keresztény templo
mok, és Ciprus teljesen hátat fordít a pogányságnak. A pogány temp
lomok kereszténnyé alakulnak át. A mai napig mintegy 100 bazilikát 
azonosítottak. A legnagyobbak a szalamiszi Campanopetra, Peyiaban 
az A yiosz Yeoryiosz, Amathoszban az akropolisz bazilikája, Kourion
ban a kikötői bazilika. 

Pál és Barnabás működése során eresztett itt gyökeret a keresztény
ség, és a sziget szerepet játszott az evangélium további elterjedésében 
IS. 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A János-evangélium felépítése 

A.) Alapgondolat 

János evangéliumának keletkezési idejét Kr. 90-100-re tehetjük. A 
benne feldolgozott hagyományok természetesen korábbiak. A jelenlegi 
szöveg hosszú fejlődésről és a megfogalmazás különböző szakaszairól 
tanúskodik. A jánosi közösség szemében a hitelesség legfObb tanúja "a 
tanítvány, akit Jézus szeretett". Ez a tanítvány valószínűleg Jézus egyik 
jeruzsálemi tanítványa (vö. 18,15; feltűnő, hogy először a 13,23-ban 
történik róla említés, a galileai hagyományban sosem szerepel). 

János evangéliumának jelentősége a mai ember számára 

Mint "lelki evangélium", János evangéliuma a századok folyamán 
mindig különösen vonzotta az embereket, s ez a vonzódás ma sem 
szűnik. Ennek oka többek között az evangélium Krisztus-képének 
mélysége, az írás nyelvezete és képei, amelyek egzisztenciális emberi 
tapasztalatokat érintenek, és nem utolsó sorban az evangélium elmél
kedő stílusa. De vannak olyanok is, akiknek nehézségei vannak ezzel az 
evangéliummal. Szóljunk most mindkét lehetőségről. 

A jelennel való pozitív kapcsolat: 
Különösen jelentős és ösztönző lehet ma a János-evangélium, mert 
- kifejezetten és tudatosan beszél azokról, "akik nem láttak és mégis 

hisznek"; 
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- merészen arra törekszik, hogy Jézus üzenetét egy új helyzetben új, 
alkalmazott, a hallgatók helyzetéhez mért módon hird~sse; 

- az eszkatológiát a jelenbe helyezi, és arra hív, hogy félelem nélkül 
éljünk, hittel elfogadva, hogy Jézus a Szentlélek által jelenvaló. 

Nehézségek a mai ember számára: 
Ma sokak számára nehézséget jelentenek az evangélium következő 

sajátosságai: 
- az evangélium sajátos Krisztus-képe: a jánosi Jézus szinte termé

szetfölötti magasságokban jár-kel, mint egy álruhás Istenfia. Teljesen 
hiányzik Jézus figyelmes szeretete a szegények, szenvedők, elnyomot
tak iránt, ami a szinoptikusok Jézusának meghatározó vonása. Az 
evangélium középpontjában végig egy téma áll: Jézus maga (mint az 
Atya küldötte); a csodák (jelek) nem az embert szolgálják, hanem Jé
zus megdicsőülésének eszközei. 

- az evangélium sajátos egyházképe: a jánosi közösség valójában 
egy elit-csoport benyomását kelti, amely mindig csak önmagával fog
lalkozik. Más nem is létezik a számukra, legfeljebb az ellenfelek. 

- az evangélium sajátos (dualista) világképe: az embereket két 
szembenálló, egymással kiengesztelhetetlen ellentétben álló csoportra 
osztja, mindenki barát vagy ellenség, az ellenség egyenlő az ördöggel (s 
leginkább az ellenfelek általánosítása: "a zsidók" elfogadhatatlan sokak 
számára). . 

Nem tagadhatjuk, hogy a merész ívű, nagy mélységű János~vangé
liumnak megvannak a maga problémái is. Ezek annak a konkrét törté
neti helyzetnek a rovására írandók, amelyben keletkezett, és ezeket az 
evangélium olvasásakor figyelembe kell venni. 

Emellett azt sem szabad elfelejtenünk, hogy János hangja csak egy 
a sok más tanú hangjától is hangos kórusban. A jánosi álláspont min
den embert arra hív, hogy jö,Üön az élet egyetlen, igaz forrásához, igyék 
abból, s így "élete legyen és bőségben legyen" (10,10; vö. 20,31). 

B.) Szentírási szöveg: János evangéliuma (l-21 fejezet) 
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c.) Bevezetés 

1. Táblázat 
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az 
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20 21 
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A fenti táblázatot nagy méretben elkészithetjük szines papirlapok
ból. A szfneknek a következő jelentése van: 
- sárga: a "dicsőség" (az előszóban olvassuk: "láttuk dicsőségét", Jn 

1,14); 
- kék: a "világ"; 
- rózsaszín: a szenvedés jelentése a búcsúbeszédben, és Jézus imája az 

Atyához (a Fiú számadása); 
- sötétvörös: a szenvedés; 
- narancs: a megdicsőülés a kereszten és a feltámadás (sárga + vörös) 

2. János evangéliumának felépítése (a táblázat alapján) 

1. A dicsőség kinyilatkoztatása 

János evangéliuma előszóval kezdődik, amely - és ezzel egyedül áll 
az evangéliumok között - az Istennel egyenlő Ige világ előtti létezését, 
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préegzisztenciáját hirdeti. (Ez a himnusz valószínűleg egy már létező 
Krisztus-himnusz felhasználásával készült.) Az Atyánál birtokolt di
csőségből lép be világunkba az Ige a megtestesülés által, hogy hírt 
adjon az Atyáról. S amikor kinyilatkoztatja az Atyát, ezzel együtt ki
nyilatkoztatja saját dicsőségét is (ez lényegében nem más, mint kinyi
latkoztatása és felismerése annak, hogy a Fiú egységben van az Atyá
val, vö. 17, l-8). Ezért a jánosi közösség hálatelt szívvel vallhat j a: 
"Láttuk dicsőségét. mint az Atya egyszülött Fiának. dicsőségét. telve 
hatalommal és igazsággal" (1,14>' János evangéliuma valójában elbe
szélő és tanúskodó kifejtése ennek a vallomásnak, a közösség így fejezi 
ki boldog tapasztalatát. 

Meggyőződésük szerint Jézusnak, az Atya Fiának és Küldöttének 
dicsősége nem maradhatott rejtve. Jézus működése során újra és újra 
felcsillant ez a dicsőség (vö. különösen 2,11; 11.4). Ha a Márk
evangéliumot "a titkos epifániák könyvé"-nek nevezhetjük, akkor János 
evangéliumára méltán illik "a nyilvánvalóvá lett C epifán') titkok köny
ve" megjelölés. 

2. Kinyilatkoztatás a világnak (Jn 2-12) 

Jézus működése során a dicsőség kinyilatkoztatása mindenekelőtt 
Jézus ,jelei" (csodái) által történik, valamint Jézus beszédei által. A 
kinyilatkoztatás - sokszor kemény vitákkal kísérve - "a világ színe 
előtt", a (többnyire ellenséges) világ előtt történik. Erről szólstak a 
következő részek: (1); 2-12. Ez az evangéliumi rész bemutatja, hogy 
Jézus érkezése (szét)választáshoz vezet (vö. 9,39; 12,37-50), valamint 
azt, hogy hogyan és miért utasították vissza sokan a hitet - és magát 
Jézust. (Ennek a résznek a következő címet adhatnánk az Előszóból: 
"A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be".) 

a.) Kinyilatkoztatás jelek által 

A számos áthagyományozott csoda közül János csak hét csodát vesz 
át (valószínűleg a jános-előtti csodagyüjtemény-forrásból); ezek közül 
egyébként négy nem szerepel a szinoptikusoknál (bor ~soda: 2, l-ll; a 
béna meggyógyítása: 5,1-9; a vak meggyógyítása: 9,1-7; Lázár feltá
masztása: 1l,1-3.17-44). Az evangélista ,jelek"-nek nevezi ezeket, 
mert a csodák a szerzőj ükre, Jézusra mutatnak, és nyilvánvalóvá teszik 
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az Ő dicsőségét (2,11). A csodák önmagukban még nem egyértelműek 
és nem elegendőek a hit létrehozilsához (12.37). De kiindulópontjai 
lehetnek a hithez vezető útnak, és ösztönözhetik az embert arra, hogy 
meg akarja ismerni Jézus tulajdonképpeni kilétét (l. pl. Nikodémus, 
2,23-3,2; 6,23-27; 20,30k). Jézushoz csak az juthat el, aki felismeri a 
csodák jel-jellegét. János Jézusa azonban elzárkózik az elől, hogy a 
,jeleket és a csodákat" a hit megszületéséhez feltétlen követelménynek 
tekintsük (vö. 4,48; 6-30-35). A hit, amely egyedül csodára épül, még 
nem igazi hit. Az igazi hit olyan hit, amely Jézus ill. a közösség szavá
ra és tanúságára épül. (vö. 3, ll; 4,50; 5,24; kül. 20,29). 

b.) Kinyilatkoztatás a beszédek által 

János evangéliumának terjedelmesebb részét képezi a beszédanyag 
(Jézus önkinyilatkoztatásai, párbeszédek, viták). E beszédek gyakran a 
valamilyen ,jel" után követkemek, amely a beszéd által krisztológiai 
értelmezést kap. A beszédek és viták központi témája Jézus személye, 
az ő öntudata, s az, hogy ő mit jelent a világnak. Gyakran szó esik 
arról, hogy Jézust az Atya küldte, s ez nem más, mint Jézus öntudatá
nak igazolása: ő az Isten titkainak kinyilatkoztatója, az üdvösség 
egyetlen közvetítője (ez a jánosi ,,küldött-krisztológia"). 

A Jánosnál található beszédek jellemző vonása, hogy gyakran hasz
nál ellentétes (dualisztikus) fogalompárokat, valamint kettős értelmű 
kifejezéseket, amelyek félreértésekre adhatnak alkalmat. Ezek eszkö
zök, hogy érzékeltessék a kinyilatkoztatás másságát és idegenségét 
ebben a világban. A kinyilatkoztatást tehát csak a hit fogadhatja el és 
értheti meg. További kifejezőeszközök még: a képi szimbólumok és az 
"én vagyok"-kijelentések. Ezek - egészen találó, rövid megfogalma
zásban - ugyancsak Jézus öntudatát fejezik ki, s azt, hogy mit jelent ő 
a világnak. 

3. Jézus kinyilatkoztatja magdt livéinek 
(A megdicsőalés órája) (Jn 13-17) 

Bár működése során jelei és beszédei által Jézus kinyilatkoztatta 
már magát a világnak és ezáltal meg is dicsőült, dicsőségének teljes 
megnyilvánulása azonban csak halálában következik be. Az egész 
evangélium dinamizmusa a megdicsőülésnek erre az órájára irányul. 
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Éppen ezért Jézus tevékenységének első része (1-12. fej.) a~ 
nem jött el az én órám" jegyében telik. János erre többször is utal (vö. 
7,6.8.30; 8,20). Az óra csak a nyilvános működés végén érkezik el 
(12,23-33). Ez az })Óra« az, amikor Jézus elmegy ebből a világból az 
Atyához, s az })Óra« magában foglalja szenvedését, halálát és megdi
csőülését (13,1; 17,1). A világ számára viszont az })Óra« "e világ feje
delmének" ítéletét jelenti (vö. 12,27-31). 

Ettől kezdve Jézus többé nem a világhoz szóL hanem csak kiválasz
tott övéinek nyilatkoztatja ki magát. Ezt teszi előszöris a lábmosás 
jelképes gesztusában (13, l-20), majd a két búcsúbeszédben (történeti 
mércével ezek persze az evangélista által alkotott húsvét utáni értelme
zések), amelyeket János a szenvedéstörténet elé helyez (13,31-14,31; 
15-16). Ezekben a Jézusra váró halált és a tanítványok közösségének 
eljövendő sorsát értelmezi. Ezután az Atyához szóló "hálairná"-ban, 
amely egyben számadás is, Jézus még egyszer összefoglalja, hogy mi
ért is jött a fOldre (17. fej.). 

Távollétének idejére "más segítőt" ígér tanítványainak, "az igazság 
Lelkét". Ö fogja továbbvinni Jézus kinyilatkoztató művét, és a tanítvá
nyokatt1úveket megerősíteni a világgal való küzdelm ükben. A Lélek 
egyben Jézus helyettesítője is, Jézus távollétét ő új, hatékony jelenlétté 
változtatja. Jézus halálának gyümölcse ő, így az ő jövetelének feltétele 
Jézus megdicsőülése (vö. 7,39; 16,7; 19,30). 

Mivel a feltámadt és megdicsőült Jézus a Lélek által már eljött. és 
azóta a Lélek által jelen van a közösségben (vö. 14,18-20), János evan
géliumában nincs szó Jézus végidei eljöveteléről. "Az a nap" akkor 
van, amikor az emberek hinni kezdenek, és felismerik, amit Jézus a 
14,20-ban megígért: "Én az Atyában vagyok, ti énbennem, én pedig 
tibennetek." Következésképpen az ítélet sem egy távoli időpontban 
következik be, hanem már a jelenben, ti. a Jézus ellen vagy mellett való 
döntésben (ezt nevezzük ,jelen-eszkatológiá"-nak, vö. 3,19-21; 5,24k; 
9,39-41; 12,31,44-50). 

4. A végső és teljes megdicsőalés a szenvedésben (Jn 18-19) 

A szenvedéstörténetben - amelynek (a szinoptikusokkal ellentétben) 
a Pilátus előtti nyilvános tárgyalás álla a középpontjában -, Jézusnak a 
világgal való vitája eléri nyilvános csúcspontját. Jézusnak ekkor mód-
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jában áll, hogy a legnagyobb nyilvánosság 
előtt még egyszer feltárja öntudatát és 
jövetelének célját (vö. 18,37). Az egész 
per folyamán Jézus uralja a helyzetet, így 
nyugodtan nevezhetjük ezt tárgyalást a 
"felcserélt szerepek" perének (1. B1ank). 

Jézus keresztrefeszítését János "felma
gasztalás"-nak tekinti (vö. 3,14; 8,28; 
12,32), trónraemelésnek, ahol a kereszt 
nem más, mint a dicsőség trónja. A halál 
által tér vissza Jézus a dicsőségbe az Atyá
hoz, ahonnan a világba jött. A halálban 
Jézus véglegesen megdicsőül, műve befe

Bibliaiskola 

jezést nyer, s elkezdődik a Lélek korszaka (vö. 7,39; 17,1-8; 19,30). 
Jánosnál tehát teológiailag egybeesik nagypéntek, húsvét és pünkösd. 

5. A Húsvét-történet (Jn 20) 

A befejező Húsvét-történetekkel mondják el azt, hogy mi történt Jé
zus halálában. A feltámadott és megdicsőült Keresztrefeszített megadja 
tanítványainak a lelket, hogy azok ennek a Léleknek az erejében foly
tassák az ő küldetését (20,19-22). A Léleknek és az egyháznak most 
kezdődő korszakában Jézus ígéreteit elnyerik mindazok, "akik nem 
láttak és mégis hismek" (20,29). Ez a jánosi közösség korszaka - és a 
miénk is. 

A végszóban az evangélista megmondja, hogy miért írta ezt az 
evangéliumot: " ... hogy higgyétek, hogy Jézus a Messiás, az Isten Fia, 
és ezáltal életetek legyen az ő nevében" (20,31). "Aki hisz, annak örök 
élete van" (6,47). Ez János üzenete és ígérete. 

A Jn 21 a redaktor vagy kiadó későbbi kiegészítése (vö. 21,24k). 
Látszik, hogy galileai Jézus-jelenést is be akartak iktatni, amit János 
elhagyott, mivel ő Jeruzsálembe összpontosította az eseményeket (ezt 
tette már Lk is). A kiegészítés emellett tisztázni akarja a jánosi saját 
hagyomány (amit a "szeretett tanítvány" képvisel) és a többi (szinopti
kus) hagyomány (amelyet Péter képvisel) viszonyát. 
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D.) Óravázlat 

Feladat Módszer Eszközök, 
időtartam 

l. Ének: A béke napja ének kottából Énekelj az Úrnak 
közel c. dalgyűjtemény, 

ll. o. 

2. Eddigi találkozásaink diaképek vagy képek nézé- diavetítő - diaké-
felidézése a János-evangé- se pek, vagy képek, 
liummal: tábla, kréta 
- A János evangélium me-
lyik verse jut eszünkbe a 
képekről? 

Az óravezető felírja őket a 
táblára 
3. Bevezetés a tipikus já- írásbeli meditáció: minden előre megirt la-
nosi gondolatszerkezethez: asztalra egy papirlapot pok, ceruza 
asszociatív spirál fonnájú helyezünk, melynek köze-
körök egy központi gondo- pébe egy központi jánosi 
lat körül fogalom van írva (élet, 

öröm, béke, igazság, hinni, 
szeretni, megmaradni ... ) 
A résztvevők spirál alakban 
köré írják a szavakat, szó-
fordulatokat amelyekkel 
asszociatív módon össze-
kapcsolódnak bennük 

4. János evangéliumának az óravezető előadása Szentírás, táblá-
felépítése a Bevezetés l. 2. zat színes papír-
alapján lapokból, jegyzet-

fiizet, ceruza 

5. A János-evangélium az óravezető előadása, 
mai vonatkozása az Alap- csoportos beszélgetés 
gondolat alapján 
6.Bef~ezőima,ének kötetlen ima, ének kotta,gyertya 

28 



Bfblfafskola 

Karácsonyi játék 

Lk 2,8: .Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az éj
szakában· 

1. A csoport elhelyezkedik a s6tét terem egyik sarkában, pokrócra 
ülve, kisszékre vagy állva (kényelmetlen helyzetben). Behunyt szem
mel próbálja átélni a vezető szavait: 

- Sötét van: félek a sötétben, mindenféle veszedelem leselkedik rám. 
- Szegény vagyok: sohasem ehetek eleget, fázom, nincs semmim, a 

puszta földön kell aludnom, nem véd ház, nincs puha fekhelyem. 
- A munkának soha nincs vége, olyan fáradt vagyok, sohasem alha-

tok eleget. 
- Az őseim is így éltek, nincs semmim, csak a remény. 

2. Ének: Ó jöjj, 6 jöjj, Üdvözítő! 

3. Lk 2,4-7: .Fölment tehát József is Galileából, Názáret városából 
Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hlvtak, mert Dávid házából 
és nemzetségéből való volt, hogy összelrják Máriával, eljegyzett feleségével, 
aki áldott állapotban volt. Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szOljön, és 
megszOlte elsőszOlött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem 
kaptak helyet a szálláson." 

A vezető a s6tétben (elemlámpával) elhelyezi a terem másik végé
ben a szalmát, rá a pólyába csavart babát, ezekkel a szavakkal: 

.Mert úgy szerette lsten a világot, hogy egyszOlött Fiát adta, hogy mind
az, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen· (Jn 3,16). 

4 .• Kelj föl, tOndökölj, 

mert eljött világosságod, 

és az Úr dicsősége fölragyogott fölötted! 

mert Ime, sötétség borit ja a földet, 

és homálya népeket, 

de fölötted fölragyog az Úr, 

és dicsősége megjelenik fölötted" (Iz 60,1-2). 

A vezető elhelyezi a kis Jézus f616tt a csillagot. 
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5. "A nép, amely sötétségben jár, 

nagy világosságot lát; 

akik a halál országának árnyékában laknak, 

azokra világosság ragyog" (Iz 9, l). 
A vezető meggyújt egy nagy gyertyát, és a jászol elé helyezi ezek

kel a szavakkal: 
"~n vagyok a világ világossága" (Jn 8,12). 

6. "Vessző kél majd Jessze törzsökéből, 

és hajtás sarjad gyökereiből, 

rajta nyugszik az Úr lelke: 

a bölcsesség és az értelem lelke, 

a tanács és az erősség lelke, 

a tudásnak és az Úr félelmének lelke" (Iz ll, l-2). 
"Örvendjen a puszta és a kiaszott vidék, 

ujjongjon a sivatag és viruljon, mint a liliom! 

virulva viruljon és ujjongjon, ujjongva vigadjon" (Iz 35, 1-2a). 

A vezető odahelyezi a virágot a jászolhoz. 

Ének: Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, 
Akit régen várt az egész világ, 
Betlehembe kibirnbózott zöld ág, 
Il: Király mennyből, méltóság. :II 

(Magyar Népzene Tára, Jeles napok, 387.0.) 

7. Triangulum vagy csengőszó és világosság gyullad: 

Lk 2,10-12: "Egyszer csak ott termett mellettük az Úr angyala, és az Úr 
fényessége körülragyogta őket. Nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal ezt 
mondta nekik: "Ne féljetek! íme, nagy· örömet hirdetek nektek, melyben 
része lesz az egész népnek. Ma született nektek az Üdvözftő, az Úr Krisztus, 
Dávid városában. Ez lesz a jel számotokra: Találni fogtok egy kisdedet pó
lyába takarva, és jászolba fektetve." 

Ének: Dicsőség, dicsőség a magasságban Istennek! 
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8. Újra sötétség, csak a jászolnál ég a nagy gyertya. A pásztorok 
elindulnak a jászolhoz. 

9. Érkezés. 
Ének: Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott 
Egyenként meggyújtják a mécsesüket a nagy gyertyáról, és körbe

rakják. Miközben gyújtják, kérhetnek valamit a kis Jézustól. 
Ének: Jubilate Deo, omnis terra (taizei ének). 

Tempo gilllCO .1.84 

,glll i J r r J J ; J I J J II 
Mo;. tao ki • ·oyilt I!gy szép ró· zsa· vi· rág. 

,~Iur r r .. 
! r r I r 

a· mit ré. geo virt az e· psz vi . lág. 

JgzJjr ri rrrrl J J 
Bet. le. hem· be ki· bim·b6. zott ~Id iig. 

'V' IIJ J r r I J J J • 
ki· dly meooybc51 IDéi· tó • dg. 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat bugapesti Központ
jában hitoktatók és érdeklödök részvételével "Eló Ige" címmel 
bibliaiskola működik. Az órákat októbertöl májusig minden hó
nap elsö (januárban a második) hétföjén du. 5-7-ig tartjuk. A ki
dolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Jeromos füzetek 
állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a harminckettedik óra a
nyagát tartalmazza. 

Budapest, 2000. december. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezetö 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezetö 
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INNEN-ONNAN 

Az. 1960-as években elkezdett 
munka eredményeként Nepálban 
elkészült és megjelent az első teljes 
katolikus bibliafordltás, bevezető és 
magyarázó szövegekkel és térké
pekkel. - Kongóban új bibliakiadás 
jelent meg a több mint 2 millió 
ember által beszélt kikongo nyel
ven. (Bull. Dei Verbum 4/1999) 

Jemenben 1951-ben felfedezték 
és egy év múlva részlegesen fel is 
tárták egy kb. 3000 éves nagymére
tü pogány templom romjait (a felte
vések szerint Hold-isten temploma). 
A szentélyt használhatták Sába 
királynője (1 Kir 10) idejében, ezért 
azt a királynő arab nevéről .Bilqius 
szent helyének" nevezik. A politikai 
helyzet miatt 1952-ben félbeszakadt 
ásatásokat most folytatják. Máris 
számos edény, ékszer és felirat 
került elő a homok alól. (Forrás: 
Élet és Tudomány 39/2000.) 

Örömmel vettük kézbe a Gyula
fehérvári Római Katolikus Hittudo
mányi Főiskola teológiai folyóirata, 
a Studia Theologica Transylvanien
sia első számát. Jakubinyi György 
érsek köszöntő sorait számos tar
talmas tanulmány követi, köztük 
Nagy József ,A Szentlrás az igehir
detésben" c. előadásának szövege. 
Ebben különös figyelmet érdemel 
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az igehirdető feladatának eltérő 

meghatározása az evangélizáció
ban és a homiliában, valamint az 
ige befogadását lényegesen befo
lyásoló gyakorlati körülmények 
kiemelése. Ebből a részből két 
idézet: 

"Az. evangélium akkor kezd vissz
hangozni és érthetővé válni, amikor 
a keresztények életét átaiakitva 
konkrét választ fog jelenteni azokra 
az életbevágó kérdésekre, melyeket 
korunk emberei maguknak feltesz
nek. Ezt a választ egy képben talál
ják meg, az átalakult és megújult 
élet, az átalakult és megújult társa
dalom képében· (Klaus Hemmerle). 
.Az. életünk maga fog beszélni ad
dig, amíg szavainkat is megértik 
majd testvéreink. Ha mindannyian 
egy-egy megtestesült szavává le
szünk Istennek, szavak a Szóban, 
egymással kölcsönösségi kapcso
latban, mégpedig olyan formában, 
hogy az .Ige" is közöttünk legyen -
az ige kapcsolja mondattá egybe és 
ad üzenetet az egymás mellé he
lyezett szavaknak -, akkor általa 
majd rátalálunk arra a beszédmód
ra Istenről, amelyre ma a ránk 
bizottaknak annyira szükségük van, 
és amellyel szemben fogékonyak
nak is mutatkoznak'(G.M.Zanghi). 



Vallomás 

Kerekes Károly O.Cist. 

Mit jelent nekem a Biblia? 

A Szent Jeromos Bibliatársulat Vezetősége azzal a megtisztelő ké
réssel fordult hozzám, hogy most nem a szentírástudomány szigorú 
tárgyi követelményeinek útját követve (bár azt semmiképpen sem meg
kerülve), a lúvő bibliaolvasó ember alanyi elkötelezettségével tegyek 
tanúságot arról, hogy mit jelent "nekem" a Biblia. Erről akarok tehát 
szólni. Magyarán: afféle élménybeszámolóra tessék felkészülni arról, 
miként indít el az Úristen egy magamfajta falusit arra, hogy aBibliát 
szívébe fogadni tudó, sőt valamelyest megérteni is képes szerzetesként 
készüljön a rejtetten már a Bibliában is megjelenő Jézus Krisztussal 
történő "valóságos" nagy találkozásra. Ott, akkor ... 

Első emlékem a Bibliáról (bizony már 80 éve): Vastag könyv egy 
Bükk-aljai kis parasztház mestergerendáján. Onnan veszi le édesapánk 
a hétnek egy napján, illetve estéjén, majd a földműves munka dandár
jának lezajlása után a késő téli estéken gyakrabban is, olvasni. - Va
csora maradékok eltakarítása után csendben újra asztal köré ültünk. 
Villany még nem volt, petróleumlámpa világított. Édesapánk keresztet 
vetett (mi is), majd megkérdezte: Miről olvastunk legutóbb? Ö jól is
merte a Szentírást. Fiatalon özvegyen maradt édesanyjától valami cso
dálatosan gazdag bibliás műveltséget tanult. Gazdagabbat, mint az is
kolától. Ezt magam is tanúsíthatom: nem azért, mintha az iskolai rossz 
lett volna, hanem mert az otthoni felejthetetlenebb! A családi közös 
bibliaolvasás rendszeressége csak nagyanyánk haláláig (iskoláskorom 
megkezdéséig) volt "zökkenőmentes". A téli esték még bibliásak voltak 
jó ideig, azonban édesapánk fokozatosan sűrűsödő "közéleti megbíza
tásai miatt" egyre gyakrabban adta át a bibliás esték vezetését a már 
"nagydiák" bátyárnnak és nővérernnek. Én városi diák lettem, így bib
liás fejlődésem a szerzetbe kerülésemig magánszorgalomrná lett. Zircen 
a zsoltároskönyvéről ismert Horváth Konstantin és a nagy reményekre 
jogosító, de fiatalon meghalt Varga Ottó bibliásságából tanulhattam 
sokat. Míg a családi bibliás estéken a bibliai .~~m~.Iy~~ álltak érdeklő
désem (sőt mindnyájunk érdeklődése) középpontjában, Zircen már a 
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tanítások, az jg~gQ~, és természetesen a középpontban Jézus Krisz
~ a zirci monostori Jj~JJ.rgi;!.. egyre vonzóbb öltözetében ... 

Mindez nemhogy elhomályosította volna, hanem inkább elmélyítette 
bennem a családi bibliaolvasásokban belém gyökerezett bibliásságot. 
Úgyannyira, hogy élő volt gyermeki hitem (családunk hite), hogy az a 
ház, ahol a Bibliát tisztelik és olvassák, békességben élhet, mert oda 
nem mer bemenni az ördög. Mélyültebben éltem át édesapánktól és 
fóként nagyanyánktól hallott történeteket (a keresztényüldözés koraból 
ránk hagyományozott történeteket) a biblia őrzéséről, rejtegetéséről, 
hogy inkább mi égjünk el a máglyán, mint a Bibliánk, mert abban 
(rejtetten) Jézus Krisztus él! Természetesen nagyon hálás vagyok kö
zépiskolai és fóiskolai tanáraimnak, bennem mégis élőbb volt a család
ban megélt bibliásság emléke, amikor szinte a noviciátus végére meg
fogalmazódott bennem egy bibliás álmom. Mostani eszemmel vissza
nézve így fogalmazok: egy kis ciszterci szerzetes nagyot álmodott! Az 
akkori nagy álmom: a "Zirci Biblia". Csak Vendel apáturunknak mer
tem elmondani, amikor évfolyamunkban mindenkit végigkérdezett 
"kettesben", hogy ki milyen tanárként szeretne és tudna legszívesebben 
és leghasmosabban dolgomi Isten dicsőségére és az emberek javára. 
Szinte félve kezdtem: Biblikus tanár szeretnék lenni. (A biblikumot és 
az egzegézist akkor még melléktantárgynak számították!) Méghozzá 
azzal a céllal, hogy lelkes fiatal zirci rendtársakkal eredeti héber és 
görög szövegekből az akkor elérhető és szövegkritikailag legjobbnak 
megismert szövegemlékekből elkészítjük a lehető legjobb fordítást, 
utána pedig minden szentírási könyvhöz ugyanúgy elkészítjük a 
"kommentárokat", a tudományos és aszketikus magyarázatokat. Hát
térül itt van a csodálatos zirci könyvtár, munkára pedig itt vagyunk mi, 
fiatalok. Ezért szeretnék biblikus tanári munkára felkészülni. Tudtam, 
hogy Vendel apáturunk. országos hírű matematikai-fizikai kvalitásai 
mellett, szerette és értette a bibliai nyelveket. (Két évig tanítványa vol
tam·.) Nem várt örömmel hallgatta szavaimat, és a maga részéről 
mindjárt megígért minden segítséget. Először is azt, hogy a zirci filo
zófiai kurzus után elküld Rómába az Institutum Biblicumba (Biblikus 
Intézetbe). Ez volt az "ember tervez". Utána következett az "Isten vé
gez": 1939 augusztus végén, amikor nekem indulnom kellett volna 
Rómába, kitört a második világháború. Apáturunk akkor így tolmá-
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csolta nekem Isten akaratát: Fiam, úgy látszik, az Úristen azt akaIja, 
hogy előbb szerezz klasszikafilológiai diplomát, görög-latin szakos 
tanári oklevelet; hidd el, hogy ennél jobb alapozási a biblikus nyelvé
szethez kívánni sem lehet. Világos volt előttem, hittel hittem, hogy 
igaza van. Azt persze senki sem gondolta, hogy milyen hosszú is lesz és 
mit hoz ez a háború ... 

A szerzetes iskolák államosítása után (1948) apáturunk visszaemlé
kezett az "álmomra": Fiam, sajnos Rómába most se mehetsz, de ha él 
még az álmod, Budapesten növendékeink prefektusaként a világhírű 
Aistleitner professzor mellett a sémi biblikus nyelvészetben kedvedre 
elmélyedhetsz; görögből már bizonyítottál. Két év alatt valóban bele
mélyedhettem a sémi nyelvészetbe. Vizsgáztam is héberből, arámból, 
szírből, arabból, ugaritiból, már amennyire a bibliai "lesón kódes" 
(szent nyelv) megértéséhez szükséges. Amit ezen a téren tudhatok, azt 
Isten után boldog emlékű Aistleitner professzornak köszönhetem. Cso
dálatos élmény volt vele együtt "egzegetizálni", azaz már az Ószövet
ség szent nyelvének szavaiból is "kibábáskodni, megszülettetni Jézus 
Krisztust". Mert már az Ószövetség minden szavában bennvan a 
Masiah (görögül Khrisztosz), mint ahogy az Újszövetség minden sza
vában ugyanő, aki az egyedüli Alfa (benne teremtetett minden), és aki 
az egyedüli Ómega (Őáltala,. Ővele és Őbenne lesz Isten minden min
denben), - a legmélyebben átélt hittel és legmagasabb fokon kifejtett 
tudományossággal senki sem tudta e g y ü t t úgy láttatni velem, mint 
Aistleitner professzor. Áldott legyen emléke! 

Két egészen kiváló, mélységes hitű és igen kiváló képességű és kép
zettségű zsidó rabbival is összetalálkoztatott az Isten. Az egyik (ma 
budapesti fórabbi) fiatal rabbi korában a mi pesti tanulmányi házunk
ban vészelte át 1944-45 telét. (erről egyszer a budapesti rádióban is 
megemlékezett.) Testvérként élt közöttünk. Ketten (két klasszikafiloló
gus) azt hiszem közelebb voltunk a szívéhez, mint a többiek. Egyszer 
azt mondja: Úgy látom, nálatok minden azon fordul meg és minden 
arról szól, hogy kicsoda a Názáreti; ti őt keresitek és őt találjátok meg 
nemcsak liturgiátokban és sajátos szentségeitekben, hanem a Biblia 
minden egyes szavában is ... Csodálatosan éleslátó vallomás egy hívő 
ószövetségi bibliás ember részérőL .. - Ez a megilletődöttség csak még 
mélyebbé lett bennem, amikor Szegeden egy másik rabbival megis-
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merkedtem egy negyedszázaddal ezelőtt. Meghallgatta egy-két biblia
magyarázatomat a Szent József templomban, én is az övét a zsinagó
gában. Őszinte szeretettel voltunk egymás iránt. (Ő ma egy igen rangos 
Rabbiképző Főiskola rektora.) Egyik bibliamagyarázata arról szólt, 
hogy "Fogynak az igazak" (Ábad caddik). Ennek egy részletét sohasem 
felejtem el: "Hívő izraelita testvérem, te tudod, hogy a Biblia minden 
szavából az élő Isten szívedobbanását hallod, ha van élő hited; és az élő 
Isten szívét tartod a kezedben, ha Bibliádat felemeled és belőle olvasol. 
(Amit megokolásként idéz, az persze sajátosan rabbinikus nyelv.) Nézd 
csak meg jól, mi a Bibliád utolsó betűje? Lámed. És mi a Bibliád első 
betűje? Béth. Olvasd össze, mit találsz? LÉB, azaz SZÍV! Így értsd, 
hogya Szentírásban láthatatlanul ott dobog az első betűtől az utolsóig 
a Te Istened Szerető Szíve"! 

Ne kicsinyelje le senki ezt a csodálatos kép-nyelvet, képi beszédet. 
Aki lekicsinyli, félő, hogy annyira sem tud eljutni a Biblia értésében, 
mint a letűnt szO\jet éra legutolsó évtizedeinek talán legismertebb 
középeurópai marxista-materialista-ateista filozófu sa, Lukács György, 
aki a Bibliáról azt nyilatkozta: Ez a csodálatos könyv a világirodalom 
leggyönyörűbb folklór gyűjteménye! Kétségtelenül jó szándékú és na
gyon hízelgő megállapítás a Biblia igazi lényegének megközelítéséhez, 
de semmivel sem több, mint az arianizmus részéről felkínált megközelí
tés Krisztus igazi (isteni) mivoltának a homoiúsziosz (hasonló lényegű) 
szóval való jelölése a homoúsziosz (egyazon lényegű) görög szó he
lyett. - A zsidó rabbik tanítása a Bibliáról, mint Isten Könyvéről illetve 
szívéről a Lukács György féle filozófiai-irodalmi megközelítésnél mér
hetetlenül több és megalapozottabb. Azért tudniillik, mert az Exodus 
3,2 és következő versekben leírt mózesi csipkebokor jelenetből virágzik 
ki a "szent rabbik hagyománya", amiről a szegedi rabbink beszámolt. 
Az idézett exodusi helyen ugyanis a legrégibb kéziratokban az áll, hogy 
Jahve angyala "az égő csipkebokor szívében" jelent meg Mózesnek, és 
onnan szólt hozzá. Jegyezzük meg, hogy a Szentírás nyelve egészen 
sajátos kép-nyelv. Mind az Ószövetségben, mind az Újban. A keleti 
nyelvek ismerői ezt könnyebben megértik, ők ugyanis általában képek
ben gondolkomak, a nyugatiak viszont fogalmakban. Ez mutatkozik 
meg kiemelkedően az l Sám 16,7-ben lejegyzett és oly sokszor idézett 
isteni figyelmeztetésben:"Isten a szívet nézi", és nem az észt. Mi, ma-
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gyarok sokszor emlegetjük a legnagyobb magyartól örökölt bölcsessé
get, hogy "Nyelvében él a nemzet", de nehezen ébredünk rá, hogy nem 
kisebb bölcsesség szívünkbe fogadni, hogy "Nyelvében él az lsten is"! 
Ez azt jelenti, hogy csak annyiban élő és igaz Isten ő számunkra, 
amennyiben és amennyit ő "szól" hozzánk, amennyit és amit kinyilat
koztat nekünk. Minden más csak filozófia és irodalom, tehát amilyen 
"istent" az emberek is tudnak csinálni. (Ezt volt filozófia tanáromtól 
tanultam.) 

Az ember, különösen a nyugati ember szinte beleszerelmesedett a 
rációba, az észbe. Úgy határozza meg önmagát, hogy "animal ratio
nale", vagyis hogy eszes lény. A Biblia természetesen értékeli a józan 
észt is, de a hangsúlyt a szívre veti. Az emberré lett Isten, Jézus Krisz
tus, önmagában, illetve önmagából nem az észt mutatja fel követendő 
modellnek, hanem a szívet: "Tanuljatok tőlem, mert szelíd és alázatos 
szívű vagyok" (Mt 11,29), és így találtok magatoknak békességet, 
boldogságot. - A Biblia nyelve nem a bölcselet és nem természettudo
mányok nyelve. Kelet kép-nyelve közelebb áll hozzá, mint Nyugat 
fogalmakra épülő nyelve. Halálosan komolyba kell vennünk Jézusnak 
Pilátus előtt mondott szavát az Ö országáról:"Az én országom nem e 
világból való" (Jn 18,36). Evilágban csak bizonyos hasonlóságokat 
tudunk felmutatni. Már a történetileg legkorábbi Márk szerinti evan
gélium is hangsúlyozza:"Példabeszédek (parabolák, képek, hasonlatok) 
nélkül nem tanított" az Isten országáról. Vö. Mk 4,34; Mt 13,34; Lk 
13,18. - Miért nem tanított Jézus képek-hasonlatok nélkül Isten orszá
gáról? Azért, mert Isten országa "más" világ, a nyolc boldogság is más 
világ! Valamivel könnyebb megtanuIni a Bibliában leírt Isten országá
nak (úrságának!) a nyelvét a földnek azon a táján, ahol ez a nyelv - az 
ószövetségi szent héber és az újszövetségi koiné görög - elsőül befo
gadta, és annak mintegy edénye lett. Végtelenü I hálát adok az Úristen
nek, hogy az ószövetségi népek nyelvét (a körítésnek számító nyelvek 
elemeivel együtt) megismerhettem, hasonlóképpen hogy az Újszövetség 
nyelvét alaposan tanulmányozhattam, sőt annak "plebejus" formáját is 
megízlelhettem (újgörög iskolában is tanítottam egy rövid félévet). 
Ráadásul egy számomra ,,híd-nyelv" értésébe is bevezetett a Gondvise
lés: az orthodox szláv tenger legnagyobb területen használt nyelvét, az 
oroszt is megismerhettem. Ezt az Úristen legkedvesebb humoraként 
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kaptam ajándékba, amikor úgy tűnt, hogy a legsivárabb testi-lelki 
szűkesztendők megpróbáltatásai tesmek nyomorékká. Tanúsítom, hogy 
ez a nyelv a maga képszeTŰségével közelebb vitt a Biblia megértéséhez, 
mint a nagy "művelt" nyUgati nyelvek együttvéve. Usinszkij kép
nyelviségével: "Mutass egy képet, és a néma is megszólal"; Cs. Ajt
matov szentenciázó bölcsesség-irodalmával ("Ha pisztollyal lősz a 
múltadra, ágyúval lő rád a jövőd!"), a bűn és az életszentség fogható 
valóságával az Aljósa és Szonja féle pszichék pokol járásában ("Bűn és 
bűnhődés"); vagy öntudathasadásos "próféta-Ielkek" bemutatásával: 
"Arkangyal és Lucifer" egyetlen embertestben. (Lásd pl. a pusztán em
beri ésszel megfoghatatlan "Raszputyin szindrómát", tünetegyüttest.) 
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Isten szép vi/ágára nyíló két szemünk 
nem" egy plusz egy szem ", ezt tudjuk talán; 
két ép szemünkkel olyan távlatot nyerünk, 
mit kétszer "fél" szemünk megsejt csupán. 

Ha Isten Könyvét, Bibliádat olvasod, 
külön-külön, hittel s tudással is, 
szűk börtönödbőlláthatsz egy-egy csillagot, 
de rájössz: az csupán fényes kavics. 

Az igazgyöngy s a boldogságok tengere 
ezeken túl van. S ott vár Istened! 
Szeret, hisz Atyád Ő, s te édes gyermeke . .. 
Két szemed ehhez: tudásod s hited. 

Ha benned egy e kettő, mint két "fél" szemed, 
nem lesz számodra szebb szimfónia, 
mint Isten Könyvvé lett Igéje; - ne feledd: 
a két szemmel olvasott Biblia l 

Budapest, 2000. okt. 28. 
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IRÁNYFÉNYEK EGY-EGY SZÓBAN 
a "Mit jelent nekem a Bibliá"-hoz. 

Az egészre mint egységre mutató részmegvilágítások, illetve: 
Csak megközelítések és nem meghatározások; - nem "definíciók", 

csupán afféle "approximációk" a tisztábban látásra. 
AJ A Biblia nem evilági értelemben vett "tQn:~n~~~K~ egybefiízése, 

hanem ÜDVÖSSÉGÜZENET agyagra, kőre, fára, papíruszra, stb-re 
karcoltan, amit csak az tud elolvasni, "aki kapja" (Jel 2,17); mint 
édesapámnak az első világháborúból az orosz frontról nyírfakéregbe 
karcolt "levelét" csak édesanyám tudta felismerni és "elolvasni". 

BI A Biblia nem afféle "parancsok" g)Űjteménye, hanem szívünkbe 
duruzsolt "édesapai" ÉBRESZTGETÉS testi-lelki álmunkból, aléltsá
gunkból. Mint édesapánk figyelmeztetése, ha valamit rosszul csinál
tunk: Édes fiaim, a mi családunkban ezt így szoktuk . . . (És ez minden 
nyaklevesnél hatékonyabb figyelmeztetés volt.) Egyébként az ószövet
ségi dábár szó: szélsusogás, forráscsobogás, méhzümmögés ... 

CI A Biblia nem széplelkek "folklórgyüjteménye", hanem hitünk 
szerint ISTEN SZAVA, közelebbről "a Szentlélek sugalmazására írt 
könyvek g)Űjteménye". - A gyerekeknek így tanítjuk: 

"A Szentírás Isten szava, - hogy eljuss a mennyországba; 
de csak úgy válik javadra, - ha az Egyház magyarázza"! 

És hogy egy-egy szóban hogyan lehet "megközelítőleg" kifejezni 
(tehát nem meghatározni, "definiálni"), hogy mi a Szentírás? Íme, öt 
szó: 

1. m - Szavakban elhangzó, vagy írásban rögzíthető kapcsolat te
remtése vagy ápolása céljából; itt kiemelten édesapai, édesanyai, test
véri, jegyesi, jóbaráti szeretet-üzenetre gondolunk. Liturgiánkban is 
ilyen szeretet-üzenetként értjük ezt a szót, amikor egy szentírási szöveg 
meghallgatása után, felolvasása után azt mondjuk: Ez az Isten igéje. 
(Az "ige" gyökérjelentését lásd fentebb a B. pontban). 

2. Jel - Érzékeinkkel (látással, hallással, szaglással, ízleléssel, ta
pintással) felfogható-érzékelhető "dolog", valóság, afféle "zálog", 
amely elkötelezettséget ajánl fel vagy vár el; itt elsősorban a minket 
szerető Isten Lelkének jegyajándékára gondolunk a Bibliában. 
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3. Kép - Összetett tartalom: több szín, több vonaI, több jelzett va
lóság egysége, annak megsejtése, hogy "a sok hogyan egy" ebben a 
komplikált világunkban. Fokozatosan kibontakozó, egyre bővülő in
formáció áradás, amely működésre illetve közreműködésre indít. (Vö. 
a régi templomok képsora: Biblia pauperum, Szegények Bibliája", 
amit az írástudatlanok is tudnak "olvasni".) 

4. Hasonlat - Ószövetségi szent héber nyelven "másaI": Mihez ha
sonló? A "más" világról ugyanis, az Isten világáról a mi világunk csak 
halvány hasonlatokkal, halvány, sziluett képekkel tud szolgálni. A 
bölcs Salamon 3000 másalt ismert. - Az Újszövetségben ez a hasonlat 
a görög "parabola" (példázat, példabeszéd); eredeti jelentése: hajítás
pálya, hozzászámítás a mérhető távolsághoz (a hajításgörbe miatt), 
mint a tüzérek, ha a hegy mögötti célpontra lőnek. Maga Jézus az Isten 
országáról (úrságáról) sohasem tanított parabolák, hasonlatok, példa
beszédek nélkül! (Vö. Mk 4,34, stb). 

5. Találkozás - Az Ószövetségben elsősorban a pátriárkáknak, 
prófétáknak és más kiválasztottaknak az egyetlen élő és igaz Istennel 
való találkozására, Isten-élményére gondoljunk. Az Újszövetségben 
viszont mindenekelőtt a Jézus Krisztussal személyesen találkozó Szűz 
Máriára és az apostolokra, de azután minden megkeresztelt emberre, a 
szentségekkel (fóként az Oltáriszentséggel) tudatosan, naponként is 
valóságosan találkozó hívő keresztényekre, nem utolsósorban a Biblia 
naponkénti olvasásában is l!! - Hiszen mint Gárdonyi (aki Szent Jero
mossal vallotta, hogy "A Szentírás nem ismerése valójában Krisztus 
nemismerése") olyan szépen megírta: "Ez a könyv a Könyvek Könyve, 
szegényember drága gyöngye, - boldog, aki rátalál"! 

Budapest, 2000. okt. 28. 
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Olvasóink kérdezik 
A kérdésekre Gaál Endre főigazgató, teológiai professzor válaszol. 

Kérdés: Miért tiltják a mózesi törvények vasszerszámok használatát 
az oltárok köveinek faragásához (pl. Kiv 20,25; MTörv 27,5)? 

Válasz: Izrael ősi vallási hagyományai, így a Biblia is, a jeruzsá
lemi templom oltárán kíVül, többfajta oltártípust ismernek. Gedeon, az 
Isten angyalának megjelenéséhez kötve, sziklán mutat be áldozatot (Bír 
6,19-23). A frigyláda hazaérkezésekor egy nagy kövön áldoznak (l 
Sám 6,14). Többnyire azonban épített oltárról szól a Biblia. Így Dávid 
Arauna szérűjén emel oltárt az Úrnak (2 Sám 24,25). Az ősatyák is, a 
teofániák emlékét megörökítendő, oltárt építenek. A szent szövegek 
azonban nem részletezik az oltárépítés módját, vagy a felhasznált 
anyagot. Az archeológiai leletek arról tanúskodnak, hogy Kánaánban 
ismert volt a földből (vályogtéglákból) készített, a kövekből egybehor
dott, de a kőből faragott oltár is. A Kiv 20,25 előírása előnyben ré
szesíti a földből emelt oltárt, és megengedi a kövekből készítettet. Tiltja 
azonban a kő kifaragását. A MTörv 27,5 valószínűleg későbbi, és fiigg 
a Kiv 20,25-től, kövekből egyberakott oltárról szól a kifaragás tilalmá
val. 

Az előírások magyarázatával sehol nem találkozunk, így csak felté
telezésekre hagyatkozhatunk. Mindenesetre a Kiv 20,25 ősi szituációt 
tételez fel: ilyen oltárt bárhol építhet a nomád-félnomád ember. A szö
veg sejtteti, hogy itt az oltár, a felhasznált anyag szentségének a védel
me játszik szerepet: "Ha megdolgozod vésővel, közönségessé (profán
ná) válik." 

Ezt korábban a mágikus világkép alapján próbálták magyarázni: a 
természetes kő "erejét" megsérti a véső használata. Ma óvatosabban 
fogalmaznak, és hivatkoznak arra a kimutatható, bár nem mindenütt 
érvényesülő vallási felfogásra, hogy az istentiszteletre használt dolgok 
lehetőleg a természetes állapotukban maradjanak (v.ö. Szám 19,2; 
MTörv 21,3-4: itt az állatokra!). Az is lehetséges, hogy ezt a vallási 
előírást hosszú időn át őrizték, de igazi jelentése már az őrzők előtt sem 
volt világos. 
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A zsidó tradícióban a mesterek lelki jellegű magyarázatokkal pró
bálják értelmezni az előírást, például: az oltár a megbocsátásé, a vas a 
büntetésé; az oltár az élet növelésére swlgál, a vas megrövidíti azt. 

Kérdés: A MTörv 25,5-6 előírja: ha egy házas férfi meghal anélkül, 
hogy fia lenne, akkor a férfi fivére vegye feleségül az özvegyet és tá
masszon utódot testvérének. Ezzel szemben Lev 20,21 (és 18,16 is) a 
sógorházasságot vérfertőzésként tiltja. Hogyan egyeztethető össze ez a 
két előírás? A Lev-beli törvényeket általában későbbieknek tartják a 
MTörv-belieknél, tehát azok esetleg módosíthatták a korábbiakat. Úgy 
tűnik azonban, hogy Jézus korában mégis érvényesnek tekintették a 
MTörv-ben szereplő szabályt (v.ö. Mk 12,19-22). 

V álasz: Ha az ószövetségi törvényszabályozást vesszük figyelembe, 
akkor a kérdés valóban feszültséget vagy akár ellentmondást jelenthet. 
Elsősorban nem annyira a jogi szabályozás feszültsége miatt, hanem 
inkább azért, mert nem ismeIjük a jogalkalmazásnak a mindennapi 
életre lebontott szempontjait. 

A MTörv 25,5-10 a sógorházasságot javallja az apai házban 
együttlakó testvérek esetében. Ha meghal az egyik testvér, utód nélkül, 
a másik vegye el özvegyét és támasswn utódot testvérének, "nehogy 
annak neve kivesszen Izraelből". A törvény elemzése egyértelművé 
teszi, hogy itt elsősorban a még ki nem osztott örökség kérdése áll a 
háttérben. Erre utal a testvér neve fennmaradása mellett a 9.versben a 
"ház" szó, amely a gazdasági hátteret is jelöli. Ha nem támas~ utódot 
testvérének, akkor övé lesz az örökség egészen, de ez szégyen Izrael
ben. 

A törvény, bár deuteronómiai megfogalmazású, viswnylag ősinek 
tűnik. Erre utal az ige "sógorházasságot betölteni", mint közismert, 
használatban lévő szófordulat. Hasonló jogi szabályozást találunk az 
asszír és a hettita törvénykezésben is. Pontos alkalmazására bibliai 
példa nincs, mert a Ter 38, Jákob eljárása Támárral (Onan esete) szi
gorúbb, mint a MTörv 25,5-10 szabályozása; talán utal arra, hogy a 
kötelesség megtagadása esetén szóba jöhet az após is. Mindenesetre 
vallási szempontból a Mózesi Törvény előtti állapot jelenik meg az 
elbeszélésben. Rút könyvében viswnt (4.fej.) nem testvérről, hanem 
rokonról van szó. 
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A Leviták könyve házassági együtt
élést szabályozó gyűjteménye (Lev 
18, l-20), a szentírásmagyarázók szerint 
szintén ősi, és a nomád nagycsalád 
együttélési normáit szabályozza, ahol az 
illegitim kapcsolatokra az együttélés 
alkalmat adhatott, de a család egységére 
beláthatatlan következményekkel járt. 
Ezek szerint mindkét szabályozás ősi 
gyökerekkel rendelkezik, és a problémás 
feszültség a kettő között megoldható 
lenne azzal, hogy míg a Leviták köny
vének előírás-sorozata az életben lévők 
közötti viszonyokat szabályozza, addig 
a MTörv 25 egy egyedi esetet dolgoz 

fel, amely számol a testvér halálával. Csakhogy a Lev 20,21, amelyet 
másodlagos hozzáadásnak tekintenek az elemzők, tényleg szemben áll a 
deuteronómiai megoldással. Hiszen az előírás csak a testvér özvegyé re 
vonatkozhat, különben házasságtörés ről lenne szó. (Vagy gondoljunk a 
válólevéllel elbocsátott asszonyra? Az utóbbi esetben nincs meg a felté
tele a deuteronómiai szabályozásnak, mert a testvér nem halt meg.) 
Ezek szerint a Lev 20,21 ellentétben áll a MTörv 25 előírásaival. De 
még itt is gondolhatunk arra, hogy a Leviták könyve általános előírást 
fogalmaz meg, azaz nem veheti nőül senki meghalt testvére feleségét, 
kivéve - így a MTörv - ha ez a házasság gyermektelen volt. Mivel nem 
ismerjük a jogalkotás gyakorlati alkalmazását, meggondolásokat tehe
tünk, de megoldásaink megmaradnak a feltételezés szintjén. 

Annyit mindenesetre mondhatunk, hogy Jézussal kapcsolatban a 
szaddúceusok kérdése nem konkrét problémát taglal, hanem inkább 
iskolás vitatéma, melynek egészen más az igazi célja: érvelés a föltá
madásba vetett hit ellen. 

Úgy tűnik, hogy a megváltozott szociális viszonyok között Jézus ko
rában a sógorházasság lényegében elvesztette eredeti jelentőségét. Erre 
utalhat az is, hogy a korai rabbinikus irodalomban nem jelenik meg a 
törvények közötti feszültség megoldásának igénye. (V.ö. Strack
Billerbeck I. Kommentár Mt 22,23-33-hoz.) 
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Társulatunk életéből 

Társulatunk életéből 

Az ősz folyamán társulatunk két bibliaapostoképző szemináriu
mot tartott. Az Új Emberben megjelent hirdetésünkre mind a leányfa
lui Lelkigyakorlatos Házba, mind Sükösdre olyan sok jelentkező volt, 
hogy el sem tudtuk mindet fogadni. 

Bibliatársulatunk továbbképzési munkacsoport jának tagjai (Bal tha
zár Zsolt, Bánó Georgina, Gelley Anna, Gruber Mária, Radnóti Mária, 
Tarjányi Béla, Yágvölgyi Éva) okt. 27-29-én tartották meg az első 
szemináriumot Leányfalun, egy 36 fós, népes csoportnak. Zömében 
hitoktatók voltak a résztvevők, de résztvett rajta két szerzetes nővér és 
két lelkipásztor is (egyikük a határon túlról, Erdélyből). A szeminári
umon kialakult jó légkörhöz nagyban hozzájárult a sok közös éneklés, 
amelyért külön is köszönetet mondunk az egyik kedves résztvevőnknek, 
Lauer Tamásnak. A Szentírással való kapcsolatáról Kerekes Károly 
O Cist személyes vallomása adott további buzdítást a résztvevőknek a 
Szentírás gyakori és helyes olvasására. 

Kerekes Atya előadás közben 
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Társulatunk életéböl 

A leányfalui résztvevók 

Az egyik leányfalui résztvevő visszatekintése: 

- Rendkívül jól éreztem magam. Nem volt rohanás. A módszerek kö
zötti szünetek a .fej" kiszellöztetésére s a gonodlatok kicserélésére is al
kalmat adtak. - A kiscsoportos megbeszélések is segífettek a szöveg 
jobb megértésében. - A napi szentmise nagy eröforrás volt számomra. -
A Bibliák megáldása megható szertartás volt. Lendületet adott a kapott 
kincsek továbbadására. - A vidám este felejthetetlen élményt adott, rég 
nevettem ennyire önfeledten, mint most. Örültem mások örömének. -
Köszönet a szervezöknek, Évának, Béla atyának, az animátoroknak, 
hogy áldozatos munkájukkal lehetövé tették, hogya bibliai történetek kö
zelebb kerüljenek hozzánk. Köszönöm' L. Gy-né, Kistarcsa. 

A sükösdi Szent Anna házban a társulat kalocsai egyházmegyés 
koordinátora, Binszki József plébános atya adott otthont a képzésnek 
nov. 24-26 között (tartották: Csobánné Rákóczy Sarolta, Gelley Anna, 
Radnóti Mária, Tarjányi Béla, Thorday Attila, Vágvölgyi Éva). Nem 
véletlenül hasmáljuk az "otthon" szót. A plébános atya és a helybeli 
asszonyok kis csoportja, Vera néni vezetésével gondoskodott arról, 
hogy a képzés minél jobb körülmények között folyjon (még frissen 
vágott dismótorossal is kedveskedtek). A 26 fós csoport gerincét a 
környékbeli plébániákról érkezett résztvevők tették ki (hitoktatók, csa
ládanyák, karitász csoportvezetők, cserkészvezetők, stb.). Ami különö-
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Társulatunk életéböl 

sen széppé tette a három napot, az a szeretet-légkör volt, amely kiala
kult a résztvevők között, mintha nem is továbbképzésen, hanem lelki
gyakorlaton lettünk volna. Ennek köszönhetően közösen megélhettük 
azt a csodát, ahogy nehezen megnyíló, zárkózott emberek is megnyíl
tak, mindenki őszintén, kertelés nélkül mert beszélni akár a személyes 
problémákról is. 

A sükösdi képzés résztvevői 

Egy Sükösdön résztvevő házaspár vallomása: 

Nagyon megható és meghitt volt a szentmise. Jegyespárként - a fér
jemmel - Szentírással ajándékoztuk meg egymást, s most hitvestársként 
együtt tehettük az Úr asztalára ugyanezeket a Szentírásokat, vele együtt 
az életünket, a hivatásunkat, a hitünket, ami - nagyon bfzom benne -
Istennél áldást nyer. Köszönjük' 

A leányfalui képzés előtt érkezett egy nagy és nehéz csomag egyik 
korábbi szemináriumunk résztvevőjétől, Judittól. Számtalan, zöld se
lyemből készült kis búzacsomagocskát rejtett a nagy doboz egy kedves 
lcvél kíséretében, amely a képzések részvevőinek szólt: legyenek jó 
befogadói az isteni Igénck, hozzanak százszoros termést. A kis búza-
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csomagokat a kenyénneditáció után ki is osztottuk, persze felolvasva 
Judit levelét is. A leányfalui résztvevőket annyira megérintette Judit 
kedvessége, hogy egyikük elkérte a címét, hogy levélben köszönetet 
mondjon, másikuktól pedig két hét múlva csomag érkezett. Kati kará
csonyfa díszeket hajtogatott a sükösdi résztvevőink számára. Így ott az 
adventi meditáció után már két ajándékot is adhattunk mindenkinek. 
Lehet, hogy kedves hagyomány születik belőle? (Vágvölgyi Éva) 

* * * * * 
A Szentírás Alapítvány, amelyet Társulatunk hozott létre a biblia-

apostolság támogatására, közhaszbnú szervezet, így támogatói nknak 
lehetőségük van arra, hogy a Szentírás Alapítvány számára küldött 
adományok 30 %-át az adój ukból levonják (a törvényben meghatáro
zott korlátig). Ehhez közölniük kell velünk adószámukat is (kérjük, 
írják ezt a befizetési csekk Közlemény rovatába). Igazolást a befizetés
ről csak 1000 Ft -tól küldünk. (Köszönjük megértésüket. ) 

A Szentírás Alapítvány a fentiek értelmében fogadhatja a 
Jótevőink által felajánlott (második) 1%-ot is. Az Alapítvány 
adószáma: 19639886-1-42. 
Kérjük mindazokat, akik a jelzett adókezvezményt nem kívánják 

igénybevenni, adományaikat minden esetben a Szent Jeromos Biblia
társulat csekkjére fizessék be. 

A Szentírás Alapítvány az illetékes hatóságtól 2000. okt. 26-án 
megkapta a jótevőink 1999-es évre befizetett adójának a Szentírás 
Alapítvány támogatására felajánlott l %-át, összesen 76.071 Ft
ot. 
Ebből az összegből az Alapítvány 90 db teljes Bibliát ajándé

kozott a felvidéki magyar nyelvU katolikus híveknek. A Bibliá
kat 2000. nov. 15-én átadtuk a felvidéki Magyar Katolikus Hitok
tatási Központ vezetőjének. 

• * * * * 
A budapesti Jeromos-estéken október l1-én Faragó Laura ének

művésznő magyar népdalok és népballadák gyönyörködtető, megraga
dó előadásához olyan szentírási részleteket kapcsolt, amelyek hasonló 
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élethelyzetekről, érzésekről vagy gondolatokról szólnak hozzánk. No
vember 8-án Beer Miklós pUspök az Efezusi és a Kolosszei levél cso
dálatos krisztológiai és ekkléziológiai tanítását mutatta be, a keresz
ténység lényegének azzal a tömör megfogalmazásával, hogy Isten egé
szen átadta magát nekünk! 

A következő Jeromos-esték is mindig szerdai napokon este 18 órai 
kezdettel lesznek a Bibliaközpontban (Bp, VI.Teréz krt 28., Lern. 6-
7.). Január 10-én Fröhlich Ida dékán, egyetemi professzor "Kumrán 
és a kereszténység" címmel, február 14-én Tajdina Józse! plébános, 
pápai káplán "Nevelési elvek a Szentírásban" címmel, március 14-én 
Török Józse! egyetemi professzor "A kereszténység első századai Ma
gyarországon" címmel, április 4-én (első szerda!) Kocsi György teoló
giai professzor "A Genezis szerkesztésének szempontjai" címmel tart 
előadást. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások idöpontja és az elmélkedések témája (Biblia
központ, minden második pénteken du. 5-6-ig): Jézus Krisztus 
ugyanaz tegnap, ma és midörökké! 2001. jan. 5.: Mt 5,3; j~. 19.: 
Mt 5,4; febr. 2.: Mt 5,5; febr. 16.: Mt 5,6; márc. 2.: Mt 5,7; márc. 
16.: Mt 5,8; márc. 30.: Mt 5,9; ápr. 6.: Mt 5,10; ápr. 20.: Lk 6,35; 
máj. 4.: Jn 6,35. 
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Ajánlás 

Ajánlás 

»Amikor 1978. október 22-én a Szent Péter téren kimondtam, 
hogy "Ne féljetek!", még nem tudhattarn, hogy milyen jövő vár 
rám és az egész Egyházra ... 

Miért nem kell félnünk? Mert Isten megváltotta az embert. 
Amikor a Szent Péter téren mondtam ezeket a szavakat, már tud
tam, hogy az első enciklika és az egész pontifikátusom munkája a 
megváltás igazságához fog kötődni. Benne találjuk meg a "Ne 
féljetek" felkiáltás legteljesebb megerősítését: "Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz ben
ne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen"(Jn 3,16). Az emberiség 
történetében ez a Fiú a Megváltó. A megváltás áthatja az emberi
ség egész történetét, a Krisztus előttit is, és előkészíti eszkatolo
gikus jövőjét. Ez a "világosság világít a sötétségben, de a sötétség 
nem fogta fel"(Jn 1,5). Krisztus keresztjének és feltámadásának 
ereje sokkal nagyobb minden rossznál, amelytől az embernek 
félnie lehetne vagy kellene. « 

II.János Pál pápa, 
Átlépni a remény küszöbén (1994) 



Csendes percek 

2 

Girincs - Keresz/út 

Állsz és nézel: 
Nincs kép. 
Kő van, 
Holt kavics. 
Színek, 
Foltok, 
Alaktalanul. 

Állsz és nézel: 
Simára koptatott 
Kavicsok 
Domború háta hív: 
Lépj ki az időből, 
A gyorsan suhanó 
Percek rohanásából. 

Máskor a képek 
Rádnéznek, 
Kifelé önmagukból, 
Párbeszédre hívnak. 
Itt befelé 
Fordítják arcukat, 
Mintha minden 
Csak a hátát mutatná. 

Ha látni akarod őket, 
Magadba kell engedned, 
Hogy arcuk 
A te szívedben 
Szülessen meg. 
Nincs szép, 
Szakállas 
Krisztus-arc, 
Amin elmerenghetsz. 

A te húsodból, 
A te véredből 
Akar megszületni. 

A te bensődben 
Formálódó 
Arcot visel 
A szenvedő, 
A keresztet cipelő, 
Az elbukó és fölkelő, 
A meghaló és föltámadó. 

S ha csendesen, 
Soká elnézed, 
A szelíd és fájdalmas 
Mária-arcot is 
Megláthatod magadban. 
De jaj, megborzongsz, 
Mikor észreveszed, hogy 
Ott lüktet benned 
A sötétség, 
A vad, vak gyúlölet 
Acsarkodó arca is. 
Ne félj tőle, 
Ne told el magadtól. 

Nézz szembe vele, 
És hagyd, hogy 
A feltámadás 
Végső ragyogása 
Lelked minden 
Homályát 
Fénybe borítsa. 

Simára koptatott 
Kavicsok 
Domború háta hív: 
Lépj ki az időből, 
A gyorsan suhanó 
Percek rohanásából, 
Ne csak nézd, 
Hanem éld újra 
A keresztutat. (Hawa) 



Szentírástudomány 

Thorday Attila 

A megszemélyesített Bölcsesség szól hozzánk 
(A Példabeszédek 8. fejezetének elemzése) 

A Példabeszédek könyve Izrael legrégebbi bölcsességi hagyomá
nyának gyűjteménye. A 10-31. fejezetek olyan különféle eredetű mon
dásokat tartalmaznak, amelyek az ifjúság nevelését szolgálják. Az 1-9. 
fejezetek példázatai - feltehetően a fogság utáni időben - a fentiek 
bevezetéseként íródtak. 

A Péld 8. fejezetének egzegézisével arra törekszünk, hogy az előt
tünk álló kanonikus szöveget úgy értelmezzük, hogy annak fényében a 
jelen olvasó egyéni és közösségi történelmi tapasztalatai is megvilágí
tást nyeIjenek. Megfigyelhetjük, hogy az Istentől eredő bölcsesség mi
ként foglalja magába Isten emberek felé való feltárulkozá.sát, lépésről 
lépésre való kinyilatkoztatását egészen addig a csúcspontig, míg végül 
benne az isteni Jelenlét köztünk- és bennünk-lakását a názáreti Jézus
ban fölfedezhetjük. 

A 8. fejezet első három verse a fejezet további részében olvasható 
beszéd bevezetéséül szolgál; célja egyszerűen abban áll, hogy elhelyez
ze a szólni kívánó Bölcsességet. 

Ki ez a Bölcsesség? A szövegből nem derül ki egyértelműen. Egye
sek az Értelemmel azonosítják, amely a valóságot a maga mélységében 
fogja fel - de így se tudunk sokkal többet róla. Asszonyként mutatko
zik be - e megfogalmazás talán az idegen, senkihez sem tartozó nővel, 
a magát áruba bocsátó prostituálttal áll ellentétben. Ennek ellenére 
meglepő, hogy beszédének bejelentésével a megszemélyesített Bölcses
ség ragadja magához a kezdeményezést. Nem csak az ismerőseivel áll 
le beszélgetni, hanem igazi szózatot intéz a széleskörű hallgatósághoz; 
nem a kedvező dolgokról szónokol, hanem emelt hangon kifejezetten 
dorgáló beszédet tart. Hallgatóinak nem ad szót, senkit meg nem hall
gat, ellentmondást nem tűr. 

Hol tartja beszédét? A 2-3. versek egy jól meghatározott helyet je
lölnek meg számára. Az ókori, közel-keleti, fallal körülvett városok 
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kapuin kívül volt az utak csomópont ja. Jeruzsálem óvárosába például 
az ún. JafIai és a Damaszkuszi kapun lehetett bejutni. Az utak találko
zásában, a kapu előtt tágas tér volt. Másrészt a városokat - s különös
képpen megfigyelhető ez Jeruzsálem esetében - a védhetőség céljából 
többnyire magaslatokra építették. A dombra való felkapaszkodás után 
a kapuk előtti tágas térség tehát megpihenésre is szolgált. Rendszerint 
itt folyt a város társadalmi, kereskedelmi élete, és ez volt az igazság
szolgáltatás törvényes helye is; előfordult, hogy nagyobb vallási össze
jöveteleket is e tereken tartottak. Esténként, amikor a nappali meleg 
alábbhagy, a város népe, és különösen a fiatalság kivonul a városkapuk 
előtti terekre, hogy találkozzanak egymással: egymásra találnak ott a 
szerelmesek és a bámészkodók, a kereskedők és a politikusok egyaránt. 

Ezt a helyet választja a Bölcsesség is, hogy ott szólásra emelkedj en. 
Célja úgysem az, hogy bizonyos kiválasztottakhoz szóljon, hanem min
denkit meg akar szólítani; mondanivalóját mindenkinek hallani kell. 
Nem iskolát alapít, mint egyes filozófusok, nem a jeruzsálemi templo
mot választja prédikációjának színhelyéül (miként azt Sírák fia teszi), 
hanem a nyilvánossághoz szól. Költői nyelvezetében nem szerepelnek a 
természet szépségét leíró kifejezések: nem meditál az erdők békéj éről, a 
mezők gazdagságáról, nem csodálkozik rá a végtelennek tűnő tengerre, 
vagy a csillagok ragyogására. Ellenben ott mutat rá Istenre, ahol a 
városi ember él, a társadalmi kapcsolatok közepette. És mit mond Is
tenről a megszemélyesített Bölcsesség? 

A Bölcsesség beszéde két részből áll: a 4-31. versek alkotják az el
sőt, ami három szakaszból áll (a 4-11., a 12-21. és a 22-31. versek), a 
témákat záró buzdítás (32-36. v.) a másodikat. 

A szózat első részének első szakaszát a "ti" személyes névmás 
hangsúlyos ismétlődése jellemzi. Ily módon teremt kapcsolatot hallga
tóival a Bölcsesség. A szakasz irodalmi szerkezetét - a 4. versben ol
vasható meg szólítás után - a következő kifejezések határozzák meg: 
értsetek, kapjatok észbe, hallgassatok (5-6a), legyetek okosak, legye
tek értelmesek (5), helyes, világos, igaz (6), igazság, egyenes (7-8), 
érthető (9), intelem, tudás, ismeret (9-10), vegyétek, fogadjátok (10). 
A fenti szakasz koncentrikus szerkezetet mutat: elején és végén felszólí-
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tó módban álló igék körülölelik a többszörösen ismétlődő igazság szót 
és annak szinonimáit. 

A 4. vers tehát a szakasz irodalmi keretén kívül van, és egyetlen 
dolgot húz alá: a Bölcsesség megkülönböztetés nélkül mindenkihez 
szól. Ily módon megismétli a 2-3. versek mondanivalóját. Az 5. vers
ben olvasható, nem éppen udvarias jelzőkkel (balgák, dőrék) a hallga
tóságot csúfolja. Bár hallgatói nem kifejezetten a fiatalok, a Bölcsesség 
szemében még mindig nem érték el a nagykorúságra jellemző és meg
kívánható érettséget. 

A hallgatóság éretlensége indokolja, hogy a Bölcsesség azon fára
dozik, miként tehetné őket értőkké. (A héber szöveg sZÍvet ír, amikor az 
ember döntési képességét akaIja megragadni; a biblikus antropológia 
szerint az ember sZÍve nem annyira az érzelmi központját jelenti, mint 
inkább a világos megkülönböztetés- és döntés-képességét.) 

Az értelem, az intelligencia elnyerésére szólító Bölcsesség önmagá
ról semmit nem nyilatkozik. Saját szavait olyan jelzőkkel illeti, mint 
egyenes, világos. kiváló, ugyanakkor nem táIja föl azok tartalm át. 
Saját tanítását magasztalja. A 7-8. versekben olvasottak is inkább csak 
szavainak minőségét íIják le, de a tanítás tartalmáról itt sem olvasha
tunk. A Bölcsességtől tanulható igazság több, mint a mindennapi élet 
sikere: a vallási és erkölcsi tanítás legmagasabb foka, amely gyökeres 
ellentétben áll a gonoszsággal, hamissággal és fondorlatos beszéddel. 
Ugyanezen kifejezések többsége a MTörv 32,4-5-ben is olvasható, ott 
Jahve és Izrael népével kapcsolatban. 

Az igazságtalanság utálatos a Bölcsesség szemében. A Példabeszé
dek gyűjteményében gyakorta Jahvéval összefüggésben szerepel a kife
jezés, valamint többnyire az ember valamilyen erkölcsi cselekvésével 
kapcsolatos (Péld 6,16-19; 11,20; 12,22; 15,9). 

A Bölcsesség szózatának következő részét ismét első szavaival jel
lemezhetjük: Én, a bölcsesség ... (8,12). A személyes névmások a sza
kasz elején és végén ismétlődnek, és így keretbe foglalják a nekem, 
általam, velem határozószókat. Végre nem csak jelzőkkel szól önma
gáról a Bölcsesség, hanem cselekedeteinek célját és következményeit is 
megismerhetjük: királyok igaz tanácsadój aként mutatkozik. 
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E szakaszban egymás mellett olvasható az elméleti tudás és gyakor
lati ismeret. Kifejezéseinek többsége megtalálható más bibliai köny
vekben. Ezekkel a szavakkal illeti Jessze sarját, akit eltölt majd az Ur 
lelke (Iz 11,2). A kifejezések hasonlósága azonban nem bizonyítja a két 
szöveg irodalmi fliggőségét annál kevésbé, mert a próféta szavai első
sorban nem Jessze utódját, hanem az Úr lelkének jellemzőit Ílják le. 
Tehát a kifejezések megfelelőségéből inkább a Bölcsesség és Isten lel
kének hasonlóságára következtethetünk. Továbbá Jób 12,13.16a verse
iben is hasonló párhuzamokat olvashatunk. 

A 8,13-21 szakaszban Jahve félelme kifejezés kap központi szere
pet; kifejezett említés itt nincs a Bölcsességről. Ám e kettőt bizonnyal 
nem lehet elválasztani, amint erről több mondás biztosít: Az Úrnak 
félelme az ismeret kezdete, la bölcsességet és intést csak a bolondok 
vetik meg [. .. } Igyűlölték a tudást, lés nem az Úr félelmét választot
ták. I[. .. } akkor megérted, mi az Úr félelme, lés rá jössz, mi az isten
ismeret. lA bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, lés a Szentnek a 
megismerése ad értelmet (Péld 1,7.29; 2,5; 9, lD). Jób 28,28 szintén 
együtt említi Jahve félelmét és a bölcsességet. 

Amint a 7-8. versek antitetikus parallelizmusainál megfigyelhettük 
a negatív és pozitív jelzők váltakozását. A 13. versben szereplő gyűlö
letes jelzőnek a 17. és 21. versekben olvasható szeret ige felel meg (a 
bölcsesség szereti azokat, akik őt szeretik). 

Istenről hasonló képe van a zsoltárosnak is, aki így ír: A hűségeshez 
hűséges vagy, la feddhetetlen emberhez feddhetetlen; lA tisztához 
tiszta vagy, Ide a hamisnak ellenállsz (Zsolt 18,26-27). A Bölcsesség 
könyvében pedig az isteni Bölcsességre alkalmazva a következőket 
olvashatjuk: A bölcsességet könnyen fölismerik, akik szeretik, lés 
megtalálják, akik keresik (Bölcs 6,12). A negyedik evangélista megfo
galmazása szerint Jézus így tanít (Jn 14,21): Aki szeret engem, azt 
szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kinyilatkozta
tom neki magamat. 

A Péld 8,15-16 tartalma meglep bennünket, hiszen azt fogalmazza 
meg, hogy a nép vezetői hallgatnak a Bölcsesség szavára, és így né
püknek valóban elöljárói. A hatalommal rendelkezők felsorolásában 
negyedikként, utolsóként említett hatalmasok (KNB) / főemberek 
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UKB) / elöljárók (UPB) tulajdonképpen a Bírák könyvében is szereplő 
törzsi vezetők. De a Bölcsesség hatékonya szegények körében is: igaz
ságot szolgáltat és vagyont ad a szegényeknek (vö. 20-21. versek). 

Az isteni Bölcsesség bemutatkozását olvasva megfigyelhetjük, hogy 
bár a szakasz semmi utalást nem tesz a Izrael történelmére, a kifejezé
sek mégis rokonságot mutatnak bizonyos Jahve-beszédekkel (Ter 
28,13-15; Kiv 3,4-10; 20,1-2; Iz 44,24-28; 45,6b-8). 

A Bölcsesség beszédének harmadik szakasza (8,22-31) a legtöbbet 
idézett, ugyanakkor legnehezebben értelmezhető része. A szakasz első 
szava, Jahve - az előző két szakasz kezdőszavaihoz hasonlóan (4. vers: 
ti; 12. vers: én) - jól kifejezi annak témáját: jelen esetben a Bölcsesség 
és Isten kapcsolatát. 

A 22-23. versek félreérthetőségén csúszott el annak idején Áriusz, 
aki a második isteni Személy teremtett mi voltának tanát e versekre 
al~pozta. A szöveget olvasva azonban nem szögezhetünk le egyebe!; 
mmt hogy a Bölcsesség eredete Istennél van: Jahvéból született, O 
hozta létre, Ő alkotta /formálta, valamint hogy léte a teremtés előtti 
időtlenségbe nyúlik vissza. A Bölcsesség tehát csakis Istentől ered. Jób 
hasonló szavakkal kiált föl: Bőrbe és húsba öltöztettél, /csontokkal és 
inakkal szőttél át (Jób 10, ll). A zsoltáros szintén ezekkel a szavakkal 
fejezi ki, hogy léte egyedül Istentől fugg: Te alkottad veséimet, /anyám 
méhében te szőtted a testem (Zsolt 139,13). 

A 24-26. versek a Bölcsesség teremtés előtti "születéséről" szólnak. 
A teremtett világ leírását alulról, a mélységektől, a vizek forrásától 
kezdi (24. vers), majd tekintetét a hegyekre és halmokra emeli (25. 
vers), illetve a földet és a mezőket szemléli (26. vers), amelyek a terem
tés után az ember otthonává lesznek. E leírásban semmiféle korabeli 
kozrnogóniai elképzelés nem kap helyet. 

Ellenben a 27-30a versek Jahvét teremtő munkájában mutatják be, 
de minduntalan azt hangsúlyozva, hogy a Bölcsesség már akkor jelen 
volt. A papi szerzőtől származó leírás (Ter l) Isten teremtő szavára 
helyezi a hangsúlyt, itt viszont Jahve különféle teremtő tetteit sorolja 
föl a szerző. Az előző versek gondolatmenetével ellentétben mind a 27., 
mind a 28. versben tekintetével felülről halad lefele. A korabeli termé
szettudományos elképzelés alapján az égbolt kifeszítéséről és a föld 
alapjainak megszilárdításáról ír. A Ter l. fejezetének megfogalmazá-
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sához hasonlóan a káosz előfeltételezéséből indul ki. Az őstenger visz
szaszorítása a rendteremtés részét képezi a Ter 1,9-IO-ben, s ez a gon
dolat jelenik meg itt a Péld 8,29-ben is. 

A 8,30a, versben visszatér a gondolat, hogy a Bölcsesség már akkor 
jelen volt: En már mellette voltam, mint kedvence. Sőt, ha végigtekint
jük a szakaszban előforduló, Bölcsességre vonatkozó szavakat, megle
pő módon áll előttünk fejlődése: fogantatása (22), mintegy méhen be
lüli fejlődése (23), születése (24-25), a Teremtő melletti ottléte (27), s 
végül mint kedvenc gyermeket látjuk játszadomi Isten színe előtt (30-
31). 

A 8,22-31 szakaszra összességében tekintve tehát négy időszakaszt 
különíthetünk el: az első két versben a Bölcsesség megformálásáról 
olvashatunk a teremtés előtti időtlenségben (22-23), a következő három 
versben pedig a világ teremtését megelőző születéséről (24-26), ezt kö
vetően gyermekként segédkezik a világ megteremtésében (27-30a), 
végül Isten és az emberek közötti kapcsolatban találja örömét (30b-
31). 

Ez utóbbi gondolattal szólítja meg hallgatóit az isteni Bölcsesség: ő, 
aki Isten színe előtt töltötte boldog életét, most az emberek fiaival lép 
kapcsolatba. Az ember világa mindig fontos volt számára (vö. 
8,23.26.29.31), de most közéjük is lép. 

Miután tehát tanításának kiválóságát méltatta (4-10), magát ered
ményes és igazságos királyi tanácsadónak mondta (12-21), most újabb 
érvet hoz fel annak érdekében, hogy hallgatóit megnyerje: eredete 
Jahvéra nyúlik vissza, már akkor mellette volt, amikor az megteremtet
te a világ szilárd rendjét, most pedig örömét abban leli, hogy a terem
tett világban, az emberek között éljen. Tehát az isteni bölcsesség a 
teremtő Istennel, a teremtett világgal, és az emberekkel való kapcsola
tában tárul elénk. 

A motivációk sorozata után a buzdítás következik. Megszólításában 
mindenkit szeme előtt tart: amikor azt mondja: fiaim (32), illetve em
ber (34), ez irodalmilag kapcsolatba hozható a 31. versben olvasott 
emberek fiai kifejezéssel. 

A Bölcsesség teljes nyilvánosság előtt tartja meg beszédét, hogy 
mindenkinek megmutassa az egyenes és igaz életutat. Tanácsot ad a 
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népek felelős vezetőinek 
(vö. 8,15-16), de ugyanezt 
a szerepet tölti be a szegény 
és elnyomott ember életé
ben is. 

Az alaptémát a három
szorosan ismétlődő (32.33. 
34) "hallgat" ige jelöli ki. 
A 8,6-10 szakasz már elő
készítette e témát: a tanít
vány odafigyel mestere sza
vára. E fejezetet lezáró sza
kaszban az odahallgatás 
mint áldásforrás, a meg 
nem hallgatás pedig átok 
forrásaként szerepel (8,36). 

A bölcsesség kapujában 
várakozó és ébren őrködő 
ember azért boldog (vö. 
8,34), mert aki keresi a 
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Bölcsességet, az meg is találja (vö. 8,17). Sírák fia is buzdít arra, 
hogy: Ha okos embert látsz, keresd fel korán, lés lábad koptasd ajtaja 
küszöbén (Sir 6,36). Aki azonban megveti az isteni Bölcsességet, an
nak élete a halálba vezet (vö. 7,27). A 8,35-36 versekben megfigyelhe
tő megfogalmazás, az élet és a halál közti alapvető döntés mint sürgető 
feladat, tipikusan a fogság utáni idők teológiai irodalmára jellemző (pl. 
Sir 15,17-18). Hasonlóan, a fogság utáni, deuteronomista szerző Mó
zes ajkára adja a felszólítást: Nézd, eléd tártam ma az életet és a jót, 
de a halált és a rosszat is ... (MTörv 30, 15kk). 

E sorok olvasóinak sZÍvből kívánom, hogy Isten megtestesült Böl
csességétől merítve mind jobban boldoguljanak az életben. 

9 



Szentírástudomány 

Zamfir Korinna (Kolozsvár) 

A János-prológus ószövetségi gyökerei 

A János-evangélium meglepően más, mint a szinoptikus evangéliu
mok. Ezért a szentíráskritika - különösen annak hőskorában - radikáli
san megkérdőjelezte hitelességét a Jézus-esemény megközelítése szem
pontjából. A teológiai hangsúlyok kétségtelenül eltérnek. Azonban a 
különbségek ellenére fontos kiemelni, hogy a János-evangélium nem 
másról beszél, mint a szinoptikusok, hanem feltételezi azoknak az ese
ményeknek és igazságoknak az ismeretét, amelyekről azok szólnak, és 
ezeket mélyíti el teológiai megközelítése. 

A legszembetűnőbb a nagyon sajátos Jézus-kép. A szinoptikus 
evangéliumok is a húsvéti hitben megismert Krisztusról szólnak, János 
viszont a legvilágosabb módon fejezi ki azt, hogy Jézus nemcsak a 
másokért élő ember, az Istentől küldött, de félreismert próféta, hanem 
egyben az egészen más, az idők kezdete előtt már Istennél létező, a 
történelem egy adott pillanatában valóságos emberré váló Logosz. 

A János-evangélium elmondja, hogy mire képes Isten az emberért, 
hogyan szereti őt (3,16-17), illetve hogyan válik láthatóvá a mindent 
odaadás az Atya küldetését a végsőkig vállaló Fiú életében. 

Az evangélium bevezetője az újszövetségi krisztológia csúcspontja, 
és egyben a János-evangélium üzenetének foglalata. Régi fel1smerés, 
hogy a prológusban megtalálható az evangélium valamennyi nagy 
témája. Az Ige, aki az idők előtt Isten felé fordulva, szerető egységben 
van Istennel (preegzisztencia), belép a világba, testben, fényként, élet
ként és igazságként az emberek számára, Jézus Krisztus személyében. 
A világot azonban fogva tartja a sötétség, képtelen Istent látni, megis
merni őt. Ha korábban Isten lényeges, de mégis korlátozott kinyilatkoz
tatást adott magáról a mózesi törvényben, Jézusban, a testté lett Igében 
Isten ajándékának teljességében részesülhetünk. Azt az Istent, akit 
"soha senki nem látott" (1,18), Jézus Krisztus mondta el, életevel. 

A János-prológus lényegét tekintve őskeresztény himnusz, teológiai 
szempontból pedig krisztológiai hitvallásnak tekinthető. 
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A probléma 
Az evangélium nyelvezete, különösen a dualista kategóriák, mint a 

fény - sötétség, világ fiai - világosság fiai, fenn - lenn ellentétpárok, a 
filozófiai mélységeket tükröző jézusi beszédek hellenista és gnosztikus 
eredetet sugalltak. Jézus itt nem a hétkömapokból vett egyszerű példá
zatokkal tanít, hanem hosszú, mélyértelmű beszédeket mond az újjá
születésről, a világosságról, az igazságról, az élet kenyeréről. Ezért úgy 
tűnt, hogy ez az evangélium egy gnosztikus irat, amelynek nincs sok 
köze sem a názáreti Jézushoz, sem a Szentírás alapvető üzenetéhez1

. 

Ezzel összefüggött a késői keltezés (szélsőséges nézetek szerint a má
sodik század vége y. 

A görög bölcseleti hatás kétségtelenül érvényesül a János-evangéli
umban. Ennek egyik legnyilvánvalóbb bizonyítéka a Logosz-tan. Azon
ban meglehetősen leegyszerűsítő pusztán gnosztikus - akár keresztény 
gnózist tükröző - írásnak tekinteni a János-evangéliumot, hiszen nem 
lehet figyelmen kívül hagyni a régebben feltételezettnél jóval korábbi 
keletkezést, a qumráni irodalommal való hasonlóságokat, az ószövet
ségi gyökereket, valamint azt a lehetőséget, hogy éppen ez az evangéli
um hathatott valamilyen módon a keresztény gnózisra. 

A Logosz-tan gyökerei 
A Aó)'oc-t hagyományosan "igé"-vel, "szó"-val szokták fordítani, 

azonban a kifejezés, ha el is tekintünk filozófiai és szentírási hasmála-

1 Bultmann és a német iskola szinte kizárólag a gnosztikus hatást állit ja. Érdekes, hogy 
a legújabb magyar szentlrásfordltás, a Káldi-Neovulgáta János-bevezetOje is (mely a 
Stuttgarti Biblia Eleonore Beck által Irt jegyzeteit ford It ja) csak a gnosztikus eszmei hát
teret emllti, és semmit nem szól a nagyon világos ószövetségi kapcsolatokról. 
2 A leegyszerúsltO megközelltést jelentős mértékben módosltotta a Jflplruszok felfede
zése, kOlönösen az Egyiptomban megtalált Rylands-paplruszé (SP ,125-135), amely 
azt igazolja, hogya 110 utáni keltezés nem lehetséges. Másrészt a szöveg benső érvei 
is megkérdOjelezik a kései keletkezést (a "zsidók" kifejezés pejoratlv Ize, a jánosi közös
ség szembeállItása azokkal, akik nem hisznek, a zsinag6gával való összeOtközésrOI, a 
keresztények OIdözésérOI és Palesztinán kivOli szétszéledésOkrOI szól, tehát olyan ese
ményekrOl, amelyek 90-100 táján jelentettek égetO problémát). A qumráni közösség iro
dalma szintén fontos adatokkal szolgált, mert egy Kr. u. 1. századi autentikus zsidó kö
zösség Irásaiban megtalálhatók azok az ellentétpárok, amelyek a János-evangéliumot is 
jellemzik. PI. a Közösség szabályzatában (I as l, 9) az áll, hogy szeretni kell a fény fiait 
(a közösség tagjait), és gyűlölni a sötétség fiait (a klvOlállókat). Az is sokak számára 
egyértelmű, hogy az események lelrásában János sokszor pontosabb a szinoptikusok
nál (például valószlnű Jézus többszöri jeruzsálemi útja és júdeai működése), de a hely
rajz és a kronológia (szenvedéstörténet) is öt látszik igazolni. 
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tától, sokkal tágabb jelentésű, és nem a hétköznapi értelemben vett 
"szó"-t jelenti, amelyre a görög nyelv inkább a Plllla-t használja3

. A 
jelentése igen gazdag, inkább beszédet, közlést jelent, és fontos háttér
ként ott van mögötte az értelem: egy értelmes lény közléséről van szó. 
A Aóyoc szoros összefüggésben van a AOYlKóc-szal. Egyéb jelentésár
nyalatai a megnyilatkozás, kijelentés, híradás, vagy akár a beszéd tár
gya - a valóság vagy dolog, amelyet a szóbeli kijelentés közöl4

. 

A logosz-fogalom a görög filozófiában már Hérakleitosznál megje
lenik, nála azonban a kifejezés vonatkozásban van a AÉyEl v ősértelmé
vel, az egymásra helyező összegyűjtéssel. Noha beszédet is jelenthet, 
Hérakleitosznál - amint erre Heidegger rámutat - a Aóyoc alapvetően 
nem más, mint a összegyűjtöttség, "magának a létezőnek az összesze
dettsége"S, és így lényegében a léttel azonos. 6 

Döntő hatása volt Platónnak, aki a 4-5. század fordulóján megfo
galmazta mai napig is ható létértelmezését. Az érzékelhető létezők 
ősképe és alapja, minden létezés forrása az örök szellemi valóság, aki 
maga a Jóság, a Szépség és Igazság. A lét így nem más, mint az t8Éa -
a látott -, az elrejtettségből előjövő, a jelenlevő. Ezért a logosz, 
mostmár nem csak gyűjtésként, hanem beszédként is éppen ezt az elrej
tettségbői előjövést szolgálja. 

3 Természetesen a PlJlla jelentése is bővebb: beszédet, mondást, tárgyat jelöl, vagy igét 
a szó nyelvtani értelmében. 
4 A kOlönböző jelentésekről és azok előfordulásáról ld. Varga Zs., ÚjsZfJvetség gfJrfJg
magyar sz6t~r, Aóyrx clmszó, 584-587. 
5 M. Heidegger, Bevezetés a metafizik~ba, 67. 
6 i.m. 65-69. Heidegger az 1. és 2. töredék elemzéséböl, valamint ezeknek az 50., 34. és 
72. töredékkel való egybevetéséből arra a következtetésre jut, hogya Aóyrx és a <j>ÚOL<:; 
azonos értelmű, és ezért Hérakleitosz logosz-fogalma nem lehet az újszövetségi 
Logosz-tan gyök~re, mivel nem szót, beszédet, ill. nem lsten parancsainak akihirdetőjét 
jelenti, mint az Ujszövetségben. Érdekes azonban a következő állitása: "Ha a >..óyrx 
alapjelentését mint gyűjtést és összeszedettséget fogjuk fel, akkor ezenközben meg kell 
állapltanunk és le kell szögeznOnk a következőket: A gyűjtés sohasem puszta összetere
lés és felhalmozás. A szét- és egymás ellen törekvőt egyOvé tartozóként tartja össze. 
Nem hagyja, hogy széthulljon, vagy pusztán szétszórt, vagy csak úgy oda hányt legyen. 
Min! egybetartás a Aóyrx az átható működés, a <j>ÚOL<:; jellegével bir." Természetesen 
az Uj szövetség Logosz-fogalmát nem lehet minden további nélkOI Hérakleitoszb61 leve
zetni, és tény, hogy Philón közvetlen hatása sokkal biztosabb, azonban egyenes út vezet 
az ő - összegyűjtött, rendezett Iétként értetett - logoszától, a platóni idea-tannal össze
kapcsolt logoszfogalmon keresztOl Philónnak a teremtés mintájául szolgáló Logoszáig. 
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Az egyértelmű "közlés, beszéd" értelmet Arisztotelész adja a 10-
gosmak7

• A kijelentés igazsága nem más, mint az értelem megegyezése 
a léttel, a valósággal. A lét (<!>ÚCJlc) elválik a lét igazságát kifejező 
közléstől (Aóyoc), és így "a lét a gondolkodással szembeállítva az ala
pul szolgáló, a kéméllevő. "8 

A klasszikusok gondolkodásából merítő hellenista filozófia szerint 
(különösen a sztoikusoknál) a Logosz az immanens isteni szellem, az 
ősértelem, amely elrendezi és irányítja a világmindenséget. 

A görög bölcselet és a zsidó gondolatvilág találkozása 
A bölcsességi irodalom, mint sajátos műfaj és mint gyűjtemény a 

fogság utáni időre jellemző, és minden külső hatás ellenére megmarad 
a tipikusan zsidó mentalitás talaján. Ez világosan látható már a héber 
bölcsesség-fogalom, a i19~1J (hochma) elemzéséből. A bölcsesség nem 
annyira egy intellektuális kategória, hanem sokkal gyakorlatibb jelen
tése van, a kézműves kézügyességétől, a megfontoltságon és okos 
életvitelen keresztül az istenfélelemig. Egy fajta életstílusról van szó, 
amel}1lek célja a boldogság, alapja pedig az Istentől a világba adott 
rend felismerése, annak a tudatosítása, hogy összefüggés van a helyes 
magatartás és a jutalom, a gonoszság és büntetésül kapott szenvedés 
között. 

Vitathatatlan azonban, hogy a hellenizmus idején a görög filozófia 
eszméi hatással voltak az ószövetségi bölcsesség i irodalom kései írásai
ra, különösen a Bölcsesség könyvére. De itt is érdekes megfigyelni, 
hogy Sírák fia és a Bölcsesség könyve - ha be is építi a görög gondol
kodásmód elemeit, - ezt végső soron azzal a szándékkal teszi, hogy a 
legigazibb zsidó vallási hagyományt a megváltozott kulturális körül
mények között hitelesen képviselje és aktualizálja. Itt egy fajta korai 
inkulturáció tanú i lehetünk. Több ez, mint alkalmazkodási kísérlet; 
sokkal inkább arról a törekvésről van szó, amely a gondolkodó, új kihí
vásokkal szembesülő zsidóságnak egy értelmes hitet akar felkínálni. 
Nagyon világos ez például Jézus, Sírák fia könyvében, ahol abban a 
bevezetőben, amelyet a szerző unokája és egyben a mű fordítója írt, a 

7 Heidegger, i.m. 90-93.0. 
8I.m.l00.0. 
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héber Szentírás beható tanulmányozása úgy jelenik meg, mint a böl
csesség és műveltség forrása. 9 "Ezért határozta el Jézus, a nagyapám -
miután behatóan foglalkozott a Törvénnyel, a Prófétákkal és az 
atyáktól ránk maradt többi írással, s elegendő ismeretre tett szert -, 
hogy maga is ír valamit, ami a műveltséget és a bölcsességet előmoz
dítja. Így, aki ezt kedwel és szeretettel elsajátítja, egyre gyarapodhat a 
törvény szerint való élet útján" (Sír 0,7-14). Hasonló az üzenete a Sír 
39 ,l-9-nck, 10 vagy a zsidó vallás és történelem nagy jainak dicséretét 
tartalmazó 44-50. fejezetnek (pl. Mózesről: "Szemtől szembe adta 
neki parancsait, az élet törvényét és a bölcsességét" Sír 45,5.) A könyv 
egy autentikusan zsidó bölcsességi írás, a maga praktikus, életstílust 
formáló szemléletével, de irodalmi műfajként is, a számos masal-Ial. 
Ugyanakkor világos az üzenet: a zsidóknak nem kell kisebbrendűségi 
érzettől szenvedniük, nincs miért azt gondolniuk, hogy saját hagyomá
nyaik alacsonyabbrendűek a görög műveltségnél. Hiszen a kortársak 
által nagyra tartott bölcsesség nem mástól származik, mint Istentől, és 
ez a bölcsesség, miután részt vett a teremtésben, Isten szándéka szerint 
a Sionon, Jeruzsálemben ütötte fel sátrát (vö. KNB: 24,5-16; UKB: 
24,3-8). 

A Bölcsesség könyvén már sokkal jobban érezhető a szerző törekvé
se, hogy a görög bölcselet néhány fontos gondolatát beépítse művébe. 
Megjelenik a lélek halhatatlanságának a gondolata (3,1-4.7-9). A leg
szembetűnőbb azonban az a néhány vers, amely a Bölcsesség szellemi 
természetéről és tulajdonságairól szól (7,22-8, l). . 

Alexandriai Philón - a zsidó hitű és vallású, de a görög szellemiség
től ihletett gondolkodó az ezredfordulón megkíséreli a zsidó vallás és a 

8 Nem célom a Sir kéziratainak szövegváltozatairól tárgyalni. 
10 "Milyen más, aki egész lelkét arra adja, hogya Magasságbeli törvényét tanulja; kutatja 
az elődök bölcsességét, s a jövendölésnek szenteli idejét. Neves emberek mondásait 
őrzi, s behatol a példabeszédek világába. A hasonlatok titkait fOr1<észi, s a bölcs mondá
sok értelmét keresi. A főemberek kÖZt teljesit szolgálatot, és megjelenik a fejedelmek 
előtt. Bejárja idegen népek országait, fölfedez jót s rosszat az emberek között. De szive 
azon van, hogy reggeltől Urát s Teremtőjét keresse. Lelkét a Magasságbelihez emeli, 
imára nyllik ajka, s bOneiért eseng. Ha tetszik Urának, a Hatalmasnak, akkor eltölti az 
értelem lelkével. Bölcs szavak törnek elő belőle, és imádságában az Urat dicséri. Böl
csen gondolkodik, ért a tudományhoz, s t[tkok megértésén járatja az eszét. Nyilvános
ságra is hozza tanltását, s dicsekszik az Urnak szent szövetségével. Bölcsességét so
kan magasztalják, s az nem is múlik el az idők végéig. Az emlékezete nem enyészik el, 
késö nemzedékek emlegetik nevét." 

14 



Szentírástudomány 

görög filozófia összhangjának a megteremtését. Ennek a törekvésnek 
kiemelkedő példája A világ teremtése CÍmű munkája (Kr. u. 30 táj án). 
A papi teremtés-elbeszélést elemzi, de Platónhoz hasonlóan egy gondo
lati minta létét tételezi fel, amely megelőzi a teremtés aktusát11

. Abból 
a kijelentésből indul ki, hogy Isten az embert az ő képmására teremtet
te (Ter 1,26), és arra a következtetésre jut, hogy Istennek az egész 
világot is, amelynek része az ember, az ő képmására kellett alkotnia. 
Ez nem más, mint egy archetipális, csak a szellem által hozzáférhető 
világterv, a teremtés eszmei terve, az "ideák ideája, Isten Logosza". 
Philónnál tehát a Logosz az első szellemi lény, akit Isten a világ terem
tésének ősmintájául használ, és aki közvetítő szerepet tölt be Isten és a 
teremtmények között. Isten általa győzi le a káoszt és hozza létre az 
értelemtől áthatott, rendezett világmindenséget. 

A Logosz-fogalom ószövetségi gyökerei 
Amint már szó volt róla, Platón és különösen Arisztotelész óta a 

logosz beszédet, értelmes közlést jelent. Másrészt a LXX logosszal 
fordítja a héber i=t7 (szó, beszéd) kifejezést. Ha tehát ezt a két tényt 
összevetjük, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a rokonságot, amely 
az Ószövetségből ismert "Jahve szava" és a János-prológus Logosza 
között fennáll. 

Az ószövetségi istenképhez szorosan hozzátartozik Jahve szavának 
az ellenállhatatlan hatékonysága, teremtő ereje12

• "Isten szólt: 'Legyen 

11 Akárcsak a városépltőnek, úgy Istennek is nemcsak hatalommal és gazdag képzelO
tehetséggel, hanem eszmei tervvel is rendelkeznie kell, amikor hozzálát munkájához. Ld. 
Philo Judaeus, The Creation of the World, in: Oliver J. Thatcher (ed.), The Ubrary of 
Orignal Sources, III., The Roman World, 355-369 
12 Egyébként meglepően sok utalás van lsten szavára más közelkeleti ókori vallásokban 
is. A hasonlóság abból az alapvető tapasztalatból érthető, hogy az ember beszédével 
saját magából közöl valamit, hogya szónak hatalma, épltő, gyógyltó, adott esetben 
pusztltó ereje van. Ez a döntő tapasztalat adhat magyarázatot arra, hogya babiloni val
lási iratokban, az egyiptomi kozmogóniákban, az Ószövetségben és a hellenista filozófi
ában egyaránt szerepel az isteni szóra való hivatkozás. Tény, hogy az ókori Kelet vallá
sos emlékeiben lsten szava nem egy tőle kOiönbÖZő, egyéni létező, hanem magának Is
tennek az erőteljes megszemélyesltése. A babiloni Marduk-imában az áll, hogy az ő 
szava szétszaggatja az eget, megrenditi a földet, olyan, mint az áradó folyó vagy mint a 
vihar, amelynek semmi sem állhat ellen 0/ö. Lorenz DUrr, Die Wertung des g<JttJichen 
Wortes im Alten Testament und im antiken Orient, Leipzig, 1938, idézi Th. Boman, 42-
43). A memphisi kozmogónia azt mondja, hogy Ptah szájának erejével, szavával teremti 
meg az isteneket, és nevet ad a mindenségnek. Egy máSik egyiptomi iratban az olvasha
tó, hogy "Minden, ami van, igéd által jött létre" (IV. Ptolemaiosz idejéből, uo). 
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világosság', és lett világosság" (Ter 1,3). A gondolat refrénszerűen 
végigvonul a papi teremtés-elbeszélésen. Ez a meggyőződés visszatér 
később a bölcsesség i irodalomban: "szavaddal teremtettél mindent" 
(Bölcs 9, l); '·az Úr szava hozta létre a műveit, s a teremtett világ tel
jesíti akaratát" (Sír 42,15). 

A zsoltárok Isten szavának félelmetes erejéről szólnak: 
Az. Úr szava a vizek fölött, az Úr a hatalmas vizek fölött. 
Az. Úr szava tele erővel, az Úr szava tele fönséggel. 
Az. Úr szava cédrusokat tördel, 
az Úr szilánkokra töri Libanon cédrusait. 
Libanont ugráltat ja, mint valami borjút, 
Szirjont pedig, mint fiatal bikát. 
Az. Úr szava tüzes villámot szór, 
az Úr szava megremegteti a pusztát, 
az Úr megremegteti Kádes pusztáját. 
Az. Úr szava tölgyeket csavar ki, 
és megritkít ja az erdőket. (Zsolt 29, 3-9 I UKB) 

Ez a szó nemcsak félelmetes, hanem megújító (tavaszt hozó) és 
gyógyító is: "Szava elhangzik, és olvadni kezd, feltámad a szél, és 
folynak a vizek" (Zsolt 147, 18). "Mert nem gyógyfú, s nem tapasz 
orvosolta őket, hanem a te szavad, Uram, amely mindent meggyógyít" 
(Bölcs 16, 12). 

Az isteni szó néha megszemélyesítve jelenik meg: "Mindenható sza
va zord harcos módjára ott tennett az égből, királyi trónjáról a pusztu
lásra szánt föld közepén" (Bölcs 18, 15). 

Különös jelentősége van Isten szavának a prófétai irodalomban. Az 
Úr szól, és ellenállhatatlanul indítja a prófétát; szava hatékony, megva
lósítja, amit akar: 

Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem 
megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon 
a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, 
amelyajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem 
végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem (Iz 55, 10-11). 

A János-prológus logosztana az Ószövetség tekintetében a legtöbbet 
mégis a bölcsességi irodalomból, a megszemélyesített bölcsességről 
szóló részekből merítette, és to\'ábbgondolta ezt a témát. A bölcsesség 
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néhány könyvben (Péld l, 8. és 9. fej.; Bölcs 7,22-8,1; Sír 24) nem 
Istentől különböző személyként ugyan, nem az istenség hüposztázisa
ként, de megszemélyesítve jelenik meg. Természetesen az Oszövetség
ben a bölcsesség megszemélyesítve sem választható el Istentől, hanem 
Isten hatalmas és megfoghatatlan, titokzatos és jóságos működésének 
megjelenítéséről van szó. Végső soron mindig magáról Istenről hallunk. 
Ezek a képek azonban rendkívüli hatással voltak az Új szövetségre, 
különösen a jánosi krisztológiára. 

A Példabeszédek könyvének 8. fejezetében a Bölcsesség azt 
mondja magáról: 

22" Alkotó munkája elején teremtett az Úr, 
ősidőktől fogva, mint legelső művét. 
23 Az idők előtt alkotott, 
a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. 
24 Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, 
és a forrásokból még nem tört elő víz. 
25 Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, 
korábban hívott létre, mint a halmokat, 
26 amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, 
és a föld első rögét sem. 

A 22-26. szakaszban a Bölcsesség hatszor mondja el, hogy már a 
világ teremtése előtt létezett. A 22. versben tulajdonképpen az áll: Jah
ve szerzett / birtokolt / alkotott engem (;"1)P) útjai kezdetén13

. A Böl
csesség már az idők előtt Istennél volt, mielőtt ő bármit is alkotott vol
na. Az Úr birtokolta a bölcsességet, mely fölötte áll minden teremt
ménynek. Az "útjai elején" nemcsak kezdetet jelent, hanem mintát, 
elvet is, hiszen a 27-30. szakaszból az derül ki, hogy Isten fel is hasz
nálta a Bölcsességet a teremtés művében. Ö a teremtés tanúja és titkai
nak ismerője. A Bölcsesség biztosította a teremtés rendjét. 

A 30. versben az olvasható: "Ott voltam mellette, mint a kedvence, 
napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a 
színe előtt. "14 A Bölcsesség folyamatosan Isten színe előtt volt, és ő 

13 A 23. v. a LXX-ban: TTpO TOU QLWVoc; E8Ej.lEA.LW<JÉI' j.lE Év ápxtí. 
14 Az l1C~ (amon) képzett mestert, épitészt jelent (a LXX is Igy ford It ja), de azd'iO~ 
fordltható'kisgyermekkel (amun) is, ami közelebb van az előző versek szOletés gon ola
tához. 
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gyönyörűségét találta benne. De nemcsak Istennél van jelen, hanem 
örömmel tartózkodik az emberek között is (31. v). 

A Bölcsesség könyvében, a 7,22-8, l-ben a Bölcsesség huszonegy 
(3x7) tulajdonságáról olvashatunk. 

22 Benne ugyanis lélek van, amely értelmes, szent, egyetlen, sokrétű, 
finom (könnyed~, mozgékony, átható, tiszta, világos, sérthetetlen, a jót 
kedvelő, éles, 2 akadályt nem ismerő, hatékony, emberbarát, állhatatos 
(szilárd), megbízható, bátor, mindenható, mindent látó és minden gon
dolkodó, tiszta és finom szellemet átható. 

A ki emelt rész Isten lelkével azonosítja a Bölcsességet, és isteni, te
remtő lételvként mutatja be. A szerző azokat az attributwnokat sorolja 
fel, amelyeket a hellén gondolkodás a bölcsesség istennőjének, illetve a 
világ rendező őselvének, a Logosmak tulajdonított. Gyönyörű képek 
szemléltetik az Istenhez tartozást és Istentől származást, a vele való 
egységet a 25-26. w-ben. Az isteni lényeg, szentség, erő, szépség és 
jóság válik láthatóvá benne. 

25 Hiszen lsten erejének lehelete és a Mindenható dicsőségének tiszta 
kicsordulása; ezért nem érheti soha semmi folt. 26 ~ örök világosság ki
sugárzása, és az lsten működésének tiszta tükre és jóságának képmása. 
27 Bár csak egy, mindent megtehet, s jóllehet magában marad, meg újít ja 
a mindenséget. Nemzedékről nemzedékre betér a szent lelkekbe, így 
formálja meg lsten barátait és a prófétákat. 

A Bölcsesség a teremtés kezdetén, az égitestek előtt létező, el nem 
múló világosság. Ragyogása felülmúlja azokét, mert a fizikai Sötétség
nél nagyobb sötétséget, a gonoszságot is képes legyőmi. Ereje meg
nyilvánul a világmindenségben érvényesülő rendben. 

28 lsten csak azt szereti, aki a bölcsességgel él, 29m ert az ékesebb a 
napnál és fönségesebb minden csillagképnél. Ha a világossághoz ha
sonlítjuk, még annál is különb, 30 mert azt felváltja az éjszaka, a bölcses
séggel szemben azonban tehetetlen a gonoszság. 8. 1 Erejét kifejtve elér 
(a világ) egyik végétől a másikig, és a mindenséget üdvösen igazgatja. 

A Sír 24, 1-22 (-31)-ben olvasható, Bölcsességről szóló himnusz a 
Péld 8 mintájára íródott. A 3-6. versek a Bölcsesség eredetét és a te
remtésben betöltött szerepét mondják el. 

3"Én a Fölségesnek szájából születtem, 
s köd ként borítottam be az egész földet. 
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4 Fönt a magasságban volt a lakóhelyem, 
és a trónusom felhöoszlopon állt. 
5 Bejártam egymagam az égi köröket, 
megjártam a szakadék mélységét. 
6 A tenger hullámain és az egész földön, 
minden nép s nemzet közt uralkodó voltam. 

Szentírástudomány 

A teremtés hajnalán Isten szavának erejével hozta létre a mindensé
get, és lelke a káosz vizei fölött lebegett. Itt a Bölcsesség? Fölséges 
szájából születik, tehát nem más, mint Isten teremtő szava 

1 
. Ködként 

borította a földet - szellemi mivolta, megfoghatatlansága és mindenütt 
jelenvalósága révén, tehát ő Isten lelke. Lakóhelye Istennél van. 

A Bölcsesség nemcsak a teremtéskor van jelen, hanem a történe
lemben, az emberek között is. De leginkább Izraelben, a Sionon, a 
szeretett városban lakozik szívesen, Isten itt jelölte ki sátrának helyét. 

8 Ekkor a mindenség Teremtöje parancsot adott, 
Teremtöm kijelölte sátramnak a helyét. 
így szólt: "A sátrad at Jákobban üsd fel, 
és az örökrészed Izraelben legyen." 
9 Ösidőktöl fogva, a kezdet kezdetén teremtett, 
és nem pusztulok el soha, mindörökre. 
10 Szolgáltam elötte, az ö szent sátrában, 
majd pedig Sionban kaptam lakóhelyet. 
11 Letelepedtem a szeretett városban, 
amelyet éppenúgy szeretett, mint engem, 
s Jeruzsálemben van uralmam székhelye. 

A 19-21. versek a Péld 8-9 stílusában a Bölcsesség közösségre, la
komára szóló hívását közvetítik. A lakomán felkínált eledel maga a 
Bölcsesség. 

19 Jöjjetek hozzám, akik utánam vágyódtok, 
és teljetek el a gyümölcseimmel. 
20 Csak rám gondolni is édesebb a méznél, 
s engem birtokolni jobb a lépesméznél. 
21 Aki megízlel, még jobban kiván, 
s aki iszik belölem, még jobban szomjazik. 

15 A Vulgátában: "Fölségesnek szájából szU lettem mint e/s6szat(jtf, va/amennyi teremt
ménye/6tt". 
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A Bölcsesség mindennél vonzóbb; birtoklása elégíti ki azt, aki ráta
lált, hanem újabb keresésre és vágyakozásra indítja. Jó sorsa lesz an
nak az embernek, aki őt választja - elnyeri az örök életet. 

A János-prológus és az Ószövetség 
Ha a János-prológust egybevet jük az imént vizsgált ószövetségi he

Iyekkel, meglepő hasonlóságokat fedezünk fel. 
A János-evangélium egésze, és sűrített formában annak bevezetője 

úgy beszél Krisztusról, mint az idők kezdete előtt létező / preegzisztens 
isteni Logoszról, aki egyedülálló kapcsolatban van Istennel, sőt ő maga 
isteni természetű. A Logosz itt egyaránt Isten önközlése, végső és leg
teljesebb beszéde önmagáról, teremtő és rendet alkotó szava: 
"Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél (Isten felé) volt, és Isten volt 
az Ige. Ö volt kezdetben Istennél (Isten felé)"18 (Jn l,l-2; vö. Sír 24,3-
4: '"En a Fölségesnek szájából születtem"; Péld 8,22-23: "Alkotó mun
kája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső művét. Az 
idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt"). A kü
lönbség abban áll, hogy a prológus nem úgy beszél a Logoszról, mint 
az első teremtett létezőről, hanem mint örök Istenről. 

A Logosz a teremtés ősmintája: "Minden általa lett, nélküle semmi 
sem lett, ami lett" (Jn 1,3), vö. Péld 8,30: "Ott voltam mellette, mint a 
kedvence (építőmester), napról napra csak bennem gyönyörködött, 
mindig ott játszottam a színe előtt." 

Krisztus az Isten dicsőségének képmása, az ő egyetlen kinyilatkoz
tatója, mivel egyedülálló kapcsolatban van vele: "Láttuk dicsőségét, az 
Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be ... 
Istent nem látta soha senki, az egyszülött Isten, aki az Atya ölén van, ő 
nyilatkoztatta ki" (Jn 1,14b.18), vö. Bölcs 7,25-26. - Az Igében élet 
van és világosság: "Benne az élet volt, s az élet volt az emberek vilá
gossága ... (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert 
megvilágosít" (Jn 1,4.9), vö. Bölcs 7,26.29: "Az örök világosság kisu
gárzása, és az Isten működésének tiszta tükre és jóságának képmása ... 
Ha a világossághoz hasonlítjuk, még annál is különb". 

16 Görögül: 'El' ap..xí.'i ~v ó AÓyO<;. Kal Ó Aóyo<; iíl' TTpO<; Tal' SEÓ1'. Kal 8EO<; ~v 
ó >..óyo<;. OlrTO<; lll" fl' apxí.'i TTpO<; Tal' BEÓI'. 

20 



Szentírástudomány 

A Logosz Isten szándéka szerint az emberek között lakott -
szószerint "sátrat vert" köztünk: "az Ige testté lett, és közöttünk élt"11. 
(Jn 1,14a, vö. Sír 24,8: "Ekkor a mindenség Teremtője parancsot a
dott, Teremtőm kijelölte sátramnak a helyét. Így szólt: 'A sátradat 
Jákobban üsd fel, és az örökrészed Izraelben legyen"'; Péld 8,31: "Ott 
játszottam az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai 
között." 

A János-prológus logosztana kétségtelenül folytatja azt a hosszú 
eszmei utat, amely Hérakleitosszal kezdődik (a logosz mint maga a 
lét), majd Platónon és Arisztotelészen keresztül folytatódik (a logosz 
mint a létet az elrejtettségből előhozó, a lét igazságát kifejező kijelen
tés, és eljut a sztoikusoknál, illetve Philónnál szereplő, teremtő, világot 
elrendező ősértelemig. Azonban nyilvánvaló a jánosi krisztológia lé
nyegi rokonsága az Ószövetség néhány alapvető - Isten szaváról és 
bölcsességéről szóló - szakaszával. A János által megrajzolt Krisztus
kép mélyen az Ószövetségben gyökerezik, de egyben felül is múlja azt, 
mert Krisztus úgy jelenik meg, mint Isten személlyé váló Szava és 
Bölcsessége, aki valóságosan emberré lesz, hogy Istent a legteljesebben 
láthatóvá tegye. 

Iroda/om: 

Nestlé, E., Aland, K. (szerk.): Novum Testamentum Graece et Latine, Stuttgart, 1994.
Boman, Thorleif: A héber és a görög gondolkodásmód egybevetése, Kálvin Kiadó, Bu
dapest, 1998. - Farkasfalvy Dénes: Testté vált Szó 1., Prugg Verlag, Eisenstadt, 1986.
Heidegger, M.: Bevezetés a metafIZikába, Malúra, Bölcselet, Ikon, h. n., 1995. -
Marchadour, Alain: L'évangile de Jean, Ed. Centurion, Paris, 1992. - Perkins, Pheme: 
The Gospel according to John, in Brown, R. E, Fitzmyer, J. A., Murphy, R.E. (szerk.), 
The New Jerome Biblical Commentary, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990. - Philo 
Judaeus, The Creation of the World, in: Oliver J. Thatcher (ed.), The Library of Original 
Sources, III., The Roman Worlq, 355-369 (http://www.forham.edu/ancientlphilo
creation. html) - Takács Gyula: Az Ujszövelség irodalma. Jézus élete, Kairosz, GyOr, 
1999. 
ooo BibleWorks for Windows 3.5, BWW 3550-00013705 (990831-1516), 1996. 
ooo Biblia CD 5.0 (9701-00553), 30WVC 1001056, Folio VlP Electronic Publishing, 
1992-1993. 

11 Görögül: Kal ó Aóyoc; Gó.p~ ÉyÉl'ETO KClI ÉGKl'WWGEl' Él' li~ll', 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A jánosi közösség helyzete 
Jézus búcsúbeszédének a fényében 
(Jn 14; 15,18-16,15) 

A.) Alapgondolat 
Mint ahogyaszinoptikusokkal való foglalkozás során már világos

sá vált, a János-evangéliumra ugyanúgy érvényes: az evangélium nem 
egy teológus íróasztalnál írt műve, amelyet a közösség konkrét problé
máinak figyelembe vétele nélkül fogalmaz meg. Az evangélium sokkal 
inkább a közösség konkrét helyzetének kifejeződése, vetülete és tükre, 
választ ad azokra a kérdésekre, amelyek a közösséget foglalkoztatják, 
és segítséget nyújt az őket szorongató nehézségekben. Most Jézus bú
csúbeszédein keresztül (első búcsúbeszéd: Jn 14. fej., a másodile Jn 
15,18-16,15) a jánosi közösség élethelyzetét próbálj uk meg feltárni a 
János-evangélium egy bizonyos szerkesztői rétegének feltárásával (több 
szerkesztői réteg is van, amelyekkel időhiány miatt most nem foglalko
zunk). 

Az első búcsúbeszéd (Jn 14) Jézus sorsát, a halálon való át jutását és 
az ő (újra)eljövetelét tartja szem előtt, azaz krisztológiai nézőpontból 
van megfogalmazva. Mivel azonban a hívek helyzete Jézus sorsától 
elválaszthatatlan, közvetve róluk is szó van (néha közvetlenül is szó 
esik róluk, pl. a "más segítő" megígérésekor, vagy abban az ígéretben, 
hogy nem lesznek árván elhagyatva). Hogy ezekből a szövegekből a 
közösség helyzetét meg lehet ismerni, azt az a belátás alapozza meg, 
hogy ezekben a szövegekben nem az utolsó vacsora termében készült 
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jegyzőkönyvet tartunk a kezünkben, hanem a tanítványok valóban a 
közösséget mutatják be. Kérdéseik tehát a hívek gondjait, problémáit 
tükrözik vissza. 

A második búcsúbeszédben (Jn 15,18-16,15) a közösség közvetle
nül is megszálal (Jézus búcsúbeszédjének nézőpontjából ez a közösség 
természetesen jövőbeni közösség). Ez a búcsúbeszéd már egy másik 
szerkesztői sík terméke, s egyben az elsőnek ekkléziológiai nézőpontból 
való aktualizálása. A kiválasztott rész a szorongatás és üldözés állapo
tát írja le, részben igen konkrét megfogalmazásban (kizárás a zsinagó
gákból). Ugyanakkor azonban a "világ" ellenséges voltának mély teo
lógiai értelmezését adja. 

B.) Szentírási szöveg: Jn 14; 15,18-16,15 

c.) Bevezetés 

l. Feladatlap: a Jn 14,1-31 szövege 

Kérdések a feldolgozá.shoz: 

a.) Mit kérdeznek a tanítványok.? 
b.) Mit válaszol Jézus? 

Fogalmazza meg saját szavaival a jézusi tanítás tendenciáját.! 
c.) Milyen nevekkel nevezi meg a Szentlelket.? 

2. feladatlap: a Jn 15,18-16,15 szövege 

Kérdések a sz6veg feldolgozásához: 

a.) Hogy mutatja be (Jézus szemsz6géből) 
a tanítványok helyzetét? 

Kik az üld6zők? 
b.) Milyen nevekkel nevezi meg a Szentlelket? 
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3. Az első búcsúbeszéd (Jn 14. f) tagolása: 

L téma: Jézus elmenetele (4-17. vers) 

A tanítványok kérdése: hová megy Jézus? Erre két, egymással ellen
tétes válasz lehetséges. Jézus vagy 'minden ember útjára', azaz a halál
ba megy - ez a válasz a hitetlenek, a közösség teológiai ellenfeleinek 
válasza -, vagy Istenhez, az ő Atyjához megy, ahová Jánosnál megdi
csőülve tér vissza (vö. Jn 13,1). Ez a hívő válasz. A tanítványok kérdé
sének az a szerepe, hogy ezt a választ kiprovokálja. Mint általában, 
János most is a tanítványok értetlenségének irodalmi fogását hasmálja. 
A földi Jézus pedig a búcsúbeszéd műfajában ad választ kérdésükre. 

A kérdésből kiderül, hogy a közösség bizonytalan Jézus útjának 
célja felől, de végül eljut Jézus halálának megértéséhez. 

II. téma: Jézus visszajövetele (18-26. vers) 

A korai kereszténység Jézus visszajöveteiét hamarosan, az egész 
világ előtti megjelenésként várta (vö. 14,22). János azt a választ adja 
erre, hogy a feltámadt Jézus nem valamikor a jövőben jön el, hanem 
máris eljött. "Az a nap" nem a távoli jövőben van, hanem mindig ak
kor történik meg, amikor egy ember hiszi, hogy Jézus él és Atyjánál 
van. Ez a visszatérés a "más Vigasztaló", az ,Jgazság Lelke" elküldése 
ill. ajándéka által történik meg. Benne Jézus már eljött, és örökTe övéi
nél marad. Jézusnak ez az új jelenléte a közösségben a Lélek általi 
jelenlét. Ezért nem maradnak árvák . 

A Lélek vezeti tovább a kinvilatkoztatás művét, általa tanít és em
lékeztet mindarra, amit a földi Jézus mondott. Így tartja életben Jézus 
üzenetét a közösségben. Tehát ez az első búcsúbeszéd választ ad a 
közösségben azok számára, akiknek hitbeli kétségeik vannak, bizonyta
lanok Jézus jelenléte, útjának célja és várt eljövetelének módja felől. Az 
ellenvetések valószínűleg az ellenfelektől szármamak. 

4. A második búcsúbeszéd (Jn 15,18-16,15) 

Míg az első búcsúbeszéd a hitbeli nehézségekkel foglalkozik, addig 
a második búcsúbeszéd elsősorban a külső feltételek nehézségeiről 
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beszél, amelyek között a közösség él. Ez üldözés és szorongatás. Min
denekelőtt a "világ" mutatkozik ellenségnek. De újra és újra kiderül, 
hogy ez a zsidó ellenfeleket jelenti ("nem beszéltem volna nekik", "nem 
műveltem volna közöttük", "meg van írva a törvényükben", "ki fognak 
zámi benneteket a zsinagógából"). Gyűlöletük alapja, hogy nem isme
rik el Istent Jézus Atyjának. A vita Jézus istenkapcsolata körül forog. 
Melyik oldalon van Isten, ki léphet fel az ő nevében hitelesen, mint az ő 
küldötte? Ez az eldöntendő kérdés. 

Ebben a "vizsgálatban" is döntő szerepe van a Léleknek. Ö mint a 
Vigasztaló (Paraklétosz), mint ügyvéd vagy segítő, védelmezi és igazol
ja Jézust, hogy nem a világ, hanem Jézus a győztes (vö. 16,8-11). Fel
szólítja a közösséget, hogy erről ebben a szorongatott helyzetben is 
tegyenek tanúságot (15,27). A Lélek lesz az, aki segíteni, vezetni fogja 
őket. 

5. Assisi Szt. Ferenc imája: 

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy 
ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, 
ahol sérelem van, oda megbocsájtást, 
ahol széthúzás, oda egyetértést, 
ahol tévedés, oda igazságot, 
ahol kétség, oda hitet, 
ahol kétségbeesés, oda reményt, 
ahol sötétség, oda világosságot, 
ahol szomorúság, oda örömöt. 
Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak, 
Hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg, 
Hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak. 
Mert amikor adunk, akkor kapunk, 
mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot, 
mikor meghalunk, születünk meg az örök életre. 
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D.) Óravázlat 

Fe/adat 

I. Ének: Utolsó vacsora 

2. A mi élethelyzetünk: nekünk, mai 
keresztényeknek az életében ugyanúgy 
jelen van a dualizmus és a polarizáció, 
mint a jánosi közösség életében, amely
ről a szöveg beszél: pl. haladó-konzerva
tív, jobb-bal, katolikus-protestáns, hazai
külföldi, stb. 
Fel kell ismernünk a keresztény közös
ségek bez.árkózásának. gettósÓdásának 
veszélyét. a zárt közösségekben kialakult 
belső nyelvnek. amelvet csak a beavatot
tak értenek, és a problémák és különbö
zőségek túlhangsúlyozásának veszélyét. 
:1. Dualizmus keresése a szövegben 

(pl. lest-lélek. földi-mennyei) 

4. Az első búcsúbeszéd (Jn 14) 
a.) a párbeszéd egyéni feldolgozása: 

különböző színű tollal aláhúzni a szö
vegben a lanítYányok kérdését. Jézus vá
laszát és a Szentlélek megnevezéseit 
b.) válaszolni a kérdésekre 

c.) a szöveg tagolása. Id. Bevezetés 3. 

5. A második búcsúbeszéd 
(Jn 15.18-16.15) 

a.) aláhúzni a szövegben színes tollal az 
adott szempontok alapján 
b.) válaszolni a kérdésekre 
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A1ódszer 

ének kottából 

csoportbe
szélgetés a 
polarizációról 
az egyházban 
és a 
társadalomban 

egyéni írásbe
li. csoportos 
összegzés 

egyéni. írás
beli csoportos 
összegzés 

csoportos. 
a vezető 
irányításával 

egyéni írásbe
li, csoportos 
összegzés 

Eszközök, 
időtortolII 

Daloljunk az 
Úrnak c. dal
gyűjtemény, 
136. o., lO perc 
15 perc 

szentírási szö
veg. lO perc 

I. feladatlap. 
színes tollak 
25 perc 

tábla. kréta, 
jegyzetfüzet. 
ceruza. 15 perc 

II. feladatlap. 
színes tollak, 
20 p. 
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Feladat Módszer 

6. Befejező beszélgetés csoportos 
Bár a mai keresztény közösség külső fel- beszélgetés 
tételei egészen mások, mint a jánosi kö-
zösségé, mégis sok hasonló problémát 
kell megoldanunk. Néhány kérdést felte-
hetünk magunknak: 
- Hogyan állunk a világgal való kapcso
latunkkal? 
- Miben látjuk fenyegetve a mai keresz
tény közösséget? 

Eszközök, 
időtartam 

15 perc 

7. Befejező ima ld. Bevezetés 5. és ének Szt. Ferenc 
imája, gyertya, 
gyufa, kotta, 
10 perc 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat bUQapesti Központ
jában hitoktatók és érdeklődők részvételével "E16 Ige" címmel 
bibliaiskola működik. Az órákat októbertől májusig minden hó
nap első hétfőjén du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folya
matosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. 
Jelen füzetünk a harmincharmadik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2001. március 15. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezetö 

27 



Bibliaiskola 

Nagyböjti meditáció 

Kellékek: egy szenvedő Krisztusarcot ábrázoló kép és 33, az emberi 
szenvedést ábrázoló kép, egy gyertya, annyi mécses, ahányan vannak 
a résztvevők. 
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l. A részvevők félkörbe ülnek, oldalt egy asztalon ki van rakva 33, 
az emberi szenvedést ábrázoló kép és a mécsesek. 

2. A vezető középre helyez (a padlóra) egy fekete kendőt, és ráhe
lyezi a szenvedő Krisztust ábrázoló képet. 

3. Elkezdik énekelni halkan a Salvator mundi salva nos taizéi éne
ket, miközben a résztvevők közül egy valaki feláll (ülési sorrend
ben) és odamegy az emberi szenvedést ábrázoló képekhez, kivá
laszt egyet, majd leteszi a szenvedő Krisztust ábrázoló kép mellé. 

4. Amikor elhelyezi, a vezető felolvas egy zsoltárverset (Zsolt 22,2-
19; 10,1-12; 6,2-9; 38,2-15; 69,2-22; 88,2-19), a többiek pedig 
azt mondják, hogy "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem" 
(Zsolt 22,2). 

5. Amikor az illető a helyére ért, néhány szóval elmondja (l-2 
perc), hogy miért választotta a képet. 

6. Újra elkezdik énekelni halkan a Salva nos-t, feláll a következő, ő 
is képet választ, elhelyezi, stb., míg a képek el nem fogynak. 

A KÉPEKET ÚGY HELYEZIK EL A SZENVED6 KRISZ
TUSKÉP KÖRÉ, HOGY KERESZTET FORMÁZZON, 
AHOGY A TÚLOLDALI KÉPEN LÁTHATÓ. 

7. Elolt ják a lámpát, és a vezető egy égő gyertyát helyez a képekből 
kirakott kereszt csúcsához, miközben a Gyújts éjszakánkba fényt 
taizéi éneket éneklik. 

8. Elkezdik énekelni az Adoramus te, Christe taizéi éneket, és egye
sével elvesznek egy mécsest, meggyújtják a gyertyáról, s a ke
reszt köré rakják. 

9. A Resuscito éneklése közben, kötetlen imával fejeződik be az el
mélkedés úgy, hogy amikor valaki megszólal, az ének elhalkul, 
közben pedig felerősödik. 
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Édesanyámnak 

Köszönöm, hogyelfogadtál, 
Pedig nem tudhattad, hogy 
Jó leszek-e vagy rossz, 
Szép-e vagy csúnya, 
Okos vagy butácska, 
Egészséges vagy beteg, 
Te mégis 
Akartad, hogy megszülessek. 
Már világrajövetelem elótt 
Tápláltál és szerettél engem, 
Beszéltél hozzám, amikor 
Még szám se volt, amely 
Válaszszavakat formálhatott volna. 
Benned elrejtve növekedtem, 
Hordoztál és óvtál engem, 
Mígnem elérkezett a napja, 
Hogy megszülessek. 
Örültél nekem és gondoztál. 
Sírni magától is tud a kisbaba, 
De mosolyogni és beszélni 
Az édesanyja tanítja. 
Köszönöm, hogy türelmesen segítettél, 
Hogy megtanuljam mindazt, 
Amitól az embert embernek hívják: 
Legfőképpen azt köszönöm, 
Hogy megtanítottál szerétni. 

v.t.. 
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Biblikus folyóiratok szemléje 

A "Biblica" a legtekintélyesebb katolikus biblikus folyóirat (a Pá
pai Bibliai Intézet kiadványa). Ennek 2000. évi 3. számában J. Swet
nam a Zsid 5,7-8 sokat vitatott értelmezéséhez szól hozzá. F. Scheid
weilernek egy korábbi vizsgálata (1955) megállapította, hogy az össze
sen 5 hely közül, ahol az Uj szövetségben a "kaiper" (bár) kötőszóval 
kezdődő rövid ellentétes mondat előfordul, ez 4 esetben az előtte álló 
mondathoz kapcsolódik, Scheidweiler azonban ezen a helyen ezt értel
mileg elfogadhatatlannak tartotta. Swetnam viszont megpróbálja ér
telmemi a "meghallgatást nyert, bár Isten Fia volt" kijelentést: Jézus 
azért "kiáltott Istenhez" (vö. Zsolt 22,25!), hogy fogadja el halálát. A 
következő mondat pedig azt jelenti, hogy Jézus a szenvedésben "megta
pasztalta az Istennek való engedelmesség jótékony hatását". Tanul
mánya végén a szerző is csak további vizsgálatra vonatkozó javaslat
nak nevezi kifejtett gondolatait. 

Ugyanebben a számban Wilfried Warning rövid eszmefuttatásában 
felhÍ\ja a figyelmet arra, hogy a, Ter l2,l-3-ban (a könyv elejétől szá
mítva) hetedszer fordul elő az Abrám, a nép, a nemzetség, az áldani, 
valamint a 'nagy' szó, és tizenkettedszer a 'megy' ige, s ez formailag is 
szoros kapcsolatot fejez ki az "őstörténet" és a "pátriárkák" fejezetei 
között. - Ugyanebben a számban John S.Kilgallen S.J. a Csel l,2-ben 
szereplő - eddig bizonytalanul értelmezett - "a Szentlélek miatt" kife
jezést (fordításainkban:"a Szentlélek által"; vagy az apostolok kiválasz
tására, vagy Jézus utasításai ra vonatkoztatva) a Szentlélek közeli eljö
vetelére vonatkoztatja (I. Csel 1,5.8 is!). Eszerint " ... miután a Szentlé
lekre (eljövetelére) való tekintettel parancsot adott apostolainak, aki
ket kiválasztott". - A folyóirat 4. számában Christophe Mézange ta
nulmánya azt igazolja, hogy a zelóta irányzat Jézus korában még csak 
buzgó vallási felfogást képviselt, így a "Zelóta" Simon apostol (Lk 
6,15) nem lehetett politikai forradalmár. - Ugyanebben a számban 
Bernd Kollmann hosszabb tanulmányban foglalkozik Fülöp evangélis
tával (Csel 21,8). A történelmi adatok, köztük az apostoli atyák emlé
kei és későbbi keresztény hagyományok tükrében végiggondolja Fülöp 
kiemelkedő szerepét a nem-zsidók evangélizálásában, így a mózesi 
rituális és tisztasági előírások túllépésében is. Következtetései meg
erősítik és kiegészítik a Csel rövid beszámolóit a Szamariában és a 
tengerparton végzett eredményes működéséről, Szent Pállal és Agabusz 
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keresztény prófétával való kapcsolatáról, próféta-leányai ról. Valószínű
leg 65 körül családjával a kisázsiai Hierapoliszba költözött, s ott foly
tatta munkáját. A szerző hangsúlyozza, hogy Fülöp és munkatársainak 
szerepe a pogány-misszió tekintetében összemérhető az antióchiai egy
házéval, és összhangban van Szent Pál működésével. 

A "Zeitschrift/ür die Neutestlamentliche Wissenschaft" 2000. 
évi l-2. számában Axel von Dobbeler hosszabb cikkben vizsgálja a 
Máté-evangélium két jól ismert részletét (l0,5-6 és 28,18-20): vajon 
Jézus csak Izrael házához vagy minden néphez küldi-e tanítványait? A 
cikkíró válasza: "Máté szerint Jézus a tanítványait mind Izrael házának 
elveszett juhaihoz, mind a pogány népekhez küldi, de ró feladatuk a két 
helyen eltérő: Izraelben helyreállítás, a pogány világban az élő Istenhez 
való vezetés. A két küldetésben közös, hogy azok egymást kiegészítve 
Jézus és tanítványai egyetlen megváltói küldetésének kifejezői, és hogy 
mind az Izraelhez való küldetés, mind a pogány misszió szempontjából 
központi jelentőségű a Tóra, ... annak jézusi magyarázatával." Izrael és 
a pogány nemzetek közös üdvözítés~nek gondolata a népek Sionba való 
zarándoklásának képével, vagy p,1. Am 9,11-12; Iz 42,6; 49,6 szövege
ivel számos helyen szerepel az Oszövetségben is. Iz 49,6-ban "az uni
verzalizmus és partikularizmus nem áll ellentétben egymással, hanem 
úgy kapcsolódik és alkot egyetlen gondolatot, hogy az üdvözítésnek a 
föld határáig való kiterjesztése túllép ugyan Izrael partikuláris jelentő
ségén a pogányokhoz képest, de azt egyáltalán nem szünteti meg. A 
Szolga megbizatása itt is másként konkrétizálódik Izrael és a nemzetek 
irányában." - Ugyanez a szám közli Wolfgang Reinbold cikkét a Gal 
3, 6-l 4-ről (a hit által való megigazulás tételének egyik kifejt€séről). A 
szerző szerint itt Pál ró érvként nem a törvény teljesíthetetlenségére 
gondol, hanem a hit és áldás (3,9), valamint a törvény és átok (3, 10) 
összetartozására; aki a törvényre bízza magát, az belép az átok hatalmi 
területére. 

A "The Catholic Biblical Quarterly" 2000. évi l. számában B.T. 
Viviano O.P. arra hoz érveket, hogy a Mt 11,11 második mondata a 
Dán 4,14 (és 4,17) párhuzama, s így Jézusra vonatkoztatható, aki 
gyengeségben (legkisebbként) jött, mégis a legnagyobb; az őskereszté
nyek (sőt maga Jézus is) erre gondolhattak. - A 2. számban D.B.Miller 
a Prédikátor retorikai stratégiáját vizsgálja; a könyv szerzője a ta
pasztalatok alapján minden szakaszban először elbizonytalanít, majd 
felmutatja a valódi értékeket, s így akar ésszerű hitre vezetni, tanácsot 
adva "az igazi bölcsességre, a természetes életélvezetre, az ezekhez illő 
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munkára és a megfelelő istentiszteletre". - Ugyanabban a számban 
M.D.Smith számos érvvel alátámasztja (köztük az adózásbeli előnnyel 
is), hogy Quirinius idejében (Kr.e. 6-ban) miért ment József Betlehem
be összeiratni családját (Jézust is). 

A "Bibel heute" 4/2000. számában Rolf Baumann (Peter Eicher 
előadása nyomán) azt az érdekes javaslatot veti fel, hogy próbáljuk 
meg ,,A tékozló fiú" címen ismert példabeszédet (Lk 15, ll-32) néha az 
apa mint ember (nem mint a Mennyei Atya) szempontjából, vagy egy
fonnán mindhárom szereplő tekintetében végiggondolni. Helyes volt-e 
csupán az örökrész pontos kiszabásával törődni? Az eltávozott fiú nem 
lehetett-e ártatlanul áldozata a szükséges és bátran, de tapasztalatlanul 
megpróbált önállósulásnak? Miért nem adott néha az apa kérés nélkül 
is egy-egy kecskét a nagyobbik fiának? Vagy az miért nem merte kémi 
ezt? Vajon nem az hiányzott, ami túllép a szigorú osztozkodás és 
számonkérhető kötelezettség körén? Nem éppen az-e a legfontosabb az 
életben. ami felesleges ráadásnak látszik? Nem a túláradó lakoma 
öröme hozhat újjászületést? 

INNEN-ONNAN 

A Katolikus Bibliaszövetség főtit
kára 1986-tól P. Dr. Ludger Fe/dkam
per SVD volt, aki 15 éven át fárad
ságot nem ismerve hozta létre és 
tartotta a kapcsolatokat a világszer
te mŰködö, fellendülő bibliaapostoli 
szervezetekkel, közösségekkel; szá
mos új módszert honosított meg, 
szervezte a Szövetség 1990.évi bo
gotai, majd 1996. évi hongkongi vi
lágkongresszusát, és mostanáig 
motorja volt a 2002-ben Beirutban 
tartandó kongresszus alapos, az 
egész világra kiterjedő tartalmi, 
szellemi előkészrtésének. Nyuga
lombavonulásával ezt a tisztséget 
és munkakört a kolumbiai G/ara 
Maria Diaz asszony vette át, aki 
már hosszabb ideje a Latinamerikai 
és Karib-tengeri Régió koordinátora 

volt, és a Biblia terén nem csak 
gazdag pasztorációs gyakorlattal, 
hanem alapos tudással (pl. biblikus 
licenciátussal) is rendelkezik. (Dei 
Verbum 4/2000) 

Kenya és Tanzánia határvidéké
nek pásztornépe (a masszaik) a 
hosszú ideig közöttük élt P.Odilo 
Hüppi bencés misszionárius szerint 
.Afrika izrae/itái", mert az egyetlen 
Istenben, a világ jóságos teremtő
jében hisznek, akitől azonban egy 
ősük bűne folytán elszakadtak; ha
gyományaik szerint őseik a fáraók 
pásztorai voltak. Könnyen azono
sulni tudnak a bibliai őstörténet 
vagy az ősatyák személyeivel és 
körülményeivel, könnyen felfogják 
és befogadják a megváltás öröm
hrrét. Egy állatorvosként köztük 
működő apáca, Karin Kraus nővér a 
nyelvi nehézségekkel küzdve észre-
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vette, hogy rajzok segítségével, sőt 
a színeknek a bennszülöttek jelkép
rendszere szerinti használatával 
igen sok szentírási részletet mé
Iyebben megértenek (I. amellékelt 
képet). Az. ő sokszorosított színes 
képeit adták a masszaik kezébe, 
mellettük a bibliai szöveggel és a 
szuahéli nyelvü katekizmus megfe
lelő kérdéseivel. Ma ezeket a képe
ket Kelet-Afrika 17 néptörzse köré
ben terjesztik, és használják a 
katekézisben. (Forrás: Dei Verbum 
2-3/2000) 

Kamerunban - Garaua városá
ban - országos bibliakongresszust 
rendeztek, amelyen valamennyi 
püspök és egyházmegyénként 5 
küldött, valamint további közel 200 
személy vett részt. Egy másik vá
rosban - Kumbóban - Biblia-kör
menet volt több mint 5000 ember
rel. (KBF Wohltaterbrief 4/2000) 

Bandungban (Indonézia) 5 napos 
szakmai tanácskozást tartottak 
arról, hogy Délkelet-Ázsia egymás
tól igen eltérő területein (különböző 
népek, vallások, szegénység, üldö
zés) hogyan lehet lsten Szavát 
áldást-hozóan megélni. Az. elhang
zottak a Katolikus Bibliaszövetség 
2002. évi beiruti világkongresszusá
ra való felkészülést is szolgálják. 
(KBF Wohltaterbrief 4/2000) 

Hongkongban tavaly rendezte 
meg 47. bibliaszemináriumát a Fi
lipino Katolikus Biblikus Lelkipász
tori Szolgálat. A legérdekesebb an
nak bemutatása volt, hogyan alkal
mazható a Biblia tanítása a külön-
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böző élethelyzetekben. A 4 hetes 
tanfolyam 58 résztvevőjéből 52-en 
tettek sikeres záróvizsgát. (KBF 
Wohltaterbrief 4/2000) 

A Jeruzsálemtől 4,5 km-re észak
ra fekvő Ma'ale Adummim városban 
egy 5-6. századi monostor romjait 
tárták fel, amely zarándokok pihe
nőhelyéül is szolgált. Az. épület
együttest fal védte a nomád betöré
sektől. A templom és a refektórium 
padlóját szép mozaik borította. A 
falakon belül egy barlang is van, 
amely feltehetően Martyrius remete 
eredeti lakóhelye volt, aki később 
jeruzsálemi pátriárkaként építtette a 
monostort. A szerzetesek a 614-es 
perzsa támadás idején nagyrészt el
menekültek, s az elhagyott monos
tor feledésbe merült. (Forrás: Élet 
és Tud. 2000. évi 24. szám, 764.0.) 
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A MUSTÁRMAG-PÉLDABESZÉD NÉGY SZÖVEGE 

Tömörítvény Franz Koglernek a "Bibel heute" 2000/4. sz.-ban 
megjelent cikkéből. (Készítette Székely István. A Tamás-evan

géliumból való idézet szövegét a némelből fordítottuk.) 

1. Mk 4,30-32: "Mihez hasonlítsuk az lsten országát? Milyen példabe
széddel szemléltessük? Olyan az, mint a mustármag. Amikor a földbe 
vetik, kisebb minden magnál, amely a földön van; de ha elvetették, felnő 
és nagyobb lesz minden veteménynél. Olyan nagy ágakat hajt, hogy ár
nyékában fészkelhetnek az ég madarai." 

A példabeszéd pontosan leírja a palesztinai viswnyokat. A fekete 
mustár 0,8 mm átmérőjű, ezredgramm tömegű magjai a legkisebbek, 
de elvetésük után 3 hónapon belül kb. 2 m magas szárat növesztenek. 
A madarak fészkelésére vonatkozó mondatnál Ez 17,22-24 hasonlatára 
kell gondolnunk. A beszéd tanulsága: szerény kezdetből mindent felül
múló eredmény. 

2. Mt 13,31-33: "Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, ame
lyet egy ember megfogott, és elvetett a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan 
minden magnál, de amikor felnő, nagyobb lesz más veteményeknél. Fa 
lesz belőle, úgyhogy jönnek az ég madarai, és az ágai közt fészkelnek.· 
Azután egy másik példabeszédet mondott nekik: "Hasonló a mennyek or
szága a kovászhoz, amelyet egy asszony megfogott, és belekeverte há
rom mérőnyi lisztbe, amíg meg nem kelt az egész.· 

A bevezető kérdések hiányoznak: a már működő egyházban nyil
vánvaló az ország megjelenése, s a hangsúlyamisszión, a növekedésen 
van. A fa és az ágakon fészkelő madarak már a realitást meghaladó 
túlzások, de a Dán 4,9. l 8-ra emlékeztetnek, s az egyházba gyűlő po
gányokra vonatkozhatnak. A növekedést hangsúlyozza a hozzácsatolt, 
kovászról szóló példa. 

3. Lk 13,18-21 .Mihez hasonló az lsten országa, mihez hasonlítsam? 
Hasonló a mustármaghoz, amelyet egy ember fogott, és elvetett a kertjé
ben. Azután felnövekedett és fává lett, úgyhogy az égi madarak az ágai 
közt fészkeltek. " Aztán így folytatta: "Mihez hasonlítsam lsten országát? 
Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mé
rő lisztbe, amíg az egész meg nem kelt." 
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A szerény kezdetet már említeni sem kell, a két rövid példa a sikeres 
növekedést hangsúlyozza. Lukács evangéliumában közvetlenül előtte 
Jézus csodás gyógyítása után a nép örvendezéséről és az ellenfelek 
megszégyenüléséről olvashatunk. 

4. Koptnyelvű Tamás evangélium (Logion 20). nA tanítványok így 
szóltak Jézushoz: Mondd meg nekünk, milyen a mennyek országa! Ö így 
felelt nekik: Hasonló egy mustármaghoz, amely minden magnál kisebb. 
De ha az ember által müvelt földre hullik, nagy szárat növeszt és védel
met nyújt az ég madarainak. n 

Ez az (apokríf) evangélium a megművelt föld aktív szerepét emeli 
ki; jól látható ennek a műnek erkölcsi, konkrét tettekre ösztönző ten
denciája. 

5. Mit mondhatott Jézus? 
A görög nyelven írt Márk-evangélium maga is csak kommentár Jé

zus működéséhez. Jézus a példabeszéddel gondolkodásra készteti ellen
feleit. Ugyanakkor báto~~tja a tanítványokat, hogy a szerény kezdet ne 
tévessze meg őket az O személye és üzenete tekintetében. Jézustól 
eredhet az Ez 17-re való utalás és az ehhez kapcsolódó messiási értel
mezés is. 

Máté és Lukács példabeszéde egy közös, a Márk-evangéliumból 
kialakított szövegen alapul, amely lelkipásztori okokból a növekedést 
emelte ki és houáfiízte a kovász-hasonlatot. 

6. Következtetés 
A négy szöveg átgondol ása jól mutatja, hogy a bibliai szövegek ál

talában nem valamit "igazolnak", hanem valamilyen célra irányulnak. 
Ezért nagy mindenkinek a felelőssége, aki a Biblia valamely szövegét 
magyarázza, vagy értelmezés céljából mások elé tátja. 

Három eltérő tanulságot olvashattunk ki a Márk-evangéliumból, a 
Máté- vagy a Lukács-evangéliumból és a Tamás-evangéliumból. A 
különbségek észrevétele érzékennyé tesz arra, hogy a szövegek részle
teit is alaposan végiggondoljuk (a közösségi bibliaolvasások alkalmával 
is). 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésekre Kocsi Györgv teológiai professzor vá/aszol. 

Kérdés: lsten a vízözön után szövetséget köt minden elölénnyel (Ter 
9,2-3). Nincs ez ellentétben azzal, hogy ugyanakkor az embernek elede
lül adja az állatokat? 

V álasz: A Biblia első fejezetében békés viszony, paradicsomi álla
pot uralkodik az élőlények között - az ember és állat valamint állat és 
állat között is. Az ember az egzegéták véleménye szerint vegetáriánus 
volt, és csak növényi eledelt fogyasztott (Ter 1,29). Az ember ugyan 
uralkodott az állatokon, de mind a kabas, mind a radah ige békés kirá
lyi uralmat, inkább vezetést jelentett, mintsem az állatok pusztítását. 

A bűnbeeséssel a Biblia szerint minden megváltozott. A Ter 9,1-3 
szövege a háborús orákulumok műfajába tartozik, és annak nyelvét 
tükrözi: "Féljen és rettegjen tőletek a föld minden állata és az ég min
den madara és minden, ami mozog a földön, és a tenger minden hala. 
Mindet hatalmatokba adtam." (A félelem és a rettegés Izraeltől végig 
kíséri Józsue könyvének ún. honfoglalási történeteit, és az ellenséget is 
Isten Izrael kezébe illetve hatalmába adja.) Isten tehát a vízözön után a 
papi irat elbeszélésének értelmében egyfajta hadiállapotot helyez az 
ember és az állat közé. Vége a paradicsomi békének. Az ember és állat, 
állat és állat között is megjelenik a létért folyó harc. Az ember többé 
nem az állatvilág békés uralkodója, hanem az állatok ellenfele. Ez a 
pusztítás az állatok között is megvan a velük kötött szövetség ellenére, 
hiszen az állatok is fölfalják egymást. Azaz a velük kötött szövetséghez 
ők sem tartják magukat, és úgy tűnik, hogy az ember sem. 

A szöveg egyúttal aitiológia is, és meg akarja magyarázni, hogy mi
ért eszi meg az ember az állatot, ami a papi szerző idejében már általá
nos gyakorlat volt. A válasz az, hogy Isten megengedte. Az Isten és az 
ember közötti viszony zavart lett az ősbűn következtében. Az ember és 
a természet közötti viszony is megbomlott. (Ez a természet sóvárog, és 
vár a szabadításra, l. Róm 8,19-21.) Az állat is pusztítja az állatot. 
Isten azonban védeni akarja a teremtett élőlényeket, és a bosszút is ki 
akarja küszöbölni. Azért tesz a gyilkos Kain homlokára jelet, mert 
védeni akarja. Ezt a védelmet fejezi ki a szövetség, és ezért is köt velük 
szövetséget. Ezzel védni akarja az összes élőlényt, mert mindegyikre 
szükség van a világban. Magát ,a teremtett világot akarja védeni, ami 
az embemek is feladata volt az Eden kertben (Ter 2,15). 
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A ma látható tennészeti filmek mutatják, hogy egy fajon belül is 
milyen kíméletlen öldöklés van az állatvilágban, de sajnos ugyanez áll 
az emberre is. Viszont általános tapasztalat, hogya ragadozók hosz
szabb távon rosszabb eséllyel rendelkemek, mint a békés tennészetű 
állatok. 

Tennészetesen fqllehet még azt is vetni, hogy ~sten miért kívánt vé
res áldozatokat az Oszövetségben? Magában az Oszövetségben is tisz
tul az isten-fogalom. A pogányoknállétezik az emberáldozat. Izrael ezt 
kiküszöböli, és az emberáldozat helyére lép az állatáldozat. Végül ez is 
megszünik valamennyi monoteista vallásban: a zsidóságban, a keresz
ténységben és az iszlámban is. 

A kérdező észreveszi a feszültséget, ami tényleg fennáll. Ez azonban 
a megromlott világból adódó feszültség. Istent a legjobb szövetségesei 
is sokszor cserben hagyják. Gondoljunk magára Mózesre vagy a lázon
gó népre. Ezért a Pentateuchusban érezhető a szent Isten szomorúsága, 
és bánata is. Az ember visszaél azzal szabadsággal, amivel Isten 
megajándékozta. 

Kérdés: A Ter 38-ban számunkra megbotránkoztató mind Támár, 
mind Juda viselkedése. Bár a későbbi törvényekben vannak egyes 
esetekre vonatkozó tiltó vagy büntető előírások (pl. Lev 19,20.29; 
MTörv 22,13-21.23-27.28-29), mégis fennmarad a kérdés: 
- A prostitució önmagában (a Ter 38-beli indoktól függetlenül) mennyire 
volt erkölcsileg elfogadott Izraelben; mikortól számított tiltottnak? 
- Férfiak nem-házas nőkkel való szexuális kapcsolata milyen erkölcsi 
megítélés alá esett; mikortól lett tilos? 

V álasz: Maga a kérdés tartalmazza, hogy az Ószövetségben több 
helyen is találkozunk a problémával, de mindenütt elítélték vagy nega
tív éllel említették. Majdnem mindenütt találunk kifejezett értékelő 
ítéletet is, és nemcsak az eset megemlítését. Izraelben lehetséges volt a 
válás, és létezett a többnejűség is. Jézus a többnejűséget, annak megen
gedését a keményszívűségre vezeti vissza. (A kutatók többsége szerint 
Jézus korában Izraelben a monogámia volt az általános, a polygámia 
kivételnek számított.) Világos, hogy Jézus magára csak a törvény elő
írására utal. Az ellenfelek viszont nem érvelnek azzal, hogy Jákobnak, 
Abrahámnak is több felesége volt. Amikor Jézus azt mondja, hogy 
kezdetben nem így volt, akkor Isten tervére utal. Isten tervéből hiányzik 
a prostitúció is, mint annyi minden, ami ~ésőbb megjelent. Jézus beszél 
arról, hogy mi van az ember szívében. Es arról is, hogya föltámadás 
után már nincs nősülés. (Ellentétben egy-két rabbi véleményével, akik 
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szerint még odaát is születnek gyerekek - fájdalom nélkül és egynapos 
terhesség után.) Jézus tehát egy hermeneutikai kulcsot kínál a problé
ma normális kezelésére. Ez a kulcs pedig röviden így néz ki: kezdetben 
nem így volt - az ember sZÍvéből jön elő .... - a föltámadás után már 
nem házasodnak, hanem lesznek, mint Isten angyalai a mennyb~n. 

A prostitú~ió mindenütt megjelent a világban. Jelen van az Oszövet
ségben és az Uj szövetségben is az emberi bűn k,övetkeztében. Maj,dnem 
mindenütt a pénzszerzés céljából teszik. Se az Oszövetség, se az Uj szö
vetség nem tartja jónak a prostitúciót. Viszont a Biblia mindkét része 
mutatja Isten irgalmát a prostituáltakkal szemben, anélkül hogy maga
tartásukat bárhol is dicsérné. Mária Magdolnát is föl szokták hozni 
példaként arra, hogy Jézus milyen közel állt a prostituáltakhoz, és 
mennyire szerette őket. Ez mind igaz, de egyet sokszor kifelejtenek. 
Nevezetesen azt, hogy Jézus hét ördögöt űzött ki belőle. Es ez a köztük 
levő kapcsolat más jellegét, és fóleg tiszta minőségét jelenti. Hasonló
an a házasságtörő asszonynak is azt mondja, én sem ítéllek el. Azaz a 
személyét nem ítéli el, de hozzáfiízi azt, hogy menj és többé ne vétkez
zél. Ebben pedig benne van az, hogy nem a házasságtörését nem ítéli 
el, hanem a bűnös személyét. Magát a házasságtörést elítéli, hiszen 
ezért mondja, hogy menj és többé ne vétkezzél. 

Ha Jézus szavait komolyan vesszük, akkor tiltottnak kell tartanunk, 
f!1ert ellenkezik az Isten emberről alkotott elképzelésével. Ezért tiltja az 
Oszövetség minden helye a prostitúciót. 

Maga az, hogy a ,Szentírás ilyesmit megemlít, még nem jelenti, 
hogy jóvá is hagyná. Es fóleg nem jelenti, hogy ajánlatosnak is tarta
ná. A Biblia egy nép életét tükrözi, és ahogyan egy nép életében annyi 
minden előfordul, úgy a Szentírásban is. Emiatt sokszor botránkoznak 
a Könyvek könyvén, és egyesek le is értékelik. E tekintetben is egye
dülálló könyv. A Biblia nem tussolja el az életben megjelenő problé
mákat, de szépítgetni sem akarja, hanem az embereket realistán nagy 
bűnösségükben, de jótetteikben is bemutatja (Dávid). Ezzel elénk tárja, 
hogy a legnagyobb bűnösből is lehet még igen nagy szent, de a fordí
tottját sem zárja ki. 

E tekintetben érdekes helyet foglal el Ráháb, Dávid egyik ősanyja -
így Jézus ősanyja is. Ráhábról Józsue könyve elmondja, hogy kicsoda 
(Józs 2,1-21; 6,17. 23). Most ne menjünk bele abba, hogy Jerikó 
meghóditása mennyire értékelhető történeti híradásnak, és hogy Ráháb 
tekinthető-e történeti személynek. Ez ugyanis kérdésünket és problé
mánkat lényegében nem érinti. Ráháb története mutatja, hogy még egy 
prostituáltat sem taszít el Isten, sőt föl is használhat terve meg\"alósítá-
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sa érdekében. A Józsue könyve nem bűnös tevékenysége miatt dicséri, 
hanem azért, hogy prostituált volta ellenére is tud Isten akarata szerint 
cselekedni. Ezzel aláhúzza a bibliai híradás, hogy Isten előtt nincs elve
szett ember. A Szentír;ís nem foglalkozik Ráháb utóéletével, hogy éle
tét hogyan fejezte be. Eletének egy adott pillanatában viszont fölismer
te az üdvösség óráját, és aszerint cselekedett, és ezt emeli ki a Biblia. 
Nem titkolja el, hogy ki volt. Ezzel a példával nyitva hagyja minden 
bűnös foglalkozást űzőnek az utat a megtérésre, és a szenttéválásra. 
Jézus mondásaiban az utcanők és a vámosok közelebb kerülhetnek 
Istenhez, mint az önelégültek és a magabiztosak. De azt sem lehet ki
zárni, hogy Jézus ezekkel amondatokkal provokáln i akarja a hallgatóit 
és a megtérésre fólsZÓlítani. A Zsid 11,31 pozitívan értékeli Ráháb 
hitét, a Jak 2,25 pedig - a Jakab levélre jellemzően - azt a cselekedetét 
emeli ki, hogy befogadta a kémeket és más úton bocsátotta el őket. 

Izraelben a prostituciót keményebben ítélik meg, mint az Izraelt kö
rülvevő környező világban. A prostitúció Izraelben jelen volt, és ott is, 
mint mindenütt pénzért végezték (Ez 16,28-34). Ezekiel itt ugyan me
taforikus értelemben használja a parázna nő képét, de a valós helyzetre 
mégis következtethetünk, amikor azt mondja: "minden parázna nőryek 
bért adnak". Támár esete és a próféták némely passzusai (Jer 5,7; Am 
2,7) arra engednek következtetni, hogy voltak olyan korszakok, amikor 
elharapódzott a prostitúció, tehát a közerkölcsök megromlottak. Bizo
nyos szentírási helyekből rekonstruálható a prostituáltak, öltözködése, 
szokása, tartózkodási helyük és csábítási módszerük (En 5,7; Péld 
7,10; Jer 4,30; Jer 3,2; Ter 38,14; Péld 7,12; Józs 2,1; Bír 16,1; Jer 
5,7; Iz 23,16). A próféták viszont és a bö1csességi irodalom'is tartja 
magát a Lev és a MTörv szigorú megítéléséhez. Ezek pedig így néznek 
ki: 
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Lev 19,29: "Lányodat ne add paráználkodásra, hogy gyalázatossá ne 
legyen az ország, s meg ne teljék gonoszsággal." 

A MTörv 23,18k :"Ne akadjon parázna nőszemély Izrael lányai között, 
se parázna férfiszemély Izrael fiai között. Ne ajánld fel parázna nősze
mély bérét, se eb árát az Úrnak, a te Istened házában , bármi legyen is 
az, amit fogadtál, mert mindkettő utálatosság az Úr, a te Istened előtt." 

Sír 19,2: "Bor és nők tévútra viszik a bölcseket, 
arcátlanná válik, aki kikezd a rossz nőkkel." 
Sír 9,6: "Ne add össze magadat feslett nőszeméllyel, nehogy kiforgas

son az örökségedből." 
Péld 29,3: "aki feslett nőket tart, elveri vagyonát." 
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Konkrétan nézve tehát mind a prófétai irodalom, mind a böicses
ségi irodalom negatív véleménnyel van a prostitúcióról. Isten Izraelt 
szent népnek gondolta el. Ez a szentség abban is megmutatkozik, hogy 
a papok és családjuk tisztaságára még nagyobb gondot fordítottak: 

A pap lányát, ha parámaságon érik, s így atyja nevét megszentség
teleníti, tűzben égessék el (Lev 21,9). 

A pogány népeknél létezik még a szakrális prostitúció is, és a bevé
tel a templom-kasszába folyt be. Izraelben ez tilos (MTörv 23,18k). 
Asera vagy Astarte (a szerelem istennőjének) kultusza ugyan fölütötte 
a fejét egy-két király idejében - fóként Jeruzsálemben, mégis a legmesz
szemenőbben üldözték, mert ilyesmi Jahve szentségével mindig is ösz
szeegyeztethetetlen volt. Az viszont igaz, hogy a törvény és a gyakorlat 
bizonyos eltéréseket mutatott, hiszen az ásatások során majdnem min
den városban kerültek elő Asera szobrocskák. Ez arra enged következ
tettü, hogy ez a pogány kultusz, a kultikus prostitúció (lKir 11,5; 2Kir 
23,13; lKir 15,13; 2Kir 21,7; 2Krón 33,3k; lKir 14,23; 15,12.14; 
22,47; 2Kir 23,7) a lakosság körében váltakozó mértékben, de előfor
dult. Ehhez talán mentségül annyit hozhatunk föl, hogy mi is gyakran 
messze elmaradunk Isten törvényeinek a kívánalmától. De Isten mér
tékadó óhaja és a próféták illetve a Törvény szava ezeket a vallási 
praktikákat igen keményen elítélte (MTörv 23,18-19). A legmélyebb 
megalázásnak számít, ha valakinek azt mondjá)< vagy kívánják, hogy a 
felesége céda nő lesz. Ezzel fenyegeti meg Amosz Jerobeámot (Am 
7,17). 

- Férfiak nem-házas nőkkel való szexuális kapcsolata milyen erköl
csi megítélés alá esett; mikortóllett tilos? 

Először is tisztámi kell, hogy mit jelent a nem-házas nő. A nem
házas nő özvegyet, más feleségét, hajadont vagy rabszolganőt jelent. 
Ezzel a négy esettel van dolgunk. A rabszolganővel szemben elkövetett 
szexuális bűn enyhébb megítélés alá esik (Lev 19,20). Az özvegységen 
elsősorban a rokonság segítő odafordulásával próbáltak segíteni. Ez 
odáig ment, hogy a törvény előírta a sógorházasságot (goélátust). Fő
ként arra az esetre, ha az elhunyt férjnek még nem volt fiúgyermek 
utóda (MTörv 25,5-10). A férj elhunytával az özvegy visszament, ha 
nem volt goél (kiváltó sógor), apja házához. Az is előfordult, hogy nem 
volt erre lehetőség. Az özvegy ilyenkor nehéz helyzetbe került. Ezért 
védik a próféták - és természetesen Isten is - állandóan az özvegyeket 
és velük együtt az árvákat is (Iz 1,17; Jer 7,6; Zak 7,10; Kiv 22,21kk; 
MTörv 10,18; 16,11.14; 24,19-21 stb.). 
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Ha más feleségét vagy jegyesét csábította el egy férfi, azért halállal 
kellett lakolnia az asszonnyal együtt. Viszont úgy tűnik, hogy ezt ilyen 
szigorúan mégsem vették (ld. Dávid és Uriás esete). 

Ha a férfi olyan hajadont csábított el, aki még nem volt eljegyezve, 
akkor utána feleségül kellett vennie a jegyajándék megfizetése mellett. 
Ezt a lány apj ánál tartották, és ha valami váratlan esemény - netán 
haláleset - történt volna, vagy egyéb más, akkor ez egyfajta életbiztosí
tás volt az asszony számára. Ez nem a menyasszony vételárát jelentet
te, hanem realista módon a kiszámíthatatlan jövőben egyfajta biztonsá
got. Utána a férfi az így szerzett feleséget sohasem bocsáthatta el. Ha 
azonban a férfi nem volt hajlandó a házasságra, akkor számíthatott a 
megszégyenített család részéről a bosszúra. Még abban az esetben is 
előfordulhatott a bosszú, ha feleségül vette, mert a lánytestvér fivérei 
nővérük vagy huguk megerőszakolását súlyos sértésnek érezték. Ezzel 
az esettel találkozunk Simeon és Lévi bosszúja esetében, amikor Dina 
meggyalázásáért vérengzést rendemek a szichemiek körében, akik 
akkoriban nem-zsidóknak számítottak, de a körülmetélést Hémor ked
véért a vérengzés előtt már fölvették, tehát Dináért már jogtalan volt a 
bosszú (Ter 34). A törvény bizonyos eseteket hidegen mérlegelhet, de a 
heves indulat az empereket ellenkező cselekvésre is ragadhatta. 

Témánkkal az Oszövetség 3 nagy törvénykorpusza foglalkozik: a 
szövetség-könyve (Kiv 20,22-23,33), a szentségtörvény (Lev 17-26) és 
a deuteronomista törvény (MTörv 12-26). Ezek a törvények nagyon 
egyértelmű nyelven beszélnek. A házasság előtti nemi "kalandnak" 
házassággal kellett végződnie. A házasságtörés elvileg halálbüntetéssel 
járt. (Ilyen szankció mellett, kivált a férjes asszony részéről, nehezen 
képzelhető el a szerető tartása.) A szabad nővel folytatott nemi vi
szonynak is házasságba kellett torkollnia. 

Mikortól lett tilos? A fentebb említett törvénykorpuszok magjukban 
nagyon régiek és szigorúbbak más népek hasonló törvényeinél. A tör
vénykorpusz jelenlegi formájában a fogság idején vagy utána lett rög
zítve. A törvénynek ezzel a szigorával valószínűleg csak ritkán léptek 
föl. Dá\;idot - Batszébával együtt - a házasságtörésért nem kövezik 
agyon. Amon és Támár "vérfertőző" kapcsolatát sem büntetik halállal, 
hiszen itt a törvény ráadásul csak tiltja, de nem szankcionálja (Lev 
18,6-18). Maga Dávid király el is akarja simítani az ügyet (2 Sám 
13, l-37). Támár bele is menne abba, hogy féltestvérével háljon, csak 
előtte az apa beleegyezését kellene kikémi, amit még valÓSZÍnűnek is 
tart, hogy megkapnának (2 Sám 13,11-13). Annál bosszúsabb, hogya 
nemi aktus után Amon elzavarja. Először Absalom sem fogja föl tragi-
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kusan a történteket. Dávid pedig nem mer semmit sem lépni. Közben 
Absalom lelkivilága megváltozik. Most egyből tragikusnak látja a dol
got, bosszút áll, és megöleti testvérét, Amont (2 Sám 13,23-37). A 
törvény irányelveihez jelen esetben még a vérrokonok sem tartották 
magukat. Elképzelhető, hogy idegennel szemben a sértett önérzet még 
lobbanékonyabb tettekre ragadtathatta magát. Nehéz eldönteni a 
"mikortól lett tilos" kérdést, hiszen az emberek erkölcsi érzéke más és 
más lehet. Másképpen gondolja Dávid, és másképpen Absalom. A 
pátriárkák korában játszódó Dina meggyalázásánál más véleményen 
van Jákob, és más véleményen van Lévi és Simeon (Ter 34). A történe
tek tehát azt mutatják, hogy kezdettől fogva jelen van egyesek mérsé
keltebb" de mások szigorúbb megítélése is a Bibliában. 

Az Oszövetség ezeket a kihágásokat normális mederbe akaIja te
relni a házasság segítségével. Hogy a valós élet nem mindig e szándék 
szerint zajlott, az kiderül a próféták ostorozásából, ahogy fentebb is 
láttuk a prostitúcióval kapcsolatban (10 4,3). Ez azonban az ember 
bűnre hajló természete miatt van így. Ebből a bűnös természetből ma 
sem lehet erényt csinálni, és a Biblia sem teszi. A Szentírás viszont 
ismeri a megtérés lehetőségét - minden helyzetben. Talán egy esetben 
maga Pál apostol is túllő a célon, amikor azt mondja: 

Ne ejtsétek tévedésbe önmagatokat: sem paráznák, sem bálványimá
dók , sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó 
férfiak, sem tolvajok, sem kapzsik, sem rablók nem részesülnek az lsten 
országában (1 Kor 6,9-10). 
Szent Pál apostol szavai viszont érthetőek, mert a görögök különö

sen is szabad erkölcsűek voltak, és így nem is csodálkozhatunk a szigo
rú hangvételen. Egyetlen bűnkatalógusában sem említi első helyen a 
paráznaságot, csak itt. Szóion görög földön már Kr. e. 594-ben fölállít
ja az első nyilvános házakat. A "korintusi lány" kifejezés egyenlő volt a 
"kéj nővel" , a "korintusi fiú" pedig "kéjnő-vadászt" jelentett. Ha valaki
re azt mondták, hogy "korintusi módon él", azzal arra céloztak, hogy 
az illető parázna életet folytat. Sztrabón is följegyzi azt a szállóigét, 
"hogy nem mindenki hajózhatik Korintusba". Ez a kifejezés is a szabad 
szerelemre, a prostitúcióra és a bordélyházra céloz, ahol az emberek 
könnyen elveszítették a pénzüket, de az egészségüket is. E közegben 
nem meglepőek az apostol keményebb szavai, viszont Pál e szigorú 
megítélése is ismeri a megtérés és a megváltozás lehetőségét, mert így 
folytatja: Bizony, ilyenek voltatok néhányan; d,e megmosakodtatok, 
megszentelést nyertetek, és megigazultatok az Ur Jézus Krisztus ne
vében, a mi Istenünk Lelke által (J Kor 6, ll). 
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Nagy József 

Hírek az erdélyi 
Katolikus Magyar Bibliatársulat életéből 

A szerző biblikus professzor, a KlvfB vezetője 

A Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) nevében szeretettel kö
szöntöm Erdélyből a Jeromos-füzetek lapjain keresztül a biblikus 
apostolkodást szívügyének tekintő valamennyi magyar olvasót, és egy
ben a Szent Jeromos Bibliatársulat tagjait, munkatársait is. Régóta 
várnak beszámolót életünkről a folyóirat szerkesztői, és végre eljött az 
ideje, hogy4 legalább röviden hírt adjunk magunkról. 

Társulatunk, a KMB jelenleg közel 300 taggal rendelkezik. Ezek 
többnyire székelyföldiek, de vannak szétszórtan Erdély minden részé
ből, még a Bánságból is. Már hagyománnyá vált, hogy számukra 
évente szervezzünk egy négy napos találkozót (a ,J(MB-Vakációt" 
nyáron, ahová általában 50 - 60 személy szokott eljönni), valamint 
ősszel és tavasszal egyszerre hat helyen félnapos k6rzeti találkozókat, 
mindenre: "szakmai" továbbképzésre, munkaprogram megbeszélésére 
stb. Az aktívabb tagok (a tagságnak majdnem egyharmada) rendszere
sen számítanak már ezekre a programokra, igazi újjáéledést, megerő
södést jelentenek számukra. 

A biblikus apostolkodás célja, hogy mind többen olvassák, megért
sék és éljék Isten igéjét. Ilyen értelemben munkánk igazi gyümölcsének 
azt tekinthetjük, hogy Erdélyben szétszórtan már több mint hatvan 
olyan biblikus program létezik, amelyet Társulatunk tagjai vezetnek, 
vagy amelybe aktívan bekapcsolódnak. Emellett a KMB Erdélyben 
már közismert fogalommá kezd válni. Sokan tudják, mivel foglalkozik, 
még ha munkájába nem is akarnak aktívan bekapcsolódni (többnyire 
azért, mert idegen számunkra még a Biblia világa). 

Munkánk majdnem teljes egészében lelkipásztori jellegű. Megalaku
lásunktól kezdve évente legalább egyszer szerveztünk bibliaapostol -
szemináriumot (bibliakör- vezetőképzőt). Egy idő után csökkent a 
jelentkezők száma. Megértettük: először érdeklődést kell keltenünk a 
hívekben a Biblia iránt, hogyakaIják olvasni közösen is, és így majd 
legyen szükség számukra vezetőre. Ezért kezdtünk plébániákra jámi, 
hétvégén bibliai "alapkurzusokat" tartani, amelyek nyomán általában 
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mindenhol megmaradt egy kis bibliaolvasó csoport. Ezen alapkurzusok 
sikere nagy mértékben attól függ, hogya helyi plébános mennyire 
kapcsolódik be legalább háttérből a program előkészítésébe, illetve 
utána mennyire viseli gondját a gyümölcsöknek. 

Úgy tűnik, hogy az elkövetkező időkben kezdők részéről még rövi
debb programok iránt van érdeklődés. Bibliás (lelki) napokat, délutá
nokat kell tartanunk, ahol a résztvevők megízlelhetik: a megszokottnál 
sokkal "igazibb" és sokkal inkább életet fakasztó vallásosság az, ami
kor Istennel az ő igéjét hallgatva tartunk kapcsolatot. 

Ezzel párhuzamosan Erdély-szinten kezdtünk felkínálni bibliás hét
végét külön felnőtteknek és fiataloknak. E programoknak találkozó-, 
illetve lelkigyakorlat-jellegük van, és a résztvevők közben ösztönösen 
felfedezik az Ige szépségét és értékét. Felnőttek számára tavaly novem
berben tartottuk meg először Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi 
Házban mintegy harminc résztvevővel. Címe ez volt: Kutatjuk életünk 
forrását. Vízzel kapcsolatos bibliai helyek által kínált élettapasztalatok 
fényében elmélkedések, közös megbeszélések, csoportmunka stb. révén 
életünk sikerének forrásai után kutattunk igazi sikerrel. A résztvevők 
lelkesedésétől bátorodva március elejére ismét meghirdettük ugyanezt a 
programot, és az előzetes bejelentkezések alapján már huszonöt részt
vevőre számíthatunk. Fiataloknak pedig "kísérleti jelleggel" hasonló 
találkozót tartottunk tavaly nyáron Aki szeret, Istentől született cÍm
mel. Harminchatan vettek részt. A tapasztalat alapján a munkacsoport 
belátta, hogy képes az Igét fiatalok hangján is megszólaltatni. Számuk
ra idén május elejére és június első felére három tábort hirdettünk meg, 
ahová mintegy kétszáz fiatalt várunk. 

Sajátos reménység a társulati munka jövője számára a "KMB
Brigád" a gyulafehérvári papnevelő intézetben. Szentírástanár vagyok 
ugyanis itt, és önkéntes jelentkezők számára, akiket érdekelt a biblikus 
apostolkodás ügye, felkínáltarn egy sajátosan biblikus munkára felké
szítő szemináriumot. Legalább három éve ismétlődik ez a program. 
Idén 32 papnövendék kapcsolódott be, a szeminaristáknak majdnem 
egyharmada. Közben egyesek papok lettek, és heten közülük társula
tunkkal konkrétan, együttműködve indítottak biblikus programot egy
házközségükben. Epül tehát a papok részéről a "háttértámogatás". 

Közölt már hírt a Jeromos-flizetek arról, ami társulatunk életében 
tavaly a legnagyobb eseményt jelentette. Sikerült Marosvásárhelyen 
megvásárolnunk egy három szobás lakótelepi lakást, ahol bibliaköz
pont indul a társulat belső ügyeinek adminisztrálására. Habár tavaly 
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május óta már elkezdődött benne az élet, Jakubinyi György érsek úr
nak csak decemberben sikerült meglátogatnia. Köszöntő szavak helyett 
héberül imádkozott egy olyan "beráhát"-t, melyet vallásos zsidó akkor 
mond el, f!1ikor igen nagy öröm éri. Láttuk, hogy valóban örvend az 
érsek úr. Es öröm volt számunkra is, hiszen valójában ő akarta, hogy 
megalakuljon a KMB, és azóta is szívügyként tekinti létünket. 

A vásárhelyi házban azóta zajlanak a programok. Egyelőre elsősor
ban a helybéli "bibliások" körét szeretnénk erősíteni, hogy gyarapodjék 
a munkatársi csoP9rt, hiszen szükség van erre a társulat működési 
körének nyomán. Es, hála Istennek, van érdeklődés! Előfordult már, 
hogy szomszéd lakásból kellett székeket kérnünk, mert nem volt elég 
ülőhely. 

Február 16-18 között a körzeti felelősöket hívtuk találkozóra a ház
ba. (Igen, lassan "a ház" néven ismert ez a bibliaközpont a társulat 
tagjai körében). Igazj apostoli csapat volt jelen Júdás nélkül: pontosan 
tizenegyen voltunk. Es a Mester, aki jelen volt körünkben, akit hallgat
tunk, fellelkesített bennünket. Tavaly a gyulafehérvári róegyházmegye 
szinódust tartott, melynek nyomán lassan kezdődnek a tervezgetések, 
szervezkedések a megújulás érdekében. Mi néhányan azonban beláttuk 
a hétvége alkalmával, hogy igazi megújulás egyházmegyénkben csak 
akkor indul el, ha az emberek belülről kezdenek el megújulni. Ha hall
gatják, befogadják az Igét, és hagyják, hogy Krisztus életükké legyen. 
Ehhez pedig mind több olyan apostolra van szükség, aki "megtöri a 
hívők számára az Ige kenyerét". Lelkesedéssel indultunk szét tehát 
Erdély különböző pont jaira belátván, hogy munkánk alapvető jelentő
ségű, még akkor is, ha nem hoz annyira könnyen és annyira látványo
san sikereket, mint más jellegű egyházi programok. Alapvető jelentő
ségű, mert az igazi megújulást szolgAlja. 

Hálás köszönet minden segítségért, amit az évek során, amíg ide 
fejlődtünk, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat részéről kaptunk. 
Habár politikailag határok választanak el bennünket, és állami köz
igazgatás terén is különálló intézmények tagjai vagyunk, ugyanazon 
nép szolgálatában lélekben egy közösségben tudjuk magunkat, és 
együtt akarunk dolgozni minden anyaországon belüli, vagy kívüli ma
gyar bibliaapostollal. 
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Társulatunk életéből 

Kissé megkésve csak most tájékoztat juk Társulatunk tagjait és olva
sóinkat a következők ről: 

Az ügyvezető elnök javaslatát elfogadva Társulatunk 2000. évi köz
gyűlése Dr. Thorday Attilát ügyvezető elnökhelyettessé választotta. 
Thorday Attila a Szegedi Hittudományi Főiskola biblikus tanára, és 
eddig is aktív részt vállalt továbbképzési munkacsoportunk plUnkájá
ban, és számos biblikus cikke jelent már meg Füzetünkben. Ugyvezető 
elnökhelyettesként - az eddigieken túl - az ügyvezető elnök munkáját 
segíti a Társulat ügyeinek intézésében, emellett Füzetünk. szerkesztésé
ben is segítségünkre van, mint a szerkesztő bizottság tagja. Szeretettel 
köszöntjük őt a Társulat vezető testületében. 

A budapesti Jeromos-esték keretében dec.l3-án Harrach Péter 
szociális és családügyi miniszter elsősorban nemzeti jövőnk döntő kér
déséről, a családok megerősítéséről beszélt (szép családi élet, családba
rát környezet, anyagi feltételek); ezzel összhangban kell lennie a munka 
társadalmi megbecsülésének; kulcskérdés cigány középosztály kineve
lése is. Jan. l O-én Fröhlich Ida egyetemi tanár, dékán a Kumránban 
talált nem-szentírási könyvekből jellegzetes példákat ismertetett a Jé
zus-korabeli zsidóság hitére és az esszénus közösség életmódjára vo
natkozólag. Febr.14-én Tajdina Józse! plébános, pápai káplán elénk 
tárta azt, amit az evangéliumok alapján megtudhatunk Jézus nevelői 
egyéniségéről és módszereiről, követendő példaként családjaink, iskolá
ink, közösségeink, hitoktatásunk számára. Márc.14-én Török Józse! 
egyetemi tanár az ősmagyarok megtéréséről szóló előadásában számos 
új, sokunk számára új és izgalmas információt nyújtott. 

A következő Jeromos-esték programjai (mindig 18 órai kezdettel, a 
Bibliaközpontban, Bp. VI., Teréz krt. 28. I. em. 6-7.): április 4-én 
(kivételesen első szerdán') Kocsi György teológiai professzor "A Ge
nezis szerkesztésének szempontjai" címmel, május 9-én Jobbágyi Gá
bor egyetemi tanár "Törvény és erkölcs kapcsolata az abortusz
kérdésben" címmel tart előadást. Június l3-án este 6-kor hálaadó 
szentmisével és kötetlen beszélgetéssel zárjuk a félévet. 

* * * * * 
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# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások időpontja és az elll).élkedések .~é~ája: JÉZUS 
KRISZTUS UGYANAZ TEGNAP, MA ES MINDOROKKE: máj. 
18.: Fil 4,4-7; jún. 1.: Mt 5,17-18; jún 15.: Mt 7,24-25; jún. 29.: Mt 
9,35-37;júI. 13.: Mt 1O,39;júI. 27.: Mt 11,25-27; aug. 10.: Mt 11,28-
30; aug. 24.: Mt 12,15-21; szept. 7.: Mt 12,33-37. 

Az a támogató egyiUtműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, 
kétkezi segítség, ima, tagdij, adomány és még sok más formában, 
igen nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam 
és mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 

Újdonság! 

Biblikus Írások sorozatunk ötödik köteteként megjelent 

Mócsy Imre SJ 
AZ EVANGÉLIUMOK HITELESSÉGE 

c. Írása. Ara: 640 Ft. 

A 168 oldalas kötetet 1959-ben fiatal papok kérésére írta a 
kiváló biblikus professzor - két börtön között éppen szabadlá
bon -, hogy eligazítást nyújtson számukra a Biblia, mindenek
előtt az evangéliumok hitelességét illetően. Mócsy páternek ez 
az írása is (a "Mi a Biblia" c. kötethez hasonlóan) iIlegálisan 

l 
gépeive terjedt a fiatalok körében. 

A Zsinat (és a Dei Verbum) előtt készült, mégis rendki
vül hasmos és felemelő olvasmány ma is minden Szentírást 

\ szerető ember számára. 
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Könyvajánlat 

SZERETETTEL AJÁNLJUK KIADVÁNYAINKAT: 

Ó- és ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRAs (Káldi-Neovulgáta). Ara 1400 FI 
ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTAROK (Káldi-Neovulgáta). Ara: 980 Ft. 

Plébániák, hitoktatók, egyházi közösségek a Bibliaközponiban 
kezdvezményesen hozzájuthatnak: 

Szentírás: a he~vszínen készpénzért 990 Ft, postai szá/lítássall050 Ft. 
Újszövetség és Zsoltárok: készpénzért 790 Ft, postán 830 Ft. 

A STUTTGARTI KISKOMMENT ÁR 
eddig megjelent kötetei: 

J. Kremer, 2. KORINTUSI LEVÉL, SKK 8. Ara: 520 Ft 
W. Radi, GALATA LEVÉL, SKK 9. Ara: 440 Ft 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Az Egyház egyetemes küldetése Krisztus parancsából fakad, 
és a századok folyamán Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
misztériumának és a Fiú megtestesülése - mint az egész emberi
ség számára üdvözítő esemény - misztériumának hirdetésével 
teljesül... 

Ezért a Redemptoris missio enciklika megismétli, hogy az 
Egyház feladata úgy hirdetni az Evangéliumot, mint az igazság 
teljességét: "Isten kinyilatkoztatásának Igéje által végérvénye
sen, teljességében föltárta önmagát, közölte az emberi nemmel, 
hogy kicsoda Ö. Istennek ez a biztos és végérvényes önkinyilat
koztatása adja az Egyház missziós tennészetének legmélyebb 
indokát: nem mondhat le arról, hogy hirdesse az evangéliumot, 
az igazság teljességét, amelyet Isten önmagáról közölt velünk". 

A Hittani Kongregáció .Dominus Iesus" 
nyilatkozatából (2000. aug. 6.) 
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Csendes percek 

Kedvenc újszövetségi történetem az emmauszi útról 
szóló. Valahányszor hallom, örömre derülök. Életünk tele 
lehet nehézségekkel, amelyek letörnek, sőt megölik remé
nyünket. De velünk tart Jézus (csak nem ismerjük fel), 
hogy újból elénk tárja örömhírének - a megbocsátás és a 
remény hírének - igazságát. Szavai hozzá vonzanak, míg 
végül felfedi magát előttünk. (Christine Winski) 

Öregkor 

Az idő lassan kifordít ja arcodat: 
Amit beléd írtak az évek, a tettek, a vágyak, 
Mindenki számára láthatóvá válnak. 
Így lesznek az elsőkből utolsók, 
Az utolsókból elsők. 

Mert aki mások szolgálatában, 
Szeretetben töltötte az életét, 
Azt ráncai megszépítik, 
Még csúnyasága is vonzóvá lesz. 
De akinek önzésben, 
Saját örömének hajszolásában 
Vagy irigységben és rosszindulatban 
Telt az élete, 
Afiatalság külső varázsát veszítve 
Megcsúnyul, arca riasztóvá válik. 

A külső mázt, akár szép, akár csúnya, 
Lehántja az idő, 
S marad a mögötte megbújó valóság. 

Hawa 



Szentírástudomány 

Thorday Attila 

Babilon folyói mentén 

Izrael vezető rétegének fogságba hurcolása a választott nép életé
ben soha nem látott válságot okozott, különösen vallási tekintetben. 
Isten ajándékozta Kánaán fóldjét elődeiknek, ezért az ő fóladata a 
béke és biztonság megőrzése, a Város és a Templom, az ő Szentélyé
nek védelme. Tény azonban, hogy Izrael soha nem volt maradéktala
nul hűséges a mindent neki ajándékozó Istenhez, és így nem csodál
kozhatunk a népet sújtó szerencsétlenségeken. Ez önmagában még 
nem jelentett komoly problémát a hívők szemében, hiszen a próféták 
nemzedékek óta hasonló dolgokról jövendöltek. De mit jelentsen a 
nemzet, a társadalom és a kulturális központok szinte teljes pusztulá
sa? Két lehetséges válasz adódik; egyik riasztóbb, mint a másik: Isten 
ígéretei ellenére (I) vagy elhagyta őket, (2) vagy az asszír és babiloni 
istenségek hatalmával szemben Jahve képtelen teljesíteni ígéretét. 
Jelentse ez azt, hogy az izraeliták szeme nyíljék fól a valóságra, mert 
okosabb ha a szomorú tények előtt meghajolva hozzászoknak az új 
helyzethez és az asszimiláció útját választják? 

A korábbiakban azt is láthattuk, hogy Jeremiás élete és működése 
már csírájában hordozza a kérdésre adandó választ: Isten nem hagy el 
benneteket - mondja a próféta. Nem is gyenge ahhoz, hogy megvéd
jen titeket. Ti löktétek el őt magatoktól, mert képtelenek voltatok 
Vele együttműködni. Így nem marad más lehetősége, elkísér bennete
ket a fogságba, hogy veletek maradhasson. Amikor a száműzetés pró
batétele átforrósítja megkeményedett szíveteket, talán képesek lesztek 
fólfogni a hűtlenségetek miatt Istennek okozott fájdalmat és ezzel a 
fólismeréssel új kezdet lehetősége nyílik meg számotokra. Ha lenné
nek is köztetek olyanok, akik vétlennek tartják magukat, azok se uta
sítsák vissza a szenvedést, mert ilymódon az ártatlan, népe sorsát fól
vállaló Isten élő jeleivé lesznek honfitársaik között. 

Magától értetődően a népnek csak parányi töredéke volt képes 
megérteni a maga mélységében azt, amit Isten megmutatni szándéko
zott szolgájának, Jeremiásnak életével. Kétségtelen, maga a próféta 
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sem volt mindennek teljes tudatában. A válasz keresése és a megértés 
folyamata így tovább folytatódott. A Jeremiást követő nemzedékek 
Palesztinában maradó leszármazottai siratókat énekeltek Jeruzsálem 
romjai fólött. Ezek a költemények alkotják a Siralmak könyvét és 
«Sion Leánya» képében festik le az erőszakot szenvedett és megalá
zott várost. A versek az emberekben kavargó zürzavarról, a szenvedé
sek láttán újból és újból felszínre törő érzelmekről tanúskodnak. Az 
emberek maguk fogalmazzák meg, hogy kétségtelenül saját hitetlen
ségük vezetett ehhez a keserü végzethez: Ó, Urunk, most már betelt a 
pohár, «hogy is feledkezhetnél meg rólunk mindörökre? Ugye, nem 
hagysz el minket örök időkre?» (Siralm 5,20) Tudjuk, igazságos és 
jóságos vagy, miért nem jössz végre megmenteni minket? .. Az ember 
gondolatai a helyzet érthetetlenségének börtönében egy helyben to
pognak anélkül, hogy megtalálnák a megoldást. A kiút kezdetét, a fáj
dalmas tényeken való fólülemelkedést azonban jelentősen segítik a 
keserü érzéseket kifejezésre juttató liturgikus gyászdal ok. Az Istenhez 
kiáltó szenvedés hangjai nem a reménytelenségbe torkollnak, a seb 
felfakad és megkezdődik a gyógyulás. Ráadásul, a költemények meg
döbbentő látomásokat villantanak fel a beteljesedésről, mintha a kút 
mélyéből napsugár csillogna felénk (Siralm 3,31-33). 

Ezekiel tevékenységét Babilonba helyezzük Nebukadnezár, babi
loni király első deportálás i parancsának éve, 598 utánra. A tüzes vér
mérsékletü és karizmatikus egyéniségü pap már személyiségénél fog
va is sokak számára "forrásként" szolgál. A régi idők látnokait"juttatja 
eszünkbe, mintegy Illés prófétikus szelleme támadt fól benne. Bizony
nyal nem véletlen az Isten Lelkére való utalás, amely a korábbi prófé
tacsoportok leírásaiban gyakorta szerepelt, most Ezekiellel kapcsolat
ban ismét gyakori lesz. Ez az ember látomásaival, elnémulásaival, 
rögeszméit hajtogató felejthetetlen stílusával együtt kétségtelenül Is
ten eszköze. Ot nem jellemzi sem Izajás visszafogottsága, tapintatos
sága, sem Jeremiás eredeti és józan realizmusa. 

Ezekiel jellegzetes stílusa már könyve első lapjain, Isten dicsősé
gének nagyszabású látomásában is feltünik, részét alkotja meghívása 
történetének (1,1-3,15). Látomása emlékeztet bennünket Izajáséra, 
ami a jeruzsálemi templomban történt és prófétai szolgálatának elindí
tója lett (Iz 6): Az Úr királyi trónuson ül és a mennyei udvar veszi 
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körül. Ezekiel könyvében Isten, Izrael Szentjének méltósága a fenti
hez hasonló leírást követ. De amíg Izajás látomása a Templomban, a 
nemzeti istentisztelet központjában történik, addig Ezekiel az ígéret 
földjétől távol, a fogságban élők között, a Kebár folyó partján látja 
meg az Urat. Ráadásul ez utóbbi leírás ősi jegyeket is tartalmaz -
például a vihar említése (1,4) -, fólidézve a Sinai teofániát, Jahve 
ünnepélyes megjelenését a Sinai hegyen (Kiv 19). Világosan előttünk 
áll tehát a népét a fogságba is elkísérő zarándok Isten. Ezekiel leírása 
főleg a királyság korára jellemző képeket használ, de olykor titokza
tos, mitológikus vagy a kivonulás korára visszamenő elemeket is 
alkalmaz. 

Ezekiel nagy hangsúlyt helyez Isten teljes szabadságának tökéletes 
megfogalmazására: látomásai nincsenek konkrét helyhez kötve. Egy 
alkalommal «Isten dicsőségét» látja, amint a város lakóinak bűnei 
miatt éppen elhagyja a jeruzsálemi templomot (11-12. fejezetek). Ez a 
látomás még drámaibb módon fejezi ki azt a megrettentő és mégis 
bátorító üzenetet, amiről már korábban is szólt: a Város eleste nem 
jelenti Isten vereségét. Mégis, bár Isten teljesen szabadon tárja fel ön
magát, kétségtelen, hogy Ezekiel számára ennek "normális" pelye a 
jeruzsálemi Templom, ahová végül «Isten dicsősége» mégis ~sszatér 
(43,1-7a). 

A próféta meg van győződve arról, hogy az Úr nem Izrael érdeme
iért, hanem önmagáért (<<nevem miatt») nem engedi népe teljes pusz
tulását és reménytelenségbe zuhanását. Akárcsak elődje, úgy Ezekiel 
is a jelen katasztrófa közepette már látja a hajnal derengő fényeit; 
Jeremiáshoz hasonlóan ő is úgy véli, a megújulás a babiloni fogsággal 
veszi kezdetét (11,14-20). Ráadásul nem a Jeruzsálemben maradtak 
lesznek a megújulás forrásai, akiknek vakmerő bizalma egyedül abból 
táplálkozik, hogy ők Ábrahám fiai (33,23-29), hanem éppen a fog
ságba hurcoltak válnak a remény letéteményeseivé. Isten ismét meg
mutatja szeretetének valóságát az elhurcolt és reményvesztett népé
nek, megismétel i a teremtés csodáját, és kivezeti őket a fogság sírjai
ból, életet ad saját Lelke által (37.fejezet). Ebben az összefüggésben 
Ezekiel továbbfejleszti Jeremiásnak a megújított szövetségről való 
próféciáját: prófétája által szól az Isten: «Osztatlan szívet adok nekik 
és új lelket; kitépem testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik» 
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(11,19). A prófécia másik változata még hozzáfűzi: «Az én lelkemet 
oltom belétek és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek» 
(36,27a). Mindkét megfogalmazást a jól ismert fonnula zárja le, lepe
csételve ezzel az Isten és népe közti szövetséget: «Az én népem 
lesztek, én pedig a ti Istenetek leszek» (36,28b; 11,20b; vö. 16,60-
63). Isten Törvénye, a Tóra kinek-kinek szívébe lesz írva. Ezzel min
denki számára nyilvánvalóvá válik, hogy az újjá teremtett embert 
maga a Teremtő élteti saját Lelkének leheletével. 

Az Ezekiel által megjövendölt zarándoklat általánosságban nem az 
ígéret földjét veszi célba. A nemzet szívébe, a szent városba, Jeruzsá
lembe és a Templomba való hazaindulást jelképezi. Bár a próféta 
erélyesen elítéli a főváros jelenben és múltban elkövetett bűneit, és 
közeli összeomlását hirdeti, mégis próféciái bizonyítják, mennyire 
szorosan kötődik ehhez az Isten által választott helyhez: «trónom 
helye, lábam nyomának helye» (43,7). Amikor a próféta a fogságban 
Sionról, Jeruzsálemről elmélkedik, gondolataiban mitologikus szí
nekben pompázó, idealizált képet fest a Városról. A helyreállításról 
szóló látomását, könyvének utolsó fejezeteit (40-48) a következő 
szavakkal kezdi: «Látomásban (Isten) elvitt Izrael földjére, és letett 
egy nagyon magas hegyre. Ezen a hegyen olyasmi tárult elém, mintha 
dél felé város épült volna» (40,2). Jeruzsálem nem egyszerűe n a ma
gasba tör, hanem mindinkább központtá válik. Ezekiel már eddig is 
úgy látta a hűtlen várost, mint amit idegen népek vesznek körűl (vö. 
5,5), majd a könyv vége fele mitikus képet fest a Városról, "ami «a 
föld köldöke» (38,12; vö. Bír 9,37). Mint papot komoly érdekek fűzik 
a Templom helyreállításához, hiszen véleménye szerint ez lesz a 
nemzet megújulásának szíve (40-48. fejezetek). 

A korábbi prófétáktól eltérően, Második Izajás főként a jövővel 
foglalkozik. Öt évszázaddal Jézus Krisztus fellépése előtt a (~ó hím, 
egy «evangélium» hirdetéséről hallunk (vö. 40,9; 41,27; 52,7), a kö
zeli szabadság örömhíréről. Ennek közvetlen oka a perzsa király, 
Cirusz sikeres fölkelése a térség kizárólagos uraival, a babiloniakkal 
szemben, akiknek birodalmát ezután föltartóztathatatlanul meghódít
ja. Mivel a perzsák - ahogyan ma mondanánk - sokkal tágabb kultu
rális autonómiát és vallásszabadságot engedélyeztek a birodalmukban 
élő népeknek, ez a változás a szülőföldre való hazatérés reményével 
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töltötte el a deportáltakat. Második Izajás azonban nem ragad le az 
örömteli események fölszínénél: elődjei nyomán ő is meglátja az ese
ményekben Izrael Istenének keze nyomát. Ezt nem másként értékeli, 
mint az Úr szabadító hatalmának legújabb és legjelentősebb tetteként, 
amely népe, sőt az egész emberiség élet6ben fordulópontot jelent. 

Isten most az újabb kivonulás zarándokút jára lép és átszeli a siva
tagot, szabadulást hozva népének. Első lépésként elhívja «ragadozó 
madarát», Ciruszt (46,11), akinek senki nem tud ellenállni. Ö építteti 
föl Jeruzsálemet és a Templomot (44,28). Izrael Istene és a pogány 
uralkodó között ily módon létrejövő kapcsolat a próféta kortársai 
számára meglepő lehetett. Valóban, Izrael prófétái, Isten szószólói 
mind ez ideig sohasem illettek Jahvét nem is ismerő, pogány uralko
dót (45,4-5) «az én pásztorom» (44,28), «az én kedveltem» (48,14), 
és főleg «az én Fölkentem» (45,1) jelzőkkel! Milyen különös messi
anizmussal találkozunk! A választott népet és intézményeit figyelmen 
kívül hagyva reményét olyan idegenbe veti, aki amúgy semmilyen is
teni ígéretben nem részesült. 

Izrael Istenének tettei láttán az emberek a világ négy égtájáról a 
választott nép köré gyűlnek, alávetve magukat az Úrnak. Ez még nem 
igazi prozelitizmus, mivel Izrael nem indul más népek fölkeresésére. 
Okkal állíthatjuk, hogy a próféta figyelme központjában továbbra is 
saját népe áll: túlzónak tűnő képeivel hivatásuk fontosságára akarja 
ráébreszteni honfitársait; önbizalmat akar önteni elcsüggedt népébe. 
Legfontosabb meglátása éppen abban áll, hogy Isten népe nem önma
gáért létezik, hanem hivatása egyetemes: jellé kell válnia, «tanúul a 
nemzeteknek» (55,4). Hűséges jelenlétével kell közvetíteni a "rejtett 
Istent", mert ennek nyomán az egész emberiség és világmindenség 
ismerni és dicsőíteni fogja. Ábrahámnak adott ígéret (<<benned nyer 
áldást a föld minden nemzetsége»), valamint a Sinai hegyen elhang
zott szavak (<<legyetek papi nemzet») így teljesednek be. Bár nagyha
talmak gyűrűjében él, és látszólag a sokkal erősebb népek játékszere, 
mégis a parányi nép életútja meghatározó l ag hat az egész emberiség 
üdvtörténetére. 

Az egyetemes látásmód legszebb bizonyítékait "az Úr Szenvedő 
Szolgájának énekeiben" találunk. Kicsoda ez a Szolga? A társadalmat 
testesíti meg (Izrael egész népét, esetleg a hűséges maradékot?), vagy 
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önálló személyről van szó? A biblikus szakirodalmat forgatva gyak
ran az a benyomásunk támad, hogy - miként a matematikai egyenle
tekben szokás - az "ismeretlen" helyébe egy-egy konkrét személyt 
próbálunk behelyettesíteni. Nem volna helyesebb inkább a másik ol
dalra állni, és a Szolga alakjára a próféta szemével tekinteni? A Szol
ga képviseli Isten "igéjét", ami átvilágít ja a legkülönfélébb történelmi 
személyeket annak fényében, hogy Isten terveibe hogyan illeszked
nek. Vagyis nem egyértelműbb-e a Szolgáról szóló énekekre úgy te
kinteni, mint amelyek hiteles, sugalmazott választ kívánnak adni a 
fölvetett kérdésre: Mit jelent Isten választottjának lenni? Mi jellemzi 
azt, illetve azokat, akik teljes lényükkel az Istennel kötött szövetség
ben gyökereznek, és Isten szándékai szerint alakít ják életüket? Ha ez
zel a szemlélettel olvassuk a Szolga énekeit, érthetővé válik, miért 
kölcsönözheti magának a Szolga alakja különféle embercsoportok 
jellemzőit anélkül, hogy egyes személyekkel vagy csoportokkal ma
radéktalanuLazonosítható lenne. Nem tulajdonítható a véletlennek, ha 
a keresztény hívő a Szolgára tekintve Krisztus Jézus arcvonásait fe
dezi fel. Valóban, Őbenne testesült meg az, akit Második Izajás még 
csak homályosan vetít elénk, de az Atya majd önmagának tökéletes 
képmását tükrözi vissza benne. 

A negyedik énekből megtudjuk a Szolga 'elbátortalanodásának' 
okát: üldözést szenved, de meglepő módon nem erőszakkal válaszol. 
Tisztában van ártatlanságával, mégis elviseli a megaláztatásokat. Is
tenre bízza magát és biztos a végső igazságszolgáltatásban. A két 
utóbbi ének mintha csak összefoglalása lenne Jeremiás próféta szen
vedésteli életének, aki életformája által vált Isten üzenetévé. A Szolga 
énekei azonban az "ideális" Jeremiást mutatják, aki nem kiált bosszút 
bántalmazóira. 

A Szolga negyedik éneke a szenvedés, a halál és a fölmagasztalta
tás himnusza, amely összefoglalja és kiegészíti az előző hármat. 
Mindjárt az első versekben Isten bejelenti Szolgája felmagasztalását 
(52,13-15; vö. 49,7): mindazok, akik korábban lenézték, megdöbben
nek és elcsodálkoznak rajta. Ezután ezek az emberek veszik át a szót, 
kifejezve csodálatukat: Ha ez a nyomorúságos Szolga ténylegesen 
Isten kiválasztottja, akkor hogyan magyarázhatjuk szenvedését? A 
válasz szerint nem saját bűnei miatt kellett szenvednie, hanem «a mi 
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betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá ( ... ) A mi 
büneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békes
ségünkért érte utol a büntetés. Az ő sebei szereztek nekünk gyógyu
lást» (53,4-5). Az ének hátralevő része részletesen beszámol a Szolga 
halálba torkolló megpróbáltatásairól (53,8-9). A próféta a »vágóhídra 
hurcolt bárány«-hoz hasonlítja a Szolgát, aki életét engesztelő áldoza
tul ajánlja fel (53, l O). 

A Szolga, bár Isten választottja, a hátrányt szenvedők között is a 
legutolsó lesz, és mindez nem véletlen, hanem küldetésének részét 
alkotja. A Szolga megpróbáltatásait nem balesetként írja le, amit el le
hetett volna keriilni. Szűkségszerű útja ez annak, hogy a «népek 
ámuljanak rajta» és rajta keresztűl az üdvösség eljusson a föld végső 
határáig. 

Isten Szolgájának személyében olyan valaki áll előttűnk, akiben a 
királyi és prófétai hagyományok ötvöződnek. Őbenne egyszerre ölt 
testet a személyes meghívás és az intézményesült szolgálat felelőssé
ge. Ebből tehát megtudjuk, hogy a nép vezetésére adott isteni tekin
tély nem az önkényes hatalomban és parancsolgatásban áll, hanem a 
szoros istenkapcsolatban, a néppel való szolidaritásban és a készség
ben, hogy Isten és a nép között vállalja a közvetítő szerepet. Talán ez 
a jelentése annak a misztikus kifejezésnek, amit a próféta a Szolgára 
alkalmaz: «megtettelek a népnek szövetségül» (42,6b), vagyis saját 
életével próbálja összekötni Istenét és népét, bár tudja, hogy eközben 
széttépik. 

Természetesen a Szolga énekei nem "magyarázzák" a szenvedés 
tényét. A szörnyű dolgokat nem Isten akarja, és a meg nem okolhatót 
sem igazolja. Ezek a szövegek a szenvedést nem önmagáért írják le, 
hanem eszközként segítik Isten népét, hogy fölfogja: a megpróbálta
tás, ha misztikus módon is, de szerves részét képezi az emberi létnek, 
miként Isten Szolgája életének is. A szenvedés nem Isten erőtlenségét 
vagy a szenvedő kárhozatát példázza. Korábban, a kivonulásról szóló 
elbeszélések is megvilágították: megpróbáltatások kísérnek minden 
olyan zarándoklatot, ami az Isten fölkínálta létteljesség felé tart. Ez a 
keskeny út átváltoztatja egész lényünket, és az isteni ajándékok befo
gadására sarkall. A Szolga énekében most újabb lépést teszűnk: nem 
csupán saját gyengeségeinkről van szó, hanem másokéról is. Minden 
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előzmény nélküli az a fordulat, ahogy a Szolga magára vállalja mások 
bűneit, és így «az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást» (53,5). A 
Szolga arra kap meghívást, hogy ne csak egyszeruen elviselje a 
gonoszat - annak minden következményével együtt -, hanem tudato
san vállalja a szenvedést, és ezáltal mindannyiunk számára a gyó
gyulás forrásává tegye. 

10 

Elmélkedést és beszélgetést segítő kérdések: 
l. Ezekiel megérti, hogy az Úr a megszokott állami intézménye

ken kívül- mint a királyság, a Templom, és a szent Város - is ké
pes jelen lenni. Nyitottak vagyunk-e Isten jelenlélét folfedezni akár 
váratlan helyeken és időpontokban? Az istentapasztalat "ismert út
jain" kívül én milyen jeleket fedeztem már fel? 

2. Jeremiás és Ezekiel olyan «új szövetség» megvalósulásáról jö
vendölt, amikor Isten Törvénye a hívők szívébe lesz írva (vö. Jer 
31,31-34; Ez 36,24-28). Hogyan teljesedett be ez a prófécia Krisz
tusban és a keresztények életében? 

3. A Szolga énekeiből világossá lesz, hogy lsten meghívása nem 
annyira kiváltságot közvetít, mint inkább fokozott felelösséget má
sok iránt. Mit jelent "szolgáló egyháznak" lenni? Hogyan mutat
hatnánk meg konkrétan, hogy a hit számunkra nem kiváltság, ha
nem meghívás a szolgálatra? 



Tajdina József 

Jézus, a nevelő 

Szentírástudomány 

A Jeromos esték keretében aBibliaközpontban 
elhangzott előadás (2001. febr. 14.) 

Amikor elhatároztam, hogy a Biblia lapjain keresztül megpróbá
lom a jó Isten nevelői tevékenységét a mai modem nevelési elvek 
alapján rendszerezni és azt így bemutatni, rájöttem arra, hogy a Jézus 
Krisztusban köztünk megjelent Isten szava és tette elegendő arra, 
hogy Isten pedagógiai működését szemlélhessük, és a mai kor szo
kása szerint mindent mikroszkóp alá helyezve - így Jézus életét is - a 
mai ember mindent rendszerező agya szerint előtárjunk. Pázmány 
Péter ezt így fejezte ki: "Elsőben cselekedettel, azután élő nyelvének 
oktatásával tanított minket az Úr Krisztus." 

A kérdés tehát így hangzik: Jézus szavaiban és tetteiben hogyan 
mutatkozik meg a mai értelemben vett oktatói- nevelői tevékenység? 

A következő vázlat szerint állítottam össze e kís előadásomat: 
A nevelés lehetősége és szükségessége 
A nevelés színterei 
A nevelés feladatai 
A nevelő személyisége 
A nevelő és neveltek kapcsolata 
A nevelés eszközei - a mi Urunknál, Jézus Krisztusnál. 

I. A nevelés lehetősége és szükségessége 

A történelem folyamán nagy nevü pedagógusok a végletekig el
mentek annak hangsúlyozásában, hogy a nevelés hogyan épül bele az 
ember egyéniségének kibontakozásába. 

Voltak, akik a nevelés hatását túlhangsúlyozták, és az egyéni jel
lem és személyiség quasi mindenhatósága mellett törtek lándzsát. Fi
gyelmen kívül hagyták az öröklés és a környezeti hatások emberre 
történő hatását. Ez az indeterminizmus a pedagógi ában különösen az 
egzisztencialisták körében volt elterjedt. Így Sartre állítása szerint az 
ember megteremtheti önmagát. 
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Mások a nevelés hatástalanságát hangsúlyozták, és azt mondták, 
hogy minden az öröklésen múlik. ,,Az alma nem esik messze a fájá
tól"- így vélték. Ezt az elméletet determinizmusnak nevezi a peda
gógia. 

Lombroso azt tartotta, hogy vannak született gonosztevők, és bár
mit tesznek a szülők és nevelők, falra hányt borsónak bizonyulnak a 
nevelési erőfeszítéseik. 

Schopenhauer azt állította, hogy a jellem nem változhat, a nevelés
sel csak a másodrendü tulajdonságok bontakoztathatók ki. 

Kretschmer a biológiai determinizmust hangsúlyozta, amikor is az 
ember alkatából következtette ki annakjellemét. 

Freud pszichoanalízise pedig az öröklött ösztönt teszi meg az em
bert meghatározó tényezővé. 

Napjainkban Hermann Nohl állítása lett divatos eszme, amely azt 
tanítja, hogya nevelés ugyan szükséges, de a személyiség kibontako
zását az átöröklés dönti el. 

Mindezt azért mondtam el, mert Jézus nevelői tevékenységét sem 
az indeterminizmus, sem a determinizmus nem jellemzi. Jézus nevelé
sét a pedagógiai optimizmus hatja át. 

Tudja, hogy az ember gondolkodásmódját meghatározza a termé
szete, a környezete, a hivatása, stb. de megfelelő módon egyénekhez 
szabottan minden ember nevelhető és egyénisége formálható. Amikor 
Nikodémust oktatja az újjászületésről, akkor az írástudói öntudatra hi
vatkozik: "Te Izrael tanitója vagy, és nem érted ezeket?" (Jn 3, l O) 
Amikor pedig az apostolokhoz szól, ismerve azok egyszerüségét, tü
relmesen megmagyarázza az írásokat és példabeszédeket (pl. a magve
tőről szóló példabeszédet). 

A félszeg és foglalkozása által megvetett Zakeusnak önbizalmat 
ad, amikor a nép előtt bejelenti, hogy most az ő házába tér be: 
,,zakeus! Jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom " 
(Lk 19,5). 

Jézus minden emberben látja a lehetőséget, és senkit sem zár ki az 
Isten országából mondván, hogy "kutyából nem lesz szalonna". 

Türelmes Jakab és János túlbuzgóságával szemben is, amikor 
azok le akarják hívni az istennyilát az őket be nem fogadó falura. 
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Jézus nem adta fel a reményt sohasem, amikor egy ember megmenté
séről volt szó. 

Bizalmat önt a jobb latorba, akiben egy pálfordulást tapasztal, és 
ezzel is bizonyítja, hogy életünk végső percéig, utolsó leheletünkig 
van lehetőségünk a megjavulásra. 

Tehát minden ember, bánnilyen környezetben, családban nőtt is 
fel, javítható, nevelhető és konnányozható. Hiszen, ha másképpen 
gondolkodott volna, akkor nem bíztatta volna az embereket a megté
résre. 

II. A nevelés színterei 

l. Ma különösképpen harcolunk azért, hogy iskolai keretek kö
zött tarthassuk meg a hittanórákat. Tennészetesen ennek okai vannak: 
védett idő, biztosított tanterem, az iskolai fegyelmezés rendelkezé
sünkre álló eszközei az iskolai hitoktatás mellett szólnak. Mások vi
szont esküsznek a plébániai körülmények egyedüli üdvözítő lehető
ségére, állítva azt, hogy az iskolában a hitoktatás "tantárgy-ízű", ahol 
dominál az oktatás, és elvész a nevelés lehetősége. 

2. Jézus mindig ott - tavon, példabeszédekben szólva, vagy éppen 
az utolsó vacsora tennében - tanítja meg tanítványainak a legfonto
sabbat: a szeretet parancsát. 

Jézus azt mutatja meg számunkra, hogya jó nevelő mindig nevel 
akár szavával, akár példájával, és távol áll tőle a mesterkélt nevelői 
tevékenység, amikor is felhívná a figyelmet arra, hogy: "Figyeljetek 
ide, mert most oktatlak és nevellek benneteket." 

3. Tudomásul kell vennünk, hogy nevelt és oktatott, ahol éppen 
volt. A hegyen mondja el a szép boldogságokat. A Genezáreti nekünk 
keresztény embereknek is Jézus példája szerint megfelelő prudenciá
val mindig nevelnünk kell szavainkkal és magatartásunkkal, akár uta
zunk, akár társaságban vagyunk, vagy éppen otthon a családban tar
tózkodunk. Ezért nem elhanyagolandók a hitoktató által szervezett tá
borozás ok kínálta alkalmak, amikor a hosszú túrák alatt vagy éppen a 
tábortűznél megfelelő módszerrel hatni tudunk a fiatalokra. Ezeket, 
mint nevelési alkalmakat ki kell használni! Jézus soha nem válogatott 
az adott színterek között. Ezért egyetlen nevelő sem mondhatja azt, 
hogy csak addig vagyok pedagógus, nevelő, míg a gyerekek között 
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vagyok, amíg le nem jár a hivatali időm, vagy amíg az iskolában tar
tózkodom. 

4. Jézust tanítványai nem egyszer megles ték, amikor imádkozott 
az éjszaka csendjében. Hogyan imádkozhatott Jézus? Úgy, hogy ta
nítványai megkívánták az imádkozást és kérték: "Uram, tanits meg 
minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítvá
nyait" (Lk 11,1). 

5. Fontos dolog, hogy a nevelő olyan környezetet biztosítson 
neveit jei számára, ahol jól érzik magukat. Jézus erről is gondosko
dott. A Tábor hegyen bepillantást engedett az égi hazába, hogy vá
gyakozzanak oda, hiszen Péter így kiáltott fel: "Uram, jó itt nekünk" 
(Mt 17,4). - Péter vallomásából is tudjuk, hogy Jézus közelsége szá
mukra igen fontos volt: "Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó 
igéid vannak" (Jn 6,68). 

6. Szívesen tanított a zsinagógában és a templomban.: "Eljutott 
Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a 
zsinagógába és olvasásra jelentkezett (Lk 4,16). 

,,Az ünnep javarészén már túl voltak, amikor Jézus fölment a 
templomba és tanítani kezdett" (Jn 7,14). 

III. A nevelés feladatai 

Ide tartozik: l. Az értelmi nevelés 
2. Az erkölcsi nevelés 
3. A liturgiára nevelés 
4. A testi nevelés 
5. Esztétikai nevelés 

Hogyan mutatkozott meg mindez Jézus nyilvános működése so
rán? 

l. Az értelmi nevelés: A feladatokat meghatározzák a nevelés cél
jai. Jézus mit akart elérni az emberekkel való foglalkozás során? Isten 
országába akarta őket bevezetni, amely már itt a földön elkezdődik, és 
majd az örökkévalóságban folytatódik. 

a.) Jézus is figyelembe vette az ember szellemi képességeit és azo
kon keresztül hatott az ember egyénis~gére. Nem hanyagolta el az 
ember értelmi nevelését. 
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Fonnálta az emberek tudatát, és ismereteiket bővítette. Fontosnak 
tartotta Nikodémus oktatását i~, és ezért még az éjszakáját is rááldoz
ta, hogy a törvénytudó ismereteit gazdagítsa. 

Ha azonban szükség volt rá, akkor a hallgatói eddigi ismereteit 
korrigálta is. Pl. ügyes módszerrel tanította meg az írástudót arra, 
hogy minden ember a mi felebarátunk. Gondoljunk csak az irgalmas 
szamaritánus példabeszédére. A választott nép csak saját népének 
gyennekeit tartotta felebarátnak. Jézus a farizeus szájával mondatja 
ki, hogy az ellenség is felebarátunk, akit szeretnünk kell. Vagy ami
kor tanítványainak megmagyarázta a házasság felbonthatatlanságát, 
az eddigi tudásukat, ismereteiket kijavította: ,.,Mózes a ti keményszívű
ségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket" 
(Mt 19,8) - mondta. 

b.) A külső szokásokat pedig szembeállította a belső élet fontossá
gával: "Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztít
játok a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és tisz
tátalanságga/" (Mt 23,25). Bizonyos dolgokat meg kell tanulni, de 
felhívja a figyelmet arra, hogy ne kövessék a farizeusok példáját. "Az 
írástudók és farizeusok Mózes székében ülnek. Ezért mindazt, amit 
mondanak nektek, tegyétek meg és tartsátok meg - de a tetteiket ne 
kövessétek, mert mondják ők, de nem teszik" (Mt 23,2-3). A nevelés
ben nem lehet igaz a régi axióma: Aliter in teoria, aliter in praxi. Más 
a teória és más a gyakorlat. 

c.) Jézus ismerte azt a fontos pedagógiai elvet, hogy mindig az 
ismerttől kell haladnunk az ismeretlen felé. Vagyis mindig a már 
meglévő ismeretekre kell építeni az új ismereteket. 

A hegyi beszédben így kezdi az egyes parancsok, mózesi törvé
nyek magasabb szintre emelését: ,J[allottátok a régieknek szóló pa
rancsot ... " Azután idézi a törvényt, majd hozzáteszi: "Én pedig azt 
mondom nektek ... " (Mt 5. fej.) Ezt az ismeretbővítést ezzel a monda
tával vezeti be: ,,Nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, 
hanem hogy tökéletessé tegyem" (Mt 5,18). 

2. Jézus az erkölcsi nevelésre nagy súlyt fektetett. 
a.) A közösségi nevelés gyönyörű példáját adta, amikor finoman 

kitért a két tanítvány édesanyjának kérése elől, hogy fiai üljenek az 
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Isten országában az Ö jobbján és balján. Nyomban észrevette a tanít
ványok neheztelését, és megelőzte a köztük kialakulóban lévő szaka
dást. Megmagyarázta nekik, hogy ki lehet a legnagyobb: ,Aki első a
kar lenni, az legyen a legutolsó és mindenki szolgája" (Mk 9,35). A 
közösségi életnek alapvető tulajdonságára hívta fel a figyelmet, va
gyis hogy a szolgálat teszi a közösséget olyanná, hogy ott az ember 
jól érezze magát. Milyen más lenne a családi közösség, a társadalmi 
közösség, ha a szolgálat hatná át a tagok erkölcsi magatartását, ha 
Jézus tanítását megfogadnák. 

Az Ószövetségben az egyén csak a közösségen keresztül tudott 
Istenhez közelíteni, tudva azt, hogy az ígéretekben és Istentől kapott 
javakban is csak a közösségen keresztül részesülhet. 

Jézus is fontosnak tartotta a közösség szerepét, hiszen ő maga is 
közösséget szervezett, de kiemelten hangsúlyozta az egyén felelős
ségteljes és személyes kapcsolatát is az Istenhez és embertársaihoz. 
Hiszen nem mindegy, hogy a közösséget milyen egyének alkotják. 

b.) Jézus szeretetről szóló tanításának sarkalatos pontja a megbo
csátás. Az ember tévedhet, botladozhat, másokat megbánthat, de a bo
csánatkérés és a megbocsátás újra és újra helyrehozza az erkölcsi 
rendet. 

Mivel Jézus tudta, hogy a legnehezebb, a legmegalázóbb elismerni 
bűnösségünket, ezért keményebb hangot üt meg és quasi megijeszt 
bennünket, amikor azt mondja: "ha nem bocsáttok meg az e"]berek
nek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket" (Mt 6,15). Fontosnak tart
ja, hogy a mindennapi kenyér kérés e mellé az imába belevegye azt a 
szándéknyilatkozatot, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétke
zőknek. 

Tehát nemcsak a közösségi nevelést tartotta szem előtt, hanem az 
ember egymással való jó, személyes kapcsolatának kialakítását is. 

c.) A jócselekedetekre úgy buzdít bennünket, hogy ismerve az em
bert és ama tulajdonságát, hogy sokszor a szimpátia, és az unszimpá
tia határozza meg a másokon való segítségnyújtásunk szándékát, ön
magát állítja a másik ember helyébe, amikor arról van szó, hogy mér
legelni kezdjük, hogy segítsünk-e, vagy ne segítsünk másokon: "Amit 
e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 
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25,40). Itt már nincs mit spekulálni, mert a másikban Jézust kell lát
nunk. 

d.) A nők egyenjogúságát ő hirdette meg először, amikor figyel
meztette az erősebb nemet arra, hogy: "A férfi ezért elhagyja atyját és 
anyját, feleségéhez csatlakozik és a kettő testben egy lesz" (Mt 19,5). 

e.) A gyermekeket, a legkiszolgáltatottabbakat védelmébe vette, 
amikor a felnőtteket figyelmeztette, miszerint: "aki csak egyet is bűn
re csábít a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkö
vet kötnének a nyakára, s a tengerbe dobnák " (Mt 18,6). Ezeket a ke
mény szavakat kénytelen volt használni, mert a gyermekekben a véd
telen embert és az élet jövőjét látta, akikre nagy gondot kell fordítani. 

f.) A család egysége mellett is síkra szállt: "Amit tehát lsten egy
bekötött, ember szét ne válassza" (Mt 19,7). 

g.) Az ember személyiségének erkölcsi formálására szintúgy nagy 
súlyt fektet. Ráneveli az apostolokat arra, hogy a félelem megbénít ja 
az embert: ,.,Mit féltek ti kicsinyhitűek?" (Mt 8,26) - A bűntől kell fél
ni, amely eltéríti az embert végső céljától: ,,Ne féljetek azoktól, akik 
megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, 
aki a lelket, meg a testet is pokolba taszíthatja " (Mt. I 0,28). Jézus tehát 
ezekkel a szavakkal meg is adja az erkölcsi értékrendet. A testnél fon
tosabb a lélek, az anyagiaknál az örök értékek, és a végső célt soha 
nem szabad szem elől téveszteni. "Mit ér az embernek ha az egész vi
lágot megnyeri is, de lelke kárt szenved? " (Mt 16,26) 

3. A liturgiára való nevelés 
Ez Jézus életében saját példáján keresztűl és szavaival történt. 
Fontosnak tartotta, hogy amikor elérte a nagykorúságot, a tizenkét 

évet, elmenjen szüleivel a templomba. 
Részt vett keresztelő Szt. János bűnbánati liturgiájában. 
A kánai menyegzőn a fiatal párral egyűtt űnnepelt. 
a.) ,jlat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment... Vacsorát ren

deztek tiszteletére" (Jn 12, l). Tehát elfogadta az űnneplést. Mind az 
istentiszteleti liturgiát, mind a családi űnneplést fontosnak tartotta, 
mivel ezek az alkalmak az emberi szeretetközösség fontosságát hang
súlyozzák. Továbbá az Istennel való egységet, közösséget szimboli-
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zálják. Ma úgy mondanánk, hogy a családegyház ünneplésének jelen
tőségét emelte ki. 

b.) A példabeszédeiben gyakran használta az ünnepi lakoma képét, 
amikor a mennyei boldogságról beszélt (Lk 14,12-24). PI. a királyem
ber lakomát rendezett a fiának, amelyre sok embert meghívott (Mt 
22,1-13). 

4. Azt gondolná az ember, hogy Jézus nem fektetett nagy gondot 
az emberek esztétikai nevelésére. De igen. 

a.) Az esztétikai nevelés célja az, hogy a nevelő képessé tegye ne
veltjeit az objektív világ valamennyi területén a szép felismerésére, 
megóvására, értékelésére és létrehozására. Az esztétikai vonatkozású 
ismereteknek mély és gazdag esztétikai élményekkel, emóciókkal kell 
együtt járniuk. Ez Jézusnál többször előfordul. 

b.) Amikor az olajfák hegyéről csodálatosan csillogott a déli nap
fényben a fehér márvánnyal borított jeruzsálemi templom, és a tanÍt
ványok nem állták ki szó nélkül, hogy ne szóljanak elismeréssel a 
szép építmény láttán, akkor Jézus sírva fakadt. Sajnálta a szép temp
lom pusztulását, amit megjövendölt, és amely hamarosan Kr. u. 70-
ben be is következett: "Jeruzsálem, Jeruzsálem! Hányszor akartam 
egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk gyűjti szárnyai alá csibéit, de 
te nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz házatok" (Lk 13,34-35). 

c.) Felhívta tanítványainak figyeImét arra, hogy az ég madarai és a 
mező liliomai, amelyekről a mennyei Atya gondoskodik, milyen szé
pek. Megtanította hallgatóit arra, hogy figyelj ék meg a körülöttük lé
vö szép természetet: ,,Nézzétek a liliomokat, mint növekednek! (Lk 
12,27) Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak ... s meny
nyei Atyátok táplálja őket" (Mt 25,26). "Még Salamon sem volt min
den dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül" (Mt 6,29). 

5. A testi nevelés sem állt távol Jézustól. 
a.) Tanítványainak pihenéséről is gondoskodik: "Jöjjetek félre egy 

magányos helyre és pihenjétek ki magatokat egy kicsit" (Mk 6,31). A 
gyógyításai is mind azt bizonyítják, hogy a testi egészséget Jézus 
sokra értékelte. 
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b.) Nemcsak azért tett csodát a betegek meggyógyításával, hogy 
megmutassa isteni hatalmát, hanem azért is, hogy segítsen a rászorult 
nyomorult embereken. 

IV. Jézus nevelői személyisége 

l. A nevelő hatása csak akkor lehet igazán erőteljes, ha azt a pe
dagógus személyes állásfoglalása is alátámasztja. A tanulók a taní
tás anyagában félreérthetetlenül benne érzik a nevelőj ük őszinte vé
leményének kifejeződését is. Üresen kopognak a szavak, és nem lehet 
érdemleges nevelési eredményre számítani, ha a pedagógus közöm
bös semlegességgel, "kötelezően előírt" jelleggel végzi oktatói-neve
lői munkáját. 

2. Itt a legnagyobb problémája a mostani, egyházi kezelésbe vett 
katolikus iskoláknak is. Az, hogy a mai katolikus iskolai nevelés 
nem tud úgy hatni a gyermekekre, mint ahogy kellene, azért van, mert 
az Egyház az iskolával együtt a pedagógusokat is átvette. Márpedig a 
pedagógusok nagy része ateista volt, és ma sem tudja megtagadni 
múltját, de legalábbis vallásilag közömbös lett, és nem gyakorolja hi
tét, vagy titokban egyenesen vallás-ellenes. Hogy tudna keresztény 
nevelési hatást gyakorolni növendékeire egy ateista beállítottságú 
pedagógus? Bár-milyen szépen is beszél Istenről és az Egyházról, 
mert most így illik, amellékzörej kihallatszik. 

3. Nem véletlen, hogy Jézust Rabbinak szólítják. Valóban ő "vér
beli" tanító volt. Máté így vezeti be a hegyi beszédet: "A tömeg lát
tára Jézus fölment a hegyre. Ott leült, tanítványai pedig köréje gyűl
tek" (Mt 5, l). Názáretben pedig a zsinagógában "Olvasásrajelentke
zett" (Lk 4, 16). Majd a felolvasás után: "Minden szem rászegező
dött" (Lk 4,21), vagyis várták a tanítást, a Szentírás magyarázatát, 
amit meg is tett. 

4. Jézusból sugárzott az a meggyőződés, hogy szavainak és a tet
teinek összhangja a legjobb argumentum mások meggyőzésére. 

a.) Jézus, pl. amikor avagyonszerzés veszélyességéről beszélt, 
hogy: ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek orszá
ga "(Mt 5,3), akkor a saját anyagilag szegény életével, a földi dolgok
tól iránt közömbös magatartásával igazolta mondanivalójának igazsá
gát. 
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b.) Nem véletlen, hogy megkérdezik tőle: "Mester hol lakol? " (Jn 
1,38) Erre a válasza őszinte: "A rókának oduja van, az ég madarának 
fészke, de az Emberfiának nincs hová lehajtsa a fejét." (Lk 9,58) 

c.) A pedagógus személyisége tehát a nevelési folyamat meghatá
rozó tényezője. A nevelő - minthogy a nevelési folyamat célratörő, 
célszeru jellegének szubjektív megtestesítője - vezető szerepet játszik 
a nevelésben. A nevelés valamennyi tényezője közül a céltudatosan 
nevelő ember a legfontosabb. A nevelő személyisége semmilyen 
módszerrel nem pótolható. Aligha túlzás tehát kimondani, hogya pe
dagógus legfontosabb és legnagyobb hatású "nevelési eszköze" tulaj
don személyisége, és az abból eredő pedagógiai hatásrendszer tudatos 
irányítása. 

5. A példaadás a leghatásosabb nevelői eszköz. 

Pázmány Péter írja: "Értelmünk tanítására és akaratunk izgatására 
nincs annyi ereje a füllel hallott tanításnak, mint a szemmel látott 
példának." És idézi Senecát, aki azt mondja: "Longum iter est per 
praecepta: breve ac efficax per exempla." (Hosszú és nehéz törvé
nyekből, parancsolatokból tanulni: gyors és hatásos a példákból való 
tanulság.) 

Így szólt Jézus a lábmosás után: "Példát adtam nektek, hogy amit 
én tettem, ti is tegyétek meg" (JnJ3, 15). - Amikor Jézus megkeresz
telkedik a Jordán folyóban, Szt. János érzi, hogy Jézus keresztsége 
példaértékü. Meg is jegyzi: "Nekem van szükségem a te keresztséged
re, és tejössz énhozzám?" (Mt 3,14) Jézus megmagyarázza: "Hagyd 
el ezt most! Úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami méltányos" (Mt 
3,15). Jézus helyesli János ténykedés ét, és példájával mintegy felszó
lítja az embereket a bűnbánatra ill. annak külső szertartására. - Példa
értékü volt Jézus gondoskodása édesanyjáról, amikor a kereszten Já
nos apostol gondjaira bízta őt: "Nézd, ő a te anyád" (Jn 19,27). 

6. A jó nevelő szereti nevelt jeit. 
a.) A növendék szemében minden pedagógus a lehetséges emberi 

magatartásformák, egyéniségek sajátos iskolája. Példaképül szolgál, 
vagy egyszeruen vonz, közönyt idéz fel, vagy eltaszít, de sohasem 
marad hatás nélkül. 
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b.) Aki emberekkel, ember-palántákkal foglalkozik, ismernie kell 
minden egyes növendékének lelki alkatát, életének történeté t és jelen
legi problémáit. Bele kell éreznie magát neveltj ének helyzetébe. Azaz 
empátia-érzékkel kell rendelkeznie. 

c.) A jó nevelő irányában a növendékekben kialakul a vágyó sze
retet, hiszen érzik a másokra való ráutaltságukat. Ez a szeretet sko
lasztikus megfogalmazásban az amor concupiscentiae, pszichoanaliti
kus szóval: captivitas. 

Ezt azonban éppen a nevelés útján tovább kell fejleszteni, nehogy 
személyiségromboló önzéssé fajuljon, ki kell alakítani az adakozó, 
áldozatokra kész szeretetet, az "amor benevolentiae"-t, vagy más szó
val ablativitas-t. Sík Sándor ezt így jellemzi: "A boldogság, amely 
nincs másutt, mint a szeretetben, nem abban áll elsősorban, hogy en
gem szeretnek, hanem abban, hogy nekem van kit szeretnem. Ez a lel
ke a szeretetnek." Szt. Pál Jézus szavaként idézi: ,.,Nagyobb boldog
ság adni, mint kapni" (Csel 20,35). 

d.) Empátiájáról tesz tanúságot Jézus, amikor 
- Sír Lázár halálakor, és meg is jegyzik: ,.,Nézzétek, mennyire sze

rette őt!" (Jn 11,35-36) 
- Beszél a jó pásztorról, aki elhagyja a 99 igazat, hogy megtalálja 

az elveszett századikat. És nem nyugszik, amíg meg nem találja. ,.Éle
temet adom a juhokért" (Jn l O, 16) - mondja. 

- A csodálatos kenyérszaporítás előtt az embereket látva .. meg
esett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok" 
(Mk 6,34). 

- Amikor Jairus leányát feltámasztotta, úgy megrendültek, hogy 
teljesen elfelejtkeztek arról, hogy a kislány éhes. Jézus figyelmeztette 
a szülőket arra, hogy adjanak neki enni. Ilyen kis dologra is odafi
gyeit. 

- Nem alázta meg Zakeust, aki eléggé nevetségesen hatott, amikor 
felmászott a fára. De nem vetette meg az utcanőt sem, habár környe
zete ezt tette. 

Azok a kijelentések, amelyek Jézus szeretetét illusztrálják, 
mind alátámasztást nyernek élete példájában. Ö mondta Nikodémus
nak: .. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy 
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mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3,16) . 
• .Amint az atya szeret engem, én is úgy szeretlek titeket" (Jn 15,9). 

"Abból ismertük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk" (l 
Ján 3,16). ,Jöjjetek hozzám mind, akikfáradtak vagytok és terhet hor
doztok, és én felüdítelek titeket" (Mt 11,28). 

A Biblia minden lapját idézhetném, ha azt akarnám bizonyítani, 
hogy Jézus szerette az embereket. 

Jézus adakozó szeretete a teljes önfeláldozás fokáig jut: "Nagyobb 
szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja oda barátaiért. Ti az én 
barátaim vagytok ... "(Jn 15,13) - mondja az utolsó vacsorán. 

7. A jó nevelő igazságos 
Nagyon jól ismerjük nevelt jeink igazság-érzékenységét. Ugyan

akkor sokszor az emberi környezet diktálja cselekedeteinket. Emiatt 
nem egyszer szembekerülünk lelkiismeretünk szavával. Nem lehet 
kétség: Jézus mindenben a mennyei Atya akaratát követte szavával és 
cselekedeteivel. 

a.) Jézus nem részrehajló, és nincs tekintettel az előkelőségekre 
és a gazdagságra. Még ellenfelei is elismerik: "Mester, tudjuk, igaz
mondó vagy és helyesen tanítasz. Az emberek személyére sem vagy te
kintettel, hanem Isten útját az igazság szellemében tanítod" (Lk 
20,21) 

Hányszor tesszük fel a kérdést: Mit szólnak az emberek? Elfog a 
félelem, hogyelmarasztalnak, barátaink kizárnak a körükből, vagy 
rossz véleménnyel lesznek rólam, ha az igazságot képviselem, és bát
ran kiállok mellette. 

b.) Simon farizeus házában Jézus finoman rendreutasít ja a fi
gyelmetlen és udvariatlan házigazdát, amikor az lenézi azt a nőt, aki 
könnyeivel öntözi az ő lábát. "Házadba jöttem, de lábamra vizet nem 
adtál. Ez viszont könnyeivel öntözte és hajával törölte meg lábamat" 
(Lk 7,44). 

c.) Amikor pedig tőrbe akarják csalni azzal a kérdéssel, hogy: 
.,szabad-e adót fizetni a császárnak vagy sem" - nem elfogult népe 
iránt, hanem az igazságot mondja ki:"Adjátok meg tehát a császár
nak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené" (Lk 20,25). 
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d) Kilátásba helyezi a szigorú igazságosságát: "Az Emberfia 
ugyanis el fog jönni angyalaival Atyja dicsőségében és akkor megfi
zet mindenkinek tetteihez mérten." (Mt 16,27). 

Jobbjára állítja a jókat, baljára a gonoszokat. 

8. A nevelő tekintélyének is nagy szerepe van a nevelésben. 
a.) Tekintélyen értjük általában az irányítás elismerését, eseten

ként az irányításhoz szükséges hatalom birtoklását is. A tekintély 
(auctoritas) két személy akaratának egymáshoz való viszonya. 

Olyan viszony ez, amelynek lényege nem az, hogy a hallgatóság 
egyszer vagy ismételten aláveti magát a nevelő akaratának, hanem ab
ban áll, hogya rá hallgató emberek tartósan sajátjukként fogadják el a 
nevelő akaratát. A tekintély alapja lehet testi fölény, gazdasági fö
lény, szellemi és erkölcsi fölény. Személyi tekintélynek mondjuk azt 
a tekintélyt, amely egyéni tulajdonságon alapszik; hivatali, amikor bi
zonyos szerepkör betöltéséhez fűződik. 

b.) Jézus tekintélyét vizsgálva nem beszélhetünk hivatali tekin
télyről, mert ő semmilyen köztiszteletben álló párthoz, semmilyen tár
sasághoz, mint pl. farizeusokhoz, írástudókhoz vagy szaddúceusok
hoz nem tartozott. Jézus személyiségvonásai értéket képviseltek az 
emberek előtt, vagyis tekintélyét személyi tekintélynek nevezhetjük. 
Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy isteni hatalma is köz
rejátszott abban, hogy a nép követte ... Úgy tanított, mint akinek hatal
ma van, és nem úgy, mint az írástudók. .. Tekintélye irracionálisan 
nagy volt. Érezhető volt, hogy tekintélyének eredete nem a tudásban, 
sem származásában, de még kapcsolataiban sem volt található. Egy
szerüen érezhető volt, hogya tekintélye természetrólötti eredetű. 
"Tanúságot tesz rólam az, aki küldött engem: az Atya" - mondta a 
zsidóknak. (Mt 7,29) 

c.) Csodái, tanításának nagyszerűsége, emberiessége hozzáj á
rult ahhoz, hogy az emberek felnézzenek rá. Egy törvénytudó farizeus 
és írástudó sem merte kimondani azt, amit Jézus mondott a bűnösök
nek: "Bűneid bocsánatot nyertek." Jézus szavai a bűnös kétségeit el
oszlatták, és biztos lehetett abban, hogy Isten nem kéri tőle számon 
bűnös tetteit, valóban megbocsátott. Megtisztulva kezdhetett új életet. 
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d.) A názáretiek viszont, mivel ismerték szüleit, ismerték rokon
ságát és egyszerüségét, ezért lenézték, sőt ki akarták végezni, mert 
nem voltak képesek elfogadni azt az embert, aki nagyobb náluk, 
akinek tudását, hatalmát nem tudták őnmaguknak megmagyarázni. 

e.) A jó nevelő nem félti tekintélyét a nevelt jeinek ellenvélemé
nyétől. Tiszteli vitapartnereit. 

Gondoljunk csak arra, amikor Jézus a házasság felbonthatatlansá
gáról beszélt. Habár tanítványai ellenvéleményen voltak és hivatkoz
tak Mózes tekintélyére: ,,Miért parancsolta hát Mózes a válólevéllel 
történő elbocsátást?" - mondták. Jézus válaszolt, de érvei nem hatot
ták meg hallgatóit. Sőt azt mondták: "Ha így áll a dolog férj és fele
ség között, nem érdemes megházasodni" (Mt 19, l O). Jézus nem tor
kolja le őket, hanem kijelenti, hogy "Nem mindenki tudja felfogni ezt, 
csak akinek Isten megadja" (Mt 19, ll). 

f.) Jézus tekintélyét nem veszélyeztetik azok a viták, amelyek so
rán tisztázódnak a fogalmak és Jézus elgondolásai. Nem kényszeríti 
rá hallgatóira saját megközelítési módját, hiszen az adott célt több
féleképpen el lehet érni. Megtérés, bűnbánat, gyógyulás, önkéntes 
szegénység, a szeretetnek sokféle megnyilvánulása, egyaránt elvezet
nek Isten országába. 

9. Jézus egyéniségére jellemző a nevelői kiegyensúlyozottság. 
a.) Juvenalis mondja: "Maxima reverentia puero." Vagyis a 

gyermeknek meg kell adni a legnagyobb tiszteletet. 
Jézus keményen beszél arról az emberről, aki egy gyermeket 

megbotránkoztat, vagyis bűnre vezet. " Aki csak egyet is bűnre csábít 
a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötn é
nek a nyakára s a tengerbe dobnák" (Mt 18,6). Ebből látszik, hogy 
mennyire tisztelte és féltette akisgyermekeket. 

b.) Jézus azonban nemcsak a gyermekeknek adta meg a tisztele
tet, hanem felnőtt hallgatóinak is. 

- Megdicsérte a pogány századost hitéért, aki szavaival óriási bi
zalmat mutatott az Úr Jézus iránt. "Ekkora hitet senkinél sem találtam 
egész Izraelben" (Mt 8, l O) - mondta. 
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- Tisztelte árulójának szabad akaratát, habár fájt neki, hogy nem 
tudta letéríteni hamis útjáról. "Tedd meEt hamarosan, amit tenni 
akarsz!" (Jn 13,27) - szavakkal küldte el. Es nem leplezte le az egész 
asztaltársaság előtt. Talán ez az igazán emberi magatartás döbbentette 
meg Júdást, és ezért dobta vissza az áruló pénzt. 

I O. Fontos a nevelő hangneme nyelvezete és stílusa. 
a.) A nyelv adományának helyes ápolása és használata a ke

resztényi tevékenység minden ágazatára kiterjed: az otthonra éppúgy, 
mint egymással való érintkezésünkre. Különösen jelentős ez, ha mint 
nevelő állok nevelt jeim elé. 

b.) Az ember szavai belsejének vetületei. Amikor valaki kinyitja 
a száját, véleményt alkot bánniről, sok mindent elárul jelleméről, fel
fogásáról és életstílusáról. 

Ha a pedagógus finoman szól a gyennekekhez, ha türelmet tud 
tanúsítani akkor, amikor feszült a légkör, akkor agyennekek vissza
fogottabbak lesznek. 

Minden nevelőt, pedagógust meg kellene tanítani arra, hogy kel
lemes hangon beszéljen. Tiszta, és tökéletes nyelvezetet használjon, 
továbbá szívélyes és udvarias szavakat. 

Minden egyes család, minden nevelői közösség és egyén köteles
sége hogy, útját állja a romlott beszédnek. A gyennekek már a legki
sebb korukban tanulják meg, hogy szüleikhez és egymáshoz tisztelet
tel beszéljenek. Meg kellene fogadni Szt. Pál tanácsát, aki azt írja a 
kolosszeieknek: ,.,Beszédetek legyen mindig szives, sóval izes s akkor 
helyesen tudtok majd megfelelni mindenkinek" (Kol 4,6). 

c.) Ilyen lehetett Jézus beszéde is, hiszen Jézus szavairól az elfo
gatására kiküldött szolgák így nyilatkoznak: ,.,Ember igy még nem be
szélt" (Jn 7,46). Milyen lehetett Jézus hangja, hanghordozása, amikor 
az élet elesett jeihez szólt? Hiszen ő vallja: "Irgalmasságot akarok és 
nem áldozatot" (Mt 9,12). "Nem azért jöttem, hogy az igazakat hiv
jam, hanem a bűnösöket" (Mt 9,13). 

A 38 éve beteg emberhez, a tetőről leereszkedő bénához, a jobb 
latorhoz vagy a lábát könnyeivel öntöző nőhöz az irgalmasság hang
ján tudott szólni, amely felemelte őket, de ugyanakkor kemény han-
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got használt, amikor a bűneikben megrögzött, gőgös farizeusokhoz 
szólt. 

Amikor pedig szükségét látta a botránykeltésnek, hogy rá figyel
jenek a pénzűkkel és árujukkal foglalatoskodó kereskedők, akkor os
tort is tudott fonni, és kemény csapásokkal hajtotta ki őket a temp
lomból. A halk szó, a csendes figyelmeztetés bizony hatástalan lett 
volna abban az esetben. 

d.) Beszéde bölcs volt, logikus, természetfólötti tekintélyt su
gárzó, de sokszor fenyegető. Amikor pedig azt mondja, hogy "Ki vá
dolhat engem bűnről?" - akkor ez a kijelentés tennészetfölötti tekin
télyre utal. 

- Bölcs, amikor felállítja az aranyszabály t: "Amilyen mértékkel 
mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is" (Mk 4,24). 

- Következtető és elgondolkodtató volt a beszéde, pl. amikor azt 
mondta: "Ahol a kincsed, ott a szíved is" (Mt 6, 21). 

Ki más merte volna mondani Jézus idejében az ország-világ előtt 
nagy tekintélynek örvendő farizeusoknak: Jaj nektek farizeusok, jaj 
nektek írástudók? 

Használta a képes beszédet, az allegóriát, a megszemélyesítést, a 
hasonlatot annak érdekében, hogy szavait a legegyszerűbb hallgatói is 
megértsék. 

- Alapvető pedagógiai elv, hogya nevelőnek figyelembe kell 
vennie hallgatóinak gondolkodásmódját, szókincsét és gondolat
fűzését. Minél primitívebbek azok, akikhez szól, annál inkább kell al
kalmaznia az egyszerű kifejezéseket, konkrét történeteket, amelyek
bőllevonhatják a tanulságot. 

- Az értelmileg fejlettebb hallgatóság már tud absztrahálni, és az 
elvont fogalmakat is megérti. Meg lehet figyelni, hogy Jézus hogyan 
beszélt az írástudó farizeussal, és hogyan az egyszerű, tanulatlan ha
lászokkal és földművesekkel. Pl. mennyire más a stílusa, amikor a 
főembereknek bizonyítja, hogy Ö egy az Atyával, és egészen másként 
beszél a néphez, akik főleg példák és hasonlatok által értenek meg 
egy-egy igazságot. (Folytatjuk.) 
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A VALÓDI HITIG (Jn 2,23-4,54) 

Bibliaiskola 

I. Beszélgetés Nikodémussal (Jn 2,23-3,21) 

A.) Alapgondolat 

Miután szemügyre vettük a jánosi közösség történelmi helyzetét és 
ezzel együtt a jánosi üzenet döntésjellegét (azaz a hit és a hitetlenség 
egymáshoz való viszonyát), egy következő lépésben most mélyebben 
feltárjuk, hogy miben is áll ez a viszony, vagyis felvetjük a hit mellett 
vagy ellen való döntés témáját. Ebben az összefüggésben szót ejtünk 
arról, hogy a jánosi felfogásban szemlélt hitnek melyek a lényeges 
elemei. A hit témája végigvonul az egész evangéliumon (vö. 20,29-
31). A Jn 3-4 ezt modellszerüen ábrázolja, amikor bemutatja Jézus ta
lálkozását három, egymástól teljesen különböző személlyel (a farize
us Nikodémus, a szamaritánus asszony és a pogány királyi tisztvise
lő). Ezekkel a szövegekkel való foglalkozás során megismerhetjük, 
hogy az emberek a Jézussal (ill. az ő szavával) való találkozásra mi
lyen különböző módon reagálnak, és hogy a jánosi felfogás szerint mi 
az igazi hit és annak tartalma. Konkrétan arról a különbségről van 
szó, amely a jelekre (csodákra) támaszkodó hit és az egyedül Jézus 
szavára épülő hit között fennáll. 

Hinni nem csak azt jelenti, hogy tudjuk: van Isten (vö. Jak 2,14-
26): "Hiszed, hogy egy az Isten - ésjól teszed. De az ördögök is hiszik 
ezt" (Jak 2,19). 
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Hinni János szerint azt jelenti: újjászületni a Szentlélekből. Újjá
születni a Szentlélekből nem más, mint a szeretet törvénye szerint él
ni. A hit nem azt jelenti, hogy betart juk a törvényeket és előírásokat. 
Ténylegesen hinni azt jelenti, hogy tetteink rugója és mércéje az Isten 
és a felebarát iránti szeretet. 

"Szeretetben szolgáljatok egymásnak! 
14 Mert az egész törvény egy mondatban teljesedik be, mégpe

dig ebben: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat« 
22 A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türe

lem, kedvesség, jóság, hűség, 23 szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek 
ellen nincsen törvény. 24 Akik pedig Krisztus Jézuséi, megfeszítették 
testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. 25 Ha a Lélek által 
élünk, járjunk is a Lélek szerint!" (Gal 13b-14.22-25) 

B.) Szentírási szöveg: Jn 2,23-3,21 

Jézus Húsvétkor Jeruzsálemben 23 Amikor Jeruzsálemben volt 
Húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodajeleit, ame
lyeket művelt. 24 De Jézus nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyáju
kat, s mert 25 nem szorult rá, hogy valaki tanúságot tegyen az emberről; jól 
tudta ugyanis, hogy mi lakik az emberben. 

Beszélgetés Nikodémussal 3,1 Volt a farizeusok közt egy Nikodé
mus nevű ember, a zsidók egyik főembere. 2 Éjszaka elment Jézushoz, és 
így szólt hozzá: »Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki 
nem tudja ezeket a csodajeleket véghezvinni, amelyeket te cselekszel, ha
csak nincs vele az Isten.« 3 Jézus azt felelte neki: »Bizony, bizony mondom 
neked: ha valaki felülről nem születik, nem láthatja meg lsten országát.« 
4 Nikodémus megkérdezte: »Hogyan születhet meg az ember, ha már vén? 
Csak nem mehet be ismét anyja méhébe, hogy megszülessék?« 5 Jézus azt 
válaszolta: »Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik vízből és 
Szentlélekből, nem mehet be lsten országába. 6 Ami a testből született, az 
test, és ami a Lélekből született, az lélek. 7 Ne csodálkozz, hogy azt mond
tam neked: szükséges felülről megszületnetek. 8 A szél ott fúj, ahol akar. 
Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Igy van mind
az, aki a Lélektől született.« 9 Nikodémus megkérdezte: »De miképpen tör
ténhet meg mindez?« 10 Jézus azt felelte neki: »Te Izrael tanítója vagy, és 
nem tudod ezeket? II Bizony, bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt 
mondjuk el, és amit láttunk, arról tanúskodunk, de a mi tanúságunkat nem 
fogadjátok el. 12 Ha földi dolgokról szóltam nektek és nem hiszitek, hogyan 
fogjátok majd elhinni, ha a mennyei dolgokról beszélek nektek? 13 Senki 
sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. 
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14 Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Ember
fiának is fölemeltetnie, 15 hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őben
ne.« 

Jézus küldetésének célja 16 Mert úgy szerette lsten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen. 17 Mert nem azért küldte lsten a Fiút a világba, hogy el
ítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. 18 Aki hisz benne, az 
nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az 
lsten egyszülött Fia nevében. 19 Az ítélet pedig ez: a világosság a világba 
jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mi
vel cselekedeteik gonoszak voltak. 20 Mert mindaz, aki gonoszat tesz, gyű
löli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a 
cselekedeteit; 21 de aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy 
nyilvánosságra jussanak tettei, mert Istenben cselekedte azokat. 

c.) Bevezetés 

1.) A Nikodémussal való beszélgetés (2,23-3,21) 

- 2,23-25 A találkozások sorát a zsidó vezetőréteg egyik képvise
lője nyitja meg, a farizeusok csoportj ából. Ö egyúttal minden olyan 
embert képvisel, akire Jézus jelei tesznek benyomást, de akire Jézus 
nem bízza rá magát (2,24-25), mert tudja, hogy az ilyen emberek evi
lági szemmel nézik, földi tapasztalataikhoz méri k őt - tehát valójában 
nem látnak és nem értenek semmit (kapcsolat a 2,23 v. és a 3,2 v. 
között). 

- 3,1-2 Nikodémus és Jézus párbeszéde a görög szövegben így 
kezdődik "Volt egy ember". Nikodémus is evilági szemmel nézi Jé
zust, ő sem ért semmit. Ha értene, hinne Jézusban, nem éjszaka lopa
kodna oda. Ö is úgy van, mint a tömeg, aki látta a csodajeleket és hitt. 

A csodaváró hit vak, nem találkozik a valódi Jézussal, ,.nem láthat
ja meg Isten országát" (Jn 3,3). 

- 3,4-8 A párbeszédben végig megfigyelhető afélreértés, mint stí
luseszköz, valamint a dualisztikus világkép. - A két beszélgető társ 
egészen különböző síkon mozog, nem alakul ki köztük tényleges 
kommunikáció, mert hiányzik az értés alapfeltétele, a hit. Ugyanis a 
földi-természeti gondolkodásba zárt embemek nem nyílik ajtó Jézus 
kinyilatkoztatásához. Ezt az ajtót egyedül a Lélek tudja megnyitni 
számára, mert csak a Lélek tudja létrehozni a hitet. 
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- 3,9-21 A harmadik párbeszéd teológiai jelentőségü, amit a hosz
szúsága is jelez. Választ kell adnia a "Lélekből való születés" "ho
gyan"-jára (9. v.). A válasz mindenekelőtt azért meglepő, mert nem a 
"születésről" és a Lélekről beszél, hanem Isten üdvözítő müvéről és 
kinyilatkoztatásáról, melyet a Fiú által adott. Ez a rész egyfajta hit
katekézis a hit kezdetéről és mértékéről Az egész keresztény üdvös
ség-misztérium szóba kerűl benne (a Fiú küldetése, hogy megmentse 
a világot; Jézus halála és felmagasztalása; hit, élet, hitetlenség, ítélet). 
Tulajdonképpen a János evangélium üzenetének összefoglalását talál
juk meg benne. 

Döntő ennek az üzenetnek a hitben való elfogadása. A 11. versben 
a közösség tesz tanúságot a Jézushoz való tartozásról ("amit tudunk, 
azt mondjuk el, és amit láttunk, arról tanúskodunk" - ez az egyetlen 
alkalom, amikor Jézus szájából a többes szám első személyt halljuk; 
figyeljük meg, hogy a fejezet elején szereplő fogalmak: a "tudni", és 
a "tanító" itt újra felbukkannak, szembeállítva a 2. verssel). Az evan
gélista a Jn 3,10-21-gyel a Lélekből való születés "hogyan"-jának 
kérdésére akar válaszolni. Ebből nyilvánvaló, hogy ez a "hogyan" a 
születés hívő elfogadása által valósul meg, amikor a kinyilatkoztatás 
megtörténik; a Lélek első müködése a hit. Tehát a "Lélekből születés" 
alatt a hit születését érti. Hogy mit jelent az emberi szabadság, azzal 
az evangélista itt éppoly keveset foglalkozik, mint másutt (vö. 6,36-
40). Az azonban, hogy feltételezi az emberi szabadságot, a 19-21. 
versek alapján egyértelmü, mert megjelenik a hit döntése.' Jelentős 
hangsúlyt kap az is, hogy Isten üdvözítő akaratának abszolút elsőbb
sége van (l6k). A kinyilatkoztató beszéd meghívás a hitre, mert csak 
a hit által részesedünk Isten életének ajándékában. Ez az egyetlen 
feltétel. (Figyeljük meg, hogy ezúttal a "hit"-hez újra hozzákapcso
lódnak más fogalmak is, mint a "születés elfogadása", a "Jézushoz ill. 
a világossághoz jönni".) Ez a hit kétségtelenül különbözik a pusztán 
"csodaváró hittől" ("hinni" Jánosnál mindig igei, sohasem statikus fő
névi alak). 

A 3,11-21 közeli rokonságban van a 3,31-36-tal, mely egykor ta
lán a beszéd eredeti befejezését képezte. Erősen dualisztikus fogal
makat használ. 
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A beszélgetés nincs lezárva (nem követi Nikodémus válasza). Ez 
mutatja, hogy ami elhangzott, valójában minden ember számára mon
datott. A hit tanítása által mindenki a hit döntése elé kerül, s ez a dön
tés pozitív is, negatív is lehet. 

2.) A jánosi dualizmus 

A János-evangélium szembetűnő ismertetőjegye a dualisztikus fo
galmiság, me ly meghatározott világfelfogást és emberértelmezést tük
röz. Eszerint két egymást teljesen kizáró hatalom vagy befolyásolási 
szféra létezik, amelyeket ellentétes (dualisztikus) fogalompárokkal fe
jez ki: élet - halál, fény - sötét, igazság - hazugság, szabadság - szol
gaság, lélek - test/világ, Isten - ördög, fónt - lent. A cselekedetek 
ezen hatalmak valamelyikének befolyása alatt állnak, ezt ellentétpá
rokkal vagy a fogalmak egyikének tagadása által fejez ki: szeretni -
gyűlölni, igazságot cselekedni - gonoszságot cselekedni; hinni, meg
ismernilismerni, jönni (Jézushoz), hozzá tartozni, benne maradni, be
fogadni (mellette a megfelelő ellentét). Példák: 3,3.5.31; 8,23.44.47; 
15,19; 18,36; 17,14.16. 

A két hatalom egyikéhez való tartozás egyet jelent azzal: belőle 
eredni (" belőle lenni ", "belőle születni "). Ez minden egyes ember lé
tét és cselekedeteit meghatározza, és döntő az ember üdvössége vagy 
kárhozata szempontjából. 

A dualisztikus látásmód Jánosnál térbeli szemléltetéssel is össze
kapcsolódik. A "fónt" az Isten hatalmi szférája, a Léleké, az életé, 
míg a "lent" az ördögé, a testé, a halálé. Ebből adódik, hogya világ
nak önmagában nincs élete: sötétségben és halálban létezik. Élet csak 
a fónti szférából, Istentől érkezhet. A jánosi ábrázolás szerint Jézus 
Istentől küldetett a fóldre, hogy azt az életben részesítse, és ezzel 
együtt minden üdvözítő jóban (mint az igazság, a szabadság, a fény, a 
Lélek). Ez a negyedik evangéliumban gyakran kifejezésre jut, külö
nösen a jánosi "én vagyok" mondásokban (a jánosi küldött-krisztoló
gia). Az egyik világból a másikba való átmenés a hit által történik 
meg, amely ugyanakkor ajándék is, "Isten tette" (6,29) ill. az ő Lelké
nek ajándéka. Mert csak az tud hinni és csak az részesedik Isten éle
tének világából (vö. 6,36-47), aki "Istentől" (l, 12) ill. a "Lélektől", 
felülről született (vö. 3,31; 8,23.44.47; 15,19; 17,14.16; 18,36; 3,3.5). 
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Az ember önmagától képtelen hitre, mert "test". De nincs örökre be
zárva (predesztinálva arra), hogyatestbeli létezésben, tehát a kárho
zatban, a halál hatalmában maradjon. Jézus kinyilatkoztatása által 
(Isten küldöttének szava által) hívást kapott a döntésre (ezért nevezik 
a jánosi dualizmust "döntés-dualizmusnak" is, vö. 3,19-21; 6,35; 
12,44-50). Mindenkinek föl van ajánlva a lehetőség, hogy valódi élete 
legyen. Ennek egyetlen feltétele, hogy az illető megnyíljék Jézus ki
nyilatkoztatása előtt, és befogadja a hitet. 

A jánosi dualizmus tehát végül is az élet és a halál közötti válasz
tásról szól, egyben a hit és hitetlenség közötti döntésről, mert csak a 
hit nyitja meg az életre jutás kapuját. Fiának elküldésével Istennek az 
a célja, hogy a világ részesedjék az ő életéből, nem az, hogy elítélje 
azt (az üdvösség elsőbbsége, vö. 3,14-18; 6,47; 10,10; 12,46.50; 
20,31). 

Ez a jánosi dualizmus nem pusztán teológiai spekuláció eredmé
nye a környezet hatására (ahol adott volt egy erősödő dualisztikus 
áramlat, egyfajta dualisztikus világérzés; ennek befolyása Qumránban 
is észlelhető), - sokkal inkább a jánosi közösség helyzetének követ
kezménye (küzdelem a zsidósággal). 

3.) Négyféle ember van: 

- Az ösztönember, aki olyan, mint a gátak nélküli folyó, fékte
len, teszi azt, ami neki éppen jó, amit az ösztönei, indulatai diktálnak, 
nincs tekintettel másokra. 

- A kultúrember, aki olyan, mint a gátak közé szorított folyó, 
ösztöneit, indulatait a társadalmi együttélés szabályai közé szorítja, 
fékezi. A víz azonban itt sem más; ha átszakítja a gátakat, ugyan
olyan romboló. 

- A vallásos ember valami hasonló az előbbihez, csak magasab
bak, erősebbek a gátak. 

- A Szentlélekből megújult, újjászületett embernél nem a gátak 
magasabbak, hanem a víz minősége változott meg. 
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D.) Óravázlat 

Feladat 

L Ének: Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk 
(Enekelj az Urnak c. dalgyűjtemény) 
2. Bevezetésként egyéni elmélkedés 
témánk alapgondolatáról, a hitről: 
- Miért hiszek? 
- Hogyan kezdtem hinni? 
- Mit jelent számomra a hit? 
3. A Nikodémussal való beszélgetés 

(2,23-3,21) 
A bevezető rész (2,23-25) tematikájának 
kidolgozása és ennek kapcsolata a 3,1-2-
vel; a központi fogalmak aláhúzása (hit -
jel - tanúságtétel) 
a.) A szövegszerkezet kidolgozása 
A szöveg szinte kizárólag Nikodémus 
kérdéseiből és Jézus válaszaiból áll. 
Nikodémus kérdései egyre rövidülnek, 
Jézus válaszai egyre hosszabbodnak. 
b.) Szerepjáték 

4.) Elemzés: 
I. Párbeszéd (l-3.v.): 

- Nikodémus kérdése (indirekt: Kivagy?) 
- Jézus válasza tekintélyi beszéd (ki-
nyilatkoztató: Bizony, bizony) fonnában. 
Az ember gyökeres változásához új kez
detre van szükség a Szentlélek által. 

II. Párbeszéd (4-8. v.) 
- Nikodémus kérdése (félreértés) 
- Jézus válasza tekintélyi beszéd 
(kinyilatkoztató) fonnában - a 3. vers 
további pontosítása (párhuzam a 3. és 5. 
v. között). A szélhez való hasonlítás (a 
görög pneuma = szél = lélek). 

Módszer 

kottából 

egyéni elmél
kedés írásban: 
az adott kérdé
sek alapján 

szövegmunka 

a kérdések és 
válaszok alá
húzása külön
böző színekkel 

a párbeszéd 
eljátszása 
csoportos 
elemzőmunka 
az óravezető 
vezetésével 

Bibliaiskola 

Eszközök, idő
tartam 

kotta, 502.0. 
5 perc 
papírlapok 
a kérdésekkel, 
ceruza, 
20 perc 

szentírási szö
veg külön lapon 
60 perc 

aláhúzott szöveg 

tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 

33 



Bibliaiskola 

Feladat 

III. Párbeszéd (9-21.v.) 
- Nikodémus rövid kérdése 
- Jézus hosszú válasza tekintélyi beszéd 
(kinyilatkoztató) fonnában. Tanítás a hit
ről (13-21), a keresztény hit kezdetéről 
és mércéjéről. A hitbeli döntés következ
ményei. Ld. még: Bevezetés l. 
5.) Dualizmus a szövegben 
Ld. Bevezetés 2. 

6.) Meditáció: zene, Antonio Vivaldi, 
D dúr (R 512.) Concerto fuvolára, hege
dűre és vonósokra, I. tétel, Allegro molto 

a. Meghallgatjuk a zenét (esetleg több
ször is) 

b. Hogy hatott ránk? 
c. Kapcsolatba hozzuk a szentírási 

szöveggel 
7.) Befejező gondolatok a Szentlélekben 
újjászűletett emberről, ld. Bevezetés 3. 
8.) Befejező ének és ima 

Módszer 

az óravezető 
előadása, 
egyéni jegyze
telés 
zenei meditá
ció, b. és c. 
feladat kiscso
portban, utána 
összegzés 

Eszközök, idő
tartam 

jegyzetfüzet, 
ceruza, 
5 perc 

hangkazetta 
vagy 
CD lejátszó, 
20 perc 

5 perc 

kotta,gyertya 
5 perc. 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában hitoktatók és érdeklődők részvételével "Élő Ige" címmel 
bibliaiskola működik. Az. órákat októbertől májusig minden hó
nap első hétfőjén du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folya
matosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. 
Jelen füzetünk a harmincnegyedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2001. június 16. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Ingo Baldermann 

Hogyan találnak magukra gyermekek 
a zsoltárokban? 

Módszer 

A szerző nyugalmazott evangélikus teológiai tanár, aki egyetemi oktatóként 
sem hagyta abba az iskolai hitoktatást. Cikkében (amelyet a Bibel und 

Kirche idei első számából kivonatosan ismertetünk és idézünk) arról számol 
be, hogy a gyermekeket a zsoltárok, sőt éppen a panasz-zsoltárok szavai 
segíthetik Istennel való kapcsolatuk kialakulásában. (A kivonatot Székely 

István készítette.) 

»A gyermekek, igen következetesen, számtalan jeiét adták annak, hogya 
hittanóráinktól többet várnak, mint bibliai történetek érdekes megbeszélését. 
Amikor a gimnázium alsó osztlyaiban1 azt a nem túl ügyesen fogalmazott kér
dést tettem fel nekik, hogy melyek volnának a legfontosabb dolgok, amiket 
Istentől meg szeretnének kérdezni, az egyik fiú ezeket írta le: 

Meddig fogok még élni? 
Meddig él még a kutyám? 
Mikor pusztul el a világ? 
Miért van olyan sok igazságtalanság? 

Egyszer egy másik osztályban az óra végén azt kérdezték tőlem: Tessék 
nekünk őszintén megmondani: leszünk-e mi egyáltalán felnőttek? Emlék
szem, hogy az óra derüs légkőrü volt; semmi olyat nem tettem, ami világvégi 
hangulatot kelthetett volna. Később rájöttem, hogya gyerekek sokkal érzéke
nyebben reagáltak a környezetrombolás tényeire, mint ahogy én azokban az 
időkben. 

Világos, hogy helyzetünk felismerése nyomasztotta őket, és éppen a hitok
tatótói várták, hogy erről ne hallgasson. De mit mondhatlam nekik, ha őszinte 
akartam maradni, nem keltve sem olcsó derülátást, sem reménytelenséget? 

Ezek a 70-es évek közepén történtek; az elhangzott kérdések azóta is 
mindig előttem vannak, és megváltoztatták egész munkamódszeremet.(( 

A szerző - gyakorló egyetemi hallgatóival együtt - rádöbbent a 
gyennekekben élő félelemre és a depresszió veszélyére. Feltette ön
magának a kérdést: »Mit teszek én, ha hasonló kérdésekkel nem bol
dogulok? Mindig a zsoltárokhoz folyamodom, de nem a történeti kri
tika egzegétikai eszközeivel, hanem úgy, ahogy a zsoltár szavait pél-

1 Körülbelül 11 éves korukban - Sz.1. 
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dául éjjel álmatlanul vagy ébredéskor a reggeli szürkületben sutto
gom. Egyszer egy igen szorongató helyzetben attól, hogy elveszítsem 
lábam alól a talajt, ezek a szavak óvtak meg: 'Sorsom a Te kezedben 
van' (Zsolt 31,16). Ezt ismételgettem magamban, és közben éreztem: 
így képes vagyok újra lélegzetet venni.« 

Hasonló tapasztalatokat említ a szerző néhány más zsoltárverssel 
kapcsolatban: Zsolt 139,5; 118,17; 27,13. De gyermekszájba is ille
nek ezek a szavak? 

»Az. egyetemi gyakorló csoport is egyetértett abban, hogy nincs értelme a 
gyermekeket megtanítani az Istenben való bizalom nagy szavaira, felszólítva 
őket: (gy kell bíznotok nektek is Istenben! Felszólítások nem tanítanak meg 
bizalomra. Meg kell próbálnunk eljutni arra, hogy maguk a gyerekek is képe
sek legyenek hasonlóan használni a zsoltárok szavait. De hogyan kezdjünk 
hozzá ehhez?(( 

A BIBLlA SZÓLAsRA INDÍTJA A GYERMEKEKET. »Elkezdtük 
végigolvasni a zsoltárokat, és megdöbbentünk: Ez nem a gyerekek 
nyelve! Mégis: újraolvasva észrevettük, hogy olyan verssorokat is ta
lálunk, amelyeket mintha éppen ezeknek a gyerekeknek írtak volna, 
mint például a következőket: 

- Mélységes iszapba süllyedtem, megállni nem tudok (Zsolt 69,3). 
- Fáradtra kiáltottam magamat, torkom berekedt, szemem 

elhomályosul, amíg Istenre várakozom (Zsolt 69,4). 
- Kiáltok nappal, de Te nem hallgatsz meg, 

és éjjel is, de nyugtot nem találok (Zsolt 22,3). 
- Körülvett engem sok tulok (Zsolt 22,13). 
- Atlyuggatták kezemet és lábamat (Zsolt 22,17). 
- Mint összetört edény, olyanná lettem (Zsolt 31,13). 
Meglepő volt, hogy minden esetben panaszos szavakról volt szó, 

mégpedig a legnehezebbekből, a szenvedés zsoltáraiból (Zsolt 69; 22; 
31). Jobban örültünk volna, ha más utat találunk a zsoltárok megkö
zelítésére. De végül is ki akartunk lépni a tanításnak azokból a régi 
formáiból, amelyekben azt próbáltuk elmagyarázni agyerekeknek, 
hogy ez vagy az a bibliai szöveg 'valójában mit akar mondani'. Ha 
azt akarjuk, hogy a zsoltárok valóban segítsenek a gyermekeknek, ak
kor azoknak közvetlenül hozzájuk kell szólniuk. Olyan ponthoz ér
keztünk, ahol csak maga a Biblia segíthet, nem a Bibliáról szóló okos 
szavak.« 

A gyakorló csoport merészen elhatározta, hogy minden előkészítés 
nélkül csak a zsoltárok egy-egy mondatát írják fel a táblára, és várják 
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az arról kialakuló beszélgetést. Legelsőnek Zsolt 69,3 fentebb idézett 
részletét választották; annak alapján egymástól független diákcsopor
tokban szinte azonos nyilatkozatok hangzottak el, számos hasonló tar
talmú beszélgetés alakult ki. Az egyik (gimn. IV.osztályos) csoport
ban pl. a következők hangzottak el: 

»- Szomorúan hangzik, ha ezt olvassuk ... 
- Azt is gondolhatjuk, hogy valaki valahogyan elsüllyed a sötét-

ben, hogy már senki nem játszik vele. 
- Ez elszomorító. 
- Ha egyedül vagyunk ... 
- Ha belesüllyedünk és segítségért kiáltunk, de senki nincs ott. 
- Ha egyedül, teljesen egyedül vagy egy mély gödörben, ahonnan 

többé senki nem hoz ki téged. 
Az a fiú aki ezt a legutóbbi megállapítást tette, néhány további 

hozzászólás után ismét megszólalt: 
- És hogy az iszap azt akarja jelenteni, hogy feneketlen szomorú

ság,2 hogy ez nem múlik el, végnélküli szomorúság.« 
Váratlan kreativitás. Tehát a gyennekek a metaforát magyarázat 

nélkül megértik, 'beszélgetnek' a bibliai szöveggel, azt összekapcsol
ják saját tapasztalataikkal. Ez az oktató moralizálásnál sokkal mé
lyebbre ható kettős feltárulás: megnyílik előttük a szöveg, és ugyan
akkor saját lényük és helyzetük is. - Ehhez egyetlen mondat kell; 
hosszabb szöveg nem indítja el ugyanezt a folyamatot. A 'megszóla
lást' esetleg rajz, egyszerü hangszer hangja, tánc vagy játék is pótol
hatja (mindez a gyerekek által kitalálva és megjátszva). - A szerző 
csoport jaiban a feliratok később bővültek: a panaszosak után a biza
lom, majd a dicsérő zsoltárok szavaival. Az is jól bevált, hogya fog
lalkozás elején mindenki választott egy feliratot, és később arról be
szélt. - Fontos, hogyazsoltárfordítás valódi érzelmeket közvetítsen. 

Ami így létrejött, az hasonló a felszabadítás teológiájához abban a 
tekintetben, hogya gyennekek - amikor az aggodalmaikat, fájdalmai
kat és bizalmukat, örömüket is kifejezték - lelkileg megerősödtek, 
megtanultak reménykedni. SŐt: megtanulták kifejezni önmagukat; 
szorongásukban a zsoltárokból megtanulták azt, amire semmilyen bá
torító felszólítás nem képes, a biztató védettség szavait. Ilyeneket: 
Jobbod erősen tart engem' (Zsolt 63,9); 'Fölemeled a fejem' (Zsolt 

2 A »Traurigkeit ohne Grund« szó szerinti értelme! (Csak átvitt értelemben: oknélküli 
szomorúság. - Sz.1. 
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3,4); 'Erősségem és menedékem vagy' (Zsolt 31,4). »A gyerekek 
azonnal felfogják ezeknek a szavaknak a megnyugtató erejét; megér
tik, hogy közvetle,nül a félelemmel és a feneketlen szomorúsággal' 
állnak szemben. Es a legvigasztalóbb szó: 'Te velem vagy' !Zsolt 
23,4); ez pedig éppen Isten bibliai nevének héber jelentése: 'En va
gyok, aki (veletek) vagyok' (Kiv 3,14). 

A gyerekek ezeket a második személyű mondatokat rögtön embe
rek közötti kapcsolatokra vonatkoztatják, például hogy milye!) jó, ha 
az anya azt mondja: Hiszen én itt vagyok, veled vagyok!« Es a ta
pasztalat azt mutatja, hogy azok a gyerekek is tesznek ilyen meleg
hangú kijelentéseket, akiknek hasonló élményei talán soha nem lehet
tek. Ezzel már megközelítettük annak érzékeltetését, amire az 'Isten' 
szó önmagában nem képes. Vallásos környezet és előismeretek nélkü
li gyerekek is megérzik, hogy a Bibliával közel juthatnak egy olyan 
Valósághoz, 'Istenhez', aki nem félelmetes, hanem egyértelműen vi
gasztaló és felénk forduló. »Nem az Istenről való távolságtartó és 
okos besz~d, hanem csakis a megszólítás, a panasz, a bizalom, a di
cséret, az O nevének kimondása képes a gyerekeket Isten valóságának 
megtapasztalására vezetni.« 

A reményt csak Istenhez kapcsolva lehet megtanulni. Ehhez az el
ső lépést a zsoltárok bizalmat sugárzó szavai jelentik. De szükségesek 
olyan tapasztalatok, amilyeneket a nagy dicsőítő zsoltárok fejeznek ki 
(pl. Zsolt 104; 139), »amelyek szememet először az élet szépségére 
nyitják ki, azután arra, hogy miként hordoz engem egy háló; a forrá
sok vizére, a hatalmas fákra, a belélegzett levegőre, a növekvp vetés
re, sok fényre, színre, szépségre, a csillagos ég csodájára, az újszülött 
gyermekre (Zsolt 8), akit Isten már egészen 'kiformált' (Zsolt 139,13). 

Minderre szükségem van, hogy ezeket a tapasztalataimat szem
beállítsam a reménytelenség hatalmával; a remény nem olyan, hogy 
egy csapásra elnyertem: naponta újra elölről kell tanuJnom. Ebben se
gítenek a teremtés zsoltárai a maguk érvelésével, az Uj szövetség cso
da-történeteinek tapasztalatai (amelyeket, a zsoltárokkal együtt, a 
gyerekekkel is megbeszélünk), a feltámadás üzenete a maga óvatos, 
hatékony módszerével, amely a halál küszöbéig, sőt azon túl vezet.« 

»A zsoltárok mindnyájunkat tanulókká tettek ... A gyerekek meg
nyilatkozásai a jelentésnek soks~or olyan mélységét tárták fel, ame
lyet előtte nem vettünk észre ... Ok nem teológiai pontosításokat, fel
szólításokat és intelmeket vittek magukkal, hanem szavakat, amelyek 
kísérőik lettek és megszólították őket, amikor egyedül voltak ... « 
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Biblikus folyóiratok szemléje 

A Bibel und Kirche idei l. száma a zsoltárokkal foglalkozik. In
nen vettük Ingo Baldennann-nak a jelen füzetünkben kivonatosan kö
zölt tanulságos beszámolóját. A következőkben a többi cikkről adunk 
rövid tájékoztatást; közülük több is arról az irányzatról szól, amely a 
Zsoltárok könyvét vagy annak nagyobb részeit szorosan összetartozó
nak és együttesként is üzenetközvetítőnek tekinti anélkül, hogy az 
egyes zsoltárok önálló értékét lebecsülné. 

Bemd Janowski a zsoltárok öt könyvét Izrael történelméhez, ezen 
belül az utolsót és a befejező 5 »Hallel« zsoltárt Izrael helyreállításá
hoz kapcsolja. Ugyanakkor az egyes zsoltárokban, vagy zsoltár-cso
portokban az imádkozó egyéni életsorsa jelenhet meg (panasz, majd 
remény és szabadulás). Valamennyi zsoltár a bizalmas Istenhez
fordulás hangja, amelynek nyelvezetét az egész Szentírás használja. -
Erich Zenger áttekinti a Zsoltárok könyvét egészében vizsgáló kutatás 
több mint l 00 éves történetét, és egyes érdekességeken túl számos bí
ráló észrevételt tesz. Egyesek meg tették, hogy összetartozónak ítélt 
zsoltárokat kiszakítottak kánoni helyükről, másokat több részre vág
tak, sőt szövegük et »korrigálták«. Próbáltak összefüggéseket keresni 
a feltételezett liturgikus felhasználás alapján, vagy tartalmi kapcsola
tot találni egymást követő zsoltárokban, zsoltárcsoportokban. A ke
resztény zsoltárolvasás is sok új összefüggést fedezhet fel. Hasonló 
kutatás a, Szentírás más könyveivel kapcsolatban is folyik (pl. Péld; 
Siralm; En; a tizenkét kispróféta egy könyvként tekintve). - Frank
Lothar Hossfeld szerint az egyes zsoltárok, a csoportok és az egész 
könyv dinamikája, haladási iránya panasz --. dicséret és egyén --. kö
zösség. A súlyos megpróbáltatás ból fakadó panasz és a halmozott di
cséret nyelvéből semmi nincs kizárva, amíg Isten és az imádkozó köz
ti kapcsolat fennmarad. - Erhard S. Gerstenberger megállapítja, hogy 
a zsoltárokban található prédikációk, Istennek a közösséghez intézett 
szavai (pl. Zsolt 50,7-23; 81,9-17), gyakran a zsoltár többi részeivel 
együtt (pl. Zsolt 95) sokat elárulnak az ószövetségi kor istentisztelete
iről. A királyságok korában központi helyeken (Bétel, Dán, Szamaria, 
főként pedig Jeruzsálem) elsősorban a királyokhoz és az egész néphez 
kötődő, míg vidéken (pl. Siló, Gilgál, Nób, Gibea, Ofra stb.) a helyi 
közösségekhez és személyekhez csatlakozó ünneplés folyhatott. Ké
sőbb az utóbbiakból alakultak ki a zsinagógai istentiszteletek, amelye
ken - a Neh 8-ban leírtakhoz hasonlóan - Mózes törvényeiből olvas-
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tak, és azokat (a körülményekhez rugalnasan alkalmazva) magyaráz
ták. Prédikációt olvashatunk Zsolt 78-ban és MTörv 32-ben is. -
Norbert Lohfink S.J. a Bibliának a Zsoltárok könyvén kívüli zsoltárait 
vizsgálja (pl. 1 Sám 2 és párja: 2 Sám 22; Jón 2; Kiv 15; MTörv 32). 
Ezek nem a történéseket lendítik előre, hanem inkább nyugvópontok, 
mintegy Isten szavai. A Lukács-evangélium 1-2. fejezetének 4 éneke 
az elbeszélés szavaihoz is, de még inkább egymáshoz kapcsolódik; 
tulajdonképpen az üdvösségtörténetet mondják el, s így illeszkednek 
a keresztény zsolozsmába (Magnificat, Benedictus, Gloria, Nunc 
dimittis). - Klara Butting felhívja a figyelmet arra, hogy a jeruzsálemi 
templomban nem csak férfiak voltak templomi énekesek és zenészek 
(1 Krón 25,5-6). Zsolt 48,12 és 97,8 Júda leányainak öröméről éne
kel; Zsolt 68 több vonatkozásban is szól a nőkről (6., 12., 26.v.). A 
Szentírás más könyveiben olvashatjuk Mirjám, Debóra, Hanna, Judit, 
Mária énekét és Eszter imáját. Valószínüleg több zsoltár is női lélek 
kifejezője (pl. Zsolt 131). 

A Bibel heute 1/200 l. számának összes cikke a Szentírás »szö
vegtanúival« foglalkozik. Jó összefoglalást olvashatunk az írás törté
netéről, az »iratok« fajtáiról (főként a tekercsekről és a kódexekről), a 
legfontosabb fennmaradt kézírásos szövegekről, az »eredeti szöveg« 
kérdéséről, az első fordításokról, a kánonról. - Az »eredeti szöveg« 
ügyében Christian Wagner felteszi a kérdést: vajon Sirák fia könyvé
nek a kairói zsinagógában talált töredékes héber szövege, vagy az 
Egyház által 2000 éve olvasott görög fordítása a »kötelező« Szent
írás-szöveg? A válasz: »Mindkettő! Az irodalomtudomány »eredeti 
szövegre« vonatkozó elvei ellenére a két szöveget nem állíthatjuk 
szembe egymással. Isten nem magában a szövegben nyilatkozik meg, 
hanem sokkal inkább az Egyház hite és közössége által elfogadott 
Bibliában, amely akár »eredeti szöveg«, akár fordítás lehet.« - David 
Trobisch az újszövetségi írások gyűjteményei ről (a 2-7. századból kb. 
220 ilyen van) megállapítja, hogy azok (5 kivételével) ugyanazt a 27 
írást tartalmazzák, ugyanabban a csop~rtosításban és sorrendben, azo
nos címekkel, az egész gyűjteményt Uj szövetségnek nevezve, a ko
rábban alig használt könyvformájúak (nem tekercsek), s az egyes 
»szent« neveket (pl. Isten, Krisztus stb.) addig nem ismert módon 
ugyanúgy rövidítik. Joggal következtethetünk (a 2. századtól, tehát a 
kánonra vonatkozó első zsinati határozatot sokkal megelőzően) kiala
kult egyházi gyakorlatra s ahhoz kapcsolódó »könyvkiadókra«. (A 
szerző doktori értekezése is erről szól.) - A füzet 1-1 oldala a héber 
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Biblia és a görög Újszövetség lapszéli jegy
zetekkel ellátott kritikai kiadását mutatja be, 
ügyes gyakorlati magyarázatokkal. 

A Revue Biblique 200 l. évi l. számában 
Raymond Jacques Tournay O.P. a Zsolt 16, 
1-4-ről, amit a magyarázó k »megromlott 
szövegrészként« szoktak kezelni, megállapít
ja, hogy az egy jámbor levitának szinkretista 
társaival folytatott éles harcát fejezi ki. 
(Hasonló pl. Iz 65,5; 66,4.) - Ugyanebben a 
számban Innocent Himbaza a Bír ,7,5-6 kap
csán kifejti azt az elvet, hogy az Oszövetség 
héber (maszóréta) és görög (LXX) szövegé
nek eltérését általában nem kell hibaként ke-

Szemle 

zelni vagy kiegyenlíteni, hanem mindkét változatot a saját eredetisé
gében kell értelmezni. - Nicholas Perrin a Prédikátor könyve keret
szövegéből (1, l és 12,9-14) - más ószövetségi (részben apokrif) szö
vegek alapján - azt a következtetést vonja le, hogy a könyvben meg
nyilatkozó bölcsesség a várt Messiás üzenete, aki eljövetele előtt 
»Dávid fia«, »Jeruzsálem királya« és egy »pásztor« szavai útján szól 
hozzánk. - Ugyanez a szám ismerteti Martin C. Albi doktori ér;teke
zését a korai kereszténység »Testimonia«-gyűjteményeiről. Az Oszö
vetség idézetgyűjteményeihez hasonló formában igen hamar készül
hettek írások Jézus szavairól. A magyarázatok nem különültek el éle
sen a magyarázott szövegektől; a hitelesség az egyezések alapján 
dönthető el. A szemleíró szerint az értekezés komoly segítséget nyújt 
az Újszövetség létrejöttének és a Szentírás - Szenthagyomány viszo
nyának tudományos vizsgálatához. 

A Journal of Biblical Literature 200 l. évi l. számában William 
L. Holladay a Habakuk könyvében szereplő két kérdés (1,2-4 és 2, l), 
valamint az ezekre Isten által adott válaszok történelmi hátterét vizs
gálja. A szerző által csak feltevésnek tekintett eredmény, hogya vá
lasz-szövegek Kr.e. 605 és 594 között 4 lépésben jöttek létre, a válto
zó történelmi eseményekhez igazodva, és a szárazság miatti könyörgő 
böjthöz kapcsolódva. A második kérdésre a végső válasz a 3. fejezet, 
Isten győzelmes bevonulásának látomásának leírása. Az ezt kőzvetle
nül megelőző rész (2,5-20) részben Jojakim uralkodását bírálja (v.ö. 
Jer 22,13-17), részben Nebukadnezámak szól, egymástól nehezen 
szétválaszthatóan. 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésekre Cziglányi Zsolt teológiai tanár válaszol 

~ Kérdés: Zsid 9,22 értelme több szempontból is homályos: 
- Hol szerepel a törvényben, hogy majdnem minden dolog vérrel 
tisztul meg (s ez hogy értendő)? 
- Hogy értsük azt, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat? 

Válasz: Két gondolat kapcsolódik össze a levél e részletének fej
tegetésében: az egyik a szöv~tségkötés, a másik a bűnbocsánat. Az új 
szövetség alapja ugyanis az Ur Jézus engesztelő áldozata, amely bűn
bocsánatot hozott, és ezzel meg szüntette a legfőbb akadályt Isten és 
az ember kapcsolatában. A két gondolat között a kapcsolatot tehát a 
vérontás jelenti. A szerző olyan ószövetségi helyeket idéz fel, ame
lyekben a szövetségkötés, illetve a bűnbocsánat vérrel megy végbe. 

A szövetségkötés ószövetségi előképe a Sínai hegyi szövetségkö
tés (Kiv 24,2-8). Itt a vérrel való meghintés eredetileg nem a bűnbo
csánat jelképe, hanem annak, hogy a megkötött szövetség életre-ha
lálra szól. Mivel ez a szöveg nem elég erőteljesen fejezi ki, hogy a 
szövetségkötés az engesztelés révén valósul meg, a szerző a 9,22-ben 
még hozzáfűz egy utalást a Lev 17, ll-re is. Itt a Tóra a vér evésének 
tilalmát magyarázza: a vért azért tilos megenni, mert az élet van ben
ne; ezért szent dolog, amelyet Isten az oltárra szánt, hogy engesztelést 
szerezzen. Ez tehát az áldozati állat legszentebb része, amely egyedül 
Istent illeti meg. E szövegben viszont nincs szó a vérrel való meghin
tésről. Az ember itt azzal válik kedvessé Isten előtt (mert ez az en
gesztelés lényege), hogy kifejezi: elismeri Istent az élet urának. 

Van tehát még egy harmadik utalás is, amelyet a levél előzőleg 
(9,7-8) már kifejtett: egy évben egyszer, az engesztelés napján a fő
pap belép a szentek szentjébe, és az áldozati állat vérével meghinti az 
engesztelés tábláját. Ebben mindkét gondolat jelen van: a nép a vétke
ivel el-eltávolodik az örök szövetségtől, amelyet Isten kötött vele. A 
szertartással mintegy "emlékezteti" Istent az összetartozásra, ugyan
akkor engeszteli is a vér áldozatával. 

Egyebek mellett tehát ez a három gondolat fonódik össze a levél e 
részében, amelynek az a célja, hogy megmagyarázza: Krisztus a maga 
egyszeri véres áldozatával örök kiengesztelődést szerzett. Mivel ez 
egy értekezés, azért az ószövetségi utalá~ok alá vannak rendelve a ki
fejtendő gondolatnak. A szerző nem az Oszövetséget magyarázza, ha-
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nem Krisztus áldozatának értelmét! Hamarosan ki is fejti (10,1), hogy 
a törvény csak árnyéka az eljövendő javaknak: valódi jelentését csak 
Jézusban nyeri el. Ez a feltett kérdésekre is érvényes. Jézus keresztha
lálában Isten is és az ember is a legszentebbet ajándékozta egymás
nak: Isten az egyszülött Fiát adta oda (Jn 3,16), az ember Jézus pedig 
engedelmességében elment mindhalálig, egészen a kereszthalálig (Fil 
2,8). Végső soron ugyanezt fejezi ki a Zsidókhoz írt levél is e helyen: 
a kiengesztelődésnek nem volt és nem is lehetett más útja, mint az 
élet odaadás áig eljutó áldozat, mert a szeretet teljessége az áldozat. 
Vagyis itt semmiképpen nem arról van szó, hogy véres bosszút kellett 
állni a bűnökért, mert enélkül nincs bocsánat, hanem arról, hogy az 
áldozatban kifejeződő szeretet és engedelmesség nem állhatott meg 
félúton, el kellett jutniuk a végsőkig, az élet teljes odaadásáig. 

~ Kérdés: Mit jelent a Jel 2,26-27-ben szereplő, az Úr Jézus által a hí
veknek ígért (kegyetlen) hatalom a pogány nemzetek fölött? 

Válasz: A kérdéses rész a tiatirai egyházhoz írt levél (Jel 2,18-29) 
végén szerepel. Itt ez az ún. "győztes-ige", vagyis a hitben kitartók 
jutalmának ígérete, amellyel minden levél zárul. 

A kis kereskedő város közösségét János dicséri szeretetéért, hűsé
géért, szolgálatkészségéért és kitartásáért (2,19): olyan közösségről 
van tehát szó, amely készséggel meghozza a Krisztus-követés min
dennapos áldozatait. Velük szemben egy csoport ("Jezabel" prófétanő 
követői) pogány vallási gondolatokkal kacérkodik, és - a 24. versből 
úgy tűnik - azzal dicsekszik, hogy ismeri Isten mélységeit (a szent író 
szerint valójában a Sátán mélységeit ismerik). Vagyis a "szürke" ke
resztényekkel szemben ők a szellemi világ mélységeivel foglalkoz
nak. Nyilván valamilyen gnosztikus csoportról van szó . 

. A hűséges keresztényeket János arra bíztat ja, ne akarjanak többet 
("nem rakok rátok más terhet", 24. vers), mint megőrizni eddigi kitar
tásukat (25. v.), amelyért korábban dicsérte őket. Ha ebben állhatato
sak maradnak, győznek, s övék lesz a 26-27-ben szereplő ígéret. 

Ez az ígéret a Zsolt 2,8-9 idézete. Az Újszövetség ezt a király
zsoltárt mindenütt a Messiásra érti, aki Isten Fia (7. v.), s akit Isten 
úrrá tett minden nép fölött (8- I I. v.). Az uralom ószövetségi képe (a 
lázadók engedelmességre kényszerítése) itt természetesen Krisztus 
eszkatológikus uralmára vonatkozik: a végidőben mindenki előtt nyil
vánvalóvá lesz akarata, uralma kiterjed az egész világra. Ebben Jézus 
oldalán része van a világ által üldözött, és a "Jezabel" követői által le-
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kicsinyelt hűség~s keresztények
nek is. Akik az O uralma alá he
lyezték életüket, azokon keresztűl 
akarata megnyilvánul a világnak. 
Ez ma még nem nyilvánvaló, még 
csak, a hitben reméljük, de amikor 
az Ur eljön, felragyog majd az 
egész világ elött. 

Az Újszövetség tehát, még ha 
a zsoltár kemény képeit is alkal
mazza, nem kegyetlen uralomra 
gondol, hanem Jézus ellenállha
tatlan, egyetemes akaratára, a
mely a követöinek tanúságtevő 
életében is megjelenik. 

~ Kérdés: Szent Pál többször 
említí, hogy nem (csak) ékes
szólással, bölcsességgel, ha
nem erővel és Szentlélekkel (a 
Lélek és erő bizonyságával) 
hirdette az örömhírt (1 Tessz 
1,5; 1 Kor 2,1-5). Mit jelent ez 
pontosabban? 

V álasz: Az apostolok, így Szent Pál - de Péter (ld. Csel 3,12) és 
János (ld. l Ján l, l-3) is - szüntelen hangsúlyozzák, hogy csak köz
vetÍtök és eszközök a feltámadt Krisztus kezében. Ha a hit hirdeté
sében eredményeket érnek el, ha csodákat képesek tenni, annak oka 
nem személyes yarázsuk, nem ügyes retorika, hanem egyedül a ben
nük élő Jézus. O a pünkösdi eseményben, illetve a Lélek-keresztség
ben ~ maga Lelkével é§ erejével töltötte be őket, így a hit hirdetésé
ben O szól belőlük, és O cselekszik általuk. 

Ez a meggyőződés az Egyház talpköve. Amikor Pál a távolból ír 
kétségek közé kerűlt hívő közösségeknek (amilyen a tesszalonikai 
vagy a korintusi egyház volt), hangsúlyozza, hogy a hit mellett nem 
azért döntöttek, mert ő a csodás képességeivel "elszédítette" őket. Az 
erő, amely a megtérésre vezette őket, nem az övé, hanem Isten Lel
kéé. Hagyatkozzanak rá nyugodtan a hívő döntésükre, mert azt való
ban Isten hívó szava váltotta ki és nem emberi bölcsesség. 
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KÖZGYŰLÉS 

Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min
den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Katolikus Bibliatár
sulat 200 l. évi I. rendes közgyűlésére, amelyet 200 l. szept. l 8-án du. 
fél 5 órától tartunk a budapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz 
krt. 28.1.6.). 

Napirend: l. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló az 2000/2001-es munkaév tevékenységéről 
3. A 200l/2002-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

Tarjányi Béla ügyvezetö elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 
A második rendes közgyülést szeptember 29-én délelőtt fél II órá

ra hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztvevők számától füg
getlenül határozatképes lesz): 

r·_·· .. ·~·~~ghívó - A B~~I~~~~;~~I~~:zetőSége n~:~en T~rsulatu~ 
: minden tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Katolikus ! 

Bibliatársulat 2001. évi II. rendes közgyűlésére, amelyet 2001. ; 
szept. 29-én szombaton de. fél II órától tartunk a budapesti 
Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló az 2000/200I-es munkaév tevékenységéről 
3. A 200I/2002-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra! 

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
I 

Budapest, 200 l. jún. 29. Ta~ányi Béla ügyvezető elnök i 

... ~_._--_._ .. _--_._. --j 
Tájékoztat juk minden Tagtársunkat, Olvasónkat, Barátunkat és 

Ü gyfelünket, hogy az előző évi közgyűlés határozata, valamint a Ma
gyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke által is jóváhagyott Sza
bályzatunk értelmében Társulatunk neve Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat-ra változott. 

A változást a Fővárosi Bíróság 2001. május 24-én kelt határozatá
val nyilvántartásba vette. 
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Társulatunk életéből 
A budapesti Jeromos-esték keretében áprilisban Kocsi György 

teológiai professzor bemutatta, hogya Szentírás első és utolsó fejeze
tei inklúziót képeznek: a teremtéssel (Ter 1-11) párhuzamot alkot az 
újjáteremtés (Jel 21-22); emellett rövid tájékoztatást adott a Pentateu
chus létrejöttére vonatkozó újabb elméletekről is. Májusban Jobbágyi 
Gábor jogász professzor világosan kimutatta, hogyan hatolt be foko
zatosan a jogrendbe az abortusz elfogadása, részeként az emberi tár
sadalom alapjait romboló liberális materializmusnak. A júniusi Jero
mos-est keretében évvégi hálaadó szentmisét mutattunk be a Biblia
központban, ezt hosszas, baráti együttlét, beszélgetés követte. 

Összel az első Jeromos-este október lO-én 18 órakor lesz a Biblia
központban (Bp.VI.,Terézkrt.28. I.em.6-7), amelyen Gaál Endre 
főigazgató, teológiai professzor tart előadást »Az újszövetségi eszka
tológia néhány vonása« címmel. 

Harmadik bibliaapostolképző szemináriumunk a Vajdaságban 

Bibliatársulatunk 35. bibliaapostolképző szemináriuma máj. 25-
29-ig volt a ferences atyák Horgos melletti Domus Pacis képzési há
zában. Ez a szántóföldek között álló, tanyából létrehozott épület
együttes külön élményt jelent a tágas, pipacsos mezőkkel, a ház kö
rüli rózsakerttel és kis tavakkal, ligetekkel. Csupa szépség, csupa illat, 
csupa madárdal. A kertben lévő kicsi, kerek kápolnában tartott szent
misékbe a kitárt ajtón-ablakon át belekapcsolódtak az eresz alatt fész
kelő fecskék, mindenféle mezei dalosmadár, és a békák sokhangú kó
rusa. 

Ez volt a hannadik bibliaapostolképző a Vajdaságban. Mint az 
előző két aikkalommal, most is Both István csókai esperes-plébános 
atya szervezte a szemináriumot. 32 jelentkező volt, küzülük többen 
már nem először vettek részt ilyen képzésen, és már mint multipli
kátorok, a Szentírás lelkes apostolai tevékenykednek. Ez az elkötele
zettség meghatározta a képzés egész légkörét. Bár most kevesebb volt 
a fiatal, mint az előző alkalommal, senunivel sem voltak kevésbé 
fiatalosak. Meglett férfiak, falusi nénik fantasztikus rugalmassággal 
vettek részt a mozgásmeditációban vagy találtak ki mozgássort a reg
geli zsoltárimához, hogy ne csak a lelkünk, de az egész testünk is 
részt vegyen Isten dicsőítésében. 
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Társulatunk életéból 

A szeminárium résztvevői 

Néhány rész/et a résztvevők visszaje/zéseibő/: 

- Számomra felejthetetlen élmény, öröm volt veletek együtt lenni. 
Örömmel és Szentlélekkel feltöltődve megyek innen haza, sok szép igével, 
tapasztalattal gazdagodtam, ami mindennél többet ér. 

- Hála legyen neked, Istenem, hogy kegyelmed segítségével a Biblia
társulat tagjaival együtt tölthettem el ezt a három felejthetetlen napot! 

- Köszönet mindannyiótoknak, hogy eljöttetek, itt voltatok velünk. Ne
kem valóban öröm volt ez a három nap. Imádkozzunk továbbra is egymá
sért. 

- Köszönöm, hogy ilyen vidám és szeretetteljes előadást tartottatok, és 
köszönjük a türelmeteket és ezt a nagy szeretetet. 

- lsten újra felém nyújtotta a kezét, és elárasztott végtelen nagy kegyel
mével. Hála és dicsőség az Úrnak! 

- lsten csodálatos ajándéka, hogy veletek lehettem. Az. ő tenyerén 
éreztem magam. Köszönöm. 

- Fantasztikus érzés veletek lenni. - Világossá vált, hogya Bibliát nem 
csak olvasni kell, hanem értelmezni, és ahányan vagyunk, mindenkinek 
személyese n adott tanácsot a személyiségváltoztatásra. 

- A ház egy ékszerdoboz! A gondnok és a konyhások roppant kedve
sek. 
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Társulatunk életéből 

- Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ide vezetett. Igéiből elmélked
hetek, s kérem az Urat, hogy visszatérve a közösségbe hasznát vehessen, 
hirdessem szent szavait és aszerint is élhessek. Köszönöm az elmúlt pár 
nap ajándékait, amelyeket lelkemben hordok, és örömteljes szívvel adok 
mégegyszer hálát a jó Istennek, s kérem, vezessen el ezen az úton, bár
merre is járok. 

- Az. Isten áldjon meg Benneteket! Emberségtek, szeretetetek, az álta
latok adott tudás hitünkben erősít bennünket. Imádkozzatok értünk, hogy 
mindazt, amit Tőletek kaptunk, hiánytalanul adhassuk tovább! 

A képzést GelleY,Anna, Radnóti Mária, Tarjányi Béla, Thorday 
Attila és Vágvölgyi Eva vezette, valamint Keszeli Sándor, akit elő
ször üdvözölhettünk a munkatársak között (máris feleségével, Ilivel 
együtt jött közénk). 

* * * * * 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kér
jük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások idópontja és az elmélkedések témája jún. 
29.: Mt 9,35-37; júl. 13.: Mt 10,39; júl. 27.: Mt 11,25-27; aug. 10.: 
Mt 11,28-30; aug. 24.: Mt 12,15-21; szept. 7.: Mt 12,33-37; szept 
21.: Mt 12,46-50. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és fizetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikilk, két
kezi s~~~~ség, ime;.., tagdíj, adl}mány és még ~ok m.ás formában, ige'} 
nagy orommel tolt el, es ezuton IS sze retnem mmáezt a magam es 
mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 

/,-Továbbra is kérjük kedves Olvasói~at,-~agtársainkat, va~1 
i mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, írják le és 
! küldjék el szerkesztőségünknek 
i Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, I 

I amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibliaórán I 
f ~aló részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! ) 
l Erdeklődve vá~j,ák ~es,zámol,óik~t a .s:z;erk~sztő~: Thorda~ Attila, 
\. TarjanyI Bela, VagvoIgYI Eva es Szekely Istvan , 

' .... "-.. _--_.~._ .. __ ._-,- ....... _-_._.-, ---,-~~ ......... __ ... _, .,------.-_~ .. , 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Az evangéliumban benne van egy alapvető paradoxon: ah
hoz, hogy rátaláljunk az életre, el kell veszítenünk az életet; ah
hoz, hogy megszülessünk, meg kell halnunk; ahhoz, hogy üdvö
züljünk, fel kell venni a keresztet. Ez az evangélium lényegi 
igazsága, amely mindig és mindenütt tiltakozást vált ki az em
berből. 

Az evangélium mindig és mindenütt kihívást jelent az emberi 
gyengeséggel szemben. Viszont, pontosan ebben a kihívás ban 
rejtőzik az ereje. Az ember tudat alatt vágyik is az ilyen kihívás
ra, hiszen szükségét érzi, hogy (elülmúlja önmagát. Az ember 
csak akkor lehet igazán ember, ha képes önmagát felülmúlni ... 

Ez a legigazabb igazság az emberről. Krisztus ismerte (el elő
ször. Ö valóban tudta, "mi lakik az emberben" (Jn 2,25). Az em
ber legmélyebb igazságát evangéliuma által érintette meg, éspe
dig mindenekelőtt keresztjével. Pilátus, az ostorozás után tövis
koronázott názáretire mutatva így szólt: "Íme, az ember!" (Jn 
19,5) Nem is tudta, hogy lényegi igazságot fogalmazott meg, 
hogy azt mondta el, ami az evangelizáció mindig és mindenütt 
érvényes mondanivalója. 

II.János Pál pápa (1994) 



Csendes percek 

Uram, a Te békéd nem azt jelenti, hogy mentesül ünk minden földi 
gondtól, bajtól, hanem azt, hogy minden gond és baj ellenére meg 
tudunk maradni Benned. Jónak tudunk elfogadni minden fájdalmas és 
érthetetlennek látszó eseményt is. Jónak és örülni valónak tudunk 
megélni mindent, mert a Te kezedből jön. A népdal azt mondja, hogy 
bizonyos körülmények között »még az édes méz is keserűvé válik« -
hát Veled pont fordítva van, még a keserű is édes mézzé válik. 

»Az én igám édes, az én terhem könnyű« (Mt 11,30). 

Az iga mindig iga marad, a tehernek mindig súlya van - a kérdés 
csak az, hogy örömmel viszi az ember vagy sem. A szeretet és a belőle 
fakadó öröm az, ami megkönnyíti a szenvedés, a nehézségek elviselé-
sét. Hawa 

A "Bibel heute" 138. füzete (1999. II. negyedév) Assisi Szent Ferencről 
szól. Ebben David Flood OFM cikke Szent Ferenc evangéliumi életfelfogá
sát ismerteti. Idézi a szent "Intelmei"-nek 7. pontját: 

7. Hogy ajó cselekedet nyomon kísérje a tudományt 
Azt mondja az Apostol: "a betű öl, a lélek pedig éltet" (2 Kor 3,6). 

Betű által halnak meg azok, akik csak a szavakat óhajtják tudni, hogy 
így bölcsebbnek tűnjenek fel másoknál; s így akarnak nagy vagyont 
szerezni, hogy azt rokonaik és barátaik közt szétoszthassák. És betű 
által halnak meg azok a szerzetesek is, akik nem akarják követni a 
Szentírás [szó szerint: szent betű] szellemét, hanem beérik a szavak 
merő tudásával és értelmezésével. És viszont azokat élteti a Szentírás 
szelleme, akik egész tudományukat, melyet szereztek és még szerezni 
kívánnak, nem a testnek tulajdonítják, hanem szóval és példaadással a 
fölséges Úristennek adják vissza, akitől minden jó származik. 

P. David Flood így folytatja: 

Ferenc tehát semmiképpen nem volt megelégedve a Szentírással 
való foglalkozás minden módjával. Szerinte csak akkor olvassa valaki 
kellő kritikával és akkor értelmezi helyesen a Szentírást, ha szavai mu
tatják és megvilágítják azt az utat, amely igazságos világhoz vezet. Fe
rencnek ilyen szentírás-ismerete volt. (Az. "Intelmek"szövege Balanyi György 

fordítása: Assisi Szent Ferenc Művei, Agapé, Szeged, 1993.) 
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Szentírástudomány 

Kocsi György 

A Pentateuchus és a Genezis könyvének 
néhány szerkesztési és teológiai szempontja 

E tanulmány elhangzott Budapesten a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat Központjában 2001. április 4-én. 

Elöljáróban 

Jelenleg a Pentateuchussal kapcsolatos szerkesztési modellek 
dzsungeljével találkozunk. E rövid előadásban nem kísérelhetem meg 
azt, hogy Önöknek akárcsak a töredékét is bemutassam e számtala.n 
kísérletnek. Bevallom azt is, hogy e tekintetben nem folytattam beha
tó és önálló tanulmányokat. Így csak arra szoritkozhatom, hogy má
sok kevésbé ismert - és Magyarországon ismereteim szerint eddig 
még nem recipiált - nézeteit ismertessem és némiképpen a magam 
gondolataival kiegészítsem. A kutatás eredményeinek jó és megbízha
tó ismertetését Rózsa Huba professzor több könyvében és cikkében is 
elvégezte 1. De Pury és Römer "rövid" összefoglalója (85 oldal) szin
tén olvasható magyar nyelven. Előadásomban nem törekszem a fen
tebbi bemutatások ismétlésére, hiszen annak nem sok értelme lenne. 
Szeretném viszont a tanulmányaim során általam megismert szerzők 
érdeklődésre számot tartható - eddig még hazánkban alig ismert -
gondolatait közkinccsé tenni, hogy ezzel is gazdagítsam e témában 
magyar nyelven is egyre bővülő ismereteinket. 

Teremtés és új teremtés ó- és újszövetségi kontextusban 

A Biblia első lapja a világ teremtéséről szól, utolsó lapjai pedig a 
Jelenések könyvében az új teremtésről, új égről és új fcildről beszél
nek. A Szentírást tehát a teremtés gondolata keretezi. Ezt a keretezés t 
tudományos néven inklúziónak hívjuk. Ez a szerkesztési elv azért is 
lényeges, mert nem csupán a szöveg puszta rendezését, ide- vagy oda
tologatását jelenti, hanem mély teológiai fólfogást is tükröz. A szer-

l Legutóbb: Rózsa H., A bibliai östörténet forrásai és szerkezete, Teológia, XXXIV. évf. 
2000. 3-4. sz. 171-184. o. 
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Szentírástudomány 

kesztés síkján ez azt jelenti, hogy a két szöveg összetartozik, egymás
nak megfelel. A Biblia egész kontextusában tehát segítik egymást ér
telmezni. Az itt található inklúzió felhívja a figyelmünket arra, hogya 
két szöveg értelmezésében kölcsönösség van, hogy egymás megérté
sét elmélyítik. A Szentírás magyarázója, ha ilyen jelenséggel találko
zik, akkor az egymáshoz rendelés révén már kulcsot is kap a mélyebb 
teológiai értelmezéshez. 

Régente megelégedtek a teremtéstörténet (Ter l-2) önálló, izolált 
értelmezésével. Ma gyökeresen más helyzettel találjuk magunkat 
szembe. Elég csak belepillantanunk K. Löning/E. Zenger nemrégiben 
megjelent monográfiájára2

. A két neves münsteri szerző, ha röviden 
is, de megpróbálja a teljes Biblia teremtésről szóló szövegeit elénk 
tárni, és ezáltal a Biblián belül is fellelhető sokszínű fölfogást közve
títeni. A Genezis könyve mellett elemzik a zsoltárok, a bölcsességi i
rodalom idevonatkozó szövegeit, de találkozhatunk ebben a kontex
tusban a János prológussal és a Lukács evangéliumában szereplő ör
dögkiűzésekkel is. A fentebbi két szerző viszont nem annyira a szer
kesztésből indult ki jelen monográfiájában, hanem a témából adódó 
összefiiggésekből. 

Más szerzők témánkat illetően elsősorban Izajás könyvét veszik 
górcső alá. Így jár el két tübingeni teológus, W. Gro/3/Karl-Josef 
Kuschel. 3 A neves Jahrbuch fiir Biblische Theologie évente megj ele
nő gyűjteményes sorozat az 5. kötetét szentelte a teremtés és új terem
tés témájának. E kötetben neves szerzők végigpásztázzák az írásaik
kal szinte az egész Biblia idevágó szövegeit, - nem felejtve a mai em
ber teremtés iránt érzett felelősségének témáját sem. 

E rövid kitérő után most rátérünk a témánk szerkesztői elrendezé
séből következő teológiai dimenziók kibontására. 

A Genezis és a Jelenések könyvének összevetéséből adódó teoló
giai gondolatok: 

Ha a Biblia első és utolsó lapját összevetjük, akkor a következő 
gondolatok vetődnek fól. Az univerzum megteremtése szerepel a 

4 

2 Als Anfang schuf Gott (Biblische Schöpfungstheologien), Düsseldorf, 1997. 
3 "Ich schaffe Finsternis und Unheil". Ist Gott verantwortlich für das Übel? Mainz, 
1992.34-43.0. 



Szentírástudomány 

Genezisben: "Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet" (Ter l, l). 
Egy új univerzum képével indít a Jelenések könyve záró fejezete is: 
,Akkor új eget és új földet láttam, mert az első ég és első föld nem 
volt többé" (Jel 21,1). 

A teremtés elején az őstenger a káosz megtestesítője, de Isten kije
löli a határait. A tenger a benne lévő szörnyek miatt - gondoljunk a 
leviatánra - félelmetes volt. A vízözönben pedig az alsó és felső vizek 
káoszba taszították a földet. Az új teremtésben éppen ezért a káoszt 
megtestesítő tenger eltűnik (21, l). 

A bűnbeesés után a föld átkozott lesz az ember miatt. Fáradsággal 
és verejtékes munkával kell megművelnie a földet, és végül vissza 
kell térnie a föld porába, azaz meg kell halnia (Ter 3,17). Ennek pon
tosan az ellenkezője figyelhető meg a Jel 21 ,4-ben: "Nem lesz többé 
halál, sem gyász, sem panasz, sem fáradság" (Jel 21,4). 

Isten-ellenes lázadásként jelenik meg az őstörténetben egy város
nak az építése, amelynek tornya az égig ér. Bábelről, a bábeli torony
ról van szó. Ezt az emberiség nem tudja befejezni, sőt az emberi egy
ség és erő leendő szimbólumából annak ellenkezője jön létre. Az em
beriség szétszóródik a földön. Többé szót sem tudnak érteni egymás
sal (Ter 11,1-9). De kűlönös, hogya Biblia végén mégis sikerül en
nek a városnak megvalósulnia. De nem emberi erőfeszítésből, nem az 
ember gőgj éből születik meg, hanem mint Isten terve száll alá az ég
ből (Jel 21,2.10). Ez a város nem szétszéleszti, hanem egybegyűjti az 
emberiséget (Jel 21,24). Az őstörténetben (Ter l-ll) a város egészen 
negatív csengésű szó. A megátkozott Kám fiait nevezik meg város
építőként (Ter 10,6-20). Lehet, hogy a nem városlakó nomádok szem
lélete tükröződik itt vissza. János viszont - bizonyára a Sionról szóló 
prófétai víziókat is fölhasználva (Tób 13, 10-18; Iz 60; Ez 40-48) - ezt 
a várost, a poliszt, a mennyei Jeruzsálemet teljesen pozitívnak és 
örömtelinek mutatja be. A késő antik kor a várost és légkörét sokkal 
szabadabbnak tartja, mint a földműves életét, és talán ezért mellőzi a 
kert vagy az Éden-kert képét, amelynek motívuma teljesen mégsem 
hiányzik, de be lesz építve ebbe a városba (Jel 22, 1_2).4 A hellén vá
rosról elmondható a faluval szemben, hogy szabaddá tesz. 

4 G. Lohfink, Brauchi Gott die Kirche; Freiburg i. Br.; Basel; Wien; 1998. 3 39-41. o. A 
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A négyzet kiterjedésű város a tengelyében épített főutcával 
(21,21) megfelel a hellenizmus város-tervének. 5 Az átmérője és a ki
terjedése viszont fölülmúl minden várakozást. A 12.000 stádiumnyi 
átmérő kb. 2.400 km-nek felel meg. Ez pedig az akkori Földközi ten
geri civilizáció kiterjedésével nagyjából meg is egyezik. Ez tehát 
nemcsak egy nagy világváros, hanem maga a világ. Ráadásul még a 
magassága is ugyanennyi. Azaz kozmikus dimenziókkal rendelkezik, 
belenyúlik az égbe és így összekapcsolja az eget és a földet. 

Feltűnő a templom hiánya. Ez szinte elképzelhetetlen a zsidók szá
mára, annak ellenére, hogy Izrael vallásában a templom későbbi kép
ződmény. De még botrányosabb lehetett a pogányoknak, hiszen a me
zopotámiai tradíció szerint a világ teremtése azzal fejeződik be, hogy 
Istennek templomot építenek, és megalapítják a királyságot, és ezzel 
űzik el a káosz erőit. Itt vi~zont a Genezis kö~yvéhez hasonlóan Isten 
- ha nem is sétál, mint az Eden kertben -, de O a közepe, és tőle, az ő 
trónja alól tör elő az éltető víz (Jel 22, I). 

Feltűnő az is, hogy hiányzanak az égitestek. A Genezis könyvében 
ezek már meg lettek fosztva isteni jellegüktől, mert csak teremtmé
nyei Istennek. A Jelenések könyve még tovább megy, mert már 
egyáltalán nincs rájuk szükség. Valószínűleg azért, mert az idő is 
megszünik, és az örökkévalóság örök jelene uralkodik (Jel 22, 5). A 
szombat - a nyugalom napja, az Isten napja, a teremtés célja - maga 
is a liturgia napja, és a Jelenések könyve sem más, mint a végső, örök 
liturgia bemutatása (Jel 19; 4,8). Ahogyan a hét napjai a szombat felé 
törnek, ugyanúgy a Jelenések könyvének az eseményei is a mennyei 
liturgia felé. 

6 

fentebbi összehasonlítást is föleg G. Lohfink gondolataira támaszkodva állítottam ösz
sze. 
s D. Georgi, Die Visionen vom himmlischen Jerusalem in Apk 21-22, in: Kirche (FS 
G. Bomkamm), D. Lührmann -G. Streckerkiad., Tübingen, 1980.351-372. o. Viszont 
helyes J. R%ff megjegyzése, hogy D. Georginak nincs igaza abban, hogy ez csak 
egy profán város akarna lenni. J. R%ff, Neuschöpfung in der Offenbarung des 
Johannes, 129. o. 36. megj. In: (JBTh) Bd. 5 .• Schöpfung und Neuschöpfung·. 
Neukirchen, 1990. 119-138. o. A várossal kapcsolatos nézeteket jól összefoglalja 
Takács Gy., Jelenések könyve, Budapest, 2000. 428-430. o. A folyó és a föút kapcsolódása 
miatt Babilonra gondol. Bár a zikkurat fólfelé mindig szíikül, és a templomot jelenti. In vi
szont kifejezetten említi, hogy nincsen benne templom (Jel 21,22). A képeket in nagyon ne
héz beazonosítani. A Jelenések könyvének képei számomra inkább szürrealisták, 
mint egy Chagall-kép, és tán nem is szükséges a teljes azonosításra törekedni. 
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A Pentateuchus keletkezési idejének árulkodó jele6 

Miután egy példán láttuk, hogy milyen fontos a Biblián belül a 
szerkesztés, a redakció, most nézzünk egy példát arra, hogy hogyan 
lehet megállapítani azt, hogy a Pentateuchus mikor is keletkezett, 
vagy hogy lehetett-e Mózes a szerzője. A mózesi szerzőség védelmé
re az egzegéták közül ma már senki sem törekszik - leszámítva egy
két fundamentalista szerzőt, akik ellen semmilyen érv sem számít. A 
mózesi szerzőség ellen általában azt szoktuk fölhozni, hogy egy szer
ző nem írhatja le a saját halálát (MTörv 34f, Ezt a fejezetet egyébként 
a rabbik sem tartották mózesi eredetünek. F. Crüsemann a tízparan
csolattal kapcsolatban is megjegyzi, hogy a törvények, - főleg a tu
lajdonra vonatkozó tizedik parancs - már letelepedett viszonyokat 
tükröznek. 8 

Sok egyéb árulkodó jel is van, de hogy a részletekben el ne vesz
szünk, most inkább egyet választunk ki, amelyik az ország kikémlelé
séről szóló történetben található (Szám 13-14). E két fejezet legbeha
tó bb elemzését Norbert Rabe végezte el a tübingeni katolikus teológi
ai fakultáson benyújtott disszertációjában.9 Rabe kísérlete azért is ér
dekes, mert az összes idevágó kommentárt, monográfiát és cikket a 
legutóbbi két évszázadból földolgozta. Könyve végén hoz egy táblá
zatot, amely azért is fontos, mert világosan kimutatja, hogy a két feje
zet verseit eddig már mindegyik Pentateuchus-forráshoz besorolta va
laki. Ez önmagában is árulkodó jele a Pentateuchus-kutatáson belül a 
Wellhausen-féle elmélet krízisének. De térjünk csak vissza az árulko
dó jelre. 

Sőt gyalázták Izrael fiai előtt azt a földet, amelyet megtekintettek, 
mondván: "A föld, amelyet bej ártunk, elemészti lakóit, népe, amelyet 

6 Az alább fölsorolt jegyet N. Lohfinktól vellem át, bár ö ezt nem a keletkezés történetével, 
hanem akiválaszottak bünével hozza kapcsolatba. Tőle való a Szám 13, 32-33 és az Ez 36, 
13-15 összekapcsolása - a keletkezési idő bármely konzekvenciája nélkül. N. Lohfink, 
Unsere grol!.en Wörter, Freiburg i. Br; Wien; Basel, 1977.218-219. o. 
7 H. D. Preul3/KI. Berger, Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments 1. Altes 
Testament, Heidelberg, 19894

• 70. o. Józsue irta Józsue könyvét és a Tóra utolsó 
verseit, amelyek Mózes haláláról szólnak. 
8 F. Crüsemann, Bewahrung der Freiheit (Das Thema des Dekalogs in 
sozialgeschichtlicher Perspektive), Gütersloh, 1993. KT: 128. 16. o. 
9 N. Rabe, Vom Gerücht zum Gericht, Die Kundschaftererzahlung Szám 13-14 als 
Neuansatz in der Penlateuchforschung, Tübingen, 1994. 
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láttunk, szálas termetű, láttunk ott jó néhány szörnyet Enák fiaiból, az 
óriások nemzetségéből, akikhez képest mi olyanoknak látszottunk, 
mint a sáskák" (Szám 13,32-33). 

A Szám elbeszélése azt sejteti, hogy Mózes korában a honfoglalást 
közvetlenül megelőzve játszódik ez az esemény. A naiv olvasó még 
azt is hiheti, hogy közvetlenül akkor is írták le. A kémek közül tízen 
ócsárolják az új hazát, és azt mondják, nem érdemes elfoglalni. Jó
zsue és Káleb - ketten a tizenkét kém közül - viszont javasolják az 
elfoglalását. 

Fölmerülhet bennünk a kérdés, honnét tudják a kémek, hogy ez az 
ország fölfalja a lakóit. Ezt abban az esetben mondhatnák, ha legalább 
egy-két évszázadot itt töltöttek volna, és tapasztal ták volna, hogy itt 
állandóan nyugtalanság és véres háborúk dúlnak. Vagy az ország ál
landóan a polgárháború szélén táncolna. Ilyen tapasztalatra ennyire 
rövid idő alatt (40 nap) nem tehettek szert. A kémek története nem tér 
ki arra, hogy az információt netán Kánaán őslakosaitól szerezték vol
na. Létezik-e ilyen vélemény erről az országról más szentírási könyv
ben? Igen, létezik. Éspedig Ezekiel prófétánál találjuk meg ezt a gon
dolatot. Itt azonban nem a kémek, nem is az izraeliták, hanem az ide
genek mondják Izrael földjéről azt, amit a tíz kém. 

Ezekiel prófétánál ezt olvassuk: 
így szól az Úr lsten: Mivel azt mondják rólad: "Feifalod az emb~reket és 

megfojtod saját népedet", azért nem fogsz többé embert enni, és nemze
tedet nem ölöd meg többé - mondja az Úr lsten. - Gondoskodom majd 
róla, hogy ne halld többé a nemzetek csúfolodását, és a népek gyalázko
dását ne viseld többé; a saját népedet nem veszted el többé", mondja az 
Úr lsten (Ez 36, 13-15). 

Ezekielről tudjuk, hogy a babiloni fogságban (Kr. e. 598-538) mü
ködött, és a Gola (száműzetés) nagyhatású prófétája volt, akinek a 
házában jöttek össze az előkelő zsidók (8, l; 14, l; 20, l; 33,30kk). Ö 
tartotta a fogságban élő népben a lelket Deuteroizajással együtt. A 
fogságban élő zsidóknak már lehetett az a tapsztalatuk, de az ottlévő 
idegen népek is mondhatták azt a véleményt Izraelről, hogy "fölfalja 
a lakóit", mert mindig is egy ütköző állam volt, és így a sok háború
ban fölfalta az ott élőket. Ezekielnél teljesen logikusan illeszkedik a 
képbe ez a vélemény. Ez azonban már nem mondható el a Szám 
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13,32-33-ról. Ott idegenként hat, hiszen a Szám 13,25 szerint mind
össze 40 napig tartott az egész ország kikémlelése. Ennyi nap tapasz
talatából pedig aligha születhetett ilyen sommás ítélet. Az ember vár
ná, hogy egy-két példával is illusztrálják ezt az emberfalást, de erről 
konkrétan egyetlen szót sem találunk e két fejezetben (Szám 13-14). 

Ezek után azt kell tartanunk, hogy a Szám 13-14 végső fonnába 
öntésekor már ismert volt Ez 36, 13-15. Azaz Ez 36 hatott a Szám 
13-14-re. Ezek az apró jelek is kétségbe vonják a Pentateuchus mó
zesiszerzőségét. 

A keletkezési ideje pedig a fogság végére tehető. A Szám 13-14 
szövege el akarja oszlatni azokat a nézeteket, amelyek a fogság idején 
ócsárolták, leszólták és gyalázták Izrael földjét. Az első honfoglalás 
előtti helyzettel (ti. hogy érdemes-e bevonulni) akarja a második hon
foglalás előtti helyzetet (hogy érdemes-e hazamenni) megokolni. Ki
jelenti, hogy érdemes hazamenni, aki pedig gyalázza az országot, 
Isten üdvadományát, azt Jahve megbünteti, mint a lázongó népet és a 
tíz kémet, akik nem mehettek be Kánaán földjére. 

Ne feledjük el, Babilonban nem egy izraelitának igen jól megy a 
sora. Többen közülük nagy befolyásra tettek szert. A zsidó kultúrát is 
ápolhat ják. Ennek a kultúrának árulkodó jele a Babiloni Talmud. Itt 
kezdődik el a zsinagógai istentisztelet. Magát a babiloni fogságot is át 
kell értékelnünk, és nemcsak "a Babilon vizei mellett ültünk és sír
tunk, amikor a Sionra gondoltunk" (Zsolt 136) mondat szemüvegén 
keresztül értelmeznünk. 

Egy további érv a mózesi szerzőség ellen és a fogsági keletkezés 
mellett: Ha figyelmesen olvassuk a Szentírást, akkor maga a Biblia is 
kínál nekünk ilyen indiciumokat - sokszor egészen váratlanul. A 
Szentírás rendszeres olvasása közben, amikor az "Ószövetségi beve
zetésben" éppen a Pentateuchussal foglalkoztunk, a következő helyre 
akadtunk: 

"S az eljövendő nemzedék, fiaitok, akik utánatok születnek, és az 
idegen, aki messze földről érkezik, látva a csapásokat és betegsége
ket, amelyekkel az Úr elárasztja azt az országot, így fognak szólni: ... 
Miért bánt így az Úr ezzel az országgal? Miért volt ez a lángoló ha
rag? Akkor majd ezt felelik nekik: Mert nem törődtek az Úrnak, a
tyáik Istenének szövetségével, amelyet akkor kötött velük, amikor ki-
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vezette őket Egyiptom földjéről, s elmentek más isteneket szolgálni s 
őket imádni, olyanokat, akiket nem ismertek, s akik semmit sem pa
rancsoltak nekik - ezért lobbant fel az Úr haragja ez ellen az ország 
ellen, annyira, hogy az e könyvben fóljegyzett összes átkot rázúdítot
ta, s ezért tépte ki fellángolt haragjában, indulatában és méltatlanko
dásában fóldjükből s vetette más országba őket, ahogy az mind a mai 
napig van" (MTörv 29,21-27). 

G. von Rad és N. Lohfink szavaival élve a levita prédikáció gyö
nyörű darabjával van dolgunk. 1o A részletet megelőzik a MTörv 27-
28 fejezetekben az áldások és az átkok. Áldás éri az izraelitákat, ha 
ragaszkodnak a szövetséghez, ha nem, akkor pedig átok. Ahogy idé
zett szövegünkből is kitünik, az izraeltiák nem tartották meg a szövet
séget, és a deuteronomista ennek tulajdonítja, hogy a fogságba keriil
tek. Itt viszont nem jövendöléssel van dolgunk, mert a szerző hozzá
fúzi az "ahogy az mind a mai napig van" kitételt. Vagyis a deuteron 0-

mista - mai szóval élve - elszólja magát. Megfeledkezik arról, hogy 
az egésznek Mózes korában kellene játszódnia. A szónoki hév annyi
ra elragadja, hogy argumenturnként ki is mondja hallgatóinak a fog
ság tényét, amely természetesen még az ő korában is tart. A rész tehát 
kiváló tanúsítvány arra, hogya Pentateuchust még a fogság idején is 
írták és bővítették. Most azonban rátériink a Pentateuchus szerkeszté
sének pogány mintáira is. 

Atrahéaslas eposz mint a Papi irat szerkesztésének mintája11 

N. Lohfink, a neves német exegéta több mint negyedszázada, 
1974-ben írt egy rendkívül izgalmas cikket a Stimmen der Zeit hasáb
jain. Ebben tömören és röviden bemutatja azt, hogy a Pentateuchus 
papi szerzője (P) előtt művének leírásakor az Atrahéaslas eposz szol
gáit mintául. Nagy vonalakban ennek a mítosznak a szerkesztését és 
témáit követi a P. Az Atrahéaslas eposzról röviden annyit jegyzünk 
meg, hogya legépebben megmaradt megfogalmazásában 1245 verset 
számlál. Több mint ezer éven át Mezopotámiában hozzátartozott az 

10 G. von Rad, Das 5. Buch Mose, Deuteronomium ATD 8, Göttingen, 1983. 129. o. 
von Rad N. Lohfink kifejezését veszi át és nevezi retorikai .Prachtstück"-nek. 
11 A következökben N. Lohfink tanulmányára támaszkodom, amely megtalálható az 
.Unsere gro6en Wörler" c. tanulmány-kötetében a Zukunft címszó alatt 172-189. o. 
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általános képzéshez. Egy Ku-Aja nevű írnok írta le a Kr. e. 17. szá
zadban, de a legtöbb töredék és kópia a Kr. e. 7. századból való, tehát 
röviddel a Papi irat előtti korból. Az Atrahéaslas eposzt már Kr. u. 
1853-ban kiásták. A vízözönről szóló rész, amely az Atrahéaslas e
poszhoz tartozik, már 1872-ben izgalomba hozta a tudós világot. A 
cselekmény rekonstrukcióját viszont csak 1956-ban sikerult egy dán 
tudósnak rekonstruálnia. Az első angol nyelvű fordítások és rövid fi
lológiai tanulmányok E.W. L Moran és A. D. Kilmer professzorok 
tollából jelentek meg 1971. és 1972-ben. N. Lohfink szerint: 

,.,A Jahvista történeti műnek közvetlenül vagy közvetve már ismer
nie kellett az Atrahéaslas eposzt. Emellet szól az őstörténet szerkesz
tése, amely kezd az ember teremtés ével és a már létező kozmosszal, 
és a vízözönben és Noé áldozatában tetőzik. Maguk kisebb részletek 
is, mint pl. Évának az elnevezése - "élők anyja" (Ter 3,20) - rendel
keznek párhuzammal az Atrahéaslas eposzban. Amennyiben a Papi 
iratot olyan műnek gondolták el, amely a Jahvista történeti elbeszélést 
váltja le, és a világtörténelemnek és Izrael történetének értelmezését 
új magyarázattal kívánja lecserélni, szükségszeruen kellett, hogy köz
vetve vitába szálljon az Atrahéaslas eposszal. ,,12 

Az Atrahéaslas eposzban a vízözönt az emberek túlszaporodása és 
hangoskodás a váltja ki. Az istenek itt amorálisan viselkednek az em
berekkel szemben. A Biblia szerint viszont az emberek és a többi élő
lény amorális viselkedése váltja ki a vízözönt. Az emberek szaporo
dását isteni áldásnak tulajdonítja a Genezis könyve, és egyáltalán nem 
tekinti zavarónak és az Isten nyugalmát veszélyeztetőnek. Hasonló 
motívum, hogyavízözönből megmenekül mind az Atrahéaslas e
poszban, mind a Bibliában egy-egy személy: Atrahéaslas és Noé. No
ét maga Isten figyelmezteti a vízözönre, míg Atrahéaslas Enki isten 
árulása követkzetében értesül róla. Noé és Atrahéaslas is áldozatot 
mutat be. Atrahéaslas áldozatakor az istenek, mint legyek, repülnek az 
áldozati füstre, mert az ember áldozata nélkül elgyengültek. Ez a mo
tívum tennészetesen teljesen hiányzik a Bibliából. A vízözön mint ká
otikus erő megtalálható a Biblia több helyén is, azonban Isten a Noé
val kötött szövetségben leteszi a fegyvert, és megígéri, hogy a káosz 

12 N. Lohfink. f.i. mű l77k 
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erőit többé sohasem szabadítja rá a világra. Ennek jele a szivárvány, 
amit E.Zenger a vadász íjához hasonlít, amit Isten többé nem akar be
vetni.13 A mezopotámiai mítoszokban állandó harc van a káosz és a 
kozmosz erői, istenei között. Ez a Papi iratban teljesen eltűnik, mert 
Isten szuverén úr. Az Atrahéaslas eposzban a szaporodás veszélyezteti 
a kozmosz stabilitását. Ebből semmit sem találunk a Genezisben, sőt 
az áldás egyik jele lesz. Az ember agyagból való teremtésének motí
vuma közös a két müben, de Istennek nem kell fáradoznia, mint 
Nimtunak. Lehet, hogy a fejedelmi többesnek tartott "Teremtsünk 
embert a mi képünkre ... " fejedelmi többese a politeista teremtés-mí
tosz erősebb áthangzása. 

A mezopotámiai mítoszokban rendszerint a király a teremtett em
ber. Cl. Westennann véleménye szerint Ádám szintén rendelkezik ki
rályi vonásokkal.14 A királynak azután kötelessége lesz az isteneknek 
templomot építeni, ahol az áldozat révén a világ eléri szilárd stabilitá
sát. Izraelben ez a stabilitás várat magára. A szaporodási áldás is ide
gen földön, Egyiptomban teljesedik be (Kiv 1,7). A szent sátor a 
pusztai vándorlás során a templom előképének szolgál. Az ország 
ígérete és ezzel a stabilitás pedig csak Józsue könyvében teljesedik 
be. Ezért nem elhibázott Hexateuchusról beszélni, ahogyan ezt több 
exegéta ma is teszi. A Papi irat N. Lohfink és E. Zeng er szerint a 
honfoglalás előtt közvetlenül hirtelen befejeződik. És nem is tartja 
szükségesnek azt elmondani, mert a Papi irat egyébként sem .,'izereti a 
háborús elbeszéléseket. Elbeszélésében az ~yiptomi kivonulás is 
sokkal inkább egy liturgikus aktusra hasonlít.1 

Ezekből a motívum-párhuzamokból - azt gondolom - elég jól lát
ható a két mü közötti összefüggés. Elfogadható N. Lohtink tézise, 
miszerint a Papi irat szerzője ismerte az Atrahéaslas eposzt, és annak 
mintájára szerkesztette meg müvét. Elfogadható a Pentateuchus szer
kesztési helyének a babiloni fogság. Idejének pedig a fogság alatti 
valamint az azt követő időszak. 

13 E. Zenger, Gottes Bogen in den Wolken, Untersuchung zu Komposition und 
Theologie der priesterlichen Urgeschichte (SBS 112), Stuttgart, 1983. különösen is 
124-131. o. 
,. CI. Westermann, Genesis 1-11, in: BK 1. (Berlin, 1985.) 209-214. O. 

15 N. Lohfink, f.i. mű 188. o. E. Zenger, Gottes Bogen, 181-83. o. 
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Tajdina József 

Jézus, a nevelő 

Szentírástudomány 

(Az előző (44.] számban megkezdett cikk folytatása.) 

v. Jézus kapcsolata a rábízottakkal 

l. A kisgyermekek valamit megéreztek abból a szeretetből, amit 
Jézus tanított. A gyermek csodálatos érzékkel bír. Mi felnőttek sajnos 
elveszítettük ezt az érzéket, mert igen sokat csalódtunk már az embe
rekben. A gyermek nyomban meglátja a felnőtt szemében, hogy őt 
szereti, vagy sem. El bírja-e viselni, vagy teher. Le tud-e hajolni hoz
zá a felnőtt, vagy lenézi, lekicsinyli őt. Tud-e hozzá szépen szólni, 
vagy gorombáskodik-e vele. 

a.) Amikor gyermekek keresik fel, amikor édes anyák viszik 
gyermekeiket Jézushoz, hogy rájuk tegye a kezét, hogy megáldja 
őket, ez a gyermeki bizalom indítja őket, hogy hozzá siessenek. 
,jIagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, és ne tartsátok vissza 
őket!" (Mk 10,14) - adja ki a parancsot azoknak a tanítványoknak, 
akik el akarják utasítani őket. 

Ma felnőttek, sőt szülők is igen gyakran a tanítványok magatartá
sát követik. Elutasítják a gyermekeket. "Hagyjál békén, nem érek 
rá!" "Ne zavarj, amikor annyi munkám van!" "Ne szólj bele, nem 
értesz te ehhez!" - ugye, ismerősek ezek a szavak? Jézus pedagógi á
jában a gyermekek fontosak. Velük a maguk szintjén foglalkozni kell. 
Nekik is lehetnek problémáik, nemcsak a felnőtteknek. Öket is meg 
kell hallgatni: 

b.) Majd tovább olvasva ezt az evangéliumi részt, ezt találjuk: 
"Aztán ölébe vette őket, és rájuk téve kezét megáldotta őket" (Mk 10, 
16). Ezekben a szavakban benne van minden, ahogyan Jézus viszo
nyult a gyermekekhez. "Ölébe vette őket "(Mk 10,16), vagyis kimutat
ta szeretetét irántuk. Bizalmat ébresztett a kicsinyekben. Ha valaki 
tudta, akkor Ö igen, hogy a gyermek csak a szeretet légkörében tud 
egészségesen kifejlődni. A gyermek iránti szeretet kifejezése az é-
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rintés. Ölébe venni annyit jelent, hogy: "Fontos vagy számomra, átö
lellek, érezd magadat nálam biztonságban." 

Bárcsak a szülők és nevelők olyan fontosnak tartanák a gyermek 
nevelésében a testi kontaktust, mint ahogy erre Jézus példát adott. 
Teológus koromban a spirituális atya óvva intett bennünket attól, 
hogy a gyermeket megérintsük. Talán féltett, hogy nehogy ferde haj
lam alakuljon ki bennünk. "Ne magukhoz, hanem Jézushoz vezessék 
a gyermekeket" - mondta. Ez igaz, de egy simogatás a kisgyermek 
fején vagy egy kamasz gyerek oldalba-bökése igen sokat jelent a gye
rek számára. A személytelen nevelés fából vaskarika. Olyan, mint a 
semleges nevelés, ami nem létezik. 

c ) ,,Rájuk téve kezét megáldotta őket" (Mk 10,16). Megáldani 
annyit jelent, hogy Isten oltalmába helyezni. Rátenni a kezet a másik
ra, annyit tesz, hogy birtokomban vagy. Jézus joggal teszi rá a kezét a 
gyermek fejére, mert ilyeneké a mennyek országa. Ök Istenéi. Ami
kor a szülő Jézustól megtanulva kis keresztet rajzol a gyermeke fejé
re, tudatosítja magában és gyermekében, hogy ő Isten tulajdona, gyer
meke, ő a mennyek országának örököse. 

2. A gazdag ifjúval való kapcsolata már egészen más. Az Isten 
egy bizonyos korban élethivatást ad az embernek. Nemcsak a házas
társ megválasztásában van döntő szerepe annak, hogy felismerje az 
ember, mi az Isten akarata, hanem az élethivatás megválasztásában 
is. "Jézus rátekintve megszerette őt" (vagyis a gazdag ifjút) (Mk 
10,21). Hogyne szerette volna meg, amikor a tízparancsolat törvénye
it megtartotta "gyermekkora óta." Micsoda tisztalelkűség sugározha
tott ebből az ifjúból. Jézus meghívja az Isten országának szolgálatába. 
Papi hivatást szán neki. A másokért való élethez hozzátartozik az ön
zetlen lemondás. "Menj, add el, amid van, és árát oszd szét a szegé
nyek közt, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, vedd fol a keresztet 
és kövess engem" (Mk 10,21). 

Jézus, mint jó pedagógus az ifjú elé állítja a célt: "kincsed lesz a 
mennyben", kijelöli az eszközt: "vedd fól a keresztet!", és az utat is 
megmutatja: "kövess engem!" 

3. A felnőttekkel való kapcsolatát meghatározza az emberek e
gyénisége. Jézus igen jó pedagógus, aki tudta, hogyan kell szólni a 
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szangvinikus Péterhez, a melankólikus Jánoshoz, a flegmatikus Ta
máshoz. 

a.)A csónakból kiugró és vízen járni szándékozó Pétert meginti: 
" Te kicsinyhitű, miért kételkedtél? " (Mt 14,31) Amikor pedig dicsek
szik, és fogadkozik: "Életem adom érted" (Jn 13,38), lehűti: "Bizony 
mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg en
gem" (Jn 13,38). Péterhez, amikor szól, akkor elég keményen szól, 
úgy is mondhatnám, hogy nyersen, mert tudja, hogy szangvinikus. 

Péter nem tud megsértődni, de amikor Jézus azon határozatára, 
hogy Betániába fognak menni, és erre Tamás megjegyezte: "Menjünk 
mi is, haljunk meg vele együtt" (Jn 11,16), akkor Jézus nem reflektál 
és nem mondja, hogy 'Ti akartok velem meghalni? Hiszen elfogatá
somkor elmenekültök, és te Tamás a feltámadásomban sem fogsz 
hinni.' Ismerte Tamás érzékeny lelki világát, és nem akarta őt meg
bántatni. 

Továbbá a melankólikus, érzelemdús Jánosra bízza édesanyját. Ö 
Jézus keblére hajolhatott az utolsó vacsorán, és neki volt bátorsága 
megkérdezni, hogy ki az áruló. Jánost nem utasítja el, mert tudta, 
hogy mi lakozik az emberben, vagyis ismerte a mély érzésü apostolát, 
akihez egészen másképpen szólt, mint pl. Péterhez, aki "nem szívta 
mellre" Jézus keményebb kijelentéseit. 

b.) Odafigyel hallgatóságára, és példabeszédeit a szakmájukhoz 
igazítja, vagyis ami valóban érdekli őket. Halászat, pásztorság, fóld
müvesség, kereskedés, amelyből veszi példabeszédeit attól függően, 
hogy kikhez szól. Így sokkal inkább számíthat a hallgatóság érdeklő
désére. 

4.) A nevelők egységes eljárása igen fontos a nevelés terén. 
a.) Vagyis az édesanyának soha nem szabad kritizálni a gyer

meke előtt az édesapa nevelési eljárását. Pl. hogy miért büntette, 
vagy miért így büntette meg a gyermeket. Főleg a nagyszülők hajla
mosak arra, hogy a gyermeket felmentsék a szülők szigorú intézkedé
se alól. A szülők tévedhetnek, amikor így vagy úgy büntetnek. Lehet 
a nagyszülőknek kifogásuk is bizonyos eljárás ellen, de ellenkező 
véleményüket soha nem szabad a gyermek előtt kifejteniük. Ugyanez 
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áll egy nevelési intézmény tanárainak eljárásaira is. Egyik tekintélyét 
nem j árathatj a le a másik. 

b.) Jézus többször is kifejtette, hogy: "Én és az Atya egy vagyunk" 
(Jn 10,30). Cselekedeteim, melyeket Atyám nevében müvelek, tanú
ságot tesznek rólam" (JnlO,25). "Ha nem cselekszem Atyám tetteit, 
ne higgyetek nekem" (JnI037). Tehát teljes egység volt az Atya és a 
Fiú között. Jézus minden intézkedése, véleménye, sőt gondolata 
egyezett az Atya szándékával. ,,Az én eledelem az, hogy annak akara
tát tegyem, aki engem küldött" (Jn 4,34). 

VI. Mi volt Jézus tanításának anyaga? 

Nem más, mint az élet kérdései, amelyek nagyon is izgatják az 
embereket. 

l. Kicsoda az Isten? Korrigálta az eddigi felfogást, amely csupán 
egyik oldaláról ismerte az Istent: Úrnak, Mindenhatónak, félelmetes 
Teremtőnek tartották. Jézus gondviselő atyaként mutatta be. 

Isten és ember kapcsolata az imádságban mutatkozik meg legjob
ban. Ezért mondta: ,,Mikor imádkoztok ezt mondjátok: Atyánk ... " (Lk 
11,2). 

2. "A korabeli emberek érdeklődését mindenekelőtt az az örömhír 
ragadta meg", - írja Tarjányi professzor úr: Jézus örömhíre c. mun
kájában - "amely Jézus tanításának alapgondolatát, lényegét képezte, 
és amely igehirdetésének középpontjában áll: az a híradás, hogy Isten 
uralma rövidesen megvalósul, Isten uralkodni kezd" ... Az evangélis
ták megjelölik Jézus igehirdetésének tárgyát, és egyszeruen azt 
mondják: "Hirdette lsten uralmát, Isten uralmának örömhírét" (Mt 
4,23: Lk 4,43,: 8,1). 

3. Továbbá nagy gondot fordított arra, hogy az emberek lelkét 
építse, tökéletesítse. 

Tanít az erényekről: az alázatról, a szeretetről, a megbocsátásról, 
és az Ö követéséről. 

Alázat: "Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, 
és bennem nyugalmat találtok lelketeknek" (Mt 11,29). 

Szeretet: "Ez az én parancsom, szeressétek egymást!" (Jn 15,17) 
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Megbocsátás: "Bocsásd meg a mi bűneinket, amint mi is megbo
csátunk az ellenünk vétkezőknek" (Mt 6,12). 

4.) Mi lesz a halál után? "Aki bennem hisz, még ha meg is halt, 
élnifag" (Jn 11,25). 

5.) Miért van szenvedés? "Aki utánam akar jönni, tagadja meg 
magát, vegye fel keresztjét mindennap és kövessen engem" (Lk 9,23). 

6.) A bűn és bűnbánat: (A tékozló fiú története) 
7.) A fáldi élet értékrendszere (anyagiak és lelkiek): "Mit ér az 

embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved?" 
(Mt 16,26) 

VII. Melyek voltak Jézus nevelésének eszközei, módszerei? 

Magyarázat (előadás) 

- A jó nevelő, amikor magyaráz, előad, akkor először is felkelti az 
érdeklődést a téma iránt. 

- Továbbá mindig az ismert anyagból halad az ismeretlen felé. 
A konkrétumból vonja le a szabályt, ill. a gyakorlati dolgokból indul 
el az absztrakcióhoz. 

- Jézus így kezdi beszédét a hegyen: "Hallottátok a régieknek 
szóló parancsot. .. " 

Szodoma városa, Ábrahám hite, Siloéban a torony ledőlése, az ál
dozati kenyerek és Dávid eseménye ismert történetek voltak. Sokszor 
ilyenekből indult ki, hogy aztán általános érvényű tanítást vonjon le 
belőlük. 

A kérdés-felelet módszere 

a.) A kérdés-felelet módszerét a pedagógus különösen akkor 
használja, amikor egy igazságra rá akaIja vezetni hallgatóit. Ennek 
lényege, hogy a megismert igazságból következtetni lehet egy újabb 
igazságra. Továbbá a konkrét esetekből következtetni lehet elvont 
meghatározásra. Az utóbbit nevezzük absztrahálásnak. 

b.) Az evangéliumokból látjuk, hogy Jézus stilusa milyen gaz
dag, változatos, és színes. Amikor például a templomadót kérik tőle, 
kifejezésre juttatja, hogy neki és Péternek nem kellene adót fizetni, 

17 



Szentírástudomány 

mert ők Istenhez tartoznak. Ezt az elvet azonban nem egyszeruen 
közli, hanem a beszélgetés módszerét alkalmazva rávezeti Pétert az 
igazságra: 

- "Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek adót, a fia-
iktól vagy az idegenektől? 

- Az idegenektől - válaszolta. 
- Jézus így folytatta: 
- A fiak tehát mentesek alóla" (Mt 17,25-26). 
Fülöp kíváncsian kérdez: "Mutasd meg nekünk az Atyát!" Majd 

rávezeti, hogy az Ö és az Atya egy. 
A szadduceusok feladványokat tesznek fel: A hét testvér és egy 

feleség: ,,A feltámadáskor tehát a hét közül melyiknek lesz a felesé
ge?" (Mt 22,28) 

Farizeusok tőrbe csaló kérdése: "Szabad-e adót fizetni a császár
nak? " 

"Milyen hatalommal tetted ezt?" - kérdezik Jézustól. 
"Mi, akik mindent elhagytunk, mi lesz a jutalmunk? " Teszik fel a 

tanítványok az egzisztenciális kérdést. 

A szemléltetés módszere 

Szemlélni annyit jelent, mint az érzéki benyomásokat felfogni. 
Ebből világos, hogy a szemléltetés nem más, mint alkalmat nyiíjtani a 
szemlélésre. 

Locke mondja: "Semmi sincs az értelemben, ami előbb ne lett 
volna az érzékekben." 

A helyes szemléltetés megkönnyíti a nevelő munkáját. Csupán 
szórakoztatássá válik, ha nem kapcsolódik hozzá értelmi munka. 
Ezért minden szemléltetést kísérj en magyarázat, melynek feladata a 
szemlélt dolgokból kiindulva a megértetést szolgálni. 

Jézus, amikor a szemléltetés módszerét alkalmazta, mindig ér
telmi magyarázato t fűzött hozzá, és fontos nevelési feladatot oldott 
meg. 

Szemléltetés lehet a természetben. Ilyen, amikor a nevelő a ter
mészetben megtapasztalható folyamatokra hívja fel a figyelmet, és 
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azokból vonja le a következtetést. Jézus, amikor azt mondja, hogy: 
"Nézzétek az ég madarait!" ... vagy "Nézzétek a mezei liliomokat, 
mint növekednek! ", akkor valóban látják a röpülő madarakat, a mezei 
virágokat maguk körül. Aztán ebből a szemléletből elindulva Jézus az 
isteni gondviselés csodálatos tanítását adja elő. 

Szemléltetés személyekkel vagy tárgyakkal. 
Amikor a gyermekeket veszi védelmébe, akkor középre állít egy 

kisgyermeket, hogy lássák annak ártatlan mivoltát, és elmondja fon
tos tanítását: Aki ilyen gyermeket befogad, engem fogad be ..... stb. 

Felteszik Jézusnak a kérdést, hogy szabad-e adót fizetni a császár
nak? Jézus sem igennel, sem nem-me l nem válaszol, hanem azt 
mondja: Mutassatok egy adópénzt. Majd felmutatja. Kinek a képe van 
rajta? Kérdezi. Aztán levonja a tanulságot "Adjátok meg tehát a csá
szárnak, ami a császáré, Istennekpedig, ami az Istené" (Mt 22,21). 

Szemléltetni lehet a történetek elmondásával. 

Ezek a történetek lehetnek a Bibliából, amely számunkra tanulsá
gui íratott. "Minden Istentől sugalmazott Írás hasznos a tanításra, az 
intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre" (2 Tim 3,16) - ol
vassuk a Timóteushoz írt 2. levélben. 

Jézus Ábrahám hitét említi fel és állítja a hallgatóság elé, mint 
példaképet. Ugyanakkor Jónás próféta esetét is szemléltetésül hasz
nálja annak megvilágítására, hogy a három nap, amit Jónás a hal 
gyomrában töltött, előképe Jézus három napos sírban való tartózkodá
sának. 

A szemléltetés fontos formája a (költött) történetek. 
A történetek elmondásával történő szemléltetés esetében először 

világosan látni kell a célt, hogy milyen igazságot, vagy erkölcsi ta
nulságot akarunk szemléltetni vele. A történet, amit kitalál unk, legyen 
izgalmas, feszültséget keltő, vagyis figyelmet lebilincselő. Ezért a 
történeteket olyan részletekkel kell tarkítani, amelyekre nem lehet 
nem odafigyelni. Mindezek a szempontok jól megfigyelhetők Jézus 
történeteiben, elbeszéléseiben. A példabeszédek, történetek, mint 
szemléltető eszközök sokszor megtalálhatók Jézus nevelői munkája 
során. Jézus gyakran használja ezt a formát. Gondoljunk csak az ir-
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galmas szamaritánus izgalmas eseményére, vagy a tékozló fiú megrá
zó történetére. A magvetőről szóló történetek, vagy a fóldbe rejtett 
kincs kitalált történetek mind, mind nagyszeru igazságot szemléltet
nek. 

A példabeszédek megértésére nagy súlyt fektet Jézus. Fontos
nak tartja, hogy először megértsék a történetet, majd le tudják vonni 
annak tanulságát. Legtöbb esetben ezt a műveletet, mánnint az appli
kációt a tanítványokra bízza. Engedi, hogy vitatkozzanak rajta, mert 
tudta, hogy így mélyül el az a tanítás, amit a példabeszéd takar. 
Amennyiben nem tudják felfogni a történetet, vagy nem tudják al
kalmazni, akkor ebben a műveletben Jézus segít. A magvetőről szóló 
példabeszédet nem értik. Ezért így szól hozzájuk: "Halljátok tehát, 
hogy mit jelent a magvetőről szóló példabeszédet" (Mt 13,18). És a 
történetben szereplő magok helyzetét magyarázza: A köves talajra 
esett az, aki hallgatja az igét és szívesen be is fogadja, de ... A ráveze
tést nagyszeruen végzi. Sőt sokszor meglepi hallgatóit. Pl. az irgalmas 
szamaritánus történetével rávezeti az öntelt és soviniszta farizeust 
arra, hogy minden ember a mi felebarátunk. Fel is teszi Jézus a pro
vokatív kérdést: "A három közül ki volt a felebarátja annak, aki a 
rablók kezére került?" Az igazságot tehát nem Jézus mondja ki, ha
nem a farizeus sal mondatja ki. Az pedig kénytelen elismerni, hogya 
gyűlölt szamaritánus volt az igazi felebarát és nem a pap, sem a levi
ta. Nem is mondja ki a "szamaritánus" szót, hanem így válas~ol: "Az, 
aki irgalmasságot cselekedett vele" (Lk 10,37). 

Szemléltetés hasonlatokkal 
Amikor a pedagógus hasonlatokat alkalmaz oktató nevelői munká

jában, tudnia kell, hogy olyan példákat hozhat fel, amiket a növen
dékei ismernek, olyan eseményeket mondhat el, amelyek közel áll
nak hozzájuk. A kifejtés világos legyen és könnyen asszociálható. 
Jézus hasonlatai még a hebraizmus ellenére is kiállták az évszázadok 
próbáit. Könnyen érthetőek és kibonthatóak. Ennek oka: 

A mintapéldát az emberek életéből vette. Pl. a halászok életé
ből: ,Jfasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz" (Mt 
13,47). 
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Pásztorok életéből: "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét 
adja juhaiért" ( Jn 10,11). 

Földműves ember munkájából: "Hasonlít a mennyek országa az 
olyan emberhez, aki jó magot vetettfoldjébe. " 

A szőlőmunkásokról: "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők" (Jn 
15,4). 

A kereskedők életéből: "Hasonlít a mennyek országa ahhoz a ke
reskedőhöz is, aki igaz gyöngyöt keres" (Mt 13,45). 

A behelyettesítési észmunka nem oly nehéz, hogy ne lehessen 
megfejteni. Amennyiben ez problémát okozott, akkor Jézus magya
rázza meg. Pl. a magvetőről szóló példabeszédnél. 

A hasonlatok előnye, hogy jobban megjegyzik az elvont igazságot, 
ha az kötődik valami konkrét dologhoz. 

A jutalmazás és büntetés módszere 

l. Jézus az emberek hitét mindig megjutalmazta. Bizalmat kért, 
és ha ez megvolt, akkor nem maradt el a jutalom. 

- A gyógyításoknál tapasztalható leginkább Jézus jutalmazása. Pl. 
a vérfolyásban szenvedő asszonyt megjutalmazta gyógyulással. 

- A bűnös Zakeust azzal jutalmazta meg, hogy betért otthonába. 
Ez akkora örömet jelentett számára, hogy kész volt helyrehozni vét
ke iből származó károkat, amelyeket másoknak okozott. 

- Péter készségét, hogy "A te szavadra mégis kivetem a hálót", 
bő halfogással jutalmazta. 

2. Ha kellett, korholt és kemény szavakat használt. Ha pedig ke
ményen kellett büntetni, akkor még a testi fenyítéket is alkalmazta. 
Kötélből ostort font, és kihajtotta a kereskedőket a templomból. 

Befejezésül emlékeztetni szeretnék arra, hogy évszázadokon át 
nagyszeru pedagógusok és filozófusok léptek fel. Elméleteiket leírták. 
Ki ismeri elveiket, írásaikat? Szókratész, Platón, Arisztotelész, Kant, 
Hegel, Diderot, Comenius, Locke, Rousseau stb. tanai megkoptak és 
nem állták ki az idők próbáját. Madáchnak ki tudja, hogy nincs-e 
igaza az Ember tragédiájában: ,,A bölcselet csupán költészete annak, 
amiről nincs fogalmunk." Új találmányok, amelyek ma még szenzá
ciós hatást keltenek, holnap már idejét múltakká válnak. 
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Szentírástudomány 

Jézus tanai, módszerei mindig frissek és újdonság élményével hat
nak. Ahogy Gárdonyi írja: 
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"Mindenfakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá mállnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke! ... 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
lsten szíve dobog benne. " 
Mindez igaz, mert egy a mi tanítónk, Jézus Krisztus! 

(Mt 23,11) 

IRODALOM: Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek Il.k. 
Magyar remekírók: Pázmány Péter munkáiból 
Dr. Nagy S. és Horváth L.: Neveléseimélet 
Dr. Rédly: Kateketika 
Botka József: Szentírási üzenetek 
White E.: Krisztus példázatai 



Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A CSODAVÁRÓ HITTŐL 
A VALÓDI HITIG (Jn 2,23-4,54) 

II. Beszélgetés a szamariai asszonnyal 
(Jn 4,1-26.27-42) 

A.) Alapgondolat 

Bibliaiskola 

A Nikodémussal való beszélgetés után következő találkozás több 
vonatkozásban is különbözik az előzőtől: Jézus beszélgető társa egy 
egyszerü asszony, teológiai képzettség nélkül, ráadásul botrányos 
erkölcsi múlttal. Ezenkívül "nemzsidó" (zsidó szempontból eretnek
nek számít), a zsidókkal ellenséges viszonyban lévő szamariaiak kö
zül. 

A beszélgetés központi témája Jézus önkinyilatkoztatása - aki az 
elmúlhatatlan örökélet adományozója - és az erre a kinyilatkoztatásra 
való emberi reakció. A beszélgetés a kérdések és válaszok átalakulá
sában halad - a kút motívumát felvéve - a felszínes földi gondolko
dástól az egzisztenciális élet és a hitbeli kérdések mélységének a 
szomjúsága felé (Isten ajándéka, élő víz, örök élet ... ). De Jézus és az 
asszony ismét teljesen más síkon mozognak (éppúgy, mint az előző, a 
Nikodémussal folytatott beszélgetésben). 

B.) Szentírási szöveg: Jn 4,1-26.27-42 
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Bibliaiskola 

c.) Bevezetés 

1. A jánosi félreértések 

A jánosi dualizmussal szoros rokonságban van (és mintha szük
ségszerűen következne abból) Jánosnak egy másik sajátsága: az ún. 
jánosi félreértések. Gyakran megtörténik, hogy Jézus beszélgető tár
sa egy szót vagy egy kifejezést másként értelmez, mint ahogy Jézus 
gondolja. Kettős értelmű szavakról és beszédfordulatokról van itt szó. 
Az egyik jelentés a szó, kifejezés "normális", természetes, kézenfek
vő, nyilvánvaló értelme, a másik a mélyebb, mögöttes, teológiai jelen
tés. Ha Jézus pl. "új születésről" beszél ("felülről", a "Lélektől"), ak
kor a beszélgetőtárs (Nikodémus) ez alatt a természetes születést érti 
(Jn 3,3). A szamariai asszony azt véli, hogy Jézus a természetes kút
vízről beszél, amikor Jézus az "élő vizet" felkínálja neki (amely a 
kial?adhatatlan élet jelképe, 4,10-15). 

Igy Jézus és beszélgető társai két különböző síkon mozognak, nem 
jön létre köztük megértés, "elbeszélnek egymás mellett", mert a két 
gondolkodásmód között alapvető, lényegi különbség van. Csak a hívő 
ember tudja megérteni a mélyebb, a rejtett, a tulajdonképpen gondolt 
értelmet, mert ő "fölülről", Istentől származik", emiatt hasonló Jézus
hoz, rokonságban van vele. A nem hívő számára a gondolatoknak ez 
a fajta értelmezése érthetetlen és megközelíthetetlen. Ezeknek a hely
zeteknek jellemzője még, hogy Jézus nem világosítja fel beszélgető 
társait a félreértésről. 

A félreértések a jánosi közösség helyzetére is utalnak. A közös
ségnek saját, ún. csoportnyelve van, amit csak a beavatottak értenek 
(vö. a márki példabeszéd-teológia és a márki Messiás-titok). De nem 
lehet azt mondani, hogy szándékosan egy meghatározható titkos nyel
vet használ. A félreértések inkább abból adódnak, hogy a kereszté
nyek örömhíre másoknak idegenszerű, nem elfogadható, nem hihető. 

2.) Szövegmunka 

Jézus kezdeményező kérés e (vizet kér) után megindul a párbe
széd, amelynek során jól nyomon követhető, ahogy a kinyilatkoztatás 
folyamatának elrőrehaladtával az asszony felismerésének jelei meg-
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mutatkoznak. Először Jézus "zsidó"-voltáról esik szó (9. v.), majd 
arról, hogy ő "nagyobb, mint Jákob atyánk" (12. v.), sőt "próféta" 
(19. v.), végül elérkeznek Jézus "Messiás"-voltához (25. v.). Jézus 
azon szavaival, hogy "Én vagyok, aki veled beszélek", a párbeszéd 
elérkezik a csúcspontjára. A történet a szamaritánus (valójában a 
jánosi) közösség hitvallásával fejeződik be, hogy Jézus "a világ Üd
vözítője" (42. v.). Tehát Jézus tulajdonképpeni lényegéről van szó. A 
16-18. v. nem mint moralizáló kitérés szigetelődik el ebben a folya
matban, hanem összefüggésben van a céllal, ez provokálja az asszony 
felismerését (19. v.). Jézus nem áll meg az asszony múlt jának témájá
nál, így a beszélgetés tovább tud lépni az imádás ('istentisztelet') igazi 
helyének vitás kérdésére. Jézus válaszában fontos az a kitétel, hogy 
"eljön az óra, és már itt is van". Mivel Jézus itt van, Isten imádása új 
módjának, "a Lélekben és igazságban" eszkatalógikus órája is elérke
zett. 

Arra a kérdésre, hogy hol az imádás helye, Jézus azzal válaszol, 
hogy hogyan kell imádni Istent. Végül így nyilvánvaló: Isten ajándé
ka nem részajándék, Isten ajándéka a kinyilatkoztatás és az üdvösség, 
amit Jézus hoz, sőt maga Jézus. Ö a kifogyhatatlan élő víz, mint 
ahogy az élet kenyere is. Az ajándék és az ajándékozó azonos. Inni a 
vízből, amelyet Jézus ad, azt jelenti, hogy Jézust és az ő tanúságtételét 
elfogadjuk, azaz hiszünk. Ezt mutatja be a történet a szamaritánusok 
példáján (a jánosi közösségben nyilvánvalóan volt egy szamaritánus 
csoport is). 

Szemben a teológusokkal, a szamariai asszony kevésbé tartózko
dó: nyitott és közvetlen. Ezt a találkozást az evangélista, hasonlóan 
sok más találkozáshoz, tipikusnak és példaszerűnek tekinti. Bár 
ugyanakkor az asszony nem ideális példája az igaz hívőnek. Hite 
bizonyos értelemben még jeleken alapszik (vö. 16-19.v.), de hajlandó 
változni és elindul a hit útján. Mint Jézus hírnöke, megnyitja sokak 
számára a hit útját, akik aztán már Jézus szavai alapján jutnak el a 
hitre. Azt a valódi hitet, amely Jézus szavain alapszik, egy következő 
példán ismerjük meg (l. következő számunkban, 36.óra). 
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3.) A kút raj .. a 
A kútmi) 

Jézus kinyilatkoztatása az asszony reagálása 

.!:! 
> 
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1. Jézus válasza 

(mélyebbre hatolás) 

2. Jézus válasza 

(mélyebbre hatolás) 

3. Jézus új 

kezdeményezése 

közbeeső téma 

4. Jézus válasza 

5. Kinyilatkoztatás 

zsidó létedre (9) 

lsten ajándéka· ki az? (10) 

NAGYOBB JÁKOB 
ATYÁNKNÁL (12) 

amelyet én adok - többé nem 

szökellő vízforrás· örök élet 

(13) Add nekem azt a vizet, 

ne szomjazzam 

és ne já~ak ide (15) 

PRÓFÉTA VAGY 
(kérdés: lsten imádásá

nak helye (19) 
6ra már itt is van, 

az igazi imádók Lélekben 

és igazságban fogják 

imádni az Atyát (21-24) 
eljön a MESSIÁS (25) 

4.) Thomas Mann: Józse! és testvérei (rész/et) 

A kút 

. fordulat: 

az asszony lesz aki kér 

az asszony otthagyta az 

edényét és Jézus 

messiásságának követe 

(tanúja) lett 

- Más József kiáltott most a kő alól, mint az, akit (Rúben) egy
kor megrázott vállánál fogva, hogy fölébressze hívságos balgasá
gából. Amit nem ért el a rázás, azt nyilván megtette a zuhanás a 
verembe: József fölébredt. 



Bibliaiskola 

- József pontosan tudta, s amint ott ült a kút fenekén, nyíltan és 
becsületesen megvallotta maga előtt, hogy sohasem lett volna 
szabad álmairól beszélnie a testvéreivel - lehetetlen viselkedés 
volt ez és minden illemet megcsúfolóan tapintatlan. 

- Tudata mélyén meg volt győződve, hogy Isten mélyebbre lát 
a verem mélyénél, hogy mint mindig, most is nagy jelentőségű 
szándéka van. 

- A verem mély volt, és gondolni sem lehetett visszamenekü
lésre abba az életbe, melyet a mélységbe zuhanás előtt élt: oly le
hetetlen gondolat volt ez, mint ahogy az esti csillag sem térhet 
vissza a mélységből, amelybe aláhanyatlott, és az árnyékot sem 
lehet elvonni a fekete hold elől, hogy ismét kikerekedjék. De a 
csillaghalálnak, a holdfogyatkozásnak és a fiú lezuhanás ának el
képzelése, kinek lakása az alvilág lesz, magába foglalta a csillag
hajnaI, újhold és föltámadás gondolatát is: és József természetes 
életreménye ebben igazult hitté. Nem jelentette a visszatérést a 
veremből az előbbi életbe, és a verem mégis legyőzetett benne. 

5.) Az élő víz kútja 
Kút, a mélyben az élő víz forrása, egy lélek mélye, amelybe alá 

kell szállnia az embemek, hogy önmagában megtalálja Istent. A kút a 
vándorlás, és újjászületés szimbóluma:forrás - kút - újjászületés. 

Egy asszony lenéz a kút mélyére, amely feltárul előtte. Lenn a sö
tét mélyben megcsillan az ég fénye, mintegy visszatükröződik Isten 
arca benne. És ebben a fényben az asszony meglátja saját valódi ar
cát, amely Isten képmását őrzi. Egy szamariai asszony ül a Jákob 
kútjánál. A Jézussal való találkozás felébreszti az életszomját, a vá
gyat az élő víz után. A következő lépéssel Jézus odavezeti őt, ahol ez 
az élő víz felbuzog a mélyből: életének felszínéről önmaga betemetett 
mélyére. Saját magában van a forrás, önmagában alászállva kell új 
életre születnie. A lelke legbensőbb mélyéről akar ez a víz fakadni. 
Jézus az asszonyt kútjának mélyére vezeti, ahol ő az Isten élő kép
mására lelve tud újjászületni. 

Forrás - kút - újjászületés 
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D.) Óravázlat 

Feladat 

l. Ének: Csak vándorolunk az 
éjben 

2. Közös gondolkodás az ember 
(élet-)szomjáról és annak csillapítá
sáról 

3. Szövegmunka 
a.) Jn 4,1-26. A résztvevők az egy
mást követő párbeszédek alapján 
tagolják a szöveget úgy, hogy alá
húzzák és megszámozzák a párbe
szédes részeket, lásd Bevezetés 3. 
Az egyéni munkát megbeszélés 
követi, melynek során a vezető 
felhívja a figyelmüket a félreérté
sekre és azok jelentésére (a két sík, 
a felszínes = fóldi, természetes 
gondolkodás, és a mély = Jézus 
kinyilatkoztatása, amely már hitet 
kíván), lásd Bevezetés l. 
Kérdés: Mit kell érteni "Isten aján

dékán"? Húzzuk alá színes ceruzá
val, ami Jézusra vonatkozik. igy 
látható vá fog válni a kinyilatkoza
tás, a felismerés és a hit folyamata. 
b.) A párbeszéd központi témája az 
elmúlhatatlan életet adományozó 
Jézus önkinyilatkoztatása, és az 
ember reagálása erre a kinyilatkoz
tatásra. Erre a tematikára koncent
rálódik a csoportmunka is. 
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Módszer 

hallás után 

a vezető felkéri a 
résztvevőket a 
beszélgetésre majd 
annak befejezése
ként felolvassa A 
kis herceg XXIII
XXIV. fejezetét 
egyéni írásbeli 
a kérdések és vála
szok aláhúzása 
különböző színek
kel 

csoportos megbe
szélés 

csoportos elemző
munka az óraveze
tő vezetésével 

Eszközök, 
időtartam 

Áldjad én lelkem 
az Urat c. dal
gyűjtemény, 
T25., 5 perc 
Antoine de Saint
Exupery: A kis 
herceg c. meséje 
15 perc 

szentírási szöveg 
külön lapon 
színes ceruza 
35 perc 

tábla, kréta, jegy
zetfiizet, ceruza 
40 perc 
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Feladat 

Az elmélyülés folyamatát egy sema
tikus kútrajzzal ábrázoljuk, amelybe 
beírjuk a párbeszéd 5 fordulóját. 
Jézus kezdeményező kérésével létre
jött kettőjük között a kapcsolat, és az 
asszony első kérésével megindul a 
párbeszéd, lásd Bevezetés 2-3 . 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

4. A kút (részlet Th. Mann: József és 
testvérei c. regényéből, lásd Beveze
tés 4.) 

valaki felolvassa Thomas Mann: 

5. Összefoglaló gondolatok, lásd 
Bevezetés 5. 

az óravezető ösz
szefoglalása 

József és 
testvérei 
10 perc 

Liszt Ferenc: 6. Liszt Ferenc a Villa d'Este szökő
kútjai kottájára ezt a mottót Írta: 
"Mindaz, aki ebből a vízből iszik, 
ismét megszomjazik, de aki abból a 
vízből iszik, amelyet én adok neki, 
soha többé nem szomjazik meg, ha
nem a vÍz, amelyet én adok neki örök 
életre szökellő vízforrás lesz benne." 
Zenehallgatás 

A Villa d'Este 
szökőkút jai, 
CD vagy kazet
ta, lejátszó 

8.) Befejező ének és ima spontán 

10 perc 

kotta,gyertya 
5 perc 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában hitoktatók és érdeklődők részvételével "Élő Ige" címmel 
bibliaiskola működik. Az. órákat októbertől májusig minden hó
nap első hétfőjén du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folya
matosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. 
Jelen füzetünk a harmincőtődik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2001. szept. 1. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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V ágvölgyi Éva 

MEDITÁCIÓS MÓDSZER 
Vö. A. Hecht, Közös utunk a Bibliához,38. o. 

Bevezetés 

Egy ezüstmisés szónok beszédében hallottam a következő történe
tet: "Volt egyszer egy asszony és annak született egy kislánya egy 
nagy púppal a hátán. A kislány nem tudta, hogy ő púpos, mert a ma
mája nagyon szerette, boldogan élte a maga kisgyermeki életét. De 
egy nap meghalt az édesanyja, és a kislány egy mostohát kapott, aki 
reggeltől estig szidta, hogy milyen csúnya, milyen torz, rá sem tud 
nézni, még az utcára se lép ki vele. A kislány sokat sírt és kesergett, ~s 
miután amúgy is elég rosszul bántak vele, ő is hamarosan meghalt. Es 
~mikor meghalt, érte jött egy angyal, hogy felvigye a mennyországba. 
Am a kislány keserves sírásra fakadt, hogy ne vigye őt a mennyor
szágba, mert őt onnan úgyis kidobják ezzel a csúnya púpjával. Az 
angyal azonban azt mondta neki: - 0, hát a te púpodban két gyönyörű 
szárny van elrejtve! - s valóban, amikor megérintette a kislány púpját, 
abból két csodálatos angyalszárny bomlott ki, és a kislány boldogan 
felrepült vele a mennyországba." 

Nekünk is vannak púpjaink bőven. Mindnyájan púposak vagyunk, 
csak nekünk nem a gerincünk van eItorzulva, hanem a lelki sérülések, 
a bűnök torzulásának púpjait cipeljük. Néha hajlamosak vagyunk arra, 
hogy saját magunknak vagy a másiknak csak a púpját lássuk. Eltakarja 
a púp a másikat előlünk. A mama nem volt vak. Talán titokban belül 
fájdalmat és szomorúságot jelentett neki nap mint nap, amikor látta, 
megsimogatta a kislány púpját. D~ amikor ránézett, nem a púpot látta, 
hanem a gyermekét, akit szeret. Es a gyermek csakis ezt a feléje su
gárzó, őt átölelő szeretetet érezte. Jó lenne, ha mi is úgy tudnánk a 
másikra nézni, mint ez az édesanya (s nem úgy mint a mostoha), hogy 
amikor a másikra nézünk, ne a púpját lássuk, hanem azt a valakit, akit 
szeretni akarunk, s ha mindig tudnánk, hogy ezeket a púpokat angyal
szárnnyá lehet változtatn i. 

De arra, hogy a másiknak ne csak a púpját lássa, csak az képes, aki 
saját magának se csak a púpját látja, elfogadja magát annak aki, mert 
tudja, hogy Isten szépnek alkotta és így szereti őt. 
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1.Feladat: Mindenki kap egy rajzlapot és ceruzát vll:gy rajzkrétát. 
Aztán kimegy a kertbe, és választ magának egy virágot. Uljön le elé és 
nézze. Ne akarjon semmit, csak hagyja, hogy hasson rá. Öt-tizenöt 
percnyi meditáció után rajzolja le a virágot. (30 perc) 

2. Kiscsoportokba összegyűlve mindenki elmeséli, mit élt meg, 
milyen gondolatokat ébresztett benne a meditáció, és megmutatja a 
rajzát. 

3. Miután beleéltük magunkat egy virágba, most egy egész kert 
következik. Még mindig a kiscsoportban maradv~ írják le egyes szám 
első személyben a következő szentírási idézetet (En 4,12-16): 

,,12 Elzárt kert vagy, .... 
elzárt kert, lepecsételt forrás. 
13 Hajtásaid gyönyörű liget, 
benne gránátalma és mindenféle gyümölcs, 
ciprusvirág és nárduszok, 
14 nárdusz, sáfrány, illatos nád, fahéj, 
mindenfajta tömjéncserje, mirha, áloé 
és számtalan pompás balzsam. 
15 A kert forrása az élő vizek kútja, 
amelyek a Libanonról csorognak. 
16 Rajta, északi szellő! Déli szél, jöjj! 
Lengj át kertemen, 
hadd áradjon szét balzsamos illata!" 

Miután mindenki leírta, együtt, hangosan felolvassuk. 

4. Még mindig kiscsoportban maradva rövid csöndes felkészülés 
után mindenki ábrázolja mozgásban azt a virágot, amit lerajzolt, ahogy 
kikel a földből, szárat hajt, levelet stb. (Lehet úgy, hogy mindenki 
egyszerre mozog és aztán aki vállalja, megmutatja a többieknek 
egyenként is; a 2. 3. 4. feladatra 30 perc). 

5. A kiscsoportok összegyülnek, és beszámolnak arról, ami a kis
csoportban történt, megmutatják a rajzos- és mozgásábrázolásokat. 

6. Nagy közös mozgásábrázolás, szimbolizálva, hogy mi mind, így 
együtt az Isten kertje vagyunk. ( Az 5. 6. feladatra 30 perc.) 

Vajdaság, Domus Pacis, 2001. május 25-27 

Némi aggodalomrnal mondtam el, hogy mi a feladat, ugyanis a 
résztvevők zöme középkorú vagy annál idősebb volt, néhány falusi 
néni és bácsi is akadt köztük. Körülöttünk csupa virág, csupa illat, 
madárdal. A népes, 32 fős csoport szétszéledt a kertben, a mezőn, 
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aztán félóra múlva összegyűltünk a kiscsoportba, és ámulva hallgat
tam, néztem a csodát, a választott virágok sokféleségét, ahogy beszá
moltak arról, hogy milyen mélyen megérintette őket a meditáció. 
Megmutatták egymásnak a rajzokat is, majd a szentírási szöveg átírása 
és felolvasása után következett a mozgásábrázolás. Kicsit zavarban 
voltak, de amikor kiderült, hogy nem kell kiállni a többiek elé, hanem 
mindenki egyszerre csinálja, akkor feloldódtak, és mindenki felnö
vesztette önmagából a választott virágot, még az esperes úr is. Utána 
aki vállalta, egyénileg is bemutatta a kiscsoportnak a virágját. Aztán 
következett a plénum, a kiscsoportos megbeszélések összegzése. Va
laki az apró szulákot választotta és elmondta, hogy azért, mert ő is 
ilyen gyenge, önmagában megállni nem tudó, de fölfelé kapaszkodik, 
másokba kapaszkodva törekszik Isten felé. Volt, aki egy tujaféle pici, 
alig észrevehető, zöld virágját választotta, de volt szarkaláb, pipacs, 
rózsa, sőt tavirózsa is. Az egyik néni nem a látható virágok közül vá
lasztott magának, hanem a kedvenc virágjáról, a tulipánról elmélke
dett, azt is rajzolta le. Tüneményes és egészen egyedi volt a mozgás
ábrázolásában azzal, hogy az ő virágja nem csak kihajtott, kinyílt, 
hanem el is hervadt. Családanyák, nagY'11amák, meglett férfiak meg
rendítő átéléssellényegültek át virággá. Eletem egyik legszebb élmé
nye marad. ;\ meditációt a nagy közös kert létrehozásával fejeztük be. 
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A kísértésról 

Kerekes Károly O.Cist . 

... ÉS NE VÍGY MINKET (A) KÍSÉRTÉSBE 

Mit jelent ez "bibliásan"? 

Bevezetésül a Biblia ősi nyelvének egy általunk már ismert sajátos
ságára szeretnénk utalni. 

Az imádság: kérés, fohász, lélek-kinyílás, rácsodálkozás Istenre. 
Rácsodálkozás = imettség. Ebből ered az imádság szó. Emlékezzünk: 
pl. Arany János Toldi-jában a tenyeres-talpas Miklós sírva alszik el 
édesanyja ölében. Majd édesanyja simogató szeretetére felébred és 
"zokogott imetten", ébredetten. De akkor már örömében, hiszen édes
anyja ölében van! Lehet valami baja akkor? (Az imádságnak ez a szi
tuációja.) 

Amikor együtt egzegetizáltuk a "Miatyánkot" - talán emlékeznek 
rá -, azokban az igékben, amelyek ott szerepelnek, úgy villannak fól a 
fohászkodások, mint a rőzseláng: a felszólító mód és a kategorikus 
jövő az ~! A Tízparancsolatot is, annak minden pontját kategorikus 
jövővel fordítja mind a görög Septuaginta, mind a latin Vulgata. Pl. 
"Szenteltessék meg a te neved": Szent lesz örökké a te neved, és az is 
lesz mindig, és nincs, aki ezt megakadályozza! 

"löjjön el a te országod". A keleti nyelvekben: a te Királyságod, a 
te "Urságod". Nem lehet más Király, csak te! 

"Legyen meg a te akaratod". Gondoljunk arra: "Az én gondolataim 
nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaitok". Izajás próféta 
által mondja ezt az Isten Lelke (Iz 55,8). Itt is erről van szó, az isteni 
Szeretet végső győzelméről. Szent Lukács a Miatyánknak ezen a he
lyén (Lk 11,2) egyes sZ9veghagyományok szerint kifejezetten a Szent
lélek-hívásról beszél: ,,Aradjon ránk (ránk fog áradni) a Szentlélek, és 
tisztítson meg (tisztává, szentté tesz) minket". 

Régi magyar Biblia-fordításaink és imakönyveink a Miatyánk szö
vegében határozott ~névelővel írták, és a hívek így imádkozták a ,,ké
rést": " ... és ne vígy minket ~ kísértésbe"! Gondolva: 

- Az ősszülők megkísértésére (Ter 3). 
- A választott nép pusztai megkísértésére ill. "istenkísértésére " 

(Kiv 17). 
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- Jézus pusztai megkísértésére (Mt 4, }-}}). 
Az Olajfák hegyén Jézus a tanítványok lelkére köti: "imádkozza

tok, hogy kísértésbe ne essetek" (Lk 22,40 és 46). 
Egyetlen rövid sor, egy "kérés", pontosabban talán egy fohász, de 

legbibliásabban szólva az egyik legszívenütőbb kép Isten népének 
pusztai vándorlásából örök figyelmeztetésül! Jézus ajkán héber-arám 
nyelven két évezreddel ezelőtt elhangzó rövid sor ("kérés", fohász, 
"szívenütő kép"); nyers magyar fordítása így hangozhat: "Ne vígy 
minket Másszába"! Mássza annak a helynek a tulajdonneve, ahol a 
Kivonulás könyv 17. fejezete szerint a választott nép az ételtől-italtól 
való tökéletes megfosztotts,ágot, a magától Istentől való kétségbeejtő 
elhagyatottságot élte meg. Es Mózes azt a helyet elnevezte Meribának 
és Másszának, mert Izrael ,fiai pöröltek és megkísértették az Urat 
mondván: "Köztünk van az Ur, vagy - nincs?!" Megnéztem a mai hé
ber nagy szótárak közül a legtekintélyesebbnek tartott Gesenius hé
ber-német szótárban, mit jelent a Mássza eredetileg: Versagen, 
Verzweiflung, azaz: elcsüggedés, kétségbeesés. Tehát: ebbe ne hagyj 
beleesni minket "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy"! Tehát, konkrét 
üdvtörténeti helyre és id9pontra emlékezik - emlékeztet az Ur imád
ságának ez a rövid sora. Es azt se feledjük, hogy akik Egyházunkban a 
napi zsolozsmát imádkozzák, kivétel nélkül mindennap "imádságra 
hívó zsoltárként" mondják-éneklik-zokogják a Vulgata szerinti 94. 
Zsoltárban a 8-9. versben: "Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: ne 
legyetek kemény szívüek, mint Meribánál, Mássza napján il pusztá
ban, ahol atyáitok m~gk~~~.r:t;~H~.~. engem, és p.fQ\J.4nU~~~~~, bár látták 
számos csodámat..." 

Megkísértetettek, próbára tettek. Próbatétel és kísértés: két pillér, 
amely között az istendicsőítés és istenkáromlás, az üdvösség és a kár
hozat misztérium-hídja feszül - emberszívben. Az ember a misztériu
mot is "érteni" akarja eszével, pedig azt csak "befogadni" lehet szívé
vel. Naponként százmilliók imádkozzák a Miatyánkot, s benne azt a 
szót, amit már legalább ezer nyelvre - nyelvjárásra fordítottak le (e
gyesek szerint több, mint ezerkétszáz nyelvre), de a szó csak keresi a 
valóságot, és csak a kép az, ami valamit mutat is belőle, - a misztéri
um valóságából, a legboldogítóbb istenélmény és a legkétségbeeset
tebb kárhozatbahullás egyetlen igazi kockázatából. 

Az 1200 nyelven - nyelvjáráson -leírt Miatyánkos könyvet láttam, 
de Jeruzsálemben az Olajfák-hegyi Miatyánk-templomban ~ benyíló 
falán olvashattam (segítséggel) a 62 nyelven odavésett "Ur imád-
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ságát". A mai találkozónkra készülőben gondosan ízlelgettem egy 
tucat nyelven a vizsgálódásunk gyökérszavaként megismert ószövet
ségi "szentnyelven" ránk hagyományozott "Mássza" szónak ízlelhető
ségeit, és az értelem számára is elfogadható megfogalmazásait. Akkor 
is, ha ezek a biztosnak hitt definíciók helyett csupán approximációk, 
megközelítések. 

A kísértés vagy megkísértés szó eredetileg ambivalens, azaz két 
irányba mutató jelentéstartaimat hordoz. Egyrészt jó irányba a gyógyí
tásra, üdvösségre vezethet (és ekkor inkább »próbatételnek« mond
juk); másrészt lerontásra, pusztításra, kárhozatra is vezethet (ezt 
mondjuk tulajdonképpeni kísértésnek). - Ambivalencia, tehát két i
rányba is hatni tudó valóság. Képnyelven, miként a kígyó, a bűnbee
sés bibliai leírásánál szereplő kígyó: egyrészt az orvosságok ismerője, 
hordozója és közvetítője is lehet, mint ősi jelkép, szimbólum (lásd 
»kígyó-patikák«), másrészt viszont a gyilkos mérgek ismerője, hordo
zója és közvetítője is. A régi bibliai lexikonok ezt a kétirányú jelentés
tartaimat ragadták meg elsősorban. A jelentéstartalmakat csak később 
jelölték külön szavakkal: a jóra irányulót »próbatételként«, a rosszra i
rányulót tartva fenn a »kísértés« szóra. (Vö. a halálra maró tüzes kí
gyók ellen gyógyerőt hordoz Krisztus golgotai üdvösségtennő kereszt
jének előképe, a mózesi rézkígyó a pusztában. Lásd Jn 3,14; Szám 
21,9.) 

A nyugati nyelvekben a fogalmi és szóbeli »disztingválás«, szétvá
lasztás, a finomabb megkülönböztetés korábban, gyorsabban megy 
végbe. Az úgynevezett szent nyelveknél (héber, görög, latin) lassab
ban. Bár ezeknél is nagyon észrevehető különbség mutatkozik: mennél 
keletibb, annállassúbb. Európában a szláv nyelvek »lassúbbak«, mint 
mások. 

A héberben a »kísértés«-nek egyértelműen biblikus képi megjelení
tése a Kivonulás könyvből való (14. fej.), a szláv fordításokban inkább 
az ősszülők paradicsornkerti próbatételének az asszociálása sejthető 
(Ter 3). - Már most szeretnénk hangsúlyozni: a »kísértés« szó mindig 
az imádságra utalással is kapcsolódik, kiemelten Jézus megkísér
tésében is (Mt 4.), és az ő apostolainak adott ismételt figyelmeztetésé
ben is, a Nagycsütörtök esti elfogatás éjszakáján (Mt 26,41; Lk 
22,40.46). A kísértésről szóló itt kiemelt mind a négy bibliai helyen az 
imádság mellett igen fontos szerepet kap az étkezésre való utalás (lásd 
később bővebben). 
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A biztos eligazítás alapja: 
1./ Istentől csak próbatétel indulhat ki, mégpedig kizárólagosan a 

jóra, az életre, az üdvösségre. (Sajnos, bizonyos bibliafordítások a 
próbatételt is kísértésnek fordítják.) 

2./ A sátántól csak kísértés indulhat ki, mégpedig kizárólag a rossz
ra: pusztulásra, kárhozatra. (Akkor is, ha egyes fordításokban egysze
rü próbatétel áll.) 

3./ Az embertől (önmagától is, a másjk embertől is) mindkét irány
ba vezethet a próbatétel. Erre nézve az Uj szövetségben napnál világo
sabb »disztingvált« eligazítást találunk a Jakab levélnek mindjárt a 
legelején: »Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle megpró
báltatás ér. Hiszen tudjátok, hogy hitetek erőpróbája állhatatosságo! e
redményez, az állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet. Igy 
lesztek minden vonatkozásban fogyatkozás nélkül tökéletesek, feddhe
tetlenek ... Senki se mondja a kísértés idején: Isten kísért engem. Isten 
nem kísérthető a rosszra, de maga sem kísért senkit. Mindenki úgy e
sik kísértésbe, hogy saját (rossz) kívánsága vonzza és csábítja. A kí
vánság azután, mihelyt megfogan, bűnt szül, a bűn pedig, ha végre
hajtják, halált okoz. Ne tévedjetek tehát, testvéreim. Felülről, a vilá
gosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik. 
Nála nincs változás, még csak árnyéka sincs a változandóságnak. Sza
bad akaratból hívott minket életre az igazság ;géjével, hogy zsengéje 
legyünk teremtményeinek« (Jak 1,1-18). 

Mind az ószövetségi, mind az újszövetségi kinyilatko~tatás meg
számlálhatatlan helyen hangsúlyozza az Istentől kapott próbatételek
nek, mint kiváló nevelő erőknek a szerepét, sőt szükségességét. Az e
gyik leggazdagabb kincsesbánya erre a Zsidókhoz írt levél 11. és 12. 
fejezete. Az előbbiekben az Oszövetség legnagyobbjait sorolja fel a 
Szentlélektől sugalmazott szent író, hogy miként lettek az Istentől rá
juk szabott próbatételekben való helytállás útján Isten szemében na
gyok, »szentek«. Az utóbbiban (a l2.-ben) az ószövetségi Példabeszé
dek könyvéből vett idézettel illusztrálja a tökéletes, a Jézus-krisztusi 
szemléletet magának a Szentléleknek a tanúságtétele: »Ezért mi is, 
akiket ekkora sereg hitvalló vesz körül, vessünk el minden terhet, kü
lönösen a csábító bűnt, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő küz
dőteret. Tekintsünk fel a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a 
fölkínált öröm helyett a kereszthalált szenvedte el, anélkül, hogy a 
gyalázattal törődött volna, s most Isten trónjának jobbján ül. Gondolja
tok csak őrá, aki a bűnösök részéről ilyen ellentmondást viselt el, hogy 
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el ne lankadjatok és bensőtökben el ne csüggedjetek. - A bün ellen ví
vott harcotokban még nem álltatok ellen véretek ontásáig, és megfe
ledkeztetek a vigasztalásról, amely hozzátok, mint fiakhoz szól (és a 
Zsidókhoz írt levél írója most itt az ószövetségi Példabeszéd~k szent
lelkes tolmácsának adja át a szót): »Fiam, ne kicsinyelqle az Ur fenyí
tését, s ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az Ur, akit szeret, s 
megostorozza minden fiát, akit befogad«. (Vö. Péld 3,11-12.) A Zsi
dókhoz írt levél újszövetségi szerzője ezt a sokak által »kísértésnek« 
tartott atyai fenyítést, a »próbatételt« nélkülözhetetlen atyai segítő 
eszköznek tekinti az isteni életben való részesedéshez: »A fenyítések 
közt is maradjatok állhatatosak. Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. 
Melyik az a fiú, akit atyja meg nem fenyítene? Ha fenyítés nélkül ma
radtok, amiben mindenki részesül, akkor korcsok vagytok, nem fiak. 
Testi atyáink is megfenyítettek, mégis tiszteltük őket. Nem kell-e sok
kal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, aki mindig javunk
ra fenyít, hogy szentségének (szent életének) részeseiv~ legy,ünk«. 
(y:ö. Zsid . .12,}-13.) Erről van tehát szó: HOGY ISTEN ELETEBEN 
RESZESULJUNK! 

A bibliai értelemben vett kísértésnek-próbatételnek a döntési tétje a 
szabad akarattal rendelkező test-lélek ember számára (akár tudatos ez 
benne, akár nem): az isteni életben való részesedés, illetve annak igen
lése-elfogadása (még áldozatok árán is), vagy tagadása-elvetése. Az 
embernek mint testi-lelki erők hordozójának fóldi életében testileg
lelkileg állandóan töltekeznie kell, hogy az igazi, az örök-isteni élet
nek részesévé válhasson. A testi töltekezés emberi formája az Isten ké
pére és hasonlatosságára teremtett földi élőlényhez méltó étkezés: 
»jejuniumos«, örök életre ifjító étkezés! (Vö. junior = ifjabb.) Magyar 
nyelvünkben sajnos már nem érezzük a böjt, »büjt« szóban és a 
»bőved-idő« = böjti idő, az ősi nagyböjtöt magyarázó »Iélekbővítés 
idejét«. (Török eredet: büjüt = bővítés, nagyobbítás, növelés, »neve
lés«.) Mikor fogadjuk már el Isteni Orvosunknak (Jézusnak) a »kez
dettől fogva gyilkos kísértőnek« (a sátánnak) a legyőzésére adott te
rápiáját, gyógykezelését: »Ez a fajzat (ez a testet-lelket kísértő-gyilko
ló sátán) nem megy ki másképpen az emberből, csak imádsággal és 
böjttel« (Mk 9,28)? 

Istentől származó, a jóra, az üdvösségre irányuló »próbatétel« az 
ősszülők saját rendetlen vágya (gőgös engedetlenségük) és a szemé
lyes »rossz« Csábítóra hallgatásuk követ~eztében a kárhozat felé űző 
»kísértés«-sé lett: halált hozó tragédiává. Es mindez egy rossz testi töl-
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tekezés szabad döntésű megtételének, és egyben a jó lelki töltekezés, 
az Istent szabadon megdicsőítő »imádás« elmulasztásának a követ
kezményeként jött létre. Az ilyen emberi magatartás a legkétségbeej
tőbb, mert a legvalóságosabb »Ember tragédiája«. A Biblia képi nyel
vén Isten örök üzenetét is érteni képes és szívüket az Isten felé kinyit
ni képes (=bátor) emberek észreveszik, hogy az előbbiek folyamán 
már kiemelten felsorolt és teológiailag legjelentősebb bibliai kísértés
leírások közül csak az édenkerti volt az igazi »Ember tragédiája«. 
Annak vége ugyanis a Paradicsomkertből való kizárás, halál, és az 
Istennel való életközösségből való kizártság állapota. A többi három 
(vagyis a választott nép pusztai megkísértése, Jézus pusztai megkísér
tése, és Jézus elfogatásának estéjén az apostolokra váró) »kísértés« 
végül is bármennyire fájdalmas, de üdvösséggyűmölcsöt termő meg
próbáltatássá lett. Miért és hogyan volt ez lehetséges? Azért és úgy, 
hogya kísértésbe kerülő hűséges személy (ha csupán egy is a közös
ségből, mint Mózes a népből) a legkétségbeejtőbb kísértésként jelent
kező próbatétel közben is, bátran kinyitja szívét Isten éltető és min
denkor győzedelmes Szentlelkének a befogadására! Magyarán: -
imádkozik ... 

Mint említettük, a paradicsomkerti kísértésnél hiányzott nem csu
pán az Istentől megszabott lefolyású étkezés(!), de a teremtmény-vol
tunkból teljesítendő istendicsőítés, az imádság(!) is. Innen a tragédia. 
A választott nép pusztai megkísértésénél már Istentől előírt módon 
történt a manna-étkezés, sőt Mózes (az egész népért és a nép helyett) 
imádkozott! A kétségbeejtő »kísértés« ezért nem fulladt tr~gédiába. 
Jézus pusztai megkísértésénél a kísértő által ajánlott (kövekből átvál
toztatásra »kísértőn« ajánlott) kenyér helyett Istennek más »igéjével« 
táplálkozott; azonfelül - imádkozott! A kísértő próbálkozása tehát 
mindenestül csúfot vallott. Jézus kereszthalálának előestéjén az Olaj
fák hegyén az ismételten alva talált apostoloknak mondott szavai pe
dig mindnyájunk számára a világ végéig érvényes és egyedül helyes 
magatartást és egyedüli terápiát, gyógymódot fogalmazzák meg min
den rendű és rangú »kísértésben«: »Mit aluszto!c? .. Keljetek fól és 
imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek«! - Erdemes megjegyez
nünk, hogy még a legszentebb eucharisztikus étkezés sem elegendő a 
szívünknek Isten felé való igazi kinyílása, vagyis az imádság nélkül. 
Gondoljunk az l Kor II ,28-ra: }Nizsgálja meg magát mindenki ... mert 
aki méltatlanul eszi-issza az Ur testét-vérét, tulajdon ítéletét eszi és 
issza ... « 
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Ne vígy minket a lsísértésbe! Bibiliásan: Ne vígy minket Másszába, 
a »Kétségbeesésbe«! Es mert Jézus anyanyelvében a felszólító mód és 
a kategorikus jövő egybeesik: Te sohasem fogsz cserb~nhagyni! Hi
szen te kimondhatatlanul szeretsz minket, MI A TY ANK, AKI A 
MENNYEKBEN VAGY! 

Kiegészítésül ide kívánkozik egy régebbi fohászkodásunk: 

A PRÓBAIDŐT, URAM, KÖSZÖNÖM 

Valaki elküldött, és visszavár, 
így sejti ezt sokfáradó szív, 
nem én terveztem életem sorát, 
valaki elküldött, s egykor majd hív. 
Szeret, s tudom, hogy vele célja van, 
nem töprengek hát bús miérten, 
egy itt a kérdés, a »hogyan«, 
e szent küldetést hogyan végzem. 
Uram, te küldtél, ennyit már tudok, 
s hogy miért szeretsz, azt csak sejtem: 
te nem tudsz nem szeretni, s e titok-magot 
szívembe rejted, hogy teremjen. 
Az élet szántóföld s próbaidő 
a szeretet-mag érlelése: 
legyen virága és temése bő 
a tékozlóknak üdvösségre! 
Hogy hogyan, mintha ezt is sejteném, 
hogy hogyan hoz a mag bő termést: 
csak »ahogy Jézus tette«, tegyem én, 
ez adja életem értelmét. 
Én mindennap Jézusba öltözöm, 
s tanulom, Jézus hogyan tette, 
az ő véréből szőtték köntösöm, 
s így imádkozom minden este: 
A próbaidőt, Uram, köszönöm, 
táplálj naponként, Krisztus teste, 
s ha örök hajlékodba költözöm, 
hadd legyek részed mindörökre! 

Budapest, 2000. november 25. 
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üLV ASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Kerekes Károly o Cist. apát, ny.teol. tanár válaszol. 

~ Kérdés: 1 Tim 2,4 Istennek két szándékát állítja egymás mellé 
(hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére). 
Jelent-e ez valamilyen összefüggést a két dolog között, és ha igen, mi
lyent? (PI. az üdvösségnek feltétele vagy eszköze, esetleg csak követ
kezménye az igazság ismerete.) 

Válasz: Az idézett szentírási mondat nem állít két szándékot, ha
nem csupán egyetlen isteni szeretet-üzenetet nyilatkoztat ki, - de két 
oldalról megvilágítva. Hasonlatot mondok. Az ember két szeme az e
gyetlen valóságra néz. Az egyik szem is, bár egysíkú, de mégis »hite
les« képet ad, meg a másik is ugyanígy. De az egyszerre két szemmel 
látás révén új dimenziót nyer a kép, a térbeliség teljesebb érzékelése 
által. Igaz, már abból is, amit az egy szemmel látott (egysíkú) kép ad, 
sejtjük a valóságot. Mint az ószövetségi előképeknél. De egy másik 
szemmel, a már megtestesült Istent is ismerő szemmel - mérhetetle
nül boldogítóbb (»üdvözítőbb«) a kép: már »él«! (V.Ö. Kol 2,17: A
mazok csak árnyékai az eljövendőnek, a valóság azonban Krisztusé.) 
- A tisztábban látás kedvéért vizsgáljuk meg az »üdv« szónak és az 
»igaz«, illetve az »igazság« szónak bibliai jelentéstartalmát. 

Az üdv (így egyszeTŰen) elsősorban testi (evilági) életkivirágzás, 
egészségben és békességbeI), jólétben megmara9ás, »minden IÍrtó ha
tástól való mentesség« az Oszövetségben. Az Uj szövetségben már a 
Krisztusban való »rekreációs«, azaz újjáteremtéshez hasonló, sőt azt 
egy magasabb fokon biztosító állapot: egy »más« világba, az isteni é
letben való részesedésre, egy »új temészet« létmódjába keTŰlés szava 
az »üdvözülés«. (Lásd 2 Kor 5,17; Gal 6,15). Ennek az újszövetségi 
értelemben vett üdvözülésnek, illetve üdvösségnek, a valóságos újjá
születésnek a forrása és garanciája maga a »megismert« (bibliásan 
»szívünkbe fogant«) Igazság: maga Jézus Krisztus. - Valamit talán 
még a bibliai »Igazság« szóról! 

Az igazság bibliai jelentéstartalma egészen más, mint amit erről a
kár a bölcselet, akár a jogszolgáltatás elmondhat. A Biblia szerint igaz 
minden, ami a Teremtő Istentől beléoltott és ugyancsak az Istentől té
telesen megszabott törvények szerint müködik, él, jár-kel az élet útja
in. Az emberre mondott bibliai »igaz« jelző a »szent« szóval rokon 
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értelmű. Istenre alkalmazva az »Igazság« maga a ~imondhatatlanul 
irgalmas Szeretet rendíthetetlen Hűsége, az örök AMEN! (V.Ö. Iz 
65,16, és ennek alapján a Vele egylényegű, »hűséges és igaz tanú«, 
Jézus Krisztus, akinek a neve a Jel 3,14-ben az AMEN, aki »Isten 
teremtésének kútfeje«.) 

Még valamit! Amikor az »Isten akaratáról« beszélűnk, ne a filo
zófiában tanult akaratra gondoljunk, még kevésbé a » Wille zur 
Macht«-ra! A Bibliában Isten akarata: Isten örök Szeretetének szent
lelkes áradása. Így értsűk tehát a vizsgált szentírási mondatban is: 
»Isten akarata (szentlelkes reánk-áradása) az, hogy minden ember 
űdvözüljön (Krisztusban a hit által újjászűlessen) és eljusson az Igaz
ság ismeretére (az irgalmas és ígéretéhez örökre hűséges Szeretet
Isten életében való részesedésre)«, - hogy tudniillik végűl »Isten le
gyen minden mindenben». Tebenned is! 

~ Kérdés: Mi a szerepe a Bibliában az Elizeust csúfoló gyermekek 
megátkozásának és pusztulásának (2 Kir 2,23-24)? 

Válasz: Ismernűnk kell egyrészt az ószövetségi teológiai és vallás
történeti hátteret, másrészt a nemek és számok tipikusan keleti és 
sajátosan rabbinikus jel szerep ét az érintett kor népies pedagógiai 
értelmezésében. Az eszmei teológiai tanítás lényege: az egy igaz élő 
Isten elfogadása áldás (= élet), elvetése és meggyalázása viszont átok 
(= halál, pusztulás). Ugyanez áll az egy igaz élő Isten hiteles követei
nek, prófétáinak elfogadására vagy meggxalázására is. Elizeus ilyen, 
el nem fogadása tehát halál! Ugyanígy az Oszövetség szemléletében a 
pogány kultuszok középpontjában álló női istenségek a liturgiájuk 
parázna atmoszférája miatt bűnforrások. Gondoljunk a Jordánon túli 
pogány népségek Kűbelé-kultuszára, akinek fogatát (liturgiájuk illet
ve mitológiájuk szerint) a legutálatosabb állatok, nőstény sertések 
húzzák. A keleti pogány vallásoknak általában női főistenségeik van
nak. Az igaz Isten prófétáját gyalázó gyennekeket a közölt elbeszé
lésben nősténymedvék tépik szét. (A héberben és a szövegkritika 
terén mértékadó »Jeruzsálemi Biblia« angol szövegében egyértelmű
en nősténymedvék szerepelnek.) A 42-es szám már túl van a tisztító 
próbatételt jelentő 40-es számon. (V.ö. 40 napos vízözön, 40 napos 
böjt, 40 éves pusztai vándorlás stb.) Az igaz Istent káromló és pusztu
lásra ítélt »nagy száj« 40 hónapot ágálhat a Jel 13,5 szerint, de azután 
pusztulnia kell. Mint ahogy Illés is három és fél évnyi (tehát 42 hó
napnyi) esőtlen büntetési időt jövendöl a »pogányságba sántikálók-
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nak«, amiről maga Jézus Krisztus is megemlékezik a Lk 4,25-ben ... A 
prófétai számok tehát nem matematikai értékek, hanem üdvösségtör
téneti jelek! 

Maga a megátkozás szó is az ószövetségi nyelvben az »üres semmi
séggé tevést« illetve ilyenné levést fejezi ki, mint ahogy a pogány 
bálványok is »üres semmik«. Emlékeztetünk arra is, hogy pl. az ú.n. 
átokzsoltárokban ez az igeforma a kategorikus jövőt kifejező prófé
cia: »Tudd meg, hogy ez lesz a sorsod, te gyalázkodó istentelen po
gány!« - Tehát ha alaposan a szavak mögé nézünk, akkor itt a jó és a 
rossz misztériumának érzékeltetését, előttünk való megjelenését nem 
megbotránkozással, hanem leboruló alázatos imádással vesszük tu
domásul. 

~ Kérdés: Mivel magyarázható az, hogy 1 Tim 5,18 két »írás«-beli 
szövegre hivatkozik, de a második idézet nem az Ószövetségből való? 

Válasz: A második idézet, ahogy itt áll, valóban Jézus újszpvet
ségi szavait idézi, a Mt 10, l O szerint. De már maga Jézus is az Oszö
vetséget idézi; tartalmilag pontosan megegyező en a MTörv 24,14-15 
verseit. Ez a hely a két újszövetségi helynek, a Mt 1O,1O-nek és az l 
Tim 5, 18-nak közös ószövetségi forrása. 

~ Kérdés: Ha Szent Pál pasztorális leveleit abban a felfogásban olvas
suk, hogy azokat az ő szellemében, de akár több évtizeddel Pál halála 
után írták, akkor mit gondoljunk a bennük szereplő személyreszóló üze
nelekről, utasításokról (pl. 1 Tim 1,20; 2 Tim 1,15-18; 2,17b; 4,9-15.19-
21; Tit 3,12-13)? Miért kerültek ezek a levelekbe, és mit mondanak a 
számunkra? 

Válasz: Azért kerülhettek ezek a személyreszóló üzenetek és 
utasítások a pasztorális levelekbe, mert ezeket az írásban (vagy akár 
élő szájhagyományban) megőrzött üzeneteket és utasításokat az itt 
olvasható formában leíró sugalmazott szentíró útján a kinyilatkoztató 
Isten Lelke üdvösségünkre szolgáló tanításként közölni akarta az 
Egyházzal, azaz velünk. Erre garancia nem a leíró személy (akár Pál
nak, akár másnak hívták), hanem a kinyilatkoztató Isten Lelke! - S 
hogy mit mondanak az említett helyek a mi számunkra? Például azt, 
hogy a levél címzettjei és olvasói a hit tisztaságára és a jó erkölcsök 
megtartására nagyon ügyeljenek. Viszont tisztelettel vegyük körül 
azokat, akik az apostoloknak (apostolutódoknak) elkötelezett munka
társaiként végzett munkájukkal példát adnak másoknak. Nekünk is, 
ma is! 
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Biblikus folyóiratok szemléje 

A Biblica 2001. évi 1. számában Thomas J. Kraus egy Kr.u. 3. 
századi, eredetileg kb. 25X20 cm méretű papíroszkódex-Iap 8 töredékét 
vizsgálja, amelyek összeillesztve egy kb. 5X21 cm-es csíkot alkotnak. 
(1930 óta a bécsi Oszrák Nemzeti Könyvtárban találhatók.) A teljes 
lap Mt 25,41-26,39 szöveg ét tartalmazta. A vizsgálat az írás minőségé
re vonatkozott, és a töredékek állapota miatt azoknak csak egyik olda
lára terjedt ki. A szerző megállapítja, hogy az írás gyakorlott, a szö
veg értelmére figyelő másoló munkája; ennek egyik jele, hogy a 
»keresztrefeszítés« szót (Mt 26,2) a szent szavak (pl. Jézus, Krisztus) 
mintájára rövidítette. A betűk és a sorközök méretéből, valamint az 
olvasást megkönnyítő szokásos jelek hiányából úgy látszik, a kódex 
nem felolvasásra szánt példány volt. - Pierre-Yves Brandt és Ales
sandra Lukinovich tanulmánya azt vizsgálja, hogyan szólítják meg Jé
zust a különféle személyek a szinoptikus evangéliumokban (pl. mes
ter, uram stb.); a szerzők a párhuzamos helyek összehasonlításából az 
egyes evangéliumok sajátságaira következtetnek. - Xavier Levieils 
Szent János evangéliuma, három levele és a Jelenések könyve alapján 
arra a következtetésre jut, hogy János zsidó környezetben, de egyete
mes küldetéstudattal indult missziója a júdeai és szamariai közössé
gek után Kisázsiában (részben Szent Pál közösségeinek hatására) 
pogányokat is befogadott, s ez - a levelekből láthatóan - a zsidó és 
hel/én keresztények között teológiai nézetekben különbségeket és az 
esyüttélésben nehézségeket okozott. - Martin Lang cikke szerint az 
Am 9.6-ban magyarra általában »boltozat«-nak fordított szó jelentése 
nyelvi és szövegkörnyezeti alapon egyszerüen »összeköttetés« az ég 
és a föld között, és emlékeztet a Jákob bételi álmában látott létrára. 

A folyóirat e számának kiemelkedő értéke Jacob Kremer előadásá
nak (Pápai Biblikus Intézet, 2000.III.31.) hivatkozásokkal bővített né
met szövege; tárgya: Ami hiányzik Krisztus szorongattatásaiból (Kisérlet 
Kol 1,24 új biblikus teológiai értelmezésére). A szerző 1954-ben 
ugyanebből a tárgyból írta doktori értekezését, s most új javaslatot 
terjeszt elő. - Tömören összefoglalja az eddigi értelmezések 3 alaptí
pusát: aj Szent Pál a saját, Krisztusért viselt szenvedéseit nevezi 
»Krisztus szorongattatásai«-nak (pl. Pelagius magyarázél;ta); bl 
Krisztus misztikus testének szenvedéseiről van szó (Szent Agoston 
nyomán); cl Krisztusnak a megváltói szenvedésen kívüli, de a földi 
szolgálatával járó egyéb (Isten országát építő) szenvedéseire kell 
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gondolnunk (Aranyszájú Szent János nyomán). - Ezután megállapít
ja, hogy a vizsgált mondat Pál bemutatkozás ához (l,24-2,5) tartozik 
(akkor is, ha - számos mai kutató szerint - nem Szent Pál az irodalmi 
szerző). Utána a görög szöveg elemeit (szavait) és a szövegkörnyeze
tet vizsgálja alapos részletességgel. A vizsgálat eredménye, hogy Pál 
saját szenvedése részét képezi »Krisztus szorongattatásainak« (azaz 
az Egyházban tovább működő Krisztust érő és a végidőben rá váró 
megpróbáltatásoknak). Pál örömmel szenved Krisztus teste, az Egy
ház javára. - J.Kremer megállapítja, hogyaszövegelemzés önmagában 
nem elég. Hogyaszövegrészben Isten szavát felfogjuk és magunkévá 
tegyük, szükséges a Biblia egészét és az Egyház hagyományát figyelem
be vevő értelmezés is. A levelet szerzője Szent Pál igehirdetéseként, 
az olvasók számára aktualizálva írja; azt - az üzenet tartalmának megőr
zésével - tovább kell gondolnunk. A hivatásunkkal járó szevedéseket 
viseljük az öröm lelkületével! Ebben a szenvedésben valamiképpen 
(arról a levél sem szól, hogy miként) társunk a megdicsőült Jézus 
Krisztus is. Szenvedéseink Isten országát szolgálják, de nem részei 
Krisztus kiengesztelő, megváltó áldozatának. 

A folyóirat a könyvismertetések sorában méltaja Michael WFox 
újabb kommentárját a Prédikátor könyvéről. A szerző több szempont
ból módosítja a 12 évvel korábbi művében képviselt véleményét; 
igyekszik hangsúlyozni a könyvnek a hagyományos bibliai bölcses
séggel való rokonságát. Isten jó világot teremtett; törvényei kemé
nyek, de Isten sohasem ellenséges. Sok mindent nem értünk, de a 
Prédikátor arra tanít, hogyan kell ezt elfogadva élnünk. Az ismertető 
számos helyen bírálja a szerző korábbitól eltérő fordítását és' értelme
zését. - Craig S.Keener terjedelmes kommentárt írt Máté evangéliumá
hoz. A bíráló kiemeli, hogy Jézus beszédeinek magyarázata, azok mai 
életünkre való adaptálása sok értékes gondolatot ad. Kevésbé dicsér
hető az evangéliumot befogadó keresztény közösségek, azok zsidó
sághoz való viszonyának jellemzése; a szerző által ajánlott forrásmű
vek egy része kifogásolható. A bíráló szerint nem emelkedik ki Jézus 
személye, a tanítványokkal való egyedülálló kapcsolata. - Wendy 
Dabourne könyvet írt Szent Pál leveleinek egzegéziséről, a Róm 1,16-
4,25 elemzése alapján. A szerzőasszonynak - E.P.Sanders felfogását 
elfogadva - az a véleménye, hogy Szent Pál levelei nem teológiai 
tanítások, hanem prédikációszerű üzenetek, amelyekből megismerhet
jük Pálnak a témák hátterében felmerült gondolatait. A bíráló vitatha
tónak tartja a jelzett felfogásnak az eddigivel való éles szembeállítá
sát. - Kari Kuula doktori értekezése azt vizsgálja, hogyan foglal állást 
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Szent Pál a Galata levélben a Törvénnyel szemben. Ez a szerző is - mi
ként professzora (H.Raisanen) - Sanders újszerű felfogását követi: 
szerinte Szent Pál több lényeges ószövetségi fogalmat (megigazulás, 
törvény stb.) csak »retorikai célból« használ fel (a judaizmussal való 
gyökeres szakítás indoklására), s így kerűlnek szembe egymással szo
rosan összetartozó dolgok (pl. szövetség és törvény). A bíráló több 
helyen elutasítja Kuula érvelését, és kifogásolja, hogy nem veszi fi
gyelembe számos kiváló egzegéta megállapításait. - Megjelent Ray
mond F.Collins részletes (kb. 700 oldal terjedelmű) kommentárja Szent 
Pál Korintusiaknak írt első leveléről. A kiválónak minősített könyv (és 
benne a szerző szövegfordítása) fő~ént a Bibliát használó teológusok, 
papok, nevelők részére ajánlható. Altalános következtetése, hogy Pál 
hozza létre az egyházi levél műfaját, amelynek jellemzője az egyházi 
retorika; ennek eszközeként Pál bőven alkalmazza a görög retorika 
módszereit. Az alapos magyarázat igen értékes, bár a bíráló néhány 
helyen más értelmezésre tesz javaslatot. - Philippe Luisier igen alapos, 
jól használható elemzést írt a kopt evangéliumfordítások ószövetségi idé
zeteiről. A mű tartalmazza az összes előforduló szövegrészt, ügyelve a 
különböző kódexek tájszólási és írásmódbeli eltéréseire is. A bíráló 
mégis bemutat néhány olyan szövegrészt, amely egy legújabban (a 
könyv kiadása óta) felfedezett közép-egyiptomi Máté-evangéliumból 
való. 

A Novum Testamentum 1/2001. számában Emanuel Tov ajúde
ai barlangokban talált tekercsek nyelvek szerinti megoszlásából né
hány érdekes megállapításra jut. A kumráni közösség rejtekhelyein az 
írások és töredékek összesen 900 műből származnak, s ezek közül 
csupán 27 görög nyelvü; ezekből a szentírásiak szinte mind a Tóra a
zonos LXX-szövegváltozatából valók, míg ugyanott a héber nyelvü 
bibliaszövegek számos szövegváltozatot képviselnek. Ugyanakkor a 
nem-kumráni lelőhelyek héber bibliaszövegei egységes, a későbbi 
maszórétával azonos változatúak. A kumráni 27 görög írásból 26 a 
Biblia-részlet, míg a nem-kumráni lelőhelyek összesen 441 írásművé
ből csak 8 a bibliai és 154 a mindennapi élettel kapcsolatos görög 
szöveg (levél, okirat, szerződés stb.). A szerző arra következtet, hogy 
Kumránban alig használták a görög nyelvet (a LXX-szöveget talán 
nem is olvasták), míg az a mindennapi, főleg a hivatali érintkezésben 
(de a Bar Kochba-felkelők leveleiben is) elég általános volt. A Biblia 
szövegeit pedig szigorú állandósággal őrizték, de éppen Kumránban 
kevésbé ragaszkodtak a betűszerinti azonossághoz. - Paul Danove a 
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Márk-evangélium Istenre vonatkozó kijelentéseiről megállapítja, hogy 
azok a 11-13. fejezetben kulminálnak. Amikor utána kevesbednek, 
ezzel Jézusra (főleg szenvedésére és halálára) irányítják figyelmün
ket, a Vele való azonosulást segítik. - Rick Strelan felhívja a figyel
met arra, hogy mennyi mindenre utal Lukács Csel 8,30-ban azzal, 
hogy Fülőp futva teljesíti a Lélek (rendkívüli időben kapott) paran
csát. 

Ugyanannak a folyóiratnak 2. számában N.Clayton Croy a Márk
evangélium első verseiről (hasonlóságok alapján) azt a feltevést való
színűsíti, hogy Mk l, l egy 2.századi másoló által írt kezdet-jelzés, 
Mk 1,2-ből pedig - amely így csonka marad - hiányzik a mondat 
eleje, amely valószínűleg Keresztelő Szent Jánosról közölt valamit 
(pl. küldetését, fellépése idejét). - Christoph Heil beszámol arról, 
hogy 1983-ban a Society of Biblical Literature keretében (Claremont 
központtal) James Robinson vezetésével kutatás indult a Q-forrás re
konstruálására; ez később nemzetközi »projekt« lett (IPQ). A tudós 
csoport a Lukács- és a Máté-evangéliumból vett szövegrészeket ele
menként vizsgálta, s a valószínűségi értékeléssel kialakított »eredeti« 
Q-szövegeket 1990 és 1997 között kőzölték a Journal of Biblical 
Literature hasábjain. A hozzászólások figyelembevételével2000-ben 
megjelent a »The Critical Edition of Q« kötet, amely a Q-szőveg 
mellett a szinoptikus evangéliumok, valamint a Tamás-evengélium 
megfelelő szövegeit is tartalmazza, a Q-szöveg angol, francia és né
met fordításával együtt. A munka tudományos tekintélye lehető vé 
teszi, hogy a bibliatudósok saját részletes vizsgálat nélkül alapul ve
gyék a Q-szöveget, amit az általuk elemzendő evangélium átvett, 
vagy módosított. Talán ennél is értékesebb az a tanulság, hogy maga 
a Q-szöveg is képvisel saját teológiát, amit a szinoptikus-kutatásban 
figyelembe kell venni. - Maarten J.J.Menken azt vizsgálja, honnan 
ered a Mt 1,23-ban idézett Iz 7,14 eltérése az eredeti szövegtől. Arra 
az eredményre jut, hogy az evangélista valószínüleg nem maga vál
toztatott, hanem a LXX-fordítás olyan változatát használta, amelyben 
az »Emmánuelnekfogják hívni« kijelentés szerepelt az eredeti »Emmá
nuelnek fogod nevezni« helyett. - J.K.Elliott ismerteti aholttengeri 
leletek összes Biblia-szövegeinek (valamint az l Hénok és a Jubileumok 
apokrífoknak) 1999-ben megjelent angolnyelvü fordítását. Az eltéré
sekhez bibliatudósok (ifj.Martin Abegg, Peter Flint és Eugene Ulrich) 
ruznek magyarázato t. 
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A Catholic Biblical Quarterly 2000. évi 4.számában Bernard F.Bat
to azt vizsgálja, mit mond a házasságról a Teremtés 2. fejezete és az Atra
hazisz. A Teremtés könyvének szerzője ismerhette az említett ősi me
zopotámiai költeményt, s ez segíthet a Ter 2,18-24 értelmezésében is. 
Figyelemreméltó különbség, hogy a Biblia a házasságra mint 2 sze
mély közösségére helyez nagyobb súlyt (a gyermek először csak Ter 
3, 16-ban szerepel), míg az Atrahazisz a házasságot elsősorban utódok 
))teremtésének« tekinti. - Kathryn L.Roberts f~lhívja a figyelmet arra, 
hogy l Kir 18,41 (evés-ivás a hegyen) Isten és Acháb közti - Illés által 
elősegített - szövets~g-megújítást jelent; az eső is ezzel függ össze (ld. 
MTörv 11,13-17). Acháb később ismét, még Nábót megölése után is 
kiengesztelődhet Istennel (1 Kir 21,27-29). - Joyce Rilett Wood el
mélete szerint Mikeás könyve eredetileg egy valóban előadott dráma 
lehetett. (A 3 szereplő: Isten, Mikeás és a nép; az 5 jelenet: 1,2-16; 
2,1-11; 3,1-12; 6,1-16; 7,1-9.) A Szamaria elestét és Jeruzsálem 701-
beli ostromát magyarázó művet kb. 100 évvel később az újabb ese
ményekhez igazították (Jeruzsálem pusztulását is beleértve) és bőví
tették (2,12-13; 4-5; 7,10-20), műfaját is módosítva. - Adrian M. 
Leske Zak 9-14 próféciáit összetartozó, egységes üzenetként értelme
zi. Isten hűséges Dávidhoz, de uralmát nem király valósítja meg, sem 
a kirekesztő főpapok, hanem - Iz 55,3-5 szellemében - Isten hűséges 
népe (ezt jelenti Zak 9,9 bevonuló ))királya« is), akik tanúságtételük
kel mindenkit bevonnak Jahve királyságának ünneplésébe. - Michael 
Winger végiggondolja azt a sok kísérlettel igazolt tapasztalatot, hogy 
emlékezetünk sokkal tartósabban és pontosabban megőrzi az átélt 
eseményeket, látott cselekvéseket, sőt a hallott példabeszédek tartaimát 
is (bár nem szószerint), mint az ezekhez fűződő beszédeket ill. ma
gyarázatokat. Ezért szükségszerű volt Jézus szavainak korai (a 30-as 
években való) írásbeli rögzítése. Mindezeket is figyelembe vesszük, 
amikor Jézus saját szavait és mondásait keressük, vagy tudni szeret
nénk, hogy a szavak milyen körülmények között hangzottak el, kikre 
vagy mire vonatkoztak, s így mi volt elsődleges, aktuális jelentésük. 

(Összeállította: Székely István) 
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Társulatunk életéból 

Társulatunk életéből 

Örömmel tájékoztat juk Tagtársainkat és Olvasóinkat, hogy Társu
latunk ügyvezető elnökhelyettesét, Dr. Thorday Attilát a PPKE Hittu
dományi Kara meghívása alapján Dr. Seregély István érsek, a MKPK 
elnöke kinevezte a Hittudományi Karon megüresedett Liturgia és 
Lelkipásztorkodástan Tanszék tanszékvezető professzorává. A kine
vezéshez szeretettel gratulálunk, és munkájához Isten áldását kéIjük. 

A budapesti Jeromos-esték programjai - minden esetben a Biblia
központban (VI.,Teréz körút 28. I.em.6-7.) - a hónapok második 
szerdáján 18 órai kezdettel: október lO-én Gaál Endre főigazgató, 
teológiai professzor előadása »Az újszövetségi eszkatológia néhány 
vonása« címmel; november 14-én Szatmári Györgyi teológiai pro
fesszor »A zsoltárok emberarca« címü előadása; december 12-én 
Bolberitz Pál egyetemi professzor előadása »Keresztény eszkatoló
gia« címmel. 

* * * * * 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondj~it. Kér
jük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások időpontja és az elmélkedések témája: 
szept. 21.: Mt 12,46-50; okt. 5.: Lk 10,16; okt. 19.: Lk 10,21-22; 
nov. 2.: Jn 6,37-39; nov. 16.: Lk 17,20-21; nov.30.: Mt 7,15-20; 
dec. 14.: Mt 11,28-30; dec. 28.: Mt 11,25-27 (hálaadás). 
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* * * * * 
Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társu

latunk Tagjai és fiizetünk Olvasói részerőllevelek, javaslatok, 
kritikák, kétkezi segítség, ima, tagdij, adomány es még sok 
más formában, igen nagy örömmel tölt el, és ezúton is sze ret
ném mindezt a magam és mindannyiunk nevében ismételten 
szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Nagy örömmel ünnepeltük meg az üdvösség 2000. évforduló
ját. .. A Szentlélek a jövőben még inkább arra serkent minket, 
hogy Jézus vonásait sugározva megvalljuk Őt, és tanúságot te
gyünk Isten csodálatos műveirőL .. 

Az Úr arcvonásainak szemlélése a mai ember arcára is ráirá
nyítja tekintetünket. Hiszen Ő azonosítja magát »legkisebb test
véreivel« (v.ö. Mt 25,40) is. Föltekintve Rá, Aki az első és leg
nagyobb evangelizáló, minket is evangelizálókká alakít át. Hi
szen Isten »azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljus
son az igazság ismeretére« (l Tim 2,4). 

A Nagy Jubileum gyümölcseként azt is elvárja az Úr minden 
kereszténytől, hogy hittel és reménnyel nézzen a jövő felé. Ő 
Maga is »megtisztel bizalmával és szolgálatára rendelt« (l Tim 
1,12) minket. De ez nem néhányak kiváltsága, hanem minden
kié, a maga életállapota szerint. .. 

A feladat különösen sürgetővé válik, ha az emberiség 213-ára 
tekintünk, amelyik még nem ismeri vagy nem fogadja el Krisz
tust. Igen, kedves Testvérek, a missziós küldetés ma érvénye
sebb, mint bármikor. Szívemben őrzöm zarándokutaimról Krisz
tusnak a szegényekben és a szenvedőkben visszatükröződő arcát. 
Látom, hányan élnek úgy, »mint a pásztor néküli juhok« (Mk 
6,34). Pedig minden embemek joga van ahhoz, hogy megismerje 
Megváltóját és Üdvözítőjét. 

II. János Pál pápa 2001. évi missziós vasárnapi üzenetéből 



Csendes percek 

Anneliese Ratzenböck 

CSENDES PERCEK 

Itt a legfóbb ideje, hogy megírjuk kérő levelünket Jézusnak mi is. 
Gyermekeink már biztosan megtették, és gondoskodtak arról is, hogy 
eljusson a megfelelő címre. Úgy gondolom, mi, háziasszonyok és é
desanyák, mi is megírhatnánk kivánságlistánkat. Ki tudja, talán hasz
nos lesz, ha őszintén és SZÍvből fogalmazzuk meg: 
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Kedves Istengyermek! 
- Segíts legyőzni aggodalmamat, hogy kevés lesz az ajándék, 

amiről gondoskodtam. 
- Ne engedd, hogy az utolsó napokban is az üzleteket bóklász

szam. 
- Segíts, hogy a konyhában minden könnyen és jól készüljön el, 

és ajándékozz meg egy kissé több barátsággal, nehogy valakivel is 
goromba legyek, mert naphosszat gyötör a lelkiismeret. 

- Ne engedd, hogy a só és az ecet az ünnepek alatt kifogy jon, és 
küldj valakit, aki segít majd az utolsó napokban abevásárlókosarat 
cipelni. 

- Ne engedd, hogy hálátlan legyek a jótanácsok özönében; még 
akkor sem, ha nemigen tudom hasznukat venni, de azt se engedd, 
hogy többet tervezzek, mint amit képes vagyok elintézni, nehogy az 
ünnepek alatt a meg nem valósított tervek terhétőllógjon az orrom. 

- Adj több türelmet, ha sorba kell állnom és annak alázatos 
belátását, hogy nemcsak én sietek, és kérlek, adj időt, hogy néhány 
szeretetteljes sort mindenkinek írhassak; idős, egyedülálló rokona
imnak pedig hosszabb levelet. 

- Adj elég önbizalmat, hogy a befejezetlen pulóvert a kötőtűk
kel együtt a fa alá meIjem tenni, és kérlek segíts, hogy mindennap 
felismeIjem, mi az, amit vársz tőlem. 

- Végül ne engedd, hogy végtelenségig folytassam kéréseim so
rát, nekem az is elég, ha segítesz megértenem: világrajöttöddel Te 
egészen mást akartál, mint amivé mi tettük születésed ünnepét. 



Gyermekkori karácsony 

Várod, várod, aztán mikor 
Ott áll előtted a csillogó csoda, 
Égnek a gyertyák 
És szikráznak a csillagszórók, 
A fa alja tele ajándékokkal, 
Mindenkiben várakozás van 
És öröm, 
A szoba többi része homályba borul, 
Csak a fa él és a csillogó szemek. 
Milyen jó, hogy el lehet kezdeni énekelni, 
Egyik karácsonyi dalt a másik után, 
A megrendülés közben lassan kioldódik 
És meg lehet mozdulni újra 
Az ámulat dermedéséből. 

Az éjszaka csodája 

Lement a nap, alkonyodik. 
Leereszkedik rád a sötétség, 
És te félni kezdesz. 
Lassan eltűnnek 
A jól ismert tárgyak, arcok, 
Aztán te magad is, 
Nem látod, már csak 
Érzed a tested. 
Rémülten tapogatsz magadkörül: 
Elveszett a világ, 
A színek ragyogása, 
Csak a sötétség ásít rád, 
Mint egy elnyelni kész 
Fekete lyuk. 

Csendes percek 
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Csendes percek 
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De ha ebben az éjszakában 
Szorongó arcodat felemeled, 
A csillagos égbolttal 
A mindenség csodája 
Tárul kifölötted. 
Lenti vakságod az ára 
Ennek a végtelennek: 
Nem láthatod 
Egyszerre a cipőd orrát, 
Meg a sokfényévre 
Lévő csillagokat. 
A sötétben támad 
A ragadozó vad, 
És veszélyt rejteget az éj, 
De sötétben tárul ki számodra 
A végtelenre nyíló kapu. 

Minden kevés 

Kevés vagyok én, 
Kevés a világ, 
Te kellesz a teljességhez, 
Te kellesz az örömhöz, 
Te kellesz a békéhez. 
Én kevés vagyok, 
A világ is kevés, 
Te kellesz. 
Nélküled a pillanat mézébe is 
Morzsa hull és megsavanyszik, 
Hiányzol, legyél itt! 

Hawa 



Szentir~agyarázat 

Thorday Attila 

Zakariás éneke (Lk 1,68-79) 

A 'Benedictus' szerzője a 'Magnificat' szerzőj éhez hasonlóan isme
retlen, de az evangélista számára egyszer s mindenkorra 'próféta', aki 
azon fáradozik, hogy föltárja a népe történelmében rejtőzködő misz
tériumot. A Szentlélek az üdvösség alkotó művésze, ezért ő adja a pró
fétai szavakat Zakariás szájára. 

A himnusz felosztása: Az ének első része (1,68-75) érdekes mó
don semmilyen utalást nem tesz a Keresztelő személyére. Itt a ró hang
súly Izrael megváltásán van, amelyet Isten az ősatyáknak adott ígérete 
szerint a Messiáson keresztül valósít meg: Isten megtartja Ábrahámnak 
és az ősatyáknak tett ígéreteit (1,73), és ígérete szerint (1,70) Messiást 
küld Dávid házából (1,69), aki megvalósítja Izrael szabadítását (1,71), 
így Isten népe szabadon szolgálhat Istenének (1,74). 

Jelen szövegösszefuggésben a Benedictus első, dicsőítő része az elő
ző szakaszban bemutatott eseményekre - János születése és a Messiás 
fogantatása - vonatkoztatható, amelyekben kezdetlegesen már jelen 
van az üdvösség teljessége. Zakariás énekének első sora (1,68) igen 
közeli rokonságot mutat a jól ismert, messiásinak mondott zsoltár e
gyik sorával: Aldott (az) Ur, az Izraelnek az Istene, aki egyedül vitt 
véghez csodát (72,18). 

Az 1,76-tól kezdődő második rész formailag is különbözik az első
től: az első részben aoristosban (beáIló múlt időben), a második rész
ben jövő időben állnak az igék. A második rész tartalmaz csak direkt 
jövendölést (futurum), míg az első rész inkább dicsőítésnek tűnik, mert 
Isten szabadító tetteiért ad hálát. Hans Schürmann, német exegéta az 
ének két része közötti formai és tartalmi eltérések alapján arra követ
keztet, hogy a két rész eredetileg független volt egymástól. 

A himnusz eredete: Szövege létezett már mielőtt Lukács beillesz
tette gyermekség-evangéliumába. A himnuszt nem ő írta, hanem már 
létező forrásból merítette. Hiányzik belőle ui. az üdvösség egyetemes
ségének sajátosan lukácsi szemlélete. Zakariás éneke Izrael nemzeti re
ménységeinek beteljesedéséről szól: Isten hűséges, megtartja ígéreteit. 

5 



Szentir~agyarázat 

Lényegében ószövetségi gondolatokat tartalmaz és foglal összc. Bi
zonyos hasonlóság fedezhető fel A 12 Pátriárka Végrendelete című 
zsidó apokrif iratgyííjteménnyel, amely a Krisztus előtti első évszázad 
messiásváró zsidóságának gondolatait tartalmazza. A himnusz első ré
szében szereplő nemzeti vonások a kor jámborainak felfogását tük
rözik: a szabadulást az Isten tiszteletével kapcsolják össze: Lélekben, 
vagyis szentségben és igazságban élve (1,75) várják az ellenség ke
zéből való megszabadulásukat, nem pedig erőszak és lázadás útján, 
mint a korabeli nacionalisták, a zelóták. Műfaját tekintve a "Benedic
tus" kezdőszavú ének palesztinai eredetű, eszkatológikus messiási 
zsoltárnak határozható meg, amit a zsidó-keresztények átvettek, mert 
tartalm át Jézus Krisztusban látták megvalósulni, így burkolt formában 
ugyan, de Krisztus-dicsőítő zsoltárként énekeltek (és énekli az Egyház 
mindmáig). 

Zakariás éneke az 1,66-ban feltett kérdésre (Mi lesz ebből a gyer
mekből?) adja meg a választ. Közvetlen feleletet az ének második ré
széből (1,76-79) kapunk: A himnusz ezen második része minden bi
zonnyal Keresztelő János tanítványainak a csoport jából származik. 
Gondolatait tekintve megegyezik azzal, amit annak idején az angyal 
meghirdetett (1,14-17): János 'a Magasságbeli prófétája' és az Ú r út
készítője (1,76). A zsoltár keresztényadaptációja, lukácsi feldolgozása 
szerint az Úr nem más, mint Jézus, a Krisztus. 

A Benedictus és a Magnificat összehasonlítása: a két himnusz 
sok tekintetben mutat hasonlóságot. Mindkettő az Ószövetség eszmevi
lágában gondolkodik, és Izrael várakozását mutatja, amellyel a végső 
idők felé tekint. Egyikük sem tartalmaz kifejezetten keresztény meg
fogalmazásokat. Különösen a Benedictus megszövegezésén érződik 
erősen a zsidó nacionalista gondolkodás- és érzésvilág, a Magnificat 
ezzel szemben sokkal egyetemesebb szemléletű. Hasonlóságot és egy
ben különbözőséget mutat felépítésük is: mindkettőben található sze
mélyes jellegű rész és tárgyilagosabb hangvételű szakasz. Amíg azon
ban a Magnificat-ban a személyes jellegű rész áll az első részben, és a 
másik csak utána következik, addig a Benedictus sorrendje éppen fordí
tott: először Isten nagy tetteiről szól, köztük a legnagyobbról, a Messi
ás elküldéséről (1,68-76), csak ezután tér át személyes jellegű témára, 
a születendő gyermek életfeladatára (1,76-79). Ellenkező sorrendben 
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tárgyalva ugyan, de mindkettő a személyes megtapasztalásra és Isten 
üdvözítő tevékenységére egyaránt hangsúlyt fektet. Különben a női és a 
férfi lelki beállítottságra jellemző is az itt megfigyelt kétféle sorrend: 
Mária induktív, saját élményéből kiinduló, majd általános megállapítá
sokra jutó gondolkodású, míg Zakariás a férfiakra általában jellemző 
tárgyilagossággal gondolkodik. A stílust tekintve is különbség fedezhe
tő föl a két himnusz között: a Magnificat rövid mondatokból áll, a 
Benedictus viszont két nagy könnondatból. 

Szövegmagyarázat: 
Betelt Szentlélekkel, és prófétálni kezdett: Lukács megismétli, amit 

Erzsébettel kapcsolatban is fontosnak tartott megjegyemi (1,41), erről 
jövendölt az angyal Jánossal kapcsolatban (1,15). A névelő nélkül ol
vasható pneumatos hagiú nem annyira a Szentlélek személyét jelöli, 
mint inkább működését, az isteni erőt. Simeonról is hasonlóan ír há
romszoros ismétléssel (2,25-27). Többek között e felismerésekből ered 
Lukács egyik megjelölése, miszerint ő 'a Szentlélek evangélistája' . 
Zakariás, Erzsébet és Simeon a maguk: módján osztomak Mária ki
váltságából, akire rászáll a Szentlélek, akinek erejéből az angyali üd
vözletkor Jézust foganja. 

Aldott (az) Úr, az Izraelnek az Istene: az ószövetségi zsoltárokra és 
a későbbi zsidó imádságokra jellemző áldásfonna. Jótéteményeit vá
lasztott népe javára cselekedte, illetve azok fordulnak hozzá hálával, 
ezért 'Izrael Istene'. 

Mert meglátogatta és csinált megváltást az ő népének: egybetar
tozik a kettő, sőt a következő vers kifejezése is: és támasztotta szabadí
tás szarvát nekünk. A szarv az erő jelképe (vö. MTörv 33,17a; Zsolt 
89,18), a kifejezés értelme tehát: erős szabadító. A meglátogatta azt is 
jelenti: törődik, gondoskodik (ill. számon kér, büntet); Istennek a tör
ténelembe való beavatkozására vonatkozik (vö. Kiv 3,16). Mindhárom 
ige aoristosban áll, s ezáltal jelzi az író, hogy az esemény beállt, a kö
zelmúltban bekövetkezett, és így beteljesedése befejezett tényként keze
lendő. 

Erős szabadítót támasztott nekünk Dávidnak, szolgájának házá
ban, vagyis elküldi a Dávid utódai ból való szabadító Messiást. Az ese
mények konkrét említése nélkül tehát összefoglalja, amit az angyali üd
vözletben, a látogatás történetében és a Magnificat himnuszban kifej-
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tett (1,26-56). Minden már beteljesedett ténynek tekinthető, - erre utal 
az aoristos használata. Az 'üdvösség szarva' kifejezést az Ószövetség 
messiási értelemben fogta föl. Hanna éneke pl. ezzel a képpel zárul (2 
Sám 2,10). Amikor a frigyszekrényt helyére viszik, az évfordulóra írt 
zsoltárban olvashatjuk: Dávid szarvát ott megerősítem, fáklyát állítok 
f6lkentemnek (Zsolt 132,17). 

Amint szólott a szentek, ősidőktől (való) prófétái szája által: A 
Nátán ajkán elhangzott prófécia a későbbi próféták: ajkán ismét fel
hangzik (pl. Iz 11,1; Jer 33,15). E jövendölés beteljesedését Lukács és 
az ősegyház igehirdetése erősen hangsúlyozta. Jó példa erre Péternek a 
Salamon-csarnokban mondott beszéde (vö. Csel 3,20-21); tipikus heb
raizmus, aminek héber megfelelője abban az értelemben használatos, 
hogy Isten az ő megbízott jai által szól. 

Szabadulást ellenségeink k6zül és mind a minket gyűl6lőknek ke
zéből: szintén tipikus hebraizmus. Ez a vers magyarázza az 1,68b vers 
'megváltás' kulcs-szavát. A 105. zsoltár az üdvtörténet felszabadító e
seményeit sorolja fel; a Benedictus himnusz azonban nem annyira a 
politikai eseményről szól, hanem arról a szabadságról, amelynek kö
vetkeztében akadálytalanul szolgálhatunk Istennek. 

Csinálni irgalmat a mi atyáinkkal és megemlékezni szent sz6vet
ségéről: a két infmitivus itt participium helyett áll. Hogyan részesültek 
az ősatyák Isten irgalmában? Az ő utódaik közül származik a Megvál
tó, aki a megváltásra váró ősatyáknak elvitte az örömhírt, vagyis: alá
szállt a poklokra (1 Pét 3,19). Ezáltal megemlékezett mindarról a szö
vetségről, amit Isten az embereknek ősidőktől fogva felkínált (Ádám, 
Noé, Mózes, stb.). 

Az .4brahámnak esküd6tt esküről: az ősatyák között különleges he
lyet foglal el Ábrahám, s a vele kötött szövetséget esküvel erősítette 
meg Isten (Ter 22,16). 

A megadja nekünk. .. mondattal a himnusz imádkozói gondolhatnak 
magukra, a hitben Ábrahám utódaira (vö. Róm 4,16-17). 

Szentségben és igazságban színe előtt, minden napjainkban: Mó
zes által mindannyiunkhoz szólt már Isten szava (vö. Kiv 19,5-6a); Is
ten újszövetségi népének kiválasztottságáról az apostol levelében ol
vashatunk (vö. 2 Pét 2,9-10). 
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A Benedictus első részében levő ószövetségi gondolatok tehát: Isten 
megmaradást ígér Dávid utódainak (vö. 2 Sám 7), megmenti Izraelt 
Egyiptomból (vö. Kiv 2,24; 3,7-8), megemlékezik Ábrahámmal kötött 
szövetségéről (vö. Ter 22,15-18). 

És te pedig gyermek, a Magasságbeli prófétájának fogsz nevez
tetni: Illés szellemében fog jámi - mondta az angyal (l, 17). Két ószö
vetségi jövendölés kapcsolódik egybe: Nézzétek, elküldöm hírnökömet, 
hogy elkészítse előttem az utat (Mal 3, l), és Készítsetek helyet a pusz
tában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át (Iz 
40,3). Az Ószövetségben a JHWH-nevet helyettesítő "Úr" a keresz
tények ajkán és írásában Krisztus Jézusra vonatkozik. 

Megadni szabadítás ismeretét az ő népének bűneik bocsánatában: 
A 71 és 74-es versekben arról volt szó, hogy Isten megmenti népét az 
ellenségtől. Ez a vers világosan rámutat, hogy elsősorban lelkünk ellen
ségéről, vagyis a bűnről beszélt ott is, itt is. Közelebbről, a keresztség 
bűnbocsátó erejére kell gondolnunk, amit János meghirdet. Lukács 
máshol is hangsúlyt helyez a János-féle bűnbánat keresztségére, ami 
bevezette Jézus bűnbocsátó tevékenységét (Csel 13,24). A Keresztelő 
művét folytatja az Egyház, amikor minden korban, különösen advent 
idején összegyűjti és fölkészíti Isten vándorló népét, hogy találkozzék a 
hozzá eljövő Úrral. 

Istenünk irgalmának bensői miatt, amelyekkel meg fog látogatni 
minket Napkelte magasságból: A 'magasságból felkelő' az Ószövet
ségbőI kölcsönzött kifejezés, képszerűen utal a Messiásra: Bileám úgy 
látja, hogy csillag kél fel Júdából (Szám 24,17); Malakiás a jövendő 
Messiást szemléli úgy, mint az igazság felkelő napját (3,20). Qurn
ránban égitest felragyogásával szemléltetik a papi Messiás eljöttét. 

Megjelenni a sötétségben és halál árnyékában ülőknek, igazítani a 
mi lábainkat békesség útjára. Izajás próféciája, miszerint: A nép, a
mely sötétben jár, nagy fényességet lát (9, l), döntő hatással van a Be
nedictus szerzőjére. Máté azonban nem csak burkoltan használja fOl ezt 
a motívumot: A nép, amely sötétségben ült, nagy világosságot látott. 
Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában 
ültek (4,16). Mi egyéb tarthatná az embert fogságában, mint a bűn 
rabsága? Keresztelő János prédikációja ezért a bűnbánatot hirdeti. A 
fény világa betör a sötétség ,·ilágába (vö. Jn 1,8-10). 
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A bűnbánat hirdetéséről szólva méltán állítja a himnusz, hogy meg
hozza a békét, az Isten és ember közti kiengesztelődést. A kettős mes
siásvárás nyomai fölfedezhetők Zakariás himnuszában. Egyrészt po
litikai: Dávid házából, aki megszabadítja népét az ellenség kezéből, 
hogy szabadon szolgálhasson Istenének. Másrészt papi: aki Isten vilá
gosságának országából származik, a bűnből való szabadulást hirdeti a 
népnek, az üdvösség jóhírét hozza azoknak, akik a sötétben és a halál 
homályában ülnek, és békességre vezeti őket. 

A gyermek pedig n6vekedett és erős6d6tt lélekben: E záróverssel 
véget ér a Keresztelő János gyermekkoráról szóló elbeszélés-koszorú. 
Miként a kis Sámuel gyarapodott b6lcsességben, korban és kedves
ségben az Úr és az emberek előtt (1 Sám 2,26), úgy hasonló szavak 
zárják le az egész gyermekség-evangéliurnot (Lk 2,40.52) is. Működött 
Jánosban az a Lélek, aki anyja méhétől rajta nyugodott és eltöltötte 
(1,15). 

És volt a pusztákban bemutatkozásának napjáig Izraelnek: A 
puszta a magány és az önmegtagadó élet helye. Nem tudjuk, mikor vo
nult ki és mennyi időt töltött ott János. Csak annyit: Az Ur szózatot in
tézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Nyilvános működésének 
megkezdése előtt Jézus is oda megy 40 napra, és később is időről időre 
ide vonul vissza a sokaság elől. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Zakariás énekének központi 
gondolata a szabadítás-szabadulás, az üdvösség, amihez a 'megváltás' 
(1,68), máshol pedig 'megmentés' (1,74b) csatlakozik. A himnusz 
mindkét egysége koncentrikus szerkezetű (l,72-73a, ill. 1,78 köz
ponttal), és mindkét szakasz az lsten irgalma köré csoportosítja mon
danivalóját (a gör. eleios a héb. hesed fordítása); János neve - héberül 
johanan - ugyanebbe a szócsaládba tartozik. A himnusz első egysége 
háromtagú centrális szakaszának mindegyik tagja tartalmaz olyan szót, 
amely egy-egy kulcsnévre utal: János: Jahve irgalmaz, Zakariás = 
Jahve megemlékezik, ill. Erzsébet = lsten megesküd6tt. A gör. sz6téria 
háromszoros előfordulása talán Jézus nevére utal? (Ez az egyedüli 
olyan szó, amely több mint kétszer fordul elő a himnuszban!) 

Végül, a himnusz két ró egységét összetartja az Isten és népe közti 
kapcsolat hasonlósága: az első egység első szakaszában mindenek előtt 
Isten üdvözítő tette fogalmazódik meg, az utolsó szakaszában pedig az 
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erre választ-adó helyes emberi magatartás (1,75). A második egység 
utolsó szakasza szintén az első szakasznak megfelelő: az emberek lába 
a békesség útján az Úr Jézus útjának lehet következménye, melyet Já
nos készít majd elő. 

Isten irgalma mindörökké tart. Amint atyáinkkal, Ábrahámtól 
Dávidon át mindmáig, úgy lesz velünk is Jézusban, akinek útját János 
készíti elő. Isten újból megemlékezik népéről, és meglátogatja, amint 
korábban is gyakran így tett. Az apa ajka arról prófétál, hogy a Szent
lélek Izrael számára a fiún keresztül fog megnyilvánulni. A kezdetben 
Ábrahámmal kötött szövetséget, amelyet a próféták fölidéztek, Dá
vidnak esküvel erősítette meg, - és ezt fogja véglegesen megújítani a 
magasságból 'felbukkanó'. Isten, miként a múltban, úgy ma is fölkí
nálja szabadítását. Ráadásul a ma meghirdetett és a holnap megvalósu
ló üdvösség nemcsak a jövő nemzedék számára jelent örömhírt, hanem 
visszamenőleg is: atyáinknak, kezdetektől fogva. 

Ha tudnád ... 

Ha tudnád, hogy fáj minden türelmetlen szó, 
Ha tudnád, hogy fáj minden vállrándítás, 
Ha tudnád, hogy fáj minden közömbös pillantás, 
Ha tudnád, hogy fáj minden hamis szó, 
Ha tudnád, hogy fáj minden elhallgatás, 

Ha tudnád, milyen öröm minden kedvesség, 
Ha tudnád, milyen öröm minden sZÍvből jövő mosoly, 
Ha tudnád, milyen öröm minden szerető figyelem, 
Ha tudnád, milyen öröm minden j ó s z ó. 

Hawa 

11 



Szentírásmagyarázat 

Gyürki László 

Dialógus az archeológia és a Biblia között 

A Szentírás magyarázatának egyik segédtudománya a bibliai ar
cheológia. A kérdés viszont az, helyes-e bibliai archeológiáról beszélni. 
Ugyanis két különböző tudományág ról van szó. Röviden szólni kell 
mindkettőről. 

Az archeológia elsősorban régi kultúrák anyagi nyomait, emlékeit 
keresi. Ezek történetét egykorú tárgyi, esetleg írásos emlékekből törek
szik rekonstruálni. Ezek lehetnek épületek, vagy azok romjai, szobrok, 
ékszerek, használati tárgyak, vagyis minden, amit az emberek egy-egy 
korban alkottak és használtak. Az archeológia olyan területen dolgozik, 
amely ismerős hosszú idő óta esetleg a Bibliából és az újabb korból is. 
Ha a régészek feltárták az ősi Jerikó neolitikus korból való rétegét, 
ennek semmi köze sincs a Bibliához. Ugyanígy, ha Tell Keisanban a 
kutatók arab sírokat és bizánci templomokat tárnak föl, ennek sincs 
köze a Bibliához. Az archeológia feladata felszínre hozni egy kultúra 
emlékeit minden korból, és egyiket sem részesíteni előnyben. 

A Biblia ezzel szemben vallási könyv. Ha találunk is benne több
ször történelmi adatokat, a Biblia mégsem történelmi könyv modem 
értelemben. Minden bibliai szöveget tanulmányozni kell történeti vo
natkozásában. Ilyen értelemben nincs bibliai archeológia, de van szír
palesztinai archeológia, amely kapcsolatban van a bibliai adatokkal. 
Az archeológiai tanúság kérdést vet fel, amelyet minden esetben ta
nulmányozni kell a Bibliával kapcsolatban. 

Palesztina területén egy évszázad óta folyik intenzív archeológiai 
munka, és a történelmi változások ellenére ez a tudomány meghatározó 
eredményeket hozott és hoz ma is. 1982-ben 62 ásatási hely volt Izrael 
területén és három tenger alatti kutatás (Cezareában, Dór-ban és 
Haifában). 

Miért végzik ezeket az ásatásokat, mi volt a céljuk? Nem kétséges, 
hogy Palesztina területén legnagyobbrészt a Biblia miaU. Azért ástak, 
mert ez a terület a Biblia földje, és sokan a Biblia történeti igazolását 
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várták az ásatásoktól. Amikor - fóképpen a múlt században - kételked
tek a Biblia történeti hitelességében, sokan az archeológiától várták 
ezek cáfolatát, és úgy gondolták, hogy ezzel megvédhetik aBibliát. 
Miért ne lehetne az archeológia a Biblia igazolásának eszköze? 1865-
ben alapították "Palestine Exploration Fund" néven azt a társaságot, 
amely Palesztina tudományos kutatását tűzte ki célul. Néhány éwel 
később, 1877-ben a "Deutsche Palestine Verein" alakult meg hasonló 
céllal. Egy volt a céljuk: igazolni azt, hogy a bibliai történet valós tör
ténet, megcáfolni ennek tagadását, mert az archeológia egyszersmind 
időben, másrészt térben az eseményeken át ezt bizonyítja. Az ilyen 
célkitűzés már meg is határozza, hogy mit várnak az archeológiától, és 
ez megvilágítja egy kor intellektuális légkörét is. 

Azóta sokat fejlődött az archeológiai kutatás, beleértve a motivációt 
is. S ha néha ellentétbe kerültek is az archeológiai eredmények a bib
liai szövegekkel, ez csak azért történhetett, mert nem vizsgálták kriti
kailag azokat a szövegeket, amelyeket történetinek tartottak. Ezenkívül 
a Biblia szövegeit sokszor fundamentalista módon magyarázták. Ez áll 
a pátriárkai szövegekre, vagy a honfoglalásról szóló elbeszélésekre. 
Ezek a hagyományok komplex történelmet foglalnak magukba, de 
később foglalták írásba őket még akkor is, ha hiteles hagyományokat 
tartalmaznak. Ezeket próbálják igazolni, amikor egyes archeológusok, 
népszerűsítő biblikusok beszélnek bibliai archeológiáról, nem számolva 
azzal, amit ez jelent. A palesztinai archeológia segítheti és megvilágít
hatja azt, amit a Biblia mond az anyagi kultúra területén. 

Egyházi megnyilatkozások az archeológia szerepéről 

Mielőtt néhány példát hoznánk az archeológia területéről, érdemes 
megemlíteni az egyház hivatalos megnyilatkozásait is. XII. Piusz pápa 
1943-ban kiadott "Divino Afflante Spiritu" kezdetű körlevelében emlí
tést tesz arról, hogy XIII. Leó pápa "Providentissimus Deus" körlevele 
óta komolyelőhaladást tettek a biblikus tudományok, köztük az ar
cheológia is. "Ma már e kutatások számbelien is igen megnőttek, mód
szerük is tökéletesedett és eljárásaik is szigorúbbak, s így többet és 
biztosabban tudunk meg belőlük. A szakemberek és e tanulmányokkal 
foglalkozók mind igen jól tudják, mennyi fényt derítettek e kutatások a 
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szent könyvek helyesebb és teljeebb megértésére. Az ásatások jelentő
sége egyre nő az írott leletek föltárásával, amelyek nagyban hozzájá
rulnak a régi korok nyelvi, irodalmi, történelmi, erkölcsi és vallási 
megismeréséhez. " 

A második részben az irodalmi műfajok kérdéséről tárgyal a körle
vél. Ez fontos útmutatás akkor, amikor látszólag az archeológia el
lentmond a bibliai szövegnek. "Ámde a régi keleti szerzők szavaiban és 
írásaiban egyes kitételek irodalmi jelentése nem egészen olyan világos, 
mint a mai íróknál. Pusztán nyelvtani szabályokkal vagy nyelvészettel, 
vagy egyedül az összefliggésből nem lehet meghatáromi azt, amit a 
régi keletiek szavakkal ki akartak fejemi. Ezért a magyarázónak 
mondhatni lélekben vissza kell térnie ezekhez a távoli évszázadokhoz, 
és a történelem, régiségtan, néprajz és más tudományok segítségéve l 
pontosan meg kell határomi, hogy e régi kor írói milyen irodalmi for
mákat alkalmaztak és hasmáltak. A régi keletiek ugyanis gondolataik 
kifejezésére sokszor nemcsak más szóalakzatokat és beszédformákat 
hasmáltak, mint mi, hanem sokszor olyanokat alkalmaztak, amelyek 
saját korukban és embereilmél szokásosak voltak. A magyarázó előze
tesen nem tudja rögtön megállapítani, melyek ezek a beszédformák, 
hanem csak a régi keleti írók szorgalmas tanulmányozásának segítsé
gével. " 

Ezek után először lássunk néhány példát, amikor valóban meg
egyemek a Biblia adatai az archeológia eredrnényeivel, majd olyat is, 
amikor nem lehet az archeológiát segítségül hívni, hanem a szöveget 
kell az irodalmi műfaj ismeretében helyesen értelmemi. 

L Amikor az archeológia és a Biblia megegyeznek 

A salamoni városok építészete 

A Királyok könyve szerint Salamon nagy építkezéseket végzett fó
képpen három városban: Hacor, Megiddó és Gézer (l Kir 9,15). Arról 
viszont nem számol be a szöveg, hogy miben is állt Salamon építészete 
e három városnál. Mindegyik várost más és más régész tárta föl, fó
képpen amerikai és izraeli tudósok. Mindegyikben ugyanaz a városka
pu-szerkezet került elő. A méretek majdnem ugyanazok mindegyik 
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városnál. A kövek faragása, elhelyezése a falakba egyaránt ugyanazt a 
jellegzetességet mutatja. A réteg-vizsgálat szerint az építmények a 
Kr.e. 10. századra datálhatók (ez külünösen Hacor-nál egyértelmű). 
Mindez jól összefér azzal, amit a Biblia ír Salamon koráról. A várost 
kazamata falrendszer vette körül, a nyugati részén egy erős fellegvár 
épült, amely századokon át megmaradt a háborús és tennészeti ka
tasztrófák ellenére is. Ebben az időben kezdődött Izrael igazi városi 
építészete. A király kiváló építészekkel terveztette meg e városokat. 

Ez az építészeti mód nem történhetett külső segítség nélkül. A Bib
lia ezt sem rejti el. A jeruzsálemi templom építésénél a föníciai Hirám 
kőművesei és a giblai kőfaragók dolgoztak (vö.: l Kir 5,32). A fö
níciaiak tehát gazdagították Izraelt az építészetben, és itt hagyták nyo
mukat. 

A megiddói istállók 

A Királyok könyve beszél a megerősített szekér-városokról, a lova
sok városairól, amelyeket mind Salamon építtetett (l Kir 9,19). A 
megiddói ásatásoknál amerikai régészek nagy istállókat tártak föl a 
Kr.e. 10. századból, vagyis Salamon idejéből. Ma nem fogadják el 
egyértelműen az időpontot. Y. Yadin megiddói ásatásai ezeket Acháb 
idejére helyezik (875-853). Megiddó építészetében tehát nem lehet 
olyan elemeket találni, amelyeket kapcsolatba lehetne hozni a Bibliá
val. 1. B. Pritchard amerikai régész szerint a lovak nem zárt helyen, 
hanem a szabadban voltak. Y. Aharoni Beer-Sebában ásott ki épülete
ket kő oszlopokkal, de ő úgy értelmezte ezeket, mint királyi raktárakat, 
gabona, olaj, bor tárolására. Újabban Lakisban kerültek elő hasonló 
építmények. D. Ussiskin az épületek és a talaj kémiai vizsgálata után is 
úgy véli, hogy ezek pontos funkcióját nem lehet megállapítani. 

Amint látjuk, a leletek meghatározása nem mindig biztos, és a Bib
liával való kapcsolatuk is megtévesztő lehet. Újabb eredmények sok
szor kiigazít ják a gyors és elhamarkodott véleményeket. Az utolsó szó 
ebben a kérdésben nem az archeológiáé. Szakemberek fölvetik azt a 
kérdést is, hogy a bibliai szöveg megengedi-e azt, hogy Salamon vá
rosainak közepén istállók legyenek. 
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A fekete kő Jahve nevével 

Klein protestáns misszionárius 1868-ban a Holt tenger melletti 
Dibonban egy írással telerótt bazaltkövet fedezett fel, amely megron
gált állapotban ma a Louvre-ban található. A beduinok ugyanis az 
európaiak nagy érdeklődése láttán úgy gondolták, hogy a kőben kincs 
rejtőzik, ezért tüzet raktak fölötte, majd a felhevült kőre vizet öntöttek. 
Így két nagy részre és húsz kis töredékre esett szét, sőt egy része telje
sen porrá vált. A másolat alapján próbálták helyreállítani. A héberhez 
közelálló leghosszabb szöveg van belevésve fóníciai betűtípussal. 
Megtudjuk a szövegből, hogy Mesa egy győzelem emlékére állíttatta 
ezt a sztélét. Omri, Izrael királya és utódai hosszú ideig elnyomták 
Moábot, de most Mesa visszafoglalta a városokat Izraeltől - olvasható 
asztélén. 

Mit találunk minderről a Bibliában? A Királyok könyve az ese
ménynek egy olyan változatát őrizte meg, amelyet Mesa túlzott haza
szeretetében szívesen elhallgatott (2 Kir 3,4-27). Moáb megtagadta az 
adót, ezért Izrael, Júda és Edom hadjáratot indított ellene. Mesa Kir 
Hareszet városba szorult, és szorongatott helyzetében a várfal on, az 
ostromlók és a vár védői szeme láttára feláldozta a trónörököst. A bib
liai elbeszélés egy összekuszált és rejtélyes mondattal végződik. A vég
eredmény azonban nem kétséges: az izraeliták abbahagyták az os
tromot és visszatértek fóldjükre. Az önkéntes visszavonulás vált - a 
sztélé szövegében - katonai vereséggé. A 2800 éves kövön a 34 soros 
felirat az egyetlen emlék, amely Palesztinán kívül megemlíti Jahve 
nevét. Ezenkívül pedig a bibliai történelemnek is hiteles emléke. 

Egy paraszt panasza és a t6rvény előírása 

A JafIa és Asdód között folyt ásatások során egy Kr.e. 7. századi 
várat tártak fól a régészek. Többek között néhány osztrakon - tintával 
cserépre írt szöveg - is előkerült. Az egyiken nagyon jólolvashatóan 
egy paraszt panasza található, amelyet a hivatalnokhoz intézett. Arról 
panaszkodik, hogy gazdája aratás után elvette ruháját és már több 
napja magánál tartja. Kéri a felelős vezetőt, jáIjon közbe, hogy ruháját 
visszakapja. 
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,A leletnek kettős jelentősége is van. Először is bizonyítja, hogy 
Jozija király idejében (640-609) a tengerparti részen is laktak zsidók, s 
Júdea idáig terjeszkedett. Másodszor meg azért fontos, mert egy tör
vény létezését bizonyítja: "Ha zálogba vetted embertársad köpenyét, 
naplemente előtt add vissza neki. Hiszen az az egyetlen takarója, testé
nek öltözete, és nincs egyebe, amiben alhatna. Ha hozzám kiált, meg
hallgatom, mert én irgalmas vagyok" (Kiv 22,25-26). Ugyanez olvas
ható a MTörv 24, 12-l3-ban is. 

A szöveg egy olyan társadalmat tár elénk, amelyben nem mindig 
tisztelik a törvényt. Másrészt pedig látjuk, hogy a törvény védeni akarja 
a szegényeket. Továbbá a lelet azt is bizonyítja, hogy az izraelita tör
vényt a Kr.e. 7. század előtti időre tehetjük. 

Isten-szobrok Jeruzsálem városában 

K. Kenyon 1961-ben a régi Jeruzsálem területén végzett ásatásokat. 
Előkerültek azok a lerombolt házak, amelyeket még Nabukodonozor 
pusztított el a fogság előtt az 587-es ostrom idején (2 Kir 25,9). A 
romok alatt van a 7. századi réteg. A kerámiai törmelékek között mint
egy 100 emberi, vagy állati figura került elő. Ezek a leletek a 7. szá
zadi Jeruzsálem vallási életére vetnek világot. Majdnem mindegyik 
istennőt ábrázol. A legegyszerubb magyarázat, hogy a termékenység 
istennőjéről van szó. Érdekes viszont, hogy egyetlen figura sem volt ép, 
s a talált törmelékből egyet sem lehetett összeállítani. 

K. Kenyon föltételezése szerint ezeket tudatosan törték össze. Ha ez 
a vélemény helytálló, szeretnénk tudni, hogy miért törték össze őket. 
Egyéni kezdeményezésről van-e szó, esetleg királyi parancsról, vagy 
prófétai igehirdetés következményéről? A figurák némák, nem felelnek 
ezekre a kérdésekre, amelyeket ebben a tárgyban teszünk fel nekik. Ha 
ezek a figurák vallási tárgyak, felfedezésük elgondolkoztat bennünket. 
Ezek a szobrok Jeruzsálemben voltak, abban a városban, ahol Izrael 
Istenének temploma állt. Ezek szerint létezett más kultusz is a temp
lomi mellett. Azt is megkérdezhetjük, hogy milyen eredménye lehetett a 
prófétai igehirdetésnek Jeruzsálem pusztulása előtt, és milyen mély volt 
a jahvista hit a nép körében. Ha újra elolvassuk Jeremiás beszédeit, 
amelyeket Jeruzsálemben mondott el annak pusztulása előtt, jobban 
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me,gértjük, hogy miért szóltak ezek a bálványok és azok kultusza ellen. 
Ebből a példábó I is látjuk, hogy az archeológia tanúsága kérdéseket vet 
fel, és a bibliai szöveget indirekt módon világítja meg. 

Jahve neve két ezüst lapon 

G. Barkay régész 1979-1980 között a Hinnom völgyben végzett 
ásatásoknál sírokat tárt föl. Mintegy 600 tárgy került elő, értékes ke
rámiai anyag és sok ékszer. A leletek a Kr.e. 6. századból származnak. 
A leletek között van ezüst lap összehajtott formában, a közepén lyuk 
található, és zsinórt lehetett áthúmi rajta és ezzel lehetett függeszteni. 
A lemez felnyitása után olvasható lett az isteni név: YHWH, a szöveg 
pedig a papi áldás rövid formáját tartalmazza, amely a Számok köny
vében található (6,24-25): "Áldjon meg téged YHWH és őrizzen meg 
téged' Ragyogtassa rád arcát YHWH és kegyelmezzen néked." 

E lelet típusa mögött hosszú történet van. Különféle amulett
szövegek, vagy talizmánok fémlapra írva ismertek voltak a zsidó és 
pogány világban egyaránt. A jámbor zsidó számára ezeknek viselése a 
Második Törvénykönyv előírásának felelt meg: "Legyenek a szíveden 
ezek az igék, amelyeket ma megparancsolok neked!" (6,6). Ha ponto
san fordítjuk a bibliai szöveget, akkor nem helyes spiritualizálni és így 
fordítani: "szívedben". Az áldásnak ez a jahvista formája hasonló a 
pergamenre írt törvény-szöveghez, amelyet dobozba tettek és' szíjjal 
erősítettek föl (vö.: MTörv 6,8). Ez az ezüst-tekercs bizonyítja ezt a 
gyakorlatot, amely visszamegy legalább a Kr.e. 7. századig. 

A lelet megerősíti a papi áldás régiségét is, amelyet általában csak 
a fogság (587) utáni időre datálnak, de általában a liturgikus formulák 
régiségét is. Az is lehetséges, hogy kezdetben az áldás nem volt egyedül 
a papoknak fönntartva, hanem mások is hasmálták. 

A Siloe-fehrat 

E. Robinson 1856-ban Jeruzsálemben feltárt egy csatornát, amely 
a Kedron völgyében lévő Gihon forrástól indul és a Siloe medencénél 
ér véget. A felfedezés csak akkor váltott ki nagy visszhangot, amikor 
1880-ban a medencében fürdő egyik gyerek felfedezett a sziklán egy 
héber feliratot. A lelet a Siloe vízmedence bejáratától 6 méterre talál-
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ható. Kevésbé megvilágított helyen volt a falon, ezért is kerülte el a 
látogatók figyeimét. Ettől a naptól kezdve a csatorna híressé vált. 

Az alagút építését a két végénél kezdték. A felirat elbeszéli, hogya 
csatornát építő munkások hogyan találkoztak össze, és a viz hogyan 
indult meg a medencébe. "(. . .) az áttörés. És ez az áttörés története. 
Amidőn (...) a fejszét egymás felé, és amikor még három könyöknyi 
(távolságot) kellett kifúrni, meghallotta az egyik a másik kiáltásának 
hangját, mert repedés támadt a sziklában jobb felől és bal felöl. És 
az áttörés napján a fejszések elérték egymást, fejsze a fejszére csa
pott. És megindult a víz a forrásból a ciszterna felé 1200 könyök 
(hosszúságú úton). Száz könyök volt a szikla magassága a fejszések 
feje fölött." (Ókori keleti történeti chrestomathia, Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1965. 286.0.). A technikai bravúrt, a nagy eseményt őrzi 
szerényen, de bizonyos örömmel. Ez a sziklába vágott 534 méter hosz
szú csatorna a domb alatt, ahol eredetileg Dávid városa épült, egy nagy 
"S" formát alkot. Nem tudjuk, hogy miért ilyen hosszú. 

A paleográfia, vagyis az írás vizsgálata és a betűk formája alapján 
a felirat a Kr.e. 8. századra datálható, és egyidős Hiszkija király ural
kodási idejével. A Bibliából ismerjük a forrás nevét, ahonnan a csator
na indul: a Gihon forrásról van szó (l Kir 1,33.38.45). Sőt, a Biblia 
megőrizte számunkra a király által végeztetett munkákat is: "Hiszkija 
egyéb dolgai pedig és egész vitézsége, meg hogy miként készítette a 
tavat és a vízvezetéket s vitte be a városba a vizet, nemde meg vannak 
írva Júda királyainak krónikás könyvében?"(2 Kir 20,20; vö.: 2 Krón 
32,30; Sir 48,17 és Iz 22,11). 

Ez a lelet egy szerencsés összeesést mutat az archeológia és a Bib
lia szövege között. A csatornának az volt a szerepe, hogy a város vízel
látását biztosítsa ostrom idején. Hiszkija király lázasan készült az ost
romra, s nem is hiába, mert Szennacherib asszír király 70 l-ben ost
rom alá vette Jeruzsálemet. 

Két pecsét bibliai személy nevével 

Jeruzsálem különböző régiség-kereskedőinél került elárusításra két 
pecsét. Egy gyűjtő éberségének és N. Avigad ügyességének köszönhető, 
hogy a tudományos világ két értékes lelet birtokába jutott. Származási 
hel~iiket nem lehetett megállapítani. A pergamen, vagy papirusz te-
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kerc s zsinegeit agyag hengerrel pecsételték le. Nagyon jól lehet látni 
ezeknek a zsinóroknak a nyomait és a papirusz rost jait az agyag olda
lán és a pecsét nyomát a másik oldalon. 

N. Avigad publikálta azt a bullát, amelyen a felirat: "Berekyahu, 
Neryahu az írnok". ABerakyahu (=Báruk) gyakori név. Számunkra 
ebben a dokumentumban mégis jelentős, mert szerepel rajta atyja neve 
és foglalkozása. Két bizonyíték a Báruk néwel kapcsolatban, aki úgy 
szerepel a Bibliában, mint Jeremiás íródeákja és bizalmas barátja. Ez a 
személy többször szerepel ilyen néven: "Neriya fia" (Jer 32, 12.16; 
36,4). Jeremiás 36,26 szerint a király úgy rendelkezik, hogy el kell 
fogni "Bárukot, az íródeákot és Jeremiás prófétát". De szól a bibliai 
szöveg a király környezetéről is, és megemlíti ''Yerahméel-t, a király 
fiát". N. Avigad publikált egy bullát, amelyben ugyanez a név és cím 
szerepel: ''Yerahméel a király fia". 

A Biblia ad felvilágosítást ezeknek a pecséteknek a hasmálatára. 
Ha elolvassuk Jeremiás könyvének 32. fejezetét, jobban megértjük 

ezeknek a pecséteknek a szerep ét. A próféta nagybátyjának fia Hana
neél eladta földjét, és Jeremiás az Úr parancsára megvette azt: "Meg
vettem tehát Hananeéitől, nagybátyám fiától a szántóföldet, amely A
natótban van, és kimértem neki az ezüstöt: tizenhét ezüst sékelt. Megír
tam a szerződést, lepecsételtem, és tanúkat állítottam, majd kimértem 
mérlegen az ezüstöt. Azután fogtam az adásvételi szerződést, a lepecsé
teltet - a rendelkezéssel és a megállapodásokkal - meg a nyitottat, és 
átadtam az adásvételi szerződést Báruknak, Néri fiának, aki Maaszja 
fia volt, nagybátyám fia, Hananeél szeme előtt és a tanúk szeme előtt, 
akik aláírták az adásvételi szerződést: mindazoknak a júdeaiaknak 
szeme előtt, akik az őrség udvarában ültek" (Jer 32,9-12). Ez a szöveg 
jó példa ezeknek a pecséteknek a hasmálatára. Az összehajtott és lepe
csételt iratot hozzákötötték a nyitotthoz egy, vagy több bullával. A 
lepecsételt iratot mindig össze lehetett vetni a nyitott irattal, ha úgy 
vélték, hogy ez utóbbit megváltoztatták. 

Súlyok és mérlegek a Bibliában és az archeológiai leletek 

A Példabeszédek könyvében többször van szó súlyokról és mérleg
ről (ll, l ;20, 10.23). Ezek az utalások egy elterjedt gyakorlatot tételez
nek fel kereskedői környezetben. Azt is jobban megértjük, hogy a 8. 
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század prófétái miért emelték fel szavukat a súlyok meghamisítása 
ellen. Meglepő, hogy a súlyok anyagára és a "királyi tekintélyre" 
semmi utalás nincs Salamon idejében. Absalom haja "a királyi súly
egység" szerint nyomott kétszáz sékelt (2 Sám 14,26). A Bibliában 
szereplő súlyok: a talentum, a mina, a sékel, a beka és a gera. Mit 
mond ebben a kérdésben az archeológia? Júda földjén végzett ásatások 
ismertté tették, hogy az alap-egység a sékel volt (11,4 g.). Általában 
l, 2, 4 és 8 sékel volt gyakorlatban. A jelzett súly száma egyiptomi 
hieratikus írással volt jelezve, amely az egyiptomi befolyást bizonyítja 
Júdea királyi adminisztrációjában. A bibliai súlyegységek átszámításá
hoz a Palesztinában és Babilonban talált súlyokat használják fel. Biz
tos, hogy egyes súlyokat lehetett hamisítani, de a bizonyíték nem 
mindig könnyű. 

Archeológiai szempontból nem könnyű megállapítani a királyi súly 
létezését. RA.S. Macalister Gézerben ásott ki egy piramis fonnájú 
bronz súlyt, amelyen "a királyé" felirat szerepel. Ez lehetett egy hite
lesített súly. Más példányokon "M" betű olvasható. Ez a betű lehet a 
király szó (Melek) rövidítése. Az archeológia nem tudja bizonyítani a 
"hiteles súlyok" használatát a mindennapi életben. 

Ezek az írással ellátott tárgyak több kérdést vetnek fel, és látjuk 
azokat a nehézségeket, amelyekkel a régész itt is szembe találja magát. 
Az előkerült anyag mégis meg tud világítani olyan szövegeket, ame
lyek a Bibliában szerepelnek. 

Olajüzem archeológiai megvi/ágításban 

Eqron vidékén Tel Miqné-nél, amely a Biblia szerint filiszteus város 
volt, T. Dothan és S. Gitin végeztek ásatásokat 1981. óta. Ezek során, 
került elő több olajütő is. 1985-ben, amikor felületi kutatás volt, mint
egy százat találtak, a legtöbbet egy tell körül. Ennek a kézműves tevé
kenységnek tetőpontja a 7. században volt. Ezt megerősítik a szomszé
dos helyeken előkerült leletek is. 

Teljesen ki ástak egy itt működő nagy olajütőt. A központi részében 
volt egy négyszögletű medence, ahol az olajbogyót törték össze egy kő 
henger segítségével. A medencének minden oldalán egy prés-rendszer
rel végezték a második műveletet. A szomszédos teremben egy prés-
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medencében számos kor
sót találtak az olaj raktáro
zásához, amelyek mind
egyike mintegy 100 liter 
olajat tudott magába fog
lalni. 

Más termekben külön
böző mesterségek eszközei 
kerültek elő, mint például 
aszövéshez használatos 
súlyok. Arra következtet
nek, hogy az olajütő a vá
ros lakóinak mintegy két 
havi munkáját igényelte, a 
többi időben más szüksé
ges mesterségeket végez
tek, többek között a szö
vést is. Az Eqronban ké
szült olaj nemcsak a la
kosság szükségleteit elégí
tette ki, hanem nagy része 
kivitelre került. Az ásatá
sok egy jelentős ipari tevékenység emlékeit tárták fól, amiről a Biblia 
nem szól semmit. Az archeológia megvilágítja számunkra e vidék 
gazdasági és kereskedelmi életét. 

Az evangéliumi példabeszéd és a konkoly 

Tell Keisanban 1976-ban Kr.e.ll. századból származó silót tártak 
fól, amelyben meg szenesedett gabonát találtak. A búza aprólékos 
vizsgálata azt bizonyította, hogy ebben a korszakban az Akko-i rónán 
már kenyérgabonát termeltek, mégpedig nem is kis mennyiségben. 
Ezenkívül ez a búza össze volt keverve más gabonával, mint árpával 
és gyomnövénnyel, konkollyal is. (A konkoly szerepel Jézus példabe
szédében). Ez az értékes lelet felhasználható aföldművelési módsze
rek tanulmányozásánál, de mindez közvetlenül nem érdekli a Biblia 
olvasóját. Fo~vtatjuk. 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Bibliatársulat 

A CSODAVÁRÓ HITTŐL 
A VALÓDI HITIG (Jn 2,23-4,54) 

III. A királyi tisztviselő (Jn 4,43-54) 

A.) Alapgondolat 

Bibliaiskola 

A királyi tisztviselő történetének megvannak a szinoptikus 
párhuzamai. Az összehasonlítás során a különbségekkel ki dom
borít juk a jánosi sajátságokat. Különösen a 48. vers beillesztése 
által a történet a jel-hit tematikára összpontosít (vö. 45. vers) Az 
olyan hit, amely csak jelekre és csodákra támaszkodik, tehát 
maga akarja meghatározni a feltételeket, az evangelista vélemé
nye szerint nem igazi hit (vö. 2,23; 6,26-40; 20,29; csak itt talál
ható Jánosnál a ,jelek és csodák" szókapcsolat) 

Az igazi hit: hit Jézus szavában. Az ilyen hit mindent elnyer, 
amit kér, mint utólagos megerősítést. A tisztviselő hite nem 
spontán lelkesedés: ,,(hívőként élt) ő és házanépe". 

Miért hiszünk végső soron? Mert a Lélek a "test szerint gon
dolkodó emberből" "Lélekből születettekké" tesz; mert a Lélek 
képessé tesz bennünket arra, hogy Jézus tanúságtételét elfogad
juk. Az igazi hit "hinni anélkül, hogy láttunk volna" (20,29), 
azaz hinni tanúságszó alapján. A jánosi nemzedék helyzete ez, 
de a miénk is. Ez a hit - erről beszél János - az igazi életből ré
szesít bennünket. 
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B.) Szentírási szöveg 

Jn 4,43-54: a királyi Mt 8,5-13: a kafar- Lk 7,1-10: a kafar-
tisztviselő naumi százados naumi százados 

43 Két nap múlva el- 5 Amikor pedig be- 1 Miután ezeket a be-
távozott onnan Galileá- ment Kafarnaumba, szédeket a nép hallatá
ba. 44 Jézus ugyan sa- odajött hozzá egy szá- ra mind befejezte, be
ját maga tanúsította, zados és kérlelte öt: ment Kafarnaumba. 
hogya prófétának nincs 6 »Uram, a szolgám a 2 Egy százados egyik 
becsülete a saját hazá- házamban fekszik bé- szolgája pedig, aki an
jában, 45 mégis, amikor nán, és rettenetesen nak nagyon kedves volt, 
Galileába érkezett, be- kínlódik.« 7 Azt mondta halálos betegen feküdt. 
fogadták öt a galileaiak, neki: »Megyek és meg- 3 Mivel hallott Jézusról, 
mivel látták mindazt, gy6gyítom.« 8 De a szá- elküldte hozzá a zsidók 
amit Jeruzsálemben zad os így válaszolt: »U- véneit, és kérte öt, hogy 
művelt az ünnepen, ram, nem vagyok méltó, jöjjön el és gyógyítsa 
mert ök is fölmentek az hogy hajlékomba jöjj, meg a szolgáját. 4 Azok 
ünnepre. hanem csak egy szóval pedig, amikor odaértek 

46 Ismét elment tehát mondd, és meggyógyul Jézushoz, nagyon kö
a galileai Kánába, ahol a szolgám. 9 Mert én is nyörögtek: »Méltó arra, 
a vizet borrá változtatta. hatalom alatt álló ember hogy megtedd ezt neki, 
Volt egy királyi tisztvise- vagyok, beosztott kato- 5 mert szereti nemze
lö, akinek a fia beteg nák vannak alattam, és tünket, és a zsinagógát 
volt Kafarnaumban. ha azt mondom az is ö építtette nekünk.« 
47 Amikor meghallotta, egyiknek: 'Menj!', el- 6 Jézus tehát. velük 
hogy Jézus Júdeából megy, vagy a másik- ment. Amikor már nem 
Galileába érkezett, el- nak: 'Gyere!', odajön, a messze volt a háztól, a 
ment hozzá, és kérte öt, szolgámnak pedig: százados elküldte hozzá 
hogy jöjjön és gyógyítsa 'Tedd ezt!', megteszi.« barátait, ezekkel a sza
meg a fiát, mert az már 10 Ennek hallatára vakkal: »Uram! Ne fá
a halálán volt. 48 Erre Jézus elcsodálkozott, és radj, mert nem vagyok 
Jézus azt mondta neki: azt mondta követöinek: méltó, hogy hajlékomba 
»Hacsak jeleket és cs 0- »Bizony, mondom nek- jöjj. 7 Éppen ezért nem 
dákat nem láttok, nem tek: Izraelben nem talál- is tartottam magamat 
hisztek!« 49 A királyi tam ekkora hitet senki- méltónak, hogy hozzád 
tisztviselö erre azt felel- nél. 11 Mondom nektek: menjek; hanem csak 
te: »Uram, gyere el, Sokan érkeznek majd egy szóval mondd, és 
amíg meg nem hal a keletröl és nyugatról, s meggyógyul a szolgám. 
gyermekem!« 50 Jézus letelepszenek Ábrahám- 8 Mert én is hatalom 
azt mondta neki: »Menj, mal és Izsákkal és Já- alatt álló ember vagyok, 
a fiad él!« Hitt az ember kobbal a mennyek or- s katonák vannak alat
a szónak, amit Jézus szágában. 12 Az ország tam; és ha azt mondom 
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mondott neki, és el- fiait pedig kivetik a 
ment. 51 Amint hazafelé külsö sötétségre. Lesz 
tartott, már eléje jöttek majd ott sírás és fog
a szolgái, és jelentették, csikorgatás!« 13 Ezután 
hogy a fia él. 52 Meg- Jézus így szólt a száza
tudakolta tölük, hogy doshoz: »Menj, és le
melyik órában lett job- gyen úgy, ahogyan hit
ban. Azt felelték neki: ted.« És meggyógyult a 
»Tegnap a hetedik órá- szolgája abban az órá
ban hagyta el öt a láz.« ban. 
53 így megértette az 
apa, hogy ez éppen ab-
ban az órában történt, 
amikor Jézus azt mond-
ta neki: »A fiad él.« És 
hitt ö és egész házané-
pe. 54 Ez már a máso-
dik csodajel volt, ame-
lyet Jézus művelt, ami-
kor Júdeából Galileába 
ment. 

c.) Bevezetés 

o.) A szöveg felépítése 

Bibliaiskola 

az egyiknek: 'Menj', el
megy; vagy a másik
nak: 'Gyere', odajön; és 
a szolgámnak: 'Tedd 
ezt', megteszi.« 9 Ennek 
hallatára Jézus elcso
dálkozott. Megfordult, 
és így szólt az öt követö 
sokasághoz: »Mondom 
nektek: még Izraelben 
sem találtam ekkora 
hitet!« 10 A küldöttek pe
dig, amikor hazatértek, 
egészségben találták a 
szolgát. 

l, Bevezetés: a szereplők megjelenése a helyszínen 
43-47a v, Jézus a galileai Kánába érkezett és a kafarnaumi királyi 

tisztviselő elment hozzá, mert a fia beteg volt. 
A jelenetben nem szerepelnek kísérők vagy tömeg, 

2, Előterjesztés (vagy a beteg, vagy a szószólója vagy senki, hanem 
az elesettség helyzete, szüksége kér): nem maga a beteg, hanem a szó
szólója fordul Jézushoz. 

47b v. Kérte őt, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert már az 
már a halálán volt. 

Jézus vonakodott: 48 Jézus azt mondta neki: »Hacsak jeleket 
és csodákat nem láttok, nem hisztek./« " 

49 A királyi tisztviselő erre azt felelte: »Uram, gyere el, 
amíg meg nem hal a gyermekem.l« " 
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3. Központi rész, a csodatett (Jézus általában szóval vagy érin
téssel közvetlen kapcsolatba kerül a rászorulóval és ekkor következik 
be a gyógyulás): nem jön létre közvetlen kapcsolat a beteg és Jézus 
között és úgy következik be a gyógyulás. 

50 Jézus azt mondta neki: »Menj, afiad él!« Hitt az ember 
a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. 

51 Amint hazafelé tartott, már eléje jöttek a szolgái, és je
lentették, hogy a fia él. 

4. Befejezés, hatás: 
53 Így megértette az apa, hogy ez éppen abban az órában 

történt, amikor Jézus azt mondta neki: »A fiad él.« 
És hitt ő és egész házanépe. 

2.) Szövegösszehasonlítás 

Azonosságok 
Mindhárom gyógyítástörténetnek azonos a felépítése: 
A bevezetésben megjelennek a szereplők, Jézus és a gyógyulást kérő 

közvetítő személy(ek). 
Az előteIjesztésben a közvetítő személy(ek) Jézus segítségét kéri (k) 

a beteg számára. 
A központi részben Jézus és a gyógyulásra szoruló közvetlen kap

csolata nélkül történik meg a csoda, melyben a közvetítő személy hite 
nem követi a csodát, hanem megelőzi: 

Jánosnál "hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki" 
Máténál és Lukácsnál szintén kimondja a százados, hogy elég 
csupán Jézus szava a gyógyuláshoz (vö. Mt 8,8-9; Lk 7,6-8) 
A hit tehát mindhárom evangéliumban nem a gyógyulás csodájából 

következő magatartás, hanem abban való részvétel. 
Jánosnál és Máténál Jézus küldi: "Menj" és mindkettőjüknél "abban 

az órában" következett be a gyógyulás, amikor Jézus szavai elhangzot
tak 
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Különbségek 

A helyszín Jánosnál a galileai Kána, Máténál és Lukácsnál 
Kafarnaum. 

A közvetítő személye Jánosnál királyi tisztviselő, Máténál százados, 
Lukácsnál a százados megbízásából a zsidó vének. 

Jánosnál nincsenek kísérők, Máténál követők vannak, Lukácsnál 
tömeg. 

Jánosnál királyi tisztviselő fia halálán van, Máténál a százados 
szolgája bénán fekszik és rettenetesen kínlódik és Lukácsnál a százados 
kedves szolgája halálos betegen fekszik. 

Jánosnál és Máténál nincsenek mellékszereplők, a lukácsi történet 
mellékszereplői a zsidó vének, akik igyekszenek rávenni Jézust, hogy 
menjen és gyógyítsa meg a százados szolgáját (Lk 7,4-5). 

Jánosnál Jézus nem mozdul, küldi királyi tisztviselőt: "Menj, fiad 
él!" (Jn 4,50) 

Máténál Jézus elindul: "Megyek és meggyógyítom" (Mt 8,7). 
Lukácsnál Jézus velük megy (Lk 7,6). 
Szemben Jánossal és Mátéval Lukácsnál a százados nem mozog, ő 

van egyhelyben. 
Csak Jánosnál találj uk meg a jel-csoda kapcsolatot. 
Jánosnál Jézus nem méltatja a királyi tisztviselő magatartását, Má

ténál és Lukácsnál megdicséri: "Bizony, mondom nektek: Izraelben 
nem találtam ekkora hitet" (Mt 8,10; Lk 7,9) 

e) A csodaváró hittől a valódi hitig 

,Jézus szemrehányása "Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem 
hisztek" (Jn 4,48) eszünkbe juttatja a többi szentírási helyet is, ahol 
Jézus szemére veti kortársainak, s legfóképpen a tanítványoknak, hogy 
mennyire hitetlenek (Mt 21,21; Mk 4,40; Lk 17,5; Mt 17,17.20; Mt 
9,19.24; Lk 9,41; Jn 20,27; Mk 16,14; Mk 6,6; Mk 10,27) A hit kivé
tel nélkül a Jézussal való találkozásból születik, vagy jeIből (csodából). 
Már Máténál és Lukácsnál sem a szolga gyógyulásáról szól a történet, 
hanem a százados hitéről. A jánosi szöveg egy egyedi sajátságokat 
tartalmazó nem egészen szokványos gyógyítástörténet. Míg a szinopti
kusok a százados hitét domboritják ki, János a jelek nélküli hitet, me
lyet a megelőző két találkozás története többszörösen aláhúz és kihang
súlyoz. 
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D.) Óravázlat 

Feladat Módszer 

1. Ének: Olyan hitet, mint a szikla hallás után 

2. Szövegmunka: A jánosi szöveg 
felépítése, lásd Bevezetés l. 

3. Szövegösszehasonlítás: 
a.) A Mt 8,5-13 felépítése 

A Lk 7, 1-10 felépítése 
b.) A Jn 4,43-54 - Mt 8,5-13 - Lk 
7, 1-10 szövegek összehasonlítása, 
lásd Bevezetés 2. 
c.) azonosságok megkeresése, alá
húzása a szövegben 
d. különbségek megkeresése, alá
húzása a szövegben 

4. A csodaváró hittől a valódi 
hitig 
Lásd Alapgondolat és Bevezetés 3. 

8.) Befejező ének és ima 

csoportos 
munka a ve
zető irányítá
sával 

csoportos 
munka a ve
zető irányítá
sával 

egyéni mun
ka, 
utána csopor
tos megbeszé
lés a vezető 
irányításával 
az óravezető 
előadása 

egyéni jegyze
telés 
spontán 

Eszközök, időtartam 

Áldjad én lelkem az 
Urat c. dalgyűjte
mény, 148. o. 
10 perc 
szentírási szöveg, 
tábla, kréta, jegyzetfü
zet, ceruza 
20 perc 
szentírási szövegek 
külön lapon, tábla, 
kréta, jegyzetfüzet, 
ceruza 
50 perc 

szines ceruza 
20 perc 

jegyzetfüzet, ceruza 
15 perc 

énekes fiizet, gyertya, 
gyufa 

Az "Éló Ige" bibliaiskola (Bibliaközpont, októbertől májusig 
minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig) harminchatodik órájának 
anyaga. Közreadják: 

Vágvölgyi Éva óravezető 
Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezetö 
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Ecsedy Tamás 

Biblia a katekézisben 

A jubileumi szentév örvendetes eseménye volt, hogy a Magyar Ka
tolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága elkészítette a Ma
gyar Katekétikai Direktóriumot, amelyet a Klérus Kongregáció 2000. 
aug. 20-án jóváhagyott. A Püspöki Kar elrendelte a direktórium be
vezetését, és az a Szent István Társulat kiadásában megjelent. 

A dokumentum a Katekézis Általános Direktóriuma (1997.) alap
ján készült a hazai viszonyok ra alkalmazva. Célja a katekétikai tevé
kenység megújítása és hatékonyabbá tétele. Irányelveiből itt a Szentí
rásra vonatkozó részeket emeljük ki. 

A katekézis forrásai közül elsőként szerepel a Szentírás (l.3.1); ezt 
nem mint eszközt kell tekinteni, hanem mint az élő Isten szavát, mely 
táplálja és alakítja az embert. A dokumentum 7. része így foglalja 
össze a Szentírásnak a katekézisben betöltött szerepét: »Az Egyház azt 
akaIja, hogya Szentírásnak kiemelkedő szerepe legyen az igeszolgálat 
minden területén. « Ezért a katekézisnek hiteles bevezetésnek kell lennie 
a Szentírás olvasásába. 

A Szentírásban szereplő események üdvtörténeti jelentését kell ke
resni, hangsúlyozva, hogy azokban Isten önmagát és az emberek iránti 
szeretetét nyilatkoztatja ki. A katekézis során azokat a részeket kell a 
Szentírásból, különösen az Evangéliumokból kiemelni, amelyekben 
Krisztus személye kiemelkedik. A katekézis során a Szentírást imádsá
gos légkörben közelítsük meg (7.1). 

A katekézis révén Isten Igéje váljék a hívők mindennapi táplálékává. 
A Szentírás megismertetése segíti az embereket, hogy a liturgián tuda
tosan vehessenek részt, megértsék nyelvezetét. Fontos feladat megtaní
tani a növendékeket a Szentírás használatára; ezért legyen mindenkinek 
saját Szentírása, hogy azt rendszeresen tudja olvasni az Egyház lel
kületével. Imáik forrásaként is szolgáljon a Szentírás (7.2). 

A direktórium tárgyalja a Szentírás alkalmazásának lehetőségeit, 
összefoglalja a katekétikai-pedagógiai-módszertani szabályokat. A 
Szentírás üzenetének helyes megértéséhez ismerni kell a különböző for-
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mákat, amelyeken keresztül Isten kinyilatkoztatja magát. Megfelelő 
módszerek változatos alkalmazásával segíteni kell a tanulókat a Szent
írás közösségi olvasására is. Fontos pedagógiai elvek a közérthetőség, a 
fokozatosság, az élethelyzethez való alkalmazás (7.3). 

Igen lényeges a katekéták biblikus-teológiai képzése. »A Szentírás
nak kell az egész képzés lelkének lennie« (9.2.1.2). A katekézis va
lamennyi területén irányelv, hogy az ne csak oktatás legyen, hanem 
segitse a hit szerinti életet (9.2.2.1). 

A dokumentumban leírtak értelemszerűen vonatkomak a felnőttek 
katekumenátusára is, amelynek új szertartásában a hitjelöltek befoga
dásához tartozik a Szentírás ünnepélyes átadása. 

Örömmel állapíthat juk meg, hogy a Szent Jeromos Katolikus Bibli
atársulat a direktórium irányelveinek szellemében működik, azok gya
korlati megvalósítását segíti. Főbb tevékenységi körei az alapszabály 
szerint: a Szentírás ismeretének és életreváltásának előmozdítása, a 
Szentírás kiadása és terjesztése, az egyéni és közösségi bibliaolvasás 
elősegítése, bibliaóra-vezetők felkészítése és továbbképzése, biblikus 
szakkönyvek és segédeszközösk kiadása és terjesztése, előadások tartá
sa, valamint mindezekben a hazai kisebbségek és a határon túli ma
gyarság támogatása. 
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A Szentírás Alapítvány az illetékes hatóságtól 2001. okt. 15-
én megkapta a Jótevőink 2000-es évre befizetett adójának a 
Szentírás Alapítvány támogatására felajánlott I %-át, összesen 
118.000 Ft-ot. A támogatásért hálás köszönetet mondunk. 
Ebből az összegből az Alapítvány 30 db Bibliát ajándékozott a 

révkomáromi (Komamo) Marianum Egyházi Alapiskola és 
Gimnázium számára. A fennmaradó összeget hasonló célra fog
juk fordítani. 

Kérjük Tagtársainkat, Olvasóinkat és Jótevőinket, hogy céljaink 
megvalósítását továbbra is támogassák jövedelemadójuk (máso
dik) I %-ának felajánlásával. 

A Szentírás Alapítványadószáma: 19639886-1-42. 



Olvasóink kérdezik 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Martos Balázs teológiai professzor válaszol. 

~ Kérdés: Ján 7,3 szerint Jézust a rokonai Judeába akarják küldeni, 
hogy tanítványai is lássák tetteit. Azt jelenti ez, hogy Jézus tanítvá
nyai nagyrészt Judeában éltek? Vagy a galileaiak is inkább csak Je
ruzsálemben találkozhattak vele? 

V álasz: A tarútványok történetét János a következőképpen adja 
vissza: az elsők Keresztelő János tanítványai közül csatlakoznak hozzá 
(1,35.37), de galileai szánnazásúak. Tanítványai jelen vannak a kánai 
menyegzőn (2,1-12), de a templom megtisztításának is tanúi (2,13-25). 
Ez alkalommal arról is olvasunk (Jn 2,23), hogy Jeruzsálemben sokan 
hittek Jézusban jelei miatt. Jézust követik tanítványai akkor is, amikor 
Galileába tartva áthalad Szamarián és egy asszonnyal beszélget Jákob 
kútjánál (Jn 4). A tanítványok megingásáról is tudósít az evangélium 6. 
fejezete, amely Galileában játszódik. Jézusnak tehát semmiképpen sem 
csak Júdeában és Jeruzsálemben voltak tanítványai, de János beszámol 
Jézus első fóvárosi sikereiről, így a Jn 7,3 utalhat a Jeruzsálemben 
maradottakra, sőt esetleg a 6. fejezetben leírt válság után oda visszaté
rőkre is. A kérdést más irányból megközelítve az is elképzelhető, hogy 
a Jeruzsálemben művelt csodáknak nagyobb a jelentősége a nyilvános
ság szempontjából (lásd 4. vers). Így a 3. vers a Jézussal együtt zarán
dokoló tarútványokra is vonatkozhat, akik vele mennek Jeruzsálembe, 
hogy ottani tetteit - végül halálának és feltámadásának jeiét - lássák. 

~ Kérdés: Mit jelent a Jn 13,26-ban illetve Mk 14,20-ban említett be
mártott kenyérdarab? 

Válasz: Márk 14,20 és hozzá hasonlóan Mt 26,23 szerint Jézus és 
Júdás egyszerre nyúlnak az asztal közepén lévő közös tálba. János 
elbeszélése szerint, amely az előzőektől függetlennek látszik, csak Jézus 
nyúl a közös tálba, hogy a bemártott falatot Júdásnak adja. János elbe
szélése Jézus mindvégig (13, I) kezdeményező szeretetére emlékeztet, 
amellyel Júdáshoz fordul. Kettőjük kapcsolata a végsőkig felkínált 
szeretet elutasításának drámája. Ha az utolsó vacsora a zsidóknál szo-
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kásos húsvéti vacsora volt, amit csak a szinoptikus evangéliumok 
alapján tételeznek fel bizonyos kutatók, akkor a bemártott falat a kese
rű szószba mártott zöldségeket jelenti, amelyeket a fóétkezés előtt fo
gyasztottak el. Az itt használt görög pszóimon szó általában kenyérda
rabra vonatkozik, de nem mindig. János evangéliuma nem beszél egy
értelműen az eukarisztia alapításáról, nem valósZÍnű tehát, hogy Jézus 
"megáldoztatta" Júdást, aki ezután - a méltatlan vétel miatt - véglege
sen eltelik a gonosszal. ValósZÍnűbb, hogy Jézus a keleti ember vendég
szeretetének gesztusát ismétli. Hasonló helyzetet feltételez Rút 2,14: 
"Gyere ide, egyél az eledelből, és mártsd be falatodat az ecetbe! " 

~ Kérdés: Theodorétosz küroszi püspök írja llAz. Úr megtestesülése« 
címü értekezésében: llÖnkéntes készséggel vállalja Jézus azokat a 
szenvedéseket, amelyeket a Szentírás megjövendölt róla.« Többen 
mondták már nekem, hogy Júdásnak kötelessége volt elárulni Jé
zust, mert az meg volt írva elöre. - Mi az összefüggés az elöre 
megjövendölt dolgok és saját szabad akaratunk, személyes felelös
ségünk között? 

Válasz: Bevezetőül egy kérdés: tudhat-e Isten valamiről úgy, hogy 
azt ugyanakkor nem akaIja? A válasz minden bizonnyal igenlő, hiszen 
Isten például tud a rosszról, de azt nem akaIja. Hogyan érvényes ez az 
állításunk a jövőre nézve? Isten tudhat valamit előre úgy, hogy azt nem 
akarja. Isten mindentudása a jövőre is vonatkozik, hiszen Isten nem az 
időben él, számára a világ történései nem jelentenek változást:Ha ezt 
az igenlő választ az emberre is kiteIjesztjük, akkor így hangzile Isten 
előre tudja, hogy hogyan dönt majd az ember, anélkül, hogy ezt a dön
tést isteni akaratával befolyásolná, és ezáltal az ember szabad akaratát 
megszüntetné. A végső soron Istentől származó jövendölés tehát nem 
feltétlenül fejezi ki az ő akaratát, hanem csak az ő tudását. Júdásnak 
nem kellett elárulnia Jézust, még ha Isten tudta is, hogy ezt fogja tenni. 
Az üdvösség másképpen is megvalósulhatott volna. 

A kérdésben idézett teológusok mondása inkább arra az igazságra 
emlékeztethet minket, hogy Isten még a rossz ilyen előre tudását is 
üdvösségünk érdekében használja fel. A rossznak tehát - legalábbis az 
egyes személyeknél tágabb összefuggésben - nincs abszolút értéke, 
már vereséget szenvedett. A jövendölésekről szólva ugyanakkor meg 
kell jegyezni, hogy azok a Szentírásban sohasem csupán a jövő tudását, 
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hanem inkább a jelen alakítását szolgálják. Nemcsak ismeretet közöl
nek, hanem megtérésre szólítanak. 

~ Kérdés: A Teremtés könyvében három hasonló - valószínűleg kö
zös gyökerű - történetet olvashatunk a pátriárkák korából: 12,10-
20; 20,1-18; 26,1-11. Közvetít-e valamilyen tanítást ezek sorrendje, 
tekintettel a bennűk lévö eltérésekre? 

V álasz: A három idézett elbeszélés szemmel láthatóan lényegileg 
azonos fordulatokkal egy és ugyanazon témát dolgozza fel. Még a 
fószereplők között is találunk egyezéseket, hiszen Sára és Ábrahám az 
első két történetnek, Abimelek, Gerár királya pedig a másodiknak és a 
harmadiknak közös szereplője. Úgy tűnik, hogy az ismétlődő esemé
nyek ellenére a szereplők reakciói nem változnak, az idegen uralkodó 
valójában mindig emberségesebb és istenfélőbb, mint ahogy azt Ábra
hám illetve Izsák elképzelték. Az elbeszélések közötti különbségekből 
tehát nehéz valamilyen tanulságot vagy tanítást levonni. Az az érzé
sünk, hogy a három történetet akár fel is cserélhetnénk egymással. A 
meg lévő különbségek ugyanakkor egyenként sajátos jelleget kölcsö
nöznek nekik. Az első elbeszélés hangsúlyozza, hogy Sára Ábrahám 
felesége, és nem csupán egy "szép asszony" (10,12). Az Ábrahám
cilusban ugyanakkor sajátos szerepe, hogy Abrahám meggazdagodását 
segíti elő. A második elbeszélésben mindenki igazolni próbálja cseleke
deteit, még Isten is. Problémája tehát a bűnösség. A harmadik elbeszé
lés sajátossága, hogy Izsák olyan veszélytől ó\ja feleségét, amely való
jában nem is létezik, hiszen Abimelek nem is veszi magához Rebekát. 

Helyesbítés - Előző számunkban Kocsi György profesz
szor cikkében (A Pentateuchus és a Genezis könyvének né
hány szerkesztési és teológiai szempontja) sajnálatos módon 
több alkalommal hibásan írtunk egy nevet. A 10-12. oldala
kon Atrahéasliis formában szereplő név helyesen a következő: 
Atrahazisz. A hibáért a Szerző és az Olvasók elnézését kér
jük. A Szerkesztőség. 
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Biblikus folyóiratok szemléje 

A Biblica 200 I. évi 2. számában David Volgger a Bölcsesség köny
vének címzettjeit keresi. Következtetése: a szerző a könyvet jómódú, 
művelt, a zsidó hagyományok iránt érdeklődő pogány személyeknek 
szánta. Célját mutatja, hogy fontos szerepe van a megtérésnek, a leg
fontosabb kérdések újragondolásának (pl. 3-5. fejezet). - John Paul 
Heil Szent Pál Filemonhoz írt levelét 9 egységre osztja, amelyek témái 
a középső (a 14. vers) körül tükörszimmetrikusak. Ebből arra követ
keztet, hogy Pál Filemon önkéntes »jótéteményét« várja: szabadítsa fel 
Onezimuszt, és küldje Pálhoz az evangélium swlgálatára. - A Jel 4,11-
ben szereplő »Urunk, Istenünk« kifejezést általában Domitianus 
»dominus et deus noster« felségcíme keresztényellenpárjának tartják. 
Floyd O. Parker kimutatja, hogy ezt a címet már korábban alkalmaz
ták uralkodókra (így pl. Augusztusz császárra is), és több helyen elő
fordul az Ószövetségben, valamint pl. Philó műveiben. Nem fogadja el 
Jel 4, II és Jel 13 egymáshoz és Domitianushoz való kapcsolását. (A 
Jel 4-5-ben leírt látomások a császári udvar szertartásai helyett inkább 
Dániel könyvére emlékeztetnek.) Így a felsorolt szövegrészekből nem 
lehet a Jelenések könyve Domitianus-korabeli vagy későbbi megírá
sára következtetni. - Jan Joosten lz 6, 9-l O-ről megállapítja és számos 
példával valószínűsíti, hogy ú.n. ál-idézet: nem Isten szavai, hanem 
Izajás missziójának utólagos, visszatekintő értékelése. - Anne E. 
Gardner vitatja azt a nézetet, hogy a Dán 7,2-14-beli látomás képi 
háttere kánaáni mítoswkból ered; a Babilonban író szerzőhöz eljutha
tott ilyen hatás bibliai követítéssel, de kétségtelen az Enuma EIis me
wpotámiai eposz közvetlen hatása. - Terrance Callan a 2 Pét levél 
krisztológiáját vizsgálja. A levél sok helyen Istennek mondja Jézust, 
tanúsítja, hogy Isten Fia, és egyaránt hasmálja az »Úr« nevet az Atya
istenre és Jézusra. De ez még nem jelenti a Szentháromság hitét; a 
korabeli görög nyelvhasmálatban kiemelkedő embereket is neveztek 
»isten«-nek. - Brendan Byrne S.J. d.icséri Andrzej Gieniusz (University 
of South Florida) doktori értekezését Róm 8, l8-30-ról. Az értekezés 
szerint ez a szakasz nem csak a jelen szenvedés és a jövendő dicsőség 
összemérhetetlenségét fejezi ki, hanem sokkal inkább az üdvösség bi-
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zonyosságát annak ellenére, hogy még a beteljesületlenség, a szenvedés 
állapotában élünk. 

Ugyanennek a folyóiratnak idei 3. számában Jan Lambrecht SJ. 
Szent Pál 2 Kor 10-13-beli »balga beszédének« szerkezetét, és fóleg -
az érzelmi vonatkozások ellenére - a levélbe való gondos, tudatos beil
lesztését mutatja be. A tanulmány lényeges eredményeit a szerző a 
Pápai Biblikus Intézetben búcsúbeszédként mondta el olasz nyelven 
2001.máj.22-én. - Gerhard Dautzenberg 2 Kor 4,1-6 néhány részleté
nek (fóleg a 4. és 6. versnek, amelyek Pál meghívásának eseményét is 
tükrözik) alapos vizsgálatával kiemeli Krisztusnak, mint Isten képmá
sának jelentését, a sátánnak e világ isteneként való meghatározását, s 
azt, hogy a Szent Pál által hirdetett evangélium Krisztus dicsőségéről 
szól. - Richard Whitekettle tanulmánya abból indul ki, hogy a száraz
földi állatokat kétféle héber összefoglaló nevük két csoportra osztja. 
Több változat megvizsgálása után abban látja a megkülönböztetés 
alapját, hogy haladáskor ez egyik csoport teste a talajjal párhuzamos 
síkban mozog (pl. kígyó, gyík, skorpió, sőt patkány is), a másiké 
egyetlen, a talajra merőleges síkban marad (pl. ló, nyúl, teve). - Alfred 
Marx. a »Papi kódex« szerinti tisztátalanságokat két csoportba sorol
ja: a halállal ill. a sexualitással kapcsolatosakra. Függetlenül ősi erede
tüktől, a szentírási újraértelmezés mindkét csoportot a bűnbeesésre 
vezeti vissza. - Herbert Migsch Jer 35,14 szövegének olyan értelmezé
se mellett foglal állást (az egész szakasz tartalmi összefüggése alapján), 
hogy a rekabiták Jonadáb összes parancsait betartották. (Így teljes az 
összhang a 18-19. verssel.) - John G. Kilgallen S.J. kifejti, hogy a 
meggömyedt asszony meggyógyítása (Lk 13,10-17) - a »páIjának« 
tekintett Lk 14, 1-6-tól eltérően - a Jézus egyik feladatát képező munka 
szükségességét állítja elénk, amely különösen illik Isten szabadító tet
tének emléknapjához (a szombathoz), és hozzátartozik a mielőbbi 
megtérés szolgálatához (Lk 13,1-5.6-9). 

A Biblische Zeitschrift 2001. évi 1. számában David Volgger Ab
rahám próbatételéről ír (Ter 22,1-19), a szöveg alapos elemzésével. A 
jól ismert üzeneteken kívül (Ábrahám engedelmessége, emberáldozat 
tilalma) több más szempontra is felfigyelhetünk: Izsák feláldozását -
22,2-ben - Elohim parancsolja, mintegy az addigi idő hagyománya
ként, és - 22, 11-12-ben - Jahve angyala tiltja meg: a szöveg kiemeli »a 
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helyet, amelyet majd Isten mutat«, utalva a későbbi Templomra; 
22, lG-l 8-ban az Ábrahámnak szóló ígéret az összes népek áldásával 
kapcsolódik stb. - Georg Steins azt vizsgálja, mit jelent a Sinai-hegyi 
törvényadás bevezetőjében (Kiv 19,3-8): ti lesztek »az én papi király
ságom«. Ez az ígéret Izrael rendkívüli méltóságát fejezi ki: a nép tör
vényt kap királyától, az Úrtól. (A papság alapfeladata a Tóra közvetí
tése volt.) - Harald Martin Wahl arra keres választ, hogy Eszter köny
vének héber szövegében miért nem szerepel Isten. Következtetése az, 
hogy a Purim ünnepet a szétszóratásban élő zsidók így tudták saját 
ünnepükként elfogadtatni a perzsa hatóságokkal. (A könyv 9-10. feje
zete a későbbi hellén korból való kiegészítés.) A szöveg sokszoros, 
rejtett Istenre utalását a zsidó közösségek jól felismerhették. -
Stephanie von Dobbeler Mt 15,l-20-ból (fuleg annak Mk 7, l-23-mal 
való részletes összehasonlításából) arra következtet, hogy az evangélis
ta - Jézus új tanításának változatlan hirdetésével - igyekszik megaka
dályozni saját keresztény közösségének (ill.olvasóinak) a zsidóságtól 
való teljes elszakadását. - Gerd Hafner egy rövid eszmefuttatásában a 
mellett érvel, hogy Gal 1,9 első mondata nem Szent Pálnak egy ko
rábbi kijelentésére, hanem a közvetlenül előtte álló mondatra vonat
kozík, annak nyomatékosításaként. 

Ugyanannak a folyóiratnak 2. számában Christian Frevel bemutat
ja, hogy a Második Törvénykönyv 34. fejezete (a Ter-ig visszanyúló és 
Józs-ig előremutató kapcsolódásaival) középponti helyet foglal el a 
Penta-, sőt a Hexateuchusban. Ez a könyvegyüttes Isten Izraelre irá
nyuló tetteinek »mózesi korszakát« fogja össze. - Andreas Kunz Jób 
31 alapján megállapítja, hogy a szerző ismerte a túlvilági ítéletre vo
natkozó egyiptomi felfogást, de a hasonlóságok ellenére Jób könyve 
csak az igaz ember evilági sorsáról szól. - Erich Seitz rövid cikkében 
(nyelvi alapon) azt bizonyítja, hogy Zsid 13,3 végének helyes fordítása: 
»mintha ti magatok is az ő testükben lennétek K - A folyóirat beszámol 
a németnyelvű katolikus újszövetségi bibliatudósok kétévente szokásos 
konferenciájáról, amely idén (2001.ápr.2-6., Leuven) az ószövetségi ek 
résztvételével folyt. Fő témája »Izrael Istene az Újszövetség tanúságá
ban« volt. A 4 ró előadás: W.H.Schmidt »Hogyan beszél az Ószövet
ség Istenről?« - lSchlosser »Jézus IsteneK - U.Busse »Krisztológia és 
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teológia az evangéliumokban«. - G.Dautzenberg »Az istenkérdés Róm 
9-ll szerint «. 

Vetus Testamentum 1/200 I. számában W.Boyd Barrick új felte
vést közöl Júda és Izrael 9. század közepén élt uralkodóinak a Bibli
ában nem egyértelmű en meghatárowtt rokoni kapcsolatairól. Eszerint 
Jozafát ismeretlen nevű elsőszülött fia (Atalja félje és a még kiskorú 
Ahaszja apja) korán meghalt, s így Jozafát után fiatalabbik fia, Jorám 
lett Júda királya. Ö az izraeli Acháb és Jezabel ismeretlen nevű lányát 
vette feleségül, s amikor sógora, az Izraelben uralkodó Ahaszja (Acháb 
és Jezabel fia) meghalt, Izraelnek is királya lett! Jorám halála után az 
előbb kiskorúként említett Ahaszja volt rövid ideig Júda uralkodója, s 
őt követte anyja, Atalja. - Michael V. Fox korrigálni akarja azt a fel
fogást, amely József történetét bölcsességi írásnak nevezi. A József
történetben megjelenő bölcsesség más jellegű, mint a hagyományos 
bibliai bölcsesség (pl. a Példabeszédek vagy Sírák fia könyvének gya
korlati, etikai szabályai): nem a mindennapi tapasztalatból és az em
beri okoskodásból ered, hanem inkább prófétai jellegű (tehát Isten 
üzenete, mint pl. Dániel könyve). - Bertram Herr a 2 Kir 12,5-7 pél
dáján (a 2 Kir 22,4-7.9 figyelembevételével) bemutatja, hogy a deu
teronomista történeti mű a fogság után számos helyen módosulhatott 
a papi irat szellemében. Az alapos egzegézis a rétegek szétválasztásá
val segítheti a történelem helyes megismerését. - RW.L.Moberly Iz 1-
12 egész szövegének alapos vizsgálatával azt állapítja meg, hogy az Iz 
5, 16-ban szereplő ítélet és igazságosság nem Istennek Izraelt jogosan 
sújtó büntetését jelenti, hanem az ítélő Isten által Izraeltől, mint az Ö 
szentségének tükörképétől elvárt igaz magatartást. - Helena Zlotnick 
Sivan azt javasolja: vegyük észre, hogy a Ter 34-ben és a Szám 25-ben 
leírt bosszúálló büntetések (egy ezekkel rokonítható római mitológiai 
történethez hasonlóan) a közösségi érdek, a pátriárkai (ill. papi) ura
lom, valamint a népi önazonosság kérdéséről is szólnak. 

Ugyanannak a folyóiratnak 2/200 l. számában Uwe Becker Amosz 
látomásait vizsgálja. Következtetése, hogy a látomásokat egyetlen teo
lógiai gondolatmenet részeiként kell felfognunk, mint a teremtés aján
dékának »visszavételét« a vétkes Izraeltől. Az Ám 7,2-ben és 7,5-ben 
szereplő kérések tehát nem igazolják, de a Biblia több más helye bi
wnyítja, hogy a népért vagy egyes személyekért mondott kérő-ima a 

37 



Szemle 

próféták tevékenységéhez tartozott. - S.Nikaido Hágár és Izmael pél
dáján igazolja, hogy bár több helyen azonos kifejezéseket, mondatokat 
olvashatunk róluk, mint a Biblia fontosabb szereplőiről (pl. Ábra
hámról, Józsefről), ez nem utal sem történeti, sem eszmei hasonlóság
ra; ilyent tehát általában maga a szövegazonosság nem jelent. - Eyal 
Regev a Pentateuchusban párhuzamosan szereplő deuteronomiumi és 
papi kultikus szabályok eredetét a »szentség« fogalmának eltérésével 
magyarázza (statikus, azaz a szövetségkötéssel létrejött ill. dinamikus, 
azaz állandóan megújítandó állapot). Mind a Bibliában, mind a nép 
történetében mindkettő érvényesült. 

Ugyanannak a folyóiratnak 3/200 l. számában Uwe F.W.Bauer a 
114. zsoltárt elemzi önmagában, majd a Biblia más szövegeivel való 
kapcsolatában. Jahve Izraelnek (l.szakasz), de az egész földnek is 
(4. szakasz) királya, nem eszkatologikus, hanem jelenidejű értelemben. 
A héber szövegben a szavak száma 2x12 + 2x14, Izrael ill. az összes 
népek jelképeként. - Elisabeth Boase Izsák szerepét vizsgálja a ha
gyományban ill. a Bibliában. Bár kevesebb történet fűződik hozzá, 
mégis fontos láncszeme a folytonosságnak: a hagyomány és az ígéretek 
továbbadója. Gyengébb személyiség, de a diakronikus elemzés mutatja, 
hogy voltak eredetileg hozzá fűződő hagyományok (Ter 26), amelyek
kel ő gazdagította Ábrahámot. - Evangelia G.Dafni Óz 9,12 görög 
(LXX) szövegének a hébertől való eltéréséről megállapítja, hpgy az 
tudatos, teológiailag eltérő szövegváltozat, amely Oz 1-3 szellemében 
Isten és Izrael kapcsolatát a férfi és nő házassági kapcsolatához ha
sonlítja. - Johan Yeong Sik Pahk nyelvi és tartalmi alapon bizonyítja, 
hogy Préd 9,9 a megszólított olvasó szeretett, Isten által neki juttatott 
feleségére vonatkozik (nem bármely asszonyra). - Herbert Migsch 
rövid megjegyzésként felhh.ja a figyelmet arra, hogy Jer 35,3 végének 
helyes fordítása: »és a rekabiták nemzetségének összes többi tagjait«. 

A Novum Testamentum 3/200l. évi számában S.R.Llewelyn 
számos érvvel támasztja alá, hogy 1 Kor l6,2-ben és Csel 20,7-ben is 
a hét első napja a keresztény összejövetelek időpontját jelöli, és Jel 
1,10 az Úr napja elnevezés használatát igazolja (s ez valósZÍnűen a 
vasárnapot jelenti). - Johan S.Vos Szent Pál egyes érveléseiben (pl. 
Róm 1,18-3,20 több részlete, vagy 10,5-11) a »szofisztikus stratégi
ákhoz« való hasonlóságot vizsgálja. Ezekben nehéz követni Pált (v.ö. 2 
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Pét 3,15-16), de igen nehéz vitatni is. - Eric K.C.Wong azt vizsgálja, 
hogy Jézusnak a szinoptikus evangéliumokban szereplő erkölcsi tanÍ
tásai (pl. ellenségszeretet, ételekre vonatkozó szabadság) hogyan sze
repelnek Róm 12-14-ben. Szent Pál ezeket nagyobb összefüggésbe 
ágyazza, és (mivel Hkonszolidált« közösséghez szól, akik óvakodnak a 
radikális prédikátoroktól) kerüli Jézus szélsőséges megfogalmazásait, 
természetesen a lényeg megtartásával, sőt bővebb kifejtésével. Sokat 
beszél Jézusról a kereszt és a feltámadás fényében, de szavait - a többi 
apostoli levelekhez hasonlóan - alig idézi. 

A Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 200 l. évi l. 
száma közli Rimon Kasher tanulmányát, amely a Hiszkija király beteg
ségévei foglalkozó 3 bibliai szövegrészt (Iz 38; 2 Kir 20; 2 Krón 32) 
vizsgálja. A három szerző (szerkesztő) eltéröen fogja fel a próféta és a 
király feladatát, és másként értékeli konkrét viselkedésüket. - Siegfried 
Kreuzer ))Vajon Saul is volt a filiszteusok között?« címmel érdekes 
feltevést fogalmaz meg. Tény, hogy Saul az északi országrészben 
filiszteus őrhelyek közelében székelt; egész Palesztinából a fi
liszteusokhoz jártak - szinte zavartalanul, békésen - fémszerszámokért; 
később Dávid délen töltött be a filiszteusokat szolgáló stabilizáló sze
repet. Tehát a későbbi Dávid-országa eleinte filiszteus alárendeltségben 
vagy sz6vetségben fejlőd6tf és erős6d6tf meg. 

Ugyanennek a folyóiratnak 2. számában Ludwig Schmidt Izrael ki
váltságos helyzetét vizsgálja HA Szövetség könyve« keretét képező két 
szövegrész (Kiv 19,3-8; 24,3-8) alapján. Kiv 19,5-6 csak ajánlat, 
amelyhez követelmények fúződnek. Mózes csak a nép ígéreteinek 
elhengzása után szenteli papokká és szent néppé Izraelt. Ez megfelel a 
fogság utáni felfogásnak: a hangsúlyt Isten cselekvéséröl az emberi 
tettekre helyezik, a Törvény önálló jelentősséget kap. - Mark J.Boda 
»liturgikus ablak«-nak nevezi Jer 14,1-15,4 könyörgő és válaszoló 
verseit. Megjelenik bennük a korábbi panaszkodó és a későbbi bűnbá
nati ima-műfaj is; egyrészt Jahve már döntött a büntetésről (15,1-4), 
másrészt 14,19-21 (Lev 26,40 szellemében) mégis felveti a szabadulás 
lehetőségét. (Hasonló helyzetben másféle ima pl. Jer 32,17-25.) -
Victor Avigdor Hurowitz a Példabeszédek könyve 31. fejezetéről azt 
állítja, hogy annak 2 része egységet alkot, mert az l-9. és a 20-31.v. 
két szakasz között khiasztikus szimmetria van; emellett az egész feje-
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zetben két téma (asszonyok és bor) khiasztikus átlapolásban váltogatja 
egymást. Így az egész könyv 7 részből áll (v.ö. 9,1: a bölcsesség hét
oszlopos háza): 1-9/10,1-22,16/22,17-24,22/24,23-34/25-29/30 
/ 31 . - Dominic Rudman megállapítja, hogya »Seol« egyes leírásai 
(pl. Zsolt 69,2-3.15-16; 88,8) vízzel kapcsolatosak1

; ez a káosz ősi 
elképzelését, s így az Isten teremtett világából való kizártságot tükröz
heti. 

A Bibel heute 200 I. évi 2. száma fóként Máté evangéliumával fog
lalkozik. Boris Repschinski SJ. a szombati kalász-tépdesés (Mt 12,1-
8) kapcsán mutatja be, hogy Máté szerint Jézus a változatlanul érvé
nyes törvény igazi tanítója. A történet Mk 2,23-28-ban is szerepel; 
kétségkívül hiteles (jézusi), de a 2,27-28-beli indoklás sok egzegéta 
szerint az ősegyház kiegészítése. Máté több kisebb változtatás mellett 
figyelembeveszi a korabeli törvénymagyarázat szabályát: parancsot 
nem lehet történeti alapon érvényteleníteni. Ő a Jézus által említett 
történetből (l Sám 21,2-7) a papok előírásos szombati »munkáját« 
állítja szembe a munka-tilalommal: még kevésbé tilos a tanítványok 
tette, akik Jézust, a templomnál nagyobbat szolgálják. Máté még egy 
prófétai alapú többlet-érvet is hozzáfűz: a két előírás közül Isten irgal
massága szerint kell dönteni! Végül elhagyja a többféleképpen magya
rázható érvet (a »szombat lett az emberért«); elég az Emberfia hatal
mára hivatkomi, hiszen az a 6. vers alapján még nyilvánvalóbb, mint 
Márknál. Máté az Istennel való élő kapcsolatban áthidalja a vciltozatlan 
hagyomány és az új tanítás közti feszültséget. 

Ugyanennek a folyóiratnak a 3. száma igen érdekesen, különféle 
műfajú, elgondolkodtató írásokban mutat be emberpárokat az Ószö
vetségből. Ábrahám és Lót: a szükségszerű szétválás - szakítás nélkül. 
Ráchel és Lea: versengésre kényszeritve, de végül testvéri egyetértésre 
jutva. Sámson és Delila: volt-e egyáltalán igazi komoly kapcsolatuk? 
Majd egyetlen történetben a párok sokasága: a bátor Elimelek és a 
kedves Noémi; a szinte csak nevükkel, rövid és gyermektelen életükkel 
jellemzett Mahálon és Kelion; özvegyeik: az ismert nehéz sorsot vá
lasztó Orja, s az anyósát idegenbe követő Rút; végül a két egymást 
segítő özvegy, Noémi és Rút. Saul (ill. Jsbaál) és Dávid: Isten válasz-

1 Ez a magyar fordllásokból sokszor nem lünik ki. 

40 



Szemle 

tottjai és egymás versenytársai. Támár és Amnon: »kényszerpár« 
(hasztalan védekezés az erőszak ellen). Vásti és Artaxerxész: egy ün
nepen nagylelkűnek mutatkozó király, és az ezt ellenszegülésre haszná
ló királyné. 

A Journal of Biblical Literature 200 l. évi 2. számában Donald 
F. Murray megállapítja, hogy 2 Kir befejezése inkább melankolikus, 
mint reményteli. Evilmerodák kegyes, de Joachin élete végéig szolga 
marad; nincs szó a dávidi királyság folytatódásáról és a nép jövőjéről 
sem. (Joachin nem tart bűnbánatot, ellentétben l Kir 8,47-48 feltételé
vel.) 2 Krón befejezése hallgat Júda királyai ról, de a népnek új jövőt 
hirdet. Júda pusztulása (2 Krón 36,20-21) és jövője (36,22-23) Jahve 
műve. - Jerome H. Neyrey SJ. ókori irodalmi szövegekkel bizonyítja, 
hogy a »nemeslelkű halál« (kalósz apothanein) jól meghatározott foga
lom volt, amit az iskolában is tanítottak. A János-evangélium szerzője 
zsidó alapról indulva asszimilálta és Jézusra alkalmazta ezt a 
hellénista fogalmat, amelynek jegyei Jn 10, 11-1 8-ban és Jn 11,45-53-
ban világosan megjelennek. Hasonló utalások: Jn 15,13; 12,23; 17, l; 
18,1-1l. Péter először gyávának bizonyul (13,37-38; 18,17.25-27), de 
később - vállalva a jó pásztor feladatait - méltó lesz a »nemeslelkű 
halálra« (21,19). - David G.Horrell megállapítja, hogy a Szent Pál 
korábbi leveleiben szokásos »testvérek« megszólítás később ritkul, és 
inkább a közösség neve (»Isten háza.«, pl. l Tim 3,5.15) szerepel, je
lezve az Egyház szervezetének kialakulását. - Paul A.Holloway pél
dákkal szemlélteti, hogy Szent Pál szemléletesen és meggyőző erővel 
alkalmazza a hiányos szillogizmus (enthyméme) módszerét, pl. Gal 
2,14; 3,3; 4,16; l Kor 6,1-3; 6,15; 2 Kor 2,2; Róm 6,1; 7,1; 7,13; 
8,31-32; 14,15; 14,20. Aranyszájú Szent János is dicséri Pált, aki ezzel 
»gyorsan célt ént A módszer a korabeli latin retorikának is kedvelt 
eszköze volt. - Tod Linafelt (egy 1974-ben megjelent cikkel szemben) 
azt fejti ki, hogy a Siralmak legutolsó verse (5,22) tudatosan csonka 
mondat: az imádkozó mintegy várja Isten döntését. 2 

2 Ezt katolikus magyar fordltásaink kérdömondatlal jól érzékeltetik. 
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Áron Edom határán, Hór hegyén halt meg (Szám 20,22-30). A 
Welt und Umwelt der Bibel (1/2001) képeket közöl a Petra közelében 
emelkedő 1400 m magas Dzsebel an-Nabi Harun (Áron próféta hegye) 
tetején álló, Aran sírjaként tisztelt türbéről, belsejében kenotáfiummal. 
Áronnak a Koránban is megtisztelő szerepe van (próféta, Isten küldöt
te, Mózes segítője). A türbét muzulmán őr gondozza, és muzulmán 
zarándokok buzgón látogatják. (Jelenleg - a túristák zavaró hatása 
miatt - mások nem is kereshetik fel.) A közelben lévő »Mirjám síIja« 
(kápolna-rom) aligha lehet hiteles (ld. Szám 20,1). 

A Holt-tenger déli végéhez közeli hegyoldalban, az ismert Madaba
mozaikon is megjelölt helyen 1983-ban felfedezték, majd 1988-1998 
között feltárták annak a keresztény templomnak és kolostornak a ma
radványait, ahol Lót emlékét tisztelték. Az 5-7. században működő ko
lostorban kb. 100 szerzetes élhetett, mellette zarándokház állt, a közel
ben pedig remetecellák voltak, és a mozaikpadlós templomból lépcsőn 
lehetett lemenni Lót barlangjába (Ter 19,30). (Welt und Umwelt der 
Bibel 1/2001) 

Kumrán k6zelében feltártak egy mauzóleumot, egy sírt, továbbá egy 
2000 éve lakóhelyül szolgált barlangot. Sajnos, az ásatás megkezdése 
előtt a helyet rablók fosztották ki, így csontokon és gyékény-, Vcllamint 
kecskeszőr-fonatokon kívül csak egy fémkoporsó alsó része került a 
régészek kezébe. (Élet és tudomány, 200 l. VIII. 10.) 

A Katolikus Bibliaszövetség nagy gondossággal, a világ különböző 
részein működő tagjainak együttműködésével készül a 2002. szeptem
berében Beirutban megtartandó hatodik világkongresszu sára, amelynek 
mottója: »Isten Szavával járjuk az utat pluralista világunkban.« (KBF 
Wohltaterbrief, 2001.ápr.) 

A Bibel heute 3/200 l. száma hírt ad arról, hogy Németországban a 
Katolikus és az Evangélikus Egyház - más keresztény szervezetekkel 
egyetértésben - a 2003. évet »a Biblia évének« nyilvánította; megkezd
ték az erre való felkészülést. 
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V ágvölgyi Éva 

Bibliaapostolképző Kiskunhalason 

Az utolsó októberi hétvégén Kiskunhalason tartottunk biblia
apostolképző szemináriumot. Még a nyáron rögzítettük Vangel Imre 
plébános atyával a dátumot, és akkor még senki sem sejtette, hogy a 
sok ünnepnap miatt ez a szombat munkanap lesz. Mikor kiderült, mi 
azt j avasoltuk , hogy talán halasszuk máskorra, de Imre atya azt 
mondta, hogy már olyan régóta szeretné és mindig odébb tolódik va
lami miatt, ne törődjünk semmivel, tartsuk csak most. Jó, mondtuk, és 
azt gondoltuk, hogy nagyon szűkkörű lesz ilyen körülmények között ez 
a szeminárium. Még egy nehézséggel tetéződött ez a hétvége, hogy 
fennállásunk óta először, a körülmények miatt, nem lehet bentlakásos. 
A szemináriumnak a Szent József Katolikus Általános Iskola adott 
helyet, étkezést biztosított, de a résztvevők otthon aludtak. Legnagyobb 
meglepetésünkre hét elején harminc fölött volt a jelentkezők létszáma, 
és ez egészen ámulattá fokozódott, amikor péntek reggel Imre atya 
felhívott, hogy negyvenkilencen vannak, nem baj-e. Nem volt baj, csak 

Vidám este ('szoborépítés') 
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A kiskunhalasi szeminárium résztvevői 

nem akartunk hinni a flilünknek. Érkezésünkkor az iskolában 
Szilágyiné Kósa Erzsébet igazgatónő fogadott bennünket nagyon ked
vesen és a gyülekező hallgatóság. Péntek este hetvenen hallgatták Tar
jányi professzor úr nyitóelőadását az iskola gyönyörű halljában (ezen 
nem csak a szemináriumra jelentkezettek, hanem más érdeklődők is 
résztvehettek). A népes érdeklődők után a második meglepetést a kör
nyezet jelentette. Mintha nem is általános iskolában lennénk, tisztaság 
és jó illat volt mindenütt, tiszta, össze nem rugdalt falak, és a folyósok 
telis-tele voltak gyönyörű, zöld növényekkeI. Tréfásan meg is kérdez
tem, hogy mit csinálnak, tán összekötözik a gyerekek kezét-lábát, hogy 
nem tesmek semmit tönkre? 

Imre atya szervező munkáját dicsérte, hogy a város két plébániáján 
zajló eleven hitélet mindenfajta lelkisége és kisközössége képviseltette 
magát a szemináriumon, a neokatekumenektől a karitász csoportok ig 
és cserkészvezetőkig, sőt a befogadó iskola több tanára is. Miután csak 
négyen voltunk munkatársak, a kiscsoportos munka vezetésébe is be
kapesolódtak a résztvevők, és nagyon jól helytálltak. Nehézséget jelen
tett (de egyben lehetőséget is adott az egymás iránti szeretet megnyil
\·ánulására), hog~· a programok este fél tíz-tízig tartottak. és reggel fél 
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nyolcra már vissza kellett érniük (az egyik néni három és fél kilométer
ről jött kerékpárral, őt például valaki autóval hazavitte este, és reggel el 
is hozta). Minden módszert nyitottan és örömmel fogadtak, és azzal az 
elhatározással, hogy a közösségükben hasmálni fogjál<. Mindkét plé
bánia plébánosa, Imre atya és Pál atya végig részt vett (természetesen 
apróbb megszakításokkal, temetés, szentmise miatt). Megértettük, 
hogy a nagy érdeklődés az ő Szentírás iránti szeretetük és évek hosszú 
során át folyó lelki nevelő munkájuk gyümölcse. 

A résztvevők visszajelzéseiből: 
- Hálát adok az Úrnak, hogy jelen lehettem ezen a kurzuson, amely 

mindvégig bensőséges, szeretetteljes légkörben folyt. Felemelő érzés 
volt. Nagyon köszönöm a Szent Jeromos Bibliatársulat munkatársainak 
azt a hozzáállást, áldozatot, munkálkodást, amellyel megajándékoztak 
sokunkat. Közvetlenségük, nyíltszívüségük nagyban segített, bátorrtott 
bennünket (mezei) bibliaforgatókat is az aktív részvételre. így újabb ind rt
tatást érzek, hogy merjem közvetlen környezetem felé is mondani a Szót, 
és másokat is próbálni közelebb hozni-segíteni ebben - Istenez. 

- Nagyon szép, értékes és gazdagító volt számomra ez a kurzus. Hála 
legyen Istennek ÉRTETEK, és azért, hogy itt lehettem. Bízva az Úr min
denhatóságában remélem, hogy talál rá módot, hogy én is tudjak valamit 
továbbadni az itt tanultakból, s hogy életemet ennek a tanításnak a fé
nyében tudjam élni. Ezért kérem a Ti imáitokat is! 

- Az. itt hallottakat, tapasztalatokat szeretném hasznosítani pedagógiai 
munkám során. Sok segíétséget kaptam, hogya nagyon hátrányos hely
zetü gyerekeket a Szentírás segítségével a szépre, a jóra neveljem. Kö
szönöm! 

- Igen sokat kaptam ezen a szemináriumon. A legnagyobb: a Szent
írás-olvasást jobban az életem részévé akarom tenni! Felismeréseimet, 
élményeimet családom mal szeretném megosztani. 

- Igazán hálás vagyok Nektek, mert fáradhatatlanul dolgoztok azon, 
hogy jobban mgismerjük, megértsük lsten akaratát, üzenetét. Itt marasz
talnálak benneteket, hogy mindig kéznél legyetek, mert nem csak kenyér
rel él az ember, a tudásra, ismeretekre is nagy szükségem van. 

- Különösen jó volt a közös megbeszélés. Hogy szabadok lehettünk a 
véleményünkben, és semmilyen kérdést sem tartottatok butának! Jó volt 
együtt lenni, rácsodálkozni, mennyi felfedezetlen kincs vár ránk a Szent
írásban! 
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Társulatunk életéből 

Társulatunk 2001. évi (2. rendes) közgyűlését szeptember 29-én 
tartottuk m~g. A közgyűlésen beszámolt a Társulat éves munkájáról 
Vágvölgyi Eva fótitkár, továbbképzési csoportvezető, Székely István 
szervező, szerkesztő, Gelley Anna irodavezető, Horvay Mária, az ima
csoport vezetője, és Tarjányi Béla ügyvezető elnök. A közgyűlést 
megelőző szentmisében hálát adtunk Isten segítő kegyelméért. 

Amint ezt már közöltük, Társulatunk neve módosult 
(Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat), ennek kapcsán 
megszünt az eddigi székhely is (Szív u. 51). Mind a Társu
latnak, mind a Szentírás Alapítványnak ez a címe 
(székhelye) a továbbiakban: 1066 Budapest, Teréz krt. 
28. 1/6. (telefon, fax, adószámok változatlanok). 

Társulatunk györi munkacsoportja három év kihagyás urán újra 
szerveződött Dörnyei Gizella OSB nővér kezdeményezésére. 200 l. 
szeptember ll-én Wolf Pál Péter koordinátor atyával találkoztak a 
régi és új tagok a győri Bencés templom keresztút-kápolnájában. A 
koordinátor atya röviden ismertette a Társulat programját, célkitűzése
it, és beszélt a Biblia »általános használatáról«. Az október 9-i 'össze
jövetelünkön Sulyok Elemér OSB atya a Szentírás történelmi hitelessé
gét emelte ki, ami a kívülállónak ill. hitetlennek is tényszefŰvé, valósá
gossá teszi Jézus személyét, életét. November l3-i találkozásunk al
kalmával is Sulyok Elemér atya beszélt: az Úr imádságának korai 
"használatáról"; a Miatyánkot az őskeresztények csak titokban, a be
avatottakkal együtt imádkozhatták, mélyen átélve. (Huszámé Demetro
vics Márta) 

A Váci egyházmegyében október 6-án biblikus nap volt társulati 
tagok és meghívott érdeklődők résztvételével. Varga Lajos c.apát, ko
ordinátor atya megnyitó beszédében figyelmeztetett, hogy értelmünk az 
igazság végső kritériumaként rászorul a kinyilatkoztatott és magatartá
sunkkal is elfogadott hittitkokra. Tarjányi Béla professzor, Társula
tunk ügyvezető elnökének előadása sokoldalúan bemutatta, hogy a 
kereszténység gyors elterjedésében milyen nagy szerepe volt a római 
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birodalom egész területén szétszórtan élő zsidóságnak. Székely István 
társulati munkatársunk a Szent Pál által hirdetett evangélium néhány 
legfóbb tanításához fúzött továbbgondolásra ösztönző és lelkiismeret
ébresztő gondolatokat. Délután a jelenlévők Vágvölgyi Éva továbbkép
zési csoportvezető, Társulatunk fótitkára vezetésével közösen átgondol
ták Jézusnak a szamariai asszonnyal való beszélgetését s annak ered
ményét (Ján 4,5-42). A gazdagító lelki nap hálaadó szentmisével zá
rult. A kiváló szervezés Bánó Georgina váci bibliaapostolunkat és 
segítőtársait dicséri. 

A pásztói plébánián Konrád István diákonus vezetésével működik 
bibliacsoport, ebben az évben Pál apostol leveleivel foglalkomak. A 
közelmúltban a "Bibliában szereplő illóolajok" című kiállítás volt lát
ható Pásztón, melyet dr. Varga Lajos plébános ismeretett. A kiállítás 
anyaga a hollandiai bibliamúzeumból érkezett. A bibliacsoport hálásan 
emlékezik Bencsik Tibor atyára, aki az előző években vezette a csopor
tot. (Sándor Józsefné) 

A budapesti Jeromos-esték sorában októberben Gaál Endre fó
igazgató, teológiai professzor igen világosan és érdekesen mutatta be 
az ószövetségi apokaliptikát megelőző eszkatológia jellemző fogalmai
nak, kijelentéseinek (Jahve jelenléte és uralma, szabadulás, új Jeruzsá
lem, új templom, új királyság, új nép) igen változatos, néha egymással 
ellentétes megjelenését a Biblia szövegeiben. Novemberben Szatmári 
Györgyi teológiai professzor három zsoltár (Zsolt l; 8; 39) részletes 
elemzésével szemléltette azt, hogy milyen képet festenek a zsoltárok 
rólunk emberekről és Istennel való kapcsolatunkról. 

A Jeromos esték keretében 2002. január 9-én Cserháti Sándor, az 
Evangélikus Egyház Teológiai Akadémiájának tanára »A jernzsálemi 
kollekta kérdése a második Korintusi levélben« címmel, február 13-án 
Gánicz Endre prefektus, teológiai professzor »A Jelenések könyvének 
levelei (A laodíceai egyházhoz írott levél)« címmel, március 13-án 
Berényi István professzor (Pázmány Bölcsészkar) »A vallási magatar
tás regionális sajátosságai« címmel tart előadást Bibliaközpontunk
ban (Budapest, VI. Teréz körút 28. I.em.6-7.), minden alkalommal 18 
órai kezdettel. 

Az Új Ember okt. 14-i száma külön cikkben számolt be az erdé(~'i 
Katolikus Magyar Bibliatársulat marosvásárhe(vi új központjáról, 
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amelyet Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek áldott meg. Ezt 
megelőzően a bíboros - Jakubinyi György érsek meghívására - látoga
tást tett több katolikus és ortodox püspöknél, továbbá a moldvai 
Caccia búcsújáróhelyen, majd Marosvásárhelyen a róplébánián és a 
Deus Providebit Tanulmányi Házban. »A Katolikus Magyar Bibliatár
sulat 1994.júniusában alakult meg a gyulafehérvári róegyházmegyé
ben, de ma már a másik három erdélyi egyházmegyében is működik. 
Az állandó tagok száma több mint háromszáz, és számos pártoló tag
juk is van. Több mint hatvan bibliakör működik a négy erdélyi egy
házmegyében, és számos kisebb bibliacsoport is alakult. Terveik között 
szerepel a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulattal közös könyvki
adás, illetve könyvszolgálat kiépítése, a társulat tagjai számára infor
mációs lap indítása, a bibliás apostolkodás, igehirdetés, katekézis to
vábbi megismertetése. Az internet segítségével a közeljövőben tervezik 
egy virtuális Biblia-kör elindítását is. « 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások időpontja és az elmélkedések témája (Biblia
központ, minden második pénteken du. 5-6-ig): 2001. dec. 28~: Mt 
11,25-27; 2002. jan. ll.: Zsolt 150; jan. 25.: Zsolt 117; febr. 8. Zsolt 
18,32-40; febr. 22.: Zsolt 23; márc. 8.: Zsolt 81; márc. 22.: Zsolt 
18,2-7; ápr. 5.: Zsolt 118. 

Az a támogató együttműk6dés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, 
kétkezi segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, 
itten nagy 6r6mmel t6ft el, és ezúton is szeretném mindezt a magam 
es mindannyiunk nevében ismételten szívből megk6sz6nni! 
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Minden kedves Tagtársunknak, Jótevőnknek és Olvasónknak 
kegyelmekben gazdag Karácsonyt és áldott új évet kívánunk! 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Az üdvösség története, ahogya Szentírás vázolja, nagy vilá
gosságot vetít a világ történelmére, s megmutatja, mennyire vé
gigkíséri ezt a történelmet Isten gondviselő és irgalmas gondosko
dása, melynek megvannak a maga útjai, hogy a legmegátalkodot
tabb szíveket is megérintse, és jó gyümölcsöket fakasszon a kiszá
radt és tennéketlen földből is. Ezt a reményt vallja az Egyház a 
2002. év elején: Isten kegyelme ezt a világot, melyben a rossz 
megint erősebbnek látszik, át fogja alakítani olyan világgá, mely
ben az emberi szív legnemesebb vágyai beteljesednek egy olyan 
világban, ahol érvényesülni fog az igazi béke ... 

Gondolkodván és a Szentírást tanulmányozva arra a meggyő
ződésre jutottam, hogy a fölforgatott rendet csak az igazságosság 
és a megbocsátás összekapcsolásával lehet helyreállítani. Az igaz 
béke támpillérei az igazságosság és a megbocsátás, ami a szerete Inek 
különleges formája ... 

A megbocsátás ugyanis mindenekelőtt személyes választás, a 
szív állásfoglalása a rosszra rosszal válaszoló spontán ösztönnel 
szemben. E döntés mintája Isten szeretete, aki bűneink ellenére el
fogad minket, s legnagyobb modellje Krisztus megbocsátása, aki 
a kereszten így imádkozott: »Atyám, bocsáss meg nekik, mert 
nem tudják, mit cselekszenek« (Lk 23,34) ... 

Nincs béke igazságosság nélkül, és nincs igazságosság megbocsá
tás nélkül: ezt szeretném meghirdetni ebben az üzenetben hívőknek 
és nem hívőknek, minden jóakaratú embernek, férfiaknak és nők
nek, akik szívükön viselik az emberiség családjának javát és an
nak jövőjét. 

II.János Pál pápa 
a Béke Világnapjára írt üzenetböl (2001. dec. 8.) 



Csendes percek 

Csendes percek 

Az apostolok nem voltak túl művelt, okos emberek. Nem sokat tör
ték a fejüket a dolgokon. Valójában ők sem ismerték Jézust annak, aki 
volt. De szerették. Őszintén és teljes szí wel. 

Júdás okos volt. Neki voltak elképzelései Jézussal kapcsolatban. A 
maga módján valamilyennek ismerte Jézust. Júdás túl okos volt, túl fon
tos volt számára ez az elképzelés. Fontosabb, mint maga Jézus. Nyilván 
nem rögtön volt így. A bálvány, a kép lassan készült el benne. 

Aztán kiderült, hogy Jézus egészen más. A bálvány és a valóság el
lentmondásba került egymással. Választani kellett: Jézushoz ragaszkod
nak vagy ahhoz, akinek gondolták. Az apostolok is megszenvedték a 
magukét, de nekik nem volt kétséges, a szeretetük egyértelműen eldön
tötte a dolgot: a bálvány megsemmisült és Jézus, a valódi Jézus életre 
kelt bennük. 

Júdást az esze, az okossága nem tudta ebben a helyzetben eligazíta
ni. Ő a bálványt, a képet választotta, a valóságos Jézusnak meg kellett 
halnia. 
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Mit kell tennem? 

Néha nem tudom, menjek-e, vagy maradjak? 
Mi a helyes, hogy szeretekjobban? 
Néha nem tudom, beszéljek-e, vagy hallgassak? 
Mi a helyes, hogy szeretekjobban? 
Néha nem tudom, adjak-e, vagy ne adjak? 
Mi a helyes, hogy szeretekjobban? 
Így aztán Eléd teszek mindent: 
Dönts Te, ahogy jónak látod. 

Mutasd meg akaratodat, 
Adj látó szemet, halló fület, 
Hogy megérthesselek! 



,,6 ne vidd el 
két szemeddel 
a napsugarat. " (Weöres S.) 
Süssön napod, 
Ha jó, ha rossz vagyok. 
Ne vond meg lényed, 
Ragyogjon fényed, 
Süssön napod, 
Ha jó, ha rossz vagyok. 

A természet nem mond szavakat, 
Nem muzsikál hangszereken, 
Nem fest és nem készít szobrokat, 
Mégis mindennél beszédesebben 
Mondja el a Te végtelen jóságodat, 
Szépségedet, szeretetedet. 

Hallgatni 

Hallgatni! 
Ülni a szépségen, csendben, 
Mint a húsvéti nyuszi a tojásokon, 
Nem kifecsegni. 
Ami tényleg van, 
Az úgyis sugárzik, 
Nem kellenek szavak. 
Hallgatni! 
Miközben a szívem 
Dalol a szárnyas örömtől 
És táncol bennem a lélek: 
"Köteleket vontam toronytól toronyig; 
füzéreket ablaktól ablakig; 
arany láncokat csillagtól csillag ig, 
és táncolok. " (Rimbaud - Weöres S. ford.) 

(Hawa) 

Csendes percek 
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Csendes percek 

A csendről 

Sok szentmisében alig jut hely a csendnek. Liturgiánkat sokszor 
annyira uralja a szó és az ének, hogy annak már szinte hallásunk és 
látásunk látja a kárát. Egyik ünneplésünk sem lehet igazán imádság, ha 
nincs helye benne a csöndnek. De milyen legyen ez a csönd? Nem csak 
egyszerű elhalkulás, amelyben a lárma zajának kitett ember felüdülhet. 
Nem csupán pedagógiai segédeszköz, amely a színházban két jelenet 
között teremt átmenetet. Ez a csönd kiragadja az embert hétköznapi 
vágyai és teendői közül, és az élő Isten jelenlétébe állítja. 

A liturgia ünneplése különösen is az a hely, ahol hitünket megélhet
jük és mélyíthetjük. Nem léphetünk tehát úgy a templomba, mintha az 
utcáról az egyik üzletbe térnénk be. Művészet az, amely az embert zsi
lip módjára az imádság helyes medrébe tereli. Az éneklésbe való be
kapcsolódás nem hoz létre ilyesmit. A sivatagban élő szerzetesek is, 
akikről igazán el lehetett mondani, hogy »kivonultak a világból«, egy 
óra hosszat ültek cellájuk, barlangjuk mellett, hogy megtisztítsák gon
dolataikat, mielőtt a templomba belépnek. 

Számunkra sem lehet fölösleges fényűzés, ha néhány ügyes fogással 
megteremtjük az összeszedettség légkörét. A liturgia ünneplése »cselek
mény«, amely követi sajátos törvényeit: a szavak és a rituális gesztusok 
mind azt szolgálják, hogy jelenvalóvá tegyék életünkben az üdvösséget, 
amelyet az Atya Jézusban a Szentlélek által hoz létre. Nem szabad 
eközben úgy tevékenynek lennünk, hogy ne tudjunk megállni. Mint a 
lélegzésnek, úgy a liturgiának is megvan a maga ritmusa, váltakozása. 
A Isten szava a csendből születik és a csendbe tér vissza. A csend adja a 
szónak a maga isteni erejét, a szó viszont megtermékenyíti a csöndet, és 
szemlélődéssé teszi. 

Az egyik újságban éppen ezért csodáltam meg Rembrandt mester
művét, Az éjjeli őrjáratot. Első pillantásra csak néhány arcra figyel föl 
az ember. Am ha nem sajnáljuk rá az időt, és vesszük magunknak a 
fáradságot, egyre több személyt fedezhetünk fel a háttér titokzatos sö
tétjébe rejtőzve. Így vagyunk a csönddel is az eucharisztia minden ün
neplésekor: nem kerülhetjük el a fáradságot. 

(Roger Etchegaray bíboros) 
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Szentírásmagyarázat 

Thorday Attila 

Babilon folyói mentén 

Izrael vezető rétegének fogságba hurcolása a választott nép életében 
soha nem látott válságot okozott, különösen vallási tekintetben. Isten 
ajándékozta Kánaán földjét elődeiknek, ezért az ő föladata a béke és 
biztonság megőrzése, a Város és a Templom, az ő Szentélyének védel
me. Tény azonban, hogy Izrael soha nem volt maradéktalanul hűséges 
a mindent neki ajándékozó Istenhez, és így nem csodálkozhatunk a 
népet sújtó szerencsétlenségeken. Ez önmagában még nem jelentett 
komoly problémát a hívők szemében, hiszen a próféták nemzedékek 
óta hasonló dolgokról jövendöltek. De mit jelentsen a nemzet, a társa
dalom és a kulturális központok szinte teljes pusztulása? Két lehetséges 
válasz adódik; egyik riasztóbb, mint a másik: l. vagy Isten - ígéretei 
ellenére - elhagyta őket, 2. vagy az asszír és babiloni istenségek hatal
mával szemben Jahve képtelen teljesíteni ígéretét. Jelentse ez azt, hogy 
az izraeliták szeme nyíljék föl a valóságra, mert okosabb ha a szomorú 
tények előtt meghajolva hozzászoknak az új helyzethez és az asszimi
láció útját választják? 

A korábbiakban azt is láthattuk, hogy Jeremiás élete és működése 
már csírájában hordozza a kérdésre adandó választ: Isten nem hagy el 
benneteket - mondja a próféta. Nem is gyenge ahhoz, hogy megvédjen 
titeket. Ti löktétek el őt magatoktól, mert képtelenek voltatok vele 
együttműködni. Így nem marad más lehetősége, elkísér benneteket a 
fogságba, hogy veletek maradhasson. Amikor a sziunűzetés próbatétele 
átforrósítja megkeményedett szíveteket, talán képesek lesztek fölfogni a 
hűtlenségetek miatt Istennek okozott fájdalmat, és ezzel a fölismeréssel 
új kezdet lehetősége nyílik meg sziunotokra. Ha lennének is köztetek 
olyanok, akik véti ennek tartják magukat, azok se utasítsák vissza a 
szenvedést, mert ilymódon az ártatlan, népe sorsát föl vállaló Isten élő 
jeleivé lesznek honfitársaik között. 

Magától értetődően a népnek csak parányi töredéke volt képes meg
érteni a maga mélységében azt, amit Isten megmutatni szándékozott 
szolgájának, Jeremiásnak életével. Kétségtelen, maga a próféta sem 
volt mindennek teljes tudatában. A válasz keresése és a megértés fo-
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Szennrámnagyarázat 

lyamata így tovább folytatódott. A Jeremiást követő nemzedékek Pa
lesztinában maradó leszármazottai siratókat énekeltek Jeruzsálem 
romjai fölött. Ezek a költemények alkotják a Siralmak könyvét és 
»Sion Leánya« képében festik le az erőszakot szenvedett és megalázott 
várost. A versek az emberekben kavargó zürzavarról, a szenvedések 
láttán újból és újból felszínre törő érzelmekről tanúskodnak. Az embe
rek maguk fogalmazzák meg, hogy kétségtelenül saját hitetlenségük 
vezetett ehhez a keserű végzethez: ó, Urunk, most már betelt a pohár, 
»hogy is feledkezhetnél meg rólunk mindörökre? Ugye, nem hagysz el 
minket örök időkre?« (Sir 5,20) Tudjuk, igazságos és jóságos vagy, 
miért nem jössz végre megmenteni minket?.. Az ember gondolatai a 
helyzet érthetetlenségének börtönében egy helyben topognak anélkül, 
hogy a megtalálnák a megoldást. A kiút kezdetét, a fájdalmas tényeken 
való fölülemelkedést azonban jelentősen segítik a keserű érzéseket kife
jezésre juttató liturgikus gyászdalok. Az Istenhez kiáltó szenvedés 
hangjai nem a reménytelenségbe torkolInak, a seb felfakad és megkez
dődik a gyógyulás. Ráadásul, a költemények megdöbbentő látomáso
kat villantanak fel a beteljesedésről, mintha a kút mélyéből napsugár 
csillogna felénk (Sir 3,31-33). 

Ezekiel tevékenységét Babilonba helyezzük Nebukadnezár, babiloni 
király első deportálási parancsának éve, 598 utánra. A tüzes vérmér
sékletű és karizmatikus egyéniségű pap, már személyiségénél fogva is, 
sokak számára "forrásként" szolgál. A régi idők látnokait juttatja 
eszünkbe, mintegy Illés prófétikus szelleme támadt föl benne. Bizony
nyal nem véletlen az Isten Lelkére való utalás, amely a korábbi prófé
tacsoportok leírásaiban gyakorta szerepelt, most Ezekiellel kapcsolat
ban ismét gyakori lesz. Ez az ember látomásaival, elnémulásaival, 
rögeszméit hajtogató felejthetetlen stílusával együtt kétségtelenül Isten 
eszköze. Őt nem jellemzi sem Izajás visszafogottsága, tapintatossága, 
sem Jeremiás eredeti és józan realizmusa. 

Ezekiel jellegzetes stílusa már könyve első lapjain, Isten dicsőségé
nek nagyszabású látomásában is feltűnik, részét alkotja meghívása 
történetének (l, l-3, 15). Látomása emlékeztet bennünket Izajáséra, 
ami a jeruzsálemi templomban történt, és prófétai szolgálatának elindí
tója lett (Iz 6): az Úr királyi trónuson ül és a mennyei udvar veszi kö
rül. Ezekiel könyvében Isten, Izrael Szentjének méltósága a fentihez 
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hasonló leírást követ. De amíg Izajás látomása a Templomban, a nem
zeti istentisztelet központjában történik, addig Ezekiel az ígéret földjé
től távol, a fogságban élők között, a Kebár folyó partján látja meg az 
Urat. Ráadásul ez utóbbi leírás ősi jegyeket is tartalmaz - például a 
vihar említése (1,4) -, fölidézve a Sinai teofániát, Jahve ünnepélyes 
megjelenését a Sinai hegyen (Kiv 19). Világosan előttünk áll tehát a 
népét a fogságba is elkísérő zarándok Isten. Ezekiel leírása fóleg a 
királyság korára jellemző képeket hasmáI, de olykor titokzatos, mitoló
gikus vagy a kivonulás korára visszamenő elemeket is alkalmaz. 

Ezekiel nagy hangsúlyt helyez Isten teljes szabadságának tökéletes 
megfogalmazására: látomásai nincsenek konkrét helyhez kötve. Egy 
alkalommal »Isten dicsőségét« látja, amint a város lakóinak bűnei 
miatt éppen elhagyja a jeruzsálemi Templomot (11-12. fejezet). Ez a 
látomás még drámaibb módon fejezi ki azt a megrettentő és mégis 
bátorító üzenetet, amiről már korábban is szólt: a Város eleste nem 
jelenti Isten vereségét. Mégis, bár Isten teljesen szabadon tárja fel ön
magát, kétségtelen, hogy Ezekiel számára ennek "normális" helye a 
jeruzsálemi Templom, ahová végül »Isten dicsősége« mégis visszatér 
(43,1-7a). 

A próféta meg van győződve arról, hogy az Úr nem Izrael érdemei
ért, hanem önmagáért (»nevem miatt«) nem engedi népe teljes pusztu
lását és reménytelenségbe zuhanását. Akárcsak elődje, úgy Ezekiel is a 
jelen katasztrófa közepette már látja a hajnal derengő fényeit; Jeremi
áshoz hasonlóan ő is úgy véli, a megújulás a babiloni fogsággal veszi 
kezdetét (11,14-20). Ráadásul nem a Jeruzsálemben maradtak lesmek 
a megúju1ás forrásai, akiknek vakmerő bizalma egyedül abból táplál
kozik, hogy ők Ábrahám fiai (33,23-29), hanem éppen a fogságba 
hurcoltak válnak a remény letéteményeseivé. Isten ismét megmutatja 
szeretetének valóságát az elhurcolt és reményvesztett népének, megis
mételi a teremtés csodáját és kivezeti őket a fogság sírjaiból, életet ad 
saját Lelke által (37.fejezet). Ebben az összefüggésben Ezekiel tovább
fejleszti Jeremiásnak a megújított szövetségről való próféciáját: prófé
tája által szól az Isten: »Osztatlan szívet adok nekik és új lelket; kité
pem testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik« (ll, 19). A prófécia 
másik változata még hozzáfúzi: »Az én lelkemet oltom belétek és gon
doskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek« (36,27a). Mindkét 
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megfogalmazást a jól ismert formula zárja le, lepecsételve ezzel az 
Isten és népe közti szövetséget: »Az én népem lesztek, én pedig a ti 
Istenetek leszek« (36,28b; 11,20b; vö. 16,60-63). Isten Törvénye, a 
Tóra kinek-kinek szívébe lesz írva. Ezzel mindenki számára nyilvánva
lóvá válik: az újjá teremtett embert maga a Teremtő élteti saját Lelké
nek leheletével. 

Az Ezekiel által megjövendölt zarándoklat általánosságban nem az 
ígéret földjét veszi célba. A nemzet szívébe, a szent Városba, Jeruzsá
lembe és a Templomba való hazaindulást jelképezi. Bár a próféta eré
lyesen elítéli a fóváros jelenben és múltban elkövetett bűneit, és közeli 
összeomlását hirdeti, mégis próféciái bizonyítják mennyire szorosan 
kötődik ehhez az Isten által választott helyhez: »trónom helye, lábam 
nyomának helye« (43,7). Amikor a próféta a fogságban Sionról, Jeru
zsálemről elmélkedik, gondolataiban mitologikus színekben pompázó, 
idealizált képet fest a Városról. A helyreállításról szóló látomását, 
könyvének utolsó fejezeteit (40-48) a következő szavakkal kezdi: 
»Látomásban (Isten) elvitt Izrael földjére, és letett egy nagyon magas 
hegyre. Ezen a hegyen olyasmi tárult elém, mintha dél felé város épült 
volna« (40,2). Jeruzsálem nem egyszeruen a magasba tör, hanem 
mindinkább központtá válik. Ezekiel már eddig is úgy látta a hűtlen 
várost, mint amit idegen népek vesznek körül (vö. 5,5), majd a könyv 
vége fele mitikus képet fest a Városról, ami »a föld köldöke«.<38,12; 
vö. Bír 9,37). Mint papot komoly érdekek fúzik a Templom helyreállí
tásához, hiszen véleménye szerint ez lesz a nemzet megújulásának szíve 
(40-48. fejezet). 

A korábbi prófétáktól eltéröen, Másod-Izajás fóként a jövővel fog
lalkozik. öt évszázaddal Jézus Krisztus fellépése előtt a »jó hír«, egy 
»evangéliurn« hirdetéséről hallunk (vö. 40,9; 41,27; 52,7), a közeli 
szabadság örömhíréről. Ennek közvetlen oka a per~ király, Cirusz 
sikeres fölkelése a térség kizárólagos uraival, a babiloniakkal szemben, 
akiknek birodalmát ezután föltartóztathatatlanul meghódítja. Mivel a 
perzsák, - ahogyan ma mondanánk - sokkal tágabb kulturális auto
nómiát és vallásszabadságot engedélyeztek a birodalmukban élő né
peknek, ez a változás a szülőföldre való hazatérés reményével töltötte 
el a deportáltakat. Másod-Izajás azonban nem ragad le az örömteli 
események fölszínénél : elődjei nyomán ő is meglátja az eseményekben 
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Izrael Istenének keze nyomát. Ezt nem 
másként értékeli, mint az Úr szabadító 
hatalmának legújabb és legjelentősebb 
értékeli, amely népe, sőt az egész em
beriség életében fordulópontot jelent. 

Isten most az újabb kivonulás za
rándokútjára lép, és átszeli a sivata
got, szabadulást hozva népének. Első 
lépésként elhívja »ragadozó madarát«, 
Ciruszt (46/, ll), akinek senki nem tud 
ellenállni. O építteti föl Jeruzsálemet 
és a Templomot (44,28). Aaz Izrael 
Istene és a pogány uralkodó között ily 
módon létrejövő kapcsolat a próféta 
kortársai számára meglepő lehetett. 

Szentírásmagyarázat 

Valóban, Izrael prófétái, Isten szószólói mindez ideig sohasem illettek 
Jahvét nem is ismerő, pogány uralkodót (45,4-5) »az én pásztorom« 
(44,28), »az én kedveltem« (48,14), és fóleg »az én Fölkentem« (45,1) 
jelzökkel! Milyen különös messianizmussal találkozunk! A választott 
népet és intézményeit figyelmen kívül hagyva reményét olyan idegenbe 
veti, aki amúgy semmilyen isteni ígéretben nem részesült. 

Izrael Istenének tettei láttán az emberek a viláZ négy égtáj áról a 
választott nép köré gyűlnek, alávetve magukat az Urnak. Ez még nem 
igazi prozelitizmus, mivel Izrael nem indul más népek fölkeresésére. 
Okkal állíthatjuk, hogy a próféta figyelme központjában továbbra is 
saját népe áll: túlzónak tűnő képeivel hivatásuk fontosságára akaIja 
ráébreszteni honfitársait; önbizalmat akar önteni elcsüggedt népébe. 
Legfontosabb meglátása éppen abban áll, hogy Isten népe nem önma
gáért létezik, hanem hivatása egyetemes: jellé kell válnia, »tanúul a 
nemzeteknek« (55,4). Hűséges jelenlétével kell közvetíteni a "rejtett 
Istent", mert ennek nyomán az egész emberiség és világmindenség 
ismerni és dicsőíteni fogja. Az Ábrahámnak adott ígéret (»benned nyer 
áldást a föld minden nemzetsége«), valamint a Sinai hegyen elhangzott 
szavak (»legyetek papi nemzet«) így teljesednek be. Bár nagyhatalmak 
gyűrűjében él és látszólag a sokkal erősebb népek játékszere, mégis a 
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parányi nép életútja meghatározói ag hat az egész emberiség üdvtörté
netére. 

Az egyetemes látásmód legszebb bizonyítékait "az Úr Szenvedő 
Szolgájának énekeiben" találunk. Kicsoda ez a Szolga? A társadalmat 
testesíti meg (Izrae! egész népét, esetleg a hűséges maradékot?), vagy 
önálló személyről van szó? A biblikus szakirodalmat forgatva gyakran 
az a benyomásunk támad, hogy - miként a matematikai egyenletekben 
szokás - az "ismeretlen" helyébe egy-egy konkrét személyt próbálunk 
behelyettesíteni. Nem volna helyesebb inkább a másik oldalra állni, és 
a Szolga alakjára a próféta szemével tekinteni? A Szolga képviseli 
Isten "igéjét", ami átvilágít ja a legkülönfélébb történelmi személyeket 
annak fényében, hogy Isten terveibe hogyan illeszkednek. Vagyis nem 
egyértelműbb-e a Szolgáról szóló énekekre úgy tekinteni, mint amelyek 
hiteles, sugalmazott választ kívánnak adni a fölvetett kérdésre: Mit 
jelent Isten választottjának lenni? Mi jellemzi azt, illetve azokat, akik 
teljes lényükkel az Istennel kötött szövetségben gyökereznek és Isten 
szándékai szerint alakít ják életüket? Ha ezzel a szemlélettel olvassuk a 
Szolga énekeit, érthetővé válik, miért kölcsönözheti magának a Szolga 
alakja különféle embercsoportok jellemzőit anélkül, hogy egyes szemé
lyekkel vagy csoportokkal maradéktalanul azonosítható lenne. Nem 
tulajdonítható a véletlennek, ha a keresztény hívő a Szolgára tekintve 
Krisztus Jézus arcvonásait fedezi fel. Valóban, őbenne testesült meg 
az, akit Második Izajás még csak homályosan vetít elénk, de aZ Atya 
majd önmagának tökéletes képmását tükrözi vissza benne. 

A negyedik énekből megtudjuk a Szolga elbátortalanodásának okát: 
üldözést szenved, de meglepő módon nem erőszakkal válaszol. Tisztá
ban van ártatlanságával, mégis elviseli a megaláztatásokat. Istenre 
bízza magát, és biztos a végső igazságszolgáltatásban. A két utóbbi 
ének mintha csak összefoglalása lenne Jeremiás próféta szenvedésteli 
életének, aki életformája által vált Isten üzenetévé. A Szolga énekei 
azonban az "ideális" Jeremiást mutatják, aki nem kiált bosszút bántal
mazóira. 

A Szolga negyedik éneke a szenvedés, a halál és a fölmagasztaltatás 
himnusza, amely összefoglalja és kiegészíti az előző hármat. Mindjárt 
az első versekben Isten bejelenti Szolgája felmagasztalását (52,13-15; 
vö. 49.7): mindazok, akik korábban lenézték. megdöbbennek és elcso-
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dálkoznak rajta. Ezután ezek 
az emberek veszik át a szót, 
kifejezve csodálatukat: Ha ez 
a nyomorúságos Szolga tény
legesen Isten kiválasztottja, 
akkor hogyan magyarázhat -
juk szenvedését? A válasz sze
rint nem saját bűnei miatt kel
lett szenvednie, hanem »a mi 
betegségeinket viselte, és a mi 
fájdalmaink nehezedtek rá .... 
A mi bűneinkért szúrták át, a 
mi gonoszságainkért törték 
össze; a mi békességünkért 
érte utol a büntetés. Az ő se-

Szennrámnagyarázat 

bei szereztek nekünk gyógyulást« (53,4-5). Az ének hátralevő része 
részletesen beszámol a Szolga halálba torkolló megpróbáltatásairól 
(53,8-9). A próféta a »vágóhídra hurcolt bárány«-hoz hasonlítja a 
Szolgát, aki életét engesztelő áldozatul ajánlja fel (53,10). 

A Szolga, bár Isten választottja, a hátrányt szenvedők között is a 
legutolsó lesz, és mindez nem véletlen, hanem küldetésének részét al
kotja. A Szolga megpróbáltatásait nem balesetként írja le, amit el lehe
tett volna kerülni. Szükségszerű útja ez annak, hogy a »népek ámulja
nak rajta«, és rajta keresztül az üdvösség eljusson a föld végső határá
Ig. 

Isten Szolgájának személyében olyan valaki áll előttünk, akiben a 
királyi és prófétai hagyományok ötvöződnek. Őbenne egyszerre ölt 
testet a személyes meghívás és az intézményesült szolgálat felelőssége. 
Ebből tehát megtudjuk, hogy a nép vezetésére adott isteni tekintély 
nem az önkényes hatalomban és parancsolgatásban áll, hanem a szoros 
istenkapcsolatban, a néppel való szolidaritásban és a készségben, hogy 
Isten és a nép között vállaja a közvetítő szerepet. Talán ez a jelentése 
annak a misztikus kifejezésnek, amit a próféta a Szolgára alkalmaz: 
»megtettelek a népnek szövetségül« (42,6b), vagyis saját életével pró
bálja összekötni Istenét és népét, bár tudja, hogy eközben széttépik. 
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Szentírásmagyarázat 

Természetesen a Szolga énekei nem "magyarázzák" a szenvedés té
nyét. A szörnyű dolgokat nem Isten akaIja, és a meg nem okolhatót 
sem igazolja. Ezek a szövegek a szenvedést nem önmagáért íIják le, 
hanem eszközként segítik Isten népét, hogy fól fogj a: a megpróbáltatás, 
ha misztikus módon is, de szerves részét képezi az emberi létnek, mi
ként Isten Szolgája életének is. A szenvedés nem Isten erőtlenségét 
vagy a szenvedő kárhozatát példázza. Korábban, a kivonulásról szóló 
elbeszélések is megvilágították: megpróbáltatások kísérnek minden 
olyan zarándoklatot, ami az Isten fólkínálta létteljesség fele tart. Ez a 
keskeny út átváltoztatja egész lényünket és az isteni ajándékok befoga
dására sarkall. A Szolga énekében most újabb lépést teszünk: nem 
csupán saját gyengeségeinkről van szó, hanem másokéról is. Minden 
előzmény nélküli az a fordulat, ahogy a Szolga magára vállalja mások 
bűneit, és így »az Ő sebei szereztek nekünk gyógyulást« (53,5). A 
Szolga arra kap meglúvást, hogy ne csak egyszeruen elviselje a 
gonoszat - annak minden következményeivel együtt -, hanem tudato
san vállalja fól a szenvedést és ezáltal mindannyiunk számára a 
gyógyulás forrásává tegye. 
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Elmélkedést és beszélgetést segítő kérdések: 

l. Ezekiel megérti, hogy az Úr a megszokott állami intézmé
nyeken kívül - mint a királyság, a Templom, és a szent Város - is 
képes jelen lenni. Nyitottak vagyunk-e Isten jelenlétét fólfedezni 
akár váratlan helyeken és időpontokban is? Az istentapasztalat 
"ismert útjain" kívül én milyen jeleket fedeztem már fel? 

2. Jeremiás és Ezekiel olyan »új szövetség« megvalósulásáról 
jövendölt, amikor Isten Törvénye a hívők szívébe lesz írva (vö. Jer 
31,31-34; Ez 36,24-28). Hogyan teljesedett be ez a prófécia 
Krisztusban és a keresztények életében? 

3. A Szolga énekeiből világossá lesz, hogy Isten meghívása nem 
annyira kiváltságot közvetít, mint inkább fokozott felelősséget má
sok iránt. Mit jelent "szolgáló egyhámak" lenni? Hogyan mutat
hatnánk meg konkrétan, hogy a hit számunkra nem kiváltság, ha
nem meghívás a szolgálatra? 



Szentírásmagyarázat 

Gyürki László 

Dialógus az archeológia és a Biblia között 

f. Amikor az archeológia és a Biblia megegyeuzek (folytatás) 

Poncius Pilátus neve egy feliraton 

Most olyan példát hozunk, amely az Újszövetséggel kapcsolatos, de 
bizonyos problémát is jelent megfejtése. 

1961-ben olasz régészek tárták fui Cezarea színházát, és ott egy 
feliratot tartalmazó követ találtak. Ez a kőlap egy szomszédos épület
ből származhatott, és a színház lépcsőzetébe illesztették be. A felirat 
töredékes: 

S TIBERIEUM 
(PON)TIUS PILA TUS 
(PRAEF)ECTUS IUDA(EA)E 

A felirat második sora említi Poncius Pilátust Ez az első feliratos 
emlék a római helytartóról, aki Jézus idejében Júdea kormányzója volt. 
Ez a nagyon jelentős felirat mégis rejt magában két problémát is. Mit 
jelent az első sorban a Tiberius szó? Ezenkívül miért tulajdonít Poncius 
Pilátusnak prefektus címet és nem a szokásos prokurátort hasmálja? 

A Tiberius szó jelzi, hogy egy építmény Tiberius császár tiszteletére 
készült (14-37). Mivel hiányomak a bizonyítékok, nem tudjuk, mi volt 
ez az építmény. Talán oszlopsor, nympheum, de semmiképpen sem 
templom, amint többen állít ják. A felirat mindenképpen bizonyítja, 
hogy Pilátus meg akarja tisztelni az uralkodót abban az időben, amikor 
ő maga Júdeában kormányzott 26 és 36 között. 

Ez a felirat Pilátus megbízatása idején készült, akinek a pontos cí
me "prefektus" volt. Hogyan kell ezt érteni, amikor valójában "proku
rátor" volt és ezt a címét ismerjük Tacitus óta? A magyarázat a római 
címek fejlődésében található. Claudius császár alatt (41-54) lett a pro
kurátor a kormányzók rendes címe. A későbbi szövegekben Pilátus is 
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Szentírásmagyarázat 

tennészetesen megkapta ezt az új címet, amely működése idején még 
nem járt neki. 

Egy keresztre feszített maradványai és az evangéliumi elbeszélés 

Ez a lelet is az Újszövetség világához tartozik. 1968-ban építkezés 
során kerültek elő zsidó sírok Jeruzsálem észak-keleti részében. Az e
gyik első századból szánnazó sírban nagy dísztelen osszuáriumot talál
tak., amelyen két arám felirat olvasható. Az egyik "Yehohanan" nevet 
hozza, a másik pontosítja: Y ehohanan ben Hizqil. Ezeket a neveket így 
lehetne fordítani: János, Ezekiel fia. De ennél is érdekesebb az, hogy 
ebben az osszuáriumban egy felnőtt és egy gyennek csontjai találhatók. 
A felnőtt csontjainak vizsgálata alapján megállapították, hogy egy 24-
28 éves férfiről van szó, akit Kr.u. 10-30 között feszítettek keresztre. A 
sarokcsontok közé verve még mindig ott volt egy 17 cm hosszú vas
szög. Ez tartotta össze a kivégzett ember két lábát. A kivégzést végzők 
az ember jobb bokáját abalhoz szorították, és ezután a szeget átverték 
a bokacsontokon. A jobb sarokcsont és a szeg feje között egy kis akác
fa maradványt találtak.. A hóhérok az ember lábait valószínűleg egy 
akácfa léccel szorították egymáshoz és a kereszt cölöpéhez. A hosszge
renda olajfa volt, ebből néhány nyom még a szeghez tapadt. A szeg 
hegye letört, talán egy ágcsonknak ütközött, és nem hatolt be mélyen a 
fába. A test súlyát ez nem tudta volna tartani, ezért fel kell t~telezni, 
hogy a keresztre feszített ember teste egy ülőkarón némi támasztékot 
kapott. A keresztre feszített ember lábszárcsont jait szándékosan zúzták 
össze. 

Itt van előttünk az első archeológiai tanúság Palesztinából a ke
resztre feszítés végrehajtásáról. Ez a véletlenül előkerült lelet megvi
lágítja a keresztről való levétel nehézségét is. Akik levették a testet, el 
kellett törniök a lábakat, hogy ki tudják húzni a szeget, amely átfúrta a 
lábakat. Ezen archeológiai lelet után kell újra elolvasni a szenvedés
eibeszélést az evangéliumokban. Az evangéliumi elbeszélés több rész
letét világítja meg ez a lelet. De tennészetes, hogy Jézus halálának 
értelme a hit titka marad, és az archeológia semmiféle bizonyítékot 
sem tud hozni ennek értelmére, amit az evangéliumi elbeszélés elénk 
tár. 
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Szentírásmagyarázat 

Ezeket a példákat lehetne még folytatni; megmutatják, hogy hogyan 
gazdagítják a Biblia olvasását az archeológiai feltárások. De azt is 
tudni kell, hogy néha ezen adatok felhasmálása problémát is vethet fel. 
Nagy a kísértés, hogy ezeket eltüntessük, vagy az archeológiai leletek
bői téves következtetéseket vonjunk le. Sokszor előfordul, fóképpen 
népszerűsítő írásokban, hogy az archeológia apologetikus célt szolgál, 
amikor a Biblia történeti szövegeit akarja bizonyítani. 

Sok könyv jelent meg, amelyek igazolni akarták, hogy "A Bibliá
nak mégis igaza van" (W. Keller: Und die Bibel hat doch recht, Düs
seldorf, 1955). A francia fordítás címe "La Bible arrachée aux sables" 
(A homokból kiásott Biblia). Ezt a szélsőséget el kell kerülni minden 
archeológusnak, és nem szabad megfeledkemi a kritikai vizsgálatról. A 
biblikusnak, akinek ritkán van közvetlen ismerete az archeológiai lele
tekről, vigyámia kell arra, hogy ne vezessen le archeológiai bizonyíté
kokat és ezeket ne állítsa be vallási rendbe, mint tudományos ered
ményt. Mindenkinek tudnia kell, hogy az archeológia emberi tudomány 
és mint ilyen, hipotézisekkel dolgozik. Ezek pedig alá vannak vetve 
bizonytalanságoknak. S ami igaz az archeológiában, az igaz a bibliai 
egzegézisben is. 

II. Amikor az archeológia ellene mond a Bibliának 

Néhány példa arra, amikor úgy látszik, hogy az archeológiai ered
mények nem egyemek a Bibliával. Ilyen esetek, amint majd látni fog
juk, nem jelentenek problémát. 

Hosszú ideig az archeológusok és a biblikusok is azt hitték, hogy az 
archeológia alátámasztja a honfoglalás időpontját, mert Józsue könyve 
elbeszéli Jerikó és Ai város elfoglalását (Józs 6-8). Elsősorban ezért is 
folytattak mindkét helyen ásatásokat. Ezek azonban nem hoztak ered
ményt a bibliai elbeszélések történetiségével kapcsolatban. 

Semmi nyom Józsue idejében a Jerikói ásatásoknál 

Az ősi Jerikó helye Tell esz-Szultánnál nem volt kétséges. Ismerős a 
bibliai elbeszélés a város elfoglalásáról. Tell esz-Szultánnál háromszor 
végeztek ásatásokat 1907 - 1958 között, hogy megállapítsák az idő-
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pontot, amikor a város elfoglalása 
történt. Az ásatások semmi nyomot 
sem találtak az újabb bronzkorból. 

Több magyarázat is született ez
zel kapcsolatban. Egy erózió elteme
tett az újabb-bronzkorig minden ré
teget. Kérdés, hogy a város az ú
jabb-bronzkorban egyáltalán körül 
volt-e véve fallal. Továbbá, hogyan 
történt a honfoglalás ebben a kor
ban? Több jel arra mutat, hogy a 
honfoglalás elég könnyű volt, és 
már meg is történt az izraeli törzsek 
érkezése előtt. A kérdés a követke
ző: az archeológusok és a biblikusok 
tekinthetik-e Józsue könyvének 6. 
fejezetét úgy, mint történeti beszá
molót a honfoglalásról? 

Mit mond a bibliai szöveg? 
Már első olvasásra is kitűnik, hogy nem honfoglalási szövegről, ha

nem harci liturgiáról van szó. A város körüljárása, a hetes szám jelen
tősége, a szövetségláda, a papok, a trombiták hangzása mind arra utal
nak, hogya szöveg nem a honfoglalásról számol be. A falak leomlása 
Isten hatalmának a jele, amelyet egy nagyon egyszerű liturgia kereté
ben ünnepeltek. Csak az elbeszélés beillesztése a könyvbe sugallja a 
szöveg harci olvasását. Ezt a beillesztést egy késői redaktor végezte el, 
aki újra értelmezte az eredeti liturgiát, és harci elbeszélést formált belő
le, de nem szüntette meg az elbeszélés eredeti elemeit. 

Ha a szöveg harci olvasata nem a legrégibb, meg kell kísérelni a li
turgikus szöveg magyarázatát. A Jordánon átkelő törzsek, amelyek 
behatoltak Kánaán földjére, először Jerikó városával találkoztak. A 
sivatagból érkezők mindig megrettentek a megerősített városfalak előtt, 
amint ezt a Számok könyvéből is látjuk. Ezért azután liturgia keretében 
ünnepelték Isten hatalmát a leomlott falak láttán, amelyek a város 
erejét szimbolizálták számukra. Semmi sem szól arról, hogy mi okozta 
a város falainak leomlását. A hipotézis alapján állíthatjuk, hogy Jerikó 
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romokban volt, amikor a törzsek megérkeztek. Az elbeszélés liturgia 
fonnájában ünnepli Isten gondviselését. Ha a szövegnek ez a magyará
zata, és ez elsősorban a szövegre hagyatkozik, akkor az archeológus
nak nem kell a Józsue 6. fejezetét történeti szövegnek tartani. A bibliai 
szöveg tennészetét tisztelni kell és ebből kell kiindulnia a magyarázat
nak. 

Ai városa romokban volt Józsue idejében 

Ennél a példánál is hasonló nehézséggel találkozunk. A szöveg elbe
széli, hogyan foglalták el a törzsek Józsuéval Ai városát. Semmi jele 
sincs a szövegben annak, hogy ne történeti szövegnek tartsuk az elbe
szélést: az izraeliták hadicsellel bevették a várost. 

A helyet feltárták több alkalommal is. Először J Marquet-Krause 
1933-1935 között, később JA. Callaway 1964-1972 között. Az ered
mény mindkét esetben ugyanaz volt: et-TelI-nél nincs semmiféle fogla
lás sem a közép-bronz-, sem az új abb-bronzkorban. Az újabb ásatás 
mérlege a következő: az első település Kr.e. 3100 körül történt. Ekkor 
áll egy megerősített erős várfal, amely kb. 2400-ig állt. Ennek a jelen
tős régi-bronzkori városnak a lerombolása után semmi sem találliató 
az első vaskori kis faluig, 1200-ig. De ez is rövid ideig állt fónn, mint
egy 1050-ig. 

Hogyan magyarázhatjuk a bibliai elbeszélést? Az ásatások eredmé
nyeit nem lehet tagadni. Ugyanígy Ai helye is archeológiailag biztos. 
Ugyanakkor az újab b-bronzkorban semmi jele sincs annak, hogy léte
zett volna. Ezért a bibliai elbeszélést újra kell értelmezni. Nem me
gyünk a részletekbe, de valószínűleg a következő magyarázat a helyes. 
Ai elfoglalásának elbeszélésénél egy hadicsel ről olvashatunk, amelyet 
leshelyről rejtőzve hajtottak végre. Ilyen hadicsel mégegy alkalommal 
fordul elő a Bibliában a Bírák könyvében a 20. fejezetben: Benjámin 
törzsének vétkes tagjait büntetik meg a törzsek. Arra gondolliatunk, 
hogy Józsue könyvének 8. fejezetét a Bírák könyvének ez a részlete 
sugallta. Mit akart ezzel a szerző elérni? Ai területe Benjámin törzsé
hez tartozott. A város bevételének elbeszélése igazolni akarta, hogy ez 
a terület Benjámin törzsének tulajdona, és nem Efraimé, a hatalmasabb 
szomszédé. Ebben a területi vitában az elbeszélés Józsuét, Mózes utó
dát lépteti színre, s így akar jogi értéket adni a többi törzzsel szemben. 
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Az elbeszélésnek tehát nincs történeti értéke. Megmagyarázza a szom
szédos törzsek egymással szembenálló vetélkedését a saját törzsi terüle
tükkel kapcsolatban. Ezért a szöveg értéke nem az, amit elbeszél, ha
nem a hangsúly inkább az elbeszélés szándékán van. Tehát olvasási 
módunkon kell változtatni, és nem adhatunk minden elbeszélésnek 
történeti értéket, amit általában spontán módon megtettünk. Józsue 
könyvét a "hősköltemény" műfajba lehet sorolni, s ennek irodalmi 
műfaja a válasz a kérdésre. 

Két példát hoztunk, amikor a Bibliának és az archeológiának a 
kapcsolatát nem olyan könnyű magyarázni, mint azt gondolnánk. Ha 
az archeológia meg is világítja az egyes bibliai szövegek adatait, nem 
nyújthatja a Biblia igazságának bizonyítását, mert ez az igazság más 
rendben van. A Szentírás a hit alapja, az emberiség üdvösségével kap
csolatos igazságokat közöl, az archeológia viszont teljesen fiiggetlen a 
Szentírás szándékától, amit a hívők számára ad. 
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Szentírásmagyarázat 

Szatmári Györgyi: 

A zsoltárok emberarca 
Gondolati séta a Zsoltárok könyvének emberi portréi között 

A Zsoltárok könyvét az imádság Pentateuchusának is szokták ne
vezni, mert benne az Istentől a Tórában megszólított ember válasza 
hangzik fel. Ahogy minden szó vall a megszólalóról, és minden tett és 
magatartás megmutat valamit magából a cselekvő személyből, úgy a 
zsoltárokban is felfedezhetjük az Istenéhez kiáltó ember portréit. 

Az első "portré ", amely előtt érdemes kicsit elidőmünk, a Zsol
tárok könyve nyitányát jelentő l. zsoltár. "Úton levő"-ként ábrázol 
minket. A személy életének, alapvető irányultsá.gának ezzel a képpel 
való szemléltetése nem ritka a Szentírásban (MTörv 30,16-18; Jer 
21,8; Péld 4,18; Mt 7,13-14). 

Élettapasztalatunkat is illven tükrözi: mindennapjainkban jámi, élni 
a hétkömapokat sokszor olyan nehéz, mintha meredek emelkedőn nagy 
fáradsággal próbálnánk felkapaszkodni; máskor könnyed léptekkel 
sietünk a lejtőn, s csak a sötét, hideg völgyben döbbenünk rá, hogy 
választásunkkal még nehezebbé tettük utunkat. Lépteink olykor felüdí
tő, szívet vidámítóan szép vidéken haladnak át, kedves társaságban, 
máskor riasztóan kietlen tájon kell egyedül keresztülvágnunk. Ez az út 
időnként egészen egyenesen vezet, néha azonban nagy kanyarokat te
szünk. Ha van is előttünk egy határozott irány, amit követni szeret
nénk, az "út" minden állomását nem ismerjük. 

A "két út zsoltárának" kettős portréja (igazról és gonoszról) ebben a 
mindannyiunk számára elkeTÜllietetlen vándorlásban akar utat mutatni 
egy választást kínálva: az igazak Istentől ismert (6. v.) útját vagy a 
"rossz utat". Portrénkon ez utóbbinak rajza sokkal árnyaltabb. Az l. v. 
az igazak ellentéteként beszél "gonoszokról", "vétkesekről" és "gúnyo
lódókról". A gonoszok vagy istentelenek azok, akik Istentől elfordulva 
a maguk feje után mennek. A jónak ellenállva kitartanak a rosszban, 
szembefordulnak Istennel. A vétkesek (hattd'fm), akik elvétették a jó 
utat, eltévedtek. Rosszat tesmek, de maguk nem rosszak. A gúnyoló-
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dók/cinikusok aesfm) , akik sem értéket, sem személyt nem tisztelve 
tipornak másokra útjukon. Az igaz jellemzése sokkal egyszerűbb: ő az 
Isten akaratát ismerni vágyó, aki az "Úr törvényét éjjel-nappal mor
molja" (2.v.), hogy az számára mindig aktuális legyen. 

A két lehetséges út valódi mibenléte - végállomása - Istenhez való 
viswnyában mutatkozik meg. A jó és rossz út, az igaz és a gonosz 
portréjának döntő különbsége a 6. versben tárul fel: 

"Mert ismeri az Úr az igazak útját, 
de elvész az istentelenek (resá'ím) ösvénye. " 

"Elvész": akik járták, a gonoswk (az isteni útbaigazítást, vagyis a 
Törvényt visszautasítók) lépkedtek valahol, amit maguk teremtette 
útnak vélnek, és egyszer csak rádöbbennek, hogy nem vezet sehová. 
Nincs út előttük. Életük úttalan lett, eltünt, mint "a szálló por" (4.v.). 

Az igazak útjáról nem azt olvassuk, amit talán várnánk, hogy kiszé
lesedik, hanem hogy azt "ismeri az Úr". "Ismerni" (jdda') a sem ita 
gondolkodásban nem annyira a tapasztalaton alapuló ismeretszerzést, 
nem egy intellektuális tevékenységet jelent, hanem a kontaktust, a kap
csolatot. Személyek esetén a közvetlen, személyes kapcsolatot. A 
Szentírásban gyakran szerepel Isten és választotta kapcsolatának meg
jelölésére (Kiv 33,12; Jer 1,5; Náh 1,7). Itt azonban nem a személyről, 
nem az igazakról hirdeti a Zsoltáros, hogy ismeri Isten, hanem az út
jukról. Az igazak útja mindig kapcsolatban van Istennel, annak minden 
szakaszában (tettekben és döntésekben) ez az Istennel való kapcsolat 
felismerhető, megtapasztalható. A kudarcokban, botlásokban is. Így 
lesz érthető a viruló, életteli kép, amivel a 3.v. az igaz embert lefesti. 
Ez a gondolat megjelenik Pál apostolnál is: "az Istent szeretőknek min
den javukra válik" (Róm 8,28). Az igaz (Isten akaratát kereső és kö
vetni vágyó) életéből sem hiányoznak a kudarcok, a nehézségek, de 
ezek az Istennel való kapcsolat tapasztalatában helyükre kerülnek: 
ezeknek a "kanyaroknak" is helye van az úton. 

Az úton levő igazat boldognak nevezi a Zsoltáros (l.v.). Nem a 
boldogság érzését hirdeti meg számára, hanem egy valós - az érzéseket 
felülmúló - boldogságot, ami gyakran a tapasztalat elől elrejtett, titkos 
boldogság, ami egyedül az Istennel való személyes kapcsolatból érthető 
meg, és csak abban fedezhető fel. Azt, hogy a hétköznapok tapasztala
ta ennek ellentmondani látszik, a Zsoltáros-portréfestő finom ecsetvo-
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násokkal mutatja be: az l. v. egyedülálló igaza a gonoszok, vétkesek, 
gúnyolódok csoport jaival találja magát szemben. Magányos, kivetett, 
és mégis ... boldog! 

Ebben a gyakran magányosnak és elhagyatottnak tűnő útban, ami 
mindig Istentől ismert út, sokan osztomak - osztozunk (ahogy jelzi ezt 
a 6.v. többesszámú "igazak" szava). Sokunk reménybeli közös sorsára 
vezet, éppen mert az "Úr ismeri", gondot visel rá, hogy vezessen az út 
végéig. Sokszor ezt a zsoltárt olvasva nem merjük magunkat az 
"igazak" közé sorolni, tudva bűnös voltunkat. A Zsoltáros azonban 
erre is biztató választ ad. A bűnösök 1.v.-ben említett három csoport
jából csak egyetlenegyről, a "gonoszok"-ról hangzik el, hogy útjuk 
elvész (6b v.). Szemben a 6a v. igazakról szóló állításával, itt nem Isten 
az alany, nem Ö az, aki elveszetté teszi a gonosz útját, hanem az ember 
választásából fakad az útvesztés. 

Az igaz útja - első képünk tanúsága szerint - Isten akaratának (2.v.) 
és magának Istennek a keresése. Az Istentől ismert úton járni isteni 
meghívás. Istennek ez a nekünk címzett meghívása mindig személyre 
szóló, és ebben a személyes megszólítottságban fedezhet jük fel, hogy 
értékesek vagyunk Isten szemében, és ebben a meghívásban áll méltó
ságunk. 

A "méltósággal megajándékozott ember" portréját szemléllietjük 
a 8. zsoltárban. Az Istent dicsőítő felkiáltástól keretezett (1. 10. v.) 
zsoltár az éjszaka csendjében tekintetét a csillagos égboltra emelő em
ber (4.v.) elmélkedése önmagáról, helyéről a teremtett világban (5-
9.v.). A keretverseken kívül még egyszer előforduló kérdőszó (mah -
milyen; mi - 5.v.) a "festmény" középpontjára irányítja figyelmünket: 

"mi az ember, hogy figyelemre méltatod, 
és az emberfia, hogy meglátogatod?" 

A Zsoltáros az emberről kérdez, vagyis az ember kérdez önmagára. 
A gyermek (3.v.) megőrzött világra-csodálkozásával és a gyermeki 
kifejezőképesség botladozó szó-keresésével kutatja önmagát, létének 
értékét. A felvetett kérdés önmagában hordja válaszát is, hiszen az 
ember az egyetlen teremtmény, aki tud önmagáról, s így rákérdez ön
magára; és nem tud eleget, ezért teszi fel mindig újra a kérdést önma
gának: "ki vagyok?"; "merre tartok?". Kérdez a másik tükrében: "ki 
vagyok - mit jelentek neked?". 
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A Zsoltáros kérdésében azonban nem csak örök kérdéseink rejlenek, 
hanem az a felismerés is, hogy kedves, értékes vagyok Istennek, amint 
azt az idézett vers igéi is kifejezik (zakar - emlegetni, emlékezni, gon
doskodni, figyelemre méltatni; paqad - fölkeresni, gondolni, megem
lékezni, gondoskodni). Isten különös figyelmében részesíti az embert. 

Ennek, az Istentől nekünk felkínált értéknek az alapja a zsoltár má
sodik felében (6-9.v.) fogalmazódik meg. Az ember méltósága teremt
ményi mivoltában, pontosabban a teremtés rendjében betöltött szerepé
ben áll. És így válik az emberi portré az önmagára való rácsodálkozás
ból Isten dicsőítésévé (IO.v.). 

6.v.: "kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknáf'1: az ember a te
remtés rendjében közelebb áll az isteni szférához, mint a többi teremt
mény, akik fölött Istentől kapott hatalommal uralkodhat. A hatalom 
átadását a királyi beiktatást idéző 6b-9. versek jelenítik meg képszerű
en: 6b: "koronáztad" - a királyi jelvény átadása; 

7a: "fölé állítottad" - az uralkodói jogkör meghatározása; 
7b: "lába alá vetettél mindent" - a trón elé helyeztetik a lábtartó 

zsámoly: ez is az uralom átadásának emblematikus gesztusa. 
Az ember egyetemes hatalmat kapott, hogy királyi megbízatásának 

megfelelően uralma alá vonjon "minden"-t, és gondját viselje "min
den" -nek. A semita gondolkodásnak megfelelő, egymást kiegészítő 
képek az egész teremtett világot átölelik: a ház körüli állatokt..ól a va
dakig tágul a horizont (8.v.); az ég - tenger mélye (9.v.) pedig fuggő
leges tengelyt jelöl ki. A két sík (vízszintes - fuggőleges) az embert 
körülvevő egész teret meghatározza. 

Az ember méltósága még teljesebben áll előttünk, ha tekintetünket a 
"koronára" irányít juk: "dicsőséggel (kabOd) és tisztelettel (hadar) 
koronáztad" (6b). Mindkét jelző Istent illető, és hozzá tartozó attribu
tum. Isten önmaga lényegével ajándékozza meg az embert a teremtés
ben. A 6b versbe sűrített kijelentés, de a 7-9. veresek képei is az ember 
teremtésének az első teremtés-történetben leírt elbeszélését idézik: 

1 Az. idézett fordltást találjuk a Szent Jeromos Bibliatársulat kiadásában 1997-ben megl·e
lent Szentlrásban. Másutt: "majdnem isteni lénnyé tetted" (pl.: Szent István Társu at 
gondozásában 1992-ben megjelent Bibliában). Az. eltérések az ,elöhim lehetséges értel
mezéseiból adódnak.. 
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"Majd azt mondta lsten: 
«ALkossunk embert a mi képünkre és hasonLatosságunkra, 
hogy uraLkodjék a tenger haLain, az ég madarain, 
az állatokon és az egészföldön [. . . l» 
Megteremtette tehát lsten az embert a maga képére; 
lsten képére teremtette ót ... " (Ter 1,26-27) 

Emberi értékünk, méltóságunk tehát Isten felénk irányuló teremtő 
szándékából fakad. Ugyanakkor teremtményi mivoltunk korlátainkat is 
kijelöli, mert a 6b vers ("kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál") 
megállapítás "kevéssel" mértéke megváltoztathatatlan. Döntő különb
ség van köztük, amit már a 6. v. két kifejezése is jelez: "ember" ('enós) 
az esetleges emberi létező, a halandó; "ember fia" {ben-'adam} a szü
letett, térben és időben létező, ami egyedi és egyetemes tartalmat is 
hordozhat. Az említett lényegi különbség éppen abban áll, hogy min
den született ember {ben-'adam} halandó("'nós). "Mert nem lehet 
meg minden az emberekben, hisz az ember fia nem halhatatlan ... " (Sír 
17,29). 

Önmagunk teljes képéhez nagyságunkkal együtt korlátaink, kicsiny
ségünk is hozzátartozik. A "korlátait fájdalmasan megtapasztaló em
ber" portréját a 39. zsoltárban szemlélhetjük. Három képben mutatja 
be emberségünk három szinten megtapasztalt határait: 

2-7.v.: a bűnössel szemben állva megtapasztalt tehetetlenség képe. 
Felismert hivatásunkban is hányszor riaszt meg bennünket az előttünk 
álló feladat nagysága! Hányszor érezzük magunkat alkalmatlannak 
küldetésünkre! Lelket égető fájdalommal (4.v.) éljük át azt a lelkiálla
potot, mikor az érzések, érzelmek szintjén megtapasztaljuk korlátain
kat. 

9-12.v.: a saját bűnösség tudata. Visszaesőként újra és újra szembe
sülve bűnös voltunkkal erkölcsi szinten is tapasztaljuk korlátainkat. 

Mindezeket a keserű és személyes élményeket az emberi lét egzisz
tenciális határai között tapasztaljuk meg: a zsoltár refrénje az élet mú
landóságának, esetlegességének felismerése: 

6b: "csak LeheLet (hebel) minden áLLó ember" 
12b: "csak LeheLet minden ember" 
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Az álló, vagyis egyensúlyában legstabilabb is, csak annyi, mint a 
lehelet. Minden ember sorsa Ábelé, akkor is, ha életét nem erőszak 
oltja ki. Mennyire hiteles emberismeret és mennyire pontos emberi 
portré, amit a Zsoltáros fest! Az emberi múlandóság, és az arasmyi 
élet terhe olykor úgy nehezedik ránk, hogy alatta megrendülve az em
ber szinte Istent okolja: "fordítsd el rólam tekintetedet, hogy enyhülést 
leljek" (14. v.). Megfáradtan azt kéri, hogy Isten ne tekintsen rá, mint 
Ábelre és áldozati ajándékára (vö. Ter 4,4b), hisz ez a "rátekintés" lett 
Ábel veszte: halálának oka, meggyilkolásának ürügye. 

Isten távollétének a megtapasztalása, amire a Zsoltáros vágyik, az 
Ő közelsége. 2 Úgy tűnik, nem lehet elkerülni vándorlásunknak (vö. 
l3.v.) ezt a sötét völgyét, hogy a reménytelenségből, ami az egész 
zsoltár alaphangulatát jellemzi, felfakadjon a remény egyetlen kiáltása: 

"Nos hát, miben reménykedjem Uram? 
Csak benned van reménységem . .. (8. v.) 

Sétánk "utolsó" képe elé érkezünk. Az úton járó (Istent kereső) em
ber (l. portré - l. zsoltár), felismerve méltóságát, vagyis Istentől meg
ajándékozottságát (2. portré - 8. zsoltár), és korlátainak megtapasztalá
sában ráébredve és megvallva Istenre szoruló voltát (3. portré - 39. 
zsoltár), nem adhat más választ az ő útját ismerő, és őt önmagához 
vezetni akaró Istennek, mint hogy bekapcsolódik az Istendicsőítés 
egyetemes szimfóniájába (150. zsoltár). Ennek az utolsó, immár cso
portképnek a "felirata": "Minden lélek (kól hanneSámdh - minden élő) 
dicsérje az Urat!" (6.v.) nem egyszeru felhívás, sokkal inkább felisme
rés és meghívás. Felismerése annak, hogy az emberi élet c~~a és teljes
sége Igen-t mondani Isten nagyságára és dicsőségére. Az O dicsőségé
ben részesített ember (Ter 1,27; Zsolt 8,6) meghívatott, hogy ezt a 
dicsőséget életével és hálaadásával kinyilvánítsa (vö. Róm 12, l-2; 
lTessz 5,17-18; Kol 3,16). 

Források: ALONSO SCHÖKEL, L - CARNITI, C., I Salmi I-II., Roma 1992-
932; ALON SO SCHÖKEL, L, I miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
Casale Monferrata 1991; BUBER, M., "Die Wege: Deutung des Psalms 
1", BK 47 (1992) 181-183; SZENTMÁRTONI, M., Istenkeresésünk útjai, 
Szeged 2000; ZENGER, E., Mit meinem Gott überspringe ich Mauern: 
Einführung in das Psalmenbuch, Freiburg 1987. 

2 A hivő ember életének ezt a paradoxonát a 42. zsoltár mutatja be. 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

3. A VAK MEGGYÓGYÍTÁSA (Jn 9) 

A.) Alapgondolat 

A vakon született ember meggyógyításának története az ún. 
szabály-csodák közé tartozik az újszövetségi csodatörténetek kö
zött. De János evangelista mielőtt a gyógyításról tudósítana, a 
gyógyítástörténetet kibővíti egy teológiai beszélgetéssel a bűnös
ségről (9,2-5 v.), és így már rögtön az elején alkalom nyílik arra, 
hogy szimbolikus és krisztológiai síkra emelje a gyógyítástörté
netet: Jézus mint "a világ világossága" (vö. 8,12; 9,5; 12,46) adja 
meg a vakon született embemek a szeme világát. A vak Jézus kö
vetésében kapja meg a "világ világosságát". A látás és a vakság a 
Jézushoz való kapcsolattól függ. A hitet és a hitetlenséget szim
bolizálja (vö. Jn 3,3: "Ha valaki újra nem születik, nem látja meg 
Isten országát"). Szimbolikus a Siloe tavához küldés is, amelynek 
a neve az evangélista szerint "küldöttet" jelent. A János evangéli
umban Jézus az Atya egyedüli küldötte és a legtöbb vita Jézusnak 
ezen igényével kapcsolatos. 

B.) Szentírási szöveg (Jn 9) 
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c.) Bevezetés 

1.) 
Vak 

(sötétben) 
Farizeusok 

(látszólag látók - fényben) 

Jézus "a világ világossága" 

Vakok - sötétben 
(farizeusok, zsinagóga) 

Látók 
(fény - közösség) 

2.) A gyógyítás különböző reakciókat vált ki, amelyek egy állandó
an fokozódó vitához vezetnek. Ez a vita mindenekelőtt a meggyógyított 
ember és a csoda, de végső soron Jézus körül forog. Jóllehet Jézus a 
vita tartama alatt távol van, mégis ő áll a jelenet középpontjában. Az 
egész úgy zajlik le, mint egy a vádlott távollétében lefolytatott bírósági 
tárgyalás. A tárgyalás során a jel (csoda) fontos szerepet játszik, mert 
az szolgál az érvelés alapjául. 
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A: 

B: 

C: 

A' 

3.) A Jn 9 tagolódása 

Vak + Jézus (a csodatörténet 
kibővítve egy teológiai fejtegetéssel) 

Vak + szomszédok (megosztódás) 
Vak + mások 
I. Vak + farizeusok (zsidók) 

l. Kérdés: Hogy vált látóvá? 
Felelet: Csoda történt (megosztottság) 

2. Kérdés: Kicsoda Jézus? 
Felelet: Próféta 

II. Képviselők: szülők és a farizeusok 
l. Kérdés: A gyógyult kiléte 

Felelet: Ő az 
2. Kérdés: Hogy vált látóvá? 

Felelet: Félelemből megtagadják a választ 
III. Vak + farizeusok 

l. Ellenvetés: Jézus bűnös 
Felelet: Csodás gyógyulás 

2. Kérdés: Hogy vált látóvá? 
Felelet: A válasz megtagadása, provokáció 

3. Ellenvetés: Mózes tanítványai 
Felelet: csodás gyógyítás - Jézus Istentől való 

4. Befejező reagálás: Kizárás 
Vak + Jézus 

l. Jézus kinyilatkoztatja magát 
2. A vak hitvallása 

Függe- Jézus jövetelének célja: 
lék Választás a vakság és a látás közt 

A farizeusokat elmarasztaló ítélet 

Bibliatskola 

(9,1.6-7) 

(9,8-12) 

(9,13-17) 

(9,18-23) 

(9,24-34) 

(9,35-38) 

(9,39-41) 

4.) A csoda által kiváltott vita (9,8-34) két jelenetre tagolható, ha a 
vitában résztvevő különböző személyek csoportját vesszük figyelembe. 
Mindenekelőtt (az l. jelenetben) a szomszédok és mások reakciójáról 
tudósít. Jézus megemlítésével és a kérdéssel, hogy hol van ő, fejeződik 
be (8-12 v.). 
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A gyógyítás szombaton történt és ezért ( a 2. jelenetben) a kihallga
tás teológiai szakértők elé kerül, akik jelen esetben a farizeusok cso
port jához tartoznak. A kihallgatás három lépésben zajlik (13-17.18-
23.24-34). Mindenekelőtt a tény és a gyógyítás hogyanja körül forog. 
(A szülők mint képviselők kapnak benne szerepet.) Miután a tény ta
gadhatatlanná válik, kezdődik a farizeusok teológiai érvelése. Az ő 
szemükben Jézusnak ("az az ember") bűnösnek kell lennie, mert nem 
tiszteli a szombatot. Emiatt nem lehet Istentől való ember. Az eldön
tendő kérdés megint csak az, hogy honnan jött Jézus, azaz az ő igényé
nek (az Atya egyedüli küldötte) legitimáció ja (vö. 6,42; 7,27.29.41k; 
8,14k.23k.42; 19,9). A mózesi és az új, Jézus általi isteni kinyilatkoz
tatást állítja szembe egymással. (Nyilvánvalóan ez fontos vitatott kér
dés volt zsidók és a jánosi közösség között.) Itt egy hagyományos teo
lógiai elv és meggyőződés áll szemben egy új tapasztalattal, egy kij e
lentett és állítólagos tudás ("mi tudjuk") áll szemben az új felismeré
sekre való nyitottsággal és a gondolkodás gyökeres megváltoztatására 
való készséggel. Mivel a teológiai érvek nem tudnak meggyőzni, tettle
gességhez folyamodnak. Jézus tanítványát kizárják (a zsinagógából 
való kizárás szimbolikus cselekedet). 

A kihallgatás világosan tükrözi azt a helyzetet, amelybe a zsidók 
kerülhettek, ha jézushívőkké váltak. A gyógyult úgy állt ott, mint az ő 
képviselőj ük: vádlott és egyben Jézus tanítványa. 

A szülők esetében egy másik magatartás példáját látjuk (vö: 12,42). 
Így folyhattak le a viták a keresztények és ellenséges (zsidó) környeze
tük között. A gyógyult (naiv) kérdése: "Csak nem akartok ti is a tanít
ványa lenni?". ebben az összefüggésben nagyon provokáló. A konkrét 
egyházi helyzetre való utalást a 22. vers tartalmazza, ahol említi a 
zsinagógából való kizárást is (vö. 12,42; 16,2). 

5.) Jézus csak a történet végén (9,35k) jelenik meg újra (keretet ké
pezve a 9, 1-4-el), és létrejön egy újabb találkozás a meggyógyu IttaI. A 
találkozás csúcspontja Jézus 6nkinyilatkoztatása és a meggyógyult vak 
hitvallása. Ez egy olyan ember hitvallása, aki az üldözés ellenére Jézus 
követője maradt. A 39-41. versek zárásként összefoglalják a vakon 
született ember meggyógyítása történetének jánosi szándékát. A törté
net kinyilatkoztatja Jézust, mint a "világ világosságát", s egyben meg
mutatja, hogy Jézus világba való eljövetele (szét)választáshoz, döntés-
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hez vezet, melynek következményei a fennálló viszonyok és mércék 
megváltoztatása: a vakok látókká és a látók vakokká lesmek. Jézus 
felfedi az igazságot, hogy kicsoda is az ember. Ez a jánosi közösség új 
felismerése és hitvallása. Ez a döntési helyzet áll előttünk a 10,19-21-
ben is, amely eredetileg a vak meggyógyításához tartozott: Jézus mű
ködése szakadáshoz és ellentétes állásfoglaláshoz vezet. Egyesek ledé
monozzák őt ("ördöge van" vö. 7,20; 8,48.52), mások pedig hagyják, 
hogy felnyissa a szemüket (10,21). 

D.) Óravázlat 

Feladat 

l. Ének: A fényem, Jézus, te vagy 
(Enekelj az Urnak c. dalgyyűjtemény) 

2. Bevezetés: A szöveg egy vak meggyógyításával 
kezdődik. A bevezetés hozzájárulhat a szöveggel való 
intenzívebb találkozáshoz. 
Helyzetgyakorlat a vakság megtapasztalására: 
a résztvevők csukott szemmel, l percig mozognak a 
teremben és megfigyelik, hogy mozgás közben nor
mális körülmények között milyen fontos szerepe van 
a látásnak és hogy mennyire rövid a kézzel, karral 
befogható távolság, megtapasztalják a kiszolgálta
tottságot és a bizonytalanságot azzal szemben, ami 
közeledik. 

Utána tapasztalatcsere 

3. Szövegmunka - a.) 9,1-7 A vak és Jézus találko
zása: összevetés a csodaelbeszélések szerkezetével 
(ld. TaJjányi Béla Csodák c. jegyzet: A csodatörténe
tek építő elemei) 
Eltérések: - l. A találkozás úgy jön létre, hogy Jézus 
látja meg a vakot (9,1 v.). 
- 2. Mielőtt a gyógyításról tudósítana, János a gyó
gyítástörténetet kibővíti egy teológiai beszélgetéssel 
(9,6 v.) lásd Alapgondolat 
Az óravezető összehasonlítja a 8, l2-vel, 
ahol a "fény"-hez hozzákapcsolódik a "követés" 
szava. Lásd Alapgondolat, Bevezetés I. 2. 

Módszer 

kottából 

csoportos 
mozgás, 
utána 
megbeszé
lés 

kiscsopor
tos munka, 
után meg
beszélés, 
majd a 
vezető 
kiegészíti 

Eszkö
zök, idő 

470. o. 
5 perc 
15 perc 

szentírá 
si szö
vegek 
külön 
lapon, 
tábla, 
kréta, 
jegyzet
fuzet, 
ceruza 
15 perc 
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Feladat 

b.) 9,8-34 A résztvevők szerepekre osztva 
felolvassák a szöveget: két jelenet 
szereplők: Jézus 

tanítványok 
vak 
szomszédok és mások (2 csoport) 
farizeusok (2 csoport) 
szülők 

c.) a szöveg tagolása, lásd Bevezetés 3. 4. 5. 

4.) Befejező beszélgetés: mai helyzetünk, 
mi vonatkozik ebből ránk: 
l. megvilágosodás 

belátás: nyitottság az újra, készség 
a változásra, 

nem ragaszkodni 
a megszokásokhoz 

! 
megvakulás: "tegnapi szem", ragasz

kodás a régihez, elzár
kózás az újtól 

A történet felveti azt a kérdést is: mi az oka 
annak, hogy a mi mai közösségeink miért 
olyan kevéssé vonzóak a kívülállók számára. 
Nincs többé tapasztalatwlk arról, hogy ho
gyan tehetjük "látóvá" az embereket és hogy 
másokkal megismertessük Jézust, mint a 
"világ világosságát"? Hiányzik belőlünk 
Jézus Lelke? 

5.) Befejező meditáció, ének és ima 
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Módszer 

csoportos 
szerepjáték 

csoportos mun
ka az óravezető 
irányitásával 
egyéní jegyze
telés 
csoportos be
szélgetés 

Eszközök, 
időtartam 

10 perc 

tábla, kréta 
jegyzetfiizet, 
ceruza 
50 perc 

15 perc 

l Jn 1,1-7-ről Szentírás, 
kotta, gyer
tya, gyufa 
lO perc 
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BIBLIKUS FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

A Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 200 l. évi 
l-2. számában Ulrich B.Müller bemutatja, hogy az Emberfia elnevezés 
csak később kapcsolódott a végítélethez; Szent Pál még nem alkalmaz
za Jézus második eljövetelére. A hithirdetők elég szabadon használták 
Jézusnak a Q-forrásban megőrzött szavait, s így - a kedvelt »Marana
tha« fohásszal összhangban - jelent meg a szinoptikus evangéliumok
ban (pl. Mk 13,26-ban) az Emberfia ítélő szerepe (ami újdonság mind 
Dán 7-hez, mind Hén 37-71-hez képest). - Bemd Kollmann azt vizs
gálja, hogy Jézusnak az esküre vonatkozó tilalma lehetett~ olyan 
kizárólagos, amint az (talán csak a többi tiltások sorába való állítás 
révén) Mt 5,34-ben olvasható. Bizonyos esetekben a Tóra esküt írt elő 
(pl. Kiv 22,9-10; Lev 5,20-26; Szám 5,11-31). Esküt kívántak egyes 
római császárok (pl. Augustus, Tiberius, később Caligula), sőt Heró
des is (de ő kívételt engedett az esszénusoknak és a farizeusoknak). 
Gyakran követeltek esküt a népszámláló biztosok. Ezt sokszor az ural
kodó istenére vagy istennőjére tették. Esküt kívántak az esszénusok és a 
kumrániak a közösségükbe belépőktől. Kétségtelenül elterjedt a feles
leges esküdözés (Id. pl. Sir 23,9-11: 27,15). Ezt Jézus biztosan tiltotta; 
az eskük nagy része eleve bűnös is volt. Lehet, hogy Jézus minden es
küt összeegyeztethetetlennek talált Isten országával, de az abszolút 
tilalom nyilvánvaló nehézségekkel járt. - Günter Reim érvekkel tá
masztja alá, hogy a János~vangélium szerint az Ószövetség számos 
részlete valóságosan (nem csak előképszerűen) Jézusról szól (pl. Ter 
28,12; Kiv 16,15; Zsolt 40,8). A szerző targumok alapján parafrá.zis
szerűen összeállítgtta Iz 6,1-13 »jánosi olvasatát«; eszerint a próféta 
Isten mellett az O Dicsőségét látja a trónon, aki (tehát nem Izajás) 
válaszol Istennek (Id. Jn 12,40-41). - Martin Stowasser kumráni 
~zentírás-szövegek alapján igazolja, hogy az el~érés Csel 15,16-17 és 
Am 9,11-12 között, valamint Csel 7,42b-43 és Am 5,25-27 között nem 
Lukácstól ered; valószínűleg olyan kispróféta-gyűjteményt használt, 
amelyben ezek az Ámosz-szövegek szerepeltek. - Gerd Hafner elveti 
azt az újabb véleményt, hogy az őskeresztények Szent Pál pasztorális 
leveleiben szereplő ellenfelei azonosak a 2. század második feléből 
való »Pál cselekedetei« által képviselt vallási irányzattal (amit egyéb
ként a kereszténység nem utasított el). Az azonban nyilvánvaló, hogy 
az említett apokrif mű szerzője ismerte és hasmálta a leveleket. -
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James AKelhoffer több patrisztikus írást (köztük Eusebiusnak egy 
vitairatát és Szent Jeromos egy levelét) abból a szempontból vizsgál, 
hogy szerintük Mk 16,9-20 az evangélium eredeti szövegéhez tartozott
e. Megállapítja, hogy több esetben azok a szerzők is, akik szerint a 
Márk-eveangélium a 16,8 verssel végződik, máskor (pl. apológiai, 
dogmatikai, buzdító írásaikban) Mk. 16,9-20 szövegét is felhasmálják. 
Az újszövetségi szentírástudomán}1lak az eddiginél jobban figyelembe 
kell vennie az ókori keresztény írók összes írásait. - Peter Lampe Kr. u. 
2.századi forrásokból (pl. Kelemen-levél; Róm 16; Szent Pál paszto
rális levelei; Josephus Flavius stb.) megállapítja, hogy a 40-es években 
Rómában nem csak egy (vagy néhány) zsinagógában működtek keresz
tények, hanem összejöttek házi közösségekben is (köztük pogányok, sőt 
a császári család rokonainak házaiban is, természetesen a ház urának 
engadélyével). - Matthias Konradt az l Tessz 4b félmondatról azt álla
pítja meg, hogy az nem csak a 3b vers megerősítése, hanem (összhang
ban a zsidó, sőt egyes korabeli pogány - pl. sztoikus - irányzatokkal 
is) a házasságon belüli nemi élet keresztényhez illő módját hirdeti. 
Szent Pál ezt a kapcsolatot nem tiltja, és nem is köti a gyermekekhez 
mint célhoz (talán a végidő közelségére is gondolva). 

Ugyanennek a folyóiratnak 3-4.száma közli Martin Vahrenhorst ta
nulmányát Iz 6,9-10 újszövetségi értelmezéséről. A szerző M.Karrer 
nyomán Izajás szövegének végét, amit pl. Csel 28,27-28 pontosan a 
LXX szerint idéz, úgy érti, hogy arra az előző mondatrészek tagadása 
nem vonatkozik (tehát Isten azt ígéri: »én meg fogom gyi>gyítani 
őket«); ezt az értelmet Karrer egy kumráni héber szövegtöredék alap
ján is lehetségesne~ tartja. Vahrenhorst próbálja kimutatni, hogy Iz 
6,9-10 szövege az Ujszövetség többi helyein is (Mt 13,14-15; sőt Mk 
4,12; Jn 12,40) értelmezhető pozitív kicsengéssel, sőt példákat hoz 
arra, hogy a korai rabbinizmus Izajás héber szövegéhez is pozitív ígére
tet kapcsolt. A végén arra utal, hogy Jahve a vele más (Krisztust el 
nem fogadó) módon kapcsolatban lévő~~t is üdvözítheti, hiszen nekik is 
Istenük (Albert Grönzinger nyomán: O a különbözőségeket elfogadó 
Egy). - Eduard Lohse előadásként is elhangzo~ cikke összefoglaló 
méltatást ad Szent Pál Rómaiaknak írt levelérő/. Erveket hoz fel amel
lett, hogy a 16. fejezet eredetileg is ehhez a levélhez tartozott. Kiemeli, 
hogya 9-ll. fejezet szerint a zsidók is - ugyanúgy, mint a pogányok -
végül Krisztus útján üdvözülhetnek. A levél fó tétele a szerző szerint 
1,16-17. - Johannes Woyka részletes nyelvi és szövegkapcsolati elem
zéssel azt fejti ki, hogy Róm 3, 21-ben a »Most azonban« (bár időhatá-
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rozói és az eszkatonra utaló is) csupán szónoki hangsúlyozása annak, 
amit Pál 1,17 után kifejtett: mivel tehát 3,20a és 3,20b, azért 3,21! -
Paul-Gerhard Klumbies megállapítja, hogy 1 Pét 3,19-20 és 4,6 két 
korábbi szöveggel együtt (l Tessz 4,13-18 és l Kor 15,29) az eszka
tológia alakulási folymatát jelzik. Tanúsítják, hogy Isten előtt mindenki 
egyforma az ítéletet és az üdvözítés lehetőségét illetően, de nem nyújta
nak információt sem az emberek halál utáni állapotáról, sem Jézus 
»alászállásáról«. - Armin Daniel Baum filológiai és történeti vizsgálat 
alapján arra a következtetésre jut, hogy Papiasnak a Máté-evangé
liumra vonatkozó k6zlésében valószínűleg nem a Q-gyűjteményről van 
szó, hanem az evangélium arámnyelvű sz6vegéről, amit a kisázsiai 
közösségekben felolvastak és rögtönözve görögre fordítottak, mindad
dig, amíg az írásbeli görög szöveg el nem készült. (A tanulmány csak 
Papias szövegét értelmezi, de annak helyességét nem vizsgálja.) 

A Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft" 200 l. évi 
2. és 3.száma folytatásos cikkben közli F.W.Dobbs-Allsopp tanulmá
nyát, amely a Siralm 1-4-ben előforduló formai és értelmi »ugrást« 
tartalmazó verssorokkal foglalkozik. (Enjambment: a második verssor 
egyszerűen folytatása az elsőnek, nem rokon- vagy ellentétes értelmű 
hozzá képest.) A részletes vizsgálat szerint az említett siralmak 213-át 
kitevő ilyen verssoroknak mind tartalmi, mind prozódiai szempontból 
jelentősége van. - A folyóirat 3.számában David Toshio Tsumura gaz
dasági adatokat tartalmazó ugariti feljegyzések figyelembevételével 
kimutatja, hogy 1 Sám 6,17-18-ban összesen 5 aranytárgyról van szó; 
a 18.vers összesítve ismétli a 17.-et. (Ugyanez vonatkozik l Sám 6,5-re 
is.) - Zipora Talshir a Krónikák k6nyveit a kánont lezáró műként érté
keli. A könyvek szerzője egyrészt megőrizte, másrészt kiegészítette, to
vábbgondolta az ószövetségi Szentírás addigi (nem csak a ))történeti«) 
könyveiben leírtakat. - Stefan Paas a Zsolt 143,6 utolsó sorában Ha sö
tét ország« fordítást javasolja a ))kiszáradt (kiaszott, kiszikkadt, szom
jas) föld« h~lyett. - Hans-Friedmann Richter Péld 30,1-4-ben (ahe
lyett, hogy Agur a legbalgább embemek mondaná magát) olyan értel
mű fordítást tart jobbnak, hogy ))még ha mindenkinél balgább lennék 
is ... nem kérhetném-e a Legszentebb ismeretét. .. ?« 

A Novum Testamentum 2001. évi 4.száma közli Mogens Müller 
egy Utrechtben (biblikusok szemináriumán) elhangzott előadásának 
bővített szövegét arról, hogy miként használják az Osz6vetség sz6ve
geit a szinoptikus evangéliumok. Márk szám9s helyen utal arra, hogy 
ami Jézussal történt, az összhangban van az Irással. Máténál a Jézus-
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események új értelmet adnak az Írásnak. Lukács az Ószövetséget a 
szerzők eredeti szándéka szerint értelmezi (amit csak a »keményszívű« 
zsidók nem fogadnak el, ld. Csel 28,23-28). Mindez megfelel annak, 
~ogy az Egyház eleinte magyarázatul, majd bizonyítékul használta az 
Irásokat, de a hellénista környezetben ez a szempont megszünt. Ez a 
felismerés azonban nem nyújt elegendő alapot az evangéliumok kelet
kezési idejének pontosabb meghatározására. - Gilbert van Belle 12 
mondatszerkezet elemzésével arra a következtetésre jut, hogy a János
evangélium egyik jellemzője az elővételező nyelvtani szerkezet (prolep
sis). - Dieter Lührmann egy kb. 100 éve Luxorbói előkerült tenyérnyi 
méretű - feltehetőleg liturgikus célra használt - osztrakonról megál
lapítja, hogy annak homorú oldala Szent Pétert ábrázoló ikon »Péter, a 
szent, az evangélista« felirattal, a domború oldalon kiolvasható görög 
szövegrészletek pedig valószínűleg a 2.-3.századi apokrif Péter-evan
géliumból valók. A tanulmány részleteket idéz ennek az evangéliumnak 
és más apokrif iratoknak fennmaradt töredékeiből, az ezekről szóló 
ókori egyházi írásokból (pl. Origenésztől) és a 2 Pét levélből. Az oszt
rakon, amely a 7. századi perzsa és az azt követő arab hódítás előtt 
készülhetett, egyik bizonyítéka annak, hogy a görög nyelvet használó 
egyiptomi keresztények a 6.-7. században nagy tiszteletben részesítet
ték »Szent Pétert mint evangélistátK - Uwe-Karsten Plisch egy norvég 
gyűjtő (Martin Schoyen) által nemrég vásárolt 4.századi papírusz
kódex-rész/et (Mt 5,38-28,20) eddig ismeretlen nyehjárású kopt szöve
gérö/ - annak csupán 10 (Keresztelő Szent Jánosra vonatkozi» részlete 
alapján - megállapítja, hogy a fordítás az eddig ismertektől eltérő gö
rög Máté-szövegváltozatból készült. Az eltérésekből azt az egyetlen kö
vetkeztetést tudta levonni, hogy a szöveg eléggé befogadó szellemű a 
Keresztelő-János-tanítványok irányában; kijelenti, hogy érdemes lesz 
majd a teljes kódextöredék-szöveget feldolgozni és kiadni. 

A Vetus Testamentum 2001. évi 4.számában JA.Emerton meg
erősíti a Péld 22,17-24,22 mondásainak (vagy legalább a 22,17-23, II 
szakaszban szereplő 30-nak) egyiptomi függését, de megállapítja: a 
bibliai szerző nem fordítja az egyiptomi mintát, sőt ki is hagy belőle és 
beletold. - W.Herrmann Habakuk könyvét egységes - a próféta kortár
sai számára hívő bizalmat közvetítő - irodalmi műként állítja elénk. -
Bernard M.Levinson érdekes tanulmányában bemutatja, hogy Izrael 
királyai - a Biblia deuteronomista történeti könyvei szerint is -
ugyanolyan elvek és módszerek szerint uralkodtak, mint a környező 
országok uralkodói. Mégis az egyik király (Jozija) vezeti be azokat a 
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törvényeket (MTörv 16,18-18,22), 
amelyek a király (de ugyanúgy a 
bírák, a papok, a próféták) műkö
dését sUlbályozzák, hatáskörét 
korlátozzák, alárendeli k a közpon
tosított kultusz törvényeinek. A 
szerző feltevése, hogy az »alkot
mányos monarchiának« ez az utó
piája Manasszé korában, az Asszí
riának való politikai és vallási alá
vetettség ellenhatásaként keletke
zett (a MTörv egyes szakasUliban 
asszír szövegek hatása is kimutat
ható), de valójában nem vezették 
be. A deuteronomista történeti mű 
szerzői, összeállítói (egy száZ4ddal 

Biblikus folyóiratok szemléje 

később) a hagyományos (»dávidi«) királyság hívei voltak, annak visz
szaállítását szerették volna, de azért bevették az »alkotmányos monar
chia« törvényeinek Jozija által való elrendelését is. - Gordon C. L. 
Wong vitatja, hogy az lz 7,9-ben kívánt hit csak a 7,4-5-beli ellenfe
lekkel szemben való bátorságot jelentheti. IUljás könyvében a 7. feje~t 
szorosan összetartozik az l. -vel, amely szerint a király hitének az Ur 
»terhére lévő« áldoUltok helyett (ld. l, 14 és 7,13) az igazságosságban, 
igaz cselekedetekben kell megnyilvánulnia. A 7. fejezet a hit és a hitet
lenség következményeit mutatja be, nem a hit mibenlétét magyarázza; 
az asszírok majd a hitetlenség, az emberi erőben való bizakodás bünte
téseként jelennek meg (7,17k). - Ernst Axel Knauf - a 23 . zsoltár egé
sze és szerepe alapján, a nyelvi lehetőségek figyelembevételével - a 
Zsolt 23,6b következ9 fordítását javasolja: »Amíg csak élek, mindig 
vissUl fogok témi az Ur házábaK 

A The Catholic Biblical Quarterly 200 I. évi l . számában 
Anthony R. Cereske felhívja a figyelmet arra, hogy Dávidnak Jeruzsá
lembe való bevonulása (2 Sám 5,6-10) Isten áldásával zárul, de köz
ben megszólal a szomorú véget jelző (részben ironikus) hang is (5,8b. 
vak és sánta) : utalás a sánta Meribbaálra (Saul utódjára) és a meg
vakított Cidkijára; Meribbaál Dávid asztalához ülhetett, Dávid utódja 
(Joachin) pedig a fogságban Evilmerodák asztalához. A történelmi 
leírás szövege ezt a második értelmet is hordoZZ4' - William L. Holla
day azt vizsgálja, hogy Ezekiel ismerhette-e szemé/yesen Jeremiást. 
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Jeremiás a Jer 15,10-21-beli panaszt bizonyára 598 (Ezekiel fogságba 
hurcolása) előtt írta, beszélhetett is róla Ezekiellel. Az »igék« és az 
»evés« összekapcsolása Ez 3,1-3 előtt csak egy helyen (Jer 15,16; v.ö. 
Jer 1,9 is) szerepel a Szentírásban (MTörv 30,14-ben evésről nincs 
szó); a fiatal Ezekiel a Jeremiástól hallott metaforát beépíthette saját 
gondolkodásába. (Mindez tennészetesen önmagában nem bizonyítja a 
két próféta találkozását.) - Anathea Portier-Young cikke felhhja a 
figyelmet arra, hogy Tóbiás könyve mennyire derűs, helyenként humo
ros történet; a nehéz körülmények közt az apró részletekben is kiegyen
súlyozott életviteit, józan optimista szemléletet áraszt. - Szent Pál ösz
szesen 8-szor használja »a törvény alatt« kifejezést (először Gal 3,23; 
4,4-5.21; 5,18; majd l Kor 9,20; Róm 6,14-15). Joel Marcus példák
kal igazolja, hogy ezt nem Szent Pál alkotta, hanem szerepel a Sinai
hegyi törvényadás leírásának (Kiv 19,17; MTörv 4,11) targumaiban, 
és rabbinikus szövegek alapján pl. Josephus Flavius is használja. Gal 
4,21 szerint része a galáciai zsidó-keresztények önmeghatározásának; 
keresztény tanítóknak egy ugyanonnan származó midrása arra buzdít, 
hogy a hívők húzódjanak minél szorosabban »a Sinai-hegy alá«! -
Dean P.Béchard Szent Pállisztrai működéséről (Csel 14,8-20) írt ta
nulmányában bemutatja, hogy Lukács mesterien jellemzi a likaóniai 
parasztok gyenneki őszinteségű pogány hitét; ezzel vissza nem élve Pál 
és Barnabás egyszerű nyíltsággal beszél, s végül ők lesznek mások 
mesterkedésének áldozatai. 

Ugyanannak a folyóiratnak 2001. évi 2. számában Barbara E.Or
gan a Fineesz pap (Eleazár fia) történetéről szóló bibliai szövegeket 
vizsgálja (Szám 25; 31; Józs 22; Bír 20-21; csak említés: Zsolt 106, 
30). A deuteronomista történeti mű szerint Fineesz a kultikus tiszta
ságnak és a nemzet fennmaradásának harcos megjelenítője. Legtöbbet 
Szám 25 mond róla, s itteni szereplése ad értelmet a későbbi történe
tekben való említésének. Józs 22 kivételével a leírt összetűzések kelet
kezésében és megszűnésében is szerepe van a nőknek. (A »szinkron« 
vizsgálat nem foglalkozik a szóbanlévő történetek esetleg eltérő - idő
ben sem azonos - eredetével.) - Randall E. Otto elveti azt a felfogást, 
hogy a prófétá~ jövendöléseinek teljesülési időpontja számukra nem 
volt lényeges. Ok saját koru khoz szóltak, általában közeli (ellenőriz
hető) következményeket jelentettek be (v.ö. Ez 12,21-28). Előfordult, 
hogy a próféta tévedett és ezt korrigálta (Ez 28-29: Tirusz helyett 
Egyiptom meghódítása). Bár a próféta igaz voltának bizonyítéka a 
teljesülés (Jer 28,9), a már igaznak bizonyult próféta tévedése nem 
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csökkentette a tekintélyét. Ezzel szemben pl. Hananja hiába ragaszko
dott Izajás 100 évvel korábbra szóló (és teljesült) jövendöléseihez, 
amelyek érvényességét Jeremiás is örömmel elfogadta volna, ez már 
nem felelt meg Isten új üzenetének (ld. Jer 28). Nem fogadható el, 
hogy a prófétai jövendölés a próféta előtt rejtett üzeneteket, vagy ke
verve közeli és távoli eseményeket közöl (ld. pl. Ter l8,17!). A szerző 
külön foglalkozik Mik 5, l-6 értelmezésével. Nyilvánvaló, hogy ennek 
eredeti üzenete (rövid idő múlva egy dávidi király visszavezeti az el
hurcolt izraelieket és győztesen uralkodik) nem teljesült. Ugyanakkor a 
későbbi kreatív átgondolás (Máté-evangélium) Jézus betlehemi születé
sében felismerheti későbbi, új módon való »teljesülését«. A régi esemé
nyek vagy szavak ilyen új értelemmel való felruházása a Jézus által is 
alkalmazott »peser« magyarázat műfajának jellegzetessége. - Law
r~nce M.Wills bemutatja, hogy a Máté-evangélium - eltérőleg az 
Oszövetség bölcsességi könyveitől (pl. Péld; Sir) - sok szószerint 
pontos antitetikus párhuzamot használ (pl. 7,13-14; 12,35). Ezeket 
stilisztikai szempontból összeveti a Misna Abot traktátusának egyes 
szövegrészeivel; megállapítja, hogy a Máté-evangélium szerzője hason
ló felkészültséggel rendelkezett, mint az említett Misna-szövegeket író 
rabbik. - Timothy A.Friedrich rövid cikkében Lk 12,46b és a vele 
párhuzamos Mt 24,51a félrnondat szószerinti (enyhítés nélküli) fordí
tását javasolja (»és kettévágja őt«), hiszen (a hasonlat mögött) tulaj
donképpen Isten országának ügyéről van szó. Ezt több rokon bibliai 
szöveg is támogatja (pl. Ter 15,10; Jer 34,18-20a; Dán 13,55.59). -
Herman C.Waetjen azt vizsgálja, hogy mit mond a János-evangélium 
Prológusa a Logosz tevékenységéről. Röviden ismerteti Alexandriai 
Philo Logosz-fogalmát, majd részletesen kifejti a Prológus Logosz
ának minőségi többletét az ószövetségi Bölcsesség-hez (pl. Sir 24; 
Bölcs 7) képest. A tanulmánynak ezek a részei értékes teológiai ma
gyarázatok. A Prológus utolsó szava utal arra, hogy a megtestesült Ige 
folytatja kinyilatkoztató tevékenységét (pl. az evangélium követklező 
részeiben). - Paul M.Hoskins párhuzamokat keres l Kor 6,2-3 magya
rázatához. A levél gondolatának megfelelő bibliai párhuzam nincs 
(Dán 7,27-ben uralkodásról, nem ítélethozataIról van szó), s a Biblián 
kívüli szövegek sem segítenek. A magyarázat kulcsa leginkább a hívők 
szoros egysége Krisztussal (v.ö. I Kor 3,21-23). 

(Összeállította: Székely István) 
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Gondolatok 
Ahmed Osman Idegen a Királyok Völgyében 

című könyvéhez 

Az elmúlt években több könyv is megjelent Ahmed Osmantól, melyek a 
zsidó nép történelmének egyiptomi korszakát boncolgat ják. A rejtélyes és 
sokat sejtető címek azonnal magukra terelik a zsidó-keresztény kultúra gyö
kerei után érdeklődők figyeimét. Hogy képet alkothassunk arról, milyen ér
téket taIálhatunk a míves megjelenésű könyvek megcáfolhatatlannak tűnő 
címei alatt, vizsgálatképpen tekintsünk bele egybe. 

Az Idegen a Királyok v6lgyében (Egy ókori egyiptomi múmia titkának 
megfejtése) évszám nélkül jelent meg a Gold Book gondozásában. Eredeti 
címe: Stranger in the Vallcy of the Kings (1987). Ahmed Osman ebben a 
művében azt próbálja bizonyítani, hogy Egyiptomban a Királyok Völgyében 
talált Juja nevű főember múmiája Jákob fiának, Józsefnek a teste, akit a Bib
lia tanúságával ellentétben nem vittek magukkal a "szolgaság földjéről" 
menekülő zsidók. Mivel Juja a leletek alapján egyértelműen lll. Amenhotep 
(Kr.e. 1405 - 1367) fáraó apósa, természetesen azt is bizonyítani kell, hogy 
Jákob és családja jóval később települt le Gósen területén, mint azt eddig 
gondoltuk, és Józsefnek egy lánya is született, aki megegyezik Juja Teje ne
vű gyermekével, a fáraó feleségével. 

Bár Ahmed Osman nem végzett egyetemi szintű egyiptológiai tanulmá
nyokat, első látásra rendkívül alapos munkát adott az olvasó kezébe. Az 
egyiptológiai kutatások terén zavarba ejtően aprólékos. A történeti és ar
cheológiai leírásokban szinte egy szakkönyv tudományosságával mutatja be 
az ókori Egyiptom régészeti feltárásának eredményeit. 

Hogy elméletét elfogadtassa, ezeknek az egyértelmű bizonyítékoknak 
szeretné megfeleltetni a Biblia pátriárkáinak történetét. Éppen ezért, bár 
ismeri a bibliakritika módszereit, azokat meglehetősen rapszodikusan alkal
mazza. Némely szöveget fundamentalista módon szó szerint fogad el, más 
textusok valóságalapját határozottan elveti minden komolyabb indoklás 
nélkül. Nézzünk meg néhány példát: 

- Kiindulási pontja Ábrám/Ábrahám esete Egyiptom királyával (Ter 
12,10-20), amikor húgának vallja feleségét Sárait/Sárát. Írónk szerint ekkor 
foganja Sárai Izsákot, természetesen a fáraótól. Azt meg sem említi, hogy az 
idézett szövegen kívül még két ilyen történetet találhatunk a Teremtés 
könyvében, melyek Gerárban játszódnak. Az egyik fOszereplője megint Áb
rahám, a másiké Izsák (20,1-18; 26,7-11). Az író nem magyarázza meg. 
miért pont az egyiptomi esetet veszi történetinek. Azt pedig, hogy tulajdon-
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képpen nem is került sor a házasságtörésre (ezt a két gerári történet hangsú
lyozza ki), csak utólagos javításnak tartja. Miért ... ? 

- Az író tudomásul veszi, hogy a Szentírás kiemelkedően fontos ember 
születésének leírásánál sokszor él a megelőző évek meddőségének történeté
vel. A különböző eseteknél szóra sem méltatja Isten segítő csodáját a foga
násnál, csak Sára esetében oldja meg a kérdést ilyen prózaian. Arról nem is 
beszélve, hogy Hágárnak született gyermeke Ábrahámtól. Tehát azt sem le
het mondani, hogy Ábrahám meddő volt. Akkor miért csak a fáraótól szü
lethetett Sárának gyermeke? . 

- Osman ettől a ponttól kezdve a pátriárkák történetét mint az egyiptomi 
hercegi rang és hatalom érvényesítése körüli bonyodalmakat kezeli. Szerinte 
az elsőszülöttség jogáért folytatott harc Ézsau és Jákob között csak így ér
telmes. 

- Az író elképzelése szerint csak úgy lehetett a nem egyiptomi embertani 
jegyeket viselő, közvetlenül nem fáraó-ivadék Juja III. Amenhotep apósa, ha 
személye megegyezik Józsefével, akiről az író bizonyítottnak véli, hogy 
dédapja nem Ábrahám, hanem Egyiptom királya. Ugyanis az isteni fáraók 
csak a saját családjukon belül házasodtak, sőt leginkább saját leánytestvé
rükkel. József - Ahmed Osman szerint - csak ennek tudatában mondhatta: 
"Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. Afáraó atyjává és házának urá
vá tett, és én parancsolok Egyiptom egész földjén" (Ter 45,8). De akkor 
miért nem tesz említést az Ószövetség József lányáról és erről a megtisztelő 
frigyről; miért csak Efraimot és Manasszét említi? 

Ezek után feltehetjük a kérdést: ha írónk számára bizonyos esetekben 
ennyire fontosak a részletek, más apróságokat miért hagy figyelmen kívül? 
Miért nem érdekes, hogy a zsidók 430 évig éltek Egyiptomban (Kiv 12,40)? 
Miért nem lehet értékes és önmagában is fontos az elsőszülöttségi áldás egy 
ókori ember számára? 

Bár az egyiptológiai rész aprólékos és telve van hivatkozásokkal, addig a 
bibliai rész úgy lett megalkotva, mint egy regény. Egyetlen biztos hivatko
zást sem találunk valamelyik biblikus teológus munkájára. A szerző bele
kényszeríti a Szentírást a maga elméletébe, mondatait aszerint válogatva, 
hogy tézisét alátámaszt ják-e vagy sem. Ez a mű sajnos inkább a szenzáció
keltés okán íródott, mint a múlt tárgyilagos föltárásának céljából. Mivel 
szerzőnek több hasonló jellegű könyve kapható a piacon, szerettük volna e 
cikkel olvasóink szives figyeimét felhívni ezek hiányosságaira és tudomány
talan megállapításaira. 

Tóth Zoltán SVD 
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OL V ASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Rokay Zoltán teológiai professzor válaszol. 

~ Kérdés: Mi az, amire Ján 12,34-ben »a tömeg« hivatkozik: »Mi azt 
hallottuk a törvényböl, hogya Krisztus örökké megmarad«? 

Válasz: Jézus (ill. a János evangélium keletkezése) idején a Messiás 
(fölkent) és az Emberfia (Dániel könyve) úgy látszik egyes körökben 
legalábbis, egybefonódott; az Emberfia Istentől jön, ezért örök hatalom 
illeti; a »fölemelés« viszont a keresztrefeszítés által való felmagaszta
lást jelenti, ami Jézus hallgatósága és az evangélium címzettei számára 
látszólagos ellentmondásban áll az előzővel. 

~ Kérdés: Van-e jelképes értelme a Jel 2,1 O-ben szereplö próbatétel 
10 napos idötartamának, vagy az egyszerüen egy viszonylag rövid idöt 
jelent? 

Válasz: A Jelenések könyvének számai sokszor jelképesek, az ak
kori olvasó és hallgató számára rögtön érthetők voltak, tehát nem kel
lett magyarázni; mi nehezebben ~rtjük, de a szerzőt már nem kérdez
hetjük. A számok nagy része az Oszövetségből származik, úgy mint a 
Jel. képei is. A jelen esetben valószínű Dán 1,12.14 és Ter 24,55 ahol a 
tíz nap rövid időt jelent. 

~ Kérdés: Nem látszik igazságosnak, hogy 1 Sám 13,13-14 szerint 
lsten megvonja Saultól a királyságot, holott betartotta a 10,B-ban kikö
tött hét napot. (Igaz, hogy késöbb - még Dávid felkenése elött - Saul 
másban is engedetlen, ld. 1 Sám 15,22-23.) 

V álasz: Isten igazságosságát nehéz az emberi mérték szerint meg
ítélni. Az ószövetségi Választott Nép történetében különböző esemé
nyekről értesülünk, amelyeket a szentíró teológiailag értékel, és mögöt
tük megpróbálja felfedezni, felismerni Isten döntését. 

~ Kérdés: Az. egyiptomi csapások történetében (Kiv 7-12) van-e külön 
jelentése annak, hogy az elsö csapásoknál azoknak az Úrtól való 
származása nem volt eléggé meggyözö (Kiv 7,22; B,3)? 

V álasz: Mint Mózes 5 könyvében általában, úgy a Kivonulás köny
vében is több hagyomány réteget szeretnek megkülönböztetni a szent-
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íráskutatók, ezek között vannak olyan források, amelyekben Isten in
kább az előtérben, másokban inkább a háttérben áll. - Az egyiptomi 
csapások elbeszélésében bizonyos fokozatosság tapasztalható: van, 
amit az egyiptomi varázslók is tudnak utánomi, de végül képtelenek 
versenyemi a választott nép Istenével, aki ítéletet tart Egyiptom min
den istene fölött. 

~ Kérdés: Tudjuk-e, hogy mennyire (pl. milyen távolsági határig) te
kintették kötelezőnek (ill. milyen mértékben tartották be) a zsidók a Kiv 
23,14-17 -ben előírt zarándoklatokat? 

V álasz: Az ószövetségi törvények betartásáról csak kevés értesülé
sünk van. Ezek közé tartozhatnak Jézus gyermekségtörténetének elbe
szélései Mária és József jeruzsálemi templomlátogatásairól, valamint a 
János evangéliumban Jézus ismételt útjai az ünnepekre Jeruzsálembe, 
vagy az első pünkösd elbeszélése. . 

Olvasói levél- Köszönjük! 

Tisztelt Ügyvezető Elnök úr! 

Bugacon élek, a helyi Karitász csoportot működtetem kisebb-
nagyobb zökkenőkkel. 

Az ünnepeket Szegeden, a fiaméknál töltöttem és a Dómban hall
gattam Szentmisét. Hogy adni tudjak az ott felsorakozó koldusokI).ak 
kifelé jövet, a templomban kerestem lehetőséget, mit is tegyek. Igy 
akadtam rá a Jeromos fuzetekre. Köszönet a s~rkesztőbizottságnak és 
minden közreműködőnek.Dicsőség Istennek! Es hála érte Istennek, 
hogy e fuzetek révén nyújt segítséget számomra, hogy botladozásairnon 
átsegítsen. 

Szeretnék programot kémi önöktől; 2002-ben tartanak-e Bibliaisko
lát; milyen időpontban; nem tagok részt vehetnek-e a foglalkozáson? 
Hogyan lehetne hozzájutni 200 l. évi Jeromos fuzetekhez? A jövöben 
előfizethető lesz-e? 

Eredményes, Isten áldotta évet kíván Önnek és munkatársainak 
Sz. G. -né, Bugac 

41 



Cigány Biblia 

Cigány-Magyar Biblia (Újszövetség) 

A Biblia, a zsidók és a keresztények Szentírása a világ legismertebb 
és legolvasottabb könyve a könyvnyomtatás feltalálása óta mindmáig. 
Ennek kettős oka lehet: egyrészt a Bibliában található történetekben és 
tanításokban az emberek - akár magasan képzettek, akár egyszerűbbek 
- olyan értékeket találnak, amelyek emberek millióit késztetik e könyv 
megismerésére, tanulmányozására, rendszeres olvasására, másrészt a 
keresztény egyházak az egész világon széles körben elterjedve alapvető 
feladatuknak tekintik a Biblia terjesztésének előmozdítását, annak ér
dekében, hogy minél többen, rendszeresen merítsenek annak értékeiből. 

A Biblia népnyelvi fordításai - éppen olvasottságuknál fogva -
rendkívül nagy szerepet játszottak és játszanak az egyes nemzetek iro
dalmi nyelvének kialakulásában. Az első magyar bibliafordítások nyel
ve lett például a magyar irodalmi nyelv, és a Biblia szövege, képi és 
gondolatvilága messzemenően meghatározta és alakította a magyar 
kultúrát és művészeti életet a fordítás elkészülte óta eltelt századokban. 
Ugyanezt a hatást figyelhet jük meg más népek esetében is, például a 
német nyelvterületen (Luther fordítása), vagy az angoloknál, franciák
nál is. 

A Biblia ezen pozitív szerepét nagyon sok nép életében betöltötte, 
hiszen a Szentírás az egyetlen könyv, amelyet teljes egészében már 
több, mint ezer nyelvre lefordítottak. (Részleteit további 1100-1300 
nyelven lehet olvasni.) A világon beszélt mintegy 5000 nyelv közül már 
csak olyan nyelveken hiányzik a bibliafordítás, amelyeket legfeljebb 
10-50.000 ember beszél. Egyetlen kivételt képez a cigányság, amely 
több milliós létszáma ellenére mindmáig kénytelen nélkülözni a teljes 
Biblia cigány nyelvű kiadását. 

A világ cigányságának összlétszámát nem ismerjük, de az a legsze
rényebb becslések szerint is több millió (6-1 O millió). A cigányság 
létszáma egyedül a Kárpát medencében elérheti a 2-3 milliót. (A nép
számlálási adatok nem tükrözik a reális helyzetet: Magyarországon 
1980-ban 6.404-en vallották magukat cigánynak, 1990-ben pedig már 
142.683-an! 1999-es becsült adat: 400-600.000, ld. Kisebbségek Ma
gyarországon 1999, NEKH kiad., 38.0.) Becslések szerint a cigány 
lakosság egyötöde kétnyelvű, azaz beszél cigányul is (a Kárpát meden
cében a többség másik nyelve a magyar). 
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Cigány Biblia 

Számos kísérlet történt már arra, hogy a Bibliát cigány nyelvre is 
lefordítsák. Az Egyesült Bibliatársaságok (Stuttgart) több nemzetközi 
konferencián is tárgyalta már a kérdést, Magyarországon is tartottunk 
már ilyen céllal konferenciát, érdemi előrelépés azonban nem történt. 

Fordítással is próbálkoztak többen, számos alkalommal, így Ma
gyarországon megjelent a Máté evangéliwn Choli Daróczi József fordí
$ában, a Felvidéken részletek az evangéliwnokból, a Vajdaságban az 
Uj szövetség, Franciaországban egy képes gyerekbiblia (parafrázis) 
Barthélémy biblikus professzor fordításában. A teljes Biblia cigány 
nyelvű fordítását azonban mindeddig nem sikerült elkészíteni. 

A cigány Biblia elkészítését nagyon megnehezíti, hogy a cigányság 
sok esetben egy országon belül is több nyelvet beszél. Magyarországon 
például négy cigány nyelv(csoport) van használatban: az oláh cigány 
(lovári, kelderári, másári, cehúri súri, drizári, cerhári, kherári és col
ári); a fódozó cigány (gurvári nyeh.járási csoportok); a magyar cigány 
(romungro), valamint a német cigány csoport (szinto). Az egyes nyel
vek és nyehjárások részben ősi kulturális okra vezethetők vissza 
(kasztrendszer; a különböző foglalkozások más-más kasztba tartoztak 
és nem érintkeztek egymással), részben pedig történeti-földrajzi okok
ra. 

A másik nehézség, hogy más-más mértékben, de mindegyik cigány 
nyelv és nyeh.járás szókincse rendkívül szegényes (mintegy 600 szó), a 
hiányzó szavakat a környezet nyelvéből kölcsönzik, pl. "muro kedvesho 
chalado", az én kedves családom. 

Ezek a nehézségek azonban nem akadályozhatnak meg bennünket 
abban, hogy végre elkészüljön a Biblia cigány nyelvű fordítása, ha meg 
akaIjuk tisztelni és becsülni ezt a köztünk és velünk együtt élő hatal
mas népcsoportot. A cigány Biblia még a jelen világban is hatékony 
eszköze lehetne a cigány nyelvegységesülésének, a cigány nyelv meg
újításának, a cigányság kulturális gazdagodásának. 

Ezért vállalkoztunk arra, hogy a világon elsőként elkészítjük a teljes 
Biblia cigány fordítását. A fordító felhasználja a közös cigány szókin
cset, keres és alkalmaz nyeh.járási szavakat, felújít feledésbe ment régi 
kifejezéseket, meglévőkből új szavakat képez, és beilleszti a nyelvbe 
azokat a nemzetközi szavakat, amelyek szinte már minden nyelvben 
meghonosodtak. Folytatás a 46. oldalon! 

A következö két oldalon a készülö Cigány-Magyar 
Újszövetség két oldalát mutatjuk be (félkész szöveg). 
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10-11 LUKÁCS EVANGÉLIUMA 83 

A tanítványok boldogsága 23 Majd 
külön a tanítványaihoz fordulva ezt 
mondta: »Boldog a szem, amely látja, 
amit ti lánok. 24 Mert mondom nektek: 
sok próféta és király kívánta látni, amit ti 
láttok, és nem látta, és hallani, amit Ú hal
lotok, de nem hallotta.« 

Az Irgalmas szamaritánus 25 Ekkor 
fölállt egy törvénytudó, hogy próbára te
gye, és így szólt: »Mester! Mit tegyek, 
hogyelnyerjem az örök életet?« 26 O ezt 
válaszolta neki: »Mi van írva a törvény
ben? Hogyan olvasod?« 27 Az így felelt: 
»Szeresd Uradat, Istenedet teljes szíved
ből és teljes lelkedből, minden erődből és 
egész elmédből (1ITörv 6,5J; felebarátodat 
pedig, mint önmagadat« (\Av lB,lB). 28 Erre 
ő így szólt: »Helyesen feleltél! Tedd ezt, 
és élni fogsz.« 29 De az igazolni akarta 
magát, ezért megkérdezte Jézust: »Oe ki 
az én felebarátom?« 

30 Jézus akkor így kezdett beszélni: 
»Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba 
ment, és rablók kezébe került. Azok ki
fosztották, véresre verté k, majd félholtan 
otthagyták és eltávoztak. 31 Történetesen 
egy pap ment azon az úton lefelé; látta, de 
továbbment. 32 Hasonlóképpen egy levita 
is, amikor ahhoz a helyhez ért és látta őt, 
elment mellette. 33 Arra ment egy szama
ritánus is. Amikor odaért hozzá és meglát
ta, megesett rajta a szíve. 34 Odalépett 
hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és 
bekötözte; azután föltette teherhordó álla
tára, elvitte egy fogadóba és ápolta. 
35 Másnap elővett két dénárt, odaadta a 
fogadósnak, és ezt mondta: 'Viseld gond
ját neki, és ha többet költenél, amikor 
visszatérek, megadom neked.' 36 Mit gon
dolsz, e három közül melyik lett a feleba
rátja annak, aki a rablók kezébe került?« 
'ST Az így felelt: »Az, aki irgalmasságot 
cselekedett vele.« Jézus erre azt mondta 
neki: »Menj, és te is hasonlóképpen csele
kedjél!« 

Márla és Márta 38 Történt pedig, hogy 
amikor továbbmentek, betért egy faluba, 
ahol egy Márta nevG asszony befogadta őt 
házába. ;S Volt neki egy Mária new húga, 
aki az Ur lábához ülve hallgatta szavait, 

40 Márta pedig sürgött-forgott a sok házi 
dologban. Egyszer csak megállt, és így 
szólt: »Uram! Nem törődsz vele, hogy a 
húgom egyedül hagy engem szolgálni? 
Szólj már neki, hogy segítsen!« 41 Az Úr 
ezt válaszolta neki: »Márta, Márta! Sok 
mindenre gondod van és sok mindennel 
törődsz, 42 pedig csak egy a szükséges. 
Mária a jobbik részt választona, és nem is 
veszíti el soha.« 

f f Az Úr imádsága 1 Történt egy
szer, hogy valahol éppen imádko

zott, és amint befejezte, tanítványai közül 
az egyik azt mondta neki: »Uram! Taníts 
meg minket imádkozni, ahogy János is 
megtanította tanítványait.« 2 Erre azt vá
laszolta nekik: »Amikor imádkoztok, ezt 
mondjátok: 

AtyánIc! Szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod! 
3 Mindennapi kenyerünket 

add meg nekünk naponta, 
4 és bocsásd meg a bGneinket, 
miképpen mi is megbocsátunk 

minden ellenünk vétkező nek, 
és ne vígy minket kísértésbe.« 
Példabeszéd a kanyargó barátról 

5 Azután így szólt hozzájuk: »Ha közüle
tek valamelyiknek barátja van, és az oda
megy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki: 
'Barátom! Adj nekem kölcsön .három ke
nyeret, 6 mert egy barátom érkezett az út
r61 hozzánk, és nincs mit adnom neki'; 7 a 
másik viszont belülről ezt feleli: 'Ne za
varj, az ajt6 már be van zárva, gyermeke
im is ágyban vannak velem együtt, nem 
kelhetek föl, hogy adjak neked!' 8 Mon
dom nektek: ha nem is kelne föl, hogy ad
jon neki azért, mert a barátja, mégis, a1-
kalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki 
annyit, amennyire szüksége van. 

Bizalom az imádságban 9 Ezért mon
dom nektek: Kérjetek, és adni fognak 
nektek, keressetek, és találtok, zörgesse
tek, és ajt6t nyitnak nektek. 10 Mert mind
az, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zör
getőnek ajtót nyitnak. 11 Melyik az az apa 
közületek, aki, ha a fia halat kér, hal he
lyett kígyót ad neki? 12 Vagy ha tojást kér, 
talán skorpi6t nyújt neki? 13 Ha tehát ti, 

.23-24 • Mt lJ,16k .25·28 • Mt 22,35-40; Mk 12.28-JI .38-42 • ,_ 11,1; I2.I-J 
+ 11 • 1-4 • Mt 6,9-1J .9·13 I Mt 7,7-11 • 12 Nem lehetetlen, hogy Jézus azért használ ilyen pa· 



83 LE LUKACHESKO EVANGELIO fO-ff 

Le sityardengo baxtalipe 23 Pala kodo 
karing le sityarde boldaspe haj numa len
ge phendas: »Baxtalij e jakh, savi dikhel, 
so tum e dikhen. 24 Ke phenav tumenge: 
but profeta haj kraj kamlas te dikhel, so 
tum e dikhen, haj chi dikhline, haj te a
shunen, so tume ashunen, ba chi a
shundine.« 

O lasho samaritano 25 Atunchi opre 
lordyilas jekh kris zhanari, avri te zuma
vel les, haj kade das duma: »Maistro! So 
te kerav, te rakhav o sagutno trajo?« 
26 Voj kodo phendas leske palpale: »50 si 
iskirime ande e kris? Sar ginavesles? 
27 Kodo kado phendas: »Karn tye Rajes, 
tye Devles anda tyo chacho ilo haj inlrego 
duho, anda sogodi zor haj inlrego godyi 
(DKriI 6,5), tye dopashone vorlakos pale sar 
1U1.« (Lev 19,18). 28 Pe kado voj kade das 
duma: »Mishto vorbisardan! Ker kado haj 
trajisa.« 29 Ba kodo kamlas te chacharel
pe, anda kado pushlas le Jezushes: »Ba 
kon si muro dopashuno vortako?« 

30 O Jezush atunchi kade las te vorbisa
rel: »Jekh manush anda o Jeruzhalemo 
ande o Jerikovo ge1as, ba ande chorenge 
vast pelas. Kodal chorcline les, mardine 
les, pala kodo dopashmulones kothe 
mukhline les haj gehnetar. 31 Kade peci
sardyilas, ke jekh rashaj zhalas tele pe ko
do drom: dikhlas les, ba majdur gelas. 
32 Zhi kade vi jekh levita, kana kaj kodo 
than reslas haj dikhlas les, gelastar pasha
leste. 33 Intye gelas vi jekh samaritano. 
Kana ko the reslas Haj dikhlas les, sunu
sardas les. 34 Kothe ushtyadas, uloj haj 
mol shordas pe lesko dukhado trupo, haj 
andre phanglas les: pala kodo opre shutas 
les pe peski magara, haj ingerdas les an
dekh kirchima haj grizholas les. 35 Kaver 
dyes angle las duj denara, kothe dasle le 
kirchimareske, haj kado phendas: 'Griz
hosar les, haj maj but te potyinesas pe les
te, kana palpale avo, atunchi dav kodo tu
ke.' 3& So gmdis, mashkar kadal tri n, save 
kerdyilas dopashone vortako kodaleske, 
kon ande le chorenge vast pelas?« 'ST Ko
do kado phendas: »Kodo, kon lashipe ker
das lesa.« O Jezush pe kado kodo phendas 
leske: »Zhatar, haj VI tu zhi kade ker!« 

E Maria haj e Marta 38 Pelaspe apol, ke 
kana majd ur geline, andre gelas andekh 
gav, kaj ekh rom nyi kaske Marta sas lako 
anav, andre mukhlas les ande pesko kher. 
39 Sasla 'ekh pheny kaske Maria sas lako 

anav, kon kaj le Rajeske punre beshlines 
ashunelas leske vorbi, 40 e Marta pale le
las-sholas peski butyi. Jekharsa tordyilas 
haj kade das duma: »Raja! Chi grizhos 
kodolasa, ke muri pheny korkori mukel 
man te slue:isarav? De aba lake duma, te 
zhutil!« 410 Raj kado phendas lake: 
»Marta, Marta! Pe but sakofaloste gindo 
si tut haj but sakofalosa grizhos tu, 42 ba 
feri pe jekh trubujas. E Maria e lashuni 
rig alosardas, haj china chi xasarela la 
chikana.« 

11 Le Rajesko rudyipe 1 Pecisajlas 
jekhar, ke varikaj rudyilas, haj ka

na agrorisardas, mashkar leske sityarde o 
jekh kodo phendas leske: »Raja! Sityar 
amen te rudyisaras, sar vi o Janosh sityar
das peske sityarden.« 2 Pe kado kodo 
phendas lenge: »Kana rudyin, kado phe
nen: 

Amaro Dad! Suntosardyol tyo anav, 
te aveltar tyiro them! 
3 Amaro sakodyesesko manro 

de amenge sako dyes, 
4 haj jertisar amare bezexa, 
sar ke vi ame jertisaras amare sakone 

bezexaslenge 
haj na inger amen ande zumavjimata.« 
Parabola pa mangaimasko vortako 

5 Pala kodo kade das duma lende: »Mash
kar tumende varisaves te siles vortako, 
haj kodo kothe zhalleste dopash ratyi, haj 
kodo phenel leske: 'Muro vortakona! De 
man unzhiles trin manre, 6 ke jekh vorta
ko avilas amande pa drom, haj naj so te 
dav les': 7 ba okaver andral kado phene\: 
'De man pacha, o vudar aba phandadoj, vi 
mure shavora aba ando pato sile manca 
kethanes, nashtig ushtyav opre, te dav 
tut" 8 Phenav tumenge: chi tena ushtyelas 
opre te del les anda kodo, ke lesko vorta
koj, ba vi kade, ke tradas e Iindra lestar, 
opre ushtyel, haj del leske kattyi, sode 
trubuj les. 

Patyape ando rudyipe 9 Anda kado 
phenav tumenge: Mangen, haj dena tu
menge, roden, haj arakhena, maIa ven o 
vudar, haj putrena tumenge. 10 Sa kodo 
kon mangel, lel, kon rodel, arakhel, haj 
kon maia vel o vudar kodaleske vi putrena 
kodo. 11 Savoj kodo dad mashkar tumen
de kon, kana lesko shavo masho mangel, 
na masho barem sap del les? 12 Bake ka
na anro mangel, dore skorpiovo del les? 
13 Apol kana tume, vi nasula te sanle, ba 
zhanen lashe dimata te den turnare shavo-

~ 11' 12 Shajke o Jezush anda kodo hasnisrel kasave paradoxona vorbi. ke inke majfeder te ashu
nen pe leste le manusha, haj majfeder te hatyaren leske gindimata. 



Cigány Biblia 

A fordítás kiadása két lépésben történik. Először az Újszövetség ke
rül kiadásra, mégpedig kétnyelvű formában: az egyik oldalon a cigány 
szöveg olvasható, szemben vele a másik oldalon ugyanaz magyarul. 
Mivel a Kárpát medencében élő cigányság túlnyomó többsége magya
rul is beszél, a kétnyelvű kiadás célszerűnek látszik. A cigányul beszé
lők megérthetik a nyelvújítási szavakat, a kevésbé jól tudók könnyen 
tökéletesíthetik nyelvüket, a cigányul nem tudók pedig (cigányok, pe
dagógusok, lelkipásztorok) a magyar szöveg segítségével könnyen 
megérthetik a cigány szöveget. 

Információk: 

1. A bibliai szöveg fordítását Vesho Farkas Zoltán cigány műfordí
tó készíti el, felhasználva a cigány nyelvalkotás ill. -újítás eddigi ered
ményeit. 

2. A nyelvi ellenőrzést (cigány nyelvű lektorálást) Dr. Karsai Ervin, 
a cigány nyelv egyik legszakavatottabb ismerője végzi. 

3. A szakmai ellenőrzést (az eregeti szöveggel való összehasonlítást) 
Dr. TaIjányi Béla, a PPKE HTK Uj szövetségi Tanszékének professzo
ra végzi. TaIjányi Béla a Pápai Biblikus Egyetemen végzett Rómában, 
számos bibliai és keleti nyelv ismerője, aki a cigány nyelvet is megérti, 
így a fordítást ellenőrizni és korrigálni tudja biblikus-szakmai szem
pontból. 

4. Az elkészült szöveg kiadását a Szent Jeromos Katolikus Biblia
társulat készíti elő és valósítja meg. A Bibliatársulat az utóbbi időben a 
hazai bibliakiadás és forgalmazás terén kiemelkedő eredményeket ért el 
(Káldi-Neovulgáta Biblia-revízió, 85.000 Biblia forgalmazása hazánk
ban, kb. 15.000 magyar nyelvű Biblia kivitele a határon túli magya
roknak). 

5. Vesho Farkas Zoltán eddigi munkássága 
Cigány nyelven publikált műfordítások: Cherhaja - Csillagok 

(vers, próza, dráma magyar és külföldi klasszikusoktól); Shakespeare, 
Hamlet; Euripidész, Médea; Hemingway, O phuro mashari thaj e mara 
(Az öreg halász és a tenger); Charles és Mary Lamb, Shakespeare 
paramichi (Shakespeare mesék); Kahlil Gibran, O platniko (A prófé
ta). - Magyar nyelven publikált verseskötetek: Elefefántcsontszínű 
évek; A remény vánkosán; Tér-idő feszületén. 

Tarjányi Béla 
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Társulatunk életéből 

A budapesti Jeromos-esték keretében decemberben'Vágvólgyi Éva, 
Társulatunk fótitkára röviden ismertette az egyiptomiaknak a halál 
utáni életre vonatkozó hitét, majd sok vetített (saját készítésű) képet 
mutatott be az Egyiptomban feltárt uralkodói sírhelyekről. Januárban 
Cserháti Sándor evangélikus teológiai professzor Szent Pál levelei és az 
Apostolok cselekedetei alapján arról a jeruzsálemi egyhámak szánt 
ajándék-küldeményről beszélt, amellyel Pál a zsidókból és pogányok
ból lett Egyház egységét akarta szolgálni. Februárban Gánicz Endre 
prefektus, teológiai professzor a Jelenések könyve elején olvasható, hét 
egyhámak szóló üzenetek tartalm át magyarázta, kiemelve az utolsót (a 
laodiceai egyhámak szólót). Márciusban Berényi István, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem professzora a társadalmi földrajz számos 
érdekes és gyakorlatilag fontos felismerését mutatta be szemléletesen 
(pl. kulturkörök határai, emberi kapcsolatok az eltérő jellegű települé
seken, az ápolt környezet és az életminőség kölcsönhatása stb.). 

A következő időszakban esedékes Jeromos-esték programjai (a hó
napok második szerdáján 18 órai kezdettel a Bibliaközpontban: Buda
pest VI.,Teréz körút 28., I.em.6-7.): április 10-én Dr. Karsai Ervin 
professzor "A cigány nyelv és a Biblia - A fordítás nehézségei" cím
mel tart előadást; május 8-án pedig Gaál Endre fóigazgató, teológiai 
professzor »Az újszövetségi eszkatológia néhány vonása« címmel. 
Június 12-én hálaadó szentmisével és kötetlen beszélgetéssel záIjuk a 
félévet. 

Szombathelyi egyházmegye: 
"Örömmel jelentem, hogya szombathelyi és a zalaegerszegi cso

portnál újra megindult a rendszeres munka. 
Szombathelyen Dr. Martos Levente Balázs tart nagy érdeklődéssel 

kísért előadásokat "Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatossá
gunkra - Elmélekedések az Oszövetség emberképéről" címmel. A 
következők kerülnek sorra: 

l. "Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére (Ter 1,27)" 
- Az ember méltósága és az emberlét értéke Isten szemében. 

2. "Isten képére teremtette ől, férfinak és nőnek teremtette őket (Ter 
1,27)" - Férfi illetve női mivoltunk mint Isten ajándéka. 
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3. "A kígyó vezetett félre, azért ettem (Ter 3,13)" - Kísértés, bűn és 
bűnhődés a Biblia lapjain. 

4. "Embert kaptam Istentől (Ter 4, l)" - Gyermeket kapni, gyer
meknek lenni, gyermekké válni a Biblia szerint. 

5. "Noé mindet megtett úgy, ahogy Isten parancsolta neki (Ter 
6,22)" - A remény alakjai a bűntől sújtott világban - ahogy a Biblia 
látja őket. 

Zalaegerszegen minden hétfón este 5 órakor van bibliaóra. Vezeti 
Sza.lai Att;ila káplán. Téma: Szemelvények az Ószövetségből. Sorrave
szik az Oszövetség könyveit, és elemzik a fontosabb szakaszokat. 
Mintegy 20-30 résztvevő működik közre. 

Dr. Gyürki László kanonok, plébános 
Társulatunk szombathelyi koordinátora 

Társulatunk győri csoportja januárban a Miatyánk két szövegét ha
sonlította össze (Máté és Lukács evangéliumából), februárban pedig az 
"Abba" megszólítást elemezték. (H. -né Demetrovics Mária k6zlése.) 

* * * * * 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások időpontja és az elmélkedések témája [Biblia
központ, minden második pénteken du. 5-6-ig]: ápr. 5.: Zsolt 1}8; ápr. 
19.: Zsolt 25,1-15; máj.3.: Zsolt 32; máj. 17.: Zsolt 33,1-11; máj. 
31.:Zso1t 33,12-22; jún.14.: Zsolt 34, l-9; jún. 28.: Zsolt 40, l-6; júl. 
12.: Zsolt 41,1-5; júl. 26.: Zsolt 65. 

Az a támogató együttműk6dés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, 
kétkezi segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, 
iften nagy 6r6mmel t6lt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam 
es mindannyiunk nevében ismételten szívből megk6sz6nni! 
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Minden kedves Tagtársunknak, Jótevőnknek és Olvasónknak a 
Feltámadott bőséges kegyelmével megáldott húsvéti ünnepeket 

kívánunk! 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Menekülj tehát a külső gondok elől, ha benső füledet Istened a 
mémél, de még a lépes mémél is édesebb szavára előkészíted, 
hogy felszabadult és készséges benső érzéssel, Sámuellel együtt te 
is mondhasd: Beszélj, Uram, hallja a te szolgád (1 Kir 3,10). Ez a 
szó nem hangzik az utca zajában, de nem is lehet meghallani kí
vülről. A csendben adott jó tanács csendben történő meghallgatás
ra vár. Minden bizonnyal örömöt és vidámságot hallasz (Zsolt 
50, l O), ha éber figyelemmel hallgatod. Hasmos és sokkal üd
vösebb, hogy ha ma hallgatsz rá, amikor tanácsol, vigasztal, fi
gyelmeztet és tanít, s mint sokszor teszi, korhol, kissé összeszid, 
javít: mint ama gyászos, oly keserű és oly sötét napon hallani az 
ítéletét, méltatlankodását, érezni bosszúját, kegyetlenségét, kárho
zatra taszítását. 

Az Isten élő és hatékony szava csók neked. Nem az ajkak e
gyesítése ugyan, mely nemegyszer csak színleli a lelkek egységét, 
hanem sokkal inkább az öröm kiáradása, titkok kinyilvánítása, a 
mennyei fénynek és a megvilágosított léleknek valami csodálatos, 
merész egyesülése. Ez az élő és hathatós szó, a szívnek és a gon
dolatoknak kutatója, szíved minden titkát felfedi és megítéli. Ha 
bűneidben meg is haltál, mikor ezt a szót hallod, élni fogsz. Ez a 
szó, amit Isten kimond: lélek és élet! 

Clairvaux-i Szent Bernát 



Csendes percek 
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Szavak 

Ülök csendben és nézem magunkat, 
A játékot, ahogya labdát adogatjuk egymásnak. 
Egyfonna a ritmusunk, nem sokat ejtünk le. 
Még csak a labdák repülnek, 
Csendben folyik a játék. 
Vajon eljön-e majd a szavak ideje is? 

Mert fontos a szó, a megnevezés, a kimondás, 
De csak mint a dolgok végső, beérett gyümölcse, 
Melyet kimondva, megnevezve 
Leszakítunk a valóság fájáról. 
A beérett gyümölcsként leszakított szó 
Magokat, további életet hordoz magában, 
Melyek az ember bensejében kihajtanak 
És kizöldülnek, hogy virágba borulva 
Gyümölcs érlelődjön rajtuk. 

Ha előbb mondunk ki valamit, 
Mint hogy az beérett volna bennünk, 
Úgy járunk, mint a zölden szedett gyümölccsel, 
Nem jó az íze és életet sem hordoz magában. 

Mennyi türelem, mennyi odafigyelés szükséges, 
Hogya dolgokat a szavainkkal jókor arassuk, 
Ne előbb, de később sem, mint ahogy kell. 
A jókor és jól kimondott szó 
Milyen sok jónak lehet a forrása, 
Míg a rosszul és rosszkor mondott szó 
Mennyi kárt tesz a világban. 
Vajon fogunk-e tudni valaha is jól beszéLni? 

Rosszkor kimondott szavaim 
Hegyként tornyosuLnak az 
Emlékezet rozsdatemetőjében. 





Csendes percek 

Tekintet 

Hosszú csendek sziklába vájt mélyedése néz aszemedből, 
Gleccserpatak táplálta hegyit6, 
Parányi tükör, melyben az égbolt tükröződik, 
A mozdulatlanságban odébbmozdul6 idő és gondolat. 
Tavad kék tükre afelizz6 nap sugarát6llángralobban, 
Majd kihúny tüze, s csak szelíd ragyogás marad. 

Ismered a fák, a kövek és csillagok türelmét, 
Titkok kapuját nyitogatja kitartásod, 
Gyökereid a csendbe kapaszkodnak. 

Szent és profán 

Szeretjük azt hinni, hogy egy dolog önmagában is lehet szent, vagy 
lehet profán. Pedig a dolgok csak dolgok. Szentté a Te jelenléted teszi 
őket. Ahol Te ott vagy, az szent: egy cselekmény, egy hely, valami 
anyagi valóság, és ahol Te nem vagy ott, az nem szent, minden látszat 
ellenére profán dolog. Önmagában egy zene, egy kép, egy szobor stb. 
nem szent. Lehet szép vagy nem szép, kellemes vagy kellemetlen.hatást 
kiváltó, de ennek semmi köze Hozzád. Amikor Téged megfeszítettek, 
az csúnya volt, véres volt. Ott álltál piszkosan, összeverve, meztelenül 
- és mégis, annál szentebb dolog még nem történt a földön. 
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* * * * * 

Azt hittem, hogy csak az idő madarát sebzem meg, 
A múló percet, melyet a rákövetkező már el is töröl. 
De a múló perc vérző szárnyai mögött 
Az egész örökkévalóság jajveszékel. 

Hawa 

Gustav Thibau - ford. Hegedüs Erzsébet 



Szentírástudomány 

Kocsi György 

Adhat-e Isten rossz parancsokat (Ez 20,25)? 

A probléma filozófiai és teológiai megközelítése 

Adhat-e Isten rossz parancsot? Nem ellenkezik-e ez az ő szentségé
vel? A mi letisztult, teológiai istenfogalmunkkal minden bizonnyal el
lentétes. Az abszolút jótól nem származhat rossz. Így gondoljuk. De 
akkor honnét van a rossz? Aquinói Szent Tamás számára mindaz, ami 
van, jó, és ezért nincs a rossznak önálló egzisztenciája. A rossz viszont 
annyiban jónak mondható, amennyiben a lét jobb, mint a nemlét. A 
filozófiai és teológiai megközelítés is számos aspektussal rendelkezik, 
és a probléma irodalma igen teIjedelmes. Jelen dolgozatunkban azon
ban a téma biblikus - és azon belül is ószövetségi - megközelítésére 
törekszünk. 

Bibliai helyzetkép 

Természetesen más kérdés, hogy a Biblia minden lapja így gondol
ta-e? A jelenlegi egzegézisben általáno san bevett nézetnek számít, hogy 
az istenfogalom tisztuláson ment keresztül, hogy nem mindig volt 
olyan, mint a makkabeusi korban. Eleinte még a kánaáni bevonuláskor 
úgy képzelték, hogy létezhetnek más istenek is Jahvén kívül, de nekik 
nincsen közük hozzájuk, mert ők Jahvéhoz tartoznak 1. 

Az istenfogalom tisztulásának halvány emlékei még megtalálhatók 
olyan szövegekben, ahol az ember próbálja figyelmeztetni Istent tervé
nek vagy tettének helytelenségére. Mintha az ember lenne az Isten fe
lvilágosítója és nem az Isten az emberé. 

Első olvasásra különösnek tűnhet ez a kijelentés, de mégiscsak talá
lunk olyan szövegeket, ahol az ember ad tanácsot az Istennek. Ilyenek
re elsősorban a nagy közbenjáróknál bukkanhatunk: Ábrahámnál és 
Mózesnél. 

1 F. CrtJsemann, Elia - die Entdeckung der Einheit Gottes, Eine LektUre der Erzahlun
gen Uber Elia und seine Zeit (Kaiser TaschenbUcher 154). A 20. oldalon ez a sommás 
Itélet található: "Es ist heute wissenschaftlich nicht strittig, dall ein wirklicher Mono
theismus, im Sinne einer grundsatzlichen Leugnung der Wirklichkeit anderer Gottheiten, 
in Israel erst sp3t, wohl nicht vor der Exilszeit formuliert wurde." 
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A közbenjáró emberek figyelmeztetik Istent arra, hogy hű legyen 
önmagához, mert az emberek válogatás nélküli büntetése méltatlan a 
mindenség Bírájához. Gondoljunk csak Ábrahám alkudozására Istennel 
a szodomaiak érdekében: 

Ábrahám azonban továbbra is az Úr előtt maradt. Eléje járult, és azt 
mondta: "Hát elpusztítod az igazat a gonosszal együtt? Ha ötven igaz van 
abban a városban, azokat is elpusztítod, s nem kegyelmezel meg annak 
a helynek az ötven igazért, ha van benne annyi? Távol legyen tőled, hogy 
ilyen dolgot cselekedj, s megöld az igazat a gonosszal együtt, s úgy jár
jon az igaz, mint a gonosz! Távol legyen tőle~ A mindenség Bírája ne 
tenne igazságot? (Ter 18, 22-25) 

Ha Ter l 8-at összevetjük az Ez 20. fejezetével, akkor feltűnik, hogy 
ami Ezekielnél Istenben magában játszódik le, az itt párbeszédszefŰen 
Isten és az ember között megy végbe. Ezekielnél Isten mintegy hango
san gondolkodik; mérlegeli, hogy mitévő legyen. A Genezis 18-ban 
azonban ez a belső megfontolás dramatizálódik, külsővé válik, és két 
személy párbeszédeként jelenik meg, - ahogyan a klasszikus drámai 
konfliktushoz is legalább két személy kell, úgy itt is. Természetesen 
más a pszichodráma, ahol az ember már önmagával is konfliktusba ke
rülhet. 

De nézzünk most még egy példát, amellyel a fentebbi problémánkat 
még jobban me~lágíthatjuk. Izrael a pusztában tartózkodik és fel
lázad Mózes és Aron ellen, ami egyenlő az Isten elleni lázadással: . 
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Amikor erre az egész közösség felkiáltott, és meg akarta kövezni őket 
(Mózest és Aront), megjelent az Ur dicsősége a szövetség sátra felett, Iz
rael minden fia előtt. Igy szólt ekkor az Úr Mózeshez: "Meddig gyaláz en
gem ez a nép, meddig nem hisz nekem, mindazon jelek ellenére, ame
lyeket véghezvittem előttük? Megverem tehát döghalállal, s elpusztftom, 
téged azonban néppé teszlek, nagyobb és erősebb (néppé)" 

Azt mondta erre Mózes az Úrnak: "Ha meghallják az egyiptomiak, akik 
közül kihoztad ezt a népet, meg ennek a földnek a lakói - akik azt hallot
ták, hogy te, Uram, e nép között vagy és szfnről szlnre engeded látni ma
gad, s felhőd védi őket, s felhőoszlopban jársz előttük nappal, s tüzosz
lopban éjszaka -, hogy megöltél egy ekkora sokaságot, mint egy embert, 
azt mondják: 'Nem tudta bevinni a népet arra földre, amely felől meges
küdött, azért ölte meg őket a pusztában!' Bizonyuljon tehát nagynak az Úr 
ereje és tégy úgy, amint megesküdtél, mondván: 'Hosszantűrő s nagyir
galmú az Úr, megbocsát gonoszságot és vétket, de büntetlenül nem hagy 
senkit; megbünteted az atyák vétkeit fiaikon, harmadik és negyedik nem-
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zedékükön.' Bocsásd meg, kérlek, ennek a népnek a bűnét irgalmassá
god nagysága szerint, mint ahogy megbocsátottál nekik Egyiptomból 
való kijövetelüktöl kezdve eddig a helyig. 

Azt mondta erre az Úr: Megbocsátom szavad szerint.!" (Num 14,10-20) 

Isten a hűtlen, lázongó népét el akarja pusztítani. Mózes nem veti 
föl azt a problémát, hogy itt is akadhat olyasvalaki, aki nem lázadt föl 
- nevezetesen Káleb és Józsue. Mózes nem alkudozik Istennel, mint 
Ábrahám tette, viszont figyelmezteti Istent az ő esküj ére. Isten maga is 
kárát látná a pogányok szemében, ha ígéretét, esküjét nem tudná tel
jesíteni. Hasonlít annyiban Ábrahám alkudozására, hogy itt is Isten és 
az ember - a közbenjáró - között megy végbe a probléma megoldása. 
Ezekielnél viszont Isten már csak magában mérlegeli a konfliktust -
kívülálló személyek nélkül. 

Ábrahám és Mózes közbenjárása a lázongási történetek közepette 
valósul meg. E tekintetben is rokon történetekről van szó. Ábrahám 
közbenjárását megelőzi a szodomaiak lázadása Isten parancsa ellen, 
mert természetellenes emberi kapcsolatok szerint élnek. 

Mózes közbenjárását szintén megelőzi az Isten akarata elleni láza
dás. A lázongó népet Isten el akarja pusztítani, és helyettük Mózest a
karja nagy néppé tenni. Ekkor Mózes fölvilágosít ja Istent arról, hogy 
mit szólnának a többi népek ehhez. Maga Isten tenné nevetségessé ma
gát a többi nép előtt, hiszen kiválaszt egy népet azért, hogy elpusztítsa. 
Hajlandók lennének-e ezek után mások is ilyen kiválasztódásra? Nem 
inkább menekülnének-e az olyan Istentől, aki nem tudja a tervét meg
valósítani ? 

Ezek a helyek ugyanúgy fejtörést okozhatnak, miként Ezekiel o
minózus mondata a 20,25-ben. 

Hogyan is értsük azt, amit Ezekiel Isten szavaként mond? Ez 20,25 
egyedülálló az egész Bibliában. 

Az Ez 20,25 szövegkörnyezete 
/ 

"Azért én is adtam nekik nem jó parancsokat és olyan végzéseket, a
melyek nem szolgálnak nekik életükre" (Ez 20,25) 

A Szent Jeromos Bibliatársulat által kiadott Biblia a 20. fejezetnek 
találóan ezt a címet adta: "Izrael állandó hűtlensége". A fejezet rövid 
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üdvtörténeti áttekintését adja Jahve és Izrael kapcsolatának. Isten eskü 
alatt ígér földet, szabadulást, szombatot (Ez 20, 6a.6b.12). Ennek fe
jében hűséget és a parancsok megtartását válja (20,7.12). Izrael vi
szont ennek az ellenkezőjét teszi (20,8.13a.16). Isten büntetést helyez 
kilátásba (20,8b.13bI5), azonban érdekes módon mindig eláll a bünte
téstől (20,9.14), és valami mentő okot talál Izrael számára, ami nem 
más, mint az, hogy ha megtenné a kilátásba helyezett büntetést, akkor 
a nemzetek előtt gyalázat érné az ő nevét (20,9.14). 

A 17. vers viszont egy új szempontot hoz be. Isten nem a neve miatt 
áll el a büntetéstől, hanem azért, mert irgalmas: "Szemem azonban ir
galmas volt hozzájuk." Valószínű, hogy Isten a "nevéért cselekszik" és 
"irgalmas" kifejezések, szinonimák. Ennek bizonyítása ugyan még be
hatóbb elemzést igényeine, de a dolgozat teljedelme itt nem teszi le
hetővé e feltételezésünk bizonyítását. Az a motívum, hogy Isten a neve 
miatt cselekszik, ha nem is mindig kifejezetten, de nagyon sokszor 
megtalálható az Ószövetségben (pl. Kiv 9,16; MTörv 28,10; Józs 7,9; 
2 Sám 12,28; Zsolt 8,2). 

A néva személy vagy a megnevezett dolog lényegét fejezi ki. Azt 
gondoljuk, hogy ez érvényes Istenre is. Isten neve minden bizonnyal az 
ő lényegét jelenti. Isten ezért mondhatná azt is, hogy az önmagához 
való hűsége miatt cselekszik így és nem az ellenkező módon. Úgy tűnik 
tehát, hogy Isten az ő irgalma miatt áll el büntető szándékátó h És ezt 
jelenti az, hogy a neve miatt cselekszik úgy, hogy eláll népe kiirtásától. 

A fentebbi fejezetben, de másutt is előfordul, hogy Isten próbára te
szi az embert - már pusztán azzal is, hogy elvár tőle valamit, - példá
ul, hogy megtartsa parancsait. Ezt azonban - a 20. fejezet tanúsága 
szerint - Izrael nem hajlandó megtenni. 

Természetesen itt is fölvethetjük azt a kérdést, hogy Isten változik
e? Isten ugyanis valamit eltervez, de mégsem viszi végbe. Vagy pedig 
módosítja a tervét. Lót és fiai megmenekülnek. Józsue és Káleb beme
hetnek az Ígéret Földjére, a többieknek meg kell halniuk a pusztában. 

Ezekiel 20,25 is kapcsolódik a lázadásokról szóló történetekhez, hi
szen az egész 20. fejezet ezekről számol be. És ahogyan Isten módosítja 
a szándékát Ábrahám és Mózes közbenjárására, úgy tesz Ezekielnél is. 
Ma a modem nyelvészet kifejezését használva azt mondhatjuk, hogy 
ezek a történetek képezik a szöveg, Ez 20,25 makrokontextusát. 
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De már Ábrahám története előtt is 
beszámol az Ószövetség arról, hogy 
Isten módosítja a szándékát, és ez a 
történet is bele tartozik a makrokon
textusba. Nézzzük magát az elbeszé
lést: 

Noé oltárt épített az Úrnak. Aztán 
fogott minden tiszta állatból és tiszta 
madárból, s égöáldozatot mutatott be 
az oltáron. Amikor az Úr megérezte a 
jó illatot, így szólt magában: "Az em
ber miatt nem átkozom meg többé a 
földet, hiszen az emberi szfv vágya 
ifjúkorától kezdve hajlik a rosszra. 
Nem törlök el még egyszer minden 
elölényt, ahogy megtettem. Mostantól 
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fogva, amfg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a 
meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka." (Ter 8,20-22) 

A vízözönről szóló történet is azzal indít, hogy Isten látja az em~e
rek gonoszságát és megbánta az ember teremtését, mert "látta az Ur, 
hogy nagy az emberek gonoszsága a f6ld6n és szÍvük állandóan a 
rosszra irányul" (Ter 6,5). Majd érdekes módon ugyanezzel az érvvel 
köt békét az emberiséggel: "hiszen az emberi szív vágya iJjúkorától 
kezdve hajlik a rosszra. " (Ter 8,21). Feltűnő, hogy Isten beletörődik a 
dolog ilyetén való állásába. Azaz a büntetés és a felmentés indoklása is 
ugyanaz. Isten tudomásul veszi az ember romlottságát, és a jövőben ez
zel e,ID'Üttél, és számol azzal, hogy az ember ilyen bűnös és rosszra haj
ló. Es ezt bele fogja számítani terveibe. A büntető történetek viszont 
burkoltan feltételezik azt, hogy Isten többet vár az embertől, mint amit 
most tőle megtapasztal. 

Ez 20,25 közvetlen kontextusa és annak struktúrája 

Ez 20-ban Isten áttekinti Izraellel való kapcsolatának történetét. Jel
lemző e szakaszra, hogy Isten Izrael hűtlensége miatt - amit meg is 
magyaráz - büntetést helyez kilátásba, majd valamilyen indokkal ezt 
visszavonja. E részt tehát a büntetés kilátásba helyezése és visszavoná
sa sturkturálja, és ez az elem ötször is megismétlődik a fejezetben. Lás
suk részletesen is: 
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A büntetés kilátásba helyezése 

20, Bb Erre elhatároztam, hogy ki
öntöm rájuk bosszúságomat és ki
töltöm rajtuk haragomat Egyiptom 
földjének közepette ... 

A büntetés visszavonása 

20,9 Az. én nevemért azonban mégis 
úgy cselekedtem, hogy azt ne érje 
gyalázat azok elött a nemzetek elött, 
amelyek között voltak és amelyek 
elött kinyilatkoztattam magamat, 
hogy kivezetem öket Egyiptom földjé
röl. 

20,10 Az ígéret beteljesedésének konstatálása 

20,13c Elhatároztam tehát, hogy 
kiöntöm rájuk haragomat a pusz
tában és kifrtom öket... 

20,15 Mégis felemeltem ellenünk 
kezemet a pusztában, hogy ne 
vezessem be öket arra a tejjel
mézzel folyó földre ... 

20,21c Megfenyegettem ugyan ö
ket, hogy kiöntöm rájuk bosszú
mat és kitöltöm rajtuk haragomat 
a pusztaságban, 

20,23 Ismételten esküre emeltem 
kezemet ellenük a pusztaságban, 
hogy szétszórjam öket a nemzetek 
közé és szélnek eresszem az or
szágokba, 

20,14 Az. én nevemért azonban még
is úgy cselekedtem, hogy azt ne érje 
gyalázat a nemzetek elött, amelyek 
közül kivezettem öket, azok szeme 
láttára. 

20,17 Szemem azonban irgalmas 
volt hozzájuk, hogy meg ne öljem ö
ket; ezért nem is irtottam ki öket a 
pusztában. 

20,22 de visszavontam kezemet, és 
az én nevemért úgy cselekedtem, 
hogy ne érje azt megszentségtelení
tés a nemzetek elött, amelyek közül 
kihoztam öket azok szeme láttára 

20,25 Az.ért én is adtam2 nekik nem 
jó parancsokat, és olyan végzéseket, 
amelyek nem szolgálnak nekik éle
tükre 

A struktúra egy kicsit bonyolultabb, mert a büntetés logikája meg
kívánja az indoklást is, ami szintén megtalálható. Tehát mind a bün
tetés bejelentése, mind annak visszavonása indoklással történik. Ez te-

2 wegam an; nataffi... - Igy szól a héber szöveg, ami magyarul annyit jelent: "És én is 
adtam... A SZIT féle fordllás teljesen rossz. A Jeromos-féle viszont Jól eltalálja a 
wegam értelmét. 
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szi feszessé, zárttá és egyben logikussá is az Ez 20,8-25-öt. Most elte
kinthetünk az indoklástól, hiszen a számunkra érdekes mondat, az Ez 
20,25 a 20,23-mal áll szemben. Továbbá jobban érdekelnek bennünket 
- a problémánkat illetően - a büntetés visszavonásai és indokai, va
lamint a köztük lévő kapcsolat, mint maguk a büntetések és indok
lásuk. 

Azt gondolom, hogy nem kell hosszasan szemlélnünk az egymással 
szembeállított idézeteket, hogy észrevegyük: a 3. visszavonás jelenti 
struktuálisan a visszavonások magját és végső indokát. Ez pedig még 
egyszer így hangzik: "Szemem azonban irgalmas volt hozzájuk, hogy 
meg ne öljem őket; ezért nem is irtottam ki őket a pusztában" (20,17). 
Miért nem büntette őket Isten, miért nem irtotta ki őket? Azért, mert 
irgalmas. Ha pusztán matematikailag nézzük is a 8-25-ig tartó verse
ket, akkor is a 17. vers adja a közepet: 8+ l +8. Azaz a 17. vers két 8-as 
versre bontja az egész szakaszt. 

A büntetés visszavonásának indoklásában igen hangsúlyos az én ne
vemért kifejezés, mert háromszor is említi. Isten tehát a saját nevére es
küvel tett ígérete miatt cselekszik úgy, hogy visszavonja a büntetést: 
népe kiirtását. Nem Izrael miatt, hanem saját maga miatt teszi. Ez pe
dig előrevetíti Isten kegyelmi működését, ami a cselekvés indokát önma
gában Istenben hordozza, és őbenne is alapozódik meg. 

Isten tehát befelé, önmaga felé azzal indokolja meg bosszújának 
visszavonását, hogy ő hűséges a nevéhez. Kifelé, az emberek felé vi
szont az irgalmával indokolja terve megváltoztatását. Valószínű, hogy 
egy valóság két szempont j áról van szó. 

Ezekiel próféta a 20. fejezetben gyakran említi az Egyiptomból való 
kiszabadulást, amely a Pentateuchusnak - föként pedig az Exodusnak 
nagy témája. A csipkebokorról szóló jelenetben szerepel először az 
irgalmasságnak ez a motívuma: 

"Láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, hallottam kiáltását a 
munkafelügyelők kegyetlensége miatt, és ismerem szenvedését. Leszáll
tam tehát, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből, és kivezessem 
arról a földről egy jó és tágas földre, egy tejjel és mézzel folyó földre (Kiv 
3, 7-8). 

"Láttam népem nyomorúságát" és "szemem azonban irgalmas volt 
hozzájuk" fordulatokat nyugodtan tekinthetjük szinonimáknak, rokon 
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értelmű kifejezéseknek. Isten irgalma nem hagyja népe zsarolását és ki
irtását sem. 

Az Ez 20,25 értelmezése 

Azt gondoljuk, hogy a fentebbi fejtegetések után sikerül a mondatot 
ámyaltabban látni és értelmemi. "Azért én is adtam nekik nem jó pa
rancsokat és olyan végzéseket, amelyek nem szolgáltak nekik életük
re. " E kijelentés funkcióját tekintve tehát a fentebbi struktúra 5. eleme, 
és azt hivatott igazolni, megindokolni, hogy Isten miért vonja vissza a 
23. versben elhatározott büntetését. E mondat önmagában nem áll 
meg, hiszen visszautal ó kötőszóval (anafórával) azért kezdődik (a hé
ber wegam-nak is ez az értelme), amely mindig is rendelkezik egy 
antecedenssel, azaz előzménnyel. A mondatot tehát csak úgy érthetjük 
helyesen, ha az előzményeket is figyelembe vesszük. Megállapítottuk, 
hogy a struktúra közepe a 17. versben szereplő irgalom. Ez 20,25 kije
lentése pedig - mint a struktúra 5. eleme - még több, mint puszta in
doklás. Ilyen mondatokat vallomáskor vagy beismeréskor szoktunk ten
ni. Isten mintha azt mondaná, hogy nemcsak ők hibásak ebben a sok 
rosszban, ami az üdvtörténetben végbement, hanem én is. Mintha Isten 
magát is okolná a történtekért. Igen meglepő ez a kijelentés, és teljesen 
szokatlan számunkra. Szinte feladatunknak érezzük, hogy az ellenkező
jét próbálj uk belőle kihomi. Nehezen e-gyeztethető össze teológiai elő
képzettségünkkel, tiszta istenfogalmunkkal. Ez 20,25-öt tehát beismerő 
vallomásnak foghatjuk föl. 

E beismerésnek viszont van még egy másik szempontja is: nevezete
sen a mentegetőzés. Isten önmagával akaIja - mintegy magát is okolva 
- mentegetni az ő népét. Ez a gondolat pedig rokon Jézus közbenjárá
sával, amikor őt Isten bűnné teszi értünk, hogy bennünket megmentsen 
(2 Kor 5,21). 

Ez a beismerés azonban nem jelenti azt, hogy Isten föladná elvárá
sait az emberrel szemben, mert Ezekielnél a következő mondatok is ke
mény szemrehányásokat, vádakat tartalmaznak. 

Eddig inkább az Ez 20,25 előzményeire fordítottuk a figyelmünket, 
hiszen azok következményeként akartuk a mondatot megérteni. Viszont 
legalább annyira fontos a következő sorokat is figyelembe venni, hogy 
mit is jelentenek ezek a parancsok, mire is vonatkomak. Másrészt szét-
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szóratásról is beszél ez a fenyegetés a 23. versben, aminek válasza egy
részt a 25. vers, de a 23. vers kapcsolatot is teremt az egybegyiíjtéssel, 
ami a szétszóratásra adott végső válasz lesz (20,34-40). 

Ezekiel a következőkben (20, 26-32-ben) kárpálja az áldozatbemu
tatást. Ez a kultuszkritika megfelel a próféták gyakorlatának. Ezekiel 
itt azokat az áldozatokat említi, amiket a törvény előírt. A zsengéknek, 
az első tennésnek, az állatok elsejének a feláldozását. Kifogásolja a 
magaslatokon bemutatott áldozatokat. Fiaikat elégetik kánaáni szokás 
szerint, és beszennyezik magukat bálványaikkal. 

Azt gondoljuk, hogy az említett nem jó parancsok és végzések eze
ket jelentik. A próféta minden bizonnyal a hamis kultusz ellenzője. E
zekielről - mint papról - viszont nehezen képzelhető el a kultusz teljes 
elvetése, hiszen ezzel homlokegyenest ellenkezne Ezekiel látomása az 
áldozati oltárról és az áldozatokról (Ez 43,13-44,31). A magaslatok 
kárpálása érthető Ezekiel esetében, hiszen pap volt, és csak a jeru
zsálemi kultuszt tarthatta legitimnek. A magaslatok áldozatai ipso fac
to megfertőzik az embert, hiszen a deuteronomista kultuszcentralizáció 
ezeket visszafordíthatatlanul kizáIja. Az emberáldozat pedig lehetséges 
félreértése annak, hogy minden "elsőszülött fiú az Úré" (Kiv 13,2.12 
vö. Lk 2,23). A gyennekáldozatot a zsidók sokáig gyakorolták (2Kir 
16,3; 21,6; Jer 7,31). Valamennr egzegéta a Kiv 13,2.12 félreértésére 
gyanakszik Ez 20,25 kapcsán. Ezt látszik alátám~~ fóleg Jer 
7,31, amit ugyan sokan későbbi betoldásnak tartanak. Igy szól a tex
tus: 

3 M. Greenberg, Ezekiel 1-20, AB 22, New York, London, Toronto, Sydney, Auckland, 
1983. 369. o. Greenberg azt mondja: mivel a királyok gyakran áldozták föl Qyermekeiket, 
ezért a nép úgy gondolhatta, hogy ez Jahve törvénye. Szó szerint ezt I~a: The polemic 
against child sacrifice (to YHWH) in Deu! 12:291f.; Jer 7:31 ;19:5; 32:35 indicates that at 
least form the time of the last kings of Judah it was populary believed that YHWH 
accepted, perhaps even commanded it. Hasonlóan nyilatkozik monumentális kommen
tá~ában W. Zimmerfi is: "Wahrend ruhigere Zeiten stillschweigend die MOglichkeit der 
Ablösung der menschlichen Erstgeburt durch ein Tieropfer voraussetzen (Ex 13,13.15), 
kam in der Zeit des Ahas und Manasse, wehl unter allerlei FremdeinflOssen (s.o.S. 357 
zu 16,20), die buchstabliche Auslegung des Gebots in Übung." (Ezechiel 1-24, BK, 
Neukirchen 1979. 2. Aufl. 449. o. Hasonló érveléssel találkozunk D./. Blocknál is The 
Book of Ezekiel ch. 1-24 (In: NICOT, Grand Rapids, Cambridge, 1997.), 636 és 637. o
on. 
4 G. Fohrer, K. Gal/ing, Ezechiel, HAT 13, TObingen, 1955. 113. o.: "dagegen ist Jer 
7,31f wohl spaterer Zusatz. 
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Fölépítették a Tófet ma
gaslatait, mely Ben-Hinnom 
völgyében van, hogy tűzben 
égessék el fiaikat és leánya
ikat, amit nem parancsol
tam és eszembe sem jutott. 

Itt mintha a választott 
nép fiai jóhiszeműleg azt 
gondolták volna, hogy Jahve 
ilyet parancsolt, pedig neki 
eszébe sem jutott. Ezt látszik 
alátámasztani a 3. lábjegy
zetben M Greenberg is. Az 
egzegéták tehát úgy látják, 
hogy biwnyos királyok -
Acház és Manassze - idejé
ben félreértették az elsőszü
löttekre vonatkozó törvényt, 
és ezért vették szó szerint a 
gyerekek feláldozását. Természetesen lányokról is szó van némelyik 
szentírási helyen, akiknek a feláldozása a törvény alapján nem jöhet 
szóba, de a kánaániaknál ez is swkásban volt. 

Pál apostol még arról is beszél, hogy a betű (a törvény) öl, a lélek 
pedig éltet. Ezen a helyen netán már ez vetüln~ előre - kérdezi W Zim
merli monumentális Ezekiel-kommentáIjában . 

Érdekes módon az Újszövetségben a törvéw vagy a zsidóság elleni 
polérniában sohasem hivatkoznak erre a helyre . 

Ez 20,25 hatástörténete 

Az egyházatyák, az apologéták viswnt - ellentétben az Újszövet
séggel - fölhasználják Ez 20,25-öt polémiájufban. A fóbb helyeket D. 
Black is említi angol nyelvű kommentárjában. Ezeket innét veszem: 

5 W. Zimmerli, Ezechiel 1-24, 449. o. 
6 D./. Block, The Book of Ezekiel, 637. o. 
7 0 .1. Block, The Book of Ezekiel, 637-638. o. 
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Jusztinosz vértanú a zsidó 
Trifonnal folytatott dialógusá
ban a 18-22. fejezetében azt 
mondja: Isten nem azért adott 
törvényeket Izraelnek, mert ki
választotta őket, hanem mert 
elvetette. A törvényt Jusztinosz 
büntetésnek fogja föl. 

Ilyen értelemben nyilatko
zik Iréneusz is, aki szerint Is
ten az aranyborjú szörnyű bál
ványimádása után szándékosan 
olyan parancsokat adott Izra
elnek, hogy szolgaságba ta
szítsa. Későbbi szerzők már 
azt mondják, hogy az első 
összetört táblák e szerint az 
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életre vezettek volna, míg a második - összenemtört - táblák a halálba 
vismek. Jézus azért jött, hogy ezektől a második alkalommal adott 
törvényektől megszabadítson bennünket. Hasonló szellemben ír Arany
szájú Szent János is, aki szerint ez a sok törvény inkább akadályoz 
bennünket, mintsem az igazi életre vezet. 

Origenész is ugyanebben a vonalban érvel, amíg egyrészt azt 
mondja, hogy a zsidók a jó törvényeket rosszra változtatták azzal, hogy 
nem engedelmeskedtek nekik, így ezek a halálra vezettek az élet he
lyett. Másrészt pedig megemlíti, hogy a törvények jó- vagy rossz volta 
attól fIlgg, hogy hogyan értelmezzük őket. Mivel a zsidók a betű sze
rinti értelemnek engedelmeskedtek, ez a halálba vezette őket; de ha 
valaki ezeket lekileg értelmezi, akkor ezek a törvények életet homak. 

Az egyházatyákkal kapcsolatban megjegyezzük, hogy e nézeteiket 
túlzó polemikus él ük miatt ma már nem ismétli az ószövetségi egzegé
zis, de az újszövetségi sem. Az Újszövetségben Pál apostol ugyan 
mondja, hogy "a betű öl, a Lélek pedig éltet" (2 Kor 3,6), de tőle szár
mazik az a gondolat is, hogy "a törvény nevelőnk lett Krisztusra" (Gal 
3,24). 
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Gánicz Endre 

A Jelenések könyvének hét levele (1) 

A Jelenések könyvének olvasói jól tudják, hogy ezt a művet mennyi
re áthatja a szimbolikus nyelvezet, legyen szó annak bármelyik terüle
téről - akár sZÍnek ről vagy számokról is. A hetes szám - ami a teljes
séget szimbolizálja - elég gyakran megtalálható a kánoni iratok között 
utolsó helyet elfoglaló irat 22 fejezetében. Így beszélhetünk pl. a hét 
kisázsiai közösséghez írt levélről, a hét pecsétről, olvashatunk a hét 
trombitaszó ról, a hét csészéről és a hét angyal ról. Azonban nem kell 
feltétlenül Szent Pál apostol közösségekhez írt leveleinek hetes számá
ban látnunk azt az előzményt, ami miatt Szent János is hét közösséghez 
címzi Krisztus üzenetét. 

A hét egyházhoz írt levél kapcsán érdemes szem előtt tartanunk a 
Jelenések könyve címzését követő bevezetést is, amelyben Szent János 
üdvözli az Ázsia tartományban található hét közösséget (4. v.) - a
melyeket aztán a ll. versben részletesen fel is sorol - továbbá azt a fel
szólítást, amelyet Patmosz szigetén kap annak leírására, amit lát. Így a 
következő két fejezet azt tartalmazza, "ami (most) van" (1,19). Ez 
Krisztus hét levele - vagy helyesebben szólva üzenete - az Áz:sia pro
vinciában található hét közösséghez. Az üzeneteknek nincs tökéletes 
levélformája, nem is voltak sohasem egyes, a címzett gyülekezethez 
elküldött iratok, hanem mindig a Jelenések könyvének szerves részei 
voltak. Ezért nem teljesen helyes a "levél" megjelölés, jobbnak tűnik, 
ha üzenetről beszélünk. Nevezzük bár ezeket leveleknek vagy ü
zeneteknek, mindenesetre érdemesnek látszik egy gondolat erejéig el
tűnődni azon, hogy általában, az emberek életében milyen szerepet töl
tenek be a levelek, üzenetek. Ha valaki arra vállalkozik, hogy levelet ír 
egy másik személynek, akkor ez nyilvánvalóvá teszi azt, hogy a levél 
í rój ában megvan a szándék a címzetteI való kapcsolat felvételére. Lét
rejön egy kapcsolat, amely akkor is, ha nem személyes találkozás, - a 
levél tartalmától függetlenül - magában hordozza a másikkal való 
törődést. A hét egyházhoz írt üzenetből is világosan látszik, hogy an
nak, aki az üzenetet küldi - azaz Krisztusnak - nem mellékes ezen kö-
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zösségek magatartása. Noha Krisztus az üzeneteket egyes közösségek
hez intézi, és számításba veszi azok körülményeit, az egyes üzenetek 
éppen úgy, mint azok összessége - beleágyazva a Jelenések könyvének 
egészébe - az egész egyházhoz szól, azaz itt is és most is személyesen 
nekünk, mindannyiunknak. 

A hét levélnek közel azonos, egységes a felépítése, némi eltérést ta
lálhatunk csupán. Hét elemet különböztethetünk meg bennük: 1. CÍm
zés (" ... egyház angyalának írd meg"); 2. a beszélő bemutatkozása 
("így szól, aki"); 3. az egyház kiértékelése ("tudom . ./ismerem ... "); 4. 
az egyház buzdítása vagy elmarasztal ása ("de, ha"); 5. felhívás a bűn
bánatra ("tarts bűnbánatot"); 6. exhortáció ("akinek flile van"); 7. í
géret ("a győztesnek ... "). Ezen elemek megléte vagy hiánya alapján 
csoportosíthat juk a leveleket. A bűnbánati felhívás nem található meg a 
szmirnai, tiatírai és filadelfiai levélben, azaz a sorozat 2., 4., 6. tagjá
ban. Az exhortáció és ígéret sorrendje az utolsó négy levélben megfor
dul; az efezusi és pergamumi levélben (1. és 3.) a buzdítás és elmarasz
talás megelőzi a bűnbánati felhívást, a szárdeszi és laodiceai levélben 
(5. és 7.) pedig fordított sorrendben állnak. A szmirnai és filadelfiai 
levél (2. és 6.) tartalmazza a "sátán zsinagógája" kifejezést, a tiatírai 
levélben (4.) pedig a "sátán mélységei"-t találhat juk. Rokon- vagy 
ellentétes értelmű párhuzamot találhatunk 3 páros között (l. Efezus -
3. Pergamum; 5. Szárdesz - 7. Laodicea; 2. Szmirna - 6. Filadelfia). 
Az elemek megléte és hiánya tehát két csoportot eredményez: 3-3 leve
let, amelyektől elkülönülten áll a középpontbeli negyedik levél. 

1. Levél Efezusba: Jel 2,1-7 

Ismerjük meg egy kicsit a korabeli Efezust, hogy képet alkothas
sunk magunknak az ottani egyházközség életkörülményeiről! Kr. e. 
1100 körül alapították a várost, lakosainak száma 250.000-500.000 
között mozgott. Népessége eléggé változatos, hiszen görögök, zsidók, 
egyiptomiak, föníciaiak, perzsák és rómaiak lakták. Ez a fontos keres
kedelmi útvonalak csomópont jában fekvő gazdag város Ázsia prokon
zulátus tartományi fóvárosa is volt egyben. Hivatalos kultusza a nagy 
Artemisz tisztelete, akit efezusi Dianának is hh1ak, de mellette még 12 
egyéb vallás nyomai is felfedezhetők a városban. Pál apostol második 
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és hannadik térítő útján is járt itt később azonban János apostol szék
helye lett ez a város. Jeruzsálem elpusztulása után Antióchia közvetíté
sével Efezus lesz az egyház egyik székhelye. 263-ban a gótok foglalják 
el, 1402-ben elpusztítják a törökök. Ma Haza Solouk, azaz Szent Teo
lógus néven muzulmán város, hatalmas rommezővel. 

Ebből a rövid ismertetésből is jól látszik, hogy milyen kiemelkedő 
szerepet töltött be Efezus János korában. Talán ennek bizonyítékaként 
szolgál az is, hogy itt hozzá szól az első üzenet 

Az ünnepélyes bevezető fonnula itt is, mint az összes levélben, az 
illető közösség helyzetére vonatkoztatott Krisztus-megjelölést tartal
mazza. A "hét csillagot jobbjában tartó" és "a hét gyertyatartó közt já
ró" megjelölések azt hangsúlyozzák, hogy a megdicsőült Krisztus ura a 
közösségnek, tőle függ létük, akaratának, igéjének kell engedelmesked
niük. A közösség cselekedeteinek és műveinek ismerete az egész életfo
lyamatot foglalja egybe, mint egységes alapmagatartás konkrét meg
nyilatkozását. A pozitív méltatás háromszor három elemből tevődik 
össze, melyben a középső, negatív részt két pozitív állítás veszi közre. 
A vádként szereplő első szeretet elhagyásának kétféle jelentésére gon
dolhatunk: időbeli, ill. rangsorbeli elsőségre. Ha a második értelmet fo
gadjuk el, akkor az elmarasztalás súlyosabb, radikálisabb, hiszen nem 
csak a szeretet időbeli csökkenéséről, hanem a szeretet teljes megszün
téről van szó. 

A buzdításban a metanoia szóból képzett ige fejezi ki, hogy tartson 
bűnbánatot. Az emlékezéssel tudatában van állapotának, de most még 
hozzá kell tennie a megtérés cselekedetét is. A görög nyelvben ezt az 
aoristos ingressivus fejezi ki. A meta-noeo elgondolkodást, másként 
gondolkodást jelent; ezen értelmi fordulattal fejezi ki a megtérés fo
lyamatát. Az első cselekedethez való visszatérés az első szeretethez va
ló újbóli felemelkedést jelenti a megtérés cselekedetével. A pozitív buz
dítást annak negatív változata is követi, amelyben a kineo mozgatni ige 
kiválasztása miatt némi remény is felfedezhető, mert Krisztus nem oltja 
ki a világítót. Újabb pozitívum említése történik a nikolaiták műveinek 
gyűlölésével, amely világosan kifejezi, hogy Krisztus sohasem a bű
nöst, hanem mindig a bűnt utasítja el. Az általános buzdítás abszurd 
felkiáltásként fordul az emberek felé: akinek fllle van, hallja meg. A 
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személyes jellegű ígéret biztos, mert Krisztus győzelmében való része
sedést jelent. 

2. Levél Szmirnába: Jel 2,8-11 

Az Efezusnál 100 éwel korábbi alapítású város attól 60 km-re fek
szik északra. Méltán volt vetélytársa az Ázsiai címért Efezusnak és 
Pergamumnak a város gazdagsága és pompája miatt. A Pagus-dombte
tőn templomok és egyéb hivatali építmények ideális akropoliszt alkot
tak, amelyet "Szmirna koronája" kifejezéssel illettek. A levélben is 
megtalálhatjuk a korona szót, amelyet az itteni atlétikai versenyeken 
nagy dicsőség volt elnyerni. Kr.e. 624-ben lerombolták, Nagy Sándor 
és utódai azonban újjáépítették, így a levélhez hasonlóan holt volt, de 
életre kelt. A város ismert volt a Róma iránti lojalitásáról. Az imperiá
lis kultusz is igen erős volt. Jeruzsálem elpusztulása után nagyon fontos 
zsidó kolónia alakult ki itt, amelyre a levél szövege is utal. Ma félmillió 
lakosú város, mely híres szőlőjéről és boráról. A címzett megje
lölésében található kai - "és" kötőszó - egyértelmüen sugallja azt, 
hogy a levélláncolat soron következő tagjáról van szó. Itt ismétli az 
1,17 -ben található epitetont Krisztusról: "első és utolsó", valamint ha-
1álát és feltámadását is a közösség emlékezetébe juttatja. A dicséret ele
mében a látszólagos külső negatíwm (szorongatás és szegénység) el
lenére, belső gazdagságát, pozitíwmát értékeli Krisztus, mivel a hívek 
Isten oltalma alatt állnak, ami az ideális állapot. Így ezen ontológiai, 
önmagában véve negatív jellemvonás teológiailag pozitív tartalmúvá 
válik. 

A káromlás itt az egyházat érő szidalom, melyet az Isten szidására 
alkalmazott szó fejez ki. Ez a jelenség is azt rejti magában, hogy ez az 
egyházközség is egységben van Jézussal. A zsidó tiszteletcímként jele
nik meg, hiszen ellentétképpen a sátán a ró-ró káromló. A következő 
vers buzdításként és vigasztalásként szolgál, csak a sors vonatkozásá
ban negatív. Olyan megpróbáltatásról, fenyegető szituációról van szó, 
amelytől nem kell félniük. A szenvedés szükségszerűsége apokaliptikus 
ízű kifejezés, melyben nem a fátum kényszerét, hanem az isteni akarat 
tervét látjuk. 
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A szenvedés részletezése börtönt, megpróbáltatást és szorongatást 
tartalmaz, nyilvánvalóvá teszi, hogy a sátán okozza azt. A megpróbál
tatás lehet passivum theologicum is, mely azt fejezi ki, hogy Isten ma
ga próbál ki benneteket ezen eszközzel. Olyan próbatétel is lehet, mint 
Jóbé volt, akit Isten átengedett a sátán támadásának, hogy bebizonyít
hassa hűségét, állhatatosságát. A "légy hű mindhalálig" buzdítás a 
hűség feladat- és folyamat- voltát ábrázolja az Istenhez való kapcso
latrendszerben. Az 1,5-ben található "hű tanú", pistos krisztusábrázo
lás követése könnyen a vértanúsághoz vezethet. A buzdítást a fenyegető 
negatív elem nélkül közvetlenül a pozitív követi. Az élet koszorúja az 
eszkatologikus távlat legszebb ajándéka, amely szebb, mint bármely 
élet. A szmirnai akropoliszra, az atlétikai verseny győztesének koszorú
jára büszkék a szmirnaiak. Krisztus által adott élet öröme koszorúként 
ékesíti majd a szenvedésben állhatatosakat. Az előző levél általános 
exhortációját követően a győzőt az atlétikai verseny összefliggéséhez 
asszociáljuk, itt azonban mindenki, nem csak egy győzhet. Az "igazta
laníttatik" ige az ítélet jelenetét idézi, ugyanúgy, mint a második halál, 
az ítélet viszont nem jelent ki igaztalanságot a győztes hívőről. 

3. Levél Pergamumba: Jel 2,12-17 

Ez a város Szmirnától 70 km-re északra fekszik egy 300 méter ma
gas dombon. Pergamuszról, a város alapítójának fiáról kapta a nevét. 
Virágkorát Nagy Sándor hódítása után éli. Kr.e. 133-ban utolsó kirá
lya, II. Attalos átadja a rómaiaknak. Már a rómaiak előtt mintegy 
200.000 kötetes könyvtára volt, melyet később Antonius Kleopátrának 
ajándékozott. A papirusz szállítását bojkottáló alexandriai könyvkeres
kedők miatt itt találják fel a pergament. Hivatalosan Kis-Ázsia és a 
prokonzul székhelyeként működik. Híres Eszkulápiusz templomáról, az 
Aszklepeionról, valamint orvosi iskoláj áról. Püspöki székhely és szá
mos vértanú vértanúságának helyszíne. Az ókor hét csodája közül itt 
áll a hatalmas Zeusz szótér oltár, amely Zeusz és Athéné gigászokkal 
vívott harcát ábrázolja. 

A címzett megnevezését követően a küldő leírása Krisztus-epiteton
ként a kard birtoklását hozza. A meghökkentőnek tűnő kép, a kétélű, 
éles kard Krisztus tanításának hatékonyságát, erőteljességét szimbo-
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Iizálja, amellyel Ö uralja az egyházat. A kard jelképének kiválasztása 
talán a Zeusz szótér oltár gigászainak küzdelméhez is kapcsolódik. A 
dicséret azért is nagyon hangsúlyos, mert a sátán említése keretszerűen 
veszi körül a dicséret ciklusát. Krisztus nevének hordozása a kereszté
nyek nagy zarándok-ünnepeken való állhatatosságát jelzi. Krisztus 
hitének, hűségének meg nem tagadása és megtartása duplán jelzi u
gyanazt a tényt, mintegy antitézis-szerű ellentéten alapuló egység. A 
dicséret konkrét eseményt is felhoz, ami tovább növeli a nehézségben is 
hűséges közösség érdemét. 

Az elmarasztalás szakaszában az elmondandó hibákat előre csök
kenti, a "keveseket" megjelöléssel. A vádak két részben állnak előttünk, 
de talán egyetlenegy vádat jelentenek együttesen. Az előző levélben is 
szereplő nikolaitákat, azaz a közösségben meglévő csoportot jellemzi 
negatívan, mivel a bálványáldozatok fogyasztását és a paráználkodást e 
csoport pergamumi megnyilvánulásának tulajdonítja. A buzdítás rövid 
formában fogalmazza meg a bűnbánat tartására való felszólítást. A 
metanoia szó mögött a héber sűb ige áll, a testhelyzet változtatásának, 
a magatartás megváltoztatásának szava. Ez nem csak a nikolaitákra, 
hanem az egész egyházközség re vonatkozik. A buzdításhoz rögtön fe
nyegetés kapcsolódik, amely gyógyító, tisztogató fenyítéket sejtet. 
Krisztus eljövetele nem csak büntetést, hanem üdvözítést is hoz, hiszen 
a helyes tanítást állítja helyre. Erre magának az egyháznak is lehetősé
ge nyílik, de ha ezt nem teszi meg, akkor Krisztus fog eljönni. A bünte
tés nem pusztító, hanem tisztító kíván lenni. 

Az általános buzdítást követő ígéret ismét nagyon személyes és bő
séges, hiszen a kedvezményezett különösen kiemeit kifejezést kap a 
kettőzéssel és nem csak egy, hanem több ajándékot is kap: "az elrejtett 
mannát" és egy új nevet tartalmazó "fehér követ". A manna rejtettsége 
az ajándékozással megszünik, és nyilvánvalóvá válik annak ellentéte a 
bálványoknak áldozott étellel. A fehér kő a felmentés bírósági jelképe, 
az üldözött keresztények titkos jele, az atléták győzelmi jele, amulett, 
vagy kenyéIjegy is lehet. Az új név jelzője az apokalipszisben mindig 
valami más, valami csodás árnyalatot rejt magában. Az új egyszer
smind örök. Ennek a levélnek a záradéka a megkülönböztetettséget, a 
közből való kiemelkedést, az egyéniesülést hangoztatja. A név vétele 
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talán utalás a keresztségre, amely az Úr Krisztus nevével megpecsételi 
a megkereszteltet. 

4. Levél Tiatírába: Jel 2,18-29 

Ez a levél a leghosszabb, noha a legkevésbé ismert város a címzett
je. Kr.e. 280 körül alapította I. Szeleukosz ezt a könnyen támadható 
határvárost. Kr.e. 190-ben a rómaiak elfoglalták a jelentős zsidó ko
lóniával bíró helységet, melyet a bálványimádás és erkölcstelen prakti
kák jellemeztek. A zsidó kolónia jelentőségét jelzi a nagyméretű zsina
góga. Az itt található keresztény közösség igen csekély számú mind a 
mai napig: ma 21. OOO lakosából csupán 100 a keresztény. 

A címzett megnevezését követően a legimpozánsabb krisztusábrázo
lást találhat juk a Jelenések könyvében: "Isten Fia". Ehhez a címhez két 
olyan leírás társul a szemek és a lábak elemével, amely ellentéte a Dá
niel 2. fejezetében található szobor látványának. A dicséret itt a mű
vekre való hivatkozással történik, és azt is magában foglalja, hogy a 
művek folyamatosan fejlődnek. A szeretet és a hűség az Istenhez való 
viszonyulást jelöli, míg a szolgálat és a megmaradás az embertársi 
kapcsolatokra irányul. Ezen elemek szerkezete ünnepélyessé teszi a di
cséretet. Kerettel körülvett kettős szimmetriában kidolgozott dicséret
frendszerrel állunk szemben, amely így ünnepélyesebbé válik. 

Az elmarasztalás során arra is gondolhatunk, hogy gnosztikUs liber
tinus eszme gyakorol hatást a hívők egy csoportjára. Súlyosbíthatja a 
helyzetet az, hogy "Jezabel asszony" talán az egyházközség püspöke. 
Az eltévelyedés az egyházközség zömét magával sodOlja. A 2. fejezet 
20. és 24. verseiből azonban kiderül, hogy egy kis csoport mégis meg
maradt hűségesnek. A "tanítja" és "megcsalja", valamint a "paráznál
kodni" és "bálványáldozottakat enni" parallelizmust képez. Ugyanaz a 
két tárgy szerepel itt is, mint az előző nikolaiták esetében, de itt a pa
ráználkodás kerül az első helyre. Lehet, hogy mindkét kifejezés az ide
gen kultusszal való kapcsolattartást határozza meg. Mivel Jezabelnek, 
(Acháb feleségének, ld. l Kir 16,31 stb.) sohasem tulajdonítottak er
kölcstelenséget, lehetséges, hogy itt nem erkölcsi, hanem hitbeli eltéve
lyedést akar jelölni a paráználkodni szó. 
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A következő vers buzdítása egy olyan múltbeli felhívásra hivatko
zik, amelyre adott negatív válasz mind ez ideig nem változott meg. Ezt 
követi a betegségre utaló, gyógyító színezetű fenyegetés hosszú rész
letezése. Későbbiek során a fenyegetés tovább fokozódik, egészen a 
halálig, amelynek feltételessége ezúttal is relativizálja a fenyegetést. 
Ebből a fenyegetés gyógyító pedagógiája nyilvánul meg: kicsi ada
gokban következik be, hogy megtérésre serkentő gyógyírként működ
jön. Vagyis a büntetés a megtérést célzó gyógyító tevékenység. A bün
tetés nyilvánosság előtt történik, ezzel a súlypont pozitív irányba to
lódik el, mert a többiek számára javító célzatú a példa. 

Az ítélet Isten abszolút szentségét teszi vitathatatlanul egyértelmű
vé: "tudni fogják". Az ítélő tevékenység megfogalmazásai az "én va
gyok"-hoz járuló epitetonok: vizsgáló és ennek következtében ítélő. A 
vesék és szívek a teljes embert jelentik a szemita antropológia elemei
nek megfelelően: a vese az érző központ, a szív az értelmi központ. Az 
Isten ismerete uralkodóan gondviselő jellegű. Átlátja, kezében tartja, de 
emberszerető jósága nem foszlik semmivé. Az ítélet összefuggésében is 
irgalmas. 

A záradék ismét enyhíti az ítélő szigort, hisz üdvözítésre hajlóan áb
rázolja Krisztust. A személytelen többes szám 3. személyről áttér a 
vonzó hatású többes szám 2. személyre, amely a vele való összetarto
zást, kommuniót fejezi ki. Krisztus megszólít ja azt a tiatírai csoportot 
is, amely nem részese az eltévelyedésnek. Arról a kis csoportról van 
szó, amely nem vonzódik a gnoszticizmus titkos mélységei és spekulá
ciói iránt. Az "ismerték" és "mélység" szavak együttesen bélyegzik 
meg a téves tanítást. 

A "sátán mélységei" kifejezés ellentétét, az "Isten mélységeit" az l 
Kor 2, l O-ben találjuk. Hasonló ellentét ez, mint a "sátán zsinagógája" 
szemben az "Isten gyülekezetével" (IKor 11,22). A "nem vetek rátok 
más terhet" mondatrész azt sejteti, hogy ezen eltévelyedés komplikált 
szabályok bevezetésével, legalista skrupulusokkal is együtt járhat. A 
birtoklás állítása emlékeztet arra, hogy a keresztény etika kiindulópont
ja az isteni adomány. Ezt követően a keresztény erkölcsiség az ebben 
való megmaradás. Erre utal a "tartsátok" ige. Az "amíg el fogok jönni" 
záradék kiemeli ennek a logikának eszkatológikus kontextusát, amelyet 
az Úr adományára vonatkozó "bírtok" ige is alátámaszt. Az általános 
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buzdítás visszautal az előző vers feladatára s az ígéret tárgyaként azt a 
hatalmat jelöli meg, amely nem immanens képesség, hanem Istentől 
való. Az ethnoi - "népek" - szó a választott néppel, Izraellel, ill. az 
egyházzal szemben álló népeket jelöli. A népeken gyakorolt hatalom 
Krisztus hatalmában való részesedés, hisz az üdvözült üdvösségének 
lényege a Krisztussal való kommunió. A Septuaginta tévesen fordítja 
az összetör igét, ezért következik be a legeltet igével ez a képzavar: 
"pásztoroini fogja őket vasvesszővel". Az általános buzdítást megelőző 
mondat rámutat arra, hogy Krisztus saját hatalmát osztja meg az üd
vözülővel. 

5. Levél Szárdeszbe: Jel 3,1-6 

A címzettek városa Tiatírától 50 km-re fekszik dél-délkeleti irány
ban a Hermost termékeny völgyében. Kis-Ázsia egyik legősibb városa 
- Kr.e. XII. században alapították -, magaslaton található. Lydia fó
városa, melyet Cyrus meghódított és Nagy Sándor is birodahnához 
csatolt. Kr.e. 218-ban III. Antiochus rajtaütésszerűen foglalta el, tény
leg úgy, mint éjjel a tolvaj. Így kapcsolatot találunk a levél kifejezése 
és ezen történelmi emlék között. A római uralom alatt tribunális szék
hellyé vált, bár csak másodrangú szerepe volt a provinciában. Kr.u. 
17 -ben földrengés áldozata lett más városokkal együtt, s Tibériusz é
píttette újra Caesarea melléknéven. Sok szentélyt és templomot építet
tek lakói. Szárdesz gazdagságát az arany, a kereskedelem és a földmű
velés adta. A Krisztus utáni időkben mozgalmas élete ellenére törté
nelmi múltja egyre inkább elsekélyesedik. A levél súlyos eltévelyedést 
tételez fel az egyházon belül, később visszatér az igaz hitre, püspöki 
székhely lesz. Fontos erődítménnyé válik, de a törökök megtörik el
lenállását. Ma kis város Sart néven. 

A levelet küldő bemutatkozásában Krisztus uralmi pozícióban van, 
tartja a hét csillagot, amelyek az egyházközségeket jelképezik, az egy
ház tevékenységének szimbólumai. A lélek szó aktivitást, tevékenységet 
fejez ki. A hetes szám pedig ennek az aktivitásnak tökéletességét, tel
jességét jelöli. Az ezt követő dicséret ironikus, hisz tartalmában nega
tív. Összekapcsolódik a dicséret és az elmarasztalás: a néva lényeget 
hordomá magában, de ezzel szemben a név és a lényeg között ellentét 
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van, az élő és a holt ellen-
téte. A név azt mutatja, 
hogy az egyházközség vitá
lisnak, elevennek tartja ma
gát. Arra gondolhatunk, 
hogy az egyházközség kivá
ló adminisztratív szervezett
séggel bír, s jól olajozott 
gépezetként működik, mely 
révén pompás kultuszt és 
karitászt tud megvalósítani. 
Ezzel szemben az elmarasz
taló kritika miatt "halott". 
A holt-alvó állapotú egy-
házhoz hangzik a buzdítás: 

Szentírástudomány 

"Válj virrasztóvá!" A bzdítás aztán az egyházközösség szintjén folyta
tódik tovább, kiemelve az egyház közösségi jellegét. Különös módon a 
holtságból felébresztett híveknekkell segíteniük a most még annyira 
meg nem romlottakat. Az imperativus aoristos itt is az elbukott álla
potnak most kezdődő helyreállítását tanúsítja. Most már realisztikus 
kritika megfogalmazása következik. "A te műveid" hangsúlyozása ki
emeli azt, hogy nem az Istentől a kegyelemből kinőtt cselekvésekről 
van szó. A művek csak elkezdettek, de nem beteljesítettek. A be nem 
teljesített mű pedig voltaképpen eredménytelen és értéktelen, holt álla
pot. Csak a tökéletesség az elegendő, az elegendő minimum, mivel a 
keresztény életmód és a keresztény cselekvés mércéje egyedül Isten. 

A buzdítás pozitív hangvétellel folytatódik, hiszen messzebbre utal 
vissza, mint a mostani nyomorúság, ugyanis az idealisztikus kezdetre 
emlékeztet. Folytatni kell az emlékezést. A "tehát" szócska arra utal, 
hogy a megoldás kulcsához érkezett. A gyökeres megoldást az jelenti, 
hogyha nem csak automatikusan hajtja végre a problémák kívánt 
megoldását, hanem visszamegy az emlékezés segítségével az ideális 
kezdethez, anlelyben a hogyan, azaz a kezdeti hozzáállás, és nem a 
tárgy az elsődleges. Hűen tükrözik ezt a felszólítások is: azokban a 
dolgokban, amelyekben már eddig is részesült, ki kell tartania, és így 
nem a semmiből kell megtérést produkálnia. Korrekcióra természetesen 
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szükség van, de ez benne gyökerezik a meglévő biztosban, a régtől, 
kezdettől meglévő birtoklásban. Arról a visszatérésről van szó, amely 
lehetőséget nyit a folytatásra, az igazi élet folytatására. 

A buzdítást fenyegetés követi, amely negatív hangvétele ellenére is 
ugyanazt a célt szolgálja, azaz az életet szolgálja, nem pusztítani akar. 
A "ha nem ébrednél fel" ellentétként visszautal a "Válj virrasztóvá!" 
képre. A tolvajként érkező Krisztus képe az ítélet valamilyen visszafo
gását érvényesíti. Nem kellemes látogató a tolvaj sem, de még mindig 
jobb, mint a gyújtogató ellenség, amely öldököl és lerombolja a várost. 
Azért jön tolvajként, hogy a kamra kifosztása segítségével észhez térít
se, fölébressze az alvót. Talán Szárdesz történelmének többszöri éjsza
kai rajtaütéseire is utalhat ez a kép. 

A fenyegetést követően az érdem megfogalmazása következik. Van
nak olyanok, akik nem szennyezték be az ő ruháikat; ennek pozitív 
megfelelője a következő sor: "és körül fognak velem jámi fehérekben". 
A Jelenések könyvében a ruhával szemben többször előfordul a mezíte
lenség, mint a szégyen kifejezése. Az édenkerti jelenet ruha-mezítelen
ség párosához kapcsolódó rabbinikus olvasat fontos értelmezési kulcsot 
ad. A ruha szó, azaz az édenkertbeli bőr héber szava egészen közel áll 
a fényt jelentő héber szóhoz. Ebben a korban kihasmálták ezt a hang
zási hasonlóságot, hogy a felöltöztetés jelenetét úgy értelmezzék, hogy 
az Isten fénybe öltöztette az embert. Az "és körül fognak velem jámi 
fehérekben" mondatrészről mondhatjuk el, hogy a fehér az isteni dicső
ség szimbóluma, melybe belefoglaltatik az emberi élet morális tiszta
sága is. Ezt a moráli s oldalt fejezi ki a "nem szennyezték be". Ez a 
fehér ruha ajándék, de megtalálhatjuk benne az emberi erőfeszítést is. 
A méltóság említése az érdemre vonatkozó leírást zárja. Az ígéret so
rán az Isten az, aki isteni dicsőséggel öltözteti fel a győztest. 

A második ígéret a levél keretét alkotó névnek az élet könyvéből 
való ki nem törlésében, azaz további benne hagyásában áll. S az utolsó 
ígéret az Atya előtti név megvallást tartalmazza, amely az eszkatológi
kus végidőbeli jelenetre utal. Így két pozitív ígéret vesz körül egy ne
gatívan megfogalmazott harmadikat. Ezt a levelet is az általános buz-
dítás zárja. (Folytatjuk) 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Bibliaiskola 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Jézus az élet kenyere (Jn 6,22-59) 

A.) Alapgondolat 

A tanítás a kenyérről - a kenyérszaporítás ajándékcsodájának jánosi 
magyarázata és értelmezése. A csoda úgy mutat Jézusra, mint az élet 
kenyerére. A tanítás a jel - hit téma kifejtésével kezdődik. Az embere
ket pusztán természetes, emberi önzésük motiválja (éhesek). A kenyér
szaporítás csodájában nem jelet látnak (26-36. versek), ezért nem lát
ják, hogy a csoda az adományozó személyére mutat. Nemcsak a cso
dálatosan ajándékozott kenyeret, hanem őt kellene keresniük, "az e
ledelt, amely megmarad az örök életre". A kérdésre, hogy mi az igaz 
tett ("Mit tegyünk, hogy Isten tetteit cselekedjük"), Jézus ismét a hitre, 
mint "Isten tettére" (egyes szám!) való utalással válaszol. A tanítás kö
vetkező részének kulcsszava "a mennyei kenyér": hogy ki is ez a 
"mennyei kenyér". "Isten kenyere, amely a mennyből szállott le, és éle
tet ad a világnak." Az élet, a jánosi felfogás szerint, csak "a mennyből" 
(a felső, isteni szférából) jöhet, mert a világnak önmagában nincs élete: 
a világ a halál szférája. Ennek a feltételnek csak Jézus, Isten küldötte 
felel meg. 

A tanítás első részében az "élet kenyeréről" (6,22-5Iab) még nem 
az eucharisztia értelmében beszél. Csak az 51. vers végétől kezdődik 
(6,5Ic-58) más szóhasmálat és perspektíva: "A kenyér pedig, amelyet 
majd én adok" - nem az Atya adja, és nem a jelenben - "az én testem". 
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Az "eszitek az Emberfia testét ... " (Lehetséges, hogy ez a rész későbbi 
kiegészítés. ) 

Magában a kenyérről szóló tanításban Jézus "az élet kenyere", hi
szen ő az Atya küldötte és kinyilatkoztatója, aki megadhatja az igazi é
letet a világnak. Az élet kenyere ő, ugyanabban az értelemben, mint a
hogy ő "a világ világossága", a ,jó pásztor", az "igazi szőlőtő" ... Min
degyik esetben arról van szó, hogy Jézust úgy hirdetjük, mint aki a 
hívőnek életet ajándékoz. Hiszen "azért jött, hogy életük legyen és bő
ségben legyen "(vö. l 0, l O; 12,50; 20,31). 

B.) Szentírási szöveg: Jn 6,22-59 

c.) Bevezetés 

1.) 1. jelenet (22-29): a hit-jel téma kifejtése (lásd Alapgondolat) 
2. jelenet (30-40): Arra a kérdésre, hogy mit kell tenni, hogy Isten 

tetteit cselekedjük, Jézus válasza az, hogy nem tettek, nem emberi fá
radozás szükséges, hanem hogy higgyünk az ő küldött jében (tehát a hit 
a fontos, nem a tettek). A zsidók a hit feltételeként jeleket követelnek 
tőle, és a kérdést összekapcsolják a Zsolt 78,24-re való utalással, 
amely a mannát "mennyei kenyér"-nek nevezi. Ez a "mennyei kenyér" 
az elkövetkezők kulcsszava lesz. Kifejti, hogy ki ez a "mennyei kenyér" 
(vö. a keretet képező összefoglalás a 48-51. versekben). Jézus válasza 
több szembeállítást tartalmaz: Mózes - Jézus At)ja; mennyei kenyér -
igazi mennyei kenyér; múlt - jelen. A 33. versben a "kenyér, amit Isten 
ad" a "mennyből száll alá, és életet ad a világnak". Mert élet, a jánosi 
felfogás szerint, csak a felső, isteni szférából jöhet. A világnak önma
gában nincs élete, mert a világ a halál szférája. Ennek a kritériurnnak 
csak Jézus, Isten küldötte felel meg. Erről van itt szó, Jézus ezt állítja 
magáról (a zsidók nem sokkal később következő vádja is Jézusnak 
éppen arra az állítására vonatkozik, hogy ő a "mennyből szállott alá"). 
A zsidók kérésére, hogy mindig adja nekik ezt a kenyeret (vö. a szama
riai asszony teljesen hasonló kérése, 4,15), Jézus az én vagyok mondás
sal válaszol, amely rövid, találó megfogalmazásban fejezi ki Jézus 
öntudatát és üdvtörténeti jelentőségét a szövegösszefüggés által gaz-
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dagított "élet kenyere" szóképpel együtt. A meghívásban (felhívás a 
döntésre) a "hozzám jönni" és a "bennem hinni" kifejezések párhuza
mot képemek; e két fordulat tehát azonos jelentésű (igaz, a "szom
jazik" átlépi a kép kereteit). 

A következő részlet (6,36-40) egy a "hitről szóló kitérés", melyben 
- anélkül, hogy az élet kenyerének szóképét hasmálná - a hit folya
matára, és ebben a folyamatban az Atya és a Fiú szerepére reflektál 
(nem szükséges egyenként sorra vennünk). Ezen egység témája szem
pontjából fontos viszont a zsidók reakciója a 42. versben (zúgolódnak, 
vö. Kiv 15,24; 16,1-12). 

3. jelenet (41-59): A zsidók megbotránkomak Jézus emberi szá.r
mazásán, megjelenésén, és az ő emberi alakjában (zsidó szóhasmálat 
szerint "a húsban"- mai szóhasmálatban a "testben") nem tudják Isten 
küldöttét felismerni, mert emberi mértékkel ítélik meg őt és nem vállal
ják a hit kockázatát. Ez a magatartás áll a háttérben, amely egyébként 
már a 30. versben is felismerhető: égi jeleket akarnak látni, mielőtt 
igent mondanának a hitre. A megütközés tárgya az az ellentét, amely 
Jézus együlálló öntudata és emberi megjelenése között fennáll. Ez Isten 
megtestesülésének botránya. (A folyatást lásd az Alapgondolat máso
dik bekezdésétől. ) 

2.) Kenyérmeditáció: a.) Egy szép, friss kenyeret helyezünk az 
asztalra, egy fehér szaivétára. A résztvevők egy asszociációs játékban 
elmondják, hogy mi jut eszükbe a kenyérről; a szavakat a vezető a táb
lára hja. 

b.) Az asszociációs játék végén a kenyeret a szalvétába fogva kör
beadogatják, így a résztvevők közelebbről is megnézhetik, érezhetik az 
illatát, stb. Miközben továbbadják egymásnak a kenyeret, akinek van 
valamilyen a kenyérhez fúződő élménye, az megoszthatja azt a töb
biekkel. 

c.) Befejezésül imádságos csendben újra körbeadogatják a kenyeret. 
Mindenki tör belőle egy darabot, és megeszi. Kis csend után eléneklik 
Debaisieux: Jó föld c. énekét. 
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ID.) Óravázlat 

Feladat 

1. Ének: Debaisieux: Jó föld c. ének 

2. Bevezetés: a.) Kenyénneditáció, lásd a 
Bevezetés 2/ab (csak ez, a c. a 4. pontban). 
b.) Beszélgetés az "eledel" -ről: Valójában 
mitől élünk? Mitől lesz az életünk értelmes
sé, amiért érdemes élni? 

3. Szövegmunka 
a.) Jézus tanítása a mennyei kenyérről és 
annak hatása a 6,22-71. versig tart - mi 
most részletesen csak az 59. versig foglal
kozunk vele. A zsidók kérdései és Jézus 
válaszai alapján ez a rész öt jelenetre oszt
ható: 

l. jelenet: 22-29. v. 
2. jelenet: 30-40. v. 
3. jelenet: 41-59. v. 
4. jelenet: 60-65. v. 
5. jelenet: 66-71. v. 

Lásd Bevezetés l. 

4.) A kenyérmeditáció befejezése, lásd a 
Bevezetés 21c. pontja. 

Módszer 

kouából 

csoportos 
megbeszé
lés 

egyéni, 
írásbeli 
munka, 
után meg
beszélés, 
majd a 
vezető 
kiegészíti 

Eszközök, 
időtartam 

Énekelj az Úrnak 
c. dalgyűjte
mény, 194. o., 
10 perc 
egy szép, friss 
kenyér, fehér 
szalvéta, tábla, 
kréta 
60 perc 

Szentírás, tábla, 
kréta, jegyzetfu
zet, ceruza 
40 perc 

10 perc 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat bugapesti Központ
jában hitoktatók és érdeklődők részvételével "Elő Ige" címmel 
bibliaiskola működik. Az órákat októbertől májusig minden hó
nap első hétfőjén du. 5-7-ig tartjuk. A kidolgozott anyagot folya
matosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellékleteként. 
Jelen füzetünk a harmincnyolcadik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2002. június 15. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Pál apostol életéből 

Cserháti Sándor 

A jeruzsálemi kollekta kérdése a 2. Korintusi levélben 

A szenteknek végzendő szolgálat: Pál apostol Gal 2, 10 verse sze
rint a jeruzsálemi apostoli gyűlésen csupán azt a kötelezettséget vállal
ta, hogy a jeruzsálemi gyülekezet "szegényeiről (a pogány eredetű gyü
lekezetek) megemlékemek, amit azután igyekezett is keresztül vinni." 
A gyűjtés, vagy a szakirodalom elnevezésével, a kollekta körülményei 
közül sok minden a titokzatosság ködébe burkolódzik, fáként az, hogy 
miért csak több mint hat év után lett valamilyen eredménye, holott Pál 
szinte minden levelében teljes tekintélyét latba vetve szorgalmazza a 
nagy találkozás (2 Kor 8,20 v.) véghezvitelét. Rövid áttekintést olvas
hatunk az ügyről Cserháti Galata kommentárj ának a 81,98 k 273 k 
276 k oldalán. (A "kollektával" összefüggő kérdések további vizsgála
tához és a szakirodalomban történő tájékozódáshoz jó segítséget nyúj
tanak D.Georgi: Kollekte, valamint HD.Betz: Komm. munkái.) -
Ehhez még hozzátehető, hogy elgondolkodtató Lukács hallgatása a 
gyűjtésről az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvében. Nem említi az 
apostoli gyűléssel kapcsolatban, de Pál utolsó jeruzsálemi tartózkodá
sának terjedelmes híranyagában sem. Pedig tudnia kellett róla, hiszen 
Csel 20,4 versében felsorolja a gyülekezeteknek azokat a küldötteit, 
akikről Pál is ír mint őt és az adományt Jeruzsálembe kísérőkről l Kor 
16,3 és 2 Kor 8,23 és 9,4 k verseiben. Mintha a "kollektáról" (V.ö.: 
J. RolofT: Die Apostelgeschichte 338.0.) árulkodna Pálnak Félix hely
tartó előtt tett és Lukács által megőrzött kijelentése is, hogy "több év 
után újra megj~lentem (Jeruzsálemben) népemnek alamizsnát adni és 
áldozatokat bemutatni" (Csel 24, 17 v.). Ezenkívül Lukács Csel 24,26 
versében egy még rejtélyesebb megjegyzést tesz: "Egyúttal (a helytartó, 
Félix) azt is remélte, hogy Pál pénzt fog juttatni neki." Honnan lehetett 
Pálnak olyan pénze, amiről a helytartó is tudomást szerezhetett? Talán 
még nem sikeTÜlt átadni a kollekta összegét a jeruzsálemi testvéreknek? 
Vagy ők már nem fogadták el, és az apostol balsejtelme (Róm 15,30 
k) valóra vált? Nem azért hallgat-e Lukács erről a nagy vállalkozásról, 
mert végül is balul ütött ki, és ő mint a zsidó és pogány eredetű keresz
tyénség kibékítésén fáradozó nem akart behegedt sebeket feltépni? -
Sok vita van arról, hogy milyen meggondolás húzódik meg ennek a 
sok gondot jelentő és kitartást igénylő vállalkozásnak hátterében. Lé
nyegében három felelet adható a kérdésre: 
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a.1 A gyűjtés eredményét valóban a nélkülöző jeruzsálemi gyüleke
zet megsegítésére szánták, tehát a keresztyén testvérek javára végzett 
diakónia egyik korai és jelentős megnyilvánulásának tekinthetjük. De 
ha csak ez volna a cél, akkor aligha tölthette be feladatát, hiszen a 
segítség felajánlása (Gal 2,1 O v.) és a teljesítése között legkevesebb hat 
év telt el. 

bJ A Jeruzsálembe elküldött pénzösszeg megfelelhetett a zsidók ál
tal a világ minden tájékáról teljesített templomadónak, és ennek meg
felelően kifejezné a pogány eredetű keresztyén gyülekezetek alárendelt 
helyzetét a jeruzsálemi gyülekezettel szemben. Mintha ezt tételezné fel 
HD. Hetz, amikor azt állítja, hogy "egy olyan pénzbeli juttatásban, 
amelynél görögök az adományozók és palesztínai zsidók a kedvez
ményezettek, abban az időben minden bizonnyal politikai, de ebben az 
esetben mindenképpen egyházpolitikai szándék rejtőzött" (Komm: 
129.0.). Egy ilyen feltevés már csak azért is sántít, mert míg a zsidók 
évente folyamatosan elküldték a templomadót, méghozzá kötelezően 
(Vö.: M.Thrall: Komm 512.0.), addig a páli gyülekezetek ilyen termé
szetű vállalkozása egyszeri és önkéntes alkalom volt. 

c.! Végül a "kollekta" kifejezésre juttathat ja a zsidó eredetű és po
gány eredetű keresztyénség összetartozását és ennek a közösségnek a 
vállalását, vagyis ,,Krisztus testének" (l Kor 1,13; l Kor 12 k, Róm 
12,5 v., Kol 1,18 v.) egységét. Valószínűleg ezért nevezi Pál ezt az a
nyagi természetű ügyet "liturgiának", végső soron istentiszteletnek (2 
Kor 9,12 v.= Róm 15,27 v.). Ennek a kapcsolatnak Pál szerint még 
egy sajátos tartalma is van: A pogányokból lett keresztyének' "adósai" 
(Róm 15,27 v.) jeruzsálemi testvéreiknek, hiszen az evangélium tőlük 
érkezett hozzájuk Méltó hát, hogy "az ige tanulója részesítse tanítóját 
minden javából" (Gal 6,6 v.). Egy ilyen teológiai érdek valóban megér
hette az apostolnak, hogy annyit fáradozzon az adakozás tető alá hozá
sáért és eredményességéért. Annál is inkább mert így elkerülhette a 
szakítást a keresztyénség két alapvető típusa között anélkül, hogy a 
zsidó szokások vállalása kérdésében megalkudott volna. Hogy ez Ie
hetett az igazi tét, azt jelzi Pál aggodalma az adomány jeruzsálemi fo
gadtatását illetően (Róm 15,30 k). Mindez azonban nem záIja ki más 
szempontok érvényesülését, történetesen a nélkülözés enyhítésének 
szándékát. (A kérdéshez lásd még Ch. Wolff: Komm 165 k.o., va
lamint M. Thrall: Komm 503 ko.) 
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Székely István 

BIBLIKUS FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

A Biblica 2001. évi 4. számában Donald F. Murray arra keres vá
laszt, hogy l Krón 22,8 és 28,3 szerint Dávid miért nem építhette fel 
Jahve templomát, holott a háborúban való vérontást (a védtelen pol
gári lakossággal való kegyetlenkedés kivételével) az Oszövetség nem í
téli el. Hosszú eszmefuttatással arra következtet, hogy a Krónikák 
könyvének szerzője (Szám 35,30 általános értelmezésével, Szám 31,19 
és 35,33-34 alapján) Dávidot - bár a háborúk miatt nem terheli bűn -
ehhez nem tekinti rituálisan elég tisztának. (Murray analógiaként említi 
Mózes kizárását az ígéret földjéről.) - Helena Zlotnick sokoldalúan, 
érdekesen elemzi és összeveti két királyi feleség, Jezabel és Eszter tör
ténetét, az egymással szembenálló, ellentétes személyeket és helyzete
ket; hasonlatképpen még a Livius által leírt római őstörténetből is 
melléjük állít két asszonyt. A »királyi feleségek ('királynők') ideológiá
jából« a királyság intézményének elítélését olvashatjuk ki. - Tobias 
Nicklas tanulmánya elején megállapítja, hogy az evangéliumok vala
mely szövegrészének jobb megértéséhez sem a műfaj, sem az élethely
zet (Sitz im Leben) nem nyújt elegendő alapot: az evangélium szerzője 
u.i. az olvasóra kívánt hatni. (W.Iser határozta meg az »implicit olva
só« fogalmát.) Szerzőnk az olvasói befogadás szempontjából példa
ként Mk 9,14-29 szövegét vizsgálja. Ez a rendhagyó ördögűzés-történet 
pl. az apa bizakodó »hitetlenségének« bemutatásával az olvasót is gon
dolkodásra készteti, és a tanítványoknak adott »recept« (29.v.) is a hit 
állapotát kívánja. A jelenlévők nem a végén, hanem Jézus megjelenése
kor csodálkomak, ami a szakasz epifánia-jellegét mutatja; a 26-27.vers 
(Mk 8,31 ill. 9, l jellegzetes szavaival) Jézus halálára és feltámadására 
utal. - Charles H. Talbert bizonyítja, hogy Máté evangéliuma - az 5-
25. fejezetben szereplő sok parancs ellenére - Isten ingyenes kegyelmét 
hirdeti, s a parancsok teljesítése ennek gyümölcse. Részletesen igazol
ja, hogy az evangélium mindenütt kimondja Isten mindenhatóságának 
segítő jelenlétét, s ezt ígéri az üdvösség történetének egész idejére. -
Terrance Callan a 2 Pét levél megváltástanát vizsgálja, amely alapját 
képezi a levél etikájának és eszkatológiájának. A címzetteknek tudniok 
kell, hogy Jézus - halála árán - követőit »megvásárolta« a bűn szolga
ságából. E felismerés (hit) nyomán meg kell maradniok ebben az igaz 
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(megigazult) áll~potban; erre buzdítanak a levél konkrét erkölcsi fel
szólításai. »Az Ur napján« a jelenlegi világ és a gonoszok elpusztulnak; 
ismét eljön Jézus; az »új ég és új föld« világában az igazak részesei 
lesznek az isteni természetnek. 

A Biblische Notizen 2001. évi 5. számában Uwe Becker Jézus szí
neváltozásának Mk 9,2-1 O-ben leírt történetéről megállapítja, hogy az 
evangélista írásbeli hagyományt vett á~, amelynek teológiája a későbbi 
Máté-evangéliummal rokon. Jézus az Oszövetség beteljesítőjeként nyil
vánul meg (v.ö. MTörv 18,15; Mt 5,17), elsőként csak a 3 kiválasztott 
részére, akiknek kiemeit szerepét a szinoptikusok ismételten jelzik. (A 
szerző felveti azt a kérdést is, hogy Jakab és János vajon Zebedeus fiai
e, vagy a Gal 2,9-ben említett /velük nem awnos?/ »oszlopokK) -
Préd 3l,lO-3l-ben már számos elemző állapított meg szerkezeti szim
metriákat. Katrin Brockrnöller egy további lehetőséget vet fel (értelmi 
és formai szimmetriákkal alátámasztva): eszerint rorész a 12-27. vers 
(ennek centruma: 19-20.), és a befejezés után kommentár a 30-31. 
vers. - Manfred Görg a Ter 2,2l-ben szereplő »mély álom« jelentését 
keresve felhh.ja a figyelmet egy egyiptomi (új életre keltést megjelení
tő) szertartásra és egy etimológiai kapcsolat lehetőségére; az összefug
gés a szerző szerint is még további vizsgálatra szorul. - Yaakov 
Gruntfest és Michael Heltzer bemutatja, hogy (részben újabban talált) 
feliratok és töredékek alapján új részletek tárhatók fel ill. több feltevés 
erősíthető meg Nabonid babiloni király rendhagyó uralkodásáról (be
leértve lepráját és esetleges elmebetegségét, amelyet a népi hagyomány 
később a jobban ismert Nebukadnezárhoz kapcsolt, ld. Dán 41). -
Ph.Guillaume rövid (vitaindítónak tekinthető) cikkében néhány tény 
átértékelésével támadja (részben tagadja) Jeruzsálem Kr.e. 586. évi 
pusztulásának eddig (fóleg M.Noth nyomán) hangsúlyozott körülmé
nyeit (mind az előzmények, mind a következmények tekintetében). -
Ernst Axel Knauf sajnálattal állapítja meg, hogy háttérbe szorultak és 
ma már reménytelennek látszanak a Bibliában többször szereplő 
Rámót-Gileádra vonatkozó archeológiai kutatások (Transzjordániá
ban). - Theodor Lescow áttekinti a l 00. zsoltárral foglalkozó saját 
korábbi írását és több szerző újabb elemzését. Egyetért azzal, hogy ez 
a zsoltár nem tartozott a templomi liturgiához; inkább a zsoltároskönyv 
részére írt igen szép költemény. Vitatja, hogy univerzalizmust hirdet (a 
többi népek bevonását Jahve és Izrael szövetségébe). - Többen foglal-

1 Ld. Komor6czy Géza előadását a Jer fUz.39-40. számában. 
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koztak már Mózes ifjúkora történetének (Kiv 2-5) és a Salamon ellen
ségeiről szóló beszámolóknak (l Kir 11,14-40) hasonlóságaival (pl. 
Jeroboám és Mózes). F.B.Wifimann arra a következtetésre jut, hogy 
Kiv 2-5 szövegét Joás és II. Jeroboám idejében írhatták, Mózes szüle
téstörténetéhez felhasználva a nem sokkal korábbi asszír Szárgon-le
gendát is; ez az északi ország legitimálását (I.Jeroboám utólagos igazo
lását) is swlgálta. Ennél későbbi Kiv l, amely a nép eredete szempont
jából fontos, és tennészetesen későbbiek a Jeroboámot elmarasztaló 
szövegrészek is (pl. Kiv 32; l Kir 12,26-33). A szerző hangsúlyozza, 
hogy a Mózes személyes szerepére és a kivonulásra vonatkozó hagyo
mány mindezeknél régebbi kell hogy legyen. - Alexandra Grund az 
ókori csillagászati ismeretek (fóleg a nemrég közzétett »babiloni csil
lagkatalógus«), valamint bibliai és kumráni szövegek alapján megál
lapítja, hogy Zsolt 19,5a titokzatos utalás a világrendre és időrendre, 
része az ezek által közvetített égi doxológiának. - Peter Riede rámutat 
arra, hogy Jób 27,18 első verssorát, amely a héber szövegben a moly 
házáról szól, kár »korrigálni« (»mint a pók«), mert arra a gubóra vo
natkozik, amelyet a prém-moly hemyója készít magának fonal- és 
gyapjúdarabokból; ez valóban törékeny, és viszonylag rövid időre szól. 
- Sabine Van Den Eynde azt vizsgálja, hogy milyen bűnöket jelent Iz
rael hűtlensége, amely Jer 1-2-ben szerepel. Kevéssé valószínű, hogy 
valamilyen (pl. Baál-) kultuszhoz tartozó prostitúcióról van szó (ilyen 
abban az időben Kánaán területén valószínűleg nem volt), hanem in
kább Jahvétól való elfordulásról és helyette más istenek kereséséről (ld. 
Jer 2,11-13). 

A The Catholic Biblical Quarterly 2001. évi 3. száma közli Gary 
N. Knoppers tanulmányát, amely sok példán mutatja be, hogy Júda és 
Izrael uralkodói nem a MTörv előírásai szerint vezették az országot. 
Arra a következtetésre jut, hogy a deuteronomista történeti mű (Józs-2 
Kir) szerzői egy »ősdeuteronomium« szellemében dolgoztak, és ennél 
később más szerzők írták a MTörv 16,18-18,22 szakaszt, vagy lega
lább a 17,14-20 részletet. - Joseph E.Jensen Zsolt 75 liturgikus tartaI
mát elemzi (a Zsolt 73-76 nagyobb egység keretében); a vizsgált zsol
tár mintegy részletes bemutatása Zsolt 73,17-nek. Zsolt 75 »szereposz
tása«: a 2. és 10. vers a közösség hangja; a 3-4. és ll. vers Isten szava; 
az 5-9. versben a liturgia vezetője ad buzdító oktatást. - Bart B. Brue
hl er a Zakariás látomásainak középpontjában álló 3. és 4. fejezetet 
magyarázza, különös tekintettel a többször is említett kő (oromkő) je
lentésére. A látomássorozat legfóbb kijelentése a templom újjáépülése, 
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és ennek vezető személyei: Józsue fópap és Zerubbábel. A szerző azt 
állapítja meg, hogy Zak 4,6-7 a romhalmaz (»nagy hegy«) eltakarítá
sakor megtalált oromkőről (s annak remélt jövőbeli beépítéséről) be
szél, Zak 4,8-10 pedig későbbi szőveg, amely szerint a templomot már 
felépítették és felszentelték. Az oromkövön látható hét szem (3,9; 4, 10) 
valószínűleg a felszenteléskor tett (bevésett?) jelek elnevezése. - David 
Sheperd mindenekelőtt kifejti, hogy a szentírásfordításokat időnként 
azért is felül kell vizsgálni, mert az élő nyelv szavainak, kifejezéseinek 
jelentése (esetleg mellékjelentése, érzelmi tóltése) változik. Ezután 
ebből a szempontból vizsgálja Rút 2,9 és 2,22 régebbi és újabb angol 
fordításait. Az eredeti értelemnek az felel meg, hogy az említett helye
ken mind Boóz, mind Noémi komoly veszélytől (nemi erőszaktól is) 
akarja óvni Rútot. - Jerome H. Neyrey és Richard L. Rohrbaugh ta
nulmánya megállapítja, hogy az ókori gondolkodás feltételezte: a vilá
gon mindenből (így pl. a hímévből, népszerűségből is) korlátozott 
mennyiség létezile ha tehát Jézus népszerűsége nő, Jánosé csökken 
(v.ö. Jn 3,26). Ez a nézet mind a Szentírás történeteiből, vitáiból, mind 
más ókori írásokból kiolvasható, és irígységre vezet. Keresztelő János 
azonban szembenáll a harcias irígységgel: ő kisebb Jézusnál, két 
tanítványát Jézushoz küldi, mint barát örül a vőlegény örömének, neki 
kisebbednie kell (Jn 1,27.35-37; 3,29.30). - John Paul Heil Róm 9,30-
10,8 gondolatmenetét elemzi. Szent Pál Róm lO,4-ben azt állítja, hogy 
Krisztus az ószóvetségi tórvény vége! Ezt 9,30-10,3 és (Lev 18,1-5 
figyelembevételével) 10,5 támasztja alá. A következő szakasz (10,6-8) 
szem előtt tartja és részben idézi MTörv 8,17-18; 9,4-6 és 30,.12-14 
kijelentéseit, valamint Zsolt 107 , 26-ot. A magyarázó gyakorlatban az 
utóbbihoz kapcsolták Jón 2,4-7-et. Fontos azonban, ~ogy Pál a MTörv 
30,14 végét elhagyva a tettek helyére a hitet helyezi. Igy Krisztus által 
a Jónáshoz hasonlóan tengerbe vetett Izrael képes lesz a hit révén meg
igazulni. 

A Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 2001. évi 
4. számában Robert North a Kivonulás kónyve eseményeit és azok 
helyszíneit vizsgálva arra következtet, hogy a sok forrásból eredő mű a 
történelemről nem nyújt egyértelmű felvilágosítást, de a vallásos lel
kületű olvasó tisztelettel fogadja a múlt megőrzött emlékeit. - A bőr
betegség és tisztátalanság Lev 13,2-46-ban szereplő leírása Nobuyoshi 
Kiuchi szerint (egyes szövegrészek, pl. 13,12-16 új magyarázatával) 
más értelmet is hordoz: a bűnös embert jelképezi, akinek Isten előtt 
őszintén fel kell tárulnia, sőt az is hiba, ha bűnös állapotát az emberek 
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előtt rejtegetni próbálja. - And
reas Schüle tanulmányában 
megállapítja, hogy a felebaráti 
szeretet parancsa (Lev 19,18) a 
LXX fordításban egyértelműen: 
»Szeresd felebarátodat, miként 
önmagadat«, s ezt az Újszövet
ség is így idézi. Ugyanakkor Lev 
19, 18 maszóréta héber szövegé
nek pontos értelme: »Szeresd fe
lebarátodat, (hiszen) ő olyan, 
mint te.« Szó szerint tehát nem a 
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szeretet mértékéről van ~zó. De figyelembe kell venni a mondat fol)ta
tását is (»én vagyok az Ur«), ameJy a teremtő és irgalmas Istent idézi, s 
így ez szigorú parancs, és az Oszövetségben is nem csak a közeli 
(azonos nemzethez vagy valláshoz tartozó) embertársra vonatkozik. -
Bernard Gosse Izajás könyvének egyes szövegrészei (és Zsolt 93-101) 
alapján azt mutatja be, hogy a könyvet a szokásostól eltérőleg is fel
oszthatjuk 3 részre: Iz l-34; 35-62; 63-66. - Hans StrauB Jób könyvé
nek bevezető kerettörténetét (Jób l-2) vizsgálja. Ez jelenlegi formájá
ban szorosan kapcsolódik az egész mű teológiai tartalmához, beleértve 
az egyébként alig kimutatható korábbi vagy későbbi »rétegeket«. -
Armin Schmitt-nek egy előadásként is elhangzott értekezése a kumráni 
4.sz. barlangban (40 ezer írásmaradvány között) talált Tóbiás-tekercs
töredékekről szól. Ezek 4 arám- és l héber-nyelvű kéziratból származ
nak. Sajnos, az eddig összeállított részek összesen csak a könyv 6%-ára 
terjednek ki. Mind az öt - csekély eltérésekkel - a hosszabbik görög 
szövegnek felel meg. Mind a héber, mind az arám változat tartalmaz a 
másik nyelvre jellemző sajátságokat; a héber csak kevés helyen vethető 
össze az arám szövegdarabokkal. Az eredeti a Kr.e. 4.-2. századból 
származhat, de nem dönthető el, hogy héber vagy arám volt. - H.G.L. 
Peels tanulmányában felsorolja, hogy a Mt 23,35-ben és Lk 11,50-51-
ben szereplő Zakariást eddig mely azonos nevű személyekkel próbálták 
azonosítani, de a két égbekiáltó gyilkosság körülményei é;; azok bibliai 
leírása alapján egyértelmű, hogy Jézus a Ter 4-beli (Abe/-) és a 2 
Krón 24-beli (Zakariás-) gyilkosságot állította egymás mellé példa
ként, függetlenül attól, hogy a két ószövetségi könyv akkor már a lezárt 
kánon elejét és végét jelentette-e. (Ez tehát nem nyújt támpontot a ká
non kialakulásának meghatározásához. ) 
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Izraelben, az ókori Cezárea he
lyén, az 1.századi prétóriumtól (ahol 
Szent Pál két évig raboskodott, ld. 
Csel 24-26; v.ö. Jer.füz.30 és 34) é
szakra a legutóbbi években egy ú
jabb helytartói palota romjait is fel
tárták. Ez a feliratok szerint a 3. szá
zad elején épült, de még a 6. szá
zadban is hivatali épületként hasz
nálta a Konstantinápolyban székelő 
császár helytartója. Ekkor már ká
polna is volt benne; az egyik feltárt 
freskó Jézust és az apostolokat áb
rázolja, a másik imádkozó szente
ket. Egy feliratos tésztaformáló cse
répeszközt is találtak, amelyet pl. a 
betegekhez elvitt szent kenyérhez 
használtak; a felirat Krisztus és 
Szent Pál áldását kéri. (Welt und 
Umwelt der Bibel 3/2001.) 

Jézus kánai csodájának szentföldi 
emlékhelyeként a keresztények több 
mint 400 év óta Kafr Kána várost lá
togatják, ahol a ferencesek templo
mot is építettek. ~ ókorban a za
rándokok egy másik helységet, az a
zóta elpusztult Kirbet Kennát tisztel
ték emlékhelyként. Itt a régészeti le
letek szerint az 1.-4. században zsi
dók éltek, majd az 5.-6. századtól 
keresztények is letelepedtek, sőt ko
lostort is építettek. ~ itt folyt ün
nepségekről lia piacensai zarándok« 
írt beszámolót 570 körül. A régi 
település helyén 1998 óta egy ame
rikai régészcsoport végez ása
tásokat, amelyek sok bizonyítékát 
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nyújtják a nagyarányú zarándokjá
rásnak és a kolostornak is. (Welt 
umd Umwelt der Bibel 4/2001.) 

A Welt und Umwelt der Bibel 
4/2001. száma beszámol J. Magness 
amerikai régésznő érdekes megfi
gyeléséről: a Heródium-erőd palotá
jában talált összes tárgyak (elsősor
ban római kerámiák) Kr.e.4-nél ko
rábbiak, tehát az épületet ez után 
valószínűleg nem használták. így -
az eddigi véleményekkel szemben -
nem zárható ki, hogy Nagy Heródest 
magában az erődben temették el. 

A Jeromos füzetek 47.számában 
beszámoltunk Társulatunk tervéről 

és megkezdett munkájáról az Újszö
vetség, majd pedig a teljes Szentírás 
cigány-nyelvű fordítására és kiadá
sára. Az ausztriai Projektgruppe 
BIBLIA (Klosterneuburg) felajánlotta 
segítségét ebben az ügyben, és Paul 
Iby kismartoni pOspök buzdító.levelet 
adott ki a terv anyagi támogatására. 
ABibelinfo 1/2002. száma azt közli, 
hogy Ausztriában kb. 11000 cigány 
él, akik legnagyobbrészt római kato
likusok. 

A német püspöki kar és a német
országi evangélikus egyház, más 
egyházi közösségekkel együtt a jövő 
esztendőt a Biblia évének nyilvá
nftotta. Cél a Biblia útján segíteni az 
(elő)-evangélizálást és a vallási kö
zösségek életét. Ebben az Oszrák 
Katolikus Bibliatársulat egy 2003. 
októberében Bécsben rendezendő 

szimpóziummal vesz részt, amely-



nek fö tárgya a Máté-evangélium 
gyermekség-történetének (Mt 2) eg
zegézise és lelkipásztori alkalmazá
sa lesz. (Bibelinfo 1/2002.) 

Amint arról a Jeromos füzetek 46. 
számában már hírt adtunk, a Ka
tolikus Bibliaszövetség idén szep
temberben Beirutban tartja hatodik 
világkongresszus át. Ezért a Dei 
Verbum 2001. évi két füzetben ki
adott összevont számaiban a Közel
kelet országairól, azok bibliai múlt já
ról, a különbözö - általunk alig is
mert - keleti keresztény egyházakról 
olvashatunk érdekes cikksorozatot: 
Libanonról, a maronita, a melkita 
keresztényekröl, Szíriáról és a szfr 
egyházakról, az örmény és a káld 
egyházról, a jeruzsálemi latin pátri
árkátusrói, a kopt-kereszténységről, 
Egyiptomról, Irakról és Jordániáról a 
Biblia tükrében, az iráni egyházak
ról, az evangélikus egyházról Liba
nonban, Szíriában és Törökország
ban, a közelkeleti egyházak tanácsá
rói és az ottani bibliaszövetségek 
történetéről, a keleti keresztények 
»szfv-imádságáról«, Ábrahám szere
péről a három egyistenhívő vallás
ban, a Studium Biblicum Francisca
num által szervezett jeruzsálemi val
lásközi szimpóziumokról (1993, 
1995, 1997). 

A Dei Verbum említett füzetei be
számolnak több olyan regionális 
összejövetelről, amelyek a szep
temberi világkongresszus céljait 
kívánják szolgálni. Igy például 5 dél
amerikai ország Limában közösen 
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készült fel és tett javaslatokat; 12 
afrikai ország Nairobiban a biblikus 
lelkipásztori munka hatékonyabbá 
tételére fogott össze és készített a
jánlásokat a kongresszus részére. 
12 ázsiai ország képzett bibliaapos
tolai lelkipásztori összefogásért dol
goznak, amelynek célja »az Egyház 
új útja a harmadik évezredben«. -
Emellett beszámolót olvashatunk a 
Fülöp-szigetek 2001. évi országos 
Biblia-hetérő/. - Értesülünk arról, 
hogy 15 délindiai egyházmegye 
közös bibliaintézete tamil nyelven 
7000 példányban havi biblikus folyó
iratot ad ki; ennek cikkei 4-évente 
végighaladnak az egész Biblián. Az 
intézet 2-éves levelező bibliatanfo
lyamán jelenleg 3500-an tanulnak. 
Elkészítették az első tamil bibliakon
kordanciát (a terv szerint azóta már 
bizonyára meg is jelent). - A horvát 
püspöki kar lelkipásztori célú biblia
központot alapftott. Az eddigi biblia
intézet a jövőben inkább bibliatudo
mánnyal foglalkozik, az egyetemi 
teológiai kar keretében. - A Katoli
kus Bibliaszövetség dél- és nyugat
európai régiójának képviselői 2001. 
októberében levelet intéztek az u
gyanakkor ülésező Püspöki Szin6-
dushoz, amelyben javasolták, hogy 
a püspökök és a püspöki konferen
ciák vegyék igénybe a Bibliaszövet
ség tagszervezeteinek munkáját. 
Kérték: tegyenek olyan javaslatot, 
hogya Szentatya a következő szi
nódus témájául lsten Igéjének hirde
tését tűzze ki (Egyházunkon belül és 
a kívülállók számára). 
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A kérdésekre Puskás Attila teológiai professzor válaszol. 

~ Kérdés: Mt 4,1 szerint »a Lélek elvezette Jézust a pusztába, hogy 
megkísértse az ördög«. Valóban lsten akart alkalmat nyújtani a sátán
nak, hogy megkísértse Jézust? 

Válasz: A kérdés voltaképpen arra irányul, hogy mi a Szentlélek
nek, illetve Istennek a szerepe valamint a célja Jézus megkísértésével. 
Mk evangéliuma még nem kapcsolja össze a,Szentlélek általi pusztába 
"kidobást" (a Mk J,12-13-ban szó szerint: "Es a Lélek mindjárt kidob
ja őt a sivatagba. Es volt a sivatagban negyven nap megkísértve a sátán 
által;") és a sátán általi megkísértést, mintha az előbbinek ez utóbbi 
lenne a közvetlen vagy kifejezett célja. Mk megfogalmazása nyitva 
hagyja a lehetőséget arra, hogy miben lássuk Jézus pusztába vo
nulásának indítékát (böjt, felkészülés a küldetésre, imádság stb.). Egye
dül azt a két tényt rögzíti, hogy Jézus a Lélek erőteljes késztetésére 
(kidobja) megy a sivatagba, ahol ténylegesen majd megkísérti a sátán. 
Mt evangéliumában ezzel szemben az a sajátos újdonság, hogy cél
határozói mellékmondattal jelzi: a Lélek azért vezeti Jézust a pusztába, 
hogy ott megkísértse az ördög (Mt 4, l-ben: "Akkor a Lélek elvezette 
Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög"). Közös elemek a Mk-i 
megfogalmazással: Mt-nál is a Lélek ösztönzésére megy Jézus él siva
tagba, itt is az ördög/sátán a kísértő. Lk evangéliuma szerint is a Lélek 
vitte a pusztába Jézust, az ördög kísértette, de Lukács sem kapcsolja 
össze kifejezetten a két gondolatot egymással, mintha a sivatagba való 
vonulás közvetlen célja a megkísértés lenne (vö. Lk 4, I). 

Mindhárom evangélista hangsúlyozza tehát, hogy a kísértésnek, 
mint bűnre, Isten-ellenességre csábításnak az alanya (kísértő) a sátán 
vagy az ördög és nem Isten vagy a Szentlélek (vö. Jak 1,13). Mk és Lk 
megfogalmazása inkább azt sejteti, hogy Isten csak megengedi, nem 
akadályozza meg, hogy Jézust kísértés érje. Mt azt is hangsúlyozza, 
hogy Isten, a Szentlélek ösztönző ereje által kifejezetten akaIja, hogy 
Jézus az ördöggel való harcot megví\ja, a kísértéseket leküzdje és 
győzzön, ezért kell a pusztába mennie. Ebben az értelemben mond
hatjuk, hogy Mt szemében Jézusnak az ördögtől való megkísértése 
egyben igazi próbatétel Isten részéről. Az evangélista azt mutatja be, 
hogy Jézus hasonló próbatételeket él át, mint a pusztában vándorló 
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Izrael azzal a különbséggel, hogy míg Izrael sorra elbukott a próbaté
telek során, Jézus föltétlen bizalmával és engedelmességével kiállja a 
próbákat (vö. MTörv 8,3 sköv.; Kereszty Rókus, Jézus Krisztus, SZIT, 
Budapest, 1995). 

Mi a célja annak, hogy Isten engedi illetve kifejezetten akarja, mint 
próbatételt Jézus sátántól való megkísértését? Itt több dologra gon
dolhatunk. 

(1) Isten akarhat ja Jézus sátántól való megkísértettségét a velünk 
való teljes szolidaritás miatt. Ha Jézus szeretetből mindenben egy akart 
lenni velünk, akkor a kís,értések elszenvedésében is közösséget kellett 
vállalnia az emberekkel. Igy tud igazán együttérezni gyengeségeinkkel 
és igazi Főpapként képviselni bennünket az Atya előtt, amint a Zsidók
hoz írt levélben olvassuk (Zsid 2,18; 4,15). 

(2) Isten akarhat ja Jézus próbatételét, amennyiben akaIja, hogy Jé
zus velünk azonos természetű ember legyen. 

(2.1) Úgy tűnik ugyanis, hogy nemcsak alkalmanként érnek ben
nünket próbatételek vagy Isten által megengedett kísértések, hanem 
maga az egész emberi élet is jellemezhető úgy, mint próbára tett lét. Az 
embemek döntenie kell, hogy hogyan viszonyul ahhoz a hozzá sze
mélyesen kérdést intéző léthelyzetéhez, melyet egyfelől végtelenre, 
feltétlenre utaltsága, másfelől saját ténylegesen véges és mindenestül 
feltételes létének kettőssége jellemez. Az örök Fiú megtestesülésével ezt 
az eleve próbára tett ember-létet vette magára. 

(2.2) Az emberi lét nemcsak eleve próbára tett lét, hanem zarán
dokállapot is. Az embemek önmagáról kell döntenie, ha máskor nem, 
akkor a "présbe kényszerítő" próbatételek alkalmával, s mindez időbeli 
folyamatban valósul meg. Az ember élete kisebb-nagyobb, megváltoz
tatható, később revideálható vagy éppen megerősíthető, megszilárdítás
ra szoruló döntések sora, mely a halállal ér véget és végérvényesül. Az 
ember esetében minden kísértés megengedésének, a próbatételeknek a 
célja az, hogy a döntési helyzetben kiderüljön az emberi élet belső igaz
sága (hogy valójában mi lakik a szívben szemben az önillúziókkal), 
hogy növekedjék az ember az Isten iránti hűségben, elköteleződésben, s 
hogy ily módon megkoronázhatóvá váljék az Isten kegyelméből szerzett 
érdeme. Isten kívánja az ember teljes önmaga latba vetését üdvössége 
érdekében. Az örök Fiú megtestesülése jelenti ennek a zarán,90kálla
potnak a magára vételét is. Jézus életében azt látjuk, hogy O is egy 
időben kiterjedő, kibontakozó folyamatban mondja ki újra és újra fiúi 
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igenjét az Atyának. A Fiú Atya iránti örök viszontszeretetét és öröktől 
elvállalt küldetését a töredékes emberi lét időbeli keretei között valósít
ja meg. Lk hangsúlyozottan (Lk 4,13: "Miután mindezek a kísértések 
véget értek, az ördög elhagyta őt egy időre"), Mt és Mk inkább csak 
tényszerű en jelzik, hogy Jézus megkísértése nem fejeződött be a pusz
tában történtekkel. 

A Jézus életét végigkísérő próbatételek, Isten által megengedett, il
letve akart kísértések alkalmak voltak arra, hogy a mind intenzívebb 
próbákat kiállva Jézus újra és újra bizonyítsa hűségét az Atyától kapott 
küldetéshez, egész önmagát egyre teljesebb módon rábízza az Atyára 
egészen a halálban véghezvitt önátadásáig (vö. Mk 8,11; 8,33; 14,38; 
15,29 köv). Ez a folyamat Jézus számára nem abban az értelemben 
fejlődés, hogy bármikor is lett volna olyan időpont az életében, amikor 
csak fél szívvel, nem teljes fiúi engedelmességgel fordult volna az 
Atyához s így szubjektíve tökéletesednie kellett volna (a mi esetünkben 
erről a szubjektív tökéletesedésről is mindig szó van). Jézus mindig, s 
különösen minden kísértés vagy próbatétel alkalmával maximálisan, 
maradéktalanul tökéletes fiúi magatartást tanúsított. Ugyanakkor, ép
pen az emberi zarándokállapot felvételének köszönhetően az objektíve 
új és egyre nagyobb kihívást jelentő próbatétel-helyzetekben egész ön
magát egyre inkább igénybe vevő, kockára tevő és latba vető módon 
kellett megújítania az Atya akaratára kimondott, mindig tökéletes fiúi 
igent (vö. Zsid 5,7-8). Következésképpen, talán nem elhibázott, ha úgy 
fogalmazunk, hogy Jézus győzelmei a kísértések felett fiúi engedelmes
ségének mindenkori relatív maximumai, mely fiúi engedelmesség a 
halálban válik abszolút maxÍmummá. 

(3) Jézus nemcsak a mi "szokásos" kísértéseinket szenvedte el (ezek 
a mi esetünkben jöhetnek saját bűnre hajló természetünkből, mások 
rossz példáj ából vagy a sátántól), hanem azoknál sokkal erőteljesebbe
ket is, melyeket csak ő élhetett át, mint Isten Fia és mint Messiás. Az
zal, hogy Jézus az Atya által akart módon tart ki messiási küldetése 
teljesítésében és visszaveri a sátán cselvetéseit, egyszersmind le is győzi 
a sátánt. A sátán uralmának a megtörése, az "erős megkötözése" (vö. 
Mk 3,27) pedig azt jelenti, hogy Jézusban elközelgett az Isten uralma. 
A sátán kísértéseinek elszenvedése, kiállása és az ezekből való győztes
ként kikerülés célja az Isten uralmának végérvényes megalapítása. 
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~ Kérdés: A kísértö sátán
nak volt-e esélye a sikerre? És 
komoly kísértés lehetett-e ez 
Jézus számára? 

Válasz: Az evangéliumok ar
ról tanúskodnak, hogy Jézus szá
mára a sátán kísértései, illetve az 
azokat megengedő atyai próbaté
telek valóságosak és húsba vágó
ak voltak. Mindez egy~,nesen kö
vetkezik abból, hogy O valóban 
a mi emberi természetünket és a 
szolga alakját vette fel (ld. az e
lőző kérdésre adott válasz 1-3. 
pontját). "A nagy misztérium ép
pen abban áll, hogy amint Nagy 
Szent Leó írta, az Isten Fia nem 
isteni fölségének erejében, hanem 
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a mi emberi természetünk gyengeségében küzd meg a Kísértővel" -
olvassuk Kereszty Rókusnál (Jézus Krisztus, 77; vö. Nagy Szent Leo, 
Homilia de Nativitate, 1.1). Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy a 
sátánnak eleve nem volt esélye a sikerre. A Biblia többszörösen tanúsít
ja, hogy Jézus ténylegesen bűntelen volt (Zsid 4,15; 7,26-28 stb). Ezen 
túlmenően jól megalapozott az a teológiai következtetés is, hogy Jézus 
vétkezhetetlen is volt. Ez egyrészt következik abból, hogy személy sze
rint ő az Atya örök, megtestesült Igéje, a második isteni személy, aki 
minden döntésnek és cselekvésnek végső alanya s aki emiatt bűnt nem 
tud elkövetni. Másrészt következik abból is, hogy Jézus Krisztus em
beri természetét lét~nek első pillanatától, egészen és maradandóan be
tölti a Szentlélek. Igy tehát Jézus megkísértéseit úgy értelmezhetjük, 
mint valós, komoly, Jézus egész önmagát igénybe vevő kihívásokat, 
alkalmakat arra, hogy fiúi engedelmességét újra bizonyítsa és megva
lósítsa; ugyanakkor olyan valós küzdelmek ezek, melyekből Jézus nem 
kerülhet ki vesztesként. Végső, kereszten aratott győzelme, mint a leg
nagyobb próbatétel és kísértés elszenvedése azonban úgy győzelem, 
hogy egész önmaga odaadását, felemésztését kívánó, külsőleg vereség
nek látszó és a vereség keseTŰségét is átszenvedő s csak a végső biza
lomban, engedelmességben diadalmat arató győzelem. 
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Bibliaapostolság - határainkon túl 

Erdély: Katolikus Magyar Bibliatársulat 

Olvasói levél Fe~ency L. Tibor írása az erdélyi 
VASARNAP 2002.3. 24-i számában 

A kedves, szerény, fiatal, csernátoni születésű Dezső Kingáról tud
tam, hogy néprajzot és vallást tanít a sepsiszentgyörgyi Váradi József 
általános iskolában, hogy az egykori Pázmány Péter Tudományegye
temen, a mostani EL TE-n szerzett diplomáját sokáig nem ismerték el a 
felsőbb tanügyi szervek, tudtam a honosítása körüli hercehurcáról, de 
hogy kevés szabadidejében még a cserkészekkel is foglalkozik, sőt min
den hétfón este a felnőttek bibliakörét vezeti kolléganőjével, ezt csak a 
legutóbbi találkozásunk alkalmával árulta el. Eképpen a publicistai 
kíváncsiságnak meg az oktatást hivatásként felvállaló tanárnő meg
hívásának eleget téve magam is részese lehettem volna a február 7-8. 
között megtartott bibliaórának. Ahogy beléptem a központi plébánia 
tágas termébe, azonnal az otthoniasság, a családiasság felemelő érzése 
kerített hatalmába. Többnyire korosodó asszonyok, de diáklányok is 
ültek egymásal szemben-körívben a padokban és beszélgettek, mint 
gyermekkorom fonóestjeinek asszonyai. Alig fogl~ltam helyet egy is
merős asszony mellett, Dezső Kinga és Kondor, Agota hitoktatók is
mertették az estére betervezett témaköröket. Az Ujszövetségi Szentírás 
azon oldalára fordítottunk, amelyen a cím: Jézus tanítványai és a böjt, 
majd utána az Istennek tetsző böjt témáját elemezték a bibliakör-tagjai. 
Sorban, a két jelenlévő bácsit is beleértve, elmondták, hogyan értelme
zik és ültetik gyakorlatba az egyik legrégebbi kultikus szokást. A jelen 
levő huszonnyolc köri tag néha hangosan is felnevetett egyik-másikuk 
őszinte kinyilatkozása, beismerése hallatán. Semmilyen belső feszült
séget, szorongást nem éreztem, ahogy idősebb és fiatalabb elmondta, 
mit is ért a bibliai üzenetek jelképességén, hogyan látja önmagára vo
natkoztatva, hogyan kell azokat napjainkban értelmezni ... 

A Katolikus Magyar Bibliatársulat szórólapja, illetve belépési nyi
latkozata szerint: " ... a KMB azoknak a keresztény híveknek az egyesü
lete, akik nem csupán a saját életüket szeretnék a Biblia szellemében 
átformálni, hanem az apostolokhoz hasonlóan embertársaikat is igye
keznek elvezetni a Szentírás ismeretére, a bibliai értékek (újra)felfe
dezésére, befogadására. Igehirdetők és hitoktatók, lelkes keresztények, 
sőt nem ritkán felelősségteljes pedagógusok és népművelők is rendkívül 

44 



Bibliaapostolság - határainkon túl 

sokat fáradtak és fáradnak ma is ezen a téren ... " Nos, hogy ez így igaz, 
szem- és fúltanúként magam is állítom a két lelkes fiatal sepsiszent
györgyi hitoktató vezette-irányította bibliakör életébe betekintést nyer
ve! 

Ugyancsak meggyőződhettem a Szent József templom és plébánia 
fiatal segédlelkészének, Kopácsi Ferencnek aktív részvételéről és támo
gatásáról, amit a 200 l. december 2-án születésének 4. évfordulóját ün
neplő bibliakörnek biztosított és biztosít. E szerény írás vigye hírül a 
marosvásárhelyi bibliaközpontba, valamint Gyulafehérvárra Nagy Jó
zsefnek, a szentírástudományok tanárának, hogy az egyház új intézmé
nyének elvetett magjai a háromszéki talajban, a sepsiszéki televényben 
gyökeret eresztettek, a hajszálgyökerek megerősödtek, s a Biblia szel
lemének virága életre kelt. Mert fiatalok, középkorúak, nyugdíjasok, a 
kör tagjai együttéremek, szép nagy családot alkotnak, a sepsiszent
györgyi Szent József plébánia ölelő karjainak oltalmában tanulnak, 
művelődnek egyházuk hasmára-javára, önmaguk lelki épülésére. 

Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat tagjainak 

nyári tábora (Ivófürdó, 1997. jún. 23-26) 
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Vajdaság: Bibliaapostolok találkozója 

Kónya Lívia (Csóka) beszámolója 

Szeretetteljes légkörben, tartalmas munkával telt el a húsvét első 
szombatja Muzslyán. Délelőtt kilenc órakor a viszontlátás örömével 
üdvözölték egymást a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat vajdasági 
animátorai, akik Adáról, Csókáról, Kikindáról, Kúláról, Nagybecs
kerekről, Sándoregyházáról és Torontálvásárhelyről érkeztek, hogy a 
muzslyai;Ud<al együtt töltsék el a napot, melynek mottója a Szentlélek 
szól az Irásokban volt. A Both István atya szervezte találkozónak a 
muzslyai plébánia adott otthont Tratnjek Stanko atya jóvoltából. 

Délelőtt dr. Harmath Károly ferences atya két előadását h~llgathat
tuk meg. Az első előadás az Oszövetségről, a második az Uj szövet
ségről szólt a Szentírás sugalmazásának tükrében. Károly atya részle
tesen kifejtette a sugalmazás mibenlétét; magyarázatát a Szentírásból 
vett gyakori idézetekkel tette még érthetőbbé. 

A közösen elfogyasztott ebédet kedélyes társalgás követte, majd dél
után fél háromkor csoportmunka kezdődött. Az imaginatív elmélkedés 
módszerével Lukács Evangéliumának egy részletét (Lk 24, 1-12) 
dolgoztuk fel Móra Mária és Kónya Lívia irányításával. Az imaginatív 
elmélkedés, mely egy modem lazító technika és a Szent Ignác-i mód
szer ötvözete, sokat segített abban, 
hogy a húsvét misztériumát telje
sen átéljük. Erről tanúskodott a 
gondolatok, érzések megfogalma
zása a meditáció után. Az empátia 
olyannyira kifejezésre jutott, hogy 
többen örörnkönnyekkel küszköd
ve tudtuk csak felolvasni gondola
tainkat, melyeket a medi~ció ideje 
alatt papírra vetettünk. Ugy érez
tük, hogy az angyal személyesen 
hozzánk szólt az üres sírnál, hogy 
nekünk mondta el az örömhírt Jé
zus feltámadásáról. 

Krisztusi szeretettel kivánunk 
mindenkinek ilyen tartalmas és lelkiekben gazdag napokat. 
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KÖZGYŰLts 

Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min
den tagJát szeretettel meghívom a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársu
lat 2002. évi I. rendes közgvűlésére, amelyet 2002. szept. 12-én du. fél 
5 órától tartunk a budapesti Bibliaközpontban (Bp. vr ker. Teréz krt. 
28.1.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló az 200 1/2002-es munkaév tevékenységéről 
3. A 2002/2003-as munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható, hogy ez az első k6zgyűlés nem lesz határozatképes. 
A második rendes közgyűlést szeptember 28-án délelőtt fél 11 órára 

hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztvevők számától fliggetle
nül határozatképes lesz): 

l Meghivó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk i 
minden tagját szeretettel meglúvom a Szent Jeromos Katolikus I 
Bibliatársulat 2002. évi Il rendes klJzgyűlésére, amelyet 2002. 
szept. 28-án szombaton de. fél II órától tartunk a budapesti Bib- I 

liaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). 
Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 

2. Beszámoló az 2001/2002-es munkaév tevékenységéről 
3. A 2002/2003-os munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra! 

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2002. jún. 29. Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Jeromos esték 
Társulatunk központjában a havonta megrendezésre kerülő biblikus 

továbbképző előadások sorában f. év áprilisban Dr. Karsai Ervin pro
fesszor érdekes előadást tartott a cigányság történetéről, szokásairól és 
gondolkodásmódjáról, valamint a cigány nyelvről és a cigány bib
liafordítás különleges problémáiról. - Májusban Gaál Endre fóigaz
gató, teológiai professzor - a 200 l. októberi előadás fol~1atásaként - i-
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gen világosan mutatta be az ószövetségi apokaliptikát, utána sorjában 
Keresztelő Szent János prédikációj ának, majd Jézus tanításának és cso
dáinak eszkatológiai tartalm át, végül ezeknek az ősegyház hitében (és 
írásaiban) megjelenő újabb vonásait. - Június második szerdáján a 
200 l /2002-es munkaév befejezéseként szentmisében adtunk hálát Is
tennek az elmúlt év eredményei ért, a kapott kegyelmekért .. 

Ősszel a budapesti Jeromos esték első alkalmaként október 9-én 
18 órakor Lányi Béla SVD atya előadása következik »A katolicizmus 
újjászületése Belorussziában« cínunel. (Az előadás helye Bibliaköz
pontunk: Budapest VI.Teréz krt.28. I.em.6-7.) A további előadások 
témáját következő számunkban közöljük. 

* * * * * 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások idöpontja és az elmélkedések témája a nyári 
hónapokban: júl. 26.: Zsolt 65; aug. 9.: Zsolt 1,1-3; aug. 23.: Zsolt 
66,1-4; szept. 6.: Zsolt 84,6-8; szept. 20.: Zsolt 93, l-5; okt. 4.: Zsolt 
103,20-22. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, 
kétkezi segítség, ima, tagdij, adomány és még sok más formában, 
i{ten nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam 
es mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 
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Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala
mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, írják le és 
küldjék el szerkesztőségünknek a 

Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 
amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibliaórán 
való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! 

A beszámolókat érdeklődve várják a szerkesztők: 
Székely István, TaIjányi Béla Thorday Attila, 

Vágvölgyi Eva, Zsuppán Monika 
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ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTAROK (Káldi-Neovulgáta). Ara: 1400 Ft. 
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Ajánlás 

Ajánlás 

A Zsinatnak krisztusi megújhodást munkál ó szándéka csak 
akkor valósulhat meg valójában, ha nemcsak a lekipásztorok, de a 
hívek is összefognak, és a Szentírás-olvasás rendszeres végzésével 
közelebb jutnak Krisztushoz ... 

Anyaszentegyházunk hite és tanítása szerint az ember minden 
földi teremtmény fölött az Isten képére és hasonlatosságára terem
tetett (l Móz 1,26). Arra van hivatva, hogy Istenhez hasonló le
gyen, és Istennek ingyen adott végtelen szeretetében részesüljön. 
Ezért hiszi Anyaszentegyházunk, hogy az ember feltartóztathatat
lanul az Isten felé halad. De ugyanakkor Isten feléje jön világos
ságával, szeretetével, jóságával és irgalmasságával. Feléje jön a 
kinyilatkoztatásban. Isten keresi az embert. Elébe megy Ádám
nak, meglátogatja Ábrahámot, égő csipkebokorban beszél Mó
zeshez, a Sínai hegyen akaratát közli vele, Izajásnak tűzzel tisztít
ja meg ajkát, a prófétáknak pedig, szinte szent kényszerítéssel, fel 
nem menthető kötelességévé teszi igéjének hirdetését. .. 

A Szentírásban az Isten szól hozzánk emberi szavakkal. Isteni 
és emberi vonásai vannak a Szentírásnak. Miként az Úr Jézusban 
valóságos Isten és valóságos ember van, úgy a Szentírásban is az 
Isten igéje az emberi szavaknak testében jelenik meg. Az Anya
szentegyházat pedig azzal a küldetéssel ruházza fel Krisztus, hogy 
ebből az igéből éljen, és ennek az igének erejével tartsa egybe a 
híveket, akik hallgatják Isten igéjét és megőrzik azt ... 

Amikor a Szentírás olvasására akarunk buzdítani Benneteket, 
akkor rá kell mutatnunk, hogy az Isten igéjének kegyelemeszközlő 
ereje van. Már a magvetőről szóló példabeszéd (Mt 13, I-23) Isten 
igéjének termékenyítő hatását bizonyítja akkor, amikor a jó földbe 
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hullott igének sokszoros termését hangsúlyozza. Talán ennek a 
hatása alatt írta Szent Pál apostol az l. Tesszaloniki levelében: 
"Ezért szüntelen hálát adunk Istennek, hogy az Isten tőlünk hallott 
igéjét nem emberi tanításként fogadtátok, hanem - mint valóban 
az - Isten igéjeként, amely Bennetek, hivőkben munkálkodik" (1 
Tessz 2,13). Szent Jakab apostol pedig azt mondja, hogy az Isten 
igéje, amely belénk oltatott, megtudja menteni lelkünket (Jak 
1,12) ... 

Azért szeretettel kérjük Tisztelendő testvéreinket és Híveinket, 
hogy pásztor és nyáj fogjanak össze az Írás szolgálatára. Nem 
többet kérünk, csak azt, hogy fOképpen az evangéliumokat olvas
sák híveink, isme9ék azt, és engedjék, hogy lelkükben a Szentírás 
igéje dolgozzék. Allítsuk azt be életünk napirendjébe, minden nap 
legalább 10-15 perces olvasásra .... 

Sokszor örömmel hallottuk, hogy vannak, akik egymásnak 
adják az Újszövetségi Szentírást olvasásra. Tegyünk úgy, mint az 
őskeresztények, akik szintén egymásnak adták az evangéliumokat 
és Szent Pál apostol leveleit, amint azt a vértanúk irataiban olvas
hatjuk. És akkor telve lesz életünk, családunk és munkánk a 
Szentlélek gyümölcseivel, akkor lesz szeretet, öröm, békesség, tü
relem, kedvesség, jóság, hűség, szerénység, tisztaság, akkor elér
kezünk az istenhasonlósághoz Krisztusban, és békesség lesz akkor 
minden jóakaratú emberenek. .. 

A Magyar Püspöki Kar körlevele 
1965 Szentírás vasárnapjára. Részlet. 



Csendes percek 

"A figyelmes meghallgatás" 

Elmélkedés Jézus példázatáról (Mt 13,3-9) 

Tanárként, igehirdetőként magam is megtapasztalom azt, amit 
- úgy látszik - Jézus is gyakran átélt, ti. hogy mi, emberek nem 
tudunk egymásra igazán odafigyelni. Bár a tanítás tartalma 
ugyanaz, mégis nem mindegy, hogy milyen lélekkel hallgatják. 

Van, aki eleve bizalmatlanul áll ahhoz, amit mondani fogok. 
Figyeli ugyan a tanítást, de előítélettel van személyemmel és pap
tanári mivoltommal szemben. Bizonnyal talál kivetnivalókat stílu
sommal és az elmondottakkal kapcsolatban. Ez aggodalomrnal, 
szorongással tölt el engem. 

Van, aki úgy ül be az órámra, hogy nem vár semmit. Az ilyen 
ember hátradől, behunyja a szemét, s válja hogy mihamarabb vé
ge legyen az előadásnak vagy prédikációnak. Ez a magatartás a 
leginkább romboló a társaira nézve, és engem teljesen lebénít: 
képtelen vagyok elmondani, amit tudok, és amit elterveztem. 

Olyannal is találkozom, aki lelkesen figyel, legszívesebben 
megtapsolná beszédemet, feldobódva, ragyogó szemekkel távozik 
a templomból vagy a tanterem ből , ám néhány nap múlva arra 
sem emlékszik, hogy miről volt szó, sőt ha másokkal sétál az ut
cán, meg sem akar ismerni. Ez a magatartás inkább csak elszo
morít. 

Mégis mindig akad, akit nagyon elgondolkoztatnak szavaim, 
továbbgondolja az előadást, hozzáolvas, és a maga tapasztalatai
val is kiegészíti a hallottakat. Amikor ilyennel találkozom, lelkes 
leszek, értékesnek élem meg magamat és munkámat. Az ilyen 
hallgató azt is kihallja a prédikációmból, az előadásomból, amit 
nem is sikerült megfogalmaznom, hiszen nem csak a szavak 
szintjén találkoztunk. Mindez valóban beépül életébe, az össze
fUggések erejében új fOlismerései születnek, s így a tanítás magja 
sokszoros termést hoz életében. 

Bizony így vagyok ezzel én magam is: nagy odafigyeléssel, 
nyitott lélekkel szabad csak mások szavát hallgatnom, hogy képes 
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legyen kimondani, amit akar; hogy megértsem, amit ki sem tudott 
fejemi, és üzenete valóban gyökeret eresszen bennem, sokszoros 
tennést hozva életemben! 

Gyakorlat: 

Nagyon fontos, hogy szívemmel és egész lényemmel hallgas
sam meg a másikat, hogy így megtapasztalhassa, hogy fontos 
számomra ő is és az is, amit mondani akar. 

Egyes szavakon vagy eseményeken nem szabad fennakad
nom. Ezeken túl kell lépnem, hogy igazán megérthessem, amit 
szavakban ki sem tud fejezni, s mégis meg akar osztani velem. 

Túl kell lépni a passzív meghallgatáson: legyünk aktív részt
vevői a beszélgetésnek! 

Az élet nagy körhintája 
Pörög, forog, kavarog, 
Emelkedik és zuhan. 
Menetközben nincs kiszállás. 
Harsány zene, ricsaj, 
Félelem és öröm sikolyai. 
Túl durva nekem, 
Pókháló finomságú 
Szövedékem szétszakítaná. 
Inkább elbújok önmagamba, 
Remek rejtekhelyeim vannak. 

Thorday Attila 

A többiek persze észre sem veszik, 
Annyira el vannak foglalva magukkal. 
Aztán egyszercsak, ha elköszönök, 
Veszik majd észre, hagyott sem voltam. 

Hawa 
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Gaál Endre 

AJÖVÓREMíNyíBÓLíLŰNK 

Összefoglaló a bibliai eszkatológiáról I. (1) 

I. 
I. Mindenekelőtt magát az eszkatológia fogalmát kell tisztázó jel

leggel értelmemünk. 
- A szó etimológiai gyökere a görögre vezethető vissza, a végidő

ről szóló tanítást, a végső dolgokról való beszédet jelent. A jövővel 
foglalkozik tehát, a jövő valamiféle feltárása. 

- Tartalmilag már nem ilyen egyszeru a meghatározás. A Bibliával 
foglalkozó tudományos nyelvezet nem azonos értelemben hasmálja a 
kifejezést. Mivel döntő súllyal a prófétai tradícióban jelenik meg a jövő 
feltárása, ebben a vonatkozásban beszélünk leggyakrabban az eszkato
lógiáról. 

a) Vannak, akik tágan értelmezik a szót. Eszerint majdnem minden 
prófécia rendelkezik valamiféle jövőre vonatkozó kijelentéssel, tehát 
eszkatologikus. Ha ez igaz, akkor fölösleges az elnevezés bevezetése, 
hiszen eszerint a prófécia szinonimája az eszkatológia. Másrészt nem 
magától értetődő, hogy minden jövőt idéző prófécia a végidőt tárja fel. 
Megfontolandó az is, hogy a prófétai jövőkép jellemző jegye a közelre
várás(2). Elképzelhető, hogy a próféta nem végidősen értelmezte szava
it, és csak a későbbi hagyománygyűjtők számára vált "eszkatologikus" 
értelművé. 

b) Mások ezért szűk értelemben hasmálják a kifejezést. Csak azo
kat a szövegeket tekintik eszkatologikusnak, melyek egyértelműen a 
világ és a történelem végére vonatkomak. A leszűkített értelmezés 
gyöngesége abban rejlik, hogy így sok olyan prófécia kikerül a vizsgá
lódás köréből, mely mégiscsak kapcsolódik valamilyen módon a végső 
időkhöz. Egyébként a fogalom ilyen értelmezése egyenértékűvé teszi az 
eszkatológiát az apokaliptikával. 
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c) Helyesnek tűnik tehát egy közbülső álláspont elfogadása, mely 
szerint az eszkatológia a jövőben olyan időfordulatot tár fel (Zeitwen
de), mely a végérvényes végidős üdvkorszak irányába mutat. Ismérvei: 

- ebben a világban valósul, 
- nem a világ vége, hanem a Teremtés beteljesülése, 

tökéletessé tétele, 
- a szenvedések idejének vége, a teljesség vég nélküli ideje. 
Röviden úgy mondhatnánk, hogy a mennyország itt a földön. Úgy 

vélem, még idekívánkozik von Rad kifejtéseiből egy lényeges szem
pont: a jövőbeli új egy olyan törést tételez fel az addigi üdvrendben, 
hogy a bekövetkező már nem értelmezhető a korábbiak folytatásaként. 
Az üdvrend működése az újban mintegy "nulla pontról" indul, az isteni 
tevékenység gyümölcseként(3), ugyanakkor a régi értékek irányát kö
vetve bontakozik ki. 

A világosabb látás kedvévéért már most jelzem, hogy az apokaliptika 
egy olyan jövőbeli világot vár, amely nem ebből a teremtett világból 
nő ki. Ez teljesen pusztulásra van ítélve, hogy helyet adjon a végidő
ben Isten új, másvilági teremtésének. (Erről azonban később lesz 
szó.) 

2. Az eszkatologikus jövő az ószövetségi prófétai várakozások tük
rében. A fogalmi megközelítés után, most térjünk át a prófétai várako
zások ismertetésére. Már most meg kell jegyeznünk, hogy az érintett 
prófétai szövegek különböző korokból, történelmi háttérből erednek. 
Képeket villantanak fel és az, hogy az áhított jövő ilyen vagy olyan 
mozzanatát emelik ki, nyilván fugg a történelmi helyzettől, amelyben 
vigasztalást, reményt akarnak nyújtani. Azt sem mondhatjuk, hogy tár
gyunkat illetően az Ószövetség egységes, szisztematikus kifejtést ad. A 
kép, ami a Biblia szövegei alapján elénk tárul, olyan, mint a kirakós 
játék (puzzle), azzal a különbséggel, hogy az egyes képdarabkákat nem 
lehet egységes egésszé egyberakni. 

Mindezek ellenére bizonyos fejlődési ív észrevehető az eszkatologi
kus jövő feltárásában: 

a) Míg a babiloni fogság előtti időben ritkábban és kissé "bátorta
lanul" jelenik meg az új jövő eszkatologikus témája, addig a száműze-
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tés alatt és után messze nagyobb terjedelemben és sokkal sürgetőbben 
találkozunk az ilyen próféciákkal. 

b) A fogság előtti szövegek jövőképe megmarad Palesztina keretei 
között, ide reméli a jobb jövőt, a jobb életkörülményeket, igazából nem 
lépve túl a "megvalósíthatóság" kereteit. A fogsággal azonban megvál
tozik a kép. Megjelenik valamilyen formában az egyetemesség vonala: 
az egész világnak ígér üdvösséget, persze eltérő módokon, az új Jeru
zsálemmel a középpontban. Ez már a "csodálatosan új", az emberit fe
lülmúló vonalán jelenik meg. 

c) Dánielnél pedig az üdvkorszak valami egészen új, az eddigiekből 
már nem értelmezhető természetfeletti valóság, messze túllépve a világ
történelem emberi keretein. Itt egy egészen más világ képe tárul elénk, 
melynek alig van köze az eddigiekhez. (Ez már az apokaliptika szemlé
letmódja.) 

II. 

Most vizsgáljuk meg a prófétai szép, új világ egyes témáinak teo
lógiai hátterét. 

l. A vallásos gondolkodás háttér-témái közül elsőként kell említe
nünk IHWH-nek a jeruzsálemi templomhoz kötődő sajátos jelenlétét, 
amely összefonódik királyi uralmával. Ez a gondolat minden eszkatolo
gikus várakozásban hangsúlyozott szerepet kap. 

Az Ószövetségben többször találkozunk a hívő tapasztalat azon 
megfogalmazásával, mely Isten jelenvalóságával küszködik, különö
sen a szükséghelyzetekben. Isten mintha elhagyná a rászorulót, "el
rejti orcáját" előle: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem" - ki
ált a zsoltáros a 22. zsoltárban. Ezekiel látomásaiban döntő mozza
natot jelent az, hogy Isten dicsősége kivonul a templomból, sőt el
hagyja a szent várost (Ez IO,18kk; 11,23). Márpedig az üdvtörténet 
visszatérő motívuma, már az ősatyáktól kezdve, hogy Isten velük 
van (pl. Gen 26,24). 
A templom felépítésével a nép számára ez az a hely, amely biztosítja 
IHWH hatékony jelenlétét. A dávidi szakrális királyság eszménye 
ezt a jelenlétet a Sionon uralkodó, királyi IHWH képében bontakoz-
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tatja ki. (IHWH királysága és a szakrális királyság szorosan össze
függő témák! (4» 

A templom-teológia IHWH királyi jelenlétét a kultuszban ünnepli, a 
belőle fakadó következmények is a kultuszban nyernek megfogalma
zást. Így a templomhegy, Sion hegye magasabb minden hegynél 
(v.ö. Zsolt 48,2k), mintegy a világ közepe. Az itt trónoló Isten meg
őrzi, akár az ősvizek kaotikus rohama, akár a népek támadása fe
nyegeti (Zsolt 46; 93). Ha pedig Isten a Sionon lakozik, akkor ez a 
hely az élet, a tennékenység, a bőség és szépség helye kell, hogy le
gyen (v.ö. Zsolt 46,5). 
Ezek a képek azt mutatják, hogy a templom-teológia logikusan ösz
szekapcsolja IHWH királyi uralmát az üdvösség gondolatával. Le
hetséges, hogy ez az ábrázolásmód nem esik egybe a realitás szür
kébb tapasztalatával, mégis alkalmas arra, hogy a kultuszban ébren 
tartsa és erősítse IHWH jelenlétének üdvösséget adó erejét. 
2. Ezt a kezdetben kultikus és mitikus jelleggel megfogalmazott te

ológiát értelmezik újra, most már a történelmi jövő szintjén a próféták. 
Köztudott, hogy a jelenleg kezünkben lévő prófétai könyvek hosz

szabb fejlődés és gyűjtés eredményei. Azonban nem könnyű eldönteni 
az egyes próféciák esetében, hogy magától a prófétától vagy későbbi 
újraértelmező redaktoroktól szánnaznak-e. Mindenesetre annyi bizo
nyosra vehető, hogy a száműzetés előtti próféták elsősorban az ítélet 
meghirdetésében látták küldetésük ró vonal át. Az üdvösség kilátásba 
helyezése gyakran a későbbi hagyományőrzők műve. Ez nem azt jelen
ti, hogy e prófétáknál teljesen hiányzik az üdvösség reménye. Például 
Iz 28, 14-18-ban az ítélet szavához maga a próféta füzi a Sionhoz kötő
dő remény szavait. Ez azért is érdekes, mert így a Sion-teológia kul
tuszban őrzött, reményt hordozó adottságait a történelem szintjére 
helyezi át, már történelmileg értelmezi. 

A száműzetés előtti kor prófétáiról elmondható, hogy ha szólnak is 
az üdvösség korszakáról, Palesztinát tartják szem előtt, az itteni életvi
szonyok megjavulása lebeg szemük előtt, és az üdvösség mértékadó 
képei megmaradnak az emberileg megvalósítható szintjén (pl. a jog és 
igazságosság megvalósítása: Iz 24,17). Az üdvösség egyetemes jellegű 
megközelítése és a realitást messze túlszárnyaló csodálatos jellege csak 
a fogság keserves tapasztalatainak árnyékában bontakozik ki. 
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III. 

Most a fogság alatti és utáni próféták eszkatologikus üdvösség
üzenetét tekintjük át, tematikus megközelítésben. 

l. Az előbb említettük, hogy minden eszkatologikus várakozás gyö
kerét IHWH jelenléte és királyi uralma biztosítja. A száműzetés alatti 
és utáni próféták ezt a gondolatot juttatják érvényre a történelem sík
ján. Ízelítőül álljon itt Deuteroizajás próféciája, mely expressis verbis 
összekapcsolja IHWH uralkodását a jobb jövő képével, az utóbbit 
Jeruzsálem felemelkedéséhez kötve (Iz 52, 7 - 10): 

"Milyen szép a hegyeken annak lába, aki jó hírt hoz; 
aki békét hirdet, 6r6mhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást. 
Aki azt mondja Sionnak: "Királlyá lett a te Istened. 
Figyelj csak! Örszemeid kieresztik a hangjukat, 
És mind ujjonganak, mert szemtől szembe látják, 
Hogy visszatér az Úr a Sionra. 
Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, 
Mert az Úr megvigasztalja népét, És megváltja Jeruzsálemet. 
Az Úr felfedte szent karját, Minden nemzet szeme láttára. " 
Ezekiel próféta, aki ugyancsak a fogságban működött, a jobb jövő 

képét az ítélet témához kapcsolja. IHWH ugyan hazavezeti, egybe
gyűjti népét, de közben ítéletet tart (az ítélkezés királyi vonás! V.ö. 
Zsolt 96-98) a gonoszok fölött, úgyhogy csak keveseknek adatik meg 
a bekövetkező üdvállapot. (Ez 20,33-38.) 

IHWH királysága a történelemben üdvöt hozó, de ítélő hatalom is. 

2. Az eszkatologikus, vigasztaló jövő, a fogság-helyzetből érthetően, 
több prófétánál is az új exodus témájával veszi kezdetét. 

Ez az értékelés már a Kr.e. 8. századi Ózeásnál megjelenik (Óz 
2,16k; ll, ll), de igazán aktuálissá a babiloni fogság idején válik. M. 
Izajás az egyiptomi szabaduláshoz, az ószövetségi hitélmény sarkkövé
hez méri a hazatérést, mely előfeltétele az új korszaknak (Iz 43,16-21): 

"Ezt mondja az Úr. aki utat csinált egykor a tengeren át, 
és 6svényt a nagy vizekben . .. 
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Nézzétek: én valami úja' viszek végbe. 
Már éppen készülőben van; nem látjátok.? 
Valóban. utat csinálok a pusztában. 
És ósvényt a járatlan fóldón" (w. 16.19). 
A hazavezetés jelzi, milyen fontos volt a választott nép hitében a 

hazához való kötődés. Eszter és Dániel könyve, ettől eltérően, inkább 
azt hangsúlyozza, hogy lehetséges üdvösséghordozó élet idegenben is: 
egy a fontos, a törvényhez igazodó élet és az Isten-félelem. 

Ezekiel gondolkodásmódja különösen hangsúlyozza a történelmi 
hányattatásokban elkülönült két ország és nép újraegyesítését (Ez 
37,15-28) egy ideális uralkodó (Dávid) vezetése alatt. 

A hazavezetés, illetve a népek szétszórtságából az egybegyiíjtés té
mája később is mértékadó volt, így a prófétai hagyományok őrzői és 
formálói többször említik. (Pl. Szof3,19k; Zak 2,11; 8,7k; Mik 2,12.) 

Az Újszövetség is utal rá, mint a messiási kor tipikus jegyére (Mt 
10,6; 15,24). 

Már itt is érzékelhető az eszkatologikus ígéret sajátossága: ez a je
len kritikája, a jelen helyzet mintegy ellenpárja: 

idegen helyett - otthon 
szétszórtság helyett - egység. 

3. Természetesen a hazavezetés és egybegyiíjtés témája szOrosan 
kötődik az új Jeruzsálem képéhez. Az elpusztult város úiiáépül, minden 
időkre lakott lesz (Joel 4,20), az itt élők nem szenvednek többé szüksé
get, a jólét és az öröm járja át lakói életét (Iz 54,11-13): 

"Ó, te szegény, akit annyi vihar tépett, 
s akinek nincs vigasztalása! 

Nézd, kóveidet ólomporba foglalom, és zafirokra alapítalak. 
Rubinból csinálok neked bástyákat, kristályból kapukat 
És drágakóvekből falakat. 
Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek, 
békés jólétet adok gyermekeidnek. " 
A fenti idézet elsősorban a biztonságos, nyugodt életvezetésre utal. 

De egyéb részletekkel is találkozunk. Így 
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- Iz 65,21 k kiemeli, hogy saját munkájuk gyümölcsét élvezik majd 
bőségesen. Ez a gondolat ellentét je az ítéletmeghirdetésben tüposszá, 
állandó elemrné vált kijelentésnek: " ... mások élvezik majd munkátok 
gyümölcsét" (Vö. MTörv 28,38kk; Am 5,11; Szof 1,13; Mik 6,14 k). 

- Iz 61,5-6 a munkáról szól: a szolgai munkát más népek tagjai 
végzik, a választott nép az Úr papjaiként működik. 

- Iz 65,20 a halál problémáját feszegeti: nem lesz gyennekhalál, idő 
előtti elmenetel. Az előtte lévő vers pedig kizárja az új Jeruzsálemből a 
sírást, jajkiáltást, nincs többé pusztítás. 

- Iz 32, l5kk a pusztítás helyén a jólétet a virágzó kertek, a vízbőség 
édeni állapotával szemlélteti. 

- Iz 29,18; 33,24 olyan életet ígér, melyben nem lesz többé beteg-
ség, rokkant életállapot. 

Mindaz, amit ebben a korban a fájdalom és a szenvedés jegyében élt 
meg az istenhívő, az ellenkezőjére fordul. 
A fogság alatt és utáni prófétai szövegekben a szép, új világgal kap
csolatosan ezek a képek újra és újra megjelennek. Sőt, megfigyelhe
tő egy bizonyos fokozása a rendkívüli adottságoknak. Míg például Iz 
54,11-13 az új Jeruzsálem védrnűveit, azok erősségét ólom, zafir, 
rubin, kristály képével érzékelteti, Iz 4,5k szerint maga az Úr lesz a 
város védelme, mint egykor a kivonulás idején felhő és tűzoszlop 
fonnájában, mintegy védőtetőt szolgáltatva a szent városnak. 
Megállapítható az is, hogy az e kategóriába tartozó eredeti, vagy új-

raértelmezett prófétai szövegek, bár új égről és új földről, újjáteremtés
ről szólnak (pl. Iz 65,17), értelmezési horizont juk még nem kozmikus. 
A következményeket történelmi síkon, Jeruzsálem és a népek sorsán 
keresztül bontakoztat ják ki. A csodálatos új világ képe, jóllehet túlzásig 
kihegyezett, lényegi mondandóját tekintve még nem lépi túl az elvi 
emberi megvalósíthatóság kereteit. A kozmikus változás a későbbi apo
kaliptikus szemléletmód sajátja lesz. 

Az új Jeruzsálemmel kapcsolatos várakozásoknál ki kell térnünk az 
új Templom témájára. Az ezzel kapcsolatos álláspont nem egysé
ges. 
Ezekiel templom-látomása az új világ középpontjaként értelmezi Is
ten lakóhelyét. 
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A Dt-Izajás telve van az új Jeruzsálem ígéretével, a templomról 
mégsem szól. (Iz 44,28b későbbi hozzáadás.) 
Aggeus szintén az új kor középpontjaként jelöli meg Isten lakóhelyét 
(Agg 2,7-9). 
Trito Izajásnál polémikus szavakat olvashatunk a templom túlzott 
értékelése ellen: 

"Mivel az ég a trónusom és a föld lábam zsámolya, 
Miféle házat építhetnétek nekem, 
Milyen helyet nyugvóhelyemül? 
Az én tekintetem azokon pihen, 
akik alázatosak és megtört szívűek, 
akik remegve félik szavam" (Iz 66, l-2). 

Mindenesetre hangsúlyoznunk kell, hogy akár a templommal, akár 
nélküle szólnak a szövegek az eszkatonról, IHWH jelenléte mindig 
feltétele az új, szebb világnak. 
4. Az eszkatalógikus jövő egyik jellegzetes alakja a Messiás. Alak

jával kapcsolatosan látnunk kell, hogy ez az elnevezés a próféciákban 
nem használatos. A szövegek uralkodóról, királyról, saIjról, új Dávid
ról, vagy lliWH szolgájáról szólnak. 

A Messiás elnevezés a király-zsoltárokból, azok újraértelmezéséből 
kiindulva hozható kapcsolatba a jövőbeli uralkodóval. 

Ezen a téren is meglehetősen tarka a várakozások képanyaga. 
a) Iz ll, l-5 egy jövendő király ideális képét táIja elénk. Ö az Úr 

hétszeres lelkének birtokában megítéli a gonoszt. Egyetemes békét te
remt (még az állatvilágot is belevonja!). A régi királyeszmény hatalmi 
eszköze helyett (vasvesszővel verheti a népeket; Zsolt 2,9), szája vesz
szejével kormányoz, teremt rendet. 

Érdekes, hogy az új uralkodót nem Dávidra, hanem Dávid apjára, 
Izájra vezeti vissza. Ha figyelembe vesszük, hogy az új király várása 
többször kötődik a dávidi dinaszti ához, akkor mondhatjuk, hogy ebben 
a megközelítésben felismerhető a dávidi dinasztia elégtelensége, törté
nelmi működésének kritikája. 

Új vonást hordoz a korábbi király-ideológiához képest az Úr lelké
nek birtoklása motívum is. 
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b) Mik 5,1-5 valószínűleg ugyanezt a kritikai álláspontot képviseli, 
amikor a dávidi helyett a betlehemi származást hangsúlyozza. Nála a 
belső gonoszság helyett a külső ellenség (Asszíria) legyőzése áll a kö
zéppontban. A Messiás békét teremt, IHWH erejében ő maga lesz a 
béke. 

c) Iz 9,1-6 a sötétségben tétován járó népnek kínál fényességet az új 
uralkodó személyében, akit itt Dávid utódjaként jelöl meg. A prófécia 
sajátossága, hogy nem a jövőbeni uralkodó, hanem IHWH harcol né
péért és teremt egyetemes békét. A prófécia valószínűleg Józija király 
idejéből származik (640-609), amikor az asszír birodalom hanyatlása 
lehetővé tette bizonyos területek visszafoglalását. A 6. versben a Sere
gek Urának féltő szeretetére történő hivatkozás ad a próféciának eszka
tologikus, a továbbiakban is érvényes jelentőséget, hiszen Jozija a kor 
háborús eseményeiben lelte halálát. 

d) Ezekiel nem nevezi királynak, hanem fejedelemnek a jövőbeli 
uralkodót (pl. Ez 34,24), de utal annak dávidi leszármazására (Ez 
34,23). Ennek hátterében valószínűleg a királyság történelmi szerepé
nek vallási kiértékelése és bizonyos fokú visszaszorítása áll, mint ez 
megjelenik a deuteronomista teológiában is. 

e) Zak 6,12 két Messiás-típusról szól, az egyik királyi, a másik pa
pi. Zak 9,9k-ben IHWH az, aki minden háborús eszközt megsemmisít. 
A király csak a "szó" embere, ő hirdet békét az egész földnek, leg
alábbis a maszoréta szöveg szerint: 

9.v. "Ujjongj Sion leánya, Zengj éneket Jeruzsálem leánya, 
Nézd, közeleg királyod, igaz és megszabadított. .. " 

!O.V. "És én kiirtom Efraimban a harci szekereket, 
Jeruzsálemben a harckocsikat, Széttöröm az ijakat. 
Ö békét hirdet a népeknek ... " 

Itt a jövő királya szinte eszköztelen, szerény Messiás; IHWH az, aki 
mindent elrendez számára. 

f) Vannak olyan prófétai megközelítések is, amelyekben az új világ 
képe egyáltalán nem kötődik a jövőbeli uralkodó személyéhez. Így Iz 
2, l-5 messiási alak nélkül ígér egyetemes békét. Szofoniás, Malakiás 
és Joel sem köti eszkatologikus próféciái valósulását egy jövőbeli ki
rályhoz. 
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A fentebbi hivatkozások világossá teszik, hogy az eszkatologikus jö
vőkép első reflexióiban még nincs olyan középponti szerepe a Messiás
királynak, mint a későbbi messiási várakozásokban. Itt még nem ő hoz
za el a szép, tökéletes kort, inkább csak tartozéka, alakja, a megígért 
kor egyik összetevője, mintegy adománya. 

5. Már többször találkoztunk a nagy béke témájával, mely fontos 
összetevője az új világ képének. Az ábrázolásmódok azonban az eddi
gieknél még tarkábbak, sőt néha ellentmondásosak is. 

a) Természetesen a béke fogalmába beletartozik az egyéb népekkel 
kialakuló viszony kérdése. Történelmileg a perzsa korban vagyunk, a 
választott nép dilemma előtt áll: Milyen legyen a kapcsolattartás? Mi 
jobb a vallási szempontokat is mérlegelve: a teljes elkülönülés, bezár
kózás, vagy bizony mérvű békés asszimilálódás? Ezdrás és Nehemiás 
működése az előbbi mellett voksol, gondoljunk például a vegyes házas
ságok tilalmára. De az ellenkező nézettel is találkozunk. Jónás és Rút 
könyvében pozitív idegenképet mutat be a szerző. Ez a valós, megélt 
probléma visszatükrözödik az eszkatologikus várakozások megközelí
téseiben is. 

- Az egyik ábrázolásmód az idegen népek megsernrnisítéséről szól. 
Az ellenségekkel az Úr ítélete végez. Zak 14. fejezete hatalmas tablót 
fest erről: 

"Ez lesz a csapás, amivel az Úr min(ien népet sújt, amiért Jernzsá
lem ellen harcolt. Szétmállik a testük, amíg még láb ukon járnak, szét
mállik a szemük a gödrében, szétmállik a nyelvük a szájukban" (v. 
12k). A túlélők viszont megtérnek az Úrhoz (v. 16). 

- Izajás hasonlóképpen prófétál (Iz 34,2-3): 
"Az Úr megneheztel az összes nemzetre, haragja fölgerjed... átok 

alá veti őket és megöleti. 
A megölteket szétszórják az utcákon, holttestükből bűz csap fel, 

vérüktől szinte megolvadnak a hegyek". 
- Egy másik fulfogás szerint az idegen népek rabszolgaként szolgál

ják majd a választott nép dicsőségét (Iz 4,lk): 
"Akkor majd idegenek csatlakoznak hozzájuk (a hazatérő válasz

tott néphez) ... a népek megragadják őket és szülőföldjükre viszik. 
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Am Izrael háza megszerzi őket rabszolgának és rabszolganőnek az 
Úr földjén ... és uralkodni fognak (eddigi) zsarnokaikon. " 

Ezen túlmenően, a népek minden kincse Jeruzsálembe özönlik, kirá
lyaikkal együtt, a választott nép szolgálatára (Iz 60,4-14). 

Az ilyen típusú prófétai szövegekben nincs szó a népek megtérésé
ről. Az az ezekieli vonal jut itt érvényre, mely szerint az új templomból 
ki van zárva minden idegen: 

"Senki idegen, körülmetéletlen testű és szívű, nem léphet be szen
télyembe ... " (Ez 44,9) 

- De van egy harmadik megközelítés is, mely szerint az idegenek 
részesei lesznek lliWH üdvösségének. Mintegy zarándokként jönnek 
Sion hegyéhez, megtémek és részt vesznek a kultuszban. Deuteroiza
jásnál még nem egyértelmű a motívum,: "bilincsbe verve jönnek". 
Mindenesetre elismerik: "Csak nálad van Isten s rajta kívül nincsen 
más" (Iz 45,14). Ez a felfogás még a szakrális királyság ősibb ábrázo
lását követve szól a népek meghódolásáról, anélkül, hogy a király sze
mélyére összpontosítana (v.ö. Zsolt 2,10-12). 

- Tritoizajás és iskolája meglepő elfogulatlansággal fejti ki a témát. 
Iz 56,3-8 szakaszán még érződik az adott történelmi helyzethez kötő
dés, mintegy itt és most igyekszik megalapozni és kifejteni az idegen 
népek kultuszban való örömteli részvételét. Iz 66, 18kk már egészen az 
új korszaknak szenteli figyelmét, ahol a népek nemcsak részt kapnak az 
Egy Isten életet közvetítő kultuszában, hanem lliWH papokat és levi
tákat választ ki közülük magának (Iz 66,21). 

- A perzsa kor intenzív vallási reflexiójára vezethető vissza az a 
gondolat, amely lemond az eddigi hagyományos és erősen hangsúlyo
zott Sion-Jeruzsálem-templom központúságról, hogy kijelentse, az 
idegen népek saját földjükön fogják imádni az Egy, igaz Istent (Iz 
19,18k): 

"Azon a napon oltára lesz az Úrnak Egyiptom belsejében, emlék
köve az Úrnak a határ közelében. " 

Az ilyen jellegű prófétai képekben az egyetemes béke és üdvösség 
ígérete fejeződik ki. 
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b) Az egyetemes béke ígérete nem veheti semmibe a vérengző vadál
latok által okozott problémákat. Ha nincs többé vérontás, pusztítás (Iz 
11,9), mi legyen ezekkel? 

A válasz nem marad el, bár nem egységes. 
- Iz 35,9 szerint a hazatérőkn*, megszabadultaknak nem kell félni

ük a vadállatoktól az úton, ez az Ur ígérete. 
- Ez 34,25-ben, az eszkatologikus jó pásztor képében jelzi a prófé

ta, hogy az Úr kiirtja az országból a vadállatokat. 
- Más szövegek belevonják a vadállatokat is az egyetemes béke 

nagy közösségébe. Ezek közül a legismertebb Iz 11,6-8, az "együtt le
gel a borjú és az oroszlán" képe. Ezt ismétli meg a Tritoizajás a 65,25-
ben. (V.ö. Óz 2,20.) 

6. Az eszkatologikus jövőkép szükségszeruen foglalkozik az új nép 
témájával is. Már jeleztük, hogy az eszkatologikus gondolkodás a jelen 
problémás világának ellen-tükrét rajzolja meg. Ebből következöen 
feleletet kell adnia egy mindig is égető kérdésre: mi lesz a bűnnel, illet
ve a bűnösökkel az új, szép világban. Az adott válasz ugyanúgy nem 
egységes, ahogyan a többi eszkatologikus megközelítés sem az. 

a) Az egyik vonal Isten megbocsátását emeli ki. Ennek hátterében 
az a prófétai felismerés áll, hogy Isten a babiloni fogsággal érvényesí
tette ítéletét a múlt bűneiért, ahogyan Deuteroizajásnál olvassuk: 

" ... véget ért (a nép) szolgasága ideje, bocsánatot nyert-gonosz
sága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért. " (Iz 
40,2.) 

Ezzel a bűnös múlt megoldódott, de mi lesz a jövőben? 
A válasz Istenre támaszkodik. Ö gondoskodik a jövő bűn nélküli ál

lapotáról. Ez elsősorban az új szövetség ígéretéhez kötődik. 
Jer 31,31-34 próféciája arról szól, hogy Isten SZÍvükbe Írja törvé

nyeit, nem lesz többé szükség azok oktatására. 
Iz 30,20 szerint a bűntelenség záloga, hogy Isten jelen van, maga 

tanítja népét. 
Ez 36,26kk szövege új szívről szól, melyet Isten ad. Kicseréli a kő

sZÍvet hússZÍvre és Lelkének ajándékával biztosítja, hogy parancsai 
szerint éljenek. 
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Érdekes megközelítéssel találkozunk Zakariás prófétánál. A 13, I kk 
szerint IHWH kiírt ja a tisztátalanság lelkét népe körében, mégis lesz 
egy forrás, hogy megtisztuljanak a bűntől. Mintha a bűn tovább 
működne, csak azonnali tisztulással törne meg ereje. 
b) A másik ábrázolás szerint nem mindenki részese az üdvösség 

korszakának, csak az igazak egy csoportja, míg a bűnösöket Isten ki
zárja, sőt elpusztítja: 

Iz 65, 13-14: "Lássátok, szolgáim esznek, ti meg éhen maradtok, 
szolgáim isznak, ti meg szomjazni fogtok, 
szolgáim örülnek majd, ti meg szégyent vallotok ... " 

A 66, 24 pedig így hangzik: "látni fogják (az üdvözültek) azok 
holttestét, akikfellázadtak ellenem. "(V.ö. Mal. 3,19.) 

A szép, új világ és a bűn-bűnösök kérdését nem minden feszültség
től mentesen közelíti meg a prófétai igehirdetés. A felvázolt megoldá
sok útja további reflexió tárgya lesz, amely az apokaliptikus gondolko
dásban éppen ezekre építve bontakozik ki. 

Összefoglalás: 

l. Az ószövetségi eszkatológia képes nyelvezetet hasmái az új, szép 
világ érzékeltetésére. 

2. A főszereplő mindig az Isten, az ő akarata valósul meg a jobb jö
vő kibontakozásában. Ez azonban nem a szokványos történelmi tapasz
talatban megélt isteni vezetés. Annál több, lényegileg új teremtés. 

3. Az új világ egyben szótériológiai történés. Isten üdvösségre vezet, 
megment, még ha egy részt a pusztulásnak enged is. Ez biztosítja az új 
állapot végleges, zavartalan fennmaradását. 

4. Az eszkatologikus várakozás igazából még Izrael-központú. Nem 
az egyén síkján, hozzáállásán elmélkedik. A választott nép sorsa a 
döntő. Más népek csak általuk részesednek az üdvösségben, ha része
sednek! Az üdvösség számukra is Izrael üdvközvetítő adottságaihoz 
kötődik, mint pl. a templom vagy a törvény. 

5. Ez a szemléletmód, bár többé-kevésbé ősi vallási hagyományokra 
épít (pl. Sion-teológia, kivonulás-hagyomány), erős kritikával illeti a 
jelent és jövőképében annak mintegy "ellen-tükrét" rajzolja meg. 
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6. Az eszkatológia, bár a jövőt csodálatos megújulásként varja, 
megmarad az evilági történés horiwntján. Reménye nem ennek a te
remtett világnak a végét várja, hanem a negatív történések végét, egy 
egészen jó világ beköszöntét. 

Az apokaliptikus szemléletmód épít mindezekre, de néhány alapvető 
kérdésben egészen új megközelítést vállal. Erről majd a következőkben 
szólunk, mikoris fó témánk az Újszövetségi végidővárás elemzése lesz. 

Jegyzetek: 
(1) A tanulmánya 2002.005.08-i előadás szerkesztett változata Lényegileg Koenen -
K(jhschelm: Zeitenwende clmű műve alapján készOlt. (Neue Echter Bibel, Themen 2; 
W(jrzburg, 1999.) A műre való hivatkozásoktól az egyszerűség kedvéért eltekintett(jnk. 
(2) von Rad: Th.d.A T. Bd II. 124. old. M(jnchen 1968. Kaiser VIg. 
(3) von Rad: Th.d.A T. Bd II. 125kk. old. M(jnchen 1968. Kaiser Vig. 
(4) Manfred: Das Buch der Psalmen, Psalm 1-41. 57-59 old. NSK - AT 13/1. 

Stuttgart, 2000. 

Gánicz Endre 

A Jelenések könyvének hét levele (2) 

6. Levél Filadelfiába: Jel 3,7-13 

Filadelfia szerény lydiai város 45 km-re délkeletre Szárdesztöl. Szé
les dombon, festői szépségű, 2000 méter magas hegycsúcsok előtt he
lyezkedik el. A termékeny vulkáni környezet miatt híressé vált gyakori 
földrengéseiről és boráról is. Calletebus az eredeti neve, majd macedón 
emigránsok adják neki a későbbiekben a Filadelfia (szó szerinti fordí
tásban a "nővért szerető") nevet. 70-79 között Vespasianus császár 
iránti tiszteletből a Flavia nevet, azaz a vespasianusi nemzetségnevet 
kapta. Ezt követően visszanyeri a Filadelfia nevet. A 3. fejezet 12. ver
sében található "az én Istenem nevét és városának nevét és az én neve
met" szövegrészt ezekkel a névváltoztatásokkal lehet kapcsolatba hoz
ni. Számos imperiális szentélyt építettek ebben a jelentős zsidó ko
lóniával rendelkező városban. A keresztény hit a 14. századig virágwtt 
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a mai nevén Alascheir, azaz vörös városban, ahol ma csupán néhányan 
keresztények a 9000 lakosból. 

A Szmimába írt levélhez hasonlóan e várost is dicséret halmozza el. 
A levél küldője három vonással jellemzi magát: "szent", "igaz" és "Dá
vid kulcsát bíró". Szent, azaz hágiosz nemcsak Isten, hanem az em
berek és az angyalok is az Istennel való kapcsolatuk alapján. Az igaz 
(aléthinosz) jelzőt viszont sehol sem találhat juk a Jelenések könyvében 
az emberekre alkalmazva, mindig csak az Istenre vonatkozik. Olyan 
értelemben jelent autentikusat, igazit, hogy az isteni szférához tartozó 
tévedhetetlen (az emberi szférával szemben). A "Dávid kulcsát bíró" 
jellemzés az üdvösség kulcsát birtokló Krisztust jelképezi, s az ezt kö
vető felnyitó-bezáró folyamatos melléknévi igenevek folytatják e krisz
tusi szerep kiemelését. A kulcs alapvetően pozitív színben tűnik fel, hi
szen alapvető funkciója az, hogy kinyissa az ajtót, és csak másodlagos 
az, hogy bezárja. A részletezésnél ténylegesen a felnyitás szerepel az 
első helyen, s a becsukás csak a másodikon. A dicséret megfogalmazá
sában újra megjelenik az ajtó-kép. 

A művek (cselekedetek) értékelését ígérő bevezetés után nem az 
emberi tettek felsorolása következik, hanem a krisztusi adományoké. 
Az "íme" szócska még inkább kiemeli ezt a meglepő felsorolást, amely 
nem az egyház tetteit, műveit, érdemeit tartalmazza. A perfectum ala
kok - amelyek sajátossága az, hogy a cselekvés hatása a jelenben is 
fennáll- végleges állapotot, az isteni cselekvő által történő megvalósu
lást juttatnak kifejezésre: "adtam" és "felnyitott". A krisztusi mű be
mutatása után az egyház jellem vonásának bemutatása tovább erősíti az 
előzőekkel szinkronban álló képet: "kicsinyke erőt bírsz", azaz az egy
házközség nem mondhatja magáról, hogy saját erejéből jutott oda, ahol 
jelenleg található. A "megőrizted" - "nem tagadtad" ellentétpárral egy
re inkább halad az egyház művei leírásának részletezése felé. 

Elmarasztalás nélkül rögtön az ígéret következik, melynek meghök
kentő voltát, azaz hogy a sátán zsinagógájából kap az egyház tagokat, 
az "íme" szó vezeti be. Krisztus ezt most teszi, s olyan emberekről be
szél, akik csak mondják magukat zsidóknak, de nem úgy zsidók, hogy 
be is töltenék azt a hivatást, amelyre Isten rendelte őket. A leborulás 
azt fejezi ki, hogy az egyház is részesül abban a hódolatban, amely a 
bárányt illeti meg, mert az egyház alapkaraktere a báránnyal való kö-
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zösség. E báránnyal való közösség az egyház sorsát is a báránnyal 
azonosultságban mutatja. Pontosan erre mutat rá a mondat folytatása, 
a "szeretetazonosság". 

Az ígéret további részében ismét visszatér a dicséret motívuma. A 
közösség ragaszkodik az Isten igéjéhez, ezért Jézus megőrzö tette őrzi 
az egyház Jézus igéjét őrzö művét. Ennek következtében az eszkaton el
ső jeleként történő nagy próbatételtöl megkíméli a filadelfiaiakat, így 
megmenti őket az aposztáziától. Részesülnek tehát a megmaradásban, 
a hűségben. Krisztus eljövetele az apokaliptikus irodalom jellemzö ki
fejezésével, a gyors-sal (»csakhamar«) bővül, amelyhez buzdítás is tár
sul: a közösségnek folytatnia kell eddigi magatartását, hogy senki el ne 
vegye a dicsőségben való részesedés jeiét, a koszorút. 

Az ígéret, azaz hogy a győzöt oszloppá fogja tenni, az imperiális 
kultusz fópapjára vonatkozik, aki tevékenységi ciklusának végén osz
lopot állított abban a templomban, ahol szolgált. Ezen az oszlopon ki
faragták a képét, ráírták nevét, atyjának nevét, szánnazási helyét, és 
szolgálatának idejét. A szentélybeli szolgálatot teljesített fópap tehát ily 
módon oszlopként megmaradást nyer a templomban. A városban van
nak imperiális szentélyek, és ez a jelenség ismert korszokás lehet. Két
szeres megerősítést nyer, hogy ennek az oszlopnak az Isten naos-ában, 
templomhajójában lesz a helye, hiszen nem fog kimenni onnét, ami az 
elítélést jelentené. Ezt tovább fokozza az a tény, hogy reá iratik az Isten 
név. A fópap atyja nevének említéséhez hasonlóan az Istennel v~ló kon
taktus fokozza az oszlop stabil voltát. A szánnazási helyre való utalás 
tovább fokozza az ünnepélyességet: az új Jeruzsálemről van szó. 

Ez itt a 21. fejezet új Jeruzsálem leírásának elővételezett képe. Az i
ge participium imperfectuma ("leereszkedő az égből") jelzi, hogy ez az 
esemény nem jövőbeli várakozás tárgya csupán, nem befejezett, hanem 
folyamatosan történő csoda. És a városban folyamatosan válik osz
loppá az, aki az élete lényeként viselheti az Isten lényét, az ő nevét. 
Ezért ő az a Jeruzsálem, akihez jönnek és leborulnak lábai előtt. Végül 
hozzáteszi saját nevének feliratát. Mi lehet az ő neve? A győzö, így 
kezdte ugyanis a vers elején. Jézus neve ez - ő győzött. Az ő győzel
mében részesülve győztes a benne hívő. Az új-ság nemcsak arra utal, 
hogy most bukkan elő, hanem hogy soha nem ér véget, mert ha új, ak
kor nem avul el. Ha nem avul el, akkor ugyanaz, mert örök. Ez a jelen-
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tése ennek a szónak. Az új, az örök szövetséget köti Jézus. Az ígéret 
után aztán az általános buzdítás zárja ezt a levelet is. 

7. Levél Laodíceába: Jel 3,14-22 

Laodicea 65 km-re délre fekszik Filadelfiától. A Lükosz völgyében 
Kolosszétől 10 km-re, Hierapolistól 6 km-re található. Ebben a le
vélben is nagyon sok helyi utalást találunk. A hierapolisi termálvizek 
Laodiceával szemben folytak el, ezt a vizet Rudvvick szerint melegítés 
céljából vitte vízvezeték a városba. A "langyos", talán erre a melegítés
re nem egészen alkalmas VÍmek az állapotára utal, mások szerint az í
VÓVÍz vezetékét egy helyen napsütés érte, mely így a városba érkező vi
zet langyossá tette. Ezért nem volt olyan jó minőségű. 

A várost a Kr.e. III. sz-ban az ősi Dispolis helyén építtette II. An
tiochus, aki feleségéről, Laodiceáról nevezte el azt. A római korban a 
provincia fóvárosa volt. Két színházzal és egy stadionnal rendelkezett, 
melyet még kiegészített a híres textilipar, valamint a bankok. Orvosi 
akadémiája is messze földön híres volt, amelyből leginkább a szem
gyógyászat emelkedett ki. Ehhez kapcsolódik a kollürion nevű készít
mény, amely timsót tartalmazó anyagból készült, és az egész biroda
lomba szállították. Kr. u. 60-ban a város gazdagságából kifolyóan gő
gös polgárai visszautasították Róma segítségét az újjáépítéskor. Ezt a 
mondatot a levélben is megtalálhatjuk: "Gazdag vagyok, és nincs szük
ségem semmire." Epafrász alapította az itteni egyházközséget, lehet, 
hogy Lukács, a szeretett orvos itt tanult. A keresztény bazilika romjai 
mutatják a kereszténység egykori nagyságát, mielőtt a XV. század ele
jén a törökök elfoglalták a várost. 

A levelet küldőt az amen, a mártír (tanú), és az arché (kezdet) sza
vak jellemzik. Az amen annyit jelent, mint hűnek tartani, igaznak tar
tani. A mártír (tanú) Krisztus földi küldetésére, legfóként a keresztha
lálakor tanúsított szeretetre vonatkozik. Az arché szó kezdetet és feje
delmet is jelenthet, s ha úgy fordítjuk: fejedelme a teremtésnek, akkor a 
teremtés krisztologikus jelentésére mutat rá. 

Az elkövetkező dicséret ironikusan negatív. Három jelzőt hasmál: 
"fagyos", "forró", "langyos", melyek az ironikus dicséretből átcsapnak 
fenyegetésbe. "Ismerem cselekedeteidet, hogy sem hideg nem vagy, 
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sem meleg, bár hideg volnál vagy meleg." A jellemzés a negatív, az el
ítélő vonás kizárásával kezdődik: "nem vagy fagyos", ami önmagában 
dicséret is lehetne, mégsem vagy igazán gonosz. Az ezt követő, "sem 
forró nem vagy" tökéletes kifogás következik. Közbeveti, hogy vagy 
egyiknek, vagy a másiknak lennie kellene. Ezután következik az a meg
állapítás, hogy ez a közösség ennek ellenére egyik sem. 

Talán kibékülnénk ezzel a köztes állapottal, mondván, hogy az a
rany középút mégiscsak jobb, mint a teljes elutasítás, ám a következő 
mondat kizökkent bennünket ebből az illúzióból. "Leendő vagyok téged 
kihányni az én számból." Ezt úgy lehet érteni, mint kényszert. A lan
gyos ugyanis undort vált ki, és az undor a hányásnak az effektusát e
redményezi. A hányás viszont az elvetés undorral teli, érzékletes képe. 
A langyos jelleg azonosítására sokféle megfogalmazás született, már 
pl. a tettek nélküli hit, a szégyellt hit, de modem kifejezéssel talán azt 
is mondhatnánk, a jéghideg ateizmus jobb a formális kereszténységnél. 

A langyosság mibenlétét magyarázza a következő vers: "Gazdag 
vagyok, meggazdagodtam, semmi szükséget bírok"; mind ugyanarra a 
dologra utal a felsorolás bőségének segítségével. Nem igazán az a 
probléma, hogy gazdag, meggazdagodott - az is baj, hogy úgy véli, 
nem szenved semmi szükséget. A legnagyobb probléma, hogy mondja 
ezt, a dicsekvés. Ennek a hátterében talán a város bankjai állnak. En
nek a képnek ellentéteként találjuk a szmirnai egyháznál írott szavakat: 
"szegény, de gazdag vagy". Krisztus az, aki ott feltárta az ő gaWagsá
gukat. Az is baj, hogy szegény, nyomorult, vak és mezítelen, de ennél 
sokkalta nagyobb baj, és itt ez az alapprobléma, hogy "nem tudod". 
Nem csak egyszeruen azt mondja, hogy nyomorúságos vagy, hanem 
hogy "Te vagy a nyomorúságos". 

Ismét egy szinonima rendszer következik: "nyomorúságos", "nyo
morult", "szegény", melyet kiegészít a test állapotának leírását tartal
mazó sorozat: "vak", "mezítelen". Gyakorlatilag a kép egy koldust állít 
elénk testi állapotában leírva. A két-két jelzőpár között álló szegény 
kifejezés adja meg az igazi értelmet. Jézus ítélete különbözik a mi önér
tékelésünktől, s az ítélet feltétlenül Jézusé kell legyen, mert egyedül ő 
képes üdvözítő ítéletet tartani. Megfigyelhetjük ugyanis, hogy az ostor
csapásként zuhogó sértések ellenére mégsem merőben negatív indulat-
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tól vezérelt szavak ezek. Azt akarja, hogya címzett egyház megtudja, 
nem azt, hogy elkeseredjen általa. 

A "tanácsolom neked" valóban sokkal melegebb, szelídebb hang a 
korábbi jéghideg bírálatot követően. A "tanácsolom" a helyi kereskede
lemben is hasmálatos kifejezés. Krisztus nem veti el Laodiceát, taná
csot ad a szeretet szavával. Azzal a szeretetével, amely ok nélkül, és 
mindennek ellenére valósul meg. A tanács továbbra is a kereskedelmi 
kontextusban marad: "Vásárolj!" Ami igazán fontos, az a tő/em: tő
lem, azaz Krisztustól vásárolj. Máshonnan is vásárolhatna, de az iga
zán értékeset csak Krisztustól kaphatja. 

Amiket vásárolhat, azoknak a képe is a laodiceai piac tárgyai közül 
való. A város az aranykereskedelméről, a szöveteiről, és a szemkenő
cséről, a kollürionról híres. Krisztustól vásárolva ezeket, a megváltás 
javaiban részesülhetnek. Valós értékekkel növelhetik gazdagságukat. A 
vásárolj felszólítás maga is kapcsolódik a megváltáshoz, mert ponto
san ezzel a szóval jelöli meg a krisztusi megváltást, Krisztus megvásá
rolt minket. A felsorolt tárgyak mellett a célt is megjelöli. Az első 
tárgynál pozitív a cél, hogy gazdagodj on. A másodiknál a pozitív cél, 
hogy "felöltözz", a negatív cél, hogy "ne látszassék a te mezítelensé
gednek a szégyene". A harmadik tárgynál két pozitív célt találunk: 
"megkenni a szemed, hogy láss". Ezzel a játékkal dinamizmust ad a cél 
motívumának. 

A laodiceai kereskedelem anyaga átminősül tehát ebben a kontex
tusban. A kontextus átminősíti még az anyagot egy aprócska vonással. 
Az aranynál a tűzből égetett-séget jelöli meg, a ruhánál, mint központi 
elemnél hozzáteszi a fehér jelzőt, amely kontrasztot kelt a laodiceai 
fekete gyapjúból készült szövetekkel. Igy már biztosan egyértelmű, 
hogy a fehér szín az isteni dicsőséget jelenti, amelyet Krisztustól lehet 
kapni. A buzdítás még tovább emeli az előzőleg elért szintet. 

Az én pompája egészen magasztossá teszi ezt a buzdítást, hiszen 
hangsúlyozottan emeli ki Krisztust. Az őt egyedül jellemző vonás járul 
a személyes névmáshoz, a szeretni ige. Ez azonban nem az agapao, az 
ünnepélyes isteni szeretetre alkalmazott terminus, hanem a ji/eo, a 
szeretetnek inkább érzelmi vonását kifejező szó. Ez azt jelzi, hogy nem 
elvont, hanem hogy mennyire plauzibilis, mennyire érzékletes valóság 
ez: Krisztus szeretete. Ezután következik a buzdítás két mozzanata. A 
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meggyőzés és nevelés nem büntető tenninusok, ezt a szerető én bemu
tatkozásából is láthatjuk. A két szó egyébként ugyanazt a tevékenysé
get kívánja jelezni. A megtérés a buzgóságot fogja jelenteni, hiszen épp 
a langyosságból kell kikászálódni. Ez a buzgóság az, ami egyben a 
megtérést is jelenti. A megtérés viszont megelőzi a buzgóságot. A "térj 
meg" aoristos imperativusa: ezt tedd meg most, ennek következtében a 
"buzdulj" folyamatos jellemvonás lesz. 

"Íme odaálltam az ajtóra, és kopogok, ha valaki hallja az én han
gomat, és felnyitja az ajtót, be fogok menni ahhoz és étkezni fogok az
zal, és ő énvelem." Tulajdonképpen csak most érkeztünk el nem csak 
ennek a levélnek a csúcsához, hanem a hét levél legnagyszerűbb, leg
megrendítőbb soraihoz. 

Jézus nem azért jött, hogy kihányja, elítélje a langyosat, az undorí
tót, hogy megvesse a sebeset, és hogy összetölje a törékeny nádat. Ö 
odaállt az ajtóra, nem ront be ajtóstól, hanem odaállt. Nem jött ural
kodni, hanem alázatosan áll ott, mint az éjjel érkezett barát; és zörget. 
Nem követeli meg az ő jogát. Nem hirdet régi törvényt. Uj törvénye 
van Jézusnak, csak odaáll az ajtóra, zörget - válja a csodát. Tehetne 
csodákat, világokat építhetne leheletével, és világokat törhetne széjjel. 
Bemehetne zárt ajtókon át, de a szeretet csodájára vár, hogy kinyíljék 
az ajtó, és behhja őt, a vendéget a jóbarát. És bemegy ahhoz és ünnep 
lesz, a szeretet ölelkezése. 

Jézus kopogása valóban állhatatos és hosszan tűrő, ahogyan az a 
kopogok ige praesens imperfectumából is látszik. A bölcsesség bankett
jét idéző szavak. egyben az utolsó vacsorát, az eucharisztikus bankettet 
is felidézik. Ehhez a buzdításhoz a legünnepélyesebb, legszebb ígéret 
járul. Jézus megosztja királyi helyét, mert az ő dicsőségében sok hely 
van. Az ő szeretetében kimeríthetetlen erő, kimeríthetetlen szeretet és 
jóság. 
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"A fuleket bíró hallja, mit mond a Lélek az egyházaknak. .. " 

Források: TAKÁCS Gy., Jelenések könyve, Győr 2000; KARNER K., Apo
kalipszis, Bécs 1974; VANNI, U., L'Apocalisse, ermeneutica, esegesi, 
teologia, (Supplementi alla Rivista Biblica 17), Bologna 1988; MAZZEO, M., 
Lo Spirito parta alla Chiesa - Nel libro dell'Apocalisse, Milano 1988; 
PRIGENT, P., L'Apocalisse di S. Giovanni, Roma 1985. 
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Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Az "én vagyok" kijelentések 
a János evangéliumban 

A.) Alapgondolat 
A János-evangélium sajátosságai közé tartomak az ún. "én vagyok" 

kijelentések, melyek legfrappánsabb kifejezései annak, hogy lényege 
szerint kicsoda Jézus, és mit jelent az ember számára. Ugyanakkor 
ezek az "én vagyok" kijelentések tömör és összefoglaló kifejezései Jé
zus önkinyilatkoztatásának is. Már a szinoptikusoknál és azután János
nál is találkozunk az abszolút, magában álló "én vagyok" kifejezéssel, 
amely a Kiv 3,14 kinyilatkoztatásformáját hasmáIja fel. Ezzel a for
mával Isten Mózesnek, mint Izrael közel lévő és óvó, szabadító Istene 
nyilatkoztatta ki önmagát. Ha mármost Jézus is hasmáIja ezt az "én 
vagyok" formát, ezáltal egyedülálló, semmi máshoz nem hasonlítható 
igénnyel lép fel. Ugyanakkor kifejezésre juttatja, hogy ő az emberekért 
akar itt lenni. 

János már kibővíti ezt az abszolút "én vagyok" kijelentést egy képi 
és üdvfogalmi kijelentéssel, amely képszerűen ki tudja fejemi Jézusnak 
ezt az igényét és jelentőségét az üdvösség szempontjából. Az alkalma
zott képek vagy üdvfogalmak ősszimbólumai az emberi érzékelésnek és 
észlelésnek. Részben az ószövetségi üdvtörténet és kinyilatkoztatás vo
natkozására is utalnak (pl. a szőlő vagy a pásztor képe, vö. Jer 2,21; 
Ez 17; 34). Ámde ez nem zárja ki, hogy az adott kor vallási fogalmai ra 
is befolyást gyakoroljanak. 
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B.) Szentírási szövegek: 

Én vagyok az élet kenyere (Jn 6, 35.48) 
a világ világossága (Jn 8,12) 
az ajtó (Jn 10,7.9) 

C.) Bevezetés 

a jó pásztor (Jn 10,11.14) 
a föltámadás és az élet (Jn 11,25) 
az út, az igazság és az élet (Jn 14,6) 
az igazi szőlőtő (Jn 15,1) 

1.) A János-evangélium sajátosságai közé tartozó "én vagyok" kije
lentésekből összesen hét van: 

Én vagyok az élet kenyere (Jn 6,35.48) 
a világ világossága (Jn 8,12) 
az ajtó (Jn 10,7.9) 
ajó pásztor (Jn 10,11.14) 
a föltámadás és az élet (Jn 11,25) 
az út, az igazság és az élet (Jn 14,6) 
az igazi szőlőtő (Jn 15,1). 

A képesbeszédet néha még az üdvösség ígérete vagy fenyegetés kö
veti, hogy a hallgatót döntésre késztesse, így a felhasmált kép a követ
kező felépítést mutatja: 

l. Önkijelentés az 
a) "én vagyok" kijelentés, és a 
b) képi vagy üdvfogalmi kijelentés. 

2. Felszólítás a döntésre a 
a) felhívással, és az 
b) üdvösség ígérete ill. fenyegetés. 

A döntésre való felhívás nem csatlakozik mindig kifejezett formá
ban a képesbeszédhez, de megtalálható a megfelelő szövegösszefliggés
ben. Az azonban fontos, hogy mindig szorosan összekapcsolódik az 
élet központi fogalmával. 
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2.) "Én vagyok az ajtó" 
Szent{rási szöveg: Jn 10,1-3.7-10 

l. Kifüggesztünk egy nagy képet (vagy kivetítünk egy diát), ame
lyen egy félig nyitott ajtó látható, és látszik a szép tér, ahová nyílik. 
Néhány percig csendben nézzük a képet, hagyjuk, hogy hasson ránk. 

2. Ezután a vezető két nagy papírlapot helyez középre. Az egyikre 
három címszó van felírva a lap tetejére: belül, kivül, ajtó. 

A résztvevők a megfelelő helyre beírják az asszociációikat. 
A másik nagy papír közepére csak az ajtó CÍmszó van felírva. Eköré 

hják fel a résztvevők az ajtóról szóló szólásokat és közmondásokat 
(ilyeneket, mint: Nyitott ajtón dörömböl. Ajtót mutat. Az ajtó előtt áll. 
Minden ajtó kinyílik előtte stb.) 

3. Ezután kifüggeszt j ük a kinagyított szentírási szöveget és hango
san, nagyon lassan, tagolva, együtt elolvassuk. Néhány perces csend
ben hag)juk, hogy a szentírási szöveg belénkhatoljon, hasson ránk. 
Utána megoszt juk egymással a tapasztalatainkat. 

4. A Konkordancia segítségével kikeressük a Szentírásból az "ajtó" 
CÍmszó további helyeit és kapcsolatba hozzuk a jánosi szöveggel. Pl. 
Mk 16,2-4; Mt 25,10-13; Lk 11,5-l3; 13,24 k; 16,19 k; Jn 18,15 k; 
CseI5,18-20; 16,25; Zsid 13,12; Jel 3,20. 

5. Elgondolkodunk azon, amikor az életünkben megtapasztaltuk, 
hogy egy ajtó kinyíltIbecsukódott. Hitbeli tapasztalataink is vannak 
ezzel kapcsolatban? Próbáljam meg elképzelni, hogy Jézus, aki az élet 
teljességére vezető ajtónak nevezi magát, milyen ajtókat tud megnyitni 
számomra. 

6. Ének: Magányos voltam (Énekelj az Úrnak, 263. o.). 
7. Elolvassuk Fr. Kafka: A törvény előtt c. novelláját és kapcsolat

ba hozzuk a szentírási szöveggel. 
8. A résztvevők egyetlen szentírási mondatot ismételgetnek néhány 

percig magukban: "Hogy életük legyen és bőségben legyen" (Jn l O, l O) 
9. Befejezés: közös spontán ima, kérések, hálaadás, kezdő ének. 
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3.) "Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14,6) 

aj Mozgásmeditáció 

l. Ének: Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet (Énekelj az Úr
nak 418.0.)-

2. A résztvevők egyesével különböző utakon mennek (aszfalt, ka
vics, erdei út, széles, keskeny, emelkedő, lejtő utakon - ahogya körül
mények lehetővé teszik. Próbálgassuk, keresgéljük, hogy megtaláljuk a 
saját útfajtánkat, tempónkat, ritmusunkat, lépésfajtánkat. Egy szaka
szon esetleg mezítláb is mehetünk, hogy a talp unkkal közvetlenül érzé
keljük az utat. Egy szakaszt csukott szemmel is járjunk végig, hogy 
csakis a lábunk mozgására és a talpunk alatti útra figyeljünk. 

- Mit jelent nekem: 
úton menni, 
úton lenni, 
mozgásban lenni? 

- Mit tapasztaltam magamban az úton járás közben (a talpamban, 
lábszáramban, karomban, vállamban, hátamban, fejemben ... az érzék
és mozgásszerveimben)? 

Észlelem, hogy mi van, mi történik velem? 
- Hagyjam, hogy vezessen a szó : ÉN VAGYOK AZ ÚT! (Nem: a 

cél - nem egyszeruen: a helyes út.) Ha mindig úton vagyok, <tkkor va
gyokNÁLA. 

Ha lehetséges, egy szakaszt tegyek meg másokkal együtt, kézenfog
va, csukott szemmel. 

- A második fázisban mindenki megpróbál arra figyelni, hogy az őt 
körülvevő valóságból mit fog fel útközben, ahol az élet különböző 
megnyilvánulásaival találkozik. 

- Ami ezekből a megnyilvánulásokból különösen megérintette, 
megszólította a résztvevőket, azt csoportbeszélgetésben megosztják 
egymással. 

- Befejezésül az "Azt mondtad, én vagyok az út" c. ének (I. Beveze
tés). 
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b) "E hit által az ö nevében életetek legyen" (Jn 20,31) 

l. Ének: Föltámadási himnusz (Énekelj az Úrnak, 498. o.). 
2 .. Színes A/4-es másolópapírokból kettéágazó utat rakunk ki. Kö

zépre helyezünk egy húsvéti gyertyát. 
A vezető mond néhány bevezető mondatot: Jézus a János-evangé

liumban újra és újra elmondja, hogy ő az élet, és hogy azt ő teljességé
ben adja; egyenesen ő az élet útja:"Én vagyok az út, az igazság és az 
élet" (Jn 14,6). Mint ahogyan a vak meggyógyításának történetében 
megmutatkozott, Jézus mintha választópont lenne számunkra, meghív 
bennünket, hogy az ő útját, az életet válasszuk, és hogy "a hit által az ő 
nevében életünk legyen" (vö. Jn 20,31). A Jézus Krisztusról szóló írás 
tanúságtétele által tudjuk megtalálni a hitet: erre mutat rá a János
evangélium (Jn 20,30k). 

3. Elmélkedés: Itt két lehetőség áll a közösség rendelkezésére, miu
tán a vezető meggyújtja a húsvéti gyertyát: 

a.) A résztvevők kb. 3 percnyi csendben újra és újra elolvassák a 
szentírási szöveget. Egyszeruen csak hagyják, hogy hasson rájuk, elmé
lyednek benne: "E hit által az ő nevében életetek legyen" (Jn 20,31). 

b) A résztvevők a kb. 3 percnyi csendben a következő két kérdést 
teszik föl maguknak: 

- Mi a tennivalója Jézusnak az én életutammal? 
- Hol ismerem fel eddigi életutamon, hogy ő kísér engem? 
4. Ének: Jézus életem, erőm, békém (Énekelj az Úrnak, 482. o.). 
5. Ima: Az "én vagyok" mondások mindig újabb és újabb képpel 

fejezik ki, hogy Jézus mindig és mindenben az életünk akar lenni: Én 
vagyok a világosság, én vagyok az élet kenyere ... Fejezzük ki a saját 
élettapasztalatainkból újabb és újabb képpel, ahogy őt felismertük, 
megláttuk a hit által az életünkben, és ezeket a vezető hja fel egy nagy 
papírra: 

Jézus a ... (néhány példa: béke 
legjobb tanácsadó 
gazdagságom 
kéz, amely megóv engem). 
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Esetleg, ha sok jó kép áll rendelkezésünkre, akkor a résztvevők vá
logathatnak belőle illusztrációt a hitvallásokhoz. 

A résztvevők így összegyűlt hitvallását a végén lassan, tagoltan li-
tánia-szerűen közösen elmondjuk. 

Befejező ének: Azt mondtad (lásd Bevezetés). 

4.) "Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők" (Jn 15,5) 

l. A résztvevők versenként felolvassák a szentírási szöveget (Jn 
15,5-10) úgy, hogy mindig hozzáolvassák az előző verset vagy annak 
egy részét is. A végén a vezető mégegyszer, folyamatosan felolvassa a 
szentírási szöveget. 

2. Imaginációs gyakorlat a szőlőtő képesbeszédhez: 
a) A testünk előkészítése lazító gyakorlattal (lásd Közös utunk a 

Bibliához 69. o.). 
b) Szimbólumdráma 
Az "én vagyok a szőlőtő" kijelentés egyenesen az élet őseredetéhez 

visz bennünket: a keresztény az isteni eredetből kap erőt a gyümölcsö
ző élethez. Bár a Jn 15,5 utáni szöveg néha, mint fuggéstől való féle
lem, negatív érzést kelt bennünk, és így ellenkezést vált ki. A szimbó
lumdrámában ezzel szemben a szőlőtő és a szőlővessző kapcsolatát, 
mint természetes kölcsönös egymásra vonatkozást és harmonikus kap
csolatot tudjuk megtapasztalni, anélkül, hogy az élet nehé~geit és 
feszültségeit kirekesztenénk. Mint szőlővessző, megtapasztaljuk az 
éjszaka hidegét és az újjá levés fájdalmát, amit a szüreti idő jelent ... 

A résztvevők csukott szemmel, a hátukon fekszenek a fOldön. A ve
zető impulzusai az imaginációhoz: 

Képzeld azt, hogy egy napfényes, meleg napon felmászol egy sző
lőhegyre ... Nézz körül a vidéken. Mit látsz? ... Hagyd, hogy áthasson 
a légkör. Allj meg és válassz magadnak egy szőlőtőt... Figyeld meg 
nagyon alaposan: a tőkét, a vesszőket és a talajt is... Vizsgálj meg 
egy szőlővesszőt: a formáját ... a leveleit ... a gyümölcseit ... Képzeld 
azt. hogy te is egy szőlővessző vagy egy szőlőtőn. .. Hagyd. hogy mű
ködjön a képzeleted. .. Milyen szőlővessző vagy? Milyen az életed mint 
szőlővesszőnek: nappal ... éjszaka ... tavasszal .. nyáron ... ősszel, 
amikor elérkezik a szüret ideje ... Hogyan éled meg a szőlőtővel való 
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kapcsolatodat? ... Képzeld el. ahogy nedvek áramlanak beléd a sZőlő
tőből ... ahogy erőt és táplálékot kapsz ... Most terjeszd ki ezt a ta
pasztalatot: a nedvek, amelyek benned képződnek áramoljanak át a 
szőlőtőbe ... rajta keresztül más szőlővesszőkbe ... a gyökerekbe ... 
Képzeld el, hogy a nedvek áramlása megszakad .. . A szőlőtőből nem 
áramlanak nedvek a szőlővesszőbe, nem kapsz több nedvet ... Próbáld 
átérezni... Most keringjenek újra akadálytalanul a nedvek, és éld át 
újra a helyzetet ... Van valami változás? ... Most fordítsd a figyelme
det a többi szőlővesszővel szembeni magatartásodra .. . Hogy érzed 
magad, mint egy vessző a többi szőlővessző között? ... Hol van a he-
lyed? ... Napsütötte helyen vagy, vagy árnyékban? ... Sok hely van 
körülötted? ... Talán szeretnéd, hogy a többi vessző közelebb legyen 
hozzád, vagy éppenséggel szorongatnak? ... 

Végy szemügyre egy szőlőjürtöt, amit mint szőlővessző hordozol ... 
Milyen aformája? ... Szagold meg és ízleld meg ... Próbáld elképzelni, 
hogy Jejlődik ki a gyümölcs ... ErőJeszitésbe kerül, hogy gyümölcsöt 
terem}? vagy hogyan éled meg.? ... Eljött a szüret ideje, oda kell ad
nod a gyümölcseidet, amelyekből bor lesz ... Hogy éled meg, amikor 
lemetszik rólad? ... Menj végig még egyszer az érzéseken, amikor 
szőlővessző vagy a szőlőtőn .. . Milyen érzés neked? ... Mondd el a 
szőlőtőnek... Talán valami mást is szeretnél kapni a szőlőtőtől. 
Mondd el neki. .. 

Képzeld el, hogy a szőlőtő válaszol neked ... Képzeld el a szőlővesz
sző és a szőlőtő közti párbeszédet ... Most végy búcsút a szőlőtőtől és 
a szőlővesszőtől, a szőlőhegy től és a környéktől, térj vissza ebbe a 
térbe és életbe ... 

Amikor úgy érzed, nyisd ki a szemed ... 
3. A résztvevők megpróbálják szavakban megfogalmazni és egy

mással megosztani, hogy mit éltek át a szimbólumdráma közben. Szó
ban nincs szükség további analizálásra vagy magyarázatra. 

4. Befejezésül nézzük meg Sigmunda May fametszetét (l. 34.0.), 
amelynek segítségével újra tudatosan átélhetjük a szőlőtő és Krisztus 
azonosságát. A kép a mustármagról szóló példabeszédet ábrázolja, 
amely fává növekedik. A fa képe, melynek közepében Jézus alakja 
látható kitárt karokkal, akiből mint középpontból sok élettel teli, erős 
emberi test és kéz nő ki, összekapcsolható a szőlőtő képével. 
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Minden résztvevőnek adjunk egy kinagyított fénymásolatot a kép
ből. Rövid csendben szemléljék a képet, majd a kép kapcsán támadt 
gondolataikat rövid hitvallásban, hálaadásban vagy kérésben foglalják 
össze. A koncentrációt segítheti, ha ezeket fel is írják egy papírra és 
csendben előre hozzák és elhelyezik, úgy hogy mindenki elolvashassa. 
Befejezésként együtt, egymás után hangosan felolvassuk őket. 

D.) Óravázlat 

Fe/adat Módszer 

l. Ének: Azt mondtad, én vagyok kottából 

2. Bevezető gondolatok: Elérkeztünk a Já- az órave
nos evangélummal való foglalkozásaink be- zető beve
fejezéséhez. Ez alkalommal egy meditatív, zető szavai 
élményközpontú megközelítésben találko-
zunk a szentírási szövegekkel. Az. "én va-
gyok" kijelentések által nem annyira okos 
gondolatokat és válaszokat keresünk, ha-
nem azt az örömhírt és ígéretet, hogy Jézus 
az élet a hívő számára; az ő egzisztenciális 
jelentőségét kutat juk a mai helyzetben, a-
hogy mindenki számára külön-külön szemé-
lyesen megismerhető. Ez csakis egy újfajta 
figyelemmel és a környező világunk szim-
bólumainak észlelése iránti érzékenységgel 
válik lehetségessé, mivel az "én vagyok" ki-
jelentések konkrét képekkel vannak össze-
kapcsolva. Ezek az észlelések és meditatív 
gondolatok Jézus újfajta megismeréséhez 
vezethetik el a résztvevőket. 

3. A Bevezetésben kidolgozott módok alap
ján bánnelyik "én vagyok" kijelentést fel
dolgozhat juk . 

Az. egyes tevékenységek közben meditatív 
zene segítheti a résztvevőket az elcsendesü
lésben. 
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Eszközök, 
időtartam 

Bevezetés. 
10 perc 
szentírási szöve
gek, Szentírás, 
Konkordancia, 
választott hely
szín, szines fo
tók, dia, csoma
goló papír, szines 
A/4-es lapok, 
filctollak, gyer
tyák, meditációs 
zene, énekek 
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Azt mondtad 

fM 
G C G 

t , Js! J' Jj lj j j j lj J 
1. Azt mondtad: .Én va- gyok az út·, 

Em 

'f J) J" Js I J J 
Am 

J r 
p J I t. ........ . )'. to<; 

~ ,p 

azt mondtad: .Én va- gyok az út·. Meg- ér-

fM 
Am C B~m G 

r F 
j J Ir , Ji ~ ~ Ir r 

tet- tem sza- va- dat, hoz- zád jö- vök,kö-vetni 

. Am D 

f- r F ItJ 
Em C 
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B- kar- lak. Az. u- tunk csak Te vagy. 

2. II: Azt mondtad: ,Én vagyok az igazság', :11 
Megértettem szavadat, 
hozzád jövök, hogy megismetjelek. 
Te magad vagy az igazság. 

3. II: Azt mondtad: .Én vagyok az élet·, :11 
Megértettem szavadat, 
hozzéd jövök, büneimmel. 
Új életOnk Te vagy. 

4. II: Azt mondtad: .Én vagyok a kenyér", :11 
Megértettem szavadat, 
hozzád jövök, hogy jóllakass. 
A kenyerünk Te vagy. 
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5. II Azt mondtad "Én vagyok az aJtó",11 
Megértettem szavadat, 
hozzád jövök, beengedsz engem 
Az öröm kapuja Te vagy. 

6. II Azt mondtad: "Én vagyok a pásztor", II 
Megértettem szavadat, 
hozzád jövök, s Te vezetni fogsz. 
Te vagy a jó pásztor. 

Mustármag (Sigmunda May metszete) 



A megigazulásról 

Franz Josef Ortkemper 

Szent Pál a megigazultságról 
Részlet a szerzőnek a ilBibel heute« 1/2002. számában 

megjelent eikké ből. Fordította Székely István. 

Pál Efezusban igen nyugtalanító híreket kap a galáciai közösségek
től. Ezekben röviddel Pál elutazása után merev zsidókeresztény hitté rí
tők jelentek meg, akik alapjaiban bírálják az általa hirdetett evangéli
umot. Körülmetélkedést kívánnak a pogánykeresztényektől, ha azok to
vábbra is a keresztény közösség tagjai akarnak maradni. Pál apostoli 
tekintélyét is kétségbevonják. Ezek az emberek valószínűleg Jeruzsá
lemből jöttek, feltehetőleg az apostoli zsinaton kisebbségben maradtak 
közül, akik még évekig nem nyugodtak meg, és tönkre akarták tenni 
Pál missziós eredményeit. Pál nyilvánvalóan felháborodik, hiszen egész 
életműve veszélyben forog. 

Ez a veszélyhelyzet magyarázza az Efezusban készült Galatáknak 
írt levél vitatkozó, néhol sértően éles hangját. A címzés és üdvözlés 
után az apostol rögtön a tárgyra tér: »Csodálom, hogy attól, aki titeket 
Krisztus kegyelme által meghívott, ilyen hamar más evangéliumhoz 
pártoltatok, holott nincsen más, csak olyanok vannak, akik zavarba 
ejtenek titeket, és el akarjákferdíteni Krisztus evangéliumát« (1,6-7). 

Pál saját »megigazulástanát« ellenfeleivel vitakozva fejti ki. Csak 
ez magyarázza igen éles szembenállását a »zsidók« álláspontj ával. 
»Mivel pedig tudjuk, hogy az ember nem a t6rvény cselekedeteiből 
igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által, mi is Krisztus 
Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk Krisztus hite, és nem a t6rvény 
cselekedetei által, mert a t6rvény cselekedeteiből egy ember sem iga
zul meg« (2,16). Közösségeinek veszélyeztetett helyzetét látva hangsú
lyozza ilyen erősen, hogy »nem a törvény cselekedetei által«. 

Jézus is meg volt győződve arról, hogy mi emberek nem a saját tel
jesítményünk alapján, hanem kizárólag Isten segítő kegyelme révén 
állhatunk Isten elé [állhatunk meg Isten előtt]. Gondoljunk a szőlőmun
kások »megbotránkoztató« esetére (Mt 20), vagy a tékozló fiúról (Lk 
15) mondott példabeszéd~e. Pál ószövetségi kijelentésekkel is alátá
masztja álláspontját, pl. »Abrahám hitt az Urnak, s ez igazságul tuda
tott be neki« (Ter 15,6). 

Még a kumráni tekercsekben is találunk olyan szövegrészeket, 
amelyek azt mutatják, hogy Pál megigazulástana erősen kötődik a 
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zsidóság gondolkodásmód j ához. Két különösen meggyőző szövegrész: 
»Nekem magamnak is Istennél van az ítéletem, az ö kezében van utam 
feddhetetlensége és szívem egyenessége: elpártolásomat eltörli igaz
ságával« (lQS 11,2-3). »Mert az ember nem maga szabja ki útját, és 
a férfi nem határozhat léptei felöl, mert Istennél van az ítélet, és az ö 
kezébö~ van az út feddhetetlensége. Az ö tudása által jött létre min
den. .. Es én magam. ha meginognék, lsten kegyelme a szabadításom 
örökre. és ha elbotlom a testi vétekben, ítéletem Isten igazságosságá
ra támaszkodik mindenkor ... és megigazultságomat irgalma hozza 
meg ... és nagy jóságosságában megbocsátja minden bűnömet. Igaz
ságosságávai megtisztít az emberi szennytől és az emberi nem bűnei
töl. .. « (l QS ll, 10-15) A kumráni szövegeknek ezek a gondolatai olya
nok, mint a kavicsok között talált gyöngyszemek, amelyek Pál érvelé
sében is középponti szerepet kapnak. Egyúttal azt mutatják, hogy az 
apostol a korabeli zsidóság körében élő gondolatokhoz kapcsolódik. 

Kétségtelen, hogy »az ig~ságnak« ez a fogalma a mai ember szá
mára könnyen félreérthető. Igy volt ez a középkorban is. Részben ez 
vezetett a páli megigazulástan félremagyarázására. A Biblia értelmé
ben Isten nem megigazultságot kíván, hanem megadja azt, részesít 
bennünket abban. Lássunk néhány ószövetségi szövegrészletet, ame
lyek az »igazság« fogalmát meglepő módon magyarázzák: »Igaz dol
gokat cselekszik ... és igazságot szolgáltat« (Zsolt 103,6). Az igaz
volt (megigazultság) kapcsolódik az igazság cselekedeteihez. »Közel 
hoztam igazságomat, nincsen messze, és szabadításom nem késleke
dik; szabadítást adok a Sionon, és dicsőségemet Izrae1nek« (Iz 
46,13). Itt az igazságnak a szabadítás, a dicsőség felel meg. »Szabadí
tás om örökre megmarad, és igazságom nem szűnik meg« (Iz 51,6). 
Itt az igazsággal a szabadítás képez párhuzamot. A Jer 9,23-ban a ke
gyelem, a jog és az igazság áll egymás mellett. 

Az ún. megigazulástant ma néha túl elvontnak találjuk. Mégis, egy 
irgalmat nem ismerő, teljesítményközpontú társadalomban újra idősze
rű lett és felszabadító erőt nyújthat, ahogyan azt Pál is tapasztalta. 
Minden ember Istentől eredő pótolhatatlan érték, függetlenül teljesítő
képességétől vagy társadalmi helyzetétől - s ez hihetetlenül felszabadí
tó felismerés, amely erőt ad a bioetikai viták közepette - hiszen a kor
látozott, fogyatékos, beteg élet is elveszíthetetlen méltóságot őriz -, és 
ez felszabadító erő minden gyengeségben, szerencsétlenségben, csaló
dásban is, amikor gyakran alig tudjuk elképzelni, hogyan lehetünk úrrá 
a mérhetetlen nehézségeken. 
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Székely István 

BIBLIKUS FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

A Welt und Umwelt der Bibel 3/200l. számában Christoph Ueh
linger arra tesz javaslatot, hogy az Enekek énekét - egyik lehetséges 
változatként - egységes drámaként olvassuk. Közli a 3 szereplő, va
lamint egy kórus által előadott mű jeleneteinek tartalm át (beleértve az 
epilógust is). - Ernst Axel Knauf történelmi áttekintést ad arról az el
lentétről, amely Palesztinában a városi kánaániak és a falusi izraeliek 
ill. júdeaiak között a Kr.e.9.-3. században fennállt, de hatásaiban -
nagyobb területre szétterjedve - a keresztény ókorban,is érvényesült. 
Az izraelita elutasítás fóleg a kánaáni csalárdság ra (Oz 12,8-1I) és 
paráznaság ra (Oz 2; 4,2-10; Ez 16) vonatkozott, de később alapul 
szolgált a kiválasztottság helytelen felfogására is. - ,Frank Lothar 
Hossfeld összefoglaló áttekintést közöl arról, hogy az Oszövetség mi
lyen határozottan ítéli el a szexuális bűnöket, köztük a homoszexuali
tást is (és ennek örökölt hajlamként vagy adottságként való létezése 
természetesen fel sem merül). Dávid és Jonathán kapcsolata különösen 
erős férfibarátság, amelynek más ókori példáiról is tudunk. - A szexu
alitásra vonatkozó ószövetségi előírásokat magyarázza Ilse Müllner 
is, de röviden kitér Szent Pál leveleinek ezzel kapcsolatos részleteire is. 
- Paul De~elaers az emberi szerelem bibliai értékeléséről ír; példaként 
részletezi Abrahám és Sára, Izsák és Rebekka, Jákob és Ráchel, Elká
na és Hanna, valamint Tóbiás és Sára házasságát. 

Ugyanannak a folyóiratnak 4/200 l. számában Joachim Kügler be
mutatja, hogy lsten és a király kapcsolatának Egyiptomban kialakult 
hite sok hasonlóságot mutat, mégis igen lényeges pontokban eltér mind 
az ószövetségi, mind a keresztény hittől. A fáraót hatalomralépésétől 
Re isten fiának tekintették, később az ő föld.i megjelenítőjének, egyetlen 
közvetítő j ének. Izrael hitében ez (Zsolt 2,7 és 45,7 szószerinti értelmé
ben) csak a Messiásra vonatkozott. Jézus emberi és ugyanakkor Isten
től való származását Róm 1,3-4 ősi hitvallása még a feltámadást köve
tő trónraemelésként mutatja be, de a kettős eredet titkát (új teremtés!) 
- Mk 1,9-11; 9,2-8 kijelentéseinek történeti alapj aként - csak a két 
gyermekségtörténet érzékelteti (Mt 1,18; Lk 1,31-33). 

A Bibel heute 1/2002. száma fóként Szent Pálról közöl írásokat. 
Franz-Josef Ortkemper Pál apostoli munkájáról és leveleinek fó tartal-
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máról írt értékes összefoglalójából kiemeljük az igazság (megigazul/
ság) gyakran félreértett fogalmának világos kifejtését (felhasználva 
ószövetségi, valamint kumráni szövegeket is). Rolf Baumann rövid be
vezetőjében a legfontosabbként Szent Pálnak Jézus Krisztussal való 
mindent felülmúló személyes kapcsolatát emeli ki, Daniel Kosch cikke 
pedig az apostol sokoldalú, részletes bemutatására vállalkozik. Rolf 
Baumann hosszabb írásában abból indul ki, hogy Szent Pálhoz hason
lóan (Róm l-8 nyomán) fel kell fognunk: lsten újjá akarja teremteni a 
világot. Ehhez az »igazságot« a törvény és a próféták alapján kell ér
telmezni (ld. Róm 3,21): ez új, igazságosabb világrendet jelent Jézus 
tanítása szellemében. 

A Novum Testamentum 1/2002. számában Sigfred Pedersen Szent 
Pál üdvösségtörténeti szemléletét úgy mutatja be, hogy abban Jahve 
szabadító tette, a mózesi törvény és a kiválasztottság alárendelt és idő
leges, ha összehasonlít juk Istennek minden emberre kiterjedő teremtői 
szándékával, valamint a szenvedő, feltámadt Jézu,s Krisztus szabadítá
sával. Elemzi Pál leveleinek számos részletét. Erdekes, ahogy pl. a 
»megkívánás« Kiv 20,17 -beli tilalmát a Ter 2,17 figyelembevételével 
általánosít ja. A kettős szeretetparancs (ld. IKor 12,31b), valamint a 
hit és a tettek kölcsönössége (ld. pl. Róm 4,17 és Gal 2,20) egyaránt a 
Teremtő szándékából (»a maga képére« és »uralkodjatok«) következik; 
ezzel ellentétes mindaz, ami Istentől és többi teremtményeitől elválaszt 
(ld. Róm 14,23). - JosefSchmidt a Jel 13,1-4 leírását Claudius császár 
trónralépésének történetével veti össze; majd egy Néró által kibocsátott 
pénz feliratán (v.ö. Jel 13,16-17!) egyes betük római-szám-értékéből
figyelembevéve más korabeli pénzek ábrázolásait és feliratait is -
Claudius nevéhez rendeli a 666-os számot (Jel 13,18). Végül Jel J 3 
egész fejezetét történelmileg értelmezi. (Ezen belül további feltevések 
alapján a 13,8-ban szereplő könyv János evangéliuma!) 

A V,etus Testamentum 1/2002. számában Omri Boehm kifejti, 
hogy »Abrahám áldozatának« leírásában Ter 22,14-18-at az ősi szö
vegrészhez később csatolt betoldásnak tartják, de az ebben ígért külön
leges jutalomnak csak 22, 11-12-yel együtt van értelme, tehát valósZÍ
nűleg az is része a betoldásnak. Igy feltehető, hogy az ősi szöveg Ter 
22,1-10.13.19 volt, tehát eszerint Abrahám a saját felelősségére tért 
el a parancstól! - Gregory Yuri Glazov azt keresi, mit jelent Jób szá
ját elzáró gesztusa (40,4) . Megállapítja, hogy Isten válasza egyetlen 
egységet alkot; későbbi szavai a 38-39. fejezetbeliekhez csatlakoznak. 
Jób elhallgatása azt jelzi, hogy még jobban akar figyelni a válasz kö-

38 



Biblikus folyóiratok szemléje 

vetkező részére. Ezek után már nem panaszkodik, hanem dicsőíti Is
tent. - Comelis Houtman azt vizsgálja, hogyan szerepelnek a Második 
Törvénykönyvben Kánaán földjének régi (izraeliták előtti) lakói. A 
szerző szerint az őslakók bemutatása két fó célt szolgál: egyrészt bemu
tatja, miként segíti Jahve Izraelt az ország elfoglalásában, és egyúttal a 
szomszéd (rokon, bár más vallású) népeket (Edom, Moáb, Ammon) a 
fennmaradásukban; másrészt azt érzékelteti, hogy a kipusztított ősla
kók istentelen, embertelen lények voltak (s így kiirtásuk enyhe megíté
lés alá esik). - Isaac Kalimi azt vizsgálja, történelmi tény-e, amit l 
Krón 11,6 állít Jeruzsálem elfoglalásáról és jutalmul Joábnak vezérré 
való kinevezésérő/. Eltekintve néhány, Jeruzsálem korábbi elfoglalását 
bejelentő szövegrésztől (pl. Józs 12, 10, amelynek ellentmond Józs 
15,63), a cikk felhhja a figyelmet arra, hogy Joáb már korábban is 
fóvezérként szerepel (2 Sám 2,13 és 3,23; ezeket a I11ondatokat a kró
nikás kihagyta); továbbá Joáb talán azért ölte meg Abnert, meI1 Dá
viddal való kiegyezése után valószínűleg át kellett volna adnia Abner 
számára a fóvezéri tisztséget. Egyébként 1 Krón 11,4-6 szövege sok 
egyezést mutat két másik történet leírásával (Bír 10,18; 11,11 és Bír 
1,12-13). - Tobias Nicklas bemutatja, hogy 2 Makk 9-ben IV. Antio
chus Epiphanes betegségének és »megtérésének« mesteri leírása nyil
vánvalóvá teszi, hogy csak színlelt megtérésről van szó. A teológiai 
következtetés nem az, hogy túl késői, hanem hogy nem valódi a megté
rés. - Hermann Michael Niemann a Tánák és Megiddó városnév több
szöri együttes említéséből kiindulva (Józs 12,21; 17,21; Bír 1,27; 5,19; 
1 Kir 4,12; 1 Krón 7,29), régészeti tanúságokra is hivatkozva arra 
következtet, hogy a Saultól Salamonig teIjedő időben (sőt talán ké
sőbb, az Omri-ház korában is) a központi hatalomnak az északi tör
zsekre való kiterjesztése a korábbi uralkodói székhelyek, városközpon
tok felhasználásával történt. - Ludwig Schmidt tanulmánya azt fejti ki, 
hogy a Szám 35-ben, valamint a Józs 20,1-21 ,42-ben leírt menedékvá
rosok intézménye és a levita-városok a valóságban nem léteztek. Az 
említett szövegrészeket a MTörv 19,1-13 alapján, ill. (a levita- város
okra) ezek nyomán a fogság után írták. - Michael Segal az Ezd 1,9-
ll-ben szereplő ezüstpoharak darabszámát a részletesen bemutatott 
arám írásjelek könnyen eltéveszthető, téves olvasásával magyar~, és 
(1000 helyett) 1920-ra ill. (410 helyett) 2410-re korrigálja. Igy az 
összes edények száma 5390; az Ezd 1, ll-ben megadott 5400-ra vagy a 
kerekítés, vagy az írott szövegben egyik darabszámnál egy tizes írásjel
ének eltűnése adhat magyarázatot.- Gerhard Larsson egy régebbi 
cikkhez szól hozzá röviden: példákkal igazolja, hogy nem helyes a 
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hónapok elnevezése alapján (fogság előtt: sorszám; fogság után: a 
hónap babiloni neve) megítélni a bibliai könyvek korát, vagy akár csak 
két könyv egymáshoz viszonyított korábbi vagy későbbi voltát. 

A Journal of Biblical Literature 2001. évi 3. számában Marjorie 
O'Rourke Boyle Abigél férjének, a »bolond és gonosz« Nabalnak ha
láláról (I Sám 25,37-38) megállapítja, hogy annak leírásában nem or
vosi diagnózist kell látnunk, hanem »kőszívűségének« büntetését (v.ö. 
Józs 11,20). A kősZÍv ellentéte a hús-szív (Id. pl. Ez 36,26-27). A szív
nek a törvényhez kell kötődnie (MTörv 6,6; 30,14; Iz 51,7 stb.). - Tjm 
Meadowcroft a Dán 9,24-27-ben leírt próféciát magyarázza. Er
telmezése szerint a 24., 25. és 26. versben szereplő »felkent« a várost, 
a szentélyt és a népet is jelenti. Az évheteket inkább jelképesnek, mint 
pontos időneghatározásnak tekintve a prófécia fóként a templomszente
lés és az Antióchosz Epifánész korának eseményeire utal. A ma
gyarázat kapcsolatot feltételez Dániel könyvének többi fejezeteivel (pl. 
Dán7) is, és több utat nyit az újszövetségi értelmezések számára (pl. 
Mk 13; Jel 21). - Maarten 1.1. Menken bemutatja, hogy a Mt 2, 23-ban 
szereplő idézet Bír 13,5.7-ből (tehát a »korábbi próféták« szövegeiből) 
való úgy, hogy Máté a »naziraiosz«-t »nazoraiosz«-nak olvassa (ami 
egzegétikailag elfogadható), és a »Iesz« ige helyére (Iz 7,14 mintájára) 
»neveztetik«-et ír. - A ZsidóIgloz írt levél l. fejezete ünnepélyes beve
zetés, amely ~risztust és az O örök országát fölébe helyezi az angya
loknak és az Oszövetség időleges korszakának. Kenneth L. Schenck azt 
mutatja be, hogy Zsid 1,5-14-ben hogyan jelennek meg hitünk olyan 
titkai, mint Krisztus istensége (aki a teremtett világ Ura), s emellett »az 
uralkodás hierarchiája« (az egyetlen Isten uralma és imádása). -
Thomas Zöckler arra hívja fel a figyelmet, hogy a Mt 6,22-23-ban és 
Lk 11,34-36-ban szereplő »bennünk lévő fény« előfordul a Tamás 
evangéliumban is. Itt Jézus a tanítványok kérdésére azt válaszolja, 
hogy (feltámadása után) ez a belső világosságunk segíthet a vele való 
találkozásban. 

Ugyanennek a folyóiratnak 2001. évi 4. számában Ronaid Hendel 
megállapítja, hogy az emlékezet a múltat a jelenhez kapcsolva és a jö
vőre is kihatva őrzi meg. Példaként a Kivonulás könyvében vizsgálja 
ezt a »folyamatos múltat«. Az egyiptomi szolgaságra, a jelekre és cso
dákra, valamint a Mózesre vonatkozó emlékek fontos elemei Izrael né
pe önazonosságának, vallási és közösségi életének, sőt »a Nyugat« 
történetének (például a 18.-20. század európai forradalmait mega
lapozó emberi egyenjogúság hirdetésével). - Joshua A. Berman mások 
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korábbi felismeréseit is felhasználva azt mutatja be, hogy Eszter ki
rályné sorsa jelképes értelmet is hordoz: a könyv végére Eszter a saját 
azonosságát megőrző, mégis az idegenek közt teljes szabadsággal és 
biztonsággal cselekvő diaspora-zsidóság példaképe lett. - William L. 
Holladay Szofoniás könyvében korábbi és későbbi szakaszokat választ 
szét. Az utóbbiak egyes részei rokonságot mutatnak Proto-Izajás, má
sok Jeremiás vagy Deutero-Izajás szövegeivel; esetenként nehéz eldön
teni, eredetileg kitől szánnaznak. - Troy W.Martin a Mk 13,35-ben 
szereplő négy időmeghatározásról megállapítja, hogy azok a Jézus
korabeli Jeruzsálem-környéki zsidóság szemléletét és elnevezéseit tük
rözik. - Hennan C. Waetjen az éjjel zörgető barát példabeszédében 
(Lk 11,5-8) említett »alkalmatIankodás« (tolakodás, szégyentelenség) 
jelentését vizsgálja. Tekintetbe veszi, hogy »az Ő szégyentelensége« a 
felébresztett házigazdára is vonatkozhat, sőt lehetségesnek tartja, hogy 
a példabeszédben eredetileg erről a szégyenről volt szó (amely »a világ 
szemében« érhette volna a házigazdát, ha nem segít barátj án). Lukács 
azonban (11,9-10 szerint és a 18,2-5 példabeszédhez hasonlóan) a 
kitartó könyörgést, az állhatatosságot akarja dicsérni. Az üdvösségre 
irányuló nyílt, szégyenkezés nélküli törekvést az egyházatyák is köve
tendőként hirdették. - Michael Joseph Brown azt kutatja, van-e külö
nös jelentése annak, hogy Szent Pál éppen ahhoz a két közösséghez írt 
levelében nevezi magát Jézus Krisztus szolgájának (Róml,1 és Fil 1,1), 
amelyekben nagy számban (sőt többségben) lehettek a császár által 
felszabadított rabszolgák, köztük - fóleg Rómában - magas állami 
tisztséget viselők is (v.ö. Róm 16 és Fil 4,22). A tanulmány érdekes 
összefüggéseket tár fel; jobban megvilágítja a Rómaiaknak írt levél 
célját és módszerét. Javasolja annak vizsgálatát, hogya római jogrend 
mennyire befolyásolja Pálnak a törvényre vonatkozó okfejtéseit. 

A The Catholic Biblical Quarterly 4/200 l. számában Nancy R. 
Bowen cikke azt vizsgálja, kik azok az asszonyok, akiket a deuterono
mista történeti mű Júda királyainak bemutatásakor »anyakirálynő
ként« említ. Néhol kiderül, hogy a Biblia nem a király édesanY.iát, ha
nem pl. a feleségét, vagy a nagyanyját - a királyi ház első, legbefolyá
sosabb asszonyát - nevezi így, akinek több esetben döntő szerepe volt a 
trónöröklésben. Rangját az a hagyományos hit is megalapozta, hogy a 
»király atyja« - felkenésétől kezdve - Jahve volt. (De az anyakirálynőt 
a pogány kánaáni felfogás sem tekintette Jahve házastársának.) A jó 
királyok »anyja« mindig júdeai. - Rick van de Water 2 Pét 1,19 elejét 
úgy értelmezi, hogy »Emellett a prófétai szavak is megbízhatóbb for-
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mában állnak rendel
kezésünkre ... « A szer
ZfJ szerint mind ez, 
mind Jel 22, 19 zsidó 
írástudóknak arra a 
Kr. u. l. századi irány
zatára utal, amit Justi
nus is említ: a LXX 
fordítás egyes félreért
hetőnek tartott szö
vegrészeit próbálták 
»javítaniK - Susan 
Foumier Mathews a 
Dániel könyvében 
szereplő három idő
tartam (1150, 1290 
ill. 1335 nap: Dán 
8,14; 12, 11.12) szá
mait ókori (pitagóra-
szi) elmélet szerinti négyzet- ill. ún. téglaszámok kerekített értékeinek 
tekinti, s így azok valamilyen »különleges szimbolikus értelmet« (is) 
hordoznak. - Francis 1. Moloney szereint a Márk evangélium 6,6b-30 
(látszólag össze nem függő részekből álló) szakasza arra mutat rá, 
hogy a tanítványoknak - akik eddig még Jézus kilétét sem ismerték fel 
- saját küldetésüket és (Keresztelő Jánoséhoz hasonló) sorsukat is el 
kell fogadniuk. Ez igazán csak a feltámadt Jézussal való találkozáskor 
teljesül majd (14,28: 16,7). - Hendrikus Boers részletesen elemzi a 
Róm 6,1-14 szakasz szerkezetét, s így mutatja be fó tartalmát: keresz
tény mivoltunk lényege (a bűnnek meghalva új élet) szorosan kapcso
lódik Krisztus halálához és feltámadásához. - Hans Josef K1auck a 
Jelenések könyvének megértéséhez kíván hozzájárulni. Felhhja a fi
gyelmet arra, hogy Néró császár rejtélyes halála miatt monda terjedt el 
az ő későbbi visszatéréséről. K1auck cikke először nem csak a császár 
nevéből, hanem a vadállat szóból is a Jel 13, 1 8-ban szereplő 666-os 
számot olvassa ki, majd Jel 17,9-18 szövegét értelmezi úgy, hogy 
Néró (azaz a vadállat) a nyolcadik római császár (Domitianus) szemé
lyében tér vissza és tíz szövetségesével el fogja pusztítani Rómát! Ez 
Klauck szerint reményt kelt az »implicit olvasóban« (aki tehát az 1. 
század vége felé él). 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

Az kérdésre Thorday Attila teológiai professzor válaszol. 

~ Kérdés: 1 Kor 15,5-7 szerint Jézus megjelent - többek között - »a 
tizenkettőnek«, és később »majd valamennyi apostolnak«. Vajon ez az 
utóbbi is a Jézus által választott (Júdás nélkül tizenegy) apostolt jelenti, 
vagy másokat (is)? 

Válasz: A Föltámadt Krisztus megjelenéseinek tanúi közül Szent 
Pál első,dlegesen olyanokat sorol föl, akiknek hitelességéhez nem fér 
kétség. Igy kerül első helyre "Kéfás és a Tizenkettő" csoportja, majd 
"Jakab és a többi apostol", végül maga Pál. Az asszonyokról, mint a 
Föltámadott tanúiról bizonnyal azért hallgat, mert a korabeli társada
lomban uralkopó szemlélet szerint nők tanúságára jogi értelemben nem 
lehet építeni. Arn a levél írója még a jogilag érvényes, és általa is is
mert tanúk közül is válogat. 

Az időhatározók használata ("a harmadik napon", "azután", "leg
utoljára") nem csupán kronológiai sorrendiséget jelent, hanem a tanúk 
csoportosítását is jelezheti. Más hagyomány is megerősíti, hogy Krisz
tus elsőként valóban Péternek jelent meg (Mk 16,7; Lk 24,34), vala
mint Pálnak kronológiailag is utoljára (évek múlva, ami megtéréséhez 
vezetett: ApCsel 9,3-5; 22,6-21; 26,13). Mindezek ellenére a Föltáma
dott megjelenéseinek sorolása nem a teljességre törekszik, és nem is 
kívánja a föltámadás bizonyítékát nyújtani a hitetlenek számára, ha
nem a levél címzettjeit hitükben akarja megerősíteni. 

Jézus megjelenéseinek tanúit a megjelent ige négyszeres előfordulá
sa által (15,5.6.7.8) csoportosítja a levél írója. Az első csoportot "Ké
fás és a Tizenkettő" alkotja. E csoport - és így az összes többi tanú -
élén Kéfás áll. Ezt a nevet adta Jézus Simonnak, János fiának (Jn 
1,42). A Jézustól kapott név az Egyházban betöltendő küldetését jelzi 
(vö. Mt 16,18). Szent Pál leveleiben soha nem Simon néven olvasunk 
arról, aki az Egyház Szikla-alapja. Mindig Kéfásnak vagy Péternek 
nevezi őt (vö. IKor 1,12; 3,22; 9,5; Gal 1,18; 2,9.11.14), sőt ismeri 
nevének magyarázatát is (Gal 2,7.8; vö. Jn 1,42). A Péternek való 
megjelenés olyan adat, amelyről az evangéliumi hagyomány is beszá
mol: megjövendöléséről a Márk evangéliumában olvashatunk (vö. 
16,7), és mint megtörtént eseményt említi Lukács evangéliuma (vö. 
24,34). Sem Szent Pál, sem az evangélisták szövege nem szól a megje-
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lenés konkrét idejéről, helyéről vagy for
májáról. Az egész fölsorolás élén álló Ké
fásnak való megjelenés mégis arra enged 
következtetni, hogy az ősegyházban ez 
nagy jelentőséggel bírt. Megerősíti ezt Lu
kács gondosan kidolgozott !TIegfogalmazá
sa: "Valóban föltámadt az Ur, és megjelent 
Simonnak" (24,34). 

A Kéfásnak való megjelenés mellett 
Szent Pál a Tizenkettőnek való megjelenés
ről is beszél; a megkülönböztetés az "az
után" határozószó segítségével történik. A 
páli levelekben egyedül itt szerepel a "Ti
zenkettő" megnevezés (minden más szö
vegben "apostolok"-ról olvasunk), ami ar-
ra enged következtetni, hogy nem saját szavaival fogalmaz, hanem az 
ősegyház hitvallásából átvett hagyományt idéz. A Tizenkettő kiválasz
tása és Kéfás kiemelése Jézus választásában gyökerezik, amely csoport 
akkor is a legszűkebb tanítványok kollégiumának tekinthető, ha törté
netesen nincsen jelen mindegyikük. 

Most vessünk egy pillantást a megjelenés tanúinak. másik csoportjá
ra: "Jakab és az összes apostol" (7. vers). A minden pontosítás nélkül 
szereplő Jakab név arra az apostolra vonatkozik, akit a kezdeti zsidóke
resztény közösség fejének tartanak Jeruzsálemben (ApCsel 12,17; 
15,q; 21,18). Különleges szerepét (vö. Gal 2,12) az is kiemeli, hogy 
"az Ur testvérének" hhják (Gal 1,19), Péterrel és Jánossal együtt pedig 
"az Egyház oszlopának" nevezik (Gal 2,9). Másrészt a tanúk e csoport
jában találjuk az "apostolokat". Világos a megfelelőség és a párhuza
mos megfogalmazás az 5. verssel, vagyis a tanúk első csoportjával. A 
két kiemeit tanú (Kéfás illetve Jakab), valamint "a Tizenkettő" és "az 
apostolok" csoportja megfelelnek egymásnak. A párhuzam azonban 
nem jelent azonosságot: leveleiben Szent Pál bizonnyal szándékosan tá
gítja az "apostolok" körét mindazokkal, akik az evangélium munkásai 
lettek, miként ő maga, Andronikosz és Júniász (Róm 16,7), Epafrodi
tosz (Fil 2,25). Mindenesetre, amikor Pál az "összes apostolról" beszél, 
mint akiknek Krisztus megjelent, Jézus követőinek a Tizenkettőnél 
tágabb körére gondolt. Részleteket nem tudunk Jézus megjelenéseiről, 
de az evangéliumi beszámolók alapján is azt bizonnyal állíthatjuk, 
hogyaTizenegyen kívül mások is elnyerték e kegyelmet (vö. Lk 
24,33). 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

Események - Augusztus 6-án meglátogatta Bibliaközpontunkat 
Johannes Finger, akinek a Középeurópai Bibliatársulatok Munkacso
portjának (Klostemeuburg, Ausztria) megbízásából az a feladata, hogy 
a keleteurópai bibliatársulatok munkáját segítse. Illusztris vendégünket 
a Bibliatársulat munkatársai munkareggeli keretében köszöntötték a 
Bibliaközpontban. A nap folyamán megérkezett hazánkba Mag. Anton 
Kalkbrenner, az Osztrák Bibliatársulat igazgatója. A vendégekkel az 
ügyvezető elnök és a fótitkár Bugaera kirándult. 

Augusztus 15-én a Bibliaközpont és Társulatunk munkatársai hála
adó szentmise után bensőséges ünnepség keretében köszönötték Tarjá
nyi Bélát, Társulatunk ügyvezető elnökét, aki ezen a napon töltötte be 
60. életévét. A köszöntésen részt vettek vidéki munkatársaink is, több 
biblikus professzor, és Ausztriából Dr. Norbert Höslinger, az Osztrák 
Bibliatársulat nyugalmazott igazgatója, aki 1972 és 2000 között sok 
segítséget nyújtott magyar biblikusoknak és Társulatunknak. 

Szept. 2-14. között tartotta meg a Katolikus Bibliasz6vetség (90 
ország bibliatársulatainak csúcsszerve) hatodik Világkongresszusát a 
libanoni Beirutban. Társulatunkat ill. hazánkat Thorday Attila prof esz
szor, ügyvezető elnökhelyettes képviselte a kongresszuson. 

A budapesti Jeromos esték keretében (minden hónap második 
szerdáján 18 órakor a Bibliaközpontban, Budapest VI., Teréz krt.28. 
I. em. 6-7) október 9-én Lányi Béla SVD atya »A katolicizmus újjá
születése Belorussziában« címmel, november 13-án Thorday Attila 
professzor, Társulatunk ügyvezető alelnöke »A Katolikus Bibliaszövet
ség Kongresszusa Beirutban« címmel, december ll-én Roska Péter 
esztergomi spirituális »A Szentírás és a mindennepi élet« címmel tart 
előadást. Szeretettel várjuk tagtársainkat és minden érdeklődőt. 

Bibliaapostolkép'ző szemináriumok - Továbbképzési munkacso
portunk Vágvölgyi Eva vezetésével május 10-12. között tartotta meg 
negyedik bibliaapostolképző szemináriumát a Vajdaságban, a Tóth
falu-i új Kulturális Központban, amely az előző magyar kormány tá
mogatásával készült el és került átadásra röviddel megérkezésünk előtt. 
A negyedik alkalom is éppoly kedves és lelkes együttlét volt a vajda
ságiak körében, mint az előzőek. Both István atya szeretettel fogadott, 
két munkatársa pedig, Kónya Lívia és Móra Mária előadóként is köz-
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Olvasóink kérdezik 

reműködtek a képzésben. A jó hangulatot az sem tudta elrontani, hogy 
szombat éjjel a templom kertjében feltörték és kirabolták az összes 
autót (kivéve amiéneket). 

A vajdsági szeminárium résztvevöi 

A résztvevők visszajelzéseiből: 
Új emberekkel ismerkedtem meg, akiknek szintén életük része a 

Szentírás. Új értelmet, értelmezést nyertek az egyes szavak, mondatok, 
cselekedetek. Észrevettem, hogya Szentlélek valóban tevékenykedik köz
tünk. Kicsit, de nem utolsó sorban - máshogy kel fel a Nap és máshogy 
nyugszik le. Lelkileg feltöltve térek haza, és hiszem, hogy ez csak foko
zódni fog. Köszönöm, hogy itt lehettem! 

Csodálatos reggelre ébredtünk - mint amilyen csodálatos volt ez a 
mostani együttlétünk is. Áldjon meg az lsten benneteket, és tartson meg 
ilyennek, ahogyan mi megismertünk titeket. Boldog vagyok, hogy lélek
ben felfrissülve - teli kocsival - mehetek haza. Szívböl köszönöm' 

Továbbképzési munkacsoportunk meghívást kapott a Debrecen
Nyíregyházi egyházmegyébe, hogy az egyházmegye összes hitoktatója 
számára tartsunk bibliaapostolképző szemináriumot. Tekintettel a nagy 
létszám ra, három alkalommal megyünk a nyíregyházi Katolikus Ta-
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nulmányi Központba, hogy mindenki részt vehessen a szemináriumon. 
Az első alkalom június 28-30-án volt, a másik két továbbképzést most, 
az őszi hónapokban tartjuk meg. A júniusi szemináriumra - Zsuppán 
Mónika (új munkatársunk) - kezdeményezésére kivonult az MTV fel
vevőcsoportja: a felvételek, interjúk alapján két alkalommal ismertető 
műsort fog sugáromi a TV Társulatunkról, továbbképzéseinkről és a 
bibliaapostolságról (szept. 25-én és okt. 5-n). 

Orömünkre szolgál, hogy Bosák Nándor megyéspüspök atya olyan 
fontosnak és szükségesnek tartja a bibliaapostolság ügyét, hogy Társu
latunk meghívást kapott az egyházmegyétől a szemináriumok megtar
tására, sőt első alkalonunal személyes látogatásával is megtisztelte a 
rendezvényt. Váradi József helynök úr igazán jó házigazdának bizo
nyult, nem csoda, hisz ő Társulatunknak kezdetektől fogva elkötelezett 
híve és támogatója. Felföldi László irodaigazgató úr mindenről gon
doskodott. Elismerés illeti a résztvevőket azért, hogy a TV munkatársa
inak állandó jelenlétét, munkáját nagy türelenunel, apostoli lelkülettel 
fogadta ill. viselte. 

A résztvevők visszajelzéseiből: 
- Tetszett a továbbképzés jó légköre, a tapasztalatcsere, az előadások 

színvonalassága, az előadók lelkes, jó felkészültsége. Örültem, hogy itt 
lehettem, lelkileg töltekeztem, sok új ismerőssel találkoztam. 

- Vágvölgyi Éva élménybeszámolója, a Szentírással való találkozása, 
a diavetítés a folyóvízről -, Tarjányi Béla professzor előadása az össze
hasonlltó módszerről, az ezekről történő beszámoltatás, valamint a Je
romos Bibliatársulatról szóló összefoglaló előadás - mind-mind nagyon 
szép volt, és nagyon-nagyon tetszett. Csak kár, hogy ilyen rövid ideig 
tartott! 

- Rájöttem, hogy milyen keveset tudok a Szentírásról. Még többet kell 
foglalkoznom vele. Köszönöm, hogy itt lehettem. 

- Különösen tetszett az utolsó játék, a Biblia szövegeinek játékos fel
ismerése. (Nagyon jó ötlet a hittanórákra is.) Ehhez hasonló lehetett vol
na több is. Jó volt az animátorok jelenléte, segítettek a szervezőknek a 
lebonyolltásban. 

- SzIvbői szeretném megköszönni ezt a csodálatos pár órát. Úgy ér
zem, sokat tanultam tőletek, nem csak az előadásaitokból, hanem a vi
selkedésetekből is. Kívánom, hogy munkátokat kIsérje a Jó lsten szerete
te és a Szentlélek ereje! 

- Jó ötlet voltt, nagyon tetszett a csoportos foglalkozás. Közös munka, 
megbeszélés egészséges vitát váltott ki. Jó volt megismerni más nézetét, 
meglátását. Gyakorlati munkához nagy segItség lesz ez a játékos bemu
tató. Köszönjük. 
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Az. elsö nyíregyházi szeminárium résztvevöi 

- Köszönjük a szervezöknek ezt a két napot. Köszönjük, hogy köze
lebb hozták a szívünkhoz és az értelmünkhöz a Szentírást. Megtanítottak 
a különbözö módszerekre, amelyeket az otthoni munkánkban hasznosí
tani tudunk. Isten áldását kérem áldozatos munkájukra, külön köszönöm 
kedvességüket, szeretetüketl 

- Sokkal többet kaptam, mint amit vártam, mint amit el tudtam kép
zelni. Élmény, hogy megismerhettelek benneteket. Nagyon jó volt a té
maválasztás, az idöbeosztás, a szervezés, a vidám este ... 

- Rájöttem, hogya Szentírást minden nap forgatnom kell ezután, és 
az igét a képességeim szerint életté váltanom. Olyan kincsesbánya ez, 
amit nem lehet kimeríteni igazán, mindig lesz újat mondó rész benne. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken du. 
5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jóte
vőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is 
kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

48 

A szentségimádások időpontja és az elmélkedések témája 2002 
októberétől 2003 .lanuárjáig: okt. 4.: Zsolt 103,20-22; okt. 18.: 
Zsolt 32,1-2.11: no\". 8.: Zsolt 121,5-8: nov. 22.: Zsolt 118,26-29: 
dec. 6.: Zsolt 28,6-9: dec. 20.: Zsolt 24,1-10: 2003. jan. 3.: Zsolt 
97,1-6:jan.17 Zsolt 50'\-3: jan 31: Zsolt 134.1-3. 



Könyvajánlat 

SZERETETTEL AJÁNLJUK KIADVÁNYAINKAT: 

Ó- és ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRAs (Káldi-Neovu/gáta) . Ara 2400 Ft. 
ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (Káldi-Neovulgáta). Ara: 1400 Ft. 

Plébániák, hitoktatók, .egyházi közösségek aBibliaközpontban 
30% ill. 25 % kezdvezménnyel hozzájuthatnak: 

Szentírás: 1680 Ft, Újszövetség és Zsoltárok: 1050 Ft. 

A STUTTGARTI KISKOMMENT ÁR 
eddig megjelent kötetei: 

J. Kremer, 2. KORINTUSI LEVÉL, SKK 8. Ara: 520 Ft. 
W Radi, GALATA LEVÉL, SKK 9. Ara: 440 Ft. 
B. Mayer, FILIPPI és FILEMON LEVÉL, SKK ll. Ara: 420 Ft. 
o. Knoch, 1. és 2. TESSZALONIKI LEVÉL, SKK 12. Ara: 380 Ft. 
P.-A. Seethaler, 1. és 2. PÉTER LEVÉL, JÚDÁS LEVÉL, SKK 16. 

Ara: 580 Ft. 

BIBLIKUS ÍRÁSOK sorozatunk: 

SZENTÍRASMAGYARAZAT AZ EGYHÁZBAN, BIR l . Ara: 480 Ft. 
Mócsy Imre s.J., MI A BIBLIA? BIR 2. Ara: 420 Ft. 
Tarjányi Béla, BIBLIKUS TEOLÓGIA - Tanulmányok, BIR 3. 

Ara: 560 Ft. 
Gyürki László, A BIBLIA FÖLDJE -MAGYAR SZENTÍRAs

FORDÍTÁSOK. BIR 4. Ara: 420 Ft. 
Mócsy Imre, AZ EVANGÉLIUMOK HITELESSÉGE, BIR 5.Ara: 640 Ft. 

E g y é b: BIBLIAT.(]])OMÁNY CD (Ká/di-Neovu/gáta Biblia, 
konkordancia, 35 biblikus könyv, 600 kép). Ara: 8000 Ft. 

Vágvölgyi Éva, CSENDES PERCEK. Ara: 580 Ft. 
Vágvölgyi Éva, AZ ARANYVIRA G - Mesék kicsiknek és nagyoknak (3. 

kiadás). Ara: 540 Ft. 
A. Hecht, KÖZÖS UTUNK A BIBLIÁHOZ, 2., bőv. kiadás. Ara: 480 Ft. 







Tartalomjegyzék 

Karácsony (S.sz.-i kopt ikon, Egyiptom: Yágvölgyi É. felv.) 
Ajánlás 
Csendes percek (Havva) 
Bibliakommentár (Mt I-2. fej.; Benedict T.Yi"iaano O.P.) 
A kufárok kiűzése a templomból (Kerekes Károly O.Cist.) 
A régi és az új templom (Yágvölgyi Éva) 
Élő Ige Bibliaiskola. 40. óra (Vágvögyi Éva) 
Isten Szava áldás minden nép számára (ford. Székely 1.) 
Biblikus folyóiratok szemléje (Székely István) 
Libanon egyházai (Zsuppán Monika) 
A meghiúsult politikai teológia (ford. Zsuppán Monika) 
Olvasóink kérdezik (Puskás Attila, Székely János) 
Társulatunk életéből 
Könyvajániatunk 

---~---=----------
Jeromos füzetek 

az első magyar szentírástudományi folyóirat 
- gyakorlati anyaggal hitoktatók számára -

ISSN 0866-2207 

Szerkeszti, kiadja és terjeszti: 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
Bibliaközpont 
1066 Budapest, Teréz krt. 28. 1/6. Fax: 312-24-78 
Nyitva: hétfő-csütörtök, 9-17-ig tr 332-22-60 

címlap 
I 
2 
3 

12 
18 
21 
25 
30 
39 
44 
45 
47 

borító 

A szerkesztőbizottság tagjai: Székely I~tván, Tarjányi Béla, 
Thorday Attila, Vágvölgyi Eva, Zsuppán Monika 

Felelős szerkesztő: Tarjányi Béla 1"\:""71 

Grafiák: Vágvölgyi Éva ~ 

Nyomda: Royal Press Hungary 



Ajánlás 

Ajánlás 

A titkok [a szentolvasó titkai] nem helyettesítik az evangéliumot, s 
nem is idézik föl teljes egészében. Ezért a rózsafüzér nem helyettesíti a 
lelki olvasmányt (lectio divina), épp ellenkezőleg, föltételezi és előse
gíti azt. De ha a rózsafüzérben szemlélt titkok, kiegészítve a világosság 
titkaival is, csak a Krisztusban való élet leglényegesebb elemeire szo
rítkomak is, általuk a lélek könnyen utakat találhat az egész evangéli
umhoz, fóként ha a rózsafüzért a tartós összeszedettség különleges 
állapotában imádkozzák. 

Annak érdekében, hogy az elmélkedés szentírási alapot kapjon és 
mélyebb lehessen, hasmos, ha a titok kimondása után fölolvasnak egy, 
a körülményeknek megfelelő rövidebb-hosszabb szentírási részt. Az 
egyéb emberi szavak ugyanis soha nem érik el a sugalmazott szavak 
sajátos hatékonyságát. Ezeket ugyanis azzal a bizonyossággal hallgat
juk, hogy Isten szava, mely a ma számára, az Hén számomra« hangzik 
el. Így hallgatva a szentírási részt, az beépül a rózsafuzér ismételgető 
módszerébe, s nem jelentkezik az unalom, melyet egyébként a nagyon 
jól ismert formula egyszerű ismétlése okozhat. Ugyanis nem ugyanan
nak a dolognak puszta fölidézéséről van szó, hanem a lélek engedi 
»beszélni« Istent. Közös és ünnepélyes alkalmakkor a Szentírás szavait 
rövid magyarázat is követheti. 

Az odahallgatás és az elmélkedés a csendből táplálkozik. Jó, ha a 
titok kimondása és a Szentírás szavai után megfelelő időre megállunk, 
hogy tekintetünket a szemlélendő titokra szegezzük, mielőtt elkezdjük a 
szóbeli imát. A csend értékének újrafölfedezése az egyik titka az elmél
kedés és a szemlélődés gyakorlásának. Egy technológiákkal és hírközlő 
eszközökkel erősen áthatott társadalomban a csend egyre nehezebben 
található meg. De miként a liturgiában is ajánlott néhol a csend, úgy a 
rózsafuzér imádkozásakor is jó rövid szünetet tartani Isten Igéjének 
meghallgatása után, s közben a lélek az adott titokhoz kapcsolódhat. 

II.János Pál pápa llRosarium Virginis Mariae« apostoli leveléből 
2002. október 16. 



Csendes percek 

2 

Minden kevés 

Kevés vagyok én, 
Kevés a világ, 
Te kellesz a teljességhez, 
Te kellesz az örömhöz, 
Te kellesz a békéhez. 
Én kevés vagyok, 
A világ is kevés, 
Te kellesz. 
Nélküled a pillanat mézébe is 
Morzsa hull és megsavanyszik, 
Hiányzol, legyél itt! 

Ha egészen kicsivé tudsz lenni, 

Akkor a dolgok hiába fognak hálóba, 
Ki tudsz csusszanni a szemek között. 

És ha tudod, hogy bánnikor kiszökhetsz, 
Rabságodat jobban viseled, 
Mert fogva vagy bár, mégis szabad vagy. 

Ne hagyd, hogy az ügyek csapdába ejtsenek, 
Még a »szent« ügyek sem: 
Életet csak életért érdemes elcserélni. 

Ne sirasd magad, rajtad múlik, hogy repü/sz-e. 
Isten a szárnyad le nem vágja, 
Ó kiteljesít, nem megcsonkít bennünket. 

Ilyet csak mi teszünk egymással, s magunkkal. 
Repülj és énekelj hát, szabadon, 
Mert arra vagy teremtve. 

Ho egészen kicsivé tudsz lenni, 
Akkor a dolgok hiába fognak hálóba, 
Ki tudsz cSllsszonni o szemek között. 

(Hawa) 



Szentírástudomány 

Benedict T. Viviano O.P.: 

Evangélium Máté szerint 
Részletek a közeljövőben megjelenő 

Jeromos Bibliakommentár 2. kötetéből 

AZ ]-2. FEJEZET MAGYARÁZATA 

(I) Születés és a kezdetek (1,1-4,22) 
(A) Jézus ősei (1,1-17) 1. könyv: Azáltal, hogy művét Máté 

"könyvnek" nevezi, feltehetően azt sugallja, hogy írása egy (elbeszélő 
keretbe helyezett) egyházi vezetők részére készült szöveg- vagy kézi
könyv. Ezzel ellentétben Márk saját írását "evangélium"-nak (a prédi
káció egy formájának), Lukács pedig az övét "elbeszélés"-nek hÍ\-ja (a 
kezdő versekben). A Mt-hoz legközelebb álló úsz-i párhuzam a Jn 
20,30-ban szereplő biblion. nemzetségtábla (genealógia): A görög 
genesis szót - az ósz-i Ter-re való utalás mellett - lehet "születés"-nek, 
"kezdet"-nek, "genealógiá"-nak is fordítani. Nehéz eldönteni, hol is van 
a hangsúly. A szó egyszer, a 18. versben, "születés" értelemben fordul 
elő. Itt a 2-16. versekben található nemzetségtábla bevezetéseként sze
repel. Jézus Krisztus: A könyv központi alakját mutatja be: a Jézus 
névnek - a Joshua görög formájának - népi etimológia szerinti jelenté
se "üdvözítő" vagy "Isten üdvözít", (eredeti és pontosabb jelentése 
"Jahve, segíts!"). Krisztus - a messiás görög formája - jelentése "a 
felkent". Jézus idejében több felkent üdvözítő személyre, királyi, papi 
és prófétai alakra (lQS 9,10-11) várakoztak Izraelben. A görögben a 
Krisztus szónak "kedves" mellékértelme is van, mivel hasonlóan hang
zik egy ilyen jelentésű szóhoz. Dávid Fia: A kifejezés itt Dávid király 
végidőkbeli utódját, Izraelnek, mint Isten szabad és független népének 
helyreállítóját jelenti. Bár Jézust a Zsid kivételével az VSz összes na
gyobb írása Dávid fiának hhja, egyedül Mt hangsúlyozza Jézus királyi 
Krisztus mivoltát. Ez a cím családi hagyományra vezethető vissza. 
Szűk értelmű kifejezés, amelyet hamar módosít az "Ábrahám fia", egy 
sokkal többet magába foglaló cím, hiszen Ábrahám atyja volt 
"mindenkinek, aki hisz" (Róm 4, II), beleértve a pogányokat is (Gal 

3 



Szentírástudomány 

3,7-9). A vers két fontos elemet sűrít magába. A 17. verssel együtt 
keretet formál a nemzetségtábla köré. Ez a keret vagy inklúzió 
khiazmust vagy gyűrű-elrendezést mutat, és a 2-16; versek szerkezetét 
tartalmazza fordított sorrendben: Krisztus, Dávid, Abrahám, míg a 17. 
versben a sorrend: Ábrahám, Dávid, Krisztus. De az 1. vers (értelem
szerűen) a 28,19-vel keretet alkot az egész könyv köré is, amely a 
Krisztusban való hitet először Izraelnek (10,6; 15,24), majd a pogá
nyoknak vagy nemzeteknek (28,19) ajánlja fel. 

2-16. Jézus nemzetségtáblája Ábrahámtól Józsefig (vö. Lk 3,23-
38). Ritkán fordul elő, hogy egy ennyire fontos könyv ilyen elrettentően 
kezdődik. Ez a könyvkezdésnek egy közel-keleti módja (ld. Szám, Józs, 
Krón, vagy a jordániai Abdullah király emlékiratait, amely azzal kez
dődik, hogy őseit visszavezeti Mohamedig). Akármilyen nehéz is ez a 
mai olvasó számára, a genealógia fontos dolgot tanít meg. Jézus köz
vetlen háttereként röviden belefoglalja az evangéliumba az egész ósz-i 
történelmet és gondolkodást. Valójában ezt mondja: ha meg akarod 
ismerni, és ha meg akarod érteni Jézust, akkor olvasd az áSz-et (és a 
két szövetség közötti irodalmat). Ez ennek a rendkívüli tömörségnek a 
magyarázata. 

A nemzetségtábla három részre oszlik, minden résmek 14 nemze
déket kell tartalmamia (17. v.). Ez azt sugallja, hogy az elrendezés 
sematikus és nem abszolút történeti, legalább is abban az értelemben, 
hogy a második részből öt név kimaradt annak érdekében, hogy. a vég
ső szám 14 legyen. A forrásművek az első részhez a következők: Rút 
4,18-22 és lKrón 1,34-2,15, amely kiegészül még két női néwel, 
Ráhábbal és Rúttal (Támár az l Krón-ban szerepel); a második részhez 
a forrásmű lKrón 3,1-16; a száműzetésről szóló részhez (11-12. V., ld. 
2Kir 24,14; Jer 27,20); és a harmadik rész első három nevéhez Ezd 
3,2; Agg 2,2; IKrón 3,16-19. Az ezt követő nevek szájhagyományból 
származhatnak. Mind bibliaiak, de máskülönben genealógiailag nem 
kapcsolódnak. A nemzetségtábla egyhangúságát megtöri Dávid címé
nek említése, a száműzetésre való utalás, és különösen az öt nő: Támár 
(ld. Ter 38), Ráháb (ld. Józs 2), Rút, Uriás felesége Batseba (ld. 2Sám 
II, l-27) és Mária említése. Miért vannak megemlítve ezek a nők? Egy 
korábbi magyarázat szerint azért, mert Mária kivételével mind bűnö
sök voltak (de beleillik-e ebbe Rút'?), \agy mert mind pogányok vagy 
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prozeliták voltak (Luther szerint, de ez tisztázatlan kérdés marad). Ma 
azt gondoljuk, hogy azért, mert (a) volt valami rendkívüli vagy rendha
gyó a házastársi egyesülésükben; (b) kezdeményezők voltak és fontos 
szerepet játszottak Isten tervében. Ezeknek a nőknek a jelenléte annál is 
inkább meglepő, mivel Máté nem kedveli különösebben a nőket (ld. 
továbbá MNT, 77-83). 16. Ez a mondat gondosan úgy van megszer
kesztve, hogy ne mondja azt, hogy Jézus József fia volt. Jézus szárma
zásának Józsefen át való levezetésében itt egy paradoxon van, csupán 
azért, hogy a végén megtörje a megszokott mintát. De a minták megtö
rése az egész evangéliumon végigvonuló jellegzetesség. 17. A számsze
rű mintának az anyagra erőitetése egy gematria (a "geometria" meg
hamisítása) nevű rabbinikus technikát tükröz. A számszimbolizmus itt 
Dávid héb. neve - dwd - mássalhangzóinak számértékét foglalhatta 
magába (d = 4, w = 6: 4 + 6 + 4 = 14). Ezért az egész lista dávidi le
het. Szintén 14 név szerepel a rabbinikus hagyományok láncolatában 
az m. 'Abot és 'Abot R.Nat. -ban, de itt Mózestől Hillelig tart. Ez nem a 
vérszerinti leszármazottak, hanem a tanításban való utódok nevének 
sora, és talán a görög filozófiai iskolák vezetőinek listája szolgált min
tájául. A nevek harmadik csoportja egy másik problémát vet fel, mivel 
14 helyett csak 13 nevet említ. Ennek a nehézségnek a megoldására 
különböző megoldásokat javasolnak: Krisztus a tizennegyedik? Vagy a 
tizennegyedik hely fenn van tartva az eljövendő Emberfiának? Vagy 
Máté odaértene egy generációt a második és harmadik szakasz közé: 
Joachin apja Joakim volt. A kérdés megoldatlan. 

(B) Jézus születése (1,18-25). A nemzetségtáblának e részhez kap
csolódása, a két - talán különböző eredetű - epizód (az angyal megje
lenése az álomban és a születés hírüladása) egyesítése, és egy beteljese
dési idézet teszi ezt a szakaszt a születéstörténet legbonyolultabb részé
vé. Szerkezeti hasonlóságokat mutat a 21, I-7 -tel. 18. Jézus Krisztus 
születése: Júdeában az eljegyzés magában foglalta az együttélés jogát, 
és m. Yebam. 6,4; m.Nid. 5,6.7 a lányok eljegyzésének szokásos korát 
tizenkét és fél évben adja meg, de ezeket a szabályokat talán nem tar
tották meg Galileában. A szöveg Jézus szűzi fogantatását tanítja, de -
bár nem zárja ki - hallgat Mária örök szüzességéről. Izrael hitében 
hagyomány volt az isteni beavatkozás Isten választottjának születésébe 
(Izsák - Ter 18,11-14: Jákob - Ter 25,21: Sámuel- lSám 1,4-20), de 
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Máté a férfiszerep behelyettesítésével tovább megy ennél. a Szentlélek: 
Ez egy késői ósz-i fonnula arra, amire általánosabban "Isten lelke"
ként utalnak. Csak háromszor fordul elő a TM-ban (Zsolt 61,13; Iz 
63,10-11). Isten lelke az emberi élet oka Ez 37,1-14; Jób 27,3; Iz 42,5-
ben, és aktív a teremtésben a Ter 1,2-ben. Itt ennek a teremtő aktivi
tásnak egy különleges, konkrét és sajátos esetét látjuk. (Gyakran idézett 
biblián kívüli párhuzamok: Plutarch: Life of Numa Pompilius 4.4; 
Philón: De cher. 40-52; 2Hén. 23 [71], de ezek nem közeli párhuza
mok.) A szűzi fogantatást tekinthetjük úgy, mint külső, fizikai jeiét egy 
láthatatlan belső valóságnak, Isten Fia születésének. 19. igaz ember: 
József igaz mivolta a törvénynek való engedelmességben áll (MTörv 
22,20.21), de ezt mérsékeli együttérzése, amely megakadályozza ab
ban, hogy követelj e a törvény szerinti teljes büntetést, a megkövezést. 
titokban: Ellentétben az átokhozó VÍz általi próbával (Szám 5,11-31). 
20. íme: Ez Mt egyik kedvenc bevezető szava. álom: A gör. onar kife
jezés a Bibliában csak Mt-nál és csak az l. és 2. fejezetben, valamint a 
27, 19-ben található. az Úr angyala: Elmagyarázza Józsefnek, amit az 
olvasó már tud a 18. versből: miért nem házasságtörő Mária. 21. bű
neitől: Az evangélista felhasmálja Jézus nevének népi etimológiáját 
(ld. az l. vers magyarázatát). A "bűnöktől" való megszabadítást hasz
nálja, mivel az elnyomást, száműzetést és idegen uralmat gyakran a 
bűnök büntetésének tekintették, és az elnyomás az Istentől való elsza
kadást, a bűn lényegét is magában foglalta, mivel megakadályozta, 
hogy engedelmeskedjenek a parancsoknak. Jézus ezt a "megszabadí
tást" halála által valósítja meg (26,28), de Isten országának hirdetése 
által is (4,17). Ezt az értelmezést támasztja alá a 2. fejezetben a konf
liktus egy kegyetlen királlyal. 22. Ez a vers egy ósz-i idézetet bevezető 
fonnulát tartalmaz. Abeteljesedési fonnula tízszer fordul elő Mt-nál. 
A fonnula érdeklődést mutat a Szentírás beteljesedése, általában a 
teljesség iránt, és a két szenvedő szerkezet, a "beteljesedjék" és "mon
datott" feltételezi, hogy Isten a cselekvő, s ezzel hangsúlyozza az isteni 
kezdeményezést. Az idézetek az evangélista reflexióiként szerepelnek, 
amint Jézus élete eseményeinek jelentéséről elmélkedik, és folyamatos
ságot hordomak abban a szakaszosságban, amely Isten Krisztusban 
való új cselekvésével jár. 23. anya lesz a szűz: Vélhetően a tíz idézet
fonnulához hasmált szöveg általában az evangélista saját összeállítása, 
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mely az ász héber, gorog és arám változatainak tanulmányozásán 
alapul. Mivel ezt könyvtár nélkül nem lehet megtenni, azt feltételezzük, 
hogy az evangélium egy korai keresztény felsőfokú bibliai iskola alko
tása. Az itteni idézet Iz 7, 14-ből való, melynek héber szövegében 
'almah, "fiatal nő" szerepel azon a helyen, ahol a görög szövegben 

parthenos, "szűz" van. Máté nagy valószínűséggel ismerte mindkét 
olvasatot, és tudatosan választotta az utóbbit. A fiú királyi gyermek. 
Emánuel... Velünk az Isten: Ez erős krisztológiai szemléletmódot 
képvisel, ennek ellenére inkább biblikus gyakorlati, mintsem hellenisz
tikus ontológiai nyelven van kifejezve. Két ósz-i téma rejlik mögötte. A 
szövetség legklasszíkusabb formulája így szól: "Én leszek a ti Istene
tek, ti pedig az én népem lesztek". Itt rövidebb formában fordul elő: 
Velünk az Isten. Ez a formula visszhangzík a 18,20-ban, s erőteljesen 
visszatér a 28,20-ban, az evangélium zárómondatában. Az utóbbi vers 
az 1,23-mal együtt egy nagy szövetséri keretet alkot. A második téma 
Isten dicsősége vagy jelenléte (sekfna '), amely alatt általában egyedek 
és csoportok fölött lebegő ragyogó fényességet értenek. Az ÚSz előtt 
egyszeruen nem vitatták vagy analizálták a sekinah, mint Istentől kü
lönböző valóság anyagi, érzékelhető, testi, még kevésbé személyes 
mivoltát. Úgy látszík, hogy az úsz-i szerzők azok - különösen Máté -, 
akik elsőként azonosítják a sekinah-t egy személlyel. De ez az azonosí
tás már Iz 8,8.1O-ben megszilárdult. Salamonnak az IKir 8,21-ben 
feltett kérdése új módon nyer megválaszolást. 24. úgy tett: József en
gedelmeskedik az isteni utasításnak, ahogyan a pátriárkák a Ter-ben. 
25. míg: A kifejezés önmagában se nem erősíti meg, se nem tagadja 
Mária örök szüzességét. Amikor József nevet ad a gyermeknek, törvé
nyes apaként cselekszík, de ellentmondásos, hogy nem az Emánuel, 
hanem a Jézus nevet adja neki. A szövegösszefuggés azt sugallja, hogy 
Jézusban teljesedett be az Emánuel-prófécia. 

(c) A bölcsek látogatása (2,1-12). 1. amikor Jézus megszületett: A 
születésről befejezett múltban számol be, és azonnal kapcsolatba hozza 
a tágabb politikai és társadalmi eseményekkel. Heródes: Nagy Heró
des a római császárnak alárendelt vazallus király (rex socius) volt, 
Kr.e. 37-től Kr.u. 4-ig uralkodott, rendkívüli meghatározó személyiség. 
Ld. Lukács L5. Az itt megörökített események máshonnan nem ismer
tek, de jellemzőek. bó/esek: Bölcs férfiak (mágusok) kasztja, akik 
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álomfejtéssel, zoroasztrizmussal, csillagjóslással és mágiával álltak 
kapcsolatban. A későbbi keresztény hagyományban a Zsolt 72,10: Iz 
49,7: és Iz 60,10 hatására király lett belőlük. A három ajándékból (ll. 
v.) következően számuk három lett. Végül is a nyugati egyházban Gás
párnak, Menyhértnek és Boldizsárnak nevezték el őket, és Gáspárt 
feketének tartották. Azon pogány világ képviselőinek tekintették őket, 
amely az összes faji különbözőségeivel együtt Krisztushoz tért. napke
letről: Ez lehetett Perzsia, Kelet-Szíria vagy Arábia. 2. a zsidók kirá
lya: Jézust királyi Messiásnak nevezi. csillagát: A Krisztushoz vezető 
csillag valószínűleg midrás-elem, amely a Szám 22-24-ből, a Bileám 
elbeszélésből származik, különösen 24,17-ből, a negyedik orákulum
ból: a csillag azonos a Messiással a Tg.Onq. és Tg. Yer.1-ben. Törté
netileg lehetett szupernova, üstökös (ld. Vergilius: Eneász 2, 694: "egy 
meteort vezető nagyon fényes csillag"), vagy bolygók együttállása. 5. 
Betlehem: Az alázatos Dávid városa, Heródes Jeruzsálemének ellenté
te. Betlehem volt Dávid ősének, Rútnak (Rút 1,1-4) és közvetlen csa
ládjának (lSám 16: 17,12) városa, mégsem tűnik úgy - Mik 5,2 elle
nére sem -, hogy abban az időben az lett volna az uralkodó hit, hogya 
Messiás ott születne (ld. Jn 7,42). 6. Az idézet Mik 5,2-ből való, de 
Máté "Júda nemzetségei"-t "Júda fejedelmei"-re (ÚPB) változtatja, 
hogy kiemelje a messiási vonatkozást, és kiegészíti a 2Sám 5,2 és 
l Krón 11,2-ből az "aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz" résszel. 8. 
Klasszikus politikai kétszínűség. 11. a gyermeket anyjával, Máhával: 
A bölcsek az egészséges mariológia példaképei, ahogyan Krisztust 
imádják - máriás összefuggésben. aranyat, t6mjént és mirhát: Az 
ajándékok sorát talán Iz 60,6.11.13 ihlette, amelyet bennfoglaltan a 
Zsolt 72, 10-II-gyel együtt idéz. A későbbi hagyományban az arany 
Krisztus királyságának, a tömjén istenségének, a mirha pedig megváltó 
szenvedésének, illetve az erénynek, az imádságnak és a szenvedésnek a 
kifejezője lett. Az őskeresztények közül néhányakat megbotránkoztatott 
ez az elbeszélés a csillag szerepe miatt. Csak nem helyesli a csillagjós
lást" A társadalmi zűrzavart tapasztaló ókori embereket a csillagok 
kiszámítható rendszeressége miatt vonzotta az asztrológia. De ez a 
vallás terhessé vált, mert azt az érzést keltette az emberekben, hogy 
tehetetlenek a heimarmené, a "sors" önkényuralmával szemben. Mátét 
nem érdekli ez a probléma. De a csillag itt Isten célját szolgálja, és 
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elvezeti a bölcseket Jézushoz, ezért mondhatjuk, hogy a csillagok de
tennináló ereje ezzel megtört. 

(D) Menekülés Egyiptomba (2,13-15). 15. Egyiptomból: Az idézet 
ÓZ II, l-ből való; az alapvető üdvösségi tapasztalatra, az egyiptomi 
fogságból való kivonulásra utal. A próféciában a "fiú" Izraelt, Isten 
népét jelenti. Máté itt a kivonulás-tipológiát egy egyénre, Jézusra al
kalmazza, aki egész Izrael helyreállítása kezdetének képviselője (19,28; 
21,43). Az Isten fiának ez a kettős jelentése - mind egyén, mind közös
ség - visszatér majd a 4, l-ll-ben. Jézusban Izrael történelme, népe és 
intézményei összpontosulnak az üdvösség következő korszaka elleni 
támadás miatt. Ez a menekülés egy új exodus, egy új és hatalmasabb 
Mózessel. Máté a Josephus Flavius: Ant., 11.9.2-6 §205-231-ben át
alakított Mózes-hagyományokat használja fel. 

(E) A betlehemi gyennekmészárlás (2,16-18). 16. Heródes ... min
den fiúgyermeket megöletett: Heródes rá jellemzően cselekszik. A 
történet talán nem történelmi esemény, de van valószínűsége, és emlé
keztet a fáraónak az izraeliták elsőszülötteinek megölésére vonatkozó 
parancsára (Kiv 1,16). Klasszikus példa a hatalommal való visszaélés
nek a népirtásban megnyilvánuló fonnájára. Ha az esemény történelmi, 
a megölt gyennekek száma nem haladhatta meg a húszat. 18. Máté Jer 
31,15-ből vett idézete igen megható. Egy anya számára gyennekének 
elveszítése egyedülálló fájdalmat jelent. A Ter 35,16-20-ban Ráchel 
nem fia halála miatt bánkódik, hanem amiatt, hogy ő hal bele a szülés
be, Jeremiásnál pedig fiai, József és Benjamin száműzetése miatt sír. 
Lehet, hogy Jer idézésével Máté szeretné összekapcsolni Jeremiás 
alakját Jézussal, mint az újszövetség szenvedő prófétájával (Jer 31,31-
34; Mt 26,18). Jeremiás alakja tovább élt a zsidóság végidőkhöz kap
csolódó reményeiben (2Makk 2,1-12; 15,13-16). 

(F) Visszatérés Egyiptomból (2,19-23). A 19-22. versek megma
gyarázzák, hogy Júdea helyett miért inkább Galileában telepedett le 
József a családjával. A 20. vers erősen a Kiv 4,19-et visszhangozza. 
23. Názáret városában telepedett le: Az építőmesterséggel foglalkozó 
József talán azért Názáretben telepedett le, mert bőségesen találhatott 
munkát a szomszédos SzefTóriszban, melyet akkoriban építtetett újjá 
fóvárosaként Heródes Antipász. A próféciára való hivatkozás itt kl asz
szikus értclmezési problémál vct feL mivel egyetlen ismert ósz-i szö-
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vegben sincs pontos megfelelője. Ta
lán azért helyezte ide Máté, hogy szá
mos elem megfontolására provokálja 
az olvasót: l) utalás egy kis városra, 
melyet nem említ az áSz; 2) utalás a 
Messiásra, mint vesszőre, hajtásra 
(neser) Iz ll,l-ben és máshol; és 
legérdekesebb módon, 3) utalás Jé
zusra mint nazir-ra, "megszentelt 
személy"-re Sámson és Sámuel sorá
ban. A Szám 6,1-21-ben találjuk a 
nazir mivolt feltételeit; a Bír 13-16-
ban pedig egy egész életében nazir
ként élő személynek, Sámsonnak, egy 
hősies megváltó alaknak a történetét olvassuk. További utalások: Ám 
2,11-12; Josephus Flavius: Ant., XIX.6.1 §294; Csel 21,24; 4QSamb 

(= 1Sám 1,22): m.Nazir; Euszebiosz: ET., 11.23.4-5. Ha Máténak 
szándékában állt ez a harmadik utalás, ez azt mondhatja, hogy Jézus
nak van ereje népe megmentéséhez, (és nem azt, hogy aszketikus életet 
élt, amely inkább a következő versben szereplő Keresztelő Jánosra vo
natkozhatna). 

Ha visszatekintünk az első két fejezetre, láthatjuk, hogy Máté a ge
nealógiában Ábrahám fiaként, az l,l8-25-ben Isten Fiaként ~s Emá
nuelként, a 2,1-12-ben Dávid fiaként, a 2,13-15-ben új Mózesként, a 
2, 16-18-ban új Jeremiásként, és a 2, 19-23-ban új Sámsonként mutatja 
be Jézust az olvasónak. Ö a megváltó teljes értelemben vett alakja. 

E két fejezet irodalmi műfaját sokat vitatták. Századokon át családi 
történelemnek tekintették, bár sok részletben nehéz harmonizálni Lk 1-
2-vel. Az elmúlt évtizedekben által,ánossá vált, hogy zsidó-keresztény 
midrásnak tartják. A midrás az OSz homiletikai értelmezése, mely 
gyakran alkalmaz történeteket. Mivel Mt l-2 elsődlegesen nem ósz-i 
szövegeknek, hanem egy személynek, Jézusnak az értelmezése, szoros 
értelemben véve nem tekinthető midrásnak, de kétségtelenül alkalmaz 
midrási értelmezéstechnikákat. Ez azt jelenti, hogy néhány történelmi 
adaton kívül van benne néhány legendás elem is. R. E. Bro\\'l1 a "híres 
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emberek gyermekkorának elbeszélései" műfajt javasolta, mely lehetővé 
teszi, hogy átfogjuk ezeket a különböző szempontokat (BBM. 561). 

Mt és Lk elbeszéléseinek közeli összehasonlítása II közös pontot 
eredményez (BBM. 34-35). A három legfontosabb: Jézus Dávid fia 
(azaz Júda törzséből származik), Betlehemben született és Názáretben 
nevelkedett, és szűzen fogantatott. Kényelmes lenne ezeket a pontokat 
az elbeszélések történelmi magvának tekinteni, de valójában a törté
nelmi valószínűség különböző szint jein állnak. Az elsőnek van a legna
gyobb esélye a történetiségre. Mind a betlehemi születést, mind a szűzi 
fogantatást oly nagyban befolyásolhatta az, hogy a szerzők olvastál< az 
ósz-i próféciát, hogy a történész tétovázik ott, ahol a hívőnek erre nincs 
szüksége. Mégis az a valószínűbb, hogy először a történetek léteztek a 
formula-idézetek nélkül, mintsem hogy az idézetek keretbe foglalására 
alkották meg a történeteket. Az öt idézetet Mt adja hozzá az átvett 
hagyományhoz, s ezt folytatja a 4,14-16; 8,17; 12,17-21; 13,35; 21,4-
5; 27,9-10 versekben. Az őskeresztények Jézust először a tOltámadásá
nál (Pál), azután a megkeresztelkedésénél (Mt), azután a fogantatásá
nál (MtILk) ismerték fel Isten Fiaként. A prológus - az elutasításról és 
az isteni dicsőségről szóló történetével - kicsiben tartalmazza az evan
gélium történetét. Előrevetíti a zsidók és pogányok egységét egy új, 
egyetemes királyságban, és megmutatja, hogy Isten termékennyé teheti 
a meddőt, hogy a gyengeségben az ő ereje rejlik, az ő terve valósul 
meg. 

Kétezer évvel ezelőtt 

lsten belépett az emberiség történelmébe. Most a mi egyéni 
életünkbe is be akar lépni. Am igen sok akadálya van ennek (..). 

Gyakran előfordul. hogy elveszítjük a tájékozódást. De ab
ban. amit lsten akar. rálelhetünk az útra. amely a célhoz vezet. 
Ez az út mindig is szűk. keskeny kis ösvény: a testvérünk. 

Az lsten azt várja tőlünk. ne korlátozzuk szeretetünket testvé
n'ink iránt. inkább képzeljük magunkat minden mellékgondolat 
nélkül a másik helyzetébe. Az Istenhez vezető legbiztosabb út: 
testvérünk. Chiara Lubich 
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Kerekes Károly O.Cist. 

Hogyan is űzte ki Jézus a kufárokat a templomból? 

Erre a kérdésre keressük a választ. Fölmerül ugyanis a gyanú, hogy csu
pán az emberi természetünkben rejtetten élö és minden korban, de a mai 
világunkban különösen érvényesülő agresszivitásunk kivetítésével állunk 
szemben, a másoló k munkája nyomán: a János evangélium 2,15. versének 
széltében alkalmazott értelmezésében. Mert az eredeti (legalább is a legré
gibb) szentírási szövegünk kritikai vizsgálata alapján aligha igazolható az, 
amit mai fordításainkban olvashatunk. Tudniillik hogy Jézus a jeruzsálemi 
templomban "kötelekből, ostort (korbácsot) font, és mind kiűzte őket (a 
pénzváltókat és az árusokat) a templomból". - Valóban így történt ez? 

Úgy mondják, az igazi szentírás-magyarázó elsősorban mindig magából 
a Szentírásból magyarázza a Szentírást. Különben igen könnyen a legjobb 
akarattal is csak afféle jámbor "ki-mit-tud" játékos lesz. Mindenekelőtt ve
gyük tudomásul, hogya kufárok kiűzését kivétel nélkül mind a négy evangé
lista megörökítette számunkra. A három szinoptikus azonban, Máté, Márk 
és Lukács, akik közül az első kettő szem- és fültanúja is volt Jézus igehirde
tésének, Lukács pedig mint civil hivatásánál fogva mindig pontos diagnó
zisra törekvő orvos, evangéliumának bevezetésében külön is megjegyzi: 
"miután mindennek elejétől fogva gondosan a végére jártam, hogy sorjában 
leírjam ... " Vegyük már észre végre, hogya Jézus igéit és tetteit jórészt 
szemtanúként gondosan összegyűjtő és ránk hagyományozó szinoptikus 
evangelisták közül - bár kivétel nélkül mindegyikük beszámol a kufárok 
kiűzéséről·is -, egyetlen egy sem említi a kötél korbács fonást és a korbács
csal való kiűzést' Miért feledkeznek meg erről az alkalmi szentírás
magyarázók, ezzel tág teret nyitva a költők, festők, zeneszerzők alkotó fan
táziája számára? (Ld. Kodály, Jézus és a kufárok.) 

Csak a negyedik evangéliumban szerepel a kötélkorbács fonás és az az
zal való kiűzés. Abban az evangéliumban, amely már az események után jó 
hatvan éwel íródott (95 körül) a fiatal korában boanergeszként, azaz 
mennydörgés fiaként aposztrofált Zebedeus-fi János evangelista által, aki 
egyben az atyák szerint a teremtetlen örök Logosz evangelistája. Azé a 
Logoszé, aki már "a kezdetben ott volt, lsten volt... és nélküle semmi sem 
lett, ami lett· (Jn 1,1-3). Ebben az evangéliumban valóban szerepel a kor
bács. De, amit elfelejtenek a jó korbácsolásra hivatkozó embertestvéreink, 
hogy ott az csak hasonlat, ószövetségi szenthéber nyelvünk szerint afféle 
"masal', jézusi parabola az "elközelgett lsten országa (úrsága)" más-világi 
erejének és fölségének hasonlattal való megközelítésére, érzékeltetésére, 
ami nélkül maga Jézus sohasem tanított' (Vö. Mtt 13,34; Mk 4,34; Lk 8,9 
skk.) 
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Való igaz, hogy szerepel az eredeti görög szövegű János evangélium 
szöveghagyományában a latin flagelIum szóból görögösített fragellion (= 
korbács). De amit elfelejtenek a Jézus példájára teljesen tévesen hivatkozó 
testvéreink a korbácsfonásra és a korbácsos rendcsinálásra sürgetésükben: 
a legrégibb görög nyelvű szövegtanúkban a "poiészász fragellion" kifejezés 
előtt ott áll a módosító "hósz" görög szócska, azaz "mintha csak ... " Ponto
san úgy, ahogya latin Vulgata fordításunk kezdettől fogva hűségesen közli, 
a latin "quasi" szóval visszaadva ezt az itt koronatanú "hósz' módosító gö
rög szócskát. - Tudjuk, hogy Szent Jeromos a negyedik század végén készí
tette a Vulgata recenziót a rendelkezésére álló görög és latin kódexekben 
elérhető szöveghagyomány alapján. Azt is tudjuk, hogy az ő idejében már 
megvolt a kódexkutató szaktudósok szerint a ma Washingtonban őrzött 
úgynevezett Freer kódex, amelyben a görög nyelvű János evangélium kér
déses helyén (Jn 2,15) mindmáig: igenis olvasható, mint ahogy az azóta 
felfedezett más kódexekben és papiruszleleteken is az a bizonyos perdöntő 
"hósz" módosító görög szócska. Imígyen: "poiészász hósz fragellion ex 
khoinión pantasz exebalen ek tou hierou ... " Amit Szent Jeromos Vulgatája 
így ad át nekünk: "et cum fecisset quasi flagelIum ex funiculis, omnes eiecit 
de tempio .. ." Magyarul: "kötelekbői mintha csak korbácsot font volna, mind
nyájukat (a pénzváltókat és az árusokat) kiűzte a templombóL . ." 

Valójában érthetetlen, hogy az általunk ismert valamennyi modern nyelvű 
bibliafordítás - hogy menynyire tudatosan, vagy öntudatlanul, ez bizony 
sokkal inkább lélektani, mint szak-biblikus kutatási kérdés, egyszerűen át
siklik a már jó másfélezer éve "hivatalos' latin Vulgatánk "quasi" szava fö
lött, amely az általunk ismert minden Vulgata kiadásban megvan! (A Wa
shingtonban őrzött negyedik századvégi Freer kódex utáni görög szövegem
lékeink - pl. a Párizsi kódex és több papirusz szövegtanúnk a "hósz' _ 
"mintha csak' szócskát nem a folyó szövegben, hanem külön jegyzetben 
közli, aminek szintén lélektani okai vannak, amire itt nem térünk ki, ez külön 
vizsgálódást igényel.) 

Ne feledjük, hogy itt a szentjánosi evangélium "Logosz' Jézusával állunk 
szemben, akinek szavai teremtő igék és tettei mindent újjáteremteni képes 
isteni cselekedetek, akiben megjelent az "egyetlen közvetítö (összebékéltetö) 
lsten és ember között" (1 Tim 2,5), aki maga "az irgalmasságban gazdag 
lsten' második személye (Ef 2,4), és az igazán nem könnyen kezelhetö 
Pétert is arra tanítja, hogy az öt sértőnek nem hétszer, hanem hetvenszer 
hétszer kell megbocsátani (vö. Mt 18,21-22); ö maga pedig még a legszé
gyenletesebb kereszthalál kínjai között is ellenségeiért és gyilkosaiért imád
kozik (vö. Lk 23,34). Az öt követni akaróknak csak ezt az egyetlen 
"karaktervonását' emeli ki: "Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és aláza
tos szívü' (Mt 11,29), amit már az Ószövetség legnagyobb író prófétája, 
Izajás áltat üzen nekünk lsten Lelke róla, mint az eljövendő Messiásról: 
"Megkínozták, és ö alázatos volt, nem nyitotta ki száját; mint a bárány, me-
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Iyet leölésre visznek, és mint a juh, mely nyírói előtt elnémul, nem nyitotta ki 
száját· (Iz 53,7): De ha egyszer kinyitja ... Akkor ez az isteni Hang félelmetes 
sújtó erő is tud lenni már az Ószövetségben is (lásd az egész 29., a Vulgata 
számozása szerint 28. zsoltárt), de gondoljunk az álszent farizeusok és 
írástudók, valamint a pénzharácsoló szadduceusok által felbérelt és Júdás
sai az élen kivezényelt szolgalelkű zsoldosokra, akik meghallván Jézusnak, 
mint az emberré testesült lsten .igézetes Igéjének· a mózesi csipkebokor 
jelenet óta ismerős .bemutatkozásának" szavát: .ÉN VAGYOK", íme: .meg
hátráltak és a földre estek". Mitől estek a földre? lsten szavának, igézetes 
igéjének erejétőL ..• Mert lsten szava eleven és hatékony, áthatóbb minden 
kétélű kardnál, behatol az értelemnek és a léleknek, az ízeknek és velőknek 
elágazásaihoz, és megítéli a szív gondolatait és szándékait" (Zsid 4,12). 
lsten megtestesült Igéjének tehát nincs szüksége se légiókra, se fegyverek
re, se kötélkorbácsokra; - elég maga az isteni Szó, az Ige, aki Jézusban 
megtestesült. Akár a Sátán személyes hatalmának megtörésében a Kísérté
sek hegyén (Mt 4,10: • Takarodj, Sátán"!), akár csatlósainak megszégyenfté
sében, amikor a kufárokat kiűzte a jeruzsálemi templomból. 

Mindezek után nyitott kérdés marad: Ha a négy evangéliumnak a kufárok 
kiűzésével kapcsolatos hfradásában, (Mt 21,12 skk; Mk 11,15 skk; Lk 19,45 
skk; Jn 2,14) az első három több vagy kevesebb szóval, de mindenben 
megegyezően közli az eseményt, a negyediknek a szövegében azonban 
ettől eltérő, meglepő betétet is találunk, - azt kérdezzük: Honnan és hogyan 
kerülhetett a János-evangélium szövegébe ez az adott körülmények között 
valószerűtlen és meghökkentő bővítmény? Természetesen az események 
óta eltelt jó hatvan esztendő is átszínezheti a látott-hallott dolgok felidézését. 
De ennél többről is lehet itt szó. Egyrészt arról, hogy az első kere~ztény 
század végén, a János evangélium megjelenésének korában már több eret
nekség is terjedőben volt, főként Kisázsiában és Egyiptomban a pogány 
vallásokkal való érintkezés során. Másrészt a zsidóságból való megtérés 
után is kísértettek a szigorú mózesi törvények, bizonyos törvények megsze
gőivel kapcsolatban egészen az .irtassák ki népéből" szigorának követelésé
ig. Mindezeken felül a negyedik evangélium szerzőj ének megtisztelő neve 
.ho theologosz", a kiemelten teológus evangelista, a szentségek, a miszté
riumok, a szimbólumok teológusa, a .jel-teológus". Tény, hogy Jézus soha
sem tanftott lsten országáról példabeszédek, hasonlatok nélkül. De az is 
tény, hogy nem mindenki fogékony (legalább is nem egyformán) a képi 
nyelv értésére. 

Életből vett példát mondunk a két különböző - a képi beszédet jól értő és 
kevésbé jól értő - látásmód ra ugyanarról a tanításról, vagy eseményről szóló 
híradás továbbadásában. Öt és fél évtizede történt, a pártállammá válás 
keserves vajúdásának napjaiban. Előre bejelentett látogatókként érkeznek a 
községházánkra a .bőrkabátosok" így becézték akkor a különleges jogokkal 
és hatalmi kiváltságokkal felruházott funkcionáriusokat Adjonisten-fogadjis-
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ten helyett: Szabadság! Szabadság! Helyetfoglalás után Laci bácsinak, a 
falu bírájának a szavai indítják, illetve indítanák a beszélgetést: Mi jót hoztak 
nekünk a városból, kedves barátaink? A bőrkabátosok nyilván legrango
sabbja közbevág: Mi nem vagyunk magának barátai! Egy ólomsúlyú pilla
natnyi megrökönyödés után Laci bácsi feláll. Komoly szavai súlyosan kop
pannak fülekben-szívekben egyaránt: Bocsánat, úgy látszik, tévedtem. Nem 
tudom, hogyan szólítsam önöket. De szépen kérem, fáradjanak ide az ab
lakhoz. Innen el lehet látni, ott jobbra, Eger mögött el lehet látni a Bükk déli 
nyúlványainak erdő sürejéig. En úgy tudom, ott a Bükk sürejében élnek 
olyan lények, akiknek nincsenek barátaik. Gondolom, önök eltévedtek... -
Egyetlen szó nem hangzik el több. A bőrkabátosok, csak úgy magukban 
dúlva-fúlva elvonulnak ... A községházán maradók közül a jegyzö, afféle 
szép szál derékember, töri meg a csendet: Laci bátyám, bunkós bottal sem 
tudtál volna nagyobbat ütni ezeknek a fejére ... 

Eddig a község házi történet. De néhány nap múlva a faluban suttogva 
terjedt el a község házi .tárgyalásról" a bizalmasan kiszivárgott hfradás: A 
börkabátosok itt .ramazurit" akartak, de Laci bácsi fogta a bíró-botját, és 
azzal verte ki öket a község házából. Nos, így módosulhat például egy kép
nyelven megfogalmazott elismerő véleményt egy hatósági .verekedésröl" 
szóló beszámoló híradása. Csak éppen jó, ha ismerjük a helyi viszonyokat, 
és még inkább az emberek viselkedésmódját, személyi karakterét, s nem 
utolsósorban a róluk alkotott és esetleges vágyaikkal kiegészített - eszmé
nyített, vagy torzított - képet. A tömeglélektan Jézus esetében a kufároknak 
a jeruzsálemi templomból való kiüzésekor aligha müködhetett másként. 

FÜGGELÉK: Emberismeret - istenismeret - az • Igézetes Ige" fényében. 
Röviden: - Az e m b e r a legősibb bibliai híradások szerint: lsten elől 

bujkáló, riasztóan döbbenetes jelenség. Isten .hol vagy" kérdésére Ádám fgy 
felel: .Hallottam hangodat (igédet) és félelem fogott el, mert mezftelen va
gyok". (Azaz: a kfgyóhoz, a bünforráshoz lettem hasonlóvá.) .Ezért rejtőztem 
el". (Vö. Ter 3,9.) - Az I s t e n maga a Szeretet (1 Jn 4,16), mindenekelőtt 
.az irgalmasságban gazdag" (Ef 2,4). Szabadftó Istene az ő népének; az 
ószövetségi Izraelnek és az újszövetségi Egyházának életébe .rejtözötten" 
(Iz 45,10) minden testi-lelki béklyótól való .szabadulásként", azaz örökbol
dog életújulásként .él és uralkodik", - és vár ránk, mert nem tud nem
szeretni .. 

Hosszabban: - A Biblián kívüli világra is kitekintve mit tudunk? .Sok cso
dálatos dolog van a világon, de a legcsodálatosabb az ember". így szokták 
fordítani Szofoklész Antigoné címü tragédiájának immár két és félezer éwel 
ezelőtt leírt sorát, mint a máig csodált klasszikus görögség legcsodálniva
lóbb summázását az emberről. Igaz, hogya görög nyelv alaposabb ismerői 
a "csodálatosnak" fordftott görög szó konkrétabb jelentésére utalnak: "Sok 
riasztóan döbbenetes dolog van a világon, de a legriasztóbban döbbenetes 
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jelenség az ember". Ne felejtsük, hogy lsten Könyvében, a Szentírásban 
még félelmetesebb dolgokat is olvashatunk az emberröl, még hozzá még 
konkrétabb megfogalmazásban. A Prédikátor könyvének írója szerint az 
ember "olyan, mint az állat, a sorsa is ugyanaz" (Préd 18,19). Jeremiás 
szerint "Csalárdabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal" 
(Jer 16,9). Még azt is hozzáteszi: "Ki láthat bele titkos rejtekei be?" Az újszö
vetségi szemléletváltást Jézus Krisztus hozza meg. Bár ,Ö tudta (csak Ö 
tudta), mi lakik az emberben" (Jn 2,25). Mégis már néhány verssel késöbb 
írva találjuk, hogy azon a Nikodémussal folytatott emlékezetes beszélgeté
sen már elhangzik az "irgalmasságban gazdag lsten" Fiának ajkáról a ko
runk embere által olyan nehezen megemészthetö, de egyedüli megoldást 
hozó "örömhír", mint legevangéliumibb evangélium: "Mert úgy szerette lsten 
a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, ho~y aki hisz benne, az el ne vesz
szen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). Es hogy minden kétséget elosz
Iasson a minden megtorlás nélküli megbocsátás elöl, a kiemeit ,örömhír" 
mondathoz magyarázatul hozzáfűzi: ,Isten nem azért küldte Fiát a világba, 
hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ' (Jn 3,17). 

Csak mellékesen legyen szabad a kiemeit evangéliumi mondathoz egy 
rövidebb személyes, és egy hosszabb, a népünket és Egyházunkat is érintö 
megjegyzést fűznünk. - Elsö megjegyzésünk: a Britische und Auslandische 
Bibelgesellschaft 1930-ban (London-Berlin) megjelent Gottes Wort in vielen 
Sprachen (Isten szava sok nyelven) c. könyvecskéjében 630, azaz hatszáz
harminc nyelven olvasható a fentebb kiemeit ,örömhír' a Szentírásból: ,Úgy 
szerette lsten a világot. .. ' Nem tudom, hányan figyeltek föl rá - akkor. Ak
kor - és ez már a második, a szélesebb távlatú megjegyzésem -, amikor az 
úgynevezett keresztény Európa sok népében-nemzetében az elsö vijághábo
rú borzalmait megtorolni akaró reváns szellemnek egy új, a ,második' világ
háború minden életet megsemmisíteni képes gözeit-gázait, lövegeit-bombáit 
bevetö sátáni eröi egy ,felvonásközi szünetben' (hogy egy harmadik világ
égésre még szakszerűbben felkészülhessenek) az idegek felpaskolására a 
propaganda-ágyú kat vetették be. A bennünket érintö egyik propaganda 
löveg ezt ordította világgá (a megbocsátó krisztusi szeretet parancsának 
sátáni torzójaképpen): ,Ha valaki dob kövel, dobd vissza mennykövel"! Mit 
tehet ilyenkor az, aki önmagáról azt vallja, hogy ö még mindig Mária és 
Szent István országának, vagy akár az egész keresztény világnak hívö szent 
maradéka? Szeme az "Örömhírszerzö' földi helytartójára tekint, és próbálja 
követni-folytatni azt, amit, és úgy, ahogyan egyik pápa, meg a másik is 
követi az ,Irgalmasság Édesanyjának' Szüiöttét: a ,jó pápánk", XXIII. János, 
meg az egyetlen ,örömhír"-nek mindig úton levö hirdetöje és minden nép 
nyelvén új fényben felmutatója, életté váltásának szorgalmazója, a harmadik 
évezred kezdetén pedig különösen ,a remény küszöbének átlépését' sürgetö 
"máriás pápánk', II. János Pál. Nemzedékünk számára mindketten a Jézus 
Krisztusban emberré testesült irgalmas lsten örömhírüzenetének hiteles elsö 
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számú letéteményesei és közvetítöi. Ez is, az is egyrészt imádkozik és tanít, 
másrészt megszentel (vagyis a Szentbe, az élö Istenbe kapcsolja az embert 
és annak egész világát), és ráadásul áldozatul adja oda életét "sokakért", 
vagyis mindenkiért. 

Tudatosítsuk és hirdessük mi is, amit Ö, természetesen buzgó imádságos 
"háttérrel". Ha nem is tudjuk ezt olyan mértékben vállalni, mint mostani 
Szentatyánk, aki nem sokkal pápai szolgálata megkezdése után az öt sújtó 
gyilkos merénylet után meglátogatja gyilkosát a börtönben, megöleli, meg
csókolja öt, és szívböl megbocsát neki. Söt gyilkos merénylöjének anyját is 
testvéresókkal üdvözli. Csodálkozhatunk-e ezek után, ha most pápasága és 
földi élete végéhez közeledve egyre nagyobb szerepeket kap "lelkipásztori" 
útjain mondott tanításaiban az utolsó ítélet számonkérésének legsúlyosab
ban számonkért "irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek' hangsúlyozása: 
Beleértve ebbe az Isteni irgalmasság apostolának, a velünk kortárs Fauszti
na Kovalszkájának szentté avatását, majd a sokszázezres nemzetközi za
rándokcsoportok jelenlétében és egekig ható ünneplése közben ez év jún. 
19-én a krakkói Isteni Irgalmasság Bazilikájának a felszentelését is ... 

Mindezekben és egész életén át azt az irgalmas Jézust követte, aki ugyan 
az utolsó ítéletröl való "prófétai' tanítása elött az álszent, azaz a gonoszlélek 
sugallatára hallgatva önmagukat szentnek fitogtató és másokat eltipró fari
zeusi lelkekre nem mulasztotta el a "nyolc jaj" észretérítö kiáltását, de a 
Szentlélek sugallatára hallgatni bátor jóknak nem szünt meg lsten Országá
nak "nyolc boldogságát" magyarázni, miközben vigasztalt, gyógyított, fel
emelt - Istenhez! De: mint ahogy földi életében Jézus, ö sem ítélt el senkit, 
(föként nem "vert" senkit, inkább mindenkinek, halálos ellenségeinek is, 
gyilkos merénylöjének is (mint láttuk) szívböl megbocsátott. 

Csak ilyen keretben, csak ilyen égre-földre nyitott perspektívában lehet 
józanul és tárgyilagosan hozzászólni minden szentírási helynek, jelen eset
ben a kufárok kiüzése leírásának bibliai értelmezéséhez és gyakorlati éle
tünkre való alkalmazásához. Mai világunkban talán fokozatosan, egyre 
tudatosabban ügyelnünk kell arra, hogy az egész életünket megfertözö 
"purifikatív", agresszíven tisztogató, harcos (olykor egyenesen gyilkos) bün
megtorlás génjei el ne vakítsanak bennünket, akár saját elszenvedett sérel
meink megtorlására, akár a népünkben, vagy egész világunkban elkövetett 
"gaztettek" láttán. A bennünk szunnyadó rejtett agresszivitás ra nem figyelve 
esetleg nagy tekintélyek nem ritkán magára Jézus Krisztusra hivatkozva 
keresnek maguknak igazolást törekvéseikre. Egy kis tévedés, egy kis bele
magyarázás, vagy.. ki tudja? Egyet leszögezhetünk: a templomi kufárok 
kiüzésével kapcsolatban Jézus korbácsfonó és korbáccsal verekedö maga
tartására való hivatkozás gyökerében legalább is - tévedés. 

Akkor hát Mivel és hogyan üzte ki Jézus a kufárokat a templomból? -
Válaszunk egyetlen szó: 
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I g é j é vel! Azzal az isteni Szóval, amely magának a minden teremtés 
Szentlelkének megtestesítő ereje az .ember Jézus Krisztusban" (vö: 1 Tim 
2,5), aki nemcsak .egyedüli közvetítőnk lsten és ember között" (uo.), hanem 
azonos azzal a ,kezdet előtti" (öröktől fogva létező) Logosszal, Igével, aki 
"Isten, minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett' (Jn 1,1-3). Ez 
a Szó önmagában elegendő a bűn és a sátán hatalmának megtörésére, sőt 
a személyes gonoszléleknek, vagy a gonoszlelkek sokaságának, akár 
.Iégióinak a kiűzésére" is, akár Péter házában (Mt 8,16), akár a pogány 
Geráza környékén (Mk 5,1 skk; Lk 8,26 skk.), vagy bárhol a világon. - Erről 
az Igéről, lsten megtestesült .Szaváról· van szó, aki egyrészt .örökké meg
marad" (1 Pét 1,25), másrészt négy ,megtestesülés' formában is nekünk 
adja magát. 

(Kép-nyelven: amint az Éden közepéről felfakadó földi életforrás .négy 
ágra szakadt", hogy minden égtáj felé biztosítsa az élet feltételeit, ehhez 
hasonlóan az örök élet .Ige-forrása" is négy lelki dimenzióban kínálja az 
örök élet feltételeit: 1) mint a Szentlélektől fogantatott és Szűz Máriától szü
letett .ember" Jézus Krisztust; 2) mint lelki táplálékunkká, ételünkké-italunká 
lett .szentségi" Jézus Krisztust; 3) mint gondolatainkat-szavainkat-cseleke
deteinket szent rendbe foglaló .Szentírás" Jézus Krisztust; 4) mint térben
időben-transzcendenciában hitelesen örök üdvösségre vezető szentlelkes 
tekintélyt biztosító Egyház Jézus Krisztust.) 

Erről van itt szó: Jézus Krisztusnak, mint lsten megtestesült örök Igéjé
nek egyrészt minden jót teremteni és újjáteremteni, másrészt minden rosz
szat kiűzni és legyőzni képes szentlelkes erejéről. Vegyük tudomásul, hogy 
ami üdvösségünk - a minket szeretetből teremtő és az irántunk való 
.irgalmasságában végtelenül gazdag lsten" örök-boldog életében való ré
szesedésünk - érdekében történik, az mind .Öáltala, Övele és Öbe'tlne" (a 
megtestesült Igében) megy végbe. Egészen addig, míg lsten nem lesz 
,minden mindenben" (1 Kor 15,28). 

Vágvölgyi Éva 

A régi és az új templom 

Az. apokríf evangéliumok gyermekségtörténeteinek visszatérő motívuma, 
hogya gyermek Jézus az őt ért sérelmeket azonnal megtorolja, gyermek és 
felnőtt halállal bűnhődik. Pontosan az történik ezekben a történetekben, amit 
mi emberek tennénk - ha hatalmunkban állna -, amikor sérelmek esetén 
indulataink elragadnak bennünket. 

Ez a Jézus-kép, amelyet az apokríf evangéliumok a gyermekségtörténe
tekben megrajzolnak, tökéletesen idegen attól a képtől, amelyet mi a kano-
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nizált evangéliumokból ismerünk Jézusról. És kifejezetten ellentétes azzal, 
ahogy az evangéliumokban Jézus nyilatkozik ezekről a dolgokról ("tartsd 
oda a másik arcodat", "menj vele kétannyira", "add oda a köntösödet is", 
"legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok", meg kell bocsátani "nem 
hétszer, hanem hetvenszer hétszer", "imádkozzatok üldözőitekért", I. még a 
búzáról és konkolyról szóló példabeszédet, stb.). Legfőképpen pedig a ke
resztnek mond ellent: a kereszten az őellene vétőkért imádkozó, életét ér
tünk - bűnösökért - szeretetbőlodaadó Jézus magatartásának. 

Nem véletlen tehát, hogy az apokríf gyermekségevangéliumok történetei 
nem kaphattak helyet a Szentfrásban. 

Van azonban a kánoni evangéliumokban is két hely, ahol nem a szelíd és 
alázatos jézusi magatartást látjuk: a fügefa megátkozásának és a templom 
megtisztításának történetében. (Az sem lehet véletlen, hogya két történet a 
szinoptikusoknál egymás után következik, mintha szándékosan helyezték 
volna egymás mellé őket.) 

Figyelemre méltó, hogy a templom megtisztításának szokatlanul heves 
és indulatos jelenetét mind a négy evangéliumban megtaláljuk. (Az első 
három evangélista által elbeszélt más eseményekből János egyébként alig 
közöl néhányat!) 

A szinoptikusok közül Lukács a legszűkszavúbb, az eseményről mindösz
sze két mondatnyi tárgyilagos közléssel számol be ("Aztán bement a temp
lomba, és kezdte kiűzni az árusokat. Ezt mondta nekik: 'írva van: Az én 
házam az imádság háza', ti pedig rablók barlangjává tettétek.") Nála nem 
szerepel a fügefa megátkozása sem. 

Márk elbeszélése a leghosszabb és legrészletesebb a három szinoptikus 
közül, Lukács szövegének mintegy a kétszerese. Fontos különbség az is, 
hogy az ószövetségi hivatkozást ezekkel a szavakkal vezeti be: "Ezután fgy 
tanította öket: ... " Ha a szinoptikus szövegeket tanulmányozzuk, megálla
píthatjuk, hogy náluk az evangéliumi részlet fő mondanivalója az a tanítás, 
amit Jézus az árusok kiűzése után mond, és amit Márk az előbb említett 
mondattal emel ki és hangsúlyoz: "Az én házam az imádság háza, ti pedig 
rablók barlangjává tettétek." A jézusi indulat a hely megszentségtelenftésé
nek szól. A templom lsten szármára lefoglalt, szent hely, ott nincs helye 
semmiféle profán tevékenységnek (még akkor sem, ha az jó célt szolgál, 
hiszen az állatok és a pénzváltás az áldozatbemutatáshoz és a templomadó 
befizetéséhez kellettek). 

A szent hely megszentségtelenítése - istenkáromlás. Ezt Jézus nem tűr
heti, és nem is tűri. Az a Jézus, aki azt mondja, hogy ha megütnek, oda kell 
tartanunk a másik arcunkat, most föl borogat ja az asztalokat és székeket, a 
kereskedőket pedig állataikkal, pénzükkel együtt kiűzi a templomból. 

A templomtér, ahol mindez lezajlott, meglehetősen tágas hely, jobbára 
tele zarándokokkal, így Jézus rendcsinálása elég nagy felfordulással járha-
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tott. Nem kis teljesítmény volt ez, lévén, 
hogy Jézus mindezt egyedül hajtotta vég
re. 

János evangélista leírása sokkal rész
letesebb és hosszabb, még Márk szöve
génél is jóval terjedelmesebb. Tudjuk, 
hogy a terjedelem növekedése és az is
métlés általában azt jelzi, hogy az elbe
szélő számára nagyon fontos az, amiről 
ír. 

Figyelemre méltó mindenek előtt, hogy 
János ezt az eseményt Jézus nyilvános 
működésének kezdetére helyezi, az első 
jeruzsálemi látogatás keretébe. Jézusnak 
tehát első dolga, hogy rendet tegyen az Istennek szentelt helyen. 

A szinoptikusoktól eltérően Jánosnál párbeszéddel fejeződik be a törté
net, melyben a templom Jézus saját testének jelképévé válik: "Bontsátok le 
ezt a templomot, és én harmadnapra fölépítem azt!" 

Az a két ószövetségi hely, amelyre a szinoptikusoknál szereplő jézusi 
szavak utalnak ("imádság háza", lz 56,7; "rablók barlangja", Jer 7,11), való
jában már ősi kritikát fogalmaz meg a templomban folyó "istentisztelettel" 
kapcsolatban: "Tartsátok meg a jogot ... Akik azt választják, ... amiben ked
vemet találom, ... azoknak házamban és falaim között emléket és nevet 
adok, mely többet ér fiaknál és leányoknál. .. Az idegenek fiait. .. elvezetem 
szent hegyemre, és megörvendeztetem imádságom házában" (Iz 56,1.4-7). 
"Loptok, gyilkoltok ... , aztán pedig eljöttök és megálltok színem előtt ebben a 
házban ... Vajon rablók barlangjává lett szemetekben ez a ház, mely,az én 
nevemet viseli? ... Ezért úgy fogok tenni ezzel a házzal, mely az én nevemet 
viseli, s melyben ti bizakodtok,. ahogyan Silóval tettem!" (Jer 7,9.11.14) 

János evangéliumában Jézus már nyíltan kimondja, hogya régi templom 
elpusztul, a helyébe új templom lép: az ő testének temploma (a föltámadt és 
mennybe fölment Jézus Teste, az Egyház). 

Jánosról tudjuk, hogy mindig másra, mindig mélyebb dolgokra gondol, 
mint amit kimond. írása csupa jelkép, csupa mély, teológiai gondolat és 
mondanivaló, a képek mögött rejtőzik a mélység, a lényeg. 

Tehát itt sem ökrökről, birkákról, kereskedőkről, pénzváltókról és kor
bácsról van valójában szó, hanem a régi, "vásárcsarnokká" vált templom 
pusztulásáról, és a helyébe lépő másikról: az új, valóban tiszta és szent 
Templomról. 

Minél szemléletesebbek János leírásai, annál nagyobb az "ugrás", a teo
lógiai mondanivaló mélysége. 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Bibliaiskola 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

A gyermekségtörténetek sajátságai 

A.) Alapgondolat 

Az ún. gyennekségtörténetek üzenete csak akkor tárul fel előttünk, 
ha felismeIjük és figyelembe vesszük azt a sajátosságukat, hogy ezek 
az evangéliumok elé illesztett teológiai bevezetések, előszók. Aki a 
"hogyan történt valójában az első karácsony"-t életrajzi beszámolónak 
tekinti, eleve lehetetlenné teszi a gyennekségtörténetek megértését. 

Eltekintve attól, hogy Jézus valóságos gyennekkorából gyakorlati
lag semmiről sem értesülünk (így aztán maga a "gyennekségtörténet" 
kifejezés is pontatlan valójában), magukban a szövegekben számos, jól 
érzékelhető utalás történik arra, hogya szerzőket első sorban nem a 
történeti-életrajzi, hanem sokkal inkább teológiai-krisztológiai érdeklő
dés vezette. A gyennekségtörténeteket tehát a Jézus életéről szóló ige
hirdetés nyitányának kell tekinteni. 

A történeti felfogás ellen szólnak mindenekelőtt a Lukács és Máté 
között megfigyelhető különbségek: a családfa, a szülők lakóhelye; 
fontos események elhagyása, mint pl. az egyik esetében a népszámlá
lás, a másiknál a bölcsek érkezése, menekülés Egyiptomba és a gyer
mekgyilkosság, stb. Annak számára, aki pontos történeti infonnációkat 
keres, ezek a megfontolások tennészetesen kiábrándítóak lehetnek, s 
azt fogja kérdemi: Akkor mi marad az egészből? Ugyanakkor (indirekt 
módon) arra is ráébreszthetnek, hogya szerzőknek egészen más volt a 
szándékuk és érdeklődésük, mint tisztán történeti híradás. 
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B.) Szentírási szövegek: Mt 1-2. fej.; Lk 1-2. fej. 

c.) Bevezetés 

1.) A gyermekségtörténetek 

- emlékezések Jézus gyermekségére? 

A mai ember számára gyakran fölvetődik az evangéliumok gyer
mekségtörténetével kapcsolatban (gyakran "előtörténeteknek" vagy 
"gyennekségevangéliumoknak" nevezik) - ugyanúgy, mint más bibliai 
szövegekkel kapcsolatban - az első kérdés: Valóban ez történt, és így 
történt? Azaz számunkra az események külső oldala gyakran fonto
sabb, mint a belső. 

Visszatekintve saját korai gyennekkorunkra, az, amire mi magunk 
emlékszünk, és az, amit mások elbeszéléséből ismerünk, meg tudja 
mutatni számunkra, hogy az evangéliumok Jézusról szóló gyennekség
történeteinek egészen más jellemzői vannak, hogy ott számunkra pon
tosan azok az infonnációk hiányoznak, amelyek egy életrajzhoz szük
ségesek lennének, és amelyek egy személy jellemzését lehetővé tennék. 

Amit mi bizonyítható tényként tudunk Jézusról a kereszténységen 
kívüli tanúktól, az nagyon kevés: ifjabb Plinius egyik levele (llO-ből) 
említi Jézus Krisztust, ugyanúgy, mint a történetíró Tacitus Évkönyvei 
(115 körül), és Suetonius egy műve Kr. u. l20-ból. • 

A Gyennek és "története" iránti érdeklődés csak a XX. századra 
jellemző. A gyennekkornak a korábbi századokban nem volt jelentősé
ge. Ezért a képeken a szenteket és az emberiség nagyjait kis felnőttként 
ábrázolták. Amivel életük későbbi szakaszában kitűntek, azt már 
gyennekkorukban nekik tulajdonították, mint rájuk jellemzőt. Pl. Szent 
Miklósról, aki jámbor és aszkéta életet élt, azt mondták, hogy már cse
csemőként visszautasította böjti napokon az anyamellet. Festők zsáner
képei, egészen a jelen századunkig, nem egyszer úgy ábrázolták a 
gye nnek Jézust, amint kis kereszttel és kis korbáccsal játszadozik. 
Tennészetesen nem kell azt hinnünk, hogya festők azt gondolták, hogy 
mindez így is volt. Egyszerűen ezekkel a tárgyakkal jelezték, előre 
"etítették azt, ami csak később valósult meg. A festők eljárásához ha
sonlóan kell az evangéliumok gyennekség1örténeteit értelmeznünk. 
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Maga Jézus, soha nem hivatkozott születésének rendkívüli körülménye
ire, hogy igazolja önmagát. Csak Máté és Lukács közöl gyermekség
történetet, sem a korábbi Márknál, sem a páli levelekben, sem János 
evangéliumában nincs ilyen történet. 

2.) Lukács és Máté gyermekségtörténetének összehasonlitása 

Lukács és Máté között kevés az egyezés: 
- Jézus anyja a Szűz Mária (Mt 1,18; Lk 1,26) 
- Mária el volt jegyezve a Dávid házából való Józseffel 

(Mt 1,18; Lk 1,26) 
- Mária áldott állapotba került, mielőtt Józseffel összeházasodott 

volna (Mt 1,18; Lk 1,34) 
- Jézus Betlehemben született (Mt 2,1; Lk 2,7.11) 
A két gyermekségtörténet tehát célját illetően alapvető eltérést mu

tat, hisz egymással csak néhány külső dologban érintkeznek: hogy Jé
zus megszületett, hol született, és kik voltak a szülei. Ugyanakkor ab
ban, ami alapvetően fontos, egyezést mutatnak: mindkettő közli azt a 
teológiai állítást, hogy Jézus a Szentlélektől született. 

3.) Ábrázolások - L a 24b-24c oldalakon 

D.) Óravázlat 

Feladat Módszer 

l. Ének: Magasztalja lelkem az én Uramat 
(Áldjad én lelkem az Urat c. énekes könyv) 
2. A gyermekségtörténetek - emlékezések csöndes 
Jézus gyermekségére? egyéní 
A résztvevők megpróbálnak visslllemIékezni ViSSlll
korai gyermekkorukra, amilyen koraira csak emlékezés, 
lehet. Rákérdezhetnek magukban arra, hogy utána gon
melyek azok az emlékek, amelyekre saját dolatcsere 
maguk emlékeznek és melyek azok, amelyeket 
mások elmondásából ismernek. Ezekből az 
emlékekből melyek azok, amelyek a ránk 
jellemző tulajdonságokról szólnak? 

Eszközök, 
időtartam 

énekeskönyv 
124. o., 10 p. 
10 perc 

30 perc 
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Feladat 

3. A további beszélgetésben összehasonlít
juk a saját gyermekségtörténetünket azzal, 
amit Jézus gyennekségéről tudunk. Az 
összehasonlításban segíthetnek bennünket 
azok a legendák (apokrif gyennekségevan
géliumok), képek is, amelyekben és ame
lyeken a korábbi századokban a szenteket 
és az emberiség nagyjait ábrázolták. (lásd 
Bevezetés 3.) 
4. A résztvevők megnézi k a Szentírásuk
ban, hogy melyik evangelista írt az evan
géliumában gyermekségtörténetet 

5. Máté és Lukács gyermekségtörténetének 
összehasonlítása 
A résztvevők egyénileg elolvassák a két 
evangelista gyermekségtörténetét és fel
jegyzik, amiben megegyeznek (lásd Beve
zetés 2.), utána megbeszélik és az óraveze
tő levonja konklúziót. 
6. Zenés meditáció: részletek 1. S. Bach 
Karácsonyi oratóriumából 
Meggyújtunk egy gyertyát, eloltjuk a vil
lanyt és így hallgatjuk a zenét, megpróbál
juk teljesen átadni magunkat. 

Módszer 

csoportos 
beszélgetés az 
óravezető 
vezetésével 

egyéni mun
ka, utána 
csoportos 
megbeszélés 
egyéni mun
ka, utána 
megbeszélés 
az óravezetö 
vezetésével 

Eszközök, 
időtartam 

tábla, kréta, 
szentek legen
dái, apokrif 
gyenneksége
vangéliumok, 
gyennek Jézus 
ábrázolások a 
képzőművészet -
ben, 20 perc 
Szentírás 

Szentírás, jegy
zetfüzet, ceruza 
30 perc 

hangkazetta 
vagy CD.leját
szó, 
gyertya, gyufa 
20 perc 

A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ-
jában "Elő Ige" címmel bibliaiskola működik (októbertől máju

I sig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). A kidolgozott anya
I got folyamatosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellék
I leteként. Jelen füzetünk a negyvenedik óra anyagát tartalmazza. 
I Budapest, 2002. december 10. 
I Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 
I Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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xx. A Gyermek fürdetése 
Etióp miniatúra a XV. sz.-ból 

Szinte minden karácsonyt ábrázoló ikon alsó részében megtalálható 
a két asszony, aki a Gyermeket fürdeti. Ez a motívum már Mária szü
letésekor is szerepel. Sem a liturgiában, sem az evangéliumokban nem 
említik, Jakab protoevangéliuma írja le. A Gyermekség örmény evan
géliumában szerepel ez a mondat, amikor József segítséget keres a 
szüléshez: "Én Éva vagyok, minden ember ősszülője. Eljöttem, hogy 
imádjam és hogy saját szememmel lássam megváltásomat". 

A kép felső szintjén három árkád (muzulmán hatást mutat). A meg
nyílt égből jövő csillag, hozsannázó angyalok, egy közülük az egyetlen 
pásztor felé fordul, aki abbahagyja a fuvolázást és ránéz. A mágusok 
kincsekkel megrakodva mennek Máriához. József elgondolkodva ül 
lent, két asszony fürdeti az Újszülöttet. Középen, a barlanggal a hát
térben a Gyermek, gyoJcsokba tekerve, feje körül dicsfény, az ökör és 
szamár melegtik. A barlang előtt, piros takarón Mária fekszik, a 
Gyermekre néz, aki a fürdető asszony kezében van. Mindenkinek van 
dicsfény a feje körül, kivéve a mágusokat, a pásztort és az egyik asz
szonyt. Ö valószínűleg Szalóme, a másik pedig Éva. 

Szöveg és ikon: Georges Gharib, Le leone di Natale, storia e culto, 
Citta Nuova Editrice, 202-203.0. 





XXI. Az Istenanya szinaxisa 
Orosz ikon a XVIII. sz.-ból 

A nyugati egyház Mária Istenanyaságának ünnepét karácsony nyol
cadán, január elsején tartja, a keleti egyházak legnagyobb része kará
csony másnapján, december 26-án az "Istenanya felköszöntése" néven, 
míg a bizánci egyház az "Istenanya szinaxisa" néven, ami azt jelenti, 
hogy ünnepi gyülekezet annak tiszteletére, aki világra hozta Krisztust. 

A Theotokos, akin keresztül megvalósult Isten terve. A dodekaorton 
része. 

A megnyílt égből csillag száll alá, az angyalok glóriát énekelnek, a 
mágusok jönnek és ajándékokkal hódolnak, a pásztorok imádják. A 
barlang előtt egy trón van, ezen ül a Madonna, kezében a Gyermekkel. 
Az alsó szinten József és az Újszülött helyett egy csoport látható: 
szentek, pátriárkák, királyok, és nemzetek népei. Az egész emberiség, 
amely Mária a legszebb ajándékának tartja a napot, amelyen az Égi 
Gyermek megszületett. Két női alak van még itt az alsó részen: egyik a 
földet szimbolizálja, aki a Szűzet a barlangba invitálja, a tnásik a 
pusztát, aki egy jászolt tart a kezében: 

"Mit ajánlhatunk fel neked, ó Krisztus, miután mint ember a földre 
érkeztél? A teremtményeid közül mindenki hálája jeIét hozza: az an
gyalok az éneküket, az egek a csillagot, a mágusok az ajándékaikat, a 
pásztorok a csodálkozásukat; a föld a barlangot, a puszta a jászolt. Mi, 
azonban egy Szűz Anyát! 0, Isten, aki az idő kezdete előttől létezel, 
irgalmazz nekünk." (Karácsonyi vesperás a VIII századból). 

Szöveg és ikon: Georges Gharib, Le leone di Natale, storia e culto, 
Citta Nuova Editrice, 208-:'09.0. 
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Isten Szava: áldás minden nép számára 
Biblikus lelkipásztori szolgálat pluralista világunkban 

A Katolikus Bibliaszövetség a fenti jelmondat és cím jegyében 
szeptember 3-tól l2-ig Libanonban tartotta Kongresszusát és 6. ple
náris ülését, amelyen 70 országból a Szövetség tagszervezeteinek 150 
küldöttje vett részt. A magyar tagszervezet - a Püspöki Kar megbízá
sából - a Szent Jeromos Katolilals Bibliatársulat, ezért hazánkat 
Thorday Attila egyetemi tanár, Társulatunk helyettes ügyvezető elnö
ke képviselte. A következő számunkban ő fog beszámolni a kongresz
szusról és libanoni tapasztalatairól, élményeiről. Az alábbiakban a 
plenáris ülés határozatainak III. fejezetét közöljük, Székely István 
fordításában. 

III. Isten Szavának ereje a világ átalakítására és a Katolikus 
Bibliaszövetség megbízatása 

1.Az Ige ereje 
1.1 Amikor az Ige szolgáiként választ keresünk a valóság kihívásai

ra, akkor Isten Szavához fordulWlk, mint nem csak saját szemléletünk
nek, hanem fóleg mint az isteni hatalomnak forrásához (v.ö. Ter 1,3kk; 
Jn 1,3; Róm 1,16). A Lélek és az Ige képes megragadni minket, mint 
az apostolokat, és hatalmat adni számunkra, ha engedjük, hogy az Ige 
irányítsa [birtokba vegye] életünket és az Egyház életét. Az Ige meg
~rősítő hatalmát csak engedelmes alárendeltként érezhetjük, hasonlóan 
Abrahámhoz és az apostolokhoz, akik szolgálatát szemlélhettük, ami
kor az Igét olvastuk és imádkoztuk az Apostolok Cselekedeteiben. 

1.2 Továbbra is kihívás számunkra az a kérdés/o amit VI.Pál pápa 
tett fel az Evangelii Nuntiandi-ban: »Mi történt az Orömlúrnek azzal a 
rejtett erejével, amely óriási hatással lehet az emberi lélekre?« (EN 4). 
Isten Szava teremtő erő: megújító és átalakító. Ezért feladatunk ke
resni annak módjait, hogy Isten Szavát erőforrássá tegyük az 
Egyház és a világ szívében. Változást elérni lelkületben, magatartás
ban, valamint intézményekben: mindez részét képezi az Egyház egyet
len küldetésének. Az Egyház valamennyi tevékenysége ilyen vagy olyan 
módon az Ige szolgálata. Ezért lsten Szava van az Egyház életének és 
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missziójának középpontjában. Nélküle elveszítenénk az erő és áldás 
éltető forrását. 

1.3 Hogyan tapasztalhatjuk meg az Igét úgy, mint életforrást? A 
Szentlélek világossága és kegyelme nélkül a Szó nem hozza létre azt az 
energiát, amely az élet és a társadalom átalakításához szükséges. Az 
Ige szolgálatát imának és a Szentlélektől való tanulékonyságnak kell 
jellemeznie (v.ö. Csel 13,2). Ebben a történelmi pillanatban hallgat
nunk kell Isten Szavának nyomatékos hívására, hogy mélyrehatóan 
megváltoztassuk Hmásokra« vonatkozó nézetünket, magatartásunkat 
és tetteinket - más vallások, kultúrák és etnikai csoportok, fóként pedig 
a szegények, a nők s a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés 
összes áldozatai iránt. Parancsolóan szükséges, hogy ilyen életet fenye
gető helyzetekben azokhoz kapcsolva olvassuk az Igét; ezt nem tehetjük 
félre. Isten Szavának ereje kényszerít bennünket szolidáris életre. Csak 
akkor lehetünk az átalakulás hatékony eszközei, ha érezzük a Szentlé
lek ellenállhatatlan erejét. 

1.4 Megismételjük elkötelezettségünket, hogy önkritikusan felül
vizsgáljuk azt a módot, ahogyan a Szentírást olvassuk az Egyház
ban - egyénileg és közösségben. Engedjük-e, hogy a Szó ereje szembe
süljön a társadalmi viszonyokkal? Nem használtuk-e arra a Szentírás 
szövegeit, hogy törvényesítsék a felsőbbségi magatartást, megkülön
böztetést és erőszakot másokkal szemben? Majdnem minden egyház
ban növekvő tünet a Szentírás fundamentalista és tisztán lelki magya
rázata. E téren a biblikus lelkipásztori szolgálat sürgős feladata, hogy 
szembeszálljon az Ige szektás és fundamentalista olvasásával, amely 
elválasztó és megkülönböztető falakat épít. Ezzel együtt előtérbe kell 
állítanunk azt a pluralitást, amely a Biblia egyik jellemző vonása: a 
világnézeteknek, a szent szövegek magyarázatának, a teológiáknak, az 
egyházi szerkezeteknek pluralitását. 

2. Maga Isten Szava határozza meg, milyen módot válasszunk a 
Biblia olvasására. Isten Szava a Szentírásban, ha azt megfelelően 
olvassuk, átadja erejét. Valójában maga a Biblia tanít meg bennünket 
arra, hogy milyen ,módot válasszunk az olvasásra és az Ige megélésére 
[életreváltására ]. Igy hűségesek v,!g)unk mind az eredeti üzenethez, 
mind a néphez, amelynek azt mint Orömhírt hirdetjük (ld. EN 4). 

2.1 Arra kaptunk megbízást, hogya bibliai szöveget figyelemmel 
és tisztelettel olvassuk. Minthogy a Biblia más időnek és más kultú
rának a könyve, mindenekelőtt másságában kell tisztelnünk. Eredeti 
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történelmi és kulturális, valamint irodalmi összefuggésében kell olvas
nunk. »Bibliaolvasásunk segítse az együtt-olvasókat, hogy felfogják 
igazi tartaimát. Minden olyan törekvést, hogyabibliamagyarázat poli
tikai vagy ideológiai álláspontokat igazolj on, az üzenet elárulásának 
kell tekinteni«(Bogotá, 7.3). Azokat az embereket is, akik nem képesek 
követni tudományos vagy iskolás módszereket, segíteni lehet a Biblia 
figyelmes olvasásában, hogy elkerüljék a csapdáit a fundamentalista 
olvasásnak, amely elutasítja a Biblia történelmi és pluralista jellegének 
figyelembevételét (Pápai Biblikus Bizottság: Szentírásmagyarázat az 
Egyházban\ LF). 

2.2 A Biblia kánoni egészében és egyedi könyveiben is pluralista 
mű, kiváló példája az egységnek a sokféleségben, sok hang együtt
hangzásának. Abban a meggyőződésben, hogy »nem valamennyi bib
liaolvasási módszer alkalmas egyaránt« (Bogotá 7), másrészt egyik 
sem ragadja meg a Szentírás gazdag jelentését, a Szövetség ajánlja a 
módszerek és megközelítések olyan pluralitását, amely »lehetővé 
teszi a bibliai szövegekben rejlő egész gazdagság feltárását«(SzME, 
Bevezetés B). 

2.3 Bibliaolvasás és az Ige ünneplése közösségben: A Biblia a kö
zösség könyve, hittapasztalatának kifejezése, és célja annak építése. 
Fontos helye van a liturgiában és a katekézisben. »A Szentírás, amit az 
Egyház ajándékul kapott, az egész hívő nép közös kincse.« »Az Egyház 
minden tagjának szerepet kell vállalnia a Szentírás magyarázatában.« 
Még azok is, »akik elesettségükben, minden emberi hatalom és segítség 
ry.iányában látják, hogy kénytelenek egyetlen reményüket Istenbe és az 
O igazságosságába vetni, úgy képesek felfogni és megérteni Isten Sza
vát, hogy azt az egész Egyháznak komolyan kell vennie«(SzME, 
IlL B. 3). 

2.4 Szentírásolvasás az életbe ágyazva: A Biblia az élet könyve, 
mivel az élettel, annak összes megnyilvánulásával foglalkozik. Isten két 
szent könyvet adott nekünk: a teremtés és történelem könyvét, valamint 
a Bibliát. Istennek az utóbbiban őrzött Szava megvilágítja az elsőt, és 
segít annak kibetűzésében. A Bibliát újra kell értelmezni »az új össze
függések fényében és Isten népének jelenlegi állapotára vonatkoztatva« 
(SzME, IV.A). Az egzegéták »munkája csak akkor érte el célját, ha 
sikerült a bibliai szöveg értelmét Isten ma aktuális Szavaként megra
gadniuk« (SzME, III. C. l). Megbízatásunk a Bibliának ez az élethez-

1 A továbbiakban SzME 
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kapcsolt olvasása, amint azt a Katolikus Bibliaszövetség több határo
zatában is megfogalmazta. »Abból a valóságból kell kiindulnunk, 
amelyben ma élünk, és engednünk kell, hogy Isten Szava árasszon 
fényt erre a valóságra«(Bogotá 7.1). 

2.5 Tekintetbe véve azokat a körülményeket és kultúrákat, ame
lyekben élünk, és megfigyelve, hogyan fogadták Isten Szavát a külön
böző kultúrák, meggyőződtünk arról, hogy nem csak magára az Igére 
kell figyeln ünk , hanem azokra a különböző talajokra is, amelyekbe azt 
el akarjuk vetni. Az a meggyőződés, hogy az Ige alkalmas a,más kultú
rákban való magvetésre is, »magából a Bibliából ered ... az Abrahám és 
utódai által minden népre kiterjedő áldás ígéretével (Ter 12,3; 18,18)«; 
s ez a magvetés eljut minden néphez (v.ö. SzME, IVB). Az »inkultu
rált« olvasás előfeltétele a tisztelettel teljes és mélyreható találkozás az 
illető néppel és kultúrájával; ez után következik a Bibliának a nép 
nyelvére való lefordítása, majd magyarázata, ami »elvezet a helyi ke
resztény kultúra kialakításához, amely hatással van a lét valamennyi 
területére« (SzME,IV.B). 

2.6 A szegények az Örömhír első címzettjei (Lk 4,18-19; Mt 5,3). 
Amit Isten elrejtett a bölcsek és tanultak elől, azt felfedte a kicsinyek
nek, akiknek csekély vagy semmi a jelentőségük (Mt 11,25). Ez a tény 
azt kívánja, hogy a keresztény közösségek a Bibliát a szegények 
szemszögéből nézve olvassák. »Különösképpen örülhetünk annak, 
hogy a Szentírást a szegények, az egyszerű emberek kezében látjuk. Az 
ő értelmezésük és aktualizálásuk lelki és egzisztenciális s~mpontból 
jobban megvilágítja a szöveget, mint amilyen megvilágosítást a csak 
önmagára figyelő hagyomány képes nYÚjtani«(SzME,IV.C.3). A Bib
lia ilyen módon való olvasása szükségképpen arra vezet bennünket, 
hogy a szegények mellé álljunk. 

2.7 A Bibliát mint Isten Szavát csak akkor fogadjuk helyesen, ha 
egyúttal az Egyház alapvető imádság-forrásaként közelítünk hozzá, és 
ha gyakoroljuk a Szentírás imádságos olvasását (v.ö. Bogotá 7.2; 
Hong Kong 1.2). A lectio divina-t, amelyet korábban fóleg monosto
rokban és szerzetesi közösségekben gyakoroltak, ma egyre jobban érté
kelik az összes hívő keresztények (v.ö. DV 25). A Pápai Biblikus Bi
zottság irata egész fejezetet szentelt a lectio divina-nak; II.János Pál 
pápa számos apostoli és szinódust -követő buzdításában, nevezetesen a 
Novo Millennio Ineunte kezdetűben (39), továbbá a Libanoni Egyház
hoz írt levelében (39) ismételten felhívott minket hogy hasmáljuk az 
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Isten Szava olvasásának ezt a régi és ma is élő módját. Ez az imamód 
felszólító hatású, iránytmutató, életünket alakító. 

3. A Katolikus Bibliaszövetség megbízatása 

A Katolikus Bibliaszövetség megbízatása a bibliaapostolság, a bib
likus lelkipásztori szolgálat, az Egyház életének bibliai »animálása«, 
gondoskodás lelki táplálékról, mégpedig annak igazi lelkéről (anima) 
az Egyház számára. Célja és megbízatása, hogy »Isten Szava egyre 
inkább szellemi tápláléka lehessen az Isten népéhez tartozóknak, váljék 
a hitből , a reményből és a szeretetből való élet forrásává és világosság
gá az egész emberiség számára«(SzME, Bevezetés B). Célja megismer
tetni a Bibliát mint Isten Szavát és az élet forrását (SzME, IV(3). 

A Katolikus Bibliaszövetség az Egyház szervezete, a helyi egyházak 
(püspökök és püspöki konferenciák) szolgálatára, amely hivatalos 
megbízást kapott a IIVatikáni Zsinat Szentírásra vonatkozó határoza
tainak az Egyház életébe való bevezetésére. A Szövetség kiemelten is 
visszatért erre a bogotai plenáris ülésen a Dei Verbum 25 . évfordulója 
alkalmábóL A mostani, 6. plenáris ülésen a Katolikus Bibliaszövetség 
tagjai megújítják elkötelezettségüket ez iránt a megbízatás iránt. 

fW&W* 

. A kereszténység legmélyebb igazsága: 
, Hogy Isten szerett a világot. Hogy Isten van, hogy hatalmas 

Ur: ezt más vallások is elismerik. De hogy ez az Isten Mz6sséget 
vállalt teremtményeivel, szegény akart lenni velük, vállalta a 
szenvedést, és emberré testesülésével szeretetét kézzelfoghatóan 
is bizonyította: ez valami hallatlan dolog. 

Hans Urs von Balthasar 

Társulatunk vezetősége és Füzetünk szerkesztő bizottsága min
den Olvasónknak, Tagtársunknak és Jótevőnknek Istentől megál
dott, boldog Karácsonyt kíván! 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A Biblica 1/2002. számában André Wénin bemutatja, hogy Józse! 
történetének elbeszélése (Ter 37-50) a benne szereplő idők hosszú
ságának ügyes érzékeltetésével hogyan ábrázolja meggyőzöen a Jákob 
családján belüli többszörösen elromlott kapcsolatok telj~s gyógyulását. 
- Wolfgang Fenske a különböző szentírási szövegek (0- és Ujszövet
ség, héber és görög, aktualizált változatok) teológiai érvényességével 
foglalkozik. Példaként abból indul ki, hogy Csel 2,27-28 és Csel 13,35 
a 16.zso1tár görög szövegét idézi, de Péter beszédében LU,kács nyilván
valóan héber forrást hasmált (2,29-ben szerepel a sír). Ugy foglal ál
lást (és ezt tézisekben is részletezi), hogy a különböző szerzők eltérő 
körülmények között leírt Isten-tap~ztal~tai gazdagíthatják az olvasók 
hitét (teológiai pluralizmus). Az O-és Uj szövetség között a krisztoló
giában van lényeges teológiai eltérés. - Péter apostol nagy pünkösdi 
beszédének fó gondolatai jól követhetők Csel 2. fejezetében. John F. 
Kilgallen azt "izsgálja, mi lehetett az, amit Péter még »számos egyéb 
szóval« (Csel 2,40) magyarázott: bizonyította, hogy Jézus Dávid fia, 
valamint hogya 1l0.zsoltár a Messiásról szól; magyarázatra szorult a 
33. vers tartalma is. Ezek szükségesek voltak a beszéd meggyőző ere
jéhez, de a Csel szövegéből kimaradhattak, hiszen Teofil, és a többi 
olvasók ismerik a Lukács-evangéliumot. - Robert L. Mowery felhhja 
a figyelmet a~a, hogy a Máté-evangélium három helyen hasmálja, 
mégpedig az Uj szövetségben egyedülálló alakban (névelők nélkül, a 
birtokost előrehelyező szórenddel) az »lsten Fia« megnevezést. ponto
san ugyanúgy, ahogyan azt a megíráskor pénzeken, nyilvános felirato
kon, fóleg a keleti provinciákban egyes császárokra vonatkozólag min
denki olvashatta. Az azonos - talán a keresztény közösségekben elter
jedt - forma élesen jelezte a lényeges különbséget Jézus és a római 
császárok között. 

Ugyanennek a folyóiratnak a következő számában Jean-Noe! Aletti 
(2Kor 6,16-18 és Róm 9,25-26 részletes elemzésével) bírálja azt a 
felfogást, hogy Szent Pál az Egyháznak lsten népeként (tehát az ígére
tek, a szövetség és az Izraellel való kapcsolat folytatójaként) való 
szemléletétől később eltért: a szerző szerint ez a meghatározás csak 
kiegészült a Krisztus Teste szemlélet és az univerzális küldetés irányá-
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ban. - Tobias Nicklas Jn 3.22-43 példáján azt mutatja be, hogy a 
bibliai elbeszélés folytonossági törései. a gondolatmenet megszakítá
sai (fUggetlenül ezek szövegtörténeti okaitól) az olvasót milyen gon
dolkodásra, szövegtársításokra késztetik s ezzel teljesebb megértéshez 
segítik. Néhány példa: a választott szövegben háttérként lebeg Keresz
telő János halála, s ez döntő súlyt ad szavainak (ugyanakkor kiegészít
ve a róla addig festett képet); sokszorosan kitűnik Jézus mérhetetlenül 
nagyobb volta; 4,2 relatívizálja a jánosi keresztséget, s a finom kor
rekció egyúttal növeli az evangélium olvasójának bizalmát; a 
»vőlegény« hasonlatnál gondolhatunk a kánai menyegzőre és Jézusnak 
az Egyházzal való kapcsolatára is. - Giancarlo Biguzzi a Jelenések 
könyve zárószakaszát (22,6-21) magyarázza, fóként a címzett egyhá
zak helyzetére és életére vonatkozó összefüggések feltárásával. Az 
epilógus közepén olvashatjuk Jézus üzenetét a gonoszoknak (l la-b. 15) 
és az igazaknak (l Ic-d. 14). A 18.-19. versben szereplő súlyos ítélet és 
fenyítés a hamis prófétákat illeti (elsősorban »Jezabel asszonyt«: 2,20). 
A többi egyházak hibáira - amelyek prófétáit testvéreinek tekinti 
(19,10 és 22,6.9.16) - a könyv 2.-3. fejezetében is inkább buzdítások 
formájában figyeJmeztet (ld. 2,14-15 is!). Néhány váratlan prtófétai 
közbeszólás és »Amen« válasz - mint az előző fejezetekben is - a kö
zösségi összejöveteleknek azt a lefolyását tükrözí (János látomásában), 
amely az l Kor II és 14-ből ismeretes. - Joseph A. Fitzmeyer S.J. azt 
vizsgálja, milyen elemekkel bővült a zsidó hagyományban Izsák felál
dozásának története. A Bibliával összehasonlítja a Jubileumok köny
vének, majd egy töredékes kumráni iratnak (4Q225, ú.n. Pszeudo
Jubileumok) megfelelő szövegrészeit. Ezekben szerepel egy ,túlvilági 
lény, Masztemah (=ellenszegülés) Fejedelem, aki javasolja Abrahám 
megkísértését; a második iratban (későbbi targumok alapján kiegészít
ve) Izsák kéri saját szoros megkötözését. A szerző itt bírálja Vermes 
Géza 196 l-ben írt tanulmányát, aki ebből Izsák áldozatának engesztelő 
értékére következtet. Ez a gondolat jóval később valóban megjelenik a 
rabbinikus hagyományban (pl. targumokban). - Thomas Staubli a 
szokásostól eltérő magyarázatot ruz a Lev 14,4-7-ben leírt. madarak
kal végzett szertartáshoz, amely a leprából való gyógyulás után a tár
sadalomba való visszatérést ünnepli. - Georg Braulik OSB MTörv 4.1-
40 részletes vizsgálatával Mózes intelmeinek fó tartalmát, meggyőző 
érvelését és ünnepélyességét mutatja be. - Thija Booij a 133. zsoltárt 
úgy értelmezi, hogy az hittestvéreknek Jeruzsálemben átélt ünnepi 
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együttlétét dicséri: elénk idézi a fópapot, a Hennon hannata pedig 
Jahve áldását jeképezi. 

A Biblische Zeitschrift 1/2002. száma közli Karin Schöp,flin írá
sát, amely számos példával mutatja be a másál (hasonlat) Oszövet
ségben való sok megjelenési fonnáját. - Therese Hansberger felhívja a 
figyelmet arra, hogy Mózes öt könyve és a Zsoltárok (Dávid öt köny
ve) a rabbik felfogása szerint (MTeh 1) szorosan összetartozik, amint 
ezt Zsolt 1 is mutatja. A két írás egymást magyarázza, s azokat egy
mással való kapcsolatukban kell hallgatnunk, olvasnunk, imádkoz
nunk. - Martin Stowasser tanulmánya rámutat a Mk 9.33-50-ben sze
replő történetek és mondások közös tartalmára: milyen legyen kapcso
latunk a saját közösségünkön kívüli Krisztus-hívőkkel. - Jörg Frey a 
Berlini Egyiptomi Múzeum által 35 éve vásárolt, de alaposabban csak 
kb. 10 éve vizsgált kopt-nyelvű Ú.n. »berlini evangéliumtöredékkel« 
foglalkozik. Az eredeti kódexből a 97. és 114. lapszám között 8 teljes 
oldal és 29 kis töredék áll rendelkezésre. Görögből fordították, a kéz
irat 4.-7. századi lehet. Műfaja történetszerű. Szerzője biztosan hasz
nálta a Máté- és a János-evangéliumot, ugyanakkor más szövegrészek 
szóbeli továbbadásból szánnazhatnak. Sem a Krjsztus megnevezés, 
sem a Jézus név nem fordul ell?, de a Megváltó, az Ur és a Fiú többször 
is. A helyenként olvasható »Arnen« a könyv liturgikus hasmálatából 
ered. Szerepel Jézus beszéde a szinte élőlényként megszólított kereszt
hez és a tanítványok két látomása. Ezek egyikében Jézus imádkozik, 
részben a Getszemáni-kertbelihez hasonló szavakkal; örömmel vállalja 
a szenvedést, de fájlalja, hogy ezt Izrael népe okozza. Ennek kapcsán a 
cikk szerzője kitér Jézus imája »befogadásának történetére« (bel~értve 
pl. Jn 12,27-28 és Zsid 5,7-8 szövegét is). Véleménye szerint az Ujszö
vetség teljesebb megértését segítheti a berlini töredékhez hasonló, rész
ben eltorzult szövegek megismerése is. - Wilfried Waming szerint a 
Lev ll-ben egyes szavak (pl. föld, Egyiptom, a rágást és kihozást is 
jelentő ige) ismétlődő (pl. 7-szeri, 12-szeri) szabályszerű előfordulása 
ennek a fejezetnek és az egész Lev 11-26-nak a kivonulás eseményével 
és Jahve istenségével való szoros összefü.ggését jelzi. - Marc Groote 
tanulmánya az újszövetségi apokaliptikát keresztény prófétai mi{(aj
ként jellemzi, amelyben a szerző a saját nevében, de Isten megbízásá
ból szól, hogy reményt adjon a keresztényeknek. A Jelenések könyvé
ben a római császárkultusz és az üldöztetés (13. és 17. fejezet) csak 
példázza a világtörténelmet. 
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Ugyanennek a folyóiratnak 2/2002. számában Christoph Gregor 
Müller arra hÍ\,ja fel,a figyelmet, hogy milyen fontosságot tulajdonít a 
Szentírás (fóleg az Uj szövetség), de ugyanakkor több görög és római 
író és költő is a nyelv meglékezésének. - Theo K. Heckel arra keres 
választ, hogy Márk használta-e Pál leveleit és teológiai gondolatait. 
Olyan szavakat, kifejezésmódokat keresett a Márk-evangéliumban és a 
biztosan Szent Pál által írt levelekben, amelyeket Jézus feltehetőleg 
nem használt, és amelyek teológiai szerepe a két szerző iratában hason
ló. Ilyennek találta, hogya feltámadt Krisztust mindkét szerző teológiá
jában a keresztrefeszítés minősíti. Pál leveleinek ismeretét valószínűsíti 
az evangélium szó használata is. (Gondoljunk arra is, hogy az ókori 
teológusok a használt szavakat, kifejezéseket igen fontosnak tekintet
ték.) Több más olyan hasonlóság is van, ahol Márk szövege - a többi 
evangéliumtól eltérően - Páléhoz közelálló (pl. a válás radikális tilal
ma), de ez gyenge érv, hiszen mindkét szerző meríthetett közvetlenül 
Jézus szavait őrző forrásból. - Beate Ego példákon mutatja be, hogy az 
egyes zsoltárokon belül, sőt a Zsoltárok könyvén sorrendben végigha
ladva miként tárul fel egyre jobban lsten szabadító tetteinek újjáterem
tő hatása és az egész világnak (beleértve az ellenséges elemeket is) a 
Teremtőt dicsőítő himnusza. - Ruth Scoralick megállapítja, hogy 
gyakran úgy képzeljük: a jóságos Isten mindent elnéz. Megütközünk a 
135. és 136. zsoltárban megénekelt kemény ítéletein, pedig azok ma
gunkba-nézésre is intenek: nem estünk-e hasonló bűnökbe, mint 
Egyiptom, vagy az izraelitákkal szembeszálló királyok. 

A Vetus Testamentum 2/2002. számában Peter RBedford Ezdrás 
és Nehemiás könyve alapján arra hhja fel a figyelmet, hogy a Júdeába 
visszatért zsidók a Kr.e. 4.század folyamán is szoros kapcsolatban 
álltak a Babilonban maradtakkal, sőt azoktól függő viszonyban vol
tak. Ennek jelei Eszter könyvében és Dán 1-6-ban is felfedezhetők. -
Ze'ev B.Begin új módon értelmezi az ú.n. 4.számú lákis i osztrakont. 
amely így teljes összhangban van Jer 34,7 szövegével. - M. Goulder Iz 
52,13-55,13 szövegét összefüggő könyvrészként olvassa, és ebben a 
Szenvedő Szolga éneke Joachin történetéről szól (v.ö. 2 Kir 24-25): 
az 5 versszakból álló történet elejét és végét Jahve mondja el. A szerző 
ezt nem kapcsolja a Szolga első 3 énekéhez. - Joseph M. Henderson 
Jeremiás kön,wének 2-20. fejezetét úgy értelmezi, hogy az drámai 
párbeszéd Jahve és a próféta között. Jeremiás panaszos kiáltásai (pl. 
8,23) a Siralmakhoz hasonlítanak: Jahve kemény haragjának érzékelte
tésétől a próféta talán azt reméli, hogy így inkább leesdi irgalmát (ld. 
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10,24). - K. Lowson Younger, Jr. kimutatja, hogy egy Askelonban és 
egy Calahban talált felirat asszír királyi neveit tévesen minősítették 
Jahvéra utalónak; a nevek tökéletlen átírása gyakori hiba volt. - Paul 
R. Noble bemutatja, hogy Ter 38 számos finom emlékeztető utalást 
tartalmaz Jákob és József történetére, amelyek mindhárom történet 
jobb megértését segítik. Ugyanakkor a szerzp óv ilyen összefüggések 
felületes belemagyarázásától. - Stefan Paas Amosz könyvének tartalmi 
és formai összefüggéseit mutatja be. A himnuszok (4,13; 5,8, valamint 
9,5-6) közé iktatott látomások során Amosz eleinte közbenjár a népért, 
később már csak közvetíti Isten ítéletét. Az elején a fenyegető - elhárí
tott - veszélyek inkább természeti c~pások, a végén ígértek Isten bün
tetései. A két utolsó látomás között Amosz »életrajzi adatait« olvashat
juk a prófétai szó isteni eredetének igazolására. - Michael M. Homan 
szerint - a sörkészítés egyik ősi módja alapján - Préd 11,1 -2 olyan 
biztatásként is értelmezhető, hogy nehéz időkben készítsünk és mások 
társaságában igyunk egy kevés sört (hasonlóan a 9,7-ben javasolt bor
iváshoz). 

Ugyanennek a folyóiratnak 3/2002. számában Victor Avigdor Hu
rowitz azt mutatja be, hogy a 34. zsoltár (amellett, hogy versei az abc 
sorrendje szerinti betűkkel kezdődnek), a sorok közepén és végén álló 
betűkkel többszörös utalást tartalmaz Istenre, és/vagy a zsoltár emberi 
s,zerzöjének nevére is. - S.Noah Lee felhhja a figyelmet arra, hogy az 
Oszövetségben a földrajzi nevek eleinte általában névelővel, a későbbi 
szövegekben a nélkül szerepelnek; az egyes helyneveknél eltérő időben 
hagyták el a névelőt, de pl. a Jordán folyó esetében az mindvégig 
megmaradt. - Yigal Levin a Nimródra vonatkozó Ter 10.8-12 szöveg 
eredetét vizsgálja. Eszerint a felsorolt Akkád-beli városok alapító ural
kodóiról (Szárgonról és unokájáról) elterjedt hagyomány a két ősi ki
rályt összevonta és azonosította a több mint 1600 évvel későbbi 
II. Szárgon asszír királlyal, aki vadászatairól is híres volt; az akkád Kis
nek Kús-sal való azonosítása tévedés. - V.Philips Long vitápa száll 
Lester Grabbe 1997-ben megjelent cikkével, amely szerint az Oszövet
ségnek a történelmi eseményekre vonatkozó állitásai néha félreveze
tők, pontatlanok, sőt nincs val,óságalapjuk. Grabbe cikkéből vett pél
dákon mutatja be, hogyazOszövetség nincs ellentmondásban más 
korabeli írások adatai vaL bár gyakran mást tart fontosnak megírni. -
Eric. D. Reymond részletesen \izsgálja Bölcs 1,1-15 költői stílusát: az 
ebben lévő különféle párhuzamokat szimmetriákat, sőt a verssorok 
hosszát is, összevetve mind a héber. mind a korabeli görög költészet 
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formavilágával. Megállapítja, hogy a Bölcsesség könyvének szerzője 
jól ismerte és kiválóan ötvözte mindkettőt. - Seth L. Sanders a babilóni 
csillagászat és vallás, valamint a mezopotámiai királykoronázás ha
gyománya alapján arra következtet, hogy Kiv 34,29-30 a Hóreb-hegyi 
eseményeket mintegy Mózes megkoronázásának tekinti. (Egy midrás 
is szól Mózes koronázásáról.) Ennek velejárója a »fény-szarvak« vise
lése. Mindezzel Mózes az apokaliptika nagyjai (pl. Hénok) mellé emel
kedik. - Azzan Yadin Sámson menyegzőjének történeté t (Bír 14) vizs
gálva meglepő értelmezést javasol. Abból indul ki, hogy (a szó többi 
előfordulásait alapul véve) Sámson nem »találós kérdést« tesz fel, ha
nem a görög - és feltehetőleg a filiszteus - összejövetelek »szkolion« 
(folytatást kívánó mondás) játékát indítja, s ebben jártasabb, művel
tebb Tamnáta polgárainál. A könyv szerkesztője zavart okozott azzal, 
hogy ezt a szokást nem ismerte, és ide iktatta be Sámson oroszlánölését 
(6. vers). Az esküvő többi szokásai is görög mintát követnek. Figyelem
reméltó újdonság, hogy Sámson eddig az eseményig egyáltalán nem áll 
szemben, sőt inkább rokonszenvez a filiszteusokkal. 

A Novum Testamentum 2/2002. számában John S.Kloppenborg 
Verbin felhívja a figyelmet arra, hogy Iz 5,1-7 a LXX fordításban a 
hébertől eltérve több olyan kifejezést, körülírást tartalmaz, amelyek a 
Ptolemaiosz-kori egyiptomi szőlőművelést tükrözik. Ezt a leírást követi 
a szőlőskertre és a munkásokra vonatkozólag a Mk 12,1 -9-beli példa
beszéd is. A cikk szerzője kétségbe vonja, hogy Jézus (aki valószínűleg 
arámul vagy héberül beszélt) a példabeszéddel az Izajásban szereplő 
szőlőskertre is utalni akart, hiszen a példabeszéd szövegében hiányzik a 
héber Iz 5-tel való közvetlen kapcsolat. - Tobias Nicklas a Lk 6,6-16-
ban leírt történet egy olyan szövegváltozatával (a Canterbury Beza 
kódexében szereplő agrafonnal) foglalkozik, amely Jézus Lk 6,5-ben 
tett kijelentését szabadabban értelmezi: nem csak Jézus, hanem más 
»emberfia« is tehet jót szombaton. Az egész szövegkörnyezet (Lk 5,33-
tól) azt fejti ki, hogy Jézussal valami lényegesen új kezdődött. 

Ugyanannak a folyóiratnak 3/2002. számában Stephanie von Dob
beler kimutatja, hogy Mt 18,20 ( .. ahol ketten vagy hárman össze
gyűlnek az én nevemben. . .) a zsinagógán belül, de később attól fugget
lenül is a keresztény identitást fejezi ki. Az erő jele, hogy a közösséghez 
a legkisebb létszám is elegendő. Az evangélium néhány közeli helyén 
az Egyházról van szó (16,18: 18,15-17). - Joop F.M.Smit részletes 
vizsgálattal igazolja. hogy l Kor 1.10-4.21 összetartozó egységet ké
pez mind szerkezeti leg. mind egyes szavak előfordulása, mind a gondo-
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lati tartalom tekintetében. Két gondolatsort olvashatunk a bölcsesség
ről, majd két szakasz szól a korintusi közösségben támadt megoszlás
róI. Az 1,18-19-ben ismételten elhangzó igealakok (elvesmek ill. el
pusztítom) szótöve (apollümi) a szerző szerint elárulja, hogy Pál róként 
az Apollóra hivatkozókkal szemben védi saját tekintélyét. A »beszéd 
bölcsessége« (mind az 1,18-31, mind a 2,6-16 szakaszban) nem a szó
noki előadásmódot, hanem az emberi gondolkodásmódot jelenti, szem
beállítva Isten erejével (Id. 2,5). Pál ezzel a hosszú, kemény bevezetés
sel alapozza meg a levél további súlyos tartalmának elfogadását. -
J.Albert Harrill arra hÍ\ja fel a figyelmet, hogy Szent Pál Gal 3, 27-ben 
a megkeresztelkedés t a római családokban ünnepként megült férfivá 
avató szertartáshoz (a »toga virilis« felöltéséhez) hasonlítja, és ennek 
szellemébnen fejti ki a kereszténnyé-válás lényegét, a felnőttkori sza
badság felelős hasmálatát. - Mark Seabom Hall a Jelenések könyvé
nek szerkezetét elemzi abból kiindulva, hogy annak kulcsát a 10, Il
II, l-beli felszólítás értelme nyújtja. Eszerint a könyv prófétai része 
nem egymást követő események (lineáris) sorát tartalmazza (1, 19 sem 
így értendő), hanem két ciklusban szemlélteti ugyanazt a jövőt. Ezek: 
4,1-11,18 és 11,1-22,7. Lényeges szerepe van a két ciklust egymásba 
hurkoltan összekötő 10, 1-11,18 szakasmak. A második ciklusnak az 
elsőre visszautaló 3 ró eleme a templom (11,19-15,4), az oltár (15,5-
16,21) és az imádók (17,1-22,7). Jézusnak 1,l-2-ben bejelentett apo
kalipszise az első ciklusban a hetedik pecséttel tárul fel, s ezt a második 
ciklusban 3 megnyitás teszi teljessé (11,9: templom; 15,5:. szentély; 
19, ll: menny). A látnoknak az első ciklusban Jézus a ró segítője, a 
másodikban az »erős angyal«. A szerző elméletének részletes kidolgo
zása még hiányzik. Javaslatába igyekezett beilleszteni mások korábbi 
felismeréseit, és kér véleményeket saját elképzeléséről. 

A Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 2002. évi 
l. számában Hans Rechenmacher tanulmányával Ter 1,1-3 megértésé
hez kíván hozzájárulni. Eszerint az l. vers pontosabb fordítása: 
»Amikor Isten hozzákezdett az ég és föld teremtéséhez<<...A 2.vers a 
jelzett időpontban már létezőket említi: a »[öld« állapota és a sötétség 
(megfelelő kifejezések hiányában) létező - de nem Isten által teremtett 
- életellenes erőkről szól (amelyek eredetéről a Biblia nem beszél); »a 
vizek felett« érzékelteti Isten mindenek felett-valóságát, Isten Lelke 
pedig a teremtés aktusaiban majd működő éltető erő. - Konrad Schmid 
azt magyarázza, hogy Ter 2-3-ban »a jó és a rossz tudása« egymástól 
elválaszthatatlan (Id.2, 17 és 3,22): az ember szabad döntésével mind-
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kettőt megkapta, a velejáró következményekkel és korlátokkal. A cikk 
szerint a 3. fejezet voltaképpen a teremtéstörténet folytatása, az ember 
állapotának magyarázata. A bűnök a későbbiekben szerepelnek (4-
II.fejezet), a tőlük való szabadulás igazi lehetősége pedig MTörv 
30,6.15-16-ban. (A szerző Ter 3,15 jelentésével nem foglalkozik!) -
Gerlinde Baumann bemutatja, hogy Jer 8-10 az emberi bölcsességet 
(amellyel rokonít ja a gazdagságot és erősséget is) élesen megkülönböz
teti Isten bölcsességétől (ld. 9,22-23); az előbbinek egyetlen pozitív 
megnyilvánulásaként »a hozzáértő sirató asszonyok« szerepelnek 
(9,16). A prófétálást elhatárolja a böIcsességtől. - Helmut Utzschnei
der helyteleníti, hogy a próféták szavait általában csak egyetlen (sok
szor nem is eléggé ismert) történelmi helyzetre vonatkoztat j uk; b~r 
korukhoz, de nem minden mondatukban arról szólnak. Példaként Oz 
5,8-6,6 szövegét jelenetekre és szereplőkre bontja. A háborúra felhívó 
jelenetben 2 hang szólal meg (5,8 és 5,9a). A »törzsek összejövetele és 
Jahve ítélete« az asszír fennhatóság időszakát (nem csak a szír
efraimita háborút) tükrözi 3 megszólalással (5,9b-l3b; 5,13c; 5,14-
15). A siránkozó istentiszteleten 4 szót különíthetünk el (6,1-3; 6,4; 
6,5a; 6,5b-6). A próféta a két ország népét egyetlen nemzetnek tekinti, 
és általános történelmi tanúságon alapuló intelmet közvetít. -
Andreas Schneider arra kínál magyarázatot, hogy miért szerepel a 
rövid Samgár történet (Bír 3,31) egyes kéziratokban Sámson története 
után (Bír 16,3 l-ben), néhol mindkét helyen; tekintettel van arra, hogy 
Samgárt Debóra éneke is említi (Bír 5,6). 

A Bibel und Kirche 3/2002. számában Hermann-Josef Venetz 
Szent Pál leveleinek rövid utalásai ból és névszerinti bemutatásaiból 
kielemzi a nők fontos, nélkülözhetetlen szerepét a keresztény közössé
gekben. - Marlis Gielen feltételezi, hogy Szent Pál azért ír az istentisz
teleten való megjelenés külsőségeiről (fedett fő. hajviselet: l Kor l 1,2-
16), mert Korintusban egyes nők a normálistól eltérő új szokással (pl. 
rövid haj) akarták hangsúlyomi a Krisztusban való egységet (Gal 
3,28). Pál a férji és nő sajátságainak megőrzésével (Ter 2 alapján) 
hirdeti az egyenrangúságot. A pasztorális levelek (az l.század vége 
felé) veszélyesnek tartják a nők szerepét (ld. 2 Tim 3,6-7), ezért korlá
tozzák (pl. I Tim 2,9-15): a szerző szerint ezekkel egyidőben toldották 
be az I Kor 33b-36 szövegrészt (amely ellentétes I Kor 11,4-5.13-
mal). - Sabine Bieberstein szerint Szent Pál (Gal 1,6-7 szerint is) nem 
akar elszakadni a Tórát is követő zsidó-kereszténvektől. A Tóra szent 
(Róm 7,12), de nem tudjuk követni (Róm 7,14~23). nem ad erőt a 

37 



Biblikus folyóiratok szemléje 

hatalom és gazdagság kényszereitől való szabadulásra; ugyanezt pana
szolja később 4 Ezd (egy apokríf irat) prófétája is. A szabadulást, a 
gyengeségünkben való bátor kitartást Jézus hozta (Gal 5, I; 6,2; Róm 
7,24-25a). Pál a közösségeiben igyekezett megvalósítani a zsidó- és 
pogány-keresztények egymásmellett-élését, és maga sem szakadt el a 
Tórától. - Elsa Tamez szerint Szent Pál felismerte, hogya bűn mint
egy bekebelezte a törvényt (»bűnös struktúrák«), törvényesnek mutatja 
saját hatalmát, tönkretéve leigázott jait, sőt élvezőit és létrehozóit is 
(Róm 1,18; 7,12-13.17.21; 6,16; 1,26a)! A szabadulás útja, hogy a 
Jézus Krisztusban való hit által új emberré válunk (Róm 8,2); Isten 
nem csak bocsánatával ajándékoz meg (Róm 3,21-24), hanem bevon 
bennünket a világot igazzá tevő művébe. 

A Journal of Biblical Literature 1/2002. számában Harold 
W.Attridge a János-evangélium rendkívüli. hajlékony irodalmi for
máját értékeli: az egyedülálló remekmű arra készteti az olvasót, hogy 
ne a szavakkal törődjön, hanem keresse a találkozást magával az Igé
vel. - Susan Ackerman kimutatja, hogy Izraelben a prófétai és a papi 
hivatás a férfiaké volt; nők csak rendkívüli időkben (a normális rend 
~iánya vagy megbomlása alkalmával) töltöttek be prófétai szerepet. 
Igy Noddja [Neh 6,14], Hulda, Debóra és Mirjám) sőt Cippóra egy 
ízben - Kiv 4,24-26 szerint - papot (Jetrót) helyettesítő feladatot. -
Serge Frolov cikke azt mutatja be, hogy 2 Sám l-l Kir 2 (Dávid ki
rálysága) összefüggően megírt történet. nem a deuteronomista szer
kesztő(k) által forrásokból összeválogatott alkotás. (Néhol nem is tük
rözi a deuteronomista mű elveit.) Nincs értelme ennek »rétegei« után 
kutatni. - Stephen Curkpatrick a Lk 18.1-8 példabeszéden belüli disz
szonanciát vizsgálja. A 2-5. vers önálló tanulságot is nyújt, és fő sze
replője a kitartó özvegy. Az ezt befoglaló keret ró szereplője a bíró, s 
az ő viselkedéséből önmagában is adódik a következtetés Isten cselek
vésére. Emellett azonban a 8. vers vége az egészet elbizonytalanítja. 
Emiatt a 18, l-8 szakaszon belül hiányzik a teljes összhang; mindegyik 
részt a lukácsi közösség körülményeire vonatkoztatva és az egész evan
gélium egységében kell megérteni. - Martin C.Albl Jakab levelének a 
betegekre vonatkozó szem/életét és tanácsait (5,14-16) értelmezi az 
egész levél teológiája alapján. A betegség nem csak a testet sújtja, és 
szerepe van benne a gonosmak is. Gyógyítása közös ügy. A családias 
segítés és a szertartás nem csak a test javát hanem a lélek üdvösségét 
is szolgálja. 
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Libanon, a Biblia országa 

A Bulletin Dei Verbum 2001158-59. s~. (7-29.0.) 
alapján összeállította: Zsuppán Monika 

Libanont délen a Szentföld, keleten Szíria határolja. Örök hófedte 
vidék ez, s egyben a füves legelők országa. Patakjai a Jordánt tápl~lják, 
cédrusfái a jeruzsálemi Templomot ékesítették. Libanon neve az Oszö
vetségben 74-szer fordul elő (pl.: Én 4, ll; Óz 14, 7; lz 35,2; 60, 13; Jer 
18,14; Óz 14,8; Náh 1,4), városai is gyakran említésre kerülnek (Zsolt 
/8,3; 62,3; l Kir 17). Jézus maga is bejárta Tírusz és Szidon vidékét 
(Mk 7, 24k). Libanon "több, mint egy ország", mondta róla II. János 
Pál pápa; ennek az országnak rendkívüli hivatása van: a különböző 
etnikai, nyelvi és vallási kisebbségek együttélésének ad színteret. 

Libanon közel 4 millió lakosa - 95%-ban arab, 4%-ban örmény, 
l % más etnikai csoportú -16 vallási közös~éghez tartozva 60%-ban 
muzulmán, 40%-ban keresztény és zsidó. Allamilag elismert vallási 
közösségeknek számít 6 egyesült (katolikus) egyház (a maronita, a 
me/Id ta-katolikus, az örmény-katolikus, a szír-katolikus, a ka/deus és 
a latin egyház), 6 ortodox és evangélikus egyház (a görög-ortodox, 
az örmény-ortodox, a szír-ortodox. az asszír, a kopt-ortodox. a pro
testáns egyház) 4 muzulmán felekezet (a sUták, a szunniták, a dní
zok, az alaviták) és egy zsidó közösség. A vallási közösségeknek jo
guk van a kormányzásban híveik számának megfelelő arányban részt 
venni; ily módon a parlament fele keresztényekből, fele muzulmánok
ból áll. A politikai kérdés itt gyakran vallási kérdésbe csaphat át, 
ahogy a legutóbbi libanoni háború (1975-1990) muzulmán és keresz
tény vallásháborúvá vált, ami aztán a különböző nemzetiségű kereszté
nyek szétszakadásához is vezetett. Libanon békéjének előmozdítására 
II. János Pál pápa egy püspöki szinódust hívott össze Rómában (1995. 
nov. 25. -dec. 14.), majd röviddel ezután történelmi látogatást tett az 
országban (199 7 máj. 10-11). 

A muzulmánok és keresztények közötti nemzeti párbeszéd érdeké
ben megalakult egy Nemzeti Iszlám-Keresztény Bizottság, melyben 
minden nagy közösség képviselteti magát egy megbízottal. A Bizottság 
közös álláspontra törekszik politikai, nemzeti kérdésekben, megakadá
lyozva ezzel a felekezeti viszálykodásokat. A tulajdonképpeni vallási 
párbeszéd a teológiai fakultásokon, valamint több iszlám-keresztény 
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centrum ban kap helyet, ahol is keresztény és muzulmán teológusok egy 
összehasonlító teológia értelmében előadásokat tartanak. 

A Libanonban található keresztény egyházak ökumenikus párbe
szédre törekszenek. Néhány kezdeményezés segíti a közeledést és az 
együttműködést, mint pl.: az évente megtartott imahét a keresztények 
egységéért, amin minden egyház képviselteti magát. 

A libanoni katolikus egyházak 

1. A maronita egyház 
A maronita egyház a sZÍr nyelvű nagy antióchiai hagyományon ala

pult. A Kalkedoni Zsinat (451) döntését (Krisztus személyének két 
tennészetét) a szír egyház nem fogadta el, így azóta a monofizita2 egy
házak közé tartozik. Egy részük hűen tartotta magát a kalkedoni szel
lemhez, ezért őket sokáig melki/ának is nevezték. A Zsinat utáni sza
kadásnak kulturális és politikai következményei voltak. A sZÍreket elő
ször a bizánci- majd az iszlám terjeszkedő politika elnyomásba kény
szerítette. Számos keresztény áttért a muzulmán hitre, mások száműze
tésbe menekültek. A maronita egyház volt az egyetlen, melynek sike
rült egy kis politikai függetlenséget biztosítania magának. Nevét egy 
távoli alapítóról, Maronról - vagy Marunról - kapta, aki Aranyszájú 
Szent János kortársaként, Antióchia közelében élt remete életet. 

A maronita egyházat sZÍr hagyománya miatt üldöztetés érte azzal a 
szemrehányással, hogy elárulta a keleti keresztény egyházak emanci
pációját; a sZÍr nyelv miatt Bizánc is nyomás alá helyezte, mely az 
egységesítésre törekedett. A sZÍr és a bizánci szétszakítottság miatt a 
maronita egyház több hullámban emigrált Libanonba és letelepedett a 
hegységekben. A maronita egyházat egyetlen nagyhatalom (a bizánci
ak. a mamelukok. az egyiptomiak. az oszmánok) sem tudta azonban 
térdre kényszeríteni. A keresztes hadjáratoknak köszönhetően a ll. sz. 
végén lehetőség nyílt számukra Nyugat felé. A 16. században megala
kult a maronita kollégium Rómában; a maronita egyház tudósai segí
tettek a vatikáni könyvtár felépítésében, számos fontos katedrán oktat
tak Lisszabontól Bécsig. Az l736-ban megtartott zsinaton a maronita 
egyház megpróbálta a Trentói Zsinat egyes határozatait - az egyéni 
karakter megtartása mellett - átültetni egyházukra. Jelenleg a maronita 
egyház központja Libanonban található, itt székel a pátriárka is. 
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2. Az antióchiai melkita egyház 
A római birodalom öt nagy patriarchátusi székhelyének egyike -

Róma, Konstantinápoly, Alexandria és Jeruzsálem mellett - Antióchia, 
egyben a keleti tartomány fóvárosa is volt. Az antióchiai egyházban két 
hagyomány érvényesült: a görög hagyomány, mely a melkita egyház 
bölcsőjét alkotta, és a sZÍr hagyomány, mely a fuggetlenség megőrzésé
re törekedett a szír nyelv által. A melkita egyház számos háborút és 
geopolitikai átalakulást élt meg az évszázadok folyamán, a perzsa bi
rodalom terjeszkedésétől a mamelukok bejöveteléig. A 17. században a 
melkita egyház két részre szakadt: az ortodox és a katolikus ágra. A 
mai napig két pátriárka székel Damaszkuszban (Szíriában). A Rómá
val egyesült melkita egyház (vagy más néven me/ldta g6r6g-katolikus 
egyház) felett Róma primátusa gyakorolja a hatalmat, a pátriárka 
autoritása mellett. Az egyház újraegyesítésére történtek törekvések, 
mint ahogy IV Maxim pátriárka, - aki a II. Vatikáni Zsinaton nagy 
szerepet játszott a keleti egyházak képviseletében - hajlandó lett volna 
lemondani a patriarchátusról az ortodox pátriárka javára. 

A melkita katolikusok száma körülbelül egy millióra tehető, 
250.000-en élnek Libanonban, 150.000-en SZÍriában, IOO.OOO-en más 
közel-keleti országban, a többiek diaspórákban. A legjobban szervezett 
diaspóra közösség Bostonban (USA-ban) található. 

3. A szír egyház 
A szír egyház olyan ősinek tekinthető, mint maga az evangélium. 

Jézus maga is arámul beszélt, melyből később a sZÍr nyelv kialakult. A 
szír egyház bölcsője Edessza városa, ahol számos iskola és kolostor 
működött. A szír egyház, elutasítva a kalkedoni zsinat határozatát, 
megválasztotta Jákob pátriárkát, aki megalapította az egyházat, melyet 
jakobita egyháznak neveztek el róla. Az ortodox egyház patriarchátusa 
Damaszkuszban található. A szír-katolikus egyház a 17. században 
csatlakozott Rómához, pátriárkája Libanonban él. 

4. Az örmény egyház 
Egyes nézetek szerint Örményország határai megfelelnek az Éden 

kertnek; az Ararát hegy ismert Noé bárkáj áról. Az Uj szövetség az or
szágot nem említi, létezik azonban egy örmény apokrif Gyermekség
evangélium. A keresztény hagyomány szerint Táqé és Bertalan apostol 
hirdette itt az c,·angéliumol az első században. Orményország volt az 
első, amely 30 l-ben hi,·atalosan is fel\"ette a keresztény vallást. Feh;-
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rágzott az egyházi élet, kolostorok és egyházmegyék alakultak. Az 
önnény egyház elfogadta az első három ökumenikus zsinat határozata
it; Kalkedont azért utasította el, mert a perzsákkal folytatott harca 
miatt nem tudott azon részt venni. Elismeri Krisztus istenségét és em
berségét, és ezért jogtalanul nevezik monofizitának. A zsinatot követő 
félreértések odavezettek, hogy az egyház szakított mind a bizánci, mind 
a latin egyházzal. Egyes önnény közösségek felvették azonban a kap
csolatot Bizánccal és megalakult az önnény-katolikus egyház. Az ör
mények áldozatul estek az 1915-ös nagy mészárlásnak, és az I. yilág
háború óta nem élnek Törökországban. Az önnény egyház ma Onné
nyországban és a diaspórákban él; a lakosság száma kb. 6 millióra 
tehető, melynek 10%-a önnény-katolikus. 

5. A káld egyház 
A mezopotámiai egyházat Szent Tamás apostolra vezetik vissza; 

saját liturgiájukat az arám nyeh'Ű liturgiából vezették le. A káld 
(kaldeus) egyház elnevezés a Firenzei Zsinaton (J 445) IV. Jenő pápától 
szánnazik, amikor is a ciprusi nesztoriánus egyház Rómával egyesült. 

A lY. században a Nyugat-Római birodalom véresen csapott le az 
új hit követőire, amit egy 40 éves (338-378) üldöztetés követett. A 
szerzetesség azonban egyre növekedett, és az 5. -7. századra elérte vi
rágkorát. 

A tudományos élet központjai a kolostoriskolák voltak, melyek kö
zül két város vált igazán jelentőssé: Niszibisz és Edessza. -Az egyház 
erősödött, és szép lassan fuggetlenné vált Antióchiától. 

A Nyugat-Római kereszténység felvétele új helyzetet teremtett. A 
szakadás Kelet és Nyugat között már az 431-es Efezusi Zsinaton el
kezdődött és Kalkedonban folytatódott. A keleti egyház nesztoriánussá 
vált, amit akkor perzsa egyháznak is neveztek, elkülönülve ezzel Bi
zánctól. Az egyház a 8. sz.-ban Nagy Timóteusnak köszönhetően (780-
823) jelentősen elterjedt, és az evangelizálás folytatódott a 13. száza
dig. A 14. században, az általános keresztény-üldözésnek köszönhető
en, a keleti egyház a kurd és a perzsa hegyek közé húzódott vissza. 
1552-ben a kaldeus egyház katolikus hitre tért, és III. Gyula pápa 
Yuhanna Sulaqa apátot nevezte ki püspöknek és kaldeus pátriárkának. 
Rómával a kapcsolat nem volt mindig felhőtlen, de 1830 óta a Róma 
által elismert pátriárka-család áll a kaldeus egyház élén. 
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6. A latin egyház 
A latin egyház a 4. századtól már jelen volt a Szentföldön; két fon

tos központnak az Olajfák hegye és Betlehem számított. A zarándokok 
között találjuk Nagy Konstantin császár édesanyját, Szent Ilonát is. 

Az 1054-es egyházszakadás és Jeruzsálem visszafoglalása (1099) 
után a latin patriarchátus megalapítása Jeruzsálemben az egyház élet
jeIének számított. A lovagrendek: a templomosok, a johanniták és a 
német rend ekkor kezdték meg itt működésüket. A várost ért támadá
sok miatt 1291-ig a latin patriarchátus száműzetésbe kényszerült, majd 
1291-1847 -között a pátriárka székhelye Jeruzsálemben volt, de üresen 
állt. Több évszázadon keresztül egyedül a ferencesek képviselték a 
katolikus hitet a Szentföldön. 1342-ben VI. Kelemen pápa a "Gratias 
agimus " bullában biztosította a ferences rendet, hogy ők az egyedüli 
felelősei a szent helyeknek és az itt folyó lelki életnek. 1847-ben iX. 
Piusz pápa "Nulla eelebrior" kezdem apostoli levelében újra vissza
állította a latin patriarchátust, melynek köszönhetően számos rend és 
kongregáció érkezett Nyugatról. Ma 31 férfi és 72 női rend látja el a 
szent helyeken a feladatokat. 

Az Úr Jézus a legnagyobb egyszerűségben és szegénységben 
lépett a világba. Tudta, hogy hol vannak a. márványpaloták és 
porfür--oszlopok: - de lemondott róluk, és megelégedett egy is
tállóval. Tudta., hogy hol pihen a hegyek gyomrában az arany 
és a gyémánt; látta, hol vannak elrejtve a tenger mélyén a 
kagylók gyóngyei; - de lemondott róluk, bólesőjét nem rakatta ki 
velük. hanem megelégedett egyszerü jászollal. 

0, aki ruházza a mezei liliomokat, és gyónyórüséges májusi 
palástba óltózteti a jóldet, lemondott mindenről, és megelége
dett egy kis szalmával. 

Egy dolgot azonban nem akart nélkülózni, egy jóldi élvezetről 
nem mondott le: a muzsikáról, a szép énekről. 

A betlemi puszták jelől gyönyörű éneket hozott a szél: a kis 
Jézus bólesődalát angyalok énekelték: "Diesóség a magasság
ban Istennek, és a jöldön békesség a jóakaratú embereknek"/ 

Werner Alajos 
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A meghiúsult politikai teológia - a Megváltó születése (Lk 2.f.) 

Rész/et Helmut Merklein, Die Kindheitsgeschichten der Evangelien 
(Welt und Umwe/t der Bibel, 1997 QuartaI4., 27.o/d.) című írásából. 

Fordította: Zsuppán Monika 
A "karácsonyi történet", Jézus születésének elbeszélése az evangéliu

mok egyik legismertebb szövege. A történet Augusztus császárral és szí
riai helytartójával, Kvirínusszal, kezdődik (2,1 k) Lukács, a történetíró jut 
szóhoz, (v.ö.1, 1-4), még ha fel is kell tételeznünk róla, hogy az időhori
zontok eltolódásának esett áldozatul, amennyiben az említett népszámlá
lás csak Kr. u. 6-ban volt. Az evangélium teológiai mondanivalója ettől 
még érintetlen marad. Jézus története összekapcsolódik a világ történe
tével, ami Jézus egyetemes jelentőség ét emeli ki. 

Augusztus említése azt a magas állampolitikai teológiát idézi fel, 
amely a római birodalom minden lakója számára ismert volt. A döntő ve
zérszó, a "pax romana" olyan taktikát jelölt, amely békében tartotta a né
peket, miközben leigázta őket. Ez ellen az ideológia ellen lázadtak fel a 
zsidó zelóták, éppen akkor, amikor a Lukács által említett népszámlálás 
történt. Róma politikai teológiája egy teljesen más természetű politikai 
teológia területére is eljutott: Palesztínba, ahol sok zsidó azon fáradozott, 
hogy az első parancsot fegyveres erőszakkal juttassa érvényre. 

A születéstörténet egészen más: semmilyen politikai stratégiát nem 
tartalmaz. Az itt szereplő uralkodó nem gyakorol politikai hatalmat; nem 
Rómából, a hatalom központjából nyújtja ki a kezét a világ felé, és ezt 
nem tekinti saját tulajdonának, mint Augusztus. A világ uralkodója, akit a 
születéstörténet leír, Betlehem falujában, egy jászolban fekszik. Az ő ha
talma egy gyermek erőszakmentessége. Ez is politikai teológia - vagy 
sokkal inkább: a politikai teológiák meghiúsítása. 

Az elbeszélés nem hagy kétséget afelől, hogy ez az újszülött: a Messi
ás. Az jászolhoz siető pásztorok nem idillikus mellékszereplők, hanem -
Betlehemmel, a történések színhelyével együtt - Dávidra emlékeztetnek, 
Izrael legnagyobb pásztorára, aki birkapásztorból király lett (1 Sám 16,1-
13). így jelenik meg a Messiás Király, a végidőre ígért "Megváltó". Ezzel a 
címmel (Szótér) ünnepeltették ugyanis magukat a hellenista-római ural
kodók - a jólét és a béke hozóiként. Annak a békének azonban, amit az 
angyalok Betlehem mezején hirdetnek, semmi köze nincs a "pax roma
na"-hoz, hiszen ez nem az elnyomás által válósul meg, hanem a "jóakarat 
emberei"-nél talál otthonra (2,14). Ök azok, akik Jézusnak, a Megváltó
nak, nyomán az elveszettet keresik és a szegények felé fordulnak. 

Hogy az erőszakmentességnek ezt a békeprogramját nem fogadja el 
mindenki, azt a jászolban lévő kisded sorsa mutatja. A kereszt jele már a 
jászolban ott rejlik, amint ezt a középkor képein gyakran ábrázolták 
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Az első kérdésre Puskás Attila teológiai professzor, 
a másodikra Székely János spirituális, docens válaszol. 

~ Kérdés: Jézus megkísértéséhez (Mt 4,1-11) az 1973. évi katolikus 
szentfrásfordítás a következő megjegyzést fűzi: >lA sátán megkísértette 
Jézust; ez a kísértés azonban csak külső lehetett, legfeljebb meg lehet 
engedni a képzelet által történő kísértést.« Mit jelent ez? 

V álasz: A pusztai kísértés-elbeszélés Jézus valóságos élményét fo
galmazza meg, - tennészetesen az egyes evangélisták teológiájának 
megfelelő hangsúlyokkal - melyet nyilvános működése elején élt át, s 
melyről minden bizonnyal később beszélt övéinek. A "külső" vagy leg
feljebb "képzeletbeli kísértés"-ről szóló megjegyzés alatt valószínűleg 
azt kell értenünk, hogy míg a mi esetünkben a kísértés forrása lehet 
saját rosszra hajló tennészetünk kívánsága (vö. concupiscentia), ami 
mintegy "belső", azaz belülről jövő kísértés, addig Jézus esetében, 
mivel ő mentes a rosszra hajló, bűnös kívánságoktól, nem lehet szó 
belülről, hanem csak kívülről érkező kísértésekről. Az evangéliumok e 
"külső" kísértés forrását is megjelölik a sátán illetve az ördög szemé
lyében. 

~ Kérdés: Újabban katolikusoktól is hallunk olyan véleményt, hogy 
nincs pokol, vagy ha van is, senki nem jut oda. Ez vajon a Szentírás 
értelmezésének milyen elemeivel támasztható alá? 

V álasz: A poklot nem kívülről ránk mért büntetésként kell felfog
nunk, hanem olyan létállapotként, amelyet az ember a saját bűnei által 
teremt magának. Vagyis a pokol nem egy olyan 'kínzókamra', amit 
Isten megteremtett, és majd bizonyos embereket oda küld. Nem egy 
Isten által megalkotott önállóan létező valóság, hiszen Isten semmi 
rosszat sem teremt. A poklot az ember teremti meg saját magának, 
saját magunk választ juk. Az a 'pokoli' létállapot, amikor az ember már 
képtelenné vált a szeretetre, amikor az együtt-levés a számára kín, s 
mivel az ember lénye gyökerében a szeretetre van teremtve, ez az álla
pot a legnagyobb fájdalmat jelenti számára. 

Ezt a pokoli létállapotot a Szentírás hasonlatokkal írja le, amelyek 
vagy a kitaszítottságra, a mennyei boldog közösségből való kirekedésre 
utalnak (Mt 25,1-13: Lk 14,16-24), vagypedig ennek az állapotnak a 

45 



Olvasóink kérdezik 

fájdalmas voltára (tűz, sírás és fogcsikorga
tás, sötétség: Mt 13,42; 8,12; 22, B, stb.). A 
Szentírás tehát hangsúlyozza, hogy a pokol 
reális lehetőség az ember számára. Ha az 
ember szabad akaratát komolyan vesszük, ez 
azt jelenti, hogy képes Istennek végérvényes 
nemet is mondani, és ezáltal a poklot válasz
tani. Ha a pokol reális lehetőségét tagad
nánk, akkor azt állítanánk, hogy Isten végül 
is mindenkit oda kényszerít majd a maga or
szágába, az üdvözültek közösségébe. Ezt az 
ún. apokatasztaszisz tant az egyház hivatalosan is elítélte a II. Konstan
tinápolyi zsinaton (Kr. u. 553; DS 411). 

Egyesek szerint a Szentírás egyszeruen átveszi a környező népek el
képzeléseit az alvilágról, ezek tehát olyan jelképes kifejezések, ame
lyeknek nem szabad valóságtartaimat tulajdonítani. Ezzel szemben 
fontos világosan látni azt, hogy a Biblia gyökeresen új módon beszél az 
ember halál utáni sorsáról. Egyrészt a halottak feltámadásáról beszél, 
nem valamiféle csökkent értékű árnyék-létről, másrészt az ember halál 
utáni sorsát erkölcsi döntéseitől teszi függővé. Vagyis a Biblia nem 
egyszeruen átvesz egy korabeli vallási elképzelést, hanem a kinyilatkoz
tatás fényében gyökeresen újrafogalmazza azt. Ezért, bár a jelképek 
(tűz, külső sötétség, stb.) nem szó szerint veendők, maga a pokol lehe
tőségének állítása a kinyilatkoztatás elidegeníthetetlen részét kéQezi. 

Ugyanakkor a Szentírás arról is beszél, hogy "Isten minden embert 
üdvözíteni akar" (I Tim 2,4), Krisztus "nem azért jött, hogy elítélje a 
világot, hanem, hogy üdvözüljön általa a világ" (Jn 3,17), és végül 
"Isten lesz minden mindenben" (IKor 15,28). Ezek miatt a szentírási 
állítások miatt sok teológus (pl. Hans Urs von Balthasar) úgy véli, 
hogy szabad, sőt kell is reménykednünk abban, hogy végül minden 
ember üdvözülni fog. Vagyis, bár a pokol reális lehetőség az ember 
számára, mégsem kerül ebbe az állapotba senki. Ezek a teológusok 
reményről beszélnek, nem biztos előrejelzésről. Nem szabad, hogy ez a 
remény kiüresítse a pokol lehetőségének állítását, és ezzel együtt a földi 
lét komolyságának tudatát. Nem szabad, hogy megszüntesse azt a 
meggyőződést, hogy az életünket végérvényesen el is ronthat juk. Ez a 
remény magába záIja az üdvösségre irányuló jóakaratot. Ez a remény 
nyilvánul meg abban a tényben is, hogy az egyház sok emberről állítja 
név szerint is, hogy üdvözült, dc egyetlen egy konkrét emberről sem 
mondja ki azt, hogy elkárhozott. 

46 



Társulatunk életéböl 

TÁRSULATUNKtLETtBÖL 

A Szentírás Alapítvány, amelyet Társulatunk hozott létre a biblia
apostolság támogatására, közhasznú szervezet, így támogatóinknak 
lehetőségük van arra, hogya Szentírás Alapítvány (1066 Bp. Teréz 
krt. 28.) számára küldött adományok 30 %-át az adój ukból levonják (a 
törvényben meghatározott korlátig). Ehhez közölniük kell velünk adó
számukat is (kérjük, írják ezt az Alapítvány befizetési csekkjének 
Közlemény rovatába). Igazolást a befizetésről csak 1000 Ft-tól kül
dünk. (Köszönjük megértésüket.) Kérjük mindazokat. akik a jelzett 
adókezvezményt nem kivánják igénybevenni. adományaikat minden 
esetben a Szent Jeromos Bibliatársulat csekkjére fizessék be. 

A Szentírás Alapítvány a fentiek értelmében fogadhatja a 
Jótevőink által felajánlott (második) 1%-ot is. Az Alapítvány 
adószáma: 19639886-1-42. 

A Szentírás Alapítvány az illetékes hatóságtól 2002. okt. 21-én 
megkapta a jótevőink 200 l-es évre befizetett adójának a Szentírás 
Alapítvány támogatására felajánlott l %-át, összesen 142.139 Ft
ot. Az összeggel az Alapítvány a most készülő cigány (lovári) 
nyelvű Bibla fordításának költségeihez járult hozzá. 

A támogatásért hálás köszönetet mondunk! 

A budapesti Jeromos esték keretében október 9-én Lányi Béla 
SVD testvér a Belorussziában végzett 7 évi munkája alapján az ottani 
katolikusok életéről, buzgó vallásosságáról, példás hitbeli képzéséről, 
templomépítéseiről tartott érdekes, vetített képekkel is szemléltetett 
előadást. November 13-án Thorday Attila professzor, Társulatunk 
helyettes ügyvezető elnöke vetítettképes előadást tartott a Katolikus 
Bibliaszövetség libanoni, VI. Kongresszusáról, a Biblia-apostolság ott 
megismert világhelyzetéről, és Libanonról, az ősi kultúra országáról, 
ahol ma sok vallás él együtt példás békében. - A jövőben változatlanul 
minden hónap második szerdáján 18 órakor a Bibliaközpontban 
(Budapest VI.,Teréz krt.28. l.em.6-7.) lesz Jeromos-est. Január 8-án 
Soltész János teológiai professzor »Egészség, betegség és fogyatékos
ság a Bibliában« címmel, február 12-én Bíró László püspök. rektor 
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»Egy felejthetetlen egyiptomi kirándulás« címmel, marcIUs 12-én 
Xeravits Géza teológiai professzor »Kumrán Messiás-képe« címmel, 
április 9-én Vértesaljai László SJ helyettes tartományfónök »Min
denkinek mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek (l Kor 9, 19-
23). Hűség és alkalmazkodás« címmel tart előadást. Szeretettel várjuk 
tagtársainkat és más érdeklődőket. 

Devecserben Mód Miklós plébános szervezése nyomán 2002. dec. 
7-én nagyszabású ünnepi program keretében emléktáblát állítottak a 
nagy tehetségű, de sok kudarcot vallott devecseri születésű első katoli
kus bibliafordító jezsuitának, Szántó Arator Istvánnak. Egy másik 
domborművel Gárdonyi Géza "Fel nagy örömre" karácsonyi énekét 
örökítették meg, amelyet 120 éve írt Devecserben. 

A szép ünnepet megelőzően nov. 23-án este és 24-én délelőtt Ne
meshegyi Péter SJ atya, november 26. -án délután Gyürki László kano
nok plébános tartott előadást a devecseri templomban. A lelkieken túl 
betlehemkészítő és biblikus rajzversennyel is készültek az ünnepségre, 
amelyen Biblia-kiállítás és -vásár, valamint rajzkiállítás és Gárdonyi
tanterem is látható volt. Az ünnepi szentmisét Dr. Márfi Gyula érsek 
celebrálta, közreműködött az Ajkai Bányászkórus. 

Vácott december 7-én rendezett biblikus napot Dr. Varga Lajos c. 
apát, Társulatunk koordinátora és Bánó Györgyi munkatársunk. Az 
~Iőadásokat és foglalkozásokat Varga Lajos, Kocsis Imre, Vágvö1gyi 
Eva és Tarjányi Béla tartották. ill. vezették. A Biblia ünnepnapja 
Keszthelyi Ferenc megyéspüspök szentmiséjével zárult. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken du. 
5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jóte
vőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is 
kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 
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A szentségimádások idöpontja és az elmélkedések témája 2002 
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Isten Szava 

Egy pelddny dra ISO Ft, 
az evi negy szdm 600 Ft (+ postakoltseg) 

Udvozlegy, 6 Anyja a Barany-P6sztomak; 

Udvozligy, a hivo ny6Jnak vedokeritese. 

Udvozlegy, oltalmaz6ja a gonosz vadallatokt6l; 

Udvoztegy, te kinyitod az eg kapuit; 

Udvozlegy, 1niattad uJJong az eg es a fold, 

Udvoztegy, miattad ugrandozik oromeben a fold az egekkel. 

Vdvozlegy, te vagy az apostoloknak az elnem nemu/6 hang; 

Udvozlegy, a vertanuknak a rettenthetetlen batorsag. 

Udvozlegy, eros tamasza a hitnek; 

Udvozlegy, a kegyelem ragyog6 zaszlaJa. 

Vdvozlegy, miattad megtort a pokol hatalma; 

Udvozligy, miattad oltozunk dics{lsegbe. 

Udvozlegy, Szuz es Matka! 

Himnusz a keleti patrisztikus liturgiab6l 

orokre megmarad 
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Ajanlas 

Ajanlas 

Isten szavanak batekonysagaban es erejeben bizva a Katoli
kus Bibliaszovetseg vallalja azt a sulyos felelosseget, amelyben 
az egesz Egybaz osztozik, bogy bozzaferbetove tegye Isten sza
vat mindeniitt a vilagon minden ember szamara, bogy a szi
viikben gyokeret veijen es eletrekeljen. Mert »az Egybaz min
denkor tisztelte a Szentirast, mint magat az Ur testet is ... Azt a 
szenthagyomannyal egyiitt mindig bite legfobb szabalyanak 
tartotta es tartja(( (Dei Verbum, 21 ). 

Az a vallalkozasuk, bogy Isten szavanak megiljult m6don 
val6 meghallgatasan mint az uj evangelizalas nelkiilozhetetlen 
eszkozen munkalkodjanak, megerositi az osszes keresztenyek 
kozott mar fennall6 egyseg kotelekeit is. Mert az okumenikus 
parbeszedben a Szentiras »rendkiviil jelentos eszkoz a minden
bat6 Isten kezeben annak az egysegnek eleresere, amelyet a 
Megvalt6 kinal minden embemek(( (Unitatis Redintegratio, 
21). 

lmadkozom azert, bogy a Katolikus Bibliaszovetseg VI. 
plenaris osszejovetele gyiimolcsoz6en tudja ertekelni az eddig 
vegzett munkat es megtalalni a m6dokat, ahogyan rna hirdetni 
kell Isten szavat vilagunkban, amely vagyik az igazsagra. 

II.Janos Pal papa 
Level a Katolikus Bibliaszovetseg, 

libanoni kongresszusahoz, 
2002.aug.30. Reszlet. 
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Nagycsutortok 

Ott kezdodott, azon az estejen a Nisan h6napnak, mikor a 
teli Hold tavaszi fenye eLOmLOtt Judean, hogy Lampaul 
szolgaljon az utols6 ervenyes husvetnak, amelynek most 
kellett lealdoznia, mint ahogy megszunik a jelkepezes, a 
szimbolizalas, mikor megjelenik a val6sag ... 
A szertartas magaban fog/alta tortenetet annak a nomad 
nepnek, mely az /stentol neki igert foldet megy keresni s 
neki vag tengernek, sivatagnak, hogy vegre is, de csakis 
Is ten jelenleteben csodait6l segitve celt erjen. 

* * *. 

Ezen a vacsoran megertette ve!Unk, 
hogy mily intimen tartozunk 
egymashoz, 
egymasb6l es 
egymasert elve. 
6 benniink akart elni, 
Hogy mi be/ole elhessiink. 

(Prohaszka) 

Micsoda mostoha lehetett a fu, a hely, ahova leterdelt, a 
satetseg, amin at a "tobbieket" kereste, ugyanaz, szakasz
tottan ugyanaz, az ejszaka, amiben a tarsak, baratai, a 
'tobbiek', oly edesdeden aludtak ... Hogy mit is erezhetett? 
Tul a fontieken nyilvan szinte egyes-egyediil sajat tanacs
talansaganak sulyat. Az alazatnak azt a 'melypontjat', 
aminek megtapasztatasa nelkiil nem emelte volnafel a ke
reszt magasaba oda, s azon is tul, az Atya oroktol szettart 
es oroktol varakoz6 karjai koze a vitagot. 

(Pilinszky) 
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Nagypentek 

fme, mialatt a templomban 
a husveti bcminyok elvereznek, 
kinn a varos el6tt meghal 
egy ember, az lsten Fia. 
Ugyanazok olik meg, akik a 
Templomban azt hiszik, 
Hogy epp 6t dics6itik meg. 

(Ratzinger) 

Nem azert jott el/sten, hogy eltorolje a szenvedest, 
nem is azert, hogy azt megmagyarazza nekunk; 
de eljott, hogy jelentetevel megtoltse azt. 

(Paul Claudel) 

Nagyszombat 

A semmi szakadektiba egyediil Krisztus tudott belenezni, 
amikor a hatal pillanataban gy6zott az ELEI! 

(Fila Bela) 

Feltamadt Krisztusunk! 
Te vagy az er6, mely nem ernyed; 
Te vagy afeny, mely nem hal el. 
A husvet titktiban te jossz kozenk, 
Mikor egesz egyhtizad unnepel. 
Epitsd a beket az emberek sziveben, 
Hagyd itt nekunk bOlcsessegedet. 
Tedd, vilagossa szivunk el6tt, 
S hagyd megelnunk, hogy a foldon 
Husvetodban megWodva 
Minden leny uj eletre keljen. 

(Max Metzger) 
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Husvet 

A NEM a ha/61. 
Nzus IGEN volt, 
Megis meghalt. 
Az 6 tokeletes IGEN-je 
A haiti/ban 
Az emberiseg NEM-jet 
A.tjord{totta vagy atvaltoztatta. 
A goly6 sotet felehez 
Hozzakapcsol6dott a vilagos, 
Es az egeszet bevilagitotta. 
Az6ta fenyesen ragyog. 

**** 

Ha van valamid, ami szep es fontos neked, 
s amit egy pillanatban ugy erzed, hogy elvesztettel, 
Akkor ha nem ragaszkodsz hozza gorcsosen 
Es szepen tudsz vesziteni, 
Valami uj, valami meg szebb sziiletik be/6/e . 

• • • * 

Husveti oromod 
Meg a sarokban kucorg6 
Arnyekot is elocsalogatja, 
Elflz minden sotetet, 
Fenysugarai 
Tancba hivjak a vilagot: 
Onfeledt, pazar/6, 
Ajandekoz6 szeretesbe. 

(Havva) 
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Szekely Janos 

A zsido nep es Szentinisa a kereszteny Biblhiban 
- a Papai Biblikus Bizottsag dokumentuma 

A Papai Biblikus Bizottsag 2001 majus 27-en egy uj dokumentu
mot hozott nyilvanossagra a fenti cirnmel. 

JOSEPH RA TZINGER biboros, a Hittani Kongre~aci6 prefektusa a 
dokumentumhoz irt bevezetojeben felidezi SZENf AGOSTON eletenek 
egyik fontos fordul6pontjat. 3 73-ban 19 evesen eli at az elso nagy 
megteres-elmenyt nem utols6 sorban CICERO Hortensius cimii miive
nek hatasara. Erzi, hogy Istenhez fordulasa Krisztushoz fordulas kell 
hogy legyen, am arnikor Cicer6t leteve a Bibliat veszi kezebe, 6riasi 
csal6dast el at. Az Oszovetseg bonyolult eloirasaiban es sokszor ke
gyetlen torteneteiben keptelen volt felismerni azt a Bolcsesseget, arne
lyet keresett. Vegiil olyan embereknel kotOtt ki, akik egy szellemi ke
resztenyseget hirdettek, es elutasitottak az Oszovetseget: a maniche
usoknal. Bar a manicheusok igerete hamar csal6kanak bizonyult, ezzel 
Agoston problemaja meg nem old6dott meg. Ahhoz, hogy ~ katolikus 
Egyhaz keresztenysegehez megterjen, SZENf AMBRUS Oszovetseg
magyarazataira volt sziiksege, melyeken keres~iil felismerte, hogy 
Izrael nepenek Szentirasa Krisztusra iranyul, es Obenne nyeri el igazi 
ertelrnet. 

Ratzinger biboros a bevezetoben idezi meg AooLF VON HARNACK 
liberalis protestans teol6gus allitasat 1920-bol: ,Az Oszovetseget a II. 
szazadban elvetni (Harnack itt Markion-ra utal) hiba volt, arnit a 
nagyegyhaz joggal utasitott vissza. Az Oszovetseget a XVI. szazadban 
megtartani olyan sziiksegszeriiseg volt, mely al6l a reforrnatorok nem 
voltak kepesek kivonni magukat. Az Oszovetseget meg a XIX. szitzad
ban is ugy megorimi, mint a protestantizrnus kanoni, az Ujszovetseggel 
egyenertekii forrasat, ez egy vallasi es egyhazi benultsag kovetkezrne
nye" (A. von Harnack, Marcion [ 1920 Darmstadt] 217). 

Miert szent konvve a keresztenysegnek az Oszovetsegi szentiras is') 
Hogyan \iszonyul "eg)mashoz a ket szovetseg? Az Ujszovetseg eles 
kijelentesei a zsid6k ellen nem lettek-e kesobb az antiszemitizm.us oko-
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z6i? llyen es basonl6 kerdesek gyakran felmeriilnek a Biblia mai olva
s6iban is. Ezekre kivant valaszolni a Papai Biblikus Bizottsag doku
menturna. 

A dokumentum barom fejezetbOI all: 
I. A zsid6 nep Szentirasa a kereszteny Biblia alapvetoen fontos re

sze. A fejezet kifejti, bogy az Ujszovetsegi szentiras elismeri az 6szo
vetseg tekintelyet, es kiemeli a maga (vagyis a keresztenyseg) 6szovet
seggel val6 megegyez6seget, folytonossagat. 

II. A zsid6 nep Szentirasanak alaptemai es ezek felvetele a Krisz
tusba vetett hitbe. A fejezet bizonyos f6 ternak (kinyilatkoztatas; az 
ember: nagysaga es nyomorusaga; Isten a Szabadit6 es Megvalt6; Iz
rael kivalasztasa; a szovetseg; a torveny; kultusz; isteni kifogasok es 
iteletek; igeret) jelenletet, fejlooeset vizsgalja a ket szovetsegben a fo
lyamatossag es kiilonboz6seg (kontinuitas es diszkontinuitas), valamint 
a fejlOdes szernpontjab61. 

III. A zsid6k az Ujsz6vetsegben. A dokurnenturn roviden vegig
elernzi a Krisztus elotti es utani 1-2 evszazad esernenyeit, kiilonos te
kintette1 a zsid6sag es a keresztenyseg kozotti sza.kitas folyamatara. 
Ezutan az Ujszovetseg egyes konyveinek zsid6kra vonatkoz6 kijelente
seit rnagyarazza. 

Ebbol az igen gazdag dokurnenturnb61 csak nehany fO gondolatot 
szeretnenk itt kiemelni. Az apr6 betiis reszek a szerz6 kapcscl.6d6 ref
lexi6it, rnagyarazatait tartalma..z.zak, nern a szentszeki dokumenturn 
isrnerteteset. 

A dokurnenturn bitet tesz az 6- es az Ujszdvetseg kozotti folytonos
sag rnellett. Mindkettoben ,ugyanaz az Isten lep kapcsolatba az ember
rei, es bhja meg az ernbert a Vele val6 kozossegben elni ... " (84. p.). A 
ket szovetseg ugyanannak az Istennek onajandekoz6 szereteten alap
szik. Ezert a ketto csak egyiitt ertheto belyesen. ,Az 6szovetseg nelkiil 
az Ujszovetseg erthetetlen konyv volna, gyokerek nelkuli noveny, rnely 
kiszaradasra van itelve" (uo.). Hasonl6keppen elengedhetetlen az 
Oszovetseget Krisztus fenyeben ujraolvasni" (19. p). ,Egy teljes tares 
az Egyhaz es a zsinag6ga kozott ellentrnond a Szentirasnak" (85. p.). 
II yen ertelernben a dokumentum bangsulyozza - II. JANos PAL papat 
idezve -, bogy a zsid6sagnak ,sajatos szerepe, egyediilall6 be lye van a 
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tObbi vallasok kozott" (36. p.): ,a Jete tenneszetfeletti esemeny" (86. 
p.). 

A ket szovetseg ugyanannak az isteni onajandekoz6, kinyilatkoz
tat6 tettnek a kezdete ill. a beteljesedese, ezert egymast6l elvalaszt
batatlanok. A kinyilatkoztatas teljessege Krisztus, akiben az lge tes
tet oltott. Az 6szovetseg ertelmezesenek 6 a Iegfobb kriteriwna. Az 
6szovetseg annyiban Isten szava, amennyiben Ora mutat, Ovele 
bann6niaban van. Egyeb esetekben a Oszovetseg gyarl6 emberi ru
bajaval a.Ilunk szemben. 
Ugyanakkor a szentszeki dokumentum megfogalmazasa szerint a 

ket szovetseg kozott diszkontinuitas, tares is van. Az 6szovetseget 
olvasva ,nem csak annak Krisztusra iranyulasat, banem a Tole val6 
tavolsagat is felfedezziik" (21. p. ). Az 6szovetseg ,egyes elbeszelesei 
nem mentesek az alnoksagt6l es az eroszakt6l... A kinyilatkoztatas a 
tortenelemben bosszantart6 fejlooest mutat: az isteni pedag6gia ott 
erintett meg egy embercsoportot, ahol az tartott, es tiirelrnesen vezette 
az Istennel val6 egyseg es az erkolcsi tiszta.sag idea.Ija fele" (87. p.). 

A ket szovetseg kozotti kontinuitas es diszkontinuitits abban is meg
nyilvanul, bogy Izrael nepenek kivalasztasa kezdettol fogva az osszes 
nep kivalasztottsagara iranyul. A dokumentum idezi AMosz pr6feta 
szavait (Am 9, 7), ,aki relativizalja a kiva.Iasztast, es mas nepeknek is 
tulajdonit olyan kivonulast, mint ami Izraelnek osztalyresztil jutott" 
(34. p). A regi szovetseg elegtelen volt, ezert Isten uj sz6vetseget kbtOtt 
minden neppel, akik igy ,valasztott nep, kiralyi papsag, szent nemzet 
(lPet 2,9), Isten nepe (lPet 2,10), a kivalasztott Umo" (2 Jan 1.13) 
lettek (35. p.). 

A kivalasztottsagot a Biblia nem nacionalista-faji ertelemben 
magyanizza. Abraham fiai koztil csak I.zsa.k, l.zs3.k fiai koztil csak 
Jakob orokli az igeretet. Nem a test szerinti lesz.Armazottak az brb
kbsbk, banem csak azok, akik Abraham hitebol val6k (vo. Gal 4,23; 
Rom 9,6). A pr6fetak szerint csak egy kis maradek ter majd meg a 
nepbol. A kivalasztottsag nem az emberrol, banem Istenrol tett kije
lentes. Azt allitjuk, bogy Isten szeretete val6sagos, a terben es az 
idoben megjelent, kivalasztott konkret pillanatokat, ahol megerintet
te az emberiseg tortenelmet. Kesobb a kivalasztottsag gondolata 
gyakran eltorzult, es az emberrol sz616 kijelentesnek vettek: 'engem 
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valasztott, mert ktilonb vagyok a masiknar. A k.ivalasztas kivaltsag
ga silanyult. A kivalasztottsag nacionalista-faji ertelmezese nem kis 
mertekben bozzajarult a fajelmelet kialakulasaboz. 
Az elsa szbvetseg kezdettol fogva az Ujszavetseg beteljesedesere 

iranyul. Ptinkosdkor a nacionalista korlatokat atlepve letrejon minden 
nemzetbol Isten nepe. Amikor a keresztenyseg ennek a krisztusi betel
jesedesnek a fenyeben olvassa az Oszavetseget, akkor nem belelat va
lamit, ami nines ott, ,banem a szbvegben rejlo jelentespotencialt" fejti 
ki (64. p.). 

Vegiil a dokumentum kiter a zsid6sag es a keresztenyseg kozatti el
lentetek, osszeiitkozesek kerdesere, es arra, bogy ezeknek mennyiben 
volt oka maga a Biblia. Mindenekelott kiemeli, bogy az egesz 6kori 
vilagban ,,jellemz6 volt az altalanositas, az ellenfel negativ oldalain~ 
kiemelese, a pozitivak elballgatasa" (87. p.). Ez nyilvanul meg az Uj
szbvetseg egyes radikalis kijelenteseiben, peldaul amikor a zsid6knak 
azt veti szemere, bogy ,a Satan az atyatok" (Jn 8,44; 76. p). Ez, es 
basonl6 kifejezesek nem tartalmaznak ,gyiiloletet es iildozesi szandekot 
a zsid6k, mint zsid6k ellen ... , hanem szemrebanyasok vallasi okok 
miatt ... " (87. p.). 
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Az Ujszbvetsegben a 'zsid6k' kifejezes igen gyakran nem nemze
ti, banem teol6giai ertelemben szerepel. Janos evangeliumaban a 
Betezda furdonel tortent gy6gyitas kapcsan peldaul azt olvassuk, 
bogy a 'zsid6k' kerdore vonjak a meggy6gyult benat (Jn 5,10), noba 
vi lagos, bogy a bena is zsid6 volt. A 'zsid6k' kifejezes a Krisztust 
elutasit6kat jelenti. Tobb bibliakutat6 (pl. F. MOLONEY) javasolja 
ezert, bogy - fokent a Janos evangeliumban - a 'zsid6k' kifejezest 
idez6jelben bozzak a bibliaforditasok. 

Igaz mindez a Jezus kivegzesevel kapcsolatos felelosseg kortili 
vitara is. Jezust nem a zsid6 nep iteltette balalra es vegeztette ki, es 
ez a felelosseg nem is oroklOdik nemzedekrol nemzedekre, mint aho
gyan a kozepkor folyaman gyakran mondtak, a zsid6kat istengyilko
soknak nevezve. Mate evangeliumanak mondata (,,Vere rajtunk es 
gyermekeinken": Mt 27,25) nem ertelmezheto ilyen m6don. Jezus 
kivegz6i a r6mai katonak voltak, az iteletet a r6mai belytart6 erosi
tette meg. Az itelet megboz6ja sem a zsid6 nep, banem egyes vezetoi 
voltak. Barmely nep lett volna akkor ott, a Szentiras szava val6ra 
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valt volna: ,Ovei nem fogadtak be,, (Jn I, II). Jezus kivegzesenek 
kollektiv felelossege ilyen m6don az egesz emberiseget terheli. Sze
melyes felelossegkent pedig nyilvam-al6an nem orok!Odik (vo. Ez 
18,20). A Jezus kivegzeseert val6 felelosseg faji-nacionalista ertel
mezese idegen a Szentirast61. 

Mate evangeliumanak idezett mondata teol6giai ertelmii. Azok, 
akik akkor es az6ta tudatosan elvetettek a Messiast, azok megsziin
tek Isten nepe lenni. A gyilkos sz616miivesek peldabeszedenek vegen 
olvassuk: ,Elvetetik toletek Isten orszaga, es egy mas nepnek ada
tik" (Mt 21,43). 
Egyebkent hasonl6an eles kifejezesek zsid6 reszrol is elofordultak, 

amikor ,Jezust a gonosz lelektol megszallottnak, a tanitvanyait osto
baknak es atkozottaknak neveztek" (78. p), vagy amikor (Kr. u. 90 
k(jriil) a zsinag6gai imadsagba bekeriilt az eretnekek me_gatkozasa: 
'Atkozottak legyenek a nazaretiek ... ' (69. p). Ha valaki az Ujszovetseg 
kijelenteseiben antiszemitizmust latna, azt a dokumentum emlekezteti 
arra, hogy ,az Ujszovetsegben a zsid6k ellen iranyul6 vadak nem gya
koribbak es nem sulyosabbak, mint azok, amelyekkel a Torveny es a 
Pr6fetak a zsid6kat illetik" (87. p). 

A dokumentum bevezeto szavai felidezik a II. vilaghaboru alatt a 
zsid6sag megsemmisitesere tett kiserletet, es azt a tenyt, hogy noha 
,voltak keresztenyek, akik a veszelyben levo zsid6k segitsegere siettek, 
nem ritkan az eletuket is kockara teve ... , sok kereszteny nem tanusitot
ta azt a lelki ellenallast, ami Jezus tanitvanyait6l joggal elvarhat6 lett 
volna" (1. p.). A Papai Biblikus Bizottsag irasanak zar6 gondolatai 
ugyanide temek vissza, es Ieszogezik, hogy ,az Ujszovetseg tanita.saval 
nem osszeegyeztetheto a zsid6 mint zsid6 elleni gyiilolet es iildozes. Az 
egyetlen igazan kereszteny magatartas a zsid6 neppel szemben a nagy
ra ertekeles, a tisztelet es a szeretet" (8 7. p ). 
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Apokrifek 

Zsuppan Monika 

Krisztus passioja az apokrifek szerint 

Az 6kereszteny korb61 sziunos <ilneven, vagy hamis szerz6i adatok
kal ellatott iras rnaradt fenn, rnelyeket pszeudoepigrafaknak 
(hamisfeliraruaknak) neveziink. Az apokrif (apokrii.fon) kifejezest al
kalrnazzuk az olyan irasokra, rnelyeknek eredetet hornaly fedi, szerz6i
ket nern isrnerjiik. 1 Az apokrif iratokat eredetileg szentnek, titkosnak, 
rejtettnek tekintettek, amit csak a beavatottak vehettek kezbe. 2 A Kr. 
utani II. szazadban, amikor a szinkretista terh6ditas a kereszteny hit 
tisztasagat veszelyeztette, sziiksegszeriive valt, hogy az egyhaz rnegha
tarozza, rnelyek azok a konyvek, amelyek az igaz hitet hordozzak. 3 

Ezeket a konyveket az egyhaz felvette a kanonba, • eza.Ital elkiilonitette 
oket a tevtanokat hordoz6kt61. 5 Az irasok kanonisaganak rnegallapitasa 
bonyolult kerdest jelentett, alapvet6en harorn kriteriurnnak kellett rneg
felelniiik a konyveknek: 1.) teol6giai tartalrnuk egyezzen meg a regula 
fidei-vel, 2.) apostoli eredetiiek legyenek, 3.) az egesz egyhazhoz sz61-
janak. 8 A kanonb61 kirnaradt konyveket nevezziik apokrifeknek, rnelyek 

1 L~sd: VANYO L~szl6, Az 6kereszteny egyhaz es irodalma, Szent Istvan Tal"l\ulat, Bu
dapest 1988, 176-177. 
2L~sd: Adamik Tam~s (szerk), Az apostolok csod~latos cselekedetei (Apokrif iratok so
rozat), Telosz, Budapest 1996, 200. 
3L~sd: BAUER, Johannes B.: Az ujszOvetsegi apokrifek, (Studia Theologica 
Budapestinensia Vol.3. Subsidia 1.), M~rton Aron, Budapest 1994, 9. (Az Usz el~ tel
jes k~nonja Szent Athanazt61 maradt r~nk Kr. u. 367-b61, j611ehet letezett egy Muratori
k~non a 2. szd-b61, de ebben 5 level nem szerepelt, ami a mai k~nonban megtal~lhat6. 
Az ujszovetsegi iratok k~noni volt~r61 sok~ig vitatkoztak: Nyugaton 380-390 kOrOI, Kele
ten csak a 7. szazad vege fele dOlt el, melyek kerUijenek a k~noni kOnyvek kOze. A 
Szentlr~s kOnyveinek sz~m~t - mivel a reform~ci6 tObb konyv k~noni volt~t ketsegbe 
vonta - az 1546-os tridenti zsinat rOgzltette (45 6szOvetsegi es 27 ujszOvetsegi l~s
kent). L~sd: RAHNER, Karl, VORGRIMLER, Herbert, Teol6giai Kissz6t~r. Szent lstv~n 
Tarsulat, Budapest 1980, 365-366. 
4A k~non jelentese nadsz~l. bot, vonalz6, ~tvitt ertelemben pelda, sza~ly, merce. L~sd: 
ROZSA Huba, Az Oszovetseg keletkezese, Szent lstv~n Tarsulat, Budapest, 1995, 19. 
5 L~sd: BAUER, Johannes B.: 9. 
6 A sugalmazotts~g kerdese a Szentlelek sokoldalu mOkodesenek csup~n egy aspektu
si!mak sz~mltott. L~sd METZGER, Bruce, Der Kanon des Neuen Testaments. 

10 



Apokrifek 

ugyan igenyt tartottak a kfmonisagra, de nem \-ettek fel oket a szent 
konyvek koze. 7 A IV. szazad utan az apokrif kifejezes a ketes erteku, 
eretnek tartalmu irasokat jelolte. a 

Az apokrifek kolonos, szines vilagot tamak elenk, am tortenelmileg 
lenyegesen igenytelenebbek az USz konyveinel. Az ujszovetsegi apokri
fek8 nemcsak Jezus gyermeksegtortenetet meselik el, banem a szenve
destortenetet is. A negy kanoni evangelium tanusitja, bogy Krisztus 
barmadnapra feltamadt (Mk 16,1-8; Mt 28,1-8; Lk 24,1-12; Jn 20,1-
l 0). Maganak a feltamactasnak ugyan nem volt szemtanuja, de a Fel
tamadottal val6 talalkozas elott a tanitvanyok Oresen tahiltak Jezus 
sirjat - errol mindegyik kanoni evangelium beszamol. 

A kanoni evangeliurnok a jezusi tortenelmi esemenyeket gondosan 
orzik es tovabbadjak, az apokrifek ezzel szemben a tortenelmi anyagot 
ir6i szabadsaggal atdolgozzitk, az adott eszmekhez tortenelmi batteret 
krealnak. A passi6t leir6 apokrifek nagyreszt Palesztinaban, Sziriaban 
keletkeztek. Nem olyan fanta.ziadusak, mint az egyiptomi gyermekseg
evangeliumok, inkabb tanitani es atertelmezni akamak, ezaltal teol6-
giailag meg veszelyesebbek. 10 

Egyaltalan nem meglepo, bogy a feltamadas tenye az 6kereszteny 
korban sokakat uj feltamadas-elkepzeleseket tartalmaz6 muvek irasara 
osztonz6tt. A legismertebb apokrif irat Jezus feltamadasar61 a Peter
evangeliumban'' tala.lhato. Alljon itt egy reszlet a mubol: 

,.Azon az ejszakan, amelyre felragyogott a vasarnap, es amikor a katonak 
kettesevel 6rk0dtek felvaltva, hatalmas hang hangzott a mennyben, es 
lattak a megnyilt egeket, s ket ferfi jott le, akik nagy fenyessegbe voltak 
oltozve, es kozeledtek a sirhoz. A sir ajtajahoz tamasztott k6szikla maga
t61 oldalra hengeredett, es megnyflt a sir, es mindket ifju bement. A kato-

Entstehung, Entwicklung, Bedeutung, Patmos, DOsseldorf 1993, 238-243. 
7
Lasd: R6ZSA Huba, 32. 

8
Lasd: VANY6 Laszl6, Az. 6kereszteny egyhaz es irodalma, 177. 

8
Az ujszOvetsegi apokrifek viragkora a 11-lll.szd. A kanon lezarasa utan nines tObb ese

lyok, hogy az egyhaz kanoni kOnyvkent elfogadja Oket. Az ujszovetsegi apokrifek kozott 
talalhat6ak apokalipszisek, evangeliumok, apostolok cselekedetei, levelek, himnuszok, 
homiliak. Lasd: VANY6 Laszl6, Az. 6kereszteny egyhaz es irodalma, 177, 188. 
10

Lasd: VANY6 Laszl6, Az. 6kereszteny egyhaz es irodalma, 209-210. 
11A Peter-evangelium szinoptikus tlpusu apokrif evangeliumnak szamlt, mert mufajaban 
a szinoptikus kanoni evangeliumokra emlekeztet. Lasd: BAUER, Johannes B., 12. 
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nak ezt latva felebresztettek a szazadost es a veneket (mert ok is ott vol
tak orizni). Amikor elbeszeltek, mit lattak, ismet lattak, hogy Mrom ferfi 
kijon a sfrb61, es az egyiket kezen fogva vezeti a masik ketto, es koveti 
oket a kereszt, es a kettonek a feje az egig ert, akit azonban kezen fogva 
vezettek, annak feje felulmulta az egeket. ... Eljoven (az asszonyok) nyitva 
talaltak a sfrt, es behajoltak, es lattak ott egy ifjut, aki a sfr kozepen ult, 
szepseges volt, ragyog6 st61aba oltozve, aki ezt mondta nekik: Miert jotte
tek? Kit kerestek? Csak nem a megfeszftettet? Feltamadt es elment. Ha 
nem hiszitek, hajoljatok be es lassatok a helrlt, ahova tettek, hogy nines 
itt. Feltamadt es odament, ahonnan kuldtek!" 

A II. sz. kozepen Sziriaban keletkezett ,evangelium" feltetelezi a 
kanoni evangeliumok letet. A szerz6 apologetikus torekveset mutatja a 
feltamadas koriilmenyeinek elbeszelese, mely Jezus ellensegeinek sze
me elott megy vegbe. A Feltamadott dicsoseget huzza ala a feltamadas 
ilyen tiszteletbeli kiseretben torten6 leirasa. Krisztus istenseget es az 
egi eredetet hangsulyozza azaltal, bogy a feltamadas egyl!ttal menny
bemenetel is. 13 Jezus szenvedeset doketista (latszat-istenseg-hiv6) m6-
don abrazolja, ezzel azt a gondolatot fejti ki, bogy Jezus, aki Isten volt, 
nem szenvedhetett. 14 

Nemcsak apokrif evangeliumok, hanem levelek is maradtak rank a 
II. sz.Azadb6l. A tortenelmi jellegii levelek kozott a legismertebbek a 
Pilatus-levelek. Pilatus szemelye kore szamos legenda szov6dott. 15 Je
zus halalanak es feltamadasanak esemenyeit maga Pilatus beszeli el a 
szinten II. sz.Azadb6l szarmaz6 Pildtus irata Tiberiushoz cimii'besza
mol6ban. J6llehet a kezirat Claudius csaszart nevezi meg a cimzesben, 
a szoveg, melyet Tertullianus is idezett miiveben, Tiberiusnak sz6lt. 18 A 
rovid level els6 reszeben elmondja a csaszamak Jezus megjeleneset, 
tetteit, majd igy folytatja: 

.... sok mas csodat vitt vegbe, sot az egesz zsid6 nep lsten Fianak nevez
te ot. A vele szemben irfgyseggel eltoltott fopapok ezert elfogattak es ne-

12BAUER, Johannes B., 16-20. 
13Lasd: GOUNELLE, R~mi, Ungewohnliche Grabgeschichten. Die Auferstehung Christi 
in den Apokryphen, in: Welt und Umwelt der Bibel, 1/2003. Verlag Katholisches 
Bibelwerk, Stuttgart 2003, 49. 
14Lasd VANY6 Laszl6, Az 6kereszt~ny egyhaz es irodalma, 194, 226. 
15Lasd Adamik Tamas (szerk), Apokrif levelek (Apokrif iratok sorozat}, Telosz, Buda
pest 1999, 202. 
16Lasd BAUER, Johannes B., 61. 
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kern kiszolgaltattak. Egyik hazugsagot a masik utan hoztak fel ellene; 
hogy varazsl6 es a torveny ellen cselekszik. Abban a hiszemben, hogy ez 
val6ban igy van, megostoroztattam, es kiszolgaltattam kenyuknek-ked
vuknek. Megfeszitettek ot, es oriztettek a sirjat. Ez annyira feltuzelte a zsi
d6k gonoszsagat, hogy katonaimnak penzt adtak, es azt kivantak: hazud
jak azt, hogy tanitvanyai loptak el a holttestet! A katonak a penzt eltettek, 
a tortenteket azonban nem tudtak elhallgatni. Ok azok, akik tanusitottak, 
hogy lattak: 6 feltamadt. s azt is, hogy ok maguk a zsid6kt61 penzt kaptak. 
Ezeket akartam Felsegednek eloterjeszteni azert, nehogy masvalaki hazug 
beallitassal hozajtodjek elo, es azt gondold, hogy a zsid6k hazugsagainak 
kell hitelt adnodl " 

A fi.ktiv (kitalalt) level celja, bogy Jezus feltamadasat hivatalos 
reszrol is hihetove tegye. Pilatus Jezus halalaban val6 vetkesseget at
haritja a zsid6kra, j6llehet a kanoni evangeliumok szerint Pilatus igen 
is j61 latta Jezus artatlansagat, de sajat elomenetelet feltette. A level a 
csaszar elott tisztara akaija mosni Pi latus tettet. 18 Tiberi us valaszleve
leben helyteleniti Pilatus tettet, maga ele rendeli, es a zsid6 fOemberek
kel egyOtt halalbiintetessel sujtja. 18 

Hasonl6 ehhez az irathoz egy masik Pilatusnak tulajdonitott irat, 
mely Pi/titus jelentese a mi Urunkrol, Jezus Krisztusrol, me/yet a 
helytarto Augusztus cstisztirnak kuldott Romtiba cimet viseli. Ez az 
irat igy meseli el a torteneseket: 

.Ezt a Jezust tehat Her6desnek, Arkelausz es Fulop, ugyancsak Annas es 
Kaifas, egesz nepuk neveben kiszolgaltattak nekem, s nagy larmat csapva 
azzal a kovetelessel alltak elo, hogy ugyeben tartsak vizsgalatot. Vegul 
kiadtam ugyan a parancsot, hogy - elozetes megkorbacsolas utan - fe
szitsek keresztre, de a bOnossegerezas gaztetteire vonatkoz6 vadakat egy
tol-egyig alaptalannak talaltam. (6)" 

A felta.madas esemenyet osszekoti az alvilagban leva halottak fel
tamasztasaval, ahogy azt kesobb a Nikodemus-evangelium is feldol
gozza: 

.Mikor keresztre feszitettek, az egesz foldkereksegen sotetseg tamadt [ ... ], 
es amikepp viharban lecsap a villam, hirtelen ferfiak jelentek meg, ma
gasztos ruhazatu es dicsoseges arckifejezesO, megszamlalhatatlan sereg, 

17Lasd: BAUER, Johannes B., 61-62. 
18Lasd: BAUER, Johannes B., 61-62. 
19Lasd: Adamik Tamas (szerk), Apokrif levelek, 202-203. 
20Lasd: Adamik Tamas (szerk), Apokrif levelek, 130. 
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harsog6 sz6zatuk ugy hangzott, akar a mennydorges robaja: »A megfeszf
tett Jezus feltamadt, jojjetek tel az alvilagb61 mind, akik a halottak biro
dalmanak, az alvilagnak vagytok foglyai!« A foldben keletkezett hasadek 
pedig olyan volt, hogy nem volt feneke, hanem maga a fold talapzata Hint 
elo, s a sz6zatmond6 egi ser~s. amint testet oltve ott vonulnak a felta
masztott halottak gyurujeben. 0 pedig, aki, az osszes halottat feltamasz
totta es bilincset vetett az alvilagra, igy sz61t: »Adjatok hfrOI tanftvany~m
nak, hogy: elottetek erkezik Jezus Galileaba, ott majd viszontlatjatok.« 

Az V. szitzadb61 val6 Nikodemus-evangelium szinten erdekes tOr
tenettel szolgal. A mas neven Pilatus aktak cimen ismert irat tulajdon
keppen az anyagnak csak az egyik reszet kepezi. A Nikodemus-evange
lium ket reszbol all, tartalmazza a Pilatus aktakat (l-16. f.), mely 
Krisztus fold.i eletenek utols6 napjait akarja megismertetni; es magaba 
foglalja Krisztus pokolra szallasat (17-27. f.). Ebben Simeon ket fia
akik ut6lag kaptak meg a Karinus es Leucis nevet - beszarnol6t tarta
nak, miszerint Jezus kereszthalala utan elrnegy az alvilagba, bogy ki
szabaditsa onnan az 6sz6vetsegi igazakat, es felvezesse 6ket a Paradi
csomba. 22 Ok, akik a tortenetet leirjak, Jezus kereszthalalakor elojottek 
a sirjaikb61, es bementek Jeruzsalembe . 

• Ur Jezus Krisztus, ki vagy a feltamadas es a vilag elete, add nekOnk a 
kegyelmet, hogy elbeszelhessOk feltamadasodat es csodaidat, melyeket 
az alvilagban vegbevittel! Mi az alvilagban ~oltunk, egyott azokkal, akik a 
vi lag kezdetetol fogva elhunytak." II. (XVIII) 

A tortenet soran a Satan es Hadesz beszelgetnek Jezusr61 es az el
hunytak sorsar61, ekozben megjelenik Jezus, mint a d.icsoseg Kiralya; 
egy mennydorgeshez hasonl6 hatalrnas sz6zat ped.ig ezt harsogja: 

• Taruljatok tel kapuszarnyak!' - mondta. Hal Ivan Hadesz masodszor is a 
hangot, ugy valaszolt, mint aki nem ismeri, es azt mondta: .Ki ez a dicso
seg kiralya?" Az ur angyalai ezt valaszoltak: .Az eros es hatalmas ur, a 
csataban hatalmas Ur. • S ezzel a hanggal egyidejuleg a bronzkapuk osz
szetortek, es az erczarak osszezuz6dtak, a megkotozott halottak kotelekei 
felold6dtak, es mi is veiOk egyOtt megszabadultunk. Emberkent jott be a 
dicsoseg kiralya, s a Mdesz minden sotetseget bevilagftotta". Hadesz 
azonnal felkialtott ,LegyozettOnk, jaj nekOnk' De ki az, akinek ilyen hatal
ma es ereje van? Milyen 6, aki bun nelkOI jon ide, aki kicsinek latszik es 

21 Lasd: Adamik Tamas (szerk), Apokrif levelek, 130-131. 
22Lasd: BAUER, Johannes B , 42. 
23Vany6 Laszl6 (szerk) Apokrifek, Szent Istvan Tarsulat, Budapest. 1980, 275. 
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nagy dolgokra kepes, az alazatos es fenseges, szolga es ur, hadvezer es 
kiraly, akinek az eli:ik es holtak folott hatalma van? A keresztre szegezett 
es sirba fektetett es ismet szabadda valt, es aki lerombolta minden hatal
munkat. Te vagy hat Jezus, akiri:il a fi:izsarnok, a Satan azt mondta, hogy 
a kereszt es a halal altai akarod orokolni az egesz vilagot?" Ekkor a dicsi:i
seg Kiralya fejenel fogva megragadta a fi:izsarnokot a Satant, es atadta 
angyalainak, mondvan: .Kezet es Iabat verjetek bilincsbe, nyakanal es 
szajanal kotozzetek meg. Azutan atadta at a Hadesznek es igy sf,flt: 
• Vedd at i:it es tartsd biztosan masodik eljovetelemig'. V.(XXI)-VI(XXII) 

Jezus legyozi a gonosz eroit. Mikozben Hadesz ezutim kerdore 
vonja a Satimt, bogy miert is feszitettette meg a dicsoseg Kiralyat, 
Jezus kezenfogja es kimenti Actamot az alvilagbol. 

.Mig a Hadesz a Satannal igy beszelgetett, a dicsi:iseg Kiralya jobbjat 
nyujtotta, es megfogta es feltamasztotta az i:isatyat, Adamot. Majd meg
fordult es a tobbiekhez sz61t: .Jojjetek velem mind, kik azert haltatok meg, 
mert erintettetek a gyomolcsot. En mindannyiotokat most a kereszt faja 
altai feltamasztalak". Erre mindet kivetette onnan, es az i:isatya Adam ha
laval eltelve mondta: .Halat adok nagylelkOsegedert Uram, mert kivezettel 
engem a legmelyebb alvilagb61'. VIII.(XXIV)25 

Ezek utim Jezus felvezette oket a Paradicsomba. Az elbeszelesben 
ekkor megjelenik Illes es Henok, akiknek halalat nem emliti a Szent
iras, s igy elokepei az isteni gyozelemnek az antikrisztus felett. 28 Ezt 
maga Henoch igy meseli el: 

.En Henokh vagyok, aki megnyertem lsten tetszeset, es idehelyezett 6; ez 
pedig Illes, a Tesbibi:il val6; mi a vilag vegeig fogunk elni, akkor majd el
kOid minket lsten, hogy kOzdjOnk az antikhrisztosszal, es hogy az megol
jon m[nket, de harem nap ~va feltamadjunk, es felhi:ikon ragadtassunk 
el az Ur szine ele' IX. (XXV). 

A Nikodemus-evangelium masodik resze keretbe illeszkedik, ugy 
vegzOdik, ahogy kezdOdott: megjelennek a feltamadt emberek, s elbe
szelik tortenetOket: 

.,Mindezt lattuk es hallottuk, mi, a ket testver. Mihaly, a fi:iangyal elkOidott 
minket, es azt parancsolta, hogy hirdessok az Ur feltamadasat, de eli:ibb 
menjOnk el a Jordanba, es keresztelkedjOnk meg. Ahova el is mentOnk es 

24Vany6 Laszl6 (szerk) Apokrifek, 279-280. 
25Vany6 Laszl6 (szerk) Apokrifek, 280-281. 
26Lasd: GOUNELLE, Remi, 49. 
27Vany6 Laszl6 (szerk): Apokrifek, 281. 
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meg is keresztelkedtunk a tobbi megholttal, akik feltamadtak. Azutan Je
ruzsalembe jottunk, es elkoltottuk a feltamadas husvetjat. Most pedig, mi
vel nem tudunk elni itt tovabb, elmegyunk. lsten, az Atya szeretete, Urunk 
Jezus Krisztus kegyelme es a Szentlelek kozossege legyen mindnyajatok
kal"' Lefrvan mindezeket, megerosftve a konyveket, egyiket a fopapoknak, 
a masikat J6zsefnek es Nikodemusnak adtak, es ok_ azonnal lathata~
nokka valtak a mi Urunk, Jezus Krisztus dicsosegere. Amen. IX.(XXVII) 

Az Ujszovetseg tesz ugyan emlitest Jezusnak a holtak orszagaban 
val6 tart6zkodftsar61 (vo. Mt 12,40; R6m 10,7; Kol 1,18; Zsid 13,20; 
Jel 1,5), de sehol nines sz6 a Satannal vivott harcr61. Eloszor az V. 
szazadban hasmaljak a pokolraszallas kifejezest Krisztus halal feletti 
gyozelmenek magyani.zatahoz. 

Az apokrif evangeliumok tobbet es kezzelfoghat6bbat akartak mon
dani a Megvalt6 szemelyerol es tanita.sar61. Megirasukra az apostoli 
kort koveto ket evszazad adott teret es idot, s altalaban egy-egy apostol 
neve alatt terjesztettek az egyes irasokat. Az egyhaz a kanon megszi
lardulasaval vegleg iteletet mondott ezen irasokr61, ezt megeloz6en 
azonban egyikiik-masikuk nagy tekintelynek orvendett egyes egyha
zakban. 29 Bar az egyhaz nem fogadja el hiteles hiradasoknak ezeket az 
irasokat, megis elmondhatjuk r6luk, bogy a bennok follheto kepi es 
gondolatvilag beleepOlt a kereszteny oroksegbe, s az ismertetett leira
sok - eltekintve egyes reszletektol - a legtobb esetben j6reszt hiien 
tOkrozik az egyhitznak a Feltamadottba vetett hitet, az 6 kozpontj sze
repet az emberiseg megvaltisaban. 

Husvet Jezus halalanak es a halal felett aratott gyozelmenek, a fel
tamadasnak az Onnepe. Krisztus ,mint utols6 ellenseget a halalt sem
misiti meg" (lKor 15,26), leszall az alvilagba (Ef 4,9) megnyitja an
nak kapuit es 6 lesz az elsoszOlott a halottak. kozOl (Jel 1,5). A nagy
szombati liturgia Exsultet-jeben ezt enekli az egyhaz: 

,Aldott ej, a halal bilincset ekkor torte szet Krisztus, 
es az alvilag melyerol, mint gyoz6 tert viss.zal" 

28Vany6 Laszl6 (szerk): Apokrifek, 282. 
29Lasd: Vany6 Laszl6 (szerk): Apokrifek, 257-258. 
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INNEN-ONNAN 

A Jeromos fuzetek 19.szamaban hfrt adtunk arr61 (25-26.o.), hogy a 
Genezareti t6 iszapjab61 egy Jezus-korabeli halaszhaj6 maradvanyai kerul
tek elo. Konzervalas celjab61 a haj6t B evig meleg es szintetikus viaszt tar
talmaz6 t6vfzben tartottak, de az mar 2000 6ta megtekintheto a N6f 
Ginnoszar kibbuc muzeumaban. (A Welt und Umwelt der Bibel 24.szama a 
35.oldalon kepet kozol a konzervalast koveto tisztogatasr61.) 

Mar evek 6ta folyik az egykori Dekapoliszhoz tartoz6 Hipposz varos felta
rasa (a Genezareti t6 keleti oldalan). Eddig tobbek kozt a kovezett f6rumot, 
mellette egy (talan r6mai csaszarkultuszt szolga16) epltmeny romjait, egy 
fold alatti ciszternat es harom bizanci koru kereszteny templom alapjait 
astak ki. Az egyik templom 3-haj6s bazilika volt; ebben a mozaikpadl6, 
oltarlap-toredek es egy galambformaju bronz olajlampa is elokerult. (Welt 
und Umwelt der Bibel 24., 76-77.old.) 

1996 6ta asatasok folynak a jordaniai Chirbet ei-Mudeiyne-ben. Feltartak 
egy moabita varos Kr.e. BOO korul epult kazamatas varfalait, kapujanak es 
egyik tornyanak alapjait, tovabba az eddigi egyetlen (Kr.e. 7.szazadi) 
moabita temp/om maradvanyait (3 oltarral, ezek egyike kandelaberszerO 
kofaragvany az illataldozathoz). A torony kozeleben egy magaslati kultusz
helyet talaltak. A varosban egy nagyobb oszlopos helyiseg textilipari mOhely 
volt. (U.o. 25.sz., 66-67.old.). 

Az izraeli Abu Gos kozsegben, a bibliai Kirjat Jearimban (ld.1 Sam 6,20-
7,1; 2 Sam 6, 1-5) a keresztesek a 12. szazadban Jezus feltamadasa tiszte
letere templomot emeltek. A viszonylag j6 allapotban fennmaradt epulet 
1873 6ta francia tulajdon, s ezt a 2000. jubileumi ev alkalmab61 restauraltak; 
fgy az ertekes regi fresk6k nagy resze regi szlneiben lathat6. A zarandoko
kat (akik kozul tobben ott emlekeznek Jezus megjelenesere az »emmauszi 
tanltvanyoknak«) bences szerzetesek fogadjak. (U.o. 25. sz., 61-62.old.) 

A svajci Fribourg varosban egy kozepkori vartoronyban BIBEL +ORIENT 
muzeum letesfteset tervezik ertekes gyOjtemenyek kincseinek felhasznala
saval; ez kb.5 ev mulva keszul el, de idoszakos kiallltasok mar elobb is 
lathat6k lesznek. (U.o. 24.sz., 70-75.old.) 

2002.okt6bereben biblia-kollokviumot tartottak Becsben 40 osztrak es kul
foldi bibliatud6s resztvetelevel. A megbeszelt temakor »Kozosseg a Biblia
ban« volt. (Bibelinfo 3/2002.) 

17 
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Elo Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatarsulat 

A Lukacs szerinti gyermeksegtortenet 

I. Sziiletesi hiradasok 

A.) Alapgondolat 
A lukacsi gyenneksegtortenetben ket sziiletesi biradast talalunk, 

Kereszteto Janoset es Jezuset. Ha osszehasonlitjuk egymassal a ket 
s.zoveget, az azonossagok alapjan kitiinik, bogy mindketto ugyanazt a 
semat koveti. Erdemes tehat utana nezni, bogy Lukacs evangelista 
alakitotta ki ezt a fonnat, vagy egy mar kesz semat basmalt fel az 
6s.zovetsegb61. 

Az 6s.zovetsegben a sziiletesi biradasok egesz sora talalbat6. Ezek
ben egy alapsema ismerbeto fel, amely szerint felepiilnek. A teljes 
alapsema a kovetkez6 (nem szerepel mindegyikben minden elem, eset
tol fliggo valtozatok vannak): 

I. csaladi viszonyok (sziilok, a sziiletes tenneszetes akadalya, med-
doseg, bajadonsag) 
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2. Isten angyalanak megjelenese 
3. az angyal bevezeto szavai (belyzetkep, utasitas, batoritas) 
4. a sziiletes biriiladasa 

a.) az aldott allapot es sziiletes biriiladasa - " ime ., 

b.) megbizas a nevadasra 
c.) a nev indoklasa a gyennek jovendo jelentosegevel 

5. az emberi reakci6 
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6. a sziiletes megerositese, jel megigerese 
7. az angyal tavozasa 
8. megval6suhis. 
A sziiletesi hiradasokra jellemz6, bogy olyan esemenyekrol adnak 

hirt, vagy tartalmaznak olyan esemenyeket, amelyek csak kesobb, a 
sziiletendo gyermek eleteben valnak donto jelentosegiive. Nyilvanval6, 
hogy kesobbi tapasztalatok visszavetiteserol van sz6. Lukacs mar az
zal, bogy a sziiletesi hiradas 6szbvetsegi semajahoz nylil vissza, jelzi, 
hogy Jezus Izrael 6szbvetsegi tOrtenetebe illeszkedik be. Mindezt ala
huzza azzal is, bogy kifejezetten 6szbvetsegi nyelvezetet es kepeket 
hasmal. Mindenki szamara, aki jaratos az Oszbvetsegben, nyilvanval6-
ak utalasai az 6szbvetsegi helyekre. Kozeppontban all a Davidnak 
sz616 natani jovendoles (2 Sam 7,12): ,lsten. az Ur ... " (Lk 1,32); 
emellett eszre kell venniink az Iz 7, 14-re es a 9, 6-ra val6 utalasokat is. 

igy tehat olyan 6szbvetsegi hagyomanyok segitsegevel, amelyek 
David hazanak tett isteni igereteket tartalmaznak, a megigert gyermek 
messiasi melt6sagat irja le. 

Tovabba, mivel Lukacs szerint a gyermeket meg fogja illetni az 
,Isten Fia" cim, ez val6sziniileg feltetelezi mar a Jezus feltamadasaban 
val6 hitet. (Vo. R6m 1,3k: ,Pal. Jezus Krisztus szolgaja, meghivott 
apostol. akit /sten kivalasztott evangeliuma szamara - arne/yet /sten 
elore megigert a szent iratokban pr6fetai a/tal Fiar61, Jezus Krisztus
r61, a mi Urunkr6l, aki testileg David nemzetsegebOl szuletett, de akit 
a szentseg Lelke szerint, a halalb6! va/6 feltamadas alta/ /sten ha
talmas Fiaul rendelt. " A ket szempont itt is egytitt szerepel egy rovid 
hitvallasformulaban.) 

A lukacsi sziiletesi hiradas legfObb celja tehat, bogy kiemelje Jezus 
istenfiusagat, annak melt6sagat, aki a davidi messiasi igeretek orokose. 

B.) Szentinisi szovegek- sziiletes hiradasok: 

Lk 1,5-25: Keresztelo Janos 
Lk 1,26-38: Jezus 
Bir 13,2-5.15-25: Samson 
1 Sam 1,1-2.9-20: Samuel 
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C.) Bevezetes 

1.) Munkalapok 

formai elemek 

2.) Minta a Munkalap kitoltesehez 

Ker. Janos szi.iletesenek formai elemek 
hiradasa 
5. v.Volt Her6des napjaiban id6 
5-6. v.Zakarias nevu pap, felese- szemelyek, csaladi 

ge Erzsebet viszonyok 
7. v. Erzsebet magtalan volt a szuletes termeszetes 

akadalya 
11. v. megjelent neki az Ur az angyal megjelenese 

angyala 
12. v. Zakarias zavarba jott, fele- az emberi reakci6 

lem szallta meg 
13. v. ne felj Zakarias az angyal batorit6 szavai 
13. v. Erzsebet fiut szul neked a szuletes hiruladasa 
13. v. Janosnak fogod hivni a nev el6re meghatarozasa 
15. v. nagy lesz az Ur el6tt, soka- a gyermek j6vend6 

kat fog Urukhoz, lstenukhoz jelent6sege 
terfteni 

18. v. hogyan gy6z6djem meg az ember kifogasa, 
errol, oreg vagyok, felesegem is ellenvetese 
el6re haladott mar napjaiban 

19-20. v. en Gabriel vagyok. ime a mondottak meger6sitese, 
megnemulsz addig a napig jel 

21. v. Zakarias kijott (az angyal tavozasa) 
24. V. Erzsebet, a felesege mehe- megval6sulas 

ben fogant 
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3.) A kiilonbOzo sziiletesi hiradasok ismertetojegyei 
az Oszovetsegben 

Teremtes 17,15-22 2 Kiralyok 4,14-17 1 Samuel1 
A 99 eves Abrahtimnak Meddoseg (14) A meddo asszony j6sla-
me?,jelenik JHWH (1). Elizeus hivat_ja az asz- tot kap Heli papt61: 
Az utasitas (uj nevadas) szonyt. 17 Menj bekevel es 
megokolasa sara mega/- A szuletes hiroladasa: lzrael lstene teljesitse 
dasaval es a sziiletes 16 Esztendo fordultan, kem~sedet, amelyet 
hiriiladasaval. ebben az idoben, hozza inteztel. 

ugyanebben az 6raban 
fiad lesz mehedben. 

Abraham kete/kedese es Az asszony tiltakozasa 
nevetese. 
Nem, a te feleseged, 
Sara.fiutfog sziilni, es te 
neve~d ot JJ~HAQ-nak 
(= , o nevet ). 

Jsten eltilvozik 
Megva/6sulas Megval6sulils Megva/6sulils es nev-

adas annak jelentese-
vel (az Ur teljesitette 
keresemet) 
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Birak 13 
A medd6 asszonynak mef!Je
lenik JHWH angyala: a szii
letes hiriiladasa es az utasi
tas (3k). 

3 /me te fogansz es fiut 
szulsz ... 5 Borotva ne erintse 
fejet, mert lsten nazirja lesz 
gyermeksegetol es anyja me
hetol. 6 kezdi majd megsza
baditani lzraelt a filiszteusok 
kezebol. 
Az utasitas megismetlese Ma
nuenak. Az angyal elhGritja a 
meghivast es a nevenek ki
szolgaltatasat. (6-18) Amikor 
a kiild6tt az aldozati !Gngok
ban .felemelkedik, Manue es 
.felesege .felismerik, hof!Y 
JHWH angyala volt az. (19-
23) 

Megvalosultis (24k) (a 24. 
verse! vesd 6ssze: Ter 21,20: 
Lk 2,40; 4,1) 

lzajas 7,1 Ok 
lzajas beje/enti Jsten segitse
genek a jelet Davtd hGza sza
mara, amelynek Achaz volt a 
.feje, aki hitetlen volt es nem 
volt igaz ember. 

ime a szuz fogan, es fiut szul, s 
nevet Emmanuelnek fogja hiv
ni. 15 Aludttejet es mezet eszik 
majd, hogy meg tudja vetni a 
rosszat es a j6t tudja valaszta
ni. 16 Mert mielott a gyermek 
meg tudna vetni a rosszat, es a 
j6t valasztani, elhagyott lesz az 
az orszag, melynek ket kiralya
t61 rettegsz. 17 Hoz majd az Ur 
rad, nepedre es atyad hazara 
olyan napokat, amilyenek nem 
jottek, ami6ta Efraim elszakadt 
Judat61: Assziria kiralyat. (Biin
tetes a jel visszautasitasa mi
att). 
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4.) A kiilonbozo sziiletesi hiradasok ismertetojegyei 
az U jszovetsegben 

Ker. Janos (Lk 1 ,5-25) Jezus (Lk 1 ,26-28) 
Termeketlenseg (7) Egy Maria nevil szilz, aki J6zsef je-

gyese 
Az Ur angyala me?,jelenik. Zakarias Az angyal: Udv6z/egy, kegyelemmel 
fe/. tel.fes, az Ur van leveled 
13 Ne felj, Zakarias, mert meghallga- 30 Ne felj, Maria! Kegyelmet talaltal 
tast nyert konyorgesed; feleseged, lstennel. 31 /me, mehedben fogansz 
Erzsebet fiOt szul neked, es a nevet es fiOt szulsz, es JEZUSnak fogod 
JANOSnak fogod hivni {Ter 17,19}. nevezni {lz 7,14}. 
14 Cromed es vigassagod lesz o, es 
sokan orulnek majd szuletesen. 

16 Mert nagy lesz az Or elott; bort es 
reszeglt6 italt nem iszik {Szam 6,3; 
Bir 13,4}, es mar anyja mehetol fog
va betelik Szentlelekkel. 16 lzrael fiai 
kozul sokakat fog Urukhoz, lstenuk
hoz teriteni. 17 Illes szellemevel es 
erejevel fog elotte jarni, hogy az 
atyak szlvet a fiakhoz forditsa {Mal 
3,23-24}, a hitetleneket pedig az 
igazak okossagara, s igy alkalmas 
nepet keszitsen az Ornak. 
Zakarias: 18 Hogyan gyozodjem 
meg err61, hiszen en mar oreg va
gyok 
Angya/: 19 En Gabriel vagyok ... 

20 ime, megnemulsz, es nem tudsz 
beszelni addig a napig, amikor ezek 
megtortennek 

Megva/6sulils 22-25 

32 Nagy lesz 6, a Magassagbeli 
Fianak fogjak hlvni; az Or lsten neki 
adja Davidnak, az 6 atyjanak tr6njat, 
33 es uralkodni fog Jakob Mzaban 
mindorokke, es kiralysaganak nem 
lesz vege« {2 Sam 7, 13; lz 9,6}. 

34 Maria erre megkerdezte az an
gyalt61: »Mikeppen /esz ez, hiszen 
ferfit nem ismerek?« 
36 /l.z. angyal ezt felelte neki: »A 
Szentlelek szall rad, es a Magas
sagbeli ereje megarnyekoz teged; 
azert a Szentet is, aki toled szuletik, 
lsten Fianak fogjak hfvni. 
36 /me, Erzsebet, a te rokonod is fiat 
fog ant oregsegeben ... 

38 Maria erre igy sz61t: »fme, az Or 
szolgal61eanya, legyen nekem a te 
iged szerint.« Es eltavozott tole az 
angyal. 
Megva/6sulas 2, 6- ':' 
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Jezus (Mt 1, 18-25) Jezus (Lk 2,8-20) 
Jozsef el akarja hagyni Maria! Pasztorok vannak azon a 

videken. 
20 az Ur angyala almaban megje- Az Ur angyala megje/enik, 
lent neki fe/nek 
es igy sz61t: »J6zsef, David fia, 10 Ne feljetek! fme nagy 
ne felj magadhoz venni felesege- oro met hirdetek nektek ... 
det, Mariat, mert ami obenne 11 Ma szuletett nektek az 
fogantatott, a Szenth~lektol van. Odvozit6, 
21 Fiut tog szulni, es a JEZUS 
nevet adod neki, mert 6 szabadft-
ja meg nepet bOneitol. 

22 Mindez pedig azert tortemt, 
hogy beteljesedjek az Ur szava, 
amit a pr6feta altai mondott ... 
{lz 7,14}. 

Ez azt jelenti Velunk az lsten. 

Megva/6su/ils 25. v. 

az Ur Krisztus, David 
varosaban 

12 Ez lesz a jet szamotokra 
talalni fogtok egy kisdedet 
jaszolba fektetve 

Megva/osulils /-1-16.v. 
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5.) A SZU'LETESI HIRADASOK FORMAl ELEMEI 

1. szUiok 

a szuletes termeszetes akadalya: I. Csaladi viszonyok 
medd6seg, h~adonsag 

2. lsten angyalanak megjelenese 
reakci6: ijedtseg a hirtelen isteni 
megjelenest61 
3. az angyal bevezet6 szavai 
(helyzetkep, utasftas, batorftas 
,ne felj'') 

4. a szuletes hfruladasa II. Az angyal hfrUiadja 

a.) az aldott allapot es a szuletes a szUietest 
hfruladasa- ,ime" 

b.) megbfzas a nevadasra 

c.) a nev indoklasa a gyermek 
jovend6 jelent6segevel -,nagy lesz" 
5. az emberi reakci6: ellenvetes, 
kifogas, ketseg, kerdes 
6. a szuletes meger6sftese, jel Ill. Az emberi reakci6 
megfgerese 
7. az angyal tavozasa 

8. megval6sulas IV. Megval6sulas 

6.) A ket abrazolas kozti kiilonbseg 

pap a templomban 

az angyal megjelenik a templomban 
az angyal koszontese 
a konyorgesed meghallgatasra talalt 
Janos nagy lesz az Ur el6tt 
eltolti a Szentlelek 
Janos elofutar, hfrnok lesz 

Zakarias ellenvetese 
Je/ek: Zakarias nemasaga 
Zakarias, aki nem hitt 

egyszeru leany, a sajat nazareti laka
sanak .belsejeben" 
Gabriel angyal megjelenik 
az angyal kO/onos koszontese 
kegyelmet ta/a/tallstennel 
Jezus nagy lesz 
a Szentlelek attal 
a Magassagbeli fia, kiraly David tr6n
jan mindorokke, lsten Fia 
Maria kerdese 
Jelek. Erzsebet aldott allapota 
Maria az Ur szolgal6 leanya 
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D.) Oravazlat 

Feladat 

1. Enek: Udvozlegy Maria (Szilas 
-Enekelj az Urnak c. enekeskonyv) 
2. Keresztelo Janos es Jezus szii
letesi hiradasanak osszehasonlita
sa -a.) Az azonos elemek kikere
sese es alahllzasa a ket szovegben 

-b.) Az elso ket munkalap ki
toltese az 6ravezeto iranyitasaval, 
Id Bevezetes 1. 2. 

3. Sziiletesi hiradasok az 6szo
vetsegben - A resztvevok parban 
osszehasonlitjak a ket 6szovetsegi 
szoveget, alahuzva benniik az azo
nos motivurnokat, aztan az elobbi 
kozos munka alapjan kitoltik a 
masik ket munkalapot 
4. A kiilonbOzo sziiletesi hirada
sok attekintese, a formai elemek 
nyomonkovetese az 0- es iJ.iszo
vetsegben ld. Bevezetes 3. 4. 
5. A nagy egysegek kozos kitolte
se a munkalapokon 

6. A sziiletesi hiradasok formai 
elemei I d. Bevezetes 5. 

7. Keresztelo Janos es Jezus 
sziiletesi hiradasanak kiilonbsegei 
Id. Bevezetes 

8. Az oravezeto osszefoglalo gon
dolatai ld. Alapgondolat 
9. Meditacio Maria ,igenjenek" 
etetpetda.iarot 
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egyeni, irasbeli 
munka, utana 
megbeszeles 

parosaval dol
goznak, utan 
csoportos megbe
szeles az 6raveze
to vezetesevel 

egyeni munka, 
utana csoportos 
megbeszeles 

egyeni munka, 
utana megbesze
les az 6ravezeto 
vezetesevel 
csoportos megbe
szeles az 6raveze
to iranyitasaval 

csoportos 
megbeszles az 
6ravezeto 
iranyitasaval 

kotetlen ima az 
6rayazeto beyeze
t6jevel, enek 

Eszkozok, 
idotartam 

enekes konyv 435. 
old., 10 perc 
szentirasi szove
gek kiilon lapon, 
mindenkinek 4 
db. munkalap, 
ceruza 
30 perc 

szentirasi szove
gek kiilon lapon, 
munkalap, ceruza 
25 perc 

a Bevezetes 3. 4. 
sokszorositott 
lapjai, 
15 perc 
munkalapok, 
ceruza 
10 perc 

tabla, kreta 
10 perc 

tabla, kreta 
5 perc 

5 perc 

kotta. gyertya. 
gyufa, 
10 perc 



Kopt kolostorok 

v agvolgyi Eva 

Latogatas a sivatagi kopt kolostorokban 

A Kair6t Alexandriaval osszekoto aut6palyar6llekanyarodva, a si
vatag peremen, a Vadi Natrunban bujik meg egy kolostoregyiittes, a 
III-VI szazadban egyiptomszerte viragz6 sok ezer kolostorb6l megma
radtak egyike, amely egyben a kolostorok 3-10 km-es vonzaskoreben 
szetsz6rva elhelyezkedo remetek kozpontja is. 

A Gondviseles egy kopt taxist vezerelt hozza.nk Rafat szemelyeben, 
aki nemcsak elvitt minket, hanem hoi 6 maga volt az idegenvezetonk, 
hoi pedig a szerzetesek koziil keritett valakit, aki korOlvezetett benniin
ket. 

Az El-Szilrian (A Szir) neven ismert Szent Sziiz es Kistermetii 
Szent Janos kolostor mint egy erooitmeny magasodik a sivatagban, 
magas, ablaktalan, zart falakkal, csak a falak folott latsz6 gombolyii 
kupolak es keresztes tomyok mutatjak, hogy a keleti epiteszet sajatos 
egyiittese nem katonai celokat szolgal. A falakon beliil viragz6 kert, 
palmafak fogadjak az ideerkez6t. A templom boltives bejarata elott a 
latogat6k cip6i sorakomak, mert a templom belseje, mint a muzulman 
mecseteke, sz6nyeggel van boritva. Mikozben mi is levettiik a ciponket, 
pirostorku fecskek cikaztak a fejunk felett. A nem tul magas bejaraton 
egy ablaktalan, felhomalyos templomhaj6ba leptiink, melynek falait 
gyonyorii, regi fresk6k diszitik. A templomnak egyenlo szaru kereszt 
alakban negy szamya van, Mrom szentelye kelet fele nez, a kozepso 
szentely (Szent Sziiz) a legregibb es a legszebb kopt orokseg. A szen
telyt egy bordo barsonyfuggony es mogotte egy 6riasi, intarziaval diszi
tett, zart fakapu valasztja el a templom tobbi reszetol. Jakab testver, 
aki ott elo kopt szerzetes, kival6 angolsaggal magyarazta el a kapu het 
reszre osztott intarzias diszites szimbolikajat, melyeket mi elso pillan
tasra csak geometriai formaknak hittiink. KiderOlt, hogy a kereszteny
seg sziiletesetol az eretneksegig, az egyhazszakadast6l a vegidokben 
megval6sul6 egy akol es egy pasztorig minden abrazolva van rajta. A 
szentelynek ezt a csodalatos, fab6l kesziilt hatreszes ajtajat - meltan -
Jelkepek Kapujanak nevezik. Harom szamyat jobbra, harmat pedig 
balra lehet kinyitni ill. osszehajtogatni. Mindegyik szamy het ebenfa
kazettara oszlik. melven ebenfa es elefantcsont berakassal kulonboz6 
jelkepck lathat6k jelezYc a kereszteny tortenelem kulonboz6 korszaka-
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it. A kapu folott olvashat6 felirat szerint a kapu 913-14-ben keszi.ilt 
amikor Alexandria patriarkaja Gabor (909-921) es Anti6chia patriar
kaja Janos volt (91 0-923 ). A kapun lathat6 jelkepek a kovetkez6k: 

l. Az elso kazettaban balr61 jobbra a kovetkez6 ikonok lathat6k: 
Dioszkorusz patriarka, Szent Mark, Jezus Krisztus, Sziiz Maria, 
Anti6chiai Szent Ignac es Szent Szeverusz. Az ikonok az alexandriai 
(Szent Dioszkorusz es Szent Mark) es az anti6chiai egyhaz (Ant. Szent 
Ignac, Szent Szeverusz) osi egyseget jelkepezik. 

2. A masod.ik kazettat egyforrna, egymasba jUzott keresztek toltik 
ki, a keresztek koriil korrel. Ezek a jelek a kereszteny kor kezdetet jel
zik, melyre a szilard hit, a dogmak es az egyhazak egysege volt a jel
lemz6. A keresztenyseg rohamosan terjedt az uldozesek ellenere. 

3. Nagyobb keresztek, ugyancsak korben. A nagy keresztek a 
konstantini kor egyhazat jelkepezik, amikor szerte a vilagon viragz6 
kereszteny kozpontok alakultak ki, mint Alexandria, Jeruzsalem, 
Anti6chia, Konstantinapoly, R6ma, Karthag6. 

4. Keresztek me/lett felhold- jelzi az iszlam megjeleneset. 
5. Horogkeresztek- a tevtanok terjedesenekjelkepei. 
6. Kicsi, kalonbozo nagysagu es formaju keresztek. Jelzik a hitek 

es vallasi kozbssegek sokfeleseget, a szeretet csokkeneset, egyes nepek 
hiitlenseget. 

7. Kifele sugarz6 keresztek: Krisztus eljovetelet jelzik, amikor az 
Emberfia megjelenik az egen. 

Ezzel belek6stoltunk a keleti ember csupa jelkep gondolatvi~agaba, 
amely annak, aki nem ismeri a ,kulcsot", zarva marad. 

Amikor a szentely kapuja kinyilott, csak a szerzetes es kozi.iliink a 
pap lephettek be rajta. Falait kobe vesett ~6k boritjak, tobbek ko
zbtt sz616furtok, palmalevelek, halak, az Elet Faja es a zsoltaroz6 Da
vid zeneszerszamai lathat6k rajta. 

Megrendiilten imactkoztunk a sok-sok kereszteny vertanu veretol 
aztatott szentelynel, hogy az 6 hosies hitiik es batorsaguk teremje meg 
a mai korban is gyiimolcset. 

K.isterrnetii Szent Janos siremleke a templom nyugati falanal latha
t6. A kopt felirat szerint a neves szerzetes a Vertanuk Koranak 575. 
eveben (Kr. u. 859) hUnyt el. A kupola alatt, a sz6nyeggel boritott 
padl6 kozepen a marvany labmos6 medencet a nagycsutortoki labmo
sas szertartasa soran hasznaltak. 
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Az EI-Szurjan kolostor 

A nyugati apszisban a Mennybementel fresk6ja volt lathat6. 1991-
ben francia es holland regeszek restauralas saran ezt a fresk6t levalasz
tottak az apszisr61, es alatta egy csodalatos, IX. szazadi Angyali 0d
vozlet-fresk6t talaltak Maria, Gabor foangyal, lzajas, Ezekiel es Daniel 
alakjaival. - Ket tovabbi, igen regi es elegge megrongalt fresk6 egyiken 
a harom 6szovetsegi patriarka lathat6, a masikon a Szoptat6 Maria. Ez 
ut6bbi Mariat diszes tr6nszeken iilve abrazolja, amint jobbkaijaval a 
gyermek Jezust tartja, baljaval pedig (igen apr6cska) mellet nyujtja 
neki. 

A templomhaj6 hats6 reszebol sziik lepcso vezet abba a kicsi cella
ba, ahova a szomszedos Szent Bisoj kolostor alapit6ja vissza szokott 
vonulni csendben i111adkozni. A kis apszis fresk6jan a szent imadkoz6 
alakja lathat6. Az Ur iranti szeretete olyan nagy volt, hogy hajfonatat 
egy kotellel a mennyezethez kotOtte, hogy ha az ejszakai ima alatt el
nyomja az alom es a feje elore billen, ez felebressze. 

A templomhaj6 hats6 reszebol nyilik a szerzetesek regi ebedloje. A 
szerzetesek egesz heten egyediil voltak, csak vasarnap este gyiiltek 
egybe. Egesz ejszaka a templomban beszelgettek, hallgattak az idoseb
beket, zsoltaroztak, reggelre kelven pedig elvegeztek a szent liturgiat 
Ezt agape kovette az ebedloben: csondben ettek, kozben egy szerzetes 
az Atyak mondasaib61 olvasott fel. Ez a jelenet Iathat6 a regi ebedlo-
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ben az etkez6 szerzetesek, a felohas6 es a csbndben (eves nelkiil) fel
iigyelo piispbk eletnagysagu, festctt szalmababjaival. 

Mikozben megcsodaltuk az egyhaztorteneti emlekeket, a masik 
szemiink alland6an az ott zajl6 eleven hiteletet csodalta. A templom 
tele volt emberekkel: a jambor zarandokok mellett hoi itt, hoi ott bot
lottunk foldon iilo (sz6nyeg!), egy-egy szerzetessel beszelgeto kis cso
portba. 

Kiilon templom, a Negyven Vertanu Templ<?.ma allit emleket annak 
a 40 katonanak, akiket Licinius 313-ban Als6-0nnenyorszagban hitta
gadasra akart kenyszeriteni azzal, hogy aki hu marad hitehez, a jeges 
t6ba vetik. 40 katonat vetettek a t6ba, s ekozben az egbol negyven 
korona szallt folejiik. Egy korona azonban megallt a levegoben, mert 
egy katona megtagadta hitet: kiugrott a vizbol, es belevetette magat a 
masik, melegvizii t6ba. Azonnal szbmyethalt. Mindezek lattan az iildo
z6 megtert es keresztennye lett. 

Szarabauman puspok, a kolostor eloljar6ja; a baljan Mr. Raafat 

A kertben, egy hazzal korbeepitett oreg fa magasodik: Szent Efrem 
faja. Szir Szent Efrem (308-373) is eljott ide a Vacti Natrunba, de mar 
beteg volt, bottal jart. A szerzetesek pasztorbotnak hittek Efrem botjat, 
czert 6 megvalt tole: a kolostort61 nehany metcrre leszilrta a homokba, 
cs otthag~ta. A bot gybkerct cresztett, es mint hatalmas fa, rna is \irul 
a kolostor kertjeben. 
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Jakab testver edesseggel, kis tajekoztat6 konyvecskevel ajandekozott 
meg benniinket a kalauzolas vegen, es meghivott egy kavera, amit a 
kopt papak es piispokok kepeivel disziten, elegans, modem fogad6he
lyisegben fogyasztottunk el. Rafat elmondta, hogy az ehes vendegek es 
zarandokok ingyen ehetnek egy tal melegetelt a szerzetesek kiilon e 
celra szolgal6 zarandokhazaban - mi ezt nem vettiik igenybe. Jakab 
testver a vendeglatas vegen megaldott benniinket, szent olajjal keresztet 
rajzolva a homlokunkra, a torkunkra es a keziinkre, es kis utitarsa
sagunk pap tagja egy iivegcse szent olajat is kapott. A Szent Krizma 
olajok, illatszerek, flivek es ftiszerek kevereke. Annak emlekere kesziil, 
hogy Jezus testet illatszerekkel kentek be. A papa kesziti a Szent Szi
n6dus tagjainak jelenleteben, pontosan szabalyozott szertartas szerint, 
meghatarozott imillal. Mindig csak akkor, amikor a keszlet mar kifo
gy6ban van. A Szent Krizmat kereszteles utan hasznaljak, ezenkiviil az 
ikonok es templomi szerek megszentelesekor. 

330-ban Nagy Szent Makariosz, Szent Antal egyik tanitvanya ala
pitotta a Scetis, a Vacti Natrun videken a szerzetesseget. Kezdetben 
egyediil, kis cellakban, kunyh6kban eitek a szerzetesek. Sz3.m.uk roha
mosan novekedett. Koztiik volt Szent Bisoj is. Sok kolostor volt ezen a 
videken, nehanynak a romjai rna is lathat6k: az onneny, az eti6p kolos
tor, Kistennetii Szent Janos kolostora es masok. Az otOdik szil.zadban 
kb. otezer kolostor es szerzetestelep volt Egyiptomban, ebbol otven 
ebben a vadiban. 

A nehany megmaradt egyiket, a Szent Bisoj kolostort, az Ei
Szl!rian (A Szir) neven ismert, a Szent Sziizrol es Kistennetii Szent 
Janosr61 elnevezett kolostort61 nehany kilometerre talaljuk. A ,bisoj", 
kopt sz6, azt jelenti: fennkolt. Szent Bisoj eioszor egy angyal utmutata
sa nyoman a jelenlegi kolostor helyen remetekent elt, majd a koreje 
gyiilekez6 szerzetesek lelki atyja lett. Hires volt nagy szereteterol, egy: 
szeriisegerol, kedvessegerol, es az elobbiekben mar emlitett szigoru, 
611I11egtagad6 eleterol. A iegenda szeril}t Szent Bisoj ketszer talalkozott 
az Urral: egyszer egy oreg ember (az Ur volt az) megkerte, hogy vigye 
ot egy darabon. Szent Bisoj teste epen .maradt, mert hordozta az Urat. 
Egy masik alkalommal megmosta az Ur Iabat, aki egy szegeny ember 
kepeben jelent meg neki. 

Mint az el6z6 kolostorban, a templomban itt is pe.zsgo elet zajlott. 
Szivderito volt latni, hogy a beszelgeto csoportok meilett j61 megfert a 
megfaradt, bekesen alv6 zarandok, s az egyik mellekhaj6ban egy nepes 
zarandokcsalact kicsi lanya. mintha csak otthon Jenne, a sz6nyegen 
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hasonfekve, elteriilve aludta az igazak almat mit sem torodve a jov6-
men6 emberekkel. 

6rz6 angyalunk, Rafat keriilt-fordult, s ebben a kolostorban is keri
tett egyet a szemmel lathat6an nagyon elfoglalt szerzetesek koziil, aki 
megmutatta a templomot. Kalauzol6 szerzetesiinket is Bisojnak hivtak, 
mint a kolostor alapit6jat: ott alit mosolyg6san, a kopt szerzetesek 
fekete ruhajaban, apr6 feher keresztekkel himzett fekete csuklyaval a 
fejen, s a sietseg Iegkisebb jele nelkiil mutatta vegig a templomot. 
Lattuk a Szent Antalt es Szent Makarioszt abrazol6 6si ikonokat, az 
apostolok es mas szentek fresk6it, Szent Bisoj shjahoz alig tudtunk 
odaferni a sok zarandokt61. Miuta.n korbevitt es mindent elmagyara
zott, a jobboldal( szentely elott egy csondes zugban leiilt veliink es 
kcrdezgethettiik. En azt talaltam kerdezni, hogy mi volt a foglalkozasa, 
mielott belepett volna a szerzetesek koze. Melyen a szemembe nezett es 
azt mondta, bogy erre a kerdesre nem szoktak valaszolni, mert amikor 
belepnek a kolostorba, elbagyjak a regi eletiiket, de nekem most meg
mondja: allatorvos volt. Aztan mar mint kopt szerzetes barom evig 
tanult Amerikaban es ket evet toltott Ausztraliaban. Kis csoportunk 
legifjabb tagjanak szanva elmondta, bogy fiatalok szamara lebetoseg 
van bosszabb itt-tart6zkodasra, hogy megismeijek a szerzetesi eletet, s 
ha megtetszik, csatlakozzanak hozzajuk. 

A kolostor tobbi reszen Rafat kalauzolt benniinket. Dobbenten all
tunk a diszn66lhoz illo nagysagu ajtaju, rna is lakott osi cellak elott, 
amelyeknek egy paranyi ablaka van csak, s ahol a puszta foldon, egy 
gyekenyen alszanak a szerzetesek. Megneztiik a szerzetesek temetojet, 
majd a kertben, viragz6 pompas bibiszkuszok arnyekaban ii1dogeltiink 
egy kicsit. A kolostornak viragz6 gazdasaga van. A sivatagb61 egy 
nagy teriiletet beiiltettek gyiimolcsfillal es vetemennyel. Van a kolos
tornak baromfi- es szarvasmarhatenyeszete, tejfeldolgoz6ja, termeny
raktarai, meheszete, kutjai es 6ntoz6csatornai, sajat aramtermeloje, 
siitodeje, sz6nyegszov6 iizeme es kovacsmiibelye, klinikaja es ikonfest6 
miihelye. A rovid pibeno utan megneztiik az osi, rna is miikoookepes, 
kezi meghajtasu malmot. Ezen a kis eldugott, zart udvaron, amelyben a 
malom talalhat6, harom idos szerzetes iildogelt a napon. Rafat rogton 
felismerte, hogy a kozepso koziiliik a kolostor apatja, Szarabamaun 
piispok. Odament hozza es megkerte, hadd beszeljiink vele par monda
tot, amire nagyon kedvesen raallt. Meg azt is megengedte, bogy a be
szelgetes vegen kiilonfele felallasban lefenykepezziik, kaptunk tole is 
egy tajekoztat6 konyvecsket. majd bucsuzaskor megaldott benniinket. 
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Ezen a talalkozason tbrtent valami, amit szeretnek meg megosztani. 
Ahogy a koze!Ukbe mentiink, szornyiilkOdve lattam, hogy milyen reme
sen nez ki a ket szerzetes a piispok mellett: elhanyagolt, pecsetes, ko
pott ruhaban, apolatlan szakallal, vaksi szemmel pislogtak, tisztara ugy 
neztek ki, mint egy hajlektalan. Finnyas, hideg-meleg foly6vizes fl.irdo
szobahoz, mos6gephez szokott eur6paisagomat zavarta ez a latvany. 
Ferde szemmel meregettem oket, es azon morfondiroztam, hogy ha a 
piispok megengedi, hogy lefenykepezziik, hat nem fognak tul j61 fes
teni mellette. Aki a fenykepre nez, ugyanugy meg fog majd botran
kozni rajtuk, mint en. Ut6lag persze mar maskepp gondolkodom a 
dologr61, hiszen ott a sivatagban nem pazarolhatnak el tobb hekt6 elet
ad6 vizet, mint mi a mi higieniai passzi6inkkal meg a gepeinkkel. Arr6l 
nem is beszelve, hogy ezek a felvak, idos szerzetesek reszketo keziikkel 
minden etkezesnel leeszik a ruhajukat, s a fekete szbvetruhakat meg, 
meg ha a vizet nem sajnalnak, akkor sem lehetne naponta mosni. Leg
fokeppen azt szegyellem, hogy mennyire felszines, a kiilsosegeken ala
pul6 a szemleletem, mintha az eletszentsegnek valami koze is Jenne a 
pedanteriahoz, a higieniai szokasokhoz. Egyebkent amikor a fenykep 
kesziilt, ok szerenyen elhuz6dtak, s az udvar sarkab6l mosolyogtak fe
lenk. Amikor mar eljottiink, akkor villant belem ez a gesztus, es szem
besitett a sajat rosszasagommal, eloiteleteimmel es nagyon elszegyell
tem magam. 

A kolostorok kozeleben van konyvesbolt, a kolostor termekeinek es 
termenyeinek boltja, lelkigyakorlatoshaz, vendeghazak, aut6szerelo 
mtihely, orvosi rendelo, sot meg vallasos filmek mozija is. A kolosto
rokat sokan latogatjak, egyiptomiak eppugy, mint kiilfoldiek. A latoga
t6k szama egyes iinnepeken tobb ezer. A szerzetesek imadkoznak ertiik, 
beszelgetnek veliik problemaikr6l. 

A kolostorral szemben, par szaz meterre furcsa, kopasz falak me
rednek az egre. Megkerdeztiik, hogy rom ez, vagy most epiil? Mire 
elmeseltek a furcsa epitmeny tortenetet: A mohamedanok nem szivlelik 
a szerzeteseket, es hogy bosszantsak oket, ott a sivatag kozepen, a ko
lostor bejarataval szemben elkezdtek epiteni egy j6kora mecsetet. De 
legnagyobb megdobbenesiikre, a szerzetesek harag helyett az epitkezes 
munkasait j6l tartottak, etettek-itattak egesz nap, mintha csak kedves 
vendegeik lennenek, s ez igy ment, heteken keresztiil. Mar alltak a fa
lak, amikor egy szep napon a vezetoseg jobbnak latta elvinni onnan a 
mohamedan munkasokat - s vegleg feladtak az epitkezest. 

(Mr. Rafat mobilszama: 010-1057081, tel. 3650968. 
Ha va/aki Kair6ban jar, erdemes fe/hivni!) 
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Szekely Istvan 

Biblikus folyoiratok szemleje 

A Biblica 3/2002. szrumiban Maarten J.J.Menken a Mt 27,9-10-
beli idezetet elemzi. Vizsgalata szerint a szokatlan mertekben atdolgo
zott idezet reszletei: Zak 11,13d.13c (Mt 27,9); Zak 11,13e (LXX)+ 
kiegeszitesek pl. Jer 32,8-b61 (Mt 27,1 0). A tanulmany felbhja a fi
gyelmet a tortenet (Mt 27,3-10) es Zak 11 ko.zOs vonasaira (lsten altai 
megbizott pasztor aranak odavetese a templom olvaszt6/fazekas ke
mencejebe). - Robert M.Royalty, Jr. reszletes tanulmanya egymas 
melle allitja a Jelenesek konyvenek latnokat (kovetoinek teol6giajat) es 
a Kolosszei level pali tekintelyre tamaszkod6 tanitasat. Mindket iras 
kozel ugyanakkor (val6sziniileg 70-90 ko.zOtt) es (legalabb reszben) 
ugyanazokhoz a Liikosz-volgyi (kolosszei, laodiceai stb.) kereszteny 
ko.zOssegekhez (is) sz6lt. Jel 3,14-19 ugyanazokat figyelmezteti, akik 
Kol 1,12-20 bimnusza alapjan »gazdagnak« erzik magukat. A tanul
many sok olyan reszletet fed fel a Kolosszei level utalasaib61, ahol 
annak felfogasa elter a Jelenesek konyve felfogasat61 (pl. az aszkezisre, 
az i.innepekre, sot bizonyos mertekben az angyalok tiszteletere vonat
koz6lag is). A Kolosszei level ))megval6sult eszkatol6giat« birdet 
(2,13-14), a Jelenesekjovobelit (pl. 6,11; 21,7); jellem.zO a satan folott 
aratott gyozelem leirasa (Kol2,15 ill. Jel 20,7-10). Val6szim1, bogy az 
osi kereszteny ko.zOssegekben sok meg ki nem kristalyosodott iranyzat 
(felfogas, gyakorlat) elt egyi.itt; ezek vitatkoztak, altalaban anelki.il, 
bogy egymast eretneknek tekintettek volna. - John H. Cboi Pred 7, 15-
18-rol megallapitja, bogy az gyakorlati eletszabaly: el kell fogadnunk 
gyengesegiinket, korlatainkat. Bar a kozeput gondolata a bellenista 
kulruranak is resze, a Predi.kator nem annan kolcsono.zte: a gorog kap
csolat sokkal regebbi (filiszteusok); Pred nyelve a perzsa-kori heber; az 
arany kozepszer Ahikamal, Egyiptomban, Buddha es Konfuciusz elve
iben is lenyeges. - Ronald L. Troxel alapos vizsgalata felbi\ja a fi
gyelmet arra, bogy Izajas konyvenek g6r6g sz6vege 5 belyen (3,12-15; 
5,5-7.16-17: 6, 11-13; 9,3-4) a vezetok visszaeleseit, a szenvedest, el
nyomast vagy Isten biinteteset olyan kifejezesekkel forditja, amelyek 
gazdasagi tonkretetelt jelentenek (pl. ad6k utjan). A »leitmotif« felis
merese reven ezek az egyebkent ossze nem fuggo szovegreszek a fordi
t6 sajat tapasztalatat is tiikrozik. 
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Ugyanannak a foly6iratnak 4/2002. szamaban Torrey Seland Ale
xandriai Fil6 miiveib61 azt allapitja meg, hogy a polesztinoi zelotak 
Szent Pal !f}z~korabon nem alkottak kOIOn kozosseget, hanem olyan 
buzg6 zsid6 szemelyek voltak, akik- Fineeszhez hasonl6an (Szam 25) 
- eroszakos m~gtorl6kent leptek fel a T6ra veszelyesnek velt megserto
ivel szemben. Igy kell ertenOnk a Gal 1,13-14-ben es Csel 22,3-4-ben 
olvashat6 nyilatkozatot is. - Christian Grappe R6m 7,24 ,es 8,2 alapjan 
- figyelembeveve az apokrif »Ezdras negyedik konyve« Adam teremte
sere vonatkoz6 kij~lenteseit is - igazolva latja, hogy Szent Pal Rom 5-
8-ban mindenott Adamot tartja szeme elott, es az egesz emberisegrol 
szol (nem csak a zsid6kr6l). - Richard S.Hess hasonl6sagot talal 
Jozsue konyve es egy bronzkori, az 6si Alalakb6l szarmaz6 tabla szb
vege kozott. A tabla szerint egy (hettita?) kiraly kisallam-nagysagu 
terOletet (varas + kornyeke) adomanyoz egy ot segito hivenek. Rovid
sege ellenere a szoveg tartalmilag es szerkezetileg rokona J6zsue kony
venek; lehet, hogy a deuteronomista szerz6 ismerte es felhaszna1ta. -
Marko Jauhiainen Jel 11,1-2 jelenreset keresi. Az egyik »kai« k6t6sz6 
ellentetes ertelmet felhasznalva a felmerest (elkOlonitest) csak az oltar
ra vonatkoztatja; igy az osszes szemelyek itelet ala esnek (v.o. Ez 8-9!). 
Jel 11,1-2-ben az ir6-vessz6t hasznal6 Szent Janos pr6fetai szerepet is 
felismerhetjOk. - Innocent Himbaza arra hoz fel erveket, hogy Mforv 
32,8-bon a 70 nemzet eredetileg »istenekhez« val6 rendeleset eloszor a 
Kr.e. 2.szazadban m6dositottak »lsten .fiaira« (angya1okra) utalva (ld. 
a regebbi LXX keziratokat), es csak a Kr.u. l.szazadt6l (a farizeusok 
hatasara) emlekeztet a szoveg arra, hogy ez a szflm azonos »lzroel 
.fioinok« szflmaval (Egyiptomba kolt6zesok idejen, ld. Ter 46,27). A 
rabbik igyekeztek kikoszobolni a teol6giai felreertesek lehetoseget. -
Isaac Kalimi bemutatja, hogy a kr6nikas torteneti mii bevezetoje (1 
Kron 1-9) mil yen kiemelten foglalkozik Jeruzsalemmel (lsten varosa
val) es a templommol: ez Izrael osszes torzseinek igazi kozeppontja. 

A Bibel und Kirche 4/2002. szflmaban Joachim Kugler bevezet6 
cikke arra figyelmeztet, hogy a Biblia akkor igazan gyiim6lcs6z6, ha a 
mai eletkerdesekkel szembesitve olvassuk es pr6ba.Ijuk val6ra valtani. 
- Ernst Axel Knauf osszefoglalja a zsidosag Szentirasimak (az »Elso 
Biblia«-nak) fokozotos kiolakulasat (Kr.~. 400 es Kr. u. 100 kozott), 
utalva az iras-csoportok (T6ra, Pr6fetak, Irasok) rangsorara is. Megla~
lonbozteti etta/ a kcresztenyek altai ha,sznalt (nagyreszt azonos irasok
b61 all6, de mas kent csoportositott) Oszdvetseget. Az ut6bbi a Kr. u. 
2.szazadban veglegesitett szovegii Ujszovetseggel egyOtt alkotja a ke
rcszteny Szentirast (»Masodik Bibliat«). Ennek 6szb\'etsegi reszeben 
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vannak kisebb elteresek a katolikus, protestans es ort;odox kerteszteny 
egyhazak kozott. - David Trobisch osszefoglalja az Ujszdvet.w?g kelet
kezesere vonatkoz6 mai ismereteinket. Tobbezer kezirat igazolja, hogy 
a gyiijtemeny valogatas es veglegesites utan alakult ki a 2.szazad ko
zepen, a mai terjedelemben. Szerkesztoinek es elso olvas6inak kore 
fOleg Kisazsiara, Gorogorszagra es R6mara terjedt ki. A gyiijtemeny 
meghagyja a szabadsagot pl. olyan epp akkor hevesen vitatott kerdes
ben is, mint a kereszthalal megunneplesenek idopontja (a zsid6 Husvet 
napjan, vagy Husvetvasamap elotti penteken). A szerz6 roviden allast 
foglal abban is, hogy hitiink forrasa nem kizar6lag a Biblia. 

A Journal of Biblical Literature 2/2002. szama kozli David 
Wright cikket, amely osszehasonlitja a szdvetseg /adajat szallito ket 
unneplo menetet, amelyek 2 Sam 6-ban szerepelnek. A fo kiilonbseg a 
masodik iinnep alkalmaval David altai bemutatott aldozatokban van; 
ekkor a szertartas - a tapintas kivetelevel - hatassal van az osszes er
zekekre. - William L.Holladay nyilvanval6nak tartja, hogy Jeremias
nak volt zsoltargyiijtemenye: hasznalta ugyanis a kovetkt;z6 zsoltaro
kat: 1;2;6;7;9-10;22;35;38;63;64;78;79;83;84;122;139. Igy a Zsolt 
elso 3 konyve (nehany kesobbi betolctas nelkul) a fogsag elotti evtize
dekben mar keszen lehetett, de hasznalatban volt pl. a 122. es 139. 
zsoltar is. Masreszt egyes zsoltarokba (pl. Zsolt 31 es 135) atvehettek 
Jeremias sz6vegreszeket. - Susan Eastman a Romai level teljesebb 
megertesehez a Rom I, 16-17 -ben Isten igazsagara vonatkoz6 ,es 8, 19-
ben Isten fiaira vonatkoz6 »megnyilvanulas«-b61 indul ki. Ugy erti, 
hogy amig egesz Izrael nem valik igazza Krisztus altai, addig a keresz
tenyek »istenfiusaga« sem tOkeletes, a megvaltas meg nem teljes. En
nek szellemeben vazolja a level tartalmi szerkezetet. A cikk vegen csak 
jegyzetben ter ki arra, hogy a level Krisztus Testenek megvaltottsagat 
reszletezi a 8,4-14 es a 12,1-15,7 szakaszban; az ut6bbit a szerz6 ugy 
magyarazza, hogy abban Szent Pal latnokkent mar megval6sultnak 
tekinti a vegso, teljes megvaltottsag allapotat. - Douglas A. Campbell 
Szent Pal kezdeti miikodesenek kronologiajat allitja ossze a rendelke
zesre all6 forrasokb61, reszletesen vizsgalva a Damaszkuszb61 val6 
menekiiles (I Kor 11,32-33) lehetseges idopontjat. Eszerint megterese 
(33 kozepe vagy vege) utan eloszor 36 vege fele, masodszor pedig 
(Tarzus, Anti6chia es a ciprusi ut utan) 51 elejen vagy kozepen jart 
Jeruzsalemben. 

A folv6irat 2002.evi 3.szanla kozli Michael H.Floyd tanulmanvat, 
amely 4-pro.fi!tai kon_w (Nah. Hab, Mal es Zak) m~fafat vizsg~lja. 
Ezek szerkezete parbeszedszerii: az olvas6 a valtoz6 tortenelmi helyze-
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tekben hallja Jahve allasfoglahisat es felismeri beavakozasat. - Oded 
Lipschits irasa bemutatja, hogy Neh 11, a Jeruzsalem ujjasziileteset 
betet6z6 fejezet a tortenelmileg pontos tudositas mellett jelkepes, a 
szent varoshozfi1zott remenyeket erzekelteto szoveg. - Dale C. Allison 
Jr.cikke segiteni akar a Szentiras sokunkat botrankoztato, a regi gon
dolkodas kegyetlen elesseget tiikrozo reszleteinek (pl. Lk 9,52-56: 2 
Kir 1,9-14; 2,23-24) olvasasaban. A szerz6k es a szoveget befogado 
zsido ill. kereszteny kozossegek nem tudtak elkepzelni (amint mi sem 
tudjuk), hogyan ervenyesiil egyszerre Isten igazsagos itelete es irgalmas 
szeretete. - Gary Gilbert peldakkal igazolja, hogy Lukacs mindket 
miiveben Jezus birodalmat (mint nagyobbat es magasztosabbat) szem
beallitja Romaval: kozephelyzetii pl. Rom 13, vagy 1 Pet 2 elfogado 
es a Jelenesek konyve Roma veget hirdeto allaspontjahoz kepest. Jezus 
megvaltast es beket hoz, de hirdetoi gyakran ellenzessel talalkoznak 
(pl. Csel 17,6). Batorito teny, hogy Csel 2,9-ll felsorolasa szerint a 
Lelek altai teremtett oikumene tu1terjed a romai biroda1om hatarain. 

A The Catholic Biblical Quarterly I /2002. szitmaban Mark 
K.George azt mutatja be, bogy /stennek Natcm utjan tett igeretevel (2 
Sam 7,8-16) a szerzo zij remenyt nyzijt a babiloni fogsagban tevo 
izraelitaknak. David imaja (7, I8-29) mutatja, hogy az ig¢ret az egesz 
nepre vonatkozik: Jahve atyjuk lesz (7, 14-15 ), Izrae1 az 0 dinasztiaja, 
a Vele va1o kapcsolatuk nines Jeruzsalemhez kotve, sot masokat is 
magaban fogla1 (7, I9!). - Brian Britt 25 olyan oszovetsegi tortenet 
jellegzetes elemeit vizsgalja (a profeta hallgatasa. vagy akadfl.1yozasa, 
eset1eg bojtje, oltozeke, arcanak elfedese, halalanak emlitese stb.), 
ame1yekben Izrael hiitlensege utan a profeta elhallgat. majd lsten 
ujra szol hozza, kiildeteset megerositi. A reszletesen elemzett ket pel
da-tortenet: Kiv 32-34 (Mozessel) es I Kir I8-I9 (Illessel). -
M. Christine Tetley ahhoz a vitahoz szol hozzit, ame1y Szamaria ost
romanak es elfoglalasanak idopontjara vonatkozik. Figye1embeveszi 
az asszir kronikakat, az osszes bibliai adatokat (egy he1yen masoloi 
hibat fe1tetelezve), beleertve a szir-efraimita haboru szereploit ~s ev
szitmait is. Arra az eredmenyre jut hogy Hosea Kr.e. 727-ben (Achaz 
13/14. eveben) lett Izrael kiralya, es Szamaria 9 evvel kesobb, 718 
elejen (II.Szargon 3. eveben) esett el. 3 evi ostrom utan. (A ket ostro
mot fe1tetelez6 elmelet helytelen.) - Scott G Brown megallapitja, hogy 
a Mark-evangeliumban a1talaban 6 beekelt (a folyamatossagot meg
torve beiktatott) szovegreszt tartanak szamon. Ezek egyikerol kimutat
ja, bogy resze egy osszetettebb. 3-szoros beekelest ill. egymasba
fonodast tartalmazo egyi.ittesnek: I 1.1-11 es I Ll5-19 koze ekelve 
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11,12-14; 11,15-19 es 11,27-12,12 koze 11,20-25: vegi.i1 egymasba 
fon6dva 11,1-19 es 11,15-12, 12. Az egyi.ittes j61 bemutatja Jezus - a 
Messias, lsten Fia - i.innepi bevonu1asat es figyelmezteto intelmet, a 
korabeli Izrael romlottsagat es ellenszegi.ileset (gyi.imolcstelenseg, visz
szaeles a templommal, Jezus megolese). Mark - meg remenykedve a 
zsid6saggal val6 egyseg fennmaradasaban vagy helyreallititsaban -
ezzel is magyaritzza, bogy miert engedi meg Isten a templom elpuszti
titsat. - Stanley B.Marrow tanulmanya elsosorban azzal foglalkozik, 
mit jelent a vilag (kozmosz) sz6 a Janos-evangeliumban. Mind az 
oskeresztenyek, mind a zsid6k gyakran hasmaltitk ezt a sz6t, amikor 
Istennek akitr kegyelmet hoz6, akar elitelo tevekeny§egerol beszeltek. A 
Janos-evangelium 13-17. fejezeteben (ahol Jezus Ot elfogad6 zsid6k
hoz sz6l) a »vilag« az evangelium elutasit6it jelenti (ld. 16,8-11 ). 
Ugyanezeket a korabbi fejezetek egyszeriien »zsid6knak« mondjitk; ez 
hasonl6 altalanositits a Mate-evangelium »irastud6k es farizeusok« 
sz6hasmalatahoz. A jelen cikk szerz6je hangsulyozza, bogy az igy 
nevezettek kepmutatitsat ostoroz6 szbvegek mindket evangelium eredeti 
szitndeka szerint a kepmutat6 keresztenyekre is vonatkomak! - Craig 
R. Koester mesterien felepitett sz6noki beszedkent jellemzi es vitzlato
san tartalmilag elemzi a Zsidoknak irt levelet. A bevezetot i.innepelyes 
kijelentes koveti (2,5-9), majd 3 reszletes erveles sz6l Jezus megdicsoi.i
leserol (2,10-5,10), az ebben val6 reszesedes lehetosegerol (7,10-
1 0,25) es a hitben val6 kitartitsr6l (11, l-12,24 ); mindharom ervelest 
egy-egy figyelmet frissito batoritits koveti. A legvegen tobb altalanos 
felsz6lititst, figyelmeztetest es levelszerii zaradekot talalunk. A 
»beszed« olyan kereszteny kozbsseghez sz61, amely kezdetben .megta
pasztalta a Szentlelek kiaradasat, kesobb i.ildozest szenvedett, a level 
irasakor pedig a gyengi.iles jeleit mutatja: a levelir6 oket szeretne ismet 
lelkesiteni. 

A Zeitschrift fiir die Alttestamentiliche Wissenschaft 2002. evi 
2. szitmaban Bernard L.Levinson felidezi J W.Goethe fiatalkori tanul
manyat. Ez egy svab lelkesz fiktiv levele, amely szerint Isten a zsid6sag 
partikularis torzsokebe oltotta Jezus Krisztust, aki altai a keresztenyseg 
univerzalis; felteszi. hogy a Sinai-hegyi torveny Kiv 34,11-26 volt, a 
tizparancsolat (Kiv 20,2-17) a fogsag idejen keri.ilt M6zes konyvebe. 
[Goethe egy korabbi- de elutasitott- dolgozataban MTorv 27-et gon
dolta az osi torvenynek.] J.Wellhausen szaz evvel kesobb bizonyitas 
ne1ki.i1 atvette Goethe Kiv 34-re mint osi dekal6gusra vonatkoz6 fe1te
veset: ugyanakkor Goethenek ezt magyaraz6 elme1ete a jelen cikk sze
rint dualisztikus, markionista: a nemes sa~jnak nines igazi kapcsolata a 
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zsid6 tovel. - Gerhard Larsson tanulmanya 6sszhangba hozza Jz~da es 
Izrael kiralyainak a Kiralyok es a Kr6nikak konyveiben szereplo ido
adatait. Az urakodasi evek szamat teljes eveknek veszi, es csak ket 
helyen alkalmaz - masok altai is elfogadott - korrekci6t; j6 egyezest 
talalt a Biblian kiviili adatokkal. - Rysa Levitt Kohn kifejti, hogy 
Ezekiel- a fogsagban Izrael multjan gondolkod6 mas papokkal egyiitt 
- ujra ertekeli (de radikalis exkluzivitas nelkiil) a korabbi (pl. 
deuteronomista, papi stb.) teol6giakat. A torvenyhoz6 M6zeshez ha
sonl6an egyseges teol6giat akar adni az uj eletre tamad6 nepnek. 
Hasonl6 felfogasu, de nem azonos vele a Pentateuchus redaktora (ill. 
szerkeszto csoportja)o - Lechion Peter Kimilke afrikai kozmondasok es 
hagyomanyok szegenyekrol sz616 szbvegeit osszeveti a Peldabeszedek 
konyvenek megfelelo szbvegeivel, es szamos teol6giai hasonl6sagot 
tala!. (Pl. Isten teremtette a gazdagot es a szegenyt; ugyanabban a 
kovacsmiihelybenooo Ha rosszat sz61sz felebaratod ellen, Isten latjaooo) 

Ugyanennek a foly6iratnak 3/20020 szamaban Ellen van Wolde di
cseri a kanaani Abigail igen okos beszedet (JSam 25,24-31), amely
ben rabeszeli Davidot, hogy ne olje meg Nabalt. A fo erv, hogy Jahve 
Davidot nepenekfejedelmeve (nagid) teszi, amint ez 2 Sam 7,8-9-ben 
is szerepel, es magasztosabb jelentesii a kiralysagnal. Itt a hatterhez 
tartozik Davidnak Saullal val6 kiizdelme es Saul eletenek megkimelese 
is (1 Sam 24 es 26)0 - Gianni Barbiero Jer 18014 hasonlatait az egesz 
szakasz ( 18, 13-17) a1apjan magyarazza: a Libanon hegye Jahve-t jel
kepezi, a hideg Jorctan-forrasok pedig Izrael nepenek regi (Jahve-hoz 
hii) vallasossagat. -Karin Finsterbusch arra hhja fel a figye1met, hogy 
a Mrorv 6,1 0-25-ben szereplo parancsok a kozvetleniil elotte all6 6, 4-
9 parancsait reszletezik, melyitik, konkretizaljak, azonos sorrendben: 
4ba ~ 12-13ovo; 4b~ ~ 14-15ovo; 5 ~ 16ov.; 6 ~ 17ovo; 7 ~ 20-
25 0 vo (A 18-19 0 vo kapcsol6dik a 17 -hezo) A szbvegszerkezet tudatos 
a1akitasuo - Daniel EOGersherson nyelvi peldillal igazolja annak a 
lehetoseget, hogy a satan sz6 a gorog titan-b6l ered. 

Ugyanennek a foly6iratnak 4/20020 szamaban Ludwig Schmidt a 
Szam 3201-38-ban ta1a1hat6 (a Ruben es Gad torzsenek jutott teriiletre 
vonatkoz6) ellentmondasokat a kiilonboz6 (J,E ill.P) forras9kb6l val6 
szovegreszekkel magyarazza. - Gerhard Larsson az Oszbvetseg 
masz6reta heber- es (Septuaginta-)gorog szovegeinek eltero idoada
tait vizsgalva azt hangsulyozza, hogy a masz6reta szbveg adatai ossze
ftiggo rendszert alkotnak; ehhez kepest a Septuaginta (de hasonl6an -
bar nem azonosan - a Szamaritanus T6ra es a ))Jubileumok konyve« 
apokrif irat is) ))javit6 celu« korrekci6kat alkalmaz: ezek a korrekci6k 
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nehol mas forrassal is igazolhat6k. - Markus Witte a 33.zso/t6r isten
h!pet reszletezi a szerkezet elemzesevel. lsten hiiseges (megbizhat6) 
teremtoi es tortenelmi cselekedeteiben szava altai ( 4-11. , .. ) es figyelo 
tekintetevel (l2-l9.v.). Ezek koltoi kifejteset az oromujjongas (l-3.v.) 
es a bizalom (20-22.v.) szavai keretezik. - David J.Reimer lelektani 
iranyb6l vizsgalja a Siralmak konyvenek tartalmat. Felhasznal egy 
tanulmanyt 200 haldokl6 ember lelki magtartasar61, de megallapitja, 
hogy sok hasonl6sag mellett Siral mas gondolkodast tiikroz: Isten telje
sen szabad (donteseit nem vitathatjuk), Sion biinos, a jogos biintetes 
sulyossagat tiltakozva ta.Ija Isten ele. - Volker Wagner hosszabb ta
nulmanya - amelynek elso fele a foly6irat el6z6 szamaban jelent meg -
azt vizsgalja, mi volt »a venek« tisztsege az 6sz6vetsegi Izraelben. 
Biztos ismereteink csak a kiralyok korara vonatkoznak. A venek nem 
kot6dnek a tbrzsi szervezethez; a varosokban van polgari (nem vallasi) 
szerepiik: segitik a varas vezeteset, jelkepesen helyettesitik a nepet, 
irasokat keszitenek. A reszletes vizsgalatb61 egy nehany jellegzetes 
pelda: (Kiv24;) Lev 4,13-15; MTorv 19,11-13; 22,13-19; 25,7-10; 2 
Sam 5,3; Jer 26,17-19.- Peter Hoflken megallapitja, hogy Josephus 
Flavius irasaiban David mar fellepese 6ta birja /stennek (a Biblia 
szerint csak 2 Sam 7-ben tett) igeretet ut6dainak kiralysagara, de 
csak a Torvenynek val6 engedelmesseg feltetelevel; igy az mar ervenyet 
vesztette. Josephus ennyj,ben is tortenetir6nak bizonyul; ertekelese osz
szevetheto Sirak fia »Osatyak dicserete«-vel (Sir 44-50). - Isaak 
Kalimi azt mutatja be, hogy a temp1om lerombolasa es a keresztenyseg 
terjedese elott a zsid6sag foglalkozott a Szentiras magyarazataval, 
ujra-ertelmezesevel (pl. a kesobbi irasok es a kumrani iratok fGrmaja
ban is), de utana kozel 2 evezreden at nem a Biblia. hanem az u.n. 
»szobeli Tora« kifejtese, magyarazata, neha ellentmond6 alkalmazasa 
(a halacha) kepezte egyediili ta.rgyat a tud6s rabbik irasainak, vitainak 
es a vallasi oktatasnak. A szerz6 szerint ez vedekez6 koriilbastvaz6das 
volt a magat uj valasztott nepnek tekinto kereszteny kozbsseg, majd 
allamvallas es kesobb az Iszlam ellen. - Hans-Peter Muller azt vizsgal
ja, mit jelent Jer 39,8-ban »a nep hiJza«(nyelvileg helyesen egyes
szamban). Az eredmeny: osszejoveteli hely; hasonl6k voltak pl. a foni
ciai es pun varosokban. Jeruzsalemben a foldtulajdonosok (»a fold 
nepe«, ld. pl. 2 Kir 11, 14-20) tanacsterme lehetett, a zsinag6ganak is 
elodje. (Jer 39A-l3 betoldas, a LXX forditas alapszovegebol meg hi
anyzott.) - A reo Pinker kimutatja, hogy Hob 2.11 masodik soranak je
lentese: »es a fa iit6tanyerok [kasztanyettak] is visszhangozni fogjak«. 
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OLVASOINKKERDEZIK 

A kerdesekre Szatmtiri Gyorgyi teologiai professzor vtilaszol. 

~ Kerdes: Mivel magyarazhat6, hogy Eszt 9, 13-ban az egyebkemt 
peldas szemelykent bemutatott Eszter kiralyne engedelyt ker tovabbi 
oldoklesre, amit el6z61eg a kiraly is megelegelt? 

Valasz: Eszter- mint a konyv egeszeben- itt sem verbosszllt kiva
no, oldoklesre szomjaz6 asszony. A 9,5-16-ban elbeszelt tobb tamadas, 
a zsid6k ellensegeikre mert csapasai a konyv egeszenek fenyeben nyer
nek ertelmet. A novella celja, hogy az idegen elnyomas alatt elo zsid6-
kat Isten iranti bizalomra es husegre buzditsa. Ennek a bizalomnak az 
ember tettrekeszsegevel es cselekvo batorsagaval kell parosulnia, amint 
azt Eszter alakja sugallja (vo. 5. fej.). A megertest segiti Mardokeus
nak a konyv bevezetojeben leirt alma: az elnyomottak ,Istenhez kialtot
tak [ ... ] Fenyesseg ta.madt, felvirradt a nap, az elnyomottak folkere
kedtek es eltiportak a hatalmasokat" (Eszt 1,1hi). Tovabbi tampont ta
lalhat6 a befejez6 magyarazatban: ,Mindent Isten vitt vegJ:>e! [ ... ] Az 
en nemzetem, Izrael, azok, akik lstenhez kialtottak, es az Ur megmen
tette nepet. .. " (Eszt 1 0,3af). E keretbe agyazva Eszter masodik kerese 
(9, 13) az elnyomottakat ki.zs3.krn.anyol6k elpusztitasa, a gonosz, puszti
t6 szandek (vo. 3. fej.) onmagat megsemmisito kovetkezmenye lesz (vo. 
3, 13). Az ellensegek teljes megsemmisitese veheti elejet annak, hogy a 
novellaban igencsak befolyaso1hat6nak abrazolt Artaxerxesz reven az 
elnyomottakat ujabb fenyegetes eije. 

A 9, 13-ban megismetelt keres egy masik oka lehet, hogy magyara
zatot ad jon a 9, l 7-19 versekben talalhat6 utalasokra, amelyek a Purim 
i.innepnapjara vonatkoznak. Az elbeszeles eppen a 9,13 ~Ital teremt egy 
indoklast arra, hogy a szllzai zsid6sag miert inkabb Adar h6 15-en 
i.innepli a Purimot, mint 14-en. Ezaltal a konyv magyarazatot ad az 
egyebkent val6sziniileg perzsa eredetii es kesobb zsid6 jelleget oltott 
i.innep ket napos i.inneplesere. 

~ Kerdes: Mi a jelentese es kovetkezmenye annak, hogy a vfzozon 
utan lsten szovetseget kotott az allatokkal is (Ter 9,9-10)? Hogyan fugg 
ez ossze az ugyanakkor bevezetett ,uj vilagrenddel" (9,2-4)? 

Valasz: A Ter 9,9-11 meg,ilagitja. hogy az ember mit remelhet 
Istentol. A tagabb szovegkomyezet .,orok idokre ·· sz616 szoYetsegrol 
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beszel (12. v.). Az antik Kozcl-Keleten ismert szovetsegi viszonyok 
alapjfm jeleniti meg Isten es ember kapcsolatat. A 9-17. v.-ek allitasai 
es egyes szam els6 szemelyti beszedm6dja azt sugalljak, hogy ebben a 
szovetsegben Isten egyoldalu elkotelezodese, tobbe vissza nem vont 
igerete hangzik el az ember es a teremtett vilag fenntartasa mellett. A 
nem emberi letez6k bevomisa az igeretbe kapcsol6dik a Ter 1,1-2,4a 
teremtes-elbeszelesehez. Ott az isteni sz6 mint Ietbe hiv6, letet ad6 
val6sagjelenik meg. A Ter 9,8-17-ben ugyanaz az isteni sz6 igeretkent 
hangzik el, hogy az ember felismerhesse, hogy a szavaval Teremt6kent 
megmutatkozott Isten a letbe hivassal nem fejezte be teremt6 tevekeny
seget, hanem azt a teremtes fenntartasaban folytatja. 

A 9-11. v.-ek sz6hasmalata egy(Jttal valasz a 6,5-7.13. versekre. A 
6, 13 ,minden test" elpusztitasaval fenyeget az elhatalmasodott biin 
kovetkezrnenyekent, a 7, 11 pedig a fenyegetett letez6nek biztosit re
menyt a jov6re vonatkoz6an: ,nem pusztul el tobbe minden test". 

A 2-4. v.-ekben azt latjuk, hogy a Ter 1,29-30-ban megjelolt nove
nyi taplalek kiboviil: ,minden, ami mozog es el, elede1ul szolgaljon 
nektek". Az engedmenyt val6szintileg a taplalek sziiksegessege indokol
ja egy ehseg sujtotta vilagban. Ugyanakkor az embemek a tobbi te
remtmeny folott gyakorolt uralmaban (vo. Ter 1 ,28) megjelenik a fele
lem es retteges (Ter 9,2); az ember btinenek jelet az uj rend is magan 
hordja {v6. Ter 8,21 ). Am az egesz teremtett val6sag mellett elk6tele
z6d6tt Isten (9-11. v.) fenntart egy korlatozast: nem fogyaszthatjak 
verevel a hust (4-5. v.), mert aver az elet hordoz6ja (v6. Lev 17, 11), es 
az elet forrasa maga Isten. Ez a rendelkezes gatat kivan szabni az er6-
szaknak, minden el6leny er6szakos es ertelmetlen meggyilkolasanak, a 
teremtett vilag iranti felelossegre meghivott ember nemt6r6domsege
nek. 

~ Kerdes: Mi lehet az oka annak, hogy a szinoptikus evangeliumok
ban nem szerepel Marianak (Jezus anyjanak) jelenlete a keresztre fe
szfteskor? 

V alasz: Az evangeliumok nem egyszertien t6rteneti tenyek doku
mentumai, igy a kereszt esemenyenek leirasanal elsosorban nem a 
megval6sulas hogyanjara, hanem lenyegi mivoltara iranyitjak a fi
gyelmet. 

A szinoptikus evangeliumok n6alakjait az ~lbeszelesek ugy mutat
jak be, mint akik Jezust a keresztig kisertek Ok a megvalt6 esemeny 
csondes szemlel6ikent is tanui - els6sorban a hiv6 ember Jezust veg-
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sakig koveta magatartasaval - Isten megdicsaiilesenek. Mate es Mark 
azt irjak r6Iuk, hogy ,Galileab61 kovettek es szolgtilttik Jezust" (Mt 
27,55; Mk 15,41). A naluk megneyezettek val6sziniileg olyan asszo
nyok, akiket az elsa kereszteny kozosseg tisztelt hitiikert. Lukacs nev 
nelkiil az ,at ... kovetlf asszonyok"-r6l beszel (Lk 8,49). A szinoptiku
sok hangsulyozzak, bogy a Jezushoz tartozas alapja nem aver szerinti 
rokonsag, hanem a hitbal fakad6 szolgalat (vo. Mt 12,48-50; Mk 3,34-
35; Lk 8,21). 

Janos evangeliumaban Jezus anyjanak - akit nem nevez neven -
szerepeltetese a keresztnel a teol6giai mondanival6 szolgalataban all. 
Benne es a szeretett tanitvanyban a dicsaseg 6raja (vo. Jn 2,4 es Jn 
19,27) az egyhaz sziiletesenek 6rajava lett. 

IBB (Internet Bibliai Bongeszo) 

Orommel adjuk hiriil, hogy elkesziilt Tarsu/atunk honlapja: 

http: I lbiblia-tarsulat.communio.hu 

irasok, cikkek husveti temakr61: 

II. Janos Pal Papa: Kereszruti elmelkedesek 
http://voi\\\v.communio.hu/vigilia/archiv.html 

Jelenits Istvan: Jezus miszteriuma 
!mp://\v\vw.communio.hu/vigilia/archiv.html 

Ladocsi G.: Jezus, a Messias, aki testben feltamadott 

http:/ /\H\W. communio. hu /\igilia/archiv. html 

Orosz A : Aa fciltamadas es a husvet - kelti szemmel 

http://wi\W,.commJ,mioJmbiglia/archiv.html 
Tarjanyi Bela: Az uj elet elsa tanuja 

http: I /ujc_mj:>cr J<Jtolik.!!SJJ!!LA.rchi\ um/?002. 03 JJLQ2QJ, btml 
Tarjanyi Bela: ,Ezert jottem, ezert az 6raert" 

h1tp: I l!lj~ml?cr,k1Qiil\u s,hu I Arcbi~JJI11 /O_QQ.4_Q~/Q2(l l.btrnl 
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TARSULATUNK ELETEBOL 

Bibliaapostolkep,zc) szeminariumok - Tovabbk6pz6si munkacso
portunk Vagvblgyi E\a vczct6s6vcl az clmult ev oktobcrcbcn cs no
vembcrcbcn mcgtartotta a Debrecen-Nyiregy/uizi Egyluizmegye hitok
tat6inak masodik es ham1adik csoportja szamara a bibliaapostolkepzo 
szeminariumot. Ez a ket csoport is eppoly Ielkesen es halasan fogadta a 
kozossegi bibliaohasas altalunk ismertetett fom1ait, mint az clso. Most 
tbrtent eloszbr, hogy az egyhazmegye anyagilag is honoralta a munka
csoport faradozasat. 

44 

A masodik nyfregyhazi szeminarium resztvev6i 

A resztvcvok visszajelzeseibol: 
Mindent k6szon6k1 Boldogga tett a Szentfrasban val6 elmerules Csak 

fgy tovabb 1 lmaimmal kfserem munkatokat lsten aldjon meg benneteket 1 

Nagyon tetszett, hogy kis csoportokban dolgoztuk fel a szentfrasi szo
vegeket, mert egyast61 is gazdagodhattunk altala. 

Nagyon tetszett az 6szinte vallomas a bibliaolvasasr61. Hasonl6 ne
hezsegeken mengem en is at, es j6 lenne, ha egyszer en is ilyen kapcso
latba kerulnek a 81bl1ammal 1 

Nagyon szfnvonalas, okos animatoraink voltak, akik segftsegevel a 
kulonb6z6 m6dszereket megtanultuk a Bibl1a JObb megertesehez 



Tarsulatunk eletebOl 

Sajnalom azokat, ak1k nem vettek reszt ezen a kbzbs egyi.lttleten .. 
Amennyire nehezen es az osztbke ellen rugkapalva jottem, annyira j6 

erzessel tavozom. 
Elmeny volt a kozos egyi.lttlet. Koszonbm az Urnak ezt a lehet6seget 

azert is, hogy ilyen el6ad6kat es tarsakat ki.lldbtt erre a foglalkozasra. 
Sokat tanultam, sikeri.llt tapasztalatot szerezni, utmutatast kapni a lelki 
elethez, a Biblia jobb hasznosftasahoz, s ahhoz, ,hogyan lehetek jobba"! 

A harmadik nyfregyhazi szeminarium resztvev6i 

A Kalocsai Foplebania munkatarsai szamara Szeghalmi Ambrus 
plebanos atya lelkes szervczese nyoman tarthattunk bibliaapostolkepz6 
szcminariumot dec. 13-15-en Babel crsek atva a resztYevoket szentmi
se kereteben koszontotte, es ajandekozot1 meg bennunket fopasztori 
tanitasaval, buzdit6 szavaival. 

A resztvevok visszajclzeseib61: 
Koszbnom Nektek, hogy ravezettetek a Szentfrashoz vezet6 utra, 

amely szamomra uj lehet6seget adott, hogy kozelebb keri.lljek az fras 
megertesehez. 

Koszonbm, hogy veletek lehettem. Nagyon tetszett a kbzvetlensegtek, 
baratsagos fogadtatasunk. llyen legkorben konnyu volt veletek egyi.lttmu
kodni. Tetszett a tartalmas, de nem zsufolt es kovethet6 program, a sok 
szemleltetes, am1vel a f1gyelem is kbnnyebb volt Azt hiszem, minden na
gyon j6 es tartalmas volt' Koszonom meg egyszer a lehet6seget, hogy 
veletek lehettem' 
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PZ. Karocsar szemmanum resztvevor 

lstennek hala, hogy kegyelmeb61 itt lehettem. Koszonom, hogy vagy
tok, s a Fenyt hoztatok es tovabb adtatok, segitve minket, hogy megtalal
juk az lstenhez es egymashoz az utat. 

Azt mondtatok, hogy nem lelkigyakorlat az, amit hoztatok nekunk. 
Csodalatos m6don az Ur Jezus megis atmosta es felmelegitette szive
met-lelkemet szavaitokkal. Koszonok szepen mindent! 

Nyer6 volt a gyors kapcsolatteremtes, mely csak az elejen tUnt egy 
kisse ramenosnek. A masodik napon ereztem az el6z6 napi baratkozas 
utan egyfajta kozvetlen szeretet-sugarzast, es ekkor mar ugy tUQt, mintha 
mar regi baratok lennenk. Kfserje lsten aldasa utatokat! 

Gazdag lelki elmenyekben volt resze 2002.december 7-en azoknak, 
akik Tarsulatunk vtici egyhazmegyei Szentirtis-napjtin resztvettek 
(tagtarsakon kivi.il erdeklodo vendegek, szep szamban a Vacott tanul6 
papnovendekek is). A reggeli zsolozsma utan egyhazmegyei koordina
torunk, Varga La;os apat ftizott magyarazatot es adventi gondolatokat 
az imadkozott zsoltarokhoz, majd harom biblikus eloadas kovetkezett: 
Tarsulatunk i.igyvezeto clnoke, · Tarjanyi Bela professzor a szentiras
magyarazat szilksegessegerol sz6It ugyanakkor batoritva az egyeni es 
csoportos olvasasra (lstenre, az emberi szerzore es az Egyhazra figyel
ve, elfogadasra kesz lelekkcl) Varga Lajos ,atya sokoldaluan mutatta 
be a szentseg bibliai fogalmat az 0- es az Ujszovetsegben (lsten tcr
meszetfclcttisege es crkolcsiscgc: szcrepcl nc,enek megszentelese. lstcn 
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dicsosege, igazsagossaga, megbocsatasa, majd szent nepe, az Ujszovet
segben Jezus Krisztus es a Szentlelek.) Kocsi.~ lmre kanonok, profesz
szor arr61 beszelt, mit mond ,;:t megteresrol az Oszbvetseg, majd Keresz
telo Janos es fokent Jezus; 0 Isten uralmat hozza, s a megteres valasz 
erre (alazattal, Jezusban val6 hittel, botlasaink utan ismetelten is). 
Mindharom eloadas (es a bevezeto elmelkedes is) a bibliai-teol6giai 
tudas bovitese mel\ett s:z3.mos gyakorlati iranymutatassal szolgalt. 
Delutan Vagvolgyi Eva tartott biblias adventi elmelkedest. A Jeromos
nap piispoki szentmisevel zarult. Az immar rendszeresse valt osszejove
tel gondos megszervezese Bano Gyorgyi es segito tarsai bibliaapostoli 
munkajat dicseri. 

A budapesti Jeromos estek kereteben december 11-en Raska Peter 
sajat tapasztalata alapjan mutatta be, hogyan segit naponta a Szentiras 
(a megtanult ige es az elet egymast vilagitja meg, Jezusra figyelve 
dontiink, Atyank kezeben erezziik magunkat). Januar 8-an Soltesz 
Janos boseges szentirasi peldillal mutatta be, hogy a betegseg es a 
fogyatekossag az egesz embert es kapcsolatait is erinti; Istenben biz6 
elfogadasuk ertek (Jezussal val6 sorskozbsseg is). Kulonleges tanusit6 
ereje volt az eloadas vegen sajat szemelyes es csaladi eletebol feltart 
tapasztalatainak. Februar 12-en Biro Laszlo piispok atya azt meselte 
el, mit ismert meg 2 het alatt a feltart emlekek nyoman az osi Egyip
tom orok eletben val6 hitebol, a kopt-keresztenysegbol, a mai kozrno
polita Alexandriab61, egy oreg remete elettapasztalatab61, egy ortodox 
szerzetes es egy muzulman sofor szavaib61. Marcius 12-en Xeravits 
Geza tartott erdekes eloadast a kumrani iratokban felvazolt pozitiv 
iidvtorteneti f6szereplokr61. - A kovetkezo idoszak eloadasai, valtozat
lanul 18 6rai kezdettel a Bibliakozpontban (Budapest, VI., Terez korut 
28., I.em.6-7.): aprilis 9-t!n Vertesaljai Laszlo S.J helyettes tarto
manyfonok »Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit megment
sek (1 Kor 9, 19-23). Hiiseg es alkalmazkodas« cimmel, majus 14-t!n 
Nemeshegyi Peter S.J, a Faludi Ferenc Akademia igazgat6ja »Azsiai 
kereszteny teol6giak sajatossagai« cimmel tart eloadast. Junius li-en 
18 6rakor (ugyancsak a Bibliakozpontban) szentmisevel es kotetlen 
beszelgetessel zarjuk a felevet. 

Tarsulatunk Gyori Egyhdzmegyei (soportja es a Mosonmagyar6-
vari Piarista Gimnazium ez evben is meghirdette szokasos rajzpalyaza
tat a Jelenesek konyve temaban. lskolasokt61 harom korosztal~t61 var
nak rajzokat (bekiildesi hatarido apr. 15. ,·olt). A dijazottak meghivast 
kapnak a nyari mosonszentpeteri festotaborba. 
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Sdtoraljaujhe(vi animatorunk beszamol6ja: ,Satoraljaujhelyen ket 
bibliacsoport van. A rnienknek a neve: · Isteni Irgalmassag Csoportja'. 
A kilencvenes evek elso feh!ben alakultunk Havas J6zsef piarista tanar 
ur kezdemenyezesere. Most tizenharorn tagot szamlalunk. Mivel min
dig akad hianyz6, altalaban nyolcan-tizen joviink ossze kethetente. 

A bibliaapostolkepz6n tanult m6dszerek koziil az egyszerut alkal
rnazzunk: a felolvasott szentirasi szovegbol a minket leginkabb rneg
erinto sz6t (rnondatot) kivalasztva rnondjuk el az ezzel kapcsolatos 
kozelmult-beli lelki elmenyeinket vagy gyakorlati gondunkat. lgy eljiik 
meg Mtkoznapjainkban a Szentiras orokervenyii tanitasat. 

Talalkoz6ink ket-Mrom-6raig tartanak. Egyiittletiinket a Szentlelek 
hivasaval kezdjiik, es kereseinket irnaba foglalva fejezziik be. A kovet
kezo osszejovetelig naponta kozos, nernes celert irnadkozunk. 

Jellernz6ink a nyitottsag: kudarcaink, bukasaink, ororneink oszinte 
elmondasa, s az egyrnas iranti bizalom. Ebbol kovetkezik, hogy mindig 
alig varjuk az ujabb talalkozast." (V.-ne In~n) 

# Tagsagunk egy kis csoportja minden rnasodik heten penteken du. 
5-6-ig a Bibliakozpontban irna6rat tart, hogy Isten aldasat kiesdje 
munkankhoz, es irnaiba foglalja minden egyes tarsulati Tagunk, J6te
v6nk es Olvas6nk szernelyes problemait, gondjait. Kerjiik, a tavolb61 is 
kapcsol6djanak be ebbe a kozos imaba. 
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A szentsegimdddsok idopontja es az elmelkedesek terrpija ma
just6l augusztusig: rnaj. 9.: Zsolt 116,16-19; maj. 23.: Zsolt 97,10-
12; jun. 6.: Zsolt 115,12-15; jun. 20.: Zsolt 104,8-13. jul. 4.: Zsolt 
33,20-22;jul. 18.: Zsolt 70,5-6; aug. 1.: Zsolt 77,14-16. 

Az a tamogat6 egyzUtmzikodh amely megnyilvanul Tarsulatunk 
Tagjai es fozetunk Olvas6i reszerol levelek. javaslatok, kritikak. 
ketkezi segitseg, ima, tagdij. adomany es meg sok mas formaban. 
igen nagy 6r6mmel toft el. es ezuton is szeretm!m mindezt a magam 
es mindannyiunk neveben ismetelten szivbol megk6sz6nnil 

Tarjanyi Bela 

Minden kedves Tagtarsunknak, J6tev6nknek es Ohas6nknak a 
Feltamadott b6seges kegyelmevel megaldott husveti iinnepeket 

kh·anunk' 
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Dicsosegh. (XXIII. Janos papa) 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Nem az evangélium változik; nem, mi vagyunk azok, akik 
éppen most kezdjük jobban megérteni. Aki elég sokáig élt, aki 
századunk elején találkozott az egész embert kívánó szociális 
munkaterület új kihívásaival, aki - mint én - húsz évet Keleten 
és nyolcat Franciaországban töltött, s így módja volt különböző 
kultúrákat összehasonlítani egymással, az tudja: elérkezett an
nak a pillanata, hogy felismerjük az idő jeleit, ragadj uk meg 
az általuk kínált lehetőségeket, és előre, a jövőbe nézzünk. 

XXlIl.János pápa nyilatkozata 1963.máj.24-én 
(10 nappal halála előtt) 



Csendes percek 

Zsoltár a lelkigyakorlaton (Zsolt 51) 

l.) Könyörülj rajtam, Istenem, szerető jóságod szerint, 
és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, 

gonoszságomat töröld le rólam! 
Mosd le bűnömet teljesen, és vétkeimtó1 tisztíts meg engem! (3-4) 

Szent Bernát szerint Jézus Szívének legszebb jelvénye: az irgalom. Mó
zes így imádkozott, amíg az Úr elvonult előtte: "Uralkodó Úr, irgalmas és 
kegyes Isten, hosszan tűrő, nagy könyörületességű és hűségű, te irgalmassá
got gyakorolsz ezer nemzedéken át, megbocsátasz gonoszságot, vétket és 
bűnt. Előtted azonban semmi sem marad büntetlen ... " (Kiv 34,6-7). Te
hozzád jövünk, Istenünk, Te nem félsz a bűntől. Egyedül Te vagy az, aki 
még a bűnnel is tudsz mit kezdeni. 

Te moss meg! Csak a határtalanul szerető édesanya, a hivatásból szolgá
ló ápoló tudja megtenni, hogy tisztába teszi gyermekét és betegét. Lemossa, 
és nem undorodik. Mint a gyermek felsír anyjához. úgy kérünk: tedd tisztá
ba a lelkünket! 

2.) Gonoszságomat belátom, bűnöm előttem lebeg szüntelen. 
Egyedül csak ellened vétkeztem, 

ami színed előtt gonosz, olyat tettem. 
Tefeddhetetlen vagy döntéseidben, és igazságos, 

amikor ítélsz. (5-6) 

A gonoszságom szemem előtt vibrál állandóan. lelkiismeretem nem 
hagy nyugodni. A gyilkosokról mondják. hogy visszatérnek áldozataikhoz. 
Bűnöm így jut eszembe. Te vagy. Istenem, egyedül feddhetetlen: Te vagy a 
jóság. és én Téged bántottalak meg ... 

Felnőtteket megszégyenítő volt az a bocsánatkérő gyerek. akinek szemé
ből hullottak a könnyek. amikor édesan~ja elé állt. s azt mondta. az bánt a 
legjobban, hogy te olyan jó vagy és én bánatot okoztam. 

3.) Íme én bűnben születtem, anyám már vétekben fogant engem. 
Te pedig a szívben élő hűséget kedveled, é!J' kinyilakoztattad nekem 

bölcsességed titkait. (7-8) 

AL Ószövetség még nem ismerte az áteredő bűn rogalmát. de jól ismerte 
tapasztalatból. hogy .,az eredeti bűn követkcnnénye hogy elvesztettük az 
eredeti szentséget. és emberi természetünk megsérült." A katekizmus ré-
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gebbi megfogalmai'JÍsa mintha jobban kifejezné a szomorú valóságot: értel
münk elhomályosult. akaratunk pedig rosszra hajló lett. Isten azonban ki
nyilatkoztatta bölcsességének titkait. Megváltót ígért és küldött. 

4.) Hints meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg, 
és fehérebb leszek, mint a hó! 

Add, hogy vidámságot és örömet halljak, hadd örvendezzenek 
megtört csontjaim! (9-10) 

Misztérium, hogy miért engedte meg Isten a bűnt. Kisgyerek kérdezte 
egyszer: "Miért olyan jó rossznak lenni?" Máskor a bűnbánat és feloldozás 
hatását foglalta szavakba a gyermek: "Gyónás után könnyebb jónak lenni." 

Amikor a külföldiek azt állapították meg a magyarokról, hogy elfogyott 
arcukról a mosoly, a vidámság, akkor mi humorért. vidámságért könyör
günk. Nem felelőtlen vigyorgást kérünk. hanem a lélek szárnyalását: Azt, 
hogy ne búslakodjam azon. hogy a bűn elkövetésekor milyen gyenge vol
tam, hanem örüljek annak, hogy mindent elkezdhetek előlről. 

Valamikor a Vigilia c. folyóirat közölni kezdte Mécs László önéletrajzát; 
aztán levették a napirendről. A néhány megjelent részletben szerepelt, hogy 
a hatásos, ünnepelt szónok minden szereplése előtt meggyónt. 

5.) Fordítsd el bűneimtó1 arcodat, és töröld el minden vétkem. 
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, 

új és erős lelket önts belém! (l1-12) 

Ezekiel próféta óta ismerős az isteni gondolat: "Egy szívet adok nekik és 
új lelket öntök beléjük: elveszem testükből a kőszívet, és hús-szívet adok 
nekik, hogy parancsaim szerint járjanak. és ítéleteimet megtartsák és meg
cselekedjék, és az én népemmé legyenek. én pedig az ő Istenükké legyek." 
(Ez 11,19-20) 

Igen, ez egy igazi szivműtét! Arra várunk. hogy szivünk megerősödjék 
az Isten szeretetében és szolgálatában. s hogy az embere~et is szeretni tud
juk úgy, ahogyan Krisztus szeretett. Szeretni akarunk az O Szívével! 

6.) Ne taszíts el színed eló1, és szent lelkedet ne vond meg tó1em! 
Add meg újra az üdvösség örömét, a készséges lelkületet erősítsd 

bennem! (H-U) 

.. Távozzatok tőlem. átkozottak. az örök tűzre ..... (Mt 25.41). - Éppen
séggel az a lehetőség is fennáll. amikor "alaki eltaszítja magától Isten kezét. 
amikor ráüt az Isten kezére. Dacos kisgyerek szokta eltaszítani magától az 
érte kinyúló kezet' - Istenem. ne engedd meg. hogy cltaszítsalak magamtól' 
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Csendes percek 

7.) A vétkeseknek megmutatom utadat, 
és a bűnösök hozzád térnek. 

Ments meg a vérontástól, Isten, szabadító Istenem, 
igazságosságodat ujjongva hirdeti nyelvem. (15-16) 

Az igazi megtérésnek, az igazi bűnbánatnak jellemzője. gyümölcse. hogy 
a megtért ember nem zárja szívébe a megtérés örömét. lehetőségét. hanem 
ennek örömét a "háztetőkről" hirdeti: Emberek, jó gyónni! Emberek. nem 
kell bűnben elveszni! - Olyan ez a kiáltás, mintha valaki az onkológiai 
osztályon fennhangon azt hirdeti, van gyógyulás a rákbetegségből. teljes. 
biztos gyógyulás! 

Nyíri Tamás professzor tartott egy előadást egy katekétikai gyűlésen. s 
annak az volt a címe: "Válságban van a gyónás." S az előadását azzal a 
kérdéssel zárta be: Válságban van a gyónás? S hogyan segíthetünk ezen? -
"Úgy. ha ti és én mindig jól gyónunk." . 

8.) Nyisd meg, Uram, ajkamat, 
hogy dicséretedet hirdesse szavam! 

Hiszen te a véres áldozatot nem kedveled, 
s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen. 

Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, te nem veted meg 
a töredelmes és alázatos szívet. (17-19) 

Az Egyház hivatalos imája. a zsolozsma is ezzel kezdődik: .,Nyisd meg. 
Uram. ajkamat. hogy dicséretedet hirdesse szavam." A felajánlási imákban 
is sokszor azért könyörgünk, hogy Isten tegye kedvessé a mi áldozatunkat. 
Tegye kedvessé imádságunkat. Előtte csak egy érték van. a "megtört lélek". 
Nem a felfuvalkodott, nem a kérkedő, hanem a megtérő lélek: ,,Istenem! 
Légy irgalmas nekem bűnösnek" (Lk 18,13). 

9.) Jóságodban, Uram, tégy jót Sionnal, 
építsd/el újra Jeruzsálem/alait! 

Akkor majd neked tetsző áldozatot hoznak eléd, 
és oltárodon fiatal tulkokat áldoznak. (20) 

Csak Ö tudja felépíteni Jeruzsálem falait. hogy az biztonságos otthona 
legyen Istennek. és biztonságos otthona legyen Isten gyermekeinek. Ne 
tudja lerombolni a gonoszság azt, amit lsten felépített. s akkor hozunk majd 
áldozatot és az kedves lesz Isten szemében. 

Gyűrű Géza 
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Apokrífek a Szent Könyvek kánonjában 

Ladocsi Gáspár 

Apokrífek a Szent Könyvek kánonjában 

Az átlagos bibliakritikai ismeretek birtokában könnyen megfogal
mazódhat a nézet, hogya Szent Könyvek jegyzékébe felvenni valamely 
iratot az apostoli letétemény őrzésében és továbbadásában minőségi 
igényességet tükröz, sőt a Szentlélek inspirációja következtében a ká
noni jegyzék rögzítése tévedhetetlen döntés, amely egyenes és problé
mamentes kibontakozást mutat. 

Annak, hogy ma apokrífhek mondott könyveket az apostoli igehir
detésben is szentnek tartottak, közismert igazolója a Júdás levél két 
mondata. A 9.v. Mózes eltemetése kapcsán a Mózes mennybevétele 
könyvet idézi. (Erről Origenész határozottan tanúskodik, aki még köze
lebbről ismerhette a két irat kapcsolatának lehetőségeit.) A 14. versben 
pedig a Hénoknak tulajdonított jövendölés szintén apokríf iratból való. 

Az újszövetségi apostoli levelek egy részével egyidősnek mondható 
Római Szent Kelemen Korintusiakhoz írt levele - az I. század utolsó 
éveire datálható -, amelynek 23,3 versében idéz egy írást a következő 
formában: "Távol legyen tőlünk az Írás, mikoron azt mondja (TIoppw 
YEvÉa8w a<p ~IlWV ~ ypa<p~ aVT~, álTOl) AÉyEl): "Boldogtalanok a 
kételkedők, akik lelkükben megosztottak, és azt mondják: Mindezeket 
még atyáink idejében hallottuk, és íme, megöregedtünk, de semmi 
sem teljesedett számunkra belőle. Esztelenek. vessétek magatokat 
össze a gyümölcsfákkal. Vegyétek példának a szőlőt. először leveleket 
hullajt. ezután hajtást növeszt, majd kilevelesedik. utána virágot. 
majd éretlen termést hordoz. és ezután mutatkozik meg a szőlőfürt. " 
Ugyanezt az "Írás-idézetet" találjuk az ún. 2. Kelemen levélben (2. 
Clem. 11,2-3) is, az alábbi bevezetővel: A prófétai szó ugyanis ezt 
mondja (:\ÉyEl yap Kal 6 "ITpO<PllTlKOC AÓyOC). 

Szükséges néhány megjegyzést tennünk. 
l. Az ún. l. Kelemen levelet hitelesnek tartja az irodalomkritika. 

valóban az apostoli nemzedéket lezáró évekből való, míg az ún. 2. 
Kelemen le\'elet - bár Péter apostol harmadik utódjának tulajdonítják a 
kódexek elte~iedésének korától fog\'a (már a Codex Alexandrianusból 
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is így ismerjükl) - a mai állásfoglalás szerint egyértelműen homiliának 
tekintik. Valószínűleg 140 körül írta egy ma ismeretlen homilista, felté
telezhetően Korintusban. 

2. A kifejezések "profetikosz logosz", "hé grafé" egyértelműen mu
tatják, hogy mint szent iratot idézik. (Hasonló kifejezések még az "írva 
van" (yEypaíTTOl yap), vagy a "hé theia garafé" (~ 9EÍ a ypacP~). 

3. A két idézett szöveg pontosan egyezik. A szövegkritika útmutatá
sa szerint az irat egy zsidó apokalipszis lehetett, amelyre Hermász a 
Pásztorban is hivatkozik a "mint írva van" (wc yÉypmTTm) formulát 
alkalmazva: "Mondd meg Maximusnak: Íme, elk6zelgeff a szorongat
tatás, ha úgy látod. tagadj ismét. A megtérőkh6z pedig k6zel van az 
Úr, ahogyan ez Eldánál és Modátnál Írva van, ők azok, akik a pusz
tában prófétáltak a népnek. " (Past 7,4) 

4. Ebben az időben az apostoli iratokat (evangéliumokat, cselekede
teket, leveleket, apokalipsziseket) nem illetik ezzel a kifejezéssel. Hasz
nálják a II. század végéig - vagyis a harmadik tanítván)l1emzedékkel 
bezárólag - a következőket: "a boldogemlékű apostol (név) mondja 
(írja)" vagy az "apostolok emlékezete!" (á1TOIIVT]Il0VElJlla TWl' áíTO

O'TOAWV) pl.: Justinus Ap. I., 66,3. Az apostoli kor szent iratait - va
gyis az Újszövetség szentnek tartott könyveit - "Írás"-ként megjelölve 
legelőször éppen az idézett ún. 2. Kelemen levélben találjuk: "Egy 
másik Írás meg azt mondja, hogy nem azért j6ttem, hogy az igazakat 
hívjam, hanem a biín6s6ket ',' (2. Clem. 2,4: Kal ETEpa bE ypacP~ 
AÉyEl). Jézus mondása ez, mely a Mt 9,13 -ban és Lk 5,33 -ban talál
ható. A szigorúbb irodalomkritikusok éppen ezért ezt az apokrífek 
között számontartott iratot még későbbre datálják, 180 utánra, vagyis 
a század végére, Szent Ireneus munkásságának és Muratori töredék 
keletkezésének éveire, melyek az Újszövetség apostoli tekintélyű iratai
ról mint "Írásról" és "Szent Könyvekről" beszélnek. 

Az apostoli iratok gyűjtésének kritikai igényét és jegyzékének kéSZÍ
tését, az elfogadott és az Egyházban felolvasható könyvek kánonba 
foglalását a szélsőségesen Ószövetség-ellenes és a jézusi küldetés n1in
den mást kizáró radikalizmusát hirgető pontuszi Markion hasonló jel
legű törekvése nagyban segítette. Ot pedig 144-ben - egyetlen biztos 
dátum életéből - utasította ki közösségéből a római egyház. 
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Az Egyház még csak a szükségét érezte a hitelesnek mondható 
apostoli szó és írás hagyomány összegyiíjtésének, amikor Markion már 
más elvet alkalmazott Antitézis CÍmű munkájában. Elutasított mindent, 
ami a jézusi örökséget "a teremtő és törvényadó Isten" örökségéhez 
kötötte. Meggyőződése volt, hogy a jézusi lényeget Pál értette meg, aki 
szerinte a zsidó kinyilatkoztatást vele radikálisan ellentétesnek és ösz
szeegyeztethetetlennek tartotta. Csak az egyértelműen antijudaista páli 
leveleket fogadta el, fóként a Galatákhoz írottat, és ennek alávetve a 
két Korintusiakhoz és a Rómaiakhoz írottakat, valamint a két Tessza
lonikiekhez, a Laodíceaiakhoz címzettet (ezt mi Efezusi levélként is
merjük), a Kolosszei, Filippi, és a Filemonhoz írtakat. 

Lukács evangéliuma volt számára az egyedül hiteles, de az is csak 
megtisztítva a "zsidózó betoldásoktól és átfogalmazásoktól" (pl. a 
gyermekségtörténettől). Markionnak katalizáló szerepe volt a Nagy
egyházra (Tertullianus kifejezése); dönteni kellett: egy elvre építve fo
gadjon el Jézus apostolaitól írásokat, vagy eredetiségében igényelje a 
tőlük származó, rájuk hivatkozó örökséget, vállalva a bennük rejlő 
következetlenségeket és összhangba nem hozható elemeket. Így jött el 
az ideje, hogy megszülessenek a Szent Könyvek első jegyzékei, először 
csak a helyi ismeretek dimenziójában. 

A legősibb "Szent Könyvek Jegyzéke"-ként" (kánon) számontartott 
Muratori Töredék valóban nagy kincs a kezünkben; a II. század utolsó 
harmadából való. Markionnak, valamint a nagy gnosztikus mesterek 
(pl. Valentinosz) és a katafrigek (azaz a montanisták) írásait határozot
tan elutasítja, de elismeri János apokalipszisét - amit Keleten több 
helyen nem -, és mellette Péter apokalipszisét is, bár megjegyzi róla: 
közülÜnk néhányan az egyházban felolvasni nem akarják. és elismeri 
Hermász Pásztorát - (a nemrégiben írt könyvet), amit olvasni - tehát 
felolvasni - szükségesnek tart, de a nép között az egyházban (gyüleke
zetben) úgy terjeszteni, mint a prófétai vagy apostoli iratot - nem lehet. 

Az alexandriai mesterek (Kelemen és Origenész) nyitottabbak vol
tak az apostoli hitelességű iratok elfogadásában. Jegyzéket a szó szoros 
értelmében nem hag~tak ránk, nem nevezhetjük így Euszébiusz Egy
háztörténetében ránk maradt (HE 6, 25) Szent Könyvekről való véle
kedését sem, bár ez .. Origenész Kánonja"-ként lett ismert. Első olvasat
ra is kitűnik. hogya Szent Könyyekről csak a vélekedését foglalta ösz-
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sze Euszébiusz. Az alexandriai mesterek munkásságában figyelemre 
méltó, hogy mely apostoli, vagy hozzájuk kötődő iratokat fogadtak el 
hitelesnek, hasznosnak, az "isteni tanítás tolmácsolóinak". Barnabás 
levelét például ilyennek tartották. Hennász Pásztorát is kánoninak 
hitték (De Princ.4, ll). Ennek szerzője - szerintük - tennészetesen a 
Római levél 16, l 4-ben a Pál apostoltól említett Hennász. Ezt hozzájuk 
hasonlóan a "katolikus" Tertullianus is Szent Könyvként tartotta szá
mon (De Or. Dom. 16). 

Az apokríf evangéliumok közül az ún. Zsidók Szerinti Evangéli
umban sokan a héber Mátét látták, fiatalon még Szent Jeromos is. Így 
igazolhatóan Szent Könyvnek tartották. Elismert volt számukra Péter 
Apokalipszisének sugalmazottsága, ahogya Muratori Töredékben lát
hattuk. Alexandriai Kelemen még kommentárt is írt hozzá (Euszebiosz 
HE VI, 14,l). 

A Zsidók Szerinti Evangéliumot, Péter Evangéliumát és az 
Egyiptomiak Szerinti Evangéliumot a II. században a palesztinai ill. 
az egyiptomi egyházakban Szent Könyvnek fogadták el. Az elsőt a 
nazarénusok használták, a másodikat Szíriától Egyiptomig népszerűsí
tették, a hannadikat a nevében jelölt helyen. 

A III. század egyetemes és teljes geográfiai igényű kanonizációs tö
rekvésének köszönhető, hogy az említett "provinciális szent evangéliu
mok" feledésbe merültek, a tiszteletüket fenntartó közösségek jobban 
integrálódtak a Nagyegyházba vagy szorosabban kötödtek hozZá. 

A teljesség kedvéért némi figyelmet kell szentelnünk a számtalan 
apokrif "Apostolcselekedetek" elfogadására, ill. el nem fogadására. 
Feltehetjük a kérdést: Miért nem kerülhettek bele még időlegesen sem a 
"Szent Könyvek" jegyzékébe? Alapvetően két lényeges indokot látha
tunk: egyrészt igen csak belesodródtak a későantik ponyvaregény hul
lámveréseibe, - másrészt kétes tanítások propagálásának - elsősorban 
himnuszaikkal - eszközeivé váltak. (A téma megérdemelne egy külön 
tanulmányt') 

Az apokalipszisek tekintélye is eggyé fogyott, hiszen ezek az Úr 
másodszori dicsőséges érkezésének közelségét állították a hívek elé, 
még akkor is, ha éppen késlekedésére adnak magyarázatot mint Her
mász Pásztora. 
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Érdemes megjegyemünk azt is, hogy három népszerű apokríf mégis 
megmaradt az egyházak tiszteletében, nem "Szent Könyvként", de 
mintegy "ajánlott olvasmányként": a Pilátus akták, Jakab elöevangé
lium és Mária mennyekbe való átvitele (Transitus Mariae A-B). 
Segítői lettek a kisebb egyházi ünnepek, a Mária tisztelet alakulásának, 
mellette a középkori misztériumjátékok és az egyetemes keresztény 
egyházművészet inspirálói voltak ill. az utóbbié maradtak minden stí
lusban mindmáig. 

A konstantini fordulat után fél évszázad alatt az egyház püspökei
nek első gondjai közé tartozott a Szent Könyvek rögzített rendjének és 
egyetemes egyeztetésének tisztázó munkája. Ez az igény mutatkozik 
meg Euszébiusz Egyháztöténelmében (HE III, 24-25), már a 315 utáni 
években; Jeruzsálemi Szent Cirill ezt mindenütt terjesztette és népsze
rűsítette katekézisében (Kat. 4,36) 348 körül; a Laodíceai Zsinat ká
nonjaiban (Can. 59, 60), 360 körül és Szent Athanáz 39. levelében, a 
367. évi körlevélben ismételten megjelenik. Rendre megjegyzik azokat 
a könyveket, amelyeket hasmálnak és tisztelnek, elutasításaikban azok
ra térnek ki, melyek városaikban vagyegyháztartományukban még 
mindig népszerűek voltak és veszélyt is jelentenek. 

A folyamat záróköve a Gelasius pápáról (492-496) elnevezett Dek
rétum, mely valószínűleg első redakciójában már Damazusz pápa 
(366-384) idejében létezett, végső formáját pedig később Hormiszdasz 
pápa (514-523) alatt nyerte el. Ez a Dekrétum a szent és egyházakban 
felolvasható könyvek jegyzékét elutasításokkal és ajánlásokkal is kiegé
szíti; ez a kiegészítés az atyák műveire vonatkozik mint "legenda" a szó 
igazi értelmében, ma úgy mondhatnánk egyes közösségekben - fóként 
szerzeteseknél - kötelező olvasmányok. Az ajánlás vagy elutasítás vég
ső kritériuma pedig az, hogy "a megfellebbezhetetlen tekintélyű" Jero
mos atyánk hogyan vélekedett róla. 

Itt voltaképp lezárul a kanonizációs folyamat, de a Szent Kön) vek 
jegyzékének apokrífekhez való kötődésében valami megmaradt még a 
Tridenti Zsinat IV ülésének (1546. április 8.) Decretum de libris sacris 
et de traditionibus recipiendis (DS 1501-1505) rendelkezései után is. 

Káldi G\"örg\" "Szent Biblia" fordítása nem zárult le "Szent János 
Jelenéseinek köri.~Té"-\·e1. bár igaz, hogy a VÉGE szó kinyomtatásra 
került. de a rákö\"etkcző - és számozatlan lapok kezdetén ezen cligazí-
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tás áll: "A' Manasszes Imádsága és a két Könyv, melyek Esdrás Har
madik, és Negyedik könyvei neve alatt forognak kézben. e helyen, 
tudniillik a Tridentomi Szent Gyülekezettől bévött igaz Szent Könyvek
nek rendi-kívül helyeztettek, hogy teljességgel el ne vesznének, mivel
hogy azokkal némely Szent Atyák néha éltek, és némely iratott, és 
nyomtatott Deák Bibliákban is feltaláltatnak." 

Epilógus 

Az apostoloktól ránkmaradt örökség őrzése kezdettől fogva kettős 
arculatú volt, II. században két szóban fejeztek ki: engrafósz -
agrafósz, vagyis írásban rögzített és csak szóhagyomány útján terjesz
tett. Ez a két szó a harmadik században már azt jelölte, hogy a jegy
zékbe foglalt Szent Könyvek, azaz a Szentírás gyűjteményébe felvett, 
vagy azon kívül esik. A Szent Könyvek kánonjának meghatározó rögzí
tője, Szent Athanáz - örökségét Róma is mértékadónak tartotta -, és a 
Gelasius pápa nevével fémjelzett Decretum mutatja ezt a szabályzatot, 
amely alapul szolgált a Tridenti zsinat számára, mikor a reformátorok 
"szűkítették" a Szent Könyvek kánonját, saját felfogásukhoz ragasz
kodóan mint egykor tette Markion. De az Írás szent könyvei mellett az 
apostoli hagyomány világához tartozó ősi könyvek a máshonnét is 
ismert három kijelezés kategóriái alá rendeződtek: támogatott, tűrt, 
tiltott. Támogatottak voltak és maradtak azok, melyek az Egyhá? hitel
veit alátámasztották és liturgiáját szolgálták (mint például a Jakab 
előevangélium; III. és IV Ezdrás); megtűrtek voltak azok, melyek a 
szent dogmák és erkölcsi rendelkezések (Sacra Disciplina) ősiségét 
igazolták, bár nem az egyháztól elfogadott formában (mint Hermász 
Pásztora) tiltottak voltak azok - és tűzzel vassal égetettek, melyek az 
egyház tantételeivel és szokásai val kifejezetten ellenkeztek, avagy azo
kat kompromittálták (mint a gnosztikus vagy judaista evangéliumok, 
levelek); ezeknek többnyire csak címeit vagy elrettentésül idézett töre
dékeit ismerjük, avagy a közelmúlt archeológiai kutatásai tették ismert
té (Nag Hammadi gnosztikus tekercsei). Az apokríf rejtettet rejtendőt 
jelent, de végigkíséri a Szent Iratok gyűjtését, áthagyományozását és 
értelmezését. Ezért tanulmányozásuk mindig időszerű. 
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Áldás Ábrahám útján 
a keresztény és iszlám hagyományban 

Adel Théodore Khoury libanoni melkita pap, a Münsteri Egyetem profesz
szorának előadása a Katolikus Bibliaszövetség hatodik, Libanonban 2002. 

szeptemberében rendezett kongresszusán. (Rövid tartalmi kivonat, 
készítette Székely István.) 

Az Ábrahámnak ajándékozott áldás és ígéret (Ter 12,1-3) örökösei
ként egyre jobban felismerjük, hogy ezeket Isten minden népnek szánja. 

Ábrahám a zsidóság számára az életet és fejlődést megalapozó ön
azonosság személyi biztosítéka. Hite és engedelmessége által méltónak 
bizonyult Isten ingyenes áldására (Ter 15,6; 22,16-18). Az áldásból 
következik Ábrahámnak és utódainak közvetítői szerepe a többi népek 
felé (ld. Ter 18,17 és köv.). Ők Ábrahám Istenének népe (Zsolt 47,10), 
amely naggyá lesz (Sir 44,20-23), de más népek is Ábrahám gyerme
keiként részesei Isten dicsőítésének (Iz 19,24-25; 60,3-7; Jón). - Ezek
nek teológiai értelmezése tág határok között változó. Az exklúzivista, 
elzárkózó irányt képviselte a Makkabeus-felkelés, majd Kumrán, s a 
Templom pusztulása után egyre inkább a Tórára és a törvényekre kon
centráló, csak Jákob utódait Ábrahám örököseinek tekintő rabbinikus 
hagyomány. Az univerzalista irányzat jellegzetes képviselője Alexand
riai Filón; eszerint Ábrahám előképe minden megtérőnek, aki a Terem
tőt elismeri és parancsait követi: szellemi atyja a jó~aratú embereknek 
(ld. Iz 2,2-5; 49,6). De itt is fontos szerepe van Abrahám vérszerinti 
utódainak, Jákob nemzetségén át. 

A kereszténységben döntő Szent Pál felismerése (Gal 3,7-9), hogy 
Ábrahám számára - még mielőtt a szövetségben a zsidók ősatyja lett 
(Ter 17) - a (tettekkel igazolt) hit volt az ígéretek feltétele (Róm 4,9-
12). De a tőle való származás nem elég (Mt 3,9; Jn 8,39), sőt nem is 
szükséges (Mt 8,1 0-12; Csel 10,44-48: Jn 10,16). Krisztus megújítja 
az egész teremtést (Kol 1,15-20); Ő az egyetlen üdvözítő (Csel 4,12). 
Később ehhez kapcsolták azt a meghatározást, hogy az Egyház Krisz
tus Teste, s így az Egyházon kívül nincs üdvösség: ennek mai megfo
galmazása: ahol Krisztus üd\"ÖZítése - Isten által választott bármilyen 
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úton - megvalósuL ott jelen van az Egyház. A II.Vatikáni Zsinat arra 
bátorít, hogy más vallásokban is ismerjük fel és erősítsük az igazság, 
valamint a szentség elemeit. Az emberiség üdvtörténetének Jézus 
Krisztus a ktjzéppontja, bár nem nlindig látjuk, hogy miként kapcsoló
dunk össze Obenne mindnyájan, akik meg vag)'unk híva az üdvösségre, 
akik részesei vag)unk Ábrahám megáldásának és az ígéreteknek. 

Az iszlám hagyomány is (fóként a Koránban) sokat mond Ábra
hámról, szerepéről az egyes emberek és a népek gondolkodásában, 
vallásosságában. Ábrahám Isten barátja (4,125: khalil Allah): kiválasz
tott, szövetség és áldás birtokosa, hűséges szolgaként követi Isten útját. 
Istentől tiszta szívet nyert, és rendkívüli tudást fogadott be. Ö az első 
muzulmán: az Egyetlen Isten hitét vallotta, rendszeresen imádkozott, 
alamizsnát adott, jótetteket vitt végbe, vállalkozott a nagy zarándoklat
ra, s követve a rituális e!őírásokat belépett a szent sátorba is. - Az isz
lám vallás saját magát Abrahám vallásának tartja. Mohamed és a mu
zulmánok azt a parancsot kapták: »Kövesd Ábrahámnak, az igazi hí
vőnek vallását« (16,123). Hitük szerint a Kába szentéh1 Ábrahám és 
Izmael építette; közben azért imádkoztak, hogy támadjon követőik kö
réből egy próféta. »Ábrahámhoz azok állnak legközelebb, akik őt a 
legállhatatosabban követték, vagyis a próféta [Mohamed] s akik neki 
hisznek«(3,68). - Legtöbb teológusuk szerint csak muzulmánok juthat
nak a paradicsomba, a többi emberek (így a zsidók és a keresztények 
is) az örök tűzbe kerülnek. Több tekintélyes teológus mást vall, 'hiszen 
a Koránban azt is olvashatjuk, hogy »a hívők, a zsidók, a keresztények 
és a szabeusok, akik hisznek Istenben és a végítéletben, ha helyesen 
cselekszenek, Istentől gazdag jutalmat nyemek«(2,62: hasonló: 5,69). -
Az iszlám úgy univerzalista, hogy mindenkit muzulmánná akar tenni. 
A gyakorlatban elfogad a zsidó és a keresztény vallás követőivel egy 
bizon)1alanul körülhatárolt szolidaritást, másokkal szemben pedig csak 
a szorosan vett igazságosságot követi. 

A három vallás Abrahámban (az ő hite és engedelmessége alapján) 
közös atyát találhat, aki minden jóakaratú emberhez szól. A vallások 
együtt lehetnek tanúi Isten áldásának. Komoly párbeszéd és együttmű
ködés - Isten segítségével - a három vallás barátságára. a globalizáló
dó \'i1ág békés, mindenkivel szolidáris eg)üttélésére \·ezethet. 
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Zsuppán Monika 

A Biblia és a Korán 

Sokat hallunk mostanság az iszlám térhódításáról\ de nem is
me~iük valódi gyökereit. A világon három egyistenhitet valló, úgyneve
zett monoteista vallás létezik: a zsidóság, a kereszténység és az iszlám. 
Az iszlám szó önátadást jelent, teljes átadást, Isten akaratának a teljesí
tését; ez a hívő ember alapvető magatartása Teremtője felé. Az iszlám
vallást Mohamed (570-632) alapította, vallási rendszerét a Mekka 
környéki arab törzsek hagyományából, valamint a keresztény és zsidó 
vallás elemeiből állította össze, tanítását a Korán tartalmazza. Az isz
lám tanítása szerint a Korán összefoglal és lezár minden addigi szent 
írást, és ezzel voltaképpen helyettesíti is azokat. 

A Korán és a Biblia részletes ismertetésére itt most nincs lehető
ségünk, csak érinteni tudjuk azon pontokat, amelyek érzékeltetni fogják 
a két Szent Irat különbségeit. A Korán tanítását, kapcsolatát a Biblia 
könyveivel keresztény hitünk fényében vizsgáljuk meg, ahogy azt a II. 
Vatikáni Zsinat Nostra Aetate konstitúciója is teszi, miszerint az isz
lám nak vannak a kereszténység értékeivel megegyező értékei, ám sok 
tekintetben eltér a két vallás egymástól (NA 3.). 

1. A Biblia és a Korán 

A monoteista vallások közös vonása az egyistenhit, és közös erede
tüket Ábrahámra2 vezetik vissza, mégis Szent Könyvként más iratot 
tisztelnek. 

1 Statisztikák szerint ma minden harmadik ember keresztény, és minden ötödik 
mozlim. A huszadik században a Krisztus-hivők száma megháromszorozódott (számuk 
jelenleg több. mint 1.9 milliárd). A gyarapodás főként a népességrobbanásnak köszön
hető. Mohamed próféta követői 1,18 milliárdnyian vannak, mig a hindu vallás 767,4 millió 
embert számlál. Buddhához 357 millióan fohászkodnak, és mintegy 15 millió zsidó él 
szerte a világban. 
Lásd httpl{www. agria. hule deutch ,deutsch)/hmhirlap/~~bl",,1998/04 L1/1l1,L~5htl!ll 
2 Ábrahám a Koránban (60. szúra, 4.vers) 
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Biblia Korán 
Jelentése: Jelentése: 

(görög-latin biblia) könyvek (arab qur 'ón) hirdetést, recitálás 

Keletkezési ideje: Keletkezési ideje: 

folyamatosan több száz év mekkai korszak (610-622) 
alatt Íródott medinai korszak (622-632) 

Eredeti nyelve: Eredeti nyelve: 

héber, görög arab 

Felosztása: Felosztása: 

46 ószövetségi és 114 szúra (fejezet) 
27 újszövetségi könyv 

Szerzői: Szerzője: 

emberek, akik Istentől kapott Allah, ő küldte a földre 
sugalmazásra Írták (42.szúra 5 l. vers) 

Istentől sugalmazott szent Az. Ősirat, az égben lévő könyv 
könyvek másolata 
(Dei Verbum ll) (13. szúra, 39. vers) 

A Biblia az üdvösségtörténet- Nincs üdvtörténet 
re épül 

A világ számos nyelvén Olvasni, recitálni csakis 
olvassák. hirdetik arabul szabad 

A kereszténység szent irata a Biblia. Elnevezése a görög könyv, 
biblion szó többes számú alakjából a biblia-ból (könyvek) származik. 
A Biblia elnevezés közvetlenül a latin nyelvből került a modem nyel
vekbe, amikor is a XIII. sz. -tól egyes számban kezdték hasmálni 
(biblia, -ae), így jelentése könyv lett, minek következtében aBibliát 
magát a Könyvek Könyvének nevezték. 3 A keresztény Szentírás 46 
ószövetségi és 27 újszövetségi iratból áll, szerzőik sugalmazásra írták 
le az isteni kinvilatkoztatást évszázadok alatt. 
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A Biblia és a Korán 

A Korán az iszlám számára lsten szava, szent könyve, az iszlám el
sődleges forrása,· mely útmutatóul szolgál a hívő ember számára. El
nevezése a qur 'án szóból származik, mely hirdetést, recitálást jelent, 
annak a tanításnak a terjesztését melyet Mohamed próféta Allahtól 
kapott. A mozlimok szent könyve 114 szúrából (fejezetből) áll, és ver
sekre oszlik. Minden szúra ugyanazzal a kezdősorral indul: Allah, a 
könyörületes és az irgalmas nevében. A Korán keletkezését két kor
szakra osztják, amekkai (610-622) és a medinai korszakra (622-632). 
A Koránban többször előfordul az al Kitab (Írások) kifejezés, ami 
alatt a Tórát (Taurat), a Zsoltárokat (Sabur) és az Evangéliumokat 
(Indschill) (vö.: 3. szúra 3 vers) érti, sőt, néha magát a Koránt (Qu r
an). A Korán elismeri ugyan ezeket az Írásokat, de az iszlám tanítása 
szerint egyedül a Koránban szól Isten hozzánk, s elve,zet az igaz egyis
tenhithez. A zsidók és a keresztények a Koránban az Irás népeként (Ah 
al-Kitab) szerepelnek. 

A Biblia szövegeit a Korán gyakran idézi, ám sohasem szó szerint, 
egyes részeket kihagy (pl.: Pászka leírás, Izrael prófétái, Jézus megke
resztelkedése) vagy "elfelejt" (pl.: Keresztelő János nem mint kereszte
lő jelenik meg). A Koránban a bibliai utalások mozaikját találj uk, a 
bibliai történetek új kombinációját, mely által ezek egészen ,más értel
met nyernek. A mozlimok számára az egyetlen autentikus Irás a Ko
rán, és csak ezen keresztül értelmezhető a Biblia is. 

2. Isten - Allah 

A Korán istenfogalma a Bibliából származik, de sokkal inkább eti
kai kifejezés, mivel az iszlám tanítása szerint Isten/Allah az igazságos
ság alapelve szerint cselekszik. Ahogy a Biblia Istene, úgy Allah is a 
világ teremtője, a világfeletti örök létező, irgalmas és mindenható, aki 
megszólította az embereket, üdvösséget készít számukra, és prófétákon 
keresztül üzen nekik. Allah bölcsessége abban áll, hogy ismeri az eljö
vendőt, innen ered az eleve elrendelés-tan az iszlámban. Allah a végte-

4 Az iszlám vallás forrása a Korán mellett a Hagyomány, azaz a hadisz. Ez Mohamed 
próféta mondá sai nak gyűjteménye, mely szájhagyomány útján maradt fenn. A hadiszok 
összességéből alakul ki a szunna ("a kitaposott ösvény'), a helyes, követendő példa, vi
selkedésmód. 
5 A 114 szúrában 230-szor az Irás ill. a Könyv kifejezés fordul elő 
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lenül tökéletes, bölcs, igazságos, jóságos, mindenütt jelenlevő, minden
tudó, mindenható, világfenntartó úr. Senki sem hasonlít hozzá, nem 
egyenlő vele, az értelem nem értheti el, szem nem láthatja, az embemek 
őt el kell fogadnia, hódolni kell neki. 

Istennek 99 neve van a Korán szerint - melyek az ő tulajdonságait 
nevezik meg -, mivel egyetlen név túlzottan korlátomá őt, és ellent
mondana az isteni szabadságnak. 6 Az iszlám hitvallása7 szerint Allahon 
kívül nincs más Isten: .. Ó. Allah, az egyedülvaló, Allah, az örökkéva
ló l A nem nemzett és nem nemzetett. És senki nem fogható hozzá . . , 
(l12. szúra). Ez az egyistenhit a monoteista vallás sajátossága. A 
keresztény hitvallás Szentháromságtanával - miszerint egy Istenben 
három személy van - az iszlám már nem tud mit kezdeni. 

A Korán szerint az Istentől alkotott világot angyalok, szellemek, 
démonok és ördögök is lakják, az iszlám azonban olyan angyali hierar
chiával, mint a kereszténység, nem rendelkezik. Gábriel angyalnak itt 
is kiemelkedő szerepe van, nem Máriával (Lk 1,26-38), hanem Moha
meddel kapcsolatban, miszerint Gábriel Mohamednek adta át a Ko
ránt. 8 Ehhez az isteni világhoz tartozik hozzá a paradicsom és a pokol 
is. A paradicsomot pompás kertnek képzeli el, a kifogyhatatlan "tej és 
méz" országának, melyet szűz leányok és ifjak laknak. Az idők végén 
Isten ítéletet tart, az emberek testben fel fognak támadni, és megjelen
nek Isten ítélőszéke előtt. Isten maga fog ítélkemi felettük egy m~rlegre 
téve az ember jó és rossz tetteit. Mohamed próféta szerepe abban áll 
majd, hogy mint közbenjáró, szószóló szól a hívők érdekében. Az ítélet 
után a paradicsom nyitva áll a hívők számára. A hitetlenek és a bűnö
sök a pokolra jutnak, a megmentettek a paradicsomba. Isten azonban 
szabad, és hatalma van mindenek felett, így a bűnösöket a paradi
csomba, az igazakat akár a pokolba is juttathat ja. 9 A paradicsomban a 

6 Lásd: Gott in: KHOURY, Adel Theodor (Hrsg), Lexikon religiöser Grundbegriffe. 
Judentum-Christentum-Islam, Graz-Wien-Köln 1996, 424-428. 

71ö ilöha illa-lIöh wa-Muhammadun rasülu-lIöh, azaz Nincs más lsten Allahon kivül és 
Mohamed lsten küldötte (vö.: 23. szúra, 116. vers). 
8 Lásd BETZ, Hans Dieter - BROWNING, Dan S. JANOWSKI - Bernd, JÜNGEL -
Eberhard (Hrsg.), Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für 
Tehologie und Religionswissenschafl (BdA.), Tübingen 2001, 258-259. 
9 Uo, 258-259. 
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legnagyobb jutalom az istenlátás (ru 'ya) ajándéka, amikoris Isten 
megmutatkozik és feltárja arcát. A pokolban tűz, fertő, utálat és undor 
lakozik, az elkárhozottak lakhelye ez. Az embereket Istentől a démonok 
(gör. diabolos) feje, lblfs téríti el és vezeti bűnre. Mind a paradicsom, 
mind a pokol örökké tartó állapotot takar, ám mivel Isten könyörülete 
mindennél nagyobb, ezért majdan a poklot és a paradicsomot is meg
szünteti, és Isten maga lesz a lét, mint egykor volt. 

A Biblia tanítása szerint Isten szövetséget köt az emberrel (pl.: Ter 
17,2), a Korán számára ismeretlen ez a fajta viszony Isten és ember 
között. A Biblia és a Korán közti nagy különbség éppen abban áll, 
hogy a Biblia az üdvösség történetére épül, ahol Isten szól és cselek
szik; az Ószövetség egy nép életén át, az Újszövetség Jézus életén ke
resztül mutatja be, hogy ki az Isten és mit is akar. Az iszlámban nincs 
üdvtörténet. A Korán számára elképzelhetetlen, hogy Isten megtestesül 
és emberré lesz, nincs olyan üdvtörténet, ahol Isten kilép önmagából, 
ismeretlenségéből és belép az emberi történelembe. 10 Közte és teremt
ménye között nincs közvetítő, mindent ő maga irányít. 

3. Jézus és Mohamed 

Az iszlám Mohamedet vallja a végső és legtökéletesebb prófétának, 
aki előtt igen sokan voltak Ádámtól Jézusig. Mohamed prófétával és a 
Koránnal befejeződött minden isteni kinyilatkoztatás, további már nem 
lehetséges. A Korán Ábrahámot minden hívő atyjának és példaképének 
tekinti (60. szúra, 4.vers), Mózesnek a Tórával az isteni kinyilatkozta
tást és törvényadást, Jézusnak az evangéliumot köszönheti (43. szú ra, 
63. vers). A Biblia tanításával ellentétben Jézus11 csupán egy a próféták 
sorában - hiszen a próféták között a Korán nem tesz különbséget (2. 
szúra 285. vers) -, elismeri emberi dimenzióját, de Isten Fiaként nem 
vallja, Isten és ember között közvetítő szerepet sem tölthet be, hiszen 
számukra ilyen nem létezik. 

Jézus életéről, tanításáról, megváltó tettéről tanúskodik az Újszövet
ség - Mohamed életéről mi keresztények igen keveset tudunk. Moha-

10 Lásd: Gál Ferenc. Az iszlám Istenképe, Teológia XXI. évf. 1987.2. szám, 83. 
11 Jézus neve 27-szer fordul elő a Koránban 2,87.136.253; 3,45.52.55.59.84; 4,156. 
157.163.171; 5.46.78.110.112.114.116; 6,85; 19,30.34; 33,7; 42,13: 43,6163; 57,27; 
61,6.14 
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med Kr. u. 570-ben Mekkában született, gyerekkoráról sokat nem 
tudunk, vannak szerzők akik családfáját Izmaelen'2 át Ádámig vezetik 
vissza. Mohamed II-szer nősült, sok gyermeke volt, mégsem maradt 
fiú örököse életben. A mozlimok számára Mohamed személye maku
látlan - számtalan felesége és ágyasa ellenére - (33. szúra, 50. vers). 
Mohamed meghívását Gábriel angyal közvetítette, aki egy küzdelem 
során (vö. Jer 1,6 ill. Ter 32,23-26) meggyőzte őt, hogy hirdetnie kell 
Allahot (vö. 74. szúra), ahogyan azt Mohamed ettől kezdve meg is 
tette, és ennek szentelte életét. Három évig (610-613) családi körben, 
majd (613-622) a városban prédikált. A mekkaiak azonban ezt nem 
nézték jó szemmel, és üldözni kezdték az új közösséget. Mohamednek 
az életére törtek, ezért ő elmenekült Medinába. Ezt nevezik hidzsrának, 
Mohamed futásának. A mozlim időszámítás kezdete ez az időpont: 
622. június 16. Medina fontos szerepet tölt be Mohamed életében, 
hiszen itt vált teljessé tanítása, itt szervezte meg a mozlim közösséget 
(umma-t), és lett a közösség lelki és politikai vezérévé. Ettől kezdve az 
iszlám vallástól elválaszthatatlan a politika. Mekkától azonban nem 
tudott elszakadni Mohamed, és 622-627 között "kis háborúkat", azaz 
portyá.zásokat tartott, melyek során híveivel lassanként visszatérhetett 
Mekkába, és a mekkaiak többsége hűségesküt tett neki (vö.: 48. szú ra. 
18. vers). Mohamed 632. június 8-án halt meg Medinában. '3 

Mohamednek volt egy híres misztikus látomása, amit "Az éjszakai 
utazás" címen említ a Korán (l7.szúra). Ebben Mohamed mesebeli 
lován Jeruzsálembe repül, a Szent Mecsetbe, ahol is megtörténik a 
mennybemenetele. 

4. Az iszlám emberképe 

Az ember az iszlám tanítása szerint is a föld porából, Isten képére 
lett teremtve, aki lélekkel és értelemmel rendelkező lény, és ezáltal 
képes az isteni kinyilatkoztatás felfogására. Az élet hordozója a szellem 
(ruh), amit az embertől halála pillanatában a halál angyala elvesz. Az 

12 Az arabok Izmael leszármazottainak tekintik magukat (vö.: Ter 16,1-15; 17,20). 

13Mohamed életét lásd részletesen: Karen Amstrong, Mohamed. Az iszlám nyugati 
szemmel, Budapest 1998. illetve Csordás Eörs, Párbeszéd az iszlámmal, Budapest 
2001. 12-32. 
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ember feladata, élete értelme Isten szolgálata (A dzsinneket és az em
bereket azért teremtettem, hogy engem szolgáljanak. 51. szúra 56. 
vers), az isteni parancs megtartása. Ezt segíti elő Mohamed próféta 
tanítása, 

5. Isten országa 

Jézus örömhírének magját képezte az Isten országáról szóló tanítás. 
Az iszlám ezt az elképzelést nem ismeri. Az iszlám teológiája a ka/ám, 
nem végérvényes, előre meghatározott tényállás rögzítését jelenti. Is
tennek vannak tulajdonságai, ám ezeket nem értelmezik, erre nem 
kaptak kinyilatkoztatást. A hittételek axióma-szerű kifejtése nem tör
tént meg. A mozlim nem a hittételekből meríti önazonosságát, hanem a 
cselekedetekből, amit a saría, a törvény, a jog szabályoz. Ennek fényé
ben értelmezik például a bibliai szőlősgazda (Mt 20,1-16) és a szőlő
művesek (Mt 21, 33-46) példabeszédet, értelmezésük szerint Isten 
országa ott található a földön, ahol a saría, a törvény érvényesül. Isten 
országa megjelent a modem korban a mozlim vallástudósoknál, és ily 
módon az ő felfogásuk szerint ez nem más, mint a mozlim hívők orszá
ga, s mint ilyennel szemben áll minden más, nem mozlim ország. ,. 

Röviden bemutattuk, hogy milyen nagy mértékben eltér egymástól 
az iszlám és a keresztény tanítás, Mohamed és Jézus élete. A Koránban 
gyakran a Biblia elbeszéléseinek átdolgozott részeit véljük felfedemi. 
Mohamed olyan vallásalapító, aki politikai karrierjét összeegyeztette 
vallási előírásokkal. Az iszlám a keresztény hit lényegét nem értette 
meg, Jézus taIútását és megváltó kereszthalálát nem tudta értelmemi, 
ezért kihagyta, így érthető, hogy egyszerűbb számára, ha Jézust csupán 
a próféták egyikének tekinti, A jelen világgal kapcsolatban beszél 
ugyan Isten országáról, de nem jézusi értelemben, hanem saját törvé
nye és jogalkotása szerint. 

14 Bövebben lásd: Tüske László. A mennyek országa és az iszlám, Vigilia 2003 I 4 (68. 
évr). 275-278. 

19 



Innen-Onnan 

BIBLIA ÉS ERKÖLCS 

Il.János Pál pápa április 29-én fogadta a Pápai Biblikus Bizottság 
szakmai összejöveteIén Rómában ülésező tagjait. 

Rövid üdvözlő szavak után a következőket mondta: 

»Ez a találkozás két okból is különösen kedves számomra: egyrészt 
Bizottságtok alapításának századik évfordulója, másrészt a jelen évek
ben tárgyalt téma miatt. A Pápai Biblikus Bizottság Isten Szavának 
ügyét szolgálja azoknak a céloknak szellemében, amelyeket elődjeim, 
XIII.Leó és VI. Pál tűztek ki. A Bizottság együtt haladt az idővel, osz
tozott nehézségeiben és gondjaiban. Azon fáradozott, hogy az isteni 
kinyilatkoztatás hirdetőjeként nehéz, időnként az egész emberiséget 
megrázkódtató helyzetekre és kérdésekre megtalálja az Isten által kínált 
választ. 

Mostani vizsgálatotok is egy ilyen kérdésre irányul, amit »Biblia és 
erkölcs« címmel foglaltatok össze. Most abban a szinte megfoghatatlan 
helyzetben vagyunk, hogy a mai ember, aki kiábrándult az élet alap
kérdéseire kapott számtalan gyenge válaszból, figyelni kezd a transz
cendenciából érkező, a Biblia üzenetében kifejeződő hangra. Ugyanak
kor egyre hevesebben utasítja el azokat a magatartásbeli kívánalmakat, 
amelyek összehangban vannak az Egyház által kezdettől fogva az 
Evangélium alapján elénk állított értékekkel. Ezért különböző olyan 
próbálkozások tanú i lehetünk, amelyek el akarják szakítani a bibliai 
kinyilatkoztatást az igényesebb élet példáitól. Ebben a helyzetben lsten 
Szavának figyelmes hallgatása adhat olyan válaszokat, amelyeket leg
tökéletesebben Krisztus tanítása fejez ki.« 

Befejezésül a pápa bátorította a tudósokat ennek a fontos munká
nak folytatására. Ehhez saját imáját is ígérte és apostoli áldását adta. 

[Forrás: Osservatore Romano, 9.5.2003. 
Az idézetet németböl fordította Székely István] 
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Elo Ige 
BIBLIAISKOLA 

Bibliaiskola 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatarsulat 

A Lukacs szerinti gyermeksegtortenet 

II. A sziiletestortenet 

A.) Alapgondolat 

A keresztenyeknek Jezus szliletesevel kapcsolatos gondolkodasat es 
elkepzeleseit alapvetoen a lukacsi szliletestortenet hatarozza meg. Innen 
veszik eredetuket a karacsony fantaziadus es nepi diszletei (pasztor
jatekok, szallast keres a Szent Csalad stb.). Sajnos ennek soran a hang
sulyok alaposan eltol6dtak. A kozeppontba a kevesbe fontos kerult, az 
utalasokb61 ketsegbevonhatatlan tenyek lettek. Sztikseges tehat, hogy 
Lukacs tortenetet ,szavan fogjuk" es szerkezetet megismerjuk. 

Ennek soran kiderul, hogy Lukacs szamara nem a szliletes jelenete 
all a kozeppontban - magat a szliletest ket versben roviden elintezi -, 
hanem az angyalok hiradasa a pasztor,oknak (8-14 ). Ebben a ,kinyilat
koztat6 elbeszelesben", melyben az ,Ur angyala", mint kinyilatkoztat6 
himok, isteni ra~yogasban jelenik meg, az ujszlilott gyermeket ,szaba
dit6nak", ,az Ur Messiasanak (Krisztusanak)" hirdetik. Ezek egyer
telmiien hUsvet utani krisztol6giai felsegcimek, melyeknek egyetemes 
es politikai zongeje is volt. 

B.) Szentinisi szovegek: Lk 1,57-80; 2,1-20. 

21 



Bibliaiskola 

C.) Bevezetes 

1.) A 1ukacsi gyermeksegtortenet tudatos muveszi fe1epitest mutat, 
ame1y te1jesen a kriszto16giai mondaniva16 szo1ga1ataban all. Lukacs 
nagyon szem1e1etesen egymas melle he1yezi Kereszte16 Janos es Jezus 
szii1etestortenetet (egy diptichon formajaban), ezze1 e1eri, hogy az o1va
s6 egyerte1muen felismerhesse Jezus nagysagat, egyedu1all6sagat- ami 
az evange1ista fe1reismerhetet1en ce1ja: 

1. A Kereszte16 szii1e
tesenek hiru1adasa 

Erzsebet 
Jcmos 

4. A Kereszte16 szii1e
tese es koru1metelese 

3. Ta1a1kozas 
a ket anyae 

a ket gyermeke 

2. J ezus szii1etesnek 
hiru1adasa 

Maria 
Jezus 

Jezus szii1etese 
(bemutatas, koru1me
te1es, tizenket evesen 
a temp1omban) 

Jezus szii1etestortenete fe1u1mu1ja az azt mege16z6 szii1etest, Keresz
te16 Janoset. A kompozici6 kozeppontjaban a ket a1dott allapotban 1ev6 
asszony ta1a1kozasa all, pontosabban a ket meg meg nem szii1etett 
gyermeke. Ez a ta1a1kozas e16re je1zi kettojuk kesobbi kapcso1atat: Ja
nos koszonti azt, aki nagyobb, mint 6; ez e1s6 pr6fetai tette is egyben. 

Harom himnusz hangzik e1 itt, egeszen 6szovetsegi stilusban: a 
Magnificat (Lk 1,46-55), a Benedictus (Lk L68-79), es Simeon dics6i
t6 imaja (Lk 2,29-32). Ezek teszik egyre aktivabba a hallgat6t az Isten 
hihetet1en tette folotti hatartalan oromben es dicsoitesben. 

Nehany motivum teo16giai kifejtese: 
Az angyali jelem!s kerdeseben segitseget je1ent egy rovid torteneti 

attekintes. Ahol az 6szovetsegben egy adott a1ka1omma1 Isten maga 
sz61, ott a kesobbi 1eirasok szerint mar egy angya1 beszel - mint ebben 
az esetben is, vagy pe1dau1 a husveti evangeliumokban, aho1 szinten 
angyal kozli az asszonyokkal a feltamadas oromhiret. A eel egyertel
muen az, hogy lassuk: Isten sokfele m6don. sokfele kovet altai akar 
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sz6lni hozzank, ugy, hogy mi azt fel is tudjuk fogni terben es idoben: 
ugyanakkor az is nyilvanval6. hogy minden tenneszetfeletti tapasztalat 
(az isteni betbrese ebbe ami veges vilagunkba) csak elegtelen kepekben 
fejezhet6 ki. 

A szz'lzi szulest is hasonl6nak mondhatjuk Bar sokan apologetikai 
vitikat folytatnak errol, le kell szbgeznti.nk, hogy ennek a himek 
egyetlen celja van: az, hogy jel. Ahogyan az ures sir jele a feltimadas
nak, ugyanugy a sziizi szti.les jele Jezus istenfiusaganak. 

Szimunkra, kereszteny hivok szamara a szoveg sulypontja a szti.le
tes hiruladasa kell hogy legyen, amely egyertelmiien kifejezi, hogy a 
Megvalt6 fog megszti.letni Jezus szemelyeben. A tortenetet ugy mond
jik el nekunk, hogy fel tudjuk fogni Jezus jelentoseget, s hogy megta

. pasztaljuk, kicsoda 6. 
A szoveget hitvallas vezeti be: Jezus Isten Fia. A sziizi szti.les ennek 

a kijelentesnek az elsodleges teol6giai vonalat hivatott alatimasztani, 
hasonl6an a mennybemenetelhez es a punkosdhoz: ott sem a kep a 
hittartalom. Ha leragadunk a kepnel, aziltal nem a szoveg melyseget 
ertjuk meg, hanem epp az ellenkezoje tortenik 

A hitvallas tartalma Jezus istenfiusaga, a Szentlelektol foganas ezt 
magyarazza. Az elbeszelesbol Isten Lelke lathat6va valik, mint Isten 
teremto ereje a vilagban, aki szimara ,semmi sem lehetetlen" (Lk 
1,37). Mariinak elokeppe kell valnia szimunkra az Isten iranti abszo
lut nyitottsagban, az elfogadasban, ahogy feltetel nelkti.l rihagyatkozik 
Isten miikOdesere. 

2.) A szuletestortenet vildgtortenelmi kerete 

Az iidvozftlf szuletese 
,Prienei felirat" a r6mai korb61 

Ez a nap uj arculatot adott a vilagnak. 
Romlasba dolt volna, ha nem sugarzik fol 
a ma szi.lletett altai egy altalanos i.ldv min
den ember szamara. Akinek helyes az fte-
16kepessege, az ebben a szuletesnapban 
sajat eletenek es eleteroinek kezdetet is
meri tel. Lehetetlen, hogy melt6 m6don 
koszonetet mondjunk a nagy j6tetemenye
kert, melyeket ez a nap hozott nekunk. A 

Lukacs 2,8-14 
8 Azon a videken pasztorok 
tanyaztak, es oriztek nyajukat 
az ejszakaban. 9 Egyszer csak 
ott termett mellettuk az Ur an
gyala, es az lsten fenyessege 
kori.llragyogta 6ket. Felni kezd
tek nagy felelemmel. 10 Az an
gyal ezt mondta nekik: »Ne fel
jetek' fme, nagy oromet hirde-
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gondviselés, mely minden életet irányít, 
ezt az embert az emberek üdvére ilyen 
ajándékokkal halmozta el, hiszen ő szá
munkra és az elkövetkező nemzedékek 
számára, mint üdvözítő küldetett. Véget 
fog vetni minden háborúnak és mindent 
csodálatossá fog tenni. Megjelenésével az 
ősök reményei váltak valóra. Nemcsak 
hogy nagyobb az emberiség összes eddigi 
jótevőinél, hanem lehetetlen, hogy valaha 
nagyobb jöjjön nála. Az. isten születésnap
jávai a világ számára elkezdődik az evan
gélium, mely nevéhez kötődik. 

A felirat Kr. e 9-ből származik. 
J 890-ben találták egy kisázsiai 

városban, Prienében 

tek nektek, melyben része lesz 
az egész népnek. 11 Ma szüle
tett nektek az Üdvözítő, az Úr 
Krisztus, Dávid városában. 
12 Ez lesz a jel számotokra: ta
lálni fogtok egy kisdedet pólyá
ba takarva és jászolba fektet
ve.« 13 Ekkor azonnal meny
nyei sereg sokasága vette kö
rül az angyalt, és dicsérte Is
tent: 

14 »Dicsőség a magasságban 
Istennek, 
és a földön békesség a jóaka
ratú emberekben!« 

A prienei felirat megmutatja nekünk, hogy a szavak, amelyek Lu
kácsban Jézus születésének jelentőségéről beszélnek, csak a világ nagy
jainál voltak hasmálatosak. A prienei felirat Augusztuszt illeti isteni 
címmel. A párhuzamok mellett erős ellentéteket is találunk: 

- ott a császár hatalomban és dicsőségben, itt a Gyermek jászolban 
- ott légiókkal fog véget vetni a háboníknak, itt a valódi Béke Feje-

delme, aki Isten békéjét adja 
- ott az evangélium, az örömhír erőszakon alapul, itt az eVaJlgélium 

Isten előfeltétel nélküli ajándéka az embemek. 

3.) A szöveg szerkezete és közlési szándéka 

A születéstörténet három nagy részből áll: 
A Jézus születése 2,1-7 
B A születés hírüladása 2,8-14 
C A hír beigazolódása 2,15-21 

R. Pesch (német egzegéta) kimutatta, hogy ez a hármas szerkezet 
újabb és újabb hármasságra tagolódik (lásd Bevezetés 4.) 

Minden hármas egységnek a középpontjában van a szöveg súlypont
ja_ tehát az egész szöveg középpontja a B-ben ill. annak középpont já-
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ban a ll-ben található: a bejelentés, hogy megszületett a Messiás, az 
[fr. az Odvözítö Dávid városában - ma (Lk 2, ll). 

Pesch szerint ez a mondat pontosan a születéstörténet középpontjá
ban áll, ez az elbeszélés középpontja. Ebben találjuk az egyébként nem 
halmozott messiási címeit Jézusnak, amelyeket a közösség a feltáma
dás pillanatában ismert föl. Erre akar bennünket a születéstörténet indí
tani: Ismerjük fel Jézusban a Messiást, az Urat, az Üdvözítőt. 

Ez a felismerés a következő hármas egységekből nyilvánvaló szá-
munkra: 

- a B VI. 17. -ben: az angyal istendicsőítése 
- a C VIII. 23.-ban: minden hallgató csodálkozása 
- a C IX. 26. -ban: a pásztorok istendicsőítése a kinyilatkoztatásért 

Hasonló válaszra hív meg bennünket is. 

4.) Jézus születéstörténetének szerkezete Lukácsnál 

A. Jézus születése 

Történeti időkeret, József betlehemi utazásának I - 3 
indítéka, Jézus születése Betlehemben 

II Jézus eredete Józsefen keresztül: Dávid nemzet- 4 - 5 
ségéböl, Betlehemből 

III A Messiás rejtett megszületése 6 - 7 

B. A születés hirüladása 

IV 

V 

VI 

Az angyal megjelenése a pásztoroknak 

Az angyal híradása a pásztoroknak 

Az angyalok dicsőítő éneke 

8 - 10a 

lOb - 12 

13 - 14 

C. A hírüladás megerősítése 

VII A jelek megerősítése 15 - 16 

VIII A pásztorok beszámolója, a hallgatóság reagálása 17 - 19 

IX A pásztorok visszatérése és istendicsőítése; Jézus 20 - 21 
névadása 
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Részletes felbontás (motívumok) 

A. I. I. Augusztusz császár rendelete 

2. Az első összeírás Kvirínusz alatt 2 

3. Mindenkinek a saját városában kell feliratkozni 3 

II. 4. József fölment Betlehembe, Dávid városába 4a 

5. József Dávid házából és nemzetségéből ered 4b 

6. Mária áldott állapota 5 

ill. 7. Eljött a szülés ideje 6 

8. Afiú megszületése, az elsőszülötté 7a 

9. A kisded a jászolban 7b 

B. IV. 10. A pásztorok BetIehemnél 8 

ll. Az angyal megjelenése 9ab 

12. A pásztorok reagálása; az angyali szózat bevezetése 9c. IOa 

V. 13. Nagy öröm kihirdetése az egész nép számára IObcd 

14. Megszületett az Üdvözítő, a KÜRlOSZ és SZÓTÉR, II 
Dávid városában 

15. A kisded a jászolban, mint jel 12 

VI. 16. A mennyei seregek 13a 

17. Akik dicsőítik Istent 13b 

18. Dicsőítés és béke hirdetése 14 

c. VII. 19. Az angyalok elmennek, a pásztorok szavainak a 15ab 

bevezetése 

20. Felszólítás a kinyilatkoztatásról való l5c 

megbizonyosodásra 

21. A jelek megerősítése 16 

VIII. 22. A pásztorok beszámolója a kinyilatkoztatásról 17 

23. A hallgatóság csodálkozása 18 

24. Mária reagálása 19 

IX. 25. A pásztorok visszatérése 20a 

26. A pásztorok istelldicsőítése a beigazolódott 20b 

kinyilatkoztatásért 

27. Jézus névadása 21 
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6.) Gondolatok a közös imához 

Ma megszületett az Üdvözítő - aki a Krisztus, az Úr. 
Ma működik Isten üdvözítése. "Ma teljesedett be ez az Írás" - így 

kezdi Jézus nyilvános működését Názáretben (Lk 4,21). "Ma velem le
szel a paradicsomban" - ez Jézus utolsó szava a kereszten (Lk 23,43). 

Ezekkel a "má"-kkal számunkra is ma van: így akarja Lukács el
mondani azt, hogy Isten üdvözítése minden időben teljesedésben van. 

Az örömhírt a szívünkben forgatni, mint Mária, dicsőíteni Istent. 
Ha nem mint olvasó gondolunk midennek utána, ami a Lukács 2,18-
ban van, akkor egyszerre ott vagyunk és hallunk. A Lukács 2,20 sze
rint mi mindnyájan az örömrurre tudjuk bízni magunkat, amit mondtak 
nekünk, ami Jézus Krisztusban beteljesedett, és az ő Lelkében ma ismét 
működik köztünk. 

D.) Óravázlat 

Feladat 

L Ének: Dicsérje minden nemzet 
(Enekelj az Urnak c. énekeskönyv) 

2. Keresztelő János és Jézus születés
történetének összehasonlítása 
a.) Az azonos elemek kikeresése és 
aláhúzása a két szövegben 
b.) Az eltérések kikeresése és aláhúzá
sa a két szövegben. Lásd Bevezetés l. 

3. A résztve"ők meditatív csendben 
átgondolják a szöveg motívumait és 
elidőznek annál, amelyik személye
sen megszólította őket. Rácsodálkoz
nak arra. hogy az egyes személyek 
életében. hogy működik Isten. hogyan 
kapcsolódik bele abba. 

Módszer 

egyéni, írásbeli 
munka, utána 
megbeszélés az 
óravezetö irányí
tásával 

egyéni meditá
ció. utána cso
portos megbeszé
lés 

Eszközök, 
időtartam 

énekeskönyv 
480. old. 
5 perc 
szentírási szö
vegek külön 
lapon, színes 
ceruzák 
45 perc 

20 perc 



Bibliaiskola 

Fe/adat 

4. A születés történet világtörténelmi 
kerete 
A prienei felirat és Lukács szövegének 
összehasonlítása 

5. A születés történet szerkezete 
Lásd Bevezetés 3. 4. 

6. Közös ima lásd. Bevezetés 6. 

Mód5zer 

párosával dol
goznak után 
csoportos megbe
szélés az órave
zetö irányításával 
csoportos megbe
szélés az órave
zetö irányításával 

kötetlen ima az 
óravezetö beveze
töjével, ének 

Eszkö::ök, 
időtartam 

szövegek külön 
lapon. ceruza 
20 perc 

20 perc 

kotta, gyertya, 
gyufa, 10 perc 

r A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
I jában "Elő Ige" címmel bibliaiskola működik (októbertől máju
I sig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). 
I A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Jeromos fü
I zetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a negyvenkettedik 
! óra anyagát tartalmazza. 
i Budapest, 2003. június 29. 
I Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Gyürki László 

Dávid egyesített monarchiája 
és Salamon temploma az archeológia fényében 
(Archeológiai megvilágítás) 

Izrael történelmének fénykora volt Dávid királysága, akinek sikerült 
az északi és a déli törzseket egyetlen birodalomban egyesíteni. Fia, a 
békésen uralkodó Salamon pedig felépítette a fényes templomot, ame
lyet Nabukodonozor pusztított el Kr.e. 586-ban. Ezt találjuk minden 
könyvben, amely Izrael történetét tárgyalja. 

I. Finkeistein és N. Asher Silberman: A leleplezett Biblia (Párizs, 
Bayard. 2002) c. könyvében az archeológiai leletek alapján mindezt 
kétségbe vonja. I. Finkeistein azt állítja, hogy Kánaán meghódítása, 
Dávid és Salamon egyesített monarchikus állama sohasem létezett. 
Szerinte egy monoteista izraeli állam igazi létrejötte csak a VII. szá
zadban következett be Jozija uralkodása idején. A Biblia megszerkesz
tése, összeállítása arra szolgált, hogy egy ragyogó múlttal igazolja, tör
vényessé tegye Júda terjeszkedését. 

Mivel próbálja bizonyítani állítását a könyv, mit mond erről a régé
szet? A Kr.e. 10. század eseményeit nem lehet pontosan datálni és a 
Biblián kívüli források évéhez kötni. I. Finkeistein ezért ezt "mitikus 
kornak" nevezi. Megvizsgálja Izrael királyságának IX. századi kialaku
lását és történetét a VIII. századig. Elemzi, hogy mi történt ebben a 
korszakban Juda királyságában egészen a VI. század kezdetéig. Ennek 
a két királyságnak történetéhez jól hasmosíthatók a Biblia szövegeitől 
független történelmi ismeretek. A Biblia szerzőinek szándéka, néha a 
látszat ellenére nem történelmi elbeszélés megírása volt, hanem teoló
giai szempont vezette őket. Természetes, hogy a szöveg mögött mindig 
van utalás a történelemre, de úgy, ahogy ezt a szerzők látták a saját 
összefüggésükben és ahogyan azt közvetítették egy teológiai nézőpont
ból. 

I Finkeistein szerint minden Jozija uralkodása alatt kezdődött. Ek
kor már az északi királyság nem létezett, az asszírok visszavonultak a 
területről, és Jozija egy vallási reform érdekében kampányt tudott indí
tani. Ez volt az első lépés a monoteizmus kimunkálása felé. Kihasmál
ta királyi hatalmát és a "mitikus múltra", DáYid és Salamon királyok-
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ra hivatkozva igazolta azt a szándékát hogy újra felépíti az egyesült 
nagy királyságot, amely vélhetően már létezett Dá,~d és Salamon ide
jében. Ekkor gyűltek össze Jeruzsálem papjai és í mokai , hogy össze
gyiíjtsék a különböző hagyományokat, krónikákat abból a célból, hogy 
dicsőítsék ezeket a példaértékű uralkodókat és megmutassák, hogy az 
északi királyság azért pusztult el, mert bálványimádó volt és idegen 
hatalmakkal tartott kapcsolatokat. Itt tűnik fel a monoteizrnus, mint az 
izraeliták vallása, és annak a nemzeti identitásnak elemévé válik, amely 
"egy király, egy állam, egy fóváros, egy templom" köré kovácsolódik 
össze. 

Ezzel nem állítja, hogy az első királyok és Salamon temploma csak 
a VII. században kitalált mítoszok. Saul, Dá~d, Salamon minden bi
zonnyal létezett. A közelmúltban került elő a híres Tell Dan-i felírat, 
amely először említi Judával kapcsolatban "Dá~d házát." Ebben a 
korban az asszírok az északi királyságot "Omri házának" nevezik, aki 
Szamaria alapítója volt. A Tell Dan-i felírat Dá~d uralkodása után 
egy századdal készült. Az arámi uralkodó, aki készítette, tudta, hogy 
Dá~d az alapítója annak a dinasztiának, amely Jeruzsálemben ural
kodik. Ezen túl, Izrael és Juda királyainak kronológiáját, ahogy a Bib
lia közli, legnagyobb részt más szövegek is megerősítik. Nem Dá~d és 
Salamon valóságos létezéséről van tehát szó, hanem monarchiájuk 
mibenlétéről. 

A Biblia szerkezetében legalább két, egymásnak szemmel láthatóan 
ellentmondó írás létezik. Az egyik, amelyik a VII. század elptti forrá
sokat hoz átírva a korabeli nyelvre, vagyis olyan elemeket használ, 
amelyek a VII. századra jellemzők. A másik, amelyik a VII. század.i 
valóságként hja le a mitikus múltból átvett eseményeket. A szerkesztők 
által összeállított események, a régebbiek és korabeli ek is, egy teológiai 
és ideológiai cél érdekében lettek összeválogatva és megszerkesztve. (Pl. 
Góliát katonai felszerelése megfelel egy VII. századi görög zsoldosé
nak. ) A másik példa Kánaán meghódítása. Az archeológiai leletek 
tanúsága szerint ez sohasem történt meg. De érdemes összehasonlítani 
a Bírák könyvének elbeszélései vel. A honfoglalás elbeszélése arra szol
gált, hogy jogossá tegye a VII. századi területi terjeszkedés programját. 

Nem kételkedik a Salamon templomának létezésében sem. Szerinte 
a VII. században a Biblia összeállításakor a szerzők szeme előtt volt 
egy templom. Mikor építették ezt a templomo!') Erről a régészet sem
mit sem tud mondani, mert nem voltak ásatások a templom hegyen és 
ez politikailag ma is lehetetlen Herodotosz szerint a második templom 
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építésekor az előző templom maradványait lerombolták. Biztos, hogy 
Hiszkija idejében a VIII. század végén a templom létezett. Az asszír 
források szerint Jeruzsálem ekkor fontos város volt, és mint minden 
városban, amely adott magára, neki is volt saját temploma. A bibliai 
szövegeknek ezt a részét történelmi síkra lehet terelni. A IX. század 
második felében a templom felújításának elbeszélése Joáz király idejé
ben szintén történelmi hüségünek fogadható el. A X. századból a 
templom építéséről nincsenek Biblián khüli adatok. Viszont, ha a 
templom építését Salamonnak tulajdonították, akkor erről száj hagyo
mánynak kellett lenni. Dávid városának régészeti kutatásai a X. szá
zadból nagyon kevés maradványt fedeztek fel és ezek között egy sem 
utal nagyobb építményre. 

Jeruzsálem a X. században egy kis vidéki város volt.(A kis jebuzita 
város Dávid idejében 4,4 hektár lehetett 2000 lakossal. Jozija idejében 
a város 50 hektár volt kb. 20000 lakossal.) Azonban a szövegek és a 
régi Közel-keleti régészet bizonyítja, hogy már az újabb bronzkori ki
rályok építettek fóvárosukban palotát és templomot. Urusalim (Jeru
zsálem) kánaáni királya, Abdi Heba palotáját emIítik az amarnai 
agyagtáblák a XlV. században, aki minden bizonnyal egy templomot is 
építtetett. Fővárosa mégis csak egyszerű falu volt. Mindenképpen elfo
gadható, hogy Salamon is építtetett egy palotát és egy templomot a 
jelentéktelen Jeruzsálemben a X. században. Ez a templom azonban 
nem lehetett a Bibliában leírt fenséges épület. Ez a leírás kétségtelenül 
annak a századok folyamán többször felújított, díszített, megváltozta
tott templomnak felel meg, amelyet a bibliai írók maguk előtt láttak a 
VII. században. 

A szerző teljesen elveti az egyesült királyság történetét. Állítja, hogy 
amit a régészet az utóbbi évtizedekben felszínre hozott, ez ellen a ha
talmas izraeli királyság elképzelése ellen szól. Társával - Neil Asher 
Silbermannal bemutatja, hogya X. századtól észak népessége növeke
dett, a falvak nagyobbak, gazdagabbak voltak, városok keletkeztek, a 
kereskedelmi kapcsolatok a szomszédos népekkel nagyon élénkek vol
tak. Ezzel szemben délen, Jeruzsálem környékén a lakosság létszáma 
stagnált, a kerámia leletek szegényesek, Juda elszigetelődött szomszé
daitól. Csak Izrael végső bukása után, 722-ben kezdődött Juda demog
ráfiai, gazdasági és politikai fejlődése. 

Jozijának érdekében állt ezt a múltat revideálni, vagyis befeketíteni 
az északi királyság történetét és feldicsérni Juda királyai múltját. 
Mindezt annak érdekében. hogy jogossá tegye hódító törekvéseit és 
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fóvárosává tegye Jeruzsálemet, mint egyedül törvényest, azért, hogy 
egyesítse az izraelitákat a zászlaja alatt. 

FinkeIstein tudja, hogy elgondolása sokakban felháborodást vált ki. 
Főképpen azon honfitársaiban, akik Izrael országát felépítették. Szá
mukra Dávid és Salamon kora példaértékű. Megvádolják, hogy csök
kenti a Biblia történelmi hitelét. Ugyanakkor tudja, hogy Izrael történe
tének hagyományos képe még sokáig megmarad. Sajnálatosnak tartja, 
hogy úgy olv~ssák a bibliai szövegeket, hogy azokkal valójában nem 
találkoznak. Ugy szemlélik, mint Izrael népének folyamatos történetét. 
Ez a fajta olvasat a politikusokra, a hívőkre és az emberek nagy részére 
vonatkozik. A kutató viszont be akarja mutatja az olvasóknak a leg
újabb régészeti felfedezéseket, és javasolja a szöveg újraolvasását köz
vetítők és előítéletek nélkül, a szöveg és az összeállítók iránt érzett 
csodálatot érzékeltetve. 

A zsidó-keresztény kultúrának az alapvető szövege egy jelentéktelen 
kis országban íródott, az olyan nagy kultúrák, mint Egyiptom, Mezo
potámia közelében, olyan népnél, amelyik különösen s~gényes és egy
szerű, .,vidékies" anyagi kultúrának a nyomait hagyta. Es valójában ez 
a tény az, amely ebből egy hihetetlen kalandot és egy megváltoztatha
tatlan forrást hozott létre 
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Keresés 

Kerestem a fény t és kerestem az árnyat, 
Ezeket megleltem, de Téged nem találtalak. 

Kerestem az örömet és kerestem a fájdalmat, 
Ezeket megleltem, de Téged nem taLáltaLak. 

Változóban az állandót? 
Milyen érteLmetlen a keresés! 

Szeretlek afénybel/ és szeretlek az árnyban, 
Szeretlek az örömben és szeretlek a fájdalomban 

Az állandót nem kell keresni: 
Rád leltem öl/magamban. 

(Hawa) 



Biblikus folyóiratok szemléje 

Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A The Catholic Biblical Quarterly 2/2002. számában Comelis 
den Hertog bemutatja, hogy Kiv 3, l l-l 5-ben Mózes kérésére Isten 
először bátorító választ ad: »Veled leszek« (ehyeh), majd ugyanezt 
saját nevének mondja: »Aki vagyok« (Ehyeh), végül találkozásukat és 
Mózes küldetését megerősíti harmadik személyben: »Aki van«, az kül
dött. Utána közli, hogy ezt a nevet (JHVH) kell használni ok. Külön 
tanulmányban kellene vizsgálni ennek a bemutatkozásnak történeti és 
teológiai szerepét. - Moshe Garsiel azt elemzi, hogyan írja le lKir 
3,16-28 Salamon ítéletét. A vádat előterjesztő asszony nyugodtnak 
látszik, a másik izgatottnak. A király összefoglalója (3,23) higgadt 
átgondolás ra int. Az élő gyermek anyja most is okosan szól: »Kérlek, 
uram ... « A gondolkodó olvasó élvezettel vesz részt az igazság felderíté
sében. - David A. Glatt-Gilad bemutatja, hogya Biblia különböző 
könyveiben (pl. deuteronomista történeti mű, egyes próféták) hogyan 
jelenik meg Izrael történelmi korszakainak értékelése. Felhhja a fi
gyelmet arra, hogy 2Krón - a deuteronomista szerzőkhöz hasonlóan -
Jeruzsálem pusztulását az Istenre nem hallgató nemzedék büntetésé
nek tekinti, de ugyanakkor evvel a jóval későbbi szerző a saját gene
rációját is figyelmezteti arra, hogy Izrael sorsának kulcskérdése a 
megtérés, Isten alázatos elfogadása. E szempontból végigtekinti a jelen
tősebb királyok magatartását (ld. pl. 2Krón 7,13-14; 32,16; 33,12; 
34,27; a fó ellenpélda Cidkija: 36,12-13). - Louis H. Feldman Fi/ó 
»Mózes élete« c. művéről megállapítja, hogy aza Biblia alapján bemu
tatja Mózes kapcsolatait szüleivel és a befogadó fáraói házzal, testi és 
szellemi kiválóságát, »káldeusi bölcsességét«, uralkodói egyéniségét. A 
Bibliától eltérve részletesen ír aszkétikus nevelkedéséről, királyi her
ceghez illő, de ősei hagyományát őrző műveltségéről. Ezzel Filó a 
múlt juktól elforduló zsidó kortársaihoz is akar szólni. - Vincent M. 
Smiles azt úzsgálja, mit ellenez Szent Pál »a nem ismerők buzgóságá
ban« (Róm I 0.2). Korábban Pál is azonosította a szövetséget a törvény 
szerinti tettekkeI. De felismerte, hogy valójában a szövetség kegyelem. 
a Lélek vezet a törvény helyes életre váltásában (Róm 8,4; Gal 5.13-
l S; Róm 14.1-23) - R. Barry Matlock több irányból próbálja megér
teni. nút jelent a Szent Pál leveleiben közel 40 helyen előforduló 
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!!Krisztus hite«, több fontos hel ven szembeállítva »a törvén v cseleke
deteivel«. A méllé az elterjedt értelem mellé, hogy az egyén Krisztust 
elfogadó hitéről van szó, odaállít ja a lehetőséget: Pál Krisztus hűségé
ről beszél (Isten népe iránt). Ez azt jelenti, hogyamegváltás Isten in
gyenes ajándéka. Az élesen szembenálló nézetek a szerző szerint indo
kolják a páli teológia alapos felülvizsgálatát. - Urban C. von Wahlde 
JJán 2.28-3, 10 jobb megértése céljából szétválasztja Jézus két megje
lenésére és az Istenre vonatkozó állításokat. 2,28-3,4-ben Jézus jövő
beli megjelenése buzdít a helyes magatartásra, amely mutatja majd, 
hogy valóban Istentől születtünk. 3,5 -10 int a bűnök elkerülésére (ami
ből látszik, hogy Istentől vagyunk); ebben része van Jézus (múltbeli) 
eljövetelének, aki elvette bűneinket. 

A folyóirat 3/2002. számában An
tony, F. Camp bell azt mutatja be, hogy 
az Oszövetség nagy történeti műveinek 
(Pentateuchus, Deuteronomista Törté
neti Mű, 1-2Krón) rövid (kb.lO-40 
versnyi) szakaszai miként alkalmaz
kodtak az üzenetközvetítés körülmé
nyeihez. A hallgatók nem rendelkeztek 
írott szöveggel, és többségük nem is 
tudott olvasni. A tömören leírt cselek
ményt, beszédet, vitát, üzenetet a ma
gyarázónak részletesen kellett kifejte
nie. Az írás néha több változatot is 
tartalmaz, vagy módot ad többféle kifejtésre, s ezt a gazdagító, lénye
get nem érintő pluralitást a zsidó és a keresztény kanonizálás is meg
őrizte. - Mark K. George arra hhja fel a figyelmet, hogy lSám16-31 
milyen szokatlan részletességgel mutatja be Dávid fölényét S~ullal 
szemben. Mindketten hasonlóan kiválóak, de Dávid szíve az Urnak 
kedves szív (l Sám 16,7): tettei előtt Istenhez fordul, teljes lélekkel 
gyakorolja a kultuszt, feltétel nélkül bízik Istenben. Ez a 6. századi 
deuteronomista szerző ideálja is (eltérőleg pl. a papi és a krónikás szer
zőkétől). - Kristin A. Swanson vizsgálja a Hiszkija király korából 
való, királyi tulajdonú cserépedényekfülén talált jeleket (írás és kép). 
Hiszkija nevével és egyiptomi állatábrázolással ellátott sok korsón 
kÍ\ül voltak azonos műhelyben készült de állatkép helyett rozetta
mintásak (ez az asszírokra jellemző), tO\'ábbá ábra nélküli, sőt király
né\' nélküli királyi korsók is. Ez is igazolja, hogy Asszíria (amelyet 
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még Ácház hívott segítségül) az elpártolni akaró Hiszkiját megtámadta 
és hűbéresévé tette (ld. 2Kir 18,13-16). - Sue Gillingham a zsoltárok 
és a prófétizmus kölcsönhatásának alakulásáról ír. A kultikus próféták 
jól ismert hatásán kívül megfigyelhető, hogy a görög fordítás néhol 
átértelmezi a héber zsoltárszöveget. A fogság után, fóleg a hellénista 
korban a zsoltárok a jövő reményét is hirdették. A Zsolt első 3 könyvé
nek összeállításakor mindegyikbe kitűntetett helyre került egy-egy 
fontos királyzsoltár (Zsolt 2; 72; 89). A Makkabeus-kortól pedig (az 
apokrífok, a kumráni iratok és az Ujszövetség tanúsága szerint is) a 
zsoltárok szavainak teljesülése az új világkorszak beköszöntét jelzi. -
David Janzen a perzsa-kori jeru~sálemi templomi k6z6sség társadalmi 
és politikai helyzetét vizsgálja. Erdekes, hogy sokan közülük az állami 
közigazgatás »Yehud« területén kívül éltek (ld. Neh II ,25-36), de 
ezeknek hagyományos összetartozásuk és gazdagságuk miatt komoly 
súlya volt a templomi közösségben. - JetTrey A. Gibbs azt elemzi, 
hogya Máté-evangélium első fejezeteiben hogyan jelenik meg Jézus 
mint Isten Fia. Szöveghasonlóságok alapján arra következtet, hogy 
Jézus megkeresztelésekor az Atya Jézus iránti szeretetét nem csak Iz 42 
szavaival fejezi ki (ld.Mt 12,18-21 is), hanem Jer 31,20 [LXX: 38,20] 
szerinti, Izrael népe iránti szeretetével azonosítja. (Ez nem Zsolt 2-re 
alapozott »dávidi krisztológia«, hanem »Jézus mint Isten Fia«-krisz
tológia.) Jézyst küldetésében először mások segítik (névadás, Egyip
tom), majd O első fellépésekor a keresztségben »teljesíti, ami igazsá
gos«, a kísértésben pedig élesen eltér Izrael hűtlenségétől (Mt 4, l-ll; 
16,23). Az evangélium bemutatja, hogy Jézus kész küldetésének betöl
tésére. A szerző Máté alapján Izrael népe és Jézus között több hasonló
ságra és több éles ellentétre is rámutat, a beteljesedésig (Mt 26,28). -
Hendrikus Boers a 2Kor 5.14-6.2 (krisztológiailag kiemelkedő) sza
kasznak az 5, 11-6,10 nagyobb egységgel való összefuggését keresi, s 
ezért részletesen elemzi az említett szakaszt. Ezen belül a legmagasabb 
szintű az 5,18-20 szövegrész (Isten műve, amit Krisztusban tett a vi
lággal). A nekünk szóló buzdítások: 5,16: 6, l. 

Ugyanennek a folyóiratnak 4/2002. száma közli Mark S.Smith 
vizsgálatát (fóleg Bír 6, Bír 13, Ter 32 és Kiv 3-4 alapján) arra vonat
kozólag, hogy mit őrzött meg a »kollektív emlékezet« az izraeliták 
őseinek istenei ről. Ilyen istenek nevei. szent helyei, megjelenései az 
egyistenhit keretébe illesztve szerepelnek a Bibliában (pl. Isten angyala
iként). Természetesen sok minden kimaradt, így pl. a női istenségek. 
Jahve kizárólag Izrael népének Isteneként szerepel. - Paul A. Raabe 19 
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prófetai szövegrész alapján mutatja be, hogy az ott részletesen kifejtett 
bz'inök és elítélések. büntető csapások rendszerint általánosíthatók, de 
most mégis fóleg egy körre (pl. népre, vezető csoportra) irányulnak, 
amely okot adott a próféta megszólalására (és ezért az ilyen szövegek 
legtöbpször ~ könyvek vagy azok nagyobb szakaszai el~jén állnak, pl. 
Iz 2: Oz 4: Am I; Mik l: Szof I). - J.J.M.Roberts azt keresi, hogy mi 
a mai teológiai jelentősége a »királyzsoltároknak«. A 26 királyzsoltár 
különböző koro~ból való, de általános alapelveik - Jahve a király, 
Dávid háza az O választott szolgája, és Sion a városa - a keresztény 
teológiának is fontos kifejezőivé lettek. A királyokat a történelem (és 
maga a Biblia is) sokszor élesen elítéli, a királyság nem modern állam
forma. A teológia lényege azonban - új megfogalmazásban - a mai 
világ számára is az örömgír kifejezője lehet. (A teremtés és a történe
lem egyetlen ura Isten; Ot a földön a saját képére teremtett ember 
képviseli, városa - az igazságosság helye - az új, földi és mennyei 
Jeruzsálem.) - Louise Joy Lawrence felhívja arra a figyelmet, hogy az 
ószövetségi hagyomány - a környező népek felfogásával ellentétben -
másként ítélte meg (néha elítélte) azokat a »jótetteket«. al1Jelyekért 
nyilvános elismerés. köztisztelet járt (ld. pl. Zsolt 49,19-20: Am 5,21-
24: Jer 9,22-23). Ez a megkülönböztetés jelen van a hegyi beszédben 
is. Mt 5,l7-48-ban Jézus olyan parancsokat ad, amelyek teljesítése 
nyilvános. Más a helyzet a 6,1-20-beli parancsoknál, amelyeket nem 
tekinthetünk a közösségtől való elzárkózás ajánlásának, de amelyekre 
érvényes lehet a 6,2-ben szereplő elítélés. A szívbeli szándék, különböz
teti meg a dicsőség-hajhászást az erény dicsőségétől. - John Paul Heil 
részletesen elemzi Róm 9.27-29 három versét. Felhívja a figyelmet 
arra, hogya 27. vers szerint helyesen nem »csak« a maradék, hanem 
»Iegalábbis« egy maradék üdvözül. A 29. versben már a »maradék« 
helyett »utódok« szerepelnek; ők jelentik a reményt arra, hogy »a még 
nem hívő Izrael« egésze üdvözülni fog. A vizsgált szakasz a 9-ll. feje
zet relatív csúcspontja (a végső 11,26 előtt). 

A Biblica 1/2003. számában John J.Kilgallen SJ azt a féltékenysé
get magyarázza, amely Csel 13,45 szerint a pizídiai Antióchiában ( és 
utána más városokban) »a zsidókat« Szent Pál ellen hangolta. Pál be
széde az örömhírt, az atyáknak tett ígéreteket, a bűnök bocsánatát és a 
megigazulást (a zsidó \'allás áldozatok árán őrzött kincseit) mindenki
nek kínálta, aki hittel elfogadja. Nem csoda, hogy ez ellen a zsidók és 
az »istenfélők« egy része hagvományosan szenvedélyes »buzgalom
mal« lépett fel. Lukács mesterien mutatja be a kereszténység gyökeres 
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újdonságának fokozatos térhódítását. - Paul Danove elemzi a Márk
evangélium Jézusról mint Krisztusról és mint Ember/iáról képviselt 
tanítását és annak módszerét (mind az elbeszélt történetbe való illesz
tés, mind az olvasók hitének alakítása érdekében). Sokszori ismétlés
ként külön történet és magyarázat nélkül szól az evangélium Jézusról 
mint Krisztusról (ami az olvasók számára elsősorban Istennel való 
szoros kapcsolatát jelentette). Az Emberfia cím helyes értelmét és Jé
zus személyében a Krisztussal való egységét fóleg két 3-részes szöveg
csoport (8,3l-32a; 9,31-32; 10,32-34 és 8,38-9,1: 13,24-27; 14,60-
65) magyarázza; az első hánnas csoport jövendöléseit értetlenség fo
gadja, és Jézus tanítása követi. Mindezzel Márk a Krisztus helyett az 
Emberfiára helyezi a hangsúlyt (előnye: már most isteni tulajdonságok, 
a parúzia hitének elmélyítése). Az ismétlések segítik a szenvedés elfo
gadását és a feltámadás hitét. Az egész módszer az olvasónak is to
vábbadja az evangélium szereplőinek az új életet ajándékozó Emberfi
ában való reményét. - Comelis Bennerna a Lélek-keresztség jelentését 
kutatja, fóleg a János-evangélium alapján. Megállapítja, hogy Jézus 
fó tevékenysége (a Lélekkel telt, kinyilatkoztató tanítás) maga a Lélek
kel való keresztelés; ez a befogadókat negtisztítja és üdvözíti, az el
utasítókat ~lítéli. Jézus művét tanítványai folytatják (Jn 16,8-15; 
20,22); az O szavuk is Lélek és élet (Jn 6,63). A Lélek-keresztség nem 
egyszeri beavató cselekmény' Ez az értelmezés összhangban van az 
Oszövetséggel (pl. Iz ll), és nincs ellentétben a többi evangéliummal. 
- Dominic Rudman rövid cikke szerint a szinoptikius evangéliumok 
szenvedéstörténetének egyes eseményei (a vihart lecsendesítő Jézus 
halála, a sötétség, a templom függönyének kettéhasadása) jelezhetik a 
káosz erőinek felülkerekedését, amit majd Jézus feltámadása után az 
újjáteremtés követ. 

A Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 2002. évi 
I-2. számában Jörg Frey az ú.n. Freer-Logiont vizsgálja. Ez a szöveg 
egy Charles Freer által I 907-ben Egyiptomban vásárolt keresztény 
kódex ben Mk 16,14 után szerepeL valószínűleg egy másoló betoldása
ként. Ezt Szent Jeromos ismerte, és elejét (a tanítványoknak a sátán 
befolyására hivatkozó mentegetőzését) bevette latin fordításába. Ez 
mutatja, hogy milyen komoly ellenségnek látták a sátánt mind az első 
keresztény századok, mind Szent Jeromos. A tanulmány szerzője 
egyébként a betoldás folytatásának több helyen megrongálódott (gö
rög) szövcgét igyekezett helyreállítani. [Tennészetcsen az evangélium 
kánoni Szö\·cgének nem része a betoldás. annak Szent Jeromos által 
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latinra fordított szakasza sem. J - Adelbert Denaux a Lk J 9. J 2-28-beli 
példabeszédnek egy - a szokásostól eltérő - értelmezését, valamint az 
utána következő (Lk J 9, 29-44-beli) bevonulás-leírással és Jeruzsálem 
sorsával való kapcsolatát mutatja be. A két szakasz bővelkedik párhu
zamokban (szavak összecsengése, azonos fogalmak és hasonló maga
tartások). Az első szakasz magyarázza a másodikban leírt történetet és 
jövendölést. A fó kérdés Jézus királyságának elismerése, s az ezt el nem 
fogadók megbüntetése. (A szerző megemlíti, hogy az utóbbi években 
Giorgio Giurisato számos hasonló »diptichont« tárt fel Szent Lukács 
mindkét könyvében.) - Stefan Schreiber Csel 2,1 kapcsán Pünk6sd 
ünnepének jelentését vizsgálja. A zsidóság a Biblia előírása (Lev 
23,15-21; Szám 28,26-31) és a (kumráni) Templomtekercs szerint 
ekkor az aratást ünnepelte (első termések); ehhez csatolta a Jubileumok 
(apokríf) könyve a megemlékezést a Noéval kötött szövetségről és an
nak többszöri megerősítéséről. (A Sinai-hegyi törvényadás ünneplése 
csak a Kr.u. 2.századtól mutatható ki.) Bár az aratás jelképezheti a 
Szentlélek eljövetelét, és a lángnyelvek azonos jelek a Jubileumok 
egyik pünkösdi leírásával, a nagyszámú idegen pedig csak valamely 
zarándokünnepen lehetett Jeruzsálemben, a Csel 2, l időzítése Szent 
Lukács teológiai szándéka szerint leginkább a világ korszakváltásának 
összetartozó fó eseménysorát (Húsvét, Mennybemenetel, Pünkösd) 
érzékelteti. - A.J.M.Wedderbum a Csel többesszám első személyben 
elbeszélt részleteiből kiindulva számos változat végiggondolása után 
arra a feltevésre jut, hogy az Apostolok Cselekedetei (és a Lukács
evangélium) szerzője Szent Pál tanítványainak egyik csoportj ához 
csatlakozott (de Pállal nem közvetlen kapcsolatban állott) személy, aki 
az említett »mi-részeket« Pál meg nem nevezett útitársától vette át. 
Ugyanehhez a tanítványi csoporthoz közel álltak vagy közülük valók az 
ú.n. pasztorális levelek szerzői is. A meg nem nevezett útitárs lehet 
Szent Lukács; mivel ezt a kortársak tudták, az ő nevével adtak tekin
tél~t a két fontos szentírási könyvnek. - Robert L. Brawley kifejti, hogy 
Szent Pál Gal 4, 21-28-ban arra utal, milyen szerepe van Iz 51, l-3 és 
54, l szellemében az ígéret népének a föld minden nemzetsége megál
dásában. Hasonlóan: a mózesi törvény nem elég, szükség van a Krisz
tusban elnyert szabadságra is, a szabályokat túlhaladó, Lélek-szerint
járásra (Gal 5,13-25). - Rövid cikkében Carsten Burfeind ókori írások 
alapján valószínűsíti, hogy Csel 8. T-28-ban nem maga az etióp fó
ember, hanem annak felolvasó-szolgája olvasta hangosan Izajás köny
vét. 
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IBB (Internet Bibliai Böngésző) 

Érdemes meglátogatni az alábbi címeket.' 

Jeruzsálem: http://\"V\"V\\.\irtualjerusalcm.com/news/ 

http://w\;.,,\v. aish. edu Itours/tunnellindex. html 

Jeruzsálem városa http://www.jerusalem.muni.il 

http://\"V\\w. usm. maine. edul 
http://\'liYliw. md. huj .ac. il/vjtl 

Bibliai archeológia: 

(École Biblique et Archéologique Fran~aise de Jérusalem) 

http://op.org/op/ebaf/index-eng.htm 

Ókori Izrael http://\'vww.israntique.org.il 

Miatyánk 1033 nyelven (magyarul is): 

http://wl',·'\\'. christJJ~rex~J:gL~\\1Ü!'pater lindex. html 
Szent Sír templom 

http://\vww.christusrcx.org/w\vw I lofmiTSspmain.html 

http://www.israel-mfa.gov.il/mra/maps.html 

Korán és az iszlám világa 
http://\V\\w.cibedo.de (német) 
hup: I/ww\". islamicitv. org (angol) 
http://m\w.islamic.com (angol) 
http://www.muhaddith.org/ (angol) 

Korán teljes szövege angolul 
http://www.al-islam.org (angol) 

Biblia 
hltp: Ilv·mw.online-bibel.de (sok nyelven) 
hUp: I /bible. gospelcom. nel (angol és egyéb nyeh·ek) 
hltp: 11m,,\\". bibel.com/(német) 
I1UQ.Jn~\\ w.laparola.net(olasz) 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre .Hartos Levente Balá~s teológiai pro/ess~or válaszol. 

~ Kérdés: A szülők tiszteletének parancsához (Kiv 20,12) fűzött ígé
ret (vagy indoklás?) elsődlegesen az egyén hosszú életéről, vagy a nép 
fennmaradásáról szól? 

Válasz: Állapítsuk meg először, hogya "hosszú élet" valóban in
kább a parancs megtartásával egybekötött ígéret, mint a parancs indok
lása. Mind a héberben használt elöljárószó, mind a mellékmondat ige
ideje inkább a jövőre utaló célt, nem pedig a múltban gyökerező okot 
fogalmaz meg. Az ilyenfajta ígéret a buzdító, kívánatos jövőt festő 
beszédmód sajátja. Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében is ígéretről 
beszél (6,2k). 

Ami a kérdésünk lényegét, vagyis az ígéret egyéni vagy közösségi 
jellegét illeti, az először is a parancsolatok sajátos jellegéhez kötődik. A 
parancsolatok mindegyike egész Izraelhez szól, de csak akkor teljesedik 
be, ha az egyes izraelita megtartja őket. A parancsok esetében tehát 
szinte lehetetlen elválasztani az egyént és az őt hitében, meghívottságá
ban hordozó közösséget. A parancsot kiegészítő ígéret is elválaszthatat -
lan ettől a kettősségtől, hiszen az ígéret csak arra vonatkozhat, aki a 
parancsot megtartja, az egyénekben fennálló közösségre. Egyrészt az 
egyéni értelmezés mellett szól az, hogya saját szülőkről való méltó 
gondoskodás a saját gyermekek számára is fontos jó példa, ezért a saját 
hosszú élet záloga lehet, másrészt azonban a közösségi megoldást indo
kolhatja, hogy a szülőkről gondoskodó család a társadalom biztos 
alapja is. 

A kifejezés közelebbi vizsgálata sem ad alapot egyértelmű válaszra. 
A szenvedő szolga napjait is "hosszúra nyújtja" az Ur, de a fös"énnyel 
és a gonosszal szemben a bőkezű uralkodó is sokáig él (Iz 53,10: Préd 
8,13: Péld 28,16). A "hosszú napok", "hosszú idő" mint ígéret különö
sen kedves a deuteronomista iskola számára, így nagyon gyakran talál
kozunk ,"ele a Második Törvénykönyvben. A tízparancsolat párhuza
mos helyén khül (MTörv 5,16) egy-egy paranccsal vagy a parancsola
tok összességé\"el kapcsolatban említi MTöry 22,7: 25.15 ,·alamint 6,2. 
A királ~·i dinasztiára utal MTörv 17,10. Mégis túlsúlyban ,·annak azok 
a helyek. amelyek egyértelműen a nép hosszú fennmaradására (\"agy 
fenn nem maradására) ,"Onatkoznak MTör\" 4,2640: 5.:n: 11,9: 
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30,18: 32,47. Úgy tűnik tehát, hogy a kezdetben egyének re vonatkozó 
kif~jezés különösen a deuteronomista hagyományban közösségi értel
mezést nyert. Közbülső kapocsként szolgálhatott a gyermekekben to
vább élő, áldott ember képe (vö.: MTörv 6,2; 17,20). 

A tízparancsolat ígérete tehát egyaránt vonatkozik az egyénre és a 
közösségre. Az egyéni értelmezés alapja inkább a nagyszülő-szülő
gyennek kapcsolat nevelő erejében, a közösségi magyarázaté pedig az 
Izraellel szövetséget kötő, s ezért a parancsokat szankcionáló szuverén 
döntést hozó isteni akaratban keresendő. 

~ Kérdés: Zak 9,15 szerint a görögök ellen (Isten vezetése alatt) har
coló izraeliták mámorosan isszák a vért, és megtelnek vele. Mivel ma
gyarázható, hogy ezt a harcot a próféta mégis lsten dicsőített tetteként 
írja le? 

V álasz: A kérdés lényege, hogy miként lehet egy erőszakos, sőt az 
erőszakban gyönyörködő esemény Isten tette. A szakasz, amelyben ez 
az állítás feltűnik (9,11-17) ráadásul egy olyan szövegrész után áll, 
amely alázatos és békés uralkodót ígér Izraelnek (9,9-10). 

A szövegrésszel kapcsolatban érdemes megjegyemünk, hogy szö
vegkritikailag nagyon bizonytalan, fordítása nehézkes. A héber szöveg
ből (a jelenlegi kritikai kiadásból) hiányzik is a "vér" szó, csak a 
Szeptuaginta egyes késői kéziratai egészítik ki a "mámorosan ismak" 
kifejezést "az ő vérüket" betoldással. A vér ivása önmagában is külö
nös, hiszen azt tiltotta az ószövetségi törvény (Lev 3,17; MTörv 12,16: 
15,23). Ha az eredeti szövegből hiányzott a vér kifejezés, akkor valami
lyen győzelmi lakomára is gondolhatnánk. A "parittyakövek" összezú
zása is békés fordulatra utal, éppen ebben a versben. 

A modem fordítók jelentős része azonban a szövegkritikai nehézsé
gek ellenére is feltételezi, hogy Zak 9,15-bep. valóban vér ivásáról van 
szó. Tévedés lenne azt állítani, hogy az Oszövetség Istene haragvó 
Isten, az azonban igaz, hogy az Oszöve~ség egészében gyakrabban 
találunk erőszakos jeleneteket, mint az Uj szövetségben. Ennek oka 
nyilvánvalóan nem Istenben keresendő, hiszen ő öröktől fogva és örök
ké irgalmas Isten, aki gyűlöli a háborút. Kinyilatkoztatását azonban 
egy konkrét embercsoporton, egy népen keresztül adta. Ennek pedig, 
mint minden embemek is, időre volt szüksége ahhoz, hogy megértse 
Isten jóságát és emberszeretetét (vö. Kiv 34,6) Isten irgalmát Izrael 
először elsősorbiill saját magán tapasztalta meg. Mint az elkényeztetett 
gyermek (vö. Oz 11.1-11). Izrael a vele szemben fellépők vesztét 
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mindig saját szempontjából, Isten áldásaként szemlélte. Amikor tehát a 
Bibliában kegyetlenséggel, erőszakkal találkozunk, szem előtt kell tar
tanunk azt a tényt, hogy Isten sohasem aka~ja a rosszat de a világban 
megtűri, sőt néha pedagógiai céllal megengedi. Ennek a pedagógiai 
célzatosságnak része lehet az is, hogy ezáltal a "kivételezetC, a meg
segített "kedvenc" a szabadulásban megtapasztalja Isten irgalmát. 

Ha a fent említett értelemben a vér szóval kiegészítve olvassuk, Zak 
9,15 a vér ivását áldozati összefliggésbe helyezi, hiszen a belőle ivókat 
áttételesen áldozati csészékhez illetve az oltár szarvai hoz hasonlítja. 
Ebből arra következtethetünk, hogy ez a tett bizonyos vallási jelentő
séggel is bír. A harcosok annyira Istenhez tartomak, hogy színte az 
áldozat eszközeivé válnak: Isten mintegy általuk fogadja el az áldozat
ból egyedül neki járó részt, az áldozat vérét. Győzelmi mámoruk egy
szerre jele Isten szabadító tettének és nagyon emberi, nagyon is gyarló 
elvakultságuknak. Ha tehát helyesen akarjuk érteni, akkor ebben a 
képben nem a kifejezésmódot, hanem a tanítást, azaz a szabadító Is
tenbe vetett hit megnyilatkozását kell látnunk. 

~ Kérdés: Ter 46,8-27 felsorolja Jákob utódait, akik Egyiptomba köl
töznek. A felsorolásban két dolog feltűnő: Egy helyen szerepel, hogy az 
anya kánaáni asszony volt (10. v.) Tudjuk-e, hogy mi ennek a jelentő
sége? Jákob 69 utódja közül csak két nő van (15. és 17. vers). Ez mivel 
magyarázható? 

Válasz: A Szentírásban található nemzet,ségtáblák vagy genealógi
ák általában a férfi tagokat sorolják fel. Oket tartották a esaládok, 
nemzetségek fejének. Nők általában akkor kerülnek bele egy felsoro
lásba, ha valamilyen értelemben különleges szerepük volt, vagy valami 
más komoly indok szólt feltüntetésük mellett. Máriát leszámítva Jézus 
családfájában is (Mt 1,1-16; Lk 3,23-38) csak a moabita Rútot és a 
házasságtöréssel szerzett Betszabét találjuk meg a női felmenők közül. 
Az egyes esetekben mindig külön kell megvizsgálni azt, hogy található
e \·alamilyen különleges ok az illető feltüntetésére, hiszen az is igaz, 
hogyanemzetségtáblák gyakran késői, hosszas szerkesztő munka 
eredményeként jönnek létre különböző régebbi listákból. Természetes, 
hogya szerkesztők a megtalált anyagból válogattak. Ugyanakkor ese
tenként meg is tartottak olyan részleteket amelyeknek eredeti jelentése 
már feledésbe merült. Jákob utódait tekintve feltűnő. hogya családfó
\·cl cg~ütt számítva éppen hetven fót számolunk. A szerkesztőnek való
színűleg pontosan az volt a szándéka. hogy czt a kerek számot elé~je. 
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Olvasóink kérdezik 

Simeon Saul ne\ű fiának anyja kánaánita volt. Az anya idegen 
szánnazása ismét olyan infornláció, amely önmagában különleges, 
ezért említésre méltó. Simeon gyennekeinek nevei a nyelvészek szerint 
különben is a környező népekkel való keveredésre utalnak Simeon 
törzsét illetően. Emellett a kánaánita anya megemlítése utalás is lehet 
Lévinek és Simeonnak megtorló akciójára Szichem ellen (Ter 34,8-
31). Leánytestvérük megbecstelenítéséért bosszút állva betörtek a vá
rosba, a férfiakat megölték, az asszonyokat pedig magukkal vitték (Ter 
34,29). 

Ez a történet azt is megmagyarázza, hogy Dina neve miért marad 
meg a nemzetségtáblában. Az ellene elkövetett gyalázat volt az elbeszé
lés szempontjából jelentős történet kiindulópontja (34, l-2). A csak itt 
valamint l Krón 7,30-ban szereplő Sára említésének eredeti oka a mai 
szövegösszefüggésből kideríthetetlen. 

Az Egyház Krisztus Teste. A ház, amelyben Isten közöt
tünk lakik. 

A Ház nem a ll}iénk, mi csak szolgák vagyunk, akikre a 
gondozását bízta. Es mi mind szolgák vagyunk, nem urak. 
Egyikünknek sincs joga hatalmaskodni a másik felett (Lk 
12,42-48). Senki sem egyenlőbb a másiknál. Legfeljebb szol
gább szolga a másiknál - ebben lehetne versenyezni (Mk 
9,35). 

* * * * * 

Hálát adok Neked és a szívem 
Felujjong az örömtől, 
Mert tekintetre méltattál 
Engem, a semmi kis fűszálat, 
Mely ma virul, de holnap elszárad. 
Nagy dolgot n!llve/tél általam: 
Téged adhattalak. 

(Hawa) 
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Társulatunk életéből 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

Bibliaapostolképző szemináriumok - 2003 február 28-tól márci
us 2-ig, Leányfalun, a Szent Gellért Lclkigyakorlatos Házban, a PPKE 
levelezős hallgatói szervezésében tartottunk bibliaapostolképző szemi
náriumot. Az ország különböző helyein tevékenykedő plébániai munka
társak úgy gondolták, hogy a sok elméleti tudás mellett gyakorlati 
ismereteket is szeretnének elsajátítani, és kérésükkel megkeresték Tár
sulatunk elnökét, Tarjányi Béla professzor urat, aki közölte \'elük, 
hogyaTársulatunk továbbképzési munkacsoportja készséggel áll ren
delkezésükre. Az elmél)iilt kiscsoportos munka és a sok közös beszél
getés között üde színfolt volt a szombati vidám este fergeteges közös 
játéka. A vasárnapi szentmise keretében történt a résztvevők szentírá
sának megáldása és a szentírásapostollá avatás. Szívből reméljük, hogy 
az ott felszított Isten Igéje iránti szeretetnek a lángja rajtuk keresztül 
futótűzként terjed majd tovább a Magyar Egyházban. 

A leányfalui szeminárium résztvevői 
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Társulatunk életéből 

VOjdosóg 2003 mÓjus 23-25 
Ha május, akkor Vajdaság - moncihatjuk most már, a hagyomány

nyá váló vajdasági bibliaapostolképzések nyomán. Ebben az évben 
Both István atva a Bánát szívébe, Muzslyára hívott minket. ahol a 
szalézi atyák kollégiuma adott otthónt a képzésnek. Újra és újra szíven 
üt bennünket ezeknek a sokat szem/edett embereknek mélv hite, elköte
lezettsége és lelkesedése, ahogy az Isten Igéjét fogadják, a kÖzösségi 
szentírásolvasás módszereit elsajátítják. Valószínűleg ennek a nyitott
ságnak volt köszönhető, hogy az eddig másoknak nehézséget jelentő 
szövegösszehasonlítás feladatait is bámulatosan jól megoldották. Eb
ben az évben már hárman vettek részt munkatársként a vajdaságiak 
közül (Kónya Lívia, Móra Mária és Urbán Tibor): úgy tűnik, lassan
lassan ott is megszületik egy önálló munkacsoport. A bibliaapostolkép
ző szemináriumot meglátogatta Huzsvár László megyéspüspök atya is. 

A résztvevők visszajelzéseiből: 
Nagy hálával tartozom a Mennyei Atyának, hogy az idén is itt lehettem 

köztetek. Minden nagyon jól ment, sokat megtanultam, és remélem, az 
otthoni kiscsoportban hasznosíthatom. Köszönöm. 

A muzslyal résztvevők Huzsvár László megyéspüspökkel 
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Társulatunk életéből 

.. A Szentlélek valóban köztünk volt, és ezt most éreztem elöször. A 
kis csapat annyira lelkes volt, mint még soha. A szövegeket nagyon 
könnyen feldolgoztuk, és mindenki szinte egy emberként vett részt benne. 
Mindenki igyekezett a legjobbat és a legtöbbet adni magából. Nagyon kö
szönöm, hogy itt lehettem. 

A kocsim nem hogy tele van, de még meg is van baglyázva, hogy több 
már nem is férne rá. Szinte szóródik szana-szét az úton - akinek kedves, 
ingyen szedhet fel belöle. Ez nem is baj, hisz azért jöttem, hogy ne üre
sen térjek haza. Szinte szívtam magamba a szebbnél-szebb gondolato
kat, mint a szivacs a vizet Áldjon meg benneteket az Úr, hogy továbbra 
is élvezhessük munkátokat, és újabbnál újabb módszereiteket, amelyek
kel most is élményben gazdagon, lélekben feltöltődve, hitben megerő
södve és sok új tapasztalattal térek haza. 

Elöször vettem részt e találkozón, de nagyon hosszú időre feltöltődtem 
tudással, szeretettel és szép emlékekkel. Érzem, hogy rengeteg pótolni 
valóm van ... 

Köszönet nektek ezért a gyönyörü hétvégéért, amelyet veletek és 
Krisztussal tölthettünk. Mindig éljen bennünk a hit, remény és szeretet' 

Társulatu~ Györi Egyházmegyei Csoportja és a Mosonmagyaró
vári Piarista Altalános Iskola és Gimnázium idei országos bibliai 
rajzpályázatának ünnepélyes eredményhirdetése és a pályaművek ki
állításának megnyitója május 4-én volt - Társulatunk koordinátorának 
szevezésében a Kaposvári Egyházmegyében idén is lesz Biblia-tábor. 

A budapesti Jeromos-esték keretében április 9-én Tarjányi Béla 
azt elemezte (a hallgatók bevonásával), hogy az evangélisták hogyan 
írják le Jézus első tanítványainak meghívását (Mk 2,16-20 és Mt 4,18-
22; Lk 5,4-11; Jn 1,35-51); a különbségek - amint az evangéliumok 
egészében is - segítik a lényegében azonos üzenet (örömhír) teljesebb 
megértését - Május 14-én Nemeshegyi Péter az ázsiai keresztény teo
lógiák számunkra is sokat mondó vonásait mutatta be (pL Isten egé
szen »más«, transzcendens és a világba testesült" a keresztben megnyil
vánuló szeretete mindent felülmúl, számunkra O az út, mindenkit üd
vözíteni akar). - Június) l-én szentmisével és kötetlen beszélgetéssel 
zártuk a munkaévet - Osszel az első Jeromos-est október 8-án lesz 
(l8 órai kezdetteL a Bibliaközpontban: Bp. VI. Teréz krt.28. Lem.6-7.): 
Kllminetz Géza egyetemi professzor tart előadást "A Biblia helye és 
szerepe az Egyház jogrendjében" címmeL Szeretettel Yá~iuk érdeklődő 
tagjainkat és yendégeinket 
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Társulatunk életéból 

KÖZGy(íLl'S 

Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min
den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársu
lat 2003. évi I. rendes közgyűlésére, amelyet 2003. szept. ll-én du. fél 
5 órától tartunk a budapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 
28.1.6.). 

Napirend: l. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. B.eszámoló a 2002/2003-as munkaév tevékenységéről 
3. Ugyvezető elnök és a tisztségviselők választása 

a következő négy évre 
4. A 2003/2004-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható. hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 
A második rendes közgyűlést szeptember 27-én délelőtt fél II órára 

hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztvevők számától fuggetle
nül határozatképes lesz): 

Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 
minden tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat 2003. évi II. rendes közgyűlésére, amelyet 2003. 
szept. 27-én szombaton de. fél II órától tartunk a budapesti Bib
liaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló a 2002/2003-as munkaév tevékenységéről 
3. Ügyvezető elnök és a tisztségviselők választása 

a következő négy évre 
4. A 2003/2004-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
Istennek, és kéIjük továbbra is áldását munkánkra! 

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2003. jún. 29. Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
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Társulatunk életéből 

Tájékoztat juk Tagtársainkat hogya Társ4latunk által kiadott há
romkötetes JEROMOS BIBLIAKOMMENT AR megjelenését nagyon 
sokan nagy örömmel fogadták. A kiadást megelőző kedvezményes elő
vásárlási akció során mintegy kétezer példányelkelt, ami rendkívül je
lentős sikernek számít ilyen tudományos szakkönyv esetében. A kiad
ványt azóta is keresik és vásárolják, hiszen a magyar teológiai könyv
kínálatban egyedülálló és hiánypótló kézikönyv, amelyet minden Biblia 
iránt komolyan érdeklődő hívő, lelkipásztor, hitoktató nagy haszonnal 
forgathat. Kérjük Tagtársainkat és Olvasóinkat, ajánlják a kiadványt 
másoknak is, vagy rendeljék meg ajándékként olyanok számára, akik 
még nem vették meg. Igen értékes és reprezentatív ajándék! 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kér
jük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások időpont ja és az elmélkedések témája má
justól augusztusig: júl. 4.: Zsolt 33,10-22; júl. 18.: Zsolt 70,5-6; 
aug. 1.: Zsolt 77,14-16; aug. 22.: Zsolt 145,1-9; szept. 5.: Zsolt 
145,10-14; szept. 19.: Zsolt 145,15-21; okt. 3.: Ef 1,l7-19a; okt. 
11.: Ef4,l-5; okt. 31.: Ef5,1-2. 
Az a támogató együttműködés. amely megnyilvánul Társulatunk 

Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek. javaslatok. krWkák, két
kezi segítség, ima, tagdij. adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el. és ezúton is szeretném mindezt a magam és 
mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 

Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala
r mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, Í1ják le és 

küldjék el szerkesztőségünknek a 

48 

SzentÍrással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat. ];í 
amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibliaórán ~ 
való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! A szerkesztők 
érdeklődve várják beszámolói kat: Székely István, TaIjányi Béla, 

Thorday Attila, Vágvölgyi Éva. Zsuppán Monika 
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Isten Szava 

Egy peldtiny lira 150 Ft, 
az evi m?gy sztim 600 Ft (+ postakoltseg) 

A hetvenklit tanitvany kiildetese 

Ezek utan az Or kivalasztott mas hetvenkettot, 
es elkuldte oket kettesevel maga e!Ott 
minden varosba es helysegbe, ahova menni keszUlt. 

Azt mondta nekik: 

Az aratniva!O sok, de a munkas keves. Kerjetek azert 
az aratas Urat, kiildjon munkasokat az aratasaba. 

Menjetek! fme, ugy kiildelek titeket, 
mint baranyokat a farkasok koze. 

Ne vigyetek erszenyt, se tarisznyat, se sarut, 
es az rl.ton senkit se koszontsetek. 

Ha valamelyik hazba bementek, 
eloszor ezt mondjatok: Bekesseg e haznak! 

Ha a bekesseg fia lakik ott, raszall a ti bekessegtek; 
ha pedig nem, visszaszall ratok. 

M aradjatok ugyanabban a lzazban, 
egyetek es igyatok, amijuk van, 
mert melt6 a munkas a maga berere. 

(Lk 10, 1-7) 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Először: keressük Isten igéjének olvasásában és megélésében 
az új összetartozást és bizalmat Krisztussal. Az örök élet igéi 
egyedül őnála vannak (vö. Jn 6,68). Az ő szava a remény. De ne 
csak olvassuk ezeket az igéket, hanem éljük is meg! Így fogjuk 
felfedezni, hogy azok valóban az élet igéi. 

Krisztus - Európa reménye. Pásztorlevél 
a Középeurópai Katolikus Találkozó megnyitására, 

2003. máj. 31 - jún. 1. (8 középeurópai ország 
érsekeinek és püspökeinek közös pásztorlevele.) 



Csendes percek 

2 

Istenem, 

a Te békéd nem azt jelenti, hogy mentesülünk minden földi 
gondtól, bajtól, hanem azt, hogy minden gond és baj ellenére meg 
tudunk maradni Benned. Jónak tudunk elfogadni minden fájdal
mas és érthetetlennek látszó eseményt is. Jónak és örülni valónak 
tudunk megélni mindent, mert a Te kezedből jön. A népdal azt 
mondja, hogy bizonyos körülmények között »még az édes méz is 
keserűvé válik« - hát Veled pont fordítva van, még a keserű is 
édes mézzé válik.. 

»Az én igám édes, 
az én terhem könnyű« (Mt 11,30). 

Az iga, mindig iga marad, a tehernek mindig súlya van - a 
kérdés csak az, hogy örömmel viszi az ember vagy sem. A szere
tet és a belőle fakadó öröm az, amely megkönnyíti a szenvedés, a 
nehézségek elviselését. 

* * * * * 
A labda 

Milyenjó lenne szép. 
piros labdának lenni a kezedben, 
Akit odadobhatsz az embereknek, 
amivel játékra hívhatod őket. 
Örömet és vidámságot hozni szívükbe. 
és hagyni az' is. hogy néha leejtsenek. 
A labda csak akkor jó. ha feszes. akkor pattan. 
a petyhüdt. pl/ha labdával nem lehet játszani. 
Add. hogy soha ne eresszek le. 
mindig .lá/ékra kész legyek a kezedben.' 

(Hawa) 



Gaál Endre 

A jövő reményéből élünk 
Összefoglaló a bibliai eszkatológiáról , 2. rész 1 

I. Az ószövetségi apokaliptika 

Bibliatudomány 

A prófétai eszkatológia fölvázolása után, még mindig az Ószövetség 
horizontján maradva, rá kell térnünk az apokalitika szemléletmódjára. 
A prófétai igehirdetésben már foglalkoztunk azzal az eszkatologikus 
időszemlélettel, mely a jövőt furkészve az időfolyamatban döntő válto
zást vár, olyan fordulatot, mellyel a világ és az ember végérvényes 
állapotba megy át. Ez az új kor a teljesség jegyeivel rendelkezik, lénye
gében az Isten által irányított történelem üdvösséget hozó beteljesedése. 
Az átalakulás a kozmoszt csak annyiban érinti, amennyiben az az em
beri történés élettere, és a sanyarú életkörülmények helyett bőven biz
tosítja az élethez szükséges feltételeket. (Pl. a sivatagban bővizű forrás 
fakad, Jeruzsálem édenkertté válik stb.). Az üdvösség bősége nem lépi 
túl az evilági életrend kategóriáit, inkább azok Istentől biztosított töké
letesítése. Bár a többi nép bevonásával az egyetemesség jeleit hordoz
za, de a középpontban a választott nép marad, míg a többiek, különféle 
módokon kapcsolódva hozzájuk, részesedhetnek az üdvösség javaiban. 

Ezt a prófétai megközelítést fejleszti tovább az apokaliptikus szem
léletmód. Középponti témája az eszkaton, a végidő, de a prófétai szem
léletmódhoz viszonyítva számos hangsúlyeltolódás figyelhető meg: 

Vizsgálódásának tárgya a végidős jövő, de ezt az egész emberi 
történelem átfogó horizontján szemléli. Vallja, hogy az emberiség 
történelme Isten előzetes meghatározó terve szerint alakul. Korsza
kok, eonok követik eg)mást, a gonoszság egyre növekvő erejé\'eL 
az emberi romlás egyre inkább kiteljesedő méreteivel. Az apoka
liptikus történelem-értékelés meglehetősen pesszimista. Eljut arra a 
következtetésre. hogy saját korszaka a leggonoszabb, a rossz mér-

1 Az. összefoglaló lényegileg Koenen-Kühschelm Zeitenwende című műve alapján ké
szült. (Neue Echter Bibel, Themen 2: Würzburg 1999.) 
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ték e betelt Isten nem tűrheti tovább a kialakult helyzetet. Ezen a 
pesszimizmuson nem kell csodálkoznunk, hiszen mögötte az igazak 
megélt szenvedése, vallási üldöztetés, sokak hitehagyása húzódik 
meg. Ezért erősödik meg az apokaliptika éppen IV. Antiokhosz 
Epifánész vallásüldözése idején (Kre. 175-164). 

Ha a gonoszság mértéke betelt, akkor Isten hamarosan belenyúl a 
történelem menetébe, új korszakot alapít a végérvényes üdvösség 
ajándékával. A történelem tehát, eltekintve a kezdetektől (paradi
csom), valójában két alapkorszakra oszlilc a gonoszság és az üd
vösség korszaka. Az apokaliptika keresi és kutatja a gonoszság je
leit saját korában, hogy felmutassa: ez az utolsó idő, Isten üdvözítő 
változtatása már közel van. Tehát minden pesszimizmusa ellenére 
is alapvető célja az igazak vigasztalása, a remény ébresztgetése, 
hogy már nem tart sokáig a jelen állapot. 

Pesszimista szemlélete abban is megnyilvánul, hogy a jelen vilá
got annyira romlottnak érzi, hogy Isten ebből semmit nem tart 
meg. Nemcsak a gonoszság erői szűnnek meg, hanem az egész 
kozmosz pusztulásra van ítélve, erői megrendülnek. Isten pedig új 
világot teremt. A prófétáknál is fellelhető, régit nemessé tevő új te
remtés itt egészen újat jelent, semmit nem tart meg a régiből. 
(Ilyen a mennyből alászálló új Jeruzsálem képe a Jelenések köny
vében,21.f). 

A két korszak határán újraértékelődik a prófétáknál is fellelhető 
isteni ítélet gondolata. A prófétáknál azonban az ítélet a folyó 
történelem eseményeiben jelenik meg, míg itt szükséges kelléke a 
gonosz pusztulásának, feltétele az új "ilág elnyerésének, mondhat
juk: utolsó ítélet. 

Az új teremtés részesei a korábban szenvedő igazak, de mi lesz 
azokkal, akik éppen a gonosz áldozataként szenvedték el a halált') 
A Makkabeusok kön) Te ezek számára is talál ,igaszt, amikor a 
vértanukkal kapcsolatosan szól a halál utáni életről, a föltámadás
ról: 

"Te gonosztevö' Földi életünket elveheted, de a mindenség Királya 
föltámaszt minket az örök életre" (2 Makk 7,9). 



Bibliatudomány 

Itt a mártírsorshoz kapcsolódva tanúskodik a kinyilatkoztatás a 
feltámadásról. Dániel könyvében, annak apokaliptikus részében vi
szont az ítélet gondolatával szól az igazak és gonoszok föltámadá
sáról. 

"Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan föltámadnak, néme
lyek az örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra." (Dán 12,2) 

Dánielnél úgy tűnik, hogya föltámadás még nem egyetemes jel-
legű, inkább a könyv szereplőinek sorsára utal. Mindenesetre az 
apokaliptikus szemléletmód fölerősödésénél (Makkabeus háborúk) 
érhető tetten a föltámadás meghirdetése és jól beleillik az apoka
liptikus várakozások együttesébe. 

A prófétai eszkatológia népi szinten gondolkodik, középpontba 
állítva a választott nép sorsát. Az apokaliptika szakít ezzel a tradí
cióval, és valószínűleg a bölcsességi irodalom hatására, az egyén 
sorsát állítja a középpontba. Már nem számít a nemzeti hovatarto
zás. Az emberek két táborra oszlanak, igazakra és gonoszokra. 
Aszerint léphetnek be az új világba, hogy melyik csoporttal vállaI
nak osztályrészt. Egy apokaliptikus műnek éppen az a célja, hogy 
állásfoglalásra szólítson fel a közelgő pusztulás szemléltetésével. 

Ezeket az üdvösség-témákat az apokaliptika sajátos, bonyolult, 
nagyhatású képanyaggal tárja hallgatói elé, melynek sok elemét a pró
fétai tradícióból meríti. Az Ószövetségi Szentírásban viszonylag kevés 
könyv tanúskodik erről a szemléletmódról. Annál gazdagabban jelenik 
meg az apokríf irodalomban, arról tanúskodva, hogy Jézus és az első 
keresztények korában komolyan számolnunk kell az eszmeáramlat 
hatásaival. 

II. Eszkatológia és apokaliptika az Újszövetségben 

A prófétai eszkatológia és az apokaliptika erősen, de különböző 
mértékű befogadásokkal járja át az Újszövetség világát. Megállapítha
tó, hogya prófétai megközelítésekhez hasonlóan itt sincs egységesen 
hasmált rendszer Az alapgondolatok átjárják a hit megfogalmazását 
de a lebontásban a sokszínűség a jellemző. Másrészt feltárható egy 
időbeli fejlődés is. melyre célszerű rámutatnunk. Egy dolog azonban 
nYih·ám·aló: nlinden eszkatologikus és apokaliptikus elem krisztocent -
r{kus jelentőségű az Újszö\"etségben Minden a Jézus-esemény értelmc-
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zésének szolgálatában álL minden vele kapcsolatban, az ő művében 
nyer értelmet, hogy megfoghatóvá tegye a Krisztus-hívők jővőre irá
nyuló reményét. 

Keresztelő János 

Jelentőségét az adja, hogy az evangéliumok az ő működését Jézus 
Krisztus előfutáraként értelmezik. Bár igehirdetése keresztény szem
pontból értékelve az "előfutár" hangsúlyozásával jelenik meg, mégis 
kikövetkeztethető belőle sajátos témavilága. A Mt 3,7b-12 erre mutat 
rá. A szöveg ismeretében a következő szempontokra hívnám fel a fi
gyelmet: 

Igehirdetésének lényege: Isten haragjának közelgő ítélete, melyet a 
tűzhöz hasonlít (vö: Ám 7,4; Jer 21,12; Iz 66,15 k). 

A választott néphez tartozásnak nincs jelentősége (kövekből is tud 
fiakat. .. ). 

Az egyéni megmenekülés útja a bűnbánat és a keresztség. 
Az utána jövő ítéletet tart, a megtérőknek Szentlelkét adja (Joel 

3.f), a többieknek olthatatlan tűz a sorsa. 
A fó témák, az ítélet, az egyéni sors, erősen apokaliptikus csengésű

ek, mégis hiányzik az apokaliptikus fó téma: a világ megsemmisülése 
és a teljesen új teremtés. Így János inkább a prófétai eszkatológiához, 
mint az apokaliptikus vonalhoz áll közelebb. 

Jézus igehirdetésének középpontja: az Isten Uralma 

(E rész bemutatásánál olyan Jézusi tanításokra építünk, amelyeknél 
- a józan kritika álláspontját követve - nem ér\"ényesült a húsvét telje
sebb látásmódját tükröző ősegyházi értelmezés.) 

A prófétai eszkatológiánál rámutattunk arra, hogy a jövőbeli vára
kozások teológiai alapját IHWH királyi uralmának témája adja. A 
szinoptikus evangéliumok egyöntetű tanúsága szerint Jézus működésé
nek középpontjában az Isten uralma elközeledtének meghirdetése áll. 

Jézus épít Keresztelő János prófétai működésére. Izrael népében ő is 
cgy bűnös nemzedéket láL melynek szüksége \'an a megtérésre, éppen a 
közelgő Istcn országa miatt. Az ő igehirdetése azonban jelentős hang
súlyeltolódást mutat a Kercsztelöéhcz képest. Jézusnál a megtérés 
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alapja nem az ítélet fenyegető közelsége, hanem az Isten Uralma eljö
vetele, Isten kegyelemmel teljes szabadító odafordulása az emberhez. A 
Mk 1,14-15, a Jézusi tanítás rövid foglalata nem fenyegetést idéz, ha
nem örömhírt, evangélium ot sugároz, szinte minden szavával: 

"Beteljesedett az idő, és már közel van az lsten országa. 
Tartsatok bünbánatot s higgyetek az evangéliumban." 

Jézus programja eszkatologikus fordulatot hirdet az üdvtörténeti idő 
síkján: Isten Uralmának jelei már tapasztalhatók a jézusi jelenben. A 
csodákban, amiket végbevisz, már Isten királyságának erejét lehet föl
ismerni. Sőt, Jézus a maga személyében garanciája az időfordulat je
lenvalóságának: 

"Ha én a démonokat lsten ujjával üzöm ki, akkor lsten uralma már el
jött hozzátok" (Lk 11,20). 

Ugyanakkor még nincs szó a teljes megvalósulásról. Ezért lehet 
imádkozni: ,jöjjön el a te országod". Ezért hasonlíthat ja Jézus az Or
szágot egy ünnepi lakomához, amelyre majd bebocsátást nyer az em
ber. A "már itt" és a "még nem" feszültsége jellemzi Isten uralmának 
ki bontakozását. 

Az örömhír a prófétai hagyomány szellemében elsősorban az eleset
teknek, a szegényeknek, a megtört szívűeknek, a kitaszitottaknak szól 
(v.ö. Lk 4,18-19; Iz 61,lkk). 

Jézus személyében Isten üdvözítő jósága lép az emberhez, de ez 
egyben a gonoszság hatalmán való felülemelkedés. A képes beszéd az 
erős emberről, arról, hogy csak akkor rabolhat ják ki, ha előbb megkö
tözik, a Sátán megkötözésére és Jézus művére utal (Mk 3,27). 

A napi gondoktól a megszabadulás (ég madarai - mezők liliomai), 
az Isten kegyelmi odafordulása az emberhez, melyet a különböző nap
szakokban hívott szőlőmunkások példázata emel ki, szintén új korszak 
jelzésére szolgál (Mt 6,25-34, Mt 20,1-16). 

Jézus személye, működése és tanítása egyértelműen utal arra, hogy 
ő, a prófétai eszkatológia vonalában, időfordulatot, új üdvkorszak be
köszöntét hirdeti és szolgálja. 

Ez a szemlélet nem apokaliptikus. Az apokaliptikus elképzelések 
sajá~ia a végidő jeleinek tárgyalása. Jézus \"iszont \"isszautasítja a szo
kásos jelekre rákérdező kezdeményezést 
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"Az. Isten országa nem jön el szembetűnö módon. Nem lehet azt mon
dani Nézzétek, itt van vagy amott. Mert az lsten országa közöttetek 
van" (Lk 17,20k). 

Az sem felel meg az apokaliptikus sémának, miszerint a gonoszság 
legyőzése pillanatnyi, világraszóló esemény, hogy Jézusban már jelen 
van és működik a gonosz legyőzetése. 

Jogosan mondhatjuk, hogy Jézus eszkatologikus szemléletmódja in
kább a prófétai vonalban, mint az apokaliptikában gyökerezik. 

Külön kell foglalkomunk Jézusnál az ítélet gondolatával, amely, 
mint láttuk, Keresztelő János ró igehirdető motívuma volt. Jézusnál ez 
nincs így, de azért nem mond le az ítélettel való szembesítésről. Azok
nak, akik nem fogadják hittel az Isten országa közelségéről, az Isten 
irgalmas odahajlásáról szóló jézusi örömhírt, számolniuk kell az ítélet 
tényével: 

"Jaj neked Korozain! Jaj neked Betszaida' Mert ha Tiruszban és 
Szidonban történtek volna a bennetek végbement csodák, már régen 
zsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és 
Szidonnak türhetöbb lesz a sorsa az ítéletkor, mint nektek. És te 
Kafarnaum! Nemde az égig emelkedtél? Egészen az alvilágig fogsz 
süllyedni! " (Lk 10,13-15). 

"Ez a nemzedék gonosz nemzedék ... Dél királynője feltámad majd az 
ítéletkor e nemzedék tagjaival együtt és elítéli öket. Mert eljött a föld 
széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van 
Salamonnál. " (Lk 11 ,29kk). 

E szavak alapgondolatukat tekintve visszavezethetők Jézusra, bár az 
ősegyházi igehirdetés jegyeit is hordozzák. A prófétai fenyegető szavak 
stílusa mellett az apokaliptikus megközelítés néhányadottságából is 
merítenek, ilyen pl. a nemzedék gonoszsága, a pokolba, alvilágba 
süllyedés fenyegetése. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Jézus apoka
liptikus módon gondolkodna. Nála teljesen hiányzik a két eon séma, 
mely szerint az első kor pusztulása feltétele az új érkezésének. Nála 
már megjelent az új, az Isten szabadító ereje, és ez a meglévő, működő 
csap át a teljességbe, ugyancsak Isten erejében. Ez pedig a prófétai 
eszkatológia szemlélete. 
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Jézus feltámadása 

Az eszkatologikus értelmezés és várakozás szempontjából döntő 
fordulatot jelent Jézus szenvedése és feltámadása. A tanítványok a 
Feltámadottal való találkozások és az üres sír tanúságára támaszkodva 
hirdetik, hogy Jézus él, Isten feltámasztotta őt a halálból. Így fonnáló
dik meg a legősibb keresztény hitvallás, mely számunkra ugyanolyan 
erejű és jelentőségű, mint a választott népnek az ,,Isten, aki kivezetett 
Egyiptomból" szilárd fonnában kikristályosodott ősi hit vallása. 

Ez pedig azt jelenti, hogy a Teremtő és az emberi történelmet irá
nyító Isten éppen a világ szemében kudarcot vallott Jézust igazolta és 
teremtő jóságában - a tennészeten túllépve - végleges életet ajándéko
zott neki. 

Ez a tény viszont túllép a prófétai várakozásokon. Benne az apoka
liptikus föltámadás reménye valósult meg. Így lép bele a Jézustól örö
költ eszkatologikus (prófétai) szemléletbe egy lényeges apokaliptikus 
elem. Jézus föltámadása a sor kezdete, ő az első a halottak közül (IKor 
15,10), elsőszülött a sorban (Kol 1,18b). 

A másik megtapasztalás a Szentlélek kiáradása. Az Újszövetség 
legősibb rétegei ezt is a végidők jeleként értelmezik. Időben a legko
rábbi tanúság Szent Pál első Tesszalonikai levelében található (Kru. 
51-52): " aki tehát az ilyen dolgokat megveti, nem embert vet meg, 
hanem Istent, aki kiárasztotta ránk Szentieikét" (4,8). 

A prófétai vonalban Ezekiel tulajdonítja Izrael végső helyreállítását 
Isten Lelke erejének: "Új szívet, új lelket oltok belétek ... az én lelke
met" (Ez 36,26kk). Joel próféta a végidőt jellemzi úgy, hogy mindenki 
részesül Isten lelkében (Jo 3.f). Péter pünkösdi beszéde erre hivatkozik 
(ApCseI2.f.). 

A lélekadás egyetemes jellege abból tűnik ki, hogy ez igazolja a po
gányok elfogadását, a világmissziózást (y.ö: ApCsel 120,44-48). De 
Szent Pál a galata pogánykeresztény egyházközségekhez írt levelében 
már Kr.u. 56 körül így ír: 

"Hiszen az lsten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben. Mert 
mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltötté
tek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, 

mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban" (3,26-28). 

------- ============== 
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Márpedig a szentpáli gondolkodás szellemében. mint a közel egyko
rú levelek tanúsítják, az istengyennekség és egység a Szentlélek gyü
mölcsei (v.ö: IKor 12,12kk; Róm 8,17). 

A feltámadt Krisztus Lelkének ereje és működése a keresztény kö
zösségben a prófétai eszkatológia fényében a végidő jelzése. 

A Krisztus föltámadásával megpecsételt végidős valóságnak megje
lenik Szent Pál teológiájában egy lényeges eleme: az új teremtmény. 
Isten teremtő ereje a Lélek kiáradásával valami sajátosan újat fonnál 
az emberben. Egy egzisztenciális fordulatról van szó, a régi helyébe 
lépő újról: 

"Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszünt, va
lami új valósult meg" (2Kor 5,17). 

"Krisztusban sem a körülmetéltség nem számít, sem a körülmetélet
lenség, hanem csak az uj teremtmény" (Gal 6,15). 

A deuteroizaiási új teremtés ígérete (v.ö: Iz 43,18-21), az ezekie li új 
sZÍv gondolata (Ez 36,26), a jeremiási új szövetség eszméje (Jer 
31,31kk), de általában a prófétai eszkatológia új Isten-népe várakozá
sai fedezhetők fel a szentpáli gondolat hátterében. Közelebb áll tehát a 
prófétákhoz, mint az apokaliptikához. A Krisztus-hívőben már jelen 
van az új; végső kibontakozása még várat magára, de hamarosan ér
kezik' Az első keresztények közelre várt paruszia-felfogása innen érthe
tő. 

Úgy tűnik tehát, hogy az első teológiai reflexiók megmaradnak a jé
zusi vonalban: a jelent végidőnek értelmezik, de úgy, hogy benne még 
eg)ütt van az új a régivel. 

A jövö megközelítése 

A Krisztusban jelenvalóvá lett új korszak "már itt - még nem" fe
szültsége óhatatlanul a jövő felé irányítja a figyelmet. Ebből a szem
pontból lényeges a korai kereszténységben igen hamar megtapasztalt 
üldöztetés-szituáció, mert még sürgetőbbcn merül fel a nagy kérdés, mi 
lesz. mire számíthatnak, megalapozott-e a jelen döntés, mellyel Krisz
tushoz kapcsolták életüket. 

A jö,·ő kérdése bclsőleg tartozik. már a kezdetektől. az c,·angélium 
hirdctéséhez Ehhez az alapot a prófétai remények és ,árakoz<"tsok 
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szolgáltatták: az isteni nagy helyreállítás ígérete, melyet aparusziához, 
Krisztus második eljöveteléhez kötöttek. De vizsgálódásunk arra is 
rámutat, hogy az élethelyzetek, adottságok fliggvényében az ősegyház 
a konkrét reménység bemutatásában egyre inkább felhasználja az apo
kaliptikus várakozások elemeit. 

Az arámul megőrzött liturgikus felkiáltás "marana tha" - Urunk 
jöjj el - (lKor 16,22) tanúskodik az első közösségek jövőbeli várako
zásáról. 

Az első időkben, úgy tűnik, a paruszia vigasztaló ereje nyer hang-
súlyt. Szent Pál első levelében így ír: 

"A békesség Istene ... őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket 
feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Aki meghívott benne
teket hűséges, és végbe is viszi" (1Tessz 5,23-24). 

Az ítélet gondolata csak érintőlegesen jelenik meg: 
"Senki se károsítsa meg és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét, mert 
az Úr megtorol minden ilyesmit" (1Tessz 4,6). 

De még az ítélettel kapcsolatosan is a remény jut szóhoz: 
"Az emberek maguktól beszélnek róla ... hogyan fordultatok el a bálvá
nyoktól az Istenhez, és várjátok a mennyből Fiát, Jézust, akit a halál
ból föltámasztott és aki megment minket az eljövendő haragtól". 
(1Tessz 1,9-10). 

Figyelemreméltó, hogyan kapcsolódik itt össze a feltámadás, mint 
alapesemény és a jövőre irányuló várakozás, az ítélet. A "megmentést" 
az ítélettőL a megváltás-teológia fényében olyannyira komolyan értel
mezi, hogya paruszia - úgy tűnik - a hívek számára nem hordoz fe
nyegetettséget, csakis vigasztalást: "hogy mindörökké az Úrral le
gyünk" (l Tessz 4,17), mert megmenekültek az eljövendő haragtól. 

A 2Kor 5,1 O szerint viszont arra figyelmeztet az apostol, hogy 
"Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke 
előtt ... " Szent Pál leveleinek vizsgálata arra enged következtetni, hogy 
ott hangsúlyozza csak az ítéletet, ahol az elbizakodottság, a kiválasz
tottság automatimlUsa ellen küzd. (Ez többször a csak nála hasmálatos 
"Úr napja" \agy "Krisztus napja" kifejezéshez kötődik: pl. 2Kor 1,14: 
Fil 2,16: I Kor 9,24-27, a fogalom nélkül.) Jézus tehát. amikor újra 
eljön, bírói szerepben ténykedik. Ez a hatáskör azonban nem egyértel-
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mű. A buzdítás és intelem, illetve a közösségi szituáció fti.ggvényében 
hol számon kérő, hol pedig megmentő jellegű. Ebből látszik, hogy a 
végidős tanítás nem ad teljes képet, hanem a szándékolt célnak megfe
lelően egyik vagy másik elemet hangsúlyozza. 

Az idő múlása és az elmélyülés igénye azonban egyre több jövőre 
vonatkozó kérdéssel szembesíti a teológiai reflexiót. A válaszok és 
megoldások egyre inkább merítenek az apokaliptika anyagából, anél
kül, hogy elkötelemék magukat a teljes apokaliptikus szemlélet mellett. 
Felhasmálnak képeket, gondolati töredékeket, de nem kötelezik el ma
gukat a teljes szisztéma mellett. A hit vezérfonala megmarad: Krisz
tusban, az ő feltámadásában megjelent a végidő, amely nem Isten 
pusztító ítéletének, hanem üdvözítő jóságának kinyilvánulása. A teljes
ség igénye nélkül felsorolunk néhány példát, melyek jól tükrözik a 
megközelítések szituációs fti.ggését, az apokaliptikus elemek felhasmá
lásának esetlegességét. 

lTessz 4,13-18: A közösségben problémát jelent, hogy néhányan 
meghaltak, pedig úgy gondolták, hogy a paruszia közel van, így még 
megélik Jézus eljövetelét és a föltámadást. Szent Pál tanításában rámu
tat arra, hogy Jézus halálában már legyőzetett a halál hatalma, így a 
Krisztushoz tartozókat feltámasztja Isten, ha már elhunytak. Így az 
élőkkel együtt mindnyájan " ... elragadtatunk a magasba, a felhőkön, 
Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk" (v. 17). A keresztségben 
megalapozott Krisztushoz tartozás eléri csúcsát a parusziában, a föl
támadásban, az örök dicsőségben. A részleteket nem említi, a miként 
nem fontos. A történés ke\"és érzékeltetésében viszont apokaliptikus 
mozzanatokra támaszkodik: parancsszó, a fóangyal hangja, Isten har
sonája. A föltámadás itt úgy jelenik meg, mint a hívők várakozása, 
reménye, nincs egyetemes horizont ja. 2 

l Kor 15,20-28: A korintusi keresztények egy csoportja tagadta a 
föltámadást. Ők a teljességet a Lélek birtóklásában, ajándékaiban \·él
ték elérni. Ezért az apostol a 15. fejezetben egészen a feltámadásnak 
szenteli figyelm ét. A hi\·atkozott részben hangsúlyozza, hogy Jézus 
feltámadása és a hh"Cké elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Az 
Ádám-tipológiára hi,·atkoz\"a (22.\".) "eszkatologikus" sorrendet állít 

2 Laub. Franz. 1 und 2 Thessalonicherbrief. NEB 13. Echter Vig. Würzburg 1988 
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fel. "Mindenki élelre kel... először Krisztus, majd eljövetelekor mind
nyájan, akik hozzá tarlomak." A végső szabadító tett a halál legyőzése, 
mikoris Krisztus átadja az uralmat az Atyának, hogy "Isten legyen 
minden mindenben."3 

A végidős beteljesedés bemutatása itt nélkülözi az apokaliptikus 
mozzanatokat (természetesen eltekintve a föltámadástól és Isten végső 
uralmától). A bibliamagyarázók álláspontja nem egységes a föltáma
dás egyetemes voltát illetően az adott hely értelmezésében. A többség 
szerint Szent Pál itt is, mint az I Tesszalonikai levélben csak a hívők 
feltámadásáról szól. Vannak, akik különböző megfontolások alapján 
ezeket a páli kijelentéseket már egyetemes feltámadásként, azaz min
den emberre vonatkoztatva értelmezik. 4 

IKor 15,50-58: A korintusi pneumatikusok feltámadással kapcsola
tos nehézsége lehet a hátterében annak, hogy az apostol hangsúlyosan 
szól a földi test átváltozásának szükségességéről a föltámadásban, mert 
"test és vér nem örökölheti Isten országát" (50.v.). Az átváltozás, 
melyben a halandó test magára ölti a halhatatlanságot (53. v.) a "végső 
harsonaszó pillanatához van kötve (52.v.). Míg a Tesszalonikai levél
ben a kevés elhunytat tekinti sajátos helyzetünek az apostol, itt már 
azzal számol, hogy "nem mindnyájan halunk meg, de mindnyájan át
változunk" (5I.v.): a parusziát megérők tűnnek a kevesebbnek, a kivé
telesnek. A Filippi levél is hangsúlyozza a test feltámadásban történő 
átváltozását (Fil 3,11-24). A minta itt is Krisztus feltámadott teste, 
mint a Korintusi levél kifejtésében (IKor 15,45-49). Úgy vélem, hogy 
az apokaliptika, bár igen részletes bemutatás jellemzi, a feltámadott 
test milyenségével nem foglalkozik. A föltámadást e földi életbe történő 
visszajövetelként fogja fel, evilági kategóriák szerint. A Szír Báruk 
apokalipszis 50. fejezete legalábbis erről tanúskodik. Ez a sejtés azon
ban elmél)ültebb úzsgálódást követel. 

Róm 8,18-23: Szent Pál tehát hangsúlyozza végidős várakozásban 
az emberi test átalakulásának szükségességét. Szól azonban a teremtés 
sÓ\'árgó \"árakozásáról is Isten fiainak kinyilyánulására \·árva. Szolgai 

3 Klauck, H.-J .. 1 Korinlherbrief NEB 7. Echler Vig, Würzburg 1992. 
4 Gielen, Marlis Universale Tolenauferweckung und universales Heil? in BZ.44-1 (86-
104) F. Schöningh Vig, Paderborn 2003 

13 



Bibliatudomány 

állapotából, a hiábavalóságból fog felszabadulni "Isten fiainak dicső
séges szabadságára" (2l.v.). A jelen szenvedései (l8.v.) kapcsolatba 
hozhatók az apokaliptikávaL mely a fordulat előtti utolsó kor feltűnő 
mértékű gonoszságára, illetve szenvedéseire épít. De hogyan értsük a 
természet felszabadulását? A zsidó tradíció a természet alávetettségét a 
bűn következményének tartja: a bűnös ember visszaél a teremtett 
javakkal. Ez szűnik meg a jövő reményében. Lényeges, hogy míg a 
fejlett apokaliptika e világ megsemmisüléséről beszél, hogy az új lépjen 
helyébe, itt a páli gondolatok mögött inkább a prófétai várakozások 
érvényesülnek a harmonikus szép, új világról. 5 

Összefoglalás: 

Amennyire lehetett, próbáltunk egy képet adni az újszövetségi 
eszkatológiáról az időrendiség függvényében. Természetesen még vizs
gálnunk kell az evangéliumok és a későbbi szent iratok felfogását. Ez 
egy következő ismertetés témája lesz. Célunk az volt, hogya kinyilat
koztatáson belül rámutassunk arra a kibontakozásra, amelyet a konkrét 
élethelyzetek tettek szükségessé. Az egyes szentírási részek részletes 
tanulmányozására itt nem volt lehetőség. 

Összefoglalóan a következő megállapítások fontosak: 
Az újszövetségi végidős gondolatok merítenek mind a prófétai 

eszkatológiából, mind az apokaliptikus várakozásokból. 
A fó vonal azonban a prófétai eszkatológia, az apokaliptika elemei 

mintegy "segédanyagként" jelennek meg a problémák tükrében. 
A lényeges kiindulási pont nem egy meglévő tan átvétele, hanem a 

Krisztus-történés fényében az adon elemek felhasználása. 
Míg Keresztelő János és Jézus tanítása elsősorban a prófétai vonal

ból értelmezhető, bizonyos apokaliptikus színezettel, az ősegyházi 
megközelítések - az adódó problémák és kérdések fényében - egyre 
inkább merítenek az apokaliptikából. Ezt azonban válogató, szuverén 
függetlenséggel teszik, anélkül. hogy elköteleznék magukat a teljes 
apokaliptikus szemléletmód mellett. 

5 Zeller, Dieter Der Brief an die Römer RNT Pustet Vig, Regensburg 1985 
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Jézus feltámadása, az így kibontakozó üdvrend, eleve hatástalanít ja 
az apokaliptika alapkoncepcióját a régi pusztulásáról és az egészen új 
pillanathoz kötött betöréséről. A keresztény felfogás szerint együtt hat 
a régi és az új; a végső megváltás a parusziához, Jézus második eljöve
teléhez kötődik. 

Szent Pál a Római levélben eljut odáig, hogy az egész teremtés sor
sának kérdését fölvesse, a prófétai eszkatológia nyomait követve. 

Minél inkább központi témává válik a közösségek életében a máso
dik eljövetel kérdése, annál inkább felismerhető a kinyilatkoztatott 
megközelítésekben az apokaliptika gondolatainak, anyagának felhasz
nálása. Erről azonban a következő tanulmányban lesz szó. 

Krisztus ezeréves uralma (Jel 20,1-10) magyarázata 

Krisztus ezeréves uralmáról szóló írás (Jel 20,1-10), a különbözö definí
ciók, magyarázatok miatt mindig sok-sok kérdést, homályt jelentett szá
momra. Szerettem volna világos, egyértelmű és elfogadható magyarázatot 
kapni, függetlenül az ezredforduló, a világ végének jelei és egyéb jóslatok
tól. Éppen ezért nagy örömmel és érdeklődéssel olvastam a Jeromos füze
tek 1999. karácsonyi (38.) számában Kocsis Imre Krisztus ezeréves ural
máról szóló írását (5-16. oldal). Végre egy olyan magyarázat, amely még 
egy laikus bibliaolvasó számára is érthető, valóban .a legelfogadhatóbb" 
eligazítást adja. 

Az. értelmezési módok: a. "millenarizmus" b. "szimbolikus· c .• egyéb· 
magyarázat és értelmezés után igen meggyőzően magyarázza: a .• ezer 
év· b .• a sátán megkötözése· c. "a sátán szabadon bocsájtása· d .• az első 
feltámadás· kérdéseit. Kocsis Imre magyarázata nyomán nincs bennem 
kérdés, zűrzavar, mintha fényt gyújtott volna elmémben (vagy szívemben), 
amely egyszerre lát és hisz. 

"Bár a sátán fondorlataira és támadásaira továbbra is számítani lehet, 
sőt kell, de ezek lsten üdvösségtervével szemben nem meghatározó jelen
tőségűek." (13. oldal) Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása az örök 
halál, azaz a sátán felett aratott győzelem. 

Hála van szívemben és áldja Öt lelkem, mert: "Ö kiragadott minket a 
sötétség hatalmából, s áthelyezett szeretett fia országába" (Kol 1,13). 

"Mostantól fogva boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg .. " (Jel 
14,13). R. J, Budapest 
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Zsuppán Monika 

Szent Jeromos élete 
"Filozófus, rétor, grammatikus és dialektikus egyszerre, továbbá három 

nyelvnek; a hébernek, görögnek és latinnak ismerője" 

Szent Jeromos egyházdoktor 
(Stridon, 347 körül- Betlehem, 419/420. szeptember 30.) 

Giotto: Az egyházdoktor 

Jeromos (Hieronymus) 340 kö
rül született a Dalmácia és Pannó
nia határán fekvő Stridon város
ában. Szülei ugyan keresztények 
voltak, de őt kiskorában nem ke
resztelték meg. Iskoláit szülőváros
ában kezdte, de mivel eleven ésszel 
és jó gondolkodókészséggel rendel
kezett így egész fiatalon Milánóba, 
majd Rómába küldték retorikát és 
filozófiát tanulni. Tanulta a latin 
nyelvet, ami nyelvezetére, gondol
kodására is nagymértékben hatott. 
Róma és a klasszikus Írók beleivód
tak emlékezetébe. A tanulás'mellett 
Jeromos természete féktelenségével 
vetette bele magát a szórakozásba. 

Mély és tartós barátságot kötött Bonosiusszal és Rufinusszal és velük 
együtt látogatta a római katakombákat. 366 nagyböjtjének kezdetén 
Bonosiusszal együtt fölvételét kérte a katechumenok közé, és húsvétkor 
Liberius pápa megkeresztelte őket. Ezzel új életet kezdett. 

Nem sokkal húsvét után elindult Gallia felé, de csak Trierig jutott. 
Itt újra tanulni kezdett, s egyszer csak fölfedezte a szerzetesi életet. 
Elhatározta, hogy visszatér Itáliába, mégpedig Aquilejába, és ott el
mélkedő-aszketikus életet kezd. A kis szerzetesi közösség életének kö
zéppontjában a Szentírás tanulmányozása állt Noha a közösség szét
szóródott, ő maga a állhatatos maradt és bátorságát nem veszítette el. 
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374-ben hajóra szállt és kikötött Antióchiában, ahol tökéletesítette 
Szentírás-ismeretét, Tiberiásban pedig megtanult héberül. 

Keleten ekkor a pusztákban virágzó szerzetesi közösségek éltek. Je
romos elvonult a Szíria keleti határán elterülő Kalkisz sivatagba, hogy 
a remetékhez csatlakozva magányban, virrasztásban, vezeklésben és 
munkában éljen. Ez az új életforma nehézségeket okozott számára és 
súlyos vívódásokat kellett átélnie, különféle kísértések gyötörték fóleg 
könnyelmű római életének képei jártak vissza a képzeletébe, ahogy írja: 

"Ó, hányszor gondoltam arra, hogy Róma gyönyöre i vesznek 
körül, amikor a sivatagban éltem, abban a napégette irdatlan 
pusztaságban, amely a szerzetesek szörnyű lakhelye. Egyedül ül
dögéltem rettenetes keserűséggel szívemben. Alaktalan tagjaimat 
zsákvászon borzasztotta, koszos böröm feketéllett, mint az etió
poké. Naponta könnyeztem, naponta sóhajtoztam, s ha akaratom 
ellenére elnyomott a rám támadó álom, széthullóban levő csont
jaimat a puszta föld nyomta. Ételről és italról nem is szólok, hi
szen még a betegek is csak hideg vizet isznak; főtt ételt enni 
fényűzésnek számít. Ennek ellenére én, aki a pokol tüzétől való 
félelmemben magam vetettem alá magamat ilyen kínoknak, s 
akinek csak skorpiók és vadállatok voltak társai, gyakran képzel
tem, hogy lányokkal táncolok. Bár arcomat böjtölés sápasztotta, 
szívemet mégis vágyak háborgatták hideg testemben, s e már fél
holt testben élő ember előtt a bujaság tűzképei lobogtak. Meg
fosztva minden segítségtől, végül is Jézus lábai elé vetettem ma
gam, s lábait könnyeimmel öntöztem, s hajammal szárítgattam, 
és lázongó testemet többhetes böjtnek vetettem alá. Nem röstel
lem szerencsétlenségemet, sőt inkább siratom, hogy nem az va
gyok, aki akkor voltam. Jól emlékszem: gyakran jajgattam éjt 
nappá téve, s nem hagytam föl mellem döngetésével addig, amíg 
az Úr szavaira nyugalmam vissza nem tért. Kis cellámtól is bor
zadtam. mert tanúja volt szennyes gondolataimnak. és feldühöd
ve magamra. kemény elhatározással a sivatagba rohantam egy
magam. Ahol egy völgykatlant. egy meredek sziklaszirtet. vag,v 
egv zord kiszögellést láttam. ott, volt imazsámolyom. ott volt 
nyomorúságos testem dologháza. Es - Isten a tamím - miután so
kat könnyeztem. és sokszor vetettem szememet az égre. némelykor 
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úgy éreztem. hogy angyalok vesznek körül, és boldog vidámság
gal kezdtem énekelni: »Kenetednek illatára utánadfutunk«. 

(Szent Jeromos: Nehéz az emberi léleknek nem szeretni. A keresz
tény életről, irodalomról és tudományról, Helikon1991, 9-10.old) 

Ekkor az ariánus vita és az antióchiai egyházszakadás a pusztákon 
is végigviharwtt. A szerzetesek között pártok alakultak: "Zsákba öl
töztünk, és hamut szórtunk a fejünkre, de kiközösítettük a püspökö
ket" - írja később ironikusan. Végül belefáradt a vitákba és visszatért 
Antióchiába. 

Paulinus, a város püspöke pappá akarta szentelni. Ehhez Jeromos 
csak aual a föltétellel adta beleegyezését, hogy hű maradhat szerzetesi 
hivatásához és megőrizheti mozgási szabadságát. Szentelése után ha
marosan útra is kelt: 380/38 l-ben Konstantinápolyban tartózkodott és 
a város könyvtárában dolgowtt. Itt Nazianzi Szent Gergely hatására 
lefordított Origenésztől huswnnyolc homíliát, de később alábbhagyott 
a lelkesedése, és felhagyott ezzel a munkával. 

Közben Damazusz pápa kieszközölte a császárnál, hogy 382-re 
Rómában zsinatot hhjon össze. Paulinus püspököt Jeromos kísérte el a 
zsinatra, melynek végeztével könyveivel és jegyzeteivel együtt Róma 
felé vette útját. Ekkor harmincöt éves volt, és nagy feladat várt rá: 
Damazusz pápa, aki maga is művelt szellem volt, bevonta legszűkebb 
munkatársi körébe és megtette a titkárává. Hamarosan még ennél is 
fontosabb feladattal bízta meg: az evangéliumok latin fordítását kellett 
átvizsgálnia. Ez a munka azonban nem egyszeruen szövegvizsgálat, 
fordításrevízió volt, hanem fordítás is; és nem korlátozódott csupán az 
evangéliumokra, hanem idővel kiterjedt az egész Szentírásra, és húsz 
éven át foglalkoztatta Jeromost. 

Hamarosan közismertté vált Rómában, és voltak olyanok, akik 
Damazusz pápa utódát látták benne. Közben azonban néhány római 
matróna és úrnő kérte a lelki vezetését. Jeromos az Aventinuson épült 
luxusvillában magyarázta nekik a Szentírást. Közéjük tartowtt Paula, 
Marcella és Eustochium. De minél feddhetetlenebb volt Jeromos, a 
városban annál több pletyka keringett róla. Amikor rosszallóan meg
kérdezték. miért csak nőket tanít így válaszolt: .. Kevesebbet foglal
koznék nőkkel. haférliak töMet érdeklődtek volna nálam a Szentírás 
felN' .. 
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Amikor Damazusz pápa meghalt és utóda nem biztosított már szá
mára védelmet. Jeromos elhagyta Rómát, és testvérével együtt újra 
keletre ment. Néhány római hölgy is követte barátnőikkel és szolgáló
ikkal együtt. Betlehemben telepedtek meg, ahol Jeromos két kolostort 
alapított: egyet a férfiak számára, ezt ő maga irányította; egyet pedig a 
nők számára, s annak vezetését Paulára bízta. 

Ekkor egy hosszú, irodalmi téren nagyon 
tennékeny időszak következett, amely har
mincöt esztendeig tartott. A tudósnak segítsé
gére volt nagy könyvtára és sok följegyzése, 
melyeket a korábbi évek utazásai során gyűj
tött. 

Mindenekelőtt eredeti nyelvből lefordította 
a Szentírásnak majd minden könyvét, ezzel 
megteremtette azt az alapszöveget, amelyet 
Vulgata néven a latin egyház egészen a leg
utóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként 
használt. 

Mikor a fordítással elkészült, hozzáfogott 
a szövegek magyarázatához. E magyarázatok 
rendkívül gazdag lelki és régészeti tudásról 
tanúskodnak; teológiai tartalmuk már szegé
nyesebb, a fonnájuk pedig egészen laza. En
nek magyarázata az, hogy Jeromos tudomá
nyosan művelt, az átlagosnál jóval olvasot
tabb, de nem teológus és nem misztikus szel
lem. Ezért kellett szakítania Origenésszel is. 
Történeti írásai, fóleg a De viris illustribus 
(A kiváló férfiakról) című munkája sok érde
kes adatot tartalmaz. Ránk maradt százöt "en
hét levele is, melyek szerint a legváltozato
sabb kérdésekkel fordultak hozzá tanácsért. E 
levelek Jeromost úgy mutatják be, mint szigo
rú aszkétát. keménykezű lelki ,·ezetőt. aki 

St. Jeromos, Betlehem, 
Szent Katalin kolostor

Fotó Zs. M.) 
metsző iróniáját mind,égig megőrizte. ug~an

akkor mél~cn meg tudott rendülni és tudott forró könn~eket is sírni. 

====== .. ".=._······_~_-._===.==~= •• =c ___ _ 
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Életének utolsó éveit fájdalmas szenvedésben töltötte. Egészsége 
meggyengült látása egyre inkább romlott, és egymás után elvesztette 
hűséges kísérőit. Ehhez járultak a nyugtalanító politikai események: a 
barbár gótok betörtek Itáliába, s 410-ben elfoglalták és kifosztották 
Rómát. A Város pusztulását a kortársak olyan fájdalommal szemlél
ték, mint korábban a zsidók Jeruzsálem pusztulását. Jeromos lelke 
mélyéig megrendült: "Rómát ostrom alá fogtál<. "Sírás fojtogat, mi
közben diktálok. A várost. amely az egész világ felett uralkodott. el
foglalták! " 

412 körül portyázó szaracénok veszélyeztették a betlehemi kolosto
rokat, s egy napon sietve menekülnie kellett. Aztán még egyszer föllán
golt a pelagianizmus elleni harc, és Jeromos teljes szenvedélyességével 
kivette belőle a részét. Csak az eretnekség legyőzése nyugtatta meg: 
utolsó levelében Ágostonnak gratulál a győzelemhez. 

Az évek múlásával Isten lassan mindentől megfosztotta, és Jeromos 
kezdett eltávolodni mindentől, ami korábban oly közel állt a szívéhez: 
.. Aki a halálra gondol. az hamarosan mindent megvet. " Kimerülten 
és vakon tért meg Urához 419. (vagy 420.) szeptember 30-án. 

Xv. Benedek pápa Szent Jeromost a Szentírás legmegbízhatóbb 
tolmácsának nevezte. 

összeállította Zsuppán Monika 

ABibelinfo 3/2002. száma rövid összefoglalást közöl a cigányok 
történetérő! Ausztriában. Bár vándorlóként már a 14.században 
megjelentek, első telephelyeik a l7.századból valók az akkor Magya
rországhoz tartozó Burgenlandban. Itt gróf Batthyány Kristóftól kiter
jedt jogokat kaptak. Helyzetük később többször változott, létszámuk 
gyarapodott. A 20.századi német elhurcolást csak 5 ezren élték túl. A 
mai II ezer cigányból csak kb. 4 ezer él Burgenlandban, a többiek 
nag)'\"árosokba települtek. Többségük katolikus. 

Helmut KratzI. a Biblia ügyéért felelős osztrák püspök körle\"elet 
adott ki, amelyben adományokat kér. hogy ezzel támogassák a Társu
latunk által elkészítendő cigány-nyelvű Oszö\"etség kiadását. 
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Bibliaiskola 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

A Máté szerinti gyermekségtörténet 

A.) Alapgondolat 
Lukácshoz képest Máté születéstörténete mind motívumaiban, mind 

hangsúlyaiban több eltérést is mutat. Magáról a születés tényéről 
mindössze egy-egy fél mondatban tesz említést (1,25; 2, I). Számára 
sokkal fontosabb a születés hatása: a Gyermek keresése, az előtte való 
hódolat, a veszélyeztetettség, majd megmenekülése Isten segítségéve!. 
Máté gyermekségtörténete sok hasonlóságot mutat mindebben más 
híres emberek születéstörténetével, különösen a Mózes-haggadáva!. 

B.) Szentírási szövegek: (Mt 1-2) 

c.) Bevezetés 

l.) Haggadikus szövegek 

a/o A csillag 
A csillag Abrahám születésekor (Széfer ha-Jásár) 

Történt pedig azon éjjel, amikor Ábrahám megszületett, hogy Terah 
szolgái, Nimród minden bölcse és az ö összes írástudója eljött Terah 
házába enni és inni, és vele örvendezni azon éjjel Mikor azután a há
zát elhagyták, azon éjjel fölemelték szemeiket az égre a csillagok felé, 
és íme, látták, hogy egy nagyon nagy csillag felemelkedett napkelet 
felöl, száguldott az égen, és elnyelt négy csillagot a négy égtájon. Akik 
látták, elcsodálkoztak e látványon, és közös egyetértésben meghány-
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ták-vetették az eseményt, hogy felismerjék jelentését. így szóltak egy
máshoz Nem mást jelent ez, mint a gyermeket, aki a mai éjjel 
Terahnak megszületett, és aki nagy lesz és nagyon megsokasodik, és 
birtokba veszi az egész földet, ö és utódai örökké; ö és az ö magja 
nagy királyokat fog megölni és földjüket birtokba fogja venni. 

Egy hang Qumránból (Damaszkuszi irat 7,18) 
A "csillag", ez a Tan magyarázója, (19) aki Damaszkuszba ment, 

amint meg van írva: "Csillag indul el Jákobból és kormánypálca támad 
(20) Izraelből" (Szám 24,17) 

Ószövetségi apokrtfiratok 
Csillaga felkél az ég boltozatára, úgy mint egy király, a napok napján a 
tudás fénye fog szétáradni és az egész földön magasztalni fogják, 
amíg fel nem vétetik. (Lévi végrendelete 18,3) 

Mindezek megtörténtével fölkél nektek a csillag Jákobból békesség
ben, fölkél egy ember az én magvamból, mint az igazság Napja, egy
szerüségben és igazságosságban jár az emberek fiai között, és 
semmiféle bünt nem találnak benne. Az. ég megnyílik felette, és a 
Szent Atya áldásának lelke kiárad akkor. (Júda végrendelete 24,1) 

b/. A második Mózes 
Mikor a mieinknek emberfeletti munkát kellett végezniük, történt va
lami, ami az egyiptomiak elszántságát, hogyeltöröljenek bennünket, 
még tovább fokozta. Egyik írástudójuk (akiket jövendömondóknak 
tartottak) azt jövendölte a királynak, hogya héberek akkori nemzedé
kéböl egy gyermek fog születni, aki, ha felnö, megtöri az egyiptomiak 
uralmát, az izraelitákat viszont naggyá fogja tenni ... E jövendölés meg
rémítette a királyt, és megparancsolta, hogy minden izraelita fiúgyer
meket, mindjárt születése után a folyóba kell dobni és meg kell ölni. Az. 
egyiptomi bábák tartsák számon, hogya héber asszonyoknak mikor 
érkezik el lebetegedésük ideje, és szorgosan kísérjék figyelemmel a 
szülést... 

Ezek után Ábrahámról, egy előkelő zsidóról szól a történet, akinek 
\'árandós volt a felesége. Ez Istenhez könyörgött születendő gyermeke 
életéért. Erre álmában megjelent neki Isten, és megígérte neki: 
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megszületni. Éppen azoknál lesz elrejtve, akik üldözik öt. Csodálatos 
módon fel fog nevelkedni, és a héberek népét ki fogja szabadítani az 
egyiptomi rabságból. És emléke örök idökre fennmarad, nem csak a 
hébereknél, hanem az idegeneknél is. 

(Flavius Josephus: Zsidó Régiségek, 2,9) 

Míg aludt a fáraó, látomása volt álmában: Egy mérleget látott, egyik 
serpenyöjében egész Egyiptom földje benne volt, a másikban pedig a 
kicsi bárány, egy juhnak a kicsinye. És ez a serpenyö alábillent. Mind
járt hívatta is Egyiptom mágusait, és elbeszélte nekik az álmát. 
Jannesz és Jambresz, a két fömágus mindjárt szót kért, és így szólt a 
fáraóhoz: .Izrael közösségében egy gyermek fog születni, aki egész 
Egyiptomot el fogja pusztítani." Egyiptom királya, a fáraó ezért adta 
azt a parancsot az egyiptomi bábáknak, .... (Jeruzsálemi Targum) 

cl. A Messiás 
Olvassuk el a Szám 23-24-et: Ez elbeszéli Izrael pusztai vándorlá

sát, vonulását az Ígéret földjére. Éppen Moáb határában táboroznak. 
Bálák király hallott arról, hogy ezt a népet nem lehet feltartóztatni 
útjában. Félelem szállja meg, és Bálám prófétához fordul, hogy e nép 
isteni útjának egy isteni átokkal vessen véget. Bálám nem moabita, a 
hazája a Jordántól keletre, Moáb földjén, Peorban van (Szám 22,5). A 
moabita király óhaját küldöttek közvetítik; Bálám azonban ellenszegül. 
Mint Isten embere, Isten akarata inkább kötelezi őt, mint a királyé. És 
tudja Istentől, hogy Izrael áldott nép. Végül eljön Bálám, és ő is meg
áldja a népet. Mikor a felháborodott király vissza akarja őt küld~ni 
hazájába, kérés nélkül adott szózatával nyilatkozik a nép jövőjéről. Igy 
szól: 

.Látom öt, de nincs még itt 
Nézem öt, de nincs még közel. 
Csillag támad Jákobból, 
és királyi pálca kél fellzraelböl" (Szám 24,17). 

Bálám egy uralkodót lát, aki Jákob házából fog támadni. Moábot le 
fogja győzni. Uralma hasonlítani fog egy fénylő csillag felragyogásá
hoz. 

A zsidó Haggada szerint Bálám a pogányok utolsó prófétája, és 
n1inden mágus atyja. Öt és két fiát. Janneszt és Jambreszt, a két fómá-
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gust egy pogány király Palesztinába hívja, hogy átkozza meg Izraelt. 
Arra kényszeIiiI azonban, hogy Izrael jövendő diadalát jövendölje meg, 
amely a Messiásnak, Jákob csillagának megjelenésekor fog bekövet
kezni. Az újszülött király, a Messiás a világ ura lesz. 

2.) Üldözött és veszé(veztetett királyi gyermekekről szóló 
elbeszélések 

Kalevala 

Egy Kalervo-Iány van élve, 
Méhebeli nagy terhével, 
Untamo azt megkíméli, 
Elviszik velök vitézi, 
Pici putri porlójának, 
Padlata sikálójának. 
Telt az idő egy keveset, 
Kis fiúgyerek született 
A szerencsétlen szülőtől. 
Mi néven nevezzék őt el? 
Anyja hívta Kullervónak, 
Untamo a bajvivónak. 
Betették piciny pulyácskát, 
Gyömöszölték gyönge árvát 
Pólyába, hogy ott pihenjen, 
Bölcsőbe, hogy ringjon
rengjen. 
Bölcsőben a kisded rengett, 
Kisded rengett, haja lengett, 
Rengett egy nap. rengett más
nap, 
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Harmadnap is ráadásnak, 
Hát a fiú fickándozik, 
Fickándozik, nyújtózkodik, 
Pólya-övét összetépve 
Jut takarója fölébe, 
Eltöri a hársfa pólyát, 
Szétszaggatja ringye-rongyát. 
(Untamo a gyermeket el akarja 
pusztítani) 

Régi örmény ének 

Vajúdott az ég és a föld,
Vajúdott a bíborszínű tenger, 
Vajúdott a tengerben a vérpiros 
nád, 
A nádszál ból füst tört elő, 
A nádszál ból láng tört elő, 
A lángból egy fiúgyermek 
pattan elő: 
A tűz rajta haj voll, 
A tűz szakálla \"ült. 
S a két szeme nap \"ült. 
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Romulus és Remus 

Korán reggel kiment a folyó partjára Silvia, a Vesta-szűz, hogy friss 
vízben mossa meg a templom szent eszközeit: ringó léptekkel haladt a 
szelíd lejtésű part felé és fején hordozta az agyagkorsót. Amikor oda
ért, letette az edényt, maga leűlt a földre, hogy megpihenjen egy kissé, 
keblét a szél felé tárta és meg igazgatta zilált fürt jeit. És amíg ott pi
hent, az árnyékos füzek, a csicsergő madarak és a víz könnyed cso
bogása álmot idéztek szempilláira. 

Meglátta Mars és megszerette, és a leány nem tudta, hogy álmában 
az isten ölelte meg. Mire felébredt, Mars magzatait hordta szíve alatt. 
Egy fűzfának támaszkodva rebegte: 

- Vajha szerencsés lenne az álmom' Ott álltam az oltár mellett, a 
gyapjúszalag leesett homlokomról és két pálmafa nőtt ki belőle. Az 
egyik magasabb volt, mint a másik, dús ágaival az egész földet beta
karta és lombozatával a csillagokig ért fel. De nagybátyám ki akarta 
vágni mindkettőt - a szívem megremegett, amikor ezt láttam. Mégis, 
Mars madara, a harkály és a farkas megvédte mindkettőt. 

így szólt Vesta papnője, közben megtelt tiszta vízzel a korsó, s bár 
ereje megfogyatkozott, Silvia fölemelte. 

Romulus és Remus anyja lett Silvia, mire kitelt az ideje. Amikor meg
tudta ezt a kegyetlen Amuleus, aki bátyjának, Numinatornak, Silvia 
apjának a királyságát bitorolta, megparancsolta szolgáinak, hogy öljék 
a Tiberis folyóba az újszülötteket. De a víz habjai visszariadtak a bűn
től és gyöngéden kitették a szárazra a kisfiúkat. És farkas szoptatta 
őket és harkály hordott nekik eleséget, amíg rájuk nem talált 
Faustulus, a derék pásztor, aki feleségével, Acca Larentiával felnevelte 
mindkettőt. (Trencsényi-Waldapfel. Mitológia) 

Osiris 

Titkon tartotta meg menyegzőjét Kronosszal Rhea, de Hélos, a min
dent látó Nap észrevette és átkot mondott rá, hogy ne legyen hónap, 
sem pedig esztendő, amelyben világra hozhatná gyermekeit. Hermés, 
aki maga is szerette az istennőt, Selénével, a Hold istennőjével koc
kázott egyszer és a játékban elnyerte minden napnak a hetvened ré
szét, e töredék napokat öt egész nappá egyesítette, s mint toldalékna
pokat csatolta a tizenkét harmincnapos hónapból álló év 360 napjá
hoz. Ez az öt nap, amely kívül áll az éven és a hónapokon, az istenek 
születésnapja. 

25 



Bibliaiskola 

26 

Az. elsön született Osiris. Mikor megszületett, isteni hang jelentette, 
hogya mindenség ura a világra jött. Egy Pamylés nevű ember 
Thébában éppen vizet merített, amikor a hangot meghallotta Zeus 
temploma felöl, mely meghagyta neki, hogy hirdesse fennszóval: 
megszületett a nagy király, a jótevö Osiris. Ö fel is nevelte Osirist, 
mert rábízta Kronos s az ö tiszteletére jött szokásba Pamylií ünnepe. 

(Trencsényi-Waldapfel: Mitológia) 

A legenda szerint a gyermek születésekor megremegett a világ közép
pontjában álló Méru hegye. Rendkívüli események történtek: a 
gandharvák, az égi muzsikusok örömódákat kezdtek zengedezni, s az 
apszarák, tündérek táncra perdültek a földön; új források fakadtak; ki
virultak, s teljes pompában tündököltek az addig szunnyadó virágok. A 
gyermek azonnal a földre lépett, és hét lépést tett meg: lépései nyo
mán a Lumbiní-ligetben hét fényes csillag ragyogott fel. Majd a négy 
világtáj irányába fordulva, harsogó hangon, mint egy oroszlán, a kö
vetkezőket adta a világ tudomására: 

Én vagyok a világnak az éle, 
Én vagyok a világnak az éke, 
Én vagyok a világnak a véne, 
Utolsó ez a születés; Nincs többé újjászületés. (Téchy: Buddha) 

A Noé születésekor történt csodákról és jelekről 

106.1. Kisvártatva fiam, Matuzsálem, feleséget szerzett fiának, 
Lámekhnek; az terhes lett tőle és fiút szült. Teste fehér volt mint a hó, 
és piros, mint a rózsavirág; haja fehér volt, mint a gyapjú, és' szemei 
olyanok voltak, mint a napsugarak. Ha kinyitotta a szemeit, úgy bevi
lágították a házat, mint a Nap, úgyhogy az egész ház nagyon világos 
lett. Erre felállt a bába kezei között, kinyitotta száját és imádta az 
Igazságosság Urát. Akkor megijedt tőle atyja, Lámekh, elmenekült, és 
atyjához, Matuzsálemhez jött. Azt mondta neki: - Különös fiút nemzet
tem; nem olyan, mint egy ember, hanem az ég angyalainak gyermeke
ihez hasonlít. Természete más, (mint a miénk) és nem olyan, mint mi 
vagyunk; szemei olyanok, mint a napsugarak, (és) arca dicsőséges. 
Nekem úgy tűnik, hogy nem tölem, hanem az angyaloktól származik, 
és félek, hogy az ő idejében majd csoda történik a földön .. 

18. Most pedig add tudtára fiadnak, Lámekhnak, hogy az, aki született, 
valóban az ö fia, és nevét Noénak hívja. (Hénokh könyve) 
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3.) Üldözött és veszélyeztetett királyi gyermekekről szóló elbeszé
lések, motívumtáblázat 

Mózes 
1. álom, prófécia, 

jóslat 

2. az álom jelenté-
sének megfejté-
se: mágus, aszt-
rológus, stb. 

3. ijedtség 

4. reakció: gyer-
mekgyilkosság 

5. megmenekülés: 
álom - szökés 
- megmentő 

6. pótáldozatok: 
gyerekek, 
anya, stb. 
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4.) Ószövetségi vonatkozások 

"De te, Efrata Betlehemje 
kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között, 
mégis belőled származik majd nekem 
Izraelnek jövendő uralkodója." (Mik 5,1) 
"Te legeltesd népemet, Izraelt, s te légy Izrael fejedelme." 

(2 Sám 5,1) 
"Egyiptomból hívtam ki az én fiamat." 

(Óz11,1) 
"Hang hallatszik Rámában, 
gyászének, keserves sírás: 
Ráhel siratja fiait: 
nem akar megvigasztalódni 
fiai miatt, mert nincsenek többé." (Jer 31, 15) 
"Aztán meghalt Ráhel, és eltemették azon az úton, amely Efratába, 
vagyis Betlehembe visz." (Ter 35, 19) 
"Nemzetek jönnek majd világosságodhoz, 
és királyok felragyogó fényedhez." (Iz 60,3) 
"Tarzis királyai és a szigetek hordjanak adományokat, 
Arábia és Sába királyai ajándékokat hozzanak." ( Zsolt 72,10) 

A menekülés-motívumhoz (Mózes): 

13 Másnap ismét kiment, és azt látta, hogy két héber ember civódik. 
Azt mondta erre annak, aki jogtalanul cselekedett: »Miért ütöd feleba
rátodat?« 14 Az így felelt: »Ki tett téged fejedelemmé és bíróvá fölénk? 
Talán meg akarsz ölni, ahogy tegnap megölted az egyiptomit?« Meg
ijedt erre Mózes, és azt mondta: »Hogyan derülhetett ki ez a dolog?« 
15 De a fáraó is hallott a dologról, és halálra kerestette Mózest. Erre ő 
elmenekült a fáraó színe elől, és Mádián földjén telepedett meg." 

(Kiv 2,13-15) 

7 Az Úr ezután azt mondta neki: »Láttam népem nyomorúságát 
Egyiptomban, hallottam kiáltását a munkafelügyelők kegyetlensége 
miatt, B és ismerem szenvedését. Leszálltam tehát, hogy megszaba
dítsam az egyiptomiak kezéből, és kivezessem arról a földről egy jó és 
tágas földre, egy tejjel és mézzel folyó földre, a kánaániak, a hetiták, 
az amoriták, a periziták, a hiwiták és a JebUZiták lakóhelyére. 9 Mert 
Izrael fiainak kiáltása felhatolt hozzám, és láttam sanyargatásukat, 
amellyel az egyiptomiak nyomorgatják öket 10 Most tehát jöjj, hadd 
küldjelek a fáraóhoz, hogy kivezesd népemet, Izrael fiait Egyiptomból '« 
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11 Mózes erre az1 felelte Istennek: »Ki vagyok én, hogya fáraóhoz 
menjek, és kivezessem Izrael fiait Egyiptomból?« 12 Ö az1 mondta ne
ki: »Én veled leszek' Ez legyen a jel számodra, hogy én küldtelek miu
tán kivezetted népemet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni 
Istennek'«" (Kiv 3,7-12) 

5.) Dráma öt jelenetben 

Máté két fejezetében a gyennekségtörténet 5 egységből áll, mond-
hatni dráma öt jelenetben: 

- a bölcsek felbukkanása Jeruzsálemben, 
- továbbküldésük Betlehembe és a bölcsek hódolata, 
- menekülés Egyiptomba, 
- a betlehemi gyennekgyilkosság, 
- visszatérés Egyiptomból, Betlehem helyett Názáretbe. 

A bölcsek 
Máté külön motívuma, feltehetően szerepük összefügg Máté teoló

giájával: Izrael és a pogányok problematikájával a kereszténységben. 
Mátét az érdekli, hogy Izrael miért utasította vissza Jézust, az ő Messi
ását, és hogy helyüket Isten a pogányoknak adta (vö. Mt 21,33-44; 
28,19). A bölcsek a pogányokat reprezentálják a gyennekségtörténeté
ben. Mivel nem birtokolják Isten szavát, a Szentírást, Isten egy csillag 
által vezeti őket. 

A csillag 

Nem egy hagyományos asztrológiai jelenséggel állunk szemben, ez 
egy csodálatos csillag, anlely északról dél felé halad és egy ház fölött 
megáll. A görög kultúrkörben minden embernek van e&y csillaga, 
amely születésekor megjelenik és halálakor lehullik (Abrahám -
haggada) (Szám 24,17). Jézus születésével feljött ez az új csillag 
("láttuk csillagát"): Jézus maga a csillag. 

A kirá/v és a város riada/ma 

Vajon a csillag miért ncm \'czcttc a bölcsckct cgycnescn Betlehem
be, miért a jeruzsálemi kitérő') Szükség \'olt az isteni kinyilatkoztatás 
clhangzására 
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-.. Láttuk csillagát napkeleten" 
A vallástörténet ebben a régi nagyok születésének csillagmotívumát 

látja, akiknek a nagyságát és fontosságát jelzi a világnak (lásd Caesar, 
stb). 

A korabeli zsidó irodalom is használja, mint jelet, többnyire a Mes
siás megjelenésével kapcsolatban, de Bar Kochbát is a Csillag-Fiának 
nevezi., ami az ő messiási küldetésére utal. 

A csillagok jelentése a régiek életében fontos szereppel bírt. Az em
beri sorsokat, életeket összekapcsolták a csillagokkal, ha egy új csillag 
feljött, az egy ember születését jelentette, a csillaghullás pedig egy 
ember halálát. 

A mi emberi életünk összeköttetésben van a makrokozmosszal. Né
hány asztrológus a betlehemi csillaggal kapcsolatban a Jupiter és a 
Saturnus különleges együttállását véli felfedezni (és az ahhoz kapcso
lódó fényjelenséget). De Máté nem együttállásról beszél, hanem kifej e
zetten egyetlen csillagról, egy csodás csillagról, amely ráadásul vándo
rol az égen, Jeruzsálem, majd a betlehemi ház fölé és ott állva marad. 
Valószínűleg nem egy rendkívüli természeti esemény leírásának tanúi 
vagyunk itt, hanem egy belső valóságé: ahogy mi hagyjuk magunkat 
vezetni a fénytől, amely felgyulladt számunkra és amely Jézushoz ve
zet. A szívünk nagyon is érti a csillag szimbolikáját. 

"Napkeletről bölcsek érkeztek" 
Nem három királyról van itt szó, ahogy ábárzolni szokták a festmé

nyeken és ahogy az egyházi évben ünnepeljük őket, hanem három 
bölcsről, akik ismerik a csillagok jelentését, akik a pogány világ tudo
mányos elit jét jelentik. A kelet babiloni területre utal. Hódolatuk a 
gyermek előtt a mindenség hódolatát jelzi. ("Nekem adatott minden 
hatalom a mennyben és a földön" Mt 28,18). De talán még az az őske
resztény megállapítás is megfogalmazódik benne, hogy a pogányok 
előbb felismerték Isten Fiának érkezését, mint a hívők, a zsidók. 

Mi a magunk számára felismerhetjük bennük a kereső embert, aki 
nem elégszik meg azzaL hogy valanlit megtudott felülrőL hanem 
útnakinduL hogy személyesen megismerje, és a jelentéktelenség. a ki
csiseg ellenére is felismerik a Gyermekben a lényeget. 
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"Heródes király meghallotta ezt, megrettent és vele egész Jeruzsá
lem" 

Máté a zsarnoki Heródest szembehelyezi a Messiásgyermekkel. He
ródes annyira féltette hatalmát, hogy egy korabeli mondás szerint: 
Inkább lennék Heródes dismója (hüs), mint fia (hüios), mivel fiait 
leölette, nehogy ellene támadhassanak. 

A gyermekgyilkosság ténye irodalmilag nem bizonyítható (Flavius 
nem említi), az önkény és erőszakuralom, valamint a hatalom nélküli 
gyermek közti kölönbséget akarja ábrázolni. 

Heródes alakja visszautasítást kelt bennünk, mivel semmilyen esz
köztől nem riad vissza, hogy önmagát mások fölé helyezhesse. 

Az írástudók pont ellentétei a pogány mágusoknak. Felismerhetjük 
bennük a hívő ember magabiztosságát és az elbizakodottságot, amely
lyel az igazság birtokosának híve magát tétlen marad, nem tesz sem
mit, hogy megismerje azt, amiről tud. Biztonságának, révbeérkezettsé
gének tudata akadályozza a továbbkeresésben. 

Menekülés Egyiptomba 

Az életveszély itt több annál, mint csupán egy történet a gyermek
ség-evangéliumokból. A Mt 2. belevetít egy sorsot: A Messiás részese 
népe sorsának, amelynek ugyancsak menekülnie kellett egy zsarnok - a 
fáraó - elől menekülnie kell, és ebben váltak Isten népévé és Isten pe
dig az ő szabadítój ukká. Jézusra alkalmazza a nép sorsát, az ő szemé
lyébe tömöríti. 

Gyakran mi magunk is, amikor egy hatalom uralma elől menekül
nünk kell és ez javunkra fordul, megszabadulunk a ftiggőségünkből. 

Visszatérés Izraelbe 

Mint a nép, úgy József is visszatér a Gyermekkel és anyjával Izra
elbe. Fejlődés az ábrázolásban, hogy egy ilyen jelentős Gyermek nem 
Betlehembe, Dávid városába tér \issza, hanem egy teológiai jelentéssel 
nem bíró, jelentéktelen galileai városban, Názáretben telepszik le. 

Isten népének megmentő \'czérét ismerjük fel a Gyermekben. Így 
cmlékezctünkbe idézhctjük a mi Messiásról alkotott clképzeléseinket. 
amcly gyakorta teljesen más. Máté gyennckség1örténetc újra fölteszi 
nekünk a kérdést: Kicsoda nekünk Jézus') 
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D.) Óravázlat 

Fe/adat 

1. Ének: V árj és ne fél.i (Énekelj az 
Urnak c. énekes könyv) 
2. Máté gyermekségtörténtének 
összeh2sonlítása a haggadikus elbe
szélésekkel, azonos motívumok kerc· 
sése 
Lásd Bevezetés l. 

3. Azonos motívumok az üldözött és 
veszélyeztetett királ~'i gyermekekről 
szóló elbeszélésekliel~ 
A táblázat kitöltése a szövegek elolva
sása után. utána összehasonlítás Máté 
szövcgévei. Lásd Bevr:zetés 2.3 
·t Ószö"ehé~j hel~'ek, idő és szemé
I~'ek újraalkalmazása Máté ~'er
mekségtö rténetében 
A mcgadotI szentírási helyek kikeresé
~e. Lásd Beve7etés 4. 

5. Máté g~'ermekségtörténetének 
Lásd Be\'ezetés 5. 

6. Közös ima, ének 

.\fóds::er 

kiscsortos. 
írásbeli munka. 
utám mcgbe
szélés az óra
vezető iránvítá-
sával . 

egyéni, írásbeli 
munka. utána 
csoportos meg
beszélés 

párosával dol
goznak. után 
csoportos meg
beszélés az 
óravezető 
vezeté!=ével 
csoportos meg
beszélés az óra
vezető vezeté
sével és magya
rázatával 
kötetlen ima. 
ének 

Es::kö::ök, 
időtartam 

énekes könyv 
488. oldal, '5 perc 
szentírási szöveg 
külön lapon, 
haggadikus szö
vegek. színes 
Cf'ruzfuc 
30 perc 
mindenkinek 
fénymásolt szö
vegek, tábláza
tek. szentírási 
S7Ö\'eg 
3ú perc 
Szentírás. ceruza. 
jegyzetfuzet 

30 perc 

2u perc 

kotta. gyertya. 
gyufa: 10 perc 

A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában "Elő Ige" címmel bibliaiskola működik (októbertől máju
sig minder. hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). 

Budapes:, 2003. augusztus 2S. 
Sze:'etettel: Vágvölgyi Éva Óra'lelető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai ,'czctö 

=====. _._. _ .. __ ._-_ ..... 
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Dokumentum 

Isten Szava: áldás minden nép számára 

A Jeromosfüzetek 50.számában közöltük a Katolikus Bibliaszövetség 
2002.szeptemberi Kongresszusa és 6.plenáris ülése határozatainak IlJ.1-3. 
fejezetét. Az alábhiakban a 111.1.5 sz. határozatot idézzük, és kivonatosan 

néhányat a következő 6 évre kitűzött feledatok közül. (Székely 1stván) 

»111.1.5 A szentírásolvasás új módja érdekében működésünk vala
mennyi területén szükség van a kapcsolatteremtő írásmagyarázat 
(kontextuális hermeneutika) kialakítására. Ezt figyelembe kell venni a 
világiak és a papság képzésében. A jelen plenáris ülés tanúsága szerint, 
ahol csak lehet, vállalkozni kell Isten Szavának párbeszédes olvasására. 
A különböző vallási hagyományok - írásos vagy más formában őrzött 
- visszhangjai és tükörképei gazdagíthatják általunk való megértését 
ennek a Szónak, amely titokzatosan jelen van világunkban. Ez gazdagí
tani fogja istenismeretünket, és segíti a vallások mélyreható párbe
szédét. Ez az olvasási mód segíthet jobban látnunk Istennek, mindnyá
junk Atyjának és Anyjának, és Jézusnak, a megtestesült Igének arcát.« 

* * * * * 
A plenáris ülésen a következő 6 évre kitűzött feladatok közül ki

emeljük: 
- Olcsó Szentírás-juttatás és alkalmas biblikus lelkipásztori mód

szerek a szegény és peremre-szorult csoportok, néprétegek számára. 
- Összefogás az igazságos világrendért, a teremtett világ megőrzése 

érdekében, és az erőszak megszűntetéséért. 
- Különös figyelem Afrika népeire és egyházmegyéire. 
- Létesüljön egy bizottság, amely előkészít egy püspöki szinódust 

és/vagy egyházi dokumentumot »A Szentírás az Egyház életében« 
témáról. Ugyanezzcl a címmcl a Katolikus Bibliaszövctség a »Dci 
Vcrbum« konstitúció 40.é\fordulója alkalmából2005-ben nemzetközi 
kollohiumot rcndez Rómában. 

* * * * * 
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A Dei Vcrbum folyóirat rö\id bcszámolót közöl a bibliaapostolság 
helyzetéről és tenciről a \·i1ág számos ( nagyrészt általunk alig ismert) 
területén. Több helven hiányzik a bennszülöttck nvelvein olvasható 
bibliafordítás; másutt a nyonior, a háború, vagy az einyomás körülmé
nyei között csodálhat juk az Egyház hősies működését és ennek eredmé
nyeit. Rövid bemutatást olvashatunk I I régió új koordinátorairól és a 
Világszövetség új (9 tagból álló) vczető-testületérő1. Ennek a pápa által 
6 évre kinevezett elnöke Vincenzo Paglia, Temi-Nami-Amelia püspö
ke. A vezető testület 2002. decemberében Alexander MSchweitzer 
teológia- és misszió-tudóst választotta fótitkárrá, aki már 6 éve a Vi
lágszövetség szolgálatában dolgozik. (Forrás Dei Verbum 3-4/2002.) 
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Könyvismertetés 

Könyvismertetés: 

AZ IGE SZOLGÁLATÁBAN 

A fenti címmel értékes könyv jelent meg a Szent István Társulat ki
adásában. Az előszóban a kötet szerkesztője, Rózsa Huba professzor a 
bibliamagyarázatot a teológus egyik legszebb és legfontosabb 
feledataként jellemzi, majd így folytatja: »1'arjányi Béla professzor a 
Hitt!ldományi Karon 1971-től először az O szövetségi , majd 1977 -től 
az Uj szövetségi Szentírástudományi Tanszék tanszékvezető tanáraként 
a Biblia kutatása és oktatása fontos feladatának szenteli életét. Az aka
démiai tevékenységén túlmenően sokat tett azért, hogy a Szentírás szö
vege és tanítása eljusson a hívek szélesebb köréhez, és így Isten igéje a 
magyar katolikus Egyház életében egyre hatékonyabb szerephez jut
hasson. A Hittudományi Kar professzorai ezzel az emlékkönyvvel sze
retnék a 60 éves Tarjámyi Béla professzort köszönteni. [ ] Tarjányi 
Béla professzor nagyvonalú segítsége teszi lehetővé a magyar katolikus 
biblikus tanárok esztendők óta, évenként két alkalommal tartott tudo
mányos konferenciáját, és ezáltal egy kollégiális szellemű szakmai 
közösség kialakulását. A kötet ezt a szakmai közöséget is képviseli. « A 
könyv végén Tarjányi professzor szakmai életrajzát olvashatjuk. 

Egykori tanítványa és ma fópásztora, Bábel Balázs kalocsa-kecs
keméti érsek meleghangú köszöntőjében méltatja a tanári munkásság 
mellett az ünnepeltnek a magyarországi bibliaapostolság ügyéért vég
zett úttörő tevékenységét is (Szent Jeromos Bibliatársulat, Neovulgata 
bibliakiadás), Isten áldását kérve rá az »ároni áldás« szavaival. A kö
tetben megjelent 25 további írásmű egykori tanítványainak, a teológia 
tudományát művelő tanártársainak alkotása. A szerzők saját szakterü
letükről választották témájukat. Ennek keretében közülük többen 
(Martos Levente Balázs, Schmatovich János, Székely János, Temyák 
Csaba, Xeravits Géza és írásaira utalva mások is) hosszabb-rövidebb 
formában hálásan megemlékemek Tarján~'i professzorhoz fúzödő kap
csolatukról is. A következőkben röviden összefoglalj uk a teológiai iro
dalmunkat figyelemreméltó értékekkel gazdagító 25 írásmű tartaimát. 
. Benyik György azt \ izsgálja, hogyan szerepel a Bibliában a nevetés. 

Abrahám nevetésére (Ter 17,17) több hittudós talál kimentő magyará
zatot, de egyé,bként - kivéve még Sára felszabadult örömét Izsák szüle
tésekor - az Oszövetségben az emberek ne\'ctése negatív értelmű: hitet-
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lenséget vagy gúnyt fejez ki. Az Újszövetségben az öröm sokszor sze
repeL a nevetésnek azonban csak ott van pozitív jelentése, ahol az 
eszkatologikus boldogságot fejezi ki (pl. Lk 6,21; v.ö. Zsolt 126). Jé
zusról sem olvassuk sehol, hogy nevetett. De a tanulmány három olyan 
esetet mutat be (Zakeus története, Jézus válasza az adókérdésre, be
szélgetés a szamariai asszonnyal), amikor talán Jézus, de lagalábbis az 
esemény résztvevői, tanúi elmosolyodtak. Jézus nyomán az első keresz
tényeket derű és nevetés is kellett hogy jellemezze. Hosszú »elkomo
rodás« után II.János Pál pápa reményt kelt a változásra. 

Bolberitz Pál felvázolja az ateizmus filozófiájának történetét. A 
rómaiak a »bevett« vallásoktól elfordulókat mondták ateistáknak. A 
középkorban többen a kereszténység nevében támadták a bölcselet által 
átvett aristotelesi istenfogalmat (Hmozdulatlan ősmozgató«). Spinoza 
panteizmust tanított. A 17.századtól az állambölcselet hajlott a vallási 
semlegességre (P.Bayle). A »gyakorlati ateizmusból« (Hmintha Isten 
nem létezne«) a felvilágosodás az empirizmuson át az ateista materia
lizmusig jutott. Kant ésszel bizonyíthatatlannak tartotta Isten létét; 
Hegel Hszintézise« sem oszlatta el a kétségeket. A vallásellenesség 
Feuerbach Hpozitív ateizmusával«, majd Marx materializmusával és a 
bűntudattól való szabadulást hirdető Nietzsche tanaival új istenek igá
jába tereli az emberiséget, ahonnan ma igaz Isten után kiált. 

Cziglányi Zsolt a deuteronomisztikus történeti mű (Józs-2 Kir) lét
rejöttére vonatkozó elméletekről (pl. több szerkesztői átdolgozás) meg
állapítja, hogy a végleges állásponthoz kevés külső adatunk van, és 
szociológiai megfontolások sem segítenek eleget. Másrészt II (Jozija 
korától már létező) deuteronomista teológiai felfogás saját államiság 
nélkül is éltető ereje volt a zsidóságnak, mint személyes elkötelezettsé
gen alapuló kultikus nemzeti egységnek. Ennek kiváló didaktikai esz
köze lett - a fogság utáni évektől - a történelmi hagyomány deuterono
misztiku s bemutatása. 

Erdö Péter alapvető kifejtést nyújt az evangéliumi örömhír teljes és 
hiteles közlésének módjáról. Az igaz tanítás és a fegyelem hiteles tanú
ja, őre és hirdetője az első hitvallásforrnuláktól és normáktól kezdve az 
apostoli utódlásra (a hierarchiára mint szent kezdetre) épült egyház, a 
Szentlélek állandó közreműködésével. Ebben fontos szer~pe van a 
Szef\tírásnak, amelynek része a hús\'ét fényében értelmczett Oszövetség 
is Ujabban több tudományágban felismerték a hagyományhoz való 
hűség és a haladás összeegyeztethetőségét, sőt kölcsönhatását amire az 
cgyháznak is figyelnic kell. A kcrcsztény hagyomán~. amely a liturgiá
ban és Krisztus kÖ\'ctésében él. szcntségi szcrkczctű Jelöli és létrchozz.a 

36 



Könyvismertetés 

a kegyelmi valóságot, a Szentlélek biztos támogatásával. Az így kiala
kult új megértési és kifejezési fonnákat a dogmafejlődésben és a hit 
átadásában ötvömi kell a korábbi hagyomány gazdagságával. De Isten 
igéjének és kegyelmének szakramentális közvetítéséhez szükséges az 
egyházi közösség erkölcsi negújulása is. 

Fodor György szembeszáll több neves bibliatudósnak azzal a véle
ményével, hogy az ószövetségi eszkatológia, amely Jahve beavatkozá
sát várja, csökkent értékű, hanyatlást jelző magatartás. Ezzel szemben 
a Jahve-hit lényegéhez tartozik, hogy Izrael népe a legnehezebb helyze
tekben is bizalommal várja Isten még nagyobb kinyilatkoztatását és 
szabadító közbelépését. Ez összhangban van lineáris (cél felé törő) 
történelem-szemléletükkel és történelmi tapasztalatukkal is. 

Gánicz Endre részletesen magyarázza a vihar lecsendesítését Mk 
4,35-41 szerint. Kitér a hasmált szavak jelentésére, az igeidők szerepé
re és számos hasonlóságra, néhányeltérésre a Jón l-ben és a Zsolt 
I07-ben szereplő tengeri viharhoz képest. Jézus lehetőséget biztosít 
tanítványainak hitük megmutatására. Az eredmény, hogy még mindig 
nincs hitük, de vallásos félelemmel felteszik a fontos kérdést Jézus 
kilétére vonatkozólag. Erről a következő csodatörténetben az ördög 
nyilatkozik (5,7), de igazi választ csak az egész evangélium ad (v.ö. l, l 
és 15,39). 

Gyürki László egy rendkívüli, igen érdekes zarándoklatra hív. Is
merteti Madaba ókori város keresztény templomának a 6.század má
sodik felében készült egyedülálló mozaik-térképét, felfedezése és resta
urálása történetével. A mozaik töredékesen fennmaradt kb. 5xlO,5 m
es része Egyiptomtól Föniciáig és a Földközi tengertől az arab sivata
gig 156 helynevet tartalmaz szemléletes ábrázolással és az üdvösségtör
ténet helyi eseményeit jelző feliratokkal. Részletesen megismerjük a 
térkép közepén ábrázolt Jeruzsálemet a 6.századi keresztény temploma
ival, falaivaL kapuival, fó út jaival és egyéb fontos helyeivel. Az egész 
mozaik a szent helyek térképe, a 6.századi Szentföld (akkor virágzó 
keresztény ország) bemutatása, ahogyan Mózes is megálmodhatta vol
na a Madaba közelében emelkedő Nébó hegyről. A szakszerű és ihletett 
leírás a mozaik képei és jelzőszövegei, \'alamint a Szentírás alapján 
üdvtörténeti zarándoklatra vezeti az olvasót. 

Kocsi Györg)' azt magyarázza, mit jelent Ter 6,6-7 kijelentése: 
»megbánta az Ur. hogy embert alkotott«. A politeista vallásokból át
\"Clt kirejezés \'égeredményben Isten irgalmát és a Noéval kötött szövet
ség jelentőségét hangsúlyozza. A szerző röúd~n kitér I Sám 15.11.35-
re. és utal Tcr 22-rc (ahol Isten »rosszat kér« Abrahámtól). 
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Kocsis Imre felfedi, hogy milyen sokoldalúan mutaja be Szent Pál 
az Eucharisztiát az l Kor levélben. Az apostol 11,17 -ben meginti a 
közösséget az együtt-ünneplést rontó megosztottságért, majd elmondja 
az Eucharisztia alapítását; itt a tanulmány bemutatja a 4 szentírási 
szövegváltozat - lényeget nem érintő - eltéréseit; a szakasz végén Pál 
visszatér a méltó megünneplésre. Ennek lényege megjelenítő megemlé
kezés és reményteli várakozás. Ezután a bálványáldozatokra (és azok 
húsának fogyasztására) vonatkozó szakaszt tekintjük át (8,1-11,1). 
Ebben Szent Pál komoly veszélyekre is figyelmezteti a tudásukban és 
saját erejükben bízó keresztényeket; közben a keresztségre és az Eu
charisztiára utaló figyelemreméltó ószövetségi előképeket sorol fel 
(10,1-5); végül (l0,14-22-ben) az ószövetségi hagyomány (események 
és békeáldozatok) hátterével megjelennek a keresztény liturgia és teo
lógia (részben hellén eredetű) kifejezései. A tanulmány végén összeg
zést olvasunk az Eucharisztiáról Szent Pál teológiájában: új teremt
ménnyé leszünk, Krisztus él bennünk; az Egyház az egy Krisztus révén 
egy test; még csak úton járunk Krisztus második eljöveteléig. 

Kránitz Mihály a Szentírás kánonját lezáró több fontos zsinat (Ró
ma: 382; Hippó: 393; Karthágó: 397 és 419) történelmi körülményeit 
ismerteti. Megemlíti az előtte még vitatott besqrolású könyveket. Rövi
den kitér a kor néhányeretnekségére és Szent Agoston szerepére. 

Martos Levente Balázs igen sokoldalú és gondos elemzésnek veti 
alá l Kor 5-7 -ben a szentség és a szabadság fogalmát. Itt a gazdag 
tartalomból csak néhány részletre utalunk. A szentség mibenlétét vi
lágítja meg annak eredete (6,11. 19), a megszenteltek élete (6, l; 7,34), 
egymás megszentelése (7,14), a beteljesedés reménye (6,2t »A szent
ség a közösség lényegét fejezi ki«; ezt mutatja pl. a 6, l-Il-beli buzdí
tás. Szent Pál határozottan elveti az 5,1-5-ben szereplő eltévelyedést. 
Később visszatérve a bűnös szexuális kapcsolattal a Krisztussal való 
kapcsolatot állítja szembe (6,12-20), egyúttal elindítva a keresztény 
szabadság s a valakihez való tartozás jellemzését (7.fej.). A két vizsgált 
kulcsfogalom a levél további fejezeteinek is alapját képezi. Pál 
pogánykeresztényekhez szól; az Oszövetség sehol nem szerepel döntő 
érvként. 

Puskás Attila Gisbert Greshake szentháromsági teológiájának álta
lános ontológiai következményeit fejti ki, a valóság megértésének né
hány fontos kérdésére szorítkoz"a. Az egyetlen isteni lényeg három ság
ban megélt esemény: a úlág egysége is többség révén és különbözősé
gekben "alósul meg. A "ilág teremtése és fenntartása Isten részéről 
nem »önkorlátozás«. hanem részesedni-hagyás. Istenhez hasonlóan az 
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emberi személy is a másokkal ,·aló kommúnióban jön létre. Itt csak 
utalunk az egyén és közösség, a sikeres közösség, az emberiség egysége 
kérdéseire és Greshake elgondolására a vallásközi párbeszéd távlatai
ról. 

Rokay Zoltán az epikureus és a sztoikus filozófus-szektáról ír, 
amelyek egyes tagjai Csel 17,18 szerint Athénben vitába bocsátkoztak 
Szent Pállal. Ismerteti a két - vallásnak is tekinthető - bölcseleti isko
lát, ró mestereiket és tanaikat; megemlíti a Kr.e.2.század tarzoszi 
sztoikusait is. Bemutatja a római uralommal egyidőben megjelenő 
eklektikusok nézeteit, végül pedig Szent Pál kortársát, Senecát. A ta
nulmány felsorol néhány fontos területet, ahol a két bölcseleti iskola 
felfogását szembesíteni lehetett a keresztény tanítással. . 

Rózsa Huba tanulmánya segít átgondolnunk Ezekiel próféta tanítá
sát az erkölcsi felelősségről. Izrael népét a próféták, a törvények és a 
Deuteronomisztikus Történeti Mű példái évszázadokon át a hűségre, 
megtérésre intik és a jogos büntetés elkerülhetetlenségét hirdetik (etikai 
okság elve). Jogosan merül fel a kérdés: miért bűnhődnek az igazak is 
(v.ö. EzI8,2)? Ezekiel könyvének 3 szakasza (3,16-21; 18; 33,1-20) 
Isten nevében úgy válaszol, hogyahűtlenségért a bünteté§ egész Izraelt 
eléri, de a felelősségrevonás Isten részéről személyes, O az igazakat 
meg tudja menteni. Az erkölcsi norma szigorú, az egyén minden csele
kedetére kiterjed, és mindig feIU1áll a megtérés lehetősége. Ugyanakkor 
a Teremtés könyve és Jeremiás próféta kimondja az ember bűnre való 
hajlandóságát (ld. Ter 6,5; 8,2 L Jer 4,22; 8,6; 13,23; 17,9); ezt 
Ezekiel is érzékelteti (16; 20; 23). Emellett mégis hirdetik a felelőssé
get és a megtérést. Az ellentétet Isten segítsége és megbocsátása oldja 
fel (ld. Jer 31,31-33; Ez 36,26). A bibliai kinyilatkoztatás mai vilá
gunkban is alapot nyújt az emberi személy erkölcsi felelősségének hir
detésére. 

Schmatovich János a »szegény, nőtlen, engedelmes« élet lényegét 
magyarázza: Jézus emberekkel együtt akarja teljesíteni küldetését, s 
ehhez valamilyen fokban mindnyájunknál hozzátartozik a »tanácsok« 
követése. Az elkötelezett keresztény élet Krisztussal való közösség a 
szenvedésben is, amit a külön elhh·ottak szószerinti módon élhetnek 
meg (Kol 1,24). Ennek számos formája alakult ki (Szent Páltól a meg
szentelt élet legújabb módjaiig). Korunkban sok fiatal fél a végleges 
elköteleződéstől, pedig Isten előre mindent megtett értünk (Róm 8,32). 
és a búzaszemnek el kell halnia (Jn 12.24): a hívás elfogadásában segít 
egy-egy személy példája. A telJes önátadásnak ez az útja szorosan hoz
zátartozik az Egyház életéhez és szentségéhez. 
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Soltész János Ózeás erkölcsi útmutatását állítja elénk. Először jel
lemzi a viharos kort, amelyben működött, és megerősíti az alapfelte
vést, hogy a próféta házassága jelképezi Jahve és népe kapcsolatát. 
Utána (a könyv sorrendjének szabad kezelésével) jól érthetően és meg
győző erővel mutatja be ennek a kapcsolatnak a történetét hét mozza
natban, Isten kezdeti szeretetétől, a hűtlenség mélypont ján át az ugyan
csak Istentől kezdeményezett igazi megtérésig. Ennek megértésére fi
gyeJmeztet a könyv lezáró fohásza (14, 10). A leírtakat szépe~ egészíti 
ki Ozeás,5 rövid mondata, amelyek szószerint olvashatók az Ujszövet
ségben. Ozeást méltán jelképezi koszorú. 

Szatmári Györgyi a János-evangélium prológusát elemzi igen ala
pos részletességgel, a szavak jelentésétől az egyes értelmi szakaszok 
teológiájáig. Kitér az eltérő értelmezési lehetőségekre is, indokolva 
saját állásfoglalását (pl. a 3-4. vers mondatokra-tagolásáról); bemutatja 
a himnusz szerkezeti középpontját (10-13. v.); felhhja a figyelmet ke
vésbé feltűnő, de sokatmondó jelentésekre (pl. egyedülálló szeretetkap
csolat a 18. versben: »az Atya kebelén«). Elolvasva szinte váIjuk az 
egész evangélium elemzését. 

Székely János a Lukács-evangélium jellegzetes középső szakaszá
nak, Jézus jeruzsálemi útjának (3,51-19,28) legfontosabb teológiai 
tanításait mutatja be. Jézus a keresztény misszionáriusok előképeként a 
szamaritánusok felé indul, és tanítványait jelképesen minden néphez 
küldi; az út elején áll az irgalmas szeretet megragadó példbeszéde 
(10,25-37). Az örömhír másik hirdetője »a tékozló fiú «(az irgalmas 
atya és két fia) példabeszéde, amely a lakomák csoportjának (13,22-
17, 10) is része. A lakomák szociológiailag az ősegyház számára példa
értékűek; Jézus felismert és vállalt szenvedése felé haladó útján ezek 
egyúttal a farizeusokkal való szembenállását is bemutatják; az út pedig 
a szemledés után a megdicsőülésbe vezet. Lukács szerint »Jézus egész 
műve egy új út«: az emberiség társadalmi szétesése helyett (amit a 
Teremtés könyve kendőzetlenül tár elénk) a megújult emberi kapcsola
tok útja! 

Takács Gyula Szent Márk evangéliumának irodalmi szerkezetét 
mutatja be. Az alapul vett szerkezet a prológus után a Titkok Könyvé
ből (1,14-10,52) és a Kinyilatkoztatás Kön~yéből (I Ll-16,8) áll, amit 
az epilógus követ. A két kön~Yet 3-3 részre oszthatjuk, amelyek a 
Messiás- és az Emberfia-titok ill. -kinyilatkoztatás ideális helyszínei 
szerint eg~mással szimmetrikusak Ennek részletes kifejtése uián az 
egyes szakaszok között és azokon belül elgondolkodtató logikai kapcso
latokat tár fel. Végül röviden bemutatja az e\'angélium bonyolultabb. 
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khiasztikus felosztását, és további példaként az eszkatologikus beszéd 
(13 . fej.) szerkezetét. 

Torjányi Zoltán a Biblia erkölcsi üzenetéről ír. Az Ószövetségben 
az erkölcs az Istennel való kapcsolat megélése. Bár ez már Isten terem
tő szavaiból is következik, Izrael népe a szövetség viszonzásának tekin
tette. Később azonban sokszor csak aprólékos szabályok betartásává 
alakult. A törvényt Jézus nem eltörölte, hanem a határtalan szeretet 
hirdetésével és gyakoriásával beteljesítette. Isten országának ezt a mű
vét folytatta az ősegyház egymás szeretetével, Krisztusnak a vértanú
ságig menő követésével. A Tanítóhivatal új megnyilatkozásai a szent 
életre buzdítanak; ezt segíti, ha az Egyház imádkozva kutatja és ma
gyarázza a Szentírást. 

Ternyák Csaba a nagyváradi 2003.évi Festum Varadinum ünnep
ségen Szent László királyról mondott beszédét adta át (és egészítette ki 
ajánló sorokkal) a kötet számára. Szól a szent király nagyváradi tiszte
letéről, életéről, felidézi lovagi egyéniségét, Prohászka Ottokár szavai
val is: »benne forrt össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmei«. 
Sikerült megvédenie az országot, megsziládítani az ő közreműködésé
vel szentté avatott István király művét. Múltunk gazdag, erős alap. A 
jövőt értékes hagyományainkra, nagyjaink, szentjeink példájára kell 
építenünk. Szent Lászlónak a környező népekkel ápolt eleven kapcsola
ta (Szent István »Intelmei« szellemében) példánk lehet abban, hogy 
másokkal összefogva építsünk Európa közös keresztény alapjaira. Eh
hez szükséges - túllépve a csupán »kultúrkereszténységen« - szemé
lyes, életünkkel is megpecsételt döntés ünk Jézus Krisztus és Egyháza 
mellett. A beszéd a 16.század elején írt Szent László himnusz 2 első 
szakaszával zárul. 

Thorday Attila bemutatja, hogyan jelenik meg a húsvéti örömhír a 
Máté-evangéliumban. Máté elhagy egyes részleteket a Márk-evangé
lium híradásából, de beszámol a sír őrzéséről és az asszonyok Jézussal 
való találkozásáról, valamint Jézus galileai megjelenéséről. Ezzel dipti
chon-szerűen állítja elénk egyrészt a Jézussal szembenálló erőket és a 
fölöttük aratott győzelmet, amelynek tanúi az asszonyok, másrészt a 
győztes Jézus által »minden hatalom« birtokában »testvéreinek« adott 
küldetést »minden néphez«. A szöveg részletei e kettős képet szolgál
ják. Az egész evangélium csúcspontja az Egyháznak (így nekünk is) 
szóló küldetés. A »veletek vagyok a úlág végéig« az evangélium elején 
oh·asott »Immánuel« névvel (1.23) foglalata Máté e\·angéliumának. 

Török József azt vizsgálja. hogyan ismerte és használta Szent Gel
lért a Bibliát. A tudós püspök egyetlen hosszabb fennmaradt mű\·e 
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(Deliberatio) 885 Biblia-idézetet tartalmaz. Vizsgálták hogya mű a 
Biblia mely könyveibőL milyen terjedelmesen és milyen szövegforrás
ból idéz. Megállapítható, hogy Gellért jól ismerte a Bibliát, szövegeit 
találékonyan felhasználja saját gondolatainak kifejezésére; idézési 
I11ódja szerzetesi szokásokat kövel, és valószínűleg volt saját Vulgatája. 
Erdekes, hogy nem mindig ebből idéz, sokszor bizonyára fej ből is 
(megtanuit, zsolozsmában énekelt, liturgiában használt szövegrészek
bői). Szent Gellért összes írásainak a bibliai szövegforrások szempont
jából való teljes feldolgozása többet mondhatna, de jelenleg nincs ok 
szerzetes-voltának kétségbevonására (ami 197 l-ben egy velencei kon
ferencián felmerült). 

Vanyó László széles témakört felölelő írása először a hellénizálódó 
kor írástudóinak munkájáról, értelmezési módszereiről, szöveg
átírásairól, a kanonizált szöveg állapotába való átlépés hatásáról nyújt 
általános képet, sok példával. A Szentíráson belüli átértelmezés fontos 
esete az, amikor az Oszövetség egyes részei az Uj szövetségben új ér
telmet kapnak. A kanonizált gyűjteményeknél elsődleges magával a 
Bibliával való értelmezés. Részletes magyarázatot olvashatunk a ke
resztény egzegézis néhány fontos - gyakran félreértett - szakkifejezésé
ről (pl. típus, misztérium, szimbolum), majd az Uj szövetségben hasz
nált két ige (ereunan és exégiszthai) pontos jelentéséről, végül rövid 
jellemzést arról, hogyan hirdetik az apostoli atyák írásai a kinyilatkoz
tatott tanítást. 

Xeravits Géza azt vizsgálja, hogyan értelmezték Kumránban 
Melkizedek alakját. A II Q 13 irat szerint Melkizedek eszkakllogikus 
szabadító, akit »isteni lények« segítenek, legyőzi Béliált, és az utolsó 
jubileum végén engesztel a hozzá tartozókért. Egy másik irat 2 töredé
ke is támogatn i látszik ezt a felfogást. Az említett szövegek Melkize
dekre vonatkoztatják Zsolt 82,l-et. IIQI3 Iz 6l,2-ben »Melkizedek 
kegyelme évét« hirdeti. Bár a győztes ítélkezés királyi, az engesztelés 
papi jellegű, az említett szövegrészek távol állnak Ter 14 és Zsolt 110 
pap-király alakjától. Figyelembe veendő, hogy átértelmezés során em
berek is megjelenhetnek angyal ként (pl. Mózes Sír 45,2-3-ban és több 
apokríf iratban). A szerző feltevése, hogy egy harmadik, Kumránban 
töredékekben talált irat jó angyala (akinek neve hiányzik) Melkizedek 
lehetett. A kumráni Melkizedek minden esetre angyaL az ószövetségi 
Melkizedekkel '·aló kapcsolata »erősen másodlagosK 

Székely István 
(A könyv kapható Társulatunk Bibliaboltjában.) 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésre Kocsis Imre teológiai tanár válaszol. 

~ Kérdés: A lélek megjelölésére az ószövetségi szövegek két kifeje
zést használnak (rúach és nefes). Mi a különbség a kettő között? 

, Válasz: Elöljáróban szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az 
Oszövetségben előforduló antropológiai fogalmak meglehetősen széles 
jelentéstartalommal bírnak. Ez részben a jelentés időbeli alakulásával, 
részben pedig a bibliai szerzők sajátos kifejezésmódjával magyarázha
tó. Az egyes kifejezések az idők folyamán gyakran kaptak új értelmet, 
ugyanakkor a szent szerzők szóhasználatában is kimutathatók kisebb
nagyobb eltérések. Másfelől azt is fontos hangsúlyozni, hogy az antro
pológiai fogalmak között nincs mindig radikális eltérés, sokszor csupán 
árnyalatbeli különbözőségről beszélhetünk. 

Olvasónk kérdése két ószövetségi kifejezésre (mach, nefes) irányul. 
A níach eredeti jelentése: szél, mozgásban levő levegő (vö. Ter 3,8; 
Kiv 10,19; 14,21). Emberre vonatkoztatva a levegő belső áramlását, 
vagyis lélegzetet, leheletet jelent (vö. lKir 10,5; Zsolt 104,29). A ké
sőbbiek folyamán a fónév jelentéstartalma folyamatosan bővült. A 
níach szót az ember belső "rezdüléseinek", érzelmeinek, kedélyállapo
tának és lelkivilágának megnevezésére is használni kezdték (vö. Ter 
41,8; ISám 1,15; Péld 16,32), sőt jó néhány esetben az ember megis
merési, akarati és döntési központját jelölték vele (vö. Ez 20,32; 36,26; 
Péld 16,2). 

A nefes fónév alapjelentése: torok, gége, garat (vö. Iz 5,14; Hab 2,5 
Péld 25,25). Tágabb értelemben jelentheti a lélegzetvétel szervét, illet
ve aktusát (Jer 2,24), sőt figyelembe véve a lélegzet és az élet közötti 
szoros kapcsolatot, az "életet", valamint az "élő embert". Ez utóbbi je
lentést jól szemlélteti az ún. megtorlás törvénye: " ... életet életért (nefes 
tachat nafsó), szemet szemért, fogat fogért" (Kiv 21,23). A felelőtlen 
embert pedig az egyik bölcsességi mondás így jellemzi: "Mint a madár, 
úgy siet a hálóba, és nem tudja, hogy életével (nefes) játszik" (Péld 
7,23). 

Az előzőek alapján azt mondhatjuk, hogya rzíach és a ne/és mint 
antropológiai fogalmak nem különböznek lényegesen eg~mástól. hiszen 
mindkettő a lélegzettel áll kapcsolatban. A különbség inkább abban 
\·an. hogya rlÍach a lélegzet dinamikus jellegét. illet\'e a benne meg-
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nyilvánuló erőt, a nefes ellenben a lélegzet eredményét, az életet dom
borítja ki. 

Olvasónk arra is rákérdez, hogy voltaképpen mit is kapott az ember 
a teremtéskor Istentől. A kérdés bizonyára a Ter 2,7-tel kapcsolatos, 
amely - a jahvista teremtéstörténet részeként - az ember teremtését írja 
le. Tagadhatatlan, hogy ebben a versben a nefes fónév is előfordul, ám 
érdekes módon nem az isteni adományt, hanem annak következ;ményét 
jelöli. A versben ugyanis ez olvasható: "Megalkotta tehát az Ur Isten 
az embert a föld agyagából, az orrába lehelte az élet leheletét 
(nesámá), és az ember élőlénnyé (nefes chajja) lett." Az Istentől ado
mányként kapott valóságra a nesámá szó szerepel, amely a fentebb 
említett fogalm akhoz hasonlóan szintén a lélegzettel függ össze. Persze 
ennek a kifejezésnek is van sajátos jelentéstartalma: a nesámá az élőt a 
halottól megkülönböztető lélegzet, s mint ilyen az életet végigkísérő, 
állandó adottság. Fontos megemlíteni, hogya nesámá - Isten közvetlen 
juttatásának megnevezéseként - ,gyakran a rúach szinonimájaként sze
repel: "Ezt mondja az Isten, az Ur, aki az eget teremtette és kifeszítette, 
aki megszílárdította a földet, és ami belőle sarjad; aki leheletet 
(nesámá) ad a rajta levő népnek, és lelket (rúach) a rajta járóknak" (Iz 
42,5). " ... amíg lélegzet (nesámá) van bennem, s az Isten lehelete 
(rúach) van orromban, ajkam nel}1 beszél gonoszat, és nyelvem nem 
kohol hamisságot" (Jób 27,3-4). Erdemes a Ter 7,22-re is utalni, hi
szen itt a két kifejezés egymással szorosan összekapcsolva jelenik meg: 
.. Minden meghalt, amiben a szárazföldön az élet lehelete (nismat 
rúach chajjím) volt." 

Visszatérve a Ter 2,7-hez, nyugodtan kijelenthetjük, hogy az itt sze
replő nesámá (összetételben nismat) a rúach-hal egyenértékű. A szent 
szerző a szemléletes leírással azt tudatosítja, hogy az élet, és az életet 
lehetővé tevő minden tényező, Isten ajándéka. A versben elsősorban a 
fizikai életről van szó, de más szövegek egyértelműen tanúsítják, hogy 
az ember "lelki" élete, belső (szellemi) világa éppúgy Istentől kapott 
adomány. Arra is fontos felfigyelni, hogy a Ter 2J-ben az életet biz
tosító "leheletet" Isten közvetlenül leheli az emberbe. A többi élőlény 
(állatok) teremtésének leírásakor erről nincs szó. A köz\"etlenül Istentől 
kapott élet és annak minden külső és belső megnyil\"ánulása az ember 
különleges méltóságát a többi teremtmén~től \'aló minőségi különbsé
gét jelzi, s lényegében megfelel annak. amit a másik. a papi hagyo
l11án~'ból származó teremtéstörténet (Ter 1,1-2.4a) az istenképiség 
gondolatá\'al fejez ki. 
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A Ter 1,26 mindenesetre nem részletezi az istenképiség mibenlétét 
hanem annak következményét hangsúlyozza: az Isten képére és hason
latosságára teremtett ember "uralkodik" a földön a többi teremtmény 
felett. Az ember mint Isten képmása arra hivatott, hogy munkájával, 
környezetének felelős alakításával a teremtő Isten munkatársává vál
jon. Az istenképiségről valamelyest bővebben szól Jézus Sirák fia 
könyve: "Isten az embert a földből teremtette, a maga képére alkotta ... 
Felruházta őt a magáéhoz hasonló erővel, meghatározta napjai számát 
és idejét, s uralmat adott neki minden fölött a földön ... A szellem tudá
sával látta el őket, értelemmel töltötte be szívüket, és megmutatta ne
kik, mi a rossz és mi a jó" (Sir 1,7,1-6). Az idézett rész szerint az 
istenképiség azon alapul, hogy az Ur "magáéhoz hasonló erővel" ru
házta fel az embert. A szövegben ugyan nem a mach (illetve pneuma) 
fónév szerepel, de nem feledhetjük, hogy a bibliai felfogásban az erő 
éppen a rúach sajátos vonása. 

IBB (Internet Bibliai Böngésző) 

Érdemes meglátogatni az alábbi címeket! 

Jeruzsálem: http://www.virtualierusalem.com/news/ 

http://www.aish.cdu/toursltunncl/indcx.html 
Jeruzsálem városa http://w\vw.jerusalem.muni.il 

http://'w\,"\v. usm.mainc.cdul 
hUp: Ilwww.md.huj.ac.il/\jtl 

Bibliai archeológia: 
hUp: í lop. org/op lebaflindex -eng. hun 

Ókori Izrael Jmp:l/\~}n,jsIill1tjqU.Q,9J:gjJ 

Miatyánk 1033 nyelven (magyarul is): 

Il1IJ2.; /Iwj-,"'\ (,:hrjstllslc\:.org/w\,w I/patcr/indc:\:hlml 

Szent Sír templom 
hup:!l" ,,_~, .chrislll~r~\_.()rg/\'\\ \\ I/ofln/TSspmain hlml 
hUp / j\, \\\\. isracl-m fa gm II im fa/m .. apshtI111 
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Társulatunk életéből 

Továbbképzés - "Jöjjetek hozzám mindnyájan" (Mt 11,28) 
Nemzetközi Ifjúsági Találkozó, Kaposvár, 2003. júl. 23-27., az 
Emmanuel Közösség rendezésében: 

Az Emmanuel Közösség a katolikus karizmatikus megújulás g)'Ü
mölcse, mely a Szentlélekkel megkeresztelt katolikusok között a mé
Iyebb elköteleződésre és odaadott életre való vágyból született 31 évvel 
ezelőtt, Franciaországban. A közösség működését a Vatikán jóváhagy
ta. A közösség lelkiségének három alapkegyelme van: 

1. Adoratio: az imaélet megújulása (egyéni ima, közös ima, szemlé
lődő ima, szentségimádás egyénileg és közösen, napi szentmise). 

2. Compassio: Jézus példáját követve irgalmas szeretettel fordulnak 
a szükséget szenvedő emberek felé, akár anyagi, akár lelki-szellemi 
szükségről van szó. 

3. Evangelizáció: a megismert Igazságról, a megtapasztalt örömről 
és szabadságról való tanúságtétel (családban, munkahelyen, szabadidő 
eltöltése közben, nyilvánosan). 

Az 1992 óta Magyarországon is hivatalosan megalakult Emmanuel 
közösség évek óta tart nyaranként ifjúsági találkozókat. Idén a "Jöjje
tek hozzám mindnyájan" (Mt 11,28) Nemzetközi Ifjúsági Találkozó 
helyszíne Kaposvár volt. A mozgalom Társulatunkat is meghívta, hogy 
a találkozó délutánjain a fakultáció keretében közösségi szentírásolva
sást vezessen. 

A négy napos programból pl. a swmbati fakultáció változatos lehe
tőségei a következők voltak: - l. Ha Isten jó, akkor miért a szenvedés? 
- 2. New Age keresztény szemmel. - 3. Húsbavágó Biblia. - 4. Az élet 
nagy kérdései. - S. Láthatatlan színház. - 6. Ha Isten hhja a gyerme
kemet?!?! - 7. Papi-szerzetesi hivatás (fiúknak). - 8. Szerzetesi hivatás 
(lányoknak). - 9 Hit és munka (tanúságtevő jelenlét). - 10. Test és 
lélek imája-liturgikus tánc. - ll. Bioetika. A résztvevők szabadon. 
bárhová fcliratkozhattak. naponként váltogathatták a fakultációkat. 
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A 800 fós találkozóra fél napos késésseL fantasztikus hangulatban 
csöppentünk bele. Rengeteg fiatal család (mintegy 180-190 gyerek 
volt), tinédzserek, nagyszülők sokasága gyűlt össze a Kaposvári Kato
likus Iskola tornatermében, ami a közös programok, előadások, a 
szentmise és más liturgikus cselekmények helyszínéül szolgált. Sok 
éneklés, sok nevetés, tanúságtételek, és mély, őszinte Istenre figyelés 
jellemezte a légkört. Kicsit meghökkentünk először a számos hidrogé
nezett, zselézett hajú, ftilbevalós tinédzsertől, de örömmel tapasztaltuk, 
hogy csak külsejükben ütnek el a többiektől, ők is nagy odaadással 
énekeltek, vettek részt a lelki programokon. Sok egyéb mellett nagy 
pozitívurna az Emmanuel mozgalomnak, hogy ezt a csoportot is meg 
tudja szólítani. 

A közös szentírásolvasás a "Húsbavágó Biblia" keretében zajlott, 
ahol Radnóti Mária munkatársunkkal három délután három módszert 
ismertettünk meg a tántoríthatatlan résztevőkkel, akik a közel negyven
fokos hőség ellenére visszajöttek a strandról, és bennünket választottak. 
Örömmel észleltük, hogy többen mindhárom nap ezt a fakultációt vá
lasztották a számos igazán érdekes lehetőség közül, és ketten jelezték, 
hogy szeretnének bibliaapostolképzőt szervezni ott, ahonnan érkeztek, 
hogy minél többen megismerkedhessenek a közösségi szentírásolvasás 
adta kegyelmekkel. (Vágvölgyi Éva) 

A budapesti Jeromos-esték keretében a Bibliaközpontban (Bp. 
VI. Teréz krt. 28. Lern. 6-7.) tartandó előadások, minden alkalommal 
18 órai kezdettel: Október 8-án Kuminetz Géza egyetemi professzor 
HA Biblia helye és szerepe az Egyház jogrendjében« címmel, november 
l2-én Kerekes Károly O.Cist. apát "Isten képmása egy embertelen 
világban" címmel, december l O-én Kemenes Gábor plébános "Isten 
szava mint személyes üzenet életünkben és a lelkipásztori szolgálatban" 
címmel tart előadást. Szeretettel várjuk tagtársainkat és érdeklődő 
vendégeinket. 

Tájékoztat juk Tagtársainkat, hogya Társulat)lnk által kiadott há
romkötetes JEROMOS BIBLIAKOMMENT AR megjelenését na
gyon sokan nagy örömmel fogadták. A kiadást megelőző kedvezmé
n~'cs elővásárlási akció során mintegy kétezer példányelkelt, ami ilyen 
tudománvos szakkönyv esetében rendkÍ\ül jelentős sikernek számít. A 
kiad,·án~1. azóta is keresik és "ásárolják, 'hiszen a magyar teológiai 
kön~ykínálatban egyedülálló és hiánypótló kézikön~Y, amelyet minden 
Biblia iránt komolyan érdeklődő hÍ\'ö, lelkipásztor. hitoktató nagy ha-
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szonnal forgathat. Kérjük Tagtársainkat és Olvasóinkat, ajánlják a 
kiadványt másoknak is, vagy rendeljék meg ajándékként olyanok szá
mára, akik még nem vették meg. Igen értékes és reprezentatív ajándék! 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kér
jük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások időpont ja és az elmélkedések témája októ
bertől januárig: okt. 3.: Ef 1,17-19a; okt. 17.: Ef 4, l-5; okt. 31.: 
Ef5,1-2; nov. 14.: Ef6,1l-12; nov. 28.: Fil 2,14-15: dec. 12.: Fil 
4,4-7; jan. 2.: KoI2,8-10;jan. 16.: Kol 3,16-17. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, két
kezi segitség. ima, tagdij, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és 
mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni i 

Tarjányi Béla 

Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala
" mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, írják le és 
~ küldjék el szerkesztőségünknek a I Szentirással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 
~ amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibliaórán 
! való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! A szerkesztők 
~ érdeklődve várják beszámolóikat: Székely István, Tarjányi Béla, 
\~-\ TIlOrday Attila, Vágvölgyi Éva, Zsuppán Monika. 
'~, 

'A:\\'l~~,/f~'" ''';<~~0A_'!líI.~M!J!;m ___ #~~~n'4'''I'~~~;;~ i "-,;,.:",.,",,,':;t'?,ll!"'l:!WIW'W" 

Látogassa honlapunkat a világhálón! 
Megismerheti Biblaboltunk gazdag könyvajániatát. programJam

kat. Társulatunk tevékenységét és történetét olvashat gondolatokat a 
vasárnapi e\'angéliumokról stb. 

Címünk: www.biblia-tarsulat.hu 
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SZERETETTEL AJÁNLJUK KIADVÁNYAINKAT: 

ó- és ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS (Káldi-NeO\ulgáta). Ára 2600 Ft. 

ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (Káldi-Neo\ulgáta). Ára: 1400 Ft. 

Plébániák, hitoktatók, egyházi közösségek aBibliaközpontban 
30% ill. 25 % kezdvezménnyel hozzájuthatnak: 

Szentírás: 1820 Ft Újszövetség és Zsoltárok: 1050 Ft. 

JEROMOS BIBLIAKOMMENTÁR 

l. kötet: Az Ószövetség könyveinek magyarázata 
2. kötet: Az Újszövetség könyveinek magyarázata 
3. kötet: Biblikus tanulmányok 

A kötetek ára: 8.000 - 7.000 - 7.000 Ft 
A három kötetes mű ára: 22.000 Ft 

BIBLIKUS ÍRÁSOK sorozatunk: 
SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT AZ EGYHÁZBAN, BIR l. Ára: 480 Ft. 
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Isten Szava 

Egy peldany ora 150 Ft, 
az evi negy szam 600 Ft (+ postakoltseg) 

Lelekben szegenynek lenni annyit jelent, 

Mint nem ragaszkodni semmihez. · 

A lelki szegenyseg legfelso foka, 

Ha mar omnagunkhoz sem ragaszkodunk. 

A tokeletes lelki szegenyseg az alazat. 

(Hawa) 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

A második világháború alatt egy édesanya levelet hozott hoz
zám. Fia írta fogságból, de olyan nyelven, amelyet édesanyja 
nem értett. Miután a levelet lefordítottam, az édesanya még sok 
kérdést intézett hozzám a levélről, a rajta lévő pecsétekről. Meg 
kellett magyarámom, hogy mikor és hol írták, és milyen úton 
érkezhetett hozzá a levél. 

Az édesanyának ez a levél kedvesebb volt minden irodalmi 
remekműnél, mert attól jött, akit szeretett. Ezért minden érdekel
te, ami avval kapcsolatban volt. 

Így zárja szívébe a hívő ember is a Szentírást, mert Attól jött, 
akit mindenek fölött szeret. Ezért a Bibliát minden műnél értéke
sebbnek is tartja. 

Mócsy Imre SJ. 
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Marana tha! Jöjj el, Urunk, Jézus! 

Hazugságaink és önámításunk 
Bűzös rongyaiba burkolva 
Ülünk egy lépcsőfeljáró alján, 
És várunk. .. 

Odavetett morzsákból 
Tengetjük életünket, 
Emberek jönek, 
Emberek mennek, 
Lehajolnak, adnak valamit, 
S mi ott maradunk újra 
Egyedül önmagunkkal, 
Roszszagú, piszkos életünkkel, 
És várunk. .. 

Várjuk Azt, aki 
Nem csak lehajol, 
Aztán továbbmegy, 
Hanem mel/énk ereszkedik 
A földre - onnan lentről 
Nagyon másként néz ki a világi -
Akinek meleg szeretete 
Atöleli vál/unk, 
Aki "igent" mond ránk, 
Akinek szava: "Kelj föl és járj i" 
Erőt önt belénk, hogy 
Régi életünk roncsain átlépjünk, 
Hazugságaink és önámításunk 
Biizös rongyai! /edobva 
E/induljunk egy új úton: 
Az É/et útján. 

Hawa 



Csendes percek 

Karácsonyi gondolatok 
(lsuppán Monikn összeállítása) 

Éjszaka, a világ sötét órájában jön el a karácsony. 

Úgy várjuk a fényt, ahogy a pásztorok, mert a "halál árnyékában" 
(Lk 1,79) mi is szeretnénk azt megtapasztalni. 

Advent és karácsony liturgikus szövegei gyakran tesznek említést a 
sötétségről, az éjszakáról és a fényről. .. 

Sötétség mindaz, ami a világban értelem nélküli, zűrzavaros és célt 
tévesztett. Sötétséget hoz magával minden olyan igyekezet, ami az 
életet az én fundamentumára akarja fölépíteni. Ne csodálkozzunk azon, 
ha az ilyesmi keserűséget, kétségbeesését, de legalábbis belső fásultsá
got, meghasonlást okoz. Elkeserít bennünket az a tény, hogy valamit, 
amit szeretnénk, nem tudunk elérni. A bennünk és környezetünkben 
ottlévő sötétség tulajdonképpen reményeink és életünk értelmetlensége; 
csak vonszoljuk magunkat egyik napról a másikra egy jobb jövőbe 
vetett remény jegyében, amely aztán sohasem válik valóra. Szép lassan 
beletörődünk abba, hogy a hétköznapok felszínessége elbódítson, ahe
lyett, hogy egyszer végre leülnénk és komolyan elgondolkodnánk azon, 
mi is életünk tulajdonképpeni célja. 

Ez az összevisszaság átteÍjed aztán benső, lelki életünkre, befészkeli 
magát gondolkodásunkba, érzéseinkbe, szívünkbe. Ezért tapasztaljuk 
meg annyira fájdalmasan a világban ezt a sötétséget. Aztán egyszer 
csak derengeni kezd a fény. Igaz, kezdetben csak pislákol, de mindany
nyian tudjuk, ahol sűrű és nehéz a sötétség, ott egy aprócska fénysugár 
is elég, hogy megbontsa a félelem szövedékét: erőt ad a reményhez, 
hogy a sötétség nem végleges, csupán olyasmi, ami ma még hozzátar
tozik az életünkhöz. 

Ez a picike fény, ami a homályt hivatott eloszlatni, nem véletlen 
műve, hanem személyes életadó erő, mely megszabadít minket a zűrza
var és értelmetlenség béklyóitól, és megmutatja az irányt, hogy lássuk, 
merre vezet tovább az utunk. 

Carlo Maria Mariini 
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Nem akarjuk 

Jézust hideg jászolban fogadni - mégis sokszor szívünk az, mely 
kemény és hideg hely lenne az Istengyermek számára. Úgy szeretnénk 
Öt a szívünkbe fogadni, hogy az tele legyen szeretettel és alázattal. Azt 
szeretnénk, ha tiszta és szeplőtelen szívünkben születhetne meg ma 
Jézus! 

Jézus azért jött el a világba, hogy mindenkinek elmondhassa: az Is
ten maga a szeretet. Ö nagyon szeret téged is. És azt szeretné, ha mi is 
úgy szeretnénk egymást, ahogyan Ö szeret minket. Szeressétek Öt! 

Hogyan szerette Öt az Atya? Nekünk ajándékozta. Hogyan szeretett 
Jézus minket? Megosztotta velünk az életét, mindenét odaadta, amije 
csak volt, nekem is, neked is. Szeretetből halt meg értünk a kereszten. 
Amikor feltekintünk a keresztre, szeretetének nagyságát, ha pedig a já
szolra nézünk, szeretetének gyöngeségét, szelídségét érthetjük meg, 
amellyel miden családot szeret. Jézus azért jött közénk, hogy Isten 
szeretetének gyöngéd vonását megmutassa: "Neveden szólítottalak: az 
enyém vagy" (Iz 43, l) 

Teréz anya 

Karácsony az "ember" ünnepe 

Egy "ember" születik. Egy a sok milliárd közül, aki született, szü
letik és születni fog a földön. Az ember statisztikai alkotóelem. Nem 
véletlen, hogy Jézus egy népszámlálás alkalmával jött a világra - ami
kor egy római császár tudni akarta, hány alattvalója van országában. 
Az ember számítá~ok tárgya. A nemiség kategóriájába sorolják. Egy a 
milliárdok közül. Es mégis, ugyanakkor: egyetlen, egyedülálló és meg
ismételhetetlen! Azért ünnepeljük oly fénnyel Jézus születését, hogy 
tanúsítsuk: minden ember "valaki", egyedülálló és megismételhetetlen! 

II. János Pál pápa 

Akkor egy éjszakán, valahol a föld egyik sarkában, egy kis falucs
kában, melyet Betlehemnek hívnak, a világ izzott az isteni valóság 
belépésétöl! 

Romano Guardini 
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Soltész János 

Betegség, fogyatékosság, 
gyógyulás és egészség a Bibliában1 

Bibliatudomány 

A címben szereplő szavak bizonyára kiegészítésre szorulnak a szen
vedés fogalmával, de azt most - amennyire lehetséges - csak minimáli
san érintjük. 2 A tárgyalás lényege eredetileg a betegség és a fogyaté
kosság, mint jelenség a Bibliában, s az ezekhez kapcsolódó hozzáállás: 
megélés, megtapasztalás és megoldáskeresés. Tehát a jelenség és a 
reakció hangsúlyával kívánjuk vizsgálni e területet. 

Nehezen nézünk szembe ezekkel a fogalmakkal, annak ellenére, 
hogy tényszefŰségükkel egyértelmű en számolni kell. Az emberi reakci
ók pedig a legkülönfélébbek: sok esetben megindítóan szeretetteljesek, 
s ismét sok esetben, sajnos talán nagyobb részben, végtelenül tartózko
dóak, felületesek, alkalmasint szinte embertelenek, különösen ha a 
fogyatékosságról állást is kell foglalni. 3 

I. A betegség az Ószövetségben 

1. A betegség az Ószövetségben is tény volt 

A Biblia első része számtalan betegségről beszámol. 4 Ne gondoljuk, 
hogy a környezetszennyezés, s egyéb modernkori problémák hiánya 

1 Ezt a tanulmányt feleségemnek ajánlom, aki öt gyermekünk között, szOletésétől fogva 
súlyosan beteg kislányunkat már 16 éve családi körben, hősies szeretettel gondozza. 
2 II. JÁNOS PÁL, Salvifici doloris enciklika, Budapest 1984. Az egész apostoli levél a 
szenvedésról szól, áttekintve a legfontosabb hitbeli szempontokat. Rövid ismertetés talál
ható "II. Jánós Pál pápa apostoli levele az emberi szenvedés keresztény értelméről" 
eimmel in Szolgálat 62/1984.51-53. 
3 Az Osztrák Püspöki Kar körlevele a "Fogyatékosok évére", in Szolgálat, 49/1981/, 59. 
4 WOLF, H. W., Az Ószövetség antropológiája, Budapest 2001. 178. A szerző nagy és 
a biblikus érdeklOdést kielégitő. precizitással vizsgálja az emberi problémák ezen terOie
tét is müvében, Az ő nyomvonalát követjük, s a fogalmakat azért is vesszük részleteseb
ben, mert az Ujszövetségben a gondolkodásmód teljes mértékben az ószövetségi fo
galmakra, értelmezésekre épOl. A szavak, fogalmak szintjén sok újdonsággal a későbbi
ekben sem találkozunk, csak a jézusi hozzáállás módja és a belőle levon ható értelme
zés, megoldás lesz új. A betegséggel kapcsolatos szavak szinte minden esetben többér
teimüek, izolálni nehéz őket, ezt mindig figyelembe kell venni a bibliai kifejezéseknél. Vö. 
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miatt csupán teljesen elhanyagolható számú eset létezett volna, mert ez 
nem lenne reális, bár nyíl ván lényegesen mások voltak a körülmények, 
mint ma. 

2. Betegség-szavak, betegség-fajták 

A leggyakoribb betegséghez kapcsolódó szógyök a chalah: gyenge
ség, ernyedtség, kimerültség. Meggyengült életerőt fejez ki. Több mint 
100 alkalommal szerepel ilyen összeftiggésben. "Áza öregkorában 
megfájdult a lába" - itt pl. balesetből fakadó sérülésről van szó,5 de 
különleges, pszichikai állapotot is jelölhet, mint pl. "a szerelem bete-

,,6 
ge. 

A másik lényeges szótő a dvh: a bánatban előforduló rosszullét, 
tompaság pszichikai állapota - az asszonyok ciklusának állapotához is 
kapcsolódik. 1 

Több kifejezés a "sebesüléssel" kapcsolatos: nakah / makkah: ütés: 
Ácháb királya "tüdő és a gyomor közé" nyílvesszőt kapott.' Negaf / 
maggefa: a ragály megnevezése, negef csapás, nega: érintés. 8 

Nagyon fontos a deber: bubóspestis kifejezés, amely 50 alkalommal 
szerepel. Ez át is vezet bennünket a bőrbetegségek csoportj ához. 

A legelterjedtebbek a bőrbetegségek: lepra, fekélyek, bőrgyulladá
sok, ekcémák, rühösség. Különféle bőrbetegségek gyűjtőneve a poklos
ság, amiről Naamán esetében hallunk. 10 Kínzó fájdalmat okoz(> veszé
lyes képződményeket takar. Híres betegségtörténetek kapcsolódnak ide: 
Jób története a legismertebb, de ide tartozik Hiszkija betegsége is a 
Királyok második könyvéből. Jellemzőjük, hogy az egész testet meg
támadják. Járvány formájában tömegesen is jelentkezhetnek. Halálos 
kimenetelük miatt gyakran emlegetik ezeket együtt a karddal. 

6 

Vogt, K.(szerk.), Stuttgarti Bibliai Kislexikon, Bécs 1974. 45. Az orvostudomány fejlődé
sével ma már sok esetben egészen más elnevezésre is lehetőség adódik. 
51 Kir 15,23 
'Vö. Én 2,5 
1 Vö. Zsolt 41,4 
, Vö. 1 Kir 22,35kk. 
8 Vö. Szám 17,11., MTörv 24,8 és WOLF,op.cit., 178. 
10 2 Kir 5,3 Ez a betegség valószlnüen azonos az Újszövetségben Lukácsnál szereplő 
Lázár bajávall16,2o-211. 
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Gyakoriak a szembetegségek. Az Ószövetség harmincszor utal rá. 
Az iwér, iwarón, aweret: vakság, szemek elhomályosulása, nem látás 
stb. tartalommal szerepel. Jákobnak öregedése miatt hályog keletkezik 
a szemén. 11 Isteni átok következményeként is kialakulhat, amit rossz 
életviteiével segít elő valaki: "ha nem teszitek meg minden parancso
mat, sorvadással, lázzal tönkreteszem szemeteket, életeteket"12 

Az elmebetegségek említésével a MTörv 28, 28-ban találkozunk. 
Itt az átokmondások között érdemes hosszabb szövegrészt megvizs

gálni, mert sokféle betegséget említ. 
Mtörv 28, 15: "Ha nem akarsz hallgatni az Úrnak, Istenednek sza

vára ... , hogy teljesítsd minden parancsát és szertartását ... elérnek a 
következő átkok": 

22.: "Megver téged az Úr nyavalyával, lázzal, hidegleléssel és 
gyulladással" 

27.: "Megver téged az Úr az egyiptomi fekéllyel, tested azon részén 
is, amelyen a bél sár távozik. Megver rühhel és viszketéssel, úgyhogy 
kigyógyítani nem tudnak." 

28.: "Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elmezavar
ral. " 

29.: " ... úgy fogsz tapogatózni délben, mint ahogy a vak szokott a 
sötétben, s nem fogsz célhoz jutni utaidon". 

35.: "Megver téged az Úr igen gonosz fekéllyel a térdeden, s a láb
száradon tetőtől talpig, úgyhogy kigyógyítani nem tudnak." 

59.: " ... megsokasítja csapásai dat s utódai d csapásait, nagy és ma
radandó csapásokkal, rosszindulatú és tartós betegségekkel sújt, 

60.: mind rád fordítja Egyiptom nyavalyáit, amelyektől annyira 
féltél, s azok rád ragadnak, 

61.: sőt, mindenféle olyan betegséget és csapást is bocsát rád az Úr, 
amely nincs megírva e törvény könyvében." 

11 Vö. Ter 48,10. A Ter 27, l-ben Izsák esetében is ugyanerről van szó. 
12 Lev 26,16 
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A betegségek csak egy részét alkotják annak az átoknak, ami a pa
rancsok elhagyásáért jár! Ez a kemény szemlélet, minden mai kétsé
geskedés ellenére, minden kor embere számára megfontolandó. 13 

Visszatérve az elmebetegségekre: a 28. versben az őrületről és az 
agyi működések felborulásáról van szó. 

Beteg fejről és gyenge sZÍvről egyszerre beszél Izajás, ami a bűnök 
következményeiként érte az embereket. Hallunk napszúrás általi fejfá
jásról, mely halálos kimenetelű (Elizeus idejében a szunámi asszony 
fia). 14 

Jeremiás egy sZÍvrohamot ír le: "A bensőm, a bensőm! Gyötrődöm! 
A sZÍvem falai! Háborog bennem a sZÍvem. "15 

Sámuel első könyvében agyvérzést követő bénulásos tünetekről ol
vashatunk: Nabal "sZÍve megszünt dobogni, s ő olyan lett, mint a kő. 
Tíz nap múlva aztán az Úr halállal sújtotta. "18 

Bénaságról is hallunk (mozgássérült, de milyen okból?) 

A Példabeszédekben valaki gúnyosan mondja: "Lóg a béna ember 
lába, még a példázat is ostoba szájában."17 

Lehet agyvérzés következménye, de balesetek is okozhatják. Aki 
bántani akar vele, azt az okok nem izgatják, könyörtelenül kihasmálja 
a helyzet tragikus mivoltát. A szöveg ezt is egyértelmű en érzékelteti. 

A testi fogyatékosságok összefoglalását találjuk a Leviták könyve 
21-ben. KiemeIt szerepük van, mert alkalmatlanná tesmek papi szolgá
latra. 18 

18.: "Ne járuljon az Ő szolgálatához, akinek testi hibája van, aki 
vak, sánta, tömpe-, nagy- vagy görbeoITÚ, 

19.: aki töröttlábú vagy -kezü, aki púpos, aki fájósszemű, akinek a 
szemén hályog, a testén állandó var vagy sömör van, vagy aki meg sza
kadt ... " 

8 

13 .A bölcs magatartás egyik fő jellemvonása az, hogy mindig tekintettel van a cselekvés 
eredményére.· MUNTAG, A., Jób könyve, Budapest 1982. 18. 
14 lz 1 5' 2 Kir 4 18 
15 Jer 4,19 Vö. WOLFF, op.cit., 179. 
18 1 Sám 25,37 
17 Péld 26 7 
18 Vö. WOLF, op.cit., 180. 
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23.: "Nem szabad szentségtelenné tenni helyemet. Én, az Úr szent
séget kívánok tőlük." 

Végül megemlítjük, hogya zsoltárok is foglalkomak a betegség té
májával. A 2. zsoltár a betegségeket mintegy csokorba foglalja. 

A 38. zsoltárt úgy is lehet címemi, hogya "beteg ember panasza". 
Kesergését a betegségek sora nyitja meg: 

4. v.: "Nincs ép hely, sértetlen csont", 
6. v.: "Romló, gennyes sebek", 
9. v.: "összetörtség, kimerültség, szívfájdalmak", 
ll. v. "heves szívverés, gyengült szemek, gyengeség", 
14-15. v. "nagyothallás, beszédzavarok. .. Siess segítségemre, Uram, 

és szabadítóm!" 
A 88. zsoltár a "beteg és magányos ember siralma." 
Egy egész életen át tartó nyomorúságról, betegségről beszél és a 

miatta fenyegető halálról: 
16. v.: "Szegény és halálos beteg vagyok, ifjúkorom átok ... ". 
7-8. v.: "Letettél engem a verem mélyére, a sötétségbe, a halál ár

nyékába. Rám nehezedett haragod, rám zúdítottad minden hullámo
dat. "18 

3. Betegségekkel kapcsolatos reakciók 

Q. A betegség, mint jelenség 

A betegségek természetesen fájdalommal, egyéni gyötrelmekkel jár
nak, kritikus helyzetet jelentenek, melyeket nehéz elviselni, de ezzel 
sajnos még elég keveset mondtunk. Ugyanis az egész ember beteg lesz: 
nincs platonista szétválasztás csak testre vagy csak lélekre. 20 A test 
eltorzulása "embertelenné" teszi az embert mások számára, vagyis a 
másokkal való kapcsolatra kihat: utálkozást, megvetést válthat ki. A 
beteg számára talán legehiselhetetlcncbb következmény a teljes elszi
geteltség, a kiközösítés. 

18 Vö. Dícsérjétek az Úr nevét, Görögkatolikus ima- és énekeskönyv, Budapest 1984. 
813. (Nagypénteki, alkonyati zsolozsma). 
20 Vö. ALSZEGHY, Z., Üdvösség a betegségben, in Teológia XIX. 1985/3. 181. 
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b. A betegség következményei 

Az Ószövetségben a betegségek elsősorban a pap hatáskörébe tar
toztak. 21 Súlyosságuk megítélése indokolja ezt, mert a pap döntötte el, 
hogy tiszta vagy tisztátalan a személy, maradhat-e a közösségben, vagy 
ki kell rekeszteni. A kirekesztés lehetett átmeneti (7 vagy 14 napos) 
vagy végleges (lepra esetén). 22 

Kirekesztést, tisztátalanságot vonzott néhány betegség, illetve jelen
ség. 23 A fizikai tisztátalanság (fertőzéses veszély elkerülése miatt volt 
fontos): leprás beteg, halott érintése, szülés, születés. De ide tartoztak a 
testnedvekkel kapcsolatos dolgok - menstruáció, magömlés -, az állatok 
megkülönböztetése stb. A pogány szemlélet elleni védelem miatt fontos 
volt a hadizsákmány elutasítása, a harcban megszerzett föld gyümöl
cseinek csak 3 év utáni fogyasztása, a pogány áldozatban használt 
állatok elutasítása stb. Tisztulási szertartásokról is beszélni kell itt a 
gyógyulás elősegítése érdekében. Pl. ha nem múlt el magától a tünet, 
akkor következhetett a test, a ruhák megmosása vagy engesztelő áldo
zatok bemutatása. Az Engesztelés napjának is volt/van ilyen jellegű 
tartalma. 

Nem voltak fölöslegesek e szertartások, mert szolgálták az egyis
tenhit megőrzését, s az erkölcsi fegyelem megszilárdulását. Gyógymó
dokat igen súlyos esetben is inkább csak karizmatikus személyiségek 
alkalmaztak, pl. Elizeus - Naamánt hétszer megfllrdeti a Jor~ban. 24 

c. Gyógymódok keresése 

Terjedelmét és tartalm át tekintve ezek tárgyalása kisebb méretű a 
betegségekénél. A róJe' a sebek gyógyítója, felcser, hóbés-nak is ne
vezték . A raja ': gyógyítani, valójában összefércelést, összevarrást, 
egyesítést jelent. A terápia tartalma sem volt valami igen titokzatos 
dolog: sebek kinyomkodása, balzsamozás, olajozás, vagy tört végtag 
kötéssel történő ellátása. A cél, amit ezekkel szerettek volna elérni: 
"erejéhez juttatni" a beteget. Különleges terápiának számított a beteg-

21 Vö. de VAUX, R., Das Alte Testament und seine Lebensordnungen, II., Freiburg
Basel-Wien 1962. 315-7. 
22 Vö. MTörv 24,8 
23 WOLF, op.ci!., 264. 
24 Vö. 2 Kir 5,10, és de VAUX, op.ci!., 316. 
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ágy, a zeneterápia (Dávid lant játéka), vagy pszichikai betegség esetén 
mazsolás sütemény ajánlása; ismertek és alkalmaztak hangulat javító 
szereket is. 

Az orvosi hivatást az Ószövetségben nem könnyű értékelni. 25 Az 
alapprobléma az, hogy nincs egyértelmüen igazolva, hogy létezett. 
Mindazonáltal a Sirák fia könyve 38, 1-15 orvosról és gyógyszerészről 
megdöbbentő és megszívlelendő realitással beszél. Az orvos Istentől 
kapja müvészetét, bölcsességét, a gyógyszerész Istentől a föld által az 
orvosságokat. S nekik ezek tudatában kell tevékenykedniük. Az orvos 
sok mindenre képes, de végesek a lehetőségei. Ő is az Istenhez való 
imádkozásra szorul. Büntetést is jelenthet az orvos kezeibe esni. Nyil
ván itt nem az orvosokkal szembeni rosszhiszemüségről van elsősorban 
szó, inkább a betegség ószövetségi értelmezéséből fakadó következte
tésről, vagyis a betegség bánnilyen megközelítése csak akkor reális, ha 
annak döntő motívuma az Istennel való kapcsolat. 

Összehasonlítva a környező keleti országok mentalitásával, a követ
kező eltérések figyelhetők meg a korai zsidóság, valamint Babilon és 
Egyiptom orvosi felfogásában. Babilonban és Egyiptomban különbsé
get tettek orvosi tevékenységek között: a sebészeket a kézrnüvesek kö
zé, abelgyógyászokat, gyógynövényeseket a papok közé sorolták. Az 
"élet háza" valószínűleg orvosi iskola volt. Izraelben a hulla érintésé
nek tilalma elriasztotta,28 az emberi testnek pedig a teremtésében meg
jelölt különleges szerepe visszatarthatta az embereket az orvoslás gya
korlásától. 

4. Jahve a betegség és a gyógyulás Ura 

Az Ószövetség nem választja szét a tennészetes és a csodás gyógyu
lásokat. A lényeg, hogy a beteg és a gyógyuló ember találkozik-e Is
tennel. A gyógyítás Jahve kizárólagos monopóliuma! Ő nem betegszik 
meg, mint más istenek, nincs vetélytársa, akarata szerint távol tartja, 

25 JÓZSA, L., Orvoslás a Bibliában, Budapest 1998. A szerző az orvosprofesszor 
szakmai szemszögéből elemzi a Bibliában előforduló betegség-Ielrásokat és a gyógyltás 
lehetőségeit, módozatait. 
28 Vö. WOLF, op.cit., 134. E témakörnél a szerző hivatkozik E. EBELlNG, H. BONNET 
és J. HEMPEL munkáira. 
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vagy küldi a betegséget. Gyógyító karizmatikus személyesetén is való
jában Istennel folyik a párbeszéd! A részfolyamatok is lényegesek. 

A Jahvéval való kapcsolat imádsággal kezdődik. Ezt igazolja a Sir 
38 és a panasz-zsoltárok. 21A Kivonulás könyve pedig kimondja az 
egész kérdést meghatározó igazságot: "Én, az Úr vagyok, a te gyógyí
tód. "28 Az élet minden egészsége, betegsége egységet képez Isten előtt! 

A jövő nem létezhet a Jahvéval való párbeszéd nélkül. Tévhit lenne 
nem így gondolni! Az orvosokat is csak Jahve miatt érdemes megkér
dezni, az ő tevékenységük titokzatos módon Jahve terveihez kapcsoló
dik. Betegség és gyógyulás csak az Istennel való párbeszéd szempont
jából értékelhető helyesen. 

5. A betegség oka 

a. A magyarázat kérdése 

Ószövetség nem ad pontos magyarázatot a betegség "miért"-jére! 
Úgy tűnik, hogy Isten mint eszközzel bánik az emberrel. 211 Ugyan-

akkor az ok-okozat szempontja nem is volt döntő az ókori ember szá
mára. Az előbbiek alapján ezért sem igazolható az embemek mintegy 
"rosszat akaró" Isten fogalma. 

A keleti szemléletben a betegséget vagy rossz szellemek okozzák, ez 
esetben démonűzö szertartást végeznek, vagy azt az istenek büntetésé
nek tekintik, amit valamilyen kultikus vétség miatt rónak ki az embe
rekre, s ez esetben az istenek bocsánatáért imádkoznak, vagy áldozatot 
mutatnak be nekik. 

A Biblia sem tudományosan közeledett a kérdéshez, hanem vallási 
alapon, s az ember Istennel való jó kapcsolata, üdvössége szempontjá
ból elemezte. A kérdést így lehet feltenni: Mit jelent a betegség annak 
számára, akit elért? 

21 Például Zsolt 68,3: "Kegyelmezz, Uram, mert elcsOggedtem, gyógylts meg, Uram. 
mert reszketnek tagjaim." 
28 Kiv 15 26 
29 A hit válságos idöszakaiban bizonyára felerösödhetett ennek negativ oldala ill. magya
rázata, mintegy lsten "felelösségre vonása ként" Izrael történetében. Vö. von RAD, G., Az 
Ószövetség teológiája I, Budapest 2000. 306-310. 
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b. A felelősség szempontja 

Ugyanakkor felmerült az ember bűnért való felelőssége. A 88. 
zsoltár "Rám nehezedett haragod" megfogalmazása erre utal. A beteg
ség és a bűn között önkéntelenül is kapcsolatot lát az ember. Ennek 
nem mond ellent a Biblia. A betegség, mint minden baj, a bűn követ
kezményeként lépett a világba. A bűnös világ elleni isteni harag jele 
lehet. A betegség így kifinomít ja a bűn iránti érzéket, de végső soron a 
róla való gondolkodás a szabadulás irányába mutat. 30 A zsoltárokban a 
gyógyulás érdekében elmondott könyörgést mindig a vétkek megvallása 
kíséri. Az ember konkrét személyes bűne irányában eléggé homályos a 
tanítás. A kollektív felelősség sem kielégítő válasz. Ugyanakkor erköl
csi értelemben nemigen vitatható, hogy a bűn választása minden követ
kezményének választását is jelenti! 

Az Ószövetség kétirányú megoldást sejtet: egyrészt igazakat is sújt
hat betegség, mint azt Jób és Tóbiás hűségének betegség általi bemuta
tása is alátámasztja, másrészt pedig a Szenvedő Szolga kiérdemli a 
bűnösök vétkeinek ki engesztelését: "meggyógyulnak az ő sajgó sebei 
által".31 A betegség - ha van is értelme - örunagában rossz marad, de a 
végidőben - a próféták tanítása szerint - megszűnik! 

Biztosnak tekinthető, hogy a bűn elkövetése utáni világban az em
ber istenképisége, méltósága megmaradt. Viszont megmaradt felelős
sége is, mely állandóan arra sarkallja, hogy Isten képviselőjeként éljen 
és Hozzá méltóan cselekedjen a világban, számolj on cselekvése követ
kezményeivel, mert nincs következmények nélküli cselekvés. 

Amennyiben a betegség kérdésében nem érzi felelősnek magát, a 
Jahvéra ha,gyatkozása akkor is teljesen indokolt, mert féltékenyen sze
rető Isten 0, jót akar az embemek, s a Szenvedő Szolgája által bizonyí
totta szeretetét, embereket gyógyító, minden bajból megszaba,pító mi
voltát. Mélyebb magyarázatot - a Szenvedő Szolga vonalán haladva -
az Újszövetség segítségével remélhetünk. 

30 Vö. MUNCZ, F., Betegség - Gyógyulás, in Teológia XVI. 198213. 183. 
31 lz 53,4 
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II. A betegség az Újszövetségben 

1. A betegség-probléma az Újszövetségben is megmarad 

Sokféle betegséggel találkozunk az Újszövetségben: sánta, béna, 
vak, leprás, fekélyek, vérfolyás, epilepszia, ördögtől megszállottság 
stb. Nem természettudományosan nézik a betegséget itt sem, s nem is 
szabad csak úgy tekinteni. 32 Ma több mint 6000 féle betegség létezik, s 
talán keveset is mondtunk. 33 A számbeli előfordulás tulajdonképpen 
mégsem lényeges, ha a Biblia alapján vizsgálódunk Az Újszövetségben 
is elsősorban a hit alapján kell közelíteni a betegségekhez. A betegség 
és a bűn kapcsolata előtérbe kerül. A Jézus-korabeli gondolkodás a 
zsidóság régi szellemiségéből adódik. 

Van-e kapcsolat? Nem zárható ki! Szellemi - lelki értelemben van 
összefüggés! Gyakran Isten büntetésének vagy próbatétel ének jelei: 
"Sok beteg, erőtlen van köztetek ... Ha ellenben megítélnénk magunkat, 
nem esnénk ítélet alá ... Amikor pedig ítélet alá esünk, az Úr megfenyít 
minket, hogy ne kárhozzunk el ezzel a világgal..."- mondja szent Pál. 3O 

Ebből az is kiderül, hogy a bűn nem oka az általános, biológiai halál
nak, csak a lelki halálnak. De a bűn miatt minden emberi tevékenység
ben fájdalmasan érezhető a halál, az elmúlás és a végesség jelenléte. 

A betegség támadásainak tüzében érzékeli az ember, hogy bűnökkel 
terhelt, és félnie kell attól "aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztí
tani a gehennában". 35Önrnagában a test elpusztítójától nem kell félni, a 
betegségtől sem, mely a testet megtárnadja, csak attól, akinek a lélek 
fölött is hatalma van. De Öt ismerjük, és tudjuk, hogy jót akar nekünk, 
viszont kapcsolatban kell lennünk Vele. Igazából vészharangot kongat
ni csak akkor kell, ha az embernek nincs az Istennel rendezett vonala. 

A betegség az Újszövetségben is az egész emberre vonatkozik. A 
teljes ember szenved minden síkon. Sajátos válsághelyzetbe kerül, s így 
a bűn kérdése valahogy mindig az Isten és az ember(ek) kapcsolatának 
kérdéséhez vezet. Jellegzetes a megfogalmazás: "Isten engem elha-

32 Vö. MUNCZ, op.cit., 183. 
33 MATUZ, L., Gondolatok a betegekröl, in Teológia VIII. 1974/1.48. 
:w 1 Kor 11,30-31 
35 Mt 10,28 
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gyott!" Vigyámi kell azonban, mert csak az ember érzi így. Isten való
jában mindig közel van! Ennek megértéséhez lehetséges, hogy el kell 
hagyni antropomorf elképzeléseinket. 

2. A betegség és a személyes bűn kapcsolata 

A betegség az Újszövetségben sem a konkrét személy konkrét sze
mélyes bűnéről szól. 

Amikor Jézus váratlan tragédiákról beszél, akkor érinti ezt a kérdést 
IS: 

Akikre Siloéban rádőlt a fal, vajon bűnösebbek voltak-e a többi Je
ruzsálemben élő embernél? "Mondom nektek: Nem!"- válaszol Jézus. 
Vagy akiknek vérét ontotta Pilátus áldozatbemutatás közben, bűnöseb
bek voltak-e a többi Galileában élőnél? "Mondom nektek: Nem! De ha 
nem tartotok bűnbánatot, ugyanígyelvesztek."38 Az esemény és a sze
mély bűnének kapcsolata csak távolabbról teremthető meg. Ez a kap
csolat emberi oldalról csak a megtérés hangsúlyozásához elég, nem 
pedig a személyes, konkrét bűn jelenlétének igazolásához. 

Szempontunkból a legfontosabb hely: János evangéliumában a va
kon született meggyógyításának történetében a tanítványoknak adott 
titokzatos, de bizonyos oldalról mégis egyértelmű jézusi válasz a "Ki 
vétkezett?"- kérdésre: "Sem ő nem vétkezett, sem a szülei, hanem Isten 
tetteinek kell megnyilvánulniuk benne. "37 Ennél többet mondani a do
logról, amit megérthetünk ill. fel is foghatunk vagy nem lehetséges, 
vagy szükségtelen. 

3. A betegség elfogadása, elviselése érték 

Ezt igazából csak a kereszténység vallja, de az evangéliumból eredő 
igen hasznos tanítás. Egyrészt meg kell hozzá fontolni, hogy a betegség 
"miért"-je titok marad, s nem kell azt mindenáron jóvá magyarámi,38 
hanem ahogy a Biblia, s fóleg Jézus hozzááll, úgy kell élhető nézetet 
alkotni róla. 

36 Vö. Lk 13,1-5 
37 Jn 91-41 
38 Vö. Az Osztrák Püspöki Kar körlevele, in Szolgálat, 49/1981, 61.0. 
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Másrészt a betegség, a szenvedés, a fogyatékosság mélyen össze
függ Isten dicsőségéve1. Fel kell fedezni benne a - kegyelmi istenképi
ségből fakadó - Krisztussal való sorsközösség tartalmát, mely minden 
ember életének részévé teszi a szenvedést és a dicsőséget. Nem csak az 
egyiket, és nem csak a másikat, hanem mindkettőt. Ezek valahogy 
elválaszthatatlanul összetartoznak. S a végszó sohasem a betegségé 
vagy a szerencsétlenségé, hanem a dicsőségé, nem a halálra szántságé, 
hanem az életé: 

Márk 2. fejezetében a béna meggyógyításánál a rokonság "dicső
ítette Istent," 

Lukácsnál a naimi ifjú feltámasztásakor ezt olvassuk: "Félelem 
fogta el mindnyájukat és dicsőítették Istent," 

Máté 15-ben egy beteggyógyításnál az emberek "dicsőítették Is
tent," 

János 9-ben az egész történet erről a dicsőségről szó1. 3a Jézus győ
zött fölötte, ezért mi is győzünk Vele. 

A Jézushoz való csatlakozás értékteremtővé teszi a betegség elvise
lését, elfogadását. 

4. Jézus viselkedése 

Jézus hozzáállását a betegséghez a következő két szóban lehet ösz
szefoglalni: küzd ellene, de alá is veti magát, vagyis elfogadás" is van 
viselkedésében. Állandóan betegekkel találkozik, segít rajtuk. Nemcsak 
meggyógyítja, hanem szereti őket. Ezt sugározza minden mozzanat, 
ami közte és a betegek között lezajlik. 40 Nem véletlenül hhják a "bete
gek gyógyítój ának", de igazából ennél sokkal többről van szó. Ö a 
bűnösök orvosa, aki magára vállalta a gyengeségeket, betegségeket, 
hogy minden rosszon diadalmaskodjék, s az emberek helyett az Atyát 
is kiengesztelje. Mivel Jézus magára vette, ezért minden betegségnek, 
szenvedésnek megváltó értéke van. Jézus maga ajándékozza meg test
véreit ezzel az értékkel, ha Benne elfogadják a betegség és a szem'edés 
nehéz sorsát. S legnagyobb erőforrás lesz az O példája előttük. 

39 Vö. Mk 2,1-12; Lk 7,11-17; Mt 15,29-31; Jn 9,1-41 és MUNCZ, op.cit., 184. 
40 Vö. MATUZ, op.cit., 49-50. 
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Amennyiben pedig leküzdhetetlen betegség áll elő, ez figyelmeztet min
denkor mindenkit arra, hogy az ember rászorul a megváltásra. 41 S biz
tonsággal kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen nem beszélhetünk értel
metlen betegségről, szenvedésről, életről, legfeljebb csak meg nem ér
tettről. 42 

5. A személyre gyakorolt hatás 

A betegség mindig magában hordja az önvizsgálat lehetőségét. A 
beteg könnyebben elkerül több súlyos problémát: kevésbé lesz elbiza
kodott, mint az egészséges. Hamarabb megérti, mi a fontos az életben, 
s mi tartozik csupán a hiúság körébe. Megtérésének esélye megnő: egy 
kórházi ágy sokakat megindít, a hitet a gyötrelem is megérlelheti, 
megtanít imádkozni. Igaz, az ellenkezőjére is van példa, de jóval keve
sebb. Sokkal inkább az egymásra találás, mint a szakítás lehetőségét 
rejti. A betegség elmélyült, felelős jövöépítésre sarkall. Mögötte meg
láthatja az ember Isten nagyságát, aki a rosszat is képes valami jó szol
gálatába állítani ill. átváltoztatni. 

6. Az Egyház feladata 

Szent Ignác buzdít: "viseljétek mindenki betegségét". A biztatás 
Szent Pál gondolatát eleveníti föl: "Hordozzátok egymás terhét, így 
teljesítitek Krisztus törvényét. "43 II. János Pál pápa megható szemé
lyességgel mondja a betegekről: "Az Egyháznak és a világnak szüksége 
van rátok, és ne felejtsétek el, hogy a pápának is szüksége van rá
tok!"44 Máté evangéliuma nem hagy kétséget afelől, hogy az ítéletnek 
komoly lelkiismeretvizsgálati pontja lesz a betegekkel való bánásmód: 
"Beteg voltam és meglátogattatok"45 

A beteg nem elátkozott ember, akitől elfordulunk, hanem Jézus 
Krisztus képmása és jele, aki leginkább az Ö védelme alatt áll. A bete-

41 Vö. SZABÓ, L., A szenvedés bibliai értelme, in Szolgálat 33./1977.118-21. 
42 GYOKOSSY, E., János Evangéliuma, Nylregyháza 1998. 134. 
43 Gal6 2 

44 "Bete~ségben" eimmel a Magyar Karitásznak a Magyar Katolikus Püspöki Kar megbl
zásából a 2000. évben megjelent rövid kis jubileumi kiadványából vett idézet. 
45 Vö. Mt 25,36 az Utolsó Itélet jelenete. Szinte végrendeletként blzza Jézus követőire a 
betegeket, elesetteket. Vö. MATUZ, op.cit., 49. 
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gekre nagy gondot kell fordítani egyénileg és közösségileg egyaránt. 
Mindig fó feladatának tekintette az Egyház ennek a szociális területnek 
a keresztényi szeretet kötelezettségéből fakadó fel vállalását, mert nehéz 
és különleges feladatuk van a betegeknek ebben a világban. Állapotuk 
a jelen és a jövendő világról is beszél. A jelen világról, melynek fejlődő 
alkatához a betegség is hozzátartozik,4& s a másik világról, melyben 
csak a megváltás kegyelme révén lehet boldog osztályrésze az ember
nek, aminek erejével maradéktalanul igyekezni kell teljesíteni Jézus 
Krisztus végrendeletét: "Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek 
titeket. ''41 

7. Az egészség keresztény értékelése 

Ehhez a Biblia egészének szemléletét ismerni kell, aminek fényében 
a következő összefoglalást adhat juk: 

A Biblia értékeli az egészséget 

Az Ószövetség a következő kijelentéseket teszi: "Az egészséges élet 
aranynál többet ér." "Nincs nagyobb gazdagság az egészségnél!" -
"Jobb szegénynek lenni épen, egészségben, mint beteg testben vagyo
nosnak lenni. ''4 

Ugyanakkor a küldetésért vállalni kell az egészség elvesztését, vagy 
annak kockázatát. Igazolja ezt a próféták, a Makkabeus vértanúk és 
kiemeit ószövetségi személyek sorsa. Tehát azt a véleményt is megala
pozottnak tarthat juk, hogy már az Ószövetségben sem a legeslegna
gyobb, legeslegfontosabb érték az egészség, ami mindig minden szem
pontot megelőz. 

Az Újszövetség értékeli, de nem értékeli túl az egészséget! "Saját 
testét senki sem gyűlöli, hanem ápolja és gondozza" - mondja Szent 
Pál. 48 Egészséges életviteire buzdít, amiben sokféle szempont megjele
nik. De bármennyire is gondos az ember, bizonyos körülmények között 
az életét esetleg föl is kell áldomia (tehát ugyanez kell, hogy álljon az 

46 Vö. RAHNER, K. - VORGRIMLER, H., Teológiai Kisszótár, Budapest 1980. 66. és 
675. 
41 Jn 1334 
48 Sir 30,14-16 
49 Ef 5,29 
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egészségre, vagy annak egy részére is): A legnagyobb szeretet abban 
van, "aki életét adja barátaiért".50 A testi épségnél az üdvösség, a hit 
fontosabb! Ezt Jézus különleges módon is érzékelteti, amikor képlete
sen, de radikálisan fogalmaz az embert megbotránkoztató testrészek
ről. 51 

"Csak egészség legyen"- szokták mondani. Ezzel a mondással job
ban kellene vigyázni, mert nagyon pogány felfogást is tükrözhet. Ha a 
szó szoros értelmében "csak" egészség van, akkor a legfontosabb dol
gok még hiányozhatnak az ember életéből. 

Tennészetes, hogy - amennyire csak lehet - szolgálni kell az egész
séget, de élnek ezt fölülmúló szempontok. Figyelembe kell vennünk, 
hogy nem élünk a Földön örökké, s a betegek szolgálata mindig Krisz
tus szolgálata, a betegség hittel történő elviselése, elfogadása pedig 
mindig Krisztus követése is lesz. 

Ma nagy a veszély, hogy sok ember szinte beleszédül az egészség 
szolgálatába. Minden babona követésére is hajlamossá válhatnak 
egészségük védelmében. Ennek háttere az a meggyőződés, hogy őket 
így nem érheti betegség, mintha az kizárólag csak tragédia lenne. Nem 
szabad, nem lehet isteníteni a szenvedést, a betegséget, de a másik 
véglet sem reális itt a földi életben. Nem véletlenül beszél a 30. zsoltár 
az egészséges ember gőgjének, hamis biztonságérzetének veszélyéről. A 
22. zsoltár szerzője pedig megvallja: "Gúnyolódnak rajtam: az Úrra 
bízta magát, mentse meg most, ha akaIja ... " Ezt a hozzáállást mások 
részéről pedig nagyon nehéz a bajban lévő embernek elviselni. Él a 
görög-római emberi ideál, a szépség és az egészség. Helyesen kell eze
ket értékelni a Biblia alapján. Már Juvenalis, a római költő így fogal
mazott: "Imádkozzunk, hogy ép lélek legyen ép testben." Fontos, hogy 
sorrendben nála is a lélek áll előbb! Nem szabad az embernek csak a 
földi életre koncentrálnia. Ez a hit hiányát erősítené. 

Az ember életébe - akár csak a hit segítségével is - bele kell, hogy 
férjen a betegség, fogyatékosság, melyek lehetnek Isten sajátos eszközei 
az ember igazi felnövekedéséhez, annak ellenére, hogy végső magyará
zatuk földi kereteink között előttünk talán titok marad. 

50 Jn 15 13 
51 Vö. M't 5,29-31 
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A. Gide sorai találóan foglalják össze témánkat: "Hiszem, hogy 
minden betegség kulcs, mely ajtókat nyithat meg nekünk. Hiszem, 
hogy bizonyos ajtókat csak a betegség nyithat meg. Makkegészségünk 
nem engedi, hogy mindent megértsünk. Lehet, hogy a betegség elzár 
tőlünk igazságokat, de másokat az egészség zár el előlünk, vagy vezet 
el minket tőlük annyira, hogy soha nem érdekelnek bennünket többé. 

Senkit sem találtam a makkegészségesek között, aki bizonyos oldal
ról egy kicsit ne lett volna korlátolt, hasonlóan azokhoz, akik még soha 
nem utaztak, és emlékszem, hogy valaki a betegségeket a 'szegények 
utazásának' nevezte. "52 

Avilai Szent Teréz gondolatai pedig a legnehezebb problémákra is 
buzdítást, reményt s valódi lelki megoldást öntenek szavakba: "Semmi 
se zavarjon, semmi se rettentsen. Minden elmúlik, Isten nem változik. 
A türelem mindent elér, aki Istennél van, annak semmi sem hiányzik, 
ISTEN EGYEDÜL ELÉG. "53 

Jelenits István Sch.P. 

Még egyszer: 

Hogyan űzte ki Jézus a kufárokat a templom~ól? 

Lassan utolsó negyedébe fordul a 2003-as esztendő, s nekem csak 
most került kezembe a Jeromos Füzetek tavaly karácsonyi száma, ben
ne Kerekes Károly atyának érdekes tanulmánya: Hogyan is űzte ki 
Jézus a kufárokat a templomból? A szerző, akit tisztelek és nagyra tar
tok, valójában egyetlen fontos szócskára mutat rá, s annak figyelembe 
vételével ad szokatlan értelmet a János-evangélium egyik szakaszának. 
Ezt a szócskát a Biblia kritikai kiadásai szerint néhány nagyon régi 
szöveg valóban tartalmazza, a kiadók azonban mégsem szokták az 
evangélium ró-szövegébe emelni, csak a szö\'eg"ariánsok között emlí
tik. A Vulgátában is ott a megfelelője. Ez a szócska egy módosítószó, a 

52 A. GIDE sorait lásd in MUNCZ, op.cit., 183. 
53 AVILAI SZENT TERt:Z, Poesias, in A Katolikus Egyház Katekizmusa, Budapest 
1994. 227.p. 
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görög hósz, latin megfelelője pedig a quasi. Kerekes tanár úr arra biz
tat, fogadjuk el hitelesnek, tekintsük az eredeti szövegbe beletartozó
nak, és fordítsuk így magyarra az eredeti mondatot: Jézus "kötelekből 
mintha csak korbácsot font volna, mindnyájukat (a pénzváltókat és az 
árusokat) kiűzte a templomból" (Jn 2,15). 

A dolog szövegkritikai vonatkozásaihoz nem akarok hozzászólni, 
szükségesnek érzem azonban, hogyafelkínált fordítással kapcsolatos 
kétségemnek kifejezést adjak. A tanulmányíró tudós nyelvész és bibli
kus figyelm ét elkerülte az, hogy a görög hósz szócska jelentésmódosító 
szerepe az öt közvetlenül követő szóra, illetve szószerkezetre terjed ki 
(ugyanúgy, mint a latin quasi szóé) , vagyis egyáltalán nem mindegy, 
hogy ez a módosítószó hogyan helyezkedik el a mondatban. A Luk 
1,56-ban ezt olvassuk: Emeinen de Mariam szün auté hósz ménász 
treisz .. Ez nem azt jelenti, hogy "Mária pedig mintha vele maradt vol
na három hónapig (Erzsébettel)." hanem azt: "Mária pedig vele maradt 
mintegylkörülbelül három hónapig." Valóságosan vele maradt körül
belül három hónapig. A Márk 5, l3-ban: Kai órrnészen hé agelé kata tú 
krémnú eisz tén thalasszan, hósz diszkhilioi. "És a konda levetette ma
gát a tengerbe, mintegy kétezer (sertés)." Ennek megfelelően a hósz 
módosítószót taretalmazó görög mondatot (és a Vulgátában olvasható 
latin megfelelőjét) a Jn 2, l 5-ben így kell magyarra fordítanunk: "Mi
után csinált egy ostorfélét kötelekből, mindegyiküket kiűzte a temp
lomból." Ha a görög szöveg szerzője magának az ostorcsinálásnak a 
valódiságát akarta volna mintegy megkérdőjelemi vagy visszavonni, 
akkor így írta volna a mondatát: "hósz poiészasz fragellion ... " Tudok 
ilyenszerű szerkezetet idémi a Lukács-evangélium szövegéből: Prosz
énenkate moi ton anthrópon túton hósz aposztrefonta ton laon. " 
(23,14) "Elém vezettétek ezt az embert, mint ha fellázította volna a 
népet." (Vulg.: quasi avertentem populum.) 

Hadd hh,jam fel a figyelmet arra, hogy bár ezt a kérdéses hó sz 
szócskát a bibliafordítások nem tekintik a szövegbe tartozónak, a Já
nos-evangéliumhoz írott kommentárok foglalkomak vele, le is fordítják 
többféle nyelvre a hósz szót tartalmazó görög mondatot. Hogya legkö
zelebbről idézzek először, Bolyki János új kommentárjában ezt olvas
hatjuk: "Szö,·eg\"ariánsok: A 15. vers fragellion-ját ... kiegészítik egy 
hósz-szal ("minC, "mintegy"), ami itt enyhíti, hogy Jézus ostort készí-
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tett, s azt jelentené: ~"olyat, mint egy ostor". ("Igaz tanúvallomás" -
Kommentár János evangélium ához, Budapest, Osiris Kiadó, 2000. -
105.) Ernst Haenchennél ezt találtam: »Da man Tiere nicht mit den 
biossen Handen treiben kann, macht sich Jesus "eine Art Giessel" (lies 
mit p66 und P 75 hósz fragellion) aus Stieken, mit denen die Tiere ange
bunden gewesen waren.« (Johannes Evangelium - Ein Kommentar, 
Tübingen, 1980. - 200.) Benedikt Schwank: János-a magyarul van 
előttem (ford. Turay Alfréd, Szeged, Agapé, 200l.): »Az újonnan fel
fedezett papírusz-kódex alapján valósZÍnűbbnek kell tartanunk, hogy a 
15. versben a "korbácsot" kifejezés helyett eredetileg a "korbácsfélét" 
vagy "egyfajta korbácsot" állt.« (Lm. 100.0.) Az Anchor Bible-ban 
Raymond E. Brown a The Gospel according to John I-II. kötetek szer
zője. Nála ezt találjuk: "So he made a (kind of) whip out of cords ... " S 
a vonatkozó magyarázó mondat: ,,(kind of). The Bodmer papyri now 
support the early versional evidence for this reading." (Lm., Garden 
City, New York, 1966. - I. 115-116.) 

Ez az ostorféle, korbácsféle szókapcsolat nagyon valóságszerű, hi
szen Jézus hevenyében összehajtogatott egy hosszabb kötelet, azt su
hogtatta ostorként, nem bíbelődött azzal, hogy szabályos ostort vagy 
korbácsot készítsen. Botot tilos volt a templomba bevinni, az nem volt 
kezeügyében, egyébként is a kötelekből font ostorféle suhogott is, al
kalmasabb is volt az állatok terelésére, mint bármi más. 

Hogy a színoptikusok nem írnak erről? Jánosnak, bár őt ismerjük 
"lebegőbbnek", sok olyan apró részletet köszönhetünk Jézus emberi 
megnyilatkozásait illetően, amelyeket kár volna kételkedve fogadnunk 
csak azért, mert a szinoptikusok nem írnak róla. Például egyedül ő 
mondja el, hogy Jézus megmosta tanítványinak lábát az utolsó vacso
rán. Egyedül őnála olvasunk arról, hogy Tamást biztatta, tapogassa 
meg sebhelyét, s győződjék meg róla, hogy megdicsőüit, föltámadott 
teste azonos azzal a testtel, amelyet nagypénteken felfeszítettek. A 
passió történetében egyedül ő ír arról, hogy Jézus oldalát lándzsával 
átütötték. Ezekután miért volna meglepő, hogy akkor, amikor az áru
sok kiűzésének történetét felidézi, megemlíti ezt a megdöbbentő apró
ságot, hogy igenis ostort font Jézus, megsuhogtatta, s azzal űzte ki a 
templomból az állatokat és az árusokat is. 
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Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

A Máté szerinti gyermekségtörténet 
meditatív, élményszerű feldolgozása 

A.) Alapgondolat 
A fóparancs azt mondja "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szíved

ből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erödből"(Mk 12,30). 
Tehát a hit nem csak értelmi tevékenységet jelent, hanem a teljes ember 
odafordulását Istenhez. A Gyermekség-evangéliumokkal való eddigi 
foglalkozásaink során fóleg racionális oldalról közelítettük meg a szö
vegeket. Az ószövetségi és más szövegekkel való összehasonlításuk, 
belső szerkezetük kibontása a jobb megértést segítették. Most, befeje
zésként egy olyan foglalkozás következik, amely lényünk többi részét, 
a szívünket, a lelkünket, a testünket is be akarja kapcsolni a megteste
sülés misztériumának belsővé tevésébe. A meditációban megpróbálunk 
érzelmileg belekapcsolódni a Szentírás szövegébe, kapcsolatot létesí
tünk közte és a saját valóságunk között, a különböző szereplőkkel való 
azonosulás során. 

B.) Szentírási szövegek: Mt 1-2. fejezet 
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C.) Bevezetés 

1. Gyerekké lenni 
(Zene nélkül, tompa fény, félhomály) 

Összekuporodunk a földön. Gyenneknek lenni azt jelenti, hogy ki
csik vagyunk, hatalom nélkül, akinek könnyen átnémek a feje felett, 
jelentéktelen, aki onnan lentről egészen más perspektívában látja a 
világot, mint a felnőttek. (Itt a vezető rövid szünetet tart) 

Üresek a kezeim ... Teljesen másokra szorulok az élethez szükséges 
élelemben és mindenben. (Itt a vezető rövid szünetet tart) 

Mint gyennek nagy erőt és vágyat érzek, hogy növekedjem, kibon
takozzam, kifejlődjek. (Itt a vezető rövid szünetet tart) 

(Kicsit több fény) 
Lassan növekedni kezdek, felemelkedem, hogy nagy legyek, kinyúj

tózom. Más perspektívábóllátom a világot (Itt a vezető rövid szünetet 
tart) 

2. Királynak lenni 

(Halk zene - elektronikus zene 
vagy Tomita: Pictures at an Exhibition) 

Felülről tekintek mindenkire. Ha lábujjhegyre állok, még n~gyobb 
vagyok. Magasan hordom a fejem, koronát viselek (a egyik kezemmel 
koronátformálok a fejemen) , a nyakamat mereven tartom, nem nézhe
tek lefelé, mert leesik a koronám. Királyi palástot viselek (a másik 
karomat mereven eltartom magam mellett), ez távolságot teremt köz
tem és mások között. Magas hivatalt töltök be, nagy felelősséget vise
lek, fontos pozíciót töltök be. Méltóságteljesen és kimérten lépkedek, 
mindenkit lenézek. (A zene hangosabb lesz) Nem nézek többé arra, 
ami lent van, mereven tartom a nyakam, csak a pozíciómra figyelek, a 
sikereimre, a méltóságomra ... (Itt a vezető rövid szünetet tart) 

(Disszonáns zene szólal meg) 
Meg kell őrimern a koronám. El akarják rabolni tőlem, le akarják 

rántani a fejemről - irigységből, rosszakaratból, féltékenységből. Ve
szélyben ,·an a sikerem, a felemelkedésem, a pozícióm. Félek. Bizony-
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talanul állok lábujjhegyen. (Magas hangon mondva): A félelem már a 
torkom ig ér. Nem tudom többé megtartani a koronám, le kell vetnem a 
palástom. 

3. Nem tudom többé megtartani a helyem. Védekeznem kell 

Le kell ereszkednem a földre, nem lehetek többé nagy. (Ütések 
hangja): Szabad kezekre van szükségem, hogy védekemi tudjak. Csap
kodok magam körül, mindenki ellen védekezem, ami fenyeget: engem, 
a sikereimet, a nagyságomat, a dicsőségemet, a biztonságomat, a tekin
télyemet. Legyőztek. 

(Kialszik a fény, itt a vezető rövid szünetet tart) 

4. Menekülés 

Nem tudom többé megóvni magam. (Üvöltő hangok): Megszököm, 
védelmet keresek, egy helyet, ahol elrejtőzhetek. A kezem közé rejtem 
az arcom, űzve, hajtva elszaladok onnan. A félelmet a hátamban ér
zem. Félelem a jövőtől? (Itt a vezető rövid szünetet tart) Félelem a 
vétkeimtől? (Itt a vezető rövid szünetet tart) Félelem az öregségtől? 
(Itt a vezető rövid szünetet tart) Félelem a haláltól? (Itt a vezető rövid 
szünetet tart) Félelem saját magamtól? (Itt a vezető rövid szünetet 
tart) Rohanok egyre tovább, hogy elrejtőzzek, fejem a vállaim közé 
húzom, egyre kisebb leszek, összekuporodoM. Becsukom a szemem, a 
kezem közé rejtem az arcomat. 

(Itt a vezető rövid szünetet tart, majd megszólal a zene) 

5. A csillag hív 

Csendben vagyok, hallgatok és várok, talán van még remény. (Itt a 
vezető rövid szünetet tart) Senki nem hallja néma kiáltásomat? Létezik 
fény a sötétségemben? Létezik egy szó az én szavak nélküli állapotom
ban? Egy csillag az én mélységes éjszakámban? 

(Vivaldi D dúr Concerto gitár és vonósok, Lassú tétel, halkan) 
Hallgatok, belefülelek a sötétségembe. Nem szól valahonnan valami 

dal a fülembe? Nem hangzik egy hívás számomra? Lassan felemelem a 
fejem, szétnyitom a védekezőn szemem elé helyezett ujjaimat. Nem ra
gyog ott egy csillag? (Felfünik egy fény) Kikukucskálok az ujjaim 
között. Lassan leengedcm a kezem az arcom elől. Ot1 egy csillag, 
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arnely megtalalt. (A zene kicsit hangosabban sz6l) Hivogat engem. 
Kicsalogat a biztonsagomb6l? Vezetni fog vagy felrevezetni? A hangja 
lagy es eddig soha nem hallott. Kockazatot iger, biztonsag nelkiil, 
hosszil utat, egyedOI, ismeretlen jovot, eros var nelkiil. Csillag vagy 
csak lidercfeny? Hova menjek? (ltt a vezeto r6vid szunetet tarl) 

6. Az indulas 

A vagyarn kifeszOI, mint egy szamy, a csillag utan nylllok. Lassan 
felegyencsedem, a Iab::tmra allok, megtcszem elso tapogat6z6 lepesei
met a csillag iranyaba, elindultam. (Itt a vezeto r6vid szunetet tart) 

7. Uton 
(Zene: Pusztai vimdor/as) 

Nem tudom hova vezet a csillag. Egyszeriien csak megyek. Rabi
zom magarn. Nem nezek messzebbre, mint a kovetkez6 lepesem. Az ut 
faradsagos, meredek, viharon es sotetsCgen keresztOl, szelbcn, puszta
sagban. Kisertes, bogy megalljak: Vajon tewtra vezetett engem a csil
lag, bolondda tett? (ltt a vezeto r6vid sziinetct tart) 

De birom a Te igeretedet: Ne felj! Ha vizen mesz kereszttil: en veled 
vagyok. Ha tiizon mesz kereszttil: en veled vagyok. Ha szomoru vagy: 
en vcled vagyok. Ha scgitsegre szorulsz: en veled vagyok. Ha sotet van 
korOlotted: en veled vagyok. Ha egyedol vagy es elhagyatva: en velcd 
vagyok. 

Te velem vagy. Csillagot kiildesz nekem, arnely vilagit elottem. 6t 
kovetem, nem a tanit6k betii szerinti bolcsesseget, nem a hatalmasok 
parancsat. (Itt a vezeto r6vid szunetet tart) 

Eloszor mindenki egyedOl megy. De az emberek, akik a csillagot 
kovetik, egymasra talalnak, keziiket nylljtjak egymasnak, vigyaznak 
egymasra. Egyiitt mennek az uton. (ltt a vezeto r6vid smnetet tart) 

8. A Gyermek 
(Bach: Choral ,Jesus bleibet meine Freude ", 
hangszeresfeldolgozas) 

A csillag azl mondja: Kelj foJI Szent az a hely, ahol allsz. H~iolj 
meg, alazd meg magad' 
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Istennel találkozol a Gyennekben, egy jelentéktelen, tehetetlen, sze
gény gyennekben - a benned lévő gyennekben is. (Itt a vezető rövid 
szünetet tart) Összeteszem a kezem, mint egy csészét, hogy a Gyer
mekhez vigyem ajándékaimat. Talán az értékes edények a hosszú vára
kozásban régen eltörtek. De a Gyennek a cserepeket is elfogadja. Ta
lán az eszményeim tömjénfl.istje is semmivé lett, talán a nemes mirhá
ból is csak egy keserű íz maradt a számban. De a Gyennek elfogadja 
az én félresikerültségemet, sikertelenségemet, kiábrándultságomat, 
fásultságomat. Mindenestül befogad szeretetébe. 

(Itt a vezető rövid szünetet tart) 

9. ~egajándékoznak 
(Bach: Largo a Karácsonyi szimjóniából) 

Mindent a Gyenneknek adok. Üres a kezem. (Itt a vezető rövid 
szünetet tart) És Isten mindis újra betölt engem: élettel, szeretetével, a 
rám mondott "igen"-jével. Erzem a levegőt, a meleget, a érverést, a 
leheletét a kezemen: Élet. Élettel megtelt kezeimet az arcomhoz eme
lem, az élet vizét iszom belőle, belemerítem az arcomat, hagyom, hogy 
átfolyjon rajtam ez az eleven áramlat. Újra és újra megtöltöm kezemet 
az O gazdagságából, újra és újra megfl.irdöm az O rám mondott 
"igen"-jében. (Itt a vezető rövid szünetet tart) 

10. Egy másik úton vissza 
(Itt mindenki meggyújtja a maga kis mécsesét 
a középre helyezett nagy gyertyáról) 

Nem maradhatok a csodánál ülve. Nem birtokolhatom a Gyenne
ket. Nem ragadhatom meg az élet leheletét. A csillag újra és újra hív, 
új indulásokra. És én mindig újra felkelek, hogy visszatéIjek a hétköz
napjaimba. De ez már egy másik út. Mássá váltam. A Te rám mondott 
"igen"-ed mindig más, mindig új. Mindig más alakban jön felém. És a 
szív és a kéz telve az Ö szeretetének gazdagságával. 

(Itt a vezető rövid szünetet tart) 

11. Befejezés 
A résztvevők kört fonnálnak és elénekelnek egy éneket, pl. a Gyújts 

éjszakánkba fényt. 
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D.) Óravázlat 

Feladat 

1. Bevezetés: A résztvevők közösen 
kialakítják a teremben a meditáció
hoz szükséges teret, majd az óraveze
tő elmondja a meditáció menetét, 
lásd Alapgondolat és Bevezetés 

2. Máté gyennekségtörténetének 
meditatív feldolgozása 
Az óravezető lépésrőllépésre vezeti 
a résztvevőket, lásd Bevezetés I. 

3. A meditáció során átélt élmé
nyekről való beszélgetés 

5. Közös ima, énekek 

Módszer 

mozgásmedi
táció, csopor
tos foglalko
zás, az óra
vezető irányí
tásával 

csoportos 
megbeszélés 
az óravezető 
irányí tásával 
kötetlen ima, 
karácsonyi 
énekekkel 

Eszközök, időtartam 

a bútorokat félre 
tolva szabaddá tesz
szük a teret 
15 perc 

állólámpa vagy más 
tompított fényforrás, 
zenei anyag, 
(magnókazetta vagy 
CD), lejátszó, gyer
tya, mécsesek, gyufa 
30 perc 
60 perc 

gyertya, gyufa 
15 perc 

A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában "Elő Ige" címmel bibliaiskola működik (októbertől máju
sig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). A kidolgozott anya
got folyamatosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellék
leteként. Jelen füzetünk a negyvennegyedik óra anyagát tartal
mazza. 

Budapest, 2003. december 1. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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KARÁCSONYI MEDITÁCIÓ 

Eszközök: egy aranyszínü, fényes körlap; egy nagy gyertya; 
egy gyermek-Jézus szobrocska jászolban. 

Minden résztvevő számára: két, aranyszínü papírral bevont 
gyógyszertári spatula; egy mécses; egy kis fenyőgally; egy fenyő
toboz; egy alma; egy aranydió. 

1. Körbeülünk. 

2. Egy aranyszínű fényes körlapot helyezünk középre a padlóra. 

3. Ráhelyezünk egy nagy gyertyát, felolvassuk az Iz 9,1-et. 
Meggyújtjuk a gyertyát (a vezető néhány mondatnyi magyarázatot 

fúz hozzá, hogy Jézus a világ világossága, aki a fényt és a szeretet me
legét elhozta számunkra, az ő szeretetének melegét adjuk tovább egy
más felé). 

4. A körből egy valaki odamegy a gyertyához, megmelengeti a 
lángjánál a kezét, visszamegy a helyére, és ezt a kis meleget átadja a 
szomszédja kezének; az szintén kimegy a gyertyához és megmelengeti a 
kezét, majd a melegét átadja a következőnek, és így tovább ... 

4/a. Mindenki behunyja a szemét, a vezető arcuk elé tartja az égő 
gyertyát, aki érzékeli a ráeső fény ragyogását, kinyitja a szemét: "Ti 
vagytok a világ világossága." 

(Fény: elismerés, bátorítás, megbocsájtás, 
szeretet, öröm, segítő jótett.) 

Ének: Te vagy a fény a szívemben, Jézus. 

5. Mindenki kap két aranyszínű spatulát és egy kis mécsest. 
Utat készítünk: fcloh1assuk az Iz 40,3b-5a-t 

(A vezető néhány gondolatot fúz hozzá arról, hogy felkeresünk rég 
nem járt utakat, amelyeket már benőtt a gyom, meglátogatunk olyano
kat, akiket már rég nem kerestünk fel, azokat akik megbántottak, vagy 
akiket mi bántottunk meg, felkeresünk rászorulókat, szegényeket.) 

"Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 1~.6). 
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Egyenként kimenve, a nagy aranykörhöz illesztve hosszában egy
máshoz helyezi a két spatulát úgy, hogy mint egy sugár, a kettővel 
arrébb ülőre irányuljon, majd meggyújtja a nagy gyertyáról az ő kis 
mécsesét, és a sugár végére helyezi (így egy fénycsillag jön létre). 

Ének: Gyújts éjszakánkba fényt. 

6. Mindenki kap egy kis zöld fenyőgallyat. 
Felolvassuk az Iz 35,I-et. 

(A vezető néhány gondolatot fúz hozzá a tennészetben látható téli 
kopárságról és látszólagos halottságról, amellyel szemben a fenyő a 
zöldjével hirdeti számunkra élet frissességét, az örökzöld az örök életet, 
amelynek örömhírét egy Gyennek hozta földre.) 

Felolvassuk a Mt 11,5-öt: élet - öröm - remény 

A kis fenyőgallyacskáját mindenki odahelyezi a fénycsillagunk kö
ré, hogy egy nagy, kerek koszorú képződjék. 

Felolvassuk az Iz 65,16b-25-öt. 

A kerek koszorú jelképe az idő kikerekedésének, beteljesedésének. 

7. Minden résztvevő kap egy piros almát, egy szépen kinyílt fenyő
tobozt és egy aranydiót. 

Felolvassuk az Iz 7,14-et: "Íme a szűz fogan és fiút szül s nevét 
Emmánuelnek fogja hívni." . 

7/a A toboz kinyílása a melegben: az ember kinyílása a szeretet 
melegére. 

A fenyőtoboz példázza Mária nyitottságát, ahogy méhébe fogadta 
Jézust - Mária készséges és nyitott. 

Mindenki ráhelyezi a fenyőtobozát a koszorú ra. 

7 lb Most két kezünket összetesszük, mint egy tálkát az örülnben, 
jelezve, .. hogy mi is nyitottak vagyunk, és így hallgatjJlk az angyal sza
vait: "Udvözlégy mária, kegyelemmel teljes, az Ur van teveled ... 
Gyermeket fogansz, fiút szülsz, a Szentlélek leszáll rád, és a Ma
gasságbeli ereje borít be, ezért a gyermeked szent lesz, Isten fiának 
fogják hívni." 

Mind elismételjük Mária szavait: "Íme az Úr szolgáló leánya, le
gyen a te igéd szerint." 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A Bibel und Kirche 2/2003.száma a német »Ökumenikus Egyházi 
Napok«-ra (Berlin, 2003.máj.28.-jún.1.) kitűzött bibliai szövegrészek
kel foglalkozik; a tanulmányok előtt közölt Biblia-szövegeket a szerzők 
f~rdították. - Jürgen Ebach azt fejti ki, hogy bár az ünnepi jelmondat 
(Aldássá kell lennetek) Ter 12,3-ból ered,nem kell magunkat feltétle
nül Izrael helyébe képzelnünk. Iz 19,24-25 »álma« szellemében és a 
globalizáció kényszerített egynyelvűségét elutasítva (Tert 11,6!), sőt 
Ter 12,3 szerint is Isten minden népet megáld, akik egymást megbe
csülik. - Az alkalom ünnepi éneke, Zsolt 24 szeriIlt Isten, aki a földet 
székhelyéül választotta, megáldja az igaz életű és Ot kereső embereket 
(Erich Zenger). - Luise Schottroff arra hívja fel a figyelmet, hogy ha 
teljesítjük Jézusnak Lk 6, 27-38-ban kifejtett parancsait, akkor (mind az 
ellenség-szeretettel, mind a visszafizetést nem váró kölcsönzéssel) vol
taképpen Isten magatartását követjük. Utal két gyakorlati vonatkozás
ra: keresztény feladat Isten ellenségeinek megtérítése is, a tartozások 
elengedése pedig Jézus korában a falusi nép elszegényedése miatt Izra
elben fontos szociális kívánalom volt. - Klaus Wengt az Ef 1,3-14 
himnuszt magyarázva kiemeli, hogy Jézus Krisztusban nem Izrael he
lyett, hanem velük együtt lett a többi nép is részese az örökségnek, a 
megígért Szentléleknek. - Irmtraud Fischer sok irányból világítja meg 
Jákob éjszakai harcát a Jabboknál (sajá~ életfordulója, feleségeinek a 
gyermekekért való küzdelmei, a próba - Abrahámhoz hasonló - kiállá
sa, Istentől elnyert áldás). - Frank Crüsemann Ter 1,26-2,3 ró tanítá
sait részletezi: az ember Isten képmása, parancs a földön való uralom
ra, az ember férfi és nő; Isten az állatok, majd az ember után a szom
batot is megáldotta, sőt ezt megszentelte. - Thomas Söding az 
ökumené célját azonosítja Jézus imájának (Jn 17) kérésével: egymás 
kölcsönös szolgálatában való egység (Jn 13,15); hozzá tartozik az egy
ség Jézus istenségének elfogadásában, az imában, a világba való külde
tésben. - A 67. zsoltár imája Isten igazságát és békéjét kéri minden 
népre (Ulrike Bail). 

A Zeitschrift für Neutestamentliche Wissenschaft 3-4/2002. 
számában Ma.rtin Karrer azt mutatja ~e, hogy milyen értelemben ne
vezik Jézust UdvözÍtönek (Szótér) az Ujszö\"etség írásai. Ez Isten címe 
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(ld. Lk 1,47; I Tim 1,1), és egyik neve a szaJ)adító Jézus Krisztusnak 
(ld. 2 Tim I, 10; Fil 3,20). Jelenti, hogy O egyedülálló fejedelem, 
győztes és dicsőséges, sőt isteni uralkodó (Csel 5,31; Tit 2,13-14), a 
világ üdvözítője (Jn 4,42). - Thomas Söding részletesen kifejti, hogya 
János-evangélium krisztológiája szerint Jézus istensége (Jn l, l) nem 
mond ellent Isten egyetlenségének (MTörv 6,4). A Fiúisten nem azo
nos az Atyával; egységük (Jn 10,30) a lét és működés szoros (szinte 
»térbeli«: 10,38) szeretet-egysége. - Nikolaus Walter érvekkel támo
gatja azt a feltevést, hogy kapcsolat lehet a Csel 6,5-ben szereplő 
Miklós és a Jel 2,6-beli nikolaiták között. Miklós egyike lehetett a Csel 
11,19-20 szerint Antióchiába menekülteknek, majd »apostola« lett 
efezusi és Efezus-környéki közösségeknek. Ezek nem-zsidókat is 
evangélizáltak, közöttük működhetett Priszcilla és Akvila is. Talán 
Szent Pált is ők segítették efezusi fogsága idején (szemben ugyancsak 
efezusi zsidókeresztény csoportokkal). A nikolaitákat Jel 2,13-15 eret
nekként ítéli el; talán a test elnyomásaként annak bűnös tönkretételét 
javasolták. - Angelika Reichert részletesen vizsgálja Plinius helytartó 
és Traianus császár levélváltását a keresztényekről. Plinius - több 
változatot felvetve - azt javasolja, hogy a magukat kereszténynek val
lókat büntessék, de a múlttal és a kereszténységüket megtagadókkal ne 
foglalkozzanak. A császár ezt jóváhagyja, de hangsúlyozza, hogy eljá
rást csak magánfeljelentésre indítsanak, és névtelen feljelentést ne ve
gyenek figyelembe. A szerző szerint (a levelek részletei alapján) nincs 
komoly alap arra, hogy a 20 éwel korábban uralkodó Domitianus csá
szárt kegyetlen keresztényüldözőnek tekintsük és emiatt az I Pét levelet 
és a Jelenések könyvét Domitianus korához kössük; a keresztények 
általános büntethetősége később kezdődött. - Titus Nagel a kopt nyel
vű »berlini evangéliumtöredékkel« foglalkozik [erről ld. Jerfüz 50, 
32.0Id.], amelynek eredeti evangéliumszefŰ szövegét a 2.század máso
dik felében írhatták. Két szövegrészt vizsgál részletesen, s ezekben 
olyan mondatokat és kifejezéseket talál, amelyeket a szerző a János
evangéliumból (néhány helyen a Márk-, vagy Máté-evangéliumból) 
vehetett át. Teológiája megegyezik a János-evangéliuméval. A Fiú egy 
az Atyával. Aki ~~m eszi Jézus testét és vérét, az »idegen« tőle. A 
végidőben eljövő Udvözítő a lándzsadöfés helyét is hordozza. - A fo
lyóirat közli Eduard Lohse előadását, amelyet abból az alkalomból 
mondott, hogy Joachim Jeremias bibliatudós egykori göttingeni lakóhe
lyén emléktáblát avattak. Témája »Joachim Jeremias mint a Római
aknak irt levél magyarázója«. Az előadás megállapítja, hogy Szent Pál 
a legjobban megértette Jézus üzenetét és azt lefordította a saját nyel\"e-
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zetére. Nem Jézus felismerhető idézése, hanem az Ő kinyilatkoztatásá
nak páli teológiai megfogalmazása mutatja, hogy Pál megigazulás
teológiája helyesen tükrözi Jézus igehirdetését. Ez (az előadás szerint) 
tulajdonképpen az egyedül szakszerű kifejtése annak, amit Jézus hirde
tett Istennek a bűnösökön könyörülő kiengesztelődéséről. Pált jogosan 
mondhatjuk »Jézus hűséges tolmácsának«. 

A Biblische Zeitschrift 2/2002. számában Christoph Gregor 
Müller sok példával szeml~lteti, mit mondott a bőbeszédűségről és a 
nyelv megfékezéséről az Oszövetség és a görög-római hagyomány, 
majd az Ujszövetség 4 szövege alapján (Ef 4,29; Ef 5,4.6; Jak 3,1-12; 
Mt 6,7-8) bemutatja az őskeresztények felfogását a beszéd értékelésé
ről. Az épületes beszéd (és annak meghallgatása) az embertársi kap
csolat fontos eszköze. - Theo K. Heckel bemutatja, hogy Szent Pál 
hitében »a megfeszített« (l Kor 2,2; Gal 2,19) kifejezi Jézusnak, a 
feltámadottnak egész történetét. Márk evangéliumában a titoktartás 
(Mk 9,9) háttere is az, hogy Jézusról ezután csak mint megfeszítettről 
szabad beszélni (Mk 16,6), s a szó-azonosság annak páli eredete mel
lett szól. Pál levelei és az evangéliumok valójában nem annyira egy
másból, mint a Jézus kinyilatkoztatását soliféle módon őrző és to
vábbadó apostoli forrásokból származnak. A sokféle megközelítés 
őskeresztény hagyományát továbbra is követnünk kell. - Bernhard 
Heininger az asszonyokat sok mindenből kizáró l Tim 2,8-15 szakasz 
eredetét vizsgálja. A 2 Tim 3,6-7-beli utólagos magyarázat próbálja 
indokoini a Szent Pál gyakorlatával is ellenkező utasítást, amelyet so
kan zsidó hagyománynak minősítenek. A szerző részleteket isrnert~t a 
Kr. u. 1-2.századi »Mózes apokalipszise« apokrif iratból, amelyek Eva 
misztikus álmában és prófétikus látomásában mutatják be az ősszülők, 
valamint gyermekeik történetét, és nem igazolnak ilyen, a nők kizárá
sára vonatkozó zsidó hagyományt. - Beate Ego bemutatja, hogyan 
tükröződik az ókori világkép a zsoltárokban. A például választott 
zsoltárcsoportok témái: hálaadás megmentésért (a mélységből a temp
lomba), kozmikus és etikai világrend (ebben az igaz élet biztonsága), 
valamint himnuszok (Isten dicsőítése). A világ nem merev, azt a zsoltá
ros az imával összhangban tárja elénk. - Ruth Scoralick azt kutatja, 
miért dicsőít egy (látszólag) erőszakos Istent a 135. és a 136. zsoltár. 
A részletes elemzés szerint mindkettő a népét igen súlyos helyzetekből 
kimentő Istenről szól. Zsolt 136,25-ben megjelenik a lesújtott ellensé
gek iránti irgalom is. Zsolt I 35-ben ilyent hiába keresünk; ugyanakkor 
sokat idéz más zsoltárokból és fóleg a Kivonulás könyvéből. Ez ráéb-
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reszt bennünket, hogy az ábrázolt ellenfelek mi is lehetünk: nem kötő
dünk-e egy embertelen rendszerhez, nem a semmittevésünket fedi-e az 
erőszakmentességünk? Teológiailag is helyesebb egy félelmetes, mint 
egy jóságos, de semmittevő Istenre gondolni. 

A folyóirat 1/2003. számában Christian Frevel sokoldalúan vizsgál
ja Jetró látogatásának (Kiv 18) szerepét és jelentését. A fejezet része 
a Kiv 15,22-18,27 szakasznak, amely összeköti a Kivonulás könyve 
két fő eseményét (szabadítás és törvényadás). Ugyanakkor a Számok 
könyvében is megjelenő témákkal együtt kiemeli Isten hegyének (és az 
ott történteknek) jelentőségét az egész Pentateuchus keretében. (A szö
veg beilleszkedési nehézségei - pl. Mózes apósának 3 neve - azt mutat
ják, hogy az említett tartalmi összefuggések gyökerei már korán kifej
lődtek.) Jetró példaképe azoknak, akik nem voltak résztvevői az Egyip
tomból való szabadulásnak, de elismerik, hogy »JHVH nagyobb min
den Istennél«; jelenti azokat is, akiket nem kötik a később adott törvé
nyek. A Mózessel - ill. könyveivel - való találkozás azonban a keresz
tények számára is jelképezi az Istennel való szoros kapcsolatot (szaba
dítás, ígéretek, áldás). - Hans-Peter Müller Szafó görög költőnő 
egyetlen fennmaradt versét (óda Afrodité istennőhöz) és verstöredékeit 
a zsoltárokkal veti össze. A görög költészet lírai kifejező ereje hasonló, 
de nem a szentség, hanem csak a szépség felé irányul, és az élet való
ságát gúnnyal kezeli. - Bemd Janowski örömmel üdvözli F.-L. 
Hossfeld és E.Zenger új kommentárját, amelyben 50 zsoltár (Zsolt 51-
100) egyedi értékeit tárják elénk (és nem csak a zsoltároskönyv egysé
gét, összefüggéseit kutatják). Az ismertető néhány megállapítása: a 
zsoltárok egyes csoportjai lényegesen eltérő korúakat fiíztek egybe; a 
fordításokban célszerű megőrizni az eredeti nyelv képeit; a zsoltárima 
időtálló, inkább a helyzet hasonlóságához kötődik; könnyen átvette az 
Egyház is, mivel az Istenre-hagyatkozás kiváló, lelket megmozgató 
eszköze. - Angela Standhartinger azt vizsgálja, mi a legfőbb jelentése 
Jézus színeváltozásának Szent Márk evangéliumában (Mk 9,1-8). 
Mózes és Illés megjelenése a Sinai (=Hóreb) hegyre utal; hozzájuk 
hasonlóan a három tanítvány itt kap küldetést a látomásban. (Péter 
először félreérti; Márk ezt magyarázza a 6.versben.) A felhőből hangzó 
szózat Márk könyvének közepe (l,ll és 15,39 között): a sínai törvé
nyek helyett Jézusra kell hallgatni. Maga az evangélium (v.ö. 1,14) 
Jézus egész élete (a szenvedéssel és feltámadással, amit a tanítványok 
egyelőre csak titokként fontolgatnak, V.ö. 9,9-10). - Martin Gielen azt 
\cizsgálja, vajon Szent Pál l Kor 15,20-28-ban mindenki feltámadását 
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és mindenki üdvözülését hirdeti-e. A szövegrész tartalmi összefuggései 
és a benne előforduló ritka szavak jelentése a mellett szól, hogy a 22-
23. versben minden ember feltámadása szerepel (bár a sorrendi felsoro
lás csak az elsőkre tér ki). Krisztus uralma újjáteremtés (nem Zsolt 
110, I jellemzi, hanem Zsolt 8,7), utána Isten általános üdvözítő akara
ta akadálytalanul érvényesül. A szerző a hasonló tartalmú páli szöveg
részek mellett (pl. Róm 5,18-19; 11,32-35) több olyant is felsorol (l 
Kor 1,18; 2 Kor 2,15-16; Róm 9,22-24; Fil 1,28), amelyek kárhozat
ról szólnak; az ellentétet azzal indokolja, hogy Szent Pál nem teológiai 
értekezést, hanem konkrét helyzetekhez szóló pasztorális leveleket írt. 

A Biblica 2/2003. számában Ruben Zimmennann bemutatja, hogy 
a Jelenések könyvében a paráznaság (ami az összes bűnöket jelenti) és 
a menyegző képe szerepel már az egyháza.knak címzett levelekben (pl. 
Bileám: 2,14; másrészt az ajtónál zörgető vőlegény: 3,20), a könyv 
középső (4-16.) fejezeteinek látomásaiban (pl. a megátalkodottak: 
9,21; másrészt a pusztába menekült asszony: 12.fej.), és döntően a 
parázna Babilon és az új Jeruzsálem sorsának leírásában (pl. 17-
18.fej.; másrészt: 19-21.fej.). Ennek a hasonlatnak fontos szerepe van 
az egész könyv szerkezetében, amint ezt a zárófejezet is megerősíti: a 
menyasszony hívó szava (22,17) hangzik a filadelfiai »új Jeruzsálem
ből« is (3,12). - Joop F.M.Smit rész1etesen vizsgálja Szent Pál érvelési 
módszereit l Kor 1-4-ben. Az apostol a görög retorika módszereivel 
négy szakaszban mesteri módon bizonyítja: ő egyszerűségével Isten 
értékrendjét követte, alkalmazkodott a korintusiak befogadóképességé
hez, Apollóval közös művéről Isten mond majd ítéletet, de Pál (mint a 
közösség alapítója) tiszteletet érdemel. Aszóbanlévő levélrész tehát 
nem ellenzi, hogy a keresztény igehirdetés szónoki módszereket alkal
mazzon; inkább ennek ellenkezőjére ad kiváló példát. - John Sietze 
Bergsma azt az elméletet cáfolja, hogy a jubileumi év törvénye (Lev 
25) a fogságból visszatérők érdekeit (fóként a papok földjeinek vissza
szerzését) szolgálta. Eltekintve attól, hogy ilyen esetekről nem tudunk, 
Lev 25 szövegét nem a fogságból visszatérőkhöz és a hazatérés körül
ményeihez szabták; az a független kisbirtokosok földjeire vonatkozott 
és szabályai a szegényeket segítik, az elhurcoltak viszont a városi elit 
és az ország vezetői voltak. A törvény nem szól a földbirtok azonosítá
sáról, a tulajdonjog igazolásáról, a jubileumi évet elmulasztó hazaté
rőkről stb. Mindezekről egyszerűbben lehetett volna nyíl tan intézkedni. 
A fogság utáni helyzetet reálisabban ítélte meg Ezekiel: Ez 45-48 a 
földeket teljesen újra osztaná: emellett tiltja, hogya papoknak saját 
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földje legyen. - Claude Lichtert röyid cikkt:; azt magyarázza, hogy 
Jónás könyvében lsten nevei (Isten, Uristen, Ur) azt is mutatják, hogy 
a történet szereplői (éppen akkor) milyen kapcsolatban vannak Isten
nel. - Thomas B.Slater rövid cikke - fóként a Jel 17,9-1 l-ben szerep
lő, Néró utáni császárokat jellemző szövegrész alapján - arra hoz fel 
érveket, hogy a Jelenések könyve valószínűleg Szent János apostol 
próféciája, aki azt K.u.69-ben írta. - Joseph A.Fitzmyer a Miatyánk 
hatodik kérését elemzi. A szószerinti értelem Isten szándékára utal, 
amely lehet nevelő próbatétel, anélkül, hogy Isten a bűnre-kísértés 
közvetlen oka lenne (v.ö. Mk 1,12-13). A Szentírásban több helyen 
zavar bennünket, hogya régi zsidó gondolkodás nem tett különbséget 
Isten megengedő és a szándékolt akarata között (ld. pl. Bír 9,23-24; 
még az Uj szövetségben is, pl. Róm 1,24.26.28), bár megjelenik már az 
árnyaltabb felfogás is (pl. Sir 15,11-12.20-21; l Kor 10,13; Jak 1,13). 
A félreérthetőség miatt a Miatyánk-kérésre igen korán születtek átfo
galmazások (pl. Tertullianus magyarázata nyomán), és ez a törekvés 
ma is él. (Az olasz püspökök nemrég elfogadtak egy átírást: »ne hagyj 
el bennünket kísértésben«.) Próbálkoztak annak elképzelésével, milyen 
lehetett a Jézus által arám (vagy héber) nyelven tanított imádság, de 
ezek a javaslatok bizonyító erő nélkül térnek el az örökölt görög szö
vegtől. A szerző javasolja az eredeti szöveg megtartását és annak ala
pos magyarázatát, kapcsolva a hetedik kéréshez is. 

A folyóirat 3/2003. számában Jean-Noel Aletti - rabbinikus érve
lési módszerek figyelembevételével - arra következtet, hogy Szent Pál 
Róm 4,2-B-ban (burkoltan utalva Ter 15,6-ra és Zsolt 32,1-2-re) Ter 
17, 10-14 ))tetteivel«, a kön"ilmetéléssel állítja szembe a hitet. - Hanna 
Roose azt igazolja, hogy a Jn 20,31-ben az evangélium céljaként 
meghatározott hitet a 20,30-ban említett jelek közül különösen a 9. és 
a ll. fejezet csodáinak megtapasztalása érzékelteti; ezek lehettek 
különös hatással a jánosi közösségre; így a 9-ll. fejezet középponti 
szerepet tölt be az evangéliumban. - Floyd Parker azt vizsgálja, mit 
jelent Csel 23, B-ban, hogy a szaddúceusok szerint »nincs ... sem an
gyal, sem lélek«. Legvalószínübbnek azt tartja, hogy a szaddúceusok is 
elfogadták Isten akarata végrehajtóiként az angyalokat, de elvetették, 
hogy ezek befolyásolhatták az ember akaratát. A farizeusok hittek 
ennek lehetőségében (Csel 23,9), bár azt nem akarták elfogadni, hogy 
a ))lélek \"agy angyal« a feltámadt Jézus \"olt. - Tobias Nicklas Jn 21,1-
14 részletes, sok összefüggésre utaló elemzésével azt mutatja be, hogy 
számos helyen nekünk kell kitalálnunk hiányzó részleteket a történet-
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hez, másutt felesleges (néha titokzatos) részletek gondolkoztatnak el 
(mint pl. a 153 nagy hal). Közben szinte beleéljük magunkat a történet 
világába. A János-evangéliumnak ez a gondolatébresztő módszere, a 
csatlakozó egészen világos szövegrészekkel együtt teljesebb megértésre 
vezet. A végiggondolás gyümölcsöző kapcsolatot teremthet a többi 
evangéliumokkal is. - Steven James Schweitzer átvizsgálja a Krónikák 
k6nyveiben szereplő levita- és papi genealógiákat és a vezető papok 
(fópapok) szerepét a Krónikák történeti elbeszéléseiben. Figyelemre
méltó, hogy a szádoki származás nincs kiemelve. A tanulmány szerint 
a genealógiákból hiányzó fópapok, pl. Jojáda (2 Krón 22-24) és fóleg 
Amarja (2 Krón 19,11) szerepében a perzsa-kori szerző arra mutat -
részben saját korából a múltba visszavetített - példát, hogy miként 
őrizhető meg a templomi kultusz és a csupán ezzel járó hatáskörű fó
papság saját király nélkül. - John Topel arra kínál elfogadható vála
szokat: mit jelent a Jézus által idézett közmondás Lk 17,37-ben: »Ahol 
a test van. oda gyűlnek a keselYŰk«. Talán: értelmetlen a kérdés, mert 
Jézus épp előtte jellemezte az eseményt. Vagy: tagadása annak, hogy a 
helye meghatározható. Az egész 17,20-36 beszédre vonatkozólag: úgy 
történik, ahogy a keselyűk egyszerre mind egy helyre gyűlnek; vagy: 
amint elkezdődött, már mindenki benne lesz. - Mark Sneed egyes vé
leményekkel szemben azt magyarázza, hogy Préd 8,12b-13 a Prédiká
tor saját meggyőződés ét mondja ki (mint pl. 7,l7 is). Az előtte álló 
mondat arról szól, hogy mi csábítja a bűnök folytatására az ostobákat. 
Préd 8,14-15 pedig összetartozik: nem tudjuk, mennyi időnk van, a 
jelent kell okosan hasmálni. Az istenfélelem az egész mű fó -tanítása 
(v.ö. 12,13). A Prédikátor erkölcsi mércéje megkülönbözteti a bűnös 
tettet az istenfélelem hiányától (ez utóbbi nem szerepel 9,2 párhuzama
iban!). - An;m Pinker arra hoz fel nyelvi és irodalmi érveket, hogy Hab 
3. 9-ben az Ur hét faléc-rétegből álló íja szerepel. 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésre Puskás Attila teológiai professzor válaszol. 

~ Kérdés: Újabban a szentírásmagyarázat keretében Jézus születé
sével kapcsolatban többször mutatnak be olyan ókori mondákat, ame
lyek kiemelkedö személyek csodás születéséröl szólnak. (Ilyenek ol
vashatók a Jeromos füzetek 53. számában is, a Bibliaiskola szövegei
ben.) Ezek tükrében történetinek tekinthet jük-e a Máté- és a Lukács
evangélium gyermekség-történeteit, vagy ezektöl függetlenül (ezek mel
lett) mire alapozzuk Mária szüzi anyaságára vonatkozó hitünket? 

VÁLASZ: Mária szűzi anyasága 

A Mt 1,16-25 és a Lk 1,35 sk. evangéliumi szakaszok kifejezetten 
és egyértelműen tanúsítják Mária szűzi anyaságát és Jézus földi apa 
nélküli, Szentlélek teremtő cselekvése általi fogantatását. A II. század 
kezdetétől folyamatosan dokumentálható, hogy az Egyház - elsősorban 
a Mt és Lk evangélium kifejezett tanúságtétele, valamint az apostoli 
áthagyományozó, szóbeli igehirdetés alapján - szilárdan hiszi és meg
vallja, hogy Mária a Názáreti Jézus, Isten egyszülött Fiának szűzi 
édesanyja. Már Antióchiai Szent Ignác (+ 110 körül) a megelőző tradí
cióban megszilárdult és kikristályosodott hitvallási forrnulaként említi 
leveleiben Mária szűzi anyaságát (vö. Ef 7,2; 18,2; Trall 9,1; Szrnirn 
l, l), mégpedig úgy, mint a keresztény hit lényegi titkai közé tartozó 
misztériumot (Ef 19, l). Mária szűzi anyaságának megvallása egyben 
megvallása Jézus Krisztus teljes emberségének és örök istenfiúságának. 
Minden bizonnyal e mély krisztológiai jelentéstartalom miatt is, melyet 
sokféle tévtannal szemben kellett védelmemie az Egyháznak, Mária 
szűzi anyasága már a II. század közepétől kimutathatóan része annak a 
római keresztségi hitvallásnak (vö. Római Hippolitusz, Traditio apos
tolica), mely alapját képezte az Egyház hitét röviden összefoglaló, 
mindmáig recitált ún. Apostoli Hitvallásnak. Hasonlóképpen része a 
nagy egyetemes zsinatokon megfogalmazott hitvallásoknak is. 

1. A mitológiai eredet hipotézise 

Az Egyház már a kezdet kezdetén szembetalálkozott azokkal a gú
nyolódó ellcnvctésekkcl, melyeket a rabbinikus teológia vagy éppen a 
pogány filozófusok (Kelszosz, Porphüriosz) megfogalmaztak Mária 
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szűzi foganásával kapcsolatban. Ezek között szerepelt a mitológiai 
eredet, a görög mitológiák "hierosz gamosz" lemásolásának vádja is, 
melyet azonban az Egyház hite alapján a keresztény teológusok határo
zottan visszautasítottak (vö. Szent Jusztinosz (+ 165 körül), Dialógus a 
zsidó Triphónnal, 43; 67,2-3; 70,5. Jusztinosz a "szent házasságról" 
szóló mítikus elbeszéléseket a "kígyó", vagyis az ördög találmányának 
tartja s hangsúlyozza az evangéliumi történethez képest a tartalmi kü
lönbségeket: történeti esemény, egyszeriség, egyedülálló csoda, a nemi 
elemek teljes hiánya, mentesség az erkölcstelen képzetektől. Egészen a 
19. század elejéig a keresztények közös hitéhez tartozott Mária szűzi 
foganásának megvallása, amikor is a protestáns teológián belül a raci
onalista bibliakritika nyomán (L.G. Bauer, HE.G. Paulus, D.F. 
Strauss) most már magukat kereszténynek vallók kezdik kétségbe 
vonni az addig közös hitet és ismét "felmelegítik" a mitológiai eredet 
hajdan kívülről megfogalmazott vádját. Azóta napjainkig tartóan újabb 
és újabb variánsai látnak napvilágot ezen feltevésnek (vö. HM. Köster, 
H Leisegang, E. Norden stb). Ezekkel kapcsolatban csak néhány meg
jegyzésre szorítkozunk. 

(LI) Az összehasonlító vallástudomány rámutat arra, hogy a kü
lönböző vallások többségében megtalálhatók a "hi erosz gamosz", a 
szent házasság elbeszélései, melyek arról szólnak, hogy egy istenség 
szerelembe esik egy földi nő iránt, szexuális kapcsolatba lép vele 
(sokszor korábbi "égi házasságának" elárulásával), megtermékenyíti és 
kapcsolatukból héroszok, félig isteni, félig emberi lények származnak. 
Nos, a racionalista bibliamagyarázat nyomain haladó exeMták egy 
része ezen általános séma alapján próbálta magyarázni az evangéliu
mok tanúságtételét Mária szűzi anyaságáról. 

(1.2) Itt érdemes felfigyelnünk a "mitológiai eredet" elméletének 
erősen hipotetikus jellegére. Előfeltevésről és nem bizonyított tételről 
van szó. Igazolásról akkor beszélhetnénk, ha kimutatható lenne a gyer
mekségevangéliumok beszámolóinak történeti fliggősége adott mítikus 
elbeszélésektől. Hogy mennyire hiányzik a történeti bizonyítás, már ab
ban megmutatkozik, hogya mitológikus eredet feltevésének számtalan 
variációja látott napvilágot, s mindig újabbak keletkeznek, melyek vég
ső soron egymást hatástalanít ják (babiloni, perzsa, buddhista, frígiai, 
egyiptomi stb.). A feltételezések szubjekti,~tása, meg nem alapozottsá
ga közelít a Jézus-élete kutatási program során napvilágot látott művek 
kétes s a későbbiekben megcáfolt "eredményeihez·'. A mitológikus 
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eredet hipotézise felszínes vallástörténeti analógiákra hivatkozhat csak, 
nem képes igazolni valódi történeti összefüggést. 

(1.3) Valamennyi hipotézisnek közös (legtöbbször nem reflektált) 
előfeltevése, hogy Isten a természet általunk ismert rendjétől eltérően és 
így jeIszefŰen nem működhet a világban, vagyis a csoda lehetetlen. Kö
vetkezésképpen, Mária szűzi foganásának evangéliumi elbeszélése nem 
rendelkezhet történeti értékkel, nem valós eseményt mond el, hanem 
mítosz, melynek eredetét a környező vagy távolabbi kultúrák, vallások 
olyan mítoszaiban kell keresni, melyek valamiféle hasonlóságot mutat
nak az evangéliumi történettel. A hallgatólagos előfeltevés hátterében 
burkoltan deista istenkép húzódik meg, me ly idegen és ellentétes a tel
jes Szentírás istenfogalmával, mely szerint az élő Isten tud és akar a 
történelemben jeIszefŰen cselekedni és csodát tenni népe javára. 

(l.4) A.Harnack neves, protestáns dogmatörténész, M. Dibelius, H. 
von Campenhausen és F. Mussner exegéták kutatásai óta meghaladott
nak, vagy legalábbis alapjaiban megrendítettnek tekinthető a "mitoló
gikus eredet" hipotézise. Harnack így fogalmaz: "Usener és mások sej
tése, hogy a szűzi születés pogány mítosz lenne, melyet a keresztények 
magukévá tettek, ellentmond a kereszténység egész, legősibb tradíció
képzésének, mely mentes volt a pogány mítoszoktól ( ... ). Ezenkívül 
módszertanilag nem megengedett a távolba kalandozni, amikor olyan 
kézenfekvő és teljes magyarázat kínálkozik, mint az Iz 7,14" (A.von 
Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. I, vierte Auflage, Tü
bingen 1909, 113). Harnack észrevételeinek lényege találó, ha vitatható 
is saját hipotézise a szűzi fogantatás Iz 7, 14-ből, azaz a zsidóságból 
történő levezethetőségét illetően. (A neves dogmatörténész pl. nem 
veszi figyelembe azt a fontos körülményt, hogy a rabbinikus exegézis
ben az Iz 7,14 nem számított messiási helynek, következésképpen a 
zsidó írásértelmezésből nem vezethető le az ószövetségi hely mátéi 
olvasata. Tehát éppen az szorul magyarázatra, hogy az evangélistánál 
miért válik messiási hellyé a szóban forgó szakasz. Azaz nem az Iz 
7,14 nem létező messiási értelmezése vezet Jézus apa nélküli fogantatá
sának gondolatához, hanem éppen fordítva, az eyangélista a szűzi fo
gantatás valóságához keres bizonyító helyet az üszövetségből - aho
gyan más esetekben is teszi, amikor egy újszövetségi eseményt az ószö
vetségi jövendölés beteljesedéseként akar bemutatni - s ennek során 
lépteti elő az Iz 7,14-et messiási hellyé.) Valóban a kereszténység, 
amint azt Jusztinosz művei is már mutatják, a kezdettől és a lehető 
legnagyobb határozottsággal elutasította a pogány mítoszokat, sőt 
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kíméletlen bírálatot fogalmazott meg velük szemben. A keresztény 
hagyomány nem befogadó, hanem éppen kritikus volt a pogány míto
szokkal kapcsolatban, s ebben a kérdésben a mítoszkritikus pogány 
filozófia álláspontját osztotta. A kereszténység beszélgető partnere nem 
a mítikus, hanem az ún. természetes teológia, vagyis a görög filozófia 
volt. Egyébként is előnytelen és az evangélium terjesztését gátló ténye
ző lett volna egy olyan korban mítoszt kölcsönömi a pogány hitviIág
ból, amikor már nemcsak a "racionalista" filozófusok, de az egyébként 
különböző vallási tradíciókat és rítusokat követő emberek többsége 
sem vette komolyan a régi mítoszokat. 

Dibelius megállapítja, hogya Lk gyermekségevangélium nem vol
taképpeni "mítikus eseményekről, nem theogárniáról tudósít" (M. Di
belius, Die Formgeschichte des Evangeliums, 6. Auflage, Tübingen 
1971, 268 sk.). Hasonlóképpen Campenhausen megalapozatlannak 
tartja a pogány mítoszoktól való közvetlen vagy közvetett (hellenista 
zsidóság közvetítésével) függőség feltevését (H. von Campenhausen, 
Die Jungfrauengeburt in der Theologie der Alten Kirche, Heidelberg 
1962, 20 sk.). Mussner tüzetesen megvizsgál va a hírüladás-perikópa 
(Lk 1,26-38) szemantikai világát arra a következtetésre jut, hogy an
nak horizont ja kizárólagosan Izrael nyelvi és teológiai közege (személy
nevek, helység megnevezések, teológiai fogalmak). K. Bergerrel egyet
értve megállapítja, hogy egy vallástörténeti összehasonlítás csak abban 
az esetben rendelkezik bizonyos nyilvánvalósággal, ha a kontextus 
szemantikai mezője, irodalmi formája és gondolati tartalma egybe
csengenek. "A hírüladás perikópa esetében a kontextusnak sem az iro
dalmi formája, még kevésbé a szemantikai mezője és a gondolati tar
talma nem esengenek egybe a fent ismertetett állítólagos 'analógiák
kal''' (F.Mussner, Maria. Die Mutter Jesu im Neuen Testament, St. 
Ottilien 1993, 73 köv.). 

(1.5) A mítikus eredet hipotézisének képviselői a felszínes hasonló
ság egyes elemeinél megragadva nem veszik számba a döntő nyelvi, 
teológiai-tartalmi különbségeket az evangéliumi elbeszélés és a mítikus 
történetek között. Ezek közül itt csak néhányra utalunk. (a) A Mt és Lk 
evangélium vonatkozó részei ből teljesen hiányzik, azoktól mindenestül 
idegen a "hierosz gamosz", a szent nász, a szexuális kapcsolat, a meg
termékenyítés s egyáltalán ~ Isten nemiségének a gondolata. Az Uj
szövetség ezen a téren is az Oszövetség örököse, ahol Isten nemek fe
letti, transzcendenciájá,·al összeegyeztethetetlen a nemiség. Jézus foga
nása nem egy istenség és egy földi asszony szerelmi egyesülésének 
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gyümölcse, hanem a Szentlélek teremtő tevékenységéé. Máriára a 
Szentlélek száll rá, a Magasságbeli ereje árnyékozza be (vö. Lk 1,35), 
a benne fogant élet a Szentlélektől van (vö. Mt 1,20). Már a kifejezé
sek nyelvtani neme is kizár minden nemiséggel kapcsolatos asszociá
ciót, hiszen a Szentlélek görög megfelelőjének nyelvtani neme semleges 
(TO iTVElJlla TO OyLOV; a héberben nőnem: ruach), az erő pedig nőne
mű szó (8úvalllC). A megfogalmazás szernantikai és teológiai háttere 
egyértelműen ószövetségi. "Az első kép a teremtéstörténetre utal (Ter 
1,2), s így új teremtésnek mondja, ami most történt: Isten, aki a sem
miből hívta létre a létezőket, akinek Lelke a mélység fölött lebegett, s 
aki mint teremtő Lélek, mindennek létalapja - ez az Isten új teremtést 
indít útnak a régiből és a régiben. ( ... ) A második kép - "a Magassá
gos ereje borít be árnyékával" - Izrael istentiszteletének teológiájához 
tartozik. Arra a felhőre utal, amely beárnyékolta a templomot, s így 
Isten jelenlétét hirdette. Mária az a szent sátor, amely fölött Isten rejtet
tenjelen van és cselekszik" (H u. v. Balthasar - JRatzinger, Jézus és az 
Egyház anyja, Eisenstadt 1987,39-40). (b) Az előző gondolathoz tar
tozik, hogy sem az újszövetségi írások, sem az egyházi teológia soha
sem nevezték a Szentlelket Jézus (nemző) atyjának, hanem Jézus fo
gantatását (új) teremtésnek, a SzentIeiket teremtő Léleknek hívták. 
Egyébként az Atya atyasága és Jézus fiúsága sem biológiai nemzést és 
kapcsolatot fejez ki, hanem a Fiú örök eredetét az Atyától és örök sze
retetkapcsolatát az Atyával. (c) A mítoszok történeteihez képest to
vábbi döntő különbség, hogy a Szentlélek erejéből Mária méhében 
fogant Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának léte nem a foganással kez
dődik, hanem a világot megelőző, sőt örök (vö. Fil 2,5-11; Kol 1,15-18 
stb.), s nem félig isteni, félig emberi hérosz, köztes lény, hanem teljesen 
Isten és teljesen ember az újszövetségi írások szerint. 

2. Mária szűzi anyaságának hagyománya 

A gyermekségevangéliumok történetiségére vonatkozó bonyolult 
kérdés tárgyalása meghal adná a jelen kereteket, így ezzel kapcsolatban 
csak néhány általános megjegyzést teszünk, s a szűzi anyaság hagyo
mányának kérdésére összpontosítunk. 

Durva és elhibázott leegyszerűsítés, torzítás lenne mindkét szélső
ség: az a feltevés tudniillik, hogyagyermekségevangéliumok csak egy 
előzetes teológiai szándék, tartalom, hit (pl. Jézus istenségének) meg
konstruált történetbe öltöztetései lennének minden történeti érték nélkül 
(ún. tcologumcnon), ahogy az az állítás is, mclv szerint maguk az 
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evangélisták minden részletet történetinek gondoltak. Valószínűleg 
azoknak van igazuk, akik azt az álláspontot képviselik, hogy a gyer
mekségevangéliumok "sui generis" műfajt képviselnek (vö. B.Sesboüé, 
Krisztus pedagógiája, Budapest 1997,212). A két gyermekségevangé
lium közötti nem elhanyagolható különbségek, de ugyanakkor a lényegi 
pontokban való azonosság miatt, az exegéták azt feltételezik, hogy két 
olyan önálló, párhuzamosan kialakult hagyomány áll a két elbeszélés 
mögött, melyeknek egy közös eredeti forrása lehetett. "Heinz Schür
mann véleménye szerint, egy a hatvanas években Júdeában élő közös
ségre lehet gondolnunk, mely ezt a hagyományt hordozta. Abban sem 
lehet kételkedni, hogy Lukács Máriára - egyúttal Jézus testi rokonai
nak nagyobb körére - hivatkozik (2,19.51). ( ... ) Arról van szó, hogy 
ezt a hagyományt előbb privát, szűkebb körben őrizték, s ez került be 
később az Egyház nyilvános igehirdetésébe. Ezzel kapta meg az egye
temesen egyházi hagyomány rangját. ( ... ) Lukács a ,születéssel kapcso
latos történeteket Mária emlékezetére vezeti vissza. Igy semmi alapunk 
sincs arra, hogy bizalmatlanok legyünk e hagyomány teológiailag kiér
tékelt magjával szemben. (. .. ) Krisztus megvallásában csak az érlelő
dés későbbi szakaszában vált mélyebb értelművé és szükségessé, hogy 
az Egyház közös és nyilvános igehirdetésébe beépítsék a születés törté
neteinek hagyományát. Ez akkor történt meg, amikor e történetek 
evangéliumi helye elkészült, s amikor azt az időhatárt is átlépték, 
amelyet éppen ezekkel a történetekkel szemben tanúsított tisztelet kí
vánt" (HU.v. Balthasar - 1. Ratzinger, Jézus és az Egyház anyja, 40-
41). 

Az a tény tehát, hogy a szűzi fogantatás hagyománya csak egy vi
szonylag későbbi szakaszban vált nyilvános és közös egyházi hagyo
mánnyá s így kifejezetten csak a Mt és Lk evangéliumban olvasható, 
két oknak köszönhető. (l) Egyrészt, a kezdeti apostoli prédikáció és az 
apostoli (páli) levelek központi témája a húsvéti misztérium volt. Szent 
Pál például nem különösebben érdeklődik Jézus földi életének egyéb 
eseményei iránt sem (megkeresztelkedés, kísértések, színeváltozás stb.), 
így nem meglepő hallgatása vagy "tudatlansága" Jézus gyermekkoráról 
vagy születéséről sem. Mk evangéliuma már a jézusi szavak és tettek 
felidézésére, tanúsítására és továbbhagyományozására összpontosító 
apostoli igehirdetésből születik meg, de még mindig a húsvéti misztéri
um "bevezetéseként" tárgyalja a keresztet megelőző eseményeket, me
lyeknek kezdete Jézus megkeresztelkedése a Jordánnál. Mt és Lk teo
lógiai érdeklődése a megváltás titkának másik súlypont jára, a megtes-
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tesülésre is kiterjed. Noha a preegzisztens és inkarnációs krisztológia 
gyökerei is a páli leveleket megelőző időszak egyházi tradíciójába, 
hitébe nyúlnak (vö. Fil 2,5-11 praepaulinus himnusz), de a Jézus életé
nek eseményeit felidéző evangéliumi műfajban csak Mt és Lk írnak 
erről, következésképpen a megtestesüléssel kapcsolatos szűzi anyaság 
is csak az ő evangélium ukban jelenik meg kifejezeten. (2) A teológiai 
ok mellett döntő lehetett az a körülmény, hogy a szűzi foganás, Mária 
szűzi anyasága titoktartást, nagy körültekintést és tapintatot igénylő 
esemény volt, ezért hosszabb időn keresztül csak kevesen tudhattak 
róla. Ha a széleskörű nyilvánosság tudomására jut, akkor a hitetlenség 
mellett gyanúsítgatásra, szóbeszéd re, gúnyolódásra adott volna alkal
mat. A szűkebb családi kör Mária és Jézus iránti tiszteletből titokban 
őrizhette ezt a hagyományt, míg később (talán Mária földi életének 
befejezése után?) részévé nem válhatott a nyilvános, közös egyházi 
tradíciónak. 

Végül még érdemes megjegyeznünk, hogy noha kifejezetten csak a 
Mt 1,16-25 és a Lk 1,35 sk. beszél Mária szűzi anyaságáról és Jézus 
apa nélküli, a Szentlélek teremtő cselekvése általi fogantatásáról, mégis 
közv~tett utalások nem hiányoznak erre vonatkozóan az evangéliumok
ból. Igy Jézus ajkán az atyja mindig és kizárólag Istent, az ő mennyei 
Atyját jelenti valamennyi evangéliumban. Ha mások Józsefet nevezik 
apjának, akkor finom an korrigálja az "én atyám ra" s alatta a mennyei 
Atyát érti (vö. Lk 2,49; Jn 6,40-47). A Mk 6,3-ban a "Mária fia" kife
jezés a bevett és szokásos apa neve szerinti megnevezés helyett értel
mezhető úgy is, mint burkolt utalást Jézus különleges eredetére. 

2003. Urunk mennybemenetele napjával kezdve 3-napos 
ökumenikus Biblia-ünnepet rendezett Berlinben a Stuttgarti 
Katolikus Bibliaközpont és a Német Bibliatársaság. Az öku
menikus istentisztelettől és tudományos előadásoktól a közös
ségi összejövetelek léleképítő, művészi és felüdítő alkalmaiig 
összesen 120 rendezvény nyújtott maradandó élményt a mintegy 
20 ezer résztvevőnek (valamennyi korosztályból). Jövőre Ulm
ban rendeznek hasonlót. (Bibel und Kirche 3/2003.) Sz./. 

A Német Posta 2003-ban bélyeg<1t bocsátott ki ,,2003 JAHR 
DER BIBLEL" (2003 A BIBLIA EVE) felirattal. A bélyegen 
cgy kéz a Bibliát lapozza. (Hetényi János közlése) 
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TÁRSULATUNKtLETtBŐL 

A Szentírás Alapítvány, amelyet Társulatunk hozott létre a biblia
apostolság támogatására, közhasznú szervezet, így támogatóinknak 
lehetőségük van arra, hogya Szentírás Alapítvány (1066 Bp. Teréz 
krt. 28.) számára küldött adományok 30 %-át az adój ukból levonják (a 
törvényben meghatározott korlátig). Ehhez közölniük kell velünk adó
számukat is (kérjük, írják ezt az Alapítvány befizetési csekk j ének 
Közlemény rovatába). Igazolást a befizetésről csak 1000 Ft-tól kül
dünk. (Köszönjük megértésüket.) Kérjük mindazokat, akik a jelzett 
adókezvezményt nem kívánják igénybevenni, adományaikat minden 
esetben a Szent Jeromos Kat. Bibliatársulat csekkjére fizessék be. 

A Szentírás Alapítvány a fentiek értelmében fogadhatja a 
Jótevőink által felajánlott (második) l%-ot is. Az Alapitvány 
adószáma: 19639886-1-42. 

A Szentírás Alapítvány az illetékes hatóságtól 2003. okt. 21-én 
megkapta a jótevőink 2002-es évre befizetett adójának a Szentírás 
Alapítvány támogatására felajánlott 1 %-át, összesen 185.742 Ft
ot. A kapott összeg felhasználásával az Alapítvány a Munkácsi 
Püspök ségnek 10 db Jeromos Bibliakommentárt (I-III. kötet) 
ajándékozott. 

A támogatásért hálás köszönetet mondunk! 

Közgyűles - Társulatunk az idén is szeptember utolsó szombatján 
tartotta meg második rendes közgyűlését. A közgyűlés előtt szentmise 
keretében adtunk hálát a kapott jótéteményekért, és imádkoztunk távol
lévő, beteg és elhúnyt Tagtársainkért, Jótevőinkért. 

Tekintettel arra, hogy a Társulat tisztségviselőinek megbízási ideje 
lejárt, a közgyűlés újabb négy évre megválasztotta a következő tiszt
ségviselőket: Tarjányi Béla (ügyyezető elnök), Thorday Attila (ügyve
zető c1nökhelyettes), Vágvölgyi Eva (fótitkár), Bánó Györgyi és Gru
ber Mária (számvizsgálók). A választást (ügyvezető elnök) Seregély 
István, a MKPK elnöke megerősítette. 

A közgyülés keretében a tisztségviselők beszámoltak Társulatunk 
anyagi helyzetéről és tevékenységéről, valamint a további tervekről. 
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Továbbképzés - Október 17-19-én tartottuk meg 54. Bibliaapos
tol-képző szemináriumunkat a máriabesnyői Mater, Salvatoris lelki
gyakorlatos házban. A képzést vezették: Vágvölgyi Eva, Radnóti Má
ria, Tarjányi Béla. Néhány gondolat a résztvevők visszajelzéseiből: 

- A képzés felépítése, dinamikája, szellemi és személyi arculata min
den vonatkozásban gyümölcsöt termő volt és marad. Örvendek, hogy az 
Úr ilyen csodálatos elkötelezettségü és szeretetü szolgái közé vezetett. 

- Hálásan köszönjük a derüs, meleg, családias légkört, a sok jó mód
szert, amelyeket jól felkészült, lelkes, kedves emberek ismertettek meg 
velünk; a Professzor úr előadásait, a lélekemelő elmélkedéseket, azt a 
szent áhitatot, ami állandóan kísérte a liturgiát, a szeretet áradását. Kö
szönjük a Bibliák megáldását, és az azt követő megható szertartást. Az itt 
eltelt időben lélekben növekedtünk. Ezt próbáljuk majd otthon is megva
lósítani. - Áldja meg lsten az Öt dicsérő tevékenységteket! Kedwel vég
zett, fáradságos munkátokkal még sok embernek szerezzetek örömet, és 
vezessetek sok-sok embert Istenhez. 

- Nagyon tetszett, ahogya munkatársak kialakftják és végig megtart
ják ezt a baráti, meghitt légkört. Köszönet érte! Ezáltal nagyon jól éreztem 
magam! Nagyon szép emlékekkel térek haza. - Ami a módszereket illeti, 
mindenképpen épültem általuk. Én személy szerint csoport-alapftás előtt 
vagyok, és hogy ez a csoport megalakuljon, hogya módszer élővé váljon, 
kérem imádságos segítségteket. Köszönök mindent! lsten áldjon benne
teket. 

Programjaink - A budapesti Jeromos esték keretében okt.8-án 
Kuminetz Géza (példák útján is) kifejtette, hogy az Egyház jogrendje 
hitünk igazságain alapul, legfóbb forrása a Biblia, törvényei és mód
szerei segítik a szeretetet. - Nov.12-én Kerekes Károly arról beszélt -
saját élményeinek kincseit is feltárva -, hogy mit mond a Szentírás 
teremtéstörténete (a szavak mögött rejlő képek segítségével is) az em
berről, Isten ránk vonatkozó tervéről. 

A következő időszak Jeromos estéinek programja minden hónap 
második szerdáján 18 órai kezdettel, a Bibliaközpontban (Budapest 
VI.,Teréz körút 28., I.em.6-7): január 14-én Veres András püspök 
szól hozzánk a Püspöki Kar bioetikai körleveléről, február ll-én 
Schweitzer Józse! fórabbi tart előadást HA rabbiképző intézetek okta
tási tematikája (nők, rabbik vagy hitoktatók). címmel, március 10-én 
Berán Ferenc teológiai tanár ad elő HA társadalrli erkölcs biblikus 
gyökerei« címmel, április 14-én pedig Vágyó/gyi Eva vetített képekkel 
bemutatja az egyiptomi kopt kolostorokat. Szeretettel várjuk társulati 
tagjainkat és az érdeklődő vendégeket. 
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Társulatunk életéböl 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken du. 
5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jóte
vőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. KéIjük, a távolból is 
kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások idő pontja és az elmélkedések témája 2004 
januáIjától Húsvétig: jan. 2.: Kol 2,8-10; jan. 16.: Kol 3,16-17; 
jan. 30.: l Tim 2,1-4; febr. 13.: l Tim 4,7-10; febr. 27.: 2 Tim 
1,7; márc. 12.: 2 Tim 2,3-5; márc. 26.: 2 Tim 4,1-6; ápr. 16.(!): 
Tít 2,11-15. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, két
kezi segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és 
mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 

Továbbra is kéIjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala
mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, íIják le és 
küldjék el szerkesztőségünknek a 

Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 
amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibIlaórán 
való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! A szerkesztők 
érdeklödve váIják beszámolóikat: Székely István, TaIjányi Béla, 

Thorday Attila, Vágvölgyi Éva, Zsuppán Monika. 

Látogassa honlapunkat a világhálón! 
Megismerheti céljainkat, Biblaboltunk gazdag könyvajánlatát, 

programjainkat, Társulatunk tevékenységét és történetét, olvashat 
gondolatokat a vasárnapi evangéliumokról stb. 

Címünk: www.biblia-tarsulat.hu 
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Isten Szava 

Egy peldany ara 150 Ft, 
az evi negy szam 600 Ft (+ postakoltseg) 

A Gyennek 

Csillag-vezette windorlasomban 
Elerkezem a Gyermekhez. 

6sszeteszem a kezeimet, mint egy cseszet, 
hogy a Gyermekhez vigyem ajandekaimat. 
Talan az ertekes edenyek a hosszu varakozasban 
regen eltortek. 
De a Gyermek a cserepeket is elfogadja. 

Talan az eszmenyeim tomjenfiistje is semmive lett, 
talan a nemes mirhab6l is 
csak egy keseru iz maradt a szamban. 
De a Gyermek elfogadja az enfelresikeriiltsegemet, 
sikertelensegemet, kiabrandultsagomat, fasultsagomat. 
Mindenestiil befogad szeretetebe. 

(Hawa) 

orokre megmarad 





Tartalomjegyzék 

A kő (V.É. felv.) 
Ajánlás 
Csendes percek (Zsuppán Monika, Vágvölgyi Éva) 
A Húsvét Istene (Jean Louis Ska) 
Innen-Onnan (Gyürki L., Székely L) 
Élő Ige Bibliaiskola, 45. óra (Vágvölgyi Éva) 
Cigányok, cigány bibliafordítás (Tarjányi Béla) 
Biblikus folyóiratok szemléje (Székely István) 
Olvasóink kérdezik (Rózsa Huba) 
IBB (Zsuppán Monika) 
Társulatunk életéből 
Könyvajánlatunk 

Jeromos füzetek 
az első magyar szentírástudományi folyóirat 
- gyakorlati anyaggal hitoktatók számára -

ISSN 0866-2207 

Szerkeszti, kiadja és terjeszti: 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
Bibliaközpont 
1066 Budapest, Teréz krt. 28. 1/6. Fax: 312-24-78 
Nyitva: hétfő-csütörtök, 9-17-ig fil 332-22-60 
jeromos@biblia-tarsulat.hu 
www.biblia-tarsulat.hu 

címlap 
l 
2 
5 

20 
21 
26 
30 
36 
37 
38 

borító 

A szerkesztőbizottság tagjai: Székely I~tván, Tarjányi Béla, 
Thorday Attila, Vágvölgyi Eva, Zsuppán Monika 

Felelős szerkesztő: Tarjányi Béla 

Nyomda: Royal Press Hungary 



Ajánlás 

Ajánlás 

»Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. 
Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették meg az Írást, amely 
szerint fól kellett támadnia halottaiból«(Jn 20,8-9). Fontos isme
retet kapunk ezen a helyen az Írások jelentőségéről, az Isten vi
lágban való jelenléte jeleinek megértésére vonatkozóan. A szöveg 
azt akaIja mondani, hogy ha a tanítványok valóban ismerték és 
értették volna az Írást, akkor kaptak volna már egy képet Isten 
művéről és a világ történelméről, melyben Isten kinyilatkoztatta 
magát. Akkor elég lett volna csak néhány említés l talán már 
Magdolna első figyelmeztetése, hogy felismerjék az Ur jelenlétét. 
De hiányzik belőlük ez a kép, és szükségük van arra, hogy köze
lebb kerüljenek hozzá, végül lássák és érintsék. Minden keresz
tény közösség számára érvényes ez: amikor nem tudjuk felis
merni Isten jelenlétét életünk különböző helyzeteiben, akkor az 
Íráshoz kell segítségért fordulnunk, hogy felismerjük a jeleket, és 
meglássuk őket sok jelentéktelen dologban, melyek elkerülték fi
gyelmünket, pedig a Feltámadt jelenléte nyilvánult meg bennük. 

Carlo M. Martini bíboros 
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Nagycsütörtök 

"Amikor részt adsz nekünk getszemáni óráid gyötrelméből: 
Amikor meg kell ismernünk a szenvedés óráit, hogy részünk 

lehessen a Tiédben: 
Amikor Isten akarata nekünk is, amint Neked terhesnek és 

érthetetlennek látszik: 
Amikor mireánk. mint ahogy Terád, szomorúság és mélységes 

bánat, utálat és félelem támad: 
Amikor barátaink, mint Téged is, cserbenhagynak és elárul

nak: 
Amikor szeretetünk, mint a Tiéd is, viszonzásul hálátlanságot 

tapasztal: 
Amikor úgy látszik. hogy az Atya nem hallgatja meg imáin

kat: 
ISTEN BÁRJÍNYA, aki a Getszemáni kertben magadra vállal

tad minden szenvedésünket, 
IRGALMAZZ NEKÜNKl" 

Olykor elég egy tekintet, 
ahogy Jézus 
az őt megtagadó Péterre nézett 
azon a hajnaiba fakadó éjjelen. 

(K. Rahner) 

(Gyökössy Endre) 

"A passiót szemlélőnek tehát újra meg újra meg kell kérdez
nie magától, hogy az elbeszélés melyik szereplőjével vállal 
azonosságot. Ha csak Jézussal, és teljességgel elhatárolja 
magát annak ellenfeleitől. úgy az elbeszélt konfliktus mélysé
gét még egyáltalán nem vette észre. " 

(G. Lohfink) 



Csendes percek 

Nagypéntek 

A kereszten "lsten hal meg minden idők minden emberének 
halálával, egyetlen pillanatban ósszefogva. " 

(H. Boulad) 

"Nem azért jótt el lsten, hogy eltórólje a szenvedést, 
nem is azért, hogy azt megmagyarázza nekünk; 
de eljótt, hogy jelenlétével megtóltse azt. " 

(Paul Claudel) 

Nagyszombat 

"Hogy valamiképp végleg belénk hatolhasson, Istennek be
lénk kell vájnia, ki kell minket üresÍfenie, helyet kell készÍfenie 
bennünk a maga számára. Hogy ón magához alakítson, át kell 
minket formálnia, újra kell minket óntenie, szét kell tórnie 
lérünk molekuláit ... A Halál éri el azt, hogy elszenved jük 
a nagy szétválasztást, amelyre vártunk. " 

Fehérvasárnap 

Hiszek, mert láttam. Nem voltam veled 
A fájdalmakban való osztozásnál, 
De tapintottam ót meleg sebed, 
És azóta tudom, hogy mire szántál. 

(Teilhard de Chardin) 

Nem is kérem tóbbé, hogy tégy jelet, 
Mert főbb jelem van minden tanúságnál, 
És hitet rólad most már én teszek, 
Hogy Te is tégy majd rólam az Atyánál. 
Boldog, ki hisz, ha nem lát is. De én 
Nem hittem, mert nem láttalak, s kemény 
Értelmem lázadt, míg jóttél s legyőzted: 
Hogy boldog legyek, szívemben vigyem 
Az Isten bizonyságát, és hitem 
Tanúskodjék, Fóltámadott, felőled. " 

(Rónay György) 
Összeállította: Zsuppán Monika 
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A szenvedés 

Benn ülni egy mély, sötét kútfenekén. 

Sírni, jajgatni, szabadulásért könyörögni. 

De ha ez a mély, sötét kút Istentől kapott ajándék, 

Akkor nem csak mély, sötét kút többé, 

Amitől sírni, jajgatni kell, 

Hanem a Vele való találkozást jelenti. 

Vezekelni annyi, mint a szenvedés sötétjébe lökve, ugorva 

Találálkozni Vele, igent mondani mindenre, 

Hogy ez az »igen« helyre hozzon valamit a sok »nem«-ből, 

Amit kimondtunk szóban és tettben a bűneinkkel. 

És amit mások kimondtak szóban és tettben a bűneikkel. 
Békében és alázatban tűrni mindent, 

Remélve, hogy valamit törleszthetünk a sok adósságból. 

Zakeusnak egyszerű dolga volt a megtérés után, 

Hiszen csak anyagilag károsított meg másokat. 

Az ilyet egyszerű jóvá tenni: >mégyannyit adok helyette«, 

De a mások lelkében okozott károkat 

Mi, közvetlenül nem tudjuk helyre hozni. 

Csak elcserélni tudjuk a szenvedésünket Nálad 

Arra az »orvosságra«, amit csak Te adhatsz meg nekik. 

Úgy fogadni a szenvedést, hogy »sok gonoszságot műveltem, 
Méltán mérik rám mindezt«; hálás vagyok érte, 

Hogy legalább valamit törleszthetek az adósságomból. 

(Hawa) 
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Jean Louis Ska: 

A Húsvét Istene 1 

Fordította: Szatmári Györgyi 

Hogyan alakulhat át a halál megtapasztalása pozitív tapasztalattá ? 
Hogyan fordítható meg az út, amely könyörtelenül a halál felé vezet? 
[00'] A problémával két, Jézus Krisztus feltámadására vonatkozó evan
géliumi szöveg révén szembesülünk. Pontosabban: megnézzük, hogy 
különböző evangéliumi személyek hogyan élték át a halál traumatikus 
tapasztalatát, hogy azután felfedezzék, hogyan születnek ebből a ta
pasztalatból új és váratlan távlatok az emberi létre vonatkozóan. [ ... ] 

I. A halál megtapasztalása 

A halál élménye a tanítványok számára éppúgy, mint a mi szá
munkra, mindig egy értékes személy halálának megtapasztalása. Kü
lönben csak a halál tudomásulvételéről vagy elvont ismeretéről beszél
hetünk. A halált mindannyian akkor tapasztaljuk meg igazán, amikor 
egy közeli és szeretett személyre sújt le. Az életkapcsotat végérvényes 
és visszavonhatatlan megszakadása egy olyan személlyel, aki minden
napjaink része volt vagy érzelmi világunkhoz tartozott, első pillantásra 
legyőzhetetlen nehézségnek tűnik. A szakadás mint olyan csak végér
vényes lehet. Nincs más lehetőség. A halál olyan út, amelyen nincs 
visszatérés, másként nem halál. A tanítványok ebben a tapasztalatban 
részesültek, amikor elvették Jézus Krisztusukat, aki életük legfonto
sabb személyévé vált. Egyszeruen azt lehetne mondani, hogy nem él
hettek igazán Jézus Krisztus nélkül, aki számukra nemcsak "barát" 
volt, egy értékes személy, hanem létük kulcsa. A tanítványok mindent 
"fültettek" Jézus tervére, egy új világ megalkotására, az "országra", 
amelyet hirdetett. Mégis, a tanítványok élete nem állt meg Jézus 
Krisztus keresztre feszítésével. Miért? 

l A cikk eredetije: .,11 Dio della Pasqua", in SKA, J.L., L'argilla, la danza e il giardino, 
EDB, Bologna 2000, 40-57.0. 
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II. Miért nem fejeződik be az evangélium 
főszereplőjének halálával? 

Az evangélium több mint egy alkalommal szembesít a halál tapasz
talatával. A legmegindítóbb elbeszélések talán Lázár halálának és fel
támadásának leírása János evangéliumában (ll. fejezet), valamint a 
naimi özvegy fiának halála és feltámadása (Lk 7,11-17). A legdráma
ibb tapasztalat azonban magának Jézusnak a halála, mivel ezzel a ha
lállal a tanítványok életprogramja a semmibe vész. A per, az ítélet és a 
halál néhány órájában egy más világról szóló álmuk darabjaira tört az 
emberi értetlenség és erőszak falán. Nemcsak egy szeretett személyt 
veszítettek el, hanem az életkedvet is. 

Az evangélium azonban nem fejeződik be ezzel a negatív hanggal. 
Különös módon nem ér véget, mint sok más elbeszélés, fószereplőjének 
halálával. Talán túlságosan hozzászoktunk ahhoz, hogy a szenvedés és 
a halál elbeszélését azonnal követi a feltámadás hírül adása, hogy 
hangsúlyozza a dolog különös voltát. Honnan ered hát a történetnek ez 
a további része, amely úgymond, túlmegy a halálon? 

A legnyilvánvalóbb válasz, amit minden hívő keresztény adna, az 
hogy Jézus a halála utáni harmadik napon föltámadt. 

A probléma azonban összetettebb, mint amilyennek első pillantásra 
tűnik, mert tudni kell, hogyan fedezték fel a feltámadást. Ha az evan
géliumok tartalmaznak elbeszéléseket a föltámadottról, azt jelenti, 
hogy bizonyos személyeknek "kapcsolata" volt - ha szabad ezt a kife
jezést egy meglehetősen szokatlan tapasztalat leírására hasmálni -
Jézussal az ő halála után, és új módokat találtak ennek a "találkozás
nak" a leírására. 

A feltámadás, mint olyan, valójában nagyon is jól megmaradhat ti
tokként. Továbbá - és ehllez a ponthoz ragaszkodnunk kell - a kánoni 
evangéliumok soha nem írják le a feltámadás pillanatát. Inkább beszél
nek a föltámadt Jézus "megjelenéseiről", modernebb nyelvhasmálattal 
élve, arról a pillanatról, amelyben a tanítványok "fölfedezik", hogy a 
történet nem fejeződött be végérvényesen akkor, amikor a kő lezárta a 
sírt, ahm'á a keresztre feszített testét temették. Kettőt közülük részlete
sebben leírtak, és ezek talán jelentősebbek is: a megjelenés az emma-
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uszi tanítványoknak (Lk 24) és Jézus megjelenése Mária Magdolnának 
(Jn 20). 

III. Az emmauszi tanítványok oda-vissza útja (Lk 24,13-35) 

1. Az elbeszélés narratív szerkezete 

Az emmauszi tanítványok története meglehetősen ismert, és nem kí
ván túl hosszú magyarázatot. Érdemes azonban elidőzni az elbeszélés 
néhány részleténél, hogy feltárjuk mélyebb jelentését. 

Az emmauszi tanítványokról szóló elbeszélés az antik és kevésbé 
antik irodalomban igencsak klasszikusnak számító modellt követ: leír 
egy "átalakulást". A görög filozófus, Arisztotelész nyelvezetében ez az 
átalakulás kétféle lehet: helyzetváltozás, például a boldogtalanságból a 
boldogságba való átmenet és viszont, vagy ismeretváltozás, mondhat
juk egy út a tudatlanságból az ismeretre. 

Egy elbeszélés nagyon jól tudja kombinálni ezt a két "utat", és ez 
történik az emmauszi tanítványokról szóló szakasz esetében is. Ez 
olyan utat ír le, amely a boldogtalanságból a boldogságra vezet: kez
detben a tanítványok "szomorkodtak" (Lk 24,17), reményük Jézus 
halála által megsemmisült (24,21), és - a végén - felfedezik, hogy sZÍ
vük lángolt (24,32), és boldogan visszatérnek Jeruzsálembe, hogy elvi
gyék a hírt társaiknak (24,33). 

Az elbeszélés egy olyan utat is leír, amely a tudatlanságból az isme
retre vezet: kezdetben a tanítványok Jézussal mennek anélkül, hogy 
felismernék őt, mert szemük akadályozott volt a felismerésére (24,16), 
és az elbeszélés akkor éri el konklúzióját, amikor megnyílik szemük, és 
felismerik a fóltámadottat a kenyértöréskor (24,31; vö. 24,25). Továb
bá a "felismerés" pillanata egybeesik a boldogtalanságból a boldogság
ra vezető úttal. A tanítványok újra megtalálják az életörömet, mert 
felismerik a fóltámadottat. 

Az elbeszélés egy másik érdekes narratív technikát is alkalmaz. Ol
vasóit kiváltságos helyzetbe helyezi, mert kezdettől fogva tudják, hogy 
ki az a személy, aki a tanítványokkal megy, miközben azok nem tud
ják. Az elbeszélő - az evangélista - úlágosan megmondja, hogy Jézus 
ment a két tanítvánnyal: "Miközben beszélgettek és vitatkoztak, Jézus 
odament és ,·elük tartott" (24,15). Az oh·asók számára nem kérdéses a 
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két tanítványt kísérő személy kiléte. Az ő kérdésük sokkal inkább arra 
irányul, hogy megtudják, vajon a két kísérő felismeri, vagy sem Jézust, 
aki velük megy. 

Miért alkalmazza Lukács ezt a stratégiát? Az evangélistát bizonyá
ra pedagógiai szándék vezeti. A korabeli - és a mai - keresztény közös
ség számára nem az az alapvető kérdés, hogy Jézus föltámadott-e; az 
igazi kérdés arra irányul, hogyan lehet megtalálni és felismerni a föl
támadottat a mindennapi életben. Mik a jelenlétének a jelei? Hol lehet 
találkomi vele? Hogyan lehet erőre, bátorságra és reményre jutni, ami
kor úgy tűnik, mindennek vége? Lukács elbeszélése ezekre a kérdésekre 
kíván választ adni. 

2. Az elbeszélés liturgikus struktúrája 

A tudatlanságból az ismeretre és a boldogtalanság ból a boldogságra 
vezető út egy liturgiához hasonló mintát követ. Ennek a liturgiának két 
része megfelel az eucharisztikus liturgia részeinek: egy igeliturgia és az 
eucharisztia liturgiája. Az elbeszélés első részében Jézus a tanítványok
kal megy, és az Irásokat magyarázza nekik. Pontosabban, újraolvassa 
az Írásokat, hogy mindazt elmagyarázza nekik, ami személyére és kül
detésére - életére, halálára és feltámadására - vonatkozik. Mózessel 
kezdi, hogy áttérjen a prófétákra. Ez a Biblia két legfontosabb része a 
zsidóság számára. Mózes törvényét a Pentateuchus2 öt könyve alkotja, 
a próféták a három nagt és a tizenkét kisprófétát' tartalmazza. Jézus 
tehát, Szent Lukács elbeszélése szerint, végigfut ja az egész Bi bli át, 
hogy elidőzzön azoknál a szakaszoknál, amelyek a Messiás sorsára 
vonatkomak. Vagyis meg akarja mutatni, hogy az Írások "előre látták" 
halálát és feltámadását. Az Írások ilyen olvasásának célja, hogy megér
tesse: a történet nem fejeződik be Jézus halálával. Megengedi ugyan
azon események egészen más módon való újraolvasását. 

Ezt a hosszú "igeliturgiát" az "eucharisztia liturgiája" követi. Ez 
alkalommal a szereplők a fogadóban ülnek, valószínűleg egy asztal 
körül, és megosztomak az úton levők szokásos étkén, vagyis egy darab 

B 

2 Teremtés, Kivonulás, Leviták, Számok és Második Törvénykönyv. 
3 Izajás, Jeremiás és Ezekiel. 
• Ozeás, Joel, Ámosz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Szofóniás, Aggeus, 
Zakariás és Malakiás. 
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kenyéren. A kenyér megosztása a héber világban a kapcsolat megszi
lárdításának vagy megerősítésének egy módja volt munkatársak, bará
tok és társak között, akiknek ugyanaz a munkája, ugyanaz a terve vagy 
ugyanaz az ideálja. 

A szakemberek vitatkoznak azon, hogy vajon Lukács 24,30.35 szö
vege az eucharisztiára vonatkozik-e, vagy sem. Véleményünk szerint az 
erre adandó válasznak nincs nagy jelentősége. Azt azonban elmondhat
juk, hogy valóban van kapcsolat az étkek, amiket Jézus élete során 
megosztott tanítványaival, az emmauszi tanítványokkal elfogyasztott 
étel és az eucharisztia ünneplése között, mert van egy közös jelentésük. 
Ezek az étkezések látható módon megjelenítik a közösséget, amely 
azokat egyesíti, akik abban részt vesznek. Az étkezés, amelyet Jézus az 
emmauszi tanítványokkal költ el, illusztrálja azt a - nem várt - tényt, 
hogy ez az életközösség túlélte Krisztus halálát. Az eucharisztiának 
végülis ugyanez a célja: ünnepelni a föltámadott jelenlétét lúveinek kö
zössége körében. Az Apostolok Cselekedetei szerint (2,42; 20,22; 
27,35) a kenyér megtörése olyan szertartás, amelyet az első kereszté
nyek időről-időre megünnepeltek. 

Egyszerű szavakkal mondhatjuk: elbeszélésünk "liturgiájának" célja 
az, hogy új életet adjon egy barátságnak, egy tervnek, amelynek a halál 
erőszakosan vetett véget. Jézus kíséri a tanítványokat, kérdezgeti őket, 
hogy megismeIje lelkiállapotukat, azután magyarázza az Írásokat, és 
megtöri velük a kenyeret. A tanítványok számára ez volt a legfonto
sabb. Az elbeszélés végén ismét meg vannak győződve arról, hogy 
Jézus kíséri őket e világ minden útján. Jelen van most éppúgy, mint 
akkor az aggodalomban, a magányban a társak számára, az Írások 
olvasásában, értelmezésében és a barátok közti kenyértörésben. Ezek 
azok a helyek, ahol a föltámadt Krisztus él, jelen van és tevékeny. 

3. A tanítványok útja: Jeruzsálemből Jeruzsálembe 
Az emmauszi tanítványok tapasztalata egy másik jellegzetes vonást 

is hordoz: útjuk Jeruzsálemből Jeruzsálembe vezet. Amikor Jézus utol
éri a két útitársat, azok éppen Emmausz felé mennek, vagyis távolod
nak Jeruzsálemtől (24,13). Maguk mögött hagyják az őket elszomorító 
drámai események helyszíneit (24,17-24). Elbeszélésük nem tud túl
lépni Jézus keresztre feszítésén és temetésén. Miért reménykedjenek 
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még? Egy szép álom darabjaira hullott; jobb tehát beletörődni és haza
térni (24,21). 

Haladnak Jeruzsálemből Emmausz felé, és este van (24,29). Úgy 
döntenek, hogy megszállnak egy fogadóban, mert "a nap lemenőben 
van". Ennek a részletnek a fontossága abban a módban áll, ahogyan az 
evangéliumok bemutatják a feltámadást, ami szorosan kapcsolódik a 
nap és a fény szimbolikájához. Az evangéliumok összhangban állnak 
abban, hogya feltámadás a harmadik napon történt, nagyon korán, 
még napkelte előtt. Továbbá ekkor történik, hogy az asszonyok elmen
nek a sírhoz, és fölfedezik, hogy az üres. 5 A feltámadás napja egyúttal 
a "hét első napja" is az evangéliumokban, az a nap, amely megfelel a 
mi vasárnapunknak. 

A Teremtés könyvének első fejezetében Isten a hétnek ezen az első 
napján a világosságot teremti (Ter 1,3). Az evangéliumok hangsúlyomi 
akarták e két tény közti kapcsolatot: a világunk első hetének első nap
ján Istentől teremtett világosság újra felkel a sírból, amikor Jézus föl
támad a halottak közül. A feltámadás napja a Jézus Krisztus által ki
engesztelt világ első hetének első napja, az első nap az új teremtésből. 

Ha visszatérünk elbeszélésünkhöz, föltehetjük a kérdést, hogy a 
Húsvét reggelén fölkelt nap lenyugodhat-e egyáltalán. A napnyugta, 
úgy tűnik, a tanítványok reményének napnyugtája. Valaki azonban a 
napnyugtának erre az útjára lép, kérdéseket tesz fel, a régi szövegek 
rejtett jelentését magyarázza, és egy kis darab kenyeret tör. Eb6en a 
pillanatban a tanítványok észreveszik, hogy a világ eltelt egy szétáradó 
jelenléttel, ami visszaadja a reményt. És azt mondják: "Hát nem lán
golt a sZÍvünk, amikor magyarázta nekünk az Írásokat?" (Lk 24,32). A 
nap, amely lenyugodott, égni kezd, és tovább ég SZÍvükben. A Jézussal 
folytatott beszélgetés és az ő írásmagyarázata kelti fel újra a napot, 
amely lenyugodott, és ragyogtatja azt útitársainak SZÍvében. 

Ennek a felfedezésnek a következménye azonnali: visszatérnek Jeru
zsálembe, és elmennek, hogy megkeressék a tanítványok csoportját. 6 A 

5 Mt 28,1; Mk 16,2; Lk 24,1; Jn 20,1. 
6 Jeruzsálem Lukács evangéliumában fonlos hely. Evangéliuma ebben a városban kez
dődik, amikor Gábriel arkangyal megjelenik Zakariásnak a lemplomban (Lk 1,5-25), és 
szintén a jeruzsálemi templomban fejeződik be, ahol a tanltványok összegyülnek, hogy 
imádkozzanak az Ur felmenelele után (Lk 24.53). A tanltványok tehát megtesznek egy 
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közösség, amely kezdett fölbomlani, újjászerveződik. A Jézus halála 
miatt létrejött zavar után erős volt a kísértés, hogy elváljanak egymás
tól, és mindenki a maga útján menjen tovább. És talán ez volt az 
emmauszi tanítványok szándéka is. A tanítványok felfedezése azonban 
rámutat, hogy nincs vége mindennek. Jézus él, és ebben a közösségben 
él, amelyik a vele kezdődött tapasztalatot akarja tovább élni. 

A tanítványok éppen egybegyűltek, amint Jézus megjelent nekik, 
mintha csak azt mutatná be, hogy mindig jelen van, amikor a közösség 
összegyűlik. Föltárja a feltámadás tapasztalatának egy utolsó vonását: 
a föltámadt Krisztus olyan Krisztus, aki küldetéssel bíz meg. Meglehe
tősen paradox módon azt mondhatjuk, hogy Jézus föltámad az élet
tervben, a tanítványok által megélt és hirdetett evangéliumban. Kevés
bé paradox szavakkal, a föltámadt Jézus immár él a közösségben, 
amelyik őt hirdeti és éli az ő kiengesztelő üzenetét. 

Következésképpen Jézus azért jelenik meg a tanítványoknak, hogy 
útirányukat, amely eltávolítja őket a közösségtől, megváltoztassa, és 
visszatérítse őket Jeruzsálembe, ahol kezdetét veszi egy közös misszió. 
A nap, amely fölragyog a tanítványok szívében, először a Jeruzsálembe 
visszavezető úton kíséri őket, a közösség felé, majd azután kíséri őket a 
misszió során, amely "Jeruzsálemből indul", hogy kiáradjon az egész 
világra (Lk 24,47). 

4. Odüsszeusz és Jézus, az Odüsszeia és az evangélium 

Az Odüsszeia egy ismert epizódja, Odüsszeusz visszatérése 
Ithakába, szolgálhat néhány érdekes részlettel az evangéliummal való 
összehasonlítás végett. Odüsszeusmak is fel kell ismertetnie magát 
szeretett személyekkel, mint apja és felesége. Tény, hogy Odüsszeusz 
nem halott, mint Jézus, mert ha az őt váró személyek azt gondolják is, 
hogy meghalt, ő él. Továbbá Odüsszeusz Jézussal ellentétben egy fiktív 
személy. Azonban e fontos különbségeken túl, az evangéliumnak és az 
Odüsszeiának van egy lényeges közös pontja: mindkettő felismerési 
folyamatot ír le. A hősnek meg kell találnia a módot, hogy meggyőz-

utat oda és vissza Jeruzsálembe, hogy megtalálják az egész Odvtörténet kiindulópont ját, 
a középpontot, amelyből a misszió is indulni fog, hiszen a tanltványok hirdetni fogják az 
igét "Jeruzsálemtől kezdve" (Lk 24,47). 
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zön egyes személyeket kilétéről. Mint Odüsszeusznak, Jézusnak is ösz
szetéveszthetetlen és meggyőző jeleket kell választania, amelyek lehe
tővé teszik az ő minden kételyt kizáró azonosítását. Valamilyen módon 
a jel a személyhez tartozik, és annak egy egyedülálló vonását fejezi ki. 
Egy "kódról" van szó, amelyet csak. azok a személyek értelmezhetnek, 
akik közvetlenül ismerik. A nagy hőst, Odüsszeuszt, aki a trójai hábo
rúból tér vissza, és visszaút ja során annyi rendkívüli kalandot él át, 
számos különböző módon lehet felismerni. Melyek azok a ,jelek", 
amelyek őt azonosítják Homérosz elbeszélésében? 

Nem túl célszerű az Odüsszeusz és fia, Télemakhosz közti találko
zásról beszélni, mert a felismerést - úgymond - Athéné istennő rendezi 
el. 7 Úgy változtatja el Odüsszeuszt, hogy fia felismerje, és az apa fel
tárja kilétét fia előtt. 8 Ez a rendezés nem ritka az Odüsszeiában, de ez 
az, ami nagyon távol áll az evangéliumi jelenetek stílusától, és éppen 
azért, mert túlságosan "természetfölötti". Paradoxnak tűnhet, de az 
evangélium stílusa "egyszerűségénél" fogva, a rendkívüli elemek kis 
száma miatt más. A "csodás" csak. akkor jelenik meg, amikor feltétle
nül szükséges. Ez különösen érvényes a feltámadás-elbeszélésekre, ahol 
az olvasó ennek éppen az ellenkezőjét várná. 

Az első lény, amelyik természetfölötti segítség nélkül ismeri fel 
Odüsszeuszt, öreg kutyája, Argosz. Odüsszeuszt Athéné istennő ron
gyos koldussá változtatja, hogy saját házába beléphessen anélkül, hogy 
a kérők, azaz a Pénelopé kezét elnyerni vágyók fölismernék. HáZának 
küszöbén elsőként öreg kutyájával, Argosszal találkozik, amely azon
nal fölismeri. Gazdájának szaga nem változott, és a hűséges eb érzékei 
csalhatatlanok. A szegény kutya azonban nagyon öreg, fölkel, csóválja 
farkát, gazdája elé akar futni, de az érzés túl heves: ereje elhagyja, 
összeroskad, és azonnal elpusztul. g 

A második személy, aki isteni segítség nélkül ismeri fel Odüssze
uszt, az idős dajka, Eurükleia. Saját házába Odüsszeuszt mint vendéget 
fogadja Pénelopé, aki megbízza az öreg szolgálót, hogy mossa meg 
annak lábát. Miközben ezt a feladatot végzi, fölfedez egy sebhelyet 

7 OdOsszeia, 16. könyv, 155-219. V. 

8 OdOsszeia, 16. könyv, 172-189. v. 
• OdOsszeia, 17. könyv, 290-304. v. 
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Odüsszeusz lábán, és a fölfedezéstől ki leli a hideg. Jól ismeri ezt a 
forradást, egy, a fiatal Odüsszeuszt sújtó sebesülés nyomát, amit a 
Parnasszosz hegyén, egy hajtóvadászat során egy vaddismó okozott. 
Odüsszeusz azonban rábírja vén dajkáját, hogy hallgasson, és ne fedje 
fel kilétét. 10 

Odüsszeusmak azután szembe kell szállnia a kérőkkel, és sikerül 
szétzavarnia őket. 11 Miután "megtisztította a terepet" szemtől szembe 
találja magát Pénelopéval, és egy megható párbeszédben meggyőzi 
feleségét, hogy ő Odüsszeusz, mert fel tud fedni egy titkot, amelyet 
csak a házaspár és szolgálójuk ismer: nászágyuk szerkezetét. Pénelopé 
csapdát állít Odüsszeusmak arra kérve Eurükleiát, hogy hozza ki a 
szobából az ágyat. Odüsszeusz azonnal reagál mondván, hogy ez az 
ágy nem mozdítható. Ö tudja, miért: ő készítette egy olajfa törzséhez 
erősítve azt. Ezért nem lehet megmozdítani. Amikor ezeket a szavakat 
hallja, Pénelopé nem tudja nem felismerni, hogy az a személy, aki 
előtte áll, igazán a félje. Így azután a végre újraegyesült házasok az 
éjszaka nagy részét élményeik elmesélésével töltik. 12 

Odüsszeusz végül elmegy, hogy megtalálja apját, Láertészt kertjé
ben, Ithaka határában. 13 A felismerésnek ezen utolsó jelenetében beszél 
Odüsszeusz a sebhelyről, majd felemlíti apjának gyermekkora egy 
epizódját: egy nap apja magával vitte, megnevezte a gyümölcsös min
den fáját, és nekiadott tizenhárom körtét, tíz almát, negyven fügét, és 
megígérte, hogy ad ötven szőlőt. 14 Ez az emlék azonnal meggyőzi az 
öreget, aki megöleli a fiút. 

Érdemes lenne hosszan elidőmi ennél a nagyszeru és megindító je
lenetnél. Mindenesetre egy nagyobb figyelmet érdemlő pont, amelyen 
összhangot vehetünk észre Homérosz és az evangélium lelkülete közt. 

10 Odüsszeia, 19. könyv, 385-504. v. 
11 Odüsszeia, 22. könyv. 
12 Odüsszeia, 23. könyv, 105-230. v. Pénelopé fiához, Télemakhoszhoz fordul az ebben 
a szövegkörnyezetben kulcsfontosságú mondattal: .Könnyen felismerhetjOk egymást: 
titkos jelek vannak közlOnk, amelyeket csak mi ismerOnk, és senki más· (109-110. v.). 
13 Odüsszeia, 24. könyv, 205-355. v. Itt is kinyilvánll egy kulcsmondatot az atya, amikor 
azt mondja: .Ha te a fiam, OdOsszeusz vagy, aki visszatérsz, adj nekem azonnal egy 
biztos jelet, hogy hihessek" (328-329. v.). Ezek a szavak nagyon közel állnak azokhoz, 
amelyeket János evangéliumában találunk Tamás epizódjában (Jn 20,25). 
14 Odüsszeia, 24. könyv, 330-344. v. 
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Melyek azok a ,jelek", amelyek lehetővé teszik, hogy Odüsszeusz fel
ismertesse magát? Talán egy hős vitézségei, aki erejét vagy agyafúrt
ságát fitogtatja? Talán rendkívüli vagy különleges tettek vagy esemé
nyek? Melyek Odüsszeusz kalandjai közül azok, amelyek által meg
győzheti övéit kilétéről? Gyermekkorának emlékei, mint a séta, ame
lyet apj ával tett a gyümölcsösben, ahol az apa, mint minden apa, 
megígéri, hogy fákat ad fiának. Ez az ő titka, mondhatjuk, az asztal 0-

sé, sokkal inkább, mint a háborús hősé. Egy ágy elkészítése önmagá
ban véve nem egy rendkívüli tett. A sebhely is, amelyet a lábán visel, 
egy nagyon hétköznapi jel, mint sok forradás. Odüsszeusz tehát azon 
egyszerű jeleknek köszönhetően teszi felismertté magát, amelyek őt 
inkább mint személyt, semmint hőst különböztetik meg. 

Ezekben a nagyon tömör jelenetekben Homérosz kevés eszközzel 
nagy mélységet ér el. Egyenesen azt lehet mondani, hogy elfelejti, leg
alább részben, az epikus irodalmi műfaj szabályait, hogy alakjainak 
emberségét hagyja kiemelkedni és áttetszővé válni, túl az irodalmi mű
fajok szabályain. Talán eltűnik a hős Odüsszeusz, és egyedülálló mó
don megnyilvánul személyiségének az a része, amelyik egyetemesebb. 
A jelek egyedi ek, és egyetlen más személy sem viselheti lábán ugyanazt 
a sebhelyet, mint ahogy senki sem ismerheti a nászágy titkát, vagy 
emlékezhet a sétára a kertben az apával. Ezekben a részletekben azon
ban Odüsszeusz ugyanazon a szinten helyezkedik el, mint minden idők 
gyermekei, házastársai és fiai, akik hasonló jeleket viselnek magwkon, 
vagy ugyanolyan természetű emlékeik vannak. 

Az emmauszi tanítványok elbeszélését, mondhatni, ugyanabból a 
szövetből szabták. Hogy a tanítványokkal felismertesse magát, Jézus 
nem tesz csodát, és nem fejti ki egyik rures beszédét. Megelégszik egy 
nagyon hétköznapi gesztussal, szinte banálisnak mondhatóval, a kenyér 
megtörésével. Azonban a mindennapi életnek ez a gesztusa többet 
mond annyi másnál, és azonnal meggyőzi a tanítványokat. Homérosz 
és az evangélium a mindennapi élet egyszerűségével egy gesztusba 
tudják sűríteni a jelentés gazdagságát. Az alakok legmélyebb személyi
sége egy olyan jeibe vagy gesztusba sűrűsödik, amelyik önmagában 
"éve szinte elcsépelt és jelentéktelen. 

Az evangéliumnak és az Odüsszeiának miért ezek a ,jelei" tudnak 
meggyőzni? Az ok néhány szóban elmondható: minden jel egy általá-
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nos tapasztalat gyümölcse, vagy egy közös történetre emlékeztet. A 
megtört kenyér emlékezteti a tanítványokat más hasonló pillanatokra a 
maguk jelentőségének súlyával: a közös remény az "országban", az 
első lépések egy másfajta, lényegesebb és hitelesebb közösség felé. A 
seb, az ágy és a gyümölcsösbeli séta emléke olyan elemek, amelyek 
Odüsszeusz személyiségéhez tartoznak, mert személyes történetének 
részei. Ö élte át, és senki más, ezeket a tapasztalatokat. "Titkok", 
amelyeken csak kevés, egymást közvetlenül ismerő személy osztozik, 
mert életük útjának döntő lépéseit együtt tették meg. 

Lukács ezen evangéliumának legfontosabb üzenete talán ez: a föl
támadt Jézus jelen van annak, aki képes őt felfedezni a mindennapok 
életének legegyszerubb valóságaiban, egy együtt átélt történet mély 
tapasztalataiban, mint a kenyér megosztásának gesztusában társak 
között, akik együtt akarnak egy új világot építeni. 

IV. Mária Magdolna "megtérése" (Jn 20,11-18) 

»Mária pedig a sírnál állt kívül, és sírt. Amint sírdogált, lehajolt a sír
ba, és két fehér ruhás angyalt látott, egyikük fejtől, másikuk lábtól ült, 
ahová Jézus testét tették. Azt mondták neki: ,Asszony, miért sírsz?'. 
Felelt nekik: ,Elvitték az Uramat, és nem tudom, hová tették'. Ezt 
mondva hátrafordult, és ott látta Jézust, de nem tudta, hogy Jézus az. 
Mondta neki Jézus: ,Asszony, miért sírsz? Kit keresel?'. Azt gondolván, 
hogya kertész az, így felelt: ,Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová 
tetted, és én elmegyek, hogyelvigyem'. Mondta neki Jézus: ,Mária!'. Ö 
megfordulva azt mondta héberül: ,Rabboni!' (ami azt jelenti: ,mester"). 
Jézus mondta neki: .Ne érints engem, mert nem mentem még föl az 
Atyához. Inkább menj testvéreimhez, és mondd nekik: Fölmegyek az 
én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetek
hez'. Mária Magdolna elment, hogy hírül vigye a tanítványoknak: 
,Láttam az Urat', és azt, amit mondott neki.« 

1. Az elbeszélés kontextusa 

Mária Magdolna az a személy, aki mind a négy evangéliumban je
len van Jézus kereszthalálakor (vagy temetésekor) és a sír előtt, a fel
támadás reggelén. 15 Azonban csak János írja le részletesen Jézus egy 
megjelenését Mária Magdolnának. 

15 Ld. Mt 27,56.61 és 28,1; Mk 15,40.47 és 16,1; Lk 24,10 (vö. 23,4955-56); Jn 19,25 
és20,1.11-18. 
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Mária Magdolna jelenléte a keresztnél, a temetés során és a feltá
madás reggelén alapvető az evangéliumok számára. Ö az egyik korona
tanúja a feltámadásba vetett hitnek, mert tanúsíthat ja, hogy Jézus 
tényleg meghalt, hogy a testét eltemették a sírba, és hogy a harmadik 
napon üresen talált sír valóban az, amelyikbe Jézus testét tem ették. 
Nincs semmi kétség erre vonatkozóan, nem volt semmiféle zűrzavar 
vagy sikkasztás. Erről szól az asszonyok, különösen Mária Magdolna 
tanúsága. 

A tény meglepő lehet, mert amint köztudott, a héber világban az 
asszonyok tanúságát jogi értelemben nem tekintették érvényesnek az 
eljárások során. Az evangélium e ponton meglehetős újítással él, mert a 
feltámadott személyazonosságára és a feltámadás "tényére" vonatkozó 
legfontosabb tanúság, - ha lehet így beszélni -, kizárólag az asszonyok 
jelenlététől függ a három kulcsfontosságú eseménynél, amelyek a halál, 
a temetés és az üres sír fölfedezése. 

A tanítványok távol voltak. Egyetlen más személy sem volt jelen e 
három eseménynél. Ezért az asszonyok, és különösen Mária Magdolna 
nélkül az evangélium nem lenne az, ami most. Egyenesen azt mondhat
nánk, hogy nem léteme, vagy egészen más lenne. A feltámadás jó hírét, 
a Húsvét evangéliumát először az asszonyok hirdették meg, és tanúsá
guk az egész húsvéti hit szegletköve. Nem beszélhetnénk ma a feltáma
dásról, ha az asszonyok, és köztük Mária Magdolna, nem lettek volna 
jelen. . 

Mária Magdolna tapasztalata mindazonáltal fokozatos, amint azt Jn 
20,11-18 elbeszélése is jól mutatja. Ez a tapasztalat úgy ajánlkozik az 
evangélium olvasójának, mint annak az útnak a paradigmája, amely a 
szomorúságból a húsvéti örömre, az elválás fájdalmából a "testvérek
nek" szóló új misszióra vezet. 

2. Mária Magdolna "hátrafordulása" 

A jelenet, amelyben Jézus megjelenik Mária Magdolnának, nagy 
gonddal szerkesztett. Amint az emmauszi tanítványok esetében is, az 
elbeszélés leír egy, a boldogtalanságból a boldogságra vezető utat és 
egy felismerési folyamatot. Kezdetben Mária a sírnál sírdogál 
(20,11.13. 15: a tén)1 négy alkalommal ismétli az evangélista). Mária 
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"látja" is Jézust, de nem tudja, hogy ő az (20,14). Amikor Jézus nevén 
szólítja, akkor felismeri őt, és fájdalma örömre fordul (20,16). 

Ezt az átmenetet egyik lélekállapotból a másikba, és a nem tudásból 
az ismeretre, Mária Magdolna részéről egy helyzetváltoztatás is kíséri, 
amely szintén jelentős. Amikor a jelenet elején találjuk őt, a sír előtt 
van, és lehajol, hogy lássa, mi van a sírban. Ott érnek véget reményei 
és mindaz, ami életének értelmet adott. A sír üres, még nyoma sem 
maradt Jézus testének. 

Jézus megjelenik - de nem Mária Magdolnával szemben. A részlet
nek megvan a maga jelentősége, amint látni fogjuk: Jézus Mária Mag
dolna vállánál jelenik meg. A 14. v. világosan mondja: "Mária hátra
fordult". Legalább az arcát hátra kell fordítania, hogy felfedezze Jé
zust. Amikor végül Jézus felismerteti magát kiejtve nevét a 16. v.-ben, 
Mária újból Jézus felé fordul. Ebben a pillanatban feltételezhető, hogy 
egészen felé fordult, mert kevéssel később Jézus arra kéri, ne tartóztas
sa őt, vagy - egy szó szerintihez közelebbi fordítás szerint - ne érintse 
őt. Valószínűleg megpróbálta megragadni ruháját. 

Bárhogy is legyen, amikor Mária Magdolna szembe találja magát 
Jézussal, hátat fordít a sírnak. Tehát e rövid jelenet alatt 180 fokos 
fordulatot tett, és a kezdetivel ellentétes helyzetben találja magát. Ez a 
részlet jelzi életének kezdetét: a halál immár mögötte van, és az igazi 
élet előtte. A remény egy új útja nyílik meg, amikor Jézus megérteti 
vele, hogy a sír nem reményeinek a végpontja. A sír inkább egy új 
kiindulópont, mivel Jézus a tanítványokhoz küldi Mária Magdolnát, 
hogy hirdesse a feltámadás jó hírét. Mária Magdolna János evangéliu
mának első "misszionáriusává" vált. 

A hit mozgását tehát Mária Magdolna visszafordulása szimbolizál
ja, amellyel maga mögött hagyja a halál üres világát, hogy megláthas
sa azt, aki mögötte van, és útra kel az igazi élet, vagyis a testvérek felé. 

Ezt a mozgást a szövegben a különböző igék használata is jelzi, 
amelyek leírják azt a módot, ahogyan Mária Magdolna az epizód során 
"lát". Miközben a sír előtt sírdogál, "látja" a két angyalt (l2. v.). 
Azután, amikor megfordul, még mindig a sír előtt állva, "látja" Jézust, 
de nem ismeri fel őt (14. v.): azt gondolja, a kertész az. Ebben a pilla
natban is részleges a látása. Csak amikor másodszor fordul meg, hogy 
szembe találja magát Jézussal, akkor tud igazán "látni" és "felismerni" 
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(16. v.). Amikor a "testvérekhez", vagyis más tanítványokhoz megy, 
azt mondja nekik: ,,Láttam az Urat". Ez alkalommal a görög szöveg 
más igét hasmái, hogy kifejezze a Mária Magdolna "látásában" beállt 
változást. Továbbá nem azt mondja, hogy Jézust látta, hanem "az 
Urat", - és ez a szó annak a feltámadt Jézus Krisztusnak a címe, aki
ben maga Isten nyilatkozott meg. Mária akkor "látja" a feltámadottat, 
amikor megy, hogy hirdesse jelenlétét testvéreinek. Látomás és külde
tés nehezen lehetnének ennél szorosabb egységben. 

3. Mária Magdolna és az Énekek éneke menyasszonya 

Az Ószövetség egyik szövege fog segíteni egy utolsó lépés megtéte
Iében, és annak pontosabb megértésében, hogy Mária Magdolna és 
minden keresztény hol fedezheti fel a feltámadottat. A szöveg az Éne
kek énekéből származik, egy könyvből, amely egy sor szerelmi éneket 
tartalmaz. A minket érdeklő szakasz a 3. fejezetben található, amely
ben a szerelmes leány beszél, aki éjszaka kedvesét keresi (Én 3,1-4): 

"lÍgyamon éjszakákon át 
kerestem azt, akit az én szívem szeret; 
kerestem őt, és nem találtam. 
Felkelek hát, 
bejárom a várost, 
az utcákat és atereket, 
keresem azt, akit a szívem szeret: 
kerestem őt, és nem találtam. 
Találkoztam az őrókkel, 
akik őrzik a várost: 
"Láttátok-e őt, akit a szívem szeret?" 
Éppen megelőztem őket, 
amikor megtaláltam öt, akit a szívem szeret; 
Megragadtam öt, és tóbbé nem engedtem el, 
amíg be nem vittem 
anyám házába, 
a szobába, ahol engem fogant. " 

A Jn 20 és az Énekek éneke szövege két nagyon hasonló tapasztala
tot ír le, és hasonló szókészletet hasmáI. Mária Magdolna is éjszaka 
keresi Jézust - vagyis hajnal felé -, mint az Énekek éneke szerelmes 
leánya, és nem találja őt (Jn 20,13.15: Én 3,1-2). Mária először két 
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angyalt lát, míg a szerelmes az őrökkel találkozik. Mindkét szöveg 
szerint rövid párbeszéd alakul ki az asszony és az említett személyek 
között. Ezt közvetlenül követi a találkozás az Énekek énekében éppúgy, 
mint az evangéliumban. Itt emelkedik ki azonban az első különbség, és 
ez lényeges: az Énekek éneke szerelmese megtalálja kedvesét, és nem 
hagyja el (Én 3,4). Jézus viszont kifejezetten kéri Máriát, hogy ne tar
tóztassa (Jn 20,17), és arra kéri, hogy inkább menjen, keresse meg a 
testvéreket egy reményt hordozó üzenettel (20,17-18). 

Ha néhány szóban szeretnénk összefoglalni ezt az üzenetet, azt 
mondhatnánk, hogy Mária Magdolna nem ragadhatja meg és nem 
tartóztathat j a Jézust, mert őt csak azokon az utakon lehet megtalálni, 
amelyek a tanítványok közösségei felé vezetnek, akik az evangéliumi 
ideált fogják élni, és ezen ideál szerint egy világot fognak alkotni. A 
feltámadt Krisztussal való találkozás soha nem érkezési pont, mindig 
kiindulópont. 

Húsvétról szóló cikkek az Interneten: 

Kocsis Imre: Bevonul a béke királya 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2002. 03 .24/020 1.html 

Tarjányi Zoltán: A húsvéti megújulás 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/200 l. 04.15/0 104.html 

Barlay O. Szabolcs: Krisztus agóniája bennünk 
http://www.communio.hu/ppek/k284.htm 

Húsvéti pászkaszentelés a görög katolikusok körében, 
Zsidó Pészah, Húsvétról a Biblia 

http://husvet.lap . hu 
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INNEN-ONNAN 
Jézus testvérének koporsója? Régészeti csalás, szélhámosság! -

Két éwel ezelőtt nagy szenzáció volt egy régészeti lelet: Jeruzsálemben 
egy os~zuáriumot találtak arám felírással: Jakab, József fia, Jézus test
vére. Ugy gondolták, hogy azt a Jakabot, akirek a csontjait egyszer 
ebben a tartób~ tárolták, azonosítani lehet az Uj szövetségben többször 
említett »az Ur testvéré«-vel, aki Jeruzsálem első püspöke volt, és 
Josephus Flavius szerint 62-ben a templom ormáról taszították le. 
Egyes régészek úgy gondolták, hogy ez a felirat a legrégibb régészeti 
bizonyíték Jézus történetiségéről. Jelentős katolikus újságok is részlete
sen ismertették a leletet, és úgy gondolták, hogy a »Jézus testvérei« 
problémáját újra tárgyalni kell. Mások azonban - többek között 
P.Hans Josef Klauck OFM - óvatosságra intettek, hiszen az ilyen 
szenzációs leleteknél mindig lehet hamisítással számolni. (Pedig a híres 
párizsi szakember - Lemaire - is felült a csalásnak, és a feliratot Kr. u. 
63-ra keltezte.) A gyanu nem volt alaptalan: zsidó tudósok bebizonyí
tották, hogy ha más nem is, a »Jézus testvére« szövegrész az osszuári
umon hamisítás, egészen új kiegészítés; a patina friss, a beruformákat 
hibásan másolták. Az izraeli rendőrség a hamisító műhelyt is megtalál
ta. A régészetben nem első eset az ilyen csalás; óvatosnak kell lennünk 
a »tudományos szenzációk« elfogadásában. (Gyürki László) 

A Katolikus Bibliaszövetség a Dei Verbum elfogadásának 40. év
fordulója alkalmából idén ősszel (a libanoni kongresszuson elhatáro
zott kollokvium on túlmenően) kongresszust rendez Rómában, amely
nek előkészítő munkái már fél éve folynak. 

Keletafrikában már 1967 óta működik egy pasztorális továbbkép
z.p központ (28 éve a kenyai Eldoretben) az egész régió szolgálatára. 
Ujabban évente 35 hetes bentlakásos tanfolyamok folynak lelkipásztori 
munkát végző papok, szerzetesek és világiak részére; kiemeit fontossá
gú területe a biblikus pasztoráció és az inkulturáció. Tavaly 40 részt
vevő nyert oklevelet. A tanfolyam során példás közösségi élet alakul ki, 
amelyhez hozzátartozik az intézmény önellátását segítő mezőgazdasági 
munka is. 

2003. szeptembere óta Szerbia és Montenegro püspöki kara (és 
így Kis-Jugoszlávia katolikus egyháza) is teljes jogú tagként vesz részt 
a Katolikus Bibliaszövetség munkájában. 

(A Dei Verbum 1-2/2003 alapján Székely István) 
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BIBLIAISKOLA 

Bibliaiskola 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Kételkedés és a kételkedés legyőzése 
- a hitetlen Tamás 

A.) Alapgondolat 

Tamás még azok közé tanítványok közé tartozik, akik szem
tanúi a Feltámadott megjelenésének. A későbbi hívők nem ré,sze
sednek ebben kegyelemben. A mennybemenetel után az Ur a 
közösségével marad Szavában, Lelkével és az Eukarisztiában. 
"Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek" (Jn 20,29). Az 
olyan hit, amely csak jelekre és csodákra támaszkodik, tehát 
maga akarja meghatározni a feltételeket, János evangelista véle
ménye szerint nem igazi hit (vö. Jn 2,23; 6,26-40). Az igazi hit: 
hit Jézus szavában. Az ilyen hit, amit kér, mindent elnyer, mint 
utólagos megerősítést. 

Miért hiszünk végső soron? Mert a Lélek a "test szerint gon
dolkodó emberből" "Lélekből születettekké" tesz; mert a Lélek 
képessé tesz bennünket "hinni anélkül, hogy láttunk volna" 
(20,29), azaz hinni tanúságszó alapján. A jánosi nemzedék hely
zete ez, de a miénk is. 

B.) Szentírási szövegek: (Jn 20,19-29) 
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c.) Bevezetés 

1.) "Én nem hiszem" (Jn 20,25) - Tamás mondata eszünkbe juttatja 
a többi szentírási helyet is, ahol Jézus szemére veti kortársainak, s leg
fóképpen a tanítványoknak, hogy mennyire hitetlenek (Mt 21,11; Mk 
4,40; Lk 17,5; Mt 17,17.20; Mt 9,19.24; Lk 9,41; Jn 4,48; Jn 20,27; 
Mk 16,14; Mk 6,6: Mk 10,27). "Hacsak nem látom kezén a szegek 
nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem helyezem ... " (Jn 20,25). A 
valóságot érzékszeveinken keresztül tapasztaljuk meg. Tamás érzék
szeD/ein keresztül akar meggyőződni a Feltámadott valóságáról. 
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2.) A szövegelemző munkalap fejléce 

hely idő személyek cselekmény ismétlések ellentétek 

3.) Fontos motívumok 

Két fő motívum: Krisztológiai hitvallás (28. v.), az igazi hit, a hit a 
szóban, a tanú szavában. 

További motívumok 
Nyolc nap: megemlékezés Istentisztelettel az Úr napjára (Jel 1,10; 

Csel 20,7), "Békesség nektek!" 
Tamás: A Jn 11,16; 14,5 szerint ő a tanítványi magatartás repre

zentánsa, egyben a kételkedőké is (a húsvét előttieké és utániaké). Vö. 
Jn 6,67; Lk 24,38; Mt 28,17. János a 20, I 9-ben kihagyja a kételkedés 
motívumát. Tamás közvetlen találkozást, kézzelfogható tapasztalatot 
követel a Feltámadottól (amiről később le fog mondani). Vö. a Natana
el párhuzammal (1,47-50): "Miért hiszel, mert ... ?" ill. az emmauszi 
tanítványokkal (Lk 24,25): "Milyen nehezen hisztek ... !" 

Tamás találkozása - a Feltámadottal: Jézus a szív ismerőjének bi
zonyul (vö. Natanael). Jézus megjelenésével megmutatja, hogy neki 
minden lehetséges. Tamás döntéshelyzetbe kerül, miután szavaival 
követelést támasztott. Jézus visszaidézi szavait, de úgy, hogy végül a 
hitre szólítja fel, nem pedig a tapintásra. 

Tamás reagálása: Lemond a tapintásról, megelégszik a látással. A 
csúcspont a személyes megdöbbenés ("én Uram, én Istenem!") - való
jában krisztológiai hitvallás. (Ugyanígy a Jn I, l. I 8-ban; vö. a követke
ző hivallásokkal: Jn 1,49; 4,42; 6, 69; 9,37; 11,27; 16,30; 20,16; 17,5; 
20 31. Szavak alapján hinni: Jn 4,48; 6,68). 
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Tamás és a közösség: Mivel Tamás a Tizenkettőhöz tartozik, az el
ső generációhoz, a szemtanúkhoz - akik "láttak" -, ő a megtestesítője a 
Jézus "megjelenéséről" szerzett tanítványi tapasztalatnak. Ebben a 
későbbi hívők nem részesednek. A befejező makarizmus egyetlen a 
János evangéliumban (a 13,17-en kívül). 

4.) Meditáció 

Minden résztvevő kap egy kis gallydarabot (nem egészen ujjnyi 
vastagot), és az érintésen keresztül keres egyéni észlelést. TöIje el a 
gallyat és tapogassa meg a törés helyét. Így a résztvevők egyéni tapasz
talatot szerezhetnek arról, hogy mit is akart Tamás, amikor ujjait a 
szegek helyére akaIja helyezni és kezét Jézus oldalába. Utána megoszt
ják egymással a tapasztalataikat. 

A csendben lassan elismétlik "Boldogok, akik nem láttak, mégis 
hittek!" 

A résztvevők Tamáshoz hasonlóan megpróbálnak egy személyes 
hitvallást megfogalmami, amelyet csendes imában egymás után ki is 
mondanak. 

D.) Óravázlat 

Fe/adai 

l. Bevezetés: A résztvevők beszélgetnek a 
"hitetlen Tamás" történetéről. 
Néhány percig szemléljük a Tamást ábrázoló 
képet. 
Kérdésekkel segíthetjük a gondolkodást: 
Honnan van Tamás hitetlensége, a mi hitet
lenségünk? Nem érthető, természetes ez a 
fogni akarás? Miért feddi meg Tamást az Ur? 
Utána a tapasztalatokat megbeszéljük. Ld. 
Bevezetés l. 
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Módszer 

egyéni kép
meditáció, a 
vezető segítő 
kérdéseivel, 
utána, csopor
tos 
megbeszélés 

Eszközök, 
időtartam 

kép 
15 perc 



Feladat 

2. Szövegmunka: 
1. Szövegelemzés: Jn 20,24-29 és a 20, 19,23 

Egyéni elemző munka. 
2. S;.övegösszehasonlítás: 

Jn 20,24-29 és a Jn 20, 19,23 
Mit domborít ki az evangelista az azonos motí
vumokkal? Mik az eltérő motívumok, miért? 
Milyen kérdést vet fel a szöveg? (Tamás nem 
kapta meg a küldetést, a hatalmat és a Lelket?) 

3. A Jn 20,24-29 szöveg szerkezete: 
Hitetlenség: 24. v. Bevezetés = A találkozás 
előkészítése (vö. emmauszi tanítványok) 
A hitetlenség legyőzése: 26. v. Találkozás a 
Feltámadottal - fordulat: "Ne légy hitetlen, ha
nem hívő" (felszólítás a hitre). 
Hitvallás: 28. v. Tamás reakciója: lemond az 
érintésről - a hit alapja a látás - krisztológiai 
hitvallás 
Makarizmus: 29. v. Jézus (a Feltámadott) befeje
ző szava: Makarizmus. Boldogok, akik nem lát
tak és mégis hittek (csak a szó annak a tanúsága, 
aki látott). - Lásd Bevezetés 3. 
5. Meditáció 

Lásd Bevezetés 4. 

Bibliaiskola 

Módszer 

egyéni, 
írásbeli 
munka 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá
val 
csoportos 
megbeszé
lés az óra
vezető irá
nyításával 

Eszközök, 
időtartam 

szentírási 
szöveg, 
munkalap 
2 pél
dányban, 
ld. Beve
zetés 2. 
60 perc 

30 perc 

gallyak, 
15 perc 

A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában "Elő Ige" címmel bibliaiskola működik (októbertől máju
sig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). A kidolgozott anya
got folyamatosan közreadjuk a Jeromos füzetek állandó mellék
leteként. Jelen füzetünk a negyvenötödik óra anyagát tartalmaz
za. 

Budapest, 2004. március 20. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető I, Gelley Anna munkatárs,~~arj~~n~~.~éla szakmai vezető 
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Tarjányi Béla 

Cigányok, cigány bibliafordítás (1) 

2003 Karácsonya előtt Társulatunk kiadásában megjelent a Cigány
Magyar Újszövetség. A fordító Vesho-Farkas Zoltán, a nyelvi lektor Ruva 
Pál Sándor, az egyházi cenzor Tarjányi Béla volt. A kiadványa Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyásával jelent meg. 

A kétnyelvű Újszövetség-kiadást 2003. december 17-én a Bibliaköz
pontban sajtótájékoztató keretében, a fordító és a lektor jelenlétében mu
tatta be Juhász Judit, a MKPK Sajtóirodájának vezetője, valamint Tarjá
nyi Béla professzor. A sajtótájékoztató kapcsán és azóta számos hfradás, 
ismertetés jelent meg a kiadványról a magyar médiákban. 

2004. jan. 15-én Kere'iztes Szilárd megyéspüspök, a MKPK részéről a 
cigánypasztoráció felelőse Rómában egy migráns konferencián, az illeté
kes vatikáni dikasztérium japán bíborosa jelenlétében ismertette a megje
lent Cigány Új szövetség et és a készülő teljes cigány bibliafordítást. 

Az Osservatore Romano (a Vatikán hivatalos lapja) 2004. jan. 24-i 
számában teljes terjedelmében közölte Keresztes püspök úr ismertető 
előadását cigány bibliafordításunkról. 

Társulatunk azóta elküldött egy-egy mintapéldányt a Cigány Új szövet
ségből Európa ill. a világ minden olyan országába, ahol van katolikus 
egyházi felelőse a cigányok pasztorációjának (60 ország). 

Mindezek kapcsán a következőkben ismertetést közlünk a hazai és 
nemzetközi cigányságról, valamint a bibliafordítás izgalmas fela~atáról. 

A Közös Európába tömörült ill. oda igyekvő Európai országok sok 
problémával szembesülnek ma, s ezek egyike a cigányság jelenléte, 
mindenekelőtt a közép- és keleteurópai országokban, miután itt él a 
világ 15-17 milliós1 cigányságának mintegy háromnegyede. 
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1 Leo Comelio SVD becslése, I. alább. Más kutat6k eltérő becsOlt számokat adnak: .A 
Föld cigány népességéről nem áll módunkban pontos statisztikával szolQálni, de azt 
tudjuk, hogyacigányoknak vannak csoportjaik Kelet- és Nyugat-Eur6pa minden orszá
gában, a Közel-Keleten, az egykori Szovjetuni6 terOIetein csa~úgy, mint Észak
Afrikában, Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában, vagy éppen Uj-Zélandon. Az an
gol szociológus, Thomas Acton becslése szerint lélekszámuk Indián klv0l1 0-12 milli6ra 
tehető, és talán 20 millióan lehetenek azok a .rokon" népek, akik magán az indiai 
szubkontinensen élnek. Jean-Pierre Liégeois ... az Eur6pában élő .cigányok" és 
.utaz6l(' számát minimum 7, maximum 8,5 milli6ra becsOli. L. Pr6nai Csaba, Cigányku
tatás és kultrális antropológia, Budapest-Kaposvár, 1995., 8.0. 
2 Leo Cornelio SVD (India), in: People on the Move, XXXV/93 (Suppl) 2003 december, 
24.0. 
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A Katolikus Egyház számára is kiemelten fontos a cigányság kérdé
se, jobban mondva a cigányság megnyerése és lelki gondozása, hiszen 
az Egyháznak kétezer éve Krisztustól kapott elsődleges feladata min
den nép evangelizációja, köztük a menekülteké és a vándoroké is. Ez 
utóbbi feladatot vállalta fel a Menekültek és Vándorok Pasztorációjá
nak Pápai Tanácsa, amely V. Világkongresszusát a cigánypasztoráció 
témájában rendezte 2003 jún. 30. és júl. 7. között, első ízben Rómán 
kívül- nem véletlenül- éppen Magyarországon3

• 

Ezen a kongresszuson nem más, mint a Magyar Köztársaság elnö
ke, Dr. Mádi Ferenc mondta a következőket: "A cigánypasztoráció 
feladatai közül a következő kettő szorosan összetartozik: Isten Szava és 
a másik ember elfogadása"4. Egészen természetes tehát, hogy a Kong
resszuson felmerült annak szükségessége, hogy mindenütt rendelkezés
re álljon ill. elkészüljön a Szentírás megfelelő, cigány nyelvű fordítása5

. 

Amikor azonban konkrét határozat ra került volna sor, a Kongresz
szus is szembesült azzal a problémával, ami mindmáig megakadályoz
ta azt, hogy megszülessék egy cigány nyelvű teljes bibliafordítás: a 
cigány nyelv(ek) és nyel\járások sokfélesége, szövevényessége. A 
Kongresszus Záródokumentumában ezt olvassuk: "A liturgia témája is 
felveti a nyelv kérdését, és annak szükségességét, hogy a bibliai szöve
gek rendelkezésre álljanak. A nyelv (ill. a cigányok nyelvei) a Kongresz
szuson nehéz és kínos kérdésnek bizonyult. ... Hogy megkönnyítse a 
Szentírás 'fordításával' kapcsolatos erőfeszítéseket, a Kongresszus azt 
javasolta, hogy mindenki közölje a Pápai Tanáccsal a jelenlegi helyzet
re vonatkozó adatokat. Ebből a célból felkéri a Kongresszus a Bizott
ságokat, az egyes országokban megbízott promótorokat, valamint a 
Kongresszus minden olyan résztvevőjét, akinek az országában ilyen 
szervezetek nincsenek, hogy amint lehet, tájékoztassák a Pápai Taná
csot a jelen helyzetről, az eddig megjelent kiadványokról, a meglévő 
liturgikus szövegekről, a tervezett kiadványokról, és ha lehetséges, 
arról is, hogy Testvéreink és Nővéreink Krisztusban cigány nyelven mit 
adtak ki eddig a Szentírásból. Ha lehetséges, adjanak tájékoztatást 
minden liturgikus kezdeményezésről is, amely ebben az irányban tör
tént. ''8 

3 A teljes dokumentációt I. People on the Move, XXXVI93 (Suppl) 2003 december, 1-
428.0. 
4 People on the Move, uo. 19.0. 
5 Vö. Záródokumentum, 1,9,a, in: People on the Move, 403.0. 
6 People on the Move, uo., 406.0. 

27 



Cigány bibliafordítás 

Nagyon örvendetes, hogy a Katolikus Egyház megfelelő fóruma, a 
Menekültek és Vándorok Pasztorációjának Pápai Tanácsa - a Világ
kongresszus ösztönzésére - végre komolyan napirendre tűzte a cigány 
bibliafordítás kérdését. Még akkor is, ha ez egyelőre az infonnáció
gyűjtés szakaszában tart, majd következik azok kiértékelése, idővel 
pedig - remélhetőleg - a konkrét kezdeményezés és kivitelezés. 

Hogyan lehetséges az, hogy ez a kérdés még csak most került napi
rendre? Miért van az, hogy egy 15-17 l1).illiós nép nyelvére eddig nem 
sikerült lefordítani a teljes Szentírást? Es protestáns testvéreink, akik 
akárhányszor néhányszáz-ezres nép számára is készítenek fordítást, 
miért nem tudták ezt mindmáig megoldani? Erről a kérdésről, valamint 
az általunk vállalt merész megoldásról, a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat gondozásában készülő teljes cigány (lovári) bibliafordí
tásról szeretnénk a továbbiakban szólni. Ezt megelőzően azonban szük
ségesnek látszik, hogy röviden visszatekintsünk a cigányság eredetére 
és mú It j ára, szóljunk jelenlegi helyzetükről, és bemutassuk nyelvük 
(nyelveik) sokrétűségét és gazdagságát - amely egyben problémánk 
egyik legfóbb forrása. 

1. A cigányság múltja 
"Európa népei között egyszerre csak megjelent egy nép, igazság 

szerint nem tudhatva senki, hogy honnan került. Elszéledt földrésZÜD
kön a hódítás vágyának jele nélkül, de egyszersmind anélkül is, hogy a 
letelepedésre engedélyt kért volna. Nem kíván leigázni senkit, de az 
alattvalóságot is megtagadja."1 Liszt Ferenc másfél évszázaddal ezelőtt 
írt megállapítása rendkívül találó, és igen jól jellemzi a helyzetet. 

Az eredet kérdését illetően egyetlen dolog látszik biztosnak: az, 
hogy a cigányok Indiából szánnaznak. Erre vonatkozó írásos feljegyzé
sek ill. szájhagyományok hiányában a nyelvtudomány ad választ erre a 
kérdésre: a cigány dialektusok nagy mértékben eltérnek egymástól, de 
alapvető szókincsük ma is közös, és ez legnagyobbrészt ind eredetű. 
Tisztázatlan viszont, hogy miért indultak útnak. Az ok talán a moha
medán hódítás volt, amikor l 00 l-ben MahnlUd szultán elfoglalta az 
indiai Pandzsáb legnagyobb részétI. 

Az 1000 körülre tehető indulásuk és Európába érkezésük közötti 
időről sem írásos feljegyzések, sem saját szóbeli hagyományaik nincse-
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1 Liszt Ferenc, A cigányokról és a cigányok zenéjérOl, Pest, 1861, 5.0. 
I Ligeti György, A cigányok Magyarországon, in: Magyarországi cigányok, Bp., Körtánc 
Egyesület, 1998, 4.0. 



Cigány bibliafordítás 

nek. A legbiztosabb támpontot szókincsük vizsgálata szolgáltatja: a 
vándorlásaik során felvett kölcsönszavak. 9 Ennek alapj~n kirajwlódik 
előttünk vándorlásuk útvonala: Pandzsáb, Perzsia, Kis-Azsia (a Kelet
Római Birodalom), Balkán, Kárpát medence, Európa országai. 

A Kárpát medencébe való érkezésüket illetően hasznos eligazítást 
ad számunkra Vekerdi József: Az egyes csoportok közötti nyelvi és 
néprajzi különbségek a cigányság eredetére és történelmi tényezőkre 
vezethetők vissza. Eredetük annyiban meghatározó, hogy Indiából 
indultak útnak, és az ottani kasztrendszer következményeként az egyes 
csoportok (foglalkozások) következetesen elkülönültek egymástól. 
Emellett a különböző cigány csoportok különböző időpontokban és 
különböző irányból vándoroltak be hazánkba. A magyar cigányok a 
török hódoltság alatt érkeztek Szerbia felől. Elmagyarosodásuk részben 
·hosszabb ittartózkodásuk következménye, részben annak tulajdonítha
tó, hogy a nemcigány lakosságnak végeztek swlgáltatásokat (muzsiká
lás, vályogvetés, kovácsmesterség, háztartási kisegítő munkák stb.). A 
fódozó cigányok első hulláma valószínűleg a Kiskunság benépesítésé
nek korában (1760-as évek) érkezett Erdélyből. A vend csoport az 
osztrák-horvát határvidékről érkezett a 19. sz. első felében. Az oláh 
cigányok bevándorlása csak a 19. sz. második felében és a 20. sz. ele
jén történt Erdélyen keresztül a Havasalföldről, így ez a csoport mind 
nyelvét, mind kultúráját és hagyományos magatartási formáit a legerő
sebben őrzi. Ebben közrejátswtt az a tényező is, hogy a legjelentősebb 
hazai oláh cigány csoport, a lovári, egészen a 20. sz. harmincas évei ig 
vándorló életmódot folytatott, és a többi csoportnál nagyobb mérték
ben távol tudta magát tartani nemcigány környezetétől. A német ci
gány csoport zömmel a hitleri üldözések elől menekült hazánkba 
Ausztria bekebelezése után. 10 (Folytatjuk) 

g .A szókincs összetételében is hlven mutatja az évszázados hányódást országról or
szágra. Az ind alapréteg mellett, útközben egy sereg szó rétegzOdött a cigányság nyel
vére, Igy Perzsiában pl. bacht (baxtl (szerencse), zor (erő), sir (foghagyma), tover 
(fejsze), az anatóliai örmények között aréié larhich) (ólom), koéak [kochak) (gomb), pativ 
Jpatyiv) (tisztesség, becsalet), chumer [xumer) (tészta), Görögországban foro (vásár, 
város), lulud'i ~uludyi) (virág), paramiéa [paramica) (mese), kokalo (csont), a dél szlávok 
körében duma (beszéd), vrema (idő), éaso [chaso) (óra), pracho [praxo) (por), és a ro
mánoknál muca (macska), inke (még), feri (csak), rota (kerék), és természetesen Ma
gyarországon is, vö. akar (akár), éengovo [cino klopoto) (csengő), hataro (határ), mulatij 
(mulat) stb.· Hutterer Miklós, Hogyan beszélnek a cigányok?, Világ Ifjúsága, XXlfl 
(1967 július), 14.0. 
10 Vekerdi József, Cigány nyelvjárási népmesék, Debrecen, 1985, 19-24.0. 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A Biblica 2003/4. számában Ant je Labahn és Ehud Ben Zvi az 1 
Krón 1-9 genealógiáiban elvileg csak kivételesen szereplő nőkről ad 
érdekes áttekintést. A hagyományos női szerep kiemelése (pl. apa he
lyett az anya megnevezése), szélső és ritka esetei (pl. mellékfeleség, 
idegen, a Támár-Júda eset), továbbá néhány jellegzetesen férfiakra 
váró feladat (pl. városokat építtető asszony) nyilvánvaló »határátlépé
sei« elfogadottak, sőt áldást-hozók. A fóleg férfiak által olvasott könyv 
jól jellemzi és szilárdítja a perzsa-kori Jehud (és az egész Közelkelet) 
családi háztartásokon alapuló befogadókész, ugyanakkor a zsidóság 
részéről a JHVH-kapcsolatot őrző társadalm át. - Christoph G.Müller a 
Jn 1,1-4,3 szakasz részletes taglalásával mutatja be Keresztelő Jánost, 
aki Isten küldötte a világosságról való tanúságtételre. Az összehasonlí
tás irodalmi módszere a hasonlóságok mellett Jézus feltétlen elsőbbsé
gét mutatja be. Emellett érzékelteti Jánosnak Jézus művét segítő szere
pét is (az evangélium későbbi - 5,33-35 és 10,40-42 - szakaszaival 
együtt). - Stefano Romanelio a nehéz, sokat vitatott Róm 7,7-25 sza
kasz értelmét keresi (talán a törvény a bűn oka?). A bűnös lelki halálá
ért a megszemélyesített bűn felelős, amely eszközként felhasználta (pl. 
a bűnt megismertető jellegével) az önmagában jó (sőt szent) pafancso
kat; az utóbbiak viszont segíteni nem tudnak (a törvény gyenge). Pál a 
8,1-17 szakaszban kifejti, hogya keresztény ember Krisztusban való 
élete nem másik törvény, hanem olyan élet, amelyet Krisztus él benne. 
A mózesi törvény tehát nem rossz, de nincs üdvözítő ereje (az új, isten
gyermeki identitás közvetítése nem várható el tőle). - Sigurd Grind
heim részletesen vizsgálja az Ef 3,2-13 szakaszban hirdetett titkot, 
azaz (a mózesi törvény eltörlése alapján) a pogány népek teljes értékű, 
az egy test tagjaiként való befogadását. Krisztus evangéliumának ez a 
fontos része Szent Pál többi leveleiben is számos helyen szerepel (Ef
ben ekkléziológiai irányban kifejtve). Ez pedig - a szóhasználattal 
megerősítve - a levél páli szerzősége mellett szól. - John G.Kilgallen 
rövid, figyelem felhívó cikke abból indul ki, miért helyezi Lukács a 
Márta-Mária történetet (l0,38-42) Jézus jeruzsálemi útja első szaka
szába. A válasz (a szövegkörnyezet alapján) a fó mondanivaló: Jézus 
szavának meghallgatása, amit próféták és királyok kívántak hallani 
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(10,23-24). E két szakasz között áll Jézus példabeszéde az idegen fele
barátról (10,30-37), akinek példáját kell követnünk nem érzelmeink, 
hanem Jézus tanítása nyomán. - Michael A vioz rövid közleménye 
megállapítja, hogy a Jeruzsálem pusztulására vonatkozó két leírás (2 
Kir 25 és Jer 52) azonos forrásból származik, amelyből a két mű céljá
nak megfelelően más-más részleteket közöl. 2 Kir rövidített szövege 
megromlott, így a templom felgyújtása Jer 52,12 szerint, Ab hónap 
10. napján történt. 

A Dei Verbum 1-2/2003. számában Thomas P. Osbome ajánlja
egyéneknek és csoportoknak - az egyes evangéliumok (valamint az 
ApCsel) egészben való olvasását. Az egyéni végigolvasás és ezt követő 
megbeszélés után jól tagolt részl~tek (ezek összefüggései és nyitva ha
gyott kérdései) kerülnek sorra. Igy mindegyik könyv a hit más-más 
útját kínálja, amelyben az olvasó résztvevővé lesz. Az olvasó csoport 
igazi hívő közösséggé válhat. 

A Vetus Testamentum l/2003. számában Elie Assis azt vizsgálja, 
miért szerepel Józsue könyvében kétszer és eltérő módon a nyugati 
országrész felosztása. Feltevése, hogy Józsue és Eleazár a 14, I-5 sze
rinti földosztáskor mind a 9 és fél törzs területét meghatározta, de 
azokat csak Júda, Efraim és (a fél) Manassze foglalta el; a 7 további 
törzs »tunyasága« miatt Józsue később 18,3-10 szerint új felosztást 
rendezett, amely északon már nem terjedt ki a Józs 13,2-7 szerinti ha
tárig, és így a 7 törzsnek csak kisebb (és részben a Júda, Efraim és 
Manassze földjéből kihasított) területeket juttatott. (19,51 a két föld
osztást együttesen összefoglaló mondat.) A leírt történetekben a szerző 
kiemeli Júda törzse (és ezen belül pl. Káleb) szerepét; ereje felér az 
összes többiével. - Jonina Dor Ezd 9-10 (a »föld népeivel« való kap
csolatról és az idegen feleségekről szóló fejezetek) szerkezetét vizsgálja. 
A legrégebbi 10,7-44 szöveg elé került egy valamivel későbbi, erősen 
szeparatista felszólalás (10,2-6). A végső szerkesztő ezek elé helyezett 
el egy eltérő szemléletű imádságot (9,6-15), és írt néhány összekötő 
szövegrészt. Ezáltal higgadt, a Tórával összeillőbb, az idegen kapcsola
tot nem csak a házasságra vonatkoztató (midrás-szerű) történet kelet
kezett. - Alexander Fischer megállapítja, hogya Dávid által I Sám 
30,26-31 szerint megajándékozott városok egy részének léte archeoló
giailag csak a Kr.e.8. századtól igazolható. (Ezzel összhangban vannak 
pl. az edomitákkal folytatott 7. századi harcok is.) A tanulmány ebből 
arra következtet, hogy Dávid királysága előtt nem létezett a későbbi 
Júda területére kiterjedő >magyjlÍdai szövetség((. - Michael Moore 
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Jehu történetének koronázási és tisztogatás i fejezeteit (2 Kir 9-10) 
erősen parodizált, egy Arnat -mítosz részleteit is felhasználó leírásnak 
tartja, amellyel emellett a deuteronomista szerző bemutatja, hogy Jahve 
betartja ígéretét (9,26) és jutalmazza Jehu engedelmességét (10,30). A 
tanulmány utal több más - korban közeli - történet parodizáló leírásá
ra is, a Baál-papok áldozati próbálkozásától kezdve (l Kir 18,26-29). 
- Robert S.Kawashima rövid hozzászólása arra hh.ja fel a figyelmet, 
hogy Lev 25,8-11 helyesen értelmezett szövege szerint jubileumi év a 
hetedik »szombat-évet« követő, tehát minden ötvenedik esztendő. 

A folyóirat 2/2003. számában Gershon Hepner arra keres választ, 
miért szerepelnek a Teremtés könyvében feltűn~n és elítélés nélkül a 
Lev 20,17 szerint tiltott rokon-házasságok (pl. Abrahám és Sára). A 
szerző szerint ez segített elfogadni egyes uralkodók rokoni házasságait 
(pl. Dávid és féltestvére, Abigai1). - R.W.L.Moberly szerint a Jón 3,4-
ben szereplő 40 nap nem eléggé ösztönöz a megtérésre; azt mutatja, 
hogy Jónás csak formálisan teljesítette Isten parancsát (nem akarta 
Ninive megtérését). Ismeretes, hogy a Septuaginta szövegében három 
nap szerepel, aminek okát Szent Jeromos óta már többen keresték. -
Nadav Na'aman az ősi Lakisban kiásott Kr.e.6.századi osztrakonok 
szövegeiből azt állapítja meg, hogy azok nem csak aktuális híreket 
közöltek, hanem a jeruzsálemi királyság kül- és belpolitikáját (pl. 
Jozija új valláspolitikáját) is közvetítették. A nagyobb városok mindezt 
továbbították saját környezetükbe. - Richard W.Neville azt igyekszik 
érzékeltetni, hogy Jób 31,13-15 (és néhány hasonló szöveg) .nem az 
emberi egyenlőséget fejezi ki, hanem - más bölcsességi írásokhoz ha
sonlóan (pl. Péld 14,31; 17,5; Sír 4,1-6) - a teremtő Istentől való fé
lelmet, aki a szívén viseli minden teremtményének sérelmét. - Dalit 
Rom-Shiloni tartalmilag és nyelvi összehasonlításokkal vizsgálja Jer 
32,36-41 szövegét (benne: örök szövetség), amit egy Jeremiás
tanítvány betoldásának szoktak tekinteni. Eredmény: a szövegrész va
lóban nem Jeremiástól való (hiszen ő nem remélte a gyors szabadu
lást), de szerzője jól ismerte mind az ő, mind a fogság korának írásait 
(Ezekiel, Második Izajás). A szöveg nem is deuteronomista szellemű 
(mint pl. Jer 31,31: új szövetség), így egyszeruen egy »jeremiási ha
gyomán}1 őrző« szerző műve. - Markus Zehnder Mal 2,13-16 szöve
géről (a 15. versben egy szövegromlást is korrigálva) megállapítja, 
hogy aza férfi és nő teremtésére, valamint az Istentől nyert utódra utal, 
s így általánosan elítéli a válást. 
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A folyóirat 3/2003. számában Lee W.Casperson a Lev 25-ben el
rendelt jubileumi éveket kívánja dátum szerint azonosítani. Közli a 
B.Z.Wacholder által l 973-ban néhány ismert szombat-év alapján ösz
szeállított táblázatot, Kr.e. 1003-1002-től Kr.u. 20-21-ig 7-7 ilyen évet 
tartalmazó sorokba rendezve. (Az őszi évkezdés miatt nlinden szombat
év a mi időszámításunk két szomszédos évén belül helyezkedik el.) 
Fenntartja azt az értelmezést, hogy a jubileumi évek 49 (nem 50) 
évente követték egymást. Több érvvel is valósZÍnűsíti azt a feltevést, 
hogy a templom építési, felújítási, »megtisztítási« munkáit általában 
jubileumi években kezdték, s ezt igazolja 5 ismert esettel (Salamon, 
Joás, Hiszkija, Jozija és Zerubbábel korából): így az említett táblázat 
utolsó oszlopa tartalmazza a jubileumi éveket (Kr.e.961-960-tól 
Kr. u. 20-21-ig). - Joseph Fleischman arra hhja fel a figyelmet,hogy a 
MT6rv 2J,J8-2J-ben szereplő t6rvény voltaképpen a Kiv 21,17-et 
kívánja pontosabban meghatározni, a megátalkodott engedetlenséget a 
tobzódással és iszákossággal jellemezve. - Anselm C.Hagedorn arra 
hhja fel a figyelmet, hogya hellénisztikus irodalomban a rókák gyak
ran a szexuáljs kapcsolatra, a szőlők az alkohol mámorára utaltak; ez 
vonatkozhat En 2, J 5-re is. - John W.Hilber több hasonlóságot tár fel a 
Kr.e. 7.századi asszír kultikus orákulumok és a J JO.zsoltár között. Ez 
is igazolja, hogy ez a zsoltár a királyság korából való, a trónfoglalási 
istentisztel()thez kapcsolódó prófécia. - Cornelis van Leeuwen bemutat
ja, hogy Oz J O, J -8 Izraelnek ugyanazt a helyzetét írja le, mint a 
8. fejezet, de a koncentrikus szimmetria irodalmi szerkezetével 
(középen, az 5-6. versben az aranyborjúkkal). - B.A.Mastin azt vizs
gálja, milyen barmokról lehet szó, amelyeket J Sám 23,5 szerint Dá
vid elhajtott a fosztogató filiszteusoktól. Valószínű, hogyaportyázók 
által már elrabolt ~lIatokról van szó (közöttük teherhordókról is). -
Stefan Schorch az Am 6-7 -ben szereplő tobzódás jelentését keresi; egy 
rabbinikus magyarázat télvégi kicsapongásról beszél, amelynek 
»maiumasz« neve az ismert Madaba-mozaikon egy épületre is vonat
kozik. Kiderül, hogy ilyenfarsang-szeyű népi, de nem vallási ünnepek 
a Kr.e. 3. évezredtől a Közelkelet országaiban mintegy 2500 évig sok 
helyen előfordultak, egyaránt a szerelem, a termékenység és a halottak 
ünnepeként. (Külön érdekesség, hogy a marokkói zsidók ma is -
Peszah után - mai um asz-ünnepet tartanak, jelmezes utcai tánc cal s a 
holtakról is megemlékezve. Ez az ünpep szinte rituális kapcsolat a nagy 
többségben lévő muzulmánokkal!) Amosz (a 6, J -7-ben) a kicsapongá
sokat ítéli el, hasonlóan mint Jeremiás a Jer J6.5-9-ben, ahol a jeru
zsálemi népi ünneplést szolgáló gyászoló-ház is szerepel. - Nili Shupak 
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a Biblia (fóleg Péld és Préd) tanulásra vonatkozó szavait vizsgálja. Az 
első templom korában iskola nem volt, de a tanulás fokozatait (a 
gyenneki befogadástól a kreativitásig) jól ismerték. - Albert D. Fried
berg és Vincent Delaen rövid hozz.ászólásukban G.Larssonnak egy ko
rábbi észrevételét (ld. Jerftiz 49, 39-40.0Id.) vitatva érveket hoznak ar
ra, hogy Eszter könyvét Zak (l-8) és Ezd-Neh között, valószínűleg az 
5. század végén írták. 

A folyóirat 4/2003. számában Asnat Bartor részletesen megvizsgál 8 
olyan párbeszédet (pl. Ter 4,9-16; 1 Sám 15,13-31; 22,11-16), ame
lyek fonnailag nem bírói ítélkezések, de bűnről és annak büntetéséről 
szólnak. Az ítélethozó párbeszéd műfaja irodalmi eszközökkel mutatja 
be az ügyben érintett emberi kapcsolatokat, a személyek lelkiállapotát, 
a döntés alapját. - J.A.Emerton egyes hibás fordítások és téves magya
rázatok miatt az ókori harci íjak használatát vizsgálja, egyiptomi 
ábrázolásokat is felhasználva. Megállapítja, hogy az izraeli íjak nem 
voltak túl hosszúak, azok megfeszítésére az íjászok a lábukat nem 
használták. Ütközet előtt az íjat felhúrozták (ezt fordítják gyakran fe
szítésnek), de nem görbítették. Mindezt a fordításkor figyelembe kell 
venni (pl. Iz 5,28). - Matthew Kraus a Vetus Latina bibliafordításokat 
vizsgálva több érdekes következtetésre jutott. Megállapította, hogy a 
latin szöveg hebraizrnusai Origenész kora óta csak hebraizált görög 
forrásokból, később pedig vagy Szent Jeromostól, vagy őt követő ké
sőbbi fordítóktól szánnaznak. Jeromos előtt senki nem fordította latin
ra az Ószövetséget héberből. Hosszú ideig zsidó közösségek is a Vetus 
Latinát olvasták. - Simon J.Shenvin Iz 44,9-20 szövegéről - 11. fák 
nevei, az éghajlat jellemzése és a bálványkészítés módjai alapján -
megállapítja, hogy azt csak Palesztínában vagy Föníciában otthonos 
szerző írhatta, tehát vagy ott, vagy Babilonban, de a fogság első évei
ben keletkezett. - John G.F.Wilks nem vitatja, hogy a zsidók Jahve 
trónralépését (újévkor) fényesen ünnepelhették és talán színjátékot is 
mutattak be, de élesen elutasít több olyan véleményt, hogy Második 
Izajás miive (Iz 40-55) ilyen célra írt drámai alkotás. - G.C.I.Wong 
több szövegrész elemzésével és párhuzamokkal azt bizonyítja, hogy Iz 
J 0,33-34 a 10, 28-ban induló asszír támadás folytatása, tehát része 
Jahve Jeruzsálemet Asszíria útján sújtó ítéletének; ez az elítélés domi
nál Iz I-IO-ben. Emellett fennmarad az ígéret Asszíria megbüntetésére 
is (l0,5-27): a kidőlt fa törzsökéből pedig új vessző sarjad (6,13 és 
11,1). - John W.Olley rövid hozzászólása azt tisztázza, hogy 2 Krón 
26. 22-ben egy Izajáshoz hasonló nevü pr~ré(áról (lsszija) van szó, aki 
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ncm Ámosz fia (ez a görög LXX szövegbcn nem is szerepel). Ezzel 
szemben 2 Krón 32,32 az ismert Izajás prófétát említi, aki Amosz fia. 
- Aron Pinker rövid észrevételc szerint Náh 3.15 utolsó mondata felte
hetőleg egy másoló hibájából romlott szöveg. Az eredeti valószínűleg 
arról szólt, hogy Ninive pusztulása olyan gyors lesz, mint ha sáskák 
lárvái falnák fel. 

A Novum Testamentum 412002. száma közli L.Ann Jervis tanul
mányát arról, hogy mivel indokolják az evangéliumok Q-forrásból 
származó szövegei Jézus tanítványainak általuk jelzett üld6zését. Ez 
az üldözés néhol rokon a megtérésre felhívó ószövetségi próféták üldö
zésével, a szerző szerint azonban legtöbbször Isten országának a fennál
ló társadalomtól való lényeges eltéréséből adódik, része az evangélium 
teIjedésének. - E. Coye Still,III l Kor 8,l-11,l-et értelmezi: a hívőknek 
tudniok kell, hogy a bálványoknak áldozott húsból joguk volna enni, de 
Szent Pál azt kívánja, hogy a botránkoztatás elkerülésére ettől minden 
esetben zárkózzanak el. - M.De Jonge bemutatja, hogyan ~zerepel A 
tizenkét pátriárka végrendelete műben a két fóparancsolat. AltalánosÍ
tott következtetése, hogy más ú.n. ószövetségi apokrif (pszeudoepigráf) 
művekkel együtt ezek inkább a korai keresztény, mint a judaista iroda
lomhoz tartoznak. 

A folyóirat 1/2003. számában L.Quarles azt vizsgálja, mit jelent 
Róm l,17-ben a »hitről hitre vezet« kifejezés. A két legvalószínűbb 
értelmezés közül - figyelembevéve Hab 2,4 jelentését és Aranyszájú 
Szent János magyarázatát - azt tekinti helyesnek, hogy Isten igazságá
nak kinyilatkoztatása az ószövetségi hívő hite után az újszövetségi hit
ben folytatódik. - Rainer Metzner a János-evangélium teológiájának 
egyik alapfogalmát, a hatalom-átadást magyarázza. Az Atya a Fiúnak 
adja hatalmát (5,27; 10,17-18; 17,2), a Fiú hatalmat ad a hívő közös
ségnek (1,12). Istennek ebben a szeretetközösségében kinyilatkoztatás, 
életadás és a világot a bűntől felszabadító küldetés működik. A földi 
q,atalom csak rövid időre érvényesül (19,10-11), Jézus életáldozata az 
O szabad tette. - Ruben Zimmermann a Jel l4.4-5-ben szereplő (a 
száznegyvennégyezer megjelöltre vonatkozó) szűzesség mibenlétét 
keresi. A kiválasztott férfiak és nők e nagy tömegét nem egyénileg és 
konkréten, hanem együttesen és jelképesen dicsérik a 4. vers minősítései 
(mentesek a szexuális bűnöktől, nem rabszolgát váltottak ki házastár
sul, és Istennek vannak szentelve, mint az elsőszülöttek). A Bárány 
jegyesének ez a jellemzésc előkészíti a menyegzőről szóló későbbi szö
\'cgrészeket (Jel 19,6-9 és 21,2.9). 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Dr. Rózsa Huba teológiai professzor válaszol. 

~ Kérdés: Mik 4,1-2 szerint az idők végén minden nép az Úr útján 
akar járni. Ennek látszólag ellentmond az 5. vers. Vagy ez esetleg a 
jelenre vonatkozik? rMi már most az Úr nevében járunk?"/ 

VÁLASZ: A Mik 4, l-5 irodalmi szakasz egy prófécia a népek 
végidőbeli megtéréséről Izrael Istenéhez, az egyetlen igaz Istenhez. Az 
l-4. versek a végidőben bekövetkező eseményeket beszélik a népek 
megtéréséről, míg az 5. versben a próféta korának jelen állapota felé 
fprdul, amikor a népek még isteneik után járnak, de Izrael már most az 
Ur nevében jár. Nincs tehát ellentmondás az 1-4. és az 5. vers között. 

~ Kérdés: Ezdrás papról azt olvassuk, hogy elővette a törvény köny
vét, majd felnyitotta /Neh 8,1.3.5/. Valóban könyvet használhatott-e, 
vagy inkább tekercset, mint pl. Jézus a názáreti zsinagógában? 

VÁLASZ: A bibliai szóhasználatban a 100 (ejtsd széfer) szót a 
könyv szóval fordítjuk, amin azonban könyvtekercset kell érteni. A 
bibliai Izraelben a könyv könyvtekercs volt. Ennek anyaga a fogság 
előtti időben lehetett papirusz és bőr, a fogság utáni időben azonban 
bőrtekercs, a fóként kecskebőrből készült tekercs használata vált egyér
telművé. A bibliai szövegeket is bőrtekercsre írták. Ezdrás pap, amikor 
felnyitotta a Mózes Törvényét tartalmazó "könyvet" (100), az valójá
ban könyvtekercs volt. 

~ Kérdés: A Lk 11,24-26 szinte egyezik a Mt 12,43-45-tel, de hiány
zik annak zárómondata, vagy más következkeztetés. így mi az értelme 
(szerepe) ennek a szakasznak (Lk-ban)? 

VÁLASZ: A Lk 11,24-26-ban Jézus arra hhja fel a figyelmet, 
hogy a gonosz lélek nem nyugszik bele a vereségbe, hanem fokozott 
erővel igyekszik ismét birtokba venni az embert. Szükséges tehát az 
elővigyázatosság. Jézus egy mindig érvényes helyzetre hhja fel a fi
gyelmet. Máténál viszont Jézus a szöveg zárómondatában saját nemze
dékére vonatkoztatja figyelmeztetését: "a nép vezetöi megtapasztalták 
Isten országának érkezését, amely megszüntette a sátán uralmát. De 
nem fogadták be Isten országának érkezését. amelyet Jézus hirdetett. 
ezért áll a házuk .. iiresen ". Igy a gonoszság hatalmának. megvan a 
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lehetősége a visszatérésre és még jobban éreztetheti zsarnokságát" 
(Jakubinyi György, Máté evangéliuma 154. o.). 

~ Kérdés: A Bécsben 1973-ban kiadott "Kiskommentár" /Opus 
Mystici Corporos kaidás/ azt írja" hogy Jézusnak Péterhez intézett kér
dése /Jn 21,15/ a görögben azt is jelentheti: .Szeretsz-e engem jobban, 
mint ezeket?" Érvet is hoz fel arra, hogy miért a halászmesterség és 
Jézus szeretete között kellett Péternek választania. Mi sz61 mégis a ha
gyományos értelmezés mellett? 

V ÁLASZ: Néhány kutató valóban felvetette olyan értelmezés lehe
tőségét is, hogy Jézus kérdésben "Szeretesz-e engem jobban mint eze
ket?", az "ezeket" valójában dolgokat jelentenek mint pl. hajó, halász
mesterség stb. Ezért a kérdés Pétert a Jézus és foglalkozása közötti 
választásra szólítja. A kutatók azonban általában a hagyományos ér
telmezést fogadják el, amely szerint Jézus kérdésében "Szeretesz-e 
engem jobban mint ezeket?" az "ezeket" a többi tanítványt jelenti (a 
témát részletesen tárgyalva lásd R. E. Brown, The Gospel according to 
John lXIII-XXII, AB 29A, 1979, 1103-1104. o.) 

IBB (Internet Bibliai Böngésző) 

3D képek Israelről 
http://www.inisrael.com/3disrael/index.html 

Biblia múzeumok a vi/ág országaiban 
www.bmuseum.org/bible.htm 
www.thebiblemuseum.com/ 

Biblia múzeumok Izraelben 
www.israelbiblemuseum.com/ 
http://www.blmj.org/ 

Biblia múzeumok Németországban 
http://www.muenster.de/kultur / 
http://www.bibelausstellung.de/ 

Biblia múzeum Svájcban 
http://www.bible-orient-museum.ch 

Biblia múzeum Hollandiában 
http://www.bijbelsopenluchtmuseum.nl 
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TÁRSULA TUNK ÉLETÉBŐL 

A budapesti Jeromos-esték keretében december 9-én Kemenes 
Gábor arról szólt, hogy a megélt hittel hirdetett, vagy kellő pillanat
ban olvasott és átelmélkedett akár egyetlen szentírási mondattal a 
Szentlélek mennyire új, egyénre szabott utat mutathat a befogadónak. 
- Január l4-én Veres András püspök »Az élet kultúrájáért« körlevél
bői emelt ki részleteket (alap a keresztényemberkép; a gyógyítás köte
lessége, az emberi módon meghalás joga, az élet-továbbadás természe
tes módja, örökbefogadás, orvosi kutatás, látványos csúcseredmények 
helyett sokak gyógyítása); kötelességünk az erkölcsteológia tanítása, a 
ránkbízottak figyelmeztetése, párbeszéd a józanul gondolkodó nemhí
vőkkel is. - Február ll-én Tarjányi Béla a laikus (sőt ateista) etikák
kal szemben a krisztusi etikát mutatta be: a Biblia szerint Isten minden 
embert végsőkig menő szeretetével és társául hívó tetteivel értékel; 
Jézus a világ értékeit csak eszközként hasmáló, azoktól belsőleg szabad 
életre tanít, ami szembenállás helyett békét, egységet hoz valamennyi 
emberi kapcsolat és közösség számára. - Március lO-én ugyancsak 
Tarjányi Béla tartott előadást Cigányok, cigány nyelv(ek), cigány bib
liafordítás címmel; szó volt közép- és keleteurópai helyzetükről, és 
fennmaradásukat segítő értékeikről. 

A következő hónapok Jeromos-estéi (a Bibliaközpontban, Bp. VI., 
Teréz kr.28., I.em.6-7.), mindig 18 órai kezdettel: április l4-én Vág
völgyi Eva vetített képekkel bemutatja az egyiptomi kopt kolostorokat, 
május l2-én pedig Dolhai Lajos teológiai professzor tart előadást »A 
szentségek bibliai megalapozása« címmel; június 9-én este 6-kor há
laadó szentmisével és kötetlen beszélgetéssel záIjuk a félévet. 

Továbbképzés - Március 3-5. között tartottuk meg ezévi első Bib
liaapostol-képző szemináriumunkat a Kaposvári Püspökségen. A részt
vevők többsége a nagykanizsai imádkozó-bibliaolvasó csoportokból 
érkezett, Dr,. Rumszauer Miklós szervezésében. A képzést vezették: 
Vágvölgyi Eva, Bicsár László (egyházmegyei koordinátorunk), Cso
may Tünde, Gelley Anna és TaIjányi Béla. Néhány gondolat a résztve
vők visszajelzéseiből: 
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A módszereket használva megéltem, hogy "kinyílt" számunkra a Bib
lia. Olyan gondolatok születtek meg, amelyek a felületes olvasáskor nem. 
Sok kedves embert, mosolyt, vidámságot kaptam. 



Társulatunk életéből 

A kaposvári szeminárium résztvevői 

- Nagyon hasznos útmutatást kaptam a Szentfrás olvasására és ta
nulmányozására. Megtapasztaltam a kiscsoportos beszélgetések során, 
hogy az Úr mennyi ajándékot ad mások által, mily sok jó gondolat, érzés 
került megosztásra, ami tovább erösítette a hitemet, és arra ösztönzött, 
hogy kitartsak a nehézségek ellenére is a ,nehezebb út' mellett. 

A csoportvezetök nagyon jól irányították a foglalkozásokat, igazi, ve
zetök" voltak. Megadták a felfedezés örömét, nem készen, szájba adva 
megoldásokat, hanem rávezettek bennünket a lényegre: kulcsot kaptam a 
Bibliához. Az esti játékban ,gyermek lettem újra". Köszönöm. 

Nagyon köszönöm az elmúlt napokat! Az életembe ez az idöszak ,kü
lön kiemelve, vastag betűvel lesz beírva'. Hálát adok a sok szeretetért, 
gondoskodásért és fényért, amelyet kaptam. A köztünk uralkodó szeretet 
Jézusnak jelenlétét igazolja: ,Uram, jó nekünk itt lenni!' 

A legnagyobb örömöm az, hogy néhány módszert anélkül, hogy tud
tam volna, már kipróbáltam. Nagyon fontos volt, hogy így, módszeresen 
is lehetett most ezeket látni, kipróbálni. Rengeteg ,gyümölcs' lett a fán' 

További kép~seink ebben a félévben: Munkács. Kárpátalja (márc. 
26-28.); r.ger, Erseki Szeminárium (ápr. 23-25); lö~falu. Vajdaság 
(máj. 7-9.). 

2. Biblikus figura készítő tanfolyam - Immár másodízben tartot
tunk biblikus figura készítő tanfolyamot budapesti Bibliaközpontunk-
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ban. A résztvevők nagy lelkesedéssel és örömmel készítették a hitokta
tásban, bibliaórákon jól felhasmálható biblikus figurákat Gelley Anna 
és Zsuppán Monika vezetésével. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken du. 
5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jóte
vőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is 
kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások időpontja és az elmélkedések témája 2004 
áprilistól augusztusig: ápr. 16.(!): Tít 2,11-15; ápr 30.: Tít 3,1-5; 
máj. J4.: Zsid 2,9-10; máj. 28. (Pünkösd előtt): Jn 20,19-23; jún. 
ll. (Urnapja előtt): Jn 6,35-38; jún. 25.: Zsid 2,16-18; júl. 9.: Zsid 
3,4-6; júl. 23.: Zsid 3,12-14; aug. 6 (Urunk színeváltozása): 2 Pét 
1,16-19. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, két
kezi segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és 
mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 

Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala
mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, írják le és 
küldjék el szerkesztőségünknek a 

Szentírás sal kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 
amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibliaórán 
való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! A szerkesztők 
érdeklődve várják beszámoló ikat: Székely István, Tarjányi Béla, 

Thorday Attila, Vágvölgyi Éva, Zsuppán Monika. 

Látogassa honlapunkat a világhálón! 
Megismerheti céljainkat, Biblaboltunk gazdag könyvajánlatát, 

programjainkat, Társulatunk tevékenységét és történetét, olvashat 
gondolatokat a vasárnapi evangéliumokról stb. 

Címünk: www.biblia-tarsulat.hu 
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A ko 

Isten Szava 

Egy peldtiny tira 200 Ft, 
az evi negy sztim 800 Ft (+ postakoltseg) 

6nnon sotetsegunk sirjaban 

F ekszunk mi, elo halottak, 

S azt a bun, a szenvedes es szorongtis 

Nagy kove leztirja. 

De nezd, a kovet elhengeritettek, 

Az ut szabad, 
A felttimadtis hajnala 

Bennunket is kisz6lit: 

Kelj eletre, jojj ki onnon 

Sotetseged sirjtib6l, 

Krisztus felttimadt, 

s felttimadtisa altai 

Eletre keltette a viltigot. 

(Hawa) 
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Nánlás 

Ajánlás 

A vallások és kultúrái< közötti párbeszéd szempontjából igen 
fontos a keresztények otthonos kapcsolata a Szentírással. Az 
egész Írást átszövik ilyen párbeszédek; az ugyanis Isten népének 
történetéről szól, amely nép ismételten kapcsolatba került más 
kultúrkörökkel és gondolkodásmódokkal, s azokat részben ma
gába szMa, részben világos megkülönböztetéseivel gazdagította. 
Igya Szentírás segíti a párbeszédnek és a tiszteletnek azt a ma
gatartását, amely egyúttal tudatában van saját értékeinek és bi
zonyosságainak, s amely annyira szükséges Európában a más 
vallásokkal és kultúrákkal való termékeny párbeszédhez. 

Saját tapasztalatom alapján, amelyet az utóbbi években az 
úgynevezett Cathedra (Ha nem-hívők tanszéke«) útján szereztem, 
hangsúlyozni akarom, hogy az olyanokkal való találkozás és vi
ta, akik nem hisznek Istenben vagy valamilyen módon keresők, 
legkönnyebben a Biblia alapján jön létre. Ezért szilárd vélemé
nyem, hogy a Szentírás valóban Európa j övőj ének könyve. 

Carlo Maria Martini blboros 
(egy 2002 júliusában mondott beszédének kivonatából) 



Csendes percek 
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Mindegy 

Van, vagy nincs? Mindegy már. 

Mert a van is lehet nincs, 

És a nincs is lehet van. 

Hűtlen a hűség, de az 

AI/andót nem kell keresni. 

Megtartani, vagy elveszteni 

Egyre megy. 

Hiszen azt is elveszthetem, 

Amit két kézzel marko lok, 

Amihez egész lényemmel ragaszkodom, 

És az is az enyém lehet, 

Amit meg sem érintek. 

Na, egy bizonyos: 

A szeretetem nem fogyatkozhat, 

Bárhogy álljon is a helyzet. 

Mindent lehet, csak 

Nem-szeretni nem. 

Ha szeretek, mindegy, hogy 

Enyém, vagy sem, 

K6zel van-e, vagy távol, 

Elég, hogy van. 
(Hawa) 
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Ezer éve csordult ... 

J. Ezer éve csordult István királyra 
szent keresztvíz harmata, 
azóta jöldünk Krisztus jöldje, 
első virág ő maga! 

Refrén: Keresztséged, Szent Királyunk, 
égi forrást nyit nekünk; 
áldd meg hazánk Szent Jobboddal, 
áldd meg az új évezredünk! 

2. Csodatevő Jobbod, István királyunk, 
védje népünk szent jogát; 
vezesse példád ifjúságunk, 
boldog jövőnk zálogát! 

3 Fiaidat oktasd Isten szavára, 
nincs hitünknél főbb tudás; 
teremni ez tud boldogságot, 
élő hitünk, semmi más! 

4. Szeretet a hitnek áldott gyümölcse, 
fája benned égig ér; 
királyi szíved buzgóságát 
ojtsd át miránk, szent gyökér! 

5. Ezer éve kérted szép Szűz Anyánkat, 
úgy vigyázzon ő miránk, 
miként Fiára, nagy Kincsére, 
s boldog legyen szent hazánk! 

Megjegvzés:Ha a szöveget énekelve vagy szavaló kórus formájában adjuk 
elő, akkor a "Keresztséged" refrént minden egyes versszakhoz hozzákap
csoljuk. Ha viszont ,. szavaljuk ", elég csupán az első versszakhoz kapcsol-
nunk. Budapest, 1970. aug. 20--ra Kerekes Káro(v OCist 
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Székely János: 

A PAPI ÍRÁs TEOLÓGlÁJÁHOZ 

A Wellhausen-elmélet születése és gyenge pontjai 

Már Abraham ben Meir IBN EZRA (Tudela, 1092 - Calahorra, 
1167), a mór fennhatóságú Hispániában élő zsidó rabbi megsejtette, 
hogya Tóra öt könyvét nem egyedül Mózes írta, hanem a későbbi 
évszázadokban is kerültek bele részek. 1 lbn Ezra a Második Törvény
könyvhöz írt kommentárjában elcsodálkozik például azon, miért írja 
így a Biblia: "Ezeket a beszédeket tartotta Mózes ... a Jordánon túl" 
(MTörv I, l)? Hiszen Moáb pusztája, ahol Mózes búcsúbeszédei el
hangzottak, csak Palesztinából nézve van a Jordánon túl. Transzjordá
niából nézve, ahol Mózes - a hagyomány szerint - leírta ezeket a beszé
deket, mindez a Jordánon innen történt. Úgy tűnik tehát, hogy a beve
zető mondatot (MTörv I, I) később, már Palesztinában fogalmazták 
meg. Ibn Ezra azon is meglepődik, miért írja azt Mózes (már ha a ha
gyomán~1 elfogadjuk), hogy Og vaságya "vajon nem Rabbat 
Ammonban van" (MTörv 3,ll)? Itt is az a benyomása az olvasónak, 
hogy egy későbbi korban fogalmazzák a szöveget, és utalnak vissza 
Mózes kortársának, Ogn ak a megmaradt vaságyára. Ibn Ezra mindeze
ket a kérdéseket igen óvatosan teszi fel. Nem volt veszélytelen ezeket a 
témákat feszegetni. 2 Még évszázadokkal később is, BARUKH SPINOZA 
(Amsterdam, 1632 - La Aia, 1677) számára a zsinagógából való kikö
zösítést érdemelték ki hasonló kijelentések. Ez a portugál zsidó filozó
fus és bibliakutató pontosan Ibn Ezra évszázadokra elfelejtett kérdéseit 
teszi fel újra, az ő kételyeit fogalmazza meg sokkal bátrabban és úlá
gosabban. De hasonló retorzióval kellett szembenéznie RICI-IARD 
SllvfON oratoriánus szerzetesnek (Dieppe, 1638 - 1722), aki Mózes 
mellett más írnokok n1Unkáját is feltételezte a Pentateukhus kialakulá
sában. Öt kizárták a rendjéből, a könyveit pedig elégették. 
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1 Vö. SKA, JEAN-LOUIS, Abraham et ses hOtes (Bruxelles 2002) 100-102. 
2 Vö. BLENKINSOPP, J., The Pentateuch. An Introduction to the First Five Books of the 
Bible (The Anchor Bible Reference Library; New York 1992) 2. 
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A következő évszázadokban aztán lassanként elfogadást nyer ez a 
kezdetben eretneknek tűnő elmélet: a Pentateukhus hosszú évszázadok 
alatt keletkezett, egyes részei a babiloni fogság alatt, sőt az után íród
tak. Az elmélet klasszikus megfogalmazója JULillS WELLHAUSEN. 3 

Nem is annyira önálló meglátásai miatt - hiszen ezeket elődeitől vette 
át -, hanem szintetizáló képessége miatt lett a Pentateukhus kutatás 
kulcsfigurája. Wellhausen szerint a Pentateukhus négy forrásból jött 
létre: jahvista, eloh~sta (Kr. e. 10-8. sz.), 4 deuteronomista (Kr. e. 622), 
papi (Kr. e. 6. sz.). 

Wellhausen idealizáita az egységes dávidi monarchiát, és az 
ezidőtájt keletkezett jahvista forrást. A jahvista eredeti tennészetes, 
racionális vallásossága a deuteronomista iskolában a centralizáció, a 
ritualizáció áldozata lesz, majd a papi írás mindezt még megterheli a 
bűntudattal. Nem nehéz Wellhausen történelemszemlélete mögött 
meglátni a protestáns világnézetet, amely az evangélium törvénnyé 
silán~'Ulásaként értékeli az egyház történetét is. Minden bizonnyal befo
lyásolta Wellhausent az ő koráb~ létrejövő egységes német állam 
iránti lelkesedése is, ami miatt az Eszakot és Délt egyesítő dávidi és 
salamoni időket idealizálta. A Wellhausen-féle szemlélet egyenes kö
vetkezménye volt, hogy a papi írást sokan a dekadencia, az eredeti 
tennészetes vallásosság végső megmerevedése dokumentumaként tar
tották számon. 

Később aztán inogni kezdtek az elmélet alappillérei. Elsőként az 
elohista forrás elmélete bizon)'Ult tarthatatlannak. Egyre világosabbá 
\'ált, hogy az ide sorolt szövegek tulajdonképpen azok a maradékok, 
amelyek más forrásokba nem kerülhettek be, ám ezek között a szöve
gek között nincs kapcsolat. Nincs sem egységes stílusuk, sem azonos 
teológiájuk. Az ún. elohista szövegeket semmilyen konkrét adat vagy 
részlet nem köti az északi országrészhez, ahogyan azt Wellhausen felté-

3 Egyik legjelentősebb, összefoglaló müve a Prolegomena zur Geschichte Israels 
(Berlin 1883). 
• Wellhausen gyakran nem különbözteti meg ezt a két forrást, és 'jehovista' forrásról be
szél. 
5 Wellhausen a papi forrást Q betűvel jelöli a latin quattuor (= négy) szó nyomán, 
ugyanis őszerinte a papi Irás négy szövetségkötés alapján periodizálja az üdvtörténetet: 
Ádám. Noé, Ábrahám, Sinai. A Wellhausen-féle megállapltás egyébként téves, ugyanis 
a papi Irás csak Noé (Ter 9) és Ábrahám (Ter 17) esetében Ir szövetségről. 
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telezte. Az északi próféták (Illés, Ozeás) a YHWH, és nem az Elohim 
nevet használják Isten megjelölésére. 

Ugyancsak problematikussá vált a jahvista forrás feltételezése is. 
Meglepő tény ugyanis, hogy a ránk maradt fogság előtti írások hallgat
nak a legalapvetőbb 'jahvista' elbeszélésekről, személyekről. Noé neve 
Deutero Izajásnál és Ezekielnél - vagyis a babiloni fogság idején - for
dul elő legelőször (Iz 54,9; Ez 14,14), Ábrahám és Sára szintén ugyan
ekkor (Iz 51,2; Ez 33,24). Ozeás próféta pedig Jákobot inkább negatív 
alakként ábrázolja, és szembeállítja őt Mózessel (Oz 12,3-5. 10. 13-
14), mintha nemigen tudna a pátriárkai hagyományokat akivonulással 
összekötő történeti műről. A fogság előtti szövegek hallgatása mellett 
az is elgondolkodtató, hogy a kapocs-szövegek az állítólagos jahvista 
~orrásban mind későiek. Ilyen késői betoldás például a Ter 12,I-4a 
Abrahám meghívásáról, amely összekapcsolja az őstörténetet a pátri
árkák történeteivel. 

6 
De hasonlóképpen a pátriárkákat a kivonulás ha

gyományaival összekapcsoló szövegek is későiek. Egyre valószínűbb
nek tűnik tehát, hogy jahvista forrás helyett egyszeruen csak fogság 
előtti hagyományokról kell beszélnünk, amelyek nem alkottak egy nagy 
történeti művet, és amelyeknek az ismertsége is igen változó lehetett. 

A kutatásnak ezek az újabb eredményei egyre fontosabb szerepet 
juttatnak a papi szerzőknek, akiknek a munkája által a Pentateukhus 
összeálIt. A papi teológia határozza meg az egész Pentateukhus alap
szerkezetét, ez a szemlélet nyomta rá a hagyományokra a végső bélye
get. A Pentateukhus hasonlít egy két földrengés (Kr. e. 721; 586) után 
újáépített városhoz. 7 Vannak benne teljesen lerombolt, a romok helyén 
újáépített házak (csak a P hagyomány által hozott elbeszélések; pl. Ter 
17), vannak félig megmaradt, félig viszont újonnan kiegészített épüle
tek (P + fogság előtti hagyományok összeötvözve; pl. Kiv 14), végül 

6 

• A szövegrészlet beékelOdik Terah vándorlásának lelrásába. A Ter 11,31-32 lelrja, hogy 
Terah elindul Kánaán földje felé, de útközben, Háránban meghal. A Ter 12,5 itt folytatja: 
Ábrahám megy tovább a megkezdett úton Kánaán felé. A Ter 12,1-4a megszakltja ezt a 
lelrást. Erre az isteni hlvásra nem történik visszautalás Ábrahám történetének további 
szövegeiben (kivéve két késői szöveget: Ter 16,16; 22,16). A fogság alat! vagy az után 
megfogalmaz6dó szöveg a káldeus (= babiloni; óriási anakronizmusl) Urból hazatérő 
Ábrahámot, mint a fogsá~ból visszatérők példaképét és ősét mutatja be. A fogságból 
hazatérők is a hitokért, mindent hátrahagyva indulnak az ismeretlenbe, az Igéret Földje 
felé, az ősatyák hitét keresve. 
7 SKA, JEAN-LOUIS, Introduzione alla leffura del Pentateuco (Roma 1996) 211. 
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vannak egészen épenmaradt épületek is (fogság előtti hagyományok: 
pl. Ter 26). Ám minden épület arra szolgál, hogy a fogság utáni népet 
befogadja. Vagyis az egész Pentateukhus elsődleges történelmi kontex
tusa a fogság utáni helyzet, ebből a történelmi szituációból értelmezen
dő. 8 Mindez tehát a papi hagyomány döntő szerepét húzza alá a 
Pentateukhus megértése szempontjából. Lássuk ennek a ténynek az 
igazolását néhány konkrét szöveggel kapcsolatban. 

A vízözön (Fer 6,5-9,19) 

A vízözön elbeszélésében sok belső feszültséget, ellentmondást lát
hatunk. Már BERNHARD WIITER (1683-1715) és JEAN ASTRUC 
(1684-1766) felfigyeltek a kétféle istennév (YHWH, ill. Elohim) hasz
nálatára. Noé hol egy párat visz be a bárkába minden állatfajból (Ter 
6,19-20), hol a tisztátalanokból egy, a tiszta állatokból viszont hét 
párat (Ter 7,2-3). A vízözön időtartama hol 40 nap (Ter 7,4. 12; 
8,2b), hol 150 (Ter 7,24; 8,3). Ezenkívül az elbeszélés számos eleme 
kétszer is szerepel a leírásban: az emberiség gonoszsága, Isten elhatá
rozása, a vízözön bejelentése, parancs a bárkába való belépésre, pa
rancs az állatok bevitelére, belépés a bárkába, a vízözön kezdete, az 
élőlények pusztulása, a vízözön vége, a vizek leereszkedése, ígéret hogy 
nem lesz többé vízözön. Kézenfekvőnek tűnt a feltételezés, hogy egy ősi 
Cjah\;sta') és egy későbbi (papi) elbeszélést ötvöz össze itt a Biblia. 

A hipotézisnek azonban igen sok gyengéje van. A 'jahvista' 
(YHWH nevet használó) versek szókincse igen gyakran késői, pl.: 
"szíve gondolatainak minden vágya" (Ter 6,5; 8,21; vö. lKrón 28,9; 
29,18; MTörv 31,21; Iz 26,3; Zsolt 103,14); "az ember gonoszsága 
nagy" (Ter 6,5; vö. Préd 8,6); "kellemes illat" (Ter 8,20-21; vö. Lev 
1,9; Ez 6,13). Több kifejezést a 'jahvista' versek a papi versekből köl
csönöznek, pl.: "igaz ebben a nemzedékben" (Ter 7, l; vö. 6,9); "hímet 
és nőstén)1" Ter 7,3; vö. Ter 6,19; 1,27). A 'teremteni' (bara') ige 
használata (Ter 6,7) egyedülálló volna itt jah\;sta szövegben. Ezt az 
igét Deutero Izajás hatására kezdi el a teremtés értelmében használni a 
Biblia. A második teremtéstörténet a 'csinálni' C asah) és a 'formálni' 
(jacar) igét használja a teremtés kifejezésére (Ter 2,4b.7). Abara' -

B UO., 212. 
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teremteni ige nem a jahvista, hanem a papi írás jellemző kifejezése (vö. 
Ter l, l). A 'jahvista . versekben szereplő állatlisták (Ter 6,7: 7 ,2J) 
ugyancsak papi szókincset hasmálnak (pl. "csúszómászók"; vö. Ter 
1,24-25). Meglepő egy ősi jahvista szövegben a tiszta és tisztátalan 
állatok megkülönböztetésére tett nagy hangsúly (Ter 7, l-3). Ez a meg
különböztetés a Leviták könyvénck (késői) törvényeiben lesz jelentős 
(Lev ll; MTörv 14). Az említett szöveg stílusa is a papi írással rokon. 
Az ajtó becsukásának említése (Ter 7, 16b) - állítólagosan jahvista 
szöveg - a papi versek közt van a helyén, a 'jalnista' szövegek közt a 
Ter 7,5 és 7,10 között kellene állnia. Szemmel láthatóan jahvista be
toldás a papi szövegbe. 

Minden jel arra mutat, hogya YHWH nevet hasmáló versek kiegé
szítései egy meglévő papi elbeszélésnek. A kiegészítések egyik célja a 
mezopotámiai vízözönelbcszélések elemeinek befúzése a bibliai törté
netbe. A zsidóság a fogság alatt és után egyre jobban megismeri ezeket 
az elbeszéléseket, és a Bibliából hiányzó elemeiket betoldják. Ilyenek 
az ajtó becsukása (Atrahasis 3,252; Gilgames XI, 93): a madarak kül
dése (Gilgames XI, 145-154) és az áldozat (Atrahasis 3,5.34-35; Gil
games XI, 159-161). 

A jahvista kiegészítések másik célja a vÍzözönt okozó bűn természe
tének pontosabb meghatározása. A Ter 6,5-8 megfogalmazása szerint 
az emberi szív gondolata rosszra hajlik. A papi szerző megfogalmazása 
helyett, mely a "minden test"-en, azaz minden élőlényen eluralkodó 
erőszakot említi a vízözön okaként (Ter 6, I 1-12), a jahvista kiegészíté
sek egy ennél mélyebb gyökeret, az ember szívében levő rossz hajlamot 
nevezik meg. 

A Ter 7,1-4 jahvista kiegészítése pontosítja a bárkába bevitt állatok 
számát (vö. Ter 6,19-22 [P]): a tiszta állatokból hét pár kerül a bárká
ba, csak a tisztátalanokból kettő. Mindez a "izözön végén bemutatott 
hálaáldozatot (a mezopotámiai mítoszokból kölcsönzött részlet) készíti 
elő: az áldozathoz tiszta állatok kellenek, és a tiszta fajoknak is el kell 
majd szaporodniuk a vízözön után. 

A j ah\i sta szöveg (értsd: a YHWH ne"ct hasmáló, fogság utáni re
dakció) igen nagy súl~1 fektet az áldozat témájára. A bűn, ami a babi
loni fogságot is okozta, elkerülhetetlen. Az ember szÍ\'ének "ágya rossz 
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ifjúságától fogva (Ter 8,21). Az egyetlen kiút a bűnből és az általa 
létrejött tragédiákból az engesztelés, a kultusz. 

Nézzük most a ,ízözön eredeti papi elbeszélését, melyet a jahvista 
redaktor később kiegészített! A papi írás szerint a vízözön oka az, hogy 
a föld megtelt erőszakkal (hamas), minden test rossz útra tért (Ter 
6, l 1-13). Nem csak az emberek között, hanem az állat és az ember 
között is erőszak uralkodik. Ezért a vízözönben 'minden test' (minden 
élőlény) elpusztul, nem csak az ember (Ter 6,17). Isten az embert a 
mindenség pásztorául rendelte, hogy uralkodjon az állatvilágon és gon
dozza azt (Ter 1,28-29).9 A teremtés rendjének őre az ember. Ha az 
ember ehelyett zsarnokává válik a világnak, akkor a teremtés rendje 
összeomlik, a mindenség visszahull a káoszba. A papi írás a vízözönt a 
teremtés rendjének összeomlásaként írja le. A mélység forrásai feltör
nek, az ég csatornái megnyílnak (Ter 7,11). Az alsó és a felső vizek, 
amelyeket Isten szétválasztott (Ter 1,7), most újra összekeverednek. 

A vízözön végének leírása szintén a teremtéstörténetet idézi. Isten 
újra útjára indítja a világot, újra megáldja az embert és újra megparan
csolja neki, hogy szaporodjon és sokasodjon, töltse be a fOldet (Ter 
8,17: 9,1). Van azonban egy eltérés is a teremtéstörténettől. A terem
téskor az ember és az állatvilág között harmónia van, és az ember csak 
a növényekből táplálkozhat (Ter 1,29). Most Isten korrigálja a terem
tés eredeti rendjét. Azt mondja az embemek: 'Féljen és rettegjen tőletek 
minden élőlény' (Ter 9,2). Az embemek adja ételül az állatokat is, 
éppúgy mint a zöld növén)1 (Ter 9,3). Mintha Isten beletörődött volna 
az erőszak, a rossz jelenlétébe a földön. Egyfajta kompromisszum szü
letik itt, egy új világrend, amelyben helye van a rossznak., de azt Isten 
korlátok közé szorítja. A vér fogyasztását és a gyilkosságot megtiltja 
(Ter 9,4_7).10 

• A Ter 1 ,29-ben szereplő rdh ige az akkád redO szóval rokon, ami pásztort jelent (vö. 
Zsolt 68,28). Helytelenek azok a ford Itások , amik valamilyen erOszakos uralkodást SejI
tetnek. 
10 A Biblia nem a vegetáriánus életmód mellett tör lándzsát, amikor a teremtés ősi rend
jét úgy ábrázolja, hogy akkor az ember még nem ette meg az állatokat. A vegetáriánus 
élet eszménye idegen a BibliálÓI. Sokkal inkább egy szimbolikus kifejezésmódról van 
szó, amellyel a Biblia jelzi a kezdeti, azóta eItOnt harmóniái, amely vissza fog témi a vég
sO idOkben, amikor majd szalmát eszik az oroszlán (Iz 11,7). 
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A 'hamas' (= erőszak) szónak erős társadalmi felhangjai vannak. 
Elsősorban az erős, a hatalmas, a gazdag kegyetIenségét jelenti a sze
génnyel, az elnyomottal szemben. A próféták igehirdetése szerint a 
babiloni fogság egyik legfóbb oka a választott népben eluralkodó erő
szak, a gyöngék és a szegények elnyomása (Ám 3,10; 6,13; Ez 7,23; 
8,17; 28,16). Ezzel a szóval jelzik a próféták Babilon népeket eltipró 
brutalitását is (Jer 51,35; Hab 2,8.17; Joel 4,19; Ez 7,23). A vízözön 
és később a babiloni fogság is egyenes következményei a földet elözön
lő erőszaknak. 

Isten azonban mencdéket készít az ember számára ebből a VÍzözön
bőI, a bárkát. A bárka méretei sok hasonlóságot mutatnak a szent sátor 
(Kiv 25-31), Salamon temploma (1 Kir 6) és az ideális ezekieli temp
lom (Ez 40-42) méreteivel. A bárka fedelére hasmált kifejezés 
(mikseh) ugyanaz, mint ami a szent sátor tetejét jelzi (Kiv 26,14). A 
bárka három szint je a világ három szintjének (alvilág, föld, ég) mása. 
Ahogyan a világmindenség befogad minden lényt, halottakat, élőket, 
angyalokat egyaránt), éppígy a bárka is. A bárka négyszögletes alakja 
utal a négy égtáj ra. A bárka tehát mikrokomlOsz, templom, az életet 
átmentő szent hely. A menedék az erőszak özönvizéből a templom, 
Isten közössége, az Általa létrehozott, az Ö rendje szerint működő vi
lág. A fogság népeket mcgsemmisítő, elnyelő zűrzavarában a menedék 
a templom, Isten szent közössége. 

Végül a papi leírás fontos clemc a Noéval kötött szövetség. Izrael 
eredeti elképzelése az Istennel kötött szövetségről egy feltételekhez 
kötött szövetség volt. A deuteronomista iskola a hetita és az asszír ál
lamszerződések mintájára ábrázolja a sínai szövetségkötést: a szerződő 
fél bemutatkozása ("én vagyok az ÚR, a te Istened ... "), jótéteményei
nek felsorolása Laki kihoztalak téged Egyiptom földjéről... "), a szö
vctség feltételei (a parancsok), a szövctség dokumentumának őrzésére 
és időről időre való feloh"asására vonatkozó clőírások (kőtáblák a szent 
sátorban), a szö\'etség tanúi ("tanúul hÍ\"Om ma cllenetek az eget és a 
földet. .. "), áldások és átkok a szö\'ctség megtartása ill. megszegése 
csctén (\·ö. MTörv 5,1-6,9: 27,1-28,69). A dcuteronomista teológia 
tehát fcltételes szövctséget ábrázol Istcn és a népe között. Ha a nép 
megtartja a parancsokat, akkor Isten áldásában részesül. 

10 



Bibliatudomány 

Ez a teológia krízisbe kerül a babiloni fogság idején. Izrael ugyanis 
gyökeresen megszcgte a szö\'etséget, az átkok be is következtek, a szö
vetség megtört. Van-e innen tovább\'ezető út? A papi iskola egy erő
sebb, mélyebb alapot akar vetni Izrael létének, mint a sínai szövetség. 
Meglepő tény, hogya szö\'etség kifejezést a papi iskola nem hasmálja 
a sínai eseményekkcl kapcsolatban. A papi szerző egy régebbi és bizto
sabb alapot keres, mint a sínai szövetség. Ezt az alapot pedig a Noéval 
és az Ábrahámmal kötött szövetségben találja meg (Ter 9,8-17; 17,1-
27). Mindkét szövetség egyoldalú, Isten ígéretén alapszik. Az ember 
bűne nem teheti semmissé. Noé szövetsége az egész emberiséggel kö
tött szövetség, Ábrahámé pedig a választott néppel kötött szövetség. 
Mindkettőt egy jel kíséri: a szivárvány, illetve a körülmetélkedés. 

A fogság utáni Izrael tehát Isten ígéretére, a Noénak és a pátriár
káknak ígért hűségre építi a hitét. Később azonban ez a teológia is 
elégtelennek bizoll\ul. A bűn valóságával ugyanis küszködik az ember, 
azt nem lehet megkerülni. Így születik meg a Pentateukhus harmadik 
nagy teológiája, a Szentség Törvényének (Lev 17-26) teológiája. Ez a 
harmadik teológia szintézist alkot a deuteronomista és a papi iskolák
ból. Tartalmazza mind a feltételes szövetség gondolatát (pl. áldások és 
átkok: Lev 26), mind a pátriárkáknak tett feltételek nélküli ígéretet 
(Lev 26,41-44). Ezen túlmenően pedig kiutat mutat a bűnből, kiutat a 
hűtlenség felülmúlására. Ez a kiút az engesztelés. A fogság utáni zsidó
ság legátéltebb, érzelmileg legfontosabb ünnepe az engesztelés napja 
lesz (Lev 16). 

Atkelés a Sás tengeren (Kiv 13.17-14.31) 

A Sás tengeren \'aló átkelés elbeszélésében szintén sok feszültséget, 
kisebb ellentmondást találunk. A csoda leírása esetenként Mózes botját 
\"agy kezét említi, amellyel ő széthasítj a a vizeket (Kiv 14,16. 21 ad), 
máskor \iszont egy egész éjszaka fújó keleti szelet, amely kiszárítja a 
tengert (Kiv 14,21 be. 27b). A bibliakutatók feltételemek egy ősi elbe
szélést amely a tenger partjára érkező Izrael és Egyiptom táborát em
líti, az egész éjszaka tartó erős keleti szelet, a tenger kiszáradását, a 
hajnali pánikot Egyiptom táborában, az egyiptomi katonák menekülé
sét a tenger felé, és végül azt, ahogyan reggel Izrael látja az egyiptomi
ak holttesteit a tengerparton. és hisz az Urnak valamint az ő szolgájá-
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nak, Mózesnek. Feltételemek ezen kívül egy későbbi, papi elbeszélést 
amely leír:ia, hogy Izrael az Úrhoz kiált, Mózes kiterjeszti a botját, a 
,izek kettéhasadnak, Izrael átkel a falként álló \izek között, a vizek 
aztán \isszatémek az üldöző egyiptomiakra, és elborítják őket. Mi 
most csak a két elbeszélés néhány fontos teológiai gondolatát szeret
nénk kiemelni. 

Az ősi elbeszélés11 műfaja teofánia, mégpedig olyan teofánia, amely 
lsten emberét igazolja, a beléje vetett hitet erősíti. Ennek a müfajnak az 
alapelemei: 

- a nép Istenhez kiált 
- Isten embere bejelenti az isteni közbelépést 

("álljatok. .. és meglátjátok ... ") 
- Isten közbelép 
- a nép elismeri lsten emberének tekintélyét. 
A Sás tengeren való átkeléshez nagyon hasonló elbeszélést találunk 

Sámuel prófétá\'al kapcsolatban. A szárazság idején Sámuel bejelenti 
Isten segítségét, amely be is következik, a nép pedig hisz az Úrban és 
Sámuelben (lSám 12,16-18).12 

A papi elbeszélés fontos motívuma a sZÍv megkeménvítése, ill. az 
ÚR elismerése. Isten megkeményíti a fáraó szívét, az üldözi Izraelt még 
a tengerben is, végül pedig az egyiptomiak, amikor rájuk zúdul a víz, 
"megtudják, hogy én vagyok az ÚR". Ezek a motívumok igen fontos 
szerepet játszanak Ezekiel próféta könyvében is, aki a papi írással na
gyon sok rokonságot mutat, feltehetően annak egyik szellemi at)ja. 
Ezekiel sokat ír arról, hogy a nép sZÍve megkeményedett, megkérgese
dett a fülük, nem hallgatnak az Vrra (Ez 3,7). Ennek a következménye 
az, hogy Izrael a fogságba került. Isten ugyanis hiába figyelmeztette 
népét a pr~féták által, és hiába igazolta magát csodás jelekkel, a nép 
nem hitt. Eppen így, a papi szerzők leírása szerint, a fáraó nem hisz a 
csapások hatására. Isten ezért egy "nagy ítéletet" tart Egyiptom felett: 

11 Tudatosan nem nevezzük jahvista elbeszélésnek, vagy a jahvista forrásban szereplő 
történetnek, mert egy a fogság elOtt létező, az ősi elbeszéléseket egy történeti forrásban 
összefogó jahvista forrás léte igen kérdéses, sőt valószlnütlen. 
12 SKA, JEAN-LOUIS, Le passage de la mer. ~fude de la consfrucfion, du sfyle ef de la 
symbolique d'Ex 14,1-31 (Analecta biblica 109; Rome 1986) 161-166. 
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.,Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR" (Kiv 7,1-6). Ez a 
nagy ítélet a S~s tengernél következik be. Hasonlóan ígéri Ezekiel pró
féta, hogy az Ur majd nagy ítéleteket hajt végre a népeken, megmutatja 
dicsőségét, és a népek akkor majd megtudják, hogy Ő az ÚR (Ez 
28,22). 

A Sás tengernél az ÚR megdicsőül (Kiv 14,4. 17-18). A papi írás 
hangsúl)1 fektet arra, hogy az Úr dicsősége nem csak a kultuszban van 
jelen, nem csak a szent sátort tölti be (Kiv 40,34-35)13, hanem jelen 
\'an a nép vándorlása során is, az üd\1örténet fontos eseményeiben 
(manna, Korach lázadása, Meriba vizei). Éppenígy hangsúlyozza 
Ezekiel, hogy az Úr dicsősége elhagyja a templomot, és együtt megy a 
népével a fogságba (Ez 1,28; 10,18-22). 

A papi szerző leírása a Sás tengeri csodáról egy elementáris erejű 
kép. Izrael bemegy a halálba, olyan helyre, ahol az ember számára 
lehetetlen az élet. Vakon követi Mózest ezen a szűk ösvényen. A vizek 
kettéhasadnak, és előtűnik a száraz: Mózes a Teremtő gesztusát ismét
li, aki elválasztotta a vizeket, majd előtűnt a szárazföld (Ter 1,6-10). 
Izrael megteremtését ábrázolja a papi szerző hatalmas erővel. Azt a 
pillanatot, amikor Izrael megszületik a tenger méhéből, az élet megszü
letik a halálból. Mint egy hatalmas tabló, ábrázolja a tengeren való 
átkelés Izrael lényegét. Addig marad életben ez a nép a halál helyén, a 
népek közé szétszórva, a megsemmisüléstől fenyegetve, amíg halál
megvető bátorsággal követi Mózest, amíg tud hinni a halálból is életet 
teremteni képes Istenben. Méltán lett a kivonulás a keresztsé.r4 Mózes 
pedig a minket a halálon átvezető Feltámadt Krisztus előképe. 

A f61d gyalázó; (Szám 13-14) 

A kémekről szóló elbeszélés az előző kettőhöz hasonlóan számos fe
szültséget tartalmaz. Nem \ilágos, hogy Párán pusztájában (Szám 

13 Ez a lelrás a papi történeti rás egyik csúcspontja. Az Ókori teremtésmltoszok gyakran 
templomépltéssel zárulnak (Enuma Elis, Ugariti teremtéselbeszélés). Elkészül a temp
lom, ahol az ember imádja a Teremtőjét. A papi szerző leírásában a teremtés hetedik 
napján lsten megalkotja a szombatot, a szent időt, majd később megszületik a mennyei 
minta szerint a szent sátor, a szent hely is. Miután pedig .Mózes l?efejezte minden mun
káját" (Kiv 40,33: világos utalás a teremtéselbeszélés végére), az Ur dicsősége betöltötte 
a szent sátraI. 
,. SKA, JEAN-LOUIS, Le passage de la mer. Étude de la construction, du style et de la 
symbo/ique d'Ex 14,1-31 (Analecta biblica 109; Rome 1986) 110-112. 
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13,3), vagyis a Sínaihoz közel (vö. Szám 10,12), vagy pedig Kádesben 
vagyunk (Szám 13,16), mely utóbbi a Cin pusztájában van (vö. Szám 
20, I: MTörv 1,19-46). Nem ,~Iágos, hogya kémek Kánaán egész 
földjét bejárják (Szám 13,2), vagy csak Hebron környékét és Eskol 
völgyét (Szám 13,22-26). Nem világos, hogy a kémek beszámoi<~ja jót 
és rosszat is tartalmaz az Ígéret Földjével kapcsolatban (Szám 13,27-
29), vagy csak rosszat (Szám 13,32-33). Végül nem világos, hogy 
Káleb egyedül (Szám 13,30; 14,24), vagy Józsuéval eg)iitt (Szám 
14,6-7. 30. 38) kel az Ígéret Földjének védelmére. A feszültségcken 
kívül ebben az elbeszélésben is igen sok ismétlés van. Az Úr parancsa a 
föld kikémlelésére, a kémek beszámolója, a közbeszólás a föld védel
mében, a záró isteni beszéd mind kétszer szerepel az elbeszélésben. A 
kutatók ebben az esetben is feltételemek egy ősi, fogság előtti elbeszé
lést és egy későbbi papi leírást. 

Lássuk most a papi elbeszélés fóbb motÍ\·umait' A papi elbeszélés
ben igen gyakran, nagy hangsúllyal szerepel a Kánaán földje kifejezés. 
A papi történetírás többször is hangsúlyozza, hogy Isten Kánaán föld
jét az ő népének adta örökös birtokul (Tcr 11,31; 12,5; 17,8; Kiv 6,4). 
Érdekes felfigyelni arra, hogy a papi elbeszélés demilitarizálja a kémek 
történetét. Igazából nem is kikémlelik (rgl ige piel alakja), hanem be
járják (t\\T ige) a földet. Az ókorban egy földterület akkor vált az azt 
megvásároló vagy azt öröklő tulajdonává, ha be is járta a területet. 
Justinianus császár törvénykönyvében a":lbitus-nak nevezi ezt a jogcse
lekményt. Ugyanez a felfogás van jelen Aháb történetében is, amikor ő 
lemegy a megölt Nábot szőlőjébe, hogy ~ birtokba vegye (l Kir 
21,15-18). A papi szerző kiemeli azt, hogy Abrahám bejárta Kánaán 
földjét Északtól Délig és Kelettől N)ugatig (Ter 13,7). Az Úr azt ígéri 
Józsuénak, hogy neki ad nlinden földet, "amit bejár a lábatok" (Józs 
24,3). Kánaán földje tehát Izrael tulajdona, az UR "nekünk adja" 
(Szám 14,8). 

A babiloni fogság után hazatérő nép katonai lag, valóságosan nem 
tudta újra birtokba venni az Ígéret Földjét. Időközben mások (edomi
ták: a népből otthonmaradottak) kezébe került (Ez 11,15: 33,24). Ők 
csak bejárhatták a földet, mint valaha Ábrahám, aki egyetlen talpalat
nyi földet sem birtokolt Kánaán földjéből, csak azt a sírhelyet ahová 
Sárát eltemette. Ábrahám csak ígéretképpen kapta meg Kánaán föld-
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jét, csak hitben birtokolhatta. Ugyanez történt a fogságból, "a káldeus 
Vrból" hazatérő kései utódaival. 

A kémek a papi szerzők leírása szerint gyalázták az Ígéret Földjét 
(Szám 13,32; 14,36-37). Ez a kifejezés Ezekiel prófétánál fordul elő 
ismételten. Ezekiel idejében és később is előrementek egyesek Babilon
ból 'kikémlelni' az Ígéret Földjét, vajon lehet-e hazamenni. Ezek a 
kémek aztán igen gyakran rossz híreket hoztak. Az a föld felfalja lakó
it, éhín~égben pusztulnak el az ott lakók (Ez 36,3.13). A kémek gyaláz
ták az Igéret Földjét. A papi szerző óriási véteknek, tragédiának ábrá
~olja ezt. 15 Akik a Földet gyalázták, azokat azonnal halálra sújtotta az 
Vr, akik pedig nekik hittek és nem Józsuénak (és Mózesnek), azoknak 
40 éven át bolyonganiuk kell a pusztában, amíg egytől egyig mind meg 
nem halnak. Izrael népe addig marad fenn, amíg Ábrahám nyomában 
tart az Ígéret Földje felé, amíg hisz az őt szólító Istennek. Amint gya
lámi kezdi az ígéret hazáját, akkor belevész a történelem sivatagába. 

Józsue és Káleb így biztatta a népet: "Ne féljetek a föld népétől!" 
(Szám 14,9). A föld népe ('am ha'arec) kifejezés több jelentésváltozá
son is átment az é\'századok folyamán. Júda történetének utolsó é\1ize
dei ben a vidéki földbirtokosokat, a vidék lakosságát jelentette. Ők vol
tak azok, akik a dávidi dinasztiát igen nehéz helyzetekben megvédel
mezték. Atalja meggyilkolása után a föld népe rombolja le Baal oltárát 
(2Kir 11,14. 20), a királyfiak meggyilkolásából egyedül megmenekülő 
Joást a föld népe segíti a trónra (2 Kir 14,19-21), az istentelen Ámon 
uralkodása után a föld népe kiáltja királlyá a gyermek Joziját, aki 
megújítja majd Izrael hitét (2Kir 21,23-24), és ők állnak Joaház mellé 
is (2Kir 23,29-30). Úgy tűnik, hogy Júda végnapjaiban a dávidi di
nasztia a fóvárosi elit, a hadsereg vezetői, az udvari emberek helyett a 
vidéki lakosságra tudott támaszkodni. A vidék, amely feltehetően ne
heztelt a súlyos adókat felemésztő jeruzsálemi arisztokráciára, szövet
ségest \'éIt találni a királyban. Jozija reformjának egyik ró hangsúlya 

15 Norbert Lohfink szerint a papi elbeszélés négy 'eredeti bünt' ábrázol: az erőszakot 
(amelynek büntetése a vízözön); a fáraó kegyetlenségét (melynek büntetése az egyip
tomiak tengerbe veszése); a föld gyalázását; végül Mózes és Aron hitetlenségét Meriba 
vizeinél. Az elsö két bünt pogányok, a második kettőt Izrael követte el. Mig az első két 
bün büntetése a viz által történt, addig az utóbbi kettő elkövetői a sivatag homoktenger
ében vesztek el, a pusztában kellet meghalniuk. Vö. LOHFIf'.i<, N., Theology of the 
Pentateuch (Augsburg Fortress 1994) 96-115. 
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talán ezért is a szegények védelme, 
segítése. A babiloni ostrom után Jeru
zsálemből elhurcolják az előkelőket, a 
kézműveseket, az udvari róembereket. 
Feltehetően a vidéki lakosság - leg
alábbis bizonyos szempontból - örült 
ennek a fejleménynek. Úgy tűnik, 
hogy hamar elfoglalták a fogságba 
hurcolt jeruzsálemiek földjeit. Amikor 
azután a babiloni fogságból egyre 
többen hazatérnek, éles ellentét alakul 
ki a hazatérők és a fOld népe között. 
Ezdrás és Nehemiás könyvében több 
vádat is hallunk, amelyek szerint a 
föld népe beszennyezte az országot 
(Ezdr 9, ll; Neh 10,32). Az is világos 
azonban, hogy közülük többen csat
lakozhattak a hazatérőkhöz (Ezdr 
6,21). 

A fogságból való hazatérés tehát nem volt zökkenőmentes, és a 
problémák egyik részét pontosan a föld népe jelentette. Ezdrás leírása 
szerint Jeruzsálem építői az egyik kezükben a kardot fogták, és rette
géssel mutatják be az első égőáldozatot, mert félnek a föld Aépétől 
(Ezdr 3,3; Neh 4,8.11). Amikor a papi szerző így fogalmaz a kérnek 
elbeszélésében: "ne féljetek a föld népétől", akkor a fogság utáni olvasó 
minden bizonnyal magára, a saját félelmeire ismert. 

Talán ez a néhány rövid reflexió is kellőképpen rávilágított arra, 
hogya papi írás nem a dekadencia szinonimája, ahogyan azt WeIlhau
sen vélte. Ellenkezőleg, a papi írás a babiloni fogság kohójában meg
tisztult, az onnan újjászülető nép önazonosságát, hitét fogalmazza meg 
nagy erővel. Ez a teológia az, amely a Pentateukhus végső formáját 
döntően meghatározta. A papi írás gondolatai, nagyerejü képei a mai 
kor babiloni fogságában, az egyház mostani krízisében is irán)1 mutat
nak és bátorítanak. 
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Xeravits Géza 

Pozitív eszkatológikus főszereplő k 
a qumráni könyvtár anyagában 

I. Bevezetés 

Bibliatudomány 

A qumráni könyvtár töredékes maradványainak a kilencvenes évek
ben felgyorsult ütemű publikációja új lendületet adott ama Közösség 
gondolkodásának kutatásában, mell' ezeket a szövegeket írta avagy 
összegyűjtötte a Krisztus születését megelőző két és követő megközelí
tőleg egy évszázadban. Ez a megnövekedett anyag hihetetlen mennyi
ségű új infonnációt szolgáltatott a vonatkozó kutatás gyakorlatilag 
minden területe számára. Új értelmezési horizontokat nyitott, bizonyos 
esetekben pedig forradalmian megváltoztatott korábbi nézeteket és 
konszenzusokat. Az újonnan publikált szövegek közt számos eszkato
lógikus tartalmút is találni. Ezen szövegek némelyike bizonyos alakok 
eszkatológikus cselekvéséről tudósít, olyanokéról, akik lényeges szere
pet látszanak játszani az eszkaton eseményeinek megvalósításában. Az 
elkövetkezőkben ezen alakokra vonatkozó kutatásunk eredményeiből 
ismertetünk néhány kis szeletet (bővebben, szakirodalmi tájékoztatással 
lásd Xeravits 2003). 

Az elmúlt évszázadban számos tanulmány látott napvilágot e témá
ban; a kutatók általában a "messiási váradalmak" címszó alatt értekez
nek róla, aláhúzva fontosságát a qumráni Közösség gondolkodásában. 
Vizsgálódásunk kezdetén magunk is a "qumráni könyvtár messiásképé
ről" beszéltünk még, de a teljes anyagon végigmenve egyre inkább 
problematikussá vált ezt a régi jó címkét megtartani. Világossá vált 
ugyanis, hogy nem beszélhetünk "messiási" váradalmakról sem a qum
ráni könyvtár, sem pedig a kereszténység előtti zsidóság esetében. Csak 
röviden említvén, fenntartásaink a következők. 

A qumráni kön)'\tár pozitív eszkatológikus fOszereplőkre vonatkozó 
anyagára a nézetek jelentős változatossága a jellemző. Ha a qumráni 
kön)'\tár pozitív eszkatológikus egyéni fOszereplőit egyenként vizsgál
juk meg, mindegyiket a saját jogán, kérdésessé válik az, hogy ezekre a 

17 



Bibliatudomány 

másiah szót alkalmazhat juk-e mint kiemelkedő jelentőségű, általános 
értelmű tenn\nust (logikailag hibásan így az egyedivel jellemezve az 
egyetemest). Igy tehát fontosnak tartjuk a "messiási \"áradalmak" kife
jezés keriilését ezekről a pozitív eszkatológikus fószereplőkről beszélve. 
Nem keriilhe1tük el azt sem, hogy vissza ne utasítsunk néhány olyan 
feltételezést, melyet a kutatók legnagyobb része prekoncepciózusan 
fenntart. Nem fogadhatjuk el a priori módon azt a vélemén)'t, miszerint 
a qumráni kön)'\tár vonatkozó anyaga "váradalmak" összefüggő, ko
herens rendszerét őrizte volna meg, hanem nyomatékosan és ismételten 
hangsúlyomunk kell a nézetek változatosságát. Továbbá, az a megál
lapítás, hogy "a Közösség alapító tagjai leginkább lángoló messiási 
vÍzióktól megszállt zsidók csoportj aként írható le" (Talmon 1987: 115) 
inkább kérdés számunkra, mint axióma. Mindazonáltal, mindezen 
fenntartások ellenére általános alapelvként véljük, hogy azok a szaka
szok, melyek pozitív rószereplők eszkatológikus elérkezését tárgyalják., 
fontos szerepet töltöttek be a qumráni Közösség gondolkodásában. 

II. Pozitív eszkatológikus főszereplők a qumráni könyvtárban 

Figyelmen kívül hagyva néhány másodlagos jelentőségű szöveget, a 
qumráni köny"\tár 21 különböző irata kapcsolódik pozitív eszkatológi
kus rószereplőkhöz. Tekintettel arra, hogya qumráni könyvtár nem
biblikus anyaga mintegy 650 különböző kéziratra rúg, ez a s,zám -
statisztikai szempontból legalábbis - azt jelenti, hogy ezen alakok nem 
játszottak központi szerepet a Közösség gondolkodásában. Másfelől 
viszont tizenkét olyan szöveg, mely pozitív eszkatológikus rószereplőt 
említ, szektás szövegnek tartható, a qumráni Közösség saját alkotásá
nak. E tizenkettő közül pedig jó néhány az olyan irat, ami a Közösség 
önmeghatározásának szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír 
(Damaszkuszi Irat, a Közösség Szabályzata, peserek). Ebből úgy 
tűnik, a Közösség tagjai ezen alakok tárgykörét, jóllehet nem tartották. 
centrálisnak, mégis reflexióra érdemesnek ítélték. 

A qumráni kön)'\tár pozitív eszkatológikus alakokkal foglalkozó 
iratainak jelentősége a teológiai kutatás számára abban rejlik, hogy 
ezek a müvek a korai zsidóságon belül kivételes tipológikus ,·áltozatos
ságot mutatnak (vö. García Martínezffrebolle Barrera 1995: 159-189, 
Da\"Íes 2000: 219-232). Leírásaikban a pozití,· eszkatológikus fósze-
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replőnek nem csupán egyetlen típusát használják, és nem adnak egyfaj
ta "kanonikus" képet sem róla. Ehelyett különbözőképpen, adott törté
neti ,"agy ideológiai helyzetüknek megfelelően közelítenek hozzá, fel
használva számos, a korai zsidóságban közismert hagyományt. Néha 
megelégszenek azzal, hogy pusztán kölcsönözzenek e hagyományokból, 
máskor viszont alkotóan át is dolgozzák a kölcsönzött anyagot. 

Ami a módszert illeti, úgy véljük, a qumráni könyvtár pozitív eszka
tológikus alapjai négy fó lépcsőben írhatók le szisztematikus módon. 
Először a használt terminológia, majd ama biblikus alakok elemzésé
vel, akik befolyásolták ezen fószereplők bemutatásának a módját. 
Harmadjára a vizsgált alakok funkciójának a kérdése vizsgálandó, 
végezetül pedig az a probléma, hogy hány eszkatológikus fószereplő 
van jelen a qumráni kön)'\1ár anyagában. Jelen előadás időileg szűkös 
keretei között azonban egyegyszerűsítettebb módszert követünk, s az 
említett fóbb kutatási lépcsők rövid áttekintése után két tetszőlegesen 
kiválasztott, ám fontos témakört járunk csak körbe. 

III. Általános megjegyzések 

A vonatkozó anyag 
A qumráni könyvtár nem-biblikus anyagát többféleképpen feloszt

hatjuk, szempontunkból most az egyik ilyen fontos, amely szektás és 
nem-szektás anyagot különböztet meg. Szektás anyag alatt - mint 
mondottuk - a Közösség saját műveit értjük, nem-szektás alatt pedig 
olyan iratokat, amelyek vagyegyértelműen mások alkotásai és kívülről 
kerültek be a Közösség köny\1árába, vagy pedig szektás jellegük mel
lett nem szól elég érv (lásd pl. Dimant 1995). Pozitív eszkatológikus 
alakok jelen vannak a qumráni köny\1ár úgy szektás, mint nem-szektás 
anyagában. Ez arra utal, hogy a korai zsidóság hasonló gondolkodású 
csoportjai szintén foglalkoztak ezzel a témá val, s a qumráni Közösség 
nem volt ebben egyedülálló. 

Ami a szektás iratokat illeti, pozitív eszkatológikus szereplők ezek
nek egy igen tág korpuszában \'annak jelen, különböző műfajú és in
tenciójú kompozíciókban. Ugyanakkor mindössze két olyan művünk 
van, amelyek kifejezetten és elsődlegesen ezekre az alakokra fókuszáI
nak (4QTcstimonia és II QMelchizedek). 
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Terminológia 

Mindjárt a legelső lépcsőnk, a qumráni könyvtár vonatkozó művei
ben hasmált fogalomkincs vizsgálata figyelemreméltó változatosságot 
mutat. Bizonyos kifejezések a többinél gyakrabban előkerülnek. Legel
sőként a másíah említendő, amely különböző eszkatológikus alakok 
jelölésére szolgál, hatástörténete során első ízben. Ez a fogalom a szü
lető kereszténység teológiája számára központi jelentőségűvé vált, 
amennyiben a pozitív eszkatológikus fószereplő par excellence megje
lölésévé lett. Statisztikai szempontból, a másíah szó, illetve a belőle 
levezetett formák 25 alkalommal fordulnak elő a qumráni könyvtár 14 
különböző iratában, úgy eszkatológikus, mint nem-eszkatológikus szö
vegösszefliggésben, s egyaránt jelölnek királyi, papi és prófétai alako
kat. A másíah mellett egyéb, vonatkozó kifejezéseket is találunk. Ilye
nek a királyi "Közösség Fejedelme" és "Dávid Sarja", vagy a papi 
kóhén és "Törvény Magyarázója". A Közösség Szabályzatának eszka
tológikus prófétáját a mű egyszeruen "próféta" (náví) névvel illeti. 

A művek időnként felcserélhetően hasmálják e kifejezések némelyi
két, általánosságban azonban nem szükségszeruen jelölik ugyanazt a 
történeti vagy ideális egyént. Ez pedig eleve nem teszi lehetővé azt, 
hogy a pozitív eszkatológikus fószereplők qumráni váradalmait a hasz
nált kifejezések köréből kiindulva definiáljuk (pl. messianizmus). 

Alakok 

A fent említett hasmált terminusok közösek abban, hogy - eszkato
lógikus értelemben is - a szociológiai szféra nyelvezetét tükrözik. 
Elsőrenden hivatalokat, hivatal-viselőket jelölnek, anélkül, hogy ezeket 
személyesen pontosabban meghatáromák. Ha egy eszkatológikus té
mán dolgozó szerző ezeket a kifejezéseket hasmálta, fó célja nem az 
volt, hogyafelidézett alakokat személy szerint azonosítsa. Sokkal in
kább az adott alak intézmény történeti hátterét akarta ezekkel a kifeje
zésekkel hangsúlyomi. 

Egyes iratokban viszont a múlt konkrét alakjai lépnek a színre. Né
ha név szerint kerülnek elő, máskor név nélkül, ám azonosításukhoz 
elégségesen világos kontextussal. Ezek a szakaszok Melkizedeket, Mó
zest, és Illést említik. E személyek, jóllehet Izrael vagy az emberiség 
egésze történeti múItjához tartomak, mégis úgyemlíttetnek, mint akik 
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az eszkatológikus korban (is) cselekszenek majd, személyükben újjáé
Iedve (redivivus). Egyes kutatók a qumráni Közösség Igaz Tanítójának 
eszkatológikus visszatérése mellett is érvelnek (vö. CD vi 8b-Ila), ez 
utóbbi nézet azonban nehezen tartható. 

Funkciók 

A funkciókra vonatkozó kérdésfeltevés során ugyanazt a szétágazó 
változatosságot találj uk, mint a tenninológiai vizsgálódáskor. A 
qumráni könyvtár különböző irataiban a pozitív eszkatológikus fósze
rcplőknek tulajdonított funkciók a biblikus Izrael vezetőinek három fó 
fajtáját jelenítik meg, amennyiben ezek az alakok előkerülhetnek, mint 
király, pap, vagy próféta. Ami a királyi fószereplőt illeti, dávidi kap
csolatait gyakran említik a szövegek, a fó hangsúly azonban mégsem 
leszánnazásán fekszik, hanem harci és bírói funkciój án (az egyetlen 
kivétel ez alól a "Dávid SaIja" tenninus). Egyes művek - úgy szektás, 
mint nem-szektás iratok - aláhúzzák az eszkatológikus király fiúi kap
csolatát Istennel, s ezzel eszkatologizálják a király isteni adopció jának 
a biblikus Izrael által is osztott ókori Keleti motívumát. Az eszkatoló
gikus pap alakja egyes helyeken úgy tűnik fel, mint aki az angyalokkal 
együtt szolgál. Ugyanakkor az angyalokkal való kommunió eszméjét 
nem szűkíti k le kizárólagosan az ő alakjára, hiszen bizonyos kompozí
ciók a Közösség tagjaira, mint olyanokra is így tekintenek (vö. Collins 
1997: 119; és legújabban Fletcher-Louis 2002: passim). Végezetül, 
egyes szövegekben egy prófétai alak tűnik fel, mint vagy az eszkatoló
gikus események, vagy egy másik fószereplő előhírnöke. Esetenként 
ezen alakok együtt is szerepelhetnek, s ilyenkor szó eshet egymáshoz 
való viszonyukról is, ez a kérdés azonban csak a Gyülekezet Szabály
zatán (l QSa) nyer karakterisztikus kifejtést, ahol a világi vezetőhöz 
képest az eszkatológikus fópap egyértelműen kiemeit szereppel bír az 
eszkatológikus közösségi étkezésen. Más szakaszok megelégszenek 
csupán azzal, hogy időnként eg)l1él több fószereplő eg}üttes cselekvé
sét emlegessék. 

"Mennyiség" és következetesség 

Ez utóbbi téma áh'ezet a qumráni pozitív eszkatológikus fószerep
lők számának kérdéséhez. Nézetünk szerint annak ellenére, hogy meg
figyelhetünk bizonyos konvergáló tendenciákat, mégsem találjuk a 
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szövegekben a "qumráni kettős messiásvárásnak" a kutatók által oly 
gyakran hangoztatott kizárólagos és/vagy következetes eszméjét. A 
vonatkozó anyag úgy széttartó, mint összefutó tendenciákról tanúsko
dik, amelyek komplex összessége arra utal, hogya qumráni Közösség
nek nem volt ezen alakokra vonatkozó megállapodott, részletes doktrí
nája. Találhatunk persze néhány ,jellegzetesen qumráni megfogalma
zást" e téren, mint az egynél több fószereplő egyidejű szerepeltetése, 
ugyanakkor még itt is különböző, párhuzamos nézetek maradtak fenn, 
mint pl. a király/pap és angyal/próféta kettősségek, illetve a ki
rály/pap/próféta hánnas. Ez utóbbi nézet mindössze két iratban szere
pel (l QKözösség Szabályzata és 4QTestimonia), melyek mindegyikét 
ugyanaz az írnok másolta, s ez felveti annak a lehetőségét is, hogy ez a 
nézet az ő személyes véleménye, vagy fejlesztése volt. Ez pedig a 
qumráni "messiási nézetek" változó tennészetére utalhat, és egy kiala
kulóban lévő hittartalom képét idézi, amely eleve kizárja a Közösségen 
belül egy következetes és "kanonikus" messiási doktrína meglétét. A 
Közösség kreatív módon értelmezte az Ószövetségből örökölt hagyo
mányanyagot, de még messze volt attól, hogy e kérdésben megállapo
dott nézetrendszerrel rendelkezzen. 

A Közösség tagjai tehát fontosnak tartották a pozitív eszkatológikus 
fószereplőkről való beszédet, anélkül, hogy "dogmatizálták" volna a 
témát. Hitték, hogy Isten a történelem ura, aki közvetítőin keresztül (is) 
aktíve belekapcsolódik a történelem eseményeinek alaku lásába. , Nyil
vánvaló, hogy az eszkatológikus korban is találtak helyet Isten történeti 
cselekvése ágensei működésének, de nem fogalmaztak meg végérvényes 
ítéletet róluk. Amit a korai zsidóság gondolkodásának jeles szakértője, 
John Collins ír Qumrán apokaliptikus látásmódjáról, jelen témára is 
kiválóan alkalmazható: 

Nem beszélhetünk ... semmilyen fixált hitvallásról. Még a kifejezet
ten szektás iratok sem egyöntetűen következetesek, és a "hittartalom" 
megfogalmazásában figyelemreméltó flexibilitást figyelhetünk meg. A 
Törvény megtartásában követendő ortopraxist sokkal inkább hangsú
lyozták, mint a hit ortodoxiáját - jóllehet hittartalmak szintén integráns 
részét alkották a Közösség önn1eghatározásának. (Collins 1998: 175.) 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Bibliaiskola 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Példabeszéd az apa két fiáról 

A.) Alapgondolat 

A zsidó öröklési törvény szerint az apa halála után az elsőszülött fiú 
lett a családfó, az apa javaiból két részt örökölt. Szokatlan a történet
ben szereplő kisebbik fiú kérése, hogy már az apa halála előtt kikéri az 
örökségét. Racionális oka az lehetne, hogy a család közös gazdaságá
ban végzett munkájával nem akarja az idősebb fiú majdan öröklendő 
javait gyarapítani. Csak visszakövetkeztetni lehet, hogy a kisebbik fiú 
előre kikért öröksége, a ráeső egy rész, nem lehetett kevés: "Apám 
hány bérese bővelkedik kenyérben" (17.v.). Megalapozhatta volna az 
önálló életét, de nem így történt. Az örökséget eltékozolta. A fiatalabb 
fiú lecsúszása nem lehetett a család előtt ismeretlen. Az idősebb fiú, 
amikor szemrehányást tesz az apjának, azt mondja: "Megjött ez a te 
fiad, aki a vagyonodat paráma nőkre költötte" (30.v.). A történet sze
rint távoli vidékre ment, tehát inkább az előéletére alapozva mondja ezt 
az idősebbik fiú. Szóval a fiatalabb fiú már elmenetele előtt is "fekete 
bárány" lehetett. És az apa mégis, ezt a rossz fiút is szerette, aggódott 
érte, s visszavárta a mindenét eltékozló fiút: "Apja már messziről 
meglátta"(20. v.). És amikor meglátta, a szeretet győzött az igazságos
ság fölött: "Megesett rajta a szíve, eléje sietett, a nyakába borult és 
megcsókolta" (u.o.). A túláradó, pazarló szeretet ünneppé fényesíti a 
dicstelen \Ísszatérést: "Hozzátok hamar a legdrágább és adjátok rá, 
húzzatok g~iírűt ujjára és sarut a lábára' Azután hozzátok elő a hízlalt 
borjút, ,·ágjátok le, együnk és ,·igadjunk, mert ez a fiam meghalt, és 
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föltámadt, elveszett és megtaláltatott" (22-24. v.) A történetben az apa 
példázza Isten végtelen szeretetét irántunk, amely mindig kész arra, 
hogy visszafogadjon bennünket: Mindig van visszatérés! De példa a 
fiatalabb fiú is, aki megbánva addigi életét, visszatér és a sokszorosát 
kapja annak, mint amit remélt: a megtürt béresség helyett az apa maga 
mellé emeli, \isszafogadja. Az idősebb fiú igazságérzete fellázad a 
túláradó apai szeretet ellen. Ö nem vállal közösséget a visszatért 
"fekete báránnyal": "Megjött ez a te fiad" - vágja az apja szemébe, 
nem ül vele asztalhoz. Az emberi mérce, az igazságosság szerint igaza 
van, a fiatalabb fiú nem érdemli meg az ünneplést, nem érdemli meg, 
hogy visszafogadják. De a parttalanul áradó isteni szeretet nem mé
ricskél, nem aszerint szereti az embert, ahogy megérdemeljük. 

B.) Szentírási szöveg: Lk 15, 11-32 

11 Azután így szólt: ,Egy embernek volt két fia. 12 A fiatalabb azt mondta 
apjának: 'Apám! Add ki nekem az örökség rám esö részét!' Erre szétosz
totta köztük vagyonát. 13 Nem sokkal ezután a fiatalabb fiú összeszedte 
mindenét, elment egy távoli országba, és ott léha élettel eltékozolta va
gyonát. 14 Miután mindent elpazarolt, nagy éhínség támadt azon a vidé
ken, és nélkülözni kezdett. 15 Erre elment és elszegödött egy ottani gaz
dához, aki kiküldte a tanyájára, hogy örizze a disznókat. 16 Szeretett volna 
jóllakni a disznók eledelével, de abból sem adtak neki. 17 Ekkor magába 
szállt, és azt mondta: 'Apámnak hány bérese bövelkedik kenyérben, én 
meg itt éhen halok. 18 Fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: 
Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened! 19 Már nem vagyok méltó arra, 
hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be engem!' 20 Föl is kere
kedett, és elment apjához. 
Apja már messziröl meglátta és megesett rajta a szive. Eléje sietett, a 
nyakába borult és megcsókolta. 21 A fiú Igy szólt hozzá: 'Apám' Vétkez
tem az ég ellen és teellened; már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak 
nevezz.' 22 Az apa azonban ezt mondta szolgáinak: 'Hozzátok hamar a 
legdrágább ruhát és adjátok rá, húzzatok gyürüt az ujjára és sarut a lábá
ra! 23 Azután hozzátok elö a hizlalt borjút, vágjátok le, együnk és vigad
junk, 24 mert ez a fiam meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott.' 
Aztán elkezdtek vigadozni. 
25 Az id ösebb fiú pedig a mezön volt, és amikor hazatéröben a házhoz kö
zeledett, meghallotta a zeneszót és táncot. 26 OdahIvott egyet a szolgák 
közül, és megkérdezte, hogy mi történt. 27 Az így válaszolt neki 'Megjött 
az öcséd, és apád levágta a hízlalt borjút, mivel egészségben kapta öt 
vissza.' 28 Erre ö megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja 
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kijött, és kérlelte. 29 Ö azonban ezt mondta apjának: 'Lásd, hány eszten
deje szolgálok neked, soha meg nem szegtem parancsodat, mégsem ad
tál nekem soha egy kecskét sem, hogy mulathassak barátaimmal. 30 De 
amikor megjött ez a te fiad, aki a vagyonodat parázna nőkre költötte, le
vágattad neki a hízlalt borjút.' 316 azonban azt mondta neki: 'Fiam! te 
mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. 32 De vigadozni és örvendezni 
kellett, mert ez az öcséd meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtalálta
tott.'« 

c.) Bevezetés 

l.) A szöveg feldolgozása (osztrák módszer) 
al. Valaki a résztvevők közül jól tagolva, hangosan felolvassa a 

szentírási szöveget, a többiek csak hallgatva, nem olvasva követik. 
b/. Csöndes egyéni foglalkozás a szöveggel, írásban, a megadott 

kérdések alapján: 
- Mi a szöveg mondanivalója? (Rövid, címszefÜ megfogalmazás) 
- Mit nem értek? 
- Milyen összefüggéseket fedezhetünk fel? (Szövegkörnyezetben, 

más szentírási helyekben felfedezhető párhuzamok. Jól tudjuk hasz
nálni a konkordanciát) 

- Mivel értek egyet? Mivel nem értek egyet? 
- Mit tehetek (tehetünk) konkrétan? (Saját életünkre vonatkoztat juk 

ezt a szentírási helyet) 
cl. Gondolatcsere: kérdésenként vesszük sorra, hogy ki, mit vála

szolt (nem kell megvitatni, részletesen megtárgyalni) 

2.) A szöveg tagolása. A történet három szakaszra bontható: 

- A fiatalabb fiú eltávolodása (útja elfelé) az apai háztól: Az örök
ség kikérése, távozás idegenbe, az örökség elherdálása, lesüllyedés, 
önvizsgálat 

- A fiatalabb fiú visszatérése (útja \isszafelé): találkozás az apával, 
örömünnep 

- Az idősebb fiú reagálása: szemrehányást tesz az apának az öröm
ünnep miatt 
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3.) Kétféle emberi magatartással szembesít a történet: a bukott, bű
nös ember meghasonlása önmagá,·aL s megtisztulása: a tön·énytisztelő 
ember keményszÍ\ űsége, s elbukása a szeretetlenség miatt. 

Az apa félreérthetetlenül a mennyei Atya irgalmas jóságát testesíti 
meg: - meghagyja a fiatalabb fiúnak a szabad akaratát 

- a megtérő bűnöst ,isszafogadja szeretetébe 
- az ünnepből önmagát kirekesztő, duzzogó, idősebb fiút sem 

hag)ja meg tévedésében, őt is megpróbálja bevonni az isteni szeretet 
áramkörébe. 

4.)Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése 
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5.) A történet rajzos ábrázolása 

Az egység megteremtése: 
csók, ruha , saru, lakoma 
Ünnepelni : az én fiam 
halott - élő 

Az apa és két fia 

Az apa elébe megy fiának rrS\ 
elveszett - megkerült ~ t 

együttérzéssel fogadja M 
~_L-----":":=--~ 

Bibliaiskola 

Az egység megerősitése 
Ünnepelni, együtt , 
közös öröm: a te testvéred 
halott - élő 

elveszett - megkerült 

Az apa kimegy fiához 

kérleli őt l 
Ü N N E P .. ,. ---:'!--

újra átélni 

hogy fiú vagyok 

V 
hogy testvér 

vagyok 
{I 

elmegy visszatalál 

IDEGENBE ÖNMAGÁBA 

elhagyatottság dolgozik mint egy 

hiány rabszolga 

szenvedés teljesIiti a p3ran-

hazátlanság csokat 

kifosztottság haragszik 

függőség nincs köze hozzá 

egyedüllét ("a te fiad") 
az 

lsten nélkül bensőleg 
apához 

(tisztátalan) elidegenedett 
megy 

nem akar 

Lk 15,11-32 megtémi 

példabeszéd (saját érdemek) 
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D.) Óravázlat 

Feladat 

1. Énck: Irgalmas Istcnünk 

2. Szövcgfcldolgozás osztrák mód
szcrrcl, 

lásd Bevezetés l. 

3. Az óra\'czctő kicgészítő magya
rázata, lásd Alapgondolat, Bevezetés 
2.3.5. További irodalom: Tarjányi 
Béla: Példabeszédek, 67. o., H. 1. M. 
Nouwen: A tékozló fiú hazatérése 
5. Meditáció 

Lásd Bevezetés 4. 
6. Énck és kötctlen ima 

Módszer 

ének kottából 

egyéni, írásbeli 
munka, utána 
csoportos megbe
szélés az óravezetö 
irányításával 
az óravezetö 
elöadása 

Eszközök, 
időtartam 

Énekelj az 
Úrnak c. gyűj
temény 481. o. 
5 perc 
60 perc 

30 perc 

Rembrandt: 
A tékozló fiú 
hazatérése, 
diakép, vagy 
reprodukció, 
gyertya, gyufa 
15 perc' 

A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ-
jában "Eid Ige" címmel bibliaiskola működik (októbertől máju

I sig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). 
I A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Jeromos fü
I zetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a negyvenhatodik 
I óra anyagát tartalmazza. 
I Budapest, 2004. június 29. 
I Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 
I Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
L .. 
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Cigány bibliafordítás 

Tarjányi Béla 

Cigányok, cigány bibliafordítás (2) 

2003 Karácsonya elött Társulatunk közreadta a Cigány-Magyar Újszö
vetséget. A fordító Vesho-Farkas Zoltán, a nyelvi lektor Ruva Pál Sándor, 
az egyházi cenzor Tarjányi Béla volt. A kiadványa Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia jóváhagyásával jelent meg. A teljes Biblia cigány 
nyelvü fordítása elöreláthatólag 2006-ra készül el. 

Ennek kapcsán elözö számunktól folytat61agosan ismertetést közlünk 
a hazai és nemzetközi cigányságról, valamint a bibliafordítás izgalmas 
feladatár61. 

2. A cigány nyelv(ek) 

A cigányság nyelve igen sokrétű, számos eltérő változatot, dialek
tust különböztethetünk meg benne. Rostás-Farkas György szerint' a 
cigányokat nyelvük alapján a következőképpen osztályozhat juk: l. szír 
cigányok, 2. örmény cigányok, 3. európai cigányok (kárpáti cigányok, 
oláh cigányok). Az európai (oláh) cigányok legfontosabb törzsei ill. 
dialektusai: lovári (\'ö. lóvé = pénz; eredetileg kovácsok, később lóke
reskedők), mashári (vö. masho = hal; eredetileg halászok, később al
kalmi munkából éltek), khelderáshi (vö. kheldera = üst; üstfoltozók), 
dirzári (vö. dirza = rongy; használt ruha gyűjtők), kherári (vö. kher = 
ház; házalók, ház-lakók), churári (vö. churo = rosta, shuri = kés; ros
takészítők, köszörű sök), colári (vö. col o = vászon, lepedő, szőnyeg; 
kereskedők), bugári v. dugári (vö. dugo = dög; elhullott állatok bőrével 
foglalkoztak), chandári (vö. chandro = ékszer; ezüst- és aranyművesek, 
kereskedők), khasári (vö. khas = széna; szénagyüjtők, vályogvetők), 
gurvári (vö. guruv = ökör, marha; pásztorok, marhahajcsárok), ursári 
(vö. urso = medve; medvetáncoltatók), cerhári v. dromári (vö. cerha = 
sátor, drom = út: sátoros [vándorló] cigányok), bodvári (vö. bódé; 
bódéskocsisok, [híres lótolvajok]), romano rom v. xarkomári ("román 
cigány"; vö. xarkom = réz; rézrnűvesek), patrinári (vö. patrin = levél; 
lombsátor-lakók). 

Vekerdi József nyelvész a cigány dialektusok tanulmányozása során 
kialakult álláspontját a következőkben foglalja össze: 

l Rostás-Farkas György, Ósi cigány mesterségek és foglalkozások, 2000, 8-16.0. 
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- A magyarországi cigány szánnazású, cigányul is beszélő lakosság 
cigány nyeh'e négy, egymástól erősen eltérő nyehjárásra oszlik. Ezek a 
következők: oláh cigány (\"Jah), fódozó cigány (gurvári), magyar ci
gány (romungro) és német cigány (szinto). Ezek között a nyehjárások 
között az eltérés olyan erős, hogy az egyes nyehjárási csoportok beszé
lői nem értik meg eg)mást. Körülbelül olyan fokú a különbség, mint az 
egyes szláv "agy germán nyelvek között. Tekintettel arra, hogy a 
nyehjárás és nyelv közötti különbség alapvető ismérve a kommuniká
ció szintjének elérése, ami ez esetben az egyes nyehjárások beszélői 
között nem valósul meg, a "cigány nyehjárások" megjelölés tulajdon
képpen pontatlan, ehelyett inkább "cigány nyelvekről" kell beszélnünk. 
A különböző cigány csoportok által beszélt nyelveket helyesebb 
"cigány nyelvcsaládnak" neveznünk, mint ahogy "szláv nyelvcsaládról" 
vagy "finnugor nyelvcsaládról" is beszélünk. Cigány "nyehjárásokról" 
akkor célszerű beszélni, ha az egyes cigány nyelveken belüli eltérések
ről van szó. Ennek értelmében Magyarországon négy cigány nyelvet 
különböztethetünk meg, amelyek mindcgyike több nyelvjárásra oszlik. 
Az ilyen értelemben "ett nyehjárások közötti különbség igen csekély, 
kb. olyan fokú, mint az cgyes magyar nyehjárások között. 

Az o/áh cigány (v/ah) nyehjárásai: lovári (a "ló" szóból; ez a túl
nyomó többség), máshári (a román "masa", bocskor szóból; majdnem 
teljesen azonos a lovárival), valamint a khelderári (üstfoltozó). Kisebb 
lélekszámú a drizári (rongyszedő), a cerhári (sátoros), a kherári 
(házaló) és a colári (szőnycgcs) csoport. - A Jódozó cigány (g,!rvári) 
nyehjárási csoport nyelvc az crdélyi magyar cigány csoportéval rokon. 
AKiskunságban maskar, a Nyírségbcn rendszerint cerhári néven emle
getik magukat. - A magyar cigány (romungro) nyelvet beszélő cso
port nyelve közeli rokona a "cnd cigány nyelmek, a kettő szinte egy 
közös nyelvjárásnak tekinthctő. A magyar cigány nyehjárásokban a 
legerősebb a magyar nyelvi hatás mind a szókincsben, mind a kiejtés
ben. A romungro ercdetű cigányok többsége már nem beszéli nyclvét. 
- A német cigány (szinto) nyclvi csoport száma Magyarországon igen 
csckély (néhány száz ró). A szinto nyelv szókincsének mintegy 40%-a 
német kölcsönszó2

• 

Figyelemrc méltó, hogy egyik szerző scm említi az ún. bcás cigá
nyokat ill. a bcás cigány nych·ct. Azért nem, mert a beás cigányok 

2 L. Vekerdi József, i.m., uo. 
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nyelve teljesen elrománosodott: ők valójában a román nyelv nyelvújítás 
előtti változatát [ó-román] beszélik 3. 

Mindegyik cigány nyel\Től, nyehjárásról elmondhatj uk a követke
zőket: a. az eredeti (hind) szókincset őrzi, de különböző mértékben (sok 
eredeti szó és kifejezés feledésbe merült): b. tartalmazza a vándorlás 
során felvett jövevényszavakat (eltérő módon: a vándorlási útvonaltól 
függőcn); c. rendszeresen használja a tartózkodási hely többségi nyel
vének szavait és kifejezéseit·. Ez utóbbi azért van így, mert nagyon sok 
újabbkeletű szó és kifejezés hiányzik (a cigány nyelv nem ment át 
olyan nyelvfejlődésen, mint más, modem nyelvek, pl. nyelvújítás, ide
gen szavak beépülése stb.), másrészt maguk a cigányok - ha egyáltalán 
tudnak cigányul - többnyire jobban és könnyebben tudnak beszélni a 
többségi nép nyelvén, mint a saj át j ukon. 

A nyelvi sokféleséget látva nem csoda, hogy vannak kutatók, akik 
egyenesen tagadják, hogy a világ cigányságát egységes népnek, egy 
nemzetnek lehet tekinteni: "E 'transznacionális' [több nemzethez is 
tartozó] (Kende) - vagy méginkább: 'transzkulturális' (Piasere) - ki
sebbség bolygónk valamennyi földrészén megtalálható, noha éppannyi
ra helytelen őket egyetlen népnek tekintenünk, akár az 'indiánokat'. 
Több cigánykutató egyetért abban, hogya cigányok közül mindannyi
an megjelölik, hogy melyik csoporthoz tartoznak, és így megkülönböz
tetik magukat más, hasonló egységek tagjaitól. Franciaországi és 
olaszországi példák azt mutatják, hogy a különböző csoportok nem 
nevezik meg magukat együttesen, és 'semelyikük sem nevezi magát 
cigánynak' (Piasere, Williams). Az a 'tény', hogy mégis homogén 
egységet alkotnának, úgy tűnik, 'pusztán a szomszédos népcsoportok 
képzeletében létezik, akik közelségük ellenére mit sem tudnak szom
szédaik etnikai sokszínűségérőr (Forrnoso). Csalog Zsolt szerint a 
cigányság kategóriája, fogalma nem más, mint 'társadalmi tudatunk
ban egy bonyolult történeti úton előállott tükröződés (jelentős részben 
hamis tükröződés) reális, de kényszerű átvétele."5 

3 .Még e század elején volt egy nagyobb bevándorlás a Bánátból is. Ennek a cigány 
népcsoportnak a nyelve elrománosodalt. A magukat 'beás'-oknak nevezö cigányok az 6-
román nyelv egy részét elsajátltották és ma is használják.· L. Varga Ilona, Kik is a cigá
nyok?, 53.0. 
• Példa (romungro): Géja peske o Janchi, világo te probinen ando baro vesh. Odoj sine 
deshuduj chora. Odona ase chora senje, hodj je filléri sine lengo életo. .. Elment 
(magának) Jancsi, világot próbálni, a nagy erdőbe. Ott volt tizenkét betyár. Azok olyan 
betyárok voltak, hogy egy fillér volt az életük ... Ld. Vekerdi, 366-367.0. 
5 L. Prónai Csaba, Cigánykutatás és kulturális antropológia, Bp.-Kaposvár, 1995,8-9.0. 
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Mivel a különböző csoportok zártak maradtak, egymástól tudatosan 
elszigetelődtek (pl. nem házasodtak a többi törzs tagjaival), más nyel
vet beszéltek, eg)1l1ástól eltérő utat jártak, és vándorlásuk során külön
böző sorsot éltek meg, soha nem tudtak (és nem is akartak) igazán egy 
néppé kovácsolódni. Egyébként érdemes számításba vennünk a szemlé
letbeli különbséget is. A mi ("gádzsó") gondolkodásunk szerint a vi
lágban sokféle nemzet van, és köztük "a cigányok". A cigányok gon
dolkodása szerint viszont sokféle cigány törzs [nép] van a világban, és 
a többiek, "a gádzsók" népe (= nem cigányok: magyar gádzsó, német 
gádzsó stb.). Vagy még inkább: Sokféle foglalkozást űző csoport van a 
világon: lókereskedők (lovári), üstfoltozók (khelderáshi), házalók 
(kherári) stb. - és a földművesek (gádzsókl). (Az egyes cigány dialek
tusok valójában a különböző cigány foglalkozási csoportok szaknyelvei 
[voltak].) 

A középkori, feudális Európában ezekre a csoportokra (szolgáltatá
sokra) szükség volt, ezért az egyes cigány csoportok (törzsek) évszáza
dokon át vándorolva zavartalanul végezhették eredeti foglalkozásukat, 
és meg is tudtak abból élni - anélkül, hogy földet szerezve letelepedtek 
volna, és maguk is földművesekké váltak volna. Elsősorban azok a 
területek voltak kedvelt tartózkodási helyeik, ahol a feudális rendszer a 
legtovább érvényben maradt, és ahol az iparosodás csak jelentős késés
sel, a 19. sz. második felében indult meg: a Balkánon és a Kárpát
medencében. Egyes törzsek kiszolgálták a helyi földműves lakosság 
igényeit (kovácsok, üstfoltozók, köszörű sök, rézművesek, teknővájók 
stb.), mások a letelepedett földműves lakosság számára végeztek hasz
nos tevékenységet (lókereskedés, szénagyüjtés, vályogvetés, rongysze
dés, elhullott állatok feldolgozása stb.). 

Az iparosodás és a városiasodás azonban ezekben az országokban is 
alapvetöcn megváltoztatta a társadalmi berendezkedést és a lakosság 
igényeit. A falusi lakosságnak egyszerre csak nem volt többé szüksége 
a fenti szolgáltatásokra, amelyek a legtöbb cigány csoport létalapját 
jelentették. Ilyen körülmények között igazi csoda, hogy az egyes cigány 
csoportok váltani tudtak, és nemcsak a feudalizmus évszázadaiban, 
hanem napjainkig meg tudták őri mi saját önazonosságukat, idegen 
népek között ide-oda vonulva, saját otthon, haza alapítása nélkül is. 
Azt is lehet mondani: a túlélés művészei, hiszen eredeti megélhetési 
forrásaikat elsöpörte az európai társadalmak átalakulása. 
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Hégelnek a történelemről vallott felfogása szerint csak azok a népek 
érdemesek a feljegyzésre, amelyek államot alkottak. A cigányság tör
zsei azonban rácáfolnak erre: saját haza, ország, állam nélkül is ezer év 
óta jelen vannak Európa és a világ népei között, és őrzik identitásukat. 
Más népek vagy eltűntek a népek tengerében (pl. az egész Európában 
szerteáramló kelták), vagy saját területet foglalva, egy tömbben lakva 
egységesítették nemzetüket, kialakították közös nyelvüket és kultúráju
kat. A cigányság köréből azonban hiányzott az a két réteg, amely elen
gedhetetlenül szükséges a hon-foglalásokhoz: nem voltak közöttük sem 
harcos (fegyveres) csoportok (amelyek leigáztak volna más népeket, 
elfoglaltak volna földterületeket), sem földművesek (akik letelepedtek 
volna, hogy megműveljék az elfoglalt földeket, és így megteremtsék a 
tartós lakóhelyet és megélhetést az egész nép számára). Hogy ilyen 
körülmények között a cigányok hogyan maradhattak meg cigánynak, 
az sokáig foglalkoztatni fogja még a kutatókat. Valószínű, hogy az 
egyes csoportok zártsága mellett a szüntelen mozgásnak, az állandó 
\·ándorlásnak is elsődleges szerepe volt önazonosságuk megőrzésében: 
mivel fol)'10n vándoroltak - nagyon összetartó, zárt csoportokban -, 
ezeket a közösségeket nem érhette sehol olyan tartós külső hatás, amely 
úgy átformálta, átalakította volna őket, hogyelveszítsék faji, nyehi, 
kulturális identitásukat. (Fo/y/aljuk) 

IBB (Internet Bibliai Böngészö) 

3D képek Israe/rő/ 
http://www.inisraeI.com/3disrael/index.html 

Biblia mlÍzeumok a vi/ág országaiban 
\vww. bmuseum.org/bible.htm 
www.thebiblemuseum.coml 

Biblia múzeumok Izrae/ben 
www.israelbiblemuseum.eoml 
http://v.'w\v. blmj.orgl 

Biblia mlÍzeumok Németországban 
http://\\\\w.muenster.de/kultur I 
http://www.bibelausstellung.de/ 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A Novum Testamentum 2003/2. számában eraig AEvans felül
,izsgálja azt a vélemén}1, hogy Mk 12,1-9 (a gonosz szőlőmunkások 
példabeszéde) a megfogalmazás tekintetében Iz 5, 1-7-nek Septuaginta
beli változatával mutat rokonságot; későbbi rabbinikus szövegeket is 
felhasmálva bemutatja Mk 12, l-9 egyes részletei nek a maszóréta hé
ber Izajás-szöveggel való kapcsolatát is. - Daniel A Smith kimutatja, 
hogy Mk 16,1 -8-ban az üres sírról szóló híradás ugyanazt fejezi ki, 
mint a Q-forrás szövegei a mennybe felvételIel; Jézust (akit az evangé
lium már több helyen Isten Fiaként mutatott be: 1,11; 1,24; 5,7; 9,7; 
13,32; 15,39) halála után lsten igazolja. 

Ugyanennek a folyóiratnak 2003/3. számában J.K.Elliott közread 
az 1997-ben elhún)1 Mac Donald Ross újszövetségi sz6vegkritikái 
közül 18 eddig nem publikált, de komoly figyelmet érdemlő javaslatot. 
Példaként említhetjük Lk 9,26-nak Mk 8,38-tól és Mt 16,27-től eltérő 
fogalmazását, amelyben észrevehető, hogy a keresztények az Emberfi
ának az üdvözült szentekkel együtt való eljövetelét várták (ld. Didakhé 
16,7; így értették Zak 14,5 jövendölését is): ezért Lukács csak az an
gyalok dicsőségéről (nem eljöveteléről) beszél. Egy másik példa: Lk 
14,5-ben - az érvelés logikája miatt - valószínijbb a »szamara vagy 
ökre« (mint a »fia ,·agy ökre«) szö,'egváltozat. Ovatosságra inra va
riánsok közti túl sablonos választástól. - Joost B.Smit Sibinga bemu
tatja, hogya Jn -I, -I3-5-1-ben leírt történet tartalmi alapon elválasztott 
szakaszaiban a görög szöveg szótagszámai szabályos rendet (szimmet
riákat) mutatnak. Ez (néhány más példához hasonlóan) a szerző tuda
tos műve lehet. - Akiv Ito szerint Róm 3,2i-ben első olvasásra helve
sen fogjuk fel »a cselekedetek t6rvén,ve« és »a hit törvénye« szembe
állításában a kereszténység lényeges újdonságát, de jobban megvizs
gálva a szö\eg szigorúan nyehtanilag a Tóra két részére is \onatkoz
hat. (Ezek: Abrahám hite ill. a cselekedeteket előíró tör.·ény.) Igy Pál a 
tör.'én~t sem veti el, de kimondja az örömhír befogadásának elsőbbsé
gét. - Raik Heckl szerint Gal 3.19-25 jobb megértéséhez figyelembe 
kell vennünk, hogy Szent Pál szövegeiben Haz írás« (egyesszámban) 
konkrét szentírási helyre \"Onatkozik. Igy itt 3.22-ben MTörv 6,24-25-
ről '·an szó, s ennek be nem tartása igazolja. hogy az írások (= a tör-
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vény) nem képesek megigazulásra vezetni. - Brent Nongbri telhÍ\ja a 
figyelmet arra, hogy Zsid 6 . .J-l 2 a keresztény közösségben való kitar
tásra szinte apokaliptikus (lsten büntetésévet való) fenyegetéssel buz
dít, de ezt a görög-római retorikában ajánlott, a címzetteket megtisztelő 
dicsérő szavakkal kíséri. 

A folyóirat 2003/4. száma 3 olyan cikket is közöl (Paul Foster, 
Alex Damm és Michael Goulder tollából), amelyek a szinoptikus 
evangéliumok keletkezésének, egymástól való fliggésének magyaráza
tát próbálják segíteni újabb szempontokkal és érvekkeI. Többszörösen 
felvetődik: igazolható-e a Q-forrás léte (vagy a két nagyobb szinopti
kus valamelyikének a már létező másik volt az egyik forrása), nyújt-e 
támpontot a stílus (pl. egyes szavak hasmálata), vagy egyes párhuza
mos helyek kisebb eltérései, de számolni kell pl. a másolók egységesítő 
»korrekciójával« is. - G.Biguzzi példákon mutatja be, hogya Jelené
sek k6n,we képeinek és történeteinek furcsa ábrázolási módja és 
»Iogikátlanságai« (pl. 17,1.5 és 17,15.18; 8,7/9,4; 3,12/21,22) követ
kezctesen alkalmazott módszerek, tehát a könyv egyetlen szerző műve, 
így kell próbálnunk megérteni. 

A Biblica 2004/1. számában Sjef van Tilborg - a Kr.u. I-3. szá
zadból fcnnmaradt írások és ábrázolások alapján - ismerteti azokat a 
több napig tartó ünncpségcket r »munera«], amclyeket az ázsiai tarto
mányok hel)1artói rendeztck. Ezek egyes részletei (a gladiátor-játékok 
reggelén állatúadalok, részbcn emberekkel is, majd délben az e célra 
őrzött elítéltek látványos kegyetlen kivégzése) hűen megjelennek a Je
lenések k6n,we látomásaiban, megjövendölve a keresztény hitvallók 
üldözését és végső győzelmét. - Hansjörg Schmid Szent János első 
levelének saját teológiai értékét hangsúlyozza: ne tekintsük csupán 
vitairatnak a jánosi közösségből kiváltakkal szemben! A róluk szóló 
2,18-27 és 4, l-6 »kitérés« csak apokaliptikus alapú nyomatékosítása 
az etikai tanításnak. Ez viszont (a János-evangéliummal közös 
»rendszerben«) 1 Jn 3,23 szerint határozza meg a hit és a szerctet kap
csolatát (,·.ö. Jn 13,15). Csúcspomtjának tckinthetjük az 1 Jn 5,16-18 
önvizsgálatra indító kijelentéseit. A levélből kÖ"etkcztetésként adódik, 
hogy az etika mcgsértése és a teológia elvetésc összetartozik. -
Tcrrance Callan részletes összehasonlítással mutatja be, hogyan hasz
nálta fel a 2 Pét levél szerzője (2,1-3. 3-ban) Júd .J-l 8 szövegét. 2 Pét 
a jö\'őbe hclyezi a Júd szerint a közösségbe már befurakodott istentele
neket. Erkölcstelen életükkel cg~üt1 tanításuk tévességét (Jézus máso
dik e1jö"ctelének kétségbe "onását) is hangsúlyozza. A Júd-ban szcrep-
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lő történelmi példákat több helyen módosítja (néhol általánosít), és nem 
utal Biblián kívüli forrásokra. A té'1anítók nem a közösség összejöve
telein lakmároznak tartózkodás nélkül, hanem saját lakomáikon kéje
legnek. Mindez beleillik 2 Pét céljába, Jézus második eljövetelének 
hirdetésébe. - Rick Strelan arra keres újabb magyarázatot, hogy ki 
lehetett az ApCsel l3.6-l2-ben szereplő Barjézus. A részletek, fóleg 
az elnevezések lehetséges jelentéseinek elemzésével arra a feltevésre jut, 
hogy a magát Jézus tanítványának mondó zsidó férfi hibásan értelmez
qette a megigazulás útját, ezért »hamis próféta«; nem Jézus, hanem 
Elám (Ter 10,22) fia [Elimász], s így a kereszténység veszélyes ellenfe
le. - Elie Assis rövid cikke azt mutatja be, hogyan jelenik meg Isten 
gondviselése egyrészt Ráháb (Józs 2), másrészt Jáhel (Bír 4-5) Izraelt 
segítő tettében. - Paul,Sanders az l-2 Sám, l-2 Kir é~ Rút könyvében 
többször előforduló »lgy büntessen meg engem az Ur, ha ... « típusú 
fogadkozásokról megállapítja, hogy azokat nem tekintették Isten nevé
vel való visszaélésnek, a későbbi szövegekben mégis elkerülték. Ezt 
alátámasztja Dávid fogadkozása l Sám 25,22-ben, ahol a korábbi, a 
LXX-fordítás alapjául szolgáló szöveg Dávid megbüntetéséről szólt, de 
a későbbi maszóréta szöveg »engem« (Dávidot) helyére a »Dávid ellen
ségei« szavakat írta be. 

INNEN-ONNAN 

A Dei Verbum 2003/3-4. száma 3 »új« (2003-ban avatott) szentről emlé
kezik meg. Kettőt közülük Ludger Feldkamper egy-egy szentírási mondattal 
jellemez, amit a szenttéavatás ukkor a pápa is kiemeit. Az Isteni Ige Missziós 
Társaságot alapító Arnold Janssen életét »Az Úr igéje terjedjen« jelmondat 
(2 Tessz 3,1) foglalhatja össze, a szeretetből »kínaivá vált« Josef Freinade
metz pedig »Mindenkinek mindene lett« (1 Kor 9,22). Az Egyház lényegéhez 
tatozó missziós küldetés új útját járta a harmadik szent, Daniel Comboni is, 
európai segítséggel, de afrikai hithirdetők, papok, munkatársak képzésével, 
helyi intézményekkel. Az ő művét ismertető Josef Sayer elénk tárja azt a 
botrányt, hogy ma Afrikában, de Ázsia több részében és Latinamerikában is 
a gazdag világ (főleg az USA, az Európai Unió és Japán) részéről kizsák
mányolással, éheztetéssel, háborúkkal, vagy a globalizáció eszközeivel és 
korrupció útján majdnem milliárd embertestvérünk teljes tönkretétele, kiirtá
sa van folyamatbani 
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Európa öt országban 2003 »a Biblia éve« volt. Közülük 3 ország beszámo
lóiból közlünk szemelvényeket. Németországban milliók voltak részesei a 
lelket gazdagító eseményeknek (összejövetelek, előadások, imaórák stb.); 
1 O nagyvárosban nyáron egy-egy hétig egy vándorkiállítás a Biblia 1 O nagy 
személyiségének szavaival szólt a ma emberéhez; a legnagyobb napilap 
minden nap közölt egy-egy közismert személy által választott szentírási 
részletet; a televízió éjjeli müsorában előadták az egész Teremtés könyvét, 
Martin Buber drámai fordításában, kiváló színészekkel. - Ausztria 6500 
iskolájában rendeztek Biblia-kiállítást; a tanulók felkészültek és idén verse
nyeznek a »Biblia a kultúrában és a társadalomban« tárgykörből; a Bécsi 
Érsekség területén még 2004-2005 is Biblia-év, további konkrét lelkipásztori 
és missziós célokkal. - Svájcban a katolikusok a bibliaolvasásban való 
»százéves elmaradottságukat« akarják megszüntetni; máris érezhető egy
részt a felfedezés öröme, másrészt a bátor szembenézés felelőssége mai 
világunkkal és életünkkel; ezzel jár a Biblia teljesebb, mélyebb megértése, 
»a világunk árnyékos oldalán élők« felfedezése. (Dei Verbum 3-4/2003.) 

A Katolikus Bibliaszövetség 2002. évi kongresszusa nyomán világszerte 
értékelték abibliaapostolság helyzetét és meghatározták saját teendőiket. 
Afrikában változatlanul a békés egymás mellett élés a fő feladat; a 
pasztorációban a nők is fontos szerepet töltenek be; egyik cél: nemzeti bib
liahét minden plébánián. Latinamerika sok laikust von be a munkába; a 
bibliakörök segédfüzeteit papnövendékek készítik (professzoraik irányításá
val). Ázsia és Óceánia számára Indiában két nagyobb konferenciát szer
veztek bibliatudósok és a biblikus pasztoráció elkötelezettjei résztvételével; 
az egyiknek a minden vallást veszélyeztető fundanentalizmus leküzdése volt 
a fő tárgya [a nekunk szóló figyelmeztetés: ápolni kell a múlt módszereinek 
értékeit is]; Kína és Délázsia számára Hongkongban volt tartalmas konfe
rencia (Biblia és Eucharisztia az élet kultúrájáért). Japánban ferences tudó
sok 47 éves munkával 37 füzetben megjelent bibliafordltást és kommentárt 
készítettek; javított átdolgozását 15 tudós végzi, és 2007-re fejezi be. - A 
szemelvényes, de mégis a Dei Verbum 3-4/2003. számának csaknem felét 
megtöltő beszámolókban európai szemmel figyelemreméltó: 

- A püspökök aktIv, érdemi résztvétele. 
- Mind az egyéni, mind a közösségi bibliaolvasás fontossága, s az 

eddiginél mélyebbreható módjai, eredményei. 
- Úgy tűnik, hogy mind a Szentírás megértésének tudománya, mind az 

evangélizálás módjai a »harmadik világ« keresztényei révén sok új kinccsel 
gazdagodhatnak. 

(Székely István) 
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In memoriam Franz König bíboros 
teológus, lelkipás::tor, ::sinati atya, egvhá::i diplomata, 

a Katolikus Bib/ias::öl'etség alapítója 

König bíboros 1905-bcn cgy kis osztrák faluban született, Warth 
bci Rabcnstcinbcn. 1927-ben Melkbcn kiválóan letette az érettségi 
vizsgát és ösztöndíjat nycrt Rómába, ahol a Gregoriana Egyetemen 
fol)1atta teológiai és filozófiai tanulmányait. 1930-ban doktorált és 
1933-ban pappá szentelték. 1937-ig a Sankt Pölten-i Egyházmegyc 
káplánja, majd 1938-ban ifjúsági lelkész. A háború alatt orosz nyel\'
tudásának köszönhetően a hadifoglyok ellátásában segített. 1945-ben 
Krcmsben vallástanár, majd a bécsi cgyetem ószövetségi magántanára 
lett. 1948-ban a salzburgi cgyetemen erkölcsteológiát tanított. Haláláig 
az óiráni vallás elismert kutatója volt. 

Franz König öt pápát élt meg, akik közül XII. Piusz pápa 1952-ben 
püspökké szentelte. Az osztrák püspöki karban ő lett az ifjúsági ügyek 
referense. Négy évvcl később, 1956-ban ugyancsak XII. Piusz pápa 
bécsi érsekké nc,·czte ki. XXIII. János pápa 1958-ban bíborossá kreál
ta. XXIII. János és VI. Pál pápasága alatt 1962- 65-ben részt vctt a II. 
Vatikáni Zsinaton, ahol meghatározó szerepet játszott, párbeszédet 
kezdett a \ilágvallásokkal. 

König bíboros sokszínű cgyéniség volt, aki a tudományos munkán 
kívül fontosnak tartotta az cmbcrckkel való személyes kapcsolattartást. 
A dialógus emberének hh1ák. Elősegítettc Európa egységesítését, Kelet 
és Nyugat egymásratalálását; különös figyelmet fordított a kelet
európai országokra, segítettc a kommunizmus alatt a keresztényeket, és 
dialógust folytatott az ateistákkal. Az ökumenizmus előmozdítója volt, 
aki 1 964-bcn mcgalapította a Pro Oriente alapítván)'1. 1965-től VI. Pál 
megbízatásával tizenöt éven át a Nemhívők Titkárságának elnöke. 
1969-197l-rc összehh ta a bécsi egyházmegyci szinódust. Kardinális
ként 75 é,·es korában, 1980-ban II. János Pál pápa nem fogadta cl 
lemondását, így még to,·ábbi öt évcn át komlányozta egyházmegyéjét. 
A zsidósággal ,·aló párbcszédének köszönhetően 1985-1990-es idő
szakra a Pax Christi Nemzetközi Katolikus Békcmozgalom elnökénck 
,·álasztották. 1994-ben a jcruzsálemi héber egvetcmcn megalakult a 
I;ranz König bíboros tanszék. I 999-ben áh·cttc a Magyar Köztársasági 
Erdcmrcnd Nagykcrcsztjét és 2002-ben a Márton Aron-emlékémet. 
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Európáért végzett munkásságáért 2003-ban megkapta a Wartburg
Alapítvány díját. II. János Pál pápa "hídépítőnek" nevezte. 

Bécsben 99 éves korában halt meg 2004. március I 3-án éjjel. 2004 
március 27-én a bécsi Szent István Dómban búcsúztatták, melyen 
számos egyházi és áIlami méltóság vett részt. 

A Szentírást n1indennél fontosabbnak tartotta, így amikor megala
kult a Katolikus Bibliaszövetség, König bíboros volt az alapító atyák 
egyike. 1972-1978 között elsőként töltötte be a Szövetség elnöki 
poszt j át. 

Hazánkban 1992-ben a Szent Jeromos Bibliatársulat jótékonysági 
hangversenyének a fóvédnöke volt. 

Aktívan kormányozta, nyomon követte a Bibliatársulatok munkáját, 
olyannyira, hogya2005-ben Rómában megrendezésre kerülő Dei Ver
bum 40 éves jubileumi ünnepségének a megnyitó beszédét tartotta 
volna. Sajnos erre már nem kerülhet sor. 

König bíboros néhány fontosabb publikációja: 

Kremer, Jacob: Régi igazs~g új k6nt6sben Sz.i.T., 1991. (társszerző: J. Kremer) 

Szik1~ra épOIt Mz Sz.I.T., 1996. 
Was zu bewahren ist, Styria, 2004. 

Hubert Feichtlbauer, Franz K6nig, 2003. 
Haus auffestem Grund, Amalthea 2004. (társszerzők: Annemarie Fenzl, 

Reginald Földy) 

Unterwegs mit den Menschen, Wiener Dom-Verlag 2001. 

Lexikon der Religonen, Herder, Freiburg 1999. (társszerző: H. Waldenfels) 

Jetzt die Wahrheit/eben, 1992. (társszerző: J. Kremer) 

Kirche und Welt c. fo/y6iratban: beszédek, eI6ad~sok, tanulm~nyok. 
Der Glaube der Menschen. Christus und die Religionen der Erde, 1985. 

Eg)! tanulmányt Fiizetiink számára is írl:: 

A Szent(r~s a modem, szekulariz~1t t~rsadalomban, Jeromos fUzetek 11.sz. 1993. 

Halála előlt néhány héttel - megbecsiilésének 1I1olsó jeleként - König 
bíboros még elkiildte lIlolsó karácsonyi iidvözletét TársulallInk iigy
vezelő elnökének. 

Zsuppán Monika 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Martos Levente Balázs teológiai professzor válaszol. 

~ Kérdés: Mit jelenthetett és milyen hatású volt (esetleg "szentségi 
hatás"?) a Jézus tanítványai által Jézus működése idején gyakorolt ke
resztelés (Ján 3,22; 4,1-2)? 

V ÁLASZ: A kérdés érdekessége, hogy egy szentséggel kapcsolat
ban újrafogalmazza a történeti kutatásból ismert különbséget a húsvét 
előtti és a húsvét utáni közösség hite között. Pontos megválaszolásához 
a keresztség szentségének korai fejlődéstörténetét, vagy még inkább az 
előtörténetét kell megvizsgálnunk. 

A keresztény keresztelés.,közvetlen előfutára, sőt úgy tűnik, előkészí
tője keresztelő János volt. O az, aki az Oszövetségből ismert (Lev 11-
15; Szám 19) többször elvégezhető és el is végzendő rituális mosdások 
és tisztulási szertartások helyett egyszeri keresztséget hirdet (Mk 1,4). 
Ez az egyszeri keresztség annak a jele, hogy a megkeresztelt elfogadja 
a keresztelő által hirdetett üzenetet Isten hamarosan bekövetkező ítéle
térő!' és maga is elhatározza a végidőhöz illő radikális megtérést. A 
jánosi keresztség abban is elkülönül ószövetségi és zsidó előzményeitől, 
hogya megtérő nem megszerzi önmagának a keresztséget, hanem elfo
gadja azt a keresztelőtől. Eszerint János keresztsége nem csupán a 
megtérő ember elszánását, hanem az Istentől a keresztelő személyében 
felajánlott egyedülálló esélyt, kegyelmet is jelzi. 

Amikor az evangéliumoknak Jézus keresztségére és az általa vagy a 
tanítványok által gyakorolt keresztelésre vonatkozó adatait sorra vesz
szük, szem előtt kell tartanunk a korai keresztény közösség törekvését, 
hogy Jézusnak a keresztelővel szembeni elsőbbségét és tőle való fugget
lenségét hangsúlyozza. Másrészt az is nyilvánvaló, hogy a később már 
létező keresztelési gyakorlatot kívánták felmutatni Jézus tOldi életében. 
A k~tatók eltérő rekonstrukcióit a következőképpen kívánom össze
geml. 

Bizonyosan történelmi tény, hogy Jézus megkeresztelkedett János
nál (Mk 1,9-11 párh.). Ennek az esemén)nek az értelmezése azonban 
kétségtelenül a későbbi teológiai reflexió és keresztelési gyakorlat 
eredménye is. Hel)telen lenne tehát azt gondolni, hogy Jézus keresztsé
gét kö,·etöcn, már az ő földi életében az istengyermekség vagy a Lélek
kel való megkeresztelés gondolata kapcsolódott '·olna a kereszteléshez. 
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Ján ~,22.26; 4, l világosan állítja, hogy Jézus keresztelt. Csak 4,2 
tagadja váratlanul az előbbieket. R. Schnackenburggal és 1. P. 
Meierrel együtt ez utóbbi tagadást és a szinoptikusok hallgatását Jézus 
keresztelő tevékenységéről a már említett törekvés számlájára kell ír
nunk, amel v Jézust el akarta különíteni a keresztelőtől. Eszerint Jézus 
maga keresztelt, legalábbis a kezdeti időkben. Hogy a tanítványainak 
adott útmutatásban később sohasem szerepel a keresztelésre való fel
szólítás (Mt 10,8), csupán azt jelzi, hogyakeresztelőtől ténylegesen 
eltávolodva Jézus valóban felhagyott a kereszteléssel is. 

A húsvét utáni közösség azonban kezdettől fogva keresztel, ezt ta
núsítják mind Szent Pál levelei (Gal 3,27; IKor 12,13), mind pedig az 
ApCsel beszámolója (2,38-41). Meggyőződésük, hogy a Feltámadott 
rendelkezése szerint cselekszenek (a klasszikus hely Mt 28,19). Ha 
újraolvassuk a keresztelés ősi szimbolikáját és ószövetségi gyakorlatát, 
és ha figyelembe vesszük, hogy a keresztelő korábbi tanítványai közül 
sokan valószínűleg csatlakoztak a keresztényekhez, nem meglepő a 
keresztség összetett értelmezése: a keresztség megtisztulás a bűnöktől, 
csatlakozás Jézus Krisztushoz, a hit jele. Speciális vonás azonban a 
Lélek adománya, a megkereszteltek egyforma méltósága és összetarto
zása, illetve a Krisztussal való eltemetkezés és újjászületés gondolata 
(Ján 3; Róm 6). Ez utóbbiak a keresztség tényleges teológiai jellegét 
egyértelmű en a húsvéti esemény összefüggésébe helyezik. 

A bevezetésben feltett kérdést némileg módosítva így válaszolhat juk 
meg. Jézus nyilvános működésének kezdetén valószínűleg keresztelt, és 
alighanem vele kereszteltek a tanítványai is. A keresztségük János ke
resztségének mintájára történt, ezért jelentéséhez és hatásához is a 
jánosi keresztséget értelmezve juthatunk a legközelebb. Aki részesült 
benne, az elfogadta és magára nézve kötelczőnek ismerte el Jézus taní
tását, amelyet Márk evangélista így foglalt össze: "Betelt az idő, és 
elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az 
evangéliumban." (Mk 1,15) A felkínált ajándék még nem a Lélek ki
áradása, hanem az üdvösség jó híre volt, amelyet Jézust követve kellett 
tettekre váltani. Akit húsvét után kereszteltek meg Jézus nevére, az az 
egyház közösségében a Lélek által a Feltámadott Krisztussal, benne az 
Atyá\al került kapcsolatba. Akit Jézus keresztelt meg földi életében, az 
a Jézusban elkezdődött Isten országának lett boldog polgára. 
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~ Kérdés: Hogyan értelmezzük a Máté-evangélium második fejezeté
ben szereplö eseményeket? Mennyire hitelesek történelmileg? 

V ÁLASZ: Ha Máté evangéliumának első és második fejezetét elol
vassuk, ,kétségtelenül feltűnik, hogy az elbeszélés számos ponton kötő
dik az Oszövetséghez. 1,22; 2,15.17.23 négy alkalommal állítja, hogy 
az elbeszélt eseményekben beteljesedik valamely ószövetségi ige, de a 
bevezető családfa elegáns szerkezete és a Betlehemről szóló jövendölés 
(1,1-17 és 2,6) is átvitt értelemben "beteljesedik" Jézussal, az ő meg
születésével. 

Valószínűleg akkor járunk el a leghelyesebben a szöveg értelmezé
sét illetően, ha komolyan vesszük ezeket az ószövetségi utalásokat. Ez 
segít meghatározni, hogy mi volt a szerző mondanivalója. A születés 
története Máténál az Emmanuel-jövendölésben éri el csúcspontját. 
Ezek szerint Jézus Isten Fia és Emmanuel, velünk lakó Isten. A bölcsek 
látogatásának története szerint Jézus Dávid fia, akihez a Bileám jöven
dölésébői (Szá~ 24, 17) ismert csillag vezeti el a nemzetek képviselőit. 
A következő, Ozeástól vett idézet 2, 15-ben az Egyiptomból való kivo
nulást idézi fel, és Jézus megváltói működését már előre mint új exo
dust minősíti. A Jeremiás-idézet (2,18) nehezebben érthető, távolabbról 
talán Jeremiásnak, a szemredő prófétának alakját kapcsolja Jézushoz. 
Végül egy ebben a formában elő sem forduló versre hivatkozik Máté 
evangélista (2,23). Názáret ne,'e egyszerre idézhette fel az addig isme
retlen kisvárost, a Messiást m~nt hajtást (vö. Iz I I, l héber szövegét) és 
Sámsont meg Sámuelt, az Ur nazírjait. Eszerint Jézus megszentelt 
személy, aki elég erős lesz ahhoz, hogy megváItsa övéit. Gazdag teo
lógiai program bontakozik ki a szövegből, amelynek középpontjában 
Jézus személye és küldetése áll. Jézus Isten Fia, a Dávidnak megígért 
Messiás, aki megpróbáltatásokon át is szabadulást hoz Izraelnek és a 
népeknek. 

Az ószövetségi idézetek bősége és központi szerepe láttán sokan úgy 
gondolják, hogy Máté gyermekség-evangéliuma valójában egy midrás. 
Ezt a kijelentést azonban tovább kell pontosítanunk. A midrás jellegze
tessége, hogy egy ószövetségi "erset értelmez, gyakran úgy, hogy ahhoz 
további bibliai ,'erseket kapcsol vagy történeteket illeszt. Máté célja 
azonban fordított: nem a bibliai versek értelmezése érdekli, hanem 
ezeket használja fel, hogy meg\ilágítsa, ki is \"olt Jézus valójában. A 
történelmi adatoknak és a legendás elemeknek erre a ke,'erékére R. E. 
BrO\\TI a .,híres emberek gyennekkorának elbeszélései" műfajt javasol
ta. Célja. hogy bemutassa, Jézus születésétől, sőt fogantatásától kezdve 
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az, aminek később bizonyult. A meglévő bizonyosságot, illetve annak 
bemutatását színezhette és árnyalhatta a hívő zsidók számára természe
tes ószövetségi várakozás is. Azt mondhatnánk, hogy Máté ahhoz az 
értelmezendő felismeréshez, hogy Jézus az Isten Fia, a születéssel kap
csolatos történeteket és értelmező ószövetségi igéket kapcsolt. 

A történész bizonyo-
san csak keveset állíthat 
Mt 2 alapján. A leírtak 
csak itt fordulnak elő, 
többek között a térszer
kezetet illetően pedig 
(Názáret ill. Betlehem 
szerepe) még ellent is 
mondanak Lukács ábrá
zolásának. József mint 
névadó apa és Mária 
mint édesanya bizonyo
san történetinek tekin
tendők, hiszen mindket
ten szerepelnek Lukács-
nál és Máténál. Bár ugyanez elmondható a Betlehemben való születés
ről is, ezt sokan nem tekintik történetinek, mivel Jézust a gyermekség
evangéliumokon kívül mindig csak mint názáretit ismeri a hagyomány. 
Nagy Heródes személye ugyan történelmi (Mt 2,1; Lk 1,5), és a róla 
leírtak is (gyanakvás; gyilkosságok) illenek abba a képbe, amelyet 
kortársai róla festettek, de ez lehet pusztán az irodalmi invenció ered
ménye. 

A gyermekség-evangélium, mivel nem tisztán történelmi műfaj, 
végső soron ellenáll a pontos történeti értékelésnek. Történelmi hiteles
sége a részleteket tekintve kisebb, mint az evangéliumok egészéé, hi
szen az evangéliumok szerzőinek erről a korszakról kevesebb hiteles 
adat állt rendelkezésére. Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy nem rossz 
vagy hamis történetírással; hanem sugalmazott teológiával van dol
gunk, amely hitére és az Oszövetségre támaszkodva kibontotta és ér
telmezte a történelmi tényeket. A szöveg történelmietlenségét tehát csak 
annyiban érdemes tagadnunk, amennyiben ezáltal jobban kidomboro
dik, hogy az micsoda valójában: a megfogant és megszületett Jézus 
isteni méltósága és isteni küldetése melletti tanúságtétel. 

43 



Társulatunk életéböl 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

KÖZGy(JLÉS 

Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min
den tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársu
lat 2004. évi I. rendes közgyűlésére, amelyet 2004. szept. 15-én du. fél 
5 órától tartunk a budapesti Bibliaközpontban (Bp. Vr. ker. Teréz krt. 
28.1.6.). 

Napirend: l. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló a 2003/2004-es munkaév tevékenységéről 
3. A 2004/2005-ös munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható. hogy ez az első k6zgyiilés nem lesz határozatképes. 
A második rendes közgyűlést szeptember 25-én délelőtt fél II órára 

hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztvevők számától függetle
nül határozatképes lesz): 
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Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 
minden tagját szeretettel meghívom a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat 2004. évi lJ. rendes közgyülésére, amelyet 2004. 
szept. 25-én szombaton de. fél II órától tartunk a budapesti Bib
liaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló a 2003/2004-es munkaév tevékenységéről 
3. A 2004/2005-6s munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra. 

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2004. jún. 29. Tarjányi Béla ügyvezető elnök 



Társulatunk életéböl 

A nagyszőlősi szeminárium résztvevői 

Továbbképzés - 2004 március 26-28-ig Kárpátalján, Nagysző
lősön tartottunk bibliaapostolképző szemináriumot. Határon túlra 
menni mindig kalandot jelent. A határátke1őn várakozáson felül hamar 
átjutottunk, de hosszú időrc szóló élményként maradnak bennünk az 
útviszonyok. Mintha az afrikai őserdőben autóztunk volna, társulatunk 
elnöke cgy autóversenyző ügyességével szlalomozott a kátyú k és még 
nagyobb kátyúk között. Csodával határos módon megúsztuk tengelytö
rés nélkül. Kicsi, 20-25 fás, de annállelkcsebb csapat várt bennünket a 
nagyszőlősi plébánián. Egészen távoli, kicsi hegyi falvakból is jöttek, 
olyanok is, akik már nem is tudnak helyesen írni magyarul. Megrendül
ten hallgattuk a megbeszélések során, amikor nehéz és megpróbáltatá
sokkal teli életükről meséltek. Fiatalok és idősek elkötelezetten vesznek 
részt a plébániai munkában, hitoktatnak, gycrekcsoportokat vezetnek, 
cigánytelcpet látogatnak, és ennek mcgfelelően éhesen itták magukba 
az ismcreteket, kivétcl nélkül azzal az elkötelezettséggel, hogy haza
mem·c használni fogják. Lulu néni és segítői gondoskodtak arról, hogy 
a finomabbnál finomabb ételekkcl még jobbá tegyék a résztvevők han
gulatát. A \idám estén a kétnychiíség jópofa zavart okozott, az egyik 
játék kapcsán ncm talált eg~111ásra két kacsa, mert az egyik magyarul 
azt mondta, hogy "háp-háp-háp", a másik meg ukránul, hogy "ráp
ráp-ráp". 
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Társulatunk életéből 

Az. egri szeminárium résztvevői 

2004 tavaszán az egri szeminárium prefektusa, Kecskés Attila atya 
meghívta a továbbképzési munkacsoportot, hogy április 23-25-ig tart
sunk bibliaapostolképző szemináriumot a szentelés előtt álló kispa
Rok illetve az állandó diakónusok kis csoportja számára. Helyszín az 
Erseki Szeminárium volt. Míg a többiek kirándultak, pihenéssel töl
tötték a hétvégét, ők a közösségi szentírásolvasás módszereivel ismer
kedtek. Mások emiatt esetleg kelletlenül jöttek volna, ők azonban első 
perctől fogva lelkesen, nagy érdeklődéssel vettek részt. Előadóink kicsit 
megilletődve álltak a tanári katedrára, de a tisztelendő atyák természe
tes kedvessége és jókedve hamar feloldotta a légkört. Jó volt teológiai
lag képzett résztvevőkkel együtt dolgozni, számukra pedig a sok elmé
leti tudás után a gyakorlati alkalmazás jelentett újdonságot. Nekem 
nem is annyira a tudásuk, Szentírásban való jártasságuk tetszett - ezt 
valahogy természetesnek vettem - hanem az a figyelmesség és szeretet, 
ahogy az ebédlőben egymással szemben és velünk viselkedtek, és ahogy 
az étkezések végén a legnagyobb természetességgel türték fel az ingük 
ujját és beálltak mosogatni. 

Néhány részlet a résztvevők ,isszajelzéseiből: 
Jobban megszerettem a Szentírást, jobban megismerhettem Krisztust 
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Látom, hogy szívügyetek lett ez a bibliai apostolkodás. Isten áldását 
kívánom, sok embert szerezzetek magatoknak!!1 Köszönöm a vidám es
tet, ami felejthetetlen lesz egész életembenl!1 

Ezek a módszerek segítenek mindenkit abban, hogy mélyebben is 
megismerjük és ne csak felszínesen olvassuk a Szentírást, s észre tudjuk 
venni azokat az apró szépségeket, amelyek a sorok között vannak elrejt
ve. - Segítenek bennünket a prédikáció elkészítésében. - Jobban tudjuk 
a saját életünkre vonatkoztatni e módszerek segítségével az adott szöve
geket. - EI nem évülő kincseket gyüjthettünk a Társulat módszereinek 
megismerésével, és így nem csak magunkat, de másokat is gazdagítha
tunk. Köszönöm nektek ezt a szolgálatot, s kívánom, hogy minél többen 
ismerjék meg ezen eszközöket általatok. 

A csoportmunka összekovácsol bennünket, és megtanulunk együtt
müködni, együtt gondolkodni, és a Szentlélektől kapott indíttatásokat 
megosztva mindnyájan növekedünk a hitben ... 

Végül egy levél a szervezőtől: 

Ismételten szeretném megköszönni Önöknek - Kedves Mindnyájuknak 
- a szívességüket és a munkájukat. Remélem, hogyadiakónusaink (két 
hónap múlva kollégáink) kapcsolata a Szentírással mélyült, erősödött, és 
nagy hasznukra lesz mind személyes vallásosságukban, mind a paszto
rális munkában. Az állandó diakonátusra jelölt testvérek (többet éltek 
már) számára nagy-nagy ajándék volt a hétvége, reményem, hogy ők (is) 
a Szentírás igazi nagy apostolai lesznek az egyházmegyében. A Ház ré
széről a köszönet a Társulat felé készül. 

Áldott szolgálatot kívánok az Úr szavának hirdetésébenl 
Dicsértessék a Jézus Krisztusi K. A. prefektus 

A Budapesti Jeromos-esték keretében április 14-én Vágvölgyi Éva 
röviden ismertette a kopt (ortodox) egyház ókori történetét, s abban a 
szerzetesség kialakulását, majd saját fényképfelvételeivel - fóleg két 
nagy sivatagi kolostor példáján - érzékeltette a hagyományokat őrző, 
elvonult, de a mai világgal kapcsolatot ápoló szerzetesek életét. - Má
jus 12-én Dolhai Lajos a szentségek lényegéről és részletesen az Egy
ház szentségeinek krisztusi eredetéről beszélt, idézve a rájuk vonatkozó 
szentírási helyeket. - Június 9-én hálaadó szentmisével és szerény 
agapéval zártuk a 2003-2004-es munkaévünket. 

A Jeromos-esték clőadás-sorozatunkban (Bibliaközpont, Bp., VI. 
Teréz krt.28., Lern. 6-7) október 13-án este 6 órakor Dr. Egri László 
or\'os-Ielkigondozó tart előadást "A Biblia válasza a szenvedésre" 
címmel. 
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# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken du. 
5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy lsten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jóte
vőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a távolból is 
kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások időponfja és az elmélkedések témája 2004 
júliusától szeptemberig: júl. 9.: Zsid 3,4-6; júl. 23.: Zsid 3,12-14; 
aug. 6 (Urunk színeváltozása): 2 Pét 1,16-19; aug. 27. (Szt. 
Monika): l Kor 1,18-25; szept. 3.: Zsid 3,4-6; szept. 17.: Zsid 
3,12-14; okt. 1. (Kis Szt. Teréz): Lk 10,16. 

Az a támogató együttmiíködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és fiizetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, két
kezi segítség, ima, tagdij, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és 
mindannyilmk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 

I Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala
I mint a bibliaapostolképzö szemináriumok résztvevőit, írják le és 
, küldjék el szerkesztőségünknek a 
I Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 
,'amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibliaórán 

való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! A szerkesztők 
érdeklödve várják beszámolóikat: Székely István, Tarjányi Béla, 

Thorday Attila, Vágvölgyi Éva, Zsuppán Monika. 

Látogassa honlapunkat a világhálón! 
Megismerheti céljainkat, biblaboltunk gazdag könyvajánlatát, 

programjainkat, Társulatunk tevékenységét és történetét, olvashat 
gondolatokat a vasárnapi evangéliumokról stb. 

Címünk: www.biblia-tarsulat.hu 
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Könyvajánlat 

SZERETETTEL AJÁNLJUK KIAD V ÁNYAINKA T: 

Ó- és ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS (Káldi-Neovulgáta). Ára 2600 Ft. 
ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (Káldi-Neovulgáta). Ára: 1400 Ft. 

Plébániák, hitoktatók, egyházi közösségek aBibliaközpontban 
30% ill. 25 % kezdvezménnyel hozzájuthatnak: 
Szentírás: 1820 Ft, Újszövetség és Zsoltárok: 1050 Ft. 

JEROMOS BIBLIAKOMMENTÁR 

l. kötet: Az Ószövetség könyveinek magyarázata 
2. kötet: Az Újszövetség könyveinek magyarázata 
3. kötet: Biblikus tanulmányok 

A kötetek ára: 8.000 - 7.000 - 7.000 Ft 
A három kötetes mű ára: 22.000 Ft 

Újdonság! 

Cigány-Magyar Újszövetség. Ára 2600 Ft. 
Székely János: Az Újszövetség teológiája Ára: 1960 Ft. 
Kocsis Imre, "Isten elküldte Fiának Lelkét ... " Ára: 840 Ft. 

BIBLIKUS ÍRÁSOK sorozatunk: 
Szentírásmagyarázat az Egyházban, BIR l. Ára: 480 Ft. 
Mócsy Imre SJ., Mi a Biblia? BIR 2. Ára: 420 Ft. 
Tarjányi Béla, Biblikus teológia - Tanulmányok, BIR 3. Ára: 560 Ft. 

E g Y éb: 
BIBLIA TUDOMÁNY CD (Káldi-Neovulgáta Biblia, konkordancia, 

35 biblikus könyv, 600 kép). Ára: 8000 Ft. 
Vágvölgyi Éva, CSENDES PERCEK. Ára: 580 Ft. 
Vágvölgyi Éva, AZ ARANYVIRÁG - Mesék kicsiknek és 

nagyoknak (3. kiadás). Ára: 540 Ft. 
A. Hecht, KÖZÖS UTUNK A BIBLIÁHOZ, (2. k.) Ára: 480 Ft. 



Pihenes 

Isten Szava 

Egy peldany ara 200 Ft, 
az evi negy szam 800 Ft ( +postakoltseg) 

Az idff es a tennival6k boz6tjab6l 
Egy kis kerek tisztasra ertem, 
16 megpihenni a napsutesben. 
Afutasnak vege. 
Hogy kezdet-e vagy veg-e, 
Vagy egyszerre mindkettff, 
Nem tudom. 
Elcsigazott fejem a terdemre hajtom, 
Afutasnak vege. 

(Havva) 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Küldetésünk van: az élet szolgálatában lenni számunkra 
nem dicsekvés tárgya, hanem kötelesség, amely abból a tudat
ból fakad, hogy az a nép vagyunk, »melyet Isten szerzett ma
gának, hogy az Ö csodatetteit hirdesse« (l Pét 2,9).[ ... ] Miköz
ben fölragyogtat juk az élet Evangéliumának eredeti újdonsá
gát, mindenkit tudunk segíteni abban, hogy az értelem és a ta
pasztalat fényénél fedezze föl, mennyire megvilágosítja a ke
resztény üzenet az embert, teremtésének és létezésének tartal
mát: értékes találkozási pontokat és dialógustémákat fogunk ta
lálni a nemhívökkel is, hiszen valamennyien arra törekszünk, 
hogy az élet új kultúráját elömozdítsuk. 

II.János Pál pápa 
(Részlet az .. Evangelium Vitae .. 
körlevélból, 1995 .. március 25.) 



Csendes percek 

2 

A másik 

Elveszteni és megtalálni: 

Micsoda kétségbeesés! 

Micsoda öröm! 

De vajon rád találtam már? 

Vajon rám találtál már? 

Igen is, nem is, 

Se igen, se nem, 

Már nem tudom ki vagy, 

De igent mondok rád, 

Akkor is, ha nem látlak, 

Akkor is, ha nem értlek. 

Szeretni akarlak mindvégig. 

Hogy mire jó az egész, 

Vezet-e valahová, 

Mi értelme van? 

A szeretet maga. 

A próbák, melyeket kiállok, 

A nehézségek, melyeket legyőzök. 

*** 
Megbocsátani annyi, mint elengedni a tartozást (Mt 18,27). 

Semmisnek nyilvánítani, azt mondani, hogy nincs többé. Mi
lyen nehezen mondjuk ki egymásnak ezt a kiengesztelődés
ben, hogy nincs többé. Pedig kiengesztelődés nélkül nincs 
ünnep. Amíg asalakhegy elárnyékolja a napot, addig árnyék
ban maradunk. És a salakhegy egyetlen szavunkra eltünhet, és 
újra süthet a nap. És mi mégis milyen nehezen mondjuk ki ezt 
az életadó szót! Hawa 



Akik a földön járnak ... 

(Boldog Teréz anya emlékére) 

A földön már rég 

nem járnak angyaLok 

áLruhában sem. 

Helyettük irgalmasszívűek 

neszteLen Léptekkel 

kutatják fel a kirabolt 

haldokLó lelkek millióit, 

hogy sebükre gyógyírt 

hintsenek, 

néma jajukba 

fohászt imádkozva 

mezítlenségükre 

fehér gyolcsot 

terítsenek ... 

E kifosztottakat 

zsákmány után futva 

eltiporja a világ, 

de vár rájuk 

a Legkifosztottabb, 

ki szeretetével legyőzte 

a búnt és a halált. 

Csendes percek 
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Gaál Endre 

A jövő reményéből élünk 

Összefoglaló a bibliai eszkatológiáról, 3. rész 1 

(Az 1. részt l. Jer.Füz. 49.sz.; a 2. részt l. Jer.Füz. 53.sz.) 

1. A szinoptikus evangéliumok 

Már szóltunk arról, hogy a Názáreti Jézus az Isten országa közel
jövetelének meghirdetésével eszkatológikus témát állít tanítása kö
zéppontjába. Említettük azt is, hogy az ítélet apokaliptikus adottságá
val is számol, mindenesetre az apokaliptikus sémától eltérő 
megközelítésben. 

Az evangéliumok végidőre vonatkozó kijelentései azonban ennél 
bővebb és részletesebb témakifejtést is tartalmaznak. A biblikus 
elemzés ezeknél a helyeknél erősebben számol azzal, hogy az ősegy
házi igehirdetés Jézus tanításait és szavait saját helyzetére aktualizál
va fogalmazza át, hogya felmeIÜlő kérdésekre, problémákra megfele
lő érzékenységgel válaszoljon. 

a) Lk 17,22-37/ Mt 24,37-41. (A Q-ból merített perikópa!) 
A részlet a paruszia idejének kérdésével foglalkozik, hangsúlyoz

va, hogy váratlanul tör be az emberi történelembe az Emberfia érke
zése (vö. a vízözön és Szodoma pusztulásának példája). Szembesít 
azzal is, hogy ekkor megtörténik az ítéletet jelentő szétválasztás a 
"fölvettek" és "otthagyottak" között, anélkül, hogy kiemelné az Em
berfia ítélkező szerepét. A perikópa óvni akar a könnyelmű, végső 
ítélettel nem számoló, felkészületlen életmódtól. A csak Lk-nál talál
ható mondás: "Ahol a hulla van, odagyülekeznek a saskeselyűk" (v. 
37), eredetileg az "otthagyottakra", az ítéletben elutasítottakra vonat
kozhatott (vö. Ez 39,17-20 - fenyegető kép). A jelen összefüggésben 
Lk kapcsolatba hozza a hol kérdéssel, így az ítélet helyhezkötöttsége 
helyett annak általános jellegére utal. 
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b) Mk 13,24-27 par - A perikópa értelmezéséhez figyelembe kell 
venni a szövegösszefüggésben elfoglalt helyét. Mk az üldöztetésekről 
szóló Jézuslogionhoz (v. 9-13) kapcsolja a Jeruzsálem pusztulását 
meghirdető prófétai szavakat (v. 14-20) és ehhez köti a világvége 
témáját. A hangsúlyt a 13. vers adja "aki végig kitart, az üdvözül". A 
Mk evangélium nem sokkal Jeruzsálem pusztulása (Kr.u. 70) előtt 
íródott, amikor a keresztények már tapasztalhatták a háborús pusztí
tás borzalmait. Ezt értelmezhették úgy, mint a közeli végidő jeleit. 
Álpróféták is erősíthették bennük a meggyőződést: itt a vég (vö. 21-
23.v.). Márk ezt a feszült várakozást akarja oldani azzal, hogy rámu
tat: még nincs itt a vég, mert a kozmikus jelek még váratnak maguk
ra. Ébemek kell lenni, Istenre hagyatkozni (v. 32), de kerülni kell a 
nagyon közeli vég letaglózó szorongását. Éppen a szorongást oldan
dó, az Emberfia eljövetelének csak pozitív oldalát emeli ki, a válasz
tottak egybegyűjtését (Mk 13,27). 

Figyelemreméltó, hogy nem esik szó a szövegösszefüggésben a fel
támadásról, vagy átváltozásról, viszont megjelenik a "jelekre" való 
hivatkozás, az apokaliptikus anyag sajátossága. Ez is erősíti bennünk 
a többször hangoztatott benyomást, hogy a keresztény igehirdetés a 
problémamegoldás függvényében felhasználja az apokaliptika eleme
it anélkül, hogy a teljes szisztémát átvenné. (Jézus visszautasította a 
jelekben való gondolkodást (Lk l7,20k), illetve csak saját küldetését 
értelmezte jelnek (Lk 11,29-32). 

c) Mt 25,31-46 - A végső ítéletről szóló képes beszéd Mt evangé
liumának sajátja. Apokaliptikus elemekből építkezve ecseteli az ítélet 
lényegi elvét: a Jézusi irgalmasság példája szerint élők jutnak be az 
örök életre, az Atya országába. Mondanivalója általános, a jelenben 
élő, beteljesedést váró keresztényhez szól, speciális apokaliptikus 
téma érintése nélkül. Mindenesetre hangsúlyt kap az egyetemes ítélet 
gondolata ("összes nemzetek"). 

A többi eszkatológikus jellegű szinoptikus helyről is elmondható, 
hogy szóhasználatuk, egyes elemeik a húsvét utáni egyházi igehirde
tésre utalnak. Ezekben sem jelenik meg a feltámadásra, vagy átválto
zásra való hivatkozás. (Mk 9,1; 13,30; Mt lD,23; 24,45-51 p; 25,1-13; 
25,14-30p; Mk 13,33-37p; Mt 13,36-43.49 k; Mt 19,28p). 
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Ezek az eszkatológikus reflexiók a szinoptikus evangéliumok for
málódásának a nagy páli leveleknél későbbi szakaszára utalnak, ami
kor is a szorongattatások hatására a keresztény közösségben előtérbe 
kerül a második eljövetel, a végső szabadulás kérdése, a "mikor" és 
"meddig". A megváltás a jövőben remélt valóságként jelenik meg. 
Az, hogy Krisztusban már elnyertük, az üdvösség már jelenvaló, hát
térbe szorul. 

2. A végidő már jelen van! (Prasentische Eschatologie) 

Korábbi fejtegetéseinkben már jeleztük, hogy Jézus föltámasztása 
milyen nagy jelentőséggel bírt a keresztény hit kibontakozása szem
pontjából. A történelem eszkatológikus jellegű, hívő értelmezése 
szükségszerűen eljutott a ténymegállapításhoz: a végidő és az üdvös
ség már jelenné vált a feltámadt Krisztusban. Mivel az ősegyház 
helyzete a figyelmet egyre inkább a jövő beteljesedés felé fordította 
és a már birtokolt üdvösség (a hitben megragadhatóan) háttérbe szo
rult, érdemes rávilágítanunk azokra a megfogalmazásokra, amelyek 
kiemelik az utóbbi gondolatokat. Ez a "már igen - még nem" feszült
sége, amelyről már szó volt szent Pál leveleivel kapcsolatosan. 

Az apostol a Krisztus-történést értelmezve, számos helyen szól ar
ról, hogy a végidő elérkezett. 

A Galata levélben Jézus korát az "idők teljességeként" hirdeti meg 
(Gal 4,4), a keresztény létet a "végső időkben" élésként fogja fel (1 
Kor 10, 11 b). A prófétai üdvösségüzenetet pedig a jelenre alkalmazza: 
most van a kellő idő, most van az üdvösség napja" (2 Kor 6,2). 

Az eszkatológikus reménység, az új teremtés (vö. Dt Iz) már Krisz
tusban megtörtént: 

"Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény" (2 Kor 5,17); 
"Krisztusban sem a körülmetéltség nem számít, sem a körülmeté

letlenség, hanem csak az új teremtmény" (Gal 6,15). 
Ugyanakkor még nincs meg a teljesség, ezt csak a hitben és re

ményben birtokoljuk, záloga a keresztség szentsége: 
"A keresztséggel ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, 

hogy miként Krisztus az Atya dicsőségéből feltámadt a halálból, úgy 
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mi is új életre keljünk. Mert ha halálának hasonlóságában egybenőt
tünk vele, úgy leszünk föltámadásában is." (Róm 6,4 k) 

Az új élet a föltámadásban teljesül be, de már a miénk, etikai síkon 
megragadhatóan a bűntelen életben (vö. Róm. 6,6-] 1). 

A Filippi levél Krisztus-himnusza, melyet szent Pál valószínűleg 
az őskeresztény közösségi liturgiából vett át, különösen sokat mondó 
ebből a szempontból (Fil 2,6-11). A liturgikus ének Jézus halál utáni 
megdicsőülését úgy írja le, hogy minden név fölött álló nevet kapott 
és minden létező, mennyei, földi, alvilági hódolattal borul le előtte, 
megvallva az ő "Úr" voltát (v. 9-11). A hódolat kifejezésére Izajástól 
idéz (45,23). Ami ott Istenre vonatkozik, azt a himnusz a megdicsőült 
Krisztusra alkalmazza. A hódolat két fő igéje az ószövetségi szöveg
ben jövő idejű forma (LXX: majd leborul, majd megvallja), szent 
Pálnál viszont aorisztosz, azaz már megtörtént eseményt jelez. Esze
rint a kozmikus hatalmak már alávetettek Krisztusnak, a döntő lépés 
az új világ felé már megtörtént, de még rejtett valóság, a keresztény 
ember a hitben fogja fel. 

Az új élet, az új teremtmény az Úr Lelkéből ered, ami arra képesít, 
hogy "Mi ... akik födetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét, dicső
ségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változzunk át" (2 Kor 3,18) 

E néhány részlet jól kifejezi, hogy mennyire reflektáltan volt jelen 
- legalább a páli közösségekben - a már jelenvaló végidő, természe
tesen a jövőbeli beteljesedés feszültségében. 

3. A paruszia ideje 

E dolgozat folyamán többször szembesültünk azzal, hogy az 
eszkaton, mint a végső beteljesedés ideje, milyen problémás kérdés 
volt az ősegyházban. Krisztus küldetése, feltámadása már jelenvalóvá 
tette a vég időt, de a beteljesedés, a második eljövetel még várat ma
gára. Meddig? 

a) Szent Pál korábbi leveleiben kétségtelenül közelre várta az Úr 
érkezését (1 Tessz 4,] 5; I Kor 7,29-31), bár számol a saját halálával, 
elköltözésével (Fil ] ,23 k). 

Bizonyos evangéliumi kijelentések is a közeli érkezés gondolatát 
támasztják alá (pl. Mk 13,28-30). 
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Az is kétségtelen, hogya pontos időmeghatározást elutasítja az ős
egyház: "úgy jön el, mint éjjel a tolvaj" (I Tessz 5,2). 

Az idő múlásával azonban az Úrjövet késlekedése többekben két
ségeket ébreszthetett, vagy éppen az üldöztetés-szituációkban felfo
kozott közelre-várást eredményezett. Az apostoli tanítás szembesül 
mindkettővel, és reflexióiban megfelelő választ keres a felmerülő 
kérdésekre 2. 

b) A válaszok egyik típusa az idő értelmezésére összpontosít, apo
kaliptikus elemek felhasználásával mutatja be, hogy még nincs itt a 
megfelelő idő az Úr érkezésére. Ilyen megoldás fedezhető fel a már 
említett Mk 13. fejezetben. 

Ugyancsak ide tartozik a 2 Tessz levél: "Urunk Jézus Krisztus el
jövetelét és a vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rög
tön józanságtokat ... mintha az Úr napja már küszöbön állna." (2, I 
k). Ezután apokaliptikus jelekre hivatkozik, az elpártolásra, a bűn 
emberének feIlépésére, aki Istennek akar látszani. Ez még nem követ
kezett be, mert útját állja valami "késleltető" (2,7). A gondolatlánc 
célja az, hogy megnyugtassa és józan várakozásra segítse a közössé
get. 

A 2. Péter levél, az Újszövetség időben utolsó irata (Kr. u. 120 kö
rül), hasonló módon érvel. A paruszia-tagadók két ellenérvét igyek
szik semlegesíteni. Az egyik arra hivatkozik, hogy hosszú idő.telt már 
el és nem jött el Krisztus. A másik ennek elvi megalapozása: a világ
történés a teremtéstől kezdve megy a maga útján, nincs döntő válto
zás, minden úgy van, ahogy a kezdetekben volt. Nincs hát lényeges 
változást hozó időfordulat Krisztusban, és nem várható az ő második 
eljövetelével sem (3,3-5). A szent szerző érvelésében hármas utat jár: 
először az ellenfelek magatartását bírálja, akik csúfondáros gúnyoló
dók, saját vágyaik szerint élnek (ószövetségi példákkal hangsúlyozva 
magatartásuk helytelenségét, vö. 2,4-15), majd a vízözönre hivatko
zik, mint a világtörténés döntő fordulatára (3,6), végül a Zsolt 90,4 
szavaival az isteni és emberi idő különbözőségére mutat rá (3,8 k). 
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A világfordulatot a Noé-kori vízözön mintájára apokaliptikus kép
pel, a világégéssel érzékelteti, hogy azután helyt adjon az "új égnek" 
és az "új földnek" (3,10-13). Érdemes megjegyeznünk, hogya világ
égés apokaliptikus képe nem a világ jövőbeli sorsának "tudományos" 
leírása, nem ez érdekli a szerzőt, hanem a döntő fordulat képi megje
lenítése, hogy ébren tartsa a keresztény reményt. 

Megemlítem még, mint ebbe a sorba tartozó megoldást Szent Lu
kács műveit, ahol a szerző - közismerten - a Krisztus-idő és a paruzia 
között az egyház idejével számol. 

c) A megoldások másik típusa nem az idő értelmezésére épít, ha
nem a Krisztus-hit alapjaiból kiindulva találja meg érveit. 

A Kolosszei levél alapgondolata a jelenlévő eszkatont hangsúlyoz
za. Isten már áthelyezett minket Fia országába (1,13). Az Egyház 
Krisztus teste, ahol ebben a világban Isten titkának kinyilatkoztatása 
valósul meg. Az üdvösséget már most birtokoljuk, növekedve isme
retben Krisztus bölcsességének mércéjéhez (2,2 k). Természetesen 
nem mondhatjuk, hogy már itt a beteljesülés. Ezért van szerepe a 
reménynek (1,5), amely a mennyre irányul, ahol Krisztus ül az Isten 
jobbján. Krisztussal már föltámadtunk, és életünk Krisztussal odafönt 
Istenben van elrejtve. Ez a már meglévő élet nyilvánul ki dicsőségben 
az ő megjelenésével (3,1-4). 

A nagy páli levelekhez képest bizonyos hangsúlyeltolódás figyel
hető meg. Amit Szent Pál még a jövő üdvösségelemeként szemlél, itt 
már birtokolt (bár rejtett) valóság: míg a nagy levelekben a feltáma
dás a jövő eredménye, most a szerző már megvalósult tényként beszél 
róla (Kol 2,12; 31 és így Ef 2,6 k). 

Mivel az üdvösség birtoklása már most ilyen gazdag és visszafor
díthatatlan, a jövő teljesség várása háttérbe szorul. A klasszikus "már 
igen - még nem" időbeli kategóriája helyett az "idelent" és "odafönt" 
hellenisztikus térbeli sémája lép. Természetesen az üdvösség bizo
nyosságából megfelelő élet kell, hogy fakadjon (vö. 3 f). 

Szent János evangéliumában hasonló jelenséggel találkozunk. Jé
zus tanításának egyes részei erősen hangsúlyozzák a már jelen levő 
eszkatont, beleértve annak gyümölcseit is. De ezzel párhuzamosan a 
jövőbeli beteljesedésre irányuló anyagot is használ. Ha a hívő talán 
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egyoldalúan belemeriilne a már jelen üdvösség "ízlelgetésébe", vegye 
észre a még megvalósulásra váró elemeket is! Ez a kettősség található 
a Jn 5,24-29-ben. 

"Bizony, bizony mondom nektek, aki hallja szavamat és hisz an
nak, aki küldött, az örökké él és nem esik ítélet alá, hanem már át is 
ment a halálból az életbe. 

Bizony, bizony mondom nektek: Elérkezett az óra és már itt is van, 
amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát. S akik meghall
ják, élni fognak" (24k.v.). 

Ez a rész az örök élet már mostani birtoklásáról szól. A hívő nem 
esik ítélet alá, már átment a halálból az életbe. A Fiúban eljött a dön
tés órája; akik hallgatnak szavára, élni fognak: a jelen élet-birtoklás 
megőrződik a jövőben. 

A 25-26. versek a kinyilatkoztató szó megalapozását hozzák. Ez
után viszont az evangélium a lényegi mondanivalót a jövőbeli vára
kozás fényében fogalmazza újra: 

"Ne csodálkozzatok rajta! Mert elérkezik az óra, amikor a sírokban 
mindnyájan meghallják az lsten Fia szavát, és előjönnek. Akik jót 
tettek azért, hogy föltámadjanak az örök életre, akik gonoszat tettek 
azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra" (28k.v.). 

Az itt említett óra a jövő órája, a halottak nem a bűnös állapotot, 
hanem a ténylegesen elhunytakat jelzik. A szöveg utal az. ítélkező 
szétválasztásra. 

Hasonló kettősséggel találkozunk a 6. fejezet eucharisztikus be
szédében is. Itt is megerősíti Jézus, hogy aki benne hisz, már birto
kolja az örök életet; aki az élet kenyeréből eszik, nem hal meg, örök
ké él (v. 47. 50-51 b). Hozzáteszi azonban: "én feltámasztom az utol
só napon" (v. 54). 

A két szemléletmód nem zárja ki egymást, inkább kiegészíti: az 
örök élet már mostani birtoklása a hitben, az eucharisztiában kell 
hogy igazodjék ajövő reményteli várásához. 

A Jelenések könyve mind neve, mind anyaga és képvilága szem
pontjából a legközelebb áll az ószövetségi ihletésű apokaliptikához. 
Mégis lényeges pontokon különbözik attól. Szemlélődései közép
pontjában a meghalt és feltámadott Krisztus áll, a mennyei Bárány, 
aki az üdvösség történetének végső, visszavonhatatlan fordulatot 
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adott. Ezt fejezik ki a mennyei látomásokhoz kötődő liturgikus jelle
gű Krisztus-himnuszok (pl. 6,9; 12,10-12). A már jelen lévő eszkaton 
bizonyossága járja át a könyvet. 

A földi látomások a jelenben élő egyház küzdelmeit tárják fel a 
gonoszság erőivel, utalva a csapások ítéletet hordozó jellegére (9,20). 

Az "odafönt lévők" és a "földi" történések elkülönítése, illetve a 
"föntiek" hatása a lenti eseményekre a biztos győzelem bemutatásá
val, a Kolosszei levél térbeli sémájára emlékeztet, amely kikerüli az 
apokaliptikus jel-feltárás útját. Ugyanakkor a beteljesülést, a mennyei 
Jeruzsálemet megelőző föltámadás és végső ítélet apokaliptikus jelle
gű (20,11-17). 

A szent szerző az üldöztetések és szorongattatások között élő hí
veknek nagyhatású képekben ad vigaszt, erőt és reményt: Krisztus 
már győzött, egyetemes Uralkodó. A gonoszság hatalma még egy 
ideig működik, de már legyőzetett és hamarosan jön Isten uralma a 
Mennyei Jeruzsálem képében. 

Az eddigiekben felismerhető volt, hogy az ősegyház nem kötelezte 
el magát a teljes apokaliptikus szemléletmód mellett, hanem válogat, 
egyes elemeit felhasználja a ,Józan" várakozás erősítésére. A Jelené
sek könyvéről is elmondhatjuk, hogy lényegileg keresztény, kriszto
centrikus az eszkatológiája, és apokaliptikus elemei nem kényszeríte
nek az üdvtörténet zárt apokaliptikus értelmezésére.3 

Kiértékelés 

A bemutatásból kitűnik, hogy az Újszövetség eszkatológikus ér
telmezési horizont ja rokonságban áll az ószövetségi felfogással, azt 
felhasználja, mintegy örököseként épít rá. 

Azonban sem az Ószövetség, sem az Újszövetség nem ad egysé
ges, zárt előrejelzést a végidős történésről. Inkább különféle elemek
ből, eltérő, változó témákból kialakított képes megközelítésről van 
szó, mely a végső valóság reményét és bizonyosságát akarja erősíteni 
a hívő emberben. 

Mind a régi, mind az új szövetség erősen teocentrikus az eszkato
lógikus témák feldolgozásában. Lényegileg mindent Istentől vár és 

3 Rit!, Hubert: Offenbarung des Johannes NEB Echter Vig Würzburg 199B 
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Istenre vezet vissza. Az újszövetségi iratok emellett a középpontba 
állít ják a Krisztus-eseményt, annak a végidőre kiható krisztológiai és 
szoteriológiai vonatkozásait: ami Krisztusban történt, az végérvénye
sen meghatározza a jövőt, a végső beteljesedést. 

Ezért az ősegyház hittel vallja, hogy a Názáreti Jézusban már meg
jelent és valósul az eszkaton. Isten Uralma megragadhatóan közel jött 
Jézus igehirdetésében, csodajeleiben. Ö beteljesítette az ószövetségi 
várakozásokat. Keresztje és feltámadása révén már megtörte a gonosz 
hatalmát, új életet ajándékozott, amit a megkeresztelt ember a Lélek 
adományával a közösségben tapasztalhat meg (Prasentische Eschato
logie). 

Az új élet, az új teremtmény azonban még csak ajövő reményében 
birtokolja a teljességet. Ebből adódik a "már igen" és "még nem" 
feszültsége, ami lényegi vonalakban különbözik az ószövetségi felfo
gástól. Ez a feszültség, ill. a mindennapokban megélt nehézségek (pl. 
üldöztetés, gonoszság előretörése) vezetnek ahhoz, hogy a keresztény 
közösség egyre inkább visszanyúl az apokaliptikus felfogáshoz. En
nek segítségé ve l akarja megtartani a híveket a józan várakozás remé
nyében. 

A "meddig még", "mikor jön el az Úr" sürgető kérdésére részben 
az időértelmezés vonalán apokaliptikus motívumokkal keresnek vá
laszt (pl. 2 Pét levél), részben a Krisztus-hit lényegi elemeire építve, 
és háttérbe szorítják az idő kérdését (lásd: a "fönt" és "lent" térbeli 
sémája, Kol levél). Azonban az apokaliptikus jelek sem a pontos 
időmeghatározás kellékei. Inkább a túlzó, türelmetlen közelrevárás 
mérséklésére szolgálnak, a helyzetnek megfelelő válogatásban (hábo
rúk, szorongattatások, kozmikus jelek - itt felismerhető az Ószövet
ségen túlmutató, apokrif apokalipszisek hatása). 

Most tekintsük át röviden az ószövetségi eszkatológikus fő témák 
újszövetségi megjelenését: lsten uralma és jelenléte népe körében, 
uralma Sionból a népek felett. 

Jézus tanítása Isten közeli uralmát hangsúlyozza, szavaiban, tettei
ben Isten jött el népéhez. Az Emberfia második eljövetele pedig el
hozza Isten közvetlen együttlakását népével. Bár épít a Sion-teológiá
ra, az Újszövetség a mennyei Jeruzsálem alászállásáról szól. A törté
nelmi város jelentősége hátérbe szorul. 
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A népek fölötti ítélet gondolata egyetemesebb jelleget ölt, világíté
letté válik (Mt 25), sőt számol a jelen világ teljes megsemmisülésé
veI, hogy helyet adjon az új égnek és új földnek (2 Pét). 

Az "új kivonulás" alig jut szerephez, vagy Jézus messiási küldeté
séhez kapcsolódik (pl. Mt 15,21-24), vagy a népek "egybegyűjtése"
ként jelenik meg (Mt 8,11 k). A népek "másodrangú" szerepe az esz
katológikus jövőben már nem téma. 

Az "Új Jeruzsálem" és "templom" gondolata erősen spiritualizálva 
nyer hangsúlyt. Az Újszövetség lemond a Jeruzsálemhez kötődő ma
teriális jellegű prófétai képekről (életbőség), és vagy az egyházra 
vonatkoztatja (Gal 4,26 k) lelki értelemben az új várost, vagy Isten 
univerzális, életteret betöltő közvetlen jelenlétét fejezi ki vele (Jel). A 
templom jelentősége egyszerűen megszűnik (Jn 4,22-24; Jel 21,22). 

Az egyetemes béke motívuma beleértődik a végidő javaiba, de 
nem olyan középponti kérdés, mint a prófétáknál. Jézus békét hozott, 
de ez lelki valóság (Kol 1,20; J n 14,27)! A választott nép békéjét 
fenyegető többi nép kérdése már nem merül fel, mert az Újszövetség 
a jók és gonoszok perspektívájából szemléli az emberiséget. Az álla
tokkal való béke témája pedig feloldódik a teremtett világ átalakulá
sában (Róm 8,18-22). 

(Jlvasóí levél 
Tisztelt Szerkesztőség! A Jeromos füzetek húsvéti számában Dr. 

Rózsa Huba professzor úr válaszai között olyasmire találtam, ami 
számomra egy régi kérdés megoldását jelenti. Annyira megörül
tem, hogy ezt szeretném is megosztani. Sosem értettem, hogyan 
kérdezhtEti Jézus így Pétertől: »Jobban szeretsz-e engem, mint 
ezek«? Ugy gondoltam, Jézus nemigen várh atta el, hogy ebben Pé
ter állást fog!aljon! A pontos szöveg szerint valóban: »ezeket« és 
nem »ezek«. Igy mindjárt más! Az általam ismert fordítások közül 
ennek ellenére csak a Károli Bibliában olvasható az »ezeknél« ki
fejezés, de az is félreérthető, aminthogy vélhetően félre is értették. 
Annak már nincs nagyobb jelentősége számomra, hogy az «ezeket« 
a többi tanítványt, vagy a halászmesterség eszközeit jelenti-e. A 
régi tisztelettel és szeretettel: Cyimóthyné Ádám Éva. 
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Xeravits Géza 

Pozitív eszkatológikus főszereplők 
a qumráni könyvtár anyagában (2. rész) 

IV. Két jellegzetes téma 

Messiás 

Mint fentebb említettük, a másíah fogalom a születő kereszténység 
teológiája számára központi jelentőségűvé vált, amennyiben a pozitív 
eszkatológikus főszereplő par excellence megjelölésévé lett. Teljesen 
tennészetesen adódik tehát a kérdés, hogy milyen képet mutat ezt 
illetően a qurnráni könyvtár anyaga. 

A másíah szót eszkatológikus értelemben a qurnráni könyvtár ki
lenc műve használja, s ezeknek az alábbi - első látásra talán unal
masnak tűnő listázása - néhány fontos következtetésre enged eljut
nunk. 

A Közösség Szabályzata egy alkalommal "Áron és Izrael felkent je
iről" beszél C l QS ix ll). A másíah szó itt többes számban két külön
böző alakot jelöl, Izrael kultuszi és világi vezetőit. Ezen alakok elér
kezése egy meghatározott üdvtörténeti korszak lezárását jelzi (l QS ix 
5b-IO). • 

"És az első szabályok szerint irányíttatnak, melyek szerint a Kö
zösség emberei kezdetben fegyelmezték magukat, egészen addig, 
anúg eljön a próféta és Áron és Izrael felkent jei." 

A Gyülekezet Szabályzata egyszer "a Felkentről" (lQSa ii 12) két
szer pedig "Izrael felkent jéről" (1 QSa ii 14, 20) tesz említést. Itt a 
felkent egyetlen személy, Izrael világi vezetője. A ii 12 olvasata arra 
utal, hogy a kifejezés itt tituláris értelemben szerepel (lásd később). 

"Ez az ülése a Név embereinek, akik a Közösség tanácsának ün
nepségére hívattak, midőn nemzi Isten a Felkentet közéjük. C ... ) Be
megy a Pap Izrael egész gyülekezete előtt, és mind az ő fivére i, Áron 
fiai, a papok ( ... ) és azután bemegy Izrael felkentje ( ... ) Senki ne 
nyújtsa kezét a kenyér és az újbor elsejéért a Pap előtt, mert ő áldja 
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meg a kenyér és az újbor elsejét, és nyújtja kezét először a kenyérért. 
És utána nyújtja Izrael felkentje a kezét a kenyérért. ( ... )" 

A Damaszkuszi Irat különböző hagyománytörténeti rétegeiben 
több alkalommal fordul elő a másíah, ebből négyszer eszkatológikus 
értelemben, mint "Áron és Izrael felkentje" (CD xii 23, xiv 19, xix 
10, xx I) Izrael eszkatológikus kultuszi vezetője. Mint a Közösség 
Szabályzata esetében is, megjelenése egy meghatározott (üdv)törté
neti korszak végét jelzi. 

"És ez szabályzata a táborok ülésének, akik ezek szerint járnak a 
gonoszság idején, addig, amíg fel nem kél Áron és Izrael Felkentje. 
( ... ) És ez a kifejtése a parancsolatoknak, amelyek által parancsoltat
nak, amíg fel nem kél Áron és Izrael Messiása, és engesztel bűnükért. 
( ... ) Ezek megmenekülnek a számonkérés korszakában, a maradék 
viszont kiszolgáltatik a kardnak, mikor elérkezik Áron és Izrael Fel
kentje. ( ... ) Ezért mindama férfiak, akik beléptek az új szövetségbe 
Damaszkusz fóldjén, de elfordultak, és hitszegők lettek, és eltértek az 
élő vizek forrásától, nem számíttatnak a nép közösségéhez, és köny
vébe nem írat nak be, az Egyetlen Tanító összegyűjtésének napjától 
addig, amíg fel nem kél a Felkent Áronból és Izraelből." 

A 4QGenesis-kommentár A CÍmű szöveg a szó egy előfordulását 
szolgáltatja, mesíah haccedeq formában (4Q252 v 3). Ez a kifejezés 
egy eszkatológikus uralkodót jelöl, kifejezett dávidi leszármazással (a 
szöveg fe\cserélhetően használja a mesíah haccedeq és cemah dávíd 
fogalmakat). 

,,'Nem távozik el az uralkodó Júda törzsétől'. Midőn Izraelé lesz 
az uralom, nem vágatik ki az, aki Dávid trónján ül. Mert a 'vessző', 
ez az uralom szövetsége; és Izrael ezredei a 'zászlók'. Amíg az Igaz 
Felkent, Dávid Sarja eljön. Mert neki, és leszármazottainak adatott 
népe uralmának szövetsége örök nemzedékeken át." 

A 4QApokrif Pentateuchus B egyik töredékén a "felkent" nem 
más, mint Mózes (móse mesíhó, 4Q377 2 ii 5). 

" ... Mózesnek, az ő felkentjének szájával, és követni JHVH-t, atyá
ink Istenét, aki parancsolt nekünk Sinai hegyeitől. ( ... ) Mózes, Isten 
embere azonban Istennel volt a felhőben, és befedte őt a felhő, 
mert ... midőn megszentelte őt, és mint egy angyal (esetében), az ő 
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szájából beszélt, mert ki olyan örömhírnök, mint Ő, oly kegyes em
ber?" 

A Messiási apokalipszis című iraton három alkalommal találjuk 
meg a szót, azon túl, hogy eszkatológikus alakokra vonatkozik, csak 
egy esetben mondhatunk bővebbet, a 4Q521 2 ii l-ben az "ő felkent
je" egy prófétai alak, Illés redivivus. A Háborús tekercs egyetlen 
esetében a "te felkent jeid" a próféták, akik a háború során szolgálatot 
teljesítenek (I QM xi 7). Ugyancsak egy alkalommal fordul elő a szó 
a II QMelchizedek-en, mint a "lélek felkentje" (mesíah harúah, 
11 QMe1ch ii 18). Ez az alak egy eszkatológikus "örömhírnök" 
(mevasszér), prófétai karakterrel, közelebbről Mózes redivivus. 

"És az örömhírnök, ez a lélek felkentje, akiről mondotta Dániel. .. 
a jó hírnök, aki szabadulást hirdet, az, akiről megíratott, hogy ... " 

Végezetül, az igen töredékes 4QElbeszélés A című szövegen a "ki
rályság olajával felkent" kifejezés tűnik fel (másíah besemen malkút, 
4Q458 2 ii 6), aki - tekintettel a mű apokaliptikus karakterére, nem 
más, mint az eszkatológikus király. 

Mint látjuk, igen sokféle eszkatológikus "felkenttel" találkozha
tunk a qurnráni szövegeken. Királlyal, pappal, prófétával, de még az 
utolsó esetben is legalább kétfélével - az újjáéledő Illéssel és Mózes
sel. Mélyebben két szövegre kívánjuk csupán felhívni a figyelmet, 
melyek fontos tanúi a szó hatástörténete fejlődésének. 

A másíah szó - hasonlóan ószövetségi előfordulásaihoz - az ese
tek többségében ún. attributív értelemben található a szövegekben. 
Ez azt jelenti, hogy a "felkentség" egy sajátos jellemzőjét jelenti 
annak a személynek, akire vonatkozik (vö. GBH, §88Eb és GMH, 
§228b). Körülírva tehát jelentésük: "a személy, aki a királyság olajá
val felkent állapotú" (4Q458); "azok, akiket Ö (Isten) felkent (egy 
feladatra)" (4Q521, I QM, 4Q377); "Isten lelke által felkent szemé
lyek" (ll QMe1ch). 

A szó két qumráni előfordulása viszont a héber Biblia által tanúsí
tott használatához képest jelentős fejlődést mutat, amennyiben ún. 
tituláris értelemben szerepel, tehát "szakkifejezésként" vagy "cím
ként" (I QSa ii 12 és 4Q252 v 3, NB. a héber Bibliában a másíah 
sehol nem szerepel eszkatológikus összefüggésben tituláris értelem-
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ben, lásd pl. Roberts 1992: 51). Itt tehát megengedhető az, hogy 
nagybetűvel írva "Felkentnek" fordítsuk, vagy ha úgy tetszik, "Mes
siásnak". A Gyülekezet Szabályzata ii 12-ben a másíah nyelvtanilag 
absolutus formában áll, határozott névelővel, és anélkül, hogy más 
szó vagy utórag kapcsolódna hozzá. A hammásíah, "a Felkent" nem 
egy személy egyedi jellemzőjét írja le tehát, hanem a szövegben sze
replő közösségben betöltött pozíciójára utal. A szövegben a 
hammásíah legközelebbi párhuzama a ii 19 hakkóhén-je ("a pap"), 
amely szintén tituláris értelemben szerepel. A 4QGenesis-kommentár 
A v 3-ban a mesíah haccedeq fogalmi analógiája a móre haccedeq 
("az Igaz Tanító") titulussal nyilvánvaló, ugyanakkor a pontosító 
cemah dávíd e szövegben jól mutatja, hogy különböző alakokról van 
szó. Ugyanúgy viszont, mint az "Igaz Tanító", az "Igaz Fel
kentIMessiás" is egy a közösség számára kiemelkedő jelentőségű 
hivatalt látszik jelölni. Az említett cemah dávíd bővítmény segít en
nek a hivatalnak a közelebbi meghatározásában: az "Igaz Felkent" 
nem más, mint az eszkatológikus közösség királya. 

Ha az említett qumráni iratok anyagát összevetjük a korai zsidóság 
egyéb csoportjainak irodalmával, nagyon érdekes eredményekre ju
tunk. Először is, az l QSa és 4Q252 - az elsőt Kr. e. 75 előtt másol
ták, a másikat Kr. e. 25 előtt - a másíah tituláris használatának 
legősibb tanúi. Semmilyen adatunk nincsen arra nézve, hogy a zsidó
ság így használta volna e szót az l QSa és a 4Q252 megkomponálása 
előtti időben. Másodszor, azok a qumráni iratok, amelyek a másíah 
szót eszkatológikus értelemben hozzák, szintén a legelsők között 
teszik ezt. Qumránon kívül egyedül a Salamon zsoltárai tanúsítják 
egyértelműen a szó eszkatológikus használatát a Krisztus születése 
előtti időben. Megjegyzendő, hogy azok a qumráni iratok, melyek 
érdekeltek e kérdésben, korábban keletkeztek a Salamon zsoltárainál. 
A többi vonatkozó forrásunk, 2 Báruk és 4 Ezdrás egy későbbi korból 
erednek. Harmadszor, a korai zsidóság irodalmában nem találjuk meg 
a másiah szó alkalmazásának qumráni szövegekre jellemző sokszínű
ségét. Qumránon kívül az eszkatológikus másíah ugyanis minden 
esetben egyértelmű királyi jellemzőkkel rendelkezik. 
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Az ideális király alakja az Ószövetségben, 
és ennek qumráni felhasználása 

A qumráni könyvtár vonatkozó anyaga a királyi pozitív eszkatoló
gikus főszereplőnek két fő aspektusát domborít ja ki, a harcost és a 
bírót - s ez egyáltalán nem meglepő. Ezzel ugyanis egy az Ószövet
ség bizonyos hagyományaiban mélyen gyökerező, ősi elképzeléshez 
kapcsolják kifejezésmódjukat. 

Egyértelmű, hogy a királyság intézményét nem övezte egyöntetű 
lelkesedés az ószövetségi korban. Számos olyan szöveget ismerünk, 
amelyek nem csupán egyes királyok, hanem az intézmény egésze 
irányában fogalmaznak meg éles kritikát. Ugyanakkor azonban szép 
számmal találhatunk olyan szövegeket is, melyek pozitíve értékelik 
az izraelita királyságot, mint tényt és mint eszmét egyaránt. Vannak 
továbbá olyan szakaszai az Ószövetségnek, amelyek a király alakjá
nak ideális megjelenéséről beszélnek. Jelen előadás keretei között 
kétféle típusú anyag vizsgálatát célozzuk meg, melyeknek egymástól 
különböző hátterük és Sitz im Leben-jük van, s melyek különböző 
konkrét történeti tapasztalatokat tükröznek. Mindezek mellett viszont 
megegyeznek abban, hogy a királyság intézményének beszélhetünk 
egyfajta pozitív, ideális megnyilvánulási fonnájáról. 

Egyfelől, érdemes felidéznünk az ún. királyzsoltárok anyagát 
(mindenek előtt Ps 2; 72; 101 és 110, legyen elég mindössze k~t műre 
utalni, Kraus 1992: 107-123; Preuss 1996: 29-34). E kompozíciók, 
minden valószínűség szerint fogság előtti, liturgikus Sitz im Leben
jükkel a par excellence izraelita király feladatait sorolják elő. A Ps 2 
és 110 központi témája a király katonai aktivitása, melynek eredmé
nye egyetemes győzelme lesz a nemzetek felett. A Ps 72 és 101 ese
tében a király bírói karaktere és tevékenysége a hangsúlyos. Különö
sen a Ps 72 használ olyan nyelvezetet, amely kiemeli a király ítéleté
nek isteni eredetét és fundamentális tennészetét. E zsoltár különösen 
érdekes abban, ahogy összeköti a királyi ítélet egyetemes jellegét - a 
pogányok szintén alávettetnek neki - és az ideális király uralmának 
tartós pozitív hatásait (egyetemes, sőt kozmikus mértékű sá/óm). 

A másik típusú anyagot egyes prófétai szakaszok alkotják, melyek 
egy ideális király eljövetelének várását tükrözik. Ez az iratcsoport 
nem feltétlenül hangsúlyozza az eljövendő király konkrét feladatait, 
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uralkodásának körülményei és Isten általi támogatása azonban felté
telezik katonai és bírói jellegét. Elég talán a proto-izajási korpusz két 
ismert próféciájára utalni ehelyt: Iz 9,1-6 és 10,33-11,5. Az első sza
kasz tetőpontján (Iz 9,6) a király cselekvésének legfontosabb attribú
tumai a mispát és cedáqá, ítélet és igazságosság - mindkét kifejezés a 
jogi nyelv szókincséből ered. Az eljövendő uralkodó "trón-nevei" 
közül továbbá némelyik kifejezetten harci képzeteket idéz, különösen 
a két kezdő cím: pele jóéc és él gibbór, csodálatos tanácsos és erős 
isten (Iz 9,5bcx). A másik izajási szakasz (Iz 10,33-11,5) még ékesszó
lóbb e tekintetben. Itt sokkal világosabb felsorolását találjuk a jöven
dő uralkodó harci és bírói feladatainak ("tanács és erősség lelke", 
"igazsággal ítéli a föld szegényeit", "megveri a földet szája vesszejé
vel, ajka leheletével megöli a gonoszt", igazság és hűség az öve, Iz 
11,2b, 4a~-b, 5). E szakasz ráadásul különösen fontos, hiszen a 
qumráni könyvtár egyes iratainak az anyagát direkte befolyásolta. 
Ezen túl, további prófétai anyagot is idézhetünk e tekintetben. Hadd 
emlékeztessünk csupán Jeremiás könyve egyes szakaszaira, pl. 22,1-
5; 23,5-6; 33,15-16. Az első két szöveg a nép vezetői ellen mondott 
próféciákba épül be, s idézi az izraelita király ideális alakját. A Jer 
22,3 kulcsszavai: mispát, cedáqá, és a figyelmeztetés, hogy "mentsé
tek meg a kiraboltat az elnyomó kezéből, a jövevényt, árvát és özve
gyet ne nyomorgassátok" mind az igazságos bíróra utalnak. A Jer 
23,S-ben hasonló szóhasználatot találunk, az eljövő király, Dávid 
igaz vagy törvényes utódja (cemah caddíq) törvényt és igazságot 
(mispát, cedáqá) cselekszik a földön. Mi több, ez a szakasz világosan 
utal a király harci képességeire is, a 23,6a fél versben: "napjaiban 
megszabadul Júda, és Izrael biztonságban lakik". A harmadik szöveg, 
Jer 33,15-16, egy üdvorákulum keretében ismét Dávid igaz utódja 
felé fordul, és szinte szó szerint megismétli a 23,5-6 megfogalmazá
sát. Érdemes megjegyezni, hogy Jeremiás e szakaszai - különösen a 
két utóbbi - szintén fontos forrásai voltak egyes qurnráni 
kompozícióknak, hiszen modellként szolgáltak Dávid sarja (cemah 
dávíd) qumráni alakjának megformálásához. 

Hogy ne szaporítsuk tovább a bibliai helyek sorolását, itt megál
lunk, ám talán ezek a passzusok is elégségesen mutatják, hogy úgy a 
király időhöz nem kötött, ideális képe, valamint várt jövőbeni megje-
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lenése az Ószövetségben egyaránt harci és bírói képekkel kerül lefes
tésre. Ez a hagyomány aztán alkalmassá vált egyes korai zsidó körök 
eszkatológikus gondolkodásába való beépülésre, amint ezt a qumráni 
könyvtár iratai is tanúsítják. E körök nem csupán előszeretettel utal
tak ezekre az ószövetségi szakaszokra, vagy feldolgozták őket, hanem 
más szövegeket is ezek fényében értelmeztek újra, amint azt pl. a Gen 
49,10 vagy Ám 9, II példája mutatja. A qumrániak számára az eszka
tológikus háború katonai vezetője nem más, mint az ószövetségi szer
zők által megjövendölt ideális király. Ugyanakkor a qumráni könyv
tár vonatkozó iratainak szerzői egy figyelemreméltó lépést is tesznek 
az ószövetségi szövegekhez képest. Ez utóbbiak ugyanis az eljövendő 
uralkodó dávidi kötődéseit szinte egyetemesen állít ják, vagy leg
alábbis utalnak rá. A qumráni könyvtárban - jóllehet bizonyos iratok 
hangsúlyozzák a dávidi vonalat (l QSb, 4Q161, 4Q174, 4Q252, 
4Q285, ezek legtöbbje "cemah-szöveg") - ez a téma több kompozíci
óban teljességgel másodlagos jelentőségünek mondható (I QS, 1 QM, 
CD, 4Q175, 4Q458, vö. Pomykala 1995: 232-246 megjegyzéseit, 
Xeravits 2003: 149-150 pontosításaival az Áldások szabályzatát ille
tően). Ezen iratok érdeklődésének homlokterében inkább a várt ural
kodó feladata, mintsem származása áll. 

Engedjenek meg végezetül néhány megjegyzést e szövegek törté
neti hátteréről. Egyes kutatók azon a véleményen vannak, hogy a 
harcos, dávidi "messianizmusnak" a qumráni könyvtárban való fel
bukkanását (különösen 4Q161, 4Q174, 4Q252, 4Q285) leginkább a 
heródesi kor eseményeinek a hátterén lehet megérteni. Megjegyzendő 
viszont, hogy ámbár az e kérdésfeltevésben érdekelt szövegek mind
egyikét a heródesi korban másolták, heródes-kori eredetük egyáltalán 
nem bizonyos. Sokkal természetesebb arra gondolnunk, hogy ezen 
iratok közelebb készültek azokhoz a történeti eseményekhez, melyek
re utalnak: a 4Q 161 például világosan Alexandrosz Jannaiosz uralko
dásának egyes eseményeit tükrözi, tehát keletkezése inkább 
hasmoneus-korinak tartható. Mi több, ha elfogadjuk azt, hogy az 
Áldások Szabályzata - melyet a Kr. e. első század elején másoltak -
tartalmaz dávidi utalásokat, akkor a qumráni Közösség "dávidi mes
sianizmusának" heródes-kori datálása tarthatatlanná válik. Valójában 
a Kr. e. második század közepétől kezdve olyan volt Izrael belső poli-

20 



-Bibliatudomány 

tikai helyzete, hogy az elősegíthette a dávidi leszármazás, mint a 
politikai vezetés legitimitását megad ó tényező hangsúlyozását 
(Arisztobulosz Kr. e. 104-ben lett királlyá, de már előtte, Jóannész 
Hürkanosz uralmának eseményei is hasonló szellemi reakciót válthat
tak ki, vö. Goldstein 1989: 322-332; Sacchi 2000: 253-259). Így te
hát, gyakorlatilag a qumráni Közösség teljes története során alkalmas 
történeti-politikai szituációt találunk a királyi eszkatológikus fősze
replő dávidi származásának hangsúlyozásához, mi több, tágabb érte
lemben egyáltalán egy királyi szereplő eszkatológikus színre vitelé
hez. A Háborús tekercs és a 4QHáború könyve egymáshoz képest 
eltérő szempontjai arra utalhatnak, hogy az eszkatológikus király 
dávidi származása a qumrániak gondolkodásában másodlagos kérdés 
volt. Míg a Háborús tekercsen egyáltalán nincsenek dávidi utalások, 
addig az eszkatológikus háborúnak a 4QHáború könyve által megőr
zött feldolgozása lényeges szerepet tulajdonít a Közösség Fejedelmé
nek, akit Dávid Sarj ával azonosít. 

" .. .Izajás próféta által: 'és kivágatnak az erdő bokrai fejszével, és 
Libanon egy hatalmas által lehull. És vessző kél majd Izáj törzsöké
ről' ... Dávid sarja. És megítéltetnek ... és megöli őt a Közösség Feje
delme, Dávid Sarja ... és sebekkel. És parancsolja a Pap ... a Kittim 
me gverése ... " 

Ez a különbség azonban egyáltalán nem tematikus fejlődés ered
ményének látszik. A Háborús tekercsen valójában az eszkatológikus 
események bármilyen individuális szereplője a háttérben marad, nem 
kap lényeges szerepet. Itt a fej lődés vonala inkább ott érhető tetten, 
hogy egyáltalán egy egyéni eszkatológikus főszereplő, mint olyan, az 
események menetébe bekerül. Az, hogy az eljövendő uralkodó úgy 
dávidi, mint nem-dávidi terminológiával is bemutatásra került, legin
kább a Közösség eszkatológikus gondolkodásának több-dimenziós 
természetét tanúsítja. 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Bíbliaiskala 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Példabeszéd a magvetőről 

A.) Alapgondolat 

Jézus példabeszédeinek kettős történelmi helye van: az eredeti, az 
elhangzáskori történelmi helyük, és az ősegyházban, a misszióban, az 
igehirdetésben lévő helyük. A szentíráskutatók feladata, hogy a bib
liakutatás különböző módszereivel felkutassák a példabeszédek ere
deti értelmét, megkülönböztetve az igehirdetés során aktualizált, az 
adott korra és hallgatóságra alkalmazott mondanivalótól és hangsúly
októl. A szentíráskutatók munkája nyomán (fóleg a nyelvészet segít
ségével) ma már tudjuk, hogy már az egészen korai időkben, a Jézus 
halála utáni első évtizedekben bizonyos mértékben új értelmet adtak 
a példabeszédeknek, allegóriaként kezelték Jézus szavait. Ez az alle
gorikus exegézis különösen divatos volt a hellenisztikus zsidóság kö
rében, és ez hatott a keresztény tanítókra is. A magvetőről szóló pél
dabeszéd tanulmányozása során megkíséreljük megkeresni a Jézus 
saját korának szóló tanítást, és a korai egyház híveinek élethelyzete 
kapcsán felmerülő nehézségekre adott, aktualizált értelmezést, vala
mint saját élethelyzetünkre vonatkoztatva mi is megkeressük a mai 
kor emberének szóló tanítást. 

B.) Szentírási szöveg: (Mk 4,3-9) 
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c.) Bevezetés 

1.) A kép - Az európai hallgatóhoz a példabeszéd allegorikus je
lentése sokkal közelebb áll, mert a vetés körülményei különösnek és 
érthetetlennek látszanak számunkra. Melyik magvető szórja a magot 
az útra, a kövek vagy a tüskék közé? Hogy lehet valaki ilyen ügyet
len, hogy ilyen sok mag kárbavész? És mégis: Jézus itt a korabeli 
Palesztína naponként ismétlődő eseményét mondja el. Ahhoz, hogya 
példabeszédet jól értsük, tudnunk kell, hogy Palesztínában előbb 
vetnek, aztán szántanak CI. G. Dalman: Munka és szokás; W. G. 
Easame: Vetés és szántás; J. Jeremiás: Jézus példázatai). Tehát a 
példabeszédben szereplő magvető a fel nem szántott földön, az uga
ron megy végig. Szándékosan hinti a magot a falu lakói által kitapo
sott útra, mert azt is fel kell szántani. Szándékosan vet a tövisre is, 
mert majd azt is beszánt ják. És azon a vidéken, ahol a köveket csak 
vékony termőréteg borítja, nem csoda, ha némelyik vetőmag köves 
helyre esik, mert a köveknek majd csak a megcsikorduló ekevas fog 
nekikütközni. Úgyhogy ami az idegen számára furcsának és ügyetlen
ségnek tűnik, az a palesztín viszonyok közt természetes és szabály
szerű. 

Tehát a mi történetünk egy olyan ún. tiszta hasonlatról szól, amely 
szemben a parabolával egy olyan körülményt mond el, amely mindig, 
újra és újra megfigyelhető, és bennünket ezzel az ismétlődő. hétköz
napi eseménnyel szembesít: Mindig így történik ez, vagy ... ? Ellentét
ben az allegóriával, amelynél a rejtett jelentésnek nem csak egyetlen 
vonatkozása van: a történet sokkal inkább egészen egy meghatározó 
mozzanatra van kihegyezve, amelyet fel akar fedeztetni velünk. 

2.) a .. ) A hasonlatok többnyire hétköznapi, mindig visszatérő ese
ményt mondanak el; természetesen ezt nem egyszerűen, tárgyilago
san, hanem tudatos motívumválasztással és tudatos motívumépítke
zésseI. Ezt az elrendezést követve jutunk el a példabeszéd meghatá
rozó mozzanatához, amelyre a történet ki van hegyezve. A magvető
ről szóló példabeszédben pl.a magvető és tevékenysége van a figye
lem középpontjában, valamint a talaj különböző minőségének prob
lémája, és az ezzel szorosan összefüggő vetés sorsa. A felépítés a 
példabeszéd szerint két, egymással ellentétes helyzetet ábrázol: a 
vetést és az aratást. A vetésnél három akadályt nevez meg, amely a 
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vetést veszélyezteti (4-7.v.): az utat és a madarakat, a termőréteg 
egyenetlenségét és a hőséget, valamint a tüskéket és bogáncsokat. Ez 
a három példa (figyeljünk fel a hármas számra is - a hánnas szám a 
"kis teljesség", a hetes szám a nagy teljesség-) jelképez minden kö
rülményt, amely a vetés sikerét fenyegeti és akadályozza (pl. további, 
itt nem említett veszélyt jelenthet az üszög, az aszály, a sáska stb). 
Szemben ezzel, az utolsó vers (8.) arról a vetésről szól, amely jól 
növekszik, az ugyancsak háromszoros "emelkedéssel" a háromszoros 
akadály hatását dönti meg. Ennyiben tehát nem egyszerű, hanem ún. 
kontraszthasonlatról van szó. 

b.) A fenyegetettség, a vetés sikertelensége és a szerfölött megle
pő, gazdag aratás közti formális kontraszt évenként megismétlődő 
folyamat, és egyáltalán nem magától értetődő, hogy minden ellenállás 
ellenére minden évben újra megtörténik a csoda. 

A sikertelen oldal terjedelmes ábrázolása felől nézve az aratás 
csodásnak látszik. Ennek a sokat ismételt sikertelenségnek ugyanak
kor az a célja, hogy a hallgatóban bekövetkezzék: a beszélő nyíltan 
szól a saját szorongatottságának tapasztalatairól, s ezek számára a 
példabeszéd a remény új játékterét akarja megnyitni. Elképzelhető, 
hogy valaki az ő perspektívájából nézve másképp szeretné elmondani 
a példabeszédet. Ez az átalakítás a jézusi példabeszéd meghatározó 
mozzanatát még érthetőbbé fogja tenni. A két utolsó vers például így 
is hangozhatna: "Más magok jó földbe estek, kicsíráztak, pompásan 
növekedtek, és igen jó aratást lehetett várni. Ámde jött egy jégeső, és 
tönkretett mindent. Ilyen az élet." 

3.) Vajon miért mondta Jézus ezt a példabeszédet? 

a.) Milyen problémahelyzetben mondta Jézus a példabeszédet? A 
Mk 4-ben olvasható példabeszéd a magvetőről, ugyanúgy, mint az 
ugyanott szereplő másik kettő, közös tapasztalaton alapszik: a nyil
vánvaló sikertelenség (magvető), a láthatóan nyomorúságos, satnya 
eredmény (mustármag) és az érthetetlenség, hogy mindebből hogyan 
születhet mégis valami (önmagától növekedő vetés). A példabeszéd 
üzenete valószínűvé teszi, hogy Jézus működésében nehéz időszak 
következett be: a kezdeti idők sikere, a nagy galileai lelkesedés után 
(a Mk 3,7-ben nagy sokaság követte őt, mert hallották mit művelt) ez 
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a lelkesedés fokozatosan elmúlt, és Jézus egyre több nehézséggel, 
értetlenséggel és visszautasítással találta magát szemben. Az ellenál
lás a zsidó hallgatóság körében kezdődik (már a Mk 3,6-ban készül az 
első terv Jézus elveszejtésére), aztán ez átterjed az egyszerű emberek
re is (a Mk 3,6-ban Jézus názáreti honfitársai utasítják vissza őt), és 
eljut egészen a teljes visszautasításig, Jézus érzi, hogy közeledik éle
tének vége, sikertelenségben. Nyilvánvaló, hogy ebben az időben a 
Jézust követőknek egy része is eltávolodik tőle (Mk 7,6: Ez a nép 
ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem"), sőt még a tanít
ványok körében is értetlenség mutatkozik (Mk 8,32; 9,32). Jézus nem 
felel meg sem az emberek, sem a tanítványok elvárásainak: elmarad 
az országban a fordulat, Isten országa nem hatalommal valósul meg. 
Maga Jézus sem viselkedik úgy, mint a várt hatalmas Messiás, aki 
erősebbnek bizonyul a politikai hatalomnál, és korlátozni tudja azt. 
Péter heves ellenkezése Cézárea Filippiben Jézussal való konfliktus
hoz vezet: "Nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével !" 
Mk 8,33 

b.) Mi a példabeszéd válasza? Jézus a példabeszédben szembesíti 
a hallgatót a vetés évenként visszatérő tapasztalatával, amelyet szin
tén sokféle veszély fenyeget, és amelynek a legnagyobb része ered
ménytelen lesz, amely azonban általában mégis gazdag aratáshoz 
vezet. A veszélyeztetettség és az ellenállás mértéke arra utal, hogy itt 
csodának kell lennie. Arra hívja hallgatóit, hogy részesei 'legyenek 
ennek a tapasztalatnak, és a példabeszéd fényében új szemmel tekint
senek Jézus működésének látszólagos sikertelenségére. A külső siker
telenséggel szembehelyezi az ígéretet, hogy mindennek ellenére, 
minden emberi erő végessége ellenére Isten országa érvényre jut. A 
példabeszéd allegorikus jelentése nem a nyitottságot és a bizalmat 
akarja gyengíteni, hanem int, lelkiismeretvizsgálatra és tettekre indít. 

A példabeszéd válasza nem annyira meggyőzni akar, mint inkább a 
hitre igyekszik buzdítani. A vetés és aratás természetes folyamata 
nem ad bizonyosságot arra, hogy abból Isten országának biztos eljö
vetelére következtethessünk Jézus működésében. A példabeszéd in
kább a magában, Jézusban való nagy bizalomnak a kifejeződése, 
hogy Isten országa a saját sikertelenségén át, egyenesen az összetöre
tésen, erőtlenségen és tehetetlenségen át fog megvalósulni. Ezzel 
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fokozatosan láthatóvá válik az a mélyebb alap, hogy a példabeszéd 
nem kényszeríteni akar, hanem szabad meghívás: Isten országát nem 
lehet emberi erővel sem megvalósítani, sem idekényszeríteni. Isten 
országa sokkal inkább ott valósul meg, ahol erre az ember szabaddá 
és nyitottá válik. 

A példabeszéd azt várja el a hallgatóitól, hogy lépjen ki a kérdező 
távolságtartó pozíciójából, és hagyja, hogy a történet egzisztenciáli
san megérintse, mozgásba hozza őt: Azonosuljatok a példabeszéd 
csodájával, és mindent a példabeszéd perspektívájából szemléljetek. 
Eddigi tapasztalataitok megrögzöttségéből a remény új játékterébe 
hívlak benneteket. A példabeszéd segít benneteket, hogy megszaba
duljatok, hogy minden lehetségest elhagy jatok: a sikertelenség látás
módját, saját elképzelésteket Isten országának megvalósulásáról, azt 
a felfogást, hogy Isten országát meg lehet ragadni és meg lehet való
sítani emberi erővel; így nyitottá váltok valamire, ami új, meglepő, 
más, megragadhatatlan, mint pl. a meghaló búzaszem bőséges termé
se. Így beteljesedik a példabeszéd, és Isten országa meglepően gyü
mölcsöző eredményt hoz. 
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D.) Óravázlat 

Feladat 

l. Ének: Ne félj, ne aggódj 

2. A példabeszéd elmondása emlékezetből 
A magvetőről szóló példabeszéd nagyon 
ismert. Ugyanakkor a 14-20. versben elmon
dott allegorikus értelmezés szerint emléke
zünk rá. 
Az egyik résztvevő emlékezetből elmondja a 
példabeszédet, valaki más jegyzeteli, a többi 
résztvevő segíti, kiegészíti, kijavítja, aztán 
ezt összevetjük az eredeti példabeszéddel: 
- Van-e különbség? 
- Mutatkoznak-e értelmezés beli hangsúlyel-

tolódások? 
- Mit fejez ki számomra most a szöveg? 
- Milyen kérdések merülnek fel bennem a 

szöveg kapcsán? 
3. Keressünk megfelelő címet a példabe
szédnek 
A részvevők kettesével címe t adnak a példa
beszédnek, felírják flictollal egy nagy papír
ra, az elkészült plakátokat egymás mellé 
helyezik, majd megbeszélik, hogy melyik CÍm 
a legtalálóbb. 
4. A kép 
A példabeszéd által ábrázolt kép megfigyelé
se és megértése 
Impulzus: Egy ügyetlen magvető, aki 
veszteségesen vet... 
Információk a vetés módjáról, ahogy Jézus 
idejében az országban történt ld. Bevezetés l. 

2R 

Módszer 

ének kottából 

egyéni, szóbeli
írásbeli munka, 
utána 
csoportos meg
beszélés az 
óravezető irá
nyításával 

munka párosá
val, utána cso
portos megbe
szélés az óra
vezetö 
irányításával 

csoportos meg
beszélés az 
óra vezető irá
nyításával, egy 
kép segítségé
vel 

Eszközök, 
időtartam 

~nekelj az 
Urnak c. 
gyűjte
mény 486. 
o. ,5 perc 
szentírási 
szöveg: 
Mk 4,3-9 
papír, 
jegyzetfü
zet, ceruza 
30 perc 

filctoll, 
rajzlap, 
cellux 
30 perc 

kép, lásd 
27.0. 
lD perc 
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5. A példabeszéd-elbeszélés elrendezése (épít
kezés, belső irány, dramatika) és meghatározó 
mozzanata 
a.) - Miről akar beszélni az elbeszélő? A magve
tő képességeiről? A parcellák talajának különbö
ző minőségéről? Vagy az ettől fUggő növekedés 
folyamatáról? 
b.) A példabeszéd felépítése, az elbeszélés szer
kezete. A tapasztalat szerinti allegorikus előér
telmezés a tekintetet határozottan az egyedül 
döntő kontrasztra irányítja, amely egyik oldalról 
a fenyegetett vetés, az eredménytelenség, a hasz
talanság közt, másrészt a bőséges aratás közt van. 
Ezért ajánlatos, hogy a résztvevők elkészítsék a 
példabeszéd cselekményvázlatát (vetés - meg
semmisül; vetés - megsemmisül; vetés - meg
semmisül; vetés - gazdag aratás) vagy a külön
böző vetések sikerét tegyék szemmelláthatóvá (a 
leírt 4 zsák a vetés sokféleségének felel meg, és 
ezeknél a zsákoknál egyben a vetés hasznát is 
feltűnteti). A végén készítsünk számadást a vesz
teségről és a nyereségről (ha mindenfajta vetés
nél egy zsák magot veszünk, akkor a sikertelen 3 
zsákkal szemben van a harminc, a hatvan és a 
száz zsák termés) 
- Miért ábrázolja olyan hosszan a sikertelensé
get? 
- Milyen fénybe kerül ezáltal a befejező aratás? 
- Mire indítja a példabeszéd ezáltal a hallgatóit? 
- Mi tehát a példabeszéd meghatározó mozzana-
ta? 
Ld. Bevezetés 2. 
c.) A példabeszéd átalakítása (Id. Bevezetés 2/b.) 
A magyarázathoz kérjük meg a résztvevőket, 
hogy alakítsák át a példabeszédet más felfogás
ban, amelyben az eredeti példabeszéd más hang
súlyokat kap. Ettől a más felfogástól és attól, 
hogy ma hangzik el a példabeszéd, a szántóvető 
példabeszédét egészen másképp mondjuk el. 

Bibliaiskola 

Módszer 

csoportbe
szélgetés 

egyéni 
írásbeli 
munka, 
csoportos 
megbeszé
lés az óra
vezető 
irányításá
val 

csoportbe
szélgetés az 
óravezető 
irányításá
val 

egyéni, 
írásbeli 
munka, 
utána 
csoportos 
megbeszé
lés 

Eszközök, 
időtartam 

szentírási 
szöveg, 
papír, 
filctoll 
45 perc 
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Feladat 

6. Csoportbeszélgetés arról, hogy milyen 
helyzetben hangzik el a példabeszéd, és hogy 
milyen választ ad, ld. Bevezetés 3. 

7. Siker és sikertelenség a saját életünkben: 
átértékelés a példabeszéd alapján 
8. Befejező ima: az egyéni elmélkedés 
gyümölcsinek megosztása, ének 

Módszer 

csoportbe
szélgetés az 
óravezető 
irányításával 
egyéni elmél
kedés 

Eszközök, 
időtartam 

10 perc 

lO perc 

kotta, gyer
tya, gyufa 
10 perc 

A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában "Elő Ige" címmel bibliaiskola müködik (októbertöl májusig 
minden hónap elsö hétföjén du. 5-7-ig). 

30 

A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Jeromos fü
zetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a negyvenhetedik 
óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2004. szept. 1. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezetö 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezetö 



A Szentírásról 

Hippói Szent Ágoston és a Szentírás 

Rejtett tövis volt az a kimondhatatlan tudni vágyás, amely Ágoston 
lelkében állandóan égett. Szívesen filozófál, de az evangéliumok 
kereszthalált vállaló Krisztusa nem illett logikai rendszerébe. Bele
beleolvas a Szentírásba, hogy aztán kissé kiábrándultan le is tegye. 
Holt betűk homályos üzenete. Sodródik ... Találkozik Ambrus püs
p'ökkel; Végre egy remek előadó, a~i logikusan be tud világítani az 
0- és Uj szövetség misztériumainak Agoston számára ismeretlen vagy 
rosszul ismert világába. Vívódik a tökéletes életre szóló hívás elfoga
dása és a világi karr;?rről, az ezzel járó l1)egbecsülésről, a pénzről és 
a házasságról való lemondás között. Az Irás magasztos ta,naival las
san, de biztosan szétoszlatta tévelygéseit. »Tolle et lege!« Es felemel
te tekintetét a mindenek felett álló végtelen Istenhez, s ez a felemel
kedés megadásra kényszerítette őt. 

Ágost5>n egész személyiségével befogadta gondolkodásába és éle
tébe az Ur szavát, s azt hirdette beszédeivel és életének példájával. 
Lelki olvasmányai között az első és a legfontosabb helyet a Szentírás 
foglalta el. Nem véletlen, hiszen a Szentírás az a könyv, amely Isten 
üzenetét tartalmazza. Isten tetteiről beszél, és Isten szól általa hoz
zánk. Olvasásakor Öt, az Írásban jelel}levő Istent kívánta felfedezni, 
meghallgatni. Az elmélkedés által az Irás olvasása életté vált benne, 
személyes ismeretté, szeretetté. Az isteni szeretetet Igéje eljutott hoz
zá, nemcsak az értelméig, hanem a szívéig - és csodálatba ejtette. 

Ágoston bíztat bennünket, hogy mi is ennek a »kincsesbányának« 
varázslatába essünk: »Engedd, hogy az Isten szava megragadja szíve
det, engedd, hogy birtokba vegye és féltékenyen őrködjék felette.« A 
hit és a szeretet - amellyel a Szentírást olvassuk -, a kegyelem műve. 
A kegyelemből fakad és a kegyelem által nő. Szent Agostont nem 
hiába nevezték a kegyelem doktorának, nem szabott határt a kegye
lemnek. A Szentírás olvasása előtt, alatt és utána kigyulladt lelkében 
az örök fény, és valami hasonló érzés vonzása, olyan lelkesedés tá
madt benne, mint az emmauszi tanítványokban, akiknek lelkét átala
kította Jézus írásmagyarázata: »Ugye lángolt a szívünk - mond,ták 
egymásnak -, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Irá
sokat?« (Lk 24,32) 
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Hogy megtaláljuk-e azt, amit keresünk, az attól is függ, hogy mi
lyen lelkülettel, vesszük kézbe a Szentírást, és milyen lelkülettel ol
vassuk. Szent Agoston megtérése előtt éveken keresztül vonakodott 
kezébe venni az Irást, amíg rá nem döbbent arra, hogy a Biblia Isten 
üzenetét tartalmazza. Attól kezdve úgy tekintette a Szent Könyveket, 
mint lsten levelét, amelyet a mennyei hazából írt számüzetésben élő 
gyermekeinek, hogyahazavezető útra hívja, oktassa őket. Később ezt 
írja a Vallomásokban: »Legnagyobb élvezeteim, Uram, a Te Írásaid ... 
Nem hiába irattál annyi oldalt titkaidról !«. 

» •• .Igéid mélysége csoodálatos. Ami elénk tárul: csupán kicsi
nyekkel enyelgő arc, de csodálatos, Uram, a mélysége, ez a roppant 
mélység csodálatos. Beléje néznünk félelmetes. Döbbent tisztelet és 
remegő szeretet béklyóz le bennünket.« (Vallomások XII. 14, l 7) 

Török Ildikó: Szent Ágoston és a Szentírás. Részlet 

Menekülj tehát a külső gondok elől, ha benső füledet Istened a 
méznél, de még a lépes méznél is édesebb szavára előkészíted, hogy 
felszabadult és készséges benső érzéssel, Sámuellel együtt te is 
mondhasd: Beszélj, Uram, hallja a te szolgád (l Kir 3,10). Ez a szó 
nem hangzik az utca zajában, de nem is lehet meghallani kívülről. A 
csendben adott jó tanács csendben történő meghallgatásra vár. Min
den bizonnyal örömöt és vidámságot hallasz (Zsolt 50, l ().), ha éber 
figyelemmel hallgatod. Hasznos és sokkal üdvösebb, hogy ha ma 
hallgatsz rá, amikor tanácsol, vigasztal, figyelmeztet és tanít, s mint 
sokszor teszi, korhol, kissé összeszid, javít: mint ama gyászos, oly 
keserű és oly sötét napon hallani az ítéletét, méltatlamkodását, érezni 
bosszúját, kegyetlenségét, kárhozatra taszítás át. 

Az Isten élő és hatékony szava csók neked. Nem az ajkak egyesí
tése ugyan, mely nemegyszer csak színleli a lelkek egységét, hanem 
sokkal inkább az öröm kiáradása, titkok kinyilvánítása, a mennyei 
fénynek és a megvilágosított léleknek valami csodálatos, merész 
egyesülése. Ez az élő és hathatós szó, a szívnek és a gondolatoknak 
kutatója, szíved minden titkát felfedi és megítéli. Ha bűneidben meg 
is haltál, mikor ezt a szót hallod, élni fogsz. Ez a szó, amit az Isten 
kimond: lélek és élet! 

Clairvauxi Szent Bernát 
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Tarjányi Béla 

Cigányok, cigány bibliafordítás (3) 

2003 Karácsonya előtt Társulatunk közreadta a Cigány-Magyar Újszö
vetséget. A fordító Ves ho-Farkas Zoltán, a nyelvi lektor Ruva Pál Sándor, 
az egyházi cenzor Tarjányi Béla volt. A kiadványa Magyar Katolikus Püs
pöki Konferencia jóváhagyásával jelent meg. A teljes Biblia cigány nyelvü 
fordítása előreláthatólag 2006-ra készül el. 

Ennek kapcsán folytatólagosan ismertetést közlünk a hazai és nem
zetközi cigányságról, valamint a bibliafordítás izgalmas feladatáról. 

3. Cigány irodalmi nyelv 

A fentiek ismeretében teljességgel nyilvánvaló, hogy a cigány iro
dalmi nyelv megteremtése nem egyszerű feladat. Hiszen egyrészt az 
egyes csoportok (törzsek, nyelvjárások képviselői) következetesen 
elhatárolódnak egymástól, másrészt egyedül a kárpáti (oláh) cigány 
nyelven belül 16 nyelvjárást különböztethetünk meg (I. fentebb, Ros
tás-Farkas György felsorolása). Van, akinek az a véleménye, hogy 
mindegyik nyelvet (nyelvjárást) irodalmi szintre kell emelni, és ok
tatni az iskolákban: 

"Lehet, hogy hosszú időt kell még megérnünk ahhoz, hogy a kö
zös sorsunkat közös nyelv is összekösse, de addig is segítsük egymást 
nyelvjárásaink egyenértékű fejlesztésében, mert nagyobb kár érheti 
kultúráinkat nyelvjárásaink erőszakolt egyesítésével, mintsem azt egy 
ránk kényszerített egységes oktatási nyelv ígéretével, illetve vélt elő
nyével ellensúlyozni tudnánk. Az időnek kell megérlelnie népünket 
ahhoz, hogy a különböző nyelvjárásokon induló iskolai oktatásunk 
előbb-utóbb - de mindenképp az önálló nyelvjárást beszélő népcso
portjaink önkéntes és szabad döntése alapján - közös nyelvtan- és 
szókincshasználat felé közelítsen.'" 

Ez a rendkívül vonzó és emberséges, de eléggé irreális célkitűzés 
is azt jelzi, hogy az egyes csoportok nem igazán szeretnének összeol
vadni, egy néppé, egy nemzetté válni (csak kifelé lépnek fel egysége
sen). Természetesen vannak olyanok is, akik - éppen fordított sor
rendben - először egy nyelvjárást igyekeznek az irodalmi nyelv szint-

, Bertényi József, Roma nyelvújítás i Kódex, Editio BE-RA, Pécs, 1992, 11.0. 
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jére emelni, és így, a közös irodalmi nyelv által egységesíteni a ci
gányságot. A legmefelelőbbnek a lovári nyelvjárást tekinthetjük, mert 
ez őrzött meg legtöbbet az ősi hind örökségből (szókincsből), és ép
pen ezért előbb a Berlini, majd a Göttingeni Cigány Világkongresz
szus (1971 ill. 1981) ezt a nyelvjárást választotta ki, mint a világ ci
gányságának leendő irodalmi nyelvét. Miközben ezt a nyelvet a mo
dern irodalmi nyelvek szintjére fejlesztik, a többi nyelvjárás követői 
dönthetnek: vagy átveszik ezt, s gyermekeiket az iskolákban erre 
taníttat ják, vagy tovább őrzik a sajátjukat. (Később talán adaptálhat
ják majd saját nyelvükre a lovári nyelv teriiletén elért eredményeket.) 

Az említett kongresszusok óta eltelt idő is az ott hozott döntés he
Iyességét látszik igazolni. A lovári nyelvnek szótára, nyelvtana jelent 
meg, és egyre több lovári nyelvű publikáció, műfordítás lát napvilá
got. Az általunk ismert kísérletek J. szentírási szövegek lefordítására 
és publikálására többségükben szintén ezen a nyelven történtek2

• 

A lovári nyelvet illetően megtörtént a helyesírás (írásmód) egysé
gesítése is. Ez is elengedhetetlenül szükséges, mert a különböző 
nyelvjárások, sőt a nyelvjárási csoportok is eltér(het)nek egymástól 
az azonos szavak (hangok) kiejtésében. A nyelv eredetileg nagyon 
gazdag volt hangokban: a hindi nyelvben ma is 11 magánhangzó és 
33 mássalhangzó vanJ

• Később, az idegenben vándorló csoportok sok 
ősi, sajátos hangot elvesztettek, tájszólásonként különböző mérték
ben. A mai lovári nyelvészek (írásban) már csak 5 magánhangzót és 
28 mássalhangzót különböztetnek meg<. 

4. Cigány bibliafordítás 

A Magyar Katolikus Egyház készséggel felvállalja a cigányság 
lelki gondozását. Annál is inkább, mert nem közömbös számára, hogy 
ezek a honfitársaink, akik hazánk lakosságának egyre növekvő há
nyadát képezik (jelenleg kb. 6-8 %), ismerik-e és követik-e a keresz
tény értékrendet. S mivel a Balkán és a Kárpát-medence Európának 

34 

2 Matevesko Evangeliumo, ford. Choli-Daróczi József (Szt. I. T.); Nyevo Kethanipe, 
ford. Choli-Daróczi József; Nevo Sovlahardo Cidipe, ford. Trifun Dimic, Dobra vest, 
Novi Sad, 1990; Cinori Biblia, ford. André Barthélémy, Estella, Ed. Verba Divino, 
1982. 
~ Dévanagári nyelvjárás, I. Fodor István (szerk.), A világ nyelvei, Bp., Akadémiai 
Kiadó, 1999, 921-922.0. 
4 Ld. Roslás-Farkas György - Karsai Ervin, Cigány-magyar, magyar-cigány szótár, 
Budapest, 2001, Kossuth, 9-10.0. 
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az a része, ahol arányában a legtöbb cigány él, elsősorban a Magyar 
Katolikus Egyház a hivatott arra, hogy élen járjon a cigányság evan
gelizálásában. Könnyebbséget jelent, hogya Kárpát-medencében élő 
cigányok nagy része magyarul is tud, így megszólításukhoz és meg
nyerésükhöz már adott egy közvetítő nyelv. Ugyanakkor Egyházunk 
kezdetektől fogva követett gyakorlata - és egyben feladata -, hogy 
Isten szavát minden népnek a saját nyelvén hirdesse és közvetítse. 

A Bibliának cigány nyelvre történő lefordítására számos próbál
kozás történt már. Hiszen nincs más több milliós népcsoport a vilá
gon, melynek nyelvére le ne fordították volna már a Szentírást. Külö
nösen a stuttgarti székhelyű protestáns bibliaterjesztő szervezet, az 
Egyesült Bibliatársaságok (United Bible Societies, Vereinigte Bibel
gesellschaften) tesz meg mindent azért, hogy minél több nép saját 
nyelvén olvashassa aBibliát. 

Nem véletlen azonban, hogy cigány nyelvre eddig senkinek sem 
sikerült lefordítania a teljes Szentírást. Erre számos kísérlet történt, 
az Egyesült Bibliatársaságok több nemzetközi konferenciát is rende
zett már e célból, a Szt. Jeromos Bibliatársulat és a magyar protestáns 
Bibliatársaság is szervezett a témában országos konferenciát (a ci
gány szervezetek és cigányokkal foglalkozó lelkipásztorok, lelkészek 
bevonásával), ezek a kezdeményezések azonban sorra eredménytele
nül zárultak. A nehézségek mindig ugyanazokS: Melyik nyelvre for
dítsunk? Ki tudja elkészíteni a fordítást? Hogyan pótolhat juk a hi
ányzó szavakat? Ki fogja ellenőrizni a szöveget? Mennyien fogják 
azt megérteni, olvasni? 

Ezen - valós - problémák mérlegelése és megoldása hosszú éve
ket vehet igénybe, és ha egy fordító bizottság majdan dolgozni is 
kezd, a fordítás, egyeztetés, lektorálás munkálatai még akár évtizede
kig is eltarthatnak. Ezért választottunk egy olyan megoldást, amely 
ma már szokatlan: egy fordító fordít, egy lektor lektorál, és egy szak
ember ellenőrzi a szöveget. Manapság valójában nem szokás már, 
hogy az egész Bibliát egyetlen ember fordítja le. De azok a fordítá
sok, amelyeket egykor, az első európai fordítások hőskorában egy
egy ember készített (pl. Luther, Károli, Káldi, stb.) mégis jó és időtál
ló fordításoknak bizonyultak. Nem okvetlenül azért, mert jók voltak, 
hanem mert sokan olvasták, és így a bibliafordítás szövege formálta, 
teremtette, egységesítette magát a nyelvet. 

5 Vö. fentebb, a Vándorok Pasztorációjának világkongresszusával kapcsolatban. 
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Mindezek ismeretében vállaltuk annak kockázatát, hogy megbí
zunk egy fordítót (Ves ho Farkas Zoltán műfordító) és egy lektort 
(Ruva Pál Sándor nyelvész), és - természetesen és szükségszerűen -
éveken át finanszírozzuk a fordító lelkes és fáradhatatlan munkáját. 
Megállapodásunk értelmében a fordító a lovári nyelvet használja, a 
lovári nyelv szókincsét kiegészíti más dialektusokban fennmaradt 
eredeti cigány szavakkal, szóképzéssel, hindi szavak (szótövek) föl
vételével, nemzetközi kifejezések honosításával. (A magyar kö1csön
szavak használatát igyekszünk következetesen elkerülni.) Az új sza
vak listáját és azok (magyar) jelentését a bibliakiadás végén közöljük. 
A fordítónak több könyve és műfordítása jelent már meg cigány 
nyetven. Harmadik éve rerdületlenül dolgozik a fordításon, elkészült 
az Uj szövetséggel és az Oszövetségnek mintegy a felével. A lektort 
az Oktatási Minisztérium is alkalmazta már cigány nyelvi szakértő
ként, ő a Nemzetközi Cigány Nyelvi Konferencia alapító tagja. Egyik 
megjelent könyve bibliai történetek lovári fordítását tartalmazza. 

Tekintettel arra, hogy a nyelv szókincse meglehetősen szűkkörű, 
jó nyelvérzékkel könnyű eljutni arra a szintre, hogy megértsük a ci
gány szöveget. Ez a tény tette lehetővé, hogy az elkészült fordítást 
szakmailag ill. teológiailag ellenőrizni tudja Tarjányi Béla (a szent
írástudomány tanára, aki már az 1973-as Uj Katolikus Bibliafordítás 
készítésében is részt vett, a 90-es években pedig vezette a Káldi
Neovulgáta Bibliakiadás revíziós munkálatait). 

Az Újszövetség szövege 2002-ben elkészült, 2003-ban pedig, miu
tán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a kiadását engedélyez
te, megjelent a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadásában, 
mégpedig kétnyelvű (cigány-magyar) formátumban. A kétnyelvű 
kiadás nagy mértékben megkönnyíti a kiadvány használatát. A közöt
tünk és környezetünkben (Kárpát-medencében) élő cigányok nagy 
része magyarul is beszél, így a más cigány nyelvet (dialektust) beszé
lő romák is megérthetik és elsajátíthatják ezt a szöveget a magyar 
alapján. Ugyanakkor a cigánysággal foglalkozó magyar pedagógusok, 
lelkipásztorok stb. is könnyebben megérthetik és használhatják a 
cigány Biblia-szöveget. 

A teljes Biblia fordítása 2004-ben befejeződik, ezt követi a lekto
rálás, és a Püspök Kar jóváhagyásának megkérése. Bízunk abban, 
hogy a világon az első teljes Biblia cigányul legkésőbb 2005-ben 
megjelenhet. 
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5. Mit remélünk? 

Nem reméljük, hogy minden cigány nyelvész meg lesz elégedve 
ezzel a fordítással, és maradéktalanul jónak tartja a fordítást, a benne 
található nyelvi megoldásokat, az egész alkotást. 

Nem reméljük, hogya más dialektust beszélő összes cigány 
örömmel üdvözli a lovári fordítást, és boldogan olvasni, használni, 
tanulni kezdi azt. 

Nem reméljük, hogy minden cigány mielőb~ igyekszik megsze
rezni és rendszeresen olvasni, forgatni ezt az Uj szövetséget, aztán 
pedig a teljes Bibliát. 

Reméljük viszont, hogy a Romák Népe elismeri és értékeli fára
dozásunkat, legalább mint gesztust a többségi nemzet, s a Magyar 
Katolikus Egyház részéről. 

Reméljük, hogy ez a fordítás is hozzájárul ahhoz, hogy a cigány 
nyelv valóban modem, irodalmi nyelvvé váljék. 

Reméljük, hogy - mindenekelőtt a kétnyelvű Újszövetség - hasz
nos segítség lesz a cigánysággal foglalkozó lelkipásztorok, hitokta
tók, pedagógusok számára. 

Reméljük, hogy a többi dialektust beszélő cigányok közül is sokan 
eljutnak arra szintre, hogy ezt a fordítást megértsék és lelki haszonnal 
olvassák. 

És reméljük, hogy úttörő vállalkozásunkat hasonlók fogják követ
ni: bibliafordítások más nyelvjárásban, vagy ennél még jobbak lovári 
nyelven. 

Azt mondjuk: "Ne (csak) kenyeret adj az éhezőnek, hanem vető
magot is, ne csak halat, hanem hálót is!" Mondjuk ki hát ezt is: A 
keresztény embemek nem csak szeretnie kell Roma Testvérét krisztu
si szeretettel, hanem meg is kell őt tanítania a krisztusi szeretetre. 

Hisszük, hogy ez a törekvés nem reménytelen. 
Mert hisszük, hogy a cigányság körében is sokan vannak, akik 

nyitottak és fogékonyak a Szentírás tanítása, erkölcsi értékei iránt, és 
nem csak azt várják, hogy szeressék, segítsék őket, hanem ők is Isten 
Szavának, Krisztus tanításának szellemében akarnak és tudnak élni. 

A Biblián keresztül azzal akarjuk megajándékozni a Romák Né
pét, ami számunkra is a legnagyobb kincs: az evangéliumi szeretet 
szerinti gondolkodással és élettel. 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A Biblischc Zeitschrift 1/2004. számában Cornelis Houtman be
mutatja, hogya MTöro 1,19-2,1 összefoglalója Szám 13-14 leírásá
hoz képest a lényeg kiemelésével, érthetően ITIlltatja be JHVH maga
tartását, az izraeliták bizalmatlansága miatt kiszabott büntetést.- Bar
bara SchlT)itz hasonlóságokra hívja fel a figyelmet a Judit könyvében 
szereplő Ahior és egyrészt a sok keleti történetben (pl. Tóbiás köny
vében, sőt az ezeregyéjszaka meséiben) előforduló Ahikár, másrészt a 
Herodotosz történeti műve szerint Xerxésznek tanácsot adó Demara
tosz között. A részben zsidó, részben hellénista műveltségű olvasók 
érzékelhették ezeket a párhuzamokat.- Enno Edzard Popkes azt vizs
gálja, hogya 2 Tessz levél eszkatológiája eltér-e Szent Pálétól. A 
szerző a levelet leginkább a Kol és Ef levélből tévesen levont követ
keztetésseI szemben (hogy t.i. már megtörtént a feltámadás), a páli 
teológia védelmében írhatta, feltehetőleg korai gnosztikusok ellen, 
hasonlóan a pasztorális levelekhe~ (pl. 2 Tim 2,18). A 2 Tessz 2,6 
kérdésében Popkes egyetért Szent Agostonnal (= nem tudjuk). 

A The Catholic Biblical Quarterly 1/2004. számában Eugene 
Ulrich II konkrét példán mutatja be, hogya Kumránban talált bibli
ai szövegek milyen nagy változatosságot (a maszóréta szövegtől való 
eltéréseket) mutatnak. Ugyanakkor meglepő egyes változatoknak 
(maszóréta, ősi szamaritánus, a LXX alapjául szolgálón héber) a 
mintegy ezer évvel későbbi kéziratok útján fennmaradt mai szöve
gekkel való szinte tökéletes azonossága. Valamennyien értékes Jézus
korabeli szövegek. Ezek a felismerések gazdagítják tudásunkat a 
kinyilatkoztatás, a sugalmazás, a hagyomány, a Szentírás kialakulása 
tekintetében, fejlesztve az Egyház ezekre vonatkozó tanítását és se
gítve a mai világ új kérdéseiben való lelkipásztori állásfoglalását is.
Nathan Macdonald Ter 18,16-33 -ról szövegkritikai alapon is megál
lapítja, hogy annak eredeti helye 19,14 után lehetett; majd Walter 
Brueggemann elemzését követve elsősorban JHVH szayaira fordítja 
figyelmümket, aki (18, 17-19-től kezdve) felfedi terveit Abrahámra és 
lzraelre vonatkozólag. A városok tekjntetében ítélete eleve egyezett 
végső döntésével, de szükséges volt Abrahám kérése. Ennek során ő 
tanítást kap lsten irgalmáról (összhangban Zsolt 103 és Ez 18 tartal-
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mával). JHVH pedig várta Ábrahán szavait, amelyek igazolják, hogy 
közvetítheti áldását a nemzeteknek (Ter 12,1-3).- Janet S. Everhart a 
Kiv 38,Bb-ben röviden említett asszonyok szerepét vizsgálja. A mon
datvégi ritka ige jelenthette a frigyszekrény ünnepélyes kíséretét 
(arab szöveg nyomán), vagy más szolgálatot is. Ez, valamint a tükrök 
említése jelzi a nők - egyébként sok más helyen is röviden említett -
aktív résztvételét a bibliai (ó- és újszövetségi) közösségek életében.
William L. Holladay Jeremiás könyve és a Második törvénykönyv 
régóta sokat vitatott azonos rövid szövegrészeit vizsgálja. Bemutat 26 
olyan szövegrészt, amelyeket Jeremiás vehetett át a MTörv akkor már 
létező szövegéből (a Proto-Deuteronómiumból), és 10 olyant, ame
lyeket a MTörv később írt részeibe Jeremiástól vehettek át.- F. 
Gerald Downing elvi érveléssel (pl. kérdések fetvetésével), valamint 
a földművesek életére, ősi hagyományaira és gondolkodására vonat
kozó, másutt végzett vizsgálatok példájával azt akarja érzékeltetni, 
hogy igen hasznos volna feltárni a Jézus-korabeli Galilea életkörül
ményeit, népének szokásait, gondolkodásmódját, amelyekre vonatko
zólag gyakran csak szubjektív feltevéseink vannak.- Paul Elbert 
Szent Lukácsnak mindkét művében szereplő, összesen 222 kérdését 
elbeszélésbeli szerepük szerint csoportosítja, majd stílus szempontjá
ból vizsgálja, egyes esetekben összehasonlítva görög elbeszélők (köz
tük Homérosz) stílusával is. Lukács nyelve a kérdésekben is tartalmi
lag sűrű, kapcsolatteremtő, világos és meggyőző. 

A folyóirat 2/2004. számában Bill T. Arnold felhívja a figyelmün
ket Saul hanyatlása és Dávid emelkedése részletes leírására Sámuel 
első könyvében. Saul nem hallgat Sámueire és később (a 15. fejezet 
után) Isten tanácsát sem kéri, sőt megöleti a rituális sorsvetésre hiva
tott papokat (22,18-19), a végén pedig halotlidézőhöz fordul. Ezzel 
ellentétes Dávid viselkedése; Istenre-hallgatását sikerek követik 
(29,1-30,31). A két király magatartását a halottidézés és a (papi) 
sorsvetés jelzi. Ezzel a deuteronomista szerző példát kínál a későbbi 
királyoknak; ugyanezt fogalmazza meg tömören a Krónikák szerzője 
is (I Krón 10,13-14), tanulságui a fogságba hurcolt népnek (2 Krón 
7,14). - Steven J ames Schweitzer Izajás könyvének Septuaginta
fordítását vizsgálja a benne előforduló, a görög mitológiában is hasz
nált szavak és kifejezések szempontjából. Megállapítja, hogya fordí
tás helyesen közvetíti a héber eredeti jelentését, ügyelve arra, hogy 
korának olvasói megértsék a próféta többszáz évvel korábbi szavait. 
- Terence E. Fretheim azt javasolja, hogy Jeremiás földvásárlását 
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(Jer 32) ne a távoli jövő ígéretének, hanem Isten már folyamatban 
lévő segítsége jeiének tekintsük. A történet a 30-31. fejezet folyta!á
sa, és hozzátartozik a 33. is (v.ö. 32,2 és 33,1). Jeremiás bízik az Ur
ban, megveszi a földet, és imájára Isten - a cikk szerint - azt vála
szolja, hogy a megmentés a világ (erkölcsi) rendje szerint folyamat
ban van. Azt tehát csak az ítélet útján teljesítheti; így hű nem csak 
Izraelhez, hanem saját igazságosságához is (v.ö. 32,42 és 6,14); a 
teljesülés a világ rendje szerinti időt igényli (29, l O-ll). - Barbara E. 
Reid O.P. azt vizsgálja, hogyan egyeztethető össze Jézus tanítása és 
kimagasló példája (az erőszak elviselése, az ellenség szeretete, a 
megbocsátás; v.ö. Mt 5,11-12.38-48; 6,12) a Máté-evangélium nyolc 
olyan példabeszédével, amely Isten "erőszakos" büntetésére figyel
meztet. Nyilvánvaló, hogy a szigorú bűnhődés lehetősége hatásosab
ban int Jézus parancsainak és példájának követésére, de milyen Isten
kép alakul ki az evengélium olvasóiban? Szükséges, bár önmagában 
nem elég a példabeszédek metaforikus műfajának figyelembevétele. 
A mindenkit szerető Istenre vonatkozó tudásunk fejlesztéséhez hoz
zátartozik az evangélium hívő közösségben való alapos átbeszélése 
is. - Jeremy Corley szembeszáll azzal a néhány újabb kutatóval, akik 
vitatják a szeretethimnusz (I Kor 13) páli szerzőségét. A szöveg 
mindig része volt a levélnek. Szt. Pálra, Jézusra és a LXX-fordításra 
jellemző szavak és kifejezések vannak benne. Témáinak jelentős 
része előfordul az apostol más teveleiben is. A himnusz jól illik 1 
Kor 12-14 összefüggésébe, s az átlépések (12,3 l és 14, l) páliak. Is
merete tükröződik Római Szt. Kelemen és talán Anttiókhiai Szt. Ig
nác írásaiban is. 

A Zeitschrift für die AIttestamentliche Wissenschaft 2/2003. 
számában Gershon Hepner kimutatja, hogy nem Jákob Lábánnál töl
tött szolgálata volt a minta a "Szövetség könyve", a "Deuteronomista 
törvény" és a "Szentség törvénye" számára, hanem fordítva: az emlí
tett történet írója jól ismeri ezeket a törvényeket, s azok konfliktusá
ban a Deuteronomium győz. A későbbi szolgaságok is (József, majd 
Izrael egész népe Egyiptomban) tükrözik a három törvénykönyv kü
lönlegességeit, előnyben részesítve a Második Törvénykönyvet. Ez 
azt mutatja, hogy, a "jahvista" történetek megírása későbbi, nlint a 
három törvényé. Igy pl. a MTörv 26,7-8 szavait visszangozza a törté
neti mű három szolgaság-története is (Ter 31,42; 41,51; Kiv 3,9). -
Alexandra és Dirk U. Rottzoll a Jefte leányának története (Bír 
11,30-40) különböző magyarázatait mutatja be, így a középkori zsidó 
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és keresztény egzegétákét (pl.: szószerint igaz történet; vagy: Jefte 
nem ölte meg, csak állandó szűzességre ítélte leányát) és a mai törté
neti kritika feltevéseit (pl.: a történet eredeti változata II ,36-tal vég
ződik; vagy: 11,30-31 és 34-40 későbbi betoldás). A szerzők célja 
csak a különböző megközelítések hasonló vonásaira való utalás. -
Andreas Scherer azt vizsgálja, hogy lz 42,5-ben a "kétszeresen meg
lakolt" jogi megállapítás-e (pl. kétszeresen súlyos, vagy hosszú, eset
leg két nemzedéket sújtó bűnhődés), vagy a "kétszeres" csak a prob
léma súlyosságát fejezi ki. A szó más bibliai elöfordulásai ez utóbbit 
teszik valószínűvé. - A folyóiratszám 3 rövid nyelvi értelmezést kö
zöl. Yael Shemesh felhívja a figyelmet arra, hogy lz 31,5-ben a 
"megoltalmazás" héber igéje a "béna" mozgást, azaz a madarak hely
ben-lebegő (védő és figyelmeztető) szárnyverdesését jelenti. - Aran 
Pinker szerint Hab 3, J O vége a csaták h~dvezér által való irányítását 
jelentő kifejezés. - Haym Tawil szerint En 3, /o végének helyes fordí
tása: "belsejét Jeruzsálem leányai által készített gazdag díszítésekkel 
borította" . 

A folyóirat 3/2003. számában Kent Sparks az újabb szövegtörté
neti felismeréseket figyelembe véve a MTörv 33-beli és a Ter 49-beli 
törzs-felsorolásokat egy eredetileg ID-tagú, 8. századi északi listára 
vezeti vissza, amelynek korábbi előzménye a Bír 5-ben olvasható. A 
Ter 49 legkorábban a fogság idején bővült 12-tagúvá (Simeon és Lévi 
betoldásával). Eszerint ezek a listák nem segítenek Izrael eredetének 
vagy őstörténeti viszonyainak kiderítésében. - Boris S.Ostrer azt 
szeretné kideríteni, hogy a leprától való megtisztulás szertartásában 
(Lev 14,1-7) az élő madár a leprát jelképezi és viszi ki a mezőre 
(amint a legtöbb kommentár magyarázza), vagy a madár éppen a 
megtisztult, felszabaduló e,mbert jelenti (~éhány kommentár és sok 
rabbinikus forrás szerint). Atvizsgálva az Oszövetségnek aszóbajövő 
madarakkal kapcsolatos szövegrészeit (a madarak hovatartozása és 
szerepe tekintetében) és a Pentateukhusban szereplő helyek (pl. me
ző) emberi közösséghez tartozó, vagy annak határán kívüli jellegét, 
számszerű valószínűsítéssel arra jut, hogya második magyarázat 
lehet helyesebb (ellentétben az engesztelés napján a pusztába kiűzött 
kecskebak szerepével). - Pierre J. P. Van Hecke nyelvi és szövegösz
szefüggési vizsgálata alapján Mik 7,/4b helymeghatározása (magá
nyosan lakik az erdőségben) - a legtöbb magyarázóval ellentétben - a 
látomás beteljesülését jelzi: Isten Básán és Gileád dús mezőin legel
teti népét. - Louis 1-1. Fcldman összefoglalást ad arról, hORY{//! értéke-
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li a vízözön t Filó, Pszeudo-Filó, Josephus Flavius és a rabbinikus 
hagyomány. Filó és Josephus védi az események történetiségét, 
Pszeudo-Filónak és a rabbiknak erre nincs szükségük, mivel csak 
zsidóknak írnak. Mindegyikük kiemeli Isten igazságosságát és Noé 
kortársainak romlottságát. Filó választ ad arra is, miért sújtotta Isten a 
szabad akarat nélküli állatokat is. Méltatják Noé szerepét, vegyes a 
véleményük fiai bűntelenségéről. Céljuknak megfelelően írnak lsten 
Noéval kötött szövetségéről is, felhasználnak Biblián kívüli forráso
kat és hagyományokat is. - Steven Shnider és Lawrence Za1cman 
rövid cikke Préd 7,16-18 nehéz szövegének értelmét keresi. Javasla
tuk (a könyv többi részeivel összhangban): Istent teljesen megérteni 
és a teljes tökéletességet elérni nem tudjuk; igyekezzünk igaz módon 
viselkedni az élet mindennapi (kis) dolgaiban. 

A folyóirat 4/2003. számában John Van Set~rs »irónikus« cikke 
-.;elveti a kérdést, hogy nem kellene-e mind az Oszövetség, mind az 
Uj szövetség könyveinek létrejöttét az újabban követett »szerzők« és 
»redaklorok« feltételezése helyett egyszerűen csak »szerzők« műkö
désével magyarázni. - Karin Schöpflin kifejti: Jákob áldása (Ter 49) 
szövegének »feszültségei« - Ter 27 analógiája és a törzsekre vonat
kozó prófétai mondások (pl. MTörv 33; Bír 3) figyelembevételével -
alapot adnak arra a feltevésre, hogy az áldás eredetileg csak Józsefre, 
mint igazi örökösre vonatkozott, és a nagy néppé válást jelentette 
(v.ö. Ter 48,15-20). Mivel azonban József és fiai inkább csak az 
északi ország őseinek számítottak, az áldás kiegészült Júda, majd 
Jákob többi fiainak megáldásával. - Jean L'Hour azt vizs~álja, mit 
jelent a Leviták könyvében a »tisztátalan« és a »szent«. A tiszta és 
tisztátalan fogalmát Lev 1-16 részletesen kifejti. A papi szerzők sze
rint ezeknek nincs köze sem démoni befolyáshoz, sem nemzeti identi
táshoz, de a rituális tisztaság lényeges követelmény az egyetlen Is
tennek bemutatott szent cselekményeknél; ezzel szolgálja a kultusz a 
társadalmat összetartó szerepét is. - Cornelius B. Houk az Eszter 
könyve egyes szövegrészeiben használt szavak hosszúságának (szó
tagszámának) statisztikájából arra von le következtetést, hogy szerző
jük azonos, vagy nem. (A részeken belül külön kezeli a narratív- és a 
beszéd-szövegeket.) Következtetése, amely segíti a döntést a keletke
zéstörténet vitájában: a könyv 3 szerző műve; az eredeti Eszt 1,1-8,2 
lényegesen módosult 8,3-17, végül pedig 9,1-19 hozzátételével. -
Annin D. Braun összehasonlítja a Biblia és a !?örög történetírók be
szédeket közlő szövegeit. Mindkét szerzőcsoport az eredeti értelem 
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megőrzésével szabadon stilizál (a görögök díszítenek is). A Biblia 
szerzői inkább őrzik a beszélők szavait is, és általában egyenes be
szédként fogalmazzák meg pl. a hallgatók hozzászólásait; ezáltal az 
elbeszélés szemléletesebb, drámaibb. - Georg Fischer SJ. hozzászó
lása áttekinti a Pentateukhus-kutatás mai helyzetét. Javasolja a szö
vegben tudatosan meghagyott többféle szemlélet megértő elfogadá
sát, és közös munkával a reális történet, valamint mélyebb teológiai 
összefüggések bemutatását. - Aron Pinker Hab 3, l 7-ről megállapítja, 
hogy ebben a versben nem szárazságról van szó (mint pl. Jer 14-ben), 
hanem a növények amiatt az elhanyagoltság miatt terméketlenek, 
amely Babilon megbüntetése után előáll (hasonlóan ahhoz, amiről 
Júda megbüntetésekor Jer 18,13 szól). 

IHB (Internet Bibliai Böngésző) 

3D képek Izraelről 
http://www.inisrael.coml3disrael/index.html 

Biblia-mÚzeumok a világ országaiban 
www.bmuseum.org/bible.htm 
www.thebiblemuseum.coml 

Izrael: www.israelbiblemuseum.coml 
http://www.blmj.org/ 

Németország: http://www.muenster.delkultur/ 
http://www.bibelausstellung.de/ 

Svájc: http://www .bible-orient-museum.ch 
Hollandia: http://www.bijbelsopenluchtmuseum.nl 

Archeológia 

Jeruzsálem: http://www.viI1ualjerusalem.com/news/ 
http://ww w .ai sh .edu/tours/lu nnel/i ndex .hlml 

Jeruzsálem városa: http://www.jerusalem.mllni.il 
http://www.usm.maine.edll/ 
hltp:/lwww.md.huj.ac.il/vjtl 
http://op.org/op/ebaflindex-eng.htm 

Ókori hrael: http://www.israntiqlle.org.il 
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üLV ASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Székely János teológiai docens válaszol. 

~ Kérdés: A Szentírás több szövegrészéből úgy tűnik, hogy az 
apostolok a keresztelést nem tartották saját feladatuknak (pl. Csel 
10,48; 1 Kor 1,14-17). Mivel magyarázható ez? 

A kérdés rendkívül sokféle és igen összetett problémát vet fel a 
keresztény keresztelési rítus eredetével és pontos szertartásával kap
csolatban. Az idevonatkozó adataink meglehetősen töredékesek, ezért 
a válasz is némileg bizonytalan és töredékes lehet csupán. 

A vízzel való lemosás, a vÍzbemerÍtés szertartása (az Újszövetség 
'keresztség' szava - baptisma - ezt jelenti) igen sok vallásban ismert. 
A Nílusban, az Eufráteszben és a Gangeszben is végeztek ilyen meg
tisztulási fürdőket. Több misztériumvallás, így az Eleuziszi, a 
Mithrász, és az Izisz misztériumok fontos beavató rítusa volt a vízzel, 
vagy vérrel (Mithrász kultuszában) való keresztség. Az Ószövetség is 
bőségesen említ ilyen tisztulási fürdőket (pl. a főpap, vagy a menst
ruáló asszony számára). Nagy szerepe volt a tisztulási fLirdőknek a 
kumráni közösség életében. Josephus Flavius zsidó történetíró emlí
tést tesz egy Bannus nevű pusztai remetéről, aki (Kr. u. 56 körül) 
szintén gyakorolta a vízben való gyakori rituális fürdőt (Vita 2,12). 
Ezeknek a rítusoknak a jelentése az erkölcsi vagy/és ritul\.lis megtisz
tulás, esetenként új életerő vagy akár az örök élet elnyerése volt. A 
misztériumvallások előszeretettel nevezték ezt a beavatást újjászüle
tésnek (Corpus Hermeticum I; Sallustius, De Deis 4; Apuleius, 
Metamorphpses XI 21). A víz által történő megtisztulásról több he
lyen Ír az Oszövetség is (Iz 1,6; Ez 36,25; Zak 13,1; Zsolt 51,9). A 
keresztény keresztelési szertartás legmélyebb gyökerei ebbe a közös 
vallási örökségbe nyúlnak vissza. 

Közelebbi kapcsolat lehet a keresztség kialakulása és a zsidóknál 
Jézus korában már szokásos prozelita-keresztség között. A zsidó hitre 
áttérni akaró pogányokat körülmetélték, majd - legalább két tanult 
ember jelenlétében - megkeresztelték (bYeb 47ab). Emil Schürer 
feltételezi (Or Sib IV 164 és Epiktetos, Dissertationes II 9 alapján), 
hogy bizonyos esetekben a prozelita fürdőt körülmetélés nélkül is 
elnyerhette valaki. A prozeliták keresztségének jelentése a megtisztu-
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lás (a pogányok ugyanis tisztátalannak számítottak) és a zsidó népbe 
való beiktatás volt. 

A keresztény keresztség legközvetlenebb őse azonban minden két
séget kizáróan Keresztelő János keresztelési mozgalma volt. Keresz
telő János a közelgő végső időkre való felkészülés, a megtérés jele
ként keresztelte a hozzá kitóduló embereket. Maga Jézus is felvette 
János keresztségét. Minden bizonnyal Jézus belső vallásos életének 
döntő fordulata volt a Keresztelő Jánossal való találkozás, és az általa 
történt megkeresztelkedés is. 

A negyedik evangélium több helyen említést tesz arról, hogy maga 
Jézus is keresztelt (Jn 3,22.26; 4, I). Ezt a hagyományt hitelesnek kell 
tartanunk, már csak azért is, mert az első keresztényeknek problémát 
okozott ez a hasonlé.">g Keresztelő János és Jézus között. Nehéz volt 
elfogadni, hogy Jézus egy ideig János tanítványa volt, és az ő nyom
dokain indult el. Nemigen képzelhető tehát, hogy az ősegyház találta 
volna ki azt a részletet, amely Jézus keresztelési gyakorlatát említi. A 
János evangélium később pontosítja a korábbi állításait: nem Jézus 
maga keresztelt, csak a tanítványai (Jn 4,2). Ez a pont<;>sítás szinte 
minden kétséget kizáróan későbbi betoldás (erre utal az Uj szövetség
ben egyedülálló kaitoi ge kötőszó használata, és a névelő hiánya Jé
zus neve előtt; C.H. Dodd; John P. Meier; R. E. Brown). Az evangé
lium későbbi redaktora ('kiadója') megriadva attól az állítástól, 
amely Jézust és Keresztelő Jánost ennyire hasonlóvá teszi, kijavítja 
azt. Hasonlóan riad meg Máté evangélista attól a ténytől, hogy Jézus 
Jánosnál megkeresztelkedett, és próbálja elfogadhatóbbá tenni (Mt 
3,14-15). A negyedik evangélium pedig egyenesen kihagyja Jézus 
megkeresztelésének elbeszélését, csak utal rá (Jn 1,31-34). Jézus 
tehát, aki János keresztségét Istentől valónak tartotta (Mk 11,27-33; 
vö. Mt 11,9-11 a), maga is keresztelt. Ez a tény szolgáltatja a legter
mészetesebb magyarázatot arra, hogy hogyan alakult ki az ősegyház
ban az új tagok megkeresztelésének általános szokása. A Máté evan
géliumában és a Márk-evangélium későbbi kiegészítésében szereplő 
keresztelési parancsok (Mt 28,19; Mk 16,16) ugyanis, legalábbis 
jelen megfogalmazásukban az ősegyház alkotásai, nem visszavezet
hetőek a történeti Jézusra. 

Egyes kutatók (pl. W. Schmithals) azt is feltételezik, hogy az új 
tagok megkeresztelésének szokása nem volt azonnal általános. Apol
ló, és más efezusi tanítványok még csak János keresztségéről tudtak, 
és Jézus nevére nem voltak megkeresztelve (ApCsel 18.25~ 19,3). 
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Schmithals szerint lehetséges, hogya keresztséget a prozelita keresz
teléshez hasonlóan eleinte főként a pogányságból megtértekre alkal
mazták, és csak később minden tanítványra. 

Ahogyan a keresztség eredetének részletei a homályba vesznek 
számunkra, talán még kevesebbet tudunk a szertartásának pontos 
menetéről. Ezzel kapcsolatban egyszerűen a számunkra fennmaradt 
négy legkorábbi forrás tanúságát szeretném felidézni. Szent Lukács 
az Apostolok Cselekedeteiben (8, 36-38) leírja az etióp udvarnok 
megkeresztelését (feltehetően tükrözve saját korának - kb. Kr. u. 80 -
keresztelési szertartását). Az út mentén víz volt, az udvarnok és Fülöp 
lementek a vízhez, és Fülöp megkeresztelte őt. A későbbi kódexmá
solók (E 36 it syh mae Ir Cyp) egy rövid hitvallást is belefűznek a 
szövegbe: "Fülöp azt mongta: Ha teljes szívedből hiszel, lehetséges 
(ti. megkeresztelkedned). O így felelt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus 
az Isten Fia." Második forrásunk a Didakhé (Kr. u. I. sz. vége). A 
szöveg megemlíti, hogy lehetőleg élő (azaz folyó) és hideg vízben 
kell keresztelni, de ha nem áll rendelkezésre, akkor leöntéssel is le
het. Használja a Szentháromságos formulát és felszólít arra, hogy a 
keresztség előtt a megkeresztelt és a keresztelő is böjtöljön, és ha 
lehetséges, a többiek is. A keresztelő személyének nem tulajdonít 
jelentőséget, többször többes számban fogalmaz (' így kereszteljetek'; 
Did 7,1-4). A következő szöveg, amely a keresztelés szertartását leír
ja, Szent Jusztinosz (t c. Kr. u. 165) Apológiája (61,1-13). A szerző 
szintén többesszámban fogalmaz: 'velük imádkozunk és böjtplünk ... 
elvezet jük őket oda, ahol víz van'. Végül a Traditio apostolica elne
vezésű mű, amely Rómában íródott Kr. u. 215 körül, már egészen 
részletesen leírja a keresztelés szertartását: a katekumenátus feltétele
it, tartamát, az ördögűzéseket, a közvetlenül a keresztséget megelőző 
éjszakai virrasztást és böjtöt, az olajjal való két megkenés t, a tej és a 
méz átadását, stb. (Trad Ap 21). A szöveg szintén nem helyez külö
nösebb hangsúlyt a keresztség kiszolgáltatójára. Megemlíti a püspö
köt, a presbitert és a diakónust is a keresztelőmedence mellett. A 
szöveg szerint keresztelhet akár a püspök, akár a presbiter, és a ke
resztelővel menjen le a medencébe egy diakónus is. 

A keresztelés szertartásáról szóló legrégebbi feljegyzéseink egyike 
sem tulajdonít kulcsfontosságú szerepet a keresztelő személyének. Az 
egyház ősi meggyőződ~se, hogy 'Krisztus nevére' keresztel, az újon
nan megkeresztelt az O titokzatos testébe oltódik bele, vagyis a ke
resztelés főszereplője nem a szertartást végző személy, hanem Krisz-
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tus. Ezzel teljesen egybecseng az, amit Szent Pál ír, amikor jelzi, 
hogy nem sokakat keresztelt meg személyesen, és ennek örül is, mert 
így senki sem hivatkozhat arra, hogy ő Pálhoz tartozik, vagy Pál ne
vére lenne megkeresztelve. Szent Pál a keresztelést a munkatársaira 
bízhatta, mint annyi minden mást is a missziós munkájában. Gyakran 
valamelyik munkatársát küldi követként egyik vagy másik közössé
gébe, a munkatársaival írat ja a leveleit (Róm 16,22). Az őskeresztény 
egyházban a keresztség az egész közösség ünnepe és cselekedete volt, 
jelezve és megvalósítva a Krisztus testébe, az egyházba való beoltó
dást. 

~ Kérdés: Az evangélium hirdetésének milyen módja az, amit Szent 
Pál 1 Kor 1,17 -ben említ: "nem szavak bölcsességével, hogy Krisztus 
keresztje erejét ne,eszítse«? Talán erre vonatkozik - de nem világos -
"a kereszt igéje« kifejezés is (1 Kor 1 , 18)? 

A 'kereszt igéje' (ho logosz, ho tou sztaourou) kifejezés a kereszt
ről szóló tanítást, igehirdetést jelenti. Szent Pál néhány mondattal 
később ezt írja: "A zsidók csodajeleket várnak, a görögök bölcse~~é
get követelnek. Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. O a 
zsidóknak botrány, a pogányoknak ostobaság, a meghívottak azon
ban, akár zsidók akár görögök, Krisztus lsten ereje és Isten bölcses
sége. Hiszen Isten balgasága bölcsebb az embereknél, és Isten gyön
gesége erősebb az embereknél" (I Kor 1,22-25). 

Hogy a világot teremtő hatalmas lsten Fia a kereszt borzalmát el
szenvedje, ez mind a mai napig botrány és ostobaság. Hogya hatal
mas Isten gyönge védtelen gyermekként egy istállóban megszülessen, 
fölfoghatatlan. Hogy Isten elt~rje a rosszat, a világháborúkat, azt, 
hogy az ember tönkretegye 5lz O gyönyörünek, csodaszépnek megal
kotott világát, érthetetlen. Am ez a keresztény örömhír szíve. Isten 
nem végtelen hatalom, aki vak engedelmességet követel, hanem vég
telen jóság, aki a szeretetünk válaszát kéri. Ebben az irgalomban van 
a mi reményünk. Ha nem ezt hirdetnénk, ha emberi bölcsességre, 
nagyságra és érdemekre alapoznánk a hitünket, akkor az hamar ösz
szedőlne. A keresztény remény alapja Isten jósága, amely számunkra 
a kereszt balgaságában lett végérvényesen nyilvánvalóvá. 
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TÁRSULATUNKtLETtBŐL 

A Jeromos-esték előadás-sorozatunkban (Bibliaközpont, Bp., VI. 
Teréz krt.28., I.em. 6-7) október /3-án este 6 órakor Dr. Egri László 
orvos-Ielkigondozó tart előadást "A Biblia válasza a szenvedésre" 
címmel. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

A szentségimádások idő pontja és az elmélkedések témája 
2004 októberétől 2005. jan. 7-ig: okt. I. (Kis Szt. Teréz): Lk 
10,16; okt. IS. (Avilai Szt. Teréz): Lk 12,lb-2; okt. 29.: Fil 1,9-
10; nov. 12.: 2 Ján 5-6; nov. 26.: Lk 21,33; dec. 10.: Mt 11,18-
19; dec. 21. (kedd!): Lk 1,46b-47; 2005. jan. 7.: Lk 2,52. 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és jüzetünk Olvasói részérő/levelek, javaslatok, kritikák, két
kezi segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és 
mindannyiunk nevében ismételten szívbő/megköszönni! 

Tarjányi Béla 

Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala
mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, írják le és ii: 
küldjék el szerkesztőségünknek a ~ 

Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, il 
amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibliaórán ~ 
való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! A szerkesz
tők 
érdeklődve várják beszámolóikat: Székely István, Tarjányi Béla, 

Thorday Attila, Vágvölgyi Éva, Zsuppán Monika. 

48 



Könyvajánlat 

SZERETETTEL AJÁNLJUK KIADVÁNYAINKAT: 

ó- és ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS (Káldi-Neovulgáta). Ára 2600 Ft. 

ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (Káldi-Neovulgáta). Ára: 1400 Ft. 

Plébániák. hitoktatók, egyházi közösségek aBibliaközpontban 
309c} ill. 25 % kezdvezménnyel hozzájuthatnak: 

Szentírás: 1820 Ft, Újszövetség és Zsoltárok: 1050 Ft. 

JEROMOS BIBLIAKOMMENTÁR 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Mivel mindent meg akarunk újítani Krisztusban, semmi 
sem olyan kívánatos számunkra, mint hogy gyermekeinkkel 
elsajátíttassuk azt a szokást, hogy az evangéliumot gyakran, 
sőt naponta olvassák, mert elsősorban belőle lehet megtanul
ni, miként lehet és kell épp Krisztusban mindent megújítani. 

X.Piusz pápa 
(levél Casetta bíboroshoz, 1907.jan. 21.) 



Csendes percek 

A gyermek-Jézus, 

a kis Emánuel hív most minket, hogy az Istent megfoghassuk, hogy 
az Istent tegezzük. 

Minket hív, kik oly sokféle bajban szenvedünk. Nem vagyunk ké
pesek, hogy hosszabb ideig járjunk kitérők és kerülök nélküli utun
kon. Újra és újra elbotlunk, s ha nem tudjuk Istent közel magunkhoz, 
idegenek vagyunk önmagunk előtt és rabok. 

Emberségünk ősigazságára a gyermek-Jézus új megoldást kínál: 
nekünk is újra meg kell születnünk. EI kell fogadnia valakinek minket 
is, olyannak, amilyenek vagyunk, hogy mi is el tudjuk magunkat fo
gadni. Engednünk kell, hogy a szeretetben feloldódjunk, hogy 
rászoruljunk valakire, mert csak így lehetünk igazán szabadok. 

Nekünk is újjá kell születnünk, elhagyni büszkeségünket, és gyer
me kké kell lennünk: így ismerhetjük fel a gyermek-Jézusban az élet 
teljességét, így fogadhatjuk el őt. Ide akar minket elvezetni a kará
csony; ez a gyermek-Jézus titka. 

Jézus, az élet fájának gyümölcse, aki maga az élet, oly kicsinnyé 
lett, hogy kezünkbe tudjuk venni Öt. Teljesen ránkbízza önmagát, 
kiszolgáltatja nekünk gyöngeségét, hogy szabaddá tehessen minket, 
hogy magunkhoz térhessünk különféle bajainkból. Ne engedjük, hogy 
csalódás érje bizalmának e nagyszerű megnyilvánulásában! Engedjük 
át magunkat kezei közé, ahogyan ő is átadta magát nekünk egykor. 

Joseph Ratzinger biboros 

Szentkarácsony van! 

Az örök jövendő a mi időnkbe, a mi jelenünkbe lépett. Csendes 
szent éjszaka. Számunkra azonban csak akkor az, ha ennek az éjnek 
szent csendjét lényünk bensejébe engedjük, ha a mi szívünk is egye
düI virraszt. Szívünkben van egy legbensőbb hely, ahol magunk va
gyunk, ahova senki sem juthat, csak az Isten. 

Karl Rahner 
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Schrnatovich János 

A valóság két oldala 
GOl/dolatok az új vatikáni dokumentumhoz 

Ez év május 31-én adta ki a római Hittani Kongregáció az Egyház 
püspökei számára - mondhatnók - egyenesen vízió-jellegű írását "a 
férfi és a nő aktívegyüttmunkálkodásáról az Egyházban és a világ
ban". A viszonylag rövid irat kapcsolódik II. János Pál pápa és a kü
lönböző római-egyházi Kongregációk által az emberi nemek antropo
lógiájával és különösen a férfi és a nő viszonyával kapcsolatban már 
korábban is hangoztatott perspektívákhoz (vö. II. János Pál pápa: 
"Mulieris dignitatem 1988, Levél a családokhoz 1994, Levél a nők
höz 1995 stb.). A dokumentumban a Szentatya végrendeletét is lát
hatjuk a női méltóság megbecsüléséről. A háttérben az olvasó köz
vetve érezheti a "nők helyzetével" kapcsolatos mai vitát. 

Az irat szorgalmazza a vitális különbözőségek békés megélését a 
közösségben. A női identitás számára és az emberiség szempontjából 
a családanyai hivatás központi jelentőségű, vallja az említett doku
mentum, de ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezen túlmenően létezik 
lelki, kulturális és szellemi értelemben vett anyaság is, mely többek 
között a szerzetesnőknek a zsidó hagyománnyal és számos mai társa
dalmi nézettel szemben vállalt keresztény élethivatásában ölt testet. 
Az emberi kapcsolatok ápolásában és a másokkal való törődés művé
szetében pótolhatatlan szerep vár a nőre a családi és társadalmi élet 
minden területén. A női nemnek erről a "genius"-áról, szellemiségé
ről (II. János Pál pápa) az irat számos helyen szinte dicshimnuszt 
zeng. Nincs szó lelkesült romantikáról, hanem a nő méltóságának 
lehetséges és valódi nagyságáról. A mondanivaló az utolsó oldalakon, 
elsősorban a Boldogságos Szűz Máriával kapcsolatos megfontolá
sokban éri el csúcspontját, ahol szó esik a női lélek aktualitásáról az 
Egyház életében is. Mária a nőiesség ősmintájaként áll elénk. A szö
veg a nők pappá szentelésének kizárását ebben az összefüggésben, 
ahol mús és sajátos erényeiket. valamint küldetésüket hangsúlyozza, 
ismert dokumentumokra való hivatkozással éppen csak megemlíti 
(vö. II. Línos púl púra: .. Ordinatio sacerdotal is" 1994). 
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Szabadjon ehhez, a bizonyára nem csak a püspökök számára fontos 
dokumentumhoz néhány szerény, további elmélyítést szolgáló bibli
kus-teológiai megfontolást fűzni. A Biblia tercmtéstörténctében az 
ember kétneműsége szoros összefüggésben áll az istenképiségével. 
"Isten megteremtette az embert, mint képmását. Isten őt képére és 
hasonlatosságára teremtette. Férfinak és nőnek teremtette őket". Nem 
kell-e a férfinak és a nőnek abban kiegészíteniük egymást, hogy 
transzparenssé, áttetszővé tegyék lsten valóságát? Tekintsünk először 
az ember testi mivoltára: a férfi az erősebb, az asszonyt a szépség 
jellemzi. Az erő és a szépség lsten valóságának tükröződései . 

. A nemiség területén a férfi a nemző és a nő a befogadó. A férfi 
eszerint rámutat arra, aki a világot a "semmiből" létrehozta. A nő 
pedig annak képmása, aki nem csupán teremtette a világot, hanem 
gondviselésével fenntartja és gondozza, hogy az a célját is elérje. 

A férfira marad sok területen a vezetői feladat. Lényéhez közelebb 
áll a tekintély gyakorlása. A nő erőssége a szeretet erejében áll. A 
vezetői hatalom és a szeretet ereje utalnak Arra, aki mind a kettőt a 
legnagyobb mértékben birtokolja. 

A férfi inkább az igazságosságot keresi, az asszony viszont az ir
galmasságot. Két olyan sajátossága Istennek, amelyek számunkra 
ellentmondónak tűnnek. A férfi és a nő megsejtetik velünk, hogy 
egyetlen valóságnak két oldaláról van szó. 

Ha sértil a jogrend, a férfinak kell vállalnia a küzdelmet, és jaj an
nak a népnek, melynek férfi tagjai nem készek többé oltalmazni és 
megvédeni a jogot és az igazságosságot. A nő nem a harcra gondol, 
hanem a békére. Az Úr Jézus egyszer azt mondja: "Békesség vele
tek!"; más alkalommal pedig: "Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, 
hanem kardot". 

A férfi és a nő kapcsolatából a megváltás szimjén is képet alkotha
tunk Isten valóságáról. "Nem jó a férfi-embemek egyedül lenni", 
állítja már a Biblia. A férfi "hozzáillő segítőtársként" megkapja Te
remtőjétől az "asszony-embert". Boldognak és szerencsésnek érezhe
tik magukat mindazok, akik olyan Társra találnak, akit mindenkor 
megszólíthatnak és akivel örömüket és gondjukat őszintén megbe
szélhetik. A férfinak és a nőnek ez az alapvető egymásra utaltsága 

4 



Dokumentum 

mintázza a megváltást kezdeményező egyetlen, világfeletti és szemé
lyes Isten "világ és ember felé fordulását", akivel az ember szintén 
párbeszédes viszonyba léphet. 

A férfi és a nő Isten akaratából nemcsak "egymás mellett" vagy 
"közösen" élnek, hanem "egymásért". Ez az "együvé tartozás" jelenik 
meg Isten és ember "szövetségi viszonyában", mint Isten kegyelmi 
tettében. 

A férfit elsősorban a gondolat, a terv és a munka érdekli, a nő 
számára a személy és annak boldogulása a fontos. Isten a kinyilat
koztatásban nem csupán tervét és akaratát tárta fel az ember előtt (I. 
Vatikánum), hanem élet- és szeretetközösségbe lépett az ember egész 
személyiségével (II. Vatikánum). 

A házas kötelékben a gyenge nő elsősorban biztos támaszt keres a 
férfiban, míg a gondterhelt férfi vidámító boldogságot vár a nőtől. A 
hívő ember egyszerre élheti át Istennél életének biztos lehorgonyoz
tatását és az istenközelség (misztikus) boldogságát. 

Hát nem csodálatra méltó, ahogyan Isten feltárja és kinyilatkoztat
ja titkát mind a két emberi nemben? 

Egy másik szempont: Vajon nem állíthatjuk-e, hogy az Úr Jézus 
kezdeményezte a nő emancipációját? A nemiség vonzalmának és 
kényszerének terhét Ter 3,16 óta az asszony viseli: "vágyakozol fér
jed után, ő pedig uralkodni fog rajtad". A férfinak a nő feletti uralko
dása Krisztus által ér majd véget (Gal 3,28; 1 Kor 11,11 k). Az Úr 
Jézus visszaadta a nőnek a férfival való egyenértékűségét (Ter 
2,23k), nem annyira a szavak által, hanem saját példája, édesanyjának 
és a kíséretében levő számos jámbor asszony példája révén. A komo
Iyan dolgozó történetírásnak el kell ismernie, hogy a női szerzetes
rendek leginkább a lányok és asszonyok képzésében tűntek ki. A 
témánkat szemléletesen húzza alá a Kr. u. 586-ból szánnazó (Firenze, 
Laurentiana könyvtár) Rabula-kódex. A művész, miként a pünkösdi 
eseménynek csaknem minden festője, nem Szent Pétert, hanem Szűz 
Máriát állítja a központba. Mária a középpont, az Egyház ősképe. 
Kasper bíboros felhívta figyelmünket arra, hogy Hans Urs von 
Balthasar teológiai munkássága nyomán az Egyházban a máriás di-
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men zi ón ak elsőbbsége van a péterivel szemben, olyan szempont, amit 
a jelenlegi Szentatya is oszt. 

Az ortodox körökben is eljött annak az ideje, hogy elgondolkodnak 
a nők egyházi szolgálatáról. Innen származik az a gondolat, mely a 
nőnek "Mária-szolgálatot" kölcsönöz. Az egyháziak körében ismé
telten elhangzik a javaslat, hogy az egyházi szolgálatban álló nők 
olyan felavatásban is részesüljenek, lehetőleg püspök által, mely 
hasonló a szerzetes apátnők és a fogadalmas apácák megáldásához, 
amint ez szerzetesrendjeinkben több mint ezer éven át szokásban van. 

A nők hivatását méltató dokumentum számos differenciált és to
vábbvezető elemet tartalmaz. Az illetékes tudományágak filozófiai és 
teológiai, elméleti és gyakorlati szempontból még tovább részletezhe
tik az iratban megadott vázlatpontokat. 

Dr. Schmatovich János 
tanszékvezető főiskolai tanár 

Győr. 2004. szept.. 8. Kisboldogasszony napján 

Bennünk fénylő csillag 

sírásra görbült a szánk 
mikor legszebben akartunk énekelni 

gyáva lett bennünk az öröm 
ahogy boldogok akartunk lenni 

induljunk szívünk dzsungelében 
az embert megkeresni 

a jóságot még ma 
el kéne kezdeni 

oh bennünk fénylő csillag 
merj már megszületni 

Puszta Sándor 



Az első század 

Élet a Római Birodalomban 1 

a./ A Birodalom császárai 

Imperator Caesar Augustus divi filius (Kr.e. 27 - Kr.u. 14), 
Tiberius Claudius Nero (14-37), Caius Caesar, Caligula (37-41), 
Tiberius Claudius Nero Germanicus (41-54), Nero Claudius Caesar 
Drusus (54-68), Sulpicius Galba (68-69), Aulus Vitellius (69), M. 
Salvius Otlw (69), Titus Flavius Vespasianus (69-79), Titus Flavius 
(79-81), Domitianus (81-96), M. Coceius Nerva (96-98), Traianus 
(98-117). 

bJ A Birodalom kiterjedése és növekedése 2 

A Birodalom területi növekedése az első században szinte folya
matos. A század első éveiben fejeződik be Hispania, Raetium, 
Noricum és Pannónia meghódítása. Ezt követi Kappadókia és 
Kommagéné tartománnyá szervezése, Thrákia meghódítása (46), 
Armenia (57-59), Iberia (Grúzia, 57), az egész Fekete-tengeri partvi
dék elfoglalása (római helyőrség a Krimben), Armenia Minor tarto
mánnyá szervezése (Domitianus). 

Azokon a határokon, ahol a Birodalom ellenséges népekkel, tör
zsekkel érintkezett, a rómaiak védőfalat, limes-t építettek (1.5-2 m-es 
kőfal), például a Rajna vidékén és Britanniában. Ahol a határt folyó 
képezte, a gázlóknál az ellenséges oldalon hídfőállást létesítettek (pl. 
Aquincummal szemben a Duna bal partján). 

Az első században kétféle római tartomány (provincia) volt: szená
tusi és császári. Kr.e. 27-ben kötött Augusztus császár a szenátussal 
egyezményt, melynek értelmében a Birodalom közepén fekvő és bé
két élvező provinciák a szenátus joghatósága alá tartoztak, míg a 
limeszek (birodalmi határok) közelében fekvő új és támadásoknak 

1 Összeállítás az alábbi müvekből: Werner Dommershausen, Die Umwelt Jesu. 
Politik und Kultur in neutestamentlicher Zeit, Herder, Freiburg/BasellWien, 1977,81-
89. és 128-135.0. - A. Hamman, Igy éltek az első keresztények, Szt.l.T., 1987,27-
18.0 . 

Dommershausen, 81-89.0. 

7 



Az első század 

kitett tartományokat közvetlenül a császár kormányozta. A szenátusi 
provinciák élén a prokonzul állt, a császáriak élén pedig a legátus 
(legatus Augusti pro praetore). Egyiptom a császár magántulajdona 
volt (ott ugyanis a császár a fáraók helyébe lépett), s annak élén 
Egyiptom prefektusa állt. Voltak ezenkívül különleges területek, me
lyek bizonyos okok miatt megkülönböztetett bánásmódot igényeltek, 
akár azért, mert a régi uralkodói dinasztia még megvolt, akár azért, 
mert a terület lakossága különleges népi és vallási szokásoknak volt a 
híve, ezeknek a tartományoknak élén a helytartó, prokurátor (pro
curator, epitropos) állt. Ilyen volt például Júdea az első században. 
Szíria császári, Achája, Macedónia, Asia Minor (Efezus központtal), 
Lícia és Pamfília, valamint ciprus és Kirenaika (Kréta szigetével) 
szenátusi tartomány volt. Kis-Azsia többi területe császári fennható
ság alá tartozott. 

A provinciák konnányzói a tartományi székhelyen berendezett 
prétóriumban (praitórion, praetorium) nyertek elhelyezést számos 
beosztott j ukkal együtt. Hatáskörük elsősorban a hadügyekre terjedt 
ki: feladatuk volt a rend fenntartása, az esetleges lázadások megféke
zése ill. a külső támadások kivédése. A császári provinciákban római 
polgárokból álló légiók, a szenátusi akban és a helytartóságokban 
cohors-ok (ezred) állomásoztak. A légiók 10-20 ötszáz fős cohorsból 
álltak. . 

A konnányzók voltak a tartományok adóügyi vezetői, a pénzügyek 
irányítói. A császári udvar ellátásához, az építkezésekhez, Róma né
pének ellátásához és szórakoztatásához, a hatalmas hadsereg fenntar
tásához, a konnányzói apparátus fenntartásához nagyon sok bevételre 
volt szükség. Ennek előteremtése csak rendkívül jól megszervezett 
adóztatással volt lehetséges. Kétféle adó volt: egyenes adó (ingatlan
és fejadó), valamint a nem egyenes adó (kereskedelem, vám, szállítás, 
átírás stb.). Az egyenes adó kivetéséhez volt szükség a rendszeres 
összeírásokra, népszámlálásokra. 

Végül a kormányzók jogkörébe tartozott a közigazgatási és bírás
kodási legfőbb hatalom. Altalában csak nekik volt szabad halálos 
ítéletet hozni ill. azt végrehajtani. A római polgárok előjoga volt, 
hogy a prokonzul vagy prokurátor ítélete ellen a császárhoz felleb
bezhettek. 



Az első század 

A provinciák kormányzói általában csak a legföbb politikai, gazda
sági és katonai hatalmat tartották a kezükben, egyébként a kisebb és 
helyi jelentöségű ügyeket a meghódított népek vezetöi maguk intéz
ték. A rendfenntartás normális menete, a kisebb fokú bíráskodás, a 
helyi közigazgatás az ö feladatkörük volt. Ugyanígy nem bántották a 
rómaiak a meghódított népek nemzeti sajátságait és vallási meggyö
zödését sem: ezzel abban a korban, amikor az egyes kis népek állandó 
harcban álltak egymással, egyenesen kívánatossá tették a római biro
dalomhoz való tartozást, mely nyugalmat és biztonságot jelentett 
számukra. Ez volta híres "pax romana", a "római béke.,,3 

ej Gazdasági élet 

Mezőgazdaság - Itália legfőbb mezőgazdasági termékei a gyapjú, 
gyümölcs, bor és olaj voltak. Gabonafélékből nem termett elegendő, 
ezt jórészt Egyiptomból és Afrikából (Africa provincia) importálták. 
Vágóállatként főként juhot, kecskét és sertést tenyésztettek, a PÓ 
síkságon szarvasmarhát is. - Görögország termékei nagyjából ugyan
ezek voltak, de jóval kisebb mennyiségben. Macedónia erdei szolgál
tatták az épületfát és a hajóépítés alapanyagát. - Kis-Ázsia volt a 
Birodalom mezőgazdasági lag legfontosabb területe. Olajligetek min
denütt voltak. Szőlő és bortermelés elsősorban déli, délkeleti partvi
déken. Kilíkia gazdag gabona- és ftigetermő vidék volt, erdeiben 
vaddisznóra és szarvasra vadásztak. Pontusz mindenféle gyümölcsöt, 
lábasjószágot, szárnyast és halat, mézet és viaszt szállított, valamint 
hajóépítő fát. - A Birodalom gabonatára Egyiptom, Szicília és Africa 
tartomány voltak. - Míg Augustus korára inkább a kis gazdaságok 
rendszere a jellemző, az első században fokozatosan kialakulnak a 
közép- és nagybirtokok (latifundiumok), amelyeket bérlők és rab
szolgák művelnek meg. 

Kézművesség, ipar - Nagyipar nem létezik, kisiparosok látják el a 
lakosság szükségleteit. Általánosan elterjedt azonban a háztáji kisipa
ri rendszer, ami azt jelenti, hogyanagybirtokosok saját kézműves 
rabszolgáikkal, saját műhelyeikben állítanak elő minden élelmiszert, 
ruhát és egyéb használati eszközt. Vannak fonó-szövő műhelyek, 

3 Szörényi Andor, A Biblia világa, 107-108.0. 
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amelyek piacra termelnek, de házilag is szőnek-fonnak az emberek 
saját szükségleteik kielégítésére. Ványolók, festők és centonáriusok 
(posztószövők) dolgoznak műhelyeikben, és árulják termékeiket. A 
kisipari termékek minden helység piacán megtalálhatók: olajmécse
sek, arany- és ezüst dísztárgyak, mindenféle üvegedények. A kisipa
rosok céhekbe tömörülnek. 

Görögország kiemelkedő termékei az Aulis-i cserépedények, az at
tikai márványkészítmények, a bojótiai (Boiotia) kenőcsök és illatsze
rek. Kis-Ázsiában a szövetek, a cserép-, bronz- és ezüstáruk híresek. 

Kereskedelem - A Birodalom egyes tartománya i nem önellátóak, 
hanem egymásra vannak utalva. Az áruk cseréjét a kereskedelem 
biztosítja. A legfontosabb a gabona- és élelmiszerszállítás a nagyvá
rosok ellátásához. De a szállítás biztosítja számtalan más áru cseréjét 
is, amelyre a növekvő jólét és kulturális fejlődés teremti meg az 
igényt. A Birodalmat behálózó kövezett utak, amelyek alapvetően 
katonai céllal készültek, jó szolgálatot tesznek a kereskedőknek is. 
Kiépített úton lehet eljutni például Palesztínából Trójába, onnan Ma
cedónián át a Via Egnatián Durrachiumig (ma Tirana), s a tengerszo
roson átkelve Brindisiumból (Brindisi) a Via Appián Rómába. Az 
árukat négykerekű társzekerekkel szállították, amelyeket ökrök, rit
kábban lovak vagy más igavonó állatok vontattak. 

Olcsóbb és gyorsabb a tengeri közlekedés. Palesztínából I3-ómába 
általában Szidonból indultak, és Puteoliban vagy (a század második 
felétől) Ostiában kötöttek ki. Ez persze novembertől márciusig nem 
járható út. Ebben az időben legfeljebb partközelben lehet hajózni, 
mondjuk Filippiig. Onnan szárazföldi úton juthat el az ember 
Durrachiumba, s az Adrián átkelve Brindisiumból Rómába. A másik 
útvonal: Cézárea, Rodosz, Kréta, Brindisium - veszélyes lehet, vö. 
Csel 27.f. A kereskedők hajói 30-54 m hosszúak voltak (1200 tonna 
vízkiszorítás), evezőkkel, vitorlával ellátva. 

A kereskedelem virágzását éppúgy, mint az emberek szüntelen 
mozgását nagy mértékben elősegítette ill. megkönnyítette a minde
nütt használatos "közös" (kojné) görög nyelv, valamint a viszonyla
gos jogbiztonság. 

Az Itáliába importált áruk közlil az első és legfontosabb a gabona, 
amely Egyiptomból. Szicíliából. Afrikából és Dél-Ruszföldröl érke-
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zik. Rómában az állam létérdeke a rendszeres és pontos gabonaszállí
tás. Római polgárok ezrei részesülnek ingyenes gabonaellátásban. 

Közel-Keletről elsősorban fűszereket, selymet, elefántcsontot, drá
gakövet és nemesfémeket importálnak. Jelentős a rabszolga kereske
delem is, valamint az afrikai vadállatok behozatala. Itáliából, Görög
országból mezőgazdasági és kézműipari termékeket exportálnak. 
Róma után a legnagyobb kereskedelmi központok Korintus, Efezus, 
Antióchia és Alexandria. A kereskedelem oroszlánrészét görög és 
szír kereskedők tartják a kezükben, akik céhekbe tömörülnek (ehhez 
császári engedélyre van szükség - a lázadás veszélye miatt). 

Pénzügyek - A kereskedelemben írott dokumentumok (csekk, vál
tó) mellett fémpénzeket alkalmaznak. Kétféle pénznem használatos: a 
Birodalom saját pénze, valamint a császár engedélyével az egyes 
tartományokban vert pénzek. A római pénz értékének alapja az 
aureus (aranypénz). A legelterjedtebb az ezüst dénár. Használatos 
még a sestertius, valamint a rézpénzek: a dupondius, az as és a 
quadrans. Értékarányuk a következő: l aureus = 25 dénár = 100 
sestertius = 200 dupondius = 400 as = 1600 quadrans. (Vagy: l dénár 
= 4 sestertius = 8 dupondius = 16 as = 64 quadrans.) Egy dénár meg
felel egy mezőgazdasági munkás egy napi bérének. 

A pénzügyleteket többnyire bankok bonyolít ják. Ezek magánkéz
ben vannak, és többnyire egy rabszolga az alkalmazott. A bankok 
váltják be az idegen pénznemeket, vezetik a számlákat és adnak köl
csönt. Állami bankok nincsenek, de a bank működtetéséhez a helyi 
hatóságok engedélyére van szükség. 

Az állam bevételei az adók és a vámok. A tartományoktól adót 
(tributum) szednek be, amely a lakosság jövedelmének kb. a 10 %-a. 
A lakosság jövedelmét rendszeres időközökben felmérik (összeírás, 
népszámlálás). A Birodalom területe vámövezetekre oszlik, ezek 
határai általában nem esnek egybe a tartományi határokkal. Az öveze
tek határán az átszállított áru után vámot kell fizetni, ami az áru érté
kének kb. 2.5 %-a. Van többletérték-vám is, ami áruk esetében l %, 
rabszolgák esetében 4 %. Felszabadított rabszolga után 5 % adót kell 
fizetni, ugyanennyi az örökösödési illeték is. Bizonyos esetekben 
bírságot vagy külön illetéket szednek. Az adókat és a vámot vállalko
zók szedik be. a tributumot (adó) a tartományi vezetésnek kell befi-
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zetni. Alapjában véve el lehet mondani, hogy az adók viszonylag 
alacsonyak, az állam óriási kiadásait nem fedezik. A hiányt gyakran 
magán- vagy császári adományokból pótolják. 

d.! Élet a Birodalomban4 

Róma jelenléte az egységet adta meg a világnak. A szárazföld és a 
tenger biztonságos, a városok békések és fejlődnek, a hegyek és völ
gyek meg vannak művelve, a tenger hullámait hajók szelik, melyek az 
egész világról szállítják az árukat (Philo, Legatio ad Caium, 2). Bárki 
elmehetett Keletről Nyugatra (Epictetus, Diss., 3,13,9), vagy a Rajná
tól és a Rhone-tól a Tigrisig és az Eufráteszig anélkül, hogy elhagyta 
volna a római földet. 

A békével Róma megteremtette a biztonságot, mivel megtisztította 
a szárazföldet a rablóktól, a tengert pedig a kalózoktól. Rögtön szem
beötlött a közbiztonság hiánya, ha valaki átlépte a birodalom határait. 

Úthálózat - A birodalmat keresztül-kasul szövő úthálózat, amelyet 
azért építettek, hogy a római légiók vonulását megkönnyítsék, végül 
is a kereskedelmet és a forgaimat szolgálta. Rómából szárazföldön el 
lehetett érni a bretagne-i földnyelvre, a Rajna és a Duna torkolatához, 
Athénbe és Bizáncba, a Boszporuson túl pedig Kis-Ázsián keresztül 
egészen Ninivéig lehetett folytatni az utat. Az afrikai part ~entén 
római út kötötte össze a Nílust az Atlanti-óceánnal. Római út kap
csolta Alexandriát az ázsiai útvonalhoz (RJ .Forbes). A birodalmat 
behálózó utak rendje megköveteli az emberek közti rendet is. Az út 
története a tartománynak a története. 

Az utazó számára készen állnak az úti térképek, amelyek jelzik az 
állomásokat vagy pihenőket, a távolságokat meg azokat a helyeket, 
ahol éjszakára fedél alá lehet jutni. Ismeretesek korabeli útikalauzok 
is: pl. három váza aGadesből (Cadix) Rómába vezető teljes útvonal 
rajzával. Hispániaiaktól származnak, akik gyógykezelésre érkezek 
Rómába. 

A római főút a Földközi-tenger volt. Kelettől Nyugatig az összes 
provincia határait mosta, egyesítette, közelebb hozta egymáshoz őket, 

4 Hamman, 27-48.0. 

12 



Az elsö század 

elősegítette a forgaimat és a találkozásokat. Az egyik történetíró 
megállapítja: A Földközi-tenger nem más, mint utak halmaza (F. 
Fevbre, Annales). Utaké, melyek a szárazföldet a szigetekkel, a szige
teket a szárazfölddel, Ázsiát Görögországgal, Egyiptomot Afrikával 
és Itáliával kötik össze. A tengeri utak kikötőket teremtenek és ural
kodnak a hajózás felett; a hajók itt kapnak új erőre és lelnek bizton
ságot, a téli időszakban pedig, amikor az utazások lehetetlenné vál
nak, itt pihennek. 

A Földközi-tenger partja mentén a kikötők létfontosságú szerepet 
töltenek be. Róma éppúgy kikötő, mint a korszak legnagyobb metro
polisai: Athén, Antióchia, Efezus, Tesszaloniki, Alexandria, Karthá
gó. 

A kerekalakú kereskedelmi hajóknak csak húsz evezőjük volt. 
Ezeket felszabadított rabszolgák vagy szabad emberek kezelték, és az 
evezők segítségével fordították szélirányba a hajót, de sosem használ
ták őket arra, hogy velük hajtsák a hajót. (C. Torr, art. navis, 
Dictionnaire). A római hajó nagyméretű volt, hídja nem volt, csak 
keskeny folyosók vagy paHók vezettek a gályapadok között (Ct. 
Lefevbre), néha pedig volt tömegszállás az utasok számára a hajó 
orrában vagy farában. Általában az utasok közül százszámra voltak 
olyanok, akiknek nem jutott fedél a feje fölé. 

A Földközi-tengeren gyakran hajóznak éjszaka, amikor feltámad a 
szél, a csillagok sápadt fényénél (Philostratos, Vita Apollonii, 
7, I 0.16). A kormányos kormány helyett egy egyszerű evezőlapáttal 
irányítja a hajót (E. de Saint-Denis), miközben nem megy ki a nyílt 
tengerre, hanem látótávolságban navigál a part közelében. 

Az Ízisz, az Antoniusok korában Alexandria és Róma között köz
lekedő hatalmas búzaszáHító hajó rakománya 1146 tonna gabona 
volt, több, mint egy 18. századi fregatté (H de Saussure). Pál hajója 
276 utast szállított. A történetíró Josephus olyan hajóra szállt, amely 
600 személyt vitt fedélzetén Rómába (Csel 27,37; Josephus, Vita 5). 
Kozmopolita társaság ez, amelyben szíriaiak és ázsiaiak, egyiptomiak 
és görögök, énekesek és filozófusok, kereskedők és zarándokok, ka
tonák, rabszolgák, egyszerű turisták vegyülnek össze. 

A hajók ugyanolyan gyorsak voltak, mint a múlt század elején. A 
sebesség a széltől fiiggött: kedvező esetben 5 nap elég volt 
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Korintustól Puteoliig (Philostratos, Viia Ap. 7,10), 12 Nápolytól 
Alexandriáig (Plinius Hist. nat 19,3). Cato nem egészen három nap 
alatt ért Rómából Afrikáig (Suip. Severus, Dialogus, 1,3, I). Ezzel a 
sebességgel 18 nap alatt ért volna AngI iából New Yorkba, miközben 
Franklin Benjáminnak 1775-ben ez 42 napjába került. Egy papirusz 
szerint az Alexandriából Rómába való átkelés 45 napig tartott. Min
den a légköri viszonyoktól és a közbeeső kikötők számától függött. 
Alexandriától Cézáreáig 18 kikötőt ejtettek útba, Antióchiáig 36-ot. 
Ciceró, amikor Ázsiából visszatért Rómába, október I -jén indul 
Efezusból, és nov. 29-én, kéthavi utazás után ér Rómába (a késő őszi 
időjárás nehezítette az utazást). Gyorsasági rekordokat lehetett elérni 
az akkortájt feltalált derékvitorlával (Plinius). 

Az útba ejtett kikötők, ahol csak egyszerűen horgonyt vetettek, 
vagy éppen átteleltek, lehetővé tették, hogy az utasok felkeressék 
honfitársaikat, ismerőseiket vagy új ismeretségeket kössenek. 

A szárazföldi úton való utazás kevésbé volt kényelmes, gyakorta 
lassabb is volt, a főútvonalaktól távol és a hegyes vidékeken pedig 
kevésbé biztonságos. A legszerényebbek gyalog utaztak, felgyűrt 
ruhában, a lehető legkevesebb csomaggal, az esőtől pedig egy köpeny 
védte őket. Mások öszvér- vagy lóháton. A gyalogos naponta 30 km-t 
tett meg. 

A két ló vontatta kocsi volt a legkényelmesebb. Ha gyeplő nélküli 
állat vontatta a kocsit, ez már sokat levont a hatásból. A 8 vagy 10 ló 
vagy öszvér vontatta, gall eredetű négykerekű szekér sok utast és 
csomagot szállított. A császári előírások szerint személyek esetén a 
súlyhatár 200-300 kg volt, teherszállítás esetén pedig 500 kg. Minden 
pihenőállomáson voltak testületekbe tömörül kocsi-bérbeadók, ösz
vérhajcsárok és teherhordó állatok. 

Az utazók - Az utazás ebben a korban még inkább, mint a történe
lem bármely más korszakában, az egész kereskedelmi életnek a felté
tele volt. Egy felirat arról tudósít, hogy egy üzletember, aki a frígiai 
Hiarapolisból (Papiász városából) való volt, hetvenkétszer jött Ró
mába. A nagyvárosokban testületekbe tömörült nagy kereskedők, 
különösen a keletiek útjuk közben természetesen honfitársaiknál 
szálltak meg, gyakran a kiskereskedőknél, akik ellátták őket élelem
mel, viszonzásul pedig híreket kaphattak hazájukból. 
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Voltak, akik azért utaztak, hogy kielégítsék kíváncsiságukat vagy 
tökéletesítsék műveltségüket. A diákok Athén, Alexandria, Antió
chia, Róma, Marseille vagy Lyon híres iskoláit vagy mestereit láto
gatták. Athénban olyan sokan voltak az idegen diákok, hogy az már a 
nyelv tisztaságának a rovására ment (Philostratos, Vita Ap. 8, IS). 

A nagy vallási ünnepségek, a római vagy olimpiai játékok, az 
eleuzisi misztériumok és az olyan gyógyító központok, mint 
Pergamon vagy Epidaurosz, vonzották a tömegeket és a művészeket. 
A zsidók egész hajókat mozgósítanak (charter-rendszer!), hogy Jeru
zsálemben ünnepeljék meg a húsvétot (W.M.Ramsay). Egyesek végül 
kedvtelésből utaznak, sőt olyan zarándokok is vannak, akik inkább 
turisták. Plinius szerint (Ep 7,20) "honfitársaink beutazzák a világot, 
de nem ismerik a saját vidéküket". 

Vendégfogadók - A fő közlekedési utak mentén sűrűn voltak pihe
nőállomások lovak és öszvérek számára, éjszakai szállások, vendég
lők (tabernák), ahol enni és inni lehetett. Az Apostolok cselekedetei 
említi Tres Tabernae-t (28,15), amely a Puteoliból Rómába vezető út 
mentén, a várostól 47 kilométernyire volt. 

A pihenőállomásokon nem volt nagy a kényelem. Ariszteidész pa
naszkodik, mennyire kényelmetlenek a vendégfogadók, amikor Kava
lából útban van az albániai Ryrracchium (Durresi) felé (Orat 27). 
Ázsiában jobb lehetett a helyzet, mert például Aristeidés, amikor 
Szmirnából Pergamonba utazik, egy kényeiméről ismert fogadóban 
száll meg, mielőtt visszatérne barátja házába (uo.). Avendéglők cég
tábláján gyakran egy állat neve szerepel: "A Tevéhez" (Artemidorus 
Ephesinus, Onirocriticus, 1,4), "Az Elefánthoz" (Pompejiben, ClL 
4,806,807), Galliában és Hispániában "A Kakashoz" (ClL 12,4377), 
Angliában "A Szamárhoz" (T. Kleeberg). 

A tabernáknak, kocsmáknak gyakran rossz hírük volt: prostitúció, 
a korcsmáros fösvény, csaló, a felesége boszorkány, a szolgáló prosti
tuált. A tulajdonos vizezi a vendégek borát, ellopja az állatok széná
ját. Tisztaságról szó sem lehet, becsületről se nagyon, annál több a 
szabadosságról. Így az, ki megkockáztatta, hogy betérjen egy kocs
mába, nem lehetett túl finnyás. 
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Vendégszeretet - Ilyen utazási feltételek között jobban tudjuk érté
kelni azokat az apostoli buzdításokat (Róm 12.13; I Tim 5, 10; Tít 
1,8; Zsid 6,10; 13,2; 1 Pét 4,9) és keresztény intelmeket, amelyek a 
vendégszeretetre irányulnak (Hermas, Sim 9,27; Praec 8,10; Ps-Kel, 
Hom 9). Az egész ókor egyfajta szent jelleget tulajdonított a vendég
szeretetnek. A küszöböt átlépő idegent úgy tekintették, mint az iste
nek vagy Isten hírvivőjét. A városok, a testületek, az egyesületek 
tagjai a vendégszeretet kölcsönös kötelességét gyakorolták. 

Római Szent Kelemen az ószövetségi példákat említi (Ábrahám, 
Lót, Rebekka, Jób, Ráháb befogadása) a korintusi keresztényekhez írt 
levelében, mikor Róma püspökeként buzdít ja őket avendégszeretetre 
(1 Kel 10-12). A vendégszeretet magasztalását megtalálhatjuk az 
evangéliumban is (pl. Lk 10,34; 11,5; 14,12). Az Újszövetség többi 
iratai nemcsak avendégfogadás kötelezettségéről beszélnek, hanem 
annak lelki indítékát is kifejtik: akik a jövevényt befogadják, magát 
Krisztust fogadják be (Mt 25,34; 10,40). 

A 3. János-levélből kitűnik, hogy a kérdéses egyház vezetője nem 
vendégszerető, és bosszúsan néz, ha vándorprédikátorok jönnek. 
Ezért írja a levél Gájusznak: 

Kedvesem! Hüségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért, méghozzá 
idegenekért teszel. Ök tanúságot tettek szeretetedről az egyház szine előtt, 
és jól teszed, ha az úton gondoskodsz róluk, amint ez méltó Istenhez. Hi
szen az ő nevéért keltek útra, és semmit sem fogadnak el a pogányoktól. 
Nekünk kell tehát az ilyeneket támogatnunk, hogy segítőtársai legyünk az 
igazságnak (3 Ján 5-B). 

Az átutazó kereszténynek biztonságot jelentett, ha egy testvér fede
le alá húzódhatott, ugyanakkor a jövevények áradata nehéz terhet 
jelentett, különösen a forgalmas helyeken, nagy központokban, mint 
pl. Korintus vagy Róma. Ez magyarázhatja a Korintusban élő testvé
rek kimerültségét, akiket Kelemen arra buzdít, hogy szedjék össze 
magukat (I Kel 10-12), vagy Antióchiai Ignác háláját azért a fogadta
tásért, amelyben mindenütt részesítették. Maguk a pogányok ámultak 
azon, milyen szolgálatkészen fogadták a közösségek az átutazó test
véreket. Ariszteidész ezt írhatta róluk Apológiájában (15): "Ha ván
dort látnak, fedél alá viszik, s örvendeznek vele, mint testvér a test
vérreL" 
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Az első század 

A vendégfogadás terhe az egész közösségre hárul, különösen a 
püspökökre, a diakónusokra és az özvegyekre (1 Tim 3,2; 5, l O; Tít 
1,8; Hermas Sim 9,27,2). A 2. század közepétől van Rómában és 
Karhágóban olyan pénztár, amelybe minden vasárnap tesznek pénzt, 
hogy ebből fedezzék az idegenek megvendégelését (Justinus, Apol., 
67). Az átutazó vendég elvileg ajánlólevéllel rendelkezett (pl. a 3. 
János-levél vivője). 

A Didakhé megkülönbözteti egymástól a vándorprófétákat és az 
átutazó vendégeket. Az előbbiek, elsősorban a zsidó-keresztény kor
ban városról városra, egyházközségről egyházközségre utaztak, mint 
a zsidó tanítók. Fontos, hogy a közösség meggyőződjék ortodoxiájuk
ról és önzetlenségükről. A vándorprédikátor alá van vetve a vendég
szeretet szokásos törvényeinek. Ha dolgozik a közösség érdekében, 
megérdemli bérét, mint minden munkás. De ha jogtalanul tovább 
tartózkodik ott, az rossz jelnek számít. Aki így viselkedik, ha elmegy 
onnan, csak annyi kenyeret kap, ami addig elég, amíg szállást talál. A 
Didakhé tehát kizárja, hogy megkapják azt az ajándékot, amit szokás 
szerint a vendégeknek adnak, mikor azok útra kelnek (12,5). 

Ha egy olyan szegény utazóról van szó, aki gyalog utazik egyik éj
szakai szállásról a másikra, a Didakhé ezt ajánlja: "Segítsétek, 
amennyire tudjátok!" (12,2). A vendégfogadáshoz hozzátartozott a 
szállás és az élelem. A görögöknél a vendéget csak egy étkezésre 
hívták meg, megérkezése napján vagy másnap. Ha ünnepi étkezés 
alatt érkezik, meghívják, hogy üljön le a háziakkal együtt. Homérosz
nál csak azután kérdezik meg az utas nevét, amikor már elfogyasztot
ta a vacsorát (Od 9,18). A vendég két-három napra meghosszab
bíthatja tartózkodását, mint ahogy ez még ma is szokás az araboknál. 
Ezen túl az idegennek saját mesterségét kell folytatnia, és meg kell 
keresnie a kenyerét. Aki nem akar dolgozni, vagy azt állítja, hogy 
nincs mestersége, az úgy viselkedik, mint "Krisztus-kufár", mondja a 
Didakhé (12,5). 

Levelek - A második századból egyértelmű híradásunk van arról, 
hogy a keresztények között a levelezés fontos eszköze volt a kapcso
lattartásnak. Írnak egymásnak, tanácsot kérnek, segítik egymást. A 
látogatók gyakran hoznak levelet attól a közösségtől, ahonnan jön
nek. Az egyházak írnak egym,ísnak, a püspökök levelezése pedig 
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kiemelten fontos: leveleznek egymással és a közösségekkel, és ez a 
gyakorlat egyre nő (Tertullianus, De praescr. 20). Nyilvánvaló, hogy 
ennek kezdetei az első századra nyúlnak vissza. 

Az ásatások Egyiptom homokjából számos levelet hoztak a felszín
re, amelyeket a legkülönbözőbb anyagokra: fémre, papiruszra vagy 
cserépre írtak. A magánemberek általában Egyiptomból exportált 
papiruszt használtak, amit laponként külön árultak a papirusz
üzletekben, áruk a méretüktől függött. A pergamennek mindkét olda
lát felhasználták, a papirusz esetében csak a belső oldalra írtak. 
Egyiptom és Afrika legszegényebbjei osztrakát azaz cserepeket hasz
náltak minden célra: levelezéshez, számlákhoz vagy számadás
könyvekhez. Ha megírták a levelet, a papiruszt összetekerték és átkö
tötték egy zsinórral, amelynek a végeit lepecsételték. A címet a külső 
oldalra írták. A használt papír tiszta oldalán a gyerekek az írást gy a
korolták, a felnőttek pedig fogalmazvány t írtak. 

A levél fogalma eléggé tág volt, az egyszerű magánlevéltől az iro
dalmi alkotásig, az üzenettől a buzdításig mindenre alkalmazták (Id. 
Római levél- Filemonnak írt levél). 

A fontosabb leveleket természetesen megőrizték, sőt lemásolták és 
terjesztették. Az apostoli egyházak gyűjteményeket készítettek: igye
keztek megszerezni minden ismert levelet, írást az apostoloktól. Ró
mai Kelemen már ismerte a páli leveleknek egy gyűjteményét;. (I Kel 
47,1). Az ifjabb Plinius maga állította össze publikálási céllal a leve
leit, amelyeket úgy írt, hogy egyúttal az utókornak is szánta. Ugyan
ezt tette Nazianzi szent Gergely is (Gregorius Naz Ep. 5,3). 

A kánoni levelek nyomán a keresztény levelek gyakran buzdító jel
legű üzenetek, egyfajta homíliák, amelyeket a közösségek fel szoktak 
olvasni az eucharisztikus ünneplés alkalmával, hogy mindenki épül
jön rajtuk. Rengeteg a vértanúakta és a mártírok szenvedéstörténete, s 
közismert, hogy liturgikus célokra használták őket. 

Később természetesen megjelentek a hamisítók is, szaporodni 
kezdtek az apokrif levelek. A legnémább apostolok most hirtelen 
megszólalnak és ontják a tanítást. Pál és Seneca tizennégy levelet vált 
egymással. Krisztus is elkezd levelet írni (Abgár királynak). Poncius 
Pilátus maga beszéli el Klaudiusznak Írt levélben, hogy Krisztus föl-
támadt. Öss-;eállífOtfa: T{/rjányi Bél{/ 
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Bibliaiskola 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

József álma 

A.) Alapgondolat 

Máté evangéliumában Jézus születésének hírüladását Jézus nem
zetségtáblája előzi meg, amelyet egészen Ábrahámig vezet vissza: 
"Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának fia" 
(Mt I, I). Az evangélista nem véletlenül teszi ezt. Jézus, mint Ábra
hám fia, beteljesítője a Ter 12,3-ban tett isteni kijelentésnek: "Ben
ned nyer áldást a föld minden nemzetsége". Ezzel az egyetemes
séggel cseng egybe a Máté evangélium végén Jézusnak az apostolok
hoz intézett felszólítása: "Menjetek tehát, és tegyetek tanítvá
nyommá minden népet!" (Mt 28,19). 

Ábrahám után következik Dávid és nemzetsége, egészen Józsefig. 
Jézus, mint Dávid utóda, fia, beteljesítője a Dávid házának tett ígé
retnek, hogy az ő házából fog származni a Messiás (2 Sám 7,1-16; Iz 
7,13-14; 9,5-6; 55,3-5; Jer 23,5-6; 33,14-16; Ez 34,23-31; 37,23-28; l 
Makk 2,57). 

Máté egész evangéliumában mindvégig hangsúlyozza, hogy Jézus 
Dávid Fia: Mt 9,27; 12,23; 15,22; 20,29; Mt 21,9. 

Az "Emmánuel" névvel Máté mindjárt a kezdet kezdetén megadja 
evangéliuma programját, vagyis, hogy "Velünk az Isten!" (Mt 1,23) 
Evangéliuma végén a Feltámadott is ugyanezt az ígéretet hagyja ta
nítványaira: "Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!" 
(Mt 28,20) 
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B.) Szentírási szöveg: Mt 1,18-24 

Jézus születése 18 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, 
Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitünt, hogy mé
hében fogant a Szentlélektől. 

19 József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért 
elhatároz,ta, hogy titokban bocsátja el. 20 Amíkor ezeket forgatta szívében, 
íme, az Ur angyala álmában megjelent neki és így szólt: "József, Dávid fia, 
ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a 
Szentlélektől van. 21 Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő 
szabadítja meg népét büneitől." 

22 Mindez pedig azért tőrtént, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a pró
féta által mondott: 23 »/me, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét 
Emmánuelnek fogják hívni" {Iz 7,14}. Ez azt jelenti: Velünk az lsten. 

24 József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparan
csolta neki. Magához vette feleségét, 25 de nem ismerte meg őt, amíg az 
meg nem szülte a fiút; és a Jézus nevet adta neki. 

c.) Bevezetés 

1.) a.) Álmok: Abimelek álma, Ter 20,3-7: 1 Ábrahám ezután elment 
onnan Negeb földjére, és letelepedett Kádes és Súr között Egy darabig 
Gerárban tartózkodott. 2 Sáráról, a feleségéről pedig azt mondta: »A húgom 
ő.« Érte küldőtt tehát Abimelek, Gerár királya, és elvitette. 3 lsten azonban 
éjjel álmában eljött Abimelekhez, és azt mondta neki: "íme, meghalsz az 
asszony miatt, akit elhozattál, mert az férjnél van." 4 De Abimelek nem érin
tette még őt. Azt mondta tehát: "Uram, hát gyanútlan és igaz népet ölsz 
meg? 5 Hát nem ő maga mondta nekem: 'C az én húgom?' És az is azt 
mondta: 'C az én bátyám!' Szívem gyanútlanságában, s kezem tisztaságá
ban cselekedtem ezt!" 6 lsten erre azt mondta neki: "Magam is jól tudom, 
hogy ártatlan szíwel cselekedted, azért óvtalak meg attól, hogy vétkezz 
ellenem, azért nem engedtem, hogy hozzáérj. 7 Most tehát add vissza az 
asszonyt a férjének, mert ő próféta. C majd imádkozik érted, hogy életben 
maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy halállal lakolsz, te és 
minden hozzátartozód! " 

Jákob álma, Ter 28,12-15: ,,10 Jákob tehát elindult Beersebából, és 
Hárán felé tartott. 11 Eljutott egy helyre, és ott, amikor a nap leszállt, le akart 
pihenni. Fogott tehát egy ott heverő követ, a feje alá tette, és elaludt azon a 
helyen. 12 Almában azt látta, hogy egy létra áll a földön, a teteje pedig az 
eget éri, és lsten angyalai fel és le járkálnak rajta. 13 Az Úr a létrára támasz
kodott, és azt mondta neki: "Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene 
és Izsáknak Istene! A földet, amelyen alszol, neked és utódod nak fogom 
adni. 14 Annyi utódod lesz, mint a föld porszeme. Kiterjedsz nyugatra és 
keletre, északra és délre. Benned és utódodban nyer áldást a föld minden 
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nemzetsége. 15 ime, én veled leszek, és őrződ leszek, bárhová mégy, és 
visszahozlak erre a főldre. Nem hagylak el, amíg nem teljesítem mindazt, 
amit mondtam!« 

József álmai, Ter 37,5-11: 5 Tőrtént ezenkívül, hogy álmot látott, és 
elbeszélte azt testvéreinek; és még jobban meggyűlölték ő!. 6 Azt mondta 
ugyanis nekik: »Halljátok álmomat, amelyet láttam: 7 Azt álmodtam, hogy 
kévét kötöttünk a mezőn, az én kévém felemelkedett és egyenesen álli, a ti 
kévéitek pedig köréje álltak, és leborultak az én kévém előt!.« 8 A testvérei 
azt felelték neki: »Talán a királyunk leszel, vagy uralmad alá kerülünk?« 
Ezek miatt az álmok és beszédek miatt még jobban meggyűlölték őt. 

9 Egy másik álmot is látott, és azt is elbeszélte testvéreinek: »Azt láttam 
álmomban, hogya nap, a hold és tizenegy csillag leborult előttem." 
10 Amikor elbeszélte ezt apjának és testvéreinek, apja megdorgálta: »Mit 
jelent ez az álom, amelyet láttál? Talán én és anyád is a testvéreiddel együtt 
földig boruljunk előtted?(( 11 Irigykedtek ezért rá a testvérei, apja pedig né
mán fontolgatta magában a dolgo!." 

Szám 12,6: "Ha valaki közületek prófétája az Úrnak, 
annak látomásban jelenek 
meg vagy álomban szólok." 

A bölcsek és József álma: Mt 2,12-13: 12 Mivel álmukban intést kap
tak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza orszá
gukba. 

13 Miután ők elvonultak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában 
és így szólt: »Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj 
Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis keresni 
fogja a kisgyermeket, hogy megölje ő!.(( 

b.) Dávid háza: 4 íme, azonban még az éjjel szózatot intézett az Úr Ná
tánhoz, ezekkel a szavakkal: 5 »Eredj, s mondd szolgámnak, Dávidnak: ... 
16 hanem állandó lesz házad és királyságod mindörökké színem előtt, 
és szilárd lesz trónod mindenkor." (2 Sám 7,1-16) 

13 Erre a próféta így szólt: »Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, 
hogy embereknek vagytok terhére, és azért terhére vagytok az én Istenem
nek is? 14 Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. íme, a szűz fogan, és fiút 
szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni" (Iz 7,13-14) . 

• 5 Mert gyermek születik nekünk, 
fiú adatik nekünk; 
az uralom az ö vállán lesz, 
és így fogják hívni nevét: 
Csodálatos Tanácsadó, Erös lsten, 
Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme. 
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6 Uralma növekedésének 
és a békének nem lesz vége 
Dávid trónján és királysága fölött, 
hogy megszilárdítsa és megerösítse azt 
joggal és igazsággal, 
mostantól fogva mindörökké. 
A Seregek Urának féltö szeretete műveli ezt" (Iz 9,5-6). 

,,3 Örök szövetséget kötök veletek, 
a Dávidnak ígért biztos kegyelem alapján. 
4 íme, tanúul adtam őt a népeknek, 
vezérül és parancsolóul a nemzeteknek. 
5 íme, olyan nemzetet hívsz majd, 
melyet nem ismersz, 
és olyan nemzetek futnak hozzád, 
melyek nem ismertek téged, 
az Úrért, a te Istenedért, 
Izrael Szentjéért, mert megdicsőített téged" (Iz 55,3-5). 

5 íme, jönnek napok - mondja az Úr-, 
amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak; 
királyként uralkodik majd, és okosan cselekszik, 
jogot és igazságot szolgáltat az országban. 
6 Napjaiban megszabadul Júda, 
és Izrael biztonságban lakik; 
ez lesz a neve, amelyen szólítják: 
Az Úr a mi igazságunk" (Jer 23,5-6) 

14 íme, jönnek napok - mondja az Úr - amikor valóra váltom azt a jó igét, 
amelyet Izrael házáról és Júda házáról mondottam. 15 Azokban a napokban 
és abban az időben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki majd jogot és 
igazságot szolgáltat az országban. 16 Azokban a napokban megszabadul 
Júda, és Jeruzsálem biztonságban lakik; így fogják nevezni: Az Úr a mi igaz
ságunk" (Jer 33,14-16). 

23 Egyetlen pásztort állítok majd föléjük, szolgámat, Dávidot, hogy le
~eltesse őket; ö legelteti majd öket, és ő lesz a pásztoruk. 24 Én pedig, az 
Ur, leszek az ö Istenük, és Dávid, az én szolgám lesz a fejedelem közöttük; 
én, az Úr, szóltam. 25 A béke szövetségére lépek velük, és kiirtom a feneva
dakat az országból, úgyhogy ők biztonságban lakhatnak majd a pusztaság
ban és alhatnak az erdökben. 26 Áldássá teszem öket az én halmom körül, 
és esöt adok a maga idejében; áldásos esők lesznek. 27 A mezö fája meg
hozza majd gyümölcsét, a föld meghozza termését, és félelem nélkül laknak 
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majd országukban. És megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor majd ösz
szetöröm igájuk láncait, és kiszabaditom öket zsarnokaik kezéböl. 28 Nem 
lesznek többé prédájává a nemzeteknek, és a föld vadállatai sem fogják öket 
felfalni, hanem biztonságban laknak majd, minden félelem nélkül. 
29 Nagyszerű termést adok majd nekik, számukat nem csökkenti többé az 
éhínség az országban, s nem kell továbbra is eltűrniük a nemzetek gyaláz
kodását. 30 Akkor megtudják majd, hogy én, az Úr, az ő Istenük, velük va
gyok, és ők, Izrael háza, az én népem - mondja az Úr lsten. - 31 Ti embe
rek, juhaim vagytok, legelőm juhai vagytok, én pedig, az Úr, a ti Istenetek 
vagyok - mondja az Úr lsten" (Ez 34,23-31). 

23 "oo.Az én népem lesznek, én pedig az ő Istenük leszek. 24 Dávíd, az én 
szolgám lesz a király felettük, és egyetlen pásztora lesz valamennyi
üknek; törvényeim útján járnak majd, és parancsaimat megtartják és meg
cselekszik. 25 Azon a földön fognak lakni, amelyet szolgámnak, Jákobnak 
adtam, amelyen atyáitok laktak; rajta laknak majd ők maguk és fiaik, és 
fiaiknak fiai mindörökké; és Dávid, az én szolgám lesz a fejedelm ük mind
örökké. 26 A béke szövetségére lépek velük, örök szövetség lesz ez velük; 
megerősítem és megsokasítom őket, és szentélyemet köztük állítom fel 
mindörökre. 27 A hajlékom köztük lesz, és én az ő Istenük leszek, ők pedig 
az én népem lesznek. 28 És megtudják majd a nemzetek, hogy én vagyok az 
Úr, Izrael megszentelője, amikor szentélyem köztük lesz mindörökké"(Ez 
37,23-28). 

Dávidnak istenfélelme által lett örök a trónja" (1 Makk 2,57) 

c.) Jézus Dávid Fia: "Amikor Jézus továbbment onnan, két vak követte őt 
és így kiáltozott: .. Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!" (Mt 9,27) 

Az egész tömeg csodálkozott és így szólt: .. Csak nem ez a Dávid fia? .. 
(Mt 12,23) 

És íme, egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott hozzá: 
.. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid Fia! A lányomat kegyetlenül gyötri egy ör
dög« (Mt 15,22). 

Amikor kimentek Jerikóból, nagy tömeg követte őt. És íme, ott ült az út 
mellett két vak. Amint meghallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak: 
.. Könyörülj rajtunk, Uram, Dávid Fia!« (Mt 20,29-30) 

A tömeg, amely előtte ment és akik követték, így kiáltoztak: "Hozsanna 
Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! {Zsolt 118,26} Hozsanna a ma
gasságban!« (Mt 21,9) 

2.) A dávidi utód, József, Jézus anyjának, Máriának férje volt. Itt 
az evangélista indirekt módon mondja el Jézus földi származását, 
miután a női ágon nem volt szokás családfát vezetni, de mindenki a 
saját törzséből házasodott. tehát ez azt jelenti. hogy Mária is Dávid 
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házából származott. A földi származást követi Jézus isteni származá
sának elmondása, amelyet Jézus születésének hírüladása foglal ma
gába. Lukács evangéliumában az angyali üdvözletben csak Mária 
részese ennek a híradásnak. Máté evangéliumában csak egy mondat
ban mondja ezt el, és József kapja a nagyobb szerepet. Neki jelenti ki 
álmában az angyal: 

. 20 .. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert 
ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. 21 Fiút fog szülni, és a Jézus 
nevet adod neki, mert ő szabaditja meg népét büneitől.«22 Mindez pedig 
azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: 
23 »/me, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják 
hívni" {Iz 7,14}. Ez azt jelenti: Velünk az lsten" (Mt 1,20-23). 

3.) Józseffel közli az angyal, hogy ne féljen feleségül venni a vá
randós Máriát, mert a születendő gyermek nem a hűtlenség, hanem az 
isteni beavatkozás gyümölcse. Isten megtestesülése a kívülálló szá
mára gyanús és hihetetlen volt. József kételyeiben megfogalmazód
nak azok a kételyek, amelyek az evangélista kortársainak és a későbbi 
korok emberének kérdései. József, aki nem volt részese az angyali 
üdvözletnek, ilyen értelemben kívülállónak számít az eseményben. A 
szövegből érezni, hogya hallgatóság tisztában van azzal, hogy milyen 
következményekkel jár, ha József nyilvánosságra hozza, hogy Mária 
születendő gyermekének nem ő az apja. Ezért az evangélista ezt nem 
is fejti ki, csak annyit mond, hogy József igaz ember volt. József 
ugyan nem akarja, hogy a zsidó törvények szerint a hűtlenné vált 
jegyesét megkövezzék, de az életét sem szeretné összekötni vele. El 
akarja bocsátani. (Az apokríf gyermekségtörténetek szerint József 
Máriát az Úr templomában kapta feleségül, tehát mint ilyennek, még 
szigorúbb a megítélése.) Az elbocsájtott jegyes, az elbocsájtott asz
szony ballépése már csak megvetést von maga után, nem halálbünte
tést. Idáig terjed a jó szándékú emberi igazságosság. "Nem akarok 
rosszat senkinek, de el sem hiszem azt, ami hihetetlen." És nem 
szabadna követ vetnünk Józsefre akkor sem, ha a törvény emberei elé 
vinné a dolgot, ha halálra adná Máriát jogos felháborodásában: csak 
az emberi igazságosság és az akkori törvények szerint járt volna el. 
De József szíve nagyobb, mint az őt ért sérelem jogos megtorlásának 
igénye. És ez a nagy szív nyitott arra, hogy ő is részesüljön a Megvál
tó születéséről szóló hírüladásban, bár a történet valóban hihetetlen: 
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A Végtelen Isten belép a történelembe, testet ölt, méghozzá úgy, 
hogy egy egyszerű leány méhében fogan a Szentlélektől. 

4.) József álmában részesül a születés hírüladásában. Az álom
motívum végigvonul az egész Szentíráson. Az Ószövetségben több 
helyen szerepel álomban adott kinyilatkoztatás. Álmok világosítják 
meg a pátriárkákat (Ter 15; 20; 28; 37; 46), a száműzetés után Zaka
riás (l-6) és Dániel (2; 7) álomban kapják az üdvösség hírét. Jóel 
álmokat ígér a Szentlélek kiáradásának idejére (3, l). Az álomnak a 
keresztény hagyományban két mozzanata van, amely csak együtt adja 
meg helyesen az álom értékét. Az álomban a tudat kitárulkozik és 
fogékonnyá válik az ember lényegi indítékai iránt. De mint már emlí
tettük az ószövetségi álmokkal kapcsolatban, a tudat kitárulkozása ad 
lehetőséget arra, hogy az álomban olyan indítékok is jelentkezhetnek, 
amelyek elől az ember éber tudattal elzárkózik, olyan indítékok, ame
lyeken keresztül az álomban Isten ad útmutatást, úgyhogy az álom az 
isteni kinyilatkoztatás egyik módja is lehet. Ilyen álomról számol be 
az Ószövetségben a Szám 12,6; Ter 20,3; 28,12-15; 37,5-10; és az 
Újszövetségben Máténál az 1,20; 2,13; Csel 16,9; 18.9 stb. 

Négy dolgot hangsúlyoz a történet: hogy Jézus anyja a Szűz Mária, 
hogy Mária el volt jegyezve a Dávid házából származó Józseffel, 
hogy Mária a Szentlélektől fogant, mielőtt Józseffel összeházasodott 
volna, és hogy Jézus Betlehemben született. 

D.) Óravázlat 

Feladat 

l. Ének: J öjj el, jöjj el Emmánuel 

2. A résztvevők beszélgetése az álmokról 
- Elöfordult-e már, hogy olyan álmunk voll, 
ami különös jelentőséggel bírt, például előre 
megálmodtuk valamilyen eseménynek a bekö
vetkeztét vagy valamilyen kérdésünkre, prob
lémánkra a választ, stb? 

Módszer 

ének koltából 

csoportos 
megbeszélés 
az óra vezető 
irányításával 

Eszközök, 
időtartam 

5 perc 

30 perc 
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Feladat 

3. A szentírási szöveg feldolgozása 
a.) Kitekintés a szövegkörnyezetbe: Az an
gyal megszólításának "József, Dávid fia" ér
telmezése, lásd Alapgondolat, Bevez. lIb. 

Jézus Dávid fia, lásd Bevezetés 2. és Ilc 
b.) Mit jelent az, hogy József "igaz ember 

volt"? (lásd Bevezetés 3.) 
4. József álma 
- Adott a megoldandó nagy probléma, 
József töri a fejét: ,,Amikor ezeket forgatta 
szívében" 
-Álom. 
- Isteni beavatkozás, kinyilatkoztatás 
Összehasonlítás más szentírási helyekkel, 

lásd Bevezetés 4. és lia 
5. Az "Emmánuel" kijelentés, mint a Má
té evangélium programja 
- Mit jelent az, hogy "velünk az Isten"? 
Messiási ígéretek jellemzöi aprófátaknál. 
Új Jeruzsálem. 

6. Befejező ima, ének 

Módszer 

Csoportos 
munka az óra
vezetö 
irányításával 

szövegfeldol
gozás párban, 
utána csoportos 
megbeszélés az 
óravezetö irá
nyításával 

Eszközök, 
idő/ar/am 

szentírási 
szövegek, 
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
30 perc 

szentírási 
szövegek, 
jegyzetfüzet, 
ceruza, 
20 perc 

csoportos mun- Szentírás, 
ka az óravezetö jegyzetfüzet, 
irányításával ceruza, 

kötetlen ima a 
résztvevök saját 
szavaival 

tábla, kréta 
25 perc 
k.otta, gyer
tya, gyufa, 
\o p. 

A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában "Elő Ige" címmel bibliaiskola müködik (októbertől májusig 
minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). 

A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Jeromos fü
zetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a negyvennyolcadik 
óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2004. dec. 1. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

I Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
~', '" 
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Böjte Csaba testvér 

Hiszek az Isten Teremtette világ jóságában! 

Az újesztendőhöz mindannyiunknak, talán az lsten által teremtett 
világ jóságában való bizalomra van a legnagyobb szükségünk. Az 
alábbi történet, az én szívemet reménnyel, bizalommal, hittel töltötte 
el. Ezért is, szeretnélek megajándékozni ezzel a kis, még vége nincs 
történettel, melyben te is szereplő lehetsz: 

Egy nagyon eldugott székelyföldi tanyáról került hozzánk négy 
nagyszerű gyerek. Az 5-10 év közötti gyerekek nagyon hamar beil
Ieszkedtek, és egyetlen zokszó sem volt a hosszú tanév alatt. Engem 
nagyon furdalt a kíváncsiság, hogy mi van a gyermekek szüleivel, 
hisz tudtam, hogy apjuk, anyu k él, ezért a nyári vakáció első napjai
ban elindultam a gyerekekkeI, hogy felfedezzem ezt a családot. Való
ban expedíció lett a családlátogatásból, mert kiderült, hogy bár száraz 
az idő, mégsem lehet még a kisbusszal sem megközelíteni ezt a 20-25 
családi házból álló, a csodaszép gyergyói tájban megbúvó tanyát, 
annyira rosszak az utak. Aztán az is kiderült, hogy ezekhez az embe
rekhez még nem jutott el a villanyáram, meg mindaz, mi nekünk a 
huszonegyedik század. Kopogtam az ajtón, a gyerekek mögém búj
tak, megjelent az apa, borostásan, gyűrötten, egymagában. Kiderült, 
hogy az édesanya megszökött. Biztos, voltam, hogy nem jó dolgában 
hagyta el a családi házat. Elkezdtem biztatni az apát, hogy menjünk, 
keressük meg az anyát. Nagyon röviden kijelentette, hogy biz ő nem 
megy semerre, "tudja az asszony a haza vezető utat maga is". 

A gyerekekre néztem, éreztem a félelmet bennük, és csendesen 
csak annyit mondtam, hogy akkor nem fogom itt hagyni agyerekeket. 
Végül is elindultunk, anyát keresni a gyermekekkel, a magában dúló 
- fúló apával. A keresésünk eredménnyel járt, megkerült az édesanya. 
A két felnőtt elkezdte keresni, - elég hangosan -, hogy ki is a felelős, 
a szakításért. A gyermekek hozzám bújtak, s elkezdtek szepegni, sír
ni. Nagyon tehetetlennek éreztem magamat. Megfogtam a kis csöpp
ségek kezét, s arra kértem őket. hogy imádkozzunk, hívjuk Istent, 
ebben a kilátástalan helyzetben segítségül. 

Döbbenetes volt a hatás! Előbb az édesanya hallgatott el, és fogta 
meg a gyermekei kezét, majd egy-egy gyermeki kéz, tétován belesi
mult az édesapa izmos markába, s így bezárult a kör. Az apa a földet 
nézte. aztán csendben ő is elkezdte mondani velünk. hogy: 
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"Most segíts meg Mária, ó irgalmas Sziízanya, 
Keservét a búnak bajnak e/oszlatni van hatalmad. 
Ho/már ember nem segíthet. a te erőd nem szűnik meg. 
Híí imáil gyermekidnek nem, te soha nem veted meg .... .. 
Elmondtunk, megállás nélkül nagyon sok imát. Éreztem, hogy las-

san felszakadozik a gonosz jelenlétének sötétje, és szinte érezhetővé 
vált a csendes béke, mely kiáradt az együtt imádkozó családra. Az 
apára néztem, és biztattam, hogy térdeljen le a családja előtt és 
fogadja meg, hogy többet nem iszik. Az a szikár kemény székely, 
térden, könnyekkel a szemében mondta utánam, hogy: "Isten engem 
úgy segéljen, többet nem iszok, és nagyon fogom szeretni gyermekei
met, feleségemet. .. " Utána az édesanyát biztattam, hogy térdelj en ő 
is le, és ő is fogadja meg, hogy szeretni fogja a családját, és nem fog 
veszekedni, még ha igaza lesz, akkor sem a férjével. Sírva mondta 
utánam az eskü szavait. Na most béküljenek ki, biztattam őket: ők 
megölelték egymást, a gyerekek is sírva hozzájuk bújtak, de ezek már 
a tiszta öröm könnyei voltak, és nem csak a gyermekek szemében. 

Megígértem, ennek a családnak, hogy ha megmaradnak a józan 
szeretet utján, szerzek nekik munkahelyet. J ó volt a nyárfolxamán 
újból meglátogatni őket. Rend, és szeretet fogadott a házban. Igy az 
ősszel vettünk három tehenet. Egy kedves ismerősöm, ki visszakapta 
a kommuryisták által elvett birtokát, átengedte, hogy mi ott gazdál
kodjunk. Igy a szeretet s a kiengesztelődés szült egy farm ot, mely 
mindannyiunknak jót hozott. Isten műve mindenki számár.a örömet, 
fényt jelent. A gyermekeinknek van friss tehéntej, a házaspárnak van 
becsületes munkájuk, a hátszegi földbirtokosnak meg van az a tudata, 
hogy nem üresen, hiába áll és porlad a nagy nehézség által visszaka
pott birtok, hanem hasznot hoz a szegény sorsú gyermekeknek. S 
remélem, hogy ő is jóságáért megkapja százszoroson azt, mit Isten 
nevében nekünk adott. Szívből remélem, lesznek majd olyanok, akik 
számára örömet jelent majd az, hogy még egy-két tehenet vegyenek 
ennek az újra született családnak, hogy így bőséges tej jusson minden 
gyerekünk poharába. 

Az Isten által teremtett világ jó! Sajnos, a gonosz lélek sokszor 
elemi részecskékre robbantja ezt a csodás mozaikot, világunkat. De 
ha alázattal, szelíd türelemmel elkezdjük a részeket egymás mellé 
rakni, lsten élő arca válik láthatóvá. Szívből kívánom, hogy az új 
esztendőbeli, a 2005-ös fáradozásolokban, munkátokban fedezzétek 
fel Isten jóságos vonásait, életet adó jelenlétét. 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A Biblica 2004/? számában Hanna Stettler felhívja a figyelmet 
arra, hogy amint az Oszövetség összeköti lsten nevének megszentelé
sét és népének újjászületését (pI.Ez 36,22-32; 37,28; Zak 14,20-21), 
úgy a szinoptikus evangéliumok igazolják ugyanezt Jézus életére 
vonatkozólag is: saját maga szent, a Szentlélek erejével működik, 
szent és Istenre hallgató népet gyűjt (nem csak Izraelből!) gyógyítva, 
tanítva, bűnöket bocsátva, tiszteli a kultuszt (de föléje helyezi a sze
retet, az irgalom gyakorlását). Ezt kell kérnünk a Miatyánk első kéré
sében is. - Peter Wick számos adattal igazolja, hogya hellénista kor
ban a Palesztina körüli országokban elterjedt volt a Dioníziosz
kultusz (Id. 2 Makk több helyén is). Ezután sok példát mutat be arra, 
hogya János-evangélium egyes szavai, mondatai, jelenetei a korabeli 
olvasókat emlékeztethették az említett kultusz legendáira vagy szoká
saira, de természetesen egészen más tartalmat közvetítettek, s így 
erősíthették a pogány környezetben élő keresztények hitét. - Kenneth 
D. Litwak Pál athéni beszédéből megállapítja, hogy az apostol más
kor is valószínűleg Izrael prófétáihoz hasonlóan beszélt, és a párbe
szédbe ágyazott érvelés fokozta az érdeklődést. Lukács mindkét mű
ve felhasználja a (Biblián belül is jól érzékelhető) történelmi folya
matosság (párhuzamosságok) meggyőző erejét, és híven mutatja be, 
hogy miként alkalmazta Szent Pál aBibliát ( az adott esetben például 
a művelt görögök körében). - S.Van Den Eynde a Judit könyvében 
olvasható imádságokat vizsgálja Nebukadnezár istenítésétől a meg
mentett izraeliták hálaénekéig. A megértés kulcsa Judit hosszú 
könyörgése (döntő leg 9,2-4.10.14): úgy fogja fel, hogy őse, Simeon 
Isten segítségével állt véres bosszút Szichem lakóin Dina meggyalá
zásáért; ő csalárd szabadító tervéhez kéri Isten segítségét. Ennek si
kere fogja megmutatni, hogy imája meghallgatásra talált-e; ha igen. 
minden nép megismeri Jahve egyedülálló erejét. Holofernész táborá
ban Judit szavai és tettei követik mind a hazug terv, mind a titkolt 
terv irányát. A könyv - bár töredékes ismeret alapján - megmutatja, 
ki az igazi lsten; a szereplők imája pedig elárulja, milyen Istenben 
hisznek. - Nadav Na'aman azt bizonyítja, hogy Júda királyait eleinte 
a palota területén, majd His:::kijától ke:::(!ve - a papság nyomására -
Jeru:::sálelll falain kÍl'iil temették el (»Oza kertjében«, Id.pI. 2 Kir 
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21,18). - Armin D. Braun azokkal az ú.n. kisebb egységekkel foglal
kozik, ahol a Máfé- ill. Lukács- evangélium, vagy mindkettő (de azo
nos módon) egy-egy apró részletben eltér a közösen használt Márk
szövegtől. Következtetést von le egy 70 évvel ezelőtt Jugoszlávia déli 
részén népi énekesek (gurálok) által előadott, addig csak szóban őr
zött hosszú epikus szövegek összehasonlításából, másrészt az utóbbi 
évtizedekben amerikai pszichológusoknak a szövegek megjegyzésé
nek szószerinti pontosságára vonatkozó kísérleteiből. Ezek támogat
ják azt a feltevést, hogya Mk-tól való apró eltérések egy része ennek 
az evangéliumnak Máté ill. Lukács által ismert valamely szóbeli vál
tozatából eredhet. 

A folyóirat 2004/3. számában U. Berges cikke lsten haragjának 
megjelenését vizsgálja először az Izraelt környező ókori népek felfo
gásában, majd a Biblia prófétai és költői szövegeiben. A például vá
lasztott jellegzetes helyzetek közül a bibliai őstörténetben a cikk sze
rint nincs szerepe Isten haragjának; későbbi reflexió pl. Iz 26,20; 
54,8-9. A két izraelita országot Isten eszközeiként sokszor büntetjk 
idegen birodalmak; a próféták azonban fenntartják a reményt az Ur 
haragjának enyhülésében (pl. Jer 25,9.11-12; Zak 1,15). A Siralmak 
imádkozói abban bíznak, hogy az ártatlanokat sújtó borzalmak Jahvét 
könyörületre indítják. A panasz-zsoltárok szerzői tudják, hogya ha
ragvó Isten ugyanaz, mint aki végtelenü I jóságos. A cikk szerzője 
javasolja az Oszövetség alapján is átgondolni Isten haragjával kap
csolatos teológiai fogalmainkat (hogy a harag és a szeretet nem egy
mást kizáró ellentétek, hogy nem minden bűnt követ látható bUntetés, 
hogy Isten és egy imádkozó ember kapcsolatának sorsa nem számít
ható ki előre stb.). Ez gazdagítaná ismeretünket Istenről és emberek
nek (személyeknek és népeknek) Vele való kapcsolatáról. - Bernard 
P. Robinson Jefte történetét vizsgálja (Bír 11-12), amely beleillik a 
bírák bűnös korába (v.ö. 10,6). A fogadalom (11,30-31) hibás volt 
(pl. tisztátalan állat nem lett volna feláldozható), de súlyosan bűnös is 
(ha Jefte emberre is gondolt). Több más meggondolatlan eskü is sze
repel a Bírák könyvében (1,12; 17,2; 21, I). Jefte nem bízott eléggé 
Istenben. A legsúlyosabb bűn a fogadalom teljesítése, ami valódi 
emberáldozat volt (ellenpélda: 1 Sám 14,45). Kézenfekvők a történet 
tanulságai; még az is, hogy súlyosan elbotló emberek is lehetnek 
Isten es?közei. - Thomas Hieke azokat a bűnöket vizsgálja, amelye
ket az Oszövefség biz.tos halállal fenyeget. Tételesen felsorolja vala
mennyit (például szándékos emberölés, emberrablás, szülők bántal-
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mazása vagy megátkozása, súlyos szexuális bűnök, szent tilalmak -
pl. szombat, eskü - megszegése stb.). Vizsgálja, mi lehetett volna a 
büntető eljárás módja; megállapítja, hogy csupán néhány (és csak 
példaként szereplő, alig valószínű) esetről tudunk (pl. Szám 15,32-
36); valójában sem lehehett sok. Ugyanakkor a Biblia számos igen 
súlyos bűnről számol be, amelyek büntetése hiányzik; mások nem is 
szerepelhettek a bűnjegyzékben, mert elkövetésük tanúsítása lehetet
len. A legtöbbször csak lsten lehet igazi büntetőjük. Az említett tör
vényekben kimondott biztos halál inkább csak a nyomatékos tiltást, 
az elrettentést szolgálja. - Gonzalo Rojas-F1ores arra hoz fel érveket, 
hogy a Jelenések könyve Néró császár első éveiben (54-60-ban) ke
letkezhetett. Van néhány ezt alátámasztó ókeresztény írás; a későbbi 
eredetre vonatkozó közlések pedig lényegében egyetlen forráson 
alapulnak. A könyv szövegéből úgy látszik, hogy a jeruzsálemi 
Templom még áll (ll. fej.), a város elhagyása (18,4-8) Rómára vo
natkozik, az »igaz« Jakab, továbbá Péter és Pál apostol még él (mert 
egyébként a 11,4-beli 2 ismeretlen tanú helyett vagy mellett nekik 
kellene szerepelniük), Laodiceát (3,14-21) még nem sújtotta a 60. évi 
földrengés. A 13. és 17. fejezet állatai a római császárokat jelképez
hetik (a cikk szerint például Néróig). - Urban C. von Wahlde rövid 
írása kifejti, hogy aJán 5,26-ban az Atyára és Jézusra vonatkozó 
»élete van önmagában« kijelentés - Bölcs 5,16-tal összhangban - a 
lélek és az élet saját birtoklását, valamint életadás hatalmát jelenti. 
(Az ember csak »kölcsönbe kapja« életét, ld. Bölcs 15,8.16.) -
Gershon Galil a deuteronomista történet időadatait (a kivonulástól a 
salamoni Templom felszenteléséig 480 év) állítja össze és egészíti ki 
a Biblia könyveiben elszórtan szereplő adatokkal (főleg Józsue, az őt 
túlélő »vének«, a kisebb bírák, valamint Sámuel idejével, ennek kere
tében a »Jordánon túli« 300 évet is átölelve). A viszonylag rövid cikk 
sok érdekes történelmi tényre és összefüggésre hívja fel a figyelmet. 

A Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 2003/1-
2. számában John R. Levinsol1 az Ádám és Éva é/ete c. apokrif irat 
szerint az ősszülők bűne után Adámra kirótt egyik büntetéssel foglal
kozik. Ez 70 betegség, igen fájdalmas sebekkel. A »rejtélyes, megle
pően nem-biblikus« átok számára példák lehettek a Kr.u. első két 
században a Római birodalom több helyén pusztító nagy járványok. 
A teológiai tanulság egyrészt a fájdalom és betegség kikerülhetetlen
sége. másrészt a bűn mélységének az ősszülők álta! való felismerése, 
(később) gyermekeik ennek megfelelő nevelése. Adám temetésekor 
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megjelenik a bocsánat reménye. - Helmut Löhr azt vizsgálja, hogyan 
érvényesültek a zsidó és a pogány ét,kezési hagyományok (parancsok) 
az őskeresztény közösségekben. Az Uj szövetség erre vonatkozó utalá
saiból, intézkedéseiből következtethetünk a vegyes összetétel ű közös
ségekben és a vándor-hithirdetők befogadása során kialakult helyzet
re. Feltehető, hogy sokszor nem annyira az ételekkel kapcsolatos 
konkrét magatartás, mint inkább a mögötte álló szándékok voltak 
döntőek. A keresztény és zsidó közösségek egymástól való elválása 
helyenként más-más időpontban, de általában már a jeruzsálemi 
Templom pusztulása előtt megtörtént. - Jens Schröter arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a feltételezett Q-szöveg nem Jézus tanításainak ré
gebbi gyűjteménye, hanem inkább Jézus működéséről tartalmaz a 
Márk-evangéliumon túlmenő részleteket: pl. Jézus erélyes felszólítá
sait követésére, bővebbet Keresztelő Jánosról (de hangsúlyozva, hogy 
Jézus küldetése fontosabb). Krisztológiája hasonló a szinoptikusoké
hoz; bemutatja a korabeli zsidók Messiás-képét is. - Darrell D. 
Hannah megállapítja, hogy Hénok könyve az egyetlen olyan apoka
lipszis, amely szerint lsten a saját trónjára ültet (a gonoszok elítélé
sére) egy közvetítő küldöttet (aki Felkent, Választott és Emberfia). 
Csak jelképi leg hasonló a Jellf.nések könyvének leírásában a trónon 
ülő Bárány (5,13; 22,1.3), de O az Atya Fia a megváltottak ezreivel 
(v.ö. 3,21). - Eve-Marie Becker arra figyelmeztet, hogy a Szentírás 
értelmezésekor tegyünk különbséget a szöveg kohéziója (nyelvtani 
folyamatossága) és koherenciája (értelmi összetartozása) között. 
Példákat mutat be a 2 Kor levélből. A koherenciáról - vagyis hogy 
mit kell összetartozó szövegként értelmezni - az egzegétának kell 
döntenie (figyelembe véve szövegen kívüli tényezőket is). - Jörg 
Frey óvatosságra int az utóbbi időben több helyen kiadott ismert ke
resztény apokrifok (pl. »Nazorénusok evangéliuma«, »Ebioniták 
evangéliuma« stb.), valamint »szkólionok« (= magyarázatok) és köz
tük bizonytalan töredékek, esetleg nem véglegesnek szánt és igen 
eltérő helyen vagy időben keletkezett szövegrészek megítélése, fel
használása terén. Tudományos alaposság nélkül összeállított gyűjte
ményszerű kiadások sem tekinthetők zsidókeresztény evangéliumi 
hagyományként. 

A folyóirat 2003/3-4. számában Simon Gathercole azt az állás
pontot támogatja (szövegkörnyezeti alapon), hogy Lk /0,/8 JézusI/ak 
a végidőre vOllatko=ó látomása: a Sátán a végső letaszításakor. pusz
tulása előtt tönkre akarja tenni a világot (Mk 13; Lk 21; V.Ö. Dán 
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11,44-45), de eljön az Er.nberfia (Lk 21,27), és megmenti a választot
takat (v.ö. Dán 12, 1 b). Ok tanítványi mivoltuk, nem ördögűző hatal
muk révén fognak megmenekülni (Lk 10,20-22). - Hans-Christian 
Kammler azt vizsgálja, hogyan illik Róm 9,5b Szent Pál krisztológiá
jába, aki egyébként még nem tanítja Jézus Krisztus istenségét. Tud
juk, hogy az apostol átvesz kialakult himnusz- és hitvallás-szövegeket 
(Fil 2,6-11; I Kor 8,6), sokszor ír Jézus Krisztus kegyelméről (pl. 2 
Kor 13,13), a Szentlélek Krisztus Lelke is, Krisztus Ur, nevét segít
ségül hívják (l Kor 1,2), Pál imádkozik Hozzá (2 Kor 12,6) stb. Te
hát sokszor Isten mellé állítja Jézust, aki ugyanúgy preegzisztens, 
amikor Pál a dicsőség Urának mondja (I Kor 2,8), mint amikor min
denek fölött álló áldott Istennek nevezi (Róm 9,5). - Matthias 
Konradt azt vizshálja és tárja fel (J Kor 1,4 alapján), hogyan próbál
ja Szent Pál távolról helyreállítani az egységet a korintusi közösség
ben. A pártokra-szakadásban része lehetett a bölcsességre vonatkozó 
egyiptomi filozófiának (és így - akaratlanul - az abban szakértő 
Apollónak is). Pál nem az e téren kialakult vitához szól hozzá, vagy 
esetleges kérdésekre válaszol, hanem az érzéki (pszichikus) és lelki 
(pneumatikus) felfogás (érzékelés - megértés) bölcseleti különbségét 
sokkal magasabb teológiai szintre emeli (2. fejezet!). Ehhez kiváló 
előkészítés 1,24-31, és logikus folytatása az etikai következtetés (3-4. 
fejezet). Az apostolnak a 2,6-12-beli »kreatív teljesítménye« segít 
középpontba állítani »a kereszt botrányát«. - Rainer Metzner azt 
mutatja be, hogy Máté az evangélium középső szakaszában (4-16. 
fejezet) Jézus Galileába való visszavonulásait (4,12; 12,15; 14,13; 
15,21) nehéz helyzetek utáni menedékként iktatja be, utána viszont 
Jézus célratörően már csak előre halad; amit 4, 12-16-ban kezdett, az 
28,16-20 s!,-erint - ugyancsak Galileából indítva - minden nép üdvös
sége lesz. Igy válik »a pogányok Galileája« Jézus földi működésének 
szimbólumává. - Kay Ehling rövid hozzászólása a Csel 19,19 szerint 
elégetett könyvek igen nagy értékét magyarázza; Lukács pl. a forrá
sában szereplő nagy összeget a pénznem átírásával tovább növelte, 
hogy Pál efezusi működésének hatásosságát érzékeltesse. - Edward 
Mazich hozzászólása szerint Júdás levele /4b-15-bell több részlet a 
mellett szól, hogya szerző Hénok könyvének arám változatából idéz. 

A The Catholic Biblical Quarterly 312004. számában Dale 
Launderville O.S.B. a jelképi jelentéseit keresi annak a titokzatos 
leírásnak, ahogyan Ezekiel látomása bemutatja Jahve trólljának szer
kez.etét, valamint moz.gatását a Lélek által vezérelt kerubok és kere-
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kek segítségéve I. Realisztikus tárgyak és jelenségek szerepelnek, de a 
földi korlátoktól szabadon; ez a (művészetben is alkalmazott) mód a 
szemlélőt a látottak mögött rej lő valóságra irányítja. (A túl tökéletes 
kép hamis birtoklás-érzetet kelt.) A látomásokban végül Jahve újjáte
remti a száműzötteket; látható, hogy földi királyság nélkül és Jeruzsá
lemtől távol is tud uralkodni fölöttük. - Paul Niskanen röviden bemu
tatja, hogy Dániel könyve számos) Biblián kívüli írásokban szereplő 
történeti adatot is felhasznál. Erdekes, hogy amikor e/ővételezi 
IV.Antióchosz Epifánész halá/át, annak leírása több részletben hasolít 
ahhoz, ahogyan Herodotosz ír Kambűzész perzsa király haláláról. 
(Rossz híreket kapva düh hel indul Egyiptomból; Cöle-Szíriában hal 
meg, bűnei miatt; nincs mellette senki segítő stb.) - Debbie Hunn azt 
a már sokak által feltett kérdést vizsgálja, hogy kiket mondott Jézus 
Jn 8,44 szerint az ördög gyermekeinek. Az evangélium 7. és 8. 
fejezetében egymás után a hívők és nem-hívők különböző csoportjai 
szerepelnek. A cikk szerint 8,30-ban a hallgatók vegyes csoportjairól 
van szó; 8,31-32-ben Jézus az őt elfogadó hívőkhöz szól, 8,33-59-ben 
azonban (az előzet~s bemutatás nélkül rögtön »felelők«-ként megj e
lenő és magukat Abrahám utódainak nevező) szavait elutasító zsi
dókkal vitatkozik. - Mary L. Coloe a Jézus által végzett lábmosás (Jn 
/3) jelentését vizsgálja. Figyelembe veszi először a 13. fejezet, a 
tanulmány végén pedig az egész búcsú vacsora leírásának szerkezetét, 
a lábmosással kapcsolatos ősi hagyományt és a Jézus-korabeli ven
dégségek szokásait. Következtetése, hogy Jézus a pátriárkai hagyo
mánynak megfelelő vendéglátással (Ter 18,4!) lsten házába fogadja 
tanítványait. Ebből az áruló sincs kirekesztve; Jézus alábmosással 
példát is ad; ajándéka a szeretet új parancsa. Ez a jánosi »jel«, amely 
mindenkinek jelzi a gyermekkéfogadás lehetőségét (Jn 1,12), örök 
emléke ))Jézus órájának«, de igazi megértésére a résztvevők is csak 
feltámadása után juthatnak. - Scott W. Hahn felülvizsgálja a 
»diathéké« szó jelentését Zsid 9, {6- J 7-ben. (A legtöbb fordítás vég
rendelet-ként értelmezi; a görög Oszövetség ezzel a szóval fordítja a 
szövetséget.) Zsid 9,15-22 a Sinai-szövetségről mint életre-halálra 
ígért - megszegése esetén halált kívánó - elkötelezettségről szól. 
(Ilyen vállalást jelent Ter 15 ősi szertartása, vagy Cidkija Ez 17,16-
ban említett hűségesküje is.) A vizsgált szakasz gondolatmenete te
hát: a Sinai-szövetséget Izrael megszegte (9,15), ez a szövetség ér
telmében halálos ítéletet jelent (9,16), amelynek teljesülnie kellett 
(9,17), s ennek terhét velle magára Krisztus (9,15). 
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OL V ASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Cziglányi Zsolt teológiai tanár válaszol. 

~ Kérdés: Lehet-e valamivel enyhíteni a Jézus és családja közti hatá
rozott elszakadás (szakítás?) keménységét? (Jn 2,4; Mk 3,31-35) 

Válasz: A példaként felhozott szövegekben valóban azt látjuk. 
hogy Jézus elhárítja a rokonai beavatkozását személyes küldetésébe. 
Ez nem szokatlan élethelyzet: minden édesanya félti a gyermekét. és 
minden egészséges lelkületű felnőtt ember a maga lelkiismeretét 
akarja követni. Ez a konfliktus az ember lelki fejlődésének része, s 
csak azt mutatja. hogy az Ige valóban "hússá" lett, Isten Fia teljes 
emberségünket megélte. 

De a kérdés inkább arra irányul, miért ilyen keményen történik ez. 
Vizsgáljuk meg tehát, hogy az elhárítás valóban rideg elutasítás-e! 

A kánai m~nyegzőn (Jn 2) Mária megjegyzi Jézusnak: "nin,cs bo
ruk". Erre az Ur szó szerinti fordításban azt válaszolja neki: ,,0, asz
szony! Mit nekem és neked? Még nem jött el az én órám." A talány t e 
szövegben az jelenti, milyen érzelmi-indulati tartalma van ennek: 
"Mit nekem és neked?" 

A folytatásból ("még nem jött el az én órám") úgy tűnik, mintha 
azt mondaná ezzel Jézus: "mi közöd hozzá?"; "minek avatkozol be
le?". Hasonló szerkezettel az Újszövetségben két ördögűzés i törté
netben találkozunk (Mk 1,24; 5,7), ahol a gonosz lelkek kérdezik: 
"mit nekünk és neked? Elveszíteni jötttél minket?" (1,24) Képzele
tünkben a gonosz lelkek mondata is mintha arról szólna: hagyjál bé
kén minket! 

De a helyzet más: megjelenik Jézus, akinek olyan hatalma van, 
hogy az ördögöknek is engedelmeskedniük kell neki. A gonosz lelkek 
azt kérdik kétségbe esetten: mit kell tennünk neked? - tudván, hogy 
azt is meg kell tenniük, ha kiparancsolja őket a megszállott emberből. 

A kánai menyegzőn Jézus kérdi ugyanezt az édesanyjától! "Mit 
tegyek meg neked?" A folytatás - "még nem jött el az én órám" - azt 
mutatja: ezt az első. bizony furcsa csodát (tovább italozhassanak a 
vendégek!) Jézus az édesanyja kedvéért teszi, és tágabb értelemben a 
családért, a rokonokért. János evangéliumában ezt az odaad ó szerete
tet látjuk a kereszten is, ahol Jézus gondoskodik az édesanyjáról és 
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legkedvesebb tanítványáról. A kánai menyegzőn mondott szavaiban 
tehát nem kell rideg elutasítást látnunk. 

A szinoptikusoknál olvasható szöveg megértéséhez először is azt 
kell figyelembe vennünk, hogy rájuk Jánosnál közvetlenebb módon 
hatnak az ősegyház időszerű kérdései, problémái. A Közel-Kelet 
világában a család nagy úr! A társadalom még nem atomizálódott: az 
egyén egész életét a család védő-óvó, egyben mindent meghatározó 
kötelékében éli: kötelessége gondoskodni a rokonairól, de tudhatja, 
hogy betegségében, öregségében azok is gondoskodnak majd róla. Az 
első keresztények bizonyára sokszor megtapasztalták, hogy az egyén
ben megérett a vágy Jézus követésére, de a családi kötelék nem enge
di meg a közösséghez való csatlakozást. Azoknak, akik ilyen helyzet
ben vergődnek, példaként hozzák fel Jézus válaszát, amivel rokonai 
kérdését elhárítja: "ki az én anyám és kik az én testvéreim? ... Aki 
megteszi Isten akaratát, az nekem fivérem, nővérem és anyám." (Mk 
3,33.35) A történet hangsúlya tehát nem Jézus és a családja kapcsola
tán van, hanem a zárómondaton: a tanítványi közösség a vér szerinti 
köteléknél is erősebb. Az embernek Isten akarata még a családnál is 
fontosabb kell legyen. 

~ Kérdés: Hogyan fér össze Jézus szelídségével az, amit egyszer a 
tanítványaínak mond: .Meddig türjelek még titeket?" (Mk 9,19 par) 

Válasz: A kérdés sok tekintetben hasonlít az előzőhöz. Hátterében 
talán az áll: hogyan kell elgondolnunk Jézus emberségét?Személyi
ségének sokféle ábrázolásából kialakítunk magunknak egy képet róla 
- de ez a kép alkalmanként beleütközik egy-egy evangéliumi részlet
be. Itt is: a bennünk szelíd alakban élő Jézus kifakad a tanítványok 
hitetlensége miatt. 

Nehéz ugyanakkor az evangéliumokból megrajzolnunk Jézus sze
mélyiségét. Az írókat nem ez foglalkoztatta, hanem személyének és 
művének teológiai jelentősége. Nem azt kutatták, milyen volt Jézus, 
hanem hogy ki ő nekünk, ki ő a világnak, miként láthatjuk meg benne 
és általa Istent. 

A kérdéses történetben is erről van szó. Dóka Zoltán szépen mutat 
rá, hogy Jézus küldetése a hitetlenekkel való sorsközösség, hitetlen
ségük hordozása. Keresztútja nem a Golgotán kezdődött el. Szavaival 
és tetteivel az emberek szívét bizalomra indítja Isten országa iránt, 
ugyanakkor viseli a bííneik, kétségeik terhét is. Felkiáltása tehát nem 
azt jelenti: "elegem van belőletek", hanem c teher sülyát érzékelteti. 
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INNEN-ONNAN 
Fundamentalizmus és Biblia - A Katolikus Bibliaszövetség 

2003.decemberében »Vallási fundamentalizmus és biblia-apostol
ság« CÍmmel konferenciát rendezett az indiai Chennai-ban. A főelő
adást Lucien Legrand atya, a bangalorei Szent Péter Főiskola pro
fesszora tartotta; ebből emelünk ki néhány részletet. [Az előadás 
német fordítása: Bull.Dei Verbum 1-2/2004., 9-17.old.] 

A fundamentalizmus hamis biztonságkeresés, és alapjában erő
szakos. Az Egyházat a Szentlélek segíti, hogy a szavak mögött meg
értsük Isten szavát (2 Kor 3,6). Néhány figyelemreméltó (az indiai 
helyzetből kiinduló, de általunk is alkalmazható) tanács: 

- Vallási alapismereteink (katekézisünk) hasznos, sok élethely
zetben segítő eleme lehet egyes szentírási szövegrészek szószerinti 
megtanul ása (az e célra közösen kiválasztott fordításból). 

- Gyakran többet ér, ha olvassuk a szöveget (akár ritmikusan is), 
mint ha beszélünk róla; a bibliai szöveg konkrétizál, szemben a sok
szor üressé váló általánosítással. 

- A forma és a tartalom szoros egységet alkot. Vegyük figyelem
be, hogy egyes szavak, kifejezések ünnepi, misztikus értelmet is hor
doznak (pl. Isten egyszülött Fia; háromszor szent). 

- Egyéni imánk és a liturgia alkosson teljesebb egységet (megfele
lő énekkel is). Indiában kínálkozik egyes hindu és buddhista szoká
sok átvétele is; talán másutt sem kell kizárólag az ősi latin szellemi
ségre alapozni. 

- Az egzegézis feladata, hogy az adott kultúra talaján elvezessen 
a valójában le nem írható, kifejezhetetlen isteni valóságok 
felfedezésére. 

- Az egzegéták segítsék abban az Egyházat, hogy aktualizálja a 
Szentírás üzenetét a mai ember számára. 

- A Katolikus Bibliaszövetség feladata, hogy mindezekhez hoz
zon létre közvetítő csatornákat. 

Már érzékelhető, hogy a jelen évszázad vallásos lesz, de nem a 
vallásoknak az ateizmus, materializmus, közömbösség stb. elleni 
harca útján, hanem a bibliai értékek megélése, az együttműködő sze
retel tettei révén (v.ö. Mik 6,8; I Kor 13,4-7), adott esetben »Isten 
gyegeségével« (1 Kor 1,25). S:::.ékely Ist\'{íll 
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A Gihon-csatorna "bibliai" korának legújabb megállapítása 

A kormeghatározás modern eszköze a radio-karbon-módszer. Ezt 
alkalmazták a híres csatornára, amely a Gihon forrásból mintegy 
ötszáz méterre lévő Siloe medencébe vezeti a vizet. Az eredmény 
megerősítette azt, amit eddig is általában tartottak, hogy az alagút 
készítése Kr.e. 700-ra tehető. Az alagút Jeruzsálem legfontosabb 
érdekességei közé tartozik. 

A vizsgálatokat a Zsidó Egyetem két kutatója és a Reading Egye
tem készítette el és ez a Nature c. folyóiratban jelent meg. A csatorna 
építését eddig is a 2 Kir 20,20 és a 2 Krón 32,30 szerint Hiszkija 
királynak tulajdonították, aki 728-699 között volt Júda királya. E 
csatorna építésével ostrom esetére is biztosította Jeruzsálem vízellá
tását. 

Ezt egy felirat is bizonyította, amelyet I880-ban a csatorna végén 
találtak. De sem az építőt, sem az időpontot nem említi meg a felirat. 
Ezért az utóbbi időben voltak történészek akik a bibliai jelentéseket 
megkérdőjelezték, és a csatorna építését a hellenista időkre akarták 
tenni, tehát fél évezreddel későbbre. De az új tudományos kutatás a 
bibliai említést igazolta, és megmutatta, hogy az alagút, az antik épí
tészet remeke, kétségtelenül Hiszkija király idejében Kr.e. 700 körül 
készült. Gyürki László 

Az eddig ismert legrégebbi bibliai szöveg - I979-ben Jeruzsá
lem közelében találtak két ezüst lemezt, rajtuk nehezen kibetűzhető 
felirattal. A szöveget azóta a NASA legújabb fényképészeti eljárásá
val, hároJlldimenziós fotóanalízissel sikerült megfejteni. Kiderült, 
hogy a,z Oszövetség e~dig ismert legrégebbi töredéke olvasható raj
tuk: "Aldjon meg az Ur és oltalmazzon ... Ragyogtassa rád ... " (ároni 
áldás, Szám 6,24-25) A lemezdarabok a Kr. előtti 6. századból szár
maznak. Időben messze ez után következnek a Kumránban talált bib-
liai szövegek (Kr.e. 2-l. sz.). Új Ember, 2004. okt. 31.sz. 
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Körkérdés a bibliaapostolság helyzetéről 

Társulatunk Szeged-Csanádi egyházmegyés koordinátora - a Fő
pásztor jóváhagyásával - körkérdést intézett az egyházmegye lelki
pásztoraihoz, hogy felmérje az egyházmegye területén a Szentírás 
szerepét a lelkipásztorkodásban, egyben képet kapjon a lelkipászto
rok biblikus apostolkodásáról. A kiküldött kérdőíveket húsz helyről 
küldték vissza lelkiismeretesen megválaszolva. 

A kezdeményezést igen figyelemreméltónak (és követendőnek) 
tartjuk, a beérkezett válaszok igen tanulságosak. Az alábbiakban is
mertetjük a kérdéseket, és az egyik plébániáról érkezett válaszokat. 

1) Árulnak-e a plébánián kölönböző Szenti rás-kiadásokat, biblikus kiad
ványokat, szakkönyveket, Szentírás-magyarázatokat, bibliaismereti se
gédeszközöket (pl. CD-k, diák, videó- és audiokazetták, képek)? Kellő
képp hirdeti-e és nepszerüsíti-e ezeket? 

A Plébánián nem árulnak ilyen anyagokat, ezért nem is népszerű
sítik ezeket. 

2) Elősegíti-e az egyéni és közösségi bibliaolvasást hívei körében? 
Vannak-e az egyházközségben bibliaórák, bibliakörök? Milyen tematika 
szerint haladnak? ... 

Egy felnőtt hittancsoportban tanulmányozzák az Ószövetséget. 
Ezek az alkalmak kéthetene vannak. Főleg középkorosztályból adód
nak a résztvevők, vegyesen férfiak és nők; általában 15 fővel számo
lunk. A munka párbeszédre épül. 

3) A szentségkre való felkészítésben milyen súlyt helyez a szentírási 
alapok ismertetésére, az egyes fogalmak biblikus értelmének tisztázá
sára? 

A plébánián 4 katekumen csoport működik, átlagosan 10-12 fővel. 
A programot világi munkatársak állították össsze, szerepelnek benne 
biblia-elemzések is. A I I alakalomból álló jegyesoktatás előadásai is 
tartalmaznak szentírási magyarázatokat. A kurzust végzett jegyespár
ok Szentírást kapnak ajándékba. 
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4) Szentírás vasárnapján hogyan hívja fel a hívek figyeimét a Biblia je
lentöségére? Szervez-e a világnappal kapcsolatban valami különleges 
programot? 

Szentírás vasárnapján kiteszik a Szentírást ünnepélyesen a fő 
helyre, a szentbeszédek a Szentírás tanításának megéléséről szólnak. 

5) Szervez-e, elösegit-e, támogat-e vagy propagál-e biblikus jellegű lel
kigyakorlatokat, rekollekciókat, ifjúsági és gyermektáborokat? Tartanak
e Onnél ismeretterjesztö elöadásokat a Bibliáról (akár 'népmisszió', 
'népföiskola' jelleggel)? Meghirdeti-e ezeket községi/városi szinten a 
nem-hivök részére is? 

A plébánián tanuló hittanosok nyári táborozásakor szerepelnek 
bibliai fogyalmak tisztázása, feldolgozása szituációs játákokkal. A 
nagyböjti ill. adventi plébániai lelki nap meghívott előadói között 
akad, aki a Szentírás mondatai nak megélésével kapcsolatos gondola
tokat elemzi. Különben nincsenek meghirdetett biblikus előadások. 

6) Meghirdeti-e hívei körében az országos vagy egyházmegyés szintű 
biblikus rendezvényeket, konferenciákat? 

Meghirdetik a hívek között az országos konferenciákat, de a hívő 
lakosság össztétele olyan, hogy egyrészt nehezen mozdulnak ki vá
rosukból, másrészt nem igénylik az ilyen jellegű továbbképzést. 

7) Milyen súlyt fektet egyházközségi biblikus munkatársak (pl. biblióra
vezetök) felkészítésére és továbbképzésére? Hogyan teszi ezt? Van
nak-e ilyen munkatársai? 

Egyelőre nincsenek ilyen munkatársak és nem is látnak lehetősé
geket a közeljövőben a továbbképzésre. 
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8) Elösegíti-e, hogy az egyházközsége terűletén található szociális és 
karitatív jellegű intézményekben több példányban is legyen Szentírás? 
Ajánlja-e az ott lévök figyelmébe? 

A területünkön lévő karitatív intézményben van Szentírás. 

9) Van-e ezekben az intézményekben lehetöség közös bibliaolvasások, 
biblikus jellegű imaórák tartására vagy szervezésre (akár a szociális 
dolgozók számára is)? 

Lehetőség van, csak energia és megfelelő személy nincs erre. 



Helyzetkép 

10) Szokott-e egyházközségében a hittanosok, ministránsok számára 
biblikus jellegű vetélkedőket, programokat, lelki napokat szervezni vagy 
segít-e ilyenek előmozdításában? 

V árosi szinten szervezik a Püspökség részéről a vetélkedőket, 
ezeken a hittanosaink részt szoktak venni. 

11) Szokott-e jutalmul Szentírást vagy biblikus jellegű kiadványokat adni 
hittanosok, mistránsok számára? 

Nem, mert nincs rá agyagi keret. 

12) A vasárnapi (vagy hétköznapi) prédikáckója mennyire Szentírás
alapú? 

Minden prédikáció Szentírás-alapú. 

13) Milyen kommentárokat használ legszívesebben? Milyenre lenne 
szüksége? 

Igen. Az Agapé kiadványait. 

14) A Bibliában használt szimbólumok kibontása, megismerése része-e 
a hitoktatásnak, bibliaóráknak? 

Igen. 

15) Egyéb megjegyzések, észrevételek: 

A plébánia élete nagyon aktív és sok-sok program van, melyek a 
hívek evangéliumi életét segítik elő. A feltett kérdések közül sok 
kapacitás hiányában nem megvalósítható. 

Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak 
áldott, kegyelmekben gazdag, békés 
Karácsonyi Ünnepeket kívánunk! 

a Társu/at vezetősége 
a Jeromos füzet szerkesztői 
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Olvasói levél 

Köszönöm a lehetőséget, hogya Szentíráshoz fűződő élményei
met megoszthatom a Társulat folyóiratának olvasói val is. 

Sok embernek adtam már Bibliát a kezébe, ezért elmesélem két 
kedvenc történetemet, amelyek nagyon közel állnak a szívemhez. 

Egy időben gyakran jártam a Moszkva téren, és néha bementem 
enni a Pita-házba, amely egy keleti étkezőhely. 

A múlt évben történt, hogy az egyik ott dolgozó izraeli diák min
dig ingyen szolgált ki, soha nem engedte, hogy kifizessem, amit vásá
roltam. 

Egyszer imádság közben úgy éreztem, szüksége van egy héber 
Bibliára. Amikor átnyújtottam az ajándékot neki, elmondta, hogy 
nagyon nehéz az élete, és néha úgy érzi, mintha nem kapna választ az 
imáira. Ekkor már tudtam, hogy rajtam keresztül a Mennyei Atya 
küldte neki a Bibliát, mert valóban szüksége volt rá. 

Egy másik alkalommal egy szír keresztény orvost látpgattam meg 
a munkahelyén, és egy kis csomagban egy arab nyelvű Uj szövetséget 
kapott tőlem. Amikor kibontotta a csomagot, majdnem sírt, mert már 
hosszú ideje él Magyarországon, de eddig nem volt neki arab nyelvű 
Bibliája. Ekkor még jobban tudatosult bennem, mekkora kincs a 
Szentírás, amelyet a Mennyei Atya a kezünkbe adott. 

Hiszem, hogy a Szentírás üzenete mindkét szívben -gyökeret 
ereszt, és J. ó gyümölcsöt terem maj· d. L E D k . .. , ulla eSZI 

,/'::,\t:WJi~~'~~ ___ ~"4:~>,1""';;fA?r;,t<l~~:'"~~~~~f~'1t;.< 
,,"~o ;" 
~ ~ 

Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala-> 
mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, írják le és, 
küldjék el szerkesztőségünknek a i: 

S:entÍrással kapcsolatos élményeiket, tapas::.talataikat, 
amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibliaórán 
való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! A szerkesztők 
érdeklődve várják beszámolóikat: 

Székely István, Tariányi Béla, 
Thorday Attila, Vágvölgyi Eva, Zsuppán Monika 
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TÁRSULATUNK Új KÉPZÉSE: 

BIBLIKUS FIGURA-KÉSZÍTŐ KURZUS 

Szeretnénk röviden bemutatni Társulatunk új képzését, a biblikus 
figura-készítő kurzust. 

A biblikus figurák kialakulása, bemutatása 

35 évvel ezelőtt Svájcban született meg a gondolat, hogy kará
csonyra különleges betlehemes figurákat készítsenek. Később az 
eredeti ötletet tovább fejlesztették, hogy a Szentírás más szövegeinél 
is felhasználhatók legyenek a figurák. 

A biblikus figurák kb. 30 cm magasak, mozgathatóságukat a spe
ciális szizal-drótváz [szizalkender-rosttal bevont hajlékony drót] teszi 
lehetővé, ami által képesek bármilyen testhelyzet felvételére. Stabili
tásukat az öntött ólomcsizmának köszönhetik. A figurák "arctala
nok", azért, hogy bármelyik bibliai alakkal azonosíthatóak, bármilyen 
lelkiállapot kifejezésére alkalmasak legyenek. 

A figurák természetes anyagokból készülnek, ahogy a kiegészítők 
és segédeszközök is, amelyek a bibliai kor világát tükrözik számunk
ra. 

A figurák elkészítése 

A figurákat szinte teljes egészében kézzel készítjük. A figurák a 
sisal-drótváz alapra épülnek, melyek egy szimmetrikus testvázat al
kotnak. Bármilyen emberi testhelyzet felvételére alkalmasak, a térde-
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léstől, az álláson át, a fekvő helyzetig. 
A ruháknál az életszerűségre és korhűségre törekszünk, az öltözet 

adja meg a figurák karakterét. Csak természetes anyagokat haszná
lunk fel (lenvásznat, pamutot, gyapjút, bőrt). A figurák haja különbö
ző bárány, birka gyapjúból készül. 

A hétvégi kurzus lefolyása 

Pénteken: 14-18 óráig, szombaton: 9-17-ig, vasárnap: 9-14-ig. 
Péntek délutántól vasárnap délutánig két felnőtt figura, egy bébi és 
néhány bárány elkészítésére van lehetőség. 

A biblikus figurákat a résztvevők maguk készítik el. Ez idő alatt 
megtanulják az elkészítés lépéseit és a figurák használatát. A kurzu
son feldolgozunk bibliai elbeszéléseket, bemutatva a biblikus figurák 
alkalmazási lehetőségeit. 

Hol és hogyan alkalmazhatók a biblikus figurák? 

hitoktatási segédanyag 
felnőtt bibliaóráknál 
bibliai jelenetek elemzésénél hasznos vizuális eszközök 
családoknak betlehemes 
egyéni vagy csoportos meditációknál, elmélkedéseknél 
gyermekmiséknél kiváló szemléltetőanyag 

Biblikus figura-készítő kurzus a Bibliatársulatnál 

Az idén már a második éve tartunk biblikus figura-készítő kurzust 
aBibliaközpontban. 

Október közepén a hitoktatói továbbképzés alkalmával a Város
majori Jézus Szíve templomban bemutattuk a biblikus figurákat. A 
gyakorló hitoktatók megismerték, hogyan tudják a figurák segítségé
vel a hittanórákat színesebbé, szemléletesebbé tenni a gyerekek szá
mára. A jelenlévők nagy lelkesedéssel fogadták a bibliai szöveg meg
közelítésének új formáját. 

Összel két meghívást is kaptunk. Az első kurzust 2004. november 
3-4-én tartottuk a Zugligeti Plébánián. A második képzésre a Szent 
József plébánia hívei számára 2004. november 20-21-én a Biblia
központban került sor. 
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A biblikus figura-készítő kurzuson nemcsak hitoktatók, hanem 
családanyák, fiatal lányok is részt vetlek. A kétnapos kurzus során 
lelkesen készített el mindenki két figurát és egy bébit. 

Kérésükre a jövő évben folytatódik a kurzus, hogy kibővíthessék a 
kollekciójukat és így több bibliai jelenetet tudjanak a figurák segítsé
gével megjeleníteni. Négy-öt figurával szinte minden bibliai történet 
bemutatható, de sokszor már két figura is képes a lényeget szemlél
tetni . 

. Fontos, hogy az egyszerűségre és a látottakon túl a lényeglátásra 
törekedjünk, így nem a figurák mennyisége, hanem abeállításuk, 
mozdulatuk, a gesztusok által fejezzük ki a mondanivalót. 

Az idén karácsony előtt elsősorban a családok számára hirdettük 
meg a harmadik biblikus figura-képző hétvégét BETLEHEM készí
tés címmel, melyre 2004. december 3-S-én került sor a Bibliaköz
pontban. 

A biblikus figura-készítő kurzusokról további tájékoztatást kap
hatnak Társulatunknál. 

Gcl/cy Anna és Zsuppán Monika. 
({ kllr=lIsok l'c=et/ii 
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Társulatunk életéből 

TÁRSULATUNKtLETtBŐL 

Társulatunk ezévi közgyűlését a 15 éve megszokott időpontban, 
a Szentírásvasárnapot (és Szt. Jeromos ünnepét) megelőző szombaton 
megtartottuk. A közgyűlésen Társulatunk tisztségviselői és alkalma
zottai beszámoltak az elmúlt év során végzett munkán król , és ismer
tették további terveinket. Két nagy munka ill. kezdeményezés van 
folyamatban: a teljes Biblia lovári (cigány) nyelv ű fordításának befe
jezése és kiadása, valamint egy teljes konkordancia (szövegmutató 
szótár) elkészítése a Káldi-Neovulgáta bibliakiadsás szövegéhez. A 
bibliafordítás előreláthatólag 2005-ben, a konkordancia 2006-ban 
készül el. A bibliaapostol-képző tanfolyamok, bibliaiskola és egyéb 
tevékenységünk sorában új színt jelentenek az egyre nagyobb érdek
lődésre számot tartó Bibliai Figurák-tanfolyamaink. 

Az október 13-i Jeromos-estén Egri László orvos, diákonus
lelkigondozó a szenvedésről beszélt a saját tapasztalata alapján, a 
kinyilatkoztatás fényében. Az értékes előadást nagy érdeklődés kísér
te; a hozzászólások és válaszok sok gyakorlati kérdésre adtak követ
hető tanácsot. (Az előadás szövegét reményeink szerint közölni fog
juk Füzetünkben.) 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Migrációs Irodája okt. 
18-20. között az Egri Szent János továbbképző központban cigány
pasztorációs konferenciát szervezett, amelyen mintegy harminc 
telelpülésről csaknem kilencven pap és világi, roma és netTI roma 
származású, a cigányság pasztorációjában elkötelezett férfi és nő vett 
részt. A konferencián Társulatunk ügyvezető elnöke és Vesho Farkas 
Zoltán bibliafordító beszámoltak a Biblia lovári, nyelvű fordításáról, 
amelyből az Uj szövetség már megjelent, az Oszövetség fordítása 
pedig befejezéséhez közeledik. A résztvevők örömmel üdvözölték ezt 
a világon egyedülálló kezdeményezést. 

Vajdaság - Fájó szívvel tudatjuk munkatársainkkal és tagtársa
inkkal. hogy a vajdasági bibliaapostolkodás legelkötelezettebb képvi
selője és szervezője, Both István főesperes, csókai plébános okt. 28-
án rövid betegség után, életének 61. évében elhúnyt. 

István atya kb. hét évvel ezelőtt vett részt először bibliaapostol
képző szemináriul11unkon, s azóta nlÍnden évben meghívott bennün
ket. hogy az általa létrehozott kis csapat lelkes tagjai. valamint más 
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Társulatunk életéből 

érdeklődők számára t'}rtsllk meg 
szeminárillmllnkat. Igy jutot
tunk el továbbképzésünkkel 
Bácska és Bánát különböző he
lyeire (Domus Pacis, Tótfalu, 
Muzsja). Ezeken a szemináriu
mokon előadóként szerepeltek 
István atya munkatársai is, töb
bek között Kónya Lívia, Móra 
Mária és mások. István atya 
elköltözése fájdalmas veszteség 
elsősorban testvére, Kornélia 
nővér számára, de hívei és pap
társai is nagyon hiányolják jó 
kedélyét, igaz szeretetét és fá
radhatatlan munkálkodását. 

István atyát Pénzes püspök atya temette október II-én mintegy 
száz bácskai és bánáti paptestvér és számtalan híve imája mellett. A 
temetésen részt vett Társulatunk ügyvezető elnöke és főtitkára. 

Az Úr adjon neki örök boldogságot, és az örök világosság fé
nyeskedjen neki! Nyugodjon békében! 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte
ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társula
ti TaglInk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 
Az imaórák időpanIja és az elmélkedések témája: 2005. jan. 7.: Lk 

2,52; jan. 21.: Mt 9,35-36; febr. 4.: Mt 9,37-38; febr. 18.: Mt 8,1-3; 
márc. 4.: Mt 8,4; márc. 18.: Lk 15,11-13; ápr. 1.: Lk 15,14-17. Az 
imaóra vezetői szeretettel hívnak és várnak a közös imára (a helyszí
nen vagy a távolból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és 
érdeklődőt! 

A= a/áll/aga/ó ef..,>yüllmiíködés, amely megllyilvállul Társula/ullk 
Tagjai és jiize/üllk Olvasói részéről levelek. javaslatok, kri/ikúk. két
ke:i segítség, ill/a, tagdíj, adomány és még sok más formában, igell 
Ilagy ijriúllme! tölt el, és e:LÍtoll is s:eretllém millde::.t a magam és 
II/illdallllyillllk lIC\'éhclI iS/l/é/cl/cn s=Íl·h(fl /l/cgkiis=iilllli! 
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IBB - Ajánlatunk 

IBB (Internet Bibliai Böngésző) 

A Jeromos Füzetek karácsollyi cikkei: www.biblia-tarsulat.hu 
KarácsonyrÓl: http://www.karacsony.lap.hu/ 
lkollképek: http://vnct.hll/parochiaJMar-ikl.htm 
Betlehem: 
http://www.christusrcx.org/wwwl/ofrn/sitesITSbtde.html 
http://www.christigebllrt.de/betlehem.htm 
http://www.christigeburt.de/ 
httn://ujembcr.katolikus.hu/Archivurn/regiek/index.html 
Jézus szüLetése: 
http://ujember.katolikus.hu/Archivurn/regiek/index.html 

Látogassa honlapunkat a világhálón! 
Megismerheti céljainkat, bibliaboltunk gazdag könyvajánlatát, 

programjainkat, Társulatunk tevékenységét és történetét, olvashat 
gondolatokat a vasárnapi evangéliumokról stb. 

Címünk: www.biblia-tarsulat.hu 

Társulatunk Bolt jának karácsonyi ajánlata 
Gyerekeknek: 

B. Ferrero: Karácsonyi történetek (800 Ft) 
Jézus születése (kifestö) (100 Ft) 
Képes Kis Biblia (940 Ft) 
Kindelmallll Gy.: A betlehemi úton (1600 Ft) 
L. Rock: Jézus világa (1900 Ft) 

Sinkó F.: Evangéliumi történetek gyerekeknek (1900 Ft) 

Fe/nőt/eknek: 
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Jézus. 2000 éves hit- és kultúrtörténet 
J.N. Tubb: Bibliai tájakon 
Gárdonyi G.: Evangéliumi álmok 
Képes Biblia 
Nagy Képes Biblia (képzömüv. képekkel) 

(7599 Ft) 
(2500 Ft) 
(1480 Ft) 
(8IooFt) 
(12800 Ft) 



KÖIll/lJC1jú n l cll 

SZERETETTEL AJÁNLJUK KIADVÁNYAINKAT: 

ó- és ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS (Káldi-Neovulgáta). Ára 2600 Ft. 
ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (Káldi-Neovulgáta). Ára: 1400 Ft. 

Plébániák, hitoktatók, egyházi közösségek aBibliaközpontban 
30% ill. 25 % kezdvezménnycl hozzájuthatnak: 
Szentírás: 1820 Ft, Újszövetség és Zsoltárok: 1050 Ft. 

JEROMOS BIBLIAKOMMENTÁR 
1. kötet: Az Ószövetség könyveinek magyarázata 
2. kötet: Az Újszövetség könyveinek magyarázata 
3. kötet: Biblikus tanulmányok 

A kötetek ára: 8.000 -7.000 -7.000 Ft 
A három kötetes mű ára: 22.000 Ft 

Újdonság! 

Cigány-Magyar Újszövetség. Ára 2600 Ft. 
Székely János: Az Újszövetség teológiája. Ára: 1960 Ft. 
Kocsis Imre, "Isten elküldte Fiának Lelkét ... " Ára: 840 Ft. 

BIBLIKUS ÍRÁSOK sorozatunk: 
Szentírásmagyarázat az Egyházban, BIR 1. Ára: 480 Ft. 
Mócsy Imre S.J., Mi a Biblia? BIR 2. Ára: 420 Ft. 
Tarjányi Béla, Biblikus teológia - Tanulmányok, BIR 3. Ára: 560 Ft. 

Eg Y é b: 
BIBLIA TUDOMÁNY CD (Káldi-Neovulgáta Biblia, konkordancia, 

35 biblikus könyv, 600 kép). Ára: 8000 FL. 
Vágvölgyi Éva, CSENDES PERCEK. Ára: 580 FL. 
Vágvölgyi Éva, AZ ARANYVIRÁG - Mesék kicsiknek és 

nagyoknak (3. kiadás). Ára: 540 FL. 
A. Hecht, KÖZÖS UTUNK A BIBLIÁHOZ (2. k.). Ára: 480 FL. 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Ha a Szentírás utasításai nak engedelmeskedünk, akkor rá
jövünk, hogy utasításai valóban az Istentől vannak. A gyakor
lat során bizonyosságra teszünk szert, cselekvés közben meg
ismeréshez jutunk ... A Szentírásnak való engedelmesség ré
vén tehát, ami által alázatban és tanulékonyságban gyakorol
juk magunkat, nyilvánvalóan legalábbis útban vagyunk az Is
ten megismerése felé. 

John Henry Newman 



Csendes percek 

Hamvazószerda 

"Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a 
világba jött " Jn 1,9. 

Az életadó, életet hordozó fény elöntötte a világot. 
"De a világ nem ismerte fel őt" Jn 1,10. 
"Nem fogadták be" Jn 1,11. 

"Krisztus meghalt a bűneinkért" 1 Kor 15,3. 
"Ö a mi gyengeségeinket magára vette, 
és betegségeinket hordozta" Mt 8,17. 
"A mi betegségeinket ó viselte, 
és a mi fájdalmainkat ó hordozta: 
mi mégis megvertnek tekintettük, 
Istentói sújtol/nak és megalázOl/nak. 
De ót a vétkeink szúrták át, 
a mi bűneinkért törték össze" Iz 53,4-5a. 

Mit jelent az, hogy a Világosság, az Életadó magára vette a 
bűneinket? A világosság nem válhat sötétséggé. Nem a bűnt 
vette magára, hanem annak következményeit, nem a sötétséget, 
hanem annak következményeit. Hagyta, hogy úgy bánjanak ve
le, mint egy bűnössel - a bűnösök. Magára vette a bűnösöknek 
járó büntetést. Nem védekezett, nem védte magát sem így, sem 
úgy, nem menekült el előlük, nem használta fól erejét sem vé
dekezésre, se büntetésre, nem tett igazságot. Hagyta: hogy meg
gyötörjék. megkínozzák, hogy hamis vádakkal vádolják, hogy 
megöljék. 

"Mint a bárány, melyet leölésre visznek, 
és mint ajuh, mely nyírói elótt elnémul, 
nem nyitotta ki száját. " lz 53,7 

Magamra venni mások bűn ét: hagyni, hogy úgy bánjanak ve
lem, mintha bűnös lennék. Nem méltatlankodni, nem védekez
ni, nem keresni az igazamat. Hagyni, hogy kifosszanak, hogy 
gyötörjenek, sőt még azt is, hogy megöljenek. Mindent hagyni. 

Vógl'ö1gü I:'\'{/ 
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Kocsis Imre 

"Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük" 
(Az I Kor 1,18-25 magyarázata) 

Jól ismert tény, hogy Pál apostol teológiájában központi helyen áll 
a megváltástan, s azon belül a keresztről, illetve a keresztre feszített 
Krisztusról szóló tanítás.1 Pál számára a "kereszt" (sztaurosz) nem 
pusztán kivégzőeszköz, amelyen Jézus erőszakos halált szenvedett, s 
a keresztre feszítés sem csupán tragikus életrajzi adat. A "kereszt" 
teológiai kulcsfogalom, hiszen ezen a megalázónak számító szégyen
fán az emberiség Megváltója függött, s így a kereszthez való viszo
nyulástói függ az üdvösség vagy a kárhozat. 

Érdekes, hogy a kereszt témája két levélben áll a figyelem közép
pontjában, a Galatáknak írt levélben, valamint az első Korintusi le
vélben. Mindkét irat polémikus: az apostol azokkal szemben emeli fel 
szavát, akik azáltal, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit mellett (vagy 
helyett) az üdvösséget más feltételekhez is kötik, elhomályosítják 
Krisztus, éspedig a megfeszített Krisztus egyedüli és kizárólagos 
közvetítő szerepét. A galaták körében a mózesi törvény propagáló i, a 
korintusi keresztények között pedig a "bölcsesség" szószólói keltet
tek zavart, s Pálnak velük szemben kellett kiállnia annak védelmében, 
hogy egyedül a keresztben, mármint az értünk kereszthalált szenvedő 
Krisztusban van az üdvösség. Az apostol szemléletét jól tükrözik az 
alábbi mondatok: "Mert nem akartam másról tudni köztetek, mint 
Jézus Krisztusról, a megfeszítettről" (1 Kor 2,2); "Ó, esztelen galaták! 
Ki babonázott meg titeket, miután a szemetek elé tártuk a megfeszí
tett Krisztust" (Gal 3,1); "Tőlem azonban távol legyen másban dicse
kedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, aki által a világ 
meg van feszítve számomra, és én a világnak" (Gal 6,14). 

1 A páli megváltástan bővebb, minden fontosabb szempontra (megigazulás, kien
gesztelődés, behelyettesités stb.) kiterjedő ismertetését nyújtja: KOCSIS 1., Szent 
Pál tanítása a rrregváltásról, J~romos füzetek 33. szám (1998) 9-16 és 34. szám 
(1998) 4-16; SZEKELY J., Az Ujszövetség teológiája, Budapest 2003, 199-216. 
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A kereszt teológiai jelentőségével kapcsolatban összefLiggőbb ér
velést csak egy helyen találunk, nevezetesen az I Kor I, 18-25-ben. A 
szakasz voltaképpeni témája nem egyszerűen a kereszt, hanem a róla 
szóló igehirdetés, amelyet a korintusi keresztények e~y része fenntar
tásokkal, sőt kifejezetten elutasító módon fogadott. Ertekezésünkben 
éppen ezzel a szakasszal kívánunk bővebben foglalkozni, amelyet 
nemcsak a mély teológiai meglátások, hanem az emelkedett hangnem 
miatt is a páli irodalom egyik legkiemelkedőbb szövegének tekinthe
tünk. 

Megírási háttér - szövegkörnyezet 

A Korintusiaknak írt I. levél első négy fejezetében Pál két, egy
mással összefüggő problémára reflektál: a közösség megosztottságára 
és a "bölcsesség" túlértékelésére. A megosztottság abban állt, hogy 
egyes igehirdetők (Pál, Apolló, Péter) neve alatt egymással szemben
álló és viszálykodó csoportok (pártok) jöttek létre. A "bölcsesség"
gel kapcsolatban az okozta a nézetkülönbséget, hogy a korintusi ke
resztények egy része a "bölcsességet" mérceként alkalmazta az ige
hirdetők megítélésekor. Pál érveléséből úgy tűnik, hogy ezek a 
korintusiak azt vetették az ő szemére, hogy igehirdetése sem formá
jában, sem tartalmában nem felel meg a "bölcsesség" követelményei
nek. Az apostol nem volt kifejezetten ékesszóló - ezt ő maga js elis
meri (vö. 2Kor I 1,6) -, a megfeszített Krisztusról szóló tanítása pe
dig túl egyszerűnek látszott. 

Mivel a 3-4. fejezetekben Pál többször is Apollóra hivatkozva (3,4-
6; 4,6) fejti ki álláspontját, jó okunk van arra következtetni, hogya 
megosztottság Apolló működését követően - bár szándéka ellenére -
jött létre. Apollóról az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk, hogy ale
xandriai származású zsidókeresztény volt, aki ékesszólásával és az 
Írásokban való jártasságával tűnt ki (ApCsel 18,24). Kiváló előadás
módjával és magas teológiai tudásával minden bizonnyal nagy sikert 
aratott Korintusban a közösség szellemileg igényesebb rétegében. 
Ezért joggal gondolhatunk arra, hogya "bölcsesség" keresői elsősor
ban Apolló iránt elkötelezett személyek, tehát az Apolló-párt tagjai 
lehettek. 
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Arra a kérdésre, hogy milyen jellegű volt a korintusi keresztények 
által hangoztatott "bölcsesség", nehéz egyértelmű választ adni. Az 
I ,22-ben az apostol a bölcsesség keresését a görögök sajátos vonása
ként említi. Ez alapján arra lehetne gondolni, hogy a korintusi böl
cselkedők a görög filozófia elkötelezettjei voltak. Minthogy Korintus 
mindössze 70 km távolságra volt Athéntól, ahol különböző filozófiai 
iskolák működtek, ezt a lehetőséget nem zárhatjuk ki. Mivel azonban 
a páli érvelés nyelvezete - főleg az I Kor 2,6-1 6-ban - mind a helle
nista zsidóság bölcsességi irodalmával, mind a gnosztikus iratokkal 
hasonlóságot mutat, a biblikus szakemberek többsége a korintusiak 
által nagyra becsült "bölcsesség" -et nem a görög bölcselet korabeli 
irányzataival azonosítja (vagy legalábbis nem korlátozza rájuk). Arra 
hivatkozva, hogy az érvelésben Pál - legalább részben - a vele szem
benállók szóhasználatát veszi át, a korintusi bölcsességkutatókat vagy 
a zsidó-hellenista bölcselet hatása alatt állóknak vagy agnosztikus 
mozgalom előfutárainak szokták tartani. A magunk részéről a máso
dik lehetőséget részesítjük előnyben. Kevésbé valószínű, hogy a 
többségében pogánykeresztény korintusiak a hellenista zsidóság böl
csességi szemléletét tették volna meg mércének, amely alapján más 
igehirdetők (pl. Pál) működését megítélték. 

Bár gnoszticizmusról mint rendszerről csak a 2. századtól kezdve 
beszélhetünk, ám előjelei már az l. században megjelentek. ValósZÍ
nűleg a szóban forgó téma, a bölcsességre való irányultság is ezek 
közé tartozik. A "bölcsesség" (sophia) ennek megfelelően hasonló 
jellegű és tartalmú, mint a gnosztikusok szakkifejezésének számító 
"gnózis": olyan magasabb rendű, megváltó ismeret, amely a birtokló
ját kiemeli a tudatlan köznép köréből, és egy dicsőséges szellemi 
szférába juttatja. 2 

A két fő probléma, a pártoskodás és a bölcsesség túlértékelése kö
zötti kapcsolat abból is látszik, hogy a szóban forgó szakasz szorosan 
kapcsolódik az előző szövegegységhez (I Kor I, I 0-17), főleg annak 

2 A korintusi bölcsességkeresök kilétével kapcsolatos kérdések bövebb kifejtéséhez 
a kommentárokon kívül vö. W. SCHMITHALS, Die Gnosis in Korinth, Göttingen 
1956; U. WILCKENS , Weisheit und Torheit. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche 
Untersuchung zu 1Kor l und 2, Tübingen 1959; L. DE LORENZI (szerk.), Paolo a 
una Chiesa divisa (1 Cor l-4), Roma 1980. 
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utolsó mondatához. Miután Pál vázolta a korintusi helyzetet (az egyes 
csoportok viszálykodását), és felhívta a figyelmet arra, hogy nem 
helyes Krisztus helyett az igehirdetőre helyezni a hangsúlyt, saját 
küldetésére vonatkozólag ezt a kijelentést teszi: "Mert nem azért 
küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéli
umot hirdessem, nem a szó bölcsességével, hogy Krisztus keresztje 
erejét ne veszítse" (1 Kor 1,17). Ebben a mondatban jelenik meg elő
ször az az ellentét, amely az 1,18-25 szakasz egészét meghatározza. 
Pál félreérthetetlenül adja tudtunkra, hogy az evangélium hirdetése 
nem történhet a "bölcsesség" kívánalmai szerint, hiszen azzal az 
evangélium lényege, azaz a kereszt szorulna háttérbe és üresedne ki. 
A "szó bölcsessége" (sophia logu) kifejezés bizonyára a beszédnek 
mind a formai, mind a tartalmi kiválóságára vonatkoztatható, vagyis 
sokrétű ismeret megragadó előadására, illetve olyan magasröptű ok
fejtésekre, amelyek a hallgatóságot nemcsak elkápráztat ják, hanem 
szellemileg fel is emelik. A korintusi bölcsességkeresők éppen ilyes
féle megnyilatkozásokat vártak el az igehirdetőktől, Pál viszont szánt
szándékkal lemondott mindezekről, mert biztos volt abban, hogy az 
egyszerűnek látszó evangélium önmagában hordozza a meggyőző 
erőt (l Kor 2,4). 

SzövegDlagyarázat 
A szakasz első mondatában Pál a 17b versben megkezdett gondo

latmenetet vezeti tovább: "Mert a kereszt igéje azoknak, akik elvesz
nek, oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, 
Isten ereje" (1,18). Az apostoli igehirdetés tartalma a kereszt, amely 
nem csupán a keresztény tanítás egyik alkotó eleme, hanem az evan
gélium középpontja, amelyen minden áll vagy bukik. Persze Pál szá
mára a kereszthalál a legszorosabb kapcsolatban áll a feltámadással. 
Ez utóbbira azonban szakaszunkban nem hivatkozik, mivel Krisztus 
feltámadásának valóságát a korintusi keresztények nem von ták két
ségbe. Az apostol és a korintusiak közötti nézeteltérés bizonyára ép
pen annak megítélésében mutatkozott meg, hogy a feltámadt Úr ho
gyan van jelen a hívek közösségében: csupán megdicsőült győztes
ként vagy pedig egyúttal keresztre feszítettként is. Másként megfo
galmazva: a kereszt a dicsőség felé vezető úton csak egy átmeneti 
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stádiumot jelent-e, amelyet immáron figyelmen kívül hagyhatunk, 
vagy pedig alapvető és maradandó jelentősége van a keresztény hit 
szempontjából. 

A keresztről szóló tanításhoz eltérő módon viszonyulnak az embe
rek: egyesek "oktalanságnak" tartják, mások ellenben "Isten erejé
nek" megnyilvánulását fedezik fel benne. Érdekes, hogy a jelen eset
ben az "oktalansággal" nem a "bölcsesség", hanem az "erő" van 
szembeállítva. Ennek hátterében bizonyára az a meggyőződés áll, 
hogy az evangélium nem merőben elméleti tanítás, hanem azt Isten 
hatékony, üdvösséget eredményező ereje hatja át. A Római levél 
bevezetésében Pál nyíltan kimondja: "Nem szégyellem az evangéli
umot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek" (Róm 1,16). 

A keresztről szóló tanítás eltérő értékelésének a hangsúlyozása 
után Pál (a 19. versben) szentírási idézettel támasztja alá állítását. 
Kisebb változtatással az Iz 29, 14-et idézi a Szeptuaginta szerint: "EI
pusztítom a bölcsek bölcsességét, és az okosak okosságát megsemmi
sítem." A prófétai szöveg Izrael bölcseinek elítélését tartalmazza, 
akik Isten helyett saját bölcsességükre támaszkodnak. Pál viszont 
általánosabb érvénnyel használja a mondatot. Minden világi bölcsre 
vonatkoztatja, aki önnön emberi bölcsességével Istentől függetlenül 
kívánja életét elrendezni. 

Ezután (a 20. versben) négy ironikus kérdés következik, amelyek 
azt tudatosít ják, hogy Isten immáron meg is valósította, amit az Írás
ban meghirdetett: "Hol van a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak 
vitázója? Nemde oktalansággá tette Isten a világ bölcsességét?" A 
"bölcs" általános értelmű szó, az "írástudó" az Újszövetségben több
nyire az Írásokban jártas zsidó tanítóra utaló kifejezés, míg a "vitázó" 
a pogány filozófia mesterét jelentheti. Nem szabad azonban túl nagy 
hangsúlyt fektetni az említett szavak közötti esetleges különbségre, és 
az egyes csoportokat élesen elkülöníteni egymástól. A "bölcs", az 
"írástudó" és a "vitázó" megnevezéseket Pál az utolsó kérdő mondat
ban a "világ bölcsessége" kifejezéssel foglalja össze. A megnevezé
sek ennélfogva mindazokat jelentik. akik - legyenek zsidók vagy 
pogányok - a "világ bölcsességét" képviselik. Ennek lényege a ké
sőbbiekben (1.22; 2,\ 3-14) kerül bemutatásra: az ember kizárólag 
földi, evilági mérce szerint szemléli és értékeli a valóságot, és építi 
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fel bölcseleti vagy teológiai rendszerét. Ám ami a képzettek szemé
ben - világi értelemben - bölcsességnek számít, azt Isten oktalanság
nak nyilvánította, sőt oktalansággá tette. 

Az emberi bölcsesség Isten által történt elvetését Pál az alábbi 
mondattal indokolja meg: "Mivel tehát az Isten bölcsességében a 
világ nem ismerte meg Istent a bölcsesség által, úgy tetszett Istennek, 
hogy az igehirdetés oktalansága által üdvözítse a hívőket" (21. vers). 
A mondat értelme a Róm 1,18-23 tartalmának figyelembevételével 
válik világossá. Isten a világ teremtése által felismerhetővé tette ön
magát az emberek számára. "Hiszen azt, ami láthatatlan benne: örök 
erejét, valamint istenségét tapasztalni lehet a világ teremtése óta, 
mert az értelem a teremtmények révén felismeri" (Róm 1,20). Ám az 
emberek nem éltek ezzel a lehetőséggel, vagyis nem ismerték el a 
világ teremtő Urát mint halhatatlan, élő Istent, minthogy emberi 
okoskodásukat nem követte lsten dicsőítése és hálával telt magaszta
lása: "bár megismerték Istent, nem dicsőítették őt mint Istent, és nem 
adtak hálát neki, hanem üressé váltak gondolataikban, és sötétség 
borult oktalan szívükre ... fólcserélték a halhatatlan lsten dicsőségét 
halandó embereknek, sőt madaraknak, négylábúaknak, és csúszómá
szóknak a képmásával" (Róm 1,21-23). Fontos hangsúlyozni, hogya 
bibliai szemléletben az istenismeret nem pusztán elméleti tudást je
lent, hanem hívő, hódolatban és imádatban kifejeződő elismerést. Pál 
kijelentéseinek hátterében a zsidó, illetve zsidó-hellenista bölcsességi 
hagyomány áll, amely szerint Isten bölcsessége aktívan részt vett a 
világ teremtésében (Péld 8,27-30; Bölcs 7,21; 9,9), sőt "köd" módjára 
körülveszi (Sir 24,3) és áthatja (Sir 1,9) a földet. 

Az előzőekben elmondottak alapján az I Kor I ,21-ben említett "Is
ten bölcsessége" (sophia tu theu) nem más, mint a teremtett világ, 
amely a mindenható lsten bölcsességéről tanúskodik, de amelyet az 
emberek nem értelmeztek helyesen. Ennek oka nem a megismerési 
képesség hiánya - hiszen az ember értelemmel ellátott s Isten felis
merésére képesített lény (vö. Róm 1,20) -, hanem a Teremtővel való 
tudatos szembefordulás, azaz lázadás. A bölcsesség így az autonómi
ára törekvő, Istennel szemben engedetlen emberiség megismerési 
eszköze lett. Ám Isten ezzel a magatartással szemben nemcsak ítélet
tel válaszolt - a bűnösöknek viselniük kell eltévelyedésük minden 
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negatív következményét (Róm 1,24-32) -, hanem az istenismeret és 
az üdvösség új útjának kijelölésével: az Istennel való boldogító kö
zösséget immáron nem intellektuális belátásokkal, hanem az oktalan
ságnak látszó igehirdetés elfogadásávallehet elérni. 

Érvelésének következő lépéseként a 22. versben Pál a keresztény 
igehirdetéssel szembenálló szemlélet fő megnyilvánulási formáit 
állítja a figyelem középpontjába. A 21. és a 22. vers párhuzama alap
ján a zsidók és a görögök az egész világ képviselőiként jelennek meg. 

"A zsidók jeleket kívánnak", vagyis olyan erő-megnyilvánulásokat, 
amelyek a Messiást mint Isten végső küldöttjét minden kétséget kizá
róan hitelesítik. A zsidóságnak erről az igényéről az evangéliumok is 
tanúskodnak. A farizeusok égi jelet követelnek Jézustól (Mk 8, II 
párh), s a templom megtisztítása után szintén ön igazoló csodajelet 
várnak el tőle (Mk 11,28; Jn 2,18). Ám ez a fajta jelkérés valójában 
szembeszállás az Istennel. Ahelyett, hogy nyitott lenne Isten kezde
ményezésére, maga az ember írja elő Istennek, hogyan nyilatkoztassa 
ki magát. 

"A görögök bölcsességet keresnek." Ezzel a megjegyzéssel Pál ar
ra a jól ismert tényre utal, hogy az ókori görögökre különösen is jel
lemző volt a bölcselkedés, és Istent is bölcseleti úton közelítették 
meg. A világ összefüggéseit intellektuálisan átlátva próbálták az is
tenség lényegét megragad n i, s ebből kifolyólag az istenit a belátható
val és az érthetővel azonosították. Amikor az értelmet az igazság 
végső ismérvévé tették, ők is emberi feltételeket állítottak fel Istennel 
szemben. 

Ennek a kizárólag emberi mércével ítélő felfogásnak nyilvánvaló
an nem felel meg Pál és a többi keresztény igehirdető tanítása. A 
keresztre feszített Krisztus "a zsidóknak botrány". Bár a végidőbeli 
üdvösségközvetítőre vonatkozó várakozás nem volt teljesen egysé
ges, egy szenvedő és pályafutását erőszakos halállal bevégző Messiás 
gondolata ismeretlen volt a zsidóság számára. Sokkal inkább a dicső
séges, hatalmi jelekkel fellépő, és az ellenségek felett diadalmaskodó 
uralkodó eszméje volt a meghatározó. Ráadásul a keresztre feszítés
sei kivégzett személyt a MTörv 21,23 értelmében Isten átka alatt 
állónak tekintették. Maga Szent Pál is utal erre a felfogásra a 
Galatáknak írt levélben: "Átkozott mindaz, aki a fán függ" (Gal 
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3,13).3 Emberi szemszögből nézve egyértelmű provokáció ilyen vala
kiről azt állítani, hogy ő a Krisztus, az Isten Fia. 

A megfeszített Krisztusról szóló igehirdetést a görögök "oktalan
ságnak" tartják, hiszen az emberileg bölcselkedők és valamiféle ma
gas spekulációt keresők számára teljesen nevetséges és abszurd állí
tás az, hogy üdvösséget egy bitófán kivégzettől kell várni. A keresztre 
feszítés az ókorban az egyik legmegalázóbb és legkegyetlenebb ki
végzési mód volt, amelyet lázadó rabszolgák, hazaárulók és súlyos 
bűnözők ellen alkalmaztak. Ciceró szerint a római pol.rárok számára 
a "kereszt" szó már önmagában is sértésnek számított. Ennek isme
retében nem csodálkozhatunk azon, hogy a pogány írók és bölcselők 
a keresztről szóló keresztény tanítást mindig értetlenül szemlélték és 
a gúny tárgy ává tették.5 Jó példa erre Szamoszatai Lukianosz ironi
kus megjegyzése, miszerint a keresztények egy "keresztre feszített 
szofistát" imádnak.6 Ugyancsak említésre méltó az a Kr. u. 2. század
ból származó karcolat, amelyet Rómában a Palatinuson találtak. Ez 
egy szamárfejű keresztre feszítettet jelenít meg, aki előtt egy kitárt 
kezű férfi áll. Az ábra alatt az alábbi felirat olvasható: "Alexamenosz 
imádja az istenét." Ez a karcolat találóan fejezi ki az értelmes görö
gök maró gúnnyal teli ítéletét: zsidó származású, halálra ítélt és ke
resztre feszített Isten fiáról beszélni ellentmond a józan észnek, és 
csakis az ostobák képesek ilyesmit elfogadni. 

A kereszttel kapcsolatos elutasító magatartás nyomatékosítása után 
Pál szilárd meggyőződéssel hirdeti: "maguknak a meghívottaknak 
azonban, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Krisztus Isten ereje és 
lsten bölcsessége." Az isteni meghívást hittel elfogadók - akik közé 
mind zsidók, mind görögök tartoznak - éppen azt fedezik fel a meg
feszített Krisztusban, amit "a világ bölcsessége" szerint gondolkodók 
hiányolnak: erőt és bölcsességet. 

3 A mondat, illetve a vele kapcsolatos páli szemlélet értelmezéséhez vö. KOCSIS 1., 
(zent Pál tanítása (2. cikk), 10. 

Pro Rabirio 5,16. 
5 Ennek bövebb isme~etéséhez vö. M. HENGEL, Crocifissione ed espiazione, 
Brescia 1988; 33-54; SARY P., Keresztre feszítés az ókorban, Budapest 2004, 95-
~8. 

De Peregrini Morte 13. 
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A kereszt Isten erejének a megnyilvánulása, hiszen Isten a megalá
zó halált elszenvedő Jézust feltámasztotta és az örök élet forrásává 
tette: "Mert bár erőtlenségből megfeszítették, lsten erejéből él" (2Kor 
13,4). A feltámadás fényében a gyengeségnek látszó kereszt is a hata
lom jele. Amikor Jézus lemondott a földi értelemben vett hatalomról, 
Isten mindenhatóságának engedett szabad teret. 7 Pál egyébként saját 
személyére és apostoli szolgálatára vonatkozólag is vallja: "az erő a 
gyöngeségben lesz teljessé" (2Kor 12,9); "mert amikor gyönge va
gyok, akkor vagyok erős" (2Kor 12, I O). 

A keresztre feszített Krisztus egyben "Isten bölcsessége" is. Pál 
érvelésében előzőleg a bölcsesség szó negatív tartalmú volt, s a világ 
bölcsességére vonatkozott. Most viszont pozitív értelemben szerepel: 
a megfeszített Krisztusban tárul fel és valósul meg lsten üdvözítő 
terve, amely a bűntől és a haláltól való szabadulást, valamint az Is
tennel való üdvözítő közösséget jelentő örök boldogságot foglalja 
magába (vö. IKor 2,6-16). 

Előző állítását Pál egyetlen mondattal támasztja alá: "mert Isten 
oktalansága bölcsebb az embereknél, és Isten gyöngesége erősebb az 
embereknél". Az apostol annak a meggyőződésének ad itt hangot, 
hogy mindaz, ami Istentől jön -legyen az emberileg nézve gyengeség 
vagy oktalanság - fölötte áll mindannak, amire az emberek valaha 
képesek voltak vagy lesznek. 

Záró megfontolások 

A vizsgált szakaszban Pál elsősorban a kereszt és a bölcsesség 
kapcsolatát világítja meg. Érvelésében érdekes kettősség figyelhető 
meg. Egyfelől a kereszt, illetve a keresztről szóló igehirdetés radiká
lisan szemben áll a világ bölcsességével, másfelől éppen Krisztus 
keresztjében nyilvánul meg Isten minden emberi okoskodást felülmú
ló bölcsessége. 

Az a gondolat, hogy a bölcsesség forrása Isten, s ezért az ember 
csakis Isten félelme által, vagyis az ő akaratának hódolattal teli elfo-

7 Ezzel kapcsolatban érdemes utalni Jézusnak a János-evangéliumban megörzött 
egyik mondására: .. Hatalmam van odaadni (az életemet). és hatalmam van vissza
venni" (Jn 1 0, 18). 
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gadásával és teljesítésével válhat bölccsé, az Ószövetségben is meg
jelenik (vö. Jób 28,20-28; Bölcs 7,7; 9,17; Sir 1,1). Pál újdonsága 
abban áll, hogy a bölcsességet Krisztus kereszt jéhez köti, amelyben 
lsten üdvözítő szándéka tárul fel azoknak, akik nem előzetes feltéte
lekkel, nem szigorúan behatárolt és az emberi várakozásoknak min
denben megfelelő mércével, hanem új kezdeményezésekre nyitottan 
közelednek hozzá. Az apostol érvelése nyilvánvalóvá teszi, hogy az 
igazi bölcsesség nem merülhet ki észérvek felsorakoztatásában, pon
tosan felépített gondolatmenetekben, s nem vezethet oda, hogy csak 
azt fogadjuk el igaznak, amit értelemmel megragadunk, vagy amit 
érzékszervekkel megtapasztalunk. Az igazi bölcsesség nemcsak a 
világ belső összefüggéseit tárja fel, hanem a legalapvetőbb egziszten
ciális kérdésekre is választ ad, vagyis életünk értelmére és céljára is 
rávilágít. Az igazi bölcsesség ennélfogva nem más, mint betekintés az 
Isten tervébe. Krisztus keresztjében éppen ez valósul meg, hiszen a 
kereszt által válik nyilvánvalóvá Istennek emberek iránti elkötelezett
sége és minden elképzelést felülmúló szeretete. Erről Pál más helyen 
igen magasztos szavakkal ír: "Mit mondjunk tehát mindezek után? 
Ha Isten velünk, ki ellenünk? Ö, aki tulajdon Fiát sem kímélte, ha
nem odaadta értünk, mindnyájunkért, ne ajándékozna vele együtt 
mindent nekünk? .. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem 
jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb' teremt
mény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jé
zusban, a mi Urunkban van" (Róm 8,31-39). Bár az élet apróbb ese
ményeit illetően a hívők számára is sok nyitott kérdés marad még, de 
éppen Krisztus megváItó kereszthalála révén Isten szeretetének és az 
üdvösségnek biztos tudatában élhetnek. 

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Isten bölcsességéről Pál 
az 1 Kor 1-4 egy másik híres szakaszában is ír, éspedig a 2,6-16-ban.8 

A kiindulópont a már ismert ellentét: a világ bölcsessége szerint gon
dolkodók és ítélők nem ismerték fel Isten bölcsességét, amely Isten 
üdvözítő tervének megfelelően Krisztus keresztjében mutatkozott 

8 A szakasz részletesebb magyarázatához a kommentárokon kívül vö. KOCSIS 1., 
"Isten elküldte Fiának Lelkét". A Szentlélek Pál apostol tanításában, Budapest 2004, 
82·94. 
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meg. A hívők azonban nemcsak felismerték ezt a bölcsességet, ha
nem életük alapjává, eligazodási pontj ává tették, azaz mindent ennek 
fényében szemlélnek. Ám ez a felismerés nem kizárólag a természe
tes, teremtés által elnyert képességekkel történt, hanem Isten Lelke 
által. Hiszen egyedül a Szentlélek tud minket az időleges dolgokra 
való bűnös irányultságtól megszabadítani, hogy a keresztre feszített 
Krisztusban felismerjük üdvösségünk szerzőjét, és önmagunk hívő 
odaadásával részesedjünk is az üdvösség javaiban. Egyedül a Lélek 
által tudjuk Isten üdvözítő cselekvését és annak minden következmé
nyét úgy elfogadni, hogy arra egész életünket ráépíthessük. Egyedül a 
Lélek által válik egzisztenciális valósággá: "Amit szem nem látott, 
fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette 
Isten azoknak, akik szeretik őt" (l Kor 2,9). 

Ez persze nem zárja ki az emberi kezdeményezést és erőfeszítést, 
vagyis az értelem használatát, az érvelést és az egyéni szempontok 
ütköztetését. A páli levelek egyértelműen igazolják, hogy maga az 
apostol is igyekezett logikusan érvelni. Ez a törekvése még a vizsgált 
szakaszban, illetve szövegkörnyezetében is megfigyelhető: értelmileg 
is igyekszik meggyőzni olvasóit, sőt attól sem riad vissza, hogy a 
retorika eszközével éljen. Pál tehát nem valamiféle irracionalizmust 
képvisel, hanem a "világ bölcsessége" ellen szól, amely a dolgokat 
pusztán a "földi ember" szintjén szemléli és értékeli. 

Figyelmeztetésének korunkban is nagy jelentősége van, hiszen az 
az állítása, hogy a keresztre feszített Krisztusról szóló tanítás sokak 
számára "botrány" és "oktalanság", semmit sem vesztett érvényéből. 
A "világ bölcsességének" modem ítéletét talán a túlhaladott vallás
történeti jelenség kifejezéssel lehetne összegezni. Hiszen racionalista 
körökben, állítólagos vallástörténeti párhuzamok alapján, nagyon 
divatos a megváltó kereszthalál tanát (és más keresztény hitigazságo
kat) a mítosz kategóriájába sorolni, vagy mélylélektani alapon illúzi
ónak tekinteni. Bár a teológiának komolyan kell vennie az újabb ki
hívásokat, sőt az egyéb tudományokkal való párbeszédtől sem zár
kózhat el, ám sosem szabad elfelejteni, hogy a keresztény értelemben 
vett bölcsesség alapja mindig a húsvéti misztérium, és hogy az "Isten 
mélységeibe" (l Kor 2, I O), kifürkészhetetlen titkaiba (Róm 11,33) 
csakis a Szentlélek által lehet behatolni. 
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Dr. Egri László 

A Biblia a szenvedés misztériumáról 
Jeromos-est keretében elhangzott előadás (2004. okt. 13.) 

1. Bevezetés 

Fontos, hogy rögtön gondolatmentünk elején lássuk; a szenvedés a 
végtelen jó és végtelen hatalmas Isten mellett mindig titok, misztéri
um marad. Teremtményi értelmünk előtt meg-megcsillan hat az Alko
tó egy-egy gondolata, szándéka, de teljes egészében sose leszünk 
képesek átlátni terveit. Mindig szem előtt kell tartanunk a prófétai 
üzenetet: "Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival ma
gasabbak az én útjaim a ti út jaitoknál, az én gondolataim - a ti gondo
lataitoknál.,,1 Ezzel az alázattal kell a szenvedés kérdése felé fordul
nunk, hiszen ahogy II. János Pál pápa fogalmaz: "Az ember valójá
ban nem a világnak szegezi kérdését - noha a szenvedés sokszor a 
világból érkezik -, hanem Istennek, mint a világ Teremtőjének és 
Urának.,,2 Csak levetett saruval lehet a szenvedésről gondolkodni -
ahogy csak levetett saruvallehet a szenvedő ember mellett megállni. 

A köznyelv elsősorban a hosszú, tartós, kínzó fájdalmat nevezi 
szenvedésnek. Ha azonban a két szó (fájdalom és szenvedés) etimo
lógiáját nézzük, úgy tűnhet, a jelentésbeli különbség mélyebb. A 
fájdalom (latin: d%r, görög: algosz) magára a testi-lelki érzetre vo
natkozik. A szenvedés (latin: passio, görög: pathosz) a fájdalmakat 
kísér~ ,~rze,lrnt:~re utal. A szenvedés tehát a fájdalom érzelmi megélé
se, azoknak a megzavart emócióknak összessége, melyek a fájdalom 
megélésekor támadnak. Ebben az értelemben a fájdalom az élővilág
ban általános jelenség, ugyanakkor a szenvedés különlegesen emberi 
képesség. Egyedül az ember képes megélni, átélni azt, hogy ÉN érzek 
fájdalmat, egyedül az ember képes feltenni olyan kínzó kérdéseket, 
hogy "miért van fájdalom?", "miért engem ért ez a fájdalom?" Egye-

1 lz 55,9. 
2 Salvifici doloris 9. p. 
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dül az ember képes lázadni a fájdalom ellen, vagy éppen megbékélni 
azzal. 

Érdemes megjegyezni, hogy a héber ra' szógyök összetett módon 
utal a gonoszra, mintegy a jó (tób) ellentétére anélkül, hogy különb
séget tenne fizikai, pszichikai vagy erkölcsi tartalom között. A szó
gyök megtalál ható alanyi formában a ra', ra 'a' szavakban, és jelölheti 
a gonoszt önmagát, a gonosz cselekedetet vagy a személyt, aki a go
noszságot elköveti. Igei formában az egyszerű alak (qal) általában azt 
jelenti, "gonosznak lenni", a visszaható passzív fonna (niphal) azt 
jelenti, "elviselni a gonoszságot", a cselekvő, kauzatív forma (hiphil) 
úgy fordítható, mint "gonoszat cselekedni" valakivel szemben. Mivel 
a héberben hiányzik a görög lTá8w - szenvedek - ige, ez a szó ritkán 
fordul elő a Septuaginta fordításban. 

Szent Pál írja a kolosszeieknek írt levelében: "Örömmel szenvedek 
értetek, és testemben kiegészítem azt, ami Krisztus szenvedéséből 
hiányzik testének, az egyháznak javára.3 Figyelemre méltó a mondat 
első szakasza: "örömmel szenvedek ... " Különös, hogy lehetséges 
örömmel szenvedni -, hogy lehet értéket, értelmet találni a szenve
désben. Az Ószövetség embere a "MIÉRT?"-re kereste a választ, 
honnan a rossz, honnan a szenvedés, a bűn. E hosszú út, hosszas 
eszmélődés, keresés után végül Krisztusban kaptuk meg a választ a 
"HOCYAN"-ra, miként válhat értékké, lsten teremtő és újjáteremtő 
munkájának eszközévé a szenvedés. Ezt az utat szeretnénk Bibliával 
a kezünkben végig jámi ebben az írásban. 

2. MIÉRT? - az Ószövetség tanítása 

Mielőtt az Ószövetség szövegeit kezünkbe vennénk, érdemes 
szemügyre vennünk az emberiség ősi tapogatózásait, próbálkozásait a 
szenvedés megmagyarázására. Hiszen minden kor minden embere 
találkol-ott ezzel a kérdéssel, és próbált megfelelni rá. Nagyvonalak
ban 2 fő vonulatot találunk a kinyilatkoztatáson kívüli magyarázatok 
körében. 

Az egyik vonulat alapfeltevése, hogy két eredendő principium ve
zérli a világot: egy Jó és egy Gonosz. E kettő állandó harca, szemé-

3 Kol 1 ,24 
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Iyem feletti hatalmának alakulása vezérli egyéni sorsomat épp úgy, 
mint népem sorsát egy csata kimenetele, a termés bősége, a természe
ti katasztrófák bekövetkezte vagy elmaradása által. Ez volt jellemző a 
ószövetségi zsidóság körüli népek világképére. ahol istenek harcol
nak egymással, ember módra féltékenykednek, zsarnokoskodnak, 
házasodnak és összevesznek. 

A másik vonulat alapfeltevése, hogy a világ eredendően rossz. A 
szenvedés természetes velejárója a világnak, és megszabadulni tőle 
csak úgy lehet, ha fokozatosan elszakadunk a világtól. Sok gyakorlás, 
meditáció útján el lehet jutni arra a fokra, hogy már nincs is számom
ra szenvedés, már nem is létezik a számomra a világ. Ez a nirvána, a 
távol-keleti vallások ígérete. 

Nyilván mindkét irányzat kifejtése ebben a formában meglehető
sen elnagyolt, itt csak azért villantottuk fel, mert a kinyilatkoztatáson 
alapuló zsidó-keresztény hagyomány egy egészen más. harmadik utat 
kínál. És ezzel el is érkeztünk az Ószövetség tanításához. 

A Biblia első fejezetében azt találjuk, hogy a világ jó. lsten újra 
meg újra azt mondja alkotásai felett, hogy azok jók. Sőt, amikor az 
embert megteremti, azt mondja: "Látta Isten, hogy mindaz, amit 
megalkotott, nagyon jó volt.,,4 A világban tapasztalható rossz magya
rázatát a Genezis harmadik fejezetében olvashatjuk: a rossz a bűn 
következménye, mely az ember engedetlensége által jött é! világba. 
Az első ember bűnének következményeként a rossz mindent elborító 
áradatként hatalmasodik el a földön. Isten irgalma azonban mindig 
jelen van a rossz ellenére is - a bűnbeesés után azonnal elhangzik a 
proto-evangélium -, Isten nem engedi, hogy Káint megölje bárki, 
szövetséget köt Noéval, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, majd 
Izrael népével. 

A szövetségek sora vezette el a zsidóságot arra a szemléletre, mely 
Isten és ember kapcsolatát mintegy szerződésnek tekintette., Ennek 
alapgondolata így foglalható össze; ha megtartom a parancsokat, 
melyeket Jahve adott, akkor jól megy a sorom, ha bűnt követek el, 
Isten a rejtekben is lát, és megbüntet. Mózes így beszél a néphez; 
"Ismerd el tehát ma, hogy az Úr az Isten fönn az égben és lenn a föl-

4 Ter 1,31 
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dön, és senki más! Tartsd meg parancsait és rendeleteit, amelyeket 
parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked, s utánad fiaidnak és 
hosszú ideig maradhass azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad 
majd neked!"s 

Jól ismert a Bírák könyvének visszatérő ritmusa is: "ekkor Izrael 
fiai azt tették, ami gonosz az Úr színe előtt; szolgáltak ugyanis a 
Baáloknak, és elhagyták az Urat, atyáik Istenét. Meg is haragudott az 
Úr lzraelre, és fosztogatók kezébe adta őket.,,6 Ugyanez a gondolat 
köszön vissza Jób barátainak szavaiból is, akik mindenképpen azt 
akarják bizonyítani Jób előtt, hogy csakis valami rejtett gonoszság 
lehet szenvedései hátterében, és hogy az egyetlen út a gyógyulás felé 
a bűnbánat, a gonoszság belátása lenne. 

Azt mondhatjuk, hogy az ószövetségi zsidó ember gondolkodásá
ban az üdvösség alapvetően a földi jólétben testesült meg; az igaz 
embernek jól megy sora, sikeresek vállalkozásai, egészségnek, sok 
utódnak örvend, és végül hosszú élete után az évekkel betelten tér 
meg atyáihoz. Érdemes felfigyelnünk arra, hogy ha nem is ilyen kife
jezett módon, de ez a szemlélet a mai napig nagyon erősen hat a ke
resztények körében is. Amikor valaki betegségében, szenvedésében 
így panaszkodik: "Miért büntet engem az Isten, hiszen semmi rosszat 
nem tettem ... ", voltaképpen erről a gondolkodásmódról tesz tanúsá
got. 

A próféták sorsa is azt mutatja, hogy Isten barátjának, kiválasztott
jának lenni nem könnyű sors, nem valamiféle bróker- vagy mene
dzserkarrier. Épp ellenkezőleg, mintha lsten bizalmas embereinek, 
szolgáinak sokkal több jutna a szenvedésből, mint kortársaiknak. 
Judit könyve így fogalmazza meg ezt: "jusson eszetekbe, kísértést 
szenvedtek atyáink is, hogy bebizonyíthassák, vajon igazán tisztelik-e 
Istenünket. Emlékezzetek rá, hogyan ment át a próbatételen atyánk, 
Ábrahám, és sok nyomorúság elszenvedése árán lett Isten barátja. 
Hasonlóképpen Izsák, Jákob, Mózes, meg mindnyájan, akik kedvesek 
voltak lsten előtt, sok sanyargatás által bizonyultak hűségeseknek.,,7 

s MTörv 4.39 
6 Bír 2.11 
7 Jud B. 21 b-23 

17 



A szenvedés misztériuma 

Újszerű látásmódot hoz Jób könyve. Itt látjuk, hogy bizonyosan 
nem büntetés a tragédia, mely Jóbot éri, hiszen Isten maga dicsekszik 
Jób feddhetetlenségével. Jób példája során alakult ki az a látásmód, 
hogy a szenvedés próbatétel. Sok keresztény számára vigasztaló azt 
elgondolni, hogy a betegséget, szenvedést azért adja Isten, hogy pró
bára tegye hitét, hűségét. Ha Jób könyvét figyelmesen végigolvassuk, 
megérthetjük, hogy Isten sokkal messzebbre vezet minket. A kulcsot 
Jób utolsó szavai adják a kezünkbe: "Eddig csak szóbeszédből hallot
tam felőled, most pedig saját szememmel látlak!"a Vagyis a könyv 
tanításának legfontosabb eleme talán nem is az, hogy a szenvedés 
próbatétel, hanem hogy titokzatos módon közel vihet Istenhez, egy új, 
élőbb Istenképet, Isten-kapcsolatot rajzolhat meg. Ez már közelebb 
van ahhoz a szemlélethez, hogy Isten nem akarja a teremtmények 
szenvedését, de lehetőséget teremt arra, hogy abból érték fakadjon, 
hogy a teremtmény ezáltal közelebb jusson Istenéhez. 

Nem jut megoldásra a Prédikátor könyve, illetve a bölcsességi iro
dalom sem. A Prédikátor azt tudja tanácsolni, örvendjünk minden 
napnak, mely jó egészségben ér minket, élvezzük ki a jó perceket, 
legyünk hálásak életünk jó napjaiért. "Akárhány évet is él meg az 
ember, lelje örömét mindegyikben, de emlékezzék meg a sötét időről, 
és arról a sok napról, amelyek, amikor eljönnek, hiúságnak mutatják 
az elmúltakat."g 

Végül a Makkabeusok második könyve hoz még egy új go~dolatot 
a szenvedés témájához: a szenvedés jutalma a halál után is lehetsé
ges, az örök életben. Ez az ószövetségi ember válasza arra a tapaszta
latra, hogy nem mindig látjuk itt a földön az igazságosság győzelmét, 
nem látjuk, hogy a gonoszok még itt a földön elnyemék méltó bünte
tésüket; és a jók mindannyian békességre jutnak. Gondoljunk a vér
tanú 7 testvér és anyjuk történetére, akik csak a halál utáni élettől 
várhattak elégtételt szenvedéseikre. 

Eddig jut el az ószövetségi ember, az ószövetségi tanítás. Arra ta
nít, hogya rossz nem Istentől van, hanem az ember bűnének követ
kezménye; leginkább Isten jogos haragjának tekinti a szenvedést. 

a Jób 42,5 
g Préd 11,8 
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Arra biztat, hogy hálásan örüljünk minden jónak, viseljük el türe
lemmel a nehéz napokat, engeszteljünk, tartsunk bűnbánatot, és tér
jünk meg, hogy jó sorunk legyen a földön. Hogy mennyire élt ez a 
gondolat a Jézus-korabeli zsidóság körében is, azt jól mutatja a vakon 
született mellett folytatott párbeszéd: "Ki vétkezett, ő maga vagy a 
szülei? .. ,,10 Jézus válasza a szenvedés értelmezésének egy új 
dimenziójába vezet el bennünket. 

3. HOGYAN? - az Újszövetség válasza 

Krisztus küldetése, az Isten országának meghirdetése a korabeli 
zsidó világkép és vallásgyakorlat gyökeres (radikális) megújítása 
volt. Visszamenni azokhoz a gyökerekhez, amikor még Isten azt 
mondhatta, "és látta Isten, hogy jó ... " Visszamenni ahhoz a kezdet
hez, amikor még Isten együtt sétált az emberrel a paradicsomban "az 
alkony hűvösén."l1 Ennek megfelelően Jézus gondolkodásában az 
üdvösség nem a fóldi jólét, hanem a bűntől mentes élet, az Atya sze
retetében való részesedés. Az üdvösség ellentéte tehát nem a szenve
dés, hanem az örök élet elvesztése. Az ember akkor hal meg, ha az 
örökéletet elveszti. A bűn legyőzése a halálig tartó engedelmességgel 
lehetséges; a halál legyőzése lsten válasza erre az engedelmességre a 
feltámadásban. Így lesz érthető Krisztus válasza a vakon született 
mellett: "Sem ez, sem a szülei nem vétkeztek, hanem Isten tetteinek 
kell megnyilvánulniuk benne.,,12 A szenvedés tehát nem büntetés, 
nem is pusztán próba, hanem lehetőség, hogy lsten dicsősége meg
nyilvánuljon. 

Jézus ezt élte elénk. Ö maga sem magyarázta el, miért kell, hogy 
legyen a világban szenvedés, hogy miért jó a szenvedés. Nem kap
tunk sem kimerítő filozófiai magyarázatot a szenvedés értelméről, 
sem olcsó vigaszt, hogy majd egyszer jobb lesz. Mégis, egész életét a 
szenvedés világa veszi körül. "Körül járt és jót tett ... " Alapvetően 
egész életével a szenvedők, a betegek, a szegények világa felé fordul. 
Nem a hatalmasok, a gazdagok, a tanultak és bölcsek társaságát kere-

10 Jn 9 2 
11 ' 

Ter 3,B 
12 Jn 9,3 
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si. Egyszerű halászembereket vesz maga mellé tanítványként, együtt 
lakomázik a bűnösökkel, nem menekül el a leprások elől. Ez a szen
vedés világára feltett kérdésre adott válaszának első fele; ne azt kér
dezd, miért - ahol tudsz, tégy jót. 

A válasz második fele pedig saját szenvedése, a Jahve szenvedő 
szolgája dalok beteljesítése. Önként és ártatlanul szenved, ezt még a 
pogány százados is elismeri keresztje alatt. A bűn egészét hordja a 
vállán. Hogy milyen teher lehet ez, azt jól példázza annak a kispap
nak a története, aki egyszer kórházi gyakorlaton volt intézetünkben. 
Miután végighallgatta egy idős asszony egész életútját, emberileg 
szinte kilátástalan, kiszolgáltatott jelen helyzetét, megérzett valamit 
ennek terhéből. Az asszony úgy kapaszkodott bele, mint a fuldokló a 
szalmaszálba, telefont, elérhetőséget kért volna, kérlelte, hogy a laká
sán is látogassa majd meg őt az, aki alig egy órára betegágyához tele
pedett. A történetet így folytatta a kispap: "Kijöttem, és valami el
mondhatatlan fáradtságot éreztem. Leültem kicsit a nővérdolgozóban, 
és hirtelen az a rész jutott eszembe az evangéliumból, amikor Jézus 
azt érzi, 'erő ment ki belőlem'. Megértettem egy kicsit, mit hordozott 
Ö, amikor teljes odaadással, szeretettel és együttérzéssel tudott az 
emberek felé fordulni." Igen, Jézus a bűn egészét hordja a vállán -, a 
teológusok szerint a legnagyobb szenvedése nem is nagypéntek nap
jának borzalma volt, hanem előtte éjszaka a Getszemáni kertben való 
virrasztása. Nem véletlen, hogy itt hangzik el az az ima, am~ly talán 
minden szenvedő ember legmélyebb imája lehet; "Atyám, ha lehetsé
ges, múljék el ez a pohár. .. de ne az én akaratom legyen, hanem a 
Tied!,,13 Jézus is átéli, amit oly sok mélyen szenvedő ember megfo
galmaz: hogy nem látja az Istent, hogy úgy érzi, elhagyta őt, elfelej
tette őt. A kereszten így imádkozik, "Istenem, Istenem, miért hagytál 
el engem ... ,,14 Így zárul be a kör, a legnagyobb szenvedésből szár
mazik a legnagyobb jó, a legnagyobb kudarcnak tűnő pillanatból a 
legnagyobb győzelem. A látszólagos erőtlenség így válik az erő for
rásává. 

13 Lk 22 42 
14 Mk 15, 34 
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Ez Jézus válaszának második fele, ahogy II. János Pál pápa fogal
maz: "belevetette magát a szenvedés világába". Mégis, Isten titokza
tos terve azt volt, hogy ez által győzzön a világ felett. És Krisztus óta 
minden szenvedő, beteg ember lehetőséget kap arra, hogy ezt a zász
lót vigye tovább. 

Eszembe jut, hogy egy alkalommal Lourdes-ba kísértünk fiatalokat 
egy zarándoklat keretében. A kegytemplom előtti hatalmas, patkó 
alakú téren éppen elindult a betegek körmenete, amikor kicsit maga
sabbról, a domboldal ból lepillantottunk. Öreg, rozzant, mankóval, 
tolókocsival közlekedő emberek hosszú, tömött sorban járták a kör
menetet, és énekelték: Christus vincit, Christus regnat. .. Krisztus 
győz, Krisztus uralkodik ... Az jutott eszembe, hogy íme, ez a Krisz
tus hadserege. Ez a hadsereg viszi győzelemre az Egyház minden 
küzdelmét évszázadokon keresztül. Ez a kép magában hordozza szá
momra Krisztus válaszát a szenvedés kérdésére: "Bízzatok bennem, 
mert én legyőztem a világot ... ,,15 

15 Jn 16.33 

"Áraszd, Urunk fényességedet 
A bűn éjszakájába. 
Te, aki láthatatlanul megújítod a világot, 
Add, hogy világosságod 
Titokzatos fénye 
Ne csak a gonoszlelkeket 
Űzze el, hanem 
Örizze meg bennünk 
Megváltásod szent titkát." 

(ismeretlen szerző) 
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Úgy gondoltam, körülöttem a sivárság már nem fokozódhat, a táj 
már nem lehet zordabb, de szegényes nek bizonyult a fantáziám, té
vedtem. Elsárgult az utolsó fűszál, eltűnt az élet nyoma is, a sziklák 
mintha egy eszelős díszlettervező perverz alkotásai lennének, egyre 
fenyegetőbben vettek körül, elértük a régi Rafidimet, ahol meg víz 
nem volt. Miközben Wass Albert sorai kísértettek: "Elfut a víz, csak a 
kő marad ... ", eszembe jutott a naponta imádkozott zsoltár figyelmez
tetése: 

"Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: 
Ne legyetek kemény szívűek, 
mint Meribánál, Massza napján a pusztában, 
ahol atyáitok megkísértettek engem, 
és próbára tettek, bár látták számos csodámat ... " (Zsolt 95,8-9) 
Utunk csak porzott és tovább emelkedett. Az időnk veszedelmesen 

fogyott, déltájban jártunk. Ekkor az utolsó völgy váratlanul kitárult, 
szemlátomást megérkeztünk. Körbenézve elálmélkodtam. Nincs a 
világon az a templomépítész, ceremóniamester vagy látványtervező, 
aki Isten és Ember számára ennél különb találkahelyet megálmodha
tott volna. Középen katlanszerű térség, körben sziklapáholyok, mö
göttük, mint égig érő gyertyatartók a fellegekbe nyúló csúcsok, felet
tünk, Keresztes Szent János misztikáját idézve: "örök béke, isteni 
csend". Az egészből a vándorló nép valószínűleg csak annyit vett 
észre, amennyit a Kivonulás könyvének fejezetei rögzítette I< (vö. Kiv 
19-34). 

Hét órányi utazás után most láttunk először öntözött virágágyat, 
délceg pálmákat, egy tucatnyi működő szállodát, üzletet, éttermet, 
postát, parányi repülőteret, mindezt szinte a kövek közé bújtatva. 
Aztán otthagy tuk evilág kínálatát, sőt a tiltó táblát elolvasván eddigi 
kényelmünket is, és az egyetlen bekötőúton gyalog indultunk a híres 
Szent Katalin kolostor felé. Igyekeznünk kellett, mert az ortodox 
szerzetesek délben zárták a templomukat. Számukra fontosabb az 
imádság, mint a turisták áradata. Az út két oldalán tevetulajdonosok 
kínálkoztak, mi viszont, hogyaperceket is mentsük, inkább átszáll
tunk egy helyi taxira. Így még idejében túljutottunk az ormótlan tíz
méteres kőfalon és besodródtunk a világ minden tájáról idevetődött 
tömegbe. Szinte a fejünket súrolták a mélyen meghajolt lámpafüzé-
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rek, csillogott előttünk a titkokat rejtő ikonosztáz. Egykoron, a há
romszázas évek vége felé, itt imádkozott az akkori császár anyja, 
Szent Ilona, a templom első építtetője. Azóta e helyen szakadatlan 
Isten imádása, jönnek az újabb és újabb hivatások, jelenleg 
huszonhatan élnek együtt engedelmességben, tisztaságban, szegény
ségben. Mindezekről kedvem szerint hosszan eltöprengtem volna, de 
nem lehetett. Az ódon falakról a régi szentek szemrehányóan néztek, 
hová sietünk ennyire, nem tudták, minket nemcsak a szépség, de az 
igazság is vonz. 

Megtaláltuk a könyvtár lépcsőjét, majd a parányi múzeumban el
bűvölten néztük abibliakutatás szenzációját, az eredetileg 347 lapos 
Codex Sinaiticus egyetlen itt maradt oldalát. Regény a története, cso
da a fennmaradása, hiszen 4. századi, görög nyelvű kézirat, tartal
mazza a teljes Újszövetséget. Tischendorf, a német régész fedezte fel, 
még l 844-ben. Azon a télen, a melegedésre szánt tűz mellől mentett 
ki 43 lapot, majd később visszatérve az orosz cár számára megszerez
te az iromány további részeit is. Ezt a páratlan kincset ma Londonban 
őrzik, és persze nem kevésbé ügyelnek az itteni töredékre, golyóálló 
üveggel, figyelő kamerákkal. A többnyelvü ismertetőkből még sok 
minden kiderült. A könyvtárukban lapul 2250 görög és 600 arab 
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nyelvű kézirat, 2000 ikont őriznek, amiből néhányat a II. században 
festettek. 

Élveztem a bizonyosságot, átjárt ugyanaz az öröm, amit először 
Rómában a Kallixtusz katakombában, majd Taizé imatengerében 
éltem át. Eltörpültek a földrajzi távolságok, a felekezeti különbségek, 
nem számított az élmény évjárata, egyedül Isten volt a fontos, aki 
ezen a tájon mutatkozott be az égő csipkebokorban: "Én vagyok atyá
id Istene ... Én vagyok az, Aki vagyok" (Kiv 3,6-14). A látogatási idő, 
mint egy sajátos jelenés, sajnos lejárt, mennünk kellett. 

A hűvös félhomályból kijutottunk a perzselő hőségbe. Tekintettel a 
nemrég átvészelt betegségem re, óvatosan mozogtam a tűző napon. 
Lassan körbesétáltam a bezárkózott kolostort, és a hegyeket is csak 
lentről csodáltam. A négyszögű épület délkeleti sarkában indult a 
sziklába vágott 3750 lépcső, ami aztán déli irányt véve felvezetett a 
2285 méteres Dzsebel Muszára, amelyen a hagyomány szerint Mózes 
átvette Istentől a törvényt és a parancsokat. Az egykori szemtanúk 
erre így emlékeztek: "Izrael fiainak szeme előll olyan látvány volt az 
Úr dicsősége, mint a hegy ormán égő tűz" (Kiv 24, 17). A látomás 
helyén, mint mennyei irányfény, kicsinyke kápolna villant a napfé
nyen. Innen még 4 kilométerre délre emelkedik a félsziget legmaga
sabb pontja, a 2637 méteres Dzsebel Katarina, ez a zarándokok sze
rint a kolostor védőszentjének, Alexandriai Szent Katalinnak, a vér-
tanú szűznek sírhelye. . 

Túlvilági volt a táj csendje, a délután békéje. Az árnyékba húzód
va, lassan, szépen, úgy mint régen, ártatlan gyermekkoromban, el
imádkoztam a Tízparancsot, majd mit tehettem volna mást, mint a 
megfáradt Illés próféta, aludtam egyet, várva a további eligazítást 
(vö. I Kir 19,5). Talán még álmodtam is "aranyborjúkról", földhöz
vágott "kőtáblákról", a "vándorlásról", egy szebb hazáról. Mire ma
gamhoz tértem, erősen alkonyodott. 

Jóakaróim rövid tanácskozás után úgy döntöttek, forduljunk vissza, 
így holnap láthatok valamit a kairói piramisokból. Derék taxisunk 
keserves képet vágott az ötlethez, no de első a Vendég. Amíg benzin
kutat keresett, hirtelen besötétedett. Visszafelé valamivel tovább, 
majd nyolc órát tartolt az út. A kocsit ugyanis néha meg-meg kellett 
tolnunk, s hogy takarékoskodjunk az akkumulátorral. többnyire lám-
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pa nélkül utaztunk az elhagyatott vidéken. Most kezdtem igazán érté
kelni a hajdani "tűzoszlop" jelentőségét. 

Este lett és reggel, miután második napja nem aludtunk, visszaér
keztünk Kairóba. Most a nyugati városszélt kerestük. Első élménye
met a közlekedés adta. Az ittenihez képest a római csúcsforgalom, 
vagy egy magyar motocross pálya: szolid fegyelem. A lámpák mű
ködtek ugyan, csak azt nem tudtam, kinek mit jelentenek. A hatsávos 
utunk éppen eldugult, mert keresztbevonult egy kecskenyáj, pászto
rával együtt. 

Közben Ráfát, a vezetőnk morbid humorral megjegyezte, átvehet
ném tíz percre a volánt... Aztán hirtelen véget ért a nyüzsgés, a kertek 
alján, átmenet nélkül már fojtogatott, kápráztatott e végeláthatatlan 
sivatag, itt kezdődött a Szahara. Múltak az újabb órák, megnézett 
minket a bamba kőoroszlán, vagyis az "őrködő" Szfinx, a gízai pira
misok meg se rezzentek jöttünktől, a homoktenger konokul hallgatott. 
Láttuk, amit kellett, s amit ennyi idő alatt lehetett, aztán lerázva a 
kéregetők hadát mentünk bele a bazárba. Az volt még a csuda, se 
eleje, se vége, csak szaga és zaja, na meg ára ... Valahogy kilábaltunk 
belőle és ekkor jött az igazi meglepetés, ami nekem felért az eddigi 
csúcsokkal, múmiákkal: vacsorameghívást kaptunk Ráfátéktól. 

Letértünk a sugárútról, bemerészkedtünk a nyomomegyedek rosz
szul világított sikátorai ba, végül már a város kopt negyedében kanya
rogtunk. Karnyújtásnyira nyíltak a kapuk, egymást érték a fatáblás 
ablakok. A nép a járdaszéleken hűsölt, az enyhe alkonyban a bárány
sült illata keveredett a csatornaszaggal, fel-feljajdult valami zeneféle, 
mire csikordult a fékünk. A szomszéd bácsi felénk bólintott, mi visz
szahajlongtunk, majd nekivágtunk a keskeny lépcsőnek. Az emeleten 
feltárult a parányi lakás. Néhány éve még itt tartották egyetlen kin
csüket, a családi kecskét. Most is épp, hogy le tudtak ültetni, ők vagy 
álltak, vagy körülöttünk sürögtek. Asztaluk rövidnek bizonyult, meg
toldták egy-két deszkával. A falakon mindössze két kép függött, az 
esküvői fotájuk és egy nagyméretű Jézus poszter. Vendéglátáink hívő 
koptok voltak. Az iszlám birodalom közepén hirtelenjében keresztény 
"szigeten'" találtuk magunkat. Észak-Afrikát a hatszázas évek vége 
felé özönölték el Mohamed tanai, előttük 451-ben, a nagy tekintélyű 
Khalkedoni Zsinaton rögzítették a Jézusról vallott katolikus tanítást. 
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A koptoknak akkor más volt a véleményük, megmakacsolták magukat 
a "monofizita" állásponton. Mintha szégyellték volna Krisztus em
berségét, állították, hogy az Üdvözítőben megszűnt az emberi termé
szet (vö. KEK 467). Így aztán magukra maradtak. 

1600 éve élnek száműzöttként az Egyházban és 1400 éve hontala
nok a hazájukban. Itt az arabokkal csak a nyomorban osztoznak. Mi
közben beindult a beszélgetés, a mosolygós feleség apró edényeket 
rakosgatott elénk, s tekintettel a magas rangú vendégekre, középre 
tett egy tekercs WC-papírt is, hátha kezet akarunk törölni. Jól érez
tem magam, utunk végére kinn maradt évezredek emléke, benn a 
jelent tettük szebbé. Az egyszerű vacsora közben még sok mindent 
megtudtunk, hiszen minket minden érdekelt. 

Négy gyermekükből hárman voltak otthon. Napközben a nagyob
bak az egyetemen tanultak, a legidősebb lány üzent, várjuk meg, jön
ni fog, csak most szentmisére ment. Persze kiderült, az ő miséj ük 
négy órát is eltarthat, mellesleg a bérmálást 36 kenéssel adják fel, 
mert a Sátántól nem lehet eléggé védekezni. A kereszt jeiét mindnyá
jan a csuklójukra tetováltatták, nehogy később egy gyenge pillana
tukban megtagadják kilétüket. A családfő büszkén mesélt előző pátri
árkájukról, aki köztiszteletben álló, csodatevő szentem ber volt. Jól 
esett ezeknek az egyszerű embereknek őszinte világa. Egyre inkább 
az lett a benyomásom, a közös evangélium köztünk erősebb köteléket 
teremtett, mint amekkora rést ütött a későbbi szakadás. Egyre jobban 
lelkesedtünk, a fiatatoknak felkínáltuk a Katolikus Egyetemünkön a 
tanulás lehetőségét, hívtuk a családot Magyarországra. Ezen aztán 
elmosolyodott a mi taxisunk, és egy történettel válaszolt. Egyszer ők 
már elindultak észak felé. Bulgáriában jártak. Megkérdeztek egy 
ottanit, milyen vallású: - Moszlim? - Nem! - válaszolta. - Keresz
tény? - Nem! - Hát akkor milyen? - Semmilyen! Ennyi volt az ösz
szes tudománya ... - A férfi ezek után elkomolyodó arccal hozzátette: 
"Hát akkor mi minek menjünk arra?" - Nagyon hallgattunk, nem 
mertük a témát folytatni. 

Ez volt az utolsó estém Afrikában, a harmadik éjszaka, amikor 
nem aludtam. Megérte. Aztán elmúlt ez is, akár a mesebeli ezeregy 
éj, s mi hazaérkeztünk a "keresztény" Európába egy 1600 éves rende
zetlen számlával. 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Bevezető az Ószövetséggel való foglalkozáshoz 

A.) Alapgondolat 

Antik és modem 

Az antik ember az örökkévalóságnak élt, modem ember a pil
lanatnak él. Az antik ember ezért igyekezett mind a tárgyi, mind 
a szellemi kultúrájában maradandót alkotni. Az antik ember 
számára fontos volt az idő, mint folyamat, egy nagy ív, kezdet 
és a vég részének érezte magát, létével biztosította ennek a fo
lyamatnak a hézagmentességét. A modem ember az időt má
sodpercekben méri, az idő, mint folyamat apró részekre darabo
lódik, nincs íve, nincs kapcsolata se a múlttal se a jövővel. Ha 
megnézzük az antik ember tárgyait, igyekezett tartós, maradan
dó tárgyakat alkotni, a nagyapák használati tárgyai az unokák 
kezében fényesedtek tovább. Minél mélyebbre nyúltak a gyöke
rei a múltba, pillanatnyi léte annál biztosabb volt. Ezért nyúlik 
vissza minden írásos kultúra a kezdetekhez. 

A modem embert, főleg az utóbbi évtizedekben a "használd 
és dobd el" jellemzi, használati tárgyai nem hogy több emberöl
tőt, de egyet sem élnek túl. 

Az antik ember egy nagy Ív tengelyébe van állítva, évezre
dekre emlékszik és évezredekre tervez. Amennyi a múltja, annyi 
a jövője. Ezért takarékos, gazdálkodik. A modem embemek 
nincs múltja, az unokák már a nagyszülőkről is alig tudnak va
lamit, a dédszülő pedig végképp a homályba vész. "Nincs gyö-
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keri.ik, az a bajuk, elviszi őket a szél" - mondja Saint-Exupéry a 
Kis hercegben. Nincs múltjuk, csak a tegnapig nyúlik vissza az 
emlékezetük és nincs jövőjük sem, legfeljebb a holnap képe 
lebeg a szemük előtt, a holnapután már nem létezik. Ezért aztán 
tékozolnak, anagyszülők elpazarolják, felélik az elkövetkező 
nemzedékek javait, hulladékot és szemetet hagyva maguk után 
örökségül. 

Mi magunk is ebben a múlt és jövő nélküli, használd,és dobd 
el kultúrában élünk, akarva-akaratlan belénk ivódik. Ugyhogy 
ahhoz, hogy az antik embert - akivel az elkövetkezőkben fog
lalkozni fogunk - megértsük, újszerű szellemi erőfeszítést kell 
tennünk, meg kell próbálnunk kilépni önmagunkból, belehe
lyezkednünk az antik ember mentalitásába, világlátásába és ér
telI1)ezésébe. Csakis akkor fogjuk megérteni azt a világot, amely 
az Oszövetségben tükröződik számunkra. 

modem ember: erők 

II 
antik ember: istenek 

Az antik ember számára az élet a legnagyobb csoda, ezért 
minden keletkezésre ezt vonatkoztatja, ezzel magyarázza. Az 
antik vallásosságban hangsúlyos szerepet kap a nemiség, az 
erotika, szinte mindenütt létezik a kultikus nász, mint fontos, a 
világban működő főerő. Az istenek nászából születik a világ. 

A zsidó vallás keletkezésében megfigyelhető egy érdekes fo
lyamat: Elohim vagy Jahve eleinte a legfőbb isten (ilyen egyéb
~ént mindenütt létezik), majd fokozatosan egyetlenné válik. 
Erdekessége, hogy ellentétben a többi istennel, kezdettől fogva 
csakis szellemi lény, még csak szimbóluma sincs. Nem hordoz 
emberi jegyeket. A zsidó vallás megfogalmazásában az élet 
keletkezése, a teremtés folyamata is szellemi tevékenység, nem 
kap benne szerepet a nemiség. A kultikus cselekményekből ki
marad az erotika, a nemiség a világban működő erők közül ki-
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szorul, csak az ember világában játszik szerepet. A világban 
egyetlen erő működik: Isten. 

B.) Szentírási szöveg: Ter 11,27-32 
Kivezette őket a káldeai Úrból 

c.) Bevezetés 

1.) "Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább 
feneketlennek ? 

Feneketlennek még akkor is és talán éppen akkor, ha kizáró
lag és egyedül az ember az, akinek múlt járól kérdés és szó esik: 
ez a rejtélyes lény, aki a magunk természeti-gyönyörűséges és 
természetfeletti-nyomorúságos létének tartálya, s akinek titka 
érthető módon minden kérdésünk és szavunk alfája és ómegája, 
s minden szavunkat hévvel és szorongással és minden kérdé
sünket izgatott sürgetéssel telíti. Mert éppen ekkor történik az, 
hogy minél mélyebben fürkészünk, minél messzebbre hatol unk 
és tapogatózunk a múlt alvilágába; az emberinek, történetének, 
művelődésének kezdeti alapjai tökéletesen megmérhetetlennek 
bizonyulnak; s mérőónunk elől, bármily kalandos távolságokba 
gombolyít juk alá zsinegét, mindig újra és tovább húzódnak 
vissza a feneketlenségbe. Találóan mondhatjuk itt, hogy "újra és 
tovább", mert kutató buzgalmunkkal a kikutathatatlan incselke
dő játékot űz : látszatmegállókat és úticélokat kínál, melyek 
mögött; amint elértük őket, újabb múltszakaszok tárulnak fól, 
ahogy a part járó bolygása sem ér soha véget, mert minden egyes 
meg mászott agyagos fövenykulissza mögött új távolságok csá
bítanak új hegyfokok felé. 

Így vannak feltételes jellegű kezdetek, melyek. bizonyos kö
zösség, néptörzs vagy hitcsalád külön hagyományának őskezde
tét jelentik gyakorlati-ténybeli értelemben, úgyhogy az emléke
zet, ha talán tudja is, hogy a kút mélyének evvel még korántsem 
ért komolyan fenekére, nemzeti szempontból megnyugodhat, s 
személyes- történeti megállapodáshoz eljuthat efféle őskezdet 
révén ... " (Thomas Mann: József és testvérei: Előjáték) 
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2.) Népmozgások: A sémi népek őshazája, a Szír sivatag. Egy 
prehisztorikus vándorlási hullámban az akkádok Mezopotámi
ában telepedtek le, másik csoportjuk Szíriába vándorolt. 

3.) Mezopotámiai kultúra - Földrajzi hely: A termékeny fél
hold. A Tigris és az Eufrátesz és az ezekhez kiépített öntöző
rendszer és csatornahálózat biztosította a gazdag termést és a 
jólétet. A csatornahálózat biztosította a vizet a száraz idősza
kokban és áradáskor a folyók felesleges vízmennyiségét is a 
csatornák vezetik le. Emiatt igen fontosak a mezopotámiai gaz
daságban, számos feliratban dicsekszenek az uralkodók csator
naépítésseI. Már Kr.e. 3000 évvel virágzó kultúra és gazdaság 
jött létre ezen a területen, melyről Írásos emlékek maradtak 
fenn. A birodalmak közigazgatását szinte bürokratikus alapos
sággal építették ki. A birodalom élén uralkodó állt. Kezdetben 
egyszemélyben ő volt a főpap is, de 27. század elején szétvá
lasztották, a főpap másvalaki lett. A Sumer királylista így kez
dődik: "Amikor a királyság alászállt az égből, Eridu városban 
volt a királyság." 8 királyt sorol fel a vízözön előtt, városaik: 
Eridu, Badtibira, Larak, Szippar, Suruppak. A vízözön után 23 
királyt sorol fel. A 22., az utolsó előtti uralkodó En-me-barage
szi már történelmi személy, a 28-27 sz. fordulóján uralkodott, és 
Elamból hadizsákmánnyal tért vissza az írnok feljegyzése sze
rint. A 27- 23 sz. közötti korra tehető az ún. korai dinasztiák 
kora. Ezt követi a Sarru-kín-dinasztiával kezdődő akkád biroda
lom a 23-22 sZ.-ban. Sarru-kin születéséről az a legenda maradt 
fent, hogy anyja papnő volt, akinek nem lett volna szabad gyer
meket hoznia a világra: 

.Entitum, anyám, fogant engem, megszült engem titokban, 
sásból való kosárba helyezett, szurokkal zárta le 
(kosaram) fedelét, 
a folyóba vetett engem, mely nem lepett el, 
elsodort engem a folyó, Akkihoz, a vizmeritöhöz vitt, 
Akki, a vizmeritö kiemeit, mikor vedrét alámeritette, 
Akki, a vizmeritö, fiává fogadott, felnevelt engem, 
Akki, a vizmeritö, bizony kertészévé tett engem. 
Kertész voltom alatt Istár bizony belém szeretett." 
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A 22. sz. qutú megszállás pusztításai nyomán több város el
tűnt, a birodalom felbomlott. A 21-20. sz.-ban az Ur-i, sumér
akkád dinasztia következett. Egyik uralkodójáról ez a himnusz 
maradt fenn: 

nA fiatalok közül senki sem tudott úgy táblákra írni, mint én, 
az emberek iskolába jártak, hogy elsajátítsák az írnoki mesterséget, 
gyötrelmesen jutottak túl az iskolában a számjegyek tudományán. 
Mivelhogy engem Nidaba istennő, a szép arcú Nidaba 
fenséges kezével éles elmével és bölcsességgel ajándékozott meg, 
amit csak a tanító előadott, bennem mind megmaradt. 
az életbe fiatal oroszlánként vettem magam, 
a vitézség útján tüzes szamárként vágtattam végig ..• 

E kor embereinek műveltségét a szépirodalmi és tudományos 
szövegeket megőrző táblák tízezrei tanúsítják. 

A 19-18 sz.-ban sémi nomádok rohanják le a birodalmat. Ek
kor jön létre az I. babiloni dinasztia, melynek 6. uralkodója 
Hammurapi. Babilónia Hammurapi uralkodása alatt jutott el ha
talmának csúcsára. Létrehozott egy szilárd központosítást (Ba
bilon), egyetlen hivatalos nyelvvel (akkád) és egyetlen vallást 
(Marduk isten tiszteletét). Birodalmának fő összetartó erejét a 
végrehajtó és törvényhozó hatalomban látta. Törvényei a mezo
potámiai törvényalkotás csúcsát jelentik. A törvényeket egy 
fekete, 2,25 méter magas kősztélé őrzi. A felső részén egy dom
bonnű Hammurapit ábrázolja, amint tisztelettel áll Samas, a 
napisten, az igazság istene előtt. Alatta 49 hasábban, ékírással 
vésték bele a törvényeket. Minden törvény két részből áll: a 
"ha" cikkely a bűncselekményt vagy más, fennálló körűlménye
ket írja le, a másik cikkely az ítéletet tartalmazza. 1902-ben 
találták meg a kutatók, Babilon nagy ellenfelének, az elami 
királyok fellegvárának romjai között. Bevezetéssel kezdi és 
befejezéssel zárja, 282 paragrafust tartalmaz. 

Az első törvények szigorú büntetéseket rónak a vádaskodókra 
és feljelentgetőkre: 

"Ha awélum awélumot bevádolván, gyilkosság vádját emelte ellene, de rá 
nem bizonyította: vádlója ölessék meg" (1.§). 

Halállal bűntették a teljes jogú állampolgár gyennekének el
rablását (14.*) és az idegen rabszolga feltartóztat<lsát is (19.~), 
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viszont azt, aki a szökött rabszolgát visszavitte urához, 2 siqlum 
ezüsttel jutalmazták (azaz a rabszolga érétkének kb. egytizedé
vel). 

Védik a magántulajdont, szigorúan büntetnek mindenféle rab
lást, szabályozzák a megművelt fáld és házbérletet, a kölcsönök 
kamatját és a kezességet, a megőrzés és raktározás díját. 

A házasságra és a családra az előírások hosszú sora vonatko
zik (l28.-195.§): 

"Ha egy awélum feleséget vevén szerződést róla nem kötött: ez a nő egy
általán nem tekinthető feleségnek" (128.§) . 

• Ha egy awélum felesége más féfival fektében éretett: megkötözvén ves
sék öket a vízbe. Ha az asszony ura életben hagyja a feleségét: a király is 
életben fogja hagyni szolgájár (129.§) . 

• Ha egy awélum egy másik awélum feleségén erőszakot követ el, és a nö 
ölében fekve érték őt, ez az awélum ölessék meg, a nő pedig mentessék fel" 
(130.§) . 

• Ha egy awélum feleségére egy más férfi miatt ujjat nyújtanak ki, azonban 
más férfival fektében nem érték őt: (ez a nő) férje kedvéért a folyóba merül
jön· (132.§) . 

• Ha egy awélum tulajdon lányát ismerte meg: ezt az awélumot a városból 
üzzék ki" (154.§). 

Az öröklés sorrendjét csak a legkedvesebb fiú esetében álla
pították meg: 

.Ha egy awélum fiúörökösének, akit szeme kedvel, földet, kertet vagy há
zat ajándékozott, és erről okmányt irt számára: azután, hogy az atya végze
tére ment, amikor a fivérek osztozkodnak, ez a fiúörökös az atya adta jutta
tást vegye át, és azonfelül az atyai ház vagyon ában együttesen osztozza
nak· (165.§). 

A fiú érvényes kitagadását a következő előírás szabályozta: 
.Ha egy awélum fia kitagadására szánta el magát, s a bíráknak "Fiamat ki 

akarom tagadni" - mondta: a bírák a fiú ügyét vizsgálják meg, s ha a fiú nem 
terhelte magát az örökségből való kitagadással járó nagy bűnne!: az apa fiát 
az örökségből nem tagadhatja ki" (168.0). 

Szabályozzák az örökbefogadást, a tiszteletdíjakat, munkabé
reket. 

A törvényeket így fejezi be: 
nA kárvallott awélum, aki pörös ügybe keveredik, jöjjön csak el "Az igazsá

gosság királya" nevet viselő szobrom elé, és olvassa el magának oszlopom 
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feliratát, hogy hallván értékes szavaimat, oszlopom felvilágosítsa őt ügyéről, 
ő lássa a rá vonatkozó törvényt, s szive megkönnyebbüljön" 

Gilgames a sumer királylistán szereplő ún. I. Uruk-i dinasz
tia ötödik tagja. A személyét övező legendákból született a Gil
games eposz Kr. e. II. évezred végén. Ez az óbabiloni változat 
hat táblából állt. Az eposz legismertebb változata a XI. táblából 
álló újasszír változat a Kr. e. V ill-VII. sZ.-ban egész Mezopo
támiában elterjedt. A XI. táblán találjuk a vízözön-mondát: 

"Hat napon s hat éjen át tombolt a déli szél s a dühöngő ár 
elmosott mindent, ami élő; elpusztította az országot. 
Hetednapon elült az orkán, a tenger vize visszagördült 
medrébe s nem hullámzott többé - vége szakadt a vízözönnek! 
Kikémleltem hajóm nyílásán: láthattam a szélcsönd derüjét 
s azt is, hogy bomló televénnyé változott, ki még nem is oly rég 
örömben s gondban sürgölődött ... Mint lapos tető, a mezőség 
éppolyan kopasz és sivár volt. Sehol, sehol semmi élő! 
Megnyitottam az ablaktáblát: az erős fény szemembe vágott. 
Akkor a földre hanyatlottam, alig bírtam elvánszorogni 
a nyílástól, sajgó szeméből a könnyek arcomra lefolytak ... 
Szárazföldet kutattam később, s a tenger sima szemhatárán 
- a tizenkettedik rovásnál, amint a kapitány lemérte! -
sziget emelkedett előttünk - Niszir hegyéhez ér a bárka. 
Ütődtünk a Niszir hegyéhez s az megakasztotta hajómat -
első napon, másodnapon csak áll egyhelyben, nem jut előrébb, 
harmadnapon, negyednapon csak áll egyhelyben, még nem is moccan, 
ötödnapon, hatodnapon csak áll egyhelyben, levert cövekként. 
Midőn a nap hetedszer szállott Niszir hegye fölé, fölébünk, 
egy galambfiat eleresztek: hadd repüljön amerre tetszik!" 

Irészlet a Gilgames eposz vízözön-történetébőll 

Assurbanipal király imája Nabúhoz /részletl 

"Én, Assurbanipál, 
meghirdetem dicsőségedet, 
ó Nabú, 
hatalmas Úr, legfőbb az istenek gyülekezetében! 
Ha te velem tartasz, ha te velem vagy, 
kinevetem ellenségeim sokaságát -
vessenek elém bármilyen hurkot, 
mégsem emészthetnek el, 
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ha te nem akarod! 
Városomban, Ninivében, 
színed elé járulok, 
istenek legelsője, bajnokisten; 
Assurbanipal pásztora és őrzője 
vagy és az is maradsz te minden időben! 
Szolgád vagyok: 
kegyelmes lábaid elé vetem magam. 
Ellenségeim szorongatnak; 
nagy szükségemben hozzád kiáltok; 
te pedig ekként válaszolj kiáltásomra: 
"Szeretlek téged, Assurbanipal, 
én Nabú, szeretlek téged és megvédelek! 
Bármit készítenek is a te ellenségeid te ellened, 
lábad ne lankadjon el és karod ne ernyedjen!" 

Siralmas ének /részlet/ 

"Cserbenhagyott bennünket az isten, 
az egész ország megzavarodott, 
cserbenhagyott bennünket az isten, 
az egész ország megbolydult. 
Enlil úr cserbenhagyta Babilon téglaházait, 
Nippur és Eturkalama fundamentum át, 
Borzippa templomát is cserbenhagyta. 
Fájdalmasan üldögél úrnőnk 
az urunk-elátkozta városban! 
A város, 
melynek bajával ura nem törődik, 
melyet Enlil úr szélvihar prédájául szánt, 
a város hangosan sír, 
panaszosan jajgat. 
Örzője jajveszékel, 
pásztora gyászsípot fúj" 

Panasz /részlet/ 
"Marduk, uram-istenem, hozzád kiáltok! 
Égiek örökkön élő szivének birája, 
földiek halandó szívének vezére, 
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figyelj szavamra! 
Lelkem lázadásban tört ki ellenem, 
lelkem istene gonoszul vesztemet okozta. 
Oly távol van tőlem az isten, mint az egek -
s én is nagyon messze vagyok tőle! 
Jóindulatú pártfogó-istenemet házamból kivezette, 
ajakimat összekötözte, 
szívem elgyöngítette, 
karjaimat reám gubancolta, 
térdeimet remegéssel töltötte meg, 
az ország haragját ellenem korbácsolta, 
nevemet kitépte a nép szájából. 
Uram, tehozzád kiáltok, 
hallgass meg hát engem!' 

Himnusz Enlilhez 
,Ha a Nagy Hegy, Enlil nincsen ott, 
város nem épül, települést nem alapítanak, 
karám nem épül, aklot mellette nem alapítanak, 
királyt nem emelnek, főpapot nem avatnak, 
jósjel nem jelöl ki látnokot, papnőt, 
a sereg mellé nem kerül kinevezett parancsnok, 
folyóban a ponty-ár taraja nem csap magasra, 
a tenger felől érkező (dagály) rendellenes, 
feje nem jut el messzire, 
a tenger nem termi meg önként nehéz adóját, 
az óceán halai nádasaikban ikrát nem vetnek, 
az ég madarai a téres földön fészket nem raknak, 
a súlyos esőfelhők az égen torkukat nem nyitják meg, 
a mezőkön sarjú, árpa a szántásban nem növekszik, 
a réten büszkesége, a fű, növény nem virul, 
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kertekben a hegyek széles lombú fái gyümölcsöt nem emelnek." 

4.) Mezopotámiai istenek 

Minden nagyobb mezopotámiai városban volt templom, néhol ket
tő is. Ezeknek az ún. torony templomoknak neve "ziqqurratu", ami 
"felmagasodót" jelent. A leghíresebb torony templom a babilóni, 
amely vagy kétezer éves fennállása alatt mindvégig sumer nevet vi
selt: É-temen-an -ki, vagyis "az Ég és Föld alapjának háza". Hétszin-
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tes volt. Minden szint az előzőnél kisebb alapterületű volt, így alakul
tak ki a körbefutó teraszok, amelyeket pihenőkkel megszakított lép
csőkön közelíthettek meg. A legfelső szinten volt a "szent nász" szen
télye. Magassága és négyzetes alapjának egy-egy oldala 90 méter 
volt. Mesterséges hegycsúcsként magasodnak a táj fölé. 

Minden város egy főistent tisztelt, de rajta kívül más isteneknek is 
lehettek templomai vagy szentélyei. Különböző templomokhoz, pél
dául Babilonban Marduk vagy Szipparban Samas napisten templo
mához kolostorhol hasonló épület tartozott ahol papnők egy sajátos 
csoportja lakott, akik nem házasodtak és résztvettek az adott isten 
kultuszában. 

s~mer I a~kád tevékenység szimbólum szent város 
nev nev szám 

FŐ/STENEK 

An Anu az ég ura, legiste- nincs szimbólu- 60 
nibb isten ma, a csillag 

ielével írták 
Enlil Bélu An isten elsőszü- az oltárra helye- 50 Nippur 

lötte, a levegő ura, zett isteni tiara 
kegyetlen (víz-
özön), de a rendet 
is védelmezi 

Enki Ea föld-tenger ura, a hal farkú bak 40 Eridu 
bölcsesség istene,a hátán fekvő 
civilizáció megte- bárány fej 
remtője, az embe-
riség megmentője 
(vízözön) 

Ninhur- a hegy úrnője, istennő gyer- Lagas 
szag istenek anyja, a mekkel az ölé-
(Nintu, születés istennője ben, görög óme-

Ninmah 
ga alakú szimbó-
lum 

Mama, 
Mami) 
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s~mer 1 a~kád 
nev nev 

I tevékenység I szimbólum sz~nt I város 
szam 

ALACSONYABB RANGÚ ISTENEK 

Nanna Szín holdisten vízszintes 30 Ur, 
(Szuen) holdsarló (bár- Hárrán 

ka vagy bika-
szarv) 

Utu Samas napisten, mindent napkorong 20 Szippar, 
látó, mindent vagy ember Larsza 
tudó, legfóbb alakban, tiará-
bíró val, vállából 

kisugárzó 
fénnyel 

Iskur Adad természeti ele- Villámnyalá- 6 Babilon 
mek istene, öntöz bokkal és 
és pusztít szekercével 

ábrázolják 
vagy bikaborjú 
villámmal 

Inanna Istár An leánya, az nyolcszögű y. 15 szinte 
(Innin) égbolt úrnője, a tizenhatszögű mindenhol 

szerelem istennő- csillag, orosz- tisztelik, 
je, de a csatáké lánon állva is Uruktól 
és harcoké is ábrázolják Ninivéig 

Nintu Aruru Enki leánya, a 
szülés úrnői e 

Ninmu Enki leánya, a 
növény úrnőie 

Uttu Enki leánya, a 
szövés-fonás 
úrnőie 

Nunbarse Niszaba termékenység fehér sarjúárpa 
gunu istennő (a második 

áradásra kikelő 
őszi termés) 

Meszlam Nergal alvilági isten Gudea 
(Kutú) 

Ninazu alvilági isten, az 
orvoslás istene 
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sumer akkád tevékenység szimbólum szent város 
név név szám 
Enbilulu csatornák és 

vizek biztosa 
Lahama az ős káosz isten- tengeri ször-

ségei nvek 
Erra dögvész és jár-

vánv istene 
Ninurta Enlil fia, a Föld oroszlánfejű Nippur, 
(Ningur- ura, a szántóföld sas Girszu 
szu) és a harcmező 

istene 
Gula a partvidék úrnő- kutya 
(Ninkar- je, orvosok 01-

rak) talmazója, halot-
tak feltámasztóia 

Niszaba Nabú An leánya, tudo- Író nád Borszip-
mány, bölcses- pa, Asz-
ség, Írás és aszt- szíria 
rológia istennőie 

Nergal az alvilág istene 

Ereskigal Nergal felesége 

Iskur viharisten 

Gibil Utu fia, tűzisten 

Gestinan égi szőlőfürt, galamb 
na termékenység 

isten, alvilági 
Írnok 

Durtur juh istennő, 
Dumuzi anvia 

Aszarluhi Enki fia, varázs-
lóisten 

Ninildum fa- ill. ácsisten-
ma ség 
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Mardu Marduk sorsok irányítója, 
igazságosság és 
háború istene 

3.) Képek: l. A Gilgames eposz 
II. agyagtáblájának egy példánya, 
amely a vÍzözöntörténetet beszéli el 
(British Museum) 

[43.0.] 2. A Nimrudi paloták re
konstrukciója J ames Fergusson 
festménye nyomán - a Zikkuratot 
ábrázoló részlet (British Museum) 

3. Hammurapi sztéléje (Louvre) 

4. Térkép 

D.) Óravázlat 

Feladat 

l. Ének: Hollósy Péter: Indulj és 
menj 

Mushussu: 
tűzokádó sár-
kány, kígyófe-
je és nyaka, 
pikkelyes sár-
kány teste, 
skorpiófarka 
van, mellsö 
mancs a, mint 
az oroszláné, 
hátsó karma, 
mint a sasé 
vagy szakállas 
férfialakban 
köntös, tollak-
kal ékesített 
korona 

Módszer 

ének kouából 
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Babilon 

Eszközök, 
időtartam 

Énekelj az Úrnak 
(2. kiad.) c. dal
gyűjtemény, 39B 
5 perc 
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~. A résztvevők beszélgetése az 
Oszövetségről 

beszélgetés 20 perc 

-,Milyen történetekre emlékezem az 
Oszövetségből? 

- Melyek tetszettek és miért? 
- Melyek nem tetszettek és miért? 

kiscsoportban, 
utána csoportos 
megbeszélés az 
óravezető irá-
nyításával 

3. Bevezető gondolatok: Alapgondo- az óra vezető 
lat, Th. Mann: Előjáték lásd. Bevezetés előadása 
I. 
"Kivezette őket a káldeai Úrból" (Ter 
11,31 ) 
Rövid áttekintés a kulturális környezet
ről, amelyben a Biblia létrejött: 
Mezopotámia földrajzi elhelyezkedé

se, kultúrája, istenei, lásd Bevezetés l. 
2.3.4.5. 
4. Párhuzamok keresése az Ószövet
ségben, szövegek összehasonlítása: 
Sarru-kín születése, Hammurpi tör
vényei, Gilgames eposz, himnuszok, 
imák, lásd Bevezetés 3. 4. (Mózes 
születése, Mózesi törvények, Víz-
özön, Zsoltárok) 
6. Belejező ima, ének 

csoportos meg
beszélés az 
óravezető irá
nyításával 

Zsolt 105 

térképek, poszte
rek, képek, táblá
zatok, jegyzetfü
zet, ceruza 
45 perc 

Szövegek, 
Szentírás 
40 perc 

kotta, gyertya, 
gyufa, 10 perc 

I A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibli;;;~~apesti Központ- í 

, jában "Elő Ige" címmel bibliaiskola müködik (októbertöl májusig 
~ minden hónap elsö hétföjén du. 5-7-ig). 
I A kidolgozott anyagot folyamatosan közreadjuk a Jeromos fü
I zetek állandó mellékleteként. Jelen füzetünk a negyvenkilencedik 
! óra anyagát tartalmazza . • i Budapest, 2005. márc. 8. 
l Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezetö 
I Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető i __________________________ ~ __ ~~ ____ ~ 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A Biblica 2004/4. száma közli BlaZ;.ej Strba tanulmányát, amely
nek tárgya a »liliom« szó jelentése az Enekek énekében. A 8 előfor
dulás hasonlatainak értelméből és a héber szó egyiptomi rokonából 
bizonyos az eredeti »Iótusz« jelentés, amit pl. az egyiptomi szerelmi 
költészet is igazol. A héber szónak (és a LXX-fordítás görög 
»krinon« szavának) ez az értelme több más helyen is bizonyítható. A 
»krinon« ilyen jelentése azonban az újszövetségi korban már elhal vá
nyult: inkább liliomot, néha általában virágot jelentett. (A cikk rövi
den kitér a Zsuzsanna név eredetére is.) - Paul Evans részletesen 
vizsgálja az angyal és a sátán szerepét I Krón 21-ben. Ebben a tekin
tetben a könyv szerzője lényegesen átdolgozta 2 Sám 24 szövegét. 
Dávidot a népszámlálásra Sátán ingerli (már név~lő nélküli, személy
névhez közeli elnevezés, Jób és Zak 3 utáni, az Oszövetségben a leg
későbbi felfogás). Az angyalokra vonatkozó felfogása is fejlett (Isten
től való világos megkülönböztetés, súlytalan lebegés stb.), miként l-2 
Krón más helyein is. 

A Bibel Heute 2/2004. száma közöl egy részletet Michael H.F. 
Brock elmélkedési könyvéből, amely a szűk kapu és a bezárt ajtó 
hasonlatával kapcsolatban (Lk 13,22-30) arra figyelmeztet, hogy 
saját hanyagságunk és kényelemszeretetünk vezethet gyorsan és szin
te észrevétlenül bezárulásra: egymás közelében egymás udvarias 
kerülésére, találkozásaink begyakorolt felületességére (embertársaink 
és Isten irányában is). Reményünk szerint Isten besegíti az utolsó 
percben érkezőket is. - Hansjörg Sch mid az I Ján levélben az annak 
fő tanításával (Isten a szeretet) látszólag nehezen összeférhető, (Isten
től és világból valók közti) radikális elhatárolódást elemzi. A levél a 
közösségből (2,19 szerint) kiváltakkal való apokaliptikus szembenál
lást a többiek azonosságának tudatosítása és megszilárdítása érdeké
ben mutatja b~. Erre ma is, nekünk is szükségünk van (bele~rtve a 
gonoszsággal való radikális szembenállást), de hamis és félrevezető a 
világ egészen jókra és egészen gonoszokra való felosztása. Igya levél 
a szeretetre és ugyanakkor a világ szigorú kritikájára buzdít. Nem két 
szembenálló tábor harca, hanem Jézus üdvözítő terve mentheti meg a 
világot (2,2; 4,9.14). - Rolf Baumann bemutatja, hogy Mk 9,38-41-
ben Jézus is II kívülálló jóakaratúak iránti nyitottságra inti tanítvá-
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nyait. Lk 11,23 és Mt 12,30 a Jézushoz-tartozás feltételét mondta ki; 
a hozzátartozókra pedig ugyancsak a Mk 9,39 szerinti nyitottság köte
lező. - A folyóiratszám (Hansjörg Schmid összeállításában) tartalmaz 
egy rövid összefoglalást János első leveléről, annak a János-evangé
liummal való kapcsolatáról, majd javaslatot az 1 Jn 1,5-2,2 szakasz 
közösségi feLdoLgozására (bevonva egy kumráni szövegrészt, vizsgál
va amit a János-levél mond Istennel és embertársainkkal való közös
ségünkről, és átgondolva a világosságról és a sötétségről olvasott 
szavakat). 

A Vetus Testamentum 1/2004. számában Steve Delamarter sok 
szövegforrásban (2 Kir; 2 Krón; 1 Ezd apokríf; Jos.Flav.; számos rab
binikus szöveg; ezek magyarázatai és néhány fordítás kiegészítő bő
vítése) arra kíváncsi, mit írnak a péLdásan jó Jozija kiráLy méLtatlan 
haláLáróL. A két alap változaton kívül (hogy az ok Manasszé gonosz
sága ill. Jozija saját hibája) igen sok tanulságos kiegészítés mutatja az 
említett szövegek szerzőinek elméleteit. A sok szöveg tükrözi a go
nosz problémájával való küzdelmet. Feltárul a kánoni szövegek és az 
etikai válaszokat kereső, a viták révén is fejlődő közösségek kapcso
lata. - Brian Doyle az 59.zsoLtárbóL kiindulva bemutatja, hogy miként 
használják a zsoltárok sok helyen a személyes eLLenségekre metafo
raként az állatokat. Megadja a szavak pontos jelentését, bemutatja a 
hasonlat tudatos elhelyezését a zsoltár irodalmi szerkezetében (pl. 
párhuzam, refrén), a szójáték lehetőségének felhasználását stb. Pél
daként röviden további 6 zsoltárt is vizsgál (7; 35; 58; 69; 109; 139). 
A metaforák ezekben is másként nehezen körülírható tartalmat közve
títenek. A módszer arra is alkalmat ad, hogy a zsoltáros Istentől az 
állat-ellenfelekhez illő segítő cselekvést kérjen. - Christoph Levin 
arra keres választ, milyen alapon osztouák fel a zsoltárok gyűjtemé
nyét öt könyvre. A 41. és a 106. zsoltár eleve azonos doxológiával 
végződött, amely emlékeztet a Mózes vezetésével Istennel kötött 
szövetségre (pl. MTörv 27-28-ra, sőt Mózes 5 könyvére). Zsolt 41 egy 
dávidi zsoltárgyűjteményt (3-41.) zár; hasonló gyűjtemény (elohista 
dávidi: 51-72.) zárul a 72. zsoltárral; Zsolt 89 pedig az utolsó messiá
si zsoltár (2-89.). A gyűjtemények tudatosságát igazolja pl. egy kéz
irat kiegészítő megjegyzése is (72,20: Végződnek Dávidnak, Izáj 
fiának imái). - Hans-Peter Müller lz J 7, J 0- J J -hez fűz magyarázatot. 
Rámutat a Damaszkusz (l-3. vers), majd Izrael (4-6.vers) után főleg 
Jeruzsálem elítélésére hivatott szakasz (7-ll.vers) költői többértel
műségére, s ebben a nép vezető rétegeinek feltételezhető kapcsolatára 
a görög világgal (Adonisz-kert, ehhez kötődő szokások). 
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A folyóirat 212004. számában Qmri Boehm példákat sorol fel arra, 
hogy a rituális gyermekáldozat Abrahám történetén kívül az ókori 
közelkelet több népénél szerepelt megmentő szertartásként (a Bibliá
ban ilyen áldozat pl. Jefte egyetlen leánya IBír lll, vagy Moáb kirá
lyának elsőszülött fia 12 Kir 31); hasonló célt szolgált néhol,a körül
metélés is. A cikk szerzője ezek reftexiójaként fogja fel Abrahám 
történetét; hasonló események és motívumok, sőt azonos nyelvi kife
jezések szerepelnek, de más sorrendben, eltérő indítékból és ellenke
ző eredménnyel (pl. a város - Szodoma - elpusztul, a körülmetélke
dést és Izsák feláldozását Isten kívánja, az igazi el~őszülött életben 
marad stb.). A fő tanítás: az áldozati rítusok helyett Abrahám erkölcsi 
magatartása (Ter 18,25 és 22,13, sőt az utóbbi a cikk szerint a ké
sőbb beírt 11-12. vers nélkül még hangsúlyozottabb módon) biztosít
ja a számtalan utód fennmaradását. - J.Gerald Janzen Zsolt 16,6 
utolsó sorát a héber szavak más előfordulásai és ugariti szóhasonló
ság alapján úgy korrigálja, hogy Isten a megvetett megmentése érde
kében tanú ról gondoskodik (v.ö. Jób 16,20 is). - Bernhard Lang Péld 
31,10-3/ és Xenophon Kr.e. 4. századi, gazdálkodással foglalkozó 
írása (Oeconomus) alapján összehasonlítja az asszonyok munkáját és 
gazdálkodó szerepét a héber és az athéni görög társadalomban (főleg 
azok gazdagabb családjaiban). A Péld asszonya (az athénitől eItérő
en) nemcsak a háztartás, a ruhák és az étkezés dolgozó és intézkedő 
vezetője volt, hanem gondoskodott a beszerzésekről, sőt önállóan 
rendelkezett megművelt földterülettel; a családi vagyont új. földbir
~okkal és annak értékesebbé tételével gyarapíthatta (Id. Péld 31,16). 
Igy férje többet törődhetett a társadalmi közösség ügyei vel, ami saját 
gazdálkodása mellett az ,ő sajátos feladata volt. - Emmanuel O. 
Nwaoru bemutatja, hogy Oz 8 szorosan összetartozik az előző fejezet 
második felével: míg előtte (5,8-7,7) az sfraim (=Izrael) és Júda közti 
viszony volt a prófétai vád fő tárgya, Oz 7,8-8,14 az északi ország 
más népekkel való kapcsolatait minősíti - Efraim a népek közé keve
redett -, kimondva ezekről lsten ítéletét. A tartalmi egység megnyil
vánul a nyelvi kifejezésekben is (pl. 7,9 és 8,7; 7,11.16 és 8,9.13), a 
kritikát pedig színes hasonlatok teszik élesebbé (pl. buta galamb, 
kóborló vadszamár). - Christian Rose csatlakozik ahhoz a feltevés
hez, hogy Ter 11,1-9 törrénefe (Bábelről) több hagyományt egyesít, 
de abból indul ki, hogy az ismert hasonló történetek egyikében sem 
szerepel együtt toronyépítés és nyelvzavar. A szövegből finom nyelvi 
elemzéssel először egy nyelvzavar és egy toronyépítés leírásának 
részleteit keresi ki (az I., 6 .. 7. és 9. ill. az I .. 3 .. 4. és 6. versből). 
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Ezeket a szóbeli hagyományokat egyesíthették írásban (bűn és bünte
tés szemléltetésére). Ehhez később csatolták a városépítést (azaz a 
letelepedett életformát) elítélő szövegrészeket, amelyek zárómondatai 
a tornyot már csak közvetve tartalmazzák (8. vers); a nemzetek elkü
lönülése a 1O,32-ben még természetes fejlődésként szerepel. Az 
egyesített szöveg képezi alapját Sineár és Bábel későbbi azonosításá
nak is. - Dominic Rudman / Sám 25 (Dávid, Nábál és Abigail) kap
csán arra hívja fel a figyelmet, hogy a Sámuel és a Királyok könyvei
nek olvasói sok eligazító tanulságot meríthettek a Teremtés könyvé
nek történetei ből (az adott esetben pl. Abrahám és Sára Abimelek 
királynál való tartózkodásából, mindkét esetben Isten óvó segítségé
ből). Egy ritka szó azonossága is mutatja, hogy a szerző a történeti 
hűség mellett a személyek sokoldalú jellemzését és a teológiai tanul
ságokat is fontosnak tartotta. - Jan A. Wagenaar a Kovásztalanok 
tavaszi ünnep első napjának a Pászka szabadulási ünneppel való egy
beesését magyarázza, figyelembe véve Kiv 12; Lev 23; MTörv 16 és 
Ez 45 szövegeit. A napok kezdete korábban reggel volt (miként 
Egyiptomban), a fogság idejében azonban áttértek a babilol)i számí
tásra, amely szerint az új nap már napnyugtával kezdődött. Igy a ha
gyomány szerint az első hónap 14-én ünnepelt Pászka est már az új 
időrendbeli IS-ére (a Kovásztalanok első napjára) esett. Az említett 
szövegek közül a két ünnepet legpontosabban Lev 23,5-6 választja el 
(figyelemreméltó a 14-én »estefelé« időmegjelölés); MTörv 16, I-8 
szinte egyesíti a két ünnepet. - Pierre Van Hecke rövid hozzászólásá
ban Jób /2,/8a-t nyelvi alapon (a »Pesitta« sZÍr fordítást is figyelem
be véve) úgy értelmezi, hogy Isten új királyt rendel a meghódolt vá
rosok fölé. 

A folyóirat 3/2004. számában Peter Addinall megállapítja, hogya 
Ter 46,8-27 felsorolás szerepe az Izrae/llépéhez tartozás meghatáro
zása; egyértelmüen közéjük tartoznak az idegen (pl. paddam-arámi és 
egyiptomi) anyáktól származó utódok is. A végleges szöveg több 
részből jött létre; a számok jelentősége csupán annyi" hogy hetven 
teljességet jelez. - Jutta Krispenz bemutatja, hogy a paradicsomi 
bünbeesés bibliai története (Ter 2-3) és egy egyiptomi elbeszélés (a 
fa-istennőről) több hasoló elemet tartalmaz, de még a részletek tekin
tetében is teljesen eltérő jelentéssel. Az egyiptomi felfogással ellen
tétben Ter-ben a paradicsom földi világunk része, és a bűnbeesés után 
a közepén álló élet fája (a »megnehezült élet« jeleként) az embertől -
még a halál után is - örökre elzáródik; feloldást majd csak a kereszt 
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fája hoz. - Aren M. Maeir az Ám 6,2-ben figyelmeztetésként felsorolt 
városok történeté hez mutat be új ásatási eredményeket. A három 
várost Házaél arám király (v.ö. 2 Kir 12,18) ostromolta és pusztította 
el. A »filiszteus Gát« helyén (Tell Esz-Sáfi) 1997-2002 között feltár
ták a város körül a Kr.e.9.század második felében ásott mély sánco
kat; a cikk ezekről és a bennük ,talált tárgyakról érdekes felvételeket 
és térképvázlatokat is bemutat. Amosz nem sokkal a város elpusztítá
sa után írhatta jövendölését. - Ignacio Márquez Rowe történelmi 
háttér-adatokat keres József eladásához (Ter 37). Tény, hogy Egyip
tomban a Kr.e. 13. és 12. században igen sok rabszolgára volt szük
ség, és jelentős volt a »behozatal« a Fö{dközi tenger keleti partvidé
kéről. Itt viszont - egy Ugaritban előkerült rendelet tanúsága szerint -
szabályozták, hogy mikor kell és mikor szabad (pecsétes írás birtoká
ban) nem-fizető adósokat vagy kezeseket idegenbe rabszolgának el
adni. Szigorúan büntették az ilyen célú emberrablást. Fennmaradt egy 
király honfitársak eladását élesen elítélő nyilatkozata. Az idegen rab
szolgák helyzete Egyiptomban igen nehéz (néha a börtönbe zártaké
nál is rosszabb) volt. Izraelben nem alaptalanul nevezték ezt az or
szágot a »szolgaság házának«. - Jeremy Schipper azt a beszélgetést 
vizsgálja, amelyet Dávid az ellene kitört lázadás leverése után, Jeru
zsálembe visszatérve Meribbaállal (Jonatán fiával) folytatott (2 Sám 
19,25-31). E beszélgetés során a király visszuaadta Meribbaálnak a 
korábban neki adományozott, de a lázadáskor hűtlenségi vádja miatt 
elvett földbirtok felét. Meribbaál védekezési módja megerősíti azt a 
bizonytalanságot, aminek alapján Dávid döntött. - Azzan Yadin vizs
gálva Dávid és Góliát összecsapásának teírását (I Sám 17), először 
megállapítja, hogy annak tárgyi részletei (pl. Góliát fegyverzete) nem 
az esemény, hanem a 6. századi görög kultúrájú közelkelet viszonya
inak felelnek meg. Ezenkívül a Góliátra vonatkozó szövegek a görög 
epikát utánzó részletességűek, szemben Dávidnak és tettének fölé
nyesen egyszerű, lényegre szorítkozó bemutatásával, ami a Bjbliát 
egyébként is jellemzi (v.ö. pl. I Sám 19,8; 2 Sám 21,19). Igya 
deuteronomista történelmi mű szerzője az 500 évvel korábbi ese
ményben egyúttal szembeállítja egymással saját korának izraeli és (a 
homéroszi epikával jellemzett) görög nacionalizmusát is, természete
sen Izrael fölényével. - Howard Jacobson rövid hozzászólása arra 
hívja fel a figyelmet, hogy Jer 30, 17 értelme világosabb, ha észre
vesszük (szójáték révén) a kettős értelmet: Sion - elpusztított föld. -
Donna Petter bemutatja, hogy 2 Sám l l -12 szövegében számos sti
lisztikai eszköz is kiemeli Dávid bűnének súlyosságát. 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Szatmári Györgyi teológiai tanár válaszol. 

~ Kérdés: Milyen kapcsolatra utal János evangéliuma a Jézust kereső 
görögök és Jézus hivatásának betöltése (ill. az Ö megdicsőülése) kö
zött (Jn 12,20-28)? Az. időbeli összeesésnél szorosabb kapcsolatot je
lezhet, hogy Jézus .. ezt felelte«. 

Válasz: János evangéliumában Jézus "órája" elfogatásának és ha
lálának ideje (8,20; 12,27; 13, l; 16,32), ugyanakkor megdicsőülésé
nek ideje is (12,23; 17,1), amelyben Isten dicsősége nyilvánul ki 
(11,4; 12,28; I3,3lk; 17,1). Ez tehát Isten önkinyilatkoztatása: a Fiú 
kereszthalálban beteljesedő életében az emberért önmagát adó Isten 
tárj a fel valóságát. 

Az evangélista szándéka, hogy Istennek ezt az evangéliumát az 
egész világnak hirdesse, s Jézusban való hitre vezessen (vö. 1,6.9; 
20,29; 21,25). A kérdéses szakaszt közvetlenül megelőző versben is 
találunk erre egy utalást: "az egész világ tódul utána" (12,19). Ebből 
a szemszögből az "ezt felelte" bevezetéssel válaszul adott, Jézus 
megdicsőülését (módjában a meghalva sok termést hozó maghoz 
hasonlítva - 24. v.) hirdető beszéd (12,23-28.30-36) előtt valóban 
véletlen egybeesésnél többnek tűnik a "görögök" említése. A "görö
gök" megjelölés nem görögül beszélő zsidókat, hanem született görö
göket jelöl, akik kapcsolatba kerültek a zsidósággal, s Isten-félők~,nt 
néhány szokásukat is átvették (vö. 7,35; ApCsel 10,2.22.35). Ok 
azok, akik vágyakoznak arra, hogy az igaz Istennek hódoljanak: 
"fölmentek, hogy imádkozzanak" (12,20; vö. 4,21-23), s ez a vágy 
készteti őket, hogy Jézust "Iátni" akarják (12,21). Az elbeszélésben 
Jézus és a "görögök" között a közvetítők a "galileai" Fülöp és And
rás, akik görög nevet viseltek, és nyilván beszéltek görögül. 

A "görögök" és Galilea említése, a beszéd folytatásában a "vilá
gosság - sötétség" ellentétpár szerepeltetése (12,35-36), valamint az 
izajási idézetek (12,38-40) mögött felsejlenek Iz 8,23-9, l szavai: 
" ... nem lesz többé sötétség ... megdicsőíti ... a pogányok Galileáját. A 
nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát ... ". Ezek az össze
függések húsvét utáni ("amikor Jézus megdicsőült" - 12,16) néző
pontból jelennek meg, amikor a tanítványok "visszaemlékeztek arra, 
hogy azt tették vele, ami meg volt róla írva" (12,16), s a "zsidók kö
zül is sokan hittek őbenne" (12,42) megértve, hogy benne beteljesed-
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tek az ószövetségi ígéretek, és amikor valóban az egész világnak (po
gányoknak is) hirdették az evangéliumot. 

"Ha majd felmagasztal nak a földről, mindent magamhoz vonzok" 
(12,}2): Jézus kereszthalála a látni vágyó "görögöknek" is (nem csak 
az Oszövetség választott népének) fe\kínált üdvösség. Ez a "vonzás" 
a válasz, amely hitet kíván, "látni" hív (12,36.44-46). 

~ Kérdés: Jézus tanítása szerint lsten országa (uralma) ránk, embe
rekre vonatkozik: egyesek már abban élnek (Lk 17,21), másoknak még 
keresniök kett (Lk 12,31). Hogyan illik ehhez a képhez Mk 14,25, 
amelyből úgy látszik, mintha Jézus csak halála után jutna el lsten or
szágába? {Mt 26,29 (míg az újat nem iszom veletek ... ) és Lk 22,18 
(ahol csak lsten országának időpontjáról van szó) nem okoz ilyen ne
hézséget.} 

Válasz: Márk és Máté Jézus nyilvános működésének kezdetéről 
írva, annak céljaként és lényegeként láttat ják az "elközelgett" Isten 
országát / mennyek országát (M~. 1,15; Mt 4,17), s evangéliumnak 
nevezik azt (Mk 1,14; Mt 4,24). Orömhír, mert Isten üdvözítő jelen
létének, a béke, vigasztalás és öröm által jellemzett, egyetemes isteni 
uralomnak (vö. Iz 25,6-8) a meghirdetése. Erre az uralomra várakoz
nak a Jézust kérdező farizeusok is (Lk 17,20). Jézus nekik adott vála
sza egyrészt elutasító, másrészt kinyilatkoztató. Elutasító a hagyomá
nyos farizeusi várakozással szemben: Isten országa megvalósulása 
nem nyilvánvaló, látványos módon következik be, nem emberi aka
rathoz igazodik ("nem jön el szembetűnő módon" - Lk 17,20). Kinyi
latkoztató, mert Isten országa már "van", már jelen valóság ("közte
tek van" - Lk 17,21). Jézus beszélgetőpartnerei mégsem ismerik fel, 
mert "misztériumként", titokként jelenik meg, amint azt Jézus szavai 
jelzik a magvetőről szóló példabeszédben (Mk 4, II; Mt 13, II; Lk 
8,10) is. Ott az ország titka az igét, Jézus szavait, vagyis az üdvösség 
hírét, "az evangéliumot" jelzi, s fgy magát Jézus személyét, aki az 
evangéliumi üzenet középpontja. O tesz szavaival és tetteivel tanúsá
got az Isten országáról (Mt 4,24; 9,35). Nemcsak hirdeti, meg is való
~ítja azt: gyógyít, bűnbocsánatot ad, Istennel való közösségre vezet. 
Igy Jézusban Isten országa jelen valósággá lett: "elközelge!!" (vö. Mk 
11,10 is). Ez az elközelgett ige csakúgy, mint a Miatyánkban elhang
zó kérés: "jöjjön el a te országod" (Mt 6, I O; Lk 11,2) azonban azt is 
kifejezi, hogy lsten országa jövőbeli, még ezután eljövendő, s ezért 
vágyat ébreszt, várakozást kelt. Isten országa egyszerre jelenlevő, 
ugyanakkor még beteljesedés előtt álló, vagyis kibontakozásban levő 
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jellegére mutatnak rá a magokról, ill. kovászról szóló példabeszédek 
(Mk 4,26-29; Mt 13,31-32.33). 

Az Isten országa kibontakozó valóságára való várakozás azonban 
nem lehet passzív magatartás az egykor elérkező jövő irányában, 
hanem személyes odafordulást, elköteleződést kíván. A "keresésre" 
szóló felhívás (Lk 12,31; vö. Mt 6,33) azzal szembesít, hogy Isten 
országa minden más értéket (vö. "élet"; "test"=személy - Lk 12,22; 
Mt 6,25) felülmúl, s megtapasztalása, az abban való részesedés az 
embertől egy, a személy egész életét meghatározó, alapvető döntést 
kíván. Az evangéliumok útmutatást adnak arra nézve is, hogy mit 
jelent az Isten országa keresése: elfogadást a gyermekekéhez hasonló 
egyszerűségben és alázatban (Mk 10,14-15) és Jézus tanúságtételének 
folytatását a tőle tapasztalt irgalom cselekedeteiben (vö. Mt 7,21; 
25,34-40), hogy az Isten országa "misztériuma" láthatóvá váljék (vö. 
Mt 5,16). 

Az Atyával való örök élet~özösség, vagyis Isten uralmának 
eszkatologikus beteljesedése az Uj szövetségben több helyen, lakoma 
képében jelenik meg (Lk 14,15; Mt 22,2; Jel 19,9.17; vö. az Oszövet
ségben a már említett Iz 25,6-8). Egy étkezés a zsidó hagyományban 
nemcsak az étkek közös ,elfogyasztását jelentette, hanem az életkö
zösség kifejezése is volt. Igy az evangéliumi beszámolókban az "utol
só vacsora" nem egyetlen közös lakoma, hanem Jézus és a tanítvá
nyok közös múlt jának, megélt közösségének megjelenítője is. Jézus
nak az Isten országára vonatkozó szavai a "bizony mondom" kinyi
latkoztató formulával bevezetve (Mk 14,25) a feltámadás bizonyos
ságának, és az Isten országa Jézus részvételével együtt megvalósuló 
teljességének kifejezése. (Hasonló a Lk-nál elhangzó szavak értelme 
is.) Nem annyira Jézus személyes sorsának kifejezése, sokkal inkább 
értük való küldetése beteljesedésének kinyilvánítása: önátadása (vö. 
Mk 14,24) a feltámadás ígéretét, a mennyei dicsőségben való része
sedés lehetőségét, az Atyánál való élet teljességét ajándékozza (amit 
Mt a "veletek" szó hozzáadásával hangsúlyoz). Az utolsó vacsora így 
az eszkatologikus lakoma előképévé válik. 

Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak 

áldott. kegyelmekben gazdag Húsvéti Ünnepet kívánunk! 

A Társulat vezetósége és a Jeromos Füzet szerkesztói 
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IBB (Internet Bibliai Böngésző) 

A Jeromos Füzetek húsvéti cikkei: www.biblia-tarsulat.hu 
Az eddig megjelent Jeromos füzetek húsvéti számai ból ajánljuk 
kedves figyelmükbe a következő írásokat: 

Jakubinyi György: Jézus keresztrefeszítése (Mt 27,33-44) 
Pesch, Rudolf: Jézus halála a kereszten (Mk 15,33-39) 
Rózsa Huba: Jézus Krisztus feltámadása 

az apostoli hagyomány tükrében 
Schnackenburg, Rudolf: A föltámadt Jézus 

és Simon Péter (Jn 21,15-19) 
Az Interneten megtalálható egyéb húsvéti cikkek közül: 

HúsvétróL: http://husvet.lap.hu 

LADOCSI GÁSPÁR: Jézus, a Messiás, aki testben feltámadott 
http://www.communio.hu/vigilia/archiv.html 

OROSZ ATHANÁZ: A föltámadás és a húsvét - keleti szemmel 
http://www.communio.hu/vigilia/archiv.html 

Tarjányi Béla: Az ój élet első tanója 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2002.03.3I/0201.html 

Tarjányi Béla: "Ezért jöttem, ezért az óráért" 

http://ujember.katolikus.hu/Archivum/000409/020 I ,html 
[koI/képek: http://vnet.hu/parochia/Mar-ikl.htm 
lzaeiről képek, tudnivalók: http://izrael.lap.hu 
Palesztináról képek, tudnivalók: http://palesztina.lap.hu/ 

Látogassa honlapunkat a világháLón! 
Megismerheti céljainkat, bibliaboltunk gazdag könyvajánlatát, 

programjainkat, Társulatunk tevékenységét és történetét, olvashat 
gondolatokat a vasárnapi evangéliumokról stb. 

Címünk: www.biblia-tarsulat.hu 
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INNEN-ONNAN 

Két újabb lelet Keresztelő Szent Jánossal kapcsolatban - A hagyo
mány szerint Ain Karem Keresztelő Szent János születési helye. (Ma már 
ősszeépült JeruzsálemmeL) 2004. július 26-án a Haaretz izraeli újság két 
jelentős leletről számolt be ezen a helyen. 

Keresztelő Szent János születési helyén épült templom alatt ciszternát ta
láltak a ferences régészek már a múlt század negyvenes éveiben. A zsidó 
régészek véleménye szerint ez egy zsidó rituális fürdő (miqweh) volt. 

Két következtetést vonnak le belőle: az egyik, hogy Ain Karem Jézus és 
Keresztelő Szent János idejében zsidók által lakott terület volt; a másik bizo
nyíték pedig az, hogy papi családnak kellett itt laknia, mert a templomban 
szolgáló papoknak naponta háromszor rituális fürdőt kellett venniük. Ez 
utalás lehet arra, hogy Keresztelő János apja, Zakariás valóban itt élhetett. 

Keresztelő János születési temploma, amely alatt ezt a ciszternát találták, 
a bizánci időre megy vissza. A mai templomot a ferencesek a 17. században 
építették. Egybe van építve a ferences kolostorral, ahol ma a kusztódia novi
ciátusa van. 

A másik régészeti felfedezésről szintén a Haaretz újság adott hírt 2004 
augusztus 17-én. Nem messze Ain Karemtől, egy keresztes-kori vár lábánál 
a mai Zova kibbucnál két régész, az angol Shimon Gibson és az amerikai 
James Taylor, egy 24 méter hosszú, 4 méter széles és 5 méter magas mes
terséges barlangot fedezett fel. Úgy vélik, hogy ez rituális fürdő az első temp
lom idejéből. A vakolat növényi maradványainak tanulmányozása arra utal, 
hogyavakolatot a Kr.e. 6. és B. század között készítették. 

De a tulajdonképpeni szenzációt a régészek a falfestményekben és az 
alap különös mélyedéseiben fedezték fel. Ezeket úgy értelmezik, hogy Ke
resztelő Jánosra utalnak. A törmelék eltakaritása közben egy állatbőrökbe 
burkolt alak ábrázolására bukkantak. A másik ábrázolás egy fej test nélkül. 
A két régész ezeket Keresztelő János képének tartja. További felfedezés 
egy az alapba bemélyített medence, amely egy kis csatornával a talajba 
mélyített lábnyommal van összekötve. 

A barlangban ezen kívül 250 ezer cserépdarabot találtak összetört korsók
ból, melyek a Krisztus előtti és utáni két századból származnak. Gibson 
véleménye szerint ezek az utalások elégségesek ahhoz, hogya barlangot 
Keresztelő János barlangjának tartsuk, még hozzá kettős értelemben: 
Bizonyit ják, hogya korai keresztény időkben ebben a barlangban Keresztelő 
Jánost tisztelték, és hogy maga János itt tevékenykedett és keresztelt. 
Gibson állítja, hogy ez a barlang Keresztelő Jánosnak egy régi kultuszával 
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van kapcsolatban. Lehet, hogy ez az a barlang, ahol János kezdetben siva
tagi magányát töltötte és ahol ö elöször keresztelt. 

A két kutató állításait sokan kételkedve fogadták; meg kell várni, hogy va
lóban szenzációs felfedezésről van-e szó, vagy csak felröppentett újságírói 

hír. Gyürki László 
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Urunk, Jézus Krisztus, 
Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. 
A legmélyebb magány örvényében 
Most és mindenkor 
Szereteted elrejtett hatalma lakik, 
S titkaid közepette 
A megváltottak alleluj áj át énekelhetjük. 
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerüségét, 
Mely nem hagy tévelyegni minket, 
S ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, 
Amikor minden bizonytalannak látszik; 
Adj abban az időben is, 
Amikor ügyed halálküzdelmet vív, 
Elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk, 
Elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, 
Azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. 
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, 
Mint a hajnalfény, 
Napjainkba, 
Hadd legyünk igazán húsvéti emberek 
A történelem nagyszombat jain. 
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, 
A mai időkben is 
Vidáman járjuk utunkat, 
Eljövendő dicsőséged felé. Ámen. 

Joseph Ratzinger 



Társulatunk életéböl 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

2005. február 4-6-ig, Egerben, a Szent János Továbbképző 
Központ és Lelkigyakorlatos Házban másodízben tartottunk bib
IJaapostolképző szemináriumot, melyet Kecskés Attila atya, az Egri 
Erseki Szeminárium prefektusa szervezett szentelés előtt álló kispap
ok illetve cursillosok számára. Külön örültünk, hogy a tisztelendő 
atyák közül többen is a határon túlról voltak (Felvidékről, Kárpátaljá
ról, Vajdaságból). Reméljük, hogy pasztorációs munk,ájukba be fog
ják építeni a szemináriumon elsajátított módszereket. Ujdonság volt a 
cursillosok lelkes csoportjával való megismerkedés. Különböző élet
korú családanyák, családapák, egyedülállók, az élet legkülönbözőbb 
területéről, akik azért jöttek, hogya cursillós összejöveteleiken a kö
zös szentírásolvasáshoz segítséget, új ismereteket kapjanak. Az egész 
képzésnek meghatározta a hangulatát az ő nagy figyelmük, igyekeze
tük, és kedves, figyelmes szeretetük egymás iránt, a tisztelendő atyák 
iránt, és miirántunk. Mindig volt, aki kávét főzött, aki elmosogatott 
stb., nem kellett megszervezni, minden "ment magától". A sok okos 
módszer között jól esett a felszabadult, fergetegesre sikerült vidám 

... 

Az második egri szeminárium résztvevői 
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esti nagy közös játék, amelybe nemtől, kortó) és élethelyzettől függet
lenül mindenki bekapcsolódott. (Vágvölgyi Eva) 

Néhány részlet a résztvevők visszajelzéseiből: 
Megajándékozott a jó lsten rajtatok keresztül a Szentlélek segítségé

vel. Számomra gyönyörü volt a hétvége, mosolygós testvéri szeretet. Igazi 
lelkes előadások, a Szentirást egyre jobban megismertem, jobban fogom 
tudni használni, és talán másoknak is több segítséggel tudok szolgálni. 
Nagyon mély gondolatok jöttek felszínre bennem. Ugy érzem, ezután 
sokkal jobban fogom ízlelgetni a Jó lsten üzenetét. 

Köszönöm Istennek ezt a két napot, amit arra fordíthattam a vilá:g bajai 
közt, hogy a Szentíreás mélyebb megismersével foglalkozzam. Orömet 
viszek haza szívemben családomhoz, barátaimhoz. Jézus közelebb került 
hozzám. Nagyon jó hangulatú, könnyed két nap volt. 

Köszönöm a lehetőséget, hogy résztvehettem ezen a hétvégén. Jó 
volt, hogy ily módon is foglalkozhattam a Szentírással, és tapasztalatokat 
szerezhettem a közös szentírásolvasással kapcsolatban. Jó volt a közös
ség, az együttgondolkodás lsten Igéjéről. Ötletes volt a "Vidám este" prog
ramja. Isten áldja a szervezők munkáját, fáradságát, és a Bibliatársulat 
minden kezdeményezését, munkáját. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időponlja és az elmélkedések témája az Oltári
szentség évében: 2005. ápr. 1.: Lk 15,14-17; ápr. 15.: Jn 6,35; 
ápr. 29.: Jn 6,51; máj. 13.: Jn 6,53; máj. 27.: Jn 6,56; jún. 10.: Mt 
26,29; jún. 24.: Csel 2,46; júl. 8.: Lk 24,30-31; júl. 22.: I Kor 
10,17; aug. 5.: Zsolt 33,9; aug. 19.: Jn 6,26-27. 
Az imaóra vezetői szeretettel hívnak és várnak a közös imára (a 

helyszínen vagy a távolból bekapcsolódva) minden kedves társulati 
tagot és érdeklődőt! 

Az a támogató együllmz7ködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és jüzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, két
kez) segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és eztÍton is szeretném mindezt a magam és 
mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 
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Könyvajánlat 

SZERETETTEL AJÁNLJUK KIADVÁNYAINKAT: 

ö- és ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS (Káldi-Neovulgáta). Ára 2600 Ft. 

ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (Káldi-Neovulgáta). Ára: 1400 Ft. 

Plébániák. hitoktatók, egyházi közösségek aBibliaközpontban 
lW,k} ill. 25 % kezdvezménnyel hozzájuthatnak: 

Szentírás: 1820 Ft, Újszövetség és Zsoltárok: 1050 Ft. 

JEROMOS BIBLIAKOMMENTÁR 

l. kötet: Az Ószövetség könyveinek magyarázata 
2. kötet: Az Újszövetség könyveinek magyarázata 
3. kötet: Biblikus tanl/lmányok 

A kötetek ára: 8.000 - 7.000 - 7.000 Ft 
A három kötetes mű ára: 22.000 Ft 

Társulatunk Bolt jának húsvéti ajánlata: 

Barsi B.: Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe 
Barsi Balázs: Hozsannától Hallelujáig 
Bovon: Jézus utolsó napja 
Bühlmann, W.: Hogyan élt Jézus 
Gnilka, J.: A Názáreti Jézus 
Douglas, L.: És köntösömre sorsot vetettek 
Dué, Andrea: A kereszténység történeti atlasza 
Miller, M. - Hayes, J.H.: Az ókori Izrael és Júda 
Schlier, H.: Jézus Krisztus feltámadása 
Thivollier, P.: A Szabadító 

Újdonság! 

Cigány-Magyar Újszövetség. Ára 2600 Ft. 

ára: 700,-
ára: 700,-
ára: 500,-
ára: 980,-
ára: 3200,
ára: 1340,
ára: 7599,
ára: 3810,
ára: 440,
ára: 1200,-

Székely János: Az Újszövetség teológiája. Ára: 1960 Ft. 
Kocsis Imre, "Isten elküldte Fiának Lelkét. .. " Ára: 840 Ft. 



Tavasz 

Isten Szava 

Egy peldany dra 200 Ft, 
az evi negy szam 800Ft ( +postakoltseg) 

A remenyseg zart riigye pattanjon ki, 
Bontson levelet, hajtson viragot. 
Lelked jarja at az elet drama, 
Sziiless ujja fenybol es szeretetbol. 
A tavasz duzzad6 szertelensege 
Pazarl6 bosegben borftson viragba. 

(Havva) 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

»Emberek halászaivá teszlek«, de nektek is szívvel
lélekkel kell e munkába beáll notok. Hatalmat adok; e hatal
mat éltetekké kell változtatnotok. Küldetést adok; e külde
tésben folyton kell járnotok. Magamhoz emellek; ez Isten
közelséget át kell élnetek; nem mechanikus eszközeim vagy
tok, hanem apostolok. Oltáriszentséget bízok rátok; éltetek 
az itt rejtő erőnek kommentárja legyen; evangéliumot adok, 
mélységeiben kell laknotok. Szóval: én teszlek, de nektek is 
egész élteteket kell befektetnetek. 

Prohászka Ottokár 
Elmélkedések az Evangéliumról 



40 éues a Dei Verbum 

40 éves a Dei Verbum 

A Bulletin Dei Verbum 3-4/2004. számámak vezércikke (Claudio 
Ettl írása) felidézi az idén 40 éves (1965. nov. I 8-án elfogadott) Dei 
Verbum konstitúció létrejöttét, méltatja jelentőségét és vázolja egyre 
szélesebb körben kibontakozó hatását. Egyházunk a Biblia történeti 
kritikai értelmezését a 19. század közepétől mintegy száz éven át 
mereven ellenezte, s ennek hatása a gyakorlatban tovább érvényesült 
a Divino Afflante Spiritu (Xn.Pius pápa körlevete, 1943) pozitív 
állásfoglalása után is. Ugyanezt tükrözte a n.Vatikáni Zsinaton az 
isteni kinyilatkoztatásról kiadandó dogmatikai konstitúció első terve
zete (1962. novemberében); ez azonban a zsinati atyák körében olyan 
heves ellenzésre talált, hogy xxm. János pápa új tervezet készítésére 
az egymással szembenállókból új (paritásos) bizottságot nevezett ki; 
ennek egyik elnöke Bea bíboros volt. Így sok vita és türelmes egyez
tetés után 3 év múlva került plénum elé az új tervezet, s azt végül 
2344 igen és 6 nem szavazattal elfogadták és ünnepélyesen kihirdet
ték. 

A konstitúció ugyan - kompromisszumok eredményeként - nyitva 
hagyott egyes kérdéseket (további teológiai vizsgálatok számára), de 
határozott útmutatás a Szentírásnak az Egyház hitében és életében 
való fontos szerepére és a korszerű bibliamagyarázatra. Kifejti a ki
nyilatkoztatás történetiségét, és magyarázza továbbadásának emberi 
formáját. Meghatározza az egzegéták fontos szerepét, amelynek segí
tenie kell a tanítóhivatal ítéletét (mind az értelmezés, mind a 
kánoniság ügyében). De a Dei Verbum nem csak az egzegézisnek, 
hanem a bibliai alapú lelkipásztori munkának is Magna Chartája lett. 
Ösztönzés és irányelv a Szentírás fordítására, különféle kiadásaira, 
terjesztésére, hirdetésére, sokoldalú közkinccsé tételére, beleértve a 
más keresztény közösségekkel való együttműködést is. A konstitúció 
szerint az Egyház számára Isten Szava a teológia lelke és az élet ke
nyere. 

A 40 év folyamán Egyházunkban fellendült a biblikus pasztoráció, 
számos új formában és módszerrel. A mai Katolikus Bibliaszövetség 
1969. ápr. 19-én alakult, miután Bea bíboros 1968-ban tanácskozásra 
hívta össze a világszerte már működő katolikLIs bibliaapostoli szerve-
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40 éves a Dei Verbum 

zetek képviselőit. A világszövetségnek ma 311 szervezet ill. intéz
mény a tagja, 127 országból. - A bibliamagyarázat és -apostolság te
rén fontos segítség a Pápai Biblikus Bizottság által 1993-ban kiadott 
»Szentírásmagyarázat az Egyházban« dokumentum. 

A Zsinat nyomán a kinyilatkoztatás kincse, amely az Egyházra van 
bízva, egyre mélyebben bejut az emberek szívébe. Ugyanakkor új 
nehézségekkel is szembe kell néznünk (ilyen pl. a fundamentaliz
mus). Fontos, hogy a kinyilatkoztatás kincsét minden nép minden 
nemzedéke a saját gondolkodásával szívja magába. Ezt kell együtt 
szolgálnia az egzegézisnek és a biblikus pasztorációnak. 

Abibliaapostolság híreiból A Bulletin Dei Verbum 3-4/2004. tájékoztató
kat közöl a Katolikus Bibliaszövetség munkájáról (és így abibliaapostolság 
hireiröl) Afrikából, Latinamerikából, Óceániából és Középeurópából. A leg
utóbbi a .. Középeurópai szubrégió« képviselőinek Dolany-ban (Olomouc 
közelében, a Cseh Bibliaközpont házában) tartott összejövetele alapján 
ismerteti a velünk szomszédos vagy közeli országok helyzetét (pl. 2003-ban 
Biblia-év Horvátországban; ifjúsági táborok Romániában; fiatalok Biblia
Olympiája Szlovákiában; Ausztriában 300 OOO látogatót vonzó bibliakiállítás 
a 40 éves Linzi Bibliaközpont és a salzburgi szervezet közös rendezésében). 
Magyarországról a Biblia-konkordancia folyamatban lévő munkáját, a cigány 
bibliafordítást és a már több mint 1000 résztvevő által elvégzett bibliaapostoli 
szemináriumokat emeli ki. 

Érdekes az a program, amit Costa Rica puspóki kara az immár 12. éve 
minden egyházmegyében szeptember végén megtartott bibliahét tárgyaként 
2004-ben ajánlott. A .. Biblia és Egyház hét" napjainak irányszavai és java
solt alapszövegei: személyes olvasás (Zsolt 119,1-32); család (MTörv 6,6-7); 
katekézis (2 Tim 3,14-17); liturgia (Neh 8,1-12); társadalom (Csel 4,32-37); 
pasztoráció: evangelizálás, Eucharisztia, karitász (Csel 3,44-49); ökumené 
(1 Kor 1,10-17). Az ajánlott liturgikius kereten kívül az összes napokra java
solt munkamódszer: élethelyzet, a Szó meghallgatása, elmélyítése, szelle
mének megbeszélése, végül imába foglalása. (A folyóirat ezt 6 oldalon rész
letezi.) 

A Dei Verbum konstitúció elfogadásának 40. éve alkalmából a Katolikus 
Bibliaszövetség 2005.szept.14-18. között nemzetkózi kongresszust tart 

Rómában. Székely István 
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Hantos-Varga Márta Eszter 

Az atya-Isten fogalma 
a szövetségközi irodalomban 
és ennek újszövetségi vonatkozásai 

1.1 Bevezetés 

Nem pusztán belátott - s elfogadott - teológiai igazság, hanem egy 
konfliktusokkal terhelt közegben naponta megélt tapasztalat eredmé
nye ezen dolgozat témájának ötlete. Nem kuriózumok keresése a 
célja. Inkább annak felfedezése, hogy amennyiben az Egyház (vagy 
annak tagja) nem a kontinuitás logikájában szemléli önmagát és hiva
tását, saját identitását csonkít ja, valamint nem ragadja meg - még 
intellektuálisan sem - Isten üdvtervét a maga teljességében.1 Ezen túl 
keresztény öntudatunkat is erősíti a "rácsodálkozásnak" öröme: a 
Jézus Krisztus által közölt kinyilatkoztatás nemcsak belesimul egy 
koherens és dinamikus történetbe (oikonómia), hanem annak tartalmi 
újdonsága serkent az istenszeretet mélyebb megélésére. Az az érdek
lődés, me ly egyszerre keresi az említett két aspektust (a folyamatos
ságot és az eredetiséget), támaszkodhat a Szentszék által kiadott út
mutató alábbi gondolatára: "Bármennyire új is az Egyház és.a ke
reszténység, eredetük az időszámításunk szerinti I. század környeze
tében keresendő, még mélyebben pedig "lsten titkában" (Nostra 
aetate, 4), amely az atyákban, Mózesben és a prófétákban valósult 
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1 .L'attitude des chrétiens á I'égard du judaisme. Orientation pastorales du Comité 
épiscopale pour les relations avec le judaisme" Conférence épiscopale francaise. 
Documents Episcopat, Bulletin de la Conférence épiscopale francaise 10 (avril 1973 
Paris) 7 b,c: 
.Izrael és az Egyház nem egymást kiegészítő intézmények. Az egymással való 
szemben állás tartóssága az isteni terv befejezetlenségének jele. A zsidó nép és a 
kereszténység kapcsolatát kölcsönös megkérdőjelezés jellemzi, vagy ahogy Szt. 
Pál mondja, vetélkedésre vannak sarkallva a késöbbi egység érdekében ... Ha zsi
dók és keresztények saját útjukat járván betőltik hivatásukat, a történelmi tapaszta
lat szerint útjaik keresztezik egymást. Vagy nem a messiási időkre irányulnak közös 
eröfeszitéseik? Csak kivánni tudjuk, hogy lépjenek rá a kölcsönös elismerés és 
megértés útjára, elüzvén a régi ellenségeskedés szellemét, s hogya remény 
ugyanazon lendületével forduljanak az Atya felé. Ez jelenti az ígéretet az egész föld 
számára.' 
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meg, míg Jézus Krisztusban be nem teljesedett.,,2 Valamint: "Jézus 
zsidó volt és mindig az is maradt; küldetését önként 'Izrael házának 
elveszett juhaira' (Mt 15,24) korlátozta. Jézus teljes egészében korá
nak és az I. századbeli zsidó-palesztin környezetének gyenneke volt, 
aki osztotta annak minden félelmét és reményét. Ezzel csak még job
ban kidomborodik mind az emberré válás valósága, mind az üdvtör
ténet tulajdonképpeni értelme, ahogy azt a Biblia kinyilvánította. 
(Róm J,3J; Gal 4,4 kk)"3 

Émil Puech 2001 decemberében közreadott munkája4 rekapitulálja 
az atya-Isten mint fogalom tartalmával foglalkozó meglátásokat. A 
különböző történelmi korokon átívelő rövid összefoglalás a szövet
ségközi irodalomra fókuszál. Fellép azzal az igénnyel is, hogy ponto
sítsa a "szövetségközi", mint jelző elégtelenségét. Első értéke egy új 
tenninus technicus bevezetésének javaslata. Cikke figyelemre méltó 
áttekinthetősége, átfogó meglátásai miatt is. A sem ita népek gondvi
selő-Isten fogalmától elvezet előbb a kollektív "nép atyja" képéig, aki 
szeret s (ezért) büntet. Majd különböző szöveghelyek alapján a foga
lom bővülését bizonyítja, mely már személyes Isten-ember kapcsola
tot is magában foglal. Ami nem mond ellent annak a széles publikum 
által is ismert ténynek, hogy az Isten-kapcsolatnak az aminősége, 
amit Jézus elénk tár, alapvetően és megrendítően új. 

Jelen dolgozat elsősorban Puech gondolatívére épül, súlyozva an
nak mondanivalóját. E bevezető után négy fó részből áll. A fogalom 
árnyalását (1.2) - és nem tisztázását, hisz az szakemberek ügye
követően a deuterokanonikus iratokban (II.) lévő referenciákra utal. 
Ezek után a szorosabban vett téma, a szövetségközi iratok corpusából 
(III.) három alpontban hoz példákat több nyelven. Az apokalipszisek 
(III. I ), a holt-tengeri tekercsek (III.2) és a más, kései zsidó írások 
(III.3) világából azokat a töredékeket említi, melyek szempontunkból 
lényegesek vagy érdekesek. Végül egy konklúzió (IV.) zárja a töre
dékes bemutatást. 

2 Útmutatás a zsidók és a zsidóság helyes ábrázolásához a katolikus egyház ige· 
hirdetésében és hitoktatásában 111.20; Reinhard Neudecker, "Az egy lsten sok arca" 
!tér/eg (Budapest 1992) függelék. 

U.az., 111.12. 
4 Émile PUECH, "Dieu le Pére dans les écrits péritestamentaires et les manuscrits 
de la mer Morte", Revue de Qumran (78 déc 2001). 
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1.2 Új szakszó?! 

A szakirodalomban újabban így használt fogalom elégtelensége a 
következő okok miatt áll fenn. Mind magyarul, mind más nyelven a 
kifejezés nem a valóságot tükrözi. E helyett azt sugallja, mintha volna 
egy egységes irodalomanyag a két kánonba be nem vett zsidó iratok 
(Kr.e. II. - Kr.u. I. sz.) esetében. Ezzel kapcsolatban két megjegyzés: 
egyfelől nem lehet darabosan szakaszoini az időskálát: nincs egy 
olyan intervallum, mely egyfajta "Ószövetség utáni" és "Újszövetség 
előtti" periódus lenne (a két szövetség 'közötti' idő), másfelől nincs 
egységes, sőt monolitikus iratanyag. A francia "écrits péritestamen
taires" (szövetség körüli iratok) hűségesebben és frappánsan jelzi, 
hogy olyan iratokról van szó, melyek egykorúak mind a bevett zsidó 
ószövetségi írásokkal, mind az újszövetségi kánonba bekerült iratok
kal. A két szövetség "hivatalos" irodalmát körülvevő corpus tehát a 
Kr.e. II. század közepétől a Kr.u. I. század végéig datálható. 

II. Deuterokanonikus iratok 

Témánkban nem lehet in medias res - előzmények említése nélkül 
- belevágni az anyagba. A deuterokanonikus irodalomban fellelhető 
utalásokat alapozza meg a semita népek körében általánosan elterjedt, 
több évszázaddal korábbi felfogás: El (a kánaánita-főníciai vallások 
fóistene) vagy úgy jelenik meg, mint az istenek atyja (abu Qne il la
kisi feliratokon) vagy mint az emberiség atyja (abu-adami) vagy mint 
a teremtmények teremtője (bani banwati Ugaritban). Ennek lenyoma
ta fellelhető a Teremtés könyvének lapjain. A letelepedő törzsek át
veszik a Kánaánban talált népek megszólításait. A fő istenséget -
majd később az egyetlen Istent - tevékenysége nyomán (teremtés, a 
világ és népének irányítása) apai tulajdonságokkal ruházzák fel (Ter 
33,20; 46,3; MTörv 1,11-21). A kezdeti antroporrnorfizmusból a 
Krisztus előtti harmadik évszázad ra kialakul egy reflexión és tapasz
talatokon is átszűrt kép az Abszolútumról. A keresztény kánon idő
ben utolsó ószövetségi könyvei tovább tágítják az ember isten ismere
tét. Nem térve ki Tóbiás könyvére Sírák fia könyvéből álljon előttünk 
példa, mely a II. század elejének palesztinai zsidó bölcsességi iro
dalmát tárja fel. Nem mellékes, hogy a könyv Jeruzsálemben keletke
zett, valószínűleg Kr. e. 190 és 175 között, csak később lett görög 
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nyelvre lefordítva. Egy egyéni imában az Ószövetségben először 
hangzik fel az Atya vocativusban: 

Uram! Atyám, és életem Ura! Ne hagyj engem kényükre-kedvükre, és ne 
engedd, hogyelessem miattuk. Uram! Atyám, és életem Istene! Ne hagyj 
engem ajkam önkényére! (Sir 23,1.4) 

Aszöveghely jelentőségét és merészségét aláhúzza, ha korábbi, 
ugyanebből a könyvből származó idézetekkel vetjük össze (Sir 4, I-
10), ahol az igaz, a jámbor ember bátorításaként jelenik meg az Atya 
képe. A mondanivaló egyértelmű: érdemes úgy cselekedni a feleba
ráttal szemben, ahogyan Adonai (az Úr) teszi, hisz Ö jutalmul "ad
optálja" az irgalmasságban élőt. 

"Légy irgalmas az árvákhoz, mintha apjuk volnál, olyan légy any
jukhoz, mint a férj, akkor engedelmes fia leszel a Fölségesnek, s ő 
anyádnál is jobban megkönyörül rajtad!" Sir 4, l O-ll 

Akkor Isten fiának fog téged nevezni, kegyelmes lesz hozzád és 
megszabadít a sírgödörből. (Héb A) 

Mintegy fia leszel a Magasságosnak, és anyádnál jobban fog sze
retni téged. (LXX) 

A fentebb, elsőként említett vers (Sir 23, I) héber eredetije nincs 
meg. Puech saját kutatásai alapján meggyőzően állítja a következő 
formulát: 

Istenem, Atyám és életem Ura! 
Istenem, Atyám és életem Istene! 

"n 1n~, '::l~il 'il?~/il'il' 
"n 'il?~' '::l~il 'il?~/il'il' 

Más szerzők (mint J.Jeremias egy késői héber parafrázis alapján) a 
meglepő újdonság helyett deduktív rpódon inkább a szerényebb 
"atyám Istene" verziót javasolják: '::l~ ?~. 

Puech megoldásában kétségtelenül vonzó az atya-Isten fogalmának 
teljessége. Együtt szerepel lsten két attributuma: az együttérző, sze
mélyes kapcsolatban magát kinyilvánító Gondviselő és a teremtő Úr. 

A Bölcsesség Könyvében hasonlóképpen megjelenik egyfajta fo
kozás, az értelmezés változása. A Bölcs 2,18 versben az igaz zsidó 
így dicsekedhet: "Mert ha az igaz lsten gyermeke, akkor ő meg is 
óvja, és kiragadja ellenségei kezéből." Pár fejezettel később (II, I 0-
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II )ezt olvassuk: "Amikor ugyanis megpróbáltatás érte őket, bár csak 
enyhe feddésben volt részük, megtudták, milyen kínokat szenvedtek a 
harag sújtotta gonoszok. Azokat ugyanis, mint intő atya, próbára 
tetted, ezeket pedig, mint szigorú király, kérdőre vontad és elkárhoz
tattad." Összefoglalva: Isten előbb az igazak, majd Izrael atyja, végül 
pedig mindazoké, akik elismerik s (segítségül) hívják Öt. "Más vi
szont, aki tengerre indul, és szilaj hullámokat készül átszelni, fada
rabhoz esedezik, amely törékenyebb, mint a hajó, amely őt hordozza. 
Mert a haszonvágy eszelte ezt ki, és hozzáértő ember bölcsessége 
építette, s a te gondviselésed konnányozza, Atyánk, mivel a tengeren 
is adtál utat, és biztos ösvényt a hullámok között. Megmutatod, hogy 
minden veszélytől meg tudod menteni még azt is, aki jártasság nélkül 
száll tengerre" (Bölcs 14,1-5). Ez a szakasz minden bizonnyal kap
csolatban van a nálánál korábbi szövetségközi iratokkal: Adám és 
Éva élete illetve a Szibilla jóslatok ill, melyekre rátérünk. 

III. Szövetségközi irodalom 

IlI.I Apokrifiratok 
Az Ádám és Éva élete című mű eredetileg vagy héberül íródott 

palesztínai zsidó miliőben, vagy görögül Alexandriában Kr.e. 100 és 
Kr.u. 50 között. Egyik lehetőség sem kizárt, egyik mellett sem szól 
perdöntő bizonyíték. Azok a részletek, melyek a Bölcsesség kijnyvé
nek írój ára hathattak, a 32. fejezettől lelhetők fel. Éva bűnvallomása 
- még mint a korábbi iratok - Isten atyaságát teremtői mivoltának 
tulajdonítja: 

.Vétkeztem, ó lsten, mindenek Atyja! Vétkeztem választott angyalaid, a 
Kerubok és rendíthetetlen trónusod ellen. Vétkeztem, ó Uram." 

Még két érdekes idézet. A 35,2 szöveghelyben Éva említést tesz az 
angyalok közbenjárásáról. Itt Ádám mint isteni képmás az egész em
beriség megtestesítöje. 

(Éva) így válaszolt neki (Szetnek): .Emeld fel tekinteted, nézd a hét meg
nyílt eget s lásd fekvő (halott) atyád. A körülötte lévő angyalok érte imádkoz
ván mondják: 'Bocsáss meg neki Világ Atyja, hisz képmásod ö." 

A Teremtő és a teremtett közötti távolságot még nem csökkenti, 
viszont Isten irgalmasságát húzza alá az a jelenet, amikor Mihály 
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arkangyal parancsot kap Ádám élettelen testének Paradicsomba való 
felvitelére. 

"Miután a jövendőbeli öröm megígértetett Ádámnak, az ő testéért kiáltott 
Mihály angyal az Atyához. Úgy (oly módon) beszélt, hogy az összes angyal 
összegyülekezett lsten előtt" (38,1-2). 

A Szibilla jóslatok harmadik könyve szintén e korból datálható. A 
zsidó eredetű mag a Kr.e. l. század (esetleg a II. század) közepén 
született. A későbbi könyvek a keresztény interpoláció nyomait hor
dozzák. Bár halvány nyomai vannak egy személyesebb viszonynak, 
mégis elmondható, hogy az eddig említett séma szerint Isten atyasága 
összekapcsolódik teremtői és gondviselői tevékenységével. Ugyaneb
be a keretbe illeszkedik Izrael felé mutatott kegyessége. Az atya-Isten 
ennek megfelelően így fordul népéhez: 

Nem nyitottad meg szíved minden isten és ember halhatatlan Atyjának 
tiszteletére. (278) 

.Becsüld mindenek Atyjának nevét, ne felejtsd el őt.· (550) 
Istent, az Atyát szeretni kell; őt, a Bölcset, aki örökké létező. (360) 
Ezekiel apokrifét (ApEz) egyes egyházatyák is ismerték, Kr.e. 50 

és Kr.u. 50 között keletkezett Palesztinában. A megtérés szükséges
sége erősen kidomborodik a műben. Az író a Mindenhatót beszélteti, 
a szavak töltését ez fölerősíti . 

• Térjetek meg istentelenségtekből, Izrael Háza! Mondd népem fiainak: 
Még ha bűneitek a földtől az égig tornyosulnának és vörösebbek volnának a 
skarlátnál, s feketébbek a zsáknál, ha teljes szivetekből felém fordulnátok 
mondván: .Atya!·, meghallgatnálak benneteket, mint szent népemet.· 

, Atya!' Ez az egyetlen szó jelenti az imádságot. A bűnös nép tagjai 
közösen fordulnak el elkövetett vétkeik és hűtlenségük útjától. A 
rövid, de hatásos invokáció emlékeztet a Sir 23, l.4 és Bölcs 14,3 
megfelelő verseire. A bocsánat megadásának feltétele a fiak által 
beismert helyzet. Isten sohasem tagadta meg a szövetségkötéskor 
felkínált jelenlétét és hűséggel teljes szeretetét. Elvárja - a szöveg 
tanúsága szerint - atyaként való elismerését. Cserébe szent népként 
restaurálja a visszatérőket. Ez a részlet emlékeztet bennünket a tékoz
ló fiú történetére Lukács evangéliumából: 

"Fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Apám! Vétkeztem az 
ég ellen és teellened! ... A fiú így szólt hozzá: "Apám! Vétkeztem az ég ellen 
és teellened; már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz· (Lk 15,18. 
21 ). 
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A meglepő hasonlatosság ellenére a különbség is szembetűnő. A 
kollektív invokáció az evangéliumban egyedi vé válik, utalva a szemé
lyesség olyan dimenziójára, me ly ismeretlen volt a kortársak előtt. Az 
atya irgalmas, áldó gesztusát előzetes feltételek nélkül, bensőjébő/ 
(crTTAayxv[(oIlOL - szplankhnidzomai: a belső részek megindulása)5 
fakadóan teszi. Később pazarló módon halmozza el fiát. 

"Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a 
nyakába borult és megcsókolta" (Lk 15,20). 

Érdekesség kedvéért említendő, hogy a Kr.u. I századból való Áb
rahám testamentumában lévő doxológia fordítása a következő: 

"Sára! Igaz, amit mondasz! Dicsőség és békesség Istentől, az Atyától!" 
(6,6) 

A kifejezések viszont, melyek az atya titulust tartalmazzák, csak 
Isten és Abrahám kapcsolatára utalnak. Az angyalokkal való viszonyt 
más kifejezések illetik. 

1/1.2 A Holt-tengeri tekercsek 

A dolgozat elején említettük, hogy a szövetségközi irodalom nem 
homogén anyag. A flash-szerűen felvillantott példák a dolgozat végé
re bizonyítani fogják. Hasonló pontosításra van szükség a Qurnrán
ban talált pergamenek kapcsán. A lelőhely azért is kiemelkedik a 
többi közül, mert az esszénus közösségek - és irodalmuk - sajátossá
gainak ismeretén túl más, korábbi szentírási vagy éppen szövet.1'égkö
zi írástöredékhez is hozzáférhetünk. 

Az atya fogalma-témakörben nagyon kevés töredék maradt fenn. 
A 4Q372 1,16-ban József zsoltárában a főszereplő kiált: 

!'il'?~' ':J~ 
14 És mindezek közben József (ki volt szolgáltatva) 
15 idegenek kezébe, felemésztve erejét és megtörve összes csontja

it egészen idejéig. Akkor kiáltott és (hangja) szólította 

5 A görög kifejezés gazdag jelentéstartaimára -me ly háromszor fordul elő Lukács 
evangéliumában (L~ 7,13; 10, 33; 15,20) - Székely János szintetikus munkája hívja 
fel a fig)'elmet. Az Ujszövetség teológiája (Budapest 2003) 166-171. .Az ige egy fizi
kailag atérzett intenziv együttérzést és fájdalmat fejez ki. Sokszor mondja a Biblia, 
hogy valakinek a belső részei remegnek, kiáltanak, forrnak . .Aki gyereket dajkál, 
sebeit is fogja kötözni. Minden kiáltására megremegnek majd belső részei." Sir 30,7. 
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16 a hatalmas Istent, hogy mentse ki őt kezükből. Így szólt: "Atyám 
és Istenem, ne szolgáltass ki engem a pogányok kezeibe; 

17 bánj velem igazságosan, hogy a szegények és meggyötörtek ne 
haljanak meg.6 

Ez az irat az esszénus közösség születése előtt már létezett. Miután 
a zsoltár Izrael bűnét beismeri és az azt követő büntetést megemlíti, 
József Jákob Istenének oltalmába helyezi magát. Ö az egyetlen és 
igaz Isten. Józsefé is. A személyes kapcsolat az elesett szegény életé
nek pillére. - Újabb töredék vezet be bennünket a Kr.e. n. század 
hannadik hannadából szánnazó himnusz világába: 

32 Szilárd állhatatossággal támogattál engem; szent szellemeddel gyö
nyörködtél bennem, és (vezetté I engem) mindmáig, 

33 jogos fenyítésed kíséri (vétkeimet), és békés oltalmad megmenti lelke
met. Lépteimmel 

34 megbocsátásod bősége jár és végtelen kegyelem követi fölöttem való 
ítéleteidet. Öregkoromig gondot viselsz reám, mivel 

35 atyám nem ismert engem és anyám rád hagyott engem. Mivel Te atya 
vagy a Te állhatatosságod minden (fia) számára. Nekik örvendezel, 

36 mint kicsinyét gyengéden szeretö asszony, mint a nevelő, öledben 
ringatod minden teremtményed. (1 QH XVII 29-36) 7 

Mi az eredeti megoldás, esetleg új gondolat a szövegben? Tény, 
hogy az "atya" megszólításként kifejezetten nem szerepel. A lírai 
hangvétel mégis egy új árnyalattal gazdagítja a hagyomány által köz
vetített képet. Többet mond annál, mint a gondoskodásában apai és 
anyai vonásokat egyesítő "olyan vagy mint" hasonlatot tartalmazó 
szerkezet. A hívő (más tenninussal: igaz) zsidó biztos támaszra lel 
Isten irgalmas szeretetében. Elsősorban atya a mindenható Úr. 

A 4Q460-as számot viselő töredéken, melyet 2000-ben publikál
tak,8 egy imádság (?) a következőképpen fejeződik be: 

, il:)1:J,V'? ilr1:JT,V ilr1~ ~,,? '~ 
'J"~' ':J~ 

5 mivel Te nem hagytad el szolgádat 
6 atyám és Uram 

6 Magyar szöveg: Émila Puech francia fordítását alapul véve. 
7 Fröhlich. A qumrani szövegek magyarul (Studia Oriantalia 1998 Piliscsaba). 
8 Larson •• Qumran cava 4". XXVI. Miseellanea. Part 1 382-84. 
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Minden bizonnyal - bár a teljes szöveg nincs meg -, Istenhez for
dul a szerző. A tetragramm és szinonimáinak eltűnését jelzi az "Iste
nem" helyett szereplő "Uram" megszólítás. Ez alapján Kr.e. 150 utá
nira tehetjük e néhány sor keletkezését, míg Sírák fia könyvének ese
tében épp az említett és itt hiányolt megszólítás megléte bizonyítja 
annak ősibb mivoltát. 

111.3 Más zsidó írások 

A paletta változatos. A három kategória közül csak említjük Ale
xandriai Philont, aki filozófiai munkáiban nem kerülte ki a kérdést. 
Sematikus, egymondatos összefoglalója gondolatainak a következő: 
Isten egy atya érzéseivel és magatartásfonnájával fordul az erkölcsi 
jót birtokló vagy arra törekvő jámbor felé. 

A rabbik bölcs mondásai és cselekedetei közül az esőt "lehozó" 
Hanan története ismert. A mesterhez, akit Simeon ben Setah (Kr.u. 
90 körül) megrótt, mivel "úgy viselkedett Istennel, mint egy elké
nyeztetett gyerek", tanítványok futnak. 'JAbba, abba, adj esőt! Hanan 
ekkor egy híressé vált imával fordul az Eg felé: "Világ Ura, tedd meg 
ezekért, akik még nem tudják megkülönböztetni az abbát, aki nem tud 
esőt adni és az Abbát, aki tud" (b Taan 23a). Bár a rabbi "atyaként" is 
ismeri Istenét, mégsem meri egyszerűen, ily módon megszólítani. 

A datálás nehézségei sem csökkentik egy másik tanulságos eset 
értékét. Rabbi Szádok (Kr.u. 70 után) a ritka "atyám" forrTIUlával 
könyörög Istenhez, sőt vitatkozik vele. Bátor perlekedés. A hangvétel 
egyedülálló - mint a két qumráni tekercs esetében (4Q372, 4Q460). 
Lehetséges azonban, hogy már keresztény érában (III-X. sz.) született 
- jóval a szövetségközi irodalom időkeretén túl: 

Atyám, aki a mennyekben vagy! Romba döntöUed városodat, felégetted 
templomodat, mégis gondtalan vagy és hallgatsz! (Sede r Eliyahu Rabbah 
28. fej.) 

Amennyiben feltételezzük hogy Szádok rabbi története a Kr.u. I. 
század végén keletkezett, egy kortárs bölcs, Eliezer ben Hyrkanos 
szájából fölhangzó buzdítás mutatja egy másik, jóval általánosabb 
megközelítését a népét felügyelő mennyei atyának: 

A Templom lerombolása óta senki sem imádkozik. Kire is hagyatkozhat
nánk? Atyánkra, aki a mennyekben van! (Tosephta, Sota 9,15) 
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A Jézus-korabeli imákban hasonló kép sejlik föl: a kiválasztottság, 
mint isteni ajándék (és felelősség) a közösség által éri el az egyént. A 
Sema'-t bevezető imádságot, az "Ahaba Rabba-t" a nép tagjaként 
kántálva az imádkozó ember többes szám első személyben fordul 
Urához: 

"Igen nagyon szerettél minket, örök Istenünk, túláradó irgalommal könyö
rültél rajtunk. Megtanítottál az élet törvényeire, oktass minket is kegyesen 
Atyánk, irgalmas Atya!" 

A Ros Hasana ünnep egyik jelentős fohászában (Kr.u. I. sz. vagy 
II. sz. eleje) minden vers az "Atyánk, Királyunk" megszólítással kez
dődik: lJ':::;?O 'j':l~ 

A legfőbb ima, a Tizennyolc Áldás - formájában az előbbieknél 
későbbi, tehát időben hozzánk közelebb álló - 5. és 6. áldásában nem 
egymás után, de egy-egy tagmondatot bevezetve szerepel invokáció
ként az "Atyánk", majd a "Királyunk". 

IV. Összegzés 

Nehéz pontos látleletet adni a kérdéses korról. Kevés forrás maradt 
fenn, némelyikük csak fordításban, ami hipotézis-forrnálásra redukál
ja a kutató lehetőségeit. Az első századok zsidó hagyománya (imák és 
mondások) sajátosságai folytán (elevenség, kommentálás) az esetek 
egy részében szintén elfödi az eredeti megfogalmazásokat. 

A semita örökségként továbbélő ószövetségi koncepció szerint a 
világot teremtő lsten az irányítás abszolút joga mellett a gondviselés 
és oltalmazás isteni feladatát is ellátja. Ezen túlmenően a szent köny
vek tudósítanak a közösség központi élményéről, akiválasztottságról, 
melynek tudata bevésődik (a prófétáknak hála) a nép emlékezetébe. 
Az ősatyák Istene a nép atyjává válik. "Isten vagyok, atyádnak Istene. 
Ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott nagy néppé teszlek" (Ter 
46,15). "Az Úr, atyáitok Istene sokasítson meg benneteket ezerszere
sen, s áldjon meg, ahogyan megígérte" (MTörv 1,11). Az áldás Isten 
igazságosságában is megnyilvánul, amikor büntet, hogya megtérést a 
fenyítés által kieszközölje. A gyengédség még egy ilyen isteni közbe
avatkozástól sem idegen. Ez a tradicionális atya-Isten kép fellelhető a 
szövetségközi irodalomban. Nem idéztünk ilyen gondolatokat tartal
mazó szöveget. 
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Új szakaszt jelentenek azok az írások, melyek leszűkítik az isteni 
jóság megnyilvánulásait az ínségben lévő igaz zsidóra vagy arra, aki 
személyes választás eredményeként Urának fogadván fordul könyör
géseiben Istenhez (Sir. 23, I ,4; 51,1-10; 4Q372 vagy rabbi Hanan 
története). Ezek a töredékek egyfajta "gyermeki" bizalomra épülő 
kapcsolat kifejezői. 

A horizont kitágul a Bölcs 14,3, az Ádám és Éva élete valamint 
OrSib III. szöveghelyei olvasásakor. Nem felejtve Isten felelősségét 
népe és az ahhoz tartozó egyén iránt, bármely ember élvezheti Isten 
atyaságát. 

Az "atyám" invokáció, bár szporadikusan feltűnik, mégsem jelöl
heti azt az egzisztenciális élményt, mely az Újszövetség egyediségét 
adja. A szövetségközi irodalom egy-egy forrásában található közvet
lenebb Isten-ember viszonyra utaló versek még nem a Jézus által 
kinyilatkoztatott én-Te kapcsolatot tükrözik. 

A kutatások eredményeként egyértelműen kitűnik, hogy a szó leg
mélyebb értelmében cezúra a Jézus Krisztus ajkán felhangzott "Ab
ba" megszóIítás, mely Isten irántunk való szeretetének sziklaszilárd 
alapjára helyezi a keresztény embert. Ez a tudás az idők végéig re
ménnyel tölthet el bennünket. 

IBB (Internet Bibliai Böngésző) 
Ikonképek: http://vnet.hu/parochiaIMar-ikl.htm 
IzaeIről képek, tudnivalók: http://izrael.lap.hu 
Palesztináról képek, tudnivalók: http://palesztina.lap.hul 

Látogassa honlapunkat a világhálón! 

Megismerheti céljainkat, bibliaboltunk gazdag könyvajánlatát, 
programjainkat, Társulatunk tevékenységét és történetét, olvashat 
gondolatokat a vasárnapi evangéliumokról stb. 

Címünk: www.biblia-tarsulat.hu 
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Gyürki László 

Zarándoklat Emmauszba a Szentföldön 

Lukács evangéliumában található a legjelentősebb húsvéti elbeszé
lés a két enunauszi tanítványról. Csalódva térnek haza húsvét regge
lén és indulnak el Enunauszba. Útközben csatlakozik hozzájuk az 
ismeretlen Vándor és bekapcsolódik beszélgetésükbe A legújabb 
eseményekről beszélgetnek, mesterük haláláról, amely Jeruzsálemben 
a húsvéti ünnepekben játszódott le. Az "idegen" megmagyarázza 
nekik, hogy a Messiás szenvedése és halála már a szent írásokban 
megtalálható. Mikor estefelé vándorlásuk célját elérik, meghívják az 
idegent házukba. Az esti étkezésnél ő átveszi a családapa szerepét, 
"elmondja az áldást, megtöri a kenyeret és kiosztja nekik". Ennek 
hatására hirtelen megnyílik a szemük és a titokzatos kísérőben felis
merik mesterüket, akit holtnak hittek. Amit az asszonyok Jeruzsálem
ből való távozásukkor izgatottan állítottak, hogy sírját húsvét regge
Ién üresen találták, és amit ők női fecsegésnek ítéltek, igaz: Jézus 
valóban feltámadt. Hogy aztán ő ismét eltünik, nem szól ez ellen. Ö 
valóban velük volt, és egy hosszú útszakaszt együtt tettek meg vele. 
Nagy örömmel térnek vissza Jeruzsálembe és elmondják a többi ta
nítványnak az Úrral való találkozásukat. 

Egyik húsvéti tanúságtételben sem ismer magára az olvasó ilyen 
jól, mint ebben. Lukács valószínűleg szándékosan így alkotta. Saját 
kételyeit, amelyek őt is kínozzák, benne megtalálja. De Lukács azt is 
megmutatja, hogyan tudja ezt legyőzni: a szent írások tanúságára 
hagyatkozhat, a Feltámadott az olvasóhoz is közel van, kíséri elrejtve 
egész életútján. Főképpen az Eucharisztia titkában ma is megmutatja 
magát és nem utolsó sorban a hívők közössége erősítheti meg húsvé
ti-hitét. 

A bibliai Emmausz keresése 

Lukács művészien komponált elbeszélése egyértelműen teo
lógiai érdeklődésre vonatkozik, mégis jogos a kérdés, hol is volt 
ez az Emmausz. Meg lehet-e találni, fel lehet-e keresni? 

Minden zarándok legszebb élményéhez tartozna tavasszal, húsvét
kor a tanítványok útját Emmauszba megismételni. Ez a kívánság 
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azonban nehézségbe ütközik, mert Jeruzsálem körül különböző hely
ségek állít ják, hogy ott van az evangéliumi Emmausz. 

A ferencesek minden évben húsvéthétfőn végzik Emmausz-útjukat 
Emmausz-Qubeibehbe. Itt templomukban ünnepi mise keretében 
emlékeznek meg a két tanítvány húsvéti találkozásáról a Feltámadot
tal. De hasonlóképpen Emmauszjárás lehet a bencések szép templo
mába Abu Gosban. Mások viszont a latruni Amwasz romjaihoz za
rándokolnának. Nekik kissé hosszabb gyaloglásra kell felkészülniük. 

Ha Lukács azt mondaná, hogy a Feltámadott minden zarándokot 
kísér, vele van, bárhol töri is meg a kenyeret, mégis megengedné a 
jogos kérdést: melyik az igazi Emmausz? Ö ugyanis elbeszélésében 
pontos helyet és pontos távolságot ad meg. Erre a húsvéti eseményre 
is érvényes, amit evangéliuma elején kijelentett: ő mindennek alapo
san utánajárt, és az olvasó biztos lehet állításában (Lk 1,3-4). 

Sokat vitatkoztak arról, hogy hol is volt Lukács evangéliumának 
Emmausza, s a vita még mindig nincs eldöntve. Hosszasan lehetne 
sorolni és mérlegelni azokat az állításokat, amelyeket az egyik, vagy 
másik Emmausz javára felhoznak. Most csak a legfontosabbakat em
lítjük és a kérdést nyitva hagyjuk. 

Az első évezred Emmausza - NikopoliszlAmwasz 

Meggyőző okokat tud felhozni, hogy ö az igazi Emmausz. 28 ki
lométerre található Jeruzsálemtől északnyugatra, ahol a júdeai hegy
vidék a tengerparti síkságba megy át. A Tel Avivot Jeruzsálemmel 
összekötő modern autósztráda megy el mellette. A trappista kolostor, 
Latrun van mellette, amely jó borairól ismert. A bibliai időkben való
ban volt itt egy Emmausz nevű város. Makkabeus Júdás egyik győz
tes csatája Emmausznál volt (1 Makk 3,40). A várost Varus római 
hadvezér Kr.e. 4-ben büntetésből felégette. Azonban hamarosan újjá
épült, és Kr.u. 221-ben kapta új nevét, s ekkor lett Nikopolisz (a győ
zelem városa). A bizánci időkben, amint a híres Madaba térkép is 
mutatja, jelentős keresztény város, zarándokhely, püspöki székhely 
több templommal. A régészek egy nagy templomkomplexumot tártak 
fel, amely a 4. századra tehető. A város az arab időkben elvesztette 
jelentőségét, és ismét új nevet kapott: Amwasz. 1967 után a hatnapos 
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háború következtében tűnt el az arab falu. Ma csak a romok emlékez
tetnek ennek a helynek hosszú történetére. 

A kora keresztény hagyományokban, az első évezredben ez volt 
Lukács evangéliumának Emmausza. Valószínű már Origenész, de az 
első keresztény történész Euszebiosz ezt az azonosítást biztosan meg
tette. Szent Jeromos aztán követte őket. A Szentföld zarándoka, 
Willibald, a későbbi eichstatti püspök ezt látogatta meg 723-ban. 
Régi fényét ekkor már elvesztette, de egy templomot talált itt, melyet 
Kleofás háza fölé építettek. 

Emmausz a keresztes időkben. 

Ennek a lukácsi Emmausznak azonosításával van egy probléma, 
amit még egy ezeréves hagyomány sem tud legyőzni. Lukács az Em
mausz és Jeruzsálem közötti távolságot 60 stádiumnak adja meg. Ez 
mintegy 11 km, tehát jó két óra gyaloglást jelent. Viszont Nikopolisz
Emmausz kb. 28 km-re van Jeruzsálemtől. Lehet-e Lukácsra egy ek
kora becslési hibát ráfogni? Már Origenész is látta ezt a nehézséget, 
és úgy oldotta meg, hogy az evangéliumi 60 stádiumot hallgatólago
san 160 stádiurnra javította. Ez a távolság valóban Nikopolisz
Emmausz és Jeruzsálem távolságával egyezik. De a szakemberek ma 
is állít ják, hogy szövegkritikailag a ,,60 stádium" az eredeti. 

Az evangéliumi 60 stádium távolság volt aztán a fő ok, hogy 
Nikopolisz-Emmausz később vetélytársakat kapott. Két hely van, 
amelyek helyességét megkérdőjelezik: Abu Gos és Qubeibeh. A ke
resztes időkben ez a két hely jelenti be igényét, hogy ide tartott a két 
tanítvány húsvétkor. Mindkét hely olyan út mellett fekszik, melyek 
Jeruzsálemtől északnyugatra Jaffa irányába a Földközi tengerhez 
vezetnek. Mindegyikre alkalmazható körülbelül az a távolság, ame
lyet Lukács megad, de egyik sem állíthatja egyértelműen, hogy Lu
kács idejében Emmausznak hívták volna. 

Bár az Ószövetségben van utalás egy Emmauszra Jeruzsálem köze
lében azon a vidéken, ahol a két hely, Abu Gos és Qubeibeh találha
tó. Józsue könyvében (18,26) az ország felosztásakor szerepel egy 
hely azok között, amelyek Benjamin törzsének jutottak. Ez a hely 
Moca, amit a Biblia görög fordítása Amosa-nak nevez. Feltételezhető, 
hogy az idők folyamán ez a Maca, vagy Amasa Ammauszra és aztán 
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Emmauszra változott, és Lukács erre a helyre gondolt. Azonkívül 
Josephus Flavius, a Zsidó Háború c. művében (VII, 217) utalást tesz 
Anunausz-ra, amely 30 stádiumra van Jeruzsálemtől. Keressük föl 
NikopoliszlAmvasz két "vetélytársát". 

A bencés kolostor Abu Gos 
Abu Gos a tengerparti síkságból Jeruzsálembe vezető út mentén 

fekszik. Ma a Tel Aviv - Jeruzsálem autósztráda megy el mellette. A 
helyet eredetileg Kirjat Jearimnak nevezték, az arab időkben pedig 
Kirjat-el-Enab volt. Dávid király idejében itt volt az Úr szövetség
ládája, innen vitték Jeruzsálembe (1 Sám 6,20-7,2). A helység a ke
resztes időkben a jeruzsálemi johannita rend kezén volt. Hasonló 
templomot építettek itt, mint a jeruzsálemi Szent Anna templom. Ma 
is áll, és érdemes meglátogatni. Francia bencés nővérek és testvérek 
kolostora van itt. A templom falai valamikor freskókkal voltak díszít
ve (egyes részei ma is megvan nak, nemrég felújították őket). Abu 
Gos nevét egy rablóvezérről kapta, aki a ]9. században a Jeruzsálem
be tartó zarándokokat megsarcolta. A keresztes időkből való zarán
dok leírásokból tudjuk, hogy abban az időben ezt a helyet az evangé
liumi Emmausznak tartották. Jeruzsálemtől való megfelelő távolsága 
lehetett ennek a fó oka. 

De hamarosan már egy másik hely vitatta el tőle ezt a tiszteletet. 
Ez egy másik út mentén fekszik, amely ugyancsak a tengerparttól 
Jeruzsálembe vezet, és szintén 60 stádiumra van Jeruzsálemtől. A 
hely neve: Qubeibeh. 

A ferencesek Qubeibeh-je - Ezt a helyet Lukács Enunauszaként 
először l280-ból egy ismeretlen zarándok elbeszélés említi. Ö 
Kleofás és a Feltámadott találkozását egy meg nem nevezett helyhez 
köti, amely két kettős mérföldre van az "Örömök hegyétől" (Mons 
gaudii), ahol Sámuel próféta van eltemetve. Ezzel elég pontosan a 
mai Emmausz - Qubeibehhez jutunk. Valóban a Sámuel-sír közelé
ben van, amelyet ma is az "Örömök hegyén" (latinul 'Mons gaudii') 
tisztelnek (Nabi Samuil). Bár a távolság, két kettős mérföld (7 km) 
pontatlan, valóságban csak 5 km. De ilyen pontatlanságokkal régi 
zarándok elbeszélésekben számolni kell. Az evangélium 60 stádiuma 
mindenesetre jobban illene Qubeibehhez mint Amwaszhoz. 
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Nem tudjuk, hogy miért szorította ki Qubeibeh a másik két vetély
társat. Talán azért, mert a zarándokok Jeruzsálembe menet inkább ezt 
az utat választották, s nem mentek Abu Gos felé, amely számukra 
veszélyesebb volt. Már a keresztes időkben is volt Quibeibehben egy 
templom, mert a jeruzsálemi Szentsír templom kanonokjai a 12. szá
zadban ide telepedtek. A falut annak idején Parva Mahomeriának 
hívták. Csak a 15. században, a mamelukok uralkodása idején, vette 
fel az e1-Qubeibeh nevet, ami arabul "kis kupolát" jelent. Qubeibeh 
már a templom építésekor mint Lukács Emmausza szerepelt. Ezt az 
mutatja, hogy a templomépületbe egy ház lett beépítve, pedig ez za
varja az épület harmóniáját. Ezt valószínűleg Kleofás házának tartot
ták, amelybe a Feltámadott betért és megtörte a kenyeret. A késő 
középkor legtöbb zarándok elbeszélése a 19. századig tanúsítja, hogy 
Qubeibeh az újszövetségi Emmausznak számított. A 16. században 
kialakult az a szokás, hogy a ferencesek minden évben, húsvét heté
ben Jeruzsálemből ebbe az Emmauszba zarándokoltak. A portugál 
ferences Pantaleo d' Abveiro 1564-ben leírja a ferences Emmausz
járást. A jeruzsálemi keresztények közül sokan húsvét hetében eljön
nek erre a helyre. A ferencesek már az első napon előkészítenek min
dent a szentmiséhez. Kitakarítják a romos kápolnát, ahol a szentmisét 
mondják. Ez a szokás egy idő után elmaradt, de a 19. század második 
felében felújították. 1861-ben a terület a régi templom romjai val 
együtt a ferencesek tulajdona lett (Pauline de Nikolay grófnő ajándé
kozta nekik). A régi keresztes templom alapjára 1900-ban a német 
ferences testvér Wendelin Hinterkeuser tervei alapján új templomot 
építettek. A templomhoz épített ferences kolostor hosszú ideig a rend 
szemináriuma volt. A területet a ferencesek régészetileg is feltárták. 
Előkerült egy római út, egy keresztes templom alapja, beépítve 
"Kleofás házával" és egy keresztes vár. 

Qubeibeh az utóbbi évek intifádája alatt sokat szenvedett. Palesztin 
területen fekszik, és a hozzá vezető út nagyon rossz állapotban van. A 
rossz út miatt alig van zarándok, aki felkeresi. A ferences testvérek, 
akik ezt a szent helyet őrzik, remetéknek érzik magukat. A falu leg
nagyobb része muzulmán. Keresztény oldalról lassan feledésbe me
rül. 
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Ki volt Kleofás és társa? 

Érdekelne bennünket, hogy kik voltak azok a tanítványok, akiknek 
a Feltámadott megjelent. Lukács csak Kleofás nevét árulja el. Lehet-e 
valami pontosabbat tudni Kleofásról és a másik ismeretlenről? A 
Kleofás néva János-evangéliumban említett "Klopas"-ra emlékeztet, 
akinek felesége Mária, együtt nővérével, Jézus anyjával és Mária 
Magdolnával Jézus keresztje mellett álltak (Jn 19,25). Valószínűleg 
ugyanaz a személy, akit János "Klopas"-nak, Lukács pedig "Kleo
pas"-nak nevez. Az azonosság emellett szól, mert ez a név annak 
idején ritka volt, és nem valószínű, hogy Jézus közelebbi követői 
közül kettő is viselte volna ezt a nevet. Az őskeresztény hagyomány 
szerint a Lukács és János evangéliumában szereplő Kleopas és 
Klopas személye azonos. 

A hagyomány még többet is mond. A zsidó keresztény Hegesippus 
szerint (180 körül) ez a Kleofás Józsefnek, Jézus nevelőapjának 
egyik testvére volt. Azonkívül volt egy Simon nev ű fia, aki úgy sze
repel, mint az "Úr testvére". Ö Jakab vértanúsága után 62-ben a jeru
zsálemi közösség második vezetője, püspöke lett, és ott szenvedett 
vértanúságot. A korai őskeresztény hagyomány is tudott a névleg nem 
említett másik tanítványról. Origenész hétszer említi név szerint Si
mont és Kleofást, mint a két emmauszi tanítványt, ha Simont köze
lebbről nem is határozza meg. Ezt aztán szellemi tanítványa~ Eusze
biosz megteszi. Egyháztörténete szerint a Lukács által névleg nem 
említett második tanítvány, Simon, Kleofás fia volt. Euszebiosz a már 
említett Hegesippusra utal, aki Jézus családjára vonatkozólag a leg
jobb tudósító. Eszerint az emmauszi tanítványok apa és fia voltak, és 
Jézus közelebbi rokonságához tartoztak: Kleofás Jézus nagybátyja, a 
meg nem nevezett tanítvány pedig Jézus unokatestvére, Simon volt. 

Ha ez túl fantasztikusnak is tíínik, gondoljuk meg, hogy Lukács a 
többi evangélista közül a legjobban informált Jézus családi viszonya
iról (gyermekkoráról, Erzsébetről és Zakariásról.. .). Több modern 
egzegéta számára ez az őskeresztény hagyomány elfogadható, s az 
emmauszi tanítványok körüli jelenés Jézus családjából származó 
hagyomány. 
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I. RÉSZ Az öltözködés 

Az öltözködés alapvető rendeltetése az emberi test védelme a kör
nyezeti hatásokkal szemben. A ruházatot az ókor kezdetén a célszerű
ség jellemezte, ahogy pl.: Egyiptomban a férfiak a legegyszerűbb 
módon egy három- vagy négyszögletű kendőt használtak ágyékkötő
ként, kerek gallért a vállukon és egy kendőt a fejükön. A nők egyenes 
vonalú vállpántos ruhát hordtak. Később az öltözet a méltóság kifeje
zőjévé vált, úgy az ókori Keleten, mint Izraelben, és a társadalom 
hierarchikus rendjének létrejöttével a ruházat a társadalmi rétegek 
közötti megkülönböztetésre szolgált. 

A Biblia az öltözet eredetét a bűn nyomán felébredt szégyenérzet
tel hozza kapcsolatba (Ter 3,7.21). A meztelenség nagy szégyent 
jelentett (Ter 9,22-25). Meztelennek számított, akinek nem volt felső
ruhája, köntöse (l Sám 19,24; Iz 20,2; vö. Mk 14,52), vagy aki nem 
volt megfelelően öltözve, mint a szegények (Iz 58,7; Jób 22,6; Mt 
25,36-38). 

Izrael fiainak öltözetéről igen kevés adatot találunk a Bibliában. A 
legfontosabb ruhadaraboknak számítottak: a kötény, az alsóruha, a 
köntös, az öv, a fejfedő és a saru. 

l. A férfiak öltözete 

a) A kötény - A kötény t, ami az ágyékkötőnek felel meg, a Biblia 
nem említi kifejezetten, de feltételezhető (Kiv 20,26; Jn 21,7). 

b) Alsóruha - Az alsóruha használata már a késői bronzkorban 
ismeretes volt. Az alsóruha lenből v. pamutból készített ing volt, 
mely lehetett ujjatlan is. Közvetlen a test fölött viselték, és leért a 
bokájukig. Munka közben vagy járáskor fel kellett kötni (Kiv 12,11; 2 
Kir 4,29). 

c) Felsőruha vagy köntös - Ez egy kb. 130x 120 cm nagyságú, 
durva fonálból szőtt, csíkos kendő volt, mely a vállukon hosszan 
lelógot!. Alváskor takaróul szolgált, és nem volt szabad zálogba venni 
(Kiv 22,25). 
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A királyok, előkelőségek finom anyagból pl.: bisszusból (finom 
lenvászon) készült különleges felsőruhát viseltek (l Krón 15,27). 

d) Öv - Az öv a kötényt, az ágyékkötőt tartotta, de főleg a felső- és 
alsóruha felkötésére szolgált munka közben (Kiv 12,11; 2 Kir 4,29). 
A jobb övek lenből vagy bőrből készültek. Az utazók az övükbe rej
tették pénzüket. 

e) Fejfedő - Izrael fiai ősi szokás szerint Isten arca előtt befödték 
fejüket egy kendővel (l Kir 19,13), mert egyetlen teremtmény sem 
láthatta Istent. Ezért használnak a zsidók ma is imádság közben ima
kendőt. 

O Saru - A saru szíjakkal felerősített talp volt, melyet erős bőrből 
készítettek. A szentélyben tilos volt sarut hordani (Kiv 3,5). 

l. A hívő zsidó férfi öltözete 

A hívő zsidó ember életének minden napját az Isten iránti szeretet, 
az ima és ezáltal a Törvény betartása jellemzi. 

A zsidó imádságnak különleges kellékei vannak, mint pl.: a tali it, a 
tefillin. 

a) Imakendő (tallit) - Kezdetben maga a köntös szolgált ima
köntösként: "bojtokat készíts a köpenyedre, mellyel befeded magad, a 
szélére, mind a négy sarkára." (MTörv 22,12). Később külön ruhada
rabbá vált a köntös: imakendővé, amit a reggeli imánál viseltek a 
fejükön. Ezt az imakendőt ta llit-n ak nevezzük, ami egy négyszögletes 
fehér kendő, amelybe eleinte kék-fehér, majd később fekete-fehér 
csíkokat szőttek. Megkülönböztetjük a nagy tallitot (tali it gadoI), 
amit a reggeli istentiszteleten öltenek magukra és kis tallitot (tali it 
katan), amit egész nap a felső ruhájuk alatt hordanak a zsidó férfiak 
már 3 éves koruktól. Ennek az ima-köntösnek a négy sarkán bojtok 
találhatók. Ezek emlékeztetik a zsidó embert egész nap a Tóra betar
tására. 

b) A bojtok (cicit) - Az ima-köntös négy sarkára 4 szál ból kötött 
bonyolult csomót kötnek. A bojtok 3 bíborszínü és I fehér, v. 2 bíbor 
és 2 fehér szál ból készülnek (Szám 15,38-41; MTörv 22,18). 

c) Imaszíj (tcfillin) - Az ima-köntös mellett a zsidók a vallási elő
írások szerint a reggeli imához magukra erősítenek egy-egy imaszíjat, 
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a tefillint. A tefillin finom bőrből készült négyszögletes fekete do
bozka, amit a rabbinista gyakorlat szerint (Kiv 13,9.16; MTörv 6,8; 
11,18) a hétköznapi reggeli imádsághoz a homlokukra és a karjukra 
erősÍtenek. 

A homlokukra szíjakkal felerősÍtett tefillin négy részre van osztva 
és mindegyik részében egy-egy szakaszt helyeznek el a Tórából (Kiv 
13,1-10; Kiv 13,11-16, MTörv 6,4-9; MTörv 12,13-21). A bal karjuk 
felső részére, a szívvel szemközt felerősített tefillinben egyetlen per
gamenre van felírva mind a négy Tóra részlet. Ez a szokás szó szerin
ti értelemben vett teljesítése az átvitt értelmű parancsnak: "kösd őket 
jelként a kezedre, függeszd azokat a szemeid közé" (MTörv 6,8). 

2. A papi öltözék 

Az egyszerű papok és a leviták Lévi leszármazottjai voltak, közü
lük a főpapok Áron utódai közül kerültek ki. 

A papi ruha többé-kevésbé hasonlított a világiak öltözetéhez, azzal 
a különbséggel, hogy ünnepélyesebb volt és drágább anyagból ké
szült. A papok liturgikus ruhát csak a szent helyeken viselhettek, 
ehhez tartozott, hogy ilyen alkalmakkor alsónadrágot kellett hordani
uk (Kiv 28,42 kk.; Lev 6,3; 16,4); erre egy fehér vászonból készült 
hosszú inget kellett ölteniük, aminek feltehetően ujja is volt (Kiv 
28,40; 39,27); az inget színes öv fogta körül (28,40; 39,29); fejfedőül 
fehér vászonkendő (kendő) szolgált (28,40; 29,6.9; 39,28). 
Nem viselhettek a papok sarut a szentélyben. 

A főpapi öltözet 

A papok felett a fópap gyakorolta a hatalmat. Egyedül ő léphetett 
be a Szentek Szentjébe egyszer egy évben, Jom Kippur (Engesztelés 
Napja) ünnepekor. Ö viselhetett egyedül díszes papi ruhát. Amikor a 
főpap áldozatot mutatott be, főpapi díszbe öltözött: főpapi köntöst, 
melltáskát, efódot, és sapkát viselt. 

a) A főpapi köntös - A főpapi köntös jácintszínű vászonból ké
szült, ujjatlan ruha volt, amely csak térdig ért és kilátszott alóla a 
papi köntös. Az alján különböző színíí gránátalma-alakú díszek és 
csengők lógtak. (A csengők jelezték, hogya főpap közeledik.) 
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b) Az efód és amelltáska - A főpapi köntös ékessége az efód 
volt. Ez egy rejtélyes fogalom az ószövetségi kultikus nyelvből. A 
papi öltözék tartozéka volt (l Sám 22,18). Már Sámuel (lSám 2,18) 
és Dávid (2Sám 6,14; I Krón 15,27) is ezzel vette körül ("övezte") 
magát. Az efódot különbözőképpen értelmezik: némelyek nemes
fémmel bevont istenszobornak képzelik; mások tarisznyaként értel
mezik; ismét mások kultikus tárgyat (tarisznyát?) látnak benne, ame
lyet a pap, amikor jóslatot kért ill. közvetített, magánál hordott. 

Az efód a Papi iratban ruhadarab, amely a szolgálatát ellátó főpap 
öltözékének részét alkotta. Aranyszálakkal átszőtt, színes, hímzett 
kelméből készült, és ékkövek díszítették (Kiv 28,4.6-14; 39,2-7,8). 

Az efód két részből állt, az egyik elől, a másik hátul lógott a váll
ról, ezeket arany láncok kapcsolták össze. 

Az efód elülső részén található a melltáska, melyet 12 drágakő dí
szít. Ezekre a kövekre írták fel Izrael 12 törzsének a nevét. 

A melltáskában tartották az úrimot és tummimot (fény és árnyék). 
Ezek eredetét homály fedi. Segítségükkel kért a főpap tanácsot Isten
től. 

c) A főpapi fejfedő - A főpapi fejfedő hasonlított az egyszerű pa
pi sapkához, de annál magasabb volt, és elől diadém (korona) díszí
tette. Ebbe vésték bele: KADÓS leJHVH (Jahve felszentelt je). 

A fópap ruháját, mint ahogya papi ruhát a templom melletii egyik 
helyiségben őrizték, nem vihették ki a templom területéről. A főpap 
sem léphetett ki főpapi díszben a nép közé. 

Felhasznált irodalom: 

HAAG, Herbert Bibliai lexikon .... 
REBIC, Adalbert: Bibliai régiségek (KTK 25.), Agapé, Szeged 2000. 
RAJ, Tamás: Zsidó eszmék és jelképek, Saxum, Budapest 2002. 
ATTIAS, Jean-Christope: A zsidó kultúra lexikona, Balassi, 

Budapest 2003. 
JÓlESZ Károly: Zsidó hitéleti lexikon, Budapest 1985. 

Összeállította: Gelley Anna és Zsuppán Monika 
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A papi öltözék 

(Timkó Imre rajzai) 
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A főpapi korona 

Az efód 

A főpapi kőntős 
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A főpap őltözéke 
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Az illatáldozat bemutatása A kürt megfúvása 

A szövetség ládájának szállítása Levita 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Isten hív - Ábrahám elindulása (Ter 12,19) 

A.) Alapgondolat 

Ábrahámban a szöveg szerzője mindenekelőtt egy olyan ember 
alakját rajzolja elénk, aki Isten parancsára útra kel és állandóan úton 
van. Minden időben a hívő ember magatartását példázza számunkra, 
a hívő ember előképe: olyan valaki, aki hallgat Isten szavára és enge
delmeskedik neki. Elhagyja otth,onát, rokonait, mindazt, ami az em
ber számára biztonságot jelent. Utra kel és semmi egyebe nincs, mint 
Isten ígérete az országról, ami majd az övé lesz, az utódokról, akik 
által nagy nemzetté válik és arról, hogy nevét naggyá fogja tenni. De 
a jelen pillanatban ez még csak ígéret, remény, hit, és még sokáig az 
marad. Az ígéret sokáig csak a jövőben kö.rvonalazódik. Ha pontosan 
utána nézünk, elég kevés dolog az, amit Abrahám élete végéig való
ban a "kezébe kap": egy kis darab föld, amit sírhelynek vett meg (Ter 
23; 25,7-11), egyetlen fiú és egy közepes tekintély. De a szöveg fel 
akarja ismertetni velünk, hogy ebben a kevésben (pontosabban az 
ígéret magjában) már az egész jövő el van rejtve. Küld bennünket, 
hogyabiztonságosat, amit ismerünk - egyedül Istenben bízva - ma
gunk mögött hagyjuk (vö. Zsid 11,8-38). 

B.) Szentírási szöveg: Ter 12,1-9 
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2.) Munkalap: Ábrahám meghívása és útja Kánaánba (Ter 12,1-9) 

1 Ekkor az Úr azt mondta Ábrámnak: 
»Menj ki földedről, a rokonságod közül és atyád házából 
arra a földre, amelyet mutatok majd neked! 
2 Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak, 
s naggyá teszem neved, és áldott leszel. 
3 Megáldom azokat, akik áldanak téged, 
s megátkozom azokat, akik átkoznak téged. 
Benned nyer áldást a föld minden nemzetsége.« 

4 Elindult tehát Ábrám, ahogy az Úr megparancsolta neki, és vele ment Lót 
is. Hetvenöt esztendős volt Ábrám, amikor elindult Háránból. 5 Vette Sárait, 
a feleségét, és Lótot, testvérének a fiát, s minden vagyonukat, amijük volt, 
meg azokat a szolgákat, akiket Háránban szereztek, és elindultak, hogy 
Kánaán földjére menjenek. És eljutottak Kánaán földjére. 

6 Ábrám átvonult az országon, egészen a szíchemi helyig, a Móre Tölgyé
ig. - Akkor még kánaániak laktak azon a földön. - 7 Ekkor az Úr megjelent 
Abrámnak, és azt mondta neki: »Ezt a földet a te utódodnak adom!(( Erre ő 
oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. 

8 Onnan aztán a felé a hegység felé tartott, amely Bételtől keletre volt, és 
ott felütötte sátrát, úgyhogy Bétel nyugatra esett, keletre pedig Ái. Ott oltárt 
épített az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. 9 Aztán továbbment Áb
rám, és egyre a Negeb felé tartott. 

~ 1. Figyelje meg az elbeszélés módját (ismétlések, ellentétek, 
feszültségek, párhuzamok, szóválasztás, szó és tett, és mindenekelőtt 
a vezérmotívum). A visszatérő motívumokat és az ellentéteket emelje 
ki színes aláhúzással. 
~ 2. Mit tesz Ábrahám és mindig mikor teszi? 
~ 3. Tagolja aszöveget! 
~ 4. Olvassa el a szövegkörnyezetét: Mi előzi meg a Ter 12,1-9-

et? Mi következik utána? Miben lát összefüggéseket? 

3.) Szembeszökő az "áldás" ötszöri ismétlése az első részben. Ez 
a vezérmotívum három területen bontakozik ki Ábrahám életében: az 
ország tekintetében, amit Isten mutat, a nagy nép és nagy név tekinte
tében, amelyet Isten ajándékozni fog neki. Az áldás Isten és ember 
szövetségében fejeződik ki, és altól függően, hogy az ember hogy 
dönt az Istennel való magatartásában: áldás vagy átok az egyén életé
ben. 
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Ezért találjuk meg a szövegben az áldás ellentétét nagyon nyoma
tékosan. A szövegegészben felbukkan még az "elindul, kimegy" szó
mező is (az I. és 4.v.-ben háromszor, az 5.v. -ben kétszer, 6. 8. 9.). 
Az ábrázoJásban az elindulni ill. úton lenni, mint általános alaphang 
szerepel Abrahám életében: menés - rövid ott tartózkodás - to
vábbindulás, ez a nomádok élete. A héber "kivonul" szónak alkalma
zását még a Kivonulás történetben látjuk viszont. Ott az áll, hogy 
otthagy egy régi egzisztenciát és talál - egy megígért - újat. Hogy 
bennünket is nagyon elkísér a hétköznapjainkban ez az útonlevés és 
mozgásban levés érzése, arra a beszédfordulatainkból tudunk követ
keztetni. Ahogy gyakran mondjuk: "ez megy (nem megy, jól megy, 
rosszul megy, idegeire megy, kárba megy stb ... )" E szerint a szöveg 
szerint az Istennel levés Istennel járásnak bizonyul, azzal az Istennel, 
~ki mind kiváltója az útra kelésnek, mind útitársa az úton levőnek. 
Igy van ez Izrael történetében, mindenekelőtt a változások idején és 
útrakelés-helyzetekben. Ezek az időszakok, amikor útközben van, a 
különösen mély Isten tapasztalás időszakai: kivonulás, pusztai ván
dorlás, fogság, visszatérés Kánaánba ... 

Ábrahám csupán Isten szavára má':. cselekszik is, és minden to
vábbi nélkül útnak indul. Számunkra Abrahámban megmutatkozik a 
hívő ember alapmagatartása, azé az emberé, aki meghallja lsten sza
vát és meg is teszi azt. Miközben az ember átadja magát Istennek, 
megtapasztalja az életteremtő Istent. 

A szöveget a következő egységekre lehet tagolni: 
Isten szava: indulási parancs (I -3. v.), összekötve az 

ígéretekkel: az ország ígérete, 
az utódok ígérete, és az áldás. 

Az ember válasza: a parancs teljesítése (4.v.). 

4.) Az ember válasza (Ábrahámé) pontosan megfelel Isten elvárá
sának. Isten felszólítása és elvárása, amivel a hit útja elkezdődik, ezt 
jelenti: Hagyj ott mindent! Indulj el! Vonulj ki! De az otthagyáshoz 
és a menéshez ígéret is társul, amit a hívő meg fog kapni. Amikor 
lemond valamiről, annak megfelelően (sőt azt feliilmlllóan) fognak 
adni neki. 

32 



~ 

haza 

~ 

haza 

Elhagyás 
Múlt 

-.It 
rokonság 

ígéret 
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~ 

apai ház 

~ 

nagy név 

A szülőhaza helyett új haza ígérete; a rokonság helyett (amely a 
nomádok számára védelmet és biztonságot jelent) az utódok, akikből 
nagy nép válik; az apai ház, és ezzel együtt a "jó név" (a renomé) 
helyett egy nagy, elismert név. 

Persze Ábrahám nem kap mindent rögtön meg; az ígéretek sokáig 
csak a homályos jövőben körvonalazódnak. Ha jól megnézzük, csak 
kevés az, amit élete végéig a kezébe kap: egy kis darab föld, amit 
sírhelynek vesz meg, egy fiú, és egy közepes tekintély. De a szöveg 
fel akarja ismertetni velünk, hogy ebben a kevésben (pontosabban az 
ígéret magjában) már az egész az egész jövő el van rejtve. 

Isten küld bennünket, hogy a biztonságot, amit ismerünk - egye
düi Istenben bízva -, magunk mögött hagyjuk (vö. Zsid 11,8). 

5.) A 6-9. részlet (az út állomásainak tagolása) tipikus minta a to-
vábbiakban: 

I. Útrakelés - útirány (6a.b. v; 8a.v.) 
2. Állomás (6c.v. 8b.v.) 
3. Epizód (7.v. 8c.v.) 
4. Továbbvonulás (8a.v. 9.v.) 
A szövegből kiderül, hogy már meglevő szent helyeket keresnek 

meg, és nem alapítanak új kultikus helyeket. Az ún. oltár állítás köze
lebb áll az emlékkőhöz, mint az áldozati oltárhoz. 

A Ter 12, I-9 szöveg állílási szándékának még mélyebb megraga
dásához szükséges, hogya szövegkörnyezetet is bevonjuk a szöveg
elemzésbe. 
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6.) A szöveg a Ter l2-ben egy új szakasszal kezdődik. Ábrahám 
családfáját, a Ter ll, 10-32-t, ami egy papi iratként keletkezett (beve
zetés és a következő egység), az őstörténethez kapcsolja. 

Miközben az őstörténet rámutat, hogy az ember önző, erőszakos, 
életellenes magatartása áldás helyett átkot idéz elő, az Abrahám
történet megmutatja, hogyan bontakozik ki a hívő engedelmességből 
az áldás gyümölcse. A Ter 12,1-3 az őstörténet öt átokmondásával 
(Ter 3,14.17; 4, ll; 5,29; 9,26) szembeállítja az ötszöri áldás mondás t, 
a régi, engedetlen és kárhozatot hozó emberiség történetével szembe
állítja Izrael sajátos üdvtörténetét, ami egy emberrel kezdődik, aki 
hallgat Isten szav~ra és engedelmeskedik neki. Ahol azelőtt csak baj 
támadt, ott most Abrahám útrakelésével, az üdvösséget hozó tettekkel 
egy új embercsalád kezdődik. , 

Szemünk elé tárul, ahogy az áldás hatékonnyá tud válni. Abrahám 
lesz a típus., az ő útja előkép lesz minden időben a hívők számára. 

Talán Abrahám egyben a régi, jahvista szerző - aki Salamon ko
rában élt - kritikájának is a megtestesítője Salamonnal szemben. 

Ábrahám 
bízik 
Istenében, hogy ő neki 
egzisztenciát 
biztonságot 
el ismertséget 
ajándékoz. 

Ábrahám 
hívő magatartása 
alapja lesz 
az áldottságnak 

Salamon 
bízik 
a politikájában, hogy az neki 
egzisztenciát, 
biztonságot (a nagybirodalomét) 
elismertséget 
szerez. 

Salamon 
a tervei megvalósításával 
átok forrásává válik 
(kizsákmányolás, 
elnyomás, 
a Jahve-hit elhagyása) 

De Ábrahámhoz, mint előképhez, még egy nagyon emberi o1<;lal is 
hozzátartozik: az elbeszélés befejezése megmutatja számunkra Abra
hám hitét: Amikor az éhség miatt Egyiptomban tartózkodik, meginog 
a hite. Aggódik saját maga miatt, ami neki a legfontosabb - Sárának, 
a feleségének rovására (Ter 12, 10-20). 
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De az elbeszélés azt is megmutatja, hogy Isten nem hagyja veszni 
az embert, hanem a tévútról is visszahozza. Ez bátorítja a hívőt arra, 
hogy útra keljen és bízzon abban, hogy Isten minden úton vele van, 
akkor is, ha ő esetleg tévútra keveredik. 

7.) 
madaraim 

otthonom Virágaim 
~ ~ ~ 

családom ~ az én ~ CD-im 
71 l' " barátaim számítógé-

pem 
könyveim 

8.) "Szakadj ki tövestől és verj gyökeret" (Uc 17,6) 
A megszokás úgy kövesedik rá az emberre, 
mint az edény falára a vízkő: 
Indulj el, hagyd el megszokásaidat, amik 
vakká és érzéketlenné resznek, 
Hagyd el amid van, legyél a tanítványom, 
Ha nem hagyod el, nem lehetsz a tanítványom. 
Indulj el, lépj ki a házicipő és papucs kényeiméből, 
Új eget és új földet adok neked. 
"Akik élnek ezzel a világgal, 
mintha nem élnének vele" (1 Kor 7,31 ), 
Lehántani mindenfölöslegeset, ami nem lsten, 
Hogy érzékennyé és nyitottá válj a 
TALÁLKOZÁSRA. 

9.) Fr. Kaffka: Útrakelés 

Megparancsoltam, hozzák elő az istállóból lovamat. A szolga nem 
értett. Magam mentem az istállóba, megnyergeltem a lovam, nyereg
be szálltam. Távolból trombitahangot hallottam, megkérdeztem a 
szolgát, mit jelent. Nem tudott semmit, nem hallott semmit. A kapu
ban feltartóztatott, és megkérdezte: 
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- Hová lovagolsz, uram? 
- Nem tudom - mondtam -, csak innen el, csak innen el. Örökké 

innen el, csak így érkezhetem célomhoz. 
- Ismered tehát célodat? - kérdezte. 
- Igen - feleJtem -, hiszen mondottam: "Innen el", ez a célom. 
- Nem viszel eleséget se magaddal? - kérdezte. 
- Nincs rá szükségem - feleJtem -, ez az út olyan hosszú, hogy 

éhen halnék, ha útközben nem kaphatnék valamit. Nem vihetnék any
nyi eleséget, hogy kitartson. Hiszen, szerencsére, roppant út ez való-
ban. (Tandori Dezső fordítása) 
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Weöres Sándor: A célról 

Mit bánom én, hogy érdemes, 
vagy céltalan a dolgom? 
Patak vagyok: kérdjem-e, hogy 
habomat hova hordom? 

Harcolok: nem tudom, kiért 
és nem tudom ki ellen. 
Nem kell ismernem célomat, 
mert célom ismer ellgel/l. 

József Attila: Reménytelenül 

Az ember végül homokos 
szomorú, vizes síkra ér, 
szétnéz merengve és okos 
fejével biccent, nem remél. 

Én is így próbálok csalás 
nélkül szétnézni könnyedén. 
Ezüstös fejszesuhallás 
játszik anyáifa levelén. 

A sel/uni ágán iil s::.ívelll, 
kis teste hangtalan \'(/("og, 
köréje gyűlnek szelíden 
s nézik, néúk a csillagok. 
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Hamvas Béla: Egy csepp a kárhozatból (Részlet) 

Egy egész esztendeig fejemet szűntelenül azon törtem, hogyan 
lehetne elbújni. Jól elbújni. Elrejtőzni, akárhová, ahol nem talál meg. 
Kicsoda? Persze, ha akkor így tudtam volna kérdezni. Elbújni. Vas
bánya tárnája, nyolcvan méter mélyen a hegyben. Sziklapince. Nem 
volt elég biztos. Hátha. Hátha a bomba a táma szájába esik, beomlik, 
a légnyomás megöl, megfulladok, éhen veszek. Hátha. Reszkettem. 
Nincs biztos hely? Nem lehet elbújni. Eszelősen gyűjtöttem, főként 
élelmiszert, a polcok alá és a könyvek mögé cukrot és befőttet és 
konzerveket és darát és mézet dugdostam. Szappant és borotvaszap
pant halmoztam fel. Rongyokat. Papírost. Tollat. Tintát. Pénzt. A 
kenyérhajat félretettem. Keveset ettem, csaknem koplaltam. Spájzot 
építeni és belebújni. Elrejtőzni. Hová? ( ... ) 

A sötét esztendőben minden földi javamat elvesztettem. Az összes 
elrejtett befőttesüvegeket és konzervet, minden cukrot és borotva
szappant és rongyot és papírost és tintát. Hiába dugtam a könyvek 
mögé s a polc alá, a polc és a sok könyv is elveszett. Kint voltam a 
havas utcán, és a fájdalomtól és a félelemtől bömböltem, mint Jób, és 
Istent hívtam és a hóba vetettem magam, mert éreztem, hogy nem 
hallgatott meg. De ez volt, amit aránylag hamar meg tudtam érteni. 
Koldus lettem. Mint Jób. Mindent elvesztettem, mondtam. Elfejtet
tem nevetni és gyűlöltem, aki nevetett. Seb. Mély seb. Azután, hogy 
darát és a kenyérhéjat gyűjtöttem, csapás. Meg akartam menteni és 
elveszett. A birtok világa megsemmisült. De aránylag hamar meg 
tudtam érteni, hogy csak a birtok világának megsemmisülése után 
léphet át az ember a létezés világába. Mint Jób. Ha az embert béké
ben hagyják, öt év alatt ismét házat szerez és kezdheti elölről. Befőtt 
és méz és borotvaszappan. A gazdag ifjúnak igazán nehéz. Sohasem 
tudtam volna lemondani! Mindenről lemondani. Nem például a me
lankóliát megtartani, a dohány t vagy a pálinkát. Vagy a konzerveket. 
Valamit, amibe bele lehet bújni, mint a vasbányába, valami amit lehet 
félteni és amiért lehet reszketni, valami, ami megvéd, valami objektív 
és manifeszt és a teljes odaadásban megakadályoz. Nem megtartani. 
Még az örömet sem. Lemondani az odaadásról és lemondani a le
mondásról. Mint Jób. 

Elárad a kegyelem. Kegyelemnek nevezem azt, hogy aránylag 
könnyen és gyorsan megértettem. Koldusnak lenni jó. Még véreztem, 
de már tudtam, hogy jó. A birtok világa romokban hevert. Tudtam, ha 
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öt évig békében hagynak, nem fogok házat szerezni, hogy kezdj em 
elölről. Valaki a birtokot levakarta rólam. A bőröm is vele ment, de 
nem baj, most már igyekszem többé semmihez sem odaragadni, mint 
a borotvaszappanhoz tettem. Koldusnak lenni nehéz, de jó. A létezés 
világa a birtoklás világánál magasabb. . .. 

A birtok világában az ember nem is lehet önmaga. Csupa védelem 
és támadás és érdek és házőrző kutya saját kapujában, és ha befőtt jeit 
elviszik, úgy üvölt, ahogy én tettem a házam romjain a havon. Effek
tív létezés csak a birtoklás teljes felszámolása után lehet. Itt kezdődik 
a valóság. 

Kardia ametanoétos, mondja Pál apostol. A meg nem váltott szív. 
A meg nem váltott sZÍvaszappangondban él és sötét és abban a ke
gyelem nem is tud megnyilatkozni. ... 
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»Én vagyok az út« 

Az evilági utak, melyik hosszabb, melyik rövidebb, 
De egyszer mind véget érnek. 
Véget ér a törekvések útja, 
Véget ér az érzelmek útja is, 
Véget ér maga az élet. 
Mikor szembe nézünk a mulandósággal, 
Nehéz lesz a szívünk, elszomorodunk: 
Minden elmúlik. minden hiába való. 
A dolgok mulandóságával való szembe nézés 
El is veheti, meg is adhatja életünk értelmét. 
Rányithatja szemünket arra, 
Hogy az evilági utak zsákutcája helyett 
Más, új útra lépjünk, 
Mely nem esik a múló pillanat áldozatául. 

»Én vagyok az út, az igazság és az élet(( (Jn 14,6) 

Szóval te vagy az út. 
Mit jelent Rajtadjárni? 
Exit, vagyis kilépni 
A látható dolgok köte/ékéből, 
Olyan úton jámi. melyet láb nem tapint ki. 
Mint a semmibe. sehová -látszólag. 
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Mert a cél nem evilági, nem fogható. 
Légüres térben, levegőt taposva, 
Haladás nincs, csak változás van. 
Előre menni annyit jelent, 
Mint Téged egyre jobban megismerni. 
Bűnök és erények: nincs jelentőségük többé, 
A Te utad nem a lelki tökéletesedés pedáns iskolája, 
Hanem egyre jobban átadni magunkat 
Ennek a szeretetnek, ennek a megismerésnek: 
Szeretve lenni és szeretni 
És ebben a szeretetben megismerni. 
Ezt jelenti az »Úton« levés, Rajtad járás. 
Gyönyörű! (V.É.) 

10.) Utak a zsoltárokban 

Boldog az az ember, 
aki nem követi a gonoszok tanácsát, 
nem áll a vétkese k útján! (Zsolt 1,1) 

Mert ismeri az Úr az igazak útját, 
de elvész az istentelenek ösvénye. (Zsolt 1,6) 

Tanuljatok fegyelmet, hogy fel ne gerjedjen az Úr haragja, 
s az igaz útról el ne vesszetek. (Zsolt 2,12) 

Uram, vezess engem igazságodban, ha rám tör ellenségem, 
tedd egyenessé elöttem utadat. (Zsolt 5,9) 

Megmutatod nekem az élet útját, 
az öröm teljességét színed előtt, 
és a gyönyörüséget jobbodon mindörökké. (Zsolt 16,11) 

Tartsd meg léptemet a te ösvényeiden, 
hogy meg ne inogjon a lábam. (Zsolt 17,5) 

Mert megőriztem az Úr útjait, 
Istenemtől gonoszul el nem tértem. (Zsolt 18,22) 

Én Istenem! - Szeplőtelen az ő útja, 
tűzben próbált az Úr szava, 
oltalmazója ő minden benne bízónak. (Zsolt 18,31) 

Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, 
és ösvényeidre taníts meg engem! (Zsolt 25,4) 
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Édes az Úr és igazságos, 
ezért útbaigazít ja a vétkeseket. 
Végzésével vezérli az alázatosakat, 
megtanít ja útjaira a szelídeket. 
Az Úr minden útja irgalom és igazság azok iránt, 
akik szövetségét és törvényeit megtartják. (Zsolt 25,8-10) 

Lábam egyenes úton áll, 
a gyülekezetekben áldom az Urat. (Zsolt 26,12) 

Értelmet adok neked és megtanítlak 
az útra, amelyen járnod kell. (Zsolt 32,8) 

Az Úr teszi szilárddá az ember lépteit, 
és útjában kedvét leli. (Zsolt 37,23) 

Várd az Urat és őrizd meg útjait. 
ő majd felmagasztal és öröklöd a földet. (Zsolt 37,34) 
így szóltam: "Vigyázok útjaim ra" (Zsolt 39,2) 

Kelj útra ékességedben és haladj diadallal 
a hüségért, a szelidségért és az igazságért. (Zsolt 45,5) 

Aki a dicséret áldozatát mutatja be, az tisztel engem, 
és aki büntelenül jár az úton, 
annak mutatom meg lsten üdvösségét. (Zsolt 50,23) 

Hadd tanitsam út jaidra a bűnösöket, 
hogy hozzád térjenek az istentelenek! (Zsolt 51,15) 

Készitsetek utat annak, aki a felhőkön érkezik: 
Úr az ő neve. (Zsolt 68,6) 

lsten, szentséges a te utad; 
Ki olyan nagy lsten, mint a mi Istenünk? (Zsolt 77 ,14) 

Boldog az az ember, akit te segítesz, 
akinek szíve zarándokútra készül. (Zsolt 84,6) 

Uram, vezess engem utadon, hogy igazságodban járjak; 
szívemet tedd egyszerűvé, hogy félje nevedet. (Zsolt 86,11) 

Mert angyalainak parancsol felöled, 
hogy minden utadon örizzenek. 
Kezükön hordoznak téged, 
hogy kőbe ne üssed lábadat. (Zsolt 91,11-12) 

Aki szeplőtelen úton jár, csak az szolgálhat nekem. (Zsolt 101,6) 
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Vigyázok, hogy utam szeplőtelen legyen, 
mikor látogatsz meg engem? (Zsolt 107,2) 

Boldogok, akiknek útja szeplőtelen, 
akik az Úr törvénye szerint járnak! (Zsolt 119,1) 

Nem követnek el gonoszságot, 
hanem az ő útjain járnak. (Zsolt 119,3) 

Bár arra irányulnának útjaim, 
hogy megtartsam törvényedet! (Zsolt 119,5) 

Parancsolataid útjában gyönyörködöm, 
jobban, mint minden gazdagságban. 
Rendeleteiddel foglalkozom, 
utaidon elmélkedem. (Zsolt 119,14-15) 

Oktass rendeleteid útjára, 
hogy gondolkodjam csodáidon! (Zsolt 119,27) 

Tartsd távol tőlem a gonoszság útját, 
és törvényed szerint irgalmazz nekem! (Zsolt119,29) 

Az igazság útját választottam, 
ítéleteidről meg nem feledkezem. (Zsolt 119,30) 

Törvényeid útján futok, 
mert te bátorítod szívemet. (Zsolt 119,32) 

Oktass engem, Uram, törvényeid útjára, 
hogy mindenkor csak azt kutassam! (Zsolt 119,33) 

Fordítsd el szememet, hiúságot ne nézzen, 
éltess engem a te utadon! (Zsolt 119,37) 

Tágas úton járok, mert rendeleteidet kutatom. (Zsolt 119,45) 

Megfontolom útjaimat, 
és lábamat parancsolataid felé irányítom. (Zsolt 119,59) 

Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, 
hogy megtartsam szavaidat. (Zsolt 119,101) 

A te igéd lámpás alábamnak, 
s ösvényeimnek fényesség. (Zsolt 119,106) 

Megtartom parancsaidat és rendeleteidet, 
mert szined elött ismeretes minden utam. (Zsolt 139,168) 

Mind boldog az, aki féli az Urat, 
s az ő útjain jár! (Zsolt 128,1) 
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Szemmel tartod akár járok-kelek, akár pihenek. 
Elöre ismered minden utamat. (Zsolt 139,3) 

Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet; 
tégy próbára és ismerd meg utaimat. (Zsolt 139,23) 

Lásd, vajon a gonoszok útján járok-e, 
és vezess az örökkévalóság útján engem. (Zsolt 139,24) 

Igazságos az Úr minden útjában, 
és szent minden müvében. (Zsolt 145,17) 

Mutasd meg nekem az utat, amelyen járnom kell, 
mert én hozzád emelem lelkemet! (Zsolt 143,8) 

D.) Óravázlat 

Feladat 

l. Ének: Nagy József: Indulj az úton 

2. Az útrakelés élménye az életünkben 
Középre helyezünk különböző, utakat ábrázo
ló képeket. A résztvevők csendben nézegetik, 
a vezetö bíztat ja őket, hogy hagyják, hogy 
személyes gondolatokat ébresszenek bennük, 
majd ezt követi a megosztás. Felmutatják a 
képet, amit választottak, majd elmondják egy 
útrakelés történetét az életükből. 
3. Szövegmunka 

A szöveg formai elemzése a megadott kérdé
sek alapján, lásd Munkalap, Bevezetés 2.: 
L-hez a kiegészítő magyarázatot I. a Bev. 3. 
2.-höz a kiegészítő magyarázatot I. a Bev. 4. 
3.-hoz a kiegészítő magyarázatot I. a Bev. 5. 
4.-hez a kiegészítő magyarázatot I. a Bev. 6. 
Az eredmények közös kiértékelése az óraveze
tő kiegészítő információival. 
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Módszer 

ének kottából 

csoportos 
fotós beszél
getés az 
óravezetö 
irányításával 

A szentírási 
szöveg hangos 
felolvasása 
2 fós kiscso
portban 

csoportos 
megbeszélés 
az óravezetö 
kiegészítésé
veI 

Eszközök, 
időtartam 

Ld. Beveze
tés 1., 5 p. 
20 perc 

szentírási 
szöveg 

Munkalap 
Szentírás 

25 perc 

tábla, kréta 
20 perc 



Feladat 

4. Kérdések önmagunkhoz: 
- Vegyük f!1ég egyszer számba, mit kellett 
elhagynia Abrahámnak, amikor útra indult: 
ország - rokonság - atyai ház - nagycsalád
nemzetség : önazonosság, múlt (gyökerek), 
védelem (biztonság). 
- Ha nekem, mint Abrahámnak ki kéne vo
nulnom, mi lenne számomra a fontosabb, a 
ragaszkodásom, a hitböl való elindulás ... ? 
Készítsük el az elhagyni való dolgaink "tér
képét", a mintát lásd Bevezetés 7. 
Zárógondolat, lásd Bevezetés 8. 
5. - Mi ragadott meg legjobban Ábrahám 
alakjában? 
- Hozott-e valami konkrét elhatározást ben
nem, bennünk? 
6. Irodalmi szemelvények az "útrakelés" 
motívumához, lásd Bevezetés 9. 

7. Zenehallgatás: Gen Verde: Jöjj, kövess 
engem 
Utak a zsoltárokban, lásd Bevezetés 10. 

Módszer 

egyéni írásbeli 
munka, végén 
az óravezetö 
felolvasása 

csendes gon
dolkodás, utána 
megosztás 

kétszer hallgat
juk meg az 
éneket, a máso
dik alatt min
denki húz ma
gának egyet a 
Zsoltárversek 
közül 
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Eszközök, 
időtartam 

jegyzetfü
zet, ceruza 
10 perc 

20 perc 

szövegsze
melvények, 
10. perc 
kártyák egy
egy zsoltár
versseI, Egy 
másik em
beriség c. 
kazetta 
(Új Város, 
1995) 10. p. 

A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában "Elő Ige" címmel bibliaiskola működik (szeptembertöl 
júniusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen tűzetűnk 
az ötvenedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2005. jún. 20. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A Vetus Testamentum 412004. számában Rachel M. Billings a 
Kiv 33, /2-23 szakaszt vizsgálja, amely eltérő időből és helyről szár
mazó Uahvista, elohista, valamint papi forrásból való) szövegrészek
bőI áll, és hasonló, de nem azonos tartalmakat egyesít (pl. két ~érés 
szerepel a 13. versben; ugyancsak két dolog Istennek, vagy az O di
csőségének látása). A tágabb szövegkörnyezet is támogatja azt a ja
vaslatot, hogy együtt tekintsük Mózes mindkét kérését (Isten erősítse 
meg az ő személyes megbízását, és az aranyborjú esete után is marad
jon népével). Bár Isten látása nem lehetséges, Izrael ezután is megta
pasztalja Isten különös kegyelmét, sőt szövetségét. - Katharine J. 
Dell (Zsolt 44,4-5-ből kiindulva) számos zsoltár szövegéből azt kö
vetkezteti, hogy már a legrégebbi zsoltárimák is tartalmaznak böl
csességi tudást (pl. a teremtett világra és annak rendjére vonatkozó
lag). A fogság utáni időben is fennmaradt a szoros kapcsolat az új 
zsoltárok és a kultusz között. - John P. Dickson és Brian S. Rosner 
azt vizsgálja, hogy szerepel-e a zsidóság Bibliájában az alázatosság 
erénye olyan értelemben, hogy az alázatos kisebbíti önmagát a vele 
egyenlővel, vagy a nála kisebbel szemben (pl. Fil 2,3). Megállapítá
suk nemleges. Sűrűn szerepel Izrael népe mint megalázott, lesújtott, s 
ilyenkor (is) bőven árad rájuk lsten szeretete. Szerepel az Isten előtt 
leboruló »teológiai alázat«. Van egyetlen olyan szöveg is (Zak 9,9), 
amelyben Sion leendő királya szamárháton vonul be a városba (s ez 
példaképül szolgálhatott a keresztények számára). Megjelent a 
kumráni szabályzatban, a zsidóknál nem-szentírási Sirák fia könyvé
ben (pl. 3,19 és köv.), és értékes erényként a későbbi judaizmusban 
(itt már részben kölcsönhatásban a korai kereszténységgel). A szer
zők vizsgálata szerint azonban a zsidó Biblia nem tartalmazza a kiin
dulásként megha!ározott erényt. - Frederick E. Greenspahn megálla
pítja, hogy az Oszövetség sok helyen (különösen a próféták sza
vaival) élesen elítéli a bálványimádást, vagy idegen istenek tisztele
tét, de ezek rendszerint általános szemrehányások, vagy szigorú érte
lemben nem is számítottak bálványimádásnak (pl. a cikk szerint való
színülcg a Kivonulás szerzője sem gondolta, hogy az »aranborjú« 
ünneplésekor azt istenként imádták). A szerző csak 3 esetet talál 
olyannak, amelyben a Biblia elítélése Izrael körében előfordult tény-
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leges bálványimádásra vonatkozik (I Kir 18,21; 2 Kir 16, I O és köv; 
Szof 1,5). - Israel Kohl eltér Szám 5,5-8 szokásos magyarázatától 
(hogy t.i. az egyszerüen a Lev 5,21-26 kiegészítése a sértett személy 
halála esetére). A »Papi Tóra« szigorúan elválasztja egymástól az 
erkölcsi törvényeket és az istentiszteletet. A későbbi (ugyancsak papi 
szerzőktől származó) »Szentség Kódexe« e tekintetben lényegesen új 
(ld. Lev 17-27; legjellegzetesebben Lev 19-ben). Eszerint az erkölcs 
is a kultuszhoz tartozik, pl. a szegényekről és gyengékről való gon
doskodás része a szentségnek. A hamjs eskü nem azért tilos, mert 
másokat megtéveszt, hanem mert az Ur nevét megszentségteleníti 
(Lev 19,12); akkor pedig Isten nem lakhat népe körében! A Szentség 
Kódexének ez az elve jelenik meg (Lev 5,21-26-hoz képest) Szám 
5,8a-ban. - Samuel Shavin a Biblia vízözön-történetében az ősi 
többistenhit nyomait fedezi fel (pl. Ter 7,12 szövegében kimutatható, 
hogy Jahve Baalnak, az esőistennek szerepét tölti be; Ter 6 több he
lyén az »istenek tanácsában« elhangzott kijelentéseket olvashatunk; 
Ter 9,8-17 felbontható Elohim és Jahve szavaira). A szerző feltevése 
szerint egy kánaáni vízözön-monda a Kr.e. 2.évezred vége felé az 
~mberiséget sújtó Baal viharisten és az embereket megmenteni akaró 
EI isten küzdelméről szólt. Idővel az istenek neve módosult (Jahve és 
Elohim), ugyanakkor minősültek egyes állatok tisztának, majd - 1000 
körül - Jahve főisten lett, és közös új okból (az emberek romlottsága 
miatt) mindkét isten egyetértett a vízözönnel. A cikk szerint később, 
csupán az északi ország pusztulása után kezdődött Júdában fokozatos 
»monoteizálódás« (ez folytatódott a »második templom« koráig). Az 
igen ősi elbeszélésnek ezek a későbbi változtatásai már írásos formá
ban történtek. (A szerző külön cikkben akarja majd bemutatni, hogy 
az északi ország pusztulásáig más politeista történetek is életben ma
radtak.) - David Talshir és Ziporah Talshir rövid cikke felhívja a 
figyelmet arra, hogy az izraeli hónapok régi számozását a fogság 
idején váltották fel a babiloni hónap-nevek. Ez segít egyes írások 
korának meghatározásában. PI. Nehemiás és Eszter könyve a perzsa 
királyi udvar hónap-neveit használja. Eszt-ben mellettük a korábbi 
számok is szerepelnek (pl. 3,7), tehát a könyv megírásakor a nevek 
még újnak számítottak. A következtetéssel azonban óvatosnak kell 
lenni. Zakariás könyvében például 1,7 és 7, I a hónap nevével magya
rázza a hónapszámot, holott a szöveg írásakor még a számozás volt 
használatban, vagy azt legalábbis nem felejtették el; ennek nyilvánva
ló oka, hogy az új nevek későbbi magyarázó jegyzetből kerültek a 
szövegbe. 
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A The Catholic Biblical Quarterly 4/2004. számában Richard J. 
C1ifford SJ. bemutatja, hogy Ter 38 szerves része Jákob fiai történe
tének. Júda a fejezetben elítélt két bűnét (kánaánita feleség, Támár 
eltávolítása Selától) elismeri (36,26), majd pedig az ikrek születésé
ben megtapasztalja, hogy Isten a rosszat jóra fordította. További 
megpróbáltatások során egészen megváltozik (44,18-34!), és ekkor 
Józse! mondja ki Isten gyógyító tettét (45,5-8); Józsefen múlik, hogy 
ő is ennek szellemében cselekedjék. - Lawrence Boadt C.S.P. a 73-
78. zsoltár példáján azt a héber irodalmi módszert mutatja be, amely 
egymással párokat alkotó (gondolati és szerkezeti) szakaszokat hasz
nál. Felsorolja az ilyen párok típusait (párhuzam, ismétlés, khiazmus 
stb.), majd sorjában bemutatja az említett zsoltárok szakaszait. A 
vizsgált 6 zsoltárt a 73. és 78. zsoltár azonos tanulsága (Isten ítéleté
nek győzelme) köti egységbe. - Aelred Cody O.S.B. Iz 40,4b szöve
gében egy - téves olvasaton alapuló - hibát feltételez; ezt korrigálva 
a próféta tehetségéhez jobban illő tükrös-szövegrészt (palindrómát) 
talál, amely ekkor a geofizikai átfordítás költői jelképe: »a göröngyös 
legyen simává, a hegyek lánca mély völggyé«. - John P. Meier a 
szombati kalásztépdesés (Mk 2,23-28) vitájáról először azt állapítja 
meg, hogy Jézus két utolsó érve (27.-28.v.) a főérvet kevésnek találó 
kiegészítés. Majd magáról a főérvről állítja, hogy azt Jézus erre az 
esetre - főleg a szombattal való gyenge (áttételes) kapcsolata miatt -
bizonyára nem használta (téves idézéssel még kevésbé); az evangéli
um keresztény olvasói számára tanulságos volt, de a farizeusokat nem 
győzte volna meg. Ugyanakkor az első kiegészítő érv (27.vers) való
színűleg Jézustól való. - Joseph A. Fitzmyer azt foglalja össze, amit a 
több évtizeddel Pál után írott »paFtorális levelek« (l-2 Tim; Tit) az 
egyházi szolgálattevőkről írnak. Attekintést nyújtanak a közösségek 
életéről, és részletezi k a vezetők helyes kiválasztásának szempontjait 
(elsősorban példás életvitel és rátermettség). Ilyen kiválasztottak: a 
püspök, a diákonusok, a feladattal megbízott idősek (presbiterek) és 
az özvegyek rendjébe besoroltak. A kézrátétel nem csak felhatalma
zást, hanem karizmát is közvetít. Nőkről is szó van a diákonusok 
között. Sokat vitatják az asszonyokat (esetleg csupán az efezusiakat ?) 
bíráló I Tim 2,11-15 szakaszt. 
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üLV ASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Thorday Attila egyetemi professzor válaszol. 

~ Kérdés: Miért nem szerepel a Lukács-evangéliumban Jézus meg
ostorozása, pedig ezt Ö meg is jövendölte (18,33)? (Feltűnő, hogy eb
ben az evangéliumban Pilátus a keresztre-feszítés helyett kétszer is 
felajánlja a .. megfenyítést«: 23,16.22). 

Válasz: A zsidó legfelsőbb hatóság azzal a szándékkal viszi Jé
zust a római helytartó elé, hogy az halálra ítélje. E szakaszban Pilátus 
bírói szerepében áll előttünk. Igazságos ítéletet akar hozni, s ezért 
kivizsgálja az elé hozott ügyet: a főtanács vádpont jai alapján kutatja, 
hogy Jézust terheli-e halált érdemlő bűn. Mindhárom szinoptikus 
evangélium kiemeli, hogy Pilátus hamarosan meggyőződött Jézus 
ártatlanságáról (23,4: "nem találok semmi bűnt"), és ezért szabadon 
akarja engedni. 

A súlyos vádak miatt, amelyek szerint Jézus halálra méltó bűnöket 
követett el (vö. 23,2.10.14), Pilátus még Heródes segítségét is fel
használja, hogy Jézus ügyét aprólékosan kivizsgálja. Ennek eredmé
nyeképpen ismét megállapítja, hogy nem talált semmi olyan vétket, 
ami halált érdemelne (23,14: "nem találtam ... semmi bíínt, amivel 
vádoljátok"; 23,15: "semmi halálra méltó bűnt"). Miután a gondo
san elvégzett nyomozás eredményét Pilátus világosan megfogalmaz
ta, a továbbiakban az ügyet lezártnak tekinti. 

Míg a másik két szinoptikus a helytartó elcsodálkozásáról tudósít 
(Mk 15,5 és Mt 27,14), Lukács inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy 
Pilátus többszörösen kijelenti Jézus ártatlanságát. Megfigyel het jük, 
hogy Lukács megfogalmazásában a vádak sokkal nagyobb jelentősé
get kapnak: kifejezésre jutnak rögtön a Pilátus előtt zajló per elején 
(vö. 23,2), majd kétszer is visszatérnek (vö. 23,5.14). A görög szár
mazású evangélista számára - tekintettel pogány-keresztény olvasóira 
- kiemelkedő fontosságot kap a vád tarthatatlanságának és Jézus 
ártatlanságának hangsúlyozása. Ez a tény világosan jelen van az első 
két evangéliumban is, de ezt Lukács még jobban kifejti. 

Az előbbiek következtében Pilátus elhatározza, milyen bánásmód
nak veti alá Jézust: .. megfenyítem tehát. és elbocsátom" (2:1.16 
paidcusas Uli auf 011 opoliisó, majd ugyanezt ismétli a 2:1,22-ben). A 
lezárult nyomozás eredményét figyelembe véve a döntés második fele 

47 



Olvasóink kérdezik 

érthető, de az első nem. A "kiszabadít" /"elenged" (gör. apolüó) meg
felel annak a ténynek, hogy az ellene felhozott vádak nem nyertek 
bizonyítást. A "nevel" /"megleckéztet" jelentésű gör. paideuó ige 
jelen esetben ún. eufémizmusnak tekinthető, hiszen a megostorozásra 
utal (vö. 18,33-ban olvasott jövendölést) annak ellenére, hogy annak 
megvalósulásáról Lukács nem tudósít (ellentétben: Mk 15,15; Mt 
27,26; Jn 19,1). Lukács szintén hallgat arról, hogy a római katonák 
kegyetlen gúnyt űztek az immár elítélt Jézusból (vö. Mk 15,16-20 és 
Mt 27,27-3 l), s a kereszt alatt a kárörvendő "szállj le a keresztről" 
felszólítás helyett - Lukács szerint - a "mentsd meg magadat" kifeje
zés visszhangzik (Lk 23,37). Mindezek okát abban látjuk, hogy Lu
kács lojális kíván lenni a római birodalom funkcionáriusai iránt, és a 
Jézus halála iránti felelősséget inkább a vallási és politikai vezetőkre 
hárítja. 

A nyomozás lezárása után az igazságnak megfelelő cselekvés Jé
zus azonnali elbocsátása lett volna. Azáltal, hogy Pilátus nem hozza 
meg a meggyőződése szerinti döntést, hanem Jézus ellenfeleinek 
egyetértését is keresi, a tárgyalást végzetesen elhúzza. Jézus perének 
felvétele óta eddig a pontig Pilátus helyesen cselekedett; ami viszont 
ezután következik, az inkább politikai ügyeskedés, mint sem igazság
szolgáltatás: nem az igazságtól vezérelteti magát, hanem a külső elvá
rásoknak akar megfelelni. 

Bár azok Jézus halálát kérik, de látva, hogy a vádak nem helytál
lóak, a római helytartó nem akar engedni kérésüknek. Helyette ő in
kább Jézus megostorozását ajánlja föl, hogy haragjukat lecsiilapítsa. 
J n 19, I-5 szerint a megostorozásnak halálbüntetést helyettesítő sze
repet szánt Pilátus, de aztán "a főpapok és a szolgák" (19,6) még
sem elégedtek meg vele, hanem halálát követelték. A Mk 15,15-ben 
és Mt 27 ,26-ban a megostorozás más szerepet kap: Jézus halálra íté
lését követően történik, mintegy ráadás-büntetésként a keresztre fe
szítés előtt. 

Politikai lavírozásával Pilátus feladja az igazságosság szilárd alap
ját. Ahelyett, hogy következetesen támaszkodna nyomozásának 
eredményeire, a vádlók követeléseire hagyatkozik. Jézus ártatlansága 
ellenére kész megostoroztatni őt, de amikor azok nem tágítanak, fel
adja meggyőződését. 
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~ Kérdés: Máté evangéliuma a béna meggyógyítása után (9,8) azt ír
ja, hogy lsten ilyen hatalmat adott az embereknek, de más fordítások 
szerint: (egy) embernek. Melyik szerepel az eredeti görög szövegben? 
Ha az elsö, akkor ezt hogyan értsük? 

Válasz: Máté 9,8 görög szövegének utolsó szava lois antrópois, 
ami az "ember" főnév többes számú részesesete, vagyis a helyes for
dítás szerint a gyógyítás láttára összeverődött tömeg "az emberek
nek" adatott hatalomért dicsőíti Istent. A bűnöktől való megszabadu
lás és annak látványos bizonyítéka, a béna meggyógyulása, Jézus 
tettének következménye. Amennyiben Máté pusztán erről az epizód
rói kívánna tudósítani, akkor az egyes számú formát használná, s így 
a Jézusban, mint emberben (az Emberfiában) megnyilvánult isteni 
hatalomról szólna. Az evangélista azonban nem krónikás, aki a régi 
eseményeket jegyzi fel. Egyrészt korának igehirdetője, aki egy-egy 
megtörtént eseményt azért idéz föl, hogy annak aktualitására rámu
tasson, másrészt sokszor többszintű felismeréseit egyetlen perikópába 
sűríti. A többes szám ú kifejezéssel Máté kétségtelenül aZ9kra az egy
házi tisztségviselőkre utal, akik hatalmukat a feltámadt Urtól kapták 
(vö. 28,18-20), és akik szolgálata által a betegek gyógyulnak (vö. 
10,8), s a bűnösök megszabadulnak kötelékeiktől (vö. 16,19; 18,18). 
A "sokaság" tehát a hitre ébredt emberek kórusát jeleníti meg, akik 
manapság is azél1 dicsőítik Istent, mel1 az Emberfiának adott felsza
badító hatalom az egyházban ma is megtapasztalható. 

Állatok a Bibliában: A kutya 

Héber: KELEB, görög: KÜÓN, KÜNARION (kicsinyítő) 

LEÍRÁSA: Megjelenését illetően a Bibliában említett kutya úgy 
nézhetett ki, mint a modern farkaskutya, rövid, hegyes fülekkel, he
gyes orral és hosszú farokkal. A bibliai kutyáról nem kell azonban 
úgy gondolkoznunk, mint "az ember legjobb barátjá"-ról, vagy a ház
őrző kutyáról, vagy mint egy hliséges Jársról. A bibliai kutya tisztáta
lan állat, mert elhullott állatokon él. U gy Í1ják le, l}lint ami vadul ro
hangál a város utcáin, gazda nélkül (Zsolt 59,6). Igy az idegen, aki 
este a városba ér, azon veheti észre magát, hogy "egy falka kutya" 
veszi körül (Zsolt 22,16-21). 
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A kutya egyik tulajdonsága, amit az izraeliták nagyra értékeltek, 
az ébersége volt (lz 56, I O). A néma kutya, amely nem tud ugatni, 
olyan, mint a vak csősz. 

A "kutya" szót képletesen (is) használják, pl. Góliát gyalázkodá
sának kifejezésére (I Sám 17,43). Mefibóset úgy fejezi ki alázatossá
gát, hogy magát "döglött kutyá"-nak nevezi (2 Sám 9,8). A kutyát, 
miként a disznót is, falánksága mindenevővé teszi. A kutyák "utca
seprők"-ként is szolgáltak a város utcáin, ahová a háziasszonyok ki
dobálták a ház minden szemetét. Ezért nem kedves dolog, ha elveszik 
a gyerekektől a kenyeret és odaadják a söprögető kutyáknak. Az izra
eliták között Jézus idejében megszokott volt az is, hogy a szót a po
gányok gyalázatának kifejezésére használják (Mt 16,26; Mk 7,27; és 
esteleg a Mt 7,6), akik, mint a kutyák, tisztátalanok. A künarion szó
nak, amit Jézus használ, szelídebb hangzása és kevésbé durva jelenté
se lehetett: néhány kisebb kutyát a házba is beengedhettek, és bizal
mukba fogadhattak; erre utal a kánaánita asszonya Mt 13,26-ban. 

A szót átvitt értelemben is használják a Fil 3,2-ben a zsidózók 
megjelölésére, valamint a J el 22,15-ben, utal va a titsztátalan népre 
általában. A MTörv 23, 18-ban a szó férfi prostituáltra vonatkozik. 

ELŐFORDULÁSI HELYEK: KELEB Kiv 11,7; 22,31; MTörv 
23,18; Bír7,5; 1 Sám 17,43;24,14; 2Sám 3,8; 9,8; 16,9; 1 KirI4,ll; 
16,4; 21,19.23.24; 22,38; 2 Kir 8,13; 9,10.36; Jób 20,1; Zsolt 
22,16.20; 59,6.14; 68,23; Péld 26,11.17; Préd 9,4; Iz 56,10.1 l; 66,3; 
Jer 15,3. 

KÜÓN és KÜNARION: Mt 7,6; 15,26.27; Mk 7,27.28; Lk 16,21; 
Fil 3,2; 2 Pét 2,22; Jel 22, 15. 

PROBLÉMÁS HELYEK: A Lk 16,21-ben szereplő szavakat 
gyakran úgy értik, hogy a szegény embert a kutyák megszánják, az 
emberek viszont nem. Lehet azonban mindezt úgy is értelmezni, mint 
a szenvedések súlyosbodását: az ember túl gyönge ahhoz, hogy elhá
rítsa magától egy tisztátalan állat érintését, amely dögtől bűzlik. Ez 
esetben az ALLA KAI a szegényember nyomorúságának fokozódá
sát fejezné ki. 
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Társulatunk életéből 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

KÖZGYŰLh'S 

Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min
den tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos Kato
likus Bibliatársulat 2005. évi I. rendes közgyülésére, amelyet 2005. 
szept. 8-án fél 5 órától tartunk a budapesti BIbliaközpontban (Bp. VI. 
ker. Teréz krt. 28.1.6.). 

Napirend: l. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló a 2oo4/2oo5-ös munkaév tevékenységéről 
3. A 2oo5/2oo6-os munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

Tarjányi Béla ügyvezetó elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 
A második rendes közgyűlést szeptember 24-én délelőtt fél II 

órára hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztvevők számától 
függetlenül határozatképes lesz): 

"';:' ~", <..,.'"""" __ -n""'-n_<:<:._.~~'O~·}',,V "~ 

Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 
: minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero
: mos Katolikus Bibliatársulat 2005. évi IL rendes közgyülésére, 
\ amelyet 2005. szeptember 24-én de. fél II órától tartunk a bu
Idapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). 

Napirend: J. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló a 2004/2005-ös munkaév tevékenységéről 
3. A 2005/2006-os munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra. 

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 

Budapest, 2005. jún. 20. Tarjányi Béla ügyvezető elnők 
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Biblikus professzorok értekezlete - A magyar biblikus profesz
szorok április 2-án tartották meg a Bibliaközpontban ezévi első 
szakmai értekezletüket, amelyen ezúttal Rózsa Huba és Tarjányi Béla 
porfesszorok tartottak vitaindító előadást. Az előadásokat élénk vita 
és szakmai megbeszélés követte. 

Bibliaiskola ,- A 2004-200S-ös munkaév sorár is megtartotta fog
lalkozásait az "Elő Ige" Bibliaiskola Yágvölgyi Eva főtitkár, tovább
képzési csoportvezető irányításával. A májusi foglalkozásra Dunake
szin került sor, az egyik résztvevő házaspár otthonában. A munkaév 
utolsó bibliaórája a Bibliaközpontban hálaadó szentmisével zárult. -
ABibliaiskola foglalkozásai szeptembertől folytatódnak a Bibliaköz
pontban (minden hónap első hétfőjén du. S-től). 

Előadások, lelkigyakorlatok - Yágvölgyi Éva főtitkár márc. 2-án 
Csobánkán a Bp. Szt. Család plébánia fiataljainak tartott biblikus 
lelki napot, ápr. 19-én pedig Debrecenben a Debrecen Kertvárosi 
plébánia hittanos csoportjainak és munkatársainak. Május 6-án az 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar által "A séIiiIt 
gyerekek vallási nevelése" címmel rendezett konferencián tartott 
előadást ill. foglalkozást. 

Bibliai Figurák - Bibliai jeleneteket szemléltető bibliai figurák 
készítését sajátíthatták el a résztvevők Bibliai Figura Készítő Kurzu
sainkon aBibliaközpontban Gelley Anna és Zsuppán Monika vezeté
sével. Az elmúlt félévben tartott három kurzuson (márc. 11.-13, ápr. 
8-10, máj. 30-31) is szép alkotások születtek a vezetők és a résztve
vők nagy örömére. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. S-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák idűpvl7lja és az elmélkedések témája az Oltári
szentség évében: 200S. júl. 8.: Lk 24,30-31; júl. 22.: I Kor 10,17; 
aug. 5.: Zsolt 33,9; aug. 19.: Jn 6,26-27: szept. 2.: Jn 6,31-32; 
szept. 16.: Jn 6,48-S0; szept. 30: Jn 6,57; szept. 14.: Jn 6,34. 

Az imaóra vezetői szeretettel hívnak és várnak a közös imára (a 
helyszínen vagy a távolból bekapcsolódva) minden kedves társulati 
tagot és érdeklődőt! 
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Kön!-}vajánlat 

SZERETETTEL AJÁNLJUK KIADVÁNYAINKAT: 

ó- és ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS (Káldi-Neovulgáta). Ára 2600 Ft. 

ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (Káldi-Neovulgáta). Ára: 1400 Ft. 

Plébániák, hitoktatók, egyházi közösségek aBibliaközpontban 
30% ill. 25 % kezdvezménnyel hozzájuthatnak: 

Szentírás: 1820 Ft, Újszövetség és Zsoltárok: \050 Ft. 

JEROMOS BIBLIAKOMMENTÁR 
l. kötet: Az Ószövetség könyveinek magyarázata 
2. kötet: Az Újszövetség könyveinek magyarázata 
3. kötet: Biblikus tanulmányok 

A kötetek ára: 8.000 -7.000 - 7.000 Ft 
A három kötetes mű ára: 22.000 Ft 

Társulatunk Bolt jának ajánlata: 

Barsi B.: Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe 
Barsi Balázs: Hozsannától Hallelujáig 
Bovon: Jézus utolsó napja 
Bühlmann, W.: Hogyan élt Jézus 
Gnilka, J.: A Názáreti Jézus 
Douglas, L.: És köntösömre sorsot vetettek 
Dué, Andrea: A kereszténység történeti atlasza 
Miller, M. - Hayes, J.H.: Az ókori Izrael és Júda 
Schlier, H.: Jézus Krisztus feltámadása 
Thivollier, P.: A Szabadító 

Újdonság! 

Cigány-Magyar Újszövetség. Ára 2600 Ft. 

ára: 700,
ára: 700,
ára: 500,
ára: 980,
ára: 3200,
ára: 1340,
ára: 7599,
ára: 3810,
ára: 440,
ára: 1200,-

Székely János: Az Újszövetség teológiája. Ára: 1960 Fl. 
Kocsis Imre, "Isten elküldte Fiának Lelkét ... " Ára: 840 Ft. 



Isten Szava 

Ha 

Egy peldany ara 200 Ft, 
az evi negy szam 800Ft ( +postakoltseg) 

Ha kemeny szikla vagy, 
En ldgy vfz leszek. 

Ha v6lgy vagy, 
Bet6lt6m melyeidet. 

Ha vdndor vagy, 
Ot leszek szdmodra, 
Ha hazatero, akkor kapu. 

(Havva) 

orokre megmarad 



Jeromos fiizetek 

8zentfrastudomany ,. 8i61iaapostolsag 

61. szam Szentfrasvasarnap, 2005 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatarsulat 
Budapest, 2005 
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Ajánlás 

Ajánlás 

A húsvétot követő időszak a felszabadultságé, a lélekben való 
töltekezésé, a megújulásé, a Feltámadottnak, a Szentháromság 
személyének szóló háláé, örömé. Jól telik ez az idő az Istentől 
sugallt Írásokban való elmélyedésben, az Istennel összekapcsoló 
személyes imádságban. Azt hiszem, hogy ennek a módja az vol
na, ha a minden civilizált háztartásban uralkodó tévének befog
nánk a száját, a szemét. .. Ez jó alapot teremtene ahhoz, hogy 
egymásra és alkalmanként Istenre figyeljünk. Régi filmekben 
láthattuk, egykor hogyan olvastak fel részleteket a Bibliából. A 
ma emberének ugyanúgy hiányzik ez az Istenre figyelés, mint 
elődeinknek. Ne féljünk olvasgatni a Könyvet. .. 

Az üzenet végén szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az Isten 
alkotta teremtésben nincsenek fontos teremtmények és fölösle
gesek. A Föld gömbölyű, és ilyenképp akármelyik pontján állok, 
tekinthetem magam úgy, hogy épp a közeyén állok. Bizony, bi
zony, annyi közepe van, ahányan élünk. Es mindnyájunk szere
tetét éhezi az Isten. 

Gyorgyovich Miklós 



Bibliaolvasás 

Károli Gáspár: Előszó a bibliafordításhoz, 1589 (Részlet) 

JI.Z Isten így a/(arta Mgy az szent írás egy nyefv áfta[ SZáT1TULZné~ az után 
so/( nyefve/( áfta[ so/(pogány népe/( /(pzzé terjedne azok:!w/( idvösségekJe, tudni 
iffi~ az 'l(áúfeuso~ Szíria6eife~ és görögö/( /(pm. 'J.&m Istentö[ vofté tehát 
Mgy amaz Ptofemeus pftifadéfphus 'Eg!:Jiptum6éfi /(fráfy, az ö népéne/( k!dvejért 
fewtte nagy mun/(áva[ és /(P[tségvef Jerusáfem6öf líetven sidó 6öúsek!t Iiivat
ván, az 'Bi6[iát sidó6ó[ görögre fordítatta, az mint Josephus 6eszé[[i? Mit 
mondun/( az Istenne/( ajándo/(áró~ me[[yet az .9I.pastawk:!w/( adott vafa 
Pin/(esdnapján? Xitségné[l(ji[ az .9I.pastawk:!w/( nyefvek!t ef nem váftoztatta 
vó[na Isten, Mgy so/( nyefvek!n szófh.atnána~ lia nem a/(arta vo[na, Mgy az ö 
neve so/( nemzetségek!ze/( nyefvek!n predi/(áftatni{ JI.Z .9I.pastaw/(pedig és az 
'Evangefistá/( miért írtá/( az Jesus Christus tutÚJmányát görög nyefven, me[fy 
a/(RPr majd mind ez vifágon /(pzönséges nyefv voft, lia az Isten nem a/(arta, 
Mgy az szent írás /(pzönséges nyefven o[vastassé/(j ... .9I.vagy nem méftán dics
érié szent Lul(p.cs az '13erea város6é[iek!t, Mgy minden napon liántá/( vetetté/( 
az szent írást, Mgy T1U'f1pró6á[ná/( az Pár .9I.pasta[na/( tudománnyát? ... .9I.z 
Chrisostomus 'Do/(tor miért inti az /(psséget Mgy o[vassá/( az szent írást, lia 
semmi /(pzi nincsen az /(psségne/( afwz? Mert ö azt mondgya: /(érfe/( titek!t 
Mgy gyaRPrta ide jöjjete~ és az szent írásna/( o[vasását szorga[matoson 
liafgassáto~ nem csa/( a/(RPr pedig miRPr ide jötö~ lianem otfwnis az Isten 
'Bi6fiáját k!zetel(fie vegyéte{ Ismét: MindenRPr intefe/( és nem szünöm T1U'f1 
inteni, Mgy nem csa/( itt liafgassáto/( az mit mondun~ lianem mi~r otfwn 
vadto/(js az szent írást o[vassáto~ és ne mondgyad: nem én dofgom az írásna/( 
o[vasása ... Ismét: J-(affja T1U'f1 ezt a /(psség: Szerezzete/( magatok:!w/( 'Bi6[iát, 
me[[yaz féfek!ze/(orvossága, lia egye6et nem a/(ár csa/(az új 'Testamentom /(pny
veit . .. Ismét: Szent 'Dávid azt mondgya, Mgy az Istenne/( 6eszéáe a mi fá6a
in/(na/( vezére. Másut: az Isten Mk! k!nyérne/( és vizne/( mondgya, me[[y után 
solíasem meg nem élíe.zün~ sem T1U'f1 nem szomjufwzun{ St. Pár effenség effen 
vara fegyverne{ .. Jl.zért az /(f/( a 'Bi6fiát ... a /(pzösség k!zé6öf /(fveszi{ .. , 
gergef Pápa mondotta voft: azo/( minden kjtségné[l(ji[ az Jé.sus Chris tus vére 
hu[fásáva[ megváftott népet nagy gyafázatos 60sszúságga[ ll[eti~ azo/(at az 
setéL'ieg6en vezédö fámpástó~ az ö Mk!/(ne/( k!llyerétöf vizétö[ az effenség effen 
vaw fegyvertö[ megfosztván, az setétség6en liatfgyá~ MRf éhseggef szomjlL,ág
ga[ gyötri~ és veszedefemre taszlttyá{ 
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Bibliatudomány 

Rózsa Huba 

Káin és Ábel alakja a bibliai hagyományban' 

Az emberi közvélemény mindig megértéssel fordul az áldozatok 
felé, akiknek ártatlanul oltatták ki életüket, akik nem tudatos tettükkel 
váltották ki a gyilkos cselekedetet. Hajlik arra, hogy nagylelkű általá
nosítással, nemcsak az élet elvesztését, de magukat az áldozatokat is 
ab ovo ártatlannak tekintse. Ugyanígy a gyilkos esetében sem csupán 
a cselekedet szándékolt gonoszságát mérlegeli, de magát az életet ki
oltó gyilkost szintén ab ovo, eleve gonosznak, elvetemültnek tekinti. 

Hasonló értelmezési folyamat figyelhető meg Káin és Ábel alakjá
val kapcsolatban az Ó- és Újszövetség bibliai hagyományán belül, 
valamint a korazsidóság és a rabbinizmus irodalmában2. Az elbeszé
lésnek (Ter 4, I - I 6) abból a körülményéből, hogy Ábel az irigységnek 
ártatlanul áldozatul esett testvér, indítást adott a későbbi értelmezés
nek, amely őt eleve igaznak, Káint pedig eleve gonosznak tekintette. 
Ezzel a két szereplő a bibliai hagyományból ismert gonosz és igaz 
vallási-etikai ellentétének távlatába került s ennek eredményeként 
Ábel az ártatlan igaz, Káin pedig az istentelen, a gonosz prototípusá
vá válik. 

Káin és Ábel alakjának értelmezését csak a bibliai hagyomány ke
retében vizsgáljuk, amelyben a tipizálással mindkét szereplő alakja 
folyamatosan új teológiai jelentéssel gazdagodik. Keressük a tipizálás 
indítékait, hátterét és a teológiai értelmezés végső fonnáit. 

, Eredetileg német nyelven Die Gestalt von Kain und Abel in der biblischen Tradition 
címmel megjelent tanulmány magyar nyelvü fordítása (parare Viam Domin~. 
Commemorativ Studi es on the Occasion of Rt. Rev. Polikárp F. ZAKAR Ocist.'s 75 h 

Birthday, Anselm SZUROMI szerk., Budapest 2005,307-337) 
2 A korazsidóság és a rabbinizmus erre vonatkozó irodalmi emlékeit lásd rövid átle
kintésben APTOWITZER, V., Kain und Abel in der Agada, den Apokryphen, der 
hellenistischen, christlichen und mahummedanischen Literatur" Wien/Leipzig 1922, 
37-43; KUHN, K. G., art. 'A{3d-/l'mv, ThWNT 1,6-7; LE DEAUT, R., Tradition 
targumiques dans le corpus Paulinien? (Hebr 11,4 et 12.24; Gal 4,29-30; /I Cor 
3,16), Bib 42 (1961) 28-48, 30-36; UEBELE, W, Der zweite SündenfalI und die 
Frommen der Urzeit: Kain und Abel, Henoch und Noach im Spiegel der 
alttestamentlich-frühjQdischen und urchristlichen Literatur in: Alttestamentliche 
Gestalten im NT, M. Ohler Hg., Darmstadt 1999, 40-53, 41-44 
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Bibliatudomány 

Káin és Ábel a bibliai hagyományban 

A Káin és Ábel alakjával összefüggő alapelbeszélés, amelyre a to
vábbi értelmezés épül, a bibliai őstörténetben található testvérgyil
kosság története (Ter 4,1-16). A Káin és Ábel nevéhez ill. a testvér
gyilkos tettéhez még további, inkább utalásoknak nevezhető rövid 
bibliai helyek kapcsolódnak. 

Káin alakja a következő bibliai helyeken fordul elő: 

- Ter 4,1.2-17 (a testvérgyilkosság elbeszélése) 

- Ter 4,17-24 (a kainiták nemzetségtáblája Káintól Lámechig 
Lámech bosszúdalával, amelyben Káint megnevezve utalás található 
Ter 4, I 5-re a testvérgyilkosság elbeszéléséből) 

- Ter 4,25-26 (a szetiták nemzetségtáblájának töredéke, utalással a 
testvérgyilkosságra) 

- Szám 24,21 köv. (a keni ták nemzetségtáblája, akik Káinra veze
tik vissza eredetüket) 

- Az alábbi bibliai szövegek a testvérgyilkos Káint mint a gonosz
ság vagy az istentelenség típusát mutatják be: 

- Bölcs 10,3 (hivatkozás a testvérgyilkosságra Káin megnevezése 
nélkül, de a szövegből világos, hogy Káin tettéről van szó) 

- Mt 23,35 (hivatkozás az ártatlan és igaz Ábelre és a 
testvérgyilkosságra Káin megnevezése nélkül) 

- I Ján 3,12 (a testvérgyilkos Káin a gonoszság típusa, szembeál
lítva testvérével, aki igaz volt, de Ábel megnevezése nélkül) 

-Júd II (a tévtanítók Káin útján járnak) 

- Zsid 11,4 (Ábel a hite által értékesebb áldozatot mutatott be, 
mint Káin, utalva a testvérgyilkosság elbeszélésére) 

Ábel alakja a következő bibliai helyeken fordul elő: 
- Ter 4,2-9 (a testvérgyilkosság elbeszélése) 

Ter 4,25 (a szetiták nemzetségtáblája azzal a megjegyzéssel, hogy 
Szet születése isteni adomány az első emberpárnak a megölt Ábel 
helyett) 
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Bibliatudomány 

Az alábbi bibliai helyek Ábelt mint az igaz típusát mutatják be: 
- Mt 23,35 (=Lk 11,51) (az ártatlanul megölt Ábel az igazak típu

sa) 

- Zsid 11,4 (Ábel az áldozata révén a hit tanúja) 
- Zsid 12,24 (Ábel kiontott vére, amely Istenhez kiáltott, Jézus en-

gesztelést szerző vérének ószövetségi előképe 

Káin és Ábel alakjának értelmezése szempontjából az alaptörténet 
(Ter 4,1-17) és azok a bibliai szövegek fontosak, amelyekben már 
megjelenik személyük tipizáló értelmezése: Bölcs 10,3; Mt 23,35; 
)Ján 3,12; Júd 11; Zsid 11,4; 12,24. A felsorolt bibliai helyek közül 
mindössze egy származik az Ószövetség Bibliájából, a többi az Új
szövetség írásaiból való. 

Káin és Ábel alakjának és tetteiknek vonásai ezekben a szövegek
ben az értelmezés meghatározott irányára utalnak. Ábel igaz 
(ÖL Ka LOS;- ) (Zsid 11,4), "az igaz" (á ÖL Ka LOS;- ) (Mt 23,35), cselekedetei 
igazak (Épya ÖLKaW) ()Ján 3,12), vére "igaz" azaz ártatlan (aT~a 
ÖLKaLO\l) (Mt 23,35), ezzel szemben Káin igaztalan, istentelen 
(aöLKos;-), (Bölcs 10,3), a gonosztól való (ÉK TOU TTovllPou ~v) ()Ján 
3,12), tettei gonoszak (Ta Epya GlJTOU TTOVllPa ~v) ()Ján 3,12). 

A terminológia alapján Ábel igaz, hívő, míg Káin bűnös/gonosz/is
tentelen, s mindketten nem csupán mint egyedek, hanem a testvér
gyilkosság történetére mint kezdetekre visszatekintve az igaz és a 
bűnös/gonosz/istentelen típusaivá is válnak. Ezáltal abba az ószövet
ségi hagyományvonalba rendeződnek, amely az embereket az igaz és 
bűnöslistentelen (c'P.,~-C'!)i.:i-,) kettősségben szemléli. Jól1ehet a Ter 
4,1-17 elbeszélésének a főszereplője Káin, és az ő cselekedete foglal
ja le a figyelmet, míg Ábel teljesen visszaszorul, nincs tevékenysége, 
és szerepe csupán az, hogy áldozat legyen, mégis az igaz-bűnös/go
nosz/istentelen kettőssége a két testvért egymás mel1é helyezi, sőt 

Ábel helyzete nagyobb nyomatékot kap az értelmezésben. Alakja az 
eredeti elbeszéléshez viszonyítva a fokozatos értelmezés folyamatá
ban egyre élesebb körvonalakat kap. 
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Az igaz és a gonosz ellentéte a bibliai hagyományban 

Az ószövetségi bibliai hagyomány különböző könyveiben, a zsol
tárokban, a prófétai és bölcsességi szövegekben ismételten megjelen
nek párhuzamban ill. ellentétpár formájában az igaznak (p'T~) és 
bünöslistentelennek (",;:),) nevezett vallási típus képviselői. Vonásaik 
és ellentétük az egyes bibliai szövegekben különböző hangsúlyokkal 
jut kifejezésre3

. 

Az igaz (p'''~) - lehet jelző és főnév (igaz, az igaz) - szoros kap
csolatban áll az igazság (i1p"~; p"~) fogalmával és jelentését is ezzel 
összefüggésben határozzuk meg4. Az igazság az Oszövetségben vi
szonyfogalom és nem egy ideális nonna, amely szerint az emberi 
cselekedeteket mérték és megítélték. Az igazság két partner között 
fennálló valóságos viszonyra vonatkozik. Minden viszony bizonyos 
igényeket hordoz a magatartásra vonatkozóan, amelyeknek a kielégí
tésével ill. megtartásával képes csak a viszony fennállni. Ezt helyze-

6 

3 Az ellentét pár vizsgálata a különbözö hagyománykörökben: Zsoltárok: VON RAD, 
G., "Gerechtigkeit" und "Leben" in der Kultsprache der Psalmen (1950): 
Gesammelte Studien zum Alten Testament, ThB 8, München 1971, 225-247,225-
234; KRAUS, H. J., Theologie der Psalmen, BK XV/3, 193-204; LEVIN:CH., Das 
Gebetbuch der Gerechten. Literargeschichtliche betrachtungen am Psalter, LThK 90 
(1993) 355-381; Példabeszédek: HAUSSMANN, J., Studien zum Menschenbild der 
imeren Weisheit, FAT 7, Tübingen 1995,37-66; SCORALlCK, R., Einzelspruch und 
Sammlung. Komposition im Buch der Sprichwörter Kapitel10-15, BZAW 232, Berlin
New York 1995, 27-43.62-74; VAN OORSCHOT, J., Der Gerechte und Frevler im 
Buch der Sprüche. Ein Beitrag zu Theolo51ie und Religionsgeschichte des frühen 
Judentums, BZ 42 (1998) 225-238; rövid attekintés a témáról a prófétai és a böl
csességi irodalomban lásd KAISER, O., Der Gott des Alten Testaments. Theologie 
des AT 3: Jahwes Gerechtigkeit, UTB 2392, Göttingen 2003, 258-268; Bölcsesség 
könyve: RUPPERT, L., Der leidende Gerechte. Eine motivgeschichtliche 
Untersuchung zum Alten Testament und zwischentestamentlichen Judentum, fzb 5, 
Würzburg 1972, 70-105; Gerechte und Frevler (Gott/ose) in Sap 1,1-6,21, in: H. 
Hübner szerk, Die Weisheit Salomos im Horizont biblischer Theologie, BThSt 22), 
Neukirchen·Vluyn 1993, 1-54 
4 Bö~ebben lásd VON RAD, G., Theologie des Alten Testaments " München 
1969 ,382-395; KOCH, K., art.j7':'· sdq gemeinschaftstreu/heilvoll sein, ThHAT II, 
(1976) kol. 507·530; RINGGRcN, H. / JOHSON, B., art. P 7':" sadaq, ThWAT VI, 
(1989) kol. 898-903.903-932; SCHARBERT, J., art. Gerechtigkeit AT I., TRE XII, 
414-411; SCULLlON. J. J., art. Righteousness, OT, ABD, V, (1992) kol. 724-736 
HAUSSMANN. J., Studien zum Menschenbild der alteren Weisheit, FAT 7. 
Tübingen 1995, 37-66: KAISER, O., Der Goti des Alten Testaments. Theologie des 
A T 3. Jahwes Gerechtigkeit, UTB 2392, Göttingen 2003, 258-268 
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tet jelöli az igazság fogalmas. Az igaz ember (i"T~) az, aki egy közös
séget teremtő viszonyban hűségesnek, állhatatosnak bizonyul. 

Az egyed Izraelben egyszerre több közösséget teremtő viszonyban 
is élt (a család, a törzs, a nép stb.). Izrael népe azonban mindenekelőtt 
a szövetségben él, olyan a közösségben, amelyet JHWH ajánlott fel 
neki. Az így létrejött viszony valamennyi felett áll, és valamennyit 
maga alá vonja, mert Izrael egész életrendjét JHWH kinyilvánított 
akarata szabályozza. A JHWH és Izrael között létrejött közösségi 
viszony szintén igényeket állított fel, és igaz (i"'~) lesz az, aki ezt a 
viszonyt követelményeivel együtt elfogadja és ebben hűségesnek ill. 
állhatatosnak bizonyul. De azt, hogy ki igaz, egyedül JHWH határoz
za meg. Ezért kéri a zsoltáros" Tekinteted ítélkezzék felettem. hiszen 
szemed az igazságot nézi" (Zsolt 17,2 vö. 37,6). 

Ezzel szemben az az ember, aki a JHWH-val létrejött közösségi vi
szony ellenére cselekszik, és a felebarát irányába is feladta a közös
ségi viszonynak megfelelő magatartást, az a bűnös/gonosz (lliDl)6. Az 
ilyen az izraelita bölcsességi irodalomban az igaz antitípusa (Péld 
10,3.16.25; 11,8.31; 13,5 stb.); a zsoltárokban viszont ez az ellentét 
nyílt ellenségeskedés re változik, a lliDl egyenesen a i"'~ ellensége 
(Zsolt 3,8; 7, I O; 17,9.13; 36,2.10 stb.). Jellemzője, olyan viselkedés, 
amely folyamatosan megsérti JHWH törvényben kinyilvánított akara
tát (Zsolt 10,7 stb.), nincs bánata, sőt azzal kérkedik, hogy önerejére 
támaszkodik Isten helyett (Zsolt 49,7 stb.). 

A mondásbölcsességhez viszonyítva a lliDl alakja Jeremiás köny
vében új vonásokat ölt (vö. Jer5,26-28; 12,1 köv. 4), amennyiben 
gátlástalan cselekvése következtében ténylegesen gazdag és hatalmas, 
tudatosan és szándékosan távol áll Istentől, sőt istentelen, és jó dolga 
s befolyása folytán a JHWH-hoz hűségesek számára folyamatos kihí-

5 A ~;:~:; és a ,~~:; fogalmat a magyar nyelvben egyaránt az igazság szóval fordítjuk. 
A kettö jelentése közötti különbség meghatározásában D. MicheJt követjük. A ('~:; 
kollektív fogalom, amely összességében jelöli a fogalom által fedett jelenségeket, 
míg a .~;:~:; ennek az összességnek egyes eseteit ragadja meg (MICHEL, D., art. 
Gerechtigkeit (I) AT, NBL 1(1991) kol 795-798, 796 (C. 1) 
6 Bövebben lásd RUPPERT, L., Der leidende Gerechte und seine Feinde, Eine 
Wonfelduntersuchung, fzb, Würzburg 1973, 63-65.65·71; GERLEMANN, G, art. ;;~-
rs' FrevelhaftJschuldig sein, ThHAT II, (1976) kol 813·821; RINGGREN, H .. art. x.'
rasa', ThWT VII, 675·684 
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vás és sérelem. A Zsoltárok könyvében szintén megfigyelhető a !]iJl 

fogalom gazdagodása ill. módosulása. A közösségi panaszdalokban 
és a királyzsoltárokban nem fordul elő a fogalom, míg a zsoltárok egy 
későbbi csoportjában az ellenség (~'1~) és a !]iL)l kifejezések az imád
kozó ellenségeit jelölik, akikben a zsoltáros az ősi bölcsességtan el
lenideáljának képviselőit azonosítja (pl. Zsolt 3; 5; 6; 7; 9/10; 17 
stb.). Egy még későbbi zsoltárcsoport majdnem kizárólagosan ellen
ségkifejezéseket használ a !]iL)l típus jelölésére (pl. Zsolt ll; 12; 14; 
26; 28). Ebben a csoportban a C'!]iL)l nemcsak a bűnösök/gonoszok 
hanem az elbizakodott gazdagok és befolyásos hatalmasoF. 

Az igazságnak van egy jogi vonatkozása is, amely különösen a 
zsoltárokban található. Az emberi együttélésben a bíróság dolga, 
hogy egy embemek a közösséghez való viszonyában a feddhetetlen
ségét, igaz voltát kijelentse. Ebben a háttérben jelenik meg a zsoltá
rokban az igaz és a gonosz (p'i~-!]iL)l) fordulatokban gazdag ellentéte, 
főként a gonoszoktól hamisan bevádolt és üldözött igaz imáiban 
(Zsolt 7; 35; 94 stb.). A gonosz az igaz ellensége, aki kétségbe vonja 
az igaz hűségét azzal, hogy hamisan vádolja őt. A hamis vádak és a 
gyanúsítások tüzébe került üldözött igaznak bizonyítania kell ártat
lanságát. Ebben a helyzetben az igaz JHWH-hoz kiált, aki Izrael jog
rendjének őre. Neki kell az igaz igaz-voltát kinyilvánítani. Ártatlan
sága JHWH felmentő ítélete által bizonyosodik be, amely valamennyi 
vádat semmisnek mondja ki. JHWH ítélkező fóruma előtt tsak két 
lehetőség van: valaki vagy p'i~ vagy lliJl, vagy igaz, vagy gonosz. 

Az Ószövetség antropológiája az elmondott jogi háttérben egy ki
zárólagos kettősségben nézi az ember helyzetét Isten előtt: igaz vagy 
gonosz, elfogadott vagy elutasított, harmadik lehetőség nincs. A ket
tősség az egyes cselekedetek mögött álló alany t, az egész embert ill. 
annak tartós magatartását ill. irányultságát, és nem csak egyes igaz 
vagy gonosz cselekedeteit nézi. Ez megmutatkozik abban is, hogy az 
igazak csoport jához tartozás bizonyos ámyaltságot mutat, és az em
ber oldaláról nem jelent feltétlen bűntelenséget. Az imádkozó igaz 
adott esetben kijelenti. hogya JHWH iránti közösséghez való hűséget 

8 

7 RUPPERT, L., Der leidende Gerechte und seine Feinde, 63·64, aki KEEL, O. 
meghatározását követi in: Feinde und Gottesleugner. Studien zum Image der 
Widersacher in den Individualpsalmen, (S BM 7). Stuttgart 1969, 109·129. 
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és az embertársához való közösségnek megfelelő magatartást meg
tartja, ugyanakkor a zsoltárokban olyan helyzet is előfordul, hogy az 
imádkozó megvallja vétkeit (Zsolt 38,19-21; 40,13.17; 69,5 köv.; 
119,67.121), anélkül azonban, hogy JHWH iránti bizalmát, vagyis 
pl~ orientáltságát, a közösségi hűség végső alapját feladta volna. 
Ezért még mindig remélhet üdvösséget JHWH-tóIB

• 

A két csoportot (C'p'l~ - C'lli6l) áthidalhatatlan szakadék választja 
el egymástól. A fogság idejétől azonban úgy tűnik, hogy a két csoport 
helyzete nem végérvényesen lezárt. Az igaz igaz-voltát egyedül 
JHWH mondja ki, aki önmagával a legszorosabb közösségbe, a maga 
igazságának szférájába (i1pl~) vonja őt, de ez az állapot addig tart, 
núg JHWH ezt a viszonyt fenntartja. Az ember elveszítheti igaz vol
tát, de a gonosz is igazzá lehet (lásd Ez 18,21-23.27 köv.; 33,8 kÖv.II 
köv. 14-17.19). 

Az Ószövetség antropológiája számára mindkét fogalom igen je
lentős az ember Isten előtti állapotának, Istenhez való viszonyának 
magyarázatára. Ez az alapvetően vallásos szemléletmód bizonyos 
leegyszerűsítéssel és egyben kizárólagossággal az emberiséget két 
csoportra osztja, a jók és rosszak, a hívők és hitetlenek kettősségébe 
sorolja9

. Ugyanakkor az emberi valóságnak új megértését és értelme
zési lehetőségét szolgáltatja a bibliai hagyomány számára. Ez a szem
lélet a történelemben megnyilvánuló jó és rossz, ill. a jó és rossz küz
delmének, a jók adott esetben való bukásának, egyben azonban hely
zetének Isten előtti igazolására és rehabilitálásának magyarázatára 
nyújtott lehetőséget. Mindez Káin és Ábel alakjának értelmezésével 
úgy történik, hogya jó és rossz jelensége visszavezettetik a kezdetek
re, Káin és Ábel alakjára, akik a jó és rossz őstípusai. A történelem
ben megjelenő minden jó és rossz érthetővé válik azáltal, hogya test
vérpár alakjához és tettéhez rendeződik, és Isten előtti megítélésükre 
valamint elrendezésükre is eligazítást adnak. 

Az igaz (p'l~) és gonosz (ll;:)l) ellentétpár a fogság utáni időben 
kap különleges hangsúlyt10, ennek hátterét a kutatók a fogság utáni 

8 RUPPERT, L., Derleidende Gerechte, 18 
9 SCHMID, H. H., Wesen und Geschichte der Weisheit, BZAW 101, Berlin 1966, 
159 
10 Lásd SCHMID, H. H., Wesen und Geschichte der Weisheit, BZAW 101, Berlin 
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Júdea tartomány zsidó lakosságának szociális-társadalmi viszonyai
ban ill. ellentéteiben keresik 11. Az ellentét kifejezett ellenségeskedés
be fordul, és az igazak üldözésében nyilvánul meg. A gonos:zJbünös 
az igaz ellensége. Ez a helyzet megtalál ható a zsoltárok egy csoport
jában (az 'üldözött igaz' panaszzsoltárokban), de a Bölcsesség köny
vében éri el tetőpontját (Bölcs I-6), és megoldását Isten eszkatológi
kus igazságszolgáltatásában nyeri e1 12. 

A p'l~ és .PilÍi terminológia a Szeptuagintában a következő módon 
jelenik meg. A p'l~ megfelelője a Szeptuagintában a OlKaLOS- (akár 
főnév, akár melléknév formában)13, míg a .PilÍi szokásos és domináló 
görög megfelelője (akár főnév, akár melléknév formában) a áj.lap
TW'\ÓS-. Emellett a Szeptuaginta a szövegösszefüggésnek megfelelően 
más kifejezéseket is alkalmaz, elsősorban az ciaE~~S-, de megneve
zendő még az avoj.lOS-, és jelentéktelen mértékben az aOLKos- előfor
dulása is. A terminológia használatát talán jobban megvilágítja az a 
tény, hogy zsoltárokban a .PiDi megfelelője a áj.lapTwAós-, ritkán az 
ciaE~~S- (mindössze 5 eset a 95 előfordulásból), míg az avoj.lOS- és az 
aOLKos- alkalmazása egyáltalán nem található14. 

Ebbe az igaz és gonosz kettőssége háttérbe kerül be Ábel és Káin 
alakja, amelyben Ábel a szenvedő igaz, míg Káin a gonosz prototípu
sa lesz. A tett (testvérgyilkosság) és a szereplők ebből fakadó helyze
te (ártatlan áldozat-testvérgyilkos) Ábel és Káin alakját a bibliai ha
gyományban az igaz-bünös/gonosz ellentét kibontakozásánaK végső 

1966,159 köv.; WESTERMANN, C., Wurzeln der Weisheit, Göttingen 1990,91-101 
11 lásd VAN DER TOORN, K., Sin and Sanction in Israel and Mesopotamia, SSN 
22, Maastricht 1985, 102-110; ALBERTZ, R., Religionsgeschichte Israels in 
alttestamentlicher Zeit, (ATD 8/2) Göttingen 1992, 536-555; HAUSSMANN, J., 
Studien zum Menschenbild der tilteren Weisheit, FAT 7, Tübingen 1995, 64. Köv. 
97.; KAISER, O., Einfache Sittlichkeit und theonome Ethik in der alttestamentlichen 
Weisheit Gottes und der Menschen Weisheit, BZAW 261, Berlin-New York 1998, 
18-42; VAN OORSCHOT, J. Der Gerechte und Frevler im Buch der Sprüche. Ein 
Beitrag zu Theologie und Religionsgeschichte des frühen Judentums, BZ 42 (1998) 
225-238 
12 A téma feldolgozását lásd RUPPERT, L., Derleidende Gerechte, 70-105 
13 Lásd RUPPERT, L., Der leidende Gerechte, 56-57 
14 Lásd RENGSTORF, K. H. art. á/W!""hl,',', ThWNT, 1,320-339,324,17-40; a gö
rög terminológia használata további kánoni írásokban, lásd RUPPERT, L., Der lei
dende Gerechte und seine Feinde., 69-71: a görög terminológia a Bölcsesség köny
vében: ENGEL, H., Das Buch der Weisheit, NSK.AT 16, Stuttgart 1998,41-42 
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fázisába helyezi, amelyben a bűnös/gonosz egyenesen az igaz ellen
ségeként jelenik meg. 

A testvérgyilkosság elbeszélése (Ter 4,1-16 természete) 

Ábel és Kain alakjának és helyzetének az igaz és bűnös/gonosz el
lentétébe állítása felveti azt a kérdést, hogy aTer 4,1-16 milyen tám
pontokat nyújt erre az értelmezésre. A Teremtés könyvének elbeszé
lése a testvérgyilkosságról rendkívül szűkszavú. Mindössze az ese
mények folyamatát, azt tényállást írja le, hogy a két testvér áldozatot 
mutatott be Istennek, aki elfogadta Ábel áldozatát, Káinét pedig nem, 
ezért Káin haragjában megöli testvérét Ábelt. Isten indokára azonban 
nem derül fény, hogy miért részesítette előnyben Ábel áldozatát, és a 
két testvér erkölcsi minősítése sem található az elbeszélésben. A cse
lekmény egy sor kérdést nyitva hagy, és a válaszra csak következtetni 
lehet. 

A két szereplő alakjának és tettének értelmezése szempontjából 
mindenekelőtt az a fontos, hogy Isten miért fogadta el Ábel áldozatát, 
Káinét pedig miért utasította el. Az értelmezés ugyanis a két szereplő 
eltérő helyzetéből keres magyarázatot Isten döntésére, s ezt személyi 
feltételeik vagy az áldozatbemutatás körülményei alapján próbálja 
megragadni. A modem biblikus kutatás is foglalkozik a kérdéssel, a 
válasz azonban nem egyértelmű15 . Azt az álláspontot tekintjük megfe-

15 A különböző véleményeket WENHAM, G. J. így összegezi (Genesis 1-15, WBC 
1986, 104): 1.) lsten előnyben részesíti a pásztorok§lt a földmüvessel szemben 
(GUNKEL, H., Genesis, HKAT, Göttingen (1910) 1977 , 37), az elbeszélés a pász
torok és földmüvesek rivalizálását tükrözi (SARNA, N., Understanding Genesis. 
I:leritage of Biblical Israel I, New York 1970, 1970, 28-29; 2.) Különbség van Káin és 
Abel áldozatának minősége között, állat-áldozat értékesebb, mint a növényi eredetü 
áldozati adomány (S~INNER, J., A Critica/ and Exegetica/ Commentary on Genesis, 
ICC, Edinburgh 1930, 105; JACOB, B., Das Buch Genesis, Berlin 1934, Stutlgart 
2000, 137); 3.) lsten titokzatos döntése és választása részesítette előnyben Abelt 
Káin~~1 szemben (RAD, G. VON, Das erste Buch Mose, ATD 2-4, Gőttingen 
1987 ,104; GOLKA, F. W., Keine Gnade für Kain: Gn 4,1-16 in: Werden und 
Wirken des Alten Testaments, FS C. Westermann, R. Albertz Hg., Göttingen 1979, 
58-73; WESTERMANN, C., Genesis 1-11, BK 1/1, 403-40;4); 4.) A két szereplő be
állítottságának külőnbözősége az oka ann~k, hogy lsten Abel áldozatát választotta 
(DILLMANN A., Die Genesis, Leipzig 1892 , Df3IVER, S. R., The Book of Genesis, 
Westminster Commentary, London 1904; KONIG, E., Die Genesis eige/eitet, 
übersetzt und erk/art, Gütersloh 1919); 5.) A nyáj elsőszülőtteinek feláldozása Abel 
tettét kapcsolatba hozza az izraelita kultusz gyakorlatával, amelyben az elsőszülött 
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lelőnek, amely Isten kifürkészhetetlen választásával indokolja 
választását, noha ez sincs kifejezetten a szövegben. 

Az áldozatnak nem önmagában van jelentősége, hanem csak egy 
körülmény, amely indítékul szolgált a gyilkosságra. Isten Ábel áldo
zatát tetszéssel fogadta, Káinét pedig nem (4b-5a vers). A bibliai 
szerző az elfogadást és elutasítást egyszerűen tényként közli, anélkül, 
hogy azt indokolná. Helytelen minden olyan következtetés, amely 
szerint az isteni elfogadás vagy elutasítás oka a két fajta foglalkozás 
közötti minőségi különbség lenne, tehát a pásztorkodás értékesebb 
mint a földművelés, következésképpen az ezekből felajánlott adomá
nyok között is értékbeli különbség lenne. Arra sem találunk a szö
vegben támpontot, hogy Ábel adományai jók, Káinéi pedig minőségi
leg rosszabbak, s ami még fontosabb, hogy Ábellelkülete igaz, Káiné 
viszont eleve gonosz lett volna. A szerző mindkét testvért egyenlő 
esélyekkel mutatja be, az elfogadás ill. elutasítás egyedüli oka Isten 
bibliai hagyományból ismert szabad és titokzatos döntése, amellyel 
választását szokta indokolni: "kegyes vagyok akihez akarok, és meg
könyörülök azon, aki nekem tetszik" (Ex 33,19). Az elbeszélésben a 
hangsúly azon van, hogy két ember közül, akik testvérek, az egyik 
előnyben részesül, jelen esetben isteni áldásban, a másik nem, s az 
előny és hátrány megélt különbözöségéből gyilkossághoz vezető fél
tékenység keletkezik. A hátrányban részesült Káin úgy érzi, hogy 
jogtalanság történt vele. Ábel nem több mint az irigységnek áldozatul 
esett ember. Az elbeszélést tehát az őstörténet összefüggésében kell 
olvasni, amely az emberek között a frusztráció következtében kiala
kult erőszak magyarázatát adja a kezdetekre való utalással. 

Az elbeszélés alapjelentése tehát meghatározott, de az elbeszélés 
maga nyitott a későbbi értelmezés számára. A számos mozzanat nyi
tott pontja kiindulópontot nyújtott arra, hogy a két szereplő alakját az 
igaz-gonosz/istentelen kettősségében tipológiailag értelmezzék. 

és az állat legjobb részének, a kövérjének feláldozása a legértékesebb. Másrészt az 
elsöszülött a nyáj egészét képviseli. Az elsöszülqttek és azok legjobb részének, a 
kövérjének felajánlása úgy értelmezendö, hogy Abel mindent Istennek aQott, míg 
Káin áldozati adománya általában a föld gyümölcseiböl való. Ez fényt vet Abel sze
mélyi beállítottságára és áldozatának minöségére, ami indokolja lsten választását 
(ezt az álláspontot képviseli maga WENHAM, G. J. is, továbbá CASSUTO, U., A 
Commentary on the Book of Genesis. Pt 1, From Adam to Noah, Jerusalem 1961, 
206-207; WAL TKE, B. K, Cain and His Offering, WT J 48 (1986) 363-372). 

12 



Bibliatudomány 

Káin és Ábel alakjának értelmezése a bibliai hagyományban 

Az Ószövetség bibliai hagyományában egyedül a deuterokanoni
kus Bölcsesség könyve értelmezi a testvérgyilkosság történetének 
főszereplőit az igaz-bűnös/istentelen kettősség perspektíváj ában. A 
testvérgyilkos Káint mint a gonoszság/istentelenség prototípusát mu
tatja be: "De amikor egy istentelen haragjában elpártolt tőle (a böl
csességtől), belepusztult testvérgyilkos düh ébe (ci&EA<pOKTÓVOlS' auv
GTTWAETO 8UiJ.OLS') "(Bölcs 10,3). 

A Bölcsesség könyvének második része a bölcsesség dicsérete 
(Bölcs 6,22-11, I), amelynek utolsó szakasza egy elbeszélés hét pél
dából álló sorozatban a bölcsesség megmentő hatalmáról és tevé
kenységéről (10,1-11, l) 16. A szövegszakasz úgy épül föl, hogy példa
ként mindig bemutat egy igazat, akivel szembe állít egy nem-igazat 
(bünöslistentelen), egyed vagy egy csoport formájában 17. A szerző 
felvonultat ja az őstörténetnek, az atyák történetének és a kivonulás 
történetének kiemelkedő szereplőit, összesen hetet, akiknek példáján 
bemutatja a bölcsesség megőrző és szabadító hatalmát, s mindenkor 
melléjük rendelt egy-egy a bölcsességtől elzárkózó, s ezáltal saját 
pusztulását előidéző ellenpéldát, ugyancsak a Teremtés és a Kivonu
lás könyvéből. Így lesz szembeállítva Ádám a fiával, a haragjában 
testvérgyilkos Káinnal (10,1-3), Noé a vízözönben elpusztult káinita 
emberiséggel (10,4), Ábrahám a nyelvzavar következtében szétszóró-

16 Ez a lehatárolás a többségi vélemé,ny, még ha egyesek a Bölcs 6,22-11,1 más· 
más felépítését javasolják is, lásd HUBNER, H., Die Weisheit Salomos, ADTA 4, 
Göttingen 1999, 22-24; KAISER, O., Die aJttes/amen/lichen Apokryphen. Eine 
Einlei/ung in Grundzügen, Gütersloh 2000, 92.96-97; ENGEL, H., Das Buch der 
Weisheit, (1998). 21-23.118; SCHROER, S., Das Buch der Wfishei/, in: Einleitung 
in das Alte Testament, E. Zenger, Hrsg. u. a. Stuttgart 2004 , 396-407, 397-399. 
Több kutató azt javasolja, hogya Bölcsesség könyve második részének terjedelmét 
másként határoz~ák meg, így LARCHER, C., Le livre de la Sagesse ou la Sagesse 
de Salomon I., (EtB 1) Paris 1983, 103-107. 120-123 (Bölcs 6,1-11,1); SCHMITT, 
A., Struktur, Herkunf/ und Bedeutung der Beispielreihe in Weish 10, BZ 21 (1977) 1-
22,2-6; Weisheit, NEB, Würzburg 1989, 13 (Bölcs 6,22-10,21/11,4/, a hét példából 
álló sor irodalmi egységét a Bölcs 9,18-10,21-ben határozza meg); LEGRAND, T., 
La Sagesse de Salomon, in: Introduction f J'Ancien Testament, T. Römer éd., 
Genéve 2004, 655-663, 655-658 (Bölcs 6,1-9,21) 
17 RUPPERT, L., Der leidende Gerechte, 101-102: SCHMITT, A., Struktur, 6-8; 
ENGEL, H., Das Buch der Weisheit, 163-164 
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dott istentelen emberiséggel (10,5), Lót az öt város (Szodoma, 
Gomorra, Adma, Cebojim, Coár) perverz népével és a hitetlen felesé
gével (10,6-9), Jákob a testvérével, a haragtól vezérelt Ézsauval és a 
kapzsi Lábánnal (10,10-12), József a bűnös testvéreivel, az őt hazug
sággal rágalmazó Putifár feleségével (10,13-14), Izrael az elnyomó 
egyiptomiakkal (10,15-11,1)18. 

A példákból és ellenpéldákból álló sorozat az igaz (p'i~) és a bű
nös/istentelen (!lilii) ellentétének perspektívájába helyezi el alakjait, 
éspedig annak végső fázisába, amelyben a bűnös/istentelen egyene
sen az igaz ellensége lesz. Ezt a helyzetet mutatja be meglepő éles
séggel a Bölcsesség könyve, főként annak első részében Bölcs 1,1-
6,21-ben, amelynek terminológiáját 19 és az ellentétes típusok szem
beállításának kompozíciós módszerét osztja a Bölcs 10, I-II, I is. 
Ezért a két szövegrészt egymással összefüggésben kell látni és értel
mezni20. 

A Bölcs 10, I-II , I jellegzetes stílus-eszköze az antonomasia21 , az
az a bölcsesség által megmentett személyeket, a példák és az ellen
példák egyikét sem nevezi meg a Teremtés és Kivonulás könyvéből 
ismert neveken, hanem alakjukat a rájuk vonatkozó jellegzetességek
kel írja körül, s ezek, valamint az utaló szavak segítségével azonosít
hatják őket a bibliai történetek ismerői. A szerző a bibliai szöveget 
bizonyos szabadsággal kezeli. 

A felsorolt példák az üdvtörténetet aktualizálják. Minthogy' szerző 
a tulajdonneveket és helyneveket kikapcsolja, az egyes személyek 
nevét általánosan igaz vagy gonosz/istentelen, vagy az ezeknek meg
felelő más kifejezésekkel pótolja, ezáltal az egyén ekre vonatkozó 

18 A bölcsesség által megmentett igazak a példasor szerkezetét is meghatározzák. 
L, RUPPERT !<ét korszakot különböztet meg: Bölcs 10,1-7 a kevés igaz korszaka 
(Adám, Noé, Abrahám, Lót), a Bölcs 10,10-11,1 Izrael új korszaka (Jákob, József, 
Izrael). A két korszakot elválasztja egymástól a 8-9. vers, amelyeket a kétszeres 
aoq,[Q foglal egységbe (Der leidende Gerechte, 101-102). H. ENGEL viszont 
inkluziók alapján négy szakaszt különböztet meg: Bölcs 10,1-5.6-9.10-14,15-11,1). 
Az elsö három korszak egyedeket, míg a negyedik szakasz Izraelt, a szent népet 
állítja példaként (Das Buch der Weisheit, 164 
19 Részleteiben lásd ENGEL, H., Das Buch der Weisheit, 41-42) 
20 SCHMITT, A., Struktur, 19 (Iábj. 72) 
21 SCH MITT, A., Struktur,7 (Iábj. 35) 18-19; ENGEL, H., Das Buch der Weisheit, 
165-168 
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kijelentéseket generalizálja, paradigmaszerűvé teszi. Elsősorban az 
igazakról van szó. Amikor a különböző korok személyeit a bLWLOS
főnévvel helyettesíti, valamennyi személyt ugyanarra a szintre emeli. 
Ezáltal a konkrét időbeli és helyzeti körülmények relativizálódnak, 
bármely időben is éljenek, megtapasztalták a bölcsesség szabadító és 
megmentő hatalmát. Típusuk időfelettivé lesz, reménnyé a jelen szá
mára: amit megtapasztaltak, az ma is érvényes22 . S bár elsősorban az 
igazakról van szó, a gonoszokról/istentelenekről elmondottak szintén 
érvényesek a jelen számára. 

A Bölcs 10,1-11,1 "igaznak" (bLWLOS-) mondja Noét (4. v.), Ábra
hámot (5.v.), Lótot (6.v.), Jákobot (lO.v.), Józsefet (l3.v.), és Izraelt 
(többes számban szenteknek) (20. v.). Ádámot is felsorolja a bölcses
ség által megmentett példák között, de őt nem mondja igaznak, mert 
elbukott, helyette mint első embert a "világ atyjának" (TTaT~p KÓ
a~ou) nevezi (10, I). Akárcsak más helyeken, a Bölcsesség könyvé
ben a szövegszakasz használ még más jelzőket is az igaz jelölésére, 
mint a "szentek" (óaLOL) (10,17), "szent nép" (Aaós- ömos-), "feddhe
tetlen ivadék" (aTTÉp~a Ő.~E~TTTOV) (10,15). Az ellenpéldákra külön
böző, a Szeptuagintában alig használt kifejezéseket tartalmaz a szö
vegszakasz, így Káint "igaztalan, istentelen" -nek (Ő.blKOS-) (10,3), az 
öt város perverz népét (10,6) és az Izrael népét sanyargató egyiptomi
akat (10,20) "istentelen, gonosz"-nak (eiaE~~S-) nevezi, mindkét eset
ben többes számban, Jákob üldözőit (Ézsaut és Lábánt), (10,12), és 
az Izraelt üldöző egyiptomiakat (10,19) pedig "ellenség" -nek 
(ÉX8pos-), mindkét esetben többes számban. 

Az elmondottak alapján Káin a példákból és ellenpéldákból álló 
sorozat első tagjaként Adámmal szembe állítva az igaztalanlistentelen 
egyik őstípusa: .. De amikor egy istentelen (Ő.bLKOS-) haragjában el
pártolt tőle (a bölcsességtől), belepusztult testvérgyilkos düh ébe 
(eibE AcP0KTÓlIOl <; .... 8U~Ol s-)" (Bölcs 10,3). Az "istentelen" azonosítá
sát Káinnal a testvérgyilkosság elbeszélésének mozzanataira utaló 
szavak teszik kétségtelenné. A testvérgyilkos (eibEAcP0KTÓl'O<;' adj.) a 
Ter 4,8-ra. a harag (8u~ó<;,) pedig a Ter 4,6-ra utal. Alakja intő jel az 
ősidőből a ma számára. 

22 SCHMITT. A .. Struktur. 21 
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A Újszövetség is ezt az értelmezési irányt követi Máté evangéliu
ma 23. fejezetében, Jézusnak az írástudók és a farizeusok elleni ja
jokból álló beszédében, amikor Ábelt a gonoszoktól üldözött és ártat
lanul megölt igaz prototípusaként mutatja be (Mt 23,35; vö. Lk 
11,51: Ábel igaz voltának említése nélkül). A beszédkompozíció (Mt 
23,2-12.13-31.32-39) utolsó egysége ítéletszavak, lezárva az írástu
dók és a farizeusok ellen mondott jajokat. Ebben az egységben két 
ítélet-ige található (Mt 23,34-36.37-39)23. Közülük az első a próféta
gyilkosság vádját emeli az írástudók és farizeusok ellen (34-36 .v.), s 
ezzel tematikusan az utolsó jajra utal vissza (vö. Mt 23,29-31). 

Az első ítélet-ige felsorolja azokat a küldötteket, akiket Jézus Izra
elhez küld: próféták, bölcsek és írástudók. Ök Jézus sorsában része-o 
sülve teljes visszautasításra találnak (34. v.). A küldetésük az evangé
lista visszatekintésében megfogalmazott, és a Kr. U. 70-ben bekövet
kezett katasztrófa előtti időre tekint24 . A hangsúly nem a küldetésen, 
hanem a küldöttek elutasításán van, mert az elutasítás és annak vétkes 
volta teremt folyamatosságot a jelenig az utolsó jaj ban említett a 
próféták és igazak múltban bekövetkezett sorsával (Mt 23,29-31). Ezt 
emeli ki a küldöttek között (keresztény) próféták említése (vö. Mt 
10,41; 7,22). Az egész bibliai üdvtörténetet összefoglaló rövid vissza
tekintés, amely az ószövetségi kánon első könyvében, a Teremtés 
könyvében leírt első gyilkosságot és az utolsó könyvében, a Krónikák 
könyvében elbeszélt utolsó gyilkosságot idézi fel (2Krón 24,-20)25, a 
jelen nemzedékig kitágul: "Ezért rátok száll minden igaz vér 
(mIl' aL Ila Öl KaLOV), amelyet a földön kiontottak, az igaz Ábel véré
től (eim) TOU a'LllaToc;-" A~d. TOU ÖLKalou) egészen Zakariásnak, 
Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár közt öltetek meg" 
(Mt 23,35). 

23 A beszéd szerkezetét lásd GNILKA, J., Das Matthausevangelium II., HThKNT 1/2, 
Freiburg 1988, 296-299 
24 GRUNDMANN, W., Das Evangelium nach Matthaus, ThHKNT 1, Berlin 1968, 
495; GNILKA, J., Das Matthausevangelium II., 300; LUZ, U. a kúldöttekben és el
utasításukban inkább Jézus saját tevékenységének tapasztalatát hangsúlyozza, vö. 
Das Evangelium nach Matthaus (Mt 18-25) 1./3 Neukichen-Vluyn 1997, 370-372 
25 A 35. versben Zakariással, Barakiás fiával kapcsolatos megfontolásokat össze
foglalva lásd FITZMYER, J. A., The Gospel According to Luke X-XXIV, AB 28A, 
New York 1985, 951 lábj. 51; GNILKA, J., Das Matthausevangelium II., 301-302; 
LUZ, U., Das Evangelium nach Matthaus, 372-374 
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Máté evangéliumának összefoglalásában a "minden igaz vér" (vö. 
Mt 23,29) említése lehető vé teszi Ábel alakjának elhelyezését a pró
féták mellé, kikerülve a nehézséget, hogy őt prófétának kelljen ne
vezni26 . A "kiontott vér" pedig alapul szolgál az "igaz" jelző haszná
latára és arra, hogy a testvérgyilkosság áldozatául esett ártatlan Ábel 
igaznak neveztessék. A bibliai szóhasználat szerint a "kiontott igaz 
vér" az "ártatlanul kiontott vér" jelentésének felel meg27

. Erre utal 
adott esetben a Szeptuaginta is, amikor az "ártatlan vér" kifejezést 
igaz vérnek fordítja28. Így Ábel üdvtörténeti távlatba kerül és a ártat
lanul kiontott vére az ószövetségi igazak sorába helyezi, mint go
noszJistentelen ellenséges tettének áldozatul esett első igaz prototípu
sa. 

Káin alakját a Judás levél (Júd II) szintén az igaz-bűnös/istentelen 
ellentétpár összefüggésébe helyezi. A mindössze 25 versből álló levél 
a keresztény közösségben fellépő tévtanítók ellen fordul, és felhívja a 
hívek figyeimét a hitben való állhatatosságra (Júd 3-4). A levél szer
zője a címzetteket, azaz az igazhívőket "az Atyaistenben szeretett és 
a Jézus Krisztusnak megőrzött meghívottaknak" nevezi (Júd l). A 
CÍmzettek a "meghívottak" (KAT]TOl), míg a két jelző - "szeretettek" 
(Júd 1.3.17) és "megőrzöttek" - a meghívott címet közelebbről meg
határozza. A tévtanítokat viszont istenteleneknek (ciaE~Elc;) (Júd 4) 
nevezi, akiktől a meghívottaknak el kell különülni (Júd 4). Az "isten
telen" (ciaE~~c;)a Szeptuagintában a 1'ilii szokásos és domináló görög 
megfelelőjének, a "bűnösnek" (álJ.apTWAÓC;) a szövegösszefüggés 

26 SAND, A., Das Evangelium nach Matthaus, RNT, Regensburg 1987, 474; GNIL
KA, J., Das Matthaus evangelium II., 298; FITZMYER, J. A., The Gospel According 
to Luke, 951 lábj. 51 
27 Az .. ártatlan vér" kifejezés a deuteronomisztikus-jeremiási időben lesz gyakori, és 
a Deuteronomium jogi hagyományában lesz szilárd terminus. Az ártatlan éP:) szó
nak párhuzamos fogalmai is vannak, és ezek kőzé tartozik az igaz (p',::;) (Ex 37,7; 
Ps 94,21; Jób 22,19;27,17). és ellenfogalmai közé pedig a bűnös/gonosz/istentelen 
(:;0-:) (Ex 23,7; Jób 9,22; 22,18 köv.), lásd WARMUTH, G., Art. ;;P.: naqah, ThWAT 
V., col 591-602, 599-600 (111.15). Az .. ártatlan vér" (';:::-C,) szókapcsolat két formában 
fordul elő: .. ártatlan vér" (';:::-C,) és .. az ártatlan vére" (·i~::-;-C"1). A forma kapcsolatáról 
lásd BERGMAN, J.lKEDAR-KLOPFSTEIN, B, Art. =~ dam, ThWAT 11.,248-266, 258 
&"1.12). 
8 Joel 4,19 ...... ártatlan vért (w;:::-c"1) (LXX-ban: (ÚfW i>lKOLOI'=igaz vér) onton orszá

gukban"; Péld 6,17 ..... az ártatlan vért C~:-C"1) (LXX-ban: aiflO blKaiou=igaz vére) ki· 
ontó kéz"; vő. Siral 4,13 , ..... igazak vérét (c'~'"1:; C"1) (LXX-ban: aiflG 6iKOLOl'=igaz vér) 
ontonák ki." 
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szerinti másik kifejezése. A szerző tehát leegyszerűsítve két csoportra 
választja szét a levelében figyelembe vett szereplőket, az igazhívők, a 
"választottak" és a "tévtanítók", azaz az "istentelenek". Közöttük 
harmadik lehetőség nem létezik.29 Bár a választottakat nem nevezi 
"igaznak" (8LKaLO<;'), mégis a szétválasztás hátterében az ószövetségi 
hagyományból ismert igaz-bűnös/istentelen ellentétpár áll. 

A levél központi része (lúd 5-16) az ószövetségi múltból és a zsidó 
hagyományból vett példákkal akarja kimutatni az istenteleneknek 
nevezett tévtanítók gonoszságát és a rájuk váró isteni ítéletet (lúd 5-
7.8-9.11-13). Az ószövetségi példák és a jelenben élő tévtanítók ösz
szehasonlításának alapja a hitetlenség, az engedetlenség Isten rendje 
iránt, amely az istentelenséggel azonos30

. A II. versben "jajjal" fe
nyegetve, az istentelenségre három példát sorol fel a szerző, Káin, 
Korach és Bileám alakját és tetteit idézve: "Jaj nekik, mert Káin út
ján járnak, haszonlesésből Bileám tévedésébe esnek, és mint Korach, 
halálukat lelik a lázadásban ". A tévtanítók Káin útján járnak. Nem 
világos, hogy mit jelent a tévtanítók esetében Káin útján járni. Ponto
sabb körülíráshoz segít a korazsidóság irodalma, amelyben az irigy és 
gyilkos Káin az Isten elleni lázadás és minden élvhajhászásra s go
noszságra való csábítás példája31

. Sőt az újszövetség bibliai hagyo
mánya is hozzávehető ehhez a Káinról rajzolt képhez, akár a Zsidó 
levél (Káin a hitetlenség képviselője: 11,2), akár az l. János levél 
megállapítása (az ördög leszármazottja: 3,12). Minden összevéve, a 
tévtanítók, akik Káin útján járnak, istentelenek és mohók, mint maga 
Káin. 

A Júdás levél Káint az ószövetségi hagyományból ismert igaz
bűnös/istentelen erkölcsi ellentétpár távlatába helyezi. Ennél tovább 
megy azonban az IJános levél, amikor Káin (és egyben Ábel) ellenté-

29 FfANKENMÖLLE, H, 1. und 2. Petrusbrief, Judasbrief, NEB, Würzburg 
1990,134 
30 FRANKENMÖLLE, H., 1. und 2. Petrusbrief, Judasbrief, 134 
31 PHILO, De Pasterit. Caini 38. köv.42.; Migr. Abr. 74.köv.: Káin azoknak az embe· 
reknek képviselöje és tanítója, akik lsten ellen lázadnak, az érzékeknek és gerje
delmeknek hódolnak, ezért örök pusztulásra rendeltek; PHILO, Quod deter. 78; 
JOSEPHUS FL., Ant. 1.52 köv.: Káin istentelen, rabló és eröszakos, csábító élvhaj· 
hászásra, rablás ra és minden gonoszságra; Tesi XII Patr., Benj 7,5: Káin irigy és 
tesvérgyülölö. 
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tét egy metafizikai dualizmussá mélyíti. Mindkettőjük cselekedete 
létmódjukból következik (l Ján 3,12)32. 

Az l. János levél szerzője olyanokhoz fordul, akiknek a közössé
gében tévtanítók léptek fel, és a jánosi kereszténység alapjait vonták 
kétségbe. Velük a szerző az igazhitűség kétkritériumát állítja szem
be. Az egyik az a krisztológai hitvallás, hogy Jézus a Krisztus, aki 
Isten Fia (l Ján 2,22-23; 4,3.15; 5,1.5), de félreérthetetlenül aláhúzza 
Jézus emberségét és engesztelő halálát is (l Ján 1,7; 2,2; 4,2; 5,2-8). 
Az igazhitűség másik ismérve az etikai magatartás, amelyben az Isten 
ismerete és a cselekvés feltétlenül összetartoznak. A cselekvés ebben 
az esetben a testvéri szeretet: "Az az ő (Isten) parancsa, hogy higy
gyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást pa
rancsa szerint" (l Ján 3,23). Aki nem szeret, az nem ismeri az Istent 
(I Ján 4,8). 

A levélen végighúzódik a szeretet parancsának fejtegetése33. A 
szerző Isten parancsainak megtartását a testvérszeretetben konkreti
zálja (l Ján 2,7-11), majd az istengyermekség adományával össze
függésben a bűn kerülésére szólít. Isten gyermekeit arról lehet felis
merni, hogy nem követnek el bűnt és szeretik testvérüket (l Ján 3,4-
10). Az ezt követő szakaszban a testvérszeretet mibenlétét fejti ki a 
szerző (l Ján 3,11-18). 

A szakasz azzal a megállapítással kezdődik, hogy a szeretet paran
csa nem új, mert a címzette k kezdettől fogva megismerték, amikor a 
kereszténységgel kapcsolatba kerültek (ll. v.). Mint a testvérszeretet 
elrettentő ellenpéldáját ill. annak paradigmáját Káin (és Ábel) törté
netét idézi fel a szerző olvasóinak: "Nem úgy, mint Káin, aki a go
nosztól való volt, és megölte testvérét. Miért ölte meg? Mert az ő 
tettei gonoszak voltak, a testvére tettei ellenben igazak" (I Ján 3,12). 
Bár a hivatkozás elsősorban a Káin alakjára helyezi a hangsúlyt, csak 
őt nevezi meg a szerző és mint testvérgyilkost értelmezi, mégis mel
lette meg nem nevezetten Ábel alakja is jelen van. A testvérpár ellen
téte a jánosi hagyomány dualizmusának hátterében - az ószövetségi 

32 KUHN, K. G., art. 'A{3E).-I\·GW, ThWNT 1.,7,10-15 
33 Bővebben SCHNACKENBURG, R., Die Johannesbriefe, HThKNT 1/2, Freiburg 
1962,117-121 (Exkurs 5. Bruderliebe) 
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igaz-bűnöslistentelen erkölcsi ellentétéhez viszonyítva - új dimenziót 
kap, amely a Káin alakját és tettét értelmező elemekből rajzolódik ki. 

Káin, a gyilkos, a "gonosztól való", azaz az ördögtől (EK TOU lTO
VllpoU)34. Ez az eredet egy alapvető hovatartozást jelent, amely titok
zatosan befolyásolja a döntéseket és kihat a cselekedetekre. Ennek 
megfelelően a testvérgyilkosság a "gonosz", azaz az ördög befolyása 
ill. hatása alatt történt. Káin tehát az ördög fiainak a képviselője (I 
Ján 3,10), akik az ördögtől születtek (l Ján 3,8), és ennek megfelelő
en cselekedett. Ebben a minőségében ellen típusa lesz az Isten fiainak, 
akik Istentől születtek (l Ján 3,9) és a testvérszeretetnek(l Ján 3,10). 

A testvérgyilkosság feltárja Káin gonosztól eredő valóságát. Való
di, gyűlölettel telt arculatát már a testvérgyilkosságot leíró a<j>á(w ige 
erős jelentése (vkinek a torkát átvágja, levág vkit, leöl, megöl, gyil
kol, meggyilkol) is meggyőzően kifejezi. A Ter 4,4-7-re visszatekint
ve a gyilkos Káin tettét a szerző a következő módon indokolja: "Mi
ért ölte meg? Mert az ő tettei gonoszak voltak, a testvére tettei ellen
ben igazak" (I Ján 3,12). Az igaz tetteket (Ta Epya 8íKaW) és a 
gonosz tetteket (Ta Epya lT011llPa) a jánosi dualizmus hátterében kell 
értelmezni, hogy magyarázatot kapjunk Káin gyűlöletének okára. A 
világ gyűlöli Istent és mindent, ami Istentől van (vö. Jn 15,19; 17,14). 
A Gonoszhoz tartozó világ azért gyűlöli a jó tetteket, mert azok nem 
gonoszak, a gyűlölet a Gonosz természetéből következik. Káin tette 
így nem egyszerűen az emberi irigység következménye, hanem mé
Iyebb alapja indoka van: Isten és a Gonosz hatása alatt ftlló világ 
ellentétének megnyilvánulása. Ebben a háttérben Káin és Abel hely
zete is több már, mint az ószövetségi igaz-bűnöslistentelen erkölcsi 
ellentéte, a két testvér közötti szakadékot az Istenhez vagy a Gonosz
hoz tartozás adja meg. 

34 A lTOl'T]pÓ" egyes szám hímnemű formában személyes valóságot, az ördögöt je
lenti. Ebben az értelemben található az 1 Ján 2,13.14 és az 5,18-ben, míg az 1 Jn 
3,12 esetében nem szűkségszerűen ilyen értelmű az éK TOl' lTOI'llPOII kifejezés. 
Nyelvileg ugyanis egyaránt lehetséges a semleges _ forma is (TO lTOl'T]
PÓI'=gonoszság, gonosz dolog), és így az CK TOl' TiOI''1pOI' CLI'ClI mint tipikus jánosi 
eredetlormula a rosszhoz mint olyanhoz való lényegi, öseredeti hovatartozást fejezi 
ki (vö. Jn 18,37 "az igazságból való" ló ';11' C K Tib' oA'10([(J,1 formulával). Mégis a 
hímnemű forma mellett szól az 1 Ján 3,8-ban "az ördögtöl van" (ÉK TOlJ bw
~ÓA()\I CGTl \') kifejezés, amelynek párhuzamaként tekinthetö az 1 Ján 3,12-ben az 
CK TOl' lTOI''1pO\l CL 1'(/\ kifejezés, bövebben lásd HARDER, G., art. TT(JI'I}!<),', TTOI'IIfI{'a, 

ThWNT VI., 546-566, 559,18-34; KRETZER, A, art. mll'II/"I,', EWNT III., kol. 321-
324, 324 
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A Zsidókhoz Írt levél harmadik, parainetikus részében (Zsid 10,19-
13,25)35 két hivatkozást találunk a testvérgyilkosság elbeszélésére: 
Ábel a hit tanúja (Zsid 11,4), és vére, amely Istenhez kiáltott, Krisz
tus engesztelő vérének ószövetségi előképe (Zsid 12,24). 

Az első hivatkozás az ősök hitéről szóló szakaszhoz tartozik (Zsid 
11,1-40), amely egységes, zárt irodalmi egység36 . A szakasz a hit 
definíciójával kezdődik (I. v.), majd ezután a 3. verstől az Ószövet
ség hittanúit, "az ősöket" vonultatja fel a bibliai hagyomány kronoló
giai rendje alapján. Az egyes tanúkat vagy témákat a "hit" (TTlaTLS-) 
CÍmszó rendezi és vezeti be, amelynek ismételt említése azt jelenti, 
hogy valamennyi felsorolt tanú számára az l. versben definiált hit a 
meghatározó. 

A szakasz keretét a 2. és 39 köv. versek alkotják, amelyekben a 
"tanúskodik, tanúsít" (l-lapTUpÉw) ige teremt összefüggést (2. v.: 
Év TaúTTl ITTlaTELI yap ÉuapTuPDenaav OL TTpEa~úTEpoL és a 39. v.: 
OUTOL TTávTES- uapTupneÉVTES Öla Tfis- TTlaTEws-). A 2. versben 
"Őseink ebből (a hitből) nyertek bizonyságot" a l-lapTupÉw ige passiv 
aoristos Él-lapTUPTÍeT]aav formájának jelentése "jó bizonysága van 
vkinek a részéről; jó bizonyságot nyerIkap valaki; bizonyíttatik". 
Eszerint az "ősök" kaptak bizonyságot, vagyis hitük ill. a hitből faka
dó helytállásuk Istentől elismerést és megerősítést nyert. Ezáltal azok 
az ősök, akik a következőkben felsorolásra kerülnek és megneveztet
nek, egyúttal Istentől igazolt tanúk. Ugyanez érvényes a 39. versben 
"Bár ezek a hitükről mind bizonyságot kaptak" l-lapTUpT]eÉVTES
passiv aoristos participium formára is. Isten tanúságát ill. megerősíté
sét a bibliai hagyomány szolgáltatja, ezért az egyes hittanúk felsoro
lása nem a hit ószövetségi példáinak ötletszerű gyűjteménye, hanem 
az Írás tekintélye alatt ál1.37 

35 A Zsidókhoz írt levél három förészre való felosztását követjük (Isten Igéje 1,1· 
4,13; Krisztus papsága 4,14·10,18; keresztény élet 10,19·13,15). Más m~goldáso· 
kat összefoglalóan lásd VANHOYE, A., Discussions sur la structure de f'Epitre aux 
Hébreux, Bib 55 (1974) 349-380; Art. Hebraerbrief, TRE 14, (1985) 494-505, 498-
499 
36 A szakasz irodalmi elemzését bövebben lásd WEISS, H-F., Der Brief an die 
Hebraer, KEK, Göttingen 1991, 553-558 
37 Lásd ZERWICK, M, Analysis philologica Novi Testamenti graeci, Roma 1966, 
513; WEISS, H-F., Der Brief an die Hebraer, 563 
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A 3. verssel kezdődő példasor egységekre bontható. Először az ős
idő tanúit (Ábel, Hénok, Noé) sorolja fel a szerző (3. ill. 4_7.v.)38, 
majd ezt követi különleges nyomatékkal Ábrahám és a pátriárkák 
tanúsága (Ábrahám, Sára, Izsák, Jákob, József) (8-22. v.), ezután Mó
zes (23-29.v.), és hozzákapcsol va Izrael korai történetéből vett két 
példa (30-31. v.) folytatatja a paradigmasorozatot, amelyet egy továb
bi ószövetségi hittanúkból álló összegzés zár le (32-38. v.). 

Az "ősök" sorát a 4.versben Ábel nyitja meg: "Ábel a hittől vezet
tetve mutatott be értékesebb áldozatot, mint Kain, és kapott bizonyos
ságot igaz voltáról, mert az lsten maga tett áldozati ajándékairól 
tanúságot. Hite által még holtában is beszél". Az eddigi hivatkozá
sok a bibliai hagyományban a Teremtés könyvének elbeszéléséből 
(Ter 4,1-16) a testvérgyilkosság mozzanatára tekintenek, és ebből 
levezetve határozzák meg Ábel igaz és Káin gonosz voltát. A Zsid 
11,4 viszont áldozatuk bemutatásra, ill. elfogadására és elutasítására 
támaszkodik a két testvér erkölcsi minősítésénél. A Teremtés köny
vének elbeszélésében semmi sem utal arra, hogy a felajánlott áldozati 
adományok között értékbeli különbség lenne, nyitott kérdés marad az 
isteni elfogadás és elutasítás indoka is. A Zsidókhoz írt levél szerzője 
viszont ebben az irányban értelmezi tovább az alapelbeszélést. A 4. 
vers a két testvér áldozatának bemutatásánál és isteni elfogadásánál 
az ókori görög nyelvű fordítás, a Szeptuaginta Ter 4,3 köv. szövegére 
támaszkodik39. 

Az Ábelre való hivatkozás úgy mutatja be őt, mint a hit tanúját. 
Áldozatának minőségét hite tette értékesebbé - "a hittől vezettetve 
mutatott be értékesebb áldozatot, mint Kain" - és hitének alapján 
nyerte el annak bizonyságát, hogy igaz (ÖLKaLOS-). Ezt az igazolást 
maga Isten tette, amikor elfogadta Ábel áldozati ajándékait. A 4. vers 

38 A 3. versben még nincs hittanú megnevezve, ehelyett a szerzö a világ teremtésé· 
re fordítja a figyelmet. A világ teremtésében mutatja be az 1. versben meghatározott 
hit - "a nem látott dol9ok igazolása" - mibenlétét. A hit ad igazolást arra, hogy lsten 
szava teremtette a vilagot. 
39 Zsid 11,4 "Eluaím'" A~(.\ ..... TIQoa!lI'Q'K(I' TCd ElEUJ,,: Ter 4,3 
" .. ~I'qKfl' Kcúi; ... ~EluaíUl' TW- KURlC~"': fEir4-.'f~:::.~Ap(A ijl'C'YW' ... ,,; - Zsid 11,4 
" .... llUpTUpOUI'TO<;' EirlTOlS8i:JfJOI~ aUTou TOU !kou~ ... ": TEn 4,4 
" ... CTi(lO{l' ó (hl'> (-iTT 'A-~cA-t<(ll-(m-Tol-<i ö~íp(J1~- (IlJTOU .. "; - Ter 4,10 
" .. cjlCd! '11 rú IWTO<;' . TOU U{)~ AtP,~ll aOlJ]3ol1 TIpC)-;- pc CK Til;;' Yll": Zsid 11,3 
" ... KUl Ol 'CIlITll<;' OTiOOOI '(dl' (TI AuAn" 
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még kiegészíti Ábel hitének tanúságát azzal, hogy Ábel "Hite által 
még holtában is beszél". Ez a kijelentés a Ter 4, I O-re támaszkodik: 
"Erre (JHWH) ezt mondta: "Mit tettél? Testvéred vére felkiált hoz
zám a földről". A testvérgyilkosság elbeszélésében Ábel kiontott 
vére megtorlásért kiált Istenhez, de a 4. vers megfogalmazásában a 
kijelentés új értelmet kap, amennyiben már nem a vére, hanem maga 
Ábel beszél még halálán túl is hite által. 

Ábel alakját az igaz (8LKaLOS') minősítés ismét vonatkozásba hozza 
az igaz-gonosz/istentelen ellentétpárral, és összeköti a Zsid ll,4-et a 
bibliai hagyomány Ábelre tett eddig ismertetett többi hivatkozásával, 
bár itt a hangsúly az igaz Ábel hitére kerül. 

A Zsidókhoz írt levél egy másik értelmezése szerint Ábel kiontott 
vére, amely Istenhez kiált, Krisztus engesztelő vérének ószövetségi 
előképe (Zsid 12,24). Ebben a tekintetben teljesen háttérben marad az 
igaz-gonosz/istentelen ellentétpárra való utalás. Az Ábel véréről szó
ló kijelentés a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében abban az irodalmi 
egységben található, amely a keresztények üdvrendi helyzetét tárgyal
ja (Zsid 12,18-24)40. 

A szakasz stilisztikusan és tárgyilag zárt egység, amely az ó- és új 
szövetségi üdvrendet az ősi Sínai (18-21. v.) az új Sion renddel (22-
24. v.) való összehasonlítása által mutatja be. A szakasz utolsó verse 
az új üdvrendi állapotot Jézus és Ábel tipologikus szembe állításával 
ábrázolja: a keresztények "az új szövetség közvetítő jéhez, Jézushoz, 
és a meghintés véréhez, amely hathatósabban kiált, mint Ábel" járul
nak (24.v.). A szerző ismét a testvérgyilkosság elbeszélésből Isten 
számon kérő kérdésére - "Testvéred vére felkiált hozzám a földrő/" 
(Ter 4, I O) - utal. Akárcsak a Zsid I I ,4 esetében, itt is úgy értelmezi a 
mondatot, hogy nem közvetlenül a kiontott vér, hanem maga Ábel 
beszél41 . A tipológikus összehasonlításban tehát a megölt Ábel "be
szédét" (AaAElv) Jézus keresztáldozatban kiontott vérének "beszédé-

40 A szakasz irodalmi elemzését részletesebb lásd WEISS, H·F" Der Brie' an die 
Hebraer, 669·670 
41 A szerzö nem azt mondja TT"PeJ TO (rÚjl(J TOL') ,A[kA azaz mint Ábelé, vagyis Ábel· 
nak (a vére), hanem ,wpó TÓl' A[1(A, azaz mint Abel, Az elsö változatot követi a p46 

olvasata, de ez nem valószínü, hiszen a 11.4-ben is hasonló értelmezést alkalmaz, 
amikor nem a megölt Ábel vére, hanem maga a megölt Ábel beszél. 
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vel" veti egybe a szerző. Jézust az új szövetség közvetítőjének, a ke
resztáldozatban kiontott vérét, "a meghintés vérének" nevezi. A leírás 
a kultikus rend jellegzetes nyelvezetét használja. 

Jézus vérének beszéde "hathatósabb mint" (KpELTTOV TTapa) Ábe
lé. Miben mutatkozik meg ez a hatékonyság? Egyes kutatók értelme
zése szerint Ábel vére megtorlás után kiált, míg Jézus vére a "meg
hintés vére" (a'Llla pal'TLallou), azaz tökéletes és végérvényes meg
tisztulást szerez42

. Jézus vérének hatékonyságát a szövegösszefüg
gésből kell magyarázni, amelyben két üdvrend (Sinai-új Sion) szem
beállításából (Zsid 12,18-24) azonban az rajzolódik ki, hogy Jézus 
vére az eszkatológikus végérvényesség jegyét hordozza, és hatékony
ságában ezért múlja fölül Ábelét. 

Össszefoglalás 

A Teremtés könyve elbeszélésének a testvérgyilkosságról (Ter 4,1-
16) hosszú hatástörténete van az Újszövetségig. Káin és Ábel történe
te a kezdetekre való vissztekintéssel akar választ adni az emberiség 
egy ősi alaptapasztalatára, az erőszak alkalmazására, amely a siker és 
sikertelenség megtapasztalásából veszi eredetét. Az értelmezési fo
lyamat azonban tovább megy, és a két testvér alakját cselekedeteikkel 
együtt az igaz é~ a bűnös/gonos:zJistentelen etikus-vallási ellentétbe 
helyezi, és így Abel az ártatlan igaz, míg Káin a gonos:zJistentelen 
típusává válik a bibliai hagyományban. Egyetlen szöveg kivételével 
(Bölcsesség könyve) a két testvér alakját és történetét az Újszövetség 
értelmezésében találjuk keresztény összefüggésben. A két testvér 
tipizálása lehetőséget nyújt arra, hogya jó és a rossz jelenségét a 
történelemben a hit segítségével értelmezhessük43

. 

42 Ezt a lehetőséget elfogadja pl. WEISS, H-F., Der Brief an die Hebraer,6B2 is, de 
magyarázatában tovább megy. 
43 Az értekezés az OTKA T 0491 OB szám alatti kutatási támogatásával készült. 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Ábrahám hite és Isten előtti igaz volta (Ter 15) 

A.) Alapgondolat 

Ábrahámot, mint az ígéretek címzettjét és a hívő ember példaké
pét Izrael történetében min,dig aktualizálják, és történetét minden új 
helyzetben elmondják. Az Abrahám-tapasztalat él. 

Már a felületes vizsgálódás során is kidelÜl, hogya 15. fejezet 
szövegének keletkezés-története meglehetősen komplikált: 

- I-4. versig találjuk a fiú konkrét ígéretét. az 5-6. versben pedig 
az utódok ígéretét, 

- nincs belső összefüggés a 7k. és a 9-I I. versek között, 
- a 12., 13-16. és a 17/18-20. versekben két egymással vetélkedő 

ígéret van, 
- a 13-16. verseket csak lazán illesztették az összefüggésbe, egy 

későbbi betoldás. 
Sok érv szól amellett, hogy bizonyos részek (pl. a föl9ígéret, a fiú 

és a gyarapodás ígéretének összekapcsolása, a káldeai Ur) szemmel 
láthatóan későbbi megfogalmazások. kiegés-:.ítések a szövegben. 
Nyelvezete megegyezik Második és Harmadik Izajáséval (vö. Iz 54,1-
4: 65,9). 

A rétegek, amelyek észlelhetőek: a fogság előttől a fogságig 
(.,elohista", "Jahvista", "deuteronomista"), és a fogság utáni kor 
(Pentateuchus-szerkesztés) . 

Néhány szó a Pentateuchus (a Bihlia elsó öt könyve) rétegeinek 
hipotéziséhez: 
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Előre bocsájt juk, hogy vizsgálódásunk során nem az ószövetségi 
szövegek történeti-tudományos kutatása fontos a számunkra, hanem 
az, hogyaszövegrétegek talán segítenek felismerni: a hit élő marad. 
A tapasztalat a hívőkbe!) tovább él, és a saját, új, egyéni tapasztalatuk 
is bekerül a szövegbe. Igy keletkeznek bizonyos ismétlések, törések, 
egyenetlenségek a szövegegészben. Erőfeszítést jelent számunkra, 
hogy a korábbi tapasztalatokat a saját életünkben élővé tegyük, reali
záljuk. A rétegek elemzése segíthet a tematikus súlypontok megtalá
lásában, az egyes egységek mélyebben bevésődnek amikor többször 
újra olvassuk őket. 

B.) Szentírási szöveg: Teremtés könyve 15. fejezet 

c.) Bevezetés 

l.) Néhány hangsúly 
"Elohista": az I abd. és a 3. 4. versek elsősorban tematikai és stí

lusbeli rokonságot mutatnak a Ter 20,22-vel; gyakori az elohista el
beszélésegységben, hogyacselekményből párbeszédre vált; figyel a 
belső történésekre. 

Nyomatékos hangsúlyozása az Isten és ember közötti indirekt 
(láthatatlan) kapcsolatnak, erős prófétai elemek, háttérben a kánaáni
akkal folytatott vitával, akik Izrael identitását veszélyeztették. Ez egy 
sajátos dimenziót ad a történetnek: Isten védelmet adó szav.a egyik 
oldalról, a másik oldalról a tér, amelyben az ember megéli az Isten
kapcsolatot (istenfélelem). Az elohista réteg ebben a szövegben kez
dődik és a Kiv 20,20-nál fejeződik be. 

"Jphvista" réteg az 5a, 5b, 6a, 9a, 9b, 12a, 12b, 17ab, ISab, ver
sek. Uj témákat hoz (az utódok és a föld ígérete); mágikus, szimbó
lumokkal teli történés, előhozza a szövetség-teológiát. Mindenek 
előtt,az istenhit a fő témája, amely l)1ás "Jahvista" rétegben is vissza
tér. Igy előkerül ez a fordulat "az Ur köt szövetséget" további "Jah
vista" rétegben (Kiv 34, I 0.27). A két főhangsúly megvilágítja Izrael 
kritikus helyzetét a "Jahvista" idejében. Talán az asszírok kíméletlen 
hódító politikájától való félelem teszi többek közt, hogy az Izrael 
Istenében való hit olyan fontossá lesz . 

.. Dcutcrol/o/llista" kiegészítéseknek a 13+ 14b. ISb-21. verseket 
ítélik. 
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Végül a "Pentateuchus szerkesztés" (I a.1 b;Sa.b.6b-8.9b.1 Ob + II. 
12a.12b.) 4a.b.IS + 16.17a.20) úgy állítja be Abrahám kivezetését a 
káldeai Urból, mint az Egyiptomból való kivonulás párhuzamát. 

A "látomás" h~ngsúlyában a kezdeti kép kiszélesedik Izrael jövő
beni történetére; Abrahám, mint "igaz izraelita" látszik. Miatta lesz 
Jahve, aki most távolinak mutatkozik, újra a történelem ura és irányí
tója. 

A hagyományok kialakulása és egyesítése 

14-11. sz. 
10. sz. 

8. sz. 

7. sz. 

(J jahvista, E elohista, D deuteronómista, P papi): 

o 
® 

® 

Kivonulás 
Atyák hagyományai 

10. sz. (Dél) 0 950 (királyság - Salamon) 

9. sz. (Észak) ® Északi királyság, 930 

722 után Jeruzsálem QO 
622 utáni deut. Reform I JE+®I A fogság utánig tartó 

reformmozgalom 

586 fogság ® 
500 után 

I p+IJE + D II 
Fogság után 
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2.) A Ter 15 két vagy három fő részre tagolható 

Három fő rés: 
'ir l-6 vers 

Téma: ígéret 
'ir 7-I l vers 

1- 2 vers: Jahve beszéde és Ábra
hám reakciója 
3-6 vers: Áb,rahám panasza, Jahve 
beszéde és Abrahám reakciója 

7-8 vers: Jahve beszéde és Ábra
hám reakciója 
9-ll vers: Jahve beszéde és Áb
rahám reakciója 

Téma: A parancs teljesítése 
'ir 12-21 12-16 vers: Jahve beszéde (beje

lentés ajövőről) 

Téma: Ígéret 

Kétfő rész 
'ir I-6 vers 
'ir 7-21 vers 

amelyekben a két fő 
15,laII15,7a: 
15,lbII15,7b: 

15,2k II 15,8: 
15,4k II 15,9-11. 17k: 

17-21 vers: Jahve beszéde (beje
lentés a jövőről) 

részen belül hasonló séma ismétlődik: 
egy-egy isteni beszéd bevezetése 
Isten bemutatkozása az ígérettel 
4k: gyarapodás ígérete 
7. 18.: a föld ígérete 

Ábrahám kérdése (mint kifogás, panasz) 
Jelek az ígéret megerősítésére 

A Ter 15 teljesen az Isten Ábrahámnak tett ígéretei ből formálódik 
ki: 

- A fiú ígérete: 4. vers 
- Az utódok ígérete (számos): 5. 13. 18. vers 
- A föld ígérete: 7. 18. vers 
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A fogságban élő nép számára különösen föld ígérete és az utódok 
ígérete fontos (fogság utáni szövegről van szó a Ter IS-ben). Egy nép 
függetlenségéhez és fennmaradásához fontos mind a haza, mint élet
tér, mind a "számos utód" (nagy sokaság, aki ehhez a néphez tarto
zik), mint remény a jövőre nézvést. Az ígéretek jelentősége megmu
tatkozik a szöveg formájában is" amelyben Jahve két beszéde az ígé
retekről (13-16 és 18-21 vers) Abrahám reakciója nélkül hangzik el 
és az ígéret a beszédek végére van helyezve. 

3.) Kapcsolat Ábrahám és lsten között a Ter IS-ben 
A szövegből Ábrahám helyzete bizonytalannak és kérdésekkel te

linek tűnik. A kérdések Isten korábbi ígéretei vel kapcsolatban vetőd
nek fel (Ter 12-ben és l 3-ban). Az ősatya jövőbeni perspektívájáról 
van sfó, az életről (saját utódban), az élettérről (a megígért föld): Ki 
lesz Abrahám örököse? Valóban lesz saját örököse? 

Az elbátortalanodásra és félelemre Jahve bevezető fordulata a vá
lasz: "Ne félj". Az első kérdésre Isten egy ígérettel válaszol ("aki a te 
ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd"), a második kérdésre 
pedig egy kijelentéssel és egy szimbolikus tettel (ígéret és 
szövetségkötés) . 

Az első isteni beszédben a félelemnélküliségre való felszólítás 
összekapcsolódik egyben az oltalom ígéretével. Utalás Istenre, aki az 
oltalmazó (vö. Zsolt 3,4;28,7) és a bőséges jutalomra (ebben az eset
ben a zsákmányra), aTl)it adni fog, és a Jahve győzelméről szóló har
cias beszéd utasítja Abrahámot, hogy belső szorongásai val együtt 
nyugodtan rábízhatja magát. 

Ezután következik Ábrahám ellenvetése panasz formájában. Ö 
máshogy áll Isten ígéreteihez, fájlalja, hogy egy idegen örökli majd 
vagyonát. A számvetés és az aggódás szorításából Isten "kivezette őt 
a szabadba ", a szószerinti tágas látóhatárba, és a csillagok I~tványá
val, amelyek éjszaka ragyognak, szemléltette ígéretét, hogy Abrahám 
át tudja élni. 

A 7. versben még egyszer megcsendül a kivezetés motívuma és 
nem csak az egyiptomi szolgaságból való szabadulásra emlékezt,et, 
hanem a babiloni fogságból való kiszabadulásra is ("a káldeai Ur
ban", mint fogalom a számüzetés idején válik először használatossá). 

Az Ábrahám .. hi//Js/ellllck" kifejezés héber megfelelője, az omoll 
szó azt jelenti, hogy Abrahám odac"(isí/i magá/Isten/w:.. A hit felöle-
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li a másikra való hagyatkozást; az abszolút szilárdságot és bizalmat 
jelenti ebben a kapcsolatban (vö. Iz 7,9; 28,19). 

Ábrahám, tekintettel a jövő bizonytalanságára, csak Istenre ha
gyatkozva tud megmaradni. Ez a magatartás összhangban van az Isten 
és ember közti helyes kapcsolattal. Nem egyebet, mint ezt fejezik ki 
az "igazságul tudta be neki" fordulat szavai (15,6; vö. Lev 7,18; 
17,4). 
, Isten egy ünnepélyes vállalás által, egyeskütételben erősíti meg az 

Abrahámnak tett ígéretét a földről. Mint ahogy a Jer 34,8 is ábrázol
ja, a megölt, kettőbe hasított állatok darabjai egymás mellé lesznek 
helyezve úgy, hogy a szerződő felek át tudjanak haladni köztük, mi
közben átkot mondanak magukra arra az esetre, ha ígéretüket nem 
tartanák be. 

A különös itt az, hogy ezzel a tettel maga Jahve kötelezi magát az 
ígéret betartására. Az égő. fáklya és a füstölgő kemence a 17. versben 
maga Isten, ezért tölti el Abrahámot a rettegés (istenfélelem). 

A madarak, amelyek nem lettek felvágva, egy későbbi átdolgozás 
betoldá,sa. Az átdolgozó így a szokásos áldozati állattá tette azokat. 
Ezzel Abrahám cselekedete elmozdul az áldozatbemutatás irányába, 
ezért méltó módon előkészül az Istennel való találkozásra. Ehhez 
tartozik, hogy elűzte a ragadozó madarakat (rabló madarak). 

J ahve vállalását a 18. vers "szövetségnek" jelöli és közelebbről 
köriilírja; ezenkívül még megnevezi az izraeliek által legyőzött népe
ket. 

A következő betoldás a 13-16. vers, melyben Ábrahám ősatyasá
gában Izraelnek egy későbbi történe té t ábrázolja, mégpedig mintha 
egy összefoglalása lenne a Pentateuchusnak: elnyomás alatt - kivonu
lás - földajándék. A negyedik nemzedék a fogság nemzedékeire utal. 
Az amoritákon a kananeusokat kell érteni. 

4.) lsten előtti igaz volta - Ábrahám hite az Újszövetségben 

A Ter IS.6-nek a levél m,üfaján belül egy figyelemre méltó hatás
történetét találjuk meg az Ujszövetségben. Szemben a zsidósággal, 
akik szerint a megigazulás útja a Tóra, a Törvény, Pál egyedül Abra
hám hitét hangsúlyozza. amely ől a helyes istenkapcsolatra ("igaz"
voltra) vezeti, ráadásul a törvény kinyilvánítása. a körii)metélés előII, 
melyek a kapcsolatol és a szövetséget szimbolizálják. Abrahám egye
diil {/ hire miatt válik igazzá Islen elötl. Igy válik minden keresztény 
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Feladat 

3. Szövegmunka 
Felolvassuk a szövegel. 
A résztvevők kettesével vagy hármasával 
feldolgozzák a következő kérdések alapján a 
szöveget: 
qr l. Hány részből áll a szöveg? Talán fel 
tud fedezni valami ismétlődő sémát! (lásd 
Bevezetés 2.) 

qr 2. Milyen ígéreteket kapott Ábrahám? 
(lásd Bevezetés 2.) 

qr 3. Milyen magatartást tanúsít Ábrahám 
Istennel szemben? (lásd Bevezetés 3.) 

4. Isten előtti igaz volta - Ábrahám hite az 
Ujszövetségben (lásd Bevezetés 4.) 
Hozzáolvassuk a következő szentírási he
lyeket: Róm 4,3.9.22; Gal 3,6; Jak 2,23 
5. Kérdések a jövőről (lásd Bevezetés 5.) 

6. Befejező ima, ének 

Módszer 

A szentírási 
szöveg hangos 
felolvasása, 
kiscsoportos 
munka, utána 
csoportos meg-
beszélés az 
óra vezető irá-
nyításával 

csoportos meg-
beszélés 

csoportos meg-
beszélés az 
óra vezető irá-
nyításával 
Kötetlen 

Es-;közök, 
időtartam 

szentírási 
szöveg 
külön lapon 

30 perc 

20 pen.: 

10 [Jere 

Szentírás 

20 perc 

10 perc 

kotLa, gyer-
tya, gyufa 
10 perc 

A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában "Elő Ige" címmel bibliaiskola működik (szeptembertől 
júniusig minden hónap első hétfőjén du, 5-7-ig). Jelen tüzetünk 
az ötvenegyedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2005. aug. 20. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Bibliai kultúrtörténet 

I. RÉSZ Az öltözködés (folytatás) 

l. A nők öltözete 

A nők mhadarabjai hasonlítottak a férfiak öltözetéhez. ám fino
mabb és élénkebb színű kelmékből készültek. Nemek szerint meg 
kell különböztetni a mhadarabokat, hiszen a mózesi törvény tiltja, 
hogy nők férfiruhát, ill. férfiak női ruhát hordjanak (MTörv 22,5). 

2a) Alsóruha A nők, éppúgy, '!lint a fér
fiak általában alsóruhát viseltek (En 5,3) és 
ünnepi alkalmakkor hordtak felsőruhát IS 

(ITim 2,9). 

2b) Felsőruha vagy köntös (tunika). A 
női köntös mindig finom, színes anyagból 
készült, földig ért és hosszú ujja volt. A női 
ruhát nlitrapatnak (Rút 3,15) hívták. 

2e) Fejkendő / fátyol A nők a fejkendőt 
vállukon átvetve viselték, a vége hátul a dere
kukig vagy a bokájukig is lelógott. A fátyol • 
egész arcukat befödte, melyet a jegyesség 
idején kellctt viselniük, mivel a férfiak elől el 
kellett takarni uk az arcukat. A férjhezadandó 
lány nem jelenhetett meg nyilvános helyen 
fátyol nélkül. Ha valakit megfosztottak fát y
lától, az a jóhírét is elvesztette (Ter 24,65; En 
4.1 ). 

3. Az alkalmi ruhák 

3a) Az ünnepi öltözet értékcs, fchér szövctből készült, mclyct 
ünnepnapokon öltöllek magukra (2 Kir).); Iz 3.22). 

3b) A gyászruha egys7.erií. durva daróc volt. melyct haláIesetkor 
\agy általéÍJllls gyéÍsl alkalmával hordtak. A vC/cklök kccskcs/örhöl 
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készült fekete tunikát viseltek, amit héberül egyszerűen "zsáknak" 
mondtak (héb. szak, gör. szakkosz) 

3c) Az özvegyi ruha egyszerű, dísztelen ruha lehetett, melyről 
több adattal a Biblia nem szolgál (Ter 38,14; Eszt 4, I-3; I Kir 21,27). 

A gyermekek meztelenül, vagy ingben jártak. 

4. Ékszerek 

A nők és a férfiak is sZÍvesen éke
sítették magukat különféle ékszerek
kel, melyek leginkább aranyból, 
ezüstből, drágakőből és elefántcsont
ból készültek. A gyűrű volt az egyik 
legnépszerűbb ékszer, melyet a kéz 
bármely ujján viselhettek. A pecsét
gyűrű lenyomata aláírásként is szol
gáIt. A gyűrű átadása a hatalom átadá
sát jelentette. Karika alakú ékszert -
melynek anyaga a legtöbbször arany -
az ujjukon, a lábukon, a karjukon, az 
orrukban és a fülükben hordtak az 
ókorban. Lábkarikákat férfiak és nők 
egyaránt viseltek a kései bronz-, ill. a 
vaskortól fogva (Iz 3,18). Az orrkari
ka is kedvelt ékszer volt, héb. neve: 
nezem és hah (Ter 24,22.30.47). Az 
Ószövetségben a fülbevaló héb. neve 
éppúgy nezem volt, mint az orrkari
káé, de nevezték agiInak (Szám 31,50) 
és netifotnak (cseppecske), így föltéte
lezhető, hogy gyöngyből 1 készült. 
Arany fülbevalót a midianitáktól 
zsákmányoltak (Bír 8,26). Fülbevalót 
(héb. tabbaat) férfiak és nők egyaránt 
viseltek (Kiv 35.22: Szám 3\.50). 

Aranyékszerek Kr.e. 13. sz. 

Karnelol lánc, Kr.e. 12. sz. 

1 A héb. peninim szót a zsidó hagyományban szívesen értelmezik gyóngyként. jól· 
lehel a gyöngy fehér szinű. a peninim pedig piros (Siralm 4.7). tehál valójában ko· 
ralI. 
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Léteztek más ékszerek is, mint például: a diadém ok, nyakékek, 
láncok, karkötők, amulettek (lz 3,18-23). 

A nők természetesen kezdettől fogva szépségüket ki akarták emel
ni, így már a sminkelésről (szem kifestése) is olvashatunk a Királyok 
könyvében és Jeremiásnál (2 Kir 9,30; Jer 4,30). 

5. A ruhák I a textíliák anyagai 

5a) Gyapjú: A legelterjedtebb textília, melyhez könnyen és gyor
san hozzájuthattak. A birka első gyapja a birkanyírás után a papot 
illette meg (MTörv 18,4); a többit megfonták, megszőtték. A gyapjú 
természetes színe fehér (Iz 1,18; Jel 1,14), de festtették is, pl. bíbor
színűre (Péld 31,22). 

5b) Pamut: A pamutot a hellénkor előtt Indiából szállították Pa
lesztinába nyersanyagként v. kelmének megszőve. Palesztinában csak 
a kései római korban kezdték el termeszteni. 

5c) Len: Már az ókorban is termesztettek lent a palesztinai partvi
déken (vö. I Krón 4,21) és a Jordán síkságon. A lent télen vetették, 
majd gyökerestül ki nyűtték, a ház tetején szárították (Józs 2,6) majd 
vásznat szőttek belőle. A bisszus (héb. bus) finomabb lenvászon 
anyag volt, melyet (mint ahogy már előző számunkban említettük) a 
királyok, előkelőségek viseltek (1 Krón 15,27). A sadin az átlagos 
minőségű, napi használatra alkalmas lenvásznat jelentette. 

6. A szövés 

A mózesi tör
vény tiltotta, hogy 
kevert anyagból 
szőjenek kelmét, 
így tilos volt gyap
júból és lenből vc
gyesen SZŐni 
(MTörv 22.11). A 
szövéshez szövő

széket haszn<Íllak. 
ami kb. Im szé les 
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anyag szövésére volt alkalmas, Így egy felsőruhához két szélességet 
varrtak össze. Kivételnek tekinthető tehát Jézus köntöse, mely egy 
darabból volt szőve (Jn 9,23-24). 

7. A textíliák színei 

7a) Állati eredetű színek: 

Bíbor - A bíbor az ókor legtartósabb, legdrágább és talán a leg
szebb festőanyaga. A bíborfestéket a Földközi-tengerben élő bíbor
csiga (murex) váladékából nyerték. Előállítása a híres tíruszi bíbor
festő üzemek féltve őrzött titka volt, a föníciaiak monopóliuma, akik 
elszállították Palesztinába és a Közel-Keletre. Az előállítás pontos 
technológiája nem maradt ránk, annyit tudunk, hogyacsigákat felda
rabolták, nagy üstökben megfőzték, és a leszűrt folyadékban festették 
a textíliát. A napfény hatására az indigó származék oxidálódva piros
tól a lilásvörösön át fekete színűvé vált. 

A bíbor színűre festett kelmét elsősorban kultikus célra használ
ták: bíbor volt a függöny színe a szent sátorban (Kiv 26,31.36; 2Krón 
3,14), a papok és a főpap öltözéke (Kiv 28). Ezen kívül előkelő és 
gazdag emberek viseltek bíbor színű kelmét (Bír 8,26; Eszt 8,15; Péld 
31,22; Lk 16,19). 

Egyetlen adat, hogy lássuk, mennyire drága festékről volt szó: l 
cm fonál megfestéséhez kb: 700 bíborcsigára volt szükség. 

Karmazsin - A kékes piros színű karmazsin a legolcsóbb és leg
ismertebb textil és bőrfesték volt, melyet a kerrnesztetű testéből és 
petéjéből nyerték. A kerrnesztölgy hazája Palesztina volt, ahol a leg
magasabb technikával a legtöbb színárnyalatot állították elő. 

Skarlát - A skarlát színű festéket a pajzstetű testének és petéinek 
porrá őrlésével állították elő (Kiv 25,4; Lev 14,4). Fényűző ruha
anyagot festettek skarláttal. A prófétai beszédekben a skarlátszín a 
bujaság szimbóluma (Iz 1,18; Jel 17,4-6). 

7b) Növényi eredetű színek: 

Az ókori Keleten a ruhaanyagok szÍnei közölt a legelterjedtebbek 
a természetes színek voltak: a fehér, a drapp és árnyalatai. Ezzel 
szemben színes ruhákat is hordtak különleges alkalmakra. A ruha-
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anyagokhoz a festékszÍneket a következő festéknövények kivonata 
adta: 

Sárga szÍnt a sáfrány, sóskaborbolya, 
Narancsvörösel a pórsáfrány, 
Gránátvöröset a gránátalma magvai és húsos termése, 
Vörös szÍnt a vörösszanlálfából nyertek. A fa hulladék forgácsait 

finomra aprították, és gőzöléssel állították elő a barnásvörös festék
anyagot, főleg bőráruk szÍnezésére. 

Hennavörös szÍnt a hennacserjéből nyertek. A hennát főleg az 
arc, a haj és a bőrfestésére használtak. A szegényebbek gyakran ru
haneműt is festettek vele. 

Barna szÍnt a barna festőfűből, cserszömörcéből, 
Zöld szÍnt a varjútövis-, a kÍnai- vagy a zöld bengéből, 
Kék szÍnt az indigócserjéből és a kékzúzmóból nyertek. Az indi

gófát festés céljára ültették a mediterrán tájakon. Hosszabb erjesztési 
folyamat során vonták ki leveleiből a festéket, melybe beleáztatták az 
anyagot, mely oxidálódás útján nyerte el kék színét. (A középkorban 
ilyen festőüzeme volt Assisi Szent Ferenc apjának.) 

Ahogy látjuk, az ókori Keleten az öltözködésben is megnyilvánul
tak az éles társadalmi ellentétek. A szegényebbeknek meg kellett 
elégedniük a legegyszerűbb kelmékkel, de a gazdagok megválogat
hatták a ruhaneműk anyagát, színét. Széles választék kínálkozott 
számukra pompás ruhatáruk kialakÍtásához. 

A kezdetektől igaz tehát, hogy nem a ruha teszi az embert, hanem 
az ember választ olyan ruhát, ami társadalmi rangjához illik. 

Gelley Anna és Zsuppán Monika 
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INNEN-ONNAN 
A Welt und Umwelt der Bibel a 3/2005. (Babylon című) számában sok 

színes fényképpel érdekes leírást közöl a Kr.e. 6. századi Babilonról, a 
Marduk isten ünnepi szentélyének tekintett Etemenanki /a »Ház, az ég és a 
föld alapja«/ toronyról, az ünnepi felvonulások összesen kilométernyi hosz
szú, 20 m széles, kövezett, kerámia-képek között egy hatalmas díszes ka
pun át vezető útvonaláról és az uralkodó trónterméről, amely utóbbiakat -
kissé csökkentett méretekkel - 1978-ban Szaddám Husszein újra építtetett 
romjai kból. Rövid összefoglalást olvashatunk a Marduk-teológiáról és képe
ket láthatunk a Tigris és Eufrátész vidékének más toronytemplomairól (zikku
rátokról). A babiloni fogság Biblián kívüli emlékei közül láthatjuk például azt a 
kőlapot, amelyen ékírásos szöveg tanúsítja, hogya Babilonba hurcolt Joja
kin, Júda királya és 5 fia 592-ben olaj-ellátmányban részesült Nebukadnezár 
palotájában. - Külön cikk ad áttekintést arról, hogyan szerepel Babilon a 
Bibliában. E szempontból nevezetes a bábeli torony (Ter 11), az Izajás által 
közvetített figyelmeztetés Hiszkija királynak (2 Kir 20), 100 éwel később 
pedig Jeruzsálem kifosztása (2 Kir 24 és Jer), végül pedig a fogság (Siral; 
Zsolt 137 és Ez). Az utóbbi években egyre világosabbá vált, hogya fogság
ban, valamint az utána következő néhány században a Ószövetségnek szin
te valamennyi iratába új szövegrészek kerültek be, azok szemléletét több 
helyen átdolgozták. (Az új tartalom egyik fő képviselője Második Izajás.) 
Nyilvánvaló Babilon szerepe az Ószövetség »késői írásaiban« (Báruk köny
ve - »Jeremiás levelével« együtt -; Dániel könyve). Természetesen az Uj
szövetségből sem hiányozhat Babilon, ld. pl. Jézus családfáját (Mt 1), vagy 
Babilont, mint Róma burkolt nevét pl. 1 Pét 5,13-ban; a Jelenések könyvé
nek egyes képei (pl. Jel 17-18-ban) egyaránt emlékeztetnek Babilonra és 
utalnak Rómára. Babilonnak természetesen szerepe van a mai judaizmus 
kialakulásában is. - Ezekiel sírjának emlékhelyeként Babilon közelében 
1310 körül egy hatalmas mecset épült, amelyben muzulmánok és zsidók 
évszázadokon át közösen emlékeztek Ezekiel (Heszkil) prófétára. A zsidók 
kb. 55 éve kivándoroltak Irakból, de a mecset területén ma is van egy kis 
zsinagóga néhány héber könyvvel. - A Genezáreti tó melletti Tibériást Heró
des Antipasz Kr.u. 18 körül - Szefforisz mellett második - székvárosává 
tette. A városban 2005. áprilisában olyan épületmaradványokat találtak, 
amelyek esetleg az ö palotájának részei lehettek; az ügyben további kutatás 
hozhat biztosabb eredményt. - A kiadványa nabateusok Negra nevű város
ának meglepően ép állapotban fennmaradt, de - Petrával ellentétben - alig 
ismert temetkezési helyéről is közöl képeket. - Egy rövid könyvajánlat az 
ókori keleti egyházak székhelyeiről kínál térképet és képeket. Számunkra 
meglepö lehet, hogya hirdetés szerint a »selyem-út« mentén (»az Eufrátész 
és a Jangce között«) több mint 200 püspökség működött! 

S~ékel" István 
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A Novum Testamentum 1/2004. számában Karl-Heinrich Ost
meyer Mt 19,13-15 szövegét vizsgálja (amely kissé eltér Mk \o és Lk 
18 párhuzamos részétől). Az apró részletek kereszt-szimmetriájára is 
utalva azt állapítja meg, hogy Jézus a gyerekeket kézrátételével az 
Atya gyermekeivé fogadta, és mivel a "Máté-evangélium teológiája 
szerint az Isten-gyermeki lét azonos az O országába tartozással, azért 
már külön nem imádkozik (ahogy azt a 13. versben kérik). - John S. 
Kloppenborg visszatér arra, hogy a folyóirat 212002. számában vizs
gálta Mk 12,1-9 és lz 5,1-7 kapcsolatát (Id. Jer.füz.50, 35.old.), és 
cikkének egyes állításait Craig A. Evans a 212003. számban vitatta 
(Id. Jer.füz.56, 34.old.). Evans azt állította, hogy Jézus példabeszé
déhez Iz 5 nyújthatott kiindulópontot, Kloppenborg pedig megerősíti, 
hogy a példabeszéd szövege semmilyen egyezésJ nem tartalmaz a 
Septuaginta-beli Iz 5 szöveggel. - Rivka Nir az »Adám és Eva élete« 
görögnyelvű apokrif iratban szereplő, a Paradicsomból Isten enge
delmével kihozott illatszerekről megállapítja, hogy azok eltérnek az 
ószövetségi illatáIdozatok anyagaitól, és a Paradicsomon kívül mint
egy helyettesítik az élet fáját (aIpely a keresztények számára Krisztus 
jelképe); fontos szerepük van Adám halála és temetése alkalmával. 
Arra következtet, hogy az irat - amelynek korát igen tág időhatárok 
között vitatják - a Kr.u. 4.-5. századból, valószínűleg a keleti keresz
tényegyházakhoz közelálló körből való; egyik célja a nyugaton akko
riban vitatott tömjénezés védelme lehetett. 

A folyóirat 2/2004. számában Sharon Lea Mattila összegyűjtötte 
és táblázatban bemutatja a Máté- és Lukács-evangélium azonos ere
detű szövegrészeiben előforduló összes szavak és az.onos s::.avak szá
mát. Külön táblázat készült a csupán e két evangéliumnak ilyen (tehát 
Q-forrásból való) szövegeire és egy másik a Márk-evangéliumban is 
szereplő (tehát onnan átvett) szövegeire. Meglepő pontossággal egy
forma a két táblázatban az azonos szavak aránya az összes szavakhoz 
képest (53,5 ill. 53,7%). Ebből a cikk szerzője arra következtet, hogy 
mindkét forrás gyakorlatilag azonos, tehát a Q is írott formában állt a 
két evangélium szerzőjének rendelkezésére. Amint várható volt, az 
átlagos arányon belül Jézus mondásai ban, beszédeiben sokkal na
gyobb a szószerinti azonosság. mint az eseményeket leíró szövegek-
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ben. - Josef Schmidt a Jelenések könyvének jobb megértéséhez fel
hívja a figyelmet a »bölcsességgel való megértés« két helyen szereplő 
titokzatos hangsúlyozásárra. 13,18 lezárja a múltra való visszatekin
tést, 17,9-11 pedig része a várható újabb üldözésekre figyelmeztető 
intelemnek. A szerző Vespasianus idejében szól (az ő pénze ábrázolja 
a farkas hátán ülő asszonyt), a helyszín pedig Róma (már a ll. feje
zettől). A cikk sok szereplő személyt, eseményt és római helyszínt 
azonosít; szerzője úgy látja, hogyalátnokot az angyal Szent Péter 
sírja felé irányítja. A császárok uralma meghatározott ideig része 
Isten tervének (17,17), aki a végén mindent megújít (21,5). 

A folyóirat 3/2004. száma cikket közöl T.L.Cartertől, aki szerint 
Róm J 3. J-7 (az uralkodó hatalom elfogadása) iróniát is tartalmaz. Pál 
pontosan ismerte a zsidók Claudius által való kiüzését; a levelet kb. 2 
évvel Néró uralomrakerülése után írta, és gondolnia kellett a Dán 7,7-
ben bemutatott negyedik vadállatra is. Az uralkodó jellemzését ér
telmezhetjük ironikusan is. Ezt a műfajt római szerzők és több más 
helyen Pál is használta. A szövegrész előtt az ellenséggel szemben 
követendő magatartás szerepel (12,20-21). Olvasói megérthették a 
nagy dicséretben a gúnyt, mert túl nagy volt az ellentét Pál szövege és 
saját mindennapi tapasztalatuk között. A cikk hangsúlyozza, hogya 
vizsgált szakasz nem csak ironikusan érthető, hiszen l Pét 2,13-17 a 
Róm 13, I-7 szószerinti értelmével azonosul. Pál azonban az iróniával 
jól szemléltette és világosan elítélte a visszaélést az uralkodók igazi 
hivatásával. - Charlotte Hartwig és Gerd Theiben A Rómaiaknak írt 
levél -ről megállapítja, hogy az a korintusi hívőkhöz is szól;' Pál ott 
írta, közben átgondolva és tökéletesítve az l és 2 Kor levélben kifej
tett tanításokat. (Hasonló helyzet más levelek esetén is előfordult.) A 
Róm egyes részleteit a korintusiak jobban megérthették, mint a róma
iak; talán Pál fel is olvasta az egészet Korintusban. A cikk részletesen 
bemutatja a levél egymást követő 4 fő teológiai témájának a Korin
tusi levelekben található előzményeit és azok továbbfejlődését a Róm 
levélben. - Enno Edzard Popkes azt vizsgálja, miért szerepel Gal 
2, J 2 sz.övegében sok kézirat szerint több Jeruzsálemből érkezett sze
mély l, bár a leghitelesebb szövegtanuban azt találjuk: »Mielőtt egy 
valaki Jakabtól odajött ... « A válasz: a másolók egyeztetni akarták a 
szöveget a Csel 15,1.24-ben írtakkal. Nem figyeltek arra, hogy Gal 2 
két különböző (és időben is eltérő) eseményt ír le: vitát a körülmeté-

1 A Nova Vulgata is ezt fogadja el. (Szl) 
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lés üdvösséghez való szükségességéről (2,1-10) és Péter viselkedését 
egy jeruzsálemi vendég érkezésekor, akiről többet nem is tudunk meg 
(2, II-21). A Galata-levélben Pál fő üzenete az első esemény és az azt 
lezáró (apostoli) határozat. Az említett Csel 15, 1-29-ben Lukács a két 
eseményt egyesíti (talán azért, hogy világossá tegye Péter, Pál, Jakab 
és Barnabás egyetértését a fontos ügyekben); a Csel 15, l-ben és 
15,24-ben szereplő személyeket nem keverhet jük össze a Gal 2,12-
belivel. - Tjitze Baarda egy Szent Máté evangéliumát tartalmazó 
kopt Ilyelvű kódex egyik részletét (Mt 17, I-9) veti alá részletes vizs
gálatnak, a színeváltozás másutt (pl. a Lukács-evangéliumban) talál
ható leírásai nak tükrében is. Az említett kódex eredeti és görögre 
fordított /görög eredetijeként feltételezett! szövegét nemrég Hans
Martin Schenke professzor adta ki, úgy érvel ve, hogy a kopt fordítás 
alapját képező görög szöveg nem volt azonos a Máté-evangéliummal, 
hanem annak héber vagy arám eredetijéből készült. Cikkírónk szerint 
ennek megítéléséhez még további l!lapos vizsgálatok szükségesek. 

A folyóirat 4/2004. számában Paul B.Duff a 2 Kor 3,6-18 szöveg
részt értelmezi, amely nem a judaistákkal száll szembe, hanem a 
korintusi, pogányokból lett keresztényekhez szól; azt fejti ki, hogy az 
új Szövetséggel az ő helyzetük változott: eddig mintegy »halálra vol
tak ítélve«( mint akik a törvénynek hátat fordítottak), most övék a 
Lélek és a kiengesztelődés. Pál már nem »Mózes leplén keresztül« 
hirdeti a Szövetséget. Az apostol egyrészt dicsőíti Mózes szolgálatát, 
másrészt bizonyos vonatkozásban a halál és elítélés szolgálatának 
nevezi. - Géne R. Smillie arra hívja fel a figyelmet, hogy Zsid 4,12-
13 bátorító, nem intő jellegű szöveg; Isten szavát nem félelmetes 
fegyverként, hanem az orvos előtt mezítelenül fekvő beteget finoman 
és hatásos an gyógyító sebész késeként jellemzi, amely eltávolítja a 
hit akadályait. Ez a szó saját válaszunkat kívánja, amely a közös hit
hez való csatlakozás lesz (4,14). - Peter-Ben Smit nem tartja meg
győzőnek Rivka Nir érveit az »Ádám és Éva élete« apokríf irat illat
áldozatának keresztény vonatkozásaira (a folyóirat 1/2004. számá
ban). Semmi nem igazolja, hogy a temetési áldozattal az irat szerzője 
Krisztus áldozatára gondolt. Az állatáldozatok azért hiányoznak, mert 
a Jeruzsálemi templom már elpusztult. Lehet, hogy az irat egyes ré
szei keresztény eredetüek, de az illatáldozat ezt nem bizonyítja. 

A Biblica 1/2005. számábp.n Andrea;-; Scherer cá/álja azt az újab
ban felrnerült nézetet, hogy Amo.\":: és O~('ás Isten hi.intetését hirdető 
írásai ("sak a-: és~(/ki ()rs~ág plls::tlllásúl1ak hirdetöi, a szövetség és 
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Izrael ehhez való hűtlensége nem üdvtörténeti tény, hanem későbbi 
elmélet. A szerző ősi asszír és mari próféciákkal, Illés próféta egyik 
történetével (2 Kir I) és a Deir Alla-beli Bálám-szövegekkel bizo
nyítja, hogy a királyságok korában működtek ,közössé,get sújtó isteni 
ítéletet közlő próféták. Ezek (és hasonlóan Am és Oz szavai) nem 
csak a katasztrófa bizonyosságát, ~anem '! konkrét vallási és politikai 
ill. szociális hátteret is hirdetik. Am és Oz nem végleges pusztulást 
jövendöl, hanem a megtérés és továbbélés útját is hirdeti. - Thomas 
R. Hatina azt vizsgálja, kikhez szól Jézus Mk 9.1 -ben, akik még földi 
életükben meg fogják tapasztalni Isten országa (ill. az Emberfia) eljö
vetelét hatalommal. A 8,38 és 9, I vers párhuzamából, valamint Mk 
13,26 alanyaiból és 14,62 címzettjei ből - figyelembe véve a korai 
judaizmus retorikáját is - arra a következ,~etésre jut, hogy 9, I ítélet
tel-fenyegetés Jézus ellenfeleinek, vagy Ot el nem fogadóknak (pl. 
azoknak is szólhat, akik nem mernek majd vértanúságot vállalni). 
Módszerbeli tanulság, hogya mítikus nyelvezet azonosítása segít a 
megértésben. - Cornelis Bennerna áttekinti a fogság óta idegen 
uralom alatt élő zsidóság szabadulás-vágyából táplálkozó, fokozato
san fejlődő palesz.tinai apokaliptika irányzatait. Sorra veszi a 
Pompeius korát »a babiloni fogságból előre látó« békés »5alamon 
zsoltárai«-t, majd a harcot is hirdető kumráni messianizmust, a talán 
Heródes korában írt 1 Hén 37-71 természetfeletti hatalommal ítélő 
felkentjét, a zsidó háború utáni apokríf 2 Ezd 3-14 három messiás
képét, és mindezekben a szabadító prófétai, királyi, vagy szolgai alak
ját. Végül bemutatja, hogy miként jelenik meg a felsz.abadítás a Já
nos-evengéliumban, a tökéletes új tartalommal. Ez pedig egészen 
más, mint az egyes magyarázók által hangsúlyozott szektás elzárkó
zás. A jézusi szabadítás temészetfeletti, elsősorban a bűn, a gonosz 
uralma alól (de vele jár a vallási-társadalmi-politikai viszonyok javí
tása); szakadás fl,em a zsidók és a rómaiak, hanem a Jézust egészen 
elfogadók és az Ot elutasítók között van; a hatékony szabadító eszköz 
Jézus tanító szava és követőinek tanúságtétele. - Jerome H. Neyrey 
SJ. hosszú q?-nulmányban magyarázza lsten dicsőítésének kifejezési 
módjait az O egyetlensége. felülmúlhatatlansága, előbbrevalósága 
alapján. Felhasználja pl. Arisztotelész, Cicero és Quintilianus retori
kai müveit. és sok,példát idéz hinmuszokb91, beszédekből, valamint a 
héber és a görög Oszövetségböl. majd az Ujszövetség szövegeiből. A 
fő mintaRéldaként szereplő / Tim /./7 és 6.15-/6 azt is bemutatja. 
hogy az Ujszövetség doxológiái izraeli (zsinagógai) formát követnek 
görög-római tartalmi c1emeUd 
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A Zeitschrift für die Altteslamentliche Wissenschaft 1/2004. 
számában Yitzhak Peleg a Ter 28,10-22 (Jákob létrája) jelentését 
vizsgálja. Mind az álombeli látvány, mind Isten szava a hely szentsé
géről és az elmenekülő, majd visszatérő Jákob útjairól szólt; a 
visszatréshez kapcsolódik majd »Isten házának« létrehozása. -
Joseph Fleishman a Ter 34-ben leírt történet fő tanulságait gondolja 
végig. A sok megpróbáltatáson átment Jákob a béke érdekében elfo
gadja Dina leánykérés nélküli »elrablását«, de hamarosn tapasztalja, 
hogy fiai (elsősorban Simeon és Lévi) mennyire másként gondol
kodnak. - Andreas Kuncz Jónás könyve és egy Kr.e.20. századi me
seszerű egyiptomi elbeszélésben olvasható hajótörés között hasonló
ságokat talál (részben a szerlezeti felépítés, részben egyes részletek 
tekintetében) . 

A folyóirat 212004. számában Michaela Bauks felhívja a figyelmet 
arra, hogy a Bibliában a földtulajdon - még a Ter 17,8 vagy 48,4-beli 
örökös birtokul adott földek esetében is - lsten által használatra 
átadott terület (ld. pl. Lev 25,23). Hasonló volt a helyzet más ókori 
közelkeleti népeknél is: a földeket az istenek, vagy az uralkodók 
kölcsönként adták a birtokosoknak. - Zlotnick Sívan abból a szokat
lan gondolatból indul ki, hogy csak a Kivonulás könyvének két első 
fejezete helyezi el a történelemben a pusztai vándorlást, Mózes szár
mazásának és egyiptomi neveltetésének, valamint »a szolgaság házá
ból« való kiszabadításnak leírásával. Feltevése szerint Kiv I-2 a babi
loni fogságból való szabadulás idején, kevéssel Círusz halála után 
készült, amikor fia, Kambüzész elfoglalta Egyiptomot. Kiv l-2 meg
írásához segítséget nyújthatott Círusz születés-története (amelynek 
mondáját Herodotosz 100 évvel későbbi leírásából ismerjük); Egyip
tom-ellenessége csatlakozik a perzsák politikai propagandájához; az 
egyiptomi neveltetésű, de nem előkelő és héber származású Mózes a 
perzsák számára nem volt veszélyes példakép, és számukra is kedve
zően minősítette a zsidó kisebbséget. - Heinz-Dieter Neef Bír 17-18 
megírását abba a korba helyezi, amikor már folymatban volt a kisebb 
közösségek által kialakított istentiszteleti módok helyett a központi (a 
MTörv-ben előírt) »egyedül érvényes« kultuszra való áttérés. A tör
ténet ezt akarja hirdetni, ami fontos lépés a kizárólagos Jahve
tisztelethez is. - Yigal Levin felidézi (1 Benjamin-törzs ta!dainak és 
területének szokatlan történetét (pl. a híressé vált bűn és következ
ményei: Bír 19-21; Saul király; hizonytalan, ill. megosztott helyzet a 
két királyság idején; szoros kapcsolat a két ország benjaminitái kö-
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zött, de a déliek kötődése Jeruzsálemhez). Feltételezi, hogya király
ság előtt már létezhetett egy »Rúben-központú« őstörténet, - esetleg 
Jákob fiainak második egyiptomi útja nélkül, - talán csak szóbeli 
hagyományként, de Dávid vagy Salamon idejében már megírták az 
első történeti könyveket Júda és Jeruzsálem központi szerepével. 
Ebbe a két királyság korában, de legkésőbb az északi ország pusztu
lása után be kellett kerülnie számos, benjaminitákra vonatkozó rész
letnek (amelyek jól ismert történeti tények voltak). A benjamini terü
let kettéosztásához - a terület Júdához való affiliációjához - (amihez 
nyilvánvalóan Júda királysága r,agaszkodott) ekkor kerestek és talál
tak bibliai alapot az Írástudók. Igy született meg József történetének 
több kiegészítése (pl. Ter 43,9 és 44,14-34, amelyek nyomán Júda 
országa is védelmezője legkisebb testvérének), létrehozva a világ 
legszebb ~Ibeszélését! - Rövid hozzászólásként Thomas Pola kifejti, 
hogy az Oszövetség fogalmai szerint a földön csak az emberek és az 
állatok élnek; a növények a nem élő föld részei, mivel nem tudnak 
elmozdulni. 

A folyóirat 312004. számában Brad E. Kelle Óz 2.11 utolsó mon
datát úgy értelmezi (az ige más jelentését alapul véve): hogy ezt be
számítsam szemérmetlensége miatt. Ezt ugyan~s figyelembe veszik a 
válással járó törvényes anyagi elszámoláskor. Igy érthetőbb az egész 
hosszú mondat. - Reinhard Achenbach elismeri, hogy Babilon és 
Asszíria kultúrája hatott Júdára is, de óvatosságra int, ha kapcsola
tot keresünk (egyes szerkezeti hasonlóságokon túl) ,az átk.ot vagy 
betegséget elhárító pogál)y rituális szövegek és az Oszövetség kö
zött. - Hans StrauB az Oszövetség történeti jellegű szövegei közül 
példaként röviden bemutat több elbeszélést, amelyek értékes teológi
ai bölcsességet tanítanak; ezek: Ter 37-50 (»Jákob-Izrael-József tör
ténet«), Dán 1-6, Ahikár története és mondásai Tób-ban, Eszter, Tó
biás, Jónás könyve. Segítik Izraelt, hogy a teremtő Isten jelenlétében 
éljen a szétszóratásban is. - A rövid közlemények között Dominic 
Rudman arra figyelmeztet, hogy a Lev 16-ban leírt engesztelő szertar
tásban a pusztába kiűzött kecske nem Aza-:.el démont jelképezi, hiszen 
a papi írás szerzői nem hittek démoni lényekben. Izrael a teremtett 
világ mikrokozmosza, ezt kell megtisztítani a bűntől (ami káosz) a 
teremtés világából való kiűzéssel. - Aron Pinker valÓSZÍnűsíti, hogy 
Neh 2.90 Ninivét nem víztárolóként említi. hanem mint szigetet a 
lóhan: a szavakat rosszul elhatároló másoló hihájából módosulhatott 
az eredeti szórend is. 
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üLV ASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Kerekes Károlya' Cis! apát válaszol. 

cir Kérdés: Mivel magyarázható, hogy Jézus - Mt 10,15 szerint - sú
lyosabbnak ítéli az apostolok be nem fogadását Szodoma és Gomorra 
bűneinél? 

Válasz: Miért mondja Jézus a Mt 10, IS-ben idézett evangéliumi 
szavaiban: "Bizony mondom nektek, az ítélet napján kíméletesebb 
sorsa lesz Szodoma és Gomorra földjének, mint annak a városnak"?
Amely városnak a lakói tudniillik nem fogadták be, hanem elutasítot
ták a Jézustól küldött és róla hitelesen tanúskodó apostolokat. Azaz: 
nem fogadták be szívükbe a mindnyájunkat végtelenü l szerető Isten 
örök-boldog életében részesítő krisztusi hitet, mint örök üdvösségünk 
zálogát. Istennek ezt az üdvösségtermő ajándékát, az apostoloktól 
tanúsított krisztusi hitet elutasítani a ~pnök bűne! Ezt maga Jézus 
Krisztus minősíti így a Jn 16,8-9-ben: "O la Szentléleki amikor eljön, 
vádlón bizonyítja majd a világnak a bűnt, az igazságot és az ítéletet: a 
bűnt, hogy nem hisznek bennem ... vagyis az a bűn la bűnök bűnei, 
hogy nem hisznek bennem... Erről van szó a Szodomával és 
Gomorrával való összehasonlításban. De mi is ennek a két városnak a 
bűne? Mi a "szodomizmus"? Azonos neműekkel folytatott nemi kap
csolattartás útján való gyönyörhajhászás, súlyos erkölcsi eltévelye
dés. Ez igaz, Jézus mégis mintha bizonyos részvétet is érezne ezekkel 
a sötét pogány utakra tévedt, lelki vakságban élő emberekkel szem
ben. Akik nem hallhatták Jézus hiteles tanúinak lapostolainakl 
"örömhírét" az üdvösségről; annak a Jézus Krisztusnak a szavait, aki 
így ajánlja küldötteit befogadásra: "Bizony, bizony, mondom nektek, 
hogy aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be, aki pedig 
engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött". - Első kérdé
sünkre a válasz tehát: Jézus azért helyezi az ő küldötteit be nem foga
dó város lakóit Szodoma és Gomorra mögé, mert azok a krisztusi hit 
be nem fogadásával a "bűnök bünét" követték el; igenis nagyobbat, 
mint amit amazok, bár súlyos batlásban, de a krisztusi hit világossá
gárói és az üdvösség "örömhíréről" még semmit sem tudva. 

cir Kérdés: Szent Pál azt írja a filippieknek (Fil 4,6), hogy minden hely
zetben hálaadással végzett imádságban (más fordításban hálaadással 
együtt) terjesszék kéréseiket lsten elé. Lehet, hogya »hálaadás« itt az 
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Eucharisztiát jelenti, s így ez egyik tanúsítója az ősegyház szentmiséi
nek? 

Válasz: Második kérdésünket a Fil 4,6-nak egy kiemeIt szava su
gallja. Szent Pál írja a Filippi-belieknek: "Ne legyetek semmiben sem 
aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett 
imádságban és könyörgésben terjesszétek kéréseiteket Isten elé". -
Kérdezzük: az itt szereplő "eucharisztia" görög szó egyszerű hálaadó 
imádságot jelent-e, vagy kiemeIt értelemben: az eucharisztikus áldo
zatot, tehát a szentmisét? - Válaszunk: Az egész újszövetségi Szent
írásban 15 alkalommal szerepel az eucharisztia szó. Az általunk ösz
szefüggéseiben gondosan átvizsgált 15 előfordulásból /sajnálatunkral 
egyetlen egy helyről sem lehet bizonyossággal állítani, hogy ott a 
szentmiséről lenne szó. - Valamit azonban meg kell vallanom. 1952-
ben néhány hónapot tölthettem az Iváncsa és Ercsi között a háborús 
menekült görögök számára épült Görögfaluban /görögösen Beloian
niszban/. Görög-macedon keverék hegyipásztornép, ősi keleti 
orthodox hagyományok; különös világ. Templomuk nem volt, de 
orthodox liturgikus hagyományuk elemei beleépültek mindennapi 
családi-társadalmi életük jeles eseményeibe, ünnepei be. Az ilyen 
összejövetelekhez sokszor kapcsolódtak "efcharisztizálások", afféle 
félig egyházi, félig profán "áldottkenyér-fogyasztások", különösen 
temetésekkel kapcsolatosan ... Az általunk talált 15 szentírási eucha
risztia-előfordulás közül két hely (egyik a kiemeit Fil 4,6, másik az 
I Tim 4,3-4) lehetséges, hogy a laikus szentmise-ünneplés ősi formá
ját hordozza. Mindkét esetben a "meta" görög prepozíciót találjuk az 
"eucharisztia" szó előlt, ami arra utalna, hogy a hivatalos liturgia 
"után" került /volnaJ sor erre a paraliturgikus hálaadó szertartásra. 

IBB (Internet Bibliai Böngésző) 
Ikonképek: hllp://vnet.hu/parochia/Mar-ik l.htm 
IzaeIről képek. tudnivalók: hllp:/lizrael.lap.hu 
Palesztináról képek. tudnivalók: http://palesztina.lap.hu/ 

Látogassa honlapunkat a világhálón! Megismerheti céljainkat. 
bibliaboltunk gazdag könyvajánlatát, programjainkat, Társulatunk 
tevékenységét és történetét. olvashat gondolatokat a vasárnapi evan
géliumokról sth. Címlink: www.biblia-tarsulat.hu 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
A Szentírás Alapítvány, amelyet Társulatunk hozott létre a bib

liaapostolság támogatására, közhasznú szervezet, így támogatóinknak 
lehetőségük van arra, hogy a Szentírás Alapítvány (1066 Bp. Teréz 
krt. 28.) számára küldött adományok 30 %-át az adójukból levonják 
(a törvényben meghatározott korlátig). Ehhez közölniük kell velünk 
adószámukat is (kérjük, írják ezt az Alapítvány befizetési csekkjének 
Közlemény rovatába). Igazolást a befizetésről csak 1000 Ft-tól kül
dünk. (Köszönjük megértésüket.) Kérjük mindazokat, akik a jelzett 
adókedvezmény t nem kívánják igénybe venni. adományaikat minden 
esetben a Szent Jeromos Kat. Bibliatársulat csekkjére fizessék be. 

A Szentírás Alapítvány a fentiek értelmében fogadhatja a 
Jótevőink által felajánlott (második) 1%-ot is. Az Alapítvány 
adószáma: 19639886-1-42. 

r~"~----"-'--------------~' ----"-""! 
t , A Szentírás Alapítvány az illetékes hatóságtól 2004. okt. 13-

án megkapta a jótevőink 2003-as évre befizetett adój ának a 
Szentírás Alapítvány támogatására felajánlott l %-át, összesen 
156.981 Ft-ot. A kapott összeg felhasználásával az Alapítvány a 
Munkácsi Püspökségnek 100 db magyar nyelvű Bibliát aján
dékozott. 

A támogatásért hálás köszönetet mondunk! 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

k: imaórák időpont ja és az elmélkedések témája az Oltári
szentség évében: 2005. szept. 30: Jn 6,57: okt. 14.: Jn 6,34: okt. 
28.: Lk 6.12-13; nov. II.: Lk 17.33; nov. 25.: Lk 21.36: dec. 9.: 
Mt 11,19: dec. 23.: Lk 1,57-58: jan. 6.: Mt 3,16-17. 

Az imaóra vezetői szeretettel hívnak és várnak a közös imára (a 
helyszínen vagy a távolból bekapcsolódva) minden kedves társulati 
tagot és érdeklődőt! 
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Állatok a Bibliában: A ló 

Héber: SZÚSZ, PARAS, FEKES, 'ABBÍR, görög: HIPPOSZ 

LEÍRÁSA: Közép-Ázsia sztyeppéit tekinthetjük a ló származási 
helyének. Ezeken a tág~s tereken fejlődtek ki jellemző tulajdonságai. 
Alótenyésztés Közép-Azsiából terjedt el dél és nyugat felé. 

Bodenheimer a lovat az Ös-Kőkor-i emlősök között említi a Kár
mel hegyi barlangok leletei kapcsán. Annak legkorábbi emléke, hogy 
a lovat harci szekerek vontatására alakalmazták, a hikszosz törzsek 
idejéből származik, akik Kr.e. 1800 és 1600 között meghódították 
Mezopotámiát, Szíriát és Egyiptomot. 

A Biblia szerint az izraeliták nem tenyésztették a lovat Salamon 
kora előtt. A Mózes könyveiben említett lovak egyiptomiak, vagy a 
környező népek köréből valók. A Józs 17,16 és a Bír 5,22 kánaáni 
harci szekerekről tesz említést. A MTörv 17, 16 szerint az izraeliták a 
lótartást a kegyetlenség jeiének tekintették. Ezért Józsue (11,9) és 
később Dávid (2 Sám 8,4) elvágja az elfogott lovak inát (megbénít ja 
őket). Ekkor még kézben szállították a harci eszközöket (Zsolt 18,36), 
s nem szálltak lóhátra. 

Izrael kulturális életében nagy változást jelentett, amikor Salamon 
király lovakat szerzett be Egyiptomból és Kilíkiából (I Kir 10,28), 
elsősorban hadászati célokra. A "Jovakban bízni" vagy "Egyiptomba 
menni segítségért" kifejezések ezért jelentik az anyagiakban való bi
zalmat az Istenbe vetett bizalom helyett. 

A ló a harcos hátaslova volt, Jézus tehát azzal, hogy szamárháton 
vonult be Jeruzsálembe, azt jelezte, hogy a Béke Fejedelmeként ér
kezik. 

A Jelenések könyvében a színek fontos szerepet játszanak. A kü
lönböző színü lovaknak más és más jelképes jelentése van. A fehér, 
tíízvörös, fekete és szürke ló jelentése: győzelem, erőszak, éhinség és 
halál. 

48 

Fauna and Flora of the Bible, Committee on Translations of the 
UBS, United Bible Societies, London-New York-Stuttgart, 43-44.0. 
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Siisson napod 

, 6 ne vidd el 
kh szemeddel 
a napsugarat" 

(Weores S.) 
Siisson napod, 
Ha }6, ha rossz vagyok. 
Ne vond meg lenyed, 
Ragyogjon fenyed, 
Siisson napod, 
Ha }6, ha rossz vagyok. 

(Havva) 
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Ajánlás 
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Ajánlás 

Az Egyház nem önmagából él, hanem az evangéliumból. Ezt 
hangsúlyozta XVI. Belledek pápa (nov. 6-án) a vasárnapi Úran
gyala-imádság alkalmával. Megemlékezett az Isteni kinyilatkozta
tásról szóló Dei Verbum konstitúcióról, amelyet 40 évvel ezelőtt 
fogadott el a II. Vatikáni Zsinat. "Az. Egyház. az. evangéLiumból 
nyer szüntelenül eligazítást útján. A Dei Verbum z,sinati doku
mentum Ilagy lendületet adott lsten Sz,ava tisz,teletének. Isten 
sz,avából mélyre!wtów! megt!iulhat az, egyházi köz,össég, minde
neke/ött az, igehirdetés, az oktatás, a teológia, a lelkiségek és az 
ökumenikus kapcsolatok. Isten S:ava az" ami által a S:entlélek a 
híveket elvezeti a teUes igaz.ságra (vö. ln 16,13)." A Szentatya 
igazi" biblikus tavaszról" szólt, és hangsúlyozta, mennyire közel 
van a szívéhez a 'lectio divina', a lelki bibliaolvasás. Az az olva
sási mód, melynek során elolvassuk a szöveget, majd újra elol
vassuk, félig hangosan elmormoljuk, ahogyan az Atyák mondták, 
és így mintegy kipréseljük annak összes 'levét', s így táplál ben
nünket az elmélkedés és a szemlélődés, miként a gyümölcsök leve 
élteti az konkrét élőt. 

A Zsinat Krisztust állította a középpontba; ő a közvetítő, s 
egyben ő az egész kinyilatkoztatás. A püspökök feladata eddig is 
egyértelmü volt: "léms dicsöséges vissz'atéréséig nem várhatunk 
további nyilwínos kinvilatkoztatást. Az apostolok és utódaik, a 
!JIúpökök a kincstámokai az iizenetnek, amit Krisztus az Egy
házra bízott, azért. hogy annak te(jességét továbbadják "lindell 
lIemzedéknek. " 

(Vatikáni Rádió, 2005. 11. 6.) 



Csendes percek 

Karácsony 

2 

Megnyílt a:: ég, 
S a földdel 
Egy pil/a/1otra 
Összeért, 
A szelíd domhok, 
És csöndes vizek 
Fellángoltak. 
Mi kései utódok, 
Ülünk a pásztort/ímél 
A sötéthen, 
S mondjuk egymás/1ak 
A történetet. 
A világ 
Kétezer év óta 
Hordozza 
Ennek a szent 
Foganásnak 
Terhét, 
S tán egyszer 
- Csak az Atya 
Tudja a percet -
Mint az eget 
Kettéhasító viI/álli, 
A Fény á~jál:ja, 
És a világ 
Újra S:: ii li önlllagát, 
S lsten dics/Jsége 
Minden test s::álllára 
Ki II ri Iní illi I. 

(Havva) 



Walter Kasper bíboros 

» Hallgatva és hirdetve 
Isten igéjét« 

»Isten szavát hallgatni és hirdetni« 
A kinyilatkoztatásról szóló 

»Dei Verbum« konstitúció 

Forrás: "A Szentírás az Egyház életé
ben" címmel a Dei Verbum kihirdetésének 
40. évfordulója alkalmából a Katolikus 
Bibliaszövetség és a Pápai Egységtitkárság 
által rendezett kongresszuson (Róma, 
2005. szept. 14-18.) elhangzott előadás. 

Fordította: Székely István. 

I. Megnyitás nagy "bumm"-ma1 

Bibliatudomány 

A »Dei Verbum« dogmatikai konstitúció vitája a zsinati aulában 
nagy "bumm"-mal kezdődött, miként egy nyitány üstdob-ütéssel. A 
teológiai előkészítő bizottság által előkészített tervezetet a nagy több
ség már az első ülésszakon elutasította. Mivel azonban ez a többség a 
szükséges kétharmadosnál valamivel kisebb volt, XXIII . János pápá
nak be kellett avatkoznia. Ahogyan azonban ezt tette, az egy evangéli
kus megfigyelőből azt a nyilatkozatot csalta ki, hogy kezd hinni a pápa 
tévedhetetlenségében. A pápa ugyanis azt tette, ami természetes, ha az 
ember elakad: bizottságot alakít. És XXIII. János pontosan így tett. 
Hogy a zsákutcából kiutat találjanak, vegyes összetételű bizottságot 
kozott létre, két elnökkel - Ottaviani és Bea bíboros személyében - az 
egymással a vitában szembenálló oldalakról. 1 

1 A Zsinat történeiéhez általában, és közelebbröl a "Dei Verbum" határozat 
keletkezéséröl: Storia del Concilio Vaticano II, kiad. Von G. Alberigo, 1·4. köt. , Bologna 
1995·99. A. Marchetto, II concilio ecumenico Vaticano II, Citta del Vaticano 2005. A "Dei 
Verbum" teológiai értelmezéséhez: E. Stakemeier, Die Konzilskonstitution über die 
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Az első ülésszaknak ebben a vitájában talált magára a Zsinat. Ami
kor a negyedik ülésszak végén VI. Pál pápa néhány módosítással ismét 
belenyúlt a folyamatba, hogya kisebbség csatlakozását is lehető vé 
tegye, a Zsinat mindenesetre a saját határait is érzékelhette. 

A Zsinatot megnyitó nagy bummnak párja a konstitúció szövegének 
eleje. Ezzel írja körül a Zsinat a saját és az egyház mibenlétét. A kon
stitúció így kezdődik: »Dei Verbum religio se audiens et fideliter pro
c1amans ... « »Isten szavát áhitattal hallgatva és hűséggel hirdetve ... « 
Hozzáteszi, hogy Istennek áhitattal hallgatott és hűséggel hirdetett sza
va praeconium salutis, az üdvösség híre és az élet igéje. 

Egy tanítóhivatali dokumentum kezdő kifejezése, az incipit, rend
szerint jelzi az egész dokumentum kitűzött célját. Ezért az említett első 
szavakat az egész konstitúció értelmezési kulcsaként foghatjuk fel. Sőt, 
ezen túlmenően, éppen ezzel a bevezető szöveggel akarta a Zsinat ösz
szefoglalni az egyház egész létét »a hallgatás és hirdetés kettős gesztu
sában«. Lehetetlen jobban kifejezni »Isten szavának felsőbbségét, ural
kodó helyzetét az egyház minden emberi szava és cselekvése fölött«, 
mint ahogy ez itt történt. Miközben talán úgy tűnhetett, hogy a Zsinat 
a maga egyháztani tükröztetése felé tart, amelyben az egyház mintegy 
önmaga körül kering és saját magát teszi a kinyilatkoztatás központi 
tárgyává, addig ez a megfogalmazás »az egyházat fölfelé nyitott léte
zőként mutatja be, amely teljes mivoltát a hallgatás gesztusába tömö
ríti, és szavai csak ebből eredhetnek.« 2 Az egyház itt hallgató e.gyház
ként határozza meg magát, és csak hallgató egyházként lehet hithirdető 
egyház is. 

A Zsinat a további szövegrészekben nem mindig tudta fenntartani 
ennek a grandiózus fogalrnazásnak a magaslatát. Ahhoz az eredmény
hez, amelyben a végleges szöveget a végén mindössze 6 ellenszavazat-

4 

götlliche Offenbarung, Paderborn 1966; J. Ralzinger, Kommentar zur Dogmatischen 
Konstitution über die götlliche Offenbarung, in: LThK Vat. 11,2. köt. (1967),498·543; 
571-583; H. de Lubac, La révélation divine. Commentaire du préambule et du chapitre I 
de la constitution "Dei Verbum" du Concile Vatican II, Paris 1983 (ném.: Die götlliche 
Offenbarung. Kommentar zum Vorwort und zum ersten Kapitel der Dogmatischen 
Konstitulion "Dei Verbum" des Zweiten Valikanischen Konzils, Freiburg i. Sr. 2001, 41-
58); O. H. Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte - Verlauf -
rrgebnisse - Nachgeschichte, Würzburg 1993, 271-290. 

Minden idézet: J. Ratzinger, Kommentar, 504 
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tal elfogadták, sok helyen engedményt kellett tenni, más helyeken pedig 
egyes kérdéseket nyitva kellett hagyni. De minden erőfeszítést bőven 
megért volna az is, ha a konstitúció csupán ezt az első mondatot 
mondta volna ki. A nyilatkozatot már maga ez a mondat is az egyház 
önértelmezésének alapvető dokumentumává teszi. 

II. A történelmi problémák terhe 

Nem meglepőek azok a nehézségek és feszültségek, amelyek a kon
stitúció kidolgozása során adódtak, ha meggondoljuk, milyen problé
mákat kellett megoldani, mekkora történelmi tehertételek akadályait 
kellett legyőzni, miről szóltak a viták, és mi forgott kockán. 

Ha igazságosak vagyunk és elismerjük a dokumentum igazi jelentő
ségét, akkor vissza kell tekintenünk a reformáció korának vitáihoz. 
Már 1518-ban, Luther Márton és Caietanus bíboros nyilvános vitájá
ban szerel'elt a Tanítóhivatalnak a Szentírás magyarázatában való iIIe
tékessége.3 Luther egyik fő reformációs írásában (De captivitate Baby
lonica, 1520) szerepel az akkor klasszikussá vált meghatározás az egy
házról mint creatura verbi-rő\.4 Luther végül 1537-ben, a viták csúcs
pontján így fogalmazott: »A hit számára Isten szavának kell törvényt 
alkotnia, s ezt senki más nem teheti, még egy angyal sem« (SchmalkaI
deni Cikkelyek).5 Ezt a kijelentést kihívásnak és megsemmisítő kritiká
nak szánta. Luther Isten szava által, mint az egyház fölött uralkodó 
hatalom által akarta sarkaiból kifordítani - ahogy ő mondta - a pápis
ta egyházat. 

Ilyen tézisekkel Luther olyan éles vitát indított el, amelyben nem 
csak az akkor kétségtelenül sürgősen szükséges reformokról volt szó, 
sőt már nem is csak szociális és politikai összetűzésrő\. Így aztán 
mindez perdöntő vé vált, amikor teológiailag az egyháznak Isten szavá
hoz való viszonyát kellett meghatározni. Caietanus ezt már Augsburg
ban tisztán látta és Luther ellenében kijelentette: »Ezt én új egyház ala
pításának nevezem.«6 

3 Vo. o. H. Pesch, HinfOhrung zu Luther, Mainz 1982, 107·109. Ugyanígy Luthers 
J521.es nyilatkozata a Worms·i Reichstag elött: WA 7,838. 

WA6,561. 
5 BSELK 421. 
6 O. H. Pesch, Hinführung, 105. 
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A Tridenti Zsinat atyái megértették a kihívást. Tudták, hogy az egy
ház reformokra szorul, és dekrétumaikkal átfogó reformot indítottak el. 
A probléma mélységét már a negyedik, 1546. évi ülésen tárgyalták a 
»Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis« keretében. 
Ott a Zsinat szólt a »tiszta evangélium«-ról {puritas ipsa Evangelii}, 
majd ezen túlhaladva a »tiszta evangélium az egyházban«-ról {puritas 
ipsa Evangelii in Ecclesia}. Ebben az »az egyházban«-ban rejlik a 
döntő különbség. Erről az »evangélium az egyházban«-ról mondhatták 
ki a zsinati atyák, hogy az az egy (egyetlen) forrása (fons, egyesszám
ban!) »minden üdvösséget hozó igazságnak és erkölcsi rendnek« {om
nis et salutaris veritatis et morum disciplinae} (DH 1501). 

Az »evangélium az egyházban« meghatározás nem egyszeruen az 
egyházi TanÍtóhivatalnak azt a nyers igényét jelzi, hogy az evangélium 
ügyében rendelkezzék és azt saját eszközének tekintse; hátterében sok
kal inkább a pneumatológiailag meghatározott egyháztan hosszú ha
gyománya áll. Ez Pál apostol második Korintusi leveléig visszavezet
hető. Ott Pál a korintusi egyházat egy levélhez hasonlítja, amelyet nem 
tintával Írtak és nem kőbe véstek (mint az Ószövetséget), hanem sokkal 
inkább Isten Lelke Írta azt a hívek szívébe (2 Kor 3,2k). 

Ezt a kijelentést a nagy egyházatya, Lyoni Iréneusz már a 2. szá
zadban kiemelte, és ezzel hosszú hagyományt alapozott meg.? Aquinói 
Szt. Tamás is tudta, hogy az evangélium törvénye {lex evangelii} nem 
külső törvény és nem könyv, hanem »a Szentlélek kegyelme: amely 
megadatik a Krisztusban hÍvőknek« {gratia Spiritus Sancti, quae datur 
Christi fidelibus }.8 A Tridenti Zsinaton Cervini zsinati elnök hangsú
lyozta ezt a pneumatológiai koncepciót. Kifejtette, hogy az evangélium 
nem könyvbe {in charta}, hanem a Szentlélek által a s2Ívekbe {in cor
dibus} van Írva. 9 

6 

? Szt. Iréneusz, Adversus haereses III, 4, 2; vö. 24, 1. További szövegek: H. de Lubac, 
Geist aus der Geschichte. Das Schriftverstandnis des Origenes, Einsiedein 1968, 233-
~90. 

Szent Tamás, Summa jheologiae 1111 q. 106 a. 1. Szt Tamás szokatalanul alapos bibli
kus indoklást ad ehhez. Erdekes az is, amit a 2 Kor-hoz írt kommentárjában mond, c. 3 
lectio 2. 
9 Vö. Concilium Tridentinum, Goerresgesellschaft (kiadó), V, 11; ld. még: J. Ratzinger, 
Ein Versuch zur. Frage des Traditionsbegriffs, in: K. Rahner - J. Ratzinger, 
Offenbarung und Uberlieferung (OD 25). Freiburg i. Br. 1965, 50· 69. 
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Ha figyelünk az evangéliumnak és az egyháznak erre a pneumatoló
giailag megalapozott összefüggésére, akkor felismerjük, hogy a Tri
denti Zsinat sokkal jelentősebb, mint ahogy általában gondoljuk. Ha 
igazságosak akarunk lenni a Zsinathoz, akkor tudomásul kell vennünk 
a sajnos túl kevéssé ismert fegyelmi határozatokat is, és megállapíthat
juk, hogy a Zsinat nem csak a Tanítóhivatalt és a szentségeket védte a 
reformátorok ellen, hanem erőteljesen szorgalmazta az igehirdetést is.'D 
A »Dei Verbum« konstitúció ehhez a hagyományhoz csatlakozhatott; 
ezért a Szentírásról és a Hagyományról szóló tridenti határozatokat 
részletesen idézte, elmélyítette és továbbvitte (DV 7). 

Szükségessé vált azonban egy új megközelítési mód is, mivel a Tri
den t utáni teológia nem maradt meg a Tridenti Zsinat alapjául szolgáló 
teológia szintjén. Megalkották a két forrás - a Szentírás és a Hagyo
mány - elméletét, és erről a kettőről azt mondták, hogy ezek csupán 
távoli forrásai a hitnek, a legközelebbi és közvetlen forrás pedig az 
egyház Tanítóhivatala. Az evangéliumot a Tanítóhivatalban közvetle
nül jelenlévőnek gondolták; s meg voltak győződve arról, hogya Taní
tóhivatal végeredményben maga igazolja saját magát, és ehhez önmaga 
elegendő is. Így azután a Szentírás többé vagy kevésbé csak utólagos 
Írás-bizonyítékok kőbányája lett." Ez a történetietlen bibliaértelmezés 
szükségképpen egy második nagy szellemi harchoz vezetett, amelyet az 
újkori humanizmus és a felvilágosodás révén egyre inkább terjedő tör
téneti bibliaértelmezéssel kellett megvívni. A katolikus egyházat ez a 
válság csak késve, a modernizmussal, a 19. század végén és a 20. szá
zad elején érte el. 

A modernisták - az igazság kedvéért sok esetben inkább úgyneve
zett modernistákról kell beszélni - a modern kultúrában meghatározó
vá lett történeti gondolkodást meg akarták honosítani az egyházban és 
a teológiában is, s az egyház számára is hasznossá és gyümölcsözővé 
akarták tenni a történeti gondolkodást. Ezért - az egyes részletekben 
teljesen jogos bírálat mellett - el kell ismerni, hogy még az »ős-moder-

10 Vö. Das Decretum super lectione et praedicalione der V. Sitzungsperiode,. In: 
Conciliorum oecumenicorum Decreta, J. Alberigo u.a. (kiadók), Freiburg i. Br. 1962, 
if3-646. 

Vö. W. Kasper, Die Lehre von der Tradition in der Römischen SChule, Freiburg i. Br. 
1962,40-47; Y. Congar, Je crois en I'Esprit sainl, Bd. 1, Paris 1979,207-217 (ném.: 
Der Heilige Geist, Freiburg i. Br. 1982, 140-146). 
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nista« Alfred Loisy t is apológiai cél vezette. Fiatalkorában magát An
gelo Roncallit (a későbbi XXIII. János pápát) is befolyásolta a mo
dernizmussal vádolt Ernesto Buonaiuti. Feltehetóleg ez lehetett leg
alább egyik indítéka az ő későbbi »aggiornamento« programjának. 12 

A modernizmussal vívott vitákban olyan kérdések szerepeltek, mint 
a Biblia történeti megbízhatósága, a Szentírás sugalmazottsága és té
vedésmentessége, a történeti kritika és az egyházi Tanítóhivatal viszo
nya, valamint a dogmafejlődés. A viták igen kemények voltak, és az 
egyes dokumentumok, mint a »Syllabus« (1864), a »Lamentabili« dek
rétum és a »Pascendi« enciklika (1907), valamint az antimodernista 
eskü előírása (1910) és az akkori Biblikus Bizottság számos, ma már 
túlhaladott állásfoglalása nyomán az egyházban sok feszültség kelet
kezett és többeket elítéltek .. 

Enyhülést először XII. Pius »Divino afflante Spiritu« biblikus körle
vele hozott (l 943-ban). Először is elismerte a történeti-kritikai mód
szert, és előírta az irodalmi műfajok figyelembevételét (DH 3825-31). 
Ezt az irányt képviselték a »Humani generis« körlevél (1950) és a 
Biblikus Bizottság több nyilatkozata 1948 és 1964 között (DH 3862-
64; 3866-89; 3899). Ezek az újabb tanítóhivatali állásfoglalások azon
ban nem akadályozták meg azt, hogy közvetlenül a Zsinat előtt és még 
a Zsinat idején is elkeseredett viták alakuljanak ki. 13 Így nem maradha
tott el, hogy az említett kérdésekről még a zsinati aulában is kemény 
viták folyjanak, hátrahagyva nyomaikat a zsinati határozatban Is. 

Ugyanakkor azonban már a két világháború közti időben is mélyre
hatóan változott a helyzet az egyházban. A 20. század első felében a 
liturgikus mozgalom mellett a bibliai mozgalom is az egyháznak többé 
már el nem hanyagolható szellemi erősségévé lett. Bibliakörök, biblia
órák és mindennapi bibliaolvasás mutatták Isten szava pasztorális és 
lelki gyümölcseit a Szentírás révén. A bibliai mozgalom ezenkívül 
alapját képezte a vele egyidőben létrejött ökumenikus mozgalomnak, 
amelynek előmozdítása a Zsinat egyik fő célja volt (UR I). 

8 

12 Vö. M. Benigni - G. Zanchi, Giovanni XXIII. Biografia ufficiale, Milano 2000,68-70. 
13 Nagy feltünést keltett A. Romeo támadása: L'enciclica "Divino afflante Spiritu" e le 
.. opiones novae", in: Divinitas 4, 1960, 387-456. "Sötét északiak"-ról beszél, akik betör
tek az egyébként derüs Rómába. 
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Az egyházon belüli fejlődés alapján a Zsinat új, pozitív és építő 

szellemben fordulhatott a történeti kritika felé. Ez úgy történt, hogy 
először is »valódi szerzőkként« (DV II) ismerte el a Biblia szerzőit; a 
Szentírás tévedésmentessége alól pedig kivették a tisztán természettu
dományi és más kérdéseket, és arra az igazságra vonatkoztatták, amit 
Isten »a mi üdvösségünkre« tanítani akart (u. o.). Ezenkívül figyelmez
tet a Zsinat, hogy vegyük figyelembe a Szentírás (emberi szerzőinek) 
eredeti szándékát, tanulmányozzuk az irodalmi műfajokat, végül pedig: 
közvetve elismeri az evangéliumok modern forma- és szerkesztéstanát 
(DV 12). A Tridenti Zsinat által előnyben részesített latin Vulgáta he
lyett (DH 1508; V.ö. 3006) az eredeti szövegeké lett az elsőség (DV 
22).14 

Az, hogya Szentírásban Isten szavának történetiségét elismerték, 
egyáltalán nem a Zsinat korszellem iránti engedékenységéből fakadt. 
Mindez sokkal inkább Isten örök bölcsessége történelmi »kondeszcen
denciájának«, alászállásának elismerése volt, amely az örök Logos 
megtestesülésében érte el tetőfokát (DV 13). 

Az a szándék, hogya Biblia által történeti és főként pasztorális te
kintetben az eredetileg szándékolt mondanivaló jusson érvényre, egy 
harmadik kérdéscsoportot is felvetett. A tridenti határozat úgy szól, 
hogy a Szentírást és a hagyományokat »egyenlően hívő érzelemmel és 
tisztelettel« {pari pietatis affectu ac reverentia} kell fogadnunk (150 l). 
Ez szükségképpen annak felvetéséhez vezetett, hogy miként lehet össz
hangba hozni ezt a megállapítást a Szentírás különleges jelentőségével. 

Ezt a kérdést közvetlenül a Zsinat előtt losef Rupert Geiselmann tü
bingeni dogmatikatudós felvetette. A tridenti szöveg keletkezéstörténe
tének vizsgálatakor arra a meglepő eredményre jutott, hogy a Tridenti 
Zsinat egyáltalán nem úgy döntött, hogy a kinyilatkoztatás egyetlen 
forrása egyrészt-másrészt, {partim-partim}, azaz egyrészt a Szentírás, 
másrészt a Szent Hagyomány. Kimutatta, hogy a Zsinat ezt a »partim
partim«-ot a vita során elvetette, és azt egy szerény »és«-sel {et} he
lyettesítette, s ígyegyszerűen »a Szentírás és a Hagyomány«-ról be
szélt. Ezzel Trident - ahogy Geiselmann állítja - a kettő tartalmának 

14 A kérdéshez ld. A. Grillmeier kommentárját, in: LThK Vat. II, 2. kötet, Freiburg i. Br. 
1967,544-559. 
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egymáshoz való viszonyát nem határozta meg, hanem nyitva hagyta. 
Csak a Trident utáni teológiában és a katekizmusokban értelmezték az 
»et«-et ismét »partim-partim«-ként. 

Geiselmann szerint lehetséges egy másik megoldás is, melynek ér
telmében az egyetlen evangéliurnot teljes egészében a Szentírás és tel
jes egészében a Hagyomány (is) tartalmazza. Ezzel a Hagyomány nem 
volna leértékel ve, hanem inkább felértékelődne, mert az nem a Szent
Írás kiegészítése, hanem a maga részéről az egész evangéliumot tar
talmazza; a Hagyomány katolikus értelmezés szerint értelmező hagyo
mány-ként {traditio interpretativa} a Szentírás értelmezésében meg
határozó jelentőségű. 1 s Ennek a megoldásnak nincs köze a reformáció 
»sola scriptura«-jához olyan értelemben, ahogy ezt az axiómát általá
ban értik, s maga Luther sem kívánta a fentieket tagadni (az axiómába 
beleérteni). 16 Geiselmann ezzel a magyarázatával annakidején mégis 
erősen súrolta egy tanítóhivatali elítéltetés határát. Tézisei a Szentírás 
tartalmi elegendősége tárgyában elkeseredett vitákhoz vezettek, ame
Iyeknek a zsinati aulában is erős visszhangja volt. 

Geiselmann lényegében arra a megoldás ra jutott, amelyre sok-sok 
vita után a II. Vatikáni Zsinat is rátalált. Miként Trident, úgy alI. Va
tikáni Zsinat is tudatosan eldöntetlenül hagyta a tartalmi elegendőség 
(teljesség) kérdését. 17 A Zsinat szerint a Szentírás és a Hagyomány tar
talmilag nem egymás mellett áll, hanem bensőséges egységben, egy
mással és egymásban összeszövődve (DV 10). A Hagyomanyt a 
Szentírás vonatkozásában nélkülözhetetlen magyarázó és főképpen 

15 J. R. Geiselmann, Das Konzil von Trient Ober das Verhal.!nis der Heiligen Schrifl und 
der nicht geschriebenen Traditionen, in: Die mOndliche Uberlieferung, M. Schmaus 
(kiadó), München 1957, 123-206; ua., Die Heilige Schrifl und die.Tradition, Freiburg i. 
Br 1962. Hasonló álláspontot képviselt korábban: E. Ortigues, Ecriture et Traditions 
apostoliques, in: RSR 36, 1949,271-299. A legkeményebb ellenvélemény H. Lennerz-é 
volt: Scriptura !i.ola?, in: Gregorianum 40, 1959,38-53. Jó áttekintést nyújt J. Beumer, 
Die mOndliche Uberlieferung als Glaubensquelle (Handbuch der Dogmengeschichte 1/4) 
Freiburg i. Br. 1962. Továbblépést jelentett mindenekelött Y. Congar, La Tradition et les 
traditions, I: Essai historique, Paris 1960; II: Essai théologique, Paris 1963 (ném.: Die 
Uadilion und die Traditionen, Bd. l, Mainz 1965). 

G. Ebeling, "Sola scriptura" und das Problem der Tradition, in: Wort Golles und 
Tfadition, Göllingen 1964, 91-143. 

Vgl. die Relatio von Erzbischof H. Florit vom 25. 9. 1964, Teilwiedergabe in: J. Ch. 
Hampe, Die Autorilál der Freiheit, Bd. l, München 1967, 122-126. 
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meggyőző (bizonyító) szerep illeti meg. lB Ebben az értelemben mondja 
a Zsinat, hogy az egyház az összes kinyilatkoztatott dolgokra vonatko
zó bizonyosságát nem egyedül a Szentírásból meríti (DV 9). 

Utólag kifogásolták, hogy Geiselmann rosszul tette fel a kérdést, és 
a vitát rossz irányba terelte, mert nem vette figyelembe a Tridenti Zsi
nat számára alapul szolgáló pneumatologikus hagyomány-fogalmat. 
Ebben a tekintetben ő még valóban kötődni akart a Trident-utáni teo
lógiához. Övé azonban az érdem, hogy szabaddá tette az utat, amelyen 
ismét kijuthattunk ebből a zsákutcából, és megalapozhatjuk Isten sza
vának egy átfogóbb teológiáját. 

III. Megfontolások Isten szava teológiájához 

A Zsinat ebben a dokumentumban komolyan feltette a már régóta 
időszerű kérdéseket, újból felvetette az ökumenikus problémákat, sza
baddá tette a független és az egyházi szentírásmagyarázat kapcsolatát, 
és polgárjogot adott az egyházban a történeti-kritikai módszernek. E 
kérdések terén kétségtelenül sok minden nyitva maradt még, és komp
romisszumok is születtek. Ennek ellenére nem lehet elégtelen, kiegyen
lítetlen és ellentmondásos szövegről beszélni. 19 Hibás volna ugyanis, 
ha a »Dei Verbum« jelentőségét a teológia által felvetett összes kérdés 
fényében mérnénk. Egyáltalán nem lehet az egy zsinat feladata, hogy 
minden egyes kérdésre választ adjon, amelyet a teológusok felvetnek és 
megoldani igyekeznek. 

A konstitúció bevezető mondata világossá teszi, hogy a Zsinaton 
sokkal átfogóbb és mélyebbre ható kérdésekről van szó, nem azokról, 
amelyek a teológián belüli viták során szóba kerülnek és amelyeket 
megtárgyalni is ott kell. A Zsinat célja az, hogy megértsük a lényegét 
és jelentőségét Isten szavának, ami praeconium salutis, az üdvösség és 
az élet üzenete. Ezzel a fogalmazással a Zsinat az első János-levélhez 
kapcsolódik: »Ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit szemünkkel 
láttunk, amit megnéztünk és a kezünkkel tapintottunk, azt hirdetjük: az 
élet Igéjét« (I Jn I, I). 

18· 
Igy J. Ralzinger. Kommentar, 499. 

19· . .. . 
Igy O.H. Pesch, Das Zwelte Vatlkanlsche Konzll, 286-290. 
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Figyelemre méltó, hogy ebben az idézetben nem csak hallásról, ha
nem látásról és tapintásról is szó van, s ez azt jelenti, hogy nem csak 
szóval történik a kinyilatkoztatás, hanem tettekkel is. A Zsinat szerint 
így árad ki Isten szava is, szóban és tettben, s ezek egymást kölcsönö
sen értelmezik (DV 2).20 Isten beszéde teremtő, és ezért mindig cselek
vés is. »Isten beszéde cselekvés« {dicere Dei est facere }, mondja Aqui
nói Tamás.21 Ezzel pontosan rátalál a héber dabar szó eredeti értelmé
re, amely szót és tettet is jelent. Az egyházatyák teológiája, valamint a 
korai és a virágzó középkori teológia tudatában volt annak, hogy a 
kinyilatkoztatás üdvtörténet által történik. 22 Csak később illesztették be 
az üdvtörténetet egy elvont tan-rendszerbe, vagy szűken, személyesen 
és egzisztenciálisan értelmezték azt. 

A Zsinat alatt főként két evangélikus teológus, Kristen E. Skyds
gaard és Oskar Cullmann voltak azok, akik erősen hangsúlyozták a ki
nyilatkoztatás üdvtörténeti jellegét, és ezzel elsősorban VI. Pál pápánál 
meghallgatásra is találtak. A kinyilatkoztatás nem történetietlen mÍ

tosz, és nem is elvont spekuláció: a történelemben kezdődik, amely 
Jézus Krisztusban éri el befejezését és teljességét (DV 2; 4; 7; 13). 

A krisztológiai összpontosítás természetesen még egy mélyebb vo
natkozást is világossá tesz. Isten szó és cselekvés által nem valamit 
nyilatkoztat ki, hanem saját magát. A Zsinat erről azt mondja, csatla
kozva az Ef 1,9-hez és más szentírási helyekhez (Kol 1,26; 1 Tim 
3,16): »hogy kinyilatkoztassa önmagát és tudtunkra adja akaratának 
szent titkát« {seipsum revelare et natum facere sacramentum volunta
tis suae). Ezzel a Zsinatnak sikerült áttérnie - Max Seckler elnevezése 
szerint - egy oktatáselméleti megértési módról közléselméleti értelme
zésre.23 Ez úgy értendő: Isten szava nem valamilyen természetfeletti 
tényekről vagy tanításokról akar ismereteket adni, amelyekhez az em
ber tisztán saját értelmével nem juthatna; sokkal inkább személytől 
személynek szóló közlés történik. A kinyilatkoztatásban Isten túláradó 

20 Ld. ehhez H. de Lubac kommentárját,. 62·91. 
21 Szent Tamás, Super II ad Corinthios c. 1 lectio 2 nnr.1. 
22 Szl. Ágoston, De vera religione VII,13 így fogalmaz: "historia e prophelia 
dispensationis temporalis divinae providenliae pro salutis generis humani in aeternam 
~Jam reformandi eatque reparandi." . . 

M. Seckler, Der Begnff der Offenbarung, ln: Handbuch der Fundamentaltheologle, 
W. Kern u.a. (kiadók). 2. kÖI., Freiburg i. Br. 1985,64·67. 
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szeretetből mint barátaihoz szól hozzánk (DV 2, V.ö. Kiv 33, II; Jn 
15,14k). 

A kinyilatkoztatás személyes megértését személyes hitérzék követi. 
A »hit engedelmességéről« (Róm 16,26), amellyel az ember a kinyilat
koztató Isten iránt viselkedik, a Zsinat a következőt mondja: »Ebben 
válaszol az ember Istennek teljes szabadsággal, úgy, hogy értelmével 
és akaratával egészen aláveti magát a kinyilatkoztató Istennek, és ön
ként elfogadja kinyilatkoztatását« (DV 5). Végül a hit nem a hallott 
szóra vonatkozik, nem is az üdvösség megtapasztalt eseményére, ha
nem egyedül Istenre, aki önmagát szó és tett útján kinyilatkoztatja. 

Aquinói Tamás a hitnek (a hívésnek) ezt az alapstruktúráját helye
sen ragadta meg. Szerinte a hit 'formális tárgya' Isten, mint az első 
igazság, prima veritas; az 'anyagi tárgy' ugyancsak Isten, és minden 
más is, ami vonatkozásban van Istenne1.24 Ez kizárja mind a szónak, 
mind egyes úgynevezett üdvösségi tényeknek bálvánnyá tételét. Ezek
nek a hitben csupán közvetítő, teológiai kifejezéssel szentségi - jel
szerepük van. Ebben az értelemben a hit nem foglal magába elkülönít
ve konkrét tartalmakat, még tanulságosakat sem. A konstitúció mind
két szemléletet fenn akarja tartani - de hozzá kell tennünk: mindkét 
szemlélet közvetítése akkor még nem sikerült. 25 

A kinyilatkoztató esemény tehát lényegében párbeszédes közlési 
esemény. A közlés résztvevővé tesz, és eszerint hat. Isten szavának az 
a célja, hogy az, amit kimond, jelenlévő valósággá váljék. Hatékony 
szó (verbum efficax) tehát, amely azt, amit kimond, meg is teszi és 
ajándékozza is (Zsid 4,12). Végeredményben nem »valamit« ajándékoz 
nekünk, hanem az Atyához vezető utat (Ef 2,18), és enged bennünket 
részesedni az isteni természetben (2 Pét 1,4). A kinyilatkoztatásnak ezt 
a célját fogalmazza meg a Zsinat, amikor az első János-levelet idézi: 
»Hogy ti is közösségben \egyetek velünk, és a mi közösségünk (koinó
nia) közösség legyen az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal« (l 
Jn 1,3). 

24 Szent Tamás, Summa theologiae 11111 q. 1 a. 1. 
25 J. Ratzinger vitatja ezt kommentárjában, 505 teljes joggal. Figyelemreméltó megfonto
lások találhatók a doctrina aktusáról és tartalmárQI. Vö. Y. Congar, "Traditio· und "Sacra 
doctrina" bei Thomas von Aquin, in: Kirche und Uberlieferung (FS Geiselmann), J. Betz 
und H. Fries (kiad), Freiburg i. Br. 1960, 170- 210. 
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Isten szava tehát - mint praeconiul11 salutis - híradás az Istennel és 
egymással való közösségről (communio-ról). S mint ilyen, az élet sza
va (DV l). 

Ez az üdvözítő híradás az egész világra irányul. Ezért a »Dei Ver
bum« előszava az egész dokumentum célját meghatározza, amikor 
Ágostont idézi: »hogy az egész világ, hallva az üdvösség üzenetét, 
higgyen, a hitben reméljen és a reményben szeressen« (DV 1).26 Ezt a 
kijelölt fő irányt a szöveg később ismét tudatosítja ott, ahol a konsti
túció a teremtés által adott kinyilatkoztatásáról és - az I. Vatikáni 
Zsinathoz csatlakozva - arról a lehetőségről beszél, hogy az ész termé
szetes fényében a teremtett dolgokból felismerjük Istent (Róm 1,20) 

(DV 3; 6). Jelzésértékű azonban, hogy a II. Vatikáni Zsinat jelentősen 
továbblép az I. Vatikáni Zsinattól azáltal, hogy a teremtést nem tisztán 
természeti rendként látja, hanem a krisztológia keretébe is belehelyezi. 
Szól arról, hogy Isten az Ige által teremtett mindent (Jn 1,3), ezzel rá
mutat, hogy a teremtés Krisztus által történt és Krisztusra irányul (I 
Kor 8,6; Koll,16k; Zsid 1,2).27 

Sajnos, mindazt, ami ebből a fontos gondolatból következik, a Dei 
Verbum nem fejti ki részletesebben. Csak a Gaudium et spes lelkipász
tori konstitúcióban sikerült rámutatni, hogy Jézus Krisztusból és az ő 
Szavából fény árad az egész valóságra; Krisztus világítja meg az em
ber végső rendeltetését, életének értelmét, de a fájdalom és halál rejté
lyét is (Gs 10; 22; 32; 45 stb.). Ezért szükséges, hogy amikor Isten 
szavát teológiailag kifejtjük, az mint az élet szava és mint praec~llium 
salutis mindig egyúttal a világhoz szóló és a lényeget közvetítő magya
rázat legyen, amely rólunk, a mi világunkról és a mi életünkről szól. 
Döntő jelentőségű, hogy ez a magyarázat az örök életet, s az ember 
igazi céljaként az Istennel való beteljesült közösséget állandóan a sze
münk elé állítsa.28 

26 Szt. Ágoston, De catechizandis rudibus, 4,8. 
27 Ez a gondolat megtalálható már a zsidó teológiában is: a világot lsten a Tóra 
elöirásainak megfelelöen teremtette. Vö. C. Thoma, Das Messiasprojekt. Theologie 
h~disch-christlicher Begegnung, Augsburg 1994, 72-74. 

Szent Tamás, S. Th. 11111 q. 1 a 6 unter Berufung auf Hebr 11,1 : "fides principaliter 
est de his quae videnda speramus in patria." 

14 



Bibliatudomány 

Isten szava történelmileg egyszer, és mindenkorra elhangzott; a ki
nyilatkoztatás Jézus Krisztusban elérte teljességét. Most ezt mint evan
géliumot az apostoloknak és utódaiknak, a püspököknek kell minden 
nép számára továbbadniuk. S ha az apostoli igehirdetés a Szentírásban 
»kiváltképp értékesen tükröződik« is (DV 8), azért azt mégsem egy 
könyvnek, hanem az evallgélium élő szavának {viva vox evangelii} 
kell tekinteni, amelyről - nem elsőként - Luther azt mondja, hogy »egy 
prédikáció, e~l hangos kiáltás (Geschrei) Isten kegyelméről és irgal
masságáró1«. A~uinói Tamás szentírásmagyarázatai ugyanebbe az 
irányba mutatnak. o Ez a továbbadás hasonlóan történik, mint maga a 
kinyilatkoztatás: szóbeli prédikálás, példamutatás és intézmények által 
(DV 7). Létezik nem csupán szóbeli, hanem tárgyi áthagyományozás 
is. A Zsinat a kettőt egy mondatban fogja össze: »Így az egyház a ma
ga tanításában, életében és istentiszteletében örök időkre megőrzi és 
minden nemzedéknek átadja mindazt, ami önnön lényege, és mindazt, 
amit hisz« (DV 8). 

A hagyománynak ez az értelmezése éles kritikát váltott ki az evan
gélikus teológusok körében. Ők a hagyomány és az egyház istenítését 
látták benne, amellyel szemben csak a legerősebb tiltakozás ukat fejez
hették ki.31 Az idézett mondat valóban elviselhetetlen lenne, ha a tény
leg létező egyházat és az egyház egész konkrét létét azonosítaná az 
evangéliummal. Ez nagy merészség lenne, mert kétségtelenül sok min
den van az egyházban, ami nem egészen, sőt egyáltalán nem felel meg 
az evangéliumnak, hanem annak szemmel láthatóan ellentmond. A 
Zsinat ki akarta zárni ezt a félreértést, ezért nem csak arról beszélt, 
ami az egyház, hanem külön arról is, amit az egyház hisz. Valójában 
csak akkor értheti meg valaki az idézett mondatot, ha azt abban a 
pneumatológiai háttérben értelmezi, amely a konstitúció egész második 
fejezetén átfénylik. 

29 Martin Luther, WA 12,259. Vö. P. Allhaus, Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh 
~662, 7t f. 

Szent Tamás. Super Romanos, c. 1, lectio 1 az evangéliumot bona annunciatio-nak 
mondja, a leföbb jó pedig Krisztus; kiemeli az evangélium jelentöségét az üdvösség 
~f~mpontjából is (lectio 6). Vö. ua. Super Galatas, c. 1, lectio 2. 

Igy K. Barth, Kirchliche Dogmatik 1/2, 622-640 és sok más evangélikus teológus. 
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Istennek a mindenkori jelenhez szóló önközlése a történelem során a 
Szentírás tanúsága szerint a Szentlélekben történik. Általa íródik bele 
Isten szava a hívők szívébe (2 Kor 3,2k); Isten Lelke mindig újra em
lékeztet bennünket Isten egyszer, de mindenkorra kimondott szavára, 
és emellett mégis újra egyre mélyebbre vezet, a teljes igazságra (Jn 
16,13). A Hagyomány tehát Isten szavának a Szentlélekben megmara
dó és mindig új jelenléte az egyházban. Ezért tudja ezt a keleti egyházi 
h~§l0rnány az üdvtörténet epikléziseként (=Iélekhívásként) értelrnez
m. 

Az egyháznak megígért Szentlélek által lesz az egy, de mindenkorra 
szóló Isten-szava mindig új eseménnyé és megszólítássá az egyházban. 
A Zsinat megfogalmazása szerint: »Igy az Isten, aki a múltban beszélt, 
szünet nélkül beszélget Fiának jegyesével; a Szentlélek pedig, aki által 
az egyházban, és az egyház által a világban fölhangzik az evangélium 
élő szava, elvezeti a hívőket a teljes igazságra, és az ő műve, hogy 
Krisztus igéje elevenen él bennük (vö. Kol 3,16)« (DV 8). Ez a kijelen
tés világossá teszi, hogy semmiképpen sem Isten szavának és az egy
ház szavának vagy életének azonosításáról van szó. Az egyház Isten 
sza va fölött nem rendelkezhet, azt nem tekintheti saját eszközének. 
Csak olyan egyházként lehet hithirdető egyház, amely hallgatja, amit a 
Lélek a közösségeknek mondani akar (Jel 2,7p). 

Ennek megfelelően a Tanítóhivatalról azt olvashatjuk: »A tanítóhi
vatal nincs fölötte az Isten szavának, hanem szolgál neki, amennyiben 
csak azt tanítja, ami át van hagyományozva. Isteni parancs alapján, a 
Szentlélek vezetésével áhítatosan hallgatja, szentül őrzi, hűségesen 

kifejti; és amit Isten kinyilatkoztatásként elénk ad, hogy higgyük, azt a 
hitnek ebből az egyetlen letéteményéből meríti« (DV 10). 

Sajnos, a Zsinat elmulasztotta konkrét módon kifejteni Isten szavá
nak kritikai (mérce) szerepét; ezt csak mellékesen, egészen finoman 
jelezte, amikor a Szentírást tükörként határozta meg, amelyben az 
egyház már most a rejtőzködő Istent látja meg (DV 7), de amelyben -
fűzhetjük hozzá - önmagát is újból kritikával nézheti és kell is néznie. 
A zsinati szövegben hiányoznak azonban a megkülönböztetés konkrét 
kritériumai, amelyek alapján el tudjuk dönteni, mikor halljuk az egy-

32 Ld. N. Edelby hozzászólását a Zsinaton, in: J. Ch. Hampe, i.m. 119·122. 
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házban Isten szavát, és mikor hallhatunk csupán emberi, sőt néha ép
pen Istennel összeférhetetlen szót. Joseph Ratzinger jogosan mutatott 
rá arra, hogy ezzel a Zsinat elmulasztott egy ökumenikus lehetőséget. 33 

Amint látni fogjuk, mindazonáltal a konstitúció utolsó, pasztorális és 
spirituális jellegű része jelzi, milyen irányban kereshetjük a választ. 

IV. A Lectio divina pasztorális, spirituális 
és ökumenikus jelentőssége 

A ))Dei Verbum« iránymutatásai a Zsinat után jó gyümölcsöket 
hoztak. Lehetővé tették a bibliakutatás felvirágzását, amely megtermé
kenyítette az egész teológiát, és felbecsülhetetlen jelentősségű volt az 
ökumenikus párbeszéd terén: a biblikus teológia megújulása nélkül 
egyszeruen elképzelhetetlen lenne a Zsinat-utáni ökumenikus párbe
széd. A Zsinat után a figyelem középpontjába került Isten szavának 
teológiája.34 E tekintetben a katolikus teológia sokat tanult a 20. szá
zad evangélikus teológusainak jelentős kezdeményezéseiből. 35 

Legalább ugyanilyen fontos a konstitúció pasztorális és spirituális 
jelentősége. Erről a hatodik, ))A Szentírás az egyház életében« című 
fejezetben van szó. Ez a fejezet nem jámbor függelék, hanem végered
ményben az egész konstitúció csúcspontja. Ezzel az alapvető kijelen
téssel kezdődik: ))Az egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint ma
gát az Úr testét is, hiszen főleg a szent liturgiában szüntelenül veszi és 
nyújtja a híveknek az élet kenyerét mind Isten igéjének, mind Krisztus 
testének asztaláról« (DV 21). Ez az egyházatyák ősi hagyománya, 
amely egészen Kempis Tamásig élő maradt. 36 Az atyák a Szentírást 
egyenesen a Logosz megtestesüléseként határozzák meg. 37 Szerintük 

33 . 
J. Ratzinger, Kommentar, 519-523. 

34 H. U. von Balthasar, Verbum caro, Einsiedein 1960; O. Semmelroth, Wirkendes 
Wort, Freiburg i. Br. 1962; L. Scheffczyk, Von der Heilsmacht des Wortes, München 
~~66; K. H. Menke, Art. Wort Gones.III, in: LThK X, 2001, 1301k. 

K. Barth, Kirchliche Dogmatik, Bd. 1/1 und 1/2, Zolli kon-Zürich 1955. 1960; G. 
Ebeling, Wort Gones und Hermeneutik, in: Wort und Glaube, Bd.1, Tübingen 1960, 
319-348; E. Jüngel, Goti als Geheimnis der Welt, Tübingen 1977, 307-543; W. 
~annenberg, SystematischeTheologie, 1. köt., Göttingen 1988, 251-281. 

6 Vö. J. Ratzinger, Kommentar, 572 Anm, 1; Thomas von Kempen, De imitatione 

frrMis.li lAV, 1~, 21 kS' ., F' d If' , k 'bb' h I k fOk' O' -I ld ar nIlochlal zI, Ignac IS, lia e lala , 5,1; lova I eye, o ent ngenesto . 
H. de Lubac, Geist aus der Geschichte, 401-404; valamint Jeromos, in: Psalm 
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az egyház úgy él a Szentírásból, miként az Eucharisztiából. Mindkettő 
Krisztus teste és a lélek tápláléka; a kettő egyetlen misztérium.3B A ket
tő együtt építi az egyházat, amely maga sem más, mint Krisztus Titok
zatos Teste.39 

Ennek megfelelően hangsúlyozza a Zsinat - kapcsolódva pápai bib
liai körlevelekhez XIII. Leótól (1893), XV. Benedektől (1920) és XII. 
Piusztól (1943) - a Szentírás különleges jelentősségét, amely - a ha
gyománnyal ellentétben - Isten sugalmazott szava (DV 8). Rögzíti, 
hogy az egyház egész igehirdetésének a Szentírásból kell táplálkoznia 
és ahhoz kell igazodnia (DV 21; V.ö. 24), valamint hogy »szélesre kell 
tárni« a Szentíráshoz vezető kaput minden hívő számára (DV 22). 
Hangsúlyozza jól használható fordítások szükségességét, amelyek el
sődlegesen az eredeti szövegen alapuljanak, és lehetőleg ökumenikus 
együttműködéssel készüljenek (DV 22). A Zsinat a Szentírást »mint
egy a szent teológia lelké«-nek tekinti (DV 24). Jeromos egyházatyát 
idézi: »A Szentírás nem ismerése Krisztus nem ismerése« (DV 25). 

A Zsinat ebből gyakorlati következtetéseket vont le. Buzdította a 
Szentírás olvasására a híveket egész általánosan (DV 25), majd a pa
pokat (PO 13; 18), a papságra készülőket (OT 16), a szerzeteseket 
(PC 6), valamint a laikusokat (AA 32). Különös jelentősségűnek érté
kelte a Szentírást a liturgikus megújulás terén (SC 24; V.ö. 21; 51; 90; 
92) és az egyházi zene vontakozásában is (SC 112; 121). Mindezek ki
nyilvánítása mélyrehatóan változtatta és pozitív módon újította meg az 
egyházban a lelki életet és az ájtatosság gyakorlatát. Röviden szólva: a 
konstitúció lelkileg gyümölcsözőnek bizonyult. 

Sajnos, a ragyogó oldalak mellett vannak árnyékos ak is. Az írásma
gyarázat gyakran annyira egyoldalúan oktatóvá, bonyolulttá és lelkileg 
gyümölcstelenné lett, hogy az átlagos hívek számára ismét kerítést 
vont a Biblia köré, amely inkább nehezítette, mint könnyítette részükre 
a hozzáférést. Egyes kommentárok többet beszélnek a bibliai szerzők 
szándékairól és a szöveg különböző rétegeiről, mint Isten nekünk szóló 
üzenetéről; sok emberi szó és elmélet került Isten szava helyére. Mind-

a47,14,4: 80,3. 
8 H. de Lubac, i.m. 415 f. 

39 I.m. 427. Szenl Tamás röviden és találóan fogalmaz: Az egyház "per fidem et fidei 
sacramenla" áll fenn (S. Ih. III q. 64, a. 2 ad 3). 

18 



Bibliatudomány 

ez a Biblia szétdarabolásához és a kánon belső egységének megingatá
sához vezetett. Szerencsére a modern bibliaelemzés (bibliakutatás) kri
tikus felülvizsgálata is elkezdődött már annak érdekében, hogy vissza
térjen az antropológiai szemlélettől a teológiaihoz.40 

A bibliaolvasás gyakorlatában sokszor érvényesültek olyan összetett 
(társító, asszociatív) módszerek, amelyek inkább szubjektív ötleteket 
helyeznek előtérbe, nem annyira a szöveg objektív megértését, és ezért 
könnyen semmitmondó aktualizálásokhoz vezetnek. Egyes pszicholó
giai magyarázatokban részben egzegetikailag mellékes szempontok 
jutnak előtérbe, és ugyanakkor figyelmen kívül marad a szöveg által 
szándékolt jelentés (az igazi mondanivaló). Amikor -alapjában véve 
helyesen - szembesítik a szöveget a mai tapasztalatokkal, akkor néha 
nagyobb szerepet kap ez az utóbbi, sőt, részben még a szentírási szö
veg kritikája is, mint maga a szöveg, és mai tapasztalataink bíráló érté
kelése. Gyakran feledésbe merül az, hogy a Bibliában Isten szaváról és 
Isten valóságáról van szó. 

Ezért úgy látom, hogya »Dei verbum«-ból származó legfontosabb 
gyakorlati következtetésünk a Lectio divi1la {= Lelki olvasás} bibliai 
és egyházatyai hagyományának felújítása lehet.41 Ezen értjük a Szent
írás imával összekötött közös vagy egyéni lelki olvasását (DV 25); 
ebben - a Zsinat szavai szerint - Isten szeretettel jön elénk és beszédbe 
elegyedik velünk (DV 21). Ekkor maga Jézus Krisztus van jelen közöt
tünk (SC 7). 

A Lelki olvasás visszavezethető zsidó zsinagógai istentiszteletre és 
az ó- és újszövetségi hagyományra (Neh 8, l-8; Lk 4,16-21; Csel 
13,14k; 15,21). Megfelelője az egyházatyák korától a középkorig élő 
egyházi gyakorlat; ez a reformációs kereszténységben kapott új lendü
letet, elmélyítve a jámborság (kegyesség) gyakorlatát. A mi számunkra 
Henri de Lubac nyitotta meg újra ezt a gazdag hagyományt.42 Ennek 

40 U. Wilckens, Theologie des Neuen Testaments, 1/1. köt., Neukirchen 2002, 15-20; 
~r-119. 

Bibliai helyek és az atyák megnyilatkozásai: Art. Leclio divina, in: Dictionnaire de 
Spirilualilé, IX, 470-496; mindenekelött E. Bianchi klasszikussá váll bevezetöje: Pregare 
la parola. Introduzione alla "Lectio divina", Milano 1973 (ném.: Gott im Wort. Die 
~istliche SChriftlesung, Eichstatt 1997). . 

H. de Lubac, Exégese médiévale. Les quatres sens de l'Ecriture, Paris 1959-64 és 
L'Ecriture dan s la Iradition, Paris 1966 (válogatás németül: Typologie, Allegorie, 
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felújítása fontos lelkipásztori feladat. lsten szavára való ilyen lelki 
hallgatásnak kiemelkedő példája a Szentírásban maga Mária. Ö egé
szen hallgatója a rá kiáradó szónak (Lk 1,38). Hitben magába fogadja, 
és hitéért boldogként dicsőit(tet)ik (Lk 1,45). Ö szívében őrizte, forgat
ta és megfontolta mindazt, amit látott és hallott (Lk 2,19.51). 

A lelki olvasás természetesen mern recept, ami egy csapásra megold 
minden problémát. Nem mentesít a tudományos bibliamagyarázat fára
dalmaitól. Hogy a szentírásmagyarázat fáradságos munka, annak már 
a második Péter-levél is tudatában van. Ugyanakkor óva Szentírás ön
kényes értelmezésétől is (2 Pt 1,21). A Bibliát közösségek számára Ír
ták, az egybegyűlt közösségben olvasták, és más közösségekkel is ki
cserélték. Így egy összetett befogadási folyamat során jött létre a 
Szentírás kánonja. Ezért joggal hangsúlyozza a »Dei verbum«, hogya 
Szentírást, mint az egyház könyvét az egyház lelkületével kell olvasni 
és magyarázni (DV 12; V.ö. DH 1507; 3007). 

Isten szava mindenkié; ezért a közösségben (a közösséggel össz
hangban) kell magyarázni.43 A Szentírásra való hallgatásban egyúttal 
mindazokra is hallgatni kell, akik hasonlóképpen annak megértésén 
fáradoznak; helyes együtt-hallgatni, szinkron módon {egyidejűleg} az 
egységes egészre, és diakron módon {az időrendi különbség figyelem
bevételével} valami korábbira is odafigyelni. Isten szavának igazi je
lentése csak olyan nyitott összjátékból származhat, amelyben minden
kinek, bár különböző módon, megvan a saját része: az egyházi 'Taní
tóhivatal tanúságtételének, a laikusok és a teológusok tanúságtételének, 
a szentek és az egyszerű nép hívő tanúságtételének, nem utolsó sorban 
a liturgiában és az egyházi művészetben megmutatkozó hitvallásnak, 
sőt, a világban máshol fellelhető próféciáknak is. Ez az Isten szavára 
való hallgatás, a szó eredeti, katolikus értelmében.44 

geistlicher Sinn, Einsiedein 1999); Historie et Esprit, Paris 1950 (ném.: Geist aus der 
~eschichte, Einsiedein 1968). 

A consensus fidelium-ról szóló tanítás ("a püspököktöl kezdve a legutolsó hívó laiku
sig") (LG 12) innen ered. Ide tartozik a consensus patrum (DH 1507) és a consensus 
theologorum is: ezeket nem egyszerüen az idézetek mechanikus számbavétele során, 
h,rnem a megnyilatkozások megfelelö értelmezése által ismerhetjük fel. 
4 M. Seckler, Die ekklesiologische 8edeutung des System s der ,loci theologici' . 
Erkenntnistheorietische Katholizitat und struklurale Weisheit, in: Die schiefen Wande 
des Lehrhauses, Freiburg i. 8r. 1988, 79-104. 
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A Szentírás lelki ol
vasásának és a min
denki más szinkron vagy 
diakron meghallgatásá
val történő értelmezésé
nek ökumenikus jelentő
ségét alig lehet túlbe
csülni. A Szentírás, 
amikor így olvassuk és 
átgondoljuk, közös hi
tünk eredetéről tanít, és 
benne közös öröksé
günk, valamint másoké 
forog kockán és kerül 
szóba. Nem csak az 

Kép a kongresszusról: Indiai táncosok bibliai 
jelenetet mutatnak be 

tárul fel számunkra, amit már ma közösen bírunk hitünkben és amit 
együtt tudunk tenni, hanem azt is, anút annak érdekében tehetünk, 
hogya már meglévő, de még nem teljes egyházi közösséget teljes egy
házi közösséggé engedjük érlelődni. 

Mert ha igaz az, hogy Isten núnd a négy égtáj felől összegyűjti egy
házát Szavával, és hogy Isten szava és népe egymástól elválaszthatat
lan,45 akkor az ökumenikusan közös Lectio divina-ban Isten ma is 
összegyűjti népét. A Lelki olvasás-ban az ökumenikusan már létező 
részleges egység valósággá lesz, és ugyanakkor előkészíti az utat a 
teljes egység számára. Az ökumenikus párbeszéd ezért olyan mérték
ben halad előre, ahogyan az Isten szavával való közös lelki foglalkozás 
teret nyit Istennek a megosztott kereszténységgel való párbeszéde szá
mára. Tehát a Szentírás lelki olvasása és a lelki szentÍrásértelmezés ad 
gyógyító választ a betegségekre núnd az ökumené, núnd a szentírás
értelmezés terén. 

A Lectio divina felújításával a Zsinat - anélkül, hogy ebben az ügy
ben kifejezetten számadást vetett volna önmagával - legalább az irányt 
megmutatta, amelyben megtalálhatjuk a választ a még megválaszolat
lan kérdésre: a Szentírás kritikai szerepére. Mert a lelki olvasás során 

45 Martin Luther. Von den Konziliis und Kirchen (1539), in: W A 629. 
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Isten szava a Szentírásban ismételten kritikával él, buzdít és bátorít 
bennünket; a Szentírás által az egyház szünet nélkül tükröt tart önma
ga elé. Egy mondatban összefoglalva azt mondhatjuk: a lelki olvasás 
során Isten szava az egyházban az egyházat önmagával szembesíti. 
Isten szava képes újból és újból megtérésre és megújulásra felszólítani, 
s így kritikai szerepét kifejteni a folyton tisztulásra szoruló egyház
ban {ecclesia semper purificanda} (LG 8).46 

Előadásomat ezzel az összefoglaló megállapítással fejezem be: A 
Lectio divina-ban pontosan az történik, amit a Dei Verbum bevezető 
szavai programszerűen kifejeznek: megtörténik »Isten Szavának hívő 
hallgatása« {Verbum Dei religiose audiens }. A Szó hívő hallgatása 
megtérésre és megújulásra hív; s ez a megtérés és megújulás - és csak
is ez - hatalmaz fel bennünket a »fideliter proclamans«-ra, a hű és 
mindig új hirdetésre, a »praeconium salutis« {az üdvösség üzenetének} 
továbbadására, Isten szavának tárgyszerű és korszerű tanusítására a 
vi Ifi (1 p.1p.tti.P.rt 

46 Ld. ehhez: Yves Congar, Vraie et fa.usse réforme dans I'Église, Paris 1950; Groupe 
de Dombes, Pour la conversion des Eglises, Paris 1991 (ném.: Für die Umkehr der 
Kirchen. Identital und Wandel im Vollzug der Kirchengemeinschaft, Frankfurt a.M. 
1994) 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Szövetség és körülmetélés 
és a,z eddigi egységek összefoglalása 
az Abrahámnak tett ígéretekkel (Ter 17) 

A.) Alapgondolat 

Bibliaiskola 

Minden időben a szerző/hirdető a mindenkori helyzetnek megfelelő
en, új módon mondja el az isteni ígéretet. Két egymástól teljesen eltérő 
módot már ismernek a résztvevők. A 17. fejezetben a fogság idejében 
megfogalmazott ígéretek vannak megfogalmazva. A vezető réteget 
(politikai és vallási) és Izrael népének jórészét Kr. e. 586-ban a kirá
lyuk babiloniakkal szembeni veresége után Babilonba hurcolták és 70 
évig ott kellett maradniuk. Mindenki el tudja képzelni, hogy milyen 
veszélynek volt kitéve minden egyes ember, a nemzeti identitás (ebben 
az esetben izraelita), a sajátos népszokások és vallásgyakorlat elvesz
tése szempontjából. Ebben az időszakban lesznek az "otthonról való" 
szokások szentté: az odatartozás ismertető jeIévé és a remény jeIévé 
válnak. Ezek tűnnek fel a 17. fejezetben. 

B.) Szentírási szöveg: Ter 17. fejezet 
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c.) Bevezetés 

1.) Ének: A vándor 

Reff. Mint zarándok, járok, földszínén nincs lakásom, 
Alleluja, kósza vándor álmom égbe, fönn megtalálom. 

I. Hív otthonába engem is az Üdvözítő, jó Atyám megtalálom, 
Hazahívogat a szeretet, az égi erő, jó Atyám megtalálom. 

2. Most asztalához ültet engem Jézus, az Úr, éltető bor, kenyér vár, 
Szívem rejtekén a mennynek első sugara gyúl, éltető bor, kenyér 
vár. 

3. Ég városában, miről Isten szent Fia szólt, otthonom megtalálom, 
Hol a ház fala, az utcakő is aranyozott, otthonom megtalálom. 

2.)Haza - otthon 

A magyar nyelv értelmező szótára: 
Haza az az ország, az a népközösség, amelyhez tartozunk, a szülő

föld. Az a terület, ahol valamely embercsoport életlehetőségekre talál. 
Otthon: valakinek a családias, megszokott, bensőséges, meghitt, 

környezete. (L. A magyar nyelv értelmező szótára) 

X. Leon-Dufour: Biblikus teológiai szótár (Ószövetség) 
1. Haza-élmény - Isten népének története egy kiszakadással kezdő

dik: Ábrahámnak el kell hagynia hazáját és egy másik ország felé tar
tania, amelyről még semmit sem tud (Ter 12). Fajtájának új begyöke
rezése sokáig várat magára. A pátriárkák kánaáni tartózkodásuk alatt 
idegenek és vendégek (Ter 23,4; Zsid 11,13); ígéretük van az ország 
öröklésére (Ter 12,7), de még nem kapják meg. Ugyanígy idegen föld 
számukra Egyiptom is ott-tartózkodásuk idején (Ter 15,13). Isten csak 
a kivonulás és a sínai szövetség után váltja be ígéretét: Kánaán az ő 
földjük lesz, tele vallási jelentőséggel. Hisz nem csupán ajándékba 
kapták Istentől, nem csupán atyáik sírját őrzi (Ter 47,30; 50,,5; Neh 
2,3), hanem szentté teszi az a tény, hogy ott székel az Isten: a szövet
ség ládájának szentélyében, majd pedig a jeruzsálemi templomban. 
Mindezek következtében ez a föld összefügg hitükkel. 
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2. Az elszakadás élménye - De Izrael szert tesz az ellenkező él
ményre is. Kettős nemzeti szerencsétlenség végül is megfosztja ettől a 
szeretett hazától. A népet messze hurcolják és átéli az elszakadást, a 
hazátlanságot. A száműzetés csak fokozza a zsidók ragaszkodását 
hazájukhoz (Zsolt 137, l-6), siratják szerencsétlenségét (Siralm). Ek
kor értik meg, hogy ennek a katasztrófának mélyebb oka a nemzet 
bűne, amelyet Isten példás módon büntetett (Siralm 1,8.18; Iz 64,4; 
Neh 9,29). Anúg a megpróbáltatás tart, a távoli, megalázott haza köz
ponti helyet foglal el imádságukban (Neh 9,36), gondjaikban (2,3), 
jövendő reményeikben (Tób 13,9-17; Bár 4,30-5,9). A múlt intézmé
nyeihez való ragaszkodásukban szüntelenül azon fáradoznak, hogy 
felújítsák őket, és ez bizonyos mértékben sikerül is. De ugyanakkor a 
próféták jóslataiban fölfedezik az eljövendő haza megdicsőült képét: ez 
az új szent föld, az új Jeruzsálem, az egyesült földkerekség középpo,nt
ja, amely az újra megtalált paradicsom körvonalait ölti magára. Igy 
tehát a haza a zsidók számára egyszerre konkrét valóság, hasonló min
den más emberi hazához - és eszményi elgondolás, amely tisztaságá
val, nagyságával fölébe emelkedik minden nacionalista ideológiának, 
az emberi álmok kikristályosodásainak. Ez az eszmevilág nem sok
nemzetiségű, mint ugyanabban a korban a római birodalom elgondolá
s,a, de azért az egyetemesség felé tart. Izrael hivatásából kifolyólag: 
Abrahámban kell megáldatnia a föld minden nemzetcsaládjának (Ter 
12,3), és Sionnak minden haza any jává kell lennie (Zsolt 87). 

- Mit jelent otthon lenni? Mitől érzi magát az ember otthon? 
Azt hiszem, a környezetben a megszokás dominál. Valamint az in

timség, a privát szféra, egy olyan kis terület, ami az enyém, ahol biz
tonságban, védettnek érzem magam. A személyes tárgyak, a megszo
kott környezet, amit "belaktam". 

De az "otthonban" nem is a környezet és a tárgyak dominálnak, ha
nem a személyek. Ezért mondhatja Szt. Ferenc, hogy "nekünk ,nincse
nek kőből épült házaink, testvér a testvérnek legyen otthona". Es ezért 
kell is hogy mondja, mert otthonra szüksége van az embernek. 

"Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Mi
vel nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak titeket a 
világból, azért gyülöl benneteket a világ" (Jn 15,19). 

"Közöltem velük igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világ
ból valók, ahogy én sem vagyok a világból. 

Nem azt kérenI, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg 
őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a 
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világból való. Szenteld meg őket az igazságban. A te igéd igazság. 
Ahogyan engem a világba küldtél, úgy küldtem őket én is a világba." 
(Jn 17,14-18) 

3.)Rítus 
I. Az ünnep - "Mindennek megvan az órája és minden szándéknak 

a maga ideje az ég alatt. [ ... ] Ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak." 
(Préd 3,1.4) 

"S táncolt js Dávid - teljes erejéből az Úr előtt, közben egy vászon 
efód övezte. Igy, vitte fel Dávid és Izrael háza ujjongás és harsonaszó 
kíséretében az Ur ládáját.J ... ] Akkor Dávid égő áldozatot és közösségi 
áldozatot mutatott be az Ur előtt, s mikor készen lett az égő áldozatn,!k 
és a közösségi áldozatnak a bemutatásával, megáldotta a népet az Ur 
nevében. Aztán az egész népnek, Izrael fiai egész seregének, a férfiak
nak éppúgy, mint a nőknek, kiosztott egy-egy kenyeret, egy csomó 
datolyát és egy-egy mazsolás kalácsot. Ezután az egész nép haza
ment." (2 Sám 6,14-15.17-18) 

Mi az ünnep? Valami más. Valami, ami eltér a megszokottól, va
lami rendkívüli: csoda. 

Vannak ünnepek az egyén életében, egy nép, egy ország életében, és 
vannak vallási ünnepek. Hogy az ünnep valóban ünnep-e, s nem csak 
hajcihő, nem az dönti el, hogy mekkora tömegeket mozgat meg, hanem 
hogy mennyire tud kiemelni a köznapi létezésből, milyen mértékben 
kapcsol össze egy magasabbrendű létezéssel, a természetfelettivel. 
Csakis ez az istenivel való összekapcsolódás teszi az egyébként lehetet
lent lehetségessé: arra a szintre emeli fel, ahol minden olyan, »mint az 
első napon« (vagyis a teremtéskor), sugárzó, új és előszöri, és a 
résztvevő maga is a teremtés részesévé válik. 

Tehát az ünnepben mindaddig, míg valódi ünnep, megvan valami a 
teremtésből. 

Az ünnep lényegéhez tartozik a nyugalom (a teremtés hetedik nap
ja). Mihelyt a természet jelei, a hagyomány és a szokás emlékezetbe 
idézi, az ember mindig újra képessé válik arra, hogy egy nem szok~á
nyos I~t és terem.~és részesévé legyen. Idő és ember ünnepivé válik, ES 
MEGUJUL A FOLD ARCA (Zsolt 104,30). 

Ünnepelni annyit jelent, mint ritmikusan visszatérő időközökben 
nyitott szeművé válni és ebben az állapotban közvetlenül szembetalál
kozni azokkal a magasabbrendü valóságokkal, amelyeken egész létezé
sünk alapszik. - Unnepelni annyi, mint visszatérni a bünbeesés előtti. 
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paradicsomi állapotba, amikor még nem hangzott el: »Arcod verítéké
vel eszed kenyeredet.« (Ter 3,19) 

A zsidó nép számára a hét utolsó napja, a szombat megünneplése, 
megszentelése minden időben az egyik legfontosabb parancs volt. 

a./ A szombat a teremtés befejezésének ünnepe. Aki megtartja a 
szombatot, Isten nyugalmából részesedik (Kiv 20, ll). 

b./ A szombat emlékezés az Egyiptomból való szabadulásra (MTörv 
5,15). A szombatnak kell Isten ezen nagy ajándékát emlékezetben 
megtartania, megjelenítenie és ünnepelnie. Mindenkinek meg kell tar
tania a szombatot: az egész családnak, a szolgáknak, sőt még az álla
toknak is, hogya szombati nyugalom által minden teremtmény meg
érezzen valamit Isten szabadításából. 

c./ Keresztény életünk középpontja Krisztus halálának és feltámadá
sának ünnepe. Krisztus halálával és feltámadásával olyan esemény 
történt Isten és ember között, amely minden korra, minden életre kihat. 
Jézus nélkül tehát nincs ünnep számunkra. 

Összefoglalás - Az ünnep anyaga és tartalma: ünnepelni annyit je
lent, mint kilépni a megszokottból, megélni valami rendkívülit, kapcso
latba kerülni a természetfelettivel. - Fajtái: egyéni és közösségi ünne
pek; társadalmi és vallási ünnepek. Az ünnep megnyilvánulásának 
formája és tartalma szoros egységben, kölcsönhatásban vannak egy
mással. A zsidó nép vallási életének ritmusát a minden héten ismétlődő 
szombat-ünneplés adta meg, melyben a teremtés hetedik napját, az 
Isten nyugalmából való részesedést és az Egyiptomból való szabadu
lást ünnepelték. 

A keresztények kezdettől fogva az eukarisztikus lakomában ünne
pel ték Jézus Krisztus áldozatát. Miután a pogányokból lett kereszté
nyek többségbe jutottak, a keresztény közösség elszakadt a zsidó val
lásgyakorlattól, és a szombat helyett a vasárnap, Krisztus feltámadá
sának napja lett számukra a hét ünnepnapjává. 

egyéni 

II. Szokások 

/ \ 
szóban 

családi 

tevékenységben 

nemzeti népszokások 

rend. szabályszerlíség 
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III. Rítus 

- Olyan ismétlődő tevékenység, ami a transzcendenshez kapcsoló-
dik, az isteni valóságokba emel: 

ima: hálaadó, dicsőítő, kérő 
áldozat: dicsőítő, engesztelő 
beavatások: zsidó: fiúk körülmetélése keresztény: keresztség 

bérmálás nagykorúvá avatás 
(felolvasás a zsinagógában) 

papszentelés 

IV. Kultusz 

- Szent jelek bemutatása és bizonyos belső magatartás felvétele ál
tal Istennek érzékelhető formában történő szolgálata (imádással, 
dicsőítéssel, hálaadással és kéréssel). 

- A kultusz kiváltságos eszköze az isteni áldás biztosításának; szent 
helyek, idők, szent szertartások segítségével újul meg az embernek és a 
világnak oly rövid és törékeny életereje. 

- A kultusz mindenekelőtt a múlt eseményeire emlékeztet, és meg
újít ja ünnepüket. Ugyanakkor meg is jeleníti őket, és így éleszti a nép 
hitét abban az Istenben, aki épp úgy jelen van és épp olyan hatalmas, 
mint a múltban (Zsolt 81; 106; Mtörv I-II; Józs 24) 

V. Misztériumok 

Mystérion: titok, titkos tan, szertartás 
Védeni az isteni jelenlét titkát: megőrizni 

védeni az értetlenség, 
a profanizálás ellen, 
a hamisítás ellen, 
a rosszra használás ellen. 

A görögöknél a tanítvány neve müsztész (fátyoLozott, eltakart); jel
zi, hogy mintegy ködbe burkolva, fátyolon át látja csak a dolgokat, 

a magasabb beavatotté epoptetész (látó), akinek a szeme az érzéki 
valóságon át a mélyebb valóságig hatol, 

a legmagasabhé prophétés-: (jós). aki ismeri a múltat és a jövöt. 
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Titoklátó emberek: elméjük a látszat mögé hatol, fölfedi a dolgok 
rejtett kapcsolatait, megérzi a belőlük eredő sorsot, a "jövőt", s kivé
deni, netán irányítani tudja. 

Vannak az igazságot felfogni nem tudók, és vannak az igazságra 
méltatlanok. 

Példa erre a négy "tanaim" története a Talmudban: hárman közülük 
elégtelen képességekkel, csekély értelemmel léptek be a "gyönyörűség 
kertjébe", vagyis a misztérium-tudományba, s ez lett a vesztük. 

"Szent mestereink tanítása szerint ama négynek neve, ki belépett a 
gyönyörűség kertjébe: Ben Aszai, Ben Zama, Acher és Rabbi Akiba. 
Ben Aszai nézett, és elvesztette a látását. Ben Zama nézett, és elvesz
tette az eszét. Acher kárt tett a növényzetben. (A gazzal együtt a hasz
nost is kigyomlálta a kertben - természetesen jelképesen értendő.) De 
Akiba békével (lelkében) lépett be, és békében is távozott. Mert a 
Szent, neve legyen áldott, mondotta: "Ez az agg ember méltó rá, hogy 
dicsőséggel szolgáljon bennünket." (Talmud) 

"Kiépített út vezet arra, 
és szent útnak fogják hívni. 
Nem jár rajta tisztátalan: 
azoké lesz, akik a helyes úton járnak, 
és balgák nem tévelyegnek rajta. 
Nem lesz ott oroszlán, 
ragadozó vad nem lép rá, 
nem is téved arra: 
csak a megváltottak járnak rajta." (Iz 35,8-9) 
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4. Az Ábrahámnak tett három ígéret szövegének összehasonlítása 
Ter 12,l-4a; Ter 15,1-6; Ter 17,1-3a 

Pentateuchus 
forrás: 

- Jahve beszéde: 

ígéret: 

Ábrahám reagálása: 

- Nekünk szóló üzenet 
magatartás: 

o hiT I'(ílas";.o: 

30 

Ter 12,1-4a (4b-9) 

J 
az Úr azt mondta Ábrámnak: 

menj ki földedről ... 

nagy nemzetté teszlek és megáldalak 
s naggyá teszem neved 

elindult tehát Ábrám 

núnt egy nomád, lsten vezetése alatt 
élni = úton lenni, hagyni, hogy Isten 
vezessen 

J: bízva abban. hogy Isten" velünk 
jár" és számunkra új lehetőségeket 
ad, élni merni 



Ter 15,1-6 
JEID 

Ezen események után az Úr 
látomásban beszédet intézett 
Ábrámhoz: 
Ne félj, 
én az oltalmazód vagyok és 
igen nagy lesz jutalmad. 
(Számlálhatatlan csillagok) 
Éppen ilyen lesz utódod is. 
Hitt az Úrnak s ez igazságul 
tudatott be neki. 

súlárdan megmaradni Is
tenben = elszakadni tudni, 
ráhagyatkozni, magunkat 
egyre jobban az isteni való
ságra bízni, nem saját tevé
kenységünkre 

JE/D: "szilárdan megma
radni" Istenben, sorsunkat 
Isten cselekvésének alávetni 

Bibliaiskala 

Ter 17,1-3a 
p 

Amikor pedig Ábrám kilencvenkilenc 
esztendős lett, megjelent neki az Úr és 
azt mondta: 
J árj előttem, légy tökéletes ... 
és én szövetséget szerzek közöttem és 
közötted, és nagyon megsokasítlak 

Ábrám arcra borult. 
(de vö. Ter 17,15-17a;) 

Ábrahám reagálása: 
Majd azt mondta Isten Ábrahámnak: 
»Sárait, a feleségedet, ne Sárainak hívd, 
hanem Sárának, mert megáldom, s tőle 
adom neked azt a fiút, akit majd megál
dok, hogy nemzetek ké legyen, s népek 
királyai származzanak tőle!« Arcra bo
rult erre Ábrahám, és nevetett. 

a szövetséget megőrizni = magunkra 
vállalni a kötelezettséget, hogy Isten 
hozzánk fordulására adott válaszunkat 
kifejezésre juttassuk 

P: vállalni a kötelezettséget, hogy hála
telt lélekkel válaszolunk Isten hozzánk 
fordulására 
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5. Szövetségkötések - berith 

Noé Ter 9, 8-17 "örök szövetség" (új áldás, hatalom, termékenység) 

Ábrahám Ter 17 -+ körülmetélés -+ 

Sínai szövetség 
Kiv 20.34. 

-+ törvény, tízparan
csolat -+ 

Dávidi szövet- messiási ígéret: 
~, 2Sám7 

2 Sám 23,5 
Zsolt 89,4-38 
Siralm 3,24; 
Zsolt 16,5; 

73,26 

6. Szövegmunka 

utódaidé lesz ez a föld 
annyian lesznek, mint a csil
lagok 
általad nyer áldást a föld 
minden nemzetsége 

áldás - beraka - Uólét, bőség, 
béke, termékenység, egész
ség, hosszú élet) 

utódja Isten Fia lesz 

Dávid háza örökké megma
rad 
az "örök", a fogságban spiri
tualizálódik, a föld helyett 
"Jahve az én (örök)részem" 

A Papi irat a harmadik írásbeli forrása a Pentateuchusnak.. (Mózes 
öt könyve). A fogság idején, Babilonban keletkezett, ahol féltek, hogy 
beolvadnak a babiloni vallásba és kultúrába. A vallási szertartások és 
szokások - a szombat, a körülmetélés - ezért különösen fontos szerepet 
játszanak. A Papi irat (P) sajátságai: az ismétlések, számok, felsorolá
sok, családfák, a kultusz és a törvény és ennek teljesítése, a parancsok 
pontos követése, teológiai szakkifejezések előszeretete oo., gyakran 
körülményes stílus. 

A Ter 17. a közepe a Papi irat ősatyatörténeteinek. 

rY' Már a felületes olvasónak is szembetűnők az ismétlődő fogal
mak: a szövetség (az egész szöveget átszövő fogalom, l3-szor) és a 
körülmetélés (csak az utolsó részben 5-ször). Ugyanakkor ismétlődik a 
"sok nép atyja", az "utódaid által", az "áld", a "fia születik", a "min
den mértéken túl" (2. és 20. versek). Ezek részmotívumok, amelyeket 
különösen az Ábrahám- történetben találunk, az első két fogalom új. 
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CJr A szövetség és körülmetélés egymáshoz van kötve a 9-14 vers
ben. Míg a "szövetség" csak egyoldalú szerződés(kapcsolat) volt Isten 
és Ábrahám között egy eskü által (Ter 15), itt a kapcsolat kétoldalú. 
Isten a szövetség kimondásával válaszra, a körülmetélésre kötelezi az 
embert. A meg nem tartás szigorú következményt von maga után (ki 
lesz irtva). 

A következő vázlat magyarázza a szorosan vett kapcsolatot amely 
Isten részéről a szövetség kimondása és az ember részéről a körülmeté
lés, mint válasz között van: 

Szövetség, 9- IOa 
Körülmetélés, lOb-lIa 

Szövetség, II b 
Körülmetélés, 12-12b 

Szövetség, l3c 
Körülmetélés, 14ab 

Szövetség, 14c 

CJr A Ter 17.-ben halmozódnak az ígéretek, mindenek előtt a javak 
ígérete (2bAb.16b.20/3 x), néhányszor a fiú ígérete (l6a. 19.21.), de 
csak egyszer említi a nagyon fontos másik oldalt, a föld ígéretét (8.). A 
javak uralkodó szerepét a fogság idejének történelmi hátterében kell 
keresnünk (félelem, hogy a kis megtizedelt sereg beolvad a nagy babi
loni népbe), a "föld" pedig a távolba tűnt. De erre is kapnak egy ígére
tet: Kánaán egész földjét el kell foglalniuk. 

CJr A fejezet túlnyomó részét Isten beszéde teszi ki. A népnek, amely 
egy idegen, ellenséges országban távolinak érzi Istent, bátorító és fon
tos dolog Istenre, az ő bátorítására hagyatkozni, a szövetségnek 
nemzedékről nemzedékre fennállónak, "öröknek" kell lennie (17,7). 

Ábrahám válasza ünneplő tiszteletadásból, ill. leborulásból és imá
dá sból áll. A Jahvista hagyományban Ábrahám Istennel való kapcsola
ta bizalmasnak, barátinak mondhat ó, itt ezzel szemben szertartásos és 
alázatos, nagy távolságban a hatalmas Istentől. Ábrahám a parancsot, 
az egyezség ráeső részét rögtön végre is hajtja: a körülmetélést (22-
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27). A fiú ígéreténél a százesztendős emberből a hívő magatartás mö
gül előtör a hitetlenség és nevetni kezd. 

A jövőre vonatkozó ígérettel Ábrahámnak nincs problémája (ahogy 
nekünk sem?), de a jelenre vonatkozó, konkrét ígéret, amely lehetetlen
nek látszik, problematikussá válik. Amikor konkréttá válik, egyszerüen 
abszurdnak, bolondságnak látszik (fiú, ilyen aggastyáni korban). Áb
rahám hangosan felnevet Isten előtt, mert a valóság ellentmond a hinni 
akarás ának (Sára is nevet, vö. 18,11.12). Így megpróbál Istennel alku
dozni egy számára lehetséges változatról (Izmael). De Isten nem megy 
bele a játékba. Véghezviszi tervét, annak nem feltétele az ember abszo
lút hite. 

Ábrahám megosztódik a kételkedés és imádság között, mivel Izmael 
ősatyjának tudja magát. Talán az Isten be nem váltott ígérete miatt 
nevet. Izsák neve a ,,Jic-hak" azt jelenti "ő nevet". 
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r? A fejezet szerkezete átgondolt kompozíció képét mutatja: 

Keret: a származás közlése, Isten megjelenése 

1. Bevezetés 
1-3a 

2. Isten beszéde 
4-21 

Isten önbemutatása 
parancs 
ígéretek 
Ábrahám válasza 
(Az elemek kifejtése 
1-3a a fogság helyzetéhez 
aktualizált formában) 
ígéret (utódok) 
parancs (körülmetélés rendje) 
ígéret (fiú) párbeszédes 
formában 

Ábrahám végrehajtja, véghezviszi Isten parancsát 

Keret: befejezés származélssal (24) 



Bibliaiskola 

"El Saddai" (Mindenható Isten, 17,1), mint Isten nevének körülírá-
sa, 48-szor fordul elő az áSZ-ben. 

Ábrahám névváltoz,tatása (5) szimbolikus jelentése van: 
Ábrám: apám előkelő 
Ábrahám: sokaság atyja 

(hamon) 

Sáraiból Sárává átllevezésben nincs jelentős változás. Mindkettő 
fejedelmet jelent, csak az i végű nevek férfi nevek voltak, a gyermek
szülésseI az "i" elhagyásával Sára nőiségét hangsúlyozza: fejedelemasz
szony. 

Ábrahám a névváltoztatással válik királyok ősatyjává és Sára kirá
lyok ősatzyjává, tehát felemelkedést is jelent egy magasabb rangra. 

A körülmetélés az északnyugati sémi népeknél, az egyiptomiaknál 
és az araboknál bevett gyakorlat volt (vagy a férfivá avatásra és higi
éniai okokra, vagy vallási alapokra és tisztulási rítusra lehet visszave
zetni). A 6. század előtt nem volt kötelező vagy vallási előírás, csak a 
körülmetéletlen Babilonban, a fogság ideje alatt nő meg a jelentősége 
és válik a Jahvéhoz tartozás ismertető jeiévé és válik a papi iratban 
hatalmas jelentőségűvé. 

D.) Óravázlat 

Feladat 

1. Ének: Mint zarándok 
(szöveg: I. Bevezetés I.) 

2. Rítusok mint az identifikáció segítői 
régen és ma 

A részt vevők beszélgetése arról, hogy: 
- Mitől válik egy hely az otthonunkká? 
- Mitől válik egy ország a hazánkká? 
A beszélgetés folytatódhat a haza, az oll
hon, az ünnep. a szokások, rítusok, kultusz 
és misztériulllok szerepéről az élellinkhen. 
lásd Alapgondolat. Be\'ezetés 2. 3. 

Módszer 

ének kott á ból 

csoportos 
beszélgetés 
az óravezető 
irányításával 

Eszközök, 
időtartam 

Daloljunk az 
Úrnak 170. 
old., 10 perc 
20 perc 
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3. Szövegmunka 
Felolvassuk a szövegel. 

Az óravezető rövid bevezetést mond a Papi 
iratról. A résztvevők újra átnézik a szöveget a 
következő szempontok szerint: 
Qr l. Szavak és fogalmak ismétlése 
(vezénnotívumok) (lásd Bevezetés 6.) 
err 2. A legfontosabb fogalmak összefüggése, 
hogy hogyan viszonyIanak egymáshoz (lásd 
Bevezetés 6.) 
err 3. Milyen ígéreteket kap Ábrahám, mi a 
súlypont juk? (lásd Bevezetés 6.) 
Qr 4. Milyen kapcsolat van a beszéd és a cse
lekedetek között a szövegben (lásd Bevezetés 
6.)? 
err 5. A nagy szerkezeti egységek (lásd Beve
zetés 6.) 
4. Hit és hitetlenség: "Arcra borult erre 

Ábrahám és nevetett" (Ter 17,17) 
A-6-os papírkártyákra felírjuk ezt amondatot, 
minden résztvevő kap egyet, majd hozzáírja, 
hogy mit mond számára egy rítus gyakorlása 
és a kételkedő nevetés közti feszültség, aztán 
a kártyáját továbbadja - miközben ő is kap 
egyet a szomszédjától. A hozzá érkezett kár
tyára is felírja a gondolatait, így megy ez 
egészen addig, amíg a saját kártyája vissza 
nem érkezik hozzá. 
A végén újra átgondolják a mondatol. 
5. Az eddigi egységek összefoglalása az 
Ábrahámnak tett ígéretek alapján 
Minden résztvevő kap egy munkalapot, lásd 
Bevezetés 4., amelyen a "nekünk szóló üze
net" rubrikáit üresen hagyjuk, és amelyet a 
résztvevők egyénileg töltenek ki. Utána gon
dolatcsere az óravezető irányításával és kiegé
szítéséveI. lásd Bevezetés 4. 
6. Befejező ima, ének 
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A szentírási 
szöveg han
gos felolva
sása, csopor
tos munka, 
az óra vezető 
irányításával 

csoportos 
írásbeli 
munka 

egyéni, írás
beli munka, 
utána cso
portos meg
beszélés az 
óravezető 
irán yításá val 

kötetlen 

szentírási 
szöveg külön 
lapon 

45 perc 

kártyák 

20 perc 

munkalap, 
lásd Beveze
tés 4. 
15 perc 

kolta, gyer
tya, gyula 
1 () nerc 



Biblikus folyóiratok szemléje 

Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A The Catholic Biblical Quarterly 1/2005. számában Mark J. 
Boda azt vizsgálja, hogy miért köti Zak 1,7-6,15 (és hasonlóan Ag
geus is) Círusz helyett Dáriusz királyságához a Babilonból való sza
badulást. Történelmi tény, hogy Nabonid után szinte akadálytalan volt 
a politikai hatalom átvétele Círusz által, és a hazaengedő rendelet elle
nére a száműzött zsidók is alig éreztek változást. Kambüzész után 
azonban Dáriusznak lázadásokat kellett súlyos harcokkal legyőznie; a 
zsidók ekkor érezhették Babilon bűnhődését, Jehud fölötti uralmának 
megtörését; sokan tértek haza, és újjáépült a templom. A Círusz által 
539-ben elindított és Dáriusz alatt 519-ben felgyorsult folyamatot a 
zsidó hagyomány a prófétai remény teljesüléseként egyetleq egységnek 
tekintette. - W.Derek Suderman azt javasolja, hogy az »Enekek éne
ké«-ben rendszerint liliomnak fordított virágot a szó egyiptomi jelenté
sével lótuszként értelmezzük. Ez nem szerény virág a sok ezer között, 
hanem a síkság pompázó dísze és a völgy tavában illatozó csoda, illik 
a költemény női szereplőjéhez (2, I-2: sáfrány a mezőn, lótusz a völ
gyekben). Egyiptomban a költészet virága, az újjászületés és fény jel
képe: a kék lótusz napkeltekor emelkedik ki a vízből. Jól ismert volt az 
ókori Izraelben is (pl. Sáron mezőségének lápjaiban). Ugyanez a vi
rágnév a Bibliában vitathatatlanul lótuszt jelent, amikor a templomi 
oszlopfők díszéről, vagy a bronz medencék szájáról és kelyhéről van 
szó (l Kir 7,19.22 ill. 1 Kir 7,26 és 2 Krón 4,5). A szerző sorraveszi 
előfordulásait az Én-ben; az említett 2,2 után 2, I 6-ban. 4,5-ben és 6,3-
ban jelképes szerephez jut a lótusz ehetősége, 5, l3-ban különleges 
illata; 7,3-ban a termékenység jelképe lehet. - Alexei Sivertsev arra 
hívja fel a figyelmet, hogy Neh 8-10 egy Izrael népén belül a Kr.e. V. 
század közepén (esetleg Babilonban) létrejött szigorú vallási mozgal
mat mutat be, amely, családok szövetségeként fogható fel papok és 
leviták irányításával. Eletük középpontjában a Templom és az ünnepek 
álltak, de szabályaik a családok gazdálkodására is kiterjedtek. A szer
ző szerint közülük váltak ki a II.század közepén azok a radikális cso
portok (v.ö. Ez 44), amelyek elhagyták Júdeát, és élet szabálya ik a 
flo/ttengeri tekercsekben olvashatók. Ezt a szektát »táborokban« élő 
családok alkotják (Id. a házasságra. a gyermeknevelésre és a gazdálko-
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dásra, pl. a kívülállókkal való kereskedelemre is kiterjedő szabályo
kat); csak egy csoportjuk a »kumrániak« aszkétikus közössége. A cikk 
hangsúlyozza, hogya Kr.e.V. századtól kezdve a hagyományos zsidó 
családok a judaizmus fő társadalmi egységei. - Scott W. Hahn kimu
tatja, hogy Gal 3, 15-18-ball a szövegösszefüggésből láthatólag Isten
nek meg nem változtatható szövetségéről yan szó, amelyben Ter 
22,15-18 szerint ígérettel kötelezte el magát Abrahánmak, aki cseleke
detévei is megerősítette hitét. A megígért utód az elsőszülött Izsák által 
is jelképezett egyszülött Krisztus. Ez a szövetség történelmileg 
megelőzte és teológiailag felülmúlja a Sínai hegynél kötött szövetséget. 

A Biblica 2/2005. számában Karl Ola v Sandnes a János-evall
gélium egyik alapgolldolatát elemzi, Jn 3,3-8-ból kiindulva. A titokza
tos, tőlünk független és újat hozó szél sok mindent kifejez. Az egész 
evangélium (a prológustól kezdve) sok formában hirdeti Jézus kilétét 
(honnan, hová). Meghitt beszélgetések, csodák és éles viták egyaránt 
az Istentől jött-ről és a benne való hit -ről szólnak. Számos példa iga
zolja (pl. a 7-9. fej. vitái és a 13-16. fej. tanításai), hogy ez a két cso
dálatos tény összetartozó, egyaránt Istentől ered, tudást és életet ad. -
Ruth Fidler azt vizsgálja, mit jelellt pOlltosan Zsolt 3,6. Rituális tettről 
van szó (pl. gyógyító hatású alvás a templomban), vagy lelki történés
ről? Az imádkozó nincs a templomban (Isten a szent hegyéről hallgat
ja), de talán teofánikus álma volt. Vizsgálja a Bibliában és apokríf írá
sokban olvasható - általa »küszöb-álomnak« (liminal-dream) nevezett 
- eseményeket (pl. Ter IS; l Sám 3; Zsolt 17), majd a segítő közellét 
és kézmozdulat jelentését más ókori közelkeleti népek és vallásDk iro
dalmában. Végső következtetése, hogy Zsolt 3-ról nem mondhatunk 
biztosat, mivel a bibliai zsoltárok liturgikus használatáról nincs részle
tes ismeretünk. A szerző feltevése, hogy a zsoltáros egy válságos hely
zetben a templomnál töltött éjszakán megtapasztalta Isten jelenlétét, s 
ezt ébredése után is érezte, bátran szembenézett ellenségeivel, és bízva 
új imát kezdett. - Hillel J. Newman azt vizsgálja, honnan ered Ter 
48,7 Septuaginta-fordításában (a maszóréta hébertől eltérően) az a 
kiegészítés, hogy Ráhelt Betlehem kö;:.elében a »hippodrom« (verseny
pálya, stadioIl, cirkus::.) út jánál temelték el. Ilyen létesítményről már 
Szt.Jeromos korában sem tudtak és az a Heródes-korabeli arénákkal 
sem azonosítható. A cikk felhívja a figyelmet arra, hogy Ábrahámnak 
Szodoma királyával és Melkizedekkel való találkozását (Ter 14,17) 
egyrészt egy targum, másrészt a Kumránban talált »Apokríf Genezisz« 
ugyancsak egy (későbbi) stadion területére helyezi. Ezt (a kumráni 
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szövegben Bet Hakem nevű helyet) a szerző a »Ráhel Sírja« közelében 
1961-62-ben feltárt emlékek alapján egy ptolemaioszi időktől kb. ,Kr.e. 
200-ig közigazgatási központként működő várossal azonosítja. Igy a 
Kr.e. 3. századi LXX-szöveg igazolja, hogy Jeruzsálemtől délre már 
jóval a szeleukida- ill. hasmóneus-kor előtt jelen volt a hellénista élet
mód, bár talán csak idegen tisztviselők és katonai őrségek körében. -
Kevin B. McCruden arra keres választ, hogy Szt. Pál Róm 14,1-15,13-
ban a római közösség konkrét vitájához szól hozzá, vagy általános 
erkölcsi eligazítást akar adni az »erősek« és »gyengék« magatartásá
ról. Pál bizonyosan sokat tudott a római hívekről (nagyobbrészt zsidó 
származás, eltérő álláspontok az ételekről, a szombatról stb.). Az elté
rések azonban nem osztották két szembenálló részre a közösséget. Az 
apostol a Római levél teológiájával közelít az »erősekhez« és a 
»gyengékhez«: mindegyik vétkes, Isten mindkettőjüket magáévá fogad
ta (14,3); mindenki élhet a hitével megal,!pozott elvei szerint, de ne 
ítélje el és ne is botránkoztassa a társát. Ervelése megvitató jelleű, a 
példákat a saját tapasztalatából meríti, és elkerüli a zsidó- és a po
gány-keresztény szembeállítását, hiszen »gyenge« lehet mind a régi 
törvényt szigorúan tartó zsidó-keresztény, mind a konzervatív pogány
keresztény; és hasonló a helyzet az »erősekkel« is. A levél sokszor utal 
a különböző meghívottak Krisztusban való szerető egységére (pl. 
14,8.13.15). Szt. Pál alapos teológiai érvelése a rómaiakhoz is szólt, 
de általános érvényű. - Thomas Bolin a Prédikátor könyve alapgondo
latát rejtő »Minden hiúság ... « (René Girard által színlelt panaszkodás
nak nevezett) ismétlődő kiáltását vizsgálja, először nyelvi elemzéssel, 
majd a könyv legfájdalmasabb megállapításai nyomán (3,13 és 11,8-
12,8). A könyv kétségtelenül Isten utáni vágyunkról szól; szerinte 
szenvedéseink abból erednek" hogy magunkévá akarjuk tenni, ami 
csakis Istené. Ez a szemlélet jelen van a Biblia más könyveiben (pl. 
Ter 2-3; ll), sőt több más ókori közelkeleti és mediterrán kultúrában 
is. Mintegy 20 éve bibliatudósok alkalmazták már R.Gidard antropo
lógiai elméletét; eszerint éppen az Istennel való közvetlen kapcsolat 
érzése teszi fájdalmassá az áthidalhatatlan távolságot, amiről a pana
szok is szólnak. 
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OL V ASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Székely János 
egyetemi docens, templomigazgató válaszol. 

(iF Kérdés: Amikor Jézus az örök életre törekvó gazdag kérdésére 
megnevezi a betartandó törvényeket (Mk 10,19 és párh.), a tízparan
csolatból csak ötöt sorol fel. Miért hagyja ki a 3 elsót és a két utolsót? 

V álasz: Márk szövege ezen a helyen kissé bizonytalan. A legtekin
télyesebb kódexekben (Vatikáni kódex, kopt fordítások) ez áll: "Ne ölj 
(5), ne törj házasságot (6), ne lopj (7), ne tégy hamis tanúságot (8), ne 
csalj (9-la?), tiszteld apádat és anyádat (4)". Más kódexekben (Ale
xandriai kódex, latin fordítások, bizánci szöveg) azonban ez a sorrend 
szerepel: "ne törj házasságot (6), ne ölj (5) ... ". Lukács is ezt a sorren
det hozza (Lk 18,20). Ennek az a magyarázata, hogy a Biblia ún. het
venes görög fordítása (a LXX) szintén ebben a sorrendben (4,6,5,7 ... ) 
hozza a parancsokat (MTörv 5,17-18). 

A korabeli hellenisztikus zsidóság is ismert hasonló rövid összefog
lalásokat az ember társadalmi kötelezettségeiről. Az evangélium itt 
ehhez a hagyományhoz kapcsolódik. Jézus a második kőtábla paran
csait idézi a gazdag embernek (csak Máté nevezi 'ifjú' -nak), és ezeken 
kívül a "ne csalj" parancsát, amely tekinthető a 9. és 10. parancs ("ne 
kívánd") összefoglalásának, vagy még valószínűbben a szegények 
iránti igazságosság parancsának. Sirák fia írja: "Fiam, a szegénytől ne 
vedd el (szó szerint: ne csald el) kenyerét, s ne hagyd elepedni' az el
nyomott szemét" (Sir 4,1). Ez a parancs a gazdag ember számára élet
bevágó, teljesen őrá vonatkozó utasítás volt. 

Vagyis a gazdag ember kérdésére ("Mit kell tennem, hogy elnyer
jem az örök életet?") Jézus a második kőtábla egyes törvényeit idézi 
(szabadon), és ezen kívül a szegényekkel szembeni igazságosság pa
rancsát. Már itt utal arra, amit a gazdag ember feleletére ("ezeket mind 
megtartottam ... ") majd még egyértelműbben megfogalmaz: "Menj, 
add el amid csak van, add a szegényeknek, és kincsed lesz a menny
ben; és jöjj kövess engem". Az örök élet útja a szeretet és odaadás 
konkrétságában járható. Ezért Jézus nem az első kőtáblát idézi (amely
lyel kapcsolatban az ember gyakran azzal áltat ja magát, hogy ezeket a 
parancsokat megtartja; vö. Mk 7,6-7), hanem a második kőtábla na
gyonis konkrét és kimagyarázhatatlan parancsait, mégpedig a maga 
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radikális megfogalmazásában. Az örök élet útja önmagunk elveszítésé
nek útja: "aki elveszíti életét, megtalálja azt" (Mk 8,35). 

CJr Kérdés: Mi Mk 3,27 jelentése? Azt akarja szemléltetni (az írástudó 
számára) egy hasonlattal, hogy Jézus a gonosz lelkeket lsten erejével 
üzi ki, vagy gyakorlati tanács (Jézus követői számára) a sátán elleni 
küzdelemre, esetleg a gonosz lelkek kiüzésére? Ha gyakorlati tanács, 
akkor milyen konkrét módszert jelenthet a megkötözés? 

Válasz: A márki mondat így hangzik: "Senki sem mehet be az erős 
házába és nem ragadhatja el a holmiját, ha előbb meg nem kötözi az 
erőset, s akkor a házát kirabolhatja". A mondat nyilvánvalóan allegó
ria. Az erős ember a Sátán, a holmija pedig az általa fogva tartott em
berek, a betegek és a megszállottak, akiket Jézus megszabadít. Mindez 
csak úgy történhet meg, ha Jézus er,ősebb, mint a Sátán. A zsidó 
apokaliptika is beszélt arról, hogy az Ur majd kiszabadítja Beliar fog
lyait (Zebulon Végrendelete 9,8; Beliar a gonosz lelkek fejedelmének 
egyik elnevezése, más kiejtés szerint Beliál, a név jelentése 
'értéktelenség'). A gonosz lélek megkötözése szerepel több ördögűzés i 
leírásban (pl. Tób 8,3; Jubileumok 10,7; 48,15). Egyes leírások akkor 
tartják biztosnak a gonosz távozását, ha egy konkrét helyre (tenger, 
elhagyatott hegyek), vagy egy állatba (kecske, bika feje, disznó) sike
rült belekényszeríteni a démont. 

Jézus mondata itt nem ilyesfajta praktikákra akar utalni, hanem 
egyszerűen arra, hogyamegszállottak meggyógyítása csak azért lehet
séges, mert O erősebb a Sátánnál, és képes az általa fogvatartott em
bereket kiragadni a kezéből. Vagyis az ellenfelek vádja (miszerint ő 
Belzebub segítségével űz ördögöt) önellentmondás. Jézus Isten ujjával 
űzi ki a Gonoszt, és ez fényes jele annak, hogy elközelgett az Isten 
királysága, és megdőlt a Sátán birodalma. 

Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak 
áldott, kegyelmekben gazdag, békés 
Karácsonyi Ünnepeket kívánunk! 

a Társulal ve=elösége 
a Jero117osfii=el s=erkes=löi 
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A "Dei Verbum hatása" 

Részlet Vincenzo Paglia-nak, Terni, 
Narni és Amelia püspökének, a Katolikus 
Bibliaszövetség elnökének "A Szentírás az 
Egyház életében" CÍmmel a Dei Verbum 
kihirdetésének 40. évfordulója alkalmából 
rendezett kongresszuson (Róma, 2005. 
szept. 14-18.) elhangzott megnyitó beszé
déből. Fordította.: Székely István. 

"Felbecsülhetetlen a Dei Verbum hatása az Egyház életére. Bár ez 
a legrövidebb zsinati szöveg, mégis - a liturgikus konstitúcióval együtt 
- talán a legmélyebb re nyúló változásokat hozta létre a keresztény 
közösségek életében, és kétségtelenül nagy és fontos vívmány. A zsi
nati konstitúcióban leírt várakozások azonban nagyobbak voltak, mint 
az eddig tényleg elért eredmények. Bár sok minden történt, el kell is
mernünk, hogy még sok teendőnk van addig, amíg a Biblia valóban a 
hívők imájának és lelki képzésének mindennapi könyvévé lesz. Ezt 
egyszerű statisztika igazolja: a gyakorló hívők többsége csak a va
sárnapi liturgiából ismeri a Bibliát, és igazában nem sokan vannak, 
akiknek a Szentírás napi tápláléka. Bizonyosan ugyanez érvér1yes a 
Bibliának keresztény közösségeink lelkipásztori életében való szerepé
re is. Azt mondhatnánk, hogy még mindig »kevés a Biblia« az egyes 
hívők és közösségek mindennapi életében. 

A Katolikus Bibliaszövetség a vele intézményes kapcsolatban lévő 
Keresztény Egység Pápai Tanácsával közösen azért szervezte ezt a 
római nemzetközi Kongresszust, hogy segítsen a fáradozásban, amely 
ismét a hívők életének középpontjába állítja a Szentírást. A Dei Ver
bum 40 évéről megemlékező ünnepen újjá kell élednie annak a lelkület
nek, amely arra indította a zsinati atyákat, hogy felmutassák a Szent
írás értékes kincsét, s azt mindenki számára ismertté és hozzáférhetővé 
tegyék. A Katolikus Bibliaszövetség érzékeli ennek a feladatnak külö
nösen sürgető voltát, hiszen éppen ennek a zsinati konstitúciónak fo
lyományaként azzal a sajátos céllal született, hogy segítsen a hívőknek 
bőséggel és mindig újra inni abból a kimeríthetetlen életforrásból. amit 
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a Bibliában birtokolnak. Amint azt Önök közül sokan tudják, Bea 
bíboros - a Dei Verbum létrejöttének egyik fő szorgalmazója - látva 
annak veszélyét, hogy a komoly Biblia-tanulás az egyházi főiskolákra 
korlátozódhat, esetleg csupán tucatnyi tudós munkáját segítve, nyoma
tékkal sürgette egy olyan szervezet létrehozását - ez a Katolikus Bib
liaszövetség -, amelynek életben kell tartania a keresztények körében a 
Szentírás használatának ügyét." 

A Biblia-kongresszus alkalmából a Katolikus Bibliaszövetség 
által rendezett »UT DEI VERBUM CURRAT« címet viselő 
kiállítás megnyitóbeszédét Alexander M. Schweitzer, a Katoli
kus Bibliaszövetség főtitkára mondta. Néhány gondolat a főtitkár 
beszédéből: 

A Dei Verbum óta világszerte fellendült biblikus pasztorációt mu
tatja a számtalan új bibliafordítás; ezt csak jelzik a kiállított minták. 
Az összes létező nyelveknek még több mint felére azonban még nem 
készült teljes bibliafordítás. A bibliafordítással kapcsolatos az előadó 
figyelemreméltó és mind elvi, mind (a Liturgicam authenticam kap
csán) húsbavágóan aktuális megállapítása: »A Dei Verbum arra hív, 
hogyaVulgatát, a latin egyház ősi keresztény fordítását, amely évszá
zadokon át mélyrehatóan formálta teológiáját és liturgiáját, tartsuk 
tiszteletben, ahogyan egyébként a nemlatin egyházak hagyományos 
fordításait is tisztelnünk kell az ő hagyományukként. A Biblia modern 
nyelvekre való fordításában azonban kifejezetten kívánja a - valameny
nyi hitvallás számára közös - eredeti szöveget (v.ö. DV 22), és ezzel 
újra meghatározza a Szentírás és a hagyomány viszonyát«. Az előadás 
összefoglalóan utalt a biblikus pasztoráció példaként kiállított eszköze
ire (könyvek, szemléltető tárgyak és képek, elektronikus eszközök 
stb.), köztük a fogyatékosokat (pl. vakokat) segítő módszerekre. Külön 
felhívta a figyelmet az olvasni nem tudókra és az olvasási hagyomány 
nélküli kultúrákra, a globalizációval járó »multikultúrákra«, s arra, 
hogy az emberek többsége számára a Biblia túl drága! Az Egyház 
missziójával kapcsolatban fontos idézete volt: »Ezért Isten szava ... nem 
korlátozódhat csupán az Egyházon belüli megújulásra; végeredmény
ben az emberiség egésze számára rendeltetett, mivel nemcsak az Egy
ház, hanem minden ember a maga legmélyén Isten szavából él« (J. 
Ratzinger. ))Dei Verbum«-hoz írt kommentárj ábóL 1967.). 
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INNEN-ONNAN - Németország - Kemény csapást szenvedett 
a németnyelvü ökumenizmus: a jövöben nincs többé hivatalos közös katoli
kus-evangélikus bibliafordítás. A Németországi Evangélikus Egyház (EKD) 
tanácsa bejelentette lemondását az »Egységfordítás« új kiadásáról. így 
most a németnyelvü katolikus püspöki konferenciák maguk fogják kézbe 
venni az átdolgozást. Az EKD tanácsának elnöke, Wolfgang Huber szept. 7-
én Karl Lehmann bíborossal, a németországi katolikus püspöki kar elnöké
vel írásban közölte, hogy többé nincsenek meg az együttmüködés feltételei. 
Hosszú évek óta tervezték az Egységfordítás közös revízióját. Evangélikus 
szempontból döntö akadálya »Liturgiam authenticam« vatikáni rendelke
zés: »A népnyelv használata a római liturgia könyvei nek kiadásában.« Ezt a 
dokumentumot 2001-ben adták ki; az EKD nyilatkozatából nem tünik ki, 
miért veszik most elö indoklásként. A közlemény csak annyit ír, hogya 
rendelkezés egyes követelményeit az evangélikus fél nem tartja elfogadha
tónak. Eredetileg minden döntést egyhangúlag kellett meghozni, most azon
ban látható, hogya katolikus fél többé nem zárja ki a (csak) többségi véle
ményeket sem. A katolikus fél sajnálkozását fejezte ki az EKD döntése 
miatt. A revízió »oly régóta tervezett és ugyancsak óhajtott« volt. Másnap 
Lehmann érsek úgy nyilatkozott, hogyamegegyezéshez már »egészen 
közel« jártak, és végeredményben »alapvetö bizalmatlanságról« van szó a 
vatikáni irattal szemben, s ez lehetetlenné teszi a »felelösségteljes munka« 
foly1atását. 1978 óta a Zsoltárok és az Újszövetség könyvei ökumenikus 
szövegek voltak. Huber EKD-tanácselnök a levélben megerösítette, hogya 
keresztényegyházaknak ugyanaz a Szentírás-szövege. Lehmann érsek 
szerint az Egységfordítástól való elfordulásuk jelent ös tehertétel. S csak 
reménykedhetünk a késöbbi egymásratalálásban. 

Vatikán - Az elöbbiekkel egyidöben a Keresztény Egység Pápai Taná
csának elnöke, Walter Kasper bíboros méltatta a II. Vatikáni Zsinat óta tör
tént ökumenikus elörelépéseket. A »Dei Verbum« zsinati dokumentum 40 
éves jubileuma alkalmából Rómában - azóta megtartott - kongresszusról 
szólva elmondta, hogy a Vatikán annak keretében akarja értékelni a Biblia 
használatának a Zsinaton meghirdetett új gyakorlatát. Beszédéböl szó sze
rint idézzük: »A végleges megfogalmazás során a zsinati atyáknak nehéz
ségekkel és feszültségekkel kellett megküzdeniök, amelyek a megoldandó 
problémákból és a történelmi terhekböl eredtek. Olyan kérdésekre gondolok 
például, amilyenek a 16. századi reformáció középpontjába tartoztak, föként 
ami az Egyház alapfelfogása saját magának lsten Szavához való viszonyá
ról, vagy amilyen a történeti-kritikai módszer alkalmazásának kérdése. A 
»Dei Verbum« dokumentummal a Biblia terén növekvö együttmüködés 
kezdödött a katolikusok és más keresztények között; különösen fellendült a 
Biblia különbözö nyelvekre való felekezetközi (egységes) fordítása.« 

Forrás: Vatikáni Rádió, 2005. szept. 8. Ford. Székely István 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
A Szentírás Alapítvány, amelyet Társulatunk hozott létre a biblia

apostolság támogatására, közhasznú szervezet, így támogatóinknak 
lehetőségük van arra, hogy a Szentírás Alapítvány (1066 Bp. Teréz 
krt. 28.) számára küldött adományok 30 %-át az adójukbóllevonják (a 
törvényben meghatározott korlátig). Ehhez közölniük kell velünk adó
számukat is (kérjük, írják ezt az Alapítvány befizetési csekkjének 
Közlemény rovatába). Igazolást a befizetésről csak 1000 Ft-tól kül
dünk. (Köszönjük megértésüket.) Kérjük mindazokat, akik a jelzett 
adókedvezmény t nem kívánják igénybevenni, adományaikat minden 
esetben a Szent Jeromos Kat. Bibliatársulat csekkjére fizessék be. 

A Szentírás Alapítvány a fentiek értelmében fogadhatja a 
Jótevőink által felajánlott (második) 1%-ot is. Az Alapítvány 
adószáma: 19639886-1-42. 

A Szentírás Alapítvány az illetékes hatóságtól 2005. októberé
ben megkapta a jótevőink 2004-es évre befizetett adój ának a 
Szentírás Alapítvány támogatására felajánlott 1 %-át, összesen 
111.335 Ft-ot. A kapott összeg felhasználásával az Alapítvány az 
aradi Minorita Plébániának 62 db magyar nyelvű Bibliát aján
dékozott. 

A támogatásért hálás köszönetet mondunk! 

Társulatunk ezévi közgyűlését a 15 éve megszokott időpontban, 
Szt. Jeromos ünnepe kapcsán, a Szentírásvasárnapot megelőző szom
baton tartottuk meg. A közgyűlésen Társulatunk tisztségviselői és 
alkalmazottai beszámoltak a Tagságnak a Társulat keretében végzett 
munkánkról: Tarjányi Béla ügyv. elnök a Társulat anyagi helyzetéről 
és folyamatban lévő kezdeményezéseinkről (pl. konkordancia készül a 
teljes Bibliához, befejezés előtt ál a teljes Szentírás lefordítása cigány 
nyelvre); Vágvölgyi Eva főtitkár az általa tartott biblia-napokról, Bib
liaiskolánkról, Továbbképzési Munkacsoportunk tevékenységéről, Sz.é
kely István főmunkatárs a Jeromos füzet szerkesztéséről és terjeszté
séről; Gelley Anna irodavezető a nyillvántartásokról, a Tagsággal való 
kapcsolattartásról és a "Bibliai Figurák" tanfolyamokról; Bukor Kata
lin terjesztő aBibliabolt forgalmáról, Horvav Mária imacsoport-
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vezető az imacsoport elmúlt évéről. A Közgyülést megelőzően szent
misében adtunk hálát Istennek, és kértük Isten segítségét további mun
kánkhoz. 

"A Szentírás az Egyház életében" kongresszus - A Dei Verbum 
kihirdetésének 40. évfordulója alkalmából a Katolikus Bibliaszövetség 
és a Keresztény Egység Pápai Tanácsa Rómában, a 2005. szept. 14-
18. között megrendezett világkongresszuson ünnepelte az Isteni kinyi
latkoztatásról szól zsinati dokumentumot. A mintegy 100 országból 
összegyü1t 400 résztvevő színes programmal, az elmúlt 40 évet érté
kelő és előremutató elóadásokkal igyekezett újból felhívni az Egyház 
és a hívek figyeimét erre döntő fontosságú zsinati határozatra. A kong
resszuson hazánkat Tarjányi Béla biblikus professzor képviselte, mint 
a Szent Jeromos Kat. Bibliatársulat ügyvezető elnöke. Erdélyből Nagy 
József biblikus professzor, a Katolikus Magyar Bibliatársulat elnöke 
vett részt a kongresszuson. Füzetünk jelen számában olvasható a Pápai 
Egységtitkárság bíboros-elnökének előadása, ezenkívül részletek a 
Katolikus Bibliaszövetség elnökének és főtitkárának megnyilatkozása
iból. 

Biblikus professwrok szakmai értekezlete - Október 24-én a 
Bibliaközpontban megrendezésre került a magyar biblikus professzo
rok ezévi második szakmai értekezlete. A vitaindító előadásokat Szat
mári Györgyi és Tarjányi Béla tartották. A résztvevő professzorok ez
úttal is megállapíthatták: mind szakmailag, mind emberileg nagyon 
hasznos a biblikusok rendszeres találkozása. 

Részvételünk az Eucharisztikus Kongresszuson - Harmincnyolc 
év után a Magyar Katolikus Egyház Budapesten, a Szent István Bazi
likában ill. a Bazilika előtti téren újra megrendezte a nemzeti Eucha
risztikus Kongresszust, amely egyben az Eucharisztia évének lezárása 
is volt. A Kongresszus szept. 16-án, pénteken este szentmisével és 
imádsággal kezdődött, majd szombaton délelőtt változatos programmal 
folytatódott: előadások, szentségimádás, majd a program végén ünne
pélyes záró szentmise. A Bazilika előtti teret ketté osztották a szer
vezők: a Bazilika felőli részét székek töltötték meg, a másik felében 
pedig két oldalt ún. "témasátrakban" egyházi közösségek mutatták be, 
hogy életük hogyan kapcsolódik az Eucharisztiához. Ide kapott meghí
vást társulatunk, hogy mutassa be az Ige és az Eucharisztia kapcsola
tát. A szervezők - akiknek külön megköszöntük a nagyon jó szervezést 
- biztosÍtotlák a 3x6 méteres sátraI. asztalokat. székeket. paravánokat. 
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A sátor elején színes poszteren egy Szentírás és egy megtört kenyér 
szép képe hívogatta az érdeklődőket. Akik beljebb merészkedtek - elég 
sokan voltak -, azokat megajándékoztuk egy a Szentírás és az Eucha
risztia kapcsolatáról szóló kis f1orilégiummal, idézetekből összeállított 
füzetecskével, a színes poszter A/4-es változatával, részt vehettek cso
portmunkában, jutalomkönyvet nyerhettek. A sátor falát és a para vá
nokat a Bibiliatársulat különböző tevékenységeiről készült fotók borí
tották, hogy az érdeklődő k megismerkedhessenek munkánk sokfélesé
gével. Evésre is alig maradt idő, olyan sok volt az érdeklődő. Sátrunkat 
az ország minden részéből érkező sok érdeklődőn kív}.il meglátogatta 
dr. Erdő Péter bíboros atya és a Duna Televízió is. (V.E.) 

"Fényből és Szeretetből" kiállítás és könyvbemu~tó - A kö
zelmúltban Társulatunk kiadásában megjelent Vágvölgyi Eva "Fényből 
és Szeretetből" CÍmű újabb könyve. A megjelenés sel egyidőben a szer
ző mintegy 250 rajzából és grafikáiból kiállítást rendeztek a Kájoni 
J ános Ferences Házban. A kiállítást Kuklay Antal plébános nyitotta 
meg, a "Fényből és Szeretetből" c. könyvet pedig Nemeshegyi Péter 
SJ. mutatta be a számos érdeklődőnek. Az ünnepélyes eseményen 
közreműködtek: Jager Judit, Geiger György és Lantos István. 

Biblikus nap Sárváron - A Gyöngyös-patak és a Rába partján, a 
Vasi-dombságban megbújó, termálfü~dőjéről világhíres Sárvárra ka
pott társulatunk főtitkára, Vágvölgyi Eva meghívást, hogy a Katolikus 
Iskola nevelő testületének, valamint utána az érdeklődő híveknek tart
son előadást a Szentírásról. Az előadásra 2005. november 18-án került 
sor. A hosszú vonatút után a kanonok úr, Orbán István atya látott 
vendégü I a plébánián, majd megmutatta a nagyon szép Szent László 
templomot és a Nádasdy-várat, melyben egy külön szobát szenteltek 
Sylvester Jánosnak, akinek 1541-ben kiadott Uj szövetség fordítása 
volt a Magyarországon nyomtatott első magyar nyelvű könyv. 

A Szent László Katolikus Iskola tantestülete és a helybeli papság a 
tanári szobában gyűlt össze, hogy az őszi nevelési értekezlet keretében 
meghallgassa a Szentírással kapcsolatos előadásomat, amely'pe a cso
portmunka során ők maguk is igen aktívan bekapesolódtak. Oröm volt 
együtt lenni velük. - Ezt követte a hívekkel való találkozás. Alig fér
tünk be a rendelkezésünkre bocsátott osztály terembe, pótszékeket kel
lett behozni. Az előadást itt is számos értékes hozzászólás követte. 
(v.L) 
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BihliaJ.lap a Vajdasághan - Október 22-án Nagykikindán a Ke
resztény Ertelmiségi Kör helyi csoportja biblianapot rendezett. Dobó 
Istv~n oromhegyesi plébános előadását (Az Eucharisztia értelm,ezése 
az Uj szövetségben) számos jelenlévő érdeklődéssel hallgatta: a KEK és 
a Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat tagjai, valamint vendégek Szabad
kárói, Törökbecséről, Oromhegyesről és Kisoroszról. Az előadás és a 
tartalmas megbeszélés után a közös ünnep szentmisével zárult. 
(Hírvivő) 

Betlehemi Jászolkiállítás - Ebben az évben a városligeti Vajda
hunyad Várában, a Mezőgazdasági Múzeum kiállító termében kerül 
megrendezésre a XII. Betlehemi Jászolkiállítás. A kiállításon bemuta
tásra kerülnek a "Bibliai Figurák" is, amelyeket Társulatunk munka
társai, Gelley Anna és Zsuppán Monika készítenek az általuk vezetett 
"Bibliai Figurák" kurzusokon. A kiállítás a dec. 16-án 14 órakor tör
ténő megnyitást követően január IS-ig lesz látogatható. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kér
jük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpont ja és az elmélkedések témája: 2006. jan. 6.: Mt 
3,16-17; jan. 20.: Mk 3,13-15; febr. 3.: Mk 6,30-32; febr. 17.: Mk 
8,34-38; márc. 3.: Mt 9,1-2; márc. 17.: Mt 21,12-14; márc. ;31.: Jn 
7,33-34; ápr. 21.(!): Jn 21,4-12. Az imaóra vezetői szeretettel hívnak 
és várnak a közös imára (a helyszínen vagy a távolból bekapcsolódva) 
minden kedves társulat i tagot és érdeklődőt! 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, két
kezi segítség, ima, tagdij, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és 
mindannyiunk nevében ismétel/en szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 
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SZERETETTEL AJÁNLJUK KIADVÁNYAINKAT: 

ó- és ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS (Káldi-Neovulgáta). Ára 2600 Ft. 
ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (Káldi-Neovulgáta). Ára: 1400 Ft. 

Plébániák, hitoktatók, egyházi közösségek aBibliaközpontban 
30 % ill. 25 % kedvezménnyel hozzájuthatnak: 

Szentírás: 1820 Ft, Újszövetség és Zsoltárok: 1050 Ft. 

JEROMOS BIBLIAKOMMENTÁR 

l. kötet: Az Ószövetség könyveinek magyarázata 
2. kötet: Az Újszövetség könyveinek magyarázata 
3. kötet: Biblikus tanulmányok 

A kötetek ára: 8.000 - 7.000 - 7.000 Ft 
A három kötetes mű ára: 22.000 Ft 

Újdonság! 
Vágvölgyi Éva, FÉNYBŐL ÉS SZERETETBŐL. Ára: 1480 Ft. 
Temyák Csaba: Az imádkozó Jézus. Ára: 980 Ft. 

BIBLIKUS ÍRÁSOK sorozatunkból: 
Szentírásmagyarázat az Egyházban, BIR l. Ára: 480 Ft. 
Mócsy Imre S.J., Mi a Biblia? BIR 2. Ára: 420 Ft. 
Tarjányi Béla, Biblikus teológia - Tanulmányok, BIR 3. Ára: 560 Ft. 

E g y é b: 
Cigány-Magyar Újszövetség. Ára 2600 Ft. 
Székely János, Az Újszövetség teológiája. Ára: 1960 Ft. 
Kocsis Imre, "Isten elküldte Fiának Lelkét ... " Ára: 840 Ft. 
Vágvölgyi Éva, CSENDES PERCEK. Ára: 580 Ft. 
Vágvölgyi Éva, AZ ARANYVIRÁG - Mesék kicsiknek és 

nagyoknak (3. kiadás). Ára: 540 Ft. 

A. Hecht, KÖZÖS UTUNK A BIBLIÁHOZ (2. k.). Ára: 480 Ft. 



Isten Szava 

Egy peldtiny tira 200 Ft, 
az evi negy sztim 800 Ft (+ postakoltseg) 

Biztonsagban 

Maria karjaba kiesi gyermek simul, 
Hunyt szeme mogott esodak vilaga tarul, 
Nines mitol felnie, szeretet 6vja-rejti magaba, 
A sotetseg meg nem tud hozzaferni. 
Mint kiesi madar, bujok a Gyermek areahoz, 
Fiirdom a fenyben, szeretet-sugarozonben. 

De en magam vagyok a gyermek is 
A biztonsagot ado istenanyai kezben, 
Hunyt szemem mogott esodak vilaga tarul, 
Nines mitol felnem, szeretet 6v-rejt magaba, 
Ott a sotetseg nem tud hozzam ferni, 
,Az alvilag kapui nem vesznek erift rajta" (Mt 16, 18) 

(Havva) 

orokre megmarad 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Lehetetlen, hogy valaki megismerkedjék a Szentírással anél
kül, hogy előzőleg meg ne kapja Jézus Krisztus belénk öntött 
hitét, mint az egész Szentírás világító lámpását, ajtaját és alap
ját... 

A Szentírás tanítása, vagyis gyümölcse nem akármi, hanem 
az örök boldogság teljessége. Mert ez olyan Írás, amely az örök 
élet igéit tartalmazza, amelyet nem csak azért írtak, hogy elhigy
gyük, hanem azért is, hogy általa elnyerjük az örök életet, s ab
ban majd látni és szeretni fogunk, és összes vágyaink betelje
sednek. Majd ha mindez beteljesül, akkor fogjuk igazán megis
merni Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és ak
kor betelünk majd Isten egész teljességével (Ef 3,19). Ebbe a 
teljességbe akar bevezetni minket a Szentírás az előbb idézett 
apostoli szó igazsága szerint. Ezzel a céllal, ezzel a szándékkal 
kell kutatni, tanítani és hallgatni a Szentírást. 

Szent Bonaventura, Breviloquium 
(I. Az imaórák liturgiája III., évközi V.h. hétfé) 



Csendes percek 

CSENDES PERCEK 

Nagypéntek 

Most először gondolok a mélyére an
nak, hogy mi is történt Veled csütörtök 
éjjeltől péntek estig. Olyan szépek a 
festmények, hogy nem is gyanakodtam 
(vagy nem akartam?), hogy nem úgy 
volt a valóságban. Sokszor olvastam 
arról, hogyan Iúnozták meg a diktatú
rákban a fogvatartottakat, hogyan aláz
ták meg őket, hogyan kegyetlenkedtek 
velük, de nem jutott eszembe, hogy Ve
led is ugyanezt művelték. Nem volt 
szép, tiszta a tested, makulátlan fehér a 
ruhád. A vér és mocsok, a megalázás, 
hogy megfosztottak emberi méltóságod
tói, még rosszabbnak tűnik, mint maga a 
véres halál. És mégis, a kíntól véres mocsokban is Te voltál. 

Most már értem az apostolok szégyenét, elfordulását. Nem csak a 
halálod volt a baj, hanem a megalázásod. Nem akartak így látni. Mert 
szerettek. Azért nem is haragudtál rájuk. Nem akarták látni a szégye
ned. Ha makulátlan hősként halsz meg, tán Júdás sem lesz öngyilkos. 
De látnia a teljes földbe taposásodat, a megalázódásodat úgy, hogy 
tudni közben, hogy bármit megtehetnél (hiszen részese volt a csodáid
nak), ez maga az őrület. Ezt nem lehet kibírni. Olyan kiszolgáltatott 
voltál, mint egy csecsemő. Nem, ezt nem gondolta. Mert mindnyájan 
tiszteltek téged. Ezt senki sem sejtette, hogy ez lehetséges, hogy ezt 
megtehetik Veled. Hogy olyan leszel. mint egy állat, vérben és mo
csokban fetrengő. Elveszíteni isteni mivoltot. elveszíteni emberi 
mivolto!. Egy darah hús. véres hús. Persze a képeken szép fehér ruhá
ban vagy, kis töviskoszorúval, vércseppekkel a fejeden. Ó. hoi van 
ettől a valóság! 
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Persze, hogy az apostolok olyanok 
voltak, mint a megvert kutya. Látni, 
hogy a király nem király, a hős nem 
hős. A sátán, a sötétség meg röhög: 
"Íme a ti királyotok!" Persze, hogy a 
zsidók nem akartak tudni egy ilyen 
megvert, megalázott, senki király:-ól. 
"Csak császárunk van!" Inkább jöjjön 
a rabló, ez csak vesszen el, ez a nyo
morult, ez a szerencsétlen. A jobb 
érzésűek biztosan azt gondolták, hogy 
ha tényleg az, akinek mondja magát, 
akkor Isten meg fogja menteni. Nem 

Csendes percek 

engedi elveszejteni. Kivártak, ahogyan a sunyi középszerűség szokott. 
Előbb Péter harcolni akart, de Te nem engedted. Nem erről van szó. 
Karddal nem lehet legyőzni a gonoszságot. A gonoszságot csak szere
tettel lehet legyőzni. A legvégsőkig elmenő szeretettel. 

És mégis, volt ott valami, mindennek ellenére, amitől a pogány szá
zados azt mondta:"Ez valóban Isten Fia volt!" Elég sok kivégzést né
zett, csinált már végig. Ismerte a halálraítélt felébredő életösztönét, 
hogy vergődik, menekülne, ha tudna, a fájdalom sikolyát, az utolsó 
nyállal fröcskölő szitkokat. De ez a Názáreti, ez hallgat:"És száját nem 
nyitotta szóra". Nem vergődik, nem sikolt. Mint a bárány, némán és 
szelíden hagyja, hogy megtegyenek mindent, amit csak akarnak. És a 
katonák akarnak. Ok mindig akarnak, mert unatkoznak és mert a 
mesterségük a kegyetlenség. A fájdalomtól összerándult izmok görcse 
csak, ami látszik. Nincs fröcsögő nyál, nincs szitok. Jajszó sincs. Csak 
néz. Ó, az a pillantás a dagadt szemhéjak közül! Olyan szelíd, mint 
egy ártatlan gyermeké. És nincs benne se félelem, se harag, se gyűlölet. 
A százados beletekintett ezekbe a szelíd szemekbe. Aztán zavartan 
odébbment. És vérben és mocsokban és megalázva mégis meglátott 
téged. Azt, aki vagy. Lassan értette meg. A katonák nem túl fürge 
gondolkodású emberek, nehézkesek. De volt idő, nem kellett sietni 
vele. Órákon át függtetek a kereszten. A százados tapasztalt kalona 
volt. Ismerte a fájdalmat is, neki is volt már sérülése. És azt mondla: 
Ez így embernek leheletlen! 
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Szóval mégis megmaradtál an
nak, aki vagy. A test minden 
esendösége ellenére is. És a száza
dos látta, ki vagy. A tanítványok 
nem látták. Pedig Te szeretted vol
na, hogy Veled legyenek, hogy ne 
légy egyedül. "Maradjatok itt és 
virrasszatok velem!" A kertben 
virrasztás helyett aludtak, most 
meg ki tudja hol sompolyognak, 
mint a megvert kutya. A föpap 
udvarába még odamerészkedtek, de 
már az is sok volt nekik. Kötélen 
vezettek, mint egy barmot, meg 
rugdaltak, lökdöstek, ütöttek. Péter 
azt mondta rémülten: "Nem isme
rem ezt az embert!" És tényleg nem 

akarta azt a megalázott, kiszolgáltatott embert ismerni. Ezt a Jézust Ö 
valóban nem ismerte. Ö csak azt ismerte, akinek a tanításában hatalom 
és erö van, aki le tudta csendesíteni a viharos hullámokat, aki olyan 
sok beteget meggyógyított. Aki azt mondta, hogy ö a Messiás, az élö 
Isten Fia. Ezt a kötélen vezetett szerencsétlent, ezt nem ismerte. És Te 
néztél rá, szelíd, szomorú szemekkel. Nem szóltál, semmi jeIét nem 
adtad, hogy haragszol, hogy felháborodsz. 

És Péter sírva elszaladt. Szégyellt Téged, Jézus, és szégyellte a saját 
gyávaságát. Teljes zsákutca volt. Nem lehetett mást tenni, mint elbújni 
és sírni. Ó, azok a szelíd szemek! Mint egy ártatlan gyermeké. És Péter 
sírt, sírt, mert ugyan nem értett semmit, nem tudta mi történik, de azt 
tudta, hogy Jézus, a Mester nagyon szerette öket, és hogy ö is szereti 
Jézust. Most is. Élete végéig égetni fogják a saját szavai: "Nem isme
rem ezt az emhert!" Az ember akit szeret, azt meg is tagadja, ha arra 
kerül a sor. Mert az ember ilyen. Ilyen az ember szeretete. Aztán sír. 
De Te ezt tudtad. Tudtad, mi lakik az emberben és nem haragudtál 
rájuk. Nem is tettél nekik szemrehányást a feltámadás után. Mert sze
retted őket és tudtad, milyen esendőek. 

Vágvölgyi Éva 
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Norbert W. Höslinger 75 éves 

»Prof Dr. Dr.h.c. Norbert W. Hös
linger CanReg, aki 30 éven át vezette 
az ausztriai Klosterneuburgban műkö
dő Osztrák Katolikus Bibiliaközpontot, 
2005. december 25-én ünnepelte 75. 
születésnapját. Szíve ennyi éves korá
ban is a Bibliáért dobog. Ez az elköte
lezettsége határozta meg életút jának 
jelentős részét. A Klosterneuburgi 
ÁgostoIlos Kanonokrendi Kolostorban 
örökébe lépett rendtárásnak, Parsch 
Pius-nak, aki alapítója volt a "Koster
neuburgi Bibliaapostolság"-nak. Ami
kor Dr. Franz König bíboros 1966-
ban létrehozta az Osztrák Katolikus 
Bibliaközpontot, Dr. Höslingerre bízta 
annak vezetését. 6 pedig Klosterneuburgból kelet felé emelte tekinte
tét, a vasfüggöny mögött a kommunista uralom alatt szenvedő keresz
tényekre, és támogatást nyújtott nekik a Szentírás terjesztésében és 
hirdetésében. Kitartóan fáradozott azon, hogy létrejöjjön és működ
jön a Középellrópai Bibliatársulatok Munkaközössége, amelyből az
óta megszüleTett a Katolikus Bibliaszövetség Középeurópai Régiója. 

Annak érdekében, hogyaBibliát szeretők számára új távlatokat 
nyisson, megalapította a "Biblikus Utazási Irodát", amely ma "Bibli
ai Utak" néven mz'íködik. Fiatalos lelkülettel viseltetik ma is - Parsch 
Pius nyomdokain járva - a liturgia iránt. 1957 óta ő a "Biblia és 
Liturgia" folyóiraT főszerkesztője. Példaképének és lélekben atyjának 
emlékét őrzi ma is az átrala vezetett Parsch Pius /mézet. 

A zsidó-keres:'Tény párbes-;,édet és a-;, ökumenikus együttmiíködésT 
elengedheTeTlen iil s:.iikségesnek tekinti a katolikus bibliaapostolsúg 
mz'ívelése során. A jeruzsálemi Szent Család Osztrák Vendégház. kura
tórillmún(/k ragja, kÖl'etkezetesen támogatja e-;,t az intézményT is. A 
Vendéghú:.lwl/ 1992-hell létrejött a "Jeru:.sálemi Biblikus-Lelkipás:.-
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fOri Kij;:po1// ", ellIlek Dr. Höslillger, mint az Osztrák Katoliku.l· Bib
liaközpoll/ vezetője biztosította szervezett kereteit. 

A Szen/írás és a liturgia a legfőbb meghatározói Dr. Hidillger 
életének, a szellfírástudósllak és lelkipásztornak. Azt kívánjuk neki, 
hogy továbbra is a Szentírásból és a Liturgiából tápLáLkozzék élete, 
szoLgáLata, lsten kegyeLméveL bőségesen megáLdva!« 

Dr. Wolfgang Schwarz (Bibel und Kirche, 1/2006,59.0.) 

Nehéz lenne minden részletében ismertetni mindazokat a jótétemé
nyeket, amelyeket a magyar biblikusok, a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat, az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat (és hozzánk 
hasonlóan más, volt kommunista országok biblikusai és bibliatársula
tai is) Norbert W. Höslingemek köszönhetnek.. Említsünk meg itt ezek 
közül néhányat: 

Biblikus szakkönyvek biblikusoknak és teológiai könyvtáraknak -
Szentföldi utak, biblikus konferenciákon való részvétel támogatása bibli
kus professzorok számára - Bibliakiadások támogatása (SzIT: 1973, 
KNB: 1997, Cigány Biblia: 1999) - Központi irodánk (Bibliaközpont) meg
vásárlásához nyújtott támogatás - Biblaapostolképző kurzusaink támoga
tása - Az erdélyi Bibliaközpont megvásárlásához nyújtott támogatás -
Magyar nyelvű bibliák kiviteléhez nyújtott támogatás (Erdély, Vajdaság, 
Felvidék, Kárpátalja) ... 

Csak néhányat említettünk meg mindabból, amit Dr. HöslinRer az 
elmúlt évtizedekben tett a magyar bibliaapostolság ügyéért - ugyanezt 
tette a volt szocialista országokban is a Szentírás-központú lelkipász
torkodás meghonosításáért és felvirágoztatásáért. Az anyagi és erköl
csi támogatás mellett azonban talán mégis inkább őszinte, megértő, 
baráti szeretetetéért tartozunk neki hálával mindannyian, akiket barát
ságába fogadott. 

Hogy mit jelentett és mennyit tett a nehéz körülmények között élők 
körében a biblikusok barátja és támogatója, a Biblia ügyének elkötele
zett apostola, Dr. Norbert W. Höslinger, azt csak a Jó Isten tudja szá
mon tartani - és reményeink szerint áldásával viszonozni. Hisszük, 
hogya Gondviselés küldte őt számunkra a nehéz időkben. Isten éltesse, 
áldja és jutalmazza meg őt végtelen szeretetével és jóságával. 

Tarján."i INla 
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Schmatovich János 

A ~oItárok lelkisége 
l. A panaszzsoltárok imádkozása 

A zsoltárok költészetében az élet egésze kap megfogalmazást, a tár
sadalmi és politikai összetettségében, az ellentmondásosságában és 
drámájával. A zsoltárokban így az életnek egyfajta költőien megfor
mált vezérkönyvét láthatjuk, ezek segítségével az élet alakíthatóvá és 
elfogadhatóvá lesz. Előre megadott szövegek, melyeket egyénileg el 
lehet és el is kell sajátítani. Úgy kell azokat recitálni, hogy az, amit 
szóban kifejeznek, az imádkozóban is végbemenjen. A költői felépíté
sükben legtöbbször olyan formát öltenek, hogy egyfajta imautat, illetve 
imafolyamatot alkotnak, aminek révén az imádkozót megváltoztatni 
akarják. Ez mindenekelőtt a panaszzsoltárokban és dicsőítő himnu
szokban válik fogható vá , amint erről most és majd az elkövetkezőkben 
szólni szeretnénk. Itt az imádkozó személy a zsoltár elmondása után 
más lesz, mint amilyen a zsoltár kezdetén volt. Minden zsoltár végső 
soron az imádkozó embert "beimádkoztatja" a abba bizalomba, hogy 
átélje az élő és éltető Istentől való védettségét - még a fel panaszolt 
Isten-távolság fájdalmában és az Istentől való elhagyatottság sötétjé
ben is. 

A Zsoltárkönyvben talált szellemi útmutatások közül elsőként átte
kintjük a szenvedés lelki feldolgozásának útját. Az életnek azt a terüle
tét vesszük szemügyre, ahol az Isten előtti panaszkodás és az Istenbe 
vetett bizalom zajlik. 

Ha pillantást vetünk a Zsoltárkönyvben összegyűjtött egyes zsoltá
rokra, kettős meglátás adódik. Először: Azok a zsoltárok, amelyekben 
(panasz és könyörgés formájában) az életre mondott nem-tetszés és 
tiltakozás fogalmazódik meg, összességükben jóval számosabbak mint 
azok a zsoltárok, amelyekben (hálaadás és dicsőítő beszéd formájában) 
az életigenlés és az öröm jut szóhoz. Másodszor: Ha a Zsoltárkönyvet 
elejétől végéig a panasz és a dicsőítés oldaláról végignézzük, világosan 
felismerhető: Van egy drámai útvonal a panasztól a dicsőítésig. Az 
első három zsoltárkönyvben (ZsolL I-2: prológus; Zsolt 3-41: első 
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könyv; Zsolt 42-72: második könyv; Zsolt 73-89: harmadik könyv) 
erősen túlsúlyban van a panasz-emelés, mely a 3. panaszzsoltárral 
kezdődik és tetőpontra hág a két megrázó panasz-zsoltárban, a Zsolt 
88-ban (tiltakozást hallunk az élet kellős közepén s az alvilágban el
uralkodó sötétség ellen) és a Zsolt 89-ben (vád hangzik el az Isten 
ellen, aki nem teljesíti be ígéreteit). A két utolsó zsoltárkönyvben 
(Zsolt 90-106: negyedik könyv; Zsolt 107-145: ötödik könyv) megnö
vekszik az Istent dicsőítő himnuszok és a hálaénekek száma. És maga 
a Zsoltár-könyv a végén az öt himnikus zsoltár, a I 46-tól 150-ig 
terjedő Isten-dicsérő zsoltárok nagyszabású fináléjával zárul. A Zsol
tárkönyv így a panaszkodástól a dicsőítésig tartó imádságos útat kép
viseli: keresi az élet-tagadás közepette az élet igenlését, - a ragaszko
dást az alapvető helyzethez, hogy az élet Isten nélkül nem élhető meg 
és hogy az Isten attól, aki őt keresi, nem zárkozhat el tartósan. Ez az 
imaút példaszerűen ismerhető fel a panaszzsoltárok felépítésében. A 
legegyszerűbb formában a panaszzsoltár három célirányos lépést tesz 
meg. Kezdődik a panasz-emelés sel, melyben a baj, illetve a szenvedés 
kap megfogalmazást, - folytatódik a könyörgéssel, a kérés előterjesz
tésével, mely a szenvedés végét és a nyomoruság megszüntetését 
akarja kikönyörögni - és tetőpontra jut a bizalom megvallásában és az 
Isten-dicsőítés ígéretében. Lássuk ezt 13. zsoltár kapcsán: 

B 

l. lépés: Panasz emelés 
2. "Meddig feledkezel meg rólam, Uram Jahve, mindörökre? 

Meddig rejted el arcodat elölem? 
3. Meddig emészti még lelkem a fájdalom 

és szívemet a mindennapi gond? 
Meddig uralkodik még rajtam az ellenség? 

2. lépés: Könyörgés előterjesztése 

4. Tekints rám, Uram Jahve, én Istenem és hallgass meg! 
Adj világosságot szememnek, nehogy halálba szenderüljek, 

5. s ellenségem azzal dicsekedjék. "Legyöztem!" 
Ne örüljön ellenfelem azon, hogy elestem, 

3. lépés: Bizakodás kifejezése 
6. hiszen irgalmasságodban (jóságodban) bizakodtam, 

Uram Jahve. 
Segítséged legyen öröme szívemnek, 

Hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem." 



Bibliatudomány 

A panaszzsoltárok "panaszkodó" részében leírt szükségállapotok az 
elemi/alapvető szenvedésélmények különbözö kifejeződései. Ilyenek: a 
szegénység és jogfosztottság, a hatalmaskodó és kíméletlen ellenféllel 
szembeni tehetetlenség és kiszolgálatottság, a szóbeli megfélemlítés és 
rágalom, a társadalmi kirekesztés és peremrecsúszás, súlyos testi és 
lelki betegség, bűnbeesés és hasonlók. Legtöbbször a bajok leírásai 
úgy helyezkednek egymásra, hogy az egy-egy zsoltár több élethelyzet 
számára is nyitott marad (a szükségállapotok rendszerint önmagukban 
is összetettek). Maguk a leírások gyakran olyan formát öltenek, hogy 
egyfelől emlékezetbe idézzenek konkrét szenvedés-tapasztalatokat, és 
hogy másfelől felerősítsék az "élmény távlati ábrázolását" bizonyos 
képek és metaforák segítségével (pl. a baj megjelenítése háborús vagy 
vadász-képekben, vadállatok támadásának képében). 

A régi keleti világot jellemzi a "konstellatív" , a dolgok "együttállá
sában szemlélt" személy-fogalom, mely az egyént mindig a társadalmi 
és vallási konstellációkban, egyiittállásokban, adott körülmények kö
zegében nézi. Ennek megfelelően a zsoltárok is a bajt legtöbbször a 
szereplő alakok egyiittállásában konkretizálják, amely az imádkozót 
kapcsolatba helyezi az Istenével és az általa ellenségesnek érzett kör
nyezetével. Így a szenvedést okozó baj felpanaszolása során az előter
jesztett szenvedésnek hármas dimenzióját lehet megkülönböztetni. A 
panaszos előadás a bajt mint zavaró, illetve ártó, romboló tényezőt 
három viszonylatban nézi, amelyekben az emberi élet zajlik, nevezete
sen az Istenhez füződő kapcsolatban. a viszonyulásban más emberek
hez és az embernek kapcsolatában önmagához mint eleven, érző lény
hez. - A nyomorúságnak az önmagunk életébe való betörése alkotja a 
szenvedés antropológiai (az ember oldaláról nézett) dimenzióját. A 
szenvedés antropológiai mélységét a szenvedő ember úgy éli meg, mint 
"szívében" érzett fájdalmat és bánatot (a "szív" az emberi élet értelmi 
és akarati központja) és mint "lelkének" (héber: nefes = éltető lélek, az 
életakarat, életerő) elerőtlenedését, meggyengülését, sőt feldúlását. - A 
szociális (embertársi) viszonylatban a szenvedés dimenziója abban jut 
kifejezésre, hogya bajt szenvedő ember az ellenségtől körülvéve és 
elnyomva látja magát, átéli elhagyatottságát, megaláztatását és meg
nem-értettségét, olyannyira, hogy úgy érzi, miként részben a tulzó 
képek is kihangsulyozzák, hogy egyenesen háborút viselnek ellene és őt 
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a halálba akarják kergetni. - A zsoltárok a legmasszívabban panaszol
ják fel, hogya szenvedő alanyok a szenvedésüket olyan szituációnak 
érzik, mely távol van az Istentől, helyzetükben úgy érzik, hogy Isten 
elhagyta őket, haragszik rájuk és eltaszítottta őket magától (ez a teo
lógiai dimenzió, az emberi bajnak az Isten viszonylatában való szemlé
lése). 

Természetesen: a zsoltárokat imádkozó emberek nem elkülönülten, 
magukba roskadva, vagy a végzetnek kiszolgáltatva számolnak be a 
szenvedésről, hanem bajukat panaszként és vádként Istenük elé tárják, 
mert élethelyzetüket egyrészt úgy élik meg, mint ami ellentétes az élet
felfogásukkal és másrészt nem akarják elveszíteni a reményt, hogy 
Isten véget vethet szenvedésüknek és véget is fog vetni. Ez különböz
teti meg a bibliai panaszkodást az irányt vesztett, céltalan jajgatástól, 
amely csak önmaga körül forog -, és az önsajnálattól, mely nem keres 
semmiféle kiutat a szenvedésből. Alapjában véve a bibliai panaszeme
lés mint segélykiáltás Istennek közvetlen megszólításával áttör az Is
tenhez. Már egyedül Isten nevének segítségül hívása Isten jelenlétébe 
állítja a hívŐt. Megjegyezzük: A panaszkodó lélek mindjárt az elején 
hozza a (világ és ember felé forduló) Jahve istennevet vagy pedig úgy 
közeledik az Istenhez, mint akiben a megmentőt, a segítő társat látja: 
pl. "Istenem, te vagy az én Szabadítóm", "én Istenem".- A panaszos 
fohász a "meddig még?" és "mi végett/miért?" sürgető kérdésével pe
dig feltöri a szenvedés zárt körét és arra alapoz, hogy Isten ebből a 
szituációból ki fogja vezetni. 

Ezért következik a panaszkodásra második lépésként a könyörgő 
kérés előterjesztése a nyomorúság megszünetéséért, mely legtöbbször 
a szenvedés hármas dimenziójában jelentkezik. A kérések főhangsúlya 
általában nem abban van, hogy Isten járjon el az imádkozó ember el
lenségeivel szemben, hanem azon a benső bizonyosságon, hogy éppen 
a szenvedésben veszi körül őt az Isten közelsége és megtartja őt, - és 
az ezeket a kéréseket előterjesztésre ösztönző reménykedésen, hogy 
lsten megváltoztatja a szituációt, sőt fel fogja azt számolni. 

Amikor a zsoltárt imádkozó ember ehhez a ponthoz érkezik és eze
ket a szavakat sajátjává teszi, akkor a panaszzsoltár elvezeti őt a har
/lwt/ik lépéshez., amely számunkra egyszerre bámulatra méltó és zava
ró is. A panaszzsoltárok, melyek Isten vádaskodásával kezdődnek: 
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"Miért hagytál el engem? Meddig feledkezel meg rólam? Összetörtél 
engem!", minden átmenet nélkül egyenesen hitvallással végződnek: 
"Bizalmamat Beléd vetettem. Meghallgatál engem. Megmentettél" , 
továbbá a magasztalás megígérésével: "Egész életben dicsőíteni foglak 
Téged!". Az egzegézis ezt a meglepő feszültséget, mely az elején levő 
drámai panasztól a végén levő emfatikus, nagy indulattal előadott 
bizalom-nyilatkozatokig húzódik, korábban "érzelmi hangulat-váltás" 
kategóriájával magyarázta - vagy feltételezte a panasz-kérés előter
jesztése és a szentélyben tett dicséret-ígérete között a kultikus proféta 
által elmondott ún. üdvorákulumot, azaz szerencsés fordulatot meghir
dető isteni mondást. Ez kevésbé valószínű, de egyenesen ki kell zárni a 
most már a Zsoltárkönyvben található szövegek vonatkozásában - és 
tekintettel a panaszzsoltárok mai imádságos elmondására. Amikor 
eljutunk az imában az Istentől való elhagyatottság panaszától a 
megmentő Isten-közelség bizalomteljes reménykedéséig, akkor inkább 
az tűnik ki, hogy miről is van szó a bibliai panaszzsoltárokban: itt egy 
megmentő, felszabadító imamozgás indul el, melyet a zsoltár ki akar 
váltani és el akar érni. A panaszzsoltár az Isten-közelség átélésének 
akar teret biztosítani. Az egyes panaszzsoltár rövid, tömör nyelvi rög
zítését adja annak a folyamatnak, mely a szenvedők számára gyakran 
nagyon hosszú ideig eltarthat. Ezért kell a zsoltárokat mindig újra és 
újra imádkozni, hogy a megmentő Isten-bizalomnak ehhez a harmadik 
lépéséhez eljussunk. És nem ritkán megtörténik, hogya már elnyert 
Isten-bizalom talaja hirtelen meginog alattunk - és az imádságos Isten
keresés folyamatát újra előlről kell elkezdeni, mert életünk éppen, mi
ként a Zsoltárkönyv mutatja, a panaszemelés és dicsőítés között zajlik, 
és az élet egy olyan út, mely elvezet a panaszkodástól a magasztalásig. 
A panasz - könyörgés - bizalom dinamikája egyébként nem csak egyes 
panasz- és könyörgő-imák struktúráját alkotja, hanem sokszor szer
kesztési elv is, ami szerint a Zsoltárkönyv egyes zsoltárait zsoltár
csoportokban állították egymás mellé. 

(Fol.yrarás a köverke-:.ő sz.ámball) 
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Tarjányi Béla 

Írás, Szentírás - Nyelvi, kultúrtörténeti vázlat 

Mindannyian tudjuk, hogy az emberiség életében milyen nagy sze
repet játszottak az olyan jelentős találmányok, mint a számítógép, az 
atomenergia, az elektromosság, a gőzgép, a kocsi, a kerék stb., vissza 
egészen a kőbaltáig. Hasonlóan jelentős állomások vezettek az emberi 
kapcsolattartás mai, kifinomult eszközeihez is: világháló-mobiltelefon, 
televízió-rádió, távíró, sajtó-könyvnyomtatás, írás, tagolt beszéd. 

A keresztény ember számára a felsoroltak közül kiemeit jelentősége 
van az írás kialakulásának és elterjedésének. Ez tette lehetővé, hogy az 
emberi szóban testet öltött isteni kinyilatkoztatás rögzítés re kerüljön, 
megszülessék a Szentírás, amely évezredek óta forrása és vezérfonala 
az Isten közeledésére szeretettel és készséggel válaszoló emberek hité
nek és életvitelének. 

Az írás kezdeteit ma kb. Kr.e. 4500-ig tudjuk visszavezetni. Ebben 
a korban a Közel-Keleten, a Tigris és az Eufrátesz folyók mentén 
elterülő termékeny vidéken alakultak ki a sumérok virágzó városálla
mai. Ezek közül a legjelentősebbek Eridu, Ur, Uruk és Nippur voltak, 
a sumér korszak és kultúra központjai. Az itt lakó népek használták 
először az ún. token-eket, számolótáblákat megtermelt ill. forgalmazott 
termékeik, adásvételi ügyleteik számontartására. Aprócska, kiégetett 
agyagtáblák voltak ezek, melyek mindegyikén az adott termék vagy 
termény (pl. olaj, gabona, fa stb.) adott mennyiségének a jele volt lát
ható. A kis táblácskákat erre a célra készült cserépedénykében őrizték. 
Számtalan ilyen számolótábla került elő az egykori Mezopotámia terü
letén a Kr.e. 4000-3300 közötti időkből. 

Később a számolótáblákra már nem is volt szükség: a megfelő szá
mú jelet előbb az edényre, majd az azt helyettesítő nagyobbacska (kb. 
tenyérni) agyagtáblára írták. A jelek általában hasonlítottak ahhoz a 
dologhoz, amit jeleztek (árpakalász, ökörfej, hal stb.). Megszületett a 
képírás, a piktográfia, amelyben minden jel egy adott dolgot jelent. 
Innen már csak egy lépés volt a szótagírás kialakulása. Ebben a jelek 
egy-egy szótagot jelölnek. a szótagjeleket egymás mellé írva ill. olvas-
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va értelmes szavakat kapunle A szótagírás eddig ismert legrégebbi 
tanúja az ún. Qusin-tábla Kr.e. 2600-ból, rajta ezzel a két szótaggal: 
qu-sin. 

A döntő áttörés azonban az volt, amikor az emberek rájöttek, hogy 
nem kell annyi jel, ahány szó vagy szótag szerepel a beszédben. Elég 
22 jel ahhoz, hogy az emberi beszédet lejegyezzük, ha az egyes jelek a 
beszédnek nem a szavait vagy szótagjait, hanem a hangjait jelölik. 
Azért volt elég a 22 jel jel, mert ekkor még csak a mássalhangzókat 
írták le - bár ez jócskán megnehezítette a szöveg olvasását. Valójában 
ekkor, a mai ábécék elődjének megszületése által válhatott és lett is 
közkinccsé az írás. A sumér korban az írni-olvasni tudás még kevesek 
kiváltsága volt - és igen nagy előnyt jelentett -, mert a kb. 1500 jelet 
(piktogrammot) meglehetősen nehéz volt elsajátítani. 

? A A » '{;- :r ® t\ -z: '< ;$ / 
~_., 

'. 

1\ I H Z E ~ \' B A 

X. ~CP'1 " f e ~I "-
W \... o ,~ 
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A föníciai (óhéber) ábécé és görög megfelelői 

A későbbi, ún. ékírásos (akkád) korszakban a kép-jeleket felváltotta 
az ékírásnak kb. 600 különböző jele (ékalakú vonalkák különböző 
kombinációi, amelyek az egykori kép-jeleket utánozták). De még ezt a 
600 jelet is nagyon fáradságos dolog volt megtanulni. A hangokat jelző 
22 jelet viszont bárki könnyedén megjegyezhette. Ezáltal mindenki 
számára lehetségessé vált az írás-olvasás elsajátítása és mindennapos 
használata. Ez elsősorban a gazdasági életben, a kereskedelemben és a 
közigazgatásban volt nagyon hasznos, de kultúrális és vallási téren is 
jelentős előnnyel járt. 

A 22 hang jcIölésének elvét ékírásos jelekkel is alkalmazták (ilyen 
írást látunk például a Ras-Samra-i, más néven ugariti leleteken), de az 
ábécé világhódító útjára egy másik változatban, az ún. föníciai vagy 
óhéber ábécé jeleivel indult. Ezekből a jelekből (betükből) alakult ki a 
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közel-keleti és európai nyelvek összes ma használt ábécéje (héber
arám, szír, szamaritánus, görög, kopt, etióp, latin, cirill stb.). 

Az egyszerű, bárki által elsajátítható írás kialakulása és általános 
használata nagy mértékben megkönnyítette Jézus tanításának írásba
foglalását és írásban való őrzését, terjesztését. 

Az írás hordozója - Ha tudunk írni, írjunk! Az emberek írtak is az 
évezredek folyamán minden elképzelhető anyagra: kőoszlopra ("szté
lé"), sziklára, kőlapra, cserépdarabokra, állati bőrökre, fakéregrel , 
fémlemezre2

, csontra, égetett téglára, fatáblára, agyagtáblákra, növé
nyi rostokból (papiruszból) készült lapokra. A korábbi időkben a leg
gyakrabb használt alapanyag az agyagtábla volt, később pedig a papi
rusz, mert ezek korlátlan mennyiségben rendelkezésre álltak, viszony
lag olcsón. Az agyagtábla könnyen elkészíthető, és tűzben kiéget ve 
rendkívül tartós is, szinte elpusztíthatatlan. Tárolása és szállítása vi
szont sokkal körülményesebb, mint a papiruszé, amely később felvál
totta. Papiruszlapra olyan hosszabb szöveget is le lehetett már jegyez
ni, amelyhez korábban több, esetleg több tíz kilogramm agyagtáblára 
lett volna szükség. A papirusz tárolása és szállítása is sokkal egysze
rübb, mint a régi agyagtábláké. Nagy hátránya viszont a nagyfokú sé
rülékenység: a használat során hamar töredezik, nedvességre igen ér
zékeny. 

Ezért volt igen kedvelt alapanyag az állatbőr, amely könnyűsége 
mellett igen tartós és időtálló is. Az állati bőr megfelelően előkészítve 
és kimunkálva, lapokra vágva sokkal maradandóbb, mint a papirusz, a 
kezelése is jóval egyszerűbb, a rendszeres használatot jól tűri. Sőt, az 
egyes lapokat egymáshoz lehetett varrni, és az így kapott hosszu, akár 
40 m-es teleírt bőrcsíkot tekercsbe hajtani. Egy ilyen tekercsen igen 
hosszú szöveget, írásművet lehetett megörökíteni, őrizni. Az íráshoz 
használt állatbőrök készítésében kitűnt a kisázsiai Pergamon városa, 
innen származik a pergamen elnevezés. A pergamen használata azon
ban nem lehetel! annyira általános, mint a papíruszé, mert jóval drá-

1 Vö. latin ,.liber"'. könyv: .. 1. síkhéj a fán. a kérgen alul ( ... ). 2. több levélböl álló könyv. 
irat. Inen állal án írásbeli értekezés, még pedig különösen A) - levél. B) sorjegyzék, jegy
zék. lajstrom. c) császári leirat, rendelés. D) ügyirat, oklevél, szerzösés. E) gyakran 
~allásos vagy jóslali könyvek. 3. könyv." I. Finály H. latin szótára 

PI. a Kumránban talált .. Háborús tekercs", amelynek anyaga bronzlemez. 
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gább volt, és nagyobb anyagi befektetést igényelt. Mindenesetre Pál 
apostolnak is voltak pergamen tekercsei, amint ezt a 2 Tim 4,13 ta
núsítja.3 

A könnyen hozzáférhető és olcsó papirusz általános használata nagy 
előnyt jelentett Jézus követői számára, és megkönnyítette az újszövet
ségi szent iratok létrejöttét és terjedését. 

Írások gyűjtése, őrzése - Az írások, írásos alkotások, írott szöve
gek gyűjtése és őrzése nem újkeletű, természetes igényként jelentkezett 
az ókorban is. A gyűjtést és az őrzést politikai, vallási vagy kultúrláis 
szempontok indokolták. Ennek megfelelően nagy gyűjtemények, 

könyvtárak születtek már a régi időkben is, elsősorban az uralkodók 
palotáiban, istenségek szentélyei ben, valamint a kultúrái is-szellemi 
kozpontokban. Néhány ismert ókori könyvtár: 

A Kr. előtti második évezred közepéig Nippur városa volt a sumé
rok vallási-szellemi központja. Itt állt az Ekkar-templom, Enlil sumér 
főisten szentélye. A város romjainak feltárása során megtalálták hatal
mas könyvtárának anyagát, kb. 40.000 szövegekkel teleírt agyagtáblát. 
- A Kr. előtt második évezred utolsó évszázadaiban készült az a 
nagymennyiségű ékírásos agyagtábla, amelyet Ras-Samrában találtak 
a múlt század negyvenes éveiben. (Ugariti szövegek: megfejtésükhöz 
jelentős mértékben hozzáj árult a budapesti Pázmány Péter Egyetem 
professzora, Aistleitner József.) 

Az. alexandriai könyvtár - A Nagy Sándor által alapított egyiptomi 
Alexandria vált kora legjelentősebb szellemi-tudományos központjává, 
elsősorban Ptolemaiosz Lagi és Ptolemaiosz Euergetész fáradozása 
nyomán. Két nagy könyvtára is volt. Szerapisz isten templomában a 
könyvtár 42.800 kötetes gyűjteménnyel rendelkezett. Ez az anyag meg
semmisült, amikor lulius Caesar a várost megostromolta, de Kleopátra 
a szentélynek ajándékozta a pergamoni könyvtár 200.000 kötet ét. A 
legenda szerint ezt a könyvtárat gyújtotta fel Amru, Omár kalifa vezé
re (641-hen). Más hírad6.sok szerÍllt ez a köny"tiÍr már 389-ben meg
semmisült. amikor egy bizonyos vakbuzgó keresztény. Theofilosz fel-

3 Az apostol kéri Timóteust, hogy vigye el hozzá, amit Troászban hagyott: "Hozd ma
gaddal a tekercsekel. töleg pedig a pergamenekel [Ta [1L flALo IlClALUT(I T(lU 
llC I!flpáv(lu)." 
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gyújtotta.4 
- A tulajdonképpeni alexandriai könyvtár az ún. Múszeion

ban volt, és 400.000 kötettel (beleértve a sokszorosított példányokat 
is). A Múszeion anyagát kiművelt férfiak tisztes ellátás ért gondozták, 
javították. Az intézmény célja volt összegyűjteni a kor meglévő iro
dalmi kincseit, és azok megértéséhez, magyarázatához a meglévő isme
reteket megszerezni. A gyűjtésről és rendszerezésről a könyvtár igazga
tói gondoskodtak, mint pl. Zenodothosz, Arisztophanész, Arisztar
khosz. Művelték a grammatikát, a retorikát és a csillagászatot. Itt ké
szült a Biblia (Ószövetség) görög fordítása is, a Szeptuaginta. Pál 
munkatársa, Apolló Alexandriában tanult retorikát. - A Múszeion -
felbecsülhetetlen értékű könyvtárával együtt - Aurelianus idejében 
kitört villongások során pusztult el. (ÓL 96-97.0.) 

Herculaneum - A császárkori Róma is igyekezett megszerezni és 
egy nagy gyűjteményben hozzáférhetővé tenni minden korábbi és kor
társ szellemi alkotást. A római császárok csodálatos könyvtára Hercu
laneumban volt, a ottani császári palotában. A hatalmas, U alakú 
épület egyik szárnyában a görög szerzők, a másikban a latin szerzők 
műveit őrizték, összesen több százezer pergamen és papirusztekercset. 
A palota a benne lévő anyaggal együtt a Vezuv kitörése során pusztult 
el. Egyik szárnya máig a 10m-es vulkáni hamu alatt rejtőzik. A másik 
szárnyat a 19. században kiásták, a szénné égett tekercseket először 
fahasáboknak hitték, majd megpróbálták szétfeszegetni, de ezzel vég
leg tönkretették őket. A megmaradt anyag feltárásán ma külön1eges 
eljárásokat alkalmazva dolgoznak a kutatók. 

Az efezusi könyvégetés - Az Apostolok cselekedetei szerint amikor 
Pál Efezusban működött, az apostol fellépése nyomán "azok közül, 
akik a rendkívüli dolgokat hajhászták, sokan összehordták a könyve
ket, és mindenki szeme láttára elégették. Megbecsülték azok értékét is, 
és úgy találták, hogy az értékük ötvenezer ezüst" (Csel 19,19). A leírás 
arról tanúskodik, hogy nagy mennyiségű vallásos jellegű irat forog 
közkézen a városban. Az is lehetséges, hogy ezeket a könyveket vala
melyik pogány szentély könyvt<Í.rából szórják ki és égetik el. 

4 SzJ., Alexandria, in: Ókori lexikon. I.k., 96.0. 
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Megszokott dolog tehát az iratok, Írásos anyagok másolása, gyűjté
se, őrzése, tanulmányozása. Az újszövetségi iratokat is másolni, ter
jeszteni, gyűjteni fogják majd, mihelyt azok megszületnek. 

Biblia, Szentírás 
AJ Könyv, görögül biblosz (~í~AO~) - A biblosz szót a görögök az 

egyiptomi nyelvből vették át. Eredeti jelentése: papirusznád, a papi
rusznád szára. Melléknévi alakja: ~í~ALVO~ = papirusznádból készÍ
tett. Kezdetben a szót ipszilonnal (v) írták: ~Ú~AO~, később azonban 
uralkodóvá vált a f3íf3Ao~ írásmód (í-ző alak, ún. itacizmus). A Kr. 
utáni I. században még mindkét alakot használták (pl. Josephus 
Flavius). 

Korábban hétköznapi célokra leginkább fatáblát használtak íráshor
dozóként. Vö. Iz 30,8: Most menj, Írd fel ezt előttük egy táblára (m'? 
=fatábla), és egy könyvbe ("'~9) vésd be ... " A fatáblát a görögöknél a 
Kr. előtti 6. században váltja fel a papirusz. Miután az írás alapanya
gaként a papirusz vált általánossá, a ~í~AO~ ( ~í~AlVO~) szó felveszi 
az "Írás", "okmány", "Ieirat", "Ievél", "könyv", "könyvtekercs" jelen
téseket. Vö. Iz 18,2: "követeket küld a tengeren, papirusz-küldeménye
ket (ÉlTlO"TOAai. f3íf3ALVm) a vizeken." Egy idő után pedig már minden 
Írást és Íráshordozót (agyagtábla, állatbőr, pergamen), sőt, minden 
Írásművet "biblosz" -nak neveznek. 

Szent könyvek - Josephus Flavius az esszénusokról azt írja, hogy 
közülük egyesek "ifjúságuktól fogva a szent könyvekkel és a próféták 
Írásaival foglalkoztak" « ZsidHáb 11,159, l. Révay, 155.0.). A szent 
könyvek (f3íAlOl Lcpm) kifejezés itt az Ószövetséget jelenti, de való
színűleg szekta saját Írásait is, hiszen Josephus írásának egy másik 
helye szerint a szekta tagjai megesküsznek, hogy a "rend könyveit (Ta 
Tfís- alpÉacw~ aimDV f3íf3AW) és az angyalok neveit" megőrzik 
(ZsidHáb 11,142, uo. 153.0.). Közismert, hogyacsászárkori Biroda
lom területén "szent könyvek" is forgalomban voltak, elsősorban a 
pogány istenek kultuszával kapcsolatban. A Csel 19,19-ben szereplő 
elégetett könyvek (al f3íf3ALOl) is ilyenek voltak. Az Ószövetséget 
egyébként Josephus is, Philón is számtalanszor nevezi szent könyvek
nek (al 'lCpOL f3íf3AIOL). Josephusnál Mózes könyvei: Rég 1,26.82; 
2.347; 3,81.105 stb.; az egész Ószövetség: Rég 1,139; 9,28.46 stb. 
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Philón, amikor Mózes könyveiről beszél, az "Öt-tekercs", Pentateu
chus (DEvTaTEüxos-) kifejezést használja. 

Az Ószövetség könyveit (Jeremiás könyvére utalva) már Dániel is 
egysz.eruen "a Könyvek"-nek nevezi (héb. [J'}~9iJ , gör. ai. ~í~AlOl). 
Az Uj szövetségben visszatükrözödik az általános gyakorlat, hogy 
Mózes könyveit és a többi ószövetségi könyvet is "könyv"-nek 
(~í ~AOS-) nevezik: "Mózes könyve", Mk 12,26; "Zsoltárok könyve", 
Lk 20,42; Csel 1,20; "Izajás beszédeinek könyve", Lk 3,4; "a próféták 
könyve", Csel 7,42. (A Mt 1,1 a családfát is "könyv"-nek nevezi, kö
vetve a megfelelő héber kifejezést: m7r-l 1;19.) 

B./ Könyv, görögül biblion (~í~ALOV) - A ~í~ALOV szót a ~í~AOS- ki
csinyített alakjának szokás tekinteni ("könyvecske"), de ez az újszövet
ségi korban nem volt már érezhető: a szó ugyanúgy, mint a ~í~AOS-, 
egyszeruen könyvet, könyvtekereset jelentett. Ha "könyvecské"-ről 
beszéltek, további kicsinyítésre volt szükség: ~l~Aí8LOV, ~l~Aapí8LOv, 
ld. Jel 10,2.10. Erre a korra a görög nyelvben a ~í~ALOV lett a legálta
lánosabban használt szó a "könyvtekercs", "könyv", "írás" jelölésére. 
A LXX ezt a szót használja akkor is, amikor a szövegben Biblián kí
vüli írásokra történik utalás (Szám 21,14; 2 Kir 1,18 stb.). Jelölhet a 
szó archívumot, könyvtárat is (Rég 8,55.159; 1,10; 12,12 stb.; 
Josephus összes írása: Vita 361; 364), valamint levelet (2 Kir 11,14G; 
3 Kir 20,8G stb.) és dokumentumot (pl. házasságkötésről: Tób 7, l3G; 
válólevél: MTörv 24,1.3; Mk 10,4; Mt 19.7). 

Összefoglalás: A "biblia" szó jelentésváltozásai 

BIBLOSZ - egyiptomi eredetű görög szó (nőnemű), jelentése: papl
rusznád; könyv, irat, stb. 

BIBLION - görög szó, kicsinyítő képzővel (semleges n.), jelentése: 
könyvtekecs; könyv, irat. 

BIBILIA - görög szó, tsz. semleges alak, jelentése: könyvtekercsek, 
könyvek, Könyvek 

BIBLIA - görögből átvett latin szó, t. sz. semleges alak, jelentése: 
Könyvek, Biblia 

BIBLIA - magyar szó, I. sz., jelentése Biblia, Szentírás (vö. ném. die 
Bibel, olasz Bibbia, francia la Bible, angol the Bible stb.). 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Izsák feláldozása - vagy Ábrahám próbatétele 
(Ter 22) 

A.) Alapgondolat 

A drámai cselekmény kibontása Ábrahám és Izsák indulásával 
kezdődik. Ábrahám nemcsak eltaszítja majd fiát, mint Izmaeit, hanem 
benne el fogja veszíteni az ígéret beteljesülését. Ellenvetés és zokszó 
nélkül indul mégis. Senkivel nem tudja megosztani benső terhét, nem 
beszélhet róla. Három napig vándorolnak. Először két szolga is van 
velük, de őket mellébeszéléssel távol tartja. 

Izsák ártatlan és gyanútlan kérdése még tovább növeli a feszültséget 
- Ábrahám kitérő válasza szinte prófétai jellegűvé válik a későbbiek
ben. Az ősatya különleges vezetettsége érződik a próbatétel sötétségén 
át. Mindvégig kitart igenje mellett, a befejező drámai aktusnál is. Az 
áldozat előkészítésének aprólékos részletezése szinte az elviselhetetlen
ségig fokozza a feszültséget. 

Az áldozati kés nemcsak a fiú testét, hanem az ő lelkét is át fogja 
járni. Izsák saját áldozati fáját viszi, ráfektetik - újszövetségi párhu
zam -7 Jézus kereszthalála. De Izsák passzív. Jézus áldozati készsége 
csak Ábrahámmal állítható párhuzamba. aki teljesen kész Izsákban 
önmagát odaadni (az antik élet az utódokban válik teljessé). 

Izsák feláldozásánál lsten nem magát a cselekedetet, hanem az elha
tározást akarja, belső szabadságot a ragaszkodás tárgyától: bizonyítsd, 
be. hogy mindennél jobban szeretsz. (Szt. Ferenc nem csonkította meg 
magát, mint sajnos Origenész, aki szószerint értelmezte magára Jézus 
szavait). 
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"Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó 
hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó 
hozzám" (Mt 10,37). 

"Ha kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le és dobd el 
magadtól" (Mt 18,8) 

Az Újszövetségben az istenfélelem nem félelmet, hanem az ebből 
fakadó engedelmességet jelenti. A kossal nemcsak pótlékot ad, hanem 
főleg köszönetet és hálát ad a jóságért. Minden látszat ellenére ebben 
van Isten legbensőbb valósága: "Mi, akik hittünk, megismertük a sze
retetet, amellyel Isten szeret bennünket (l Jn 4,16). Ugyanígy, látszó
lag embertelen követelmény által nyilatkoztatta ki: "Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne 
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16), tehát a saját 
Fia halála által. Ez Jeruzsálemben történt, amelyet (2 Krón 3,1) a 
Móriával azonosítottak. Mória = Jahve lát, szimbolikus név, és Jeru
zsálem akart Ábrahám emlékhelye lenni. A kereszténység így tekint 
Jézus golgotai halálára. 

B.) Szentírási szöveg: Ter 22 

c.) Bevezetés 

1.) Irodalmi nézőpontból a Ter 22 lényege szerint elohistának (az 
Elohim elnevezés szerint, melyet Isten neveként használ) tekinthető. 
Teológiai témájának fő vonala az istenfélelem és a próbatétel. Fontos 
még tudnunk erről a részről, hogy aTer 22 csak jóval később, a kirá
lyok korában lett összegyűjtve. 

A kezdőmondat "Miután mindezek megtörténtek" a szöveget az ígé
retek nagyobb összefüggésébe helyezi Isten és Ábrahám kapcsolatá
ban. 

"Isten próbára tette Ábrahámot:" ez rögtön az elején nem csak teo
lógiai jelentést ad, hanem egy olyan beállításba is helyezi a történetet, 
hogy Isten nem akarja igazán az emberáldozatot. Tehát a kérdés, amit 
ennél fogva feltesz, nem Izsák "feláldozása" hanem a probléma, hogy 
vajon Ábrahám erejét meghaladja-e ez a vele szemben felállított köve-
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telmény. Isten szavai egyérte\müen és eltéveszthetetlenül megmondják 
"mire megy ki a játék" Ábrahám számára: az egyetlen és szeretett fiú 
az áldozat, aki ezért az ő egész jövője, az ő élete. Mint az előző szöve
gekben, Ábrahám itt is szó nélkül és azonnal követi, amivel megbíz
zák. 

J. Schnorr von Carolsfeld: Izsák feláldozása 

Ábrahám és Izsák útja elkezdődik. És elkezdődik a drárrul is, ami 
Isten szavának "ütése" után távolodva a jelenet helyétől, mint egy ka
mera, egyre közelít. Eleinte e~y egész embercsoport megy (szolgák is), 
a végén már csak egyedül Abrahám és Izsák. Az indulástól a hegy 
megpillantásáig három nap telik el; fokozódik a feszültség kettőjük 
hallgatása és rövid beszélgetése nyomán. Ábrahám kitérő válasza 
Izsák ártatlan kérdésére az áldozati állattal kapcsolatban tovább növeli 
az olvasóbanlhallgatóban a feszültséget. "Így mentek ketten együtt" 
fordulat nyitja meg és fejezi be a párbeszédet. 

A 9. versben az áldozat előkészítésének kínosan aprólékos részlete
zése (egészen közelről avatja be a hallgatót) után szinte egymást érik 
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az igék, a cselekmény és a drámaiság egyre gyorsabban pereg és siet 
egyenesen a "leölés" szándékához. 

Mint egy ütés hangzik fel Isten küldöttének szava, ami megtiltja Áb
rahámnak a gyermekáldozatot. A felszólítás és Ábrahám készsége 
ugyanolyan, mint kezdetben. Miután Ábrahám kiállta a próbát, a régi 
ígéretek megújítását kapja jutalmul. 

2.) A szöveg nem csak a bevezetés és a befejező ígéretek által (a ko
rábbi ígéretek megismétlése) helyeződik egy tágabb összefüggésbe 
(tehát csak egy, a sok istentapasztalat közül), hanem művészi kompo
zíciója által is kiemelkedik. Habár a feszültség fokozása a párbeszé
dekben a 10. versig megy, formai szempontból a szövegnek más köze
pe van. Koncentrikusan van kialakítva: 

la 
lb. 2 
3-6 

17-8 
9-10 
11-12a 
12b 
13k. 19 

cím: az Istenfélelem próbája 
a párbeszéd megnyitása, az áldozat parancsa 
indulás és vándorlás 

Ábrahám és Izsák közti beszélgetés 
megérkezés, előkészület az áldozathoz 
a párbeszéd megnyitása, az áldozat visszavonása 
az istenfélelem megerősítése 
kicsengés (15-19 kibővítés) 

A szűkszavú beszélgetésben útközben, a 8. versben Ábrahám egész 
valója kifejeződik, jóllehet ő maga egyáltalán nem lát semmit, talán 
nem hiszi, de tiktokban reménykedik. Abrahám Istenbe vetett bizaimát 
mutatja, hogy ahogy Izsák életét Istentől kapta, úgy most is az ő kezé
be helyezi az életét és sorsát. 

3.) A szövegből adódó értelmezések a következő nézőpontokból ke
letkeznek: 

l. NézöpOl/l: Az ember/gyermekáldozat felváltása az állatáldozattal 
(A következő szövegek tanúskodnak arról, hogy Izraelben kivétel nél
kül halálbüntetés terhe mellett elítélték a gyermekáldozatot: MTörv 
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12,31; l Kir 16,34; 2 Kir 16,3; 17,17; Lev 18,21). A Ter 22. arról 
tanúskodik, hogy egy nem izraeli hagyomány visszatért. 

2. Nézőpont: Egy kultikus szokás etiológiája, az elsőszülött állatál
dozattal való kiváltásáról (vö. Kiv 13,12k). 

3. Nézőpont: Minthogy a történet eredeti helye a kultuszban kioltó
dott, eredeti kultuszetiológiai összefüggését elvesztve, marad a boldog
talan apa sorsa, egy próbatétel története (ezért kerül Ábrahám enge
delmessége próba elé). 

A történetbe egy helyetiológia is bele van szőve: a héber szó, 
Morijah = Jahve Lát (szimbolikus név). Azt, hogy Moria, mint ősi hely 
létezett-e, azt nem lehet tudni. Egy későbbi szöveg, a 2 Krón 3, l az 
áldozat helyét a jeruzsálemi Templom hegyre teszi, az áldozat és a 
megjelenés helye teljesen azonos. 

A történet a második részben végül megérkezik az egyébként már 
sokrétű érdem-jutalom gondolat ill. jelentés lehetőségéhez. Ez a jelen
tésmodell a 15-18 versekkel együtt csak sokkal később lett a szöveg
hez fűzve. 

4.) Általában véve, tőlünk a Ter 22 istenképe nagyon idegen. Mi
csoda dolog egy Istentől, hogy egy apát, látszólag minden kiút nélkül 
ilyen helyzetbe hoz, csak azért, hogy próbára tegye? Nem egy önké
nyes Isten játszik itt egy iszonyatos és elviselhetetlen játékot? Isten és 
az ő áldásadása ellentmondani látszik, amikor Ábrahám istenfélelmét 
próbára teszi. Minden afelé halad, hogy Ábrahám egzisztenciáját tönk
retegye. Mert neki Izsák Isten támogatásának megtestesítője. A ha
gyomány szerint Ábrahám nem csak egy ember, hanem Isten népének 
megtestesítője. 

Mint ilyen, többszörösen megtapasztalta a történetében, hogy az 
ígéret földjét megvonják tőle. Isten a számára élet és halál ura, az Ö 
dolga adni és elvenni azt. Végül az is kérdés, hogy Ábrahám Istent 
csak mint adományozót - csak az ajándékokat akarja - szolgálja, vagy 
valóban Isten akaratát keresi. Ábrahám egészen Istenre bízza magát. 
Feltétel nélkül hisz. Ettől a Ter 22-t az első parancs élő példájaként 
lehet érteni: Isten valóban Ábrahám Istene és a miénk - vagy egy kép 
(pl. végtelenü I jóságos Isten)? Ábrahámnak le kell mondania a benne 
kialakult jóságos Isten képéről. Ábrahám nem játssza ki Isten ígéreteit 
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a követeléseivel szemben. A hallgatáson keresztül a történet érezteti 
velünk, megmutatja nekünk: akkoriban is szenvedtek az emberek a 
(jóságos) Isten hallgatásától. 

Ismételten visszatérő kérdés, hogy nem arról van-e szó, hogy a tör
ténet nem is úgy volt, hanem Ábrahám egyszeruen egy hamis istenké
pet alakított ki magának és Isten az, aki ezt "helyre igazította". A szö
veg azt az üzenetet hordozza, hogy Isten nem akarja az áldozatot. Áb
rahám, az ember, a felfoghatatlan által talál vissza Istenhez. Ábrahá
mot a szöveg "istenfélőnek" ismeri el. Ez nem csak egy olyan maga
tartást jelent, amely elismeri Isten szuverenitását, hanem Isten jelenlét
ében való élést jelent. 

Ábrahám így nevezi el a helyet: "Isten lát" (vö. Ter 16,13) ill. 
"engedi, hogy lássák". A homályos újra láthatóvá vált. 

5.) bsák feláldozása - újszövetségi párhuzam 

Ábrahám 

Atya 

Csakhogy!! 

Izsák .......... 
.......... a szereplök mechanikus 

Fiú /' behelyettesítése: 

Ábrahám úgy szerette Istent, hogy 

kész volt egyszülött fiát föláldozni 
~ki. . 

Isten úgy szerette a világot, hogy 

egyszülött Fiát föláldozta érte. 

Míg Izsák passzív e1szenvedöje az eseményeknek, teljesen gya
nútlanul viszi fel a hegyre a saját áldozati fáját, 

addig Jézus tudatosan, önként vállalja az áldozatot és úgy viszi 
fel a hegyre a saját keresztjét. 

Ebben a történetben a hit és a szeretet korrelatív egymással. 
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D.) Óravázlat 

Feladat 

l. Ének: Jó az Úrban bizakodni 

Módszer 

ének kot
tából 

2. Isten a hívőt próbák elé állítja - a téma meg- csoportos 
közelítése beszélgetés 
Sokunknak van már előzetes tapasztalata a Szent
írásnak ezzel a nagyon mély elbeszélésével kapcso
latban. A következő lehetőségek vannak a vezető 
számára a téma bevezetéséhez: 
a.) A résztvevők elmondják, hogy milyen emlékeik 
vannak arról, amikor először találkoztak Izsák 
feláldozásának történetével pl. hittanórán, irodalmi 
alkotásban vagy képi ábrázolásban, stb. 
b.) A régi vallásos énekek az Istenbe vetett feltét
len bizalomról szólnak. A résztvevők beszélgetnek 
arról, amikor ez szembe kerül a hétköznapok két
kedéseivel, beszélgetnek a szenvedések próbatéte
léről, hogy hogyan fogadjuk azt a gondolatot, hogy 
Isten próbára tesz bennünket, hogy hogyan fordul 
át az életünkben valami rossz jóvá. 
c.) A teremben elhelyezünk egy nagy útjelző táblát 
ezzel a felirattal: Az életre vivő út. Ezenkívül még 
az élet ígéretéről szóló képeket helyezünk el pl. 
fakadó bimbó, gyermekarc, napfelkelte, fakadó víz
forrás, stb. a következő feliratokkal: "Nálad van az 
élet forrása",- "Aki téged megtalál, az az életet ta
lálja meg" - "Te megmutatod nekem az élet útját" 
stb. Miközben a résztvevők körüljárva nézegeti k a 
képeket, kellemes zene szól. Aztán a zene hirtelen 
megszakad, megfordít juk az útjelző táblát, melyen 
a következő felirat lesz látható: Zsákutca. Az élet 
képei a halál képei vel cserélődnek ki (közlekedési 
baleset, sír, lerombolt lakóház, stb.) a következő 
feliratokkal: Végül is minden értelmetlen - Ab
szurd - Holkauszt - Földünk próbatétele, stb. 

az 
óravezető 
irá
nyításával 

Eszközök, 
időtartam 

Énekelj 
az Úrnak 
484.0. 
S perc 
kép: 
Izsák fel
áldozásá
ról 
20 perc 

útjelző 
tábla, 
feliratos 
képek, 
zene 
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Feladat 

d.) A résztvevők rögtön találkoznak a szöveggel. 
Előadják aszöveget. Diaképek és zene segíti, hogy 
jobban beleélhessék magukat. 
A hangzóképek a következők lehetnek: 
dia: Ábrahám és az utódok ígérete - csillagos 

égbolt. 
szöveg: Miután mindezek megtörténtek ... 

I. vers 
zene: világos, oldott 
szöveg: Isten megszólította ... 1. vers 
dia: Ábrahám Izsákkal megy Mória hegyére 
szöveg: Út Mória hegyére 3-8. vers 
zene: lassan indul, egyre gyorsabb, teli feszültség

gel, Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps, 
Grieg: Peer Gynt 

szöl'eg: Az áldozat előkészítése 9-10. vers 
dia: Chagall: Izsák feláldozása 
zelle: jajgató, panaszos 
szöveg: Az Úr angyalának megjelenése 11-14. vers 
dia: Az áldozat megkezdése 
szöveg: 15-18. vers 
zelle: visszatér az elején felhangzott világos, oldott 

zene 

Befejezésül rövid beszélgetés a megélt- látott -
haIlotI tapasztalatokról 
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3. Szövegmunka 
A résztvevők kiscsoportban (3-4 [ős) néhány 
megfigyelést tehetnek a szöveggel kapcso
latban: 
cr I. A drámai szerkezet megfigyelése (A 
mondanivaló erősen változik. Hol van fe
szültség, hogyan?) Lásd Bevezetés I. 
rrr 2. Hogy tagolódik a szöveg? 
Felismerhető-e egy bizonyos állításra való 
koncentrálás? Lásd Beveztés 2. 
rIr 3. Milyen teológiai értelmezésmodeit 
kínál a szöveg a Moria hegyi jelenettel? 
Lásd Bevezetés 3. 
rIr 4. Milyen istenkép rajzolódik ki a szöveg 
alapján? Lásd bevezetés 4. 
A végén összegzés, csoportos megbeszélés, 
a csoportvezető kiegészítésével 

4. Izsák feláldozása - újszövetségi párhu
zam Lásd bevezetés 5. 

5. Befejező ima, ének 

Módszer 

kiscsoportos 
munka 

csoportos 
megbeszélés 
az óra vezető 
irányításával 
csoportos 
megbeszélés 
az óravezető 
irányításával 
kötetlen 

Bibliaiskola 

Eszközök, 
időtartam 

szentírási 
szöveg, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
55 perc 

tábla, kréta 
20 perc 

10 perc 

kotta, gyer
tya gyufa 
10 perc 

A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában "Elé Ige" címmel bibliaiskola muködik (szeptembertöl 
júniusig minden hónap elsö hétföjén du. 5-7-ig). Jelen tüzetünk 
az ötvenharmadik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2006. márc. 20. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezetö 

Gelley Anna munkatárs, Tarjányi Béla szakmai vezető 

27 



Élményeink 

Karcsi Bácsi 

Aranyos őszi délután történt, akkortájt, amikor épp hogy megérkez
tem a gerecsei kis faluba. Ilyenkor az öreg házban csend honolt. Gaz
dájukkal együtt bóbi*oltak talán még a pókok meg az egerek is. Vá
ratlanul csöngettek. Osszeszedtem magam, ám amint nyitottam a ko
pott deszkaajtót, cserbenhagyott az önfegyelmem. 

Szurokfekete képű férfi köszönt rám. Előítéleteim) mint az emlékek 
ködében kigyulladó stoplámpák, veszélyt jeleztek. Atvillant az agya
mon, hátha kéregető, talán árus, vagy még rosszabb áll előttem. Ez a 
pillanat aztán életem legnagyobb tévedésének bizonyult. A vendég 
elmosolyodva bontakozott, majd átadott egy nekem szedett virágcsok
rot, meg egy ajándék könyvet. Belenéztem és elképedtem. Az európai 
ellenállók 125 búcsúlevelét kaptam. Ejha! Honnan tudta ez az ismeret
len, hogy évek óta a félország titkosrendőre rám vadászik? Miféle 
sugallatot kapott arról, hogy egy-két napja sírás-rohamok közt mond
tam búcsút addigi szépséges fiatalságomnak, s most a halálraítéltek 
szorongásával tehetetlenkedek új munkaköröm küszöbén? Hirtelen 
kíváncsi lettem. Ekkor kezdődött köztünk a sok éves barátság. 

Meghívott hozzájuk a hegyoldalba, a legutolsó házikóba. A ki
csinyke kony,hába lépve patyolatfehér párnák közt találtam nagybeteg 
édesanyját. Ot, a mintegy imából és türelemből faragott eleven szobrot 
áldoztattam elsőpéntekenként. Utána a szobában soká beszélgettünk. 
Körülöttünk könyvek, magnószalagok, orvosaitól kapott képes lapok, 
mind-mind példás rendben. Tévéje nem volt, törékeny egészsége és 
tiszta szíve nem engedte. Róla és áldozatos feleségétől, Annuskáról 
csak jót hallottam. Kiderült, minden tőlem kölcsönzött könyvet gonsIo
san újságpapírba csomagolt és továbbadott négy-öt ismerő,sének. Igy 
váltunk akaratlanul is a környék missziós állomásává. Allandósult 
fejfájásának, millió bajának orvossága lett a csendes kerti munka. Fü
vet nyírt, locsolt, takarított a gyárban is, a plébánián is, meg Szentke
reszten is. Ingyen szeretett minket, miközben sejtelmes mosollyal járta 
a környező erdőket, mezőket. Hamar megszokta Isten házát, kért Bib
liát, olvasta újságunkat, és részt vett a körmeneteinken. Egy alkalom
mal lelkendezve hozta a Monte Carló-i rádióból felvett Jézus-előadást. 
Nem volt szívem a szektákat szidni. Botránkozott volna. Inkább azt 
magyaráztam, az mind jó, amit írnak az Úr Jézusról. A baj ott kez
dődik, amikor azt félbehagyják, az a fájó, ami hiányzik. 
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Egyszer majdnem zavarba hoz9tt. Még a régi rendszerben. társaság 
előtt el szólta magát: - Plébános Ur! Emlékszem az első könyvre. amit 
adott. a Hekusra! - Micsodára? - kérdeztem meghökkenve. - Hát az a 
»Hekus a fügefán« ...• nagyon jó volt! - Jaj Karcsi! - szóltam közbe-. 
nem úgy hívták azt a könyvet! 

A hátamon a hideg futkározott. mialatt a fantáziámban megbillent a 
Gyorskocsi utcai börtön hívogató képe ... 

- Az volt a, címe - magyaráztam -. "Zakeus a fügefán:'. egy régi 
lelki könyv. - A, mindegy az! - legyintett az én emberem. Ugy tűnt. ő 
már túl van az osztályharcon. benne édes békében összeegyeztethető a 
tapasztalat és a bibliai vámos (vö. Lk 19.1-10). Fel sem tételezte. hogy 
valaki belém köthet. miszerint a Rendőrakasztás Kézikönyvét terjesz
tem. 

Az ötvenes években gyanútlanul hagyta. hogy besorozzák a rette
gett belügyis alakulatba. a ,,~ék ávóba". Otvenhatban aztán a felkelők 
rajtaütöttek laktanyájukon. Ot falhoz állítva. órákon át lelövéssel fe
nyegették. Ekkor roppant meg egészsége. leszerelt. kilépett a Pártból és 
elkezdte a maga módján keresni az Igazságot. Az akkori öreg. nagy
sápi pap segítségével beiratkozott egy gimnáziumba. Amikor erre em
lékezett. ábrándozva sóhajtott: - Plébános úr! Rájöttem. minél szebb 
valami. annál nehezebb. Az az ábrázoló geometria ...• a kémia •.. sajnos 
azonban nem bírtam. abba kellett hagynom - így lett segédmunkás. 
héthatár szent csavargója és a könyvek megszállottja. 

Valamikor véletlenül egy Nyírő regényt kínáltam neki. Teljesen be
leszeretett. Az újabb és újabb kötetek után megkért. hogy ugyan kicsi a 
nyugdíja. de szerezzem meg számára az összest. kerül. amibe kerül. 
Igen ám. de nem győzte kivárni. az attól kezdve havonként érkező kül
deményeket. Felutazott Budapestre. a Lenin körúton benyitott az első 
könyvesboltba és kért "Nyírőt". Megmosolyogták és közölték vele. 
nincs. és nem is volt. nem is lesz. ilyesmit nem árulnak. Ment tovább. 
a sokadik üzletben megsajnálták és átirányították a Központi Antikvá
riumba. onnan meg ki az ócskapiacra. de ott se találta kedvencét. Ak
korra viszont már rosszul lett. Nagy nehezen visszajutott a Nyugati
hoz. ahol vesztére a járdáról belépett a tilos jelzésbe. A rendőr sípolt. a 
"részeg cigány t" pedig már tuszkolták is a szolgálati kocsiba. A kerü
leti őrszobán faggatni kezdték: - Maga Komárom megyei. mit keres 
Pesten? - Elvtárs. Nyírő könyvet! Tudja maga az milyen szép? -
eközben előkotorta zsebéből a kórházi zárójelentését. magyarázta, 
elfogyott a gyógyszere, most éppen rosszul van. A rendőrök ekkor 
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összenéztek, becsületükre váljék, bocsánatot kértek és visszavitték a 
pályaudvarra, még elérte a hazainduló vonatot. 

Betegsége lassan felőrölte erejét. Állandó lakója lett az amúgy is 
sűrűn látogatott kórházaknak. Aki eddig másokat szeretett, most maga 
is másokra szorult. 

Lekéstem a vele való utolsó találkozást, ezért most utána küldöm e 
pár sort. 

Béla atya (volt bajóti plébános) 

OLVASÓNK ÍRJA 

A Jeromos füzetek 2004. karácsonyi számában két megható törté
netet ismertet L.E. Dumakeszirol. 

Az én írásom, ha ehhez nem is fogható, mégis érdekes lehet annál is 
inkább, mert személyes élményem. Jó példája annak, hogy »a szél ott 
fúj, ahol akar«(Jn 3,8). 

Elsős gimnazista koromban (1941-ben) 10 évesen megkaptam az 
akkor általában használt »Sík-Schütz« imakönyvet. Ebben a szentlecke 
helyén (az akkor Szentháromság vasárnapjára rendelt és természetesen 
még latinul mondott) Róm 11,33-36 volt olvasható. Mai fordításban: 
»Milyen nagy Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának 
mélysége! Mennyire megfoghatatlan(* az ő Ítéletei és kifürkészhetetle
nek az ő útjai! Mert ki ismerte az Ur gondolatát? Vagy ki vo1t az ő 
tanácsadója? Vagy ki adott előbb neki, hogy vissza kellene fizetnie? 
~ert minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké. 
Amen.« 

Ez a szentírási idézet mély teológiai tartalmával már gyerekfejjel 
megfogott, és mára, idős koromra szinte jelmondatommá vált. Sokszor 
figyelmébe ajánlom másoknak is, különösen, ha ilyet vagy hasonlókat 
mondanak: »Miért engedi meg ezt Isten?« 

Jn 3,8-ra visszatérve: nem a Szentlélek különös kegyelme volt szá
momra ez az idézet? Megjegyzem, ,hogy abban az időben még a katoli
kusok alig olvas ták a Szentírást., En is csak felsős gimnazista korom
ban vettem először kezembe az Uj szövetséget, elsös~)[ban áldott emlé
kezetű kiváló hittanárom, Emődi László tanácsára. Oszövetséget pedig 
csak jóval késobb, egyetemista koromban vásároltam. 

(G.N. Budapest) 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A Biblische Zeitschrift 2/2003. számában Paul-Gerhard Klumbies 
azt vizsgálja, hogyan mutatja be Lk 23,44-49 Jézus halálát. A sötétség 
óráinak végén a templom függönye kettéhasad, és Jézus hangos szóval 
Atyjának adja át magát. A századossal együtt érzékeljük Jézus fiúi 
bizalmát és Isten transzcendenciáját. A jelenlévők mellverő csendes 
hazatérése előre jelzi sokak megtérését. A cikk szerzője párhuzamosan 
utal Mk 15,33-39-re, és a két evangélista eltérő hangsúlyaira. - A 
folyóirat 2/2004. számában Silvia Pellegrini felhívja a figyelmet arra, 
hogy Jézus példabeszédei sokat elárulnak a korabeli viszonyokról; ez 
pedig segíti a beszédek teljesebb megértését is. J ól mutatja ezt a 
»hűtlen« vagyonkezelőről szóló példabeszéd (Lk 16, l-9). Szinte álta
lános volt (csak akkor és ott?), hogy az igen gazdagok és intézőik nem 
lehetnek példaképek. A történet szerint elengedett tartozás ok óriásiak 
(5.-7. vers), és nyilvánvalóan ennek élvezői lesznek majd az elbocsátott 
intéző befogadói (4.vers). A vagyonkezelő helyzetfelismerése és gyors 
cselekvése példás lehet; bár szűk körben, de a vagyon igazi értelmét, 
valamint az igazságosabb elosztást szolgáló és talán valódi barátságo
kat is létrehozó intézkedései nem igazságtalanok; így az intézőt dicsérő 
gazdag tulajdonos e tekintetben Istent jelképezi. A példabeszédért a 
farizeusok gúnyolták Jézust (l4.vers). A mesés adósságcsökkentések 
és a tulajdonos dicsérete kissé a valóság és a képzelet között lebegővé 
teszi a tö~ténetet, de az így is a gazdasági hatalommal rendelkezőkhöz 
szól; az Ujszövetség újat kell hogy hozzo!) mai világunkba is! - Paul 
Kruger példákat mutat be arra, hogy az Oszövetségben miként jelen
nek meg az érzelmek (szégyen, bűntudat, depresszió, düh, félelem). -
A folyóirat 1/2005. számában Dietrich Rusan azt vizsgálja, hogya 
Keresztelő Jánosnak Jézust bemutató szavaiban megjelenő lsten Bárá
nya elnevezést (Jn 1,29.36) a János-evangélium hogyan köti össze 
Jézus kereszthalálával. Bár a ))Bárány« nyilvánvalóan a húsvétkor 
történő kereszthalálra utal (Jn 19,14), a vizsgálat szerint ))Isten Bárá
nya« a keresztáldozathoz csak mint Jézus egész földi működésének 
részéhez kapcsolható. »A világ bíínének (a hitetlenségnek) elvétele« az 
evangélium szerint a Lélekkel való keresztelés sel történt ill. történik 
(Jn 1,33; 20,22; v.ö. l Jn 3,5). - Günter Reim azt vizsgálja, hogyan 
szól Jézusról és hogyan idézi Jézust a János-evangélium. Az evangé-
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listának a Szentlélektől vezetve saját üldözött közösségéhez kellett 
beszélnie. Előnyben részesített olyan bibliai kifejezési módokat, ame
lyeket saját beszédeikben a korabeli rabbik is használtak. A cikk több 
ilyen jánosi/ószövetségi szövegkapcsolatot mutat be részletesen (pl. Jn 
10,36 és Iz 6; Jn 8,42 és Zsolt 40(39),8; Jézus megdicsőítése Jn 17-
ben és Iz 49,6; 52,13). Ez számunkra is különösen növeli ennek az 
evangéliumnak az értékét. 

A Bibel und Kirche 1/2005. számában Beate Ego bevezető cikke -
a teremtés mint adomány és feladat - figyelmeztet arra, hogy Isten 
uralma alatt a teremtés folytatódik (v.ö. Zsolt 104,19-26). Istentől 
feladatot kaptunk (Ter 2,15), amely a bűnbeesés után fáradságos (Ter 
3,17-19). Az ember Isten képviselője (képmása és helyettese), feladata 
féken tartani a káosz hatalmát; ezt a hitet tükrözik több ókori nép ki
rály-ábrázolásai is. - Thomas Staubli emlékeztet arra, hogy a nö
vényvilág az ókori népek számára éltető táplálékot s ugyanakkor Isten 
jelenlétére való figyelmeztetést jelentett (ld. pl. Iz 45,8; Kiv 3; Józs 
24,26). A mai földművelés és rablógazdálkodás korában az ősi világ
kép fizikai emlékképeit csak az »archeobotanika« és az ikonográfia 
őrzi. - Ugyanettől a szerzőtől való külön cikk keretében 49 többezer
éves ábrázoláson (hajtásokkal teli ágak pecséteken, amuletteken, pén
zeken stb.) csodálhat juk meg a hitet »a földnek numinózus újjáteremtő 
erejében«. - Christoph Dohmen megállapítja, hogy lsten az együtt
teremtettséggel az emberre bízta az állatoknt is. Tiltja a vér élvezetét 
(Ter 9,4), az állatokra is vonatkozik a szombat nyugalma (MTörv 
5,14), a velük való teljes béke ábrázolja a messiási végidöt (Iz 11,6-9). 
A Biblia az embertől Isten képmásához illő magatartást kíván, de nem 
tiltja a húsevést. - Bernd Janowski az állatáldozatok teológiai jelenté
sét magyarázza. Isten közénk-jöttének jele az oltár és a rajta elégő 
áldozat, valamint a vendéglátás is (v.ö. Kiv 20,22-24; 19,9; Ter 18,1-
8). A cikk ennek a nehéz, de fontos örökségnek a megértését akarja 
segíteni. - Sabine Bieberstein szokatlan magyarázatot fűz Róm 8,18-
25-höz. Eszerint a levélben a teremtett világ hiábavalóságával és a 
romlottság szolgaságával jelzett állapot a »Pax Romana«-ként dicső
Ített akkori, de a mi világunkra is jellemző bűnös, az embereket és a 
teremtett világot tönkretevő hatalmat jelenti. Hasonló felismerés vezeti 
az ez ellen küzdő - főleg női (»ökofeminista«) - mozgalmakat. 

A Vetus Testamentum 1/2005. számában Th. Booij a 
139. zsoltárt elemzi és magyarázza. Az imádkozó kiemeli, hogya 
mindentudó Isten milyen figyelemmel volt rá már születése előtt. A 4 
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versszakra osztható zsoltárnak szerves része a 19. vers sel kezdődő 
szakasz is (ezen belül a szerző megoldást javasol a 20. vers megrom
lott maszóréta szövegére). Ebben a szakaszban az imádkozó a szívét 
nyugtalanító saját ártó kívánságát tárja Isten elé, kérve, hogy tartsa 
meg a helyes úton. - Mark Leuchter a 99. zsoltár irodalmi és törté
nelmi gyökereit mutatja be. Alapja egy Dávid-korabeli szöveg a 
jebuzitából izraelitává lett Jeruzsálemről, utalással Mózesre a Sinai 
hegynél (Kiv 19) és a Silóból indult Sámueire (l Sám 1-7). A végső 
szöveget az 5. századi szerző főleg a jeruzsálemi szádokita papság 
hagyományaival bővítette, így az méltóképen ünnepli Jahve igen ősi 
időktől fennálló királyságát. A nagy egységge beleillik a két hegy 
(Sinai és Sion), sőt a két istennév (Jahve és EI) is. - John Makujina 
igyekszik meghatározni Kiv 32,18 rokonértelmű, szavainak pontos 
jelentését, felhasználva Kiv 17,8-13 szövegét is. Igy Mózes válasza 
szerint nem győző k kiáltását, sem a legyőzöttek bánatos siraImát hall
ják, hanem válaszos imaének hangjait. - Nadav Na'arnan szerint Bir 
17-18 (Dán törzsének északra költözése) az 5. századból való (poszt
deuteronomista) leírás. Az északi királyságot és annak istentiszteletét 
gúnnyal kezelő szövegek 1 Kir II-13-nak Jeroboámra vonatkozó egyes 
részleteit is felhasználják. Emellett az áttelepülés hasonlít Massilia (ma 
Marseille) megalapításához kisázsiai telepesek által Kr.e. 600 körül. 
(Ennek Strabo görög író által megörökített mondájában pl. az is szere
pel, hogy az áttelepülők útközben szerzett kultikus képet és papnőt is 
vittek magukkal létesítendő szentélyük számára.) - Stig Norin egy 
200 l-ben a jeruzsálemi »Aranykapu« közelében talált homokkőlapba 
karcolt 2800 éves (vagy annak látszó) irás ról számol be. Az 
ősi betűkkel írt szöveg a templom javításával és pénzzel kapcsolatos. 
Tartalmazza Joás király nevét is (Id. 2 Kir 12; Kr.e. 835-796). Vi
tatják, hogya kőlap és a szöveg eredeti, vagy igen tökéletes hamisít
vány. A rajta lévő patina (C14 módszerrel) kb. Kr.e. 250 körüli. -
D.Nathan Phinney elfogadja azt a felfogást, hogy Ez 4,12-15 a 4,1-
5,4 szakaszba később betoldott részlet, de vizsgálata szerint maga a 
próféta toldotta be. A szokatlan parancs és párbeszéd bemutatja az ő 
aggályosan szigorú, de alázatosaan elfogadó egyéniségét, amelyet Isten 
segítsége tesz elszántan keménnyé (v.ö. ~,8-9). A betoldott részlet segít 
elfogadni a próféta Istentől való küldetését. - Karin Schöpflin 
Ezekiel könyve 12-24. fejezetében a metaforák segitségével 
leírt próféciákat vizsgálva a természeti jelképek (pl. tűz, állatok, 
növények) és történések kifejező erejének fokozódását (a Dániel köny
ve hasonlatainak színvonalához való közeledését) állapítja meg az 
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egymást követő fejezetekben. Mivel azonban a sorból kiemelkedően 
jónak találja a 17. és a 19. fejezet metaforáit, feltevése szerint ezek a 
könyv legkésőbb elkészült részei. - John S.Bergsrna kövid hozzászólá
sában helyteleníti, hogy ismét vita tárgyát képezi: vajon minden 50., 
vagy minden 49. év volt jubileumi esztendő (lásd pl. a Jeromos 
füzetek 55. számának 32. és 33. oldalán ismertetett 2 cikket). Kétségte
lennek tartja, hogy a ciklusok 49 évesek, ezen belül minden 7. év 
szombatév, a ciklust követő esztendő pedig jubileumi év, de egyúttal a 
következő ciklus első éve. Ez a meghatározás megőrzi a hetes szám 
(ill. a 7 x 7) szimbolikáját, és nem szakítja meg - kellő súlyú bizonyí
ték nélkül - az évhetek folymatos sorát. 

A Biblica 3/2005. számában Jean-Noel Aletti Gal J,J J-2,2J-ről 
megállapítja, hogy az indokoini kívánja a Szent Pál által hirdetett, 
Jézus Krisztustól kapott »evangéliumot« (l, 11-12). Az apostol állítá
sának lényegét a 2,14b-21 élénk vitaszövegbe ágyazza (2,16), és 
ugyanezt fejti ki többféle megközetítésben a levél 3. és 4. fejezete is. -
Paul Heger arra hívja fel a figyelmet, hogy a bibliai és az egyéb ősi 
(mezopotámiai) törvények összehasonlításakor az egymástól való átvé
telek kérdésénél sokkal fontosabb, ki a törvényhozó: a király dönt-e a 
bűnök súlyozása és a társadalom érdekének megfelelő büntetés ill. 
jóvátétel ügyében, vagy az Istennel való szembeszállás mértéke. A 
királyi törvények változtathatók, az ítélet a kár nagyságától függ, és 
mód van helyettesítő kiváltásra, sőt elengedésre. Az isteni törvény nem 
változtatható (a szombat alól a háború sem mentesít); a szegények 
támogatása egyéni kötelesség. A cikk példaként mutatja be az ember
ölés és a szexuális bűnök megítélését az eltérő törvény-rendszerekben. 
- Martin Leuenberger áttekinti az élet és halál értékelését az ókori 
Izraelben Az élet JHVH adománya, legmagasabb tette; ezt hirdetik pl. 
Kr.e. 600 körüli írások (Arad és Lakis területéről), erre utal az élet 
kútja Ter 16,14-ben. Péld 1-9 Istenhez kapcsolódó boldog életről szól 
a törvény, a bölcsesség és az istenfélelem útján. Az ezzel járó anyagi 
és szellemi javakról, örömről, békéről, hosszú életről olvasunk a Biblia 
számtalan más helyén is. Ugyanonnan kikövetkeztethető, hogya halál 
az élő Istennel való kapcsolat hiánya. Van azonban igen régi (Kr.e. 8. 
századi) sírfelirat (Chirbet el-Qom-ból), amely áldott életü személyre 
halála után is JHVH áldását kéri, és a szerző szerint a fogság idejétől 
hittek a halál utáni, JHVH-ra alapozott - az eviláginál magasabb rendü 
- élet lehetőségében. Ez a hit megváltoztatja az evilági élet tartaimát is 
(v.ö. Zsolt 63,40). Bár számos bibliai szöveg szól a halál utáni 
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életünkről (pl. Zsolt 49,13-16; 73,21-28), a szerző szerint az Ószövet
ség végső következtetésének Préd 3,22 látszile ismeretünk eddig terjed, 
ne kutassunk tovább. - Alexander Rofé rövid észrevétele arra hívja fel 
a figyelmet, hogy Dina elrablását csak sokkal a babiloni fogság után 
tekintették volna megbecstelenítésnek (Ezd 9,11-12); ez megerősíti a 
feltevést, hogy Ter 34 végleges szövegét a szamaritánusokkal való 
szembenállás idejében, a Kr.e. 4. vagy 5. században írták. - Andrew 
E. Arterbury azt javasolja, hogy Zsolt 23,5-6 szövegét a régi izraeli 
vendégfogadás szokásainak megfelelően szószerint, ne átvitt vagy jel
képes értelemben olvassuk, és a héber szöveg ,:égét a maszóréta eredeti 
szerint fordítsuk: »vissza, fogok térn i az Ur házába«, eltérően a 
Septuaginta-tól ())hogy az Ur házában lakjam«). / A szerző nem említi 
a szír és arám fordítást.! - Rob Dalrymple a Jel 11,3-13 szakaszban 
szereplő két tanúságtevő igazra vonatkozólag négy olyan kiemelt jel
legzetességet talál, amelyek megvannak az analóg szerepű Jel 7,1-17-
ben is. Ebből arra következtet, hogy az itt szereplő két nagy sokaság (a 
144 ezer megjelölt és a sok nemzetből való fehérruhások serege) való
színűleg azonos. 

A folyóirat 4/2005. számában Gert T.M. Prinsloo Zsolt 120-134 (a 
IS zarándok zsoltár) közös tartalmi részleteit a hely (akár térbeli hely
szín, akár emberi helyzet) szempontja alapján lekinti át. Egy-egy 
zsoltár-triádon belül általában a jobb ))hely« felé haladunk. Zsolt 126-
128 méltán közepe a szerző által rajzolt ))térképnek«, amely az imád
kozó (olvasó) időbeli útját is kijelöli. Ez így akár egyéni, akár közös
ségi történetet ábrázolhat; a közösségi történet dávidi (messiási) ura
lomban és jeruzsálemi zarándoklatban csúcsosodik. A szerző ezek 
részletes bemutatása után röviden utal egy olyan levita-csoportra, 
amely magát pl. Jahve szegényének, szolgájának, szentjének nevezte, s 
amelyet a jeruzsálemi arisztokrácia kiűzött és elnyomott. Társ-szerzői, 
ill. szerkesztői szerepük lehetett a Zsoltárok V. könyvének létrejöttében 
(a Kr.e. 4. sz. elején); ennek tükrében bátorságukat is dicsérik a boldog 
messiási jövőt hirdető zarándok zsoltárok. - bukasz Niesiolowski
Spanó a tanulmányát Ofra (Gedeon városa) helyének keresésével 
kezdi. Bibiai hivatkozások útján Manassze területéről indulva messze 
délre jut, ahol - a mai Ramo! Rahel helyém - a Bírák könyvének törté
nelmi körülményei (pl. Baál szentélye, Gedeon vára) ásatási eredmé
nyekkel is valószínűsíthetők, és a hely régi neve az Ofrával nyelvileg 
azonosítható Efrata volt (ami esetleg egy nagyobb területet jelölt, vagy 
később változhatott Betlehem helységnevévé). A szerző gondolatmene-

35 



Biblikus folyóiratok szemléje 

te az ószövetségi könyvek számos helyéről feltételezi, hogy olyan vál
toztatás eredményei, amely élesen el akarta határolni Dávidot Gedeon
tóI. Ugyanott Ráhel sírja a Júda és Benjamin törzse kapcsolatának 
alakulását is jelzi. - Arthur Walker Jones Jób könyvének a »struccma
dárról« szóló szakaszát (Jób 39,13-18) vizsgálja. A »strucc«-nak 
fordított héber szó - vagy rokon-nyelvbeli hasonló - sehol másutt nem 
szerepel. Már mások is kiderítették, hogy az ősi bibliafordítások egyike 
sem így fordítja a madárnevet. Elsőként Szent Jeromos értette 
»strucc«-nak egy hibás természetismereti írás nyomán. A cikk szerzője 
úgy találja, hogy a Palesztinában is honos homoki nyÍlfajd-ról van 
szó, a Jób 39-ből kiolvasható viselkedése és hangja alapján. Eszerint 
javítja a 39,13-18 szakasz fordítását, néhol lényegesen eltérő értelem
mel (pl. a 14-q. vers szerint az anyamadár önmagáról megfeledkezve 
védi tojásait). Igya szakasz jól illik Isten válaszának az állatokról 
szóló részébe (38,31-39,30), pl. az utódok védelme, táplálása tekinte
tében.,Közvetett válasz Jóbnak: a teremtett világ titokzatosan bonyo
lult. (Es a kerettörténet szerint Jób veszteségei pótolhatatlanok, de élete 
az új nagy családja körében folytatódik.) - Luis Sánchez Navarro a 
János-evangéliumot (a Prológus után) 3 fő tanúságtétel keretében 
állítja elénk: 1,19-10,42 Keresztelő János tanúsága, 13, l-21 ,24 a sze
retett tanítványé, a kettő között pedig (11,1-12,50) az Atya igazolja 
Jézust Lázár feltámasztásával és mennyei szózattal (11,41-44 és 
12,28). A krisztológiai triptichon Jézust mint Messiást és Isten Fiát 
mutatja be (20,31). - John J. Kilgallen rövid hozzászólásában. vitatja 
egyes magyarázók véleményét, akik szerint Lk 7,36-50 leírásában 
betoldás a 41-43. vers, mások szerint a 47b-50 szakasz is. Mindkettő 
azonban szerves része a leírt történetnek, és jól illik az evangélista 
gondolatmenetébe, szerzői szándékába (Lk 1,3-4) is. Semmiképpen 
nem nevezhetők hozzátételnek (additio-nak) abban a szokásos értelem
ben, hogy új vonással egészítik ki az evangélium teológiáját. - Florian 
JS.reuzer rövid cikke azt vizsgálja, mit tudunk meg a sátánról az 
Oszövetségből. Mindössze két helyen szerepel (Zak 3, l-2 és Jób 1-2), 
hivatkozás nélkül máshonnan való ismertségre. A részletes vizsgálat 
szerint a két helyzetleírás határozatlansága lehető vé teszi a feltevést, 
hogy az "antagonista« jelentésü héber szó csak "irodalmi alak«, az 
ellenkezés jelképe. - David C. Mitchell egy kumráni iratban négy 
es~katol()gi/.:/ls s~ahadító (mcssiási) személyt fedez fel, és erre vonat
kozó utalásokat lát több rabbinikus judaista szövegben is. 
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A Zeitschrift rtir die Neutestamentliche Wissenschaft 1-212004. 
számában James A. Kelhoffer azt mutatja be, hogy a 2. század folya
mán hogyan alakult ki - több más változat után - a keresztény hitvallás 
egyik (legfontosabb) műfajának mai, evangélium elnevezése. - Wiard 
Popkes azt vizsgálja, hogy miként képezi Szent Pál krisztológiájának 
meghatározó alapját a megfeszített Krisztus (l Kor 2,2). Ennek döntő 
voltát az apostol szenvedélyesen hirdeti; tanításának lényegét szinte 
erre korlátozza (1 Kor 1,21-25), szemben a bölcseleten, vagy Jézus 
müködésén (pl. csodáin) alapuló hithirdetés sel (hogy Krisztus keresztje 
erejét ne veszítse: 1 Kor 1, 17). Ezt a legkevésbé vallásos értelmezéssel 
(mint botrányt és balgaságot) állítja előtérbe. Ebből következik Krisz
tus követésének gyengeségben megmutatkozó útja (pl. 2 Kor 4,7; 6,3-
10) - saját magára vonatkoztatva is «2 Kor 11,29; 12,9). - Christfried 
Böttrich azt a helyzetet elemzi, amit Szent Pál tár elénk Fil J. J 2-J 8-
ban az irígységből és versengésből való hithirdetésről. Pál először 
saját magára von le tanulságot, majd ezt a filippiek elé tárja, hogy 
próbáljanak egymással szeretetből egyetérteni (2,1); Krisztus magasz
tos példája legyen a mintájuk (2,6-11)! A szerző a tanulmány végén 
arra is figyelmeztet, hogy mielőtt általános teológiai tanulságokat ke
resnénk, vegyük észre a szereplő személyek és közösségek konkrét 
helyzetét, és a már ezekben rejlő teológiai vonatkozásokat is. - Klaus 
Thraede lényegében egyetért Angelika Reichert tanulmányával, ame
lyet az ifjabb Plinius és Traianus császár keresztényekre vonatkozó 
Levélváltásáról írt (ld. Jer.füz. 54.,33. old.), de részletesebben igyek
szik megérteni Plinius véleményét. A helytartó a kereszténységet osto
baságnak mondja, de a keresztények magatartásában, szokásaiban 
semmi olyant nem talál, ami a római törvények szerint büntethető len
ne. Beszámol arról, hogy a szervezett összejöveteleknek a császár által 
elrendelt tilalma hatásos volt. Vádemelés helyett türelmet javasol, és 
helyesli a régebbi (pogány) szokások felélesztését. - Carsten Burfeind 
először arra hívja fel a figyelmet, hogy a palesztinai zsidó vezetők csak 
a közülük valók vallási hűségén őrködtek; Pál is ilyen küldetéssel ment 
Damaszkuszba (Gal 1,13-14). Ott Istentől új megbízást kapott, a 
többi népekhez (Gal 1,15-17; 2,8). Ezt az Egyház vezetői elfogadták 
(Gal 2,7-9). lAz ))antiókhiai vita« nem erről szólt.! Gal 1,16b-24 hang
súlyozza, hogy Pál személyes megbízása és apostoli tekintélye közvet
lenül Istentől való. Ennek értelmében ment először Arábiába (Gal 
1,17), majd többi hithirdető útjaira. - Peter Arzt Grabner a Filemon
levél előtörténetét vizsgálva lehetségesnek tartja, hogy Onezimosz 
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Filemonnak esetleg nem elszökött, hanem egy vándorló életmódhoz 
szokott (csavargó természetű) szolgája volt. 

A folyóirat 3-4/2004. számában Benjamin G.Wold feleleveníti 
Martin Wememek azt az elméletét, hogy a judaizmus és a korai ke
reszténység a Küriosz elnevezést az angyalokra is alkalmazta (v.ö. 
pl. 1 Kor 8,5-6). Ezt alátámaszt ják Kr.e. 1. századi kumráni szövegek 
is, amelyek egyike szerint pl. Ter 1,26 többesszámú felszólítása a köz
reműködő angyalokhoz szól. - Raik Heckl összef!iggést (párhuzamos 
ellentéteket) fedez fel Mt I és Ter 5,1-6,4 között. Adám nemzetségtáb
lája (T~r 5 ... l-től) a vízözön előtti túláradó gonoszság felé halad, Jézu
sé, az Uj Adámé (Mt l-től) a bűnöktől Megváltóig./Mt 1,18-25 szer
ves folytatása 1, 1 6-nak. Ugyanekként a szűz Mária méhében való 
foganás ellentétes a névszerint említett, foganás előtt sem szűzként élt 
asszonyokéval. / Kirívó az ellentét Ter 6,1-2 és a szűzi nemzés (Mt 
1,18) között. Ter 6,3 szerint Isten mintegy visszavonja Lelkét, Mária 
foganása pedig a Szentlélektől való. - Michael Wolter egyes vélemé
nyekkel szemben igazolja,hogy Mk 2, /O-II-ben (és pálhuzamaiban) az 
a stílus, ahogyan Jézus a jelenlévőket megszólít ja és meggyőzi, az 
evangéliumokban egyedülálló, de a korabeli görög retorikától nem 
idegen; pl. Demosztenész is alkalmaz hasonlót. A kifejezésmód elvá
laszthatatlan része a történetnek! Mk és Lk szövegében a »Mondom 
neked« ünnepélyesen kiemeli a gyógyító parancsot; egyébként a 3 szin
optikus szövege csak jelentéktelen részletekben tér el egymástól. 

A folyóirat 1-2/2005. számában Paul A. Holloway tartalom és mű
faj szempontjából vizsgálja Jn 13,3/-17,26 -ot, összevetve a görög és 
római világ halállal és búcsúzkodással kapcsolatos szöveges emlékei
vel (búcsúbeszédek, feljegyzett utolsó szavak, levelek stb.). Ezek -
akár halál előtti, akár egyéb búcsúszavak - egyrészt fájdalmat fejeznek 
ki, másrészt (eltérőleg a hasonló célból gyakran vizsgált zsidó emlé
kektő\) vigasztalni is akarnak. A szerző részletesen elemzi Jézus 
(étkezés utáni) beszélgetésének szerkezetét. A vigasztaló beszélgetés 
első része (13,31-14,31) az elválás bejelentése után a tanítványoknak 
tesz ígéreteket, a szeretet alapján vigasztal, majd (14,25-31-ben) rövi
den összefoglalja érveit. A második részben (15, 1-16,4a) Jézus már a 
jánosi közösség megpróbáltatásaira is felkészíti övéit. A harmadik -
ismét párbeszédes - rész (l6,4b-33) elején Jézus eltávozásának 
»előnye« (a Vigasztaló eljötte), a végén pedig a végső öröm szerepel. 
A búcsúzást Jézus imája zárja. - Troels Engberg-Pedersen - kapcso
lódva korábbi, P.F.Esler-rel folytatott vit.ljához - Sz.ellt Pál és a sz.toi-
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kusok erkölcsi tanításának hasonlóságait és eltéréseit (konkrét példák 
segítségével) vizsgálva megállapítja, hogy a kereszténység sokat a 
magáévá tesz mind a judaista, mind a görög-római erkölcsi felfogás
ból, de önátadó radikalizmusával mindkettővel szembe is fordul. Ez - a 
két kultúra nevelt jeként - Pál életútja is, aki »a közösséghez tartozó 
egyén« erkölcsét át is akarja vinni saját közösségeinek életébe. A cik
ket a szerző csak bevezetőnek szánja átfogóbb és alaposabb tanulmá
nyokhoz. - Dieter Zeller l Kor 7 részletes elemzésével összefoglalja 
Szent Pálnak a házasságra vonatkozó tanítását. Végeredményben jó
nak tartja a házasságot, az nem csupán az emberi gyengeségnek tett 
engedmény, de önmagában nem is karizma. Arra buzdít, hogy a háza
sok tartsanak ki ebben az állapotukban. Jobbnak minősíti azonban és a 
saját nevében tanácsolja az önként vállalt cölibátust. Valószínű, hogy 
Korintusban voltak ezt az utat követő szűzek; Pál azonban nem tekin
tette bűnnek, ha idővel valaki mégis férjhez ment közülük. - Gudrun 
Guttenberger 2 Kor 10-13 -nak, Szent Pál védekező, apostolságát iga
zoló érvelésének hátterét vizsgálja. Igyekszik feltámi például a Da
maszkuszból való menekülése történelmi körülményeit, amit Pál is 
kiemel, mert azt ellenfelei valószínűleg gyávaságnak minősítették. A 
szerző szerint Pál azért hangsúlyozza, hogy saját maga ellátását sem 
fogadta el a korintusi közösségtől, mert (talán a jeruzsálemieknek 
szánt adományok gyűjtése miatt) hamissággal is vádolták! Bár az 
apostol nyilvánvalóan fölötte állt a kor többi hithirdetőinek, mégis 
szükségét érezte, hogy igazolja: birtokolja mind a négy sarkalatos 
erényt. - Ugyanebből a páli önigazolásból Christine Gerber két hason
latot emel ki: 2 Kor 10, l-7 szerint az apostol Krisztus felhatalmazott 
képviselője, ll, J -4 szerint pedig a közösség Krisztussal történt eljegy
zésének közvetítője. Bár Krisztus szelídségével kér (10,1), de harcolni 
is kész (10, 3-6), s az eljegyzésben a közösség tagjaként is résztvett. A 
levél kiváló előkészítője annak, hogy megérkezésekor már vita nélkül 
ilyenként fogadják (13, 10). 

A folyóirat 3-4/2005. számában Karl Heinrich Ostmeyer kifogásol
ja és bőséges adatokkal, korabeli írásokkal cáfolja azokat a vélemé
nyeket, hogy Jézus idejében Galilea elnyomottak és lázadók, nyomor
gók és rablók országa volt, ami összeférhetetlen volna azzal is, aho
gyan Jézus gyógyításaival, bűnök megbocsátásával, Isten szerető gon
doskodásának bemutatásával (pl. Mt 6,25-34) hirdette a mennyek 
országának örömhírét. Heródes Antipasz hosszú uralkodása stabilitást 
és biztonságot jelentett, virágzott a mezőgazdaság; mind az ország, 
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mind Heródes egyéni jövedelme belföldi célokat szolgált. Az új főváros 
(Cezárea) a császár kegyének őrzését segítette, de a tetrarchia pénzér
rnéi kép nélküliek voltak. Heródes tiszteletben tartotta az ortodox zsidó 
felfogást, rendszeresen résztvett a templomi (jeruzsálemi) zarándokla
tokon. Az ő idejében Galileában nem volt zelóta párt (csak 1-2 évti
zeddel később, Szent Pál korában). - Jochem Flebbe azt vizsgálja, mi a 
jelentése az ó- és újbor összehasonlításának a régi és az új dolgok pél
dázat-sorában (Lk 5,37-39). Ez a harmadik példa a cikk szerint csak 
akkor illik a sorozatba, ha mind háromnak a jelentése egyszeruen az új 
és a régi összeférhetetlensége, elegyÍthetetlensége: az új egészen más, 
mint a régi. A lakodalommal nem fér össze a böjtölés (5,34). Ugyan
ilyen egyértelmű állásfoglalást fejez ki az új (Isten országának lénye
ges újdonsága) mellett Lk 9,62 is. - Joel Willitts világosabbá akarja 
tenni lz 54,1 szerepét Gal 4,2 J -5, J gondolatmenetében. A Krisztus 
szabadságára jutásnak feltétele a félrevezető tanítók kiűzése (4,30-
5,1). Ehhez a teológiai alapot Szent Pál Iz 54, l-be (mintegy izajási 
eszkatológiába) sűrítve tárja fel. Az új szövetség (amelyet Jeruzsálem 
jelképez) Jézus személyében, a Szentlélek ajándékaként valósult meg 
(Gal 3,2.23-25). - Thomas Witulski azt vizsgálja részletesen, ahogyan 
a Kolosszei- és az Efezusi levél a hívök üdvözítését már megvalósult 
tényként hirdeti (pl. Ef 2,5-6). Ez a már létező állapot a parúzia al
kalmával válik majd nyilvánvalóvá (ld. Ef l; 13; 14,2-7). Az idő során 
azonban mód van még fejlődésre, de romlás ra is (Ef 4,17-24.30 stb.), 
az elnyert állapot még elveszíthető. Ez az utóbbi kevésbé hangsúlyos a 
Kolosszei levélben (a levélíró talán a CÍmzettek túlzott érzékenységére 
volt tekintettel). A cikk szerzője tanulságosnak tartaná ezt az autenti
kus páli levelektől való eltérést a Zsidóknak Írt levél eszkatológiájával 
is összehasonlítani. 
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Olvasóink kérdezik 

OLVASÓINK KÉRDEZIK 

Az elso kérdésre Kocsis Imre rektor, teológiai professzor, 
a többiekre Török László plébános, teológiai tanár válaszor. 

rT Kérdés: Jézus egy írástudó kérdésére legnagyobb parancsként 
lsten szeretetét, másodikként felebarátunk szeretetét nevezi meg (Mt 
22,36-40). Úgy érzem, nem lehet parancsra szeretni; ez nagyon ószö
vetségi szemlélet. Jézus nem a megismerésen és belátáson alapuló 
önkéntes szeretetet kívánja? 

Válasz: A kérdés nagyon érdekes, és hosszas töprengésre ösztönöz. 
Talán nem volna fölösleges egyerkölcsteológus vagy akár egy pszicho
lógus véleményét is kikérni arról, hogy núben látják '! parancs 
(törvény) lényegét, s vajon a szeretet lehet-e parancs tárgya. En kizáró
lag a Szentírásra hivatkozva kívánok néhány szempontot megfontolás 
tárgyává tenni. 

Azt núndenesetre tudomásul kell vennünk, hogy az Újszövetség 
nemcsak a kedves Olvasó által megnevezett helyen, hanem más szöve
gekben is használja a "parancs" (emolé) főnevet a szeretetre vonatko
zólag. Jézushoz hasonlóan Pál apostol is azt hirdeti, hogy a szeretet 
parancsában foglalható össze az egész törvény: "Ne tartozzatok senki
nek senunivel, csak azzal, hogy egymást szeretitek, mert aki embertár
sát szereti, teljesítette a törvényt. Azt ugyanis, hogy ne paráználkodjál, 
ne ölj, ne lopj, hanús tanúságot ne szólj, ne kívánd meg a másét, és anú 
egyéb parancs még van, újra egybefoglalja ez az egy ige: Szeresd fele
barátodat, mint önmagadat" (Róm 12,8-9; vö. még Gal 5,14). János 
evangéliuma szerint Jézus az utolsó vacsorál) "új parancsnak" nevezte 
a keresztények közötti testvéri szeretetet: "Uj parancsot adok nektek, 
hogy szeressétek egymást; ti is úgy szeressétek egymást, ahogy én 
szerettelek titeket" (Jn 13,34). Erre a jézusi követelményre János első 
levele is utal: "Azt a parancsot kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, 
szeresse testvérét is" (Un 4,21). 

Ahhoz, hogy megértsük, núként lehet a szeretet parancs tárgya, 
mindenekelőtt a parancs bibliai értelméről kell szólnunk. Az Istentől 
kapott utasítás nem természetünkkel, alapvető vágyunkkal ellenkező, 
külsőleg ránk erőltetett dolog, hanem támasz, amely az esendő és a 
végső célt gyakran szem elől tévesztő embert abban segíti, hogy Isten 
szándékát megismerje, be/ássa, s annak megfelelően alakítsa az életét. 

41 



Olvasóink kérdezik 

A parancs arra irányul, hogy Isten legfőbb teremtménye önmagára 
találjon, vagyis azzá váljon, amit Isten vele kapcsolatban eltervezett. 
Márpedig önmagunk kiteljesedése csakis a szeretet által lehetséges a 
főparancs szellemében: a teremtő és megváltó Istennel közösségben, 
önmagunkat teljesen neki alárendelve, illetve embertársainkkal karölt
ve, nemcsak azért, mert rászorulunk egymás segítségére, hanem azért 
is, mert közös a célunk. 
, Azt is fontos hangsúlyozni, hogy az Újszövetség (s részben az 

Oszövetség) szemléletében a törvény elsősorban nem a büntetéssel 
függ össze. Az Isten iránti engedelmesség nem azért szükséges, mert 
annak megtagadása esetén súlyos büntetés vár ránk, hanem azért, mert 
Isten mint Atya, különleges jóindulattal és szeretettel fordult felénk, 
amelyre a mi részünkről is csak feltétel nélküli Istenhez fordulás lehet 
a válasz. Jóllátható ez Jézusnak abban a programbeszédében, amely a 
Márk-evangélium elején olvasható: "Betelt az idő, és elközelgett Isten 
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban" (Mk 1,15). 
Jézus nem a büntető ítéletre hivatkozva szólít fel a megtérésre - ez a 
szempont legfeljebb másodlagos vonásként jelenik meg tanításában -, 
hanem annak biztos tudatában, hogy az ő tevékenységével kezdetét 
vette Isten uralma. Minthogy benne és általa Isten a bűnös emberiség 
megmentését és üdvösségét munkálja, az emberektől természetszerűleg 
várható el, hogy életükben mindent félretesznek, ami az Istennel való 
közösségükben akadályozza őket, s egész életüket az üdvösség nagy 
tervének szentelik: mindenekelőtt Istent, az ő országát és igazságát 
keresik (Mt 6,33), s ezentúl nem földies megköz~lítésben, hanem mint
egy "Isten szemével" szemlélik embertársaikat. Erdemes ezzel kapcso
latban ismét János első leveléből idézni: "Isten szeretete abban nyilvá
nult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa 
éljünk. Ebben áll a szeretet. Nem mintha mi szerettük volna Istent, 
hanem mert ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül a mi bű
neinkért. Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeret
nünk kell egymást! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, 
Isten bennünk lakik, és szeretete tökéletes bennünk" (IJn 4,9-11). 

I> feltett kérdéssel kapcsolatban végül arról is szót kell ejteni, hogy 
az Uj szövetségben nemcsak a "parancs" főnév kapcsolódik a szeretet
hez, hanem a "gyümölcs" is. Ez a szempont a Jn IS-ben, a szőlőtő
szőlővessző hasonlatban csak közvetetten jelenik meg, a Galatáknak Írt 
levélben viszont nyíltan: "A Lélek gyümölcse pedig: a szeretet, öröm, 
békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartózta-
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tás" (Gal 5,22). Feltűnő, hogy a görög szövegben a "gyümölcs" (kar
posz) főnév egyes számban áll, de utána egy hosszú felsorolás követ
kezik, ami bizonyára azt jelzi, hogy a felsorolt erények szorosan össze
tartoznak, egységet alkotnak. Nem véletlen, hogy első helyen a szeretet 
(agapé) áll, mint minden erény foglalata: a többi rá épül, illetve belőle 
következik. Maga a "gyümölcs" főnév azt tudatosítja, hogya szeretet 
nem kizárólag egyéni teljesítmény, hanem végső soron a Szentlélek 
belső munkálkodás ának következménye. 

Mi is tehát a szeretet az Újszövetség szemléletében? Egyfelől köve
telmény, amely Isten velünk kapcsolatos üdvözítő tervére figyelmeztet, 
s egyben a mi szabad elhatározásunkat, és közreműködésünket kéri, 
másfelől gyümölcs, amely abból az isteni kegyelemből fakad, amely a 
mi sokszor nagyon is hiányos és gyatra próbálkozásunkat megnemesí
ti, és hiteles e1kötelezettséggé formálja. 

rir Kérdés: 1 Kor 15 szerint a teltámadt Jézus megjelent " ... a tizen
keltönek ... majd valamennyi apostolnak ... « Az utóbbiakon kiket értelt 
Szent Pál? 

V álasz: Az evangéliumok és az Apostolok Cselekedetei láthatóan 
egyenlőségjelet tesznek a 12 és az apostolok közé. Az apostol szó a 
görög "apostolos" átirata, melynek jelentése "küldött" ("apostello" = 
küldeni). A 12 apostol, akiket Jézus meghívott tanítványai közül vá
lasztott ki, Izrael 12 törzsét jelképezi - ami jelzi, hogy Jézus és a tanít
ványok küldetése elsődlegesen Izrael szétszórt juhaihoz szól (Mt 10,6; 
15,24) - , másrészt ők alapjai az új Izraelnek, a Jézus vérén megváltott 
újszövetségi népnek. Lukács a tizenkettőn kívül említ 70 másik tanít
ványt is, akiket Jézus ugyancsak meghívott és elküldött, hogy tovább 
adják a tőle hallott tanítást, nevében gyógyítsanak, és más csodajeleket 
műveljenek (10, I), de őket nem nevezi apostoloknak. Az apostol szó 
Pál leveleiben viszont már sajátos feladatot, "küldetést" karizmát jelent 
(I Kor 12,28). Pál Jézus meghívott apostola (Róm 1, I; 1 Kor I, I stb.), 
aki maga sem tagja a 12-nek, szívesen használja ezt a címet mindazok
ra. akik hozzá hasonlóan részt vesznek az evangélium terjesztésének 
müvében (Róm 16,7: I Kor 12,28; 2Kor 8,23). Az idézett helyen is 
említett "apostolok" tehát nem a 12-re vonatkoznak, hanem a rajtuk 
kívüli szélesebb kör tagjaira, akik valószínüleg már földi müködése 
során is ismerték Jézust, és az ősegyházban részsültek az apostolság 
karizmájában. 
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rJF Kérdés: Mivel magyarázható, hogy a Lukács-evangélium szerint 
(Lk 9,35) a színeváltozáskor lsten Jézust választott Fiának nevezi? Ez 
csökkenteni látszik a valódi istenfiúságot (pl. Lk 3,22). 

A kiválasztás Isten szabad kezdeményezése, amellyel bizonyos 
személyeket (pátriárkákat, királyokat, prófétákat, bírákat, stb.) vagy 
egy népet (Id. Izrael kiválasztása), minden előzetes érdemük vagy szol
gálatuk nélkül, szeretetébe fogad, kegyelmeivel felruház, és sajátos 
feladattal lát el. Különleges helyet foglal el e sorban a "szenvedő Szol
ga", aki szintén "kiválasztott" (Iz 42,1), az un. Ebed-Jahve dalokban, 
Deutero-Izajás könyvében (42,1-9; 49,1-9a; 50,4-9; 52,13-53,12). A 
"kiválasztott Szolga" küldetése az, hogy tanítása által elvezesse a 
nemzeteket az igazság világosságára, és hogy szenvedése által begyá
gyítsa sebeinket. Lukács minden bizonnyal e szolgára és küldetésére 
gondol, amikor Jézusra alkalmazza, éppen a legünnepélyesebb pillana
tokban, a "kiválasztott" címet (9,35; 23,35). A "kiválasztott szolga" 
egyébként nem életének valamely későbbi szakaszában részesül ebb,en 
a kitüntetésben. Hanem már anyja méhétől fogva elhívta őt az Ur, 
anyja méhétől fogva emlegette nevét (Iz 49,1); és anyja méhétől fogva 
szolgájának alkototta őt (Iz 49,5). 

KÖNYVISMERTETÉS 

TERNYÁK CSABA, Az imádkozó Jézus a szinoptikus 
evangéLiumokban (Biblikus írások 6), Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat, Budapest, 2005. 

Természetes, hogya hívő keresztényt Jézus Krisztus életének min
den mozzanata érdekli. Mivel azonban Jézus küldetésének voltakép
peni célja az volt, hogy Istenhez vezessen és a szentháromságos életkö
zösség részesévé tegyen minket, megkülönböztetett figyelmet érdemel 
mindaz, ami az evangéliumokban Jézus imaéletével és az imádságról 
adott tanításá val kapcsolatos. Dr. Ternyák Csaba, aki jelenleg a Papi 
Kongregáció érsek-titkáraként a Világegyház szolgálatában áll, 1984-
ben megvédett doktori értekezését éppen erről a témáról, azaz az imád
kozó Jézusról készítette. Hangsúlyoznunk kell, hogy írása. a doktori 
disszertációk követelményeinek megfelelően, tudományos m9. vagyis a 
szerző a szentírástudomány módszereit alkalmazza benne. Am a bibli
kus kutatás eredményeit oly ügyesen és közérthetően adja elő, hogy 
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nemcsak a szakemberek, hanem a hitükben elmélyedni szándékozók is 
haszonnal olvashat ják. Bizonyára a tudományos megalapozottság és a 
közérthető előadásmód szerencsés ötvözete késztette a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat vezetőit arra, hogy a doktori értekezést több, 
mint 20 év elteltével könyv formájában a nagyközönség elé tárják. 

Tartalmilag az alábbi témák követik egymást: az imádság Jézus ko
rában - az imádság Jézus életében - az imádság Jézus életében a szin
optikus evangéliumok szerint. Az első két rész általános jellegű, a har
madikban viszont a Jézus által elmondott, illetve tanított imákkal (pl. 
az Atyához intézett magasztalás, Miatyánk, a szenvedő Jézus fohászai) 
foglalkozik részletesen a szerző, és szakszerű elemzésnek veti alá őket. 
Emellett persze arról is szó esik, hogy az egyes evangélisták mit tartot
tak fontosnak kiemelni Jézus imaéletéből. Márk főképp a szenvedések 
közepette állhatatosan imádkozó Jézust, Máté pedig az imádság helyes 
(nem képmutató) formájáról tanító Urat állítja a figyelem középpontjá
ba, míg Lukács azt hangsúlyozza, hogy Jézus rendszeresen, életének 
minden fontosabb eseménye előtt kereste az Atyával való közvetlen, 
bensőséges kapcsolatot. 

A könyv értékét növeli, hogya szerző a zsidóság szokásainak és 
fontosabb imáinak is figyelmet szentel, s ezekkel összehasonIítva szól 
az imádkozó Jézusról, kiemelve mind a hasonlóságokat, mind a kü
lönbségeket. Az imát tekintve is érvényes az, ami Jézus egész működé
sét jellemzi: nem félresöpri a korábbi értékeket, hanem kiegészíti, meg
nemesíti és új szintre emeli azokat. 

Összefoglalóan elmondható: Ternyák Csaba könyve nagy segítség 
abban, hogy Jézus személyét és személyi titkát jobban megismerjük, 
ugyanakkor hasznos útmutatás arra vonatkozólag, hogy milyen fonná
ban és milyen lelkülettel kell, illetve szabad nekünk, Krisztus
követőknek mennyei Atyánkhoz fordulnunk imáinkban. 

Kocsis Imre 

Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak 
a Feltámadott böséges kegyelmével megáldott 

Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 
a Társulat ve=etösége 

a .Jeromosfii=et s=erkes=töi 
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A Bibel und Kiche c. folyóirat 4/2005. száma több cikkével a há
borúhoz kapcsolódik. Figyelemreméltó a fogságba esett nőkre vonat
kozó ószövetségi törvény (MTöT1l 20,10-14) magyarázata Ulrike 
Bechmanntól. Az erőszak áldozataival és a gyengébbekkel való helyes 
kapcsolat iránymutató lehetett az idegen népek elfogadása felé is. -
Ludger Feldkampfer, a Katolikus Bibliaszövetség korábbi főtitkára 
visszaemlékezik arra, mekkora újdonság volt a ll. Vatikáni Zsinat után 
a Fülöp szigeteken közösségekben folytatott bibliaolvasás, majd -
előbb visszatekintve a Katolikus Bibliaszövetség létrejöttének részben 
nem közismert lépéseire - méltatja C.M.Martini bíborosnak a milánói 
székesegyházban éveken át hetente tartott előadásait, amelyek ezre
ket ösztönöztek a figyelmes egyéni bibliaolvasásra. Franz König bíbo
ros mutatott rá a »Iectio divina«-nak Carlos Mesters (a professzorból 
a szegények tanítójává lett kármel ita tudós) által kidolgozott és gyako
rolt olyan változatára, amelyben a nép az életet értelmezi lsten Szava 
fényében. Két ázsiai szerzetesnő, a koreai Maura Cho és a kínai Maria 
Ko Ha Fong előadássorozat ai világszerte hirdetik, mit mond a Biblia a 
nem európai kultúrák népeinek. A cikk ezzel a vázlatos élménybe
számolóval érzékelteti, mi minden történik »Jézus Krisztus mindent 
felülmúló ismeretének« terjesztésére (Fil 3,8; Dei Verbum 25). - Dieter 
Bauer a 2005. szeptemberi Biblia-kongresszus összefoglalójában 
szereplő javaslatokból többek között a következőket említi: a bibliai 
szövegek történeti kutatása mellett nagyobb súlyt kell helyezni a végle
ges szövegváltozat értelmezésére; a közös bibliaolvasáshoz sokan 
hasznosan hozzájárulhatnak a legkülönfélébb szakmai ismeretekkel és 
élettapasztalattal; felül lehetne vizsgálni a szentmisék olvasmányainak 
rendjét (esetleg több ószövetségi perikópát bevéve); helyes volna egy 
kötelező Biblia-vasárnap ünneplése. 

A Szatmári Egyházmegyében 2006 és 2007 a Biblia éve lesz; ezt 
már Advent első vasárnapján megnyitották az egyházmegye temploma
iban. A székesegyházban Schönberger Jenő megyéspüspök minden 
hívő kiemel t feladataként jelölte meg a Biblia figyelmes olvasását; 
kérte: ne legyen olyan keresztény család, ahol nem olvassák a Szent
írást. Központilag is segítik a világiak biblikus apostolkodását és a 
plébániai bibliaköröket, lelkigyakorlatokat. Biblikus találkozókat és 
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ifjúsági vetélkedőket szerveznek. Nem feledkeznek meg arról, hogy 
idős és beteg embereknek lelki táplálékként ,felolvassanak egyes szaka
szokat a Szentírásból. (Forrás: Keresztény Elet, 2005.dec.25.) 

A Bulletin Dei Verbum 1-212005. száma néhány részletet közöl ab
ból a kommentárból, amelyet a Dei Verbum konstitúcióról Joseph 
Ratzinger írt 1967-ben. (Itt csak utalunk néhány tanulságos gondola
tára.) A határozatra szükség volt a hagyomány új szemlélete, a törté
neti-kritikai módszer alkalmazása és a 20. század biblikus mozgalmai 
tükrében. - A konstitúció a Vulgáta autentikus volta helyett kiemeli 
más latin és egyéb ,nyelvű ősi fordítások hasonló tiszteletét is, köztük a 
Szeptuagintát az Oszövetséég keresztény "új olvasatának" (relecure
ének) tekintve. Ezek a fordítások az ókori egyházi magyarázat és to
vábbadás eszközei. Tiszteletük segítője az ökumenizmusnak, főleg a 
keleti egyházak irányában. Ugyanakkor az új fordítások alapuljanak a 
Szentírás eredeti szövegein, kedvező esetben nem-katolikus kereszté
nyekkel közös szövegként. - A határozat bemutatja a Biblia fontos 
szerepét. Ez legyen ismét kiinduló alapjává az élő, mindenkor fejlődő 
teológiának. Ezért új módszer szükséges a dogmatika oktatásában és 
fejlesztésében. A Szenírásra kell épülnie a homíliának. Alapja lehet új 
lelkiségi gyakorlatnak is. A Szentírás önmagában (szóbeli hithirdetés 
nélkül is) eszköze a missziónak. - A konstitúció megállapítja, hogy 
Isten szava az Eucharisztiával együtt életet ad az Egyháznak. Emellett 
- mint az egész kinyilatkoztaás - szólni akar minden emberhez. 

Ugyanez a folyóiratszám közli, hogy ll. János Pál pápa hetente 
katekézist tartott a reggeli dicséret (Laudes) zsoltárairól és az esti 
dicséret (Vesperás) énekeiről. Ezt most XV/o Benedek pápa folytatja. 
és a folyóiratban olvashatjuk az első ilyen katekézisének szövegét (a 
121. zsoltárról). Székely István 

~":ábbra is kér; , kedves J~:=~~:;~~:7:;;:-~vla_ 
mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, írják le és 
küldjék el szerkesztőségünknek a , 

Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat. I 
. n 

amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibliaórán & 
való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! A szerkesztők I 
érdeklődve várják beszámolói kat: ~ 

Székely István, Tarjányi B~la, ~~ 
Thorday Attila, Yág\'ölgyi Eva t 
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Társulatunk életéböl 

TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

Bibliaapostolképző szeoúnáriumaink - Március 16-17 -én első íz
ben rendeztünk bibliaapostoképző szemináriumot budapesti Bibliaköz
pontunkban a PPKE HTK Levelező Tagozatának hallgatói számára. A 
Vajdaságban a következő szeminárium Nagykikindán lesz jún. 16-18. 
között. 

Betleheoú Jászolkiállítás - Ebben az évben a városligeti Vajda
hunyad Várában, a Mezőgazdasági Múzeum kiállító termében került 
megrendezésre a XII. Betlehemi Jászolkiállítás. A kiállításon szerepel
tek a "Bibliai Figurák" is, amelyeket Társulatunk munkatársai, Gelley 
Anna és Zsuppán Monika készítenek az általuk vezetett "Bibliai Figu
rák" kurzusokon. A kiállítás a dec. 16-tól egy hónapig volt látogatható. 
A "Bibliai Figurák"-at a zsüri jutalomban részesítette. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kér
jük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpont ja és az elmélkedések témája: 2006. ápr. 21.(!): 
Jn 21,4-12; máj. 5.: Mt 19,13-15; máj. 19.: Mt 19,27-29; jún: 2.: Mt 
9,2-5; jún 16.: Mt 10,32-33; jún. 30.: Lk 12,33; júl. 14.: Mt 10,40-42; 
júl. 28.: Mt 18,12-14; aug. 11.: Mt 16,24-28; aug. 25.: Mt 22,36-39. 
Az imaóra vezetői szeretettel hívnak és várnak a közös imára (a hely
színen vagy a távolból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és 
érdeklődőt! 

Az a támogató együttműködés. amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek. javaslatok, kritikák, két
kezi segítség, ima, tagdij, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és 
mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 

Tarjányi Béla 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Az Egyház a hivatalos avatások, a szentelések során újra meg 
újra ünnepélyesen odaadja a Bibliát az avatandóknak, a szente
lendőknek, a katekumen-avatás nál a katekumennek. Amikor elő
ször vezettem ilyen szertartást, kissé furcsálltam a dolgot. Valaki 
odatette a Bibliáját egy asztalra, sajtcédulán ráírta a nevét, és én 
ünnepélyesen visszaadtam neki, azt a Bibliát, ami a sajátja volt 
már előtte is. Mi értelme ennek a játéknak? - futott át rajtam a 
gondolat. Aóta egyre mélyebbről értem, hogy miért is ez a szer
tartás, sőt, azt is, hogy milyen jó lenne, ha sokszor végeznénk 
ilyen szertartást. Nem mindegy, hogya Bibliát a boltos nénitől 
kapom meg, vagy pedig az Egyház nyújtja át nekem. Ez ősi rituso 
Elmaradt. Legtöbbünk Bibliája boltból való, vagy valakitől aján
dékba kaptuk, de nem az Egyház adta hivatalosan a kezünkbe. 
Könnyen elfelejtkezünk arról, hogy az Egyház könyvét olvassuk, 
és nem az Egyházzal egységben olvassuk már, hanem attól fug
getlenül, sokszor vele szembenállva, és így nem halljuk meg az 
igaz üzenetet. Nem azt halljuk, amit mond az Írás, hanem azt, 
amit beleolvasunk, szubjektíven, se Lélektől, se Egyháztól nem 
vezetve. "Horgonyt vetve a Szentírásban": egységben az isteni és 
az emberi szerzővel, és egységben azzal, akié a könyv, az Egy
házzal. 

Bfró László: Vallomás a Szentfrásról 
(A teljes szöveget ld. Füzetünk 10-17. oldalán) 
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CSENDES PERCEK 

"Efcharisztíza" - (Beloianniszi emlék, 1952) 

Görögfalunak mondják, mert így érthetőbb, 
núnt "Beloiannisz"; - iti adott az Úr nekem 
hol/ója által, mint Il/ésnek, kenyeret, 
hogy szent hegyéig eljussak, a Hórebig. 

Görög és macedonnép, egy voltam velük 
víg menyegzőkön és bús temetésekell. 
Így történt egyszer ... A koporsó nyitva volt, 
imát mormolva hömpölygött a gyászmenet. 

Két markos legény ment az úton, kezében kosár, 
és benne sok-sok szelet hófehér kenyér. 
Ha bárki felünt az úton, ment a két legény s köszönt: 
Efcharisztíza! Testvér, adj hálát velünk! 

Segíts az Úrnak megköszönni mind, amit 
az Úr e megholt testérbennekünk adott! 
Nézd, ott fekszik, az ő ajka már nem mozog; 
végy kenyerünkből, efcharisztizálj velünk! 

Hisz benne belőled is meghalt valami, 
és életéből egy rész benned él tovább. " -
"Ejhcharisztíza", mélységes titok e szó; 
Háládban Jézus él, s e holt is él - veled! 

"Efcharisztíza!" - visszhangzik bennem ma is, 
a zord több évtized sem némíthatta el. 
Uram, kiildj bármi sorsot tetszésed szerint, 
csak efcharisztizálú szívet adj nekem! 



Csendes percek 

(S ha egyszer, tán nem is soká, ajkam kihűl, 
testvéreim tűz-ajka zengjen háladalt, 
értem s helyettem efcharisztizáljanak. .. 
Az Úr hegyéig így jutunk, a Hórebig.) 

Kerekes Károly O.Cist. 

Szilánkok 

Ha valamilyen eseményt Rád bízunk 
És nem akarjuk n1Índenáron 
Mi magunk kicsikarni, 
A dolgok akkor és úgy történnek, 
Ahogy történniük kell. 
Ha kierőszakolunk valamit, 
Nem akkor és nem úgy történik, 
Ahogy történnie kell, 
Bonyodalmakat, szenvedést 
Zúdítunk a nyakunkba, 
Mint ahogy Dávid is. 
Ha n1Índent aszerint tennénk, 
Ahogy lsten akal:ja, 
Nem lenne bűn, sem szenvedés. 

* * * * * 
Ha egy ajtó csukva van, 
ki tudom nyitni. 
Ha egy virág csukva van, 
csak a Nap tudja kinyitni. 
Ha egy sdv csukva van, 
csak ls/en tudja kinyitni. 
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* * * * * 

Kék lótuszok árnyékában 
Sás között hűsölök, 
Aranyló szemű madarak 
Kényesen lépdelnek, 
Vadkacsa úszikfelént 
Rebbenéstelen békesség, 
Pillangó lebegése 
Szinte hallatszik, 
Oly nagy a csend 

* * * * * 

Szélben lebegő szirom, 
Hontalan, súlytalan, árva. 
Virágjáról lehullott, 
S nem vár rá más, 
Csak az enyészet. 
De röptöd, az utolsó, 
Lehetne boldog is, 
Hisz a vi/ág szép, 
Szép a röpülés is, 
Kacagj hát, ne sírj, 
Örülj ennek a pillanatnak. 
Illatok, színek, fények 
Súlytalan gyönyörűsége, 
Add át magad, lebegj, 
Hagyd a múlt fájdalmait, 
A jövő aggodalmát, 
Simulj bele avarázsba. 

Vágvölgyi Éva 



Blbliatudomány 

Schmatovich János 

A zsoltárok lelkisége 

A dicsőítő zsoltárok hitvallása 

Amikor a hívő ember el-elgondolkodik Istennek a történelemben 
végbevitt nagy tetteiről, eljut az élő Isten magasztalásáig: Dicsőíti 
Istent, mert benne látja az élet beteljesedését és a teremtés tökéle
tesítését. A Zsoltárkönyv a vallási életnek ezen a területén is vezér
könyvünkIehet. 

A zsidó hagyomány a Zsoltáros könyvet a ,Magasztalások könyve" 
(széfer tehillim) megtisztelő címmel illeti. Ebben egyrészt hangsúlyt 
nyer, hogyapanaszzsoltárok is, illetve éppen ezek mutatják meg az 
utat az Isten-bizalomhoz és ezáltal az "Isten dicséretéhez ". Másrészt 
ez az elnevezés a Zsoltároskönyvet a fináléja felől határozza meg, 
ami egy grandiózus dicsőítő-zsoltár, mely az egész kozmoszt Isten 
magasztalására szólítja fel és elvezet a Zsoltárkönyv "csúcsmonda
tához": miszerint "Minden élő dicsérje az Urat!" (Zsolt 150,6). Eb
ben a rövid mondatban összpontosul az emberi életről és az élő 
Istenről vallott bibliai felfogás. Miként pl. a l 04. zsoltár a világgal 
kapcsolatos nagyvonalú "himnikus elmélkedésben" bemutatja, hogy az 
élet minden élő számára csak úgy lehetséges, ha életük részesedik az 
Isten életében (vö. kül. Zsolt 104,27-30: "Rád vár minden élő, hogy 
ételt adj nekik a kellő időben. Megadod nekik, és ők összegyüjtik, kitá
rod kezed, s eltelnek javakkal. De ha elrejted arcodat, félelem szállja 
f!1eg őket. Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak és a porba térnek. 
Am ha kiárasztod lelkedet, fölébrednek, és megújítod a föld színét"). 
Minden élő élete tehát alapvetően Istentől ajándékba kapott élet. 

Isten dicsőítése azután bizonyos mértékben ennek a világnak a rati
fikálását és annak elfogadását jelenti. Többször mutatnak rá a zsolt
árok arra, hogy az Isten dicsőítése az emberi élet hivatása és kitelje
sedése. A zsoltárok ugyanis a "többé dicsérni nem-képes" élethelyzetet 
a halál jeIének tartják (vö. Zol t 6,6: "Hiszen a holtak közül ki gondol 
még rád, a holtak országában ki dicsőít téged?"; továbbá Zsolt 30, I O; 
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88, ll; 115,17). Más zsoltárok pedig a dicséretmondást kifejezetten 
úgy hirdetik meg, hogy abban Isten megmentő cselekvésének célját 
látják (vö. Zsolt 80,19: "Többé nem hagyjunk el téged, tarts miIlket 
életben, s mi áldjuk a neved!"; Zsolt 119,175). Éppen a Zsolt 146-150 
dicsőítő zsoltárgyiíjtemény befejező része ünnepli Isten igazságosságát, 
jóságát és irgalmasságát, mint az egyéni embemek (Zsolt 146), Jeru
zsálem és Izrael létének (Zsolt 147), az egész teremtett világnak (Zsolt 
148) az életelvét - mégpedig a világvégi apokaliptikus ítéletben 
(Zsolt 149), amely a világnak meghozza majd a maga beteljesült alak
ját (Zsolt 150). 

Ezért a zsoltárok szemléletében a bibliai Isten dicsőítése az élet ki
teljesedett formája, mert belegyakoroltat a bibliai fóparancsba: 
"Szeresd Uradat, Istenedet!". Az önmagát kinyilatkoztató Jahve-Isten 
dicsérete ráadásul távol tart bennünket a hamis istenek és bálványok 
imádásától. Aki dicsőítő éneket zeng az élő Isten felé, az hangosan és 
nyilvánosan ellenszegül minden egyednek, csoportnak és intézmény
nek, amelyek isteneknek adják ki magukat, lépjenek fel akár a kísértő, 
az ártó démon vagy éppen az üdvösségszerző, emberboldogító alakjá
ban. Amikor a himnuszok a megmentő irgalmasság bibliai Istenét ma
gasztalják, mindenekelőtt előmozdítják az ellenállást a jogtalansággal 
szemben, a megaláztatás minden fomlájával szemben és minden 
embermegvető ideológiával szemben. 

Isten dicsőítése a zsoltárok alapján megóvja az embert tovabbá a 
túlzó önértékelésétől és az önistenítésétől is. Tudatosítja vele, hogy ő 
lényege szerint befogadó ember, és hogy amit kap, másokkal együtt 
kapja és velük kell megosztania. Az Isten dicsőítése így elvileg egy 
közösségteremtő dinamika. Akit eltölt az öröm, ezt az örömét élmény
szerűen meg akarja osztani és megünnepelni. Pontosan ez megy végbe 
a zsoltárok dicsőítésében, amikor az imádkozó emberek megígéző lel
kesültségliket az éltető és megmentő lehajlás felett úgy éneklik meg, 
hogy ők ezt most mások előtt és másokkal együtt akarják megtenni. Ez 
szépen megmutatkozik a himnuszok, vagyis Isten nagy tetteit leíró 
zsoltárok irodalmi felépítésében (vö. Zsolt 117), amely a maga leg
egyszerűbb fomlájában három lépésből áll: felszólítás az lsten 
dicsőítésére - a dicséret c1hagzása ("központi rész" - corpus hymni) 
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- végül újbóli felszólítás a dicsőítésre, mel:ynek így tulajdonképpen 
sohasem szabad véget érnie. 

Tekintsük át ezt a három lépést a 117. zsoltár kapcsán: 

l. lépés:felhívás a dicséretre: 

l. "Áldja az Urat, minden nép! 
Minden törzs dicsőítse! " 

2. lépés: a dicséret elhangzása: 

2. "Mert kegyelme hathatósan működik bennünk, 
Jahve hűsége örökre megmarad." 

3. lépés: ismételt himnikus felhívás: 

3. "Dicsérjétek az Urat"! 

HogyaZsoltárkönyv "örök" dicsőítésre szólít fel, kiemelik az is
mert dicsőítő-doxológikus formulák, melyek összefüggnek a a Zsoltá
ros könyvnek öt könyvrészre történő beosztásával. Ezek a dicsőíté
sek/doxológiák (Zsolt 41,14; n,18k; 89,53; 106,48) az alapforma: 
"az Áldott legyen az Úr örökké. Ámen" dicsőító fomlUla variációi, 
nem tartoznak a zsoltár alkotórészéhez, mindenkor annak végén álla
nak. Ezek a Zsoltáros könyvet összességében véve "örökké" tartó di
csőítés folyamatába ~llítják, amelybe az imádkozó ember a magáévá 
tevő és beleegyező "Amen, így van, úgy legyen" kijelentés révén be
kapcsolódik. Ezekkel a dicsőítő áldásmondásokkal a bibliai korszak
ban és a Biblia-utáni tradícióban választ ad az ember az Isten gyógyí
tó, gyámolító és megmentő leereszkedésének csodálatos átélésére. A 
doxológiák az öt részes Zsoltárkönyvet ötrészes válasszá teszik a Mó
zes ötkönyvének, a Pentateuchusrróra (Ter - MTörv) ötrészes isteni 
kinyilatkoztatására. Mindez az egyes zsoltároknak különleges ima
méltóságot ad, mert annak a nagy párbeszédes/dialógikus történésnek 
a részévé válnak, amit mi isteni kinyilatkoztatásnak - isteni kijelentés
nek nevezünk. Aki a zsoltárok szavait magáévá teszi, az ezáltal bele
állhat az emberi nemzedékek láncolatába, akik életüket már a bibliai 
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időktől kezdve az őket elhívó, vigasztaló és lelkileg megerősítő Isten 
felé dicsőítő válaszként akarják megélni és alakítani. 

Aki Istent a zsoltárok dicsőítésével magasztalja és mellette tanús
kodik, mindenekelőtt annak a reményének ad kifejezést, hogy a törté
nelemben és történelem felett a nem gonoszságé a végső szó. Ellen
kezőleg: magasztalásukkal felidézik egy emberbarát és békés világ ví
zióját, amely akkor és ott lép színre, ahol az emberek rácsodálkozva és 
közösen ünnepelve feltekintenek erre a magasztalás ra érdemes Istenre 
és beilleszkednek üdvözítő rendjébe. Különösen hatásosan jut ez kifeje
zére a 100. zsoltárban, a 93. zsoltártól a 100. zsoltárig teIjedő zsoltár
kompozició zárózsoltárában. Témája Jahve egyetemes királyi uralma, 
és ebben a témában megvonja a történés ívét a teremtéstől a történelem 
beteljesedéséig: 

A 100. zsoltár szövege így hangzik: 

l. "Ujjongjatok az Úrnak, országok, mind! 
2. Örömmel szolgáljatok neki, 

Lépjetek színe elé vigadozva! 

3. Tudjátok meg, Isten az Úr! 
Ő alkotott minket, az övé vagyunk. 
Az ő népe vagyunk, és nyáj a legelőjén. 

4. Lépjetek be kapuin hálaénekkel, 
Előudvarába dicsőítő énekkel! 

Adjatok hálát és áldjátok nevét, 

5. mert jó az Úr, irgalma örökké megmarad, 
és hűsége nemzedékről nemzedékre". 

Ez a dicsőítő-hinmikus zsoltár felvázolja a nagy ünnepi összejöve
telt Jahve világkirály templomi rezidenciájában. Ennek az ünnepi ösz
szejövetelnek különlegessége az, hogy az "egész föld" (kól ha-árec), 
vagy más fordításban "országok mind" (l . v.), illetve az összes népek 
képviselői vesznek részt abban, és Izraellel együtt, akiket erre az ün
nepi összejöveteIre Jeruzsálembe hív, hogy közösen ünnepeljék Jahve 
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jóságát és hüségét. Sőt alapos okunk van annak feltevésére, hogy a 
népek Izraellel együtt fogják elmondani a 3. vers hitvallását, ahol ők is 
Jahve népének és legelője nyájának vallják magukat. Amíg Izrael Is
ten-kapcsolatát természetesen a kiválasztáson és a szövetségen alapuló 
üdvtörténeti tettek hozzák létre, addig a népek Isten-kapcsolatának 
alapja, miként a 3. vers aláhúzza, a teremtés teológiai üzenetéből ol
vasható ki: "ő alkotott minket!." De ez egy és ugyanaz az Isten - az 
egyetlen Isten -, aki Izraelt és a népeket a közös magasztalásban ösz
szeköti. Igy a Zsoltárkönyv maga is ösztönzést ad arra, hogy a zsolt
árok Izrael és a népek imái legyenek. Éppen a zsoltárok azok azok a 
szövegek, amelyek a keresztény-zsidó zarándok közösséget, Isten ván
dorló népét, öntudatra ébresztik és hitben megedzik. 

(A 3. rész a következő számban) 

Társulatunk hűséges tagja és támogatója 

IUYDIC8 18 íoA« 
köztünk létéért 

a Szent Gellért Templomban 
2006. július l O-én l O órakor bemutatott 

szentmisében adtunk hálát, 
és kisértük nyughelyére 

feltámadást váró hamvait. 

Bocsássatok meg, és mo solyo!Jjato K, 

ha rám gondoltoK! 
Pisti 
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Bíró László 

Vallomás a Szentírásról 
Interjú. E/hangzott Vágvö/gyi Éva 

"Olvassuk együtt a Szentírást!" c. műsorában 
Mária Rádió, 2006. május 17. 

V.É.: Püspök Atyai Arra szeretném kérni, hogy beszéljen hall
ga tói nknak a Szentírással való személyes kapcsolatáról/ 

B.L.: Gyerekkoromban nem volt Szentírásom. A Kádár rendszer 
vastagja volt akkor. Imakönyv volt, de Szentírást nem engedtek be az 
országba. 

Első személyes találkozásom a Szentírással, persze csak az Újszö
vetséggel, bencés diákkoromra nyúlik vissza. Harmadikos gimnazista 
lehettem, amikor az egyik atya egy Békés-Dalos Bécsből átmentett 
Szentírással akart megajándékozni. Azt mondtam neki: Atya! Ne adja 
ezt nekem, tessék olyannak adni, aki többet fogja olvasni, több ha
szormal! De a tanár úr erőszakos volt, és nekem ajándékozta a Szent
írást. Ha már egyszer van Szentírásom, akkor elhatároztam, hogy min
den nap fogok olvasni belőle egy részt - és mindjárt rá is jöttem, hogy 
unalmas olvasmány. Mert vagy tudtam már kívülről, amit olvastam, 
vagy nem értettem belőle semmit sem. De azért a szándékkal 'nem 
szakítottam: minden nap fogok Szentírást olvasni. Hogy ezt meg is 
tegyem, úgy segítettem magamnak, hogy a párnám alatt két könyv 
volt: a Szentírás meg egy jó könyv. Csak akkor kezdtem hozzá a, jó 
könyv olvasásához, ha már egy fejezetet elolvastam a Szentírásból. Igy 
olvastam végig a Szentírást, először az Újszövetséget. 

Amikor bekerültem a teológiára, ugyanaz a Szentírásom volt meg, 
de még mindig csak az Újszövetség. Ószövetségem nem volt. Leg
alábbis kezelhető nem. Otthon, a plébániáról kaptam egy 19. század 
végi, Egerben megjelent óriási Szentírást. A szobánkban volt egy 
pulpitus. Az egész pulpitust beterÍtette. Ha fölálltam, odamentem a 
pulpitushoz, akkor olvashattam Szentírást, de nem vihettem magam
mal a kápolnába. Szóval nem volt Ószövetségem, amit nap nap után 
kézbe vehettem volna. Aztán végre sikerült egyet kapnom. 
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A baptista teológia látogatta meg szemináriumunkat, és a rektor rám 
bízta a baptista teológusok vezetését a házban, ők pedig meghívtak 
magukhoz egy ifjúsági bibliaórára. Éppen Szentírást olvastak. Nagyon 
nagy élmény volt ez számomra. Mindegyikük elmondta, amit az adott 
szentírási szöveggel kapcsolatosan meghallott, megélt. Én magam 
mindezt úgy éltem meg, hogy rövid óra alatt sok-sok jó predikációt 
hallottam ugyanarról a szentírási szakaszról. Az érdekesség kedvéért 
mondhatom: kérték tőlem, hogy tegyek bizonyságot én is. S azt kellett 
látniuk, hogy nem értem a szót, nem értem, hogy mit akarnak. Azt 
mondták, tegyél tanúságot. A szavakat értettem, de a szavaknak nem 
volt tartalma bennem. Nagyon-nagyon lassan tanultam meg, hogy mit 
is felejtettünk el az Egyházunkban. A tanúságtételen túl ennek a műfa
ját. Ezt ekkor tapasztaltam meg először. Még egy másik ajándékot is 
kaptam ebben a találkozásban: adtak nekem egy Károli-Bibliát, 
teljeset, használhatót, kézbe vehetőt. Így aztán az első teológusi évek 
alatt ez volt a Bibliám. Idővel a fordítás sajátosságai sem zavartak 
már. Volt egy Biblia, amit bárn1ikor magan1mal vihettem, kézbe vehet
tem. Ez volt igazából a második, vagy harmadik Bibliám, mígnem 
végre megjelent a Szent István Társulatnak a szép nyelven fordított 
Bibliája, ami az enyém lehetett, ami a kedvemre való fordítás miatt 
még inkább belém ivódhatott. 

Mostanában, ha a Bibliáról beszélek, ha bibliaolvasásra gondolok, 
II. János Pál pápának egyik szava jut eszembe, aki a Novo millennio 
adveniente kezdetü buzdításában arról beszél, hogya Szentírást ho
gyan kell olvasni helyesen. Ezt a kifejezést használja: "mintegy hor
gonyt vetve a Szentírásban" kell olvasni a Szentírást. Nagyon sokat 
mond ez a kifejezés: "horgon)t vetve a Szentírásban". Rájöttem arra, 
hogy miért is maradt ·idegen sokak számára a Biblia. Sokszor csak 
hanyatt fekve belelapozunk, olvasunk néhány sort belőle, de nem iga
zán időzünk el a Biblia mellett, nem vetünk horgonyt benne, nem aka
runk mélyen beléhatolni. Nagyon sokakat buzdítok arra, hogy ha va
laki Szentírást olvas, akkor ezzel a lelkülettel vegye a kezébe: szeret
nék horgonyt vetni a Bibliában. 

Sokszor bennem él Páter Mócsynak a gondolata is, akitől, amikor 
megkérdezték, hogyan kell helyesen olvasni a Bibliát, ezt a választ 
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adta: "Egységben az isteni szerzővel, egységben az emberi szerzővel, 
és egységben azzal, akié ez a könyv, az Egyházzal." 

Egységben az isteni szerzővel: Minden műélvezet a mű reprodukció
ja tulajdonképpen. Hitünk szerint a Biblia a Szentlélektől sugalmazott 
könyvek összessége. Lehet olvasni a Bibliát, mint irodalmi alkotást, de 
akkor nem jutok messzebb, csak egy irodalmi alkotáshoz. Lehet ol
vasni a Bibliát, mint Istentől sugalmazott művet. De csak akkor jutok 
el a Szentlélektől sugalmazott könyvhöz, hogyha a Szentlelket segítsé
gül hívva ütöm fel a Bibliát, hogy Ö világosítsa meg a szavak, a mon
datok értelmét, Ö, aki ihlette azokat. Így jutok el nemcsak a betüig, 
hanem a lélekig, nemcsak a műalkotásig, hanem Isten szavához, aki 
ma szól hozzám itt és most. 

Egységben az emberi szerzővel. Biztos, hogy sokan elvesznek a 
Bibliában, mert nem figyelnek oda az alapvető keletkezési körülmé
nyekre, a műfajra, azokra az emberekre, akik ott állnak a könyvek 
mögött, akiknek a hit-tanúságát olvassuk. Egységben az emberi szer
zővel tudok csak eljutni a Biblia igaz értelméhez. 

Aztán egységben az Egyházzal, akié a könyv. Az Egyház a hivata
los avatások, a szentelések során újra meg újra ünnepélyesen odaadja a 
Bibliát az avatandóknak, a szentelendőknek, a katekumen-avatásnál a 
katekumennek. Amikor először vezettem ilyen szertartást, kissé fur
csálltam a dolgot. Valaki odatette a Bibliáját egy asztalra, sajtcéPulán 
ráírta a nevét, és én ünnepélyesen visszaadtam neki, azt a Bibliát, ami 
a sajátja volt már előtte is. Mi értelme ennek a játéknak? - futott át 
rajtam a gondolat. Azóta egyre mélyebbről értem, hogy miért is ez a 
szertartás, sőt, azt is, hogy milyen jó lenne, ha sokszor végeznénk ilyen 
szertartást. Nem mindegy, hogy a Bibliát a boltos nénitől kapom meg, 
vagy pedig az Egyház nyújtja át nekem. Ez ősi rítus. Elmaradt. Leg
többünk Bibliája boltból való, vagy valakitől ajándékba kaptuk, de 
nem az Egyház adta hivatalosan a kezünkbe. Könnyen elfelejtkezünk 
arról, hogy az Egyház könyvét olvassuk, és nem az Egyházzal egység
ben olvassuk már, hanem attól fuggetlenül, sokszor vele szembenállva, 
és í~ nem halljuk meg az igaz üzenetet. Nem azt halljuk, amit mond 
az Irás, hanem azt, amit beleolvasunk, szubjektíven, se Lélektől, se 
Egyháztól nem vezetve. "Horgonyt vetve a Szentírásban": egységben 
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az isteni és az emberi szerzővel, és egységben azzal, akié a könyv, az 
Egyházzal. 

Melyek a legfóbb szempontok, amelyekre oda szeretnék figyelni, 
amikor felütöm aBibliát? Bibliát olvasni olyan, mint amikor egy má
sik, idegen nyelven megtanulunk olvasni, beszélni. Mikor az ember 
először olvas idegen nyelven, és megérti a szavak egy részét, az első 
nagy élmény az, hogy néhány szót megértek már. Ujabb élmény az, 
amikor tisztán látom egy egész szakasz gondolatát. S még nagyobb 
élmény, amikor már érzékelni tudom az idegen nyelven olvasott szöveg 
stílusának emelkedettségét, vagy éppen egyszeriíségét, és még nagyobb 
élmény, amikor egy könyvet végigolvas az ember, és átélhetem a könyv 
belső lüktetését, harmóniáját, egész gondolati gazdagságát. 

A bibliaolvasás elsajátítása valójában hasonló lépésekben történik. 
Az ember először - talán éppen agyerekbibliák segítségével - az eti
kus részeket élvezi, érti meg, aztán kezd elvont szavakat, mondatokat 
is megérteni. A felnőtt ember igazán nagy élménye, amikor a Biblia 
különböző műfajban megírt könyveiben a közölt igazság összecsendül. 
Mostanában azt a különös, belső élményt tapasztal om, hogy fölragyog 
előttem távoli helyeknek bibliai igazsága, ezek összecsengenek, és 
megszületik az a belső élmény, hogy ez valóban Istentől sugalmazott 
könyv. Annyira ott van a könyvek mögött az egy Lélek munkálkodása. 
Amit a felszínes olvasó ellentmondásnak gondol, az a hittel olvasó 
ember számára az ellentétek harmóniája. Valami olyasmi, ami a leg
több házasságban is megvan: a házastársak közösségében az ellentétek 
harmóniája az igazán szép és izgalmas. Ugyanígy a Biblia is elevenné 
válik, mert a látszólagos ellentmondások mögött ott áll az egyetlen 
isteni Szerző, a Lélek, aki miatt sohasem csupán betű a Biblia, hanem 
sokkal több, ahogy a házas hétvégén szoktam mondani: "Isten szerel
mes levele hozzánk." 

Hadd szóljak most röviden a család és a Biblia kapcsolatáról. 
Volt egy család, ahol hosszú ideig újra meg újra megszálltam. Nagy 

élmény volt számomra a velük való közös bibliaolvasás. Úgy történt, 
hogy a család este beosztotta, reggel ki mikor megy a furdőszobába. 
Aki már végzett a reggeli dolgokkal, ment teríteni az asztalt a reggeli
hez (6 tagú családról van szó, a hetedik a vendég). Hat óra 40-kor már 
mindenki ott volt a nappaliban, ahol a dohányzó asztalkán egy gyertya 
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égett. Az édesapa fölolvasta a napi evangéliumot, rövidke csend követ
kezett, utána lehetett szólni néhány szót a Biblia szövegéhez, vagy 
hívek könyörgése-szerű fohászokkal egy-egy fohászt imádkozni. Né
hány perc múlva már mindannyian ott voltunk az asztalnál, s a család 
közösen megreggelizett. Aki végzett, a mosogatóban elmosta a tányért, 
a szárítóba helyezte, és hét után 5-10 perccel mindenki útra készen 
volt: ki iskolába, ki a munkahelyre. Volt közös imádság, volt közös 
találkozás a Szentírással. Mindenki tudta a másikról, hogy mi történik 
vele aznap, ki mikor jön haza, ki mit fog vásárolni a boltban a család 
szükségletéhez. Ez a reggeli fél óra a Szentírásból indult el. A Szent
írás nem volt idegen test a reggeli 'zűrzavarban', hanem igazi világító 
mécses volt: egy békés, csendes indulás Isten igéjével. 

Sokszor azt látom, a házasságokban nem találják helyét a bibliaol
vasásnak. Általában az rögzül belénk valamennyire, hogy legyen közös 
esti imádság a családban, vagy közös esti bibliaolvasás - de a család 
este többnyire szana-széjjel van, különösen akkor, ha a gyerekek már 
nagyobbak. És ott van a nagyhatalmú TV is, azt is ki kell szolgálni. 
Azt gondolom, hogy ez a reggeli bibliaolvasás nagyon hasznos, jó 
ötlet. Ahol találkozom rendszeres családi bibliaolvasással, vagy há
zaspár bibliaolvasásával, ott általában reggel olvasnak Bibliát, mert ez 
az, ami megtervezhető, megvalósítható. Szabad negyedórával koráb-
ban kezdeni a napot azért, hogy legyen egy kis csendünk is. . 

A modern technika eszközei is tudnak segíteni abban, hogy a napi 
igét elolvassuk. Sokan e-mail-en keresztül kapják meg a napi szentírási 
szöveget, vagy interneten keresztül a munka kezdete előtt olvassák el a 
textust és a hozzátartozó kommentárt. 

Azt gondolom, hogy családi körben nagy segítség lehet a közös bib
liaolvasásnak az az ősi módja, amikor lélekben 3 jelzést használunk a 
szentírási szöveg mellett: egy nyílat, egy felkiáltójelet és egy kérdőjelet. 
A nyílat oda tesszük, ahol valanli nagyon szíven talált, a felkiáltó jelet 
akkor, ha egy mondatot éppen most értettem meg igazán, a kérdőjelet 
pedig oda, ami kérdést vetett föl bennem. Ez persze családi körben 
nem a reggeli 3 perces szentírásolvasás alatt fog működni. És családi 
körben szabad így is olvasni Szentírást: elolvassuk a szöveget, rövidke 
csöndet tartunk, aztán merjük megosztani, elmondani egymásnak, hogy 
mi talált szíven ebből a bibliai szóból, és miért. Igen, szabad megosz-
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tani azt, amit most értettem meg igazán és mélyen a Szentírásból, vagy 
ahol összeért bennem ez a szentírási szó, és az, amit valamikor máskor 
már meghallottam, megértettem. És szabad megkérdezni azt, ami kér
désként, problémaként fölvetődött bennem, hátha valakit - éppen a 
család tagjai közül- régóta az a szó tett világossá, ami bennem kérdés. 
Annyi biztos, hogy ha valahol elkezdenek Szentírást olvasni, kialakul 
ennek úg~mond a rituáléja, és a család egysége mélyül. A közösen 
Bibliát olvasó csatádtagok lelki emberekké válnak. II. János Pál pápa 
mondja: "Ha nem válunk lelki emberekké, akkor igencsak nehézzé 
válik a házasság." Miközben lelki emberekké válunk a közös bibliaol
vasáson kercsztül, aközben egyazon fény világítja be mindannyiunk 
útját. A zsoltáros olyan sokszor fohászkodj a: a Te igéd az én üdvössé
gem világossága. 

Aztán az is milyen szép: találkozni olyan családokkal, akik közösen 
választanak akár egy bibliai jelenetet, akár egy bibliai igét vezérszó
nak. Azt mondják, hogy ezt közösen is próbálják megélni, mint család 
a pünkösdöt. Nagyon a Lélekre figyelve próbálnak élni. Vagy a betle
hemi gyermcket teszik mintául: ez azt jelenti, hogy Jézus-központúak 
leszünk. Próbálunk olyanok lenni, mint a gyermek, nyitottak, őszinték, 
cg~másra hagyatkozóak, bizalommal élők. A Schönstadt-Ielkiség külö
nösen is igyckszik ezt gyakorolni. Talán a kármelita lelkiségből került 
át a Schönstadt-lclkiségbe az, hogy a család egy-cgy hittitkot próbál 
megélni közösen, talán egész életre szólóan is. 

Az imádsággal kapcsolatban szoktuk elmondani, hogy a családi 
imádságnak három síkja van: maga a családi imádság, a házastársak 
imádsága és a személyes imádság. Azt gondolom, hogy a családi bib
liaolvasásnál is ennek a három síknak kellene megjelennie. A családi 
bibliaolvasás is könnyen kiüresedhet, ha nincs mögötte a házaspár 
külön bibliaolvasása, és a házaspár bibliaolvasása is rutinná tud silá
nyulni, ha nincs mögötte a személyes bibliaolvasás. Ha a bibliaolva
sásnak cz a három síkja jelen van cgy családban, akkor clevcn marad, 
a Biblia valóban Istcn ma hangzó szava \esz, Istcn szerelmcs levele 
hozzám, hozzánk. 

A tcmplomokban, amikor fölhangzik a szent szövcg, az ember sok
szor látja - több száz cmberrel szcmbcn állva -, hogy mennyirc unja a 
hívő nép Istcn igéjét mennyire nincs ott a figyelme: tekintctükkel az 
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ablakot, a mennyezetet pókhálózzák a hívek. Ilyenkor mindig azzal 
szembesülök, hogy mennyire idegenné vált ez a nyelv, ez a gondolatvi
lág, amit az igeliturgia közvetít felénk. Nem a felolvasó miatt idegen 
tőlük a szöveg, nem is azért, mert két-háromezer éves szövegeket olva'
sunk. Sokkal inkább azért, mert egy bizonyos nyelvet hallunk, amit 
minden nap gyakoroihatnánk - de nem gyakoroljuk. Idegen, más nyel
vű világból érkezünk, és hetente csak egyszer, pár percre halljuk azt a 
nyelvet. Így egyre idegenebbé válik, egyre távolabbá lesz tőlünk. Azt 
gondolom, hogy a templomban Isten igéje körül akkor érezhetjük ott
hon magunkat, hogyha odahaza is 'otthon vagyunk' Isten igéjének 
terített asztal körül. 

V.É.: Püspök Atya! Hosszú évek pasztorális gyakorlatából, 
akár az egyéni, akár a családpasztorációból, fel tudna-e 
idézni olyan esetet, amikor valamelyik embernek vagy csa
ládnak az életében konkrét hatása mutatkozott a Szentírás 
egy-egy igéjének, szavának, amikor valamilyen helyzetet a 
Szentírás szava oldott meg. Az előbb azt tetszett mondani, 
hogy a Szentírás fény, világosság a számunkra. Hogyan va
lósul ez meg a mindennapi életben? 

B.L.: Egészen biztos, hogy sok ilyen élményem volt, amikor egy 
gyónás buzdításában egy szentírási szóra utalhattam és valakinek föl
ragyogott az arca. Valaki valami mély dolgot megértett. Az utóbbi 
időben nagyon kedves szentírási szó számomra János levelének ez a 
gondolata: a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem 
hogy Ö szeret bennünket. Nagyon nagy élmény számomra ez az isteni 
szó. Nagyon sokszor hívom föl rá figyeimét a hozzám érkezőknek, és a 
házasságra alkalmazva így is szoktam mondani: a szeretet nem abban 
áll, hogy te szereted a házastársadat, hanem ő szeret téged. Sok-sok 
olyan visszajelzés érkezett, hogy mennyire jó volt észrevenni a másik 
szeretetét, és a másik szeretetére válaszolni a magam szeretetével. 
Láttam megújulni kapcsolatot ezen az alapon, amikor Jézus szándéka 
szerint fölismerte valaki, hogy nem nekem kell lenni a szeretet forrásá
nak, hanem a másik akar lelmi a szeretet forrása számomra, s a másik
ban maga Isten akar lenni számomra a szeretet forrása. Az ember néha 
jószándékú keresztényeknél is egyfajta erőlködést érez, nekem szeret-
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nem kell, s ez olyan nehézen megy. Pedig csak erre az egyszerű szentí
rási igazságra kellene odafigyelnünk, s megtapasztalhatnánk, hogy 
mennyire meg tud újulni egy párkapcsolat attól, hogy ő szeret engem. 
Ezt észreveszem, és én is szeretnék erre válaszolni. XVI. Benedek 
pápa most megjelent enciklikájának a bevezetőjében is pontosan ezt a 
mondatot fejti ki: ha észrevesszük azt, hogy Isten a szeretet, akkor a 
szeretet parancsa már nem csupán parancs lesz számunkra, hanem 
válasz a minket megelőző szeretetre. 

Mostanában fóleg ezen szentírási mondattal kapcsolatosan él ben
nem az az élmény, hogy mennyire meg tud világosítani embereket Isten 
igéje. De gyóntatási gyakorlatomban sokszor előfordult az is, hogya 
közös beszélgetésben egy-egy szentírási elbeszélésre igyekeztünk fi
gyelni, és ez újította meg valakinek a hitét vagy a másikhoz való vi
szonyát. Az egyik esetben Péter vízen járása volt a megújító pillanat. 
Az illető rájött arra - persze, csak később, mint Péter is -, hogyami
kor Jézusról lecsúszott a tekintete, akkor már csak hullámokat és ká
oszt érzékelt maga körül. Csak azért, mert Jézusra irányultsága megfá
radt. A legtisztább lelkivezetési feladatornnak tartom, hogy a Szentírás 
fényébe helyezzem a hozzám fordulók élethelyzetét, és mindjárt olyan 
egyszerűvé tudnak válni a hatalmassá növekedett személyes problé
mák. 

Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala-

i
!~ mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, ÍIják le és 

küldjék el szerkesztőségünknek a 
Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, 

I amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bibliaórán 
I való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! A szerkesztők ~ 

l
q érdeklődve várják beszámolóikat: 

Székely István, Tarjányi Béla., 
Thorday Attila, Vágvölgyi Éva 
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É.I Ő I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Jákob csalással és harccal szerzett 
áldásai (Ter 27-33) 

A Jákob-történet főbb jellemvonásai 

A.) Alapgondolat 

Míg Ábrahám története típust alkotó, addig a Jákob-történet egy 
rendkívül változatos, egymással összefonódó történetfiizérbői álló 
egyedi családtörténet, annak összes problémakörével. 

Jákob sorsát mondja el egy elbeszélés-koszorúba összeruzve, szüle
tésétől haláláig, visszatérő motívumokkal (részben önmagán belül, 
részben a közbeiktatott József-történeten - Ter 37-50 - belül): áldás, a 
fiatalabb testvér felülkerekedése, a vétek ledolgozása. Jákob sorsát 
végigkísérve megláthatjuk, hogy hogyan válik egy ügyeskedő, ravasz, 
nem egyszer, ha az érdekei úgy diktálják, csaláshoz folyamodó ember 
Isten áldására méltóvá. 

B.) Szentírási szöveg: Ter 27-33 
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c.) Bevezetés 

1.) A Jákob-történet szakaszai: 

Születés (Ter 25): Jákob a "sarokfogó", az elsővé válás kívánása 
Jákob elnyeri az áhított elsőszülöttséget, úgy hogy egy tál lencséért 

megveszi Ézsautól; Jákob és Ézsau tulajdonságai. 
Csalással megszerzi Izsáktól az Ézsaunak járó elsőszülöttségi ál

dást; figyeljünk Rebekka szerepére! 
Jákob Háránba menekül, útközben Isten megtapasztalása ("egy égig 

érő létra"), amely után Jákob "üzletet" próbál kötni Istennel. 
Jákob Háránban való tartózkodása Lábánnál. Itt saját csalásának 

tükörképével találkozik: Leát kapja feleségül az általa szeretett Ráchel 
helyett, akiért újabb hét évet kellett szolgálnia. Háztartásában két egy
mással vetélkedő nővel volt összekényszerítve, a szeretett, de terméket
len Ráchellel és a kevésbé szeretett, de többszörösen anya Leával; a ré
gi, gyerekkori konfliktusa kerül elő, csak új formában. El kell fogad
nia, hogy nem tud minden esetben érvényesülni ravaszságára és ener
gikusságára alapozva. 

Az újbóli menekülés a harácsoló Lábántól, vissza a hazájába jól 
megmutatja Jákob emberségének két oldalát: azt, amelyik megszerzi, 
amit akar, és azt, amelyiknek ehhez kell alkalmazkodnia (vagy meghát
rálnia). 

Végül aztán egy megújult istenkapcsolatban ezt a két jákobi oldalt 
összhangba tudja hozni, és ez őt új identitáshoz segíti, valamint az 
Ézsauval való találkozáshoz és kibéküléshez .. 

Az Isten-kérdés is azért érdekes a Jákob-történetben, mert az ember 
teljesen magától értetődően a mindennapi ügyekben is számot vet vele 
(pl. jellemezzük a két nővér, Lea és Ráchel vetélkedő harcát úgy, mint 
Istennel való küzdelmet). Minden családi esemény Istentől nyer ma
gyarázatot: ha egy asszony gyereket szül vagy ha nem, az is, ha az 
állatállomány gyarapszik, vagy ha az egyik családtag sikeres, a másik 
pedig nem. 
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2.) A történet rajzos áttekintése: 

(25) 27 

Izsák (]) Rebekka 
öreg, vak, hagyomá
nyok őrzője, teszi a 
dolgát, jó étvággyal 
eszik, földhözragadt 

Ezsau 
elsőszülött, szőrös, 
vadász, indulatos, 
szűklátókörű, naív 
(nem veszi észre, mi 
készül) 
érzelmek embere 
(gyilkolni is kész) 

hallgatja, mi történik, 
okos, célratörő, körmön
font, kezdeményező, jól 
ítéli meg a dolgokat, tudja, 
mit akar, személyválogató 

Jákob 
simulékony, "finom", a 
mama kedvence és eszkö
ze, ravasz, csalni 
kész=elveszi, ami nem az 
övé (az áldást) 
~ 

menekülnie kell 

33 
Találkozás 

27,41-47 
menekülés 

Háránba 

Ezsau Jákob +4-------------------------
készséges, engedékeny udvarias, óvatos (szemben 

azzal, amikor az áldást 

20 

elnyerte) 

"úgy néztem arcod ra, mintha Isten arcát láttam 
volna" (33,10) 

I I 
külön szállásterületek 

) "-"élni és élni hagyni" 
..-- "á 

szolgák, Lea, 
Ráchel és az in
góságok 
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Teremtés könyve, 27-33. fejezetek 

28,10k 

Találkozás 
Istennel 
álom, égi létra 
ígéret 

32,23-33 

Találkozás 
Istennel 
küzdelem Isten
nel a Jabboknál 
(egyedül 

Áldás 
Isten színe előtt 

menekülés 

29-31 

Lábán 
haszonleső, Jákobot szolgálni kény
szeríti Ráhelért, Ráhelt elcseréli Leára, 
kihasználja Jákobot 

Ráchel 
szép, szeretetre
méltó, lopni kész 
(házi isteneket) 

Lea 
elsőszülött, beteg 
szemekkel 

Jákob a megcsalt csaló, aki a nyájak
ból ügyeskedéssel haszonhoz jut, ott
honában azonban az asszonyok alá
rendelt je, akik vetélkednek miatta 

asszonyokkal, gyerekekkel, 
ingósággal 
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3.) Képek (Gustave Doré grafikái) 

Jákob áldása 
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Jákob álma 
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Jákob szolgál Lábánnál 
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Jákob imája 

25 



Bibliaiskola 

D.) Óravázlat 

Feladat 

1. Ének: Áldjad én lelkem az Urat 

2. Családon belüli kapcsolatok 
Ha a résztvevők a saját családi kapcsolataikban rá
ismernek a Jákob-történet által felvetett problémakö
rökre, talán intenzívebben meg tudják ragadni Jákob 
történetét és ezek vagy a kapott impulzusok mélyebb 
felismerésekhez vezetik őket. Ezért a vezető arra biz
tatja őket, hogy tekintsék át saját családjukon belül 
az egyes személyek közötti kapcsolatrendszert, ezt 
egy papírlapon grafikusan is ábrázolják. Az egyes 
személyek neve alá ismertetőjegyet, jelzőt is lehet 
írni. Színessel kiemelhetjük, hogy melyik szülő me
lyik gyennekkel van különösen jó kapcsolatban, ma
gyarán van-e kedvenc, vagy más hasonló állapot. A 
testvérek közötti konfliktusokat is feltúntethetjük 
külön jelöléssel. Ebben a vizsgálódásban az egészen 
személyes vonatkozások kapnak szabad teret, tehát 
nem követi csoportos megbeszélés. 

3. A történet menetének áttekintése (Ter 27-33) 
Előre bocsátjuk, hogy a történet középpontjában lévő 
Ter 32-t, a Jákob harca az ismeretlennel c. részt kü
lön fogjuk elemezni. Ehhez is hasznos lesz majd az 
adott szöveg környezetének ismerete. Fontos, hogy a 
szöveggel való ismerkedés szórakoztató legyen, így a 
résztvevők szinte játékosan tudnak bekapcsolódni a 
történtekbe. Így egyes elbeszélésszálak még ponto
sabbá válnak, mások pedig felszínre bukkannak. A 
vezető figyel a "vörös fonalra" , ill. az alapvázra. A 
grafikus ábrázolás segít a kapcsolódások felismeré
sében. (Lásd Bevezetés 2.) 
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Módszer Eszközök, 
időtartam 

ének 
kottából 

egyéni, 
írásbeli 
munka 
az óra
vezető 
útmuta
tása 
nyomán 

Énekelj 
azÚrnak 
42. old. 
5 perc 

papírlap, 
ceruza, 
színes 
ceruza 
20 perc 

Szentírás 
tábla, 
kréta, 
jegyzet
füzet, 
ceruza 
65 perc 



Feladat 

4. Befejező meditáció: Miközben a képek segítségé
vel áttekintjük a történet összívét, marad hely a saját 
utunkra, a görbe vagy kanyargós ösvényekre, maga
tartásmintára, életvonal végiggondolására is. 
A résztvevők beszélnek arról, hogy mit fejeznek ki 
számukra a képek, esetleg a személyes vonatkozáso
kat is megoszthatják. 

5. Befejező ima, ének 

Bibliaiskola 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

csoportos képek 
meg- 20 perc 
beszélés 
az 
óravezető 
irányí-
tásával 

kötetlen kotta, 
gyertya, 
gyufa 
10 perc 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában "Élő Ige" címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk az 
ötvennegyedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2006. júl. 29. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezető 

Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Török Ildikó 

Hippói Szent Ágoston és a Szentírás 
(Ágoston útja a megtérésig) 

1. Cicero Hortensius című dialógusának olvasása - Az i~kolai 
tanterv abban az évben magába foglalta Cicero Hortensiusát is. Agos
ton gondolatvilágának mélyére hatolt, ami őt végképp meghódította. 

A könyv tartaimát tekintve Cieero rámutatott arra, hogya boldog
ság elérésének alapfeltétele az erkölcsösség, éppen ezért pusztán csak a 
rossz akarása is igen nagy nyomorúságot jelent. 

Egy szempillantás alatt megváltozott Ágostonban a földi dolgok 
szemlélete, amelyek eddig lekötötték gondolatvilágát. Elindult azon az 
úton, amely elszakította a világ esábításaitól, és megerősítette az Isten
nek szentelt élet evangéliumi eszményében. Elutasította magától a 
gazdagságot, a retorikára úgy tekintett, mint valami üres dologra, 
amely nem törődik mással, mint a szavak használatában való jártas
sággal, sőt eljutott még odáig is, hogy az önmegtagadást tekintette 
kívánandó jónak. 

De mielőtt még rátalált volna az evangélium útjára, vándorlása 
hosszú volt és gyötrelmekkel teli. 

Az igazság megtalálása utáni türelmetlenségében a Szentírás ta
nulmányozására adta magát. Csakhogy a Szentírás azok számára, akik 
ezt a szükséges felkészültség nélkül olvassák, csalódást okoz, egyrészt 
túlságosan egyszerű stílusát, másrészt a tartaimát tekintve - ami 
meglehetősen homályos annak, aki azonnal világos és kedvezőt dolgo
kat szeretne látni, ahogy ő is szerette volna. A két nehézség közül az 
első nem jelentett kifejezetten komoly problémát. A tartalmi nehézség 
már valóban komoly volt, hiszen a Szentírás tele van sötét helyekkel és 
mélységes titkokkal. Annak ellenére, hogy a karthagói egyházban volt, 
aki ezen a képzettségi fokon segíthetett volna neki - ő maga említi azt 
a személyt a vallomásokban( (Vallomások V .11; 21» - magyarázatot 
nem kért. Helyette követte a maga útját, a büszkeség útját. 

Később egy alkalommal yisszaidézte az erről szerzett tapasztalatát, 
és azt mondta a népnek: »En aki most hozzátok beszélek, valamikor 
csalódott voltam, amikor ifjúságom idején először közeledtem a Szent
íráshoz. Nem annak a vallásos lelkületével közelítettem hozzá, aki 
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alázatban keres, hanem alUlak előítéletével, aki vitatkozni akar... Gőg
ben merészeltem keresni azt, amit csak az alázatosok találhatnak 
meg.« (Senno 51,56) 

2. Agoston csatlakozik a manicheizmus eszméjéhez - Ezekben a 
napokpan, amikor viaskodott magában a vágyak és kiábrándulások kö
zött, Agoston összetalálk,ozott bizonyos szélsőséges emberekkel. Ezek 
a manicheusok voltak. Agostont akkor az igazság rátalálására való 
égető vágy hajtotta, és ugyanakkor az átélt kiábrándultság levertsége 
is, amit a Szentírás olvasása okozott. 

A manicheuspk a szentírási neryézségek csomóját kettévágták: elve
tették az egész Oszövetséget. Az Uj szövetséget elfogadták, de abból is 
\jsszautasították mindazt - mondván, hogy csak betoldások -, ami az 
Oszövetségre hivatkozott. Krisztus családfája is ezen betoldások közé 
számított. Végtére is Krisztus nem vett magára igazi testet, csupán 
»Iátszat-testet«, ezért nem is lehetett nemzetségtáblája. 

Mint a manicheus propaganda követője, a katolikus egyház szemére 
vetette a fideizmust, az ~tropomorf istenképet, a megtestesülés mate
rialisztikus vonásait, az 9szövetség elfogadását. A katolilrus egyház 
szemére vetette, hogyazOszövetség elfogadásával helyeslik az ott leírt 
háborúkat, áldozat-bemutatás okat, ősi pátriárkák életmódját. Mindez 
ellenkezést váltott ki belUlük, akik a lelki életet és a tiszta keresztény
séget magukénak vall ották. 

A szekta S zentí rás sal szembeni viselkedését így folytatja: »Magát 
az Uj szövetségi szentírást is mint meghamisított könyvet olvasták, 
elhagyták belőle azt, amit nem akartak magukénak; emellett még bizo
nyos apokrif iratokat is előnyben részesítettek, melyek szerintük a 
teljes igazságot tartalmazták ... « (advHaer 46) 

3. A kiábrándulás - Ágoston azt hitte, hogy a manicheizmusban 
midazt megtalálja, amit csak keresett: a bölcsességet, az erkölcsi tör
vényt, a keresztényi életet. Nyugtalanság, kétség és nehézség jelentke
zett a tud9mányosság területén, a metafizika területén, a Szentírás 
területén. Agoston számára nagyon kényes és veszélyes lélektani álla
pot kezdődött: mindent megkérdőjelezett és minden ismét bizonytalan
ná vált előtte. A megismert eszme nem vezette el a boldogság kapujá
hoz. Megvillant előtte aIUlak lehetősége, hogy valamely filozófiai isko
lához csatlakozik. 

4. Az újplatonikusok útján - Ambrus püspökkel való találkozása 
után elindult az újplatonikusok útján. Ezen rátalálás feletti lelkesedése 
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hihetetlenül nagy volt, de ezt a fellángolást is újabb kiábrándulás kö
vette. 

Ismét nem tett mást, mint visszatért Krisztushoz. »Sóvárgó vágya
kozással kaptam Szentlelkednek tiszteletet érdemlő írásaira, de legfó
képpen Pál apostoléira«. A vallomások szavai összhangban vannak a 
dialógusban levőkkel: »így közöny, lelkesedés, bizonytalanság közepet
te kezdtem elolvasni Pál apostolt... Nagy figyelemmel és érdeklődéssel 
olvastam végig az egészet«. Olvasta, és azt hitte, hogy Pál apostolnál 
is azt találja meg, amit már korábban az újplatonikusoknál. De annál 
többet talált. Krisztus kimondhatatlan titkát, amelynek mélységét ak
kor nem fogta fel. Találkozott Krisztussal, Krisztussal a tanítóval, a 
megtestesült Igével. Megismerte az elérendő célt és a hozzávezető utat. 
Az értelem síkján már végbement a megtérése. 

5. A kapu: »Milánóban Ambrns püspökhöz mentem« - Milánó lett 
Istenhez vezető útjának döntő állomása. Milánóban Ambrus volt a 
püspök, híres személyiség, ezért nem is maradhatott ismeretlen számá
ra. 

A visszatérés útja nem volt olyan rövid, sem olyan könnyű, mint 
amilyen az e1távolodásé. Néhány nap alatt fordított hátat a katolikus 
hitnek, de a visszataláláshoz több évig tartó gyötrelmes keresés volt 
szükséges. 

Ambrus pöspököt elsősorban külsőséges ok miatt, vagyis nem 
előadásainak tartalma miatt hallgatta. Mi nyitotta meg lelkét a ta~
lom számára? A Könyvek Könyvének »spirituális« érte1n;lezése. Es 
ezáltal a manicheusok felállított elve, amely szerint az Oszövetség 
elfogadhatatlannak bizonyul, megd<jntöttnek látszott. A »spirituális« 
magyarázat elfogadhatóvá tette az Oszövetség kifogásolható fogalma
zásait. Ambrus hangsúlyozta a páli szabál}1: »a betű öl, de, a lélek 
éltet«. Az ambrusi szentírásmagyarázat bemutatta, hogy az Oszövet
ség némely mondata, ha szó szerinti értelmezésben vesszük, botrá
nyosnak tűnhet, de a halált hozó betű mögött egy magasabb rendű 
értelmezés áll. »A Szentírás sok-sok mondatának spirituális értelmezé
se hamar arra indított, hogy kárhoztassam bizalmatlanságomat, és 
ennek következtében nem tudtam megmaradni olyannak, aki megveti és 
kineveti a Törvén)t és a prófétákat« (Util.cred. 8,20). 

A Szentírás stílusa és homályos megfogalmazásai már nem okoztak 
nehézséget számára. Ellentétes meggyőződés született meg benne a 
Biblia iránt: a stílusbeli egyszerűség és a tartalmának mélysége nem 
kisebbíti, hanem inkább növeli annak tekintélyét. Az egyszerű stílus 
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arra szolgál, hogy mindenki elfogadja, hogy hozzá siessenek; a tarta
lom mélysége pedig arra, hogy ösztönözze a tehetségesebbeket és a 
többet akarókat, hogy a rejtett igazságok felfedezése feletti örömet 
megtapasztalják. 

Vágya volt, hogy minden kötöttség nélkül a bölcsességnek szentelje 
magát. Ez az elhatározás tizenkilenc éves korában történt: keresni a 
bölcsességet, és ha rátalált, teljes lelkével hozzá kötödni. A Szentírás 
csalódást okozott neki, a manicheusok nem győzték meg, az újplatoni
kusok pedig még égetőbben átéreztették vele, hogy lehetetlenség annak 
birtokába jutni. Miután újból, méghozzá figyelmesen olvasta a Szent
írást, elnyerte azt a megnyugtató bizonyosságot, hogy ismeri már a 
tekintélyt, akire rábízhatja magát. Az elmélet a kezében volt, most már 
csak cselekedni kellett. 

6. »Tolle Lege« - Ezekután elválaszthatatlan barátjától, Alypiustól 
kísérve magányba vonul.t - a házhoz tartozó kertbe -, és szabad utat 
~ngedett könnyeinek. "Es Íme a szomszédos házból hangot hallok. 
Enek csendül, nem tudom hogyan, mintha fiú, vagy leányka mondaná 
és többször ismételné: 

Tolle, lege! - Tolle, lege! 
Vedd föl, olvasd! - Vedd föl, olvasd! 

Arcom íziben megváltozott. Rögtön azt kutattam emlékezetemben, 
akad-e olyan játék féle, amelyben ilyet szoktak énekelni a gyerekek? 
Egyáltalán nem jutott eszembe, hogy hallottam volna valahol ilyesmit. 
Visszaszorítottam könnyeim patakját és fel ugrottam. Csupán arra 
magyaráztam ezt a szózatot, hogy mennyei parancs zendül most felém: 
üssem föl a könyvet és olvassam el a legelőször szemembe ötlő fejeze
tét. Tehát felajzottan siettem vissza a helyre, ahol Alypius üldögélt, 
mert ott tettem le az apostol könyvét, midőn felkeltem onnan. Kezembe 
kaptam, fölütöttem és csöndben olvastam azt a fejeztet, amelyre 
először esett a szemem: »Nem tobzódásban és részegeskedésben, nem 
bujálkodásban és kicsapongásj:>an, nem cívódásban és versengésben, 
hanem öltsétek magatokra az Ur Jézus Krisztust, és ne gondozzátok a 
testeteket a vágyakozásra« (Róm 13,13k). Nem akartam tovább ol
vasni, nem is volt erre szükség. E mondat végeztével tüstént a bizo
nyosság dernje ömlött el szívemben és a kételkedés minden homálya 
szertefoszlott" (Vallomások VIlI. 12,28,29). 

Az apostol szavai kétélű kardként vájták Ágoston lelkét, és kivág
ták a régóta gyógyuló sebből az utoJsó csepp genny~t is. Ezen a ponton 
találkozott végérvényesen Szent Agoston és az Irás egymással. A 
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~osszú éveken át tartó heves harc eldőlt: a kegyelem lett a győztes! 
Agoston számára a megtérés - mint mindent megtérő számára - a 
beérkezés, de ez egyben az elindulás pontja is. 

Ágoston el volt ragadtatva attól a Szentírástól, . amelyet valamikor 
megvetett. »Most, hogy ismerem gyengeségemet, gondosan keresnem 
kell a Szentírásban lévő összes orvosságot, imádságban és olvasásban 
megtalálni azt a módot, hogy lelkem kielégítő egészségre jusson, és így 
a súlyos feladatoknak eleget tegyen« (Ep 21,3). 

OL VASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésre Tarjányi Béla professzor válaszol. 

r:r Kérdés: Honnan ered a Szentírás fejezet- és versbeosztása? 

Válasz: Az Ó- és Újszövetség mai fejezet-felosztása Stephanus 
Langton Canterbury-i érsektől (+ 1228-ban) származik. Röviddel ké
sőbb Santes Pagnino (+ 1541) elkészítette a Vulgáta teljes szövegének 
versekre való felosztását is. A továbbiakban ezt a fejezet- és versbe
osztást ~Ikalmazták az Oszövetség héber és görög (LXX) kiadásaiban 
is. A;z Oszövetségben máig ezt a fejezet- és versbeosztást használjuk. 
Az Uj szövetségben egy másik versbeosztás terjedt el, amelyet Robert 
Estienne svájci nyomdász készített és alkalmazott az általa kinyomta
tott Bibliában (Genf, 1551). 

Stephanus Langtont, a Párizsi Egyetem kancellárj át János angol ki
rály (1199-1216) idejében, a király akarata ellenére választották Can
terbury érsekévé, de csak az Ince pápa által előbb az országra, majd 
személyesen a királyra kirótt pápai átok hatására foglalhatta el hivata
lát. Az ő idejében (l215-ben) alkották meg a "Magna charta liber
tatis"-t, amely alapját képezte a későbbi angliai alkotmányoknak. (Ld. 
J Marx, Lehrbuch der Kirchengeschichte, Paulinus-Druckerei, Trier 
1935 1°,387.0.) 
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Jeromos fiizetek Szerkesztősége 

Budapest 

Tisztelt Szerkesztőkl 

Errunausz 

Mint a Jeromos füzetek állandó olvasója, a 60. számban 
láttam meg Gyürki László atya .. Zarándoklat Emmauszba a 
Szentföldön" című írását. A cikk 18-19. oldalán esik szó a fe
rencesek Qubeibeh-jéről, s a 19. oldalon a következőket olvas
hatjuk: ..... 1861 -ben a terület a régi templom romjaival együtt 
a ferencesek tulajdona lett (Pauline de Nikolay grófnő ajándé
kozta nekik) ..... 

E részhez küldök Önöknek egy, 1887-ben megjelent részle
tet, szerzője Viszolajszky Károly plébános, távoli rokonom. A 
könyv címe: .. Egy zarándoklat élményei Egyiptom, Jeruzsálem 
és Rómában - Utirajz", 175-179. oldal. 

Budapest, 2005. július 23. 

'-__ Őszinte tisztelettel Horváth Béla 

Emmaus 
Sokkal ismertebb néva Bibliából, mintsem annak történelmi vázla

tát adni szükségesnek látnám, de nem akarom figyelmen kívül hagyni a 
biblikusok ama éles vitáját, mely erős hullámzásba hozza az e helyre 
nézve eltérő nézetek körüli toll harcot. Némelyek ugyanis Szent Jero
mossal áHítják, miszerint Kleofás Emmaus, a mostani Emmaus Niko
polisban, Ramlehtól nem messze, Jeruzsálemtől nyugatnak 152 stádi
umra keresendő, de túlnyomó érvek, s ásatások ma már kétségen kívül 
helyezik, miszerint a bibliai Emmaus, a jelenlegi Emmaus Kubeibeh, 
Jeruzsálemtől 60 stádiumra, hova mai nap délután 4 órakor szerencsé
sen elindulnánk. 

... Ez idő alatt kifúj va, kipihenve magát jó áHatkám, lejtőnek ismét 
ráülvén, este 7 órára Emmaus fölött feltornyosuló helyre értünk, hon
nét gyönyörű kilátás nyílik egyrészt a tengerig: másrészt pedig a ke-
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nyértörésben megismert Üdvözítőnk örökre nevezetes emmausi szenté
lye, csinos kápolna, s hozzá épített négyszögletes emeletes zárdával 
festőies oázisként tűnik elő a nyomorult kis falusi arab viskók között. 

A kapuhoz érve, mely az épület közepén erősen zárja, s oltalmazza 
a bennlakókat, szamarainkat legelőre bocsátottuk, mialatt a ház elöljá
rója, középnagyságú alak, tisztességes koromfekete szakállal, szépen 
lehajlott bajusszal, ünnepi habitusban sietett elénk; de nagy volt a bá
mulata, midőn abemondott 20 zarándok vendég helyett, csak mi öten 
jövénk. Azonnal az ebédlőbe vezetett, hol jó limonádé mellett elkezdő
dött a kölcsönös bemutatás ... 

. . . Gyönyörű est lévén, kimentünk az udvarra, melyet három felöl a 
zárda, negyedik oldalon pedig a templom kerít. Az egész udvar meg
lepő gonddal és csínnal szabályozott virágágyak, keleti növények, s 
cseljék legszebb - előttünk egzotikusan ismert - virágokkal kiültetve a 
pátriák szélei buján zöldellő füvel szegélyezve, az utak pedig mozaikfé
le tarka kövekkel kirakva, mindnyájunk tetszését megnyerte. 

Innét a templom, azután a zárda és csinos konyha, s a gyümölcsös 
kertj ük megtekintésére indultunk. 

Az alkonyat beálltával ismét a templomba jövén, elvégeztük a házi 
rend szerint a májusi ájtatosságot, esti imát s ezután szobái nkba kísér
tek. Mindenki külön szobát kapott, lévén a zárdaépület oly tágas, hogy 
egy városi klastromnak is beillenék ... 

. . . Május 6-án elvégezvén a csinos templomban, mely Kleofás há
zának helyén van építve, ájtatosságunkat, reggelihez mentünk. lU rövi
den végezve, a háznak szíves fónöke megmutogatta az egész épületet. 
A többi közt felnyit egy szobát, melynek szerény bútorzatán kívül, egy 
szürke női ruha, ilyenféle avítt fejkötő, két ócska napernyő, még ócs
kább dúsan foltozott utazótáska, s üres faláda, képezték tartaimát. E 
szoba Nicolay Paula, franeia grófuő, e templom és zárda alapítójának 
lakása volt, azon állapotban, midőn meghalt. A hálás Szent Ferenc 
fiai, méltó ereklyeként őrzik e kis szobát. 

Legyen szabad e tiszteletreméltó nő emlékét föleleveníteni egy idé
zettel, melyet P. Spaccapietra lazarista, ez elhalt smímai érsek fivére 
róla "Carita" CÍmű folyóiratban (VII. 33. Iapon) ír. "Nicolay Paula, 
Szent Ferenc harnlad rendjéböl, elhagyván éltes atyját. s előkelő csa
ládját, tizenegy évig élt a Szentföldön, hol jámbor, istenfélő. s önmeg
t;;tgadó élet után meg is halt. O alapította az emmausi szentélyt, hol 
Oszentsége IX. Pius engedélyével templomot. s Szent Ferenc-rendiek 
számára zárdát is építtetvén. maga is itt akart lakni. Fol~tonos beteg-
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ségét, s önmaga iránti szigorúságát, nagy ügyesen tudta eltakami, s 
állandó betegségét, s szenvedését kitartó örömmel viselni. Valóban 
csodálandó bátorsággal, s kitartással iparkodott a bethaniai szentélyt is 
megszerezni, hogy azt is Szent Ferenc fiainak őrizetére bízza. Azért 
emléke, mindig áldásban marad a Szentföldön. Meghalt 1868. év július 
havában. Hűlt tetemei a Sion hegyen, a katolikusok sírkert jében temet
tettek el. De hat hónap után 1868. dec. 7-én felnyittatték shja, s teste 
érckoporsóba helyeztetett, hogy innét átszállíttassák. Teste, ruházatá
val együtt még egészen épp volt, minden kellemetlen szag és egyéb jel 
nélkül, me ly a rothadás beálltát áfl,llná el, csak fejvánkosának egy felén 
mutatkoztak az enyészet tünetei. En hallgatok azon csodákról, melyek 
mint állít ják, Európában, e jámbor lélek közbenjárása folytán történ
tek, miután semmi esetre sem akarom az Egyház ítéletét megelőzni. 

A boldogult alapítónő most egy jobb örökkévalóságba vándorolt, 
hogy ott vegye el jutalmát jó művei, s fáradságáért, melyeket itt Isten 
dicsőségére alkotott. Csak kihűlt hullája nyugszik most Emmaus szen
télyében; a nyelv, mely e szent helyek ügyében lelkesített, többé nem 
beszél, de családi címere, mely a zárdahomlokzat magaslatán magára 
vonja a jámbor zarándok figyelmét, szól folytonosan: "Laissez dire, 
Laissez dire!", mert címerén három kutya látható, ezen föntebb jelzett 
aláírással: "Hagyjátok beszélni, hagyjátok beszélni!" 

Igen, művei, e falak s templom örökre beszélnek, ha nem is fenn
hangon a fulnek, de annál többet a szívnek. Mi is megilletve hagytuk el 
a szobát, de mély benyomását, hiszem, sok idő sem fogja tudni elmosni 
lelkünkből. 

E szentély megtekintése után a zárda mögötti helyiséget szemléltük 
meg, melyet kertnek alakítandók, ásatásokat kezdettek, hogy legalább 
az ásó vagy kapával megmozdíthatatlan nagy köveket innét eltisztítva, 
egy kis porhanyós földet nyerjenek e köves talajban. Munka közben 
földalatti romokra bukkantak, melyek e kolosszális épületre vallanak. 
Kiásott falain itt-ott még most látni a festészetet, s amennyire már e 
mai napig ki volt emelve a földből, alakja egy nagy templomot árul el, 
melyet bizonyosan a keresztesek építettek, mi legújabb bizonysága 
annak, hogy ugyancsak ez az evangéliumi Emmaus, nem pedig Niko
polis, s hiszem, hogy e romok, ha egészen kivétetnek, az eddigi emma
usi vitákat örökre elnémítják ... 
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Tisztelt Szerkesztök! 

Röviden hadd szóljak a szerzőről. 
Dédnagyapán bátyjának létezéséről, Viszolajszky Károly alsósze

merédi esperes plébánosról sokáig nem is tudtam, amikor 1997 -ben a 
posta egy kis küldeményt hozott Felvidékről, Herdics György plébános 
úr által szerkesztett "Magyar Vasámap Kalendárium" 1997. évi köte
tét. A tartalomjegyzékben meglepődve fedeztem fel a Viszolajszky 
nevet; Dr. Kiss László "Viszolajszky Károly szentföldi utazó emléke
zete" című cikket azonnal elolvastam. Az írás megdobogtatta a szívem 
és gyors levélváltás után már Felvidéken, zselízradványi otthonában 
fogadott a cikk szerzője, aki körzeti orvos és orvostörténész. Felemelő 
volt a találkozás vele, rengeteg információja volt Viszolajszky Károly
ról, de sajnos a szentföldi utazásról szóló könyvet csak az Országos 
Széchenyi Könyvtárban vette kézbe. 

Kalandos úton, kedves ismerősöm "kicsempészte" az egyetlen pél
dányt a könyvtárból, majd gyors gépelés következett - a kötet állapota 
miatt fénymásolni nem lehetett -, s feltűnés nélkül e becses, régi útle
írás visszakerült eredeti helyére. Ekkor már érlelődött bennem a gondo
lat, hogy ezt a könyvet újra ki kellene adatnom. 

Alsószemerédet felkeresve, sajnos, Viszolajszky Károly sírján kívül 
a templom melletti temetőben, semmi tárgyi emlék sem lelliető fel. A 
kis zsákfalu szegényes, elnéptelenedő magyar település; ottjártamkor 
szlovák plébános tevékenykedett a faluban... • 

Az útikönyv, túlzás nélkül állítható, lebilincselő olvasmány. Viszo
lajszky Károly éles szemmel rögzítette az 1800-as évek végi szentföldi 
állapotokat, az akkori viszonyokat. Az épületek, romok leírását nagy 
lexikális ismeretanyaggal színesítette, a bebarangolt tájat geográfus i 
szemmel pásztázta. 

Viszo1ajszky Károly 1843. november 3-án született Érsekújvárott. 
Budán, illetve Esztergomban végzett gimnáziumi évek után ez utóbbi 
helyen folytatott teológiai tanulmányokat. 1868-ban szentelték pappá, 
s több felvidéki faluban - Hontnádas, Szénavár, Zseliz - való kápláni 
működést követően 1874. december l2-től haláláig a Hont megyei 
Alsószemeréd plébánosaként működött. 

Alsószemeréd Hont megye egyik kis települése volt, 70-80 házzal 
és mintegy 500-600 lakos sal. A község eredetileg a Léva-Ipolyság köz
ti fóút mellett, Felsőszemeréd tőszomszédságában terült el, ám 1715-
ben a helység akkori lakói, hogy megszabaduljanak a fóúton elhaladó 
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katonaság zaklatásától, átköltöztek az út túloldalára, egy szűk völgy
be. A felületes ítélőnek úgy tűnhetne, hogy Viszolajszky valóban egy 
"Isten háta mögötti" helyre került, ahol a falusi plébánosok sivár, egy
hangú élete várt rá. Az írói tehetséggel is megáldott ifjú plébános azon
ban, aki már diákévei alatt lapot szerkesztett, és felszentelése évében 
az "Isten ujja némely feltűnő, de való eseményében" cÍmű munkájával 
hívta fel magára a figyelmet, jól tudta, hogy nem a település nagyságá
tól vagy megközeIíthetőségétől függ az ember tehetségének kibontako
zása. Viszolajszky Károly gazdag publicisztikai te,;,ékenysége még 
(eldolgozásra vár; az Egyházi Lapok, az Esztergomi Ujság, a Magyar 
Allam, a Magyar Korona, az Alkotmány és más lapok hasábjain tette 
közzé hely- és egyháztörténeti írásait. 

Viszolajszky szentföldi útjára 1885-ben került sor. Egy bajoror
szági szentföldi zarándokcsoporthoz, egy "karaván"-hoz csatlakozott. 
A 24 résztvevő közül ő volt az egyetlen magyar. 1885. április 8-án bú
csúzott el szemerédi híveitől s utazott el Münchenbe. Innen indult el a 
karaván, hogy rövid szárazföldi utazás után Brindisiben hajóra száll
va, Korfu szigetét érintve, kiköthessen az egyiptomi Alexandriában. 
Innen Kairóba utaztak, majd a már létező Szuezi-csatomán átkelve ju
tottak el Palesztinába. Szentföld valamennyi jelentős pontját bejárva 
Olaszországon át tértek vissza Bajorországba. 

Ismerve Viszolajszky írói hajlamait, nem meglepő, hogy hazatérve 
azonnal íróasztal mögé ült, hogy papírra vesse szentföldi és olaszor
szági élményeit. A könyv 1887-ben jelent meg Budapesten. ~íme: Egy 
zarádoklat élményei Egyiptom, Jeruzsálem és Rómában. Utirajz. A 
357 oldalas útleírás ma is élvezetes olvasmány. Nem lenne haszontalan 
megjelentetni belőle egy válogatást napjaink szentföldi zarándok j ai 
számára! Viszolajszky könyvét azonban nemcsak a benne található, a 
korabeli viszonyokat tükröző, ma már dokumentum értékű leírások 
teszik értékessé, hanem a könyv megjelenéséhez kötődő felhívás is. A 
háromhónapos út élményein túl akadt ugyanis még egy fontos dolog, 
amely arra késztette Viszolajszkyt, hogy könyvet írjon szentföldi útjá
ról. "Alsó-Szemeréden Május l-én 1887" keltezésű Előszavában így 
határozta meg a könyv megírásával követett szándékát: " ... e nemzet 
figyeImét akartam általa fölhívni ama mulasztásra, hogy Jeruzsálem
ben ... magyar nyelvünk távollétével tündöklik. .. " 

S hogy mi volt e "mulasztás" és milyen módon kívánta azt meg
szüntetni az alsószemerédi plébános? A választ Viszolajszky útirajzá
nak 161-163. oldaláról idézzük: "A Pater noster templom a latin kato-
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likusok tulajdona, Bovillon grófné, szül. Latour d' Auvergne hercegnő 
építtette ama helyre, hol Krisztus Urunk tanítványait aMiatyánkra 
tanította. A templom előtt egy csarnok-sorozat van, hol a Miatyánk 32 
nyelven van külön fulkébe s külön márványkőre, arany betűkkel be
vésve. Végig futva e sorozatot, dobogó szívvel kerestem, hogy hol 
talál om meg a magyar Miatyánkot? Sehol. Ez nincs itt! Társaim néme
lyike megkért, hogy mutassam meg nekik a magyar Miatyánkot. Szé
gyenkezve kellett mondanom: Ez nincs itt. E szégyenérzet egy elhatá
rozott eszmét ojtott lel~embe, miszerint addig nem nyugszom, míg 
hazám édes nyelvén az Ur imádsága itt, e csarnokban képviselve nem 
lesz ... Nem vádolhat senki, hogy talán túlérzett nemzetiség vezérelt 
akkor, midőn mai napig (1886. január 24.) kieszközöltem, miszerint a 
mongol nyelvet eltávolítják s helyébe jön a magyar Miatyánk. - Igaz, 
hogy még költségvetés nincs, azt sem tudom, képes leendek-e ezen kis 
könyvem jövedelméből födözni a kiadást, de hisz remélem, sok honfi
társam van, ki ha csak egy homokszemet is hoz, az épület azzal is több 
anyagot nyer, s megnyeri fóleg azon öntudatot, miszerint ő is előmoz
dítója volt annak, hogy az olajfák hegyének magaslatán a magyar val
lásosság is képviselve van. Nem az az igazi hazafi, ki idehaza lárrnáz
za telt torokkal, hogy ő magyar, de az, ki nemzetiségének léttudatát, túl 
a tengeren, hol minden nyelv s nemzet képviselve van, bebizonyítani s 
ezáltal hazájának s nyelvének ott is illő helyet szerezni törekszik." 

Viszolajszky kezdeményezésének eredményét 1887-ben megjelent 
útirajzában még nem adhatta közre. Fáradozása azonban nem. volt 
hiábavaló. A híres Pallas Lexikon I 895-ben megjelent IX. kötetében a 
Jeruzsálem CÍmszó alatt ugyanis ez olvasható a Pater Noster temp
lommal kapcsolatban: ,,1888. júl. 23-án eltávolították a tibeti nyelvre 
készült fordítást és helyére tették a magyar Miatyánkot, mely Viszolaj
szky Károly szemerédi plébános gyűjtéséből és Fraknói püspök ado
mányából készült." 

Az adományozó Fraknói Vilmos (1843-1924), a kiváló egyháztör
ténetíró, akadémikus, egyidős volt Viszolajszkyval, így nincs kizárva, 
hogy már tanulmányaik során kapcsolatba kerültek eg)'1Tlással. 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A Novum Testamentum 1/2005. számában Gene R. Smillie olyan 
fordítást keres Zsid 4,13 befejező mellékmondata számára, amely 
megőrzi a »Iogosz« szót; ez ugyanis az eredeti szövegben a 4,12-13 
szakasz elején és végén is szerepel. Az üzleties »elszámolás« helyett és 
az értelmi pontosság érdekében is azt kellene alkalmas stílusban meg
fogalmazni: akihez most kell clhangzania a mi szavunknak. - Sydney 
H.T.Page megállapítja, hogy szentírásfordításaink félreértik Ef 4,12-t. 
Az előző versben felsorolt, Isten adományaival működő egyházi veze
tők egymástól eltérő módon, de összehangoltan mind képesek Krisztus 
testét építeni, tökéletesíteni és szolgálni. Ezt állítja a 12. vers; így 
értette Aranyszájú Szent János is! - Felise Tavo a Jelenések könyvé
nek szerkezetét (»az örök problémát«) próbálja új módon magyarázni. 
Tekintettel van a szokásos javaslatokra, de arra is, hogy a szövegszer
kesztő felolvasásra szánta a művet, tehát csak néhány, könnyen megje
gyezhető összefüggés lehet fontos (a rejtettebbek megmaradása mel
lett). Ugyanakkor minden korábbit eltörlő és felülmúló csúcs az új Je
ruzsálem (21,1-22,5). A szerző elismeri, hogy az új javaslatban is 
megmaradnak egyes gyenge pontok (pl. zavaróan hosszú »összekötő 
szakasz« a 16,17-19,10: túl rövid a trón körüli liturgia 7,1O-12-ben). 

A folyóirat 2/1005. számában Peter M.Head közli, hogy sikerült a 
p33 jelű Bodmer-papírusz három eddig nem azonosított töredékét 
elhelyeznie (természetesen mindkét oldalukat figyelembevéve) a János
evangélium szövegében. Az egyik igazolja azt, hogy Pilátus a Jn 
18,31-ben (miként 18,33-ban is) határozott névelővel szerepel. - Pat
rick Gray Szent Pál athéni beszédének fogadtatását vizsgálja abból 
kiindulva, hogy a hallgatók Csel 17,21.22 szerint minden újdonság 
iránt érdeklődők, akiket Pál (talán túlzott udvariassággal) igen valláso
sakként szólít mcg. A beszéd (Lukács fogalmazásában) arra világít rá, 
hogy az athéniek talán sok mindenre kíváncsiak, csak éppen önmagu
kat nem ismerik, hiszen megtérésre volna szükségük. Nem tudjuk, 
hogy Pál a feltámadással akarta-e befejezni a beszédét, vagy tovább 
próbálta folytatni, de az igazi örömhírt már elutasították; helyette 
esetleg Anasztázisz istennő titkaira lettek volna kíváncsiak. (A cikk 
megemlíti, hogy Plutarkhosz rossz híreket kedvelőknek nevezi az 
athénieket.) - Hanna Rose azt vizsgálja, hogy miként változott (foko-
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zatos »páliasítással«) Krisztus teste (vagyis a keresztény közösség) 
»rangsorolása a pszeudo-páli levelekben (Kol és Ef). Szent Pál az l 
Kor és a Róm levélben az egyház egészét mondja Krisztus testének, a 
Fejről külön nem szól (kivéve kissé eltérő vonatkozásban l Kor 11,3-
ban). A Kol levélben Krisztus (aki az egész világ felett áll), Feje az 
egyháznak (3,1 és 1,8). Az Eflevél szerint is az egyház Krisztus teste 
(a Fej Krisztus), a világ azonban Krisztus lába alatt van (1,22-23), 
tehát az egyház a »hierarchiában« kiemelt helyre került. (Ilyen követ
keztetést Szent Pál még 1 Kor 3,21-23 kapcsán sem vont le.) - James 
Murray a történelmi körülmények részletezésével azt mutatja be, hogy 
a Jel 6,12-16 hatásos példával tudja szemléltetni Isten hatalmát a ke
reszténység-ellenes birodalmi hagyományozással szemben. 

A folyóirat 4/2005. számában Charles W.Hedrick felveti azt a kér
dést, hogy núért szerepel a János-evangéliumban 5 olyan rövid szö
vegrész ( »szövegnyom«, pl. 2,12), amely az előtte és utána álló szö
veggel nem fugg össze, és nem tartalmaz lényeges eseményt, sem jé
zusi szavakat, sem valamilyen megállapítást az evangélistától, aki 
pedig tudja, hogy szűk a hely (21,25) és a leírtakkal üdvösségünket 
akarja szolgálni (20,31). A cikk írója az evangélium hosszabb egysége
inek hasonló kezdő mondatai alapján legetségesnek tartja, hogy a vizs
gált 5 helyre a szerző-közösség folytatásul hosszabb szakaszokat ter
vezett, vagy ilyenek léteztek is, de valanúlyen okból kimaradtak. De az 
sem lehetetlen, hogy ezek csak tematikus elválasztások az evangélium 
szövegében. - Timothy G. Gombis cikke azt magyarázza, hogy (lZ Ef 
4,8-ban idézett zsoltárnak nem csupán a 19. versét kell figyelembe 
veIUli, hiszen a levél Jézus meIUlybemenetelét hasonlítja JHVH 68. 
zsoltárban ÜIUlepelt trónfoglalásához. - Marko Jauhiainen a Jel 16,16-
ban szereplő Armageddón szót vizsgálja, amit helyhatározóként (Zak 
12 és Ez 38-39 alapján) »Megiddó hegye«-ként szoktak értelmezni. A 
szerző szerint inkább a pusztító heg)1lek tekintett Babilon pusztulásá
ról van szó (Iz 13 és Jer 50-51 alapján): »bar magadon« = összezúzott 
hegy (v.ö. Jer 50,23). 

A folyóirat 1/2006. számában Wa}1le Baxter azt az érdekes tényt 
vizsgálja meg alaposan, hogy Máté evangéliuma a gyógyító Jézust 
aránylag gyakran - a konkrét gyógyító történetek közül 4 esetben 
(19,27-31; 12,22-23; 15,21-28; 20-30-34) és még egy összefoglaló 
utalásban is (21,14-15) - Dávidjia címmel illeti. Az említett esetek
ben és az evangélium több más gyógyítás-leírásában mind szavakban, 
mind tartalmilag egyezéseket találunk az Ez 14-ben szereplő dávidi 
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pásztorral. Jézus - az igazi dávidi pásztor- joggal ítéli el a Máté
evangélium sok helyén (Ez 34-hez hasonlóan) az irgalmatlan, gyen
gékkel nem törődő »pásztorokat«. - Angela Standhartinger megállapít
ja, hogya római császárság első két századában az eusebeia (pietas, 
jámborság) császári önmeghatározássá, istenek tulajdonságává és a 
polgárok köreiben nagyrabecsült magatartás sá vált. Ezt a minősítést az 
ú.n. lelkipásztori levelek (l-2 Tim és Tit) is hasmálják saját közössé
geikre vonatkoztatva: pl. l Tim 4,7-8 (vele szembeállítva 2 Tim 3,5); 
követendő magatartás: l Tim 6,3; Tit 2,12. Ettől nem volt idegen elit 
körökben a »keresztény polgár« eszménye, amely loyalitást - s ezzel 
békét és jólétet is - képviselt (l Tim 2,2-3), bár általában nehezen volt 
egyeztethető a keresztény meggyőződéssel. 

A The Catholic Biblical Quarterly 212005. számában Melody 
D.Knowles Dávidnak a zsoltárokban való szerepéről először azt ál
lapítja meg, hogy a zsoltár-feliratok (75 helyen!), a LXX-fordítás 
zsoltárszövegei, valamint a kumráni imák és Zsolt 151 Dávidot imák 
és énekek szerzőjeként mutatják be, a maszóréta héber Biblia viszont 3 
rövid említésen kívül csak a 78., 89. és 132. zsoltárban, de ittfontos 
történelmi személyként, Isten választottjaként szól róla. Dávid kivá
lasztása JHVH egyoldalú, megmásíthatatlan cselekvése Izrael érdeké
ben (Zsolt 89); egy hosszú történelmi értékelésben Isten Izraelt elveti, 
de választottját dicsérettel magasztalja (Zsolt 78); végül Isten az iránta 
magát elkötelező Dávidért megáldja népét, és megőrzi Siont, szeretett 
lakóhelyét (Zsolt 132). A 3 zsoltár ugyanannak a tettnek (Dávid kivá
lasztásának) a történelmi helyzethez igazodó újragondolását is jól 
szemlélteti. - Mark J.Goodwin felhívja a figyelmet arra, hogy a Máté
evengéliumban Péter vallomása szerint (16,16) Jézus ÓZ 2,l(LXX)
hez hasonlóan, - de határqzott névelővel - a fia az élő Istennek. Máté 
több más helyen is idézi Ozeást hivatkozás nélkül, 2, 15-ben pedig »a 
próféta« említésével. »Az élő Isten fiai« szerepel Róm 9,26-ban is, és 
az élő (népéért tevékeny) Isten fontos kifejezés más keresztény, vala
mint egyes korabeli zsidó szövegekben (v.ö. 2 Kor 6,16; l Tim 3,15). 
»Az élő Isten fia« igen találó jellemzése Jézusnak. - Kelli S.O'Brien 
bemutatja, hogy Jn 20-ban a feltámadás megtapasztalása a hit foko
zatos kialakulását szemlélteti. Egyébként az egész János-evangélium a 
meg-nem-értést, hitetlenséget állítja szembe az elfogadó hittel (v.ö. 
Nikodémus, vagy templomépítés 3 nap alatt stb.).Miközben átgondol
juk Mária Magdolna, Tamás apostol és a szeretett tanítvány hitre
jutását, a cikk szerzője gondolatokat vet fel a titokzatos tanítványról, 
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akiről (Jn 21,22-23 előtt) inkább csak azt tudjuk, hogy Jézus szerette 
őt, a végén azonban már ő is hitt, sőt tanúságot tesz Jézusról. Ezt 
akarja elérni olvasói ban a János-evangélium (20,31). 

INNEN-ONNAN 

A Bull. Dei Verbum 1-2/2005. száma 4 olyan tanulmán)1 közöl, 
amelyek más-más világrészből szemlélve képet adnak arról, hogyan 
alakult Egyházunkban a Biblia szerepe a Dei Verbum létrejötte óta. 

A kolumbiai G.N.Salazar lazarista tartományfónök alapos cikke a 
biblikus pasztoráció Latinamerikában termett gyümölcseit tekinti át. 
Előkészítést szolgáltak a nagy pápai enciklikák (Providentissimus 
Deus, 1893; Spiritus Paraclitus, 1920: Divino Afflante Spiritu, 1943). 
A II.Vatikáni Zsinat nem a módszerekben, hanem tartalmilag jelentett 
lényeges fejlődést. Eszerint Isten szava az összes Krisztusban hívők 
sajátjaként. a mai világra ható tettekben mutatja meg erejét. A Dei 
Verbum és utána az Evangelii Nuntiandi igen rövid idő alatt fontos 
lelkipásztori és evangélizációs lépésekre vezetett. /(Medellin, 1968: 
biblikus továbbképzés, személyes életmódváltás! Puebla.1979: a Biblia 
az evangélizálás lelke és a katekézis forrása; ezekben a Katolikus Bib
liaszövetség szerepe; szembefordulás a bűnös tarsadalommal. Santo 
Domingo.1992: a megújulás gyakorlati részleteiben Isten szava a ve
zérfonál (ha nem is csupán az egyházi nyelvezet szavaival); a laikusok 
- köztük a szegények - fontos szerepe; közösségek létrehozása.)/ A 
2007-re kitűzött vezérszó: tanítványság. - A cikk elismerőleg kitér a 
»Szentírásmagyarázat az Egyházban« dokumentum latinamerikai 
szempontból különösen fontos részleteire (pl. felszabadítás-teológiai 
olvasat, fundamentalizmus, inkulturáció, ökumenizmus stb.). Az adat
szerűen kifejezhetőnél sokszorta értékesebbek voltak a cikkben felso
rolt biblikus-apostoli találkozók (összesen 7 ilyen 1985 és 2004 kö
zött), a Katoliktls Bibliaszövetség és a püspöki konferenciák (ill. 
CELAM) szervezésében. A mindennapi apostoli munkában és gyü
mölcseiben döntő a bázisközösségek szerepe. 

Daniel Kosch, a svájci katolikusok központi szervezetének fótitkára 
(korábban a svájci bibliaközpont, majd a Katolikus Bibliaszövetség 
vezető munkatársa) a Dei Verbum 40 év utáni európai Újraolvasatáf 
kívánja nyújtani. Megállapítja: a kinyilatkoztatásra vonatkozó korábbi 
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tanítóhivatali kijelentésekhez képest a Dei Verbum egyik legfontosabb 
továbblépése, »hogy a kinyilatkoztatást Isten önközléseként értelmezi; 
ezért ezentúl többé már nem szabad tévesen úgy értenünk, hogy a ki
nyilatkoztatás - intellektuális módon - csupán Istenről és üdvözítő 
szándékairól szóló mondatok közlése. A kinyilatkoztatás nem csak szó 
és tanítás, hanem tettek és szavak egysége, IstelUlek az ember iránti 
hatékony cselekvése, amelyhez pelső lényegként tartozik a hit számára 
mondott szó.« (Karl Rahner) Igy a kinyilatkoztatás nem elsősorban 
szavakból áll, amelyeket »igaz«-bént hilUlünk kell, hanem tanúságtétel 
arról, »hogy velünk van az Isten, és ezáltal megszabadít minket a bűn 
meg a halál sötétségéből, és örök életre támaszt f61« (DV 4). A kinyi
latkoztatás személyes, párbeszédes, mindent magába foglaló és törté
neti. Az ember helyes válasza nem csupán értelmi vagy parancsolt 
egyetértés, hanem a hívő engedelmesség. »Ezzel az ember szabadon 
Istenre bízza egész önrnagát« (DV 5). A cikk röviden utal a konstitúció 
számos helyére, és azt emeli ki, hogy a kinyilatkoztatás sal Isten célja 
az ember (minden ember!) üdvözítése. Isten szünet nélkül beszélget az 
Egyházzal, s ebben a Szentírás az emberiség és a világ üdvösségét 
szolgálja. A Szentírás biztosan, hűségesen és tévedés nélkül tanítja az 
igazságot, amelyet Isten az üdvösségünkre le akart iratni (OVI l). Azt 
a Szentlélek segítségével kell olvasni és értelmezni. Szükség van a 
történeti kritikára, figyelembe kell velUli a műfajokat, az Egyház élő 
hagyományát és a teljes kinyilatkoztatás egységét. Ezekből következ
tethetjük, bár a Dei Verbum azt sajnos nem fejti ki, hogy tehát a 
Szentírás úgy biztos, hű és tévedés nélküli, ha az ember üdvösségét 
hatékonyan szolgálja, és ennek vonatkoznia kell a szent hagyományra 
és az egyházi tanítóhivata/ra is, a háromnak együttes és a korhoz 
alkalmazott értelmezésével. A konstitúció rögzíti a Szentírás-magya
rázó tudósok fontos szerepét az Egyház álláspontjának, tanításának 
kiérlelődésében (DV 12). Ezzel kapcsolatban a cikk nyomatékosan 
figyelmezteti a tanítóhivatal felelőseit, hogy döntéseik előtt tanuljanak 
abibliatudósok megállapításaiból. (Példaként említi Jézus szavainak 
»idézését« a katekizmusban.) - Ahhoz a megállapításhoz, hogy a 
Szentírás tisztelete az Eucharisztia tisztelete mellé állítható (DV 21), 
jogosan tehetjük hozzá a Biblia mindenki számára való hozzáférhető
ségét. A cikk utal a nagy érdeklődésre, új kiadásokra és fordításokra, 
megértést segítő eszközökre, pasztorációs módszerekre, vallásközi 
párbeszédre stb. Mindez hozzátartozik az Egyház 40 éves út jához. 
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, Harmadikként Vincent Michael Concessao (Újdelhi érseke, az 
Azsiai Püspöki Konferenciák, elnök~) megnyitóbeszédét olvashatjuk, 
amely a Fülöp-szigeteken Azsia-Oceánia IVBibliakonferenciáján 
hangzott el 2005 februárjában, 180 résztvevő jelenlétében. - A János
evangélium első mondatai kimondják, hogy a Szó Isten létmódja, már 
a teremtés előtt. Tartalma Isten maga. Jn l,4-ben a Szóhoz az élet és 
a világosság is kapcsolódik. Számos más ősi vallás is őriz hasonló 
fogalmakat, gondolatokat és imákat bölcseitől és szent jeitől. Ezekben 
hozzánk hasonlóan a Teremtő szavát hallják meg, aki reményre és 
békére hív. Mi keresztények a nyugat-ázsiai puszt<!k ilyen világító 
»fényeit« az Első Testamentum könyveiben őrizzük. Orömmel és tisz
telettel ismerjük fel több ázsiai vallásnak is bizonyosan Istentől szár
mazó - és többször az evangéliumnál is korábbi - »magvait« (AG 4; 
AG 11), s ezeket magunkénak is tekinthetjük. Nehéz kérdés: ugyanan
nak az Atyának egymástól távoli gyermekeihez szóló szavai valójában 
eltérőek-e, vagy együtt képezik a szeretet és a megváltás üzenetét? -
VI.Pál pápa 1964-ben Bombay-ben egyetemes imának mondta az ősi 
(2500 éves) upanisád könyörgést: »Vezess engem a nem-létből a létbe! 
Vezess engem a sötétből a fénybe! Vezess engem a halálból a halhatat
lanságba!« A harmadik kérésben az imádkozó azért esedezik, ami a 
világ kezdete óta számunkra készült! Mi a kinyilatkoztatásból tudjuk, 
hogya halál hatalma már megszűnt; ez a tudat azonban figyelmeztet 
felelősségünkre (v.ö.Mt 4,15-16 és 28,19). - Feltett kérdésünkre úgy 
is választ kaphatunk, hogy megvizsgáljuk, milyen kapcsolat van a 
teremtésben megnyilvánult Szó, a történelemben minden embert-felvi
lágosító Szó és a feltámadt Krisztusban kinyilatkoztatott Szó között. 
A pozitív választ számunkra az I. és a II. Vatikáni Zsinat fogalmazta 
meg (Dei Filius 2 és Dei Verbum 2 és 4). A megtestesüléssel Isten 
Szava beteljesedett, benne részesülhetünk a kinyilatkoztatás teljességé
ben. - A mai világ és saját életünk kérdéseire is választ kaphatunk 
természetfeletti tapasztalatunkból (Rahner: természetfeletti egziszten
ciál), indiai hagyomány szerint bensőnkből (az atmanból). A II. Vati
káni Zsinat figyelmeztet az idők jeleinek felismerésére (GS ll); átte
~inthetjük az emberi világ rendjére vonatkozó gondolatokat Szent 
Agostontól XXIII.János pápáig, de ennek célja cselekvés a világ job
bá-tételére. Ez a Biblia célja is, olvasásakor szereplők is vagyunk. 
Olyanok, akiket sok ,mindenre figyelmeztethetett például az ázsiai 
szökőár-katasztrófa. Es egész világunk mai helyzetében nem Isten 
üzeni-e, hogy az evangélium hirdetői csak a remén)1 és a békét szol
gálhatják? A beszéd befejezésül Námán történetéből vom le tanulságot 
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(2 Kir 5), aki egy idegen szolgálólány tanácsára indult el Izraelbe és a 
Jordánnál is szolgáira hallgatott. Nem azt üzeni-e Isten az ázsiai aknak, 
hogy jobban figyeljenek a szegény és egyszerű emberek szavára? 

A folyóirat kivonatosan közli John Ünaiyekan, a nigériai Abuja ér
sekének, Afrika és Mada~aszkár Püspöki Konferenciája (SECAM) 
elnöké.~ek, »a Biblia éve« (2005) alkalmából írt lelkipászt~ri körleve
lét. - Ürömmel tapasztalhatjuk, hogy egyre nő az éhség az Ur szavára. 
A jubileumi év tovább buzdít a Szentírás naponta való, átgondolt olva
sására. Eközben azonban Afrika országainak nagy részét (a keresztény 
többségűeket is) az ősi, békés hagyományokkal ellentétben konfliktu
sok, sőt háborúk és korrupció jellemzik, s ez egyszerű vezetés
váltással nem szűntethető meg; alapos gondolkodás-váltás kel/.l Az 
okok közt szerepel a Biblia fanatikusan fundamentalista értelmezése és 
egyes cselekedetek mágikus hatásában való hit is. Ezért az érsek a 
Biblia rendszeres olvasása mellett a helyes magyarázatra és vallások 
közti párbeszédre is buzdít; ezekben a bibliaközpont (BICAM) sokféle 
sedítséget tud adni. Fontos szempont, hogy a napi bibliaolvasás segíti 
a személyes meggyőződés kialakulását, erősödését. Figyelemreméltó 
tanács, hogy a pasztoráció gondot fordítson a nehéz területekre (ellen
ségszeretet, megbocsátás, naponta vállalt kereszthordozás). A Szent
írásnak az afrikai kultúrába való beépülését segíti a számos új fordítás 
(egy helyen finoman megjegyezve: a valóban jól értett nyelveken) és 
egy tervezett »afrikai kommentár«; már létezik egy »Afrikai Biblia«, 
megfelelő rövid lábjegyzetekkel. Szakszerűen képzik a bibliakör
vezetőket. A körlevél az említett munkákban való résztvételre szólítja 
az egyetemeket, különféle intézményeket és művelt személyeket. - A 
»Mane nobiscum, Domine« pápai levéllel teljes összhangban van az, 
hogy az Eucharisztia és a Biblia évét egyszerre ünneplik. A többnapos 
egyházi összejöveteleket zárják eucharisztikus körmel}ettel! »A Biblia 
évének« célja, hogy elmélyítse Isten szavának és az Ü emberek iránti 
szeretetének ismeretét, hogy Afrikára is vonatkozzanak Izajás próféta 
szavai: »Nem ártan<).k és nem pusztítanak sehol szent hegyemen, mert 
tele lesz a föld az Ur ismeretével, mint ahogy a vizek betöltik a ten
gert« (Iz 11,9). A nélkülözők és a gyógyíthatatlan betegek bízzanak 
Isten szeretetében, éljenek az Eucharisztiával! Az evangélium hirdetői 
tudásukon kívül a Szentlélekre hallgassanak! 

(Székely István) 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

KÖZ(fI'ŰLÉS 

Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min
den tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos Katoli
kus Bibliatársulat 2006. évi I. rendes közg~lésére, amelyet 2006. 
szept. 14-én fél 5 órától tartunk a budapesti BIbliaközpontban (Bp. VI. 
ker. Teréz krt. 28.1.6.). 

Napirend: l. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló a 2005/2006-os munkaév tevékenységéről 
3. A 200612007-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

Tarjányi Béla ügyvezetó elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 
A második rendes közgyűlést szeptember 30-án délelőtt fél II órára 

hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztvevők számától fugget
lenül határozatképes lesz): 

Meghívó - A Bibli~::la~-::~t~~~~:":~~~~:-;~:;nk l 
minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos ! 

I Katolikus Bibliatársulat 2006. évi II. rendes közgyűlésére, ame- l 
Ilyet 2006. szeptember 30-án de. fél II órától tartunk a budapesti ' 
í Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). 
I Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 

I 2. Beszámoló a 2005/2006-os munkaév tevékenységéről 
3. A 2006/2007-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

, A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
; Istennek, és kérjük továbbra is áldását mu nkánk ra. 
, Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 

Budapest, 2006. júl. 29. Tarjányi Béla ügyvezetó elnök 
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Bibliaapostolképző szeminárium Bánátban 

Ha május, akkor, Vajdaság - volt a jelszó a bibliaapostolképző 
szemináriumok munkarendjében. Az idén rendhagyó módon június 17-
én mentünk a bánáti Nagykikindára bibliaapostolképző szemináriumot 
tartani. A lelkes csókai csapat és a vajdasági bibliai levelező iskola né
hány koordinátora összefogott és együtt szervezték meg ezt a kikindai 
képzést, mel}nek a Botka József atya igazgatása alatt álló Szt. József 
Képzési Ház adott otthont és Alix nővér és segítői szerető gondoskodá
sa biztosította az ellátásunkat. 35 fó részvételével, péntek estétől va
sárnap délig, a szokásos menetrendben a Szt. Jeromos Katolikus Bib
liatársulat helyi - Kónya Lívia és Urbán Tibor személyében --; és bu
dapesti - Gelley Anna, Süttő Judit, Tarjányi Béla, Vágvölgyi Eva sze
mélyében - képzési munkacsoportja ismertette meg a közösségi szent
írásolvasás számos módszerét. 

A kinti forróság belső tűzzé lényegült át az együttlét során, sokan 
nyilatkoztak úgy a képzés végén, hogy a kapott ismereteket tovább 
akarják adni másoknak is, szóval sok lelkes bibliaapostol született. A 
résztvevők közül sokan vesznek részt a bibliai levelező képzésén. Bo
ros Gyevi Ottília koordinátorral egy csapat érkezett Zentáról (14-en), 
akik úgy érezték, hogy a hétvégén elsajátított ismeretek nagyon jól 
kiegészítik az bibliai iskolán tanult ismereteket. Nagy öröm volt, hogy 
Both István atya utódaként Mellár József atya, csókai plébános,is ve
lünk volt három napig, és felvette azt a stafétabotot, amit az Uristen 
kivett István atya kezéből: Mellár József atya fogja össze a jövőben a 
vajdasági bibliaapostolság tevékenységét. A képzést meglátogatta 
Botka József atya, és minden résztvevő kapott ajándékba tőle a köny-
véből. (Vágvölgyi Éva) 

Néhány részlet a résztvevők visszajelzéseiből: 
Az együttlét örömében fürdő, Istennel való társalgást éltem át. Feled

hetetlen. - Ezen a képzésen a Lélek növelte bennünk azt az isteni üzene
tét, amelyet lsten Igéje közvetíteni akar számunkra. És ez az üzenet csak 
akkor lehet a miénk, ha továbbítani tudjuk. Apostoli küldetésünk a ke
resztség által, hogy tanúságot tegyünk. 

íme, újra találkoztunk a Szentírással és a kedves, ismerős és új arcok
kaI. Szívünk együtt dobban, lelkünk szomjazza a Szentírás minden sza
vát. Feltöltödve lelkileg, szomorúan búcsúzunk. Rengeteg új dolgot, gon
dolatot ismertünk meg. Azonban mindez csak egy csepp a tudás tenge
rében. De e csepp nélkül szegényebb lenne a tenger. Köszönöm, hogy 
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vagytok, és hogy Veletek lehettem egy rövid ideig. - Köszönöm az 
elöadóknak, akik megajándékoztak és megismertettek azokkal a módsze
rekkel, amelyekkel könnyebben megfejthetem, megérthetem a Biblia rej
telmes szöveg ét. Talán majd másokkal is megismertethetem azt, amit itt 
megértettem. . 

Hazaviszem: a módszereket, amiket talán majd lesz alkalmam fel
használni csoportos bibliaolvasáskor; a közösségi élményt; az egymásra 
figyelés élményét; a nyomtatott Szenti rá s történetét; a jó kis játékokat, 
amiket hamarosan, közösségi kiránduláson ki is pórbálok. 

Mindent szivemböl köszönök az Úrnak, az elöadóknak, a szervezök
nek. Nagyon elégedett vagyok. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kér
jük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpont ja és az elmélkedések témája: 2006. aug. ll.: 
Mt 16,24-28; aug. 25.: Mt 22,36-39; szept. 8.: Róm 8,28; szept.22.: 
Róm 8,22-23; okt. 06.: Róm 10,9-11; okt. 20.: Róm 11,33-36; nov. 3.: 
Róm 12,2; nov. 17.: Róm 12,4-5; dec. 1.: Róm 15,2-3; dec. 15.: Zsolt 
8,2-5; dec. 29.: Zsolt 96,1-3; 2007. jan. 12.: Zsolt 96, 7-9. Az imaóra 
vezetői szeretettel hívnak és várnak a közös imára (a helyszínen vagy a 
távolból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk 
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, két
kezi segítség, ima, tagdij, adomány és még sok más formában, igen 
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és 
mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni! 
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Bibliaórák a Mária Rádióban 

Minden héten szerdán 10-1 l-ig szentírási szöveg olvasása 
és magyarázata hallható a Mária Rádióban. A műsor telefo
nos, a műsor ideje alatt a felolvasott résszel kapcsolatban kér
déséeket lehet feltenni a 274-09-04 telefonszámon. 
Műsorvezető: Vágvölgyi Éva, Társulatunk fÓtitkára. 
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Ajánlás

1

     Ajánlás

 A harmadik évezred elején a Szentírásra úgy tekinthetünk,
mint az emberiség nagy tankönyvére. Főleg olyan időkben,
mint a mai, a bibliaolvasás nem csak a keresztény közösségeket
segítheti hitük és szeretetük növekedésében, hanem képes rá és
kellene is, hogy az egész világ számára felkínálja a mindenkit
magába fogadó testvériségnek és az emberi bölcsességnek azo-
kat a szavait, amelyekre oly sürgősen szüksége van. Ez nagy
kihívás, amellyel a Katolikus Bibliaszövetség szembenéz.

Vincenzo Paglia, Terni-Narni-Amelia püspöke,
 a Katolikus Bibliaszövetség elnöke



Csendes percek

2

CSENDES PERCEK

Nem hallod-e, mit mond az Úr? Anol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. És ahol ilyen nagyon sok
embert köt hozzá a szeretet, hát ott ne lenne jelen az Úr? Hát nincs-e
a kezemben a tőle kapott zálog, hát én csak a saját erőmben bízom?
Az ő leírt szavait tartom a kezemben: ez az én támaszom, ez ad biz-
tonságot, ez az én csendes kikötőm. Ha az egész föld megremeg is,
én az én Uram levelét tartom a kezemben. Olvasom a tartalmát, ez
nekem várfalam és biztonságom. Felolvassam nektek is? Így szól: Én
veletek vagyok mindennap a világ végéig!

Aranyszájú Szent János

* * * * *

Nagyon kevesen tudják, sőt talán senki sem tudja egészen felfog-
ni, hogy mekkora erő van a Szentírásban.

Nézzétek, kedves testvéreim, milyen csodálatosak és milyen drá-
gák a Szentírás sorai, és mindig szent vágyat ébresztenek. A szentek
kifogyhatatlan tápláléka és szent éhsége ez. E kimeríthetetlen bőség
nem hagy maga után semmi kívánnivalót, de még inkább értékesebb
gyakori határozottsága.

Méltán, mert egyrészt a Szentírásból szerzi meg az ember az üd-
vösség ismeretét, másrészt pedig maga a Szentírás mindazokat, akik
hisznek, és hitük szerint cselekednek, el is vezeti az örök életre. A
Szentírás a múltat változtatás nélkül írja le, a jelent meg jobban
megmutatja, mint ahogy azt látni lehet, a jövőt pedig már mintegy
megtörténtet mondja el. A Szentírás minden lapjáról az igazság szól,
minden lapján az isteni erő tündöklik, és minden lapja a jövőt tárja
fel az emberi nem előtt.

                            Szent Gellért
       (Elmélkedés A három ifjú himnuszáról)
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* * * * *

Nem arra van küldetésünk, hogy magunkat hirdessük, a magánvé-
leményünket, hanem hogy Krisztus misztériumát terjesszük, akiben
megjelenik a valódi humanizmus mértéke. Nem arra küldettünk,
hogy sokat beszéljünk, hanem hogy egyetlen szót, az Isten szavát
visszhangozzuk, aki testté lett az üdvösségünkre.

                              XVI. Benedek pápa
                       (Lateráni bazilika, 2005.V.13.)

* * * * *

Saint -Exupéry azt mondja:
„Jól csak a szívével lát az ember” (Kis herceg)
A Szentírás azt mondja:
„Boldogok a tisztaszívüek, mert ők látni fogják Istent” (Mt

5,8)
Én tehát azt mondom:
Jól csak a tiszta szívűek látnak. Ők látják Istent, látják a

másik embert.
„Ti tiszták vagytok” (Jn 13,10) – mondtad az Utolsó va-

csorán a tanítványoknak.
„Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek.

Maradjatok bennem, és én tibennetek” (Jn 15,3-4)
Szóval a Te igéd megtisztítja a szívünket, a Te igéd által

megtisztult szívünk fog látni.
A nem tiszta szív nem lát jól, káprázatokat lát. Nagy baj,

mert azt hiszi, hogy lát, hogy jól lát. Jól csak a tiszta szívűek
látnak.

 Vágvölgyi Éva
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Carlo Maria Martini bíboros:

A Szentírás az Egyház középpontjában
     – a lelkipásztorság hajtóereje

»A Szentírás az Egyház életében« címmel

 a Dei Verbum kihirdetésének 40. évfordulója alkalmából

a Katolikus Bibliaszövetség és a Pápai Egységtitkárság által rendezett

kongresszuson (Róma, 2005.szept.14-18.) elhangzott előadás

 Fordította: Székely István

Az előadásom számára javasolt cím összetett, két részből áll: az
ige szerepe az Egyházban, és a lelkipásztorság biblikus újraélesztése.
Ezek összefüggése kétségtelen, de tudományos módszerekkel nem
könnyen követhető.

Ez rögtön világos lesz, ha a címet megfelelő kérdésekkel írjuk kö-
rül, mint például: Mi a szerepe az Egyházban Isten szavának? Ez a
szerep miért középponti (anélkül, hogy zavarná más vonatkozások-
nak,vagy éppen magának Krisztusnak középpontiságát)? Milyen a
kapcsolat az igének eme középpontisága és a Szentírásnak az Egy-
házban elfoglalt helye között? Hogyan kell a Szentírással lelket vin-
nünk a hívők mindennapi életébe, Isten országáért való elkötelezett-
ségükben? Végül pedig: Hogyan függ össze mindez a kinyilatkozta-
tással, ami a főcíme az ünnepelt 40 éves dokumentumnak?

Érthető, hogy nem térhetek ki e kérdések összes részleteire, főleg
amelyekről az előttem szólók már beszéltek. Azért soroltam fel őket
mégis, hogy megvilágítsam a téma terjedelmét és összetettségét. A
kérdésnek csupán néhány olyan szempontját akarom kiemelni, ame-
lyek gyakorlati kapcsolatban vannak a lelkipásztori szolgálat biblikus
újjáélesztésével. Vizsgálatunk alapszövege természetesen a II. Vati-
káni Zsinat Dei Verbum dogmatikai határozata. Ezt teológiai szem-
pontból Kasper bíboros jellemezte (ld. JerFuz 66, 7-11.o.), a negyven
év során történt befogadását pedig Mons.Onayekam. Ezért én a kö-
vetkező pontokra térek ki:
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1. Egy személyes és a nemrég elhúnyt szeretett II.János Pál pápát
felidéző emlékkel szeretném kezdeni.

2. Milyen nyitott kérdések voltak a Dei Verbum létrejöttekor?
3. Hogyan viszonyult a Zsinat ezekhez a kérdésekhez?
4. A Zsinat korában hogyan volt jelen a Szentírás az Egyház éle-

tében?
5. Miként járult hozzá a Dei Verbum a Szentírásnak az Egyházban

való jelenlétéhez?
6. Mik voltak a következmények a lelkipásztori gyakorlat biblikus

animációjára, különösen a hívők lectio divina gyakorlatára?

1. Személyes emlék és II. János Pál hagyatéka

Örülök, hogy előadásomat az igen szeretett II.János Pál pápára
való emlékezéssel kezdhetem. Ez az emlékezés engem személyesen
érint, mivel ő utolsó előtti, »Keljetek fel, menjünk!« (Alzetevi, an-
diamo!) című könyvében a püspököt »magvetőnek« és »az ige szol-
gájának« nevezve így ír:

»A püspök feladata, hogy az ige szolgája legyen. Hiszen tanító-
ként katedrán ül, azon a széken, amely jelkép abban a templomban,
amelyet »katedrálisnak« nevezünk. Ott ül. hogy prédikáljon, hirdesse
és magyarázza Isten szavát«. A pápa hozzáfűzi, hogy a püspöknek
természetesen munkatársai is vannak az igehirdetésben: papok, kate-
kéták, tanárok, teológiai professzorok és egyre nagyobb számban
képzett, az evangéliumnak elkötelezett világiak.

Majd tovább folytatja (és itt van, ahol a pápa szavai közvetlenül
érintenek engem): »De ezek ellenére senki nem pótolhatja a püspök
jelenlétét, aki a katedrán ül, vagy püspöki templomának ambóján áll
és személyesen magyarázza Isten szavát azoknak, akiket maga köré
gyűjtött. Miként az írnok, aki a mennyek országának tanítványa lett,
ő is hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit vesz elő.
Szívesen említem itt Carlo Maria Martini bíborost, Milánó nyuga-
lomba vonult érsekét, akinek katekézisei városának székesegyházá-
ban mindig nagy tömegeket vonzottak, ő pedig feltárta mekik Isten
szavának kincseit. Ez csak egyike annak a számos példának, amelyek
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megmutatják, milyen nagy az emberek éhsége Isten szavára. Mily
nagyon szükséges kielégíteni ezt az éhséget! Már régóta az a meg-
győződésem, hogy ha más emberekben ezt a lelki éhséget ki akarom
elégíteni, akkor Mária példját kell követnem azzal, hogy először
magam hallgatom és szívemben átelmélkedem Isten szavát«

Ezt azért idéztem, mert emlékeztet azokra a csodálatos alkalmak-
ra, amelyeket a milánói dómban átélhettem, többek között sokezer-
nyi fiatallal, akik csendben hallgatták Isten szavát. És idéztem II. Já-
nos Pál emlékének tiszteletére is, aki szíves volt említeni engem eb-
ben a könyvében. Végül az idézéssel be akartam mutatni azt is, hogy
nem kis részben az ünnepelt 40 éves Dei Verbum gyümölcse és
eredménye a számunkra már adott lehetőség igen sok ember Isten
szava iránti éhségének bőséggel való kielégítésére.

2. Melyek voltak a Szentírással kapcsolatos nyitott kérdések a
Zsinat idején?

A helyzet megvilágításához elég lesz néhány tényre felhívnom a
figyelmet. A korabeli tudósítások hamar feltárnak legalább három
súlyos problémát a bibliai tanulmányok terén és a Szentírásnak Egy-
házunkban elfoglalt helyzetében.

(2.1) Az első ilyen a Szentírás és a hagyomány viszonya. Ez főleg
Közép- és Északeurópában, a protestánsok és a katolikusok párbe-
szédében jelentett nehézséget. Arra a kérdésre kellett válaszolni,
hogy az Egyház a tanítását (dogmáit) egyedül a Szentírásból meríti,
vagy emellett még a Bibliában nem szereplő tartalmú szóbeli ha-
gyományból is.

A Tridenti Zsinat tárgyalta ezt a kérdést, és elvetette azt a megha-
tározást, hogy a kinyilatkoztatott igazságok »partim in libris scriptis,
et partim sine scripto traditionibus« (részint írott könyvekben, részint
írás nélküli hagyományokban) találhatók, és helyette kevésbé vitat-
hatóan úgy fogalmazott, hogy »in libris scriptis et sine scripto tradi-
tionibus« (írott könyvekben és írásnélküli hagyományokban), tehát
nem »partim-partim«, hanem »et-et«.

Ez a kérdés később újra és élesebb formában heves viták tárgya
lett katolikus és protestáns tudósok között. Ezért a II.Vatikáni Zsinat
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ismét behatóan tárgyalta. Nem feladatom ennek részletes ismertetése,
csak a végeredményt fogom vázolni.

(2.2) Másik probléma volt a történeti-kritikai módszer alkalmazá-
sa a Szentírásra és ezzel kapcsolatban a szent könyvek tévedhetetlen-
ségének kérdése. Az 1943. évi »Divino afflante Spiritu« körlevélnek
köszönhetően a múltbeli igen merev állásponttal szemben bizonyos
haladást jelentett az irodalmi műfajok figyelembevételének elfogadá-
sa. A kérdés mégis fennmaradt, és élénk vitákat keltett az 1950-es
évek végén. A vita fő célpontja a Pápai Biblikus Intézet tanító tevé-
kenysége volt, amelyet azzal vádoltak, hogy nem veszi figyelembe a
szent könyvek tévedhetetlenségének hagyományos igazságát.

Ez a kérdés nem csak az írásmagyarázatot érintette, hanem a hí-
vők Bibliával való mindennapi kapcsolatát is. Ha a híveket a szent
könyveknek egy szinte már fundamentalista értelmezésére kötelezték
volna, akkor nem kevesen – főként képzettebbek és felkészültebbek -
eltávoztak volna.

(2.3) Igen fontos, ezt a mai témánkat is illető probléma volt a
»bibliamozgalom«, amely akkor már több mint 50 év óta ismét a
szent szövgekkel való szoros kapcsolatot és a Szentírás - mint az ima
és az élet lelki forrása - fokozottabb lelki értelmezését szorgalmazta.
Ez kissé elit kezdeményezés is volt, s ezért bizonyos gyanu és bírálat
kísérte. Fontos volt hivatalosan elismerni, milyen sok jó származik
ebből a mozgalomból, az újonnan fakadt kezdeményezéseket szabá-
lyozni kellett, helyet biztosítva számukra az Egyházban, szükség ese-
tén korrigálva őket, gondosan figyelve az elhajlások veszélyeire,
amelyek még ma is felmerülnek a Biblia világiak által való ilyen
olvasása során.

Ezek voltak tehát a zsinati atyák szeme előtt lebegő, tisztázásra
váró fő kérdések. Kezdetben még nem szerepelt, de később az egész
konstitúció számára meghatározó alapként jött még hozzájuk a kinyi-
latkoztatás fogalmának (mibenlétének) kérdése.
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3. Hogyan folyt le a Zsinaton ezeknek a kérdéseknek a tisztá-
zása, főleg a harmadiké (a Szentírás szerepéről az Egyház életé-
ben)?

Mindezekről a témákról külön bizottság készített egy előkészítő
tervezetet, s ezt a zsinati atyák 1962.nov.14-én kapták meg. A címe
volt: »Constitutio de fontibus Revelationis« (Konstitúció a kinyilat-
koztatáa forrásairól).

Az első ülés viharos volt. Liénart bíboros egyszerűen kijelentette:
»Hoc schema mihi non placet«, "Ez a tervezet nem tetszik nekem."
Ilyen értelemben gyakorolt kemény bírálatot Frings, Léger, König,
Alfrinck, Ritter és Bea bíboros is, míg más küldöttek helyeselték a
tervezetet. Nagy fáradozással és ellentéttől feszes légkörben, egyesek
nagy elkedvetlenedésével nov. 20-án olyan határozat született, hogy
folytatják a tervezet megvitatását. Ekkor azonban XXIII. János pápa
igen bölcsen úgy döntött, hogy visszavonja a tervezetet, és átdolgo-
zásával új bizottságot bíz meg.

Most egy hosszúra nyúló folyamat kezdődött, számos szövegvál-
tozat követte egymást. Végül az utolsót 1965.szept.22-én elfogadták,
de sok változtató és kiegészítő javaslattal, amelyeket meg kellett
szövegezni és be kellett illeszteni. Így a szöveget okt.20-án adták át
végső állásfoglalásra, és azt novemberben 2344 elfogadó és 6 elutasí-
tó szavazattal véglegesítették.

Melyek lettek végül a döntő pontjai annak a szövegnek, amelynek
címe »Dogmatikai konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról«, vagy
»Dei Verbum« a kezdő szavai alapján, amelyeket egy javaslat nyo-
mán az utolsó vitanapon (1965 szeptemberében) iktattak a szövegbe?
Én ötöt szeretnék felidézni.

(3.1) Első a »kinyilatkoztatás« meghatározása, amely – amint már
említettem - a Zsinat keztetekor nem szerepelt a problémák között,
de a viták és szövegváltozatok során egyre pontosabbá lett, és a vég-
ső változat a konstitúció 2. szakaszában olvasható, amely nem igaz-
ságokról szól, hanem magának Istennek önközléséről: »Jóságában és
bölcsességében az Isten úgy határozott, hogy kinyilatkoztatja önma-
gát, és tudtunkra adja akaratának szent titkát, melynek alapján Jézus
Krisztus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben az Atyához járul-
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nak az emberek, és az isteni természetben részesülnek«(DV 2). A
kinyilatkoztatás fényegének ez a tisztázása pozitív hatással van az
egész szövegre, és segítette a dokumentum elfogadását.

(3.2) A második fő pont a hagyomány nagyvonalú értelmezése.
Az addig szokásoshoz képest a Zsinat a konstitúció meghatározásá-
ban a hagyomány széleskörű szemléletét mutatta be a következőkkel:
»Így az egyház a maga tanításában, életében és istentiszteletében
örök időkre megőrzi és minden nemzedéknek átadja mindazt, ami
önnön lényege, és mindazt, amit hisz« (DV 8). Ez kiemeli a hagyo-
mány és a Szentírás egységét is, szemben minden olyan próbálkozás-
sal, amely el akarja választani a kettőt: »A szenthagyomány és a
szentírás tehát szorosan összefonódik és átjárja egymást. Mert
ugyanabból az isteni forrásból fakad mind a kettő, valamiképpen
egyesül, és azonos cél felé tart. A szentírás ugyanis Isten szava, mert
ez van benne írásba foglalva a Szentlélek sugalmazására« (DV 9).

A következő szakasz leírja a három meghatározó fogalom (hagyo-
mány, Szentírás és Isten szava) kapcsolatát is: »A szenthagyomány
és a szentírás Isten szavának az egyházra bízott egyetlen szent leté-
teménye.« (DV 10).

(3.3) A Szentírás magyarázatát és főként hibamentességét illető
viták miatt a tévedésmentességre vonatkozólag a Zsinat végső meg-
fogalmazása széleskörű. Az első javaslat szövegében »in qualibet re
religiosa vel profana« (bármely vallási vagy világi dologban) szere-
pelt, a szöveg végső formája viszont azt hangsúlyozza, hogy »a
szentírás könyvei biztosan, hűségesen és tévedés nélkül tanítják azt
az igazságot, amelyet Isten a mi üdvösségünkre le akart iratni a szent
iratokban«(DV 11). Ez lezárta a múlt sok hiábavaló vitáját.

Minket azonban most elsősorban az érdekel, mivel növelte a Zsi-
nat a Szentírásnak az Egyház életében való jelentősségét és központi
szerepét. A konstitúció végső fogalmazása átveszi a bibliamozgalom
fő érveit, és minden hívőt buzdít bensőséges kapcsolatra az egész
Szentírással. Ezzel a témával állandóan, még a legutolsó ülésén is
foglalkozott a Zsinat; átéltük egymást követő átdolgozások, változta-
tások sorozatát az utolsó percekben is. Ezért igen összetett és nehe-
zen leírható ennek a fejezetnek a története. Csak a lényegre fogok
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szorítkozni, és abból indulok ki, milyen volt a Szentírás helyzete a
katolikus Egyházban a II.Vatikáni Zsinat idején.

4. Milyen volt a Szentírás jelenléte az Egyházban a II. Vati-
káni Zsinat idején?

A helyzetet a 20. század elején néha Paul Claudelnek ezekkel a
szavaival írták le: »A Szentírás tisztelete határtalan: ezt főként az
mutatja, hogy távol maradunk tőle!« Ha ez a kijelentés kissé túlzott-
nak látszik is, bizony így jelent meg a katolikusok körében, főként
világiaknál egy bizonyos távolságtartás a Szentírás szövegétől (an-
nak tartalmával való számos közvetett érintettség ellenére). Ennek
több oka volt, nem utolsósorban az a tény, hogy a 19. századig csak
egy kisebbség tudott olvasni és írni. A fő ok mégis valószínűleg az
egyházi hatóságok bizonyos bizalmatlansága lehetett a bibliaolvasó
világiakkal szemben. Ez a reformáció és más olyan mozgalmak
nyomán keletkezett, amelyek a középkor óta létrejöttek és a világiak
Szentírással való közvetlen kapcsolatát kívánták, de valójában az
olvasáskor elszakadva az Egyháztól. A középkorig nem tudunk sem-
milyen intézkedésről, amely korlátozta volna a Szentíráshoz való
hozzáférést; igaz, hogy a kéziratok horribilis ára is komoly nehézsé-
get jelentett. Kifejezett korlátozásokról csak egyes tartományi zsina-
tok intézkedéseiből tudunk. Ilyen volt pl. az 1229. évi Toulousei
Zsinaté az albiak eretneksége ellen és az 1408. évi Oxfordi Zsinaté
Wiclif mozgalma nyomán. További tilalmak voltak még Angliában,
Franciaországban és másutt. IV.Pál pápa (1559-ben) és IV.Pius pápa
(1564-ben) az általuk kiadott indexet azzal toldották meg, hogy csak
külön engedéllyel lehet nemzeti nyelven Bibliát nyomtatni és ilyent
birtokolni. Ez sok laikusnak nagy akadályt jelentett abban, hogy a
Bibliához teljes terjedelmében és nemzeti nyelvükön közeledjenek.
Hosszú ideig csak latin Vulgatát nyomtattak. Így Itáliában - a
Tridenti Zsinat előtti, első olasznyelvű, 1471-től kapható ú.n.
Malermi-Biblia után – 1700-ig kellett várni, Antonio Martini fordítá-
sáig, hogy legyen katolikusok számára olaszra fordított Szentírás.
1757-től engedélyezték általánosan a Vulgatából fordított anyanyel-
vű Bibliákat (illetékes jóváhagyással és jegyzetekkel). Természete-
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sen Antonio Martini is a latin Vulgatából fordított. Az első eredeti
nyelvekből népnyelvre fordított katolikus Bibliák Itáliában csak a 20.
század első felében jelentek meg.

Ugyanakkor a Biblia-mozgalom elősegítette a közvetlen kapcso-
lódást és az összes hívek »imádságos« közellétét a Szentírás teljes
szövegéhez, mégpedig a nép nyelvén, az eredeti nyelvekből fordítva.
Legérettebb formájában azt kívánta, hogy az olvasás az Egyház ha-
gyományán belül történjék, és ezt ugyanúgy határozták meg, ahogy
mi most a Dei Verbum -ban olvashatjuk: mindaz, amit az Egyház a
maga életében, istentiszteletében, imáiban és tanításában továbbad. A
mozgalom nem akart csupán kisszámú elit mozgalma lenni. Ezért
nem kevés ellenállást és meg-nem értést kellett elszenvednie, ami
még ma sem szűnt meg egészen.

5. Mit tett a Zsinat azért, hogy a Szentírás megfelelő helyet
kapjon az Egyházban?

Evvel a témával a Zsinat főként a Dei Verbum VI.fejezetében
foglalkozott, amelynek címe: »A Szentírás az Egyház életében«. Ez
mindjárt az elején kimond egy alapvető elvet: »A szentírásnak kell
tehát táplálnia és irányítania az egész egyházi igehirdetést, mint ma-
gát a keresztény vallást is« (DV 21). Ezt a megállapítást követi az elv
alkalmazása a modernnyelvi fordításokra, majd a szent szövegek
egzegéták által való beható tanulmányozására, valamint utalás a
Szentírás kiemelkedő teológiai jelentősségére; végül a Zsinat minden
hívőnek ajánlja a Biblia olvasását. Ezt az utóbbit közvetlenül meg-
előzi az ajánlás valamennyi klerikusnak, elsősorban a papoknak,
továbbá diákonusoknak és katekétáknak (DV 25). Utána azt olvas-
suk: »Ugyanilyen nyomatékosan buzdítja és sürgeti a szent zsinat az
összes keresztény híveket, főleg a szerzeteseket, hogy a szentírás
gyakori olvasásával tanulják meg »»Jézus Krisztusnak fönséges is-
meretét«« (Fil 3,8)«. Ez a minden hívőt sürgető intelem egyezett a
Biblia-mozgalom alapvető szándékával és sok zsinati atya kívánsá-
gával. Végül még betoldották Szent Jeromos kifejező mondatát: »A
szentírás nemismerése Krisztus nemismerése.« Ezért hív a Zsinat
minden hívőt, hogy »szívesen folyamodjanak magához a szent szö-
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veghez...« Ez magában foglalja a »lelki olvasás« módszerét is (amit
ma inkább »lectio divina«-nak neveznek, amelyre még kitérünk
majd). A befejező intelem arra figyelmeztet, hogy »a szentírás olva-
sását imádságnak kell kísérnie, így lesz belőle beszélgetés Isten és
ember között, mert (itt Szent Ambrus szavait idézve) amikor imád-
kozunk, őhozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatásokat
olvassuk, őt hallgatjuk.«

Itt tehát olyan olvasásról van szó, amelyet »lelki«-nek nevezhet-
nénk, vagyis olyannak, amelyre a Szentlélek vigyáz, hogy »minden
Istentől sugalmazott írás hasznos (legyen) a tanításra, az intésre, a
feddésre, az igazságban való oktatásra« (2 Tim 3,16). Ez az olvasás
az igazság Lelkének vezetésével történik, aki elvezet »a teljes igaz-
ságra« (Jn 16,15), és aki »mindent kikutat, még az Isten mélységeit
is« (1 Kor 2,10). Más szóval ez magában az Egyházban való olvasás,
a nagy egyházi hagyomány iránt elkötelezetten, összhangban minden
hitigazsággal és közösségben az Egyház elöljáróival.

6. Milyenek voltak a következmények a lelkipásztori gyakor-
lat biblikus felélesztésében, főként a hívők »lectio diviná« -ja
terintetében?

22 évig Milánó püspökeként alkalmam volt átélni az ilyen,
Szentírás által sugalmazott imának konkrét gyümölcseit - mégpedig
fiataloknál, de sok felnőtt esetében is, akik ebben a Bibliához közeli
kapcsolatban felfedezték annak lehetőségét, hogy életüket Isten aka-
rata szerint alakítsák, a modern nagyvárosban és szekularizált
(teljesen evilági) környezetben is.

Sok elkötelezett hívő és sok pap a Szentírás imádságos olvasásá-
ban lehetőséget talált élete igazi egységének biztosítására, gyakran
sokfelé szaggatott és ezernyi követelmény által szorongatott minden-
napjaiban, amikor életbevágó szükség volt szilárd eligazító pontra.
Isten terve, amellyel a Bibliában találkozunk, és amelynek Jézus
Krisztus a középpontja, lehetővé teszi, hogy saját életünknek valódi
egységet adjunk Isten üdvözítő terve jegyében.

A Bibliával való bensőséges kapcsolat abban is segít, hogy meg-
birkózzunk korunknak egyik legnagyobb kihívásával, a másokkal -
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akár etnikailag, akár kultúrában idegenekkel – való együttéléssel,
anélkül, hogy egymást elpusztítsuk vagy semmibe vegyük, sőt hogy
inkább kölcsönös tisztelettel és támogatással keressük a valóban
hiteles emberi életet.

Ez vonatkozik minden ökumenikus közeledésre és a nagy vallá-
sok közti találkozásokra is. A találkozásnak soha nem szabad össze-
tűzésre vagy elhatárolódásra vezetnie, hanem sokkal inkább arra kell
serkentenie a valóban vallásos férfiakat és nőket, hogy megértsék
mások értékeit és közvetítsék feléjük saját kincseik értékét, amelyek
mindenkit arra hívnak, hogy Isten előtt és az Ő hívására teljesebb
igazságra és nagyobb átláthatóságra jusson.

Ha ennek a tapasztalatnak gyökereit keresem, akkor lényegében
arra jutok, hogy az Ige előtt megismerjük saját magunkat; az előtt az
Ige előtt, »aki által minden lett« (Jn 1,3), az Ige előtt, akiben »újjá
születtünk nem romlandó, hanem romolhatatlan magból: Isten élő és
örökké megmaradó Igéjéból« (1 Pét 1,23), megismerjük magunkat
saját közös eredetünkben, méltóságunkban és alapvető testvérisé-
günkben, túllépve minden későbbi szétváláson.

Magától értetődő, hogy a lelkipásztori szolgálat bibliai újjáélesz-
tésének igen sok konkrét formája van. Mindig arra kell törekedni,
hogy a papok és a hívek kreatív erőinek helyet adjunk. Számos ta-
pasztalatot említhetek, pl. az esti meditációs heteket a székesegyház-
ban vagy a plébániákon egy bibliai személyről, vagy a Biblia egyik
könyvéről; a rádiós vagy televíziós katekéziseket, amelyek útján az
egyházmegye területén több százezer személyt el tudtam érni. Bizo-
nyos esetekben a hitet kereső emberek számára szervezett ú.n.
»nemhívők tanszéke« is felhasznált egy-egy szentírási szöveget.

Itt azonban főleg a szorosan vett lectio divina tapasztalatairól sze-
retnék szólni, amely alapját képezi az egész újjáéledésnek. A Zsinat
minden hívőnek ilyen »lectio divina«-t ajánl. Nyilvánvaló, hogy itt
lelki és elmélkedési tapasztalatról van szó, szigorú értelemben nem
egzegétikairól. A szöveggel szembesülve az olvasók egyszerű felvi-
lágosítást kapnak; ez a szöveg alapvető jelentését és a maradandó
üzenetet tartalmazza, amely az olvasóban kihívást és kérdéseket éb-
reszt, s ezek szolgálnak az ima alapjául. Mert a Bibliát nem csak
saját tartalma és kijelentései fényében kell látnunk, mint egy szöve-
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get, amely valakivel közöl valamit, hanem egyúttal mint Valakit, aki
az olvasóhoz beszél, és abban elindítja a hit, a remény, a megbánás, a
kérés, az önátadás...párbeszédét. Leginkább ez volt a hagyományos
»lectio divina« a keresztény kor első évezredében, ahogyan az fenn-
maradt az egyházatyák homiliáiban. (Itt például Szent Ambrus milá-
nói és Szent Ágoston hippói bibliamagyarázataira gondolok.) Ez az
olvasás az Ige Szerzőjével való találkozáshoz vezet, olyan olvasás,
amely képes alakítani és irányítani egy ember életét.

Saját magam mindig arra törekedtem, hogy a Bibliának ezt az ol-
vasását a legegyszerűbb hívőkhöz is közel hozzam anélkül, hogy a
módszerrel túlzott nehézséget okoznék. Nem véletlenül vezettem be
a milánói székesegyházban az ige iskoláit, amelyek a fiatalok ezreit
tanították a szent szöveg egyszerű és imádságos megközelítésére.
Mert bár a gyakorlatban sok formája létezik a »lectio«-nak, szemé-
lyesen mégis meg vagyok győződve arról, hogy az embereknek első-
sorban egy egyszerű és könnyen elsajátítható módszert kell taníta-
nunk, amelyet én a következő három lépésről neveznék el: olvasás,
elmélkedés, imádság.

»Olvasáson« értem egy adott (legjobb esetben a napi liturgiából
való) szakasznak többszöri figyelmes elolvasását, felfedezve annak
szerkezetét (tagolását), kulcsszavait, a személyeket, cselekvéseket és
azok mimnősítését – és mindezek szerepét az illető bibliai könyvben,
valamint kapcsolatát az egész Szentírással és a mi saját korunkkal
(hiszen »ma« olvassuk a szöveget!). Ezt az utóbbi vonatkozást gyak-
ran elhanyagolják, úgy gondolkodva, hogy ezt a szöveget már ismer-
jük, talán már sokszor olvastuk vagy hallottuk. Mégis mindig úgy
kell olvasnunk, mint ha ezt először tennénk, és már egy rövid elem-
zés is eddig rejtett szempontokat és kapcsolatokat fog feltárni. Lé-
nyegében arra a kérdésre kapunk feleletet: mit mond ez a szöveg?

»Elmélkedésen« értem a szöveg kijelentéseinek (üzenetének), az
általa közvetített időtálló értékeknek, a benne felismerhető isteni
cselekvés fő irányainak átgondolását. Itt az a kérdés tisztázódik: mit
mond nekünk ez a szöveg? Milyen üzenetet és értékeket közvetít?

»Imádságon« (kontempláción) értem a »lectio divina« legszemé-
lyesebb szakaszát, amelyben párbeszédet kezdek Ővele, aki ebben a
szövegben és az egész Szentírásban hozzám szól.
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Úgy gondolom, ebből a leírásból világosan kiderül, hogy a bib-
liaolvasásnak ez a gyakorlata mindnyájunkat ahhoz az Igéhez vezet,
akiben ismét megtaláljuk egységünket, és aki megrendíti szívünket,
miként azét a két tanítványét, akik Emmauszba tartva útközben Jézus
szavait hallgatták: »Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hoz-
zánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?« (Lk 24,32).

Ettől a belső tűztől, amelyet az Ige lángralobbant bennünk, várom
én az Egyház megújulását, túl azon a mértéken, amit viták és tárgya-
lások létre tudnak hozni. Ezért azt kívánjuk magunknak, hogy a
II.Vatikáni Zsinatnak a Dei Verbum -ban lelkipásztori módszerre tett
javaslata terjedjen el valamennyi keresztény közösségben és az ösz-
szes hívők körében: legyen ez a módszer - az Írásból kiindulva el-
mélkedni és imádkozni - minden keresztény férfi és nő mindennapi
gyakorlatává, azért is, mivel ez hatásos ellenszere társadalmunk gya-
korlati ateizmusának, főleg itt nyugaton, és kovásza a nagy keleti
vallásokkal való közösségnek is. Az Egyháznak a lectio divina -hoz
való ragaszkodása folytatódik a II.Vatikáni Zsinat után is, mert a Dei
Verbumot különböző fontos hivatalos dokumentumok követték,
amelyek a konstitúció egyes megállapításait kiemelték vagy elmélyí-
tették. Hadd említsek közülük néhányat: ilyen a szentírásmagyarázat
tekintetében (v.ö. konstitúció, III.fejezet) a Pápai Biblikus Bizottság-
nak a »Szentírásmagyarázat az Egyházban« című dokumentuma
1993-ból; ugyanaz a bizottság dokumentumot adott ki az Ószövetség
és az Újszövetség viszonyáról is (v.ö. konstitúció, III. és IV. fejezet):
»A zsidó nép és szent Írásai a keresztény Bibliában«, 2001.

Számos alkalommal nyilvánult meg az igyekezet, hogy a Szent-
írás az őt megillető helyet töltse be az Egyház életében. Ezen a téren
egyre gyakoribbak a »lectio divina«-ra vonatkozó buzdítások. A
Pápai Biblikus Bizottság 1993. évi utasítása a lectio-t imaként jelle-
mezte, amely a Bibliának Szentlélek segítségével való olvasásából
jön létre. A harmadik évezredre felkészítő Novo Millennio Ineunte
dokumentumban a pápa hangsúlyozza annak szükségességét, »hogy
az ige hallgatása élő találkozássá legyen a lectio divina ősi és mind-
máig érvényes gyakorlatában, melynek segítségével megtalálhatjuk a
bibliai szövegben azt az eleven szót, amely cselekvésre szólít, irányt
jelöl és életet alakít«. Ide sorolhatjuk még a Megszentelt élet kongre-
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gációjának dokumentumát (olasz címe : Ripartire da Cristo. - Un
rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio. 2002.
jún.14.) és más kongregációk, valamint egyes országok püspöki
konferenciáinak (pl. az itáliai C.E.I.) nyilatkozatait ill. dokumentu-
mait. Ebből azt is látjuk, hogy a Dei Verbum által az Egyház földjébe
vetett mag miként hozott és hogy hoz gyümölcsöt hivatali szinten is.

Végül utalnom kell még azokra a területekre, ahol teológusok és
egezegéták munkája révén elmélyültebb megértésre jutottunk. Itt
csupán egy témát említek: a kinyilatkoztatásnak mint isteni közlés-
nek és a Szentírásnak egymáshoz való viszonyát. Egy nemrég megje-
lent tanulmányban egy teológus ezt írja: »Egy bizonyos elvontság
benyomása, amely ma a Dei Verbum egészében való szemléletéből
kialakul ... abból ered, hogy a VI.fejezet (»A Szentírás az Egyház
életében«) nem szerkeszti egybe a konstitúciót minden részletében,
és ez még a kinyilatkoztatás fogalmára is vonatkozik. Ennek ellenére
éppen ebben a fejezetben teljesül a lelkipásztori elv, amit XXIII.
János programként tűzött ki. Itt találkozunk a zsinati befogadás egyik
fő problémájával, hogy t.i. ezt az elvet nem tudták következetesen
érvényre juttatni az összes dokumentumon, és hogy – a késői nyilvá-
nosságra hozás miatt – néhány alapvető és erősen vitatott dokumen-
tum, mint pl. a Dei Verbum, nem lehetett hatással a már korábban
elfogadott egyháztani dokumentumokra«. (Christof Theobald: Il
Regno, 2004., 790. old.)

Ennek értelmében nyílnak meg ma, negyven évvel a Dei Verbum
után, új kutatási területek. A cél az ebben a zsinati szövegben kez-
deményezett témák következetesebb feldolgozása, és legfőképpen
lelkipásztori kezelése, ami valóban biztosítja a Szentírás elsőségét a
hívők mindennapi életében, a plébániákon és a közösségekben. A
konstitúció jövője tehát a mi kezünkben van, de mindenekelőtt annak
a Léleknek kezében, aki a zsinati atyákat a nehéz és kényes terepen
vezette, aki ma és holnap bennünket mindnyájunkat vezetni fog,
hogy az igéből táplálkozzunk és így életünket ahhoz igazítsuk.
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Schmatovich János

A zsoltárok lelkisége (3)

Ragaszkodás a joghoz és az igazságossághoz („átokzsoltárok”)

Az előző fejtegetések során a Zsoltáros könyv megígézően lel-
kesítő oldalairól beszéltünk. Ugyanakkor nem vitás: a Zsoltárkönyv
idegesítő, zavaró, bántó sorokat is tartalmaz. Érzelmi felindultsága és
konkrét előadásmódja nem kevés zsoltárban eltúlzott képekhez és
Isten utáni kiáltáshoz vezet, akinek erőszakkal közbe kellene avat-
koznia és a gonoszság tevékenységének végképp véget kellene vetnie
– még akár az ellenség megsemmisítése révén is. A zsoltárok tehát
mégiscsak annyira erőszakkal vannak átitatva, hogy a világot még
erőszakosabbá teszik, mert egy erőszakos Istenre támaszkodnak?
Vajon nem létezik egész sorozat a zsoltárokból, melynek „etikai ní-
vója” ellentétben van a bibliai Isten-hagyomány eszményképével?
Például: a jámbor izraelitákon elkövetett jogtalanság megtorlását kéri
a Zsolt 79,10 verse: „szemük előtt legyen nyilvánvaló bosszúd a
pogányokon, szolgáid véréért, amit kiontottak.” A „hatalmaskodók-
kal” szemben, akiknek szívében „gonoszság” rejtőzik, így kiált a
zsoltáros bosszúért Isten felé: „Istenem, zúzd össze szájukban fogu-
kat... múljanak el, ahogy elmúlik a csiga…” A Zsoltárkönyv költői
szempontból egyik legszebb éneke a 137. zsoltár: „Babilon folyói
mentén ültünk és sírtunk…”. Az imádkozó visszatekint a babiloni
számkivetésre, felidézi hűségét a szent városhoz, Jeruzsálemhez és a
végén a következő szavakban tör ki: „Bábel leánya, te pusztító –
áldott, aki megfizeti neked, ami gonoszságot velünk tettél. Áldott,
aki megragadja gyermekeidet és szétzúzza őket a sziklán”. Ezek
félelmetes szavak.

Vajon nem kellene mindenekelőtt az ószövetségi és az újszövet-
ségi béketeológia nevében óvást emelni, amikor a zsoltárok a „bosz-
szú”, illetve a „megtorlás” után kiáltanak? Nem kellene legalább az
„erőszaktól lihegő” részeket az egyes zsoltárokból törölni, hogy azo-
kat valóban imádkozhassuk? Ez a probléma bizonyára összetett és
fontos. És itt már nem járhatjuk többé az allegorizálás útját, amit pl.
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a keresztény hagyomány évszázadokon át az értelmezés módszeréül
választott, amennyiben a megfelelő szövegrészletekben felhívást
látott „a sátáni hatalmak és erők” feletti ítéletre, ezért nem voltak
olyan fenntartásaik, mint amilyenekkel mi ma rendelkezünk. Mi
ismerjük a nyelv és a képek veszélyeit. De ebből a szempontból az
„erőszakkal telített” zsoltárok egyáltalán nem különleges eset. A
János Jelenéseinek könyve is rendelkezik számos erőszakos képpel.
És Jézus szava „az örök pokoli tűzről”, ahová már akkor odakerül az
ember, mikor embertársának azt mondja: „bolond”, ugyan kevésbé
cseng keményen, de meglehetősen erőszakoskodóan. A problémát itt
részleteiben nem vitathatjuk meg De a zsoltárok tekintetében két
megjegyzés elengedhetetlen. Egyrészt: azok a zsoltárok, amelyek az
erőszak és ítélet Istene után kiáltanak, az emberek segélykiáltásai a
legnagyobb szükségben. Ez nem a hatalmaskodás hangja, hanem az
emberi tehetetlenségé. És másrészt: ezek a zsoltárok a költészet ter-
mékei, amely olyan képeket alkalmaz, amelyeket mi részben a mély-
pszichológiából ismerünk mint a félelem és a traumás megsebzettség
képeit. Az ilyen sebekből legtöbbször csak akkor van gyógyulás, ha
azokat tudatosítjuk és kibeszéljük. Ilyen terápiás, gyógykezelő ereje
van a zsoltárok némely irritáló szakaszának. Ezzel a két megjegyzés-
sel nem oldottuk meg a prolémát, de legalább felismerhetővé vált,
hogy vannak szituációk, amelyekben éppen az ilyen zsoltárok az
autentikus imádság – , mert hiszen ezek mindent Isten kezébe he-
lyeznek.

Ezek az „erőszakot hirdető” zsoltárok abból a tapasztalati él-
ményből indulnak ki, amely meg van győződve arról, hogy JHWH,
az élet és az igazságosság Istene, a népével való szövetségi együvé-
válásban arra kötelezte magát, hogy az életet megvédi és „bosszút
áll”. Amikor Isten a rabszolgasorban sínylődő népét kihozta Egyip-
tomból, a „szolgaság házából”, megmutatta, hogy ő a szabadság és
az emberi jogok szavatolója, miként különösen a Tízparancsolat ezt
összefoglalja, és miként a próféták következetesen meghirdetik. – Az
Exodus Isteneként ő az, aki a jogrend Istene, aki elsősorban a gyen-
gék, meggörnyedtek és szegények jogát érvényesíti, és megvédi őket
a jogtiprókkal és az erőszakot elkövetőkkel szemben. Kiáltás az Isten
„erejének” hathatos kinyilvánítása után és Isten „erőszakos” beavat-
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kozásának hirdetése tehát arra céloz, hogy a semmibe vett jogrend
álljon helyre. A társadalmi/állami hasonnemű intézkedés a törvényes
jogi tekintély beavatkozása, mely jogi szabályok alapján hozza meg
döntését és a törvényes „büntető intézkedés” által a közjót védi, sőt
elő akarja azt mozdítani. Tehát nem egy irracionális „bosszúállásról”
vagy gyűlölettől fűtött „megtorlásról” van szó, hanem a mindenki
számára kívánatos jogrend elismerésének keresztülviteléről. A jog és
az igazságosság megszilárdításáról van szó.

Az isteni-ítélet és Isten büntető beavatkozása utáni kiáltás
összhangjának hátterében egy dinamikus világkép áll, mely a terem-
tést és a nemzetek életét „úgy gondolja el”, mint ami állandóan ide-
oda mozog a káosz és a kozmosz között. A káosz (zűrzavar) és a
kozmosz (a rendezett világ) a bibliai gondolkodásban ugyan nem
egyenértékű realitások egy dualisztikus szemléletmód alapján, mind-
azonáltal a káoszt, a rendezetlen ősállapotot hatalmas erőnek gondol-
ták el a régiek, amelyből kiindulva jött létre „a teremtés”, azaz dol-
gok elrendezése a káosz erőinek visszaszorításával (vö. Ter 1,2), de a
káoszba való visszaesés lehetősége a teremtést továbbra is fenyege-
tően körülveszi (Zsolt 93,2: „Fönségbe öltözött az Úr, szilárd alapot
vetettél a földkerekségnek, nehogy meginogjon”). A káoszt naponta
győzi le a Teremtő-Isten, sőt mi több, produktív módon kozmosszá,
rendezett világmindenséggé formálja át. Ez a dinamikus világszemlé-
let tehát egyfelől teljesen „realisztikus” világfelfogás; másfelől a
„személyes” Teremtő-Isten koncepciójával arra indít, hogy erre a
káosz-kozmosz-küzdelemre fellebbezően (pl. a zsoltárok révén) ha-
tást gyakoroljunk.

Ezekben a zsoltárokban megmutatkozik a szenvedélyes ragaszko-
dás egy olyan Istenhen, aki esetében tulajdonképpen minden ez ellen
szól. Ezek sem nem „átok-zsoltárok” , sem nem a „bosszú zsoltárai”,
miként sokszor nevezik őket. Inkább „hitbuzgalmi zsoltároknak” és
az „igazságosság zsoltárainak” nevezhetnék azokat, mert szenvedé-
lyesen megidézik az igazságosság Istenét, hogy isteni „szerepének”
végre feleljen meg. Igy ezek a zsoltárok, szakteológiai kifejezéssel
élve, a megvalósult teodicea: megadják Istennek az intézkedés jogát,
amennyiben neki adják át a végső szót. (Teodicea az a szemléletmód,
mely Isten jóságát a szenvedések közepette is felfedezi a világban.)
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Ezek a zsoltárok Istennek nem csupán a baj miatt való panaszkodást
adják át, hanem az ítéletet is a szenvedések, bajok okozói felett.
Mindent az Ő tetszésére bíznak – még a gyülőlet érzéseit és az
aggresziót is.

Ezek a bosszúért kiáltó zsoltárok nem az emberek túlfűtött hangu-
latából származnak, akikből minden érzékenységet és érzelmet kiűz-
tek. Ellenkezőleg: az ilyen zsoltárok komolyra veszik a bibliai alap-
vető meggyőződést, hogy az imában mindent, csakugyan mindent ki
szabad mondani – ha az ember csak Istennek mondja el.

Összegezzük röviden a mondottakat! A zsoltárokkal együtt imád-
kozni azt jelenti: az életet az Isten elé vinni. Az egész életet, érzelme-
ivel és aggreszióival, boldogságával, örömével és jólétével éppúgy,
mint a szenvedésével és bajaival és kétségeivel együtt. Az ilyen ima
felszabadíthat, és elvezet az Istenbe vetett bizalom kiépítéséig. Az
Isten-dicsőítés azután tágítja a tekintetet, kihozza az embert a maga
egyéni kis világába való bezárkozottságából, és képessé teszi, hogy
önmagán túllépve Istenre és tevékenységére tekintsen. Az ember, aki
panaszában kimondja szenvedését, megszabadítja magát bajának
túlságosan erős nyomásától; és ha emellett a megtorlás utáni kiáltá-
sában valami az ember szívének sötét lehetőségeiből is napvilágra
jön, akkor ezek a szavak mégiscsak Istenhez intézett szavak, és nála
elfogadásra találnak.

Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, Tagtársainkat, vala-
mint a bibliaapostolképző szemináriumok résztvevőit, írják le és
küldjék el szerkesztőségünknek a

 Szentírással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat,
amelyeket egyéni vagy közösségi szentírásolvasás ill. bib-

liaórán való részvétel (bibliaóra-vezetés) során szereztek! A
szerkesztők érdeklődve várják beszámolóikat:

                                           Székely István, Tarjányi Béla,
                                              Thorday Attila, Vágvölgyi Éva
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Jákob harca az ismeretlennel
A Jákob-történet döntő Isten-tapasztalata (Ter 32,23-33)

A.) Alapgondolat
Jákobnak a Jabboknál lefolytatott küzdelméről szóló történet  a

Genezis egyik legeredetibb elbeszélése, a Jákob – Ézsau ciklus kö-
zépső epizódja :

32,1-22 Jákob követeket és ajándékokat küld Ézsaunak
32,23-33 Jákob harca az Úrral
33 Jákob kibékül Ézsauval

A történet több átdolgozáson ment keresztül, mind a "jahvista"
(J), mind "jehovista" (JE), mind az "elohista" (E) szerzők kezenyo-
mát felfedezhetjük benne.

A történetbe az etiológiák valószínűtlen sokasága van belezsúfol-
va.

Az éjszakai harc az Úrral fordulópontot jelent Jákob életében. Is-
ten éjszakai támadása által Jákob számára nyilvánvalóvá kell válnia
annak, hogy Isten nem mond mindenre igent és áment, még válasz-
tottai esetében sem. A saját „nagy  tettei” által Jákob valójában ösz-
szekuszálta saját életét. Ha Isten mégis megmenti őt (vö. 31. v.),
akkor csakis az ő nagy kegyelméből. Ez a kegyelem ad neki a kevés-
bé dicső természetes név helyett egy új, kitűntető nevet, az Izraelt,
amit szövegünk Istennel küzdőnek értelmez: „mert Istennel (El) és

É l ő  I g e
BIBLIAISKOLA

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
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emberrel küzdöttél (szarítá) és győztes maradtál (29b). A Jiszrael
szót alakjának megfelelően másképp kéne fordítani: Isten küzd v.
küzdjön Isten, de a Szentírás nem ad tudományos etimológiát, hanem
vallási értelmezést.

Amikor a titokzatos ellenfél az átnevezés által érdeklődővé vált
Jákobnak nem hajlandó megmondani a nevét (30. v.), Jákobból eltű-
nik az utolsó kétely is, hogy kivel volt dolga, ki fenyegette a létét.
Ennek alapján formálja meg találkozásuk helyének nevét: Peniel =
Isten arca (színe). Az a hely, amelyhez a továbbiakban mély rémület
kapcsolódik, végül is üdvhordozóvá vált, az Istennel való találkozás
helyévé, amely léte legeslegmélyén érintette. Erre is utalva mondja
ki Istennek köszönetét azért, hogy őt életben hagyta, „mégis megme-
nekült a lelkem” (31. v.).

Az az elképzelés, hogy Istent nem lehet látni úgy, hogy az ember
életben maradjon, igazi ószövetségi gondolat, nem annyira őskori
mágikus elképzelés, inkább karizmatikus prófétai személyek megta-
pasztalása (Kiv 33,20; Iz 6,5).

Számunkra, a szekularizált és gépiesített kor emberei számára az
Isten mindent  elemésztő szentségének ez a  lélegzetállító tapasztala-
ta (vö. Iz 6,5) természetesen teljesen idegen, más, ha eltekintünk
néhány mitikus adottságokkal rendelkező szentéletű embertől. Nem
csoda, ha Isten sok keresztény számára egy történelemtől idegen
világépítővé, vagy akár valamiféle hézagpótlóvá vált, akire akkor
gondolunk, ha véget érnek saját képességeink. Egy ilyen Isten előtt
velőtrázóan megrettenni ma már elképzelhetetlen.

B.) Szentírási szöveg: Ter 32,23-33
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Jákob harca Istennel



Bibliaiskola

24

C.) Bevezetés

1.) Jákob és Ézsau találkozásában az elbeszélésnek mind formai,
mind tematikai középpontja az Istennel való harc epizódja. Az Isten-
nel való küzdelem ábrázolása nélkül a történet elvesztené tulajdon-
képpeni teológiai mondanivalóját. Ezért szükséges, hogy Jákob har-
cát Istennel egy nagyobb szövegösszefüggésbe helyezzük:

Az elbeszélés szerkezete:

I. Jákob követeket és ajándékokat küld Ézsaunak (Ter 32,1-22)

1. A találkozás előkészítése Ézsauval I. (32,4-14a):
Jákob követeket küld Ézsauhoz + imádkozik Jahvéhoz
2. A találkozás előkészítése Ézsauval II. (32, 14b-22):
Jákob szolgáival ajándékokat küld Ézsaunak

II. Jákob harca az Úrral (Ter 32,23-33)

1. Jákob harca az isteni lénnyel (32,23-27):
Az áldás kikövetelése
2. Jákob és az isteni lény közti párberszéd a nevekről (32,28-33):
Jákob átnevezése Izraellé

III. Jákob kibékül Ézsauval Ter 33,1-17)

1. Jákob és Ézsau találkozása I. (33,1-11):
A testvérek kiengesztelődése
2. Jákob és Ézsau találkozása II. (33,12-17):
A testvérek békés elválása
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2.) Találkozások

Jákob  – Lábán                  Jákob – Ézsau

                       találkozások

a.) A két találkozás összehasonlítása

Ter 32,1-6 Ter 33

1. Lábán visszatért lakóhelyére 16. Ézsau még aznap visszatért
Szeirbe

2. Jákob pedig folytatta útját 17. Jákob pedig Szukkótba
ment...

3. elnevezte a helyet
Mahanaimnak (azaz Két-Tábor-
nak)

ezért el is nevezte a helyet
Szukkótnak (azaz Sátraknak)

b.) A találkozás előkészítésének és a találkozásnak az összehason-
lítása

Ter 32 Ter 33
4. Jákob követeket küld Ézsauhoz
Szeir földjére

16. Ézsau még aznap visszatért
Szeirbe

5. Így szóljatok uramhoz,
Ézsauhoz: Ezt üzeni szolgád,
Jákob:

14. Uram csak menjen előre szol-
gája előtt ...
amíg el nem jutok uramhoz
Szeirbe

6. Követséget küldök uramhoz,
hogy kegyelmet találjak színed
előtt.

15. Csak arra van szükségem,
hogy kegyelmet találjak szemed-
ben, uram.
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3.) A szöveg interpertálása

A jahvista ábrázolás szerint Jákob kétféle módon készülődik a
sorsdöntő találkozás előtti éjszaka előtt

       1. taktikai előkészület (32,4-9)
       2. imádkozik Istenhez (a JE erősen kibővítve: 32,10-13)
Az idő begyógyítja a sebeket : "Elmúlik haragja, és elfelejti, amit

ellene elkövettél. Akkor majd elküldök érted, és visszahozatlak on-
nan" (Ter 27,45) – e szavakkal bocsátotta útra fiatalabbik fiát
Rebekka annak idején.

Jákob realista, nem bízik ebben, küldöttekkel puhatolja Ézsaut.
Jákob meghunyászkodása Ézsaut meg kell, hogy indítsa (alázkodó
kifejezések). Úgy beszél hozzá, mint egy rabszolga, mint egy alattva-
ló a királyhoz, mint egy bűnös Istenhez. Amikor Jákob dicsekszik
Lábántól nyert gazdagságával, ezt azért teszi, hogy kész arra, hogy
javait testvérével megízleltesse.

Jákob a megalázkodással az Ézsauval való fenyegető találkozást
enyhíteni akarja. Számítása nem válik be: a küldöttek fenyegető hírt
hoznak, Ézsau már útban van feléje, mint egy törzsfőnök, 400 em-
berrel (harcossal), ugyanúgy, mint Lábán (nem tudni, honnan érte-
sült). Jákobot nagy félelem szállja meg (8.v.), és a kiúttalanság érzé-
se  vesz erőt rajta: alig menekült meg az egyik katasztrófából, máris
egy súlyosabb követi. Jákob rémülete ellenére nem adja fel tervét,
legalább korlátok közt akarja tartani a veszélyt. Két részre osztja
embereit és nyájait, hogy legalább az egyiket megmentse a bosszú-
szomjas testvértől. Hogy is képzeli Jákob, hogy Ézsau és emberei
nem győzik majd le azt a kis távolságot? Vagy az elbeszélő arra
gondol, hogy Ézsau dühét kiéli az egyik csoport elpusztításával, és a
másik megússza? Jákob itt eléri számítóképességének határát. Utoléri
ifjúkori súlyos vétkének árnyéka. Jákob belátja a kiúttalanságot,
ahhoz fordul tehát, aki ebben az emberileg reménytelen helyzetben
(J, JE) megmentheti. (A szükség megtanít imádkozni. Akkor is így
volt, most is így van.) Jákob imája az Ószövetség szabadon fogalma-
zott imáinak mintája.
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A J. és JE tanúk bepillantást adnak Jákob lelkébe. Az imában
szokásos imaforma:

   10a  Isten megszólítása         JE
   11    utána köszönet              JE
   12    mielőtt kérését előtárja  J
   13    amelyet megindokol       JE
Nem a teológusok Istenéhez fordul, hanem aki atyáinak kinyilat-

koztatta magát (10.v. JE). Ő a kinyilatkoztatás történeti Istene, aki
Izraelt és az ősatyákat is vezeti, az ő akarata irányítja a történelem
menetét, az emberek életét, akik meghallják az ő szólítását, tehát
nem merev törvény, vak sors. Isten a társ, akit mindenkor megszólít
az ember, aki megszólíttatja magát az emberrel, olyankor is, amikor
minden emberi fül bezáródna. Jákobnak nincs más lehetősége, mint
ebben a súlyos órában hozzá kiáltani, hiszen az ő indítására indult
vissza. Lehámlik róla (egzisztenciális fenyegetettség) minden büsz-
keség a saját teljesítménye fölött, sehol az érdem, minden kegyelem.

 A Jabboknál lévő Mahanaim (két tábor v. kettős tábor) tanúsítja
Isten Jákob által megvallott jóságos vezetését.

11. Jákob megvallja méltatlanságát   A Jehovista tanú beismerés-
nek tekinti, hogy a vagyonát nem egyenes úton szerezte Lábántól.

Az Ószövetségben Isten kiválasztottai mindig elismerték méltat-
lanságukat:

1 Sám 9,21 – Saul
2 Sám 7,18-21 – Dávid (ő ugyancsak egy pásztorbottal in-

dult, 1. Sám 16,11), és Isten vezetése által Izrael uralkodójává, egy
nagy birodalom urává vált. Dávid csodálatos felemelkedéséből Izrael
kiolvashatta, hogy Jahve hogyan vezeti választottait.

11.v.: a köszönet után
12.v. mondja el kérését. Ugyanúgy könyörögnek a Zsoltárok

imádkozói a megmenekülésért ellenségeik hatalmából.
Nem véletlen, hogy a Ter. könyvének megszokott stílusától elté-

rően először csak a testvér hangzik el, és csak aztán a neve.
Jákob maga is okozója annak, hogy a saját testvére az ellensége,

akiről azt feltételezi, hogy nemcsak őt, hanem az egész családját ki
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akarja irtani. Ezt (vö. Óz 10,14) egy kifejezés érzékelteti:„az anyát a
gyermekével”. A család tejes kiirtása a legrosszabb, ami egy izraeli-
tával történhet. Nem a saját életét félti, hanem az utódokét. Amikor a
megmenekülésüket kéri, akkor azt is kéri, hogy Isten ígéretének be-
teljesítői ne vesszenek el, Isten terve nem bukhat meg egy olyan
emberen, mint Ézsau. A mai olvasó megdöbben rajta, hogy Jákob
Istent szaván fogja. Isten nem tudja-e jobban, hogy mi a jó és mi a
nem? Szabad-e az ősatyáktól a jézusi magatartást elvárni Mk 14,36:
Ne az én akaratom legyen, hanem a tied?

4.) Áttekintés: Küzdelem Istennel a Jabboknál (Ter 32,23-33)

            Előzmények:

           Szökés Lábántól
         Ézsautól való félelem
        a vagyon és az asszo-
           nyok előre küldése

Hely Idő Jákob az
Ismeretlen

jelentés-
vonatkozások
a szövegben

átkelés a
Jabbokon

éjjel egyedül egy ember
bírózik

az átke-
lés ese-
ménye

nem látni,
hogy lesz
tovább

saját lábon megállni,

mint akinek

nincs semmije, csak

önmaga van

Jákobnak
útjába áll

nem látni át

hajnalpír

fordulat/krízis

megjelölve

megütve

nem tud
győzni

megérinti a
csípőt
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Hely Idő Jákob az
Ismeretlen

jelentés-
vonatkozások
a szövegben

új kezdet

indulás -
átmenés

kicsikart áldás

lehetősége (nem engedi el)

Jákob megkérdezi a
nevét

a név jelenté-
se

csalót is jelent  önazonosság

IZRAEL
ezért Istennel
küzdő
új önazonosság

 új név

megkérdezett
név

 megtagadás

ÁLDÁS nem diszpo-
nálhatóság

a nap felkel sántítás Penuel (Isten
arca)

az út nyitva
áll Jákob előtt
a testvérével
való találko-
zásra

sántítás

az áldó egyben meg-
sebző

egy életre megjelölt

helyetiológia:
„Színről
színre láttam
Istent”

Etiológia: Miért nem
eszik a csípőizületet a
zsidók

vö. Ter 33,10:
az Istennel
való küzde-
lem és a
testvér-
konfliktus
kapcsolata

kibékülés
Ézsauval
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1. Jákob harca az isteni lénnyel (32,23-27)

bevezetés: a kiindulási helyzet ábrázolása az elbeszélő tudósításá-
nak formájában (23-25a)

a küzedelem (25b-26)
az áldás kikövetelése (27)

2. Jákob és az isteni lény közti párbeszéd a nevekről
                (32,28-32(33))

párbeszéd a nevekről (28)
Jákob átnevezése Izraellé (29)
etiológiai következtetések (31-33)

5.) A szöveg interperetálása

                                                                  � szabadulás
A befejezés: leszáll az éj a két táborra:            vagy
    (14 - vö 8-9)                                          � vég következik

Az Elohista változat szerzője azonban előbb még elmondja, ho-
gyan készül fel Jákob a találkozásra (14b-22)

Jákobnak a Jabboknál vívott küzdelméről szóló történet a Genezis
egyik legeredetibb elbeszélése. A történetből ugyanis egyértelműen
kitűnik, hogy Jákob titokzatos ellenfeleként, aki Jákobot nem is tudja
kényszeríteni (26), maga Isten értendő. De Isten hogy támadhat egy
emberre éjjel, aki ráadásul az ő választottja. Ennek csak egy párhu-
zama van az Ószövetségben, a nem kevésbé különös történet, amikor
Jahve éjjel rátámad Mózesre (Kiv 4,24-26). Ebben a Jákobról szóló
elbeszélésben az is egyedülálló, hogy egyszerre legalább háromféle
dolgot akar megmagyarázni: az Izrael nevet (29.v.), a Peniel nevét
(ami azonos Penuellel 32), valamint az Ószövetségből egyébként
nem ismert rituális gyakorlatot: Izraelben az ischász ínt nem szabad
megenni (33.v.). Valószínűleg meg akarja a szöveg magyarázni a
Jabbok folyó nevét (23.v.), a hagyomány szerint lejátszódó küzdelem
által (küzdött =je-abek, 25.v., vö. 26.v.) valamint a Jákob hagyo-
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mány egy elemét, az ősatya bicegését (32-36); egyébként erről sem
értesülünk az Ószövetség más helyéről. Milyen valószínűtlen soka-
sága az etológiáknak egy ilyen rövid elbeszélésben. És mégis elkép-
zelhetetlen, hogy egy titokzatos történet ezen etiológiák bármelyiké-
ből született, még a Penuelből sem, mert hiszen ahhoz, hogy ezt a
nevet „Isten arca” -ként értelmezze (31), ugyan ki találna ki egy éj-
szakai (!) küzdelmet az Istennel (vö. 31b).

Ezek az etiológiák csak később, egymásután lopakodtak be a tör-
ténetbe. A legősibb a héber küzdeni ige által sugallt utalás a Jabbok
folyóra (26), ha egyáltalán tudatos (!). Maga a történet, amint már az
idegen jellegéből sejthető, az Izraeliták előtti korra nyúlik vissza,
mikor azt gondolták, hogy egy helyhez kapcsolódó szellem (géniusz
loci) mondjuk egy éjszakai folyódémon (vö. 25b. 27. 32) rátámad
egy gyanútlan vándorra, hogy meghiusítsa a folyón való átkelését.
Nyilván egy ilyen történetet (32 vö. 31) meséltek Penuelben egy
gázlónál, amely a Jabbok déli partján feküdt, kicsivel előbb, mint
ahogy a Jordánnak ez a vízben bő mellékfolyója egy meglehetősen
meredeken leereszkedő völgyből a síkra jut. Egy későbbi időben ott
letelepedett izraelita telepesek ezt a történetet törzsi atyjukra, Jákobra
vonatkoztatták, aki az ő hagyományuk szerint itt lépte át a Jabbokot,
amikor Háránból visszatért.

Ekkor már Jákob titokzatos támadójában, magát az ősatyák Iste-
nét (El) vagy egy neki alávetett égi lényt láttak, s Jákob nevének
megváltoztatását is kapcsolatba hozták (28) ezzel a második isteni
jelenéssel, amelyben az ősatya részesülni méltó volt (vö. 28,10-22 E,
JE).

A Jahvista számára kétségtelen, hogy Jahve maga volt az, aki a
nép ősatyjával egy idegenszerű módon találkozott. A teológiai gon-
dolat, amelyet a Jahvista Jákob ezen találkozásának tulajdonít (csak a
bev. 23.v.), mindenekelőtt a szövegösszefüggésből ismerhető fel. A
24. és 25a versek, amelyek tartalmilag ellentétesek a 23.-kal., való-
színűleg egy későbbi szerkesztő számlájára írandók, aki szerint az
Istennel való találkozás csak magányban, a családtól és kísérettől
távol valósulhatott meg.

Hogy az etiológia (33.v.) (hogy nem eszik meg a csípőinat) csak
egy későbbi szerkesztőtől származik-e, homályban marad.
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23-33.v. Jákob a jahvista ábrázolás szerint 2 táborra osztotta em-
bereit, abban a reményben, hogy legalább az egyiket megmentheti,
és szorongattatásában atyáinak Istenéhez, vagyis Izrael felfogása
szerint Jahvéhoz könyörög szabadulásért (12j). Hogy most miért nem
várja ki a reggelt (vö. 14a), hanem már éjjel úgy dönt, hogy asszo-
nyaival ás szolgáival és 11 gyermekével – Dina leányzó 30,21 Je !-
ból nem véletlenül van kifelejtve – átlép a meglehetősen gyorsfolyá-
sú Jabbok gázlóján (23.v.), az homályban marad. Talán a közeledő
Ézsau elől akar menekülni? Ha  a nyelvi utalás a Mahanaim a 8-9-
ben tudatos, és ezt a Jabboktól délre kell keresni, akkor ez a követ-
keztetés kézenfekvő: az ősatya a Jabbok északi partjára akar mene-
külni a szerinte még mindig bosszúszomjas testvére elől. Talán
Gileádba indul (vö. 31,47-48 Je), vagy Lábánhoz vissza? De akkor
másnap hogy vonulhat el Penuel mellett (32.v.), amikor ez valószínű-
leg a Jabbok déli partján keresendő. Egy késői szerkesztő nyilván
ilyen gondolatokat forgathatott a fejében: az ősatya csak a családját
vitte az északi partra, a biztonságba (24.v.), ő maga ott maradt a déli
parton (25.v.) azért, hogy egyedül vágjon neki a találkozásnak. Ha
azonban a Jahvista tanú Mahanaimot a Jabboktól északra kereste,
ami nem valószínű, akkor ő a folyón való átkelést úgy értelmezte,
mint menekülést előre, méghozzá éjjel egy nem veszélytelen gázlón
keresztül.

Jákob tervet készített, de mi lett abból? Az ősatya, aki a testvéré-
től menekül (23.v.) vagy eléje siet (24.v.), valaki másnak a kezeibe
kerül, akivel ott egyáltalán nem számolt. Magának Istennek a kezébe,
akit ember előre nem tervezhet és aki nem hagyja magát befolyásol-
ni, irányítani, aki a próféta tanúsága szerint („De olyan is leszek hoz-
zájuk, mint a nőstényoroszlán, mint a párduc, leselkedem az út men-
tén” Óz 13,7), mint a párduc, az út mentén leselkedhet. Isten maga
keresztezi Jákob útját, Isten indul, hogy találkozzék Jákobbal, ez
velünk, maiakkal is megtörténhet, hogy Isten legyőz, ha nem is olyan
kézzelfoghatóan, mint Jákob esetében, hogy bennünk bizonyos dol-
gok, amelyek rendezettnek látszanak, összekuszálódnak, jobban,
mint egy csípőín (vö. 26.v.).

Hogy tudna egy ember Istennel szemben győzni (29b vö. 25a)?
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Nos lehet, hogy az ősi monda még egy meg nem nevezett hősnek
az éjszaka démonja feletti győzelméről szól (vö. 26a).

A Jahvista elbeszélő számára Jákob győzelme Istenen igen kétsé-
ges: nem mint ragyogó hős, hanem megviselve hagyja el a titokzatos
történés helyét (32 vö. 26b); „győzelme” a továbbiakban arra szorít-
kozik, hogy megmentette az életét (vö. 31!) és ezt is aligha saját
erejéből.

S akkor ez az állítólagos felülkerekedő vajon miért igyekszik
annyira megszerezni a látszólag alávetettnek az áldását?

Vajon ez még mitologikus beszéd vagy már izraelita hitvallás?
Bár azt még elképzelhetjük, hogy már egy mitologikus változat-

ban a daliának tekintett küzdő az emberfölöttiként megtapasztalt
ellenféltől áldást, azaz valamilyen hatékony szó által átadott különle-
ges képességet szab feltételéül annak, hogy a küzdelmet befejezze.

Mivel azonban a jahvista szerint az ellenfél maga Jákob Istene, az
áldást, amit Jákob a legyőzöttől olyan elszántan követelt, magától
Istentől követeli olyan erőteljesen (vö. Újszövetség: kis kutya – mor-
zsák, a vérfolyásos asszony).

Így Izrael szakrális hagyományának vallásos értelmezése ezt az
ember és démon közti megbotránkoztató küzdelmet az ősatya és
Isten közti imaküzdelemmé változtatta.

Ózeás még egyértelműen visszautasítja magától azt a gondolatot,
hogy Jákob ebben az éjszakai küzdelemben győzelmet aratott, ami-
kor Jákob történetét hallgatói számára, akik bizonyára nagyon tisztel-
ték az ősatyát, így magyarázza:

„Az Úr perbe száll Izraellel, és megbünteti Jákobot;
útjai szerint, cselekedetei szerint fizet meg neki.
Már az anyaméhben sarkon fogta a testvérét,
és férfikora erejében Istennel küzdött, angyallal mérkőzött.
Mérkőzött az angyallal és diadalmaskodott;
sírt és könyörgött neki.” (Óz 12,4-5)

Jákob mindenesetre „kiharcolta” ellenfele, azaz Isten áldását (30).
Az ősatyának el kell érnie, hogy az idegen megkérdezze a nevét.

Mikor azonban megmondja a nevét - mivel az Ószövetségben a név a
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viselőjének lényegét fejezi ki (vö. 1 Sám 25,25 „Ne törődjön, kérlek,
uram királyom szíve azzal a gonosz emberrel, Nábállal, hiszen ő
nevének megfelelően bolond”), ezzel akaratlanul is kifejezésre juttat-
ja, hogy őt nem csak Jákobnak hívják, ő tényleg Jákob: a testvére
sarkát fogta ákeb = sarok (25. 26a. J.) és a csaló = ákab (Óz 12,4)!

Egy ilyen jó okkal viselt név tulajdonosát Jahve nem áldhatja
meg. Ez ugyanis azt jelenti, hogy szentesíti az áldást, amit Jákob a
vak Izsáktól kicsalt (vö. 27,27-29.34-35). Igaz, Bételben megígérte
Jákobnak, hogy benne áldást nyerhet a föld (28,14 - Je), de Jahve
ezen első jelenésben egyáltalán nincs szó arról, hogy Jahve valóban
megáldotta volna, mint Ábrahámot (vö. 12,2 J.). Ilyen áldásra az
ősatyát csak a második isteni jelenés méltatja, amikor az éjjeli talál-
kozás során a Jabboknál elnyeri az áldást, természetesen nem mint
Jákob, hanem mint Izrael (29 vö. 30b). A jahvista tanú ezt a hagyo-
mányt úgy értelmezi, hogy Isten éjszakai támadása által Jákob szá-
mára nyilvánvalóvá kell válnia annak, hogy Isten nem mond minden-
re igen és áment, még választottai esetében sem. A saját „nagy  tet-
tei” által Jákob valójában összekuszálta saját életét. Ha Isten mégis
megmenti őt (vö. 31), akkor csakis az ő végtelen kegyelméből. Ez a
kegyelem ad neki a kevésbé dicső természetes név helyett egy új,
kitűntető nevet, az „Izrael”-t, amit szövegünk Istennel küzdőnek
értelmez: „mert Istennel (El) és emberrel küzdöttél (szarítá) és
győztes maradtál” (29b). A Jiszrael szót alakjának megfelelően más-
képp kéne fordítani: Isten küzd v. küzdjön Isten, de a Szentírás nem
ad tudományos etimológiát, hanem vallási értelmezést.

De mit jelent az, hogy „az emberekkel”? Talán Jákob küzdelmét
Lábánnal? (29-31) De harcok voltak ezek? Vagy tán kiegészítésről
van szó, ami magától a Jahvistától származik, aki ezzel enyhíteni
igyekszik a megütközést, amit a Jákob Istennel való küzdelme kelt,
vagy az „Istennel és emberrel” valójában csak túlzó, (hiperbolikus)
kifejezés, és azt jelenti, hogy mindenkivel? Ez  aligha. Az „ember-
rel” kifejezésben inkább egy visszafogott ígéret rejtőzik benne, mert
amint erre Jákobnak gondolnia kell - az életveszélyes találkozás
Ézsauval még hátra van.

Lehet, hogy az ősatya átnevezéséről szóló Jahvista tanítótól szár-
mazó hagyomány törzsi szempontból igen jelentős hagyományt őriz:
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Jákob ősatya népének és egy másik Izrael nevű törzs népének egye-
süléséről - a jahvista számára ez a történeti emlék már érdektelen.
Csak most, az új név elnyerése után nyeri el Jákob Jahvétól, Izrael
üdvtörténetének Istenétől mintegy a beavatást, felszentelést, hogy a
választott nép ősatyja legyen - Isten kegyelméből, nem saját erejéből.

Amikor a titokzatos ellenfél az átnevezés által érdeklődővé vált,
Jákobnak nem hajlandó megmondani a nevét (30.v.), Jákobból eltű-
nik az utolsó kétely is, hogy kivel volt dolga, ki fenyegette a létét.
Ennek alapján formálja meg találkozásuk helyének nevét: Peniel =
Isten arca (színe). Az a hely, amelyhez a továbbiakban mély rémület
kapcsolódik, végül is üdvhordozóvá vált, az Istennel való találkozás
helyévé, amely léte legeslegmélyén érintette. Erre is utalva mondja
ki Istennek köszönetét azért, hogy őt életben hagyta. „mégis megme-
nekült a lelkem” (31.v.).

Az az elképzelés, hogy Istent nem lehet látni úgy, hogy az ember
életben maradjon, igazi ószövetségi gondolat, nem annyira őskori
mágikus elképzelés; inkább karizmatikus prófétai személyek megta-
pasztalása (Kiv 33,20; Iz 6,5).

6.) Számunkra, a szekularizált és gépiesített kor emberei számára
az Isten mindent  elemésztő szentségének ez a  lélegzetállító tapasz-
talata (vö. Iz 6,5) természetesen teljesen idegen, más, ha eltekintünk
néhány mitikus adottságokkal rendelkező szentéletű embertől. Nem
csoda, ha Isten sok keresztény számára egy történelemtől idegen
világépítővé vált, vagy akár valamiféle hézagpótlóvá vált, akire ak-
kor gondolunk, ha véget érnek saját képességeink. Egy ilyen Isten
előtt velőtrázóan megrettenni ma már elképzelhetetlen.

7.) Áldás

Az áldás mindig Istenre és az ő bőkezűségére utal: Péld 10,6.22;
Sir 33,17.

Isten nagylelkűségét, ingyenes jóakaratát, elevenítő erejét idézi
fel Jákob Józsefről mondott jóslata:

Onnan felülről az ég áldásai,
az alant elterülő mélység áldásai,
az emlő, s az anyaméh áldásai (Ter 49,25).
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Az ég harmata, a föld kövérsége (Ter 27,28)
tejfolyamok és a szőlő vére (Ter 49,11k)
erő az ellenség szétzúzására (Ter 27,29; 49,8k)
föld a megtelepedésre (Ter 27,27.39; 49,9)
nevük és életerejük fenntartása (Ter 48,16; 49,8).

Áldás, eulogia, benedictio

          � beraka: áldás – Istentől jön
BRK � barék:   áldani – Isten áld és fakaszt életet
          � barúk:  áldott – tipikus izraelita áldásformula
                            �

akiben Isten kinyilatkoztatta hatalmát és bőkezűségét,
aki kiválasztott

Amikor Isten megáld valakit: kezébe veszi jövőjét (Ter 12,1)
                                      megváltoztatja nevüket (Ter 17,5.15)
                                      kísértésen viszi át (Ter 21,10)
                                      hitre vezeti (Ter 15,6)
                                      más parancsot is a nekik (Ter12,1; 17,10).

D.) Óravázlat

Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

1 . Ének: Ároni áldás ének kot-
tából

Énekelj az
Úrnak 64.
old., 5 perc

2. Rövid személyes gondolkodás
Kerültem-e már olyan helyzetbe, hogy önma-
gammal harcolok? A résztevők elgondolkodnak
néhány kérdés alapján, a belső harcról való saját
tapasztalataikról. Például amilyen vagyok vagy
amilyen lehetnék, vagy ... Harcolok én is Istennel?
Életem az elfogadása annak, ami jön, vagy láza-
dás? Ha erre gondolok, mi jut eszembe, melyik
aspektus a fontosabb számomra?
Nem követi csoportos megbeszélés, ezt előre
bejelentjük a résztevevőknek.

egyéni
gondolko-
dás

10 perc
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Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

3. Szövegmunka
a.) A szöveg hangos felovasása
     Ter 32,23-33

három részt-
vevővel:
lektor, Jákob,
Ismeretlen

szentírási
szöveg
5 perc

b.) A Jákobharc szövegösszefüggései
 A résztvevők a vezető irányításával Beveze-
tés 1. alapján áttekintik a Ter 32,1-33,17-et.

tábla, kréta
10 perc

c.) Szövegösszehasonlítások: A két talál-
kozás összehasonlítása
A találkozás előkészítése és a találkozás
összehasonlítása
A résztvevők kiscsoportban (3-4 fős) néhány
megfigyelést tehetnek a szöveggel kapcso-
latban:
� 1. Milyen azonosságokat találnak?

                         Lásd Bevezetés 2.

� 2. Milyen következtetéseket tudunk le-
vonni az azonosságokból?

A szöveg interpretálása - az óravezető
előadása, lásd Bevezetés 3.

kiscsoportos
munka, utána
megbeszélés
és az óraveze-
tő előadása

szentírás
szöveg külön
lapon, ceuza,
tábla, kréta,
jegyzetfüzet

30 perc

4. Küzdelem Istennel a Jabboknál (Ter
32,23-33) áttekintése a Bevezetés 4. alap-
ján.
A szöveg interpretálása, az óravezetõ
elõadása, lásd Bevezetés 5.

csoportos
munka a
vezető irányí-
tásával, utána
az óravezető
előadása

minden részt-
vevő megkap-
ja a vázlatos
áttekintést

30 perc

5. Beszélgetés az áldásról lásd Bevezetés 6. csoportos
megbeszélés
az óravezető
irányításával

10 perc

7. Befejező ima, ének kötetlen kotta, gyertya
gyufa, 10 perc
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Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

A The Catholic Biblical Quarterly 3/2005. számában Jeffrey C.
Geoghegan egy ismétlődő kifejezés kapcsán – de a fontos tartalmi
összefüggésekre figyelve – arra következtet, hogy az egész
Pentateuchust átdolgozta a deuteronomista szerkesztő (és így alapul
vette mind az északi, mind a déli országrész hagyományát), és
ugyanilyen szemlélet vezette a későbbi korok történetíróit Jozija
király koráig. – Jeremy Schipper egyetért A.R.Ceresko 2001-ben
megjelent tanulmányával (ld. Jer.füz. 47., 35. old.), amely szerint a 2
Sám 5,8 végén idézett közmondás mind Saul házát (a sánta
Meribbaálra utalva), mind Dávid házát (a megvakított Cidkijára
utalva) alkalmatlansággal vádolja és gúnyolja. A jelen cikk ezt az
iróniát látja Dávid királysága néhány más eseményének (pl. a Jeru-
zsálemből való menekülésnek) a leírásában is, és szerinte ebből a
szempontból a Sám és a Kir könyvekben a két említett dinasztia
»tükörképe egymásnak«. – Daniel C. Olson hasonlóságot talál a Mt
22,1-14-ben olvasható példabeszéd és a későbbi rabbinikus írásma-
gyarázatok között. Az említett példabeszéd néhány szövegrészlete
olyan, mintha egyúttal Isten Szof 1 szerinti üzenetének teljesüléséről
is szólna. Máté Jeruzsálem pusztulásában valóban felfedezhette az
említett isteni ítélet teljesülését, és így Jézus példabeszédének szöve-
gezése egyúttal egy »korai rabbi« midrásba illő magyarázatát is ma-
gába foglalja. – Francis J. Moloney S.D.B. azt mutatja be, miként
tekinti a szerzője szent Írásnak a János-evangéliumot (függetlenül a
későbbi kanonizálástól). Az evangélium sok helyen bemutatja az
Írás(ok) teljesedését, akár az ószövetségi szövegrész közlésével (pl.
1,23; 2,17; 6,45; 13,18 stb.), akár anélkül (pl. 5,39; 7,38 stb.). Tető-
pontján a csak később leírt szava: Jézus beszél saját királyságáról
(18,28-19,16), és ez rögtön elénk tárul a kereszten (19,17-22). Nem
értjük azonban, hogy miután a szeretett tanítványról olvasunk, aki
csak az összehajtott kendőt látta és hitt, az evangélista miért írja:
»még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia halottai-
ból« (20,9)? Milyen Írásról van itt szó? A cikk szerint magáról a
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János-evangéliumról,amelynek éppen ez a hit a célja (20,30-31).
Hasonló értelmű az evangélium elején 2,22, ami a Prológus hitigaz-
ságaira is vonatkoztatható. Az evangélium szerzője tehát az Ószövet-
ség írásai mellé sorolta művét, sőt azok lezárójának, Izrael története
befejezőjének tekintette (v.ö. 19,28-30)! – Murray Baker cáfolja azt
a véleményt, hogy Szent Pál a kereszténységnek egész Izrael által
való befogadását Róm 11-ben a féltékenységtől várja. Ő fájlalja zsi-
dó testvéreinek elzárkózását; belátja, hogy a merev Tóra-féltés Isten-
nel való korábbi kapcsolatuk árnyékaként maradt fenn. A féltékeny-
ség segíti ugyan a »választottak«, a »maradék« áttérését (v.ö. 11,5.7),
sőt Pálnak a pogányok körében folytatott munkáját is, a teljes áttérés
azonban Isten kegyelme lesz (11,26-27.30-32).

A folyóirat 4/2005. számában Sara R. Johnson Eszter könyvének
regénybeillő részleteiről megállapítja, hogy azokat többször – alapos
vizsgálat nélkül – perzsa vagy gögög eredetűnek tartják. A cikk azt
mutatja be, hogy ezek jelentős része a könyv legkorábbi (héber nyel-
vű) rétegében szerepel. – Craig E.Morrison úgy találja, hogy a híres
palesztinai Neofiti targumban sok helyen szereplő (súlyos veszélyre
utaló) »szorongatás órája« meghatározás hasonló jelentésű a János-
evengéliumban Jézus »órája« – földi sorsának közeli beteljesedését
kifejező – időmegjelöléshez. Ez nem jelent semmilyen kapcsolatot a
két írásmű között, de mindkettő – Vermes Géza szélesebbkörű vizs-
gálataival összhangban – a korabeli zsidó tanítás hagyományos nyel-
vezetét használja. – John Clabeaux a Málta szigetén Pál kezére kúszó
vipera esetéből kiindulva (Csel 28,3-6) számos hasonlóságot tár fel
Jézus és Pál halála között, ahogyan azt a kettős írásmű (Lk és Csel)
bemutatja. (Azt hiszik, meghalt, de él; megjövendöli halálát; kimenti
társait a hajótörésből; 3-szor nyilvánítják ártatlannak, mégis elítélik
stb.) Lukács az eseményeket (a vipera-esetet is) forrásaiból veszi át,
de a leírás módjával érzékelteti, sőt néhány utalással Jézus és Pál
egész működésére kiterjeszti a hasonlóságot, mindezzel kifejezve az
apostol iránti nagyrabecsülését. – John Fotopoulos 1 Kor 8,1-11,1-
nek a bálványoknak áldozott húsra vonatkozó, néhol bizonytalan és
látszólag ellentmondó utasításait azzal magyarázza, hogy az elején
(8,1-9-ben) Pál korintusi véleményeket idéz és azokat közbeékelve
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rögtön cáfolja is, majd utána (8,10b-11,1) a biztonságosabb megol-
dás követésére buzdít. – Terrance Callan 2 Pét 1,1-7 nyelvi szerkeze-
tét vizsgálja (a görög irodalom számos korabeli szövegét is
vigyelembe véve). Megállapítja, hogy a 3-7. vers összetartozó szö-
veg: a 3-4. szakasz az okot fejti ki, amiért az 5-7. versben felsorol-
takra buzdítja olvasóit. – David J. Downs azt a véleményt cáfolja,
hogy a pasztorális levelek (1 és 2 Tim; Tit) tanúsága szerint szükség-
szerű kapcsolat van az apokaliptikus szemlélet csökkenése és az úgy-
nevezett »korai katolicizmus« között. Bemutatja, hogy 2 Tim 2,18
éppen egy túlzó apokaliptikus csoport létezését igazolja. A
pasztorális levelek számítanak a parúziára, és ennek tükrében buzdí-
tanak a jelenre vonatkozólag. A keresztény közösségek fejlődése
fokzatos, és ezt szemléltetik az autentikus páli és a többi levelek (Pét,
Ján, Zsid stb.), valamint az ApCsel is. A »korai katolicizmus« fo-
galma zavaró, nincs rá szükség!

A folyoirat 1/2006. számában Aelred Cody O.S.B. megállapítja,
hogy MTörv 26,5-9 nem hitvallás (amely valamilyen tévedéssel sze-
gül szembe), hanem – a 26,1-11 szövegegyüttes részeként – hálás
visszaemlékezés az ígéret földje Isten által történt ajándékozására. –
Joshua Berman a Jákob temetéséhez közeli események kapcsán be-
mutatja, hogyan őrizte József a sajátmaga és a rábízottak vallási és
kulturális örökségét, egyiptomitól eltérő identitását. Jákob Egyip-
tomba való átköltözésekor a fáraó előzetes jóindulatú ajánlata
(45,16-20) ellenére József igen alázatosan (az ott természetes alattva-
lói magatartással) kér befogadást (47,1-4). Apja halálakor teljesíti
annak végrendeletét, de a rövid izraelita siratást (50,1) hosszú
egyiptomi gyászidő követi (50,2-3). Míg Jákob a fáraó előtt is termé-
szetes önérzettel képviselte saját szellemi örökségét (47,7-10), és
később így rendelkezett temetéséről is (49,29-31), József többirányú
felelőssége tudatában nem képes egészen hű lenni sem az izraelita,
sem az egyiptomi normához. (Jellemző, hogy Jákob temetési ünnep-
ségét – 50,7-11 szerint – Kánaánban az egyiptomi kultúrához való
csatlakozás jelének tekintették!) Izrael népe József vezetésével még
sokáig élt Gósenben, de saját hagyományaikat csak otthon gyakorol-
ták, távol a fáraó udvarától. József azonban reménykedett az ígéret
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földjére való későbbi visszatérésben és az ősei mellé való eltemeté-
sében (50,24-25). – Anthony R. Ceresko a kulturális fejlődés fontos
fokozataként értékeli, hogy az írott szövegben (így a szentírási szö-
vegekben is) saját jelentése van a betűknek, azok helyének (szó vagy
sor elején, végén) és a számoknak (verssorok száma, annak szabály-
szerűségei). A szabályszerűség, teljesség, rendezettség, játékos vál-
tozatosság írott formában igen látványos (ezt a cikk szépen írt szöve-
gekben be is mutatja); az akrosztikus üzenet is megjelenik, mintegy a
szerző írnoki névjegyeként. A cikk mindezeket a 34., a 106. és a 150.
zsoltár példájával szemlélteti. – David A. de Silva a 4 Makk apokríf
mű tudományosan helyreállított »eredeti« szövegét (Urtext) vizsgál-
va azt a gondolatot feti fel, hogy minden ősi kézirat-szakasz egymás-
tól eltérő időből származó változatainak kombinációjából olyan tel-
jes szövegek (is) kialakulnak, amelyeket egy-egy időpontban való-
ban olvashattak. Módszert is ajánl ilyen szövegek kollektív »felfede-
zésére«. – John Paul Heil Mk 1,13 tömör híradását úgy magyarázza,
hogy a pusztában Jézust, Isten Fiát megkísérti a sátán, amint Izraelt
mint – Iz 42,1 és Jer 38 LXX-beli szövegei alapján – ugyancsak Isten
fiát megkísértette a pusztában (MTörv 8,1-16). Az angyalok jelenléte
igazolja az olvasók számára, hogy Jézus a különösen kedvelt Fia és
Szolgája Istennek, azzal a küldetéssel, hogy Szentlélekkel megke-
resztelje a bűnös (és bűnbánó) Izraelt. Ez a »megkeresztelés« törté-
nik Jézus egész működése során (gyógyítás, bűnbocsánat, gonosz
lelkek kiűzése és az Úr útjának létrehozása minden nép számára). –
Kelly R. Iverson a Márk-evengélium ősi befejezése (16,8) utolsó
szavára vonatkozólag (gár=ugyanis) számos olyan statisztikai vizsgá-
latot ismertet, amelyek ugyanennek a szónak korabeli mondatok,
különféle hosszabb szövegek végszavaként való előfordulását keres-
ték. Megállapítható, hogy ilyen eset létezett, de rendkívül kitkán, és
elbeszélő művekben egyáltalán nem fordult elő. A cikk szerzője
kénytelen kijelenteni, hogy a statisztikák nem segítettek annak eldön-
tésében, vajon volt-e tervezett vagy elkészült folytatása az eredeti
szövegnek.

Ugyanennek a folyóiratnak 2/2006. számában Scott C. Jones azt
vizsgálja, mit ír Préd 8,1-9 az elnyomó hatalommal való szembesze-
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gülésről. A bevezető ajánlás utáni 8,2-5a szinte szószerint azonos
Ahikár arám nyelvű mondás-gyűjteményének egyik szakaszával.
(Préd más helyein is vannak – bár kevésbé pontos – hasonlóságok.
Préd szerzője bizonyára tudott arámul, és a felső-egyiptomi Elefan-
tine rendszeres kapcsolatot tartott Jeruzsálemmel.) Az engedelmes
alattvalói magatartás meghatározása után a Prédikátor felvillantja az
ellenszegülés lehetőségét, de rögtön hangsúlyozza a jövő kiszámítha-
tatlanságát. Szól a végső számadásról és a halál elkerülhetetlenségé-
ről, majd kettős értelmű kijelentérek után az emberi bölcsesség jövőt
illető határoltsága alapján a jelenbeli kockázat minimalizálását java-
solja. (Igazságosabb világrend csak a jövőben remélhető.) – Mark F.
Whitters hasonlóságokat talál Jeremiás próféta története és Jézusnak
a Máté evengéliumban leírt működése között. Kétségtelen, hogy
hasonlít egymáshoz Izrael történelmi helyzete a két korban, és a
próféta sorsa Jézus életéhez. Az evangélium finoman érzékeltet ennél
mélyebb párhuzamokat. A cikk példaként analógiákat mutat be Mt
2,17-18 és Jer 31, valamint Mt 27,9-10 és Jer 18; 19; 32 között, majd
kiemeli küldetésük továbbadását. Jeremiás közvetlenül Istentől ka-
pott küldetést, és ennek alapján küldi Bárukot (és általa a nép újabb
nemzedékét) építeni és ültetni (Jer 29,5), ami a rabbik új júdaizmusá-
ban folytatódik. A Máté-evangélium végén Jézus ezt és Mózes sze-
repét is messze túlszárnyalva létrehozza az új szövetséget, és egye-
temes – a nemzetekhez szóló – prófétaként küldi a világba tanítvá-
nyait. – Boris Repschinski azt a kérdést teszi fel, hogy a Mt 1,21-ben
bejelentett szabadítás (Ő szabadítja meg népét bűneitől) hogyan ér-
tendő: a zsidóságon belül, vagy azon kívül? A cikk az evangélium
nyomán áttekintést ad Máté krisztológiájáról. Kétségtelen, hogy az
evangélium szerzője a saját közösségét zsidónak gondolja. Krisztoló-
giája nem ennek elhagyását és a (kívülálló) »nemzetek« világába
való átvezetést szolgálja. Evangéliuma szerint Jézusnak ez a közös-
sége olyan nyitott, hogy »a nemzetek«-ből valókat Isten népe körébe
vezeti. Fennmarad tehát Isten kapcsolata Izrael népével, és a bővült
közösség az ígéretek jogos örököse. Ezek teljesülése már Jézussal
kezdődött. Azonban éppen az Ő – Máté evangéliumában leírt –
szembenállása a zsidó vezetőkkel a zsidók többségét Jézus messiás-
voltának elutasítására vezette; ők úgy látják, hogy Máté közössége
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vált ki a júdaizmusból. A válasz tehát attól függ, »hol van a határ-
fal«. – Charles H. Cosgrove arról ír, hogy értékelte-e Szent Pál az
etnicitást. A szerző a vizsgálatot csak 4 szorosan körülhatárolt terü-
letre korlátozza: 1) Követett-e Pál etnikai fölényből eredő küldetést?
Válasz: Nem tekintette a zsidókat a törvény birtoklása és gyakorlása
révén más népek fölött állóknak. 2) Mennyire szerette saját népét és
hagyományait? Válasz: Róm 9,1-4 szerint saját népeként szerette a
zsidókat, keresztény küldetése után is. De ekkor már a törvény sze-
rinti életmód nem volt része saját zsidó identitásának (Fil 3,2-11; 1
Kor 9,19-23!). Természetesen a törvényt továbbra is Isten értékes
kinyilatkoztatásának vallja (Róm 7,12; 13,8-10; Gal 5,14), sőt az
hitelesíti saját igehirdetését is (Róm 3,21). Krisztus közössége
relatívizál, végső fokon (az eszkatonban) felülmúl minden etnikai
különbséget (Gal 3,28). 3) Vallja-e, hogy minden etnicitásnak saját
hordozói számára különleges, egyedi értékei vannak, amelyeket vé-
deni kell? Válasz: Pál valószínűleg így gondolkodott (a mediterrán
kultúrák akkor szinte általános felfogása szerint), de a leveleiben
sehol nem fordul elő ilyen különleges értékek védelme. 4) Vallja-e,
hogy a különböző etnikumok kölcsönhatása gazdagítja a világot?
Válasz: Bár Pál hirdeti, hogy a közösség számára hasznos a sokféle
érték (1 Kor 12), de etnikai értékekkel kapcsolatban ilyen megállapí-
tás nem szerepel. Az új teremtésben (az eszkatonban) azonban az
összes evilági diverzitás feloldódik (Gal 3,28; 6,15; 1 Kor 7,31).

A Biblica 1/2006. számában Francesco Stavrokopoulou Júda ki-
rályainak sírjairól sok tekintetben eltérő véleményt alakít ki Nadav
Na'aman 2 évvel ezelőtt megjelent cikkéhez képest (Biblica 2/2004,
ld.Jer.füz.58, 29.old.). Hangsúlyozza, hogy a dávidi ősökétől eltérő
temetési hely (»Óza kertje«) bibliai körülírása Manassze és Ámon
király igen éles elítélését mutatja. Ugyanakkor a királyi temetőker-
tekre vonatkozó – valószínűleg a temetőt látogatók viselkedése miatt
erős – prófétai elítélés azt sejteti, hogy Júdában ilyen már korábban
is létezett. A szerző ezt a feltevést két környező ország példájával
erősíti (egyrészt az ugariti ásatások feltárásával, másrészt az asszíriai
Kalhu-ban a királyi ősök emléák-palotájával). – Jean Marcel Vincent
azt kívánja bemutatni, mennyire nehéz prófétai látomások leírásait



Biblikus folyóiratok szemléje

44

történelmi összefüggésükbe beilleszteni. Újabb kutatók vizsgálatai
alapján azt is kérdésesnek látja, hogy lehet-e Zakariás próféta láto-
másait (1,7-6,8) Aggeuséhoz hasonlóan a Jeruzsálemi templom újjá-
építéséhez kapcsolni. A látomások leírása prófétai hagyományon
nyugvó szimbolikus nyelvet használ és szándékosan elrejti a történe-
tet, hogy az önmagát népe előtt elrejtő Istenről szóljon. – Christian
Stettler 1 Kor 14,37-ről – nyelvi alapon, a szövegösszefüggésből és
Jézus hiteles szavaiból (pl. Jn 13,34) – azt mutatja ki, hogy az
szószerint értendő, és az egész 12-14. fejezet tartalmára (a szeretetre
és a közösség egységére) vonatkozik. – Thomas B.Slater rövid hoz-
zászólása kifejti, hogy a szent és a hívő 1 Kol 1,2-ben és Ef 1,1-ben
melléknévként értendő: (azoknak) akik szentek és hívők. – Jeffrey C.
Geoghean felhívja a figyelmet arra, hogy az ókori Izraelben a birka-
nyírás ünnepi jellegű esemény volt, bőséges ivással, egyúttal alkalom
tartozások kiegyenlítésére, sőt elmenekülésre is (v.ö. Ter 31; 38; 1
Sám 25; 2 Sám 13). A felsorolt bibliai helyek Dávid őseire és ural-
kodói házának kialakulására emlékeztetnek. Ezért a midrások egyik
közmondása szerint: »Ahol birkanyírásról van szó, ott fontos ese-
mény történik«. – Lena-Sofia Tiermeyer a rituális tisztátalanság
közvetett érintés útján való átadásának több esetét vizsgálja. Átadó-
dik a tisztátalanság pl. Siral 4,14 szerint (a bűnökért a ruhákra hintő-
dött vér útján) és hasonlóan Agg 2,13 szerint (emberi érintés útján)
közvetítve. Eltérés van azonban a papok által való közvetítés tekinte-
tében Ez 44,19 és Agg 2,12 között; ennek magyarázatára a szerző
több lehetőséget említ. – Michael L. Barré Hab 3,9a bizonytalan
szövegét – másolói hibát feltételezve, a korabeli kegyetlen harc-
eszközök ismeretében, és a klasszikus héber költészetnek megfelelő
eredeti formára találva – úgy fordítja, hogy »Elővetted íjadat, hét
nyiladat méreggel kented«.

A folyóirat 2/2006. számában Peter Dubovsky részletesen feltárja
III.Tiglatpilezer 734-732-ben folytatott hódító háborúit a Biblia, az
akkád évkönyvek, levelek és egyéb iratok, valamint az igen nagy
érintett terület emlékműveinek feliratai és ábrázolásai alapján. A
Szíria és Izrael szövetsége ellen indított hadműveletek első lépése a
gyors felvonulás útvonalát biztosította (Tírusz), és később Gázánál
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az »egyiptomi kapu« őrzését. Az asszírok Damaszkusz közelében
támadták meg a Jordánon túli és arábiai törzseket; eközben az asszír
király 6 orzságból (egyikük Júda volt) déli és keleti irányból
»szövetséges félkörrel« zárta el a két – közben belső viszályoktól
önmagában is legyengült – ellenfelet. III.Tiglatpilezer a Szamaria kis
körzetére zsugorodott Izraelt Bit Hunmri-nak nevezte el, és ebbe
valószínűleg beleértette a még kisebb – az edomiták és filiszteusok
javára is megcsonkított – Júdát is. A cikk adatokat is közöl az elhur-
coltak ezreiről, a teljesen lerombolt városok százairól, a megszerzett
kincsekről és hűbéres-adókról. Leigázott hűbéres volt Hósea (Izrael
királya), de a magas hűbér fejében részleges függetlenséggel ural-
kodhatott Áház (Júda királya). – Wim J.C.Weren a Máté-evangélium
szerkezetét vizsgálva a különböző javaslatok ismertetése és ennek
során a szakaszokra-osztás szempontjainak bírálata után olyan fel-
osztást javasol, amelyet 5 fordulatot (sarokpontot) jelző szakasz
(4,12-17; 11,2-30; 16,13-28; 21,1-17; 26,1-16) oszt 11 részre. Az
első és utolsó ilyen fordulatjelző szakasz közötti hosszú szövegrészt
egy középső (Jézus kilétét több irányúan bemutató) sarokpont osztja
2x3 szakaszra. A szerkezet felrajzolva szimmetrikus, és a fordulatjel-
ző szakaszok az egész mű folyamatossága jegyében a megelőző és a
következő szövegrészre is utalnak. – Peter Spitaler Júdás levelének
részletes tartalmi elemzésével megállapítja, hogy a »diakrinomai«
ige a 22. versben is (amint a 9.-ben) vitatkozást jelent, nem kell kü-
lönleges értelemre gondolnunk. Emellett – bár a levél beszél a hívő
közösségbe beszivárgottakról, izgága elégedetlenkedőkről és elkülö-
nülőkről – a 22-23. vers nem három különböző magatartást tanácsol,
hanem mindenki iránt irgalmasságot. Ennek szellemében bátran vi-
tatkozzanak; magatartásuk egyeseket talán »tűzből ragadhat ki«
(megmenthet); a »könyörüljetek félelemmel« nem csökkenti az ir-
galmasság parancsát, de óvatosságra int a beszivárgottak »szennye-
zett ruhájának« hatásától. – Robert L.Movery felhívja a figyelmet
egy nemrégen a Pizídiai Antiókhia közelében felfedezett és más
szerzők által ismertetett latinnyelvű feliratra. Ez Kr.u. 45-46-ban
készülhetett és talpköve volt egy nagyméretű, talán Claudius császárt
ábrázoló szobornak. A feliraton C.Caristanius Fronto Cairianus
Iullus fűpap, ismételten újraválasztott városvezető (duumvir) római
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(valószínűleg már veterán) katonatiszt egy sajátmaga és gyermekei
nevében meg nem nevezett pogány isten(ek)nek tett fogadalmáról
számol be, amelynek feltétele – Claudius császárnak a britanniai
háborúból való szerencsés és győzelmes visszatérése – teljesült. A
szobron kívül C.Caristanius áldozatokat ajánlott fel, ifjúsági verse-
nyeket és (vadállatokkal) egy nagy állatviadalt rendezett. A felirat
ismertetői sok mindent feltártak a város és környéke etnikai, vallási,
társadalmi viszonyairól. Maga a város Kr.e.25 óta veterán római
katonák egyik lakóvárosa volt, 2 pogány templommal (egyikük iste-
ne Augustus császár). A jelen cikk megállapítja, hogy amikor néhány
évvel az említett szobor-állítás és ünnepségek után – valószínűleg 45
és 48 között – Pál és Barnabás a városba érkezett (Csel 13,14-52),
nagy volt az etnikai sokféleség, és élénk a pogány vallásosság. »A
város első emberei« között , akik mereven őrizték a kialakított po-
gány szokásokat és saját pozíciójukat, tehát a két apostol kiűzői kö-
zött (ld.Csel 13,50; v.ö. 2 Tim 3,11 is) vezető szerepe lehetett magá-
nak C.Caristaniusnak. – Ph.Guillaume arra hívja fel a figyelmet,
hogy az utóbbi időben többen értelmezik úgy Jónás könyvének befe-
jező mondatait, hogy Isten végül mégsem kegyelmez meg
Ninivének, amint ezt a könyv olvasói már tudhatták is. Számos bib-
liai példán mutatja be, hogy emberi tudáaunk számára titok marad,
hogyan alakítja sorsunkat Isten igazságossága és irgalma. Jeroboám
király bűnei ellenére (2 Kir 14,23-29) Szamaria még Jeruzsálem
pusztulása után is fennmaradt. A Jeruzsálemre kiszabott büntetést
Isten a példásan jó Jozija király kérése ellenére is csupán későbbre
halasztja, de végrehajtja (2 Kir 22,15-20).

Kiállítás – A Home Galériában (Bp. II. ker., Csévi út
78.sz.) augusztus 29-én megnyílt a "Biblia világa" c. kiállítás,
amelyen 20. századi művészek, többek között Bortnyik Sán-
dor, Csernus Tibor, Molnár C. Pál, Deim Pál bibliai tárgyú
művei láthatók. A tárlat október 14-ig látogatható.
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OLVASÓINK KÉRDEZIK

A kérdésekre Gyürki László kanonok, teológiai tanár, plébános válaszol.

KÉRDÉS: A János-evangéliumban több helyen azt olvassuk: »hisznek
az Ő (Jézus) nevében« (1,12; 2,23; 3,18). Mit jelent ez a szokatlan kife-
jezés?

Válasz: Tudnunk kell, hogy a „név” a Biblia embere számára
többet jelentett, mint ma. Jelentette az embernek a világegyetemben
betöltött szerepét. Isten megnevezi a teremtményeket, Ádám nevet ad
az állatoknak. A születéskor adott név rendszerint annak tevékenysé-
gét vagy sorsát fejezi ki, aki azt viseli. Minthogy a név maga a sze-
mély, a névre hatni annyit tesz, mint a létezőt hatalmába keríteni.
Isten azért nyilatkoztatta ki Nevét, hogy őt egyedül ezen az igazi
néven imádják. Isten annyira azonosul Nevével, hogy amikor arról
beszél, saját magát jelöli meg. Jézus azt kéri az Atyától, hogy dicső-
ítse meg nevét (Jn 12,28), tanítványait pedig arra szólítja fel, hogy
azt kérjék: szentelje meg ezt a nevet. A keresztényeknek az a felada-
tuk, hogy dicsérjék Isten nevét, és viselkedésükkel ne adjanak okot
arra, hogy ezt a nevet káromolják. A tanítványok, segítségül híva
Jézus nevét, betegeket gyógyítanak ördögöt űznek ki. Jézus tehát úgy
jelenik meg, mint amilyennek a neve jelzi: ő az, aki üdvözít, vissza-
adja az egészséget, de mindenekelőtt örök üdvösséget szerez azok-
nak, akik hisznek benne. A Mennyei Atya, amikor feltámasztotta
Jézust és jobbjára ültette, maga adott neki olyan nevet, amely minden
név fölött van (Fil 2,9;Ef 1,20), amely nem különbözik Isten nevétől,
amely részesedik az ő misztériumából.

Az első keresztények Jézusra alkalmazták a judaizmus ezen leg-
jellemzőbb Istent megjelelő szavát, a Nevet. Boldogok voltak „mert
méltók lettek arra, hogy a Névért gyalázatot szenvedjenek” (Csel
5,41). Szent János evangéliumában a keresztény hit tárgya nem any-
nyira az Úr, mint inkább a Fiú neve: hogy életünk legyen, hinni kell
Isten egyszülött Fiának nevében (Jn 3,17; 1,12; 2,23; stb.), azaz Jé-
zus személyéhez tartozni, elismerve, hogy ő az Isten Fia, hogy „Isten
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Fia” az a név, amely igazi lényét kifejezi. A keresztények feladata:
Krisztus nevét ismertté tenni, továbbá szenvedni is kell ezért a né-
vért.

KÉRDÉS: Több helyen azt írják az evangéliumok, hogy Jézusból erő
áradt ki (pl. Lk 6,19), sőt az fizikailag is érezhető volt (pl. Mk 5,30; Lk
8,46). Ezekhez hasonló, de kevésbé érthető Lk 5,17: az Úr ereje éppen
vele volt (mintha nem mindig lett volna vele). Hogy értsük ezeket?

Válasz: Szóljunk arról, hogy mit jelent a csoda a Bibliában. A
Biblia mindenütt elismeri Isten kezét, aki kinyilvánítja övéinek ha-
talmát és szeretetét. Ugyanakkor nem ismeri a modern megkülönböz-
tetést a „gondviselésszerű” tettek, a „rendkívüli módon” művelt is-
teni tevékenységek között. A Biblia a hívő tekintetét a tények vallási
jelentésére irányítja. Szent Ágoston a hit szemével felismeri az isteni
szeretet és hatalom jelét a vetés növekedésében csakúgy, mint a ke-
nyérszaporításban. Csak annyiban különbözteti meg őket, amennyi-
ben a jótétemények élvezői megszokottnak veszik, avagy meglepőd-
nek a jelek láttán. Ezért a csodák nemcsak csodálkozást keltenek,
hanem kiváltják és megerősítik a hitet, valamint a vele összefüggő
bizalmat és hálaadást.

A száműzetés utáni zsidóság olyan csodatetteket várt, amelyek
megerősítik az új kivonulás nagyszerűségét. Jézus betölti ezt a vára-
kozást, de nem váltja valóra a szenzációra éhes és bosszút kívánó
zsidók óhaját. Jézus csodái által kinyilvánítja, hogy a próféták által
meghirdetett messiási Ország az ő személyében elérkezett. Önmagá-
ra és az általa megtestesített Ország örömhírére irányítja a figyelmet.
Jézus a csodák által mindig küldetéséről és méltóságáról tesz tanúbi-
zonyságot. Ezek a csodák jelek, amint szent János mondja, s ezeket
nem szabad elszigetelnünk Jézus Szavától, üzenetétől, mert ez fölötte
áll a csodáknak, ez az első és egyedül szükséges jel. A csoda így
kapcsolatban van Jézus tanításával és megváltó működésével. Azt
bizonyítja, hogy Jézusnak isteni küldetése van, több mint az írástu-
dók, s ezt a többletet csodáival mutatta ki.

A csodák nem kívülről adják bizonyítékukat, hanem kezdik meg-
valósítani azt, amit jelölnek, vagyis a messiási üdvösség zálogát ad-
ják. Ezért nevezik a szinoptikusok ezeket a csodákat erőknek
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(hatalom, „dünameisz”). Jézus általuk visszaszorítja a betegséget, a
halált, amelyeknek közeli oka a bűnben van.

Jézus csodáinak a megtérést, a hitet kell szülniök. A jelek rend-
szerint azt eredményezik, hogy az emberek elismerik, hogy Jézus az
Isten küldöttje. Akik azonban lelkileg érzéketlenek, nincs meg ben-
nük a csodát megelőző hit, azokkal szemben Jézus szinte tehetetlen.

Nagyon fontos, hogy a csodaelbeszéléseket nem szabad kiragadni
összefüggésükből, mert akkor esetleg elvész a lényeges mondaniva-
ló, s az értelmezésben legföljebb arról vitatkozunk, hogy valódi is-
teni erő szerepelt-e a csodában vagy ismeretlen természeti hatások
játszottak közre.

Azt is tudnunk kell, hogy az evangélisták úgy beszélnek a csodák-
ról mint koruk gyermekei. Mi az ő beszámolójukat kapjuk a gyógyí-
tásokról, s ezek a beszámolók egyúttal a feltámadt Krisztusba vetett
hit kifejezései, aki „minden erő és hatalom” fölött győzedelmeske-
dett. Nincs az a baj, bűn, betegség és ártalom, amiből Jézus nem
ragadhat ki, és nem biztosíthatná számunkra az örök életet.

Jézusnak valóban hatalma van, s minden erő, minden kegyelem
belőle árad ki, és ő nem varázsigékkel és tettekkel gyógyít, hanem
istenfiúi hatalmával. Az evangélistákat nem az érdekelte, hogy Jézus
áttörte a természet törvényeit, hanem az, hogy őbenne itt van az élet
szerzője. Jelenléte, közelsége Isten áldását közvetíti, s ajándékait
ingyen osztogatja.

KÉRDÉS: Jézus az utolsó vacsorán azt mondja tanítványainak: »Már
nem mondalak benneteket szolgáknak...« (Jn 15,15). Hogy értsük ezt?
Nehéz elképzelni, hogy Jézus addig »szolgáknak« nevezte volna őket.

Válasz: A Bibliában az „Isten szolgája” név is megtisztelő cím.
Jahve azt nevezi „szolgájának”, akit arra hív meg, hogy szándékai-
nak megvalósításában vele együttműködjék. Ez a cím olyan embere-
ket jelöl, akiknek küldetése a választott néphez szól (Mózes, Dávid,
Ábrahám, a próféták). Az igazi Szolga az emberek megváltója, Isten
Egyszülött Fia.
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Az utolsó vacsorán Jézus tanítványait barátainak nevezi. A láb-
mosást követő szavaiban Jézus leszögezte, hogy a tanítványok őt, a
Mestert szolgák módjára uruknak tartják és vallják, ő pedig már a
szeretet alapján merőben új kapcsolatról, barátságról beszél. Mivel
tanítványai „társai” voltak, akik osztoztak életmódjában, ezért kije-
lenti, hogy barátainak nevezi őket. A közlés Jézus részéről teljes,
mindent, amit az Atyától hall, kinyilvánítja szeretteinek, s azok hittel
elfogadják. Mivel megosztották vele megpróbáltatásait, és készek
szembenézni a szenvedés sötétségével, ezért Jézus is megosztja velük
Atyja titkait, amint ez barátok között szokás.

Ezért már nem szolgának és tanítványnak, hanem „szeretteinek”,
„barátainak” nevezi a maradék tizenegyet, mert azt a szeretetközös-
séget, amely az Atyához kapcsolja, rájuk is kiterjesztette.

INNEN-ONNAN

A Bulletin Dei Verbum 1/2006. számában Anna Fumagalli kü-
lönböző kultúrákból való személyek közös bibliaolvasásáról ír. A
bibliai szerző szándéka (a Dei Verbum 12. pontja alapján) ilyenkor is
közös kiindulópont, de a mai üzenet az eltérő kultúrákban más-más
(részleges érvényességű olvasat) lesz. A szerző javasolja, hogy elő-
ször azt kutassuk, mit mond rólunk a szöveg, és csak utána azt, hogy
mit (milyen irányú változást) tanácsol nekünk. Ortodox hagyományra
és tudósokra alapozva kifejti, hogy a kultúra alapja és fejlődési irá-
nya is a szeretetben, a másik személynek való minél teljesebb önát-
adásban van. A húsvét titka képezhet igazi alapot a Biblia alapján
folytatott kultúrák-közti párbeszédre. Ezt igazolja a vándorlókkal
foglalkozó »Scalabriai Misszió« nevű intézmény is, amelynek a
szerző munkatársa, és amely kivételes helye az ilyen találkozások-
nak.

 Isten szava és a kultúra kapcsolatát újszerűen mutatja be Lucien
Legrand indiai professzor. Részletesen szól a bibliafordításról. Meg-
határozó a döntés, hogy mely népréteg nyelvét és stílusát választják;
néhol a politika is beleszól. Körültekintést kívánnak (részben megér-
tési, részben hangulati-érzelmi tekintetben a Bibliában szereplő
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egyes szavak, nevek, szokások, ételek, színek stb. A közlést nehezíti
a nagyfokú analfabétizmus; nagy szükség van az új eszközökre (rá-
dió, film, CD, TV stb.). A szentírásmagyarázat Indiában igen fejlett,
felhasználva az ázsiai kultúrák kincseit is. A keresztények minden-
napi tanúságtétele már sok új fogalmat ismertté tett Indiában (Isten,
szent, keresztség, vacsora, agape stb.). Hibás elképzelés azt gondolni,
hogy az »inkultúráció« Isten szavának az egyikből a másik kultúrá-
ba, mint egy új, hibátlan ruhába való átöltöztetése. Az Ige megteste-
sülése prófétai harcot jelent az elnyomással, kizsákmányolással,
rasszizmussal, szexizmussal stb. terhelt világban, amelynek ezt a
kultúráját evangélizálni kell.

 Michel Camdessus magy tapasztalatú politika- és gazdaság-tudós
azt mutatja be, milyen és milyenné lehet Isten szavának szerepe a
mai világban. A világ sokszorosan tragikus helyzetében vegyük ész-
re a kivételes lehetőségeket: a Biblia mai megértése lehetővé teszi a
keresztények közös hitvallását; az Egyház függetlenebb a politikai
hatalmaktól, mint bármikor; evangéliumi válasz kínálkozik egyes
általánosan felismert problémákra (emberi méltóság és jogok, igaz-
ságosság és szolidaritás a legszegényebbekkel, természetvédelem);
van sok kedvező körülmény (az Egyház viszonylagos szegénysége és
»sebezhetősége« is ilyen) és több biztató új kezdeményezés. Ezután
a szerző néhány javaslatot tár elénk. Felismerve a lelkiismereti dön-
tés elsőbbségét, a világgal való párbeszéd legyen az evangélizálás fő
útja (VI.Pál). Sok hitvalló kell, akik – bátran szembeszegülve az
embertelen globalizációval – a világ bátraival egymást segítve kere-
sik és alakítják az emberhez illő életet. Ehhez csatlakozik a Szentírás
ismeretében jól képzett világiak által is vezetett, jóakaratú kívülál-
lókkal is közös bibliaolvasás és közös gondolkodás. A kishitűség
elvetését és a szerző sok helyen szerzett jó tapasztalatait azzal a XVI.
Benedek pápa kölni üzenetében ((a 2005.VIII.21-i szentmise homi-
liájában, Sz.I.)) elhangzott hasonlattal is nyomatékosítja, hogy az
Eucharisztiában részesülők együtt láncreakcióhoz hasonlú fordulatot
indíthatnak el a világban.                  (Székely István)
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55 éves a Békés-Dalos Újszövetség

Ma egészen természetes, hogy számos modern magyar biblia-
fordítás között lehet válogatni. Nem volt ez mindig így. Féltve őrzőm
azt a Békés-Dalos, vagy más néven Limburgi újszövetségi Szentírást,
amelyet gyerekkoromban ministrálásért kaptam, és amelyet édes-
anyám kézzel hímzett könyvborítója takar. Két fordítójáról kapta
nevét, Limburginak pedig azért nevezik, mert a kiadáshoz szükséges
egyházhatósági engedélyt a limburgi püspök,Gulielmus Kempf adta
meg. Nagy kincs volt a hatvanas években az Újszövetségnek ez a
kiadása, amely hivatalosan és nem hivatalosan került be az országba
többnyire Bécsből vagy Bécsen keresztül.

Az idén, Szent István király ünnepén volt 55 éve annak, hogy
1951-ben, Rómában 25 ezer példányban megjelent az Újszövetség-
nek ez a mai magyar nyelvű fordítása. A fordítás történetéről a fordí-
tók így vallanak a Katolikus Szemle korabeli számában: „Az új
Szentírás eredete elválaszthatatlanul összekapcsolódik a hazájától
távol, menekült sorban élő magyarság sorsával. 1949-ben, amikor
erősebbe ütemben indult meg a nyugatra menekült magyarság kiván-
dorlása, a Rómában élő magyar papok egy megbeszélésén fölmerült
a kérdés: mit adjunk búcsúzóul magyar véreinknek kezébe, amikor az
olasz kikötőkből útra kelnek messzi világrészek felé? Természetesen
keresve sem találhattunk volna önmagában jobbat és célunknak is
megfelelőbbet, mint a Szentírást. Kifejezett célunk volt, hogy a hívő
magyarságnak, elsősorban a hazájától távol, menekült sorban élő
magyarság lelki javát szolgáljuk. Ez a cél volt az egész vállalkozás
sugalmazója és mozgatója.” Az első kiadáshoz írt bevezető a megje-
lenés dátumául augusztus 20-át jelöli meg, levéltári adatokból azon-
ban ismert, hogy ez csak jelképes dátum volt, mert az első példányo-
kat, a kis kapacitású nyomdagépek miatt, csak 1952 elején vehették
kezükbe a magyar menekültek. 1955-ben jelent meg a második, javí-
tott kiadás, tízezer példányban. Az 1956-os forradalmat követő me-
nekült hullám és a megnyílt országhatárok adta lehetőség miatt 1957
elejére már ez is elfogyott. Újabb és újabb kiadásokra volt igény.
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1963-ig összesen 75 ezer példányt adtak ki, 1964-ben pedig már a
negyedik kiadás látott napvilágot.

Az évforduló kapcsán illendő, hogy megemlékezzünk azokról,
akiknek köszönhető, hogy amikor Magyarországon erre nem volt
lehetőség, elkészítették az örök Városban, Rómában, a világ magyar-
sága részére, az Újszövetség modern magyar fordítását. A szentírási
könyvek többségét görög eredetiből Dalos Patrik Oratoriánus szerze-
tes fordította le. Békés Gellért bencés (1915-1999) atyának köszön-
hető a fordítás szép magyar nyelve. Iróffy Zsolt bencés (1927- )
fordított le görögből az Apostolok Cselekedetét és Péter apostol két
levelét. A fordítás ellenőrzését Olaszországba menekült hat magyar
jezsuita atya végezte Borbély István SJ volt tartományfőnök (1903-
1987) vezetésével, a Torino melletti Chieriben, ahol akkor a jezsui-
ták főiskolája működött. A kiadás szervezése, mai szóval mondva
menedzselése pedig Mons. Zágon József győri egyházmegyés pap
(1909-1975) érdeme volt, aki Rómában a római magyar emigráció
vezetője volt. Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a nagy vállalko-
zás megvalósuljon. Ő kérte fel a jezsuitákat a fordítás ellenőrzésére,
tárgyalt a nyomdákkal, majd pedig szervezte a terjesztést, külföldön
és Magyarországra egyaránt. Nem fáradt bele abba se, hogy az újabb
és újabb kiadásokhoz anyagi forrásokat találjon, pedig olykor súlyos
pénzhiánnyal kellet megküzdenie, pl. amikor 1955-ben a magyar
határon nem engedtek be az országba egy nagyobb szállítmányt és
abban állt a pénz, ami kellett volna az éppen akkor nyomdából kike-
rülő újabb kiadásra! A nagyszerű vállalkozást a gondviselés azonban
mindig átsegítette és csak a jó Isten a megmondhatója annak, hogy e
fordítás létének hányan köszönhetik azt, hogy megismerték az Új-
szövetséget.

Szentírásvasárnaphoz közeledve hálával emlékezzünk azokra,
akiknek bármilyen érdeme volt e fordítás megjelenésében. Az újszö-
vetségi Szentírás pedig, legyen az bármelyik fordítás is, nekünk úton
lévőknek, akik a mennyei haza felé tartunk, legyen most is mindig
útravalónk!

Róma, 2006. Szent István király ünnepén
                               Németh László olaszországi magyar főlelkész
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Szent Jeromos emlékünnepén, szeptember 30-án tartjuk Társula-
tunk közgyűlését (ld. a meghívót előző számunkban). Várjuk Tagtár-
saink részvételét. – Az ügyvezető elnök szept. 5-8-ig a Pozsony
melletti Máriavölgyben részt vett a középeurópai bibliatársulatok
vezetőinek szokásos évi értekezletén. – A Szatmári Egyházmegyé-
ben 2006-2007 a Biblia éve. A fentiekről következő számunkban
részletesebben tájékoztatjuk Tagtársainkat és Olvasóinkat.

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk,
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába.

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2006. okt. 06.:
Róm 10,9-11; okt. 20.: Róm 11,33-36; nov. 3.: Róm 12,2; nov. 17.:
Róm 12,4-5; dec. 1.: Róm 15,2-3; dec. 15.: Zsolt 8,2-5; dec. 29.:
Zsolt 96,1-3; 2007. jan. 12.: Zsolt 96, 7-9. Az imaóra vezetői szere-
tettel hívnak és várnak a közös imára (a helyszínen vagy a távolból
bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!

Az a támogató együttműködés, amely megnyilvánul Társulatunk
Tagjai és füzetünk Olvasói részéről levelek, javaslatok, kritikák, két-
kezi segítség, ima, tagdíj, adomány és még sok más formában, igen
nagy örömmel tölt el, és ezúton is szeretném mindezt a magam és
mindannyiunk nevében ismételten szívből megköszönni!

Tarjányi Béla     

Bibliaórák a Mária Rádióban
Minden héten szerdán 10-11-ig szentírási szöveg olvasása

és magyarázata hallható a Mária Rádióban. A műsor telefo-
nos, a műsor ideje alatt a felolvasott résszel kapcsolatban
kérdéséeket lehet feltenni a 274-09-04 telefonszámon.

Műsorvezető: Vágvölgyi Éva, Társulatunk főtitkára.
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Szentírások megáldása
Javasolt szertartás Szentírásvasárnapra

 Mottó: A Biblia szent könyv!

    1. Előkészület: Előző vasárnap kihirdetjük, hogy Szentírásvasár-
nap mindenki hozza el saját Szentírását a templomba. Akinek nincs,
azok számára a héten lehetőséget adunk a Plébánián a Szentírás (tel-
jes Biblia vagy Újszövetség) megvásárlására. – Szentírásvasárnapra
egy nagy, reprezentáns Bibliát kihelyezünk a templom jól látható he-
lyére (kinyitva, mellette két gyertya ég).
   2. A szertartás: Bevonuláskor fejhajtással köszöntjük a Szentírást,
és rövid fohászt, imát mondunk, hogy Isten Igéjét megfelelő módon
tiszteljük, tanulmányozzuk, és életünk vezérfonalává tesszük.
– A szentmisében a Szentírásról prédikálunk (vö. JerFüz 64, 10-17.).
– Felajánlás előtt az oltár elé állva 5-10 előre kiválasztott hívőtől
átvesszük a Bibliát és az oltárra helyezzük.
– A Szentmise utolsó könyörgése után imát mondunk a Szentírások
fölött, megáldjuk azokat (szenteltvíz), majd a templomban a padso-
rok között végigmenve szenteltvízzel meghintjük a hívek Bibliáit.
– Ezután az oltár elé lépve visszaadjuk az oltárra helyezett Bibliákat
(buzdító szavak kíséretében).
– Hirdetés: A szentmise után aki kéri, annak beírjuk a Szentírásába,
hogy ki, mikor áldotta meg azt (vagy mindenkinek egy szentképet
adunk át, amelynek hátuljára előre felírtuk ezt).
– Végső könyörgés, áldás, tiszteletadás a kihelyezett Szentírás előtt,
kivonulás.

3. Imák a szertartáshoz: Oltárra helyezés, felajánlás előtt – Testvé-
rek, most az oltárra helyezzük és felajánljuk Istennek Bibliánkat,
amely Isten szavát tartalmazza, és jelképezi elkötelezettségünket,
hogy Isten igéjének készséges és hűséges befogadói legyünk, egy-
ségben Istennel, az ő Egyházával, és közösségben testvéreinkkel.
Krisztus szavaira emlékezünk: „Amint az Atya küldött engem, úgy
küldelek én is titeket.” (Jn 20,21)

A hívek egyenként átadják Bibliájukat a misézőnek; a pap az oltárra he-
lyezi őket.
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Befejezés (áldozás, könyörgés után): Az Úr legyen veletek! – És a te
lelkeddel! „Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a
tanításra.” (Zsid 4,12) Könyörögjünk. Uram, hálát adunk neked az
Írásban nekünk adott igédért. Add, hogy általa jobbak legyünk és
előre haladjunk. Add, hogy minél készségesebbek legyünk tetteid
véghezvitelére. – Amen.

„Isten szava eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb.”
(Zsid 4,12) Könyörögjünk. Mindenható Isten, tedd ki életünket igéd
kétélű kardjának. Hasd át vele önámításunkat és megelégedettségün-
ket. Tárd fel előttünk mindazt, amit bennünk változtatni akarsz. –
Amen.

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton, és kifejtette
az Írásokat?” (Lk 24,32) Könyörögjünk. Urunk, Jézus Krisztus, a
Szentírás olvasása és az Eucharisztia ünneplése által nyilatkoztasd ki
magad ezeknek a hűséges híveidnek. Add, hogy téged mindig szemé-
lyesebben megismerjenek, és másokkal is megoszthassák az öröm-
hírt, hogy te élsz. Áldd meg ezeket a bibliákat, amelyeket most át-
vesznek, hogy ez számukra alapvető imakönyv és az élet könyve
legyen. – Amen.

A pap szenteltvízzel meghinti a bibliákat, majd egyenként kiosztja azokat.
A hívek egyenként átveszik a Bibliájukat és megcsókolják azt.

Befejező könyörgés: Könyörögjünk mindnyájatokért, és kérjük az
Atyát, hogy áldjon meg titeket és családotokat. Tegyen benneteket
hűségessé elkötelezettségetek megtartásában. Adja meg nektek, hogy
a Szentírás számotokra az Élet Könyve legyen.

Rövid csönd – Könyörögjünk. Urunk és Istenünk, minden jóság és
világosság forrása, te saját Fiadat, az élet Igéjét küldted el nekünk,
hogy irántunk való végtelen szeretetedet kinyilvánítsa. Áldd meg
testvéreinket, akik felismerték szavadban a világosságot és lelkük
táplálékát. Add nekik kegyelmedet, hogy amint szavadon állandóan
elmélkednek, növekedjenek bölcsességben és szentségben, és apos-
toli munkájuk jutalmaként egyszer majd részesei legyenek örök áldá-
sodnak. Hála és dicsőség legyen neked mindörökké! Ezt kérjük tőled
a mi Urunk Jézus Krisztus által. – Amen. – A szentmise áldása
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    Ajánlás

Az Úr Jézus a legnagyobb egyszerűségben és szegénységben
lépett a világba. Tudta, hogy hol vannak a. márványpaloták és
porfür-oszlopok; – de lemondott róluk, és megelégedett egy is-
tállóval. Tudta., hogy hol pihen a hegyek gyomrában az arany
és a gyémánt; látta, hol vannak elrejtve a tenger mélyén a kagy-
lók gyöngyei; – de lemondott róluk, bölcsőjét nem rakatta ki
velük, hanem megelégedett egyszerű jászollal.

Ő, aki ruházza a mezei liliomokat, és gyönyörűséges májusi
palástba öltözteti a földet, lemondott mindenről, és megelége-
dett egy kis szalmával.

Egy dolgot azonban nem akart nélkülözni, egy földi élvezet-
ről nem mondott le: a muzsikáról, a szép énekről.

A betlemi puszták felől gyönyörű éneket hozott a szél; a kis
Jézus bölcsődalát angyalok énekelték: "Dicsőség a magasság-
ban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek”!

Werner Alajos
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       A Gyermek

Csillag-vezette vándorlásomban
Elérkeztem a Gyermekhez.
Összeteszem a kezeimet, mint egy csészét,
Hogy a Gyermekhez vigyem ajándékaimat.
Talán az értékes edények a hosszú várakozásabn
régen eltörtek.
De a Gyermek a cserepeket is elfogadja.

Talán az eszményeim tömjénfüstje is semmivé lett,
Talán a nemes  mirhából is
Csak egy keserű íz maradt a számban.
De a Gyermek elfogadja az én félresikerültségemet,
Sikertelenségemet, kiábrándultságomat, fásultságomat.
Mindenestül befogad szeretetébe.

* * * * *
Szeretetre vágyom,
Nem arra, hogy birtokoljak,
Sem arra, hogy birtokoljanak.
De a mozdulatlan szív helyett
A kéz és ész cselekszik.
S megragad, amit ér a világból,
Tárgyakat, embert, eszmét,
De vágyam egyik sem csillapítja:
Szeretetre vágyom,
Nem arra, hogy birtokoljak,
Sem arra, hogy birtokoljanak.

 (Havva)                                                 
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Kocsis Imre

Megfontolások a Da Vinci-kódról

A Da Vinci-Kód címet viselő könyv,1 amelyből nemrégiben filmet
is készítettek, az elmúlt évtizedek legsikeresebb kiadványai közé
tartozik világszerte. Műfaját tekintve regény, pontosabban: törté-
nelmi regényként előadott krimi. A siker titka nemcsak az érdekfeszí-
tő előadásmódban rejlik, hanem a tartalomban is, hiszen a szerző,
Dan Brown olyan témákat fejteget, amelyek sokak érdeklődésére
számot tarthatnak: Jézus Krisztus igazi kiléte, a „szent nőiség” esz-
méje, a katolikus egyház bűnei stb. Persze ezek nem elvont fejtegeté-
sek formájában jelennek meg, hanem a regény történetének szövevé-
nyébe belevonva.

Kiindulópontként álljon itt a regény cselekményének rövid össze-
foglalása. Az események nagyjából egynapos időtartamon belül ját-
szódnak. A párizsi Louvre múzeum kurátorát meggyilkolják. A
francia rendőrség a harvardi egyetem szimbólumszakértő tanárára,
Robert Langdonra gyanakszik, s cseles eljárással arra kéri, hogy
segítsen megfejteni egy rejtélyes üzenetet, amelyet az áldozat testén
találtak. Langdonhoz azonban hamarosan csatlakozik Sophie Neveu,
a nyomozóhivatal fiatal titkosírás-szakértője, aki a meggyilkolt uno-
kája, s akihez az imént említett üzenet szól.  Langdon és Neveu kö-
zösen menekül a hatóság elől, s közben igyekszik megfejteni a titkos
üzenetet. Menekülésük közben Langdon régi ismerőséhez, a brit
Leigh Teabinghez jutnak, aki királyi történész és szent Grál-szakértő.
Közös kutatásuk során arra a következtetésre jutnak, hogy az elhunyt
kurátor a titkos Sion-rend nagymestere volt, aki halála előtt a rend
által őrzött rejtett iratok, s egyben a Grál lelőhelyét tudatta unokájá-
val. A szóban forgó három személy a francia rendőrség elől Angliába
kénytelen menekülni, ahol végül is fény derül a gyilkosságra: a kurá-
tort és három társát maga Teabing ölette meg, a katolikus Opus Dei
                                                    

1 Dan Brown, The Da Vinci Code, Doubleday, New York 2003. Tanulmányomban az
alábbi magyar fordításra támaszkodom: D. Brown, A Da Vinci-Kód, GABO Könyvki-
adó, Budapest 2004. A magyar fordítást Bori Erzsébet készítette.
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szervezet egyik albíno tagjának segítségével. (Az albíno „szerzetes”
egyébként a regény szerint naivitásból, és nem kifejezett rosszindu-
latból cselekedett). A cselekmény végén az is kiderül, hogy Sophie
Neveuben királyi vér folyik, sőt Mária Magdolna és Jézus
egyenesági leszármazottja.

Bár az eseményláncolat fiktív történet, ám a szereplők gondolata-
iba rejtve vagy azok szájába adva gyakran találkozunk történeti is-
mertetésekkel, amelyek a katolikus egyház múltjával, a Bibliával és
az apokrifekkel, illetve egyéb ókori vallások szokásaival kapcsolato-
sak. Nem kétséges, hogy Brown ezek hitelességéről szándékozik
meggyőzni az olvasókat. A könyv elején, előzetes eligazításképpen,
az „adatok” címszó alatt többek között ez a megjegyzés olvasható:
„A műtárgyakról, épületekről, dokumentumokról és titkos szertartá-
sokról szóló, a regényben szereplő ismertetések megfelelnek a való-
ságnak.”2 Aki a történelemmel valamelyest is tisztában van – nem is
beszélve a komoly és lelkiismeretes kutatókról –, az a regényt olvas-
va világosan látja, hogy ez az állítás nem állja meg a helyét. Ám
kortársaink közül sokan meglehetősen tájékozatlanok mind a törté-
nelmi eseményekkel, mind a keresztény hittel kapcsolatban, s így
könnyen hitelt adnak Brown állításainak és vádjainak. „Nem jelenhe-
tett volna meg, ha nem lenne alapja” – mondják gyakorta regények-
kel és filmekkel kapcsolatban, teljesen megfeledkezve arról, hogy a
fikció a legalkalmasabb eszköz a manipulációra. S éppen ez az olva-
sói (és nézői) hiszékenység az, amit a Da Vinci-Kód szerzője tudato-
san kihasznál arra, hogy a tények súlyos elferdítése által lejárassa a
katolikus egyház tekintélyét, és aláássa a kereszténység alapjait.

A jelen tanulmány segítség akar lenni azok számára, akikben a
regény olvasása után kérdések fogalmazódtak meg, illetve akikhez
mások (családtagok vagy ismerősök) fordultak kérdésekkel. Arra
persze nincs lehetőség, hogy a regény által felvetett minden problé-
mára, illetve az irat minden vitatható állítására kitérjek. Ebből kifo-
lyólag csupán néhány fontosabbnak tartott témával foglalkozom,
éspedig a következőkkel: a Biblia és a nem kánoni evangéliumok –

                                                    
2 Brown, 11.
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Jézus Krisztus és Mária Magdolna – a katolikus egyház és a nőelle-
nesség.

Mivel nem vagyok sem egyháztörténész, sem az ókor és a közép-
kor elmélyültebb kutatója, ezért nélkülözhetetlen, hogy más, meg-
bízható eligazításokra hivatkozzam. Mindenekelőtt két könyvre hí-
vom fel a figyelmet: Carl. E. Olson – Sandra Miesel, A Da Vinci-
Blöff. A Da Vinci-Kód hibáinak feltárása, Gold Book Kft., Pécs
2004; Sharan Newman, A Da Vinci-Kód a történész szemével, Gold
Book Kft., Pécs 2005. Az első könyvet elkötelezett katolikusok írták,
a második könyv szerzője ellenben – miként kritikus megjegyzései-
ből kiderül – nem kifejezetten katolikus érzelmű. Ám a tudományos
tisztesség visszatartja attól, hogy a tények meghamisításával keltsen
ellenszenvet a katolikus egyházzal és a kereszténységgel szemben.
Így írása különösen is hasznos a Da-Vinci Kód csúsztatásainak lelep-
lezésében.

A Biblia és a nem kánoni evangéliumok

A katolikus egyház ellen felhozott súlyos vádak egyike az, hogy a
„pogány” Constantinus császárral szövetkezve önkényes Bibliát állí-
tott össze, s egyúttal meghamisította Jézus történeti személyét.
Constantinus ugyanis – állítja a regény egyik szereplője – egy olyan
új Bibliát rendelt meg, amelyből tudatosan kihagyták azokat az
evangéliumokat, amelyek Jézus Krisztus emberi vonásait emelték ki,
ugyanakkor „feldúsították” a Jézus istenségét hirdető írásműveket.
Ezzel egy időben a korábbi evangéliumokat megsemmisítésre ítélték,
és elégették.3 Ám néhány elpusztításra szánt evangélium mégiscsak
megmaradt. Igazolásképpen a Holt-tengeri tekercsekre, valamint a
Nag-Hammadiban felfedezett kopt tekercsekre történik utalás, azzal
a kiegészítő megjegyzéssel, hogy ezek napvilágra kerülését a Vati-
kán minden áron meg akarta akadályozni.4

Az, hogy a Biblia Nagy Konstantin rendelésére készült, minden
alapot nélkülöző állítás. Bár az Újszövetség kánonjával kapcsolatban

                                                    
3 Brown, 341.
4 Brown, 342.



Bibliatudomány

6

az első évszázadokban volt némi bizonytalanság, de ez csak néhány
katolikus levelet és a Jelenések könyvét érintette. Afelől nincs két-
ség, hogy a négy evangélium és a páli levelek a második században
az egész egyházban, a keleti és a nyugati részeken egyaránt elfoga-
dottak voltak. Erről nemcsak az egyházatyák (Jusztinosz, Tertulliá-
nusz, Iréneusz) írásai tanúskodnak, hanem a Kr. u. 2. század második
felében Rómában készített Muratori-kánon is.5 Nagy Konstantin
egyébként nem a Szentírás összeállítására, hanem a már széles kör-
ben elfogadott Biblia 50 példányban történő lemásolására adott
megbízatást a híres ókori egyháztörténésznek, Euszébiosznak. Meg-
jegyzendő, hogy az Újszövetség legősibb másolatai a Konstantin
előtti időből, a Kr. u. 2-3. századból valók, és az evangéliumok álta-
lunk ismert szövegét tartalmazzák.6

Az 1947-ben felfedezett Holt-tengeri tekercsek között egyetlen
evangélium sem maradt fenn, hiszen a szóban forgó iratok egy a
hivatalos zsidóságtól szigorúan elkülönülő, s az esszénus szellemi
irányzathoz tartozó zsidó csoport – a kumráni közösség – könyvtárá-
ból valók. Részben ószövetségi könyvek héber nyelvű másolatai,
részben a közösség belső életével kapcsolatos alkotások. Többségük
a Kr. e. 2-1. században keletkezett. A kumráni közösség sem Jézus-
sal, sem az első keresztényekkel nem állt közvetlen kapcsolatban. A
zsidó háború végén (Kr. u. 70) véglegesen megszűnt, vagyis még
azelőtt, hogy az Újszövetség könyveinek többségét írásba foglalták
volna. A tekercsek közzétételét a Vatikán semmilyen formában sem
akadályozta. Ellenkezőleg, katolikus tudósok tevékenyen vettek részt
ezek tanulmányozásában. A magyar nyelvű fordítás például a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem kiadásában jelent meg, Fröhlich Ida
gondozásában.7

A Nag-Hammadi tekercseket 1945-ben fedezték fel az egyik Ní-
lus-parti település lakói. Az iratok eredetileg görögül íródott művek
kopt nyelvű fordításai, és egy 4. századi kolostorból származnak. A
legtöbbjük keresztény témájú, de közülük soknak gnosztikus hangvé-
                                                    

5 A Muratori-kánon szövegét közli: Tarjányi B., Újszövetségi alapismeretek II, Buda-
pest 1996, 139-140.
6 Vö. Tarjányi, 142.
7 A qumráni szövegek magyarul, Piliscsaba 1998.
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tele van. „A gyűjtemény értekezései a gnosztikus elképzelések széles
skáláját tükrözik.”8 Ezek közé a gnosztikus szövegek közé tartozik a
Da Vinci-kódban említett Fülöp-evangélium is. A Mária evangéliu-
ma viszont, amelyre szintén utalás történik a regényben, nem Nag-
Hammadiban került elő, hanem az ún. „Berlin-kódexben” maradt
ránk.

A szóban forgó „apokrif” iratok9 helyes megítéléséhez szükséges,
hogy magáról a gnoszticizmusról néhány szót ejtsünk. A gnoszticiz-
mus olyan ókori szellemi irányzat, amelyben mezopotámiai, egyip-
tomi és zsidó (ószövetségi) elképzelések a görög filozófia eszméivel
keverednek. Bár ennek a szinkretista irányzatnak a kezdetei megelő-
zik a kereszténységet, a gnoszticizmus a kereszténységen belül –
mint igen veszélyes eretnekség – élte virágkorát a Kr. u. 2 és 3. szá-
zadban. A kutatók szerint a fentebb említett gnosztikus evangéliu-
mok és egyéb hasonló szellemiséget tükröző írásművek is ebből a
korból, tehát a 2-3. századból valók.10 A gnosztikusok tanításának fő
vonásai az alábbiak: 1) Élesen különböztetnek az ember szellemi
valósága és a testi mivolta között. Az ember igazi lényét, amely is-
teni eredetű, az első alkotja.  Egy az istenségből kiszakadt fényszikra
az anyagi test börtönébe, s így a démiurgosz (egy alacsonyabb rendű
istenség) uralma alá került. 2) Ám a szabadulás lehetősége nyitva áll
az ember előtt, éspedig a gnózis (ismeret) segítségével. Általa
ugyanis az ember tudatára ébred igazi lényének és isteni származásá-
nak, s visszajuthat eredeti helyére. 3) A megváltás nem más, mint a
testtől való megszabadulás. Ebből kifolyólag a gnosztikusok gyakor-
ta szigorú aszkézist követeltek, amely a nemi önmegtartóztatást is
magában foglalta. A nemiséget azért becsülték le, mert az a megve-
tett anyaghoz kötötte őket.11

                                                    
8 R. E. Brown – J. A. Fitzmyer – R. E. MURPHY (szerk.), Jeromos Bibliakommentár
III, Budapest 2003, 508.
9 Az „apokrif” elnevezéshez, illetve az apokrif iratok mibenlétéhez vö. Tarjányi, 136-
138. Az apokrif iratok magyar fordítása részben az Ókeresztény Írók (szerk. Vanyó
L.) sorozat 2. kötetében, részben  a Telosz Kiadó gondozásában megjelent Apokrif
Iratok (szerk. Adamik Tamás) sorozatban található.
10 A 9. jegyzetben említett műveken kívül vö. Jeromos Bibliakommentár, 90-93.
11 A gnosztikus eszmevilág ügyes összefoglalását nyújtja: Olson – Miesel, 43-66. A
szerzők arra is rámutatnak, hogy Brown-nak a regényben előadott nézetei egyfajta
neognoszticizmust képviselnek. Ennek részletezésére nem kívánok kitérni, hiszen
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Joggal merül fel a kérdés: miért kellene a viszonylag késői
gnosztikus evangéliumokat megbízhatóbbnak tekinteni, mint az egy-
ház által elfogadott írásműveket, amelyek az 1. századból valók?
Brown rokonszenvének indokai könnyen felismerhetők. Szerinte a
kánonon kívüli evangéliumok Jézust, mint igazi embert mutatják be,
s egyúttal nagy figyelmet szentelnek az asszonyoknak, főleg Mária
Magdolnának. A Nag-Hammadi és egyéb gnosztikus írásművek
azonban nem mindenben igazolják ezt a nézetet. Kétségtelen, hogy a
gnosztikus szemlélet szerint Jézus nem bűntől megszabadító isten-
ember volt, hanem emberi tanító és megvilágosító. Ugyanakkor
Krisztus alakjából hiányzik az igazi lendület és vonzóerő. Ha csak a
szóban forgó apokrifek állnának rendelkezésünkre, igen keveset tud-
nánk Jézusról. „A gnosztikus iratok Jézusában alig fedezhető fel az
első évszázad Palesztinájában élő zsidó ács, tanító, próféta, ehelyett
olyan árnyalakként írják le, aki hosszan prédikál az «eónok töredé-
kességéről», «az anyáról», «a Gőgösről» és «az arkhónokról» – csu-
pa olyan fogalomról, amit a gnosztikus eliten kívül aligha értett vol-
na meg bárki is.”12 Szó sincs tehát arról, hogy az egyház által
„elvetett” evangéliumok az ember Jézust mutatják be, szemben a
kánoni evangéliumok isteni alakjával.

Az asszonyok kedvező megítélése sem minden gnosztikus iratra
jellemző. Egyes szövegek (Pistis Sophia = A Megváltó könyvei,
Fülöp evangéliuma, Mária evangéliuma)  azt állítják, hogy Jézus
Mária Magdolnát előnyben részesítette a férfitanítványokkal szem-
ben, más iratok viszont meglehetősen lekezelően nyilatkoznak az
asszonyokról. A Vitázó Tamás elnevezésű iratban például Jézus fér-
fiakhoz szólva kijelenti: „Jaj nektek, akik szeretitek a kapcsolatot a
nőkkel és a velük való tisztátalan együttlétet.”13 Még ismertebb Ta-
más evangéliumának záró szakasza: „Simon Péter ezt mondta neki:
Mariham (Mária Magdolna) menjen el tőlünk, mert a nők nem mél-
tók az életre. Jézus mondta: Íme én vezetem őt, hogy férfivá tegyem
és ahhoz az élő lélekhez legyen hasonlóvá, mely hozzátok férfiakhoz

                                                                                                               
az külön tanulmányt igényelne.
12 Olson – Miesel , 61-62.
13 Idézi: R. Heiligenthal, Der verfälschte Jesus, Darmstadt 1997, 60.
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hasonlít. Mert minden asszony, aki férfivá teszi magát, be fog menni
a mennyek országába” (114. mondás).14 Bár Tamás evangéliuma
szintén a Nag-Hammadi tekercsek közé tartozik, Brown mégsem tesz
róla említést, nyilván azért, mert nem felel meg a „szent nőiséggel”
kapcsolatos felfogásának.

Jézus és Mária Magdolna

Jézus istenfiúságának kérdése

Brown Jézussal kapcsolatos nézetét az alábbi mondatok tükrözik:
„Jézus Krisztus bámulatos hatású történelmi figura volt, minden idők
legrejtélyesebb és legihletettebb vezetője. A próféták megjósolta
Messiásként királyokat buktatott meg, milliókat ösztönzött és új filo-
zófiákat alapított.”15 Ennek kiegészítéseként az is kifejezésre jut,
hogy Jézust egészen a niceai zsinatig halandó embernek tekintették
követői, s csak ezen a zsinaton vált ő Isten fiává.16

A királyok megbuktatására és új filozófiák alapítására vonatkozó
megjegyzések teljesen légből kapottak, melyeket nemcsak a kánoni
evangéliumok, de még a Brown által hitelesnek tartott egyéb iratok
sem támasztanak alá. A Jézus istenségéről szóló tanítás nem a 4.
században fogalmazódott meg először. Egyértelműen tanúsítják ezt
Szent Pál levelei, amelyek többsége Kr. u. 50 és 60 között keletke-
zett. A Filippieknek írt levelében Pál egy korábbi, a liturgiából már
ismert himnuszt idéz, amely többek között Krisztus preegziszten-
ciáját (a földi életet megelőző létét) is hirdeti: „Krisztus Jézus isteni
mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak,
amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette
önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez” (Fil
2,5-7). Pál más helyeken a „Fiú” Atya által történt küldetéséről be-
szél, amikor Jézus földi tevékenységét összegzi (vö. Gal 4,4; Róm
8,3). Ugyancsak Jézus istenségéről tanúskodik a János evangélium
bevezető himnusza, a híres Ige-himnusz a Kr. u. 1. század végéről:

                                                    
14 Ókeresztény Írók II (szerk. Vanyó L.), Budapest 1980, 311.
15 Brown, 337.
16 Brown, 340.
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„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige…
Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett” (Jn 1,1-3).
Jézus istenfiúsága egyébként az őskeresztények számára nem az
embervolt tagadását jelentette, hanem a kettőt – Jézus istenségét és
emberségét – egységben szemlélték. Amikor Pál kijelenti: „De ami-
kor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól
született” (Gal 4,4), lényegében ezt állítja: Isten Fia valóságos em-
beri természetet vett magára, anélkül, hogy megszűnt volna a Fiú
lenni.

Jézus és Mária Magdolna kapcsolata

A Jézussal kapcsolatos megállapítások közé tartozik annak hang-
súlyozása is, hogy házasságot kötött Mária Magdolnával, s ebből
utódok hosszú sora származik. Jézus házas voltát Brown többféle
módon igyekszik igazolni. Egyfelől a korabeli zsidó társadalmi szo-
kásra utal, amely a regényíró szerint a zsidók férfiak számára tiltotta
a nőtlenséget,17 másfelől az általa hitelesnek tartott evangéliumokra,
valamint Leonardo da Vinci egyik festményére hivatkozik.

Ami a korabeli szemléletet illeti, el kell ismerni, hogy a nőtlen
életforma nem volt túl gyakori. Ám azt sem mondhatjuk, hogy telje-
sen ismeretlen vagy tiltott dolog lett volna. Már az Ószövetség idején
előfordult, hogy egy próféta – nevezetesen Jeremiás – Isten paran-
csára lemondott a házasságról (Jer 16,1-2). Jézus korában a kumráni
közösség tagjai éltek cölibátusban.18 Az Újszövetség szakemberei
szerint Jézusnak egyik megjegyzése, miszerint „van, aki a mennyek
országáért önként mond le a házasságról” (Mt 19,12), elsősorban az
ő nőtlenségét ért kritikákra ad választ.19

Jézus és Mária Magdolna házasságát Brown főleg a Fülöp-
evangélium alábbi kijelentéseire alapozza: „Krisztus társa pedig Má-
ria Magdolna. Az Úr Jézus jobban szerette Máriát az összes tanítvá-
nyánál, és sokszor megcsókolta (a száját). A többi asszony látta,

                                                    
17 Brown, 356.
18 vö. Josephus Flavius, A zsidók története XVIII 1,5; A zsidó háború II 8,2-13; CD
XII,2.
19 Vö. J. Gnilka, A Názáreti Jézus, Budapest 2001, 211.



Bibliatudomány

11

hogy mennyire szereti Máriát, és azt mondták neki: Miért szereted őt
jobban mindnyájunknál.”20 Brown az idézetben szereplő „társ” szót
házastársként értelmezi.21 Ez azonban korántsem egyértelmű. A fele-
ségre a keleti nyelvek mindegyikének külön szava volt (az arámban:
itta, a görögben: güné). A „társ” főnév jelentése pedig igen sokrétű:
bajtárs, üzlettárs, munkatárs, hitsorsos stb. A szóban forgó kijelentés
értelmezésénél célszerű a folytatást, sőt a mű egészét is szem előtt
tartanunk. A folytatásban Jézus a tanítványok azon kifogására, hogy
Mária Magdolnát jobban szereti náluk, így válaszol: „Egy vak és egy
látó, amíg mindketten sötétben vannak, nem különböznek egymástól.
Amikor azonban eljön a fény, a látó látni fogja a fényt, a vak pedig
sötétben marad.”22 A Mária iránt tanúsított szeretet oka tehát az, hogy
ő mindenkinél jobban megértette Jézus tanítását, és megvilágosodott.
A gnosztikus iratokban egyébként a csók a spirituális és nem a sze-
xuális értelemben vett egyesülés kifejezése. Szintén Fülöp evangéli-
umában olvassuk: „A tökéletesek csók által fogannak és szülnek.
Ezért csókoljuk meg mi is egymást, hogy a köztünk levő kegyelem-
től foganjunk.”23 A szóban forgó irat egy másik helye a földi házas-
ságot „tisztátalannak” mondja, szemben a lelki egyesüléssel, amely a
fény világába vezet be.24 Érdemes itt egy másik gnosztikus műre, a
Jakab-apokalipszisre utalnunk, hiszen abban a feltámadt Krisztus
Jakabot csókolja ajkon, s így osztja meg vele a titkos misztériumo-
kat.25 Nem kell külön hangsúlyozni, hogy ennek a kijelentésnek sze-
xuális értelmezése abszurd következtetésekhez vezetne.

Mária evangéliumából Brown – Teabing szájába adva a szót – azt
a részt idézi, amelyben Péter a rosszallását fejezi ki amiatt, hogy
Jézus Mária előtt fedte fel titkait: „Valóban egy asszonnyal beszélt a
Megváltó anélkül, hogy mi tudtuk volna? Mi nem számítunk, és
mindenki őt fogja hallgatni? Jobban szereti őt nálunk?”26 Az idézet

                                                    
20 Apokrif iratok: Csodás evangéliumok, Budapest 1996, 90.
21 Brown, 357.
22 Uo.
23 Csodás evangéliumok, 88.
24 Csodás evangéliumok, 98.
25 Apokrif iratok: Apokalipszisek, Budapest 1997, 67-68.
26 Brown, 359.
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után a regényben Jézus és Mária beszélgetésének témája is meg van
határozva: közelre várt keresztre feszítésének tudatában Jézus utasí-
tásokat adott Mária Magdolnának arra vonatkozólag, hogyan vezesse
majd tovább az egyházat. Csakhogy magában a Mária-evangélium-
ban semmi ilyesmiről nincs szó. Az iratban ugyanis Mária Magdolna
nem a Jézussal folytatott személyes beszélgetéseiről tudósít, hanem
egy látomásról, amelyben Jézus az embereknek osztályrészül jutta-
tott látomások mibenlétéről, illetve a lélek mennyországba történő
utazásáról ad felvilágosítást.27

Jézus és Mária Magdolna házasságának alátámasztásaként a re-
gényben Leonardo Da Vinci Utolsó Vacsora elnevezésű műalkotása
is említést nyer.28 Ezzel kapcsolatban arról értesülünk, hogy a képen
Jézus jobbján Mária Magdolna személye látható.29 Ez az állítás per-
sze ellenkezik a művészettörténészek hagyományos véleményével,
miszerint a szóban forgó alak János apostol. Semmi okunk sincs
ennek a hagyományos nézetnek a feladására. Ha a Jézus jobbján
ábrázolt alak tényleg Mária Magdolna lenne, jogosan merül fel a
kérdés: hova lett János? S vajon az olasz festő Jézus édesanyját és
egyéb női kísérőit miért nem ábrázolta? A festmény megértéséhez
tudnunk kell, hogy a jelenet az árulás bejelentésének pillanatát ábrá-
zolja, éspedig a Jn 13,21-25 alapján. Ebben három tanítvány nyer
név szerint említést: Simon Péter, János mint a szeretett tanítvány és
Júdás. A festményen Jézus jobb oldalán éppen ez a három személy
látható. „Ők hárman jellegzetes tulajdonságokkal bírnak: Péter in-
tenzív előrelendülése és a kezében tartott kés (előre vetítve a
Getszemáni kertjében használt kardot), Júdás hátrahőkölése és a ke-
zében szorított pénzeszacskó (ő volt a csoport kincstárnoka – l. Jn

                                                    
27 Newman, 131.
28 A regényben (73-74) az olasz festőről is érdekes, de nem mindenben igazolható
adatokat olvasunk: szenvedélyes homoszexuális, a természet isteni rendjének ra-
jongója, képmutató hitetlen stb. A adatok kritikus kiértékeléséhez vö. Newman, 58-
63.
29 Brown, 353-354. A regény szereplői által Brown azzal érvel, hogy a szóban forgó
személy valójában női alak. Ám a festmény más alakjai is viselnek női vonásokat.
Newman (23) megjegyzi, hogy az olasz reneszánsz festészet számos férfialakja
nőies benyomást kelt.
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13:29), illetve János fiatalos külseje és kontemplatív testtartása.”30

Egyébként a 16. század közepéről fennmaradt egy freskómásolat a
szóban forgó festményről. Ezen a freskón, amely a Lugano-tó köze-
lében fekvő Ponte Capriasca plébániatemplomában található, balról
jobbra haladva a tizenkét apostol neve szerepel, közöttük – a Jézus
jobbján levő személyre vonatkoztatva – Jánosé.

Mária Magdolna Franciaországban?

A regényben Mária Magdolna későbbi, Jézus keresztre feszítését
követő sorsáról is értesülünk. Mária, méhében „Krisztus meg nem
született magzatá”-val Galliába menekült, ahol a zsidó közösségen
belül befogadást nyert. Mivel Mária Magdolna Benjámin törzséből
származott, s maga is királyi leszármazott volt, a galliai zsidók kirá-
lyi fenségnek tekintették. A menekült „királynő” leánygyermeknek
adott életet, aki a Sára nevet kapta. Általa leszármazottak hosszú sora
indult el, amelyet a Meroving királyi család vitt tovább. Erről – ol-
vassuk a regényben – számos korabeli dokumentum készült.31 Ezeket
a dokumentumokat a templomosok Salamon templomának romjai
alatt találták meg, majd a velük szövetségben lévő Sion-rend folya-
matosan titokban őrizte annak tudatában, hogy a Vatikán azok meg-
szerzésére és elpusztítására törekszik. A szóban forgó Sion-rendet
Godefroi de Bouillon nevű francia király alapította Jeruzsálemben a
keresztes háborúk idején (1099). Az évszázadok során számos híres
személyiség (pl. Leonardo da Vinci, Victor Hugo) volt a tagja, sőt a
Nagymestere.32

Az az állítás, hogy Mária Magdolna éppen Franciaországba me-
nekült volna zsidó sorstársaihoz, nagy fantáziakészségről tesz tanú-
bizonyságot, de semmi alapja sincs. Nem igazolható, hogy a Kr. u. 1.
században Galliában számottevő lett volna a zsidók jelenléte. Ami a
Sion-rendet illeti, ez a titkos társaság a Brown által bemutatott for-

                                                    
30 Olson – Miesel, 244.
31 Brown, 369-372.
32 Brown, 373 és 470-471. A 369. oldalon az a megjegyzés olvasható, hogy a Sion-
rend napjainkig istennőként tiszteli Mária Magdolnát. A kijelentés következetlenség-
ről árulkodik. A katolikus egyház „bűne”, hogy Jézus Krisztust Istenként imádja,
ugyanakkor a Sion-rend „erénye”, hogy Mária Magdolnát istennőnek tekinti.
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mában sohasem létezett. A rejtélyes Sion-rend valójában egy Pierre
Plantard nevű francia találmánya. Ő 1956-ban tényleg alapított egy
társulatot, amely a szóban forgó nevet viselte. A név eredetileg egy
francia területen álló heggyel, és nem Jeruzsálemmel volt kapcsola-
tos. Később azonban hamis dokumentumok készítésével ősi társa-
ságként tüntette fel a csoportot, és a templomos lovagrenddel hozta
összefüggésbe. Ezek közé a hamisítványok közé tartozik a regényben
többször említett, Dossiers Segrets nevet viselő irat. Plantard önma-
gát úgy tekintette, mint a Meroving királyok leszármazottját, és
Franciaország törvényes királyát. Egy hivatalos kivizsgálás során
Plantard eskü alatt vallotta be, hogy az egész csak koholt találmány.33

Amikor 1984-ben kilépett a rendből, indokai között az ő személyét
érintő „hamis vagy hamisított dokumentumok” közlése is szerepelt.34

A katolikus egyház és a nőellenesség

A regény a katolikus egyházat, amelyet gyakorlatilag a Vatikán-
nal azonosít, alapvetően nőellenes intézményként állítja be. Ennek
jelei: Mária Magdolna kiközösítése és hírnevének lejáratása; az is-
tennő-kultusz eltüntetése; a nők tudatos háttérbe szorítása és a bo-
szorkányüldözések.

Mária Magdolna befeketítése?

A regény egyik főszereplője, Teabing arról világosítja fel Sophiet,
hogy a régi egyház rosszindulatból prostituáltnak kiáltotta ki Mária
Magdolnát, s így tudatosan befeketítette személyét. Az egyház ebben
a formában akarta megakadályozni a Mária Magdolna által őrzött
titok nyilvánosságra kerülését.35 Ez a megjegyzés nagyon fura, ha
figyelembe vesszük a regény egyéb állításait, miszerint a katolikus
egyház mindent megtett azért, hogy a Jézus és Magdolna kapcsolatát
„hitelesen” bemutató könyveket eltüntesse, és csak a saját „ármány”
szándékának megfelelő iratokat tartotta meg. Ebből a szemléletből az

                                                    
33 Vö. Olson – Miesel, 214-217.n
34 Newman, 237.
35 Brown, 354.
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következne, hogy az „egyházi” evangéliumok hallgatnak Mária
Magdolnáról, vagy pedig kedvezőtlen színben tüntetik fel őt. Már-
pedig nem ez a helyzet. A kánoni evangéliumok kifejezetten elisme-
rően szólnak a Magdalából származó Máriáról. Hangsúlyozzák, hogy
Krisztus közvetlen környezetéhez tartozott, és szemtanúja volt mind
Jézus temetésének, mind az üres sírnak (vö. Mk 15,46; 16,1; Mt
27,61, 28,1; Lk 8,2; 24,10; Jn 20,1). A János-evangélium (20,11-18)
szerint a feltámadt Krisztus először neki jelent meg. A Lk 8,2-ben azt
olvassuk, hogy Jézus hét démontól szabadította meg, ami az akkori
szóhasználat szerint valamilyen súlyos testi vagy pszichikai beteg-
ségből való gyógyulást jelent.

Mária Magdolnának a Lk 7, 36-50 szakaszban említett bűnös asz-
szonnyal való azonosítása meglehetősen késői fejlemény: a korakö-
zépkorban kezdődött el a nyugati egyházban. (A keleti egyházi ha-
gyomány Mária Magdolnát és a Lk 7,36-50 bűnös asszonyát mindig
két külön személynek tartotta). Az azonosítás célja azonban semmi-
képpen sem a lejáratás volt, hiszen a hangsúly nem az asszony ko-
rábbi bűnös életére esett, hanem a megtérésére és a Krisztus iránti
töretlen elkötelezettségére. Mária Magdolnát a katolikus egyház a
szentek között tiszteli. Ünnepnapja: július 22.  Egyébként Brown
logikája szerint az egyházat azzal is vádolni lehetne, hogy lejáratta
Pétert, Tamást és Pált, hiszen súlyos bűnöket tulajdonított nekik
(Krisztus megtagadását, a hitetlenkedést és a keresztények üldözé-
sét). Ám tudvalevő, hogy a bűn említése nem öncélú, hanem a figye-
lem középpontjában álló bűnbánat hátteréül szolgál.

Istennő-kultusz

Brown regényében az a nézet fogalmazódik meg, miszerint az
ókori pogány világ matriarchális volt, és Constantinus császár volt
az, aki a kereszténység térhódítása érdekében a patriarchátusnak
érvényt szerzett, s egyben „démonizálta a szent nőiséget, és mind-
örökre kitörölte az istennőt a modern világból”.36 Nem kétséges,
hogy a dolgok ilyesfajta szemlélete csúsztatás eredménye. Az nem
tagadható, hogy a rómaiak által tisztelt istenek között szép számmal

                                                    
36 Brown, 184.
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voltak női istenségek is – nem is beszélve a keletről érkezett kultu-
szokról (Isis és Kübele kultusza). Ám ettől még a társadalom egyálta-
lán nem vált matriarchálissá. A rómaiakat sem a köztársaság, sem a
császárság idején nem kormányozta nő, és a szenátus is kizárólag
férfiakból állt. Ugyanakkor mind a görög, mind a római törvények az
otthonukba zárták a nőket. Saját jogon nem lehetett vagyonuk, csakis
a férfi védnöksége alatt. Gyerekkorukban a fiúk és a lányok egyaránt
az apa irányítása alatt álltak, de csak a fiúk váltak önálló jogi sze-
méllyé 14. életévük betöltése után.37

Az istennő kultuszával kapcsolatban a regényben egyéb, „hajme-
resztő” kijelentések is találhatók. Utalás történik pl. a rituális szex
szerepére a korai zsidó hagyományban: „A régi zsidók azt tartották,
hogy a Szentek Szentje Salamon templomában nemcsak  Istennek ad
otthont, hanem vele egyenrangú női társának, Sekinah-nak is. A spi-
rituális beteljesülést kereső férfiak a templomba jöttek felkeresni a
papnőket – más néven hierodulae –, szeretkeztek velük, és a fizikai
egyesülés révén átélték az isteni egyesülést.”38 Döbbenetes állítások,
amelyek teljesen ellentétben állnak az Ószövetség betűjével és szel-
lemével. Az Ószövetség ugyanis a határozottan elutasította a szakrá-
lis prostitúciót (vö. MTörv 23,18-19), s a nemiség minden formáját
kizárta a kultuszból. Több szöveg is arra utal, hogy a papok – akik
csak férfiak lehettek – a templomi szolgálatuk idején nem élhettek
nemi életet, mert az rituálisan tisztátalanná és kultuszképtelenné tette
volna őket (vö. Lev 15; 1Sám 21,5 a Lev 24,5-9 fényében). Persze a
környező népek szokásai, köztük a nemi kicsapongások, kísértést és
veszélyt jelentettek az izraeliták számára, de a Szentírás mindenfajta
visszaélést súlyosan elítél (vö. 1Kir 14,24; Óz 4,14). Az istennőként
bemutatott Sekinah nem valami ősi maradvány, hanem a késői, rab-
binista zsidóság szóhasználatában vált elterjedtté. A „shekina”,
amely „jelenlétet” jelent, lényegében Isten nevének a körülírása, il-
letve annak kifejezésre juttatása, hogy Jahve, Izrael Istene szorosan
kötődik a jeruzsálemi templomhoz.

                                                    
37 Newman, 256.
38 Brown, 449.
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A regényben Brown Isten tulajdonnevének, a JHVH névnek is
egyéni értelmezést ad: a maszkulin Jah és a nőnemű Havah (Éva)
nevek ötvözete.39 A regény szerzője tehát figyelmen kívül hagyja azt,
ahogyan maga a Biblia értelmezi a nevet. A Kiv 3,14 az „Aki van”
értelemben adja elénk a szent nevet, amely így mind Isten jelenlété-
nek, mind öröklétének a kifejezője. A Havah (pontosabban Havvah;
vö. Ter 3,20) névvel való kapcsolat szóba sem jöhet, hiszen ez a név
nem haja (hY;h;) = lenni, hanem a chaja (hY;j;) = élni igéből származik.
Az elsőben a hé (h), a másodikban a chét (j) szerepel kezdőbetű-
ként..

A nők háttérbe szorítása és a boszorkányüldözések

A katolikus egyház, állítja a bemutatásra kerülő könyv, nemcsak
az istennőkultuszt törölte el, hanem a nőket is háttérbe szorította.
Ennek alátámasztására a Teremtés könyvére történik utalás,40 ami
azért meglepő, mert ez a könyv jóval a kereszténység előtt, az ószö-
vetségi zsidóság körében keletkezett (Kr. e. 5. század). Vagy talán
Brown ezt az iratot is Nagy Konstantin korához köti? A regényben
kifogásolt „eredi bűn” (nem „eredendő bűn”) tana tényleg keresztény
dogma, de semmiképpen sem abban az értelemben, ahogy azt Brown
sugallja: „Éva evett az almából, és romlásba döntötte az emberiséget.
Az egykor szent, életet adó nő immár ellenséggé vált.”41 Ha komo-
lyan vesszük a Ter 3 elbeszélését, és az egyház eredeti bűnnel kap-
csolatos tanítását, akkor látjuk, hogy az idézet teljesen önkényes.
Hiszen a bibliai szöveg nem egyedül az asszonyt teszi felelőssé az
első bűnért, hanem a férfit is. Mindketten egyformán szembeszálltak
Isten akaratával, s együtt kell viselniük annak fájdalmas következ-
ményét, az Éden-kertből való kiűzetést (Ter 3,22-24). Az, hogy a
büntetésnél más nyer hangsúlyt Évával, illetve Ádámmal kapcsolat-
ban, csak arra utal, hogy mindkettő a sajátos feladatkörében – az
anyaságban (Ter 3,16), illetve a fizikai munkában (Ter 3,17-18) –
fogja megtapasztalni a bűn negatív hatását. Nagyon tanulságos, hogy

                                                    
39 Uo.
40 Brown, 347.
41 Uo.
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amikor Pál apostol az első bűnnek a későbbi nemzedékekre kiható
súlyos következményeiről szól, nem Évát, hanem Ádámot említi.
Ádám volt az, akinek engedetlensége súlyos örökséget hozott a ké-
sőbbi korok embereire (Róm 5,12-21). Az eredeti bűn tanának lé-
nyegét egyébként a Katolikus Egyház Katekizmusa tömören össze-
foglalja: „Bűne által Ádám, mint első ember elveszítette azt az ere-
deti szentséget és igazságot, amelyet nemcsak maga számára kapott
Istentől, hanem minden ember számára. Ádám és Éva utódaiknak az
ő első bűnüktől megsebzett emberi természetet adták át, amely tehát
az eredeti szentségtől és igazságtól meg volt fosztva. Ezt a megfosz-
tottságot nevezzük «eredeti bűnnek» (KEK 416-417).

A katolikus egyház nőellenességének ékes bizonyítékát látja
Brown a boszorkányüldözésekben. „A katolikus inkvizíció adta ki
azt a könyvet, amely alighanem a legvérszomjasabb kiadvány az
emberiség történetében. A Malleus Maleficarum – avagy a Boszor-
kányok Pörölye – oltotta be a világot a «szabadgondolkodó nők ve-
szélyeivel», és iránymutatással szolgált a klérusnak, hogyan azono-
sítsa, kínvallassa és pusztítsa el őket.”42 A boszorkányüldözések há-
rom évszázada során – olvassuk a regényben – az egyház ötmillió
nőt égetett meg máglyán.43

A Malleus Maleficarum című irat valóban létezik, de nem a kato-
likus egyház hivatalos dokumentuma. Két domonkos inkvizítor,
Jakob Sprenger és Heinrich Kraemer műve, amely egyértelműen
ellenséges beállítottságú a nőkkel szemben. Sokszor a katolikusok
körében is ellenszenvre talált. Persze azt nem tagadhatjuk, hogy a
középkorban sok embert kínozták halálra eretnekség vagy más val-
lásinak tűnő vádak alapján. Nagyon is szükséges az őszinte önvizsgá-
lat és bocsánatkérés – amit egyébként II. János Pál pápa, mint az
egyház első embere és feje a 2000. évi jubileum alkalmából nyilvá-
nosan megtett. A teljes igazsághoz ugyanakkor néhány egyéb (nem
mindig hangsúlyozott) szempont is hozzátartozik. Az eretnekeket
mint felségsértőket voltaképpen az állami és nem az egyházi hatóság
ítélte halálra. A boszorkányüldözés nem azonos a nők üldözésével,

                                                    
42 Brown, 184.
43 Brown, 185.



Bibliatudomány

19

hiszen a boszorkánysággal gyanúsítottak egy része (kb. 20 százaléka)
férfi volt. Az ötmilliós szám teljesen légből kapott: az áldozatok
számát általában 30-50 ezerre becsülik. Azt is hangsúlyozni kell,
hogy a boszorkányüldözések nem egyetlen, központilag szervezett
sorozatot alkottak, és nemcsak katolikus, hanem protestáns orszá-
gokban is előfordultak. Olyan területek is voltak, amelyeken nem
került sor boszorkányperre.44

A regény szerzőjének egyoldalú szemléletét tükrözi az a tény,
hogy a katolikus egyház nőkkel való kapcsolatát fejtegetve egyszer
sem tesz említést Jézus anyjáról, a Boldogságos Szűz Máriáról, illet-
ve arról a különleges tiszteletről, amelyben őt a katolikusok részesí-
tik.45 Ugyancsak nincs szó egyéb női szentekről, akik az egyház egé-
szében nagy és folyamatos tiszteletnek örvendtek. Ide tartoznak az
Újszövetségben említett asszonyok közül Mária Magdolna és Márta,
valamint az apokrifekből ismert Anna (Szűz Mária édesanyja); az
ókori vértanúszüzek és édesanyák: Perpétua és Felicitász, Ágota,
Ágnes, Cecília, Alexandriai Katalin, Mónika; a középkori és újkori
misztikusok és hitvallók: Gertrúd, Árpádházi Erzsébet, svéd Brigitta,
Sziénai Katalin, Avilai Teréz; Casciai Rita; valamint a 20. század
nagyhatású alakjai: Lisieux-i Teréz, Edith Stein, Teréz anya. Szemé-
lyiségük és elkötelezett életük nemritkán az egész egyházra jótékony
– felfrissítő és megújító – hatást gyakorolt.

Záró megjegyzések

Az elmondottak alapján nem kétséges, hogy Brown alapvetően a
Katolikus Egyházba vetett bizalmat akarja megingatni. Nem világos
viszont, mi a célja a „szent nőiség” és az istennőkultusz hangsúlyo-
zásának. Úgy tűnik, hogy a könyvben a szexualitás (mint a férfi
„spirituális kiegészülésének” forrása46) nagyobb hangsúlyt kap, mint
a házasság és a család. Bár a szerző következetesen állítja Jézus és
                                                    

44 Olson – Miesel  (260) szerint Európa háromnegyede mentes volt a boszorkánype-
rektől.
45 Érdekes Newman (258) megállapítása: „Az biztos, hogy a Szűz Mária-kultusz
szinte azonnali kialakulása a kereszténységen belül cáfolja azt az állítást, hogy az
anyaistennőt elnyomta az egyház.”
46 Brown, 447.
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Mária Magdolna házasságát,  ám a konkrét  szereplőket tekintve nem
a házasság mint életre szóló kötelék áll a figyelem középpontjában.
A negyvenes éveiben járó Langdonnak csak futó kapcsolataira tör-
ténik utalás,47 illetve a regény végén arról értesülünk, hogy Langdon
és Sophie az elkövetkező hónapban egy hetes intim firenzei együttlé-
tet tervez.48 Vajon Brown ismét az általa ősinek tartott matriarchátus
visszaállításában reménykedik? Ám kérdés, hogy a férfi és a nő kap-
csolatát tekintve valóban az alá- és fölérendeltség kategóriáiban kell-
e gondolkodnunk. Sokkal inkább a kölcsönös megértés és tisztelet a
célravezető út, amely ugyan nem veszi semmibe a férfi és a nő kö-
zötti, teremtésből fakadó különbséget, de ezt annak tudatában fogad-
ja, hogy nekik együtt, egymást kiegészítve kell teljesíteniük azt a
nemes küldetést, amelyet a teremtő Isten rájuk bízott, és amely
Krisztus megváltásával újabb megerősítést nyert.

A könyvet olvasva az a kérdés is felmerül, hogy a regény szerzője
miért kizárólag a katolikus egyházat támadja, hiszen olyan fontos
kérdésekben, mint az Újszövetség mibenléte és Jézus Krisztus isten-
sége, teljes egység van a különböző keresztény felekezetek
(katolikusok, ortodoxok, protestánsok) között. Úgy tűnik, mintha
Brown tudomást sem venne a nem katolikus keresztényekről. A re-
gényben mindössze az anglikán egyházra történik rövid, nem túl
hízelgő utalás.49 A szerző az egyéb nagy világvallásokkal sem sokat
foglakozik. Sőt az egyik mondata azt sugallja, hogy a zsidóság és az
iszlám is a katolikus egyház negatív hatása alatt áll. A katolikus
„nőüldözés” súlyos következményei között nemcsak a női papok
hiánya szerepel, hanem az is, hogy nincsenek női ortodox rabbik és
női iszlám igehirdetők.50 A katolikus egyházat felelőssé tenni a zsidó-
ság és az iszlám belső rendjéért, enyhén szólva nevetséges. Vagy
Brown tényleg komolyan gondolja, hogy ha a katolikusok egyszer
eltűnnének a történelem színteréről, akkor a Szűz Mária és a szentek
tiszteletét mereven elvető protestánsok, a hagyományhoz szilárdan
ragaszkodó ortodoxok, valamint a szigorú monoteizmust valló zsidók
                                                    

47 Brown, 19 és 29-30.
48 Brown, 646.
49 Brown, 500.
50 Brown, 185.
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és muzulmánok tárt karokkal fogadnák az istennőkultuszt? A szóban
forgó regény újabb komoly ösztönzés arra, hogy  a különböző ke-
resztény felezetek és a nagy monoteista világvallások együtt védel-
mezzék az egyetlen Isten tanát: Istenét, aki ugyan az embert férfinak
és nőnek alkotta, de ő maga nem köthető nemi kategóriákhoz.

Az, hogy a keresztényeket és az egyházat jogtalan vádak érik,
nem új jelenség. Így volt ez már az ősegyház időszakában, miként
azt többek között Péter első levele bizonyítja. Éppen ezért számunkra
is nagyon aktuális az a buzdítás, amelyet a levél szerzője olvasóinak
ad: „Tanúsítsatok jó magatartást a pogányok között, hogy éppen
abban, amiben mint gonosztevőket megrágalmaznak, a jócselekede-
tek láttán, dicsőítsék Istent a látogatás napján” (1Pét 2,12).
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Rövid bevezetés az egyiptomi kultúrkörbe

A.) Alapgondolat

Történelmi tanulmányaink során ismereteket szerzünk arról,
hogy Egyiptomban milyen despotikus isten-királyság és rab-
szolgaság volt, megcsodáljuk a fennmaradt monumentális épí-
tészeti emlékeket, a piramisokat, a templomokat. De magát az
egyiptomi kultúrát, magasrendű erkölcsiséget, vallást már sok-
kal kevesebben ismerik. Önmagában is hasznos ennek az ősi
kultúrának a megismerése, amely fontos részét képezi az em-
beriség által felhalmozott tudás egészének, de a Biblia egyes
részeinek, a zsidó nép történelmének megértéséhez is elenged-
hetetlenül szükséges némi alapismeretet szereznünk az egyip-
tomi kultúrából és vallásból. Ha valakinek sikerül eljutni a kai-
rói Egyiptom Múzeumba, akkor belekóstolhat abba a szellemi-
ségbe, amely az egyiptomi kultúrát megteremtette. Lenyűgöző
a  szobrokkal való találkozás. Nem a méreteik – amelyek szin-
tén monumentálisak – hanem a szobrokból sugárzó elképzelhe-
tetlen derű, béke, harmónia és szépség miatt. Ezek az alkotások
nem a pillanatot ábrázolják, ezek az örökkévalóságnak szólnak.
Még a torzónál sem azt látjuk, hogy hiányzik a homloka, a fél
füle, hanem hogy milyen gyönyörű (pl. Hatsepszut torzó-fej).

A Biblia szerint a zsidó nép ősatyái még korántsem tekintet-
tek olyan keserűséggel, megvetéssel Egyiptomra, mint utódaik,

É l ő  I g e
BIBLIAISKOLA
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
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éppen ellenkezőleg: szemükben a Nílus völgye végső mene-
dékhely volt, ahol ínség idején segítséget remélhettek. Nem
Jákob volt az első, aki éhező családjával Egyiptomba költözött,
hanem már Ábrahám is, az ok ekkor is az éhínség volt (Ter
12,9-20).

Ezek a híradások Egyiptom termékenységére utalnak. Ami-
kor az ország kormányzata stabil volt, a központilag irányított
gazdaság általában jól funkcionált; más forrásokból tudjuk,
hogy az Újbirodalom idején Egyiptomnak gabonafeleslege is
volt és Merneptah (II. Ramszesz után) segélyszállítmányt irá-
nyított az ínségtől sújtott Hettita Birodalomba. A központi
raktárakban tartalékokat lehetett felhalmozni a rossz termésű
évekre, amelyek nem okoztak olyan katasztrofális helyzetet,
mint a Közel-Kelet más vidékein, főként Szíria-Palesztínában.

Az ősatyákat követő időszakban, az Egyiptomból való kivo-
nulás után a választott nép azért akar emlékezni Egyiptomra,
hogy tudja, mi az, ami mögötte van, és aminek nem szabad
visszajönnie. Ebben az időszakban, bár Izrael és Egyiptom a
Földközi-tenger keleti részének két szomszédos állama, az
emlékezés térképén ezek mégis két ellentétes világként jelen-
nek meg: Egyiptom Izrael ellenképévé fordult át. Egyiptom
nem csak a bálványimádást jelenti a zsidóknak, hanem a legyő-
zött múltat is.

C.) Bevezetés
1.) Egyiptom nagy korszakai:
Óbirodalom (2635-2155)
      A nagy piramisépítők (2570-2450)
Első átmeneti kor – zűrzavar (2155-2040)
Középbirodalom (2040-1791)
Második átmeneti kor – Hükszoszok (1791-1550)
Újbirodalom (1550-1070)
         IV. Amenhotep - Ehnaton (1355-1337)
         II. Ramszesz (1279-1213)
         Merneptah (1213-1203)
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          Karnaki sztélé: „Kánaán gonoszul ki van fosztva,
                                     Askalont elhurcolták, Gézert
                                     elragadták, Jenoámot nem létezővé
                                     tették. Izrael el van pusztítva, nincs
                                     többé sarjadéka. Hurru Egyiptom
                                     özvegyévé lett”. (1210 körül)

2.) Egyiptomi istenek:

Amon: Théba város főistene, a napistennel is azonosították, ké-
sőbb főistenné vált: "Minden isten három: Amon, Ré, Ptah. Társuk
nincsen. Aki elrejti nevét, Amon. Ő Ré mint arc, teste Ptah. Fennma-
radnak városaik a földön mindörökre: Théba, Héliopolisz, Mem-
phisz". (Leideni Papirusz)

"Titkos lényű, tündöklő alakú; csodálatos isten, akinek sokféle a
lénye. Ővele büszkélkedik minden isten, hogy az ő szépsége révén
tegyék magukat oly naggyá, mint amilyen isteni ő. Maga Ré lett
eggyé a testével; ő a nagy Héliopoliszban. Tatjenennek is nevezik őt;
Amon, aki előjött az ősvízből, ő az aki irányítja az arcokat. Egy má-
sik alakja a hermupoliszi nyolcasság. Ősnemzője az ősidejűeknek,
akik Rét szülték. Teljessé tette magát mint Atum, egy test ővele. Ő a
mindenség ura, aki első  mindabban, ami létezik. Amiről azt mond-
ják, hogy az égben van, az az ő lelke. Ő az, aki az alvilágban van, ő
az első keleten. Lelke az égben van, teste nyugaton, képmása Her-
monthiszban. Felmagasztalják az ő felragyogását. Amon az Egyetlen,
aki elrejtette magát előlük, eltakarta magát az istenek elől. Nem is-
meri egyetlen isten sem a valódi alakját. Lénye nincs kinyilatkoztat-
va az írásokban, nincs tanúság róla. Titokzatosabb, sem hogy méltó-
ságát fel lehessen tárni. Nagyobb, hogysem tanácskozni lehessen
róla, hatalmasabb annál, hogy meg lehessen ismerni. Rémülettől
nyomban halva esik össze az, aki az ő titkos nevét akár szándékkal,
akár szándéktalanul kiejti. (Leideni Amon himnusz)

Anubisz: sakálfejű isten, Ozirisz és Nephtüsz fia, a balzsamozás,
és a sírhelyek védelmezője. Ő kísérte a holtakat a túlvilágra. Sakálfe-
jű emberként vagy fekvő sakálként ábrázolták, kultuszának központ-
ja Cynopolis.
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Aton: az egyetlen isten, akinek kultuszát Ehnaton (IV. Amenho-
tep) fáraó teremtette meg, napkorong lakjában ábrázolják.

Apóphüsz: Kígyótestű, démoni lény, a Napisten és a holtak ellen-
sége alvilági útjuk során, a Napistennek minden nap meg kell küz-
denie vele.

Hórusz: Ozirisz és Izisz fia. Azonosítják még a reggelente újjá-
születő napkoronggal is, sólyomfejjel ábrázolják.

 Izisz: Ozirisz (a haldokló Nap) húga és felesége, Hórusz (a szüle-
tő Nap) anyja. A halottak védelmezője, aki éltető leheletet legyez
feléjük.

Khepra: A kozmikus keletkezés szkarabeusz bogárként ábrázolt
istene. A kelő nap egyik ábrázolása.

Khonsu: holdisten, kultuszának központja Théba.
Maat: A törvény és igazság istennője.
Mehurt: "Mennyei Tehén", az ég istennője.
Nephthüsz: Izisz testvére, akivel mindig együtt jelenik meg,

együtt siratják a halott Oziriszt. A halottak védelmezője, Anubisz
anyja.

Nun: A kozmikus ősóceán megszemélyesítője
Nut: Az égbolt istenasszonya, Geb társa, Ré napisten anyja.
Ozirisz: Az  egyiptomi Aranykor mítoszok szerint az ősidőkben

Egyiptom királya volt. Ő ismertette meg ezt az országot és más né-
peket is a kultúra és a civilizáció áldásaival. Megtanította őket a
szőlő és a gabona művelésére, majd bejárta az egész világot, hirdetve
a szeretet, a tánc, a zene hatalmát. Később gonosz testvére megölte, s
ezután az Alvilág királya, mindenható ura és bírája lett. A halotti
rítusban fontos szerepet kapnak az Ozirisz-mítosz elemei.

Ptah: Az ősvizekből felbukkanó első szárazföld megteremtője,
kézművesek, művészek istene, kultuszának közponja Memphis.

Ré: A Napisten leggyakoribb neve, fején napkorongot viselő só-
lyom alakjában ábrázolják.

Szahmet: Ptah felesége, a háború és a járványok női testtel és
oroszlánfejjel ábrázolt istennője.



Bibliaiskola

26

Széth: Ozirisz  fivére és gyilkosa, a viharok és a sivatag istene. Ré
napistent védelmezi az Apóphüsz-kígyó ellen, hosszú fejű, felálló,
hosszú fülű, karcsú testű, hosszú farkú fantázia-lény.

Szhu: A levegő, a légtér ura.
Thot: Az istenek írnoka, a bölcsesség és tudás ura, íbisz és pávián

alakjában ábrázolják.
Az istenek állatfeje, vagy állat-alakja szimbolikus, az istenség

tulajdonságaira, karakterére utal. Ebből alakult ki az egyes állatok
kultusza, szentként tisztelése az egyszerűbb nép körében.

3.) Teremtés – aranykor – ősbűn

Az ember isten teremtménye: "Ami az embert illeti, agyag és
szalma az, s az isten az ő teremtője" (Amenemope intelmei).

A teremtés lezárása után az ősvilágot a boldogság, bőség honának
tartották: "A jogot az ő (ősistenek) idejükben alkották meg, az igaz-
ság az ő korukban jött le az égből a földre és egyesült a földön lé-
vőkkel. A föld bőségben volt, a gyomrok tele voltak, nem volt ínsé-
ges esztendő a két országban. Fal nem omlott össze, a tövis nem
szúrt az ősistenek idejében.

Bőségben volt táplálék a nép gyomrában, nem volt bűn a földön,
nem rabolt a krokodilus, nem harapott a kígyó az ősistenek idejében"
(Thébai templomfelirat).

Az aranykorban, az istenek korában gondtalan jólét és béke ural-
kodott a földön, még nem bomlott meg a természet harmóniája. A
szerencsétlenségek, az ember és a természet küzdelme még ismeret-
len volt, akárcsak a nyomor és az éhínségek. Maat hatása (világtör-
vény) még akadálytalanul érvényesül, azonban az ősbűn elkövetése
után már áttevődik a túlvilágra. Az egyiptomi aranykori mítoszok
szerint a bűnbeesés előtt az ember halhatatlan volt. Az ősbűn az volt,
hogy az emberek gonosz dolgokat beszéltek az öregedő Napistenről.
A haragvó Napisten először ki akarta irtani a lázadó emberiséget, de
aztán megkönyörült rajtuk, de többé nem akart közöttük élni, és az
Égi Tehén hátán eltávozott a földről. Ekkor alkotta meg a túlvilág két
fő területét, "Az Áldozatok földjét", és a "Sásföldet" (Égi Tehén
mítosza). Tehát a kezdeti, még egységes világban az istenek és em-
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berek együtt éltek, csak az emberek lázadása után különültek el a
kozmosz egyes részei, jött létre a háromrészes kozmosz.

4.) Vallás, túlvilág

Az egyiptomi  etika jellemzője, hogy az erényt magától éretető-
dőnek tekinti. Középpontjában az igazság fogalma, Maat áll. Ez a
szó nemcsak az igazságot, de a valóságot is jelenti. Maat, mint isten-
nő a Napisten leánya, az a hatalom, mely a Nap bárkájának helyes
futását biztosítva, a világot is fenntartja, az istenek léte is tőle függ.

Az ókori és a modern vallások tanulmányozása egyaránt azt mu-
tatja, hogy egyetlen nép sem foglalkozott olyan intenzíven a halál
utáni élettel, az örök élet gondolatával, mint az egyiptomiak. Az
egyiptomi ember életében az öröklét gondolata központi helyen állt.
Az elhunyt belépve a Holtak Birodalmába, ha legyőzi az Alvilág
rémségeit és alattomos csapdáit, akkor örök életet nyer, Oziriszhez
lesz hasonló. Túlvilági vándorlása során nemcsak az a fontos, hogy
halála előtt tiszta, becsületes életet élt, hanem ezenkívül bátorságra,
lélekjelenlétre, a titkos tudás ismeretére is szüksége van. A titkos
tudás birtokosai a papok, ők segítik a megholt lelkét a megfelelő
imákkal, melyek több változatban az Egyiptomi Halottas könyvben
maradtak ránk.

 A halál után a lélek a testtől elszakadva, támaszték nélkül ide-
oda hányódik. Számtalan áramlat dobálja, taszigálják, rángatják,
elveszíti tájékozódó képességét, megtámadják, megrémítik, ebből a
kínzó, szenvedésteli tapasztalásból ered a vágy a mély, tartós békére.
Ezért viseli az egyiptomiak mennyországa a "Béke Földje" (Sekht-
Hotep) és a "Sásmezők (Sekht-Jahru) nevet. A sírképeken ábrázolt
paradicsomi tájakat csatornák szabdalják, partjukon gyümölccsel
dúsan megrakott fák. A lelkek ragyogó hófehér ünnepi ruhában
szántanak. "Fala ércből van. Az árpa ötrőfös ott, a szára három rőf. A
búzája hétrőfös, a kalásza három rőf, a szára négy rőf. A kilenc rőf
magas ahok (üdvözült lelkek) valamennyien ezt aratják  Ré-Harahti
mellett" (Halottak könyve 149. fej.). A az üdvözültek tápláléka fehér
búzakenyér és sör piros árpából, amit a napbárkák hoznak (Halottak
Könyve XII).
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Az egyiptomiak két halálról tudnak:
1. A fizikai test halála: ettől nem félnek annyira.
2. A második halál, a lélek halála: ettől rettegnek. Komoly nehéz-

ségektől tartottak a halált közvetlenül követő időszakban, amikor a
léleknek el kell jutnia arra a földre, ahol boldogság, vagy szenvedés
és teljes megsemmisülés várt rá.

Az elhunyt a nyugati kapun  (Amenti) lépett a Túlvilágra; ez ma-
gyarázza  a hajdani egyiptomi siratóasszonyok  kiáltásait a temetés
alatt :"Nyugatra! Nyugatra!" A halott tehát először  az Alvilág nyu-
gati vidékén találta magát, a "napnyugta" földjén. Majd  belépett a
Duatba, az Alvilág keleti terültére, a "hajnali szürkület házába". En-
nek a keleti régiónak rossz híre volt. A lélek megmérettetésére az
Amenti és Duat határán került sor. Az ember lelkét a mérleg egyik
serpenyőjébe helyezi Anubisz, a másikba pedig Maat istennő egy
tollpihéjét. Ha a szív nehezebb és lehúzza a serpenyőt, mert a bűnök
súlya lehúzza, akkor a Duatban kell maradnia, az örök sötétségben, a
Tűztó lángjai között, de ha felmentő ítéletet kap a negyvenkét isten-
ségből álló ítélőszéktől, akkor szent szellemmé változik és szabadon
mozoghat a mennyben, a földön és az alvilágban.

A lélek vallomása az alvilági istenek előtt:
"Üdv néked hatalmas isten, Törvény és Igazság  Ura!
Íme, most színed elé járulok!
Engedd, hogy megcsodáljam sugárzó szépségedet!
Mert mágikus neved éppúgy ismerem,
Mint a negyvenkét istenét, akik körülvesznek téged
A törvény és igazság fénylő csarnokában,
Azon a napon, mikor előszámláltatnak a bűnök Ozirisz színe előtt.
Ama istenek tápláléka a kárhozottak vére ...
A te neved: "A Világrend Ura, kinek szemei a két isteni nővér".
Lásd, a Törvényt és Igazságot én a szívemben hordozom,
Mert a rosszat kitéptem belőle gyökerestől.
 Nem okoztam szenvedést az embereknek,
Családom tagjaival sem voltam erőszakos.
Igazságot hamisságra föl nem cseréltem.
Silány emberekkel nem közösködtem soha.
Nem tettem törvénytelent,
És nem dolgoztattam  mértéken felül másokat.
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Hogy gőgömet tápláljam,
Rangot nem szereztem soha.
Szolgáimat nem gyötörtem.
Nem káromoltam az isteneket.
Szűkölködők szájától nem vontam meg a falatot.
Idegen előttem minden, ami az istenek előtt utálatos.
Sohasem hagytam, hogy úr a szolgáját megkínozza.
Oka nem voltam szenvedésnek,
Éhínséget sem okoztam soha.
Ember miattam sohasem könnyezett.
Nem öltem és nem bujtottam senkit gyilkolásra.
Nem terjesztettem ragályt az emberek között.
Oltárról adományt nem oroztam,
Nem loptam el az istenek szent kenyerét.
Adományaiktól nem fosztottam meg a szent szellemeket.
A templomban gyalázatosságot nem cselekedtem.
Áldozati adományaimat nem csökkentettem.
Nem próbáltam csalárdsággal növelni vagyonomat,
Más földjét jogtalanul a magaméhoz nem csatoltam.
Hamis súlyokat nem használtam,
A mérésnél nem csaltam soha.
Gyermekek szájától nem vontam meg a tejet.
Más marháját el nem hajtottam.
Csapdákat nem állítottam, s nem ejtettem tőrbe
Az istenek ligetében a szárnyasokat.
Szent vizeikből nem fogtam halat.
Nem tartóztattam fel a vizet áradás idején,
S nem rongáltam meg a gátakat.
Nem oltottam el olyan tüzet, melynek égnie kell.
A húsáldozatok szabályait betartottam.
Nem loptam el a templomok áldozati barmait.
Nem szálltam szembe az istenek akaratával.
Tiszta vagyok! Tiszta vagyok!"
Istentelenül nem cselekedtem soha!
Kegyetlen nem voltam soha!
Tudd: szívem undorodik a durvaságtól.
Rablást én soha el nem követtem.
Felebarátaimnak készakarva nem ártottam soha.
A vékát, mellyel gabonát mérnek, nem hamisítottam meg soha.
Szándékkal nem csaptam be soha másokat.
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Nem loptam el soha az isteneknek járó adományt.
Szándékosan nem mondtam valótlant soha.
Embertársaim szájától soha nem vontam meg a falatot.
Rágalmat nem szórtam soha.
Nem kötekedtem, s nem szálltam vitába igazamért.
Sohasem csaptam be s nem vezettem félre másokat.
Hallgatózással sosem lestem ki titkokat.
Bűnös módon nem fecsegtem.
Sosem átkoztam másokat.
Magányomban sosem mocskoltam be tisztaságomat.
Az idők rendjét soha nem forgattam fel.
Sosem engedtem fellobbanó haragomnak.
Mindig meghallottam az igazság szavát.
Civódásban nem leltem kedvem soha.
Embertársaim sosem ontottak miattam könnyeket.
A természet ellen sosem vétettem férfiakkal.
Türelmetlen nem voltam soha.
Sosem sértettem, gúnyoltam másokat.
Vitát, verekedést sohasem kerestem.
Hebehurgyán sosem cselekedtem.
Mindig tiszteltem az isteneket.
Bőbeszédű nem voltam soha.
Becstelenül, rossz szándékkal sosem cselekedtem.
Sosem átkoztam a királyt.
Beszédem gőgös nem volt soha.
Követelődző, öntelt nem voltam soha.
Törtetéssel rangot soha nem szereztem.

(Részletek az Egyiptomi Halottaskönyv CXXV. fejezetéből,
ford. Bánfalvi András)

5.) Részletek az Egyiptomi Halottaskönyvből

Aranysólyomként, mely tojását oda hagyta, röptömmel az égre török.
LXXVII.

A világrend erői szabják meg, hogy utam tovább merre vezet. XVII.
Isis közelít, illatos haját szétteríti arcomon. Úgy érzem mintha Isistől fo-

gantam volna. XVII.
Ó Törvény és Igazság istene, irtsd ki belőlem gyökerestől a rosszat! Vét-

keimet bűneimet pusztítsd el irgalmatlanul! Tartsd távol szívemtől a gonoszt.
XII.
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Falfestmények egyiptomi sírokban
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Szívemből méz-sugarú béke árad. XIII.
A bolygók szellemei a te dicsőségedet zengik, míg róják végtelen körei-

ket. XV.
Házam az Üdvözültek Birodalmában legyen. XVIII.
Ajándékozd meg ajkamat a szavak erejével, Hogy kormányozni tudjam

szívemet, Mikor éj és sűrű homály fed mindent. XXI.
Szívem az isteni lényhez tartozik, a mágikus nevek mesteréhez, kinek

szavai föltárják hatalmukat, midőn testet öltenek. E mester szívemet vissza-
vezette legbensőbb lényegéhez, s újjáalkotta az istenek színe előtt. XXVII.

Ragyogón, üde virágdíszében szembejön velem a jövő. XXXIV.
Nézz rá! Előre lép, útját keresi-kutatja! Nézd, már meg is találta! Ekkor kö-

rülvesznek az égiek és gyengéden átölelnek. XXXIX.
Mester vagyok, a szent tudás és a mágikus igék ura. XLIV.
A szent lótusz virága vagyok: báj és tisztaság. A szellemek körében élek,

akik Ré után vágyakoznak; őt keresve járom én is utamat; íme, lássátok,
megtisztultam! LXXXI.

(ford. Bánfalvi András)

6.) Párhuzamok:

1. Amenemope intelmei és a Példabeszédek könyve között
Mindkét mű harminc részre oszlik.
Példa a rokon gondolatokra:

"Az ember kieszeli útját szívében,
De az Úr az, aki lépéseit irányítja" (Péld 16,9).

"Mások a szavak, melyeket az emberek mondanak
És más az, amit Isten tesz" (Amenehope 19,16-17).

2. Ehnaton Naphimnusza és a 104. Zsoltár között:
a.) Ehnaton (IV. Amenhotep) széttörte a politeizmus kultuszát és

képeit, és megalapította a fény egy új istenének, Atonnak szigorúan
monoteista kultuszát.

A Naphimnuszban és a Zsoltárban Aton és Jahve jóságosan gon-
doskodik a természetről, melyek léte tőlük függ, a növényzet, az
emberek, a szárazföld állatai, a tenger halai az ő akaratukból élnek,
tevékenykednek. Mindkét szöveg azzal érzékelteti az éjszaka veszé-
lyeit, hogy ekkor jönnek elő a veszélyes állatok, az oroszlánok;
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mindkét szerző majdnem azonos stílusban beszél a Níluson ill. a
tengeren közeledő hajókról, mindkét műben szó van az égi vizekről,
mindkét szerző magasztalja a teremtés művét, mindkét költeményben
fontos motívum a nappalok és éjszakák ritmikus váltakozása, és
mindkettő szerint Isten elfordulásának a világtól a halál  a következ-
ménye. A szinte versről versre megfeleltethető azonos motívumok
ellenére a két mű nem azonos: míg a Zsoltárban a Teremtő és te-
remtmény élesen elhatárolódik, addig a Naphimnuszban Isten és a
világ között átjárhatóság van, Minden-Egy.

b.) Ehnaton Naphimnusza (részletek)

Tündökletesen ragyogsz fel az ég horizontján,
eleven, tiszta korong!
Amikor megkezded az életedet,
feltűnve az ég keleti széle felől,
gyönyörűséged betölti mindenhol a földet.
Szép vagy te, hatalmas vagy, ragyogó vagy,
minden földek fölött fenn állsz a magasban.
Sugarad hosszú sorát foglalja magába,
s mindazt a határt, ami tőled kapta a létet,
mert te magad vagy Ré,
 te elérsz a világ pereméig,
s azt leigázod egyetlen drága fiadnak.
S bárha te távol vagy,
sugarad itt lobban a földön.
Ott vagy az arcokon is,
bár lebegésed senki sem látja.
Hogyha lehullasz az ég nyugati horizontján,
éjbe sötétül a föld, a halál bús állapotába.
Kamaráiban alszik az ember, betakarva fejét,
s az egyik szemről nem tud a másik,
kirabolhatják vagyonából,
lapuljon bárha fejének alatta, nem veszi észre.
Barlangüregét odahagyja a gyilkos oroszlán,
mindenhol mar a féreg.
Egy, ami fénylik: az éji sötét, hallgat a föld szakadatlan,
mert a teremtő nyugszik az éj horizontja alatt.
Világos lesz a világ, amikor fölkelsz az egek horizontján,
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s izzol egész napon át, tűz fényű korong.
Tovaűzöd az éjt, sugarad mindenfelé árad.
A két föld ünnepet ül, ami él, eleven lesz újra, felébred;
 te költöd fel az embert, feltölti ruháját,
s a te felragyogásodat üdvözli karja.
Az egész ország munkálja a dolgát,
abraktól megélénkül az állat, zöldellnek a fák, a palánták,
fészkeiken szökdösnek a kismadarak,
a te lelkedet dicsőíti szárnyuk.
Mindenik állat szökdécsel a lábán,
minden, mi röpül, mi leszáll,
mind-mind eleven, mert rájuk ömöl sugarad.
A hajók a folyón úszhatnak lefelé vagy szemben az árral,
mindenhova elvisz az út, ha fölragyog orcád.
Kipattan eléd a folyóból a hal,
fényed a tenger mélyeit is tisztán beragyogja....
Tojásban a csirke csipog, te látod el ott levegővel,
te élteted ott is.
Te duzzasztod egészre, tanítod, hogy feltörje tojását,
s a tojás héját odahagyja, s erejétől telve, csipogjon,
lépkedjen a lábán, burkától megszabadultan.
Alakzataid: csupa változatosság, s megannyi titok!
Párja-nincs, egyetlenegy isten!
Kedvedre megalkottad a földet, egyes-egyedül te,
a nyájat, a barmot, az embereket,
mindent, ami él csak a földön,
ami lábon jár, ami szárnyával fölszáll a magasba,
a távoli földeket is, Szíriát, Kust, s az egyiptomi földet.
Te rendelsz minden embert a helyére,
szükségletüket te szabod meg.
Tápláléka vagyon minden elevennek,
s kiszabott az élete-útja.
Más-más a beszédben a nyelvük,
ugyanígy más-más az alakjuk, bőrük színe is más.
Az idegent mássá te avattad.
Te teremtetted meg a Nílust
az alvilág üregében, szavadra buzog fel a földből,
hogy élelmet adjon a népnek:
olyat, aminőre magadnak alkottad a népet.
Te vagy mindnyájuknak ura, aki értük fáradozott.
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Ó országok ura, ki javukra kelsz föl az égen,
méltóságteljes, nappali fényű korong!...
Megalkottad a messzi eget, hogy benne ragyogjál,
hogy mindazt láthassa szemed, aminek te adtad a létet,
egyes-egyedül te, kúszva zenitre törő eleven-fényű korong,
te tündöklő, ragyogó, távoli s oly közeli.
Millió alakot hoztál létre magadból,
szántóföldeket, városokat, falukat, folyókat és utakat.
Téged szemtől szembe lát a tekintet,
mert a világ felett te vagy a nappali-fényű korong....
A szívem mélyében lakozol te,
énrajtam kívül más nem ismer,
csak Noferherperu Ré Uaen Ré, a fiad.
Értelmet néki te adtál hatalmad, okos tanácsaid által.
Karodban született meg a föld, ahogy megalkottad te magad.
Amikor felkelsz: elevenen, ha te lenyugszol: belehal.
Te magad vagy az élet-idő, s a halandók általad élnek.
A szemek ragyogók, ha te fénylesz,
s ha lehullsz nyugaton, megtorpan a munka...

(ford. Molnár Imre)

7.) Egyiptom – József-történet – Mózes
a.) A Genezis könyvének egyik legérdekesebb, mélylélektani

megfigyelésekben gazdag része a József-történet. József neve nem
szerepel egyiptomi szövegekben, és az elbeszélés szűkebb határokon
belül időbelileg sem rögzíthető. Kétségtelen viszont, hogy szerzője
alapos ismerője volt a kései Újbirodalom és az azt követő időszak
egyiptomi viszonyainak, államszervezetének, társadalmi, gazdasági
helyzetének. József rabszolgaként kerül Egyiptomba – mint számos
sémi rabszolga –, magas rangra emelkedett Putifár házában, amelyet
az egyiptomi szövegek „házelöljáró”-ként emlegetnek (imiraper), aki
a gondnok és a jószágigazgató teendőit látja el.

A Putifárné-motívum több helyen is felbukkan az ókori iroda-
lomban, legrégibb változata a Kr. e. 14. századból való D Orbiney-
Papíruszon, az ún. Két testvér történetében maradt ránk. Főszereplője
Bata, az ártatlan ifjú, aki visszautasítja bátyja feleségének felkínálko-
zását. Az asszony bosszúból erőszakkal vádolja, mire Batának el kell
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menekülnie. Ré Napisten, az ártatlanul üldözöttek oltalmazója meg-
menti, és a csábító asszony halállal lakol.

A börtönben – mely tulajdonképpen vizsgálati fogság – kiderül,
hogy József jártas az álomfejtésben, egy olyan „tudományban”,
melynek Egyiptomban akkor már hosszú története volt, az Egyipto-
minak mondott álmoskönyvek napjainkig nagy tekintélynek örven-
denek (az első ilyen ránk maradt emlék az újbirodalmi Chester
Beatty III Papíruszon 14. sz., feltehetően egy régebbi, középbiro-
dalmi tekercs másolata). Eszerint az éveket jelképező tehenek kap-
csolatban állnak az év – renepet – írásmódja és a tehén egy későbbi
hieroglifájával. Az írónak ezt ismernie kellett.

József jóslásnál használt ezüstpoharának egyiptomi előzményei:
az edényjóslás a római korban elterjedt mágikus praktika volt
Egyiptomban, de eddig az Újbirodalomból vagy a Középbirodalom-
ból nem sikerült kimutatni. Ennek a jóslási eljárásnak a lényege
egyfajta hipnózis, melyet a médiumnál a csillogó vízfelület hosszas
nézése idézett elő. Látomásai és hallucinációi támadtak, istenek je-
lentek meg előtte, akiknek kérdéseket tett fel.

A fáraó Egyiptom kormányzójává tette meg Józsefet. Mint mond-
tuk, ennek ilyen formában nincs történeti bizonyítéka, arra viszont
vannak adatok, az Újbirodalom korából, hogy idegenek, semiták,
magas tisztségbe emelkedtek (Harris Papírusz), pl. egy Irszu nevű
szíriai, aki hatalomra került Egyiptomban és aki talán azonos azzal a
Baival, aki más források szerint a XIX. dinasztia utolsó éveiben volt
szinte korlátlan ura Egyiptomnak. Ekkor a zsidók már rég nem vol-
tak Egyiptomban, de párhuzamnak mindenképp tekinthető.

József új nevet kapott méltóságának elnyerésekor, ami megfelel
az egyiptomi gyakorlatnak (beszélő nevek). A Szaphenath-Paneach
név (Szafanet Fánek) az egyiptomi Dzsedpanetjer-iufanh erősen
torzított formája, és annyit jelent, hogy : „Beszél az isten és ő él”. A
feleség Aszeneth neve egyiptomiul Nesznéith („Aki Néithez tarto-
zik”). Putifár (Petepré: „Az, akit Ré adott") jellegzetesen késő egyip-
tomi név, a XXI. dinasztiától fordul elő (Kr. e. 11. sz).

József egyiptomi szokás szerint bebalzsamozza halott atyját, ő
maga 110 éves korában hunyt el. Ennek a számnak az egyiptomiak
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számára különös jelentősége volt, ezt tekintették az emberi életkor
végső határának, amelyet mindnyájan elérni szerettek volna.

b.) A zsidók munkával történő sanyargatása összefüggésbe hozha-
tó az Egyiptomban elterjedt állami kényszermunka-gyakorlattal,
ennek azonban nemcsak idegenek, hanem az egyiptomiak is alá vol-
tak vetve. Fontos kronológiai támpont, hogy Pithomnak és II.
Ramszesz új fővárosának, Per-Ramszesznek (Ramszesz háza) építé-
sében kellett résztvenniük. Mindkét város a Delta keleti részében
volt, tehát a zsidók többségének a 13. sz.-ban ezen a vidéken kellett
élnie. A kivonulásra szintén van egy használható adat, II. Ramszesz
utóda, Merneptah fáraó egy sztéléje a Kr. e. 1210 körüli időszakból.
Ennek a feliratnak fő témája a líbiaiak ellen vívott háború, a szöveg
végén azonban – Egyiptomban először – Izrael nevével is találko-
zunk, tehát a kivonulásnak mindenképp Merneptah előtt, vagy annak
első uralkodási éveiben kellett megtörténnie.

A zsidók egyiptomi tartózkodására vonatkozólag eddig egyetlen
egyiptomi adatot sem sikerült találni.

Az Anastasi VI. Papírusz (Kr. e. 13. sz. vége) közöl egy jelentést
arról, hogy Edomból beduinokat engedtek be az egyiptomi határvi-
dékre, hogy élelemhez jussanak maguk és állataik számára.

A kivonulásnak 1230-1210 táján kellett történnie, semmiképp
sem Ehnaton korában (1355-1337) vagy valamivel utána, mint ré-
gebben gondolták.

A Mózes  (Mose) név egyiptomi etimológiája a Meszu, melynek
jelentése „Szülött”. Van azonban egy másik megoldás is. A név gö-
rög formáját (Moüszész) Josephus Flavius két szóra bontotta (Mó-
üszész). A Mó (az egyiptomi Mu) a "víz" szó, az üszész pedig a
heszi, „dicsérni” igével volna azonos. Azokat, akik a Nílusba fullad-
tak, az egyiptomiak különleges tiszteletben részesítették, „megdi-
csőültnek” nevezték. Görögös formában ez heiszésznek hangzott. Így
Mózes jelentése a görögös forma szerint „Víz által megdicsőült”
volna.
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8.) Egyiptomi szokások:

Sok gyermek fejének jobb oldalán jellegzetes lelógó, végén fel-
kunkorodó fürtöt viselt. Merenré király egész életében ragaszkodott
hozzá. – A serdülő fiúknak át kellett esniük a körülmetélésen, melyet
kőkéssel végeztek. Az Óbirodalom idején még nem vallási előírás,
valószínűleg higénikus okai voltak. Később, az Újbirodalom idején a
fiúkat 5-10 éves koruk táján körülmetélték. A gyerekek aránylag
sokáig, három évig szoptak, ötéves koruktól – amennyiben szüleik
közéleti pályára szánták őket – megkezdték a tanulást.

D.) Óravázlat

Feladat Módszer Eszközök, időtartam

1. Ének: Áldjad én lelkem az Urat ének kottá-
ból

Énekelj az Úrnak
42. o., 5 perc

2. Bevezető gondolatok: Alapgondo-
lat, Egyiptom földrajzi elhelyezkedése,
kultúrája, istenei, lásd Bevezetés 1. 2.
3. 4. 5.

az óravezető
előadása

térképek, poszterek,
képek, táblázatok,
jegyzetfüzet, ceruza
45 perc

3. Párhuzamok Amenehope intelmei
és a Példabeszédek könyve és
Ehnaton Naphimnusza és a 104.
Zsoltár között, lásd Bevezetés 6.
a.) Párhuzamos motívumok keresése,

 2 fős kis-
csoportban

Ehnaton Naphimnu-
sza – Szentírás,
104. Zsoltár, jegy-
zetfüzet, ceruza,
20 perc

b.) Megbeszélés megbeszélés
az óravezető
irányításával

tábla, kréta
20 perc

c.) Az óravezető összefoglalása, lásd
Bevezetés 6/a

az óravezető
előadása

jegyzetfüzet, ceruza
10 perc

4.) A József-történet írójának egyip-
tomi ismeretei, lásd Bevezetés 7a.

az óravezető
előadása

jegyzetfüzet, ceruza
10 perc

5.) Mózes és az Egyiptomból való
kivonulás, Kivonulás Könyve, lásd
Bevezetés 7b. 8.

az óravezető
előadása

jegyzetfüzet, ceruza
5 perc

6. Befejező ima, ének kötetlen kotta, gyertya gyufa,
5 perc
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Nemeshegyi Péter S.J.

Vallomás a Szentírásról

A Szentírással már nagyon kis gyerekkoromban találkoztam, és
minthogy mostmár eléggé öreg lettem – mert bizony 83 éves lettem
már –, úgy 75 év óta foglalkozom valamiképpen a Szentírással. És
mindjárt el is mondanám, hogy nagyon érdekes tulajdonsága a
Szentírásnak az, hogy nem válik unalmassá. Bár ezelőtt 2000 évvel
írták, mindig friss, mindig új, mindig meglepő, mindig új felfedezé-
seket talál benne az ember, mindig új felismerésekre ad alkalmat a
Szentírás. Ebben nagyon különbözik az emberek által írt könyvektől,
amelyeknek jó része bizony elavul. Ki olvasná mostanában Leninnek
az empirio-kriticizmusról szóló könyvét például? Azok ott porosod-
nak valahol, ha ugyan még megvannak, a régi könyvtárakban.  Azt
hiszem, ezeket már képtelen lennék elolvasni.  Viszont a 2000 évvel
ezelőtt írt Evangéliumok még most is olyanok, mint egy tavaszi
ének, mit egy madárdal, mint a pacsirtának a trillázása. Mindig új,
mindig friss!

A Biblia olvasásánál persze az embernek néha nehézségei is tá-
madnak, mert mégiscsak ősi, régi könyvek ezek, méghozzá sok száz
ember írta őket, több évszázadon keresztül Jézus Krisztus előtt, azu-
tán az ő saját szavai vannak a Bibliában, aztán az ő apostolaié… Ez
bizony hosszú történet! Egy nép találkozott az ő Istenével, és külön-
böző istenélményei voltak. Jó élményei is és rossz élményei is. Vol-
tak dolgok, amiket nagyon szépen megfogalmaztak a régi próféták az
Istenről, voltak azonban olyan dolgok is, amelyek bizony elég töké-
letlen Isten-képzeteket mutatnak. Ezért például amikor nekem mint
fiatal papnak a zsoltárokat kellett minden héten a Zsoltároskönyvben
imádkozni, bizony voltak olyan zsoltárok, amelyeket – őszintén
megvallom – nem szívesen imádkoztam, amikor a harag és gyűlölet,
az ellenség iránti bosszú és hasonlók voltak benne. Most az új Zso-
lozsmás könyvből – nagy örömömre – ezek kimaradtak. De régen
ezeket minden héten olvasnom kellett, és valahogy nem voltam elég-
gé megelégedve ezekkel a dolgokkal. Úgy segítettem magamon,
hogy miután egy ilyen eléggé haragos és gyűlölködő szöveget olvas-
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tam, egy percre megálltam a zsolozsmázásnál, és azt motyogtam
magamban, hogy „mondatott a régieknek, gyűlöld ellenségedet, én
pedig mondom neked, szeresd ellenségedet. Tedd a jót azokkal, akik
titeket bántanak. Ha a jobb arcodat megütik, fordítsd oda a balt” –
ezt mondja az Úr, a mi Urunk Jézus Krisztus, akinek a szavai el nem
múlnak. Bár ég és föld elmúlik, az ő szavai nem múlnak el.

Bizony, így van ez! Akkor tudunk a Bibliával igazán jól foglal-
kozni, ha tudjuk, hogy bár sok száz ember írta hosszú évszázadokon
keresztül, de Isten szempontjából nézve ez csak egy könyv, egyetlen
egy könyv, amelynek a szerzője, a fő-fő alkotója maga az Úristen.
És amint minden könyvben van egy csattanó, van egy végkifejlet,
úgy a Bibliában is megvan ez. A régebbi könyveket értelmezik a ké-
sőbb írottak, az egész Ószövetséget értelmezi az Újszövetség és a
végső isteni önkinyilatkozás. Az már nem is egy betű, hanem az
maga az Úr Jézus Krisztus. Ő az Isten Igéje – ezért az ő szavai, az ő
viselkedése, az ő személye az, ami teljesen megbízható, tökéletesen
mértékadó. Mindent ehhez kell viszonyítanunk és ezzel kell mér-
nünk. A régi, ókori egyházatyák, amikor nehézségeik voltak az egyes
ószövetségi szövegekkel, mindig azt mondták: az egész Bibliát Is-
tenhez méltóan kell értelmezni.

Itt azonban mindjárt fölmerül a kérdés, hogy milyen Istenhez
méltóan, mert bizony a Bibliában is különböző istenképek vannak.
Az egyházatyák egyértelmű válasza az volt, hogy ahhoz az Istenhez
méltóan, akit az Úr Jézus Krisztus mint jó Atyát, mint irgalmas Istent
mutatott meg, a bűnösöket és a gonoszokat is irgalmasan kereső,
magához ölelő Istent, aki megbocsátó és üdvösségünket nagyon aka-
ró és azon munkálkodó Isten. Ő az igazi Isten, akiről Jézus azt mon-
dotta, hogy ő ismeri az Atyát – ezért én nagyon rá szeretnék hagyat-
kozni Jézusra. Ő maga is megtapasztalta e világnak minden baját
egészen a keresztre feszítésig, és mégis azt mondta, hogy ismerem az
Istent, és ez az Isten jó. Ezért ennek a jó Istennek a Jézus általi önki-
nyilatkoztatásával kell mérni mindent-mindent, amit a Biblia mond.
Ha pedig valami nem egészen egyezik ezzel, akkor azt kell monda-
nunk, hogy itt a szöveg még egy tökéletlen istenismeretet tükröz.
Vagy talán még azt is lehet mondani, hogy azért szerepel így valami
az ősrégi Bibliában, mert az akkori embereknek a szíve még kemény
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volt. Ez merész állítás, de maga Jézus mondta ezt, amikor arról volt
szó, hogy szabad-e a férfinak a feleségét elbocsájtani. Jézus Krisztus
azt mondta, hogy nem. Mikor aztán azzal érveltek az írástudók, hogy
dehogyis nem, hiszen az van Mózes könyvében, hogy így meg így
mégis lehet. Jézus erre mondta azt, hogy ez bizony azért íratott így,
mert a ti szívetek akkor már kemény volt. De kezdetben nem így
volt, és ezután se legyen így.

Hiszem, hogy ez nagyon fontos dolog: így a Szentírást mint egé-
szet nézzük, és az egészet annak a végkifejletéből tudjuk mi mostmár
szépen megérteni. Ezt a következő példával szoktam megvilágítani.
Detektívregényeket, őszintén szólva, nem szoktam gyakran olvasni,
de azért néha velem is megesett már, hogy unalmamban, vagy ami-
kor nagyon fáradt voltam, elővettem egy ilyen detektívregényt. Az
elején mindig történik valami, többnyire meggyilkolnak valakit, és
az a kérdés, hogy a sok szereplő közül ki a gyilkos. Az ember egyre
feszültebbé válik, mert nem tudja, hogy melyikük lehet az. Nos, néha
velem is megesett, hogy odalapoztam szépen a könyv végére, és
akkor láttam, hogy nahát, ez volt az! Így aztán már minden érthető,
ami korábban történt. Persze, a detektívregényt nem szabad így ol-
vasni, mert akkor az már nem is érdekes. De a Szentírást azt igen! A
Szentírás egészét a végéből, Jézus Krisztus személyéből kiindulva
kell visszafelé olvasni, akkor lesz számunkra az örök élet igéje.

A Bibliával elég sokat kellett kint, Japánban is foglalkoznom,
mert a II. Vatikáni Zsinat egyik okmányában van egy kis monda-
tocska: ez azt mondja, hogy a különböző keresztény felekezetekhez
tartozó emberek közösen is lefordíthatják a Bibliát. Ha azután ezt a
fordítást a püspökök is jóváhagyják, akkor a katolikusok is használ-
hatják azt, akár még a szentmisében is. Ez nagy újdonság volt, mert
régen bizony a felekezetek közötti ellenséges hangulatban még pápák
is azt mondogatták, hogy jaj, csak kezedbe ne vedd, el ne olvasd
azokat a fordításokat, amiket a protestánsok készítettek, mert ki tud-
ja, mi van azokban! Most azonban már rájöttünk, hogy ők is kedves
testvéreink, nem rosszakaratú emberek, akkor miért ne lehetne közö-
sen nekilátni a Biblia lefordításának. A mi Bibliánk – hál’ Istennek
közös –, fordítsuk hát le együtt! Ez biztosan még bennünket is köze-
lebb fog hozni egymáshoz! A Zsinat után – mintha egy nagy gátsza-
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kadás történt volna – a zsinati szövegecskének a nyomán sok-sok
nyelven hozzáfogtak a közös bibliafordításhoz.

Hallottam egy amerikai protestáns professzor úrnak a beszédét,
amikor eljött Japánba, hogy együtt ünnepelje velünk a közös japán
katolikus-protestáns bibliafordítás megjelenését – mivel a zsinatban
ezek a szavak olvashatók voltak. Ők, akik ott New Yorkban az Egye-
sült Nemzeti Bibliatársaságok emberei voltak, elcsodálkoztak, és azt
gondolták: Nahát, igazán szép dolgot mondott a Zsinat – de úgyse
veszik azt majd komolyan. De utána mi történt? Jött egy levél Ró-
mából, a Keresztény Egységtitkárságtól: készítsünk elő egy közös
dokumentumot, fektessük le az irányelveket, hogy hogyan lehet kö-
zösen fordítani a Bibliát. Akkor aztán az ő  csodálkozásukból nagy
izgalom támadt! Na lám, a Katolikus Egyház, amely eddig elzárkó-
zott előlünk, most kinyújtja kezét,  és nekikezdhetünk a közös mun-
kának! Neki is kezdtünk. Japánban egy nagyon kedves protestáns
lelkésztől, Kisi Csitosze professzor úrtól – aki nekem kedves jó bará-
tom volt – jött az indítvány (mert ő volt a japán Bibliatársaság elnö-
ke), hogy próbáljuk meg együtt lefordítani a Bibliát. A japán püspö-
kök, akik mind japán emberek voltak, kicsit elcsodálkoztak, és nem
mondták mindjárt azt, hogy igen – a pöspökök ritkán mondják
mindjárt ki az igent – ők sem mondták, hogy igen, hanem kineveztek
egy bizottságot. No, ha kineveznek egy bizottságot, akkor abból
általában nem lesz semmi!

De ebből lett valami. Tudniillik a bizottságnak az volt a feladata,
hogy utánanézzen, lehetséges-e itt Japánban egy közös Bibliát, közös
bibliafordítást elkészíteni. Ez a kis bizottság, amelyben én is tag
voltam, a következőkre jutott: a közös Biblia Japánban szükséges és
lehetséges. Érdekes, hogy ilyen lassan jöttünk rá az igazságra. Elő-
ször arra döbbentünk rá, hogy szükséges. Mert hisz mekkora bot-
rány, hogy azt mondjuk, a kereszténység a szeretet vallása, és mégis
olyan rosszban vagyunk egymással, hogy még a közös Bibliánkat
sem tudjuk együtt lefordítani és a 120 millió japánnak a kezébe adni.
Tehát szükséges. Hogy valóban lehetséges lesz-e, abban nem voltunk
annyira biztosak, de reménykedtünk, mert Isten bizonyára akarja ezt,
majdcsak megsegít, és át tudunk majd minden nehézségen gázolni.
És sikerült! Tizennyolc évig dolgoztunk rajta. Magam nem fordítot-
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tam, ezt mind a japán tudósok végezték, de minden szöveget nekem
is át kellett néznem. Sokat dolgoztam rajta, én is meg a többiek is.
Többszáz ember működött közre ebben a nagy műben, és végül
megjelent egy nagyon jó, vaskos Ószövetség, majd az Újszövetség,
végül az egész Biblia, szép japán nyelven úgy, ahogy azok a bizo-
nyos „felekezetközi irányelvek” mutatják. Alig telt el egy-két év, és
majd’ egymillió példány elkelt belőle, annyira vágytak rá az embe-
rek.

Nos, hát ennek során sokat kellett a Bibliával foglalkoznom.
Amikor a japán fordításokat elküldték nekem, kiraktam az asztalom-
ra a német bibliafordítást, a franciát, angolt, sőt, még a magyart is, no
meg a spanyolt, és csuda tudja, még micsodát, és ezekkel igyekeztem
összevetni a fordításokat: hogy más nyelveken hogyan csinálják,
hogyan tudják a mai ember számára hűségesen és érthetően tolmá-
csolni a Bibliát. Aztán leírtam javítási indítványaimat, amelyekből jó
párat el is fogadtak a fordítók. Így született meg ez a nagy kincs, a
közös Biblia. Mostmár a katolikus szentmisék olvasmányaiban is ezt
használják. És ennek során sok-sok szép dolgot fölfedeztem újra a
Bibliában, mert vannak benne rejtett kincsek bőven.

És persze nem csak a nagy személyiségekre kell ráfigyelni, ha-
nem ott vannak a Bibliában azok az eldugott kis szereplőcskék is,
akiktől annyit, de annyit lehet tanulni. Ott van például a kánai me-
nyegző – emlékezünk rá –, ahol kifogyott a bor, és a Szűz Anya fi-
gyelt föl erre. Mindjárt szól is Jézusnak, hogy nincs borunk. Milyen
kedves, ugye, ez is: nem azt mondja, hogy csinálj már valamit, ha-
nem csak úgy kedvesen mondja, hogy nincs borunk. Majd csak fogsz
valamit csinálni. Ennek az édesanyának az érző szíve és figyelmes
szeretete – az volt Jézus számára a jel, hogy igenis, itt az idő, és el
kell kezdenie csodatételeit és az Újszövetség meghirdetését. No, és
aztán mi is történt? Először Mária szól a szolgáknak – mert úgy lát-
szik, ő volt ismerős abban a házban: – Tegyetek meg mindent, amit
az én fiam mond nektek. Jézus pedig azt mondja nekik, hogy töltsék
meg szépen ezeket a nagy edényeket – többszáz liter belefért azokba
a korsókba, amelyek a mosakodás miatt voltak ott. A szolgák meg is
töltötték azokat színig. És ez olyan kedves: megtöltötték színig. Ha
csak félig töltötték volna meg, akkor csak félannyi bor lett volna
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belőle Jézus csodája révén, ha csak háromnegyed részig, akkor csak
háromnegyednyi bor. De ők színig megtöltötték. Többet tenni ők
nem voltak képesek, nem tudtak vizet borrá változtatni. Nem tudták a
menyegző nagy örömét fokozni. Azt csak Jézus tudja. Azt csak Isten
tudja. Azért valamit ők is tudtak tenni: megtöltötték színig.

Ez voltaképpen ránk is vonatkozik, azt hiszem. Amit mi megtehe-
tünk, az bizony olyan kis apró dolog: igyekszünk, próbálgatunk va-
lamit csinálni. De Isten az, aki a növekedést adja. Mi megtesszük,
amit tudunk, de mindent rá kell bízni nagy-nagy bizalommal az Is-
tenre. Nagyon szépek ezek a bizalmat sugalló kis példabeszédek az
evangéliumban!

Márknál is van egy ilyen történet, ami nagyon érdekes. Meglepő
módon ezt se Máté, se Lukács nem vette át. Máté és Lukács jó né-
hány jézusi példabeszédet közöl, Márk nagyon keveset.  És ezen
kevés példabeszéd között van egy, amit Máté és Lukács, akik egyéb-
ként nagyon kedvelték a példabeszédeket, mégsem vettek át. Melyik
ez a példabeszéd? A magától növő magról szóló. Egy ember – így
kezdi Jézus, tehát nem saját magáról beszél –, egy ember elveti a
magot a földbe. Azután elmegy és lefekszik aludni, fölébred, majd
megint elalszik, és ismét fölébred. Jönnek a nappalok, jönnek az
éjszakák, és ez a mag nő, magától! Az emberünk nem tudja, hogyan.
És lesz belőle előbb szár, azután kalász, azután a magok a kalászban,
és amikor kész az aratásra, akkor az ember veszi a sarlóját, és be-
gyűjti az egész termést. Magától nő ez a mag. Nem tudja emberünk,
hogy hogyan, de bizony nő. Lukács és Máté talán azért nem vették át
ezt a példabeszédet, mert nem akarták, hogy valaki arra használja föl,
hogy ellustuljon, mondván, hogy úgyis ád az Isten mindent, nekem
nem is kell már igyekeznem. Ez így nem lenne helyes, de az nagyon
is igaz, hogy a növekedést az Isten adja. Ismerjük Reményik Sándor-
nak azt a gyönyörű szép versét, amelynek az a címe, hogy
"Kegyelem". Ebben az a refrén, hogy "magától". Amikor vágyaidnak
rózsafáján aranyalmák teremnek, és egy kis csillag a kezedbe száll, s
elmúlik a vihar. Magától.  Ez a kegyelem. Ilyen szép dolgok is van-
nak eldugva a Biblia kis, rejtett helyein, és még annyi-annyi minden
más!
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Például Jézus viselkedése. Jézus názáreti életére is rámutatnak
néha a Bibliában elrejtett jézusi mondások. Egyszer például, amikor
azt követelik Jézustól az írástudók, hogy ő is tartson, parancsoljon
nagy böjtöléseket a tanítványokra, Jézus azt mondja, hogy egy régi
köntöst nem szabad új szövettel megfoltozni, mert akkor az új szét-
tépi a régi köntöst. De honnan tudja ezt Jézus? Honnan tudja, hogy
egy régi ruhára, ha elszakad, nem szabad új szövetet rávarrni? Tudja,
mert látta, hogy csinálta a Szűzanya. Bizony szegény emberek voltak
a názáretiek! Amikor elszakadt a Kisjézusnak a ruhája, akkor Szűz
Mária varrt rá szépen egy foltot. És közben nagyon figyelt arra, hogy
a folt ne legyen új szövet. Mindannyian tudjuk, hogy az új szövet az
első mosásnál összemegy. A régit sokszor mosták már, az már nem
megy össze. Az új összemegy, és a régit, amely már foszlófélben
van, még jobban elszakítja. Milyen kedves dolog, hogy Jézus ilyen
figyelmesen tudott nézni mindenre, így megfigyelte a dolgokat. Azt
is megfigyelte, hogy az asszony hogyan keveri a kovászt a lisztbe, és
hogy hogyan történik a magvetés, a halászat, és hogyan viselkednek
az emberek. Jézus nem volt merev, fanatikus valaki. Bár az erős in-
dulatok embere volt, mégis nagy kedvességgel és figyelemmel élt
Istennek ebben a szép világában, nemcsak nézve, hanem a dolgokat
meglátva, megfigyelve és megértve.

A szövet-példa után Jézus mond még egy hasonló dolgot a borról:
senki sem önti az új bort a régi tömlőbe, mert az új bornak még
forrnia kell. A régi tömlő kemény, és az új bor szétveti azt. Főleg, ha
a tömlő szája be is van kötve. Az új bor új tömlőbe való – mondja
Jézus. Nagyon fontos ez a mondás! Mi, vallásos emberek, gyakran
nagyon hagyománytisztelők vagyunk. Ez tulajdonképpen fontos is.
De néha túlságosan azok vagyunk. Be akarjuk gyömöszölni az evan-
gélium újdonságát, az új bort a nagyon is régi-régi tömlőkbe, min-
denféle aprólékos előírásokba, amikbe az ma már nem fér bele. De
vigyázzunk! Jézus nem azt mondta, hogy az új bornak nem kell
tömlő, hanem azt mondta, hogy az új bornak új tömlő kell. Erre is
oda kell figyelni. A tartalom és a forma! Tartalom nélkül a forma –
fojtogató valami. Milyen rémes például, ha valamelyik közösségben
már csak a szabályok, az előírások, a külsőségek maradtak meg, a
belső, a szentlelkes tartalom pedig elpárolgott. De igaz ez fordítva is.
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Ha nincsen forma, ha nincsenek szép szokások, ha nincs valahogy
kifejezve a közösségi életben az úrjézusi tartalom, akkor az is köny-
nyen elpárolog! A végén nem marad belőle semmi.

Jézusnak minden mondásában vannak különös szépségek. Ilyen
az is, amit a Jézus Szíve tisztelői annyira szeretnek, mert az egyetlen
szöveg az Evangéliumban, ahol Jézus az ő szívéről beszél. Ezt csak
egyetlen egyszer teszi: ez Máté 12. fejezetében olvasható. Jézus azt
mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, terheket
cipeltek. Milyen szép ez! Mindnyájan. Erre biztosan fölfigyelünk,
mert nincs olyan ember a világon, aki ne lenne fáradt. Akinek nem
kellene terheket cipelnie. Jézus azt mondja, felüdítlek titeket, meg-
enyhítlek titeket, legyetek a tanítványaim – és most szól a szívéről –,
mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Ezt kétféleképpen is lehet
értelmezni – és mind a két értelem igaz. Vegyünk példát Jézusról:
legyünk mi is szelídek, legyünk alázatos szívűek mi is. De úgy is
lehet ezt értelmezni, hogy ha a mi Mesterünk szelíd és alázatos szívű
Mester, akkor jó az Ő tanítványának lenni. Akkor jól érezzük ma-
gunkat nála. Most aztán azt várnánk, hogy Jézus azt mondja, hogy ha
hozzám jöttök, felüdítlek titeket, s aztán nincsen se iga, se teher –
ekkor érezné az ember igazán, hogy mennyire fel vagyok frissítve!
De nem!  Jézus azt mondja, vegyétek magatokra az én igámat, mert
az én igám édes, az én terhem könnyű. Van jézusi iga, van jézusi
teher. Van olyan ember, aki semmi igát nem akar húzni – olyan pél-
dául, mint a versenylovak a lóversenyeken. Ezek nem akarnak igát
húzni, és nincs is semmi hasznuk, csak a pénzüket vesztik el rajtuk
az emberek. A régi jó lovak meg húzták a nagy szekereket a nagy
igával – azok igen, azok segítették az embereket.

És a teher? A mai fiatalok nem szeretnek semmiféle koffert sem
cipelni a kezükben, legfeljebb a hasukra kötik rá a motyójukat, vagy
még azt se, és csak legénykednek. A jó édesanya pedig cipeli a bevá-
sárló szatyrot, a jó édesapa pedig aktatáskával vagy szerszámos ládá-
val megy. Ők az életnek a viselői, ők akik használnak másoknak,
akik jót tesznek másokkal. Ezért hát legyen is igánk, legyen is ter-
hünk, és az édes is lesz, meg könnyű is. Csak úgy, ha szeretjük azt
cipelni. Szent Ágoston olyan szépen fogalmazta meg ezt: ott, ahol
van szeretet, ott az ember fáradtságot nem érez, és hogyha véletlenül
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mégis érez fáradtságot, akkor még azt a fáradtságot is szereti. Örül
annak, hogy most fáradozik valakiért.

Az is nagyon szép, amiről Pál apostol beszél, de a János-
iratokban is megtalálható: a szabadság. Ahol a lélek van, ott szabad-
ság van. Jézus mondja János evangéliumban: „Az igazság szabaddá
tesz titeket.” De hogyan lehet az ember szabad, amikor ott vannak
azok a jézusi parancsok, hogy szeresd ellenségedet, és hasonlók,
hogy adj kölcsön, bocsáss meg hetvenszer hétszer és így tovább.
Ezek a parancsok nem tűnnek nagyon könnyűnek! De mégis szabad
az ember akkor, ha belső öröm számára az, amit persze csak a
Szentlélek tud megadni, hogy jó legyen, és Jézus nyomában járjon.
Jézusnak az első, nagy ajándéka a Szentlélek, ő engedi az embernek
azt a belső örömet megtapasztalni, hogy szeret szeretni, és hogy
örömét leli a jóságban. Így már nem érzezzük a terheket tehernek,
nem érezzük a parancsokat parancsnak, hanem tele vagyunk hálával
életutunkon a bennünket befogadó, szerető, jóságos Istennek a gyer-
mekeként. Az ember közben még talán allelujázni is tud! Mert azt
tesszük, amit akarunk tenni: nem is akarunk már mást tenni, mint
mindig csak a jót. Ezért olyan nagyon fontos ez a benső hasonulás
Jézushoz.

Most éppen készítgetek egy könyvet – nem tudom, mikor fog el-
készülni, mert mindig elakadok más munkákkal. Ez a könyv Jézusról
szólna, és sok-sok „És” lenne a fejezetcímekben: Jézus és az embe-
rek, Jézus és a gyerekek, Jézus és az asszonyok, Jézus és a bűnösök,
Jézus és a törvények, Jézus és a betegek, Jézus és a hegyek, Jézus és
a virágok, Jézus és a madarak, és így tovább, tovább. Mert sokszor
nem figyelünk föl erre, pedig olyan sok mindent meg lehet Jézusról
tudni, ha ezeket a különböző viszonyulásokat nézzük. Hogy hogyan
viszonyult ő az Atyaistenhez, hogyan viszonyult mihozzánk, és így
tovább. Jézus legalapvetőbb, kettős viszonya az, hogy mindenét má-
soknak odaadja, ő a másoknak élő ember, és ő másokat szépen befo-
gad. És ugyanígy viszonyul ő az Atyaistenhez is: „Legyen meg a te
akaratod” – mondja. Ez az Atya teljes befogadása ott a Getszemáni
kertben; ugyanakkor nagyon aktív nekifeszülés, hogy igenis tenni,
tenni, mindenben megcselekedni az Atyaistennek szent, szép és jó
akaratát.
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Jézus az emberek felé sem akart mindig csak adni, hanem nagy
örömmel tudta őket be is fogadni. Ez is milyen szép a Bibliában!
Akkor például, amikor visszajöttek a tanítványok nagy örömmel,
hogy az emberek hittek nekik, hittek az evangélium hirdetésének. Ó,
de jó is ez! Lukács azt írja erről, hogy Jézus ekkor felujjongott a
Szentlélekben és elkiáltotta magát: "Atyám! Hálát adok neked, hogy
ezt kinyilvánítottad a kicsinyeknek!" Jézus számára az, hogy őt
örömmel hallgatták, hittel hallgatták az emberek, nagy-nagy öröm
volt. Egyáltalán nem volt számára mindegy, hogy hallgatják vagy
nem hallgatják. Ezt nagyon meg tudom érteni, mert  amikor valahol
prédikálok, és látom, hogy az emberek nagyon figyelnek, akkor
könnyen gördül a szentbeszéd is! Akkor csak az a veszély, hogy túl
sokáig beszélek. De néha, amikor órám van az iskolában, és látom,
hogy a diákok rettenetesen unják már az órát, akkor nagyon nehéz
tovább beszélni, ilyenkor azt sem tudom már, hogy mit mondjak.
Jézus esetében valami ilyesmi történt. Nem is volt nagyszámú publi-
kuma, de az minőségi publikum volt, amely csak úgy itta a szavait.
Ilyenkor Jézus önfeledten csak mondta-mondta, azt, amivel tele volt
a szíve: Istennek, a jóságos Király uralmának, országának eljöttét.

Nagyon szép az a jelenet is, amikor Jézus és az apostolai egyszer-
csak betoppannak Mártáék házába. Mártának volt egy húga, Mária,
és volt egy öccse, Lázár. Ezek hűséges tanítványok voltak, de Jézus
tőlük nem követelte meg, hogy hagyják el házukat, és vándoroljanak
vele, sőt örült annak, hogy néha – amikor fáradt volt az egész apos-
toli csoport – náluk megszállhattak. Nos, ismerjük ezt a történetet.
Jézus ott van a szobában, Márta sürög-forog, süt-főz, minden. A
húga pedig, a Mária, mit csinál? Szépen lecsücsül oda, Jézus lábá-
hoz, és csupa fül lesz belőle: csak hallgatja, hallgatja Jézust. És
minthogy Jézusnak ilyen publikuma van ott, aki ennyire-ennyire
csupa fül és így hallgatja Isten országának örömhírét, bizony Jézus is
csak mondja neki önfeledten azt, amivel tele van a szíve. Azt hiszem,
akkor ők mindketten nagyon örültek ennek, Jézus is, és természete-
sen Mária is. De volt valaki, aki nem volt ezzel a dologgal megelé-
gedve, mégpedig Mária testvére, a Márta. Azt hiszem – bár ezt nem
mondja a Biblia, de én úgy sejtem –, hogy a jó Márta többször is,
szándékosan átment azon a szobán, ahol Jézus ült, meg a lábánál az ő



Vallomás a Szentírásról

49

húga, és talán még a lábosokkal is csörömpölt kicsikét közben. De
sehogysem vették észre! Ekkor aztán Márta kirobban, és mondja
Jézusnak, hogy nem bánod, Mester, hogy az én húgom egyedül hagy
engem így szolgálni? Ez is olyan szép, hogy így lehetett Jézussal
beszélni. Nem kellett úgy szólítani, hogy kegyelmes uram,
méltóztassék, vagy ilyesvalami. Még így kirobbanni is lehetett Jézus
felé. Jézus válasza nagyon titokzatos, és ezen is érdemes sokszor
elgondolkodni. Ezt válaszolta: "Márta, Márta te sok mindennel tö-
rődsz és nyugtalan vagy." A sok mindennel törődés önmagában nem
baj, Jézus is – gondolom – utána jó étvággyal megette a Márta által
készített vacsorát. De az ember a sok törődés miatt nyugtalan lesz, és
ez már nem jó. Jézus azt mondja: "A húgod, Mária a jobbik részt
választotta, a legjobbat. Mert csak egy a szükséges." Azt már nem
mondja meg, hogy mi az az egy. Olyan érdekes ez, el kell gondol-
kodnunk rajta. "Egy a szükséges", Mária "a jobbik részt választotta."
A folytatást pedig többféleképpen is lehet fordítani, de szerintem így
kell: „És ezt nem szabad tőle elvenni.” Mi hát az az egy szükséges?
Nem a szemlélődő élet, mint ahogy egyesek gondolják, mert Mária
itt egyáltalán nem szemlélődő: Jézust nagy szeretettel, hittel és vá-
gyakozással hallgatja, és már ott teljesen az ő követésére szentelte
magát. Azt mondom ezek után, az egy szükséges nem más, mint
Jézust hallgatni. Hallgatni őt úgy, hogy az isteni ige magja belénk
hulljon, és legyen belőle harmincszoros, hatvanszoros, százszoros
termés.

Jézusnak van egy közismert példabeszéde, ennek kapcsán azt
szokás kiemelni, hogy vigyázzunk, ne legyünk útszéli föld, ahol nem
jut a földbe a mag, vagy ne legyünk tövis és bozót, s ne akadályoz-
zuk meg a mag a felnövését. Igen, jó erre is figyelni. De a példabe-
széd csattanója a végén található: a mag a jó földbe hull, és harminc-
szoros, hatvanszoros, százszoros termést hoz. Ez a dolog a múltkori-
ban egyszer nagyon furdallta az oldalamat, és amikor egy ismerősöm
autóval vitt a magyar alföldön és elmentünk egy búzatábla mellett,
szóltam neki, hogy álljunk meg egy pillanatra. Odamentem a búza-
táblához – éppen aratás előtti idő volt –, és megszámoltam, hogy
hány mag van egy kalászban. Úgy emlékszem, negyven volt benne,
de száz bizony nem. Amiről Jézus beszél, az egy csodás termés: csak



Vallomás a Szentírásról

50

az isteni mag képes erre, amely elhal, de aztán mégis, egészen várat-
lanul, ahogyan csak Isten tudja megadni, százszoros termést hoz. Ezt
szépen rá kell bízni az Úristenre.

Amikor a különböző könyveket olvasgatjuk az Újszövetségben,
amelyek Jézusról szólnak, az is nagyon szép, hogy észrevesszük:
mindig ugyanarról a Jézusról van szó, de milyen más a visszhango-
zása Jézusnak az egyes szerzőkben. Márk olyan, mint egy pásztorsíp:
gyönyörű melódiát hallunk tőle Jézusról, s a fülünkbe cseng Jézus-
nak ez az éneke. És mi lehet Máté? Ő talán egy oboa, vagy valami
hasonló. Ő más hangnemben, kicsit bővebb variációkkal szolgáltaja a
muzsikát.  Lukács meg egy hegedű, amely szépen játssza Jézus nagy
irgalmasságát. János nem is lehet egyéb, mint egy cselló: szépen,
nagyon szépen játssza, önmagát is ismételve. De az ismétlődő meló-
diák olyan szépek, hogy belopják magukat az ember szívébe. Végül
pedig Pál egy nagy dob és trombita. Erre is szükség van, hogy
meglegyen a szimfónia. Így teljes az egész, sőt, talán még hozzáol-
vashatjuk a régi egyházatyák magyarázatait: ezek olyanok együtt,
mint egy nagy orgona, amelynek ezer sípja van. Aztán megint vissza-
térhetünk Márkhoz, újra meghallgatjuk ezt a pásztorsípot, és akkor
élvezhetjük igazán annak csodálatos szépségét.

Ilyen az Evangélium a maga nagy egyszerűségében. Ami Istenhez
közeli, az mind egyszerű. De oly mélységes titkok vannak benne,
hogy a legnagyobb tudós sem tudja kimeríteni, viszont a legegysze-
rűbb gyermeknek is a szívéhez szól. Az emberek hajlamosak arra,
hogy komplikálják a dolgokat. Vannak emberek, akiknek csodálatos
tehetségük van arra, hogy az egyszerű dolgokat komplikálttá tegyék.
Jézus nem ilyen. Jézus úgy tudott beszélni a legmélyebb misztériu-
mokról, hogy az egyszerű galileai nép – talán még a gyerekek is –
szépen meg tudták érteni, fölcsillant a szemük, és jól érezték magu-
kat Jézus közelében.

Ez is jellemző dolog, amire érdemes fölfigyelni a Bibliában. És
arra is, amikor az apostolok – megint buta módon – arról vitatkoztak
egymással, hogy ki az első közöttük. Jézus akkor odaállított középre
egy kisgyereket, és azt mondta, hogy ha nem tértek meg és nem
lesztek olyanok, mint a kis gyerek, nemhogy elsők nem lesztek, még
be se mentek a mennyek országába. Ebből azt is megtudjuk, hogy a



Vallomás a Szentírásról

51

gyerekek mindig ott sündörögtek Jézus körül. Ha kellett neki egy
kisgyerek, hogy középre állítsa, nem kellett messzire mennie, ott volt
valahol a közelben. Mert a gyerekek nagyon jól megérzik azt, ha
valaki igazán egy jó ember. Jézus pedig egyértelműen egy jó ember
volt.

Ezért mondta nekünk Jézus azt is, ami talán a legfontosabb az
egész evangélium isteni kinyilatkoztatásában, hogy az Isten jó. Ezt
Márk evangéliuma fejezi ki a legpregnánsabban, amikor jön a gazdag
fiatalember, hízeleg Jézusnak, és azt mondja neki: Jó Mester, mit
tegyek, hogy bejussak az örök életbe? Jézus felel neki, de előtte
megkérdezi tőle: "Miért mondasz engem jónak? Csak egy valaki jó,
az Isten." Az 'Isten' szó a Szentírásban öt-hat kivétellel mindig az
Atyaistent jelenti. Jézus tehát azt mondja itt: az Atya Isten, Ő jó. Ez
megdöbbentő állítás, és azt hiszem, mindennél fontosabb. Ez termé-
szetesen nem azt jelenti, hogy Jézus maga nem jó, de – ha a későbbi
egyházatyák szóhasználatával pontosan akarunk fogalmazni – akkor
azt kell mondanunk, hogy az Atya a forrás, az ős-jóság, Ő a jó, a ho
agathosz, ahogy ezt az egyházatyák mondják, és maga Jézus is. És Ő
az örök Ige. Következésképpen az ember-Jézus sem más, mint az
Atyaisten jóságának a tökéletes tükörképe, Isten örök, végtelen jósá-
gának az ikonja, a tükre, az önkinyilatkoztatója, a megmutatója.

Így vagyunk tehát az Istennel. Ez visszacseng mindig a többi pél-
dabeszédben is. Abban a háromban, amely ugyancsak a Mennyei
Atyáról szól: a pásztor keresi az elveszett bárányt, a háziasszony
keresi az elveszett ezüstpénzt, a tékozló fiú apja egy zokszó nélkül
befogadja fiát, mert megesett rajta szíve. Ez mind a Mennyei Atyáról
szól.  Egy japán pap – tokiói egyházmegyés – egy nagyon szép
licenciátusi szakdolgozatot írt a szplankhnizomai igéről az Evangéli-
umokban, ami annyit jelent magyarul, hogy megesett rajta a szíve. A
szplankhna szó voltaképpen zsigereket jelent. Tehát egy belső fájda-
lom, együttérzés, irgalom, könyörület – ez sokszor előfordul a Bibli-
ában. Jézusnak megesik a szíve a naimi özvegyen, akinek halott fiát
viszik a temetőbe. A jó szamaritánusnak megesik a szíve azon az
útszélen heverő, félholt emberen. Istennek megesik a szíve azon a
szolgán, aki nem tudja visszafizetni a tízezer talentumot, és elengedi
az egész adósságot. Jézusnak megesik a szíve a népen – amely olyan,
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mint a pásztor nélküli nyáj, amely ott van körülötte, és már nem is
gondol az éhségére – és megszaporítja nekik a kenyeret.

Ez, a szívvel gondolkodni, ez nagyon fontos. „Csak a szívével lát
jól az ember”, mondja Saint-Exupéry, és ez nagyon-nagyon igaz.
Ágoston mondta ezt hasonlóképpen: „Csak azt ismerjük tökéletesen,
amit tökéletesen szeretünk.” Jézus tökéletesen szeretett bennünket,
ezért ismer bennünket – de ismeri a Mennyei Atyát is. Ezt mondja el
nekünk ezer módon a Bibliában elsősorban ő, utána pedig az ő tanít-
ványai, az ő prófétái és mindenki.  Mi tehát valóban – ahogyPéter
első levele mondja – a hajnal emberei vagyunk, és amíg itt van az
éjszaka, és amíg itt a déli verőfény – az örökéletbe még nem jutot-
tunk el.

Legyen számunkra ez egy mécses, az Isten Igéje, amely vezet
bennünket, és megvilágítja a mi úton járásunkat: minden emberi élet
úton járás, és ehhez kell a fény. És aki a fényben jár, nem téved el.
Milyen jó az, ha ég egy kis mécses. Az éjszaka bizony, néha ijesztő.
Mikor nincsen se hold, se csillagok, és nagyon sűrű sötét az éj.
Ilyenkor az ember megijed. Azt hiszi, hogy ennek a sötétségnek óri-
ási hatalma van, és ki tudja mit fog ez ellenem elkövetni. De ha csak
egy kicsi-kis mécsest meggyújtunk, vagy megjelenik akár csak egy
kis szentjános bogár, akkor kiderül a sötétségről, hogy semmi hatal-
ma nincsen. Mert – ahogy egy régi, ókori teológus mondta – a sötét-
ség csak akkor mutathatja azt hamisan nekünk, hogy van hatalma a
fény fölött, s hogy harcol ellene, és le is győzi, ha minden fénytől
messze, távoli az a sötétség. Akkor hatalmasnak tűnik. De mihelyt
nekiveselkedik a sötétség, hogy például egy kis gyertyát megtámad-
jon, hogy én ezt most eloltom, ahogy közeledik a gyertyához – ő
maga is fénnyé változik, és egyáltalán nem is sötét már. Így mutatja
meg a sötétség, hogy ő valójában egy nagy semmi. A fény pedig az
élet. A fény maga Isten! A fény maga a jóság! Nem az evilági fény,
hanem a jóságnak, a szeretetnek, az igazságnak, a szépségnek az a
csodálatos fénye, amire minden emberi szív nagyon-nagyon vágya-
kozik.
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Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

A Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 1/2005.
számában Andreas Schüle azt fejti ki, hogy az embert nem csak Ter 1
mutatja be Isten képmásaként, hanem ez folytatódik Ter 2-3-ban is.
Az Éden-kert jelenetei, a teremtés folytatása az emberi kreatívitás
útján, a hetedik nap kultikus jelentése jól megfelelnek a papi szerző
alapgondolatának; a cikk vizsgálja még többek között a »képmás«
szó ősi jelentését héberrel rokon nyelvekben, valamint a mezopotá-
miai életadási ritus Kr.e. I. századból való babiloni és ninivei leírá-
sát. Megállapítja azonban, hogy a Ter 2-3 már új oldalról is bemutat-
ja az ember kapcsolatát a teremtett világgal, az ember-társsal és Is-
tennel. Látható, hogy az ember több fontos dologban nem is lehet
Isten képmása: vágyik a mindent-tudásra, a halhatatlanságra, él ben-
ne a férfi és nő közti szerelem. Megjelenik a fáradság és a szenvedés;
így a cikk szerint ezekben a szövegrészekben az istenképiség kritiká-
ja is megtalálható. Az ember változást kér Istentől; Isten válaszol, és
gondját viseli, de már az Édenen kívül. – Simone Paganini azt vizs-
gálja, hogy Ter 25,19-26,35 miként adja elő a Jákob-elbeszélés első
szakaszának történetét, kiemelve a fontosnak tartott közlendőket.
Ilyenek az éretlen és nem becsületes emberi kapcsolatok, versengés a
házastársak, a testvérek és a szomszédos néptörzsek között, valamint
– természetesen – Isten szerepe. Ezt szolgálják a különféte nyelvi
eszközök (pl. igeidők), az emlékeket ébresztő helyszínek is. A lezá-
ratlanul maradó feszültségek érdeklődést keltenek az elbeszélés-
sorozat folytatása iránt. – Gershon Hepner bemutatja, hogy Ábrahám
elválása Lóttól a moabiták és ammoniták deuteronomista kizárását
tükrözi. Ter 13,9 a szolgaság földjét juttatja Lótnak (Ter 9,27c), míg
Ábrahám áldott lesz (Ter 12,2-3), és Lótot kárhoztatja, gúnyolja két
szójáték is a Ter 13 ás Ter 18 Lóttal kapcsolatos részeiben. MTörv
23,4 szigorúan kiközösíti az ammonitákat és a moabitákat; ennek
szellemében lép fel a vegyesházasságok ellen Ezdrás és Nehemiás is,
és ezt képviseli Ter 24,2-9-ben már Ábrahám is. (Ezekkel ellentétben
Rút könyve toleráns: Dávid egyik őse moabita asszony!) Egészen
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más Jákob és Ézsau elválása (Ter 33), ez fenntartja a békés kapcsola-
tot, és Izmael utódai sem ellenségesek. A deuteronomista szerző
toleráns az egyiptomiak és az edomiták iránt (MTörv 23,8-9). –
Otfried Hofius Dán 7,13-14 Septuaginta-beli szövegéről
(összehasonlítások segítségével) megállapítja, hogy az önmagában
nem szól egy messiási személyről; a 14.versben »az Ősöreg« hatal-
máról van szó, akit a népek hódolattal fognak szolgálni. Jézusnak az
evangéliumokban szereplő szavai (Mk 14,62 és párh) ezt a szöveget
összekapcsolják a 110. zsoltárral. Jel 1,9-20 pedig emellett Jézust
(Dán 7,9 és 10,5 képeivel) Istennel (»az Ősöreggel«) azonosként
ábrázolja. – Tzemah Yoreh rövid cikke felveti azt a gondolatot, hogy
Ter 32,3-5 és 32,25-33 eredetileg összetartozó (elohista) szöveg lehe-
tett, s egy későbbi (jahvista) szerző választotta szét, hogy bizonyta-
lanná (kétértelművé) tegye Jákob éjszakai ellemfelének kilétét. Való-
színűleg túl »emberszabásúnak« tartotta az Isten angyalával való
küzdelmet. (A közbeillesztett szakasz pedig – Ter 32,4-23 – Jákobot
túl gyávának is mutatja egy ilyen küzdelemre.)

A folyóirat 2/2005. számában Ludwig Schmidt  Kiv 3-14 alapos
vizsgálatával megállapítja, hogy bár a szöveg nem kis része (ismert
módon) a babiloni fogság korából származik, már a legrégebbi szö-
vegrészek is utalnak az egyiptomiakat sújtó csapásokra (az elsőszü-
löttek halálával), továbbá az üldöző csapat pusztulására (14,13), sőt a
kiutasítás utáni sürgős elindulás miatt kovásztalanul készített kenyér-
re is. – Dalit Rom-Shiloni két konkrét példával szemlélteti próféták-
nak kortársaikkal folytatott párbeszédeit (vitáit) sorsdöntő kérdések-
ről. A példák a Kr.e. VI. századból valók. Jer 21,1-7-ben a király
küldöttei Istennek Jeruzsálemre vonatkozó akaratát kédezik Jere-
miástól; a Kiv ill. a MTörv szellemében, lényegében azonos hagyo-
mány alapján, de eltérő eredményre jutnak. Ez 20,1-38-ban a vének
ugyanúgy ismerik a múltat és JHVH korábbi tetteit, mint Ezekiel, de
a próféta – anélkül, hogy érveiknek ellentmondana, – a számkivetés
jövőjét Isten nevében másként látja. (Itt a cikk számos mai magyará-
zó nyomán kifejti azt a sokféle lehetőséget is, ami – választásként
vagy kényszerből – a fogságban lévők előtt állt.) A két példához
hasonló véleménycserék (amelyeket a cikk Biblián belüli
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egzegézisnek is nevez) segítették a múltból való következtetés fejlő-
dését és  szolgálták Isten teljesebb ismeretét (egyrészt analógia, más-
részt polaritás útján). – Hans-Peter Müller felhívja a figyelmet arra,
hogy Zsolt 68,5 nyelvileg is kifejezi a hasonlóságot a felhőkön érke-
ző JHVH és Baal , a vihar, valamint a (segítő vagy büntető) háború
pogány istene között. A természet és a történelem Urának egysége
ontológiai intuíció. – Theodor Lescow bírálja B.Janowskinak a zsolt-
árok antropológiájáról írt könyvében a 22. zsoltárra vonatkozó ma-
gyarázatot. A jelen cikk Zsolt 22,2-22 és Zsolt 88 tartalmi elemzése
után azt állapítja meg, hogy az utóbbi bizonytalansággal végződik,
panaszként vagy könyörgő imaként fogható fel, a 22. zsoltár azonban
(mivel a 22. vers helyes értelme, hogy Isten bizonyosan válaszolni
fog) eljut az imádkozó hálás megnyugvásáig. Lescow szerint Mk
15,34 a zsoltár elejét idézi, ami közel áll Zsolt 88-nak Isten válasza
nélküli befejezéséhez. – Bernd Ulrich Schipper a folyóirat előző
számában bemutatta, hogy Péld 22,17-24,22 és az egyiptomi
Amenemope bölcs mondásainak gyűjteménye között sok nagymérté-
kű azonosság, de ugyanakkor több jelentős eltérés is van. A jelen
számban (fennmaradt iskolai írótáblák és szövegtöredékek alapján)
arra következtet, hogy Amenemope mondásainak első teljes gyűjte-
ménye a késői 7. századból való. Mivel már a 8. század óta közvetlen
politikai és kulturális kapcsolat volt Egyiptom és Júda között, egy
zsidó bölcsesség-tanító Egyiptomban hozzáférhetett a  mondásgyűj-
teményhez, de természetesen saját JHVH-tiszteletének és hitének
megfelelően válogatott belőle és módosította. – Helge S. Kvanvig a
hasonlóságokat vizsgálja  Dán 7 látomása, valamint a Hénok-ha-
gyományhoz tartozó »Virrasztók« és a 4Q530ii kumráni szövegben
szereplő »Óriások« között. A hénoki elképzelés szerint az utóbbiak
ártó démonokként élnek tovább. Az Isten ellen lázadó felforgató
erőkkel szemben Dán 7-ben Isten uralma érvényesül. – Sabine Van
Den Eynde Tóbiás könyvének kimagasló értékeit méltatja. Az olva-
sók végig követhetik, miként teljesülnek Isten csodálatos terve sze-
rint a végső bizalommal hozzá forduló emberek különböző kívánsá-
gai.
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A folyóirat 3/2005. számában Lena Sofia Tiermeyer példák segít-
ségével is igazolja (2 Sám és 1-2 Kir történeteiből), hogy – össz-
hangban a közelkeleti és ellentétben a görög gondolkodással – a
Biblia szerint az előre bejelentett vagy felismerhető  sors (várható
jövő) soha nem változtathatatlan: Isten is, ember is változtathat rajta.
Az előre való közlés vagy óvó intés önmaga is változtat az alaphely-
zeten! A veszély ismerete gyakran módot ad a menekülésre; még a
bűn következményei is változhatnak kiengesztelődés után. A próféta
(vagy közvetlenül Isten) szava valódi segítség: előretekintést nyújt,
hogy az ember annak ismeretében tudjon cselekedni. Az ígért rossz
jövő elhárítását mindig meg lehet próbálni. – Michael V. Fox Jób
könyvének tanítását fejti ki. Jób megtanulja elfogadni saját sorsát, és
megalázni magát Isten titokzatos akarata előtt. Alázata valódi, elfo-
gadása pedig feltétel nélküli; ez az utóbbi az ember életének értelme:
az egyetlen, amit csak az ember adhat meg Istennek! A könyv olva-
sója felfedezi, hogy Isten fontosabbnak tartja az embernek ezt a fel-
tétlen hűségét, mint saját igazságszolgáltatásának tökéletességét. Jób
könyve nem dacos vagy szkeptikus, hanem pietisztikus mű. – Law-
rence Zalcman rövid hozzászólásában az edomiták istenének nevét a
félelem nyugati-szemita szavából eredezteti, és ezzel megerősíti azt a
feltevést, hogy Beersebában közös izraelita-edomita szentély lehetett.
Ez az istennév jelenik meg az »Izsák Félelme« kifejezésben, és se-
gíthet Jer 49,16 és 2 Krón 25,14-15 megértésében. – Aron Pinker
szerint Náh 2,4 képe felkészülés harckocsikkal való rohamra (kocsik
mozgósítása, fegyverek kiosztása és mérgezése).

A folyóirat 4/2005. számában Tryggve N.D.Mettinger írása abból
indul ki, hogy egyes komoly tudósok szerint a salamoni templomban
eredetileg JHVH-szobor állt; az Isten-ábrázolást tiltó szentírási szö-
vegrészek legkorábban Jozija idejéből valók. A jelen cikk az említett
tudósok érveit cáfolja, és a JHVH-ábrázolást azért nem tartja való-
színűnek, mert a nyugati szemiták (pl. a föníciaiak) sehol nem ábrá-
zolták isteneiket, e helyett ábra nélküli oszlopokat állítottak (mint pl.
Arad templomának szentélyében); erre utal Óz 3,4 is, és ilyen a jeru-
zsálemi szentek szentjének csupán jelképes trónja a hódoló kerubok-
kal. A szerző véleménye szerint ehhez az »an-ikonista« gyakorlathoz
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csatlakozott később – nem kis részben éppen a gyakorlat alapján – az
isten-ábrázolás tilalma. – Richard Whitekette annak okát keresi,
hogy a tisztátalan állatok felsorolásakor (Lev 11,2-23) miért szerepel
– a sok között egyetlen helyen – a hollónál (11,15) két elnevezés.
Feltételezi, hogy az egyik eredetileg egy hollófaj neve lehetett, de
később már a több rokon fajt magába foglaló »hollófélék« nemzetsé-
gét vagy családját jelenthette. – Andreas Scherer nem ért egyet azzal,
hogy Bír 5,19-22 egy későbbi korrekciót tartalmazó ősi szöveg. Ki-
mutatja, hogy az olvasáskor sajátos ritmikával hullámzó költemény
igen művészien ábrázolja a döntő pontjához érkezett, természeti erők
által is segített harcot. Eredeti, módosítás nélküli szöveg. – Mark
Leuchter egymás mellé állítja 1Sám 8,11-18 király-képét és az  1Sám
12 végén bemutatott lehetőséget. Ezeket azonban nem a 11. század-
ban, de nem is a fogság idején írták. Az asszír királyi évkönyvek
igazolják, hogy a 8. fejezet király-képe a 8-7. századi asszír királyok-
ra illik. Ugyanakkor a 12. fejezetben vázolt dávidi (a szövetségi teo-
lógián alapuló) királyság-eszmény Jozija király vallási és politikai
céljait hitelesíti; mindkettőt az ő korában írták. – Ziony Zevit egyes
újabb véleményekkel szemben Rút könyve megírását a késői új-
babiloni korba helyezi. Legfőbb érvei társadalmi viszonyokon és
jogszabályokon alapulnak (levirátus, elidegeníthetetlen földek visz-
szaváltása, özvegyek öröklési joga, Rút és Noémi »új-babiloni« öz-
vegyi körülményei), de figyelembeveszi a késői héber szóhasználatot
és az  említett időre jellemző helyesírást is. – Victor Sasson a Negeb
keleti részén kb. 20 éve talált osztrakonok egyikének szövegét pró-
bálja megfejteni. Az 1993-ban közzétett szöveget eddig hiába próbál-
ták megérteni; szerzőnk szerint ennek fő oka, hogy héber nyelvűnek
gondolták. Edomita szövegként értelmezve azonban Jób 27,10-17
párhuzamának nevezhető. Írástudók készítették edomiták jahvista
közössége számára. Az edomita tájszólás rokon a bibliai héber, a
moabita és az arab nyelvvel. A szerző elveti azt a gondolatot, hogy a
bibliai Jób-könyv más nyelvű szöveg fordítása. – Kőszeghy Miklós
rövid hozzászólásként a Jer 51,41-ben (és 25,26-ban is) szereplő
rejtélyes szót óhéber epigráfia alapján úgy értelmezi, hogy az a
»Babilon« szó rejtjeles – ú.n. »atbaš«  – módszerrel leírva. /( A mód-
szer egyszerű: pl. a héber ábécé negyedik betűje helyett az ábécé
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végéről számolt negyedik betűt kell írni stb.)/ Ennek lehetőségét
bizonyítja, hogy Siló közelében egy ősi település maradványai között
nemrég találtak egy több mint 3000 éves osztrakont gyakorlatlan
kézzel (tanuló által) fordított sorrendben balról jobbra leírt héber
ábécével. – Bob Becking rövid észrevétele Náh 1,7 értelmét – az
egész könyv fokozatosan kifejtő módszeréhez illően – úgy határozza
meg, hogy »Jó az Úr« (ami maga a teljes első mondat), és ezt nem
követi az »ő népére« vonatkozó (a legrégebbi szövegekben nem is
szereplő) szöveg. JHVH itt a hozzá menekülők oltalma.

A folyóirat 1/2006. számában Herald A. Klingbeil »pillanatfelvé-
teleket« mutat be az 1-2 Kir történeti szövegeiben előforduló közös
étkezésekről. Ezeket a szentírási szöveg alig részletezi, néha csak
futólag említi, holott általában fontos vallási (rituális) események is;
így a velük járó szokások, és néha ünnepi beszédek előttünk ismeret-
lenek. A Biblia jelzi a fontos történelmi eseményekkel való kapcsola-
tukat. Néhány a cikk példái közül: Adoniás nagy áldozata és lakomá-
ja (1 Kir 1), amely királlyá-avatás; JHVH Kármel-hegyi győzelmes
megmutatkozása után Áháb egyedül eszik (1 Kir 18,42), s ez súlyos
hiányt jelez; a menekülő Illés a pusztában az angyal jelenlétében
eszik és iszik (1 Kir 19); a Szíria és Izrael közti békekötést jelző
lakoma Szamariában (2 Kir 6); félelmes jelkép a 4 leprás étkezése az
elhagyott sátorban (2 Kir 7) stb. Izrael mindennapjait és vallási szo-
kásait jobban megértenénk, ha a hagyományos szokásokra a kutatás
(nem-bibliai forrásokból is) több fényt derítene. –  Ernest Nicholson
MTörv 17,14-20-ból kiindulva azt vizsgálja, mikor és milyen mér-
tékben volt az izraeliták két országa idegen királyoknak alávetve. Az
Új-Asszír birodalom 2 Kir 17,1-6 szerint Izraelt (Szamariát) leigázta,
az tartományává lett; nemcsak adót fizetett, hanem a birodalom val-
lását is át kellett vennie, de bizonyos fokig megtarthatta JHVH-
tiszteletét is, s ez egtyidejűleg 2-3 istent is jelentett. Később hasonló
alávetettségben Júda is kényszerült (még a templomban is) idegen
istennek áldozni (ld. 2 Kir 17-21 és ennek elítélése MTörv 13,7-12-
ben). Ez a nagyhatalmi elnyomás sokáig érvényesült (a 8. század
közepétől a 7. század végéig). – Paul Heger a Damaszkuszi irat, to-
vábbá  Ez 46,1-15 és Josephus valamint  Filó szombatra vonatkozó
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egyes szövegei alapján – figyelembe véve több eltérő véleményt is –
arra a következtetésre jut, hogy szombaton nem volt szabad bemu-
tatni a napi Tamid áldozatot, mert azt helyettesítette a különleges
szombati áldozat. – Moshe A. Zipor Eszt 2,7 szövegének azt a válto-
zatát vizsgálja, amely egy Kr.u.2. századi midrásban és a LXX-
fordítás egyes példányaiban olvasható: Mardókeus  feleségül fogadta
magához Esztert. Ez a változat a cikk szerint abból keletkezett, hogy
az eredeti (és a maszóréta-szövegbeli)  »leányaként házába fogadta«
szöveget a midrás szerzője értelmezte rosszul, és ezt egyes 4. századi
LXX-kéziratok is átvették.

A Biblia honlapja:  www.biblia-tarsulat.hu

Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe honlapunkat, amely a
PPKE HTK Újszövetségi Tanszéke és Társulatunk gondozásában
folyamatosan megújul és gazdagodik. Igyekszünk minél több
érdekes és jól használható anyagot elérhetővé tenni ezen a honla-
pon keresztül. Így például máris elérhető rajta:

– A Bibliaboltunkban kapható könyvek teljes listája és ára.
– A Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás teljes szövege.
– Személyes vallomások a Szentírásról hangos és szöveges

formában (Balás Béla és Bíró László püspök atyák, Gyürki
László, Kerekes Károly O.Cist. és Nemeshegyi Péter S.J. profesz-
szorok, Olofson Placid SDB bencés atya, Mihályi Angyalka
katekéta, Vágvölgyi Éva Társulatunk főtitkára).

– Vasárnapi gondolatok (a perikópákról), híreink, programja-
ink, biblikus irodalomjegyzék stb. és számos más érdekesség.

– Fontos dokumentumok, előadások és tanulmányok szövege
(A "Da Vinci-kódról  – A Szentírásnak az Egyházban betöltött
szerepe – A »Dei Verbum« zsinati határozat eredete – A Káldi-
Neovulgáta bibliafordításról – Cigányok, cigány bibliafordítás –
Az Egyházatyák Bibliája, a Septuaginta – Irányelvek a felekezet-
közi együttműködéssel készülő bibliafordításokhoz stb.).
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OLVASÓINK KÉRDEZIK

A kérdésekre Dr Szécsi József válaszol.

KÉRDÉS: A szinoptikusok szerint az utolsó vacsora a húsvét előtti este
volt, és ezt az evangélisták a kovásztalanok első napjának is hívják
(Máté 26,17; Márk 14,12; Lukács 22,7). A Leviticus 23,5-6 a két ünne-
pet megkülönbözteti. Mi az oka ennek az eltérésnek ?

Válasz: 1. A Szentírás szövegei (Ó- és Újszövetségi Szentírás a
Neovulgata alapján. Budapest, 1997):

3 Mózes 23,5-6: „(5) Az első hónapban, a hó tizennegyedik nap-
ján, estefelé, az Úr pászkája (héber: peszách lÁdonáj – görög:
pászkhá tó Kürío) van; (6) ennek a hónapnak tizenötödik napján
pedig az Úr kovásztalan (héber: hámácót lÁdonáj – görög: tón
ádzűmon tó Kürío) ünnepe van. Hét napon át kovásztalant (héber:
mácót – görög: ádzümá) egyetek.

Máté 26,17: „A kovásztalan (tón ádzümon) kenyerek első napján
odamentek a tanítványok Jézushoz és azt mondták: Hol akarod, hogy
elkészítsük neked a húsvéti vacsorát (tó pászkhá) ?”

Márk 14,12: „A kovásztalan kenyerek (tón ádzümon) első napján
pedig, mikor a húsvéti (pászkhá) bárányt feláldozzák, tanítványai
megkérdezték tőle: Mit akarsz, hová menjünk előkészíteni, hogy
megehesd a húsvéti vacsorát (tó pászkhá) ?”

Lukács 22,7: „Elérkezett a kovásztalan kenyerek (tón ádzümon)
napja, amelyen fel kellett áldozni a húsvéti bárányt (tó pászkhá).”

2. Magyarázat: A „mácá” jelentése: a kovásztalan kenyér (többes
számban: mácót). A peszách  jelentése: áthágó.  A pászách ige jelen-
tése: áthágni, valami fölött túllépni. (Pollák Kaim: Héber –magyar
teljes szótár. Budapest,1881. 210.301. 2.kiad.1981.)

A pászka a kovásztalan kenyérnek az ünnepe (hág hámácót) va-
gyis a pászka ünnepe.

A mácá, mácót (mácó, mócajsz, mácesz) kovásztalan kenyér.
Meggyúrása és kisütése között olyan rövid időnek kell eltelnie, hogy
a tészta ne kelhessen meg. Micvá, parancs az, hogy níszán hó 15-én
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este mácát kell enni. A többi hét napon egy „negatív” parancs sze-
rint: „Ne egyél kovászosat !”, azaz „Kovásztalan kenyeret egyél !”.
A Tóra indoklása a mácá evésére az, hogy sietséggel hagyták el
Egyiptom országát és nem maradt idejük a sütésre előkészített tészta
megkelésének kivárásához (2Mózes 12,39).

A Peszách a kovásztalan kenyér ünnepe, szó szerint az elkerülés
ünnepe. Nevét a Tóra így magyarázza: „Mert elkerülte (peszách)
Izráel fiainak házait Egyiptomban, midőn sújtotta Egyiptomot. A mi
házainkat pedig elkerülte.” (2Mózes 12,27). Kovásztalan kenyér
ünnepének azért nevezik, mert Izráel gyermekeinek tilos ezen az
ünnepen kovászos ételeket enni (3Mózes 23,5). Peszách ünnepe
níszán 14-én este köszönt be. Ez a nap „erev Peszách”, azaz a
Peszách ünnep előtti nap. (Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon.
Budapest, 1985.119-120.172-174. – még: Jean-Christophe Attias –
Esther Benbassa: A zsidó kultúra lexikona, Budapest, 1998. és Alan
Untermann: Zsidó hagyományok lexikona. Budapest, 1999.)

Bibliaórák a Mária Rádióban
Minden héten szerdán 10-11-ig szentírási szöveg olvasása

és magyarázata hallható a Mária Rádióban. A műsor telefo-
nos, a műsor ideje alatt a felolvasott résszel kapcsolatban
kérdéséeket lehet feltenni a 274-09-04 telefonszámon.

Műsorvezető: Vágvölgyi Éva, Társulatunk főtitkára.

Búcsúzunk – A Szt. Jeromos Katolikus Bibliatársulat hűséges
tagja és  támogatója, Hegedűs Erzsébet hosszú gyengélkedés és
néhány hét türelemmel viselt  szenvedés után Teremtőjéhez köl-
tözött 2006. nov. 16-án, 89 éves korában. Társulatunk munkatár-
sai, jezsuita atyák, valamint rokonai, barátai és ismerősei kísérték
nyugvóhelyére a szobi temetőben december 4-én. A temetés után
Szobon a  katolikus templomban engesztelő szentmisét mutat-
tunk be lelkiüdvéért. Kérjük  tagtársainkat, emlékezzenek meg
róla imáikban.
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Megtartottuk közgyűlésünket – Szeptember 30-án, Szent Jero-
mos ünnepén  megtartottuk Társulatunk ezévi közgyűlését. A köz-
gyűlésen a munkatársak  beszámoltak az elmúlt év folyamán végzett
munkájukról, az ügyvezető elnök pedig  ismertette a Társulat anyagi
helyzetét és terveinket. Örömünkre szolgál, hogy az  elmúlt évben is
sikerült több száz magyar nyelvű Szentírást eljuttatnunk a  határain-
kon kívül élő magyarokhoz. Ezt mindenekelőtt az előző év  Szent-
írásvasárnapja kapcsán beérkezett adományok és a Szentírás Alapít-
ványnak  tett adó-felajánlások (1%) tették lehetővé.

2008 a BIBLIA ÉVE – Szeptember 20-án a három legnagyobb
történelmi egyház  püspökei megtartották évente szokásos megbeszé-
lésüket. A Magyar Katolikus  Püspöki Konferencia Állandó Tanácsá-
ba tartozó érsekek és püspökök, a Magyarországi Református Egy-
ház négy püspöke, valamint a Magyarországi  Evangélikus egyház
három püspöke többek között elhatározta, hogy a katolikus, a  refor-
mátus és az evangélikus egyházak 2008-at a Biblia évének nyilvánít-
ják, és  ezzel kapcsolatos gazdag program szervezésére biztatják a
helyi  egyházközségeket, gyülekezeteket. A Biblia Évének jelmonda-
ta: „Reménységgel teli  jövőt szánok nektek” (Jer 29,11).

A magyar biblikus professzorok szakmai értekezlete – A ma-
gyar katolikus biblikus  professzorok október 23-án megtartották ez-
évi második szakmai értekezletüket  Budapesten, a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat Teréz körúti központjában.  Az értekezleten
két vitaindító előadás hangzott el: a zsoltárok imádkozásáról  (Szé-
kely János) és a Miatyánk szövegének biblikus értelmezéséről (Ko-
csis Imre).  Az előadásokat jó hangulatú szakmai vita követette. A
konferencián résztvevő biblikusok elhatározták, hogy előkészület-
ként a  meghirdetett BIBLIA ÉVÉ-re (2008), a Szent Jeromos Kato-
likus Bibliatársulat  kiadásában egy közös tanulmánykötet készítenek
és jelentetnek meg 2007  Szentírásvasárnapjára.

Biblikus Figura készítő kurzus – November 10-től 12-ig a Bib-
liatársulat  központjában megtartottuk újabb Biblikus Figura készítő
kurzusunkat. Gelley Anna  kurzusvezető irányításával a résztvevők
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korhű öltözékbe öltöztetett bibliai  figurákat készítettek, amelyek
nagyon jól alkalmazhatók bibliai jelenetek  szemléltetésére. Az elké-
szült figurákkal készítőik saját szemléltető  gyűjteményüket gazda-
gítják, igy ezúttal is voltak a kurzuson visszatérő  résztvevők.

Bibilaapostol-képző szeminárium a vajdasági Domus Pacis-
ban – Ragyogó ő-
szi napsütésben
várt bennünket a
Horgos melletti
Domus Pacis és
Olgi, a ház mo-
solygós vezetője.
Mintha a paradi-
csomba csöppen-
tünk volna, kí-
gyók, békák, nyu-
szik, fácánok sétál-
tak körülöttünk, és
olyan csodálatos
csend vett körül bennünket, hogy már attól kisimult mindenkinek az
arca. A levelező bibliaiskola lelkes tagjai vettek részt ezen a képzé-
sen. Újdonság volt, hogy ökumenikus volt az együttlétünk, protes-
táns testvérek is voltak a résztvevők között. A nyitó szentmisén észre
se lehetett venni, olyan szépen bekapcsolódtak a közös könyörgésbe.
Csak a szentírási szövegek kiscsoportos feldolgozásánál derült ki,
hogy nem mindenben gondolkodunk egyformán. De szép volt meg-
tapasztalni, ahogy közös munka során egyre közelebb kerültünk
egymáshoz. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy az eltérő vélemé-
nyek ellenére mindig próbáltunk megmaradni a kölcsönös szeretet-
ben. Új munkatársakkal bővült a vajdaság kis csapata Kónya Lívia és
Urbán Tibor, most Boros Gyevi Ottilia és Urbán Joli is segített a
kiscsoportok vezetésében. Így Budapestről csak hárman mentünk,
Gelley Anna, Tarjányi Béla és Vágvölgyi Éva. A fárasztó, módszert
módszer követő képzés szombat estéjén fergeteges, nagy közös já-
tékban oldódtunk fel, amiből – talán először – senki nem vonta ki
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magát (ez is egy jelzés volt a kialakult jó közösség jó hangulatáról).
Szívből reméljük, hogy mindnyájan haszonnal fogják beépíteni a
mindennapi egyéni szentírásolvasásukba és a közösségi munkájukba
a képzésen elsajátított közösségi szentírásolvasási módszereket, és
lelkes apostolai lesznek a Szentírásnak. – Visszajelzések a résztve-
vőktől:

Köszönöm az Úrnak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy mind jobban és
több oldalról ismerkedjem a Bibliával, a módszerek segítségével. Ismereteim
alapján talán majd én is tudok másoknak segíteni a közösségben, család-
ban, és egyáltalán az érdeklődő embereknek.

Minden gyönyörű – a táj, az előadók, az animátorok, a résztvevők, a cso-
porttársaim, a szobatársaim, az ellátás, az ebéd, az időjárás! Sokat tanul-
tam, a szentmisék különösen meghatottak, a Szentírás olvasása pedig más
értelmet kapott...

Sok hasnló rendezvényen vettem már részt, de a napirend ilyen pontos
betartásával még nem találkoztam. GRATULÁLOK! A vezetők szeretetteljes
hozzáállása nagyon sokat adott nekem! A vidám est zseniális volt! A mód-
szerek tetszenek, jól használhatóak, köszönöm őket!       (Vágvölgyi Éva)

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk,
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába.

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2006. dec.
15.: Zsolt 8,2-5; dec. 29.: Zsolt 96,1-3; 2007. jan. 12.: Zsolt 96,7-
9; jan. 26.: Zsolt 95,1-2; febr. 9.: Zsolt 31,24-25; febr. 23.: Zsolt
50,1-6; márc. 9.: Zsolt 104,31-34; márc 23.: Zsolt 33,20-22; ápr.
13.: Kol 3,2-4; ápr. 27.: Kol 3,16-17. Az imaóra vezetői szeretet-
tel hívnak és várnak a közös imára (a helyszínen vagy a távolból
bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!

Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak áldott
karácsonyt és reményteli jövőt kívánunk, szeretettel

       A Társulat munkatársai, a Füzet szerzői és szerkesztői
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    Ajánlás 
 
 
 

A Biblia szava – Isten szava. Minden leírt és kimondott 
»szó« végső fokon csak akkor nevezhető a szó teljes értelmében 
»szó«-nak, ha a hallgató, illetőleg az olvasó felfogja, megérti. A 
hallható, illetőleg az írott szöveg (hangzás, írás) csak ennek a 
»szó«-nak közvetítésére szolgál. Ennek megfelelően a Biblia a 
szó teljes értelmében akkor »Isten szava«, ha a szövegét így fo-
gadják el, és így értik. Isten a szöveg által szól hozzánk, embe-
rekhez, a szövegre bízta üzenete közvetítését. Enélkül az Istenre 
mint kinyilatkoztatóra és az emberre mint hallgatóra, illetve ol-
vasóra való vonatkoztatás nélkül a bibliai szövegek nem nevez-
hetők teljes értelemben véve »Isten szavá«-nak.  

                                      Jacob Kremer 
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       Nagypéntek 
 

 „Nagypéntek borzalma mindörökre  
rátűzte földgolyónkra a kereszt jelét. 
Az alkonyatba boruló nap hátterében áll sziluettje:  
a kereszt mostantól fogva átalakítja a világot. 
Ezt persze akkor még senki sem láthatta. 
És Jézus utolsó sóhaja: 
Az Ő utolsó ajándékát jelenti.” 

(Ismeretlen)                                       

          Húsvét 
 

„Krisztus feltámadt, és feltámadásában 
Ott van a mi életünk is. 
Benne van fénylő magja annak a kiolthatatlan 
Tűznek, amit a feltámadt Krisztus gyújtott 
Az idő és örökkévalóság számára.” 

(Ismeretlen)                                       
                           

Éles és tiszta 
Reggeli fény hasítja 
Széjjel az éjszakát. 

 
Függönyök árnya, 
Mint a madár szárnya 
Lebben el egymástól. 

 
Fájdalom éje, 
Oszlik a fénybe, 
Megbékél szíved. 

(V.É.)                                                   
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Kerekes Károly 

A Szentírás az életemben 
Interjú, elhangzott a Mária Rádióban, 2007. jan. 5-én 

V.É.: Kerekes Károly ciszterci atyát kérdezzük, hogyan találkozott ösz-
sze a Szentírással, hogyan barátkozott össze Isten élő Igéjével? 

Először is köszönöm szépen, hogy szólhatok erről. Bármennyire 
csendes, sőt szótlan gyermek voltam, s azóta felnőttként kevés beszé-
dű embernek ismernek, a Szentírásról, ha kérdeznek, szívesen beszé-
lek mindig. Miért? 

Első élményem, mondhatnám így is: az első könyvélményem a 
számomra elérhetetlen magasságban, a nagyobbik szobánk mesterge-
rendáján fekvő nagyobbik könyv, a Biblia volt. A kisebb könyv a 
Kalendárium volt. A Kalendáriumban hétköznapi életünk fontos ese-
ményeit jegyezte fel édesapám. A Bibliába nem jegyezgetett. Azt, 
amikor ő otthon tudott lenni esténként – ami tulajdonképpen csak az 
őszi földműves munkák befejezése után volt rendszeres – szinte min-
dennapos vacsora utáni felüdülésünk – nem munkánk, felüdülésünk 
– az volt, amikor a Bibliát elővette. Ő felérte a mestergerendát és a 
Bibliát is. Akkor én még csak csudálkozni tudtam. Később tanultam 
meg tőle, hogy a csudálkozás a bölcsesség kezdete. Most bocsánatot 
kérek, egy kis kitérőt teszek. Egyszer fölmentünk a szőlőhegyre, 
édesapám és az öt gyerek. (A gyerek nálunk fiúgyereket jelentett, 
rajtunk kívül még két lány volt a családban.) Amikor észrevette 
édesapánk, hogy fáradunk, így szólt: Fiaim, álljunk meg, nézzünk 
körül, és csudálkozzunk. A Bükk hegység nagy kapujánál születtem, 
kinyílt kapunk már az Alföldet tárta elénk. De a hegyek beszédeseb-
bek voltak nekem akkor is, most is, akár csak  a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak és a prófétáknak. 

De visszatérek a Bibliához. Esténként, amikor erre módunk volt, 
édesapánk, aki felérte a Bibliát a mestergerendán is, levette a köny-
vet, kicsit csendben maradtunk, imádkoztunk. Általában egy Üdvöz-
légy Máriát. Mintha csak ő lenne a tanító nénink. Ebben a nagy ön-
képzésben őt hívtuk, hogy legyen segítségünkre, mert akkor jön a 
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Szentlélek, és az Ige akkor talán mibennünk is megtestesül, mint 
Máriában. Őszintén tisztelem a hitre még el nem jutó, de általam is 
méltán elismert, nagy tehetségnek tartott marxista filozófus vélemé-
nyét, akinek a véleményét elvtársai megdöbbenve, szinte félelemmel 
hallgatták. Azt mondta: A Biblia? Én elolvastam. Szerintem a világ-
irodalomnak talán a leggyönyörűbb folklorisztikai műalkotása. Nos, 
megvallom, ez a vélemény tetszik nekem. Szép – de a lényeget nem 
érzékeli. Sejtésével messze-messze tovább halad már az Egri csilla-
gok látnoka – aki szintén nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, hi-
szen a sírjától alig egy kőhajításnyira állt az az egyszerű, de már nem 
falusi, hanem egri családi ház, ahol kosztos-diák voltam az 1929-30-
as iskolai évben. Nos, ennek a Gárdonyinak közismert szava, mind-
annyian ismerjük: „Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember 
drága gyöngye, boldog, aki rátalál.” 

Az első századok mártíraktáit olvasva megremeghet ma is a szí-
vünk, ha olvassuk, halljuk, amikor máglyára hurcolták azokat a ke-
resztényeket, akiknél a Bibliának akárcsak egy kis részét is megtalál-
ták. Ezek a remegés legkisebb jele nélkül tették vallomásukat: In-
kább mi égjünk, hamvadjunk el, minthogy ezek a könyvecskék, a mi 
kedves könyvecskéink. Ők érezték, nekik nem kellett magyarázni, 
hogy a „biblion” szó becéző szava a „biblosz”-nak, a Bibliának, a mi 
aranyos, drága, szívünk öröme olvasmányunknak, napi lelki táplálé-
kunknak. A Biblia ezeknek a kis könyvecskéknek az összessége. Ezt 
már az Egri Ciszterci Gimnáziumban tanultam, ahol elhatároztam, 
hogy ha nagy leszek, és az Úristen azt akarja, hogy ciszterci legyek, 
akkor első dolgom lesz magam köré toborozni hasonló gondolkodá-
sú, csendes, de nyitott szívű testvéreket, és elkészítjük a Zirci Bibliát, 
mégpedig az eredeti nyelvekből. Az ószövetségit a szent héberből, az 
újszövetségit pedig a kojné  görögből. Akkor én már – lévén görög-
latin szakos hallgató – a leendő görög-latin szakos tanár szemével is 
néztem körül a világban. S mi a legjobb, amire föl lehet használni ezt 
a képesítést, ha az Úristen megadja, hogy befejezhessem 
tanulmányaimat? Az Isten Igéjének szolgálatára. Hogy felérhessem 
én is, mint édesapám, a mestergerendára tett Bibliát.  

Most visszatérek az első keresztényekre. Titokban őrizték a Bibli-
át az egyházüldözések legkínzóbb, leggyötrőbb, embert próbáló ide-
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jén. Ismétlem: titokban őrizték, nemcsak a kapott Eucharisztiát, ha-
nem a Bibliát is, és a Szentírást is ugyanolyan tisztelettel vették kö-
rül, mint az Oltáriszentséget – házuknak egyik rejtett zugában, egy 
fülkéjében, lehetőleg díszes fém vagy fa edényben. S a család estén-
ként ugyanúgy mécsest gyújtott, mint ahogy mi is meggyújtottuk a 
gyertyánkat, amikor édesapánk levette a mestergerendáról a Bibliát. 
A család imádkozott, ájtatoskodást végzett, és hallgatott. Odahallga-
tott az Istenre, és azt kérte, amitől a legbölcsebb ószövetségi király, 
Salamon olyan bölccsé lett, hogy a rabbik szerint 3000 masalt, ha-
sonlatot, képet, parabolát tudott mondani az Isten úr-ságára. Mi azt 
mondjuk, hogy Isten országára, és gondolunk valami nagy-nagy 
területre. Nem arról van szó. Az én hittanosaimnak is csak egyszer 
kellett elmondanom, hogy Isten országa annyit jelent: az Isten úrsá-
ga. Ha Isten az úr a kis lábujjam körmétől a fejem búbjának utolsó 
hajszáláig, akkor bennem él az Isten úr-sága, az Isten országa. Ezt 
kell nekünk megvalósítanunk, és akkor nem kell félnünk az ördögtől 
sem. Ezt egyébként a nagyanyámtól tanultam – akiről még lehet, 
hogy szólok ebben a beszélgetésben –, ő azt mondta, hogy abba a 
házba, amelyben tisztelettel őrzik a Bibliát, az ördög nem mer be-
menni. Ott a Szentlélek az úr. 

Kedves számomra ez a nap, amikor éppen erről a számomra na-
gyon kedves bibliai világról beszélek. Ez a beszélgetés szövetség-
újító beszélgetés. Arról szól, hogy az ember hogyan szövi össze Is-
tennel az életét, vagy bocsánat, inkább így kell mondanom: hogyan 
szövi össze Isten az emberrel a maga életét. Isten szövőszékén volt 
az élet 3-4000 évvel ezelőtt is, de ez akkor még más szövőszék volt. 
Ott volt az utolsó, mintegy 2000 évben is, ez azonban már egy má-
sik, tökéletes szövőszék volt, hiszen velünk volt már a Megtestesült 
Isten, Jézus Krisztus, aki fogantaték a Szentlélektől, és születék Szűz 
Máriától. Állt már a legkiválóbb fa, az életfa, amit nem tud többé 
elrontani a rontás szelleme. Életet kapott a Szűz Máriá-s test, az egy-
házanya-test, mint Jézus Krisztus teste, és maga a Szentlélek éltette 
ezt, az ő fogantató, életet indító, életet nevelő és célhoz irányító, 
vezető szelleme. 

Különösen téli vacsora utáni bibliás estéken édesapánk prófétává 
lett előttünk. Legalábbis mi ugyanolyan tisztelettel néztünk rá, mint 
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ahogy a választott nép a prófétákra nézhetett. Az ő korán megözve-
gyült édesanyjától tanult emlékeiből, többszörösen új és új pótlások-
kal, kiegészítésekkel elmondta nekünk, elmagyarázta mindazt, amit 
később én a tanyasi kis óvodásoknak és általános iskolásoknak taní-
tottam, vagy éppen a teológiai tudományokkal birkózó, győzködő 
egyházmegyés papnövendékeknek, végül pedig a mi családi, ciszter-
ci Szent Bernát Speciális Scola Caritatis diákjainak, ahová egy na-
gyon-nagyon építő, lelket tágító, perspektívát valóban az égig nyitó 
nyolc esztendő után kerülhettem. 

A nyolc esztendő az én különleges magán-képzésem volt a Szent-
lélekkel – így mondhatnám –, azok az évek, amikor hivatalosan 
semmiféle papi szolgálatot nem végezhettem. Ne gondolja senki, 
hogy ez elveszett idő volt. Az Úr Isten csudálatos, rejtett kincseket 
adott nekem ebben a nyolc esztendőben. Ez a nyolc esztendős próba-
tétel az Úr Isten humora által ért véget, az illetékesek nem akarták 
még abbahagyni. 1956 után azonban a Magyar Püspöki Kar elnöke 
éppen az a kalocsai érsek volt, aki engem előbbről ismert már, és 
megemlékezett rólam. Ő ugyanis azokat, akiket ötvenhatban az isten-
telenségért számadásra akartak vonni, és bizony-bizony nagyon fél-
tek, vigasztalta, erősítette és nem bántotta. Ezért ő később – jutalmul 
– három ilyen "közveszélyes", eltiltott szerzetes papot fölvehetett az 
egyházmegyéjébe. A három közül az egyik én lehettem. 

A nyolc esztendőről ekkor írtam egy kis elmélkedést, tizenhat sű-
rűn gépelt oldalon: "A pap ereje civil szemmel." (Nemrégen találta 
meg valaki, nem én, mert nálam nem maradt meg semmiféle írásom. 
Arról gondoskodtak azok, akik úgy gondolták, hogy azzal tesznek jót 
önmaguknak, ha eltűntetik – ez talán ideig-óráig igaz is volt; vagy 
másoknak – ebben kétséges vagyok.) 

„A pap ereje civil szemmel.” Évekig civil adófizetőként voltam 
hívő katolikus és civil munkás ebben-abban a formában, a leggyü-
mölcsözőbben az orosz tanári munkámban. Ott rejtett el számomra 
sokkal-sokkal több igazgyöngyöt a csudálatos humorú, minket, en-
gem végtelenül szerető Isten. Sokkal több igazgyöngyöt, mint a-
mennyit a szovjet mesék gyűjteményében találtam, és tanítottam is 
arról a vak tyúkról, amelyik a szemétdombon keresett és talált igaz-
gyöngyöket. Mindezt a Szentírásnak köszönhetem, elsősorban édes-
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apámon keresztül. Igaz viszont, hogy amit ő tudott, az édesanyjától 
tanulta, aki korán özvegységre jutott. Nem ment újra férjhez, a fiai 
nevelésére áldozta egész életét, és falunknak egyik legtiszteltebb 
előimádkozója, búcsújárás-szervezője, koszorúfője lett. És az egész 
falunak a mindenkin segíteni akaró és segíteni tudó Katala nénije. 
Katala. Érdekes: sehol másutt nem hallottam ezt, de a fél palóc szü-
lőföldemen a Katalin beceneve így hangzott akkor: Katala. És ha 
nálunk valaki kiejtette ezt a szót: "Katala néni", akkor mindig a 
nagyanyámra gondolt. Áldott legyen emléke! Édesapámon keresztül 
százszor, ezerszer is legyen áldott az emléke! Én még ismertem: 
1924-ben halt meg. Csak álltam ott, semmit se szóltam, nem sírtam, 
csak álltam a koporsója mellett: csodálkoztam. Isten így is tud építe-
ni üdvösséget embereknek, családoknak. A mi családunknak külö-
nösképpen tudott. És hiszem, hogy másoknak is a hozzánk tartozók-
ból, vagy akkori mi falunkból. 

Édesapánkat az egész falu úgy ismerte, mint bibliás embert, jólle-
het az egyik legszegényebb summás munkás volt. Ez annyit jelentett, 
hogy évenként fél esztendőre Eger mellől, a Bükk hegység lábától fél 
esztendőre elmentek summás munkára a Fejér megyei nagybirtokos-
okhoz, hogy a családnak megkeressék a téli kenyeret. Ha gondosak 
voltak és szorgalmasak, ebből még félre is tudtak tenni. Nos, ő tudott 
félretenni. És kapott is feleségül egy olyan leányt, mintha nagyon 
vagyonos lett volna. De az a leány szerencsére a falunak legkeveseb-
bet beszélő, mindig-mindig éneklő derűje volt. Az én édesanyám. 

(Szűz Máriát egyszer úgy próbáltam leírni egy elmélkedés során, 
hogy ő egy olyan asszony, aki sokkal többet énekel, mint beszél. Ez 
igaz is, hiszen a Szentírásban sokkal- sokkal több az, amit énekel, 
mint amit egyáltalán lejegyzett róla – nagyon gondos utánajárással – 
az a csudálatos doktor-orvos evangélista. Pedig ő 84 álló esztendeig, 
mióta megismerte Máriát, az ő igézetében élt, és lett az irgalmasság 
evangélistája – és a hagyomány szerint Szűz Mária képének meg-
festője. Ez természetesen csak legenda, szerintem semmiféle kép 
nem maradt fenn Máriáról. De szolgáltam Jánoshalma mellett Boro-
tán, ahol szent Lukács a templom védőszentje, és ott bizony az oltár-
képen szent Lukácsot láthatjuk, előtte pedig a Boldogságos Szűzet, 
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aki elmondja mindazt, amit egyáltalán tudhatunk – viszonylag bő-
séggel – a Szentírásból Jézus Krisztus édesanyjáról.) 

De most egy kicsit későbbre is szeretnék tekinteni. Nem csak én 
lettem szerelmese a Bibliának édesapánk élő példáján - később tudva 
meg, hogy a forrás a nagyanyám csudálatos Szűz Máriá-s hite volt –, 
hanem egy, a rokonságunkból való fiatal asszonyka is. Azóta persze 
már megöregedett, és meg is halt, túl a 80. életévén, 3 évvel ezelőtt. 
De akkor, amikor fiatalasszony volt, valami számomra feledhetetlen 
dolog történt vele, amit élő tanúk mondottak el nekem. Egyszer Bu-
dapestre jött föl másokkal a szülőfalunkból, vonaton. Abban a fülké-
ben, ahol ő is utazott, volt egy nagyon rátarti úriembernek öltözött 
személy, aki mindenképpen mutogatni akarta a tudományát. Kifejtet-
te, hogy még  mindig vannak olyanok, akik a Bibliát olvassák, amit 
olyan művelt ember, mint ő, már a kezébe sem vesz, mert hát ő hitet-
len, és a tudományban hisz. Aztán mondott még a Bibliáról nagyon-
nagyon becsmérlő szavakat is, és senki nem mert hozzászólni. De a 
mi aranyos Marcsókánk – bocsánat, hogy a nevét kimondom – bátor-
ságot vett: 

"Édes Uram! Ha szabad így szólítanom! Szabad megkérdeznem, 
hogy olvasta-e maga a Bibliát?" – "A Bibliát! Én? Egy hitetlen! Ho-
va gondol? Azt csak az ostoba emberek olvassák." – válaszolt az 
illető. – Halott, dermesztő csend támadt a fülkében. Kisvártatva 
megint csak a Marcsóka oldja a csendet: "Kedves, jó Uram! Sohase 
olvasta a Bibliát, kezében sem volt soha, és ilyen jól tudja, hogy mi 
van benne? Halvány fogalma sincs róla. Az ilyen embert a mi fa-
lunkban nem hitetlennek mondják, hanem tudatlannak, műveletlen-
nek." – Ennyi volt az egész. Hosszú csend következett – és az úrnak 
öltözött emberarcú lény eloldalgott abból a fülkéből. 

Bocsánatot kérek, hogy ezt így elmondtam – nagyon halkan, szin-
te el se akartam mondani. De ki kellett mondanom, mert ez megem-
lékezés a forrásról, arról, hogy miért vonzódom én annyira a Bibliá-
hoz, és ha akármi nehézség fölmerül az életemben, miért az az első 
kérdés számomra, hogy mit szól ehhez az Isten – elsősorban a Bibli-
ában. És ott megtalálom a választ. Olyan vigasztaló, olyan biztonsá-
gos ez. 
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Ne higgye azonban senki, hogy csak mi keresztények – vagy csak 
mi katolikusok – tudjuk a Bibliát ilyen nagyra értékelni. Szeretnék 
elmondani itt egy történetet, ami szintén az Úristen humorának egy 
fejezete. Tíz évig lehettem egy egyetemi városban, ami egyben püs-
pöki város is volt, kispapoknak a Bibliába való bevezető felelőse. 
Nem úgy mondom, biblikus tanár, hanem inkább így: Bibliát szerető, 
idősebb testvér. Mert lassan ők is rájöttek, hogy ez vagyok, és ezért 
tudtak igazán megnyílni. És nemcsak ők. Megtudta ezt a nagyon 
tiszteletre méltó és főképpen nagyon-nagyon művelt zsidó főrabbi is. 
Abban a városban messze földön híres zsinagóga állt, és messze föl-
dön híres rabbik szolgáltak benne. (Napjainkban – ezt az ottani 
rabbitól tudom, annyira pontosan, amennyire ő meg tudta mondani, 
amikor összebarátkoztunk, hogy kb. 400 hívő az, akit ők számolhat-
nak az Ószövetség szent hite követői között.) 

Nos, először ő volt kíváncsi az én bibliamagyarázataimra, s eljött 
abba a templomba, ahol én a magyarázatokat tartottam. Később azu-
tán én is el mertem menni az ő bibliamagyarázataira – nem csak ud-
variasságból, hanem őszinte érdeklődésből is. Az egyik magyaráza-
tát, azt hiszem, nem fogom elfelejteni soha, akármennyire hosszúra 
nyújtja még az Úristen humora az én földi utamnak a sorát. Azt, 
amikor egyik Biblia magyarázatában az ábad caddík (elfogy az igaz, 
elfogynak az igazak) szentírási igét magyarázgatta nagyon felkészül-
ten, nagyon szimpatikus, mélységes hittel: 

„Ugye, kedves hívő testvéreim, tudjátok, a mi régi, nagy rabbi 
elődeink természetesnek tartották és rajtuk keresztül a hívek is – ma 
már mintha elfelejtették volna ezt sokan közülünk –, hogy a Szent-
írás minden szavában ott rejlik az egyetlen egy igaz élő Istennek 
legalábbis a szíve dobogása, amit minden hívő izraelitának hallania 
kell, ha igazán hisz az egyetlen, igaz, élő Istenben.  Ugye mindnyá-
jan tudjuk, hogy a Krónikák könyve utolsó szavának utolsó betűje 
egy lámed (vajja`al: menjen haza, akit Istene szólit). Ezt a babiloni 
fogságban hallják a prófétától Kűrosz perzsa király felhatalmazása 
alapján a választott nép fiai. Tehát az utolsó betű egy lámed. Az első 
betűt mindnyájan ismeritek: `berésít`, az egy bét. Lámed–bét, olvasd 
össze: léb – szív. Az egész Szentírás Isten szíve dobogásának, ne-
künk szóló üzeneteinek – ha úgy tetszik, kódolt, de hisszük, hogy 
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általunk megfejthető üzeneteinek a gyűjteménye, hogy a szövetsé-
günk megújuljon és élővé legyen, mint volt atyáinké." 

Nem hiszem, hogy sok szót vétettem most el, mert ha nem is tu-
dok már úgy emlékezni, mint régen, erre jól emlékszem. Mindezt én 
is hittem, tudtam, de ilyen képszerűen nem tudtam elmondani, mint 
ő, aki az Ószövetség prófétai nyelvében, a szent nyelvben otthono-
sabban mozog, mint én. Ismerjük a csodálatos magyar hitvallást: 
nyelvében él a nemzet, hazafias érzületünkben sokszor mondtuk ezt. 
De Istenről is igaz ez: Nyelvében él az Isten. Megtalálhatod őt min-
den teremtményében, de a legkifürkészhetőbben mégis csak az írott 
könyvvé lett Igében. Mert az Isten, hogy az ember szót értsen vele – 
hisz istenül nem tudunk megtanulni –, szólt, beszélt hozzánk embe-
rül: azért ember lett Jézus Krisztusban. "És fogantaték Szentlélektől, 
születék Szűz Máriától...," és ő lett az egyedüli hiteles közvetítő Isten 
és az ember között, amint ezt szent Pál által mondja a Szentlélek a 
filippieknek. Azoknak a filipppieknek, akikhez szent Pál az összes 
egyházak, egyházi közösségek közül a legmelegebb testvér-szívvel 
ragaszkodott, akitől elfogadott testvéri adományokat. Rajtuk kívül 
nem fogadott el senki mástól. 

Mindehhez hozzátehetnék még valamit, amiben az Úr Isten hu-
morát tapasztaltam meg, hogy nem csak a szent héber nyelvben kel-
lett elmélyülnöm, hanem az Újszövetség nyelvében is, méghozzá 
orosz tanár-elvtársként. Néhány hónapig Beloianniszban tanítottam, 
hivatalosan két nyelven, görögül és magyarul, valójában négy nyel-
ven. Azért mondom, hogy 4 nyelven, mert a görög és a magyar mel-
lett a macedont beszélte az a pásztornép, amelyik ott élt Beloiannisz-
ban – űzötten, száműzötten, hazájából kitoloncolva. A települést, 
amelyet külön nekik építettek, Görögfalunak is nevezték, ott találha-
tó Iváncsa és Ercsi között. Engem pedig, aki részt vettem minden 
örömükben, bánatukban, teljesen befogadtak. Az is érdekes – csak 
mellékesen említem –, hogy mitől lettem egyik napról a másikra 
híres a szemükben. Rájöttek, hogy amikor a gyerekek reggel az isko-
lába jönnek, az első kérdésem nem az, hogy "No, megtanultad a lec-
két, elkészítetted a házi feladatot?" – hanem "Efagetévé?", Ettél már 
máma?" S akkor a gyerek fölvágja a fejét: "Den!", "Nem! Semmit." 
– "Akkor gyere, egyél!" – Jézus Krisztus akkor nem volt eszemben. 
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Nem kellett. Jézus Krisztus kivetettségét éltem én is, és Jézus Krisz-
tus örömeit kaptam meg érdemtelenül, ill. az Ő érdemei alapján. De 
csak azért, mert a Szentírást ők is értették, és én az ő nyelvükön is 
értettem. Ezért mondjuk, hogy nyelvében él az ember. Ezt mondom 
én is: ember-nyelven kell megtanulnunk, nemcsak zsidóul és görö-
gül, hanem emberül is. Isten nyelvén nem tudunk. Azt csak mímelni 
tudjuk. Jézus azt mondja: Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, 
legyen az én követőm. És akkor egyek leszünk, mint ahogy én és az 
Atya egy vagyunk, ti is egyek lesztek velem. 

Elnézést kérek a rapszódikus és szinte már nagyon érzelmekkel 
teli beszédre váltó emlékezésem miatt. S talán érdekel valakit, hogy 
hogyan próbáltam sokszor megfogalmazni azt az életszabályt, amely 
nekem személyre szóló szabály – hiszem azonban, hogy ez olyan 
póló, amit mindenki viselhet, fiatal, öreg, férfi, nő, keleti-nyugati 
ember egyaránt, viselhet hívő, sőt a hitetlen is. Mert csodát tehet 
velünk, ha viseljük. Ez a szabály így hangzik: 

Az élő Isten – az "élő" jelző az ószövetségi prófétáknál soha el 
nem hagyható jelző Izrael Istenére – az élő Isten az, aki mindig sze-
ret. (A mostani pápánk első nagy enciklikája is ezt mondja: Isten a 
szeretet. Nem ő találta ki. A Szentlélek sugallotta neki Jánoson, a 
szeretet evangélistáján keresztül.) Nos, én így fogalmaztam meg ezt 
– és ezzel fejezem be hosszúra nyúlt beszélgetésünket: Csak az él, 
akiben Isten él. (Ez így kemény beszéd.) Csak az él, aki szeret. De 
csak az szeret, aki mindent odaad. Ezt mondja a mai evangélium is, 
és a szentmisében erről fogok prédikálni. A minden azonban Istené. 
Csak az Istené lehet a minden. Légy egy vele! Add őt, a forrást, 
amelynek cseppje vagy! Áradj, légy óceánná, te kis patak, hiszen 
tudod, csak az él, aki szeret, és csak ad, csak ad... 

Köszönöm. De sokszor mondták nekem görög testvéreim – min-
dig melegszik a szívem ha rágondolok: Evcharisztó! Evcharisztó 
kalá!, Köszönöm. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt az egy-
oldalú beszélgetést is. 

VÉ: Köszönjük szépen a Mária Rádió hallgatóinak nevében Károly 
atyának, hogy megosztotta velünk hosszú életének a tapasztalatait és 
talán nem is csak a tapasztalatokat, hanem azokat a kincseket is, ame-
lyek begyűltek a kamrájába a munkás évek alatt. 
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Tarjányi Béla 

Az egyházi rend eredete 
 
Ismeretes, hogy Jézus elfogadta a zsidó vallási intézményeket, 

nem kérdőjelezte meg a papság, a főpap szerepét és jelentőségét, 
részt vett a zarándoklatokon, a templomi imákon, ünnepségeken. Az 
apostolok, amikor és amíg Jeruzsálemben voltak, ugyanígy maguké-
nak tekintették mindazt, ami a jeruzsálemi templomban történt. „Pé-
ter és János felmentek  a templomba a kilencórai imádság idején…” 
– írja az Apostolok Cselekedetei (3,1), amikor a két apostol meggyó-
gyítja a bénát. A jeruzsálemi hívek „naponta egy szívvel-lélekkel ott 
voltak a templomban”, olvassuk az első keresztényekről (Csel 2,46). 
Majd pedig: „mindnyájan egy szívvel voltak együtt Salamon csarno-
kában…” (Csel 5,12) Pál megtérése után a templomban imádkozik 
(Csel 22,17), a harmadik térítő út után pedig Jeruzsálembe érkezve 
bemegy a templomba, és bejelenti fogadalmát a zsidó illetékeseknek 
(Csel 21,26). Nap mint nap elmegy a templomba, amint ezt a követ-
kezők mutatják („mikor a hét nap már lassan letelt, meglátták őt a 
templomban, 27.v.). Köztudott, hogy ifjabb Jakab, a jeruzsálemi 
ősegyház vezetője buzgón és a zsidók számára is példaszerűen vé-
gezte a vallási gyakorlatokat. 

Mindezt pedig tették annak ellenére, hogy a templomi részvétel 
összeütközésekhez vezetett. Jézust a főpap és a főtanács parancsára 
fogják el és ítélik halálra, Pétert és Jánost elfogják, megvesszőzik és 
börtönbe zárják, Jakab apostolt kivégzik, Pált orvul meg akarják 
gyilkolni, ifjabb Jakabot pedig megkövezik. Ennek ellenére amíg a 
templom állt, amíg a zsidó papság végezte a szertartásokat, addig 
Jézus követői sajátjuknak tekintették a templomot, a templomi kul-
tuszt, és nem beszéltek saját, külön papságról. 

A templom lerombolása, a templomi istentisztelet és áldozatok 
bemutatásának megszűnése teljesen új helyzetet teremtett. Erre az 
időre tehető a Zsidóknak írt levél megszületése, amely a – mondhatni 
– papság és kultusz nélkül maradt keresztény közösség számára gyö-
keres és logikus megoldást jelentett. Ez pedig nem volt más, mint 
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Krisztus papi mivoltának felismerése, bemutatása, és ezáltal az új, 
keresztény papság létalapjának felismerése, bemutatása és tudatosítá-
sa. 

A Zsidóknak írt levél szerzője Jézus alakjában egy egészen új vo-
nást tár elénk. A tanítványok hitének alapja a Jézusban közvetlenül 
megtapasztalt isteni valóság. De mint ahogy a János-evangéliumban 
Jézus mondja: "Még sok modanivalóm volna számotokra, de most 
még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő 
elvezet majd titeket a teljes igazságra" (Jn 16,13) –, ezt a megtapasz-
talt isteni valóságot nem értik még teljesen, ez fokozatosan bomlik ki 
a Szentlélek közreműködésével az idők folyamán. Ennek a megértési 
folyamatnak a része, amikor felismerik Jézus főpapságát. Jézus köve-
tői felismerték, hirdették és hangsúlyozták Jézus Messiás-voltát (ld. 
Máté ev.), hangsúlyozták, hogy ő a Szabadító, aki megmenti a kita-
szítottakat és a bajbajutottakat (ld. Lukács ev.), és rámutattak, hogy ő 
az Isten öröktől létező, egyszülött Fia (Pál, János). Mindezt vallja és 
hirdeti a Zsidóknak írt levél szerzője is: Jézus az Isten egyszülött Fia 
(Zsid 1,1–14), Isten dicsőségének kisugárzása és lényegének képmá-
sa (Zsid 1,3), Isten társa a teremtésben és a világ feletti uralomban 
(Zsid 1,2; 2,8). A szerző azonban tovább lép, és egy új vonatkozást 
ismer fel Jézus művében: bemutatja Jézust, mint az egyetlen, igazi és 
örök Főpapot. 

Jézus több az angyaloknál, mert ők csak szolgák (Zsid 1,5–14), 
Jézus azonban Fiú; nagyobb Mózesnél, aki szintén csak szolga volt, 
és népét nem tudta elvezetni az ígéret földjére (3,1–4,10). Jézus vi-
szont, mint az Újszövetség Főpapja, örök üdvösséget szerzett azok-
nak, akik engedelmeskednek neki. Olyan Főpap ő, aki részese lett 
kísértéseinknek és gyöngeségeinknek; akit nem ember, hanem maga 
Isten emelt a főpapi méltóságra Melkizedek rendje szerint (4,14–
5,10). Nem véletlen, hogy a Zsidó levél szerzője Melkizedekre vezeti 
vissza Jézus főpapságát, mivel Melkizedek az egyetlen olyan ószö-
vetségi személy, akit a Magasságbeli papjának neveznek, anélkül, 
hogy származása szerint a Mózes által kiválasztott ároni-levita pap-
sághoz tartozna, mint ahogy Jézus sem származott papi családból. 
Melkizedek időben megelőzi az ároni papságot, ősibb, tehát ősiségé-
nél fogva rangban felette áll az ároni papságnak. A Zsidó levél szer-
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zője a felismert igazságot, ti. hogy Jézus a legfőbb főpap, az Ószöv. 
alapján így tudja alátámasztani, megmagyarázni a hívők számára. 
Jézus áldozatisága csak egy aspektus a megváltás művében. A Zsidó 
levél szerzője számára csak mint új felismerés válik hangsúlyos, 
központi és kiemelt gondolattá, de ezzel nem akar egyebet, mint egy 
új vonással gazdagítani a már eddig megismert-felismert Jézus-arcot. 
Jézus áldozatisága, főpapsága nem írja felül az eddig felismerteket, 
hanem kiegészíti.  

Jézus főpapsága magasabb rendű az ószövetségi főpapságnál, 
mert Jézus nem a testi leszármazás törvénye alapján lett főpappá, 
hanem a halhatatlan (isteni) élet erejéből; a régi főpapok meghaltak, 
Jézus viszont soha nem hal meg; Jézus nem gyarló, bűnös ember, 
neki nem kell saját vétkeiért áldozatot bemutatnia; Jézus nem a mu-
landó és tökéletlen szövetséget szolgálja, hanem a véglegest, a töké-
letest. 

Miként Jézus főpapsága, úgy az ő áldozata is tökéletes. Ezt nem 
kell megismételni, mert Jézus „saját magát adta tiszta áldozatul Is-
tennek”, „nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével 
lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást 
szerzett” (9,14.12). 

Amikor a Zsidóknak írt levél szerzője rámutat, hogy Jézus az 
egyetlen, igazi, örök Főpap, ezáltal az új, az ószövetségi intézmé-
nyektől független keresztény papságot és liturgiát (kultuszt) is legi-
timizálja. A kereszténység ugyanis, miközben levált a zsidóságról, 
valójában papság és templomi kultusz nélkül maradt. Szükségszerű 
volt, hogy új kultusz és új papság szülessék. Ez meg is történt: a 
kultusz helye és formája az „emlékezés” (kenyértörés, agapé) lett; a 
papság szerepét (funkcióját) a kultikus cselekmények eleve adott 
vezetői, a helyi „vének” (presbiterek) vették át. Az ószövetségi em-
lékek és a zsidósághoz fűző kötelékek természetes alapjául szolgál-
tak az összehasonlításnak, a zsidósággal szemben a saját kultusz és a 
saját papság tudatosításának, (belső) legitimizálásának. 

A Zsidóknak írt levél egyedülálló dokumentuma annak, hogy a 
kereszténység a zsidóságtól való elszakadás útján hogyan tette meg 
az utolsó, döntő lépést: Jézusra, mint egyetlen, örök Főpapra tekint-
ve, a kereszthalált mint egyszeri, tökéletes és tiszta áldozatot értékel-
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ve teológiailag is megalapozta saját külön kultuszát és a keresztény 
papság intézményét. Mindez – vagyis a teljes elszakadás és a tudatos 
teológiai megalapozás – csak Jeruzsálem pusztulása és a zsidó kul-
tusz megszűnése  után vált lehetségessé és szükségessé. 

A  Zsidó levél új meglátásait olvasva nagyon fontos számunkra, 
hogy feltárjuk ennek a Krisztus-vonásnak az előzményeit Jézus sza-
vaiban és az ősegyház gyakorlatában. Az alapos vizsgálódás fényt 
derít arra, hogy Jézus papi mivoltának felismerése – és ezzel együtt a 
papság intézményének megjelenése – teljesen jogos és szükségszerű, 
mert visszavezethető Jézus intézkedéseire és az induló egyház kez-
dettől fogva megfigyelhető gyakorlatára. 

1. Jézus szándéka, intézkedései 
A legalapvetőbb és mindent eldöntő kérdés ezzel kapcsolatban az, 

hogy vajon történt-e Jézus által kiválasztás, elkülönítés, sajátos hata-
lomátadás? Az ő döntése folytán az őt követők széles rétegéből kap-
tak-e egyesek sajátos megbízatást, feladatot, hatalmat, részesültek-e 
egyesek kiemelt módon az ő küldetéséből és hatalmából? 

A válasz egyértelműen igen. A szinoptikus evangéliumok apos-
tol-meghívás történetei következetesen tanúsítják, hogy a leendő 
apostolokat Jézus „látta meg” és hívta el, nem ők jelentkeztek apos-
tolnak (Mk 1,16.19; 2,13). A Tizenkettőt Jézus „választja ki” – az 
eredeti szöveg szerint „létrehozza”, „teremti” (vö. gör. epoiésen, Mk 
3,14.16), hogy „vele legyenek”, és „hatalmat ad nekik”, hogy hirdes-
sék az igét és kiűzzék az ördögöket (14-15.v.). Ők azok, akik  előtt 
feltárja Isten országa titkait (Mk 4,11), míg a többiekhez csak példa-
beszédekben szól; nekik mondja el háromszor, hogy szenvedni fog 
(8,31; 9,32; 10,32-33). Jézus kilétének felfedése a három kiváltságos 
tanítvány előtt történik (Mk 9,2), csak ők lehetnek tanúi bizonyos 
csodáknak (pl. Jairus leányának meggyógyítása, Mk 5,37) és az utol-
só éjszaka gyötrelmeinek (Mk 14,33). A Tizenkettőt kettesével el-
küldi, és ehhez a küldetéshez felruházza őket megfelelő hatalommal 
(Mk 6,7-13). Visszatérésük után meghallgatja beszámolójukat és 
elvonul megpihenni – egyedül velük (Mk 6,30-32). 

Ezeket a szinoptikusok által közösen tanúsított részleteket Máté 
kiegészíti a Péter elsőségére vonatkozó emlékkel (Péter vallomása, ő 
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a szikla, amelyre az Egyház épül, a neki adott oldó-kötő hatalom, Mt 
16,18-19). Lukács beszámol arról, hogy Jézus kiválasztott és elkül-
dött hetvenkét tanítványt is (Lk 10,1-12), elmondja, hogy Jézus rend-
szeresen oktatta a tanítványokat külön is (Lk 11,8-13; 12,1-53), ne-
kik tanította meg a Miatyánkot (11,1-4), és az utolsó vacsora alkal-
mával ezt mondta nekik: „Tegyétek ezt az én emlékezetemre” 
(22,19). Végül János arról tanúskodik, hogy Jézus külön imádkozott 
tanítványaiért, és külön azokért, akik az ő szavukra hinni fognak (Jn 
17,9-19). Jánostól tudjuk meg azt is, hogy Jézus átadta az apostolok-
nak a Szentlelket (rájuk lehelt), mindegyiküknek megadta a bűnbo-
csátó hatalmat, és saját küldetését továbbadta nekik (Jn 20,21-23). 

Bár az evangélisták leírásai, amelyek bemutatják Jézus tevékeny-
ségét és intézkedéseit, visszatükrözik saját koruk és konkrét közös-
ségük felfogását és viszonyait is, ennyi részlet láttán aligha lehetne 
azt mondani, hogy a hívek köréből egyesek kiválasztása, elkülöníté-
se, különleges hatalommal és sajátos küldetéssel való felruházása 
nem Jézus rendelkezése, nem az ő szándéka szerint történt és történik 
az egyházban. Jézus igenis különböző feladatok végzésére rendelt 
egyeseket, és a többiektől megkülönböztetett módon és mértékben 
bízta meg őket az egyházban sajátos tisztségük betöltésére. Ezek a 
jézusi intézkedések képezték és képezik a további fejlődés alapját, 
egyben a papság intézményének tudatos és körülhatárolt megjelené-
sének kiindulópontját. 

2. Az ősegyház élete 
Az ősegyházban fokozatos fejlődést figyelhetünk meg, melynek 

során lassanként konkretizálódnak, egyre inkább körülhatárolódnak 
az egyes szerepek, megbízatások az egyházban, és ezzel együtt meg-
jelennek az új elnevezések is: a „preszbiterosz”, az „episzkoposz” és 
a „diakonosz”. Ezek közül az első és legfontosabb a „presbiter”. Je-
ruzsálemben a döntéseket rendre „az apostolok és a presbiterek” 
hozzák (Csel 15,2.4.6.22.23.41; 16,4), az antióchiai egyház adomá-
nyát is a „presbiterek” veszik át (Csel 11,30), és Pál is Jakab és „a 
presbiterek” előtt jelenik meg harmadik útja után, hogy tisztázza 
magát (Csel 21,18). A térítő utak során Pál és kísérői az egyházak 
élére „presbitereket rendeltek” (Csel 14,23). Ezt a feladatot kell vé-



Bibliatudomány 

17 

geznie Krétán Títusznak is (Tít 1,5-6). Az 1 Tim 5,17 a presbiterek-
ről már mint általánosan ismert egyházi tisztségről beszél, és meg-
szabja a tisztség betöltésének feltételeit (vö. Tít 1,6). Döntő újdon-
ság, hogy míg az „apostol” elsősorban vándortanító, addig a „presbi-
ter” már ’rezidens’, helyhezkötött tisztségviselő. Megfigyelhető a 
feladatok megosztása is: az 1 Tim 5,17 szerint vannak köztük, akik 
„az igehirdetést és a tanítást végzik” – tehát vannak olyanok is, akik-
nek más a feladata (pl. a szertartások vezetése, a közösségi élet, az 
anyagi ügyek, szociális munka irányítása stb.). 

A „diákonus” a másik leggyakrabban említett tisztség az ősegy-
házban. A megjelölést Pál alapvetően „szolga, munkatárs” értelem-
ben használja, és gyakorta nevezi így mind önmagát (2 Kor 3,6; Kol 
1,23.25 stb.), mind munkatársait: Főbét (Róm 16,1), Tichikuszt (Ef 
6,21; Kol 4,7); Epafrászt (Kol 1,7), és Timóteust (1 Tessz 3,2). De 
arról is tanúsodik, hogy a kifejezés az ő korában már meghatározott 
tisztséget is jelöl: Filippiben „episzkoposzok és diákonusok” állnak 
az egyház élén (Fil 1,1). Az 1 Tim 3,8-13-ban pedig a diákonus-
tisztség betöltésének feltételeiről olvashatunk. – Ezen tisztség kezde-
teire vonatkozóan hagyományosan az Apostolok cselekedetei 6,1-6-
ot szokás említeni. Ezzel kapcsolatban szükséges azonban két dolgot 
pontosítani. – a. Valószínűleg nem ők voltak az első diákonusok az 
egyházban: kiválasztásuk kiváltó oka az volt, hogy a görögök („hel-
lének” = szórvány-zsidó származású keresztények) özvegyeinek 
gondozását elhanyagolták. Tehát a helybéliek özvegyeiről kielégítő 
gondoskodás történt – valószínűleg más, korábban kiválasztott ill. 
megbízott szolgálattevők által. – b. Az „első diákonusok” nem csak a 
rászorulókat gondozták, hanem teljes körű apostoli munkát végeztek: 
az egyikük, István „telve kegyelemmel és erővel, csodákat és nagy 
jeleket művelt…” „Felléptek egyesek… és vitatkoztak Istvánnal, de 
nem tudtak ellenállni bölcsességének és a Léleknek, amely által 
szólt” (Csel 6,8-10). 

Az „episzkoposz”– „püspök” az Apostolok cselekedeteiben nem 
szerepel, az apostoli levelekben pedig éppen, hogy csak megjelenik. 
A filippi egyház élén az „episzkoposzok és diákonusok” állnak (Fil 
1,1), az 1 Tim 3,1-7 a tisztség betöltésének személyi feltételeit rész-
letezi, a Tít 1,7-8 pedig emellett arról is tanúskodik, hogy a „püspök” 
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legfőbb feladata a hiteles tanítás hirdetése és védelme. A püspök, 
mint egyszemélyi, legfőbb vezető, az Újszövetségben még nem sze-
repel. 

3. Közös vonások Jézus környezetében és az ősegyházban 
a./ Hármas tagozódás, három fokozat – Jézus meghirdeti az 

örömhírt, az Isten Országának kezdetét, ennek kibontakoztatásán, 
megvalósításán fáradozik. Ennek az új valóságnak, új közösségnek a 
megvalósítása, létrehozása az ő legfőbb célja. Céljának megvalósítá-
sához munkatársakat keres, hív, választ ki, megosztja velük küldeté-
sét és hatalmát. Intézkedései folytán ezen a téren hármas tagolódás 
figyelhető meg: Jézus, mint a legfőbb tanító, a 12 apostol, mint a 
legfőbb letéteményesek és elsődleges munkatársak (akik „vele van-
nak”, akik előtt feltárja Isten Országának titkait, és akik minden tet-
tének tanúi), és végül a hetvenkét tanítvány. Az apostoli korban az 
apostolok és tanítványaik a legfőbb letéteményesek, a presbiterek az 
egyes egyházak, közösségek vezetői, irányítói (közöttük a „felügye-
lők”, a „püspökök”), és végül szolgálattevő „diákonusok”. 

b./ Felülről származó kiválasztás, hatalomátadás, küldetés – 
Jézus művének folytatóit Jézus maga hívja meg, ő választja ki, ha-
talmazza fel és küldi őket, és ugyanezt teszik az apostolok is az ő 
munkatársaikkal. A szinoptikus evangéliumokban minden esetben 
Jézus „látja meg”, ő hívja meg a leendő apostolokat (Mk 1,16p: Si-
mon és András; 1,18p: Jakab és János; Mk 2,14p: Lévi). Ő választja 
ki (szó szerint: „teremti meg”) a Tizenkettőt, ő ruházza fel őket meg-
felelő hatalommal, ő bízza meg őket az örömhír hirdetésével (Mk 
3,13-19p). S amikor kettesével elindulnak, ez is Jézus külön megbí-
zásából történik (Mk 6,7-12). Ha valaki maga jelentkezik tanítvány-
nak, ő ezt inkább elhárítja (pl. a gerázai megszállott, Mk 5,18-19). 
Jézus emeli ki Pétert a többiek sorából, és ő ruházza fel őt a legfőbb 
oldó-kötő hatalommal (Mt 16,18-19). Kiválaszt és küld hetvenkét 
tanítványt is, s megbízza őket az örömhír hirdetésével (Lk 10, 1-12). 
A feltámadás után a Tizenegy Jézustól kapja végső küldetését „min-
den néphez” (Mt 28,18-20), illetőleg az általa küldött Szentlélektől 
(Csel 1,8 vö. Jn 20,22). Pál apostol is sokszor hivatkozik arra, hogy 
őt Jézus választotta ki, Jézus hívta meg, és tőle kapta apostoli hatal-
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mát és küldetését. Az ősegyházban ez a gyakorlat folytatódott, a 
felülről jövő kiválasztás, hatalomátadás és küldés. Így történt Mátyás 
kiválasztása (Csel 1,15-26: sorsvetéssel Istenre bízzák a döntést), a 
hét diákonus kiválasztása kézföltétellel (Csel 6,1-6), Péter és János 
szamariai küldetése (Csel 8,14: a küldők „az apostolok, akik Jeruzsá-
lemben voltak”), valamint Barnabásé és Saulé (Csel 13,2-3: a Szent-
lélek sugallatára történik, a megbízást kézföltétellel kapják). Pál és 
tanítványai, amikor végigjárják az egyházakat, „böjtölve és imád-
kozva presbitereket rendeltek számukra” (Csel 14,23). A pasztorális 
levelek mutatják, hogy a hatalomátadás ill. küldés gesztusa, a kézföl-
tétel általános gyakorlattá vált (1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6). A Zsid 6,1-2 
pedig arról tanúskodik, hogy a „kézföltétel” (=hatalomátadás, „fel-
szentelés”) éppoly alapvető fogalom már az egyházban, mint a meg-
térés, a hit, a halottak feltámadása és az utolsó ítélet. 

c./ Az igehirdetés elsődlegessége – A kiválasztás és hatalomát-
adás azért történik, hogy valaki a felülről jövő megbízás alapján hi-
vatásszerűen Jézus művét folytassa. Ezt az egyes szövegek többféle-
képpen fogalmazzák meg ill. érzékeltetik. A kiválasztottak feladata 
Jézust „követni”, „vele lenni”, a gyógyítás, a démonok kiűzése, az 
oldás-kötés, a bűnbocsánat, a keresztelés, de ide sorolható a liturgi-
kus „emlékezés” is (Lk 22,19), valamint az egyházszervezés (pasz-
torális levelek). De a legalapvetőbb és leggyakrabban előforduló 
feladat az örömhír hirdetése, a tanítás (Mk 3,14p; Mk 6,12: a bűnbá-
nat hirdetése; Lk 10,9; Mt 28,19-20; Lk 24,47: a megtérés hirdetése; 
Csel 1,8: tanúságtétel Jézusról; Csel 1.22: tanúságtétel a feltámadás-
ról). Még István is tanít, s a tanítás miatt szenved vértanúhalált, jól-
lehet őt társaival együtt a rászorulók szolgálatára, gondozására vá-
lasztják ki az apostolok. Mindebből világosan látható, hogy a kivá-
lasztottak legfőbb feladata az örömhír hirdetése: a jézusi tanítás to-
vábbadása és a Jézusról szóló tanúságtétel. 

4. Jézus művének legfőbb letéteményesei és folytatói 
         – a papi rend tagjai 

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy Jézus által kiválasztás, elkü-
lönítés, sajátos hatalomátadás történt. Az ő döntése folytán az őt 
követők széles rétegéből egyesek sajátos megbízatást, feladatot, ha-
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talmat kaptak, egyesek kiemelt módon részesültek az ő küldetéséből 
és hatalmából. Ez a Jézus által megkezdett gyakorlat folytatódott az 
ősegyházban, amikor az apostolok továbbadták ezt a küldetést és 
hatalmat tanítványaiknak ill. az egyes közösségek, helyi egyházak 
vezetőinek. Úgy is fogalmazhatunk: az egyházban vannak megha-
talmazott küldöttek, vezetők – és vannak vezetettek. Vannak tanúk – 
és vannak, akik az ő tanúságtételüket elfogadják, és eszerint hisznek, 
gondolkoznak, élnek. Vannak, akik Jézus küldetését Isten (Jézus) 
megbízásából folytatják – és vannak, akik e küldetés jótéteményeiből 
részesülnek. 

Hogy azokat, akik az egyházban Jézus művét felülről kapott meg-
bízás és felhatalmazás birtokában hivatalból végzik, végül papság-
nak, papi rendnek nevezzük, az a későbbi (fogalmi) fejlődés eredmé-
nye. Ezen az úton az első, döntő lépést a Zsidóknak írt levél szerzője 
tette meg, aki Jézus prófétai, királyi mivolta helyett az ő papi szere-
pére mutatott rá az ószövetségi előzmények tükrében, ezt állította a 
középpontba. Ezt természetesen meg kellett előznie annak, hogy 
Jézus művének mondhatni csúcspontjának, a kereszthalálnak Jézus 
követői felismerjék az áldozat-voltát.1 Ha Jézus legszembetűnőbb 
tette a kereszthalál által Istennek bemutatott áldozat, akkor ő az igazi 
Főpap, következésképpen azok, akik az ő művét az ő megbízásából 
folytatják – és „kiegészítik” az ő szenvedését2 – részesülnek az ő 
papságából, azaz maguk is papok, az újszövetségi papi rend tagjai. 

Ennek a rendnek a feladata mindenekelőtt az örömhír hirdetése, 
Jézus tanításának továbbadása, értelmezése és elmélyítése. Termé-
szetes, hogy Isten (Jézus) akaratából ők a közösség vezetői, szerve-

                                                     
1 Az evangéliumok tanúsága szerint ez az értelmezés Jézusra vezethető vissza: 
„Jézus az utolsó vacsorán a kehelyhez fűzött értelmező szavakkal még egyszer 
megerősíti egyedülálló igényét a bűnbocsánat közvetítésére, sőt halálának esemé-
nyét és önkéntes elfogadását is ennek a közvetítésnek a távlatába helyezi. Halála is 
Isten bocsánatának, kiengesztelődésének a közvetítője, eszköze lesz.” (Puskás Atti-
la, Jézus üdvözítő halála mint áldozat, Mérleg, 2006/2-3.sz., 206.o.) 
2Kol 1,24-26: Most pedig örömest szenvedek értetek, és kiegészítem testemben azt, 
ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének, az egyháznak javára, amelynek én 
szolgája lettem az Istentől értetek kapott tisztségnél fogva, hogy teljesen érvényt 
szerezzek Isten igéjének, a titoknak, amely századok és nemzedékek óta el volt 
rejtve, de amelyet most kinyilatkoztatott szentjeinek. 
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zői, irányítói is, és a közösség új kultuszának3 hivatott megvalósítói: 
a kegyelmi eszközök (szentségek) kiszolgáltatása, Krisztus áldozatá-
nak újra megjelenítése. 

5. Az apostolok kora után 
Az apostoli kort követően az apostolok és közvetlen apostoltanít-

ványok helyébe a presbiterek közül kiemelkedő „püspökök” lépnek, 
mint az igaz tanítás legfőbb letéteményesei. A presbiterek vezetik az 
egyes közösségeket, és mellettük, irányításuk alatt szolgálnak a 
diákonusok. 

A Didakhé „püspökök és diákonusok” szenteléséről beszél: „Kéz-
föltétellel válasszatok magatoknak az Úrhoz méltó püspököket és 
diákonusokat, szelíd és nem pénzéhes, igazmondó és kipróbált férfi-
akat; ők látják el ugyanis nektek a tanítók és próféták szolgálatát” 
(Didakhé 15,1, ld. Vanyó L. szerk., Apostoli Atyák, Ókeresztény 
Írók 3., 100.o.). Római Szent Kelemen ugyanígy: Az apostolok „mi-
után a különböző vidékeken és városokban hirdették az igét, elöljá-
rókat állítottak mindenütt…, püspököket és diákonusokat, azok szá-
mára, akik hinni fognak” (1 KorKel 42,4 ld. Vanyó L. szerk., Apos-
toli Atyák, Ókeresztény Írók 3., 130.o.). Nem véletlen, hogy Szent 
Kelemen ezt írja: „Felajánlásainkat, és a szent cselekményeket gon-
dosan végezzük, mert (Jézus) parancsaiban nem hanyag és rendetlen 
módon hagyta ránk, hanem meghatározott időre és órára. Meghatáro-
zott helyen, és meghatározott személyek által akarta ő ezeket végez-
tetni… Adottak voltak ugyanis a főpapnak a maga szent cselekmé-
nyei, ugyanígy a papoknak is megvannak a nekik rendelt feladataik, 
a leviták számára az előírt szolgálataik, és a néphez tartozó embert is 
kötik a nép számára előírt rendelkezések.” (1 KorKel 40,2-5, ld. 
Vanyó L. szerk., Apostoli Atyák, Ókeresztény Írók 3., 129-130.o.) – 
Végül Antióchiai Szent Ignác: „A püspök Isten helyettese, a 
presbyterek pedig az apostolok tanácsa helyét foglalják el, a szá-
momra oly igen kedves diakonusokra Jézus Krisztus szolgálata van 
                                                     

3 „Jézus a templomi kultusszal szemben – ahelyett és annak igazi alternatívájaként 
– az utolsó vacsorán új kultuszt alapított az Isten országa végleges eljöveteléig tartó 
időre. A kehelyszavakban megjelenő „szövetség”, ill. „új szövetség” kifejezés ezt az 
új, Jézus által alapított kultuszt, az eucharisztia ünneplését jelentené.” (Gerd 
Theissen – Anette Merz, Der historische Jesus, Göttingen, 1997, 359-388). 
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bízva” (ad Magn. 6,1, ld. Vanyó L. szerk., Apostoli Atyák, Ókeresz-
tény Írók 3., 172.o.). 

Mindez a Jézus által kezdett és az apostolok által továbbvitt gya-
korlat egyenes folytatása. A kiválasztottak papi mivoltának tudatosu-
lása még további fejlődés eredménye volt, ezt követte a „pap” (sacer-
dos) megjelölés használatának elterjedése. 

   

  
Józsefet eladják testvérei (G. Doré grafikája) 
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József története – Ter 37,1-50,26 
 

A.) Alapgondolat 
 
A Teremtés könyve Jákob családtörténetével fejeződik be, ennek 

befejező része József története, amely sok egyéni vonást hordoz. A 
József-történet a Teremtés könyvének egyik legérdekesebb, mélylé-
lektani megfigyelésekben gazdag része, amely hidat képez az ős-
atyák Kánaánban játszódó története és az Egyiptomból való kivonu-
lás között és magyarázatot ad arra, hogy hogyan került a választott 
nép az egyiptomi rabszolgaságba.  József története  felhívja figyel-
münket Isten működésére, hogy minden emberi bajon keresztül még-
is mindent jóra tud fordítani. Háromszor két álomban ismerteti terve-
it, és megvalósításukba belevonja a felelősen cselekvő embert. József 
felismeri ezeket az isteni akaratokat, és megvalósítja őket az adott 
gazdasági-politikai térben. 

 

B.) Szentírási szöveg: Ter 37,1-50,26 
 

 

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
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C.) Bevezetés 

1.) A József-történet felépítése 
 

37  József és testvérei 

 1-2 Bevezetés a Jákob-történet befejező része 

 3-11 Veszekedés József és testvérei közt 

 12-17 Átmenet: a mezőn 

 18-30 A testvérek bűntette Józseffel (Rúben-Júda) 

 31-35 A testvérek megtévesztik az apát 

 36 József eladása Egyiptomba 

38  Júda és Támár (a Jákob-történet kiegészítése) 

 1-11 A családfa bevezetése 

 12-26 Júda és Támár 

 27-30 A családfa befejezése (lezárása) 

39 39 - 41  József felemelkedése Egyiptomban 

39  József felemelkedése és bukása, gazdájának felesége 

40  József megfejti a tisztviselő álmát 

41  A fáraó álma és József felemelkedése 

 1-7 A fáraó két álma 

 8-13 A főpohárnok vallomása: álmának beteljesedése 
 József szavai szerint 

 14-24 József a fáraó elé kerül, és az elmeséli az álmát 

 25-46 József megfejti az álmot, a tanács, és József felemelkedése 

 47-57 A küldöttek megérkezése. József fiai. 

42  42 - 45    József és testvérei 

42  A testvérek első egyiptomi útja 

 1-5 Az éhínség. Indulás és út Egyiptomba. 

 6-24 Az egyiptomi események miatt Simeonnak ott kell maradnia 

 25-38 Visszatérés és megérkezés az apához 

43  A testvérek második útja Egyiptomba 

 1-15 A testvérek indulása. Benjámint is magukkal viszik.  

 16-34 A testvérek egyiptomi tartózkodása 

  16-25: A testvérek a ház felügyelője előtt 

  26-34: A testvérek a ház ura előtt 



Bibliaiskola 

25 

44   A pohár 

 1-17 A testvérek a ház felügyelője és József előtt 

 18-34 Júda beszéde és ajánlata 

45   József megismerteti magát testvéreivel 

 1-8 József felfedi kilétét testvérei előtt, és értelmezi az eseményeket 

 9-13 Küldés az apához 

 14-24 Köszöntés, megajándékozás, elbúcsúzás a testvérektől 

 25-28 A testvérek visszatérése az apához 

46 46 - 50 A Jákob és a József-történet befejezése 

46 1-30: Jákob útja Egyiptomba. József viszontlátása 

 1-5a Az út kezdete és Isten megjelenése 

 5b-7 Jákob családjának indulása 

 8-27 Jákob fiainak neve 

 28-30 Megérkezés Gósenbe, viszontlátás az apával 

46, 31 - 47,28:   József gondoskodik családjáról, Jákob megáldja a fáraót 

46, 31 - 47,6. 11.12. 27a : József gondoskodik családjáról 

47, 7-10 Jákob megáldja a fáraót 

47, 11  27b. 28: Letelepedés és gyarapodás Egyiptomban, 
Jákob öregsége 

47, 13-26 Az ötöd bevezetése Egyiptomban 

47, 29-31; 48 és  49: Jákob utolsó kívánsága 

47, 29-31 (48,21.22) Jákob kérése, hogy Kánaánba temessék 

48, 1-2. 8-12 (13-20) Jákob megáldja József fiait 

48, 3-6(7) Jákob örökbe fogadja József fiait 

49, 1-27 Jákob áldása 

49, 28-33; 50,1-14: Jákob halála és temetése 

49, 28-33 Jákob halála 

50, 1-3 Siratás és balzsamozás 

 4-11 Temetése Kánaánban 

 12-13 Jákobot a fiai Makpélában eltemetik 

 14 József visszatérése Egyiptomba 

 15-21 A vétek beismerése 

 22-26 Epilógus: József megöregedése és halála 
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2.) József története közismert és kedvelt az ószövetségi történetek 
között. Hálás téma a feldolgozásra, sokféle probléma kifejtésére, 
feldolgozására alkalmas (nem véletlenül vált művészi feldolgozások 
kedvenc témájává, melyekből csak két nagyon ismertre, Rembrandt 
és Th. Mann művére utalunk): 

szülő-gyerek kapcsolat: a kedvenc, a libling, (Jákobnak József a kedven-
ce, elkényezteti, kimutatja) 

testvér-testvér kapcsolat: testvérviszály, fennhéjázás, árulkodás (József 
lubickol ebben, árulkodik, fennhéjázó – a testvérek dühösek, irigyek)  

"Itt jön az álmodó" – Miért bűn a testvérek szemében József álma? 
Mert kifejez, kimond valami valóságot, amit ők amúgy is éreznek és ami-

től szenvednek: József különb mint ők. 
bűn – bűnhődés 
felfuvalkodottság – megalázás 
Isten működése az emberi történésekben: a rossznak hitt esemény  
hogy fordul jóra 

3.)  A József-történet szövegkörnyezete 
A József-történet a Szentírásban elfoglalt helye szerint összekötő 

kapocs az atyák nemzetségtörténete és az Egyiptomból való kivonu-
lás között. 

A Ter 37 összekapcsolja a József-történetet a Jákob-történettel. 
Az ősatyát, Jákobot, mint nemzetségfőt mutatja be a tizenkét fiával, 
akik a tizenkét törzset képviselik, amelyből Józsefé az egyik. 

Az úgynevezett Jákob-áldás a 49. fejezetben eredetileg nem tarto-
zott a József-történethez, az atyák történetének befejező csúcspontja 
volt (mindenek előtt a Jákob-történetnek), melynek legfontosabb 
motívuma az áldás.  

A Kivonulás történetéhez való kapcsolatot a Ter 50,26 és a Kiv 
1,6 (József halálának megemlítése). A Ter 50,20 válaszol arra a kér-
désre, hogy az ő választott népe hogyan kerülhetett az egyiptomi 
szolgaságba:„Ő azért tette, hogy számos népet megmentsen” 

 
Ezenfelül a további közös vonásokat jegyezhetjük meg az ősatyák 

történetével: 
� József szoros kapcsolata Benjáminnal (mint Ráchel egyedüli fiai)  
� József új nevet kap: Szafanet Fánek (Világszabadító) (Ter 41,45)  
        – Jákob új nevet kap: Izrael (Istennel küzdő) (Ter 32,29) 



Bibliaiskola 

27 

� eskütétel (Ter 47,29; 24,2) 
� idegenben tartózkodás (Ter 47,4; 12,10; 20,1; 21,34; 32,5) 
� a fiúk etiológikus névadásai (Ter 41,50.52; 21,1k; 25,24k; 29k) 
� az elsőszülöttségi áldás fölcserélése (Ter 48,13-22; 27,1-40) 

4. A József-történet kompozíciója 
Ter 37: A testvérkonfliktus keletkezése és csúcspontja 

(a testvérek bosszújában) 
Ter 39-41: József felemelkedése három fokozatban 
Ter 42-47: A konfliktus megoldása 

  
A József-történet nem egy szerző alkotása. Szövegében többféle 

hagyomány nyomát fedezhetjük fel ( J - P - E ). Hogy nem egységes 
a szöveg, azt többek közt a különböző ellentmondások is alátámaszt-
ják: 

– a testvérek ötlete volt a verembe dobás (37,19) vagy Rúbené (37,22) 
– izmaelita kereskedőknek adták el (37,25) vagy mádianitáknak (37,28) 
– Putifár a fáraó testőrségének kapitánya (39,1) vagy heliopoliszi főpap, 

akinek lányát Józsefhez adja a fáraó (41,45; 46,20) 
– József a király börtönébe került (39,20) vagy a testőrök kapitányának 

(Putifárnak) a börtönébe (40,2) 
– Gósenbe azért kerülnek  zsidók, mert az egyiptomiak utálják a pászto-

rokat (46,34) vagy azért kapják meg, mert az a legjobb föld (47,6) 

5. A József-történet műfaja 
Az Józsefről szóló elbeszélést általában a novella műfajába sorol-

ják. A szabálya az, hogy egy szokatlan esemény legyen az alapja, 
amelyet nagyon tömören mond el (prózakölteménynek is szokták 
nevezni). A szereplők jellemét csak sejteti. 

6. A novella-szerkezet áttekintése 
37. fej.: József álmában felmagasztalódik és a testvérei megalázzák 
40. fej. k.: József álomfejtő képességének köszönhetően 
                   az ország második emberének rangjára emelkedik. 
42. fej.: József első alkalommal alázza meg testvéreit. 
43. fej.: József látszólag kiengesztelődik a testvérekkel. 
44. fej.: József második alkalommal alázza meg testvéreit. 
45. fej.: József ténylegesen kiengesztelődik a testvérekkel. 
46-50. fej.: Befejezés 
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    Súlypontok 
� Az apa szerepe a testvérkonfliktusban (37,10k.14.31k; 

                  42,1k.13k.; 45,25-27) 
� A testvérek kollektív bűne, amely hovatovább szükséghelyzetbe 

sodródik és a végén bűnhődésben teljesedik be. 
� József, aki kezdettől fogva valami rendkívüliségre  hivatkozik 

és bizonyos az isteni segítségben, aki okos és bölcsen tud bánni a 
dolgokkal (a ház, a fogház, Egyiptom gabonakészlete). 

� 45,1-8 Isten ténykedése, hogy minden emberi bajon keresztül 
mégis mindent jóra tud fordítani. Háromszor két álomban ismerteti 
terveit és megvalósításukba belevonja a felelősen cselekvő embert. 
József felismeri ezeket az isteni akaratokat, és megvalósítja őket az 
adott gazdasági-politikai térben. 

� Az egyiptomi viszonyok ismerete, mint a tolmács útján való 
tárgyalás, a szociális helyzetnek megfelelő asztalrend, a politikai 
szokások, az egyiptomi igazságszolgáltatás. 

� Pozitív egyiptomkép, mindenekelőtt a fáraóról, aki felfogja az 
Isten által küldött álmot és aszerint cselekszik József személyén ke-
resztül. 

� Az uralkodó képe, amelyet József reprezentál, humánus és szo-
ciális eszméket tükröz. 

 
József alakja – József álmában felmagasztalódik (37,7.9). József 

Isten választottja? Isten álmában tudatja vele a kiválasztottságot. 
Józsefet a kiválasztottság tudata önteltté és fennhéjázóvá teszi. 
Józsefet megalázzák testvérei: őt, aki mindnyájuk fölé helyezte 

magát (és ebben a papa is cinkostársa volt), hajszálhíján megsemmi-
sítik, végül eladják rabszolgának. 

Józsefet a halálveszély és az azt követő rabszolgaság megtisztítja 
az önteltségtől és fennhéjázástól. Egy új József áll előttünk, Isten 
választottja, akiben már megszületett az alázat. És ettől a pillanattól 
kezdve hangsúlyozza a szentíró, hogy „az Úr vele volt” (39,2.3.5; 
39,21), áldott, Isten áldása sugárzik róla (Ter 26,3; Jer 29,7). 

József további útja ettől nem válik problémamentessé, felemelke-
dés és bukás, majd újabb felemelkedés követi egymást, de az Úr 
mindvégig, minden helyzetben vele van. 
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7.) PÁRHUZAMOK 
 
– Ábrahám – József – Dávid: az Úr vele volt  
– József 30 éves, amikor felemelkedik – 17 éves korában kerül  

                       rabszolgaságba, tehát  13  év telt el közben 
–Jákob 130  éves, amikor Egyiptomba érkezik (Ter 47,9.28) 

                                    17 évig él még Egyiptomban 
– József feleségül veszi a heliopoliszi  főpap leányát 
– Mózes feleségül veszi a mádianita pap leányát  

Szentírási helyek:  Sir 49,17-18 – Zsolt 105,17-23 –  
                                   Bölcs 10,13-14 – 1 Makk 2,53 – Csel 7,9-16 
Szt. Ambrus: József Jézus előképe: szenvedés – felemelkedés 

                                                   eladták  
                                                   3 nap 
    József és Jézus párhuzama 
József alakja több vonatkozásban Jézussal is párhuzamba állítha-

tó, kettőjük egymásra vonatkoztatása mindkét történet megértését 
elmélyíti, segíti és gazdagítja. 
József tudatában van saját adottsá-
gainak, 

Jézus is tudja magáról, hogy kicso-
da, 

és ezt érezteti környezetével, hival-
kodik vele 

de alázatos (Mt 11,29;12,18-20) 

három napig van a kútban  
  (Ter 42,17-22)  

három napig van a sírban 

20 ezüstért testvérei eladják 
  (Ter 37,28) 

30 ezüstért Júdás eladja 

József a megaláztatásban és a ha-
lálveszélyben megtisztul az öntelt-
ségtől, és egy új József áll előttünk, 
Isten választottja, akiben már meg-
született az alázat. Ettől a pillanat-
tól kezdve az „Úr vele volt” 

„Engedelmességet tanult abból, amit 
elszenvedett” (Zsid 5,8) 

megmentésükre és szabadításukra 
   (Ter 45,5.7.) 

szabadulást hirdessek  (Lk 4,18) 
megmentse (Mt18,11;Lk19,10) 

gyümölcsöző fa (Ter 49,22) zöldellő fa   (Lk 23,31) 
testvérei nazírja (Ter 26,c) a születendő Szentet (Lk 1,35) 

tudom ki vagy: az Isten Szentje 
     (Lk 4,34) 
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8.) Isten rejtett működése 
„Az ember kieszeli útját szívében, de az Úr az, aki lépéseit irá-

nyítja” (Péld 15,9) 
„Ne féljetek és ne is szörnyűlködjetek azon, hogy eladtatok en-

gem ebbe az országba! Hiszen a ti megmentésetekre küldött engem 
Isten előttetek Egyiptomba. Nem a ti elhatározásotok, hanem Isten 
akarata küldött engem ide” (Ter 45,5.8) 

„Ti gonoszat terveltetek ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy 
felmagasztaljon engem, amint most látjátok, és sok népet megment-
sen” (Ter 50,20) 

 
– MIKOR TÖRTÉNT AZ ÉLETEMBEN OLYASMI, AMI-

KOR BAJ, SZERENCSÉTLENSÉG ISTEN MŰKÖDÉSE ÁL-
TAL JÓRA VÁLTOZOTT? 

– TUDOK ILYEN BIZALMAT TANÚSÍTANI, HOGY Ő 
MINDENT JÓRA FORDÍT, HOGY MINDIG VELEM VAN? 
 
D.) Óravázlat 

 
Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

  
1. Ének: Az Úr jósága ének kottából Énekelj az 

Úrnak 72. 
old. 
5 perc 

2. Bevezetés: József története sokféle prob-
léma kifejtésére, feldolgozására alkalmas:    
            testvérviszály 
            a "libling" (kedvenc) 
            árulkodás 
            szülő-gyerek 
            gyerek-szülő 
            bűn-bűnhődés 
            fennhéjázás-megalázás 
            felfuvalkodottság-alázat 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
A testvérviszály előzményének követésére  a 
résztvevők a következő módon feldolgozzák 
a szöveget: Ki, mikor, hol, mit csinál - min-
den személyt más-más színnel húzzanak alá 
(József, a testvérek, Jákob-Izrael, Rúben, 
kereskedők) 
– Kivel azonosulok érzelmileg, miért? 
– Kivel nem, miért? 

egyéni, írás-
beli munka 
utána megbe-
szélés az 
óravezető 
vezetésével 

külön lapon 
Ter 37,2-36 
színes filc-
tollak 
 
35 perc 

3. A József-történet felépítése 
 A József-történet áttekintése nyomán a 
résztvevők emlékezetébe idéződik a történet 
néhány részlete. Az óravezető felírja a fel-
merülő témák és problémák kulcsszavait 
(lásd Bev. 2.), és ezek lesznek a következő 
beszélgetés kiindulópontjai. 

a résztvevők 
egyéni mun-
kája, utána 
megbeszélés 
az óravezető 
irányításával 

munkalap 
Bev. 1. 
tábla, kréta, 
 
35 perc 

4. A József-történet szövegkörnyezete és 
kompozíciója,  
lásd Bev. 4. 5. 6. 

az óravezető 
előadása 

Szentírás, 
tábla kréta, 
jegyzetfü-
zet,ceruza 
25 perc 

5. A József-történettel párhuzamos motí-
vumok a Szentírásban, 
lásd Bev. 7. 

az óravezető 
előadása 

jegyzetfüzet
ceruza, 
10 perc 

6. Befejező elmélkedés lásd Bev. 8., ének az óravezető 
bevezető 
szavai után 
csendes egyé-
ni elmélkedés, 
utána közös 
hálaadás 

kotta, gyer-
tya, gyufa, 
10 perc 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 
 

A Biblica 3/2006. számában Kevin McGeorgh a Bibliában két 
helyen (Kiv 1,16-ban és Jer 18,3-ban) használt 'obnayim héber szó 
jelentését tisztázza. Nyilvánvalóan egyrészt szüléskor, másrészt 
agyagfigura formázásakor használt eszközről van szó, amely ugyan-
akkor tégla! Az agyagformázással való kapcsolathoz figyelembe kell 
vennünk, hogy igen ősi felfogás szerint az embrió a »gyúrható«  
halmazállapotú méhlepényből alakul ki (v.ö. Ter 2,7). Egy egyiptomi 
szöveg leírja, hogy a királyi csecsemő téglára fektetésekor derül ki, 
vajon fia született-e a fáraónak. A szerző feltevését igazolja egy ása-
tási lelet is: 2000-ben – Abydos-ban, III.Senwosret egyik főemberé-
nek palotájában, leánya lakosztályában – ép állapotban találtak egy 
»szülő-széket«, mellette az újszülött lefektetésére szolgáló, az oldal-
lapjain jelképekkel ellátott téglával. – Ulrich Berges  megállapítja, 
hogy Iz 40-55 szövegének nagy része Círusz idejében (539-520 kö-
zött) készült, de ma már tudjuk, hogy számos valamivel későbbi 
része is van. A cikk a Dáriusz idejében írt, Jeruzsálemre vonatkozó 
betoldások közül igen részletesen bemutatja Iz 41,27 tartalmi kapcso-
latait az egész mű más részeivel. A szövegek sok módon kifejezik, 
hogy a bálvány-istenek »a semminél is kevesebbek«, ugyanakkor 
JHVH a történelem ura. A perzsa birodalomban felébredt reményt 
fejezik ki a hasonlóságok az Úr Szolgájának első éneke (Iz 42,1-9) és 
Dáriusznak az új birodalmi rendre vonatkozó – egy feliraton is hirde-
tett – tervei között. – Mark J. Boda a Zak 9, Zak 12 és Mal 1  elején 
álló »jövendölés, az Úr szava ... ellen« kifejezés jelentésére vonatko-
zó néhány újabb elméletet mutat be. Megállapítja, hogy az egyébként 
sok más helyen is szereplő mas's'ä szó nem jelent valamilyen külön 
műfajt. Az idézett kezdőszavak utáni hosszabb szövegek (pl. Zak 12-
14) elítélnek hamis próféciákat, esetleg kapcsolódnak más próféták 
(pl. Jeremiás) szavaihoz, és közölnek új igaz próféciákat is. Semmi-
képpen nem jelzik azonban a prófétizmus végét. – S.W.Flynn azt 
vizsgálja, hogy Iz 57,14-15 szerint mi JHVH tartózkodási helye: a 
templom, vagy a menny? A szövegváltozatok (maszóréta, LXX, egy 
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targum, a kumráni szövegek,  Pesitta) alapos elemzése a 15. vers 
szellemében, a transzcendens értelmezés mellett szól. Ugyanakkor a 
mai tudósok a megelőző szövegrészek és a 14. vers »út«-ja alapján, 
de »a megtört és alázatos lelkűek« mellett való léte miatt JHVH im-
manenciáját emelik ki. A kettő (Isten mindenek feletti állapotának 
hite és a szent hely tisztelete) nem zárja ki egymást. – G.Biguzzi 
áttekintést ad arról, mely várost tekintették a keresztény magyarázók 
a Jelenések könyve 16-18. fejezetében szereplő Babilonnak. A könyv 
legrégibb fennmaradt kommentárját Victorinus, a szlovéniai Ptuj 
város püspöke írta, aki 304-ben halt vértanúhalált. Babilont a csá-
szárkori Rómával azonosította, és ezt évszázadokon át sokan követ-
ték. Szent Ágoston és nyomán mások Babilont a sátán országa 
(civitas diaboli) nevének tekintették. Fiorei Joakim (+ 1202) az egész 
művet egyháztörténeti események megjövendöléseként magyarázta; 
kb. 100 évvel ezelőtti szerzők Babilont »antikrisztusnak« nevezik. 
Végül mintegy 20 újabb magyarázó szerint Babilon voltaképpen 
Jeruzsálem! (Szerzőnket ez késztette a cikk megírására.) A cikk elő-
ször felsorolja Victorinus érveit (pl. 7 hegy, 7 király, a visszatérő 
Néró legendája), és kitér az ellenérvekre is, majd ismerteti az újabb 
szerzők Jeruzsálem mellett felhozott érvelését s az ezt cáfoló ténye-
ket. A hagyományos felfogás (Babilon=a császárkori Róma) bizo-
nyul sokkal valószínűbbnek. A Jelenések megírásakor Jeruzsálem 
kevésbé volt Babilon, mint Róma! Érzékelhetjük, hogy látva Efe-
zusban Domitianus óriási sport-arénái mellett az apja, testvére és 
saját maga isteni tiszteletére épített templomot, a Jelenések látnok-
szerzője nem félt őt fenevadnak nevezni. – Rob Dalrymple rövid 
cikkében a »kai« kötőszó ritkább (epexegétikus) értelmét felhasznál-
va azt fejti ki, hogy Jel 11,1b-ben a megmérés Isten oltalmát jelenti a 
templom (az igazak közössége), vagyis  a vértanúk (=az oltár) és a 
vértanúság nélkül kitartó hívek (=az imádkozók) számára. – Daniella 
Ishai-Rosenboim azt mutatja be, hogy a Bibliában »az Úr napja« –
esetleg jelzői vagy határozói tartalmú kiegészítéssel is – többféle 
jelentésű lehet, másrészt egyes helyeken ugyanezeket a jelentéseket 
egészen más szavak fejezik ki. – Philipp Lerner Kiv 18,7-12 néhány 
fontos szavának átgondolásával arra keres választ, hogy milyen 
egyetértés, vagy megállapodás jött létre Jetró és Mózes között. Való-
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színű lehetőség pl. az, hogy az izraeliták elkerülik az Egyiptommal 
való összeütközést, Jetró pedig elismeri a honfoglaláshoz való jogu-
kat. A szerző további kutatást tart szükségesnek. – Mark Leuchter Iz 
23,15-18-ról megállapítja, hogy a szövegrészt Jozija korában írták 
hozzá Izajás jövendöléséhez. A 70 év inkább jelképes, mint pontos 
számérték. Egy Azarhaddon idejében készült felirat is valószínűsíti, 
hogy Izrael Asszurbanipal halála után kerülhetett szabad kapcsolatba 
Tírusszal (és ennek kereskedelmi eredményéből részesedhettek a 
jeruzsálemi papok). 

A folyóirat 4/2006. számában Victor L. Parker felülvizsgálja 
azoknak a csatáknak és hadjáratoknak az időrendjét, amelyeket a 
felkelők Makkabeus Júdás idejében folytattak. 1 Makk sok érdekes 
részletet közöl, de az 5,3-68 szakaszban leírtak mintegy két évet be-
töltő harcait csak 2 Makk néhol szórványos adatai alapján lehetett 
időzíteni. Ennek során az is kiderült,  hogy Timóteus ellen volt egy 
harmadik hadjárat is, amelyet 1 Makk nem is említ. – Corinna Kör-
ting részletesen, sokoldalúan elemzi Zakariás hetedik látomását (Zak 
5,5-11) mind a leírt látvány, mind az angyal szavai alapján. A véká-
val a törvénytelenség és káosz, a benne elzárt asszonnyal pedig a 
bűnös szembeszegülés bábeli építménye kerül vissza ősi keletkezési 
helyére, hogy a fogságból visszatérő Izrael új életet kezdhessen. – 
Antonio Pitta Szent Pál »balga dicsekvését« magyarázza (2 Kor 
11,1-12,18). Pál tudatában van annak, hogy a 2 Kor 11,5-6-ban ösz-
szefoglalt nagysúlyú állítását nem ékes szavakkal, hanem tényekkel 
kell igazolni: az evangélizálás ajándékával, a Krisztusért végzett 
szolgálat terheivel, szenvedéseivel, a »tövissel«,  a kapott látomá-
sokkal és kinyilatkoztatásokkal. – Egy rövid hozzászólásban Mark 
S.Gignilliat Róm 8,28 -at úgy értelmezi, hogy Isten az Őt szeretők 
javára mindenben együttműködik (a Szentlélekkel). – Matthijs den 
Dulk azt magyarázza, hogy Jel 2-3 ígéretei a győzteseknek mind-
egyik egyháznál (megfelelő sorrendben) az üdvösségtörténet valame-
lyik eseményéhez kapcsolódnak, így pl. Efezus számára a teremtés-
történethez, Laodicea részére Jézus működéséhez és megdicsőü-
léséhez (s ez az utóbbi Jel 21,7-ben is megjelenik). – Siegbert 
Riecker felsorolja az Ábrahám, Izsák és Jákob által épített oltárokat 
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és megjelölt emlékhelyeket. Közülük többnek történeti átgondolásá-
val támasztja alá azt a felismerést, hogy az emlékhelyek a helyi vagy 
közeli idegen népekkel való kapcsolat erősítését is szolgálhatták, és 
tanúsították az ősatyák JHVH-tiszteletét. A szerző hozzáteszi, hogy 
talán ez a tevékenység tette éppen őket az üdvösségtörténet kiemel-
kedő személyeivé. – Elie Assis Aggeus könyvét  elemzi. A próféta 
által Isten – a szerény lehetőségek és a nehézségek közepette – bizto-
sítja az elkeseredett népet saját jelenlétéről, a helyzet fokozatos javu-
lásáról. A tisztátalanságtól való óvás (2,10-19-ben) azt jelenti, hogy a 
szamaritánusokat ne vonják be a templomépítésbe. Bízzanak válasz-
tottjában, Zerubbábelben. A könyvben az egymást követő szózatok 
egységet alkotnak. 

A Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 2/2006. 
számában olvashatjuk befejező részét Joachim Schaper tanulmányá-
nak (első része az előző számban jelent meg). Tárgya az ókori Izrael 
történelmének kritikai vizsgálata az összes források (archeológiai 
leletek és mindennemű írás – köztük a Biblia) alapján. Hibásnak 
tartja a »koppenhágai iskola« erős kritikáját a Jozija-reform nyomán 
2 Kir 23-mal szemben. Kétségtelen azonban a források között szá-
mos komoly ellentét (pl. a »honfoglalás« tekintetében). A szerző 
Max Weber nyomán figyelembeveendőnek tartja a történelemben 
létrehozott összes emberi alkotásokat (beleértve magát a társadalmat, 
a gondolkodásmódot, világszemléletet, intézményeket stb.). A kuta-
tásban meg kell különböztetni a tényeket és a feltevéseket. Izrael 
vallástörténetének történeti módszerekkel való vizsgálata áthidalja a 
vitát az Ószövetség teológiájával, sőt segíti a teológiát annak felderí-
tésével, hogy a gyakorlatban »miként éltek az emberek Isten színe 
előtt« az ókori Izraelben ill. Júdában. – Yitzhak (Itzik) Peleg a Ter 
12,10-20-ban leírt történettel kapcsolatban felteszi a kérdést: vajon 
érintette-e a fáraó Sárát? Azon felül, hogy az Isten súlyos csapásai                   
súlyos bűnre utalnak, a szerző a bűnt azzal is igazolja, hogy a bünte-
tés leírásában (17.v.) ugyanaz a szó is szerepel, mint ami a fáraó 
tettét kifejezi (19.v.). (Egyébként ugyanez a szó jelzi Ter 20-ban az 
Abimelek által majdnem elkövetett tettet is.) A szerző bonyolultabb 
okfejtéssel hasonló kapcsolatot talál az ősbűnt és annak büntetését 
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leíró szövegrészek között is. – Pnina Galpaz-Teller azt mutatja be, 
hogy Jákob temetésekor (Ter 50) József úgy teljesíti atyja kívánsá-
gát, hogy a holttestet bebalzsamoztatja (amit a távol és így későn 
történő temetés eléggé indokol), s ez az előkészületekkel, elszállítás-
sal, vagy gyász-szertartással és a Makpéla-barlangi eltemetéssel 
együtt kitöltötte a Ter 50,3-ban szereplő, Egyiptom által kívánt 70 
napot, de kifejezetten nem sértett izraelita előírást sem. (A cikk 
azonban megemlíti, hogy egy sokkal későbbi rabbinikus szöveg sze-
rint József azért élt kevesebbet testvéreinél, mert bebalzsamoztatta 
atyja holttestét.) – Bernhard Lang a dekalógust vizsgálja (MTörv 
5,6-21). Véleménye, hogy a szöveg legrégebbi változata csak 5,16-ig 
terjedt, sőt még ezen belül sem tartalmazta a szombatra vonatkozó 
12-15. verset. Így csak 5 parancs volt benne. A 16. vers második fele 
nem csak a szülők tiszteletének, hanem az egésznek záradékául szol-
gált. A 6. század végén csatolták a szöveghez az 5 »polgári« paran-
csot (17-21.v.) és a bevezető 6. verset. A szombatra vonatkozó, papi 
szerzőktől származó hosszú szöveget (12-15.v.) utólag toldották be, 
amikor a 7-napos hetet ( a szerző véleménye szerint perzsa hatásra) 
bevezették. Ez rontotta volna az addig 5+5 parancsból álló törvény 
szimmetriáját, s ezért az utolsó »polgári« parancsot kettéosztották. 
Így végül a cikk szerint 12 parancsból áll a dekalógus; ez az elneve-
zés MTörv 14,13-ban szerepel, és azért »10 ige«, mert JHVH neve 
(ill. az ezt helyettesítő »Úr«) 10-szer fordul elő a szövegében. Külön 
figyelmet érdemel a »féltékeny Isten«, aki megtorolja az atyák »go-
noszságát«; az utóbbi megnevezés legalább 13-szor szerepel a Biblia 
szövegeiben a pusztai vándorlástól Nehemiás koráig, és igen súlyos 
bűnöket jelent (bálványimádás, ősök sírjaiban folytatott éjjeli szertar-
tások, disznóhúsevés stb.). Fontos üzenet a fogság utáni nemzedé-
keknek, hogy hagyják el az atyáik gonoszságát. Az egész dekalógus 
magasabb lelkiséget sugall. – Peter Höffken Iz 55,1-5-ből kiindulva 
megerősíti azt a véleményt, hogy folyamatos, fokozatos az átmenet Iz 
40-55 és 56-66  (Deutero- és Trito-Izajás) között. 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
 

A kérdésekre Kocsi György teológiai professzor válaszol. 

� Kérdés: Miért szerepel Jn 4,48-ban Jézus szemrehányó mondata, 
amely nyilvánvalóan nem a haldokló fiú apjának szól? 

Válasz: Igaz, a válasz többesszámú: »Hacsak  jeleket és csodákat 
nem láttok, nem hisztek.« - de az apa bizonnyal egész családját kép-
viseli (ld. 4,53). A mondat tehát még így sem zavaró. Többféle vá-
laszt is megkíséreltek már a szentírás-magyarázók. Vannak, akik lu-
kácsi anyagnak tartják a királyi tisztviselő fiának meggyógyítását (Jn 
4,43-54). Feltevésüket arra alapozzák, hogy a »jeleket és csodákat« 
kifejezés nem jánosi, de kilencszer is előfordul az ApCsel-ben. 
Elméletük kevéssé meggyőző, miként az is, hogy Lukács lenne a Jn 
evangélium végső szerkesztője.  

Sokkal valószínűbb: Jézus próbára akarja tenni a királyi tisztvi-
selőt, aki fia csodás gyógyítását akarta kikönyörögni. A kérés el-
hangzásakor az apa hite még csak kezdetleges, és függ a »jelektől és 
csodáktól«. Csak az 53. versben mondja ki az evangélista, hogy elju-
tott a hitre házanépével együtt.  

Jézus szemrehányó kifogása, vonakodása tehát logikusan illesz-
kedik a csodaelbeszélésbe, ahol – mint általában – a csodatevő vona-
kodik, illetve feltételt támaszt vagy próbára teszi a csodát kérőt. 
Egyébként sok exegéta kiemeli: a királyi tisztviselő fia meggyógyítá-
sának csodája hasonlít a kánai menyegző csodájára, ahol Jézus vona-
kodása (Jn 2,4) szintén szilárd toposza az elbeszélésnek. 

� Kérdés: Amikor Pál apostol Kenkreában lenyíratta a haját (Csel 
18,18), miért tért el az előírástól (Szám 6,13-21), holott nemsokára 
útbaejtette Jeruzsálemet (Csel 18,22)? 

Válasz: A 18,18-ban említett esemény elég problematikusnak tű-
nik. Az exegéták egybehangzó véleménye szerint az ApCsel redakto-
rától származik, aki bizonyára hallott valamit a zsidó  fogadalmakról, 
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de a vonatkozó előírások pontos tartalmát nem ismerte. A vers ne-
hézségei a következők: 

– A haj levágása nem történhetett a fogadalom kezdetén, hanem 
csak a végén.  

– Fogadalmat bárhol lehetett tenni, de a végén meg kellett jelenni 
Jeruzsálemben, és csak egy bizonyos ott tartózkodási idő után nyír-
hatták le a nazír haját és égethették el. 

– Ha valaki külföldön tett fogadalmat, csak meghatározott idő el-
telte – Sammai iskolája szerint 30 nap – után végezhette el a hozzá 
kapcsolódó áldozatbemutatást, és egy jelentős  összeget adományo-
zott a templom javára. Ezt más valaki is átvállalhatta.  

A megjegyzés, hogy Pál lenyíratta a haját – stilisztikailag betol-
dásnak minősül. A szöveg stílusa is nehézkes. A mondat elején Pált – 
de utána még Aquilát is alanyként szerepelteti. Ezért egyes régi kó-
dexek és kéziratok (D és h) nem Pálra vonatkoztatják a fogadalmat, 
hanem Aquilára – néhány modern kommentár is így jár el.  

A redakcionális megjegyzés célja pedig az lehetett, hogy Pált 
mintaszerű zsidó kereszténynek állítsa be. Ezt sikerülhetett is elérni 
azon keresztényeknél, akik nem ismerték a zsidó szokásokat. Ment-
ségként megjegyezhetjük, hogy az Ószövetségben sem egységes a 
nazireátusi fogadalom elképzelése. Sámson esetében már az anyának 
is tartózkodnia kell attól, ami szőlőtőkéről való, tehát a szőlőtől is 
(Bír 13,14). Míg Isten angyala – úgy tűnik – Sámson születésének 
hírüladásakor csak a bort és szeszes italt tiltja, de a szőlőt nem. A 
könyv átdolgozása során harmonizálhatták a szöveget a rabbinikus 
nazireátusi fogadalommal is, ami ugyancsak eltér a Szám 6,13-21-
től. Sámson legendás hős lehetett, akit később nazírrá is formáltak, 
amikor ezt a fogadalmat propagálták. Sokan Keresztelő Jánost is 
nazírnak képzelték Lk 1,15 alapján.  

� Kérdés: Miért írja Sírák fiának könyve (Sír 44,16), hogy Hénok »a 
népeknek bűnbánatra szolgál« (más fordítás szerint »a megtérés példá-
ja a nemzedékek előtt«)?  

Válasz: Feltűnő, hogy Sírák fia könyve kétszer is említi Hénokot 
(44,16; 49,14). Rajta kívül csak Dávidot említi kétszer (45,25k; 
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47,1). Sírák fia könyve bizonyára ismerte az apokríf Hénok könyve-
ket, továbbá a Jubileumok könyvét, ahol óriási jelentősége van 
Hénoknak. Ő az első ember, aki ismeri  az írást, a csillagászatot, a 
jövő és a múlt eseményeit. Isten barátja ő, akinek Isten is  mindent 
tudtul ad (Jubileumok könyve 4,16-26). Egyébként Hénok kevésszer 
fordul elő az Ószövetségben (Gen 5,21-24; 1 Krón 4,10). Annál fel-
tűnőbb, hogy itt kétszer is említik. Sír 49,14 állítja róla, hogy az em-
berek fiai közül nem született párja Hénoknak, ezért Isten el is ragad-
ta. 

A kérdésben idézett fordítás: »a népeknek bűnbánatra szolgál«; »a 
megtérés példája a nemzetek előtt«, helytelen fordítása az azóta ke-
zünkben lévő héber kéziratnak, ahol ót daat (tudás jele) szerepel. Így 
tehát Hénok »a tudás példájának szolgál a nemzetek előtt« fordítás-
nak kellene állnia a Bibliában. Életével persze így is lehet a megtérés 
kiváltója, hiszen annyira kiváló – ahogyan többen is magyarázzák e 
helyet.  

Viszont, ha jobban elemezzük a szöveget, akkor a következőket 
kell még mondanunk. A Sírák könyve csak itt fordítja a daatot meta-
noiával (bűnbánattal), másutt  gnózissal (tudás) vagy dianoiával (ér-
telem, érzület). A fordítás ilyetén alakulásában alighanem alexandriai 
Philo a ludas. Aki beszámol arról, hogy Hénok korábbi életében 
bűnös életet élt, és később megtért. Szó szerint: »egy rosszabb élet-
ből jobb életbe tért át«. Ez teljesen ellentmond a bibliai hagyomány-
nak, de magának Sír 49,14-nek is. És mivel a Sírák fia könyve Ale-
xandriában keletkezett, Sírák fiának unokájára, a fordítóra erősen 
hatott ez az alexandriai elképzelés. Még Alexandriai Szent Kelemen 
is beszámol a Szőnyegek c. könyvében arról, hogy »Hénok megtért« 
(Stromata, II.cap. XV 70,3). Ezért szolgál tehát a »tudás mintaképe« 
helyett a »bűnbánat példaképéül«.  
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INNEN-ONNAN 
 

A Bull. Dei Verbum 2-3/2006  fő témája a Szentírás a zsidó-
keresztény-iszlám párbeszédben. Baruch A. Levine rabbi professzor 
(New York) röviden áttekinti  a II.Vatikáni Zsinat tárgyra vonatkozó 
iratait (DV, NA), az újabb pápai nyilatkozatokat, valamint a Pápai 
Biblikus Bizottság két iratát (Szentírásmagyarázat az Egyházban és 
A zsidó nép és Szentírása a keresztény Bibliában). A Szentírás meg-
értésének fontos kulcsa a szerzőnek korával való kapcsolata és célja; 
ugyanakkor a mi olvasásunknak saját korunkhoz és környezetünkhöz 
kell szólnia. Bemutatja e két szempont jelenlétét a rabbik és az egy-
házatyák  írásaiban, akik a Szentírásban Isten nekünk szóló szavát 
keresték . (Ezt az emberi nyelven elhangzó szót a DV 13 és a Tal-
mud csaknem szószerint azonosan jellemzi.) Egyforma üzenetet köz-
vetít a teremtett világ is, de különbség, hogy a kereszténység számá-
ra Jézus kinyilatkoztatása végleges, a zsidóság azonban ezt még vár-
ja. Mivel nincs, aki az egész zsidóság nevében szólhatna, a szerző 
saját személyes nagyrabecsülő együttérzését fejezi ki számos újszö-
vetségi szakasz iránt (pl. Miatyánk, hegyibeszéd, szeretethimnusz). 
Számára nem a hittételek, hanem a zsidó identitás döntötte el, hogy 
nem tudna csatlakozni sem a kereszténységhez, sem az iszlámhoz. 
Abban látja Isten szándékát (amit figyelmeztetőleg jelez a fogság, a 
templom pusztulása és a prófétaság megszűnése), hogy minden zsidó 
törekedjék szentté tenni saját népét, és együttműködni más, Isten 
országát építő emberekkel. A szerző idézi az engesztelő nap liturgiá-
jának könyörgéseit, végül pedig Jer 31,31-34-et, amihez a maga ré-
szére hozzáteszi Isten 31,35-37-beli ünnepélyes ígéretét is! 

Mgr. Pier Francesco Fumagalli teológus, héber kéziratok kutatója 
(Milánó) beszámol arról, hogy a II.Vatikáni Zsinat óta keresztények 
és zsidók között számos vallásközi párbeszéd folyt a megbocsátás és 
a béke szellemében. Leírja, hogy C.M.Martini bíboros hét pontban 
foglalja össze a közös örökség  kincseit: Ábrahám hite, a szentségre 
való hivatottság, a szent iratok tisztelete, az imádság, engedelmesség 
az erkölcsi törvénynek, tanúságtétel az élet mellett, felelősség a te-
remtett világért. Utal számos középkori példára egymás békés elis-
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merésében, bölcs rabbik írásaira, hasonlóságra a halachikus és az 
eucharisztikus ima  között. Mi is várakozunk, szolgálva a gyengéb-
beket (Redemptor Hominis enciklika), de már ismerjük azt, aki eljön. 
– Ezután egy részletet olvashatunk a Pápai Biblikus Bizottság »A 
zsidó nép és Szentírása a keresztény Bibliában«  c. dokumentumból. 
(A teljes dokumentum kivonatos ismertetése olvasható a Jeromos 
füzetek 51. számában.) 

Hmida Ennaifer, az iszlámtudományok professzora (Tunézia) 
bemutatja a keresztény-iszlám párbeszédben figyelembeveendő me-
hézségeket, és a mégis fennálló – bár korlátozott – lehetőségeket. A 
Korán tükrözi a megírásakor az első kis muzulmán közösségnek a 
mekkai politeista arabokkal folytatott vitáit, akik alig érthették a 
próféta szavait (ld. 68.szúra, 51.v.). A későbbi iszlám teológia vi-
szont (görög retorikával) dogmákat alakított ki, amelyek Istenről, 
abszolút egyetlensége érdekében, elvont filozófiai (az »emberszabá-
sútól« távoli) képet alkottak. Ezek alapján az új hitet a többi vallások 
egy eretnek keresztény szektának, vagy arab törzsek helyi vallásának 
látták, és alapjának isteni eredetét tagadták, csak a teljes szembenál-
lást  képviselve. Kétségtelen, hogy egy mai őszinte párbeszéd köze-
lebb vezetheti egymáshoz a feleket, a muzulmánok a keresztények-
ben a sajátjukhoz közelálló spiritualitást találnak, és mindkét fél is-
tenképe tökéletesedhet. Fennmarad azonban, hogy a II.Vatikáni Zsi-
nat nem mutatja be az iszlámot az üdvösség egyik útjaként, a mu-
zulmánok viszont a kereszténységet csak a végleges isteni üzenet 
előfutárának tekinthetik. A közeledést célzó »kulturális egység« fel-
tétele, hogy mindkét fél legyen meggyőződve: Isten szava kimeríthe-
tetlen (v.ö. 18.szúra, 109.v.). A Korán-hívők egy része megértheti 
eltérő utunkat, és átvehet tőlünk valamit, Isten pedig a saját útján is 
üdvösségre segítheti. A muzulmán a »más szó«-ban nem láthatja 
Isten szavát, de jó, ha megpróbálja végiggondolni annak jelentését. A 
szerző fogalmazása szerint a nehézségek nem dogmatikusak. A mu-
zulmánok elismerik a kereszténység isteni eredetét, és hogy a hívő, 
vallása szerint élő keresztény üdvözül. A középkori Spanyolország-
ban békésen éltek együtt keresztények és arabok, még egymás ünne-
peit is megülték. Ehhez a közelséghez hasonlóan a muzulmán vallá-
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sosság három fokozata ma is lehetővé teszi, hogy Korán-hívők át-
gondolják, de csak saját magukban, vita nélkül a két vallás közti 
teológiai eltéréseket. Vajon a zsinat nem pontosan erre a párbeszédre 
buzdít (NA 3), amely tiszteletben tartja a vallási pluralizmus miszté-
riumát is?  

Sidney H. Griffith professzor (Washington) cikkét azzal a meg-
közelítéssel kezdi, amely szerint a Korán a Biblia olyan olvasata, 
amit Gábriel angyal juttatott Mohammed szívébe, arab nyelven. Ere-
detileg egyaránt hiteles üzenet a Tóra, az Evangélium és a Korán, de 
muzulmán felfogás szerint a Biblia szövegei «elhomályosulást szen-
vedtek«. A három vallás között a középkorban viták folytak. Az ara-
bok által meghódított területeken az egymásközti mindennapi (szó-
beli) kapcsolat a Korán által kialakított arab nyelven folyt. (Ugyanez 
lett az arab bibliafordítások nyelve is.) Feltehetőleg ez a kapcsolat és 
a Biblia meghamisításának hite adott alapot a 8.-10. században a 
Biblia egyes tartalmainak »iszlamizálásaira«. Ilyeneket pl. a »Pró-
fétai üzenetek« és az »Izraelita hagyomány« muzulmán iratok tar-
talmaznak; kölönösen sok midrásszerű történet szól Ábrahámról. Az 
»iszlamizálást« szolgálják olyan bibliamagyarázatok is, amelyek 
szerint a szöveg Mohammed küldetését jövendöli meg. A II. Vatiká-
ni Zsinat arra szólít fel, hogy az Ábrahám hitét elismerő három val-
lás folytasson párbeszédet (v.ö. LG 16 és NA 3). Először talán az 
Evangélium és a Korán követői között Jézusra vonatkozó, Korán 
által is használt elnevezéseknek (Isten Igéje, Mária fia, Messiás) saját 
szövegek által való értelmezése segíthet a legfőbb eltérések köl-
csönös megértésében. A párbeszédnek a múlt hibáit elkerülve csak 
hiteles szövegek alapján, lelkiismeretes őszinteséggel van értelme, 
Isten szava alapján, hűséggel kitartva az igazság mellett. A Korán 
erre buzdítja saját híveit is. Az elnevezések értelmezésének kölcsö-
nös ismertetése segíthetné a közös megbeszélések felújítását a leg-
fontosabb hitbeli eltérések feltárására, és ezzel egymás jobb megis-
merésére. Ez pedig alapja lehet a mai világ hitre való felszólításának 
mind keresztény, mind iszlám részről. A cikk végül javasolja, hogy a 
Dei Verbum 26. fejezetének 2. bekezdése szellemében készüljön 
fordítás megfelelő magyarázatokkal a közösen Isten szavaként elfo-
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gadott teljes Szentírásról, kifejezetten a muzulmán-keresztény párbe-
széd céljára, a fennálló különbségeket Isten kegyelmére bízva. 

Christian W. Troll  professzor (jezsuita iszlámtudós) megállapítja, 
hogy a Koránnak rólunk és a keresztényekkel kapcsolatban követen-
dő magatartásról szóló szövegei többfélék és igen eltérően értelmez-
hetők. A Korán prófétai műfajú, az iszlám hit szerint »diktált szö-
veg«. Nehezen fogják fel a Biblia közvetettségét és a Krisztus-köz-
pontú üdvtörténetet. Az időnként fellépő iszlám próféták üzenete 
azonos; várják Mohammed újra-eljövetelét és ezzel az iszlám világ-
birodalmat. A Bibliát eleve félreértett vagy meghamisított üzenetnek 
fogják fel, bár elfogadják, hogy sok történeti igazságot is tartalmaz. 
Elgondolásuk szerint MTörv 18,18, valamint Jn 14,16 Mohammedre 
vonatkozhatott. Fontos, hogy a keresztények megismerjék a Koránt, 
a muzulmánok a Bibliát és a felek egymásnak az Írásokkal kapcsola-
tos felfogását. A szerző ezeket részletesen kifejti. Számunkra az 
örömhír Isten szeretete, aki a megfeszített és feltámasztott názáreti 
Jézusban találkozni akar velünk a kenyér és az ige asztalánál. A mu-
zulmánok feladata, hogy életükkel válaszoljanak Isten írásban rögzí-
tett szavára az iszlám 5 »oszlopa« segítségével (hitvallás, alamizsna, 
ima, böjt, zarándoklat). Évek óta vannak szervezett alkalmak kivá-
lasztott Biblia- és Korán-szövegek közös olvasására. Bár vannak a 
Koránban olyan vallásos és etikai részletek, amelyeket a Szentlélek 
gyümölcseinek kell tekintenünk, egészében a Koránt nem mondhat-
juk Isten szavának, sem Mohammedet Isten prófétájának: számos 
tanítása ellenkezik Jézuséval. A Korán legalábbis részleges elhajlás, 
és elutasítása a krisztusi örömhírnek. A közös olvasás azonban része 
annak a feladatunknak, hogy kritikus lélekkel tanuljunk a kultúrák és 
vallások történelméből, s a Szentlélek vezetésével megtisztítva emlé-
kezetünket egyre jobban elmélyüljünk a Szentháromság-Egyisten is-
meretében. 

Heribert Busse professzor (Kiel) érdekes példákon szemlélteti 
bibliai személyek szereplését a Koránban. Ezekből jellemzésül csak 
válogatunk. Ábrahámról 69 helyen olvashatunk, köztük több, a Bib-
liából ismert, de módosított történetben. Így pl. kész arra, hogy /nem 
Izsákot, hanem/ Izmaelt feláldozza /nem a Mória hegyen, hanem/ 
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Mekka közelében. Ábrahám volt az első muzulmán. Mohammed az ő 
utódjának tartotta magát. Mózes  136-szor szerepel; sok kisebb rész-
let egészíti ki a Bibliát. Jézus a Messiás /összetett személynévként 
értelmezve/ (Iza al-Mazik) 36-szor, Mária 34-szer (ebből 25-ször 
fiával, Jézussal együtt) fordul elő. Mohammed akadályozta meg az 
elpusztítását a Kába falán található képnek, amely Máriát és gyerme-
két ábrázolta. (A közelben élt ui. egy ortodox keresztény csoport.) A 
Koránban szerepel Mária gyermekkora az apokríf »Jakab protoevan-
géliuma« alapján. Az angyali üdvözlet az evangéliumihoz hasonló, 
de itt Jézus Mária méhében teremtett ember (nem Isten). A csecsemő 
Jézus csodával szabadítja meg Máriát izraelita gyilkosoktól. Jézus 
csodákat mutat be, és megerősíti a Tórát az étel-tilalmak kivételével 
(3.szúra, 49-50.v.). Szerepel az apostolok kiválasztása. Isten a hit 
számára fontos asztalt küld az apostoloknak (5.szúra, 112-115.v.). 
Jézus helyett mást feszítenek keresztre, Őt Isten magához veszi. Jé-
zusban az Írás birtokosai (zsidók és keresztények) »mind hisznek 
halála előtt« (4.szúra, 159.v.); muzulmán magyarázók szerint Jézus 
majd visszatér, meghal, és minden emberrel együtt feltámad; a vég-
időben tehát fontos tanúságtevő szerepe lesz. A Korán szerint a meg-
váltás Isten műve: kinyilatkoztatja magát és akaratát, tehát a tudat-
lanságtól szabadít meg. Jézus prédikációja (az evengéliumokban) 
helyes iránymutatás, fény és intelem; helyesen értelmezve azonos az 
iszlámmal, mert annak 3 »oszlopát« hirdeti (egy Isten, ima, alamizs-
na). Jézus szólt Mohammed eljöveteléről is (61.szúra, 6.v.). Vég-
eredményben a Korán sokkal barátságosabb a keresztények, mint a 
zsidók irányában.1  

Aligha olvashatunk másutt olyan találó és fontos megállapításokat 
a bibliafordítások hatásáról a nyelvek és kultúrák fejlődésére, mint 
Nemeskürty István kiváló történettudósunk »Elrepült a gyors idő« 
című könyve 155-156. oldalán.2 A szerző itt megemlékezik a legré-

                                                     
1 Az iszlám követőivel folytatható párbeszéd lehetőségét és fontosságát kiemeli XVI. 
Benedek pápának a (sajnálatos félreértés következtében) széles körben gyorsan 
ismertté vált, 2006.szept.12-én a Regensburgi Egyetemen mondott iránymutató be-
széde. 
2 A könyv 1998-ban jelent meg (Szabad Tér Kiadó). Nem a szerző hibája, hogy mi 
csak most olvastuk.)) 
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gebbi magyar bibliafordításokra vonatkozó saját munkásságáról.3 
Megállapítja, hogy a korai, bár nem teljes magyar bibliafordításokra 
irodalmi-esztétikai szempontból eddig a tudomány se nagyon figyelt, 
mintha a »Vizsolyi Biblia« (1590) előtt nem készültek volna ilyenek. 

»Az első már Hunyadi János korában megszületett, összesen tizenhetet 
ismerünk! Ezeket vizsgáltam és ismertettem, hiszen az anyanyelvű biblia 
minden nemzeti irodalom alapja! A fordító olyan rejtve létező szókincs elő-
bányászására kényszerül, amit addig a közéletben, a társas életben nem 
használtak. Vagyis több tízezer szóval és fogalommal gazdagodhat a 
nyelv egy-egy bibliafordítással. Sylvester János egyenest a magyar költé-
szet lényegére tapintott rá az újszövetségi evangéliumok fordításakor. A 
biblia, írja Sylvester 1541-ben, fejleszti a fogalmi gondolkodást; sőt a biblia 
jelképes beszédét a magyar nép nehézség nélkül érti, mert »a mi népünk 
ilyen beszéddel él naponkint való szólásában. Él énekekben, kiváltképpen 
az virágénekekben, melyekben csudálhatja minden nép az magyar népnek 
elméjének éles voltát a lelésben, mely nem egyéb, hanem  magyar poé-
zis.« És az első magyar időmértékes versben így ajánlotta művét az egész 
nemzetnek: »A magyar nípnek, ki ezt olvassa.« (...) Az irodalomtörténet-
írás nem vette eddig figyelembe, hogy az énekelt bibliai tárgyú históriák 
voltaképpen szöveghűségre törekvő bibliafordítások, amelyeket szerzőik 
ősi magyar szokás szerint (hősi énekek, melyekről már Anonymus említést 
tett) énekelve, lantkísérettel adtak elő! (Tinódi Sebestyén, Batizi András, 
Sztárai Mihály...) Alighanem maga Tinódi »találta fel« a bibliafordításnak 
ezt a népszerű formáját.  

Az sem érdektelen, hogy a magyar népmesét is megtermékenyítette az 
anyanyelvű biblia. Lásd például a »tied fele országom« fordulatot. (155-
156.o.)  

Ami a rejtve létező kincsek előbányászását, az új szavak 
megalkotását, vagy az új fogalmakkal való gazdagodást (sőt talán a 
fegyelmezett gondolkodás kultúráját is) illeti, azt a korunkban 
készülő bibliafordítások ismételten igazolják. 

Nemeskürty azonban a nyelvi és esztétikai hatásokon kívül arra is 
felhívja a figyelmünket, ami (talán a nyelvtől is függetlenül) a bibliai 
gondolkodás szellemi légkörének közelségében élő közösség tudatá-
ban, identitásának elemeként kialakul. 

                                                     
3 »Magyar bibliafordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig« 
(1990). Ezt Gyürki László legfőbb forrásának használta a Jeromos füzetekben rész-
letekben (a 25-31.számban), majd 1998-ban a BIBLIKUS ÍRÁSOK 4. kötetében ol-
vasható »Magyar szentírásfordítások« c. művéhez 
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»Ez a bibilafordítások körüli munkálkodásom ösztönzött A bibliai örök-
ség (1991) című fejtegetésem megírására. Kimutattam, hogy a magyar 
nemzet küldetéstudata (bármennyire kapálóznak sokan e fogalom ellen, 
igenis létezik!) a honfoglalás előtti korok óta bibliai ihletésű. Egyik közép-
kori krónikánk például így fogalmazott: »Az Úr visszaadta a magyaroknak 
Pannóniát, amiképpen Izrael fiainak Mózes idejében örökségül adta Kána-
án valamennyi országát.« Farkas András evangélikus lelkész 1538-ban 
történelmi párhuzamot vont a zsidó és a magyar nemzet között, mint 
amely nemzetek Isten választott népei. E megfogalmazásban nem az a 
lényeg, hogy valóban így van-e, hanem, hogy az akkori közvéleményben 
mindez így élt.« (156.o.) 

Profanizálódó, sőt a vallást egyre több helyen és módon magán-
ügynek nyilvánító világunkban fontos mindezeket tudatosítanunk a 
közgondolkodásban, az oktatásban és az ismeretterjesztésben.  

                             ------------------------- 
A világban létező mintegy 6500 beszélt nyelv közül eddig 2426 

nyelven olvashatók részletek a Bibliából; ezek közül 2006. végéig 
429 nyelvre fordították le a teljes Bibliát. [Új Ember, 2007. febr. 4., a 
Magyar Kurír nyomán.]                                 (Székely István)       

„Mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust.” (KEK 
133.) –  A Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat azért jött 
létre, hogy segítse a plébániák életének megújítását és a hívek újra-
evangelizálását. Célunk, hogy Budapest minden plébániáján minden 
egyes ember személyes meghívást kapjon az imádságra, s ez az ima 
forrassza egy közösséggé a budapesti híveket. A Vándor Evangéli-
um apostoli imaszolgálat, mint a Budapest Városmisszió hivatalos 
programja, megteremti az alapját, és biztosítja a folyamatos hátterét a 
misszió minden tevékenységének. Amennyiben szívesen részt vennél 
ebben, nem kell mást tenned, mint havonta három napot otthon, csa-
ládi körben A Szentírást olvasni, imádkozni a Városmisszióért és 
Bíboros atyánk szándékára. Aki szeretne részt venni ebben az ima-
hadjáratban jelentkezhet telefonon: 1/877-4801, vagy az imaszolgálat 
honlapján: www.vandorevangelium.hu . 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
 

A Szentírás Alapítvány, amelyet Társulatunk hozott létre a bib-
liaapostolság támogatására, közhasznú szervezet, így támogatóink-
nak lehetőségük van arra, hogy a Szentírás Alapítvány (1066 Bp. 
Teréz krt. 28.) számára küldött adományok 30 %-át az adójukból 
levonják (a törvényben meghatározott korlátig). 

 A Szentírás Alapítvány fogadhatja a Jótevőink által fel-
ajánlott 1%-ot is. Adószáma: 19639886-1-42. 
 

A Szentírás Alapítvány az illetékes hatóságtól 2006. októbe-
rében megkapta a jótevőink 2005-ös évre befizetett adójának a 
Szentírás Alapítvány támogatására felajánlott 1 %-át, összesen 
158.228 Ft-ot. A kapott összeg felhasználásával és az Alapít-
vány számára érkezett további adományokból Erdélybe vittünk 
ki 200 db. Szentírást, 60-at a Vajdaságba, a fennmaradó össze-
get a cigány bibliafordítás készítésének költségeire fordítottuk. 

                           A támogatásért hálás köszönetet mondunk! 
   

Bibliaapostol-képző szeminárium Máriabesnyőn – A váci egy-
házmegye kiemelten fontosnak tartja a laikusok képzését, ennek 
része a két éves akolitus képzés. Az egyházmegye plébánosai az 
egyházközségek elkötelezett férfi munkatársai közül küldhettek erre 
a képzésre. Ennek részét képezte az a bibliaapostolképző szeminári-
um, amelynek megtartására a képzés vezetője, Gáspár István atya 
felkérte a Bibliatársulatot. 2006 dec. 8-10-ig a váci egyházmegye 
akolitusképzésének mindkét évfolyama, 63 fő vett részt a bibliaapos-
tolképző szemináriumon a Máriabesnyői Mater Salvatoris lelkigya-
korlatos házban. Kissé gondterhelten készültünk a képzésre a nagy 
létszám miatt. Félő volt, hogy ennyi ember folytonos mozgatása – 
előadás, kiscsoportos munka váltakozása egész nap, a ház különböző 
közösségi helyiségeiben – túl sokat vesz majd el a hasznos időből. A 
magam részéről attól is tartottam, hogy ahol ennyi férfi van együtt, 
eluralkodik valami jópofáskodó, ugratós stílus (e téren voltak már 
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rossz tapasztalataim), ami a szeminárium legszebb részét képező, 
mély, személyes megnyilatkozásokat lehetetlenné teszi. A képzés 
folyamán az előzetes szorongások és aggodalmak csodálkozásba és 
örömbe fordultak. A kiscsoportok – hála a kiscsoport-vezetőknek – 
bámulatos fegyelemmel és gyorsan mozogtak, nem voltak holt idők. 
A kiscsoportos munkában pedig mély és őszinte beszélgetések vol-
tak, nyoma sem volt az egymás cikizésének. A Bibliatársulat részéről 
mint munkatárs Bánó Georgina, Pantó Eszter, Süttő Judit és a lánya 
Kata, Tarjányi Béla, Thorday Attila és Vágvölgyi Éva működött köz-
re, és vendégelőadóként Mihályi Angyalka katekéta beszélt a Szent-
írással való kapcsolatáról. Minden munkatársnak egyedülálló él-
ményt jelentett együtt dolgozni ennyi lelkes, a legkülönbözőbb élet-
korú és foglalkozású férfi emberrel. Nagy reménységet ébresztett 
bennünk, hogy van még jövője ennek az országnak, ahol csak egy 
egyházmegyében ilyen sok férfit össze tudnak szedni, összetartó kö-
zösséggé formálni, képezni az egyházközségben való munkára. 

                                                                            (Vágvölgyi Éva) 
   

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2007. ápr. 
12.: Kol 3,2-4; ápr. 27.: Kol 3,16-17; máj. 11.: Jn 15-16. fej.; máj. 
25.: Zsolt 128,1-3; jún. 8.: Jn 6,27-29; jún. 22.: Mt 6,24k.; júl. 6.: 
Mt 9,16k.; júl. 20.: Mt 12,36k.; aug. 3.: 2 Tim 2,1-5; aug. 17.: Mt 
5,16k.; aug. 31.: 1 Tessz 5,18-22. – Az imaóra vezetői szeretettel 
hívnak és várnak a közös imára (a helyszínen vagy a távolból be-
kapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
  

Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak áldott 
Húsvétot és reményteli jövőt kívánunk, szeretettel 

       A Társulat munkatársai, a Füzet szerzői és szerkesztői 
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    Ajánlás

Aki mindig Isten jelenlétében akar járni, annak gyakran kell
imádkoznia, és gyakran kell olvasnia. Amikor ugyanis imádko-
zunk, mi szólunk Istenhez; amikor pedig olvasunk, Isten szól
hozzánk...

A Szentírás olvasása kettős ajándékot ad: oktatja az értelmet,
és elvonva az embert a világ hiúságaitól, elvezeti Isten szerete-
tére.

Az olvasás iskolája kettőre tanít: egyrészt arra, hogyan lehet
megérteni a Szentírást, másrészt pedig arra, hogyan kell hasz-
nosan és ékesszólóan tanítani. Először ugyanis készséget kell
szerezni annak a megértésére, amit valaki olvas, és csak ezután
válik az illető alkalmassá annak előadására, amit megtanult.

Fontosabb az, hogy az olvasó készségesen teljesítse, amit
olvasott, mint az, hogy akár a legnagyobb buzgalmat fejtse ki a
tudás megszerzésére. Kisebb baj ugyanis az, ha nem tudod, mire
törekedjél, mint ha nem teszed meg azt, amit már tudsz...

Minél kitartóbb valaki a Szentírás tanulmányozásában, annál
mélyebb tudományra fog abból szert tenni; hiszen a föld is an-
nál bővebb termést hoz, minél jobban megművelik.

                             Szent  Izidor püspök Szentenciás könyveiből
(l. Az imaórák liturgiája II., ápr. 4.)
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CSENDES PERCEK

„Szeméből a könny kicsordult...”

Szent Lukács evangéliumának 15. fejezete az elveszett, de meg-
tért ember története. Ez a bibliában megörökített fiú – ahogy én
elgondolom –, amikor otthonról elindult, a magyar népdal szavával:

„Szeméből a könny kicsordult", neki is, apjának is, hát még ami-
kor visszatért, mert mi is a könny?

l. A könny az élet jele, a lélek „műszerolaja"
Amikor elfogynak szavaink, akkor elerednek a könnyeink, külön-

ben belehalnánk a bánatba.
Amikor egy gyerek „cselleng", aztán, mint kamasz végképp

túllép rajtunk, nincs az az elvhű apa, vagy akár mostoha anya, aki
közömbös maradna. Ma, amikor országnyian vesznek el, hogyne
sírnánk. Ma a győri könnyező Szűzanya sokunknak a túlélés
egyetlen esélye...

Már a gyilkos huszadik század elején Bartók Béla rátalált a
„Kékszakállú herceg" meséjére. Megírta zenéjét a „csukott ajtók-
ról", vagyis a lélek titkairól, köztük a hatodik ajtóról, amely rejti a
könnyek tavát... Azóta ezek a könnyek elöntötték a századot. Bűnö-
zünk egymás ellen, magunk ellen, aztán siratnak és sírunk.

Ady Endre írja:
„Harmincnégy esztendős vén koromba Mindenek túlján, Undo-

rodván s szépen butulván, De, jaj, mégis tudván sokat, Sírva néztem,
hogy kendőt lenget Késetten az én bűnös lelkem S egyetlen igazi sze-
relmem. – A Patyolat. "

Végül, a világháború után Jeruzsálem modern negyedében felállí-
tották a Megölt Kisdedek Emlékhelyét, hogy el ne felejtsük, mit
tettünk... Nekünk keresztényeknek persze eszünkbe jut a békeidők
„holocaustja" is, mármint a „miénk", a már több, mint hat milliónyi
megölt magyar csöppség. A mi emlékművünket még csak nem is
tervezik. Mi ötven év késéssel most építjük a „szellemi krematóri-
um" falait utódainknak... Izrael fiai annakidején tehetetlenek voltak,
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ma pedig csak emlékezni tudnak, de azt viszont úgy teszik, hogy
megemlegesse, aki ott jár. A Múzeumba belépő sziklák közti út-
vesztőbe jut, majd végtelenné táguló bunkerban találja magát. Túlvi-
lági zene közben úgy érzi, a Tejúton bolyong, fölötte, mögötte, kör-
be-körbe apró fények integetnek, mintha könnyek szikráznának...

Ami szörnyű nehéz, vagy ami csodaszép, abba beleremeg az
ember, s könnyezni kezd. Ne szégyelljük! Így „lélegzik" a lé-
lek, ezek a szeretet jelei. Szent Pál így akarta látni tanítványát,
Timóteust (vö. 2 Tim 1,4), Jézus így fogadta barátjának, Lázárnak
halálhírét (vö. Jn 11,35), és így siratta városához közeledve hazáját
(vö. Lk 19,41). Csakhogy az Ő virágvasárnapi könnyei már külön-
böznek a mieinktől.

2. Az igaz könnyeknek ugyanis nemcsak oka, célja is van

Ok és cél, e kettő csak együtt hitelesíti sírásunk. Aki csak
sírdogál, az tehetetlen. Aki pedig ok nélkül sír, az hatásvadász,
talán bérkoldus...

Jézus hazája sorsán nemcsak sírva fakadt, hanem ostort is raga-
dott. Pál apostol, miközben a filippieket, majd az efezusiakat köny-
nyezve figyelmezteti (vö. Fil 3,18 és Csel 20,31), teljes tehetségével
téríti az akkori Európát. Mi az, ami több az együtt érző könnynél? A
tett!

Roger Schütz, a franciaországi Taizé szerzetes elöljárója írta
naplójában:

„José Marti kubai író szavait kifüggesztettem szobám falára:
Amikor mások könnyeznek, mi jogom van ahhoz, hogy egyszerű
könnyeket sírjak? "(1970. máj. 18.)

Roger ezek után nem sírt, hanem az egyházak egységéért, a világ
kallódó fiataljaiért még 30 évet imádkozott, utazott, dolgozott,
annyira, hogy nemrégen „le kellett lőnie" egy elmebetegnek...

Testvéreim, a mai ünnep kiszólít a bölcselkedésből, elhagyatja
a múltat, hiszen feladatunk van. Nem elég látnunk és megsiratnunk
hazánk, s benne családjaink állapotát. Értük tennünk is kell!

A tékozló fiú hazatértekor már zeneszó csendül (vö. Lk 15,25),
mert valaki megkerült. A húsvéti Jézus rászólt Magdolnára:
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„Miért sírsz?" (vö. Jn 20,15), rád vár a világ! S az ígéret szerint az
idők végén letörölnek szemünkről minden könnyet (vö. Jel 21,4),
ugyanis kezdődik a beteljesülés.

Itt, Győrben engedjenek meg egy halk megjegyzést.
A Szűzanya amikor sír, csak „kifelé" sír, mint a magyar népdal-

ban, csak úgy „visszanézve"... Igazából, „befelé", arccal a Szent-
háromság titka felé, ugyanúgy, mint Szent Fia, szüntelenül közbenjár
értünk (vö. Zsid 7.25), szerintem bizakodó szemekkel, fénybe burko-
lódzó arccal...

3. Az igaz könnyek árján tettek úsznak

Az ószövetségben külön könyvbe gyűjtötték Isten népe fájdal-
mait, ebből lett a „Jeremiás siralmai" című szent irat. Ezt a
liturgiában újra meg újra olvasták. Egyébként missziós kara-
vánok, hittérítők épp úgy nem keltek útra, mint ahogy Ázsia sem
mozdult. A csukott szemű Buddha még csak nem is hunyorgott, a
másik irányból az inkákat, meg az azték birodalmat sem izgatta,
laknak-e a nagy víz túloldalán, kell-e nékik segítség.

Egyedül az újszövetség népei indultak a többiek felé. Jé-
zus Krisztus nagyszerű híreket hozott. Kiderült mi örömre szület-
tünk, Isten násznépe vagyunk, velünk a Vőlegény (vö. Lk 5,34), örö-
münket senki sem veszi el (vö. Jn 16,22), sőt azt tovább kell adnunk (vö.
Jn 20,21).

Mi, mai keresztények, mint Krisztus Titokzatos Teste, a két
szövetség érintkezésében a végső korszakot éljük. Olyan tékoz-
lók vagyunk, akiket már hazasírtak. Túlélőkké váltunk, mint a
bibliai meggyógyított. Azért maradtunk meg, azért jöhettünk ma
ide, mert még dolgunk van, üzenetet bíztak ránk. El kell mondanunk
mindenkinek, jó az Isten! (vö. Lk 8, 39)

A veszni indult lelkekért nem elég sírni, értük teljes erővel dolgozni
kell. Kezdődik a magyar megújulás, indul népünk újra evangelizá-
lása.

Itt Győrben, Jézus Édesanyja könnyek közt néz ránk és hívogat, újból
és újból megszólít: Hiányzol! Jöjj vissza az érzékenyek közé, segíts
nekem!                                      Balás Béla   (Győr, 2007. márc. 18)       
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Rózsa Huba

Júdás evangéliuma
      Áruló Júdás, vagy Jézus legjobb tanítványa?

Az elmúlt esztendőben vált ismertté a hazai szélesebb nyilvá-
nosság előtt is a Júdás evangéliumának nevezett apokrif írás létezése.
Ez az ókeresztény korból származó kopt kódexben talált apokrif
evangélium azt az információt hozta napvilágra, hogy az iskarióti
Júdás, eltérően a kánoni evangéliumok elbeszélésétől, Jézus legjobb
tanítványa volt, Jézus bizalmasa, a tanítványok közül egyedül ő értet-
te meg Mesterének valódi kilétét, ill. természetét. Ami pedig a legér-
dekesebb, az iskarióti Júdás nem volt áruló, hanem egyenesen Jézus
utasítására adta fel őt a hatóságoknak. Úgy tűnik, hogy a keresztény-
ség kezdeteinél létezett a kánoni bibliai hagyomány mellett egy má-
sik hagyomány-irány is, amely eltérően ítélte meg Júdás szerepét.

Júdás evangéliuma világszerte szenzációként hatott, és számos
fantasztikus elképzelés látott napvilágot, elsősorban a tömegtájékoz-
tatás részéről. A témával kapcsolatos írások közül több magyar nyel-
ven is megjelent. A tudományos biblikus kutatás néhány kisebb ter-
jedelmű cikktől eltekintve inkább hallgatásba burkolózott, minthogy
az evangélium teljes szövege eddig nem állt rendelkezésre.1 A felte-
hetően a Kr. u. 4. századra datálható Tchacos-kódex néven ismert
kopt nyelvű papirusz kódexet 1970-ben fedezték fel Közép-
Egyiptomban, amely Júdás evangéliuma mellett még három más írást
is tartalmaz. Maga Júdás evangéliuma eredetileg görög nyelven ke-

                                                    
1 Az evangélium szövegének megjelenése óta a biblikus szaktudomány is hallatja
hangját. Ezek közül néhányat felsorolunk. DEHANDSCHUTTER, B., A Júdás-
evangélium: az evangéliumok recepciójának egy jellegzetes esete a gnosztikus szö-
vegekben, KATEKHÓN 3 (2006) 272-284; LÜDEMANN, G., Das Judas-Evangelium
und das Evangelium nach Maria. Zwei gonstische Schriften aus der Frühzeit des
Christentums, Stuttgart 2006; NICKLAS, T., Das Judas-Evangélium – Dimension
der Bedeutung eines Textfunds, BN 130 (2006) 79-103; PLISCH, U.. K., Das
Evangelium des Judas, Zeitschrift für Antikes Christentum 10 (2006) 5-14;
ROBINSON, J. M., Júdás titkai. A félreértett tanítvány evangéliumának hiteles törté-
nete, Budapest 2007; WALSH, R., The Gospel according to Judas: Mith and
Parable, Biblical Interpretation 14, 1/2 (2006) 37-53; LONA, H. E., Judas Iskariot.
Legende und Wahrheit, Freiburg im Bg. 2007.
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letkezett a Kr. u. 2. század közepén. A kódex hosszú, hányattatott
sorsa folytán erősen megsérült szövege végül szakavatott kutatók
kezébe került, akik 2001-től kezdődően foglalkozni kezdtek a szöveg
helyreállításával. Ennek eredményeként született meg Júdás evangé-
liumának mértékadó angol nyelvű fordítása Rodolphe Kasser, Mar-
vin Meyer, Gregor Wurst valamint François Gaudart közös munká-
jának eredményeként. Ezt a Bart. D. Ehrman magyarázataival ellá-
tott szöveget megtaláljuk a 2006-ban publikált The Gospel of Judas
from Codex Tchacos (National Geographic Society 2006) munkában,
amely magyar fordításban is megjelent Júdás evangéliuma címen
(Budapest 2006).2 Aki tehát a szenzáció szintjén túl behatóbban sze-
retne megismerkedni a témával, ennek a publikációnak a segítségé-
vel magyar nyelven is hozzájuthat a szakszerű eligazításhoz.

Júdás evangéliumának tudományos jelentősége mindenek előtt
az ókeresztény egyház életének összefüggésében határozható meg.
Értekezésünkben azonban csak azzal a kérdéssel szeretnénk foglal-
kozni, hogy Júdás evangéliuma szolgáltat-e megbízható históriai ada-
tokat Jézus és Júdás alakjára, ill. életére vonatkozóan, elsősorban
olyanokat, amelyek eltérnek a kánoni evangéliumoktól vagy hiá-
nyoznak az Újszövetség bibliai hagyományából.

1. Júdás evangéliumának szövege

Mielőtt a történeti kérdésekre rátérnénk, feltétlenül szükséges
Júdás evangéliumának szövegét megismerni, mert csak ennek isme-
retében vagyunk képesek ítéletet alkotni arról, hogy elemzéséből his-
tóriailag ténylegesen milyen eredményeket várhatunk.

A szöveg „Júdás evangéliuma” címe
A „Júdás evangéliuma” nem a szöveg felfedezése után a tarta-

lom alapján az írás azonosítására használt cím, hanem a szöveg ere-
                                                    

2 Júdás evangéliumának szövege mellett még a szöveg megértéséhez szükséges
további tanulmányokat is találunk a publikációkban: MEYER, M., Bevezetés (7-21);
KASSER, R., A Tchacos-kódex és a Júdás-evangélium története (55-82); EHR-
MAN. B. D., A feje tetejére állított kereszténység – a Júdás-evangélium alternatív
látásmódja (83-122); WURST, G., Lyoni Irenaeus és a Júdás evangéliuma; MEYER,
M., Júdás és a gnosztikus kapcsolat (123-163). Az oldalszámokat a magyar kiadás
szerint adtuk meg.
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deti része. Ez a cím nem az írás felirata, hanem a végén található,
mintegy utolsó mondatként lezárja az egész írást. A cím jelentése
úgy értelmezhető, mint „evangélium Júdásról”, azaz örömhír, amely-
nek tartalma maga Júdás, az amit Júdás tett. Más szóval olyan írás,
amely Júdásnak az üdvösség szempontjából fontos szerepéről szól.

Tartalma és szerkezete
Aki nem ismeri Júdás evangéliumának szövegét, annak a sajtó-

visszhang és a populáris Júdás irodalom alapján az a benyomása
támadhat, hogy a kánoni evangéliumokhoz hasonló, hosszú elbeszélő
leírásról van szó, amelyből számos részletet ismerhet meg az olvasó
az iskarióti Júdásról és magáról Jézusról is, főleg kettőjük tanítvány-
mester kapcsolatáról. A valós helyzet egészen más. A Júdás evangé-
liumának nevezett írás a kánoni evangéliumokhoz viszonyítva na-
gyon korlátozott terjedelmű szöveg.3 Ugyanakkor nem is elbeszélő
szöveg, hanem Jézus párbeszédei Júdással, amelyeket egy rövid be-
vezetés indít és rövid befejezés zár le. Ez utóbbiak narratív jellegűek.
Jézus a párbeszédekben tesz kinyilatkoztatásokat Júdásnak különféle
dolgokról, többek között Júdás sorsának alakulásáról, míg Júdás
hitvallást tesz Jézus igazi kilétéről.

Júdás evangéliumának szerkezete úgy épül fel, hogy egy rövid
bevezetés indítja és egy rövid befejezés zárja le a szöveget. A beveze-
téshez kapcsolódik egy rövid összefoglalás Jézus földi tevékenységé-
ről, majd a bevezetés és befejezés között találjuk Jézus párbeszédeit
a tanítványokkal és Júdással: „Beszélni kezdett velük a világon túli
misztériumokról, s arról, ami történni fog” (JE 33). A párbeszédek
jelenetekre oszthatók.4 Az alábbiakban idézzük a Jézusról és Júdásról
információkat közlő szakaszokat, a fontosabb részeket pedig, ame-
lyekre később hivatkozunk, aláhúztuk.

                                                    
3 A szöveg terjedelme lemérhető KASSER, R. / MEYER, M., /  WURST, G., Judás
evangéliuma (Budapest 2006) című munkában, amelyben a 35-56 oldalakon találha-
tó, de a nyomtatott oldalak több mint a felét a Júdás evangéliumának szövegéhez
fűzött magyarázat teszi ki.
4 A Júdás evangéliumának felépítését a KASSER, R. / MEYER, M., / WURST, G.,
Judás evangéliuma című munkából  vettük át, lásd 35-56. old.
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                  2. Júdás evangéliumának szerkezete

Bevezetés:
„Titkos beszéd Jézus kinyilatkoztatásáról, amelyet az iska-

rióti Júdással folytatott beszélgetése során mondott nyolc napon
át, három nappal azelőttig, hogy a húsvétot ünnepelte” (JE 34)5.

Jézus földi szolgálata (az első jelenet előtt)
„Amikor Jézus megjelent a földön, jeleket és nagy csodákat

tett az emberiség megváltásáért. És mivel egyesek az igazság
útján (jártak), míg mások törvényszegésekben jártak, elhívatott
tizenkét tanítvány. Beszélni kezdett a világon túli misztériumok-
ról, és arról, hogy a végén mi történik majd. Gyakran nem ön-
magaként jelent meg tanítványainak, hanem mint gyermeket ta-
lálták maguk között” (JE 34).

Jézus párbeszéde
1. jelenet: Jézus a tanítványokkal beszélget a kenyér feletti hála-

adásról (JE 33-36).
Jézus a tanítványokkal beszélget a kenyér feletti hálaadásról,

amelyet tanítványai gyakoroltak: „Egy nap Júdeában volt tanít-
ványaival, akiket összegyűlve talált ülve, jámbor gyakorlatban.
Amikor (odaért) tanítványaihoz, (JE 33) akik egybegyűlve ültek,
és hálát adtak a kenyér fölött, elnevette magát” (JE 34).

A szöveg a „hálát adtak a kenyér fölött” kijelentésben a kopt
szöveg a görög eredetű igét tartalmazó „euekhariszti” „hálaadást
tesz” kifejezést használja. A tanítványok jámbor gyakorlata az
utolsó vacsora beszámolójára (Mk 14,22-25 párh.), ill. az euka-
risztia ünneplésének keresztény gyakorlatára (1Kor 10,14 köv.;
11,23 köv.) utalhat, vagy más, a keresztények között gyakorolt
szakrális étkezésre.

Jézus szemrehányást tesz a tanítványoknak, mert nem isme-
rik fel őt, és a saját istenük fiának vallják. A tanítványok istene-

                                                    
5 JE rövidítés = Júdás Evangéliuma, a számok pedig a Tchacos-kódex oldalszámait
jelentik.
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ként megnevezett isten nem a magasztos fenti világ istensége,
hanem ennek a világnak az ura: „Ők így szóltak: Mester, te vagy
[…] a mi istenünk fia. Jézus ezt mondta nekik: Honnan ismertek
engem? Bizony mondom nektek, a köztetek lévő emberek egyet-
len nemzedéke sem ismer majd meg engem” (JE 34).

Közülük csak Júdás képes hitvallást tenni arról, hogy valójá-
ban kicsoda Jézus. „Barbélo halhatatlan birodalmából” 6 való,
ami azt jelenti, hogy Jézus az isteni lények egyike, a fenti isteni
birodalomból való, Isten fia, aki a világba jött. Válaszként a hit-
vallásra Jézus felszólítja Júdást, hogy hagyja el a tanítványok
körét, ugyanis további kinyilatkoztatásban fogja részesíti őt Is-
ten uralmának titkairól, és eljövendő sorsáról is tájékoztatást fog
kapni. Eszerint a többi tanítvány elveti Júdást, más áll a helyére,
de végül majd felmagasztaltatik: „szellemük nem mert megállni
előtte, kivéve iskarióti Júdást. Ő képes volt megállni előtte, de
nem tudott a szemébe nézni, és elfordította arcát. Júdás (ezt
mondta) neki: Én tudom, hogy ki vagy és honnan származol.
Barbélo halhatatlan birodalmából jöttél, és én nem vagyok mé-
ltó rá, hogy kimondjam annak a nevét, aki küldött téged. Jézus
pedig tudva, hogy Júdás valami magasztosra gondol, így szólt
hozzá: Gyere el közülük, és én elmondom neked a királyság
misztériumait. Eljuthatsz oda, de sokat szenvedsz majd (JE 35).
Mert valaki más áll a helyedre, hogy tizenkét (tanítvány) ismét
teljes legyen istenüknél” (JE 36).

2. jelenet: Jézus újra megjelenik a tanítványoknak (JE 36-44)
A tanítványoknak a templomban folytatott kultuszról és az

ott tevékenykedő papságról látomásuk volt, ezt elmondják Jé-
zusnak, ő pedig értelmezi azt: a méltatlan papok, az eltévelyedés
szolgái a keresztény közösség vezetői. Júdás az emberi nemze-
dékekről kérdezi Jézust, aki csak részben válaszol: „Minden
emberi nemzedék lelke meghal majd. Amikor azonban az embe-

                                                    
6 Barbélo nevének megértéséhez a sethiánus gnózis szövegeinek ismerete segít,
amelyekben mindenek isteni Anyja, akit gyakran úgy emlegetnek mint az Atya, a
végtelen Egy Előretudása.
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rek betöltik idejüket a királyságban és a szellem elhagyja őket,
hústestük meghal, de lelkük tovább él és fölemeltetik” (JE 43).

3. jelenet: Júdás beszámol egy látomásáról, és Jézus válaszol (JE
44-58)

A harmadik jelenet a leghosszabb, amelyben Jézus Júdást ta-
nítja, és egy komplikált gnoszikus magyarázatot ad a kozmosz-
ról, az égi világról és az al(só)világról, az emberiség sorsáról.
Ebbe illeszkednek bele Jézus Júdás sorsáról adott kijelentései,
közöttük az a kijelentés is, hogy Júdás Jézus megbízására szol-
gáltatta ki őt az írástudóknak és a főpapoknak.

Ezek:
„Jézus válaszolt neki: ... te sokat szenvedsz majd, amikor

meglátod a királyságot és egész nemzedékét ..... te leszel a tizen-
harmadik, és elátkoz majd téged a többi nemzedék – és te ural-
kodsz majd fölöttük. Az utolsó napokban megátkozzák majd fel-
emelkedésed a szent (nemzedékbe)” (JE 46).

„Te azonban mindegyiküknél nagyobb leszel. Te fogod
ugyanis feláldozni az embert, aki magában hord engem” (JE
55).

„(JE 57) Íme minden elmondatott neked. Emeld fel tekinte-
ted, nézd a felhőt és a benned lévő fényt, és a csillagokat, ame-
lyek körülveszik. Az a csillag, amely az utat mutatja, az a te
csillagod. Júdás felemelte tekintetét, meglátta a fénylő felhőt és
belépett abba. Akik a földön álltak, hangot hallottak, amely a
felhőből jött és ezt mondta, (JE 58) (....) nagy nemzedék (...) és
(kb öt sor hiányzik).” (Ezután következik a befejezés.)

Befejezés: „Főpapjaik pedig zúgolódtak, mert (ő, ti. Jézus) bement a
vendégszobába imádkozni. Volt ott néhány írnok, akik figyelték
őt, hogy ima közben tartóztassák le , féltek ugyanis a néptől, mi-
vel prófétának tekintette őt. Odamentek Júdáshoz, és így szóltak
hozzá: Mit csinálsz itt? Te Jézus tanítványa vagy. Júdás akara-
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tuk szerint válaszolt nekik. Pénzt kapott, és átadta nekik őt” (JE
58).

3. Júdás evangéliumának tartalma
               és a históriai kérdésfeltevés

A közvélemény érdeklődésének középpontjában az a kérdés áll,
hogy a Júdás evangéliumában elbeszéltekből megtudhatunk-e új
információt Jézus tevékenységéről valamint a „történeti” Júdás alak-
járól, olyan mozzanatokat, amelyekről a kánoni evangéliumok hall-
gatnak. Közelebbről mindenkit az foglalkoztat, hogy Júdás evangéli-
uma szerint Jézus és Júdás, valamint Jézus és a tizenkét tanítvány
kapcsolata egészen más, mint a kánoni evangéliumokban. Júdás Jé-
zus legkedvesebb és legbizalmasabb tanítványa, ő az, aki egyedül
megértette Jézust, és magát Jézust egyenesen Jézus biztatásával adta
át a hatóságoknak. Ezzel ellentétben Jézus a tizenkét tanítvánnyal
szemben tartózkodó, ha éppen nem ellenséges beállítottságú. Histó-
riailag hogyan kell mérlegelni mindezt?

A szöveg elemzésével kapcsolatban utalnunk kell arra, hogy Jú-
dás evangéliuma Jézus és Júdás alakját a gnosztikus eszmevilágba
helyezi, és mint annak képviselőit vagy tanítóit mutatja be. Történeti-
leg nézve azonban a gnózis nem Jézus világa, aki Izrael hithagyomá-
nyában állt és abból kiindulva hirdette evangéliumát. Ezért, amikor
Júdás evangéliumát történetileg értékeljük, a szövegben feltétlenül
szükséges megkülönböztetni a gnosztikus elemeket a názáreti Jézusra
(és Júdásra) vonatkozó történeti utalásoktól.

Júdás evangéliumának elemzése egy másik fontos felismeréshez
is vezet. A szűkszavú szöveg a kánoni evangéliumok elbeszéléseinek
ismeretanyaga nélkül nem érthető. A Jézusról és Júdásról szóló kije-
lentéseiben feltételez olyan szövegszerű megfogalmazásokat, eszmé-
ket vagy történeti mozzanatokat, amelyek a kánoni evangéliumokban
megtalálhatók, vagy csak azokból magyarázhatók. Júdás evangéliu-
mának keletkezése idejében (Kr. u. 2. század első fele) tehát a kánoni
evangéliumi hagyomány már széles körben elterjedt és ismert volt,
címzettjei is olyan olvasókörből kerültek ki, akik ezt ismerték.
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4. Júdás evangéliuma és a históriai Jézus alakja

Júdás evangéliuma csak nagyon korlátozott mértékben fordít fi-
gyelmet a történeti Jézus és a történeti Júdás alakjának valamint tevé-
kenységének bemutatására. A kánoni evangéliumokra jellemző elbe-
szélő keret, amely folyamatában úgy mutatja be Jézus életét, mint
egy korabeli emberét – ezzel biztosítva a történeti hátteret –, teljesen
hiányzik Júdás evangéliumából.

Júdás evangéliuma nem beszél sem Jézus születéséről, sem pe-
dig szenvedéséről és kereszthaláláról. Júdás evangéliumának Jézusa
csupán „megjelenik” a földön (JE 33), és nem a konkrét történelmi
körülmények között Dávid városában született „Üdvözítő, Messiás és
Úr” (Lk 2,1-14), vagy a „testté” lett „Isten Igéje” (Jn 1,14), akinek
pl. rokonságáról vagy anyjáról beszélni lehetne. Ezt a benyomást
csak fokozza az, hogy Júdás evangéliumának Jézusa földi tevékeny-
sége során „gyakran nem önmagaként jelent meg tanítványainak,
hanem mint gyermeket találták maguk között” (JE 33). Fellépése
tanítványai körében „megjelenés” majd „eltűnés” (vö. pl. JE 36), el-
lentétben a kánoni evangéliumi hagyománnyal, amelyben Jézus földi
tevékenysége alatt az emberekkel való kapcsolatát a mozgással ösz-
szefüggő igék fejezik ki. Érdemes megjegyezni talán azt is, hogy a
Júdás evangéliuma egy helyen sem beszél a „názáreti” Jézusról, Jé-
zusról tehát mint konkrét földrajzi helyhez fűződő emberről. Ugyan-
ez mondható Júdásról is, akit a szöveg csupán kétszer nevez meg „is-
karióti” Júdásnak (JE 33.35).

Az elmondottak nem jelentik azt, hogy Júdás evangéliumában
nincsenek adatok vagy utalások Jézus tevékenységének történeti
körülményeire, de azok csak marginális szerepet játszanak, és csupán
a kánoni evangéliumok hátterében nyernek értelmet :

10 Jézus nyilvános működéséről a szöveg összefoglalóan csak
annyit mond, hogy „jeleket és nagy csodákat tett az emberiség meg-
váltásáért,” „elhívatott tizenkét tanítvány” (JE 33). Hogy milyen
jeleket és csodákat tett Jézus, egyetlen helyen sincs kifejtve, s csak a
kánoni evangéliumok segítségével lehet tartalommal megtölteni.
Ugyanez mondható el a tizenkettőről is. A tizenkettőnek (tanítvány)
a szövegben központi szerepe van és kiemeli, ill. magyarázza Júdás
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helyzetét. A tizenkettővel szemben egyedül Júdás az, aki hitvallásá-
ban helyesen ismeri fel Jézus kilétét (JE 35). Emellett maga a tizen-
kettes szám is fontos, minthogy fenntartása végett Júdás helyett egy
más valakivel egészítik ki (JE 36). Hogy ki a tizenkettő, és miért
fontos a tizenkettes szám (a tizenkettes szám Izrael tizenkét törzsé-
nek felel meg), szintén magyarázat nélkül marad. Mindezek csak a
kánoni evangéliumokban rögzített hagyomány ismeretében nyernek
értelmet.

20 Az egyetlen megnevezett konkrét hely „Júdea” (JE 33), ahol
Jézus tanítványaival „egy nap” tartózkodik. Júdea megnevezése
azonban a levegőben lóg, mert Júdás evangéliuma semmiféle felvilá-
gosítást sem ad, hogy Jézus miért éppen Júdeában tartózkodik és
nem a föld bármely más helyén. A bevezetésben mondottak – „Tit-
kos beszéd Jézus kinyilatkoztatásáról, amelyet az iskarióti Júdással
folytatott beszélgetése során mondott nyolc napon át, három nappal
azelőttig, hogy a húsvétot ünnepelte” (JE 33) – talán megmagyaráz-
zák Jézus Júdeában való tartózkodásának indítékát. A kánoni evan-
géliumok alapján következtethet az olvasó arra, hogy a Júdeában
való tartózkodás a húsvét, éspedig a szenvedés húsvétjának ünneplé-
sével függ össze.

30 A szöveg befejező elbeszélő részében „vendégszobának” ne-
vezett helyiség (JE 58), ahova Jézus kiszolgáltatása előtt bement,
feltehetően imádkozni, szintén pontosítást igénylő adat. Hogy hol
volt ez a helyiség, nem derül ki a szövegből. Ugyanez mondható el
az ott tartózkodó „főpapjaikról,” és az „írnokokról” (írástudók?),
„akik figyelték őt, hogy ima közben tartóztassák le, féltek ugyanis a
néptől, mivel prófétának tekintette őt” (JE 58). Kik a főpapok és
kiknek a főpapjai, szintén tisztázatlan marad, akárcsak az, hogy me-
lyik népről van szó, amely Jézus tevékenységének hatására prófétá-
nak tekinti őt, csak a kánoni evangéliumok ismeretében lehet őket
azonosítani.

40 A dialógusokban találunk olyan kijelentéseket, amelyek Jézus
szavaira mehetnek vissza, feltehetően a kánoni evangéliumi hagyo-
mány közvetítésével. Egy látomásban a tizenkettő a templomot és az
ott végbemenő áldozatokat látja, és Jézus arról beszél, hogy az oltár
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előtt álló papok  „Gyümölcstelen fákat ültettek az én nevemben, szé-
gyenletes módon” (JE 39). A kijelentés kapcsolatba hozható a ter-
méktelen fügefa esetével (Mk 11,12-14 párh.). Hasonló a helyzet egy
másik kijelentéssel is: „lehetetlen sziklára magot vetni és learatni
gyümölcsét” (JE 43-44). Jézus kijelentése a kánoni szövegekből
ismert magvetőről szóló példabeszéddel állhat összefüggésben (Mk
4,5-6. 16-17 párh.).

5. A Júdás evangéliuma és a históriai iskarióti Júdás

A Júdásra vonatkozó adatok értékelésénél figyelembe kell venni
azt a kereszténységen belül kezdettől fogva, és a kánoni evangéliu-
mokban is megnyilvánuló törekvést7, hogy Júdás alakját és tettét ér-
telmezzék. Ebbe a folyamatba kell elhelyezni Júdás evangéliumát is,
amelyre szintén erőteljesen rányomja bélyegét az értelmezés szándé-
ka.

Mielőtt rátérnénk a részletekre néhány megjegyzést kell ten-
nünk. Akárcsak Jézus esetében, a szöveg kevés adatot szolgáltat az
iskarióti Júdás alakjáról általában, valamint szerepéről Jézus szenve-
déstörténetében. Ez a kevés adat önmagában aligha lenne érthető a
kánoni evangéliumi hagyományból ismert szélesebb háttér nélkül, és
annak kiegészítésére szorul. Megállapítható, hogy Júdás evangéliuma
részben már olyan Júdás-hagyományra épít, amely a kánoni evangé-
liumban található és erre válaszol, részben pedig már a Júdás-
értelmezés fejlett formáját feltételezi és attól elhatárolja magát.

Ezek után vizsgáljuk meg a Júdás alakjára és szerepére vonat-
kozó részleteket Júdás evangéliumából.

10 Júdás Jézus szűkebb tanítványi köréhez, a tizenkettőhöz tar-
tozott, majd kiválása után helyére egy másikat állítottak. Júdás hitval-
lása után – Jézus „Barbélo halhatatlan birodalmából” jött (JE 35) –

                                                    
7 Az értelmező fejlődés hátterében álló történeti mag meghatározásában a kutatók
álláspontja nem egységes. Abban mindenki megegyezik, hogy a történeti iskarióti
Júdás a názáreti Jézus legszűkebb köréből való, és szerepet játszott Jézus elfoga-
tásában. A témával kapcsolatban a szakirodalomból ajánljuk KLAUCK, H. J., Judas
– ein Jünger des Herrn, QD 111, Freiburg 1986, 137-147; BROWN, R. E., The
Death of the Messiah, New York 1994, II.,1394-1418; LUZ, U., Júdás az Újszövet-
ségben in: Szenvedéstörténet, BENYIK GYÖRGY szerk., Szeged 2006, 91-101
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Jézus azt követeli tőle, hogy a többiektől határolja el magát, akik őt
egy más személlyel fogják pótolni: „Gyere el közülük, és én elmon-
dom neked a királyság misztériumait. Eljuthatsz oda, de sokat fogsz
szenvedni majd. Mert valaki más áll majd a helyedre, hogy a tizenkét
/tanítvány/ ismét teljes legyen istenüknél” (JE 36). A másik személy
Júdás helyére állítása az Apostolok Cselekedetéből érthető, Mátyás
apostol választásának leírásából (ApCsel 1,21-26).

20 A szöveg zárójelenetében Júdás pénzt kap azért, mert Jézust
az írástudóknak (a fordításban írnokoknak), és közvetve a főpapok-
nak átadja: ”Pénzt kapott, és átadta nekik őt” (JE 58). Az a hagyo-
mány, hogy Júdás pénzt kapott Jézus kiszolgáltatásáért, már Júdás
evangéliuma előtt elterjedt és elfogadott hagyomány, amely úgy
látszik olyan szilárd volt, hogy azt a szerző vagy szerzői kör minden
júdásbarát beállítottsága ellenére sem kerülhette ki, vagy talán nem is
akarta. Júdás evangéliuma ebben a mozzanatban tehát a korábbi ha-
gyományra támaszkodik és azzal párhuzamos. A legvilágosabb pár-
huzamát találjuk Mk 14,10-11 és Lk 22,3-6-ban, ahol csak arról van
szó, hogy Júdás pénzt kapott tettéért, míg Mt 27,3-10 szerint, hivat-
kozva a Zak 11,12 jövendölésére, már 30 ezüsttel jutalmazták .

30 Érdekes különbség a kánoni elbeszélésekhez viszonyítva,
hogy Júdás evangéliuma szerint Jézus az elfogatás előtt nem a Get-
szemáni kertben (Mk 14,32 párh.), hanem egy helyileg meghatáro-
zatlan „vendégszobában” (JE 58 vö.) imádkozik. A különbség ma-
gyarázatára legfeljebb csak találgatni lehet. A szöveg itt talán egy
más hagyományra alapoz, mint a kánoni evangéliumok.

40 Júdás evangéliumának legutolsó mondatában azt olvassuk,
hogy Júdás Jézust „átadta nekik” (JE 58). A kánoni evangéliumok
Júdás tettével kapcsolatban – „átadta nekik” – ismételten a para-
didwmi (átad, kiszolgáltat) görög igét használják (pl. Mk 14,10 párh.
Mt 26,15; Lk 22,4.6; Jn 19,11), amit azonban mint Júdás jelzője
„elárulni” jelentésben is értelmeznek (oJ paradidou;"= part. impf. az
áruló, aki elárulta pl. Mk 14,42.44; Mt 26,25; 27,3). Az „átadta ne-
kik” rámutat arra, hogy esetében a hagyományban már egy megszi-
lárdult szóhasználatról van szó, amelyet Júdás evangéliuma átvett.
Amikor azonban a Júdásról kialakított pozitív képében ezt a szót
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használja, azt kizárólag „átadni” értelemben teszi, az árulás értelme
nélkül. Úgy tűnik, mintha Júdás evangéliumának szóhasználata a ká-
noni Júdás-hagyomány egyfajta újra értékelését sugallná azzal, hogy
elutasítja az „átadni, kiszolgáltatni” ige „áruló” jelentésben való ér-
telmezését. Ugyanakkor teljesen homályban marad, hogy mi történt
ezután Jézussal, vagy feltételezi olvasóinál a kánoni szenvedéstörté-
net ismeretét. Minden esetre a kánoni evangéliumok szenvedéstörté-
netéből ismert háttér nélkül torzó az egész szöveg.

50 Júdás arról beszél, hogy látomása volt, amely szerint a tizen-
két tanítvány megkövezte és üldözte őt (JE 44-45). Ezt még kiegészíti
Jézus következő két kijelentése Júdás üldözött sorsáról: „Én elmon-
dom neked a királyság misztériumait. Eljuthatsz oda, de sokat szen-
vedsz majd. Mert valaki más áll a helyedre, hogy tizenkét (tanítvány)
ismét teljes legyen istenüknél” (JE 35 36), „te leszel a tizenharmadik,
és elátkoz majd téged a többi nemzedék – és te uralkodsz majd fölöt-
tük. Az utolsó napokban megátkozzák majd felemelkedésed a szent
(nemzedékbe)” (JE 46). A karióti Júdás tragikus sorsa, ill. halála
megtalálható a kánoni bibliai hagyományban (lásd Mt 27,3-10;
ApCsel 1,15-26), és alakját később az ókeresztény korban is külön-
böző kegyetlen halálmódokkal hozzák kapcsolatba8. Olyan körül-
mény azonban, hogy a tizenkét tanítvány üldözte és megkövezte vol-
na Júdást, csak Júdás evangéliumában található. Azonban nyilvánva-
lóan feltételezi Júdás kegyetlen halálának korai eszméjét, amelyért a
felelősséget most a tanítványokra hárítja. Júdás megátkozásának mo-
tívuma minden nemzedéken át (JE 46) szintén csak a már világosan
kialakult korai keresztény Júdáskép ismeretében feltételezhető.

6. Jézus és Júdás alakjának gnosztikus értelmezése

A Jézus és Júdás életére vagy tevékenységére utaló számszerűen
kevés adat és azoknak töredékessége egyértelműen mutatja, hogy
Júdás evangéliuma elsődlegesen nem a názáreti Jézus történeti alak-
ját s vele összefüggésben Júdás históriai szerepét akarja leírni. Ebből
csak annyit közöl, amennyit alakjuk, ill. szerepük gnosztikus értel-
mezéséhez fontosnak ítél.

                                                    
8 Lásd KLAUCK, H. J., Judas, 121-136



Bibliatudomány

17

Júdás evangéliuma Jézus és Júdás alakját egy gnosztikus esz-
mevilágba helyezi és abban értelmezi. Ezt az eszmevilágot tükrözi
Jézus Júdásnak adott kinyilatkoztatása, amelyet M. Meyer találóan
így jellemez: „Maga a kinyilatkoztatás kevés keresztény elemet tar-
talmaz, és – amennyiben a kutatók helyesen értelmezik a gnosztikus
tradíció fejlődését – eszmeiségének gyökerei az 1. századig vagy
még korábbra nyúlhatnak vissza, a görög-római gondolatokra nyitott
zsidó filozófiai és gnosztikus körökig. Jézus elmondja Júdásnak,
hogy kezdetben egy végtelen és tökéletesen transzcendens istenség
létezett, és emanációk, valamint teremtések összetett sorozatával a
menny isteni fénnyel és dicsőséggel telt meg. Ez a végtelen istenség
olyannyira magasztos, hogy semmiféle véges kifejezés nem képes
megfelelően leírni őt; maga az Isten szó is – mint megtudjuk – elég-
telen és alkalmatlan az istenség elnevezésére. Az alanti világ azon-
ban egy Nebró („Lázadó”) vagy Jaldabaóth nevű, alsóbbrendű ural-
kodó birodalma, egy teremtő istené, aki rosszindulatú és gonosz –
innen erednek földi világunk gondjai, és ezért kell meghallgatni a
bölcs szavakat és tudatára ébredni a bennünk lakozó isteni fénynek.
E hívők számára az univerzum legmélyebb misztériuma az, hogy
néhány emberben az isteni szellem lakozik. Habár tökéletlen világ-
ban élünk, amely túl gyakran válik a sötétség és a halál birodalmává,
mégis képesek vagyunk fölülemelkedni a sötétségen és megragadni
az életet. Jézus elmagyarázza Júdásnak, hogy jobbak vagyunk mint
ez a világ, hiszen az isten világhoz tartozunk. Ha Jézus az istenség
fia, akkor mi is az istenség gyermekei vagyunk. Mindössze azt kell
tennünk, hogy az istenség megismerésére alapozzuk életünk, és ak-
kor megvilágosodunk. Szemben az újszövetségi evangéliumokkal, az
iskarióti Júdás itt teljesen pozitív alak, mindazok példaképe, akik
Jézus tanítványai akarnak lenni. ..... Az evangélium lényege Júdás
éleslátása és lojalitása mint a tanítványi lét mintapéldája. Végül
pontosan azt teszi, amit Jézus akar.”9 ). Mint a „tizenharmadik”, a
tizenkettővel szemben fölényben van. Júdás az, aki egyedül Jézus elé
léphet és előtte állhat, egyedül ő méltó arra, hogy megismerje és

                                                    
9 MEYER, M., Bevezetés, in: KASSER, R. / MEYER, M., / WURST, G., Júdás evan-
géliuma, 7-21, 13-14
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lássa a királyság misztériumait. Ezért ugyan szenvedéseket kell elvi-
selnie, átkozott lesz „minden nemzedéktől”, mégis uralkodni fog (JE
46), és beléphet a fényből való felhőbe (JE 57).

Júdás nem az, aki Jézust elárulta, hanem az, aki Jézus hústestét
feláldozza, és ezáltal szellemi személyét az anyagiságból megsza-
badítja: „Te azonban mindegyiküknél nagyobb leszel. Te fogod
ugyanis feláldozni az embert, aki magában hord engem” (JE 37). Ez
a Jézus szájából elhangzó kijelentés a kiszolgáltatására való megha-
talmazásként értelmezhető, de teljes egészében a gnosztikus eszme
jegyében áll, és Jézus valamint Júdás személye gnosztikus értelme-
zésének eleme. Eszmei indítéka van, és nem históriai értékű.

A kiszolgáltatás következtében válik Jézus kinyilatkoztatóvá,
Júdás pedig szabadítójává. Jézus sem az Újszövetségből ismert meg-
váltó, aki meghalt a világ bűneiért, hanem annak a tudásnak tanítója
és kinyilatkoztatója, amelynek birtokában az ember ráébred a benne
lakó isteni fényre, és képes lesz ebből a világból kiszabadulva Isten-
hez jutni: „Minden emberi nemzedék lelke meghal majd. Amikor
azonban az emberek betöltik idejüket a királyságban és a szellem
elhagyja őket, hústestük meghal, de lelkük tovább él és fölemeltetik”
(JE 43). A gnosztikus értelmezésbe burkolt Jézus és Júdás alakja
nem históriai, minthogy teljesen távol állnak annak a palesztinai
zsidóságának hitétől és világképétől, amelyben a názáreti Jézus élt.

                           7. Végső kiértékelés

Ha Júdás evangéliumát mint történeti forrást mérlegre tesszük, a
végső eredmény, összevetve a kánoni evangéliumi hagyománnyal,
meglehetősen sovány. Világos, hogy a szerzőt nem az a szándék
vezette, hogy Jézus és Júdás alakját szélesebb történeti háttérbe he-
lyezze, és olyan információkat adjon, amelyek hiányoznak a kánoni
evangéliumi hagyományból, hanem alapvetően teológiai közlés
szándéka vezette. Ugyanakkor az is világos, hogy Júdás evangéliuma
a kánoni evangéliumi hagyományra támaszkodik, vagy annak isme-
retét címzettjeinél feltételezi. Ebből még Júdás személyének esetében
sem tudja magát kivonni, legalábbis abban, hogy elfogadja: Júdás
szolgáltatta ki Jézust. Ez az adottság is rávilágít arra, hogy a kánoni
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evangéliumi hagyomány már Júdás evangéliumának keletkezése előtt
széles körben elterjedt és ismert volt az ókeresztény egyházban. Bár
Júdás evangéliuma Jézus és Júdás szerepének értelmezésével a ká-
noni evangéliumok ellentéteként áll előttünk, de azokkal nem verse-
nyezhet, már a szöveg mennyiségét tekintve sem.

Júdás evangéliumának Jézus-értelmezése alapvetően gnosztikus,
és elutasítja Jézus üdvözítő művének bibliai természetű magyaráza-
tát. Bárhogy is minősítjük ezt a gnosztikus értelmezést, biztos, hogy
távol áll a történeti názáreti Jézus ószövetségi bibliai gyökerekből
táplálkozó zsidó világától. Ezért történeti szempontból a Jézus és
Júdás személyére vonatkozó értelmezésének hitelessége, históriai
értéke teljes joggal kétségbe vonható.

Júdás értelmezését szintén eszmei és nem históriai szempont ve-
zeti. A gnosztikus értelmezés szerint Jézus a magasabb rendű szel-
lemi világ küldötte, aki eljött hozzánk, hogy felfedje az igazságot
származásunkról, és a szabadulás módját is közölje a választottakkal.
Lelke különleges isteni lény volt, aki odafentről érkezett, hogy átme-
netileg Jézus, az ember testében lakozzon, s őt használja közvetítő-
ként, hogy bizalmasai előtt felfedje a szükséges igazságot. Ez az
isteni elem távozott el halálában, vissza az égi világba. Ha Jézus
halála a benne lévő isteni lény/szellem szabadítását, az égi világba
való visszatérést hozta meg, kiszolgáltatója sem lehetett áruló, sőt
megértette Jézus igazi valóságát, és ezért szolgáltatta ki őt. A kiszol-
gáltató, aki az evangéliumi hagyományban áruló, Júdás evangéliu-
mában Jézus igazi valóságának megfelelően cselekedett, mert megér-
tette Jézust, ezért Jézus legjobb tanítványa.

Az elmondottak alapján Júdás evangéliuma, benne Jézus és Jú-
dás személyének értelmezésével együtt, nem egyenértékű a kánoni
evangéliumi hagyománnyal. Nem fogható fel úgy, hogy az ókeresz-
tény egyházban a Jézusról szóló hagyomány a kánoni evangéliumi
hagyomány mellett egy másik alternatív hagyománnyal is rendelke-
zett, amelynek Júdás evangéliuma az egyik képviselője. Júdás evan-
géliuma, az értelmezés szemszögétől eltekintve, ugyanis függ az
evangéliumokban lecsapódott Jézus hagyománytól. Alaptalan tehát
az a félelem, hogy olyan tények jutottak belőle napvilágra, amelyek
kétségessé teszik Jézusra, Júdásra vagy a tizenkét apostolra vonatko-
zó evangéliumi ismereteinket.
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Varga Béláné Irénke

A Szentírás az életemben
Interjú, elhangzott a Mária Rádióban.

Az interjút Vágvölgyi Éva készítette.
Mai alkalommal Varga Bélánét, Irénkét fogjuk hallani Sátoraljaújhelyről,
aki megosztja velünk Szentírással kapcsolatos élményeit, találkozásait.
    Kedves Irénke! Mikor találkoztál és milyen formában találkoztál elő-
ször a Szentírással?

Vallásos, hívő családban születtem. Édesanyámtól is már ma-
gamba szívtam a Szentírás gondolatait. Akkor, az én gyerekkorom-
ban a Szentírás olvasása nem volt még annyira szokásban, mint most.
Édesapám felekezeti kántortanító volt, és őtőle rengeteg zsoltárt
hallottam az akkori dallamokkal, hiszen ő az 1800-as években szüle-
tett, és még a régi dallamokon énekelte a zsoltárokat. Ezek közül
nekem akkoriban – és azóta is – az egyik legkedvesebb a 127. zsol-
tár: "Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak, akik azt őrizik. Ha
az Úr nem építi a várat, hiába dolgoznak, kik azt építik." Ezt nagyon
sokszor elénekeltük együtt.

A hittanórákon, mint egészen kicsi gyerek, az Ószövetségi Szent-
írással kezdtük a tanulást a Teremtés történetéből. Utána pedig – ez
serdülő koromban volt – az egyik szomszéd faluban egy előadást
láttam és hallottam egy Szikszai Béni nevű, szintén az 1800-as évek
vége felé működő íróról „A bárka elmegy” címmel. Ez az előadás
igen nagy hatással volt rám, és ma is nagyon szívesen elmondanám
vagy bemutattatnám a mai ifjúságnak, ahogy a bárka bezárul:
egyszercsak minden lehetőség elmúlik, mert aki fölkerült a bárkára,
az elment, aki pedig nem, azt az özönvíz elpusztítja.

Később, középiskolás koromban és utána is meg kellett harcol-
nunk azért, hogy a Szentírással és egyáltalán az Egyházzal meg a
hittel kapcsolatban maradhassunk. Aztán pedig elkezdtem olvasni a
Szentírást. Először az Újszövetséget. Kezdetben talán nem is rend-
szeresen, hanem úgy egy-egy nehezebb nap estéjén elővettem, hogy
mit üzen nekem most az Úr Isten a Szentírás által. Később pedig az
Ószövetséggel kezdve rendszeresen olvastam végig az egész Bibliát.
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Közben mindig kiválasztottam azokat az idézeteket, amelyek nekem
akkor éppen a legkedvesebbek voltak.

Mikor és honnan volt az első saját Szentírásod?

Ezen most gondolkoznom kell, hogy is történt az, hogy először a
Szentíráshoz jutottam... Valószínű, hogy az első Bibliámat valame-
lyik atyától kaptam, de pontosan nem tudnám már megmondani,
hogy kitől kaptam az első teljes Szentírásomat, az Ó-és Újszövetsé-
get. Emlékszem visszont, hogy később valamikor vettem egy Újszö-
vetséget, abban az időben, amikor még csak azt lehetett kapni. Idővel
aztán Polgári Feri atyától már többet is kaptam, talán egyre jobb
fordításokban is. A mostani Szentírásom a Jeromos Bibliatársulattól
van, most ezt olvasom, de valamit csinálni kell már vele, mert eléggé
széjjelment.

Tehát minden nap olvasod a Szentírást, Ószövetséget is, Újszövetsé-
get is? Miért van erre szükséged, hogy minden nap kézbe vedd?

Nem akarok nagy szavakkal élni, de meg kell mondanom, hogy
az én mindennapi életemben a Szentírás a világosság. Bármelyik
részt olvasom, mindegyikben találok valami fontosat – bár vannak
olyan részek az Ószövetségben, amelyeket nem túlságosan szeretek,
vagy elég fárasztónak is tartok. Most például az első Makkabeusokat
olvasom, ahol állandóan rengeteg harc van, csataterek, Júdás
Makkebeus hőstettei – hol vereségek, de általában győzelmek. De
mindegyikben találok valami üzenetet, ami éppen nekem szól, vagy
ennek az időnek, amelyben most élek... Ez előtt például Ezekiel
próféta könyvét olvastam, és abban is igen sok érdekeset találtam,
annak ellenére, hogy Ezekiel könyve is elég nehéz olvasmány. Sok
ismétlés van benne, de nagyon sok szép részt is talál az ember. Talán
a 36. fejezet az, amelyik nekem különösen tetszik. Az, ahol azt írja,
hogy "kiveszem belőletek a kőszívet és hússzívet adok nektek, és én
leszek a ti Istenetek." Ez nagyon megragadott.

Olvasás közben sok dolgot kiírok magamnak, néha pedig csak
megjelölöm a szövegeket benne.

Hadd említsem még, hogy körülbelül 15 évig hitoktató is voltam.
És sokkal hitelesebb volt a hitoktatásom azáltal, hogy a gyerekeknek
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a Szentírás alapján tudtam megmagyarázni dolgokat, és elvezetni
őket arra, hogy Istennek mi a szándéka velünk, és hogy milyen nagy
az ő szeretete irántunk. Sokszor le is írtam nekik egy-egy emléklapon
vagy évvégi könyvecske ajándékozása alkalmával, hogy azért taníta-
lak titeket – most szabadon idézem Jézust –, hogy az én örömöm a
tiétek is legyen.

Irénke! Te feleség, családanya, most már nagymama vagy. A család-
ban, a családi életetekben milyen szerepe volt, milyen szerepe van a
Szentírásnak?

Négy gyerekem van, három fiam és egy lányom. Mind felnőttek,
házasok. Lassan most már az unokáknak az eleje is felnőtt, egyete-
misták. De még most van egy utolsó, óvodás kisfiú. A legidősebb
fiam 14 éves korában már kétszer végigolvasta az Ószövetségtől
kezdve az egész Szentírást. Amikor pedig megházasodott és gyerekei
lettek – neki három gyereke van –, amíg kicsik voltak, ő minden
áldott este felolvasott nekik a Képes Bibliából egy-egy részt. Őtőle is
sok mindent kapott a családunk. Megvett például jó néhány Bibliát,
és minden alkalomra azt ajándékozta a család különböző tagjainak,
sőt idegeneknek is. Egyik karácsonyra nekem is megvette a három
nagy kötetes Jeromos Bibliakommentárt. Úgy gondolta, hogy nekem
szükségem van arra a hitoktatásban. Most is megvan persze, és időn-
ként, különösen az ószövetségi részeknél, belenézegetek, hogy ennek
vagy annak a dolognak mi a történelmi háttere.

A többi gyerekeim közül is mindegyiknek a családjában van
Szentírás. A legkisebb fiamék rendszeresen, minden este olvassák.
Úgy érzem, hogy mind megtartották a hitet, és nyilvánvaló, hogy
ebben a Szentírással való kapcsolatuknak is része, szerepe volt, hogy
így meg tudtak maradni a hitben.

Ennek a családi Biblia olvasásnak a ti gyerekeiteknél volt-e előzménye
a ti családotokban? Tehát amikor a ti gyerekeitek kisebbek vagy na-
gyobbak voltak, és már volt Szentírás, akkor ti is olvastatok együtt
Szentírást?

Nem, mi nem olvastuk közösen a Szentírást. De a család akkori-
ban együtt járt szentmisére, és mindig megbeszéltük azokat az
evagéliumi, szentleckei magyarázatokat, amiket az akkori paptól
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hallotunk a misében. Akkoriban ez volt a hívek kapcsolata a Szent-
írással.

Valahogy mégiscsak átsugárzott ezek szerint belőled a gyerekekbe a
Szentírás szeretete, ha ez az ő családjaikban így megvalósul.

A te hétköznapi életedben a sok Szentírás olvasás beleavatkozik-e
közvetlenül a napi történésekbe, a tetteidbe? Esetleg van-e olyan
élethelyzet, olyan korszaka az életednek, amikor különösen nagy
segítséget jelentett számodra Isten igéje?

Visszatérek arra, ahogy mondtad, hogy kisugárzott a Szentírás
ismerete a családra. Azt hiszem, hogy nem olvastuk közösen a Szent-
írást. Mindig megvártam a gyerekeknél a lélektani pillanatot, tehát
nem magyarázkodtam nekik, nem tartottam előadásokat, az alkalmas
lélektani pillanatokban azonban mindig tudtam nekik valamit mon-
dani. Talán nem is egészen tudatosan, de mégis csak a Szentírásból
vett tudásommal vagy ismeretemmel kapcsolatban, mikor olyan do-
log volt, hogy ott nekik valamit pillanatnyilag magyarázni kellett.
Azért a Szentírás egyszerűen benne volt az egész életünkben. Ma is
ez van. Én, főleg így, kifelé lépegetve a világból, most már teljesen
benne élek ezekben a Szentírásból vett gondolatokban. Ez persze
nem mindig tudatos, inkább csak annyi, hogy ez az alapja minden
gondolatomnak, és amennyire lehetséges, a tetteimnek. Mindig ez.
És ugyanakkor ezt már nagyon-nagyon régen, egészen fiatal korom-
tól úgy csinálom, hogy amikor valami döntés előtt állok, akkor meg-
kérdezem, hogy Jézus itt most mit csinált volna, vagy Jézus ezt hogy
csinálta volna. Aztán persze nem biztos, hogy nekem ugyanúgy sike-
rül. Sőt, majdnem biztos, hogy nem.

Esetleg egy alkalom, vagy esemény, konkrét esemény, történés, amit
szívesen megosztasz velünk ezzel kapcsolatban. Tapasztalat, amikor
fényt, világosságot, eligazítást, vagy vigasztalást adott számodra a
Szentírás.

Hirtelen most gondolkoznom kell ezen, hogy mit is mondjak.
Az egyik ilyen idézet például talán a Sírák fia könyvéből való.

Ejts, fiam, könnyet a halottakért, aztán vigasztalódj meg, mert a sok
sírás és a sok szomorkodás elősegíti az öregséget, és szomorúvá teszi
az embert (vö. Sír 38,16-17). Ezt például nem csak a halottakra vo-
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natkoztatom, hanem amikor az ember valakiben csalódott, hát azt
mondom, hogy ne búsuljunk utána sokáig, hanem tegyük túl magun-
kat rajta. Például ilyet is a Szentírásból tanul meg az ember.

Ott, Sátoraljaújhelyen működik nektek egy kis közösség, ahol rend-
szeresen összejöttök és együtt olvassátok a Szentírást. Mondanál-e
néhány szót ezekről az együttlétekről, és arról, hogy ezek mért fonto-
sak nektek?

Két csoport is van egyébként, mi olyan 12-en vagyunk, általában
8 körül szoktunk rendszeresen ott lenni. Ezeket az együttléteket any-
nyira várja mindenki, nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk. Vala-
mikor a Jeromos Társulat lent volt nálunk, végigvettük a különféle
módszereket, így válogathatunk, hogy melyik módszer szerint tartjuk
ezeket a Szentírás-órákat. Többnyire azt a módszer követjük, amikor
egy bizonyos részt elolvasván mindenki kiválaszt egyetlen szót vagy
rövid mondatot, amelyik megérintette őt, és azzal kapcsolatban telje-
sen bensőségesen beszél magáról, arról, hogy az elmúlt két hétben mi
történt vele, amihez neki ez az egyetlen szó most támpontot, eligazí-
tást adott. Ezeket az együttléteket mindenki várja, majdnem olyanok
ezek nekünk, mint egy-egy gyónás. A legmélyebb családi dolgokat is
elmondja itt mindenki, hogy ez a mondat nekem most az életemben
ezt hozta, ebben az időben a menyemmel, a lányommal vagy a nem
tudom kivel így vagy úgy jártam, a vele való a konfliktusban ez a
mondat segít engem, és én nagyon fogok igyekezni. Nagyon-nagyon
bensőséges együttlétek ezek. De megállapodtunk, hogy az ott hallott
és elmondott dolgokat csakis egymás közt tartjuk, ezeket a dolgokat
nem mondjuk el senkinek. Mindenki lesi, várja már, hogy mikor jön
el az együttlét napja, amikor együtt olvassuk a Bibliát, és mindenki
valamit elmondhat valamit az életéből, valami szépet, talán a vona-
ton volt valami élménye, vagy kiránduláson, esetleg családi körben
vagy a munkahelyén. Nagyon sokat jelentenek nekünk ezek a Szent-
írás-órák.

A sokszínűségünkre jellemző, hogy amikor elkezdtük ezeket a
Szentírás-olvasási órákat, érdekes dolgot tapasztaltam. Elolvastunk
egy részt a Bibliából, és nekem nagyon megtetszett belőle egy mon-
dat, egy gondolat. Gondoltam, hogy mindenkinek ugyanez lehet az
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érdekes, hisz ebben a részben nincs is más, csak ez az egy dolog, ami
a lényeges. És megdöbbenve láttam, hogy mindenki egészen mást
választott, mindenki egészen másra csodálkozott rá. Sokszor előfor-
dul, hogy többen ugyanazt a gondolatot, mondatot, vagy szót választ-
juk, mégis egészen más szemszögből nézzük azt. Tehát ezeknek a
Biblia óráknak az a nagy tanulsága és tapasztalata, hogy mennyire
sokszínűek vagyunk, mennyire más oldalról látja mindenki a szövet,
másként fogja fel a dolgokat, más tapasztalata, más élménye van
ugyanarról az egyetlen részről vagy mondatról. Ez akkor nekem
meglepő volt! De most már tudom ezt, és én nyugodtan mondom
ugyanazt az egyetlen gondolatot, mondatot, amit a másik, mert tu-
dom, hogy egészen mást fogok róla mondani, mint amit ő mondott.

Ezeknek a Szentírás-olvasásoknak az elején a Szentlelket szoktuk
kérni, hogy világosítson meg minket, és lássuk meg azt, ami a mi
szívünket érinti meg. A végén egy-egy fohásszal kérjük az Úr Istent,
hogy adjon ebben előrelépést nekünk, és utána kiválasztunk egy
közös imádságot és egy közös kérést, amit két héten át mindenki
minden nap elmond. Ezzel szoktuk befejezni az összejöveteleinket.

Irénke! Nagyon köszönjük a Mária Rádió hallgatói nevében, hogy
megosztottad velünk a Szentírással kapcsolatos tapasztalataidat, él-
ményeidet, a közös Szentírás olvasástok tapasztalatait.

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk,
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába.

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2007. júl. 6.: Mt
9,16k.; júl. 20.: Mt 12,36k.; aug. 3.: 2 Tim 2,1-5; aug. 17.: Mt 5,16k.;
aug. 31.: 1 Tessz 5,18-22; szept. 14.: Gal 6,2-4; szept. 21. Gal 6,9-
10; okt. 5.: 1 Kor 6,12; okt. 19.: 1 Kor 3,18-20. – Az imaóra vezetői
szeretettel hívnak és várnak a közös imára (a helyszínen vagy a tá-
volból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!
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Hinni, bízni, hűnek lenni

„Boldog az az ember, aki az Úrban bízik” Jer 17,7
A bűnbeeséskor az ember többé nem bízott Istenben, nem

hitt benne, hűtlen lett hozzá. Azt mondta: Én tudom, én aka-
rom! Istenben hinni annyit jelent, mint feltétel nélkül rábízni
magunkat, és a feltétlen bizalmat megőrizni iránta: ez a hűség.

„Boldog az az ember, aki az Úrban bízik” Jer 17,7
– boldog aki egészen rábízza magát Istenre, és mindvégig

meg tudja őrizni magában ezt a feltétel nélküli hitet.
Boldog az az ember, aki életét erre az Isten iránti, feltétel

nélküli hitre, bizalomra, hűségre alapozza.
”Átkozott az az ember, aki emberben bízik” Jer 17,5
– vagyis átkozott, aki feltétel nélküli hitét, bizalmát emberbe

veti (önmagába vagy másba), és hűtlen lesz Istenhez.
Annak az élete homokra épül, úgy jár mint a balga ember,

„aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, jöttek a fo-
lyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az össze-
dőlt és nagy lett romlása.”  Mt 7,26b-27

A Szeretet-himnusz azt írja, hogy a szeretet mindent elhisz.
Tehát a másik ember iránt kell lennie egy helyes hitnek, biza-
lomnak. Hinni, bízni a másikban azt jelenti, hogy bízni a benne
lévő jóban, a jóakaratában, ahogy Jézus is hitt és bízott a hozzá
forduló bűnösökben. Hűnek lenni azt jelenti, hogy nem válni
bizalmatlanná iránta, megingathatatlanul megmaradni a jóaka-
ratában való hitben és bizalomban (megbocsátás: Mt 5,24-
26;18,21-35).

Szóval a hűtlenség nem a bálványimádással, nem a viszály-
lyal, nem a házasságtöréssel kezdődik, hanem amikor az Isten-
be, a másik emberbe vetett bizalmam meginog. A bálványimá-
dás, a viszály, a házasságtörés már csak következmény, már
csak a hűtlenség gonosz gyümölcse.

Vágvölgyi Éva          
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Az ősatyák történetének
     összefoglalása és sajátságai,
       történeti – formai – tartalmi szempontból

A.) Alapgondolat

Izrael előtörténetének hagyománya három témakört foglal
magába: az ősatyák, az Egyiptomból való kivonulás és a szö-
vetségkötés az Isten hegyénél a pusztában. Ezek lesznek Izrael
hitének alappillérei. "Ezekben találja meg nemzeti és vallási
identitását" (Donner: Izrael népének története).

Az előzőkben az ősatyák történetével foglalkoztunk. "Kér-
dezősködjetek az ősi ösvények felől, melyik út a jó, és azon
járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!« (Jer 6,16) –
Pontosan ilyen lelkülettel, mint tanulóhelyet és tanösvényt
szemléltük ezeket a történeteket.

Forrásanyagként az egyedüli dokumentum, amely felvilá-
gosítással szolgált számunkra az ősatyákról, a Teremtés köny-
vének 11-36. fejezete – a József-történet a 37-50. fejezetben
hidat képez az ősatyák Kánaánban játszódó története és az
Egyiptomból való kivonulás között.

Történeti szempontból hamar világossá válik, hogy ezeknek
a történeteknek alapján az ősatyák történeti korszakának idejé-
ről nem lehet képet kapni arról, hogy az ókori Kelet hogy né-

É l ő  I g e
BIBLIAISKOLA
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

Vágvölgyi Éva    
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zett ki. Izrael, mint nép, az Ószövetség tanúsága szerint ekkor
még nem létezett. Mit tudhatunk hát meg történetileg ezekből
az elbeszélésekből az ősatyákról?

Az ősatyák története egy történelem előtti korszakot mond
el, életmódjukat, megélhetésüket. Nincs földbirtokuk, nomád
életet folytatnak, jövevények a városok és falvak körzetében. A
településekkel és más csoportokkal kötött szerződések szabá-
lyozzák ezt a nomád életformát. Az ősatyák története nyújt
támpontot ennek a vallási időszaknak az istenkapcsolatáról.

Csak annyi információnk van erről az időszakról, amit ezek
a történetek elmondanak, ezekhez a személyekhez és esemé-
nyekhez kapcsolva.

B.) Ter 11-36 (37-50)

C.) Bevezetés

1.) Tartalmi súlypontok

1. Valójában milyen volt Ábrahám?
Történeti alak, vagy az ősatyák idealizált típusa?
A Teremtés könyvében egy családtörténetet találunk, amely

több generációra terjed ki. Kifelé hatásuk gyakorlatilag nem
játszik szerepet.

A szöveg áttekintése nyomán az a benyomásunk, hogy az
ősatyák egy mozgó, változékony vándoréletet éltek. Állandóan
úton voltak, mint idegenek egy földön; alighogy megérkeztek,
már indultak is tovább; csak halálukkor találtak nyugalmat.

Ha a térképen figyelemmel kísérjük az útjukat, elég bonyolult ké-
pet kapunk: nyilvánvaló, hogy hagyománytörténetről van szó, nem
pedig tényleges útvonalról. Csak bizonyos helyeket említ, szemben
más palesztínai tájakkal, melyek nem fordulnak elő, így pl. nem sze-
repel a termékeny tengerparti síkság vagy Galilea sem. A Kánaánból
megnevezett legészakibb pont Sichem. Viszont annál gyakrabban
említ délpalesztínai helyeket (Ábrahám és Izsák vonatkozásában), és
közép-paleszítnai valamint kelet-jordániai helyeket (Jákob vonatko-
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zásában). Ezeknek a megnevezett helyeknek a száma relatíve cse-
kély, de meglehetős jelentőségük van. Az ősatyák történetének ese-
ményei gyakrabban kapcsolódnak kultuszhelyekhez, ahol magától
értetődő, szinte hétköznapi közvetlenséggel érintkeznek Istennel:
Bet-El, Sichem, Mamré, Penuel, Mahanaim. A szövegekben a szent
helyek alapító mondáit találjuk (etiológiákat). Ezek visszamennek
egészen Kr. e. 3000-1500-ig. Az ősatya ott azt teszi, amit ezeken a
szent helyeken tenni szoktak. A későbbi Izrael ezekhez a helyekhez
kötődő tapasztalatokban fejti ki  eredetét.

Felismerhető a kánaáni istenségek nyoma, pl. a Beersebára vo-
natkozó ÉL ÓLÁM  (Ter 21,33); a Bet-Elre vonatkozó ÉL BÉT ÉL
(Ter 31,13;35,7). A Ter 18-ban a három férfi vagy a Ter 32,25-ben
megjelenő istenség homályos pont az isteni megjelenések sorában.

A pátriárkatörténetek nyújtanak támpontot ennek a vallási idő-
szaknak az istenkapcsolatáról. Ennek az időszaknak az összetéveszt-
hetetlen sajátsága: a „mi Istenünk (enyém, tiéd), Ábrahám és Jákob
Atyja” (Ter 26,24; 28,23; 32,10). Ehhez hozzájönnek még ilyen ér-
dekes, régies jelzők, mint „Izsák Félelme” (Ter 31,42), „Jákob Ha-
talmasa” (Ter 49,24; Iz 1,24). Innen származik a tudományban
„Atyák Istene”-ként ismert elnevezés. Ma már megkérdőjelezik,
hogy ezek a fordulatok ennek a korai időszaknak a bizonyítékai. A
jelek nem egy nomád népnek, hanem egy családnak a vallására utal-
nak, sokistenhívő alappal. Pl. a Ter 31,53-ban: „Ábrahám Istene és
Náchor Istene ítéljen közöttünk!”.

Az ősatyák története egy történelem előtti időszak személyeiről,
helyeiről és eseményeiről beszél, nincs más bizonyíték arra, hogy
valóban léteztek-e, és mikor. Csak annyi információnk van erről az
időszakról, amit ezek a történetek elmondanak, ezekhez a szemé-
lyekhez és eseményekhez kapcsolva. Természetesen önmagában az,
hogy valaki mondabeli személlyé válik, még nem kérdőjelezi meg
annak valós történeti létét. (Pl. Mátyás király létét sem teszi kétsé-
gessé vele kapcsolatban bőséges mennyiségben keletkezett mondák
sora).

A pátriárkák életmódja a szövegből a következőképpen formáló-
dik ki: Az egymás mellett élés állam előtti formája attól függ, hogy
az élet és a munka családi kereteken belül zajlik, nincs munkameg-
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osztás, se közvetítő személyek: király, pap, stb. Sátorban laknak,
nem házban. A megélhetést az állattenyésztés biztosítja (elsősorban
kisállatok, mint a bárány és a kecske); pásztorkodnak; van mezőgaz-
daság (Ter 26,14) és szőlőtermesztés (Ter 27,28.37). Kenyérrel, hús-
sal és tejjel táplálkoznak (Ter18), amit az állattenyésztés és a föld-
művelés ad.

Jövevényként élnek a városok és falvak körzetében (Ter 21,23;
23,4), általában nincs saját földtulajdonuk. A városokkal és más cso-
portokkal kötött szerződések szabályozzák ezt a nomád életformát.

Az ősatyák korának datálása sok problémát vet fel, mert a nomá-
dok máig hasonló struktúrában élnek: törzs, klán. Egyedi vonások
nem találhatók a bibliai történetekben. Ezért van az, hogy a szerzők
az atyák korát akár 2000-től 1100-ig helyezik el.

A Ter 14 későbbi kiegészítés. A háborús eseményeket nem lehet
történetileg határozott időpontra elhelyezni. Inkább az a valószínű,
hogy egy későbbi korban kapcsolták ezeket az atyákhoz. Nincs tám-
pontunk a káldeai Úrról sem, amelyet Ábrahám származási helyeinek
egyikeként (Hárán mellett) megadnak a szövegek. A káldeusokat
nem lehet a 9. sz. elé tenni; sokkal inkább teológiai, mint történeti
szempontok szólnak e hely mellett: pl. a Babilonba száműzöttek (Kr.
e. 586-538); az ősatyák történetének teológiai-irodalmi kapcsolódása
az őstörténet katasztrófaszerű befejezéséhez (Bábeli torony); a 6. sz.-
ból származó adat szerint Úr és Hárán között kapcsolatot jelentett
Sin, a Holdisten tisztelete. A Felső-Mezopotámiai Háránt említi a
Biblia többször, mint származási helyet (Ter 11,31; 12,4; 28,10).

Leszögezhetjük, hogy a szerzők számára nem volt fontos sem a
származási hely, sem a precíz datálás. Mások voltak a fő szempontja-
ik: az ősatyákat úgy mutatták be, mint az országra és utódokra vo-
natkozó isteni ígéretek hordozóit, s mindent teljesen eltérő időpon-
tokban fogalmaztak meg ( a királyok korától a fogság utáni korig). A
Pentateuchusba való besorolástól egészen a tartalmi súlypontjaikig
az ősatyák történetei úgy állnak előttünk, mint Isten által tervezett és
vezetett előkészület és eljutás a választott nép későbbi honfoglalásá-
hoz.
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2.) Az ősatyák történetének irodalmi megformálása
A különböző, nem egységes irodalmi megformálás még a bibliku-

san nem képzett olvasónak is feltűnik (gondoljunk pl. az Ábrahám-
mal és Jákobbal  kapcsolatos elbeszélések stilisztikailag teljesen
különböző voltára, jóllehet számos téma azonos). Arra is következ-
tethetünk, hogy több átdolgozás időben egymástól messze történt.
Ezek az irodalmi rétegek, amelyeket a szakirodalom hipotézisek
formájában Izrael történetének egészen különböző korszakaihoz
sorol, képezték ebben az első egységben a szövegfeldolgozás alapját,
de részleteiben nem tártuk fel ezeket. Az alábbiakban felsorolunk
néhány irodalmi formát (többé-kevésbé azonos formában megírt
szövegek, azonos céllal, mint pl. monda, legenda, lista, törvény)
amelyek az atyák történetében gyakran előfordultak.

1.) Etiológia: Ezek őstörténetek és alapítástörténetek, amelyek
megmagyarázzák ill. okolják (görög aitia = ok), hogy valami miért
olyan, amilyen, vagy valamit miért úgy teszünk, ahogy teszünk. El-
beszélik egy dolog, egy hely, bizonyos személyek lényegét. Gyakran
találkozunk  (még ma is) szentély etiológiákkal, amelyek megmagya-
rázzák, hogy miért zarándokolnak az emberek egy bizonyos helyre
(szent helyek története, helyi adottságuk).

Példák: – Isten megjelenik Jákobnak Bételben (Ter 28): megma-
gyarázza a Bétel nevet és a kőmegkenés kultikus szokásának a meg-
jelenését.

– Jákob küzdelme Istennel a Jabboknál (Ter 32): magyarázatot ad
a Penuel helységnévre (Isten arca), Jákob névváltoztatására Izraellé,
de ugyanígy a szokásra is, hogy mért nem eszik meg a csípő inát.

2.) Listák, főleg genealógiák (nemzetségtáblák):
A nemzetségtáblák elsősorban nem történeti levezetések, pl. sze-

mélyek, egyének biológiai származása, hanem az a céljuk, hogy tör-
zsi, népi, politikai rokonságukat és összetartozásukat juttassák kife-
jezésre.

Ábrahámot – Izsákot – Jákobot, akik eredetileg egymástól függet-
len törzsek voltak, ilyen céllal kapcsolták össze egy nemzedéksorba,
genealógiába.
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Példák: – Ábrahám családfája Ter 11,10-32
– népek listája Ter 15,19-21
– Ábrahám rokonsága Ter 22,20-24
– Ábrahám utódai Ter 25,1-4
– az izmaeliták családfája Ter 25,12-18
– Lea és Ráchel gyermekeinek sorrendje Ter 27
Ábrahám rokonsága és utódai a Ter 22-ben és 25-ben: igen tanul-

ságos felfedezni, hogy mi az elbeszélő szándéka, amit ezek a listák
kifejezésre juttatnak.

Ábrahám bátyja, Náhor az arameusokkal, Ábrahám fia, Izmael az
izmaelitákkal való rokonságot ábrázolja (Ter 21,18-21; 25,12-18).
Tőle származtatják magukat az arab törzsek (Mohamed óta Izmael
mint az arabok ősatyja szerepel, v. ö. 25. Szúra).

Izsákon és Jákob/Izraelen  keresztül vezeti le az izraeliták család-
fáját.

Ábrahám második feleségén, Ketúrán keresztül történik utalás a
midianitákkal való rokonság gyökereire (Ter 25,1-4).

Ábrahám unokaöccsén, Lóton keresztül pedig a moabitákkal való
kapcsolatot  mondja el (Ter 19,36-38).

Ábrahám, mint minden sémi nép ősatyja idealizált és stilizált
alak.

3.) Családtörténetek: események, születések, halál, gyermekte-
lenség, konfliktusok, stb.

Összefoglalva: az ősatyák története ún. narratív teológia.
Az ősatyák történetének központi témái:
Családtörténetek:
– Férfi – nő kapcsolat:
Ábrahám és Sára gyermektelen.
Rebekka és Izsák különbséget tesz a gyermekek között.
Jákob és Ráchel kapcsolatában ábrázolja a kedvencet, aki előnyö-

ket élvez, ugyanakkor Ráchelt a gyermektelenség agresszívvá teszi.
Jákob és Lea kapcsolatában ábrázolja a kevésbé szeretettet, ez a

kapcsolat ellenképe a Jákob és Ráchel kapcsolatnak.
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A kapcsolatok széles skáláját megtaláljuk az ősatyák történetében,
a romantikus jegyességtől egészen az erőszakig (Dina).

– Szülő – gyerek kapcsolat:
Sára biztosítani akarja az ő Izsákjának a kizárólagosságot.
Izsák feláldozása
Jákob vigasztalhatatlan a meghaltnak hitt József miatt.
– Testvérkapcsolatok:
Jákob és Ézsau harca az elsőszülöttség jogáért, az atyai áldásért és

az azzal járó uralomért.
A két nővér, Ráchel és Lea harca a férj, Jákob szeretetéért és

konfliktus a születő vagy éppen nem születő gyermekek miatt.
A József-történetben a testvérek József ellen vannak, mert ő az

apa kedvence.
– Úr – szolga – szolgáló kapcsolat:
Hágár, a „kölcsönanya” többnek érzi magát, és Sára olyan kemé-

nyen megbünteti, hogy elbujdosik. Később Sára elzavarja őt az
óhajtott gyermekkel együtt.

Ábrahám szolgája azt a megtisztelő megbízást kapja, hogy keres-
sen menyasszonyt Izsáknak.

– További kapcsolatok:
Ábrahám és unokaöccse, Lót megegyeznek egymással, hogy ki

melyik területet választja magának.
Jákob és Lábán – aki Jákobnak nagybátyja és apósa is egyben –

megpróbálják becsapni egymást.
Ebben a viszonyban a kiengesztelhetetlen gyűlöletig minden elő-

fordul: vendégbarátság, sokféle élni hagyás és életadás, de féltékeny-
ség, vérszomj és vérbosszú is. És szöveg mindezeket az eseményeket
ember és Isten kapcsolatára vezeti vissza.

Külső veszélyek olyan politikai események által, mint a háború,
nem fordulnak elő (a 14. fejezet későbbi). Azonban egzisztenciális
gondok és szükség sújtják a családokat: éhínség (pl. Ter 12,10)
gyermektelenség (pl. Ter 16,1) szűk élettér (Ábrahámnak és Lótnak
el kell válniuk egymástól, hogy nyájaiknak elég legelője legyen, Ter
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13, ugyanígy a nagycsalád szétválása történik Jákob és Ézsau eseté-
ben is, Ter 33), a kutak biztosítása.

4. Az emberi tapasztalatok alaplegendái
Az őstörténeten (Ter 1-11) és a zsoltárokon kívül a Bibliában se-

hol nincs ilyen elemi emberi tapasztalat a középpontban, mint az
Ábrahám-, Izsák- és Jákob-elbeszélésben. Foganás, születés és halál,
mint az emberi élettapasztalat határélményei úgy tematizálva, mint
maga az élet a maga magasságaival és mélységeivel: szeretet és vér-
szomj, együttélés és elválás, viszály és kibékülés, előny és kárt szen-
vedés, szükség és megmenekülés, félelem és remény, veszélyezte-
tettség és siker, elmenekülés és visszatérés, kierőszakolni akarás és
higgadtság, bűn és megtérés. Emellett találunk olyan ábrázolást is,
amely az emberi élet egyszeri eseménye: a körülmetélés (átmenet a
felnőtté válásba), jegyesség és esküvő, gyerekszülés, az áldás to-
vábbadása a következő nemzedéknek, egy hozzátartozó elvesztése
miatti gyászrítusok, temetés.

Ezek a leírások érvényesek az emberre minden időben – akár
vallásos, akár nem.

5. "Útonlevés" történetek
Az élet epizódjait elbeszélésekben fűzi egymáshoz egybekötve az

úttal Mezopotámiából Egyiptomba, miközben a főhangsúlyt Palesz-
tinára helyezi. Képei az indulásról, az úton levésről, mozdulásról és
mozgásban levésről (külsőleg és belsőleg), kockázatról és veszélyez-
tetettségről, egy út rövid szakaszairól szólnak, amely mindig tovább-
vezet, egészen a halálig.

6. A személyes (családi) istenkapcsolat:
A kereszténységben a vallási élet szakrális térben, pap segítségé-

vel történik. Az ősatyáknál nincs így: nincsen se pap, se templom.
Isten nem „lakik” a templomban, hanem csak szent helyei vannak a
vidéknek (hegyek, sziklák, fák), ahol az ősatya azt teszi, amit ezeken
a helyeken tenni szoktak. A klánoknak saját istene van, saját körük-
ben ünnepelnek (mint a pászkát). Ez a saját isten védi is őket.

Két főmotívum figyelhető meg: az ígéret és az áldás.
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Ígéret: Ter 12-13 a föld
           Ter 16-21 az utód
           Ter 15-17 a szövetség
Áldás: az életerő, amit nemzedékről nemzedékre továbbadnak:
           Ter 27
           Jólét, termékenység: Ter 12,10-20; 16; 20
7. Ősanyák
Ter 12,10-20; 20,1-18; 26,7-11
Sára: saját kezébe veszi sorsát, amikor az egyiptomi Hágárt, a

szolgálót Ábrahámnak adja ágyasul és fogadott gyermeket szerez
magának.

Hágár: elszökik úrnőjétől, Sárától és egy kútnál ezt mondta:
„Annak a kútja, aki él és látott engem” (Ter 16,14) és aki meghallot-
ta az ő sírását.

Rebekka: Izsák felesége, ő is irányítja a sorsot azzal, hogy Jákob
kezére játssza az elsőszülöttségi áldást.

Ráchel és Lea: Jákob két felesége, akik folyamatos harcban állnak
egymással, hogy a férjük és Isten feléjük forduljon Ter 29-30,24.

8. Újszövetségi vonatkozások: Mt 3,9; Jn 8,33; Lk 13,16; Róm
11,1

D.) Óravázlat

Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

1. Ének: Ároni áldás ének kottából Énekelj az
Úrnak 64.
old., 5 perc

2. Áttekintés: Az ősatyák történetével
való eddigi foglakozások, szentírási
helyek felelevenítése

Csoportos beszél-
getés

Tábla, kréta,
Szentírás

– Ki állt hozzám a legközelebb
– Kivel azonosulok érzelmileg, miért?
– Kivel nem, miért?

egyéni, írásbeli
munka, utána
megbeszélés az
óravezető vezeté-
sével

jegyzetfüzet,
ceruza
50 perc
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Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

3. Az ősatyák  történetének összefog-
lalása és sajátságai, történeti - formai -
tartalmi szempontból, lásd Bevezetés
2,1-8.
a. Mi merül fel történetileg az ősatyák-
ról?
b. Az ősatyák történetének irodalmi
formája
c. Az ősatyák történetének központi
témái:
c. Családtörténetek
e. Alapvető emberi tapasztalatok
f. "Útonlevés" történetek
g. Személyes (családi) istenkapcsolat
       – egy családi vallásban
       – egy védő Istennel
       – a látóhatáron az ígéretekkel
       – áldással kísérve
h. Az ősanyák sajátságai
i. Újszövetségi vonatkozások

az óravezető elő-
adása

Szentírás,
tábla, kréta,
jegyzetfüzet,
ceruza
50 perc

4. Hálaadás: Köszönetet mondva,
tömören, egy mondatban megfogal-
mazva a nekem legtöbbet mondó szent-
írási részlet által  felismert igazságért,
befejező ének

az óravezető beve-
zető szavai után
csendes egyéni
elmélkedés, utána
közös hálaadás

kotta, gyertya,
gyufa,
15 perc

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk az
ötvennyolcadik óra anyagát tartalmazza.

Budapest, 2007. jún. 29.
Szeretettel:                         Vágvölgyi Éva óravezetõ
                                        Tarjányi Béla szakmai vezető
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Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

A Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 3/2006.
számában Peter Weimar megállapítja, hogy Ter 37 szövegének kü-
lönböző korokból származó rétegezettsége már általánosan elfoga-
dott. Ehhez csatlakozik a cikk annak bemutatásával, hogy a szöveg-
ben bizonyos egymás mellett olvasható és eltérve ismétlődő esemé-
nyek és körülmények nem csak a stílus eszközei, hanem jelzik a ke-
letkezéstörténet fontos helyeit (»szerkesztéstörténet«). Példái: 21-22.
és 26-27.v. (Rúben és Júda); 3. 23. 32.v. (a köntös); 2.v. (belső ellen-
tét); 1. és 36. (országok; folytatás a 37,36 és 39,1 közé zárt 38.fej.).
A szerző úgy látja, hogy mivel 37,1 után a 2a vers már papi szöveg,
ez jelzi: a legújabb réteg a papi iratnál is későbbi. – Joseph
Fleischman Józs 15,16-19 és Bír 1,12-15 leírását azzal egészíti ki,
hogy Áxa, Káleb leánya az öröklés rendjét ismerve igen okosan járt
el, amikor a házassággal kapott szerény ajándékon   kívül apjától jól
termő földterületet is kért. Látható, hogy Kálebnek joga volt ezt is
megadni. – Ruth Fidler azt magyarázza meg, hogy Anna fogadalma
(1 Sám 1,11) Sámuel megszületése után komoly feladatot rótt férjére
is, aki a fogadalmat 1,21.23 szerint a magáénak is tekintette. Ez
megfelel a Szám 30,7-9-ben leírt hallgatólagos elfogadásnak és an-
nak is, amikor Jer 44,25 szerint a férjek sajátjuknak mondták felesé-
gük áldozatait az »ég királynője« számára. – Gershon Hepner megál-
lapítja, hogy az Egyiptomból való kivonulás (és így a pászka-ünnep
is) kapcsolódik  a »kovásztalanok« első napjához, de a Lev 23,5-14
szerint ehhez kötött termés-áldozat Palesztinában az év első (korata-
vaszi)  hónapjában csak nagyon nehezen volt teljesíthető. Az érett
árpakalászokat lelkükben pótolta Isten karjának oltalma (Kiv 14,8 és
Szám 39,3). – Sebastian Grätz megállapítja, hogy Ezdrás könyve
arámnyelvű szövegrészén (4,8-6,18) belül eddig is betétnek tekintet-
ték az 5,6-6,14 szakaszt. Ebben Júdea politikai vezetőiként az öregek
szerepelnek, ami a sokkal későbbi, hellenisztikus korra volt jellemző.
A szerző feltevése, hogy az egész hivatkozott szövegrész – a levél-
idézetekkel együtt – ekkor keletkezett, hiszen a perzsa iratokhoz
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korábban is szinte lehetetlen lett volna hozzáférni. – Saul M. Olyan
az  Iz 14,19-ből nyelvi elemzésével (és a korabeli asszír történelem
ismeretében) azt következteti, hogy az egyik asszír királyt (több ilyen
is szóbajöhet) valóban eltemették , majd – a 14,20-ban említett tettei-
ért – exhumálták és holláját szemlére kitették. A folyóirat 4/2006.
számában Peter Weimar Ter 37 sokrétű szerkezetét vizsgálja. A tör-
ténet eredeti formájában csak Józsefről szólt, de kiegészítései be-
ágyazzák  Jákob történetébe, és gazdagítják teológiai tartalmát; ké-
sőbb a papi kiegészítést is követően a leírás Teremtés könyvének
további fejezeteiben folytatódik; végül messze előre nyúlva utal Jó-
zsef bebalzsamozására (Ter 50,26), így iktatva be Jákob és József
történetét a deuteronomista műbe. – Wilfried Warning  azt állapítja
meg, hogy Kiv és MTörv törvényekre vonatkozó legfontosabb részei-
ben egyes ismétlődő szavak vagy kifejezések  (amelyek így a gondol-
kodásban való szerepüket jelzik) azonos számban fordulnak elő.
Ilyen Kiv 20-ban és MTörv 5-ben a »ne« tiltószó, vagy a »hiába
vesz« ill. »büntetlenül hagy« kifejezés. Ide sorolja Kiv-ban »Isten
megemlékezik« és MTörv-ben »Isten nyugalmat ad« egyaránt jel-
lemző ismételt előfordulását is. Ezek és még néhány hasonló példa a
cikk szerint azt igazolják, hogy (keletkezésük időrendjétől függetle-
nül) a két törvény-gyűjtemény végső formájában egyik sem élvezett
elsőbbséget. – Thomas Römer Józsue könyvének »kettős végződésé-
ről« ír. Megállapítható azonban, hogy már az első befejezés (a 23.
fejezet) maga is két szerző műve. Az egyik lezárja a honfoglalást,
amely lényegében Isten műve. Izrael élvezheti Isten ígéreteinek telje-
sülését; ha azonban megszegik a szövetséget, Isten eltávolítja őket
erről a földről. A másik szerző valamivel későbbi szövegrészei sze-
rint a honfoglalókra még sok nehéz feladat vár, s így a könyv termé-
szetes folytatása lehet a Bírák könyve. A 24. fejezet (a 19-21.vers
kivételével a perzsa korból származik, és mintegy lezárja a királyság
előtti kor történetét, amely így 6 könyvből áll (1-5 Móz =
Pentateuchus + Józs = Hexateuchus). – Martin Beck azt vizsgálja,
mennyiben tekinthető a Tizenkét (kis) próféta  könyve rendezett
gyűjteménynek (antológiának) , s ekként egyetlen műnek. »A tizen-
két próféta« dícsérete együtt szerepel Sír 49,12-ben, de a könyvnek
nincs címfelirata, és több szentírási hely igazolja, hogy az egyes
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próféták szövegeit inkább különállóként olvasták és idézték; igen
kevés helyen lehet szó egy-egy átszerkesztésről. A szerző véleménye
szerint a gyűjteményt a 3. században állították össze (először 10,
majd 12 írásból). A tárgyi hasonlóság abban áll, hogy mindegyik
próféta népeket vagy csoportokat nevez meg, és azokhoz közvetíti
Isten üzenetét. Több helyen előfordul a körülmények hasonlósága
egy üzenet vége és a következő eleje előtt. Néhol a besorolás az idő-
rendnek is megfelel (Óz, Ám és Mik: 8. század, Szof 7. század, Agg
és Zak 6. század). Zak 14 és Mal 3,22-24 arra mutat, hogy az ösz-
szeállító(k) eszkatologikus szemléletű(ek) volt(ak). A munkát segít-
hette egy könyvtár, valószínűleg Jeruzsálemben (v.ö. 2 Makk 2,13-
15 és Sír 51). Végeredményben helyes az egyes próféták műveinek
önmagukban való magyarázata, a gyűjteményben elfoglalt helyüktől
függetlenül.

Ugyanebben a számban Christl M. Maier felhívja a figyelmet ar-
ra, hogy Zsolt 87 Siont az összes népek (Egyiptom, Babilon,
Filisztea, Tírusz és Etiópia népei) szülőhelyeként dícséri, és Isten
városának általános anyaságát a Septuaginta a Sion név nőneműsé-
gével is kifejezi. A hasonlatot Szent Pál Gal 4,21-31-ben tovább
folytatja: az arábiai Sinai hegyet egy szintre helyezi a »mostani Jeru-
zsálemmel«, de a mi anyánk (a zsidókból és pogányokból lett keresz-
tényeké) a »magasságbeli Jeruzsálem«. – Joel Weinberg magyarázni
és valamelyest tisztázni szeretné azokat a bizonytalanságokat, ame-
lyek Júdának Babilon által való leigázására vonatkoznak. Figye-
lembe veszi 2 Kir 24-25 és Jer 52 szövegeit (lehetőleg tisztázva a
megnevezések és számok bizonytalanságait) és a különböző becslé-
seket. Eredménye, hogy 597-582 között Jeruzsálemből 13-16.000, és
az ország déli részeiből kb. 4.600 embert hurcoltak el. Lényeges
különbség volt az országrészek között, mert az északiak hosszú idő
óta sok szálon erős lapcsolatban éltek Fönícia, Szíria és Mezopotá-
mia népeivel, a déliek viszont az edomitákkal és Egyiptommal. A
veszélyes elemek elhurcolása a déli részeket sújtotta inkább, és a
pusztítás (az ásatások bizonysága szerint is) az északi országfelet
kímélte. A két országfél érdekellentétei a békeidőkben is Jeruzsá-
lemben ütköztek a legélesebben (itt sokszor egyes nevek is politikai
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irányzatokat képviseltek, v.ö. Sallum: Jer 22,11-12). Ez hozzájárult a
babiloniak kegyetlen bánásmódjához is a város elfoglalásakor. –
Volker Wagner vitára bocsátja azt a lehetőséget, hogy Kiv 22,19 – a
két előző vers bűneinek folytatásaként – eredetileg a saját gyermeke-
iket Istennek / vagy isteneknek feláldozókról szólt. (Példaként idézi
Ez 16,20 és Zsolt 106,37 szövegét is.) – Aron Pinker rövid hozzászó-
lása azt fejti ki, ahogy Náhum 2-3 bemutatja Ninive városának el-
képzelt védekezési stratégiáját, és annak kudarcát. A próféta
figyelembeveszi a város földrajzát (folyó, dombok, hidak, kapuk
stb.). A falak védelmét a jól képzett gyalogosok látják el; segítenek a
tágas sík területeken jól bevált harci szekerek, de ezek bevethetősége
és a szűk helyeken való mozgása lassú. A támadók lovasseregének
gyorsasága dönti el a csatát. Valószínűleg ilyen volt a későbbi
(babiloniak és segítő médek által kivívott) győzelem is.

INNEN-ONNAN

A Bull. Dei Verbum 4/2006. száma közli azokat az előadásokat,
amelyek a 2005 őszén Rómában a Dei Verbum kongresszuson a
Szentírás és a keresztények egysége tárgyában hangzottak el. Ennek
az egységnek botrányos állapotát  tükrözi a Jeruzsálemi Feltámadás
(más néven Szent Sír) Bazilika.

Adelbert Denaux róm. kat. professzor (Louvain) előadása abból
indul ki, hogy Isten szava hatékony eszköze kell legyen a keresztény
egységnek. Jézus személye és küldetése egyesíti az egyetlen Biblia
különböző kultúrákban és korokban írt részeit, mégis egyes szaka-
szok igen eltérő magyarázata mellett az is kiderült, hogy egyes ke-
resztény egyházak és közösségek az Újszövetségnek főképpen vagy
kizárólag csak egyes részeit tekintik mértékadónak. A Biblia-
magyarázat eltérései különböző jellegűek és súlyúak lehetnek (pl.
teológiai, egyházjogi, csupán hermeneutikai). Egyházunk számára
irányadó a Dei Verbum és a »Szentírásmagyarázat az Egyházban«
(Pápai Bibl. Biz., 1993.). A protestáns értelmezések eltéréseiről szól
az Unitatis Redintegratio, az anglikán hit vonatkozó cikkelyét az
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előadásszöveg jegyzetben idézi. (Alapvető hasonlóságok mellett
ebben is találunk lényegi eltéréseket!) A szerző megvitatás céljára
felsorol olyan feltételeket, amelyek elfogadása alapul szolgálhat a
teljesebb egységet célzó biblikus párbeszédre. Ilyen az azonos kánon,
azonos hitvallás a Biblia egésze és az apostoli hagyomány együtt
képezi Isten szavának egyetlen kincsét. Ennek szellemében értelme-
zendők az eltérő hagyományok. Egyetértésre kellene jutni a tanítóhi-
vatal szerepe, valamint a közös kincsből levezethető hittételek tekin-
tetében. Őszintén meg kell vitatni a Szentírás fundamentalista értel-
mezését (ld. »Szentírásmagyarázat az Egyházban« I.F). Ugyanakkor
ne zárjuk ki a szövegekben rejlő tágabb értelmeket (pl. sensus
plenior), és vegyük vigyelembe az ezek gyakorlati következményeit
is. Fontos kérdés a közösen elfogadott bibliafordítás és a nyitott
szívvel közösen mondott imádság az egységért.

Theodore G. Stylianopoulos görög ortodox teológiai tanár
(Brookline, USA) az egység szempontjából lényegesnek tartja a
Szentírás primátusát, egyházi jellegét és teológiai tanúságtételét,
mindez azonban sokféleséget foglal magában (pl. nyelvek, tanítás,
vallásgyakorlat, szervezet stb. tekintetében). – A katolikus egyház-
ban az immár sürgős biblikus megújulást a II.Vatikáni Zsinat nagy-
mértékben és sikeresen fellendítette. A Dei Verbum határozottan
kimondja a Szentírás döntő elsőbbségét, és ezzel együtt Isten Szava
teljes kinyilatkoztatott kincse értelmezésének egyházi felelősségét.
Az ortodox egyházak egyetértenek a Dei Verbum tételeivel, de a
tanítóhivatal döntő képviselőjének a pápa helyett a püspökök zsinati
döntését fogadják el. Ezért ez a kérdés nem hagyható ki az ökumeni-
kus párbeszédből. Az ortodox istentisztelet és teológia magas szín-
vonalon képviseli a Szentírás szavait és igazságait, »de paradox mó-
don az ortodox keresztények mai életét csak kevéssé befolyásolja a
Biblia örömhíre«. Ez mind a hívek, mind a papság legnagyobb részé-
re vonatkozik. (A szöveg jegyzetben utal néhány újabb, kudarcba
fulladt megújulási kísérletre.) A protestáns egyházaknak köszönhető,
hogy igen sokan, a korábbinál teljesebben megismerték a Szentírást,
de az értelmezések sokféleségének egysége helyett szétszakadáshoz
vezetett! (A »sola scriptura« helyett talán jobb lett volna a »prima
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scriptura«.) Ma Amerikában botrányosan terjed a szexualitással kap-
csolatos torz felfogás és gyakorlat. Ezután az előadó néhány kérdés-
sel villantja fel a katolikus–ortodox–protestáns egység kínálkozó
lehetőségét. – Isten Szava az Egyházban vált élővé (v.ö. DV 7-8).
Isten új népének szent iratai lettek a Törvény, a Próféták és a Zsol-
tárok (Lk 24,44), majd mintegy 200 év alatt (Iréneusz, Róm. Szt.
Kelemen, Ant.Ignác, Szmirnai Polykárp és mások működése nyo-
mán) a hiteles apostoli kánon. Mai protestáns szerzők kiemelik, hogy
a keresztény közösség milyen eltérő felfogásokat tudott befogadni, s
a Szentírás és hagyomány, valamint az istentisztelet és tanítás egysé-
ge elválaszthatatlan az Egyház egységétől. A Szentírás teológiai ta-
núsága nem választható el a Szentháromság titkának történelmi meg-
tapasztalásától. Az előadó idézi Raymond E. Brownt, aki megállapít-
ja, hogy a modern kutatás felismeri: igen sok ellentét alapját a Bibli-
ából vezették le, s így éppen a Biblia segíthet azok áthidalásában. Az
előadó ilyennek tekinti  a pápai hivatal és a »filioque« kérdését is
(hasonlóan a közös nyilatkozattal lezárt »megigazulás« kérdéséhez).
A Biblia célja végső fokon az, hogy az üdvösség üzenetét az egész
világ hallja és higgye, a hitben remélje, és a reményben szeresse (DV
1). Nem a tanítás részleteiről való vita a legfontosabb, hanem a
Szentírás megismerése, olvasása, a szívbeli megtérés, a testvéri sze-
retet és az Isten előtti felelősség. Jézus saját földi élete legyen a pél-
dánk. Az egyházatyák kifejezésével: legyünk »élő Bibliák«. A Szent-
írás alapvető kijelentéseinek (pl. 1 Kor 8,6; 12,3) egyre mélyülő ta-
pasztalata vezetett többszáz év alatt a szentháromságtan kialakulásá-
ra, ami a keresztények egységének próbaköve is. Azt se felejtsük el,
hogy a keresztény közösségek szoros kapcsolata kölcsönös tisztelet-
tel őrizte a közös hitet.

John Muddiman anglikán teológiai tanár (Oxford) méltatja a Dei
Verbum-ot, amely – összhangban egy 2 évvel korábbi montreali
nemzetközi konferenciával – egymás mellé (és nem szembe-) állítja
a Szentírást és a hagyományt. Mindkettő a kinyilatkoztatás eszköze,
elismerve, hogy a Szentírás nyújt kritériumot arra, mi hiteles apostoli
hagyomány; elfogadja az ebből adódó következtetést a keresztény
hitre, istentiszteletre és életre vonatkozólag. Fontos az összes hívők
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felszólítása az eredeti szövegekből készült fordítások olvasására.
Csak ezt követi a prédikáció, valamint a – bibliatudósok és a püspö-
kök hozzájárulását is figyelembevevő – tanítóhivatal szerepe azzal a
meggyőződéssel, hogy ez nem kényszer, hanem segítség és ajándék
Isten részéről. Az előadó dicséri a konstitúció megállapításait az
Ószövetségről, az evangéliumokról és az 1993-ban kiadott »Szent-
írásmagyarázat az Egyházban« igen tartalmas gyakorlati összefogla-
lóját. Az Újszövetség a Messiásról természetesen mást mond, mint az
Ószövetség. És mivel szövegei a Tóra-központú és a Krisztus-
központú zsidóság legélesebb vitái idején születtek, ezek a későbbi
olvasókban antiszemitizmust is ébreszthettek. Ezt a pápák a Dei Ver-
bum megjelenése óta is többször határozottan elítélték. Az utóbbi
időben – ugyancsak a pápák szavaiban is – előtérbe került a Biblia
szociális tanítása, a szegényekhez szóló örömhír, s ez egységes az
összes keresztényeknél. Az előadás beszámol az amerikai katoliku-
sok által elindított »ökumenikus hermeneutikáról«, amely a jövőben
majd elérendő teljes egység szemléletével kívánja olvasni a Bibliát.
Az előadó (résztvevőjeként az e tárgyban immár másodízben rende-
zett római katolikus-anglikán nemzetközi konferenciának) örömmel
tanúsítja, hogy a Mária-dogmákat (az »Istenszülő« kegyelemmel tel-
jességét és megdicsőülését) reményben megtapasztaltként – mint
elővételezett jövőt – minden keresztény közös hiteként vallhatjuk.
Az eddig eltelt 40 évben a sugalmazás Dei Verbum-beli értelmezése
is több helyen segített egyetértésre jutni az ökumenikus párbeszéd
során.

Frances Joung teológiai professzor és metodista papnő (Birming-
ham, Anglia) megállapítja, hogy a Szentírás minden keresztény val-
lásnak lényeges eleme, de ismételten okozója újabb belső elválasztó-
dásoknak is. Példaként elmondja, hogy egy 1993-ban rendezett kon-
ferencián a Galata-levél elemzése mutatta be a megírásakor egymás-
sal alapjaikban szembeszegülő véleményeket. A történeti kritikai
értelmezés azt is jelenti, hogy a Szentírásra figyelve közeledjünk az
egység, a még el nem ért teljesség felé. A hagyománynak nem csak a
teljes kánont, hanem a Biblia jobb megértését is köszönhetjük (a
protestánsok indokolatlan óvatoskodásával szemben). Nincs kulcs a
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Biblia egészének egységes értelmezésére; hibás a »folytatólagos
kinyilatkoztatás« gondolata; az »üdvösségtörténet« sem jelent ilyen
értelmező alapelvet. Az előadó úgy látja, hogy Iréneusz – elvetve a
gnosztikusok önkényes válogatását – az egyházi befogadásban és
felhasználási módban találta meg és segítette a végleges kánon kiala-
kulását, valamint a helyes keresztény (jövőre irányuló és szenthá-
romságos) olvasást és értelmezést. Ehhez illeszkednek a klasszikus
hitvallások is. – A Szentírás fő üzenete az egyének és közösségek
teljes (szívbeli) megtérése. (Ezt a patrisztikus irodalom és a Wesley-
féle hagyomány is hangsúlyozza.) A sokféle szöveget »értünk és a
mi üdvösségünkre« írták. A különféte magyarázatok is ezt akarják
szolgálni; még a fundamentalistáktól is tanulhatunk. Szent Ágoston
arra int, hogy a Szentírást csak szeretetben és a szeretet segítségével
magyarázzuk. Isten emberré lett a Szentírás szavaiban is (Szír
Efrém),de az emberi szó önmagán túllépve sem képes egészen kife-
jezni azt, ami isteni (Nisszai Gergely). Az Írás igazi tanítói a szentek
példái. A Szentírást semmiképpen ne használjuk harci eszközként! El
kell fogadnunk a magyarázat pluralizmusát, ügyelve arra, hogy az a
hitvallás keretén belül maradjon.

Ugyanabban a folyóiratszámbanm két világraszóló fontosságú
biblikus hírt olvashatunk:

1/ A Katolikus Bibliaszövetség végrehajtóbizottsága és koordiná-
torai 2006 októberében döntöttek a már több év óta afrikai helyszínre
tervezett jövő évi világkongresszus tárgya, időpontja és helye ügyé-
ben. A tárgy »Isten Szava – a kiengesztelődés, az igazságosság és a
béke forrása« lesz, a rövid alcím »Deus caritas est – az Isten szere-
tet« (1 Jn 4,8.16). A témaválasztást az is indokolja, hogy 2008 után
esedékes a második afrikai püspöki szinódus, amelynek tárgya »Az
Egyház Afrikában, és szolgálata a kiengesztelődésért, az igazságos-
ságért és a békéért«. A kongresszus a tanzániai Dar es Salaam-ban
lesz 2008. jún. 24 és júl. 3. között.

2/ A 12. püspöki szinódus 2008. okt. 5-26 között a Vatikánban
lesz, és témája: »Isten Szava az Egyház életében és küldetésében«.



Innen-Onnan

45

A Welt und Umwelt der Bibel 2/2007 egyik közleménye beszá-
mol arról, hogy a jeruzsálemi Templomhegy alatt hosszú földalatti
munkával feltárt alagútrendszer (ld. Jer. füz. 27.sz., 29.o., 28. sz.,
25.o., 31.sz., 30.o.) már látogatható. A munkák során kitermelt földet
és törmeléket a Scopus-hegy lábánál rakták le, és azt már hosszabb
idő óta – az ásatásokat vezető archeológusok irányításával – katonák
és önkéntesek (tanulók, leviták stb.) igen aprólékosan (tálcákra terí-
tett vékony rétegek darabonkénti átvizsgálásával) »átszűrik«. Mint-
egy 10000 év embereinek, kultúrájának, vallásainak emlékei, értékes
tárgyainak töredékei kerülnek elő (pl. bútorok, eszközök, játékok,
kultikus tárgyak darabjai, díszek, pecsétek stb.). – Ugyanabban a
füzetben érdekes közlést olvashatunk ősi filiszteus emlékekről. Évek
óta sok ásatás folyik Asdód környékén. 2002 őszén egy domb tetejé-
től nem messze egy olyan gödröt találtak és tártak fel Dr.Raz Kletter
izraeli archeológus vezetésével, amely tele volt a Kr.e. 9.-8. század-
ból való, házi és templomi kultuszban használt cseréptárgyak marad-
ványaival. A tárgyak valószínűleg egy filiszteus templomhoz tartoz-
tak, és kultikusan temették el őket. A mintegy 2000 eszközt (a letö-
rött részekkel együtt kb. 20 000 cserépdarabot) az eredeti elhelyez-
kedés rétegeinek megfelelő csoportokban helyezték el ládákba. Mire
a 300 ládányi tárgyat mind rekonstruálják (néhány év múlva), talán
kiderül, hogy miért kerültek a gödörbe. Tel Aviv egyik múzeumában
2007 végéig megtekinthetők az eddig helyreállított tárgyak. A legér-
dekesebbek a kb. 30-50 cm x 20 cm-es (és kb. 25 cm magas) kis
templomépületek. Ezeken domborműszerűen ember- vagy állatala-
kok és ablak- vagy ajtó- sőt tetőnyílások is vannak. (A cikk fényké-
pén sem az épületformában, sem az ember- ill. állatfigurákban nincs
egyetlen ismétlődés sem.)                                 (Székely István)

                                     -------------------------

A világban létező mintegy 6500 beszélt nyelv közül eddig
2426 nyelven olvashatók részletek a Bibliából; ezek közül
2006. végéig 429 nyelvre fordították le a teljes Bibliát. [Új Em-
ber, 2007. febr. 4., a Magyar Kurír nyomán.]

                                     -------------------------
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OLVASÓINK KÉRDEZIK

A kérdésekre Thorday Attila teológiai professzor válaszol.

� Kérdés: Mely megtörtént eseményekről szól az 1Tessz 2,16
utolsó mondata?

Válasz: Az örömhír, amit Szent Pál a damaszkuszi úton felismer
és ezek után élete feláldozása árán hirdet, abban áll, hogy Krisztus
Jézusban minden ember üdvössége lehetővé vált. Ám akik az evan-
gélium terjedését akadályozzák, vagyis azon zsidók, akik megtiltják
nekünk, hogy a pogányokhoz beszéljünk, nehogy üdvözüljenek” (1
Tessz 2,16a), Isten üdvtörténelmet munkáló művének szegülnek
ellen, s így már magukra vonták az ítéletet.

Tekintve, hogy Isten nem a mi tér-időnkhöz kötött, jogosan
mondhatjuk, hogy a végidőbeli ítélet már elkezdődött, vagyis az apo-
kaliptikus nyelvezet szerint „Isten haragja” már lesújtott azokra, akik
szembeszegülnek a megváltás művével. Elképzelhető azonban, hogy
az Apostol valamely korának konkrét történelmi eseménye kapcsán
elgondolkodva írja e sorokat, mintegy Isten igazságos ítéletét látva és
láttatva azokban. Az első század közepén ilyen konkrét esemény volt
az éhínség Palesztina földjén, Claudius császár rendelete a zsidók
kiűzéséről Rómából, valamint a jeruzsálemi templomudvarban lezaj-
lott tömegmészárlás húsvétkor.

� Kérdés: A János-evangéliumban több helyen szerepel az a
kifejezés, hogy „ördöge van”. Hogy kell ezt pontosan értelmezni?

Válasz: Való igaz, hogy ha újdonsággal találkozunk az életben,
meghökkenünk. A rendkívüli, üzenet lehet számunkra. Nem mindegy
tehát, hogy azt eleve elutasítjuk, vagy megvizsgáljuk annak eredetét
és következményeit. Másrészt, akik szemlélet- és cselekvésmódjuk-
kal kilógnak a sorból, vagyis nem hétköznapi emberek, azoknak min-
den korban meg kell küzdeniük a társadalom uralkodó rétegének
meg nem értésével. Különösképpen így volt ez Jézussal is.

Mivel korának vallási és politikai vezetői közül sokan nem értik,
sőt nem is akarják megérteni Jézust, e szavakkal utasítják el maguk-
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tól: „Vajon nem helyesen mondjuk, hogy szamaritánus vagy és ördö-
göd van?” Jézus azt felelte: „Nincs nekem ördögöm, csak tisztelem
Atyámat, és ti gyalázattal illettek engem…” (Jn 8,48-49). Jézus körül
tehát akkor sűrűsödtek az ellentétek, amikor Istennel mint Atyjával
való kapcsolatáról beszélt. Jézus igazi kilétét sokan – szívük zártsága
miatt – képtelenek voltak elfogadni. János evangélista ezt így kom-
mentálja: Jézus beszéde miatt szakadás támadt a zsidók között. Sokan
közülük azt mondták ugyanis: „Ördöge van, és megháborodott. Mi-
nek hallgatjátok?” (10,19-20).

Ugyanez a kifejezés olvasható akkor is, amikor Atyjához fűződő
kapcsolatának következményeként a benne hívők örök életéről tanít:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, halált
nem lát sohasem.” Azt mondták erre a zsidók: „Most ismertünk meg,
hogy ördögöd van…” (8,51-52)

A kifejezés tehát azt a gyökeres elutasítást fejezi ki, amely lezár
minden további párbeszédet, s amely Jézust a keresztre juttatja.

� Kérdés: Van-e fennmaradt hagyomány arról, hogy mi volt az
a tiszteletet parancsoló jel, amire Szent Pál a Gal 6,17-ben hivatko-
zik?

Válasz: A görög stigmata az ókorban gyakran jelölte azt a bélye-
get, amellyel rabszolgát vagy állatot jelöltek meg, mint valakinek a
tulajdonát. Az Apostol sokat szenvedett a betegségtől (Gal 4,13;
2Kor 12,7: „tövis a testében”), megkorbácsolástól (2Kor 11,25),
„vadállatoktól” (1Kor 15,32), „nyomorúságtól” (2Kor 1,8) Krisztu-
sért, hogy az ilyen szenvedés bizonyítékairól, mint „bélyegről” be-
szélhetett. Testi sebei Jézus kínszenvedésére emlékeztetik őt, ezért a
testén levő ilyen „jelekkel” Pál örömmel dicsekszik azok előtt, akik a
test másféle jelében (a körülmetélésben) próbálnak dicsőséget találni.

Szép, színes természeti felvételeket, esetleg szentföldi ké-
peket köszönettel fogad tervezett kiadványainkhoz a Szerkesz-
tőség (csak szabadon felhasználható digitális képek, elektroni-
kus adathordozón).   A felajánlásokat előre is köszönjük!
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk
minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat 2007. évi I. rendes közgyűlésére, amelyet
2007. szept. 12-én fél 5 órától tartunk a budapesti Bibliaközpontban
(Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.).

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
      2. Beszámoló a 2006/2007-es munkaév tevékenységéről
      3. Tisztségviselők megválasztása
      4. A 2007/2008-as munkaévre vonatkozó tervek ismertetése

Tarjányi Béla ügyvezető elnök
Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes.
A második rendes közgyűlést szeptember 29-én délelőtt fél 11

órára hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztvevők számától
függetlenül határozatképes lesz):

Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk
minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2007. évi II. rendes közgyűlésére,
amelyet 2007. szeptember 29-én de. fél 11 órától tartunk a bu-
dapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.).

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
   2. Beszámoló a 2006/2007-es munkaév tevékenységéről

       3. Tisztségviselők megválasztása
       4. A 2007/2008-as munkaévre vonatkozó tervek ismertetése

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát
Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat!
Budapest, 2007. júl. 29.             Tarjányi Béla ügyvezetõ elnök

Az imaórák időpontját és témáját l. a 25. oldalon!    



Könyvajánlat

SZERETETTEL AJÁNLJUK KIADVÁNYAINKAT:

Ó- és ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS (Káldi-Neovulgáta). Ára 2800,-

ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (Káldi-Neovulgáta). Ára: 1400 Ft.

  Plébániák, hitoktatók, egyházi közösségek a Bibliaközpontban      
                 a Biblia Évében 50 % kezdvezménnyel juthatnak hozzá!

        JEROMOS BIBLIAKOMMENTÁR

       1. kötet: Az Ószövetség könyveinek magyarázata
       2. kötet: Az Újszövetség könyveinek magyarázata
       3. kötet: Biblikus tanulmányok
             A kötetek ára: 7.000 – 6.000 – 6.000 Ft
             A három kötetes mű ára: 19.000 Ft

Vágvölgyi Éva, FÉNYBŐL ÉS SZERETETBŐL. Ára: 1480 Ft.

Ternyák Csaba: Az imádkozó Jézus. Ára: 980 Ft.

BIBLIKUS ÍRÁSOK  sorozatunkból:
Szentírásmagyarázat az Egyházban, BIR 1. Ára: 480 Ft.

Mócsy Imre S.J., Mi a Biblia? BIR 2. Ára: 420 Ft.

Tarjányi Béla, Biblikus teológia – Tanulmányok, BIR 3. Ára: 560 Ft.

              E g y é b:
Cigány-Magyar Újszövetség. Ára 2600 Ft.
Székely János: Az Újszövetség teológiája. Ára: 1960 Ft.
Kocsis Imre, „Isten elküldte Fiának Lelkét...” Ára: 840 Ft.
Vágvölgyi Éva, AZ ARANYVIRÁG – Mesék kicsiknek és

            nagyoknak  (3. kiadás). Ára: 540 Ft.

A. Hecht, KÖZÖS UTUNK A BIBLIÁHOZ  (2. k.).  Ára: --- Ft.







Ajánlatunk 

SZERETETTEL AJÁNLJUK 
A BIBLIA ÉVE ALKALMÁBÓL MEGJELENT 

ÉS KÉSZÜLŐ KIADVÁNYAINKAT:

Missziós Evangélium (János evangéliuma., kis füzet, háromféle 
színes borítóval, osztogatásra, megjelent [l. címlap]) – Plébániák, 
intézmények rendelhetik meg, a hívek megvásárolják és ismerőseik-
nek ajándékozzák a BIBLIA ÉVE folyamán (Ára: 100,- Ft).  

Mindennapi Evangélium (Márk evangéliuma napilap formá-
tumban, osztogatásra, megjelent [l. hátsó borító]). – Plébániák, in-
tézmények rendelhetik meg, a hívek megvásárolják és ismerőseiknek 
ajándékozzák a BIBLIA ÉVE folyamán (Ára: 100,- Ft). 

Veretes Biblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, templomi 
kihelyezésre, előkészületben). – Irányár: 18.000,- Ft 

Bibliaolvasó-naptár (a teljes Szentírás szövegének beosztása két 
éven át minden napra, készítette: Gyürki László). – Négylapos füzet, 
előkészületben – Azok számára, akik vállalják, hogy két év alatt 
végigolvassák a teljes Bibliát. Kapható novembertől. Ára kb. 40,- Ft. 

Bibliaórák-csomag (A.Steiner-V.Weymann: Találkozások [5 
óra], Csodák [6 óra], Példabeszédek [7 óra], kapható; A.Hecht: Kö-
zös utunk a Bibliához [módszerek] utánnyomás előkészületben;
Vágvölgyi Éva: Bibliaórák [60 óra], előkészületben). – Lelkipásztor-
ok, hitoktatók számára, akik a BIBLIA ÉVÉ-ben csoportos bibliaol-
vasást vezetnek. A csomag ára kb. 4000,- Ft lesz. 

Vallomás a Szentírásról DVD I-II. (DVD I.: Bíró László püspök, 
Nemeshegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László 
S.J., Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, Varga Béláné Irén-
ke személyes vallomása. A DVD I. elkészült.) – Csoportok, Szentírást 
szerető hívek számára ajánljuk beszerzését, meghallgatását, terjesz-
tését. Ára: 600,- Ft. 

AKCIÓ: Biblia féláron: a teljes Biblia és az Újszövetség 
árusítása fél áron a Biblia Éve egész folyamán. A kisebb méretű
teljes KNB Biblia már most 900,- Ft (amíg a készlet tart). 
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Ajánlás 
 

"Isten Szava az Egyház életében és küldetésében" 
           Püspöki Szinódus, Róma, 2008 

 
A Püspökök Szinódusának Tizenkettedik Rendes Ülésére 2008 

októberében kerül sor a Vatikánban. A Szinódus témája: "Isten Sza-
va az Egyház életében és küldetésében." A téma szorosan kapcsoló-
dik az `Isteni kinyilatkoztatásról` szóló zsinati határozat 6. fejezeté-
hez. Ezzel végre teljesül a Katolikus Bibliaszövetség régi vágya, 
hiszen az a szerep, amelyet Isten Szava ma betölt az Egyház életének 
minden területén, megérdemli, hogy a legmagasabb szinten is foglal-
kozzanak vele. 

Két irányban lenne szükség továbblépésre: egyrészt a bibliaapos-
tolság, a biblikus lelkipásztori munka megerősítése és előmozdítása 
alapszinten, másrészt ennek a munkának értékelése és támogatása 
"felülről." A Katolikus Bibliaszövetség a püspököket segítve és 
alapszinten ezt a munkát máris végezve hasznos segítője lehet a Püs-
pöki Szinódus előkészítésének és munkájának. Ennek során a Biblia-
szövetség a szövetség tagjainak: a püspöki konferenciáknak és az 
egyes országok bibliatársulatainak tapasztalataira támaszkodik. 

Az, hogy a Püspöki Szinódus témája Isten Igéje, mind logikailag, 
mind teológiailag következetes döntés, miután az előző Szinódus az 
Eucharisztiával foglalkozott. A Szinódus témájának megválasztása 
egyenes következménye annak a párhuzamnak ill. egységnek, amely 
fennáll "az Ige asztala" és "a Kenyér asztala" között, és amelyre már 
a zsinati dokumentum is hangsúlyozottan felhívja a figyelmünket: 
"Az egyház mindenkor tisztelte a szentírást, mint magát az Úr testét 
is, hiszen... szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek az Élet Kenyerét 
mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztaláról" (DV 21). 
Ennek a teológiai összefüggésnek kell meghatároznia a Szinódus 
előkészítését és munkáját. Emellett azt is reméljük, hogy a Szinódus 
hatékonyan, konkrét módon ösztönözni fogja a bibliaapostolság ki-
bontakozását és megerősödését a Katolikus Egyházban. 

(A Bibel und Kirche, 2007/1, 72. o. híradása nyomán) 
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 CSENDES PERCEK 
  

Igazságot kell a Szentírásban keresni, nem irodalmi érdekességet. 
Az egész Szentírást azzal a lélekkel kell olvasni, amellyel írták. 
Inkább hasznot kell keresnünk a könyvekben, mint tudományos 

pontossággal kimunkált beszédet. 
Kempis Tamás: Krisztus követése I/5.      

 
Ajándéka az Úrnak; oly sajátságos és isteni és páratlan, amilyent 

ő tud adni, például megérinti a vakot, és lát; megérinti a koporsót, és 
a naimi özvegy örvendező anya lesz; s úgy tesz most is: megnyitja 
szemünket, ,,illuminatos dat oculos cordis'' s szemünkben fölragyog 
a fény: látók leszünk. Látjuk az Isten nagy gondolatait..., bevonulnak 
lelkünkbe és eltöltenek, és világosság kél nyomukban. Előbb éjben 
álltunk, élettelen homályban; minden erőtlen volt: az eszme, a gon-
dolat, a remény... Végre ,,in lumine tuo videmus lumen'', világossá-
gában látunk. Ezt az erőt, illetőleg erőtlenséget tapasztaljuk a lélek 
változtával magunkban s a világtörténelemben. Vannak gondolatok, 
melyek őserők gyanánt vonulnak át a lelkeken, például a keresztes 
hadakon a szentföld igézete, a szent kereszt; az Ágoston korabeli 
egyházon Szent István ereklyéinek tisztelete; a XIV. századon 
Ferreri sz. Vince alakja; máskor meg mint gyönge vízerek alighogy 
szivárognak. Egyszer a lelkek tüzet fognak tőlük, máskor meg csupa 
,,caput languidum et cor moerens'', fáradt fejek, fonnyadt szívek 
veszik körül őket. ,,In tenebris et umbra mortis'', sötétben s a halál 
árnyékában ülünk nélküled, szent édes Lélek, elfajulunk és dicsősé-
ges hivatásunk mint foszló álomkép jelentkezik néha-néha előttünk; 
úgy vagyunk, mint az Inkák elfajult nemzetsége, mely rongyosan, 
pipázgatva lopta a napot őseik palotáinak romjai közt; nem értették 
meg a géniuszt, a lelket, mely hajdan lelkesítette nemzetüket. Segí-
teni akarok magamon, s mély tisztelettel töltekezem az Isten gondo-
lataival szemben; szívesen olvasom térden állva a Szentírást. 

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról 
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Gyürki László 

Öregek a Bibliában 
 

Eléggé parttalan téma. A Bibliában nagyon sok öreg szerepel. 
Kezdhetnénk hitünk Atyjával, Ábrahámmal. „Hetvenötesztendős 
volt Ábrahám, amikor elindult Háránból” (Ter 12,4). „Százesztendős 
embernek fog fia születni, s a kilencven esztendős Sára fog szül-
ni?”(Ter 17,17). – Sára százhuszonhét esztendeig élt. „Ábrahám éle-
tének napjai százhetvenöt esztendőt tettek ki. Azután elhunyt, meg-
halt késő öregségben, élemedett korban, napokkal telten, és népéhez 
tért” (Ter 25,8). 

Izsák – „Ekkor beteltek Izsák napjai – száznyolcvan esztendőt 
tettek ki, azután elhunyt. Öreg korában, napokkal telten megtért né-
péhez. Fiai pedig, Ézsau és Jákob eltemették.” (Ter 35,28) 

Jákob – A fáraó előtt áll, aki megkérdezi: Hány esztendős vagy? 
Ő azt felelte: Vándorlásom ideje százharminc esztendő, kevés és 
mostoha, és nem érte el atyáim vándorlásának idejét” (Ter 47,8-9). 
Öreg korában költözött Egyiptomba. Évtizedekig siratta fiát, Józse-
fet. 

Mózes – Életében a 40-80-120 év szerepel. 40 éves, amikor me-
nekül Egyiptomból. 80 éves, amikor Isten meghívja és 120 éves, 
amikor meghal. 80 éves, amikor legnehezebb feladatára indul, kisza-
badítani népét a rabságból. Pusztai vándorlás következik, sok gond 
népével. – Az ígéret földje előtt hal meg: „százhúsz esztendős va-
gyok immár: nem járhatok többé ki és be, legfőképpen azért nem, 
mert az Úr azt mondta nekem: nem mégy át ezen a Jordánon” 
(MTörv 31,2). „Menj föl erre az Abarim (vagyis Átkelés) hegységé-
re, a Nébó hegyére, amely Moáb földjén, Jerikóval átellenben van, és 
tekintsd meg Kánaán földjét, amelyet én majd Izrael fiainak adok 
birtokul. Aztán halj meg a hegyen, amelyre felmégy és térj meg né-
pedhez…Átellenből megláthatod azt a földet, de be nem mehetsz 
abba az országba, amelyet én majd Izrael fiainak adok” (MTörv 
32,49). 
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Héli főpap és bíró – Gyenge a gonosz útra tért gyermekeihez. 
Kemény ítéletet kap e miatt. Héli válasza: „Ő az Úr, tegye azt, amit 
jónak lát szeme” (1 Sám 3,18).  

Sámuel próféta és bíró – „Íme, te megöregedtél, s fiaid nem jár-
nak útjaidon: rendelj királyt fölénk, hogy az bíráskodjék felettünk” 
(1 Sám 8,5). Vádbeszéde a néppel – tett-e valami elítélendőt? (1 Sám 
12, 1-25). Nem tudja fiainak átadni tisztségét, ezért királyt ad népé-
nek. 

Dávid – A sok küzdelemben elfáradt. „A király igen öreg volt, és 
a sunemi Abiság szolgált neki”. Gondoskodott utódjáról és a temp-
lom építéséről. Végrendeletében meghagyja Salamonnak, hogy bosz-
szulja meg Joáb és Simi tetteit és jutalmazza meg Barzillajt. 

Illés – A borókafenyő alatt halálát kívánja: „Elég volt, Uram, 
vedd el életemet, mert én sem vagyok jobb, mint atyáim”. Ezután 
még sok feladat vár rá: Elizeust teszi utódjává, Szíriában, Izraelben 
királyt rendel, védelmébe veszi Nábótot. Végül tüzes szekérrel fel-
ment a mennybe. 

Dániel és a két vén – „A vénektől indult ki a gonoszság Babilon-
ból, a bíráktól, akik a népet kormányozni látszottak” (Dán 13,5). 

Matatiás – meghirdeti a szent harcot a pogányok ellen. Végren-
deletében is ezt hagyja fiainak. 

Joakim és Anna – az idős gyermektelen házaspár. Imádságos vá-
rakozás, ugyanakkor szomorúság a gyermektelenség miatt. 

Zakariás és Erzsébet – „Mindketten igazak voltak Isten előtt, 
feddhetetlenül éltek az Úrnak minden parancsa és igazsága szerint. 
De nem volt gyermekük, minthogy Erzsébet magtalan volt, és már 
mindketten előrehaladott korban voltak (Lk 1,6-7). 

Isten Fia világba érkezésekor két öreget hív tanúbizonyságra. –  
A Golgota áldozatának befejezése után szintén két öreg végzi el 

temetését. 
 

1. A reménytelenség ellenére remélni 
 
Ábrahám és fia Izsák – Anna Sámuel anyja – Joakim és Anna – 

Zakariás és Erzsébet mind reménytelen helyzetben voltak. 
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Az öregség legalapvetőbb problémája a céltalanság és kilátásta-
lanság. 

– Mellékvágányra kerültem.  
– Mit adhatok még az emberi közösségnek? 
– Miért is élek? – Halálra vagyok szánva. 

 
Isten reménytelen helyzetekből indítja az üdvösségtörténet nagy 

alakjait és Fiát is.  
Isten tud a kövekből is fiakat támasztani. 
A kilátástalan öregség Isten kegyelméből meleg életté változhat. 
Ábrahám a remény ellenére is reménykedve hitt (Róm 4,18). 

 
2. Simeon és Anna tanúsága Jézusról (Lk 2,21-40) 

 
Várták a Megváltót. – A próféták megrajzolták alakját (jövendö-

lések). Kit talál Simeon? Egy gyermeket. Benne kell látnia a jövőt és 
hinni benne. Csírájában látja a jövőt. 

– Öregek fiatal gyerekekkel barátkoznak. 
– Simeon szerint az öregség feladata: örülni a kis örömöknek, 

amikkel tele van az életünk.  
  Isten átszövi ezekkel életünket. Ezekből a kis örömökből kell 

megsejteni a kibontakozást. 
 

3. A tékozló fiú apja (Lk 15,11-32) 
 
Jézus nem volt öreg, de ismerte az öregkor pszichológiáját. Az 

öregkor kiegyensúlyozottságát használja föl, hogy közelebb hozza 
hozzánk a Mennyei Atyát. 

Példabeszédeiben: király, gazdag ember szerepel (ezek a pátriár-
kális rendben mindig öregek voltak, mint a család fejei. 

A tékozló fiú atyja az irgalmas Istent mintázza meg. 
 
Két mozzanatot figyelhetünk meg, ami szimpatikussá teszi az 

apát: 
1. tiszteli fia szándékát; 
2. tudja hazavárni a tékozlót. 
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Ezek a vonások megaranyozhatják, derültté tehetik, vagy mérhe-
tetlen keserűségbe meríthetik az öregséget. 

– Az önállóvá növekedett gyermek sokszor eltávozik a szülői ház-
tól. Sérelmes ez a szülőnek (gonddal, szeretettel hozták össze a csa-
ládi otthont). Életük célja dőlhet össze. 

– Lélekben is elhagyhatja a fiatal a szülői házat (a szülők eszmé-
nyeit tagadják meg, hagyják el). Milyen vívódás, szomorúság ez 
nekik. 

 
Ezekben a vívódásokban is tisztelni kell a felnőtt gyermek akara-

tát.  
Isten tisztel minket: „szétosztotta köztük vagyonát”. 
– A hazavárás varázsa. – Nem rekedt meg sérelmeiben, nem érez-

teti fölényét (úgyis megmondtam, előre láttam), nem várja meg a fiú 
önvádját sem. Elébe fut, megelőzi őt. Ez isteni mű az öregedő ember 
életében. 

 
Ha nincs is mindenkinek gyermeke, tékozló fia, de van: célja, ter-

ve, ábrándja, várakozása, elképzelése az életről – ezek a tékozló fiú 
rongyaivá válnak. Ennek ellenére kell e lelki nyitottságot mutatni az 
öregnek, amikor megközelíti a Mennyei Atya tökéletességét. 

 
4. Nikodémus és Arimateai József 

                       (Jn 3,1-15; Mk 15, 42-47; Jn 19, 38-40) 
 
Mindenki fél a zsidóktól Jézus halála után. A két öreg („vén”), 

tanácstag, ők is csalódottan mehettek volna tovább, mint a többiek. 
„Bátran bement” Pilátushoz.  

Mi vezethette őket? 
Adjuk meg holt reményeinknek és várakozásainknak a végtisztes-

séget. Akit temettek, betöltötte minden vágyukat és várakozásukat. 
József is várta az Isten országát. 

Az élet nagy távlatokat nyit meg mindenki előtt. Ezeket nem tud-
juk beteljesíteni. Meg kell tanulni szépen eltemetni kihunyt 
reményeinket, be nem teljesült vágyainkat és el nem ért céljainkat. 

Nem elégedetlenkedni, kifakadni az élettel szemben, állandóan 
szemrehányást tenni neki. 
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Aki így tudja eltemetni be nem teljesült várakozásait öregkorában 
– mint Nikodémus –, mindezek föltámadását is megérheti, és egy 
diadalmas életbe juthat. 

 
Néhány öregedő apostol – Péter – Pál – János: 

 
5. Péter (Jn 21,15-19) 

 
Péter sorsa, vértanúsága van ebben a szövegben. 
– Jézus bizonyára átérezte az öregek sorsát, örök problémáját: a 

kiszolgáltatottságot. Önálló, önérzetes, maga irányította ember leg-
nagyobb megpróbáltatása ez: „Más övez föl téged…” 

   a gyermekükre szoruló szülők helyzete, 
   életkörülményeik úgy alakultak, hogy rájuk kell hagyatkozniuk, 
   oda kerülnek, ahova se testük, se lelkük nem kívánkozott. 

 
Ha ez lesz a sorsunk, tudomásul kell vennünk a kiszolgáltatottsá-

got. 
E nélkül ketrecbe zárt állat nyugtalanságával keressük a kiutat a 

reménytelen lehetetlenbe. 
Jézus tudja, hogy ezt a kiszolgáltatottságot úgy is el lehet viselni, 

hogy ebből Isten dicsősége származzék. (Fia kereszthalála, kiszolgál-
tatottsága váltott meg minket). 

 
6. „Én az öreg Pál” 

 
Gondolhatunk Pál hihetetlen teljesítményére, apostoli munkájára 

(2 Kor 11,16-12,10). 
Leveleiből kiolvasható az öregség több problémája. Köztük az 

egyik: az egyedülvalóság (2 Tim 4,16) „…mindenki cserbenhagyott, 
csak Lukács van mellettem”. 

A panaszához hozzáfűzi: „ne számítson nekik bűnül”. 
Pálhoz hasonló aktív embernek nehéz hozzászokni a magányhoz. 

Sokan belső lázongással veszik tudomásul, környezetüket állandó 
szemrehányásokkal ostromolják ennek megszüntetésére. 

Az élet üteme viszont mást diktál sokszor a jószándék ellenére is. 
Elhidegülés állhat be a folytonos panasz miatt. 
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– Készülni kell erre, és elfoglaltságot kell keresni. 
– Olyan lelki nyugalommal kell tudomásul venni, mint Pál. 

Egyébként csak környezetét hibáztatja. Ők pedig így nem tudnak 
segíteni. 

 
Pál másik tanácsa: parancsolás helyett kérni (Filemonhoz írt levél 

8.v.). 
Sokan megszokták a parancsolgatást, tőlük függött minden.  
Az öreg nem parancsolgat – (eddig eljut). 
De reális szükség esetén kérni is meg kell tanulni. Nem megalázó 

ez. Sokan visszavonulnak sértett önérzetük sorompói mögé, és mér-
gezetté teszik a környezet légkörét. 

Meg kell tanulni lemondani a parancsolgatásról, emberi hangot 
használva előterjeszteni jogos kívánságainkat, kéréseinket. 

Ehhez alázat kell, ami Pál apostolban megvolt. 
 

7. Szent János apostol 
 
Csak a hagyomány beszél öregségéről. Prédikációja minden va-

sárnap: Fiacskáim, szeressétek egymást! – Miért mondja mindig 
ugyanezt? „Mert az Úr parancsa, és ha ezt az egyet megtesszük, elég 
az üdvösségre.” 

– Szent János az Úr keblén pihent az utolsó vacsorán. Mint a sas, 
ő jutott el a legmélyebb titkokhoz. Látja az eljövendő világot 
Patmosz szigetén, és most ennyire leegyszerűsödik. 

– Pedig nagyon sok mondanivalója volt (Jn 20,30; Jn 21,25). 
 
János a lényeget látta és csak ezt mondta. – Sokszor az öregeknél 

is unalmas, amit mondanak. Elszíntelenednek a dolgok, élmények, 
igazságok jellegüket vesztik. Ezekből szűrődik le az élet tapasztalata: 
rájönni az egyszerű igazságok és formulák belső gazdagságára, s így 
tanúságot tenni az emberi formák telítettségéről. Ez örök hivatása az 
öregségnek. Így lehet legjobban megközelíteni az Istent, aki maga az 
egyszerűség. 



Vallomás 

9 

Tomka Ferenc 

A Szentírás az életemben 
Interjú, elhangzott a Mária Rádióban. 

Az interjút Vágvölgyi Éva készítette. 
 

V.É.: A mai alkalommal Tomka Ferenc atyát, plébánost, egyetemi ta-
nárt fogjuk hallani arról, hogyan találkozott a Szentírással, miként ba-
rátkozott össze vele, mit jelentett és mit jelent most az életében Isten 
élő Igéje. 

 
Nem az elejével kell kezdenem, hanem a végével. Ma olyan 

rendkívül gazdag számomra Isten Igéje, hogy csak ebben a tükörben 
érdemes visszanézni az életemre. Isten Igéje Jézusnak magának egy 
titokzatos jelenléte, mint egy szentség. De hosszú út volt az, amíg 
idáig eljutottam.  

Családomban a Szentírás lelkülete, szeretete mindig jelen volt. 
Maga a Szentírás, mint könyv pannonhalmi diák koromban került 

közel hozzám. A mi időnkben – 1956-tól – minden évben voltak 
Szentírás-versenyek, Szentírás-ismeret és szövegtanulás-verseny. 
Nagyon érdekelt a Szentírás, elkezdtem foglalkozni vele, és minden 
nap olvastam. Akkor is, és azóta is, az egész életemben. Mai fejjel 
visszatekintve hihetetlen látni, hogy mennyire szerettem és – mai 
ismereteimhez képest – mennyire nem értettem akkoriban a Szent-
írást. De már akkor annyira megszerettem, hogy lelkesen tanultam, 
és megnyertem az első és második Szentírás-versenyt. Mindkét év-
ben, amikor indultam. Kívülről kellett tudni és felmondani a Szent-
írásból minél hosszabb részt. Én megtanultam Márk evangéliumát az 
elejétől a végéig. A társaim is sokat tudtak, az enyém lett a leghosz-
szabb. És ennek még ma is bennem van az íze, mert ez nem csak 
memoriter volt: sokat kellett készülni a versenyre, hiszen egyben 
bibliaismereti verseny is volt. 

A szemináriumban töltött éveim során az érdekelt leginkább, 
hogy egységben lássam a szentírási könyveket. Megismerni, hogy az 
egyes könyveknek mi a háttere, mondanivalója. Mai szememmel 
azonban már látom, hogy ez inkább intellektuális ismeret volt, de ezt 
is nagyon-nagyon szerettem. 
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Életemben a nagy fordulatot a Fokoláre hozta a Szentírás-ismeret 
terén. A Fokoláré ideáljában mindenki arra törekszik, hogy minél 
közelebb kerüljön a Szentíráshoz, a Szentírás lelkületéhez. Ott talál-
koztam azzal a megrendítő meghívással, hogy a Szentírás – élet. A 
Biblia minden szava Istennek egy olyan szava, amely nekem szól, és 
nekem nem csak általában kell azokat életre váltanom. Ekkor én már 
pap voltam és kinevezett teológiai tanár, a Szentírással kapcsolatos 
dolgok értelmi részét alapfokon jól ismertem. De ekkor jöttem rá, 
hogy minden ige, Jézusnak minden szava olyan szó, amely minden 
órában megvalósítható. Akkor fogott meg szent Jeromosnak az a 
mondása, amit ő a korabeli emberekhez intézett: "Testvérek, az Oltá-
riszentségnek egy morzsáját sem engeditek leesni a földre, és olyan 
nagy tisztelettel veszitek körül. Ez helyes! De Isten Igéjének sem 
szabadna egyetlen morzsáját sem leejtenünk a földre!" 

Bizonyos értelemben könnyebb megáldozni, mint benne maradni 
Isten Igéjében. Ez tulajdonképpen maga az életszentség volna. És az 
ember mindig csak halad afelé. 

Ez a lelkiség, ez a felismerés megváltoztatta az életemet, és ez 
egyben az egész lelkipásztori, ifjúsági munkámnak, felnőttekkel való 
foglalkozásomnak is a teljes fordulatát jelentette. Azelőtt én inkább 
okos, szent, vallásos előadásokat tartottam. Most pedig megtanultuk, 
megértettük, éltük is a Szentírás igéit. Ez lett ifjúsági munkámnak a 
középpontja: ennek megvalósítása az ifjúsági csoportokban. Csodá-
latosak voltak első táborozásaink, lelkigyakorlataink, amikor minden 
napra kitűztünk egy-egy igét. Volt köztünk valaki, aki akkoriban 
éppen részt vett egy szentírási fokoláre lelki-gyakorlaton. Reggel 8-
kor az elmélkedésben kiválasztottuk a napi igét, hogy aznap mit fo-
gunk megélni. Aztán mentünk a munkákat végezni a ház körül, és 
ami éppen következett. Egyszercsak ez a társunk úgy 10 óra körül 
szólt, hogy álljunk meg. Álljunk meg, és gondoljuk át, hogy eddig, 
az elmúlt két órában hogyan éltük az igét? Akkor bizony eléggé 
"paff" volt a társaság – velem együtt, én is akkoriban kezdtem el 
gyakorolni ezt. – 8-tól 10-ig? Még csak 2 óra múlt el! – Ekkor mond-
ta el ez a társunk, hogy ők bizony abban a bizonyos táborban minden 
1-2 órában megálltak, és megbeszélték, hogy hogyan sikerült megél-
niük a kiválasztott igét. 
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Ez nagy-nagy kihívás volt! Ettől kezdve mi is így csináltuk. És ez 
a tábor csodás emlék számomra. Ez úgy 73 körül lehetett, egyhetes 
tábor-lelkigyakorlat, egyetemista résztvevőkkel. (Akkor még több 
időm volt.) Egy másik hetet nyaralás-szerűen töltöttünk együtt. De a 
nyaralás során is naponta 3-szor 4-szer megálltunk, és megbeszéltük, 
hogy hogyan éltük eddig az igét. Ma is emlékszem ezekre az együtt-
létekre, és arra, hogy kirándulásaink során miként éltük az igét. 

Ennek során azt is megértettem, hogy az igét kétféleképpen lehet 
élni: „tettekre váltani”. Az egyik az, amikor ténylegesen cselekszem: 
vagyis a felebaráttal kapcsolatos feladataimat végezve tettekkel feje-
zem ki szeretetemet. A másik, amikor a szívemben „váltom tettekre” 
az igét: a szívemben ízlelgetem azt, és Jézust szólítom meg. Pl. azt 
mondom neki: "Köszönöm, Jézus, hogy szeretsz!" Emlékszem, az 
egyik alkalommal a kiválasztott ige a Filippi 2,2 volt: "Tegyétek 
örömömet teljessé azzal, hogy egymást szeretitek, egyet gondoltok 
és egyet értetek." Ezt kéri híveitől szent Pál a börtönből. Akkor mi 
egész nap ezt éltük. Egész nap ez járt a fejünkben, amikor kirándul-
tunk, játszottunk, úsztunk a Dunában... Ez volt az életemben az első 
nap, amikor egész nap ebben a gondolatban éltem, mozogtam, hogy 
törekedtem a mellettem levő fiatalokat szeretni: azáltal, hogy próbál-
tam egyet gondolni velük, egyetérteni azzal, akivel éppen beszéltem. 

Mindez gyökeres fordulatot jelentett az ifjúsági munkámban. 
Elég sok ifjúsági és fiatal házas csoporttal volt kapcsolatom, és kö-
zülük sokan bekapcsolódtak ebbe a „gyakorlatba”. Felismertük, hogy 
lehetséges az egész életünk megszentelése. Az egyik út, hogy folyton 
megteszem a Jó Isten akaratát, hiszen az egyik alapvető fontosságú 
ige ez: „Legyen meg a Te akaratod.” A másik út pedig az, hogy foly-
ton szeretetté akarom változtatni az előttem levő feladatot. 

Az én esetemben ez sokszor nem volt könnyű, mert sokszor tü-
relmetlenség van bennem, szangvinikus, kolerikus tudok lenni, ez 
gyakran megzavar... Ilyenkor nehéz visszatérni a szeretetbe. Amikor 
erre törekszem, ez gyakran negatív megtapasztalásokkal is jár: észre-
veszem, hogy ehhez képest én milyen gyenge vagyok. Mert az igé-
nek van többféle ragyogása, olyan is, amikor az embert jó értelem-
ben megalázza. Amikor Istenre irányul a szemem, és látom, hogy 
hozzá képest milyen pici vagyok. Akkoriban sokat beszélgettünk az 
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ige életre váltásának lehetőségeiről, és felfedeztük, hogy mindezt a 
lelkiség kezdeményezője, Chiara Lubich is leírja egy könyvében.  

Azóta – némi hullámzással, hibákkal, kihagyásokkal – lényegileg 
ez határozza meg, hatja át az életemet. Akár most is elmondhatom, 
hogy ma hogyan éltem meg az igét – hiszen ma is ma van, és ma is 
élni akarom az igét. A Fokoláre lelkiség ehavi igéje a nagyböjt 3. 
vasárnapjának evangéliumából való, szent János apostoltól. Oda-
megy Jézushoz Nikodémus, és megkérdezi, hogyan lehet bemenni 
Isten országába. Jézus azt válaszolja, hogy aki az igazságot cselekszi, 
az eljut a világosságra. 

Ebben a mi „játékunkban” – ez a havi ige (akit érdekel, megtalál-
ja az Új Emberben, vagy interneten a www.fokolare.hu címen) – 
minden hónapban van egy elmélkedés is a havi igéhez. A mostani 
elmélkedés abból indul ki, ami valóban izgalmas kérdés: vajon miért 
mondja Jézus, hogy aki az igazságot cselekszi? Az igazságot hallgat-
ni szokták, tovább mondani, meggyőzni róla. Mit jelent az, hogy az 
egész napom során az igazságot cselekszem? Azt, hogy be kell lép-
nem az Isten jelenlétébe. Idejövet például igyekeztem így vezetni az 
autót. Benne maradni az igazságban. Ne legyek türelmetlen, ha vala-
ki elém vág. Ilyen egészen kicsi, banális dolgokban kell megvalósí-
tanom. És így az ige élése megtölti az embert fénnyel. Ez az ige – és 
sok más ige is – kimondja, hogy aki az igazságot cselekszi, eljut a 
világosságra. Nagyon sok embernek unalmas az élete, semmitmon-
dóan telnek a napjai. Sokszor megkérdezem a különböző csoportok-
ban a jelenlévőket, hogy mi történt veled a héten. A válasz többnyire 
az, hogy olyan semmilyen hét volt ez is. Sokan vagyunk így, pedig 
ez nincs rendjén. Egyáltalán nem Jézus terve szerint van. Jézus pél-
dául azt mondja: "Adjatok hálát mindenért!" Pál pedig: "Örvendez-
zetek az Úrban szüntelen!" Tehát Isten igéjének élése arra hív, hogy 
tudd: az Isten jelen van az életedben. Isten most szól hozzád ebben 
az igében. Akkor aztán lehetek akár nagyon rossz kedvű is – most 
például influenzás vagyok, ínhüvely-gyulladásom van, és nyomaszt 
még néhány kicsiség, ami lebénít a munkámban – de a mai nap ezt is 
mind újra és újra oda kell adnom. Azt is, hogy a kezem akadályozott 
az autó vezetése közben, mert be van kötve. Ezáltal is keresztre fe-
szültem Jézussal együtt. "Kiegészítem testemben, ami hiányzik Jézus 
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szenvedéséből." És ezt is felajánlottam testvéreim javára, azok javá-
ra, akik eszembe jutottak, hogy szenvednek. 

Így, az igével élve állandó kihívás az élet, mert az ige mindig na-
gyobb, mint én vagyok. És állandó megalázkodás Isten nagysága 
előtt, az én tökéletlenségem észrevétele. S egy párbeszéd újra és 
újra, gyermeki bizalom, hogy gyengeségeimet rábízom Jézusra. Vé-
gül pedig igazi öröm is, mert látom, hogy az ige sokszor gyümölcsöt 
terem . Nagyon sokszor terem csodálatos gyümölcsöket. 

 Hadd mondjam el itt, hogy a legutolsó gyümölcsöt éppen tegnap 
hozta – olyan gyümölcs-szerűen éltem ezt meg! Sokféle csoportban 
szoktunk összejönni, az egyik éppen az atyáknak egy csoportja, akik-
kel most vasárnap este is, mint minden héten, egy kicsit együtt va-
gyunk. Vacsorázunk, beszélgetünk, utána pedig megbeszéljük, kinek 
mit jelentett a héten az ige, vagy hogyan találkozott Istennel. Rend-
szerint vendéget is hívunk, akik először csak úgy becsöppennek kö-
zénk. Ezek a vendégek általában nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy 
belső dolgainkról nyíltan beszélünk egymás között. Így volt ez teg-
nap is. Eljött közénk valaki, nagyon fáradtan, kimerülten, túldolgo-
zottan, szenvedően... Amíg mi beszélgettünk, ő csak lehajtotta a fe-
jét, úgy hallgatta a többieket. Mint később elmondta, ezalatt egyre 
jobban megérintette őt, hogy mi ennyire belülről Jézussal élünk. De 
csak ült lehajtott fejjel, egyszer sem nézett föl. Közben én magam is 
igyekeztem úgy figyelni a beszélőkre, ahogy Jézus hív erre, és úgy 
megszólalni, hogy ez ajándék legyen a többieknek. És a végén meg-
láttam, hogy a vendégünk már nyitott szemmel figyel mindenkit... 
Olyan volt ez számomra, mint egy virágnak a kinyílása. 

Akik először bekerülnek egy ilyen körbe, meglepődnek, hogy itt 
legtöbben megnyílnak, és nyíltan beszélnek szívük titkairól. Ez saj-
nos nem eléggé szokás köztünk, keresztények között. Beszélünk a 
politikáról, a bosszúságainkról, haragjainkról – de hogy Istennel 
hogyan találkoztunk, arról nem. Ha először látnak ilyet az emberek, 
meglepődnek rajta. Ezt tapasztaljuk a plébániai csoportjainkban is. 
Amikor bekerül valaki, először csak hallgatja csodálkozva a többie-
ket, hogy ezek miről nem beszélnek és mit el nem mondanak. Ő ezt 
legföljebb imádságban merné kimondani, vagy jó esetben négy-
szemközt a legjobb barátjának. Itt azonban olyan légkör van, hogy 
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mindenki Isten szívével, Isten szemével figyel a másikra, ezért me-
rünk így megszólalni. Ez valójában már gyümölcse az igéből élő 
közösségeknek. 

Amint említettem, az életem ezáltal fordult meg igazán, és azóta 
is ezzel a lelkülettel dolgozom a plébániánkon. Minden csoportunk-
ban működik ez. Mindig van egy feladat, egyik óráról a másikra, egy 
ige – rendszerint a tananyaggal vagy a hittan anyagával kapcsolatban 
–, és azt kell megélnie mindenkinek a következő óráig, együttlétig. 
Akkor pedig megbeszéljük, kinek hogyan sikerült. És ebből sok 
fényt kapunk. Természetesen vannak az ilyen beszélgetéseknek ne-
hézségei, buktatói is. De ha több gyakorlott ember van együtt, akik 
ezt valóban Jézusért teszik és Jézussal élik, akik nem önmagukban 
büszkélkednek, hanem Isten nagyságát dicsérik és saját kicsiségüket 
is ki merik mondani, akkor sokan, hamar elindulnak ezen az úton. Ha 
ezt elkezdjük élni a már megtérőkkel, akkor a Biblia egyszercsak 
egészen közelivé lesz azok számára is, akik éppen most vetődtek 
közénk, és szeretnének ismerkedni Istennel. 

Az első ige, amit az ilyenek először kapnak – ők nem tudják még, 
hogy mi az, hogy ige, ezért azt mondjuk nekik: az első házi feladat 
számukra ez: Menj haza, és próbáld meg szeretni az ellenségedet, 
vagy azt, aki a legterhesebb számodra. – Ez a házi feladat az első 
órán. Akkor is, ha az illető talán még nem is hisz Istenben, vagy csak 
érdeklődésből jött közénk. Előfordul, hogy az egyik azt mondja, neki 
nincs is ellensége, ő mindenkivel jóba van. Az ilyet megnyugtatjuk, 
hogy azért csak menj, és minden nap fogsz találni valakit, aki kicsit 
nehéz számodra, ahhoz légy különösen kedves. A másik bevallja, 
hogy nincs jóban a fölötte vagy alatta lakó szomszédjával, vagy az 
anyósával, vagy mással. Mi pedig megmagyarázzuk neki, hogy Jé-
zushoz nem lehet közel kerülni, csak ha megéljük az ő szeretetét. Ti 
még nem tudjátok ezt, de a ti szívetekben is ott van ő. És ezt megért-
jük a humanum szintjén is, hogy nagy emberi érettséget jelent, ha 
szeretni tudunk akárkit. Így végül egy kezdőnek is meg lehet ezt 
magyarázni, el lehet ezt kezdeni. 

A  történet folytatása mindig az – évek óta, kivétel talán nem is 
volt még –, hogy egy ilyen 10-15-20 fős, felnőttekből álló csoportból 
visszajön egy, kettő, öt, vagy akár tíz is, és újságolja, hogy csoda 
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történt: "Fölhívtam valakit, akivel 10 év óta nem beszéltem... Fölvit-
tem egy tálca süteményt a fölöttem lakó szomszédnak, vagy az alat-
tam lakónak, aki mindig haragszik, ha a gyerekeink ugrálnak, és ő 
nem tud aludni. Bocsánatot kértem valakitől… És nagy öröm szüle-
tett... nem csak benne, hanem bennem is!" 

Sok ember így tapasztalja meg először Istent. Valami történt! 
Nem tudja még, hogy micsoda az, vagy kicsoda az... Az történik, 
amit Jézus ígért: hogy „aki szeret, annak kinyilatkoztatom magam” 
(Jn 14,21). Csupa-csupa fény a Szentírás igéje, biztos iránymutatás, 
kihívás és élet. Ez a közepe tulajdonképpen a lelkipásztori életünk-
nek is. A prédikációinkban törekszünk így beszélni Isten igéjéről, 
ilyen dolgokat elmondani, amiket most elmondtam. Nagyon figyel-
nek erre az emberek, különösen a testvérek, akik maguk is élik ezt. 

Az sem baj, ha gyöngeségeinkről, kudarcainkról is beszélünk. 
Sokan mondták már nekem vagy paptársainknak: – Milyen jó, hogy 
atya elmondta, hogy hibázott, vagy hogy valami nem sikerült. Jó 
hallani, hogy az atyáknál is előfordul, hogy nem sikerül valami. Én is 
kedvet kaptam, hogy újra megpróbáljam, mert az atya is elmondta, 
hogy újrakezdte... Jálics Ferencnek van egy szép könyve, a "Testvé-
reink hite". Az írója ismert jezsuita teológus, kiváló lelkivezető. Ő 
írja le, hogy fiatal pap vagy jezsuita korukban – később Karl Rahner 
is leírta ezt – , egyáltalán nem volt szabad beszélni belső dolgaikról, 
csak Istennel, vagy legfeljebb a legszűkebb szerzetesi közösségben. 
Jálics Ferenc ezzel szemben azt mondja, hogy semmilyen igehirde-
tésnek, hitoktatásnak, prédikációnak nincs akkora ereje, mint ha 
valaki alázattal tanúságot tesz a benne működő isteni kegyelemről. 
Persze ehhez hasonlót már VI. Pál pápa is mondott az Evangelii 
Nuntiandi c. körlevelében. A Szentatya azt írja, hogy az embereknek 
nem tanítókra van szükségük, hanem tanúkra. S ha egyáltalán még 
hallgatnak a tanítókra, azért hallgatnak rájuk, mert ők tanúk is egy-
ben. Tehát amikor mi az igével megélt élményeinkről, tapasztalata-
inkról beszélünk, az tulajdonképpen - ha igazi, amit mondunk - egy 
nagyon alázatos Isten-magasztalás, annak megvallása, hogy az én 
kicsiségemben nagy dolgot művelt velem ő, aki Hatalmas, és Szent. 
És letekintett az alázatosokra, a picinyekre, és fölemelt bennünket, és 
gyümölcsöt hozott az életünkbe, és csodákat művel bennünk és álta-
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lunk. A csodák: a megtérések, amelyek körünkben történnek. Több 
testvérünk mellett például, aki így élt, megtért a szomszéd. Egy éven 
át nézte, hogy ezek hogyan élnek – és aztán ő is eljött a templomba. 

A jó Isten szava valóban gyümölcsöt terem. Mondja is Jézus, 
hogy azért rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt hozzatok. Valójában 
nem mi hozzuk ezt a gyümölcsöt, hanem a bennünk élő Isten. És az 
ige végül is nem tesz mást, mint hogy vezet bennünket. Újra és újra 
`áldozunk` benne: kommunióra, egységre lépünk Istennel, Jézussal, 
aki a megtestesült Ige. 

V.É.: Köszönjük szépen, Tomka atya, a Mária Rádió nevében. 
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Kivonulás - Izrael őstörténete 

A.) Alapgondolat 

A szöveg Jahve nevének egy mélyebb magyarázatát adja meg 
számunkra. Jahve egy szabadulásesemény neve. Jahve a Kivonulás-
történetben szabadítónak és életadónak bizonyul. A legrégibb Kivo-
nulás-történet egy olyan teológiáját fogalmazza meg a szabadulás-
nak, amely kritikus távolságot tart az emberi szabadítókkal és az 
igazi szabadságot hirdeti meg és teszi jelenlévővé, amelynek adomá-
nyozója és garantálója Jahve. Egyiptom elhagyása és a pusztai ván-
dorlás nem számított csupán földrajzi értelemben vett helyváltoz-
tatásnak. Izrael inkább kiválasztottsága  jeleként értelmezte ezeket az 
eseményeket: az egyiptomi szolgaságból kiszabadulva arra kaptak 
Izrael fiai meghívást, hogy az élő Istent szolgálják. Ez az Isten azt 
kívánta - ezt jelentette a "puszta"-, hogy Izrael adja föl viszonylagos 
létbiztonságát, és a kietlen pusztaságban egészen bízza rá magát 
Istenére. A kivonulás tehát "ősmintája" Isten üdvözítő tetteinek, az 
üdvösség művének, a pusztai vándorlás pedig előképe annak az út-
nak, amelyet Izraelnek a történelem folyamán végig kell járnia. Az 
üdvösség, amit Izrael megélt, ill. remélt, a szolgaságból való szaba-
dulás volt, ill. ennek következménye. Ezért nem meglepő, hogy az 
Újszövetségben a Názáreti Jézus új Mózesként szerepel; megváltói 
tevékenysége is egy új kivonulás, amikor mint a hívő emberek vezé-
re  elsőként megy be az életre. 

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
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B.) A legrégibb Kivonulás-történet rekonstrukciója 
                        l. alább, C.) 5. 

 
C.) Bevezetés 

1.) A kivonulás története és mi 
a.) Nyomás alatt élni 
A kivonulás történetének kiinduló helyzete a "nyomás alatt élni", 

szabadság nélkül, elnyomatásban. Ezt a kiinduló helyzetet a résztve-
vők a saját tapasztalataikból is jól ismerik. Mivel a Kivonulás köny-
vének szabadulástörténete összekapcsolható a résztvevők életével, 
elejétől fogva kínálkozik a lehetőség arra, hogy el tudjanak képzelni 
valamit ebből az "élni nyomás alatt" élményből. 

2. ) Kép: E. Schug és J. Schug:"Az elnyomott ember" 
                                             l. a 16. oldalon 

 

3.) Újsághír: 
Megalázták a fogdán Berkecz Máriát 
Megalázták, kétszer is meztelenre vetkőztetve átvizsgálták Ber-

kecz Máriát, a Millenáris Kht. volt igazgatóját, s éjjel többször is 
felkapcsolták zárkájában a villanyt, hogy még véletlenül se tudjon 
elaludni - nyilatkozta lapunknak Barabás Gábor, a gyanúsított ügy-
védje. Lapunk értesülése szerint a kétgyermekes családanya a rend-
őrségi eljárás miatt idegösszeroppanást kapott. 

(Magyar Nemzet, 2002 október 5) 

4.) A Kivonulás-történet felidézése az emlékezetünkben: 
A Kivonulás története általában elevenen él az emlékezetünkben. 

Egyes képek és motívumok gyakran még a gyerekkorunkban mélyen 
belénk ivódtak: Mózes a kosárbölcsőben, az égő csipkebokor, az 
egyiptomi csapások, az egyiptomi elsőszülöttek éjszakai halála, a 
csodálatos átkelés a Vörös-tengeren, a vonuló tűzoszlop, az egyip-
tomiak halála, a negyven évig tartó pusztai vándorlás, a mannatörté-
net, a füstölgő Sínai hegy, Mózes a két kőtáblába vésett Tízparan-
ccsal, az aranyborjú, a pusztai szentély. Első lépésben a résztvevők-
nek nyomára kell jutniuk önmagukban a Kivonulástörténetből egy 
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képnek vagy egy motívumnak, és erről beszélgetni. Ennek nem az a 
célja, hogy a Kivonulástörténetet teljes egészében és sorban össze-
rakjuk, hanem  elsősorban az, hogy a szubjektív benyomásainkat és 
asszociációinkat megosszuk egymással. 

 

5.) A legrégibb Kivonulás történet 
L. Peter Weimar - Erich Zenger: 
Exodus - Geschichten und Geschichte der Befreiung Israels  

 
A jahvista hagyományréteg előtti kivonulás-elbeszélés rekonst-

rukciója: 
  

(Kiv 5) 6 A fáraó megparancsolta a munkafelügyelőknek:  
 7Ne adjatok többé szalmát a népnek a tégla készítéséhez, mint azelőtt! 

Menjenek ők maguk, és gyűjtsenek maguknak szalmát! 
10 Kimentek tehát a munkafelügyelők és azt mondták a népnek:  
Ezt üzeni a fáraó: Nem adok nektek szalmát. 11 Menjetek, szedjetek ott, 

ahol találtok! A teljesítményeteket azonban semmivel sem szállítják lejjebb. 
14 A fáraó tisztjei pedig megostoroztatták Izrael fiait 
15 Izrael fiai erre elmentek és a fáraóhoz kiáltottak:  
Miért teszel így szolgáiddal? 16 Szalmát nem adnak nekünk, mégis 

ugyanannyi téglát követelnek! Minket, szolgáidat íme, ostoroznak, és né-
peddel igazságtalanul bánnak!  

17 Ő azonban azt felelte:  
Ráértek henyélni, azért mondjátok: `Menjünk, áldozzunk az Úrnak!' 

18 Menjetek csak, és dolgozzatok! Szalmát nem kaptok, de a szokásos 
téglaszámot be kell szolgáltatnotok!   
(Kiv 7) 14 Azt mondta erre az Úr Mózesnek:  

15 Menj a fáraóhoz 16 és mondd neki: Az Úr, a héberek Istene elküldött 
engem hozzád. Azt üzeni: Engedd el népemet, hogy áldozzék nekem a 
pusztában.  

17  Íme, ezzel a bottal, amely a kezemben van, ráütök a folyó vizére. 
18 Odavész a hal, amely a folyóban van 

21 Odaveszett a hal, amely a vízben volt   
(Kiv 9) 1 Így szólt ekkor az Úr Mózeshez: »Menj be a fáraóhoz, és mondd 
meg neki: Ezt üzeni az Úr, a héberek Istene: 3 íme, az Úr keze nehezedik a 
mezőn nyájaidra, dögvészt bocsát lovaidra, szamaraidra, tevéidre, marháid-
ra és juhaidra. 4 Ugyanakkor ami Izrael fiaié, semmi sem vész el. 
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6  És elhullott az egyiptomiak minden marhája. Izrael fiainak marháiból 
azonban nem hullott el egy sem.   
(Kiv 11) 1 Azt mondta ugyanis az Úr Mózesnek: (Menj Izrael fiaihoz és 
mondd nekik): 

4Ezt üzeni az Úr: Éjfélkor kimegyek Egyiptomba, 5 és meghal minden el-
sőszülött az egyiptomiak földjén, a trónján ülő fáraó elsőszülöttjétől kezdve 
a kézimalomnál levő rabszolganő elsőszülöttjéig, és az állatok minden első-
szülöttje is.   
(Kiv 12) 29 Történt azután éjfélkor, hogy az Úr megölt minden elsőszülöttet 
Egyiptom földjén, a trónján ülő fáraó elsőszülöttjétől kezdve a börtönben 
levő rab elsőszülöttjéig, valamint az állatok minden elsőszülöttjét.  

30 Felkelt erre azon az éjjelen a fáraó  
31 hívatta Mózest és azt mondta:  
Menjetek, áldozzatok az Úrnak!   

(Kiv 14) 5 Jelentették eközben az egyiptomiak királyának, hogy megszökött 
a nép. 

9 Amikor aztán az egyiptomiak követték az előttük haladók lábnyomait, a 
tenger mellett levő táborban rájuk bukkantak. 

10  Erre azok igen megijedtek.  
13 Mózes erre azt mondta a népnek:  
Ne féljetek, várjatok csak, és meglátjátok az Úr üdvösségét, amelyet ma 

cselekedni fog!  
14 Az Úr fog harcolni értetek, és ti el fogtok némulni!« 
24  Íme, az Úr rátekintett az egyiptomiak táborára. Szétzilálta hadseregü-

ket,  
25 Kitörte harci szekereik kerekeit, úgyhogy megfeneklettek. 
27  Az Úr belesodorta őket a habok közepébe:  
egy sem maradt meg közülük. 
30 Így szabadította meg az Úr azon a napon Izraelt az egyiptomiak kezé-

ből.  
31 Félte a nép az Urat.   

(Kiv 15) 20 Ekkor Mirjám a dobot kezébe vette, kiment utána az összes 
asszony dobokkal, táncoló karokban,  

21 és ő így énekelt előttük: 
Énekeljünk az Úrnak, mert fenségeset művelt, 
lovat és lovast a tengerbe vetett! 
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6.) A szöveg színpadi felolvasása 
Az óravezető megtartja magának a narrátor szerepét, a többi sze-

replő: a fáraó, néhány egyiptomi, a fáraó írnoka, Izrael népe, 
Mirjam, Mózes, Jahve. A szöveget nem csak egyszerűen felolvassák 
a kiosztott szerepek szerint, hanem  felosztják a teret, ahol a szerep-
lők elhelyezkednek és ahol a jelenet játszódik: a játéktér egyik felén 
van a fáraó, a másik felén van Jahve, és e között a két térfél között 
mozog az előbbiekben felsorolt többi szereplő. Ha lehetséges, a sze-
repjátszó a térben való mozgásával is jelezzen. 

7.) Magyarázatok a legrégibb Kivonulás történethez 
1. Az egyes jelenetek áttekintése és a szöveg felépítése 
  

I. Rész: A fáraót szolgálni 

 1.jelenet: A munkakapcsolat kiéleződése 
 1. A fáraó beszéde: A munkakapcsolat kiéleződése 

2. A szerző beszéde: A fáraó üzenetének továbbítása (hír)
 

 2.jelenet Az izraelita szerző panasza 
 1. A szerző beszéde: Segélykiáltás a fáraóhoz 

2. A fáraó beszéde: A segélykiáltás visszautasítása 
                                                      A fáraót szolgálni 

II. Rész: Jahvét szolgálni 

 1.jelenet: Halpusztulás a Nílusban 
 1. Jahve beszéde (Mózeshez) 

– Küldetési megbízás (a fáraóhoz) 
–Folyamodás a küldetésben Jahve szavai által: Az elbo-
csátás követelése 
      Jahve cselekedetének bejelentése + hatása 

 
2. A végrehajtás bejelentése: A hatás bekövetkezése 
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 2.jelenet: A marhák pusztulása a mezőn 
 1. Jahve beszéde (Mózeshez)  

– Küldetési megbízás (a fáraóhoz) 
– Hír: Jahve cselekedetének bejelentése + hatása 

 
2. A végrehajtás bejelentése: A hatás bekövetkezése 

 3.jelenet: Az egyiptomi elsőszülöttek halála 
 1. Jahve beszéde (Mózeshez)  

– Küldetési megbízás (az izraelitákhoz) 
–Hír: Jahve cselekedetének bejelentése + hatása 

 
2. A végrehajtás bejelentése: Jahve cselekedete + a fáraó 
reagálása 

                                                       Jahvét szolgálni 

III. Rész: Jahvét félni 

 1.jelenet: Az izraeliták félelme 
 

 1. Az egyiptomiak az izraeliták nyomába erednek 
 

2. Mózes "háborús" beszéde az izraelitákhoz ("Ne félje-
tek") 

                                                               Jahvét félni 
Befejezés: Mirjam győzelmi éneke 

  

A felépítés magyarázata 

1. Első rész: A fáraót szolgálni 
Az első rész középpontjában a fáraó áll, Jahve  egyáltalán nem 

merül fel az izraeliták panaszában. Segélykiáltásukat csak a fáraóhoz 
intézik. Természetesen a segélykiáltás nem talál meghallgatásra. A 
fáraó a kizsákmányoló robot folytatását követeli:"Menjetek csak, és 
dolgozzatok!" 
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2. Rész: Jahvét szolgálni 
A második rész főszereplője Jahve. A fáraó az első rész végén 

még egyszer nyomatékosan robotra küldi az izraelitákat. Jahve 
szembeszáll: "Engedd el népemet, hogy áldozzék nekem a pusztá-
ban". A második rész végére Jahve kikényszeríti a fáraó beleegyezé-
sét:" Menjetek, áldozzatok az Úrnak!" A fordulat Jahve hatalmának 
kinyilvánulása nyomán áll be: Ahogy az első részben Jahve elsőszü-
lött fiát, Izraelt verik, úgy a második részben Jahve megveri a Nílust, 
az állatokat és végül Egyiptom és a fáraó elsőszülöttjeit. A fáraó 
ugyan végül elengedi a népet, hogy Jahvénak szolgáljon, de az elbo-
csátás csak ideiglenes. Nem veszi figyelembe, hogy Izrael nem az ő 
népe, hanem Jahve népe, tehát nem áll módjában ezzel a néppel ren-
delkezni. 

3. Rész: Az emberektől való félelemtől Jahve féléséig  
A harmadik részben bizonyossá válik a fáraó teljes hatalom- és 

jelentőségvesztése. Most csak Jahve cselekszik. Mint ahogy már a 
második részben sem csak szavaiban mutatkozott meg, hanem csele-
kedeteiben is. Minden emberi fáradozás és rendelkező akarat túlbe-
csülésével szemben félreérthetetlenül le kell szögezni, hogy vég-
eredményben a tényleges, valódi cselekvő  egyedül Jahve. És Jahvé-
nak ez a cselekedete hívja elő az emberben a Jahve iránti csodálkozó 
hódolatot/félelmet és ez megszabadítja az emberektől való félelem 
függőségéből. 

"Ne féljetek!" (az egyiptomi emberektől): Ezzel a felhívással Mó-
zes nemcsak a félelem nélküli harcra bátorítja az izraelitákat, hanem 
felhívja őket, hogy hagyjanak mindent Jahvéra, és senki másra, leg-
kevésbé a saját erejükben bízzanak. „Szabaduljatok meg a félelem-
től.  Jahve fog értetek harcolni. De ti maradjatok nyugton.” Amit itt 
elvár az izraelitáktól az a hit, hogy „egyedül Istenre bízzák magukat” 
(vö. Iz 7,1-9; 30,15; 31,1.3). 

Az egész harmadik rész  meghatározó motívuma „Jahve háború-
ja”. Az elbeszélés dramatikája két, egymással ellentétes irányú vona-
lon fut: Miközben a hatalmas fáraó, akitől félnek és aki előtt térdre 
borulnak egyre inkább elveszti hatalmát és jelentőségét, addig Jahve 
bizonyul elejétől fogva a tulajdonképpeni cselekvőnek. Ez az ellenté-
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tes irányúság még egy sajátságot hordoz: A történet első részében az 
írók azáltal akarják a helyzet megváltozását elérni, hogy szemrehá-
nyó segítségkérésükkel magához a fáraóhoz fordulnak. Ámde ettől 
egyáltalán nem változik meg az izraeliták helyzete, sőt még rosz-
szabbra fordul. Ettől fogva jellemzi Jahve magatartását az éles kont-
raszt. Anélkül, hogy az izraeliták hozzá fordultak volna, Jahve cse-
lekszik értük és végül megmenti őket egy életveszélyes helyzetben. 
Ezzel, ahogy szembehelyezi Jahve és a fáraó magatartását, jól vilá-
gossá válik az, akire Izrael egyedül bízhatja magát.  

8.) A saját kivonulástörténetem - impulzusok az elmélkedéshez 
Az én "Egyiptomom" 
– Mi az én "Egyiptomom", ami fogságban tart engem, megbénít, 

gátol, megfoszt a szabadságomtól, akadályoz az életben és elidegenít 
az élettől? 

– Miből kell, hogy kivezessenek? Milyen biztonságból, szolga-
ságból, milyen húsosfazék mellől kell útra kelnem? 

– Kit szolgálok én, a fáraót, vagy Istent? Ki vagy mi az én fára-
óm, a mi fáraónk ma? Ki vagy mi tesz úgy, mintha ő lenne a fáraó? 
Bennem is van valami a fáraóból? 

– Milyen lépéseket teszek az emberek felé, amelyeket nem a tő-
lük való félelem diktál? 

– Mi változna meg az életemben, ha tetteimet nem a másik em-
bertől való félelem határozná meg, hanem egyedül az istenfélelem? 

– Ki az én Istenem, Jahve, aki bőségre vezet, vagy egy magam te-
remtette isten tart fogva? 

– Hol van számomra egy Mózes, aki ösztönöz engem: Ne félj? 
– Hol vagyok én Mózes másoknak?  
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D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
1. Ének: Irgalmas Istenünk jóságát ének kottából Énekelj az 

Úrnak 
481. old. 
5 perc 

2. Mi és a Kivonulástörténet 
a.) Élni elnyomás alatt 
Beszélgetés a képről (lásd Bevezetés 2.) és 
az újsághírről (lásd Bevezetés 3.) és arról, 
hogy mit jelent nyomás alatt élni: 
– Asszociációk a képről 
– Saját tapasztalatok a nyomás alatt élésről 
– Ki vagy mi nyom el? 
– Hogyan reagálok rá? 

csoportos beszél-
getés az óravezető 
irányításával 

Kép, új-
sághír  
(a résztve-
vők sok-
szorosítva 
kézhez 
kapják) 
 
15 perc 

b.) A Kivonulástörténet felidézése az 
emlékezetünkben  Lásd a bevezető gondo-
latokat a Bevezetés 4.-ben 
 

csoportos beszél-
getés a Kivonulás 
történetéről az 
óravezető irányítá-
sával 

10 perc 
 

.3.) Immaginációs módszer (leírását lásd 
a Közös utunk a Bibliához c. módszertani 
könyv 69. oldalán) 
a.) Lazító gyakorlat 
b.) Immaginatív elmélkedés a Kivonulás 
történetéről: A résztvevők becsukott 
szemmel ülnek és az óravezető néhány 
impulzust ad: 
A képzeletünk és a fantáziánk  segítségével 
belépünk a Kivonulás történetébe, Egyip-
tomba, Mózes és az izraeliták ott tartózko-
dásának idején: 
– Kinek az alakjára és milyen jelenetekre 
emlékszem? 
– Milyen történetek és képek jutnak 
eszembe? 
– Melyik kép vagy történet gyakorolta rám 

immaginatív el-
mélkedés az órave-
zető irányításával, 
utána egyik részt-
vevő a másik után 
elmondja minde-
nek előtt azt, hogy 
melyik jelenetnél 
vagy képnél idő-
zött el, és hogy 
hogy ment a dolog 
 

30 perc 
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a legerősebb benyomást? Időzzek el ennél 
a motívumnál. Milyen benyomást hagyott 
bennem? 
Utána megosztjuk egymással 
4.) A legrégibb Kivonulástörténet 
(Peter Weimar - Erich Zenger) lásd Beve-
zetés 5. 

 mindenki-
nél egy 
fénymá-
solt szö-
veg, lásd 
Bevez. 5. 

a.) A szöveg színpadi felolvasása, lásd 
Bevezetés 6. 

csoportos munka 
az óravezető irá-
nyításával 

10 perc 

b.) Spontán vélemények és észrevételek a 
szöveg színpadi felolvasása nyomán az 
egyes szereplők perspektívájáról: 
– Hogy helyezkednek el egymáshoz képest 
a cselekvő személyek? Főszereplő, ellen-
fél? Ki a cselekmény mindenkori meghatá-
rozója? Milyen fejlődés látható?  

csoportos beszél-
getés az óravezető 
irányításával 

10 perc 

c.) Egyéni pótmunka a szöveghez: 
– Kijelölni a szöveg egyes jeleneteit 
– Az egyes jelenetek lehetséges tagolása 
(láthatóvá válik a szöveg felépítése, a 
mozgások összessége) 
– Fontos szavak (vezérszavak, ismétlődé-
sek, ellentétek, szembenállások ...) megvi-
lágítják a szöveg mozgását és állítási szán-
dékát. 
– Egyéni megfigyelések  
Összegzés az óravezető vezetésével és 
kiegészítő magyarázatával, lásd Bevezetés 
7. 

egyéni írásbeli 
munka, utána ösz-
szegzés az órave-
zető irányításával 

papír, 
ceruza, 
tábla kréta 
 
 
30 perc 

5. Befejező elmélkedés lásd Bev. 8., ének az óravezető beve-
zető felírja a  kér-
déseket, utána 
csendes egyéni 
elmélkedés, utána 
közös hálaadás 

tábla, 
kréta, 
kotta, 
gyertya, 
gyufa, 
10 perc 
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PROGRAMOK, ÖTLETEK A BIBLIA ÉVÉRE 
  

Cél: mindenkivel megismertetni a Szentírást 
        ösztönözni az egyéni és közösségi bibliaolvasást 
        egyének és közösségek hitéletét erősíteni 
        lelkesíteni az embereket a Biblia iránt 

 
Mottók: 1. Aki keres, talál (Mt 7,8) 
              2. Gyertek és meglátjátok (Jn 1,39) 
              3. Menjetek és hirdessétek (Mk 16,15) 

I. Plébániák, egyházközségek programjai  

          – Istennel és egymással találkozni az ő Igéjében 
 

1. A Szentírás kihelyezése – a Biblia Éve különleges alkalom, 
így a Szentírást nem csak Szentírásvasárnap alkalmából helyezzük ki  
a templomban, hanem január elsején, és egész évben (dec. 31-ig) 
ott marad a templom egyik kiemelt helyén (díszes, nagyalakú 
ARANYVERETES BIBLIA kapható a Bibliatársulatnál). 

 
2. Szentírások megáldása – Az év kezdetén egy kiemelt alka-

lommal meghirdetjük, hogy mindenki hozza el a templomba a saját 
Szentírását, és szentmise keretében ünnepélyesen megáldjuk azokat 
(A szertartás leírása és a kapcsolódó imák megtalálhatók honlapun-
kon: www.biblia-tarsulat.hu/megald.htm). 

 
3. Az ökumenikus imahéten a 2008 a Biblia Éve legyen alkalom 

arra, hogy a különböző felekezetek ne csak együtt imádkozzanak, 
hanem olvassák együtt a Szentírást is, ki-ki a magáéból, hallgassák 
meg a számukra esetleg idegenül csengő szavakat, kifejezéseket. 
Minden felekezet kapjon tíz percet arra, hogy felolvassa a szöveget, 
röviden magyarázza, énekeljen, stb. Mindenki azonos szentírási rész-
letet olvasson fel. 

 
4. Szentírásolvasó est vagy délután: felolvasás a különböző ko-

rok szentírásfordításaiból. (A szentírásfordítás mindig csak relatíven 
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pontos, különböző szempontok figyelembevételével készül. Tanulsá-
gos egymás mellé tenni a régi és új fordítások szövegét, anélkül, 
hogy hosszú magyarázatokat fűznénk hozzájuk). 

 
5. Vallomás a Szentírásról DVD – terjesztése, egyéni és közös-

ségi meghallgatása (Bíró László püspök, Nemeshegyi Péter S.J., 
Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László S.J., Tomka Ferenc, Mi-
hályi Angyalka katekéta, Varga Béláné Irénke személyes vallomása 
a Szentírásról, DVD a Bibliatársulat kiadásában). 

 
6. Olvassuk el két év alatt a Szentírást – Az egyéni bibliaolva-

sás ösztönzése. A híveknek kiosztjuk a Gyürki László által készített 
két éves beosztást (megrendelhető a Bibliatársulatnál), és megszer-
vezzük a rendszeres olvasást (feliratkozás, a résztvevők rendszeres 
találkozása, az első és második év végén jutalmazás) 

 
7. Közös bibliaolvasás – csoportok szervezése, vezetése (a kö-

zösségi bibliaolvasáshoz anyag és útmutató beszerezhető a Bibliatár-
sulattól: Találkozások ˙[5 óra], Csodák [6 óra], Példabeszédek [7 
óra], Vágvölgyi: Bibliaórák [58 óra], A.Hecht: Közös utunk a Bibli-
ához [módszerek]) 

 
8. Ajándékozzuk meg ismerőseinket, barátainkat az Evan-

géliummal – A híveket buzdítjuk arra, hogy a Biblia Éve folyamán 
ajándékozzák meg minél több nem vallásos ismerősüket 

 a. Missziós Evangéliummal (János evangéliuma) 
 b. Mindennapi Evangéliummal (Márk evangéliuma 

  napilap formában) 
     mindkettő megrendelhető a Bibliatársulattól 

 
9. Mit mondanak a templomablakok, a templombelső a 

Szentírásról? Egy-egy város vagy régió templomainak felkeresése, 
jegyzet készítés a biblikus témájú ablakokról, képekről. 

  
10. Bibliaolvasó maraton – bibliaolvasás éjjel, nappal                  
        reggeltől reggelig (vagy vasárnaptól vasárnapig) 
        előre bejelentett résztvevőkkel (közösségek tagjaival), 
        egy-egy résztvevő 1/4 óráig olvas   
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11. A Biblia és az állatok: A gyermekek számára az állatkerti lá-
togatás mindig érdekes dolog. Listázzuk ki a Szentírásban szereplő 
állatokat, menjünk el a gyerekekkel az állatkertbe, és olvassuk a 
helyszínen fel a megfelelő szentírási részletet. Ez az állatkert lehet 
egészen kicsi, elég  ha van  benne bárány, kecske, szamár, ökör, ga-
lamb, kakas. 

 
12. A Biblia és a helytörténet: Nem csak a templomokban van-

nak  bibliai jeleneteket ábrázoló képek, hanem bibliai neveket talál-
hatunk egyes utcák, terek, intézmények elnevezéseként  (Pl. Szent 
János Kórház, Kálvária tér, Szent József Közösségi ház, Mustármag 
Iskola, Betánia Szeretetotthon, Szent János Hegy, stb.). Feladat: ezek 
összegyűjtése, a névadó szent vagy fogalom megismerése. 

 
13. Biblianap a munkatársaknak: A plébániai közösség munka-

társainak (karitászcsoport, rózsafüzér társulat, Mária Légió, képvise-
lő testületi tagok, stb.) ünnepi együttléte a Bibliával. Ez lehet ott 
helyben, délelőtt egy szentírási részlet feldolgozása, délután pedig 
egy bibliai tárgyú film megtekintése vagy lehet egy közös kirándu-
lás, pl. a Bibliamúzeum vagy a Szent Jeromos Katolikus Bibliaköz-
pont megtekintése stb. 

 
14. Gyermek bibliahét – Egy hetes intenzív foglalkozás  bibliá-

val gyermekek számára: 
kézműves foglalkozások: Jézus korabeli tárgyak készítése 
bibliai jelenetek ábrázolása: festés, rajzolás, 

               agyagozás, montázs 
bibliai jelenetek dramatikus ábrázolása: szerepjáték, báb 
bibliai akadályverseny 
szövegmondó verseny: egy rövid szentírási részlet 

                megtanulása kívülről és szép elmondása stb. 
Kinderbibel (l. alább) 
A végén ünnepélyes zárómise.   
15. Bibliaéjszaka a  közösségi házban, hittantermekben az ifjú-

ság számára: gitáros énekek, bibliaolvasás, bibliai jelenetek eljátszá-
sa, meditáció, bibliai film, közös étkezés friss kenyérrel, olajjal, 
bibliai fűszerekkel, illatokkal, stb. 
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16. A Vatikáni Kódex (a legrégebbi Biblia-kézirat, ha-

sonmás) bemutatása – (megvásárolható vagy – megfelelő garanci-
ákkal – kikölcsönözhető Társulatunktól, tel. 321-54-97). 

 
17. Biblianap az iskolában (katolikus iskolák) 

 
18. Bekapcsolódás az alábbi programokba: 

 

II. Országos programok  
 

– nagy ifjúsági találkozók (mindegyik témája a Biblia): 
       Egerszalók, Nagymaros, Debrecen, 
márianosztrai zarándoklat, máriapócsi zarándoklat 
   (megbeszélve) 
       Máriagyűd (előkészítés folyamatban) 

 
– Országos bibliaismereti verseny 
      általános iskolás hittanosoknak  (szervezés folyamatban) 

 
– Angyalok a Bibliában – országos bibliai témájú gyermek rajz-
verseny (meghirdeti és gondozza: Wolf Pál Péter, Győr-Gyirmót 
Plébánia és a Mosonmagyaróvári Piarista Iskola) 

 
– A magyar szentírásfordítások, és azok hatása a magyar nyelv-
re. Tanulmány. Pályázat egyetemi hallgatóknak (Meghirdeti és 
díjazza a Bibliatársulat, gondozza a PPKE Bölcsészettudományi 
Kara, Jelenits István Sch.P.) 

 
– Bibliakiállítás megtekintése: (protestánsok rendezése) 

   

III. Ajánlatok további programokhoz:  
  

1. Gyermek bibliatábor – Tóth Gabriella vállal táborvezetést, 
tanácsadást. (Elérhetőség: tel: 312-71-01; e-mail: batler@enternet.hu) 

 
2. Ifjúsági bibliatábor (Thorday Attila professzor vállal táborve-

zetést, tanácsadást. Elérhetőség:e-mail: thorday@gmail.com) 
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3. Bábelőadás: bibliai jelenetek előadása (Giovannini Kornél 
bábművész vállal bárhol előadást. Elérhetőség: tel:340-4987; 06-20-
481-4123) 

 
4. Vándorevangélium: Fogadd be otthonodba a Szentírást – csa-

ládi kisközösségek imádságos közös szentírásolvasása – plébániai, 
lelkiségi közösségek bekapcsolódását várják (Csizy Dezső, Csernus 
László, www.vandorevangelium.hu, postacím: Missio Christi Ala-
pítvány, 1116 Bp. Fehérvári út 168-178., C/35, jelentkezés és infor-
máció: 877-48-02, 06-20-481-8369) 

 
5. Biblia a zenében: hangverseny, kórus és orgona, bibliai tárgyú 

művek. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona tanszakos 
hallgatói a Bibliatársulattal együttműködve. Vidéki szereplést is vál-
lalnak bibliai témájú orgonaművekkel (a zeneművek listáját l. külön 
lapon, összeállította Kecskés Monika és Deák László), a helyi temp-
lomi kórus pedig Zsoltárokkal készül. 

 
6. Biblikus lelkigyakorlat, lelkinap tartását vállalják: 
Kerekes Károly O.Cist. (tel:209- 32-17) – Nemeshegyi Péter SJ, 

(nemeshegyi@t-online.hu; tel: 2008-054/109) – Sillye Jenő -zenés 
lelkigyakorlat (sillyejeno@freemail.hu; tel: 20/82-33-117) – Székely 
János (foiskola@ehf.hu; tel: 20/77-04-016) – Takács Gyula - csopor-
tokat is fogad  (Rábagyarmat, Plébánia, Tel. 94/440-351) – Thorday 
Attila - (thorday@gmail.com); csoportokat is fogad – Vértesaljai Lász-
ló SJ, (laciver@axelero.hu) – Vágvölgyi Éva (vagvolgyeva@freemail.hu; 
tel:33-17-683) 

 

IV. A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat által 
                szervezett programok 

 
1. Egy hét a Szentírással a váci Apor Vilmos Katolikus Főis-

kolán – Előadók: Kereszty Zoltán (Növények a Bibliában) – Erdélyi 
Zsuzsanna (A Biblia és a folklór) – Kuklay Antal (Pilinszky és a 
Biblia) – Nemeshegyi Péter S.J. (Biblia és Kelet) – Gyürki László 
(Jézus nyomában: képzeletbeli utazás a Szentföldön) – Bibliatársulat 
munkatársai (A közösségi szentírásolvasás módszeri – Kinderbibel – 
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Biblikus figurák) – Giovannini Kornél bábművész (Bibliai jelenetek 
bábokkal) – Tajdina József (Biblia a hitoktatásban) 

 
2. Bibliaapostol-képző szeminárium cigányoknak és velük 

foglalkozó hitoktatóknak (Máriapócs; együttműködik Bellér Lajos 
SVD) 

 
3. Missziós Evangélium osztása bevásárlóközpontban, kórhá-

zakban, szegényeknek, stb. 
 
4. Párbeszéd a Bibliáról: Zsoltárelemzés – katolikus – reformá-

tus – izraelita (Társszervező: Párbeszéd Háza, Jezsuita atyák – Vér-
tesaljai László S.J.) 

 
5. Filmklub a Bibliáról: Bibliai tárgyú filmek vetítése (Társ-

szervező: Jezsuita atyák, Lázár Kovács Ákos) 
 
6. Vendégségben Jézus földjén: Szentföldi fotókiállítás (Társ-

szervező: Párbeszéd Háza, Vértesaljai László S.J.) 
 
7. Zsoltárfesztivál: ének- és zenekarok (Szervezi: Varga László, 

Vác) 
 
8. Biblia a zenés evangelizációban (Sillye Jenő, Varga Attila, 

Gável testvérek) 
 
9. Vendégségben Jézusnál: Jézus korabeli ételek közös elkészí-

tése, utána lakoma (Vezető: Rüsics István, helyszín: Bibliaközpont 
vagy Szalézi Ház) 

 
10. Bibliai bábfigurák, tervek, színpadképek kiállítása a Bank 

Centerben (Giovannini Kornél bábművész) 
 
11. INTERNET: Találkozás-pont a Szentírás: Szentírási ta-

nulmányok megismerése interneten, 50 egységben, otthoni körülmé-
nyek között. 

 
12. INTERNET: Biblia-meeting interneten: minden hétre egy 

szentírási szöveg, három kérdéssel: a beszélgetéshez). 
 
13. AKCIÓ: Biblia féláron: a teljes Biblia és az Újszövetség 

árusítása fél áron a Biblia Éve egész folyamán. 
 

---------------------------- 
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A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
        a Biblia ügyének szolgálatában 

    Társulatunk tevékenysége 2006-ban 

Biblikus professzorok szakmai értekezlete – Bibliatársulatunk 
saját helyiségeiben és költségén ez évben is két alkalommal rendezte 
meg a magyar biblikus professzorok szakmai értekezletét (Húsvét 
hetében és okt. 23-án, a budapesti Bibliaközpontban). Az értekezlet 
Rózsa Huba és Tarjányi Béla professzorok vezetésével biblikus 
szakmai kérdésekről folyt a magyar biblikusok többségének rész-
vételével (alkalmanként 10-16 fő).

Bibliaapostolképző szemináriumaink – A Szent Jeromos Kato-
likus Bibliatársulat továbbképzési munkacsoportja évente 2-5 alka-
lommal bibliaapostol-képző szemináriumot tart, elsősorban gyakorló 
lelkipásztorok, hitoktatók és olyan résztvevők számára, akik valami-
lyen felnőtt vagy ifjúsági kisközösségben igyekeznek előmozdítani a 
közös szentírásolvasás ügyét. Az előadások és szemináriumi foglal-
kozások során a résztvevők megismerkedhetnek a Dei Verbum 26. 
fej. szellemében történő közösségi bibliaolvasás formáival és értéke-
ivel, és a gyakorlatban is elsajátíthatják a közös bibliaolvasás és -
tanulmányozás különböző formáit, amelyek szerte a világban már 
ismertek és beváltak, és amelyek a hitoktatásban is jól felhasználha-
tók. 2006-ban a következő szemináriumokat tartottuk: márc. 16-17: 
Budapest, Bibliaközpont (a PPKE HTK Levelező Tagozatának hall-
gatói számára); jún. 17-19: Vajdaság, Kikinda (32 fő, főleg zentai-
ak); nov. 13-15: Vajdaság, Horgos (Domus Pacis), 15 fő (Vajdasági 
levelező biblikus iskola tagjai); dec. 8-10: Máriabesnyő, 63 fő (a 
váci egyházmegye leendő akolitusai). 

Bibliaiskola – A Társulat központjában Vágvölgyi Éva főtitkár, 
továbbképzési csoportvezető 1992 óta hitoktatók és érdeklődők rész-
vételével "Élő Ige" címmel bibliaiskolát vezet. Az órákat ebben az 
évben is októbertől májusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig 
tartottuk. Az órák nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel várunk. - 
A bibliaórák kész, kidolgozott anyagát folyamatosan közreadtuk a 



Tevékenységünk 2006-ban 

34

Jeromos füzetekben. Hitoktatók, Bibliával foglalkozó csoportok jól 
felhasználhatják. 

Bibliaórák a Mária Rádióban – Év elejétől társulatunk főtitká-
ra, Vágvölgyi Éva minden héten szerdán 10 és 11 között bibliaórát 
tartott a Mária Rádióban. Az órák során Márk evangéliumának szö-
vegét olvasták fel, minden alkalommal a soronkövetkező részt. Ezt 
követte a kérdéses szöveghez fűzött magyarázat, majd pedig a szö-
veggel kapcsolatban elhangzó kérdések. A műsor telefonos, a ma-
gyarázatot követően bárki betelefonálhat a 374-09-04-es számon, és 
kérdést tehet fel a műsorvezetőnek. Néhány alkalommal magyarázat 
helyett interjú hangzott el, a megkérdezettek személyes vallomása 
arról, hogy mit jelent számukra a Szentírás, a Biblia olvasása (Bíró 
László püspök, Nemeshegyi Péter SJ., Kerekes Károly O.Cist., Tom-
ka Ferenc plébános, Mihályi Angyalka hitoktató vallomása).  

Biblikus Figura készítő kurzus – November 10-12 között tartot-
tuk meg soronkövetkező kurzusunkat a Bibliaközpontban. Ezeken a 
képzéseken a résztvevők Gelley Anna kurzusvezető irányításával 
korhű öltözékbe öltöztetett bibliai figurák készítését sajátítják el, 
amelyek nagyon jól alkalmazhatók bibliai jelenetek szemléltetésére. 

Jeromos füzetek – Társulatunk biblikus szakmai folyóiratában 
(Jeromos füzetek) rendszeresen közli a magyar biblikusok írásait. Az 
eddigi 16 évfolyam egyes számaiban megtaláljuk az összes magyar 
biblikus egy vagy több tudományos cikkét, minden számban egy 
kidolgozott bibliaóra-anyagot, válaszokat a Bibliával kapcsolatban 
felmerülő kérdésekre, közérdekű híradásokat a Biblia világából. A 
biblikus folyóiratok szemléjéből az érdeklődő megismerheti a legne-
vesebb nemzetközi biblikus folyóiratok cikkeinek tartalmát, s így 
tájékozódhat a bibliatudomány aktuális kutatási területeiről és ered-
ményeiről. Emellett természetesen helyet kap a folyóiratban minden 
fontos információ Társulatunk és a Bibliaközpont tevékenységéről,
beszámolunk bibliaapostolképző szemináriumainkról, tájékoztatjuk 
tagtársainkat a közös imaórák elmélkedéseinek témáiról. 

Nyelvtanfolyamok – Társulatunk évente ösztöndíjat biztosít bé-
csi nyári nyelvkurzusra aktív ill. leendő biblikusok, munkatársak 
számára. 
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Biblia-Szakboltunk – Központi helyiségeinkben működik Bib-
lia-Szakboltunk, ahol minden arra érdemes magyar nyelvű művet 
forgalmazunk a Bibliával kapcsolatban (kb. 200-250 cím, beleértve 
Bibliákat eredeti nyelveken és számtalan idegennyelvű fordításban). 

Káldi-Neovulgáta bibliafordítás – E kiadás megjelenése óta ez 
a fordítás vált a legkedveltebb magyar szentírásfordítássá szép stílu-
sú, magyaros nyelvezete és jól használható formátuma miatt. (Az 
árából iskolák, plébániák számára jelentős kedvezményeket adunk.) 

Szentírás Alapítvány – Társulatunk 1990-ben létrehozta a Szent-
írás Alapítványt a bibliaapostolság támogatására. Az Alapítvány a 
Bibliaközpont székhelyén működik, önkéntes munkatársak közremű-
ködésével. Célkitűzései: a magyar katolikus hívek körében a biblia-
terjesztés és a Szentírás ismeretének előmozdítása, olcsó bibliaki-
adások megvalósítása és támogatása, biblikus irodalom kiadása és 
támogatása stb. (Alapító Okirat, 4.). Az Alapítvány várja és köszö-
nettel fogadja jótevőink adományait és a jövedelemadóból jótékony 
célra felajánlható 1 %-ot. Az elmúlt évben a Szentírás Alapítvány 
számára 158.228 Ft érkezett a jótevőink felajánlásaiból (a jövede-
lemadó 1 %-a); ebből és az Alapítvány számára érkezett további 
adományokból Erdélybe vittünk ki 200 Szentírást, 60 db-ot a Vajda-
ságba, a fennmaradó összeget a cigány bibliafordítás készítésének 
költségeire fordítottuk. (Az Alapítvány adószáma: 19639886-1-42.) 

Imaórák a Bibliaközpontban – Tagságunk egy kis csoportja eb-
ben az évben is rendszeresen (minden második héten pénteken du. 5-
6-ig) tartott imaórát a Bibliaközpontban, hogy Isten áldását kiesdje 
munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jó-
tevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 

Konkordancia a Káldi-Neovulgáta bibliakiadáshoz – Munka-
társaink négy éve folyó, kitartó és fáradságos munkával készítik elő
a Káldi-Neovulgáta szentírásfordítás szövegéhez a teljes konkordan-
ciát. (Jelenleg csak az újszövetségi helyeket tartalmazó Opálény-féle 
Konkordancia áll rendelkezésünkre). Bízunk abban, hogy ez a teljes, 
mind az Ó-, mind az Újszövetség szövegét bemutató konkordancia 
már 2008-ban, a Szentírás Évében megjelenhet.  

Teljes Biblia lefordítása cigány nyelvre – Elkészült a teljes 
Biblia fordítása cigány (lovári) nyelven. Jelenleg a szöveg véglegesí-



Tevékenységünk 2006-ban 

36

tése folyik, ezt követi a lektorálás. Bízunk abban, hogy a Szentírás 
évében megjelenhet a teljes Biblia cigány nyelven – elsőként az 
egész világon. 

A Biblia honlapja – Megújítottuk és folyamatosan bővítjük a vi-
lághálón elhelyezett honlapunkat. A honlap látogatói tájékoztatást 
kapnak programjainkról, áttekinthetik Bibliaboltunk kínálatát, a ma-
gyar nyelvű biblikus irodalom viszonylag teljes címlistáját (1900-tól 
2006-ig), letölthetik (magánhasználatra) a Káldi-Neovulgáta biblia-
fordítás szövegét, meghallgathatják a Mária Rádióban elhangzott 
vallomásokat a Bibliáról. 

A Biblia honlapja:  www.biblia-tarsulat.hu

Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe honlapunkat, amely a 
PPKE HTK Újszövetségi Tanszéke és Társulatunk gondozásá-
ban folyamatosan megújul és gazdagodik. Igyekszünk minél 
több érdekes és jól használható anyagot elérhetővé tenni ezen a 
honlapon keresztül. Így például máris elérhető rajta: 

– A Bibliaboltunkban kapható könyvek teljes listája és ára. 
– A Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás teljes szövege. 
– Személyes vallomások a Szentírásról hangos és szöveges 

formában (Balás Béla és Bíró László püspök atyák, Gyürki Lász-
ló, Kerekes Károly O.Cist., Nemeshegyi Péter S.J. professzorok, 
Olofson Placid SDB bencés atya, Tomka Ferenc plébános, Mihá-
lyi Angyalka katekéta, Vágvölgyi Éva Társulatunk főtitkára). 

– Vasárnapi gondolatok (a perikópákról), híreink, programja-
ink, biblikus irodalomjegyzék stb. és számos más érdekesség. 

– Fontos dokumentumok, előadások és tanulmányok szövege 
(A "Da Vinci"-kódról  – A Szentírásnak az Egyházban betöltött 
szerepe – A »Dei Verbum« zsinati határozat eredete – A Káldi-
Neovulgáta bibliafordításról – Cigányok, cigány bibliafordítás – 
Az Egyházatyák Bibliája, a Septuaginta – Irányelvek a felekezet-
közi együttműködéssel készülő bibliafordításokhoz stb.).  
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A Biblica 1/2007.számában Gregory T.K.Wong Debora énekét
(Bír 5) vizsgálja. Ezt Mózes énekéhez (Kiv 15,1-21) hasonlóan győ-
zelmi éneknek szokták tekinteni, ezért először hasonlóságaikat és 
eltéréseiket állítja egymás mellé. Majd részletesen bemutatja, hogy 
Debora éneke művészi összeállítású politikai vitairat a JHVH hábo-
rújában résztvevők mellett és részt nem vevők ellen. Dicséri az ön-
ként résztvevőket és vezetőiket (ld. 2. és 9.v.); a résztvevő törzsek 
maguk is szabadabbak lettek (11-13.v.). Következik a résztvevők
megnevezése (14-18.v.), de közbeillesztve a többiek elmarasztalását 
(15b-17.v.), sőt egyiküknél átokkal is (23.v.); valamelyik csoportban 
mindegyik törzs szerepel. A cikk (az egymással szembeállított ellen-
tétpárok között) külön szereplőként mutatja be a harcban nem részt-
vevő két asszonyt (Jáhelt ás Sisera anyját). Tény, hogy az ének talán 
nem eléggé ünnepli JHVH-t, és többet foglalkozik a háborúban részt 
nem vevőkkel; ezek tekintetében lényegesen más, mint Bír 4 tárgyi-
lagos prózai leírása. Egyébként a bírák egész korára jellemző, hogy a 
törzsek vagy közösség-csoportok külön harcokat folytatnak saját 
területeikért, szabadságukért. Jogos a feltevés, hogy a könyv szerzője 
egyetértett a más szerző által művészileg megírt ének politikai állás-
pontjával, és ezért bevette könyvébe. (Későbbi korban való betoldása 
már nem lett volna időszerű.)  –  Jong Hoon Kim a kumráni Haba-
kuk-peserből von le értékes következtetéseket. Figyelmeztet arra, 
hogy a magyarázatoknak soha nem csak a leírt szöveget, hanem an-
nak körülményeit és következményeit is figyelembe kell venniük. –  
(Ennek megértését a peser is tanúsítja Hab 2,1-2 magyarázatában.) A 
cikk a peser megírásának körülményeit és szerzőjének szándékát 
főleg azokból a szövegrészekből mutatja ki, amelyekben a szerző
szándékosan változtatott a Habakuk-idézeten. (A szövegeltérések 25-
30 %-a ilyen.) A kiegészítésekre érvényes a »befogadás esztétikája«, 
amit gyakran prófétai- vagy zsoltár-szövegrészek segítenek. A vizs-
gált peserben például fontos kiegészítés  a »káldeusokhoz« (Hab 1,6) 
a »kittim« (peser II,12-13). Az idézetek néhol szójáték vagy előnyös 
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szövegszerkezet érdekében változtak.  Valószínűleg nem a szavak 
hasonlósága, hanem a könnyebben érthető magyarázat indokolja Hab 
1,17 idézésekor »háló« helyett »kard« szerepeltetését. A cikk számos 
példája jól mutatja a kumrániak és a szaddúceusok szembenállását. 
De a magyarázatban szerepelnek számunkra ismeretlen megnevezé-
sek is (pl. Hab 1,13-nál: kik tartoznak »Absalon házához«?). A szer-
ző legnagyobb felháborodását mutatja Hab 2,15 módosítása (mula-
tozás »a nyugalom napján«, amivel a gonosz pap féktelen haragjában 
el akarja buktatni az igaz tanítót). –  Huub van de Sandt arra keres 
választ, milyen kívánságokról, rosszul kért javakról, viszályról, sőt
öldöklésről és házasságtörésről beszél Jakab, levelének 4,1-4 versei-
ben. Úgy látja, hogy a levél itt a »két út« (korabeli zsidó eszmerend-
szer) gondolatmenetét követi. Ennek alapdokumentuma már nem áll 
rendelkezésre, de a szerző a Jakab által itt alapul feltételezett szöveg-
részt –  David Flusserrel közös kutatása és szövegrekonstrukciója 
alapján –  azonosítja a Didakhé 3,1-6 szövegével. Jak 1,13-21 szel-
lemében ennek alapján a rosszat-kívánás már öldökléssel, az irigység 
háborúval, a bűnös kívánság paráznasággal felérő törvényszegés. 
Ezzel Jakab túllép a kisebb és nagyobb bűnök megkülönböztetésén 
(és ebben közel áll a halakha »derek erec« rabbinikus felfogásához), 
elveti a »kettős-lelkűséget« (1,8; 4,8). Nem gondolja, hogy olvasói 
paráznák vagy gyilkosok, de szigorúbb a jámbor haszidoknál és Did 
3,1-6-nál is: a nagyobb fokú elkötelezettséggel erkölcsi felelősségtu-
datra buzdítja őket (2,8-11). – Rainer Schwindt a Róm 11,16-24 olaj-
fa-hasonlatát magyarázza. A hasonlat azért szokatlan, mert elemei 
nem azonosíthatók egyértelműen a szereplőkkel, hanem inkább Isten 
működését szemléltetik. Erre a hasonlatra utal a Nostra Aetate 4. 
fejezete is, amikor kimondja, hogy az egyház »annak a nemes olajfá-
nak gyökeréből táplálkozik, amelybe a népek vad olajfájának ágai be 
vannak oltva«. Pál a vizsgált szakaszban a pogány származású ke-
resztényekhez szól (Róm 11,13-tól kezdve), és az elbizakodottságtól 
óvja őket (20.vers). A hasonlat azt is kiemeli, hogy Isten fenntartja 
Izrael iránti hűségét. A nemes olajfánál nem a törzsnek, hanem a 
gyökérnek van döntő szerepe, ahonnan Isten szava, az ősatyák utóda-
it kiválasztó, valamint az örömhírt ígérő szó árad tovább a saját vagy 
beoltott ágakba; de csak azokba, amelyek hittel befogadják! A be 



Biblikus folyóiratok szemléje 

39

nem fogadó ágakat letörik (20a vers), de ha hívővé lesznek, Isten 
újra beoltja őket a nemes fába (23.vers). A hasonlat mindenkire ki-
terjed, és magába foglalja Isten üdvözítő tervét (ősatyák, evangéli-
um, parúzia). –  Daniel Timmer rövidebb cikke azt mutatja be, hogy 
az aranyborjú imádása és annak mózesi megtorlása után (Kiv 32,30 
és 34,9 között) Mózes miként próbálja fokozatosan változtatni JHVH 
haragját (távolságtartás, angyal által való vezetés és további megtor-
lás helyett megbocsátás és személyes velük-lét). Az általában külön-
böző időből származónak tekintett ima-szövegek (és Isten válaszai) 
finom részletekben is minden változtatás nélkül szép példáját mutat-
ják a fokozatos közeledésnek, az egész szöveg egységének. – 
Andreas Hock rövid hozzászólása a diadal szónak az Újszövetség 2 
helyén való előfordulásáról (2 Kor 2,14a és Kol 2,15b) megállapítja, 
hogy mindkét helyen Krisztusban, Vele együtt való győzelem diada-
láról van szó.  

A Bibel und Kirche 2/2007. számában Hermann-Josef Venetz 
arról ír, hogyan hirdette Jézus Isten országát. Mindenekelőtt
bejelentette Iz 61,1-2 teljesedését (Lk 4,18), és hirdette ennek 
boldogságát (Lk 6,20-21). Ezt Isten hatalma művelte (a sátán 
letaszítása), amit Keresztelő János csak előre jelzett (Mk 1,14-15), 
de most megvalósult (Lk 11,20). Látható tartalma a követők
megtérése, gyökeres irányváltása és a hit. Jézus is ennek hirdetésébe 
veti bele magát (Mk 1,38). De segítő tettei (pl. leprások, 
tisztátalanok iránt) átlépik a papi és templomi hatalom határait, azok 
végét jelzik. A bűnök megbocsátása pedig már teremtő tett; 
megvalósult a próféták által hirdetett új ég, új föld, új szív (Iz 65; Jer 
31; Ez 37). És igen sokszor Jézus egy asztalhoz ül vámosokkal és 
más bűnösökkel; lakomája az ország eljöttét ünnepli, sőt ő a 
vőlegény (Mk 2,19). Mindez valójában Isten együtt-léte a (nem 
templomi, hanem nagyon is világias) világgal, a legkülönfélébb 
származású és foglalkozású emberekkel, köztünk-léte a mi 
mindennapi világunkban! Jézus tehát nem definíciókkal, hanem saját 
egyedülálló életével, valamint hasonlatok és példázatok képeivel 
mutatta be Isten országát, annak kimeríthetetlen gazdagságát. –  
Daniel Kosch arra az ellentétre hívja fel a figyelmet, hogy Jézus 
hallgatói joggal vártak a szegénység és elnyomás helyett gyökeres és 
gyors fordulatot, Istennek Jézus által hirdetett már közellévő orszá-
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gát, de ugyanakkor hallaniuk kellett a tűrésről, a mustármagról, az 
elveszett bárány kereséséről, és látniuk, hogy ezrek jóllakatása vagy 
Jézus gyógyításai még nem alakították át egészen a világot. Mert 
Isten országa egészen más lesz, ahhoz szükségesek ugrásszerű válto-
zások, de ezeket nem tétlenül kell várnunk. Szükség van a kis lépése-
inkre; a meggyógyult emberek, az elosztott kenyér és a megélt igazi 
közösség Isten országának kezdeti megtapasztalása. A Miatyánkban 
mind a kis lépések, mind a nagy ugrások kegyelmét kérjük. –  
Richard A. Horsley bemutatja, hogy Jézus miként erősítette a leigá-
zott zsidó népet (főleg Galilea falusi szegényeit és közösségeit) saját 
útjaival és tanítványai szétküldésével, a társadalmi szolidaritás erősí-
tésével, gyógyítással, pusztai megvendégeléssel, de a főpapi erőkkel 
való prófétai szembeszállással és egy más uralom jelképeivel is (12 
apostol, démonok kiűzése, a légiók kiszorításának gadarai jelképe, új 
szövetség ígéretei a síksági beszédben stb.). Jézus példája mai vilá-
gunkhoz is szól, amikor a globális kapitalizmus az egész emberiséget 
támadja. Az atomizáló erőkkel szemben csak (a teljesen megújult 
vallásosságunkat is kívánó) új életformák lesznek képesek fennma-
radni. –  Joachim Kügler rámutat arra, hogy a János evangéliumban
Isten országa nem főtéma; csak 3,3.8-ban szerepel. Rögtön követke-
zik azonban 3,16: Isten a szeretetével jön el a világba. Az evangéli-
um megírásakor már a hellénista júdaizmus gondolkodása lehetett 
volna a teológia megalapozója, hiszen Filónnak a Zsolt 23(LXX)-ról 
írt magyarázatában Isten a kozmosz nagykirálya, a nyáját kormányzó 
helyettese pedig (a »logosz« ill. »bölcsesség«) a saját elsőszülött fia. 
Természetesen szó sincs azonban sem az isteni fiú megtestesülésé-
ről, sem haláláról. Így – bár szó van a nagykirály fiának helyettesi 
királyságáról – a hasonlóság csak külsőleges. Fontosabb a nagy kü-
lönbség: Jézus életét adja a nyájáért (Jn 10,11.18)! És a 18-19. feje-
zet 12-szer említi az Ő királyságát; Jézus tehát Krisztus (de nem a 
rómaiaktól szabadító) és király Jn 18,36 értelmében: az isteni szere-
tet igazságáról a kereszthalál gyötrelméig tanúságot tevő király! –  
Bernhard Heininger azt vizsgálja, hogy mit tanít  Isten országáról a 
Tamás-evangélium (Jézus mondásainak apokríf gyűjteménye). Té-
makörönként néhány mondást elemez, összevetve az evangéliumok 
egyes szövegrészeivel is. A vizsgált mondások szerint az ország már 
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jelen van az emberek lelkében (önismeret). Aki rátalált, tudja, hogy 
honnan jött és hová kell mennie. Felismeri a világ ürességét, és attól 
elfordulva szegénységben kíván élni. A példabeszédek szerint ehhez 
okosság és eltökéltség kell. –  Bernd Janowski elénk tárja, hogyan 
jelenik meg Isten királysága az Ószövetségben. Először Isten sokféle 
képéből kiemeli a jó pásztor zsoltárát (Zsolt 23). Majd felsorol bibli-
ai szövegrészeket Isten trónszékéről, uralmáról, országáról; ezek sok 
tekintetben hasonlóan jellemzik Istent, mint a szomszéd népek Baál-
kultuszának istenképei. Fontos előrelépés Izajás látomása a temp-
lomban (Iz 6,1-5), benne a Seregek Ura név is. (Az ezt követő időre
van egy vitatott elképzelés. A sok zsoltárbeli kép – pl. Zsolt 47 – 
ellenére kétséges, hogy az őszi újév alkalmával ünnepelték-e »Jahve 
trónra lépését« is). Zsolt 95 hirdeti, hogy JHVH ugyanaz, mint aki a 
világot teremtette. A későbbi Zsolt 145-ben ugyanaz a hatalmas Úr a 
szegények és gyengék megmentője, Zsolt 146-ban pedig JHVH a 
világ beteljesítője. A 145-150. zsoltár ezt a Sionban uralkodó, a sze-
gényekhez és gyengékhez közel hajló királyt magasztalja. 

A Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 1/2007. 
számában Matthias  Klinghardt a Mk 5,1-20-ban leírt történetet vizs-
gálja, amely sok szempontból vitatható  (Geráza messze van a 
Genezáreti tótól, nincs utalás a helybeliek pogány voltára, annál 
inkább légióra, a disznócsorda hihetetlenül nagy stb.). Az igaz, hogy 
Tibériusz császár korában Szíria tartomány déli területein nagy épít-
kezések folytak, római csapatok is tartózkodtak, és Kr.u. 20-tól 
Gerázában Zeusz-templom is volt, de Galilea igazi megszállása csak 
az örmény háború után, 67-68-ban folyt le. A megszálló a »LEGIO X 
FRETENSIS« volt, amelynek egyik jelképe (számos ásatási lelet sze-
rint) jobb felé futó sertést ábrázolt. (A szerző szerint a leírás legin-
kább 80 körül keletkezhetett, de annak az evangéliumba való esetleg 
későbbi beiktatásáról nem szól.) Helytelen a szöveg »eredeti (legko-
rábbi) változatát« keresni, mert az szimbolikus, és az első olvasók 
korában magyarázat nélkül jól érthető tanítás. A légió a rómaiakat 
jelenti, de az evangéliumnak ez a szövegrésze mégsem ellenük buz-
dító, hanem beletartozik a tanítványok Jézus által való (a 4. fejezet-
ben elkezdett) képzésébe (később is erre utal majd Mk 6,52 és 8,17-
21 is): tudniuk kell például, hogy nem mindenki akar megszabadulni 
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a gonosztól, a megszabadultakkal nem célszerű rögtön az apostoli 
kört bővíteni, de a boldog tanúságtevő maga is hasonló szolgálatot 
tehet majd. –  Dieter Zeller a holtakért való ismét-megkeresztelke-
désről ír. 1 Kor 15,29-ből nyilvánvaló, hogy ez létező gyakorlat volt 
a  meg nem keresztelt halottak  örök sorsa érdekében. Ehhez csak ha-
sonlít 2 Makk 12,43-45 (áldozat az elesettek bűneiért). Lídiában 
találtak Kr.u. 50-250-ből való fogadalmi oszlopokat, amelyeket az 
utódok állítottak pogány istenségnek engesztelésül egy halottért, 
megnevezve a bűnt és elismerve a halált isteni büntetésként. Ezek 
azonban csak távoli hasonlóságok: a Szent Pál által említett, halottért 
való újra-keresztelkedés keresztény szokásként alakulhatott ki; sem-
mi alapja nincs olyan magyarázatnak, hogy valamilyen pogány vallás 
beavató rítusával is előfordult ilyen ismétlés. – Jens Schröter azt 
vizsgálja, mit mond Csel és a 3 pasztorális levél (1 és 2 Tim; Tit) 
Pál és az Egyház kapcsolatáról, Pál befogadásáról. Csel 9,15-16 sze-
rint ő elsősorban tanúságtevő a nem-palesztinai zsidók, a pogányok 
valamint a római hatóságok és Agrippa király előtt. Csel további 
fejezeteiben misszionáriusként és szónokként ismerjük meg. Szolgá-
latától elválaszthatatlanok (a levetekben is megcsodálható) tanításai 
és teológiája. Vele járt a sok szenvedés (amit a tanulmány kiemelten 
vizsgál). Csel-ben olvashatjuk Pálnak Péterrel való együttműködését 
fontos ügyekben. Kellő időben történt meg apostoli végrendelkezése 
(búcsúbeszéde Milétoszban). A 3 pasztorális levél szerzője (nyelvi-
leg igazolhatóan azonos személy) úgy érezte, hogy Pál alapvetően
fontos, de számos kudarccal  is terhelt missziós munkáját jobban el 
kell ismertetni  és az Egyház működő szervezetéhez  kapcsolni. 1 
Tim 1,12-17-ben Pál az első igazi megtérő (aki 1 Kor 15,8-ban utol-
sónak vallja magát). A pasztorális levelek a Páltól átvett munka azo-
nos szellemben való folytatására buzdítják az utódokat (a Pál által írt 
levelek szövegrészei alapján). A sokoldalú vizsgálat is igazolja, hogy 
Egyházunk alapvető formálásában fontos alkotó, fáradhatatlanul 
küzdő  és sokat szenvedő szerepe van Szent Pálnak. –  Boris A. 
Paschke azt mutatja be, hogy az egyházi elöljárók (püspökök, 
diákonusok és presbiterek) kiválasztására    1 Tim 3,1-13-ban   ill. Tit 
1,5-9-ben felsorolt feltételek és erkölcsi követelmények milyen nagy 
mértékben hasonlítanak a római cenzorok számára Kr.e. 312 óta 
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törvényben is rögzített cura morum kötelezettségéhez, amely egy-
részt a cenzori testület tagjainak (és egész »házuknak«) példás életét 
kívánta, másrészt a birodalom összes alattvalóinak ilyen szellemű

erkölcsi felügyeletét is kötelességükké tette. A cura morum-ot a 
Kr.u. 1. században komolyan vették; cenzori tisztséget töltött be né-
hány évig több későbbi császár is (pl. Claudius, Vespasianus, Titus). 
– Peter-Ben Smit a János-evangélium 2,1-4,54 szakaszát nem »Ká-
nából Kánába«, hanem (a pontos szövegezés szerint is) »Galileából 
Jeruzsálemen át Galileába« szakasznak nevezi, amely Jézus 4,44-beli 
mondását fölényesen igazolja: a Jézust megillető Jeruzsálem (és 
Júdea, a »zsidók«) elutasítják Őt, és Galilea fogadja be (amelynek 
Kána lehetne a fővárosa).  

INNEN-ONNAN 

A Bull.Dei Verbum 1-2/2007. számában 4 tanulmány is foglal-
kozik a biblikus pasztorációval. Massimo Grilli megállapítja, hogy 
a Szentírás magyarázatának az a módja, amely –  a tudományosság 
nevében –  elvonatkoztat a magyarázó (ill. a hallgató, olvasó) konk-
rét helyzetétől, nem éri el az igazi, gyümölcsöző célját; de ennél is 
rosszabb az egyetlen, szó szerinti értelmezést hirdető fundamenta-
lizmus. A Bibliában emberekről, emberi történetekről kapunk infor-
mációt. Abban hitünk szerint Isten szól hozzánk emberi nyelveken.
Különböző emberi szerzők írták más-más helyzetekben, mi pedig az 
ő szavaikat saját életünk különböző helyzeteiben olvassuk, hallgat-
juk, magyarázzuk. Természetes, hogy a leírt szóban sokkal több van, 
mint nyers tényközlés (tárgyszerű információ); felismerhető benne 
az emberi szerző egyénisége, helyzete, sőt ő mintegy megszólít min-
ket a mi saját életünkben, helyzetünkben és környezetünkben; ennek 
megfelelően olvassuk, értjük és kell magyaráznunk a szöveget. A 
felelősséggel hozzánk szóló szerzővel mintegy párbeszédet folyta-
tunk, amely biztonságot nyújt, halandó életünkben a jövő felé nyi-
tottságot, reményt ad. Isten az informáló, kinyilatkoztató és felszólí-
tó emberi szó útján bemutatja számunkra saját életét és üdvözítő
akaratát. –  Ralf Hunnig cikke érzékelteti, hogy Egyházunk életének 
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milyen sok területén van fontos szerepe a Szentírásnak. Ennek ma-
gyarázatában feladata van minden hívőnek! Különleges értékű az 
egyszerű és szegény emberek Biblián alapuló bölcsessége. Fontos és 
átfogó hatású szolgálat a biblikus pasztoráció, amely döntőem meg-
alapozza egy-egy közösség belső életét és annak kisugárzását a kör-
nyező világra. Szükséges és kölcsönösen előnyös ennek a pasztorá-
ciónak a kapcsolata az Egyház más szerepre hivatott szakterületeivel 
(bibliatudomány és teológia, katekézis, hitterjesztés, liturgia). Ez a 
közös munka az igazi hűség Isten szavához és az emberhez (Evange-
lii Nuntiandi 4). A cikk sok helyen utal a »Szentírásmagyarázat az 
Egyházban« dokumentumra, ami annak előremutató jellegét igazolja 
(1993-ban). –  Fernando F. Segovia először azt mutatja be, milyen 
lényeges fordulatot jelentett a Dei Verbum a katolikus bibliamagya-
rázatban. Bár az ősi keresztény szövegekkel kapcsolatban már régen 
kialakult a szerzők szándékának kutatása és alapulvétele, a Bibliával 
kapcsolatban ez a 19. században csak a protestánsok körében vált 
elfogadottá (nem kis ellenállással, pl. fundamentalista és szentlelkes 
csoportokkal szemben). Egyházunk az 1970-es évek elejétől lelkesen 
állította helyére a Szentírást és alkalmazta a papok képzésében a 
történeti kritika módszerét, amely természetes alapnak tekintette a 
Bibliában (is) leírt történelmet. Emellett azóta világszerte újabb 
irányzatok jelentek meg a Biblia értelmezésével és felhasználásával, 
gyakran ideológia vagy hatalmi érdek szolgálatában (felszabadítás, 
feminizmus, láss-ítélj-cselekedj mozgalmak, kulturális bírálat stb.; új 
elv lett a szövegbizonytalanság, a többféle jelentés, az aktív olvasói 
részvétel). A mai »bibliatudományban«  szóhoz jut számtalan tudo-
mány-ágazat, sokféle feltételezés, sőt (külső és egyetemen belüli) 
hatalmi befolyás! A szerző néhány javaslatot tesz a biblikus paszto-
ráció jövőjére a DV 12 szellemében. Meg kell értenünk és bátran 
kell bírálnunk a mai világot (globális kapitalizmus; poszt-szocializ-
mus; az USA hiperhatalom gyarmatbirodalma; szegények és gazda-
gok, vándorlás nyugatra; nem-európai súlypontú kereszténység; ke-
resztények párbeszéde és egymás mellett élése), de más hangnemet 
használva, mint egykor a felszabadítási teológiával szemben. A Bib-
lia értelmezésében mindenkinek legyen szava. Jó volna a helyi kultú-
rába integrálni vagy mélyebben beoltani a Szentírás szavait, fogal-
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mait, gondolatait stb. A szerző reméli, hogy a jövő biblikus lelki-
pásztorai az emberi méltóság, az igazság és szabadság prófétai hirde-
tői, fáradhatatlan védelmezői lesznek.  – Georg Steins abból indul ki, 
hogy Isten a Szentírás útján állandóan beszélgetni akar az Egyházzal 
(DV 8). Nem elég tehát, ha csak arra figyelünk, amit az olvasott 
szövegrész szerzője ki akart fejezni: a nekünk szóló üzenet megérté-
séhez hozzá tartozik az egész Szentírás egysége, élő hagyománya és 
a hithasonlóság (DV 12). Így lesz ez a beszélgetés az egész jelenlegi 
Egyházhoz szóló, annak életére vonatkozó fontos útmutatás. Saját 
olvasásunk során a történelmileg megértett részletek más összefüg-
gésbe kerülnek, átrendeződnek; új világot látunk, a világ Isten előtt
játszódó drámáját (2 Pét 3,13). Erre a teológiai megértésre a II. Va-
tikáni Zsinat utalt (pl. DV 8), de a történeti-kritikai értelmezéssel 
együttes gyakorlására még nem tudott módszert ajánlani. Nagy Szent 
Gergely pápa (kb. 540-604) határozottan kimondta (Ezekiel könyvé-
ről szóló homíliáiban), hogy »Isten szavai az olvasókkal növeked-
nek«. A történeti-kritika tudományos módszere nálunk, katolikusok-
nál bizonyos »kiszáradást«, »elhidegülést« hozott, és az oktatás is 
alig segített abban, hogy így Isten mai, hozzánk szóló szavát meg-
halljuk; kevesen találtak rá a »második naivitásra« (P.Ricoeur). A 
szerző úgy látja, hogy legújabban a posztmodern irodalomtudomány 
mutat példát áthidaló utakra. Keretet nyújthat a közös »lelki olvasás« 
és »a Biblia megosztása« (Bibel-Teilen), a liturgia pedig eleve fontos 
helye az egyházi bibliaolvasásnak, valamint a bűntől és a halálból 
megszabadító Isten megtapasztalásának. A II. Vatikáni Zsinatnak 
fontos magvetése volt Isten szavának ez a teológiája; növekedése és 
felvirágzása rajtunk áll.  

 Afrika és Madagaszkár püspöki konferenciáinak szimpóziuma
(CELAM) idén januárban Dar es Salaam-ban nemzetközi kongresz-
szust rendezett »Evangélizálás Afrikában« címmel. Az elhangzott 
sokoldalú tájékoztatók mutatják, hogy az afrikai népek helyzete 
ugyanolyan rossz, mint 12 éve, a II. János Pál pápa által vezetett 
(első afrikai) szinódus idején (háborúk, ellentétek és gyűlölet,
HIV/AIDS, hibás vezetés, korrupció stb.). Vannak országok, ahol 
keresztény közösségek nem merik szabadon megvallani hitüket. A 
kongresszus résztvevői annak megértését kérik iszlámhitű testvéreik-
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től, hogy az evangélizálás nem prozelitizmus, hanem Isten szereteté-
nek ingyenes ajánlata. A sok információ segíti majd a következő
afrikai szinóust is, amelynek tárgya az igazságosság, a kiengesztelő-
dés és a béke lesz. –  Myanmar püspöki kara 2006 októberében hoz-
zájárult a biblikus pasztorációt segítő országos hálózat kialakításá-
hoz. Országos koordinátor egy fülöp-szigeteki származású (már kínai 
misszióban is működött) szerzetes nővér. Idén januárban már volt 
egy országos »műhelymunka« (workshop) Yangonban, amely alkal-
mas segítők kiválasztását és képzését is szolgálta. –  Színes beszámo-
lókat olvashatunk a Fülöp-szigetek legészakibb részének biblikus 
rendezvényeiről. 14 egyházmegyére ill. vikariátusra kiterjedő nemze-
ti bibliahét volt januárban, »igazságosság és igaz élet« jeligével, a 
központi egész várost is megmozgató ünnepléssel. Februárban az 
SVD provincia rendezésében sokak által látogatott biblikus ifjúsági 
tábor volt. Egy másik városban  febr. 11-én az immár »26. Lángoló 
szavak evangéliumi fesztivált« ünnepelték az igeliturgiától  és ünne-
pi szentmisétől a bemutatókon, bibliodrámán, zenei műsorokon át a 
játékokig és versenyekig terjedő programokkal. –  A Katolikus Bib-
liaszövetség közel-keleti régiójának bibliakongresszusa (a Márk 
evangélium tárgykörében) 2007. januárjában volt Libanonban, egy 
Beiruthoz közeli kolostorban. Örvendetes, hogy el tudtak jönni a 
meghívott országok delegációi (Irak, Szíria, Szentföld, Szudán, 
Egyiptom összesen 32 küldöttel), csak Irán egyetlen meghívottja 
mondta le személyes okból; emellett Libanonból kb. 50 személy vett 
részt, és korábbi ígéretéhez híven a Katolikus Bibliaszövetség új 
főtitkára, A. M. Schweitzer is eljött üdvözölni , valamint tájékoztatni 
a jelenlévőket. A résztvevők vallása: kopt, róm. katolikus, görög 
ortodox, görögkatolikus, protestáns, maronita és szír. Minden nap 7 
előadás volt, ezekből egyet (mind az 5 napon) a főreferensnek felkért 
P.Camille Focant professzor tartott. Természetesen misék és közös 
imádságok, beszélgetések is hozzátartoztak az értékes együttléthez. 
Az egyik napon meglátogatták Balamandban a görög ortodox egye-
tem teológiai karát, és az aznapi előadások is ott folytak. –  Kínai 
papnöveldék tanárai ér külföldön tanuló vagy tanító kínai teológusok 
(15-en) vettek részt a Szentföldön egy 3 hetes továbbképzésen, 
amely a szent helyek és általában az ország, valamint a régi és a mai 
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szokások megismerését, a hozzájuk tartozó történeti és kulturális 
tudást, sőt biblikus és teológiai továbbképzés célját is szolgálta jól 
szervezett utazások, találkozások és előadások segítségével. Az 
egész tanfolyam megtervezését és megszervezését a Szent Benedek 
rend misszionáriusai és a Katolikus Bibliaszövetség végezték. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy a hasonló alkalmak sokszorosára volna 
szükség.  

A Stuttgarti Katolikus Bibliaközpont Bibel Heute című képes fo-
lyóirata idén egy egész (32 oldalas) számot szentel a vízözön témájá-
nak. Bevezetőül Dr.Hanspeter Ernst a Biblia olvasóiban felmerülő
sokféle kérdést mutatja be. – A fő biblikus cikkben Dr.Bettina Well-
mann úgy jellemzi az őstörténetet, hogy Ter 1,1-2,3 a »Teremtés-
himnusz«; 2,4-4,26 az emberek  viselkedése Isten jó teremtésében ; 
5,1-9,29 Isten szenvedése az emberi gyengeség és gonoszság miatt, 
végül pedig a továbbélés lehetősége a Noéval kötött szövetség sze-
rint. A vízözön történetében egy Kr.e. 7. századi (Jahvista) és egy 
Kr.e. 6. századi (Papi) leírás rétegei ismerhetők fel. A korábbi szö-
veg a kezdőállapotot a 6,5-8 , a végállapotot a 8,20-22 szakaszban 
írja le, és a változás közben Isten szívében következett be (8,21!). A 
papi szöveg szerint (6,9-22 kezdő- és 9,1-17 végállapot) Isten Noé 
utódai útján talál lehetőséget (akikről már 6,9-10 is beszél) a go-
noszság hatalmának korlátozására (9,1-7); Isten megengedi a hús-
evést (vér nélkül), de szigorúan tiltja az emberölést. (A szerző 9,6 
olyan fordítását fogadja el, amely nem írja elő a gyilkos megölését.) 
Az út a Noéval kötött szövetségnek (Istennel való közösségnek) útja. 
Az ígéretben a »soha többé vízözön« jelentheti a »soha többé túlára-
dó erőszak«-ot is, a jel pedig elsődlegesen nem szivárvány, hanem 
Isten megfeszítetlen íja (amelyet az élet védelmében kész harcba 
vetni). A 8,6-ban szereplő Ararát: országnév (Asszíriától északra). –  
Dr.Norbert C. Baumgart professzor rövid összefoglalást ad az ókori 
kelet (főleg Mezopotámia és Izrael) vízözön-elbeszéléseiről. Ebben 
közli a Gilgames-eposz kőtáblán fennmaradt szövegrészeinek fordí-
tását is. A füzet más helyén ugyancsak Baumgart professzor nyilat-
kozik arról, hogy a vízözön (vagy hasonló pusztító esemény) lehető-
ségére több elképzelés van, de megtörténtére komoly bizonyíték 
nincs. –  Dr. Tobias Nicklas professzor megállapítja, hogy az Újszö-
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vetség  több helyén szerepel a vízözön mint figyelmeztető emlék 
vagy hasonlat (pl. Lk 17,26-27; 2 Pét 3,5-7). Zsid 11,7 az ősatyák 
között Noét a hit példájaként állítja elénk.  – Csak vázlatosan említ-
jük Dr. Jutta Bickmann bibliaóra-javaslatát, amely szerint bevezető-
ként mai természeti katasztrófákról beszélnek, majd tájékoztatást 
hallanak a jégkorszak áradásairól; utána kiscsoportokban a Biblia és 
a Gilgames-eposz szövegét hasonlítják össze, majd az óravezető
segítségével próbálják a vízözönt elhelyezni az őstörténet keretében. 
Végül különféle módszerekkel (pl. az olvasáskor felismert mai kap-
csolódások elmondása, egy felolvasott szövegrész behunyt szemmel 
való átelmélkedése, esetleges tanácsok vagy javaslatok stb., hogy a 
sokféle tárgyi segédeszközt ne is említsük) igyekeznek elmélyíteni, 
tudatosítani és közös kinccsé tenni az óra gyümölcseit. –   A füzet-
ben további rövid szövegek és képek témái még: a békegalamb képe 
olajággal (Picasso), keresztség és vízből való újjászületés, Noé érté-
kelése a mai zsidó hagyományban.  

                                                 (Székely István) 

Olvasói levél szerkesztőnknek, Székely Istvánnak

... Úgy alakult az életem, hogy már nemigen járok a "régi" 
templom felé, és a Jeromos által szervezett előadásokon sem 
igen szoktam részt venni. 

Azért ragadtam hát kurzort, hogy elmondjam (kell a vissza-
jelzés...), hogy milyen nagy örömmel bogarászom végig az 
utolsó sorig az Ön által szerkesztett Szemlét. Én nem tudok 
németül, úgyhogy ezek a folyóiratok elérhetetlenek számomra. 
Igazából hasonló színvonalú francia vagy olasz irodalmat nem 
ismerek. 

Tetszik az új honlap. Isten áldását kérem a munkatársakra, 
Őnre, és persze Erzsikére is, akinek kérem, tolmácsolja szere-
tetteljes üdvözletemet.   V. M.
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Martos Levente Balázs teológiai professzor vá-
laszol. 

� Kérdés: Hogyan kell értenünk Szent Pálnak azt a kijelentését, 
hogy „kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedései-
ből” (Kol 1,24)? 

Válasz: Szent Pálnak ez a kijelentése egyedi és szokatlan. Szo-
katlanságában kutatásra provokál, egyediségében ellenáll a pontos 
fogalmi kifejtésnek: összefüggésében és mondandójában értelmezhe-
tő.

A kolosszeiekhez írt levélnek ez a szakasza (1,24-29) Szent Pál 
apostoli szolgálatát mutatja be. Ezt a témát vezeti be a szakaszt meg-
előző vers (1,23), amely az igehirdetés szolgálatát említi, és Pált 
szolgának nevezi, előbb az evangélium szolgájának, azután az egy-
ház szolgájának (23.25). Ezt a témát folytatja a 2. fejezet első verse 
is, amely az igehirdetéssel együtt járó küzdelemre utal. Olyan kulcs-
szavak ismétlődnek a levél eme kezdeti szakaszaiban, mint a „re-
mény” (1,23 ill. 1,27), a titok (1,26.27 ill. 2,2) és az elrejtettség képe 
(1,26 ill. 2,3), továbbá a tudás, megismerés, bölcsesség szavai 
(1,27.28 ill. 2,2.3). Az 1,24-29 és a 2,1-5 abban is hasonlít egymás-
hoz, hogy az apostol önmagára vonatkozó kijelentésével kezdődik, 
majd szolgálatának eredményét mutatja be – mindkét esetben a kö-
zösségért fáradozó küldöttet látjuk magunk előtt, előbb egyetemes 
jelleggel, a második rövid egységben pedig fokozottan a kolosszei és 
laodíceai közösséget szem előtt tartva. 

Az apostol szolgálata Krisztus titkának beteljesedéséhez kapcso-
lódik, amely megosztja az időt: el volt rejtve, de most nyilvánvalóvá 
vált, az apostol szolgálata által hozzáférhetővé lett mindenki számá-
ra. Az 1,24 teljessé tételről (fordítható ’betölt, kipótol’ értelemben 
is) beszél, a 25. versben viszont az Isten igéjét teszi teljessé az apos-
tol. Ennek eredménye egyfajta gazdagság vagy kincs, amely min-
denki számára hozzáférhető (1,27, ill. 2,2 és 2,3), és amely a szemé-
lyes, krisztusi tökéletességben is megmutatkozik (1,28). Az apostoli 
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szolgálat fáradságos, sőt küzdelemmel teli mivolta jelenik meg a 
szakasz befejező versében (29. vers). Az apostol küzd és fáradozik, 
de az erő és a hatékonyság nem tőle van (vö. 2 Kor 12,9). 

A 24. versnek a kérdésben kiragadott kifejezése tehát olyan szö-
vegkörnyezetben szerepel, amely többszörösen is a megváltásnak az 
egyházban továbbadott jó hírét és az egyház által való teljességre 
jutását, ugyanakkor az apostol fáradságát, küzdelmeit, szenvedését 
fejezi ki. Ha magát a 24. verset vesszük szemügyre, az a benyomá-
sunk, hogy első mondatát magyarázza a második. Szó szerint így 
fordíthatjuk: „Most örvendezek a szenvedésekben értetek, és kiegé-
szítem Krisztus szorongatásainak hiányait az én testemben az ő tes-
téért, amely az egyház.” A második mondatot azért tarthatjuk az első
kifejtésének, mert mindkét esetben a szenvedésre történik utalás, 
mindkét esetben a beszélő, az apostol a mondat alanya, tehát alapve-
tően az ő szenvedéséről van szó. Végül pedig mindkét esetben van 
egy „kedvezményezettje” ennek a szenvedésnek, mégpedig a levél 
címzettjei – „értetek” –, illetve általánosabban az egyház. Feltűnő a 
második mondatban a két fajta test szembeállítása: „az én testemben 
az ő testéért”, ahol az apostol a szarx kifejezéssel illeti saját testét (a 
földi, esendő és bűnnek, gyengeségnek alávetett test vö. pl. Róm 
7,18.24), az egyházat viszont a szóma szó (kapcsolatokra képes, 
megváltott test, közösség, vö. 1 Kor 6,12-20 és 1 Kor 12,12kk) fejezi 
ki. A szóma és szarx kettőse már a 22. versben is előfordul, és mind-
két esetben az emberi test méltóságát hangsúlyozza, talán a 
Kolosszéban tapasztalható test-ellenességgel szemben (vö. 2,23; vö. 
még 2,5). 

A kérdésben idézett kifejezés több szempontból egyedi. A 
thlipszisz, ’szorongattatás, bánat’ szó ettől az egy esettől eltekintve 
az Újszövetségben sehol sem vonatkozik Krisztusra. Sokakban fel-
merül tehát a gondolat, hogy valamilyen módon itt is inkább a tanít-
ványnak, az apostolnak a szenvedéseiről van szó, amelyeket az ige-
hirdetés közben elvisel. Ennek általánosságban igaznak is kell len-
nie, hiszen éppen ezekről, az apostoli szolgálatban elfogadott szen-
vedéseiről beszél az apostol. A 24. vers bevezeti és összesűríti az 
apostol állításait saját szolgálatára vonatkozóan. Küzdelme szenve-
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déssel jár, de szenvedve is az egyházat szolgálja. Mindez pedig 
egyedül Krisztusban lehetséges. 

De mi az értelme a pontosításnak, amelyet maga az apostol hasz-
nál a vers második tagmondatában? Milyen hiánya lehet Krisztus 
szorongattatásainak, és miféle szorongattatásokról van szó? A sza-
kaszban már bemutattuk az Istentől kapott teljesség jelenlétét. Tehát 
a közvetlen szövegösszefüggés és a tágabb szövegkörnyezet (vö. 
1,18.22) sem engedi meg, hogy Krisztus földi, érdemszerző, megvál-
tást eredményező szenvedésében valamilyen „mennyiségi” hiányos-
ságot feltételezzünk, mintha Pál „kiegészítő” szenvedése nélkül nem 
valósulna meg a megváltás. 

Krisztus szorongattatásai egyesek szerint a Krisztusért vállalt, 
Krisztus követésében elviselt, esetleg a Krisztussal való együttes 
szenvedést jelentik. Ebben az esetben a szenvedés tényleges alanya 
Pál apostol, aki mintegy szenvedésének minőségét fejezi ki azzal, 
hogy Krisztushoz kapcsolódását hangsúlyozza. Mások úgy vélik, 
hogy Krisztus szenvedése az egyházban folytatódik. A Feltámadott 
már nem szenvedhet, de testének, az egyháznak szenvedése a szere-
tetben mégis sajátjává válik. Az egyház szenvedése ezért mindig 
Krisztus szenvedése is. Az egyházra az Úr második eljöveteléig min-
denképpen bizonyos mértékű szenvedés és szorongatás vár. Az apos-
tol vállalja ezt a szorongattatást, esetleg apostolként az egész egyház 
nevében, és így „pótolja azt, ami még hátra van, hiányzik”. 

A hüszteréma, ’hiány, fogyatkozás’ szó kétszer is előfordul a ki-
egészíteni, pótolni jelentésű anapléroó igével együtt olyan összefüg-
gésben, amikor valaki egy másik személy hiányát, ott nem létét pó-
tolja (1 Kor 16,17; Fil 2,30). Az illetékes személy nincs itt, ezért kell 
valaki másnak helyébe lépni. Az apostol tehát azt hangsúlyozza, 
hogy Krisztus követségében jár, helyette szól, és ezért a szenvedések 
is őt érik. Így válik teljessé az üdvösség műve. Isten terve, oikono-
mia-ja érvényesül (Kol 1,25). Aki közösségre lép a Feltámadottal, 
részt kap szenvedéseiből is (vö. Fil 3,10-11). Az ő erejében és haté-
konyságában megtapasztalja saját gyengeségeit, ahogy a szakasz 
befejező, 29. verse is visszhangozza. De fordítva is igaz, hogy szo-
rongatásai Krisztusban örömmé válnak (24. vers), az egyház gazdag-
ságává, a dicsőség reményévé (27). Mintha a jelen pillanatban a 



Olvasóink kérdezik 

52

szenvedés rejtené el a dicsőség megnyilvánulását, így paradox mó-
don feltárja a múlt minden várakozását és a jövő teljes beteljesedé-
sét. Az apostol testben ugyan távol van, de éppen testében szenved, 
és ezért Krisztusban közel lehet tanítványaihoz (1,24 és 2,5). Az 
ilyen szenvedésben megpróbált test lehet egyre inkább a szeretet 
eszköze is (2,2) 

A kiegészítés tehát nem hiánypótlás, hanem a szeretet remélt egy-
ségének kifejezése. A hiány nem hiba, hanem vágy és várakozás. A 
szenvedés nem fizetőeszköz, hanem a Krisztusban élt közösség jele, 
bizonyítéka és záloga. 

� Kérdés: A Jn 16,19 szerint Jézus a búcsúbeszélgetés során ma-
gyarázatot ad eltávozásáról, és a tanítványok erre a 16,29-30 szerint 
válaszolnak. Azt jelenti-e ez a válasz, hogy megértettek valamit (és ha 
igen, mit), vagy válaszuk inkább csak hitvallás, pontosabb megértés 
nélkül?

Válasz: Szent János evangéliumát olvasva mindig szem előtt kell 
tartanunk, amit az igazság Lelkének eljöveteléről állít: „amikor majd 
eljön, elvezet titeket a teljes igazságra” (16,13). Így a Szentlélek 
kiárasztása előtt a negyedik evangéliumban senki sem csodálkozhat a 
tanítványok félreértésein vagy hiányos hitén. Hozzászólásaik vagy 
kérdéseik gyakorta inkább csak alkalmat szolgáltatnak Jézusnak 
ahhoz, hogy kifejtse tanítását – a későbbi koroknak pedig ahhoz, 
hogy jobban megértsék mesterüket. 

A tanítványok válasza a 29-30. versekben formáját tekintve két 
kijelentés, azután pedig egy hitvallás. Szerkezetében hasonló a Jn 
6,69, ahol szintén a tudni és hinni igék következnek egymás után, 
végül egy krisztológiai állítás. Hangulatában és összefüggésében a Jn 
13,36-37 idéződik fel, ahol ismét Péter nyilatkozik. Fogadkozását, 
hogy nem tagadja meg Jézust, az ittenihez hasonlóan utasítja el a 
mester – ott is, itt is – árulást jövendölve. 

Ez a jézusi kérdés (vagy kijelentés – hiszen fordítható annak is) 
mindenképpen azt jelzi, hogy a tanítványok hite még nem teljes. 
Amit kijelentettek, hogy Jézus az Atyától jött, a negyedik evangéli-
um fontos igazsága, amely implicit módon már a kezdeti Krisztus-
himnuszban is szerepel (1,1.9; vö. még a 14. fejezet beszédei), de 
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Jézus épp az imént többet mondott: hogy az Atyától jött és hogy 
hozzá tér vissza (28. vers). A tanítványok talán még éppen azt nem 
értik, hogy hogyan kell Jézusnak visszatérnie az Atyához: a kereszt-
halál fájdalmán át – ezért fognak megbotránkozni és elmenekülni. 
Sejtik vagy hiszik, hogy eljött az óra. A felidézett hitvallások Péterre 
jellemző lelkesedésével úgy érzik, hogy már értik, amit Jézus mond, 
és ezért mondják, hogy már nem beszél példabeszédekben (vö. 25. és 
29. vers). Mintha mégsem akarnák meghallani azt, amit Jézus az ő
elmeneteléről, az Atyához való visszatéréséről állít – azt egyszerűen
elfelejtik. 

Ha a kérdésben említett hitvallás azt jelenti, hogy valaki megbízik 
egy másikban, mintegy vakon bízik benne, lelkesedik érte, akkor 
bízvást mondhatjuk, hogy a 16,30 ilyen értelemben is hitvallás. Az 
igazi hitvallások azonban mindig valamilyen megértést is feltételez-
nek. János evangéliuma ezt a tényt gyakran a látni – hinni igék ösz-
szekapcsolásával szemlélteti. Mi az alapja ennek a hitvallásnak a 
lelkesedésen és bizalmon túl? A tanítványok kijelentése Jézus önálló 
tanítói fellépését jelöli meg Istentől való származása bizonyítéka-
ként. Hermász Pásztorában a hamis próféta az, akit kérdezni kell, az 
Istentől jött próféta viszont magától tanítja az igazságot (11,2-5). 
Jézus tehát valóban Isten igazságát hirdeti. Sőt ki is találja, amit 
kérdezni akarnak tőle (16,19). Nincs szüksége sem arra, hogy felvi-
lágosítsák az emberről (Jn 2,25), sem arra, hogy kérdezzék. A tanít-
ványok kezdeti hite tehát azon a felismerésen alapul, hogy Jézus 
Istentől jött. Egyedülálló kapcsolatban van Istennel, akit Atyjának 
hív, akire bízvást hivatkozhat, akiben teljesen megbízik, sőt ebbe a 
bizalomba és szeretetbe környezetét is be karja avatni. Úgy tűnik, a 
tanítványok értik Jézus kijelentéseit, és hiszik is mindazt, ami a 
múltra vonatkozik. Megértik talán a szándékait is, de nem a hit telje-
sebb megértésével és bizalmával. Van hit, amely elfogadja az elébe 
adottat, de azt át nem karolja, magáévá nem teszi. A jövőt pedig 
mintha meg se hallanák. Az még csak csírájában tartozik a hitükhöz, 
talán belefoglaltan lelkes odaadásukba. Amíg tart az este, amíg nincs 
megpróbáltatás, addig hiszik, bólintanak rá. 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Társulatunk vezetősége, munkatársai és tagsága nagy örömmel 
fogadta annak hírét, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
– együttműködve a testvéregyházakkal – a következő, 2008-as esz-
tendőt a BIBLIA ÉVÉ-vé nyilvánította. 

A BIBLIA ÉVÉ-re Társulatunk számos kiadvánnyal és program-
mal készül, és sokféle további ötlettel, ajánlattal igyekszünk segíteni 
a Magyar Katolikus Egyházat és a híveket, hogy Istennek ezt a rend-
kívül értékes ajándékát, a Szentírást méltó módon megünnepeljük, a 
figyelem középpontjába helyezzük, és segítsük a benne található 
értékek érvényre jutását. 

Kiadványainkat, programjainkat és ajánlatainkat Füzetünk 27-32. 
oldalain, valamint a hátsó borítón ismertetjük. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2007. okt. 
12.: 1 Kor 6,12; okt. 26.: 1 Kor 3,18-20; nov. 9.: 1 Kor 3,16-17.;
nov. 23.: 1 Kor 10,31-33.; dec. 7.: 1 Kor 15,58.; dec.21.: Jn 1,1-
5.; 2008. jan.4.: Jn 17,3-5.; 2008. jan.18.: 2 Kor 10,16-18.

– Az imaóra vezetői szeretettel hívnak és várnak a közös imára (a 
helyszínen vagy a távolból bekapcsolódva) minden kedves társulati 
tagot és érdeklődőt! 

Szép, színes természeti felvételeket, esetleg szentföldi ké-
peket köszönettel fogad tervezett kiadványainkhoz a Szerkesz-
tőség (csak szabadon felhasználható digitális képek, elektroni-
kus adathordozón).   A felajánlásokat előre is köszönjük! 



2008 A BIBLIA ÉVE

                      "Éhséget bocsátok a földre, 
                            éhséget, de nem kenyérre, 
                                szomjúságot, de nem vízre, 
                         hanem az Úr igéjének hallgatására" 

(Ám 8,11)

Programjainkat l. a 25-32. oldalakon 

Egyének és közösségek számára 
adunk ötletgazdag kínálatot 

reményünk szerint további ötleteket ébresztve

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
    1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., Tel. 332-22-60, Fax 312-24-78 
        www.biblia-tarsulat.hu, jeromos@biblia-tarsulat.hu 
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A Szentírás egész éves ünnepléséhez

     a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
     az alábbi kiadványokat, segédeszközöket adja közre: 

1. AKCIÓ: Biblia féláron: a teljes Biblia és az Újszövetség 
árusítása fél áron a Biblia Éve egész folyamán. 

2. Missziós Evangélium (János evangéliuma., kis füzet, háromfé-
le színes borítóval, osztogatásra, megjelent).

3. Mindennapi Evangélium (Márk evangéliuma napilap formá-
tumban, osztogatásra, megjelent).

4. Veretes Biblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, temp-
lomi kihelyezésre). 

5. Bibliaolvasó-naptár (a teljes Szentírás szövegének beosztása 
két éven át minden napra, készítette: Gyürki László). 

6. Bibliaórák-csomag (A. Steiner-V.Weymann: Találkozások [5 
óra], Csodák [6 óra], Példabeszédek [7 óra], Vágvölgyi Éva: Biblia-
órák [60 óra], A.Hecht: Közös utunk a Bibliához [módszerek]). 

7. Vallomás a Szentírásról DVD I-II. (DVD I.: Bíró László püs-
pök, Nemeshegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai 
László S.J., Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, Varga Bélá-
né Irénke személyes vallomása. A DVD I. elkészült.)

8. Vallomás a Szentírásról (a fenti DVD-ken elhangzó vallomá-
sok könyv alakban), 

9. Kinderbibel CD (bibliai történetek és játékok CD-n, gyerekek-
nek, németből fordítva). 

10. Mócsy Imre S.J.: "Hagytam magam szerettetni" (a neves 
biblikus születésének 100. évfordulója alkalmából kiadásra kerülő
életrajz és visszaemlékezések, Biblikus Írások 9.). 

11. Cigány Biblia (a teljes Biblia cigány nyelven). 
12. Konkordancia a Szentíráshoz (a teljes KNB-kiadáshoz). 
13. Biblia Éve – Tanulmánykötet (magyar biblikusok tanulmá-

nyai). 
--------------------
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    Ajánlás

A Szentírás nemcsak a könyvek könyve, hanem életformáló
útmutatást ad az igaz életre való neveléssel (2Tim 3,16). Nélkü-
le Jézus Krisztust nem ismerhetjük meg, „Aki nem ismeri a
Szentírást, nem ismeri Krisztust” – mondotta Szent Jeromos.
Hogyha másért nem, hát ezért is érdemes elolvasnunk a Szent-
írás könyveit. Nagyon fontos, hogyha még nem volna, szerez-
zünk be mai magyar nyelven szóló Bibliát, amely az Egyház
hiteles magyarázataival van ellátva. Rendszeresen olvassuk,
merítsünk ebből a bővizű forrásból, elmélkedjünk róla nap,
mint nap és elmélkedéseink eredményeként tűzzünk magunk elé
kisebb nagyobb feladatokat, válaszoljunk arra az isteni hívásra,
amely a Szentíráson keresztül személy szerint mindannyiunk-
hoz szól, és missziós lelkülettel, szavunkkal és életpéldánkkal
adjuk tovább. A Szentírást közösségeinkben is olvassuk, ve-
gyünk részt Bibliaórákon. Hiszen a Szentírás közösségalkotó
erő, tanú erre az első keresztények életét megörökítő Apostolok
Cselekedetei. Ne csak tanulmányozás céljából olvassuk, hanem
az Egyház közösségének építése végett és az olvasást mindig
kísérje az imádság.

                             Bábel Balázs           
kalocsa-kecskeméti érsek

A Biblia Évének püspöki kari felelőse
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A MK PÜSPÖKI KAR KÖRLEVELÉBŐL

Számunkra a Biblia Isten üzenete az emberiséghez, és az Egyház
könyve, ezért nem csupán irodalmi alkotásként olvassuk. Az Egyház
élő hite fogalmazódik meg a Szentlélek által sugalmazott szerzők
írásaiban, ezért az Egyház a Biblia őrzője és hiteles magyarázója. A
két szövetség egyetlen és szerves egységet alkot. Az Ószövetség az
Újszövetségben bontakozik ki, az Újszövetség pedig benne rejlik az
Ószövetségben. Nem választhatjuk el őket egymástól. Összetartoz-
nak, mint ígéret és beteljesedés. A Szentírásról írja a II. Vatikáni
Zsinat: „Az Egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint magát az
Úr testét is, hiszen főleg a szent liturgiában szüntelenül veszi és
nyújtja a híveknek az élet kenyerét… Az isteni írásokat a Szent Ha-
gyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tart-
ja, mert Isten sugalmazására egyszer s mindenkorra vannak írásba
foglalva, és így változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét.”
(Dei Verbum 21).

Idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia protestáns testvé-
reinkkel együtt a Biblia Évét hirdeti meg, mivel közös örökségünk,
közös kincsünk a Biblia. Mindenkor tanulmányoznunk és követnünk
kell, de ebben az évben különösen is gondoljunk arra, hogy ez az
alapja keresztény életünknek, és mekkora nagy érték az egész embe-
riség számára. A Szentírás az egész európai kultúra bőséges és el
nem apadó forrása. A Biblia a legtöbbször és a legtöbb példányban
kinyomtatott könyv, a könyvek könyve. Valamennyi európai kultúra
gyökerénél ott a bibliai hagyomány. Manapság tehát Európában
olyan nemzeti kultúrák találhatók, amelyek a maguk módján dolgoz-
ták föl ezt az értékes örökséget, sajátos zsenialitásukkal jelenítették
meg szóban, írásban, zenében, képben és szoborban mindazt, amit
számukra a Biblia közvetít. Örömmel fedezzük fel, hogy régi magyar
irodalmunk, könyvnyomtatásunk, művészetünk emlékeit éppúgy
megihlette a Biblia, mint ahogy ma is jelen van szólásainkban, szo-
kásainkban, közösségi életünkben. (...)

Adja Isten, hogy a Biblia mindannyiunk számára ma is eleven
örökség, egyéni és közösségi életünk megtartója, erőforrása legyen!
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Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek

A Szentírás az életemben

V.É.: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatói nevében Erdő Péter bíboros
atyát, aki megosztja a Mária Rádió hallgatóival, hogy hogyan ismerke-
dett össze a Szentírással, mit jelent a Biblia papi élete, bíborosi műkö-
dése folyamán.

A Szentírással való megismerkedésem  nem volt magától értető-
dő. A régi katolikus családoknál sok helyen volt családi Biblia, vá-
roson, vidéken egyaránt. Az én szüleimnél, amikor én olvasni kezd-
tem, családi Biblia, teljes Biblia nem létezett. A mi lakásunk 1956-
ban teljesen kiégett, semmi nem maradt a régi könyvek közül. Édes-
apám azonban iskolás korom idején szerzett egy Békés-Dalos Újszö-
vetséget. Nagy becsben tartotta, ma pedig én használom, mert az volt
a szüleimnek a Bibliája. Egy Békés-Dalos féle Újszövetség. Édes-
anyámnak is volt egy Újszövetségi Szentírása, mégpedig a Sós páter
által fordított Újszövetség. Nem tudom, hányan ismerik az ő emlé-
két. Annak idején a Délvidéken a karmeliták magyarok voltak, és
nagyon értékes munkát végeztek lelkipásztori, kulturális téren egya-
ránt. Sós páter a Zombori Kármelnek volt az egyik kiemelkedő
alakja. A századfordulón ő készített a Vulgátából egy Újszövetség-
fordítást. Édesanyámnak pedig történetesen ez volt a Szentírása.
Teljes Ó- és Újszövetségi Szentírás nem volt a háznál.

Itt, a családban kezdődött különleges kapcsolatom a Szentírással,
a Szentírás szövegével. Nálunk otthon ünnepek alkalmával a családi
liturgiához tartozott bizonyos szentírási szakaszok felolvasása. Első-
sorban Karácsonykor: a karácsonyfa alatt felolvastuk a Szentírásból
Jézus születésének történetét. Ez mindig a legidősebb fiúgyermek
feladata volt. Nálunk történetesen én voltam a legidősebb fiúgyerek,
így karácsony este a fa alatt hosszú éveken át én olvastam fel a meg-
felelő újszövetségi szakaszt.

Hittant mindnyájan talultunk, és természetesen tudtuk, hogy a
teljes Szentírás milyen könyvekből áll, mit tartalmaz az Ószövetség.
A hitoktatásban a bibliai történetek annaki dején nagy mennyiségben
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jelen voltak. Teljes katolikus Szentírást egyébként egyáltalán nem
lehetett vásárolni abban az időben, hacsak nem a Terézvárosi vagy
Józsefvárosi templom előtt, vagy a Jézus Szíve templom bejáratánál,
ahol különböző hölgyek árultak régi vallásos könyveket, imakönyve-
ket antikvár jelleggel. De náluk sem volt mindig teljes Szentírás. Ha
pedig volt, akkor az csakis az ötkötetes Szt. István Társulat Bibliája
lehetett, ami egyszer-egyszer felbukkant. De azt is inkább kerestetni
kellett, és várni a titokzatos, nagy örömhírre, hogy most végre érke-
zett egy példány. Azt már hadd ne is említsem, hogy annak idején
milyen drágának is számított ez. Egy szó, mint száz, jómagam közép-
iskolás lettem, mire a piaristáknál – vagy talán a plébánián is – al-
kalmam volt egy kissé figyelmesebben olvasgatni az Ószövetséget.
Végül a hetvenes évek elején adta ki a Szt. István Társulat a teljes
magyar katolikus bibliafordítást. Időközben azonban, kispap korom-
ban hagyatékból sikerült megszereznem a régi ötkötetes fordítás
három ószövetségi kötetét.

Az Újszövetségre nem is volt szükségem, mert abból megvolt ne-
kem is a Békés-Dalos fordítás. Ezt a piaristák annak idején minden
diákjuknak beszerezték külföldről. Pesti piarista diák a hatvanas
években aligha érettségizett le úgy, hogy ne kapott volna egy Ho-
zsannát és egy Békés-Dalos féle Újszövetséget.

Az esztergomi szemináriumban az elsőéves kispapoknak a
Vulgátát osztogatták. Dékány Vilmos akkori prefektus úr gondosko-
dott arról, hogy a komolyabb teológiai kézikönyvek, a Szentírás, a
római misekönyv kézi kiadásban, és a zsolozsmáskönyv lehetőleg
meglegyen minden kispapnak. Ezeket a könyveket nyugatról, segély-
csomagokban küldték át. Amikor egy ilyen csomag megérkezett, a
könyvek kiosztását mindig a felsőbb évfolyamos kispapokkal kezd-
ték el, hogy ha valakinek valami még hiányzik, ahhoz hozzájusson.
Így én, mint afféle elsőéves, a sor végére kerültem, és az akkor új,
friss utánnyomású Vulgátából nekem már nem jutott. De valamilyen
papi hagyatékból előkerült egy 1927-es párizsi kiadású Vulgáta,
amely ugyanolyan oktáv-méretű volt, mint amiket akkoriban használ-
tak. Az lett az én Vulgátám. Mindmáig megvan, és nagy szeretettel



Vallomás

5

olvasom. Sokszor abban találom meg legkönnyebben a szentírási
idézeteket, amelyeket keresek.

Aztán fölkerültem a budapesti teológiára, és elkezdődtek a komo-
lyabb biblikus stúdiumok. A Hittudományi Kar könyvtára segítségé-
vel megismerkedtem a Biblia eredeti szövegeivel – tanultuk a görö-
göt, a hébert –, és megjelent a Szt. István Társulat új, nagy magyar
Bibliája. Ez azonban már a szemináriumban töltött éveim vége felé
történt. Évekig kellett várni, amíg végre a kezünkbe került ez az új
fordítás, és ettől kezdve még jobban elmélyült a kapcsolatom a
Szentírással. De első budapesti éveimben ez a fordítás még nem
létezett. Amikor Pestre helyeztek, éppen akkor volt tanárváltás a
biblikus tanszéken. Tarjányi Béla professzor lett az Ószövetség taná-
rom. Ő fiatal tanárként nagy súlyt fektetett arra, hogy a hallgatók
olvassák el legalább egyszer végig az Ószövetséget. Nehogy úgy
kerüljön ki valaki a szemináriumból is, hogy nem is olvasta a teljes
Bibliát. Becsületszavunkat kellett adni, hogy elolvastuk – és el is
olvastuk. De hogyan, amikor még nem lehetett kapni teljes Bibliát?
A többség nyilván nem héberül, görögül olvasta el. De akkor már
könnyebb volt szerezni Szentírást antikváriumokból, hagyatékokból.
Főleg használt, protestáns Bibliákat lehetett kapni. Nekem is szeren-
csém volt: valamelyik hagyatékból jutott nekem egy protestáns
Károli Biblia, persze nem az eredeti formájában, hanem ahogy azt az
1800-1900-as évek fordulóján kiadták. Ez a Károli-bibliakiadás igen
ügyesen volt megszerkesztve. Egyrészt mert a margóján ott voltak a
konkordáns helyek, és jól lehetett az Ó- és Újszövetség között
"szörfözni" – mondhatnánk mai kifejezéssel. Ez a katolikus biblia-
használónak nagy előny, mert a mi kiadásainkban sajnos nincsenek
mindig feltűntetve az ószövetségi idézetek helyei, sem az evangéli-
umok párhuzamos helyei, így bizony sokszor nagyon nehezen talál-
juk meg azokat. És vizsgára is nagyon jó volt ez a kiadás, mert az
egykori protestáns kiadó, aki ezt a kiadást készítette több mint 100
évvel ezelőtt, úgy gondolta, hogy a fordításnak egészen szó szerinti-
nek kell lennie. Ezért a fordításban ez a kiadó dőlt betűvel szedett
minden olyan szót, amelyet Károli Gáspár csak a jobb érthetőség
kedvéért iktatott a szövegbe, de az eredetiben nem szerepelt. Így
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aztán ebből a fordításból a héber és görög egzegézis vizsgára nagyon
jól lehetett készülni. Nem csoda, ha ez a szöveg kedvenc olvasmá-
nyommá vált. Amikor pedig a Szt. István Társulat Bibliája megje-
lent, akkor azt még nagyobb örömmel és élvezettel olvastuk, és ez
már nem az első alkalom volt, hogy elolvastuk a Szentírást.

A szemináriumi időre visszatérve megemlíteném még, hogy me-
moriter feladataink is voltak, nem annyira az Ószövetségből, hanem
az Újszövetségből. Kosztolányi István tanár úr – aki fordítóként is
közreműködött a Szt. István Társulat egyik korábbi bibliakiadásának
készítésénél – megkívánta, hogy akár az ő fordítása alapján, akár –
nagyon tiszteletre méltó módon – a Békés-Dalos fordítás alapján szó
szerint tanuljunk meg egyes részeket az Újszövetségből. Ajánlott
memoriterek voltak például Szent Péter pünkösdi beszéde, vagy kü-
lönböző himnuszok Szent Pál leveleiből. Ez egyrészt nagy élmény
volt számunkra, mert így szó szerint átgondolta az ember a szöveget,
másrészt utóbb nagy gazdagságnak bizonyult, mert az ember az Új-
szövetségből viszonylag hosszabb passzusokat szó szerint, kívülről
tudott.

A későbbi időkben – még mindig a szemináriumban, de már a
teológus-évek vége felé, a diakónus szentelés táján – belép az ember
életébe a zsolozsma. Nem mintha akkor találkoztunk volna vele elő-
ször, hiszen kispapokként a kezdet kezdetétől az volt a közös imád-
ságunk. De amikor ez az ima "kötelezővé" válik, akkor már arra is
figyelni kell, hogy melyik előírt szöveg szerint kell ezt nekem vé-
gigmondani. Az első zsolozsmáskönyv, amiből imádkoztam – még
az esztergomi szemináriumban, amikor oda bekerültem 1971 elején
– latin volt, akkor még latinul imádkoztunk a Breviarium Romanum
alapján. (Az a kiadás volt ez, amely XXIII. János pápa idején hatály-
ban volt, és amelyről most azt olvassuk a pápai Motu Proprióban,
hogy minden pap használhatja azt is, ha inkább azt kívánja monda-
ni.) Később örököltem egy kétnyelvű, kivonatos fordítást, mert a két
háború között megjelent a zsolozsmából egy ilyen latin-magyar kis
rövidített változat. Ebből is látszik, hogy milyen régi a liturgikus
mozgalom, az, hogy a zsoltárok szövegét már a világi hívek is el-
kezdték közösen imádkozni magyarul, egyes közösségekben.
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Visszatérve a zsoltárokra és az imaórák liturgiájára: természetes,
hogy abban az időben még a latin szöveggel kezdtük, a közös zso-
lozsmázás latinul történt. Először Esztergomban, aztán Budapesten
is a szeminárium kápolnájában. De vasárnap esténként elkezdődött
már a hívekkel a zsolozsma éneklése az egyetemi templomban. Ez
volt az első lépés a liturgikus reform során: a zsolozsma éneklése a
hívekkel együtt. Természetesen magyarul. A szöveg Csanád Béla
fordítása volt, és közismert, hogy Dobszay László és munkatársai
voltak azok, akik a zenei részét gondozták ezeknek a vasárnap esti
közös zsolozsmáknak. Ezeket a fordításokat nagyon megszerettem.
Nagyon szépek voltak, ha szépen énekelték. Jómagam nem tudok
igazán jól énekelni, de hallottam, hogy mások milyen szépen ének-
lik. Ilyenkor az ember számára egészen új élményt jelentenek ezek a
szövegek, a zsoltárok, a himnuszok, az antifónák. Felemelő esztéti-
kai és lelki élmény így hallani ezeket.

Különös élményt jelentettek számomra a nagyheti szertartások.
Nagyhéten nem volt tanítás, de sem Esztergomból, elsőéves korom-
ban, sem később Budapestről nem küldtek bennünket haza szabad-
ságra, hanem együtt végeztük, együtt ünnepeltük a székesegyházban,
ill. az Egyetemi templomban a Nagyhét liturgiáját. Ma erről a kispa-
pok általában lemaradnak, mert ehelyett inkább szabadságra mennek,
élvezik a szünidőt. De sokat veszítenek, mert az Egyház biblikus
nagy liturgiájának a teljes szépségét ilyenkor lehet a legjobban átél-
ni. A kispapok kórusban minden imaórát együtt énekeltek. Ilyenkor
mindig a latin Liber Usualis-t használtuk, annak a gyönyörű gregori-
án dallamait, és persze a latin szövegeit. Ez a csodálatos liturgia
nagyon sokoldalú és igen mély találkozás volt a Bibliával.

Mindezek mellett volt ennél még egy sokkal bensőbb, sokkal
személyesebb kapcsolatom is a Szentírással. Ez pedig úgy kezdődött,
hogy az általános iskolában felső tagozatos koromban a lelkivezetőm
egyszer azt mondta, nagyon fontos az, hogy az ember minden nap
olvassa a Szentírást és elmélkedjen róla. Hangsúlyozta azonban,
hogy ne sokáig olvassam, nehogy egy egész órán át, mert akkor há-
romszor lelkesen meg fogom tenni, utána pedig abba fogom hagyni.
Ne olvassak többet naponta, csak 5-10 percet. Lelkiatyám szavait
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komolyan vettem, és megtettem, amit mondott. Istennek legyen hála,
sikerült beiktatni napjaimba a rendszeres szentírásolvasást. Így adó-
dott aztán, hogy pl. a reggeli imádságom a Szeretet-himnusz volt
hosszú éveken át, tíz évig biztosan, de lehet, hogy húsz éven át. Kí-
vülről tudtam, természetesen. Az esti imádságom pedig a Te Deum
volt. Ez nem szentírási szöveg, de a zsolozsmához hozzátartozik. És
minden nap elmélkedtem egy-egy szentírási szakaszról a Békés-
Dalos Újszövetségből. Mint már említettem, korábban édesapám
Békés-Dalos fordítása állt rendelkezésemre, később pedig már a
sajátom. Ebből elmélkedtem, ezt olvastam. Nagyon szubjekíiv, egé-
szen személyes volt a kapcsolatom ezzel az Újszövetséggel. Azóta
néha, amikor más fordításban olvasom ugyanazt a szöveget, vissza-
visszatér bennem a nosztalgia a Békés-Dalos féle fordítás iránt. Egé-
szen személyes kötődés, adottság ez.

A diákonátus felvételével, a papszentelés közeledtével tudtuk,
hogy most már hivatalosan is kötelességünk lesz magánimádságunk-
ként is végezni a zsolozsmát. Igen ám, de miből?  A hetvenes évek
elején jelent meg az új Liturgia Horarum –  a zsolozsma latinul, már
nem Breviarium Romanum, hanem Liturgia Horarum néven –, de
ebből Magyarországon alig volt néhány példány. Sem a szemináriu-
mok, sem az egyházmegyék nem voltak abban a helyzetben, hogy
beszerezzék számunkra. Még kevésbé létezett jóváhagyott magyar
fordítás. Igaz, Csanád Béla úr jóvoltából a közös éneklés számára a
zsolozsma egy része megvolt már magyarul, "stencilen" sokszorosít-
va. Ezt mi gondosan beköttettük, és azt hiszem, hogy mindnyájan,
akik annak idején kispapok voltunk, máig gondosan őrizzük – de
azért jól tudtuk, hogy ez a szöveg nem az igazi. Végül már odáig
mentünk, hogy a szemináriumi elöljárókon keresztül hivatalos kér-
déssel fordultunk a Püspöki Karhoz: Nem lévén hivatalos kiadású
zsolozsmáskönyvünk semmilyen nyelven, miből imádkozzuk hát a
zsolozsmát, hiszen mint diakónusok, erre már kötelezve leszünk? A
következő választ kaptuk (Cserháti püspök úr írta alá, mint a Püspöki
Kar titkára, gondolom, a többiek hatalmazták föl erre): Most jelent
meg az új teljes Biblia a Szt. István Társulatnál. Csináljunk egy
jegyzéket a zsoltárokról, kantikumokról és a bibliai olvasmányokról,
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és abból a bibliakiadásból vegyük és imádkozzuk ezeket a részeket.
Ami pedig nincs benne, ahelyett olvassuk a zsinat dokumentumait.
Máig megvan az a karton táblázatom, amit a Szt. István Társulat
bibliakiadásába beletettem, mint egy könyvjelzőt. Az egyes imaórák
zsoltárai és kantikumai négy hetes ciklusban jelölve vannak rajta.
Lám, a Bibliát így is használta az ember akkoriban. Idővel aztán
végre megkaptuk a latin kiadású új zsolozsmás könyvet... De a ke-
zemben volt már a teljes Ó- és Újszövetség is, elmélkedésre és egyéb
teológusi, papi munkáimhoz jól tudtam használni, mert elég jól is-
mertem. Könnyű volt a teljes Szentírással dolgozni.

Sok más találkozásom is volt, van a Szentírással. Papként a leg-
fontosabbak egyike az, hogy a szentmisében minden vasár- és ün-
nepnap, sőt, még hétköznap is homíliát mondunk. A homíliának a
szentmise szövegeiről kell szólnia. Nem csak az olvasmányokról
vagy az evangéliumról: természetesen lehet a szentmise más részéről
is beszélni, mindenesetre főként a bibliai szent szakaszokról. Jóma-
gam szinte mindig az evangéliumból indulok ki, arról prédikálok. Ez
viszont azt jelenti, hogy a bibliai kommentárok világa felé is meg-
nyíltunk. A készület ideje alatt visszaemlékezünk, hogyan tanultuk a
szemináriumban az egzegézist, hogyan lehet elgondolkozni a szent
szövegeken, hogyan lehet kifejteni, értelmezni, magyarázni egy-egy
szakaszt. Kispap korunkban annyira lelkesedtünk éppen az egzegé-
zisért, hogy évfolyam szinten vagy barátok között csoportok alakul-
tak, ahol közösen olvasták a Szentírást, és közösen elmélkedtek róla.

Voltak olyanok, akikről később kiderült, hogy már akkor bizo-
nyos közösséghez tartoztak. Az ő módszertani alapelvük az volt,
hogy elővették a görög szöveget, mellé tettek egy magyar szöveget –
az Újszövetségről beszélek –, és egy görög szószedetet, pl. a Kis
Sándor féle magyar szószedetet, vagy a görög konkordanciát és szó-
magyarázatot. Ezek segítségével elolvasták az eredeti szöveget, utá-
na pedig mindenki elmondta, hogy kinek-kinek mi jut az eszébe a
szövegről. Ezt aztán írásba foglalták, majd ezekből a feljegyzésekből
összeállítottak egy füzetet, és azt mondták, hogy ez a helyes magya-
rázat, mert mirajtunk, mint asztaltársaságon keresztül nyilván a
Szentlélek beszél. Egyszer-kétszer meghívtak maguk közé engem is.
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De én – éppen azok alapján, amit az órákon tanultam –, úgy gondol-
tam, hogy ez a módszer nem lehet egészen jó. Mi van akkor, ha mi
négyen-öten összejövünk, és mégsem értjük egészen jól a Szentírást?
Lehet, hogy egészen más módon kellene a szöveget megközelíteni?
A kispap általában érdeklődő emberfajta. Mi is azok voltunk, és
többen elutaztunk az NDK-ba, mert oda lehetett, és megkerestük az
NDK-ban élő két legismertebb német biblikust, Wolfgang Trillinget
és Heinz Schürmant. Megkérdeztük őket, hogy szerintük egy teoló-
gusokból, katolikus értelmiségiekből álló társaságban hogyan kell
közösen Szentírást olvasni.  Heinz Schürman, aki megértette, hogy
itt lelkiségi mozgalomról, lelkiségi kérdésről is szó van, nemcsak
tudományos módszertanról, elmondta nekünk, hogy ilyet már ők is
csináltak, mikor ő volt szeminarista. Nekik az volt a módszerük,
hogy kiosztottak maguk között egy-egy tudományos kommentárt,
mindenkinek mást. Arra mindig nagyon vigyáztak, hogy legyen
köztük katolikus is. Erre a kommentárra különösen odafigyeltek. Az
adott szakaszt először elolvasták közösen, majd egy hét múlva újra
elolvasták, és mindenki elmondta azt, amit a saját kommentárjában
erről talált. Végül összefoglalták mindezt – és erről még imádkozni
is jobban tudtak. Imáik, kéréseik ebből fakadtak, bár úgy tűnt, mint-
ha csak a pillanatnyi ötleteiket vették volna elő. Magyarul: felfedez-
tük, megerősödtünk annak tudatában, hogy biblikus teológia márpe-
dig létezik. Nem nekünk kell a szentírásolvasás során minden jó és
helyes értelmezést újra kitalálni, felismerni, ennek már hosszú, gaz-
dag öröksége van az Egyházban.

A későbbiekben arra is adódott alkalmam, hogy igazán jó
patrisztikus bibliakommentárokkal találkozzam. Jelenleg a Klérus
Kongregáció kiadásában megjelent CD-t, a Biblia Cleri-t használom,
amelyben megtalálható a teljes Szentírás mind az eredeti nyelveken,
mind pedig modern nyelveken. Emellett egy egész sor kommentár
olvasható rajta, modern kommentárok, de Szt. Tamás Catena Aureá-
ja is, és számos egyházatya bibliamagyarázata. Ez nagyon fontos
dolog, mert így az Egyház hagyományának a fényében szembesül az
ember a bibliai szövegben rejlő értékekkel és problémákkal. Igazán
nagy gazdagságot jelent ez. Egykori kispaptársunk, később pedig
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barátunk, Vanyó László professzor úr mindig azt mondta, hogy értsé-
tek meg, azok az egyházatyák még tudtak görögül, az Újszövetséget
pedig görögül írták! Higgyétek el, hogy már kulturálisan is több
esélyük volt rá, hogy ők értik helyesen a szöveget. Igaza volt. Hisz
pl. egy mai skandináv filológus is sokat tudhat arról, hogy mit jelen-
tett ez a szó ebben meg ebben a században, de nagyon valószínű,
hogy aki maga is abban a korban élt, annak az asszociációi, meglátá-
sai sokkal hitelesebbek.

Megemlítenék itt még egy teljesen szubjektív dolgot. Amikor egy
nagyon idős rokonunk – a nagyapám legidősebb nővére – elhunyt, a
hagyatékából én kaptam meg az ő családjukban, tehát a dédapám
családjában használt legrégebbi Bibliát. Az emlékek szétosztásánál
ez megmaradt. Kire hagyják, kinek adják? A dédunokák közül arra,
aki pap lett. Így kaptam meg én. De milyen érdekes Biblia ez! Itt van
a polcomon. Gót betűs, német Luther-Biblia. Igen, mert dédapám
protestáns ember volt, és a családban jól beszéltek németül. Amikor
ezt a Bibliát megkaptam, lelkesen próbálkoztam a német fordítások
összehasonlításával. Azt kerestem benne, hogy melyek is Luther
fordításának a sajátos ízei? Igen tanulságos volt felfedezni ezeket, és
természetesen az értelmezési vagy a fordítási szempontból sajátos,
kényes pontokat.

A Bibliát nyelvtanulás közben is kézbe vettem, sok, különböző
nyelven. Van is szép kollekcióm az idegennyelvű bibliákból. Nem
volt nehéz rájönni, hogy ha az ember ismer már egy szöveget, akkor
sokkal könnyebben olvassa és érti meg azt egy új, idegen nyelven.
Így a Biblia szövegét, hála Istennek, elég jól sikerült megismernem
más nyelveken is. Az olasz, francia, spanyol, sőt még az angol bib-
liafordításokból is egyiket-másikat nagy lelkesedéssel olvasgattam.
Olyan fordítások is kerültek a kezembe, amelyek egészen modern,
köznapi nyelvre vannak átültetve. Az ilyenek, például az Új Idők
Bibliája, kísérletinek nevezhető fordítások, amelyek az új idők em-
bere számára készültek. Ezek gyakran még az egyes a fogalmakat is
helyettesítik valami hasonlóval, hogy közelebb álljon a mai élethez.
Persze, itt már joggal fölmerül a kérdés, hogy fordításról van-e még
szó, vagy inkább parafrázisról.  Mindenesetre érdekesek és igen ta-
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nulságosak voltak ezek a fordítások is, amelyeket megismertem és
olvastam ezek közül, elsősorban az Újszövetség német és francia
nyelven készült aktualizáló fordításait. Végül persze arra a következ-
tetésre jutottam, hogy ez az út nem az igazi. Jószándékú kezdemé-
nyezések ezek, de a jó fordításnak viszonylag szöveghűnek, nem
szándékoltan régieskedőnek kell lennie. Az ilyen fordításból juthat el
bármilyen kor embere a hiteles tartalomhoz. Úgy fogalmazhatnám:
nem szabad túl sokat segíteni az olvasónak, nem kell szájbarágós
módon irányítani a megértést. Hiszen ezzel a módszerrel úgysem
tudunk minden tartalmi árnyalatot átadni, és könnyen elveszhet va-
lami, ami a szövegben ténylegesen benne rejlik.

Nagyon érdekes és emberi dolog, hogy az egzegézis, a szövegma-
gyarázat különböző módszereit mindenki sajátos céllal sajátítja el.
Az egyik ilyen cél a bibliai szövegek értelmezése, alkalmazása. Ne-
kem azonban sok dolgom volt jogi szövegek egzegézisével is. A
kettő nagyon hasonlít egymáshoz, hiszen a jogi szöveg egzegézisére
is azért van szükség, hogy alkalmazzuk a törvényeket. A jogszabá-
lyokról nem elmélkedni akarunk, hanem alkalmazni azokat. A hívő
ember a Bibliát is így olvassa: azért keresi a bibliai szöveg értelmét,
mert alkalmazni akarja azt a saját életében. Nem véletlen tehát, hogy
a bibliamagyarázat és a törvénytudók tudománya egy tőről fakad. Az
ószövetségi törvénymagyarázók elsősorban a törvényt, a Tórát ma-
gyarázták. A Törvény szövegére rakódtak rá a magyarázatoknak és
értelmezéseknek a rétegei, majd az azokhoz fűzött magyarázatok. Ha
kinyitunk egy középkori egyházjogi vagy civiljogi tudományos mun-
kát, ott ugyanezt találjuk. Középen olvasható a forrásszöveg, körü-
lötte a glosszák, sőt, esetenként a lapszélen még a glosszákhoz írt
glosszák. (Ez utóbbi lehet külön könyvben is.) Azt szeretném ezzel
kifejezni, hogy a szent tudományok azon ágai között, amelyeket
külön-külön művelünk, a szövegmagyarázat tekintetében nagyon sok
a rokonság, és nagyon mély kulturális egység figyelhető meg. Az
ősegyháznak vagy akár az első néhány évszázad egyházának felfogá-
sában az apostoli tradíció, amit lényegében Krisztustól eredeztettek
az apostolokon keresztül, valójában mindenre vonatkozott: a hitnek a
tartalmára, a közös imádságra a liturgiában, az erkölcsi életre, a kö-
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zösség fegyelmére. Amikor az első századokból fennmaradt ún.
pszeudo-apostoli iratokat olvassák, gyakran fölcsillan a biblikusok
szeme, hogy íme, itt van egy olyan mondás, ami az Újszövetségben
is megvan – lényegében ugyanaz, csak ez egy másik hagyomány
szerint. Máskor a liturgiatörténész bukkan rá egy szövegre, hogy
lám, itt, Hippolütosznál a második misekánon egy része olvasható.
Más esetben a jogtörténész fedez fel valamit, és így tovább. A ha-
gyomány forrásainak feldolgozása és magyarázata nem különült el
diszciplínák szerint. Ebbe illeszkedik a Szentírás is. Hogyan? Azt
szokás mondani, hogy bizonyos pápai ill. zsinati dekrétumok a leg-
korábbi, hitelesen dokumentált hivatalos jegyzékek a szentírási
könyvekről, mint például a negyedik századból a Laodiceai Zsinat
kánonja (360; Liberius pápa idejéből). Ezek a kánonok valójában
nem az adott időponban születtek. Az ilyen dekrétumok későbbi
megerősítései vagy tanúsításai valaminek, ami kezdettől fogva ott élt
a közösségben.

Vegyük például magának a Szentírásnak a fogalmát A Szentírás
fogalma ószövetségi szentírásfogalom (másik nincsen!): Isten szava
az emberekhez. A régi megfogalmazás: Isten szava Mózes és a prófé-
ták által, az újabb: Isten szava a szent szerzők által, a sugalmazott
szerzők által. De mindenképpen olyan iratokat jelent, amelyeket a
liturgikus életben bizonyos helyzetben fölolvastak. Vagyis a liturgia
és a Szentírás szent volta és a közösség által hivatalosan elfogadott
volta szorosan összefügg egymással. A legelső keresztény időkben
nem azt kérdezték, hogy melyik könyvek tartoztak az újszövetségi
kánonhoz, hanem azt kérdezték, hogy az istentiszteleten melyik
könyveket kell, vagy szabad felolvasni. Ezt szögezi le a Hippói Zsi-
nat kánonja is: quia a Patribus ita accepimus in Ecclesia legendum,
"mert azt kaptuk az Atyáktól, hogy [ezeket] olvassuk az Egyházban"
(36. k., 15. p.). Az ilyen dekrétumok mindig azt szögezik le, hogy
mely könyveket szabad és mely könyveket nem szabad felolvasni a
gyülekezetben. A Szentírásnak tehát egy olyan istentiszteleti és kö-
zösségi háttere van, mint amilyen Krisztus korában a zsinagógai
istentisztelet keretében volt jelen. Maga Jézus is, mint tudjuk, felol-
vasásra jelentkezik a zsinagógában, és odaadják neki Izajás próféta
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könyvét. És szent Pálról is tudjuk, hogy missziós útjai során sokszor
azzal kezdi meg az igehirdetést, hogy felszólal és olvasásra jelent-
kezik a zsinagógában. És amit mond, ahogyan magyarázza a szöve-
get, többnyire abból kerekedik botrány. Tudta ő, mit írt, amikor azt
leírta, hogy a Krisztus keresztjének hirdetése a pogányok számára
oktalanság, a zsidók számára botrány, nekünk azonban Krisztus Isten
ereje és bölcsessége. Valószínű, hogy ő maga sokszor átélte ezt a
botrányt, sőt tudatosan ki is váltotta ezt a botrányt, de a Szentírás
alapján meg volt arról győződve, hogy Jézus Krisztusnak a fényében
ő érti helyesen az Ószövetséget.

Nagyon fontos dolog, és az egész  keresztény hitünknek az egyik
kulcspontja, hogy az Ószövetség nélkül nem áll meg az Új. Tehát ha
az Újszövetséget olvasom, azt látom, hogy az teli s de teli van olyan
utalásokkal, hogy beteljesedett az Írás, vagy hogy valami azért tör-
tént, hogy beteljesedjék az Írás. Magáról Jézusról pedig azt olvassuk,
hogy föltámadása után az emmauszi úton elmagyarázza a két tanít-
ványnak az Írások értelmét, azaz mindazt, ami róla Mózesnél és a
prófétáknál írva áll az Ószövetségi Szentírásban. Ez a megértés – az
"ugye lángolt a szívünk" élménye – a keresztény hit kiindulásának,
az Egyház kezdeti gyújtó robbanásának a központi eleme. Az első
hitvallás, hogy Jézus a Krisztus, föltételezi az egész Ószövetséget.
Föltételezi az ígéretet, föltételezi a messiási várakozást, és föltételezi
azt, hogy az Ószövetség olvastán különböző várakozások és képek
alakultak ki arról, hogy milyennek kell majd lennie a Messiásnak.
Ennek alapján Jézus élete, halála és föltámadása láttán azt mondták a
követői, azok, akiket majd később keresztényeknek neveztek: Ez az!
Ő az! Az ószövetségi háttér nélkül ennek a legelső két szavas hitval-
lásnak, hogy Jézus a Krisztus, nincsen értelme.

De mit jelent az, hogy Krisztus? Van egy különleges esemény:
egy halott ember föltámadt. De mit jelent ez? Hogyan lehet a ke-
reszthalál megváltó áldozat? Az Ószövetség segít megérteni: Ez a mi
pászka vacsoránk. Ez a mi Húsvétunk. Az Egyház megtalálta a leg-
helyesebb elnevezést. Az Egyház emlékezete mindig helyes, és a
tradíció mindig jó helyről táplálkozik. Az ószövetségi és a Krisztus-
korabeli vallási gyakorlat és a szent könyvek tisztelete folytatódik
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egy magasabb szinten: Krisztusnak a személyében, és tovább él az
Újszövetségben.

Figyeljük csak meg, mi is volt a probléma az első, második szá-
zadban, a harmadik század elején a keresztények között? Az, hogy az
Ószövetség egyes előírásait mennyire kell megtartani a keresztény
embernek. Nem az volt a probléma, hogy tiszteljük-e az Ószövetség
könyveit – ebben mindenki egyetértett. A kérdés az volt, hogy
mennyire tekintjük az Ószövetséget jogszabálynak. Erre a kereszté-
nyek, Szent Pállal az élen, később, mondjuk Korintusban, egyre ha-
tározottabban azt válaszolják, hogy a konkrét rituális és egyéb elő-
írások a keresztényt nem kötelezik, mert az üdvösség nem abból
származik, nem abból fakad, nem a törvény tettei által, ahogy Szent
Pál mondja, hanem Krisztus által. De a tízparancsolatot és a lénye-
ges erkölcsi elveket továbbra is kötelezőnek, sőt nagyon is kötelező-
nek tartják. Ebből az is következik, hogy a korai keresztény szerzők
gondolkodásában nincs különbség a jog és az erkölcs között. Nem
azt mondják, hogy az erkölcsi tartalom kötelező, a jogi pedig nem,
megpróbálják ezt más szavakkal kifejezni, de lényegében erre a kö-
vetkeztetésre jutnak.

Az Egyház liturgikus életében kezdettől fogva szent szakaszokat
olvastak fel a gyülekezetben. Ez a tény egyértelműen mutatja, hogy
Krisztus követőinek Szentírás-tudatuk volt. És ha fontos kérdés volt
számukra, hogy mit kell és mit szabad felolvasni a gyülekezetben, ez
azért volt, mert olyan közösségből jöttek, ahol szigorú szabályok
írták elő, hogy mit szabad és mit nem szabad a közösségben felol-
vasni. Ha nézzük a legrégebbi liturgiákat, akár a szentmise ősi szö-
vegeit, mindig azt látjuk, hogy ezek kiemelkedően fontos része volt
az igeliturgia, a szent szakaszoknak, a perikópáknak a felolvasása. A
perikópa fogalma is a zsinagógai liturgiából származik, ott az adott
héten felolvasandó Ószövetségi szöveget jelölte. Természetes vi-
szont, hogy a keresztény közösségben más a sorrend, más szakaszok
szerepelnek. De örökség az is, hogy többféle tekintélyű szöveget
olvasunk fel a Szentírásból, ahogyan a zsidóknál is megvolt a fontos-
sági sorrend: a Törvény, aztán a Próféták, végül az ún. Írások. Ná-
lunk van olvasmány, szentlecke és evangélium. A sorrend értelem-
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szerűen más, mi az evangélium tekintélyét emeljük ki jobban. Ezzel
nem azt mondjuk, hogy a többi könyv kevésbé értékes, kevésbé su-
galmazott. Inkább csak tekintélyi különbséget teszünk, a megkülön-
böztetés inkább csak a liturgikus tisztelet módjában van, nem pedig
abban, mintha az egyik jobban, a másik pedig kevésbé volna Isten
igéje. Ebben egyáltalán nincs különbség.

Nagyon érdekes, hogy ezt a gondolatot milyen szépen megtalál-
juk a legrégebbi fennmaradt keresztelési hitvallásunkban. A hitvallá-
sok fejlődésében – és a dogmafejlődés szempontjából is – csúcspon-
tot jelent a konstantinápolyi hitvallás. Ebben azt valljuk a Szentlé-
lekről, hogy Ő szólt a próféták szavával. Tehát a Szentírás prófétai
könyveinek sugalmazottságát még a hitvallásunkba is bevettük, any-
nyira fontosnak tartjuk. Természetes, hogy fontosnak tartjuk, mert
ebben az összefüggésben döbbenünk rá arra, hogy kicsoda Jézus
Krisztus. A Szentírás tehát a mi hitünk alfája és omegája. Miközben
látjuk azt, hogy mind a Szentírás fogalma, mind a Szentírás haszná-
lata szorosan hozzákapcsolódik a hívő közösséghez, az Egyházhoz.
Tertulliánusz gyönyörűen fejti ki ezt a gondolatot, amikor a gnoszti-
kusokkal száll vitába. Ők manipuláltak a Szentírással, válogattak a
könyvek között, önkényesen, ötletszerűen vetettek el bizonyos része-
ket, jelképes magyarázati módszereket alkalmazva kezdték el értel-
mezni. Tertulliánusz erre a "De praescriptiore" című művében azt
mondja, hogy a Szentírás az Egyház könyve, az Egyház tulajdona,
tehát nem kezelheti, magyarázhatja azt bárki egyenlő hitbeli tekin-
téllyel vagy súllyal. Senki nem tehet hozzá, nem vehet el belőle, an-
nak identitása hozzátartozik az Egyház identitásához.

Erre azért a kereszténységben van még egy további nagyon fontos
tanúbizonyság is. A zsidó népet néha szokták a könyv népének mon-
dani, azt mondani, hogy az ő számukra a Tóra a hordozható haza, és
ez így van nálunk, keresztényeknél is. A kereszténység persze nem
ennyire a könyv népe, nálunk nem volt kötelező vallási szempontból,
hogy mindenki 12 éves korában tudjon felolvasni a Szentírásból, de
azért az már a legrégebbi egyházfegyelmi iratokban is megtalálható,
hogy a püspök – Szent Pál már írja ezt – a felolvasásra képes legyen.
A későbbiekben is mindig hangsúlyozzák, hogy tanításra rátermett-
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nek, írni, olvasni tudó, művelt embernek kell lennie. Ez mindig sze-
repelt az egyházfegyelmi rendelkezésekben. Ha esetleg nem tud írni,
olvasni – ezt egy helyen olvashatjuk, nagyon régen, nehogy valaki a
későbbi időkre alkalmazza –, akkor idős ember legyen, és ismerje a
szentírási történeteket. Tehát ez volt a lényege a tanúságtételnek is,
és a tanításnak is ez volt a fő tárgya.

Az is nagyon fontos kérdés, hogy a keresztény tanítás és a keresz-
tény tanulás szervesen összefüggött a Szentírással. A könyv népének
a gondolata a kereszténységre vonatkoztatva annyiban ma is aktuális,
hogy akik ezeket a könyveket fogadják el szentnek, akik ezeket a
könyveket tekintik a hitük zsinórmértékének, azok sajátos közössé-
get alkotnak, akik viszont ezeket a könyveket elutasították, vagy más
könyveket fogadtak el ugyanilyen vallási értékűeknek, azokat bizony
más közösség tagjainak tekintették. Magyarán: a szentírási könyvek
kánonjának a jegyzéke mindenkor az egyik kritériuma volt az Egy-
házzal való teljes közösségnek. Ez nem is lehet másképpen. Ha egy-
szer hitünknek az egyik ősforrását, az írásban, kerek egészként
megmaradt legfőbb szövegszerű forrását tiszteljük a Szentírásban,
akkor egyértelmű, hogy ennek az elfogadása vagy elutasítása a hívő
közösséghez való tartozásnak is az egyik kritériuma kell, hogy le-
gyen.

Ezért olyan fontos, hogy a Trentói Zsinat 1545-ben ezt az első
kérdések között tárgyalta, már a negyedik ülésen arról határozott,
hogy mely írásokat tekintünk a Szentírás könyveinek, mi lesz a to-
vábbiakban a hivatkozási alap. És felsorolták az összes szentírási
könyvet a Vulgáta kiadása szerint, amely ott feküdt előttünk az aszta-
lon. Nagyon fontos előfeltétel volt ez már akkor is, a Trentói Zsinat
korában. És ugyanúgy nagyon fontos előfeltétel volt az I. Vatikáni
Zsinaton, amely ugyancsak az isteni szerzőséget, a szentírási köny-
vek kánonját, a sugalmazottságot tanítja és vallja nagyon határozot-
tan, rendkívül nagy súllyal. Tehát a közösséghez való tartozás ismér-
ve a Szentírás elfogadása, ismerete, tisztelete. A Szentírásnak mint
Isten igéjének a megbecsülése. A Szentírás esetében nem pusztán
egy vagy több nép hagyományait, őstörténeteit, dalait tartalmazó
gyűjteménnyel állunk szemben. Az emberiség kultúrája gazdag ilyen
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irodalmi emlékekben – de a Szentírás számunkra több ennél. Más
népek körében is maradtak fenn tanulságos történetek, megfogalma-
zódtak nagy emberi igazságok, de a Szentírás könyveit – mindegyi-
ket – sugalmazottnak valljuk, olyan írásoknak, amelyek beleillesz-
kednek Istennek a tervébe, az üdvösség tervébe. Úgy is fogalmazhat-
juk ezt, hogy Isten történelmi pedagógiával vezette az embereket a
Krisztussal való találkozásig – és vezeti ma is az idők beteljesedésé-
ig. Számunkra a Szentírás kísérő is ezen az úton. Ugyanakkor az
egyes szentírási könyvek mérföldkövei is ennek a hosszú idő óta
tartó történelmi útnak.

Különösen fontos hangsúlyoznunk azt, hogy mi, keresztények
nem csak az Újszövetséget tekintjük szentnek. Igaz, az Újszövetség-
ben bontakozik ki számunkra az Ószövetség teljes gazdagsága.  De
mi a Szentírás egészét tiszteljük, mert így értjük meg igazán az Új-
szövetséget is. Ennek a meggyőződésnek, úgy látszik, ismét és ismét
hangot kell adni, mert van, aki megfeledkezik róla. Van, aki nem
gondolta ezt végig, és van, aki esetleg a mai idők gondolkodási di-
vatjának megfelelően éppen csak profán szövegemléket lát az ószö-
vetségi könyvekben, és nem veszi észre, hogy keresztény azonossá-
gunkhoz mennyire hozzátartozik a szentírási könyveknek nemcsak az
olvasása, hanem a vallásos tisztelete is. Nem véletlen, hogy a II.
Vatikáni Zsinat után több szentszéki megnyilatkozás is beszél arról,
hogy a liturgiában a Szentírást díszes helyről, méltó módon olvassuk
fel, és helyezzük el a templomban valamilyen kiemelt, szép helyen.
Ennek az irányelvnek az értelmezése során sokféle megoldás szüle-
tett az utóbbi évtizedekben. Volt, ahol a tabernákulumot alakították
át "tóraszekrénnyé", ahol alul volt az Oltáriszentség, fölötte pedig a
Szentírás. Azt hiszem, ez nem pontosan a Szentszék iránymutatásá-
nak a megvalósítása. Az azonban, hogy manapság az ambót ott talál-
juk az oltár közelében, kiemelt helyen, és megvan a Szentírás felol-
vasásának ünnepélyes liturgikus formája – ami egyébként a régi
Egyházban is, de a legutóbbi időkben is megvolt, ahol szabályosan
és komolyan végezték a szertartást. Azt hiszem, így a liturgia nagyon
szépen kifejezésre juttatja hitünket a Szentírással kapcsolatban.
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A Szentírást tanítjuk is. Tanítjuk a gyermekeknek a hitoktatásban,
a felnőtteknek a bibliaórákon, a katekézis során. Ilyenkor nagyon
fontos a közönség, a hallgatóság összetétele. Az utóbbi időben több-
ször megkértek bibliaórák, bibliai katekézisek tartására szociális
otthonokban. Összejött az idősek közössége, és az kérték, hogy be-
széljek nekik a Szentírásról. Nagy örömmel hallgatták például mind-
azt, amit elmondtam nekik az újszövetségi formatörténeti kérdések-
ről, az újszövetségi műfajokról, a kisebb egységekről. Az elmondot-
takat katolikus szerzők írásai alapján állítottam össze már korábban.
És biztos, hogy ez is segíti, megkönnyíti a szövegek megértését. Ha
például egy parabolát olvasok a Szentírásban, akkor nem mindegy,
hogy a benne található összes részletnek keresem-e a mélyebb teo-
lógiai jelentését, vagy inkább csak a súlypontot keresem, azt, ami a
teológiai tanítás lényege. Mert ha ismerem a műfajt, akkor az üzene-
tet is világosabban meglátom benne. Ezek a biblikus stúdiumok na-
gyon hasznosak. Ezért nagyon örülök, hogy manapság jelennek már
meg jó kommentárok, jó könyvek magyarul is, mint például az
Ószövetség vagy az Újszövetség teológiájáról írt művek. Mi ugyanis
– szerencsére – nem önkényesen magyarázzuk a Bibliát. Ebben a
tekintetben a katolikus és az ortodox világ kevésbé van kitéve a fun-
damentalizmus kísértésének. Amerikai protestáns közegben voltak
régen olyan irányzatok, amelyek a Szentírás szövegét – esetleg ép-
pen valamelyik konkrét angol fordításban – olyan makacs szószerű-
séggel magyarázták, hogy ettől az egésznek az összefüggése válik
érthetetlenné. Nyilván nem ez az Egyháznak a szándéka. Mert ha
egyszer a Biblia nem az én könyvem, nem magántulajdon, hanem az
Egyház könyve, akkor nekünk az egész Biblia összefüggésében és az
egész egyházi tradíció összefüggésében van csak lehetőségünk a
Szentírást megérteni és értelmezni. Ha hűségesek maradunk az Egy-
ház közösségéhez és az Egyház tanítóhivatalához, akkor nem kell
félnünk attól sem, hogy a legkülönbözőbb történelmi, irodalmi tu-
dományok eredményeit is felhasználjuk a Biblia helyes megértése
érdekében. Ez egy nagyon szép, dinamikus folyamat, ennek során az
ember új és új gazdagságokat fedez fel a Szentírásban magában.
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Hadd említsek meg itt még egy dolgot. Most éppen a Biblia Évére
készülünk. Nagyon örültem annak, amikor protestáns testvéreink ezt
a javaslatot tették. Később beszéltem erről az ortodox testvérekkel is.
Sőt, még arra is sor került, hogy egyszer a protestáns, katolikus és
zsidó egyházi vezetők együtt mérlegelték, hogy nem lehetne-e bizo-
nyos tekintetben még a zsidó közösséget is bevonni ebbe az ünnep-
ségbe, rendezvénysorozatba. Természetesen nem történhet minden
közösen, hiszen az Újszövetséget csak a keresztények fogadják el
szent könyvnek. Az viszont teljesen egyértelmű, hogy a Biblia iránti
tisztelet és a Biblia szeretete közös kincsünk.

A felkészülés során előkerült például egy nagyon szép nyomtatott
kötet, nagy méretű, nyomtatott könyv, az Újszövetség görög és ma-
gyar nyelven. 1860-ban Pesten adták ki. A kiadás alapja pedig a
négy evangéliumnak az a X. században írott szép görög kódexe volt,
amelyet az Egyetemi Könyvtárban őriznek és amely a bizánci
szkhólionnak, glosszának, a szöveget folyamatosan kísérő magyará-
zatnak a szövegét tartalmazza. Ez a glossza olyan, mint később nyu-
gaton a Catena Aurea volt. Nos, ennek a gazdag és viszonylag bősé-
ges anyagnak igen ritka szövegváltozata található ebben a kiadásban,
görögül és magyarul. Még az is kiderül belőle, hogy ez a példány
minden bizonnyal Vitéz János prímásnak volt valamikor a tulajdona,
így a mi, magyar Biblia szeretetünknek is egyik tárgyi emléke – és
ezzel még keveset is mondtam. Érdemes lenne kikutatni – bár nem
biztos, hogy találunk rá kellő adatot –, hogy ez a példány hogyan
került Vitéz Jánoshoz. Vitéz János mint nagy humanista megvásá-
rolhatta vagy megvétethette ezt a szép kódexet Firenzében mondjuk
a bizánci menekültektől... De akárhogy történt is, ez a kötet az ő
erudíciójának a bizonyítéka. Az sincs természetesen kizárva, hogy a
kódex már őelőtte is itt volt az országban, hiszen X. századi a kéz-
irat. Elképzelhető, hogy ez a kódex az egységes keresztény egyház
magyarországi életének egyik fönnmaradt tárgyi bizonyítéka. Hiszen
a bizánci misszió Magyarországon ekkor kezdődött. Nem föltétele-
zem, hogy ez a magyarázat, ez az evangéliumos könyv lesz az, amit
mindenki elsőként elolvas, de rendkívül figyelemreméltó a glosszák
tartalma is. És szeretném újra hangsúlyozni, hogy ez a kötet még a
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keleti egyházszakadás előtti egységes Egyház általánosan elfogadott
– ha nem is hivatalosan rögzített – Szentírás-szemléletét, evangéli-
um-magyarázatait tartalmazza. Ebből a bizánci glosszából bárki nyu-
godtan készülhet akár a szentbeszédre is – visszatérve a papok mun-
kájához –, mert ebben is egyfajta patrisztikus gazdagságot talál. Tu-
dom, hogy a különböző keresztény közösségeknek a véleménye el-
térhet abban a tekintetben, hogy ezt a példányt érdemes-e újra kiad-
ni, reprintben ismét a közönség elé tárni, vagy egy másikat kell kivá-
lasztani. De ezt, mint ősi, értékes kódexet igazán nagy élmény kéz-
ben tartani, s talán még használni is. Úgy gondolom, ezt látva is
büszkék lehetünk saját Bibliával kapcsolatos történelmünkre.

Szeretnék még elbeszélni egy másik érdekes epizódot az életem-
ből, amely szintén a régi szentírási szövegekhez kapcsolódik. Ami-
kor 1980-ban Esztergomban kezdtem el tanítani a szemináriumban,
néhány évig ott a szemináriumi könyvtárban könyvtáros is voltam.
(Ez a könyvtár most átkerült a Szent Adalbert központba, és végre
korszerű körülmények között lehet kutatni és hozzáférni az anyag-
hoz.) A régi nagyszombati nyomtatott könyvek közül, amiket ott
kötöttek be a Jezsuita Kollégium műhelyében, vagy később, az
egyetemen, a kötetek egy része a szeminárium könyvtárába került.
Ezek közül az egyiken – nem kevés ilyen volt akkor – a kötéstáblán
középkori pergamen kódexlapot láttam. Bolognai írás volt rajta, a
13. század végéről. Kezdtem olvasni, miről szólhat? Az ilyen kézírás
ugyanis általában kánonjogi magyarázatoknak szokott lenni a tipikus
írásformája. Biz` elkövettem azt az arcátlanságot – igaz, a rektor
engedélyével –, hogy ezt a kötéstáblát elvittem egy tudós restaurátor
hölgyhöz, aki aztán szakszerűen restaurálta. Kiszedte a pergamenla-
pokat a kötéstáblából, és kiderült, hogy Hostiensis lecturájának egy
töredéke, az 1200-as évek legmagasabb színvonalú kánonjogi tudo-
mányos munkájából való. Alatta pedig találtunk 15 teljes levél ma-
gyar nyelvű kézzel írott Biblia-fordítást. Ezeket szépen kiáztatva
egymás mellé lehetett tenni, és kiderült, hogy ezek a lapok Káldi
György Bécsben Formika Máténál 1626-ban megjelent első, teljes
magyar katolikus nyomtatott Bibliájának a nyomdai kéziratából va-
lók. Piros irónnal még a sortördelések is meg voltak rajta jelölve,
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mások pedig belejavítottak a fordítás szövegébe úgy, ahogy aztán a
véglegesesen megjelent szövegben található. Ilyen élményeink is
vannak néha, és ez is nagy öröm, mert ez azt mutatja, hogy milyen
folyamatos a kultúránk és a Szentírás szeretete itt, a Kárpát-
medencében. Az ilyen töredékek gyakran későbbi könyvek kötéstáb-
láiból kerülnek elő. Máskor meg az egész történet homályban marad,
mint a Bizánci Kódex esetében. Néha pedig itt vannak az emlékek a
kezünk ügyében, de nem értékeljük őket eléggé. De mégis ez, a
Szentírás szeretete az a biztos alap, amely kísér bennünket történel-
münk során. Nem csak a hitünkben, vallási életünkben, hanem a
kulturális életünkben is. Az egész nyugati világ minden nemzeti
kultúrája ilyen vagy olyan módon a Bibliára támaszkodik. Mind-
egyik nemzeti nyelv művelésének kiemelkedő eseménye volt, amikor
a teljes Szentírást lefordították az adott nyelvre.

Megemlíteném például, amit Bíborbanszületett Konstantinnál le-
het olvasni, hogy a szlávoknak szent Ciril és Metód készít biblia-
fordítást (az adott szövegben "liturgiáról" történik említés), mert a
keresztény hitre tért környező többi népnek van már a saját nyelvük-
re fordított Bibliájuk vagy liturgiájuk. A türköknek is – írja
Bíborbanszületett Konstantin - vagyis a magyaroknak! Természete-
sen honfoglalás előtti magyar nyelvű liturgikus, keresztény bibliai
szöveget nem ismerünk egyet sem. De ez a feljegyzés, mint emlék,
nagyon érdekes. De tovább is mehetünk. Közmondásaink világa,
szófordulataink erősen bibliai kötődésűek, és a későbbi irodalmi
alkotások is messzemenően teli vannak bibliai vonatkozásokkal,
nemcsak nevekkel, nemcsak személyekkel, hanem viselkedésmin-
tákkal, képekkel és sok más hasonló elemmel. A kereszténység az
egyes népek kultúrájára nem úgy hatott, hogy azt eltörölte, elpusztí-
totta, hanem segített megőrizni, gazdagítani annak saját arculatát. Így
alakult ki a különböző nemzeti kultúrák sora Európában. Ezek a
kultúrák nem téveszthetők össze egymással, mindegyiknek megma-
radt a saját arculata, és mindegyikben ott van a gyökerénél a keresz-
ténység. Ilyen módon hatott ránk a Biblia öröksége, és jól van ez így.
Nekünk, magyaroknak is nyelvi fejlődésünk, nyelvi azonosságunk,
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kulturális fejlődésünk szempontjából is mindig egy új és örök vonat-
kozási pont marad a Szentírás.

V.É.: János evangéliumában olvassuk,  hogy az Ige megtestesült, és
mi láttuk, és tanúságot teszünk róla. Mondhatjuk azt, hogy az Újszö-
vetségben, ennek a megtestesülésnek, a földi emlékeknek a nyomait
őrizzük. Az Újszövetség talán több, mint könyv, inkább élet, az isteni
élet megnyilatkozása a földön...

Igen, mondhatjuk ezt. A Biblia a Könyvek Könyve, vagyis su-
galmazott írás. Olyan könyv, amelynek a szent szerzők felhasználá-
sával maga Isten a szerzője. Ez megkülönbözteti a Szentírást minden
más emberi kulturális alkotástól.

V.É.: És az Ószövetség? Abból, ami abban ránk maradt, nem mind-
egyik történet, nem mindegyik esemény követendő példa...

Nem, de az Újszövetségben sem! Ezek a könyvek nem azt állít-
ják, hogy minden bennük leírt esemény követendő példa. Egy drámá-
ról van itt szó. Aki azt hiszi, hogy egy dráma gyerek-mesekönyv, az
nem érti a drámát. A Bibliában Isten drámájáról van szó az emberi-
séggel. Ha azt várnánk, hogy csak szép meg jó legyen benne, akkor
mit szólnánk ahhoz, hogy ma is betegség, háború, gyilkosság van a
világban, gyűlölködés, értelmetlenség?

V.É.: Ha az Újszövetséget olvassuk, akkor nem lepődünk meg...
Akármelyik Testamentumot olvasom, azt kell mondanom, hogy

az az Isten, aki abból szól, ugyanaz, mint aki azt a világot teremtette,
ami itt van a szemünk előtt. A történelemben az emberi magatartá-
soknak  a súlya, a komolysága - adott esetben a keménysége vagy a
borzalma is - hozzátartozik a mindenséghez. Csakhogy az emberi
magatartás nem mérvadó. Isten kiválasztotta Dávidot. Szerette Dávi-
dot. Hűséges maradt hozzá mindvégig. És Dávid mégis azt kénytelen
mondani, amikor megbízza fiát, Salamont a templomépítéssel, hogy
összegyűjtöttem mindent, de én ezt nem építhetem föl, mert túl sok
vért ontottam. A nagyon kemény ószövetségi történetben is, igenis,
ott van az alapvető értékeknek az a vezérfonala, amire nekünk szük-
ségünk van, amit Isten akar közölni velünk.

Egyébként érdemes megnézni ilyen szempontból a mi mai életün-
ket is. Lehet, hogy egy kicsit finomabbak – vagy finnyásabbak –
lettünk, de attól még a dolgok megtörténnek. Attól még, hogy a mai
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ember nem lát napról napra közeli hozzátartozót a szeme előtt meg-
halni – mert ez a kórházban történik diszkrét elszigeteltségben, akár-
csak a születés –, ez nem azt jelenti, hogy nem születnek és nem
halnak meg emberek. A Szentírás nagyon-nagyon tanulságos dolog.
Scandalum pusillorum, ha valaki a benne leírtakon megbotránkozik,
hiszen a Szentírásnak tanulsága van, a Szentírás történeteinek iránya
van, éppen ezért nem az egyes eseménynek a konkrét lefolyása az,
ami a teológiai, erkölcsi példakép. A Bibliának üzenete van. Nyil-
vánvaló, hogy nem minden ószövetségi szereplő magatartása egyen-
értékű. Kain története le van írva, de ez nem azt jelenti, nosza, öljük
meg a testvérünket. Ellenkezőleg. Dráma az, amely érzékelteti, hogy
milyen szörnyű bűn az emberi gyilkosság. Hitvallás az ember test-
véri mivoltáról.

Azt hiszem, végig lehet ilyen szempontból kísérni az Ószövetsé-
get. És persze azzal a tudással, amiről beszéltünk, hogy az önmagát
közlő Isten milyen nagy pedagógus. A szerencsétlen emberiséggel
úgy közli magát, ahogy azt az ember befogadni képes. Ennek során
van persze fogalmi fejlődés, van kulturális változás az alatt a hosszú
időszak alatt, amíg a Biblia egésze megszületett. Egy hatalmas, tör-
ténelmi és kultúrtörténeti korszakot ölel át. Éppen ezért nagyon sok
minden található benne. Például az ún. természettudományos világ-
kép is sokat fejlődött időközben. A különböző korok különböző né-
peinek más és más felfogása volt, ezeknek különböző elemeik, for-
máik voltak, és ezek valamilyen módon mind lecsapódnak a Bibliá-
ban. De a Biblia nem természettudományos tankönyv. Nekünk
mindig a teológiai üzenetet kell keresnünk. Hadd térjek vissza az
egzegézis méltóságához: a Biblia az Egyház könyve. Merjük, mer-
hetjük tisztelni, mert van, aki – éppen Jézus Krisztus személyes mű-
vének a fényében – hitelesen értelmezi azt számunkra.

Ezzel a bizalommal forgatjuk mindig, ez segít bennünket mindig,
ha az értelme nem nyilvánvaló, ha lehetséges a félreértés, ha a szö-
veg túlságosan erőteljes, száraz, vagy  nehezen érthető – néha éppen
a régi korok fogalomvilágának eltérése miatt. Mindezek miatt telje-
sen indokolt a Katolikus Egyháznak az az előírása, hogy a Bibliát
minden esetben magyarázatokkal kell kiadni. Akkor is, ha csupán
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rövid lábjegyzetekről van szó, vagy az egyes könyvek elejére, végére
írt magyarázatokról. Mert ezzel is segítjük az olvasót abban, hogy az
Egyház könyveként forgassa ezt a Bibliát. Ezért fontos, hogy a fordí-
tás mindenkor egyházi jóváhagyással jelenjék meg. Akkor katolikus,
akkor hiteles, akkor az Egyházé a fordítás.

Ezek a körülmények segítenek bennünket abban, hogy az egész
Bibliát szeressük. Ez nem azt jelenti, ismételem, hogy minden egyes
eseményt – elnézést a szóért – minden egyes sztorit, szolgai módon
viselkedés-mintának tekintsünk. Van a Bibliában elrettentő példa
éppen elég, és van benne sok olyan leírás is, amely nem abból a
szempontból közelíti a kérdést, hogy az, aki ezt és ezt tette, jól tette-e
azt, vagy sem. Történhet a leírás más szempontból, más céllal is.
Például azt akarja bemutatni, hogy akinek el kellett szenvedni va-
lamilyen atrocitást, az esetleg megérdemelte azt, íme, beteljesedik
rajta az isteni büntetés. Számos egyéb teológiai kérdésfeltevés vagy
mondanivaló rejtőzhet egy-egy esemény leírása mögött.

V.É.: Jézus élete és tanítása – élet. Nem betű, nem csak könyv, ha-
nem él, és újra és újra élhet bennünk tovább. Reinkarnálódhat, folyta-
tódhat bennünk. Ennek nyomait, megvalósulását láthatjuk, amikor lel-
kiségek, mozgalmak egy-egy szentírási mondat nyomán születnek. Ők
arra szentelik életüket, hogy egyik vagy másik szentírási mondatot
megvalósítsák. Remete Szent Antal például, amikor egy vasárnapi
szentírási szövegben meghallotta a gazdag ifjú történetét, otthagyta
vagyonát és mindenét. Ezt a példázatot annyira komolyan vette, hogy
aztán kiment a sivatagba, és otthagyta a világot. És az ő példájának
mind a mai napig van folytatása. De azt hiszem, nemcsak a szentek, a
lelkiségi mozgalmak követőinek életében, hanem az egyes ember
esetében is vannak szentírási részek, mondatok, szavak, amelyek őt
megragadják, megszólítják, és egy időre, vagy akár egy életre az éle-
tünk középpontjába kerülnek. – Azt szeretném kérdezni, hogy vajon a
Bíboros Atyának gyerekkorában, vagy a későbbiekben, hivatásának a
kialakulásában előfordult-e az, hogy ilyen erőteljesen beavatkozott
életébe a Szentírás egy-egy mondata.

A Szentírás hatással van egész életemre, hiszen rendszeresen ol-
vastam, sőt, próbálkoztam imádkozva olvasni. Azt azonban nem
merném mondani, hogy egy mondat, vagy egy szó hatalmas fordula-
tot váltott volna ki az életemben. Azt hiszem, számomra sokkal na-
gyobb jeltősége volt és van inkább a rendszeres familiaritásnak, a
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Szentírás szövegével való barátságnak. Ez volt az, ami nekem na-
gyon sokat segített. Kedvenc szentírási mondataim, idézeteim, szö-
vegeim természetesen vannak nekem is. Az utóbbi harminc-negyven
évben az egyik kedvenc szövegem szent János leveléből való, az,
hogy a mi közösségünk az közösség az Atyával és a Fiúval, Jézus
Krisztussal. Ezek után mondja nekem valaki, hogy a communio-
teológia a II. Vatikáni Zsinat újítása! Ebben a mondatban benne van
az Egyház misztériumának lényege. Ebben az egy mondatban. Egy
életmű is kevés lenne ahhoz, hogy valaki ezt az egyetlen gondolatot
elemezze. Egy másik kedvelt mondatom, ami most éppen nagyon
aktuális, hiszen közösen választottuk, az a Városmisszió jelmondata
Budapesten: "Reményt és jövőt adok nektek! " Jeremiás prófétától
származik, attól a Jeremiástól, aki a pusztulás szemtanúja és szenve-
dő alanya volt, aki végignézte, hogy a saját népe hogyan kerül rab-
ságba, hogyan pusztítják el szent városukat. Reményt és jövőt adok
nektek! Ha ezt akkor Jeremiás le merte írni, akkor mi miért nem
merjük elolvasni? Milyen ereje és mondanivalója van egy-egy szent-
írási mondatnak!

V.É. Nagyon szépen köszönjük a Mária rádió hallgatói nevében.

Missziós Evangélium (János evangéliuma, kis füzet, háromféle színes
borítóval, osztogatásra. – Plébániák, intézmények rendelhetik meg, a hívek
megvásárolják és ismerőseiknek ajándékozzák a BIBLIA ÉVE folyamán.)
Ára: 100,- Ft.

Mindennapi Evangélium (Márk evangéliuma napilap formátumban,
osztogatásra. – Plébániák, intézmények rendelhetik meg, a hívek megvásá-
rolják és ismerőseiknek ajándékozzák a BIBLIA ÉVE folyamán). Ára: 100,-
Ft.

Bibliaolvasó-naptár (a teljes Szentírás szövegének beosztása két éven
át minden napra, készítette: Gyürki László. – Négylapos füzet, azok számá-
ra, akik vállalják, hogy két év alatt végigolvassák a teljes Bibliát.) Ára: ki-
sebb  60,- Ft ,nagyobb: 80.- Ft.

Vallomás a Szentírásról DVD (Csoportok, Szentírást szerető hívek
számára ajánljuk beszerzését, meghallgatását, terjesztését.) Ára: 600,- Ft.

A Szentföldön Jézus lába nyomán DVD (Csoportok, Szentírást szerető
hívek számára ajánljuk beszerzését, megnézését, terjesztését.) Ára: 600,-
Ft.
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Isten megtapasztalása
              és Mózes meghívása

A.) Alapgondolat

Mózes sorsa kezdettől fogva egész Izrael sorsának prófétai
jele; Mózesnél jelszerűen megtörténik a megszabadulás,
amelynek majd egész Izraellel meg kell történnie.

Az egyiptomi megölése Mózes által, ebben a szövegössze-
függésben, amikor ő mint népének felszabadítója lép fel (Kiv
2,14), Mózes önhatalmú kísérletének tűnik. Ennek az önhatal-
mú cselekedetnek zátonyra kell futnia, mert nem ő, hanem Jah-
ve a szabadító.

Mózes jelentősége számunkra abban rejlik, hogy mi is fel-
tesszük magunknak a kérdést, hogy vajon mi a saját Egyipto-
munkat minden további nélkül el tudjuk-e hagyni? Nincs
mindig újra szükségünk egy Mózesre, aki felráz minket? Egy
prófétikus lázítóra? Mivel Mózesnek ilyen prófétikus lázítónak
kell lennie, természetesen előbb el kell szenvednie azt, ami
később az egész népre is vár majd. Vele meg kell történnie an-
nak a kivonulásnak, amely később az egész néppel meg fog
történni.

B.) Bibliai szöveg: Kiv 3,1-4,17

É l ő  I g e
BIBLIAISKOLA
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

Vágvölgyi Éva    
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C.) Bevezetés

1.) Mózes meghívástörténete: a J és E szinopszisa

Jahvista Elohista
Isten megmu-
tatja magát
Mózesnek

Kiv 3,1 1 Mózes pedig apósának,
Jetrónak, Mádián papjának a juhait
legeltette. Egyszer, amikor behaj-
totta a nyájat a puszta belsejébe,
eljutott Isten hegyéhez, a Hóreb-
hez. 2 Ekkor megjelent neki az Úr
angyala, tűz lángjában egy csipke-
bokor közepéből. Látta ugyanis,
hogy a csipkebokor lángol, de nem
ég el.

3 Erre Mózes így szólt: »Odame-
gyek, megnézem ezt a különös
látványt, miért nem ég el a csipke-
bokor!« 4 Amikor az Úr látta, hogy
odamegy megnézni... 5 Az Úr
ekkor így szólt: »Ne közelíts ide!
Oldd le lábadról sarudat, mert a
hely, amelyen állsz, szent föld!«

Kiv 3,4 szólította őt
Isten a csipkebokor
közepéből, és azt
mondta: »Mózes, Mó-
zes!« Ő azt felelte: »Itt
vagyok!«

Jahve bemu-
tatkozik

3,6a 6 Azután azt
mondta: »Én vagyok
atyáid Istene, Ábra-
hám Istene, Izsák Is-
tene és Jákob Istene.«

Ígéret: a pa-
naszotok
meghallgatás-
ra talált

3,7 7 Az Úr ezután azt mondta
neki: »Láttam népem nyomorúsá-
gát Egyiptomban, hallottam kiáltá-
sát a munkafelügyelők kegyetlen-
sége miatt, 8 és ismerem szenve-
dését.

3,9 Mert Izrael fiainak
kiáltása felhatolt hoz-
zám, és láttam sa-
nyargatásukat,
amellyel az egyiptomi-
ak nyomorgatják őket.

A megszabadí-
tás ígérete

3,8b Leszálltam tehát, hogy meg-
szabadítsam az egyiptomiak kezé-
ből, és kivezessem arról a földről
egy jó és tágas földre ...

Mózes megbí-
zása

3,16 16 Menj el, és gyűjtsd egybe
Izrael véneit, és mondd nekik: Az
Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Iste-
ne, Izsák Istene és Jákob Istene
megjelent nekem, és azt mondta:

3,10 10 Most tehát
jöjj, hadd küldjelek a
fáraóhoz, hogy kive-
zesd népemet, Izrael
fiait Egyiptomból!«
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Íme, meglátogattalak benneteket,
és láttam mindazt, ami veletek
Egyiptomban történt.  17 Elhatároz-
tam, hogy kivezetlek titeket Egyip-
tom nyomorúságából ... 18b. Aztán
menj be Izrael véneivel Egyiptom
királyához, és mondd neki: Talál-
koztunk az Úrral, a héberek Iste-
nével. Most elmegyünk háromnapi
járásra a pusztába, hogy áldoz-
zunk az Úrnak, a mi Istenünknek!

Mózes kifogá-
sa

4,1 1 Mózes azt felelte: »Nem
hisznek majd nekem, és nem hall-
gatnak szavamra! Azt fogják mon-
dani: `Nem is jelent meg neked az
Úr!'«

3,11 11 Mózes erre
azt felelte Istennek:
»Ki vagyok én, hogy a
fáraóhoz menjek, és
kivezessem Izrael fiait
Egyiptomból?«

Isten válaszol
és jelet ad

4,2 2 Ezért az Úr azt mondta neki:
»Mi az, amit kezedben tartasz?« Ő
azt felelte: »Egy bot.« 3 Az Úr erre
azt mondta: »Dobd csak le a föld-
re!« Ő ledobta, s az kígyóvá válto-
zott, úgyhogy Mózes elfutott.
4 Aztán azt mondta neki az Úr:
»Nyújtsd ki a kezedet, és fogd meg
a farkát!« Ő kinyújtotta és megfog-
ta, és az bottá változott a kezében.
5 »Hogy elhiggyék – folytatta –,
hogy megjelent neked az Úr, atyáik
Istene, Ábrahám Istene, Izsák
Istene és Jákob Istene!«

6 Azután az Úr azt mondta:
»Dugd csak be a kezedet a keb-
ledbe!« Ő bedugta a keblébe, és
amikor kihúzta, olyan volt a leprá-
tól, mint a hó. 7 »Dugd vissza a
kezedet kebledbe!« – mondta
azután. Ő visszadugta, és amikor
megint kivette, olyan volt, mint a
többi testrésze.

3,12 12 Ő azt mondta
neki: »Én veled le-
szek!«
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Mózes máso-
dik kifogása

4,10 10 Mózes erre azt mondta:
»Kérlek, Uram, nem vagyok én a
szavak embere, sem tegnap,
sem tegnapelőtt nem voltam az,
sem azelőtt, mielőtt szolgáddal
beszéltél volna. Nehéz ajkú,
nehéz beszédű ember vagyok
én!«

3,13 13 Mózes azt felel-
te Istennek: »Íme, elme-
gyek Izrael fiaihoz, és
azt mondom nekik:
Atyáitok Istene küldött
engem hozzátok! Ha ők
akkor azt kérdezik tő-
lem: `Mi az ő neve?' –
mit mondjak nekik?«

Isten végleges
válasza

4,11 11 Az Úr azt felelte neki:
»Ki teremtett szájat az ember-
nek, vagy ki tesz némává és
süketté, látóvá és vakká? Nem
én, az Úr? 12 Menj tehát, én
pedig a száddal leszek, és meg-
tanítalak arra, hogy mit beszélj!«
(13 De ő ellenvetette: »Kérlek,
Uram, küldj mást, ha valakit
küldeni akarsz!« 14 Meghara-
gudott ezért az Úr Mózesre ...)

3,14 14 Isten erre azt
mondta Mózesnek: »Én
vagyok az, `Aki va-
gyok'.« Aztán azt
mondta: »Ezt mondd
Izrael fiainak: Az `Aki
van' küldött engem hoz-
zátok!« 15 Azután Isten
azt mondta Mózesnek:
»Ezt mondd Izrael fiai-
nak: Az Úr, atyáitok
Istene, Ábrahám Istene,
Izsák Istene és Jákob
Istene küldött engem
hozzátok. Ez az én ne-
vem mindörökké, és ez
az én emlékezetem
nemzedékről nemzedék-
re.«

2.) Isten hívása és Mózes ellenállása - az elbeszélés jahvista
megfogalmazása

A jahvista elbeszélés megismertet bennünket a bibliai meghívás-
történet sémájával.

A következő szerkezeti elemeket találjuk benne:
1. Isteni jelenés
2. A szabadítás ígérete
3. A kiválasztott személy megbízása
4. A kiválasztott személy ellenvetése



Bibliaiskola

31

5. A kétely megdöntése egy jellel
6. A kiválasztott személy újabb kifogása
7. Isten segítséget ígér és megerősíti a megbízást
Hasonló sémát találunk például Jer 4,1-8; Bír 6,11 (Gedeon

meghívása); 1 Sám 9,17 (Saul meghívása). A szövegmunka súlypont-
ja azonban nem ennek az irodalmi szerkezetnek a kidolgozása kell
hogy legyen. Sokkal inkább azt kell megkísérelni, hogy a belső moz-
gásokat és a meghívástörténet egyes lépéseinek következetes logiká-
ját felfedezzük. Ezekből válnak érthetővé az emberi érés útjának -
önmaga és rendeltetése vonatkozásában - tipikus lépései. A meghí-
vástörténeteknek mindig ebben a formában, erről a belső útról kell
szólniuk, amely mindig több összetevőből formálódik és alakul: a
félelemből és kitérésből a hívás, a feladat elől, a kételkedésből, az
önbizalom hiányából és az önmagam elfogadásából, a hitetlenségből
és hitből.

A jahvista elbeszélő központi témája ezt a hátteret mondja el Mó-
zes meghívástörténetében: hogy tud Isten felragyogni egy "égő csip-
kebokorban", egy ilyen semmi, értéktelen dologban (Bír 9,7-15:
Mese a fák királyáról ) anélkül, hogy az ő megjelenésének médiuma,
eszköze elégne? Hogy tud Isten használni egy ilyen értéktelen hor-
dozót, mint az ő szolgáját, Mózest, anélkül, hogy túl sokat követelne
tőle vagy megsemmisítené? Hogyan lehetséges, hogy Isten szolgála-
tára vagyok meghívva én, Mózes, az én semmiségemben és gyenge-
ségemben, az én elégtelenségemben és az én összes fogyatékossá-
gommal? Nem kellene nekem egészen másmilyennek lenni, igazabb-
nak?

3.) Mózes meghívástörténetének jahvista megfogalmazása
    Magyarázat az egyéni vagy páros írásbeli munka hat kérdéséhez

1. A jahvista szerint Jahve az egyedüli cselekvő. Látta népe nyo-
morúságát, és hallotta kiáltásukat. Ő maga leszállt nyomorúságuk-
hoz, hogy kivezesse és megszabadítsa őket Egyiptomból. Mózesnek
csak Jahve akaratát kellett végrehajtania és a vénekkel együtt a fáraó
elé járulni, hogy ütköztessék vele Jahve szándékát és annak követ-
kezményeit. Mózesnek egyedül a cselekvő Jahve prófétájának kell
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lennie. A jahvista elbeszélő ezt azért hangsúlyozza olyan nagyon,
mert az ő idejében, a királyok korában Izraelben az a veszély fenye-
getett, hogy megfeledkeznek arról, hogy Jahve az, aki Izrael történe-
tét formálja, és nem maga Izrael és csak a maguk erejére hagyatkoz-
tak a tetteikben.

2. De akkor miért tiltakozik olyan hevesen Mózes a megbízása
ellen? Hiszen nem neki magának kell a szabadítást végrehajtani. Ő
szívesebben felépítene valamit, amit ő szeretne, akkor is, ha az so-
kaknak nem tetszik? Mózes első kifogása megfordítja a perspektívát.
Itt nem arról van szó, hogy ő a néppel együtt Jahvéra bízza-e magát
vagy sem, és hisz benne vagy sem, hanem az a kérdés, hogy ő, Mó-
zes szavahihető-e, hinni fognak-e neki. Az első ellenvetésben emiatt
kifejeződik az önmagában való kételkedés, az önbizalom hiánya. De
vajon az, hogy önmaga helyett Jahvéban bízik, nem egy újabb képte-
lenség?

A második kifogásban még erőteljesebben kifejezi ezt az önma-
gában való kételkedést. Azt, hogy Mózes milyen összetört és re-
ménytelen állapotban érzi magát, különösen jól kifejezik ezek a sza-
vak: "Uram,  nem vagyok én a szavak embere, sem tegnap, sem teg-
napelőtt nem voltam az, sem azelőtt, mielőtt szolgáddal beszéltél
volna. Nehéz ajkú, nehéz beszédű ember vagyok én!"

3. A válaszban, a 11. versben Isten feltesz egy kérdést, ami na-
gyon hasonlít ahhoz, amit Jóbtól kérdezett (Jób 38,2k): "Ki teremtett
szájat az embernek, vagy ki tesz némává és süketté, látóvá és vakká?
Nem én, az Úr?" Drewermann Isten válaszát egy parafrázisban ér-
telmezi: "Te, Mózes, a félelmed tengelye körül forogsz állandóan, a
silányságod érzésébe temeted magad, azonban képes vagy rá, és kell,
hogy egyszer kitekints önmagadból, és Isten szemszögéből tekints az
életedre. Ahelyett, hogy a fogyatékosságaidat panaszolnád, pontosan
a sérüléseidben, a hiányaidban és korlátaidban Isten művét kellene
látnod. Amíg a testi hibák és fogyatékosságok ellen tiltakozol, egyre
keserűbb és kiábrándultabb leszel; de ha képes vagy megtanulni,
hogy az elégtelenséged az én kezemből elfogadd, akkor a tulajdon-
képpeni rendeltetésednek nem lesz akadálya."
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4. Új jelentést kap a két jel, amelyeket Mózes Istentől kapott.
Nem csak csodajelek, amelyekkel az esetleges hitetlenkedőket a
honfitársai közül meg tudja győzni. Ez a hitetlenség nem egyedüli
probléma a meghívástörténetben. Ezek a csodák sokkal inkább jelek,
amelyeknek Mózest magát kell segíteniük, hogy rábízza magát
Jahvéra, hogy legyőzze az önmagában való kételkedést, és a
(behatárolt) lehetőségeket, melyeket Istentől kapott, elfogadja.

Az első jel Isten bevezető kérdésével kezdődik: "Mi az, amit ke-
zedben tartasz?" Drewermann szerint Mózesnek egy alapkérdést tesz
fel: "Mi az, amit én már a kezemben tartok ..., amikor olyan semmi-
nek, alkalmatlannak és oly tehetetlennek érzem magam?" Aki azon-
ban félelmében úgy tesz mintha semmit sem tartana a kezében, aki
mindazt, ami fölött rendelkezik, nem akarja elismerni és úgyszólván
megveti amije van, amire tulajdonképpen hagyatkozni és támasz-
kodni tudna, annak élete átváltozik állandó meneküléssé önmaga
elől. Aki vonakodik, hogy kiálljon és jótálljon az ő  igazságáért, az
önhibájából képtelenné válik az áldozatra. Ezzel szemben aki  kezé-
be veszi azt, amitől fél, az megtapasztalja a benne rejtőző képessé-
geket és lehetőségeket. Hasonlóan értelmezi Drewermann a leprás
kéz képét: "Te elrejtheted és a `kebledbe` temetheted azt, aki vagy;
elfeledkezhetsz a képességeidről és a cselekvési lehetőségeidről,
kiszoríthatod és megtagadhatod, és akkor átélheted, hogy a saját
testedben elkezdesz szétrohadni; a másoktól való félelemtől végül
egy olyan emberré válsz, aki valóban tisztátalan és veszélyes." Aki
nem tölti be rendeltetését, az csapássá válik mások számára (lásd
például Jónást). Mózes azonban az ő lehetőségeit újra "elő tudja
húzni a kebléből" és képes helytállni. Ő és honfitársai akkor meg
fogják tapasztalni, hogy semmiképp nem arról van szó, hogy ami úgy
tűnik, hogy beteg vagy ronda, azt megvetésre méltónak kell tartani.

5. Erre a háttérre következik a bevezetőkép az égő csipkebokor-
ról. Költői formában fejezi ki az egész problémát, amelyet majd a
történetben ki fog bontani. A csipkebokorban, az értéktelenség és
elégtelenség szimbólumában (lásd Bír 9,14) Mózes alapvetően ön-
magát látja, az ő saját elégtelenségét és semmiségét. Hogyan is tudná
Isten ezt a használhatatlan embert a szolgálatába állítani? Hogy tud
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Isten felragyogni ebben a csipkebokorban, anélkül, hogy a csipkebo-
kor elégne? De hát itt ég egy csipkebokor és mégsem ég el. Az Erős
és a Hatalmas van jelen egy gyengében és gyámoltalanban, anélkül,
hogy az tönkremenne. Mózes számára ez azt jelenti: Te ugyanúgy
Isten megjelenésének eszközévé válhatsz, mint ez a csipkebokor.

A Mózesnek szóló felszólítás, hogy vegye le a saruját, felfedi,
hogy szent helyen áll, egy újabb gondolatot hoz. Drewermannal
együtt úgy lehet értelmezni ezt a gesztust, mint az önfeltárás szim-
bolikus tettét, és akkor ez a felszólítás jelenti az egész égő csipkebo-
kor kép értelmét: Isten előtt neked ilyen teljes alázattal kell mutat-
koznod, amilyen vagy. Az emberek között a legritkább esetben tárha-
tod fel a gyengédet, nem lehetsz mezítelen. Előtte azonban félelem
nélkül feltárhatod a gyengeséged, mezítelen lehetsz, anélkül hogy
elítélne. Ahol Isten van, ezen a szent földön, ott jelen van az elve-
szett paradicsom egy darabja, amelyben az ember még mezítelen
lehetett.

6. Ezért kell az egész meghívástörténetnek a pusztában történnie
és nem Egyiptomban. Mert nem a puszta az a hely, ahol az ember
mezítelenül áll? Ahol mindaz, amivel egyébként ámítja magát,
semmivé foszlik? Jahve legalapvetőbb isteni tulajdonsága nyilatko-
zik itt meg, hogy a pusztában, ahol semmi életlehetőség nem mutat-
kozik, életet ajándékoz. (Ugyanakkor van történelmi lehetősége,
hogy a Jahve-hit gyökerei ténylegesen a sínai pusztába vezethetők
vissza. Vesd össze az archaikus fogalommal, amelyben az Ószöv.
különböző helyein Jahve mint sínai Isten szerepel: a "Sínai az Úrnak,
Izrael Istenének” (Bír 5,4), "Eljött az Úr a Sínairól" (MTörv 33,2);

"Isten, amikor néped élén kivonultál,
amikor a sivatagon áthaladtál,
megremegett a föld, csepegtek az egek,
a Sínai Istenének színe előtt,
Izrael Istenének színe előtt.
Bőséges esőt adtál örökségednek, Isten,
s ha ellankadt, te felüdítetted.
Nyájad megtelepedett rajta,
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jóságodban, Isten, gondját viselted a szegénynek"
                                                         (Zsolt 68,8-11).

4.) Összehasonlítás az elohista megfogalmazással
Az elohista szöveggel való összehasonlítás során három különb-

ség ötlik a szemünkbe:
� Mózes nem csak Isten prófétája, aki bejelenti Isten szabadító

tettét – sokkal inkább politikai vezetőként lép fel, akinek Jahve
megbízásából ezt a szabadítást végre kell hajtania. A kortörténeti
háttér teszi ezt a hangsúlyt érthetővé. Az északi országrész számára
ezek bizonytalan idők, kb. 100 évvel későbbi időszak ez, mint a
jahvista kora. Katasztrófák és a hagyományokkal való szakítás jel-
lemzi a kort. Egy erőskezű, karizmatikus vezérre lenne szükség, aki
által Izrael Istenének bizonyossága nyilvánvaló válik.

� Természetesen az elohista is, ugyanúgy mint a jahvista, hang-
súlyozza, hogy Isten a kivonulásnak az Istene. Amivel kifejezi a
hitet, hogy Izrael múltja és jelene Isten műve, hogy vannak ígéretek
amelyek végül beteljesednek, ahogy egyszer már ez megtörtént. Ez-
zel egy időben az ember Istennel való történetének bizonyosságát és
a folyamatosság érzését fenyegető törést közvetíti az elohista.

� "Isten nevének kinyilatkoztatásában" a velünk maradó Isten
ígéretét bontja: Én vagyok (veletek) mint aki ott akarok lenni (vele-
tek). Jahve nevének ez a kinyilatkoztatása az elohista elbeszélés
súlypontja. A szövegről való beszélgetésnek is ez kell, hogy a súly-
pontja legyen.

Mózes kérésének kettős célja van: Néven nevezve hívni Istent,
ezzel a társaságában lenni, együtt lenni vele. Akinek nincs neve, a
névtelen, az olyan mintha nem is létezne. A név tesz valakit meg-
szólíthatóvá és hívhatóvá, a név megjeleníti a megszólítottat, és egy-
ben felfedi belső titkát. Az Isten neve iránti kérdésben rejtőző két
igény válik ismertté: a biztonság vágya, a kívánság, hogy bizonyos
értelemben rendelkezni tudjon Isten felett, egészen az emberi kísér-
tésig, hogy Isten nevében varázsolni tudjon  (lásd Ter 32,30).

A kérésnek egyrészről Isten eleget tesz, másrészről viszont ki-
igazítja : a név tulajdonképpen nem név. A név egy mondat, ami egy
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ígéretet és bátorítást tartalmaz az ember számára: Aki mint Isten
kinyilatkoztatja magát Mózesnek,  az úgy nevezi magát: "én vagyok"
és "én veletek akarok lenni". Isten nevével nem valami válik megne-
vezetté, hanem egy esemény, egy történés.

Az elohista hagyomány kiemeli, hogy milyen újságot jelent, ami-
kor Isten Mózesnek kinyilatkoztatta a nevét. Régebben  csak úgy
ismerték Istent, mint az ősök Istenét, Ábrahám, Izsák és Jákob Iste-
nét. Jákobnak nem mondja meg a nevét, de most Mózesnek kinyilat-
koztatja nevét:

" Isten erre azt mondta Mózesnek: »Én vagyok az, `Aki vagyok'.«
Aztán azt mondta: »Ezt mondd Izrael fiainak: Az `Aki van' küldött
engem hozzátok!«  Azután Isten azt mondta Mózesnek: »Ezt mondd
Izrael fiainak: Az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene
és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörök-
ké, és ez az én emlékezetem nemzedékről nemzedékre (3,14-15).
Ezzel a névvel igazolja Mózes a nép előtt küldetését: "Aki van, kül-
dött" vagyis az, aki a létet adja, aki jelen van népe között. A név a
régiek elképzelése szerint nem csak jelöli és megkülönbözteti viselő-
jét, hanem a személyiségének fontos részét alkotja, kifejezi lénye
lényegét. A név mintegy második énje a személynek; ahol ott a név,
ott a személy is; a név állhat a személy helyett, (Szám 12,42; Jel
3.5). Ha valakinek a nevét valamiben jelölik meg, akkor ez a valami
szorosan összefonódik az illető személyével. Aki kezére írta Jahve
nevét, megvallotta, hogy hozzá tartozik. Ha valaki kimondja valakire
valamilyen hatalmasságnak a nevét, ezzel az oltalmába helyezi. Ezért
olyan fontos a név ismerete.
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D.) Óravázlat

Feladat Módszer Eszközök, időtar-
tam

1. Ének: Indulj és menj, hirdesd szavam ének kot-
tából

Énekelj az Úrnak
55. old.
5 perc

2. Mózes alakja
� Milyen kép él bennem Mózesről?
� Mit mond el a Kivonulás könyve Mózes-
ről és az ő meghívásáról az égő csipkebokor
epizódban?

csoportos
beszélge-
tés az óra-
vezető irá-
nyításával

10 perc

3. Isten hívása és Mózes ellenállása - az
elbeszélés jahvista megfogalmazása:
a.) A jahvista történet elolvasása, lásd Bev.
1; a résztvevők kifejezik a spontán benyo-
másaikat.

csoportos
beszélge-
tés az óra-
vezető irá-
nyításával

Mózes meghívás-
története Bev. 1.
külön lapra

10 perc
b.) Az elbeszélés szerkezete, lásd Bev. 2.,
mint a bibliai meghívástörténet alaptípusa.

csoportos
beszélge-
tés az óra-
vezető irá-
nyításával

jegyzetfüzet,
ceruza, tábla,
kréta

15 perc
c.) A meghívástörténet belső mozgásai és
logikája:
� Milyen megbízást kapott Mózes? Mit kell
tennie? Mit tesz Isten, ill. mit ígér, hogy
tenni fog?
� Milyen kétségeknek ad hangot Mózes?
Mi áll a kétségek hátterében, a szavak mö-
gött? Milyen belső ellenállással kell Mózes-
nek önmagában megküzdeni?
� Mit jelent Isten válasza a 12. versben?
Mit kell Mózesnek teljes alázattal kimon-
dani?
� Mit tapasztal meg Mózes a két jelből?
Csak népe előtt kell neki ezzel tekintélyt
szerezni? Vagy a saját belső ellenállását is
fel kell számolnia vele? Mit jelentenek hát
ezek a jelek?

egyéni
vagy páros
írásbeli
munka a
kérdések
alapján,
utána
csoportos
megbe-
szélés az
óravezető
irányításá-
val

jegyzetfüzet,
ceruza, tábla,
kréta

40 perc
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� Mi a háttere a kezdőkép égő csipkebok-
rának és a bevezető rész más motívumainak
(és Jahve látta...; oldd le lábadról sarudat...)?
� Miért játszódik a jelenet a pusztában és
miért nem Egyiptomban?
Kiegészítő magyarázatot lásd a Bev. 3-ban.
4. Összehasonlítás az elohista megfogal-
mazással
 Elolvassuk a szöveget (lásd Bev. 1.).

Kérdések a beszélgetéshez:
� Miért kérdezi Mózes Isten nevét? Mit
akar ezzel? Mi bújik meg a kérdés mögött?
� Hogy válaszol Jahve? Eleget tesz Mózes
kérésének? Közöl a válaszban egy nevet?
� Mit jelent ez a "név"? Mit tartalmaz?
Mire szólít fel bennünket?
Kiegészítő magyarázatot lásd Bev. 4-ben.

beszélge-
tés párban
a megadott
kérdések
alapján,
utána az
óravezető
magyará-
zata

jegyzetfüzet,
ceruza, tábla,
kréta

30 perc

5. Befejező ima, ének spontán
ima

kotta, gyertya,
gyufa
10 perc

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk az
hatvanadik óra anyagát tartalmazza.

Budapest, 2007. dec. 1.
Szeretettel:                         Vágvölgyi Éva óravezetõ
                                        Tarjányi Béla szakmai vezető
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Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

A Biblica 2/2007. számában Andrei Orlov mennyei és földi sze-
mélyek és tetteik párhuzamát vizsgálja, ami a Kr.u.2. századi pszeu-
doepigrafikus írásokban szerepel.  Idézi pl. a Jubileumok könyvét,
amelyben a »jelenlét angyala« saját írásbeli üzenetének nevezi Isten
parancsát (s így ő mintegy hasonmása Mózesnek). Egy targum sze-
rint Ter 28,12-ben egy angyal Jákob hasonmása. 2 Hénok-ban a lát-
nok megkapja az írnok főangyal, Uriel hivatalát. Ezekiel költő (»a
drámaíró«) Exagoge című töredékesen fennmaradt művében Mózes
álmában egy uralkodót lát, aki ráruházza hatalmának jelvényeit. Két-
ségtelen, hogy a szövegek néhány részletében az angyali hasonmás
nem különül el élesen a Bibliában szereplő emberi hőstől ill. látnok-
tól, de mindegyikben valamilyen átadás vagy azonosulás történik.
Lehet-e véletlen, hogy a pszeudoepigrafikus szerzők vizsgált művei-
ben (szinte egyidőben) angyali személyek átadják írói hivatásukat
emberi társ-identitásuknak, a bibliai hősnek vagy látnoknak, aki an-
nak őre lesz? – Serge Frolov cikke tagadja a korábbi próféták köny-
veinek  deuteronomista átdolgozását. Fő érve, hogy a 2 Kir 25,27-30
(vagy 23,26-25,30) szövegrészt csak Evilmerodák 2 évnél rövidebb
uralkodása idején írhatta valaki, valószínűleg Joachin egy fogolytár-
sa (írnoka); az ő haláláig való ellátása azért szerepel, mert (ahogy
egy másik forrás igazolja) ezt már Nebukadnezár idején elrendelték.
A 2 Kir 25,27-ben említett »felemeltetés« sem Evilmerodák, sem
utódai alatt nem nyújtott okot reményre, egészen a perzsa hódításig.
A leigázott nép már nem reménykedett a Dávid házának szóló 2 Sám
7-beli ígéretben sem. Bár a korábbi próféták szövegeit mind koráb-
ban, mind Círusz után többször átdolgozták, a szerző ismételt meg-
fontolások után kimondja, hogy az említett reményvesztés miatt 560
és 539 között kizárható bármilyen változtatás, a 2 Kir utolsó 4 ver-
sének beírásán kívül. – Karl Matthias Schmidt a szórványban való
megtérés útját mutatja be, főleg a Csel szövegei alapján. Az istenfélő
etióp eunuchot alámerülése után az Úr Lelke – elragadván Fülöpöt is
– azonnal magára hagyta, s ő hazatérve távoli otthonában boldogan



Folyóiratszemle

40

várta a Szentlelket. Eljöttében bízhatott is, ha a Szenvedő Szolga
után továbbolvasva Izajást, eljutott a Jeruzsálembe zarándokló pogá-
nyokhoz – köztük a heréltekhez – szóló igéretig (Iz 56,3-7). Paleszti-
na területén a nemzsidók megtérését követte a Szentlélek vétele (pl.
Szamariában, vagy Kornéliusz házában) akár látható jelek, akár
apostolok kézrátétele formájában. Mindezek természetes központja –
és a pünkösdi esemény színhelye – Jeruzsálem volt. Megtérése után
Pál felkereste a várost (Csel 9,26-28) és a templomot (erről később
szól: Csel 22,17-21). Utóbb Barnabás segítette a helyes útra (Csel
11,25-26). Hosszú működése során Pál bőségesen tapasztalhatta a
Szentlélek kiáradását Jeruzsálemen kívül is. (A szerző itt Lk 11,31-
32 szavaival visszautal a távoli Etiópiára is.) Végül megérti Pál,
hogy Sion már nem lehet a népek gyülekezési helye, amikor őt ki-
hurcolják és kizárják a templomból (Csel 21,30), ahová zarándok-
ként imádkozni jött (Csel 24,11). Tehát – az Ószövetséggel ellentét-
ben – a diaspora  lett az üdvösség útja, Isten növekvő népének őrize-
tes szabad területe (Csel 28,16.23-31). – A rövid észrevételek között
Stephan Lauber az egyik olyan feltevést cáfolja, hogy Malakiás
könyve időbelileg több rétegben készült kiegészítés Zak könyvéhez.
– A.E.Gardner kérdése az, hogy Dán 7,5-ben Médiát és Perzsiát
miért medve jelképezi. A 7,5-8-beli többi birodalomjelképeket, a
történelmet és számos bibliai szövegrészt figyelembevéve arra kö-
vetkeztet, hogy a medve Jób 38,32 szerint csillagképre utalhat. –
Preston Kavanagh utal arra, hogy Mezopotámiában már Kr.e. 1500
óta használtak írásmódokba rejtett titkos üzenetet, majd bemutatja,
hogy a Szám 6,24-26 szerinti papi áldás héber szövege - változó
betűtávolságokat alkalmazó leírással - kiváló, és (a cikk szerint) bi-
zonyára jól kihasznált lehetőséget nyújtott a Babilonban őrzött
Joachin király nevének (mint a kódolás jelének) elhelyezésére; en-
nek legfeljebb Kr.e. 558-ig lehetett jelentősége. 1979-ben egy ókori
sírban amuletet találtak a papi áldás szövegével, de annak készítője
ezt a név-elrejtést nem alkalmazta (talán nem is ismerte); így bizto-
san 550 után készült. – Michael A. Lyons Ezekiel könyvéből vett
példákon mutatja be, hogy a szerző miként teremt kapcsolatot, ho-
gyan gazdagítja mondanivalóját a sajátjával azonos vagy rokon té-
mák, fogalmak, szavak más bibliai szövegei segítségével. – John
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Kilgallen csak röviden, de meggyőzően vázolja azt a számos érvvel
támogatható feltevést, hogy Teofil (Lk és Csel címzettje)  Rómában
élt, és 85 táján talán annak a keresztény közösségnek egyik vezetője
volt, amelynek kezdeteiig terjed (v.ö. Csel 28, kb.61-ben) a két luk-
ácsi műben olvasható történet. Ez Teofil számára meggyőzően jel-
lemezhette Isten üdvözítő tervének »a föld határáig« való terjedését.

A The Catholic Biblical Quarterly 3/2006  számában Paul
Niskanen azt fejti ki, hogyan mutatja be Iz 63,7-64,11 JHVH-t Izrael
atyjaként. Ezt az atyaságot két kiegészítés világítja meg (megváltó
ill. fazekas). JHVH az Egyiptomból kiszabadító és a gyermekei iránt
magát szövetséggel is elkötelező atya; ez a mindenség teremtő Aty-
jának (Iz 45,11-13) szabadon választott atyasága (Kiv 19,5-6). –
Mary E. Mills azt mutatja be, hogy egyrészt Dániel, másrészt Eszter
hogyan tartják fenn a diaspórában származási és kulturális azonos-
ságukat az asztal ill. a küszöb határainak őrzésével. Ez lehetővé
teszi a »másik világból« bizonyos változás, fejlődés örömmel való
befogadását is, míg az elkeseredett fájdalom beolvadásra vezet. –
Christine Mitchell felhívja a figyelmet arra, hogy 2 Krón 34-35 (2
Kir 23-tól eltérve) büntetésként, ironikusan írja le Jozija halálát, sőt
már Manasszét is kevésbé negatívan, és Joziját kevésbé pozitívan
mutatja be, mint 2 Kir. Fenntartja azonban, hogy Jozija a »béke vá-
rosában« hal meg. 2 Krón (a késői perzsa korban!) sok más helyen
is átértékeli a múltat. Jozija pozitív tettei közül 2 Krón részletezi a
pászka ünneplését, hogy kiemelje a levita tisztség törvényességét;
megírásakor ebben az ügyben belső küzdelem folyt. Később
Jozijának ismét a 2 Kir szerinti képe vált általánosan elfogadottá; ezt
mutatja Sír 49,1-4 és 2 Krón 35,24-25 is. – Brittany E.Wilson arra
hívja fel a figyelmet, hogy Erzsébetnek Máriát köszöntő szavai –
»Áldott vagy az asszonyok között« (Lk 1,42) – szinte szószerint azo-
nosak a Siserát megölő Jáhelt és a Holofernészt megölő Juditot di-
csérő szavakkal (Bír 5,24 ill. Jud 13,18). Kétségtelen ( és ezt Lukács
is tudja), hogy az evangélium olvasói, vagy az olvasott szöveg hall-
gatói a felismert azonosság mellett észreveszik a lényeges különbsé-
get: mostantól kezdve nem a háborús erőszak, hanem Jézus békés
útja lesz a nép megmentője. – Richard J. Dillon igen érdekes és ala-
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pos elemzése azt igazolja, hogy a Lukács-evangélium első fejezeté-
ben olvasható két költői szöveg (Magnificat és Benedictus) nem
(csupán) díszítő elem, hanem a történet szerves része és teológiai
tartalmának hirdetője. Keresztelő János tanítványai őrizhették meg
pl. az öreg Zakariás templomi szolgálatának és látomásának történe-
tét; az összes körülmény, a nép és a család, valamint a rokonok vi-
selkedése meggyőzően reális. Ehhez csatlakoznak két irányból is, és
a két költői szövegben a további események. (Itt csak néhény részlet-
re térhetünk ki.) Esetleg másoktól átvett szövegrészekbe Lukács
illesztette be pl. a Dávid utódjára vonatkozó biztos ígéretet (1,69-70;
v.ö. még 1,32-33 és Csel 13,33-35). A Magnificat-ban Mária először
saját túláradó örömét fejezi ki, és utána szól Jézus művéről. Logikus,
hogy a Benedictus először dicsérje Izrael eljövendő Megváltóját, és
utána szóljon a már megszületett gyermekhez. Itt a prófétaságnál
beleszövi Mal 3,1 szövegét is. Egyébként Jánosnál nem a kereszte-
lést emeli ki, hanem az üdvösségre vezető tanítást, amint Lk 3 is. A
tanulmány szerzője a végén kimondja, hogy véleménye szerint az
eseményeket és azok teológiai tartalmát híven követő és leíró fejezet
költői szövegeinek is legalább részben maga az evangélista volt alko-
tó művésze.

INNEN-ONNAN

 A Vatikáni Rádió híradásaiból (2007 III.-VIII. hó).
– Püspöki szinódus a Bibliáról.  N.Eterovic érsek zsinati főtit-

kár IV.27-én úgy nyilatkozott, hogy a szentírásolvasást nem szabad
fundamentalizmussá  vagy ideológiává rövidíteni. Bemutatta a 2008.
évi zsinat »irányvonalait«  (lineamenta). Előkészítésül egy 20 pont-
ból álló kérdőívet küldenek ki a püspökökhöz. Ebben szerepel pél-
dául az is, hogy okoz-e a Biblia valamilyen konfliktust, visszaélnek-e
vele antiszemita piszkálódásra, hogyan fogadják a Bibliát a nem
keresztények, valamint az értelmiségiek. A 2008.X.5-26-án zajló
szinüódus kitűzött tárgya: »Isten szava az egyház életében és külde-
tésében«. – Eterovic érsek kiemelte a Szentírás ökumenikus jelentő-
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ségét. »A teljes egység csak az ige forrásához való visszatéréssel
lehetséges, az egyházi hagyomány fényében magyarázva. Ezenkívül
a Biblia fontos a vallások közötti párbeszédben is, különösen a zsidó
nép vonatkozásában, amellyel kánonunk tekintélyes része, az "Ószö-
vetség", közös. A vallások közötti párbeszédben – minden szin-
kretizmust elkerülve – jobban kellene ügyelni a nemkeresztény val-
lások és kultúrák alaposabb  ismeretére. És ismételten hangsúlyoz-
nunk kell, hogy az Istenben való hit  nem férhet össze semmilyen
erőszakkal. Csak így válhat a világban az igazságosság és béke köz-
pontjává.« – Eterovic szerint a keresztények többségének nincs sem-
milyen személyes kapcsolata a Szentírással. Hangsúlyozta, hogy fon-
tos a Biblia még több nyelvre való lefordítása. »E tekintetben nem
vagyunk egészen elégedettek – s ezt más hitvallások nevében is
mondom. A Bibliatársaságok Világszövetségének adata szerint
2000-ben a Szentírás – egészében vagy részeiben – 2355 nyelvű for-
dításban állt rendelkezésre, a világon pedig összesen 3000 alapnyelv
létezik. Tehát a Bibliának még részletei sem olvashatók valamennyi
alapnyelven.«

– A pápa néhány mondata Castel Gandolfoban 5000 spanyol fia-
tal látogatása alkalmával: »Sokak elképzelésével ellentétben az ifjú-
ságot lelkesíti az evangélium. Arra gondolok, hogy ők felfedezik a
keresztény élet sokféleségét, a szeretet, valamint az Isten szeme
előtt folytatott családi élet finomságát és szépségét, de észreveszik
Isten váratlan hívását is az ő papi szolgálatára.« A helyes életút kere-
sésekor »nélkülözhetetlen az evangélium... Nektek, fiataloknak meg
kell választanotok a jövőtöket. Isten nagyvonalúan és bizalmasan
megmutatja az utat. Megkereszteltek lévén mindnyájan tudjuk, hogy
szentségre és az egyházban igazi tagságra vagyunk hivatottak. Ez
érvényes az élet bármely számunkra szóbajöhető területére.«

– Walter Kasper bíboros, a pápai egységtanács elnöke Paderborn-
ban egy ünnepség alkalmával az ökumené válságát úgy jellemezte,
hogy »a hitvallások határán túl hiányzik az egység«. Sokan elegen-
dőnek tartanák, ha a ténylegesen létező egyházak kölcsönösen csu-
pán elismernék egymást. Különböző helyekről származó hagyo-
mány-részletekből próbálnak identitást és egyház-elméleteket »bar-
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kácsolni«. A bíboros felfogása szerint ez a pluralista sokféleség nyil-
vánul meg a hitvallások egymástól való új elhatárolódásában. Kije-
lentette, hogy a katolikus egyház számára ez nem lehet a továbbveze-
tő út. A hitvallások új lövészárok-harcai csak rontanák az egyházak
integráló erejét és közérdekű jelentőségét. Fontos az egymással való
párbeszéd.

– XVI. Benedek pápa katekézisében az őskeresztény teológust,
Origenészt az első három keresztény évszázad egyik legtöbb gyü-
mölcsöt termő szerzőjének nevezte. »Terjedelmes műve, amelynek
azonban csak kisebb része maradt fenn, bemutatja azt a visszafordít-
hatatlan változást a keresztény gondolkodásban, amely a teológia és
az egzegézis sikeres együttélésén alapul. Origenész fáradozott a bib-
liai könyvek megbízható szövegéért ..., de magát elsősorban a
Szentírás rendszeres magyarázatának szentelte kommentárok és
homiliák formájában. Megkülönböztette az Írás szószerinti, morális
és lelki /szellemi/ értelmét. Ez segíti az olvasót Isten szavának mé-
lyebb megértésében és hitének  növekedésében. Így sikerült bemu-
tatnia az Ó- és az Újszövetség egységét, és a hívők számára feltárnia
Isten szavának élő, mindig új erejét.«                (Székely István)

                                     -------------------------
Levél a Társulat vezetőségéhez

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azért a kimagasló munkáért, amit a
Szent Jeromos Bibliatársulat végez. A mai napon kaptam kézhez megrende-
lés útján a Jeromos Biblia családi kiadását. Nagy örömmel vettem kézbe, és
percekig nem tudtam nyugodni az örömtől, hogy a kezemben tarthatom a
Szentírás ilyen patináns kiadását. (És a veretes Bibliát még nem is láttam!)
Csodálattal tölt el az a hatalmas munka, amit Ön és Munkatársai végeznek,
mindenkit beleértve, azért, hogy a Biblia minél szélesebb körben elterjedjen.

A másik csodálkozásomat kiváltó kiadvány pedig az Új Ország. Döbbene-
tesen kreatív, egyszerű, nem tolakodó, mégis nagyon figyelemfelkeltő mun-
ka. Tisztelettel gratulálok mindenkinek, aki megvalósításán, terjesztésén
dolgozott vagy dolgozik. (Ide becsúsztatok egy kérdést: tervezik-e esetleg a
többi evangélium hasonló kiadását? nagy örömmel vennénk!!! – A Társulat
kiadványait nagy örömmel terjesztem híveim körében. – Kérem fenti sorai-
mat ne vegye tolakodásnak! – Életére, munkájára és a Bibliatársulatra Isten
gazdag áldását kérve maradok tisztelettel:  N.R. plébános, Szeged-Cs. E.
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OLVASÓINK KÉRDEZIK

A kérdésekre Szatmári Györgyi  teológiai professzor válaszol.

� Kérdés: Izajás próféta meghívásának (Iz 6,1-13) van egy nehezen
érthető része:
– Miért vallotta ő magát tisztátalan ajkú embernek (5. vers)?
– A 6. vers szerint vajon ezt (a tisztátalan beszéd bűnét) bocsátotta
meg Isten, vagy azt kell a magbocsátott »bűnnek« tekintenünk, hogy
látta Istent?

Válasz: A száj a beszéd szerveként a gondolatokat, érzéseket,
végső soron a személy rejtett, benső valóságát teszi a külvilág szá-
mára érzékelhetővé. A „tisztátalan ajkú” kifejezés ezért nem pusztán
az ajak, hanem az egész személy, ill. az egész nép állapotát írja le Iz
6,5-ben. Hogy nem egy konkrét, a rituális tisztaságot sértő tettről,
megnyilatkozásról van szó, az abból is következik, hogy Izajás
meghívás-elbeszélésének helyszínéül a templomot, még pontosabban
az illatáldozat oltárának környékét jelöli meg, amely az elkerített
szent hely bejárata előtt van (vö. Iz 6,1.6). Az Ószövetség tisztaság-
ról és szentségről való gondolkodásának hátterében felfedezhető az a
meggyőződés, hogy Yhwh népének életében tükröződnie kell Yhwh
megnyilvánulásának, cselekvésének (vö. Lev 19,2). Így a tisztaság a
szabadító Istentől felkínált szövetségben a másik fél hűséget kifejező
válasza (vö. Lev 11,45). Izajás könyvében a meghívás-elbeszélést
megelőző fejezetek (Iz 1-5. fej.) témája, és egyúttal Izajás prófétai
küldetésének oka (Iz 6,9-10) a nép hűtlensége. Egyrészt ezt a hűtlen-
séget vallja meg a népével sorsközösséget vállaló Izajás: „tisztátalan
ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek”. A próféta
vallomásának közvetlen előzménye Yhwh hatékony jelenlétének
felismerése: „betölti az egész földet dicsősége” (Iz 6,3). Az egészen
más Istennel – amit a 3. v. „Szent, szent, szent” kiáltása nyomaté-
kosít – való találkozás a személyt önmaga valóságára is ráébreszti.
Istennel szemben az ember mindig elégtelennek, méltatlannak bizo-
nyul. Az Iz 6,5-ben elhangzó kijelentés ennek, az Isten jelenlétében
szerzett tapasztalatnak a személyes megvallása is. A meghívás-
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elbeszélések ismétlődő eleme a küldetésre meghívott tiltakozása (vö.
Kiv 3,11; Bír 6,15; Jer 1,6). Ezáltal láthatóvá válik, hogy az isteni
kiválasztás nem emberi érdemekre, képességekre alapozott, hanem
egyedül Isten kezdeményezéséből fakad. Az elégtelenségét megvalló
Izajáshoz azonnal érkezik a válasz a bűnbocsánat gesztusával és
szavaival, majd az elbeszélés átadja helyét a prófétai küldetés leírá-
sának (Iz 6,8-13). A 9. v-ben a prófétát már Yhwh-val való „párbe-
szédben”, s a tőle kapott küldetésre készségesen látjuk. Egészen más
az ő helyzete, mint a népé, akit az „ennek a népnek” megjelölés illet,
a szokásos, szövetségi kapcsolatot jelölő „én népem” helyett. Míg
Izajás bűnbevallónak bizonyult, addig a népet továbbra is a hűtlen-
ség, Istentől való távolság jellemzi. A próféta már megtapasztalta,
hogy a szövetségi kapcsolat helyreállításának útja a méltatlanság,
bűnösség fel- és elismerésével kezdődik. Prófétaként erre a felisme-
résre és megvallásra kell elvezetnie a népet is. A 6-7. v. tehát közvet-
lenül az 5. v-re reagál. A bűnbevallóhoz érkező isteni irgalom jele,
ugyanakkor – mivel a száj a próféta „eszköze” – prófétai küldetésre
való kiválasztásának gesztusa is (vö. Jer 1,9-10; Ez 2,8—3,3).

Isten látása nem kíván megbocsátást. A meggyőződés, hogy
Yhwh-t élő ember nem láthatja (vö. Kiv 33,20) kifejezi Yhwh és az
ember közti lényegi különbséget. Ő az egészen más, a rejtett Isten.
Mégis kiválasztottainak megmutatkozik. E látomás-elbeszélésekben
azonban az Istent látó tapasztalatát csak közelítő módon, kísérőjelen-
ségekkel írja le (vö. Kiv 24,10; Iz 6,1-3; Ez 1,26-28). A rejtőzködő
Isten kinyilatkoztatásában is misztériumként mutatja meg magát,
mégis úgy, hogy jelenléte a választott számára felismertté, megértet-
té válik. A látni ige bibliai értelemben ezt a hitbeli belátást fejezi ki.

� Kérdés: Lk 16,11-12-ben két egymástól eltérő és az előttük sze-
replő példabeszéddel sem szorosan összefüggő kérdést olvasunk:
– ki bízza rátok az igazit?
– ki adja nektek azt, ami a tiétek?
         Mit jelentenek ezek?

Válasz: Lk 16,9-13 a megelőző példázatra alapoz. A példabeli
intéző mindvégig hűtlen, még akkor is, amikor az úr dicséretében
részesül (Lk 16,8). Az elismerést nem erkölcsi magatartásáért, ha-
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nem azért az okosságért kapja, amely arról tanúskodik, hogy gondol
jövőjére. Ebben szolgál példaként a tanítványok számára (Lk 16,9).
Azonban a javak, amelyekre cselekedetei irányulnak „a hamis
mammon” javai. Múlandó anyagi javak és saját ügyeskedésére ala-
pozott biztonság. A tanítványok jövőképe nagyobb távlattal kell
rendelkezzen, nekik az „igazi” kincsekre, az üdvösség javaira kell
törekedniük. Lukács evangéliumában a „tiétek” (hümeterosz) össze-
sen két helyen szerepel. E kérdésen kívül Lk 6,20-ban kijelentésként:
„tiétek az Isten országa”. A két kérdésben tehát „az igazi” és „a tié-
tek” az Isten országára vonatkozik, amelyet az Atya a tanítványok-
nak szánt, s amelyre a tanítványoknak törekedniük kell: „Ti keressé-
tek csak az ő országát…, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy
nektek adja az országot” (Lk 12,31-32). Az anyagi javakhoz való
ragaszkodás, és annak öncélú felhasználása megnehezíti az Isten
országa javainak elérését (vö. Lk 18,24-25). Ezzel ellentétes maga-
tartásra hívja a tanítványokat Lk 16,9: „Szerezzetek magatoknak
barátokat a hamis mammonból, hogy amikor elmúlik, befogadjanak
titeket az örök hajlékokba.” A hamis intéző is barátokat szerzett az
anyagi javak révén, de akiket ő keresett, tehetősek voltak, s náluk
remélt otthonra lelni (vö. Lk 16,4-7). Jézus arra buzdítja tanítványait,
hogy anyagi javaik révén mennyei kincsekre törekedjenek. Alamizs-
nát adva olyan barátokra leljenek, akik nem e világi biztonságot
nyújtanak majd, hanem Isten színe előtt lesznek a tanítványok szol-
gáló életének tanúi.

Kérünk mindenkit, hogy a Biblia Éve során készülő ill.
megvalósult rendezvényekről tájékoztasson bennünket, hogy
ismertethessük azokat honlapunkon (www.biblia-tarsulat.hu).

Szép, színes természeti felvételeket, esetleg szentföldi ké-
peket továbbra is köszönettel fogad tervezett kiadványainkhoz a
Szerkesztőség (csak szabadon felhasználható digitális képek,
elektronikus adathordozón).   Segítségüket előre is köszönjük!
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Folyóiratunknak ez a száma valójában az 2007. évi karácsonyi
szám, amely fontos anyagok késése miatt, valamint a BIBLIA ÉVE
kapcsán végzett sürgős teendők miatt csak most jelenhetett meg. A
késésért Tagtársaink és Olvasóink szíves elnézését kérjük.

A BIBLIA ÉVE 2008 éves ünnep- és rendezvénysorozat püs-
pökkari felelőse Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. Bábel
érsek úr felkérte társulatunkat, hogy legyen élenjáró közreműködő a
Magyar Katolikus Egyházban az éves programok ajánlásában, köz-
vetítésében és ismertetésében.

Ennek a megtisztelő felkérésnek Társulatunk munkatársai a leg-
messzebbmenőkig igyekeznek eleget tenni. Terjesztjük programaján-
ló füzetünket (amely Bábel érsek úr javaslataival kiegészítve elnyer-
te a MK Püspöki Konferencia jóváhagyását ill. ajánlását), közvetí-
tünk közreműködőket helyi rendezvények számára, honlapunkon
(www.biblia-tarsulat.hu) ismertetünk minden helyi és országos prog-
ramot, amelyet szervezünk ill. amelyről tudomásunk van. Mindezek-
ről, valamint Társulatunk programjairól és munkatársaink tevékeny-
ségéről füzetünk következő (húsvéti) számában fogunk beszámolni.

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk,
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába.

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája a Biblia
Évében: 2008. jan. 18.: 2 Kor 10,16-18; febr. 1.: Mk 4,26-34;
febr. 15.: Mt 5,20-26; márc. 14.: Jn 10,31-42; márc. 28.: Jn 21,1-
14; ápr. 11.: Jn 6,52-59; ápr. 25.: Mk 15,15-20; máj. 9.: Jn 21,15-
19; máj. 23.: Mk 10,1-12; jún. 6.: Mk 12,35-37.
– Az imaóra vezetői szeretettel hívnak és várnak a közös imára (a

helyszínen vagy a távolból bekapcsolódva) minden kedves társulati
tagot és érdeklődőt!



Könyvajánlat

A Szentírás egész éves ünnepléséhez
     a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
     az alábbi kiadványokat, segédeszközöket adja közre:

1. AKCIÓ: Biblia féláron: a teljes Biblia és az Újszövetség
árusítása fél áron a Biblia Éve egész folyamán.

2. Missziós Evangélium (János evangéliuma., kis füzet, háromfé-
le színes borítóval, osztogatásra). Ára: 100.- Ft.

3. Mindennapi Evangélium (Márk evangéliuma napilap formá-
tumban, osztogatásra). Ára: 100,- Ft.

4. Aranybiblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, templomi
kihelyezésre). Ára (Húsvétig): 18.000 Ft.

5. Családi Biblia (nagyméretű, díszes, aranynyomással, családok
számára). Ára (Húsvétig): 9.000 Ft.

6. Bibliaolvasó-naptár (a teljes Szentírás szövegének beosztása
két éven át minden napra, készítette: Gyürki László). Ára: 60 ill. 80.-

7. Bibliaórák-csomag (A. Steiner-V.Weymann: Találkozások [5
óra], Csodák [6 óra], Példabeszédek [7 óra], A.Hecht: Közös utunk a
Bibliához [módszerek]) – kapható; Vágvölgyi Éva: Bibliaórák [60
óra] – rövidesen megjelenik. A csomag ára: 4000.- Ft.

8. Vallomás a Szentírásról DVD (Bíró László püspök, Nemes-
hegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László S.J.,
Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, Varga Béláné Irénke
személyes vallomása. Ára: 600.- Ft

9. A Szentföldön Jézus lába nyomán DVD ( A Fokoláre-atyák
szentföldi felvételeiből  összeállította Tomka Ferenc. A főbb szent-
földi helyek bemutatása és ismertetése.) Ára: 1200,- Ft.

10. Magyarságunk és a Biblia CD (Nemeskürty István, Vörös
Győző és Tarjányi Béla előadása a biblikusok továbbképző konfe-
renciáján). Ára: 600,- Ft.

Elókészületben: Cigány Biblia (a teljes Biblia cigány nyelven) –
Konkordancia a Szentíráshoz (a teljes KNB-kiadáshoz). Biblikus
tanulmánykötet (a magyar biblikusok írásaival).

--------------------
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a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Ajánlatunk 

az alábbi kiadványokat, segédeszközöket adja közre: 

l. AKCIÓ: 9Ji8lia f!lá'um: a teljes Biblia és az Újszövetség 
árusítása fél áron a Biblia Eve egész folyamán. 

2. Missziós Evangélium (János evangéliuma, kis füzet, háromféle 
színes borítóval, ajándékozásra). Ára: 100.- Ft. 

3. Mindennapi EvanGélium (Márk evangéliuma napilap formá
tumban, ajándékozásra. Ara: 100,- Ft. 

4. Aranybiblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, templomi 
kihelyezésre). Ára: 24.000 Ft. 

5. Családi Biblia (nagyméretű, díszes. aranynyomással. családok 
számára). Ára: 12.000 Ft. 

6. Bibliaolvasó-naptár (a teljes Szentírás szövegének beosztása 
két éven át minden napra. készítette: Gyürki László). Ára: 60 ill. 80.-

7. Bibliaórák-csomag (A. Steiner-V.Weymann: Találkozások [5 
óraI, Csodák [6 óraI, Példabeszédek [7 órai, A.Hecht: Közös utunk a 
Bibliához [módszerek]), Vágvölgyi Éva: Bibliaórák [60 órai. A cso
mag ára: 4000.- Ft. 

8. Vallomás a Szentírásról DVD (Bíró László püspök, Nemes
hegyi Péter SJ .. Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László SJ .. 
Tomka Ferenc. Miháll'i Angyalka katekéta. Varga Béláné Irénke 
személyes vallomása. Ara: 600.- Ft 

9. A Szentföldön Jézus lába nyomán DVD ( A Fokoláre-atyák 
szentföldi felvételeiből összeállította Tomka Ferenc. A főbb szent
földi helyek bemutatása és ismertetése.) Ára: 1200.- Ft. 

10. Magyarságunk és a Biblia CD (Nemeskürty István. Vörös 
Győző és Tarjányi Béla előadása a biblikusok továbbképző konfe
renciáján). Ára: 600.- Ft. 

Kiadásra kész a Cigány Biblia (a teljes Biblia cigány nyelven) -
Előkészületben: Konkordancia a Szentíráshoz (a teljes KNB
kiadüshoz). Biblikus tanulmánykötet (magyar biblikusok írásaival). 



Ajánlás 

Ajánlás 

Az Egyház életében a Szentírás közös olvasása kitüntetett 
módon alkalmas arra, hogy a családok, közösségek, mozgal
mak, szerzetesközösségek, szervezetek tagjainak természetfe
letti, kegyelmi kapcsolatát elmélyítse, és így a közösségeket a 
legmegfelelőbb módon erősítse és megszilárdítsa. 

A Szentírás hivatott magyarázója az Egyház, a Szentlélek 
vezetésével. Ha tehát a Bibliát az Egyházra figyelve és hallgat
va olvassuk, imádságos lélekkel, kutatva a szent szerzők szán
dékát és mondanivalóját, akkor biztosak lehetünk abban, hogya 
bibliai szövegeket helyesen értjük és értelmezzük. 

Amikor azután a Szentírás hivatott magyarázatát hallgató, a 
Szentírást imádságos lélekkel olvasó hívek összegyűlnek, és 
közösen is olvassák a Szentírást, a szent szövegek életalakító 
hatása még jobban érvényesül. A közösségben mindenki el
mondja, hogy az elolvasott részből mi érintette meg, milyen 
világosságot, ösztönzést kapott Isten Szava által. És miközben 
így megnyílnak egymás felé, megajándékozzák egymást az Is
ten Szava által kapott kegyelmekkel és világossággal. Így egy
más felé Isten kegyelmének közvetítői lesznek, és ez mindennél 
gazdagabb, mélyebb természetfölötti egységbe kapcsolja őket. 

Tarjányi Béla 



Csendes Percek 

A végig csókolt Biblia 

2 

Sok porosodó, drága Biblia, 
Ha kinyitását mindhiába várja. 
Lenne nagyörömest 
Távoli vak testvérünk Bibliája. 

Elveszítette mindkét karját, 
Rászakadt a vakság éjjele. 
De felragyogott neki Krisztus, 
És az élete fénnyel lett tele. 

Szomjazott az ige kristályvizére. 
Hogyan is olvashatna Bibliát? 
Keze nincs, hogy betűit tapintsa, 
És nem betűzheti, mint aki lát! 

Mégis Bibliát olvas! 
Előtte vakírásos Bibliája. 
Nyelvével tapint ja ki betűit, 
S lelke az ige mélységeit járja. 

Így betűzte elölről végig többször 
Isten szent könyvét. Az élete, 
Vigasztalása, kincse, békessége! 
S Bibliája - sokunk ítélete. 

Éhezzük-e, ahogy ő éhezi, 
És látó szemünk tapad-e úgy rája, 
Nem vádol-e bennünket távoli 
Testvérünk végigcsókolt Bibliája?! 

Túrmezei Erzsébet 
(Vadkerti Harangok, 2007. szept.) 
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Tarjányi Béla 

A Szentírás: Jézus jelenléte a családban 

I. A Szentírás az Egyházban 

1. A Szentírás - Jézusjelenléte az Egyházban 

"Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az 
Ige ... Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága ... Az Ige 
testté lett, és közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét..." (J n 
1,1.4.14) 

"Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a prófé
ták által, ezekben a napokban pedig Fia által szólt hozzánk ... " (Zsid 
1,1-2) 

Isten irántunk való szeretetének legcsodálatosabb megnyilvánulá
sa a második isteni Személynek, lsten Fiának a megtestesülése. Isten 
Fia emberi testet öltve közénk jött, emberként a társunk lett, és 
megtanított arra, hogy hogyan lehetünk mi is társai Istennek. Ke
reszthalálával megmutatta, hogy Isten mennyire szeret bennünket, 
föltámadásával pedig biztosított bennünket arról, hogy mi, emberek 
is részesülhetünk Isten örök, szeretettől áradó életéből. 

Mivel azonban az ember értelmes, gondolkodó lény, Isten nem 
elégedett meg azzal, hogy pusztán testi mivoltunkat vegye magára és 
szentelje meg. Közénk jött, testet öltött az ő elképzelése, gondolata, 
igazsága is emberi szó, tanítás formájában is, először a próféták által, 
majd Fiának tanítása által. amint a Zsidóknak írt levél szerzője rámu
tat. Nem véletlen. hogy János evangélista Igének. Szónak nevezi 
Jézust. 

Kétféle megtestesülésről beszélhetünk tehát: az emberi testben 
való lét felvételéről, és az emberi szó, beszéd, írás formájában való 
megtestesülésről. 

Isten Fiának földi jelenléte nem szűnt meg azzal, hogya Feltáma
dott visszatért Atyjához: távozása után velünk maradt mindkét for-
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mában: az Oltáriszentségben emberi testi mivoltában, a Bibliában 
pedig emberi beszéd, szó, írás formájában. 

Ezért szögezi le a II. Vatikáni Zsinat határozata: »Az egyház 
mindenkor úgy tisztelte a szentírást, mint magát az Úr testét, hiszen 
főleg a szent liturgiában szüntelenül veszi, és nyújtja a híveknek az 
élet kenyerét mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztalá
ról.) »A szentírásban ... megnyilvánul az örök Bölcsesség csodála
tos "leereszkedése", "hogy megértsük, mily kimondhatatlanul jósá
gos az Isten, és mennyire igazodott hozzánk beszédmódjával, amikor 
gondosan törődött természetünkkel. "2 Isten igéi ugyanis emberi nyel
veken szólaltak meg, és így az emberi beszédhez hasonultak, ahogy 
egykor az örök Atya Igéje az emberi gyönge test fölvételével embe
rekhez lett hasonlóvá«3 

Jézus tehát velünk maradt és jelen van az Egyházban mind az Ol
táriszentség, mind pedig a Biblia, a Szentírás által. 

2. A Szentírás olvasása - találkozás Jézussal 

Amikor az Egyház közösségében, a szent liturgiában a Szentírást, 
az evangéliumok szövegét ünnepélyesen felolvassuk, Istennel, és az 
ő Igéjével, Jézussal találkozunk. Ugyanolyan mély és valóságos ta
lálkozás ez, mint amikor a közösség tagjai részesülnek Krisztus szent 
Testében. A kétféle találkozás között van azonban egy nagyon jelen
tős különbség. Amikor megáldozunk, átérezzük Jézus közelségét, a 
vele való egyesülést. Áhítattal fogadjuk őt, bensőségesen imádko
zunk, hálát adunk neki, kérjük tőle, amire szükségünk van, engesztel
jük őt bűneinkért. De imánk során mi beszélünk, mi fogalmazzuk 
meg hálaadásunk okát, azt kérjük tőle, amiről mi azt gondoljuk, hogy 
szükségünk van rá, stb. Hogy mindez Isten szándéka szerint való-e, 
és nem a mi véges és önző kívánságaink felsorolása, arról senki sem 
biztosíthat bennünket. 

4 
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2 Aranyszájú Sz1. János, in: Gen., 3,8 (17. hom. 1). 
3 DV 13. 
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Amikor azonban az evangéliumok szövegét hallgatjuk vagy ol
vassuk, akkor már nem mi beszélünk, hanem maga Jézus. Az ő mon
datait halljuk, azt, hogy szerinte mire van szükségünk, hogy ő mit 
vár tőlünk, és milyen megoldásokat javasol számunkra, hogy hogyan 
élhetnénk értékesebb, teljesebb életet. A Szentírást olvasva nem 
saját, sokszor önző érzéseink, elgondolásai nk vezetik gondolatainkat, 
hanem maga Jézus, maga a mi javunkat akaró és segítő Isten. 

3. A Szentírás - erőforrás 

Ha a Szentírás Isten szava, akkor ez a szó nem olyan, mint a többi 
emberi szó. Ennek a szónak ereje van. Erről olvashatunk már Izajás 
próféta könyvében: »Mert amint lehull az eső és a hó az égből, és 
nem tér oda vissza, hanem megitatja a földet, termékennyé és gyü
mölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, 
úgy lesz az én igém is, mely számból kijön: nem tér vissza hozzám 
eredménytelenül, hanem megteszi, amit akarok, és véghezviszi, ami
ért küldtem.« (Iz 55, lO-ll) 

Emberi szó is tud erőt adni vagy rombolni ... Mennyivel több en
nél Isten Szava, mennyivel nagyobb hatása, életalakító ereje lehet, 
van ennek a szónak! Hallgatod, és erőt nyersz, olvasod, és megvilá
gosodsz, fontoigatod szívedben, és átalakítja életedet. »Nem hiába 
kaptátok, hanem hogy általuk életetek legyen ... « (MTörv 32,47) 
»Nincs messze tőled ... Egészen közel van hozzád a törvény, hogy 
hozzá szabhasd tetteidet.« (MTörv 30, ll) Aki ezeket az igéket hall
gatja, »annak örök élete van« (Jn 5,24), ezek az igék »lélek és élet« 
(Jn 6,63), »örök életre szökellő vízforrás.« (Jn 4,14) Milyen sokat 
veszít az, aki nem iszik ebből a forrásból - aki nem ebből a forrásból 
iszik! 
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II. A Szentírás közösségteremtő ereje 

l. Jézus közösséget akart 

Isten már az Ószövetségben egy néppel kötött szövetséget, nem 
sok-sok emberrel. Azt akarta, hogy ez a nép, amelyre a választása 
esett, az ő törvényei szerint élve szeretet-közösséget alkotva vonzó, 
követendő példa legyen minden más ember, közösség számára. 

Amikor Jézus személyében Isten Fia közénk jött, mindannyiun
kért külön-külön is életét adta, de elsősorban azért, hogya megvál
tottak sokaságából Isten tetszése szerinti közösség szülessék. Ennek 
a közösségnek növekednie kell, hogy az ő nevében eggyé forrasszon 
minden népet. Az apostolokat meghívja, "létrehozza" a Tizenkettőt, 
azt akarja, hogy közösségben "vele legyenek" (Mk 3,14). A vele való 
léten, a vele való együttléten van a hangsúly. Egész nap gyógyítanak, 
prédikálnak, utána pedig elmennek Jézussal imádkozni éjszaka. Jé
zus gyötrődik a Getszemáni kertben, és könyörög az apostoloknak, 
hogy legyenek vele, virrasszanak vele. 

Közösségben (= kettesével) küldi a Hetvenkettőt apostolkodni 
(Lk 10, l). Biztosítja követőit arról, hogy "ha a földön ketten egyetér
tésben kérnek valamit, bármi legyen is az, megkapják Atyámtól, aki 
a mennyben van. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük." (Mt 18,19-20) Az egyház, amelyet 
alapít, az "összehívottak" közössége (»en-klészia« = összehívás, Mt 
16,18). A Főpapi Imában a tanítványok közösségéért könyörög (J n 
17,9), és azokért, "akik az ő szavukra hinni fognak, ... hogy mindnyá
jan egy legyenek" (Jn 17,20-21). Az Utolsó Vacsorán saját áldozatá
ról, az ő Testéről és Véréről azt mondja: "értetek adatik", "értetek 
kiontatik." Nem egyenként mindegyikükért, hanem a közösségért. 

Jézus azért akart közösséget, mert minőségi különbség van az 
egyedül és közösen végzett dolgok között. Egyedül jót tenni. szép 
dolog, de ugyanazt mással együtt, közös akarattal megtenni sokkal 
szebb dolog. Hálát adni Istennek, dicsőíteni őt, megvallani őt mások 
előtt nagy dolog, de ugyanazt másokkal együtt, közösen megtenni 
sokkal nagyobb dolog. Ha a család minden tagja elmegy misére, igen 
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dicséretes és szép dolog, de mennyivel más, szebb és értékesebb az, 
ha az egész család együtt vesz részt a szentmisén! 

Ha egyenként törekszünk a tökéletességre, és sikerül is előre ha
ladnunk, ha tiszteljük, szeretjük és hűségesen szolgáljuk Istent, az 
nagyon tetsző dolog az ő szemében. De ha a kölcsönös szeretetben 
növekszünk, az még kedvesebb számára. Mert ez az, amit ő igazán 
akar, és vár tőlünk: elsősorban nem egyéni buzgóságot, hanem azt, 
hogy szeretettől áthatott közösséget építsünk és alkossunk. A szülők 
is örülnek, ha gyermekeik tisztelik, szeretik őket, de talán még na
gyobb öröm számukra, ha azt látják, hogy a testvérek igazán szeretik 
és segítik egymást. Így van ezzel Isten is, amint azt János első leve
lében olvashatjuk: 

"Ha valaki azt mondja: »Szeretem Istent«, és a testvérét gyűlöli, 
az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Is
tent, akit nem lát. Az a parancsunk tőle, hogy aki szereti Istent, sze
resse a testvérét is." (l Jn 4,20-21) 

2. A Szentírás közösségteremtő szerepe és ereje az Egyházban 

Pál apostol ezt írja a korintusiaknak: "Egy a kenyér, s egy test va
gyunk sokan, hiszen mindnyájan egy kenyérből részesülünk." (I Kor 
10,17). Vajon nem lehet ezt éppígy állítani az evangéliumokról, a 
Szentírásról? A Biblia alapvetően az Isten népének közösségében 
elhangzó tanítás gyümölcse, és minden korban vezérfonala a közös
ség életének. Ebből táplálkozik az igehirdetés, erre épül a teológia, 
ebből merít a liturgia, ehhez igazodik a keresztények családjának 
egyéni és közösségi élete. Ebben a közösségben az azonos gondol
kodás, a közös életcél, az erkölcsi elvek biztos támpont ja és alapvető 
forrása a Szentírás. Meggyőződésünk, hogy a Szentlélek vezeti az 
Egyházat, tudjuk, hogy az egy Kenyérből való részesedés egybefűz 
minket, de ha valamit el kell döntenünk, ha tetteink irányát meg kell 
szabnunk, akkor elővesszük a Szentírást, abban keressük és találjuk 
meg a konkrét eligazítást. Nyilvánvaló tehát, hogy a Bibliának alap
vető szerepe van abban, hogy az Egyház Isten szándéka szerint élő 
közösség legyen. 
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János evangéliumában olvashatjuk: "Hallgatni fognak szavamra, 
és egy nyáj 4 lesz, és egy pásztor." (Jn 10,16) Akkor lesz egy nyáj, ha 
hallgatnak az ő szavára, és azokból lesz, akik az ő szavára hallgat
nak. Azonos (terjedelmű) Biblia, azonos értelmezéssel - ez a leg
alapvetőbb jele, biztosítéka az Egyház egységének, és forrása az 
Egyház közösségi életének. 

A Szentírás közösségteremtő szerepe azáltal is megvalósul, hogy 
a közösség ünnepélyes együttlétein rendszeresen megtörténik ugyan
azon szentírási szövegek felolvasása, és elhangzik azok magyarázata. 
Hasonló jelentősége és hatása van annak is, ha a nem liturgikus 
együttléteken (közös bibliaolvasásokon) közösen olvassuk, tanulmá
nyozzuk a szentírási szövegeket. 

III. A Szentírás - Jézus jelenléte a családban 

1. A Szentírás szerepe a család életében 

A család egységét sok tényező biztosíthatja: a vérségi kapcsolat, a 
közös lakás, a közös étkezések, a családi hagyományok és ünnepek 
megtartása, a család közös programjai, a közös feladatmegoldások 
stb. Ezek az egységteremtő tényezők nyilvánvalók mindannyiunk 
számára, és könnyen azt hihetjük, hogy ezeken és ezekhez hasonló 
tényezőkön nyugszik a család egysége. 

A keresztény családok esetében van azonban valami, ami a fenti
eknél sokkal fontosabb: a keresztény értékrend, a Jézus mércéje sze
rinti kölcsönös szeretet. Ez az értékrend magában foglalja a hűséget, 
a megbocsátást, egymás tiszteletét és megbecsülését, az áldozatválla
lásra való készséget. A család egysége akkor nyugszik a legbiztosabb 
alapon, ha az jézusi közösség, akkor "sziklára épített ház" (Mt 7,24). 
És miből táplálkozik ez a családi értékrend? Az Egyház által nyújtott 
kegyelemközlő eszközökből, az Egyház által közvetített tanításból, 
és - közvetve vagy közvetlenül - a Szentírásból. Az a család, amely 
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erre az alapra épült, más, mint a többi. Isten szándéka szerinti közös
ség, olyan közösség, mint amit Jézus megvalósítani akart. 

2. A Szentírás - Jézusjelenléte a családban 

A családnak igazi, szeretetközösségnek kell lennie. Mint említet
tük, a család egységét sokféle dolog szolgálhatja, de ennek az egy
ségnek a legbiztosabb alapja a Szentírás lehetne - pontosabban: le
het. A családra is érvényes, amit általában a közösségről mondtunk: 
egység és közösség sokféle alapon születhet meg, de a Krisztus által 
akart, szándékolt, megvalósított közösség az, ahol a Bibliában rögzí
tett alapelvek érvényesülnek, vagyis ha a család egysége a krisztusi 
szeretetre, egymás szeretetére épül. A családi élet akár jó is lehet e 
nélkül, de Istentől, Jézustól tudjuk, hogy egy bizonyos fajta családot 
szeretett volna, olyat, amely az ő igéinek szellemében éli közös éle
tét. 

Hogyan hívhat ja a család Jézust maga közé? Régen általános volt 
keresztény családokban, ma sajnos, már nem általános gyakorlat, 
hogy kereszt függ a családi otthonok falán. A kereszt emlékeztette a 
családtagokat Jézus jelenlétére, áldozatára, szeretetére, és bátorította 
a család tagjait, hogy Jézusról vegyenek példát, az ő szeretete 
uralkodjék a családban. Ha közösen imádkoznak, akkor a kereszt 
látványa megerősíti őket abban, hogy Jézus jelen van és hallja őket. 

Ha a kereszttel, a kereszt által jelezzük, hogyacsaládunkba 
akarjuk hívni Jézust, akkor a kereszt látványa elsősorban Jézus élet
művének egyik mozzanatára, a kereszthalálra, a keresztáldozat által 
megmutatott szeretetre irányítja a figyelmünket. Ez nagyon helyes és 
fontos. De ha a Szentírás van ott a családban ugyanilyen céllal, ak
kor azt mondhatjuk, hogy Jézus az ő szavai, igéi által van jelen. Ha 
komolyan vennénk és megkülönböztetett tisztelettel öveznénk a 
Családi Szentírást a lakásban, akkor talán még jobban át lehetne 
érezni, hogy Jézus itt van köztünk. 

Ha összegyűlnek a családtagok és a kereszt előtt imádkoznak, 
tudatosul Jézus jelenléte. Ugyanez még jobban megvalósul, ha ösz
szegyűlik a család, és közösen olvassa a Szentírást. Mert akkor nem-
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csak látjuk Jézust a kereszten, hanem Jézus maga meg is szólal. Nem 
mi beszélünk, imádkozunk, miként a szentáldozásnál. Nem csak mi 
mondjuk el neki gondjainkat-bajainkat, dicséretünket és hálánkat, 
hanem ő beszél, amikor a Szentírást kinyitjuk, olvassuk. 

A most elkezdődött Biblia Évében szeretnénk ezért általánossá 
tenni, hogy minden családban legyen Családi SzentírásS. ezt tartsuk 
állandó, jól látható, kiemelt helyen. És a családi közös ima mellett 
terjedjen el a katolikus családokban, váljon általánossá, hogya csa
lád nagyobb ünnepeken, és hetente legalább egyszer olvasson közö
sen a Szentírásból egy-egy részt. A pici gyermekek nőjenek bele 
abba a gyakorlatba, hogy az ő szüleik kicsi korukban együtt olvastak 
a Bibliából, és a felnövekvő gyermekek számára legyen állandó ta
pasztalat és gyakorlat, hogy ünnepeken, szombaton vagy vasárnap a 
család együtt olvas egy-egy részt a Szentírásból. 

Erdő Péter bíboros atyától hallhattuk nemrégiben a Mária Rádió
ban: »A családban kezdődött különleges kapcsolatom a Szentírással, 
a Szentírás szövegével. Nálunk otthon ünnepek alkalmával a családi 
liturgiához tartozott bizonyos szentírási szakaszoknak a felolvasása. 
Elsősorban Karácsonykor: a karácsonyfa alatt felolvastuk a Szent
írásból Jézus születésének történetét. Ez mindig a legidősebb fiú
gyermek feladata volt. Nálunk történetesen én voltam a legidősebb 
fiúgyerek, így Karácsonyeste a fa alatt hosszú éveken át én olvastam 
fel a megfelelő újszövetségi szakaszt.« 

Amikor ezt egy papi összejövetelen elmondtam, az egyik atya 
megszólalt: »Ez nálunk is így volt!« Örömmel hallottuk ezt, én pedig 
megjegyeztem: »Látjátok, atyák, az egyik ilyen családból egy bíbo
ros került ki, a másikból pedig ez a paptestvérünk!« Mire ő csak 
ennyit mondott: »Nem is csak én, hisz a testvérem is pap!« 

5 A lelkipásztoroknak, hitoktatóknak már a jegyesség üegyesoktatás) idején segí
teniük kell a házasságra készülőket a Családi Szentírás jelentőségének felismeré
sében. Esküvőre meg kell kapniuk (például a násznagyoktól) egy díszes kivitel ü 
Szentírást, amelyet az esketés szertartása keretében ünnepélyesen megáldunk, és 
átadunk azzal, hogy kőzős otthonukban kiemeit helyen tartsák, és kezdettől fogva 
rendszeresen - nagy ünnepeken (Karácsony, Húsvét, Pünkősd, Szentírásvasár
nap), és lehetőleg hetente egy állandó, ünnepi alkalommal - olvassanak belőle 
együtt, majd később gyermekeikkel. (Ez a Szentírás nem azonos a családtagok 
saját, mindennap használatos Szentírásával! ) 
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Kerekes Károly O.Cist. atyától hallottam (szintén a Mária Rádió
ban) a következőket: »Az első századok mártíraktáit olvasva meg
remeghet ma is a szívünk, ha olvassuk, halljuk, amikor máglyára 
hurcolták azokat a keresztényeket, akiknél a Bibliának akárcsak egy 
kis részét is megtalálták. Ezek a remegés legkisebb jele nélkül tették 
vallomásukat: Inkább mi égjünk, hamvadjunk el, minthogy ezek a 
könyvecskék, a mi kedves könyvecskéink ... Titokban őrizték a Bib
liát az egyházüldözések legkínzóbb, gyötrőbb, embert próbáló ide
jén. Ismétlem: titokban őrizték, nemcsak a kapott Eucharisztiát, ha
nem a Bibliát is, és a Szentírást is ugyanolyan tisztelettel vették kö
rül, mint az Oltáriszentséget - házuknak egyik rejtett zugában, egy 
fülkéjében, lehetőleg díszes fém vagy fa edényben. S a család estén
ként ugyanúgy mécsest gyújtott, mint ahogy mi is meggyújtottuk a 
gyertyánkat, amikor édesapánk levette a mestergerendáról aBibliát. 
A család imádkozott, ájtatoskodást végzett, és hallgatott ... 

Első könyvélményem nekem is a számomra elérhetetlen magas
ságban, a nagyobbik szobánk mestergerendáj án fekvő nagyobbik 
könyv, a Biblia volt. A kisebb könyv a Kalendárium volt. A Kalen
dáriumban hétköznapi életünk fontos eseményeit jegyezte fel édes
apám. A Bibliába nem jegyezgetett. Azt, amikor ő otthon tudott lenni 
esténként - ami tulajdonképpen csak az őszi földműves munkák 
befejezése után volt rendszeres - szinte mindennapos vacsora utáni 
felüdülésünk - nem munkánk, felüdülésünk - az volt, amikor a Bib
liát elővette. Levette a könyvet, kicsit csendben maradtunk, imádkoz
tunk ... Általában egy Üdvözlégy Máriát. Mintha csak ő lenne a tanító 
nénink. Ebben a nagy önképzésben őt hívtuk, hogy legyen segítsé
günkre, mert akkor jön a Szentlélek, és az Ige akkor talán mibennünk 
is megtestesül, mint Máriában.« 

A családok élete ma nagyon zilált, igazi válságról beszélhetünk. 
Idestova már közös étkezések is alig vannak, nemhogy közös ima, 
közös miselátogatás. Nem szabad ebbe belenyugodnunk. A katolikus 
családoknak törekedniük kell arra, hogy sok veszélynek kitett egysé
güket megerősítsék, biztos alapokra helyezzék. Ennek jele lehet a 
falon függő feszület, ezt szolgálhatja a közös ima, és ennek lehet 
hatékony eszköze a Családi Szentírás, amely állandóan látható, és 
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amelyből rendszeresen közösen felolvasva szüntelen erősödik a csa
ládtagok törekvése, hogy egymást a Krisztustól tanult szeretettel sze
ressék. 

Meggyőződésem, hogy ez nagy mértékben segíteni fogja nemze
tünk és magyar egyházunk megújulását, megerősödését. 

3. Gyakorlatijavaslatok 

aj Minden családban (a házasságkötés pillanatától) legyen Csa
ládi Szentírás, és mindenkinek legyen saját Szentírása. A Családi 
Szentírásnak legyen állandó helye, jól látható, kiemeIt helyen a la
kásban. 

bJ A Családi Szentírást is, saját Szentírásunkat is áldassuk meg a 
templomban. Tudatosítsuk magunkban (és gyermekeinkben), hogy 
ez a könyv Isten Szava, szent könyv. 

ej A házasságkötéskor határozzuk el és tegyük állandó gyakorlat
tá a következőket: Minden nagyobb ünnepen (Karácsony, Húsvét, 
Pünkösd, Szentírásvasámap, házasságkötési évforduló), az ünnep
nap(ok) meghatározott időpontjában (pl. este az ünnepi vacsora 
előtt) olvassunk fel egy, az ünneppel kapcsolatos részt a Szentírás
ból, maradjunk kicsit csöndben, beszélgessünk róla röviden, mond
junk el közösen egy imát (az egész 10-15 perc). 

dJ Válasszuk ki a hét egy napját és óráját, amikor közösen olva
sunk a Szentírásból (váltakozva felolvassuk, beszélünk róla, imádko
zunk). Ragaszkodjunk ehhez következetesen, ha egyszer elmarad, az 
első lehetséges napon pótoljuk. Gyermek(ek) születése után olyan 
időben végezzük ezt, amikor ők is ott lehetnek velünk. 

ej Kicsi gyermekeinknek naponta mesélünk vagy mesét olva
sunk, de a hét egy (adott) napján mindig a Szentírás egy (megfelelő) 
részét olvassuk fel (előbb gyerek- vagy képes Bibliából, 5-6 éves 
kortól magából a Szentírásból), néhány gondolatot füzünk hozzá (a 
gyermekek szintjének megfelelő hangnemben), és egy odaillő fohász
szal fejezzük be a "mesét". Éreztessük gyermekeinkkel, hogy ez a 
nap (ez a könyv) különleges, szép és fontos. 
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d.! Amikor a gyermekek növekszenek, az ünnepeken a felolvasást 
átveheti (az apától) a legidősebb (fiú)gyennek. A heti szentírásolva
sás alkalmával mindig más olvassa a kijelölt részt. Nagyobb gyer
mekek már kereshetnek és javasolhatnak megbeszélésre szánt szöve
get. 

e.! Ez az együttlét ne legyen hosszú (csak 15-20 perc), de min
denképpen rendszeres és ünnepélyes (mindig ugyanott, pl. a családi 
asztalnál, megfelelő testtartással, tehát nem heverészve stb.), jó, ha 
közben gyertya is ég, estleg egy feszület is áll az asztalon. 

f./ Az együttlét menete: A helyszín (pl. családi asztal) előkészíté
se (valaki már kijelölte a megfelelő részt), összeülünk, imát mon
dunk, felolvassuk a szöveget, rövidebb-hosszabb csönd, beszélgetés, 
ima. A beszélgetés: kicsiknél az apa vagy az anya elmondja néhány 
szóval a lényeget (és a feladatot), nagyobbaknál lehetőleg mindenki 
szólaljon meg (mit nem ért, mi tetszett, hogy tudná ezt ő követni), 
végül az egyik szülő (röviden válaszol a problémákra, és) mond egy 
kedves összefoglaló mondatot, megjelöli a lényeget, a feladatot. 

g.! Ünnepi alkalommal (pl. Karácsony): Kész a karácsonyfa, 
alatta az ajándékok - körülálljuk a karácsonyfát, énekelünk - család
apa felolvassa az evangéliumból valamelyik karácsonyi részt (Jézus 
születése, pásztorok, napkeleti bölcsek) - karácsonyi énekek - ima 
(Miatyánk, Üdvözlégy, megemékezés a halottai nkról) - egymás kö
szöntése - ajándékok megkeresése, kiosztása - ajándékok kibontása 
(egyenként, a többi figyeli) - megköszönjük egymásnak - ünnepi 
vacsora - játék, beszélgetés6

• 

h.! Egymással szoros barátságban álló családok rendszeresen be
széljenek egymással ezekről az együttlétekről, erősítsék, segítsék 
egymást tapasztalataikkal. Időnként, pl. kölcsönös családi látogatás 
alkalmával a baráti együttlét része legyen egy ilyen közös családi 
szentírásolvasás is. 

i.! Nagy segítséget és ösztönzést jelent, ha a család bekapcsolódik 
a Vándorevangéli um-mozgalomba ( www.vandorevangelium.hu ). 

6 Ez egy konkrét család karácsonyi ünnepének rövid leírása. Ebben a családban is 
pap lett az egyik fiúból. 
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Vértesaljai László 

A Szentírás az életemben l. rész 

Interjú. Elhangzott a Mária Rádióban. Riporter: Vágvölgyi Éva 

V.É.: A mai alkalommal Vértesaljai László jezsuita atyával a Mária utcai 
templom és rendház vezetőjével fogunk beszélgetni arról, hogyan is talál
kozott őssze a Szentírással, mit jelent számára lsten Élő Igéje, és ez a 
barátság mit jelent a mai napon, mint jezsuita szerzetesnek a papi műkő
désében, gyakorlatában, ill. saját, személyes életében? 

Hogyan találkoztam a Szentírással? Katolikus családban nőttem 
fel, és sajnos, ennek megfelelően nem találkoztam közvetlenül a 
Szentírással. Nem arra mondtam, hogy sajnos, hogy katolikus csa
ládban születtem, hanem arra hogy a katolikus családban nem talál
koztam a családon keresztül személyesen a Szentírással. Imakönyv
vei, imádsággal, templomba járással, élő mély hittel, Isten mélységes 
szeretetével, a Szűz Anya tiszteletével - igen. Amikor felnőtt fejjel 
visszagondolok minderre, nagyon hálás vagyok ezért, hiszen a hi
temnek a bölcsője volt mindez. Ugyanakkor ma már kicsit fájlalom, 
hogy amikor tanultam olvasni, akkor nem bötűzhettem aBibliát, 
mint Isten könyvét. Gyereknek is különleges dolog az, hogy ezt a 
könyvet nem akárki írta, hanem a nagy Isten, és ő küldte el nekünk. 
Ha apa lennék, és kisgyerekem lenne, akkor szeretném az ujját ve
zetni ebben a könyvben, és olvasni úgy vele, hogy ezt most - még ha 
nem is érti - csak bötűzgesse az apjával, aki számára fontos a Biblia, 
és tudja meg azt, hogy az apja ehhez a könyvhöz igazodik - és aztán 
igazodjon ehhez az egész család az apán és az anyán keresztül... 

Na mindegy, ez csak egy álom! A valóságban persze én is atya 
vagyok, ha nem is egy konkrét, vér szerinti családban, hanem egy 
lelki közösségben - ez önként adódó gondolat és hasonlóság. Ez él 
és létezik, amennyiben nem csak egy felnövekvő gyereket tanítok 
olvasni, írni, hanem Isten népét tanítom. Istennek rám bízott népét 
tanítom az Írás olvasására, az Írás befogadására, az Írás szerinti élet
re. 
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Hogy mikor vettem kezembe a Szentírást? Középiskolás korom
ban, vagy talán inkább a katonaság idején, és az egyetemen, ahová 
én kerültem: Veszprémbe a Vegyipari Egyetemre. Az ottani elköte
lezett évek, a hetvenes évek első fele még nagyon sötét bolsevik 
világ volt, és kellett a kapaszkodó. Kellett a támasz, szembe kellett 
úszni az árral, keresni valami horgonyt, valami szilárd pontot, ami 
nem változik meg, ami ott marad hűségesen, szilárdan immáron 2000 
év óta. Nem is tudom, van-e még ehhez fogható, mint a Szentírás. 
Nem csak úgy porosan, amiért egyesek időnként lelkesednek, és 
nagyon szeretik, mint például Homéroszt, hanem mint olyan érték, 
amely nemzedékeket, országokat, kultúrákat nevelt, ápolt, ami soha
sem múlt idő, és nem is csak jelen ... Oly módon társ a Szentírás, 
Isten leírt szava, hogy joggal számíthatunk arra, hogy amíg ember 
lesz itt a földön, addig eligazítónk lesz! 

Ha arra kellene válaszolnom, hogy hogyan találkoztam vele, mit 
is jelent nekem a Szentírás, azt mondanám: kapaszkodó és horgony, 
kapaszkodó abban a zűrzavarban, ahogyan és amikor kerestem én is 
a megnyugvást, a lelki békét, a szellemi békét. Ez nem azt jelenti, 
hogy engem senki nem háborgat, hanem azt, hogy valahol én otthon 
vagyok, s ott az elmém felemelkedik, megnyugszik. Mert ez egy 
szilárd alap számomra, ahogyan azt Jézus a Hegyi Beszéd végén 
elmondja, amikor egész tanításának nagy, nyitányszerű foglalatát 
lezárva elbeszéli a homokra ill. a sziklára épített ház példázatát. Va
lami ilyesmi volt akkor számomra a Szentírás. Van valami, ami nem 
forgandó, ami stabil és megmarad, noha épp olyan törékeny emberi 
szavakból szőtték, mind azt a tudományos szocializmust vagy törté
nelmi materializmust, amit nekem útravalóként próbáltak adni annak 
idején. De akkor én már kezemben tartottam a Szentírást! Ezzel a 
Szentírással mentem vasárnaponként - eleinte, a hetvenes évek ele
jén, még eléggé titkon - Veszprémben templomba rendszeresen. 
Ebből a templomba-járásból kerültem aztán egy kis, katolikus ima
közösségbe. Blanckenstein Miklós, Várszegi Asztrik frissen fölszen
teit budapesti papok akkori mozgása volt ez az egyetemi városokban 
Magyarországon. Kis, pici imacsoportokat alakítani, ez volt a cél, 
amelyekből aztán, mint egy ilyen kristályosodási pontból, valami 
hadd nője ki magát. 
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Ezek imacsoportok voltak, de bibliás, biblikus csoportok, ahol az 
igazi eligazítást a Biblia adta. Ezt nem hangsúlyoztuk, főként nem 
másokkal szemben, de magától értetődő volt, hogy kezünkben tartjuk 
a Szentírást, és együtt olvassuk. Nagyon kevés volt akkor a kommen
tár. Azt is éreztem rögtön, hogy a Biblia csodálatos könyv, amely 
úgy ahogy van, megszóla!. De azzal az igényességgel és olvasottság
gal, amilyen egy vegyészmérnök-jelölt optikája és kíváncsisága, 
azért a Szentírás önmagában nem volt elegendő, ehhez kommentár 
vagy más segítség kellett. Azok a mesterek, akik jöttek hozzánk, 
azok, akik alapították ezeket a csoportokat, képzett teológusok vol
tak. Ök választ adtak azokra a kérdésekre, amelyeket nú magunk 
saját köreinkben nem tudtunk megválaszolni. A kérdéseket össze
gyűjtöttük, és anúkor ők eljöttek, havonta, két havonta, akkor rájuk 
zúdítottuk a sok kérdést. Ez nagyon izgalmas volt. Ilyenkor az idő 
nem számított - egy óra, kettő óra - még mindig voltak kérdések. 

Valójában az én pappá válásomnak az egyik legfontosabb mozza
nata az a gyönyörűség, amit az ember, ha felkészületlenül is, dadog
va is akkor érez, amikor Isten Igéjét magyarázza. Tudniillik amikor 
ebben a kis, pici imaközösségben, bibliás csoportban megmeleged
tem, akkor eléggé hamar rám esett a választás: "Akkor légy te a kö
vetkező! Mint a múlt alkalommal, te is bevezetsz egy közösen kivá
lasztott bibliai szakaszt, adsz hozzá egy kis eligazítást, aztán erről 
beszélgetünk később ... " S a közös beszélgetés folytatódott. 

Az első ilyen történet Lukács evangéliumának 4. fejezetéből volt: 
Jézus ott van Názáretben. Meghirdeti - Izajástól véve - az ígéret, az 
örömhír beteljesedését. Jézus a Biblia-olvasó, Bibliát hirdet nekünk, 
aztán azt mondja az egészre, hogy ez itt most beteljesedett Alois 
Stögernek Lukács evangélium kommentárja akkor már megjelent, 
kint adták ki, külföldön, magyar nyelven. Lámpalázasan, izgatottan, 
de mégis csak egy kincset tartva a szívemben-kezemben, próbáltam 
elmondani, anút ebből én megértettem. Igét hirdetni, Krisztus igéjét 
hirdetni valami olyan különleges dolog, mert abban élet van. lsten 
Igéje eleven, átható, núnt a kétélű kard, anúnt a Zsidókhoz írt levél
ben olvassuk. Valóban belém hatolt, megérintett mélyen és minden 
nehézségen, minden korlátomon túl vagy ellenére. És belülről elköte-
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lezett engem olyan értelemben, hogy menj, ezt folytasd, ezt csináld 
tovább. Innét már nem volt olyan nehéz döntés lehorgonyozni ebben, 
"főállásban", a papságban. Isten igéjét hirdetni - ez teljesen elbűvölt. 
Isten Igéje félelmetes, nagy erejű, ugyanakkor elbűvölő és közeli. Az 
embert faszcinálja, elbűvöli a maga tremendumos, félelmetes mivol
tában - mert ez a kettő együtt igaz: mysterium tremendum et 
fascinosum. Az egyik is igaz, meg a másik is igaz. Az ember háta 
beleborsódzik, másrészt viszont végtelen ü I édes és annyira igaz. 
Olyan, mint a lelkiéletnek a legédesebb tápláléka. Olyan, mint Izajás 
ajkán az a méz, amely hozzá édesgeti az Ige szolgálatához azt az 
Izajást, aki önmagától el nem indul. 

Így indult, ebből nőtt ki az én papságom. Ha pontos akarok lenni, 
akkor azt kell mondanom, hogy az én papi mivoltom első megközelí
tésben igehirdetői jelleget hordoz inkább, egy lelkészi igehirdetői 

feladatot. Ebben mi egészen közösek vagyunk a protestáns lelké
szekkel. Az áldozati rész, ami tipikusan katolikus vonás, hogya pap 
- régi magyar szóval - áldozár, aki bemutatja, pontosabban megele
veníti Krisztus egyetlen és örök golgotai keresztáldozatát, csak ké
sőbb kapcsolódott a küldetésemhez. S aztán ez a kettő, mint két fo
lyam, egymásba elegyedett, az egyik a másikat átjárta, mint ahogyan 
Jézusban mindez egészen tökéletes egységként volt jelen. Ö az aki az 
Igét értelmezi, magyarázza, miként Názáret zsinagógájában, ugyan
akkor Ö maga az Ige, az igéket beszélő Ige, élve azokkal a szavakkal, 
amelyeket népének tagjai használtak. 

A szót lehet használni rendeltetésének megfelelően is, és vissza is 
lehet élni velük. A szóval bánni tudás, a szó értése nálam családi 
örökség, mert az én családom anyai ágon néptanító, népnevelő volt. 
Nagyon mélyen keresztény család, ahol egyszerű, érthető, világos 
szóval nevelték az embereket Isten szeretetére - a templomban velük 
együtt imádkozva, a falusi iskola padjaiban pedig a gyerekeiket a 
betűvetésre meg emberségre tanítva. Nagyszülőim, a dédszülők is, 
aztán az én édesanyám ezt hagyta rám. Benne van ebben a szó értése, 
a szó megértése és a szó megfonnálása - s mindez azért, hogy helye
sen és jól értsük egymást. Ha mai szóval mondanánk, kommunikáci
ónak neveznénk ezt, s én ezt a kommunikációt otthon tanultam. Az 
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én édesanyám nagyon jó kommentátor. Nem azért, mert kiváló rétor, 
szónok - bár szépen beszél -, hanem mert a szívéből beszél. Ez az, 
ami nagyon-nagyon fontos. Rétomak lenni, Isten Igéjét hirdetni szá
momra nem azt jelenti elsősorban, hogy szabatosan, hiba nélkül, 
érthetően beszélek. Természetesen ez is feladat, fontos a nyelvi 
pontosság és az esztétikum. De ezt megelőzően, ennél sokkal fonto
sabb a hitelesen szólás és a szívből szólás. Ezt anyámtól tanultam, ez 
családi örökség - ezt nem az iskolában tanították meg nekem, és nem 
is a szemináriumban. Nyilván ott is törekedtek erre, de igazából én 
akkor már kialakultam. Mert az ilyen dolgok nem felnőtt korban, 
hanem gyerekkorban hatnak ránk igazán, akkor érintenek meg és 
formáInak bennünket. 

Ha erre gondolok, elcsodálkozom, hogy Isten mi mindent föl
használhat arra, hogy valaki hozzá érkezzen, hogy az Ö szavainak a 
hirdetője legyen. Egy családi. imádságos légkör mennyire előkészÍt
het valakit, hogy később a szívéből szóljon. 

Az emberek pedig éppen ezt várják. Várják az okosságot is, az 
értelmes beszédet, az összefüggéseket, az eligazítást, azt is meg kell 
érezni ük, hogy otthon vagyok. jártas vagyok mind Isten föltárt üze
netében, mind pedig a mai ember világában, és a kettőt értelmesen 
össze tudom kapcsolni. De azt is látják. arra is figyelnek - erre min
denki. minden templomba járó. Isten igéjét, Isten igéjének magyará
zatát hallgató ember fogékony és figyel -, hogy lássák és érezzék, 
hogy miből fakad mindez. Ez az, ami hitelesíti a papot: nem a sok 
tudás. hanem a belső figyelme. az. hogy megérzi Isten szándékát. Ez 
nagyon-nagyon fontos: mi az Isten szándéka? Itt. ezen a ponton szá
momra Isten üzenete nem valamiféle misztikus biblicizmus, nem 
önmagáért. nem önmagában, mindentől elhatárol va fontos és egye
dülálló tekintély. Sokkal inkább élő. eleven "hús" a Biblia. ahogy ezt 
maga a Biblia mondja. A németben ez Így mondják: Das Wort ist 
Fleisch geworden, az Ige hússá lett, a mi valós, emberi testünkké. Az 
Ige is és a hús is törékeny, megromlik, az Ige is megromlik. ha mi 
nem élünk vele. nem jól használjuk. 

Amikor a szemináriumban tudományos apparátussal kezdtem a 
Bibliát megismerni - azok után. hogy teljesen más megközelítésben 
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tanultam a világ igazságait, nemcsak úgy, mint vegyészmérnök, ha
nem a korábban említett összefüggésekben is, ahogyan a marxizmus 
próbálta a maga nem létező, meg "nem változó igéit" kommentálni. 
Pedig ilyenek nincsenek! Marx Tőkéjét, vagy Leninnek ki tudja hány 
kötetes írásműveit ki olvassa ma? Jézus Igéi viszont megmaradtak, 
és táplálják az emberi lelkeket. Az ehhez való közeledés nagyon 
csodálatos volt. 

A katonaság miatt később, 1976-ban kerültem Esztergomban az 
Érseki Szemináriumba, oda kértem a felvételemet. A késés miatt 
tömbösítve, gyorsítva kellett végeznem a tanulmányokat. 2 és fél - 3 
hónap alatt egy egész esztendőt kellett pótolni. Pótoltam is. A má
sodik szemesztert is letettm, nem csak az elsőt. Nem mintha olyan 
nagyon okos lennék, hanem azért, mert nagy lendülettel tanultam, 
olyan éhség volt bennem. Nem kötelesség volt tanulni az ószövetségi 
bevezetést, olvasni Pál életéről, vagy éppen latinul megtanulni -
Rózsa Huba veretes segítségével, aki akkor latint tanított nekem 
Esztergomban, mint fiatal kezdő teológiai tanár (friss római tudásá
val akkor jött haza) - mindez nagyon nagy gyönyörűséget jelentett 
nekem. Már a tanulás is gyönyörűség volt, nemcsak az, amikor to
vábbadom. Egyszerre voltam diák, és aki arra készül, hogy megta
nulva a tudását kamatoztassa. 

A tanulásban nagyon komoly fogyasztó voltam. Tanultam, olvas
tam magamnak és magam miatt. Szükségem volt rá, az én személyes 
lelki igényem volt. A társaim csodálkoztak is rajtam, hisz olyan vol
tam, mint egy nagyon régen meg nem öntözött virág, amire vizet kell 
önteni, és ő csak nyeli-nyeli-nyeli, mintha alul egy csap lenne, ahol 
minden kifolyik. Ilyen voltam. Lehet, hogy nagyon szépnek, túl 
ideálisnak tűnik ez a kép. De mint emlék, így él ez most is bennem. 
Nem is vonom ezt vissza, ha rá gondolok, akkor sem, ha talán visz
szavetítés volna. 

Amikor azután egy év teológia (= három és fél hónap) után Bu
dapestre kerültem, ugyanezt folytattam magasabb szinten. Nem csak 
olyan szinten, ahogyan egy vidéki szemináriumban oktattak, hanem 
ekkor már a görög és a héber nyelv tanulásához is mélyebb, na
gyobb, komolyabb eltökéltséggel fogtam hozzá. Nagyon érdekes és 
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izgalmas volt ez a korszaka életemnek. Nem volt bennem az a ket
tősség" hogy diák vagyok és tanulok, mert tanulnom kell, utána pe
dig valami egyéb mással, diák-hobbi val foglalkozom. A kettő telje
sen egy volt. Ha a napi kötelességgel végeztem, ugyanazt folytattam 
magánemberként, mert a kettő egybe esett. Mélységesen szerelmes 
voltam a teológiába, a patrológiába, a bibliai nyelvekbe. Nagyon 
klassz, lendületes dolog egy fiatal, huszonöt éves srác számára így 
odaadni magát valaminek lelkesen. 

Nagyon jó társaim és jó tanáraim voltak. Ez nagyon sokat jelen
tett. Húztuk egymást. Harmadéves koromban a Központi Szeminári
umban duktor is voltam. A duktor a hannadévesek közül valaki, aki 
a fiatal elsőévesek "elöljárója", olyan kis bátyuska, aki segíti őket. 
Az én akkori egyik kis növendékem nem más, mint Fodor György, a 
Pázmány Egyetem rektora. A másik Orosz László, mai néven Atanáz 
testvér, a híres bazilita szerzetes. Két ilyen gigásszal dolgoztam 
együtt. Mindketten Panonhalmáról jöttek, már minden modem nyel
vet beszéltek. És ezek az én kis diákjaim görögül olvastak .. Én meg
butább voltam, hátrább jártam több lépéssel hozzájuk képest. Ezt 
azonban nem szégyelltem. Én nem jártam Pannonhalmán, nekem 
más utam volt. Egyet azonban megtanultam tőlük: tanulni, nagyon 
szorgalmasan. És ebből a távolságból midennap ledolgoztam vala
mit. Persze ők is haladtak a maguk mértéke szerint. Mindez nagyon
nagyon jó volt, nemes versengés, ahogy egymást segítettük. Nem 
volt különbség, hogy te harmadéves vagy, én pedig elsős. Egyazon 
tanítás: Krisztus szeretete sürgetett bennünket. 

Amikor a teológiai tanulmányaim utolsó szakaszának elvégzésére 
- négyesztendő teológia után - Rómába kerültem, akkor újabb nyel
vek elsajátításai, újabb kihívások bukkantak elém, mintha ezekből, a 
kihívásokból soha nem lenne elég. Akkor, ott már olyan szinten 
kezdtem tanulni, ahogyan a világegyház legmagasabb igényessége 
diktálta: hiszen azt tartották, hogya Katolikus Egyház legnívósabb 
egyeteme a híres jezsuita Gregoriána. (Akkor még nem voltam je
zsuita, nem "hazabeszél ve" mondom ezt.) De büszkeség tölt el, ha 
arra gondolok, hogy az első években nekem még mesterem, tanÍtóm 
volt Carlo Maria Martini, a későbbi milánói bíboros! A világ - remé-
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lern - nem úgy fog emlékezni rá, mint milánói érsekre, hanem mint 
nagy biblikus tudósra, aki akkor a Biblikus Intézet rektora volt. Ilyen 
tanárok tanítottak engem! Nemcsak jezsuiták. A legkülönfélébb szer
zetekből voltak ott komoly egzegéták, szentírás-magyarázó tudósok. 

Egyszerre olvastuk ott a Szentírást olasz nyelven, hallgattuk a 
templomban német nyelven, és közben ha kell latinul vagy görögül, 
a vizsgára kijelölt szöveget pedig héberül. Ez nagyon-nagyon kitágí
totta az én horizontomat. Hét éven keresztül nem csináltam mást, 
mint a szellemi energiám közel száz százalékát naponta erre foglal
tam le. Hét év ugyanabban a dologban: Isten titkait megismerni. 

S ezek között volt egy, ami végig kísér az életemen: a Szentírás. 
Még akkor is, ha az utóbbi két esztendőben dogmatikára, hittanra 
szakosodva jobbára ezekkel foglalkoztam, Hiszen a dogmatika, a 
hittételek tana nem más, mint alkalmazott Biblia. Ezt teszem én is: 
alkalmazom a Bibliát komoly összefüggésekben, Krisztus mélyebb 
megismerése szándékával. Keresem, hogy mit tudok én abből az én 
törékeny erőmmel megismerni. Keresem, hogy mi következik ebből. 
Ugy, ahogyan az Egyház is hamarosan felismerte a Szentháromságot. 
A Szentháromság - latinul trinitas - szó szerint nem is szerepel sem 
Jézus ajkán, sem az apostoli szóhasználatban. Csak úgy, ahogyan 
Jézus megfogalmazza az apotolok küldetését missziós parancsában. 
Az evangéliumok végén olvassuk: " ... megkeresztelvén őket az Atya, 
Fiú, Szentlélek nevére." Amikor ezt elkezdem értelmezni, akkor 
világossá válik, hogy a Biblia állít valamit, amit így lehet megfogal
mazni: Isten - nagyon nagy tisztelettel - hív bennünket munkatársai
vá. Minden Biblia-olvasót. Minden Biblia-olvasó így veszi kézbe a 
Szentírást: Isten itt szavakba önti, megfogalmazza önmagát, engem 
pedig képesnek tart arra, hogy amit Isten mond, megértsem. Két 
személy beszélget itt. A zörgő papír van előttünk, és rajta keresztül 
hozzánk jön az élő, eleven Isten - aki ugyanaz tegnap, ma és mind
örökké. Bárki más egyszerű ember tanulja is ezeket, akár 2000 évvel 
ezelőtt, akár most vagy az eljövendőben, a folyamat ugyanaz: két 
személy ül egymás mellett, egymással szemben, Isten, és az ember. S 
a kettőt összeköti Isten részéről a Szentírás. És ő így szól: Én már 
mindent elmondtam, de ha kérdezel engem, segítek annak mélyebb 

21 



Vallomás 

megértésében. "Már mindent elmondtam" - nekünk volt szükségünk 
erre a folyamatos kommunikációra, mindennek elmondására. 

A Bibliára azért van szükségünk, hogy legyen egy közös hivatko
zási alapunk, hogy tudjuk, Isten mit gondol rólunk, mit mond el ne
künk, és hogy megmutassa, mi vagyok én, merre kell mennünk. S 
közben Isten önmagát is feltárja, megmondja, hogy Ö kicsoda. Lé
nyegében erről szól a Szentírás. 

A Biblia nem toldalék az ember léthez, amire azoknak van szük
sége, akik az emberi létből vallásos ágon merednek ki. Nem, a Biblia 
arra a legfontosabb kérdésre válaszol, hogy igazában ki is az ember, 
honnan jött, merrefelé tart. Csak a legalapvetőbb kérdésekre vála
szol, egyébként semmi más részletben nem vész el, nem akar egyszer 
s mindenkorra meghatározni dolgokat. Csak az emberlét ezen végső 
értékeit kutató legfontosabb kérdéseket akarja tisztázni, mindig föl
kínálva a lehetőséget arra, hogy az ember mindenkor a megelőzőek
nek, a Szentírásnak a jegyében próbálja újra megfogalmazni önma
gát, ott keresse és találja meg mindig azt a harmóniát, ami a megelő
ző korok után végül a Bibliát Isten kezéből emberi történéseken át 
elnyerő apostoli Egyházban - sőt, bizonyos mértékben már az ószö
vetségi nép életében is - megvalósult és nyilvánosságra jutott. 

- A tanulás ideje után következtek az első papi évek. Megkaptam 
a küldetést Szentendrére, és 1983. november 30-án érkeztem meg a 
szolgálati helyemre. A legfontosabb feladatom volt Krisztus igéjét 
hirdetni akár a templomban, akár hittanórákon, akár úgy, hogy járom 
a szentendrei utcákat, elsőpéntekenként betegekhez megyek. Nem
csak a szavammal inkarnálom, testesítem, magyarázom az Igébe, 
szavakba öltözött Istent - ez a Biblia -, hanem én magam is Istennek 
egy megtestesült igéje leszek, anélkül, hogy megszólalnék, anélkül, 
hogy bibliás lenne a beszédem. Isten engem az ő föltárt igazságával a 
szívem legmélyén akar eltalálni, ott akar otthon lenni, ott akar lakást 
venni. Ott akar engem alakítani az ő örök terve, álma szerint, hogy 
milyen legyek - és a Biblia ennek eszköze, hogy olyan tudjak lenni. 

Mindennél mélyebb, nagyobb "állítmány" az, ha én önmagamat 
"szó"-vá teszem. Az vagyok, ami lenni szeretnék, s szólok arról, ami 
szeretnék lenni. Az első vágy, a másik pedig valóság. A valóságnak, 
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történésnek, eseménynek mindig nagyobb a hitelessége. És az embe
rek el is várják ezt. Ekkor, az első helyemen találkoztam ezzel az 
elvárással, és ez óriási kihívás volt. Amikor az ember Isten igéjét 
hirdeti, már maga a puszta felolvasás, aho~y felolvasom az evangéli
umot, döntően fontos, óriási ereje van. Erzem, hogy a felolvasott 
szöveg visszahat rám, s így kommentál om. Megfogalmazom Öt ma
gát a magam számára is, olyan feszesen, hogy alig tudom tartani. 
Közben látom, hogy az emberek elfogadják ezt. Lehet ezt látni, mert 
a szemük beszédes. Ú gy szólok, hogy az első elkötelezett én vagyok, 
nekem kell annak lenni, hisz én mondtam, amit mondtam. Az embe
rek joggal várják el tőlem, hogy amit mondtam, azt tegyem is. 

Múltak a vasárnapok, egyik a másik után, s a pap, a frissen föl
szentelt pap nem tud mást tenni, mint épp az igehirdetése révén el
kezd egyre inkább bibliásodni. Ez a mi papi sorsunk. A Biblia-értés 
- akár teológus koromban, akár igehirdetőként - izgalmas feladat, 
egy bibliai szöveg már első olvasásra nagyon sokat elmond. De mi
nél többet tudok róla, annál inkább látom, hogy mindez annyira 
mély, többrétegű közlés, s valójában kimeríthetetlen. Ez egyáltalán 
nem baj. Hiszen Isten titkát a maga teljes mélységében csak a Lélek 
ismeri, az Isten-ismeretet csak ő tudja igazán kimeríteni. Nekem meg 
kell elégednem azzal, hogy igyekszem közelíteni ehhez. 

Izgalmas és személyes dolog az Ige olvasása, annak keresése, 
hogy mit mond nekem Isten? Erre teológusként kevésbé volt lehető
ségem. Ott úgy szembesültem egy szöveggel, hogy a tanár elmondta: 
ezt kell megjegyezni, ezt írták le a teológiai tankönyvekbe, ez a he
lyes értelmezés. De nagyon sokszor előfordult, hogy az ilyen szöve
geket később elolvastam, csak úgy, a magam kedvéért, keresve, hogy 
mit is jelent. Elovastam még egyszer, nem a tanárnak, nem a vizsgá
nak, nem is a mesterségnek, hivatásnak, hanem nekem magamnak -
akinek napi gondjaim voltak az élettel, a tisztességgel -, hogy nekem 
mit jelent ez. 

Az ilyen személyes megközelítésben a Biblia, bár szemérmesen, 
de föltárja magát. Szemérmes, mert nem harsog, de engedi. Ha Egy
ház Anyaszentegyház, akkor a Biblia is ilyen anyás, nőies. Olyan 
szemérmes, úgy engedi, hagyja, hogy a kutatónak, a keresőnek 

mindig többet mutasson meg önmagából. Nagy-nagy izgalom ez. 
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amikor aztán megszólal, nekem, személyesen. Amikor felfedezem 
azt, ami benne van, és ezt csak én tudom, mert nekem árulta el. Vá
laszol az életemnek erre a kérdésére, vagy arra a kérdésére, ami ben
nem fölmerült. De az is előfordul, hogy valami csodálatos dolgot 
látok meg Isten titkáról" vagy az emberről, az emberi kapcsolatokról, 
máskor azt ismerem fel, hogy merre lehet és merre kell menni, vagy 
merre nem lehet menni. 

Így szőtte át az életemet a Biblia-olvasás egészen a heurékáig: 
"jaj, megtaláltam!", megtaláltam az igazságot. Igaz, többnyire dirib
darabjában, de mégis ízesen. De a rátalál ás élménye mellett előfor
dul ennek az ellenkezője is. Keresem, keresem, már érzem is, és 
mégsem megy. De tudnunk kell, hogyabibliaolvasás személyes 
kapcsolat, nem tárgy. Az ember nem úgy van az Írással - pontosab
ban fogalmazva: én nem úgy vagyok az Írással -, hogy ha hozzáfo
gok nagy okosan, intelligensen a Bibliával foglalkozni, akkor csak 
idő kérdése, amíg mindent megértek .. Ilyen nincs! Ez a könyv a Tit
kok Könyve: Isten a misztérium. Bizony. "rejtőző Isten vagy", olvas
suk az Írásban. Adja ő, föltárja önmagát. De ha a prófétának ilyen 
élménye volt, rejtőző az Isten, akkor minden Istent kereső, istent 
kutató ember, Istent olvasó ember hasonló élménnyel találkozik: úgy 
érzi. hogy nem találja meg. Ez szerintem szükségképpen hozzátarto
zik a titokhoz. Kettős irányú tehát az ember Biblia-olvasata. Figye
lemmel kell lenni arra, amit nem értek, és talán hálásnak is lenni, 
mert ott misztérium van. Amit nem értek, azt is be tudom fogadni. 
Nem értem meg, de ez is része kettőnk kapcsolatának. Két személy, 
két ember barátságban, fiú lány szerelemben aztán házasságban ho
gyan fogadja el egymást. Egy csomó dolgot értenek egymásból, 
csomó dolgot nem tudnak a másikról, titokként ott van köztük mind
ez. Vagy megismerik később, vagy nem, de arra is igent mondanak. 
Akkor Istennel szemben lehetne-e másként? Aki mindig, mindent 
Istenről a Bibliában, ha valakinek mindig, minden világos, az egy 
kicsit gyanús. 

Foly tat juk 
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"Angyalok a Bibliában" országos bibliai 
rajzpályázat eredményhirdetése 

Mosonmagyaróvár, május 4., Piarista Gimnázium 

Röviddel a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat mega- ':~~~~.Jl 
lakulása után a Társulat győr- l 
egy házmegyei koord i ná torá
nak, Wolf Pál Péter atyának az ~I"'~~~ •• 
a szenzációs ötlete támadt, 
hogy országos bibliai rajzpá
lyázatot hirdet meg általános 
és középiskolás gyermekek 
számára. A különböző kategóriák 10-10 első helyezet* egy
hetes nyári tábor keretében maga is részt vehet a koroncói kis 
templom kifestésében. A pályázat kiírását nem várt siker 
korozázta: már az első alkalommal szerte az országból sok-sok 
pályamű érkezett, és a győztesek nagy örömmel fogtak hozzá a 
kérdéses templomocska festéséhez, szépítéséhez. 

Tizenöt év elteltével, május 4-én délben zsúfolásig megtöltöt
ték az ott szorongó sz~lők és rajzoskedvű gyermekek a moson
magyaróvári Piarista Altalános Iskola és Gimnázium földszint
jének folyosóját, ahol immár 16. alkalommal kerültek kiállítás
ra az ezévben is meghirdetett pályázat díjazott és elismerésre 
méltó alkotásai. A pályázat gondozását ugyanis hosszú évek 
óta a magyaróvári Piarista Iskola vállalta magára. Az ezévi 
téma az "Angyalok a Bibliában" volt. Az ország minden részé
ből beküldött többszáz szebbnél-szebb gyermekrajz közül a 
legszebbeket láthattuk itt a tablókon. A kiállítás megnyitója volt 
egyben az eredményhirdetés ünnepi alkalma is. 

Miután a megjelentek megcsodálták a kiállított tablókat, 
Farkas István igazgató nyitotta meg a kis ünnepséget. Elsőként 
Papp Zsombor 6. osztályos tanuló mondott el néhány nagyon 
szép gondolatot a művészetről, ezt követöen Erös Mónika 12. 
osztályos tanuló énekelt el csodás,m csengö hangján néhány 
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maroslllenti népdalt. Az ered
Illényhirdetés előtt Karczagi 
Endre festöművész, a bír<'tló 
zsüri elnöke llléltatta a gyer
mekek munk,íj<'tt, lelkesedését: 
"Nagy örömmel jöttem ide zsü
rizni, mert tudtam, hogy itt 
olyan gyönyörűségeket fogok 
látni, amikböl magam is tanul

hatok. .. Fejet hajtok a gyerekek munkái elött. Nem szégyellem 
bevallani, hogy érdekes megoldás,Jikból sokat tanulok, mert a 
gyerek valami ösztönös, öszinte dolgot csincÍI. Amikor d hit
tanórákon tanultakat megrajzoljcl, megfesti, á.~('1i a BibIiM, lélek
ben is közelebb kerül hozzii...Megh'rem Onöket, hogy tap
soljuk meg agyerekeket!" 

A zsüri elnöke ut<'tn Fark,ls Istv,ín ig'lzgató köszönetet mon
dott a péíly,ízat gondozóinak: "l\lcgköszöniim Wolf Pál PL'ter 
atycÍndk clzt a hűs('ges buzgalmat, ('S 1\1c1tusz Pt'ter tan,ír úrnak 
azt a hangya-szolHalmat ('S hűs(iget, amellyel évek óta ötlet
gazdái ennek a pályázatnak, ('S kös;dinöm azt a fig,\'e1emföl
hívi:ist, hogy milyen csodálatos ért(ik (iS cljánth'k számunkra a 
Biblia ... " Az igazg,ltó köszönö szavai u t,ín követkL'zett az ered
Illényhirdetés. Minden korcsoportban (óvod,ís p,íly,ízók is 
voltak!) az elsö tíz kapott elisl1wrö oklevelet, az elsö h<'trolll 
helyezett jutalomkönyveket, l'S mindanm'i,m meghív<'tst a ny<'tri 
koroncói alkotót,íborba. 

Ez alkalommal - CI Bibli,l Évdll'n - rl'szt vett az ünnepsl'gen 
a Szent Jeromos Katolikus Bibliatjrsul,lt vezetöjl' is, és a Piarista 
Iskola hűséges és eredményes kti..-:rl'működésl'nek elisml'réséül 
- a Bibliat,írsulat nevl'ben - egy AranybibliM aj,índékozott az 
Iskol<'tnak. A kedves eredml'nyhirdctö l'S megnyitó ünnepség ,I 

Himnusz ell'neklésével z,írult. 
A kiállít,ís a mosonlllagyaróvári Piarista Gillln,íziumban 

heÍrom hétig tekinthctö meg. (Mosonlllagyaróv,ír, Fú u. -I-. sz.) 
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Lelkipásztorkodás a Biblia évében 
Horánszky Anna / Magyar Kurír 

Az Országos Lelkipásztori 
és Teológiai Napok téma vá
lasztása minden évben a vi
lágegyház vagy a magyar 
egyház aktuálisan középpont
ba állított értékeit, szentjeit, 
szándékait helyezi lelkipász
tori megvilágításba. Idén, a 
történelmi egyházak által kö
zösen meghirdetett Biblia évé

ben a Szentírás és a lelkipásztorkodás kapcsolatát járta körül a 
négynapos egri rendezvény, amelyen mintegy 250 ember, 
köztük öt püspök is részt vett. 

A hétfő délutántól csütörtök délig Uanuár 28-31.) tartó kon
ferenciának ezúttal is az egri szeminárium, illetve a vele szom

szédos A négy nap során előadást tartott 
Thorday Attila teológiai professzor Szent Pál 
tcvékenységéröl, az egyháztörténelem leg
nagyobb missszionáriusának az akkori 
pog<lny vilclggal kapcsolatos küzdelmeiről. 

I Forrai Tam<ls jezsuita a globalizáció világában 
aktuálisscl vált keresztény feladatokról, 
kihí"<1sokról beszl'lt. Spélnyi Antal püspök 
személyes tapasztalatait mondta el a főpász

tornak és papjain<1k közössl'géröl, él munkatc1rsi kommunióról 
és egy egyh<lzmegye lelkip<lsztori l'letének megszervezéséről, 
Jóvorka Lajos kecskemdi pll>bclnos pedig aBibliából meríthetö 
reménysl>gröl beszélt, többször is idl>z"e Benedek pópa napok
ban nwgjl>lent el1ciklikcÍj<lt. 
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Kedden és szerdán délután 
Vágvölgyi Éva, a Szent Jeromos Ka
tolikus Bibliatársulat főtitkára adott 
bevezetőt a kiscsoportos munkához, 
megismertetve a résztvevőket a bib
likus csoportmunka néhány módsz
erével is, amelyet a kiscs~portok 
rögtön ki is próbálhattak. Erdekes 
volt hallani Nagy József erdélyi plébánosnak és teológiai tanár
nak, az erdélyi magyar Bibliatársulat vezetőjének előadását a 
Szatmári Egyházmegyében korábban megrendezett biblikus év 
programszervezési és módszertani tapasztalatairól. 

A Lelkipásztori Napok "munkamódszerének" lényeges ré
sze az előadás utáni csoportbeszélgetés, amelynek során a 
résztvevők elmélyítik a hallottakat, és megosztják egymással 
tapasztalataikat, amelyek igen változatosak, már csak azért is, 
mert általában mindegyik csoportba vegyesen jutnak férfiak és 
nők, papok, szerzetesek és világiak, valamint anyaországi és 
határon túli magyaro k. 

Temyák Csaba egri érsek nemcsak a nyitó szentmisét mutat
ta be, hanem a négy nap során többször is megtisztelte jelen
létével a konferenciát. Szintén többször megjelent Katona Ist
ván egri segédpüspök, Bíró László kalocsa-kecskeméti segéd
püspök és Udvardy György esztergom-budapesti segéd
püspök, a harmadik napon pedig Spányi Antal székesfehérvári 

megyéspüspök tartott előadást. Az 
utóbbi három püspök szerdán közös 
fórum keretében válaszolt a lelki
pc1sztorok kérdéseire, amely több 
résztvevö beszámolója szerint mély 
benyomást keltö egyházélmény volt 
számukra. 

A szűk négynapos együttlét csü
törtökön délben hálaadó liturgiával fejezödött be, amelynek ke
retében Katona István egri segédpüspök megáldotta a részt
vevök bibliáit. 
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A Szent Pál emlékév meghirdetése 
Vatikáni Rádió (2007. jún. 9.) / Magyar Kurir 

A BIBLIA ÉVE 

A Szentatya 2007. június 28-án, Péter és Pál apostolok ünnepének 
előestéjén a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában mondott beszédében 
2008-2009-re emlékévet hirdetett a népek apostolának tiszteletére. 

Csütörtökön délután fél hattól 
XVI. Benedek pápa ünnepélyes 
vesperást vezetett a római Falakon 
kívüli Szent Pál-bazilikában. A 
szertartás során meghirdette a 
Szent Pál jubileumi évet, a népek 
apostola születésének kétezredik 
évfordulója alkalmábó\. A jubileu
mi év 2008. június 28-tól 2009. 
június 29-ig tart. 

A vesperáson jelen volt számos 
érsek és püspök, közöttük Ternyák 
Csaba egri érsek, aki pénteken 
veszi át a Szentatyától a palliumot, 
a Péter székéhez fűződő szeretetkö
telék jelképét. 

A Szentatya homíliájában köszön
tötte a konstantinápolyi ökumenikus 
patriarkátus küldöttségét. Elismételte, 
hogy ezek cl talólkoüisok és kezdemé
nyezések a két egyház között nem 
pusztán udvariassági gesztust jelen
tenek, hanem közös elkötelezettségü
ket jelzik amellett, hogya keleti és 
nyugati keresztények között mielöbb teljes közösség jöhessen 
létre. A pápa Emmanuel és Gennadiosz metropolitók szemé
lyén keresztül küldte üdvözletét I. Bartolomaiosz konstanti
nápolyi pátriárkának, majd hangsúlyozta: ez a bazilika fontos 
ökumenikus események színhelye, és emlékeztet arra, hogy 
közösen imódkozzunk az egység ajóndékóért, amelyért Szent 
Péter és Szent Póll'letükct óldoztók. 
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Az emlékév során a pá-
pai bazilikában és a mellette 
lévő bencés apátságban szá
mos liturgikus, kulturális és 
ökumenikus eseménysoro
zatra, továbbá különféle lel
kipásztori és szociális kez
deményezésekre kerülhet 
sor. A világ minden részéből 
érkezhetnek majd a hívek 
zarándokként az Apostol 

• 
A 

sírjához, hogy lelkileg megújuljanak. A Szentatya a kezde
ményezések között felsorolta a különféle tanulmányi össze
jöveteleket, a páli szövegek különleges kiadványait, amelyek 
megismertetik a bennük lévő tanítás végtelen gazdagságát. 

A világ minden részén hasonló kezdeményezések indulhat
nak: egyházmegyékben és szentélyekben, kegyhelyeken, 
szerzetesi, tanulmányi vagy szociális intézményekben, ame
lyek Szent Pál nevét viselik, és tanításából merítenek ihletet. 

Megkérdeztük Nagy Józsefet 
a Szatmári Egyházmegyében megtartott 
biblikus év tapasztalatairól 
Horánszky Anna / Magyar Kurir 

Nagy József erdélyi plébánost, teológiai tanárt, az erdélyi 
Katolikus Magyar Bibliatársulat vezetőjét a Szatmári Egyház
megyében korábban megrendezett biblikus év programszer
vezési és módszertani tapasztalatairól kérdeztük. 

Hogyan kezdődött a Bibliával való intenzívebb kapcsolata, a biblikus 
lelkipásztorkodás "kidolgozása" az életében? 

- 1991-ben Jakubinyi György, akkor segédpüspök, kért fel 
annak megszervezésére, hogy Erdélyben a hívek hozz{ljus
sanak a Szentírcíshoz, felfedezzék azt l'S kezdjl'k gyümölcsözö 
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módon használni. Ennek a 
vállalkozásnak lassan-las
san intézményes kerete is 
lett: 1994-ben megalakult a 
Katolikus Magyar Biblia
társulat, amely a Szent Je
romos Katolikus Bibliatár
sulat erdélyi "leányvállala
ta". Profilunk sokkal szű
kebb, nem foglalkozunk 
kiadványokkal, hanem fő
leg lelkipásztori jellegű 

A BIBLIA ÉVE 

programokat, óravázlatokat, egyszerű szakanyagokat dolgo
zunk ki és juttatunk el azok számára, akik ezt kérik. 

A Szatmári Egyházmegyében a Bibliának szánt két esztendő mekkora 
lendületet adott a biblikus lelkipásztorkodás nak? Gyulafehérvári egyház
megyésként mi volt az Ön feladata ebben? 
- Ez már egy konkrét valóság, amely - hála Istennek -

belendült a Szatmári Egyházmegyében, ahol a lelkipásztori 
munkatársakból egy nagyon jó csapat állt össze. Megvolt tehát 
az infrastruktúra, amely továbbvitte ezt a kezdeményezést, a 
mi feladatunk a szakmai segítség felkínálása volt, és örvendetes 
módon sikerrel járt ez a "bábáskodás". Az előre kitűzött cél az 
volt, hogy minden plébánián alakuljon egy bib.!iakör, ami a 80-
ból minteg\' 50-60 plébánián megvalósult. Orvendetes volt 
IMni, hogy" püspök végig ott állt mellettük: amikor körbejár
tam az egyhc1zmegyét, hogy előadást tartsak a papok körében, 
az egyik helyen éppen ott volt, és minden paptól megkérdezte, 
hogy mit tett m,ír ez ügyben. Lehetett érezni, hogy a pásztor 
akarja, és a bojtárok mennek vele egy irányba. Az akkor elin
dult kezdeményezések azóta is folvtatódnak, a koordiná
torokkai folyamatosan tartjuk a kapcs·olatot. Idén imaévet tar
tanak az egyházmegyében, de most is számítanak a segít
ségünkre, mert a Szentírás ezúttal is komoly hangsúlyt kap az 
esztendö során. 
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A bibliakörön kívül milyen más eszközö· 
ket említene a plébániai szintű biblikus 
lelkipásztorkodásban? 
- Rengeteg lehetősége van a lel

kipásztorkodásnak, ahol a Szent
írást fel lehet használni. Amikor pél
dául a liturgiában használjuk, arra 
lehet törekedni, hogya felolvasást, 
a homíliákat kicsit élővé tegyük, ugyanígy a zsolozsmázás 
megszervezésénél is, hiszen az egyház hivatalos imádsága is 
úgymond színtiszta szentírási imádság. Aztán nézzünk egy 
érdekes párhuzamot: ahogy a szentségimádást értelmezhetjük 
az eucharisztikus liturgia folytatásaként, ugyanígy szervez
hetünk közös szentírásolvasást az igeliturgia folytatásaként. 
Emellett sok más különféle kezdeményezést láttunk, mint 
például a nyári bibliás táborok, hétvégék, alapkurzusok. Ren
geteg találkozási lehetőség van, ahol Isten igéjén~k fényében 
vagyun~ együtt, arra figyelünk, hogy mit akar az Ur, befogad
juk az O akaratát és próbáljuk utána megélni. Ezt az életet a 
közösbe téve alakulhat krisztusibbá a közösség. 

- Milyen koncepciója, módszertana lehet egy bibliakörnek? 
- Mi úgy kezdtük el abibliakört 

Vásárhelyen, hogy először mindig 
meghallgattuk, átbeszélgettük az Igével 
kapcsolatos tapasztalatokat, és utána 
maguk a hívek kívánták a folytatást. 
Akkor elkezdtü k azt, hogy közösen 
végigvettü k a következő vasárnapi 
szen tírási részeket, á tbeszé 1gettü k, 

elmondtuk, mi érthető, mi nem érthető, mi ragadott meg ben
nünket, milyen Istentől jövő személyes üzenetet érzek a szöve
gen keresztül, és hogyan kellene az ö akaratát megvalósítani. 
Ezzel indulunk neki a hétnek, majd egy hét múlva elmondjuk, 
mit hogyan sikerült megvalósítani. Az egyik kulcsfogalom 
tehát a személyesség. A fiataloknál tipikusan ott vált valósá
gosscí a dolog, akkor kezdték magukénak érezni, amikor 
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felfedezték, hogy ez tulajdonképpen róluk szól: "Valójában én 
vagyok az az Abrahám, akinek ki kell vonulnia régi földjéről, 
én vagyok az, akinek szeretnie kell az ellenségeit." Lehet, hogy 
már sokat beszélt róla a pap a prédikációban, de igazán ez a 
személyesség érinti meg őket. 

- A Fokoláre Mozgalomhoz kötődik, előadásában az Életigét is említette pél
daként. A mozgalom tapasztalatát hogyan tudja beépíteni a biblikus 
lelkipásztorkodásba? 
- Már az elején tisztáztuk a papokkal, hogy itt most nem egy 

másik fokolár közösség lesz, amikor a püspök megbízásából 
elvállaltam ezt a megbízatást. Amit a fokolár lelkiségen keresz
tül megtapasztaltam, természetesen óriási segítséget jelent szá
momra, de nem azt jelenti, hogy minden}<it a mozgalom tagjává 
akarok tenni, sőt, vigyázok is erre. Az Eletigéről: ez úgymond 
sine qua non feltétel, tehát ha nem váltjuk életre az igét, nem 
tapasztaljuk meg az ige hatását. Mert az ige nemcsak arra való, 
hogyelmélkedjük és megértsük az üzenetét, hanem arra is, 
hogy megéljük és megvalósítsuk. Ahogy az orvos hiába ír elő 
nekem egy diétát, hiába értem meg a gyógyszerre vonatkozó 
utasításait: ha nem tartom be a diétát, ha nem veszem be a 
gyógyszert, nem fogok meggyógyulni. Ezzel a tapasztalatom
mal azt hiszem, sokat tudtam és tudok segíteni bárhol, ahol a 
szolgálatunkat kérik, hiszen az ige arra való, hogy éljük. Ahol 
erre sikerül rávilágítani, ott valóban megnyílnak az emberek. 

Melyik a legkedvesebb szentírási része? 
- "Nem akarok másról tudni köztetek, mint Jézus Krisz

tusról, a megfeszítettről." (lKor 2,2) Értelmezhetjük ennek ma
gyarázataként a filippiekhez írt levél 2. fejezetében olvasható 
"Krisztus-himnuszt", ahol Szent Pál Krisztus példázatával ma
gyarázza a filippieknek, hogyan kell szeretniük egymást, ho
gyan kell építeniük a közösséget Filippiben. Engem is arra ösz
tönöz ez az üzenet, hogya közösség iránti szeretetből vállaljam 
az áldozatot, és tegyem bele a magam részét, hogy épüljön a 
közösség, épüljön az egység a közösségben. 
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INNEN-ONNAN 
Szenvedélyes tanúj a a názáreti Jézusnak 

Tömörítvény CM.Martini bíborosnak Joseph Ratzinge-nek 
XVI. Benedek JÉZUS-könyvéró7 a Bulletin Dei Verbum 

3-4/2007. sz. füzetében megjejent cikkébő/ 

l. A könyv szerzőjéről. Martini utal J.Ratzinger teológiai pro
fesszori múlt jára a történeti Jézus kutatás vitáinak korában, és kér
dezi, hogy vajon egy hitvalló keresztény német teológiai professzor, 
vagy a tanítóhivatal súlyával szóló pápa könyvéről van szó. A szer
zői előszó az utóbbit kizárja, de egy katolikusnak nehéz ellentmon
dania; mégis megpróbálja annak tudatában, hogy a szerző teológus, 
nem egzegéta, de jól ismeri és (a forrásra való hivatkozás nélkül) 
felhasználja abibliatudomány legújabb eredményeit. (A hivatkozás 
hiánya nehezíti pl. a MTörv 32,8 kapcsán a világ népeinek számáról 
írtak megértését.) Vitatható az apostolok számának a könyvben emlí
tett ószövetségi helyekkel való kapcsolata (ld. magyar ford., IS.old.). 

2. Mi a szerző célja? A könyv a Jézussal kapcsolatos tényeket. 
eseményeket azoknak a következő századokra és mai egyházunkra 
való hatásával együtt mutatja be. (Ezért CÍme lehetne: »A Názáreti 
Jézus, tegnap és ma«) A könyvnek ez egyedülálló tág és friss léleg
zetű történelmi szemléletet ad, a hatalom és erőszak nézőpontja he
lyett. Szóhoz jutnak az egyházatyák és az ókori teológusok, pl. 
Origenész (aki megállapítja, hogy az »epiúziosz« a Biblia számára 
alkotott görög szó), vagy Cipriánusz (a gonosz hatalmának korláto
zottságáról). Martini összefoglalóan jelzi a könyv történeti tartalmát, 
és megállapítja, hogy egy-egy részletnél gyakran olvashatunk annak 
későbbi, esetleg éppen mai jentőségéről; Jézusnak közvetlen szemé
lyes jelenléte nélkül a kereszténység csupán (»hús és vér nélküli« 
erkölcsi tanítás volna. A könyv értékeli a zsidó gyökereket, de a 
Mózeshez hasonló próféta (MTörv 18,16.18) - Mózestől eltérően -
majd szemtől szemben látja és hallgatja Istent (Jn 1,18). 

3. Milyen forrásokat használ? J.Ratzinger nem forrásainak fel
sorolásával kezdi a könyvet; ez talán a második kötet elején szerepel 
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majd, tekintettel a Gyermekség-evangéliumokra. Már itt is felismer
hető azonban a szerző szoros kötődése a négy evangéliumhoz és a 
többi újszövetségi kánoni írásokhoz. Részletesen tárgyalja a János
evangélium történeti értékét. Elveti Bultmann magyarázatát. Ki
egyensúlyozott érzékkel sok tekintetben átveszi Martin Hengel vé
leményét. Végső következtetése, hogy ez az evangélium nem csupán 
emlékező bemutatása Jézus szavainak és útjainak, hanem bevezet 
bennünket az Istentől érkező és Istenhez vezető Ige és események 
mélységébe. Martini tudja, hogy nem mindenki fog egyetérteni a 
könyvnek a negyedik evangélium szerzőjére vonatkozó megállapítá
sával, hogy »a kutatás mai állása szerint kétségtelenül lehetséges is, 
hogy Zebedeus fiában, Jánosban lássuk a tanút, aki ünnepélyesen 
kezeskedik tanúságáért, és ezzel őt az evangélium igazi szerzőjeként 
azonosítsuk« (vö. magyar ford., 193.0.). 

4. Milyen módszert követ? A módszer tekintetében J .Ratzinger 
elismeri a történeti kritikával szemben kialakult szövegelemzés je
lentőségét, de ez a szöveget részekre szaggatja, és így veszélyezteti 
annak belső összefüggése és az alapjául szolgátó tények megértését. 
Ezért ő a szövegeket a Biblia egészének összefüggésében vizsgálja. 
Ezt követve felismerhetjük, »hogy az egész folyamatnak iránya van, 
hogy az Ó- és az Újszövetség egybetartozik. Biztos, hogy hitbeli 
döntést feltételez, és nem származhat pusztán a történeti módszerből 
a krisztológiai hermeneutika, amely Jézus Krisztusban látja az egész 
folyamat kulcsát, és őbelőle kiindulva tanulja megérteni a Biblia 
egységét. Ennek a hitbeli döntésnek azonban az ész tevékenysége, -
a történeti ész munkája - szerves része, és lehetővé teszi, hogy lás
suk az Írás belső egységét, és ekképpen az út egyes szakaszait is új 
módon értsük, anélkül, hogy csorbítanánk történeti eredetiségüket.« 
Martini ezzel a hosszú idézettel (amelyet itt a magyar fordítás 15. 
oldaláról írtunk be) azt szemlélteti, hogy a szerző hite és gondolko
dása »összekeveredve« is megőrzik sajátosságukat. A hit és értelem 
nincs ellentétben. A szerző meggyőződése, hogy az evangéliumok 
Jézusa tudományos értelemben igazi történelmi személy, és hogy az 
egyház hite nem mondhat le a biztos történelmi alapról. Kijelenti, 
hogy hitelt ad az evangéliumoknak, és magáévá teszi a modern 
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egzegézis elveit. Így akarta bemutatni »az igazi Jézust, mint a tulaj
donképpeni értelemben vett történeti Jézust ( ... ). Ez az alak sokkal 
logikusabb és történetileg szemlélve is sokkal érthetőbb, mint azok a 
rekonstrukciók, amelyekkel az utóbbi évtizedekben szembesültünk.« 
(L. a magyar fordítás l7.oldalán). 

5. Áttekintés a könyvről. A könyv sze~~ője meg van győződve 
arról, hogy »Jézus keresztrefeszítése és az O hatása csak avval ma
gyarázható, hogy valami egészen szokatlan történt, valamint hogy 
Jézus alakja és szavai gyökeresen meghaladtak minden reményt és 
várakozást.« Ennek alapján ismerték fel később a tanítványok, hogy 
Jézust ugyanolyan imádás illeti meg, mint Istent, miként ezt Izajás 
próféta meghirdette (Iz 45,23). Miután a szerző a könyv több fejeze
tén keresztül magyarázza Jézus szavait és beszédeit, kimondja meg
győződését, hogy azoknak legbensőbb témája Jézus saját titka, a 
Fiúé, akiben Isten beváltja ígéretét. Igen alapos a Hegyi Beszédről, 
valamint a János-evangélumról (annak történetiségéről) olvasható 
magyarázat. A szerző azt írja a szentírásolvasásról: ahogy Isten sza
vának lényegéből következik, »a Bibliát és különösen az evangéliu
mokat mint összetartozót és egészet kell olvasnunk, amely a maga 
történelmi rétegeiben is belsőleg összefüggő üzenetet fejez ki« Mivel 
a szerző is ezt a módszert követi, felbecsülhetetlen a művének az a 
hatása, amelyről a könyv világszerte eladott példányszáma is alig 
mond valamit. A szerzőben sokáig érlelődött a könyv, és végkövet
keztetése is régóta megvolt már: Jézus nem mitológiai alak, hanem 
hús-vér ember, valódi történelmi személy, akinek a tanúk révén hall
gathatjuk szavait, aki meghalt és feltámadt. A könyv szenvedélyes 
tanúság Róla, kiemeli jelentőségét az emberi történelem számára, 
ugyanakkor megragadja Isten igazi kilétét. A szépen megírt mű a 
szerző mély hitét is bemutatja. Emellett utat mutat Isten és a feleba
rát szeretetére. ))Most döbben ünk rá, hogy mindnyájunknak szüksége 
van Isten megmentő szeretetének az ajándékára, hogy mi is olyanok
ká váljunk, akik tudnak szeretni. Mindig szükségünk van Istenre, aki 
felebarátunkká teszi önmagát, hogy felebaráttá lehessünk« (Ld. a 
magyar ford. 174. oldalán.) - Végül Martini megvallja: pályája befe
jezéseként ő is gondolt arra, hogy könyvet ír Jézusról; örül, hogy 
J.Ratzinger ezt már megtette. Hasonló örömet kíván a könyv sok más 
olvasójának is. (Székely István) 
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Élő Ige 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva 

Veszély és megmenekülés a Vörös-tengernél 
Szabadulás Egyiptomból 

A.) Alapgondolat 

Az Egyiptomban, a "szolgaság házában"-élés újra, meg újra meg
fogalmazódott és pótolhatatlan része lett Izrael hagyományának 
(MTörv 5,6; 6,12; 8,14; 13,6; Józs 24,17; Bír 6,8; Jer 34,13; Mik 
6,4; stb.) és egyetlen szabad nép sem emlékezne úgy őseire, hogy 
ősei idegen földön élő rabszolgák voltak. Ez csakis akkor történhet 
meg, ha valóban így történt. Ha viszont igaz a rabszolgaság, akkor a 
kivonulás is igaz, amelyet az egész bibliai hagyomány tanúsít (Pen
tateuchus, Sámuel első könyve, Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Ózeás, 
Ámosz, stb.). Ha megkérdőjelezzük a kivonulás történetiségét és 
elvetjük, akkor érthetetlenné válik Izrael fiainak vallástörténete. A 
Kiv 12,38 és a Szám 12,34 tanúsága szerint azok az emberek, akiket 
Mózes kivezetett Egyiptomból, nem alkottak egységes népet, nem 
volt egységes vallásuk sem. A jahvizmus tisztán monoteista jellegé
nek kialakulására egyetlen történetileg elfogadható magyarázatot 
találunk, amit a Biblia ad: megtapasztalták Jahve szabadító hatalmát. 
akinek Mózes volt az eszköze. Mózes az elnyomott és kizsákmányolt 
embereknek lsten nevében, aki neki megjelent a pusztában, szabad
ságot, vagyis emberi szempontból teljesen lehetetlen dolgot ígért. A 
Vörös-tengeren való átvonulás csodája arra szolgált bizonyságul, 
hogy Jahve végtelen hatalmú Isten, és hogy valóban kiválasztotta 
Izraelt. 
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B.) Szentírási szöveg: Kivonulás könyve 13,17-14,31; 15,20k 

C,) Bevezetés 

1. A Vörös-tengeri átkelés 

Mindnyájunknak vannak tapasztalatai a szabadságra való kitörés
ről és elindulásról. A résztvevők felidézik emlékezetükben, hogy 
milyen kitörés-élményeik voltak eddig életük folyamán, amikor sza
badulni akartak valamilyen függő helyzetből, régi kötelékből, alkal
mazkodásból, hamis biztonságból vagy megszokottságból. Minde
nekelőtt azt próbálják meg felidézni magukban, hogy közvetlenül a 
szabadság mellett való döntésük után tett első lépések közben ho
gyan érezték magukat, amikor egyfelől már nem lehetett visszafor
dulni, másfelől az új élethelyzet még nem kapott konkrét formát, az 
új szabadságról még nem volt tapasztalatuk: Alighogy az új szabad
ságban az első bátortalan lépéseket megtettem, alighogy a hosszas 
belső küzdelem után útra keltem, kivonultam az én Egyiptomomból, 
egy új bizonytalanság és félelem jelentkezett hirtelen. Megijedtem a 
saját merészségemtől, az új helyzettől, amely új cselekedeteket és 
felelősséget követelt meg tőlem. Féltem az előre nem látható követ
kezményektől. Ezeken a félelmeken át kell kelnem, mint valami ve
szélyes, elnyelni akaró vízen. 

2. A Vörös-tenger esemény jah vista/elohista értelmezése 

A jahvista elbeszélő motívumait bedolgozta az ősi kivonulás
történetbe, a Papi irat megint új szempontok nyomán új motívumokat 
tett hozzá. A következő szövegelemzésben nem tudunk kitérni min
den átdolgozásra, csak a jahvista-elohista elbeszéléssel foglalkozunk 
részletesen, melynek során kitérünk a történetileg elfogadható me
nekülési útvonalra és a feltehető történeti eseményre. 

2/1. A jah vista/elohista elbesz.élés sz.erkez.ete 

> Indulás (13,17-22) 
> Félelem az egyiptomiaktól, szemrehányás Mózesnek, a kivonu

lás Istenének megtagadása (14,10-12) 
> Jahve megmentő tettének ígérete Mózes által (14, 13k) 
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> Jahve megmentő tette (l4,19-28b) 
> Eredmény: Az egyiptomiak halála és a fáraó hatalmának vége, 

Izrael életben maradása a hit és az istenfélelem által, Jahve egyedüli 
szabadító hatalmának beigazolódása (14,30k) 

> Dicsőítés, hálaének (15 ,20k) 

2/2 A fontos tartalmi motívumok és azok kortörténeti háttere 

> Jahve az egyedüli cselekvő hatalom, az összes többi szerepelő 
(Mózes, Izrael fiai, a fáraó, a haderő, természeti jelenségek) csak 
reagál. Izrael fiainak kijelenti, hogy nem kell és nem szabad saját 
hadierejükre hagyatkoznuk. Mózes beszéde kitér mindarra, amit a 
népnek a harcban való részvételén érteni kell: Kiemeli, hogy Jahve 
az egyedüli cselekvő, a nép csak passzív szemlélőjeként vesz részt az 
események alakulásában. Ez a motívum magja, amely a jahvista 
elbeszélő saját korával - királyok kora - való nézeteltéréséből fakad. 
A király hatalmi törekvéseivel és katonai politikájával szembeállítja 
a történetben, hogy Izrael Vörös-tengeri megmenekülése egyedül 
Isten tette. 

> A másik fontos motívum a bátortalanság, kételkedés, és a ki
vonulás Istenének a megtagadása. A kivonulás-történetet át meg át 
szövi az elpártolás, a kivonulás Istene elleni lázadás, hogya nép 
visszakívánkozik a szolgaságba. Ez már előre vetíti a későbbi idők
ben megtapasztalt válságokat és katasztrófákat. Ez a motívum az 
úgynevezett jehovista szerző műve, aki az északi országrész hanyat
lása után (722) és Jeruzsálem asszír fenyegetettségének (720-701) 
hatására a jahvista és az elohista cselekményvázlatot egy új műben 
foglalta össze. Ebben a válsággal teli korszakban felszólítja Izraelt, 
hogy hitét és bizaimát csak Istenbe vesse (31. v.). 

2/3 A mentőcsoda különböző ábrá::.:olásai 

A szövegben három változat látható: 
> A jahvista hagyomány szerint Izrael fiai nem vonultak át a 

tengeren. Jahve megijesztette és szétzilálta az egyiptomi csapatot a 
tenger közepén, kitörte harci szekereik kerekét, úgyhogy megfenek
lettek, és az egyiptomi sereg fejét vesztve belerohant a visszahúzódó 
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tengerbe (l4,24.25b.27a.b). Ezek a motívumok Jahve háborúinak 
sorába tartoznak, amelyek máshol is előfordulnak még az ÓSzben. 

> Az elohista hagyományból való szöveg szerint az egyiptomiak 
utána eredtek Izrael fiainak a tengerbe, s itt harci szekereik benne 
ragadtak az iszapban és a homokban, ezért nem tudtak a visszaáram
ló tenger elől elmenekülni. (l4,25a). 

> A Papi iratok hagyományában a víz Mózes szavára kettévált, s 
megállt, mintha fal lett volna, középen pedig ösvény keletkezett. 
Izrael fiai átvonultak az ösvényen; az egyiptomiak követték őket, 
amikor azonban már a tenger közepére értek, a víz visszaáramlott, 
úgyhogy elmerültek (l4,16-18.2Iab.22k.26.27a.28k). 

> A felhőoszlop miatt, amely az egyiptomi sereg és Izrael tábora 
közt volt, nem közelíthettek egymáshoz. A különböző ábrázolások 
mutatják, hogy az író nem histórikus ábrázolásra törekedett, hanem 
hitvallásra: mint mindig, ennek a történetenek is az akar lenni az 
egyedüli mondanivalója, hogy Izrael ezt az eseményt csodaként élte 
meg. A szabadítás Jahve tette volt, mégpedig egyedül csak az övé. 

A tengeren való átvonulás költői megfogalmazása alS, 1-18. A 
régi ének művészi felépítéséből, a filiszteusok szerepeltetéséből 

(lS, 14), valamint az Edom és Moáb területén való átvonulásra 
(l5,15) és a jeruzsálemi templomra (15,17) való utalásból arra kö
vetkeztethetünk, hogy a későbbi időkben keletkezett 

2/4 Az esemény történeti alapjának megközelítése 

Nem könnyű feladat az esemény helyének meghatározása. Felte
hetően a nehezen ellenőrizhető Nílus-delta mocsarainál játszódott le, 
Egyiptom keleti határvidékén. A jahvista a tenger-csodát a Nílus
delta és Sínai-félsziget pusztasága közti területre valószínűsíti (Kiv 
13,20). A jehovista ezzel szemben a tenger-csodát a Sás-tengerhez, 
vagyis a Vörös-tengernél az Akabai-öbölhöz teszi. Sínai-hegyről úgy 
beszél, mint egy észak-nyugat arábiai vulkánról (a vulkáni kísérője
lenségeket, mint az Isten megjelenésének kísérő jelenségeit ld. Kiv 
19): a Sínai hegy Istene az Akabai-öbölben megsemmisíti az egyip
tomiakat (Kiv 14,24: "az Úr a tűz- és felhőoszlopból rátekintett az 
egyiptomiak táborára" és megsemmisítette őket). 
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A tengeren való átvonulás helyére vonatkozó helyrajzi adatok te
hát nem egyértelműek az Ószövetségben: egyfelől a földszoros 
északi részét jelölik meg az átvonulás helyéül, másrészt délre, a Ke
serű-tavak és a Vörös-tenger közé teszik. A déli útvonal mellett szól 
a Kiv 13,17 és az a hagyomány, amely az Egyiptomból kivonulók 
közvetlen célját, a Hórebet a Sínai-félszigetre helyezi (Szám 33; 
MTörv 1,2; 1 Kir 19,3.8), de ugyanígy a Jam Szúf-nak (Sás-tenger, 
Papírusz-tenger) a Vörös-tengerrel való azonosítása is (Kiv 23,31; 
Szám 14,25; 33,10; Bír 11,16; 1 Kir 9,26; Jer 49,21 ). Ezért tekintet
te az őskeresztény hagyománya Vörös-tenger északi sarkánál talál
ható sekélyebb részt az átvonulás helyének. 

A kivonulás útvonaláról élő két különféle hagyomány föltehetően 
más-más történelmi tényekre támaszkodik. A déli útvonal föltevése 
azon a hagyományon alapszik, amely a Hórebet a Sínai-félsziget déli 
részére helyezte. Az északi viszont dél-palesztínai környezetben 
keletkezhetett, ahol még éltek Jákob fiai, akiknek részük volt a 
hikszoszok uralmában és még őrizték az Egyiptomból való kivonulás 
emlékét. A Papi iratok hagyományában a Sínai-félsziget a kivonulás 
közvetlen célja, s ezzel az átvonulás helye is délre tevődött át. 

Bibliaiskolat - Foglalkozás aBibliaközpontban 
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2/5 A tengeren való átvonulás helye 

3. A Vörös-tenger-i esemény, 
mint a mi átváltozásunk szimbóluma 

A Vörös-tenger történetét a Húsvét éjszakai ünnepen mint Jézus 
halálát és feltámadását értelmezzük: Jézus kivonulása az őt elnyelni 
akaró halálból és a bűn vizéből - az életre. Ez történik velünk is a 
keresztségben. A régi embernek bennünk (a fáraónak) Krisztussal 
együtt meg kell halnia (alámerülni a vízben) - ezáltal az új ember 
Krisztussal új életre támad (újjászületik a keresztség vizében). 
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D.) Óravázlat 

Feladat 

1. Ének: Az úr dicsérete 

2. A Vörös·tengeri átkelés 
> Milyen kitörés-élményekre emlékszem 
eddig életemből, amikor szabadulni 
akartam valamilyen függő helyzetből, 
régi kötelékből, alkalmazkodásból, hamis 
biztonságból vagy megszokottságból? 
> Hogyan sikerültek az első lépések a 
szabadságban, amikor már nem lehetett 
visszafordulni? 
lásd Bevezetés I. 
3. A Vörös-tenger-i esemény 
jah vista/jehovista értelmezése 
3/1. A jah vista/elohista elbeszélés szer
kezete 
A szöveg elolvasása, tagolása 
lásd Bevezetés 2/1 
3/2 A fontos tartalmi motívumok és 
azok kortörténeti háttere 
> Gondoljuk azt, hogy az író elbeszélé
sével tükröt akar nekünk tartani. Melyik 
motívumok érintettek meg különösen, 
ahol úgy éreztük, hogy "eltalált" bennün
ket? 
> Melyek azok a motívumok, amelyek a 
jahvista elbeszélő saját korával - királyok 
kora - való nézeteltéréséből fakadnak, 
amely nekik szólt? 

Lásd Bevezetés 2/2 

Módszer 

ének kottából 

egyéni átgondo
lás, utána 
csoportos beszél
getés az óraveze
tő irányításával 

csoportos munka 
az óravezető 
irányításával 

egyéni átgondo
lás, utána 
csoportos beszél
getés az óraveze
tő irányításával 

csoportos beszél
getés az óraveze
tő irányításával 

BibliaiskoJa 

Eszközök, 
időtartam 

Énekelj az 
Úrnak '56. 
old. 
ID perc 
20 perc 

Szentírási 
szöveg: 
Kivonulás 
könyve 13,17-
14,31; 15,20k 
15 perc 

15 perc 

10 perc 
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Feladat 

3/3 A mentőcsoda különböző ábrázolá
sai 
> Hogyan írja le az elbeszélő Isten 
megmentő tettét? 

> A mentőcsoda háromféle ábrázolása, 
lásd Bevezetés 2/3 

4. Az esemény történeti alapjának 
megközelítése 
Elolvassuk a szöveget lásd Bevezetés 

2/4,2/5 
5. Befejező ima, ének 
A bevezető gondolatokat ld. Bevezetés 3. 
Közös ima a 118. zsoltár verseinek és az 
Úr dicsérete c. ének váltogatásával; 
esetleg kötetlen hálaadásba megy át 

Módszer 

egyéni vagy 
páros írásbeli 
munka, utána 
csoportos meg
beszélés az óra
vezető irányítá
sával 
csoportos meg
beszélés az óra
vezető irányítá
sával 

az óravezető 
előadása 

Eszközök, 
időtartam 

10 perc 

jegyzetfüzet, 
ceruza, tábla, 
kréta 
10 perc 
jegyzetfüzet, 
ceruza, tábla, 
kréta. térkép 
15 perc 
118. zsoltár, 
kotta, gyertya, 
gyufa 
IS perc 

A Sz~nt Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában "Elő Ige" címmel bibliaiskola működik (szeptembertöl jú
niusig minden hónap elsö hétföjén du. 5-7-ig). Jelen tüzetűnk az 
hatvanegyedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2008. máj. 1. 
Szeretettel: Vágvölgyi Éva óravezetö 

Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 

A The Catholic Biblical Quarterly 4/2006. számában R. Scott 
Chalmers azt vizsgálja, hogy ki az az Isten, akiről Ózeás I2,5-6-ban 
beszél- Jákob éjszakai küzdelme kapcsán (Ter 32,28-31) -, hiszen a 
bételi szentélyben Baal pogány kultuszát ünnepelték. Mivel maga a 
szöveg a kérdést nem dönti el egyértelműen, a szerző igen sok szent
írási helyet vizsgál. Ilyen pl. a Bétellel kapcsolatos l Kir 12,28-30 
(v.ö. Kiv 32,4-8), valamint JHVH szava Óz l l ,9-ben vagy Ez 28,2-
ben. Talán legdöntőbb JHVH bemutatkozása Kiv 3,14-16-ban; Áb
rahám, Izsák és Jákob Istenét e$y targum is azonosítja a Seregek 
Urával. Fontos tanulság, hogy Ozeás Bételben JHVH-t hirdette. -
David Lambert azt a kérdést teszi fel: vajon hitte-e Izrael, hogya 
megváltás az ő megtérését várja. (A kérdés a zsidó nép megtérésé
ről, nem az egyének megtéréséről és üdvözüléséről szól.) Megálla
pítja, hogy a kumrániak biztosan, a keresztények valószínűleg így 
hitték. A szerző igen sok szövege t vizsgál meg, legrészletesebben a 
J ubileumok könyvét. Végül főként MTörv 4,25-31 és MTörv 30, l-
10 közül az utóbbi alapján - amely Isten későbbi üzenete a szív kö
rülmetélését ígéri, és nem emeli ki a megtérést - kimondja: Isten 
ilyen döntésének nem lehet elsődleges feltétele az emberi tett. A 
második templom utáni júdaizmusban fontosabb lett a nemzeti meg
váltásnak ez a hite. - Kenton L. Sparks azt tárja fel, milyen képet 
nyújt Jézusról és művéről a Máté-evangélium befejezése. Jézus úgy 
szól a tanítványokhoz, mint Mózes szólt, amikor Moáb hegyéről 
Kánaánra tekintett, és a népet Józsue vezetésével honfoglalásra 
küldte. Jézus velük lesz, ahogy Isten ígérte Józsuénak. Jézus földi 
életében a kánaániak misszionáriusa volt: a pogányoké és a zsidóké, 
akik kereszténnyé lettek, valamint akiket meg akart téríteni. Jézus, 
aki Mózesnél nagyobb hatalommal tanított, most »minden hatalom
mal« nem területet hódítani, hanem tanítani és keresztelni küld. Máté 
evangéliuma Jézust az Ószövetség legnagyobbjai fölé emeli, és Ö 
végső parancsában is a genocídium helyett a minden emberre kiter
jedő radikális szeretet örömhírével felülmúlja az egész Ószövetséget. 
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- Jerry L. Sumney felteszi a kérdést, hogy mit jelent és milyen hatá
sú lehet Pál »helyettesítő szenvedése« Kiegészítem, ami hiányzik 
Krisztus szenvedéséből (Kol 1,24). A cikk röviden bemutatja a ma
gyarázók és teológusok igen sokféle válaszát. A szerző szerint legva
lószínűbb, hogy az ártatlanul és példásan szenvedő igaz esetéről van 
szó (nem igazán helyettesítő, ú.n. mimetikus szenvedés). Ezért a 
vértanúk korában nem szorult magyarázatra, az olvasók példának 
tekintették. - Mark E. Taylor és George H. Guthrie Jakab levelének 
szerkezetét állítja össze. Először az inklúziókat (khiasztikus szerke
zeteket), utána az összefoglaló kifejezéseket és átvezető szakaszokat 
keresik meg, majd a kettős bevezetést (1,2-12.12-27). Végül pedig a 
fő tartalmi egységet (2,1-5,6) elemzik. Ennek felsorolják alcímeit is, 
rövid magyarázattaI. Így pl. 2, l-ll arról szól, miként sérti meg valaki 
kisebb kihágásokkal az egész törvényt; 2,12-13 figyelmeztet a sza
badság törvénye alapján való ítéletre (először a beszédet, utána a 
cselekvést említve), majd fordítva: először 2,14-26 a tettek és a hit 
összetartozását, utána 3,1-13 a zabolátlan beszéd erejét hirdeti. A 
sorozat közepén 3,13-18 közmondásszerűen állítja szembe az igazi 
és a világi bölcsességet. A tágabb 2,12-4,12 szakasz egésze megté
résre szólít fel. A befejezés (5,7-20) türelmes kitartásra való buzdítás 
(konkrét tanácsokkal a közösségben való szólásra, viselkedésre). 

A folyóirat 1/2007. számában John C. Endres a Krónikák könyve
inek lelkiségi szemléletét mutatja be. A krónika-író (aki nem Ezdrás 
vagy Nehemiás) a Sám és Kir könyvekben korábbról átvett történel
mi hagyományt megőrizve - és bátran kiegészítve - a júdeai vallási 
közösséghez szól. Jeruzsálem Isten választott városa, és a nép egész 
vallási életét is aktívan vezetik a jó, példás életű uralkodók (Dávid, 
Salamon, Jozafát, Hiszkija, Manassze, Jozija), együttműködve a le
vitákkaI, papokkal és prófétákkal. A cikk három tanulságot részlete
sebben is bemutat: l) Manassze megtérése mint meghívás. 2) Az is
tentisztelet a második-templomi Jeruzsálemben. 3) Teljes szívvel 
elkötelezett vezetői lelkiség. A szerző a Katolikus Bibliaszövetség 
számára is ajánlja a Szentírás élő hagyományként való kezelését. 
Végül - 500 éves történelmi hasonlóságra is utalva - kérdésként veti 
fel a spanyol biblikus szellemű megújulás lehetőségét. - Karl A. 
Kuhn azt keresi, milyen hagyomány, előkép vagy jövendölés tarto
zott a Gábriel angyal által bejelentett lsten Fia CÍmhez. Lk 1.31-35-
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ben azt olvassuk, hogy Ö Dávid trónján örökre fog uralkodni; ez 
hasonlít Dán 7-ben az Emberfiának adott hatalomhoz. Lukács ismer
hette a 4Q246 kumráni iratot, az ú.n. arám apokalipszist. (Egyébként 
kumráni szövegeket másutt is felhasználhatott, és természetesen 
arámul is jól tudott.) Az említett apokalipszis a Dán 7 látomásáról is 
beszél, de az eszkatologikus uralkodót inkább Isten Fiának vagy a 
Magasságbeli Fiának nevezi. A cikk szerzője szövegrészleteket állít 
egymás mellé Dán 7-ből, 4Q246-ból, továbbá l Hénok és 4 Ezd 
apokríf iratból, valamint a Lukács-evangéliumból. Végül az említett 
iratokat táblázatban ábrázolja, vonalakkal berajzolva a fontos fogal
mak egyezéseit és a biztosnak tekintett felhasználási kapcsolatokat. 
Itt nem említett forrásokból is tudjuk, hogy Jézusnak Isten Fia címe 
korán (az evangéliumok előtt) eltejedt része volt a keresztény kérüg
mának. 

Jeremy Cori ey Sírák Fia 44, J -50,26 (az ősatyák himnusza) szer
kezetét vizsgálja. A szöveg szimmetrikus tartalmi egységei mellett 
(pl. Tóra-szakasz doxológiával, utána Próféták-szakasz és doxológia) 
azok tartalmában és verselési egységeiben bizonyos számokat talál: 
18, 64, 128, 36; valamennyi 8 vagy 9 többszöröse. A két említett 
szám pl. az ősatyákhoz köthető szövetségek vagy bizonyos szemé
lyek (pl. gyermekek) száma, de az illető szentírási könyvek (teker
csek), verssorok stb. darabszáma is lehet, így pl. 36 költeménysor 
szól a bölcsességről mind Péld 8,1-36-ban, mind Sír 24,1-34-ben. 
Ennek a számokban megnyilvánuló rendnek a teológiai jelentése: 
Isten gondviselésének tökéletessége, amelyhez sem hozzátenni, sem 
belőle elvenni semmit nem lehet (Sír 18,5; 42,21-22). - Daniel W. 
Ulrich hibának tartja, hogya Máté-evangélium sajátosságait csak a 
szerző (feltételezett) saját »helyi közössége« szempontjából vesszük 
figyelembe, holott ő maga is másokhoz küldetett (vö. 28, 19-20). Az 
evangélium helyváltoztató hithirdetést, de letelepült és házi közössé
geikbe befogadó hallgatókat vesz alapul. (A szövegezés is alkalma
sabb a felol vas va-hallgatás, mint a saját olvasás útján való megértés
re. Az »evangélium« szó Máténál négyszer fordul elő, és mindegyik 
helyen kétségtelenül szóbeli örömhirdetést jelent.) Fontos gondolat, 
hogy a szerző maga is hithirdető volt, és művével társait akarta segí
teni. Saját - a megírás közben bővülő - tapasztalata mutatta meg, hol 
kell bővÍtenie Márk szövegét (más forrásokból). Járatos volt a zsidó 
Írásokban, de jól beszélte a »mindennapi görögöt« és ismerte a római 
birodalom népeit. A cikk röviden utal olyan példákra, ahol az evan-
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gélium szövege inkább szólhat egy misszionárius hallgatóságához, 
mint Jézus hallgatóihoz. Ezek figyelembevétele segíti az evangélium 
teljesebb megértését. - Ifj. William O. Walker az 1 Kor 15,29-34 
szövegrészről - számos feltételezés megfontolása alapján - arra a 
megállapításra jut, hogy az későbbi, nem Szent Páltól eredő betoldás. 
A halottakért való megkeresztelkedés szokásáról (a markionisták 
körében, valószínűleg a Krisztus előtt meghaltak üdvözüléséért) 
másutt Markion is ír. Valószínűleg a szokás apostoli megerősítéséért 
markionisták toldották be a levélbe (a második század közepénél 
nem később), a szintén »markionista témákat« tartalmazó 30-34. 
verssel együtt. 

A folyóirat 2/2007. számában William L. Holladay rövid cikke 
arra hívja fel a figyelmet, hogy mind az Ó-, mind az Újszövetségben 
számos éjszakai, köztük az alvást megszakítva követő cselekmény, 
történés leírása szerepel. - Silviu N. Bunta Ez 28,1 2-nek egy korábbi 
nyelvi elemzését (G.R. Driver, 1954) teológiai értelmezéssel egészíti 
ki. A mai feltevés szerint a Jeruzsálemi templomban a babiloniak 
által való lerombolásáig JHVH-t ábrázoló szobor állt. Ezekiel (»papi 
szerzői« háttérrel) elveti Istennek emberképmással való ábrázolását, 
és az új felfogást egy idegen király példáján magyarázza meg. Eddig 
az uralkodót Iste!! képmásának tartották, de ez Ez 13-19 alapj án többé 
nem lehet igaz. Igy Adám sem tökéletes istenképmás, de emlékeztet 
JHVH-ra: egyedüli jogosultként istentiszteleti szerepet tölt be, és 
szolgálja Öt. Ilyen értelemben Ter I kifejezi Ádám képmás-voltát, de 
Ter 2-II elutasítja az Istennel való ontológiai azonosságot. - Mark 
S. Smith Rútnak Noémihez intézett szavait (Rút 1,16-17) Júda és 
Izrael királyainak szövetséges kapcsolatot ígérő hasonló szavaival 
veti össze (I Kir 22 és 2 Kir 3) és megállapítja, hogy a családi köte
lék általában alapvető mintája a nemzetközi kapcsolatoknak is, 
azonban Noémi és Rút súlyosan sérti éppen a családi kapcsolat elfo
gadott törvényeit, mégis ennek ellenére - az anyós szinte édesanyai 
szeretete révén - felülmúl minden nemzetközi kapcsolatot. - Robert 
Doran megállapítja, hogy az imádkozó farizeus és vámos példázata 
(Lk 18,9-14) azzal illeszkedik a Lukács-evangélium 17-18. fejezeté
nek többi tartalmi egységei közé, hogy a nem saját magára, hanem 
egészen Istenre támaszkodó emberi magatartást dicséri. Ez a Jeruzsá
lem felé tartó Jézus kritikája. - Jerome H. Neyrey SJ. kiindulva a Jn 
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1O,7.9-ből ())Én vagyok az ajtó«) azt fejti ki, hogy Jézus az igazi 
közvetítő. Jóval több, mint egy feladattal megbízott képviselő: egy
részt Istentől áldást hoz a részünkre, másrészt odafent hozzánk tarto
zóként közbenjár értünk. Filó MTörv 5,5 alapján azt állítja Mózes
ről, hogy két világhoz tartozott: nem volt teremtmény, de nem volt 
Isten sem. Ez segítette a János-evangélium szerzőjét Jézus szerepé
nek leírásában, sokoldalú bemutatásában, és segít megérteni a cikk
ben idézett szövegrészeket a páli levelekben, valamint a Zsidóknak 
írt levélben (pl. Jézus föpapunk mindörökké). - Basil S. Davis -
Severianusnak, a szíriai Gabalából való szentírásmagyarázónak 
(megh. Kr.u. 408) egy fennmaradt szövegtöredéke alapján - a szoká
sostól eltérően értelmezi Gal 6,6-10 szövegét: Pál itt (iróniával) 
olyan félrevezető tanítókról (és azok díjazásáról) szól, akik a meg
igazulás forrásaként a törvény teljesítését (ill. a körülmetélést) hir
detik. Aki rájuk hallgat és őket díjazza, az ))a testnek vet, és abból 
majd romlást arat.« Severianus szerint Pál a tévtanítók elutasításával 
a jeruzsálemi éhezők I Kor 16, l-ben említett támogatását segíti. Ez 
biztosan vele jár, de cikkünk szerint fontosabb a Gal 3, ll-ben hirde
tett örömhír. 

A bibliaolvasás gyakorisága 
A Katolikus Bibliaszövetség felmérése kilenc országban 

Az amerikaiak forgat ják a legbuzgóbban a Biblia lapjait, míg a 
franciák és az olaszok azok között szerepelnek, akik a legkevesebbet 
tudják a Szentírás tartalmáról - tűnik ki egy felmérésből, amelyet a 
Vatikánban tettek közzé. 

A Katolikus Bibliaszövetség kilenc országban - az Egyesült Ál
lamokban, Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, 
Hollandiában, Oroszországban, Olaszországban, Spanyolországban 
és Lengyelországban - keresztények és nem keresztények körében 
készíttetett vizsgálatot a római katolikus püspökök októberben, a 
Vatikánban sorra kerülő szinódusa előtt, amely a Bibliáról fog ta
nácskozni. A válaszolók többsége a keresztények közül került ki, és 
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az Egyesült Államok, Oroszország és Nagy-Britannia kivételével 
katolikus volt. 

A Vatikánban közzétett eredményekből az is kitűnik, hogy az 
amerikaiak készek a leginkább arra, hogy pénzzel is támogassák a 
Biblia üzenetének terjesztését. 

Arra a kérdésre, hogy az elmúlt 12 hónapban olvastak-e legalább 
egy mondatot a Bibliából, az amerikaiak 75 százaléka felelt igennel, 
a másik nyolc országban ez az arány 20 és 38 százalék között moz
gott. A sereghajtók a spanyolok voltak 20 százalékkal, őket egy szá
zalékkal előzték meg a franciák. 

Az ima terén is az amerikaiak a legaktívabbak 87 százalékkal, e 
téren a franciák 49 százalékkal zárták a sort. Az amerikaiak, britek, 
hollandok, németek, spanyolok, lengyelek és az oroszok azt válaszol
ták, hogy "saját szavaikkal" imádkoznak, az olaszok és a franciák 
inkább az ima megtanul t szövegét mondják. 

Németországban és Hollandiában volt a legnagyobb azoknak a 
száma, akik szerint a Biblia nem isteni ihletésű könyv, hanem "egy 
régi, legendákat, történelmi tényeket és tanításokat tartalmazó, em
berek által írt mű". A válaszolók többsége azonban minden ország
ban úgy gondolta, hogy a Szentírás Isten közvetlen szavait tartal
mazza vagy Isten ihlette. 

A Biblia iskolai oktatását a franciák ellenzik a leginkább, az 
amerikaiak nagyjából egyenlően oszlanak meg ennek hívei és ellen
zői között. 

A templomba járás terén a lengyelek vezetnek: a megkérdezettek 
91 százaléka mondta azt, hogy rendszeresen jár az egyházi szertartá
sokra, az amerikaiaknál az arány 77 százalék, az oroszoknál 75 szá
zalék. 
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Olvasóink kérdezik 

üLV ASÓINK KÉRDEZIK 

A kérdésekre Székely János segédpüspök válaszol. 

cir Kérdés: Az 1 Jn 2,8-ban azt olvassuk Jézus új parancsáról, hogy 
"ez rá is vonatkozik". Kiről írja ezt a szerző, és ha Jézusról, akkor ho
gyan értsük? 

Válasz: A vers pontosabb fordítása így hangzik: "Mégis új pa
rancsról is írok nektek, amely igaz benne és bennetek is, hiszen a 
sötétség múlóban van, és már világít az igazi világosság". Az előző 
versben a szerző azt hangsúlyozza, hogy Jézus szeretetparancsa a 
közösség (a levél címzettjei) számára nem új. Kezdettől fogva, a 
kereszténnyé válásuk kezdetétől ezt a parancsot, ezt az igét hallották 
és elfogadták, ebben a szeretetben élnek (1 Jn 2,7; vö. 2 Jn 5). Hogy 
a parancs nem új, ezt a közösségben levő tévtanítókkal szemben 
szükséges hangsúlyoznia, akik új tanokat hirdetnek. Velük szemben 
hangzik el a 2 Jn 9 intése is: "Aki ezen túlmegy, és nem marad meg 
Krisztus tanításában, az nem mondhatja magáénak az Istent". Nem 
szabad a régi tanításon, a régi parancson túlmenni, újdonságokat 
hirdetni. A parancs azonban mégis új, hiszen maga Krisztus nevezte 
új parancsolatnak: "Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, 
ahogy én szerettelek titeket" (Jn 13,34). Új parancsolat ez, mert Isten 
végső időben adott nagy kinyilatkoztatásából, a szeretetének nagy 
kiáradásából fakad. Isten szeretete Krisztusban tárult fel a maga új, 
addig ismeretlen mélységében. Ő ennek az új szeretetparancsnak a 
mértéke és forrása. Benne valósul meg az új teremtés, őáltala kötő
dik az új szövetség, melynek alaptörvénye ez az új parancs. A pa
rancs tehát a János-evangélium megfogalmazása szerint új, Isten 
végső kinyilatkoztatását tartalmazza, a tévtanítók újításaival szem
ben viszont régi, a keresztény igehirdetés kezdetétől ismételt pa
rancs. 

A szerző így folytatja a gondolatmenetét: "ez a parancs igaz Ben
ne, és bennetek is" (I Jn 2,8). A "Benne" kifejezés Jézusra utal, aho
gyan az I Jn 2,6 is Őrá vonatkozik: "Aki azt állítja, hogy Őbenne 
marad, annak úgy kell élnie, ahogyan Ő élt". Az új parancs igaz volt 
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Jézusban, hiszen Ő "szerette övéit, mindvégig, a végsőkig szerette 
őket" (Jn 13, l). De igaz ez a parancs Krisztus követőiben is, hiszen 
ők is szeretetben élnek. A szerző büszkén és hálával vallja, hogy már 
"legyőztétek a gonoszt" (lJn 2,13). "Múlóban az éjszaka és világít 
az igazi világosság" (JJn 2,8). Krisztus követői ebben a világosság
ban élnek: azaz szeretik a testvéreiket. Aki viszont gyűlöli testvérét, 
az még mindig a sötétségben jár (lJn 2,9-11). 

Krisztus nyilatkoztatta ki Isten és az ember titkát. Benne tárult 
fel, hogy mit is jelent a szó teljes értelmében embernek lenni, em
berhez méltóan élni (vö.: Jn 19,5: "Íme az ember"). Ami Benne, az Ő 
életében "igaz volt", ami Őbenne megvalósult, az a mi életünk szá
mára is a legalapvetőbb zsinórmérték és parancs. Annak kell a mi 
életünkben is valósággá válnia, ha szeretnénk igazán teljes, szép és 
igaz életet élni. 

rJr Kérdés: Szent Pál a 2 Kor 12, 11-ben azt írja: "Nektek kellett vol
na engem ajánlanotok". Hogy értsük ezt, mikor és kinek ajánl hatták 
volna öt a korintusiak? 

Válasz: Szent Pál a második Korintusi levélben ellenfelekkel 
kénytelen vitatkozni, illetve az ő állításaikat kell megcáfolnia. Ezek 
az ellenfelek "magukat ajánlják" (2 Kor 10,12), "kérkednek" (2 Kor 
10,7). Velük szemben az apostol is felsorolja a Krisztusért vállalt 
szenvedéseit (2 Kor 11,21-33), sőt a különleges kegyelmi adomá
nyait, látomásait is (2 Kor 12, l-4). Ez után a balga dicsekvés, önma
ga ajánlása után mondja kissé keserűen az apostol, hogy ezt az aján
lást a korintusiaknak maguknak kellett volna megtenniük. Nekik 
kellett volna ajánlaniuk alapító apostolukat, dicsérni ük őt, és megvé
deni mindenféle újonnan jött dicsekvővel, ál-apostollal szemben. 

rJr Kérdés: A feltámadt Jézus Lk 24,25-27. 44-46 szerint arról be
szél, amit az Ószövetség megírt az Ö haláláról, és harmadnapi feltá
madásáról. Mely szövegrészek lehettek ezek? 

Válasz: Az Őskeresztény hitvallásnak kezdettől fogva része, 
hogy Krisztus halála és feltámadása "az Írások szerint" történt (I Kor 
15,3-4). Benne minden ószövetségi várakozás beteljesedett. Vagyis 
ezt a megfogalmazást mindenekelőtt globális értelemben kell érte-

52 



Olvasóink kérdezik 

nünk. A próféták Mózestől kezdve mind erről jövendöltek (vö. Lk 
24,25-27). 

Konkrétan elsősorban azokra a helyekre kell gondolnunk, ame
lyeket maga az Újszövetség (és egészen konkrétan Lukács) idéz Jé
zus halálával és feltámadásával kapcsolatban. A passió több helyen 
is idézi az Írásokat. "Be kell következnie annak, amit az Írás rólam 
mond: "A gonosztevők közé számították" (Lk 22,37; vö. Iz 53,9.12). 
Ruháján sorsot vetettek (Zsolt 22,19), kigúnyolták (Zsolt 22,8; Bölcs 
2,18-20), ismét az Írások szerint. Jézus utolsó szavai is a Zsoltárt 
idézik: "kezedbe ajánlom lelkemet" (Zsolt 31,5). Az Apostolok 
Cselekedetei (pontosabban Fülöp) hosszasan idézi Jézus szenvedé
sével kapcsolatban Izajásnak az Ur szolgájáról szóló negyedik énekét 
(Csel 8,32; vö. Iz 53,7-8). 

Jézus feltámadásával kapcsolatban Péter pünkösdi beszéde a 16. 
Zsoltárt idézi: "Nem hagyod lelkem az alvilágban, nem engeded, 
hogy rothadás érje Szentedet. Az élet útját mutatod meg nekem ... " 
(Csel 2,25-28; vö. Csel 13,35). Később Péter apostol Jézus felma
gasztalásával kapcsolatban a 110. Zsoltárra is hivatkozik: "Így szólt 
az Úr az én Uramhoz, Ülj az én jobbomra" (Csel 2,34-35). Szent Pál 
a pizidiai Antiókhiában elmondott beszédében Krisztus feltámadásá
nak előrejelzését látja meg a 2. Zsoltárban: "Fiam vagy, ma szültelek 
téged" (Csel 13,33). Az ősegyház ezek mellett a helyek mellett a 
harmadnapi feltámadás próféciájaként gondolhatott Ozeás híres sora
ira is: "Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt" (Oz 6,2). 

A Messiás szenvedését tehát az Ószövetség csodálatos mélység
gel előre jelzi, és megénekli, elsősorban az Úr szolgájáról szóló ne
gyedik énekben: "Nem volt szép, sem ékes, a külsejére nézve nem 
volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak 
férfia, aki tudta mi a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal eltakartuk 
arcunkat. .. " (Iz 53,2-3). Ezek a sorok a mai olvasó számára is annyi
ra megdöbbentőek és akkora a megg)'őző erejük, hogy nem egy 
megtérés gyökerénél ott találjuk őket. Igy pl. a II. Világháborúban a 
XII. Piusz pápa által megmentett római rabbi, Israel Zolli megtérése 
is e sorokból indul el. A rabbi a keresztségben a pápa iránti hálája 
jeIéül az ő nevét, az Eugenio nevet vette fel. 
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A feltámadást előre vetítő szövegek esetében a modern olvasó 
talán kissé elégedetlen és bizonytalan marad. Valóban, az Ószövet
ség még csak igen homályosan sejti meg Krisztus Húsvétjának min
den emberi értelmet felülmúló titkát, előre nem sejtett győzelmét. 
Ebben az esetben tehát csak általánosabb értelemben mondhatjuk, 
hogy az Írások mindezt előre jelezték. Isten terve ugyanis kezdettől 
fogva az volt, hogy örök élettel ajándékozza meg az embert, és ez az 
örök élet ragyogott fel Krisztus feltámadásában. Az apostolok mégis 
úgy érezték, hogy a feltámadás is az Írások szerint következett be, 
hiszen Isten szándékában ez a végső cél kezdettől ott volt, és a prófé
ták ezt az isteni szándékot írták le a jövendöléseikben egyre világo
sabban. 

FELHÍVÁS - Magyar Kurír, április 11. 16:02 
Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek, a Biblia éve püspök fe

lelőse a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatot bízta meg, hogy 
összegyűjtse, közvetítse és ismertesse a Biblia évének programjait. 

A megbízásnak megfelelően a Bibliatársulat várja minden olyan 
rendezvény programját, amely a Biblia éve alkalmából kerül meg
rendezésre. A társulat a programokat, valamint a lezajlott progra
mokról készült beszámolókat honlapján is közzéteszi. 

A rendezvények programjait az alábbi elérhetőségekre lehet kül
deni: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 1066 Budapest, 
Teréz krt. 28. U6. Tel.: (1) 332-2260; Fax: (1) 312-2478 A Biblia
központ hétfőtől-csütörtökig 9 és 17 óra között van nyitva 

Email: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
Honlap: www.biblia-tarsulat.hu 

Szép, színes természeti felvételeket, esetleg szentföldi képe
ket továbbra is köszönettel fogad tervezett kiadványainkhoz a 
Szerkesztőség (csak szabadon felhasználható digitális képek, 
elektronikus adathordozón). Segítségüket előre is köszönjükl 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

A BIBLIA ÉVE 2008 éves ünnep- és rendezvénysorozat 
püspökkari felelőse Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek. 
Bábel érsek úr felkérte Társulatunkat, hogy legyen élenjáró köz
reműködő a Magyar Katolikus Egyházban az éves programok 
ajánlásában, közvetítésében és ismertetésében. 

Társulatunk elsősorban programo k ajánlásával, közvetítésével, 
valamint a Biblia Éve rendezvényein jól használható kiadványokkal 
igyekszik elősegíteni a Magyar Katolikus egyházban a Biblia Éve 
ünnepsorozat eredményességét. Programajánló füzetünket közread
tuk az egyházmegyékben és közösségekben, és továbbra is igényel
hető a Bibliaközpontban (és elérhető Társulatunk honlapján). A 
Biblia Éve kapcsán megjelent kiadványai nk listája Füzetünk hátlap
jának belső oldalán látható. 

Társulatunk munkatársai számos helyen tartottak és tartanak elő
adásokat, képzéseket, bemutatókat a Biblia Éve rendezvényein. Tár
sulatunk és a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola szervezésében 
került sor a "Három nap a Szentírással" címmel megrendezett bibli
kus ismeretterjesztő képzés megtartására a váci Főiskolán március 5-
7-ig. Erről az alkalomról Füzetünk következő számában részletesen 
beszámolunk. 

A MKPK Sajtóirodájának megbízásából gondozzuk a Biblia Éve 
honlapján (www.bibliaeve2008.hu) a katolikus tájékoztató részt. Ez 
a főoldalról a "Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat" hívásával 
érhető el, vagy közvetlenül a www.biblia-tarsulat.hu honlapcímen. 
Ezen a lapon tájékoztatást adunk minden olyan rendezvényről, prog
ramról, ünnepről, amelyről tudomásunk van ill. amelyekről tájékoz
tatást kapunk a szervezőktől vagy a résztvevőktől. 

Kérünk mindenkit, hogy aki programot szervez vagy tudomást 
szerez különböző rendezvényekről. értesítsen bennünket a Társulat 
címén (címeinket ld. az előlap belső oldalán). Köszönettel veszünk 
személyes beszámolókat is a rendezvényekkel kapcsolatban. 
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Magyar biblikus taná
rok értekezlete a Biblia
központban - A Biblia Évé
ben, Húsvét után pénteken 
tartották meg a hazai bibli
kus tanárok ezévi első szak
mai értekezletüket a Szent 
Jeromos Katolikus Bibliatár
sulat tanácstermében. Az ér
tekezleten részt vett a ma
gyar bibliaprofesszorok kö
zül majdnem mindenki: Csernai Balázs (Eger), Cziglányi Zsolt 
(Pécs), FerIing György (Győr), Gánicz Endre (Nyíregyháza), Keresz
tes Pál (Pécs), Kocsi György (Veszprém), Kocsis Imre (Vác), Martos 
L. Balázs (Győr), Rózsa Huba (Budapest), Schmatovich János 
(Győr), Soltész János (Nyíregyháza), Szatmári Györgyi (Szeged), 
Székely János (Esztergom), Thorday Attila (Szeged), Tarjányi Béla 
(Budapest) és Török László (Eger). 

Vitaindító előadást tartott Gánicz Endre és Török László, előadá
saikat érdekes és izgalmas tudományos vita követte. A Biblia Évében 
még egy hasonló értekezlet is lesz október 20-án, amelyen Csernai 
Balázs és Kocsi György fognak előadást tartani .. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. , 

A.:: imaórák időpon/ja és az elmélkedések témája a Biblia Evé
ben: ápr. 25.: Mk 15,15-20; máj. 9.: Jn 21,15-19; máj. 23.: Mk 
10.1-12: jún. 6.: Mk 12,35-37; jún. 20.: Mt 6,19-23; júl. 4.: Mt 9,9-
13: júl. 18.: Mt 12,1-8; aug. 1.: Mt 13,54-58; aug. 15.: Jel 12,1-6; 
aug. 29.: Mk 6.17-29: szept. 12.: Lk 6,39-42: szept. 26.: Lk 9.18-
22: okt. 10.: Lk ll-IS-26. 

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 
bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
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Ajánlás

1

    Ajánlás

A Szentírás nemcsak a könyvek könyve, hanem életformáló
útmutatást ad az igaz életre való neveléssel (2Tim 3.16). Nélküle
Jézus Krisztust nem ismerhetjük meg, „Aki nem ismeri a Szent-
írást, nem ismeri Krisztust” – mondotta Szent Jeromos. Hogyha
másért nem, hát ezért is érdemes elolvasnunk a Szentírás köny-
veit. Nagyon fontos, hogyha még nem volna, szerezzünk be mai
magyar nyelven szóló Bibliát, amely az Egyház hiteles magyará-
zataival van ellátva. Rendszeresen olvassuk, merítsünk ebből a
bővizű forrásból, elmélkedjünk róla nap mint nap és elmélkedé-
seink eredményeként tűzzünk magunk elé kisebb-nagyobb fel-
adatokat, válaszoljunk arra az isteni hívásra, amely a Szentíráson
keresztül személy szerint mindannyiunkhoz szól, és missziós lel-
külettel, szavunkkal és életpéldánkkal adjuk tovább. A Szentírást
közösségeinkben is olvassuk, vegyünk részt Bibliaórákon. Hi-
szen a Szentírás közösségalkotó erő, tanú erre az első kereszté-
nyek életét megörökítő Apostolok Cselekedete. Necsak tanulmá-
nyozás céljából olvassuk, hanem az Egyház közösségének építé-
se végett és az olvasást mindig kísérje az imádság.

                              Bábel Balázs: Körlevél a Biblia Évére. Részlet.



Csendes Percek

2

 Csendes percek

Megkezdtük a Biblia évét, hogy ebben az esztendőben különös
figyelemmel és szeretettel tekintsünk Isten hozzánk intézett üzene-
tére, amelyet írott formában a Biblia, a Szentírás őrzött meg a szá-
munkra. A Szentírás olyan könyv, amelyet Isten kiválasztott emberei
írtak a Szentlélek irányításával. Így az Isten üzenete emberi nyelven,
emberi szavak által jut el hozzánk. Mivel Isten üdvözítő művét Jézus
Krisztus teljesítette be, az egész Szentírás végső soron Jézushoz ve-
zet bennünket, és őbenne találjuk meg az egésznek értelmét. Aho-
gyan Szent János evangélista mondja, Ő az Isten élő Igéje, hozzánk
intézett élő Szava. A Biblia megértése Jézus megértéséhez vezet.
Amikor tehát a Szentírást hallgatjuk, olvassuk, akkor végső soron Jé-
zus szól hozzánk. Szent Cyprián, Karthágó vértanú püspöke így ta-
nít: „Az az óhajunk, hogy ne csak a templomokban törekedjetek Is-
ten szavát komolyan meghallani, hanem otthonotokban is merüljetek
el a Szentírásba és elmélkedjetek az Úr törvényein. Mert ez is Krisz-
tus, ki mindenütt annak közelében van, aki Őt keresi.”

A Biblia évében nagyon ajánlom, és mindenkit buzdítok, hogy vi-
gye otthonába a Bibliát – legyen ott minden család asztalán a Szent-
írás – és olvassák rendszeresen egyénileg vagy közösen. Legyen ez
hétköznapjainkban is az élő kapcsolat a köztünk jelen lévő Krisztus-
sal. Nagyon üdvös, ha a családtagok hetente legalább egyszer közö-
sen olvassák a Bibliát.

A Szentírást gondolkodva, imádkozva kell olvasni. Nem ve-
hetjük a kezünkbe úgy, mint a napilapokat vagy regényeket, ame-
lyekben csak az érdekességet keressük. Isten üzenetét régi korokban,
sajátos körülmények között foglalták írásba. Ha meg akarjuk érteni
igazi tanítását, nem állhatunk meg a felületeknél, nem nézhetjük csak
a külsőt, ami az első látásra megragad, hanem figyelmesen kell ke-
resni, mit is akar ezzel Isten nekünk üzenni. Hasznos, ha nyugodt kö-
rülményeket teremtünk az olvasáshoz – csendet a környezetünkben
és csendet magunkban, hogy képesek legyünk meghallani Isten üze-
netét. Ajánlatos, hogy az olvasás kezdetén rövid imával hangoljuk
magunkat a belső figyelemre.     (Bosák Nándor püspök körleveléből)
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Tarjányi Béla

A Vatikáni kódex

BEVEZETÉS

A Bibliában szereplő különböző iratok, ún. könyvek keletkezése
Kr. e. 1000 és Kr. u. 100 közé tehető. Ezeknek a könyveknek az ere-
deti kéziratai elvesztek, csak későbbi másolatok maradtak róluk. A
Biblia szövegét ezekből a kéziratokból ismerjük.

Az Ószövetség héber (és arám) nyelven fennmaradt könyveinek
szövege egységes, mert a zsidóság tudósai (az ún. masszóréták) egy-
ségesítették a szöveget, és nem tűrtek meg változatokat a szent
könyvek szövegében. A héber (és arám) szövegek legfőbb és legré-
gebbi tanúja a Leningrádi kódex.1

Az Ószövetség görög nyelvű változata az ún. Hetvenes fordítás
(Szeptuaginta), amely Kr. e. 2. században Alexandriában készült. Ez
volt az Ősegyház általánosan használt Ószövetségi Szentírása a Kr.
u. 2-4. században. Olyan könyveket is tartalmaz, amelyek nincsenek
benne a héber Bibliában. A szövege sok helyen eltér az egységesen
elfogadott héber Ószövetség szövegétől, és az egyes kéziratok is
számos helyen különböznek egymástól (kiegészítések, revíziók kö-
vetkeztében). A legrégebbi, viszonylag teljes szövegtanúk a Vatikáni
kódex (jele B) és a Sínai kódex (S) a Kr. u.-i 4. századból. Ezeket
követi időrendben az Alexandriai kódex (A), mely az 5. században
készült.

                                                     
1 A Leningrádi kódex (Codex Leningradensis) a legrégebbi fennmaradt példánya a
héber Biblia masszoréta szövegének, Kr. u. 1008-ból. A Biblia Hebraica Stuttgar-
tensia (amire a legtöbb bibliafordító hivatkozik) ennek a pontos átirata. A Leningrádi
kódex tartalmazza a héber Biblia teljes szövegét, bár a sorrend némileg eltér a
legtöbb Bibliától, mert a Krónikák könyve megelőzi a Zsoltárok könyvét és Jób
könyve a Példabeszédek könyvét. Tartalmaz ezenkívül masszoréta jegyzeteket is
(nikudot). A bőrkötéses kódexet pergamenre írták. A Leningrádi Kódexet a szent-
pétervári orosz állami könyvtárban tárolják 1863 óta. Közismert nevét, amelyet az
orosz forradalom után kapott, a könyvtár kérésére a mai napig nem változtatták
meg. – Az Aleppói kódex feltehetőleg valamivel régebbi, de hiányoznak belőle
egyes részletek.
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Az Újszövetség legrégebbi szövegtanúi a fent említett kódexek
(Vatikáni, Sínai, Alexandriai). A korábbi időkből (2.-3. század)
fennmaradt szövegtanúk (papiruszok) igen jelentősek, de csak rövi-
debb-hosszab részleteket tartalmaznak a Bibliából.

Tekintettel arra, hogy mind a Hetvenes fordítás, mind az Újszö-
vetség szövegtanúi sok helyen eltérnek egymástól, ezen szent iratok
eredeti szövegének rekonstruálásával egy külön tudományág, a bib-
liai szövegkritika foglalkozik. A kutatások eredményeképpen kritikai
szövegkiadások jelennek meg. Az Újszövetség szövegének általáno-
san elfogadott kritikai kiadása a Nestle-Aland féle Novum Testamen-
tum graece2, a Hetvenes fordításé pedig a Rahlfs-féle Szeptuaginta-
kiadás3. A mai bibliafordítások ezen kritikai kiadások alapján ké-
szülnek, valamint a Stuttgarti Héber Biblia4 alapján.

Az alábbiakban a Biblia egyik legrégebbi és legjelentősebb szö-
vegtanúját, a Vatikáni kódexet ismertetjük a kódex 2000-ben megje-
lent hasonmás kiadásához mellékelt Prolegomena5 alapján.

I. PALEOGRÁFIAI ÉS KODIKOLÓGIAI ISMERTETÉS

1. A kódex összetétele
A Vat. Gr. 1209 ma 1536 számozott oldalt, azaz 768 lapot (fóliót)

tartalmaz; de ehhez hozzá kell tenni az elején 2 fóliót vagy 4 oldalt,
amelyet I-IV-ig számoztak; a végén pedig egy számozatlan fóliót,
amely kiegészíti az utolsó füzetet; ehhez járul még 3 kettős, számo-
zatlan fehér fólió, amelyek a kódex elején lehettek, amikor be volt
kötve. Mindegyik fólió (az eredetiek éppúgy, mint a csatoltak) per-

                                                     
2 Barbara és Kurt Aland (ed.), Novum Testamentum graece (27. kiadás), Deutsche
Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1984.
3 A. Rahlfs, Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes,
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1935/1979.
4 R. Kittel (ed.), Biblia Hebraica, Württenbergische Bibelanstalt, Stuttgart, 1937 -
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
5 Az itt következő (rövidített) ismertetést ld.: Codex Vaticanus B, Prolegomena,
Bibliotheca Apostolica Vaticana, 1999. Tartalom: Paul Canart, Notice paléographi-
que et codicologique, 1-6.o., Pierre-Marie Bogaert, Le texte de l'Ancien Testament,
7-26.o., Stephen Pisano, The Text of The New Testament, 27-41.o.



A Vatikáni kódex

5

gamen. Jelenleg minden kettős fóliót széthajtva külön-külön papír-
dossziéban6 tárolnak.

Az eredeti kódex maradványát a 41-694-es és a 707-1518-as fóli-
ók alkotják. A másolás idején – vagy nagyon régi korban – minden
fóliót nagybetűs görög számokkal jelöltek, amelyeket a hátlap felső
sarkába tintával írtak be; e számok közül sokat teljesen vagy részben
levágtak a könyvkötők, de egy részük még olvasható, noha a tinta
erősen kifakult7. Kikövetkeztethető, hogy a 41-694-es oldalak az
eredeti kézirat 32-358-as fólióit, a 707-l5l8-as oldalak pedig a 369-
774-es fólióit képviselik. Hiányzik tehát az elején 3l fólió, amelyeket
20, sűrűbb írással készített fólióval (40 oldallal) helyettesítettek;
számítások szerint a hiányzó 31 fólión pontosan annyi szöveg volt,
amennyi a Genezis eredeti szövegéből most hiányzik8. Az ugyancsak
elveszett 359-368-as fóliókat 6 fólióval pótolták (a jelenlegi 695-
706-os oldalak). Nehezebb megállapítani, hogy hány fólió veszett el
a végén. Számításunk szerint a Zsidókhoz írt levél kiegészítéséhez
valamivel több, mint 3 fólió hiányzik. A legújabb kiegészítés (15l9-
l536) a Zsidókhoz írt levél végét (a Zsid 9,15-től) és a Jelenések
könyvét tartalmazza.

Néhány kivételtől eltekintve a kódex teljes egészében quinion-
okból, tízlapos füzetekből állt. Az első megmaradt füzet (41-54. ol-
dal; eredetileg a 32-38. fóliók) már csak 7 fólióból áll; teljes formá-
jában a 29-38. fóliókat tartalmazta. Ez előtt legalább 3 füzet teljesen
elveszett: valószínűleg két quinion és egy (nyolclapos) quaternion.
Az 55. oldaltól kezdve (eredeti 39. lap) szabályos sorrendben 32 qui-
nion követi egymást (5-36. füzet)  egészen a 694. oldalig (eredetileg

                                                     
6 A kódex utolsó kötés-anyagát ma a kódex mellett külön tárolják. Az előző kötés
valószínűleg vörös volt (fatábla vörös színre festett bőrrel bevonva), amint ezt a régi
feljegyzések tanúsítják. Az utolsó kötés valószínűleg a 15. században végzett res-
tauráció alkalmával készült.
7 Ez a számozás olvasható még pl. az 1280., 1296., 1356. és 1438. oldalakon. Sok
szám, amelyet az 1904-1907-es fakszimile olvashatónak jelez, ma már nem az.
(Vajon valóban olvashatók voltak ezek?)
8 A számítás először úgy készült, hogy egy eredeti fólió tartalmát (a sorok száma
és a soronkénti betűszámok alapján) összehasonlították egy helyettesítő fólió tar-
talmával. A Rahlfs-kiadás alapján számolva ellenőrizték: hány eredeti fólióra volt
szükség a hiányzó szöveg pótlásához.
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a 358. fólió); az elveszett quiniont (a 37.-et) egy (hatlapos) ternion-
nal pótolták (695-706.o.). A 707-926. oldaltól (eredeti 478. fólió) 11
quinion található (a 38-48-ig); a következő füzet, a 49. (927-944. ol-
dal = 479-487. fólió) egy quinion, ennek utolsó fólióját, mely üres
maradt, kivágták. A 945-1504. oldalakon (eredeti 488-767. fólió) 28
quinion követi egymást (az 50-77.-ig). Az utolsó fennmaradt eredeti
füzet, a 78. (l505-1518. oldal = 768-774. fólió) már csak 7 fóliót tar-
talmaz.

Az 1904-07-es fakszimile jelzései ellenére nyomát sem találtuk a
füzetek olyan ősi számozásának, amely összhangban állna az eredeti
munka szerkezetével. Az a (görög és latin) számozás, amelyet mind-
egyik füzet külső felső sarkában találunk, a 4. számmal (d') jelöli  a
második fennmaradt füzetet (55-74.o.; de a  számot tévedésből az 53.
oldalra írták!), és így tovább egészen a 77. számig (oz', l. 1505.o.);
tehát egy számmal elmarad az eredeti sorrendtől, talán azért, mert a
kiegészítő füzetek számát veszi alapul (ezeket viszont nem számoz-
ták).

2. Anyag, beosztás, fűzés, vonalazás
A kódex gondosan készített, nagyon vékony pergamenlapokból

áll; egyes oldalakon nagyritkán bőrhibából vagy készítési hiányos-
ságból származó kis köralakú lyuk található, amelyet a scriptor a
másolásnál kikerült. A viszonylag sok folt és néhány szakadás a kö-
tet használatából származik; egy esetet kivéve (a 355-356. oldalon,
ahol a fólió külső felső részét letépték) ezek nem okoznak jelentős
akadályt az olvasatban. A túlságosan savas tinta nem egyszer kimar-
ta, sőt kilyukasztotta a pergament; de ritkán fordul elő, hogy ez za-
varná az olvashatóságot.

A fóliókat az ún. Gregory-törvény szerint állították össze: a „hú-
sos”- és a „szőrös” oldalak szemben vannak egymással, és a füzet a
„húsos” oldallal kezdődik.

A sorok vonalazását egy nagyon kis átmérőjű, kört húzó metsző-
fúró szerszámmal készített jelző pontok irányítják. A függőleges
sorokhoz a felső és az alsó margón vésték be őket, igen közel a jelen-
legi szélhez (amely erősen elrongyolódott); a vízszintes sorokat ille-
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tően ezek a pontok a fólió külső szélétől 58-90 mm-re helyezkednek
el (90 mm pl. az 55. oldalon) – tehát az utolsó írott oszlopra esnek,
mint pl. a Sinaiticus-ban, s ahogyan ez ott is látható, az utolsó alsó
pont gyakran kettős (pl. 255-273.o.).

A vonalazás módjának pontos meghatározása még nem teljesen
sikerült, de feltétlenül hangsúlyoznunk kell, hogy egészen szabályos
a tördelés.

Nagyon valószínű, hogy minden sor-jelzést a húsos-oldalon húz-
tak meg. Ilyen eredményt ad általában a 2-es módszer alkalmazása (a
Leroy-féle nomenklatúra szerint), amikor a fóliók (vagy duplafóliók)
egyesével a húsos-oldallal felfelé vannak fordítva. Némi bizonyta-
lanságot okoz azonban, hogy a függőleges sorok gyakran határozot-
tan erősebben nyomottak, mint a vízszintesek, és intenzitásuk is –
gyakran ugyanabban a füzetben – eltérő (pl. 55-74.o.). Annak feltéte-
lezése, hogy az egyik fóliót a másikra helyezték a bevésett és a ki-
domborodó részek jelenlegi elrendezése érdekében, olyan bonyolult
manipulációkat tételezne fel, amelyeket nem tartunk ésszerűnek.

Ami a vonalazás tipusát vagy rajzformáját9 illeti, kétféle jelentős
megoldást alkalmaztak mind a háromhasábos, mind a kéthasábos
tördelés esetében (az utóbbi a bölcsességi könyvekben látható): a
különbség a vízszintes sorok meghúzásának módjából származik. A
függőleges vonalak az alábbi módon helyezkednek el: a háromhasá-
bos tördelésben hat függőleges vonal – a lapon felülről lefelé meg-
húzva – határolja a három hasábot (pl. 255-274.o.); a kéthasábosban
pedig mindegyik hasábot jobbról-balról két, elég nagy térközű vonal
határolja: az első baloldali vonal jelzi azt a helyet, ahol a sztichosz
(félvers) kezdődik, a második pedig, ahol folytatódik, a kezdethez
képest hátrább. A két jobboldali vonalnak ugyanez a szerepe a fólió
másik oldalán (pl. 615-634.o.). A leggyakrabban előforduló típusban
a vízszintes vonalak mindegyike a szöveg egy sorának felel meg; az
első és az utolsó folyamatosan van meghúzva az első baloldali füg-
gőlegestől az utolsó jobboldali függőlegesig; nem egyszer azonban

                                                     
9 L. Leroy-Sautel; ezek visszautalnak az előző bibliográfiára. Tekintettel a
Vaticanus-ban használt vonalazási típusok kivételes voltára, inkább leírtuk ezeket,
mintsem kodifikáltuk volna Leroy szabályai szerint.
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kivehetetlenek a hasábok közötti meghosszabbítások (pl. 595-614.o.)
– talán soha nem is húzták meg ezeket. A többi vezető vonal csak a
két vagy három hasáb mindegyikének belsejében található. Egy má-
sik típusban minden vízszintes vonalat megszakítás nélkül az első
baloldali függőlegestől az utolsó jobboldali függőlegesig húztak
meg, de  többségüket olymódon, hogy egy meghúzott vonalhoz két
írott sor tartozik; kivételt képez néhány „egymáshoz közelálló” sor (a
szabály: egy meghúzott vonalhoz egy írott sor tartozik) fent, és eset-
leg lent. E tekintetben három megoldást alkalmaztak: 1.) öt egymás-
hoz közelálló sor fent és kettő lent (55-75.o.); 2.) csak fent négy sor
(867-886.o.); végül 3.) három sor fent és kettő lent (907-926.o.). A
jelzőpontok rendszerint ad hoc távolságban állnak egymástól10.
Megjegyzendő, hogy hasonló eljárást alkalmaztak a Sinaiticusban is.

3. A másolás és a díszítés
a/ A könyvek elhelyezkedése a kódexben
A kódexben a bibliai könyvek „takarékosnak” mondható módon

követik egymást. Az egyes könyvek általában annak a hasábnak a
tetején kezdődnek, amely közvetlenül az előtte levő könyv befejezé-
se után következik, akár az első, akár a második, akár a harmadik
hasábról legyen is szó; más szóval: egyáltalán nem törekedtek arra,
hogy egy könyv kezdete egybeessen egy oldal, egy fólió vagy egy
füzet kezdetével. A nagyobb egységeket illetően a helyzet a követke-
ző: A történeti könyvek a 2. Ezdrással (Nehemiással) fejeződnek be
a 624. oldalon, azaz a 33. füzet 5. fóliójának hátoldalán, az l. hasáb-
ban (amely a szövegnek csak a két utolsó sorát és a végső címet tar-
talmazza), az oldal többi része üres. A bölcsességi könyvek ezt köve-
tően ugyanezen 33. füzet 6. fóliójának előlapján kezdődnek. Eszter,
Judit és Tóbiás a bölcsességi könyvek korpuszában helyezkednek el.
A tördelési különbség ellenére Eszter azon az oldalon kezdődik, ahol
a Sírák fia könyve befejeződik. A legfeltűnőbb elválasztás Tóbiás és
a prófétai könyvek között található; előbbi a 944. oldalon fejeződik

                                                     
10 A 38. füzetben (707-726.o.) kétféle pontozás látható: az első, kijjebb, megfelel az
első tipusnak (minden sorhoz egy vonal), a második, beljebb, megfelel a második
tipusnak (egy vonal két soronként).
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be, a 49. füzet 9. fóliójának hátlapján (kevéssel a 2. hasáb közepe
előtt); ezután a füzet utolsó fólióját levágták (kétségkívül üres ma-
radt). Ózeás könyve ilymódon az 50. füzet első fóliójának előlapján,
a 945. oldalon kezdődik. Végül, mint a bölcsességi könyvek eseté-
ben, az Újszövetség egy füzetnek (a 54.-nek) a 6. fólióján kezdődik,
az előlapon, az 1235. oldalon – az előző oldal nagyrészt üres maradt.
Az Újszövetség többi könyve „takarékos” módon követi, eltekintve
Lukács evangéliumától, amely kezdődhetett volna az 1303. oldal 3.
hasábján, de ez üres maradt, és a könyv kezdetét átvitték a hátlap
első hasábjába, vagyis az 1304.oldalra; ennek a kivételes elrendezés-
nek az oka titok marad számunkra11. Ezzel szemben természetes,
hogy a bölcsességi könyvek kezdetén másoló-váltásra került sor, és
egy másik kéz írta a prófétai könyveket is. Ezek után áttérünk arra,
hogy az írásmódról és a másolókról ejtsünk szót.

4/ Az írásmód, a díszítés és a másolók
A Vaticanus írásmódja „bibliai unciale” néven ismert, amit más-

képpen – G. Cavallo alapvető monográfiáját követően – „bibliai
maiusculum”-nak is nevezünk12 (19). A szóban forgó írás szabályait
– „kánonját” – Cavallo határozta meg.  Az írás nagybetűs, és minden
betű két vezérsor között helyezkedik el. A betűk tengelye függőle-
ges. Majdnem mindegyik betű egy négyzetbe írható, kivétel a I, P, Y,
F és  a Y, amelyek szára lenyúlik az alapsor alá, a F és  a Y felül is
túlnyúlik a soron. Az írásszög – kb. 75 fok – kiemeli a vonalak kü-
lönbségét: a függőlegesek erősen jelzettek, a vízszintesek és az
emelkedők fonálszerűek, a ferdén ereszkedők közepesen vastagok;
ha a kánon tökéletesebben érvényesül, az ellentét enyhe és állandó
marad. A vonalak végét rendszerint semmilyen díszítő vonal sem
jelzi – ezek ductusát Cavallo részletesen tanulmányozta. A kánont
igen alaposan betartja a Vaticanus másolója. Csak annyit jegyezhe-
tünk meg, hogy a P, az Y, a F és  a Y lefelé haladó ágai jobbról balra
ferdén metszett végükön enyhén balra görbülnek; ezenkívül nagyon

                                                     
11 Lehet, hogy a másoló helyet akart hagyni a Márk-evangélium hosszabb befeje-
zésének (16,9-20), amint ezt Pisano feltételezi, ld. alább.
12 G. Cavallo, Ricerche sulla maiuscola biblica, Firenze 1967.
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enyhe vastagítások jelzik egyes vízszintes  vonások végeit: a  G-ét és
a T-ét, s néha az E  középső vonaláét is. E sajátosságok megfigyelése
lehetővé teszi, hogy a kódexet a bibliai maiusculum kronológiai fej-
lődésének keretében elhelyezzük. A Vaticanus határozottan a „töké-
letesség fázisába” tartozik, ahol a kánon pontos betartása és a kivite-
lezés természetessége és spontaneitása harmonikus egyensúlyban
van. E jellemzők összessége arra indította Cavallot, hogy a B  kódex
megírását a IV. sz. közepére datálja, kissé korábbra, mint a hozzá
igen közel álló Sinaiticus-ét, amelyet kb. 360-ra helyez.

Mint fentebb mondtuk, a szöveget három ill. két hasábban írták.
A betűk 2-2,5 milliméteres négyzetekbe írhatók. A háromhasábos
tördelés mindegyik sora kb. 16 betűt tartalmaz. Hogy a szavakat ne
kelljen elválasztani, a sor végén egy-két betű sok esetben kisebb,
vagy túlnyúlik a soron. A betűk alakja nem változik ilyenkor, kivéve
az M-et, amely lehet „alexandriai” ductus, valamint az ómegát,
amely összelapulhat, és néhol „horgony” formát ölt. Ugyanezek a
betűformák  találhatók – akár „kánonszerűek”, akár nem – az egyes
könyvek elején és végén található címekben, valamint fejléceken.

A Vaticanus rendkívül mértékletes a görög szövegnek mind
megjelenítésében, mind tagolásában. A scriptio continua13-ban írt
szövegben nincs sem hehezet, sem ékezet Az első kézből származó
központozás nagyon ritka. Helyenként használnak „kitöltő jelet”,
hogy a sor vége ne maradjon üresen. Egy-egy könyvön belül a beosz-
tást csupán diszkrét „üres helyek” érzékeltetik, bizonyos esetekben a
bekezdés első sorának enyhe kiengedése; ezek közül egyeseket
paragraphos14 is megjelöl. Egyetlen iniciálé sincs felnagyítva. Nincs
más díszítő elem, mint a címeket aláhúzó vagy bekeretező szaggatott
vonalak, valamint az egyes könyvek végén levő fő címeket kísérő
vonalrajzok. Ezek díszítése nagyon egyszerű – a piros színt helyen-
ként igen diszkrét módon használják – mindez erősen emlékeztet a
Sinaiticus díszítésére.

                                                     
13 Szóközök nélkül – a Szerk.
14 Egy kis vizszintes vonal az előző bekezdés utolsó sora alatt, pl. a 647., 734.,
1084., 1101. és 1366. lapon.
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Több másoló dolgozott-e a B kódex megalkotásán? A szakembe-
rek hármat, sőt négyet különböztetnek meg15. A betűk alakbeli kü-
lönbségeire alapozni nehéz, mert az eredeti szöveget, amely elhalvá-
nyodott, egy későbbi kéz majdnem teljesen átírta. A Sinaiticus esete
is mutatja, milyen nehéz ezt a kritériumot használni. Ezzel szemben,
akárcsak a Sinaiticusnál, itt is lehet azokra az apró különbségekre
hivatkozni, amelyek a szöveg  tagolásában  (a  >  jel és a kiengedés
használata), a címek írásában és díszítésében, valamint a helyesírási
sajátosságokban mutatkoznak, mint pl. a nomina sacra rövidítése,
vagy az itacizmus gyakorisága. Ezen elemek alapján Milne és Skeat
kimutatta, hogy – az itt-ott mutatkozó eltérések ellenére – két kezet
igen nagy valószínűséggel meg lehet különböztetni. Az első (A)
másolta a 41-334.oldalakat (Ter 46,28 – 1 Kir 19,11) és a 625-944
oldalakat (Zsoltárok – Tóbiás); a második (B) a 335-624. oldalakat (l
Kir 19,11 – 2. Ezdrás), a 945-1234. oldalakat (Ózeás – Dániel), és az
1235-1518-ig tartó részt (Újszövetség).

Számos javítás – törlés, betoldás – minden bizonnyal a másolás
során történt. Mindenesetre szükséges lenne a javítások mindegyikét
újabb, alapos vizsgálat tárgyává tenni.

5. A kódex története
A javítások, glosszák és a szöveg- valamint díszítésbetoldások

ugyan arról tanúskodnak, hogy a kódexet elég hosszú ideig szorgal-
masan használták, ezt azonban nehéz időzíteni, még kevésbé lokali-
zálni a beavatkozásokat. Az az írnok, aki átírta a szöveget, meglepő
ügyességről tett tanúságot. Vajon rendkívüli utánzó képességéből
fakad-e ez, vagy abból, hogy az eredeti másolás óta nem sok idő telt
el? Kiváló szakmai tudása megkülönbözteti attól, aki az 1206-os
oldalt írta át úgy, hogy a kisbetűs formákat összekeverte a nagybetű-
sekkel, és trémákat tett a iótákra. Vajon ugyanez a kéz írt-e a mar-
gókra ugyanezen az oldalon egy sor scholiát? Kurzív írását a XII. sz.
második felére lehet időzíteni. És milyen korban fűzték az irathoz a
tarka szalagdíszeket és az iniciálékat, amelyek minden egyes könyv
elejét jelölik? A motívumok a X. századi konstantinápolyi díszítésre
                                                     

15 L. Milne-Skeat, Scribes and Correctors, 87-90.o.
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jellemzők, de primitívebb formában és ügyetlen kivitelben – ez in-
kább magyarázható  lenne 11. vagy a 12. századi, sőt, még későbbi
eredettel. Ami Clément barátot illeti, aki a 238. és a 624. oldalra rá-
írta a nevét, azon túlmenően, hogy nem könnyű őt időben elhelyezni
(a 11. és a 13.század között ?), semmi sem bizonyítja, hogy belenyúlt
volna a kódexbe, és hogyan. Arra vonatkozóan sincs semmilyen ko-
moly jelzés, hogy a kódex, egyéb híres unciáléktól eltérően, valami-
kor Dél-Olaszországban időzött volna.

A XV. sz.-ban találunk végre utalást a kódexre. Biztosnak látszik,
hogy Bessarion a Marcianus gr. 6-nak legalább egy részét a Vatica-
nus-ról másolta le, az tehát volt az ő kezében16. De milyen körülmé-
nyek között? Az előtt-e, hogy a kötet a Vatikáni Könyvtárba került,
vagy később, ahol, úgy tűnik, 1475 óta található17? A kódex eredete
kétségkívül világosabbá válna, ha ki lehetne deríteni, milyen körül-
mények között folyt le a kiegészítő munka, amely – a másoló írása
alapján – a XV.sz. első felére időzíthető. De az ő személyét mind-
eddig nem sikerült azonosítani, és a kötetben nem történik említés
arról – amit Marcati hitt –, hogy J. Chortasmenosnak, a pátriárka
jegyzőjének tulajdona lett volna, s nincs is benne olyan betoldás,
amelyet bizonyossággal neki tulajdoníthatnánk. Legutóbb T. C.
Skeat hangsúlyozta a XV.századi „restaurációs” munka furcsa mó-
don sietős, hanyag jellegét és – fenntartással – azt a hipotézist állítot-
ta fel, miszerint a kódexet, amelyet Konstantinápolyban fedeztek fel
kevéssel a görög delegációnak a firenzei zsinatra történt elutazása
előtt, sietve kiegészítették, hogy ajándékba adják a pápának. A felté-
telezés csábító, de nincs igazolható alapja. Annyi bizonyos, hogy a
kódex 1475 óta a Vatikáni Könyvtár tulajdona, s csak rövid időre
került el onnan: 1797-től 1815-ig Párizsban volt. Története ebben az
időszakban egybefonódik a vele kapcsolatos kutatások történetével.
(Paul Canart)
                                                     

16 J. Sagi, Problema historica codicis B, "Divus Thomas" (Piacenza), 75 (1972), 9-
13.o.
17 Az 1475-ös leltárban ez áll: „Biblia. Ex membr. In rubeo” (Devreesse, Le fonds
grec, 73.o.) T.C.Skeat szerint nincs ok arra, hogy kétségbe vonjuk, hogy a B kódex-
ről van szó, amelyet 1481-ben így írtak le: „Biblia in tribus columnis, ex membranis
in rubeo” (T.C. Skeat, The Codex Vaticanus in the Fifteenth Century, "Journal of
Theological Sudies", n.s. 35 1984, 454-465.o.)
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II. AZ ÓSZÖVETSÉG SZÖVEGE

A görög Biblia hiteles szövegei (szó szerint: tanúi, bizonyságai)
között a Vaticanus (B) páratlan helyet foglal el, s ez különösen érvé-
nyes az Ószövetségre, amely kevesebb ősi tanúval rendelkezik. A há-
rom „nagy” unciálé közül elismerten ez a legrégebbi. Kevésbé teljes,
mint az Alexandrinus (A), de tisztább. A mérete nem olyan impo-
záns, mint a Sinaiticus (S, az ószövetségi részben), viszont kétségkí-
vül gondosabb kivitelű és kevésbé javított.

1. A könyvek általános elrendezése és sorrendje
Alfred Rahlfs már l899-ben kimutatta, hogy a Vaticanus  könyve-

inek sorrendjét legjobban Szent Atanáz 367-ből való 39. Ünnepi
Levelére való hivatkozással lehet  megmagyarázni. Ezt az állítást
azóta nem cáfolták meg. Magyarázatot ad – többek között – például
a Makkabeusok két könyvének szándékos kihagyására. Sőt, Szent
Atanáz 353-ban írt Apologia Konstansznak c. művében kijelenti,
hogy tizenöt évvel korábban bibliákat adott I. Konstansznak (+ 350)
és Eberhard Nestle úgy vélte, hogy a Vaticanus ekkor jutott el Ró-
mába18.

Kockázatos dolog ilyen pontosnak lenni. De az a feltételezés,
hogy az alexandriai scriptoriumnak császári felkérést kellett teljesí-
tenie, nem valószínűtlen. A munka gondossága és szervezettsége a
B-ben mindenképpen szervezett műhelyre vall. Vélhető tehát, hogy a
B alexandriai és egyiptomi eredetű, de nincs biztos adatunk arra
nézve, hogy a kódexet ilyen korán Rómába küldték volna.

Akkor, amikor a B-t másolták – általános vélemény szerint a 4.
században – az ilyen típusú nagy kódexek készítése és használata
még új volt, sőt, talán egészen új. A B közvetlen modelljéről semmit
sem mondhatunk. Közeli ősei kisebb papirusz-kódexek  lehettek,
amelyek egy, legfeljebb két nagy bibliai könyvet tartalmaztak (pld.
Ezekiel, Dániel, Eszter, mint a 967. sz. kódex), vagy a még annál is
kisebb terjedelmű tekercsek. Az Újszövetségtől eltérően ugyanis,

                                                     
18 Eb. Nestle, Einführung in das Griechische Neue Testament, Göttingen, 19093,
200.o.
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amelynek terjedésében a tekercs-forma gyakorlatilag semmi helyet
nem foglalt el, a  görög Ószövetség ezen az előkelőbb módon terjedt
el először, mégpedig legalább a Kr.u. 2. századig.

A másolóműhely vezetője a másolat megtervezésénél többféle
megfontolást tarthatott szem előtt.

Ha rendelkezésére állt egy jóváhagyott szentírási kánon, követ-
hette annak sorrendjét. Az Atanáz-féle listát legkésőbb 367-ben
rögzíthették, a híres Ünnepi levél időpontjában, sőt lehet, hogy már
korábban is megvolt, és a B esetleg a lista kötelező használata alap-
ján készült. De ez a magyarázat nem elégséges. A B-ben „a kezdők-
nek szánt” könyvek (Bölcsesség, Sírák fia, Eszter, Judit, Tóbiás) nin-
csenek különválasztva, be vannak sorolva az Ószövetség bölcsességi
könyvei és a Próféták közé. Ugyanakkor az is valószínű, hogy voltak
olyan könyv-sorrendek is (sequentia), amelyeket széles körben elfo-
gadtak, mint például az Octateuchusz-Királyok-at, a Próféták sor-
rendjét (élükön a Tizenkettővel – bár vannak kivételek, pl. a S is), a
bölcsességi könyvekét (melyben a Jób és a Zsoltárok könyvének
helye változó).

A valóságban a B könyveinek sorrendje megmagyarázható azzal,
hogy kompromisszumot akartak kötni: követni egy bevett szokást, és
tekintetbe venni az alexandriai atanázi kánont. Vizsgáljuk meg ezt
közelebbről!

Az Oktateuchusz-Királyok teljesen normális sorrendje után ott
találjuk – ahogyan az egyébként gyakori – az 1-2. Krónikákat, és –
ez ugyancsak gyakran előfordul – az A és B Ezdrást (nevezetesen a
latin bibliák 3. Ezdrás könyvét és Ezdrás-Nehemiást egy könyvben).
Ez az elrendezés arról a keresztény irányzatról tanúskodik, amely
szerint a történeti könyveket szívesebben közlik időrendi sorrendben.
Az egész anyag majdnem teljesen üres lappal végződik (624.o.), a
quinion közepén, annak jeleként, hogy egy nagy rész lezárult.

Az új szekció egyébként eltér az eddigiektől: két és nem három
hasábos tördelést alkalmaz, mivel a bölcsességi könyveket – hagyo-
mányosan – értelemszerű sorok szerint másolják, nem pedig folya-
matosan, mint a többi könyvet. A Zsoltároskönyv van az élen, utána
a héber kánon három bölcsességi könyve, a Példabeszédek, a Prédi-
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kátor (Qohelet) és az Énekek Éneke. Figyelemre méltó, hogy Jób is
itt található. Ez a könyv egyébként rendszerint megelőzi a bölcses-
ségi könyveket; ritkán az is előfordul, hogy követi azokat (S, 613). A
B-ben a bölcsességi könyvek közé van helyezve. Valójában az
atanázi kánon szerint kerül az Énekek Énekét követő helyre. De a
hagyományos sorrend csak megszakadt, nem borult fel, mert az
atanázi kánon „kezdőknek szánt” könyveit tartalmazó szekció itt
jelenik meg, élén a Bölcsességgel és a Sírák fia könyvével. A 46-os
(Paris, B.N., Coislin 4) és a 631-es (az előbbi másolata) minuszkulák
azt tanúsítják, hogy a B sorrendje a bölcsességi könyveket illetően
nem áll példa nélkül. A 46-os és a 63l-es kódex Hexaszófion-nak
(eJxasovfion) nevezi a hat bölcsességi könyv együttesét.

A B elrendezése azzal, hogy a héber bölcsességi könyveket a
kezdőknek szánt csoport után helyezi, kifejezi azt a szándékot, hogy
ezt az öt könyvet együtt akarja tartani, de azt is bizonyítja, hogy is-
meri az atanázi kánon beosztását. Egyébként a csoportosítás mester-
kélt jellege megmutatkozik a szövegcsaládok vizsgálatánál. Az 55-ös
minuszkulum  (Róma, B.A.V., Reg. gr.1) közel áll a B-hez az A-B
Ezdrás, Eszter, Judit, Tóbiás könyvek tekintetében, ezeket azonban a
szokott rendnek megfelelően csoportosítja; ez annak a jele, hogy B
oldotta fel a sorozatot.

Ami az Eszter-Judit-Tóbiás sorrendet illeti, megjegyezzük, hogy
ez  egyike a görög kódexekben található leggyakoribb sorrendnek; a
másik sorrend az Eszter-Tóbiás-Judit, ezt az S-ben és az A-ban talál-
juk.

A bölcsességi könyvek (kéthasábos) és az Eszter-Judit-Tóbiás
(háromhasábos) együttesét folyamatosan másolták: a másoló nem
érezte szükségét annak, hogy a következő lapra menjen át, amikor
megkezdi a Bölcsesség könyvét (ez a kezdőknek szánt első könyv),
vagy Eszter könyvét (amely a Sapienciálisok utolsó könyve, egyben
áttérés a három hasábra). A könyvek sora egy füzet utolsó oldalán
(944.o.) fejeződik be.

A Próféták könyvei tehát új füzetben (50.) kezdődnek. Szokás
szerint elöl áll a Tizenkettő, a görög szövegekre jellemző sorrendben
(Ózeás, Ámosz, Mikeás, Joel, Abdiás, Jónás stb.). Jeremiás után
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következnek a könyv függelékei, a görögben leggyakoribb sorrend-
ben: a Báruk 1-5 közvetlenül kapcsolódik Jeremiás könyvéhez; ezu-
tán következnek a Siralmak és Jeremiás levele (a latin szövegekben
Bar 6. fej. a XIII. sz. óta). Az Ószövetség így Dániellel fejeződik be,
Dániel könyvét követik a kiegészítések (Zsuzsanna, a Szép és a Sár-
kány), pontosan egy füzet  közepén, egy alig megkezdett hátlapon
(1234.o.). Az Újszövetség a következő előlapon kezdődik (1235.o.).
Megállapítjuk: az Atanáz szerint a kezdőknek szánt könyvek, melyek
a B-ben Jób után következnek egy csoportban, ugyanolyan sorrend-
ben, mint az  Ünnepi Levélben, nem felelnek meg pontosan a héber
Biblia szokásos (héber) kánonjából hiányzó könyveknek. Egyrészt
Jeremiás kiegészítései (Báruk, a Siralmak, Jeremiás levele) magát a
könyvet követik, ugyanez áll Dánielre is (legelöl Zsuzsanna történe-
te; a három fiú éneke a 3. fejezetben; A Szép és a Sárkány a végén);
ugyanígy találjuk Esztert is a maga kiegészítéseivel Judit és Tóbiás
mellett. Ami a Makkabeusok könyveit illeti – amelyeket az Ünnepi
Levél nem említ –, megállapíthatjuk, hogy számukra nincs hely a B-
ben19.

A B fő szerkesztője-tervezője három nagy együttest különbözte-
tett meg az Ószövetségben. Az első csoportban a történeti könyvek
harminckét és fél quiniont foglalnak el – pontosan ennyit az utolsó,
majdnem üresen maradt lappal (624.o.). A második könyvcsoport – a
bölcsességi könyvek, valamint Eszter-Judit-Tóbiás könyve – a kö-
vetkező előlapon (625.o.) kezdődik és a 49. füzettel végződik. A
harmadik rész – a Prófétai könyvek – az 50. füzettel kezdődik, és a
64. füzet alig elkezdett középső hátlapján fejeződik be (1234.o.). Az
Újszövetség a következő előlapon kezdődik, a quinion második fe-
lén.

Ha szem előtt tartjuk, hogy a B quinionokból áll, vagyis olyan fü-
zetekből, melyek mindegyike 20 nagy oldalt tartalmaz, meglepő,
hogy milyen pontosan alkalmazkodik mindhárom rész a fél-quinion
mértékhez. Véletlen volna-e, hogy az elsőből a másodikba és a har-
madikból a negyedikbe (Újszövetség) való átmenet a quinion köze-
                                                     

19 Ez kódex-tudományi szempontból biztos. Ld. Eb. Nestle, in: Theologische
Literaturzeitung 20, 1895,  146-150.hasáb.
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pére esik, a másodikból a harmadikba való átmenet viszont füzetcse-
rével jár? Ennek a kérdésnek a megoldására nem látok technikai
magyarázatot; mindenesetre fel kell tételeznünk, hogy a másolómű-
hely igen jól volt megszervezve.

Végezetül az Ószövetséggel kapcsolatban a kódex beosztását ille-
tően meg kell állapítani, hogy a B ugyan tartja magát az alexandriai
atanázi kánonhoz – ehhez nem fér kétség –, de valami nehezen ki-
deríthető okból – hagyomány vagy reakció? – de megkerüli annak
legfőbb jellemzőjét: a kezdőknek szánt könyvek elkülönítését. Pedig
elég lett volna megfordítani a második és a harmadik csoport sor-
rendjét, és az Ószövetség végére helyezni a szóban forgó öt könyvet.
A B kódikológiai szerkezete azonban nem teszi lehetővé ezt az áthe-
lyezést. A bölcsességi könyvek a Próféták közé helyezett öt könyv
semmiben sem különbözik a többitől. Csak a könyvek sorrendje
marad, példa nélkül.

2. A szöveg beosztásai
A bibliai szöveg felosztása számozott egységekre megkönnyíti a

keresett részek megtalálását; lehetővé tette a Szentírás lectio
continua20 formájában történő terjesztését. Emellett megtalálhatók
azok a jelzések is, amelyek a liturgiában szereplő perikopák kezdetét
és végét adták meg. Ahhoz, hogy a részek számozási rendszere töké-
letesen elérje célját, minden egyes résznél szerepelnie kellett a meg-
felelő összefoglalásoknak is. A számozott összefoglalások (tivtloi)
állhattak az egyes könyvek elején; ilyenkor a megfelő résznél a szá-
mot a szöveg margóján újra kiteszik, sőt magát az összefoglalást is,
más, megkülönböztető betűtípussal (pl. míniummal). Erre vonatkozó
részletes tanulmányok még nem állnak a rendelkezésünkre. Nem
tehetünk tehát egyebet, mint hogy röviden leírjuk a B-ben előforduló
rendszereket.

                                                     
20 Folyamatos szentírási szöveg, szemben a lekcionáriumokkal, amelyek csak az
istentiszteleteken felolvasott részeket tartalmazzák.
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III. A KÓDEX ELSŐ KIADÁSA

A B-t a XV. sz. utolsó évtizedeitől kezdve őrzik a Vatikánban, de
kezdetben elsősorban nem az Ószövetség tanulmányozására használ-
ták. Ugyanis a XVI. sz. első felében a Szeptuaginta még kis helyet
foglalt el a Biblia filológiai vizsgálatában. A figyelem kizárólag a
héber szövegre irányult. Tehát főleg – vagy inkább kizárólag – az
Újszövetség vonatkozásában használták, és kerestek benne eligazí-
tást (Bombatius, Erasmus). A régi kölcsönzési listák szerint lehetsé-
ges, hogy a B-t 1539-ben kikölcsönözték. De következtethetünk-e
valamire ebből a tényből?

Azt mindenesetre tudjuk, hogy a B szerepel Guglielmo Sirleto
leltárában (1548) a 295. sz. alatt (294-ből), a margón az in arm (= a
szekrényben) megjegyzéssel21. A szent könyvek kánonjáról és a
Vulgátáról, mint legfőbb tekintélyről folytatott viták közepette a
tridenti atyák l546. március l7-én kifejezték azon óhajukat, hogy a
pápa járuljon hozzá ahhoz, hogy a lehető legpontosabb kiadásban
tegyék közzé a Vulgátát, valamint a görög és a héber Szentírást22. A
kihirdetett szövegek nem tesznek említést erről, de az atyák kívánsá-
ga nem merült feledésbe. Amint az a legátus-bíborosoknak Farnese
bíboroshoz intézett április 26-i leveléből kiderül, a levél írói azt az
óhajukat fejezték ki a pápának, hogy vállalkozzon a következőre: „di
far corregger prima la nostra editione latina e poi anco la greca et la
hebrea”23. H. Jedin szerint a zsinati ülésszakok első két nagy idősza-
ka után két, Cervinihez közelálló tudós azonnal nekilátott a
Szeptuaginta és a görög Újszövetség átvizsgálásának: Sirleto és
Nicolo Majorano24. Az 1546 áprilisi  Sirleto-Cervini levélváltás va-
lóban arról tanúskodik, milyen nagy jelentőséget tulajdonít az előbbi
a Szeptuagintának, a latin és görög atyák Bibliájának25. Egyébként
                                                     

21 R. Devreesse, Le fonds grec de la bibliotheque vaticane des origines a Paul V
(Studi e Testi, 244), Citta del Vaticano, 1965, 403. és 499. o.
22 CT (= Concilium Tridentinum, kiadta: Societas Goerresiana, Freiburg i. Br.), V.
29.o.
23 "Először javíttassa ki a mi latin kiadásunkat, azután a görögöt és hébert is", CT
X, 471.o. 13-14. sor.
24 H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, II. Freiburg, 1957, 81.o.
25 CT X, 935.o.
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tudjuk, hogy Nicolo Majorano, mielőtt Molfetta püspöke lett volna
(1553), feljegyzéseket készített a Vaticanus-ról, mind az Új- mind az
Ószövetségről26. Erről számol be Andreas Masiusnak egy levele,
amelyet 1554. február 25-én intézett Latino Latinihez. Ezeket a fel-
jegyzéseket  nem adták ki. Ha hihetünk Latino Latininek, Sirleto és
Torres attól tartottak, hogy az eretnekek rosszul használják fel a B
variánsait27. Ugyanezekben az években Andreas Masius (1514?-
1573), aki 1558-ban Rómában lakott, valószínűleg megjegyzéseket
írt Józsuéhez a Vaticanus-ban, ahhoz  a kiadáshoz, amely 1574-ben
jelent meg28.

Annál is jelentősebb, hogy az Ószövetség 1586-1587-ben megje-
lent nagy római kiadásának előkészítésében a B döntő szerepet ját-
szott.  A Sixtina elkészítésének történetét eddig nem tanulmányozták
részleteiben. Ami biztos, az az, hogy a munkát nagytudású szakem-
berek végezték; az oratoriánus Jacques Le Long megkísérelte felso-
rolni a nevüket29. Néhány közülük: Guglielmo Sirleto (1514-1585;
bíboros 1565); Antonio Carafa (1538-1591; bíboros 1568); Padro
Chacón vagy Ciaconio (1527-1581), Jean Maldonat (1534-1583),
Francesco Torres vagy Turianus (1509-1584), Flaminio de Nobili
(24) (1533-1590), Fulvio Orsini (1529-1600), Pierre Morin (1531-
1608)(25) és Antonio Agelli (1532-1608). Maga V. Sixtus, aki akkor
még Montalto bíboros volt, 1578 körül javasolta XIII. Gergelynek,
hogy adja ki „nagyon megbízható kéziratok alapján a Hetvenek Bib-
liáját, amelyet mind a latin, mind a görög egyház használt az apostoli
idők óta”30. Paul de Lagarde-ot követően A. Rahlfs rámutatott arra,
hogy ott, ahol a B szövege rendelkezésre állt, ott a Sixtina egy Al-
dina-szöveg (Velence, 1519), javítva a B alapján31. Rahlfs egyébként

                                                     
26 P. Batiffol, La Vaticane de Paul III. a Paul V. d'apres des documents nouveaux,
Paris, 1890, 84-85.o.
27 Uo., 85.o.
28 J. M. Gijsen, Masius (Maes) címszó, in: Nationaal Biographisch Woordenboek, 4.
kötet, Brüsszel, 1970, 545-549. hasáb.
29 J. Le Long, Bibliotheca Sacra, 3. kiadás, Párizs, 1723, I. kötet, 187-190.o.
30 Így tudósít erről Carafa bíboros a Sixtina-féle kiadás élén található levelében. A
szöveg könnyen elérhető a következő helyen: H.B. Swete, An Introduction to the
Old Testament in Greek, 2. kiad. Cambidge, 1902., 174-175.o.
31 A. Rahlfs, Die Abhängigkeit der Sixtinischen Septuaginta-Ausgabe von der
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1909-ben abban a megtiszteltetésben részesült, hogy Giovanni
Merchati kezében láthatta azt a jegyzetektől hemzsegő példányt,
amelyről a kiadás készült32. Az Aldinának ez a materiális függősége
nem túl feltűnő, legfeljebb a helyesírási részletekben, amelyeket még
egy figyelmes ellenőrzés is elhanyagolhatott, vagy a tipográfiai kül-
lemben, pl. a subscriptio-kban. Annyi bizonyos, hogy a B képviselte
a legfőbb tekintélyt, és a javítások után az Aldina a B legfőbb jel-
lemzőit tükrözte. A római tudósok  kimutatták a B páratlan értékét a
görög és latin patrisztikai idézetek összehasonlítása alapján33, és el is
nyerték a megérdemelt elismerésüket, hiszen a katolikus és protes-
táns Szeptuaginta-kiadások, Tischendorfot is beleértve, nagy többsé-
gükben a Sixtina-kiadás kópiái. H. B. Swete írhatta 1900-ban: „It is a
fortunate circumstance that the authority of the Vatican was given
before the end of the sixteenth century to a text of the LXX which is
approximately pure”34.

A Sixtina kinyomtatása 1582-ben kezdődött. Noha a címben az
l586-os dátum szerepel (gyakran kézzel 1587-re javítva), csak a kö-
vetkező év májusában fejezték be. Utána következett egy latin fordí-
tás, az egyházatyák műveiből származó bőséges megjegyzésekkel,
amelyet Nobili készített. Ezek a mesteri munkák, melyeket a B ki-
adásának és fordításának lehetett tekinteni, elegendők voltak a kor
biblikusai számára. Az érdeklődés ezután már csak az Újszövetség
felé fordul. Pl. Walton Polyglottája, amely a Sixtina szövegét
nyomtatja ki és bőségesen használja Nobilit, nem idézi B-t az Ószö-
vetség vonatkozásában (holott ezt megteszi az Újszövetséget illető-
en, a VI. kötet egyik függelékében).

                                                                                                               
aldinischen, in: Zietschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 33, 1913, 30-
46.o.
32 Cod. Vat. gr. 1239, d'Agellius megjegyzéseivel. Ezt a példányt adták a nyomdá-
nak.
33 "... intelleximus cum ex ipsa collatione tum e sacrorum veterum scriptorum
consensione, Vaticanum codicem non solum vetustate verum etiam bonitate
caeterris anteire" Carafa bíboros előszava, in: Swete, An Introduction, 182.o.
34 "Szerencsés körülmény, hogy a tizenhatodik század vége előtt a Szeptuaginta
szövege esetében a Vatikáni kódex tekintélyét vették alapul. Ez ugyanis megközelí-
tően tiszta." H. B. Swete, An Introduction, 182.o.
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IV. A SZÖVEG JELLEMZŐ JEGYEI ÉS ÉRTÉKE

1. Különféle vélemények a B-ről
Semmiféle egyszerű megfogalmazás nem alkalmas arra, hogy

meghatározzuk a B értékét. A Szeptuaginta szövegének egészét te-
kintve a szövegtanúk sorában általában a B a legkevésbé revideált, és
az eredeti megfogalmázáshoz a legközelebb áll – ennél többet nem
mondhatunk. E téren a Sixtina kiadóinak megállapítása nem avult el,
éppen ellenkezőleg: jobban alá van támasztva.

A mai tudósok véleményalkotása a B-t illetően nagy mértékben
azoknak az elgondolásoknak tulajdonítható, amelyek a Septuagin-
tával kapcsolatban korábban kialakultak. A kutatók régtől fogva arra
törekedtek, hogy az egyes szövegtanúkat besorolják  a Szent Jeromos
által leírt három kategória egyikébe. Ő a Krónikák könyvéhez írt
előszavában (Si Septuaginta) trifaria varietas-ról beszél, amelyek a
következők: Hesychius Egyiptomban, Pamphilius (Origenész) Cézá-
reában és Lucianus Antiochiában és Konstantinápolyban. 1857-ig
(ekkor jelent meg A. Mai kiadása) ezek a vélemények szinte mind
azon az általánosan igazolt feltételezésen alapultak, hogy V. Sixtus
kiadása képviseli B-t. E nézetek közül néhányat, amelyeket Jacques
Le Long35 jelzett, pontosítottunk, másokat azonosítottunk.

Andreas Masius Józsuéról szóló kommentárjában úgy véli, hogy
a Vaticanus szövege kiváló tanúja a Szeptuaginta „egyszerű” (Theo-
dotion által nem kiegészített) változatának, de a lucianusi recenzió
rontott rajta36; Masius (1514-1573) 1574-ben már nem élt.

Időközben megjelent a római kiadás (1586-1587). Ekkor azonban
egy fontos esemény történik: 1628-ban megérkezik az Alexandrinus
Londonba, s természetesen az angol tudósoké az első termés. Az
egész XVII. sz.-ban, s később is, azon verseng a két fél, hogy be

                                                     
35 J. le Long, Bibliotheda Sacra, 3. kiad. Párizs, 1723, I. kötet, 150-160.o.
36 A. Masius, Iosuae imperatoris historia illustrata atque explicata, Anvers, 1574,
első rész, 6., 123. és 125.o., főként a 125.o.: Continet autem Vaticanus codex,
longe ille quidem vetustissimus, editionem simplicem evbdomhkonta duo, neque
suppletam aliena interpretatione: sed nisi fallor, a Luciano martyre, emendandi
studio nonnihil contaminatam, hoc est eam, quam koinhn vocare solebant.



A Vatikáni kódex

22

tudják-e bizonyítani az Alexandrinus felsőbbségét a Vaticanus felett,
vagy fordítva.

Így például Jean Morin oratoriánus szerzetes (1591-1659), aki,
mivel meg volt győződve a római kiadás kitűnő voltáról, és azt újra
ki is nyomatta 1628-ban, Nobili latin fordításával együtt – azt írhatta
Patrick Young – vagy Junius – angol tudósnak, amikor az elküldte
neki az Alexandrinus szerinti Jób-kiadását és egy teljes kiadást is
tervezett, hogy az A-t Hesychius reviziójához kell sorolni, a B pedig
inkább origenészi (ez az ő felfogásában azt jelentette, hogy nincs
benne retusálás), és nem  lucianusi, amint azt az általa Masiusnak
tulajdonított tézis állítja37.

1655-ben James Ussher (1580-1656) Masius megállapításának
ugyanilyen téves értelmezéséből kiindulva azt állítja, hogy a Vatica-
nus nem lehet luciánusi, mivel a Tizenkét Próféta Barberini-kódexe
(B.A.V., Barberini gr.549; 86. jelzés) olyan lucianusi olvasatokat
tartalmaz, amelyeknek nincs megfelelőjük a B-ben (kivéve egyet)38.
1705-ben Joannes Ernestus Grabe (1666-1711) egy John Mill-hez39

intézett hosszú levelében úgy véli, hogy a Bírákat illetően a B Hesy-
chiust (és Alexandriát) képviseli, tehát nagyon romlott szöveg. Ez a
vélemény újra felbukkan az egész római kiadásban; szerinte az Ale-
xandrinus, amelyen az ő kiadása alapul (az Octateuque 1707-ben je-
lenik meg), jobb.

Maga az oratoriánus Jacques Le Long (1665-1721) egy római le-
velezőtársának, E.R.-nek (valószínűleg Eusebe Renaudot-nak) tanú-
sága szerint (E.R.-nek volt lehetősége arra, hogy igen figyelmesen
megvizsgálja a kódexet), nem tartja a művet nagy becsben: in quo
multa reperiuntur manu recentiori emendata, non est adeo antiquus
nec bonae notae, cum erratum saepe fuerit ab antiquario40.

                                                     
37 Jean Morin, Antiquitates Ecclesiae Orientalis, London, 1682, 54. docum., 272-
288.o.
38 Jacobi Usserii Armachani, De Graeca Septuaginta Interpretum versione Syntag-
ma, London, 1655, 85-88.o.
39 J. E. Grabe, Epistula qua ostenditur libri Iudicum genuinum LXX interpretum ver-
sionem eam esse quam MS. codex Alexandrinus exhibet..., Oxford, 1705, ld.
Prolegomena.
40 J. le Long, Bibliotheca Sacra, 3. kiad., Párizs, 1723, I. kötet, 160.o.
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Ezeket a véleményeket mérlegelnünk kell. Figyelembe kell venni,
hogy ekkor még em álltak a kutatók rendelkezésre az összehasonlítás
és ellenőrzés mai eszközei. Főképpen nem szabad általánosítani.
Grabe már érzékelte a Bírák különleges sajátosságát, és tudta, hogy
ezt a szöveget idézi Szent Atanáz: ez két fontos adat. 1894-ben F. C.
Burkitt (1864-1935) latin patrisztikus idézetek alapján adja ki
Tyconius Liber regularum c. munkáját, és bebizonyítja, hogy a B-
ben betoldások vannak, különösen Izaiásban41, amit a jelenlegi kuta-
tás is elismer azzal, hogy Izaiás B-jét az origenészi kódexcsaládba
sorolja. H. St. J. Thackeray a maga részéről kimutatja, hogy B bizo-
nyos szekciói az 1-4. Királyokban (Sámuel-Királyok) különleges re-
cenzióról tanúskodnak; ezeket P. Dominique Barthélemy42 "Theodo-
tion-kaige"-nak nevez el.

Az is lehet, hogy a B-t inkább Alexandriához kell kötni, mint
Cézáreához vagy Antióchiához. Ezt nem csupán egyes szövegrészle-
tek támasztják alá (Cezárea és Alexandria nincsenek nagyon távol
egymástól), hanem a B általános beosztása is. A fordulatot A. Rahlfs
álláspontja hozta. Ha pedig Egyiptom felé kell néznünk, akkor nem
Hesychiusra (róla semmit se tudunk), hanem Szent Atanáz Egyip-
tomára kell gondolnunk. A B egyes könyveinek részletes vizsgálata
(ezt el lehetne végezni az A-ra, az S-re és a minusuculumokra vonat-
kozóan is) ki fogja mutatni, hogy a szövegek ősisége és homogenitá-
sa nem volt célkitűzés, sőt még csak ideál sem a B másolásának ide-
jében, hanem bizonyosan a minősége, olyan kritériumok szerint,
amelyekről mi nem tudhatunk.

Hogy milyen nehéz és mennyi csapdát rejteget még ma is egy ki-
merítő kiértékelés megalkotása, az kiderül akkor, ha elolvasunk há-
rom nagy alapművet, Swete-ét (1900), Sidney Jellicone-ét (1968) és
a párizsi „szeptantisták”-ét (1988)43.

                                                     
41 F. C. Burkitt, The Book of Rules of Tyconius (Test and Studies, III., 1) Cambrid-
ge, 1894, CXVII. o.
42 D. Barthélemy, Les Devanciers d'Aquila (VTS, 10), Leiden, 1963.
43 H. B. Swete, An Introduction, 486-489.o.; S. Jellicoe, The Septuagint and Mo-
dern Study, Oxford, 1968, 177-179.o.; Marguerite Harl, G. Dorival et O. Munnich,
La Bible grecque des Septante, Du judaisme hellénistique au christianisme ancien,
Párizs, 1988, 133-134.o.
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2.  A B értéke a  könyvek alapján
A szent könyveknek görög fordításait, nevezetesen a Kr.e. 3. szá-

zadban készült Pentateuchus-t, és a 2. sz.-ban (a szó héber értelmé-
ben vett) Prófétákat és később még néhány egyéb könyvet igen ko-
rán, már a keresztény kor előtt revideáltak – néha egymástól eltérő –
héber kéziratok szerint. Így keletkezett a későbbi masszoréta szöveg,
mely egyre inkább ragaszkodott a betű szerinti egyezéshez44. Ez a
mozgalom a keresztény kor előtt és elején a palesztinai judaizmus-
ban szélesedett ki (a Théodotion-kaige csoport, melyet D. Barthé-
lemy professzor ismertetett), és általánosan elfogadottá vált a Kr. u.
2. sz. elején Aquilával, Aqiba Rabbi tanítványával. A keresztény
kiadók Cézáreában (Origenes, Pamphilius, Eusebius), Antióchiában
(Lucianus?) és Alexandriában a zsidó recenziókat és Aquila új fordí-
tását használták, és ezek alapján rendszeresen módosításokat vezet-
tek be. Úgyannyira, hogy ma már, különösen egyes könyvekben, ne-
héz megtalálni a legrégibb görög verzió szövegét a zsidó és keresz-
tény revíziók mögött, melyek során igyekeztek a görög szöveget  ah-
hoz a héber változathoz igazítani, amely a II. sz.-tól kezdve a rabbi-
nikus judaizmus körében általánosan elfogadottá vált.

A B mindettől relatíve védettnek látszik. De hogyan tudjuk meg,
hogy hol sértetlen és hol retusálták? Az időközben előkerült papiru-
szok és a régi fordítások, amelyek a Szeptuaginta leszármazottai,
néha lehetővé teszik, hogy messzebbre menjünk vissza a B-nél. Bi-
zonyos későbbi minuscula kódexek (pl. az 55) is versenyre kelhetnek
a  B-vel. De semmi sem ér többet, mint egy régi tanúval igazolt gö-
rög nyelvű olvasat. Megérett az idő arra, hogy megkíséreljünk egy
kimerítő értékelést. A Példabeszédek könyvét, a Prédikátor könyvét
és az Énekek Énekét kivéve minden könyv megjelent már kritikai
kiadásban: vagy Cambridge-ben (Octateuchus, I-IV Királyok, I-II
Krónikák, A-B Ezdrás, Eszter, Judit, Tóbiás), vagy Göttingenben
(Teremtés, Kivonulás, Leviták, Számok, Második Törvénykönyv, A-
B Ezrdás, Eszter, Judit, Tóbiás, Zsoltárok, Jób, Bölcsesség, Sírák, az
összes próféták).
                                                     

44 B. Botte et P.-M. Bogaert, "Septante et versions grecques" címszó in: Supplé-
ment au Dictionnaire de la Bible, XII. kötet, 68. füzet, Párizs, 536-691. hasáb.
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3) Összefoglalás
 Fényűző aszkézise az értelemnek és  arisztokratikus mérséklete

az eszközöknek – ez jellemzi a Vaticanus-t mind tartalmában, mind
formájában. Ez a kódex, amely egy hagyományokkal rendelkező
Egyházat szolgáló, szervezett scriptoriumban készült, nem lehet imp-
rovizáció, vaktában tett döntések szüleménye, még ha a kérdéses
kritériumok ismeretlenek is előttünk. Ebben az értelemben beszélhe-
tünk mi a Vaticanus homogén voltáról, mely az azt létrehozó máso-
lóműhely munkáját dicséri.

A kódexben nem észlelhető semmilyen átfogó recenzió szándéka,
mint az Origenész kiadásában, aki csillagot és betoldójelet alkalmaz,
vagy az Alexandrinusban, amely a hosszabb szövegeket részesíti
előnyben. Nem figyelhető meg benne az az atticizmus-mánia sem,
amely messzemenően jellemző a lucianuszi vagy antióchiai kiadásra.
Effajta kiadói egyöntetűség, ha létezne is, úgyis csak felszínes dolog
volna. De lényegi egyöntetűséget sem találunk a kódexben. A szöveg
minősége a Pentateuchuszon belül is változik; egy origeneszi Izaiás
iktatódik a Próféták elég tiszta sorába, a Tizenkettő és Jeremiás közé.
A Bírákban és a Királyok egyes részeiben az ún. „Théodotion-
kaige” préhexapláris recenzióinak részletei jelennek meg.

A homogenitásnak ez a hiánya kétségkívül abból ered, hogy a
másoláshoz használt modellek, kis kódexek vagy tekercsek mind-
egyikének aligha lehetett azonos a története. Az, hogy egészében
véve nem nagyobb az egyenetlenség, a másolóműhelynek mint ki-
adónak köszönhető.

1. A szöveg könyvenkénti elemzése azt mutatja, hogy nem a
hosszabb szövegekre esett a választás. Ismerhették a görög szövegek
kiegészítéseit (Királyok, Jeremiás) vagy a hosszabb változatok (Tó-
biás) létezését, de ezek átvételére nem törekedtek. Azokban a köny-
vekben, ahol a Szeptuaginta és a héber textus receptus között kiseb-
bek az eltérések, a B rövidebb, nem csak az origeneszi és a luciá-
nuszi kiadásokhoz viszonyítva, de A-hoz képest is. A B tervezői az
origenészi erudíciót nem tekintették kötelező megoldásnak, kivéve
Izajásban. A hosszabbat választani gyakran annak a biztosítéka, hogy
semmit se hagy ki az ember. A tervezők, valószínűleg a tények isme-
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retében, egyszerű szövegeket választottak. A gondos másolás pedig
megtette a magáét.

2. A B szövegválasztó szempontjai nem egyedülállóak. A böl-
csességi könyveket és a Prófétákat illetően (kivéve Izajást) a B és az
S egy úton jár. Ezenkívül az 55-ös minusculum (Vatikán, B.A.V.,
Reg.gr. 1.) is igen közel áll a B-hez a történeti könyvek egy részét
illetően. Bizonyos minuszkuláknak viszont rövidebbek a szövegei a
párhuzamos helyeken. A 46-os minuszkula (Párizs, B.N., Coislin 4),
a B-vel azonos helyre illeszti Jób könyvét, Tóbiásban pedig szorosan
követi a B szövegét. Ezeknek a hasonlóságoknak valószínűleg az az
eredete, hogy ezeknek a másolatoknak közös a felmenőjük, talán
éppen az a másolóműhely, ahol a B készült45. A műhely azonban ko-
rábbi döntések alapján dolgozott. Nem lehet egyedül a scriptoriumra
hárítani a felelősséget azért, hogy Dániel első fordítását (LXX) mel-
lőzték a Théodotionnak tulajdonított átdolgozás javára, sem azért,
hogy Jób valamennyi kéziratában szerepelnek olyan félversek, ame-
lyek eredetileg nem voltak benne. A Sírák könyve valamennyi görög
másolatában szereplő hiba valószínűleg a B felmenőjére vezethető
vissza. Továbbá abból, amit a B-ben ill. ebben a szövegcsaládban
megfigyelhetünk, nem mutatható ki egy Hesychius vértanúnak (300)
tulajdonítandó kiadás létezése. Az igazság az, hogy a 4. századi gö-
rög Biblia-kéziratok – amennyiben az atticizmusokból nem követ-
keztethetünk lucianuszi vagy antióchiai voltukra, vagy a kritikai jel-
zésekből arra, hogy origenesziek ill. cézáreaiak – egy különálló cso-
portot alkotnak. Legfőbb jellemző vonásuk egyedül az, hogy elütnek
az előző Bibliáktól – és ez a csoport többségében bizonyára egyip-
tomi szövegcsaládhoz tartozott.

3. Bár a Hesychiusra való hivatkozás – e vértanúnak csak a nevét
ismerjük Szent Jeromos révén – nem bizonyít semmit, Alexandria
mégis elkerülhetetlenül a legvalószínűbb bölcsője a B-nek. Kétségte-
len bizonyítékunk nincs erre, de a jelek ebbe az irányba mutatnak, és
nem szól ellene semmi. A Zsoltároknál és egyes további könyveknél
is láttuk, hogy a szövegforma megérdemli az egyiptomi minősítést.
                                                     

45 Még a sokkal későbbi időkben is ritkán történt, hogy egy kódexet egyetlen mintá-
ról készítsenek.
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Néhány helyen az is előfordul, hogy egy kopt vagy régi etióp fordí-
tás, vagy valamelyik alexandriai atya idézete támogatja a Vaticanust.
De ami a leglényegesebb: a könyvek sorrendje, amely egyedülálló,
és a Makkabeusok hiánya nem magyarázható mással, mint az ale-
xandriai Egyháznak a Szent Atanáz féle kánontól való függőségével.
(Pierre-Maurice Bogaert, O.S.B. )

III. AZ ÚJSZÖVETSÉG SZÖVEGE

     A Codex Vaticanus Graecus 1209 az egyik legrégebbi olyan
görög kézirat, amely tartalmazza mind az Ó-, mind az Újszövetséget.
Az újszövetségi könyvek sorrendje a következő: Mt, Mk, Lk, Jn,
Csel, Jak, 1 Pét, 2 Pét, 1 Ján, 2 Ján, 3 Ján, Júd, Róm, 1 Kor, 2 Kor,
Gal, Ef, Fil, Kol, 1 Tessz, 2 Tessz, Zsid. A kézirat a Zsid 9,14-nél
megszakad, a kaqarieiÀ szó közepén, a későbbi korból származó szá-
mozás szerint az 1518. oldallal. A Zsid levél folytatását és a Jelené-
sek könyvét egy tizenötödik században folyóírással készült kézirattal
pótolták; ismeretlenek ennek körülményei és a használt alapszöveg.
Ezenkívül még ma is nyitott kérdés, hogy a Vatikáni kódex eredeti-
leg tartalmazta-e a pasztorális leveleket. (1 Tim, 2 Tim és Tít).

1. A szöveg fejezetei és a címek
Az újszövetségi szövegek felosztására a kódex nem használja sem

az Ammóniusz-féle fejezetszámokat, sem Euzébiusz kánonjának
számait, sem az „Euthaliai” számokat az Apostolok cselekedeteiben.
A szöveg tagolása érdekében alkalmaztak azonban számos más mód-
szert a kézirat története során, különböző alkalmakkor.

Ezek közül az első a kódex készítéséhez kapcsolódik, és abban
áll, hogy a bekezdések jelzésére az első betű kissé kiáll a balszél felé
(kiengedés), továbbá a bekezdések között kb. két betűmagasságnyi
sorközt hagytak. Ilyenkor egy-egy sor egy része üres maradt, hogy az
új bekezdés a bal lapszélen kezdődjék. A családfákat a Mt 1,2-16-
ban és a Lk 3,23-28-ban, valamint a Boldogságokat a Mt 5,3-11-ben
(a Lk-ban nem!) sajátos közökkel írták.
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Egy másik módszer, amelyet nem ez a kézirat alkalmaz elsőként
(előfordult már talán a negyedik és ötödik században is), számok
írása a bal lapszélre, amelyek rövidebb részekre tagolják a szöveget.
Ezek révén Máté evangéliuma 170 szakaszból áll, Márké 62-ből,
Lukács evangéliuma 152-ből, János evangéliuma pedig 80 szakasz-
ból.

Csupán két olyan kódexet ismerünk, amely ugyanezeket a szaka-
szokat használja: a Codex Zacynthius Rescriptus-t (X) a hatodik
századból a Lukács-evangélium tagolására46, továbbá az 579. számú
minuscula-kódexet (Paris, Bibl. Nat. gr. 97, 13. század)47.

 Az Apostolok cselekedetei 36 részre van felosztva. A katolikus
levelek közül a Jak 9, az 1 Pét 8 részre (a 2 Pét nincs osztva), az 1
Ján 11 részre (a 2 Ján és a 3 Ján nincs osztva), a Júd 2 részre. Pál
apostol leveleiben a számozás folyamatos a következők szerint: Róm
1-21, 1 Kor 22-42, 2 Kor 43-53, Gal 54-58. a Galata levelet az Ef
követi a 70. számú szakasszal kezdve, és a felosztás folytatódik a Fil,
Kol és az 1-2 Tessz levéllel a 93. számig. Ez után a Zsid következik,
kezdve az 59-es számmal (de csak a 60. szám olvasható). A szöveg a
64. számnál (a Zsid 9,14-nél) megszakad. Eszerint a Zsid közvetle-
nül a Gal után állhatott a kézirat egyik elődjében, vagyis abban a
mintában, amelyből a számozást átvették. Az írnok egyszerűen lemá-
solta a számokat, nem törődve azzal, hogy összhangban vannak-e
azok a könyvek itteni sorrendjével.

A Cselekedetek és a levelek szövegeit egy másik felosztással is
ellátták, valószínűleg a hetedik és a kilencedik század között. Ebben
a Csel 69 szakaszra oszlik, és a szakaszok azonosak a Codex
Sinaiticus-éval a Cse1 15,40-ig. A katolikus levelek szakaszai: Jak 5,
1 Pét 3, 2 Pét 2, 1 Ján 3, 2 Ján 2; a 3 Ján és Júd nincs szakaszokra
osztva. Pál apostol leveleinek szakaszai: Róm 8, 1 Kor 11, 2 Kor 8,
(az 1. és a 2. Kor folyamatos számozású), Gal 4, Ef 3, Fil 2, Kol 3, 1
Tessz 2, 2 Tessz 2 szakasz; a Zsid 9,1-nél az 5. szakasz kezdődik.

                                                     
46 Kiadta: S. P. Tregelles, Codex Zacynthius  (X), Greek Palimpsest Fragments of
the Gospel of Saint Luke, London 1861. Ő a kéziratot a 8. századra helyezte.
47 Vö. A. Schmidtke, Die Evangelien eines alten Uncialcodex (B - Text) nach einer
Abschrift des dreizehnten Jahrhunderts, Lipcse, 1903.
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Egy későbbi időpontban a lapok szélére arab számjegyekkel oda-
írták a mai fejezetszámokat az egész Újszövetségben.

A szavak elválasztásával kapcsolatban meg kell említeni, hogy a
későbbi másolás alkalmával másképpen választottak el; pl: a Mk
1,33-ban ejpisun-hgmevnh, B*; ejpisu-nhgmevnh B2; az 5,13-ban eijs-
hÖlqen B*, ei j-shÖlqen B2.

 Rendszeresen használt rövidítések:  !IhsouÖõ helyett IC, IY, IN,
Cristovõ helyett KC, KY, KW, KN, KE, qeovõ helyett QC, QY, QW,
QN, és valamivel ritkábban a pneuÖma szót: PNA. A sor végén álló
kai;-t általában rövidítik, a főnévragokat ugyancsak, különösen a
többes számú birtokos esetet: tw.

     Minden újszövetségi könyv elején és végén egyszerű megjelö-
lést találunk (pl. KAQA MAQQAION, PRO‚ RWMAIOU‚)48. Ere-
detileg minden könyv első szavát egyszerűen nagy kezdőbetűvel
írták a szöveg többi részében használt betűtípussal, de ezeket valaki
később kivakarta, és a bal lapszélen nagyméretű, díszes, színes kez-
dőbetűvel helyettesítette.

     A görög szöveg minden lapon 3 oszlopban helyezkedik el;
minden teljes oszlopban 42 sor található49. Zsid 9,14-től Jel végéig,
ahol a minuscula szöveg képezi az Újszövetség befejező szakaszát, a
szöveg ugyanúgy 3 oszlopba van rendezve, de oszloponként 35 vagy
36 sorba.  (Stephen Pisano)

2. A Vatikáni kódex és a modern bibliafordítások
A Vatikáni kódex kiemelt helyet foglal el a bibliai szövegtanúk

sorában, a nála kissé később keletkezett Sínai kódex-szel együtt. Az
alábbiakban szeretnénk ezt egy példával szemléltetni.

                                                     
48 A páli leveleknél ezenkívül a megírás helyének (valószínűleg a 6. századból va-
ló) megjelölése is szerepel, pl. Róm: eJgravfh a;po; Korivnqou, 1 Kor: eJgravfh a;po;
!Efevsou, 2 Kor: eJgravfh a;po; Filivppwn, Gal: eJgravfh a;po; Rwvmhõ, Ef: eJgravfh a;po;
Rwvmhõ, Fil: eJgravfh a;po; Rwvmhõ, Kol: eJgravfh a;po; Rwvmhõ, 1 Tessz: eJgravfh a;po;
!AqhnwÖn, 2 Tessz: eJgravfh a;po; !AqhnwÖn.
49 A háromhasábos kéziratok nagyon ritkák. Ilyen pl. a 048-as kézirat is (Vat.Gr.
2061).



A Vatikáni kódex

30

A legújabb bibliafordításokban50 – az Újszövetség görög szöve-
gének kritikai kiadását (Nestle-Aland) követve – több helyen is azt
látjuk, hogy a szövegben csak a versszám szerepel, a hozzá tartozó
szöveg hiányzik. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a helyeket, és
jelezzük, hogy a kihagyott szövegek megtalálhatók-e a Vatikáni ill. a
Sínai kódexben:

Szöveg Vatikáni Sínai
Mt 17,21 Ez a fajta pedig nem megy ki másképp,

mint imádság és böjtölés által.
nem igen

(2. kéz)
18,11 Mert az Emberfia üdvözíteni jött azt, ami

elveszett.
nem nem

23,14 Jaj nektek, képmutató írástudók és fari-
zeusok! Mert megeszitek az özvegyek
házait, hosszú imádságokat mondván,
ezért súlyosabb ítélet alá estek.

nem nem

Mk 9,44 Ahol a férgük ki nem hal, és a tüzük el
nem alszik.

nem nem

9,46 Ahol a férgük ki nem hal, és a tüzük el
nem alszik.

nem nem

11,26 Hogyha ti meg nem bocsátotok, a ti
Atyátok, aki a mennyekben van, ő sem
bocsátja meg nektek vétkeiteket.

nem nem

15,28 És beteljesedett az Írás, amely azt
mondja: És a gonoszok közé számítta-
tott.

nem nem

Lk 23,17 Az ünnepnapon ugyanis szabadon kellett
nekik bocsátani egyet

nem igen

Jn 5,4 Mert az Úr angyala időnként leszállt a
tóba és felkavarta a vizet. Aki a viz felza-
varása után először ment a tóba, meg-
gyógyult, akármilyen betegségben síny-
lődött is.

nem nem

                                                     
50 Például a Káldi-Neovulgáta Bibliafordításban: Ó- és Újszövetségi Szentírás a
Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 2004. Ezek
a későbbi kiegészítések nem szerepelnek a II. Vatikáni Zsinat határozata nyomán
készült revideált Vulgátában, a Neovulgátában sem (Nova Vulgata Bibliorum Sac-
rorum Editio, Libreria Editrice Vaticana, 1986). A Katolikus Egyház rendelkezése
szerint a katolikus bibliafordításokat ennek a kiadásnak a figyelembevételével kell
készíteni.
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            Szöveg Vatikáni Sínai
Csel 8,37 Fülöp erre azt mondta: Ha hiszel teljes

szivedből, akkor szabad. Az így felelt:
Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten
Fia.

nem nem

Csel 15,34 Szilás azonban jónak látta, hogy ott
maradjon, ezért Júdás egyedül megy el
Jeruzsálembe.

nem nem

24,7 Ítélkezni akartunk felette a magunk tör-
vénye szerint. 7.v. Liziás ezredes azon-
ban közbelépett, s nagy karhatalommal
kiragadta őt a kezünkből. Egyben meg-
parancsolta, hogy hozzád jöjjenek, akik
vádat emelnek ellene.

nem nem

28,29 Ezeket mondta, mire a zsidók kimentek
tőle, s közben sokat vitatkoztak egymás
között.

nem nem

A fenti példákból látható, hogy milyen messzemenően támasz-
kodik a mai bibliai szövegkritika a Vatikáni kódexre, és hogy a leg-
több esetben ennek a szövegét tekinti a Biblia eredeti szövegének.

Ez is világosan mutatja a kódex egyedülálló értékét.

* * *

További figyelemreméltó helyek:

     Szöveg Vatikáni Sínai
Mk 16,9-20 Márk záradék nem nem
Lk 22,43-44 Vérizzadás nem igen

(2. kéz)
Jn 7,53-8,11 Házasságtörő asszony nem nem
1 Ján 5,7-8 a mennyben: az Atya, az Ige, és a

Szentlélek.; és ez a három egy.
8 És hárman vannak, akik tanúsá-
got tesznek a földön

nem nem

* * *
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Olvasói levél
Tisztelt Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat!

Napi rendszerességgel olvasom a Bibliát. Tavaly egy Biblia olvasóprog-
ram beosztását követve a teljes Bibliát végig olvastam. Az idén az Újszövet-
ség alapos tanulmányozása a célom, a Bárka közösség 90 napos beosztá-
sa szerint, és párhuzamosan a Szegedi Bibliakommentár használatával. A
mai napon az ApCsel 8-9 volt a kijelölt rész. Ismét egy olyan jelenséggel
találkoztam, melynek nem tudom magyarázatát.

Az ApCsel 8,37 csak így jelölve van, de nem tartozik hozzá a megfelelő
szöveg. Megnéztem a Szent István Társulat 1992-ben kiadott Bibliáját,
ugyan ez a helyzet. Ellenben a protestáns szerkesztésű oldalon a jelzett
helyen a következő olvasható: "Filep pedig mondta: Ha teljes szívből hiszel,
meglehet. Az pedig felelvén, mondta: hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia."

Hasonló esettel találkoztam néhány hete Márk evangéliumának olvasása
közben, ahol a 11,26 -hoz eljutva, szintén üres sort találtam. Itt, az előbb
említett helyen, a következőt olvashatjuk: "Ha pedig ti meg nem bocsátotok,
a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."

Próbáltam ennek okáról felvilágosítást kérni a Katolikus Biblia webes ol-
dalának szerkesztőjétől, de sajnos nem kaptam választ. Szeretném kérni
Önöktől, hogyha idejük engedi, szíveskedjenek a fentiek esetleges okairól
felvilágosítani!

Válaszukat várva és köszönve, tisztelettel üdvözli Önöket:  S.F.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Tagtársunk!
Örülök, hogy rendszeresen és figyelmesen olvassa, tanulmányozza a

Szentírást. Az Újszövetség újabb kiadásaiban, amelyek az eredeti görög
szövegnek ún. kritikai kiadása (Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece,
Stuttgart) alapján készültek (így a latin Vulgáta megújított változatában, a
Nova Vulgata-ban is) kimaradnak az olyan újszövetségi szöveg-részletek,
amely a Vulgátában egykor benne voltak, de a régebbi görög kéziratokban
nem szerepeltek. Mivel az általánosan használt versbeosztást nem lenne
szerencsés módosítani, ezekben az esetekben a szentíráskiadások jelzik az
egykori versszámokat, a későbbi keletű szöveg-kiegészítéseket viszont már
nem. A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat által gondozott Káldi-Neovul-
gáta kiadásban a kimaradt szövegeket lábjegyzetben közöltük. (A Békés-
Dalos fordítás ezeket zárójelbe tette.)

Az egykori szöveg-kiegészítések a következő helyeken voltak: Mt 17,21;
18,21; 23,14; Mk 9,44; 9,46; 11,26; 15,28; Lk 23,17; Jn 5,4; 8,37; Csel
15,34; 24,7; 28,29 (l. fentebb, 30-31.o.). Ma ezeket a szövegeket nem te-
kintjük a Szentírás részének.                    Tisztelettel:  Tarjányi Béla



Vallomás

33

Vértesaljai László

A Szentírás az életemben 2. rész

Interjú. Elhangzott a Mária Rádióban. Riporter: Vágvölgyi Éva

Ha valaki a Bibliában mindig Isten visszavonulását tapasztalja,
azt, hogy nem érti őt, akkor sincs rendben minden, mert egyik eset
sem lehet domináns, uralkodó. Ha úgy gondolom, hogy Istent én
teljesen megértem, Ő meg visszavonul… Ő azért tárta föl magát
Izrael népének, s végül a Fián keresztül nekünk – ez a két történet
egyébként egy, hiszen Jézus e nép szülötteként jelent meg, s így az
egész történet Jézusnak a története –, s azért lett leírt betűk Isten ál-
tal megpecsételt összességévé, hogy Isten mindezen keresztül elér-
jen, informáljon, segítsen bennünket. A Bibliában az élő és éltető Is-
tennel találkozom, aki ettől azonban még Isten, akinek ettől még van-
nak titkai, és Isten az ember számára, bár ami ember számára befo-
gadható, abban föltárta magát.

De Istent a Biblia sem tudja kimeríteni. Ilyen szempontból na-
gyon sokatmondó a János evangélium kiegészítése, a 21. fejezet,
ahol azt olvassuk, hogy Jézus még sok minden mást tett és tanított,
amit ha megírnánk, a világ összes könyve sem tudná befogadni, de
mindez, ami itt van, ez megíratott és elég arra, hogy higgyétek: Jézus
Krisztus az Isten Fia. A szeretett tanítványnak ez egy nagy zárása,
ahogyan pontot tett az örömhírére, ahogyan Jézust, az ő szeretett
Mesterét tolmácsolta. Tehát ebben marad egy misztérium-mozzanat.
Ha ez a misztérium nincs meg, mert az ember úgy érzi, hogy Istent
itt közölhetőként közlöm, akkor valami sutává válik, mert akkor Is-
ten megfoghatósága mellett egyik kezemben a betűt, az Igét, a másik
kezemben a szentségeket, az Oltáriszentséget, Isten elérhetőségének
másik útját is tartom. Ha egyik kezemben tartom Isten elérhetőségét,
akkor a másik kezemben Isten elérhetetlenségét tartom. És éppen a
kettő összevetése, a kettő cseréje adja meg azt a nagy titkot, aki ne-
künk Isten. Akiből én sok mindent értek.

Annyit írtak meg belőle, hogy már eligazodom ebben a világban.
De ettől Ő még az én Istenem marad. Az én édes Istenem marad,
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akiben én úgy bízom, mint gyerekkoromban az apámban és az
anyámban. Bizony, én ezt nem tudtam! Azt tudtam, hogy ők meny-
nyivel nagyobbak nálam centiben, meg egyébként is, és hogy amit
tudtam, azt apu, anyu is tudja. De én csak annyit tudtam, hogy ők ezt
is tudják. És okos felnőtt gyanánt – Babits szól így a Balázsolás cí-
mű versében – megőrizzük ezt a viszonyt, hogy Isten az én Istenem.
Hiszen ha Jézus is kérte, hogy legyünk gyerekek, ha már egyszer
odatörekszünk az ő Atyjának országába, akkor őrizzük is meg ezt az
istengyermekséget. Én tudom, hogy Ő az én papám. Tulajdonképpen
ez a közepe a kinyilatkoztatásnak. Tudom azt, hogy Jézus Krisztus
Atyja az én Istenem, akiben én megfogalmazódom, aki mellett, aki
felé én elköteleződöm. De ettől Ő még az a hatalmas nagy, világot
teremtő Titok, aki elmondott nekem jónéhány dolgot, de annyi min-
den más titka van, és annyi mindent közöl mással is, és kimeríthetet-
len, megfoghatatlan. De ez nekem így jó. Az én szívem-lelkem ebben
megnyugszik. Nem öli ki azt az igényt, hogy tovább kutassam, keres-
sem.

Ugyanakkor ez nem frusztrálódás, és ez nagyon fontos mozzanat.
Nem keserít el, nem tesz csalódottá, hogy hú, hát mekkora a feladat
keresni-kutatni Őt. Akkora esélyem van az Ő megismerésére, mint a
Háromság titkát kutató Ágostonnak, aki egy kis csuporral akarja a
tengert kimerni. Ha én öt csuporral megelégszem, akkor kész, ott a
tenger! Mi fér még belém, mi az, ami nekem elegendő? Hogyan tu-
dok én másnak is ugyanabból a végtelenségből meregetni?

Még egy lépcső, még egy fázisa van az életemnek. 10 éves lelki-
pásztori munka után – ’82-ben szenteltek – ’92-ben isteni sugallatra,
sok meditálás után döntött Ő, és én az Ő döntését elfogadtam. 1992-
ben kopogtattam a Jezsuita Rend ajtaján. És egy újabb, nagyon ter-
mékeny kaland kezdődött. 39 éves voltam. 39 éves korára az ember
általában kialakul férfiként, nőként, életállapotában. Isten akkor azt
kérte, hagyd magad megint gyerekké lenni, hagyd magad, hogy sok-
sok új hatást fölvegyél. Nagyon izgalmas! Akkora ajándék, hogy Is-
ten engem még egyszer megformál, úgy, ahogy a jeremiási kép mu-
tatja az alkotóról: Isten fazekas, aki össze tud bennünket ismét gyúr-
ni, odatesz a korongjára és megformál. No, engem, aki magamat ki-
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alakultnak véltem, összegyúrt, és – egy nem teljesen más formára, de
– másként alakított. És ez megint fájdalmas, ugyanakkor jó és édes
esemény volt az életemben.

Rögtön az elején találkoztam valami egészen újjal, amit korábban
kifejezetten nem éltem meg, azt, ahogyan a jezsuiták neveltek engem
Rómában, a papneveldében. Ott nevelés történt, a szeminárium maga
nevelés. Négy, négy és fél éven keresztül ért engem ilyen hatás. Az
egyetemen, ahol lelki nevelők és tanárok oktattak, ők inkább tanítot-
tak, és kevésbé adták át a jezsuita szemléletmódot, mert ott inkább a
tanítás működött. Én viszont itt megkaptam azt, amit később felfe-
dezni véltem Ignác lelkigyakorlatos könyvének az elején. Ez a
könyv, ugye, az a kis ignáci mű, amely a Szentlélek műve, és amely
tulajdonképpen megalapozta a Jezsuita Rendet. Máig az a mi alkot-
mányunk, ami ott van Ignác lelkigyakorlatos könyvében. Itt rögtön
az elején olvassuk tehát azt, hogy nem a nagy tudással lakik jól a
lélek – az ember –, hanem hogyha Isten dolgait belülről ízleli és
kóstolja.

Aki ezt nekem tanította és kifejtette, nem volt más, mint
Weissmahr Béla jezsuita filozófus. Ő, aki hazajött, hogy a müncheni
filozófiatanítás mellett elvállalja a jezsuita növendékek nevelését a
szegedi jezsuita noviciátusban. Ő magyarázta ügyesen azt az ignáci
alapmeghatározást is, hogy ő és az ő társai és mindannyian: Jézus
társai. A jezsuiták: „jézusiak”, csak a szót a magyarban jezsuitának
mondjuk.

Nem a megszerzett nagy tudással lakunk jól és érjük el a célun-
kat, hanem ha Isten dolgait, Isten világát belülről – tehát bele kell
bújni! – ízleljük és kóstoljuk. Két nagyon fontos szó ez. Azt mondja
a latin szöveg a spanyol eredeti nyomán: gustare et sentire. A gustare
latin szóból származik a magyar kóstolni, német közvetítéssel. A
másik meg a sentire: mint a szentimentalizmusban, hogy érezni va-
lamit. Tehát megérezni és megkóstolni belülről.

Ignác – aki rendalapító társaival együtt egy párizsi egyetemi tanár
szintjén ismerte a világot – alapnak azt tartja, hogy Isten dolgaihoz
nem az egyetemi katedra fogalmi, filozófiai meg elméleti szempont-
jaival kell közeledni, hanem a dolgokat belülről kell ízlelni és kós-
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tolgatni. Istenből is inkább az ízlelés és kóstolás az, amire válaszul
Isten „megadja magát”, Isten odaadja önmagát. Ez egy nagyon aláza-
tos megközelítés. Kiegészíti azt a hatalmas, nagy szellemi erőfeszí-
tést, amit a skolasztikus teológia nagyon egyoldalúvá tett. Szent Ig-
nác ebbe a korba beleszületett, de mindmáig élő hagyománnyá tette
az Isten megismerésének azt az útját, amely a belső kontempláción,
szemlélődésen alapul. És így a Bibliánál kötök ki.

A Biblia értésének az útja – ahogyan Luther mondja – vera
theologia grammatica est = az igazi teológia a nyelvtan. A nyelvta-
non keresztül megírtam a Bibliát, Isten üzenetét – és akkor én ebből
mindent le is tudok vezetni? Ez igaz, de nagyon merev és egyszerű
leszűkítése a helyes útnak. Mert mi az Isten? Nagy titok.

Isten nem egy fogalmi rendszer, Isten nem érthető filozófiai meg-
közelíthetőség, hanem éppen a Biblia tárja föl, hogy Ő személy,
akinek érzései vannak, akinek a lábához le lehet ülni. Olyan, akinek
indulata van: az egész Ószövetség erről szól. Jézus ugyanezt testesíti
meg, neki szintén vannak érzései, indulatai, hiszen tud sírni a város
pusztulása fölött, nem szégyell egy asszonytól egy korty ivóvizet
kérni, mert szomjas, megsiratja Lázárt, a gyerekeket ölébe veszi,
lelkendezni tud, amikor azt mondja, nézzétek az ég madarait, meg a
mezők liliomait… És ez a mérhetetlen gazdagság – egy személynek
a megközelítése – sokkal inkább a tiszteletteljes rácsodálkozásból
érthető meg, vehető ki, nyerhető el, mintsem hogy én tárgyilagosan
nekiülök... Hiszen akkor az emberi értésnek nagyon pontos, feszes,
de erősen korlátok közé szorított határa adja csak számomra a lehe-
tőséget. Az Isten-értésnek azóta is ez az útja, az ignáci, kóstolós és
nem érzelgős, de a szív érzelmi gazdagságával az Istenhez közeledő
útja.

Ez nagyon sokat mond nekem. Kinyitni például a zsoltárokat,
amelyek nagyon-nagyon mélyek. Megérezni azt a szívet, amely kós-
tolgatta Istent. A zsoltár istenkóstolgatás. És megírták azt is, hogy az
istenkóstolgatás veszély. Van istenkóstolgatás reggel és este, keserű
csalódások után, vagy éppen az ellenséggel szemben, vagy éppen
mert az egész kóstolgató nép, a pásztornép a 22. zsoltárban úgy ír
Istenről, mint a jó pásztorról, amint megkóstolta Istent, mint egy
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pásztort. Vagy éppen az, amint a szarvasok kóstolgatják a vizet a
forrásnál, és akkor Őt ahhoz hasonlítják. Az Úr Jézusnak a saját
szavai, az Ő példabeszédei is gyönyörű kóstolnivalók. Azok nem
filozófiai tárgylemezre valók, hogy ott daraboljuk, méregessük, és
előbb elemeire kapjuk szét, aztán összerakjuk, hanem kóstolnivalók.

Ebből az a nagyon fontos mozzanat következik, hogy az Isten
megismerésének az útja egyrészt egy nagyon pontos, komoly tudo-
mány, a teológia, amelynek megvan a filozófiai, nyelvi apparátusa, a
könyvtárak, az egész emberiség szellemi feszülése. A másik út pedig
a misztika. II. János Pál pápa egy képpel szemlélteti ezt: a kettő
együtt olyan, mint a két láb vagy a két kéz, vagy mint a jól működő
tüdő egyik vagy másik oldala. Tehát egyrészt nagyon komoly, fe-
gyelmezett szellemi tudás, másrészt pedig az Isten titkára, misztériu-
mára fogékony Isten-közelítés. A kettőt nem is venném nagyon-na-
gyon külön. Gondoljunk arra az időre, amikor a teológiát még térdel-
ve írták, a feszület előtt, mint Aquinói Szt. Tamás a 13. században.
Akkor, amikor ő írt, az egyszerre volt nagyon komoly eszmei meg-
fontolás, ugyanakkor belső kóstolgatás is. A kettő akkor még össze-
ért, aztán valahogyan, talán éppen a 18. századi francia felvilágoso-
dás révén a racionalizmus hozta azt, hogy racionálisan kell közeled-
nünk Istenhez is: ott akkor különvált és leszakadt róla a misztika. És
ez nem jó. Ez máig kísért bennünket. Hogy valaki vagy okos teoló-
gus, vagy misztikus keresztény. Hát nekem egyik sem ideám! Nekem
ideám Szent Ignác, aki okos tudós is – ott van neki a párizsi tudás,
társai olyan képzett emberek, hogy a pápa küldi őket az akkor induló
trentói zsinatra, mint szakértőket… Náluk a kettő együtt van, és én is
a kettő egységét szeretném élni, folytatni.

Most jöttem vissza Püspökszentlászlóról, ott tartottam közel húsz
fiatalnak lelkigyakorlatot, ami nem volt más, mint az, hogy három
nap alatt a Bibliát a lelkünkben tartva nagyböjti útonjárásként pró-
báltuk végignézni Szent Pál apostolnak, a tarzuszi sátorszövőnek a
belső lelki útját. Hogy Isten hogyan vezette őt Jeruzsálemtől kezdve
Damaszkuszon át, Arábia sivatagján át, a három nagy apostoli útján
végül be Rómába, ahol engedelmesen meghajtotta a fejét. Most a
világ hajtja meg a fejét előtte, a Népek Apostola előtt. Ez egy belső
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út, mi ezt néztük, ezt szemléltük, kóstolgattuk, ízlelgettük. A Galata-
levelet, a Kolosszeiekhez írt levélnek a nagy himnuszait, és a Csel 9.,
22., 26. fejezetben a három nagy csoda leírását az ő damaszkuszi
nagy megtéréséről. Arról a mindent beburkoló fényről, arról a csodá-
ról, hogy amíg ő lát, addig össze-vissza megy, de amikor megvakul,
akkor Damaszkuszba megy, az egyenes utcába. Isten titkai milyen
csodálatosak: amikor valaki megvakul, éppen akkor kezd egyenesen
járni. Hát kikerülhető akkor a Pál életében bekövetkező sötétség fá-
zisa? Amin az Úr Jézus, az ő Mestere is keresztülment? Feltettem a
kérdést a fiataloknak, hogy nemde az Isten után járás előbb-utóbb,
hosszabb-rövidebb ideig sötétségen vezet minket keresztül? Csak
Krisztust keresd! Krisztust kereste Pál is, aztán jól ráakadt. Ponto-
sabban szólva: inkább Krisztus kereste Pált. De mi ebben az együtt-
járásban – az apostol és a Mester együttjárásában – tulajdonképpen
hozzájuk szegődtünk, és 2007 nagyböjtjén egy maroknyi fiatalnak a
lelkigyakorlata nem más, mint hogy előttünk van az Isten eleven sza-
va, ami itt és most bennünk történik. Mi vagyunk a Tarzuszból hívot-
tak, akik idejövünk, és Isten beburkol minket fénybe meg árnyékba.
Aztán majd csak kilyukadunk valahová. Legyen áldott az Írás!

V.É.: László atya! Említette, hogy időnként megtapasztalta azt, hogy a
Szentírással való foglakozás közben mélyen, személyesen megérinti Is-
ten Igéje, beleszól az életébe. Megosztana velünk ilyen szentírási igéket,
élményt?

Nagy, egyértelmű, egyedülálló, evidens bibliai igém nincsen,
amihez mint zsákmányhoz ragaszkodnék. De hogyan mondja Pál a
Filippi levél 2,5-ben? Jézus számomra elsősorban az evangéliumok-
ban bontakozik ki. A legnagyobb bibliás örömeim tehát az evangéli-
umokban adódtak. Nem a nagy tanításokban, és nem az isteni fenség
megjelenése köntösében, hanem a nagyon apró mozzanatokban, alig-
alig észrevehető kis, szinte félreeső bibliai szavakban. Szavak, ami-
ket talán ki lehetne hagyni, megtapadtak bennem, és nagyon hűséges
társaim lettek. Nem arra gondolok, hogy az Isten adott igéje engem
levert a lábamról, betöltött engem, és akkor nagy, fénylő eseménnyé
lett. A picik a nagyok fölé emelkedtek. Nálam ez így történt. Nem én
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rendelkezem a Bibliával, hanem fordítva. Mire gondolok? Olyasmi
tud meglepni – és hát ezeken úgy elcsodálkozom –, hogy például
János evangéliumában, éppen az ő meghívása történetében leírja,
hogy hány óra volt akkor. Nem az a közlés a fontos, hogy ők hogyan
találkoztak, hanem az az odaszúrt megjegyzés, hogy a 10. óra táján
történt. Első alkalommal elengedtem itt a Bibliát… De aztán, több-
ször újraolvasva valami hasonlót indít el bennem ez az elementáris
találkozás, ami a szeretett tanítvány meg Jézus között megtörtént.
Bennem is vannak ilyen órák. Az egész János evangélium az órával
játszik. Még nem jött el az én órám… mondja a kánai menyegző
történetében, míg végül aztán egészen odaadja magát a keresztáldo-
zatban.

De több ilyen apró mozzanatot is lehetne említeni. Ahogyan pél-
dául egy fiú a Márk evangéliumban azt mondja, vagy a fiúról mond-
ják az apostolok, amikor Jézus jóllakatni akarja a tömeget, hogy van
itt egy fiú, van 2 kenyere meg 5 hala. Egy fiú 2 kenyérrel meg 5 hal-
lal. Mit jelent ez? Mit akar most közölni? Talán én vagyok egy fiú 2
kenyérrel meg 5 hallal? És akkor ötezer embert kell nekem jóllakat-
ni? Igen! Ezt így értettem, és ez rám is vonatkozik. Nem csak ott
történik az egész. Vagy a nagy kármentő, az Úr Jézus… Amikor azt
mondja a kenyérszaporítás végén, hogy szedjétek össze a maradékot.
Ezt a szót a magyar nyelvben nemcsak a mustolásnál, a szüretnél
használjuk, ott van ún. kármentő, amit a csöpögő bor vagy must alá
tesznek, hogy ne vesszen kárba. Isten minden morzsája ilyen kár-
mentés. Nem fontos dolog, a lényeg nem ez, hanem az, hogy még
maradt is belőle.

Itt vannak ezek a maradék dolgok. Mint amikor valaki szab va-
lamit, és aztán, amiből nem készül ruha, az a maradék. Az apostolok
ilyen kis maradékok, amiket a nagy szabásból kihagytak, szegény,
öreg tarzuszi Pál is ilyen, és én is ilyen vagyok.

Ott van az az eset, amikor az apostolok bemennek Szíchem vá-
rosába, mert éhesek, és ennivalót vesznek. És akkor Jézus leül fárad-
tan Jákob kútjának kávájára, ő maga, a vizek Teremtője. Jön egy
asszony, eléggé útszéli jelenség, és akkor azt mondja neki, adj in-
nom. Ez a kiszolgáltatottság... Leginkább akkor rendülök meg, ami-



Vallomás

40

kor az egyébként erősnek, Isten Fiának, Megváltónak tudott, és – a
csak Őrá alkalmazott szó szerint – imádott Jézusban meglátom azt a
mérhetetlen emberi gyengeséget, amit velem megoszt. Bűnt nem oszt
meg velem, de emberi gyengeséget igen. Hogy fáradt, olyannyira
fáradt, hogy képes a bárkában aludni. Mikor átmegy a túlsó partra,
vajon mi a manót keres ott egy párna? Miért írták ezt meg? Nem
tudjuk, hogy Péter kerített-e párnát... Csak ott van és megírták, hogy
ott van. De nem ennek akarok a végére járni, hogy ezt én hogy ért-
sem, hanem arra figyelek inkább, hogy abban a nagy viharban az Úr
Jézus mélyen alszik. El tudom képzelni. Mindenki megilletődötten
nézi. A világ Teremtője, a vihart teremtő Isten egy vánkoson alszik
egy bárkában. Ezt nem lehet másképp nézni, mint amolyan mózesi,
levetett saruval. Nekem Isten így jön közel.

Vagy közel jön akkor, amikor leül és nézi a perselyt a templom-
mal szemben, nézi azt, hogy ki hogyan, mennyit dob be. Addig nézi,
amíg rá nem akad arra a valakire, akit felemelhet, mert az mindennél
többet adott... Aztán senki sem mondja már, hogy mások meg keve-
set adtak... Dicséri a kánaáni asszonyt is, aki pontosan ezt veszi észre
őbenne, hiszen idegenként kéri őt, hogy Uram, tedd meg nekem ezt,
és még a pörlekedést is felvállalja… A gazdagok asztaláról lehullott
morzsákból a kutyák is ehetnek. Asszony, nagy a te hited, a te mor-
zsás hited…

Ha az ilyen isteni morzsákat – József Attilánál vagy Ady-versben
olvassuk így – komolyan veszem, ezekkel meg tudok telni, jól tudok
lakni. Nincs ebben választás. Én szabad vagyok. Nem én rendelke-
zem a figyelmem tapadásával, de azért ezekben a részletekben
mindig megállapodom. A Márk 14-ben, azon az éjszakán, amikor
Jézust elfogják, egy ifjú, vélhetőleg maga az evangélista ott volt.
Éjszaka volt, az apostolok őrült nagy aggodalommal mennek Jézus
után, valahogyan letépték róla a köntöst, és akkor ő elszaladt. Mit
keresett ő ott? Se előtte, se utána semmi ilyen lepedős história nem
bukkan föl a Szentírásban. De azt a remegő ifjú szívet megmutatja,
aki Jézus után megy, a sötétben követi, ott vacog egy szál meztelen-
ségében, mert neki fontos az Úr. Ezek olyan nagy titkok! Én nem
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akarom ezt a tikot kimeríteni: ezeket szemlélni szeretem. Valójában
ezekből az apró morzsákból áll össze az én csodálatom Isten iránt.

A Biblia egészében én elsősorban nem az Isten istenségét, nagy-
szerűségét, fennköltségét csodálom, szemlélem vagy keresem, nem
azoknál maradok meg önkéntelenül, örökségként. Nekem ezt nem
kell bizonyítani, az számomra magától értetődő, hogy az Isten – Is-
ten. De hogy Isten ilyen törékeny ember: ez az, ami engem mérhetet-
lenül meglep. És ez a tapasztalatom 25 éves papi élet után meghatá-
rozza azt a megközelítést, ahogyan én a magaméból a híveknek át-
adok. Nevezetesen ugyanezt a szempontot is, hogy számomra a ve-
lünk eggyé és törékennyé váló Jézus mennyire közeli. Olyan nagy hit
születik az emberekben, amikor Jézus törékenységét látják. Látják,
szemlélik és magukénak érzik az ember-Jézust, és belekapaszkodnak
az ilyen törékeny, emberi mivoltban rejlő hatalmas isteni erőbe. Ez
működik! Ha Isten népének Jézus emberi gyengeségéről szólok, ak-
kor ezáltal mérhetetlen isteni születik eredményként. Ez nagy csoda!
Hiszen a csoda nem csak ott működik, ahogy a Bibliában az Isten
csodái megírattak, mi meg olvassuk, hanem úgy is, hogy a csoda
bennünk, a befogadásban és az ebből való élésben folytatódik.

Amikor pappá szenteltek ’82-ben, akkor az újmisét követő papi
találkozón, baráti beszélgetésben vitám kerekedett egy veszprémi
pappal, aki akkor már ezüstmisés volt. Több mint 25 éve hirdette az
igét vasárnaponként. Azt mondtam neki, hogy olyan papi életről
álmodom, amelyben a Jóisten igéjét naponta hirdetem, szeretném
hirdetni. Hétköznapi szentmiséken is. Bárkinek, két embernek, sok-
nak, idős néniknek vagy fiataloknak, teljesen mindegy. Akkor ő
megveregetett, s azt mondta: majd ha 10 év múlva elmondod, hogy
minden nap prédikáltál, akkor utána is meghallgatunk erről. Olyan
athéni, filozófusi vállveregetés volt, mint ahogyan Pál kapta a kedves
szót, hogy majd máskor meghallgatunk még erről. Úgy telt el 25
esztendő, hogy közel száz százalékos mértékben minden nap hirdet-
tem Isten igéjét. Általában 3-5 percig. És ez az Isten igéjét hirdető
szándék és szív nem a nagy vasárnapi alkalmakra van kiélezve, ha-
nem olyan, mint a mindennapi kenyér. Mindennapi kenyerünket,
mindennapi igénket add meg nekünk ma… Engem ez a naponkénti
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Istenre figyelés nagyon nevelt. Csak a Jóisten tudja, hogy ezen ke-
resztül hogyan tudott másokat is nevelni. Én szorultam arra, hogy
erre fogékony legyek. És a 25 éves igehirdetői szolgálatom után na-
gyon hálásan köszönöm ezt a szándékot! Azt köszönöm, hogy nekem
adta azt a nagy ajándékot, hogy készüljek, hogy aztán odaálljak, és
pár gondolatban szóljak a napi igéről. Amikor hétköznap szólok,
vagy egy szó, vagy egyetlen gondolat hangzik el, de mindig a napi
igéből. Mivel nagyon sokáig az evangéliumot magyaráztam – meg-
próbáltam abból valamit kiemelni, egy-egy képet vagy mozdulatot,
vagy sokkal inkább egy szót – nagyon örülök, mert most sokkal in-
kább jó szívvel vagyok otthon a próféták világában vagy az Ószövet-
ség bármelyik könyvében – a mai napon éppen Jeremiás próféta
szavában –, mint ahogyan korábban az evangélium bármelyik üzene-
tében. Én vagyok a megajándékozott, aki Isten igéjét naponta hirdet-
hetem.

V.É.: Köszönjük szépen, László atya, a sok szép gondolatot! Azt gondolom,
hogy több volt ez szép gondolatoknál. László atya egy közös életet muta-
tott be: egy embernek, egy papnak a közös életét Isten élő igéjével, ami
formálta a személyét és a hivatását. És a Mária Rádió nevében azt
mondhatom, megígérhetem: fogunk imádkozni azért, hogy ez a gyümöl-
csöző papi élet folytatódjék. Itt, épp most, szép jubileum készülődik,
László atya ezüstmiséje, papi működésének a 25. évfordulója. Kívánjuk,
hogy maradjon ilyen fáradhatatlan hirdetője és megélője Isten élő igéjé-
nek! Köszönöm szépen.

Évzáró szentmise
a Bibliaiskolában
június 2-án.
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„Idehoztalak titeket magamhoz” (Kiv 19,4)

         A kivonulás sínai megpecsételése:
                Isten felajánlja szövetségét, uralmát

A.) Alapgondolat

A sínai elbeszélés teológiai mondanivalóját az ún. „sasszárny”-
beszéd (Kiv 19,1-8) foglalja össze. Izrael éppen kivonult Egyiptom-
ból és eljött az Isten hegyéhez, magához Istenhez. Jahve beszéde
feltárja a kivonulás értelmét és célját, amely mint egy magyarázó
felirat értelmezi a következő sínai elbeszélést. Jahve emlékezteti
Izraelt az ő megmentő tettére és felfedi annak végső értelmét: Ma-
gamhoz hoztalak benneteket, szövetséget kötök veletek és így egy új
életteret nyitok számotokra. Jahve hívja Izraelt, hogy válaszoljon az
ő megmentő tettére: Tartsátok meg szövetségemet és hallgassatok
szavamra. Jahve megerősíti, hogy Izrael akkor Jahve személyes tu-
lajdona lesz, papi királysága, szent nép, ezért Isten népe. A nép vála-
sza: Mindazt amit Jahve mond, meg akarják tenni.

B.) Kivonulás könyve 19,1-8

É l ő  I g e
BIBLIAISKOLA
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

Vágvölgyi Éva    
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C.) Bevezetés

1.) Találkozás Istennel a hegynél
1.1 A hegy, mint ősszimbólum
A hegy ősidőktől fogva közvetíti az ember számára a hatalmassal

és félelmetessel való találkozás tapasztalatát. Lenyűgözi fensége,
királyi nagysága, de ugyanakkor félelmet és elfogódottságot is vált ki
belőle, végtelen távlatot és szabadságot, de nyomasztó hatalmat is
jelent egyben számára. A hegy sziklaszilárdsága a rendíthetetlenség
képévé vált, olyan, mint egy bevehetetlen vár az élet folyton változó
eseményei között (lásd Mik 4,1: Lesz azonban az idők végén, hogy
az Úr házának hegye szilárdan áll a hegyek tetején, fenn a magasban
a halmok felett), de az ember hegymászás közben el is tévedhet,
akkor a hegy hidegnek, süketnek és visszautasítónak látszik.

A hegy csúcsa ég és föld találkozásának pontja. A hegy az Isten-
nel való találkozás helye, a csúcson az ember Isten közelében érzi
magát. Ebben a csúcsélményben önmaga fölé nő. Egyúttal meghatá-
rozza az ő méretét is. Látszólag hatalmas művei kicsivé válnak. A
csúcson kitágul a láthatár, egyben megváltoztatja az arányokat és
relatívvá teszi. Így tesz a hegy fenségessé és ugyanakkor alázatossá:

„Láttam, Uram hegyeidet
s olyan kicsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló,
hogy küszöbödre ülhessek, Uram.
Odatenném a szívemet,
de apró szívem hogy tetszene néked?
Roppant hegyeid dobogásában
elvész az ő gyönge dadogása.” (József Attila: Isten)

 Az ember heggyel kapcsolatos tapasztalata pont olyan ambiva-
lens, mint az Istennel kapcsolatos tapasztalata.

A hegy Isten lábzsámolyának látszik:
„Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket,
boruljatok le lábának zsámolya előtt,
mert szentséges ő!” (Zsolt 99,5)
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„Az ég az én trónusom,
és a föld lábam zsámolya” (Iz 66,1)

Ezért napjainkig szívesen építenek a hegyek csúcsára kápolnákat
vagy helyeznek el kereszteket. Isten leereszkedik a hegyre, az ember
felmegy a hegyre. A hegyre való feljutás a misztikus felemelkedés, a
beavatás jelképe. Mint isteni lakhely, áldozó helyek, rituális cselek-
mények színhelyévé vált minden kultúrában (japánoknál a Fudzsi-
Jama, buddhistáknál a Himalája, zsidóknál a Sínai-hegy, Sion-hegy,
görögöknél az Olympos, stb.). A Szentírásban::

"Ez történik majd az utolsó napokban:
szilárdan áll az Úr házának hegye a hegyek tetején,
kiemelkedik a halmok közül;
és özönlenek hozzá mind a nemzetek.
Odamegy számos nép, és így szólnak:
»Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére,
Jákob Istenének házához!
Hadd tanítson minket útjaira,
hogy az ő ösvényein járjunk!«
Mert Sionról jön a tanítás,
és az Úr igéje Jeruzsálemből” (Iz 2,2-3).

Az építészeti formákba áttett isteni hegyek az ősi mezopotámiai
zikkuratok, az egyiptomi piramisok vagy a későbbi korok templomai.

A hegy fensége és nagysága ugyanúgy lenyűgözi az embert és
ugyanúgy félelmet és elfogódottságot is vált ki belőle, mint Isten
nagysága és végtelen hatalma, végtelen távlatot és szabadságot, de
nyomasztó hatalmat is jelent egyben számára.

A hegy-motívum emiatt kedvelt és hálás témája az irodalomnak,
megtaláljuk ismert írók műveiben: pl. Th. Mann, H. Hesse, E. He-
mingway, Fr. Kaffka, M. Ende, Tolkien.

1. 2. A hegy-motívum a Szentírásban
A Bibliában a hegy mindig az Isten önkinyilatkoztatása, az Isten-

nel való találkozás helye. Nézzük meg az Újszövetségben Mt 4,8;
5,1; 14,23; 17,1; 28,16; az Ószövetségben pedig a Ter 22,4; 1 Kir
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19,11; mindenekelőtt a Sion, mint Isten szent hegye Iz 2,2; 26,5-8; és
sok zsoltárban, mint Zsolt 3,5; 48,3; 68,17.

1. 3 Izrael a Sínai-hegynél
A kép, amelyet a sínai elbeszélés használ, Jahve leereszkedését a

szent hegyre és hogy az Ő lakását úgy írja le, mint egy mennyei palo-
tát, megfelel az ókori keleti világ vallásos ábrázolásának. Az érkező
Istent természeti jelenségként írja le: vulkánkitörés (tűz, füst, föld-
rengés) és heves vihar képében (villám, menydörgés, felhők). Ebből
adódik a kifejezés, hogy Jahve megjelenésével betör egy titkokkal
teli valóság, amely előtt az ember ámuló félelemmel  és megrendü-
léssel meghajlik. A következő képegyüttes liturgikus színezetű és
emlékeztet a jeruzsálemi Sion-hegy liturgiájára. Ebből és más háttér-
tudnivalókból Zneger azt szűri le, hogy a sínai elbeszélés nem egy
egyszeri történeti sínai esemény elmondása, hanem inkább teológiai
program jellege van. Tematizál és reflektál, a kivonuláson keresztül
felidézi Izrael istenkapcsolatát, amelyet ettől az időtől fogva jelöl
mint Isten népét.

1. 4 A sínai elbeszélés áttekintése a Kiv 19 - Szám 10

Jahvista, elohista,
jehovista

Deuteronomista
kiegészítések

Papi irat

3. Kiv 19 2b.3a.9-25a:
Isten önkinyilatkoztatá-
sa a hegyen: a nép a
heggyel szemben he-
lyezkedik el, Jahve le-
száll a hegyre, Mózes
felmegy Istenhez.

2. Kiv 19,3b-8:
az ún. „Sasszárny-be-
széd” megadja az előző
és a következő esemé-
nyek értelmét.

1. Kiv 19,1-2a:
Hely és időmegadás Iz-
rael megérkezését a Sí-
nai-hegyhez beilleszti a
papi irat szerinti ábrázo-
lásba, a jól elrendezett
Izrael történetének lefo-
lyásába.

5. Kiv 20,18-21:
A nép reagálása (ahol
Isten az emberek vilá-
gába jön, ott az ember
megijed).

4. kiv 19,25b-20,17:
A tízparancsolat a Sí-
nai-hegyről, az ajándé-
kozott és tovább aján-
dékozandó szabadság
szava, kifejezi a kivonu-
lás és a szövetségkötés
realitását.
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Jahvista, elohista,
 jehovista

Deuteronomista
kiegészítések

Papi irat

7. Kiv 24,1-4:
A kivonulás és a szövet-
ségkötés megpecsételése
(lakoma Isten jelenlétében,
a nép esküje és véres ál-
dozata válaszol Jahve sza-
vára).

6.Kiv 20,22-23,33:
az ún. Szövetség
könyve

8. Kiv 24,15-17:
Mózes felmegy a hegyre,
amelyre a felhőben le-
ereszkedik az Úr dicsősé-
ge, amely elrejti őt az em-
beri tekintet elől, Mózes
hat napig vár és a hetedik
napon (szabbat) szól
hozzá az Úr.

10. Kiv 24,18; 32:
Elpártolás Jahvétól (mivel
Mózes visszajövetele a
hegyről késik, a nép egy
fogható istenképet, egy
aranyborjút készít; Jahve
bánata és haragjának le-
csillapodása Mózes szavai
nyomán; a Jahvétól való
elpártolás büntetése).

(A 32-34 részlet
deuteronomista
utánértelmezéssel
van teletüzdelve)

9. Kiv 25-31,18:
Mózes megkapja az útmu-
tatást a szentély elkészí-
tésére és felállítására,
amely Jahve lakhelye (a
lakóhely épülete a papi
irat szerint a sínai ese-
mény középpontja: mos-
tantól fogva tartózkodik Is-
ten az ő népe körében),
és utasítást kap a papság-
ra és a kultuszra vonatko-
zóan (a rendelkezéseket a
későbbi, fogság utáni i-
dőkben úgy értelmezték,
mint a sínai Isten rendel-
kezéseit).

11. Kiv 33:
Küzdelem Jahve jelenlété-
ért az elpártolás ellenére
(keménynyakú nép vagy-
tok; így én nem megyek
veletek, mert ha csak egy
kis ideig is veled járnék,
eltörölnélek; Mózes kéré-
se, hogy láthassa Jahve
dicsőségét).
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Jahvista, elohista, je-
hovista

Deuteronomista
kiegészítések

Papi irat

12. Kiv 34,1-28:
A szövetség megújítása
(ünnepélyes önfelajánlás
Jahvénak; az ún. „kultikus
tízparancs”).

13. Kiv 34,29-35:
Isten ragyogó dicsősége
tükröződik a visszatérő
Mózes arcán, ezért Mózes
eltakarta arcát, amikor a
néphez beszélt.

14. Kiv 35-40:
Az istentiszteletre vonat-
kozó utasítások kifejtése
Mózes közvetítésével, a
lakóhelyépítés, annak be-
rendezése, és felszentelé-
se a  papok által.

15. Lev 1.1:
Amint a bizonyság sátra
elkészült, Mózes további
rendelkezéseket kapott
Istentől. A papi irat szer-
kesztőjének munkája,
hogy hozzákapcsolta a
törvény további részéhez.

16. Lev 1- Szám 10,10:
Különböző eredetű listákat
és törvényeket fűz egybe,
többek közt a „Szentség
törvényét” (Lev 17).

17. Szám 10,11:
A Sínai-hegytől való indu-
lás idejének és helyének
megjelölése és a pusztai
vándorlás következő állo-
mása fejezi a be a sínai
perikópát.
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2. A sínai-elbeszélés teológiai mondanivalója

A sínai elbeszélés teológiai mondanivalója – a „Sasszárny”-
beszéd. – A Kiv 19,1-8 nak megvan a maga világos szerkezete:

� Helyzetmegadás: Izrael éppen az Egyiptomból való kivonulás
után van Isten hegyénél, ezért jött magához Istenhez.

� Jahve beszéde (a Sasszárny-beszéd): feltárja a kivonulás értel-
mét és célját, amely mint egy magyarázó felirat értelmezi a követke-
ző sínai elbeszélést.

� A nép válasza: Mindazt amit Jahve mond, meg akarják tenni.

Maga a Jahve-beszéd ugyancsak hármas szerkezeti egységű:
� Jahve emlékezteti Izraelt az Ő megmentő tettére, és felfedi an-

nak végső értelmét: Magamhoz hoztalak benneteket, szövetséget kö-
tök veletek, és így egy új életteret nyitok számotokra.

� Jahve hívja Izraelt, hogy válaszoljon az ő megmentő tettére:
Tartsátok meg szövetségemet és hallgassatok szavamra.

� Jahve megerősíti, hogy Izrael akkor Jahve személyes tulajdona
lesz, papi királysága, szent nép, ezért Isten népe.

 D.) Óravázlat

Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

1. Ének: Gyertek, dicsérjük együtt
         Énekelj az Úrnak, 156.o.

ének kottából 10 perc

2. A hegy, mint ősszimbólum
A résztvevők egy hegy diaképét szemlélik,
lehetőség szerint olyan tömbszerűt, mint a
Sínai-hegy:
� Milyen érzések és asszociációk támadtak
bennem a hegy szemlélése során?
�Mit fejez ki számomra a hegy képe?
A szemlélődés után beszélgetés, majd az
óravezető előadása, lásd Bevezetés 1.1.

néhány percnyi
egyéni szemlé-
lődés, utána
csoportos be-
szélgetés az
óravezető irá-
nyításával

diakép
20 perc
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Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

3. A hegy-motívum a Szentírásban
 A képről való beszélgetés elmélyítése a
Szentírásban szereplő hegyek kapcsán.
1. A résztvevők emlékezet alapján
2. Az óravezető kiegészítése,
           lásd Bevezetés 1/2

csoportos mun-
ka az óravezető
irányításával

Szentírás
tábla, kréta,
jegyzetfüzet
ceruza
30 perc

4. Izrael a Sínai-hegynél
 A résztvevők végül emlékezetükbe idézik a
képeket, motívumokat vagy jeleneteket a
sínai elbeszélésből az Isten önkinyilatkozta-
tásáról, az Istennel való találkozásról esetleg
felhasználják hozzá a Bev. 1/4-et.

egyéni átgondo-
lás, utána
csoportos be-
szélgetés az
óravezető irá-
nyításával

30 perc

5. A Sínai-elbeszélés teológiai mondani-
valója – A résztvevők elolvassák a szöveget
és aláhúzzák benne a fontos szavakat, fogal-
makat, képeket, aztán megbeszélik:
� A szöveg szerkezete, különös tekintettel
Jahve beszédére
lásd Bevezetés 2/2
� A központi fogalmak és képek jelentésé-
nek kidolgozása: mint a kivonulás-történet
jelentésének összefoglalása, és mint a sínai-
történet mondanivalójának összefoglalása.

csoportos be-
szélgetés az
óravezető irá-
nyításával

Szentírási
szöveg
20 perc

5. Befejező ima, ének kötetlen ima kotta, gyer-
tya, gyufa
10 perc

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a
hatvankettedik óra anyagát tartalmazza.

Budapest, 2008. júl. 29.
Szeretettel:                                    Vágvölgyi Éva óravezetõ
                                                  Tarjányi Béla szakmai vezető
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Gyürki László

Újabb lelet a Templomtéren

Lucius Flavius Silva Bassus római hadvezér, Júdea kormányzója
a X. Legio Fretensis élén három évvel Jeruzsálem elfoglalása után
73-ban elfoglalta Maszadát a felkelők utolsó sasfészkét. Josephus
Flavius számol be a hősi ellenállásról és a védők öngyilkosságáról,
akik nem akartak római fogságba kerülni és a reménytelen harc he-
lyett az öngyilkosságot választották.

Josephus Flavius nem szól arról, hogy mi történt a győztes had-
vezérrel. A történészek úgy vélték, hogy Jeruzsálemben maradt való-
színűleg 80-ig, mert 81-ben ő töltötte be Rómában az éves konzuli és
főpapi funkciókat. A győztes és később kegyvesztett hadvezérrel
kapcsolatban Morvay Péter a „Hetek” c. újságban, valamint a „Le
Monde de la Bible” folyóirat is beszámol egy jelentős archeológiai
leletről.

A magyar Grüll Tibor a templom-hegyi Iszlám Múzeumban olyan
kőtáblára bukkant, amely az 1. századi zsidó ellenállás legendás
fellegvárát, Maszadát elfoglaló római tábornoknak a nevét őrzi. A
felfedezés jelentőségét nemcsak az adja, hogy a lelet megőrizte
Flavius Silva nevét, hanem az is, hogy először került elő bizonyíték
arról, hogy a rómaiak Jeruzsálem elfoglalása és a zsidó Templom
lerombolása után a Templom-hegyen diadalívet emeltek a császár
tiszteletére. A tudósok eddig úgy gondolták, hogy Jeruzsálemet a
rómaiak csak ötven évvel később – Bar Kochba felkelésének leveré-
se után – kezdték el a maguk képére alakítani, amikor a város nevét
is megváltoztatták Aelia Capitolinára.

Grüll Tibor a több száz kiló súlyú ókori kőtömböt a templom-
hegyi Iszlám Múzeum sarkában találta. Ötsoros latin felirat szerepel
a kövön. Megfejtése nem volt könnyű, mivel a közel másfél méter
hosszú kőtáblának mind az eleje, mind a vége hiányzik, ezért nem
volt egyszerű kitalálni az eredeti felirat jelentését, különösen, hogy
még a megmaradt szöveget is megrongálták. Mivel a római hivatalos
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feliratok nagyon szigorú mintákat követtek, így amikor megtalálta az
»arcus« (ív) szót a táblán, mindjárt világos volt számára, hogy a fel-
irat eredetileg egy diadalíven szerepelt. A másik kérdés: ki állította a
diadalívet és kinek?

A megfejtést nehezítette, hogy a szövegből jól láthatóan kitöröl-
tek egy nevet. „A római császárok a kegyvesztetté vált kormányzók,
tábornokok neveit következetesen kitöröltették a hivatalos feliratok-
ról, hasonlóan ahhoz, miként a 20. században Sztálin a letartóztatott
bolsevik vezetőket kiretusáltatta a párt hivatalos fotóiról. A Temp-
lom-hegy lábánál azonban már a hetvenes évek végén találtak olyan
római kori mérföldköveket, amelyeken a helytartó nevének kitörlése
után fennmaradt, hogy azt a 10. légió parancsnoka állíttatta” – ma-
gyarázta Grüll Tibor történész. Ebből és más forrásokból egyértel-
művé vált, hogy a diadalívet Lucius Flavius Silva állíttatta Vespasia-
nus és Titus császárok tiszteletére.

Silva három évvel Jeruzsálem lerombolása után érkezett Júdeába,
hogy a 10. légió élén Kr.u. 73-ban megostromolja és elfoglalja a
Holt-tenger mellett fekvő Maszada erődjét, a zsidó ellenállás utolsó
bástyáját. Ez a felfedezés azért is fontos az izraeliek számára, mert a
maszadai harcosok hősies önfeláldozása a modern Izrael államának
egyik alapító mítoszává vált. (A katonai eskü szövegében szerepel:
Maszada többé nem eshet el!)

Kései elégtétel lehet most, hogy kiderült: az erődöt elfoglaló tá-
bornok utóbb Rómába visszatérve maga is kegyvesztett lett, hiába
állíttatott győzelmi emlékművet a lerombolt Templom helyén.

Ezúton mondunk köszönetet Horváth Botondnak és Hor-
váth Leventének a rendelkezésünkre bocsátott fényképekért. Jó
részüket már felhasználtuk, ld. Vallomások a Szentírásról, DVD
II. – Szép, színes természeti felvételeket, esetleg szentföldi ké-
peket továbbra is köszönettel fogad tervezett kiadványainkhoz a
Szerkesztőség (csak szabadon felhasználható digitális képek,
  elektronikus adathordozón).   Segítségüket előre is köszönjük!



Folyóiratszemle

53

Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

A Biblica 2007. évi 3. számában Beat Weber csak kísérletnek
nevezi azt a figyelemreméltó gondolatát, hogy Zsolt 78 a Zsoltárok
könyvének  középpontja. Ez a szerep az ismételt elolvasásból (Zsolt
1,2) eredően az egész könyvre való emlékezést jelenti. Olvasáskor
tartalmilag mintegy középúton van  az egyéni panaszoktól a közös-
ségi dicsőítés felé. Prófétai szó (78,10) a törvényismeret után annak
betartásáért. Történelemtanítás, de előre jelzi a jövő elbukásait is. A
Dávidra való számtalan emlékeztetés mellett előrevetül, hogy a
könyv második fele Mózesnek a Dávidénál sokkal döntőbb szerepét
tanúsítja. Zsolt 78 kifejezi, hogy a Zsoltárok könyve mintegy aktua-
lizálja mind a Tóra, mind a korábbi és  a későbbi próféták könyvei-
nek tartalmát. A cikk szerzője megállapítja, hogy bár nincs semmi-
lyen külső bizonyíték Zsolt-nak összefüggő könyvként való szerkesz-
tésére, ez a kapcsolat – ismételt végigolvasások  (és memorizálás)
után – önmagától nyilvánvaló lesz. – Stefan Schreiber az 1 Tessz
4,13-18  szövegével kapcsolatban először számos véleményt ismertet
és cáfol, majd azt próbálja meghatározni, hogy a tesszaloniki keresz-
tények a túlvilági létre vonatkozóan mit örökölhettek az ősi pogány
mítoszok, majd az újabb sztoikus és materialista világnézet és (talán)
egyes zsinagógába járó »istenfélők« révén. Miután pedig megtértek a
bálványoktól az igaz Istenhez, várják a mennyből a feltámadt Jézust.
Szent Pál a levélben leírja az események sorrendjét; ebből látható,
hogy az elhúnytak résztvesznek az égbe való elragadtatásban és az
Úrral való együttlétben. A 14. versben idézett hitünk nyomán az
apostol jogosan magyarázza a történéseket a hagyomány szellemé-
ben (a 15-17. vers szerint), és teszi hozzá a 18. vers bátorító szavait.
– Markus Lau a Mk 5,1-20-ban szereplő gerázai történet magyaráza-
tát azzal az adattal gazdagítja, hogy azon a vidéken Kr.u.66-ban a
római X. légiónak egy kb. 2000 katonából álló zászlóalja harcolt a
zsidó felkelők ellen.  A római légióra való utalást segíti az evangéli-
umi szakasz szókincse, a démonok magatartása (hogy nem akarnak
onnan távozni) és a disznócsordára nem jellemző viselkedés. Jézus
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felszabadítóként is szerepel. A szerző több ismert magyarázatra hi-
vatkozik, amelyek a »légió« kis létszámára nem tudtak meggyőző
magyarázatot adni. A végén lábjegyzetben megjegyzi, hogy saját
kézirata után rövid idővel megjelent a Zeitschrift für die Neutes-
tamentliche Wissenschaft egy hasonló tárgyú (általunk a JerFüz 69.
sz. 41-42. oldalán ismertetett) cikke.1 – David J. Armitage a feltéte-
les mellékmondatokkat való érvelési módot értékeli Gal 1,8-9 példá-
ja segítségével. Gal 1,8 feltételes módja magát Pált sem zárja ki az
elátkozhatók köréből. Tekintélyi érvelés helyett a döntésbe aktív
résztvevőként bevonja a galatákat, de figyelmeztet a hibás döntés kö-
vetkezményére. A dorgálásban az apostol nem saját álláspontját vé-
di, hanem a galaták érdekét szolgálja. Saját véleménye is csak any-
nyiban helyes, amennyiben hű Krisztus evangéliumához. Gal 1,9
ugyanazt az átkot mondja ki, mint Gal 1,8, de 1,8 sokkal meggyő-
zőbb, sőt ennek gondolatmenetébe illesztve 1,9 sem marad el. –
D.W.Kim tanulmánya abból indul ki, hogy az ősi keresztényeknek
többféle, saját vallási és kulturális életet követő közössége lehetett,
amelyek hagyományaiban fontos szerepe volt a vezető személyének
és a társadalmi környezetnek. Ugyanabban a korban működtek
(szigorú szabályok szerint) a zsidó kumrániak és a Didakhé szabályai
szerint élő keresztény közösség. A tanulmány feltételezi egy olyan
őskeresztény csoport létezését is, amelynek  életszabályai a Tamás-
evangélium logionjaiból olvashatók ki. Ezek közül részletesen ma-
gyarázza a következőket: családi életszabályok, zsidóellenes szöve-
gek, boldogságok, társadalmi etika. – Peter Frick rövid írása azt
vizsgálja, hogy miként magyarázható Jn 3,16 és 1Jn 4,9 lényegében
azonos kijelentése az ókori bölcselők (akár Alexandriai Filó, akár
Arisztotelesz) fogalmai segítségével. Az eredmény: Isten kezdemé-
nyezése, aktív szándéka mint eszköz, az ember elfogadó hite mint
mód lesz oka az üdvösségnek.

Ugyanannak a folyóiratnak 4/2007. számában Philippe Guillaume
és Michael Schunck Jób könyve tanulságát tárja fel. Kiindulásuk,
hogy a »szerencsés« befejezés, amely csupán Jób családjának, társa-

                                                     
1 M.Lau jelen magyarázata azért is könnyebben elfogadható, mert összhangban
van az evangélium megírásának időpontjával. Sz.I.
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dalmi helyzetének látványos helyreállítása, gyenge válasz volna a
könyv párbeszédeiben felvetett mélyreszántó kérdésekre. Bár nyil-
vánvaló, hogy Jób ártatlan, mégsem gyógyul meg, hanem új szerepet
kap (42,8): járjon közben a barátaiért (és más olyanokért, akik nála
kevésbé tökéletesek)! Bár Istennek az igazságosságot felülmúló jósá-
gát emberileg nem értjük egészen, ez az út elfogadható kiegyenlítése
lesz Isten »oktalansága« elkerülhetetlen velejáróinak. – Armin D.
Braun azt vizsgálja, hogyan szerepel az Újszövetség történeti köny-
veiben és összehasonlításként a korabeli görög és római, valamint
más közelkeleti történeti művekben maga az író személy. A Lukács-
evangélium egyetlen helyén (az ajánlásban) szólal meg én-ként a
szerző, aki emellett az ApCsel-ben, miként a negyedik evangélium
szerzője is a saját művében,  néhány fontos helyen ki akarta fejezni
személyes jelenlétét, de (eltérően az említett idegen írásoktól) egyi-
kük sem említi saját nevét. A mintegy »láthatatlanul maradó jelenlé-
tet« az ApCsel többes szám első személyű mondatai jelzik, a János-
evangéliumban pedig a név nélkül, harmadik személyben szereplő
szeretett tanítvány. – Terrance Callan a Galata-levél stílusát vizsgál-
ja, figyelembe véve az ókori retorika áttalános szabályait is. Gal
4,10-20 a Cicero nyomán Szent Ágoston által is »magasztos«-nak
nevezett stílusával is hatni akar a galatákra, hogy ne essenek vissza
régi állapotukba. A 12. és 19. vers az »Isten családja« hasonlatot
használja. Ezt a szakaszt egy »díszített«, majd egy »mérsékelt«, taní-
tói stílusú rész követi. A cikk szerzője a levél fő érvelő szakaszában
(4,12-6,10) Krisztus keresztjét szokatlan hasonlattal nem az Érte
való halál, hanem az Ő szolgálata jelképének tekinti. Az érvelés sze-
rint a galaták Pálnak mint anyának szülöttei lettek, de ismételt hason-
ló születést kíván a törvény igájától való szabadság, valamint Krisz-
tussal a hitben való egyesülés is. A 2,1-10 szakasz »ünnepélyes és
különösen díszes« stílusa hangsúlyozza Pál küldetésének fontossá-
gát. – James Swetnam a Zsid 2,11-ben szereplő »egytől vannak«
jelentését a 2,8bc-18 szövegösszefüggésből úgy értelmezi, hogy aki
Ábrahám utódaihoz mindenben hasonlóvá lett, az (Zsolt 22,23-27
alapján, az Eucharisztiában) nem kevésbé egy a keresztényekkel. –
John Byron azt mutatja be, hogy 1 Ján 3,11-18 Káin személyében
azokról szól, akik gyűlölik testvéreiket (tehát gyilkosok); ezzel teljes
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ellentétben áll Krisztus önfeláldozó élete. – Gianni Barbiero arra
hívja fel a figyelmet, hogy Zsolt 89-hez szervesen hozzátartozik egy
befejező kérés (47-52.v.) és hálaadó áldás (53.v.). – M. Rogland Agg
2,14 befejező szakaszát értelmezi: a megtapasztalt csapások annak a
következményei voltak, hogy a nép nem szentelte anyagi erőit a
templom újjáépítésére. – Jonathan Grossman az ú.n. »kettős oksá-
got« mutatja be Absalom lázadásának bibliai leírásában. Három szö-
vegrész kapcsán (2 Sám 16,23; 16,8; 16,12) és a bennük vagy kör-
nyezetükben elhangzó kétértelmű kifejezésekkel segít felismerni a fő
okot, Isten szándékát (a Nátán próféta által bejelentett büntetést).

A The Catholic Biblical Quarterly 3/2007. számában Mark
Leuchter először arra hívja fel a figyelmet, hogy a Bír, valamint az  1
Sám könyv történetei gyakran kezdődnek így: »Volt egy ember...«
(pl. Bír 17,1; 1 Sám 9,1). Sámueltől Jozija koráig a történetek újab-
bakkal bővültek. Ezek szerzői változatlanul meghagyták a régi szö-
vegeket, de azokhoz hasonló elbeszélő stílusban (és ugyanolyan
kezdőszavakkal) betoldották az újabb eseményeket, lényeges válto-
zásokat, érvelve azok történelmi helyessége mellett, bemutatva teo-
lógiai jelentőségüket. Ugyanezzel hasznosan szolgálták saját koruk
politikai és vallási vezetőit is. A történetekből jól kiolvasható pél-
dául Saul és Dávid eltérő viszonya a silói szentélyhez és az istentisz-
telet rendjéhez. A deuteronomista szerzők szerint Jeroboám Saul
nyomában járt, Jozija viszont Dávid példáját követte. A vázolt hosz-
szú időszak során egymással küzdő, sokszor élesen ütköző törekvé-
seket és erkölcsöket jól érzékelteti pl. a Bír 17,1-5 és 17,7-13, vala-
mint 19,1-20 (azonos szerzői kör által leírt) három történet. A gyöke-
res változások mögött pedig a betoldások szerzői is JHVH akaratát
ismerhették fel. – Anne Marie Kitz azt magyarázza meg, ahogyan
Zsolt 109,17-18 az átok hatásának bemutatására (szemléltető hason-
latként) a Szám 5,11-31-ben teírt féltékenységi szertartás történéseit
követi (pl. a megátkozott »keservek vizének« itatása és behatolása).
A cikk az ókori Közel-Kelet hasonló szertartásai közül egy hettita
szövegtöredék leírását is figyelembe veszi. – Jamie A. Grant igen
értékes műként mutatja be Czeslaw Milosz (1911-2004)  Nóbel-díjas
lengyel költő és közel 20 évig Californiában egyetemi nyelv-és iro-



Folyóiratszemle

57

dalomtanár lengyel nyelvű költői Zsoltárok könyve-fordítását. Példa-
ként Zsolt 1 lengyel szövegét és annak szószerinti angol fordítását
közli, igen részletes elemzéssel bemutatva a mai emberhez illő,
ugyanakkor az eredetihez hű imaszöveget. Figyelemreméltók a cikk
általános megállapításai is. – Christl M. Maier azt fejti ki, hogy
Szent Pál Gal 4,24-27-ben nyilvánvalóan a 87. zsoltárt vette alapul,
amely Siont idegen népek szülőhelyének mondja. (A zsoltár szöve-
gét emiatt egyes magyarázók hibásnak tartják, és korrekciókat – pl.
sorcserét – javasolnak.) Ugyanakkor az Iz 54 még merészebben meg-
személyesíti a várost. Az érvelésben Pál kimondja, hogy az Arábiá-
ban lévő Sinai hegy Hágárt jelenti, aki szolgaságra szül, és ezért
megfelel a »mostani Jeruzsálemnek«, (amelynek fiai szolgaságban
élnek). A keresztségben újjászületettek viszont szabadok, és anyjuk a
korabeli – köztük bibliai – iratokban is szereplő »mennyei Jeruzsá-
lem«. Pál az összes (akár zsidó, akár egyéb származású) kereszté-
nyeket Jeruzsálem polgárainak tekinti.

A folyóirat 4/2007. számában Claudia Bergmann az Ószövetség-
nek azokat a szövegeit vizsgálja, amelyek a harcoló férfiakat nőkhöz
hasonlítják. Ezek a szövegek kétfélék: a) A harcos gyáva, vagy nem
elég erős, és ezért nőnek szidalmazzák. b)A harcos a szülés kínjait
viselő nőhöz hasonlít. Az  a) esetet csak idegen népek harcosairól
olvashatjuk, a b) esetben a harcos akár izraeli, akár idegen (ellensé-
ges) lehet; az élet határán küzdők szenvedése a harc eredményétől is
függetlenül együttérzést kelt. A szerző igen sok példát mutat be: így
az a) esetre pl. Iz 19,16; Jer 50,37; a b) esetre pl. Zsolt 48,7; Jer
30,5-7; Iz 42,13-14 (ebben az Úr a harcos!). – Matthew R. Schlimm
több tekintélyes magyarázóhoz hasonlóan megállapítja, hogy Isten-
nek a szenvedő emberrel való együttérzését (az »isteni pátoszt«) az
Ószövetség különböző helyei eltérő nyelvezettel és hasonlatokkal
szemléltetik. Felesleges az említett eltérések magyarázatára elméle-
teket alkotni, az pedig helytelen, ha egy szövegrészt egy másik he-
lyen használt nyelvezet és hasonlat ételmében magyarázunk. Az
egyes részeket az ott használt nyelvi és hasonlati közegben kell ér-
telmezni. – Caryn A. Reeder – Mal 3,24 nyomán elindulva – bemu-
tatja, hogy a kispróféták könyvének jellemző tartalma a családi vo-
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natkozás. A 3,1-beli angyal Illés próféta, aki a papokat (levitákat:
3,3) kibékíti JHVH-val (atyjukkal: 3,17). Hasonló családi kibékülés-
ről szól pl. Zak 1 is. Később Jézusért a családjukat elhagyók új csa-
ládra találtak (ld. Mk 3,31-35); ezt a vallási közösségek tagjainak
elnevezései (pl.testvér, nővér, anya) jól tükrözik. Másféle, de szintén
»családi« rend létezett pl. a prozeliták körében, vagy a kumráni szek-
tában. Várt eszkatológiai beteljesülésük az új Izrael, amely az isten-
félők többnemzetiségű közössége. – Elie Assis a Siralmak szerkezeti
különlegességeire javasol (részben új) magyarázatot. Az 1. és 5.,
valamint a 2. és 4. siralom tükörszerűen páronként egymással ellen-
tétes tartalmú (pusztulás ill. helyreállítás). Az 1., 2. és 4. siralom 22
soros, a harmadik azonban rendhagyó (3-szor 22 soros) ábécé-ének;
az 5. ének prózai szövegű imádság. Az 1. és 2. siralom reménytelen-
sége után a 3. jelenti a fordulatot, és ez a könyv fő üzenete, 3-szor 22
versnyi terjedelmével is; a közepén több vers a reményt hirdeti. Sze-
repelnek bajok és panaszok a 4. és 5. siralomban is, de azok okai már
nem Isten büntetései. – Todd D. Still a Zsidóknak írt levél alapján a
hűséges Krisztust mutatja be, igen sokoldalúan. Ő hű teljesítője volt
földi küldetésének – cselekvőként és szenvedőként. Közvetítő Isten
és az emberiség között, a bűnökért áldozatot bemutató pap, együttér-
ző; maga is kísértést szenvedett. Úr, aki nemcsak Istenhez vezeti,
hanem megszenteli népét, közbenjár a nyájáért, és vezetőjük a mara-
dandó új város felé (Zsid 13,13-14).

Olvasói levél – Kedves Testvérek!  A Városmisszión Gy. M.-né-
től kaptam a Ferenciek terén az Új Ország c. újságból egy példányt
és nagyon teszett. Megmutattam egy keresztény kollegámnak, és
neki is tetszett. Vége a missziónak, de ez „oltári jó”. Hol lehet ebből
még kapni, és lesz e folytatás? Mert szerintem ezt így „játékosan”,
nagyon hatékonyan lehetne végre a katolikusok között terjeszteni,
hogy végre mi is olvassuk a Szentírást.

Hihetetlenül bölcs ez a humorral fűszerezett újfajta újságírói stí-
lus és ez a Biblia évében nagyon jó lenne szerintem, ha folyamatosan
lenne tovább. Köszönöm még egyszer! Isten áldását kérem a további
munkájukra is! Szeretettel:  N. Erzsi
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OLVASÓINK KÉRDEZIK

A kérdésre Kocsi György teológiai professzor válaszol

� Kérdés: A Biblia évében nekivágtam az Ószövetség olvasásának,
de visszariadtam a benne szereplő sok gyilkolástól, harctól. Isten maga
buzdítja a választott népet háborúra, pusztításra, holott a tízparancso-
latban előírja: »Ne ölj!« Kérem, magyarázzák meg ezt részletesen.

Válasz: Az Ószövetség és az erőszak
Az Ószövetségben tényleg találkozunk ezzel a problémával, amit

az olvasó felvet. Nemrégiben a VIGILIA 2007. júniusi számában is ez
volt a téma, ahol a kérdéssel részletesen is foglalkoztunk. A témában
írt cikkemet megtalálhatja az interneten is a folyóirat honlapján az
archívum részben. Ott a témát bővebben kifejthettem, bár nem olyan
részletesen, ahogyan kívántam, mert az egyes cikkek hossza a folyó-
irat terjedelme miatt behatárolt, de mégis érdemes e szám valameny-
nyi cikkét elolvasni.

A kérdést teljes joggal fölvethetjük. Nem elég azt mondanunk,
hogy Istennek bizonyára megvan az oka és a joga is, hogy ilyet te-
gyen. Ahogyan a kérdező összeegyeztethetetlennek tartja az erősza-
kot Isten szeretetével, úgy a válaszoló is. A kérdező jogosan veti föl,
hogy a „Ne ölj!” parancs nem írja-e felül a Biblia más idevonatkozó,
homlokegyenest ellenkező kijelentéseit. Biztathat-e Isten más népek,
még a bűnösök kiirtására is, ha Jézus előírja az ellenség szeretetét?
Vajon nem az emberi gyűlölet és indulat beszél-e ilyenkor, nem azt
vetítjük-e ki Istenre? A Bibliával kapcsolatban lépten-nyomon talál-
kozunk ehhez hasonló fölvetésekkel. És el kell ismernünk, hogy e
kérdések érthetőek, sőt fel is kell tennünk.

Válasz a teljes Biblia szintjén
Válaszul annyit mondhatunk, hogy mi katolikusok a teljes Bibliát

szem előtt tartva értelmezzük az egyes problémákat. Azaz a Biblia
összes idevonatkozó kijelentését tekintetbe kell vennünk. Maga a
kérdező is így jár el, mert ellenkező értelmű kijelentésekkel találko-
zik. Vegyük a klasszikus példát – Lámech énekét: „Leütöttem egy
embert sebemért, egy ifjút sebhelyemért. Ha Kaint hétszer bosszul-
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ják meg. Lámechet hetvenhétszer.” (Ter 4, 23-24). Itt a bosszú foko-
zásáról van szó. Ezzel az öntelt énekkel helyezi szembe Jézus a
megbocsátást: „Akkor odalépett hozzá Péter, és megkérdezte:
„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsáta-
nom? Talán hétszer?” „Mondom neked – felelte Jézus -, nem hét-
szer, hanem hetvenhétszer.” Mt 18,21-22. Majd következik a szívte-
len szolgáról szóló példabeszéd azzal a tanítással, hogy mindig meg
kell bocsátanunk. A bántásra a válasz a megbocsátás. Mi a Bibliát
nem kiragadott mondatonként olvassuk, hanem az összes kijelentést
figyelembe véve. Ajánlatos mindig az ellenkező kijelentéseket is
megidéznünk egy-egy kérdés vizsgálatakor, mert ha az összes kije-
lentést figyelembe vesszük, akkor látjuk, hogy van egyfajta fejlődés
– magában az Ószövetségben is.

Megoldások az erőszakra az Ószövetségben:

1. Vízözön története (Ter 6-9) – A Biblia legkésőbbi rétegei kö-
zé tartoznak a Biblia első lapjai is, Ter 1-11. Itt érdekes módon Isten
látja éppen a vízözönről szóló részben (Ter 6-9), hogy az ember az
erőszak útját járja, de nemcsak az ember, hanem még az állatok is
(6,11k).  És Istennek annyira fáj az erőszak, hogy megbánta, hogy
embert teremtett (6,5). Ezután jön a vízözön. Isten tehát erőszakkal
válaszol az erőszakra. Azaz úgy válaszol az erőszakra, hogy eltörli a
Föld színéről az erőszakoskodókat. Kivétel csak Noé családja. Ez
lehet tehát egyik modell vagy megoldás az erőszak problémájára.
Nagyon gyakran élünk vele – még ma is. Egy ámokfutót sokszor úgy
fékeznek meg, hogy kilövik, nehogy még több embert megöljön.
Ilyenkor az erőszak alkalmazása hozzájárul az erőszak csökkentésé-
hez. És ma is él vele mindegyik társadalom. Sőt szomorú divatja
lesz, mert már az iskolában is lelövik a tanárokat vagy ártatlan diák-
társakat. E fajta erőszakoskodók megbüntetését, netán harcképtelen-
né tételét jogosnak is érezzük, és nem is problémás az emberek több-
sége számára.

A vízözönnel kapcsolatban is fölmerülhet a kérdés bennünk: No,
de mindenki bűnös volt, csak Noé és családja a kivétel? Lehetséges
ez? Nem írói túlzásról van szó? És csak egyvalaki menekül meg?  A
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problémát érezte az Ószövetség is, mert a pátriárkák történetében
egy hasonló történet ismétlődik meg. Nevezetesen Szodoma és
Gomorra elpusztítása.

2. Szodoma és Gomorra elpusztítása (Ter 18,16-19,29) – Áb-
rahám itt hasonló kérdéseket tesz föl Istennek, mint amit mi is meg-
fogalmaztunk a vízözönnel kapcsolatban. Ábrahám Istenhez méltat-
lannak tartja, hogy a bűnösökkel együtt az igazakat is elpusztítsa.
Isten válasza az igazak megmentése, miként a vízözön történeténél.
Itt Lótot menti meg, ott pedig Noét. Ábrahám nem teheti föl azt a
kérdést, hogy mi lenne, ha megbocsátanánk nekik, és nem büntet-
nénk meg őket? Nyilván a jogsértés orvoslása és megszüntetése
miatt nem teheti föl ezt a kérdést. az ártatlanok vére Istenhez kiált
(Ter 4,10). A mai bíróságon sem szokott megbocsátással lezárulni
egy per. Erőszakra az egyik válasz az erőszakoskodók elpusztítása és
az igazak megmentése. Csak a bűnösök pusztulnak, az igazak viszont
megmenekülnek. Ilyen válasz is lehetséges, de van más is, és most
ezt fejtjük ki.

3. Isten buzdít az erőszakra, de úgy tűnik, a nép mégsem hall-
gat rá – E cím első része az igazi problémája olvasónknak. E kér-
déssel kapcsolatban megjegyezzük, hogy Józsue könyvével ellentét-
ben a Bírák könyve beszámol arról, hogy egyáltalán nem tudták kiir-
tani ezeket a lakosokat, mert vasszekereik voltak (Bír 1,19b). Vagy
Isten azért sem űzte el őket, nehogy a vadállatok kárukra elszaporod-
janak (Bír 1; Kiv 23,27-30). Az idegenek, akiket ki kellett volna
irtani (MTörv 20,16-18), ott élnek Jeruzsálemben: pl. a hetita Urija,
akitől Dávid elszereti a feleségét, és ezért bűnhődik is. Ott élnek a
fővárosban a jebuziták is. Egyáltalán nem lettek kiiktatva. Az átkot a
szentírásmagyarázók általános véleménye szerint egyetlen egyszer
sem töltötték be. A moábitákat is kitiltja a deuteronomista szerző a
templomból (MTörv 23,4k), de Rút könyve szerint Dávid dédanyja
is moábita volt. Sőt Jónást Isten a gyűlölt asszírokhoz küldi, akik oly
sokat ártottak Izraelnek. Az ország 9/10-ét, az északi országrészt,
Izraelt egy az egyben megsemmisítették. És ezek az asszírok megtér-
nek, hasonlóan az egyiptomiak is „Áldott legyen az én egyiptomi
népem, kezemnek műve, Asszíria és örökségem Izrael (Iz 19,23-24).
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A Kiv 23,9 és a MTörv 10,18-19 szerint nem lehet elnyomni az
idegeneket, mert ők is idegenek voltak. Sőt az ellenség elkóborolt
szamarát is vissza kell hajtani (Kiv 23,4-5).

Ezek után, ha semmi sem történt meg abból, amit Isten paran-
csolt, csak úgy tűnik, szerette volna, ha megtörténik, akkor azt szok-
ták fölvetni: No, jó, nem történt meg, de hát ez a beszédstílus önma-
gában is sok,  és árulkodó. Hogyan lehet ilyen Istenben hinni?

Válaszunk a következő: Istenről mindig az átélt tapasztalatok tük-
rében beszél a Biblia. Amikor ezek a számunkra furcsa és érthetetlen
szövegek keletkeztek, tudni kell, hogy Izrael elveszítette területének
9/10-ét, csak Jeruzsálem és környéke maradt meg. Sikeresek az asz-
szírok voltak. Akiktől ezt a brutális stílust, az ő királyi propaganda
szövegeiket utánozva, átvették. Úgy tűnt, hogy azoknak van sikere,
akik másokat meghódítanak, rabszíjra fűznek és országokat rabolnak.
Hangsúlyozzuk, hogy itt még az asszírok esetében is propaganda
szövegről van szó, tehát a valóság nem úgy nézett ki, ahogyan ők
szerették volna. Nem ésszerű egy nagy területet elnépteleníteni, ha
adófizetésre is lehet kötelezni a lakosságot. Az asszírok is inkább az
utóbbit tették, de a propaganda-szövegeikkel eléggé világosan érté-
sükre adták a leigázottaknak, hogy érdemes adót fizetni, mert külön-
ben nem maradnak életben. De ahogyan fentebb idéztük Izajást –
akinek idején e vészterhes időket átélték, a szír-efraimi háború ide-
jén, és annak következtében megszűnt létezni Izrael országa -, a
megbékélést hirdeti, és nem a bosszút. Jónás könyve is azt mutatja,
hogy Isten nagyobb a szívünknél, mert ellentétben a deuteronomistá-
val, aki válogatás nélkül irtani akarja az ellenséget, azt mondja: „Hát
akkor én ne irgalmazzak Ninivének, a nagy városnak, amelyben több
mint százhúszezer olyan ember van, aki még  nem tud különbséget
tenni a jobb és a bal keze között, és igen sok állat?” (Jón 4,11).

A Szenvedő Szolga pedig odáig megy, hogy magára vállalja bű-
neink és gonoszságaink következményét is. És nem véletlen, hogy
Jézust is ezen a szövegen keresztül szemlélte az ősegyház (Iz 53,4-
5).
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk
minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat 2008. évi I. rendes közgyűlésére, amelyet
2008. szept. 10-én fél 5 órától tartunk a budapesti Bibliaközpontban
(Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). Napirend: 1. A Számvizsgáló Bi-
zottság beszámolója – 2. Beszámoló a 2007/2008-as munkaév tevé-
kenységéről – 3. A 2008/2009-es munkaévre vonatkozó tervek is-
mertetése.                                       Tarjányi Béla ügyvezető elnök

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes.
Ezért a második rendes közgyűlést már most meghirdetjük szep-
tember 27-én délelőtt fél 11 órára (ez a második közgyűlés a részt-
vevők számától függetlenül határozatképes lesz):

Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk
minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2008. évi II. rendes közgyűlésére,
amelyet 2008. szeptember 27-én de. fél 11 órától tartunk a bu-
dapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.).

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
   2. Beszámoló a 2007/2008-as munkaév tevékenységéről

       4. A 2008/2009-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése
A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát

Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.
Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat!
Budapest, 2008. júl. 29.             Tarjányi Béla ügyvezetõ elnök

A BIBLIA ÉVE 2008 éves ünnep- és rendezvénysorozat
püspökkari felelőse Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti ér-
sek. Bábel érsek úr felkérte Társulatunkat, hogy legyen élenjáró
közreműködő a Magyar Katolikus Egyházban az éves progra-
mok ajánlásában, közvetítésében és ismertetésében.



Társulatunk életéből

64

Társulatunk elsősorban programok ajánlásával, közvetítésével,
valamint a Biblia Éve rendezvényein jól használható kiadványokkal
igyekszik elősegíteni a Magyar Katolikus egyházban a Biblia Éve
ünnepsorozat eredményességét (l. füzetünk hátlapját). Programajánló
füzetünk igényelhető a Bibliaközpontban, ill. elérhető honlapunkon.

A MKPK Sajtóirodájának megbízásából szerkesztjük és folyama-
tos bővítjük a Biblia Éve katolikus programjainak honlapját, mely-
nek címe: www.biblia-tarsulat.hu. Ezen a lapon tájékoztatást adunk
minden olyan rendezvényről, programról, ünnepről, amelyről tudo-
másunk van ill. amelyekről tájékoztatást kapunk a szervezőktől vagy
a résztvevőktől.

A megbízásnak megfelelően a Bibliatársulat várja minden olyan
rendezvény programját, amely a Biblia éve alkalmából kerül meg-
rendezésre. A társulat a programokat, valamint a lezajlott progra-
mokról készült beszámolókat honlapján is közzéteszi. Köszönettel
veszünk személyes beszámolókat is a rendezvényekkel kapcsolat-
ban. A meghívókat, programokat, beszámolókat az alábbi címekre
lehet küldeni:

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 1066 Budapest, Te-
réz krt. 28. I/6. Tel.: (1) 332-2260; Fax: (1) 312-24-78. – Elektrocím:
jeromos@biblia-tarsulat.hu

A programok honlapja: www.biblia-tarsulat.hu

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk,
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába.

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája a Biblia Évé-
ben:  aug. 15.: Jel 12,1-6; aug. 29.: Mk 6,17-29; szept. 12.: Lk 6,39-
42; szept. 26.: Lk 9,18-22; okt. 10.: Lk 11-15-26; okt. 24.: Ef 4,1-6;
nov. 7.: Ef 6,13-20; nov. 21.: Lk 19,45-48; dec. 5.: Mt 9,27-31; dec
19.: Iz 48,17-19.

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból
bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!



Ajánlatunk

A Szentírás egész éves ünnepléséhez
     a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
     az alábbi kiadványokat, segédeszközöket adja közre:

1. AKCIÓ: Biblia féláron: a teljes Biblia és az Újszövetség
árusítása fél áron a Biblia Éve egész folyamán.

2. Missziós Evangélium (János evangéliuma, kis füzet, háromféle
színes borítóval, ajándékozásra). Ára: 100.- Ft.

3. Mindennapi Evangélium (Márk evangéliuma napilap formá-
tumban, ajándékozásra. Ára: 100,- Ft.

4. Aranybiblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, templomi
kihelyezésre). Ára: 24.000 Ft.

5. Családi Biblia (nagyméretű, díszes, aranynyomással, családok
számára). Ára: 12.000 Ft.

6. Bibliaolvasó-naptár (a teljes Szentírás szövegének beosztása
két éven át minden napra, készítette: Gyürki László). Ára: 60.- Ft.

7. Bibliaórák-csomag (A. Steiner-V.Weymann: Találkozások [5
óra], Csodák [6 óra], Példabeszédek [7 óra], A.Hecht: Közös utunk a
Bibliához [módszerek]), Vágvölgyi Éva: Bibliaórák [60 óra]. A cso-
mag ára: 4000.- Ft.

8. Vallomás a Szentírásról DVD I. (Bíró László püspök, Nemes-
hegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László S.J.,
Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, Varga Béláné Irénke
személyes vallomása. Ára: 600.- Ft

9. Vallomás a Szentírásról DVD II. (Erdő Péter bíboros, Márfi
Gyula érsek, Zseldin Gellért püspök, Gyürki László, Takács Gyula,
Gelley Anna, Riskó Mariann vallomása, Székely János püspök há-
rom előadása. Ára: 600.- Ft

10. A Szentföldön Jézus lába nyomán DVD ( A Fokoláre-atyák
szentföldi felvételeiből  összeállította Tomka Ferenc. A főbb szent-
földi helyek bemutatása és ismertetése.) Ára: 1200,- Ft.

11. Magyarságunk és a Biblia CD (Nemeskürty István, Vörös
Győző és Tarjányi Béla előadása a biblikusok továbbképző konfe-
renciáján). Ára: 600,- Ft.
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A BIBLIA ÉVE 

Ajánlás 

A BIBLIA ÉVE 2008 éves ünnep- és rendezvénysorozat püspökkari 
felelőse a Magyar Katolikus Egyházban dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecs
keméti érsek. Bábel érsek úr felkérte Társulatunkat, hogy legyen élenjáró 
közreműködő a Magyar Katolikus Egyházban az éves programok aján
lásában, közvetítésében és ismertetésében. 

Társulatunk elsősorban programok ajánlásával , közvetítésével, vala
mint a Biblia Éve rendezvényein jól használható kiadványokkal igyekszik 
elősegíten i a Magyar Katolikus egyházban a Biblia Éve ünnepsorozat 
eredményességét. Programajánló füzetünket közreadtuk az egyházme
gyékben és közösségekben, és örömmel tapasztaljuk, hogy számos javas
latunkat magukévá tették és megvalósították sok helyen, szerte az ország
ban, sőt, határainkon kívül is. Társulatunk munkatársai folyamatosan tar
tottak és tartanak előadásokat, képzéseket, bemutatókat a Biblia Éve kü
lönböző helyi rendezvényein . 

A MKPK Sajtóirodájának megbízásából gondozzuk a Biblia Éve hon
lapját, amely a www.biblia-tarsulat.hu CÍmen érhető el. Ezen a lapon tájé
koztatást adunk minden olyan rendezvényről, programról , ünnepről, 
amelyről tudomásunk van ill. amelyekről tájékoztatást kapunk a szerve
zőktől vagy a résztvevőktől. 

Füzetünk ezen ünnepi számában válogatást nyújtunk az Olvasónak ab
ból a gazdag anyagból , amely mutatja, hogya Biblia Évének meghirde
tése nyomán mint egy gátszakadás indult el a Biblia ünneplése a Katolikus 
Egyházban, kirobbanó öröm és hála érzése tölti el a híveket és a közös
ségeket a Gondviselés ezen csodálatos ajándékáért, s örvendezve lehetünk 
tanúi a rendezvények, ötletek nem szűnő folyamának. 

Füzetünk második részében közöljük az összes intemet-CÍmet (link
gyűjteményt) , amelyen keresztül minden készülő és már megvalósult 
programot bármikor, bárki részleteiben megismerhet. A befejező részben 
Társulatunk tevékenységéról nyújtunk rövid ismertetést. 

Tarjányi Béla 
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* * * 
A Biblia Éve: hálaadás - Isten népe tiszta szívből hálát ad Istennek a 

Szentírásért, azért, hogy Isten emberi szavakban is kifejezte irántunk való 
szeretetét, megmutatta életünk értelmét, elmondta, hogyan érdemes 
élnünk, hogyan válhatunk igazán értékes emberekké, hogyan járulha tunk 
hozzá egy új, szeretetre épülő közösség, "ország" felépítéséhez. A zsidó
ság ősidők óta évente megtartja a Törvény Öröme (Szimchat Thóra) ünne
pét, hálát adva a Tóráért, a sínai kinyilatkoztatásért, a kapott isteni törvé
nyekért. Nekünk, keresztényeknek sokkal több okunk van az örömre és 
ünneplésre, hiszen mi sokkal többet kaptunk Jézus tanítása, az evangéliu
mok által! 

A Biblia Éve: családi ünnep - A Szentírás közös kincsünk, az Egyhá
zé, a helyi egyházé, az egyházmegyéé, a plébániai közösségé, a lelkiségi 
csoportoké, a családé - egyszóval: a krisztusi szeretet által teremtett és át
hatott közösségeké. A közösségek, családok megünneplik a számukra fon
tos évfordulókat, eseményeket - a krisztusi közösségnek jó oka van arra, 
hogy ünnepi díszbe öltözve örvendjen a Bibliának, a közösség életét alap
vetően meghatározó isteni ajándéknak. 

A Biblia Éve: tanúságtétel - Emberi vonás, hogy amit fontosnak, 
értékesnek tartunk, azzal eldicsekszünk mások előtt. Van, aki a vagyoná
val dicsekszik, van aki a fizikai erejével vagy a tudásával. Mi a Bibliával 
dicsekszünk ország-világ előtt. Azzal, hogy számunkra milyen fontos ez, 
milyen jó, hogy kaptuk, olvashatjuk, milyen fényt és biztonságot jelent 
számunkra. Ez a tanúságtétel egyben hívás és bátorítás is mások számára, 
akik eddig másfelé keresték életük boldogulását. 

A Biblia Éve: az egység szolgálata - Mi, katolikusok, elfogadtuk Is
tentől a Biblia egészét. De annak nagy része nem csak a mi Szentírásunk, 
hanem a zsidóké is, és a többi keresztény testvérünké is . Méltó tehát, hogy 
ünnepünk, hálaadásunk és tanúságtételünk velük közös legyen, hiszen ők 
is részesültek Isten e nagy ajándékából. A közös hálaadás és ünnep pedig 
erősíteni fogja bennünk és közöttünk az összetartozás, a testvériség tuda
tát, érzését és növekedését. 

* * * * * 
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Biblia· Éve 2008 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
körleveléből 

A BIBLIA ÉVE 

Idén a Magyar Katolikus Püspöki Kon- r---,_íiiiiiiiir -----, 
ferenci a protestáns testvéreinkkel együtt a 
Biblia Évét hirdeti meg, mivel közös örök
ségünk, közös kincsünk a Biblia. Minden
kor tanulmányoznunk és követnünk kell , 
de ebben az évben különösen is gondol
junk arra, hogy ez az alapja keresztény éle
tünknek, és mekkora nagy érték az egész 
emberiség számára. A Szentírás az egész A magyar püspökök Rómában 
európai kultúra bőséges és el nem apadó forrása. A Biblia a legtöbbször és 
a legtöbb példányban kinyomtatott könyv, a könyvek könyve. Valamennyi 
európai kultúra gyökerénél ott a bibliai hagyomány. Manapság tehát 
Európában olyan nemzeti kultúrák találhatók, amelyek a maguk módján 
dolgozták föl ezt az értékes örökséget, sajátos zsenialitásukkal jelenítették 
meg szóban, írásban, zenében, képben és szoborban mindazt, amit szá
mukra a Biblia közvetít. Örömmel fedezzük fel , hogy régi magyar irodal
munk, könyvnyomtatásunk, művészetünk emlékeit éppúgy megihlette a 
Biblia, mint ahogy ma is jelen van szólásainkban, szokásainkban, közössé
gi életünkben. 

A Szentírás életformáló útmutatást ad az igaz életre való nevelésre (vö. 
2 Tim 3,16). Nélküle Jézus Krisztust nem ismerhetjük meg, mert "aki nem 
ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust" - mondja Szent Jeromos. Ha 
másért nem, hát ezért is érdemes elolvasnunk a Szentírás könyveit. Na
gyon fontos, hogy ha még nem volna, szerezzünk be mai magyar nyelven 
olvasható Bibliát az Egyház hiteles magyarázataival. Rendszeresen olvas
suk, merítsünk ebből a bővizű forrásból , elmélkedjünk róla nap mint nap, 
és elmélkedéseink eredményeként tűzzünk magunk elé kisebb-nagyobb 
feladatokat. Válaszoljunk arra az isteni hívásra, amely a Szentíráson ke
resztül mindnyájunkhoz szól. Olvassuk a Szentírást közösségben is , ve-
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gyünk részt bibliaórákon, hiszen a Szentírás kö
zösségalkotó erő is. 

2008-ra XVL Benedek pápa meghirdette 
Szent Pál apostol jubileumi évét. Ő nemcsak az 
Újszövetség számos könyvének szerzője, hanem 
az az ember is , akinek életében Krisztus gyökeres 
fordulatot hozott. A kereszténység meggyőződé
ses elutasítója megrázó élmény hatására Krisztus 
tanítványa lesz. De nemcsak tanítványa, hanem 
apostola, küldötte, hirdetője is. Róla kell példát 
vennünk, amikor a Szentírásban található öröm
hírt nemcsak elfogadjuk és a magunkénak vall
juk, hanem igyekszünk továbbadni a mai kor em
bere számára. 

Aranybiblia vezeti be a Biblia évét 
Sajtótájékoztató, Bibliaközpont, 2007. dec. 14. 

XVI. Benedek pápa 

Hivatalosan ugyan 2008. január 20-án kezdődik a 
magyarországi történelmi egyházak által meghirde
tett Biblia éve, a Szent Jeromos Bibliatársulat ennek 
mintegy elővezetéseképpen máris közérdeklődésre 

számot tartó kiadvánnyal jelentkezett. A teljes Szent
írás reprezentatív kiadását Juhász Judit, a Magyar 
Katol ikus Rádió vezérigazgató-helyettese mutatta be 
a Társulat központjában. Juhász Judit utalt rá, hogya 
kiadó ezzel a remekművel egyúttal az adventet is sze
retné ünnepélyesebbé tenni. 

Az Aranybiblia bőrkötésű , a borítóján aranynyo
mású díszekkel, a borító négy sarkán pedig aranyozott veretekkel. Szövege 
azonos a Káldi-Neovulgáta, tehát a ma használatos katolikus bibliakiadás 
szövegével. Képeket nem tarta lmaz, mivel a Szentírás szövegére akarja 
irányítani a figyelmet. Díszes borítóját és 36 aranyszöggel rögzített arany
veretét Gelley Kristóf ezüstműves tervezte, a Corvinus Kiadó által meg
jelentetett kötetet a Szekszárdi Nyomda állította elő. Matykó Károly / 
Magyar Kurír 

4 



A BIBLIA ÉVE 

Biblia Éve 2008 
Ünnepélyes megnyitó szentmise 
Szent Család Plébániatemplom, Budapest, 2008. jan. 1. 

A Magyar Katolikus Egyház a 
gondviselő Isten egyik legjelentő
sebb ajándékát, a Szentírást ünnepli 
a 2008-as esztentőben, amelyet a 
Református Egyházzal és az Evan
~élikus Egyházzal közösen Biblia 
Eve-ként hirdetett meg. Ebben az 
évben hálát adunk Istennek, hogy 
gondoskodott a Szentírás megalko
tásáról és megőrzéséről , így mi is 
nap mint nap hallhatjuk lsten Sza
vának ünnepélyes felovasását és 
hirdetését, naponta kézbevehetjük a Bevonulás az Aranybibliával 
Bibliát saját lelkünk gazdagodására, 
és családjaink, közösségeink életét is alakíthatja, fonnálhatja , gazdagíthat
ja Isten írásba foglalt üzenetének közös olvasása. 

Gyulai Oszkár megáldja az Aranybibliál 

2008. január elsején számos ka
tolikus templomban tartottak ünne
pélyes megnyitó szentmisét. Buda
pesten s Szondi utcai Szent Család 
Plébániatemplom hívő közössége 
is az év első napján, az este hat órai 
szentmise keretében nyitotta meg a 
Biblia Évét. Az ünnepélyes meg
nyitó szentmisét a Mária Rádió 
közvetítette, így a rádióközvetítés 
révén sokan együtt ünnepelhettek a 
Szent Család templomban jelenlévő 
nagyszámú hívősereggel. 
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Az ünnepi alkalom előkészítésére és a 
szentmise megtartására Gyulay Oszkár plé
bános Tarjányi Bélát, a PPKE Hittudományi 
Karának biblikus professzorát kérte fel. Tar
jányi Béla egyben a Szent Jeromos Katoli
kus Bibliatársulat vezetője is, és ebben a mi
nőségében a Biblia Évének püspökkari 
felelősétől, Bábel Balázs kalocsai érsektől 

megbízást kapott arra, hogy regisztrálja, ko
ordinálja és segítse a Katolikus Egyházban 
az ünnepi esztendő rendezvényeit, köztük az 
Esztergomban megtartandó ökumenikus 
nemzetközi konferenciát. 

Zúgó orgonaszó és a hívek lelkes éneke 
Siska Lajos szaval 

kísérte az asszisztencia bevonulását, amint a diákonus által magasra tartott 
Aranybibliát kísérve elhaladtak a hívek sorfal a között, és elhelyezték a 
díszes Szentírást az oltár melletti állványon. Rövid bensőséges szertartás 
keretében a főcelebráns és a vele együtt miséző Gyulay Oszkár plébános 
megáldotta az aranyba foglalt szent könyvet, majd Siska Lajos 

előadásában elhangzott Gárdonyi 
Géza "Írás aBibliába" c. 
csodálatosan szép verse, végül a 
papság és a hívek imádkoztak azért, 
hogy ez a Könyv és a benne foglalt 
Isten Szava legyen az egyházközség 
és az egyes hívek, családok életének 
alapja és vezérfonala. 

A szentmisében elhangzó szent
írási részletek után Tarjányi Béla a 
Szentírás jelentőségéről beszélt, 

A hívek Bibliái az oltáron fel idézve az egyházatyáktól ránk 
maradt mondást: "Az egyház mindenkor úgy tisztelte a Szentirást, mint 
magát Jézus Testét. " Kifejtette, hogy az ősegyházban az üldözések idején 
a keresztények még életük árán is megvédelmezték a Biblia kéziratait, a 
Biblia volt az éltetője és vigasza sok fogságban sínylődő deportáltnak a 
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lágerekben, és állandó olvasmánya 
a kommunizmus idején tartott titkos 
lelkigyakorlatokon résztvevő fiat
aloknak. Régi katolikus családoknál 
szokásban volt, hogy nagy 
ünnepeken, Karácsonykor, Hús
vétkor a család elővette a Bibliát, és 
együtt elolvasták az ünnepi evan
géliumot, szent olvasmányokat, és 
így szentelték meg a családi 
ünnepeket. Ma az egyház azt kéri 
minden katolikus hívőtől , hogy 

Könyörgés a hívekért rendszeresen olvassa a Szentírást 
saját lelke épülésére egyénileg, és 

közösségben , egymást megajándékozva az lsten Szava által elnyert vilá
gossággal és fel ismerésekkel. 

Felajánláskor a hívek az oltár elé járultak, és átadták a miséző papnak 
saját és családi bibliáikat, ezeket a pap az 
oltárra helyezte, és a szentírásokkal megra
kott oltáron folytatta a szentmisét, a szent 
áldozat bemutatását. Az Úrfelmutatás 
meghitt pillanatában mindenki, aki a szent
ségi Jézusra tekintett, ott láthatta az oltáron 
a megtestesült 1ge szavait, tanítását tartal
mazó szent könyveket is , amelyek mind
egyike egy-egy család, hívő otthonából ér
kezett, és a szentmise után megszentelve 
fog oda visszatérni. 

Szentáldozás után a pap megáldotta , 
szenteltvízzel meghintette az oltárra helye
zett bibliákat, és imádkozott a szentírások 
tuladjonosa iért, a hívekért és csa ládokért: 
"Uram , add nekik kegyelmedet, hogy Az ünnepí szentmíse 
amint szavadon állandóan elmélkednek, 
növekedjenek bölcsességben és szentségben ... !" Ezután újra mindenki az 
oltár elé járult, és meghatott szívvel kapta vissza szentírását ezeknek a 
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A megáldott Bibliák átadása 

A szentmise alatt az orgonán ját
szott és a népénekeket kísérte Kály
Kullay Rita . A csodálatosan szép 
családi ünnepet egy igazán ide illő 
ének zárta, amelyet Tóth Gabi és 
családja adott elő gitáros kísérettel: 
" Indulj és menj, hirdesd Szavam .. . " 
A Szent Család egyházközség hívei 
számára és az ünnepen résztvevő 
vendégek számára igazán emléke
zetes, maradandó élményt jelentett 
ez a Biblia Évét megnyitó ünnepi 
szentmise, aki pedig elhozta a 
Szentírását, ezentúl még nagyobb 

szavaknak a kíséretében: "Vedd a 
Bibliát! Legyen ez számodra az Élet 
Könyve!" Közben egy ügyes mi
nisztráns mindenkinek átnyújtott 
egy kis beragasztható címkét, rajta a 
nevezetes dátum és Szentírást meg
áldó főcelebráns és plébános neve, 
egy másik segítő pedig egy Biblia
olvasó Kalauzt, amely abban nyújt 
segítséget, hogy nap mint nap egy 
meghatározott részt elolvasva ho
gyan olvashatjuk el két év alatt a tel
jes Szentírást. 

Tóth Gabi és családja énekel 

becsben fogja azt tartani, és soha nem felejti, hogy ez az Élet Könyve. 
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Teológiai Tanárok Továbbképző Konferenciája 
a Katolikus Egyetem Hittudományi Karán 
A biblikus konferenciák nyitánya 

A Biblia Évében a Katolikus 
Egyház számos oktatási intézménye 
rendez biblikus napot, konferenciát 
vagy egyéb Bibliával kapcsolatos 
különleges, ünnepi megemlékezést. 
Ezen rendezvények sorát a Pázmány 
Péter Katoliktls Egyetem Hittudo
mányi Karának január 2~-29-én 

megtartott biblikus konferenciája 
nyitotta meg. 

A konferencia hallgatósága Hittudományi Karunk évente 
megrendezi a Magyar Katolikus 

Teológiai Tanárok Továbbképző Konferenciáját. A továbbképzés több
nyire tematikus, tehát valamely teológiai tudományág egészét vagy egy 
részterületét igyekszik az előtérbe helyezni az elöadások, megbeszélések 
során. Az idei konferencia e1ökészítése során természetszerűen adódott, 
hogy a téma a Szentírás legyen. A Kar a konferencia programjának megter
vezésére és a továbbképző napok elökészítésére az újszövetségi szentírás
tudomány tanárát. Tarjányi Bélát kértc fel. Miután a Kari Ülés az általa 
javasolt témákat és clöadóka~ elfogadta, meghirdetésre került a konfcren
cia, de - tekintettel a Biblia Evére és a Szentírással kapcsolatos átfogó és 
közérdekű témákra, ezúttal nem csak a teológiai tanárok kaptak meghívást. 
hanem egy szélesebb érdeklödö réteg is (lelkipásztorkodó papság, hitok
tatók, teológiai hallgatók stb.). 

Tekintettel az ünnepi alkalomra (Biblia Éve) és a rendezvény jelen
töségére a Magyar Katolikus Egyházban, Fodor György, az Egyetem 
rektora felajánlotta, hogya konferencia elöadásainak helyszíne ezúttal az 
Egyet~m központi épülete, a Jog- és Államtudományi Kar dísztermc le
gyen. Igy, miután az clsö két elöadás mcgtartására gyakorlati okokból még 
a H ittudományi Karon került sor, a konfercncia további elöadásai az 
Egyctcm zsú folásig mcgtclt II. János Pál termébcn hangzottak cl. 
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A teológiai tanárok továbbképzésének ezen mindenki számára nyitott 
konferenciáját Kuminetz Géza, a Kar dékánja nyitotta meg, üdvözölte 
az ország minden részéből érkező kollégákat, a vendégeket, köztük Erdö 
Péter bíboros urat, Egyetemünk nagykancellárját, a jelenlévö püspök atyá
kat és egyházi nobilitásokat, a megjelent protestáns kollégákat, majd fel
kérte elöadásának megtartására az első I 

közreműködöt, Dr. Franz-Josef Ortkem- n 
pert. Dr. Ortkemper a Német Katolikus 
Bibliatársulat (Katholisches Bibelwerk 
Stuttgart) igazgatója hosszú idö óta, így 
előadása során a hallgatóság első kézből 
értesülhetett a Németországban éppen 75 
éves múltra visszatekintö bibliaapostol- _ 
ságra. A Német Bibliatársulat a nácizmus 
kibontakozása idején, 1935-ben kezdte ~ .... ;::;..,.~~ 
meg működését a német egyházban, azzal 
a céllal. hogy a csalóka náci propaganda 
ellensúlyozásaként a Biblia értékeire hívja 
fel a figyelmet a német ifjúság körében. Az 
elmúlt háromnegyed-század során Német
országban igen eredményes és meghatá-
rozó volt a Bibliatársulat tevékenysége, Fr.-J.Ortkemper 
mind a széleskörű továbbképzési pro-
gramjai által (pl. a "Bibelkurs" - ószövetségi és újszövetségi kurzusok 
szerte az országban), mind kiadványai (szentíráskiadás: Einheits
übersetzung; biblikus folyóiratok: Welt ger Bibel. Bibel Heute stb.). mind 
pedig egyéb rendezvénye i által (Biblia Eve. Hete. Hónapja stb.). 

Az elöadást követö hozzászólások sorában Erdő Péter bíboros úr az 
ökumenikus bibliafordítások jelenlegi állásáról kérdezte az elöadót. Dr. 
Ortkemper válaszában jelezte. hogya német Egységfordítás ökumenikus 
alapon történö revideálása nehézségekbe ütközik, mert a protestáns felek 
nem tudnak azonosulni ajelenlegi vatikáni direktívákkal (pl. hogya biblia
fordításoknak a Zsinat után elkészült NeoVLdgáta megoldásait kell követ
niük). 

A bibliaapostolság ezen tekintélyes és eredményes intézményének be
mutatúsa után Tarjányi Béla biblikus professzor a bibliai szövegemlékek 
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Bíboros úr és a Vatikáni kódex 

A BIBLIA ÉVE 

közül az egyik legjelentősebbet, a Vatiká
ni kódexet ismertette, bemutatva a részt
vevöknek a hazánkban is kapható pontos 
másolatok egyikét. Ez a kódex, amely a 
4. században készült Egyiptomban, va
lószínűleg a bizánci császár megrende
lésére, a Sínai kódex-szel együtt a legje
lentősebb és legmegbízhatóbb tanúja a 
görög Ószövetségnek (Hetvenes fordítás) 
és Újszövetségnek. A Szentírás eredeti 
szövegének mai kritikai kiadásai első

sorban erre támaszkodnak a Biblia szö
vegének rekonstrukciója során. A kódex 
1545 lapon a teljes Bibliát tartalmazza, 
szóközök nélkül írt görög nagybetűkkel, 
ebb61 Mózes első könyvének néhány fe
jezete és Jelenések könyve elveszett, 
ezeket a lapokat a középkorban pótolták. 
Valószínűleg úgy került Rómába, hogy 

egy késöbbi bizánci császár a pápának ajándékozta. 

A két ismertetést az első napon délután Tajdina József bajai plébános 
elöadása követte "A Szentírás a lelkipásztorkodásban, a hitoktatásban" 
CÍmmel. Tajdina atya negyven éves lelkipásztori tapasztalat birtokában 
szólt a témáról. Elöadása hasznos eligazítást adott a jelenlévö teológiai 
tanárok és hitoktatók számára, mert teológus- és hittanárképzésünk igazi 
próbája a lelkipásztori gyakorlat. Sok hasznos szempontot adott a hall
gatóságnak, és arra is rámutatott, hogy nem elég, ha a lelkipásztor, a hitok
tató támaszkodik a Szentírásra: a hitoktatásban úgy kell használnunk "a 
Bibliát, hogy egyben megtanít juk növendékeinket arra, hogy otthon, 
egyedül is képes legyen azt használni. Külön buzdítsuk öket arra, hogy 
egyházi ünnepeken, mint pl. karácsonykor a családban együtt olvassák. 
vagy növendékünk olvassa fel a Biblia megfelelö részét." 

A következö elöadó Vörös Győző egyiptológus volt. aki korábban 
Egyiptomban tárt fel öskeresztény templom-maradványokat, jelenleg pe
dig Cipruson kutatja az ókori emlékeket. ÉrdekfcszítÖ. vetített képekkel 
szemléltetett elöadásában rendkívül sok érdekességet hallhattunk Egyip-
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tom és a Biblia kapcsolatáról, az 
egyiptomi hitvilágról és az e
gyiptomi őskeresztényekről. El
mondta például, hogy az ókori 
Egyiptomban rendkívül erős volt 
a túlvilági továbbélésbe vetett 
hit, és az egyiptomi őskeresz

tények is különösen vágyakoz-
tak az öröklétbe, olyannyira, .. .. .... . . . 
hogy meg kellett tiltani nekik, Voros Gyozo feltarasa EgYiptomban 

hogy feladják magukat az üldöző hatóságoknak. 

A konferencia második napján, január 29-én először a Hittudományi 
Kar három professzora adott áttek intést a szentírásmagyarázat főbb voná
sairól az őskeresztény korban: Perendy László professzor, Az egyház
atyák szentírásmagyaráza/a; a középkorban: Puskás Attila professzor, A 
középkori teológusok szen/írásmagyarázata; és a modern korban: Rózsa 
Huba professzor, A kontextuális exegézis címmel. A három rövid előadás 
kitűnő alkalom volt ana, hogy világosan szemünk elé táruljon a szentírás
magyarázatjelentősége , és a bibliamagyaráza t évszázadokon átívelő fej lő

désének, kibontakozásának lenyű

göző gazdagsága. 

Végül Nemeskürty István tör
ténész professzor A Biblia ha/ása a 
magyar nyelvre és kLiI/úrára c. elő
adása következett . Néhány érdekes 
gondolat a magyarság múltját kitű
nően ismerő tudós gondolataiból: 
"Amikor az lstván királyunk által 
megszervezett, mondhatni hivatalos 
kereszténység uralomra került, ad
digra a magyarság nagy része, ha 

... .., sejtelmesen is , de lényegében tisz-
Nemeskurty Istvan professzor eloadasa tában volt a Biblia néhány a l apvető 

eseményéve l vagy igazságával" - Királyaink bibliai neveket adtak fiaik
nak: Dávid, Sa lamon. - "Az e l ső magyar nyelvű Biblia-szövegeket énekel
ték, mégpedig az igricek, később lantosoknak nevezték őket." - "Tinódi 
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Sebestyén, ez a máig méltatlanul csak emlege
tett, pedig nagyszerű ember, aki e l őször adta ki 
saját é l etművét életében, 1551-ben Kolozsvá
rott, a Fólia c. művében közli két bibliai szer
zeményét, Dávid és Góliát történetét, és Judit 
asszony történetét. Kotta is van hozzá, éne
kelték." - A legtöbb irodalomtörténet ezekkel 
kapcsolatban azt írja, hogy fantáziátlanok, 
nem szárnyainak, mint a költészet. Hát persze, 
hogy nem , mert a lehető leghívebben, fordítás
ban közölték ezeket, mert azt akal1ák, hogy az 
pontos legyen, és így tanulja meg a nép." 

A konferencia résztvevőinek a Központi 
Szeminárium biztosított szállást és étkezést, a 
Rektori Hivata l pedig kávét, üdítőket a szü
netekben . Köszönjük. De l egfőképpen a neves 
előadók közreműködését köszönjük, hiszen 

A BIBLIA ÉVE 

A PPKE központi épülete 

minden résztvevő azzal távozhatott a konferencia befejeztével, hogy ez 
volt évek óta az egyik legtartalmasabb, legszínesebb rendezvény a tovább
képző konferenciák sorában. Nem csoda, hiszen közös kincsünk, a teoló
gia alapját és legfőbb forrását jelentő Szentírás tanulmányozása állt a 
középpontban . 

A Vatikáni kódex megvásá
rolható Bibliaboltunkban 

A kódex ről képek és részletes 
ismertetés megtalálható hon
lapunkon. 

Nemeskürty i stván, Vörös 
Cyő::ő és Tarjányi Béla elő

adása D VD-n kapható. 
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A Biblia gazdagsága 

Három nap a Szentírással 
a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 

A Szent Jeromos Katolikus Bib
liatársulat örömmel üdvözölte a Ma
gyar Katolikus Püspöki Konferencia 
döntését, hogya protestáns testvér
egyházakkal együtt a 2008-as esz
tendőt a Szentírás ünneplésének 
szenteli. Már ennek első hírére 
programajánló fiizetet állított össze, 
segítve az egyházmegyéket és a he
lyi egyházi közösségeket, hogy vál
tozatos programok megrendezésére 
kerülhessen sor. Külön erre az alkalomra tervezett kiadványokkal tette 
gazdagabbá a Biblia Évét, és a Bibliatársulat munkatársai számos rendez
vényen működtek közre ill. maguk is szerveztek ünnepi alkalmakat a 
Szentírással a középpontban. 

A Társulat egyik saját rendezvényére a váci Apor Vilmos Katolikus 
Főisko lán került sor április 3-S-én. A helyi főpásztor, az intézmény fenn
tartója, Beer Miklós megyéspüspök örömmel üdvözölte ezt a kezdemé
nyezést, hasonlóképpen Kocsis Imre, a Főiskola igazgatója, sőt, ezt a ren
dezvényt külön kurzusként beiktatta a váci teológusok és hittanár-szakos 
hallgatók hivatalos képzésébe. Az alábbiakban erről a "Három nap a váci 
Apor Vilmos Katolikus Főiskolán" címmel megrendezett előadássorozat
rói számolunk be. 

Április 5-én délután Kocsis Imre igazgató bevezető szavai hangzottak 
el elsőként: "Célunk a Biblia gazdagságának feltárása, mindenek előtt a 
lelki gazdagság feltárása, de emellett sok más szempontnak a kidomborí
tása is, hogy mennyire gazdag tartalmú a Biblia, illetőleg hogy mennyire 
gazdagította az emberiség kultúráját..." Ezt követően Beer Miklós me
gyéspüspök, az intézmény fenntartója ezekkel a szavakkal nyitotta meg a 
három napos előadássorozatot: 

- Sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, akik eljöttetek erre a bib-
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likus konferenciára. A jó Istentől kapott nagy 
ajándék ez az idei esztendő, a Biblia Éve. Amikor 
az ifjú Sámuel először hallja meg lsten szavát, 
Héli főpap tanácsára ki tudja mondani ezt az ő
szinte kérést: Szólj, Uram, mert hallja a te szol
gád! Ezzel az őszinte lélekkel kezdjük a konfe
renciánkat, és azzal az őszinte szándékkal vegye
tek részt ezen a néhány napon , hogy meghalljátok 
lsten üzenetét. Szentatyánk, XVI. Benedek pápa 
a Spe salvi kezdetű körlevelében Ílja, hogya mi 
hitünk nem csupán információ-gyűjtemény, ha
nem egy életet formáló csodálatos ajándék. Nem 
informatív, hanem perforJllatív [nem tájékoztató, .... .. 
hanem alakító] a mi hitünk . Mi ugyanígy vesszük Beer MIklos puspok 

kezünkbe a Szentírást. Nem okosakat akarunk mondani és nagyon sokat 
akarunk tudni a Bibliáról , hanem meghallani Istennek a személyes üzene
tét, a személyünkhöz szóló üzenetét. Ezt kívánom mindnyájatoknak, akik 
itt vagytok ezen a konferencián, hogya tudós előadók, akik a saját hitükön 
keresztül ismerték meg a Szentírásnak a titkát, csodáját, a Biblián keresz
tül mindnyájan meghalljuk , megkapjuk ezt az életet formáló isteni aján
dékot. 

A megyéspüspök megnyitó szavai után Tarjányi Béla biblikus profesz
szor, a Bibliatársulat vezetője tartott előadást "A Biblia szerepe lelki for
nuí/ódáslll1kbal1" CÍmmel. Előadásában beszélt a Szentírásnak a szerepé
ről a keresztény ember lelki fOrJllálódásában, de szólt a Szentírás ügyének 
mozgatói ról is, ezen belül a Szent Jeromos Bibliatársulatról, és tenllészete
sen a most folyó Biblia Évéről. De legfőképpen arról, hogy mit is akart 
Jézus, és hogy milyen szerepe van a Szentírásnak abban, hogy Jézus szán
dékát megismerjük és magunkévá tegyük. 

- Amióta az ember magára eszmélt értelmileg, sokféle elképzelés szü
letett már a világon arról, hogy honnan van ez a világ, és miért is vagyunk 
mi ebben a világban. Az értelmes ember szeretné tudni, hogy ez a világ, 
amelyben él, honnan van, és hogy ő mit keres ebben a világban. És ha ezt 
megtalál ta, akkor jön a tulajdonképpeni kérdés , hogy mi az én szerepem, 
mi az én teendőm ebben a világban. A legtöbb ember követi a környezet 
ordító hangját. . .. Jézus is arról beszélt, hogy miért érdemes élni. Közénk 
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jött. és azt mondta. hogy többet kell a~ni a má
sik embernek. mint ami igazságos. Es bízott 
bennünk. hogy erre képesek vagyunk. Bízott 
abban. hogy az ember képes több lenni önma
gánáL képes felülmúlni önmagát. .... 

Ezután Kuklay Antal plébános "Pilinszky 
~--""r- és a Biblia" című előadása következett. Pilin

szky János (1921-19R I) a 20. század egyik 
legjelentösebb katol iktls érzésű költ6je volt. 
Kuklay Antal e16adása a késői. Kráter kötetbe 
összegyűjtött verseir61 szólt. amikor Pilinszky 
a nyelvi szegénység útján járva eljutott egy 
olyan pontig. amikor a verset megtisztította 

:....0;:; ........ = ..... minden járulékos e1emt{íL nyelvi-zenei díszít-
Kuklay Antal ménytöL a költeményt leszűkítette egyetlen 

képre. gondolatra. s{ít azt az egyetlen költöi képet is eltUntette egy talányos 
nyelvi szerkezet mögé. ezzel egy nagyon nehezen megfcjthetö rejtvény elé 
állítva az olvasót. Ezeknek a költeményeknek a megértése nagy türelmet 
és koncentrált figyelmet kíván az olvasótól. hogy meg tudja fejteni az ér
telmüket. Kuklay Antal mcgtanulta öket kíüllröL napokig. hetek ig. söt 
é\ekig mondogatta öket. míg megszületett benne egy értelmezés. Ezeket 
az értelmezéseket. vers-elemzéseket 
osztotta meg velünk. halk dc mégis át
ható hangja nyomán bibliai jelenetek 
jól ismert alakjai bukkantak eltí a kö
csupaszságú költöi sza\ak mögül. 

Április 4-én az elstí elöadó :\agy 
Ilona volt. az MTA tudományos mun
katársa. Egyetemista korában egyik 
társával ö úllította össze a .. Parasz/
biblia" címmel megjelent gyűjtemé
nyes kötctet. Erröl a műröl szóha is
mertette azt a rendkíúIl érdekes folya
matot. ahogyan a Bibliú\al kapcsola
tos apokrí r történetek mcgszülettek. és 
tizennyolc évszázadon át tmúbb éltek 
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és alakultak a nép ajkán is - kezdve a második 
század végét{5\ megszületö újszövetségi apok
ríf iratoktól egészen a múlt században még a 
nép körében fellelhetö történetekig. Az alábbi
akban felidézzük az előadás néhány részletét: 

- Ezeket a történeteket "mindenki úgy 
mondja el, hogy átereszt i saját magán, mind
járt értelmezi is, mintha ő maga is teológus 
vagy pap lenne, tehát elmagyarázza annak, 
akinek mondja. Ha például Jób szenvedéseit 
mondja el, és ő egy nagyon beteg ember, akkor 
mindjárt hozzáteszi a saját bajait, a saját be
tegségeit is. A bibliai történeteket nem szó sze
rint tanulták meg, de a lényegét tudják, és a lé

nyegét el is tudják mondani. Sok szöveg viszont nagyon-nagyon messze 
van a Bibliától. Attól még, hogy Krisztus Urunkról van benne szó, vagy a 
Szent Családról, vagy a vi lág teremtéséről, attól még nem az a történet, 
ami a Bibliában olvasható. Akkor micsoda'? Ennek hosszú a története, és 
ez na&yon izgalmas. Hogy miért mondanak mást'? Miért térnek el a Bibli
ától? Ok találják ki? 

- Ezek a történetek a nép ajkán 
születtek és a szájhagyományban él-
tek. De amikor Írásba áttette öket 
valaki, akkor éppúgy áteresztette 
önmagán, mint amikor egy magyar 
paraszt elmondja a bibliai történetet 
a saját szavaival, és egyúttal értel
mezi is. Ezek az apokríf evangéliu
mi szerzök a saját elképzeléseiket is 
beleírták ezekbe a szövegekbe. Pél
dául a Tamás-gyermekségevangéliumról ki lehetett mutatni, hogy fel tehe
töen Mani követöje volt, tehát manicheus. Ahhoz a szektához tartozott. 
amely a világ teremtését úgy képzelte el, hogy minden, ami létezik, két 
erönek, a jó és a rossz harcának az eredményeként jött létre. 

- Az ilyen történetek úgy teljedtek, mint a gomba. Szóban is, és Írás
ban is. Az Ínísban való teljesztésük körülbelül olyan volt, mint a folklór 
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a kis ponyva-fuzetkéket, amit búcsúkon 
árultak, meg házalók, kereskedők terjesz
tettek, amik bőséges tárházai ezeknek a le
gendáknak. Tehát arról van szó, hogy van 
egy kétezer éves története a bibliától eltérő 
tÖlténeteknek, tehát apokríf evangéliumok. 
Ezek hatással vannak a középkori művé
szetekre, az újkorban pedig népkönyvek, 
ponyvák, népszerű kiadványok útján eljut 
a falusi néphez. Sőt, ezek a történetek sze
repelnek az iskolás könyvekben is, még a 
második világháború előtt is. 

- Ennek a hosszú folyamatnak a vége 
az, hogy iskolába járt, hittant valamennyi
re megtanult idős paraszt emberek, asszo-
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nyok tudtak mondani bibliai történetet, Szamárkő Zamárdiban 
amit a Biblia után meséltek és tudtak Jézus szamara harapta le a szélét , 
mondani olyan történeteket, amelyeknek a Bibliához semmi közük, csak 
éppen a szereplőjük bibliai személy, vagy az események valahogy kapcso
lódnak valamilyen bibliai eseményhez. 

- Zala megyében mondták el nekem, amikor azt kérdeztem, hogy ho
gyan teljedt el a dohány: Krisztus Urunk, meg a Szent Péter, ők terjesztet-

ték el. Volt egy szamaruk, azzal jártak faluról-fa
lura. A Krisztus Urunk pipázott, a Szent Péter 
meg bagózott. Ők terjesztették el a dohányzást. Itt 
mentek keresztül a mi falunkon ... 

Kereszty Zoltán, a biológiai tudományok 
kandidátusa, a Vácrátóti Botanikus Kelt ny. igaz
gatója a Bibliában előforduló növényekről be
szélt, és arról , hogya növények említése milyen 
fontos szerepet játszik a Biblia üzenetének meg
fogalmazásában, megvilágításában. Néhány rész
let a "Növények a Bibliában" c. előadásból: 

- Meglepő számot fogok mondani: a Bibliá
nak nyolcszáz helyén összesen körülbelül száz-

Kereszty Zoltán harminc héber illetve görög kifejezéssel mintegy 
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kétszázhúsz növényt tudunk 
azonosítani. A Biblia a maga ne
mében - mint tanító, vallásos 
könyv - a legtöbb állat- és nö
vénynevet tartalmazza a vi lág 
összes könyvei közül. Isten a te
remtést bele-kombinálta üzene
tébe, lsten Szavába is. 

- A háziasszonyok tudják, 
hogya mustármag 2-3 mm-es, 
sárga színű magocska, a mustár 
pedig kb. 60 cm magas növény. 
Hogyan fér el rajta a madárfészek'? Kiderül azonban, hogya bibliai mustár 
nem a mi mustárunk, hanem egy másik növény, ugyanabból a családból. 
Ennek olyan kicsi a magja, mint egy mákszem, és megnö 3 méteresre. 
Egyéves növény, de vastag törzse van, és nyugodtan fészkelhetnek rajta a 
madarak. 

Az akácia 

meleg-égö\i fa. 

- A magyar fordítások ösbűne, hogy 
sok helyen akácfáról beszélnek. Még a 
legújabb Jeromos-fordításban is akácfa 
szerepel. A legjobb a Károli, aki meg
akadt ezen a dolgon, és az eredeti héber 
szót megtartva sittim-fának mondja. 
mert tudja. hogy itt valami nincs rend
ben, az akácfát a I X. században hozták 
be Amerikából. és nem lehetett ott Pa
Iesztínában. Akácia \iszont igen. amely
nek 30-40 faja van. és tipikusan sivatagi. 

- Egy példa arra, hogy a szimbolika mit is jelent. Az lz 41-ben ezt ol
vassuk: "A si\atagban cédrust nö\esztek. akácot. mirtuszt és olajfát. a 
pusztában borókát ültetek. platánt és ciprust egymás mellé" (Iz 41.19). Ha 
ezt szimbolikusan átrordítjuk. és a növények szimbolikus jelentését vesz
szük, akkor ez a szöveg így hangzik: A teremtésben megtapasztaljuk lsten 
hatalmát és dicsöségét (cédrus). lsten eIegend{) er{ít és k itartást ad (akácia). 
a tiszta élet gy{ízelméhez \e/et (mirtusz). e!Últal békét és jólétet teremt 
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(olajfa), ahol a bűnös, de Istent szolgáló ember (boróka) mindig irgalmat 
nyerhet (platán), és így nyitva áll előtte az örök élet (ciprus). Ha ismerjük 
a növények szimbolikus jelentését, a Biblia sokkal gazdagabban át tudja 
adni üzenetét. 

Délután VágvölgyiÉva, 
Szent Jeromos Katolikus Biblia- -----.... 
társulat főtitkára tartott előadást ------( 
a technikai vívmányok felhasz
nálásáról a Biblia üzenetének 
közvetítésében, melynek kereté
ben bemutatta azt a rendkívül ér
dekes Ausztriában készült inter
aktív Kinderbibel CD-t, amely 
gyemlekek számára, a számítás
technika lehetőségeit felhasznál
va, animált képekkel, szöveggel, 
hanggal mutatja be az evangéli- Egy kép a Kinderbibel-CD-ről 

umi történeteket, melyekhez interaktív játékok, kvízek, kinyomtatható ki
festők kapcsolódnak. Egy ilyen eszköz kiválóan alkalmas arra, hogya gye
rekek élvezetes, figyelmüket lekötő , érdekekes formában ismerkedjenek a 
bibliai történetekkel, a különféle játékokkal mintegy maguk is belépjenek 
ezen történetek világába. A bemutatás végén a hallgatóságnak is volt lehe

tősége, hogy kipróbálja ezeket a játé
kokat. Örömmel tapasztaltuk, hogy a 
játékos kedv nem halt ki a felnőttekből 
sem, nagy derültség, és jókedv kísérte 
a próbálkozásokat. 

Mind az első, mind a második 
előadás a délután folyamán a hallgató
ságnak azt a rétegét célozta meg, akik 
vagy jövendőbeli vagy már gyakorló 
hitoktatók. A második e l őadásban a 

Csoportmunka csoportos szentírásolvasás egy izgal-
mas és érdekes, hitoktatásban is jól használható formáját, az integratív 
módszert ismerhették meg a hallgatók. A módszer lényege, hogya szent
írási részletet nemcsak előadás vagy beszélgetés formájában közelíti meg, 
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hanem arra törekszik, hogy az értelmünk mellett teljes személyiségünket, 
minden érzékszerv ünket bevonva, tehát nemcsak verbálisan, hanem vizu
ális (Ierajzoljuk, montázst készítünk, gyurmából megformáljuk a figurá
kat, stb.) auditív (pl. ritmushangszerekkel hangzóképben szólaltatjuk meg 
a jelenetet) és kinetikus (pl. pantomimmel, élő szoborral stb.) o ldalról is 
megközelítjük a szentírási szöveget. A résztvevők kiscsoportban rögtön ki 
is próbnálhatták a megismert módszert, mindegyik csoport más-más oldal
ról közelítette meg ugyanazt a szentírási részletet. Egyik csoport egy nagy 
képet rajzolt, a másik pantomimmel ábrázolta, a harmadik megtanult egy 
szentírási részlettel kapcsoltos éneket, • __ = __ -~ 

a negyedik hangzó képpel ábrázolta. 
Ez utóbbi különösen szépen sikerült a 
váci szeminárium papnövendékeinek 
csoportmunkája nyomán, egy valódi 
zenei alkotás bemutatásával örvendez
tették meg a hallgatóságot. 

Estére kelvén a konferencia részt
vevői a vác i Székesegyházban egy 
nem mindennapi színielőadást láthat- '. . . . 
tak. A bemutatott darab címe: "da Capo Adam, Pilatus, Eva 

al Fine, Szenvedéstörténet most", Jézus szenvedéstörténetének színpadi 
feldolgozása J.S. Bach János Passiója, János evangéliumának 18-19. feje

zetei , valamint Erdős Balázs szí
nész írása alapján. Rendezte Paál 
Gergely, a PPKE Hittudományi 
Karának hallgatója. A színpadot 
körülülő jelenlévők - köztük a me
gyés főpásztor - mindvégig döbbe
nettel figyelte a szimbolikus mon
danivalóban gazdag előadást, ahol a 
sz ínészek többsége fogyatékos (vak 
stb.) fiatal volt. 

Keresztrefeszítés A konferencia harmadik napján, 
ápr. 5-én a Szent Jeromos Katolikus 

Bibl iatársulat két munkatá rsa tartott bemutatót i ll. gyakorlati foglalkozást 
a résztvevőkkel. 
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Gelley Anna Társulatunk egyik képzési 
formájának, a Biblikus Figurák készítésének 
menetét ismertette a résztvevőkkel, és bemu
tatta az így elkészült bibliai figurák alkalma
zását a hitoktatásban , a Szentírással való kö
zösségi foglalkozásokon. A figurák bibliai sze
mélyeket ábrázolnak, 25-30 cm magasak, kor
hű ruhába öltöztetve, hajlékony vázzal, így 
bármilyen jelenet összeállítható a bibliai ala
kokból , megfelelő korabeli használati eszkö
zök kicsinyített másai val kiegészítve. 

Végül Bánó Geor
gina a közösségi bibliaolvasás egy további formá
ját, a Házi bibliakörök módszerét ismertette meg a 
résztvevőkkel, majd a hallgatóság aktív közremű
ködésével a gyakorlatban is kipróbálták. A módszer 
lényege, hogya konkrét szentírási részlettel való 
találkozást egy motíváló bevezetés előzi meg (ez le
het egy élmény elmondása, egy tárgy, egy kép, egy 
irodalmi alkotás, stb.), s ezt követi a szöveg feldol
gozása a megadott kérdések alapján. Az egyéni 
gondolatok, kérdések megfogalmazását követi a 
közös megbeszé lés, a gondolatcsere. Fontos mo
mentuma a módszernek, hogya befejező lépésben a szentírási részletet, az 
abban megismert kinyilatkoztatást kapcsolatba hozzák a mindennapok 
világával, saját életükre vonatkoztatják. 

Püspöki szentmise 

A háromnapos biblikus konferencia 
keretében nyújtott képzés ünnepélyes 
befejezését a s-;,entmise jelentette, 
amelyet Varga Lajos püspök atya 
mutatott be a résztvevőkkel a Székes
egyház szentségi kápolnájában . A 
szentbeszédben hangsúlyozta: "Az Úr 
Jézus a Szentírás tanúsága szerint most 
éppen úgy köztünk van, mint ahogy 
vándorlásunk társa lett akkor, amikor 
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~ 

Néhány színész és a megyéspüspök 

Betlehemben megszületetett. .. . Jézus 
akármelyik jöveteléről is beszélünk, 
akár az Isteni Ige megtestesüléséről, 
akár arról, hogya mennybe fölment 
Jézus, a megdicsőült Jézus elküldi 
hozzánk a Szentlelket, akár arról, hogy 
Jézus közeledik hozzánk az Oltári
szentségben, mindig arról van szó, 
hogy erősíteni akar bennünket, hogy 
életünk útján lsten akaratának megfe
lelően járhassunk." 

A konferencia résztvevői érdeklődéssel figyelték az előadásokat, öröm
mel bekapesolódtak a foglalkozásokba, 
és abban a hitben megerősödve zárták 
az együttlétet, hogy Jézus az evangéliu
mok, a Szentírás által is velünk maradt, 
és a Biblia gazdagon áradó kincsei által 
is erősíteni akar bennünket, hogy é le
tünk útján Isten akaratának megfelelően 
járhassunk, és az ő vezetésével "önma
gunkat fe lülmúl va" úgy tudjuk alakítani 
és é lni életünket, ahogy egyedül érde-
mes. Bíbliaí jelenetek beállítása 

Boros István 

A szervező Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
köszönetét fejezi ki Beer Miklós püspök atyának a 
konferenciához nyújtott erkölcsi és anyagi támoga
tásért, Kocsis Imre főigazgató atyának, a H ittudomá
nyi Intézet vezetőjének , Boros István professzor úr
nak, valamint az ő munkatársainak a konferencia lev
ezetésében való aktív és készséges közreműködésükért, 
az előadóknak a számunkra közvetített értékes gondo
latokért, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallga
tóinak és a váci szeminaristáknak az érdek lődő 
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(A da Capa al Fine előadásróltavábbi képek láthatók 
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Az indiai szentírásmagyarázat lehetőségei és kihívásai 

Rekha Chennattu előadása Budapesten 

Rekha Chennattu, az első indiai nővér, 
teológusnő, a punei (India) Pápai Fi lozó
fia- és Vallástudományi Intézet újszövet
ség-professzora tal10tt két tudományos 
előadást a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Karán. 

Április 21-i témájának címe Tanítvá
nyi é let és szövetség János evangéliumá
ban (15-16. fejezet) , míg ápril is 22-én az 
indiai szentírásmagyarázat lehetőségeiről 
és kihívásairól beszélt. 

A teológusnő a szentírásmagyarázat
rói tartott előadásában kitért a ll. Vatikáni 

A BIBLIA ÉVE 

Zsinat előtti időkre, ame lynek jellemzője .. .. . ... 
az vo lt, hogy újra elbeszélték a bibliai tör- Kranrtz Mlhaly bemutatla Recha nover! 

téneteket. Az indiai bibliai egzegézisnek ez a szakasza - amely a XVL 
századra nyúlik vissza - még nem jelentett szisztematikus, tudományos 
utat. 

Ezután Rekha Chennattu a Zsinat 
után kidolgozott három új módszerről 
beszélt részletesen: a Szentírás inkul
turációs (más vallási hagyományból 
átvett e lemek alka lmazása) olvasásá
ról, a kontextual izált (a szövegössze
függésben megnyilvánuló) magyará
zatáról végü l pedig az integrá lt és ho
lisztikus (a te lj es kinyi latkoztatást fi
gyelembe vevő) megközelítéséről. 

Az első módszerben a fontos elem 
Teréz anya nővérei a hallgatóság sorában a keresztény narratíva és a hindu szent 

iratok közötti kapcsolatok feltárása, va lamit a két kultúra szimbólumrend
szerének összevetése. A másodikban az előadó kieme lte a bibliai történe-
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tek társadalmi-politikai perspektívából való szemléletét, különös tekintet
tel a Bibliának a szegény, diszkriminált és kirekesztett társadalmi rétegek 
szempontjából való értelmezését. Az indiai társadalmi olvasási értelmezé
sek a társadalom átalakítását és lsten országának láthatóvá tételét hangsú
lyozzák. 

Az előadó szerint a Szentírás legsokoldalúbb és leggyümö\csözöbb ér
telmezése a harmadik módszerben rejlik. Három kérdés összefüggését vá

zolta fel: a történeti olva
sási mód és a szöveg szer
kesztésének kapcsolatát 
(vagyis, hogy mit akar a 
szerzö az olvasóval közöl
ni) valamint azt, hogy mit 
jelent a szöveg számunkra 
attól függetlenül, hogy a 
szerzö mit "vitt bele", mit 
"értett rajta". Rámutatott. 
hogy az egzegétának há
rom "v ilágoC, "történe Im i 
kort" kell szem elött tarta-

Recha nővér a Hittudományi Kar hallgalóival nia a helyes értelmezés-

hez: annak a világát. aki leírta az elbeszélést: majd a szövegben. a történet
ben megjelenö világot: s végül az olvasó korának világát. 

Az értelmezés - egyrészt a vallási hagyományok figyelembe vételé
vel - folytatása annak. amit a szerzö akart mondani a korabeli közösség
nek. másrészt a magyarázónak szem elött kell tartania az elötte álló vilá
got. pl. Indiát vagy Magyarországot. 

Felmerül a kérdés. hogya sok lehetséges és hiteles olvasási mód közül, 
melyik az érvényes olvasat'? Hogyan kerülhetö el a veszély. hogy saját kul
túránkat és társadalmunkat szem elött tartva. ne megszámlálhatatlan vagy 
téves értelmezések szülessenek'? 

Az e\líadó rá\ilágított arra. hogy természetes és elkerülhetetlen a bibli
ai szövegek "egyéni ohasata". amely a személy kulturális. társadalmi kör
nyezetébe ágyazódik. és számos egyéb tényezö határozza meg. A \allási 
szempontból értendö helyes. tudományos értelmezés fontos jellcmzöje 
azonban. hogy ennek abból kell kö\etkeznie. amit a szerz{í szúnt a szö\eg-
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nek. Ehhez jól kell ismerni an
nak a közösségnek a világát, 
amelynek a szövege t írták. Hi
dat kell verni az ő olvasatuk és 
a mostani "indiai" vagy "ma
gyar" értelmezés között. V é
gül az előadó hangsúlyozta, 
hogy az egyéni olvasási módo
kat az egyházi tanítóhivatal
hoz kell igazítani , így kerül
hető el az a veszély, hogy 
helytelen értelmezésre jus
sunk. 

Rekha Chennattu a Menny
be felvett Szűzanya Rendjé
nek tagja (Religious of The 
Assumption), amely világszer
te mintegy 1500 szerzetesnő
vért számlál. A teológusnő bu
dapesti előadásai után Rómá
ban és Bonnban folytatja tudo-
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mányos körút ját. (Lis::/ovs::ki Tünde / Magyar Kurír) 
Rekha Chennattu a hivatalosan meghirdetett előadásai mellett számos 

találkozón az indiai kereszténység és az indiai társadalom helyzetéről 
s.zólt. A magyarországi keresztény egyházak által közösen rendezett Biblia 
Eve az ő esetében jó alkalom volt arra, hogy egy olyan távoli helyről jött 
szentírástudós is előadjon, aki egy sajátos kulturális összefüggésben fogja 
fel a Biblia üzenetét. 

A Mennyekbe Felvett Szűzanya apostoli kongregáció (Religieuses de 
I' Assomption), amelynek Recha nővér a tagja, I 839-ben alakult. Alapító
ját Marie-Eugénie Milleret de Brou (1817-1898) francia szerzetes nővért 
2007. június 3-án avatta szelltté Rómában XVI. Benedek pápa. Az "as
somption" nővérek feladata a legszegényebbekkel való foglalkozás, isko
lázottságuk előmozdítása, jogaik védelme és az egyház missziójában való 
részvétel. Négy földrészen, harmincöt országban vannak jelen, mintegy 
ezerötszáz rendtaggal. 

A Dél-Nyugat Indiában született Rekha nővér először járt Magyaror-
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szágon. Itt tartózkodása alatt több
ször elmondta, hogy az indiai ke
reszténység Tamás apostoiig vezet
hető vissza. Míg Pál apostol példá
ul Rómába ment, addig Tamás Indi
ában hirdette az evangéliumot. Ke
vés információnk van az egyháznak 
erről az időszakáról, és most az in
diai nővér személyében közelebb 
kerültek hozzánk a malabár és ma
lankár rítust képviselő úgynevezett 
"tamáskeresztények". Indiába csak 
Xavéri Szent Ferenc idejében, a 16. 
században jutottak el a misszi
onáriusok és meg is lepődtek, hogy 
ott már keresztényeket találtak. 

Ami jellemző az indiai keresz
tényekre, az a vallások között való 
élet. A hinduizmus ma is a többségi 

Recha nővér tánccal is hódol a Biblia előtt vallás Indiában és emellett jelentős 
sú lya van még az iszlám nak. A ke-

resztények mindössze a szubkontinens egy milliárdot számláló lakosságá
nak csupán két százalékát alkotják, ami húszmillió keresztényt jelent. A 
tanúságtétel és a hit továbbadása így még nehezebb és különleges felké
szültséget kíván. 

Rekha nővér először mérnök szeretett volna lenni mielőtt a Mennyekbe 
Felvett Szűzanya szerzetes rendjéhez kapcsolódott. Itt a szegényekkel kez
dett fogla lkozni, majd szívpanaszai miatt elöljárói a teológia tanulása felé 
irányították. Tehetsége és szorgalma révén Rómában a Biblikus Intézetben 
diplomát" majd a Washingtoni Katolikus Egyetemen biblikus doktorátust 
szerzett. Igy lett a Bombay melletti punei Pápai Filozófiai és Vallástudo
mányi Intézet főállású első biblikus női professzora. Óráit százötven kis
pap hallgatja , a kilencszáz papnövendéket számlá ló szemináriumból. A ti
zenhárom nyelvet ismerő tudós nővér írásai már több nyelven megjelentek 
és egyre népszerűbb előadó Európában és az Egyesült Államokban. 

Rekha Chennattu először járt Közép-Kelet-Európában és több tudomá
nyos előadást is tartott Budapesten illetve Esztergomban. Találkozott a 
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Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Kará
nak szentírástudomány i és 
teológiai professzorai val és 
hallgatóival , Bíró László püs
pök rektorral és az Egyetemi 
templom ifjúságával, továbbá 
Székely János segédpüspök
kel , volt római évfolyamtár
sával. Kiemelkedő esemény 
volt, amikor Tarjányi Béla az 
újszövetségi tanszék vezető-

A BIBLIA ÉVE 

je, mint kollégájának, meg- . . .. 
mutatta az indiai nővérnek a A Blbhakozpontban 

Szent Jeromos Bibliatársulat székházát és ismertette tevékenységét. 
Emellett a nővér meglátogatta Pannonhalmát, ahol Várszegi Asztrik 

püspök főapát fogadta. Kötetlen beszélgetést folytatott a farkasréti ifjú
házas csoporttal. Felkereste a kismarosi ciszterci nővéreket, a zugligeti 
plébániát, és a Károli Gáspár Református Egyetem biblikus professzorait, 
és ott megtekintette a Biblia Múzeumot is . Előadását a piliscsabai Bölcsé
szettudományi Kar jelenlegi és korábbi tanárai is, valamint számos ma
gyarországi indiai nővér, továbbá magyarországi Krisna-tudatú Hívők 

A Vatikáni kódex-szel aBibliaközpontban 

Közösségének tagja tisztelte meg 
jelenlétével. 

Az első biblikus doktorátussal 
rendelkező indiai nővér magyaror
szági látogatása és a Biblia éve ke
retében megtartott szakszerű elő
adásai, valamint páratlan és élve
zetes előadói stílusa emlékezetessé 
és maradandóvá tette a János evan
géliumról és az indiai szentírás
magyarázatróI szóló gondolatait. 

(Krónit:: Mihó~l' / Magyar Kurír) 
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"Nemcsak kenyérrel él az ember" 
- a Katolikus Karitász húsvéti segélyakciója 

5600 család aszta lára került Húsvét 
táján egy-egy hétkilós csomag, amely
ben vitamindús tápszer, tartós élelmisze
rek mellett egy Szentírás is található, te
kintettel a Biblia évére. 

A 20 millió Ft értékben összeállított 
é le lmiszercsomagok szétosztása az Egy
házmegyei Karitász szervezeteken ke
resztü l történt. 

A Kato likus Karitász köszönetét fe
jezi ki az adományozóknak, akik a karácsonyi gyűjtéshez csatlakozva tet
ték l ehetővé, hogya nehéz körülmények között élő csa ládok segítséget 
kaphassanak. (Katolikus Karitás:::/ Magyar Kurír) 
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A Bibliákat a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat rendkívüli 
engedménnyel bocsátotta a Magyar Karitász rendelkezésére (te lj es 
Biblia: 900. - Ft, Újszövetség: 700.- Ft). 

Társulatunk székhelye, a budapesti Bibliaközpont 
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Magyar biblikus tanárok értekezlete 
aBibliaközpontban 

A Biblia Évében, Hús
vét után pénteken tartot
ták meg a hazai biblikus 
tanárok ezévi első szak
mai értekezletüket a Szt. 
Jeromos KatolikLIs Bib
liatársulat tanácstermé
ben. Az értekezleten részt 
vett a magyar bibliapro
fesszorok többsége: Cser
nai Balázs (Eger), Czig
lányi Zsolt (Pécs), FerIing 
György (Győr), Gánicz 
Endre (Nyíregyháza), Keresztes Pál (Pécs), Kocsi György (Veszprém), 
Kocsis Imre (Vác), Martos L. Balázs (Győr), Rózsa Huba (Budapest), 

Schmatovich János 
(Győr) , Soltész János 
(Nyíregyháza), Szatmá
ri Györgyi (Szeged), 
Székely János (Eszter
gom), Thorday Attila 
(Szeged), Tarjányi Béla 
(Budapest) és Tö rök 
László (Eger). 

Vitaindító előadást 
tartott Gánicz Endre és 
Török László, ezeket ér
dekes és izga lmas tudo
mányos vita követte . 

A Biblia Évében még egy hasonló értekezlet is lesz október 20-án , ame
lyen Csernai Balázs és Kocsi György fognak előadást tartani .. 
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Bibliai staféta Pozsonyban 

Pozsonyban ma mintegy 20-25 
ezren tudnak még magyarul. A ma
gyar katolikLIs hívek lelkipásztora 
Hal'ko József, ak i egyébként Sta
nislav Zvolensky pozsonyi érsek
metropolita szóvivője. Halko atya 
kezdeményezésére a pozsonyi ma
gyar katolikLIs közösség is magáévá 
tette a Biblia Éve gondolatát, és 
mindjárt a meghirdetéssel egyidő

ben igen érdekes lelki programot kezdett el hívei körében: a Bibliai Sta
jétát. Fogott egy Újszövetségi Szentírást, a szövege t 40 egyen l ő részre 
osztotta, így egy egységre kb. 15 o lda lnyi szentírási szöveg jutott. Csalá
dok , egyedülálló hívek jelentkezhettek, hogy résztvesznek ebben a prog
ramban. Aje l entkezők közül minden héten egy család megkapja ezt az Új
szövetséget, hazaviszik, és egy héten át közösen o lvassák a rájuk eső részt 
nap, mint nap . Az olvasást kísérő imába befoglalják a hívő közösséget, a 
hívő közösség pedig értük imádkozik ezen a héten. A következő vasárnap 
az ünnepi szentmisén átadják ezt a 
Szentírást a következő családnak vagy 
egyedül é l ő hívőnek, a lelkipásztornak 
pedig egy kiválasztott szentírási szöve
get, amely leginkább a szívükhöz szó lt. 
A staféta befejeztével az atya a beérkező 
szentírási idézeteket ismerteti , és szent
beszédben összefoglalja a hívek álta l kü
lönösen kedvelt gondolatokat. 

Ez az érdekes kezdeményezés nem az Halko atya a jobbszélen 

első és egyetlen a pozsonyi magyar hívek körében, akik vasárnaponként a 
pozsonyi Ferences Templomban ill. a Virágvölgyi Templomban gyűlnek 
össze magyar szentmisére. Nagy csoport ment el közülük a csíksomlyói 
búcsúra is, és meghívták Társulatunk munkatársait is egy bibliaapostol
kép-;,ő s-;,eminárilll11 megtartására. Erre május 10-1 J -én került sor ugyan
csak a pozsonyi ferencesek kolostorában, aho l a magyar hívek bármikor 
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összejöhetnek rendezvényekre, bibl ia
órára stb. A szervezést ezúttal is a Szent 
Kinga Egyesület vállalta magára. Ezt 
az egyesületet néhány lelkes magyar hí
vő alapította 200 l-ben, köztük Duka
Zólyomi Emese (jelenleg alelnök), az
zal a céllal, hogya pozsonyi magyar ka
tol i kusok közösségi életét szervezze, 
rendezvényekkel gazdagítsa. 

A szemináriumon 26-an vettek részt, 
hitoktatók, tanárok, magyar kispapok és 

A BIBLIA ÉVE 

A résztvevők Bibliái az oltáron 

érdeklődők. Első nap Vágvölgyi Eva, a Bibliatársulat továbbképzési mu n
kacsoportjának vezetője irányította a foglalkozásokat, melyek során a 
résztvevők megismerkedhettek a közösségi bibliaolvasás különböző for
máival (házi bibliakörök módszere, hétlépéses módszer, svéd módszer, 
láss, hallgass, szeress módszer), és a gyakorlatban is kipróbál hatták azo
kat. Másnap, vasárnap a magyar közösség szentmiséjén vettünk részt, 

amelyen ezúttal is a Corda Fratrum 
énekkar énekelt (éppen 15 éve alakult). 
Erre az ünnepélyes, közösségi szentmi
sére hozták el a résztvevők szentírásai
kat, amelyeket aztán az oltárra helyezve 
megáldottunk, és a szentmise végén 
megszentelve visszaadtunk. Igazi, 
bensőséges pillanat volt mindegyikük 
számára, amikor a magyar hívő 
közösség színe előtt megáldva vissza-

"Légy a Szentírás apostola!" kapta kedvelt Bibliáját, és elhangzottak 
az emlékezetes szavak: "N. , vedd a Bibliát! Legyen ez számodra az Élet 
Könyve, te pedig légy a Szentírás apostola! " Még Anatol testvér, a fer
ences sekrestyés is oda lopta Bibliáját a többi közé, és a mise végén megha
tottan vette vissza azt a miséző pap kezébő!. .. 

Még egy módszer (a szinoptikus összehasonlító módszer) megismerése 
után meghatottan és hálás szívvel búcsúztak a résztvevők Tarjányi Bélá
tól, a második nap vezetőjétő!. Mindannyian együtt örültek lelkipásztoruk
kal , aki ezt a szemináriumot megálmodta , és a magyar hívek összefogásá-
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ért, szerető szo lgá latáért e li smerésü l egy Aranybib li
át kapott a Bibliatársulattól ajándékba. 

Bercz Amália 

közösségben!" vagy 
mellett fog dönteni. 

Úgy tűnik , hogy ezek a kezdemények nem hiá
bavalóak . A pozsonyi hívek közül jó néhányan, akik 
hétfő esténként rendszeresen bibliaórára gyű l nek 

össze a szerény, de lelkes Eti (Kischhoffer Berna
dett) vezetésével, azóta a szeminári umon megismert 
bibliaolvasási módszerek szerint fog lal koznak a 
Szentírással. A staféta pedig most éppen Budapestre 
szökött egy hétre Bercz Amáliához (aki Budapestről 
segíti a pozsonyi magyar közösség é letét). O még 
vívódik, hogy melyik szövege t válassza az első 

Korintusi l evélből: "A::::, asszonyok hallgassanak a 
"Megjelent nekem a:::: Ur." Valószínű l eg az utóbbi 
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Úgy éreztem, haza érke::::tem 
az ősi magyar koronázó város
ba ahho:::: a lelkes, 30 fős, kis 
magvaI' kö::::össéghez, akik a 
Biblia Évében két napos biblia
apos to lképző s::::eminárillmon 
akarták elmélyíteni a Szentírás
sai való kapcsolarllkat a kö::::ös
ségi s::::en tírásolvasás móds::::e
reinek segítségével. S::::eminári
lImi kispap és egyszeríí nagy
mama, a:::: egvhá::::ho:::: nemrég 

Vágvölgyi Éva hazaindul 

visszatért meglettfél.Ji, hitoktató és plébános hajoltak öss::::e a S::::entírás 
fölött, hogy együtt fede::::::::ék fel a:::: adott s::::övegben a kinyilatko::::tatás 
igéit, a mai embernek s::::óló ü::::enetét. Együtt éltük meg a csodát, ami
kor a Szentlélek világosságában a rés::::tvevők lelkében egyénenkéntfel
ragyogtak a:::: is teni ü::::enet s::::avai, me/~\ 'el a megos::::tás során megaján
déko::::lák egymást. l s ten s::::ava egi' családdá formált bennünket, nehé:::: 
s::::ív\'eI váltl~nk el egl'mástó l. . (Vág'vö lgyi Éva) 
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Egy érdekes kezdeményezés 

A Biblia Hete }ózsefvárosban 

Pünkösd hetében, május 13-17. között 
a Budapest VIII. kerület József krt. 63. 
alatti Apáczai Kiadó Budapesti Központ
jában ökumenikus jelleggel: a katolikus, 
református, evangélikus, baptista keresz
tény gyülekezetek, valamint aKisfuvaros 
utcai fzraelita Hitközség egyik rabbijának 
részvételével a Józsefvárosi Biblia Hét 

Helysz/n: A~cZil' .'.cIó, 8u~".., vm. Józse' "Ord' tU. 

eseményei zajlottak. 

Józsefváros "multikulturáli s" kerület. Benne nemcsak több felekezet él 
együtt, hanem több nemzetiség is: németek, szlovákok, horvátok, romák, 
kínaiak, koreaiak, és ki tudja hány nép fiai találtak itt lakást. 

A Biblia-hetet a Budapest-Józsefvá
rosi római katolikus plébánia vezetője, 
Bajzáth Ferenc plébános és munka
társai kezdeményezték és rendezték 
meg. Ebben nagy segítségükre voltak a 
protestáns gyülekezetek, mert a katoli
kusokon kívül reformátusok, evangéli
kusok, baptisták, izraeliták is élnek szép 
számmal a kerületben - még mindig 
gondosan elszigetelve egymástól. 

Az Apáczai Kiadó székháza A távolabbi e l őkészületetjelentette a 

25 éve folyamatos működő. havonta találkozó, ökumenikus közösség 
(katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták), valamint a 20 év 
óta rendszeresen folyó iskolai hitoktatás (4 iskolában, 3 óvodában taní
tanak), ezek résztvevői aktívan közreműködtek a rendezvények előkészí
tésében és lebonyolításában . 

A kerület nemzetiségi, vallási és kulturális sokszínűsége miatt a Biblia 
Hetének eseményei nem valame lyik templomban vagy plébánián, hanem 
egy megfelelő kultúrájú "világi" helyen zajlottak: az ország legnagyobb 
tankönyvkiadójának, az Apáczai Kiadónak (József körút 63 alatti) helyi
ségeiben. 

35 



A BIBLIA ÉVE 

A programok nagyon színesek és sokrétűek 
voltak. Délutánonként foglalkozások gyere
keknek: vetélkedő, rajzverseny, szép-o lvasás i 
gyakorlat, interaktív számítógépes játék és 
raj zfi lm Jézus életéről. Ezt követték minden 
délután a felnőttek programjai: 4-kor biblia
magyarázat, ötkor előadás a Bibliáról, 6 órakor 
pedig tanúságtétel a Bibliáról. 

Az első napon, kedden a katolikusok vezet
ték a foglalkozásokat, szerdán a baptisták, csü
törtökön az evangélikusok pénteken pedig a 
reformátusok szolgáltatták a programokat. 

E lőadók: Tarjányi Béla professzor, Vára-
A józsefvárosi templom di Endre, a Baptista Teológia tanársegédje, dr. 

Jutta Hausmann és dr. Varga Gyöngyi evangélikus professzorok, vala
mint Bacskai Bálint református lelkész. 

Igen érdekes színfoltot jelentett a rendezvények sorában Darvas Ist
vánnak, a Kisfuvaros utcai zsinagóga rabbijának e l őadása (a 23. zsoltár
ról), ak i lsten szavát nemcsak magyar nyelven szóla ltatta meg, hanem 
héber ésj iddi s nyelven is. Pintér Szabolcs családgondozó a roma lakosság 
vallásgyakorlatáró l és a többségi magyar hívek kel való kapcsolatuk 
lehetőségeiről, problémáiról beszélt. 

Csütörtökön a józsefvárosi testvéregyházak ifjúsági csoportjai találkoz
tak egymással, pénteken a szlovák tannyelvű iskola diákjai színielőadás
sai, játékkal, énekkel működtek közre, szombaton pedig a református köz
reműködők vezetésével kiértékel ték és jutalmazták a gyermekek rajz
versenyére benyújtott rajzokat, alkotásokat. 

Az Apáczai Kiadó helyiségei folyamatosan a kultúra, művelődés, a ta
nulás és az oktatás szolgálatában állnak. A Pünkösd utáni napokban a Ki
adó vezetői még szélesebbre tárták kapuikat: a Biblia Hetének rendez
vényein lsten Szavának és tanításának is helyet adtak, fogadva sokféle 
nemzet, felekezet érdeklődő fiataljait, felnőtt jeit. Őszinte e li smerés illeti 
őket, és a Józsefvárosi Biblia Hetének minden lelkes rendezőjét. 

Forók: Nagy Benedek 
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A Bibliáról lelkipásztoroknak 
Az esztergomi papság továbbképzése 

A BIBLIA ÉVE 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a papság lelkiségének és 
egységének felelőse, Beran Ferenc hittanár már jó 10 évvel ezelőtt szük
ségesnek látta, hogya lelkipásztorok számára minden évben biblikus to
vábbképző konferenciát szervezzen. Azóta mindig így május vége felé 
összehívja a budapesti és Budapest környéki atyákat, hogy hallgassanak 
meg néhány érdekes előadást a Szentírásról. A konferencia szakmai veze
tőjének Tmjányi Béla biblikus 
tanárt kérte fel , aki biblikus 
kollégáival együtt minden al
kalommal egy-egy fontos té
makört mutat be a Biblia vilá
gából. 

Most, május 21-én - Biblia 
Éve lévén - "A Bibliáról a 
Biblia Évében" címmel került 
sor az konferencia megtartá
sára, és ennek megfelelően 
nem szaktudományos rész
letekről, hanem inkább a 
Szentíráshoz való hozzáállá
sunkrói szóltak az előadók. 

Kocsis Imre, Beran Ferenc, Tempfli József püspök 

Beran Ferenc rövid bevezetőjében hangsúlyozta: "Az Egyháznak az a 
feladata, hogy lsten üzenetének a titkát, a misztériumát föltárja a világ 
előtt, a vonzó arcát bemutassa; hogy azt találjuk meg az Isten Szavában, 
amire minden ember vágyik a lelke mélyén .. . " 

Ezután Tarjányi Béla "A Biblia az Egyház és a közösségek életében" 
címu előadásában kiemelte, hogya Szentírást megelőzte az élet, a krisztusi 
szeretetközösség élete, ezzel együtt jált ennek megértése, megbeszélése, 
az erről szóló tanítás (Jézus, apostolok, apostoltanítványok), majd ennek a 
tanításnak egy részét írásba foglalták - ez maradt fenn az evangéliu
mokban, az apostoli levelekben stb. Az élet és ennek megértése, az erről 
szóló beszéd és szóbeli tanítás az elsődleges minden korban, mégis egye
dülálló érték a Szentírás, mert örök időkre támpont ja és vezérfonala a 
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töretlenül és folytonosan továbbvitt életnek és 
tanításnak. 

Kocsis Imre előadásával segítséget igyeke
zett nyújtani azok számára, akikben a ma nagyon 
felkapott "Da Vinci kód" c. regény olvasása után 
kérdések fogalmazódtak meg, illetve akikhez 
mások (hívek, barátok, ismerősök) fordultak 
kérdésekkel. Előadásában nem térhetett ki a re
gény által felvetett minden problémára, illetve 
pamflet minden vitatható állítására, csak néhány 
fontosabb témával foglalkozott: a Biblia Nagy 
Konstantin császár műve - Jézus Krisztus házas
társa volt Mária Magdolna, a Katolikus Egyház 
nőellenes. Mindegyik témát alaposan körüljárta, 
és bemutatta, hogy ezek az állítások ill. feltéte Kocsis Imre 

lezések milyen alaptalanok és képtelenségek. (Előadásának szövege olvas
ható honlapunkon, ld.: www.biblia-tarsulat.hu/docum/davincLhtm) 

A délutáni előadás valójában nem is elő
adás volt, hanem személyes vallomás: 
Vágvölgyi Éva tanárnő, a Szt. Jeromos Ka
tolikus Bibliatársulat főtitkára mondta el az 
atyáknak, hogy mit jelent számára a Szent
írás. Hangsúlyozta, hogy számára ez benső
séges magánügy (mint például a házastársak 
kapcsolata), de lsten ügyéről és Szaváról lé
vén szó, vállalnunk kell az önkiadás áldoza
tát, hogy tanúságot tegyünk lsten nekünk 
adott ajándékairól. A Szentírást a vízhez ha
sonlította, amely számára gyerekkorától fog
va csodálatos élményt jelent, akár harmat
csepp az, akár zúgó tenger, akár hömpölygő 

. .. . ' folyam, akár zuhogó zápor. Befejezésül a 
Vagvolgyl Eva résztvevők meghallgatták az "Ének az eső-

ben" c. dalt (a hasonló CÍmű filmből). (Vágvölgyi Éva vallomása olvasha
tó honlapunkon, ld.: www.biblia-tarsulat.hu/docum/vallvagv.htm) A sze
mélyes vallomást követő hozzászólásokban a résztvevő atyák is elmondták 
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saját élményeiket, tapasztalataikat, örömeiket a Szentírással kapcsolatban 

Mindenki számára nagy örömet és megtiszteltetést jelentett, hogya 
konferencián részt vett Tempfli József nagyváradi megyéspüspök úr is. 

A konferencia rendezői és résztvevői köszönetüket fejezik ki a Köz
ponti Szemináriumnak a szíves vendéglátásért, és a Hittudományi Kar
nak a rendelkezésünkre bocsátott hangosító berendezésért. 

Biblia Éve a Vajdaság ban 

Biblia a HÁLÓ-ban Zentán 

Május 24-én Zenta adott otthont a kerületi Háló találkozónak. Szép 
számmal gyűltünk össze az épülő Kis Szent Teréz Emléktemplomban. A 
találkozó mottója: "Js ten, az Úr tanítolIa nyelvemet, hogy az igével láma
s::a lehessek a megj"áradlaknak" lz 50,4-7. 

A szentségimádás után egy előadást hallhattunk főtisztelendő Nagy Jó
zsef atya tolmácsolásában , 
"S:eresd felebarátodat, mint 
önmagadat" CÍmmel. Az Ó- és 
Újszövetség e fontos üzeneté
ből újra erőt meríthettünk ke
resztény életünk jobbítására, 
belső életünk átalakítására -
hogy valóban áldás legyünk 
magunk és a környezetünk szá
mára is 

Megértettük, hogy nekünk, 
Jézus követőinek nem elég 
nagy tetteket végrehajtani, ezek 
a szavak nem a viselkedésről A HÁLÓ találkozó részvevői 

szólnak, hanem a bennünk lévő Istenről - Ő alakít minket, a bensőnket az 
Ő képére. 

Megtisztelt bennünket Vágvölgyi Éva, a budapesti Szent Jeromos Ka
tolikus Bibliatársulat főtitkára. Tartalmas előadása a Biblia évében a Bib
liáról, mint életünk megújítójáról szólt. A kiscsoportos munkákban a tanú-
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Biblia az oltáron 

ságtételünknek is ez volt a témája, 
hiszen jó okunk van ünnepi díszbe 
öltözve örvendeni a Bibliának, a kö
zösség és az egész emberiség életét 
alapvetően meghatározó isteni aján
déknak. 

A közös hálaadás és az ünnep erő
sítette bennünk és közöttünk az össze
tartozás, a testvériség tudatát, érzését 
és növekedését. 

Fe lemelő nap volt, amihez az Ébre
dés nevű zenekar is hozzájárult. Meg
újulva, boldogan énekeltük búcsúzóul: 

"Szállj, dalom, szállj, gyönge kis
madár, határokon túl a Hargitáig szállj! 

Bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt, Krisztus soha el nem hagy-
ja őt!" Szalma Márto 

2008. május 24-én Háló találkozó volt Zentán az épülő Kis Szent Teréz 
Emléktemplomban. 

Szen tségi mádássa I 
kezdődött a program, 
amit főtisztelendő Sze
les Oszkár atya veze
tett. Engem nagyon 
megfogott az, hogy az 
atya saját szavaival 
i mádkozott, beszélge
tett Jézussal. Minket is 
arra buzdított, hogy 
merjünk beszélni Jézus
sal minden gondunkról, aggodalmainkról, szeretteinkről. Bátran kérjük a 
segítségét minden ügyes-bajos dolgunkban. Gyermekeinket, unokáinkat, 
dédunokáinkat is bízzuk szerető gondoskodására, mert Ő a Jó Pásztor, aki 
mindenkit meghallgat, vigyáz ránk. Nagyon meghatott ez a saját szavakkal 
mondott imádság és még közelebb kerü ltem Jézushoz. 
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Előadással folytatódott a dél
előtt, CÍme: "Szeresd felebaráto
dat, mint önmagadat." Az előadó 
Nagy Józseffőesperes volt. A kisc
soportos beszélgetés alatt meg
oszthattuk egymással élményein
ket, nehézségeinket. 

A délután folyamán Vágvölgyi 
Éva, a budapesti Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat főtitkára 

Az épülő Szent Teréz templom tartott e l őadást, A Biblia életünk 
megújítója CÍmmel. 

A találkozó szentmisével fejeződött be. 
Az egész nap folyamán éreztük, hogya Szentlélek működik közöttünk, 

és lelkünkben megerősödve, új erőre kapva váltunk el. Mészáros Erzsébet 

Bibliai sátortábor a templomkertben 

A Szentírás ünnepe Pestszentlőrincen 

Aki vasárnap a pestszentlő
rinci Battyány utca környékén 
járt, a szentlőrinci templom 
kertjében nagy sokadalmat, 
pezsgő életet látott. Itt tartotta 
a pestszentlőrinci Főplébánia 

közössége a Szentírás ünnepét. 
A templomkertben sátrak sora
koztak egymás mellett a temp
lom körül: Ádám, Noé és Mó
zes sátra, Bibliai Posta sátra, a 
Csúcs és Fon'ás sátra, Bibliai 
Teázó sátor, a Biblia Élőszó-
ban sátor, a Bibliai Tájak sátra, Az egyik sátor: Bibliai növények 

a Bibliai Növények sátra, a 
Vatikáni Kódex sátra, az Adoráció sátra, az Emmausz sá tor stb. 
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Aki egy-egy sátornál e lidőzött, 
megtapasztalhatta, hogy a rende
zők milyen le leményes öt letekkel 
tudták életközelbe hozni a Szent
írást, a Biblia világát. A Szövetség
kötés sátrában például a végzős 
katekumenek megszemélyesítet
ték az Ószövetség néhány kiemel
kedő a lakját (Ádám, Noé, Mózes), 
mesé ltek magukról (mármint arról, 

.. . akit megszemé lyesítettek), e lj át-
SzerepJatek szották a velük kapcsolatos ószö-

vetségi eseményt, rájuk jellemző, személyre szabott feladatokat adtak a lá
togatóknak. 

A Csúcs és Forrás sátrában Papp Zoltán káplán atya vezetésével a li
turgikus könyveket tanulmányozták, azt, hogy az egyházi szertartásokat 
mennyire át- meg átszövik a bibliai szövegek . A Bibliai Teá::ó sátorban fil
teres teazacskókban lehetett szentírási idéze
tekhez jutni , a Kódex sátrában az 1700 éves 
Vatikáni kódex mását vehette kézbe bárki , és 
csodá lhatta meg benne az egykori használók 
lapszé li megjegyzéseit, de látható vo lt ott a 8 
méter hosszú , színesen illusztrált Eszter-te
kercs is , és egy régi , háromszáz éves, agyon
használt Biblia . 

A Bibliai Tájak sátrában a bibliai esemé
nyek helyszíneit mutatták a szemléletes és 
nagy gonddal megrajzolt térképek, rajtuk az 
útvonalak, a bibliai helyek színes képei. A Bib
liai Növények sátrában közismert és számunk
ra kevésbé ismert bibliai növények képeit, 
gyümölcseit, virágait láthattuk Pádár Imre fá 
radozása nyomán, sőt a növények egyike-másika igazi , élő valóságában is 
látható volt (pl. gránátalma-fa cserépben). És még egy egészen szokat lan, 
de igazán gyönyörű alkotás is: egy virágokbó l kirakott Szentírás (Topa 
Éva alkotása). 
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A Biblia Élőszóban sátor vendég
látói gyerekekkel képes Bibliát, fel
nőttekkel Bibliát olvastak, kérdésekre 
válaszo ltak, beszélgettek. A Mennyei 
Kenyér sátrában csönd volt: a kitett 
Oltáriszentség e lőtt töltöttek a láto
gatók néhány elmélyült percet. Végül 
a sok élmény után az Emmausz sátor 
várta a résztvevőket, ahol Hencz Edit 
és csapata bibliai ételekkel vendégelte 
meg őket. Mintegy húsz bibliai étel Gável Henrik plébános 
recept jét osztották ki a vállalkozó há-
zi asszonyok között, és ők buzgón készítették a számunkra szokatlan, ám 
mégis ízletes és tápláló egykori ételeket. 

Gável Henrik plébános, Papp Zoltán káplán, Nagyné Ficza Mari
anna, a Jézus Szíve nővérek (Kriszta nővér) , a Jézus Szíve Gyerekkuc
kó és még sokak fáradozása nem volt hiábavaló. Igazi , családi ünnep volt 
a lőrinci Főplébánia lelkes családja számára a Biblia Ünnepe. 

Patrona Hungariae Gimnázium 

Hittanverseny - Országos döntő 

Pezsgett az élet május utolsó 
napján a budapesti Patrona Hun
gariae Gimnáziumban. Az utolsó 
tanítási nap izgalma és várakozása 
töltötte el a nyolc évfolyam tanu
lóit, az érettségi találkozóra visz
szatért egykori diákok örömmel 
üdvözölték egymást és cipelték 
maguk közé a járni alig tudó Regi
nálda nővért, aki egykor szívét- le l
két is odaadta nekik a finom ételek 
mellé ... S mindez még nem e lég: 
kisiskolás és gimnazista csoportok 

Munkában a versenyzők 
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érkeztek az ország messzi tájairól, 
mert a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat szervezésében itt 
került sor a Biblia Évében meghir
detett országos hittanverseny
döntőre. 

Csermely M. Irén SSNO nő
vér, igazgatónő ezen a mozgal
mas napon is időt szakít arra, 
hogy fogadja az érkezőket, cipelje 
a jutalomkönyveket, berendezze a 
verseny helyszínéül rendelkezésre A díjak átadása 
bocsátott dísztermet. 

Nagy az izgalom a közelről s távolról érkezett kisdiákok és a kísérő 
atyák, hitoktatók csoportjában. De nincs vesztegetni való idő: a különböző 
egyházmegyékből, városokból érkező, ott már első , második díjat nyert kis 
hármas csoportok megkapják a feladatot, és lelkesen dolgoznak. Az Apos
tolok Cselekedetei a téma, 15-20 kérdésre kell válaszolni írásban. Van 

könnyű kérdés (mit jelent a Oor
kász név? - hányan tértek meg az 
első Pünkösdkor), de van nehéz is , 
természetesen a diákok korához 
szabva (sorold fel a hét diákonus 
nevét - mi volt az a nazíreátusi fo
gadalom? - mik azok a " mi-ré
szek"?). Lelkesen dolgozik mind
egyik csapat, és egy, másfél óra 
multán leadja a bírálóknak a mű
vét. Aztán megint jöhet az izga-

A döntő résztvevői lom. 

A bírálók átnézik a kis csoportok műveit, feleleteit. Néha derül nek 
("Saul a keresztényeket vitte szekéren", Pünkösdkor " 120-nál többen ke
resztelkedtek meg") , néha csodálkoznak a meglepően okos válaszokon, a 
gyerekek ismereteinek alaposságán (az egyik csoport ötven személyt tu
dott felsorolni a könyvben szereplők közül). Végül megszületik az ered
mény: 
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A Biblia Évében a hittanverseny országos döntőjén elsők lettek a 
következők: 

Első korosztály (6-10. év): Feczák László, Szabó Máté, Tályok Péter 
(Mátészalka, Kossuth Lajos Tagiskola / Képes Géza Ált. Iskola / Kálvin 
János Ált. Iskola; hittanár: Szabóné Cseppentő Ildikó). 

Második korosztály (11-14. 
év): Mező Nóra, Sási Mária, Sási 
Teodóra (Hajdúböszörmény, 
Bocskai István Ált. Iskola / Eötvös 
József Ált. Iskola; hittanár: Sási 
Péter gk. paróchus). 

Harmadik korosztály (15-18. 
év): Orosz Adrienn, Tóth Kata
lin, Végh Ádám (Miskolc, Fráter 
György Katolikus Gimnázium; hit
tanár: Tóth Elek gk. lelkész). 

A nyerteseket mindenki lelkes Az országos verseny gyözlesei 
tapssal köszöntötte, aztán megkap-
ták a jutalmukat: a legnagyobbaknak egy-egy Aranybibliát, a többieknek 
pedig egy-egy Családi Bibliát ajándékozott a szervező Bibliatársulat. A 
többi lelkes résztvevő pedig egy Zsebbibliát ill. Újszövetségi Szentírást 
vihetett haza az izgalmas versenyről. 

A szorgos munka és a sok izgalom után a versenyzők és kísérőik finom 
ebédet kaptak a Kollégium ebédlőjében, aztán hazaindultak. A győztesek 
azzal, hogy jövőre újra nyerni akarnak, a többiek pedig azzal, hogy jövőre 
majd megmutat juk nektek! Mert nem akármilyen gyerekek voltak ám 
ezek! Amikor elindultak, az egyik aprócska fiú odafutott a főrendező idős 
professzorhoz, akit életében először látott, kezet nyújott neki , és bátran a 
szemébe nézve azt mondta : "Köszönöm. A viszontlátásra!" 

A rendezők (a Bibliatársulattól: Tatjányi Béla professzor, Gelley Anna 
hittanár) őszinte elismerésüket fejezik ki a megjelent csoportokat tanító, 
felkészítő hitoktatóknak. Nyilvánvaló, hogy lelkiismeretes, eredményes 
munkát végeznek! Köszönetet mondunk a Patrona Hungariae Gimnázium 
Igazgatóságának, hogy helyet biztosítottak az országos döntő megren
dezéséhez . 
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Jövőre is várjuk a győztes csoportokat minden egyházmegyéből, 
hogy az ilyen kiváló hittanosok országos szinten is összemérhessék a töb
biekkel tudásukat, felkészültségüket, a Szentírás iránti szeretetüket. 

Úrnapi körmenet, Bajót 

Virágszőnyeg Úrnapján a Biblia Évében 

Bajóton több évtizedes hagyománya van a virágszőnyeg készítésnek, 
ami az első oltárt díszíti a községünk utcáin haladó körmenet útvonalán . 
Az idei évben a 2008-ra meghirdetett 
Biblia Évéhez igazodva, a Szentírás és 
az év jelmondata köré építettük fel a 
kompozíciót. A terv Bognár Zoltán el
gondolása alapján készült, és 9 ember 
összefogásával , kora reggeltől tartó 
munkájával került kivitelezésre a vi
rágszőnyeg, hogy mire a körmenet 
megérkezik, fogadhassa Jézust az Oltá
riszentségben. (Bakonyi Loretta) 
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Domaszék-Zöldfás 

Bibliával a zöld fák alatt 

Az MS-ös autópá lya szegedi lejárójátó l néhány 
száz méterre viru ló zö ld fák között egy szép kis 
templom látható, és mellette a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye egyik közösségi otthona, a Zöldfás 
Katolikus Ifjúsági Központ. Június 20-án ismét 
benépesült ez a zöldellő fák és bokrok rejtette ház 
és kert, mert megérkeztek az egyházmegyei csa
ládtábor résztvevői: tizenhárom házaspár, és az ő 
huszonnégy gyermekük. Az egyházmegyei csa lád
referensek a Berta és Csányi házaspár, valamint 
Családpasztorációs Iroda munkatársa, Pető Éva 
nővér, és a ház gondnoka, Irénke szeretette l fo
gadta az érkezőket. Felnőtt és gyermek boldogan 

A BIBLIA ÉVE 

Ház a zöld fák közölt 

vette birtokba a gyönyörű környezetben található szálláshelyet, közösségi 
temleket, játékra hívogató szép kertet. 

A családtábor három napjára aligha lehetett volna gyerek és felnőtt szá
mára szebb témákat kitalá lni : l sten szól hoz:ánk a teremtés szépségében 

_. 
~, 

(első nap), lsten szól hozzánk a Szentírás
ban (második nap), lsten küldi hozzánk 
embertársainkat (harmadik nap). A terem
tés szépségét valóban sikerült megcsodál
niuk, am ikor este felé Ábrahám Krisz
tián , aki biológia tanár és szakvezető a 
Kiskunsági emzeti Park részét képező Fe
hér-tavi madárrezervátumban, madár/esre 
vitte őket. A gyönyörű táj legvédettebb he
lyét, a Korom szigetet hosszan szem lé lték, 
megcsodálva, hogyan tér nyugovóra a sok-

. . . . . ezer sirá ly. És láthatták azt is, hogy jött a 
BIblIaval az arnyekban héja sirá lyfíókát lopni (neki is vannak fíó-

kái!), erre felzúdult a hatalmas madársereg, és a madárfelhő nagy ricsajjal, 
egyesült erővel e l űzte a veszedelmes betolakodót. A gazdag vi z i madár vi
lágból még gémekkel , kócsagokkal, bakcsóval (a gyermekda lban szereplő 
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"vakvarnyúcskával") is találkoztak. j j 
A második napot a felnőttek a Szent- . 

írás tanulmányozásával töltötték, mi
közben a kicsi gyerekek vidáman ját
szottak, rajzoltak, alkottak a hűvös fák 
alatt. Kovácsné Honti Krisztina ovó
néni (a szegedi Karolina óvodából) kéz
műves foglalkozásokat tartott a kiseb
beknek, a nagyobbak pedig Ivánszky 
Gábor fokolarÍnó vezetésével játszot
tak, fociztak. A kamaszokkal két szege
di egyetemista foglalkozott: egy fa 

A fiatalok ... 

árnyékában körbeülve, a szabadidő építő felhasználásáról beszélgettek, 
megvitatva, hogy mi segíti testi , szellemi, érzelmi és lelki feltöltődésüket, 
rekreációjukat. A kamaszok és a fiatal segítők kölcsönösen gazdagodtak az 
őszinte beszélgetésekből és ráhangoló játékokból ügyesen felépített napi 
program alatt. 

A házaspárok számára délelőtt Tarjányi Béla biblikus tanár tartott 
előadást a Szentírásról , mint lsten csodálatos ajándékáról, majd pedig 
ennek az ajándéknak a három szintű (és így teljes) elfogadását mutatta be 
ill. szemléltette a gyakorlatban: felolvasás és homília: meghallgatom, meg

jegyzem - egyéni olvasás: magam is 
keresem , mit üzen nekem lsten - közös 
bibliaolvasás: megoszt juk egymással a 
Szentírás á ltal kapott vi lágosságot, ke
gyelmeket. 

Ebéd közben Vágvölgyi Éva , a 
Szent Jeromos KatolikLIs Bibliatársulat 
továbbképzési csoportvezetője is meg
érkezett Budapestről , és délután a házas
párok egyik csoportjával ő beszélgetett a 

közös bibliaolvasás kulisszatitkairól : hogyan lehet a Bibliát imádkozva 
olvasni, mire kell figyelni, amikor együtt olvassuk a Szentírást (házastár
sak, egész család, baráti kör). Kiemelte, hogy ilyenkor nem prédikálunk 
egymásnak, hanem megajándékozzuk egymást, nem bírálj uk , nem tesszük 
helyre a másikat, hanem figyelünk rá és elfogadjuk stb. A másik csoport 
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Szásziné Fehérváry Anikó vezeté
sével bibliodráma-foglalkozáson vett 
részt, melyben Márk evangéliumából 
a Jézus igazi rokonai (Mk 3,31-35) 
részt dolgozták fel. A résztvevők 

többségének ez volt első, de maradan
dó és mély ta lálkozása Bibliodrámá
val. 

A Szentírás napjának estéjét kicsik 
I és nagyok együtt töltötték a kertben, 

A kicsik is dolgoznak ... fák lyafénynél ünnepelve. Egy kedves 
fiata l székely házaspár, Nagy Réka és Sipos Áron mezőségi és moldvai 
táncokat mutatott be, majd az összes jelenlévő táncra perdült az ő veze
tésükkel. A fergeteges táncházban még az ötéves kis Rita is vígan ropta a 
többiekkel. 

A vasárnapi szentmi sén meghitt lélekkel adtak hálát Istennek az együtt
lét örömeiért, kegyelmeiért - a Dobos család különösen szép gitáros 
énekeinek kíséretében . Délelőtt pedig irány Sziksósfürdő strandja: kicsi és 
nagy boldogan lubickolt a kellemes vízben , és élvezte a természet ajándé
kait és a szeretetben való együttlét örömét. 

lsten szó l hozzánk a teremtés szépségében - lsten szól hozzánk a 
Szentírásban - lsten küldi hozzánk embertársainkat. Megtapasztaltuk 
mind a hárnlat. Köszönjük Isten nek, egymásnak és a vezetőknek, szerve
zőknek! 

A S::eged-Csanádi egyhá::megye családtáborában a Szentírásnak 
s::entelt napon sajátos hangulatot adott a közös szentírásolvasás
nak, hogy kö::ben be-betévedt hol egy négykézláb más::ó, szuszogó 
kisgyerek, hol egy nagyobbacska, aki édesapja térdén ülve, csend
ben, nagy s::emekkel figyelte af elnőttek beszélgetését, aztán gondolt 
egyet: lecsuss::ant és visszaszaladt a többi gyerekhezjátszani a kert
be. A Italuk ké::::elfogható valóságként jelen volt közlünk az ós::ö
vetségi szentírási rés::letben s::ereplő is/eni áldás. Reméljük, hog" a 
S::entírással töltött nap nem csak a S::entírással való kapcsolatukat 
mé(l 'ítette el, hanem a családjukban, a:: egymással való kapcso
latukban is megho::::a majd a gyümölcsét. Vágvölgyi Éva 
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Esztergom, Szent Adalbert Központ, jún. 23-26. 

Nemzetk~özi ökumenikus biblikus szimpózium 
a Biblia Eve jegyében 

A Biblia éve történelmi jelentőségű ökumenikus összefogás Magyar
országon: nem volt még olyan, hogy katolikusok és protestánsok azonos 
témához kapcsolódva ünnepeltek végig egy egész esztendőt. Ennek ér
zékeltetéséhez pedig szükség van olyan "központi" eseményekre, ame
lyekben fel tudjuk mutatni , hogya gyakorlati összefogás és együttmű
ködés nem csak a helyi szinteken lehetséges, hanem a "legmagasabb" szin
ten is. 

A Biblia Éve első ilyen központi ese
ménye volt az a Nemzetközi Ökumenikus 
Biblikus Szimpózium, amely az esztergo
mi Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és 
Konferencia Központban 2008. június 23-
26. között került megrendezésre . A szimpó
zium szervezői, a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat - a katolikLIs egyház megbí
zásából - és a protestáns Magyar Biblia
társulat - az evangélikus és a református 

egyház megbízásából - azzal a céllal hívták ~~;~II!!!I 
meg ki.ilföldről és itthonról az előadó bibli-
kus professzorokat, hogy egyrészt, a konfe-
rencia első munkanapján, 24-én egymásnak A Szent Adalbert Központ 
és a szimpóziumra ellátogató érdeklődők-
nek felmutassuk azokat a sajátosságokat, úgy különbségeinket mint közös 
meglátásainkat, amelyekkel a Szentírás katolikus és protestáns kutatói
ként, olvasóiként rendelkezünk. Másrészt, a konferencia második munka
napja egy másik, sokkal speciálisabb, de igen aktuális téma kifejtését tűzte 
ki célul. Azt vizsgáltuk, hogya Biblia mennyire " média-képes" könyv a 
21. században. Mennyire kommunikálható a Biblia sajátos nyelvezete és 
üzenete a telekommunikációs eszközökben anélkül, hogy az eszközök sa
játosságai veszé lyeztetnék magának a bibliai nyelvezetnek és üzenetnek az 
integritását. 

A felvetett témák és a közös. ökumenikus ünneplés fontosságát jelzi, 

50 



A BIBLIA ÉVE 

hogya szimpózium megnyitását megelőzően a Katolikus Püspöki Kon
ferencia Sajtóirodája sajtótájékoztatón ismertette a médiumok képviselői 
vel a szimpózium célkitűzéseit. A sajtótájékoztatót Bábel Balázs kalocsa
kecskeméti érsek, D. Szebik Imre, a Magyar Bibliatársulat elnöke és Szer
dahelyi Csongor, a MKPK Sajtóirodájának vezetője tartotta. Bábel Ba-

lázs elmondta, hogya hétfő este kez
dődő biblikus szimpóziumon, amelyet 
Erdő Péter bíboros és D. Szebik Imre 
evangélikus püspök nyit meg, nemcsak 
a három nagy keresztény egyház vesz 
részt, hanem a zsidóság is képviselteti 
magát előadókkal. Meglátása szerint a 
Bibliát vizsgáló konferencia feltárja 
majd az egyes felekezetek közötti hit
beli különbségeket, hiszen a Szentírást 

Szebik Imre és Bábel Balázs köztudottan másként magyarázzák a 
különböző egyházak. Az érsek közlése 

szerint ez arra vezethető vissza, hogy "csak töredékesen lehet visszaadni 
Jézus szavait" emberi kifejezőeszközökkel. Külön szólt arról: az egyházak 
a tanításuk 95 száza lékában mégis ugyanaITa helyezik a hangsúlyt, mert a 
közös nevező közöttük "Isten hódolatának keresése", illetve az a cél, hogy 
jobbá legyen a Föld lakossága az evangélium á ltal. 

Szebik Imre az esztergomi konferenciához kötődően kiemelte: fon
tosabb az egyezőségek megtalálása, mint a különbségek keresése a feleke
zetek között. Arra is felhívta a figyelmet, hogya szimpóziumon megbeszé
lik a modern kor kommunikációs követelményeihez való igazodást is a 
Szentírás teljesztése terén. A nyugalmazott evangélikus püspök beszédé
ben a Biblia és a képzőművészetek, zene és irodalom kapcsolatára utalt, 
valamint arra, hogya Biblia "emberséget növelő üzenetével jelenik meg". 

A szimpózium megnyitását megelőző vacsorán Erdő Péter bíboros je
lenlétében a házigazda, a rendezvény helyszínéül szolgá ló Szent Ada lbert 
Központ igazgatója, Székely János püspök köszöntötte az előadókat, ven
dégeket és a résztvevőket. Köszöntésében kifejezte örömét: "Különböző 
keresztény fe lekezetek, testvéregyházak együtt ünnepeljük azt az élő isteni 
Szót, amely nem betű, hanem lélek és élet. Azt az Igét, amely az idők tel
jességében testet öltött. Mégjobban eme li ennek az ünnepnek a szépségét, 
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hogy itt a Magyar Sion hegyén vagyunk, a magyar kereszténység gyökere
inél. .. " 

A vacsorát követően került sor a Szimpózium ünnepélyes megnyitására 
az esztergomi Bazilikában. Ennek során Erdő Péter bíboros köszöntő, 
megnyitó szavai hangzottak el, majd Szebik Imre püspök igei áhitata, vé
gül pedig egy rövid orgonahangverseny. 

Erdő Péter bíboros szavaiból idézünk: 
"Nagy örömmel nyitjuk meg most itt, az esztergo
mi Bazilikában ezt a nemzetközi, ökumenikus 
kongresszust a Bibliáról. Sokan kifejezték már, 
hogy talán ez a mi közös ünneplésünknek az egyik 
csúcspontja. Méltán, hiszen a Biblia olyan könyv, 
amely hozzájárul ahhoz, hogy nép váljon a hívő 
embereknek a csoport jából. .. Adja lsten, hogy en
nek a kongresszusnak gazdag kulturális, emberi, 
de hitbel i gyümölcsei és eredményei legyenek. 
Magyarországon a Biblia Évét ünnepeljük - szól
janak ezek az üzenetek az egész hívő és érdeklődő 
közönséghez, egész népünkhöz, egyházainkhoz." Erdő Péter bíboros 

A megnyitó áhítatot Szebik Imre püspök tartotta. Igehirdetésének 
vezérfonalául János Jelenéseinek első fejezetéből azokat a verseket válasz
totta (Jel I, I-3), amelyben a Biblia Éve alapgondolatául választott szavak 
olvashatók: "Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a 

prófétai igéket, megtartván azt, ami 
meg van írva bennük ... " Az evangéli
kus püspök rámutatott arra , hogy ezeket 
a szavakat János apostol a Domitianus
féle egyházüldözés idején írta, amikor 
sokan voltak a keresztény gyülekeze
tekben, akik megrendülten, mártírom
ságra készen, vagy éppen kételkedve 
nézték az eseményeket. "És akkor Já-

Áhitat a Bazilikában nos Patmosz szigetén kijelentést kap Jé-
zus Krisztustól. hogy boldog, aki olvas

sa az Igét, boldog, aki Krisztusra néz, boldog, aki Krisztusért mártíromsá
got is vállal, boldog, aki tanúskodik róla, boldog, aki teljeszti - ha tetszik 
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- kommunikálja. Olyan esemény ez, amelyben helyt kellett állnia az első 
keresztényeknek, olyan megpróbáltatás ez, amelynek vérrel Írt mártírsága 
a történe lem hiteles pecsét jévé vá lik az egész egyház számára. Ebben a 
reménységben tesszük mi is, hogy olvassuk, felolvassuk az Igét ... " - A 
megnyitó áhítat után Baróti István orgonaművész koncertje következett, 
melynek során az ünneplő közönség Bach, Liszt, Messiaen, Dupré és 
Kodály műveket hallgathatott meg. 

A szimpózium első napján az előadások sorát Bábel Balázs kalocsa
kecskeméti érsek bevezető gondolatai nyitották meg. Néhány rövid részlet 
"A Biblia üzenete: Isten szólt - A kinyilatozatásról" CÍmű előadásból: "Az 
istenélmény módját elemző kutatás csak a skolasztikus korban lett szoká

Bábel érsek előadása 

sos, Aquinói Szent Tamás a Summa The
ologica-ban tette fel a kérdést, hogyan le
hetséges az, hogy lsten gondolatait em
bernek közölni tudja. A feleletet a prófé
tai megismerésben találta meg. A prófé
tai ismeret Szt. Tamás szerint karizma
tikus adomány, mely a többi isteni ado
mánytól eltérően csak kevés kiválasztot
tnak lesz az osztályrésze. A szentírók 
sugallatától a próféta ismeret abban kü
lönbözik, hogy még a próféta tudatában 

van annak, hogy lsten élménye van, a Szentírás sugalmazásakor ez a tudat 
nem az író, hanem a hívő közösség öntudatában világosodik meg. Amikor 
lsten követe által közli üzenetét az emberrel, a belső ige a követ ajkán 
külső ige lesz (igehirdetés, prédikáció) ... 

A 20. század elején egyre több hittudós tanította, hogya kinyilatkoz
tatás nemcsak lsten szavában, hanem tetteiben is megvalósul. Azt is ki
emelték, hogya kinyilatkoztatás nemcsak a múltban megtörtént tény, ha
nem ma is a hit megszületésének pillanatában újra és újra megismétlődő 
esemény. Így aztán a kinyilatkoztatás inkább a jelenben megismétlődő pár
beszéd lett lsten és ember között. " 

A két nap során elhangzott előadások előreláthatólag még ez év folya
mán könyv formájában is kiadásra kerülnek a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat és a protestáns Magyar Bibliatársulat gondozásában. Az 
alábbiakban a teljesség igénye nélkül megemlítünk néhány érdekes rész-
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letet az egymást követő tanulságos és izgalmas előadásokból. 

Székely János püspök, katolikLIs biblikus be
mutatta, hogyan alakult ki maga a kánon mint 
fogalom, hogyan született meg a zsidó kánon Kr. 
u. 90-től, később a keresztény szentírási könyvek 
listája, végül pedig a protestáns kánon. Ezzel 
kapcsolatban a következőket mondta: "Az a pil
lanat, amikor Luther a rövid kánon mellett dönt, 
a Lipcsei Disputa. Mi lehet ennek a döntésnek a 
hátterében? Hatással lehet a protestantizmus dön
tésére a humanizmus és a reneszánsz, amely az 
eredetihez akar visszanyúlni, a héberhez; a kö- . . .... 
zépkor latin szövegei mögött az ókori forrást Szekely Janos puspok 
megtalálni. Talán benne van ebben a döntésben az is, hogy határozottab
ban szétválassza az Ószövetséget az Új-tól." - Karasszon István reformá
tus biblikus professzor többek között ismertetett egy érdekes elméletet 
Mózes öt könyvének kialakulásáról. Eszerint az elképzelés szerint a perzsa 
korban, a perzsák szokásos igényének megfelelően egyesítettek három 
korábbi törvénykönyvet ebben az ötkötetes műben. 

Raj Tamás főrabbi a zs idó szentírásmagyarázat 
négy fajtáját ismertette és szemléltette egy szentírási 
szöveg kapcsán. Az írásmagyarázat négy formája 
náluk a következő: a kifejtés (fundamentális magya
rázat) , az utalás (a llegorikus m.) , a kutatás (homi 
letikus m.) és a titok feltárása (misztikus m.). Izsák 
"megkötözésének" (h isz nem á ldozták fel!) magya
rázata ezek szerint: I. az elbeszélés célja visszari
asztani az izrae litákat a környezetükben szokásos 
elsőszülött-feláldozástól ("kifejtés"), 2. Izsák a so
kat szenvedő de mindent túlélő zsidóság előképe 
("uta lás"), 3. Ábrahám az Istennek való feltétlen en- .. ff • 

gedelmesség példája ("kutatás"), végü l pedig: 4. Ral Tamas forabbl 
Abrahám vétkezett, mert ezútta l nem próbálta elhárítani fia feláldozását 
(vö. Szodoma esetében), ezért lsten többé nem is szólt hozzá ("titok") . -
Rózsa Huba katolikus biblikus professzor előbb felvázolta a nyugati bib
li atudomány kutatási módszereinek teljes ská láját, majd a hatnapos terem-
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téstörténet (Ter I, 1-2,4a) részletes elemzésén keresztül a gyakorlatban is 
bemutatta azokat. Vizsgálta például azt is, hogy hogyan sikerült a kérdéses 
szöveg szerzőj ének hat napra elosztania a nyolc teremtési aktust. 

A kereszténység meggyőződése, hogya kinyilatkoztatás teljességét és 
csúcspontját a Jézus által adott isteni üzenet képezi. Ennek lényege Kocsis 
Imre katolikus professzor szerint lsten 
országának, "uralmának" megvalósÍtása 
és hirdetése. Az e l őadó rámutatott, hogy 
ezt "az lsten uralmáról szóló örömüze
netet csakis az 'abba' megszólÍtássaI fel
villantott és a dicsőítő imában (Lk 
20,21-22; vö. Mt 11,25-26) felvillantott 
kapcsolat - az Atya és a Fiú kölcsönös 
ismerete - fényében érthetjük meg iga
zán." - Magyar István budapesti orosz 
ortodox protojerej ismertette a hallgató

Kocsis Imre és Magyar István 

sággal azt az érdekes ortodox felfogást, miszerint az Újszövetség az ős
keresztény liturgia gyümölcse, ezért természetes , hogy forrása is az orto
dox liturgiának. A liturgikus cselekmények során a Szentírás a középpont
ban áll, sőt más esetekben is kiemeIt helyet kap a vallásgyakorlatban. Ha 
például gyónás után valaki megkapja a feloldozást, megcsókol hat ja a 
Bibliát. 

A Jelenések könyve és általában a 
jánosi irodalom jellegzetességeiről ka
tolikus és protestáns szempontból két 
avatott szakértő, Fodor György kato
likus és Bolyki János református pro
fesszor nyújtottak áttekintést. Ennek 
során Fodor György kiemelte, hogy ez 
a könyv "lsten történelemre vonatkozó 
örök terveinek könyve." Bolyki János 
pedig arra mutatott rá, hogy "a pro
testáns Írásmagyarázók szívesen hasz

nálják az egyházi atyák Írásmagyarázatait, ha azok közelebb hoznak a Bib
lia értelmezéséhez, és a Jelenések könyve sárkányait nem azonosítják a 
Pápasággal , mint azt ötszáz éve egyesek tették ... " 
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A konferencia első napjának ünnepi záróaktusát képezte az Esztergom
Budapesti Főegyházmegye bibliakiállításának megnyitása. Erdő Péter 
bíboros, megyés főpásztor örömmel mutatta be csodálatos könyvritkasá
gok szépen berendezett tárházát, majd Székely János püspök szakszerű 
tárlatvezetése következett, mely
nek során a résztvevők megismer
hették minden kiállított ősi kéz
irat, Biblia, Szentírással kapcsola
tos gobelin stb. különleges érté
két. Természetes, hogy az eszter
gomi Prímási Könyvtárban őrzött 
Jordánszky kódex (reformációt 
megelőző magyar bibliafordítás) 
központi helyet kapott a kiállítá
son, nem kevésbé az Erdő Péter ál
tal felfedezett nyomdai kéziratla
pok az 1626-ban megjelent első 
magyar katolikus Bibliából. 

A Jordánszky kódex (eredeti) 

A szimpózium második napján már nem annyira a Biblia üzenete állt a 
vizsgálódás középpontjában, hanem ennek az üzenetnek a közvetítése, 
kommunikációja, ill. annak lehetősége és különböző fomlái. Benyik 

György katolikus professzor a magyar 
bibliafordítások történetét ismertette. A 

I jelentősebb magyar bibliafordítások 
szövegét néhány helyen összevetve be
mutatta a fordítói munka nehézségeit és 
kihívásait. - Thomas Kaut professzor 
(Münster, egyben a Bibliatársulatok Vi
lágszövetsége fordítói konzultánsa) a 
bibliafordítás "etikájáról" szólt. A fordí
tó legfőbb erénye a hűség. De mihez le-

A HTK hallgatói a kiállításon gyen hű? A szöveg betűjéhez? A szöveg 
formájához, struktúrájához? A szöveg tartalmához, hatásához? Kaut pro
fesszor szerint a fordítónak az eredeti szerzőhöz és az eredeti olvasókhoz 
kell hűnek lennie, nem kevésbé pedig a saját egyházának közösségéhez. 

56 



Dávid Katalin 

A BIBLIA ÉVE 

A Biblia és a művészetek témában elsőként 
Dávid Katalin Széchenyi-díjas művészettörté
nész villantott fel néhány gondolatot a Szent
írásnak a képzőművészet terén betöltött szere
péről, valójában döntő, meghatározó jelentő
ségéről. Nincs sora, motívuma a Bibliának, 
mely meg ne jelent vo lna valamely művészi áb
rázoláson. A Biblia a művészet számára a témák 
kimeríthetetlen tárháza, ugyanakkor a művészet 
fontos szerepet tölt be a bibliai üzenet megis
mertetése és közvetítése terén. A Krisztus-ábrá
zolások különböző formá it ismertetve az előadó 
sejteni engedte ennek az alkotó világnak a gaz
dagságát. Az oroszlán például sokszor Krisztus 
jelképe a művészetben ("Jákob oroszlánja"), 
máskor a Sátáné ("körüljár, keresve, kit nyeljen 
el"). A Jáki templom oszlopát (azaz az egyhá
zat) a Sátánt jelképező oroszlán tartja, de man

csa i között ott egy kis emberke, akit sikerült e lkapnia. - Fabiny Tibor 
evangélikus professzor a Biblia és az irodalom kapcsolatát mutatta be, rá
mutatva, hogy az emberi alkotó szellem ezen a téren is sokat merít a Szent
írásból, és ebben a formában is közvetítője a bibliai értékeknek. Hazánk 
jelenleg a Reneszánsz Évét is ünnepli: nyugodtan mondhatjuk, hogya bib
liaolvasás ma a reneszánszát éli. 

A Szentírás tényleges terjesztéséről és a bibliaapostolságról a Szim
pózium két szervezője szólt: Tarjányi Béla biblikus professzor, a Szent Je
romos Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnöke, és Pecsuk Ottó, a pro
testáns Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára. Tarjányi Béla rámuta
tott, hogya Szentírásnak, mint lsten felbecsülhetetlen értékű ajándékának 
elfogadása három formában történik : hallgatjuk a szent szövegek fe lol
vasását és magyarázatát, egyénileg, lelkiolvasmányképpen olvassuk a 
Szentírást, és közösségben is olvasva megoszt juk egymással a Szentírás 
által kapott ösztönzéseket, kegyelmeket. Ezt szorgalmazza akato likLls 
Bibliatársulat a Biblia teljesztésével - lehetőleg olcsón, el látva a határon 
túli magyarokat is - , bibliaapostolképző szemináriumok tartásával - eddig 
kb. 60 alkalommal, a határon túli magyarok körében is - , segédeszközök, 
kiadványok teljesztésével , előadások, biblikus napok tartásával. 
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Pecsuk Ottó főtitkár ismertette az 1804. óta működő protestáns bibli
atársulatok tevékenységét. A protestáns Egyesült Bibliatársulatoknak ma 
146 országban van tagszervezete, tevékenységük 200 országra terjed ki , 
évente mintegy 25 milli ó teljes Bibliát, 14 millió Újszövetséget és körül
belül 350 millió szövegválogatást adnak a hívek és érdeklődők kezébe . A 
Magyar Bibliatársulat Alapítványnak 12 egyház a tagja , legfőbb feladatá
nak tekinti a Biblia kiadását, terjesztését, fordítását és népszerűsítését. 

Larry Hurtado edinburghi és 
Lénart de Regt amszterdami professzo
rok a Biblia kommunikációs aspektu
sait vizsgál ták és mutatták be előadá
saikban, az előbbi az ókori bibliai kéz
iratok, míg utóbbi a 21. századi mo
dern adathordozók szempontjából. 
Larry Hurtado rámutatott, hogy az első 
századokban az egyéb írásművek (filo
zófia, történelem, szórakoztató iro
dalom) egy szűk réteg, az akkori társa
dalom "e litj e" számára készültek, ad
dig a Szentírás másolatait sokka l tá
gabb publikum o lvasta és hallgatta az 

Larry Hurtado 

istenti szte leteken. Ennek megfele l ően a kéziratok külső formája is egysze
rűbb volt, kevésbe díszes, e legáns. Lénart de Regt kiemelte a modern 
adathordozók jelentőségét a Szentírás teljesztése, népszerűsítése terén. Ez 
az új eszköz eddig soha nem látott l ehetőségeket és könnyebbséget jelent 
a bibliai szövegek sokszorosítása, o lvasása szempontjábó l. 

Végül Fabiny Tamás evangé likus püspök , aki a Duna TV va llási mű
sorainak szerkesztője vo lt hosszú éveken át, a ma fölkapott Júdás-téma 
kapcsán - videok lipek beiktatásával - bemutatta, hogy az audiovizuá li s 
méd iumokban milyen hihetetlen új lehetőségek rejlenek ma, és mennyire 
szükséges ezek minél nagyobb mértékű igénybevétele. Nagyon fontos 
azonban , hogya bibliai üzenet hite lesen jelenjék meg ezekben a médi
umokban, ne pedig elferdítve, szenzációt hajhászva, mint például számos 
ma forgalomban l évő és készülő va ll ás i témájú műalkotásban. 

A Szi mpózium - kiemel!, központi jelentőségének megfelelően - nagy 
érdek l ődésse l találkozott a sajtó részéről is. Az e l őadásokat a Mária Rádió 
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elejétől fogva mindvégig é l őben 
közvetítette. Számos újság, rádió 
munkatársai megtisztelték jelenlé
tükkel a rendezvényt, vagy kéltek 
inteljút a szervezőktő l , e l őadóktól. 

Tapasztalataink szerint a résztve
vők örömmel fogadták és érdek
lődve hallgatták a felkészült szak
emberek e l őadását, amelyek igye
keztek hiteles és átfogó képet adni 
mind a Biblia központi üzenetéről, A külföldi vendégekkel a dunai mellvédnél 

mind pedig ennek az üzenetnek a közvetítéséről a mai vi lágban. 

Elismerésse l kell szólnunk a kényelmes elhe l yezésről, a kifogástalan 
ellátásról a Szent Adalbert Központban. A technikai felszerelés első
rangú, és kitűnően működött Tóth János technikus és munkatársai keze 
alatt. Köszönet illeti a szinkrontolmácsokat, akik lehetővé tették, hogy 
külföldi vendégeink követhessék a magyar előadásokat, mi magyarok 
pedig megérthessük az övéket. Nagy segítséget jelentett a Hittudományi 
Kar két hallgatójának helytállása a vendégek fogadása, eligazítása terén. 

Külön elismerést érdemel Pecsuk Ottó 
~] !&il ' J főtitkár s';.akavatott szervező munkája, 
~ fáradhatatlan irányítása, mindenre kiter-

jedő figyelme, közreműködése . 

Beszámolónk végén hadd idézzük 
újra Erdő Péter bíboros szavait, amelye
ket a megnyitó ünnepségen mondott: 
"Ez a mi közös ünneplésünknek az e
gyik csúcspontja. Méltán, hiszen a Bib
lia olyan könyv, ame ly hozzájárul ah

Székely püspök, Bábel érsek, a Bíboros hoz, hogy nép váljon a hívő emberek-
és Szebik püspök nek a csoport jából ... Adja lsten, hogy 

ennek a kongresszusnak gazdag kul
turális, emberi, de hitbeli gyümölcsei és eredményei legyenek!" Ebben 
bízva köszönjük a szervezők nek a szervezést, a Háznak a vendéglátást, az 
előadóknak az értékes gondolatokat, a résztvevőknek és a sajtónak pedig a 
megtisztelő érdeklődést és figyelmet. 
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"Angyalok a Bibliában" 
országos bibliai rajzpályázat eredményhirdetése 
Mosonmagyaróvár, május 4., Piarista Gimnázium 

Röviddel a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat megalakulása után a 
Társulat győri egyházmegyei koordinátorának, Wolf Pál Péter atyának az 
a szenzációs ötlete támadt, hogy országos bibliai rajzpályázatot hirdet meg 
általános és középiskolás gyermekek számára. A különböző kategóriák 10-
10 első helyezett je egyhetes nyári tábor keretében maga is részt vehet a 
koroncói kis templom kifestésében. A pályázat kiírását nem várt siker 
koronázta: már az első alkalommal szerte az országból sok-sok pályamű 
érkezett, és a győztesek nagy örömmel fogtak hozzá a kérdéses templo
mocska festéséhez, szépítéséhez. 

Tizenöt év elteltével, május 4-én 

délben zsúfolásig megtöltötték az ott r.~=::' •• ii~~~!!.~ 
szorongó szülők és rajzos kedvű gyer-
mekek a mosonmagyaróvári Piarista 
Általános fskola és Gimnázium föld- ._ ..... 
szintjének folyosóját, ahol immár 16. 
alkalommal kerültek kiállításra az ez 
évben is meghirdetett pályázat díjazott ~iiii~ •• ~:':".;Ji .. IiII. 
és elismerésre méltó alkotásai. A pályá
zat gondozását ugyanis hosszú évek óta 
a magyaróvári Piarista Iskola vállalta 

A legszebb képek 

magára. Az ez évi téma az "Angyalok a Bibliában" volt. Az ország minden 
részéből beküldött több száz szebbnél-szebb gyermekrajz közül a leg
szebbeket láthattuk itt a tablókon. A kiállítás megnyitója volt egyben az 
eredményhirdetés ünnepi alkalma is. 

Miután a megjelentek megcsodálták a kiállított tablókat, Farkas István 
igazgató nyitotta meg a kis ünnepséget. Elsőként Papp Zsombor 6. osztá
lyos tanuló mondott el néhány nagyon szép gondolatot a művészetről: 
"Miért van művészet, és miért költészet? Amiért szórakozás, és játék, és 
vallás, és ismeretelmélet. Az ember érez, az ember gondolkodik. Meg 
akarja ismerni magát és a világot. Le akarja győzni az elmúlást, megváltást 
keresve ... " Ezt követően Erős Mónika 12. osztályos tanuló énekelt el cso
dásan csengő hangján néhány marosmenti népdalt. Az eredmények kihir-
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detése előtt Karczagi Endre festőmű
vész, a bíráló zsűri elnöke méltatta a 
gyermekek munkáját, lelkesedését. 
"Nagy örömmel jöttem ide zsűrizni, 

mert már az első év után láttam, hogy itt 
olyan gyönyörűségeket fogok látni, 
amikből magam is tanulhatok ... Fejet 
hajtok a gyerekek munkái előtt. Nem 
szégyell em bevallani , hogy érdekes 
megoldásai kból sokat tanulok, mert a 
gyerek valami ösztönös, őszinte dolgot 

csinál. Amikor a hittanórákon tanultakat megrajzolja , megfesti , átéli a 
Bibliát, lélekben is közelebb kerül hozzá ... Megkérem Önöket, hogy tap
soljuk meg agyerekeket!" 

A zsűri elnöke után Farkas István igazgató köszönetet mondott a pá
lyázat ötletgazdáinak és gondozóinak: Megköszönöm Wolf Pál Péter 
atyának azt a hűséges buzgalmat, és MatuszPéter tanár úrnak, aki az 
iskolánkban tanít, azt a hangya-szorgalmat és hűséget, amellyel évek óta 
ötletgazdái ennek a pályázatnak , és köszönöm azt a figyelemfölhívást, 
hogy milyen csodálatos érték és 
ajándék számunkra a Biblia ... " 

Az igazgató köszönő szavai után 
következett az eredményhirdetés. 
Minden korcsoportban (óvodás 
pályázók is voltak!) az első tíz ka
pott elismerő oklevelet, az első há
rom helyezett jutalomkönyveket, és 
mindannyian meghívást a nyári ko
roncói alkotótáborba. 

Ez alkalommal - a Biblia Évében kiÍl1 pályázat eredményhirdetésén -
részt vett a Szent Jeromos KatolikLIs Bibliatársulat vezetője is , és a Piarista 
Isko la hűséges és eredményes közreműködésének elismeréséül - a Biblia
társulat nevében egy Aranybibliát ajándékozott az Iskolának. 

A kedves eredményhirdető és megnyitó ünnepség a himnusz elének
lésévei zá rult. 
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Angyalok a Bibliában - angyalok Koroneón 
Haraszti település, július második hete 

A legenda szerint az olaszországi Loretóba angyalok vitték e l Názá
retbő l a Szent Család házát. Ez a ma is látogatható Loretói kápolna. Nem 
legenda viszont, hogya Győr melletti Koroncó határában lévő Haraszti 
település szélén 6-18 éves fiúk-Ián yok angyalcsoportjának fáradozása 
nyomán felépült egy szép kis kápolna Szent Cirill és Metód tiszteletére. 
A fala vesszőfonat sálTaI betapasztva, a boltozata vesszőnyaláb, a teteje 
fazsindely, harangtornya egy két
ágú nagy akácfa , rajta kics i réz
csengővel ... A kápolna be lsej ét 
igazi moza ikok mellett "ős i " fres
kótöredékek díszítik, amelyeken 
kivehető a két szent mi sszionárius 
közül a fiatalabbnak, C irillnek az 
a lakja, amint 86 1-ben találkozik 
őse i nkkel. "A magyarok vicsorgó 
fa rkasokként közeledtek az imád
kozó pap-filozófushoz, de ő nem 
ijedt meg. Ahogy közelebb értek, 
megszelídültek ... " - jegyezték fel 
a krónikások a találkozás történetének leírásában. Metódot húsz évvel ké
sőbb az akkori fejedelem (Harka, Gyula vagy Álmos) hívta meg a magya
rok táborába. A vezér mé ltó n beszélgetett a szerzetesse l, és ezeket a sza
vakat intézte hozzá, amikor e lment: "Em lékezzé l meg mindi g rólam, tisz
te l endő Atyám, szent imáidban." 

Egy kis térség fiives pázsitta l, bokrok és egy hatalmas, terebélyes, zö ld 
fa - ennek árnyékában á ll a kicsi görögkatolikus kápolna a magyarság e l ső 
té rítő i nek ti szte leté re szente lve. Öt éve kezdték építeni ezt a kis kápolnát 
Wolf Pá l Péter atya (Győr-Gyi rmót plébánosa) "angya la i", az á lta la meg
hirdetett országos bibliai rajzverseny győztesei. Az idén is, mint minden 
évben, az "Angyalok a Bibliában" témában lebonyo lított ve rseny három 
korosztá lyábó l az e l ső hat he lyezettnek az a jutalma, hogy egy hétig ide
jöhet, és ép íthet i, szépítheti, festheti ezt a kis szenté lyt. Az idei győztesek, 

20 fiú és lány július második hetében jöhete tt folytatni a templomépítést. 
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Kicsik és nagyok - óvodástól az érett
ségizőig - mind megtalál ták a teendő
jüket. Gyakorolták a kötélverést, a sö
vényfonást, a faltapasztást. Az igazi att
rakció azonban a mozaikok elkészítése 
és felhelyezése volt az idén. Krizsán 
István mozaik-készítő művész fiától, 
Istvántól megkapták a hátramaradt szí
nes köveket, és boldog örömmel tervez
ték-készítették a keresztény szimbólu
mok mozaik-képeit. A most helyére ke
rült három mozaik (kereszt, hal , hor
gony) "örök időkre" hirdeti a vállalko
zó szellemű gyerekek ügyességét. 

"Azért jó itt, mert úgy érzem, hogy 
már most, fiatalként átélhetem azt az 
örömet, hogya mindenséget alkotó Is

A BIBLIA ÉVE 

ten munkájában veszek részt" - mondja az egyik táborozó, Végh Júlia -
"Ez a kápolna nélkülünk nem állna itt. Amióta elkészült, az itteni idős 
emberek, akik nem tudnak bemenni a 3-4 km-re lévő faluba, ide járnak 

imádkozni. Esténként itt rózsafűzérez
nek jó néhányan az itt lakó asszonyok 
közül. Halottak napján az idősek ide 
hozzák koszorúikat, gyertyái kat, itt 
imádkoznak halottaikért... Egyszer az 
utca túloldalán lakó bácsi észrevette, 
hogy amikor nem járt erre senki, két 
cigánygyerek bement a kápolnába. 
Gondolta, megnéz i őket , nehogy vala
mi bajt csináljanak. Ahogy belesett 
utánuk, mit lát: a két kis cigánygyerek 
térdel a puszta földön és imádkozik ... 

Vesszőfonat készítése Mindenki örül, hogy megépült itt ez a 
kápolna. Az emberek vigyáznak rá , 

tisztán tartják a környékét. Öt éve itt van a rézcsengő (= harang) és nem 
vitte el senki." 
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Végh Júlia 

"Én egyébként Pesten lakom -
folytatja fiatal beszélgetőtársunk - a 
Molnár utcai Ward Mária nővérekhez 
járok középiskolába, de örömmel jöt
tem ide, mert tudtam, hogy jó helyre 
jövök, jó környezetben tölthetek el 
egy hetet. Még az öcsémet is elhoz
tam. És nem is csalódtam. Öröm azt 
látni, hogy minden itt l évő gyerek sze
reti a zenét, a művészeteket, a maga
sabb értékeket. Sőt, már határozott el
képzeléseik is vannak a terveiket, a 
jövőjüket illetően. Jó ilyen környe
zetben, ilyen társak között lenni." 

És a Szentírás? - "Eddig is minden 
nap elővettem és olvastam, de most, a 
Biblia évében még többször előve
szem, és gondjaimra, problémáilnra 
választ keresek - és találok benne. A 

rajzversenyre a Jézus feltámadását hirdető angyalokat festettem meg, azzal 
lettem első helyezett. Örülök ennek, mert alkotni, rajzolni, festeni szeret
nék egész életemben. Művészettel, művészi módon az emberek elé tárni az 
igaz i értékeket..." 

Tizenhat év, tizenhat gyermekrajz- ,....-----__ _ 
pályáza t, ti zenhat alkotó tábor a győz
~esekkel - és három kápolna. Mert ez 
már a harmadik! A Haraszti település a 
harmadik hely a környéken, ahol ilyen 
alkotó-alkotásra készülő gyermekek a 
Szentírás értékeinek szellemében bon
togatják angyal-szárnyaikat és kápol
nát építenek, szépítenek. Köszönet 
mindezért a Mosonmagyaróvári Pia
rista Cimnáziumnak, a versenyek 
meghirdetőjének és lebonyo lítójának. 
Wolf Pál Péter plébános atyának (és 
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az őt hűségesen segítő húgának, Renátának) a versenyek ötletéért, a 
táborozások vezetéséért és sikeréért. De a legfőbb köszönet és elismerés 
ezeket a gyerekeket és fiatalokat illeti , akiknek már most vannak szép 
elképzeléseik, és a Szentírással a kezükben tovább készülnek vinni azt, 
ami népünk körében már tizenkettedfél századdal ezelőtt elkezdődött a két 
nagy missziós szent, Cirill és Metód fáradozása nyomán. 

Hála Istennek, hogy vannak ma is ilyen gyennekek - de hogy legyenek, 
kellenek hozzá katolikus szülők , katolikus iskolák, és kellenek hozzá ilyen 
- Wolf Pál Péterek. 

Újudvari Ifjúsági Tábor 
- csoda viharban és rekkenő hőségben 

» Van, aki tizennegyedszer, sokan 
e lőször, én hetedszer kaptam aján
dékul, hogyanyaram része lehessen 
"Újudvar". Talán az idei több, mint 
500 táborozó számára is fogalommá 
vált ez a szó: "Újudvar". Szent Rita 
Katolikus Ifjúsági Tábor. Ez a hi
va talos megfogalmazása annak a 
csodának, ami két hétig zajlik az 
erdővel övezett sát0l1áborban. Ha 
va laki megkérdezte, milyen volt, 
fantáziátlanul csak annyi ugrott be: 

• 

"Jó!!!" Minek ezt tovább ragozni ? Aki volt már valaha is, úgyis tudja , 
miről beszélek, aki még nem, annak minél előbb el kell jönnie. Mi tette 

mégis különlegessé az 
idei tábort? A reggeli 
egym ás ra moso I y gá
sok .. . érezni azt, hogy 
itt s~eretnek és nem bán-
tanak ... a közös imádsá-
gok ... Imre afra felejt-
hetetlen prédikációi a 
szentmiséken... hogy 
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minden nap találkozhattunk Jézus
sal... elmélkedések a szent sátor
ban ... a rekordhőség elől árnyékba 
húzódott csoportbeszélgetések, ahol 
jobban megismerhettük egymást. .. 
az akadályverseny, ahol összerázód
tak a csoportok... a nagy számhá
ború ... a keresztút, ami idén is min
denkinek sokat adott. .. a fórumok, 
ahol megbeszélhettük, ami a legjob
ban foglalkoztatja akorosztályunkat: 

.. .. , párkapcsolat. problémakezelés, bio-
Szucs Imre (kozepen) 'k k'" c I lk ' etl a", a ezmuves log a ozaso-

kon készült sok szép alkotás" . az előadások: Várnai Klára rádióbemondó, 
drogprevenció, Majzek Mária, a Himnusz szobor készítője, Klein Dávid, 
aki már másodszor vágott neki a Mont Everestnek. Varga Zoltán piarista 
atya, aki Szent Erzsébetről mesélt. ., az éjszakai túra, ahol persze "nem 
ijedtünk meg", de vigyáztunk egymásra, . . Gábor, aki a hátán hozta be É\ it 
egészen a táborig,., a tábortűz előadásai és a tánc ... az izzasztó foci- és 
röplabdabajnokság, " a mutogatós énekek,. , a közös öröl117enélés, , , a leg
kisebbek tiszta és ragaszkodó arca", nagy találkozások és nagy beszé I ge
tések .. ,« ('\'fwgilics Anikó, Barcs, 20m,jú/ill.l). 

A csodát, amit Margitics Anikó 2007, 
nyarán tapasztalt meg, én 2008. július 23-
án orkáns-;,er{f viharban éltem át, miután 
o Biblia Én! o/ka/llláhó/ engem is mcg
hh'olt Szűcs Imre atya elöadónak az idei 
táborozás alatt. Az Újudvar melletti he
gyek magasán. a TV adó torony tövében 
meghúzódó táborig Budapestlől zuhogó 
esöben, szé l\ iharban 230 km-t autóztam, 
míg \'égre megérkeztem a Szent Rita I f
júsági Táborba, S amikor a nagy, kétszáz sLemélyes kÖLösségi sátorban el
kezdtem beszélni a Szentírásról. recsegett-ropogott a sátor a \ iharban, dűlt 
erre is, arra is. de százhetvcn fiatal középiskolások és egyetemisták 
piss7enés nélkül hallgatták elöadásomat két órán át. Igaza van Margitics 

66 



Anikónak: A Szent Rita Ifjúsági 
Tábor évről-évre megismétlődő 
csoda a zalai dombok-hegyek 
mélyén-magasán . Hogy mai ti
nédzserek és egyetemista fiata
lok ekkora csoportja, nem tö
rődve sárral, esővel, jégverés
sei, vidáman együtt vannak, pu
lóverekbe, sálakba, pokrócokba 
burkolózva ülnek, és hallgatják, 
isszák a Bibliáról szóló tanítást, 
vallomást. .. Az előadást vas

A BIBLIA ÉVE 

tapssal jutalmazzák, aztán a "Rögtön!" zenekar rázendít, és elkezdődik a 
szentmise, ahol meghallgatják lsten Szavának ünnepélyes felovasását 

bog az Egyház örökifjú szíve ... 

(Jézus példázata a szőlőtőről), 
Imre atya újabb .,felejthetelen 
prédikációját" (amelyben el
mondja, hogy miért kell meg
metszeni a szőlőt - miért met
szeget bennünket a Szőlőmű
ves), majd a szentáldozásban 
magukhoz veszik Krisztus 
szent Testét. Jómagam pedig 
elindulok vissza, Budapestre, 
azzal az érzéssel, hogy itt do-

Az elmúlt évben kb. ötszázan voltak itt, az idén pedig, a tizenötödik 
alkalommal, hatszázötvenen (180 alsós, júl. 13-IS-ig, 300 felsős, júl. 16-
20-ig és 170 gimnazista-egyetemista, júl. 21-2S-ig). Az ország száznál is 
több településéről és a határainkon túlról. Szervezi és vezeti az újudvari 
plébános, Szűcs Imre atya. A terület használatát az Erdőgazdaság engedé
lyezi. A rendezvényt a Kaposvári Püspökség és jótevők támogatják, de a 
résztvevők is fizetnek 3000 Ft-ot. Nincs reklám , résztvevők toborzása. Aki 
egyszer eljött, jön máskor is, és hívja barátait is. Nem csoda , mert" ére:::ni, 
hog\' if{ s:::erelnek, és nem bántanak ... .. 
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Bibliai lakoma a bugaci Hittanyán 

Szinte hihetetlen, de a sok-sok változás ellenére a 
Kecskemét-Kiskunmajsai vasút még mindig üzemel. 
Keskeny nyomközű vágányon egy kis mozdony és egy 
vonatkocsi, átlagos sebessége 20-25 km, de üzemel. 
Jakabszállásig nagy igyekezettel halad az 54-es műút 
mellett - mondhatnánk: az ismert világ peremén - , de 
aztán elkanyarodik 8ugac irányába, és eltűnik a bugaci 
tanyavilág, erdőség és pusztaság rejtett berkeiben. Aki 
Jakabszálláson felül rá, és a kellemes zakatolást hallgat
va békése n gyönyörködik a kies tájban, éppen egy óra 
alatt tesz meg 18 km-t, és máris leszállhat a Hittanya 
megállónál . 

Augusztus első hetében nagy élményben volt része annak, aki leszállt 
itt, mert a homokos dűlőúton csak 30 m-t kellett haladnia, hogy az 
egyébként teljesen békés és csöndes pusztaságban megpillantsa a vasúti 
megálló névadóját, magát a 
Hittanyát, és az ott nyüzsgő né
pes sokaságot: nyolcvan tábo
rozó fiatalt a Kalocsa-Kecske
méti egyházmegye minden zu
gából. Aki pedig éppen kedden 
déltájban járt arra, az megles
hette, hogy a H ittanya nagy, 
kék sátra alatt hogyan szolgálja 
fel tíz lelkes szolgáló fiatal a tá
borozók nyolc csoportjának a 
Bibliai Lakoma változatos fo-
gásait. Megérkezik a bugaci kisvonal 

Ám a lakoma nem csak étkezés, hanem feladat is, hiszen hittanosok 
tábora ez, mégpedig a 8iblia Évében . Az egyes csoportoknak ("Exodus", 
"888", "Szent Pál", "Angyalkák", "N.O.E.", "Prominencia Laryngea", 
"10 Lapos Toll") minden fogásnál ki kell találni, hogy az adott fogás. a 
kérdéses étel hol szerepel a 8ibliában. A szolgáló csoport nem unatkozik. 
mert hatfogásos a lakoma, és az asztali áldás elhangzása után nyolcszor 
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Tálalják a szegények ebédjét 

se i ket a kiosztott lapokra. 
Ebéd végére mindenki de- • 
geszre ette magát, de a leg- • 
fontosabb "fogás" még hátra 
van: a megfejtések összesÍ
tése és az eredményhirdetés . • 
Mehetnének már játszani , : 
mert pihenő következik, de 
mindenki a helyén marad és 
izgalommal válja a végered
ményt, amely szerencsére 
néhány perc alatt megszü
letik és kihirdetésre kerül : 
Az "Exodus" csoport talált 
meg legtöbb szentírási he
lyet, és 260 ponttal győzött. 
Nagy taps és egy igazi , ti- • 
zenkét szeletes torta a jutal
muk. - A teljes igazság ked- • 
véért azonban megjegyez
zük, hogy a "szegények e
bédjét" (ecetbe mártott ke
nyér) még ők sem találták • 
meg a Szentírásban (Rút 
2,14). - És talán azt is ell1-
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kell felszolgálniuk: kézmosás -
szegények ebédje - fetasaláta -
lencséstál - sült bárány - édes 
gyümölcsök - gránátalmás tál -
kézmosás. A gyerekek meg boldo
gan fogadják az ízletesebbnél
Ízletesebb ételeket, s közben kö
zülük többen buzgón lapozzák a 
Szentírást, keresik a megfelelő 
helyeket, és Ílják fel megfej té-

BIBLIAI LAKOMA 
-menü-

kézmosás 
áldás 

Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, 
mert a te bökezüségedböl kaptuk 

a föld minden termését! 
- Áldott legyen az lsten mindörökké! 

szegé~yek ebédje 
ecetbe mártott pita 

(pita : kerek, lapos, lángosszerü kenyér) 

fetasaláta 
(fetasajt, uborka, olajbogyó, póréhagyma, 
lila hagyma, olívaolaj, borecet, oreganum) 

lencséstál 
(lencse, vöröshagyma, fokhagyma, zeller, sárgarépa, 

olívaolaj, kömény, koriander, feketebors, babérlevél, só) 
A lencsét megmossuk, több órán át langyos vizben áztat juk, 

A füszereket a forró olajban egy fél percig megforgat juk, 
utána beletesszük az apróra vágott vörös hagy mát, 
fokhagymát, zöldségeket, öt percig megforgat juk 

a forró olajban, majd kevés vizzel, sóval puhára pároljuk. 
Hozzáadjuk a lencsét, vizet és sót, és puhára főzzük 

(az áztatott lencse husz perc alatt készre föl 

sült bárány 
(+ joghurtos uborkasaláta : reszelt uborka, 

fokhagymapép, só) 

édes gyümölcsök 
(datolya, füge, mandula) 

gránátalmás tál 
(gránátalma, datolya) 

kézmosás 

•••• ... ... .., 
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Kézmosás - hol szerepel a Bibliában? Nagyon ízlik a pita 

Fetasaláta és lencsétál minden asztalra 

Maradt bőven a felszolgálóknak is Gránátalmás tálak 
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lítsük meg, hogyafelszolgálók 
áldozatos, ügyes csoportjának bő
ven maradt minden fogásból, ők is 
jóllakhattak a többiek után, és leg
nagyobb örömükre őket is meg
illette szolgálatukért egy ugyan
olyan nagy boglyatorta. 

A kiadós és változatos ebéd 
után jól esett egy félóra pihenés, be
szélgetés, foci, ping-pong, vagy ép

pen szendergés a sátorban. De nemsokára ismét megszólalt a munkára 
hívó harangszó, mert Vágvölgyi 
Éva tanárnő vezetésével meg
kezdődött a délutáni foglalkozás, 
mégpedig a jerikói vak történeté
nek tanulmányozása, feldolgozása 
az ún. integratív módszerrel. En
nek lényege, hogy minél jobban 
közelebb kerüljünk a történethez, 
igyekezzünk átélni az eseményt, 
mintha magunk is ott lettünk vol
na , vagy éppen mi lettünk volna a 
vakság reménytelen sötétségében élő vak Bartímeus. A foglalkozás első 
fordulója során a sok gyerek körbeáll a Hittanya fúves udvarán , és önként 
vállalkozóknak bekötött szemmel meg kell találniuk társukat, aki fapálcák 
ütögetésével jelzi hollétét. Aki jelentkezett "vak"-nak, megízlelhette, hogy 

milyen az, ha valaki nem lát, sőt, 
utána élményét-érzéseit meg is 

;:==;;...-...... --~ osztotta a többiekkel. 

A játék második fordulójában 
minden csoport más-más módon 
ment el Jerikóba, és élte át a törté
netet. Az egyes csoportok feladatai 
a következők voltak: szerepjáték (a 
szerepeket kiosztva felolvasni a 
történetet) , némajáték (pantomim: 
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hang nélkül eljátszani), hangzókép (különböző ütőhangszerekkel bemutat
ni), drámai feldolgozás (saját szavainkkal előadn i , eljátszani), gyurmából 

Készülnek a mécsesek - mindenki hazavihet egyet 

A vak meggyógyítása: gyurmából kiformázva és gyönyörüen lerajzolva 

elkészíteni, Ierajzolni a jelenetet. A feladatok kiosztása után egy órán át 
nagyon komoly, lelkes munka következett, a végén pedig minden csoport 
az egész közösség előtt bemutatta alkotását - mindenki nagy örömére, sok 
derű és öröm közepette. Egy csoport pedig - ezt még nem is mondtuk -
gyurmából kicsi olajmécsest készített, és minden résztvevő kapott egyet, 
hogy hazavigye magával, és ez emlékeztesse az itt végzett örömteli együtt
létre, munkára, de legfőképpen arra, hogy Krisztus a világ világossága, aki 
a kegyelem fényével a mi életutunkat is megvilágosítja, sőt arra hív, hogy 
mi is a világ világosságává váljunk. 
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Ilyen dolgok is történtek a 
bugaci Hittanyán augusztus 
első hetében, amellett, hogya 
nyolc napos táborozás min
den napján vá ltozatos pro
gramok teszik széppé, élveze
tessé a nyolcvan 12-18 éves 
fiatal együtt létét. A progra
mok sorában helyet kapott 
minden nap egy neves meg
hívott előadása is a Biblia 
Évéhez illő, komoly témában: 
hétfőn Obbágy László gr. 

kat. teológiai tanár (Az Ószövetség és az Újszövetség kapcsolata) , kedden 
Tarjányi Béla biblikus tanár előadása (A Szentírás jelentősége és elfo
gadása), szerdán egy művészeti blokk illeszkedett a programba, csütör
tökön Dr. Finta József (Teremtéstörténet és evolúció), pénteken Farkas 
István SchP (A Biblia - minden
napi kenyerünk), szombaton pe
dig Kocsis Imre biblikus tanár 
előadása (A Da Vinci Kód c. 
könyv állításai a Biblia fényé
ben). A táborozás kiemeit esemé
nyei voltak még a szombat esti 
vidám este és a vasárnapi záró 
szentmise. 

"Az én Zsóka lányom és 
Nándi fiam minden évben boldo
gan jön ebbe a táborba - mondta 
el kérdésemre két táborozó fiatal 
édesanyja, a kunszállási Csákyné Erzsike, aki kedden a sátor sarkában 
csöndben meghúzódva gyönyörködött a fiatalok lelkes munkájában. - És 
amikor hazajönnek, egy hónapig egészen ember-formájuk van. Nem fag
gatom őket, de heteken át hol ez, hol azjut az eszükbe, és mesélnek boldo
gan a táborban történtekről. Nagyon örülök, hogy szeretnek idejönni, és 
ezze l mi , szülők is nagy segítséget kapunk ... " 
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Dr. Finta József plé
bános, kalocsai érseki 
irodaigazgató még har
madéves kispap korában 
kezdte szervezni ezeket a 
táborozásokat. Lelkes se
gítöi is vannak: Dr. Mé
száros István Kalocsa 
Szent lmre-i káplán. Kiss 
József szabadszállási plé
bános. Kiskunfélegyházá
rói Kapus Krisztián. a 
Konstantinum KatolikLIs 
Gimnázium igazgatója. 

Finta atya valamint ugyanonnan Ne-
mes Márton és Kapus Józsefné. Nagy szerencse. hogy ilyen csodálatos 
táborozó hely áll a rendclkezésükre. a bugaci Hittanya. amelyet a kis
kunfélegyházi Szent István Plébánia irányításával a Néri Szent Fülöpról 
elnevezett Hittanya Alapítvány kezel. lsten áldása ez a kezdeményezés a 
gyerekeknek. a szülöknek. az egyházmegyének. 

A homokos pusztaság
ban igazán otthon éreztem 
magam. mert jómagam is a 
bugaci erdö túloldalán. a 
Bócsa-Zöldhalmi tanyavi
lágban születtem és nöttem 
fel. Nagy öröm volt szá
momra. hogya környék és 
az egyházmegye olyan tia
taljainak tarthattam pro
fesszorként elöadást a Bib
liáról a Biblia ÉYében. 
amilyen egykor én is vol
tam - éppen ezen a \idé
ken. Köszönet illeti munkatársaimat a Szent Jeromos KatolikLIS Biblia
túrsulatban. akik eljöttek az én hazámba. és igazáll szillessé. \áltozatossú 
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tették ezt a napot: Vágvölgyi Évát, ak i a bibliaismereti játékkal egybekö
tött Lakomát megtervezte, 100 emberre megfőzte és levezette, és a dél
utáni foglalkozást megtartotta, valamint Gelley Annát és Wertánné Kin
gát, az ő lelkes segítőit, akik segítettek neki abban, hogy létrejöjjön a cso
da, és a bevehetetlennek látszó lencsehalmokból és uborkahegyekbő l fa n
tasztikus csapatmunkával harangszóra finom fogások szülessenek. Kö
szönet illeti a budapesti Patrona Hungariae Gimnázium konyhai dolgo
zóit is , akik a gyerekek számára a finom báránysültet elkészítették. 

Mi, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat munkatársai mind a 
négyen igyekeztünk jelenlétünkkel és közreműködésünkkel "Isten »s ms«
ei"-t közvetíteni e felé a nyolcvan kedves gyermek felé, akik nyitott szív
vel jöttek a hittanosok táborába, és reméljük, hogy a jóban, lsten és a 
Szentírás szeretetében megerősödve, megtelt szívvel indulnak haza, és 
egyre inkább "Krisztusi ember"-formájuk lesz bontakozó életük folyamán. 

(Tarjány i Béla) 

Egy kedves régi ház a szomszédos Bócsa-Zöldhalomban 
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Biblia Éve 2008 

A Magyar Katolikus Egyház ünnepi programjai a Biblia Évében: 
híradások, meghívók, programok, beszámolók, képek 

Mindez elérhető az interneten 
a Biblia Éve katolikus programjainak honlapján: 

www.biblia-tarsulat.hu 

FOLYÓ ÉS KÉSZÜLŐ PROGRAMOK 

Jutalom-lelkigyakorlat gyerekeknek Sárvár, aug. 4-6. 
Épül, épül a Zarándokösvény... Somló, augusztus 2 .. 
lsten szerelmeslevele: a Biblia Leányfalu, augusztus 14-16. 
Hegyeshalmi lelkinap Augusztus 23. VPA Hírporta >>> 
Rakjuk össze aBibliát - szimpózium Október 10-11. Honlap >>> 
Keresztény ikonográfia: Jézus példázata i Kecskemét, júl. 29-aug. 1. 
Szt. Jeromos búcsú és zarándoklat Csörög, szept. 20. 
Évszázadok Bibliái - kiállítás Battonya 
Biblia éve Brazíliában is anobiblia2008 »> (portugál) VPA Hírporta »> 
Biblia éve Pakisztánban is Máj. 25.-2009. máj. 24. Vatikáni Rádió >>> 
BIBLIAI SZENT HELYEK ÉPíTŐTÁBOR A devecseri plébános felhívása 

Magyar Kurír VPA Hírporta 
Programok a Székesfehérvári Egyházmegyében Biblia éve 
Bibliát a Vajdaságba! A Vajdasági Keresztény Ifjúság felhívása 
Bibliai Staféta Pozsonyban Biblia Éve MKPK Sajtóiroda >>> 

Hírporta »> Magyar Kurír» 
Múzeumpedagógiai foglalkozások Székesfehérvár, Biblia Éve 
Biblikus grafikák kiállítása Miskolc, szeptember végéig 
Ikonográfiai Biennále Kecskemét, szept. 20. - nov. 30. 

Anyaggyüjtés >>> Benevezés >>> 
Bibliakiállítás Esztergomban Jún. 23.- aug. 31. Bővebben »> Hírporta >>> 
Új hangzás ... Zenei pályázat Jún 9 .• dec. 8. Mária Rádió / Szt. István R. 
Bibliakiállítás-Bibliatéka az ELTE Könyvtárban Jún. 24- aug. 22. 

Hírporta »> MKPK Sajtóiroda 
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Zenebarát Felebarátok Jún. 1, júl. 6, aug. 2, szept. 7. - Meghívó 
Mócsy Imre emlékhét Kunszentmárton, júl. 14-20 
Pedagógus továbbképzések Kecskeméten Augusztus 
Úton a Bibliával - lelkigyakorlat Szociális Nővérek, aug. 3-9. 
Egyházmegyei Ifjúsági Tábor Bugacon Augusztus 3-10. Meghívó »> 
Lelkigyakorlat Máriabesnyőn (Ferences Kisnővérek) Augusztus 4-8. Meghívó »> 
Lelkigyakorlat fiataloknak Szentkúton (Ferences Kisnővérek) Augusztus 10-14. 

Meghívó »> 
"A Biblia hatása a magyar kultúrára" pályázat Aug. 31. (szept. 27.) 

M.Kurír >>> Hírporta >>> 

Szegedi Biblikus Konferencia Aug. 31.- Szept. 2. 
Nyitott Templomok Éjszakája Budapesti templomok, szept. 20. 
HANGVERSENY Művészetek Palotája, szeptember 30. 
A Szentatya kezdi a felolvasást abibliaolvasó maratonon Róma, okt. 5-11. 
Egyházmegyei zarándoklat a Szentföldre Székesfehérvárról, okt. 5-13. 
Máriapócsi Teológiai Napok Október 17-18. 
Alkotó Pályázat »Biblia Éve 2008" Határidő: szept. 30. 
Bibliakiállítás Veszprémben Veszprém, május 1.- okt. 15. 
Biblia Éve a Bartók Rádióban Biblia Éve 
Szent András Evangelizációs Iskola Biblia Éve 
Bíró püspök levele a családokhoz (+ játék) Biblia Éve 
NAPI EVANGÉLIUM lsten Szava minden napra 
Előadássorozat a Jézus Szíve templomban Febr. 18. - Dec. 15. 
Előadássorozat a PP Katolikus Egyetem dísztermében Febr.-Máj., Szept.-Dec. 
Bibliakiállítás Székesfehérváron Máj. 24.-nov. 9. 

Fényképek >>> Beszámoló >>> 
Bibliakiállítás Egerben Ápr. 5. - szept. 30. 

A meghívó >>> Új Ember >>> Sajtó >>> 
Bibliakiállítás Sárospatakon Ápr. 10. / Biblia Éve Beszámoló a megnyitásról »> 
Bibliakiállítás Kalocsán Ápr. 26. - Szept. 25. Beszámoló »> 
Bibliakiállítás Szombathelyen Ápr. 29. - Részletes információk »> 
Biblikus zarándokösvény épül Somlón MKPK Sajtóiroda »> 

Magyar Kurír >>> Magyar Kurír VPA Hírporta 
BIBLIAKIÁLLíT ÁS Országos Széchenyi Könyvtár, november 21. - 2009. márc. 
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"Vándorevangélium" a családoknál Biblia Éve 
Előadássorozat az Újszövetségről (Mária Rádió) Biblia Éve 
Bibliaóra a Mária Rádióban (Vágvölgyi Éva) Biblia Éve 

EDDIGI ÜNNEPEK, MEGVALÓSULT PROGRAMOK 

Biblikus Figura készítő kurzus Bibliaközpont, aug. 7-8. 
Dávid királya rengetegben Kőkapu, aug. 
Szentföld Tata-Tókertvárosban Augusztus első hete 
Biblia az úttörőtáborban Szőlőske, Szlovákia, aug. 8-10. 
Magyarok Krisztus nyomában Gyürki László könyve, Szt. István Társ. 
Bibliai lakoma a bugaci Hittanyán Ifjúsági Tábor, aug. 3-10. 

Meghívó >>> Program »> 
Úton a Biblia asszonyaival Leányfalu, május 16-18. 
Vajdaság: Bibliakiállítás Kisoroszon Kisorosz, jún. 23-29. 
Újudvari Ijfúsági Tábor Július 23. 
A Sínai kódex az interneten Lipcse, júl. 24 
Sükösdi Szent Anna búcsú és kiállítás Sükösd, júl. 26. 
Együtt a családokért Kisvárda, júl. 26. 
HÁROM NAP A SZENTíRÁSSAL V Ácon -

BESZÁMOLÓ és HANGANYAG AVKF Vác, ápr. 3-5. 
Lelkinap a Biblia Évében Miskolcon Július 12. 
Bibliai rögtönzések Meglepetés Színház, Pilisszentiván, júl. 13. 
Váci egyházmegyei találkozó Június 27-28. Híradás »> Elkezdődött >>> 
Timóteus kurzus Ménfőcsanak, júl. 3-7. 
Szalézi minisztránstábor a Biblia Évében Péliföldszentkereszt, júl. 12-14 
Előadások Vértesbogláron a Biblia Évében Júl. 14. 
Bibliával a zöld fák alatt Bibliás Családtábor - Domaszék-Zöldfás, jún. 20-22. 
Angyalok a Bibliában - angyalok Koroncón Július 2. hete 
Lelkinap a Biblia évében Miskolcon Miskolc-Avas, júl. 12. 
BIBLIKUS SZIMPÓZIUM - BESZÁMOLÓ és HANGANYAG Esztergom, június 23-26. 
Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó Július 4-6. Magyar Kurír >>> Beszámoló 
Biblia a cigányok között Bicske, júl. 4. 
A Katolikus Bibliaszövetség 7. Világkongresszusa Dodoma, Tanzánia 
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"Kézzel írt Biblia a Szentatyának Róma, júl. 2. Vatikáni Rádió >>> 
Bibliatéka Nagyszénáson Június hó 
"Régi halasi Bibliák" kiállítás Június 3-18. Megnyitó >>> 
Kiállítás Sepsiszentgyörgyön Június 11-22. 
Legyen a Székesfehérvári püspök vendége! Múzeumok Éjszakája, jún. 210 
Legkedvesebb bibliai történetem Rajzpályázat, jún. 15. 

Híradás »> Felhívás letöltése >>> 
Jelenések könyve. Előadássorozat Vácon Jan. 18. - Jún. 20. 
Családi nap Békéscsabán Jún. 21. Beszámoló »> 
Bibliakiállitás Pécsett Klimo könyvtár, jún. 20-21. 
Az európai müvészet a Bibliára épül - Dávid Katalin előadása 

Szent István Társulat, jún. 16. 
Bibliát kaptak a képviselők június 9. Előzetes »> Hírporta >>> MKPK 

Sajtóiroda >>> Magyar Kurír »> Hírporta >>> Sajtó >>> 
Hittanverseny Veszprémben I. Ápr. 26 - jún. 7. II. forduló» 
Tavaszi családnap Tiszakécskén Június 7. Meghívó letöltése »> 
Kalocsai programok Biblia Éve 
Egész napos bibliaolvasás Pápán Június 3. 
Hittanverseny - Országos döntő Budapest, május 31. 
Országos cigány találkozó a Biblia Évében Gödöllő. május 31. Képek »> 
Virágszőnyeg Úrnapján a Biblia Évében Bajót, Úrnapja 
Ökumenikus esték Tatabányán Ápr. 8., 23., máj. 29. 
Bibliakiállítás Nagybánhegyesen Május 30. - jún. 2. 
Terézvárosi Biblikus Konferencia Május 27. 
Biblia a HÁLÓ-ban Zenta, máj. 24. Program >>> Meghívó »> 
Bibliák megáldása Marcaliban Május 26. 
Biblikus konferencia lelkipásztoroknak Május 21. Program »> 
Katolikus óvodák szakmai konferenciája a Biblia Évében Május 23. 
Papi Korona, Ladánybene Május 19. 
A Biblia ünnepe Pestszentlőrincen Pestszentlőrinci Főplébánia, május 17. 
Hitoktatók továbbképzése a Zöldfásban Domaszék-Zöldfás, ápr. 11-12. 
Linómetszet-kiállítás Dunakömlődön ápr. 19. (- május 18.) 
Nagymarosi találkozó Május 26. Levél »> 

Székely püspök beszéde »> Képek »> 
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Giovannini Kornél bábkiállítása Bp., Párbeszéd Háza, Ápr. 25. - Máj. 18. 
A Biblia Hete Józsefvárosban Május 13-17. Hírporta >>> Meghívó >>> 
"Szeretethimnusz" - képzőművészeti pályázat Máj. 13-17. Felhívás >>> 
Bibliai vetélkedő - Eredményhirdetés Gyöngyösi Ferencesek, május 17. 

Statisztika »> 
Alapkönyvűnk a Biblia TF esték, május 16. 
Élő Rózsafűzér Zarándoklat Május 17. 
Egyházmegyei ifjúsági találkozó Somogysámson, május 10. 
Megyéspüspök áldja meg a családi bibliákat Balinkán Beszámoló »> 
Beszélgetések a Bibliáról Klébelsberg Kultúrkúria, május 7. 
"Angyalok a Bibliában pályázat - eredményhirdetés Május 4. 

Kiírás >>> Párbeszéd »> VPA Hírporta »> 
"ÉLETre ÚTRAvalóval" Márianosztrára Május 1. Képek »> 
Ökumenikus könyvvásár Móron Ápr. 30 

Meghívó >>> Helyszín >>> Híradás »> 
Ökumenikus kerekasztal-beszélgetés, Szeged Ápr. 29. 
Hittanverseny Székesfehérváron Ápr. 26. Képes beszámoló »> 
Egyházmegyei hittanverseny döntője Szombathelyen Ápr. 25. 
Indiai professzorasszony előadásai PPKE HTK, ápr. 21-22. 

Beszámoló I.» Beszámoló II.» 
Konferencia Székesfehérváron Ápr. 19. Beszámoló» Képek» 
Ökumenikus lelkészkörök találkozója Szegeden Ápr. 17. 
Biblia Konferencia Veszprémben Ápr. 17. 
A Szentírás hete Sopronban Orsolyita Gimnázium, ápr. 13-16 
"Az én Bibliám" - rajzpályázat Székesfehérvár, ápr. 15. 
Gyürki László előadása Körmenden Ápr. 15. 
Katekéták továbbképzése Domaszék-Zöldfás, ápr. 11-12. 
Egyházmegyei hittanverseny Csurgó, ápr. 12. 
Interaktív bibliakiállítás - beszámoló Debrecen, ápr. 12. 
A Szentírás napja Székesfehérváron Ápr. 12. Beszámoló> Képek 
Egyházmegyei irodalom- és rajzverseny Zalaegerszeg, ápr. 12. 

Képes beszámoló >>> 
5600 ajándékcsomag Bibliával Magyar Karitász, Húsvét 
A "Könyvek Könyve" napja Szegeden Ápr. 9. Program Sajtó >>> 
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Szeged-csanádi családnap Sarkad, ápr. 5. 
A Biblia napjai Sárváron Sárvár, márc. 29. 

Konkoly püspök előadása és bélyegkiállítás »> 
A Biblia hete Nyírábrányban Márc. 30.-Ápr. 6. 
Délvidéki gyerekek a Bibliáról Hírvivő 

Zongorás Négyes hangversenye Márc. 29. 
Biblikus tanárok konferenciája Március 18. 
Bibliaolvasó maraton Balatonfüreden Március 12-14. 
A Püspöki Konferencia: Eredményes a Biblia Éve Március 6. 
Biblia Évének megnyitása Zentán Március 
"Biblia bélyegeken" kiállítás Szombathelyen Március 4-19. 
J. Rau: "A Biblia és a politikus" - könyvbemutató Febr. 26. 
Bibliák megáldása Jan. 20., 27., febr. 15. 
Konferencia a Bibliáról a Sapientián Március 1. 

A program, a teljes hanganyag »> 
Chiara Lubich : "Éljük az Igét" - könyvbemutató Febr. 14. 
Ökumenikus bibliatalálkozó Pencen Február 9. 
A Biblia Évének megnyitása Csákváron Jan. 25. 
Az MTV1 az Aranybibliáról Jan. 27. 
Teológiai tanárok konferenciája Budapesten Január 28-29. 

Program »> Magyar Kurír »> 
Országos Lelkipásztori Napok Egerben Jan. 28-31. Beszámoló »> 
A Biblia Évének megnyitása az ökumenikus imahéten Jan. 21. 
Ökumenikus sajtótájékoztató a Biblia Évének megnyitásáról Budapest, Jan. 14. 
A Biblia Évének megnyitása a Szent Család templomban Jan. 1. 
Bibliák az ELTE Egyetemi Könyvtárban Jún. 24.-aug. 22. 
Nem mindenkinek tetszett... Sopron, május 31. 
Zarándokbiblia Pannonhalmán Biblia Éve 
Újból megjelent a Békés-Dalos Újszövetség 18. kiadás 
Bibliakiállítás Magyarbánhegyesen Április 11. 
Ökumenikus estek Tatabányán Biblia Éve 
Káldi György tanulmányi nap Zselicen Február 26. 
Előadássorozat a Bibliáról Buzitán Biblia Éve 
Bibliai előadássorozat Pécsett Biblia Éve 
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DVD a szentföldi ásatásokról Február 14. 
Biblia Éve a nagybecskereki egyházmegyében Nagyböjt 
Szentírások megáldása a munkácsi egyházmegyében Nagyböjt 1. vasárnapja 
Szentírások kihelyezése Szepesben Nagyböjt 1. vasárnapja 
Bibliai témájú kiállítás Vizsolyban Biblia Éve 
Bécsi kongresszus a Holt tengeri tekercsekről Febr. 11-14. 
Kiállítás Rómában az ökumenikus bibliafordításokról Január 29. 
A Biblia Évének megnyitása az egri főegyházmegyében Január 20. 
A Biblia Évének megnyitása a székesfehérvári egyházmegyében Január 19. 
Bibliatörténeti kiállítás a baracskai börtönben Január 21. 
A Biblia Évének megnyitása Kassán Január 20. 
A Biblia Évének megnyitása a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében Január 13. 
Előadások a Bibliáról Vértesbogláron Biblia Éve 
Előkészülés a Biblia Évére a Felvidéken Január 8. 
A Biblia évének megnyitása Zalaegerszegen Január 6. 
A Biblia Évének megnyitása Debrecenben Január 27. 
Az első teljes bibliafordítás Szenegálban Február 4. 
Vélemény a Biblia Évéről Vasárnapi Hírek, Január 13. 
Pápai rendezvénysorozat Biblia Éve 
A Biblia Évének kiemeit programjai Biblia Éve 
Nagy a kereslet a Biblia iránt Február 11. 
Lelkipásztorkodás a Biblia Évében Január 28-31. 
Megkérdeztük ... Nagy Józsefet Február 2. 
Megkezdődött a Biblia Éve MTI, Január 20. 
A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatról 2007. Május 2. 
Aranybiblia vezeti be a Biblia Évét Sajtótájékoztató, 2007. dec. 14. 
Emlékünnep Mócsy Imre SJ. 100. születésnapján 2007. nov. 24. 
Bibliaapostolképző szeminárium a Vajdaságban 2006. okt. 13-15. 
A Családegyesület XIV. Kongresszusa Máriabesnyőn 2007. nov. 8·10. 
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SZENT PÁL ÉVE HAZÁNKBAN ÉS A VILÁGEGYHÁZBAN 

Jakubinyi György érsek a Szent Pál-évről Gyulafehérvár, jún. 30. 
Szent Pál ereklyék Romániában Szent Pál év, Románia 
A Biblia hete Calabriában Olaszország, júl. 7-13. 
Szent Pál éve Ázsiában AsiaNews VPA Hírporta »> Párbeszéd »> 
Képek Tarzusról Török honlap 
A Szentatya katekézise Szent Pálról Róma, júl. 3. 
A Szentatya kezdi abibliaolvasó maratont Róma, okt. 5-11. 
A Szent Pál év megnyitása az Egri Főegyházmegyében Magyar Kurír 
Megnyitották a Szent Pál évet Rómában Magyar Kurír 
Videók Szent Pálról: Tarzus: Szent Pál kútja - Tarzus várja a keresztény zarán

dokokat - Tarzus egykori kikötője - Az efezus nagyszínház - Az athéni 
areopágusz - Az athéni agóra 

Megnyitották a Szent Pál évet www.reformatus.hu 
Tarjányi Béla: 2000 éve született Szent Pál Múlt-kor Hírextra 
Megkezdődik a Szent Pál-év MKPK Sajtóiroda Magyar Kurír »> Hírporta »> 
A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele MKPK Sajtóiroda 
A Szentatya bevezető gondolatai MKPK Sajtóiroda 
Különleges búcsúk Szent Pál évére Magyar Kurír 
A Szent Pál év meghirdetése Kecskeméten Június 29. 
Szent Pál év megnyitása Pécsett Június 29. 
Szent Pál a müvészetekben Kecskemét, jún. 29. - aug. 31. Meghívó »> 
Szent Pál éve a damaszkuszi ortodox egyházban is Magyar Kurír 
Szent Pál év megnyitása Damaszkuszban Június 29. 
Szent Pál év megnyitása Tarzusban Június 22. 
Korábbi híradásaink 
A Szent Pál bazilika leírása 
Szent Pál apostol élete www.katolikus.hu/szentek 
Szent Pál apostol élete 
Szent Pál sírjáról mult-kor. hu, 2007. 
Az Artemisz templomban prédikált Reggio di Calabria, Olaszország 
A protestáns egyházak is bekapcsolódhatnak Evangélikus Élet 
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A SZENT JEROMOS KATOLIKUS BIBLIATÁRSULAT 
KIADVÁNYAI 

A BIBLIA ÉVÉNEK MEGÜNNEPLÉSÉHEZ 

ARANYBIBLIA - A Biblia Évében 2008. 
január elsejétól december 31-ig kihelyezésre 
került templomainkban Isten Igéjének írásos 
foglalata, a Szentírás. Hogy méltó helyet fog
lal hasson el a Biblia a templom kiemeIt helyén, 
ezért készült Társulatunk kiadásában a díszes, 
aranyveretes Szentírás, az ARANYBIBLIA, 
négy sarkán aranyozott verettel 30 x 20 cm-es 
(kb. A/4) impozáns méretben. Ára 24.000 Ft. 

CSALÁDI BIBLIA - A CSALADI BIBLIA 
azért készült, hogya katolikus családoknak 
legyen egy díszes, közös Bibliája, amelyet a 
lakásban látható helyen tartanak, és családi 
ünnepeken ebból történik a megfelelő szentírás 
rész közös olvasása. Mérete az előzőhöz hason
lóan 30 x 20 cm, jól olvasható nagy betűkkel, 
díszes, aranynyomásos kötésben. Ára 12.000 Ft 

VAllOMÁS A SZENTíRÁSRÓl - DVD I. A Szentírással 
kapcsolatos személyes élményeiket, tapasztalataikat elmondják: 
Bíró László püspök, Nemeshegyi Péter S.J. , 
Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László S.J., 
Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta és 
Varga Béláné Irénke. A személyes vallomá
sokat szép természeti felvételek vetítése 
közben hallgathat juk meg. Mindez számí
tógépen és DVD-Iejátszón egyaránt megte
kinthető. Csoportok, Szentírást szerető hí
vek számára ajánlju~ beszerzését, meghall
gatását, terjesztését. Ara: 600,- Ft. 
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VAllOMÁS A SZENTíRÁSRÓl -
DVD II. A Szentírással kapcsolatos szemé
lyes élményeiket, tapasztalataikat elmond
ják: Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, Márfi 
Gyula érsek, Zserdin Gellért püspök, Gyürki 
László kanonok, Takács Gyula professzor, 
Gelley Anna hitoktató, és Riskó Mariann 
történelemtanár. Ezt követi még Székely 
János püspök három beszéde (Nagymaro

son, az Unio Cleri közgyűlésén, a Sapientia Főiskola konferenciáján). 
A személyes vallomásokat szép természeti felvételek vetítése közben 
hallgathat juk meg. Mindez számítógépen és DVD-Iejátszón egyaránt 
megtekinthető. Csoportok, Szentírást szerető hívek számára ajánljuk 
beszerzését, meghallgatását, terjesztését. 
Ára: 600,- Ft. 

Vágvölgyi Éva: BIBLlAÓRÁIS - 58 biblia
óra anyaga és vázlata - Vágvölgyi Eva a Szent 
Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti 
Bibliaközpontjápan több, mint másfél évti
zede vezeti az Elő Ige Bibliaiskola keretében 
havonta megtartásra kerülő bibliaórákat. 
Ezeknek a közös foglalkozásoknak az anya
gát adjuk most közre egy kötetben, abban a 
reményben, hogy sok bibliaszerető közösség
nek nyújtunk ezzel hasznos segítséget. Cso

portos közösségi bibliaolvasást vezetI ő lelki
pásztorok, hitoktatók, munkatársak számára 
ajánljuk. Ára: 1960,- Ft. 

,A ~IB,LIA SZEREPE ÉLETÜNK FORMÁ
LODASABAN - DVD - Tarjányi Béla 
előadása a kispapok és szerzetesnövendékek 
országos találkozóján Központi Szeminárium, 
2008. febr. 10. (50p). Helyszíni felvételekkel 
és színes természeti képekkel. Ára: 600,- Ft. 
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MINDENNAPI EVANGÉLIUM - Márk 
evangéliuma napilap formátumban, oszto
gatásra. Plébániák, intézmények rendel
hetik meg, a hívek megvásárolják, és mi
nél több (nem templombajáró, vallásos) 
ismerősüknek ajándékozzák a BIBLIA 
ÉVE folyamán. Ára: 100,- Ft (nagyobb 
mennyiség esetében 25 % engedmény). 

Új ORSZÁG 
--_._--_._---

----
eva~!~I~uZ~l~~ ki~~:~~~~~~~féle ~:í~~~ ~~~;~;:~-~;.;~?~~: 
borítóval, osztogatásra, megjelent). - Plé- -
bániák, intézmények rendelhetik meg) a hívek megvá~árolják és isme
rőseiknek ajándékozzák a BIBLIA EVE folyamán . Ara: 100,- Ft (na
gyobb mennyiség esetében 25 % engedmény). 

MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA - mp3 
CD - Három előadás a Pázmány Péter Ka
tolikus Egyetem Hittudományi Kara által 
szervezett konferencián (teológiai tanárok 
továbbképző konferenciája, 2008. jan. 28-
29.) Neme~kürty Is~ván történész professzor: 
MAGYARSAGUNK ES A BIBLIA (1 óra 58 
perc); Vörös Győző egyiptológus: Alexandria 
és a Biblia (SSp); Tarjányi Béla biblikus pro
fesszor: A Vatikáni Kódex (28p). Igényes ér
deklődők számára ajánlju~ beszerzését, 
meghallgatását, terjesztését. Ara: 600,- Ft. 
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A SZENTFÖLDÖN JÉZUS LÁBA 
NYOMAN - A DVD-n találkozhatunk a 
Szentfölddel, részletesebben azokkal a 
legfontosabb evangéliumi helyekkel, ame
Iyeknek történetét az ásatások feItárták. 
Ezek igazolják az evangéliumi történetek 
valóságát. Az anyagot összeállította Tomka 
Ferenc. A képeket a Fokoláre atyák készítet

A BIBLIA ÉVE 

ték 2007-es szentföldi utazásukon. Most ezt az anyagot szélesebb körű 
használatra adjuk, különös tekintettel a Bib
lia Évére. A technikai szerkesztés Rónaszéki 
László munkája. A szöveg elmondásában Ró
naszéki Józsefné Tomka Mária segédkezett. 
Ára: 1.200,- Ft. 

ÉLETÜNK KRISZTUSSAL - DVD Lelki
gyakorlat a Biblia Évében Tarjányi Béla három 
előadása az Egri Bazilikában (95p). pr. 
Gergely Péter felvételeivel (Csobánka). Ara: 
600,- Ft. 

BIBLIAOLVASÓ NAPTÁR - A teljes Szentírás ,-;:::-==========;"1 
szövegének beosztása két éven át minden napra. 
Készítette: Gyürki László. Ára: 60,- Ft (nagyobb 
mennyiség esetében 25 % engedmény). 

Mócsy Imre S.J.: HAGYTAM MAGAM SZE
RETIETNI - Mócsy Imre születésének századik 
évfordulójára készül ez a szép életrajzi összeál
lítás. A kötetben a nagytudású biblikus és kedvelt 
lelkigyakorlat-vezető jezsuita atya maga meséli 
el viszontagságos életének sok-sok nehéz és szép 
emlékét, és vallanak róla egykori rendtársai, 
barátai, tisztelői, akik szeretettel őrzik emlékét. 
A könyv a 2007. nov. 24-én megrendezésre került 
emlékünnep alkalmábó! jelent meg a Biblia
tát'sulat gondozásában, Ara: 1960,- Ft. 
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A SZENT JEROMOS KATOLIKUS BIBLIATÁRSULAT 
TEVÉKENYSÉGE 

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 

BIBLIAISKOLA 
A Bibliatársulat központjában 

Vágvölgyi Éva főtitkár, tovább
képzési csoportvezető 1992 óta 
hitoktatók és érdek l ődők részvéte
lével "Élő Ige" címmel bibliaisko
lát vezet. Az órákat októbertő l jú
niusig minden hónap első hétfőjén 
du . S-7-ig tartjuk. Az órák nyitot
tak , minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. - A bibliaórák kész, kidol
gozott anyagát folyamatosan köz
readjuk a Jeromos füzetekben . Hitoktatók, Bibliával foglalkozó csoportok 
jól felhasználhatják. 

IMAÓRA 
Tagságunk egy kis csoportja 

minden második héten pénteken 
du . S-6-ig aBibliaközpontban 
imaórát tart, hogy lsten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imáiba 
foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk 
személyes problémáit, gondjait. 
Kéljük, a távolból is kapcsolód
janak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontját és az e lmélkedés alapjáu l szolgáló szentírási 
részt előre közöljük a Jeromos füzetekben. Az imaórák nyitottak, szeretet
tel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból bekapcsolódva) 
minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
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BIBLIAAPOSTOLKÉPZŐ SZEMINÁRIUMOK 

A Szent Jeromos Bibliatársu
lat továbbképzési munkacsoport
ja évente 2-5 alkalommal biblia
apostol-képző szemináriumot 
tart, elsősorban gyakorló lelki
pásztorok, hitoktatók és olyan 
résztvevők számára, akik valam i
lyen felnőtt vagy ifjúsági kiskö
zösségben igyekeznek előmozdí
tani a közös szentírásolvasás 
ügyét. Az előadások és szeminári
umi foglalkozások során a részt
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vevők megismerkedhetnek a Dei Verbum 6. fej. sze llemében történő kö
zösségi bibliaolvasás formáival és éJ1ékeivel, és a gyakorlatban is elsa
játíthatják a közös bibliaolvasás és -tanulmányozás különböző formáit, 
amelyek szerte a világban már ismertek és beváltak, és amelyek a hitok
tatásban is jól felhasználhatók . A szemináriumokat a továbbképzési mun
kaCSOpOJ1 önkéntes J11LJI1katársai tartják, TaJjányi Béla szakmai felügyelete 
mellett, Vágvölgyi Éva főtitkár, továbbképzési csoportvezető vezetésével. 
Eddig hazánk számos városában és egyházmegyéjében tartottunk már 
ilyen bibliaapostolképző szemináriumot (46 alkalommal), valamint Er
délyben (2 a lkalom), a Vajdaságban (9 alkalom), Kárpátalján (3 alkalom) 
és a Felvidéken (2 alkalom). 

A továbbképzési munkacsoport (a Bibliatársulat címén) elfogad meg
hívást hazánk bármely városába ill. egyházmegyéjébe, ahol van megfelelő 
helysz ín (péntek déltől vasárnap délig, lehetőleg bentlakással) és meg
felelő számú (20-30) résztvevő. 

SZENTíRÁS ALAPíTVÁNY 
Társulatunk I 990-ben létrehozta a Szentírás Alapítványt a bibliaapos

tolság támogatására . Célkitűzései: a magyar katolikLIs hívek körében a bib
liaterjesztés és a Szentírás ismeretének előmozdítása, olcsó bibliakiadások 
megvalósítása és támogatása, biblikus irodalom kiadása és támogatása stb. 
Az Alapítvány javára befi zetett összegek 30 %-át az adományozó levon-

89 



A BIBLIA ÉVE 

hatja adój ából (a törvényben meghatározott kor
látig). A felajánlások alapján elnyert összeg segít
ségével az utóbbi idéSben elséSsorban Bibliákat jut
tatunk a határon túli magyar katolikusoknak. 

Az Alapítvány bizalommal várja és köszönettel 
fogadja a fenti célok megvalósításához nyújtott ado
mányokat (a székhelyén befizetve vagy az alábbi 
számlaszámon): 11706016-20465281. A Szentírás 
Alapítvány fogadhatja a magyar állampolgárok éves 
adójának (második) I %-át is. Az Alapítvány adószá
ma: 19639886-1-42. Az Alapítvány székhelye (címe) 
azonos a Bibliaközpont címével. 

BIBLIKUS FIGURA KÉszíTŐ KURZUSOK 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti központjában 
rendszeresen szervez Biblikus tigura-készítö hétvégéket. A kurzusokat 
GeIley Anna munkatársunk \ezeti. a jelentkezökkel egyeztetett idöpont
ban. Egy-egy kurzuson egy alkalommal 4-6 fö \ehet részt. Bárki jelent
kezhet. aki szeretné mcgtanulni. hogyan lehet i Iyen nagyszerű szemléltetö 
cszközöket készíteni. A kurzushoz szükséges ismcretckr()1. hozni\alókról 
b()vebb IClvilágosítúst adunk a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
központi irodújúban. Tel: 06 I-JJ2-2260 Fax: O(V l-J 12-247X 
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BIBLIABOLTUNK 
Társulatunk Bibliaboltjában min

denféle Bibliát és több száz Bibliával 
kapcsolatos kiadványt forgalmazunk. 
Kaphatók a Biblia eredeti (héber, gö
rög) szövegkiadásai is, valamint szen
tírások szinte bármely idegen nyelven. 
A kiadványok megvásárolhatók a 
helyszínen (nyitva hétfő-esüt. , 9-től 
du. 5-ig) vagy megrendelhetők tele
fonon (332-22-60), levélben, faxon 
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(312-24-78) ill. e-mailbenUeromos@biblia-tarsulat.hu). 

A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG SZOLGÁLATA 
Társulatunk elsősorban el

sősorban Bibliák biztosításával 
segíti a határon túl i magyarsá
got. Eddig kb. 25.000 Ujszö
vetséget és kb. 12 .000 teljes 
Bibliát juttattunk el hozzáj uk , 
ennek nagy részét ellenszolgál
tatás nélkül vagy jelentős ked
vezménnyel. A velük való kap
csolattartás a helyi adottságok 
függvényében történik. Erdély-

. . . . .. ben megalakult és eredl11énye-
Biblikus nyar! tabor Erdelyben sen működik a KatolikLIs Ma-

gyar Bibliatársulat (KMB, közel 300 taggal , vezeti Nagy József biblikus 
professzor). Ennek megfelelően itt az Ő munkájukat igyekszünk segíteni. 
A vajdaságban előbb Csókán, Both István atya vezetésével születtek bib
liakörök, az utóbbi időben pedig a zentai Boros Gyevi Ottilia vezet biblia
iskolát és szervez továbbképzéseket, bibliaköröket. Kárpátalján a Mun
kácsi Püspökséggel állunk kapcsolatban, a Felvidéken pedig személyes 
kapcsolatok révén tudunk segítséget nyújtani ill. előadásokat, szeminári
umokat szervezni és tartani. 
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BIBLIAÓRÁK A MÁRIA RÁDIÓBAN 
Társulatunk főtitkára, Vágvölgyi Éva minden hé

ten szerdán 10 és II között bibliaórát tart a Mária 
Rádióban. Az órák során Máté evangéliumának szö
vegét olvassák fel, minden alkalommal a soronkö
vetkező részt. Ezt követi a kérdéses szöveghez fűzött 
rövid magyarázat, majd pedig a szöveggel kapcsolat-
ban elhangzó kérdések. A műsor telefonos, a magya
rázatot követően bárki betelefonálhat a 374-09-04-es 

MÁRIARÁDIÓ számon, és kérdést tehet fel a műsorvezetőnek. Egyes 
\ lAGY .. \ RORSZAG FM 94.2 

alkalmakkor magyarázat helyett interjú hangzik el, a 
megkérdezettek személyes vallomása arról, hogy mit jelent számukra a 
Szentírás, a Biblia olvasása. 

MAGYAR BIBLIKUS TANÁROK SZAKMAI ÉRTEKEZLETE 

A hazai katolikLIS 
biblikus professzorok 
minden évben két alka
lommal (Húsvét után 
pénteken és október vé
gén) értekezletet tarta
nak a Szent Jeromos Ka
tolikus Bibliatársu lat ta
nácstermében. Az érte
kezleten részt vett a ma
gyar bibliaprofesszorok 
többsége, általában 12-
16 biblikus professzor. 
Minden alkalommal két 
résztvevő tart vitaindító előadást, ezek kapcsán rendre élénk szakmai vita , 
megbeszélés bontakozik ki. A rendezvény zártkörű , csak biblikus profesz
szorok vesznek részt rajta. Az együttlét minden alkalommal jó hangulatú. 
közös ebéddel zárul. 
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Bejrútban és legutóbb az afrikai Dar es Salamban rendezett kongresszus. 
A v ilágkongresszuson a Bibliaszövetség mintegy 90 országból érkezett 
képviselői beszámolnak egymásnak saját tevékenységükről, eredménye
ikrő l , és meghatározzák a következő hat év munkájának irányelveit. 

A Világszövetség rendeltetésének megfelelően igyekszik e l őseg íten i 
ill. szorga lmazni , hogya katolikLIs püspöki karok minden országban hoz
zanak létre és működtessenek bibliatársulatot, vagy más, hason ló, a Biblia 
ismeretét, szeretetét, életre váltását segítő intézményt, ame ly országos ha
táskörrel végzi a szentírás teljesztését, szorgalmazza a közösségi és egyén i 
szentíráso lvasás e lterjedését, s a Szentírás rendszeres o lvasása á lta l a le lki
va llás i megújulást a katolikLIs hívek köré
ben. AKatolikLls Bibliaszövetség hon lap
ja: www.c-b-forg. 

"A Szentírás az Egyház életében" kong
resszus - A Dei Verbum kihirdetésének 
40. évfordul ója a lka lmábó l a Katolikus 
Bibliaszövetség és a Keresztény Egység 
Pápai Tanácsa Rómában, a 2005. szept. 
14-18. között megrendezett vi lágkong
resszuson ünnepelte az Isteni kinyilat
koztatásról szóló zsinati dokumentumot. A A római kongresszuson 

mintegy 100 országból összegyűlt 400 résztvevő színes programmal , az 

Biblia történetek tánccal 
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elmúlt 40 évet értéke l ő és e l őre
mutató előadásokkal igyekezett 
újból felhívni az Egyház és a hí
vek figyeImét erre a döntő fon
tosságú zsinati határozatra. A 
kongresszuson hazánkat Ta ijá
nyi Béla biblikus professzor 
képviselte, mint a Szent Jero
mos KatolikLIs Bibliatársulat 
ügyvezető elnöke. Erdélybő l 

agy József biblikus profesz
szor, a Katolikus Magyar Bib
li atársu lat elnöke vett részt a 
kongresszuson. 



2008 A BIBLIA ÉVE 
"Éhséget bocsátok a földre, 

éhséget, de nem kenyérre, 
szomjúságot, de nem vízre, 

hanem az Úr igéjének hallgatására" 
(Ám 8,11) 
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Cél: mindenkivel megismertetni a Szentírást 
ösztönözni az egyéni és közösségi bibliaolvasást 
egyének és közösségek hitéletét erősíteni 
lelkesíteni az embereket a Biblia iránt 

Moftók: 1. Aki keres, talál Mt 7,8) 
2. Gyertek és meglátjátok (Jn 1,39) 
3. Menjetek és hirdessétek (Mk 16,15) 
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Ajánlás

1

Velünk maradt!

Isten irántunk való szeretetének legcsodálatosabb megnyil-
vánulása a második isten Személynek, Isten Fiának a megteste-
sülése. Isten Fia emberi testet öltve közénk jött, emberként a
társunk lett, és megtanított arra, hogy hogyan lehetünk mi is
társai Istennek. Kereszthalálával megmutatta, hogy Isten meny-
nyire szeret bennünket, föltámadásával pedig biztosított ben-
nünket arról, hogy mi, emberek is részesülhetünk Isten örök,
szeretettől áradó életéből.

Mivel azonban az ember értelmes, gondolkodó lény, Isten
nem elégedett meg azzal, hogy pusztán testi mivoltunkat vegye
magára és szentelje meg. Közénk jött, testet öltött az ő elképze-
lése, gondolata, igazsága is emberi szó, tanítás formájában is,
először a próféták által, majd Fiának tanítása által, amint a Zsi-
dóknak írt levél szerzője rámutat. Nem véletlen, hogy János
evangélista Igének, Szónak nevezi Jézust.

Kétféle megtestesülésről beszélhetünk tehát: az emberi test-
ben való lét felvételéről, és az emberi szó, beszéd, írás formájá-
ban való megtestesülésről.

Isten Fiának földi jelenléte nem szűnt meg azzal, hogy a
Feltámadott visszatért Atyjához: távozása után velünk maradt
mindkét formában: az Oltáriszentségben, emberi testi mivoltá-
ban, a Bibliában pedig emberi beszéd, szó, írás formájában.

Velünk maradt, hogy mi is vele lehessünk. Hogy vele és ál-
tala folytathassuk az ő művét, a világ megszentelését.

Tarjányi Béla



Csendes Percek

2

Az út is cél, nem csak a cél

Mindannyian ismerjük Jézus példabeszédét a szőlőmunkásokról
(Mt 20,1-15), és a történetet hallva nehéz megállnunk, hogy a sző-
lősgazda eljárását ne tartsuk igazságtalannak. Hajlamosak vagyunk
arra, hogy egyetértsünk a zúgolódó munkásokkal, akik reggeltől
dolgoztak a szőlőben: "Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és
egyformán kezelted őket velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét!"
(12.v.) De vajon miért csalódottak ők? Mert csak a fizetségért dol-
goztak. Őket nem érdekli a szőlő, számukra teher a munka, csak
azért vállalják, hogy utána zsebre vághassák a megígért bért, a nap-
számot. Lehet, hogy szorgalmasan dolgoznak, gondosan kapálják,
ápolják a szőlőt, de csak azért, hogy el ne essenek a kialkudott és
megszolgált fizetségtől.

Bizony, a példabeszéd kapcsán talán nem azt kellene feszeget-
nünk, nem azon kellene fáradoznunk, hogy magyarázatot találjunk a
gazda igazságtalan eljárására, hanem elgondolkodhatnánk azon is,
hogy mi vajon miért dolgozunk Isten Országa építésén? Érdekel
bennünket egyáltalán a szőlő sorsa, a tőkék egészséges növekedése,
a termés bősége? Vagy csak unottan, kényszeredetten dolgozunk, és
várjuk a szép naplementét, amely meghozza a jutalmat? Ha valóban
társai tudnánk lenni Jézusnak, nem irigykednénk a későn jövőkre,
hanem sajnálnánk őket, hogy ők eddig tétlenül ácsorogtak, nem volt
részük ebben a csodálatos munkában és együttlétben, amit mi kora
reggeltől örömmel végezhettünk és élvezhettünk – a Szőlősgazdával,
az ő szőlőjében, az ő munkatársaként.

Amikor a tékozló fiú hazatér (vö. Lk 15,11-32), az idősebb fiú fel
van háborodva amiatt, hogy apja boldogan öleli magához az eltévedt
fiút, és örömében vidám ünnepi lakomát rendez számára. "Lásd,
hány esztendeje szolgálok neked – tör ki az otthon maradt, engedel-
mes fiúból a méltatlankodó szemrehányás –, soha meg nem szegtem
parancsaidat, mégsem adtál nekem soha egy kecskét sem, hogy mu-
lathassak barátaimmal. De amikor megjött ez a te fiad, aki a vagyo-
nodat parázna nőkre költötte, levágattad neki a hizlalt borjút..."



Csendes percek

3

Méltatlankodik, irigykedik az öccsére, apja eljárását pedig igazságta-
lannak tartja. Nyilván ő is szívesen elment volna tele zsebbel kalan-
dozni, élni a világát; ehelyett ő mindvégig itt robotolt és "szolgált"
az apja mellett, annak parancsait soha meg nem szegve...

Mit tud erre válaszolni az apa? Azt, aminek az idősebb fiú örül-
hetne, ami az ő életét, sorsát tekintve sokkal nagyobb érték és gaz-
dagság: "Fiam! Te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd..." Ide,
ebbe a közösségbe és örömteli együttlétbe tér most végre vissza az
eltévedt fiú, ezt kellett neki eddig nélkülöznie. Mennyivel több és
szebb tehát az, amiben az idősebbnek része volt! Milyen öröm, hogy
ezentúl a fiatalabb is itt lesz ismét velünk!

Amikor Jézus tanítani kezdett, és követőket, társakat keresett,
nem azzal kezdte: "Kerüljétek a bűnt, tegyétek a jót, hogy majd el-
nyerjétek az örök jutalmat", hanem: "Kiválasztotta a Tizenkettőt,
hogy vele legyenek..." (Mk 3,14). Legyenek vele mindig, éljenek
úgy, ahogy ő él, tegyék azt, amit ő tesz. Uralkodjék ebben a közös-
ségben a testvér szolgálatának, szeretetének a szelleme. Alkossanak
Isten akarata szerint való közösséget – itt, ebben a világban. "Én
vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6) – mondta később köve-
tőinek. Nem csak az út vége (az örök élet) a fontos és érdekes. Maga
az út is cél és beteljesedés: a Jézussal való járás ebben az életben, a
jelen világban.

Istennek nincs két világa. Amivé itt válunk, azok leszünk odaát is.
Az öröklétre jutva lényegi változás nem történik bennünk: amennyire
itt eljutottunk a szeretetben, annyi és olyan szeretet lesz bennünk az
öröklétben is. Amilyen közel kerültünk Jézushoz itt, olyan közel
leszünk hozzá odaát is. És csak ez marad meg belőlünk. Minden más
elmúlik, mert minden más mulandó, és nem érinti a lényeget: a vágy
és a gyönyör, a fájdalom és a gyötrődés, a siker és a kudarc stb.

Vannak pillanatok az életünkben, amikor megtapasztaljuk, hogy
egyedül a szeretet az, ami fontos és megmarad. Például egy meleg,
békés családi karácsony alkalmával.

Tarjányi Béla
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Kocsis Imre

Szent Jeromos élete és munkássága∗

Szent Jeromos életútja

Szent Jeromos – eredeti nevén Eusebius Hieronymus – a dalmá-
ciai Stridonban született 347-ben. Már fiatalkorában Rómába került,
s ott végezte tanulmányait. Nagy élvezettel mélyedt el híres latin
szerzők, főként Cicero és Vergilius műveinek olvasásába. Ugyanak-
kor nem vetette meg a nagyváros által kínált szórakozási lehetősége-
ket sem. Ez idő tájt még nem volt megkeresztelve, de volt benne
vallásos érzület, ami mindenekelőtt abban mutatkozott meg, hogy
nagy tiszteletet tanúsított a vértanúk iránt, és rendszeresen látogatta a
katakombákat. Miután befejezte tanulmányait, beiratkozott a
katekumenek sorába. 366-ban részesült a keresztség szentségében.
Ezt követően kezdődtek el folyamatos vándorútjai.

Rómából Galliába, Trier városába ment, ahol csatlakozott egy
szerzetesközösséghez. A szerzetesi élet mély benyomást tett rá, s
ezért elhatározta, hogy életét teljesen Krisztusnak szenteli. Visszatért
Itáliába, és Aquileia városában néhány barátjával együtt Chromatius
szerzetes vezetésére bízta magát. Közösségi életük középpontjában a
Biblia tanulmányozása állt: Jeromos is itt kezdett el komolyan fog-
lalkozni a Szentírással. Sajnos hamar feszültség támadt a szerzetesek
között, amelynek egyik oka éppen Jeromos heves természete volt –
ez egyébként a későbbiek során is súlyos konfliktusok forrása lett – s
a közösség felbomlott. Jeromos ekkor úgy döntött, hogy felkeresi a
sivatagi kolostorokat Keleten. Összecsomagolta jegyzeteit, könyveit,
és Szíriába utazott. Első állomáshelye Antiochia volt, ahol ismereteit
bővítette, majd a pusztában magányos remeteéletet élt. Imádkozott,
böjtölt, de a fizikai munkától sem riadt vissza. Rendszeresen olvasta
mind a Bibliát, mind a latin és a görög klasszikusokat. Jeromos bi-

                                                     
∗ Ez a tanulmány szerkesztett változata annak az előadásnak, amely a Biblia Évé-
ben a Szent Jeromos tiszteletére Csörög községben tartott ünnepi összejövetelen
(2008. 09. 20.) hangzott el.
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zony sokszor durvának, faragatlannak érezte a próféták nyelvét. Bár
ezt az érzést imával és böjttel szándékozott legyőzni, mégis újra meg
újra Vergiliusnál és Cicerónál kötött ki. Egy éjszakai álom hatására
azonban végre határozottan elkötelezte magát a Szentírás tanulmá-
nyozásának és magyarázásának.

Ebben az időszakban, vagyis a Keleten töltött szerzetesi évek so-
rán tanult meg héberül egy tudós rabbi irányítása alatt. Emellett élet-
rajzokat írt – a pusztai remeték életéről –, amelyek inkább a remete-
életforma dicsőítései. A szerzetesi életmóddal együtt járó aszkézis
igen megviselte Jeromost, emellett egyre nehezebben tűrte szerzetes-
társai civakodását. Ezért 378-ban ismét Antiochiába ment, ahol
Paolinosz püspök pappá szentelte. Néhány évvel később pedig az
említett püspök kíséretében visszatért Rómába. Damasus pápa felfi-
gyelt művelt, iskolázott személyére, és titkárként maga mellett tartot-
ta. A bibliafordító munka kiindulópontja – miként később bővebben
szó lesz róla – szintén Damasus pápa ösztönzése és megbízása volt.
A biblikus tevékenység mellett Jeromos lelki vezetéssel is foglalko-
zott. Főképp előkelő római hölgyek fordultak hozzá tanácsért és lelki
irányításért. Sokan kifogásolták, hogy Jeromos csak nőknek beszélt
Szentírással kapcsolatos kérdésekről. A szóbeszédre ingerülten vála-
szolta: kevesebbet foglalkozna nőkkel, ha férfiak többet érdeklődné-
nek a Szentírás felől.

Damasus pápa halála után az új pápa már nem mutatott olyan jó-
indulatot Jeromos iránt, mint elődje. Emellett kemény, határozott
fellépése és éles, kritikus nyelve miatt sok ellenfelet szerzett a római
papok és hívek körében. Ezért úgy határozott, hogy visszatér keletre.
Palesztinában, Betlehemben telepedett le, ahol kolostort építtetett. Itt
megtanította szerzeteseit a kéziratok másolására, de gondja volt lelki
fejlődésükre is. Mély vallásossággal áthatott, hosszú intelmeket inté-
zett társaihoz, akik bizony olykor-olykor olyannyira elmélyülten
hallgatták mesterüket, hogy a végén elbóbiskoltak. Ebben az idősza-
kában fordította le az Ószövetség könyveit latinra. Ezenfelül több
bibliai könyvhöz írt magyarázatot, kommentárt.

Szent Jeromos utolsó évei a szenvedések tisztítótüzében teltek el.
Egészsége meggyengült, látása egye inkább romlott, és egymás után
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vesztette el hűséges kísérőit. Ehhez járultak a nyugtalanító politikai
események: a barbár gótok 410-ben elfoglalták és kifosztották Ró-
mát, ami mély fájdalommal töltötte el Jeromost, hiszen ott nőtt fel és
ott lett keresztény. 412-ben pedig szaracénok támadták meg a betle-
hemi kolostorokat, és Jeromosnak is menekülnie kellett. Az ezt köve-
tő évek valóban az elszakadás évei voltak. Jeromos kezdett eltávo-
lodni mindentől, ami korábban közel állt a szívéhez. Szent Ágoston-
nak írt utolsó levelében nyíltan kimondta, hogy aki a halálra gondol,
az hamarosan mindent megvet. 419 (vagy 420?) szeptember 30-án
adta vissza lelkét teremtőjének.

Szent Jeromos, a bibliafordító és bibliatudós

Már az előző pontban leírtakból is látható, hogy Szent Jeromos
irodalmi munkássága elég sokrétű volt: szerzetesi életet magasztaló
és eretnek tanokat élesen cáfoló műveket egyaránt közzétett, emellett
a keleti egyházatyák (Origenész, Alexandriai Didümosz, Cezáreai
Euszébiosz) görögül írt műveinek latin nyelven való megjelentetését
is szívügyének tartotta. Mégsem véletlen, hogy a köztudatban alap-
vetően bibliatudósként tartják őt számon, hiszen a Szentírás könyve-
inek latinra fordítása, illetve értelmezése volt írói tevékenységének
legsajátosabb és legmaradandóbb gyümölcse.

Persze még egyszer érdemes kiemelni, hogy egy ideig Jeromos
idegenkedett a Bibliától, pontosabban a Biblia túl egyszerűnek látszó
nyelvezetétől. Még a szíriai remeteévei kezdetén is a latin klassziku-
sok rajongója volt. A Szentírás iránti elkötelezettségének végső lö-
kést egy éjszakai látomás adott, amelyről saját maga számol be.
Isten ítélőszéke elé ragadtatott, ahol hatalmas fényesség ragyogta
körül. Egy hang afelől kérdezte, milyen hitűnek vallja magát. Jero-
mos nyilván úgy nyilatkozott, hogy ő keresztény, azaz krisztusi. A
bírói széken ülő azonban élesen tiltakozott: „Te Ciceró híve vagy,
nem pedig keresztény. Ahol a kincsed, ott van a szíved is.” A láto-
mást követően Jeromos továbbra is foglalkozott ugyan római és gö-
rög írók műveivel, ám érdeklődésének középpontjában most már
tényleg a Biblia állt. Ez abban is megmutatkozott, hogy élete végén,
a sok szenvedés közepette, végleg szakított a klasszikusokkal, de
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nem a Szentírással. Éppen a Biblia adta számára azt a nélkülözhetet-
len lelki támaszt, amelyre szüksége volt a kínok elviseléséhez, s így
ezek a szenvedések igazi belső tisztuláshoz vezettek.

A Szentírás iránti elkötelezettség és szeretet legékesebb bizonyí-
téka a Jeromos által készített latin fordítás, a Vulgata. Hangsúlyoz-
nunk kell, hogy nem ő volt az első, aki arra vállalkozott, hogy latinra
fordítsa a Biblia szövegét. Valószínűleg Észak-Afrikában már a 2.
század végén latinra fordították a Bibliát, ám az Ószövetség könyve-
inél nem az eredeti héber szöveget, hanem annak görög fordítását, a
Hetvenes fordítást vették alapul. A 3. század közepén Rómában és
Itáliában is használatban volt egy latin nyelvű fordítás. Vitatott, hogy
ez teljesen új fordítás-e, vagy pedig az afrikainak az átdolgozása. Az
Afrikában és Itáliában elterjedt fordítások gyűjtőneve a Vetus Lati-
na, azaz Ólatin fordítás.

Jeromosnak Damasus pápa adott arra megbízatást, hogy nézze át,
és szükség esetén javítsa ki az Ólatin fordítás Rómában közkézen
forgó változatát. Feladata teljesítését – még a római tartózkodása
során (384) – először az Újszövetség könyveinél kezdte. Itt még nem
készített teljesen új fordítást: a már meglevő latin szöveget vette
alapul, s azt ősibb görög kéziratok alapján javította, de csak azokon a
helyeken (kb. 3500 hely), amelyeken mindenképpen szükségszerű
volt.

Az ószövetségi könyvek fordítását már Betlehemben kezdte el,
391-ben. Ám ez esetben új módszert alkalmazott, hiszen most nem
egy meglevő fordítást javítgatott, hanem tényleg új fordítást készí-
tett, éspedig az eredeti héber szöveg alapján. Az ún. deuterokanoni-
kus könyvek közül – melyek kánoniságáról nem volt meggyőződve –
csak Tóbiás és Judit könyvét fordította le arám kéziratok alapján.

A héber szöveg alapul vétele abban a korban igen eredeti eljárás
volt, hiszen a korábbi latin fordítás vagy fordítások a görög nyelvű
Biblia, a Hetvenes fordítás alapján készültek. Jeromost az a tény
ösztönözte az eredeti héber szöveg alapul vételére, hogy a zsidók is
ezt a héber szöveget használták, a görög fordítást pedig nem tartották
megbízhatónak. Jeromos tehát a zsidókkal való vitában szeretett
volna szilárd hivatkozási pontot adni kortársainak. Ugyanakkor el
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kell ismerni, hogy a kortársak nem lelkesedtek igazán Jeromos kez-
deményezéséért. A héberből való fordítást fölöslegesnek vélték, sőt
esetenként a hagyománytól való eltérésnek tartották. Az ellenkezés
ellenére Jeromos nekilátott a munkának. A fordításnál nem a köny-
vek kánoni sorrendjét követte, hanem először az egyszerűbb nyelve-
zetű iratokat ültette át latinra, s csak azután tért át a nehezebbekre.
Bibliafordítói munkáját 406-ban fejezte be.

A Szent Jeromos által készített fordítást kezdetben – a fentebb
említett okok miatt – idegenkedve fogadták, ám az ellenszenv foko-
zatosan enyhült, olyannyira, hogy a fordítás a középkorban általános
elismerésre és tekintélyre tett szert, s ekkor kapta a Vulgata (elter-
jedt) nevet.

Szent Jeromos persze nemcsak lefordította a Szentírás könyveit,
hanem magyarázta is azokat, szóban és írásban egyaránt. A betle-
hemi kolostor szerzeteseinek tartott homiliáit a zsoltárokról, Izajás
könyvéről és Máté evangéliumáról a hallgatóság jegyezte le. Ő maga
az alábbi bibliai könyvekhez készített írott kommentárokat: Terem-
tés; Prédikátor; a 12 kis próféta és a 4 nagy próféta könyvei; 4 páli
levél (Gal, Ef, Tit, Filem); Máté evangéliuma; Jelenések könyve
(Pettau-i Victorinus magyarázatának átdolgozása). A kommentárok
viszonylatában megfigyelhető egyfajta szemléletváltás: először az
allegorikus módszert alkalmazza, majd áttér a történeti (szó szerinti)
magyarázatra. Ám igazában sohasem szakított teljesen az allegori-
kus-lelki értelmezéssel, mert az Ószövetség sok szövegének aktuali-
tását csak így tudta megragadni. Azt az alapelvet, amely Jeromost a
magyarázatok készítésekor vezette, az Izajás könyvéhez írt kommen-
tár bevezetésében fejti ki részletesebben:

„Teljesítem kötelességemet Krisztus parancsainak engedelmes-
kedve, ahogyan ő mondja: Vizsgáljátok az Írásokat (Jn 5,39), és: Ke-
ressetek és találtok (Mt 7,7), nehogy azt kelljen hallanom, amit a zsi-
dóknak mondott: Tévedtek, mert nem ismeritek sem az Írásokat, sem
az Isten hatalmát (Mt 22,29). Ha ugyanis Pál apostol szerint Krisztus
az Isten ereje, és Isten bölcsessége, és aki nem ismeri az Írásokat, az
nem ismeri Isten erejét és bölcsességét sem, akkor, aki nem ismeri az
Írásokat, az Krisztust sem ismeri.”1

                                                     
1 Az idézet a Zsolozsmáskönyv 4. kötetébõl való (1300. old.).
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Jeromos tehát az Írásokban mindenekelőtt Krisztust keresi és
tárja fel olvasói számára, persze nem feledkezve meg a történeti
összefüggésekről sem. Az ószövetségi könyvek filológiai és történeti
értelmezésénél többnyire a korabeli rabbinikus magyarázatokat kö-
veti, ám mindig ügyel arra, hogy a leírtakat – nem kizárólag csak a
messiási jövendöléseket – kapcsolatba hozza Krisztussal, illetve a
keresztény tanítással. A 45. zsoltárt például minden nehézség nélkül
Krisztus és az egyház „jegyesi” kapcsolatára vonatkoztatja, a Jeru-
zsálemmel kapcsolatos jövendöléseket pedig az egyházban látja
megvalósulni.

Befejező gondolatok

Szent Jeromos életéből és életművéből főleg két szempontot
ajánlok különleges megfontolásra. Az egyik a már többször említett
látomása, amely a Biblia iránti töretlen elkötelezettségre vezette őt:
csak az mondhatja magát Krisztus-hívőnek, akinek életét valóban
Krisztus, az ő hozzánk intézett és ránk hagyományozott igéje hatá-
rozza meg. Szó sincs arról, hogy az irodalmi művek és egyéb olvas-
mányok feleslegesek lennének, de az elvárható, hogy Isten szava
álljon érdeklődésünk középpontjában, s minden mást ennek az isteni
szónak fényében szemléljünk és értékeljünk. A másik fontosnak
tartott szempont Jeromosnak arra meggyőződésére vonatkozik, mi-
szerint: aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust. Ez lénye-
gében annyit jelent, hogy a Biblia visz közel Jézus Krisztus szemé-
lyéhez. Az Újszövetség viszonylatában ez a kijelentés nyilvánvaló-
nak mondható, az Ószövetség esetében viszont kérdések merülhet-
nek fel bennünk, hiszen sok minden olvasható benne, ami mintha
nem felelne meg Jézus tanításának (gondoljunk például az erőszakos
cselekményekre, vagy az ellenség iránti bosszú megnyilvánulására
az „átokzsoltárokban”). Ám nem feledhetjük, hogy a kinyilatkoztatás
teljességét Krisztus hozta el közénk, az Ószövetség e tekintetben
csak előkészítő „lépés”, amelynek további tisztázásra, tökéletesítésre
van szüksége (vö. Mt 5,17). Ugyanakkor mégis elmondható, hogy az
újszövetségi tanítás legfontosabb elemei már az Ószövetségben
megjelennek, csak nem abban a kristálytiszta, végleges formában,
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mint amiben Krisztus elénk tárta azokat. Így az Ószövetség is hirdeti
az irgalmas Istent, aki nem a bűnös halálát akarja, hanem a megtéré-
sét (Ez 18,23). Az Ószövetség is elismeri az ember alapvető bűnös-
ségét, amelytől egyedül Isten tudja őt megszabadítani (Zsolt 51,12;
Ez 36,24-28). Az Ószövetségben is szó van az elveszettet kereső jó
pásztorról (Ez 34,11-16), Isten egyetemes üdvözítő szándékáról (Ter
12,3; Iz 19,19-25; 66,18-21), az Isten szolgálata és a felebarát iránti
segítőkészség szoros összetartozásáról (Iz 1,10-20; 58,1-10), sőt
olykor az ellenségszeretetre és a megtorlásról való lemondásra is
találunk példát (1Sám 24; 26; 2Sám 1). Persze ezek gyakorta csak
kezdetleges szinten vannak megfogalmazva, és más irányú tendenci-
ák is érvényesülnek, mégis az Ószövetségben megláthatjuk Isten
sajátos pedagógiáját, amellyel felkészítette a választott népet a
csúcspontra, Jézus Krisztus üdvözítő művére.

Hazahozom őket a népek közül, összegyűjtöm őket az orszá-
gokból, és hazavezérlem őket. Izrael hegyein legeltetem őket
(Ez 34,13). A Szentírás szerzőit nem nevezi Izrael hegyeinek.
Azokon legeltessetek, hogy biztonságosan tápláljatok. Amit
onnan hallotok, annak örüljetek, de utasítsátok vissza, ami rajta
kívül van. Ne ködben kóboroljatok, hanem hallgassatok a
pásztor szavára. Gyűljetek össze a Szentírás hegyeire. Itt van a
szívetek gyönyörűsége. Itt nincs semmi ártalmas, semmi ide-
gen; itt nagyon bőséges legelők vannak... A szentírási hegyek-
ből fakadnak az evangéliumi igehirdetés patakjai, és a földke-
rekség végéig eljut igéjük (Zsolt 18,5)... Ott mondják: jól érez-
zük itt magunkat. Ott azt is mondják: »Ez igaz és biztos. Nem
tévedünk.«...Igazi gyönyörűségben pihennek majd... De nehogy
magadra maradj, az Úr hozzáteszi: Én magam terelgetem majd
juhaimat. A segítség számodra az Úrtól jön, aki az eget és a
földet alkotta (Zsolt 123,8).

Részletek Szent Ágostonnak »A pásztorok« című beszédéből.
             [Ld. Az imaórák liturgiája. Évközi 25. hét, csütörtök.]
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Gyürki László

A Magdalai Mária szülővárosa

A Da Vinci kóddal kapcsolatos könyvekben többször szerepel új-
ságírói szenzációként Mária Magdolna Jézussal való kapcsolata.
Ezeket az „állításokat” szakszerű írásokban tárgyalták és cáfolták.
R.Wagner ferences írása alapján – amely az „Im Land des Herrn” c.
szentföldi folyóiratban jelent meg – ellátogatunk Mária városába,
helyesebben szólva csak annak helyére, egy rommezőre.

A Genezáreti tó északi partján Tibériástól Kafarnaum felé öt ki-
lométerre egy elvadult rommezőt találunk, amely a tópartig terjed.
Ezek a romok a régi bibliai Magdala maradványai. A helyet nem
nagyon lehet látogatni, mert nincs parkolóhely, nincs út, nincsenek
felírások, amelyek eligazítanának a helyre vonatkozólag. Pedig egy
jelentős bibliai helyről van szó, amely egy jobb feltárást érdemelne.
A szentföldi ferencesek remélik, hogy a hely ismét bibliai hely lesz,
amelyet érdemes lesz meglátogatni, mert az evangéliumok jelentős
szereplőjére, Mária Magdolnára emlékeztet. Az evangéliumokból
ismert Magdala, Mária Magdolna születési helye. A „Magdolna“ név
jelentése „Magdalából származó, magdalai".

Magdala Jézus idejében a Genezáreti tó egyik legjelentősebb vá-
rosa volt. Fontos útkereszteződésben épült. A nem bibliai írások
gyakran említik a helyet Migdal vagy görögül Tarichea néven.
Mindkét név arra utal, ami a várost naggyá és gazdaggá tette: a hal-
fogásra. A szemita „Migdal nunaya“ név jelentése: „halak tornya“, a
hellenista „Tarichea“ név jelentése: „sózott, pácolt hal“.

A név először Cassius római prokonzul Ciceróhoz írt levelében
fordul elő. Cassius Cézár egyik gyilkosa volt. A levél dátuma a Kr.
e. 43 március 4, írásának helye pedig a taricheai tábor.

A Talmudban, de különösen a zsidó történésznél Flavius Jose-
phusnál gyakran szerepel Migdal nunaya, vagy Tarichea. Lakosai-
nak száma 40 000 volt. Ha talán ebben kissé túlzott is, az adat arra
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utal, hogy Magdala annak idején a Genezáreti tó városait, Tibériást,
Kafarnaumot vagy Betszaidát messze túlszárnyalta.

Tarichea gazdagságát leginkább a halfogásnak köszönhette.
Josephus Flavius szerint a városnak több mint 200 hajóból álló flot-
tája volt, és a Talmud egy megjegyzése szerint a város adója egy
egész kocsira valót tett ki. Egy másik zsidó forrás szerint Magdalá-
ban templomi függönyök számára 80 szövőüzlet volt. Tarichea lako-
sai többnyire zsidók voltak, és többször is szembe kerültek a római-
akkal. Tarichea egy zelóta fészek lehetett. A későbbi császár, Titusz
ezekkel a zsidó felkelőkkel háborúba keveredett, és már 4 évvel Je-
ruzsálem elfoglalása előtt bevette Magdalát és a zsidó lakósság kö-
zött rettenetes vérfürdőt rendezett. Miután Hadrián császár Kr. u.
135-ben a zsidókat Jeruzsálemből száműzte, ezek egy része Magda-
lában telepedett le. Zsidó forrásokból tudjuk, hogy Magdalában egy
egész korai keresztény közösség volt, amely ezek szerint már 275
előtt létezett.

Jézus és Magdala kapcsolatáról nem olvasunk az evangéliumok-
ban. Nem említik, hogy Jézus nyilvános működésének első idejében,
amikor Galileában a Genezáreti tó környékén prédikált, Magdalában
is járt és csodákat művelt volna. Ennek ellenére mégsem valószínű,
hogy nem kereste fel Magdalát, nem prédikált és csodákat sem tett
ott. Már Magdala fekvése is felkínálja ezt. Ha Jézus Názáretből a
wadi al-Haman völgyön át jött a Genezáreti tóhoz, akkor közvetlenül
Magdalánál érkezett a tóhoz. De más utalásokat is találunk, amelyek
arra engednek következtetni, hogy Jézus járhatott Magdalában. Pél-
dául a nagy tömeg említése: „négyezer férfi ... és hozzá még asszo-
nyok és gyerekek“(Mt 15,36), akik a csodás kenyérszaporításnál
jelen voltak, a nagy város Magdala közelségével magyarázható. Az
után a csoda után Jézus, miután az embereket hazaküldte, csónakba
szállt és Magadan vidékére ment (Mt 15,39). A Magadan név mö-
gött könnyen lehetett Magdala elrejtve. A Mk 8,10-ben említett
„Dalmanuta“-t a legtöbb bibliatudós szintén Magdalával azonosítja.
Egy másik utalást is találhatunk Jézus jelenlétére Magdalában: a
kenyérszaporítás után kijöttek a farizeusok, elkezdtek vele vitatkoz-
ni. Talán ők is e nagy városból érkeztek Jézushoz. A Mk 8,11 szerint
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rögtön a kenyérszaporítás után olvasunk erről a vitáról. Magdala
nagyrészt zsidó város volt, ahol zsinagóga is volt, mint az újabb
ásatások bizonyítják.

De a legjobb utalás Jézus magdalai tevékenységére maga Mária
Magdolna. Amikor őt az evangélium említi, akkor többnyire hozzá-
teszi: Mária Magdalából. Ő azokhoz a galileai asszonyokhoz tarto-
zott, akik az apostolokkal együtt Jézust vándortanító útjain és Gali-
leán keresztül Jeruzsálembe vezető útján kísérték. Lukács 8. fejezete
elején olvassuk: „Történt azután, hogy bejárta a városokat és a fal-
vakat, prédikálta és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele
volt a tizenkettő, és néhány asszony, akiket meggyógyított a gonosz
lelkektől és a betegségekből: Mária, akit Magdolnának hívnak, aki-
ből hét ördög ment ki, és Johanna, Kúzának, Heródes helytartójának
a felesége, valamint Zsuzsanna, és sokan mások, akik segítették őt
vagyonukból”. Mária Magdolna meggyógyítását leginkább Magdalá-
ba tehetjük. Ugyanezeket a galileai asszonyokat találjuk Jézus ke-
resztre feszítésénél és temetésénél is. Márk evangéliumában olvas-
hatjuk a keresztre feszítés leírásakor: „Asszonyok is voltak, akik
messziről figyelték. Köztük volt Mária Magdolna és Mária, az ifjabb
Jakab és József anyja, és Szalóme, akik, amikor még Galileában járt,
követték őt és szolgáltak neki” (15,40-41). Húsvét reggelén, amikor
az asszonyok a sírhoz mentek, Mária Magdolnát név szerint is említi
az evangélium. Ő azokhoz az asszonyokhoz tartozott, akik különös
élményükről: az üres sírról és az angyal megjelenéséről értesítették
az apostolokat. Azután Mária Magdolna az, aki a feltámadt Úrral
találkozott, ahogy Márk közli: „Amikor a hét első napján reggel
feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg (16,9). János
evangéliuma ezt a jelenetet hatásosan és szemléletesen mondja el
(20,11-18).

Magdolna a keresztény hagyományban kiemelkedő helyet kapott.
Ennek oka, hogy Jézus legszorosabb baráti köréhez tartozott, ő volt a
Feltámadott első tanúja, később pedig szülőhelye fontos állomása
lett a szentföldi zarándokoknak. Szent Ágoston az „apostola aposto-
lorum“ (az apostolok apostolnője) címmel, ruházta fel, mert ő vitte
elsőként az apostoloknak a húsvéti üzenetet. Ezenkívül hírnevét még
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az is tovább növelte a keresztény hagyományban, hogy az evangéli-
umok még két női alakjával hozták kapcsolatba. Lukács evangéliu-
mában azt a helyet, ahol Mária Magdolna először szerepel (8,1-3), az
a jelenet előzi meg, amikor egy bűnös asszony a városból Simon
farizeus házába jön, ahol Jézus a vendég. Az asszony Jézus elé tér-
del, lábait könnyeivel áztatja, csókolgatja, illatos olajjal megkeni és
hajával törli meg (Lk 7,36-50). Lukács elhallgatja az asszony nevét,
de mi sem kézenfekvőbb, mint a néhány sorral később említett Mária
Magdolnával azonosítani. Nagy Szent Gergely pápa és vele a nyugati
egyház hagyománya ezt tette. De még egy másik evangéliumi Mária
is adódott, akivel Mária Magdolnát azonosítani lehetett: Lázár és
Márta testvére, a betániai Mária. Ez a Mária is megmossa és olajjal
keni meg Jézus lábait, nem a bánat és szeretet jeléül, hanem Jézus
temetésének megelőlegezéseként (Jn 12,1-8). A betániai Mária azo-
nosítása Mária Magdolnával a nyugati egyházban ugyancsak hagyo-
mány lett. A keleti egyház ezt a három Máriát külön tiszteli és külön
személyeknek veszi, és ez az evangélium mondanivalóját jobban
kifejezi, mint a nyugati hagyomány.

Mária Magdolna nagy tiszteletéhez járultak még az apokrif iratok
is, amelyek több legendát fűztek alakjához. Ebből az is következett,
hogy a vele kapcsolatos helyek a keresztény zarándoklatok fontos
állomáshelyei lettek. Ha a betániai Máriával azonosítják, akkor a
zarándok Jeruzsálem közelében Betániában tiszteli, ahova Lázár és
testvérei, Mária és Márta házát helyezték. De születési helye is,
Magdala Galileában, a régi időkben látogatott zarándokhely volt.

A régi zarándok beszámolókban mindezt megtaláljuk. Az első bi-
zonyítékot Theodosziosz archidiakonus írásában találjuk Kr. u. 518
és 530 közötti időből: “Tibériás Magdalától –, ahol Mária úrnő
született – két mérföldre van“. Magdala tehát annak idején a szent-
földi zarándokhelyek közé tartozott. Willibald, a későbbi eichstätti
püspök, aki 724-től 726-ig bejárta a Szentföldet, megemlíti, hogy
útján Tibériástól észak felé meglátogatta Magdolna faluját. Magda-
lában egy templomról, „ahol Mária háza található, és ahol az Úr őt
meggyógyította“, először Epiphaniusz szerzetestől értesülünk, aki a
10. század elején járt a Szentföldön. A „Heléna és Konstantin élete“
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című dokumentumból, amely a 9. vagy a 10. századból származik,
még azt is megtudjuk, hogy ezt a templomot Mária háza fölé Heléna
császárnő építtette. Ha ennek az állításnak hitelességét meg is kérdő-
jelezzük, azt mindenképpen igazolja, hogy Magdalában egy templo-
mot Mária házaként tiszteltek. Más középkori zarándok leírások is
említik Magdalát, mint zarándokhelyet: Alexandriai Eutychiusz (10.
század), Dániel apát (1106-1107), Würzburgi János (1165 körül),
Theodosziusz (1172 körül) és Burckhard (1283 körül). A keresztes
idők után, mikor Palesztina teljesen muszlim uralom alá került, a
jelentések egyre gyérebbek lesznek, mert Mária Magdolna bibliai
szent helyei elpusztulnak. Már 1294-ben a domonkos Ricoldus de
Monte Crucis ezt írja: „Magdalában egy szép templom látványakor,
amelyet istállónak használnak, sírtunk. Aztán énekeltünk és Magdol-
na evangéliumát olvastuk”.

A 14. századból még két zarándokfeljegyzésben találunk említést
Magdaláról: Veronai Jacobus, 1335 körül és Niccolo Poggibonsi,
1345 körül. De éppen kevés tartalmuk utal arra, hogy Magdalában
már semmi említésre méltó sem látható. A ferences Franciscus Qua-
resimus 1626-os részletes leírása a Szentföldről csak néhány sorban
említi Magdalát: „Ha Tibériásból a Galileai tenger mellett északnak
Kafarnaum felé megyünk, ami 10 mérföldre van Tibériástól, néhány
jelentős helyet találunk, jobban mondva ezek nyomait, a szép Gen-
nezáret vidékét. Először is Magdalát, Mária Magdolna városát...
Magdala nevét a tornyai és várfalai miatt kapta, amelyek jól meg-
védték. Innen származott Mária Magdolna és itt gyógyította meg
Krisztus. Egyesek még azt mondták, hogy házát is látták. Ma már
csak a város helyének romjait mutatják. Az arabok Magdaliának
nevezik”. Quaresimus terjedelmes munkájának kiadói 1881-ben még
egy megjegyzést fűznek hozzá: „ma a helységet Megdelnek hívják és
néhány szegény muszlim lakja”.

Magdala állapota a mai napig nem sokat változott. Ha a zarándok
Tibériásból Kafarnaum felé halad, nem lát többet, mint amit Quare-
simus 1626-ban írt róla: rommezőt egy csodálatos szép tájon a Gene-
záreti tó partján. Az arab falu, amit minden lábjegyzet megemlít,
1948-ig megmaradt, de mára már az is eltűnt. Ez a kis arab falu Al
Megdel, amelynek a neve a régi nagy városra emlékeztetett, háborús
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események áldozata lett 1948-ban, és mint sok más arab falu is an-
nakidején, Izrael térképéről teljesen eltűnt, összes lakója elmenekült.

A ferencesek feltárásai - A Szentföld őrei, a ferencesek, a 20.
század elején a rommező egy részét megszerezték. Két ferences ré-
gész, S. Saller és B. Bagatti, az arab falu, el-Majdal utolsó lakóitól
1935-ben információt gyűjtöttek és rajzot készítettek az akkor látha-
tó régiségekről. De csak az elmúlt század hetvenes éveiben kezdte el
a régészeti feltárást és ásatást két ferences, V. Corbo és S. Loffreda.
Ők vezették a közeli Kafarnaum ásatásait is. Magdaláról, annak tör-
ténelméről már sok meglepő leletet és információt hoztak napvilágra.
Egy bizánci korból származó nagy kolostor nyomai kerültek elő. A
Magdolna templomot, amely 1294-ben még állt, eddig még nem
találták meg. A Jézus korabeli Magdala utcáira, pazar villáira, vízve-
zetékekre, tornyokra rátaláltak. Különösen értékes leletnek számít
egy kis zsinagóga Jézus idejéből, amely talán a legrégibb is lehet az
egész országban. Megcsodálható egy csónakot ábrázoló mozaik is.
Az ásatásoknál talált érmék kora a Makkabeus király Alexander
Janneus uralkodásától (Kr. e. 103-76) Konstantin császár idejéig
(Kr. u. 324-337) terjed. Jézus idejéből valók is vannak köztük: egyik
Archelaus negyedes fejedelemé (Kr.e. 4-Kr.u. 6), a másik az első
judeai prokurátoré, Coproniusé (Kr.u. 6-9).

A szentföldi ferencesek számára fontos lenne Magdalában ezeket
az értékes maradványokat a zarándokok számára láthatóvá tenni. Egy
olaszországi intézmény is azon fáradozik, hogy szponzorokat szerez-
zen e terv megvalósításához. Szeretnék, ha minél előbb azokon az
utakon járhatnánk, amelyeken talán Jézus is járt tanítványaival
együtt, s előkerülne a szép templom nyoma is, ahol a régi források
szerint Magdolna háza állt.

Bibliaórák a Mária Rádióban
Minden héten szerdán 10-11-ig szentírási szöveg olvasása

és magyarázata hallható a Mária Rádióban. A műsor telefo-
nos, a műsor ideje alatt a felolvasott résszel kapcsolatban
kérdéseket lehet feltenni a 274-09-04 telefonszámon.

Műsorvezető: Vágvölgyi Éva, Társulatunk főtitkára.
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A tízparancsolat (Kiv 20,1-17)

           A választott nép átveszi
               Isten uralmának életrendjét

A.) Alapgondolat

A tízparancsolat szövegkörnyezetének döntő jelentősége van a
helyes értelmezésben. A régi katekizmusokban így hangzik a tízpa-
rancsolat eleje: „Én vagyok a te Urad, Istened: Uradat, Istenedet
imádd, és csak neki szolgálj”. Az ember önkéntelenül is úgy gondol
Istenre, mint egy mindenható Úrra, aki fölényes és ellentmondást
nem tűrő parancsokat osztogat és teremtményétől feltétlen engedel-
mességet és alárendeltséget követel. A teljes, csorbítatlan bibliai
kezdet ezzel szemben egy egészen más képet tár elénk. Isten nem
mint parancsosztó, hanem mint szabadító mutatkozik meg. És nem
az erkölcsi kötelezettségekkel kezdi, hanem a szabadítással (lásd
„Sasszárny-beszéd”). A tízparancsolat így a kivonulás-tapasztalat
kifejeződésévé válik. Egy új, felszabadított és szabad cselekvés lehe-
tősége lesz a kivonulás-tapasztalatból. Mint alap, nagyon fontos a
tízparancsolat számunkra, a kereszténység szótárában többszörösen
alá van húzva. A tízparancsolat két táblájára írányítva a tekintetünket
a következőkben lehet összefoglalni a mondanivalót:

� Jahve megszabadított téged a hamis istenek rabszolgaságából;
ezért nem leszel többé alávetve, kiszolgáltatva hamis isteneknek, és
rajtam kívül a világon senkinek és semminek ne légy a szolgája.

É l ő  I g e
BIBLIAISKOLA
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

Vágvölgyi Éva    
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� Jahve érvényt szerzett a jogaidnak és lehetővé tette számodra
az életet és a szabadságot; ezért neked is érvényt kell szerezned má-
sok jogainak, lehetővé tenni számukra az életet és a szabadságot.

B.) Szöveg: Kivonulás könyve 20,1-17

C.) Bevezetés

1.)

Kiv 20,2-17 M Törv 5,6-21
2 »Én, az Úr, vagyok a te Istened,

aki kihoztalak téged Egyiptom földjé-
ről, a rabszolgaság házából.

6 `Én, az Úr, vagyok a te Istened,
aki kihoztalak téged Egyiptom földjé-
ről, a rabszolgaság házából.

3 Rajtam kívül más istened ne le-
gyen!

7 Rajtam kívül más isteneid ne le-
gyenek.

4 Ne készíts magadnak faragott
képet, és semmiféle képmást arról,
ami fenn van az égen, vagy lenn a
földön, vagy a föld alatt, a vizekben!

8 Ne készíts magadnak faragott
képet, se hasonmást semmiről, ami
fenn az égen vagy lenn a földön van,
vagy a föld alatt, a vizekben lakik.

5 Ne imádd ezeket, és ne szolgáld
őket, mert én, az Úr, a te Istened
erős és féltékeny vagyok, és az atyák
vétkét megtorlom gyermekeiken, és
azok harmadik és negyedik nemze-
dékén, akik gyűlölnek engem!

9 Ne imádd, s ne tiszteld ezeket,
mert én az Úr, a te Istened, féltékeny
Isten vagyok. Megtorlom az atyák
gonoszságát fiaikon harmad- és
negyedízig, mindazokon, akik gyűlöl-
nek engem,

6 De irgalmasságot gyakorlok ezer
nemzedéken át azokkal, akik szeret-
nek engem, és megtartják parancsa-
imat.

10 de irgalmasságot gyakorlok sok
ezerízig azokkal, akik szeretnek, és
megtartják parancsaimat.

7 Ne vedd hiába az Úr, a te Iste-
ned nevét: mert nem hagyja büntet-
lenül az Úr azt, aki hiába veszi az Úr,
az ő Istene nevét!

11 Ne vedd hiába az Úrnak, a te
Istenednek nevét, mert nem marad
büntetlen, aki hiába veszi az ő nevét.

8 Emlékezzél meg arról, hogy a
szombat napját megszenteld!

12 Figyelj a szombat napjára, hogy
megszenteld azt, amint megparan-
csolta neked az Úr, a te Istened.

9 Hat napon dolgozzál, és végezd
minden munkádat!

13 Hat napon dolgozzál, és vé-
gezd minden munkádat,

10 A hetedik napon azonban az
Úrnak, a te Istenednek szombatja

14 a hetedik nap azonban szom-
bat, azaz nyugalomnap legyen az
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van: semmiféle munkát se végezz
azon se te, se fiad, se lányod, se
rabszolgád, se szolgálód, se állatod,
se a jövevény, aki a kapuidon belül
van!

11 Hat nap alatt alkotta ugyanis az
Úr az eget és a földet, a tengert, és
mindazt, ami bennük van, a hetedik
napon azonban megpihent, azért
áldotta meg az Úr a szombat napját,
és azért szentelte meg.

Úrnak, a te Istenednek tiszteletére.
Ne végezz rajta semmiféle munkát,
se te, se fiad, se lányod, se rabszol-
gád, se rabszolganőd, se marhád, se
szamarad, se bármi más állatod, se a
jövevény, aki kapuidon belül van,
hogy nyugodjék rabszolgád és rab-
szolganőd, éppen úgy, mint te ma-
gad. 15 Emlékezzél meg arról, hogy
magad is szolga voltál Egyiptomban,
s az Úr, a te Istened hozott ki téged
onnan erős kézzel és kinyújtott kar-
ral; azért parancsolta neked, hogy
tartsd meg a szombat napját.

12 Tiszteld apádat és anyádat,
hogy hosszú életű légy azon a föl-
dön, amelyet az Úr, a te Istened ad
majd neked!

13 Ne ölj!
14 Ne paráználkodj!
15 Ne lopj!
16 Ne tégy hamis tanúságot fele-

barátod ellen!

16 Tiszteld atyádat s anyádat,
amint megparancsolta neked az Úr, a
te Istened, hogy hosszú ideig élj, s jó
dolgod legyen azon a földön, amelyet
az Úr, a te Istened ad majd neked.

17 Ne ölj!
18 Ne paráználkodj!
19 Ne lopj!
20 Ne tégy hamis tanúságot fele-

barátod ellen.

17 Ne kívánd meg felebarátod há-
zát!

Ne kívánd meg feleségét, se rab-
szolgáját, se rabszolganőjét, se mar-
háját, se szamarát: semmijét se, ami
az övé!«

21 Ne kívánd meg felebarátod fe-
leségét, se házát, se mezejét, se
rabszolgáját, se rabszolganőjét, se
marháját, se szamarát; semmit se,
ami az övé.'

2.) A tízparancsolat szövegkörnyezete

a.) A tízparancsolat
– az ajándékba kapott és továbbajándékozandó szabadság szava
A bibliai tízparancsolat mint ős-hír, Istentől  ajándékba kapott és

lehetővé tett szabadságra akarja meghívni az embert. Arra hív, hogy
működjünk közre a szabadítás-történetben, amelyet Isten ebben a mi
világunkban mozgásba hozott Izrael Egyiptomból való kivonulása és
Jézusnak a halál és a bűn hatalma alóli „kivonulása” által. Meg akar
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hívni arra, hogy ezt továbbadjuk a tetteink és a megváltásra mondott
igenünk által, úgy, ahogy meghagyta számunkra. A tízparancsolat
nem alárendeltségről szól, hanem lendületet ad az életbe és a szabad-
ságba való belépésre. A haszid hagyomány ezt a felismerést egy
rövid történetben így foglalja össze:

„– Ez a hitem alapja – mondta rabbi Bunam –, ez a szakasz:”
Emeljétek föl a magasba szemeiteket és lássátok meg, ki teremté
azokat?”

–Valóban alap – felelte Jehudi –, de jobb nekünk, Izrael népének,
ha arra a szakaszra építkezünk: ’Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki
kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából.’

– Hiszen mindig feltették a kérdést – mondta rabbi Bunam –, mi-
ért éppen így kezdődik a tízparancsolat nem pedig más szavakkal:
‘Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki az Eget és a Földet te-
remtette.’

– Ha így állna az Írásban – felelte Jehudi –, az ember azt mond-
hatná:  Isten valóban hatalmas, de nem foglalkozik velem, nem ke-
reshetem meg a csip-csup ügyeimmel. Ezért az Örökkévaló,
áldassék, így szól hozzá: ‘Én vagyok az, aki kiemeltelek a sárból,
bármikor nyugodtan keress meg, és tárd elém aggodalmaidat.”

(Martin Buber: Góg és Magóg-haszid krónika; Bábel Kiadó, Bp.
1999.)

A tízparancsolat egyes parancsai azokat a területeket jelölik ki,
amelyek Isten szabadítás-történetét különösen veszélyeztetik.

b.) Nem paranccsal kezdődött:
       Mit tanulhatunk  ebből az isteni pedagógiából?
Isten sok időt hagyott Izrael népének, az ő fiának („Mikor még

gyermek volt Izrael, akkor szerettem meg őt, és Egyiptomból hívtam
ki az én fiamat” Óz 11,1), míg a tízparancsolatot tudtára adta. Nyil-
vánvalóan valami más sokkal fontosabb volt Istennek... Honnan tud-
hatjuk ezt? Abból az egyszerű tényből: az ősatyák történetében –
Ábrahámtól Mózes meghívásáig – egyáltalán nem találkozunk isteni
parancsokkal. Nem véletlen, hogy az ősatyák haláluk közeledtekor
megáldják fiaikat, anélkül, hogy bármiféle isteni parancsot kötnének
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a lelkükre (v.ö. Ter 27,1-40). Az ősatyák korát szemlélve úgy tűnik
minden ugyanúgy megy: Ábrahám, Izsák és Jákob, de József és a
testvérei is, és még maga Mózes is mindig és mindig újra megtapasz-
talják az ő irányítását és így jókedvűen tudnak élni. Kételkedés nél-
kül rábízták magukat Istenre, aki gondoskodott róluk.

A zsidó hagyomány így válaszol a kérdésre, hogy miért olyan vi-
szonylag későn kapta meg Izrael a tízparancsolatot:

Miért nem beszél a Tóra mindjárt az elején a tízparancsolatról? A
kérdésre a választ egy példabeszédben adja meg: Volt egyszer egy
ember egy tartományban és azt mondta a lakosoknak: „A királyotok
akarok lenni.” – Azt válaszolták a lakosok: „Mi jót tettél, ami feljo-
gosít téged, hogy a királyunk legyél?” Erre mit tett ő? Épített nekik
egy falat. Aztán épített nekik egy vízvezetéket. Harcra is vezette
őket. Aztán újra azt mondta nekik: ”A királyotok akarok lenni”.
Most azt mondták a lakosok: „Igen, igen!” – Így tett Ő, az Örökkéva-
ló is. Kivezette Izraelt Egyiptomból, kettéosztotta a Sástengert, man-
nát hullatott nekik az égből, vizet fakasztott nekik a pusztában, für-
jeket vezetett hozzájuk, megütközött Amalekkel. Csak aztán mondta
nekik: „A királyotok akarok lenni.” És ők erre azt válaszolták: „Igen,
igen!”

Mit jelent mindez ma számunkra, mit tanulhatunk Istentől? Ha
megnézzük, hogy Isten hogyan készítette elő azt, amikor akaratát
közölni akarta Izraellel, mi sem tehetünk másképp ha a jó erkölcsöt
fenyegető bomlás jeleivel szemben fel akarjuk újítani a tízparancso-
latot. Konkrétan: Aki mint apa vagy anya, vagy mint házastárs, vagy
mint pap vagy mint közösségvezető a gyerekeit, a hozzá közel álló-
kat, a közösségének a tagjait meg szeretné győzni a tízparancsolatról,
annak először magának kell felfedezni és megélni azt, hogy mi is, ma
is az életünk során egy jó Istennel vagyunk kapcsolatban.

3.) Szolgaság vagy szabadság

Az első parancsolatban Isten a következőket mondja: Kivezette-
lek benneteket a szolgaság házából a szabadságba. Tehát szabadok
vagytok. Maradjatok szabadok minden „istentől”, amelyben hittetek,
akinek szolgálnotok kellett, hogy életben maradjatok. Ne vegyetek
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magatokra új, hamis kötelékeket. Azt akarom, hogy egyedül tőlem
függjetek, attól, „Aki veletek vagyok”, aki megszabadított titeket.
Semmi és senki előtt a világon nem kell hódolnotok. És ha a kapcso-
latotok megmarad velem, akkor lehetséges lesz számotokra ez a sza-
badság. Köztem és más istenek között ez a különbség: Más istenek,
bálványok leigáznak téged, mint a fáraó Egyiptomban vagy a pénz
vagy a gazdasági növekedés vagy a huszadik század bombái. Ezzel
szemben én bőségre, szabadságra és függetlenségre vezetlek titeket.
Én, a te kísérőd, a te Istened nem nyomlak el, mint az erős a gyengét,
hanem felemellek és a helyes útra irányítlak. Szabadságod fokát
azon mérheted le, hogy valóban csak nekem hódolsz, vagy más iste-
neknek is.

Az első parancs őrzi tehát a kivonulás valóságát. Aki odaadja
magát más isteneknek vagy bármilyen más  kényszerítő dolognak, az
nem a kivonulás szabadságának megvalósítója, hanem a fáraói szol-
gaságé.

D.) Óravázlat

Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

1. Ének: Loyolai Szent Ignác imája ének kottából Énekelj az
Úrnak 162.
old., 10 perc

2. Bevezető beszélgetés
� Mire kötelez engem a tízparancsolat?
� Milyen emlékek, tapasztalatok, érzések
jönnek elő bennem, ha például a gyerekkori
hittanórákra, gyónásokra gondolok ezzel
kapcsolatban?

csoportos
beszélgetés az
óravezető
irányításával

20 perc

3. Találkozás a szentírási szöveggel: a két
változat összehasonlítása, lásd Bevezetés 1.

csoportos
beszélgetés az
óravezető
irányításával

szentírási
szövegek
20 perc
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Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

4. A tízparancsolat meghívás a szabadságra:
� A régi katekizmusban így hangzik a tízparan-
csolat kezdete: „Én vagyok a te Urad, Istened:
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.”
A tízparancsolat bevezető szavainak ez a meg-
kurtítása milyen változással terhelte a tízparan-
csolat összértelmezését?
� A maga fontosságának megfelelően vajon a
tízparancsolat miért nem szerepel mindjárt a
Biblia elején, miért nem azzal kezdődik? Miért
nem kapta meg már Ábrahám vagy legalább
Mózes Egyiptomban? Mit tudunk tanulni ebből
az isteni pedagógiából? Lásd Bevezetés 2.

csoportos be-
szélgetés az
óravezető
irányításával
a végén az
óravezető
befejező elő-
adása

40 perc

5.” Rajtam kívül ne legyenek
       más isteneid”.
 a.) Ne hódolj más isteneknek
� Csendes elmélkedés a következő kérdésekről:
Mitől esem térdre? Milyen erőszak kényszerít?
Milyen tények? Milyen függőség? Kinek vagy
minek hozok „áldozatot”, fizetem az adómat,
hogy jóindulatra hangoljam vagy hogy legalább
nyugtom legyen? Mire hagyatkozom a különbö-
ző élethelyzetekben? Mibe kapaszkodom? Is-
tenbe vagy másba?

egyéni átgon-
dolás, utána
kötetlen ima:
könyörgés,
bűnbánat,
hálaadás,
ahogy adódik

kotta,
gyertya,
gyufa
10+10
perc

b.) Szolgaság vagy szabadság,
             lásd Bevezetés 3.

az óravezető
befejező gon-
dolatai

10 perc

6.) Befejező ének

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a
hatvanharmadik óra anyagát tartalmazza.

Budapest, 2008. dec. 8.
Szeretettel:                                    Vágvölgyi Éva óravezetõ
                                                  Tarjányi Béla szakmai vezető
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Király Lászlóné

A mi biblia-körünk

Többször is elolvastam a Jeromos füzetekben megjelent felhívást,
hogy gyűjtsük össze tapasztalatainkat, élményeinket a bibliaórákkal,
a közös bibliaolvasással kapcsolatban. Úgy 3-4 évvel ezelőtt Dr.
Kiss Imre plébános atya hangosan gondolkodva mondta: Jó lenne
bibliakör is. Mivel ő jócskán elfoglalt, elkezdtem gondolkodni, mi
lenne, ha megpróbálnám. Már 7 éve járok bibliaórára, nyugdíjas
tanár vagyok, tehát megszoktam a közösséggel való kapcsolattartást.
Az egyetem előtt katolikus tanítónőképzőt végeztem, ahol hittantaní-
tást is tanultunk, és persze tanítanunk is kellett. Ami kissé mégis
visszatartott, az az volt, hogy nem végeztem teológiát. De csak
odaálltam plébánosom elé, gondolkodjon rajta, semmi probléma sem
lesz, ha nem tartja jónak. Két perc múlva azt kérdezte: „És mikor
tartanád?” Így hát belevágtam.

Azóta összekovácsolódott — ahogy mondani szokták — egy ki-
csiny, de lelkes bibliaolvasó társaság. Hetente egyszer, az esti
szentmise után átmegyünk a plébániára. Hivatalosan fél 8-ig tart az
óra, de még soha nem mentünk haza fél 8-kor.

Mindjárt az első visszaemlékezésem meg is magyarázza ezt: Óra
végén az egyik férfi felsóhajtott: De jó volt így beszélgetni!

A következő vasárnapi evangéliumot olvassuk mindig. Eleinte
felírtam a táblára a szöveg megjelölését. Ma már elég annyit diktál-
ni: Lukács 13, 1-9.

A foglalkozás menete az általánosan ismert:
1. A Szentlélek segítségül hívása, hogy meghalljuk, mit üzen az

Isten… ma… nekem… a Szentíráson keresztül.
Az Eucharisztia évében sorra vettük a Hozsanna oltáriszentségi

énekeit és így kértük a megvilágosítást.
2. Természetesen mindenki előtt ott van a Biblia. Egy valaki fel-

olvassa a megadott szöveget.
3. Öt-hat perces csend.
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4. Itt el kellene másodszor is olvasni a szöveget. De erre nincs
idő, többen busszal járunk haza, kertváros vagyunk, a járatok ekkor
már ritkábbak. Tehát itt mindenki elmondja azt az egy mondatot
vagy félmondatot vagy szót, ami őt megfogta.

5. Hozzászólások. Általában a saját mondatát próbálja mindenki
körüljárni. Érdekes, hogy ezek a kiemelt mondatok gyakran polarizá-
lódnak. Vagy egy pólusba tömörülnek, vagy kettőbe. De akik ugyan-
azt a gondolatot emelik is ki, mindig tudnak mást is mondani, mint
az előttük szóló.

Magam a hozzászólásomban — ha úgy adódik — adok egy kis
magyarázatot, hogy mit jelent egy-egy edény, anyag, ruha, szokás.
De tudják, hogy ez nem bibliamagyarázat.

6. Jó hír, örömhír megfogalmazása. Ez sokszor már menet közben
is kibukkan.

Számomra nagyon tanulságos, hogy bár továbbra is járok egy je-
zsuita atya által vezetett bibliakörbe, tehát jó néhányszor átrágom az
anyagot, legtöbbször mégis adódik, egy szó, kifejezés, ami elkerülte
a figyelmemet. Ez arra int, hogy mennyi mondanivalója van a
Szentírásnak.

A fájdalom csak az, hogy annyi jóakaratú, jámbor ember van, aki
elereszti a lehetőséget a füle mellett. Ott vannak a szentmisén, meg-
megszólítjuk őket, gyere, úgyis itt vagy. Nem, mert kapálni kell.
Nem mondtam meg otthon. Ugye ismerős: „Házat vettem vagy föl-
det, feleséget.” Akik pedig járnak, azokról sugárzik az öröm, hogy
íme, mennyi kincset halásztam ki megint. Mint az az egyetemista fiú,
aki ugyan nem jön rendszeresen, de sokszor ministrál. Urunk színe-
változása a téma. Mindenki mond valamit. Gabi hallgat. Ránézek,
összekapja magát és így szól: „Hát én is azt mondom, amit az apos-
tolok, hogy jó volt nekem itt lennem.”

Megkérdeztem, hogy nem unalmas-e, hogy vasárnap megint
ugyanezt hallják. Élénken tiltakoztak: nem, dehogy, inkább olyan jó,
hogy mi már ismerjük a szöveget.

Vagy: Nagyon jó, hogy mi már felkészültebben mehetünk a
szentmisére.
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A szeretetről szólt az evangélium, nem akart megindulni a be-
szélgetés. Csak hallgattunk. Aztán Irma megszólal: „Hát itt olyan sok
szép dolog van, hogy nem is tudunk mit mondani...” Evvel zsilipet
nyitott meg, és vége-hossza nem volt a megnyilatkozásoknak.

Mikor az inaszakadtról olvastunk, nagyon megfogott a név nélkül
említett négy beteghordozó, akik minden áron, még a tető kibontása
révén is, de odavitték a beteget Jézus elé. Azt javasoltam a többiek-
nek, hogy ne csak olvassunk az összejöveteleinken, hanem a Szent-
írásból merítsünk is példát. Legyünk mi is ismeretlen beteghordozói
főleg olyanoknak, akik lelki nyavalyában szenvednek. Így minden
alkalommal más és más tag „betegéért” imádkoztunk. A következő
évben ezt nem vetettem föl. Ám egyszer csak szóvá teszik, hogy hát
nem imádkozunk most valakiért? Rettentően megörültem neki, és
azóta is gyakoroljuk a segítésnek ezt a formáját.

„Tanév” végén kis emléklapot készítek a csoport tagjainak. Fél-
behajtok egy A5-ös nagyságú lapot, amely, lehet színes is, amit a
fénymásoló elfogad. A lap külsejére például az Eukarisztia szimbó-
lumait ábrázoló szentkép került, vagy a tanító Krisztus 1500 éves
mozaikja, belülre 3-4 szó, közös munkálkodásunkról, és mindegyi-
künk keresztneve.

A többféle kiadás, fordítás között nekem legkedvesebb a Káldi-
biblia. Nemcsak azért, mert bőségesek a magyarázatai, van, hogy
háromszor annyi, mint maga a szöveg, hanem azért is, mert a magya-
rázat a szöveg alatt van. Nem kell külön keresgélni. Főleg azonban
azért kedves, mert a szüleimtől örököltem, és benne van az első kö-
tetben, mint a régi bibliákban, öt generáción át családom minden
tagja. Az első bejegyző ükunokáinak már nem is lesz hely…

Szép, színes természeti felvételeket, esetleg szentföldi képe-
ket továbbra is köszönettel fogad tervezett kiadványainkhoz a
Szerkesztőség (csak szabadon felhasználható digitális képek,
elektronikus adathordozón).   Segítségüket előre is köszönjük!
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Aranyszájú Szent János

A szentírásolvasás ajánlása

Ha lelkem szegénységét tekintem, meg-megrettenek és elborza-
dok, hogy ennyi nép előtt mondjak beszédet. Ha azonban a ti
buzgóságtokat látom, mellyel hallgatni vágytok, erőre kapok és fel-
lelkesülök. Így már buzgalommal merülök el a tanítás nagy küzdel-
mébe. A meghallgatás vágya és szorgalma alkalmassá tesz bennete-
ket, hogy még a kőszívet is a pehelynél könnyebbé tegyétek.

A barlanglakó állatok tél közepén behúzódnak sziklaüregeikbe.
Ha azonban érzik a meleg közeledtét, elhagyják odújukat, egybe-
gyűlnek a többi élőlénnyel. Velük együtt közösen örülnek. Lelkünk
is így van. Visszahúzódik az erőtlen lelkiismeret odújába. Mikor
azonban látja szeretetetek vágyát, elhagyja barlangját, velünk együtt
szeret lenni. Velünk együtt akar örülni a Szentírás vidámságain, a
lelki és isteni mezőn, a Szentírás paradicsomában. A lélek virágos
rétje, a gyönyörűség paradicsoma a Szentírás olvasása. Ez a szépsé-
ges paradicsom azonban amannál a paradicsomnál szebb. Isten ezt
nem a földre, hanem a hívők lelkébe teremtette. Ezt nem Édenbe,
nem is Keleten egyetlen meghatározott helyre teremtette, hanem az
egész földre kiterjesztette és mindenüvé eljuttatta. Hallgasd meg a
prófétát, hogy az egész világon hangzik a Szentírás: ,,Az egész földre
elhat szózatuk, S a földkerekség határaira szavuk.'' -- ,,Hangjuk elha-
tott az egész földre és beszédük a földkerekség határaira'' (Zsolt 18,5
és Róm 10,18). Ha elmész Indiába, ahol először hasad a hajnal, vagy
kihajózol az óceánra, vagy átkelsz az angol szigetekre, megismered a
Fekete-tengert, elkerülsz a javak nedves országába, mindenütt hallod
a Szentírás gondolatait. Más-más hangon, de egy szívvel; sok nyel-
ven, de azonos lélekből. A nyelvek hangzása különböző, az istenféle-
lem módja azonos. Barbár módra beszélnek nyelvükkel, de helyesen
gondolkodnak lelki értelmükkel. Hibásan beszélnek mondataikban,
de jámborul élnek szokásaikban.

Elfogadod, hogy a paradicsom területe az egész világra kiterjed?
Itt nincs kígyó, nem félemlít a vadállat. A Szentlélek kegyelme ad
erőt. Ennek a paradicsomnak is van forrása, mint amannak; de nem
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négy folyó születik belőle, hanem megszámlálhatatlan. Nemcsak a
Tigris és Eufrátesz, az egyiptomi Nílus és az indiai Gangesz, hanem
igen sok folyó ered e forrásból. Ki mondja ezt?

Isten, hiszen ő adta nekünk bőkezűen e folyókat: ,,Aki hisz én-
bennem, mint az Írás mondja: élővíz folyói fakadnak majd őbelőle''
(Jn 7,38). Látod: nem négy, hanem határtalan sok folyó ömlik e for-
rásból. Nemcsak a nagysága, de a természete is csodálatos, mert
vízen kívül a Szentlélek bő kegyelme is innen ered. E forrás minden
hívő lélekben elosztódik, de nem lesz kisebb. Felaprózódik, de nem
tűnik el. Eldarabolódik, de nem veszt erejéből. Az egész emberiség-
ben sértetlen egész és az egyes lelkekben is ugyanaz az egész. Ilyen
nagy a Szentlélek ajándéka.

E források bőségét is meg akarod ismerni? Vagy vizének termé-
szetét? Talán nem hasonlít a rendes vízhez? Talán jobb és csodálato-
sabb ennél? Ismét Jézus Krisztust hallgasd meg, mikor a szamariai
asszonnyal beszélget. Ebből megismered a forrás bőségét: ,,A víz,
amelyet én adok neki, az örök életre szökellő vízforrás lesz benne''
(Jn 4,14). Nem kifolyót, előretörőt mond, hanem szökellőt, hogy
érintesse velünk a bőséget. Az a forrás szokott szökellni és lefelé
ömleni, amelynek a vize nem tud benn maradni a forrásmederben.
Nem törődik a meder irányával, mindenfelé szétárad. Mikor tehát a
bő forrást akarja jelezni, szökellőt mond, nem pedig kiömlőt.

A természetét is meg akarod ismerni? Figyeld meg a használatát.
Nem e világra, hanem az örök életre készülődünk vele. Legyünk
tehát otthonosak e paradicsomban. Üljünk a forrása mellé, hogy ne
kerüljünk Ádám sorsára és kiessünk a paradicsomból. Ne engedjünk
a pusztító kísértésnek. Védekezzünk az ördög incselkedései ellen.
Maradjunk belül, mert ott nagy biztonságunk van. Maradjunk a
Szentírás olvasásánál. A forrás mellett ülők élvezik annak friss leve-
gőjét. Nagy hőségben többször lemossák arcukat, lehűtik testüket a
vízben. A kínzó szomjúság érzetét könnyen elűzik, hiszen előttünk
van az orvosság. Éppen így, ha a Szentírás mellett ülünk, bár érezzük
rendetlen vágyaink kínzó lángját, mégis könnyen kioltjuk a tüzet.
Csak meg kell mártani lelkünket e forrásban. Ha emésztő harag ne-
hezedik ránk, mely a szívünket fortyogó katlanként forralja, csak
néhány csepp e forrásból, és csendesedik ez a fojtó érzelem.
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Minden gonosz érzelem lángjából kiragad minket a Szentírás ol-
vasása. Már a nagy Dávid próféta ismerte a Szentírás olvasásának
hasznát. Szerinte a Szentírásban elmerülő és azzal állandóan társalgó
olyan, mint a növény, mely mindig virágzik. Olyan, mint a vízár
mellé ültetett virág: ,,Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, Mely
gyümölcsét idejében meghozza, És melynek lombja le sem hull.
Mindenben, amihez fog, boldogul (Zsolt 1,3).

Ha a fa folyómeder mellett nő, vízhez közel áll, gyökerein állan-
dóan szívja a nedvességet. Nem árt neki az időjárás szeszélye. Nem
rémül meg a hőség emelkedésétől, sem a kártevő szárazságtól. Sok
nedvesség raktározódik fel benne, ezért a kívülről rátörő ártalmas
hőséget tüstént kivédi és közömbösíti.

A lélek is így van. Ha a Szentírás folyóvize mellett ül, állandóan
friss. A Szentlélek forrását és harmatát szívja magába. Semmi ártal-
mas nem károsíthatja meg. Betegség és elhagyatottság, vád és rága-
lom, gúny vagy bármilyen lelkiismeretlenség, akár az egész világ
minden rosszasága törhet az ilyen lélekre, könnyen kioltja a szenve-
délyek tüzét. Ennyi segítséget nyújt neki a Szentírás olvasása. Sem a
nagy hírnév, sem a fenséges hatalom, sem a jóbarátok segítsége nem
tud annyi vigaszt nyújtani fájdalmunkban, mint a Szentírás olvasása.

Vajon miért? Az említettek mind rövid életűek és mulandók. A
vigaszuk is ugyanilyen. A Szentírás olvasása pedig Istennel való
társalgás. Ha pedig valakit Isten vigasztal meg szomorúságában, a
teremtmények közül mi dönthetné azt bánatba!

Lelkesüljünk fel tehát az olvasásra! Nemcsak e két órában, hanem
állandóan. (Nem elég a biztonságunkhoz pusztán csak ez a hallga-
tás.) Ha hazamentek, vegyétek kezetekbe a Szentírást és keressétek
meg újra az itt hallottak értelmét. Így tudunk állandó és elégséges
hasznot meríteni a Szentírásból.

Az a fa is, mely ott áll a folyóvíz mellett, nem két-három óráig
szívja a nedvességet, hanem egész nap, egész éjjel. Ezért büszke a
lombozatára, ezért roskad a gyümölcsei alatt, pedig egy ember sem
öntözte. A meder mellé ültették, gyökereivel szívta a nedvességet.
Mint valami csőrendszeren át juttatta a táplálékát az egész testbe.
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Ugyanígy, aki állandóan olvassa a Szentírást és a sodrása mellett
áll, nagy hasznot húz belőle, mint valami gyökérzetből. Pedig senki
sincs, aki az értelmét megmagyarázná. Ismerem gondolkozástokat,
elfoglaltságtokat, ügyes-bajos dolgaitokat. Éppen ezért szeretném
szépen, lassan rávezetni figyelmeteket a Szentírás gondolataira. A
gondos foglalkozással elérjük, hogy a hallottakat erősebben bevési-
tek emlékezetetekbe. Ha hirtelen tör ránk a zápor, elárasztja a föld
színét, de mélyen a termőtalajnak semmit se használ. Ha azonban
csendesen, lassan, olajként ömlik el a föld színén, a repedéseken,
porhanyó talajban – erezeten át – beszivárog a mélybe. Minden kis
részt betölt nedvességgel. A legalkalmasabbá teszi a földet a gyü-
mölcstermelésre.

Ezért akarom én is a lelki harmatot lassan hullatni lelketekbe. A
Szentírás lelki felhőkhöz hasonló. Szava és értelme olyan, mint az
eső, de sokkal hasznosabb annál. Ezért szeretném ezt a lelki esőt
csendesen, cseppenkint rátok hullatni, hogy mélyen szívetekbe jus-
sanak a szavak. Innen van, hogy már negyedik napja tart a magyará-
zatom. Még mindig nem tudok szabadulni egyetlen gondolatkörtől:
állandóan körülötte keringek. Jobb, ha kevés területet ásunk fel, de
ott az alaphoz jutva, szükségképpen sok kincset találunk, minthogy
felületesen átkutassunk nagy kiterjedést, és ott sikertelenül kapkod-
junk és hiába gyötrődjünk.

Tudom, hogy sokan neheztelnek e lassúság miatt. Ezzel azonban
nem törődöm. Nekem csak egy gondom van: a ti hasznotok. Ha
gyorsabban tudnátok haladni, tekintsetek a lassúbb testvérekre. Ti be
tudjátok őket várni, de a gyengébbek nem haladhatnak nyomaitok-
ban. Már Pál is figyelmeztet bennünket, hogy nem hasznos a gyen-
gébbek idő előtti sürgetése. Hiszen a gyengék nem végezhetik el az
erősek munkáját. Nekünk kell a gyengéket tehetetlenségükben fel-
emelnünk. ,,Vigyázzatok azonban, hogy ez a ti szabadságtok ne le-
gyen valamiképp a gyengéknek botránkozására'' (1 Kor 8-9). Nem-
csak egyszerűen megmagyarázom a Szentírást, hanem a ti hasznoto-
kat tekintem. Ezért időzünk annyit az értelménél.
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Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

A Bibel und Kirche 1/2008. számában Christoph Dohmen több
ószövetségi próféta Istennel való találkozásából von le általános
következtetéseket. Egyszerűsítve kimondható, hogy a megtörtént
találkozásból a találkozó ember (már csak) annak hatásait tapasztal-
hatja meg. Isten látásához  Mózes jutott legközelebb (ld. MTörv 5,24
és 34,10). Az Úr kegyelmességét bemutató (és dicsőítő) találkozás
(Kiv 33,17-23) ugyanott történt, mint korábban a nép kételkedése
(Kiv 17,7). A cikk idézi egy zsidó rabbi (J.H.Hertz) és egy zsidó
tudós (E.Levinas) értelmező megfogalmazásait is. Isten közelségé-
nek ugyanezt a megragadhatatlanságát állítja a »vagyok, Aki vagyok«
[a cikkben változatként »leszek, Aki leszek«] névmeghatározás (Kiv
3,14). Isten erre a névre féltékeny (Kiv 34,14). Ezekiel ragyogó ter-
mészeti látványhoz és emberi dolgokhoz hasonlót lát, amikor távol-
ról szólítja meg egy hang (Ez 1,26.28).  Illés a Hóreben nem a látás,
hanem az enyhe szellő távolról való susogása [szószerint »lebegő
hallgatás«] útján találkozik Istennel (1 Kir 19,12). Méltán mondja Őt
Izajás rejtőzködő Istennek (Iz 45,15). – Ulrich Luz az Újszövetség
egyik legkorábbi írásában szereplő, és már akkor használatban lévő
Krisztus-himnuszt (Kol 1,15-20) vizsgálja. Szent Pál hálaadásra
szólító szavai (1,12-14) után a himnusz első szakasza  (15-16.v.)
Krisztust a láthatatlan Isten képmásának nevezi. Ő nem passzív
képábrázolás, hanem Isten tette élő megjelenítőjévé és teremtővé. A
görögnyelvű zsidók már olvashattak az isteni Bölcsességről (Bölcs
7,25-26), majd Filónál a teremtő Szóról, ez a himnusz azonban ezek-
nél többet jelent ki: a világmindenség benne, általa és érte teremte-
tett. (Ebben már Jézus kereszthalála után 20 évvel jelen van a niceai
hitvallás: valóságos Isten a valóságos Istentől, egylényegű az Atyá-
val stb.!) A két versszakot összekötő szöveg (17-18a vers) azt is ki-
mondja, hogy Krisztus nem csak teremtője, hanem harmóniáját
fenntartó feje is a világnak. Ebbe a szövegrészbe – a cikk szerint
maga a himnusz szerzője – két lényeges kijelentést iktatott be: a
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vezetői beleszólás mutatja Isten és az alárendelt világ távolságát
(tehát kizárja a panteizmust), és Krisztus a feje a testnek. A »vagyis
az egyháznak« szűkítés Szent Páltól való, és összhangban van avval,
hogy Krisztus ellenfeleit nem mondhatjuk a »test« tagjainak, sőt
általában nem számítjuk az egyház »szent közösségéhez« azokat,
akik – bármilyen okból – (még) nem tagjai az egyháznak. Valószínű-
leg Szent Pál is csak azokat a keresztényeket nevezhette a »test«
tagjainak, akik a Kol 3,5-17 szerint élnek. A himnusz második vers-
szaka (18b-20.v.) azt hirdeti, hogy Jézus miképpen képmása az
Atyának, tökéletes templom, teremtője a mindenségnek, és ura az
Atya szándéka szerint keresztjének vérével kiengesztelődő földi és
mennyei világnak. A cikk szerzőjének két gyakorlati javaslata: 1)
Tartsuk szem előtt, hogy Isten szándéka szerint Krisztus (kell hogy
legyen) a feje az egész mindenségnek, és ebben az emberi világnak.
2) Figyeljünk Krisztusra, aki Istennek a mai világunkban köztünk élő
képmása (pl. szegényekben, szenvedőkben, a hegyibeszéd hirdetésé-
ben és a pénzváltók templomból való kiűzésében.) – Wilhelm
Bruners azt a kérdést vizsgálja, hogy miért lehetnek megváltoztatha-
tók Isten tervei. Jónás könyvében azt olvassuk: »..megbánta Isten a
rosszat, amelyről azt mondta, hogy rájuk hozza, és nem hozta rájuk«
(3,10). A Talmud egyik történetéből a rabbik arra következtetnek,
hogy Isten keres valakit, aki majd »lealkussza« a jogosan járó bünte-
tést. Nem igazságos ítéletének megerősítését várja, hanem hogy a
bűnösök a karjaiba hulljanak. Káin nem okult áldozatának el-nem-
fogadásából (még nem imádkozhatta a zsoltárokat), és Noé sem kö-
nyörgött a bárkán kívül maradtakért. Isten megállapította, hogy »az
emberi szív gondolata ifjúságától  fogva hajlik a rosszra« (Ter 8,21).
Ábrahám közbenjárt Szodomáért, de fiát, Izsákot maga Isten mentet-
te meg, és csak unokája, Jákob távozott végül sántítva, de Isten áldá-
sával (Ter 28 és 32). Mózes ismételt könyörgésére Isten végül meg-
könyörült a népen (Kiv 32 és MTörv 9), tehát meghallgatta a köz-
benjárót. Jób és Jeremiás is vitába szállhatott Istennel. A Biblia em-
lékező teológiája megőrzi Isten »legkalandosabb kísérletét« az em-
berrel, aki a föld anyagából való, de Ő lehelte belé az életet; ha az
ember kifullad, liheg és felkiált; Istent szólítja tiltakozva, ilyenek
népének imái is. A hangos és a csendes tiltakozás lelkisége megvan
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az újszövetségi teológiában is, főként az evangéliumokban. A kor-
rupt és gyilkos Római Birodalomban a vértanúk szószólója Istennél a
kereszten haldokló Jézus, aki látta lezuhanni a sátánt. Nem volt elég
meggyőző Jób igazsága: Isten az emberre vonatkozó – Ábrahámmal,
majd Izraellel már megkezdett – megismerő kísérletet Jézusban egé-
szen magára vette, átélte benne Jézus könyörgését a Noéval kötött
szövetség védőügyvédjeként: »Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek« (Lk 23,34). Ábrahám, Sára, Mózes, Mir-
jám, Jeremiás ... végül Jézus és velük sok más ember vonta kérdőre
és »kényszerítette« Istent véleménye megváltoztatására az ember
megmentéséért; a haraggal szemben az annál nagyobbat, Isten irgal-
mát hívták ki. Őnélkülük Isten már régen abbahagyta volna »az em-
berrel való kísérletet«. Így végül Isten válasza az életre, a feltáma-
dásra való hívás – ha elég hangosan kiáltunk. – Sabine Tscherner-
Babl Jákob »életrajzáról« ír. Ez – az anyjuk méhében viaskodó iker-
testvérektől (Ter 25,22) Jákob eltemetéséig (Ter 50) – a Biblia egyik
legtartalmasabb élettörténete. A szerző 15 év óta különböző csopor-
tokban bibliodrámával is igyekszik élő tanulságként bemutatni Jákob
Istennel való kapcsolatát. Az kétségtelen, hogy örököse Ábrahám
Istentől kapott ígéretének (Ter 12,2). Rebekka kérdésére az Úr ezt
avval egészíti ki, hogy mindkét fiúnak saját népe lesz. Az ellentét a
családban kezdődött. (Vajon mai családjainkban megvan-e – leg-
alább természetes alapjaiban – Isten nekünk szóló ígéretének bizton-
sága?) A csalás összeférhetetlen a vele megszerzett áldással is. És ez
után – bár a menekülő Jákob álmában felismeri, hogy az ég nyitva áll
a számára (Ter 28,10-22), – felébredve mégis feltételt szabva tesz
fogadalmat Istennek! (Vajon ha közülünk valaki egészen egyedül
marad, és már csak Istenben bízhat, elfogadja-e – megfontolás után –
az Általa kínált nehéz utat is?) Jákob csupán saját erejére támasz-
kodva hosszú és kegyetlen életszakaszt küzd végig, többször csúnyán
becsapatva. Isten segít abban, hogy gyermekei szülessenek, de csak a
kettős házasság keretében. Egy látomásban megkapva az Úr bátorítá-
sát (Ter 31,3-14) 20 év után családjával, valamint nyájaival együtt
ismét menekül – hazájába, de félve múltjának következményeitől. A
Jabbok-folyónál ki is derül, hogy mennyire hiányzik Jákob kiengesz-
telődése bátyjával és a saját életével is, hiszen elvett valamit, ami
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nem őt illette. Ezért az önhatalmú tettéért – bár Isten már Háránban
is segített rajta – most kell fizetnie. Legyőzetve, és megtisztulva,
majd a jelen lévő Istent kitartó erőfeszítéssel visszatartva a végén
Istentől megáldva távozhatott; az ajándékként kapott új név az Úrral
való állandó kapcsolatát fejezi ki. Ézsauhoz megalázottként közele-
dik, de a találkozáskor tisztán látva (Ter 33,10) mindketten elismerik
a kialakult helyzetet, és terhüket ledobva szabadon indulnak egymás-
sal nem szomszédos új hazájuk felé. Jákobot élete végéig minden
lépése emlékezteti a kapott ütésre. Halála előtt pedig – apja hibáját is
fotytatva – ő is egyenként, az általa személyenként nekik szánt ál-
dással búcsúzik gyermekeitől és unokáitól. – Ralf Huning SVD arra
hívja fel a figyelmet, hogy Isten szava teljesebb megértéséhez nem
csak a bibliatudomány és a tanítóhivatal, hanem az egyszerű biblia-
olvasók is hozzájárulnak (amint a kanonizálás előtt a végleges szö-
veg kialakulásában is résztvettek). A cikk a megértés és befogadás
három fő területét határozza meg: 1) a kinyilatkoztatott és áthagyo-
mányozott hit liturgikus és intézményes területét, 2) a szövegre ala-
pozott tudományos területet, és 3) az élet és a hittapasztalat valósá-
gának közösségi területét. A katolikus egyház sokáig csak a liturgi-
kus és intézményes megközelítést fogadta el. A Dei Verbum után ezt
erős fordulattal a szöveg-alapú tudományos szemlélet elsőbbsége
követte, de ugyanakkor már a közösségi megértést hirdette (a Lumen
Gentium alapján) a »sensus fidelium«, amely a Szentírást az intuíció,
a gyakorlati élet és tapasztalat segítségével közelíti meg. Ebben ki-
emelt és gyümölcsöző szerepet kell betöltenie a szegények életta-
pasztalatának (ld. Szentírásmagyarázat az Egyházban: »a kicsinyek«,
v.ö. Mt11,251). A biblikus pasztoráció feladata az is, hogy kapcsola-
tot tartson és közvetítsen  az itt vázolt három terület mindegyikével.

Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak Krisztus karácso-
nyi békéjét és az Új Esztendőre Isten áldását kérjük és kívánjuk!
                         A Társulat vezetősége és Füzetünk szerkesztői.

                                                     
1 Magyar ford.: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 1998; 67.old.
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� A Bulletin Dei Verbum 3-4/2007. száma a Lectio Divina té-
makör bevezetőjeként ismerteti Guigo 12. századi karmelita szerze-
tes meghatározását erről az imádkozó szentírásolvasásról. Az egy-
mást követő lépések: olvasás (lekció), átgondolás (meditáció), ima
(oráció), Isten válaszának meghallgatása (kontempláció). Ez követ-
hető ma is mind egyéni, mind közösségi bibliaolvasáskor.

Részlet XVI.Benedek pápa 2006. szeptember 16-i üzenetéből a
Dei Verbum kongresszushoz: »Szeretném mindenekelőtt emlékeze-
tünkbe idézni és ajánlani a Lectio Divina régi hagyományát. A
Szentírás buzgó tanulmányozása, amelyet imádság kísér, olyan meg-
hitt beszélgetésre vezet, amelyben szívünket bizalommal kitárjuk;
olvasáskor Istent hallgatjuk, és imánkban hozzá szólunk (ld. DV 25).
Meg vagyok győződve arról, hogy megfelelő segítséggel az Egyház-
nak ez a gyakorlata új lelki tavaszt fog hozni. Ezért a biblikus pasz-
toráció szilárd alapjaként továbbra is szorgalmazni és segíteni kell a
Lectio Divinát  kellően megfontolt új módszerekkel is.«

Bruna Costacurta a Lectio Divina és a bibliatudomány kapcsola-
tát vizsgálja. Egyre többen követik a DV 12 felszólítását: »a Szent-
írást ugyanazon Szentlélek segítségével kell olvasni is, magyarázni
is, akinek sugalmazására készült.« Ez a hit és az imádság magatartá-
sát kívánja. Az imádság képes magába fogadni mind az isteni, mind
az emberi szó igazságát. Ugyanilyen befogadó és engedelmes maga-
tartással kell olvasnia a szöveget a bibliatudósnak is. (Nem hagyható
el az emberi szó, mégpedig az eredeti nyelv és kultúrkör segítségé-
vel!) A helyes tudományos egzegézis és a Lectio Divina nem azonos,
de egymást segítik, kiegészítik. (A Magnificat szavaival: az alázatos
szolgáló felismeri, milyen hatalmas dolgokat művelt az Úr.) A cikk
hivatkozik a »Bibliamagyarázat az Egyházban« dokumentumhoz
II.János Pál pápa által írt Bevezető 9. pontjára: »szükséges, hogy
maga az egzegéta a szövegeket Isten szavaként fogadja, ez pedig
csak akkor lehetséges, ha értelmének munkáját buzgó lelki élet hor-
dozza.« Enélkül »az egzegetikai kutatás nem teljes: szem elől té-
veszti a fő célját«. – Bruno Secondin (karmelita teológus, a Gregori-
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ana Egyetemen a modern spiritualitás professzora) a közösségi szent-
írásolvasás jelenlegi gyakorlatát vizsgálva először röviden kitér az
Ige lelki olvasásának patrisztikus és szerzetesi hagyományára, majd
említi, hogy a II.Vatikáni Zsinat a Szentírás olvasását és liturgikus
szerepét megkülönbözteti a jámbor áhitatgyakorlatoktól (SC 13). (A
cikk részletesen magyarázza, hogy ezeknél lényegesen nagyobb a
Lectio Divina teológiai, istentiszteleti és   – egyéni, valamint közös-
ségi – megszentelő értéke.) A Zsinat után egyes püspökök kezdemé-
nyezésére és vezetésükkel széles körben elterjedt a Lectio Divina,
például Milánóban C.M. Martini bíborossal, de Latin-Amerikában is
(Palabra Vida). Ennek gyümölcsöző voltát a legutóbbi 15-20 évben a
Pápai Tanítóhivatal számos szóbeli megnyilatkozása és irata (a Ka-
tekizmus is) hangsúlyozza, de a cikk szerint ennek »máig nem volt
igen kreatív, alkotó következménye«. Csak a 2001-ben megjelent
»Ecclesia in Oceania« mutat biztató kezdeményezést a szeminaris-
ták, papok és szerzetesek körén kívül is a Szentírásnak a hétközna-
pokra is kitejedő, imádkozó egyéni és közösségi olvasására. A cikk
figyelmeztet arra, hogy Guigo imádkozó olvasását egyedülélő szer-
zetesek gyakorolták, és hogy ma (a különbségek miatt) sokan kerülik
a Lectio Divina elnevezést. Secondin eredményesnek találta az általa
is vezetett közösségi együtt-hallgató és a nyert gyümölcsöket meg-
osztó módszert, amelyhez (a résztvevőkhöz alkalmazkodva) számos
szemléltető eszközt és kifejező testmozgásokat is használt (az ikon-
tól a táncig). Ezeknek és C. Mesters csoportjainak módszerei és ta-
pasztalatai egy könyvsorozat köteteiben is megjelentek. – A cikk
mintegy befejezésül megállapítja, hogy különösen hasznos, ha a
közösséggel a következő vasárnap vagy ünnep szentírási szövegeit
olvassák el ilyen imádságos módszerrel; ez teljesebb átéléssel való
résztvételt tesz lehetővé az említett vasárnap vagy ünnep szentmisé-
jén. A cikk zárókövetkeztetése is az, hogy az Igének és az ünneplés-
nek ez a folyamatossága a pusztán erkölcsi okulás helyett fokozato-
san teljes egzisztenciális átalakulásra vezet. Természetesen az imád-
kozó párbeszédes felkészülés külön időt igényel (a pap és a »nép«
részéről is).

Mivel a Katolikus Bibliaszövetség a hetedik világkongresszusát
2008 nyarán a tanzániai Dar es Salaamban tartotta, a Bulletin Dei
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Verbum 3-4/2007. füzetében Titus Amigu igen részletesen ismerteti
a 948.000 négyzetkilométer területű állam létrejöttét, természeti, né-
pességi, gazdasági és politikai viszonyait. A soknemzetiségű, 45 szá-
zalékban keresztény és 40 százalékban muzulmán, kb. 38 milliónyi
lakosság teljes békében él. – Klaus Vellguth a Dél- és Kelet-Afri-
kában elterjedt közösségi Szentírás-olvasás »Biblia-megosztó« mód-
szereinek közös (főleg német misszionáriusokra visszavezethető)
eredetét, a négylépéses és a hétlépéses módszer egyformán afrikai
jellegzetességeit mutatja be zambiai és tanzániai példákon (amit a
mai idegen hithirdetők is változatlanul átvettek).

� Ugyanebben a folyóiratszámban olvashatjuk Santiago Guljarro
Oporto (salamancai biblikus professzor) 2006 júliusában a latin--
amerikai és karibiai régió biblikus lelkipásztori összejövetelén el-
mondott igen tartalmas bevezető előadását. Kiindulópontja a tanít-
ványság, amely létezett mind Keresztelő János, mind a farizeusok és
írástudók körében is, de Jézusnál az Ő követéséből és a tőle kapott
missziós küldetésből állt. Jézus művét – halála és feltámadása után –
nem a galileai hallgatók és meggyógyítottak tömegei folytatták, ha-
nem választott tanítványainak legbelső, legszűkebb köre, akik tudtak
tervezni, önmagukat egészen a kitűzött célnak szentelni (az aposto-
lok). Ehhez fontos előkészítő volt Jézus (néha váratlan) személyes
meghívása, majd az együttélés nevelő élménye (Lk 10,23), Jézus
példája, sőt az Istennel való találkozás megtapasztalása is (színevál-
tozás). Nyilvánvaló, hogy e szűk belső kör által őrzött tanításnak
döntő fontossága volt. Velük kapcsolatban, de korábbi hivatása kö-
rében élt és vendégbarátságban maradt a hűséges hívők (mint pl.
Zakeus, Arimateai József, Márta és testvérei: Mária és Lázár) sokkal
szélesebb együttérző, példamutató és segítő csoportja. Ez a két cso-
port mintegy családi kapcsolatát és missziós hivatását ajándéknak
tekintette, és a hívők igen vegyes összetételű tömegével együtt alkot-
ta az Egyházat, amely – Jézus példáját az idegenekre is kiterjesztve –
hithirdetésében áttörte a korábbi határokat, odaadóan szolgálta az
elnyomottakat és szenvedőket. Jézusnak ez a radikális követése
folytatódott az üldöztetésben is. – Az előadó a nehéz körülmények
között fontos hivatást gyakorló hallgatóitól azt kéri, hogy a tanács-
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kozás során ne saját gondolataikból induljanak ki, hanem Isten meg-
hallgatott szavát, akaratát továbbítsák. Ehhez 4 evangéliumi szöveg-
részt idéz (Lk 10,38-42; Mt 7,24-27; Mk 9.30-37; Jn 14,25k); ezek
mindegyikének kifejtése után figyelemfelkeltő, lelkiismeret-ébresztő
megállapításokkal, kérdések feltevésével igyekszik támpontot nyúj-
tani ahhoz, hogy a tanácskozás valóban Jézust követő legyen.

� Érdekes tájékoztatást ad két délafrikai SVD szerzetespap
(Gabriel Afagbegee és Chrysostome Kiyala) az »Ámosz-program«
működéséről. Ennek jól előkészített összejövetelei a mai világ súlyos
bajait a keresztény lelkiismeret alapján elindított tettekkel kívánják
gyógyítani. A módszer lépéseit (a helyzet és az okok felmérése, Isten
szava, a tervbe vett változás, a konkrét teendők terve) jól szemlélteti
a politika ügyéről szervezett ilyen összejövetelnek a cikkben közölt
beszámolója. [Ennek tanulságai nem csak Dél-Afrika, hanem a mai
Európa – és konkréten Magyarország – számára is irányadók lehet-
nének!]   Az Afrikához szóló üzenet (Ecclesia in Africa, 1995) egyik
szakaszát II.János Pál pápa szavait idézve az alábbiakban közöljük.

»Meggyőződésünk szerint az afrikai igazságosság és béke megva-
lósulásának legfőbb követelménye (feltétele) a közügyek helyes irá-
nyítása és intézése a politika, valamint a gazdaság egymással ütköző
területein. Vannak egyes kérdések, amelyek más világrészhez is kö-
tődnek, s ezért nem tartoznak teljességükben a nemzeti kormányok
és vezetők hatáskörébe. De a zsinat elismerte, hogy ennek a világ-
résznek sok problémáját a gyakran korrupcióval is ötvözött hibás
saját vezetés okozza. Erős lelkiismeret-ébresztéssel és eltökélt aka-
rati döntéssel meg kell oldani az immár halaszthatatlan problémákat.

A politikában különös nehézséget jelent Afrikában nemzeti egy-
ségek létrehozása, mivel az államok nagy része  viszonylag fiatal
képződmény. Nagy vezetői ügyességet kíván a mélyreható különbsé-
gek összhangbahozatala, ősi etnikai ellenségek kibékítése és a világ
rendjébe való beillesztése. Ezért fordult a zsinat közössége esdeklő
imával az Úrhoz, hogy támasszon Afrikában szentéletű politikusokat
– férfiakat és nőket, – hogy legyenek szent államfők, akik saját né-
püket határtalanul szeretik, és inkább akarják azt szolgátni, mint attól
szolgálatot várni.« (Ecclesia in Africa, 111)
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A Lumko-Intézet2 eddig további 12 Ámosz-összejövetel hasonló
ismertetőjét adta ki (felelős szerkesztő P.Anselm Prior OFM).

                                            (Székely István)

Selémiás fia Júkál pecsétje (Jer 37,3)
Új feltárások Jeruzsálemben

A palesztinok lakta jeruzsálemi Szilván-negyed házai és utcái alatt pár
hónapja a dicsőséges zsidó múlt egy újabb darabja került elő: a romok
között érmék, pecsétek, egy 2700 éves alagút és a bibliai Templomhoz
vezető út maradványai találhatók. Az arab-izraeli ellentétek azonban a ré-
gészetre is hatással vannak: az ásatások folytatása mindkét fél számára
érzékeny pontot érint, ugyanis a leletek újabb érvet szolgáltathatnak arra,
hogy ma kié legyen a szent város.

A lelőhely a fallal körülvett Szent Városon, vagy ahogyan a zsidók neve-
zik, Dávid városán kívül, egy sűrűn lakott lejtőn helyezkedik el. A 3000 évvel
ezelőtt létezett zsidó királyság legendás uralkodójáról elnevezett területből
nőtt ki a mai Jeruzsálem. Szilván azonban már Kelet-Jeruzsálemben fek-
szik, amelyet Izrael 1967-ben foglalt el, és amelyet a palesztinok új államuk
fővárosának követelnek.

A mintegy 48 méter mélyen fekvő, 533 méter hosszú alagutat Ezékiás,
Júdea királya építtette i.e. 700 körül, hogy vizet biztosítson az asszír ostrom
alatt szenvedő városnak. A városban van egy másik, római kori csatorna is,
amelyen keresztül a zsidók menekültek, amikor i.sz. 70-ben a római légiók
felgyújtották Jeruzsálemet. A szennyvízcsatorna a második templomhoz
vezető út alatt húzódik, amelyet szintén a rómaiak pusztítottak el.

Az ásatások sok fontos és színes leletet hoznak a felszínre, pl. egy 2500
éves tűt, amellyel a ruhát fogták össze, vagy pecséteket, amelyeken a Je-
remiás próféta könyvében is említett Júkál, Selemja fia (l. Jer 37,3), és
Gamarja, Sáfán fia (Jer 36,12) neve olvasható. Előkerült még egy 3700
éves kánaánita erőd, valamint több ezer halcsont is.

Forrás: MÚLT-KOR Történelmi Portál, www.mult-kor.hu

                                                     
2 Lumko Institute P.O.Box 5058; 1403 Delmenville, SOUTH AFRICA, Tel.:+27-
(0)11-827 89 24  Fax: +27-(0)11-827 57 74 E-Mail: lumko@global.co.za
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Zimányi Ágnes

Isten kenyere, a manna

A Biblia növény- és állatvilága a teremtés szépségét dícséri. Az
egyes növények meghatározása azonban nem mindíg egyszerű. Kü-
lönösen áll ez a mannára (héberül: man), mely a negyvenéves pusztai
vándorlás alatt a zsidó nép fő tápláléka volt. »Izrael fiai negyven
évig ették a mannát, amíg csak lakott vidékre nem értek. Addig ették
a mannát, amíg Kánaán földjének határához nem értek« (Kiv 16,35).
»Ha éjszaka harmat hullott, manna is hullott« (Szám 11,9).

Az éhezéstől és kimerültségtől elcsigázott emberek Szín pusztá-
jában zúgolódni kezdtek és haragjuk Mózes ellen fordult. Nem örül-
tek immár a fogságból való csodálatos szabadulásnak, az Istentől
kapott igéreteknek, feledték a gyötrelmes rabszolgasorsot. Vissza-
vágytak az egyiptomi »húsos fazekak« mellé, ahol legalább kenyérrel
jóllakhattak. Mózes közbenjárására az Úr kenyeret hullatott a pusztai
vándoroknak, hogy egyenek és éhen ne haljanak. »Reggel pedig
harmatozó felhő volt a tábor körül. Amikor a harmatozó felhő fel-
szállt, a puszta talaján valami finom szemcsés dolog volt, olyan, mint
a dér a földön. Izrael fiai észrevették és kérdezték egymást: mi ez?
Nem tudták úgyanis mi az. Mózes így szólt hozzájuk: Ez az a kenyér,
melyet az Úr ad nektek enni« (Kiv 16,13–15). »Fehér volt mint a
koriander mag« (Kiv 16,31), mely ánizs illatú, és hasonló a bdellium
balzsamcserje gyantájához (Szám 11,7). A nép hamar fölszedte az
égből pottyant ajándékot és mannának nevezte el. Mozsarakban
megtörték, megőrölték, fazekakban megfőzték, vagy cipót sütöttek
belőle. Ize olyan volt »mint a mézeskalácsnak« (Kiv 16,31).

A Kivonulás könyvében leírtak alapján a Biblia–magyarázók a
man szót a mi kérdőszóval hozzák összefüggésbe: mán ez? – mi ez?
Mások úgy fordítják: ez manna! Az eltérés abból adódhat, hogy a
man szónak a nyugati arám nyelvben ki, a szíriaiban pedig mi a je-
lentése. Egyes kommentátorok a mannát a Tamarix manniferaval
hozzák kapcsolatba. Ez a fa a Sinai félsziget pusztájában, sivatagi
vízmosásaiban, időszakos folyómedreiben nő, ahol csak a nagy eső-
zések idején akad némi víz. A mannának a tamariszkusszal való azo-
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nosítását a kora keresztény tradíció is alátámasztja. A Sínai félszige-
ten alapított Szent Katalin kolostorban fönnmaradt hagyomány sze-
rint a sivatagon átutazó szerzetesek és zarándokok már a 3. századtól
kezdve megfigyelték, hogy a tamariszkusz fákról manna hull alá.
Közismert továbbá, hogy a Sínai fésziget beduinjai mai napig hasz-
nálják a manna szót, arra a folyékony mézre, melyet a tamariszkusz
fákból csepegtetnek. A fa 2,7–4,5 méter magasra is megnő, sok–sok
ága van és kicsiny, pikkelyszerű levelei.

Egy elgondolás szerint apró termetű pajzstetvek (Coccus manni-
parus) átlukasztják a tamariszkusz ágainak kérgét, s az így keletke-
zett lukakból buggyan elő, sűrű, ragadós, édes cseppekben a manna.
Pillanatok alatt megszilárdul és a földre mint sárga labdácska hull le.

Bárhogy is van, a mannát gyorsan kell összegyüjteni és nem sza-
bad maradékot hagyni, mert könnyen megromlik. »De nem hallgat-
tak Mózesre és egyesek mégis eltették másnapra. Ez azonban tele lett
férgekkel és bűzlött, ezért Mózes megharagudott rájuk« (Kiv 16,19).

Ha megbecsüljük, mekkora mennyiségű élelemre lehetett szüksé-
ge a pusztában negyven évig vándorló zsidó népnek, arra gondolha-
tunk, a manna mint táplálék önmagában véve kevésnek bizonyult.
Tartalmaz glukózt, fructózt, pektineket, de semmi proteint. Ezért
néhány Szentírás–magyarázó az eddigieken túl egy alga fajtát
(Nostoc) is a mannák közé sorol, mely éjjel bújik ki a nyirkos, ned-
ves talajból, valamint egy zuzmó félét (Lecanora esculenta) is, mely
főként a síkságokon és Nyugat–Ázsia hegyein nő, ahonnan a széllel
óriási távolságokra képes eljutni.

Azt is tudjuk, hogy a Mózes vezetésével vándorló nép a mannán
kívül más táplálékhoz is hozzájutott. Egyiptomból lábasjószágot
vittek magukkal (Kiv 12,38), volt datolyájuk (Kiv 15,27), emlékez-
hetünk a fürj csodára (Szám 12,32) és néha pénzért is vásároltak
ennivalót (MTörv 2,6). Ha természetes táplálék volt is a pusztában a
manna, Isten úgy adta, mint gondviselő kegyelmének gyümölcsét. Az
igazi égből jött kenyér, mely nemcsak a testet táplálja, Jézus Krisz-
tus. Ahogyan maga mondja: »Atyám adja nektek az igazi kenyeret.
Mert az az Isten kenyere, aki alászállt a mennyből és életet ad a vi-
lágnak« (Jn 6,32–33).
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OLVASÓINK KÉRDEZIK

A kérdésekre Tarjányi Béla teológiai professzor,
 Társulatunk ügyvezető elnöke válaszol.

� Kérdés: Nem látunk tisztán a Biblia azonos nyelvű (s így a ma-
gyar) fordításai ügyében.

a) Ma három katolikus fordítás van használatban: egyrészt a Szent
István Társulat, másrészt a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat tel-
jes szentírásfordítása, valamint az Újszövetség tekintetében a Békés-
Dalos-fordítás. Ezek szövegének eltérései néhol segítenek a megér-
tésben, de van hátrányuk is: pl. számos esetben nem lehet szövegrész-
letek (szavak) alapján megkeresni a bibliai helyet egy másik fordítás-
hoz készített konkordanciából. Fennmarad-e ez a helyzet, vagy van tö-
rekvés egységesítésre?

b) Azt tudjuk, hogy mindhárom fordítás alapja – az előírásnak is
megfelelően – az eredeti (görög, héber, arám) szöveg. (Nem világos,
hogy mi a szerepe a II.Vatikáni Zsinat után kiadott Nova Vulgata-nak.)

c) Tudjuk, hogy az említettek mellett létez(het)nek gyermek-Bibliák
és egyéb, pl. tudományos célú (az eredetit szószerint követő) fordítá-
sok is. Ezekről azonban nincs konkrét információnk. Mit illenék tudnunk
ezekről?

Válasz:  a) A háromféle fordítás – A zsidóság által használt hé-
ber Ószövetségnek és a moszlim hívek szent könyvének, a Koránnak
(Qur`an) a szövege ma3 teljesen egységes. Ilyen fokú egység csak
akkor lehet követelmény, ha a szent szöveg nyelve is változatlan
marad. A kereszténység viszont nem tekintett soha egyetlen nyelvet
sem kizárólagosan szentnek és kötelezőnek. Jézus héberül imádko-
zott, arámul beszélt, de szavait és tetteit már görögül fogalmazták
meg és hagyták ránk az evangélisták. Az első századok keresztényei
az Ószövetség görög fordítását, a Szeptuagintát használták, nem a
                                                     

3 Ez azonban nem volt mindig így. Az Ószövetséget illetően pl. a Kumránban talált
Ószövetség-kéziratok szövege számos helyen eltér a ma általánosan használt hé-
ber Ószövetségnek, az ún. textus massoreticus-nak a szövegétől. Az ún. Hetvenes
fordítás is sok eltérést ill. többletet tartalmaz, ami azt mutatja, hogy az a héber szö-
veg, amiből ez a fordítás készült, nem volt azonos a ma használatos héber szö-
veggel. Az egységesítést a középkor elején végezték el a zsidó tudósok, és ettől
kezdve kötelezően csak ezt a szöveget tekintik szentnek és hitelesnek. Egyetlen
szó, egyetlen betű sem térhet el ettől az egyes kéziratokban, kiadásokban.



Olvasóink kérdezik

43

héber Ószövetséget. A keresztény kéziratmásolók soha nem dolgoz-
tak olyan aggályos pontossággal, mint a zsidó kéziratmásolók. Ennek
következménye az a számtalan szövegváltozat, amely a fellelhető ke-
resztény kézből származó görög Szentírás-kéziratokban megfigyelhe-
tő. És a keresztények körében az is egészen természetes volt a legko-
rábbi időktől kezdve, hogy a szent szövegeket az adott nép nyelvére
lefordítsák. Már az első századokban születtek ilyen fordítások, pl. a
szír, a kopt, a latin, az örmény stb. szentírásfordítások.

Születhettek szövegváltozatok, készülhettek bármely nyelven for-
dítások, egyazon nyelven különbözőek is, mert nem a nyelv, a szö-
veg, a betű volt a szent, hanem a tartalom, a tanítás, amelyet az egy-
ház örökölt, ellenőrzött, hordozott és hirdetett – a rendelkezésre álló
szöveggel a kezében, azt felolvasva, értelmezve, magyarázva.

Régebben előfordult, hogy egy-egy jól bevált fordítás, mint pl. a
latin Vulgáta, hosszú évszázadokon át alkalmas volt az isteni üzenet
közvetítésére, főleg azért, mert maga a nyelv nem változott. A népek
nyelvei azonban élnek és változnak, ezért szükségszerű a régi fordí-
tások revideálása, sőt új fordítások készítése. Így gyakran előfordul,
hogy egymás mellett él több fordítás is. Van aki a régihez ragaszko-
dik, mert annak fordulatai, megfogalmazásai a szívéhez nőttek, má-
sok az újabb, a nyelv mai állásához közelebb álló fordításokat ked-
velik. Ha az egyház minden adott korban kötelezően csak egyetlen
fordítás használatát engedélyezné, elősegítené a fundamentalizmus-
nak, a szövegközpontúságnak az érvényre jutását. A tartalom és üze-
net helyébe könnyen a betű kerülne. Ez minden korban csábító, mert
sokkal egyszerűbb egy adott szöveget szentnek tartani és arra es-
küdni, mint a szöveg mélyén, a különböző fordítások mögött rejlő
igazságot keresni. A sokféleség bonyolultabbá teszi a dolgunkat,
gondolkodásra késztet, keresésre kényszerít. A különböző fordítások
mindegyike valójában tökéletlen próbálkozás a mélyben rejlő, egy az
egyben kimondhatatlan igazság megfogalmazására, közvetítésére.
Minél többféle (ellenőrzött, jóváhagyott) megfogalmazást ismerek,
annál többet sejtehetek meg a tulajdonképpeni mondanivaló lénye-
géből.
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A magam részéről nem lennék híve a kötelező egységesítésnek.
Ez egyébként szöges ellentétben is állna az egyház kétezer éves gya-
korlatával. – Ami a szövegek megkeresését illeti, sajnos, nem áll ren-
delkezésünkre minden fordításhoz konkordancia. Amikor tehát kon-
kordanciát használunk, tartsuk magunknál azt a fordítást, amelyhez a
konkordancia készült. De a mai, kompjúterizált világban lassanként
már ez sem probléma. Az interneten megtalálható a legtöbb fordítás
szövege, sőt, akár le is tölthető. Egy kattintással megtalálhatunk ben-
ne bármilyen keresett szöveget.

b) A Neovulgáta szerepe és jelentősége – A II. Vatikáni Zsinat
rendelkezése nyomán az egykori Vulgáta latin bibliafordítás szöve-
gét revideálták a Biblia eredeti szövegét helyreállítani hivatott szö-
vegkritika mai állása ill. eredményei alapján. Az egyház szándéka
szerint az így elkészült Neovulgáta bibliafordítást, annak megoldá-
sait kell követnie minden népnyelvi bibliafordításnak. Ennek a kri-
tériumnak a három említett magyar bibliafordítás közül – ismereteim
szerint – egyedül a Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás felel meg.

c) Gyermekbibliák és "rétegbibliák" – A gyermekbibliák nem
Bibliák, hanem a bibliai történetek elbeszélései a gyermekek számá-
ra érthetően és élvezhetően megfogalmazva, jobbára színes illuszt-
rációkkal. Ezek használata mindenképpen ajánlott és hasznos mind-
addig, amíg a gyermek alkalmassá nem válik arra, hogy a tényleges
evangéliumi, bibliai szövegeket hallja, olvassa. Magyar nyelven is
többféle gyermekbiblia létezik ill. kapható.

A "rétegbibliák" tényleges bibliák, de a nyelvezetük ill. a fordítás
módja sajátosan egy adott társadalmi réteget céloz meg. A legismer-
tebb és legelterjedtebb az ún. köznyelvi fordítás (német, angol, fran-
cia, olasz stb.), amely messzemenőkig igyekszik a köznyelv szavait,
képeit, kifejezőeszközeit alkalmazni a fordítás során, elsősorban azo-
kat az olvasókat tartva szem előtt, akik számára a vallási-teológiai
kifejezések idegenek vagy ismeretlenek. Készülnek emelkedettebb
nyelvezetű bibliafordítások is, esetenként pedig szöveghűségre tö-
rekvőek, hogy az érdekldő olvasót közelebb segítsék a biblia eredeti
nyelvű szövegéhez, megfogalmazásaihoz. Ilyen szöveghű fordítás-
részletek olvashatók például a legtöbb bibliakommentárban.
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Biblia Éve 2008 – Társulatunk a Biblia Éve püspökkari felelősé-
nek, Dr. Bábel Balázs kalocsai érseknek a megbízásából jelentős
mértékben igyekezett hozzájárulni ezen ünnepi, hálaadó esztendő
sikeréhez. Honlapunkon összegyűjtöttünk és egy helyen mindenki
számára elérhetővé tettünk minden általunk ismert rendezvény
meghívóját, programját, illetőleg az azokról készült beszámolókat.
Kiadványaink nagy segítséget jelentettek az ünneplő közösségeknek:
az Aranybiblia, a Családi Biblia, a Missziós Evangélium (Jn ev.), az
Új Ország (Mk ev.), a CD-n és DVD látható-hallható vallomások,
előadások sorozatai. Százhoz is közel áll azon alkalmak és helyszí-
nek sora Budapesten, szerte az  országban és határainkon túl, ahol
munkatársaink előadásokat, bemutatókat, képzéseket tartottak. Több
bibliakiállításhoz Társulatunk kölcsönözte a kiállítás anyagát (pl. a
csörögi, újpesti, keceli bibliakiállításhoz). Örömünkre szogál, hogy a
Biblia Éve várakozáson felül sikeresnek bizonyult, és ehhez Társula-
tunk is nagy mértékben hozzájárulhatott. – A programok honlapja:
www.biblia-tarsulat.hu

Meghívó – A Biblia Éve a vége felé közeledik. A Szondi ut-
cai Szent Család templomban ünnepélyes megnyitó szentmisét
tartottunk január 1-jén, ugyanígy szeretnénk az évet lezárni
2009. jan. 1-jén este a 6 órai szentmise keretében. A Mária Rá-
dió ezt a szentmisét is élőben közvetíti. Ennek a szentmisének a
keretében tartjuk a Magyar Katolikus Családegyesület, a Szent
Jeromos Katolikus Bibliatársulat és az Új Ember közös bibliai
játékának eredményhirdetését.  Sillye Jenő új, bibliás CD-jének
bemutatója is kapcsolódik az ünnepi eseményhez.

A Szent Család Plébánia és a Szent Jeromos Katolikus Biblia-
társulat szeretettel vár mindenkit 2009. január elsején, Újév
napján este hatkor a Biblia évét befejező hálaadó szentmisére.

 Füzes Ádám plébános               Tarjányi Béla ügyv. elnök
   Szt. Család Plébánia        Szt. Jeromos Katolikus Bibliatársulat









Kiadványainkból

1. Öregbetûs Újszövetség: az Újszövetségi Szentírás na-
gyobb betűs, jól olvasható formában. Ára: 1960.- Ft.

2. Missziós Evangélium (János evangéliuma, kis füzet, háromféle
színes borítóval, ajándékozásra). Ára: 100.- Ft.

3. Mindennapi Evangélium (Márk evangéliuma napilap formá-
tumban, ajándékozásra. Ára: 100,- Ft.

4. Aranybiblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, templomi
kihelyezésre). Ára: 24.000 Ft.

5. Családi Biblia (nagyméretű, díszes, aranynyomással, családok
számára). Ára: 12.000 Ft.

6. Bibliaolvasó-naptár (a teljes Szentírás szövegének beosztása
két éven át minden napra, készítette: Gyürki László). Ára: 60.- Ft.

7. Bibliaórák-csomag (A. Steiner-V.Weymann: Találkozások [5
óra], Csodák [6 óra], Példabeszédek [7 óra], A.Hecht: Közös utunk a
Bibliához [módszerek]), Vágvölgyi Éva: Bibliaórák [60 óra]. A cso-
mag ára: 4000.- Ft.

8. Vallomás a Szentírásról DVD I. (Bíró László püspök, Nemes-
hegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László S.J.,
Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, Varga Béláné Irénke
személyes vallomása. Ára: 600.- Ft

9. Vallomás a Szentírásról DVD II. (Erdő Péter bíboros, Márfi
Gyula érsek, Zseldin Gellért püspök, Gyürki László, Takács Gyula,
Gelley Anna, Riskó Mariann vallomása, Székely János püspök há-
rom előadása. Ára: 600.- Ft

10. A Szentföldön Jézus lába nyomán DVD ( A Fokoláre-atyák
szentföldi felvételeiből  összeállította Tomka Ferenc. A főbb szent-
földi helyek bemutatása és ismertetése.) Ára: 1200,- Ft.

11. Magyarságunk és a Biblia CD (Nemeskürty István, Vörös
Győző és Tarjányi Béla előadása a biblikusok továbbképző konfe-
renciáján). Ára: 600,- Ft.

--------------------
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Ajánlás

1

Pál apostol az egység tanítója

Pál apostol az egység nagy tanítója volt. Sokat tanított az
egységről, szenvedett az egység hiánya miatt, és ha kellett,
szenvedett azért, hogy ezáltal is megvalósuljon a Krisztus akar-
ta egység. Leveleiben olyan egyházképet, egyházfelfogást su-
gall, amely szerint az egyház leglényegesebb vonása az egység.
Ezt a legplasztikusabban a korintusiaknak írt első levélben fo-
galmazta meg, nevezetesen: az Egyház Krisztus teste, ahol
Krisztus a fő, és mi ennek a testnek a tagjai vagyunk. Nem
mondhatja egyik tag sem a másiknak, hogy nincs rá szükség –
mi sem mondhatjuk, hogy nincs szükségünk arra a lelki örök-
ségre, amit a protestáns egyházak képviselnek, és ugyanúgy ők
is nagy tisztelettel elismerik a katolikus egyház lelki gazdagsá-
gát és ugyanígy az ortodox egyház gazdagságát. Azt tanuljuk
Pál apostoltól, hogy az egyházban egység van, ami nem egy-
formaságot jelent, nem uniformizálást, hanem sokszínűséget,
amit ő úgy fogalmaz meg, hogy sok a tag, de a test csak egy.

Székely János (Ökumenikus lelkészkörök találkozója
Forrás: Magyar Kurír / Kiss Imre)



Csendes Percek

2

Pál apostol Miatyánkja

Mi keresztények gyakran úgy gondoljuk, hogy mindent Istentől
kell remélnünk és várnunk. Még a Miatyánkot is ebben a szellemben
imádkozzuk: Jöjjön el a te országod, azaz: hozd el te ezt az országot!
Legyen meg a te akaratod, vagyis: vidd keresztül az akaratodat te!
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk te! Ne vigyél bennünket a
kísértésbe, és védj meg minket a gonosztól!

Azt hiszem, lehetne néha a Miatyánk imádkozása közben vala-
hogy így is gondolkoznunk:

Mi Atyánk, te velünk vagy:
Megszenteljük a te nevedet,
építjük a te országodat!
Megtesszük a te akaratodat,
   miként az öröklétben, úgy már itt, a földön is!
A mindennapi kenyerünkért megdolgozunk,
és megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
   hisz te is megbocsátod a mi vétkeinket.
A kísértéseknek ellenállunk,
   és ellene szegülünk a gonosznak.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség,
   mi pedig a te társaid vagyunk most és mindörökké. Amen.

Pál apostol ezt tette. Nyilván ő is úgy imádkozta a Miatyánkot,
ahogyan mi – de megszentelte az Úr nevét, építette az ő országát,
megtette az ő akaratát, megdolgozott a saját kenyeréért (sátorkészítő
volt, keze munkájával biztosította a megélhetését), mindenkinek
megbocsátott (még annak is, aki kiutasította őt a közösségből, ld. 2
Kor 2,6-8), volt kísértése bőven, de helytállt, és ellene szegült a go-
nosznak. Ő Jézus Krisztus társa volt: meggyőződésében, küzdelmei-
ben, szenvedéseiben (vö. "kiegészítem testemben, ami még hiányzik
Kriszus szenvedéséből", Kol 1,24), szeretetével, fáradozásával.

Jézus ma is társakat keres. S közben mindegyikünknek azt mond-
ja: Tudom, hogy képes vagy rá! S minden családnak, minden barát-
ságnak, minden közösségnek azt mondja: Tudom, hogy képesek
vagytok felülemelkedni önzésteken, és megvalósítani köztetek, ki-
csiben, Isten országát.                                              (T.B.)
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Gyürki László

Szent Pál nyomában a Szentföldön.

Pál apostol nyomaiba indulunk, amelyeket Kisázsiában, főleg a
mai Török-, és Görögországban, vagy Rómában találunk. Életének
egy rövid szakasza azonban a Szentföldhöz kapcsolódik. Ezek: Jeru-
zsálem, Damaszkusz, és a tengerparti Cezarea. Pál, mint Gamaliel
tanítványa Jeruzsálemben tanult és itt ismerte meg az „Új utat”,
amelyet kezdetben szenvedélyesen üldözött. Megtérése után több-
ször is felkereste Jeruzsálemet. Megtérésének helye Damaszkusz is a
Szentföldhöz tartozik. A tengerparti Cezareában raboskodott, s innen
indult hajón Rómába.

Ezekre a helyekre látogatunk el.

Jeruzsálem, ahol tanult
    és első ismereteit nyerte a kereszténységről.

Pál maga állítja, hogy „Gamaliel lábainál” tanult és lett a törvény
buzgó követője. Valószínűleg családjával együtt Jeruzsálemben tele-
pedett le. Egyik nővéréről és annak fiáról tudunk, akik Jeruzsálem-
ben éltek (ApCsel 23,16).

Ha Jeruzsálemben ma Pál nyomát keressük nem a siratófalat kell
felkeresni. Pál idejében a templom a maga fényében állt és Pál a
templomban vett részt az imádságban és az áldozat bemutatásánál.

Az apostol ezen korai időszakára csupán egy rövid utalást talá-
lunk István megkövezésével kapcsolatban (ApCsel 7,58), amely
kapcsolatban van Pállal: Istvánt kihurcolták a városon kívülre, és
megkövezték. „A tanuk letették ruháikat egy ifjú lábához, akit Saul-
nak hívtak”. Lukács még hozzáfűzi, hogy Saul egyetértett István
megölésével. A keresztény hagyomány István megkövezését a Da-
maszkuszi kapu közelébe helyezi. Ezen a helyen templom állt, de a
perzsák 614-ben lerombolták. Egy későbbi hagyomány a mai Szent
István kapu közelében keresi a megkövezés helyét. A görög ortodo-
xok a kapu alatt a Kedron völgy lejtőjén 1957-ben Szent István tisz-
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teletére templomot építettek. Lépcsőket is mutatnak, amelyek a
templomtérről vezetnek ide. A fiatal Saul is ott volt a feldühödött
zsidók között, akik Istvánt a kivégzésre hurcolták.

Úton Damaszkusz felé
A megszokott út Jeruzsálemből Damaszkuszba (kb. 220 km) Jeri-

kón át a Jordán völgyben vezetett. Határ probléma nem volt, Da-
maszkusz mint Júdea a Szíria római tartományhoz tartozott. (Ma
sokkal nehezebb lenne az utazás Pál számára is. Izrael és Szíria ha-
diállapotban van egymással.) Csodálatos, hogy Jézus halála után
egészen rövid idő múlva már Jézus-tanítványok vannak Damasz-
kuszban is.

A hagyomány különböző helyeket jelöl meg, ahol Pál megtérése
történt. Sem az ApCsel, sem maga Pál leveleiben nem említi, hogy
hol találkozott a feltámadt Úrral. „Amint haladt az úton és Damasz-
kuszhoz közeledett…” ennyit mond a szöveg (9,3).

Kawkab falu közelében lévő ortodox kolostor – 18 km délnyugat-
ra az óvárostól –, állítja, hogy ezen a helyen történt Pál megtérése.
Bizonyítéknak hozza fel, hogy egy vulkánikus dombot ősidőktől
kezdve „Pál dombnak” neveznek. Még két másik helyről is állítják,
hogy itt volt a megtérés: Daraya 14 km nyugatra Damaszkusztól és
Merjisafra-Kiswe 17 km-re ettől.

Szent Pál megtérésének emlékhelye
A ferencesek ellenben „el-Tell” helyet nevezik meg a világtörté-

nelmi esemény színhelyéül. Ez a hely a Tabbaleh nevű szegény ne-
gyedben található délkeletre az óvárostól. Pál idejében ez a hely
még a városon kívül volt. Régi zarándok leírások szólnak erről, s a
keresztények ősidők óta egy „Pál barlangot” tisztelnek. Korábban
egy templom is állt ezen a helyen. VI. Pál pápa kívánságára,
szentföldi útja után, az 1925-ben épített kis kápolna helyett
építették, és 1971. június 24-én szentelték fel a mai templomot.
Az építész Italo Viesi az épületnek sátor-formát adott, utalva
ezzel Pál sátorkészítõ foglalkozására. Az oltár mögötti üveg-
festmény Szent Pált ábrázolja, aki a megfeszített és feltámadt
Jézust hirdeti. A hajó ablakán a Népek Apostolának három da-
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maszkuszi eseménye szerepel: megtérése a város elõtt; Ananiás
megkereszteli a városban; és menekülése Damaszkuszból.
Ugyancsak VI. Pál pápa kívánságára épült a templom mellé egy
összejöveteli és mûvelõdési ház is Közel-Kelet különbözõ rítu-
sai és nemzeti egyházai számára. A vendégház mellett egy orvosi
rendelő és egy kateketikai központ is működik.

Más páli helyek Damaszkuszban
A további események helyeit is keressük meg Damaszkuszban.

Az ApCsel szerint a nagy fényesség hatására Pál megvakult és kísé-
rői Júdás házába vezették, aki az Egyenes utcában lakott. Itt ő három
napig semmit sem evett és ivott.

Az „Egyenes utca” az ókorban a „decumanus” népi elnevezése
volt. Ezzel jelölték a főutat, amely a várost kelet-nyugati irányban
átszelte.1 Szent Pál idejében Damaszkusz egy tipikus görög-római
város volt. A városfalak és a hét kapu az óváros képéhez tartozik,
épp úgy mint az óváros két híres főtengelye is. Az Egyenes utca a
keleti kapunál kezdődik. Ez a város legrégebbi kapuja és máig is
megtartotta eredeti formáját. Az utca 26 méter széles és 1570 méter
hosszú volt, mindkét oldalán üzletekkel. A mai utca a régi decuma-
nus vonalát követi, de szűkebb, mint a régi, és négy méterrel maga-
sabban van az eredeti szintnél.

Júdás háza – Az „Egyenes utca” nyugati kezdetétől körülbelül
450 méterre egy fémkupolával fedett kis mecset áll, egy balkonnal,
ami minaretként szolgál. A mecsetet „Jakmak”-nak hívják. A keresz-
tény hagyomány ide helyezi Júdás házát, ahol Saul három napig
böjtölt (ApCsel 9,9), s ahol Ananiás megkeresztelte.

Ananiás kápolnája arra emlékeztet, hogy Ananiás megkereszteli
Sault, visszaadja látását és befogadja a keresztény közösségbe.
Ananiást a hagyomány Jézus 72 tanítványa közé sorolta, aki István
megkövezése után jött Damaszkuszba és ő alapította meg az első
keresztény közösséget. Ő volt Damaszkusz első püspöke. Ereklyéit a
római Szent Pál bazilikában tisztelik.
                                                     

1 A latin decuma = tized szóból származó elnevezés. Pl. ager decumanus az a föld,
amelynek terméséből tizedet kell fizetni. A Szerk.
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A szentély a kora keresztény időben már kultuszhely volt. A bi-
zánci időben az alapfalakra templom épült, de az arab időben lerom-
bolták. A ferencesek 1820-ban vásárolták meg a törököktől és
Ananiás tiszteletére kápolnát építettek rá, és helyrehozták a kriptát
is. A kápolna ma a föld alá került. Időközben a sok rombolás és újjá-
építés miatt a város szintje megemelkedett.

Szent Pál menekülésének helye – Pál megtérése után, miután visz-
szatért Arábiából, prédikálni kezdett a város zsinagógáiban és hirdet-
te, hogy Jézus az Isten Fia. A zsidók erre összeesküvést szerveztek
Pál ellen. Mivel a zsidók a város kapuit éjjel-nappal figyelték, a ke-
resztények éjnek idején egy kosárban engedték le a városfalról, s Pál
csak így menekült meg. Az apostol a 2 Kor 11,32-33-ban utal erre az
epizódra.

A keresztény hagyomány a város délkeleti részében a Kiszan-
kapú közelében jelöl meg egy ablakot, amelyből az apostolt leenged-
ték. A kaput „Szent Pál kapunak” nevezték. Ebben a városrészben a
legkorábbi időktől kezdve laktak keresztények. Ezért nagy a valószí-
nűsége annak, hogy Pál menekülése a városfal ezen részén játszód-
hatott le.

A helyi hagyomány még arról is tud, hogy Pál menekülését egy
etióp származású római őr segítette, akit később ezért halálra ítéltek.
A régi romos épületet 1885-ben a melkita pátriárka megvásárolta.
Kápolnát építettek ide, amelynek a falában a régi kapu nyomai és
egy kis várfal is beépült. Két modern Krisztus-monogram díszíti a
megerősített tornyokat, melyek egy fiktív ablak mellett állnak.

Visszatérés Jeruzsálembe
A Damaszkuszból való menekülése után – három évvel megtéré-

sét követően – Pál visszatért Jeruzsálembe, hogy megismerje Pétert,
és kapcsolatba lépjen a jeruzsálemi ősközösséggel. Ez a jeruzsálemi
látogatás tizenöt napig tartott. Jeruzsálemben is hirdette az evan-
géliumot. Mivel élete veszélyben forgott, az apostolok elküldték
Tarzuszba. Barnabás innen hívta Antiochiába, amely missziós útjai
kiinduló állomása lett.
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Tizennégy év múlva második alkalommal jött Pál Jeruzsálembe,
az apostoli zsinatra. Ezen kimondták, hogy a pogányságból megtér-
teknek nem kell megtartani a zsidó törvényeket és a körülmetélést.
Ekkor találkozott Pál az ősegyház „oszlopaival”: Péter mellett Ja-
kabbal és Jánossal, akik az egység jeléül jobbot nyújtottak neki (Gal
2,9).

Ha e két jeruzsálemi látogatás helyeit keressük, a Sion hegyén lé-
vő utolsó vacsora termébe kell mennünk. Krisztus feltámadása után
ez volt az apostolok és az ősegyház összejöveteli helye Jeruzsálem-
ben. Itt volt az apostoli zsinat is, amelynek határozatával Pál kiemel-
te Jézus evangéliumát zsidó szekta jellegéből és világvallásként indí-
totta el. A Sion hegyi utolsó vacsora terme látogatásakor a sok ese-
mény mellett erre a páli nyomra is emlékezni kell.

Pál utolsó látogatása Jeruzsálembe
Harmadik missziós útja végén Pál újra Jeruzsálembe jött, hogy

átadja a szegény jeruzsálemi keresztényeknek a Görögországban és
Kisázsiában gyűjtött adományt, és ezzel kifejezze szolidaritását az
anyaegyház iránt. Első útja Jakabhoz vezetett. Ez a találkozás is a
Sion hegyén lehetett az utolsó vacsora termében. Jakab figyelmeztet-
te Pált a leselkedő veszélyre honfitársai részéről. Nem tudták neki
megbocsátani, hogy megnyitotta az utat a nem zsidók számára is, és
nem kötelezi őket a zsidó törvények megtartására. Ezért Jakab taná-
csára Pál vállalta négy nazireátusi fogadalmat tett férfi áldozat bemu-
tatási költségét, hogy ezzel bizonyítsa hűségét a törvényhez. Az
ázsiai zsidók azonban lázadást támasztottak Pál ellen a templomté-
ren, s azzal vádolták, hogy pogányt vitt be a templomba, és ezzel
megfertőzte a szent helyet. Az Antónia várban lévő római helyőrség
mentette ki Pált a dühöngő nép kezéből, amikor már meg akarták
ölni. Miután Pál engedélyt kapott az ezredestől, az Antónia lépcsőjén
állva elmondta élete történetét ifjúságától kezdve damaszkuszi meg-
hívásáig. A tömeg ordítása miatt nem folytathatta beszédét. A kato-
nák az Antónia várba vitték, hogy megostorozzák. Római polgárjoga
ettől megmentette. A következő napon a főtanács elé állították. Mi-
vel ez is zavargásba fulladt, s Pál ellen összesküvést szőttek, ezért az
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ezredes még az éjjel erős katonai őrizet mellett Cezareába vitette
Pált Félix helytartóhoz. Itt raboskodott az apostol két éven át.

Cezareát Nagy Heródes építtette és Augusztus császárról nevezte
el. A város helyzeténél fogva hamar elhomályosította magát Jeruzsá-
lemet is, s a római helytartók székhelye lett. Ők csak az ünnepekre
mentek föl innen Jeruzsálembe, hogy a rendre felügyeljenek.
Cezarea jelentős szerepet játszott az evangélium terjedésében is.
Fülöp diákonus hirdette itt az evangéliumot. Az első keresztény kö-
zösség azonban Kornéliusz római százados házában született meg.
Péter, az egyház feje fogadta be Kornéliuszt az egyházba. Pál apostol
többször is járt Cezareában fogsága előtt is.

Pál fogsága Cezareában nem lehetett szigorú. Szent Lukács nem
börtönről, hanem őrizetről beszél. Pál pere nagyon elhúzódott. En-
nek két oka is volt: Félix kedvében akart járni a zsidóknak, másrészt
meg zsarolni akarta Pált. Félix utóda Porciusz Fesztusz lett. A zsidók
vezetői azt kérték tőle, hogy hozassa Pált Jeruzsálembe. Az volt a
szándékuk, hogy útközben cselt szőnek ellene és megölik. Ezért Pál
a császárhoz fellebbezett, s ügye ettől kezdve már a császári ítélő-
székhez tartozott. Mielőtt az apostol Rómába indult, beszédet mon-
dott II. Agrippa király és Bereniké előtt, akik Fesztusz látogatására
jöttek.

Ezekre az eseményekre gondol a zarándok, ha a cezareai romme-
zőn jár. Ha északról jövet, a római kikötőtől a hosszú hippodrom
mellett dél felé halad, a legújabb régészeti ásatásokhoz, a heródesi
palota alapfalaihoz jut. Itt volt a római helytartó hivatala. A gazda-
gon díszített épület egy földnyelven van. Heródes a régészek megál-
lapítása szerint az ókor legjobb cementjét használta, amelyet Nápoly
mellől Pozzuoliból hoztak. Feltárták a földnyelv magasabb részén
lévő hivatali épületet is. Egy nagy kiterjedésű oszlopcsarnok volt
előtte. Itt állt a király, és később a római helytartó ítélőszéke. Itt
zajlott le a Pál elleni bírósági eljárás. Itt vádolták Pált a zsidóság
vallási vezetői. Itt volt a fogadóterem, amelyben Agrippa, Bereniké
és a város előkelőségei előtt Pál elmondta beszédét. Itt valóban ott
áll a zarándok, ahol egyszer maga Pál is állt. De a régészek szerint
más páli nyomok is vannak a cezareai rommezőn. Az egyik terem
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mozaikpadlóján, amit ők egy börtön hivatali termének tartanak, fel-
irat került elő jókívánságokkal az itt szolgáló „őrterem férfijainak“.
Mellette kis helyiségek – talán börtöncellák – vannak. Az egyikben a
régészek graffitókat találtak, melyeket a Népek Apostola, Pál felhí-
vásaiként értelmeznek. Feltételezhető, hogy itt volt Pál börtöncellája.
De más nyomokat is találtak, amelyek egy korai Pál-tiszteletre utal-
nak Cezareában. Valóban fel lehet tételezni a cezareai keresztény
közösségről – amely akkor már létezett, amikor Pál ott fogva volt –,
hogy nem felejtették el őt akkor sem, amikor innen Rómába távozott.

Amikor Pál nyomában járunk a Szentföldön, Török-, és Görögor-
szágban, vagy Rómában, ne felejtsük el, hogy a legszebb „nyomok”-
at nem ezeken az utazásokon kell keresni, és nem is kell értük távoli
országokba menni. Legfontosabb „nyomai” az ő levelei, amelyeket
ránk hagyott. De ezek nem csupán Pál nyomai, hanem egyben Isten
nyomai is. Mert az Egyház ezeket Írásaihoz sorolja, amelyek Isten
szavát kinyilatkoztatták és mindig kinyilatkoztatják.

Zarándoklat Szent Pál évében

XVI. Benedek pápa Szent Pál évét meghirdető beszédében ajánl-
ja: „Mélyüljünk el Szent Pál apostol lelkületében, elmélkedjük át
írásait. Ha tehetjük, zarándoklatokkal, tanulmányi napokkal, lelki-
gyakorlatokkal tegyük magunkévá tanítását, életének példáját”.

Ennek jegyében indult útnak 2008. szeptember 22-én dr. Veres
András, és Bosák Nándor püspök 32 pappal, 10 világi hívővel Görö-
gországba, hogy végigjárja azokat a helyeket, amelyeket Pál apostol
szentelt meg igehirdetésével. A szombathelyi egyházmegye hirdette
meg a zarándoklatot, és ehhez társultak a győri-, esztergomi-, váci-,
egri-, debreceni- és kalocsai egyházmegye papjai is.

Ez a zarándoklat  – a Szentatya szándéka szerint – lelkigyakorlat
és tanulmányi út is volt egyúttal, amelyet az Iseum Tours Utazási
Iroda szervezett meg.

Mindennap közösen elimádkoztuk a zsolozsmát, a szentolvasót,
felolvastuk Szent Pál egy-egy levelét, elmélkedést hallgattunk meg
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Szent Pál életével, tanításával kapcsolatban. Minden nap központja a
közösen bemutatott szentmise volt általában azokon a helyeken, ahol
az apostol hirdette az evangéliumot. Így vált a tartalmas, kissé fá-
rasztó út valóban lelkigyakorlattá.

Szombathelyről indulva az ország különböző helyein (Győr, Bu-
dapest, Röszke) csatlakoztak a zarándokok a csoporthoz. A második
nap érkeztünk meg az ókori Neapoliszba, a mai Kavalába. Pál
apostolnak a kisázsiai Troászban látomása volt: egy makedon férfi
állt eléje és könyörgött neki: „Jöjj át Makedóniába és segíts raj-
tunk!” Az apostol biztosan tudta, hogy ez hívás számára, hogy hir-
desse nekik az evangéliumot. Késedelem nélkül indult, és két nap
alatt áthajózott Európa földjére. Kavalában a Szent Miklós ortodox
templomnál egy kör jelzi, hogy Szent Pál itt lépett Európa földjére.
Kavalában a Szent Pál tiszteletére szentelt templomban mutattuk be
a szentmisét.

Pál Neapoliszból indult a híres Via Egnatia úton a mintegy 14 km
távolságra lévő Filippibe, és itt alapította meg Európa első egyház-
községét, amely mindig a legkedvesebb közössége maradt az apos-
tolnak. A Krenidesz pataknál találkozott Pál az első hívekkel: Lidia
és még néhány asszony alkotta az első európai egyházközséget. A
Krenidesz pataknál egy ortodox templom épült Lidia tiszteletére. Ma
hatalmas rom-területet talál Filippiben a zarándok. Az országút
nyomvonalán halad a Via Egnatia, amelyen láthatók a szekerek vája-
tai. A bizánci korban két hatalmas bazilika épült Filippiben, ame-
lyeknek csak romjai láthatók már. Sétáltunk a fórumon, majd felke-
restük Pál apostol börtönét is. A színháznál közös fényképpel örökí-
tettük meg látogatásunkat. Filippibe való érkezésünk előtt elolvastuk
az apostolnak a Filippiekhez írt levelét.

Ezután követtük az apostolt következő állomására, a Filippitől
150 km távolságra lévő milliós nagyságú Tesszalonikába. Pál
apostol érezte, hogy a nagy városokat kell elsősorban felkeresnie,
mert ezekből majd elterjed az evangélium a környék városaiba, fal-
vaiba. Rövid ideig tartózkodott Pál a városban. A zsidók vádaskodá-
sa miatt elhagyta a fiatal közösséget, de Timóteus és Szilás Tesszalo-
nikában maradt. Pál-korabeli emlékeket ma már nem találunk a vá-
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rosban. Felkerestük Galerius diadalívét és mauzóleumát, amelyek
még nem álltak az apostol idejében. Az Ajiosz Dimitriosz bazilika a
város védőszentjének, Szent Demetriosznak vértanúsága helyén
épült. Valóságos történelem található falai között. Ezután tengerparti
sétánk következett a „Fehér torony” közelében, majd elbúcsúztunk
Tesszalonikától.

Az apostol útját kö-
vetve jutottunk el Be-
reába, a mai Veriába.
Nagyon szép emlékhe-
lyet alakítottak ki az
apostol látogatása em-
lékére. Pál apostol e-
redményesen hirdette
itt az evangéliumot, és
a bereai közösség szí-
vesen fogadta. Az apos-
tolnak azonban itt sem
volt sokáig maradása,
mert az utána érkező
zsidózók itt is zavargást szítottak ellene, ezért Bereából is távoznia
kellett, és hajón Athénbe indult. Mielőtt távoztunk volna, a szentírási
rész beszámolója után éltünk a búcsúnyerés lehetőségével is.

Pál Athénbe indult, mi pedig még csütörtökön a Meteorák vidé-
kére látogattunk el. Thesszalia hatalmas hegységekkel – Pindusz,
Olümposz, Agrapha – övezett síkságán található a világ egyik párat-
lan csodája, a Meteora. Ez összefoglaló elnevezése a gigantikus,
torony és csipke alakú, több száz méter magas különálló szikláknak.
A XI. század óta a sziklák egyes barlangjait, majd csúcsait ortodox
szerzetesek foglalták el. A legnagyobb sziklán 1344-ben építették a
máig legnagyobb kolostort, 400 méterrel Kalambaka városka fölött.
Mi ezt a Nagy Meteorát látogattuk meg. Jó minőségű szerpentinen és
lépcsőkön jutottunk fel a magaslatra. A főtemplom, amelyet Krisztus
színeváltozásának szenteltek, 42 m hosszú, nyolcszögletű kupola
fedi. Az oltárfal táblái fába faragott, aranyozott csodák. Nagyon szép

Római út Ikóniumban
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az Istenanya, a Szent Szűz ikonja, a Színeváltozás freskója, s vala-
mennyi falfestmény, amelyek Krisztus szenvedéseit, a szentek vérta-
núságát, az első ökumenikus zsinatot, s az ortodox szenteket ábrázol-
ják. A „hely szelleme”, a környezet és a szent épületek varázsa igen
mély benyomást tett ránk.

Az Athénbe vezető úton a thermopülei szorosban idegenveze-
tőnk a görög hősökről, az emberi hazaszeretet és önfeláldozás nagy-
jairól szólt, akik az emlékmű felirata szerint is „megcselekedték,
amit megkövetelt a haza”.

Ezután a négy milliós Athénbe érkeztünk. Pál athéni igehirdeté-
séről beszámol Szent Lukács. Az apostol körüljárt a bálványokkal
teli városban, vitatkozott a filozófusokkal. Nagyszerűen felépített be-
szédével nem ért el eredményt, elhallgattatták, sőt kinevették. Csak
néhányan csatlakoztak hozzá, köztük az Areopagita Dénes, egy Da-
marisz nevű asszony, és még néhányan.

Szentmisénk két alkalommal is a Szent Dénes katedrálisban volt.
Az elmélkedést is itt hallgattuk meg a szentmise után. Az athéni
igehirdetés Pál életének fénypontja és mélypontja. Látszólag ered-
ménytelen volt a kiválóan felépített beszéd. Papi életünk hű képe ez
a jelenet. Az igehirdetésben el kell viselni a kudarcot is, de bízni
abban, hogy érdemes ezt is vállalni. Pál szereplése is meghozta ké-
sőbb gyümölcsét.

Athéni sétánkon fölkerestük az Areopágosz szikláját, ahol bronz
táblán olvasható az apostol beszéde. Az Akropoliszon idegenveze-
tőnk ismertette az ott található nevezetességeket. Ezeket Pál még a
maga ékességében láthatta és ő is megcsodálhatta. Az Agórán járva
lélekben mi is találkozhattunk Pállal, aki ezeken a köveken járva
vitatkozott a zsidókkal és azokkal, akik ott jártak.

Pál a kultúra városából „félve és remegve” indult a mintegy 50
km távolságra lévő Korintusba, a két tenger kikötőjébe, a pénz, a
kereskedelem városába. Pál idejében még nem volt meg az isztmoszi
csatorna, amely összekötötte volna a két tengert. Ezért egy kiköve-
zett úton, a „diolkoszon” át vontatták át a hajókat egyik kikötőből a
másikba. Éjjeli látomásban az Úr bátorította Pált: „Ne félj, csak be-
szélj és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád
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nyúlni, hogy ártson neked, mert sok népem van ebben a városban”.
Az apostol változtat igehirdető módszerén is. Ezt írta korintusi híve-
inek: „Én is, amikor hozzátok mentem, testvérek, nem a beszéd vagy
a bölcsesség fölényével mentem, hogy hirdessem nektek Isten titkát.
Mert nem akartam másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, a
megfeszítettről”. Ebben a bűnös városban Pál eredményesen hirdette
az evangéliumot.

Megálltunk az iszt-
moszi csatorna bejára-
tánál, majd indultunk
az ókori Korintus ha-
talmas rom-területére.
Korintust a rómaiak
Kr.e 146-ban lerombol-
ták, de 100 év múlva
Kr.e. 44-ben Julius
Caesar újjá építette. Pál
a második Korintusba
érkezett. Az első Korin-
tusban épült Apollo
temploma. Ennek 38
dór oszlopából mindössze 7 oszlop maradt meg. Az apostol is csak
ezt láthatta. A romok között járva gondolhattunk arra, hogy a város-
nak huszonhárom temploma, három színháza, öt fedett piactere, bí-
rósági épületei, gimnáziuma voltak. Megálltunk a „béma”-nál. Itt
vádolták Pált a zsidók Gallio prokonzul előtt, aki azonban nem fog-
lalkozott velük, és elkergette őket az ítélőszék elől. Pál tizennyolc
hónapig maradt Korintusban. Később harmadik apostoli útján négy
levelet is írt nekik, amelyekből láthatjuk a korintusi egyház életét,
problémáit egyaránt. Korintusban írta levelét a Rómaiakhoz.
Korintus romjai között járva felidéztük a számukra írt híres „szeretet
himnuszt” is.

Tovább utazva Korintustól 41 km-re Mükénébe értünk. Az
oroszlánkapun át léptünk az ásatási területre. A Fellegvár romjai
közt – Schliemann, a romantikus lelkű régész nyomdokain – a mito-

Szent Lukács sírja Efezusban



Pál apostol nyomában

14

lógiai és a valóság lenyűgöző és meghökkentő találkozásának lehet-
tünk tanúi. Ezenkívül nagyszerű kilátás nyílik innen a tájra.

Következő állomásunkon Epidauroszban, ahol Aszklepiosz
szentélye található, mi a lenyűgöző, meghökkentően épségben ma-
radt és páratlan akusztikájú színházban gyönyörködtünk. Elénekeltük
a Salve Reginát, és a Boldogasszony Anyánk éneket. Az ott lévő
alkalmi hallgatóság nagy tapssal jutalmazott bennünket.

Szentmisénk ezen a napon az újkori Görögország első fővárosá-
ban Napflionban volt. A templom eredetileg török mecset volt,
kriptájában pedig a görög szabadságharcban elesett katonákat temet-
ték el. Holland domonkos atya és egy magyar sekrestyés fogadott
minket nagy szeretettel.

A zarándoklat szép napjai rohamosan fogytak, s lassan indulnunk
kellett hazafelé. Görögországban még egy jelentős látnivalót keres-
tünk fel, a delfi jósdát. Delfi szépsége lenyűgöző, s amit a hatalmas
és szépséges természet és az emberi tehetség együttesen létrehozhat,
itt megtalálható, megcsodálható. Először megnéztük a múzeumot,
majd a görög idegenvezető ismertette Delfi történetét és nevezetes-
ségeit. Megálltunk az athéniek kincsesházánál, az Apolló templom
és jósda, valamint a színház romjainál is, de a stadionhoz már nem
mentünk fel.

Lassan búcsút intettünk a görög tájnak, és Bulgárián keresztül
folytattuk utunkat. Még itt is várt ránk egy jelentős hely: a Rilai
kolostor, amelyet a bolgárok legnagyobb szentje, Rilai Szent János
(876-946) alapított. Az egykori nemesúr bolgár Szent Ferencként a
vitézi és udvari élet helyett a remeteséget választotta. A kolostor első
fénykora a XIV. századra esik, amikor a környék feudális nagyura
Hreljo kolostort építtetett itt, amelynek középpontját a ma is nevét
viselő Hreljo tornya foglalta el. Később maga is szerzetes lett. A
török uralom alatt a kolostor fejlődése megszakadt. A kolostor 18-
19. században a bolgár ujjászületéskor a művelődés központja lett, és
teljes fényében bontakozott ki. A rilai kolostor a bolgár nép zarán-
dokhelye. Az 1960-as évekig pravoszláv szerzetesek lakták, később
múzeum lett.
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A kolostor 1147 méterrel van a tengerszint felett. Sötétzöld, ég
felé törő fenyőfákkal benőtt domboldalak fölött magasodó, hólepte
hegyormok övezik. Kívülről a kolostorépület várszerű, komor épület
benyomását kelti. A Dupnicai kapun belépve kibontakozik a lenyű-
göző kolostor pompája. Az épület-együttest változatos szín- és for-
mavilág lengi át. Kecses ívek, egymás fölött magasodó, körbefutó
erkélyek, ki- és beugrókkal. Mivel az idő sürget, elsősorban Szűz
Mária templomát néztük meg. A templom falait freskók díszítik. A
díszesen faragott aranyozott ikonosztáz a templom legszebb dísze. A
díszes aranykapu mögött őrzik Rilai Szent János ereklyéit, valamint
a XII. századi Hodégétria Madonna ikonját. Közvetlen a templom
mellett emelkedik az 1335-ben épült Hreljo tornya. Elbúcsúztunk a
rilai kolostortól és folytattuk utunkat. Utolsó éjszakánkat Nisben
töltöttük, s reggel a hotel egyik nagyobb helyiségében mutattuk be
hálaadó szentmisénket.

Összefoglalva zarándoklatunk jelentőségét Kránitz Mihály pro-
fesszor megállapítása kívánkozik ide, aki Szent Pál törökországi
helyein járt: A Szentföld Isten Fia megtestesülésének és megváltásá-
nak helyét jelenti. Szent Pál nyomába lépve azonban feltárul előttünk
Jézus jelenléte a világban, és az egyház által a történelemben. Bizo-
nyos szempontból hasonló helyzetben vagyunk, mint az első keresz-
tények, akik kisebbségben éltek, s ez bennünket is arra kötelez, hogy
Szent Pál évében, az apostol leveleinek olvasásával vagy missziós
munkaterületének felkeresésével még tudatosabban éljük meg a
mindennapokban, egy változó kulturális valóságban keresztény hiva-
tásunkat.

Visszatérve hazánk földjére elbúcsúztunk egymástól, és Röszkén,
Budapesten, Győrben váltak el egymástól a „zarándokok”, és felejt-
hetetlen élményekkel indultak haza. Mindenkiben élt a vágy, hogy
folytatni kellene a jövőben is a zarándoklatot Szent Pál nyomában
Törökországban is. Pál apostol működési helyei legnagyobbrészt ott
találhatók. Úgy búcsúztunk el, hogy jövőre újra találkozunk.
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Tarjányi Béla

Ki az "igaz ember" ?

Jelen tanulmányunkban azt szeretnénk megvizsgálni, hogy ki is
az "igaz", az "igaz ember" az Újszövetség tanítása szerint. Mielőtt
ennek kifejtését elkezdenénk, szeretnénk előre bocsátani néhány
gondolatot azzal kapcsolatban, hogy a keresztény vallás apostolai
hogyan is hirdették, hogyan közvetítették a Jézus által meghirdetett
örömhírt.

Először nem Biblia volt, hanem élet. Jézus nem azzal kezdte,
hogy jöjjetek, aki tud írni, fogjon papíruszt és tintát, írjátok, okosa-
kat fogok mondani, hanem azt mondta: Gyertek, legyetek velem, te-
gyünk jót, kezdjünk el egy új közösségi életet. Jézus hirdette az
evangéliumot, rendszeresen együtt volt apostolaival, tanítottak, segí-
tettek az embereken, de 30 évig semmit le nem írtak. Következett 30-
40 esztendő, amikor az apostolok megint csak nem azzal kezdték,
hogy írjuk le hamar mindazt, amit Jézus mondott, vagy ami vele
történt, hanem folytatódott az élet. És ahogy Jézus annak idején ter-
mészetesen beszélt tanítványaival erről az életről, úgy Jézus tanítvá-
nyai is beszéltek a híveknek az új élet lényegéről, mibenlétéről, hogy
megértsék, mit jelent Jézus követése. Évtizedek múltán aztán egyszer
észbekaptak, és ezt a beszédet, ezt a tanítást, az életről szóló tanítást
leírták. Annak egy töredékét persze, ahogy János evangélista meg is
jegyzi. Attól kezdve ez az írás lett a keresztények életének irányítója,
a keresztény tanítás alapvető vezérfonala és támpontja.

De hogyan maradt ránk ez az írás? A használat során ezerszer le-
másolták – és ezek a másolatok nagyon sok helyen különböznek
egymástól. Miért? Mert a kereszténység az evangéliumok, a Biblia
nyelvét sosem tartotta szentnek, és azok betűjéhez sem ragaszkodott
aggályosan.

A zsidóság által használt héber Ószövetségnek és a moszlim hí-
vek szent könyvének, a Koránnak (Qur`an) a szövege ma teljesen
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egységes2. Ilyen fokú egység csak akkor lehet követelmény, ha a
szent szöveg nyelve is változatlan marad. A kereszténység viszont
nem tekintett soha egyetlen nyelvet sem kizárólagosan szentnek és
kötelezőnek. Jézus héberül imádkozott, arámul beszélt, de szavait és
tetteit már görögül fogalmazták meg és hagyták ránk az evangélisták.
Az első századok keresztényei az Ószövetség görög fordítását, a
Szeptuagintát használták, nem a héber Ószövetséget. A keresztény
kéziratmásolók soha nem dolgoztak olyan aggályos pontossággal,
mint a zsidó kéziratmásolók. Ennek következménye az a számtalan
szövegváltozat, amely a fellelhető keresztény kézből származó görög
Szentírás-kéziratokban megfigyelhető. És a keresztények körében az
is egészen természetes volt a legkorábbi időktől kezdve, hogy a szent
szövegeket az adott nép nyelvére lefordítsák. Már az első századok-
ban születtek ilyen fordítások, pl. a szír, a kopt, a latin, az örmény
stb. szentírásfordítások.

Ez a folyamat kétezer év óta folytatódik, mindmáig. Folyamato-
san készülnek és jelennek meg új nyelveken bibliafordítások, sőt a
régi fordítások helyett is mindig újak készülnek. Ez szükségszerű,
mert a népek nyelvei élnek és változnak. Az is gyakran előfordul,
hogy egy adott nyelven egymás mellett él több fordítás is. Születhet-
tek szövegváltozatok, készülhettek bármely nyelven fordítások,
egyazon nyelven különbözőek is, mert nem a nyelv, a szöveg, a betű
volt a szent, hanem a tartalom, a tanítás, amelyet az egyház örökölt,
ellenőrzött, hordozott és hirdetett – a rendelkezésre álló szöveggel a
kezében, azt felolvasva, értelmezve, magyarázva. Ilyen körülmények
között teljességgel érthető, hogy miért van olyan fontos szerepe a
tanítás és szentírásértelmezés folyamatos és töretlen élő hagyomá-
nyának.

                                                     
2 Ez azonban nem volt mindig így. Az Ószövetséget illetően pl. a Kumránban talált
Ószövetség-kéziratok szövege számos helyen eltér a ma általánosan használt hé-
ber Ószövetségnek, az ún. textus massoreticus-nak a szövegétől. Az ún. Hetvenes
fordítás is sok eltérést ill. többletet tartalmaz, ami azt mutatja, hogy az a héber szö-
veg, amiből ez a fordítás készült, nem volt azonos a ma használatos héber szö-
veggel. Az egységesítést a középkor elején végezték el a zsidó tudósok, és ettől
kezdve kötelezően csak ezt a szöveget tekintik szentnek és hitelesnek. Egyetlen
szó, egyetlen betű sem térhet el ettől az egyes kéziratokban, kiadásokban.
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Azzal, hogy a kereszténység nem ragaszkodik a Biblia eredeti
nyelvű szövegéhez, hanem minden esetben az adott nemzet, közös-
ség nyelvén hirdeti Isten üzenetét, és a Szentírást is újra és újra le-
fordítja a kérdéses nyelvre, egy rendkívül merész, nehéz és fáradsá-
gos útra lépett. Hiszen tudjuk, hogy milyen nehéz egy gondolatot
egyik nyelvről a másikra lefordítani, egy másik nyelven pontosan
megfogalmazni, visszaadni. A megfelelő szavak és kifejezések vagy
hiányoznak, vagy nem fedik egymást a különböző nyelvekben. Sőt,
sokszor a nyelveknek a szemlélete is alapvetően különbözik egymás-
tól. Gondoljunk például arra, hogy a héber milyen értelemben beszél
az emberrel kapcsolatban testről és a lélekről (basar, nefes: az ember
testi mivolta – az ember szellemi, teremtett mivolta), míg a görögben
a sarks, soma, psykhé, pneuma szavak adottak – tudjuk, hogy már az
újszövetségi görög szövegek megfogalmazása, megértése és lefordí-
tása is milyen komoly feladat elé állítja e tekintetben a szerzőket, a
magyarázókat és a fordítókat. A fordító vagy egyszerűen átveszi,
saját szövegébe illeszti az eredeti bibliai szavakat, vagy keres valami
megfelelő, megközelítően jó szót az adott nyelvben. Például a bapti-
zein/keresztelni szó esetében az átvételek: lat. baptizare (baptizzare,
baptiser, baptize), lefordítás: ném. taufen; új szó alkotása: szláv
krstiti = magy. keresztel. A pneuma-t általában lefordítják (lat. spiri-
tus – ezt sok nyelv átveszi: esprit, spirito, spirit), de míg számos
nyelvben van szó a psykhé és a pneuma megkülönböztetésére (ném.
Seele-Geist, lat. anima-spiritus), addig a magyarban gondot okoz ez.
Mi kénytelenek vagyunk mindkét esetben a lélek (=lehelet) szót
alkalmazni ("áldjad lelkem az Urat!" – Szentlélek), mert a szellem
(Szent Szellem) használata, bár sokan kísérleteznek vele, nem igazán
szerencsés.

Meg kell azonban jegyeznünk: akár az eredeti kifejezés átvételé-
ről, meghonosításáról van szó, akár az adott nyelv szókészletének
felhasználásáról, az illető szót a bibliai szövegbe illesztve meg kell
tölteni azt a megfelelő jelentéstartalommal, hiszen az idegen szó
eredendően nem mond semmit az olvasónak, hallgatónak, a saját
szavak pedig egyébként más, általában profán tartalommal bírnak. A
szavak és kifejezések megfelelő tartalommal való "feltöltése" a köz-
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vetlen és távolabbi bibliai kontextus segítségével történik, nem ke-
vésbé az élő igehirdetés és a folyamatos és hagyományőrző szent-
írásmagyarázat által. Az alábbiakban, amikor "az igaz ember" újszö-
vetségi fogalmát vizsgáljuk, nemcsak annak tartalmát igyekszünk
bemutatni, hanem azt is meg szeretnénk világítani, hogy honnan
származik és hogyan született meg ez a jelentéstartalom.

1. Diké, dikaios a görögben
Amikor a keresztény igehirdetők görög nyelven kezdték Jézus

tanítását és a Jézusról szóló tanítást, rendkívül nagy előnyt jelentett
számukra a görög nyelv általános elterjedtsége és ennek a nyelvnek a
gazdag szókincse, egyedülálló kifinomultsága. Így, amikor az új,
ideális, Istennek tetsző életet élő emberről kívántak szólni, a görög
nyelvben adott volt számukra egy megfelelő szó, a dikaios. Ezt a szót
mi "igaz"-nak fordítjuk, valójában azt jelenti: "felmentett", "(az ítéle-
ten) bűntelennek, ártatlannak bizonyult" (ném. strafgerecht). A szó
tövének, a diké-nek a jelentése ugyanis: "büntetés", "megfizetés",
"kiegyenlítés". Az ószövetségi kategóriákban gondolkodó igehirde-
tők ezt találták legmegfelelőbbnek az ószövetségi caddík/cedek-
fogalom hordozására és továbbvitelére, hiszen az Ószövetség szerint
az olyan ember "igaz", aki Isten törvényeit maradéktalanul betartja,
és Isten ítélete szerint bűntelen, ártatlan. Mind a héber háttér, mind a
görög szó feltételez egy mércét, jogrendet, amihez mérten vétlennek
mondható valaki. Az Ószövetségben ez Isten törvénye és ítélete, a
görög szóhasználatban pedig a vallási, politikai, etikai jogrend,
amely Kr.e. a 4. században alakul ki, és mögötte az ítélkezés istennő-
jének, Dikének a tekintélye áll3.

2. Ószövetségi jelentéstartalom
Az újszövetségi szóhasználatban a dikaios esetében természete-

sen már nem Diké istennő mércéje érvényesül, hanem az Ószövetség
által alkalmazott szempont: Isten törvénye. Igaz ember az, aki Isten
szemében feddhetetlen, mert az ő kinyilvánított akarata, parancsai
                                                     

3 G. Schrenk, diké, in: ThWzNT, II., 181.o. – Diké az Újszövetségben: 2 Tessz 1,9
(büntetést kapni); Júd 7; Csel 25,15. – Diké istennő: "Diké nem hagyta életben",
Csel 28,4 (NVg: Ultio, KNV: a bosszú).
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szerint él. Az újszövetségi szövegek ilyen értelemben neveznek
ószövetségi üdvtörténeti szereplőket igazaknak: Ábelt (Mt 23,35;
Zsid 1,14), Lótot (2 Pét 2,7), ld. még: "próféták és igazak" (Mt
10,41), az ártatlanul megölt vértanúk "igaz vére" (Mt 23,35). Újszö-
vetségi szereplők esetében: Zakariás és Erzsébet "igazak Isten színe
előtt" (Lk 1,6), Simeon "igaz és istenfélő" (Lk 2,25), sőt még
Kornélius is "igaz és Istent félő" (Csel 10,22). József magatartása is
"igaz emberre" vall, amikor titokban akarja elbocsátani Máriát (Mt
1,19).

A szinoptikus evangéliumokban Jézus igehirdetése őrzi az igaz és
bűnös (dikaios-hamartólos/adikos) hagyományos szembeállítását, ld.
például Mt 5,45; Lk 5,32; 15,7 (vö. Csel 24,15). A farizeusok igazak,
a vámosok bűnösök – ezt Jézus nem vonja kétségbe. A "nem az iga-
zakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket" (Mt 9,13) nem irónikus kije-
lentés, Jézus nem vonja kétségbe a farizeusok igaz voltát, csak jelzi,
hogy Jézus elsősorban és mindenekelőtt a segítségre szorulók sorsát
viseli a szívén (ld. a tékozló fiú, Lk 15,11-32;  az elveszett juh, Mt
19,12-14).

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Jézus esetében a dikaios-lét
mércéje nem esik egybe az írástudókéval: Jézus nem az isteni paran-
csok betű szerinti megtartását tartja fontosnak, mégkevésbé az írás-
tudók által a Törvény köré font védő kerítést (vö. "elviselhetetlen
terhek", Mt 23,4), hanem Isten akaratát, az erkölcsi értékeket: "a
törvény komolyabb parancsait, a jogot, az irgalmat és a hűséget", Mt
23,23 (ld. még Mt 23,28: "kívülről ugyan igaznak látszotok az embe-
rek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal").
Fontos az is, hogy Jézus relativizálja a rituális előírások jelentőségét4

(Mt 23,25-26), ezzel előkészíti Pál evangéliumát (az igaz volthoz
nincs az embernek szüksége a körülmetélésre és a mózesi törvények
maradéktalan betartására).

                                                     
4 Egyes szentírásmagyarázók feltételezik – szerintünk joggal –, hogy az ószövet-
ségi rituális törvények eredetileg a templomban szolgálattevő papság számára ké-
szültek, később azonban kiterjesztették azok kötelező erejét minden izraelitára. A
mózesi könyvek végső redakciója már ezt az álláspontot tükrözi.
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3. Újszövetségi jelentés
a.) Igaz az, aki Jézust követi (szinoptikus evangéliumok)
Az első keresztények számára nyilvánvaló volt, hogy Jézust Isten

küldte a világba, hogy ő Isten akaratát követve hozott létre új közös-
séget az emberek között, és az ő tanítása Isten akaratát közvetíti,
amely most, az idők teljességében általa vált ismertté. Mi sem termé-
szetesebb tehát, hogy ettől kezdve az számít igaznak, aki Jézust kö-
veti, az ő közösségéhez tartozik, az ő útmutatása szerint él. A keresz-
tény ember az, aki valóban teljesíti Isten akaratát. Aki tehát az ő
tanítványa, az igaz: »Aki befogad titeket, engem fogad be, és aki
engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. Aki befogad egy
prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki befogad egy
igazat, mert igaz, az az igaz jutalmát kapja. És aki inni ad akár csak
egy pohár friss vizet is egynek e legkisebbek közül, mert a tanítvá-
nyom, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát« (Mt 10,41-
42). A keresztények az igazak a Mt13,495 szerint is, ugyanígy a Mt
13,43 ószövetségi idézetében (Dan 13,3)6, amikor az Emberfia ítél-
kezik, és velük szemben azok állnak, "akik gonoszságot cseleksze-
nek" (Mt 13,41).

És ami talán a legérdekesebb: Jézus követésének nem is kell tuda-
tosnak lennie ahhoz, hogy valaki igaz legyen. Erről fest csodálatos
képet az utolsó ítéletnek Máté evangéliumában olvasható leírása,
amikor az Emberfia az igazakat a jobbjára, a gonoszokat a baljára
állítja (Mt 25,31-46). Az igazak nem is voltak tudatában, hogy mikor
voltak követői Jézusnak: "Akkor az igazak megkérdezik majd tőle:
`Uram, mikor láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vagy szom-
jazni és inni adtunk neked? Mikor láttunk mint idegent, és befogad-
tunk, vagy mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk bete-
gen vagy fogságban, és meglátogattunk téged?' A király így válaszol
majd nekik: `Bizony, mondom nektek: amikor megtettétek ezt egynek
                                                     

5 "Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely minden fajta halat
összefogott. Amikor megtelt, felhúzták a partra, leültek, és a jókat edényekbe
gyűjtötték, a hitványát pedig kidobták. Így lesz a világ végén is. Az angyalok ki-
mennek majd, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és bedobják őket a tüzes
kemencébe" (Mt 10,48-50).
6 "Akkor az igazak ragyogni fognak Atyjuk országában, mint a nap."



Szentírástudomány

22

e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek'" (37-40.v.). A lényeg
az, hogy azt tették, amit Jézus példája, tanítása nyomán Isten vár
tőlük: szerették és szolgálták embertársaikat. Egy másik helyen
ugyanezt így fogalmazta meg Jézus: "Nem mindenki, aki azt mondja
nekem: `Uram, Uram!', megy be a mennyek országába, csak az, aki
megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van" (Mt 7,21).7 A lényeg
az, hogy Jézus vezetésével, az ő útmutatása szerint megtegyük Isten
akaratát: a tőle tanult szeretettel szeressük embertársainkat.

b.) Jézus követése elegendő ahhoz, hogy valaki igaz legyen (=
páli evangélium)

Az ember igaz voltának mércéje mindenkor Isten akaratának tel-
jesítése volt. Korábban azonban – elsősorban az írástudók fáradozá-
sa nyomán – úgy gondolták, hogy Isten akaratát világosan, egyértel-
műen és maradéktalanul megfogalmazza, tartalmazza az ószövetségi
Törvény, Mózes öt könyve. Jézus követői számára azonban nyilván-
valóvá vált, hogy Jézus követése a döntő, ez tulajdonképpeni mércé-
je igaz voltunknak. Jogosan felvetődött tehát a kérdés, hogy vajon a
régi megfogalmazásnak, a mózesi törvénykezésnek és előírásoknak
mi a szerepe, van-e még egyáltalán jelentősége az ember igaz voltá-
nak terén?

Ennek a kérdésnek a megoldására ill. lezárására vállalkozott az
ősegyházban a tudós és vitára, érvelésre jól felkészült apostol, Szent

                                                     
7 Hogy Isten akaratának kinyilatkoztatása milyen következetes és egyirányú, vilá-
gosan megmutatkozik számunkra, ha felidézünk ezzel kapcsolatban néhány ószö-
vetségi szöveget, amelyek már évszázadok előtt ebbe az irányba mutattak, pl. Jer
7,3-11: "Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: Jobbítsátok meg útjaitokat és tettei-
teket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok! Ne bízzatok az ilyen hazug
szavakban: `Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez!' Mert ha való-
ban megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha valóban igazságot tesztek ember és
társa között, a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomjátok el, ártatlan vért
nem ontotok ezen a helyen, sem más istenek után nem jártok a saját vesztetekre,
akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok, azon a földön, amelyet atyáitok-
nak adtam, öröktől fogva mindörökké. Íme, ti a hazug szavakban bíztok, melyek
nem használnak. Loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, hamisan esküsztök,
Baálnak tömjéneztek, és más istenek után jártok, akiket nem ismertek; azután pe-
dig eljöttök, és megálltok színem előtt ebben a házban, mely az én nevemet viseli,
és így szóltok: `Megmenekültünk', hogy elkövethessétek mindezeket az undoksá-
gokat? Vajon rablók barlangjává lett szemetekben ez a ház, mely az én nevemet
viseli?"
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Pál – előbb a Galatáknak írt levelében, majd pedig a Római levélben
– részletesen megfogalmazott megigazulás-tanával. Kifejti és bizo-
nyítja, hogy 1. az ember azáltal válik igazzá, ha Jézust követi8, a
körülmetélésnek és a mózesi előírásoknak ebből a szempontból
semmi szerepük, jelentőségük nincs; 2. igaz voltunkat úgy őrizhetjük
meg, ha Jézust követjük, nem a mózesi törvények teljesítése által.

Nem volt könnyű dolga Pálnak, hiszen ellene szólt minden: az
eddigi általános meggyőződés és gyakorlat – az apostolok körében
is! –, a saját helyzete, mint később színrelépő apostol, és mindenek-
előtt az a tény, hogy az Ószövetséget, és benne Mózes könyveit, ő is
és mindannyian szentnek, sugalmazottnak tartották. Ha tehát el
akarta érni célját, neki is ebből a könyvből kellett vennie az érveit.
És valóban: Hivatkozott például Ábrahámnak, a zsidók ősatyjának az
esetére, példájára (Róm 4.fej.). Ő vajon mikor vált igazzá Isten előtt?
Amikor Isten parancsát követve körülmetélte fiát, vagy amikor Is-
tenben bízva elhagyta szülőföldjét? Pál szerint az utóbbi nagyobb
dolog volt, és maga az ószövetségi szöveg is alátámasztja ezt: "Hitt
az Úrnak, s ez igazságul tudatott be neki" (Ter 15,6). Nem a körül-
metélés gyakorlata, hiszen ekkor ő még nem is volt körülmetélve
(Róm 4,10). Ilyen és ehhez hasonló érveléssel bizonyította Pál –
sokszor magából az Ószövetségből9 –, hogy az ószövetségi előírá-
soknak nincs többé jelentőségük, miután hittünk Jézusban, igazzá
váltunk, és Isten gyermekei lettünk.10

4. Az igaz ember ősmintája Jézus Krisztus, az Igaz
A legtökéletesebb igaz ember Jézus Krisztus volt. A szinoptikus

evangéliumok szerint Jézus igaz voltát, ártatlanságát és bűntelensé-

                                                     
8 Pál apostol nem Jézus követéséről beszél, hanem a Jézusban való hit elfogadá-
sáról és megtartásáról. A hit azonban nem pusztán értelmi aktus, hanem a Jézus-
sal való azonosulás, a vele való egység, életközösség, koinónia létrejötte. Ez való-
jában nem más, mint Jézus követése. János evangéliumában sincs szó Jézus kö-
vetéséről, sokkal inkább a Jézussal való egységről, a vele való azonosulásról, kö-
zös életről és cselekvésről.
9 A Gal 3,11-ben utal Habakuk próféta egyik figyelemreméltó kijelentésére: "Az igaz
a hitből él" (Hab 2,4).
10 A teljesség kedvéért megjegyezzük: Az Apostolok cselekedetei – "post festa" –
már úgy mutatja be a mózesi törvények kötelező erejének megszűnését, mintha azt
elsőként nem is Pál, hanem Péter apostollal az élén maga az Apostoli Zsinat nyil-
vánította volna ki, ld. Csel 15,6-35.
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gét a kívülálló pogányok is elismerték: Pilátus felesége ("semmi
dolgod se legyen azzal az igazzal", Mt 27,19), sőt maga Pilátus is
("én ártatlan vagyok ennek [az igaznak a, W, f 1.13, 33, M] a véré-
től", uo. 24.v.). Lukácsnál ugyanezt mondja a pogány százados is a
kereszt alatt ("ez az ember valóban igaz volt", Lk 23,47).

Természetes, hogy amint Jézus az Atyát (ld. Jn 17,25)11, úgy az ő
követői magát Jézust tartották és vallották Igaznak, a legigazabb
igaznak. Péter pünkösdi beszédében ezért hangzik el: "Megtagadtá-
tok a Szentet és Igazat..." (Csel 3,14). István vértanú szerint a prófé-
ták "az Igaznak eljöveteléről" jövendöltek (Csel 7, 52). Ananiás sze-
rint Pált Isten arra rendelte, hogy "meglássa az Igazat" (Csel 22,14).
Ld. még 2 Tim 4,8: "az Úr az igazságos bíró"; 1 Ján 2,1: "van szó-
szólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az Igaz".

Az igaz ember valójában nem más, mint a legfőbb Igaznak, Jé-
zusnak a képmása, és igaz voltát végső soron Jézusnak köszönheti.
Pál szerint ugyanis maga Krisztus az ember igaz voltának legfőbb
szerzője: "Ahogyan ugyanis a sok ember bűnössé vált egy ember
engedetlensége által, éppúgy a sok ember megigazulttá is válik egy-
nek az engedelmessége által" (Róm 5,19). Hasonlóképpen az első
Péter levél: "Krisztus meghalt a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy
minket Istenhez vezessen" (1 Pét 3,18), Az első János-levélben pedig
ezt olvassuk: "Ha tudjátok, hogy ő igaz, akkor azt is tudjátok, hogy
mindaz, aki igaz, tőle született" (1 Ján 2,29).

Bibliaórák a Mária Rádióban
Minden héten szerdán 10-11-ig szentírási szöveg olvasása

és magyarázata hallható a Mária Rádióban. A műsor telefo-
nos, a műsor ideje alatt a felolvasott résszel kapcsolatban
kérdéseket lehet feltenni a 274-09-04 telefonszámon.

Műsorvezető: Vágvölgyi  Éva, Társulatunk főtitkára.

                                                     
11 Érdekesség: János evangéliuma egyedül az Atyát mondja igaznak, senki mást.
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A pászka-vacsora ünneplése

A.) Alapgondolat

A Vörös-tengeren való átvonulás csodája arra szolgált bizonysá-
gul, hogy Jahve végtelen hatalmú Isten, és hogy valóban kiválasztot-
ta Izraelt. Izrael ezt az eseményt csodaként élte meg. Megtapasztal-
ták Jahve szabadító hatalmát A szabadítás Jahve tette volt, mégpedig
egyedül csak az övé. Hogy Izrael soha ne feledkezzen meg erről az
eseményről, mindig élő maradjon a választott nép számára, Mózes a
három főünnep egyikévé tette törvénykönyvében (Kiv 23). A csodás
egyiptomi kivonulás ünnepe hét napos ünnep, mely a pászka-vacso-
rával veszi kezdetét. A Számok könyvében (9,10-14) ezt találjuk a
pászkával kapcsolatban: „Ha valaki nemzetetekben halott miatt tisz-
tátalan, vagy messze úton van, készítse el a pászkát az Úrnak  a má-
sodik hónapban, a hónap tizennegyedik napján estefelé; kovásztalan
kenyérrel s mezei salátával egye meg,  ne hagyjon belőle semmit se
reggelig, s ne törje meg csontjait; tartsa meg a pászka minden előírá-
sát. Ha azonban valaki tiszta is és úton sincs, s mégsem készíti el a
pászkát: irtassék ki népéből, mivel nem mutatta be idejében az áldo-
zati ajándékot az Úrnak; az ilyen ember viselje bűnét. Ha idegen
vagy jövevény tartózkodik nálatok, a pászkát ő is annak törvényei és
előírásai szerint készítse el az Úrnak: egy törvény legyen nálatok
mind a jövevény, mind a bennszülött számára.” A Krónikák Második
könyvében a 30. és a 35. fejezet is leírja a nép Pászka-ünneplését.

É l ő  I g e
BIBLIAISKOLA
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

Vágvölgyi Éva    
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A Pászka-vacsora eredendően közösségi ünnep, legalább tíz férfi
kellett a megtartásához, ezért gyakran több család együtt ülte meg.
Jézus a tanítványok közösségével költötte el a Pászka-vacsorát.

Hogyan kapcsolódik össze a Vörös-tenger esemény a mi Húsvét
éjszakai ünnepünkkel, hogyan válik a mi átváltozásunk szimbólumá-
vá?

Mi a Vörös-tenger történetét a Húsvét éjszakai ünnepen mint Jé-
zus halálát és feltámadását értelmezzük: Jézus kivonulása az elnyelni
akaró halál és bűn vizéből az életre. Ezt tesszük Jézussal a kereszt-
ségben. A régi embernek bennünk (a fáraónak) Krisztussal meg kell
halnia (alámerülni a vízben), és ezzel az új ember Krisztussal új élet-
re támad (újjászületik a keresztség vizében).

B.) Pászka-vacsora

A Pászka-vacsora leírásával lehetőséget kínálunk arra, hogy a
szentírásolvasó kisközösség a Pászka-vacsora közös ünneplésével
próbálja még élőbbé tenni a maga számára Jézus utolsó Húsvétját, az
utolsó vacsorát.

A Pászka-vacsora itt következő leírása nem azonos a mai Széder
estével, az a későbbi korokban kiegészült több olyan motívummal,
amely eredetileg nem tartozott a Pászka-vacsorához.

A Pászka-vacsora leírása

Kellékek: Biblia, terített asztal, gyertya, tányérok, poharak, bor,
kis tálban sós víz, kovásztalan kenyér-macesz, salátalevél vagy pet-
rezselyem, torma vagy retek, sült bárány.

1. Kezdés
 – Kézmosás, bebocsátás, fények meggyújtása, leülés.

2. Kiddus, az ünnepi dicsőítő ima
– Az első pohár bor kitöltése.
Mindnyájan kézbe veszik a poharat és azt mondják: „Dicsőség

neked örökkévaló Istenünk, világ Királya, aki teremtője vagy a sző-
lőtő gyümölcsének” – isznak.
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– Mindnyájan zöld salátát vagy petrezselyem zöldjét mártanak
egy tálkában odakészített sós vízbe és azt mondják: „Dicsőség neked
örökkévaló Istenünk, világ Királya, aki teremtője vagy a föld gyü-
mölcsének” – esznek.

– Behozzák a három maceszt.

3.  Hagada, beszámoló a kivonulásról
– Megtöltik a második poharat, de még nem isznak.
– Aki az asztalnál a legfiatalabb, megkérdezi:
Miért különbözik ez az éjszaka minden más éjszakától?
Miért esszük ezt a kovásztalan kenyeret?
Miért esszük ezt a keserű zöldséget?
Miért ünnepeljük ma este ezt a Pászka-ünnepet?
– A kivonulás történet felolvasása (Kiv 12-14):
(énekekkel változatossá téve, pl.: Énekelj az Úrnak: 36. o. Álda-

lak jó Uram; 41. o. Áldott legyen; 55. o. Az Úr jósága; 102. o. Halld
Izrael; 108. o. Ímé, az Isten sátora; 109. o. Indulj meg; 156. o. Gyer-
tek; 174. o. Mert Te Uram; 271.o. Zengd velünk; 272. o. Zsoltár;
280. o. Áldjátok; Áldott légy; 281. o. Bizakodjatok; 283. o. Irgalmas
Istenünk; 371. o. Együtt fog)

– Behozzák a húsvéti bárányt.
– Mind kérdezik:
„Mit jelent a Pászka?”
A házigazda válaszol. (Kiv 12,13-14)
„Mit jelent a macesz?”
A házigazda válaszol. (Kiv 12,17-18)
„Mit jelent a keserű zöldség?”
A házigazda válaszol. (Kiv 1,14)

4. Hallel, az egyiptomi szabadulás hálaéneke (I. rész)
– Mindnyájan kézbe veszik a már megtöltött második pohár bort,

miközben a házigazda elmondja a hálaimát (Zsolt 113-114).
– Ének: Énekelj az Úrnak (Énekelj az Úrnak 83. o.).
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– Az ének után megisszák a második pohár bort.

5. Az étkezés ünnepi áldása
– Egy ima után a házigazda megtöri a három maceszt és szétoszt-

ja.
– Egy darab kovásztalan kenyérrel a kezükben mind ezt mondják:
„Dicsőség neked örökkévaló Istenünk, világ Királya, aki meg-

szenteltél minket parancsaiddal, és megparancsoltad nekünk a ko-
vásztalan kenyér evését.”

– Mind megeszik a kenyeret.
– Házigazda: „Vegyük a kovásztalan kenyeret és a keserű füvet,

és fogyasszuk el, mint ahogy az Úr mondja: „Kovásztalan kenyeret
és keserű füvet egyenek.”

– Mindnyájan tormát vagy retket tesznek két kenyérdarab közé,
összefogják a jobb kezükkel és azt mondják: „Dicsőség neked örök-
kévaló Istenünk, világ Királya, aki megszenteltél minket parancsaid-
dal, és megparancsoltad nekünk a keserű fű evését.”

– Mindnyájan megeszik a kovásztalan kenyeret a keserű fűvel.

6. A húsvéti bárány elfogyasztása
– A házigazda felszeleteli a bárány sültet.
– Mindnyájan esznek.

7. Az áldás kelyhe
– Kitöltik a harmadik poharat.
Mindnyájan jobb kezükbe veszik a poharat.
– Házigazda: „Dicsőség neked, Urunk, Istenünk.”
Mind: „Dicsőség legyen az Úr nevének, most és mindörökké.”
– Házigazda: „Dicsőség neked, Urunk, Istenünk...aki jót teszel

mindennel, aki táplálod az egész világot, melyet teremtettél.”
Mind: „Dicsőség neked, Urunk, aki minden teremtményt táplálsz.

Dicsőség neked, Urunk Istenünk, ég és föld Királya, aki teremtője
vagy a szőlőtő gyümölcsének.”

– Mindnyájan megisszák a harmadik pohár bort.
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8. Hallel, a hálaima (II. rész)
– A házigazda elmondja a hálaimát (Zsolt 115; 118; 136).
– Mindnyájan dicsőítő vagy hálaénekeket énekelnek (lásd fenn az

Énekelj az Úrnak c. kötet énekei között).

9. Utolsó áldás
– Megtöltik a negyedik poharat borral.
– Pohárral a jobb kezükben mindnyájan azt mondják:
„Dicsőség neked, Urunk, aki minden teremtményt táplálsz, Di-

csőség neked, Urunk Istenünk, ég és föld Királya, aki teremtője vagy
a szőlőtő gyümölcsének.”

– Mindnyájan megisszák a negyedik pohár bort.
– Házigazda: „Áldjon és őrizzen meg titeket az Úr; ragyogtassa

rátok arcát az Úr és kegyelmezzen nektek; fordítsa felétek arcát az
Úr, és adjon békét nektek!”

– Mind: „Amen.”
A Pászka-vacsora végén olvassuk el Márk evangéliumából az

utolsó vacsora leírását (14,17-26).

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a
hatvanötödik óra anyagát tartalmazza.

Budapest, 2009. márc. 1.
Szeretettel:                                    Vágvölgyi Éva óravezetõ
                                                  Tarjányi Béla szakmai vezető



Bibliaiskola

30

Bella Schagall

A széder
A Széder elkezdődik. Apa foglalja el az egész asztalfőt. Puha

párnájára támaszkodva, csakugyan úgy ül, mint egy király a trónu-
sán. Utána a többiek is helyet foglalnak. Lökdösődnek, maguk alá
húzzák a széket, leülnek. Egyik-másik olyan magas párnára került,
mintha a levegőben lebegne.

Elsőnek Apa emeli fel a szalvétát az előírásos ételekkel megrakott
tányérról, és éles pillantást vet rá.

Mama feszülten nézi. Magában azt gondolja: – Nem hiányzik
valami róla?

Apa ünnepi maceszát , mint az öreg háztetőt a moha, keserű fű-
szerek borítják, mellette kis halomban reszelt torma, egy sült tyúk-
nyak, egy kemény tojás.

Lekerül a szalvéta az ugyanígy összeállított többi szédertányérról
is.

– Arka, nekem adod a keserű füveidet? Jó? – kiáltja hirtelen
Abrasa a bátyjának az asztalon át.

– Nahát, milyen utálatos vagy, másra se gondolsz, mint a hasadra,
akár ünnepnap van, akár nem!

– Hát te, mit ugatsz még ünnepkor is, mint egy kutya? Csak a ke-
serű fűszert kértem.

– Csak hogy teletömhesd magad, ha mással nem, hát tormával.
Ismerlek. Ha-ha!

– Csönd legyen! – lép közbe Apa. – Mi történik ott? Töltsetek!
Adjatok bort a vendégeknek.

Kézről kézre járnak a borosüvegek. Mindenki alig várja, hogy rá
kerüljön a sor. A bor gyöngyözik, lecsöppen az abroszra.

– Nagyszerű bor, ugye? – Valaki már megkóstolta. – Bár olyan
szerencsés lennék, amilyen édes ez a bor.

– Hm, hm, az Illés próféta pohara? Apa a fejét csóválja, a Ma-
mám pedig megszólal: – Ebből az üvegből öntsetek, ez a jobbik.

Az asztal fölött átnyújtott borosüveg megbillen, és Illés próféta
piros üvegserlege, amely mindeddig csöndben és elmerengve állt a
helyén, csordultig megtelik borral. A bor pezseg. Szédül a fejem a
poharakból felszálló erős illattól.
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Hirtelen – szinte a lehajtott fejek közül – a Hagada lapjaiból
könnyű szellőként az áldás első szavai kelnek szárnyra.

Megszokott helyemen ülök, Apa és Mama között. Apa párnái
miatt még szűkebb a helyem, mint máskor. Meleget árasztanak,
szinte fuldoklom tőle. Nehéz a fejem a bortól, a párnák hívogatnak,
csábítanak, hogy fejemet a puha tollakra hajtsam, de nem tehetem,
mert tudom, az első ima után Apa majd felém fordul, mintha nem is
én tenném fel neki a „négy kérdést”, hanem ő nekem. Már jelzi is.

– Nos ... a kérdések?
Egy csapásra csönd lesz. Mindenki engem néz. Arcomat elrejtem

a Hagadában. Szemem előtt és a fejemben minden körben kavarog.
Ujjammal követem a sorokat, szeretném a táncoló betűket rendbe
rakni. Nyelek egyet, reszketek a saját hangomtól:

–Miben különbözik ez az éjszaka a többitől ... – Apa halkan súg.
Mintha elfojtott nevetést hallanék az asztal túlsó végéről. Ez még
nagyobb zavarba ejt. Kínosan haladok ugyan sorról sorra előre, de a
kérdések összekeverednek. Pedig olyan jól megtanultam őket, és
olyan sokat szeretnék kérdezni!

Alig mondom ki az utolsó szót, a megkönnyebbülés sóhaja száll
fel. Mindenki felszabadult a feszültség alól, és beletemetkezik a
Hagadába.

A hosszú asztal mozogni látszik, mintha kerekei volnának. Min-
denki magában zümmög, meg akarja előzni a többit, szalad a szom-
szédja után. A hangok visszaverődnek az ablakokon, felkapaszkod-
nak a falakra és felébresztik az öreg Schneerson évek óta nálunk
függő képét. Zöld szemével néz minket, minden hangra figyel, mint-
ha ellenőrizni akarná őket. A másik oldalon az öreg reb Mendele
sem függhet nyugodtan. Úgy látja az ember, hogy fehér köntösében,
ősz szakállával elgondolkozva kilép a rámából, mintha őt hívnák a
Hagadával. Hallgatóznak az üres falak, a mennyezet leereszkedik,
hogy jobban hallja a Hagadát, s aztán minden szót magasba emeljen.
Egyik lap következik a másik után. Permeteznek a szavak, mint a
homok a sivatagban. Már az is fáraszt, ha csak a körülöttem ülőket
nézem. Hol tartanak a Hagadában? Fivéreim, mint a száguldó lovak
nyargalnak előre. Egyszerre csak – nem héberül – közbevág valaki –
Hol tartasz, te haszontalan? Pár oldalt átlapoztál! – Mendel szidja
Abrasát.
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Kit akar becsapni? Hova sietnek valamennyien? Betűk és sorok
halmozódnak hegyekbe, lépcsőn futnak le és fel. Eltévedek a
Hagadában, babrálok a sárgult lapok között. Egy borospecsét alatt
egy darabka tavalyi macesz tapad. Egyszerre csak egy  rajzra találok:
Széder-asztal, körülötte elgyötört arcú emberek. Szívem mélyéig
megsajnálom őket. Itt vannak, ezek azok, a mi tiszteletre méltó
nagyapáink és nagyanyáink. Milyen megviseltek, milyen soványak!
Megsimogatom őket, lapozok tovább, egyik lapot a másik után fordí-
tom, őket keresem mindenütt. A kis darabka macesz szétmorzsolódik
a Hagadán, mintha a sivatag homokja csikorogna a talpam alatt.

– Szolgák voltunk – suttogom magamban.
A lapok sóhajtozni kezdenek. A fülekben sivatagi szél fütyül.

Közelebb jönnek a kép halvány árnyai, a lélegzetüket érzem. Amint
megérintem őket egy-egy szóval, kiöntik szívüket, szenvedéseikről
mesélnek: hogyan vándoroltak a pusztában naphosszat, éjszaka, éve-
ken át, víz és kenyér nélkül. Szívembe markol a szenvedésük. Hal-
lom őket, amint mennek sóhajtva, lépésről lépésre, meggörnyedten.
Vállam előrehanyatlik, mintha én is mély homokban vonszolnám
magam. A szám egészen kiszáradt, alig tudok kinyögni egy szót, az
ajkam összetapad, suttogok, a Hagada fölé hajolok, szeretnék bele-
merülni, nekivágni a hosszú útnak, vándorolni a többiekkel együtt,
terhük egy részét levenni a vállukról. Hirtelen felvillan bennem egy
gondolat: lehetséges, hogy gyerekek is voltak velük? Jaj, hogy sírhat-
tak és panaszkodhattak!

Hol tartanak a többiek? Azt hiszem mind eltévedtek a szövegben.
Nem érem utol őket soha! Hol tart Apa? Legjobb, ha rá hallgatok! A
hangja nyugodt, úgy követik egymást a szavai, mint egyik lépés a
másikat. Egyenes úton jár, vele akarok maradni. Hála Istennek, egy
pillanatra megállt, lélegzetet vett.

– Most jön a tíz csapás! – Mutatja, hogy adjanak neki valamit,
amibe beleöntheti a csapásokat.

– Víz ... Vér ... Békák ... Férgek ...
Úgy hangzik, mint a harangütés, amikor Apa mondja: Eltávoznak

a csapások, egy-egy csöpp borba fojtva, mintha Apa minden egyes
csapást a lehető legtávolabb akarna taszítani magától. Az egész po-
harát kiöntötte.

Bella Chagall: Égő gyertyák. Kossuth, 1994, 161-165.o.
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Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

   A Biblica 1/2008. számában Peter Dubovsky kimutatja, hogy 2
Kir 15-23 másként jellemzi a Kr.e. 8. századi Asszíria terjeszkedő
hatalmát, mint más történeti források. A terjeszkedés Izrael és néha
Júda számára is busásan megfizetett védelmet jelentett (ld. pl. 2 Kir
15,17-20 ill. 16,1-9); a védettségből később hódoltság és izraeliek
kitelepítése lett, végül pedig Hiszkija »elpártolása« miatt az asszír
hódítás Júdára is kiterjedt (2 Kir 18-20)! Mindez a bibliai szöveg
szerint kb. Kr.e. 700-ig tartott, holott más források, és Izrael, sőt
Júda ásatási emlékei évtizedekkel későbbi – még Egyiptomot is sú-
lyosan érintő – folytatódását igazolják. A Bibliában hiányosak a
korábbi asszír kapcsolatok is (csak az szerepel, ami a vallást vagy a
politikai hatalmat érintette). A 2 Kir tudatosan torzított nézőpontját
Izajás jövendölése alapján érthetjük meg; az Úr üzenete az asszír
királynak: 2 Kir 19,21-28-ban  és Júda királyának: 2 Kir 19-29-34-
ben. Asszíria legyőzi Szamariát: Izrael a bűneiért bukik el (pl. 2 Kir
17,7-23), de bukik a fennhéjázó, Izrael Szentjét káromló Asszíria is.
A cikk szerint a befejezés a Júda-belieket is (a Hiszkija által elindí-
tott és röviden 2 Kir 18,4-ben is jelzett) megújulásra készteti. –
Georg Hentschel és Christina Nieben a Bír 20-ban leírt egyedülálló
történet bibliai leírásával foglalkozik (a gibeai szégyenletes tett miatt
Benjamin elleni testvérháború és annak következményei). Részletes
elemzés után kiderül, hogy a szöveget a fogság után írták, Izrael
szemszögéből. Deuteronomista érveléssel (»hogy eltűnjék a gonosz-
ság Izraelből«) és katonai kifejezések helyett papi megfogalmazá-
sokkal (pl. »összejöttek«) találkozunk. A »testvér« elleni harc csak
ismételt vallási cselekmények (sírás, böjt, áldozatok) után lehetett
sikeres. A 36c-kb.47. vers külön forrásból származhat. – Chris Keith
először idézi azt az 5 szöveget, amelyet Szent Pál saját kezével írt
egy-egy levelének végére, majd ennek a gesztusnak jelentőségét tárja
fel. Az írni-tudás nagy dolog volt: egyiptomi iskolai papiruszok fed-
ték fel (Oxyrynchus), hogy a növendékek szótagok írását tanulták
meg, másolni pedig csak betűnként tudtak. (A lakosságnak csupán
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néhány százaléka tanult meg írni, és még kevesebben olvasni is.) A
sajátkezű rövid szöveg növelte írójának tekintélyét, és kifejezte a
címzettek iránti megbecsülését. Hogy valóban a görög-római társada-
lom írni és olvasni is tudó elitjéhez tartozott, azt jelezte a levél többi
részének írnokkal való megíratása. Feltehetőleg Pálnak szüksége is
volt olyan írnokra, aki a görög köznyelvet hibátlanul ismerte. (Jose-
phus Flavius is hasonlóan írnokkal dolgozott.) – Benjamin E. Rey-
nolds rövid hozzászólása a Dán 7,13-14 szerint látott »emberfiához
hasonló valaki«-ről megállapítja (magából az ógörög szövegből),
hogy az Ősöreghez hasonló, királyi és messiási személy. – Paul
Foster szerint a Q-forrás szövegei az Emberfiát »két lépcsőben«
mutatják be: a hallgatók saját elnyomott helyzetükben látják a szen-
vedő Jézust, és várják szabadító eljövetelét. Ezt a szabadító segítsé-
get azonban többször már a jelenben is megtapasztalják, sőt az átélt
szenvedés és a segítség néha nem is válik el egymástól.

A The Catholic Biblical Quarterly 1/2008. számában Irene No-
well O.S.B. Jézus ősanyáit akarja bemutatni. A Máté-evangélium
családfájában (Mt 1,1-17) négy asszony szerepel, akiket a cikk nem
tekint rendkívülieknek; felsorol még 8 ősanyát (köztük a Bibliából
ismert Sárát, Rebekkát és Leát), sőt melléjük állítja Jézus anyját,
Szűz Máriát is. Elképzeli családjuk történetét is. Kimondja, hogy –
miként más asszonyok – általában háttérbe szorultak, dolgoztak,
szenvedtek, gyermek(ek)et szültek, találékonyan és bátran küzdöttek
övéik és a maguk jövőjéért. Kell, hogy eszünkbe jussanak a mai
világban elnyomott, szenvedő nők százezrei (kiűzöttek és elmenekül-
tek, erőszak és kínzások áldozatai, köztük gyermekeiket egyedül
eltartó és nevelő anyák, betegségek áldozatai). A cikk végül röviden
bemutat egy Nobel-díjas tudós asszonyt (Wangari Maathait), aki
afrikai üldözöttekért börtönt és véres kínzást is szenvedett, de ezre-
ken tudott segíteni. – Walter Brueggemann azt mutatja be, hogy nem
lehet a deuteronomista történetírást olyannak tekinteni, amely »Jero-
boám vétkéért« gyökeresen elítéli Izrael uralkodóit – szemben a
JHVH akaratát teljesítő Dáviddal és Júdea királyaival. De azt olvas-
suk, hogy csekélynek látszó jótettekért sírba kerülhetett Ábia,
Jeroboám fia (1 Kir 14,13), és az egyébként ítéletet érdemlő Jehu
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jótettéért negyedíziglen uralkodhattak az ő utódai (2 Kir 10,30). Az
Úr meghallgatta az elnyomott népért könyörgő Joahcáz királyt, és
szabadítót küldött (2 Kir 13,3-5). Később II.Jeroboám is szabadító
lehetett (2 Kir 14,25-27). A »történelmi teológia« arra tanít, hogy
Isten törődik a kisebbnek látszó tettekkel, számon tartja a »kevésbé
fontos« eseményeket is. – William Doan és Terry Giles az 1 Krón
16,8-36 hálaadó himnuszról megállapítja, hogy annak a múltra és a
jelenre vonatkozó képei és a jövőre utaló felszólításai közelebb áll-
nak a Dávid-korabeli eseményekhez, mint a hasonló tartalmú Zsolt
105-106- és 96-beliek, s így együttérző, résztvevő hallgatóságot te-
remtenek. Az a tény pedig, hogy ezek a mintául szolgáló (a hallgatók
által jól ismert) zsoltárok nem tartoznak a «dávidiak« vagy »ászá-
fiak« közé, tehát 1 Krón 16,7 nem lehet igaz, a cikk szerzői szerint
JHVH és népe szövetségének időtől való függetlenségét jelzi. –
Kevin McGeough azt vizsgálja, hogy hős volt-e Eszter. Ismertet több
véleményt, és áttekinti a történet összes szereplőjének viselkedését.
Kétségtelen, hogy a zsidók kiirtásának ötlete Ámánban támadt Mar-
dókeus viselkedése nyomán. A végveszélyben Mardókeus a hozzá
mindenben hű és engedelmes Eszterhez fordult, aki addig (az ő pa-
rancsára is) az udvarban kívánt alkalmazkodás »bölcsességét« követ-
te; Eszter – kérve Mardókeus és a zsidók imáját és böjtölését is –
igen értelmesen kihasználta az említett alkalmazkodás szélső lehető-
ségeit, sőt a kötelező határt túl is lépve a gonoszsággal bátran szem-
beszállt; ezzel lett igazi hős! Az alapjában konzervatív cselekvés
megmentő eredménnyel járt. Eszter hősiessége bátorító példakép lett
a perzsa birodalomban élő zsidók és Eszter könyve olvasói számára.
– Bradley C. Gregory  Ábrahámot mint zsidó eszményképet mutatja
be, főként  Sirák fia könyvének elemzésével.1 A könyv Ábrahám
kiemelkedő dicsőségének (Sir 44,20a) egyik fő indokául azt a szá-
mos magyarázó által képviselt álláspontot említi, hogy a fáraó nem
érinthette Sárát. (A könyv egyébként – a 47.fejezetben – Salamont
súlyosan elítéli.) Ábrahám megtartotta a mózesi törvényt (44,20b) és
kisértésben hűnek bizonyult (44,21). Ez a legkorábbi szöveg a má-

                                                     
1 Versszámokként itt nem a cikk, hanem a Szent Jeromos Bibliatársulat magyar
fordításának számaira hivatkozunk.Sz.I.
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sodik templom korából, amely így kiemeli Ábrahám hűséges hitét
(Ter 22,12); későbbiek pl. Neh 9,8 és 1 Makk 2,52. Sir 44,23 Ábra-
hám utódainak felmagasztalását hirdeti: a cikk szerint Izrael népe
áldás a szomszédos nemzetek számára, sőt ez – a föld pora és a csil-
lagok hasonlata révén (44,22-23) kiterjed a föld minden nemzetségé-
re (Ter 12,3). Megállapíthatjuk, hogy Sir nem csak ismétli, hanem
bővíti is a korábbi szövegek értelmét, aktualizálja eszkatologikus
ígéreteit. – Catherine Sider Hamilton sok irányból világítja meg az
ártatlan vér kiontását (főleg a Máté-evangélium szövegeiben). Pilá-
tus Mt 27,24-25-ben Júdás szavait ismétli (27,4). Ugyanakkor a nép
vállalja a felelősséget (27,25). Zakariás vérének kiontása (2 Krón
24,20-24), amire Jézus (Mt 23,35-36-ban) hivatkozik, legendaként
szerepel mindkét Talmudban is. Jézus vérének kiontásáról Ő maga
szól Mt 26,28-ban . Amikor ez a kereszten megtörténik, a templom
függönye kettészakad (Mt 27,51): végetér a templom kora; ezt ké-
sőbb a rabbik is tudomásul veszik. A cikk számos (nem bibliai) iratra
is hivatkozva kimondja, hogy Izrael hitének kiteljesülése most már
Jézusban és az Ő nevében összejövők közösségében folytatódik. A
cikk szerzője szerint Máté Jézus apológiájának hirdetésében is zsidó
gondolkodásmódot követett.

A folyóirat 2/2008. számában Matthew J. Lynch az Iz 59,15b-
63,6-ban leírt »isteni háború« lefolyására és eredményeire hívja fel a
figyelmet. Az ellenség (Edom) legyőzése után az elhurcolt izraeliek
egységre jutnak, JHVH visszatér a Sionra, és a környező nemzetek
először félve, később már tisztelettel tekintenek feléjük. Majd az
eddig otthonukban elnyomottakat idegen nemzetek szabadítják fel,
és megvalósul JHVH igazságos uralma (Iz 60,9-12). Ebben nem
annyira a szentély, mint inkább a népével együtt lakó JHVH jelké-
pezi Sion dicsőségét. A középső, új jövőt hirdető szakasz (Iz 60-62)
át van szőve emlékeztető utalásokkal más Sion-hagyományokra. –
Ryan E. Stokes azt javasolja, hogy  Mal 3,6 első felét az eddigi gya-
korlattól eltérően így fordítsuk: »Én, az Úr, nem utáltalak-e benne-
teket...« Ez tartalmilag kapcsolódik Mal 2-3 szövegrészeihez, és a
héber írásjelek csekély különbsége indokolhatja a döntő szó ilyen
olvasatát. A cikk szerint ugyanilyen íráshiba segít két más bibliai
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szövegrészlet (Péld 24,21-22 és Siral 4,1) megértésében. – Clint
Tibbs a legkorábbi keresztény szövegekben – példaképpen az 1 Kor
12-ben és 14-ben – előforduló (Szent) lelkek, lélek (Szentlélek?) sza-
vak jelentéséről ír. Hogy a lélek, szent lélek, Isten lelke, ugyanaz a
lélek  megnevezés (egyes- vagy többesszámban, határozott névelővel
vagy anélkül,  esetleg személynévként) az említett helyek valamelyi-
kén (1 Kor 12, 3.4.7.8.9.10.11 ill. 1 Kor 14,2.12.14-16.32)  mit je-
lent, az Biblia-értelmezési kérdés. [És ebben sokszor már a fordítá-
sok is döntenek.Sz.I.] Tudnunk kell, hogy a korai keresztények, mi-
ként a zsidóság is hittek Istent szolgáló lelkekben. Ahol több lélek-
ről, vagy egy(ik) lélekről van szó, ott eleve nem gondolhatunk a
Szentlélekre. Újra kell értékelnünk azokat a szövegeket, amelyekben
szent lélek (vagy Szentlélek?) szerepel. Az írásmagyarázat (az ú.n.
történeti kritikai módszer) segít annak felismerésében, hogy a szó a
leírásakor mit jelentett; ettől különbözhet az, amit a hagyomány év-
századai után a teológiai reflexió számára jelent. A cikk hivatkozik
Raymond E.Brown SS. nyilatkozatára: hogy az ilyen reflexiós jelen-
tés milyen bibliai alap lehet egy hittétel kimondására, az az erős és a
nemlétező között van. A szerző óvatosságra int: az 1 Kor hivatkozott
helyeit inkább a »mit jelenthetett akkor« alapján magyarázzuk, mint
a szentatanázi-kappadókiai pneumatológia segítségével!

A Bibel und Kirche 2/2008. számában Thomas Söding általáno-
san és sokoldalúan, példákkal megvilágítva mutatja be Jézus példá-
zatait (szavaiban és tetteiben). Ezek Istennel való találkozásra hív-
nak; témájuk az Ő országa, akarata, kegyelem, ítélet és megváltás; a
példákat mindenki érti, általuk felfedezi igazi önmagát és embertár-
sait is. Minderre Jézus elvonult imáiban készül fel. Bennük akkori és
mai hallgatói és szemlélői Isten országának életében vesznek részt:
együtt Jézussal és a tizenkettővel, a meggyógyított betegekkel, de
tanúiként a provokáló templomtisztításnak is. Így mi magunk is már
most meghívottai vagyunk, és házigazdái is lehetünk Vele egy lako-
mának. – Sabine Bieberstein megállapítja, hogy egy példázat hatást
gyakorol a hallgatóra és az olvasóra. A szentírásmagyarázók termé-
szetesen azt vizsgálják, hogy Jézus példázatai mit mondtak a befoga-
dó, vagy a vele szembenálló hallgatóinak. Egy mai olvasó azonban
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ugyanazokban a szövegekben több másféle értelmet is talál, és ezek
mindegyikét is »eredetinek« kell tekintenünk. Több helyen maguk az
evangéliumok hívnak fel másféle átgondolásra (esetleg kérdő formá-
ban, vagy akár nyitva hagyott befejezéssel). Nem közömbös az olva-
só helyzete, pillanatnyi lelkiállapota sem. Újszerű értelmet kínálnak
a hasonlatok, metaforák. Ezeket gyakran használjuk Isten és a vallás
titkainak kifejezésére. Néha meglepően új szemléletet nyújtanak, de
helyeset csak akkor, ha valóban meglévő (érvényesnek felismert)
hasonlóságokra épülnek.

Claudia Janssen azt vizsgálja: mit mondhatott Isten országáról Jé-
zus hallgatóinak vagy az első olvasóknak a magától növekvő vetés és
a mustár példázata (Mk 4,26-29 és 4,30-32)? Jézusnak Mk 4,1-20-
ban szereplő magyarázata azt jelenti, hogy a látottakat vagy hallotta-
kat az érti meg, aki kész azokat valóraváltani. Esetünkben mindkét
példázat a látásról szól, és szavaikat eredeti jelentésükben kell érteni.
Aki nem így érti (Róm 1,18-23), az nem ismeri el  a teremtő Istent,
aki mindenkiről gondoskodni akar (v.ö. Zsolt 104). A mustárcserje
pedig nem nagy, hanem Isten országát  jelképezi, amelyben minden
nép békésen megfér. Mindkét példa – a földművesek kemény munká-
ja és a birtokosok uralma mellett is – a növényvilág Isten által éret-
tünk teremtett csodájára irányítja a figyelmünket. – Luise Schuttroff
megállapítja, hogy Jézus és a korabali Izrael, majd utána a kereszté-
nyek Isten országának (az új égnek és új földnek: Iz 65,17; Jel 21,1)
evilági eljöttét remélték. Ez a jogtalanság és erőszak végét, valamint
az Emberfia eljöttét jelentette; az új világról elég volt annyit hirdet-
ni, hogy Isten királysága lesz; tudták, hogy ebben a szegényeké, a
gyászolóké és a szelídeké lesz a föld (Mt 5,3-5). Csak sokkal később
(a 18. századtól) képzelték az Isten országáról írtakat a földöntúli
jövő jelképes leírásának. Ma ez csak az egyik lehetőség, hiszen a
vőlegény Mt 25,10-12-ben, vagy az apa Lk 15,11-32-ben  – mint
Jézus korában, úgy ma is – jelenthet egy most itt a földön (köztünk)
élő embert is! A cikk számos utalással kíván segíteni annak eldönté-
sében, hogy adott esetben a hasonlítás alapja milyen valódi vagy
elképzelt evilági helyzet (vagy esemény) legyen. – Michael Fricke a
talentumokra vonatkozó példabeszéd (Lk 19,11-27) szokásos értel-
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mezése mellé  [vagyis hogy Isten számonkéri azok jó felhasználását]
egy lényegesen eltérőt állít: a szegényeket elnyomó, kizsákmányoló
világ durva valóságával  gyökeresen szembe kell szállni! Nem csak a
»felszabadítási teológia« magyarázza így, hanem Jézus szavait is így
érthették, akik Izrael felszabadulását várták; azonban egy ilyen poli-
tikai változásnak remélt sikere is távol van attól az alapvető változás-
tól, amit Jézus hirdetett és amit ma is kíván. – Walter Kirchschläger
felhívja a figyelmet arra a szakadékra, amelyet a példázatnak át kell
hidalnia, ha Istenről akar szólni. Ilyen már a zsidó Bibliában is léte-
zett (pl. Iz 5,1-6; és prófétai jelek). Jézus használta a hasonlatokkal
való beszéd összes fajtáját. A cikk táblázatai bemutatják a szinopti-
kus evangéliumok példázatait (forrással, sorrendjükkel), majd rövid
szövegek jellemzik az egyes evangéliumok sajátosságait. Ezután a
János-evangélium hasonlatai következnek, köztük a számos »én va-
gyok«, és végül Jézus ígérete arról, amikor már nyíltan beszél az
Atyáról. Végül – azt hiszem(Sz.I.) – lelki egyetértéssel olvashatjuk a
szerző által legjellegzetesebbnek ítélt evangéliumszövegek sorát: a
templomtisztítást; a tizenkettő kiválasztását; amikor Jézus a porba
írt; a közös étkezéseket; Jézus megkeresztelkedését; a kézrátétel
gesztusát; az utolsó vacsorát; a gyógyításokat stb. Ezek együttesen az
eszkatologikus beteljesülés jelképei.

– Maria Neubrand a legutóbbi másfél századnak Jézus példabe-
szédeire vonatkozó elméleteiről kíván rövid áttekintést adni. Adolf
Jülicher szerint ezek a példázatok feltételezett »eredeti szövegű«,
nem allegorizálható, egyetlen szempontra alapozó alkotások. Harold
Dodd-nál a Jézusban már megvalósult Isten országáról szólnak.
Joachim Jeremias Jézus életének helyzeteihez illeszti őket (többnyire
vitaeszközként); ebben segített az »ipsissima vox Jesu« kutatás is.
Egy újabb irányzat szerint Jézusnak jellegzetesen »drámai« példabe-
szédeiben Isten országa jelkép: a szeretet, a szabadság, a remény új
létmódja. A cikk végül hangsúlyozza, hogy Jézus példázatait nem
helyes példabeszéd-gyűjteményként kezelni, mert azok szerves ré-
szei az evangéliumoknak. – Ruben Zimmermann közli, hogy szer-
kesztésében, 46 szerző munkájával, igen terjedelmes kötetként 2007-
ben megjelent Jézus példázatainak kompendiuma. (Rövidesen olvas-
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ható lesz hozzá egy kiegészítő tájékoztató is.) A mű 104 példázat-
szöveget közöl (az evangéliumokból és apokrífekből). A cikk rövi-
den körülírja, hogy mit tekintettek egységesen »példázatnak« (a né-
met címben »Gleichnis«): példázatot, egyszerű hasonlatot, példabe-
szédet stb. Minden példázat szövege után a megértést és értelmezést
segítő információ olvasható a szereplő személyekről, tárgyakról,
eseményekről és körülményekről. Természetes, hogy a kompendi-
umban egy példázathoz gyakran több értelmezés (magyarázat) szere-
pel. A munka során az eltérő magyarázatokat a különböző hagyomá-
nyokat képviselő szerzők körében vitatták meg és hagyták jóvá.

OLVASÓINK KÉRDEZIK
A kérdésre Thorday Attila professzor válaszol.

� Kérdés: Jézus az őt vendégül látó farizeusnak azt mondja a bána-
tában síró és szeretetet tanúsító asszonyról: »Sok bűne bocsánatot
nyert, mert nagyon szeretett« (Lk 7,47). A szokásos magyarázat szerint
Jézus már találkozott az asszonnyal és megbocsátott neki. Ezért (Lk
7,47 helyett) azt a magyarázatot várnánk, hogy »azért szeret nagyon,
mert sok bűne nyert bocsánatot«. De az is elképzelhető, hogy az asz-
szony most kér bocsánatot, és Jézus megbocsát: »Bocsánatot nyertek
bűneid«(Lk 7,48). Melyik változat felel meg jobban az eredeti szöveg-
nek?

Válasz: Mint minden, az evangéliumok által megörökített törté-
netben, úgy itt is Jézus kiléte a legfőbb kérdés, valamint hogy milyen
legyen a vele kapcsolatos helyes magatartásunk. A Lk 7,36-50 sza-
kaszt vizsgálva átfogóan megállapíthatjuk, hogy Jézus és a farizeus,
Jézus és az asszony, valamint a farizeus és az asszony találkozását az
ellentmondások miatti feszültség szövi át.

Lk 7,47 eredeti görög szövege a következő gondolatritmust követi:
„Ezért mondom neked:
Neki sok bűne bocsáttatott meg, mert/hiszen (o[ti) nagyon szeretett.
Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, az kevésbé szeret.”

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy nincs szoros párhuzam a 47.
vers első és második félverse között. Míg a második félversben a
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szeretet kétségtelenül a megbocsátás következményeként szerepel, az
elsőben inkább okként értelmezhető.

Értelmezésbeli problé-
mát másrészt az jelent,
hogy az első félversben
olvasható következtetés
nincs összhangban a meg-
előzőkben – pontosabban a
41-42-es versekben – olva-
sott példázattal. Azt vár-
nánk, hogy itt is az előzők-
ben megismert logikát kö-
veti, miszerint mindkét
személy esetében a szere-
tet tettei az adósság-elen-
gedés következménye. A példabeszéd és alkalmazása közti ellent-
mondás elkerülése végett a szövegnek így kellene állnia: „Akinek
sokat megbocsátottak, az nagyon szeret, akinek keveset bocsátottak
meg, az kevéssé szeret.” A probléma abból adódik, hogy valójában
nem ez olvasható a 47a félversben.

Az isteni kegyelemről katolikus módon gondolkodva (vagyis a
kinyilatkoztatás teljességéből következtetve) nem állíthatjuk, hogy a
szeretet tettei okozzák a megbocsátást, hiszen az ingyenes ajándék
Isten részéről. Az ember nem tetteinek köszönhetően nyeri el az üd-
vösséget, mint inkább hite által. Ezt sugallja Jézus zárószavai az
asszonyhoz: „A hited megmentett téged; menj békével.” A szeretet
kifejezése annak bizonyítéka, hogy irgalomból nyert bocsánatot.
Parafrázisszerűen tehát így fogalmaznánk: „minthogy nagyon szere-
tett, az annak kifejezése, hogy bűneinek sokasága megbocsájtást
nyert.” Ez a magyarázat különben beleillik a szövegkörnyezetbe,
ahol korábban olyan bűnösökről olvasunk, akik elfogadták János
keresztségét, míg a farizeusok (köztük Simon) elutasították azt. Az
egyedüli nehézség immár „csak” abban áll, hogy ez az értelmezés
bármennyire hihető és logikus, nem a szó szerint itt olvasható szö-
vegre épül.

Efezus: Szt. János bazilika romjai



Olvasóink kérdezik

42

A felmerült értelmezésbeli probléma gyökere a miénktől eltérő
zsidó gondolkodásban rejlik. A héber költészet világába merülve
igyekezzünk tehát távolabbról megközelíteni a kérdést. A parallel-
szerkesztés, az ún. „parallelismus membrorum” lényege, hogy két –
alkalomadtán három – sor képez egy poétikus egységet. Nem sorvégi
rímek, hanem gondolati ill. képi páros-rímek adják a költemény rit-
musát, lüktetését. A plasztikus, eleven ábrázolást szolgálja ez a stí-
lus, melyet a szemita költészet előszeretettel alkalmaz. A paralleliz-
mus lehet szinonim, mint pl. „Miért zúgnak a nemzetek, miért szőnek
hiú terveket a népek?” (Zsolt 2,1), vagy „Aki nyáron gyűjt, az eszes
fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való.” (Péld 10,5). Haszná-
latos a szembeállító párhuzam, vagyis az antitetikus parallelizmus,
mint pl. „Ismeri az Úr az igazak útját, de elvész az istentelenek ös-
vénye” (Zsolt 1,6). Ismeretes azonban az előremutató párhuzam,
mint pl. „Veszekedést kelt a gyűlölet, a szeretet fátylat borít a hibák-
ra.” (Péld 10,12). Fogalmazhatnánk szinonim párhuzamként is ek-
képpen: „a gyűlölet vitát kelt, a szeretet békét teremt”, de ily módon
éppen a mondás ereje veszne el! Az eredeti, bibliai mondás épp azt
tárja föl, hogy a szeretet sokkal több annál, mint hogy nem szít vitát.
Nem csak hogy nem sebez, hanem inkább gyógyít.

Láthatjuk tehát, hogy a gondolati parallel-szerkesztés egy olyan
retorikai alapmozgást biztosít, amely az emberi lélegzés egy nyugodt
tempójához hasonul, ugyanakkor el-elgondolkodtat. S épp ebben
rejlik ereje!

Az előremutató párhuzam azonban nem csak a kétsoros mondá-
sokban, hanem nagyobb egységek esetében is megfigyelhető. Megfi-
gyelhető ez a Lukács evangéliumában olvasható, az irgalmas sza-
maritánusról szóló példabeszédben is. Ott a törvénytanító kérdését,
vagyis hogy ki az ő felebarátja, visszájára fordítja Jézus, amikor a
történet végén neki szegezi a kérdést: „Mit gondolsz, e három közül,
melyik lett felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” (Lk
10,36) A kérdés elméleti és távolságtartó volt, ám a példabeszéd
során a hallgató résztvevővé vált, spontán érzelmi azonosulása kö-
vetkeztében cselekvésre indult. Ebben rejlik a példabeszéd dinamiká-
ja, s az Isten uralmának bontakozásáról ezért szeretett Jézus is pél-
dabeszédek által tanítani.



Olvasóink kérdezik

43

Visszatérve a Lk 7,47-ben olvasható, nehezen értelmezhető jézusi
mondásra, itt mintha kettős logikai elcsúszás volna. Egyrészt míg a
47a-ban a bocsánat a szeretet következményeként, addig a 47b-ben
annak okaként szerepel. Másrészt pedig elmozdulás figyelhető meg a
41-42 versekben olvasható példázat és annak 47. versben való al-
kalmazása között.

A  példázat szerint
mindenki bűnös, még ak-
kor is, ha az adósság
mértéke jelentősen kü-
lönbözik. Ugyanakkor
azt is világossá teszi,
hogy a hitelező a kezde-
ményező fél, és mindket-
tőt azzal az elhatározás-
sal szólítja magához,
hogy összes hátralékukat
elengedi. A döntő megfi-
gyelésünk a példabeszéd
műfajában rejlik: a Jézus
ajkán elhangzó kérdés legfőbb célja, hogy résztvevővé tegye Simon
farizeust. Ezek után nem lehet puszta szemlélője a házában történ-
teknek. Figyeljük meg, hogy – a 44. vers tanúsága szerint – amikor
Jézus az asszony felé fordul, valójában Simonhoz szól. Ahogy a 40.
versben már olvashattuk, most ismét volna hozzá egy szava, amely
immár nem egyszerű kijelentés, mint inkább javaslat, meghívás.

Tekintsünk most a problémát jelentő verset megelőző mondatok-
ra, amelynek háromszoros szembeállítása megvilágítja a 47. versben
tapasztalt feszültség lényegét: „te nem adtál vizet a lábamra (…), te
nem adtál nekem csókot (…), te nem kented olajjal a fejemet”. Ha a
44-46. versekben világos a farizeus és az asszony tettei közötti
szembeállítás, akkor a 47. vers második félverse sem lehet egy álta-
lános jellegű igazság kinyilvánítása, hanem Simonhoz szól.

A következőkben vizsgáljuk meg az eredeti görög szövegben levő
kulcsszavak sorrendjét: (bűne) sok (ai` pollai,)… (szeretett) nagyon
(polu,), vagyis ugyanazon szótőből képzett főnév majd melléknév

Efezus: Mária háza
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olvasható, majd a következő félversben ugyanez a sorrend ismétlő-
dik, amikor az ovli,gon-t előbb főnévként értelmezve úgy fordítjuk
helyesen, hogy keveset (bocsátanak meg), majd melléknévként ke-
véssé (szeret).

Az előzőekben megállapítottakat összekapcsolva tehát végülis ar-
ra a felismerésre jutottunk, hogy Jézus bár az asszonyra néz, mégis a
farizeushoz szól, mégpedig úgy, hogy az asszony tettét jóváhagyóan
megállapítja, majd Simon számára új távlatot nyit meg azáltal, hogy
őt is a hálából fakadó szeretet tetteire hívja. Ahogyan a Genezáret
tavánál Jézus megkérte egyik tanítványát (akinek neve szintén Si-
mon!), hogy beszállva bárkájába „vigye őt egy kissé (ovli,gon) beljebb
a parttól” (Lk 5,3), úgy most arra szólítja fel vendéglátóját, a farize-
us Simont, hogy „akinek kicsi dolgot bocsátottak meg, az legalább
egy kevéssé szeresse”!

Érdemes azon is elgondolkodni, hogy szintén Lukács festi meg
azt a diptichont, amelyen a főszereplő kétségtelenül az irgalmas atya
(ld. 15, 11-32). E mindenkit megindító példabeszédben az olvasók
többnyire azzal a fiúval igyekeznek azonosulni, aki nyilvánvalóan
bűnös életre tévedt, ám visszatalál az atyai házba, s így hovatartozá-
sa rendeződik. Az idősebb fiú azonban, aki látszólag odahaza van,
csak külső szemlélője atyja nagyvonalú tettének. Őt sem hagyja ma-
gára a példabeszédbeli atya, hanem együtt-örvendezésre hívja. Ha-
sonlóan, kérdéses szövegünk sem pusztán Jézus és az asszony talál-
kozását örökíti meg, hanem arra tekintve a farizeushoz szól, hogy új
távlatokkal ajándékozza meg: ismerje el, hogy ő is adósa Istennek,
aki a hála jeleit várja tőle.

Jézus az asszonyhoz intézett zárószavairól hasonló állapítható
meg, mint az előbb. Az asszony már korábban megtapasztalta Isten
irgalmát, amely Jézuson keresztül kiáradt rá – ebből fakadt mérhetet-
len hálája. Most a körülállókon van a sor, hogy Jézusban felismerjék
és elismerjék Isten gyógyító, üdvösséget munkáló jelenlétét.

         Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak
         áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk!
                       A Társulat vezetősége és Füzetünk szerkesztői.
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PÁL APOSTOL TANÚSÁGTÉTELE

Rajzpályázat – A Szent Jeromos Bibliatársulat Győregyház-
megyei Csoportja, valamint a mosonmagyaróvári Piarista Általános
Iskola és Középiskola immáron 18. alkalommal rajzpályázatot hir-
det, melynek témája Pál apostol tanúságtétele.

Célunk a szeretetben újjászületett létállapot bemutatása, amely
mindent elvisel, miközben a félelem valamennyi formáját nélkülözi.

Források: ApCsel 9, 13-28. fejezet; ApCsel 11, ; ApCsel 13, 14-
47; ApCsel 18, 1-11, 22-23;  ApCsel 28, 16-28; ApCsel 17, 16-33;
ApCsel 19, 23-40;  ApCsel 25, 1-12, ApCsel 26, 1-29; ApCsel 15, 1-
35; Gal 2, 11-21; ApCsel 27, 14-44; 2 Kor 22-29; ApCsel 8, 1-20;
ApCsel 16, 16-24. Figyelem! Nem tartozik a témához az apostol
megtérésének eseménye, és római vértanúsága sem.

A  pályamű  bármilyen  technikával  készíthető, de  mé-
rete  ne  legyen A/3-nál nagyobb. (A képeket kérjük paszpar-
tura feldolgozni! ) Beküldési határidő: április 24. (péntek).

A beküldött alkotásokból kiállítást rendezünk iskolánkban,
melynek megnyitó ünnepsége (amely egyben eredményhírdetés
is)  2009. május 10-én, 12 órakor lesz. Kategóriák: I.:  6-10 éve-
sek  (1-4. évfolyam) – II.: 10-14 évesek  (5-8. évfolyam) – III.: 14-
18 évesek  (9-12. évfolyam)

Mindhárom kategóriában az első három helyezett könyvjutalmat,
az első tíz helyezett emléklapot kap. A könyvjutalmak átvételére
csak személyesen van lehetőség, azokat postázni nem áll módunk-
ban. (A szokásos táborozásra az idén sajnos nem nyílik lehetőség.)

A pályamunka hátoldalán kérjük feltüntetni: a mű címét, a
téma bibliai helyét, a készítő nevét, évfolyamát (az 1-12. számozás
szerint), iskolája nevét és címét. A beküldött pályamunkákat nem áll
módunkban visszaadni!  Az alkotásokat az alábbi címre kérjük el-
küldeni: Piarista Általános Iskola és Középiskola , 9200 Moson-
magyaróvár, Fő út 4. További felvilágosítás az iskola telefonszá-
mán kérhető:  96/576-476

                   Wolf Pál Péter koordiánátor, Farkas István igazgató
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Pannonhalmán – Március 7.-én a pannonhalmi apátságban vár-
tak rám, hogy a hitoktatók számára tartsak előadást a Szentírásról, a
közösségi szentírásolvasás módszereiről. Örömmel mentem: sok
szép gyerek- és fiatalkori emlékem fűződik „Kupachoz” (kirándu-
lások, lelkigyakorlatok). Egy tizenkilenc fős kis csapat jött össze, öt
bencés szerzetes és tizennégy világi munkatárs. Várszegi Asztrik
főapát úr köszöntött ben-
nünket. Ő sok elfoglalt-
sága miatt nem tudott e-
gész nap velünk marad-
ni, de ebédnél is odajött
hozzánk, és a délutáni
együttlétet is ő zárta egy
szép imával és áldással.
Kilenctől háromig vol-
tunk együtt, ami magába
foglalta a közös ebédet
is. Ez a rövid idő két
módszerrel való megis-
merkedésre adott lehetőséget. Olyan módszereket választottunk,
amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a hitoktatók a későbbiekben a
hittanórákon felhasználják.

A bevezető előadásban elmondtam, hogy együttlétünk nem csak
ismeretek közlését szolgálja, hanem, ha a kölcsönös szeretet által
biztosítjuk Jézus jelenlétét, akkor a Szentlélek segítségével olyan
ajándékokat kapunk, olyan felismeréseket a Szentírásban kinyilat-
koztatott isteni igazságokból, ami valóban gyümölcsözővé teszi
együttlétünket, mindnyájan gazdagodni fogunk általa. A megosztás
során megajándékozzuk egymást ezekkel a felismerésekkel. Fontos,
hogy nyitottak legyünk, készek arra, hogy megosszuk amit mi kap-
tunk, és befogadjuk, amit a többiek kaptak.

Amikor a világi hitoktatók meglátták, hogy ilyen sok bencés szer-
zetes van a résztvevők között, kicsit megszeppentek, de hála a ben-

A résztvevők
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cés atyák közvetlenségének, az elfogódottság hamar feloldódott. A
kiscsoportos munkában mindenki lelkes volt, nyitott és őszinte, sok
értékes megfogalmazás született, amiről aztán az összesítés során a
csoportok beszámoltak egymásnak.

Számomra új tapasztalatot jelentett a bencés atyákkal való közös
munka. Eddigi előadásaim során ha pap volt a résztvevők között,
természetesnek vette, hogy a világiak, és főleg az asszonyok kiszol-
gálják őt. Itt a bencés atyák sürögtek-forogtak, szolgáltak a legna-
gyobb természetességgel, látszott hogy közösségi életük során ehhez
vannak szokva. Ízelítőt kaptam abból, hogy nem magányos papokkal,
hanem egy közösség tagjaival vagyok együtt, akik a mindennapi élet
apró dolgaiban is szeretni és szolgálni igyekeznek. Ők gondoskodtak
a résztvevőket váró kávéról, ásványvízről stb. Ebéd végén például az
egyik atya állt oda, hogy a mosogatni való tányérokat-tálcákat segít-
sen elrendezni.

A sok ellesett apróság közül még egy szép pillanatot említek meg
külön: Sokan voltunk, nem fértünk el egy asztalnál, ezért az egyik
bencés atya másik asztalhoz került, és bár ott sem volt egyedül –
sokan voltak még rajtunk kívül a házban –, amikor a mi asztalunknál
ülő rendtársa észrevette, félbehagyta a szomszédjával a beszélgetést,
és átült hozzá. Külön meg kell említenem még Arnold testvért, aki az
együttlét szíve volt, beszélgetett mindenkivel, kávét kínált és táblát
törölt, mindig amire éppen szükség volt. Azzal az érzéssel jöttem el
Pannonhalmáról, hogy jó lehet ilyen közösséghez tartozni.

Budapest – A Február 10.-én a Katolikus Pedagógiai Szervezési
és Továbbképzési Intézet felkérésére a katolikus óvodák vallásos és
erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoportjának tartottam „A Bib-
lia, mint a nevelés erőforrása és eszköze” címmel előadást. A részt-
vevők hosszú évek óta, Miskolctól Pécsig, az ország minden részéből
rendszeresen összejönnek ezekre a továbbképző együttlétekre. Büsz-
kén mutatták az eddigi munkából született szép kiadványokat. Elő-
adásomban arról beszéltem, hogy a Szentírás megközelíthetővé tétele
kicsi gyermekek számára nehéz feladat elé állítja a pedagógusokat,
és hosszas előkészületet igényel. Előszöris tisztázniuk kell, hogy az
adott szentírási szakasznak mi a mondanivalója, mi az üzenete,
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amely nem lehet komplikált teológiai fejtegetés, hanem a lehető
legegyszerűbb és legrövidebb, szinte címszerű megfogalmazást je-
lent. Ezután következhet a konkrét eszköz megkeresése, amivel ezt
közvetíteni tudjuk a gyerekek számára. Isten annyira szeretett min-
ket, hogy a Megtestesült Igében, gőgicsélő kisgyermekként közénk
jött, csak hogy közelebb lehessen hozzánk. Hogy Ő ilyen kicsivé lett
értünk, azt mutatja számunkra, hogy tőlünk sem tudós komolyságot
vár, amikor Hozzá közeledünk, hanem egész lényünket, a szívünk
szeretetét és nyitottságát. Fontos tehát, hogy ne csak az értelmünk-
kel, hanem egész személyiségünkkel részt vegyünk ebben a párbe-
szédben, minden érzékszervünket vonjuk be az ő megismerésébe.
Erre törekszünk akkor, amikor egy-egy szentírási szakasz feldolgo-
zásakor nem csak verbálisan, hanem vizuális, auditív és kinetikus
oldalról közelítjük meg a témát.

Ezután a bevezető előadás után közösen megnéztük, hogy ez
módszer milyen lehetőségeket kínál egy konkrét gyógyítástörténet
feldolgozása során. Ezt a témához kapcsolódó néhány identifikációs
játék követte majd egy gyönyörű hangzókép nagy, csoportos elkészí-
tése volt a befejezés. Mindenki lelkesen és aktívan bekapcsolódott
mind a  megbeszélésbe, mind a ritmushangszerekkel megszólaltatott
hangzókép bemutatásába.                                       Vágvölgyi Éva

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-
ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társu-
lati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gond-
jait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába.
Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: ápr. 17.: Tít
2,11-15; ápr. 28.: Róm 5,1-5; máj. 8.: Róm 5,1-5; máj. 22.: Csel
18,9-18; jún. 12.: 2 Kor 4,13-18. A papság évében: jún. 26.: 1 Kor
4,1-5; júl. 10.: 2 Kor 5,3-10; júl. 24.: 1 Tessz 2,3-6; aug. 7.: Tít
3,4-7; aug. 28.: Kol 2,6-8; szept. 11.: Kol 2,20-23; szept. 25.: Mt
5,13-16; okt. 9.: Gal 6,1-5; okt. 30.: Ef 4,11-16.

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-
ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!
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Kiadványainkból

1. Öregbetûs Újszövetség: az Újszövetségi Szentírás na-
gyobb betűs, jól olvasható formában. Ára: 1960.- Ft.

2. Missziós Evangélium (János evangéliuma, kis füzet, kétféle
színes borítóval, ajándékozásra). Ára: 100.- Ft.

3. Mindennapi Evangélium (Márk evangéliuma napilap formá-
tumban, ajándékozásra. Ára: 100,- Ft.

4. Aranybiblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, templomi
kihelyezésre). Ára: 24.000 Ft.

5. Családi Biblia (nagyméretű, díszes, aranynyomással, családok
számára). Ára: 12.000 Ft.

6. Bibliaolvasó-naptár (a teljes Szentírás szövegének beosztása
két éven át minden napra, készítette: Gyürki László). Ára: 60.- Ft.

7. Bibliaórák-csomag (A. Steiner-V.Weymann: Találkozások [5
óra], Csodák [6 óra], Példabeszédek [7 óra], A.Hecht: Közös utunk a
Bibliához [módszerek]), Vágvölgyi Éva: Bibliaórák [60 óra]. A cso-
mag ára: 4000.- Ft.

8. Vallomás a Szentírásról DVD I. (Bíró László püspök, Nemes-
hegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László S.J.,
Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, Varga Béláné Irénke
személyes vallomása. Ára: 600.- Ft

9. Vallomás a Szentírásról DVD II. (Erdő Péter bíboros, Márfi
Gyula érsek, Zseldin Gellért püspök, Gyürki László, Takács Gyula,
Gelley Anna, Riskó Mariann vallomása, Székely János püspök há-
rom előadása. Ára: 600.- Ft

10. A Szentföldön Jézus lába nyomán DVD ( A Fokoláre-atyák
szentföldi felvételeiből  összeállította Tomka Ferenc. A főbb szent-
földi helyek bemutatása és ismertetése.) Ára füzettel: 1350,- Ft.

11. Magyarságunk és a Biblia CD (Nemeskürty István, Vörös
Győző és Tarjányi Béla előadása a biblikusok továbbképző konfe-
renciáján). Ára: 600,- Ft.

--------------------
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Szent Péter és Szent Pál apostolok

A hagyomány szerint kétezer esztendővel ezelőtt született
Szent Pál, a Nemzetek Apostola. Így az elmúlt év Péter Pál ün-
nepén Szentatyánk meghirdette az emlékező ünnepi esztendőt, a
Szent Pál évet. Ez az év, emlékezés zárul most le 2009. június
29-én, ismét Péter Pál apostolok ünnepén. Az év folyamán sok
szó esett az egész világban a keresztények körében Pál apostol-
ról, aki végtelenül sokat tett és fáradozott Krisztus ügyéért, és
akinek a tanítása mind a mai napig írásban is kezünkben van.

Amikor azonban Pál apostol nagyságát és érdemeit kiemel-
jük, soha nem feledkezünk meg az ő nagy társáról, Péter apos-
tolról, ahogyan a vértanú-halálban is a közös a sorsuk, együtt
vannak, együtt gondolunk rájuk. Pál apostol és Péter "két osz-
lopa az igazságnak" – énekeljük mi magyarok egyik szép éne-
künkben –, és valóban így van. De ez a két nagy alapozó, ez a
két nagy apostol annyira más volt és annyira kiegészítette egy-
mást, ahogyan ez az emberek világában egészen természetes.
Pál apostolt jellemezte a találékonyság, a tudás, az éles eszes-
ség, a kezdeményezőkészség, az új dolgok iránti nyitottság, a
fáradhatatlan küzdelem és kitartás. Péter apostol ezzel szemben
inkább az értékek megőrzésére ügyelt. Péter apostol nehezen
mozdult, de amikor mozdult, annak súlya volt. Így volt ez már
az első napon, a feltámadás napján is, amikor az ő jelenléte az
üres sírnál indítja el az igehirdetést a keresztények körében, a
hit és a remény túlcsordulását. Ő az, aki vonakodva ugyan, de
elsőként keresztelt pogányokat. Isteni sugallatra volt szükség
ehhez, látomásban elhangzó felszólítás kellett számára, hogy
ezt megtegye. Nehezen mozdult, a szilárdságot, a hagyományt
képviselte.
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Ők ketten együtt tökéletesen kiegészítették egymást, és óri-
ási érdeme van mindkettőjüknek. Nagyon nehéz lenne felso-
rolni mindezt, egyet-egyet szeretnék azonban kiemelni ezek kö-
zül. Valószínű, hogy elsősorban Péter apostolnak köszönhetjük
azt, hogy megmaradt az egyház emlékezetében, sőt írásban is az
evangéliumok anyaga, azaz Jézus tanítása szó szerint leírva, és
az ő tetteinek, csodáinak elbeszélése. Egy ősi feljegyzés szerint
az első evangéliumot, Márk evangéliumát a szerzője, Márk
Rómában, Péter apostol prédikációi alapján állította össze.1 Ez
minden bizonnyal így lehetett, hiszen ha megfigyeljük Pál
apostol írásait, ő szinte soha nem említ olyan dolgokat, amiket
Jézus tett,  nem mond el egyetlen történetet, nem idézi példabe-
szédeit. Péter apostol elsősorban arra figyelt, hogy emlékez-
zünk, hogy őrizzük, hogy tartsuk meg mindazt emlékezetünk-
ben, tudatunkban és életünkben, amit Jézus mondott, tett és
tanított. Tehát elsősorban neki köszönhetjük azt, hogy tudjuk,
hogy Jézussal mi történt, mit tanított és mit tett értünk.

Pál apostol viszont felkészült, nagyon okos, nagyon nyitott
ember volt. Nem Jézust szavait idézte, hanem az új élet lénye-
gére figyelt. Rugalmas volt abban a tekintetben is, hogy hogyan
kell  ezek után bánnunk az Ószövetséggel. Nem volt könnyű
dolog ez, hiszen Péter, aki a hagyományok őrzője volt, termé-
szetesen azt gondolta, hogy mindazoknak, akik megtérnek és
Jézust követik, még ha azelőtt pogányok voltak is, be kell tar-
taniuk a mózesi tisztasági törvényeket, körül kell metélkedniük:
minden, ahogyan eddig éltünk, érvényben marad. És ekkor Pál
volt az, aki írástudó létére rugalmasabban gondolkodott: meg-
látta azt, hogy a mózesi rituális törvényeknek nincs többé sem-
mi szerepe, jelentősége a krisztusi élet szempontjából.

Péter, aki isteni ösztönzésre elsőként keresztelt pogányokat,
nem indult azonnal, lelkesen a pogányok közé, Pál apostol vi-
szont igen. Neki köszönhetjük azt, hogy a pogányság körében

                                                     
1 "Mialatt Péter Róma városában az Isten Igéjét hirdette és a Lélek segítségével az
evangéliumot magyarázta, sokan a jelenlévők közül kérték Márkot, aki már régóta
követője volt Péternek és emlékezett szavaira, hogy írja meg a (Péter által) prédi-
káltakat. Miután megcsinálta, átadta azoknak, akik kérték tőle." Euszébiosz, ET
4,14,6.
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sorra születtek a keresztény közösségek, és mindez azért, mert ő
nem követelte meg azt, ami idejétmúlt, ami már nem lényeges
Krisztus megváltása után.

Kettejüket a sziklához és a vízhez hasonlíthatnánk. A víz
folyik, amerre tud, a szikla pedig meghatározza a folyás irányát,
a víz útját. A Duna évezredek óta egy helyben folyik, mert a
Dunakanyar hegyei, sziklái nem engedik másfelé kanyarodni. A
Tisza viszont évezredek óta bejárja az egész Alföldet, kanya-
rog, keresi, váltogatja az útját. Így a kezdeményezni kész Pál
apostolt a vízhez, az éltető vízhez, hasonlíthatjuk, Pétert pedig a
szilárd, megtartó sziklához, amint ezt maga Jézus mondta annak
idején.

Mindkettőjükre nagy-nagy szükség volt az egyházban, és
mindkettejüknek sok hálával tartozunk elsősorban azért, hogy
életüket adták ezért az ügyért. Bár egészen különböző egyéni-
ségek voltak, mégis egész életükben ezt az ügyet szolgálták
egész szívükkel-lelkükkel, és ezeket a nagy kincseket, amelyek-
ben részesültek, továbbadták a világnak. Hogy ismerjük Jézus
történetét, tanítását, tetteit, áldozatát, az elsősorban Péter érde-
me, és hogy eljutott hozzánk mindennek a híre, mi is kereszté-
nyek lehetünk és Jézus útján járhatunk, az pedig nagyrészt Pál
apostol érdeme. A Szent Pál év utolsó napján szívből hálát
adunk Istennek ezért a nagy ajándékáért, a Gondviselés intéz-
kedéséért, hogy megismerhettük az igazságot, és ennek szelle-
mében élhetünk. (T.B.)
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Tarjányi Béla

Szent Pál, a Nemzetek Apostola2

Csodálatos dolog, hogy most, Szent Pál apostol születésének
2000. évfordulóján az egész világ keresztényei, a Katolikus Egyház
mindenütt a világban visszaemlékezik az ő munkásságára, tevékeny-
ségére, nagyságára. Ki is volt Pál apostol? Hogyan érdekelhet minket
egy 2000 évvel ezelőtti ember élete, sorsa, tevékenysége? Hogyan
lehetséges az, hogy mi itt, és milliók szerte a világban egy 2000 év-
vel ezelőtti emberről beszélgetünk, amikor annyi minden más dolgot
is tehetnénk. Hisz olyan sok okos ember igyekszik bennünket irányí-
tani, 30-40 tv-csatornán áradnak felénk a 'bölcsességek', s ezek irá-
nyítanak is sokakat, az emberek nagyobb részét. Az emberek többsé-
ge várja és elfogadja és akarja azt, hogy gondolataikat formálják,
irányítsák.

És az emberek tömegei kiket követnek a világban? Ha felidézzük
a történelmet, a közeli és távoli múltat, azt látjuk, hogy a világi tör-
ténelemben, a történetírás, az általános felfogás szerint a nagy embe-
rek az olyanok voltak, mint például Nagy Sándor, Júliusz Cézár vagy
Napóleon. Emberek százai, milliói engedelmeskedtek nekik. Egy
részük lelkesen, mások pedig kényszerből. De kik is voltak ezek a
nagy emberek? Nagy Sándor tízezrével gyilkoltatta le a meghódított
országokban az embereket, a hódítások, csaták során személyesen is
az élen járt, és saját kezével is öldökölte, gyilkolta az embereket.
Julius Cézár, a Római Birodalom hatalmas uralkodója császár korá-
ban azzal szórakozott, hogy fiatal haverjaival kimentek Róma utcái-
ra, és este vagy éjszaka a kivilágítatlan sikátorokban minden arra
járót agyba-főbe vertek. Napóleon elhajszolta hadseregét Oroszor-
szágba, ahol aztán tízezrével fagytak meg az elegáns francia férfiak.
De folytathatnánk a sort: hogy hogyan engedelmeskedett a nagy
német nemzet egy Hitlernek, Sztálint pedig szinte Istenként tisztel-

                                                     
2 Előadás Szent Pál évében. Nagykanizsa, 2009. május. 5. Szerkesztett változat.
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ték, imádták. Amikor meghalt, még azok is szívből megsiratták,
akiknek a szüleit meggyilkoltatta.

Az emberek többsége tehát egyrészt azt akarja, hogy vezessék
őket, másrészt pedig hajlandók mindent megtenni, mindenkit követ-
ni. Ezt tapasztaljuk ma is, saját hazánk siralmas helyzetében.

De ebben a világban megjelent egykor valaki, aki azt mondta: Én
nem uralkodni akarok, hanem szeretni. Én nem kapni akarok, hanem
adni. Aki ki mert állni az emberek elé azzal, hogy ha valaki pofon üt
téged, tartsd oda neki a másik arcodat is. Szeresd az ellenségedet.
Egyetlen más, okos ember ezzel elő nem állt, mert kinevették volna...
De Jézus ezzel állt az emberek elé, mindannyiunk elé. Döbbenetes
merészség azt feltételezni rólunk, hogy képesek vagyunk szeretni az
ellenségeinket, hogy meg tudunk bocsátani! Szerencsére voltak, akik
hittek neki. Voltak apostolok, voltak tanítványok, férfiak, nők. Köz-
tük volt Saul is, a későbbi Pál apostol.

Ki volt ez a Saul-Pál? Nagyon elszánt ember volt, elkötelezett
Isten ügyéért. Azért üldözte a keresztényeket, mert nagyon fontos
volt neki a hit, az egyistenhit tisztasága. Ezek a Názáreti-követők ne
vezessék félre a világot, ne tegyék tönkre az igaz vallást. Ment tehát,
és nemcsak az országban, hanem külföldön is, összefogni ezeket
veszedelmes embereket, ment elítélni őket, megkorbácsolni, megkö-
vezni. Mindebben meg kell látnunk az Isten ügyéért való mélységes
elkötelezettséget. S amikor találkozik Jézussal, ugyanilyen elszánt-
sággal és elkötelezettséggel kezdi hirdetni Krisztust, a megismert
igazságot. Az Apostolok cselekedetei csodálatos tanúja annak, hogy
hogyan megy Pál, járja az országokat, a különböző népeket, és hir-
deti a megismert igazságot. Mindenütt vannak, akik hisznek, de bő-
ven akadnak ellenfelek is, zsidók, pogányok egyaránt. Ezek szinte
mindenütt fölszítják a haragot ellene, újra és újra megvesszőzik őt,
megkövezik, elüldözik, helytartók elé cipelik. S ő mégis megy, soha
fel nem adja, mindig továbbmegy, és egy másik városban folytatja
tanúságtételét.

Saul-Pál, ez az egykor élt csodálatos férfi is ember volt. Jézusra
nézve talán azt gondolhatjuk, hogy neki könnyű volt, hiszen ő Isten
Fia volt – bár a Getszemáni kertben és a kereszten egészen másként
áll előttünk. De nézzük ezt a Saul-Pált, ezt a tehetséges tarzusi fiatal-
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embert. Lehetne belőle jó kereskedő, sikeres kézműves, sőt lehetne
belőle híres, tisztelt tanítója a zsidóságnak, hiszen igen jó képesítést
szerzett, és igen ügyes, lehengerlő a vitákban. Ehelyett megy a pogá-
nyok közé, nélkülözve, úttalan utakon, hagyja magát összeverni,
bebörtönözni, megkövezni, s amikor feléled, kibújik a kövek alól,
összeszedi magát, megy tovább, és folytatja egy másik városban.

Ilyen emberek miatt vannak ma ismereteink Jézus Krisztusról.
Azért tudunk róla egyáltalán bármit, mert annak idején voltak ilyen
emberek, akik egy olyan mestert, egy olyan eszmét lelkesen és elkö-
telezettséggel tudtak képviselni, aki azt hirdette: Szeresd ellensége-
det, ha elveszik a köntösödet, add oda a másik darab ruhádat is, tégy
jót azzal, aki bánt, imádkozz üldözőidért. Jézus ezt hirdette. De nem
csak hirdette, hanem meg is tette, hiszen tudjuk, hogy a kereszten
függve (!) imádkozott gyilkosaiért, gondoskodott édesanyjáról és
tanítványáról, megbocsátott az egyik bűnös latornak.

Pál apostol őt követte, ezt hirdette – és az ő nyomában mi is ezzel
állunk a világ elé. A nagy emberek, akár filozófusok, akár politiku-
sok, akár hadvezérek, mindannyian azt mondják, hogy a mi javunkat
akarják, és közben a saját zsebükre dolgoznak. Ma is ezt látjuk: min-
den reklám azt hirdeti, hogy milyen jó lesz nekünk, milyen szépek
leszünk, ha ezt vagy azt megveszük, megcsináljuk stb. És a végén ki
jár jól? Az, akitől ezeket a dolgokat megvesszük, akiknek a tanácsait
követjük. Mindenki azt mondja, hogy neked lesz jobb, ha rám hall-
gatsz. Akár a hadvezér, akár a reklám, akár a sok-sok hatalmasság a
világban: mind azt mondják, hogy neked akarok jót – és közben telik
a zsebük, növekszik a hatalmuk, rabbá, kiszolgáltatottá tesznek ben-
nünket. És Jézus mit tesz? Nem azt mondja, hogy neked akarok jót,
hanem azt, hogy szeretlek. Szeretlek akkor is, ha bántasz, akkor is,
ha nem érdemled meg. Ilyen Mestert hirdetnek és követnek az apos-
tolok, ezen az úton jár Pál is, aki ugyanúgy megbocsát és elvisel
mindent, mint Jézus.

Minden ember választhat – mi, keresztények is. Választhatunk,
hogy megyünk-e a nagyvilág után, vagy vállaljuk ezt a krisztusi
őrültséget. Nem szabad azt hinnünk, hogy Pál apostolnak csak a
külvilág okozott szenvedést. Számára a legnagyobb fájdalom az volt,
amikor maguk a keresztények szeretetlenek voltak (ld. 1 Kor 11,17-
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34). Azt mondták ugyan, hogy Krisztust követik, de nem valósult
meg közöttük az az igazi szeretet, amiért tulajdonképpen összejöttek.
Minden héten összejöttek egy este egy családnál – hisz nem volt még
saját templomuk. Százával, ezrével, tízezrével vannak már, akik
hisznek Krisztusban, de templomaik, közösségi termeik nincsenek
még, ezért családoknál jönnek össze. Az imádság, az ünneplés, az
emlékezés után, annak keretében közösen esznek is. Mivel az össze-
gyűlt tíz-húsz-ötven ember nem eheti a háziak ételét hétről-hétre,
mindenki hoz magával valamit. Akinek jól megy, az finomságot hoz,
maga elé teszi és jóízűen megeszi, aki pedig szűkösen él, az hozza a
száraz kenyeret, és azt rágcsálja. Pál apostol azt látja, hogy a kedves
hívek egyelőre idáig jutottak. Hirdetik és ünneplik a krisztusi szere-
tetet, de közben szeretetlenek egymással. Ez az, ami igazán fáj az
apostolnak. Természetesen harcolt, küzdött, győzködött velük, igye-
kezett jobb belátásra téríteni őket: Nézzétek, amikor a szeretet Iste-
nét ünnepelitek, akkor hogy alázhatjátok, szégyeníthetitek meg egy-
mást?

De nem ez volt az egyetlen fájdalma: a közösség tagjai össze-
vesznek. Pál az igazi apostol, Péter az igazi apostol. Felüti fejét kö-
zöttük a széthúzás, az önzés. Pál soraiból világosan látható, hogy ez
a veszekedés, amikor Korintusban a hívek egymásnak estek és pár-
tokra szakadtak, rendkívüli módon fájt az apostolnak. Először levelet
írt nekik, és már küldte is tanítványát a félezer kilométeres útra. Ol-
vasd föl és csinálj rendet köztük! De nem sikerült. Akkor ő maga
futott oda, életét veszélyeztetve, száz kilométereket utazva. És ho-
gyan fogadták a kedves hívek? Szembeszálltak vele, sőt, egy hang-
adó egyszerűen kiutasította az apostolt a közösségből.

Mit tehet ezek után? Megszégyenülten, gyötrő fájdalommal a szí-
vében hazamegy, és újabb levelet ír nekik, amint maga írja "szívének
nagy aggodalmából, sűrű könnyhullatás közepette" (2 Kor 2,4). Pál
apostolnak nem az fáj, hogy őt megalázták, hanem az, hogy még
mindig itt tartanak, hogy még mindig veszekszenek egymással. Kö-
nyörög nekik és magyarázza, hogy ha Krisztushoz tartozunk, akkor
szeretetben, összhangban, szeretetben, egységben kell élni és létezni.

Egy protestáns lelkipásztortól hallottam nemrégiben: Jó nektek,
katolikusoknak: a ti egyházatokban sokféle szerzetesközösség van,
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sokféle lelkiség, karizmatikusok, a legkülönbözőbb mozgalmak, és
ezek mind olyan szépen beleilleszkednek az egyházatokba. És ná-
lunk? Ha valakinek van egy szép elgondondolása, fogja magát, és
alapít egy új egyházat. Sokszor jó maga az elgondolás, de aki csatla-
kozik, elszakad a többiektől. Igen, ez volt fontos Pálnak, és ez a
fontos Egyházunkban mindmáig. A mi közösségeinkben, családja-
inkban, egyházközségben, lelkiségi mozgalmainkban, baráti köre-
inkben nem kell, hogy mind egyformák legyünk, de ne legyen szem-
benállás, ne legyen szembefordulás. Egymás értékeinek tiszteletben
tartása mellett az összetartozás fontosabb, mint a különbség.

Pál számára egy másik fájó tapasztalat volt az is, hogy a hívek
körében még Isten karizmatikus adományai feszültségeket okoztak
(vö. 1 Kor 14,1-25). A közösségben nagyon buzgó emberek is vol-
tak, akik hangosan, elragadtatottan imádkoztak, dícsérték Istent, oly
módon, hogy azt már érteni sem lehetett: szinte kiáltoztak. Ezt úgy
hívták, hogy nyelveken szólás. Mások tudtak gyógyítani imádsággal,
mások pedig jövendöltek. Ezt látva mit mond Pál apostol? Ez mind
nagyon szép, de ha tele vagy is Szentlélekkel, és tele vagy isteni
ajándékokkal, ha az nem a másik ember hasznára, épülésére szolgál,
akkor jobb, ha hallgatsz. Még az isteni ajándékokat is ebből a szem-
szögből nézte Pál apostol. Minden, amit kaptunk Istentől, annak
valóban a másik ember javárt kell szolgálnia!

A Gondviselés felmérhetetlen ajándéka, hogy voltak ilyen embe-
rek, mint Pál apostol és társai, akik egész életükben mindent elvisel-
tek, és a végén életüket is áldozták ezért az eszméért, ezért a gondo-
latért, ezért az ember által meg nem található útért, az önzetlen, a
megbocsátó felebaráti szeretet útjáért. Ezért ismertük meg mi is ezt
az utat, Krisztus útját, s ezért próbálunk mi is nap mint nap, hétről
hétre, szeretetben élni egymással, családtagjainkkal, barátainkkal,
ismerőseinkkel. Elviselni, megbocsátani, a rosszat nem visszafizetni,
a másik javára cselekedni. Isten csodálatos ajándéka az, hogy akkor
régen, az első időkben voltak ilyen emberek.

De nem szabad azt gondolnunk, hogy ma már nincsenek köztünk
ilyen emberek. Talán szabad-e ma élő, vagy a közelmúltban köztünk
élt embereket említeni: Teréz anya élete ugyanilyen volt, és mindany-
nyiunk ismer sok ma élő elkötelezett tanúságtevőt, lelkipásztort,
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szerzetest, orvost, keresztény szülőt, fiatalt, akik a mai világban is
Krisztus útján járnak, ennek az útnak a csodálatos voltáról tesznek
életükkel és szavukkal tanúságot. A világ megy a pénz után, megy az
olaj után, megy a reklám után, de mi itt vagyunk, és egy csodálatos
kincset hordozunk szívünkben, egy csodálatos ismeretet, amit a Te-
remtő tárt fel előttünk Jézus Krisztus által. És tudjuk, hogy ez az
igazi, az Életre vezető út.

Meggyőződésem, hogy az emberi gyöngeségek ellenére nagyon
sokan képesek így élni. És az, hogy sokan tudnak ezen az úton járni,
azt mutatja, hogy az ember felül tudja múlni önmagát. Jézus ilyen
utat mutatott, Pál apostol ilyen úton járt, és Isten minket is erre az
útra hív. Isten maga biztosít bennünket, hogy képesek vagyunk rá,
képesek vagyunk felülmúlni önmagunkat, az ő segítségével túl tu-
dunk lépni önmagunkon, önzésünkön, saját érdekeinken, és tudjuk a
másik embert szeretni, szolgálni, fölemelni. Óriási megtiszteltetés az
számunkra, hogy Isten erre hív és bátorít bennünket, nagy-nagy biza-
lom Isten részéről. Jézus ezzel a bizalommal jött közénk. Nem ígért
gyönyöröket, mint az Ószövetségben ("akkor majd jól megy a so-
rod..."), nekünk nem ígéri ezt. Ehelyett azt mondja: több leszel ön-
magadnál, olyan leszel, amilyennek látni szeretnélek, amilyen az én
tervem veled. Ezt hozta Jézus, s ezt hirdette Pál. Ezért adunk hálát
Istennek ebben az esztendőben, hogy adatott nekünk Pál. A Gondvi-
selés küldte a világba, és azóta is küld olyan embereket, akik ezt az
örökséget nemcsak hirdetik, hogy tudjunk róla, hanem meg is való-
sítják életükkel, és így magát ezt az életet is továbbadják.

Jézusnak, és az ő nyomán az apostoloknak nem csupán az volt a
célja, hogy tiszteljük és szolgáljuk Istent, parancsainak engedelmes-
kedjünk. Igazából Jézus keresztségének a pillanata annyira kifejező.
Ott áll a Jordánnál egy ember, közösséget vállal velünk, bűnösökkel,
aztán megnnyílik az ég, s az égből rászáll Szentlélek. Ebben a pilla-
natban helyreáll az Isten és az ember, az emberiség kapcsolata. Jézus
beállt a bűnösök sorába, Isten pedig Lelkét Jézusra küldve egészen
közénk jön, szerető közösséget teremt az emberek között, és ezáltal a
közösség által magához kapcsolja ezt a közösséget.

Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy Isten előtt soha nem ál-
lunk egyedül, hanem mindig az emberi kapcsolatainkkal együtt. Ha
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Isten egy anyára néz, akkor az az első kérdése, hogy az illető hogyan
viszonyul a férjéhez, hogyan a gyermekeihez. Ha egy papra néz,
akkor elsősorban nem az érdekli, hogy mennyit imádkozik a pap, és
hogy pontosan mondja-e az imaórákat. Isten számára fontosabb az,
hogy az illető mennyire törődik a híveivel. S a példákat folytathat-
nánk. Isten előtt nem vagyunk többé egyedül, hanem mindig a többi-
ekkel együtt, az emberi kapcsolatainkkal együtt. Isten nem egyenkét
akart velünk nagyon jó kapcsolatba lépni, hanem azt akarta, hogy mi
emberek egy csodálatos, szerető közösséggé váljunk.

Az emberiség történelme nem más, mint a népek, emberi csopor-
tok egymás elleni hadakozások sorozata. Az ősemberek csoportjai,
az egyes törzsek, a vándorló népek mind egymás ellen küzdöttek,
egymást irtották, rabságba vetették. A nagy hódítók, hadvezérek,
uralkodók, diktátorok mindig egymás ellen fordították a népeket.
Mindig az volt a cél, hogy egymás fölé kerekedjünk. Az állatok vilá-
gában is ugyanez történik, csak mi emberek ügyesebbek vagyunk,
kifinomultabbak. Tudunk készíteni atombombát, elő tudunk idézni
inflációt.

Isten azonban tudja, hogy nemcsak egymás ellen küzdeni, egymás
fölé kerekedni tudunk, hanem az önzetlen szeretetre is képesek va-
gyunk. Tudja, hogy igazi, szerető közösséget is tudunk alkotni. Ezt
tanulta Pál Jézustól, és ezt igyekezett megvalósítani például az emlí-
tett alkalmak kapcsán. Természetes, hogy nem sikerült ezt megva-
lósítani máról holnapra. Ezért Pálnak szüntelen küzdenie, győzköd-
nie kellett, és saját magának is példát kellett mutatnia. A 2. Korintusi
levélben visszaemlékezik arra a fájdalmas esetre, ami ott történt, a
pártoskodásra, az ő kiutasítására. Akkor ő azt követelte a korintusi-
aktól, hogy a hangadót, "a sértőt" büntessék meg, azaz zárják ki a
közösségből, ne engedjék, hogy közéjük jöjjön, ne is álljanak vele
szóba. A korintusi hívek ezt az apostol kérésére meg is tették. De
később, a 2. Korintusi levélben Pál már azt kéri a hivektől, hogy
mostmár bocsássanak meg az illetőnek: "Bocsássatok meg neki, és
vigasztaljátok meg, hogy a nagyon mély bánat valamiképpen el ne
eméssze őt" (2 Kor 2,7). Neki mindig, mindenki fontos, mint egykor
Jézusnak. Az is, aki ellene fordult, aki mélységesen megbántotta őt,
és súlyosan vétett a közösség ellen.



A Nemzetek Apostola

11

Igen, Jézus szerető közösséget akart létrehozni, megvalósítani az
emberek között, és az apostolok eltökélt megvalósítói voltak ennek.
Pál olyan csodálatos szavakkal ír erről: "Amint a test egy, bár sok
tagja van, a testnek minden tagja, bár sok, mégis egy test, úgy
Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testté keresz-
telkedtünk, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok,
és mindnyájunkat egy lélek itatott át. Mert a test sem egy tag, hanem
sok, ha azt mondaná a láb, nem vagyok kéz, nem vagyok a test része,
vajon akkor nem lenne a test része? És ha azt mondaná a fül, nem
vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon akkor nem lenne a test
része? Ha az egész test csupa szem volna, hol lenne a hallás? Ha az
egész test hallás volna, hol lenne a szaglás? ..." (1 Kor 12,12-17)

Nem arról van szó, hogy egyformák legyünk, hanem hogy egysé-
get alkossunk. Az emberi testben sem csak lábak, vagy kezek vagy
csupa szemek vannak, hanem sokféle testrész, de ezek mindegyike
egymást szolgálja, és nagyon is összetartozik, nagyon is fontos egy-
másnak. Nagyon szép és találó kép ez, amit Pál apostol alkalmaz
annak kifejezésére, hogy Jézus mit is szeretett volna, mit is akart
megvalósítani.

Nem tudunk eléggé hálát adni Istennek, hogy annak idején, az el-
ső században született és működött egy ilyen nagy apostol, mint Pál.
A Gondviselés nagy ajándéka az is, hogy írásai fennmaradtak. Így az
ő apostoli lelkülete, tanítása, útmutatása nem csak a kétezer évvel
ezelőtti egyház és hívek életét segítette, alakította, hanem most, ké-
tezer év múltán mi is közvetlenül töltekezhetünk, eligazítást nyerhe-
tünk általuk. Gondoljunk például az 1. Korintusi levél 13. fejezetére,
a Szeretethimnuszra, amely Isten tervének talán a legcsodálatosabb
és legkonkrétabb megfogalmazása: "A szeretet türelmes, a szeretet
jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem
nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol
rosszra, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal, min-
dent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel." (1 Kor
13, 4-7).

Ma, ebben a törtető világban, most is hallható Jézus csöndes
hangja, és az ő nyomában a mi szelíd szavunk, kezünkben Pál leve-
lével és az evangéliumokkal.  Azt mondjuk a mai világnak, hogy ez a
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megoldás. Az nem megoldás, ha büntetsz, ha visszaadod a pofont, ha
megtorlod a bántalmakat. A világ sebeit csak megbocsátó, áldozatos
szeretettel lehet begyógyítani. Ez a szó, ez a hang, a mi jelenlétünk
olyan kicsi, olyan elenyésző ebben a világban, de általunk itt van és
hallható. Minden, ami mást mond, harsog és tolakszik, de a mi éle-
tünk, hitünk és magatartásunk által jelen van Isten gondolata is eb-
ben a világban. A hatalmasok hatalmukba kerítik a tömegeket, az
okosok nagyon nagy okosságokat mondanak az embereknek, a több-
ségüket meg is győzik, de mi csöndben itt vagyunk, ismerjük a
megoldást, ismerjük Isten titkát. Azt, hogy nem csak az egyes embe-
rek, de  az egész emberi társadalom is képes felülmúlni önmagát:
már megszületett és növekszik az a közösség, amelyet a megbocsátó,
áldozatos szeretet működtet. Vannak ilyen családok, testvérek, van-
nak ilyen közösségek, barátságok. Az ember, mint közösség is képes
felülmúlni önmagát, és megvalósítani a kölcsönös szeretetet. Ahhoz,
hogy ez megvalósuljon, kellenek Pál apostolok, akik teljes meggyő-
ződéssel, az emberségük és szívük teljes erejével hiszik, képviselik
és szolgálják ennek megvalósítását.

Jézus ma is társakat keres. S közben mindegyikünknek azt mond-
ja: Tudom, hogy képes vagy rá! S minden családnak, minden barát-
ságnak, minden közösségnek azt mondja: Tudom, hogy képesek
vagytok felülemelkedni önzésteken, és megvalósítani köztetek, ki-
csiben és nagyban, Isten Országát.

       Vasárnapi evangélium az ECHO TV-ben – Az ECHO TV "Isten Is-
ten" c. műsora nem csak az Echo televízió új vallási műsora, hanem a
magyar médiakínálatnak is egyedülálló stílusú és műfajú kezdeménye-
zése. Stúdióbeszélgetés, melyben az élet különböző területeiről meg-
hívott vendégeink a vasárnapi evangéliumot értelmezik hétköznapi éle-
tükön keresztül. Ehhez ad mankót a minden alkalomra elkészített vi-
deóbejátszás arról, hogy mit is gondol minderről az utca embere, le-
gyen az hívő vagy hitetlen.  Felelős szerkesztő: Kovács Lajos jezsuita
szerzetes pap. Műsorvezető: Aczél Petra. ECHO Televízió, szombat
14.30. A korábbi adások elérhetők Társulatunk honlapján keresz-
tül: www.biblia-tarsulat.hu > ECHO TV.



Szentírástudomány

13

+ Kerekes Károly O.Cist.

Az egyház éltető Lelke3

Száz évvel ezelőtt egy Párizsban élő orosz filozófus-költő-
teológus (V.Sz. Solohov, +1900) az ortodox egyházból a róm. kato-
likus hitre tért. Ő fejtette ki először részletesen azt a nézetet, hogy
Isten népe ószövetségi kétezer éve Atya-központú volt, az újszövet-
ségi Egyház első kétezer éve Fiú-központú, de a második kétezer
éves ciklus Szentlélek központú lesz. – Ez jutott eszembe, amikor II.
János Pál, a „szláv pápa”, az idei Pünkösd ünnepén, május 18-án a
Dominum et Vivificantam (Urunkban és Éltetőnkben) kezdetű en-
ciklikájával lepte meg a világot. A jubileumi kétezredik évre az
egész mindenséget átölelő „adventi” előkészületet hirdet: Várjuk az
egész világot újjáteremtő Szentlélek kiáradását a most ránk nyitó
történelmi érában, - csak legyünk hozzá méltók! Erre szolgáljon a
még előttünk álló másfél évtizedes „Adventünk,” – mondja a pápa.

Mit tudhatunk és mit kell tudnunk erről a Szentlélekről, akit ezer-
hatszáz éve „Urunknak és Éltetőnknek „vallunk a szentmise Niceo-
Konstantinápolyi hitvallásban? – Egy mondatban felelve azt kell
tudnunk, hogy üdvösségünk szent rendjének, Istenbe való beépülé-
sünknek RENDEZŐJE és mintegy „kivitelezője” a Szentlélek! Még-
pedig a teremtés első pillanatától, az első „kaosz” megszüntetésétől a
történelem (és az emberi lélek) kis és nagy kászain át a világvégi
katasztrófában való „rendteremtésig” minden káoszt csak a Szentlé-
lek szüntethet meg, és Ő újíthat meg mindent.

Amikor tavasszal errefelé jártam, közösen megtanultuk már, hogy
a Szentlélek 1./ belénk árad, 2./ eltölt bennünket, és 3./ bennünk
marad. A legfőbb Tanítói Tekintély szavai nyomán most megtanul-
juk, hogy a Szentlélek az, aki először is élteti bennünk a szépen sze-
retni tudó Jézus Krisztust; másodszor ő élteti bennünk a szépen
szenvedni tudó Jézus Krisztust; és harmadszor ugyancsak Ő az, a
Szentlélek, aki élteti bennünk a másokért szépen meghalni tudó Jé-
zus Krisztust. Egyszóval a Szentlélek élteti bennünk a szeretve-
                                                     

3 Szentbeszéd, Szeged, 1986. nov. 26.
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szenvedve-meghalva szépen imádkozó Jézus Krisztust! Mert ez az
Egyháznak, Krisztus testének az élete – bennünk! Vegyük hát sorra
ezeket  „szépen,” mert így illik a Szentlélekhez…

1. Szépen szeretni: ajándékká lenni és ajándékká tenni, önmagun-
kat és mindent! – A szentírási hagyomány hűségesen megőrizte a
Sírák fia könyvében (24,24) a szép szeretetről szóló kinyilatkozta-
tást: „Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a
megismerésnek és a szent reménynek…” A szentatyák egybehangzó
magyarázata szerint a szép szeretet Anyja Mária, maga a szép Szere-
tet pedig (természetesen ugyanúgy az istenfélelem, a megismerés és
a szent remény is) maga Jézus Krisztus, aki „fogantaték a Szentlélek-
től…” Ez azonban így csak prófétai előkép az Ószövetségben. A
valóságot maga Jézus állítja elénk a János evangéliumban, amikor is
„az ünnep utolsó, nagy napján, Jézus a templomban volt és fennhan-
gon hirdette: aki hisz bennem, annak belsejéből (a szívéből) az Írás
szava szerint élő vizek forrása fakad! Ezt a Lélekről mondta, amely-
ben a benne hívők részesülnek…” (Jn 7,37) Nekünk, magyar katoli-
kusoknak a lelkében különösen is melegen visszhangzanak ezek a
jézusi szavak, hiszen ezekről írta boldog emlékű Prohászka püspök
„Az élő vizek forrásai” című csodálatos elmélkedés sorozatát. Most
azonban, a harmadik évezredre készülés Adventjén, elsősorban azt
kell szívünkre vennünk, hogy a Szentlélek Jézus számára a földről
való eltávozása  e l ő t t  is nyilvánvaló ajándék volt, de csak egyet-
len személynek – ő neki t.i. Jézusnak – a földről való eltávozása
u t á n  viszont ajándékká, fogható, érzékelhető ajándékká lett az
egész Egyháznak; kivétel nélkül minden egyes hívőnek, akiben a hit
által a megdicsőült Jézus Krisztus él!

Ajándék, ajándék, ajándék; élet, élet, élet; örök élet, örök élet,
örök élet! Nem is háromszor, hanem a kinyilatkoztatás bibliai nyelv-
használata szerint hétszeresen kellene ezt kiáltanom. Hogy Istenben
„élünk, mozgunk és vagyunk” (Csel 17,28), ezt Szent Pál – jóllehet
görög költőkre hivatkozik – de csakis a Szentlélekben mondhatta.
Mert az első Pünkösdkor lett nyilvánvalóvá, hogy Isten mindenestül
ajándék akar lenni számunkra. De nemcsak úgy elvontan, teoretiku-
san és költői ünnepélyességgel, hanem a mindennapok pezsgő életé-
ben. Mint ahogy a régi, népi pünkösdölőink dalolják. T.i. a Szentlé-
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lek által lesz Isten a mindennapi élet ajándéka mindnyájunknak: a
szép leányoknak rózsakoszorúja, a szép legényeknek szegfűbokrétá-
ja, öregasszonyoknak porhanyós pogácsa, öregembereknek csutora
borocska. Egyszóval minden, minden, ami élteti és megvidámíthatja
az ember szívét.

Ne feledjük, hogy már a teremtés is ajándék volt. Hiszen terem-
teni annyi, mint létet ajándékozni! A világteremtést ugyan megcsú-
folta a bűn, amely gyökeres elfordulás nem csak Istentől, de a meg-
bocsátás elfogadásától is. Gondoljunk a káini konok magatartásra. az
„Istennek sem” hajlandó fölemelni a fejét. Mondhatnánk: fenntartja
magának a bűnben való megmaradásnak a jogát. Nem véletlenül
nevezi teológiánk az ilyen konok bűnbe-csökönyösödést „Szentlélek
elleni bűnnek.” Ezt vetette Jézus a kortárs népi vezetők, az írástudók
és nagytanácsi tagok szemére. Ez az a bűn, amely „meg nem bocsát-
tatik sem ezen a földön, sem a másvilágon.” (Mt 12,31. par.)

  A legtragikusabb az, hogy ez a konokság olyan vakká teszi az
embert, hogy egyszerűen elveszti a bűntudatát. Képtelen belátni,
hogy rosszat tett. Akkor se látja be, ha körülötte már lángol a pokol!
Legyen szabad egy közeli, - nekem legalább is közeli – példát mon-
dani. Fővárosi kollégium. Huszonéves fiatalok. Jobbára nem magya-
rok, de főiskolát végző vagy végzett értelmiségiek. Folyik az élet.
Két fiatal, igaz nem keresztény testvérünk, szóváltásba keveredik.
Az egyik fogja a széket, fejbevágja vele a másikat. Az elterül, feje
vérzik, de nincs komoly baj. Bekötözik. Ő nem tudja „visszafizetni”
honfitársának az ütést, legalábbis ugyanabban a formába, mert egyik
keze születésétől fogva sérült. De a következő este egyet gondol.
Vásárol egy liter olajat, villanyrezsón zubogóra forralja. Bekopog a
társa szobájába, s ahogy az ajtót nyit, arcába zúdítja a serpenyő
egész forró olaj tartalmát… Talán megmentik az életnek, de egész
életére torzó marad. A tettes szótlanul visszamegy a szobájába, le-
fekszik és nyugodtan elalszik. Az egész ház szinte az őrültek háza
lesz: mikor fog kitörni, vagy a szobájából gyújtja fel vagy robbantja
fel a házat… Reggel jönnek a mentők, minősített elmeszakorvosok,
és megállapítják… - Nos, mit állapítanak meg? Megállapítják, hogy
ez az embertestvérünk teljesen ép elméjű; minden reakciója, reflexe
normális, feleletei logikusak… De bűntudat: semmi!!! Hogy azt a
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másik embert megölte vagy nem ölte, nyomorékká tette vagy sem;
hogy több tucat embert élet-halál idegfeszültségben és félelemben
tartott, - semmit sem számít. „Az a másik kezdte!” – És kész.

Úgy látszik, Jézus korában sem volt más a helyzet. Ember nem
képes az ilyen bűnöst meggyőzni mégcsak arról sem, hogy egyálta-
lán bűnt követett el. (Azt hiszem, a jelenlevők közül, ha másutt nem
is, de a televízió Kék fény adásában már láthattak egészen szelíd
bárány képű rabló-gyilkosokat.) – Mit lehet itt tenni? Mit lehet itt
remélni? Ember tehetetlen. De mit mond Jézus? „Majd eljön a
Szentlélek, az igazság Lelke, és rábizonyítja a bűnt erre a világra…
A bűnt t.i., hogy nem hittek bennem.” (Jn 16,8…) – Aki engedi ma-
gában működni a Szentlelket, csoda dolgokat ér meg. Jelképesen már
az Ószövetségben is. Mint Dániel az oroszlánok között, vagy három
társa az égő kemencében. Az Újszövetségben minden korban mutat
fel az Egyház ilyen csodatevő, szentlelkes embereket: az ókorban
Remete Szent Antal és Pál, a középkorban Clairvaux-i Szent Bernát
és Assisi Szent Ferenc, az újkorban Don Bosco, Charles de Fou-
cauld, és napjainkban is vannak… De menjünk tovább:
Ha csak ételben-italban, munkában-pihenésben kapnak is valamit,
vagy ha ők adnak: mindent ajándékként fogadnak, és mindent aján-
dékként adnak. Önmagukat is! – Ezt jelenti „szépen szeretni.” Ismét-
lem: mindent ajándékként fogadnak, és mindent ajándékként adnak;
önmagukat is – a Szentlélekben!

Ehhez viszont mindannyiunkban felbuzog a kérdés: „Hogyan le-
hetséges ez?” (Vö. Lk 1,34) Bizony ez a kérdés a Bibliában nagyon
kínos szituációban hangzott el. Ez tovább vezet minket a következő
lépcsőhöz a Szentléleknek, mint az Egyház éltető Lelkének megis-
merésében. A szépen szeretni után következik:

2. Szépen szenvedni. Széttört alabástrom edénynek lenni, hogy
„az egész ház beteljen az olaj illatával.” (Vö. Jn 12,3) A testi szen-
vedésekben és a lelki gyötrelmekben egyaránt. Akár, mint a meg-
számlálhatatlan sánták-bénák, süketek-vakok, poklosok-ördöngősök,
akár a lelki kínokat átélő Magdolnák vagy maga Jézus Anyja, Mária.
Meg lehet ezektől a szenvedésektől szabadulni egyáltalán? „Hogyan
lehetséges ez?” A „hogyan lehet megszüntetni” kérdésnél sokkal
fontosabb: Hogyan válik mindez javunkra? Az Isten könyvében kö-
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vetkezik a megoldás: „Leszáll majd rád a Szentlélek, és a Magasság-
belinek ereje megárnyékoz téged…” Ami itt egyetlen személynek
szól, Jézus mennybemenetelekor szóról szóra megismétlődik közös-
ségben az apostoloknak, - tehát az egész Egyháznak és benne minden
hívőnek a világ végezetéig: „Majd leszáll rátok a Szentlélek és erő-
ben részesültök; úgyhogy tanúságot tesztek rólam…” (Csel 1,8) Mi
már jól tudjuk, hogy ez a „tanúságot tesztek,” martürészéte szó pon-
tosan jelenti: Átragyog rajtatok az Isten Lelkének a tüze! És nemcsak
ti magatok értitek meg, hogy szépen szenvedni több, mint szépen
szeretni. Azaz: a szépen szenvedni tudás a szeretetnek egy magasabb
foka, magasabb hatványa!

Újra és újra emlékezetünkbe vág a keresztúti hitvallásunk rövid
foglalata: „Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert a te szent
kereszted által váltottad meg a világot!” Nem gyógyító csodáiddal, a
tenger lecsillapításával; sem kenyérszaporító szereteteddel, fiút-
leányt, testvért és egyben jóbarátot feltámasztó hatalmas tetteiddel,
hanem: szent kereszted által. Vagyis: szenvedésed és halálod által! –
A Szentlélek nagy csodatettekre adott erőt az elmúlt keresztény éra
kétezer éve folyamán. Ez a világ mégsem a nagy tudományos, művé-
szi és egyéb társadalmi, kulturális stb. eredmények előtt ámul és
némul el, hanem attól, hogy ezek a keresztények, akikben valóban
Isten Lelke él, hogyan tudnak szenvedni és meghalni. Ezt még a
kifejezetten ateista társadalom is kalaplevéve veszi tudomásul. És
kéri ezek segítségét. Ma is, u.n. „istentelen” világunkban is.

Már a Jézus Krisztus utáni első nemzedéknek is ez a titka. Nem-
csak az antiochiai pogány orvosból lett Szent Lukács evangélista
diagnózisa ez. (Hogy t.i. üthetitek, gyilkolhatjátok, annál elpusztítha-
tatlanabbul él, mert a Szentlélek él ebben a Krisztus testben, az Egy-
házban!) Ismétlem, nemcsak a krisztushívő apostol-orvos fogalmazza
meg ezt a diagnózist a Krisztus-teste Egyházról, hanem az újkori
világhírű római történész is. (Vö. Mommsen: Elindul Szíriából 12
csenevész halász… Öldösik őket, s egy-két nemzedék alatt megvál-
tozik a római világbirodalom képe!)

Legutóbb Assisiben jöttek össze a világ legkülönbözőbb vallásai-
nak képviselői, hogy a világ szeretetben és békességben való meg-
újulásáért imádkozzanak. Miért éppen ott? Valaki azt mondta, mert
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ez az „Assisi bolond” még a török szultánt is le tudta venni a lábáról.
Én tovább kérdeztem: De miért, hogyan tudta levenni? A hallgatásra
magam feleltem: Ez az „Assziszi bolond” csodálatosan tudott sze-
retni. Még csodálatosabban tudott szenvedni. Amikor beteg szemét
(korának orvosi gyakorlata szerint) tüzes vassal gyógyították, a
Naphimnuszt tudta énekelni. S mikor azt kérdezték tőle: S ha az
orvos vagy valaki a jelenlevők közül kinyomta-kibökte volna azt a
naphimnuszos beteg szemedet, Ferenc testvér, mit csináltál volna? A
felelet méltó a Krisztus szenvedéseinek jeleit, sebhelyeit viselő
Szent Ferenchez: „A másik szememmel megbocsátó szeretettel mo-
solyogtam volna rá…” – Nos, hát (szerintem) ezért volt méltó gesz-
tus a pápa részéről, hogy éppen Assisibe hívta össze a világ vallásai-
nak képviselőit, hogy együtt imádkozzanak az egész világ szeretet-
ben és békességben való újjászületéséért.

Az egész világért! Mert az Egyház Éltető Lelke az egész világot
újjáteremti. És csak az lesz igazán boldog – sőt nagybetűsen is Bol-
dogságos, - aki befogadja Őt, mint Krisztus Lelkét. Magyarán: aki
hisz! A Szentírásban olvashatjuk Erzsébet ajkán Máriára mondott
szót: „Boldog az, aki hitt, azon beteljesedik mindaz, amit az Úr
ígért!” – Különösen hatékony a betegek, a szépen szenvedő betegek
hite. Ismeretes az ispotályos lovagok esti liturgiája: A rend nagymes-
tere, rendfőnöke minden este leborul a gyógyíthatatlan betegek előtt,
és könnyek között kérleli őket: „Betegek, nagy jó uraink! Az Egyház
nagy szükségben van, tirajtatok ragyog fel legtündöklőbben a könyö-
rülő Isten végtelen kegyelme. Könyörüljetek ezen a szegény világon,
ajánljátok fel szenvedéseiteket érte, - értünk! A Szentlélek általatok,
veletek és bennetek akarja újjáteremteni a világot…” Igaz, ehhez át
kell menni azon a a bizonyos hídon, amelyre ti vágyakozva moso-
lyogtok. – Mert ez a harmadik:

3. Szépen meghalni: elmenni, kimenni ebből a világból testem-
mel, hogy helyembe jöjjön az éltető Lélek. – Hogyan is mondja Jé-
zus? „Ha elmegyek, elküldöm őt hozzátok…” (Jn 16,7) Megrendítő
magyarázatot fűz a pápa ehhez a jézusi szóhoz: Ha elmegyek… Ez
az elmenetel a halál. Csak úgy tudja hatékonyan küldeni, ha
„elmegy,” vagyis meghal. (Utána persze feltámadt testével Atyjához
emelkedik.) De ha nem „megy el,” akkor hogyan küldje el?
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„Onnan,” t.i. az Atyától. És ez a második nagy „leleplezése” a
Szentléleknek. Hogy t.i. nekünk is „el kell mennünk,” meg kell hal-
nunk, így vagy úgy, hogy a Szentlelket „átadhassuk” ennek a világ-
nak! Azért az a szentírási ige is idetartozik, hogy Jézus „inclinato
capite tradidit Spiritum,” fejét lehajtva átadta Lelkét. Mint saját,
személyes Lelkét az Atyának, az örök teremtetlen és személyes
Szentlelket pedig a világnak.

Szépen meghalni, ahogyan Jézus. Csodálatos dolog szépen sze-
retni. Még csodálatosabb dolog szépen szenvedni. De a legcsodála-
tosabb: szépen meghalni!

Ezekiel próféta megrendülve szemléli a mérhetetlen csontmezőt,
és hallja a hangot: „Emberfia, visszatérhet-e még ezekbe a csontokba
az élet?” A próféta azt feleli: „Uram, azt csak te tudod!” (Ez 37,3) A
jelképes látomás megmutatta, hogy Isten Lelke a holtak csontjait új
testtel és új élettel-lélekkel tudja felruházni. Igaz, az csak látomás
volt. „A valóság Krisztusban van.” (Kol 2,17) Olvassuk csak el fi-
gyelmesen a János evangélium híradását Jézus első megjelenéséről,
mit mond feltámadása után az apostoloknak. „Amint engem küldött
az Atya, én is úgy küldelek titeket. E szavak után rájuk lehelt és így
folytatta: Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20,22) Ez a „vegyétek a
Szentlelket” jézusi szó, - megint csak a pápa értelmezését mondom,
nem a magam gondolatát – nem egyetlen aktusra vonatkozik, hanem
a világ végéig fennmaradó, permanens életfeltétel: Vegyétek min-
dennap, minden vállalkozástok, munkátok kezdetén, jártotokban-
keltetekben. Így állandóan újulhat a föld színe: bennetek is, körülöt-
tetek is!

Ne féljetek „átmenni,” azaz meghalni. Ez év februárjában halt
meg egy kiváló lelkipásztor hírében álló rendtársunk. Környezetében
sokan szinte kétségbeestek, mikor megtudták, hogy menthetetlen.
Észrevette, s a maradék erejével ennyit mondott: „Legyen végre
hitetek! Meghalni annyi, mint átmenni egyik lakószobából a másik-
ba; az egyikben itt vagytok, láttok, a másikban, ha átmegyek, egy
ideig nem láthattok, de majd jöttök utánam, és akkor nagyon örülünk
egymásnak! Elfelejtettétek, a hívő ember ezt az égi szót hallja halála
pillanatában: Menj be urad örömébe…” – Vegyétek hát a Szentlel-
ket, és ne féljetek! – mert ez valóban szentlelkes tanítás. Méltó ah-
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hoz a már ismert szentlelkes szóhoz, amelyet az a másik helyett ha-
lálba induló valaki mondott: „Szeretnélek benneteket megtanítani
szépen meghalni…” Hiszen – mint magyar népénekünk mondja: „A
halálban az örök élet napkelete ragyog…” Annak számára elsősor-
ban, aki már megtanult szépen szeretni, szépen szenvedni és szépen
meghalni. Annak élete ugyanis szüntelen imádság volt.

4. Szépen imádkozni: Máriával eggyé lenni, egy anyatestté
(Anyaszentegyház-testté) válni, - a világnak új életet adó Egyházunk
élő sejtjévé válni. – Imádkozni, hogyan is kell azt? Az apostoloknak
is nehezen ment. „Uram, taníts meg …” A nemzetek apostola szerint
azonban „Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek is, mert nem
tudjuk hogyan imádkozzunk helyesen. A Lélek azonban maga kö-
nyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal. Aki
vizsgálja a szíveket, tudja, mit kíván a Lélek, mert Isten tetszése
szerint jár közben a szentekért…” (Róm 8,26-27) – A pápa szerint
nehéz korunk csodálatos módon rászorul a szépen imádkozni tudó
emberekre… Persze, most már értjük, nemcsak szavakkal lehet
imádkozni, hanem: szépen szeretve, szépen szenvedve, szépen meg-
halva is. A közeledő nagy jubileum, a Krisztus utáni második évez-
redből a harmadikba fordulás előttünk álló másfél évtizede legyen a
szép imádkozásnak az egész világot újjáteremtő Adventje, - mondja
a pápa. De hogyan? Kérdezzük mi is.

Legyen szabad erre a mindnyájukat talán méltán szívenütő
„hogyan” kérdésre egy élménnyel felelnem. Láttam a Nemzeti Szín-
házban Sütő András „Advent a Hargitán” című misztérium-szerű
drámáját. Van-e lelkünk keresni és várni? Így fogalmaznám meg a
dráma számomra sugallott gyökér-kérdését. A már húsz éve eltűnt, a
Nagyromlás-völgybe hó és jég alá temetett vőlegényét hűségesen
keresi itt maradt menyasszonya. Valaki, akinek van lelke keresni és
várni. Egyszer csak úgy véletlenül a Nagyromlás-völgyből hozott
nagy darab jeget olvaszt ki a tűzön. A jégdarabból egy gyűrű koppan
elé. Ráismer: Gáboré! De, ha a gyűrű ott volt a Nagyromlás-völgy
jegében, akkor ott kell lenni az ő jegyesének is. Keresi most már az
egész falu. Meg is találják, de jéggé fagyva. Mit csináljanak? Akinek
van lelke az élet kereséséhez, és tud várni, az elkezd lehelni a jéggé
fagyott halottra. Egyre többen lehelnek rá. Lehel az egész falu! És
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újra él Kisréka jegyese, Zetelak Gábor… - Az anyag, a pénz, a kom-
fort imádatába belefagyott ember csak ámul; azután szűnni nem aka-
ró tetszésnyilvánítás a nézőtéren. Valódi katarzis, megtisztulás az
élmény-gyümölcs.

Nos, a kereszténység harmadik évezredének Adventjében járunk.
Testvérem, van-e lelked keresni az élet titkát, van-e lelked várni, míg
Isten ajándékként megadja? Ha t.i. megtanulsz szépen szeretni, szé-
pen szenvedni, és szépen meghalni; egyszóval szépen imádkozni, -
remélhetsz!

A falu bölcs öreg székelye ilyesmit mond az „Advent a Hargitán”
dráma végén: Keressük az élőket egymás között, és majd megtalál-
juk halottainkban; – csak legyen hozzá elég mécsesünk… Hadd
mondjam most ezt én is, misztériumi befejezésként: Keressük az
élőket nem csak a Hargitán, de Szegeden is és mindenütt, egymás
között, és majd megtaláljuk „halottainkban,” a szentlelkes átmenet
csodás titkában – csak legyen hozzá elég mécsesünk.

Bibliaórák a Mária Rádióban
Minden héten szerdán 10-11-ig szentírási szöveg olvasása

és magyarázata hallható a Mária Rádióban. A műsor telefo-
nos, a műsor ideje alatt a felolvasott résszel kapcsolatban
kérdéseket lehet feltenni a 274-09-04 telefonszámon.

       Műsorvezető: Vágvölgyi  Éva, Társulatunk főtitkára.

A Sínai kódex az interneten – A British Library bejelentette: négy-
éves munka eredményeként közzétették az interneten a IV. századi
kéziratos biblia oldalait. Az Egyiptomban keletkezett, görög nyelvű biblia
a www.codexsinaiticus.org oldalon tekinthető meg, angol, német és
orosz nyelvű fordításokkal. A digitalizálás több mint egymillió dollárba
került – írja a CNA. Az Újszövetséget hiánytalanul, az Ószövetséget
részben tartalmazó kézirat lapjait ma négy helyen lehet megtalálni: a
londoni British Library-ben 347 lapot, a Lipcsei Egyetem könyvtárában
43 lapot, a Szent Katalin kolostorban 12 lapot és 14 töredéket, a
Szentpétervári Nemzeti Könyvtárban pedig 3 laptöredéket őriznek. A há-
rom írnok kezétől származó kódex a kor legjobb állapotban fennmaradt
kézirata.  (Magyar Kurír)   



Emlékezés

22

Vágvölgyi Éva

       Kerekes atya

1972 őszén szegedi ifjúsági közösségünk kispap tagjai ragyogó
arccal jöttek az első összejövetelre: új tanár, egy új biblikus jött a
szemináriumba, Kerekes Károlynak hívják, fantasztikus fej! Egy-
szerre izgalmas olvasmánnyá vált a Szentírás, és a minden plusz
tudnivalót elutasító teológus sereg boldogan „szörfözött” Kerekes
atya vezetésével a héber, görög és latin nyelvi fordulatok finomságai
között. Tuza Laci hétről hétre szállította az „anyagot”, amit Kerekes
atya leadott nekik. Közösségünk számára azonban nem csak intellek-
tuális izgalmat jelentett a Szentírással ilyen módon való találkozás,
hanem a Szeretet himnusz Kerekes atya általi értelmezése révén a
mindennapi életünk részévé kezdett válni. Az egyes latin szavak
mellé odakerültek azok a szavak is, amit azok még jelenthetnek és
ebből egy kis füzetet készítettünk és elkezdtük megélni a Szeretet-
himnuszt, minden napunk vezérfonalává téve az egyes szavakat. Ám
már az első héten kiderült, hogy kevés a rászánt egy napnyi idő, az
alatt csak az derült ki abból, hogy például a szeretet türelmes, hogy
mennyire türelmetlen vagyok. Rájöttünk, hogy legalább egy hetet
kell szánni mindegyikre (később a fokoláre mozgalom havi életigé-
jében láttuk, hogy a „profik” egész hónapot szánnak rá). Így nézett
ki:

1.caritas patiens est  – A szeretet türelmes, kitartó, elnéző, szilárd,
edzett, tud elviselni

2. caritas benignus est  – A szeretet jóságos, jótékony, bőkezű,
jóindulatú

3.caritas non aemulatur  – A szeretet nem féltékeny, nem irigy,
nem vetélkedik

4. caritas non agit perperam  – A szeretet nem kérkedik, nem
ösztönöz helytelenül, nem cselekszik fonákul, nem vezet té-
vesen

5. caritas non inflatur  – A szeretet nem gőgösködik, nem fújja fel
magát, nem kevély
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6. caritas non est ambitiosa  – A szeretet nem tapintatlan, nem
kegyhajhászó, nem népszerűségre törekvő, nem tetszelgő,
nem hatásvadász, nem részrehajló

7. caritas non querit que sua sunt  – A szeretet nem keresi a ma-
gáét, nem a saját javát keresi mindenáron, hanem a másikét

8. caritas non irritatur  – A szeretet haragra nem gerjed, nem in-
gerlékeny, nem lobbanékony

9, caritas non cogitat malum  – A szeretet a rosszat föl nem rója,
nem „elmélkedik” a rosszról, nem rágódik a rosszon, nem
tartja számon a rosszat, nem jár az esze a rosszon, nem gon-
dol a méltánytalanságra, nem gondol a rosszra

10. caritas non gaudet super iniquitate, congaudet antem veritati
– A szeretet nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igaz-
sággal, nem kárörvendő

11. caritas omnia suffert  – A szeretet mindent eltűr, mindent ki-
áll, végig kitart

12. caritas omnia credit  – A szeretet mindent elhisz, mindent rá
mer bízni a másikra, mert bízik benne

13. caritas omnia sperat  – A szeretet mindent remél, mindent vár,
a MINDENT reméli

14. caritas omnia sustinet  – A szeretet mindent elvisel, mindent
megőriz, mindent megóv

Ezt a kis noteszt egész nap ott vittük a zsebünkben, újra meg újra
elővettük, emlékezetünkbe idéztük, megpróbáltuk az életünkkel
megvalósítani. A napi váltásból rajta maradt a fedőneve, úgy hívtuk,
hogy 'minden napra egy tojás'. Mert hogy ez még a kemény üldözés
virágnyelves időszaka volt. Kerekes atyát magunk között „Gurigá-
nak” hívtuk, és ha a Szent József templomba mentünk a reggel nyol-
cas miséjére, akkor azt mondtuk, hogy: megyünk a Jóskáékhoz Guri-
gázni.

Személyesen akkor ismerkedtem meg vele, amikor a következő
tanévben egy közös ismerősünk küldött neki valamit és be kellett
adnom a szemináriumba. Pillanatok alatt kiderült, hogy „egy húron
pendülünk”. Talán akkor rögtön, de lehet, hogy csak a második ta-
lálkozáskor megpendítettem neki, hogy néhányan szívesen tanulmá-
nyoznánk az ő vezetése alatt a Szentírást, mert az addigi „anyagszál-
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lítónkat” nyár elején felszentelték. És bár ez akkoriban nem volt
egészen veszélytelen történet, belement. Bejártunk hozzá a szeminá-
riumba, és egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy tanít ben-
nünket, ahogy a kispapokat is, „szentírásul”, héberül, görögül, lati-
nul. Lenyűgöző volt az eredetisége, ahogy a szentírási helyeket ösz-
szekapcsolta, a grammatikai, etimológiai magyarázatai. Külön meg
kell említenem a történeteket, amelyeket eseménydús életéből hozzá
tudott kapcsolni magyarázatához. Mindig azt mondta, hogy ezek
nagyon fontosak – nem véletlen, hogy Jézus is mindig hasonlatokkal,
masal-okban (tőle hallottam először ezt a héber szót), példabeszé-
dekben tanított. És valóban a mondanivalót, amit Kerekes atya ezek-
ben a történetekben megfogalmazott, a történeteknek köszönhetően
mindmáig őrzi az emlékezetünk, csattanóik szállóigévé lettek köz-
tünk. Egy ilyen kedves, sokszor segítséget adó csattanó az „Akkor is
dicsértessék!”. Kerekes atyának Kistályán, egy Eger melletti kicsi
faluban élt a családja. Egyszer, amikor látogatóba ment hozzájuk,
este késve ért ki az állomásra, elment az utolsó vonat, ami visszavitte
volna Egerbe. A forgalmista már visszafelé ballagott az állomásépü-
letbe. Kerekes atya ráköszönt, hogy „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
A forgalmista viszontköszönés helyett sajnálkozva mutatott a vonat
után. „Jaj, Kerekes atya, a vonat már elment!” Mire Kerekes atya rá-
vágta: „Akkor is dicsértessék!” Hányszor, de hányszor tudott ki-
emelni a pillanatnyi helyzet okozta bosszúságból, kétségbeesésből,
hogy diadallal ki tudtam mondani, hogy „Akkor is dicsértessék!” És
a Józsi bácsi mestergerendájától a mislei malacig, számtalan hason-
lóan találó története volt.

A képek, a hasonlatok szeretetéből születtek a versei is, amelyek-
ben az előadásai tömörített mondanivalóját foglalta össze, mintegy
esszenciáját adva a témának. Nem igazi versek a szó szoros értelmé-
ben, inkább képbe, rímbe, ritmusba transzponált tömény teológia,
fülbe mászó énekké varázsolva.

Emlékszem, a Szentírással való ismerkedésem elején az Ószövet-
séggel kapcsolatban voltak nehézségeim, ő meg lelkesedett érte.
Mondtam is neki, hogy lehet, hogy a Kerekes atyának gyönyörű, de
én nem tudom hová tenni azt a sok szörnyűséget, ami abban van.
Nem akart minden áron meggyőzni, csak tovább lelkesedett, türe-
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lemmel kivárta, amíg én is felismertem az Ószövetségben rejlő kin-
cseket.

Amikor a Szentírásról beszélt, függetlenül a hallgatóság létszámá-
tól és műveltségi szintjétől, mindig tűzbe jött. Tavaly, utolsó találko-
zásaink egyikén egyszer csak megállt beszéd közben és azt mondta:
Szóljon rám, hogy ne kiabáljak. Azt mondják, kiabálok. – Valóban,
az utóbbi években, ha nekihevült, a hangereje is emelkedett. De én
egyáltalán nem bántam, hogy „hangoskodik”, boldogan ittam a tiszta
forrásból felbuzgó szavakat. Nemegyszer jöttem úgy el tőle, hogy
egy-egy mondatára azt mondtam, hogy ha soha semmi egyebet nem
mondott volna ezen kívül, már az elég lenne, mert valami olyan lé-
nyegbe vágót fogalmazott meg.

Amikor Pestre kerültem Szegedről, akkor is tartottuk a kapcsola-
tot. Megírta, mikor érkezik, én pedig a pályaudvaron vártam. A be-
szélgetéseinknek soha nem volt vége, mindig csak megszakítottuk,
pedig néha órákig tartottak. Amikor Szegeden nyugdíjba ment, ő is
Pestre költözött, a Bartók Béla úti Szent Imre kápolnába került, ott a
házban, a plébánián volt egy kicsi szobája. Persze nem boldog
nyugdíjas semmittevés várta, hanem mint a rend adminisztrátora,
innen Budapestről könnyebben tudott mozogni az országban szét-
szórt rendtársakhoz. Ebben az időszakban, ha átszaladtam a reggel
nyolcas miséjére, még volt ideje a mise után hosszabb-rövidebb
ideig beszélgetni. Kerekes atya nagyon szépen misézett. A szegedi
időszakban erre még nem volt „szemem”, csak azt éreztem, hogy jó
az ő miséjén lenni. Csak később, már itt Pesten vettem ezt észre.
Nem voltak széles, nagy gesztusai, nem volt szónokias hanghordozá-
sa, nem volt semmi „teátralitás” benne. Nagyon egyszerűen, termé-
szetes beszédhangon mondta a misét, a prédikációt, de nagyon in-
tenzíven, teljes átéléssel. Egy neves művésztanár jut eszembe erről,
aki rászólt a növendékre, hogy ne szóljon hangosabban a zongora,
mint a mű. Amikor Kerekes atya misézett, az ember nem rá figyelt,
hanem a szent cselekményre, ott az ég a földdel valóban összeért.

Aztán amikor apát lett, (mindig Ábrahámhoz hasonlította magát,
aki öregségében vált apává) majd a rendszerváltást követően a rend
újjászervezésének időszakában, fiatalos lendülettel, de néha kifogyó
szusszal fáradozott rendje érdekében, kevés ideje volt. Ebben az
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időszakban fordult elő, hogy gondokkal terheltnek vagy fáradtnak
láttam őt. Egyszer, amikor tőle eljöttem vetettem papírra ezeket a
sorokat, visszaszaladtam és bedobtam a postaládájába:

               Fohász
Erősítsd meg, kérlek, Uram, a testvéremet,
Ne engedd, hogy elcsüggedjen!
Vond magadhoz a tekintetét, hogy ne a hullámokra nézzen!
Fogd meg a kezét, hogy semmi másra ne gondoljon,
Csak Rád!
Add, hogy ami most megszomorítja, jóra forduljon!
Mennyi minden miatt izgulunk, ahelyett,
Hogy ülnénk a lábaidnál és hallgatnánk a szavaidat.

 Ülj le, testvér, pihenj meg,
 Vedd az Írást, frissülj fel,
 Hiszen Igéiből Élő Víz forrása fakad.
 Ülj le, testvér, pihenj meg,
 Mossa le lelkedről a gondok porát
 Az Éltető Szó!

Simuljon el az aggodalmak ránca,
Pihenj bele az Isten beszédes csendjébe:
Nincs se múlt, se jövő, csak az Ő Végtelen Szeretete
Itt és most.
Nem tudok békét adni neked, se nyugalmat,
Csak szeretni tudlak a magam csökött módján,
Dehát Jeruzsálembe is szamárháton érkezett a Király.

Kerekes atya nagyon szépen nevetett és sokat nevetett. Az egész
arca felragyogott közben. Azt mondta, a humor, a nevetés elengedhe-
tetlen feltétele az életnek.

„Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik,
és ez a halandó halhatatlanságba, akkor beteljesedik az ige,
amely írva van:
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»Elnyelte a halált a diadal
Halál, hol a te győzelmed?
Halál, hol a te fullánkod?« (1 Kor 15,54-55)

Belenevet az ég kékjébe, napsugárba,
Csillagokba, éjbe,
Zsoltárrá, dallá válva
Szárnyal Istenéhez.

(Kerekes atya temetésére, Zirc, 2009. jún. 20.)         

Kerekes János Károly O.Cist. élete4

K.R.: Kerekes Károly nyugalmazott ciszterci főapát 2009. június 13-
án halt meg. Tarjányi Béla biblikus professzor tanár kollegaként is jól is-
merte Kerekes Károly atyát, hiszen együtt tanítottak a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. Professzor úr, hogyan emlék-
szik Kerekes Károly nyugalmazott zirci főapátra. Úgy tudom, hogy Önök
hosszú évtizedek óta ismerték egymást.

T.B.: Első emlékem Károly atyáról majdnem 50 évre megy visz-
sza. Éppen végeztem Budapesten, szentírástudományból doktorál-
tam, és utána kikerültem káplánnak egyházmegyémbe, Nemesnád-
udvarra. Egy alkalommal a plébánosom elvitt a szomszéd faluba
látogatóba az ottani atyákhoz, és ott egy nagyon aranyos, kedves idős
atya is fogadott bennünket. Ő volt a káplán, pedig jóval idősebb volt
nálam. Tudta, hogy én a bibliai nyelvekkel és szentírástudománnyal
foglalkoztam, ezért egyszercsak előhúzott a könyvespolcáról egy
hatalmas nagy könyvet, egy Ószövetséghez készült héber nyelvű
szövegmutató szótárt, ún. Konkordanciát. Elámultam, hogy hogyan
találkozok én Bátyán, vagy talán Dunapatajon egy ilyen emberrel,
akinek ilyen egyedülálló kincse van. Kiderült, hogy ő a bibliai nyel-
vekkel sokat-sokat foglalkozott – csak később tudtam meg, hogy ezt
megelőzően latin és görög nyelvtanári diplomát is szerzett, és bizony

                                                     
4 Interjú Tarjányi Bélával. Katolikus Rádió, 2009. jún. 24. Az interjút készítette:
Zimányi Ágnes. Szerkesztett változat.
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nagyon szeretett volna kijutni Rómába a biblikus egyetemre tovább-
tanulni, de ez annak idején nem volt lehetséges.

Tehát nagyon régóta ismerem őt. Később hosszú időn keresztül
nem volt kapcsolatunk, csak amikor Budapestre kerültem tanárnak,
akkor találkoztunk többször. A legfontosabb kapcsolatunk egyrészt
azáltal alakult, hogy ő is tanított a budapesti Hittudományi Kar Leve-
lező  Tagozatán, és abban az időben hosszú időn át Szegeden is a
teológián biblikumot. Ezenkívül a Bibliatársulat folyóiratában rend-
szeresen írt biblikus cikkeket. Kapcsolatunk az utolsó pillanatig na-
gyon bensőséges és mély volt, rendkívüli módon tiszteltem az ő tu-
dását, emberségét, keresztény papi létét, meggyőződését és életét.

K.R.: Kerekes Károly atya tehát alapos képzésben részesült, említet-
tük, hogy görög-latin szakos tanár volt, biblikus végzettsége volt, még-
sem taníthatott biblikus tanárként hosszú évtizedekig, sőt ciszterci szer-
zetesként sem működhetett. Ez gondolom a rendek feloszlatása miatt
történt így.

T.B.: Ő magától tudom ennek a részleteit, egyszer elmesélte.
1937-ben lépett be a ciszterci rendbe, elvégezte a filozófiát, és 1939-
ben megkérdezte a rendi elöljárója, hogy mivel szeretne foglalkozni
szerzetesi élete során. Akkor elárulta, hogy nagyon szeretne biblikus
tanár lenni és szeretné, hogyha kimehetne Rómába a biblikus egye-
temre tanulni. A rendi elöljáró egyetértett ezzel, és ez volt a tervük,
amikor is 1939-ben kitört a második világháború. A rendi elöljáró
akkor azt mondta neki, hogy most nem mehet Rómába, talán majd
később, addig végezzen a klasszikus nyelvekkel, a görög-latinnal.
Károly atya elvégezte a görög-latint, középiskolai nyelvtanári diplo-
mát szerzett. Mivel a helyzet ezután sem rendeződött, a rendi elöljá-
rója azt mondta, van Budapesten egy nagyon jó keleti nyelvi tanszék,
Aistleitner József professzor vezeti, menjen és ott sajátítsa el a bibli-
kus nyelveket. Így Károly atya Budapesten tanult. Aistleitner József
valóban kiváló nyelvész volt, világhírű professzor, a héber, arám,
szír, ugariti nyelvek kiváló ismerője, az akkor felfedezett ugariti
ékírásos szövegek megfejtője. Nála tanult Károly atya, és nagyon
boldog volt. Alapos bibliai nyelvi képzésben részesült – vetekedett
ez még a római képzéssel is.



Emlékezés

29

Ezek után következett a rendek feloszlatása, amikor Károly atya
nemhogy Rómába mehetett volna, vagy taníthatott volna a rendjé-
ben, hanem egyszerűen még szerzetesként sem működhetett. Civil
állást kellett keresnie. Sokféle foglalkozás következett, volt fizikai
munkás, könyvelő és hasonlók. Végül még oroszul is megtanult, és
általános iskolában oroszt tanított, többek között például egy görög
menekült faluban, Görögfalván, másik nevén Beloianniszban. A
görögországi polgárháborúból menekült családok gyerekeit tanította
oroszra. Természetesen a görög nyelvtudása is nagy előnyt jelentett.
A gyerekektől, amikor jöttek iskolába, nem azt kérdezte, hogy meg-
van-e a leckéd, hanem azt, hogy ettél-e már ma, és bizony a legtöbb
azt, mondta, hogy ma még semmit sem ettem. Akkor Károly atya –
ill. a tanár bácsi ezt-azt, amit csak tudott, adott nekik, ezért aztán
nagyon megszerették.

Később, 1957-től a Kalocsai Egyházmegyében nagyon egyszerű
helyeken kapott papi-segédlelkészi beosztást, és hosszú ideig káp-
lánkodott. Az egyházmegyében nagyon lelkesen, szeretettel végezte
ezt a munkát. Végül úgy alakult a Magyar Egyház helyzete, hogy
Szegedre kerülhetett tanárnak az ottani Teológiai Főiskolára, ahol
aztán végre biblikumot taníthatott. Közben állandóan részt vett a
lelkipásztori munkában is. A hetvenes-nyolcvanas években híresek
voltak a Szent József templomban mondott szentmiséi, főleg a prédi-
kációi, amit a hallgatói, az egyetemisták lejegyeztek és gépelve ter-
jesztették. Egy idő után már Budapesten, a Hittudományi Kar Leve-
lező Tagozatán is taníthatott. Rendkívül boldog volt, hogy mégiscsak
a Szentírás tanára lehet. Előfordult, hogy biblikus tudományáról
egyes kollégák lekicsinylően nyilatkoztak, mert külföldi képzettsége
nem volt, és ő elsősorban nem a nemzetközi szakirodalmat olvassa,
magyarázza, közvetíti, hanem magát a Szentírást. A Szentírást pedig
szívvel és lélekkel olvassa, prédikációi, tanítása, jegyzetei tele van-
nak bibliai idézetekkel. Ő maga úgy fogalmazta meg ezt, hogy a
Szentírást két szemmel kell olvasni: az ész és a hit szemével, a fe-
jünkkel és a szívünkkel. Kerekes atya mindig így olvasta, magyaráz-
ta a Szentírást, és aki nála tanult a Szentírásról, az bizony megszeret-
te a Szentírást.
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K.R.: Kerekes Károly atya azután hogyan, mikor került vissza a cisz-
terci rendbe? Úgy tudom, hogy idehaza éppen ő volt az, aki újjászervez-
te a ciszterci rendet.

T.B.: Igen, ez valóban így van. Már a változások előtt kiválasztot-
ta őt a rendje arra, hogy ő lesz az újjászületésnek a szervezője, veze-
tője, ezért főapáttá is avatták, ha jól tudom, 1987-ben. Akkor ez még
nem volt lehetséges Magyarországon, hanem külföldön történt meg.
Amikor az addigi főapát, akinek valójában mindvégig meg volt kötve
a keze, végülis meghalt, és a változások bekövetkeztek, attól kezdve
9 éven át ő volt a főapát. Ez volt a magyarországi ciszterci rendnek
az újjászületése, újjászervezése. Igaz, hogy Károly atya ekkor már
túl volt a 70. életévén is, de hihetetlen lelkesedéssel, hittel és remény-
nyel fogott hozzá ehhez a munkához. Rendtársait, az időseket, meg-
hurcoltakat, hátrányba szorított embereket fölkarolta, újra alapította
a zirci apátságnak az életét. Az egyik legfontosabb közreműködése a
rend érdekében a budai ciszterci Szent Imre Gimnáziumnak a vissza-
szerzése volt hosszú harcok, küzdelmek árán. Ez a Gimnázium azóta
is sokak örömére eredményesen működik. Ezenkívül az összes Ma-
gyarországon élő cisztercinek az életkörülményeit, működését igye-
kezett odafigyeléssel, szeretettel megoldani, támogatni, segíteni. A
megújult ciszterci rend nagyon sokat köszönhet neki.

K.R.: Kerekes Károly atya egyben költő is volt. Költeményei vallásos
jellegű versek voltak?

T.B.: Igen, Kerekes atya gyakran írt verseket is. Ezzel is megmu-
tatkozott, hogy ő egész egyéniségével, teljes valójában elmélyül és
azonosul a Szentírás levegőjében, az Ige hirdetésében, az embersze-
retetben. Ezek az írások minden alkalommal valami nagyon szép és
nagyon fontos ilyen jellegű élményt fogalmaztak meg a neki adatott
költői véna mércéje szerint. Elmondok itt erről egy példát. Egyik
versének a címe Efcharisztíza! A cím egy görög szó, annyit jelent,
hogy adjatok hálát, köszönjétek meg. Ennek az a története, hogy
amikor ő Görögfalván, görögök és  macedónok között élt, megfigyelt
egy nagyon szép szokást. Ha a faluban valaki meghalt, a családja, a
rokonság vásárolt vagy sütött sok-sok kenyeret, kosarakba rakták.
Amikor a halottat temetni vitték, két markos legény elindult a
kenyereskosárral, bekiáltottak minden házhoz, hogy Efcharisztíza,
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Efcharisztíza!,  Adjatok hálát, mondjatok köszönetet! A kenyérből a
rokonság megajándékozta a háziakat az útonjárókat.

Ez a szokás nagyon tetszett Károly atyának, és valóban szép is,
hogy ha valaki meghal, akkor a rokonság köszönetet mond érte Is-
tennek, olyan mértékben és olyan lelkesen, hogy az egész falut nem-
csak hogy hívják a köszönet mondásra és a hálaadásra, hanem men-
nek és meg is ajándékozzák őket a közös kenyérrel. Erről a tapaszta-
latáról, élményéről írta az Efcharisztíza! című nagyon szép verset.

Egy másik szép verse a két szemmel való bibliaolvasásról szól.
Amikor Károly atya a prédikációjában egy-egy szép gondolatot el-
mondott, kifejtett és megmagyarázott, ezt a gondolatot megfogalmaz-
ta versben is. Művészi formában is igyekezett megfogalmazni és
közreadni a felismert igazságokat. Mindez szerintem olyan nagyon
szép és kedves, és azt mutatja, hogy Kerekes Károly atya egész szíve
azonosult azzal, amit hirdetett. Egész valója azonosult az evangéli-
ummal, Isten szavával. Ő maga is Jézushoz hasonlóan Isten kimon-
dott szava akart lenni. Ahogyan maga a Szentírás is nagyon sokszor
képeket, költői eszközöket alkalmaz az igazságnak, a valójában ki-
mondhatatlan titkoknak a megfogalmazására, közvetítésére, úgy ő is
alkalmazta ezeket az irodalmi, művészi eszközöket. Versbe szedve,
költői formában is elmondta azokat az élményeket, igazságokat, azt a
jóságot, szeretetet, reményt, amit ő igyekezett megélni és továbbadni
egész életében.

    Két szemmel olvasott Biblia
  Isten szép világára nyíló két szemünk
nem egy plusz egy szem, ezt tudjuk talán.
Két ép szemünkkel olyan távlatot nyerünk,
mit kétszer fél szemünk megsejt csupán.
  Ha Isten könyvét, a Bibliát olvasod,
külön-külön hittel s tudással is
szűk börtönödből láthatsz egy-egy csillagot,
de rájössz, az csupán fényes kavics.
  Az igazgyöngy, s a boldogságok tengere
ezeken túl van, s ott vár Istened,
szeret, hisz Atyád Ő, s te édes gyermeke.
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Két szemed ehhez tudásod s hited.
  Ha benned egy e kettő, mint két fél szemed,
nem lesz számodra szebb szimfónia,
mint Isten könyvvé lett Igéje, ne feledd:
a két szemmel olvasott Biblia.

K.R.: Professzor úr többször is megemlítette, hogy Kerekes Károly
atya mennyire melegszívű, közvetlen, jóságos volt. Mondana még ennél
többet is az ő személyiségéről, lelkületéről, lelkiségéről?

T.B.: Ezzel kapcsolatban hadd idézzek fel néhány gondolatot
egyik prédikációjából, amit még annak idején szegedi tanárként a
Szent József templomban a reggel 8-as miséi keretében mondott, s
amit írásban is közreadott.5 Ebben a következők voltak az alapvető
gondolatai: keresztény embernek a feladata szépen szeretni, szépen
szenvedni, szépen meghalni, szépen imádkozni. Elmondhatjuk, hogy
Károly atya mindezzel valójában a saját életfelfogását és saját életvi-
telét fogalmazta meg. Szépen szeretni, mondta a Bibliával együtt,
hiszen maga a Szentírás nevezi a szeretetet szép szeretetnek, a böl-
csességet pedig a szép szeretet anyjának. Szépen szenvedni, idézte
ebben a beszédében is például Assisi Szent Ferenc esetét. Szent Fe-
renc szeme elromlott, és az egyiket operálni kellett. Az orvos meg-
kérdezte, hogy mit szólna, ha véletlenül kiszúrná a szemét. Assisi
Szent Ferenc erre azt válaszolta, hogy a másikkal mosolyogna az
orvosra. Ilyen példákat állított Károly atya maga elé, és így igyeke-
zett szeretni, mindenkit elfogadni, mindenkivel törődni és minden
szenvedést elfogadni.

Soha nem lehetett érezni, hogy ő hátrányos helyzetűnek tartaná
magát, pedig nem tanulhatott külföldön, sokáig nem működhetett
papként, egyszerű beosztásokba került. Mégis mindig derűs, remény-
teli, másokat bátorító ember volt.

Szépen meghalni, fogalmazta meg számunkra. Annak ellenére,
hogy a halál nem igazán vonzó és nem látszik szépnek, ő mégis azt
mondta, hogy lehet szépen meghalni. Abból indult ki, hogy Jézus azt
mondta halála előtt tanítványainak, hogyha nem mennet el, akkor
nem tudná elküldeni a Szentlelket. Elmegyek és elküldöm a Szent-
                                                     

5 A szövegét ld. fentebb, a 13-21. oldalakon.
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lelket. A halált Károly atya is beteljesedésnek fogta fel, mint ahogy
Jézus életének befejezéséről is ez hangzik el magának Jézusnak az
ajkáról. Beteljesedésnek fogta fel, és annak, hogy amit az ember
ezen a földön művelt, azt itthagyja, rábízza másokra, hogy mostmár
mások kamatoztassák azt a Szentlélek vezetésével.

Szépen meghalni – ezt Károly atyáról is el lehet mondani. Ami-
kor a végső időkben betegágyánál jártam, már nem tudott beszélni,
nem tudott nézni sem. De ha a betegágyánál Jézusról, Máriáról éne-
kelni kezdtünk, hallhatóan együtt énekelt velünk. Szépen imádkozni
és szépen meghalni. Károly atyának az életéről és életének befejezé-
séről ezt bizony el lehet mondani. Egy versszakot elénekelt velünk,
de már folytatni nem tudta, mert elfáradt. Csodálatos volt az a béke,
az a türelem, amit az ő arcán látni, a szívében sejteni lehetett. Halá-
láról el lehet mondani, hogy az tulajdonképpen az ő egész életének a
koronája, és amint ezt maga mondta: az ő elvesztése nem elvesztés,
hanem átmenet. Elment, hogy mi folytassuk azt, amit tőle kaptunk,
továbbvigyük, és mi is hozzunk ilyen maradandó gyümölcsöt. Károly
atyától a Szentírás szeretetén túl az emberbaráti szereteten és jósá-
gon, a reményen, a Szentlélek és Mária tiszteletén túl valójában ezt
tanultam meg, és ezt tudom benne csodálni. Azt lehet mondani, hogy
az ő élete maga volt az örömhír. Krisztus jó híre volt az ő egész éle-
te, amíg köztünk élt, a maga szerénységével, emberszeretetével, Isten
és Mária tiszteletével.

Kerekes Károly O.Cist. írásai Füzetünkben:

Az angyalokról  a Bibliában, JerFüz 13, 5-12.o.

 Az Ószövetség bölcsességi könyvei mai szemmel,
JerFüz 27, 8-16.o.

Mit jelent nekem a Biblia?, JerFüz 42, 33-40.o.

A Szentírás az életemben, JerFüz 67, 3-11.o.
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Kerekes János Károly O.Cist. búcsúztatása
       Dr. Kerekes János Károly ny. cisztercita főapát, biblikus tanár 2009.

június 13-án Zircen elhunyt. A zirci Cisztercita Apátsági Bazilikában te-
mették el június 20-án. A Bazilikában felállított ravatal előtt az engesztelő
gyászmisét Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek mutatta be. A szentmisén
koncelebráltak: Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Balás Béla ka-
posvári megyéspüspök, Dr. Katona István egri segédpüspök, a ciszterci
rendtársak és számos világi paptestvér, összesen mintegy százan. Kerekes
atya áldozatos életéről Farkasfalvy Dénes Dallas-i cisztercita apát emléke-
zett meg a szentbeszédben, aki a gyászszertartást is végezte. Károly atyától
Dr. Párdányi Miklós, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója
búcsúzott, a Magyar Ciszterci Diákkör nevében pedig Visontai József egy-
kori ciszter diák. Az elhunyt főapátot a Bazilika altemplomában helyezték
örök nyugalomra. Ez alkalommal hangzottak el az alábbi megemlékezések.

Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek: Krisztusban szeretett
testvéreim! A magyar egyház kiválóságának, nagy öregjének, Kere-
kes Károly ciszter apátnak adjuk meg a keresztény végtisztességet.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar egyház gyászolja őt, nem-
csak rendje és a szerzetes testvérek, hanem mindazok, akik ismerték
és szerették őt, mert elmondhatjuk, hogy nagy tanítója volt ő mind a
papságnak, mind a híveknek hosszú élete során. Elsorolni is sok
mindazokat az állomáshelyeket, ahol ő végezte Szent Bernát fiaként
lelkipásztori működését és küldetését. Mi most, ha belegondolunk,
hogy mit mondana helyettem, azt mondaná, hogy adjunk hálát Isten-
nek, és kérjük magunk számára a Szentlélek vigasztalását. Egy-egy
haláleset alkalmával mindenki felidézi az elhunythoz kötődő, kap-
csolódó emlékeit. Én is ezt tettem a halálhír vételekor, hiszen nagyon
régóta ismertem Károly atyát. Kispap koromban is lelkigyakorlatot
tartott nekünk, később is rekollekciókon hallhattam okos és bölcs
szavát, és azt a Szentlélektől áthatott igazi lelkesedését, amely sose
veszítette el a reményét és derűjét.

Aztán kalocsai érsekként megtudtam, hogy nagyon hosszú időn
keresztül, 1957-től 1990-ig teljesített szolgálatot egyházmegyénk-
ben, a legkisebb helyeken volt káplán, segédlelkész, de azt is azzal a
hivatástudattal tette, ami egy igazi, a Krisztus szeretetében élő em-
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berre jellemző. Épp a napokban találkoztam egy már özveggyé vált
asszonnyal, és mesélte, hogy amikor kirándulásra mentek, titkon,
természetesen, vitte a fiatalokat, úgy beszélt vele, mintha felnőtt
lenne. Úgy fogadta el őt gondjaival és problémáival, hogy szinte
megszűnt köztük a korkülönbség, mert mindenkit úgy fogadott, mint
testvért, akit Isten küldött őhozzá. Ha egy jelben kellene felmutatni
az ő életét, azt hiszem, egy Szentírást, a Szentléleknek a lángját kel-
lene rajzolni arra az emlékműre, mert szerelmese volt Isten Szavá-
nak. Őtőle tudom, hogy a Szentírás ószövetségi részének első és
utolsó betűje - héber szokás szerint fordítva olvasva - a szív szót adja
ki, és ő azt mondja: dobbanjon szívünk az Isten Szavával. Az ő élete
az Isten Szavával való dobbanás volt: meghallgatta az Isten Igéjét,
megszívlelte, valóra váltotta, és mint az igazi családatya, a kincsei-
ből mindig régit és újat tudott előhozni. Emellett Károly atyának a
szentlelkes vonása, azt hiszem, mindannyiunknak szemébe tűnt, nem
olyan formában, hogy nyelveken szólt volna, hanem őrizte azt a nagy
optimizmust, amivel állandóan lángolt, és világítani tudott a nehéz
években mindannyiunk számára. Ezt köszönjük meg most az Úrnak,
hogy őt adta nekünk, a soktalentumos embert nagy nyelvtehetségével
és hatalmas műveltségével. Imádkozzunk érte, kérjük Istentől bűnei
bocsánatát. Fogadja be őt a jó Pásztor az örök hazába, nekünk pedig
adja meg a legnagyobb vigasztalást, az üdvösség reményét és hitét.
És olyan vigasztalást, hogy legyenek követői Szent Bernátnak a mai
világban, az ő példája nyomán. Most, ha lehet kérni személyesen is,
akkor imádkozzék értünk, ha az Úrnál van, és mint egykor Illés ráve-
tette a köpenyét Elizeusra, adja ránk is azt a szent hagyatékot, amit ő
a Biblia szeretetében, az Isten szeretetében megélt és megmutatott
nekünk. Így kezdjük azt a keresztény végtisztesség-adást, ami
Krisztus áldozatához kapcsolódik a papság évében.

Farkasfalvy Dénes O.Cist. Dallas-i apát (részlet): Ez a tehetsé-
ges és szorgalmas ember, már mint fiatal pap, a széthullás, a felosz-
latás, a létbizonytalanság hullámai közé került. 1950-től nem a
nagyrahivatottság, hanem a remény, a ki nem alvó remény, és a ma-
gyar világ éjszakájában tovább lobogó hit lett ennek a szerzetesi
életnek a fő motívuma. /.../ Az utolsó hatvan év sebeitől a magyar
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közösség, a magyar egyház még mindig vérzik mint megannyi seb-
ből. /.../ Kerekes Károly apát úr munkás évei nem egy briliáns képes-
ségű ember diadalmas munkásságát jelentették, hanem a sötét évek
lehetőségei között a túlélés útjának a keresését és megtalálását. És
mindvégig a remény ápolását. Már a hetvenedik évéhez közeledett,
amikor magára vette azt a feladatot, hogy szétzilált, testileg és lelki-
leg szétrombolt közösségét, a szétszórt nyájat ismét megpróbálja
egybegyűjteni. /.../ Ám a pásztor fő feladata ezekben az években is
több kínlódás volt, mint beteljesedés és öröm. A megsebzett embere-
ket be kellett kötözni, a semmiből kellett újra elindulni... És a semmi
a lélek szintjén áő sokkal nagyobb űrt jelentett, mint pusztán az
anyagiak. /.../ Újra és újra dilemmák álltak elő, és emberi remények
nagyon nagy számban dőltek össze. /.../ A mai magyar életben - a
mai életben mindenütt a világon - a legnehezebb az, hogy a remény
ellen ne vétkezzünk.

A remény nemcsak szabad és lehet: nekünk a remény kötelessé-
günk, feladatunk. Voltak idők, amikor a hit mártírjaira volt szükség.
És mindig voltak és vannak idők, amikor a szeretet vértanúira volt és
van szükség. De mi, akik ma élünk, sokszor arra vagyunk hivatva,
hogy a remény tanúi legyünk. Egy olyan reménye-fogyott, reménye-
szakadt világ közepén, amely mindig csak a mára, vagy legfeljebb a
tegnapra gondol, és a holnapot csak keserűen tudja nézni. Most a
remény van a soron. /.../ A remény jegyében búcsúzom Kerekes
Károly apát úrtól: a mosolyától, az önmagát mindig fölülmúló biza-
kodásától, a költői sorok mesterétől, aki mindig azt mondta: Ezeket a
verseket csak azért írom, hogy jobban kifejezzem azt a pasztorális,
lelki vezető, lelkekről gondoskodó aggodalmat, amit a szívemben
hordozok. Az anekdoták emberétől, akinek a mosolya mélyén na-
gyon mély volt a humor. És nagyon megértő, óvatos, de bizakodó
volt a lelke, amivel mindenkit megajándékozott. Adjon a jó Isten sok
ilyen mosolygó, papi lelkületű és fáradhatatlan embert..."



Bibliaiskola

37

Izrael a pusztában (Kiv 16,1-3.6-12 és 17,1-7)

A.) Alapgondolat

A sivatag: kiaszott talaj és máladozó sziklák, élettelen messzeség,
nyomasztó üresség. Életellenes tér, ellenséges, félelmetes, ijesztő,
mint egy holdbeli táj, ami megtagadja az embertől az otthonosság
érzését. Izzó hőség nappal, éjjel hideg, szomjúság, homokvihar, forró
szél, mely minden élőlényt kiszikkaszt. Egyedüllét, határtalan sivár-
ság. A sivatagban nincs az ember számára menedékhely, nincs segít-
sége, a lehetőségeinek végéhez ért, ki van téve a mindenütt leselkedő
halálnak, az aszálynak, a szomjúságnak, a szomjhalálnak. Sehol nem
tapasztalom meg olyan intenzíven a határaimat és az alapvető függő-
ségemet, pl. egy vízforrástól.

Amilyen hosszan tartózkodunk a pusztában, annyira fogjuk érez-
ni, hogy ott mennyire ki vagyunk szolgáltatva önmagunknak. Ott
nem tudok elszökni önmagam elől. Mindaz, ami bennem van, vagy
talán csak ami szeretnék lenni, előjön és szorongat engem. A puszta
számomra az igazság helye és órája. Ki vagyok?  Mire építem az
életemet? Istenre? Vagy saját magamra?

Ettől válik a puszta lehetőséggé számunkra. Az öncsalások sem-
mivé foszlanak. Életünk hamis istenei lelepleződnek. A birtok, a
társadalmi tekintély, és mindaz, ami csak még lehetséges, hogy én
legyek - azt itt mind el kell veszítenem. Sok minden, ami eddig fon-
tos volt, nem lesz fontos többé. És így leszek én, ha a hallgatásba és
a sivatag ürességébe helyezkedem, lassanként belsőleg is szabad,
üres. Minden elhallgat, én magam is elnémulok és ezáltal befogadó
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képessé válok. A sivatagban, ahol a halál közelében vagyok paradox
módon újra közel kerülök az élethez. Az a hely, ahol olyan intenzí-
ven megtapasztalom a tehetetlenségemet és függőségemet, mint se-
hol másutt, számomra ugyanakkor a szabadság helyévé válik. Meg-
tanulok elhagyni, kilépni önmagamból és magamat az élő és jelenva-
ló Isten számára kinyitni és rábízni magam, hogy vezessen.

B.) Kivonulás könyve: 16,1-3.6-12 és  17,1-7

     Éhség - manna
Kiv 16,1-3.6-12: 1 Majd elindultak Elimből, és az Egyiptom földjéről

való kivonulásuktól számítva a második hónap tizenötödik napján eljutott
Izrael fiainak egész sokasága a Szín-pusztába, amely Elim és a Sínai
között van.

2 Zúgolódott ekkor Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron el-
len a pusztában. 3 Azt mondták nekik Izrael fiai: »Bárcsak meghaltunk
volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazekak mellett
ültünk, és jóllakásig ettünk kenyeret! Miért hoztatok ki minket ebbe a
pusztába, hogy éhen veszítsétek ezt az egész sokaságot?«

6 Azt mondta erre Mózes és Áron Izrael valamennyi fiának:
»Estére megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földjéről,
7 reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét!
Meghallotta ugyanis, hogy zúgolódtok az Úr ellen. Ugyan kik vagyunk

mi, hogy ellenünk zúgolódtatok?«
8 Azt mondta továbbá Mózes: »Estére az Úr húst ad nektek enni, reg-

gelre pedig kenyeret jóllakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat,
mellyel ellene zúgolódtatok. Ugyan kik vagyunk mi? Nem mi ellenünk
irányul zúgolódástok, hanem az Úr ellen!«

9 Áronnak pedig azt mondta Mózes: »Mondd Izrael fiai egész közös-
ségének: Járuljatok az Úr elé, mert meghallotta zúgolódástokat!«
10 Amikor aztán Áron Izrael fiai egész közösségének elmondta ezt, ők a
puszta felé tekintettek, és íme, megjelent az Úr dicsősége a felhőben.
11 Így szólt ekkor az Úr Mózeshez: 12 »Hallottam Izrael fiainak zúgoló-
dását. Mondd nekik: Estére húst fogtok enni, reggel pedig jóllaktok ke-
nyérrel, hogy megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek!«

     Szomjúság - víz a sziklából
Kiv 17,1-7: 1 Aztán elindult Izrael fiainak egész sokasága a Szín-

pusztából, állomásról-állomásra, az Úr parancsa szerint, és tábort ütöt-
tek Rafidimban. Itt nem volt ivóvize a népnek. 2 Perbe szálltak ezért Mó-
zessel, és azt mondták: »Adj nekünk vizet, hogy ihassunk!« Mózes
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megkérdezte: »Miért pereltek velem? Miért kísértitek az Urat?« 3 A nép
azonban szomjazott ott a víz hiánya miatt, és zúgolódott Mózes ellen:
»Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy szomjan veszíts min-
ket, gyermekeinket és állatainkat?« 4 Ekkor Mózes az Úrhoz kiáltott:
»Mitévő legyek ezzel a néppel? Kis híja, és megkövez engem!« 5 Azt
mondta erre az Úr Mózesnek: »Vonulj el a nép előtt, végy magad mellé
néhányat Izrael véneiből, aztán vedd kezedbe botodat, amellyel a folyó-
vízre ütöttél! Aztán jöjj, 6 és íme, én majd odaállok eléd a Hóreb sziklájá-
ra. Üss a sziklára, és víz fakad belőle, hogy ihasson a nép!« Úgy is
cselekedett Mózes Izrael vénei előtt. 7 Azt a helyet pedig elnevezte
Masszának és Meríbának, Izrael fiainak perelése miatt, és azért, mert
kísértették az Urat, mondván: »Köztünk van-e az Úr, vagy sem?«

C.) Bevezetés

1. Impulzusok a gondolkodáshoz

a.) A sivatag
»Az elátkozott esztendőben történt, abban, amelyet a "Nap La-

komájának" neveztünk el, mert ebben az évben a nap kitolta a siva-
tag határait, sugarait ontva-zúdítva a homokra a csontok, a száraz
cserjék, a döglött gyíkok áttetsző bőre és a tevék levásta, szőrré silá-
nyult füvek között. Ő, aki által a virágok szára épül, felfalta saját
teremtményeit, és úgy trónolt elszórt tetemük felett, mint összetört
játékai között a gyermek.

Kiszikkasztotta még a föld alatti tartalékokat is, kiitta a ritka ku-
tak vizét. Kiszítta még a homok aranyszínét is, amitől a homok üres,
olyan fehér lett, hogy ezt a vidéket Tükörnek neveztük el. Mert a
tükörben sincs semmi, a magába fogadott képeknek sincsen se sú-
lyuk, se tartamuk. Mert, akárcsak a sóstó, néha a tükör is gyulladásba
hozza a szemet.

Ha eltévednek, ha belesnek ebbe a csapdába, amely még sohasem
adta vissza zsákmányát, a tevehajcsárok eleinte nem ismerik fel,
mert nincsen semmi ismertetőjele, és úgy vonszolják benne magukat,
mint napon az árnyékukat, jelenlétük kísértetét. Lépre csalta őket a
fény, ők azonban azt hiszik, hogy még mennek, s még az örökkéva-
lóság torkában is azt hiszik semmi erőfeszítés nem használ a végte-
len tér mozdulatlanságával szemben. Nem létező kutat keresve örül-
nek az üdítő alkonyatnak, holott ez az üdeség már csak hasztalan
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haladék. Talán még panaszkodnak is, ó, együgyű teremtések, hogy
az éjszakák lassan érkeznek, holott nemsokára oly sűrűn suhannak
majd el felettük, mint pillák verdesése. És miközben rekedt torok-
hangon szidalmazzák egymást jelentéktelen sérelmek, igazságtalan-
ságok miatt, nem sejtik, hogy számukra már igazság tétetett.

Azt hiszed, hogy errefelé sietnek a karavánok? Hagyj elmúlni
húsz századot, aztán jöjj vissza, és nézd meg!

Időbe süllyedve, homokká változva, tükör felitta kísértetalakok-
ként így fedetem fel őket én is, amikor meg akarván tanítani a halál-
ra, atyám maga mögé ültetett, és kilovagolt velem.

“Ott, ni – mondotta – valaha kút volt.”
Az egyik ilyen függőleges kürtő fenekén, amelyek olyan mélyek,

hogy csak egyetlen csillag látja meg magát benne, még a sár is meg
volt keményedve, s a befogott csillag kihunyt benne. Már pedig elég,
ha egyetlenegy csillag hiányzik, hogy oly biztosan elpusztuljon útján
a karaván, mintha tőrbe csalták volna.

A kút keskeny szája körül, mint valami elvágott köldökzsinór kö-
rül, valamikor hiába tolongtak emberek és állatok, hogy vérüket élte-
tő vizet kapjanak a föld gyomrából. De a legserényebbek és leghoz-
záértőbbek is, akiket kötélen eresztettek le a kút fenekére, hiába ka-
parták-túrták a megkérgesedett földet. Elevenen tűre szúrt rovarként,
amelyik a halál rángásai között szétszórta maga körül szárnyai sely-
mét, hímporát és aranyát, egyetlen kiszáradt kúttól földhöz szegezve
lassan már fehéredett a karaván a kifogott állatok, a kifosztott mál-
hák, a kavicsként kiszórt gyémántok és a homokba süllyedő nehéz
aranyrudak mozdulatlanságában.«

(Antoine de Saint Exupery: Citadella)

»Az a nyugati szél fúj, amely tizenkilenc óra alatt kiszárítja az
embert. Nyelőcsövem még nem zárult teljesen össze, de kemény  és
fáj. Valami kapar benne. Nemsokára elkezdődik az a köhögés,
amelyről beszéltek egyszer nekem - már várom. Nyelvem nehéz. S
ami a legsúlyosabb: fényfoltokat látok. Amikor majd ezek a fényfol-
tok lángokká válnak, lefekszem.

Gyorsan megyünk. Fölhasználjuk a hajnal hűsét. Tudjuk, hogy
mikor a nap erősen sütni kezd, már nem fogunk menni.
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Már nincs jogunk hozzá, hogy izzadjunk. S ahhoz sincs, hogy
várjunk. Ez a hűvösség: csak tizennyolc százalék a páratartalom. A
szél a sivatagból jön. S ez alatt a hazug és gyöngéd simogatás alatt
elpárolog a vérünk.

Az első napon egy kevés szőlőt ettünk. Három napja pedig egy fél
narancsot és egy fél száraz süteményt. Milyen nyállal emésztettük
volna meg a táplálékot? De nem érzek semmi éhséget; csak szomjú-
ságot érzek. És most már mintha a szomjúságnál is jobban érezném
annak következményeit. Torkom kemény. Nyelvem, mint a gipsz.
Kínzó kaparás, számban rettenetes íz. A víz bizonyára meggyógyíta-
ná őket, de nincs már emlékem amely fölidézné bennük ennek az
orvosságnak az ízét. A szomjúság inkább percről percre betegség,
percről percre kevésbé kívánság. Úgy tűnik a források és gyümöl-
csök már nem támasztanak bennem olyan gyötrelmes képeket. Elfe-
lejtem a narancs fényes színét; elfelejtem lassan azt is, hogy szeretek
valakit. Talán mindent elfelejtettem már...

Nincs bennem semmi más, mint nagy szárazság a szívemben.
Össze fogok esni, és nem ismerem a kétségbeesést. Még csak nem is
fáj. Kár: a fájdalom jó lenne, mint a víz. Az ember szánalmat érez
maga iránt, és úgy sajnálja magát, mint egy jó barát. De nekem nincs
már barátom a földön...

A sivatag ... én vagyok. Nem képződik bennem többé nyál, de
nem képződnek kívánatos képek sem, amelyekért epekedhetnék. A
nap kiszárította bennem a könnyek forrását.«

(Antoine de Saint Exupery: Az ember földje)

b.) Istennel találkozás a pusztában:
»El kell jutni a sivatagig és ott kell tartózkodni egy ideig, hogy

befogadjuk Isten kegyelmét; ott üresedik ki az ember, ott dob ki ma-
gából mindent, ami nem Isten, ott üresíti ki teljesen lelke hajlékát,
hogy minden helyet egyedül Istennek hagyjon. A pusztán átmentek a
zsidók, Mózes is ott élt, mielőtt megkapta volna küldetését, Szent
Pál, Aranyszájú Szent János is a pusztában készültek fel ... Ez elen-
gedhetetlen ... Ez a kegyelem ideje, olyan periódus, amelyen minden
léleknek szükségszerűen át kell mennie, ha gyümölcsöt akar teremni.
Szükség van erre a csendre, összeszedettségre, minden teremtmény
teljes elfeledésére; Isten így alapozza meg uralmát a lélekben és teszi
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annak életét bensőségessé ... Később, a lélek pontosan olyan mérték-
ben hoz gyümölcsöt, amilyen mértékben ez a belső ember kialakult
benne. Ha a benső élet nulla, hiába minden buzgóság, jószándék,
munka; mindez nem hoz semmi gyümölcsöt. Az ember csak azt adja,
amije van. Csak ebben a magányban, ebben az életben, ebben az
Istennel való magányban, a léleknek ebben az összeszedettségében ...
adja Isten önmagát egészen annak, aki egészen Őneki adja magát ...«

(Charles de Foucauld, Puskely Mária ford.)

»Sivatag ... sivatag ... Sivatag!
Mikor ezt a szót kiejtem, érzem, hogy bensőmben egész valóm

megrázkódik és útra kél, akkor is, ha  testem mozdulatlanul egy hely-
ben marad.

A bizonyosság megragadása ez, hogy Isten az, aki megment, hogy
nélküle a „halál árnyékában” élek, és ha ki akarok jutni ebből a sö-
tétségből, azon az úton kell meginduljak, melyet Ő mutat nekem.

A „sivatag, puszta” szavak többet mondanak a földrajzi kifeje-
zésnél, mely képzeletünkben lakatlan, kiszáradt, terméketlen földda-
rab képét idézi föl.

Annak, aki hagyja magát a Lélektől vezettetni, aki megeleveníti
Szavát, a „sivatag, a puszta”  Isten csöndes keresését jelenti, „függő-
hidat”, amit az Istenbe szerelmes lélek feszít saját gondolatai mély-
sége, a megkísértés szeszélyes, vad hasadéka, félelmei vad szakadé-
ka fölé, amelyek mind Istenhez vezető útját akadályozzák.

Igen, szent az ilyen csöndes puszta; imádság minden más imádság
fölött, mely Isten állandó jelenlétéhez vezet és az elmélyülés csúcsai-
ra, ahol a végre megbékélt lélek annak az akaratából él, akit teljes
odaadással, feltétlenül és örökre szeret.

A puszta az a hely, ahol bátorságot meríthetünk, ahol az igazat
mondhatjuk, mert tudjuk, hogy Isten az igazság. A puszta az a hely,
ahol megtisztulhatunk, s cselekvésre készülünk fel, mintha csak az
az izzó parázs érintene, melyet az angyal helyezett a próféta ajkára.«

(Carlo Carretto: Városban pusztai magányod)
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2.) Izrael a pusztában

a.) A manna-történet központi motívuma
A központi motívum (mint a pusztai vándorlás összes történeté-

ben) Izrael zúgolódása. Az Egyiptomból való kivonulás során Izrael
eljutott a pusztába, és ott egy rendívül életveszélyes szükséghelyzet-
be került. A zúgolódást ebben a helyzetben, mint a halálfélelem lá-
zadó kiáltását lehet értelmezni, mint panaszt és egyben, mint vádat.

Érthető, hogy a szükséggel teli jelenből a múlt majdhogynem
megdicsőült fényben tűnik fel: gazdag táplálék, életbiztonság, termé-
szetes halál. Ugyanakkor érthető az is, hogy tekintettel a pusztulás
közeli látszatára, szemére veti a vezetőknek, akik a népet ebbe a
szükséghelyzetbe vezették.

Ebben a helyzetben érthető, hogy a zúgolódásban maga a kivonu-
lás népe a tét: Ha a zúgolódó nép azt mondja, hogy Mózes és Áron
(Egyiptomból) ebbe a pusztába kivezette, akkor az azt jelenti, hogy
az eddig megtett utat nem akarja elismerni Jahve tettének. Így a ve-
zetők elleni zúgolódás mélyebb távlatot kap, végső soron Jahve ellen
zúgolódnak.

Amikor Mózes erre rámutat, és ez ott rejlik korholó szavaiban,
akkor elkülönül népétől. Jahvéból a zúgolódás nem vált ki korholást.
Nem számítja ellene való bűnös lázadásnak vagy engedetlenségnek.
A panasz és a vád a szükségből ered: csak aki már megtapasztalta a
szükséget és a halálfélelmet és abból kiáltott, tudja a megmenekülést
megtapasztalni.

Izrael zúgolódására a pusztában Jahve az élet ajándékával vála-
szol, amit, ellentétben az egyiptomi biztonságos élettel, nem kell
rabszolgasággal megvásárolni. Jahvénak ez a segítsége a mindennapi
kenyérrel újra akarja éleszteni Izraelben a hitet, hogy ő, Jahve volt
az, aki népet Egyiptomból kivezette.

b.) A sziklából fakasztott víz
Ennek a történetnek is Izrael zúgolódása az alapmotívuma. Itt

még erőteljesebben kitűnik a nép hitetlenségének motívuma, mint a
manna-történetben. A nép a kivonulásra többé már nem úgy tekint,
mint Jahve szabadító-megmentő tettére, és mint az életre vezető útra,
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hanem mint Mózes önhatalmú tettére, és mint olyanra, amely a ha-
lálba vezet. A helyzet a pusztában nyilvánvalóvá teszi, hogy Izrael
népe többé már nem bízik Jahvéban, hanem kézzelfogható biztonsá-
got keres magának. Mózes is ennek a meggyöngült hitnek a hatása
alá kerül, de azért mégis a nép nevében Jahvéhoz kiált. Segélykiáltá-
sa kifejezi a szomjazó, szenvedő néppel való szolidaritását.

És Jahve újfent nem dorgálással válaszol. Ebben a helyzetben is
sokkal inkább arról tesz tanúbizonyságot, hogy „Én veletek vagyok”,
aki élő vizet ajándékozok nektek. Ez az élő víz az előjátéka, szimbó-
luma az élet ajándékának, melyet a Sínai útmutatásban kaptak.

A történet értelmét egy kérdésben foglalja össze a vége, amelyet
utólagosan adtak a nép a szájába a Jahvéval való szövetséggel kap-
csolatban: »Köztünk van-e az Úr, vagy sem?«Ez az a kérdés, amelyet
a szélsőséges puszta-tapasztalatban mindig újra feltesznek: Valóban
velünk van Jahve ilyen helyzetben? Valóban ő a mi Istenünk, ha
nekünk ezt el kell szenvednünk? Hol volt Jahve, amikor Jeruzsále-
met lerombolták és Izrael népét fogságba hurcolták ... stb. Úgy kell
érteni ezeket a kérdéseket, hogy Jahve tetteivel és általuk a róla alko-
tott képpel kapcsolatban akarnak valamit leszögezni. Ott a pusztában
még ez a fontos kérdés nem hangzik el. Izraelnek majd a pusztai
vándorlás tapasztalata tanítja meg, hogy bajban az Úrhoz kiáltson.
Mint ahogy végveszély idején Judit könyvében, vagy ahogy a ké-
sőbbiekben a 107. zsoltár elmondja:

5 Éhséget és szomjúságot szenvedtek,
a lélek elepedt bennük.
6 De szorongatásukban az Úrhoz kiáltottak,
s ő gyötrelmükből kiragadta őket.
8 Áldják tehát az Urat irgalmasságáért,
az emberek fiaival művelt csodáiért,
9 mert a szomjazók elteltek
és az éhezőket eltöltötte minden jóval.
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D.) Óravázlat

Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

1. Ének: Csak vándorolunk az éjben ének kottából Áldjad én lel-
kem az Urat,
225. o., 5 p.

2. Bevezető beszélgetés
� Képmeditáció a sivatagról: sivatagi tájat
ábrázoló képsort nézünk csendben
� Megbeszéljük a benyomásokat és asszoci-
ációkat
�Odaképzeljük magunkat a képek nyomán a
sivatagba: Milyennek észlelem ezt a pusztai
vándorlást? Mit érzek, ha már hosszú ideje,
talán napok óta kell ott vándorolnom? Mi
történik ott velem? Milyen tapasztalatokat
szerzek?
Segítségül a gondolkodáshoz, lásd Impulzu-
sok Bevezetés 1.

képmeditáció

csoportos
beszélgetés az
óravezető
irányításával

sivatagot
ábrázoló
képek
a képek le-
tölthetők
hozzá a Bib-
liatársulat
honlapjáról:
www.biblia-
tarsulat.hu >
Sivatagi táj
címszó
40 perc

3. Izrael a pusztában
A manna-történet és a vízfakasztás a
sziklából tartalmi motívumai
 1. Elolvassuk mindkét szentírási szöveget,
utána beszélgetés a megadott kérdések alap-
ján: �Mindkét esetben milyen helyzetben
találja magát Izrael?
�Hogyan viselkedik? Meg tudom érteni ezt
a magatartást? Én is hasonlóképpen reagál-
nék hasonló helyzetben?
�Hogy értékeli a mindenkori szöveg ezt a
magatartást? Ebben van különbség a két szö-
veg közt? Mit jelent ez a magatartás a kivo-
nulás népének vonatkozásában? Hogy visel-
kedik Mózes a manna-történetben, és hogy a
vízfakasztás-történetben? Hol szimpatiku-
sabb nekem?
�Miként reagál Jahve, és miként nem?
Meglep engem az a reakciója?

a két szentí-
rási részlet
hangos felol-
vasása
utána csopor-
tos beszélge-
tés az órave-
zető irányítá-
sával

szentírási
szövegek
külön lapon
tábla, kréta,
jegyzetfüzet,
ceruza
60 perc
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Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

2. Elmélyülés és aktualizálás a »Köztünk
van-e az Úr, vagy sem?« kérdéssel kapcso-
latban: �Élethelyzetek Izrael életében és a
miénkben, amelyekből ez  a kérdés feltör?
�Miért tartja a szöveg Jahvéhoz nem illő-
nek, kísértésnek ezt a kérdést? (Talán segít
ebben a Jézus megkísértéséről szóló történet-
tel való összehasonlítás: ”Ha Isten Fia vagy,
akkor ...”)
�Miért létfontosságú az, hogy ezt megkér-
dezik, és hogy zúgolódnak?
�Mit kell Izraelnek megtanulnia a pusztai
helyzet elszenvedésével? Mit kell megtanul-
nunk, főképp a mi puszta-helyzetünkben,
hogy Isten megmentő tette többnyire nem
függ kézzelfogható dolgoktól?

Ld. Bevezetés, 2.

4. Újra megnézzük a sivatagi képsort csendes,
egyéni gon-
dolkodás

sivatagot
ábrázoló
képek, 5 perc

5.) Befejező ima,  ének kötetlen ima:
könyörgés,
bűnbánat,
hálaadás,
ahogy adódik

kotta, gyertya,
gyufa, 10 perc

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a
hatvanhatodik óra anyagát tartalmazza.

Budapest, 2009. jún. 29.
Szeretettel:                                    Vágvölgyi Éva óravezetõ
                                                  Tarjányi Béla szakmai vezető



Szent Pál-év

47

A Szent Pál-év mérlege

Még II. János Pál bízta meg Andrea Cordero Lanza di Monteze-
molo bíborost azzal, hogy egy erre a célra létrehozott bizottság élén
tanulmányozza a bazilika és a hozzá tartozó extraterritoriális létesít-
mények felújítását. A Szentatya halála után XVI. Benedek pápa
hagyta jóvá az átrendezés tervét, amely a bazilikára, valamint a hoz-
zá tartozó bencés apátságra és egyéb intézményekre vonatkozott. A
bíboros ekkor javasolta Benedek pápának a Népek Apostolára emlé-
kező jubileumi év megrendezését, Szent Pál születésének 2000. év-
fordulója alkalmából. A pápa örömmel fogadta az ún. „tematikus” év
megrendezésének ötletét, amelynek két alapvető célja volt. Egyrészt
az, hogy jobban megismertesse a hívekkel a Népek Apostola által
ránk hagyott rendkívüli üzenetet, másrészt egyre inkább erősítse az
ökumenikus kapcsolatokat az egyes keresztény közösségek között.

Ez utóbbi egyébként minden pápai bazilika intézményes feladata
– tette hozzá Cordero Lanza di Montezemolo bíboros. Így született
meg először a történelemben a páli jubileumi év, amelyre meghívást
kapott a világ minden katolikus püspöke és általában minden keresz-
tény közösség. Az eseményt XVI. Benedek pápa a Szent Pál bazili-
kában nyitotta meg 2008. június 28-án Szent Péter és Pál apostolok
vesperásával. A Szentatya mellett állt I. Bartholomaiosz konstanti-
nápolyi ökumenikus pátriárka is.

Az elmúlt év során hívek számtalan csoportja érkezett püspökeik
vezetésével, nemcsak Olaszországból, hanem a világ minden részé-
ről. Szerzetesek és szerzetesnők, Istennek szentelt életet élők, egy-
házi mozgalmak, társulások tagjai, egyetemi, iskolai, kollégiumi
csoportok, plébániai hívek, egyszerű családok. Nemcsak katolikusok,
hanem ortodoxok, protestánsok, anglikánok és különféle egyéb ke-
resztény felekezetek képviselői keresték fel a Népek Apostola sírját
– lehetetlen megállapítani, összesen hányan voltak. A legnagyobb
létszámú zarándok csoport az elmúlt héten az olaszországi Aversa
egyházmegyéjéből érkezett több mint hatezer hívővel. 100 autóbusz-
szal és egyéb járművekkel jöttek el Rómába. Az év kiemelkedő ese-
ménye volt Chiara Lubich temetése, amelyen a Fokoláre mozgalom
20 ezer tagja vett részt a világ számos országából. Sokan csak a ba-
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zilika előtti téren elhelyezett óriáskivetítőkön követhették a gyász-
szertartást. A jubileumi évet megelőzően naponta átlagban néhány
ezren keresték fel a Szent Pál bazilikát, míg idén például május else-
jén több mint 18 ezer volt a zarándokok száma. Ezekben az utóbbi
hetekben naponta átlag tízezren keresik fel Pál apostol vértanúságá-
nak helyét.

A bazilika főpapja utalt rá, hogy Rómán kívül számos kezdemé-
nyezéssel emlékeztek meg az egész egyetemes egyházban a Népek
Apostoláról, majd felidézte a bazilikában végzett felújítási munkála-
tokat. Ezek közül a legfontosabb az volt, hogy rést nyitottak a Pál
sírját körülvevő pápai oltár alatti V. századi téglafalban. Ez lehetővé
tette, hogy a hívek megpillantsák a mindezidáig rejtve maradt hatal-
mas márvány sírbolt egyik oldalát. Az imára összegyűlt zarándoko-
kat így mindössze néhány méter választja el a szarkofágtól, amely 20
évszázada őrzi a Népek Apostolának földi maradványait.

A páli év lezárása alkalmából a Szentatya hét pápai delegátust
küldött a Népek Apostolához fűződő legfőbb szent helyekre: a
Szentföldre, Damaszkuszba, Tarzuszba, Ciprus szigetére, Athénbe,
Máltára és Libanonba. Egy-egy bíboros vezette a küldöttséget,
amelynek tagjai hálát adnak Istennek az elmúlt jubileumi évért és
arra buzdítják a helyi híveket, hogy folytassák a páli év kezdeménye-
zéseit, haladjanak tovább a keresztény egység visszafordíthatatlan
útján.

Andrea Cordero Lanza di Montezemolo bíboros sajtótájékoztatója,
2009. jún. 26. (Vatikáni Rádió)

A Szent Pál-év mérlege Törökországban

A törökországi püspöki konferencia elnöke, Luigi Padovese a
Fides missziós hírügynökségnek adott interjújában megállapította,
hogy a páli jubileumi év nagy jelentőségű volt a helyi egyház számá-
ra.

Az eseményhez csatlakoztak a Törökországban jelenlévő külön-
böző egyházak és egyházi közösségek, megerősítve az ökumenikus
kapcsolatokat. Pálról mint az egység Apostoláról emlékeztek meg a
keresztények. Luigi Padovese püspök, Anatólia apostoli helynöke
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hozzátette: a törökországi keresztények ismét felfedezték identitásu-
kat. A keresztény sajtó jelenléte által, az ifjúsági, szerzetesi és egyéb
zarándoklatok során a hívek elmélyítették azt az önazonosságot,
amelyet Pál oly világosan hirdetett és védelmezett. Egy muzulmán
többségű országban ez rendkívül fontos, anélkül, hogy egyfajta ha-
mis irenizmus, a béke kedvéért történő megalkuvás csapdájába es-
nénk. Ez önmagunk elveszítését jelentené.

Padovese püspök hangsúlyozta a zarándoklatok nagy értékét: hí-
vek ezrei özönlöttek ebben az évben Tarzuszba és Antióchiába. A
zarándokok áradata, amely nem turizmus volt, pozitív hatást gyako-
rolt a közvéleményre. Többekben megváltoztatta azt a benyomást,
hogy a keresztények már elveszítették hitüket, és a fogyasztás rabjá-
vá váltak, mellőzve a vallási értékeket. A páli év mérlege tehát
rendkívül pozitív – mondta a főpásztor, aki annak a reményének is
hangot adott, hogy a zarándokok által idén kitárt kapu örökre nyitva
marad. – A jubileumi évet Törökországban Jean-Louis Tauran bíbo-
ros, a Szentatya különleges küldötte zárta le június 28-án, ünnepé-
lyes ökumenikus szertartással, amelyen részt vett I. Bartholomaiosz
konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, valamint több keresztény
vallási vezető is.

Június 30-án a török hatóságok szervezésében a vallásközi barát-
ság jegyében került sor Tarzuszban, az Apostol szülőhelyén a Szent
Pál-év hivatalos lezárására. Ezzel egyidejűleg Iszkenderunban meg-
rendezték a XIII. Nemzetközi Szent Pál szimpóziumot. A rendezvé-
nyen, amelynek szervezője Luigi Padovese püspök és az Antonia-
num Pápai Egyetem volt, számos európai egyetem neves teológusa
és professzora vett részt.            (Vatikáni Rádió / Magyar Kurír)

 „A KÖVEK ÜZENETETE” címmel jelent meg Társulatunk gondozásá-
ban egy igen érdekes és hasznos DVD-összeállítás Szent Pállal kap-

csolatban. A DVD-n megtekinthető: Kránitz Mihály vetítettképes előadá-
sa a Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínekről és emlékekről,
hallható Tarjányi Béla előadása Szent Pál apostolról (kísérő természeti

képek a Pilis hegyvidékről), és Sillye Jenő három dala Szent Pálról.
(kísérő képek a Biblia Éve eseményeiről)
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Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

A Biblica 1/2008. számában Peter Dubovsky bemutatja, hogy a
2Kir 15-23 másként jellemzi a Kr.e. 8. századi Asszíria terjeszkedő
hatalmát,  mint más történeti források. A terjeszkedés Izrael és Júda
számára is busásan megfizetett védelmet jelentett (ld. pl. 2Kir 15,17-
20 ill. 16,1-9); a védettségből később hódoltság és izraeliek kitelepí-
tése lett, végül pedig Hiszkija »elpártolása« miatt az asszír hódítás
Júdára is kiterjedt (2Kir 18-20)! Mindez a bibliai szöveg szerint kb.
Kr.e. 700-ig tartott, holott más források, és Izrael, sőt Júda ásatási
emlékei évtizedekkel későbbi – még Egyiptomot  is érintő – folyta-
tódását igazolják. A Bibliában hiányosak a korábbi asszír kapcsola-
tok is (csak az szerepel, ami a vallást vagy a politikai hatalmat érin-
tette). A 2Kir tudatosan torzított nézőpontját Izajás jövendölése
alapján érthetjük meg; az Úr üzenete az asszír királynak: 2Kir
19,21-28-ban és Júda királyának: 2Kir 19-20-34-ben. Asszíria le-
győzi Szamariát; Izrael a bűneiért bukik el (pl. 2Kir 17,7-23), de
bukik a fennhéjázó, Izrael Szentjét káromló Asszíria is. A cikk sze-
rint a befejezés a júdabelieket is (a Hiszkija által elindított és rövi-
den 2Kir 18,4-ben is jelzett) megújulásra készteti.

Georg Hentschel és Christina Nieben a Bir 20-ban leírt egyedülál-
ló történet bibliai leírásával foglalkozik (a gibesi szégyenletes tett
miatt Benjamin elleni testvérháború és annak következményei).
Részletes elemzés után kiderül, hogy  a szöveget a fogság után írták,
Izrael szemszögéből. Deuteronomista érveléssel (»hogy eltűnjék  a
gonoszság Izraelből«) és katonai kifejezések helyett papi megfogal-
mazásokkal (pl. »összejöttek«) találkozunk. A »testvér« elleni harc
csak ismételt vallási cselekmények (sírás, böjt, áldozatok) után lehe-
tett sikeres. A 36c-kb.47. vers külön forrásból származhat. – Chris
Keith először idézi azt az 5 szöveget, amelyet Szent Pál saját kezével
írt egy-egy levelének végére, majd ennek a gesztusnak jelentőségét
tárja fel. Az írni-tudás nagy dolog volt: egyiptomi iskolai papiruszok
fedték fel (Oxyrynchus), hogy a növendékek szótagok írását tanulták
meg, másolni pedig csak betűnként tudtak.  (A lakosságnak csupán
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néhány százaléka tanult meg írni, és még kevesebben olvasni is.) A
sajátkezű rövid szöveg növelte írójának tekintélyét, és kifejezte a
címzettek iránti megbecsülését. Hogy valóban a görög-római társada-
lom írni és olvasni is tudó elitjéhez tartozott, azt jelezte a levél többi
részének írnokkal való megíratása. Feltehetőleg Pálnak szüksége is
volt olyan írnokra, aki a görög köznyelvet hibátlanul ismerte. (Jose-
phus Flavius is hasonlóan írnokkal dolgozott.) – Benjamin E. Rey-
nolds rövid hozzászólása a Dán 7,13-14 szerint látott »emberfiához
hasonló valaki«-ről megállapítja (magából az ógörög szövegből),
hogy az Ősöreghez hasonló, királyi és messiási személy. – Paul
Foster szerint a Q-forrás szövegei az Emberfiát »két lépcsőben«
mutatják be: a hallgatók saját elnyomott helyzetükben  látják a szen-
vedő Jézust és várják szabadító eljövetelét. Ezt a szabadító segítséget
azonban többször már a jelenben is megtapasztalják, sőt az átélt
szenvedés és a segítség néha nem is válik el egymástól.

A Bibel und Kirche  2/2008. számában Thomas Söding általáno-
san és sokoldalúan, példákkal megvilágítva mutatja be Jézus példá-
zatait (szavaiban és tetteiben). Ezek Istennel való találkozásra hív-
nak; témájuk az Ő országa, akarata, kegyelem, ítélet és megváltás, a
példákat mindenki érti, általuk felfedezi igazi önmagát és embertár-
sait is. Minderre Jézus elvonult imáiban készül fel. Bennük akkori és
mai hallgatói és szemlélői Isten országának életében vesznek részt:
együtt Jézussal és a tizenkettővel, a meggyógyított betegekkel, de
tanúiként a provokáló templomtisztításnak is. Így mi magunk is már
most meghívottai vagyunk, és házigazdái is lehetünk Vele egy lako-
mának. – Sabine Bieberstein megállapítja, hogy egy példázat hatást
gyakorol a hallgatóra és az olvasóra. A szentírásmagyarázók termé-
szetesen azt vizsgálják, hogy Jézus példázatai mit mondtak a befoga-
dó, vagy a vele szembenálló hallgatónak. Egy mai olvasó azonban
ugyanazokban a szövegekben több másféle értelmet  is talál, és ezek
mindegyikét is »eredetinek« kell tekintenünk. Több helyen maguk az
evangéliumok hívnak fel másféle átgondolásra (esetleg kérdő formá-
ban, vagy akár nyitva hagyott befejezéssel). Nem közömbös az olva-
só helyzete, pillanatnyi lelkiállapota sem. Újszerű értelmet kínálnak
a hasonlatok, metaforák. Ezeket gyakran használjuk Isten és a vallás
titkainak kifejezéseire. Néha meglepően új szemléletet nyújtanak, de
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helyeset csak akkor, ha valóban meglévő (érvényesnek felismert)
hasonlóságokra épülnek. – Claudia Janssen azt vizsgálja: mit mond-
hatott Isten országáról Jézus hallgatóinak vagy az első olvasóknak  a
magától növekvő vetés  és a mustár példázata (Mk 4,26-29 és 4,30-
32)? Jézusnak Mk 4,1-20-ban szereplő magyarázata azt jelenti, hogy
a látottakat vagy hallottakat az érti meg, aki kész azokat valóra vál-
tani. Esetünkben mindkét példázat a látásról szól, és szavaikat ere-
deti jelentésükben kell érteni. Aki nem így érti (Róm 1,18-23), az
nem ismeri el a teremtő Istent, aki mindenkiről gondoskodni akar
(v.ö. Zsolt 104). A mustárcserje pedig nem nagy, hanem Isten orszá-
gát jelképezi, amelyben minden nép békésen megfér. Mindkét példa
– a földművesek kemény munkája és a birtokosok uralma mellett is –
a növényvilág Isten által érettünk teremtett csodájára irányítja a fi-
gyelmünket.

Luise Schuttroff megállapítja, hogy Jézus és a korabali Izrael,
majd utána a keresztények Isten országának (az új égnek és új föld-
nek: Iz 65,17;Jel 21,1)  evilági eljöttét remélték. Ez a jogtalanság és
erőszak végét, valamint az Emberfia eljöttét jelentette; az új világról
elég volt annyit hirdetni, hogy Isten királysága lesz; tudták, hogy
ebben a szegényeké, a gyászolóké és a szelídeké lesz a föld (Mt 5,3-
5). Csak sokkal később (a 18. századtól) képzelték az Isten országá-
ról írtakat a földöntúli jövő jelképes leírásának. Ma ez csak az egyik
lehetőség, hiszen a vőlegény Mt 25,10-12-ben, vagy a Lk 15,32-ben
szóló apa – mint Jézus korában, úgy ma is – jelenthet egy most itt a
földön (köztünk) élő embert is! A cikk számos utalással kíván segí-
teni annak eldöntésében, hogy adott esetben a hasonlítás alapja mi-
lyen valódi vagy elképzelt evilági helyzet (vagy esemény) legyen. –
Michael Fricke  a talentumokra vonatkozó példabeszéd (Lk 19,11-
27) szokásos értelmezése mellé (vagyis hogy Isten számonkéri azok
jó felhasználását) egy lényegesen eltérőt állít: a szegényeket elnyo-
mó, kizsákmányoló világ durva valóságával gyökeresen szembe kell
szállni! Nem csak a »felszabadítási teológia« magyarázza így, hanem
Jézus szavait is így érthették, akik Izrael felszabadulását várták;
azonban egy ilyen politikai változásnak remélt sikere is távol van
attól az alapvető változástól, amit Jézus hirdetett és amit ma is kíván.
– Walter Kirchschläger felhívja a figyelmet arra a szakadékra, ame-
lyet a példapeszédnek  át kell hidalnia, ha Istenről kíván szólni. Ilyen
már a zsidó Bibliában is létezett (pl. Iz 5,1-6; és prófétai jelek). Jézus
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használta a hasonlatokkal való beszéd összes fajtáját. A cikk tábláza-
tai bemutatják a szinoptikus evangéliumok példázatait (forrással,
sorrendjükkel), majd rövid szövegek jellemzik az egyes evangéliu-
mok sajátosságait. Ezután a János-evangélium hasonlatai következ-
nek, köztük a számos »én vagyok«, és végül Jézus ígérete arról, ami-
kor már nyíltan beszél az Atyáról. Végül – azt hiszem(Sz.I.) – lelki
egyetértéssel olvashatjuk a szerző által legjellegzetesebbnek ítélt
evangéliumszövegek sorát: a templomtisztítást; a tizenkettő kiválasz-
tását; amikor Jézus a porba írt; a közös étkezéseket; Jézus megke-
resztelkedését; a kézrátétel gesztusát; az utolsó vacsorát; a gyógyítá-
sokat stb. Ezek együttesen az eszkatologikus beteljesülés jelképei.

Maria Neubrand a legutóbbi másfél századnak Jézus példabeszé-
deire vonatkozó  elméleteiről kíván rövid áttekintést adni. Adolf
Jülicher szerint ezek a példázatok feltételezett »eredeti szövegű«,
nem allegorizálható, egyetlen szempontra alapozó alkotások. Harold
Dodd-nál a Jézusban már megvalósult Isten országáról szólnak.
Joachim Jeremias Jézus életének helyzeteihez illeszti őket (többnyire
vitaeszközként); ebben segített az »ipsissima vox Jesu« kutatás is.
Egy újabb irányzat szerint Jézusnak jellegzetesen »drámai« példabe-
szédeiben Isten országa jelkép: a szeretet, a szabadság, a remény új
létmódja. A cikk végül hangsúlyozza, hogy Jézus példázatait nem
helyes példabeszéd-gyűjteményként kezelni, mert azok szerves ré-
szei az evangéliumoknak. – Ruben Zimmermann közli, hogy szer-
kesztésében, 46 szerző munkájával igen terjedelmes kötetként 2007-
ben megjelent  Jézus példázatainak kompendiuma. (Rövidesen ol-
vasható lesz hozzá egy kiegészítő tájékoztató is.)  A mű 104 példá-
zat-szöveget közöl (az evangéliumokból és apokrifekből). A cikk
röviden körülírja, hogy mit tekintettek egységesen »példázatnak« (a
német címben »Gleichnis«): példázatot, egyszerű hasonlatot, példa-
beszédet stb. Minden példázat szövege után a megértést és értelme-
zést segítő információ olvasható a szereplő személyekről, tárgyakról,
eseményekről és körülményekről. Természetes, hogy a kompendi-
umban egy példázathoz gyakran több értelmezés (magyarázat) szere-
pel. A munka során az eltérő magyarázatokat a különböző hagyomá-
nyokat képviselő szerzők körében vitatták meg és hagyták jóvá.
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INNEN-ONNAN

A Bull. Dei Verbum 1-2/2008. számának első cikkei a Biblia és
a liturgia kapcsolatáról szólnak. Egbert Ballhorn a Húsvét éjjelének
liturgiájában olvasott bibliai szövegek vizekre és életre-halálra vo-
natkozó képeiben bemutatja Isten üdvözítő ajtónyitását minden kor
összes embere számára. Ez példaként szemlélteti, hogy a Biblia nem
csak megírásakor kötődött az akkori élethez (történeti kritika), ha-
nem megértő olvasásakor hatnia kell a mai életre is, sőt az igazi
megértéshez tartozik életünk alapjaként való befogadása is. Egyhá-
zunk mai liturgiájában a közösség aktív módon vesz részt. A szerző
ezt és pl. a saját korunkra irányuló bibliamagyarázatot is »performa-
tívnak«  minősíti. Szószerint idézi a Sacrosanctum Concilium konsti-
túció 48. pontját. Felhívja a figyelmet arra, hogy egy bibliai szöveg-
részt először igen alaposan átelmélkedve végig kell gondolnunk,
mielőtt mai jelentését is megértenénk és a közösségben megvitat-
nánk. Gyakorlati tanácsa az is, hogy a szövegek felolvasói jól készül-
jenek fel, teljes megértéssel és őszinte áhítattal olvassanak. – Ansgar
Franz  a Szentírásnak az Úr testéhez hasonló tiszteletét (DV 21) –
Joseph Ratzingernek erre vonatkozó kommentárja nyomán – szem-
léltetni kívánja, mégpedig Dán 3 példáján, mert ezzel a liturgia kü-
lönböző időkben (naponta, évente, egész életre szólóan) sóhajtozva
várja a teremtett világ beteljesülését. Dán 3 Húsvét éjjeli olvas-
mányként szerepelt 2 keleti és 3 nyugati liturgiában, valamint a va-
sárnap-reggeli zsolozsma kantikumában is. A rövidítések folytán
azonban a róm.kat. előírások ma már mindkét helyen kihagyják
(1956 ill. 1969 óta). Dán 3 azonban évszázadok óta egyik imája ma-
radt a katolikus temetési szertartásnak. A cikk szerzője fájdalommal
sorol fel példaként számos más ószövetségi perikópát is, amelyek – a
Zsinat szándékától (SC 51) eltérve – teljesen kimaradtak az új ol-
vasmányos könyvből; javasolja ennek korrekcióját. – Walther Ruspi
megállapítja, hogy a II.Vatikáni Zsinattal az Egyház életében lénye-
gesen megnőtt Isten szavának jelentősége, és ez megváltoztatta a
Szentírás szerepét a liturgiában is (SC 24!). Isten jelen van a Szent-
írásban, amikor azt népének hirdetik; a »két asztal« között szoros a
kapcsolat. A cikk tömören ismerteti a Dei Verbum elvi megállapítá-
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sait és rendelkezéseit; pl. az Ige is Krisztus  »szentségi« teste (DV
23); valamennyi szentség kiszolgáltatása igeliturgiával kezdődik; a
szentmisékben a Szentírás fontosabb részei néhány éven belül mind
kerüljenek sorra (SC 35 és 51); reformot kívánnak az imaórák és az
egyházi énekek szövegei is. Isten Szava ünnepi, a szentmisében való
olvasásához a Miseolvasmányok rendjének (OLM) bevezetője
irányelveket ad (a hely, a felolvasók, a rituális tiszteletadás tekinte-
tében). Közöl különböző epiklézis-szövegeket, és arra figyelmeztet,
hogy a Biblia-olvasás csak a Szentlélek működésével lesz feltétlenül
Isten Szava. Igen fontos feladatunk a Szentírás mai korunkra és élet-
körülményeinkre való alkalmazása, ez azonban ne váljék »magya-
rázat nélkül érthető szöveget« használó és nem élőszóval történő
felolvasást hallgató módszerré, amely kizárná a mai találkozást az
örökkévaló Istennel!

A folyóirat cikkeinek további csoportja a Katolikus Bibliaszövet-
ség hetedik világkongresszusával (Dar es Salaam, 2008.VI.24-VII.3.)
kapcsolatos. Ennek témájához Alexander M. Schweitzer, a Biblia-
szövetség főtitikára vet fel néhány előkészítő gondolatot. A
»kiengesztelődés, igazságosság és béke« valódi afrikai feladat. Bár a
bajoknak vannak múltbeli és külső okai is, a saját belső okokon nem
a katolikusok nagyobb létszáma, hanem minősége segíthet. Ez fel-
adatot jelent az afrikai biblikus pasztoráció számára. Bizonyos, hogy
botrányos helyzetekben sokszor változást hozhat néhány személy
vagy közösség bátor fellépése. Afrika jövőjét illetően pedig bíznunk
kell Isten végtelen igazságosságában és szeretetében. A főtitkár idézi
a Bibliaszövetség három legutóbbi világkongresszusának (1990;
1996; 2002) záró nyilatkozatát. – A Jeromos füzetek 73. számában
már ismertettük Titus Amigunak Tanzániáról írt részletes összefogla-
lóját. Most ugyancsak ő írt a tanzániai kisközösségekről, amelyek a
hagyományos »szomszédságok« keresztény folytatásai. Az ország-
ban mintegy tízezer ilyen  működik, s ezek békés testvéri segítői a
szomszédoknak egészségi, közellátási, kulturális és vallási téren.
Folyamatos beilleszkedéssel és (főleg a fiatalok kiképzése után)
felelősséggel vesznek részt a plébániák életében. Vannak biblikus
tanfolyamok, és működnek bibliakörök. A Szentírásból (kedvezmé-
nyes áron) néhány év alatt 250 000 darab fogyott.
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A folyóirat harmadik fő témája a 12. püspöki szinódus (2008.X.5-
26, Vatikán: Isten Szava az Egyház életében és küldetésében).
Lucien Legrand megállapítja, hogy a tárgyban nem lehet általános-
ságokon túl az egész világra érvényes konkrét feladatokat, célokat
meghatározni. A Biblia mindenre kiterjedő hatása mást kíván a kü-
lönböző népek és kultúrák, a jelenlegi társadalmi és vallási helyzetek
miatt. Például Dél-Ázsiában Pakisztán, (Észak-)India, Banglades,
Srí-Lanka nem ugyanaz, de mindegyikük a gyors fejlődés, de maradó
szegénység országa. Benne valódi dúsgazdagok és nappali vagy éj-
jeli műszakban dolgozók, külvárosi nyomor és szenny, a kapcsolatok
elidegenedése. Ugyanakkor Dél-Indiában ma is a világ egyik leggaz-
dagabb [buddhista, hindu és iszlám alapú] ősi kultúrájában (a kasz-
tok ellenére is) a gazdagokkal együtt élő szegények. A püspöki ka-
roknak már kellő időben megküldött szinódusi »irányvonalak«
(lineamenta) között olyan nehéz kérdésekre kellett választ találniok,
mint például:

– Hogyan figyelünk Isten Szava prófétai követelményére a kultú-
rák bűnös aspektusaival szemben (pl. rasszizmus, kaszt-szemlélet,
szexizmus)?

–Hogyan viselkedjünk az ellenkultúrát képviselő egzegetikákkal
(pl. a  dalit1 hermeneutikával) szemben?

–Milyen kritériumok alapján döntsenek a biblia-apostolok, ami-
kor inkultúrációról vagy általában a sajátjuktól eltérő kultúrkörről
van szó?

–A Biblia, főleg az Ószövetség fundamentalista olvasását sokszor
használták az erőszak és a gyarmatosítás igazolására. Hogyan kerül-
jük el a fundamentalista agresszivitást?

  A cikkíró reményét fejezi ki, hogy a Katolikus Bibliaszövetség
tanzániai (2008.VI.24-VII.30-i) világkongresszusának eredményei
bizonyára segítik majd a püspöki szinódus állásfoglalásait. Ugyan-
úgy hasznos segítő lesz a Pápai Biblikus Bizottság – Ratzinger bíbo-
ros vezetésével megírt és a kiadásakor II.Pál pápa által méltatott –
»Szentírásmagyarázat az Egyházban« című műve. (Ez előtérbe állít-

                                                     
1 A dalit többszázmilliós indiai kaszt, amelynek körében sajátos bibliamagyarázatot
hirdetők működnek
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ja a történeti kritikai módszert és a papok képzésében a Szentírás-
tudományt. A »lineamenta« szerint a szinódus valószínűleg megfo-
galmazza majd a kinyilatkoztatás, Isten Szava, hagyomány, Biblia,
tanítóhivatal hitünk gyümölcsöző útját megalapozó összefüggéseit,
tekintettel a liturgiára és a katekézisre is. A püspöki szinódus fontos
útmutató lesz majd Egyházunk, valamint az igazságra és békére vá-
gyó egész emberiség számára.

A folyóirat további része rövid tájékoztatókat közöl a Katolikus
Bibliaszövetség működéséről. Kongó mind a 20 egyházmegyéjének
biblikus pasztorációs felelősei és munkatársaik elsőízben jöttek ösz-
sze 2008. februárjában 5 napra. Előadásokat hallgattak, és tapaszta-
latokat cseréltek. – Dél-Ázsia régiójában ötödik találkozója volt a
bibliapásztori laikus munkatársaknak (2008. januárjában 3 napra),
továbbképzés és tapasztalatcsere céljából. A bíboros érsek (megnyitó
szentmiséje után) ismertette az őszi püspöki szinóduson megtárgya-
landó kérdéseket (lineamenta) is. – A Fülöp-Szigeteken  Délkelet-
Ázsia régiójának ötödik munka-összejövetelén 2008. februárjában 10
országból 25 biblikus szervezet küldötteként két napra több mint
250-en vettek részt. Párhuzamosan két »műhelymunka« folyt: egyik
a Katolikus Bibliaszövetség tanzániai világkongresszusának, a másik
a püspöki szinódus vatikáni tárgyalásának témáiról. – Makaóban
2007. novemberében négynapos találkozót rendezett a Kínai Katoli-
kusok Bibliaegyesülete (UCCBA), a világ minden részéből (17 or-
szágból) 110, ebből 77 laikus résztvevővel. A kezdő és a záró
szentmisét a hongkongi bíboros és Makaó püspöke celebrálta. Szó
volt többek között

– az őszi püspöki szinódus témáiról;
– a 40 éve elkészült első kínai nyelvű teljes bibliakiadásról;
– a bibliakör-vezetők képzéséről;
– Vietnam tervéről az ország kínai közösségeinek biblikus

                  továbbképzéséről;
– Új-Zéland bibliakörökre vonatkozó terveiről.

Video-üzenetben V.Paglia, a Katolikus Bibliaszövetség elnöke
reményét fejezte ki, hogy az UCCBA-találkozó hasznosan segíti
majd a felkészülést az őszi püspöki szinódusra. A.M.Schweitzer
főtitkár azt üzente, hogy az UCCBA-találkozó mintegy elindítója egy
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második Biblia-világévnek. – A Középeurópai Régió országai bibli-
kus munkáját képviselő vezetők 2007. szeptemberében Szlovéniában
találkoztak. Értékes (gyakran a környező országokéval együttes)
biblikus képzésről és pasztorációs tevékenységről számoltak be,
köztük Társulatunk ügyvezető elnöke, Tarjányi Béla professzor által
kezdeményezett  és személyes munkájával is elkészült (ma már kap-
ható) teljes cigány (lovári) bibliafordításról. Szerepel az eredmé-
nyek között a Társulatunk által kiadott »Új Ország« (napilap-szerűen
álcázott Márk-evangélium) is. – A Közép-Kelet régiója 2007. január-
jában tartotta 5 napos kongresszusát Libanonban. A bizonytalan
körülmények ellenére 5 ország képviselői részt tudtak venni, magá-
ból Libanonból 50 személy, férfiak és nők. Személyesen résztvett
A.Schweitzer (a Katolikus Bibliaszövetség főtitkára); a főelőadó
(Belgiumból meghívott egyetemi professzor) 5 előadást tartott. A
résztvevők képviselték a kopt, a katolikus, a görög-ortodox, a
gögögkatolikus, a protestáns, a maronita és a szír kereszténységet.
Minden nap 7 előadás és igen élénk tapasztalatcsere volt (benne
építő kritika is). A résztvevőknek, akik a súlyos konfliktusokkal küz-
dő régióban sok nehéz személyes tapasztalatot is átéltek, ezen a
kongresszuson igazi lelki gazdagodásban lehetett részük. – A római
régió – egy nyolc hónappal korábbi előkészítő összejövetel után –
2007. nov. 29-i találkozóján csak részben tudta az egy évvel későbbi
püspöki szinódusra tervezett javaslatait elkészíteni és jóváhagyni. Ez
talán magával a szinódusi munkával együtt egészülhetett ki a hely-
beli személyek lehetőségeitől függően. – Dél- és Nyugat-Európa
régiója hét országának képviselői 2007. novemberében találkoztak
Tarragonában. Megállapították, hogy nincs szükség új szervezetre,
hanem új közlési módokat is használva az egész pasztoráció  bibliai
központúságára, átdolgozott liturgikus olvasmányrenddel. Azt is
javasolták, hogy a püspöki szinóduson naponta legyen közös Lectio
Divina. Értékes tapasztalatcserét folytattak a házigazda Tarragona
érsekével.

A somlói Jézus Ösvényre mindenkit szeretettel várnak!
Részletes információk az Ösvény honlapján (jezusosveny.plebania.hu),
ez Társulatunk honlapján keresztül is elérhető: www.biblia-tarsulat.hu.
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OLVASÓINK KÉRDEZIK
A kérdésre Kocsis Imre  professzor válaszol.

� Kérdés: Jézus néhány esetben azt kéri (vagy parancsolja?), hogy
ne mondják el másoknak, ami történt (pl. Mk 7,36; Lk 8,56; Mt 9,30). Mi
Jézus célja ezekkel a tiltásokkal?

Válasz: Az ún. hallgatási parancsok leghangsúlyosabban Márk
evangéliumában jelennek meg, és különböző címzetteknek szólnak:
a démonoknak (1,34; 3,12), a meggyógyítottaknak (1,44; 5,43; 7,36;
8,26) és a tanítványoknak (8,30; 9,9). A parancs célja az egyes ese-
tekben némileg eltérő. A démonoknak adott tiltás arra vonatkozólag,
hogy ne beszéljenek Jézusról, nyilván azzal magyarázható, hogy ők,
helyzetükből kifolyólag, nem lehetnek Krisztus titkának hiteles köz-
vetítői. Jézus semmiképpen sem általuk akar ismertté válni. A meg-
gyógyítottaknak adott hallgatási parancsok bizonyára az óvatosság
megnyilvánulásai voltak. Jézus elejét akarta venni annak, hogy mű-
ködését egyoldalúan, földies megfontolások alapján értelmezzék, s
benne valamiféle „csodadoktort” lássanak, akitől a földi jólét és
siker biztosítását remélhetik. Hasonlóképpen a tanítványoknak adott
parancs is óvatosságot tükröz. A tanítványok azért nem hirdethetik
nyilvánosan, hogy mesterük a Messiás, mert a messiás címhez abban
az időben politikai elképzelések kapcsolódtak. A politikai uralkodó-
ként fellépő messiástól azt várták, hogy a hatalom eszközeivel ér-
vényt szerez az igazságnak, s az ellenséges népek legyőzése után
dicsőséges világuralmat valósít meg. Bizonyos mértékben még a
tanítványok szemléletét is ez a fajta várakozás határozta meg. Jól
mutatja ezt a Péter hitvallásáról szóló jelenet (Mk 8,26-33), amely-
ben Péter ugyan kijelenti, hogy Jézus a messiás, ám a szenvedésre
vonatkozó jézusi kijelentést nem akarja elfogadni. Ugyancsak földies
szemlélet tükröződik a Zebedeus fiaknak abban a kérésében, hogy
előkelő helyeket kapjanak Jézus országában (vö. Mk 10,35-40). Jé-
zus fontosnak tartotta, hogy tanítványai egyoldalú várakozását he-
lyesbítse, s ezért következetesen a rá váró kínszenvedésre és halálra
irányította figyelmet. A tanítványok majd csak akkor válhatnak hite-
les tanúkká, amikor Mesterük működésének egészét – beleértve a
szenvedést és a feltámadást – maguk előtt látják, s a húsvéti tapaszta-
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latok révén, valamint a Szentlélek vezetése alatt eljutnak a teljes
tisztánlátásra (vö. Lk 24, 26.45; Jn 16,13).

Ami Jézus magatartásában az óvatosság és a jó pedagógiai érzék
megnyilvánulása volt, azt az evangélisták a teológiai célkitűzésük
részévé tették. Jól látható ez Márk iratában, amely két fő részre oszt-
ható. Az első részben (1,14-8,26) Jézus hatalommal teli tanításán és
tettein van a hangsúly, a másodikban (8,27-16,8) viszont Jézus kín-
szenvedése kerül a figyelem középpontjába. A hallgatási parancsok
nagyrészt az első részben olvashatók. Az is tanulságos, hogy az utol-
só parancshoz, amely a színeváltozás eseményét követi, időbeli be-
határolás kapcsolódik: „senkinek el ne beszéljék mindaddig, amíg az
Emberfia fel nem támad a halottak közül” (9,9). A hallgatás tehát
csak a húsvét előtti időszakra érvényes. A hatalmi tettekben meg-
nyilvánuló dicsőséget addig „titokban” kell tartani, amíg Istennek
Jézussal kapcsolatos terve teljesen meg nem valósul, vagyis amíg
Jézus el nem szenvedi a halált. Aki csak a csodák vagy a dicsőséges
epifániák alapján beszélne Jézusról, egyoldalúan közelítené meg
személyét és működését. Jézusról csak az tud megfelelő módon be-
szélni, aki végigkíséri őt egész életútján, s tanúja lesz az ő szenvedé-
sének, halálának és feltámadásának is. Nem véletlen, hogy a Jézussal
kapcsolatos első nyilvános hitvallás a kereszt alatt történik a kivég-
zést vezető római százados részéről (15,39).

� Kérdés: Jézus a názáreti zsinagógában az Izajás könyvéből (Iz
61,1-2) olvasott küldetést [„hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét”]
saját magára vonatkoztatja (Lk 4,21). Lehet-e itt a „kedves esztendőt” a
Lev 25-ben előírt jubileumi esztendővel azonosítani (időbelileg is), vagy
Jézus attól független ünnepi időt hirdet?

Válasz: Kétségtelen, hogy a Jézus által meghirdetett „kedves
esztendő” – más fordítás szerint „kegyelmi esztendő” – összefüggés-
ben áll a Lev 25,8-19-ben bemutatott jubileumi évvel. Bár nem zár-
hatjuk ki mereven annak lehetőségét, hogy Jézus tényleg zsidó jubi-
leumi esztendőben kezdte meg nyilvános működését, az általunk
ismert források nem teszik lehetővé, hogy ilyen időbeli egybeesést
biztosan állítsunk. Meglátásom szerint a kapcsolat nem annyira idő-
beli, sokkal inkább logikai: amit az Ószövetség idején csak minden
50. esztendő hozott meg, az Jézus fellépésével végleges valósággá
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vált. A jubileumi esztendő ugyanis a szabadulás időszaka volt, ami-
kor a rabszolgák visszanyerték szabadságukat, a nincstelenek pedig
tulajdonukat: „Mindenki kapja vissza birtokát, mindenki térjen visz-
sza családjához” (Lev 25,10). Jézus Krisztus is szabadulást hozott,
miként az általa felolvasott prófétai szöveg tanúsítja: „hirdessem a
foglyoknak a szabadulást… felszabadítsam az elnyomottakat” (Lk
4,18). Nyilvánvaló, hogy a Jézus által biztosított szabadság nem
társadalmi vonatkozású. Ő a bűn fogságából szabadít meg, illetve a
sátán uralma alá kerülteket vezeti a szabadság állapotába. Mivel ez a
szabadítás Jézus tevékenységének egész idejére kiterjedt, sőt az egy-
ház által mind a mai napig tart, ezért az evangéliumban említett
„kegyelmi esztendő” a Krisztus által elindított új üdvtörténeti kor-
szakot jelöli, és az új szövetség egész időszakát felöleli.

� Kérdés: A János-evangéliumban többször szerepel Jézus anyja: a
2. fejezetben két alkalomból is; fontos résztvevő a 19. fejezetben, de
nevét sehol nem említi az evangélista. Lehet ennek valamilyen jelenté-
se számunkra?

Válasz: Egyértelműen állíthatjuk, hogy az evangéliumok közül
János irata készült el legkésőbb. Ebből kifolyólag az evangélista sok
részletet egyszerűen mint már ismertet feltételez, és nem fejteget
hosszasabban. A Mária név ismeretét is feltételezi, s ezért nem a
névre, hanem az anyaságra helyezi a hangsúlyt. Ez főleg a keresztre
feszítés jelenetében látható. Jézus ugyanis ezt mondja a szeretett
tanítványnak: „Íme a te anyád” (Jn 19,27a). Mivel a szeretett tanít-
vány neve szintén nincs említve – a Jánossal való azonosítás a 2.
századi hagyomány alapján történik –, az ő esetében is a betöltött
szerep, mármint a tanítvány-volt a hangsúlyos. Tehát Jézus anyja
ezentúl a tanítványok anyja is, vagyis a „mi anyánk”. Figyelemre
méltó az evangélista záró megjegyzése, amelynek szó szerinti fordí-
tása: „Attól az órától fogva a sajátjába (eisz ta idia) fogadta őt tanít-
vány” (Jn 19,27b). Nemcsak arról van itt szó, hogy a szeretett tanít-
vány otthont adott Máriának, hanem arról is, hogy lelkileg befogadta
őt. Így a mondat minden hívő számára ösztönzés arra, hogy ők is
gyermeki lelkülettel tekintsenek Máriára, mint Krisztus által kijelölt
édesanyára.
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk
minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat 2009. évi I. rendes közgyűlésére, amelyet
2009. szeptember 10-én du. fél 5 órától tartunk a budapesti Biblia-
központban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). Napirend: 1. A Szám-
vizsgáló Bizottság beszámolója – 2. Beszámoló a 2008/2009-es
munkaév tevékenységéről – 3. A 2009/2010-es munkaévre vonatko-
zó tervek ismertetése.                     Tarjányi Béla ügyvezető elnök

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes.
Ezért a második rendes közgyűlést már most meghirdetjük szep-
tember 26-án délelőtt fél 11 órára (ez a második közgyűlés a részt-
vevők számától függetlenül határozatképes lesz):

Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk
minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2009. évi II. rendes közgyűlésére,
amelyet 2009. szeptember 26-án de. fél 11 órától tartunk a bu-
dapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.).

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
   2. Beszámoló a 2008/2009-es munkaév tevékenységéről

       3. A 2009/2010-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése
A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát

Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.
Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat!
Budapest, 2009. július 29.          Tarjányi Béla ügyvezetõ elnök

A magyar biblikus professzorok ezévi első szakmai értekezle-
te – A magyar biblikus professzorok április 17-én megtartották ezévi
második szakmai értekezletüket Budapesten, a Szent Jeromos Kato-
likus Bibliatársulat Teréz körúti központjában. Az értekezleten Tö-
rök László és Takács Gyula vitaindító előadása hanzott el, amelyeket
izgalmas szakmai vita követett.
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Bibliaapostolképző
szeminárium a Domus
Pacisban – Április 24-
26-a között a vajdasági
Bibliaiskola tagjainak,
KÉSZ tagoknak, hitokta-
tóknak tartottunk biblia-
apostolképző szemináriu-
mot a Horgos melletti fe-
rences továbbképzési
központban, a Domus
Pacisban. A képzést Bo-

ros Gyevi Ottilia szervezte. A megvalósulást az ausztriai Verein
Biblia anyagi támogatása tette lehetővé.

Bibliaapostolképző szeminárium a Zöldfásban – Május 23-ára
ismét a Domaszék melletti Zöldfás Ifjúsági Központba voltunk hiva-
talosak, ahol mintegy 30 hitoktató és egyházközségi munkatárs szá-
mára tartottunk szemináriumot.
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Biblikus figurák bemutatása a Patrona Hungariae-ban – A
Patrona Hungariae Gimnázium és Általános Iskola hitoktatói a júni-

us 15-16-án tartott szak-
mai napok keretében
többek között megis-
merkedtek a hitoktatás-
ban jól használható bib-
likus figurákkal, sőt
Társulatunk munkatár-
sának, Gelley Anna
kurzusvezetőnek az irá-
nyításával maguk is
megpróbálkoztak azok
készítésével.

Évzáró szentmise a Bibliaiskolában – A budapesti Bibliaköz-
pontunkban működő „Élő Ige” Bibliaiskola  résztvevői június 1-jén
évvégi hálaadó szentmisével zárták a 2008/2009-es munkaévet.

A Középeurópai Bibliatársulatok Munkacsoportja (AMB) ez
évben hazánkban, Budapesten tartja szokásos évi megbeszélését,
amelyen részt vesznek a középeurópai országok bibliatársulatainak
vezetői. Ez alkalommal a Társulatunk szervezi a találkozót, a hely-
szín a budapesti Központi Szeminárium (szeptember 6-9.).

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-
ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társu-
lati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gond-
jait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába.

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája a pap-
ság évében: jún. 26.: 1 Kor 4,1-5; júl. 10.: 2 Kor 5,3-10; júl.
24.: 1 Tessz 2,3-6; aug. 7.: Tít 3,4-7; aug. 28.: Kol 2,6-8;
szept. 11.: Kol 2,20-23; szept. 25.: Mt 5,13-16; okt. 9.: Gal
6,1-5; okt. 30.: Ef 4,11-16.
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-

ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!
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Kiadványainkból

1. A kövek üzenete – Szent Pál-DVD (Kránitz Mihály: Páli em-
lékek Kis-Ázsiában (vetített képek); Tarjányi Béla: Pál, a nemzetek
Apostola (előadás, kísérő képek: Pilis hegység); Sillye Jenő és társai:
A damaszkuszi úton (dalok, kísérő képek: Biblia éve). Számítógépen
és DVD-lejátszón egyaránt megtekinthető.) Ára : 800,- Ft.

2. Vágvölgyi Éva: Bibliaórák (58 bibliaóra anyaga és vázlata
(2008, 396 o.). Ára: 1980.- Ft.

3. Öregbetûs Újszövetség: az Újszövetségi Szentírás na-
gyobb betűs, jól olvasható formában. Ára: 1960.- Ft.

4. Aranybiblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, templomi
kihelyezésre). Ára: 24.000 Ft.

5. Családi Biblia (nagyméretű, díszes, aranynyomással, családok
számára). Ára: 12.000 Ft.

6. Bibliaolvasó-Kalauz (a teljes Szentírás szövegének beosztása
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Ajánlás

A Nem hallod-e, mit mond az Úr? Ahol ketten vagy hár-
man összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. És ahol
ilyen nagyon sok embert köt hozzá a szeretet, hát ott ne lenne
jelen az Úr? Hát nincs-e a kezemben a tőle kapott zálog, hát én
csak a saját erőmben bízom? Az ő leírt szavait tartom a ke-
zemben: ez az én támaszom, ez ad biztonságot, ez az én csen-
des kikötőm. Ha az egész föld megremeg is, én az én Uram le-
velét tartom a kezemben. Olvasom a tartalmát, ez nekem vár-
falam és biztonságom. Felolvassam nektek is? Így szól: Én
veletek vagyok mindennap a világ végéig!

                              Aranyszájú Szent János 
(Az imaórák liturgiája IV. 1212.o.)
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Csendes percek

Nagyon kevesen tudják, sőt talán senki sem tudja egészen fel-
fogni, hogy mekkora erő van a Szentírásban.

Nézzétek, kedves testvéreim, milyen csodálatosak és milyen drá-
gák a Szentírás sorai, és mindig szent vágyat ébresztenek. A szentek
kifogyhatatlan tápláléka és szent éhsége ez. E kimeríthetetlen bőség
nem hagy maga után semmi kívánnivalót, de még inkább értékesebb
gyakori határozottsága.

Méltán, mert egyrészt a Szentírásból szerzi meg az ember az üd-
vösség ismeretét, másrészt pedig maga a Szentírás mindazokat, akik
hisznek, és hitük szerint cselekednek, el is vezeti az örök életre. A
Szentírás a múltat változtatás nélkül írja le, a jelent meg jobban
megmutatja, mint ahogy azt látni lehet, a jövőt pedig már mintegy
megtörténtet mondja el. A Szentírás minden lapjáról az igazság szól,
minden lapján az isteni erő tündöklik, és minden lapja a jövőt tárja
fel az emberi nem előtt.

                            Szent Gellért
       (A három ifjú himnuszáról szóló elmélkedésből.

Az imaórák liturgiája  IV. 1266. o.)

Nem arra van küldetésünk, hogy magunkat hirdessük, a magánvé-
leményünket, hanem hogy Krisztus misztériumát terjesszük, akiben
megjelenik a valódi humanizmus mértéke. Nem arra küldettünk,
hogy sokat beszéljünk, hanem hogy egyetlen szót, az Isten szavát
visszhangozzuk, aki testté lett az üdvösségünkre.

                              XVI. Benedek pápa
(A lateráni bazikikában 2005.V.13-án mondott beszédéből.

Új Ember IX.25., a »DEI VERBUM 2005« c. írásból.)
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P. Michael Wilfeuer

Hűen az Úr testamentumához:
  „SOKAKÉRT” vagy „MINDENKIÉRT”?

Una Voce Korrespondenz, 2006 Jan./Febr
Fordította: Király József

Ennek a rövid vizsgálatnak a célja, hogy az isteni kinyilatkoztatás
fényében tisztán tárgyilagos módon megvizsgáljuk, hogy az átváltoz-
tatás szavait a kehely fölött hogyan mondjuk helyesen: sokakért vagy
mindenkiért (A kérdéssel, hogy ez érinti-e a szentség érvényességét,
itt nem foglalkozunk, ez megérne egy külön vizsgálatot.)

E szavak a teremtés lehető legszentebb és leghatalmasabb szavai:
a legszentebbek, mert Isteni Megváltónk végrendelkezésének szavai,
a leghatalmasabbak, mert a pap szájának leheletével egy halott ma-
tériából az élő Istenember testét és vérét hozza elő. Ez magára Isten-
re emlékeztet, aki szájának leheletével a halott anyagból élő embert
teremt (Ter 2,7). A konszekráció szavai úgyszólván végrendelkező
és teremtő szavak.

A Novus Ordo Missae (NOM) népnyelvű kiadásáig a mindenki-
ért-sokakért probléma ismeretlen volt. Azonban míg a Novus Ordo
Missae latin nyelvű Editio typica-ban pro multis szerepel, addig a
nyugati kultúrnyelvekben, még a püspökök által jóváhagyott hivata-
los liturgikus szövegekben is mindenkiért áll: for all, por todos, per
tutti (…), a franciában pedig pour la multitude [a sokakért], ezzel
szemben a lengyelben és az oroszban: sokakért. Figyelemreméltó a
következő adat: Mgr. Börsch kazahsztáni általános helynök az orosz-
országi németek nemzeti nyelvű misekönyve számára legszigorúb-
ban a sokakért használatát írta elő. Ezzel szemben, amikor a német-
nyelvű püspökök 1974-es salzburgi konferenciáján Degenhardt pa-
derborni érsek azt indítványozta, hogy a mindenkiért helyett az ere-
deti sokakért szerepeljen, a többség azzal szavazta le, „nem lehet,
hogy már megint változtassanak valamit”. A magyarországi nemzeti
nyelvű kiadásban először a sokakért szerepelt, utána kizárólag azért
jött ki egy új kiadás, hogy a mindenkiért kerüljön a szövegbe. (Ford.
megj.: A magyar görög-katolikus liturgia a sokakért szót használja.)



Szentírástudomány

4

A zsinat előtti német misekönyvekben és az Újszövetség német
kiadásaiban a sokakért szerepelt. A kérdéses helyeken még a Német-
ország, Ausztria és Svájc püspökeinek, a Német Evangélikus Egyhá-
zak Tanácsának és a Német Bibliatársulatnak megbízásából a Kato-
likus Bibliaintézetnél megjelent licenckiadásban is a sokakért szó
áll. Az Oberammergau-i Passiójátéknál is a sokakért szót halljuk a
megfelelő helyeken. Továbbá a sokakért szó szerepel a Luther-bibli-
ában a Mt 26,28-nál és a Mk 14,24-nél, valamint a Matthaeus-Meri-
an-bibliában, a nagyon pontos Elberfeldi fordításban és számos
egyéb fordításban. A terület nagy szaktekintélye, Klaus Gamber
mondja, hogy „a Mt 26,28-at semelyik régi fordítás sem fordítja
mindenkiért-nek, valamint egyetlen keleti liturgiában sem használják
a mindenkiért szót.” Ezzel szemben az evangélikus Württembergi
Bibliaintézet (Stuttgart) 1967-es, 1971-es és 1978-as kiadásában a
mindenkiért szerepel.

Még a mai civil társadalmunkban is szörnyűség volna a követke-
ző jelenség: képzeljük el, hogy egy hivatalos ENSZ–dokumentum
angol eredetijében a many (=sok) szerepelne, a német, spanyol és
francia fordításban viszont a mindenki.

Vizsgálatunkat három szempont szerint folytatjuk:
A. Filológiai: Hogyan fejezte ki magát az Úr az Utolsó Vacsorán?
B. Szisztematikus-dogmatikus: Mi következik ezzel összefüggésben
a hitbeli felfogásunkból?
C. A hagyományt figyelembe véve: Hogyan értelmezik ezt a helyet
az egyház nagy teológusai és tanítói?

A. Filológiai vizsgálat

Ha a liturgia számára mértékadó szövegből indulunk ki, a Róma
által kiadott latin szöveg: pro multis. „Tisztán filológiailag jelentheti
ugyan a multi olykor a tömeget, például az ‘unus ex multis’ környe-
zetben, de sohasem jelentheti a multi az ‘összes’-et (Heinz-Lothar
Barth).

Természetesen itt az inspirált eredeti görög szöveget kell figye-
lembe venni. Az eredmény egyértelmű, egyértelműbb nem is lehetne,
mégpedig az összes változatnál: Mt 26,28: (perí pollón) és Mk
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14,24: (hypér pollón), azaz sokakért névelő nélkül. Lukács csak az
értetek-et említi (Luk 22,20). János nem számol be az Eucharisztia
alapításáról, Pál pedig az 1 Kor 11,25-ben csak annyit mond tömö-
ren: „Ez a kehely az Új Szövetség a véremben.” Más hely erre vo-
natkozóan nem található az Újszövetségben. Egyes magyarázók, pl.
Joachim Jeremias (1900-1979) protestáns teológus, ezzel szemben
úgy vélik: bár valóban "polloi" áll Márknál és Máténál, de itt hebra-
izmusról van szó (Gerhard Kittel). Álljon itt példaképp Werner
Strenger (a Regensburgi Egyetem asszisztense) gondolatfűzése:
„Szószerint fordítva nem sok-nak kell fordítani? Emellett az szól,
hogy a görögben a sok a kevés ellenében értendő. A héber ezzel
szemben a ‘(ha)rabbim’ – (a) sokak szót arra is használja, hogy a
már nem megszámlálható sokaságot, a tömeget, az összest kifejezze
vele. (Lehetnek mindannyian, de ez nem szükségszerű.) Különösen
világos ez a Qumráni iratoknál. ‘Ha-rabbim’ = ‘a sokak’ ott a teljes
jogú közösségi tagok összességét jelöli. Helyenként a farizeusok is
ha-rabbim-nak nevezik a farizeusi közösség teljességét. Ezért a zsi-
dó-görög írásokban a (hoi) polloi-nak (= a sokak) is lehet ilyen ér-
telme”.

Erre a következőt kell válaszolnunk:
1. Itt nem egy héber vagy arámi, hanem egy görög, ill. egy latin

szöveg fordításáról van szó. „Az átváltoztatás újszövetségi beszámo-
lói semmiképp sem tekintetők Izajás egyszerű fordításának (vagy
téves fordításának), hanem egy önálló forrásnak” (Joseph Ratzinger
bíboros, Isten közel van hozzánk).

2. A héberben csakúgy, mint a görögben, latinban, németben,
külön szó van a sok-ra és a mind-re: rabbim = sok és kol = mind. Ezt
külön nyomatékosítja, hogy a rabbim egyértelműen szemben áll a
me’at = kevés szóval. Ugyancsak világosan megkülönbözteti az
arámi a sagî = sok szót a kul = mind szótól.

3. A héber, a görög, a német (a latin nem) ezenkívül pontosan
különbséget tesz a sok és a sokak között. (Ezzel szemben a latinban
nincs névelő, sem határozott, sem határozatlan.) Ezért hibás az 1969
és 1971 között használt fordítás, a sokakért, valamint a francia pour
la multitude; mert a görög eredetiben, mégpedig minden kéziratban,
hiányzik a névelő.
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4. Hogy a ha-rabbim (= a sokak) egy összességre vonatkozhat, és
ezért mind-ként lehet fordítani, nem hebraizmus, nem héber sajátos-
ság, hanem, mint a felhozott példák sejtetik, ugyanúgy lehetséges a
görögben, latinban és németben. Ha pl. azt mondjuk, „A Földnek sok
népe” vagy „egy katolikusnak sok erénye”, kétségtelen, hogy a Föld
összes népeire, ill. egy katolikus összes erényére (melyek igen szá-
mosak) gondolunk. Avagy ha névelő nélkül használjuk, mint pl.:
„Rómának sok lakosa van”, akkor bizonyára itt is az összes lakosra
gondolunk. De Urunk nem a ha-rabbim (a sokak), hanem csak a
rabbim (= sok, névelő nélkül) szót mondta.

5. Általános utalás a logikára: A sok és a mind közelinek tűnik.
Azt gondoljuk, ha pontatlanok vagyunk, hogy ha a sokhoz még né-
hány elemet hozzáadunk, akkor abból az összes lesz. Vagy fordítva:
ha az összesből egy vagy kettő hiányzik, akkor az csak sok. Alapo-
san átgondolva azonban rájövünk: A sok és a mind két külön kate-
góriába tartoznak. A sok a mennyiség kategóriájába tartozik, az ösz-
szes, a teljesség kategóriájába (egy halmaz lezártsága vagy le nem
zártsága). A sok egy halmaz elemeinek nagy számát (kvantitását),
míg a mind a halmaz teljességét, lezártságát jelenti. Az összesség
egy igen nagy mennyiséggel (pl. az összes természetes szám vagy
egy egyenes összes pontja, vagy egy sík összes pontja), de egy igen
kicsivel (pl. a Mars összes holdja: kettő; a Föld összes holdja: egy;
avagy határesetként a Merkur összes holdja: egy sem) is összekap-
csolható.

Ezzel szemben a sok ellentéte a kevés, és ebbe a kategóriába tar-
tozik: egy pár, néhány, számos, rengeteg, stb. A sok fokozható: sok,
több, a legtöbb (latinul multi, plures, plurimi, görögül polloí, pleío-
nes, hoi pleístoi).

Ezzel szemben a mind nem fokozható, és ellentéte a nem mind,
nem összes, azaz csak egy rész. Tulajdonképpen itt két eset van:
vagy összes vagy nem összes, univerzális avagy parciális, lezárt vagy
nem lezárt. (A modern matematika megengedi a már említett határ-
esetet: a rész, amely olyan kicsi, hogy már nem tartalmaz elemet,
azaz üres halmaz.) Egyébként a héber kol szó a kul = összefog szóból
származik. …
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Az összes nyelv, amelyben a sok - mind vonatkozásában vizsgá-
lódhattam, világosan megkülönbözteti a két fogalmat: így számos
indoeurópai nyelv (ezek között a germán, román, szláv nyelvek, gö-
rög, perzsa, hindu), továbbá nem-indoeurópai nyelvek, mint pl. a
magyar [finnugor nyelvcsalád], a török (cok/hepszi) [tatár eredetű
nyelvek], japán (takuszan/szobete), kínai (xüduo/szuoyou), afrikai
nyelvek, mint a csikaranga (wasinsi/wosze) vagy zulu vagy shona –
és emellett természetesen a héber és az arámi is, melyek a szemita
nyelvek családjához tartoznak. Egy olyan nyelv, amely nem képes a
sok és az összes között különbséget tenni, a gyermeki gügyögés kö-
rébe tartozna.

Joachim Jeremias protestáns teológust azonban hatalmas filoló-
giai ismeretei és tanulmányai sajnos nem óvták meg egy súlyos logi-
kai tévedéstől: Bár a görög polloí és a héber rabbim szavak alapos
vizsgálatából helyesen vonta le a következtetést: Izaiás többször
beszél sok népről, miközben az összefüggésből adódóan ténylegesen
az összes népet érti alatta. De utána ebből azt a logikailag hamis
következtetést vonta le, hogy a héberben a sok a mind-et is jelentheti.
Holott az összesség ezeken a helyeken nem a sok szóból, hanem az
összefüggésből adódik. …

Így tehát nem mondhatjuk: A sok – akár a héberben, görögben,
latinban vagy egyéb nyelvben – mind-et is jelenthet. Sokkal inkább
az adott összefüggésből derül ki, hogy a sokaság az összességként
fogható-e fel, és ezáltal (azaz a felfogás és nem a sok szó által) egy
összesség lesz-e kifejezve. Ha valakinek már csak három foga van,
joggal mondjuk: kevés foga van. Ugyanakkor ebben az esetben ez
alatt minden fogát értjük. Modernista-exegéta logikával arra követ-
keztethetnénk ebből, hogy a kevés az minden-t is jelenthet: ezt vi-
szont mindenki láthatja, milyen abszurd.

Joachim Jeremias tévedésében az a botrányosan tragikus, hogy
hibája két-három kivételtől eltekintve az egész katolikus exegézisre
kiterjedt, és mintegy ördögi módon még magába az átváltoztatás
szavaiba is belopódzott. Még jó papok sem látják ezt át. Az „Eccle-
sia de Eucharistia” kezdetű enciklikának a közzétett formájában az
inkorrektségnek egyik műremekét találhatjuk. A 2. pontban pro om-
nibus, a 16. pontban pedig pro multis szerepel. Ugyanabban a doku-
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mentumban! A hivatalos közzététel az AAS-ben (Acta Apostolicae
Sedis) ezzel szemben korrekt, mind a két helyen a pro multis áll.

Emellett még a sok egy relatív fogalom is. Ha valakinek öt szál
haja van, az kevés. Viszont öt hajszál a levesben, az már sok. Ezért
nincs ellentmondás azon kijelentés, hogy Jézus a szövetség vérét
sokakért ontotta ki a bűnök bocsánatára (lásd: Mt 26,28) és a másik
kijelentés között, hogy „sokan vannak a meghívottak, de kevesen a
választottak” (Mt 22,14). Viszonylag kicsi a megmentettek száma az
összes emberhez viszonyítva – mert minden meg nem mentett már
eggyel több a kelleténél –; de számuk szerint nagy, ha nem az embe-
riség összességéhez, hanem az apostolok köréhez viszonyítjuk.

Ha azt gondoljuk, hogy itt hebraizmusról van szó, és a két evan-
gélista a valóságban mindenki-t akart mondani, nyugodtan feltételez-
hetünk róluk – és a primer szerzőről, a Szentlélekről – annyi intelli-
genciát, hogy ezt átlátják, és a peri panton = mindenkiért kifejezést
használják. De nem ezt tették. Ennek oka volt, mégpedig az, hogy
ezzel valami egészen bizonyosat akartak mondani. Hogy mit, azzal
fogunk a következő fejezetben, a szisztematikus részben foglalkozni.
Tisztán filológiai szempontból mindenesetre egyértelmű, hogy Jézus
a sokakért szót használta. De eközben a mindenkiért-re gondolt,
halljuk gyakran az ellenvetést. Ez vezet minket szükségszerűen vizs-
gálatunk B pontjához: mely azt tárgyalja: Valóban a sokakért szót
használta, és a mindenkiért-re gondolt?

B. Az érvelés szisztematikus része

Igen, pontosan így van: Krisztus mindenkiért meghalt – hála Is-
tennek! Ő, amint Keresztelő Szent János is tanúsítja, „az Isten bárá-
nya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1,29). Még világosabban ír János
evangélista első levelében: „Ő engesztelő áldozat bűneinkért, de
nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is” (1 Jn 2,2);
továbbá evangéliumában: „A kenyér, amelyet én adok, az én testem
a világ életéért.” (Jn 6,51)

Néhány további, hasonló értelmű hely:
Ter 12,3: „Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége!”
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Mt 28,19: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a né-
peket!”

Jn 4,42: „Mert magunk is hallottuk, és most már tudjuk, hogy
valóban ő a világ üdvözítője.”

Jn 12,32: „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, min-
denkit magamhoz vonzok.”

Róm 1,5: „Általa nyertük a kegyelmet és az apostoli küldetést,
hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között.”

Róm 5,18: „Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot
hozott, ugyanúgy egynek üdvösséget szerző tette minden emberre
kiárasztotta az életet adó megigazulást.”

Róm. 11,32: „Isten ugyanis minden embert az engedetlenségben
fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.”

1 Kor 15,22: „Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy
Krisztusban mindenki életre is kel.”

2 Kor 5,15: „És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek,
ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.”

1 Tim 2,4: „[Isten] azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és
eljusson az igazság ismeretére.”

1 Tim 2,5f: „Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és em-
ber között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát min-
denkiért és tanúságtételül a meghatározott időben.”

1 Tim 4,10: „Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert bízunk az
élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek.”

Zsid 2,9: „[Jézus] Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a
halált.”

Nem bizonyítják ezen idézetek a napnál világosabban a minden-
kiért-et?

Az isteni szeretet és igazságosság káromlása is volna, ha azt felté-
teleznénk, a Megváltó akár egy embert is kizárt volna megváltó
szenvedéséből. Mert akkor ennek az embernek semmi esélye sem
volna, hogy üdvözüljön.

Azonban!!! Számtalan más helyen a sokak szó szerepel:
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Iz 53,11f: „Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a vi-
lágosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megiga-
zultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért
osztályrészül sokakat adok neki…” (figyelem: A Septuaginta a
»sok« szót minden esetben névelő nélkül írja! A vokalizált ősszö-
vegben sehol sincs névelő. Mégis, pl. a Henne-fordítás kiteszi a
névelőt.)

Mt 20,28: „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,
hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul
sokakért.”

Mt 8,11: „Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és le-
telepednek ... a mennyek országában.”

Jn 10,11: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja [az ő]
juhaiért.”

Jn 17,9: „Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem
azokért, akiket nekem adtál.”

2 Tessz 3,2: „És hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz embe-
rektől. A hit ugyanis nem mindenkié.”

Zsid 2,10: „Illett ugyanis, hogy azt, akiért és aki által minden lett,
mivel számos fiát elvezette az üdvösségre, az üdvösség szerzőjeként
a szenvedésben tökéletesítse.”

Zsid 9,28: „Úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy so-
kak bűnét elvegye” (pollón, névelő nélkül minden változatban).

Hogyan? Az egész világért adja tehát életét az Üdvözítő – vagy
csak a bárányokért, de nem a farkasokért? Csak sokakért, vagy mégis
mindenkiért?

„Krisztus mindenkiért meghal” – „Krisztus sokakért hal
meg.” Mindkét kijelentés igaz, de más értelemben.

Krisztus mindenkiért hal meg abban az értelemben, hogy végtelen
kiengesztelése által minden ember számára meg akarja nyitni a
mennyet. Minden ember üdvösségét akarja. „Isten, aki azt akarja,
hogy minden ember üdvözüljön...” (1 Tim 2,4): Ez a korlátlan üd-
vösségi ajánlat.
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Krisztus mindenkiért hal meg abban az értelemben is, hogy kien-
gesztelése az egész emberiségért történik, azaz az egész emberiség
bűneiért fizet váltságdíjat, hogy az isteni igazságosságnak eleget
tegyen (korlátlan kiengesztelés). Ezt túláradó irgalmából teszi az
emberek helyett, függetlenül attól, hogy az egyes ember akarja-e
vagy sem. Egy kicsit banális, de világos példa: Jancsi elveri Pistit, és
közben elszaggatja Pisti ingét és nadrágját. Jancsi apukája kifizeti a
keletkezett kárt, függetlenül attól, hogy Jancsi akarja-e vagy sem. Az
apa Jancsi helyett teljesít elégtételt.

Végezetül Krisztus mindenkiért hal meg olyan értelemben is,
hogy engesztelő halála minden ember megmentéséhez elegendő len-
ne. Tehát nem úgy áll a dolog, hogy az utolsónak már nem jut az
elégtételből, vagy egy embernek olyan nagy lehetne a bűne (adóssá-
ga), hogy Krisztus engesztelése arra nem volna elegendő (korlátlan
üdvösségi elegendőség). Gondoljunk a janzenizmus ide vonatkozó
tévedésének egyházi elítélésére! (DS 2005)

De Krisztus nem hal meg mindenkiért, hanem csak sokakért ab-
ban az értelemben, hogy ténylegesen nem mindenkinek a bűnei
nyernek bocsánatot. Effektív nem mindenki nyeri el az üdvösséget.
Krisztus legnagyobb fájdalmára vannak emberek, akiknek lelkében
nem lesz hatékony áldozati halála (korlátozott üdvösségi haté-
konyság). „Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz –
sokan bemennek rajta” (Mt 7,13). (Vajon volna olyan modern
egzegéta, aki e szentírási helyen a sokat mindenkinek merné fordíta-
ni?)

Mi az oka annak, hogy Krisztus áldozati halála nem lesz hatásos
mindenkiben? Istenen nem múlik. Ő a maga részéről mindent meg-
tett. Az egyes emberen múlik, szabad akaratából fakadó döntésén.
„Aki nem hisz, elkárhozik” (Mk 16,16). Az üdvösség kínálata, a
kiengesztelés, az üdvösség feltételeinek elegendő megléte korlátlan
irgalmasságban: ez Krisztus megváltó műve – függetlenül attól, hogy
egy bizonyos Kovács úr törődik-e ezzel vagy sem. De Isten nem
kényszeríti senkire az üdvösséget. Hogy Kovács úr elfogadja-e az
üdvösséget, hogy lelkében az üdvösség valósággá válik-e, az ő hoz-
zájárulásától függ, az ő akaratának függvénye. Ezt a döntést Krisztus
nem tudja meghozni helyette. Úgy, mint a fenti példában: az apa
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kifizeti a Jancsi okozta kárt, de hogy Jancsi tényleg kibéküljön Pisti-
vel, ezt nem tudja helyette megtenni.

A kérdés tehát így hangzik: Az Üdvözítő az átváltoztatáskor az
üdvösségi ajánlatról (illetve kiengesztelésről és az üdvösség elégsé-
ges feltételeinek meglétéről) vagy az üdvösség hatékonyságáról be-
szél? Mindkét igazság rendkívül fontos. Egyik sem hanyagolható
vagy nyomható el a másik rovására. Az örömhír nem a mennyről
susogó édeskés slágerek nyelvén szól hozzánk (az általános megvál-
tó akarat kizárólagos hangsúlyozása), de nem is sötét, zord, rettegést
keltő janzenista (a megmentettek korlátozott számát hangsúlyozó)
hangon. Urunk azt várja tőlünk, hogy mindkét igazság polaritását
elviseljük. Ő az égről és a pokolról is beszélt. És íme, mivel ismeri
makacsságunkat – sőt nálunk jobban tudja, mi válik hasznunkra –
gyakrabban a pokolról! Nem akarjuk a modern magyarázók dicsére-
tes szándékát elvitatni, hogy megmutassák a mai, oly gyakran két-
ségbeesett embereknek Isten végtelenül jóságos atyai karjait. De a
kétségbeesést nem lehet vakmerőséggel kúrálni. Mit mond tehát a
Megváltó ezen a helyen?

Ő, aki maga az igazság (Jn 14,6), világosan a sokakért szót
mondja, ahogy ezt az A) részben láttuk. Egyedül a filológiai megál-
lapításból világosan kitűnik, hogy Krisztus itt az üdvösségi haté-
konyságról beszél. Mert ebbe nem foglal bele mindenki-t. Nem fog-
lalja bele azt, akinek „jobb lett volna, ha meg sem született volna”
(Mt 26,24). Nem foglalja bele az „ország fiait, akiket kivetnek a kül-
ső sötétségre” (Mt 8,12). Nem foglalja be azokat, akikről Szent Pál
mondja (Róm 10,16): „De nem mindnyájan engedelmeskednek az
evangéliumnak.” Egy szóval: Isteni pillantásába itt mindazokat nem
foglalja bele, akik saját szabad akaratukból tudatosan és véglegesen
a világ és az ördög ajánlatát fogadták el az Ő üdvösségi ajánlatával
szemben. Őrajtuk nem lesz hatásos az Ő drága vére. Róluk mondja
Angelus Silesius tömören: „És ha Krisztus ezerszer is született volna
meg Betlehemben, de tebenned nem – ezerszer is elvesznél.”

De, figyeljünk csak a mindent eldöntő kérdésnél egyszer nem a
sokakért szóra, hanem egy másikra, a konszekráció szavainak a re-
formerek által érintetlenül hagyott másik fogalmára, a szövetség
fogalmára: „Ez az Én Vérem kelyhe, az új és örök szövetségé.” Lét-
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rejöhet egy szövetség – egy baráti, egy házassági, egy államok kö-
zötti szövetség –, ha csak az egyik fél akarja? Ismét csak egy egysze-
rű példa: akárhogyan is udvarol a szerelmes, lehozhatja a virágot a
legmeredekebb szikláról, ha szíve választottja nem akarja, nem jön
létre a házassági szövetség.

Egy szövetséghez két akarat összetalálkozása szükségeltetik: az
Új és Örök Szövetségnél Isten akaratának (az üdvösség felkínálása)
és az egyes ember akaratának (üdvösség elfogadása, hathatóssága).
A szent Eucharisztia alapítója itt nem egy felkínált, hanem egy már
létrejött, valóságos szövetségről beszél. Ez világosan kitűnik Lukács
és Pál szavaiból: Lk 22,20: „Ez a kehely az új szövetség az én vé-
remben, amelyet értetek kiontanak...”; 1 Kor 11,25: „Ez a kehely az
új szövetség az én véremben.” Ezenkívül Lukácsnál egyértelműen
arról van szó, hogy a vér „értetek ontatik ki”. Azaz nem mindenkiért,
hanem csak egy korlátozott halmazért, azokért, akikben ez hatásos
lesz. Így az Úr nem az üdvösségi ajánlatról, hanem az üdvösségi
hatékonyságról beszél. (Az új mise kenyér fölött mondott konszek-
rációs szavai is ezt jelentik: „Ez az én testem, mely értetek adatik.”)
A mellékmondat (Lukács sajátja) hiányzik a régi Missale-ből, vi-
szont belekerült a Novus Ordo Missae-be. Ez a korlátozott üdvösségi
hatást (hatékonyságot) jelzi, és nem az egyetemes üdvösségi ajánla-
tot.

Van értelme Krisztus testének konszekrációjánál a hatásról, a vér
konszekrációjánál viszont az ajánlatról beszélni? Ezt erősíti meg az
Ószövetség, amely nem más, mint az Újszövetség előképe: „Erre
Mózes vette a vért, meghintette vele a népet és így szólt: Ez annak a
szövetségnek a vére, amelyet az Úr ezen feltételek mellett kötött
veletek” (Kiv 24,8; Zsid 9,20). A szövetséget nem mindenkivel, ha-
nem csak a törvényt megtartókkal köti meg az Úr (Kiv 24,7). Világo-
san kommentálja ezt Szent Izidor (ca. 560-633): „De az a vér,
amellyel Mózes a népet, a szövetség sátrát és az abban találhatókat
meghinti, és megtisztítja szavaival: ‘Ez a vér a szövetség vére’, cso-
dálatos módon hirdeti az Úr Jézus vérét, amelyben minden hívő szí-
ve egyesül, amely megmutatja az egyház hitét, amely által az egyház
egész népe, azaz a sátor egész teste (‘corpus omne tabernaculi’)
megszentelődik, mert az Úr azt mondja: ‘mert ez az én vérem, az Új
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szövetségé, amelyet sokakért kiontanak’ (Mt 26,28), hogy a valóság-
ban is beteljesedjen, amit Mózes által előképben láttunk.” Napnál
világosabb, hogy itt nem az üdvösségi ajánlat univerzalitásáról van
szó.

A hittétel önmagában rendezett szépsége még egy további okot is
nyújt arra, hogy itt az üdvösségi hatásról van szó. Az eucharisztikus
áldozatnál éppen a megváltás gyümölcseinek a hívekhez való eljutá-
sáról van szó, azaz az üdvösség hatékonyságáról. A szentség által –
az ember közreműködését feltételezve – válik hatékonnyá benne a
kegyelem. „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak
örök élete van” (Jn 6, 54). Nem így szól: aki eszi az én testemet, és
issza az én véremet, annak felkínálom az örök életet, hanem: annak
örök élete van. A Zsidókhoz írt levélben Szent Pál határozottan ezt
mondja: „Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel
az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát, semmibe veszi a szövetség vérét,
amely megszentelte, és kigúnyolja a kegyelem Lelkét” (Zsid 10,29).
Továbbá hasonlóképpen: „Mennyivel inkább megtisztítja lelkiisme-
retünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök Lélek által
saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek
szolgáljunk” (Zsid 9,14). Nagyon szépen fejezi ki ezt a Pünkösd
utáni 9. vasárnap prefáció előtti könyörgése (csendes imádság): „En-
gedd nekünk, kérünk, Urunk, hogy e misztériumban méltóan ve-
gyünk részt, mert valahányszor ezen áldozatról való megemlékezést
ünnepeljük, megváltásunk műve megvalósul.”

Itt tehát a szent események legszentebbjéről van szó. A Szent-
írásnak, kezdve a teremtés első napjától (Genezis 1) egészen az égi
Jeruzsálemig (Jelenések könyve 22), azaz az egész üdvösségtörté-
netnek tulajdonképpen csak egy témája van; nevezetesen, hogy az
ember kapcsolatba lép Istennel. Ez a kapcsolat nem két, a piros lám-
pánál várakozó gyalogos kapcsolata, és akik, ha zöldre vált a lámpa,
megint a maguk útján mennek tovább, hanem egy szövetség, egy
kölcsönös egymáshoz kötés, mely bensőségesebb minden emberi
barátságnál, mélyebb a legboldogabb házasságnál. („Mert ő a mi
Istenünk, mi pedig legelőjének népe” Zsolt 94,10 [95,7].) A legben-
sőségesebb szövetség, ami egyáltalán lehetséges: „Aki eszi az én
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testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg őbenne”
(Jn 6,56).

Az Ószövetség összes szövetségkötései – Isten és Ádám, Isten és
Noé, Isten és Ábrahám, Isten és Mózes, Isten és Dávid között –
egyetlen célra, az új és örök szövetségre irányulnak, az Istenember és
az Őt szerető lélek szövetségére. Konszekráció és szentáldozás ösz-
szetartoznak, és az Isten és a lélek szeretet-történetének csúcspontját
jelentik.

Isten, az Úr nem tehet többet, mint hogy mindenkit meghívjon,
csalogasson, mindenkinek felkínálja az üdvösséget, 99 bárányt ott-
hagyjon, hogy az elveszettet megkeresse, a „teremtés házát” felborít-
sa, hogy az elveszett drachmát megtalálja, hogy utolsó csepp vérét
kiontsa, hogy még az utolsót is megmentse. Csak az örökkévalóság-
ban fogjuk látni, mi mindent tett minden egyes emberért. De a vér-
szövetséget csak az igenlővel, az akaróval, a szeretővel tudja meg-
kötni. A többieket nem Ő zárja ki, hanem azok zárják ki magukat. A
szeretőket maga körül szeretné tudni miseáldozatánál, velük jön létre
a menyegző, amely itt a földön egy vérmenyegző. Ő a „vérvőlegény”
(Kiv 4,25k), és jegyese, a lélek, az ő vérében tisztul meg (Jel 7,14).
És csak így jöhet létre a „teogámia” (= eljegyzés Istennel, végső
soron az Énekek Éneke témája). Mikor történik meg az új és örök
szövetség megkötése, ha nem abban a pillanatban, amikor felhang-
zik: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben.” Ez az az „óra”,
amelyről az Úr a János-evangéliumban beszél, és amelyről Jn 13,1-
nél ez áll: „Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból
vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban
maradtak, mindvégig szerette.” A konszekráció és a szentáldozás en-
nek az órának a megjelenítése. Ez az az óra, ami után „vágyva vá-
gyott” (Lk 22,15). Halála a szövetségkötés, a „vértestvérség” Isten és
a hívő és szerető lélek között.

Itt teljesedik be az Ábrahámnak adott ígéret: „Utódaidat megso-
kasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövényét, utódaid
elfoglalják majd az ellenség kapuját” (Ter 22,17). A tengerpart ho-
mokja alatt a testi utódokat, a zsidókat lehet érteni, míg az ég csilla-
gai alatt a keresztényeket. De az utóbbiak is a valós utódok, mert ők
Krisztus vérét és így Ábrahám vérét veszik magukhoz. Bennük is
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„minden hívő ősatyjának” vére folyik. A szövetség Ábrahámmal és
összes utódaival köttetett.

Világosítsuk meg ezt egy másik szentség példáján: aki a kereszt-
séget fogadja (akaratának közreműködésével, azaz akarja, hogy meg-
kereszteljék), az megszabadul az eredeti bűntől. Nem pedig: az ille-
tőnek fölkínálják a szabadulást az eredeti bűntől. És ugyanígy van ez
az összes többi szentségnél.

Az üdvösség fölkínálása és a szentség úgy különböznek egymás-
tól, mint a békeajánlat és a tényleges béke. Mivel itt egy szentségről,
mégpedig a tényleges béke szentségéről, a legbensőségesebb, az
Isten és a lélek közt ténylegesen létrejött szeretetkapcsolatról van
szó, az Üdvözítő sajnos csak sokakról beszélhet. Ebből adódóan úgy
filológiailag, mint szisztematikusan csak azt a következtetést vonhat-
juk le, hogy a helyes szöveg a sokakért.

C. Indoklás a tradícióban

Miután érvelésünk filológiai és szisztematikus részében már egy-
értelmű választ kaptunk kérdésünkre, szerencsénkre még azt is meg-
állapíthatjuk, hogy nem mi vagyunk az elsők, akik ezzel a kérdéssel
foglalkozunk. Nagytekintélyű és -hírű személyek, akik úgy tudásban
mint életszentségben kiemelkedőek, ugyanerre az eredményre jutot-
tak. A filozófia docense, Dr. Franz Bader (Eichstätt) görög és latin
forrásokat tanulmányozott át, és több mint 30 szerzőt „kérdezett ki”.
Néhány fontosat kiválasztottunk.

1. A régi liturgiák
Ötven (többségében keleti) liturgia konszekráció-szövegének át-

vizsgálása a következőket eredményezte:
a) A régi liturgiák elenyészően csekély része elhagyja a sokakért

szót, ami minden további nélkül elképzelhető, mert ez a szövetség-
vér fogalomba – még ha rejtett módon is – bele van foglalva: A so-
kakért ezzel csak nyelvileg, de nem lényegileg hiányzik. A sokakért
elmaradása itt a konszekrációs szavak páli-lukácsi hagyományának
felel meg.
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b) A régi liturgiák egy része a sokakért szót már a kenyér átvál-
toztatásánál, vagy a kenyér és a bor átváltoztatásával együtt, vagy
csak a kehely fölött használja.

c) A régi liturgiák egyike sem használja az egyetemes értelmű
mindenkiért (pro omnibus) szót, illetve nem fordítja a peri pollôn
kifejezést mindenkiért-nek.

A számos keleti liturgia néhány ősformára és őstípusra vezethető
vissza, amelyek az apostoli időkben gyökereznek, és a korai egyház
régi patriarchátusaiban találtak otthonra.

2. Egyházatyák, egyháztanítók és más szentek
Ezek után többek között a következő egyházatyák és szentek ta-

núbizonyságát hozhatjuk fel: Szent Ciprián, Aranyszájú Szent János,
Szent Jeromos, Szent Ambrus, Szent Fulgentius, Oikumenios, Szent
Béda Venerabilis, Boldog Hrabanus Maurus, Szent Paschasius Rad-
bertus, Szent Prudentius, Szent Remigius.

3. Catechismus Romanus, II. rész, 4./26.
„Azon szavak pedig, melyek hozzáadatnak: »értetek és soka-

kért...« Máté és Lukács evangéliumából külön-külön vétettek, me-
lyeket az Isten Lelke által vezérelt Anyaszentegyház összekapcsolt.
Ezek a kínszenvedés gyümölcsének és hasznának kifejezésére szol-
gálnak. Mert ha a kínszenvedés hatását tekintjük, be kell látnunk,
hogy az Üdvözítő mindenek üdvéért ontotta vérét. Ha pedig a hasz-
not vizsgáljuk, melyet belőle az emberek nyernek, könnyen megért-
jük, hogy e haszon nem mindenkire, hanem csak sokakra vonatkozik.
Midőn tehát azt mondotta: »értetek«, azon vagy a jelenlévőket értette
vagy a zsidó nép köréből kiválasztottakat. Ilyenek voltak Júdás kivé-
telével a tanítványok, akikkel beszélt. Midőn pedig hozzátette: »so-
kakért«, a többieket, a zsidók és a pogányok közül kiválasztottakat
akarta érteni. Helyesen történt tehát, hogy nem így mondatott: »min-
denkiért«, minthogy e helyen csak gyümölcséről volt szó a kínszen-
vedésnek, mely az üdvösség gyümölcsét csak a kiválasztottaknak
hozta. Erre vonatkoznak az apostol ama szavai: »Krisztus egyszer
áldoztatott föl, hogy sokak bűnét elvegye«, és amit az Úr Szent Já-
nosnál mond: »Én értük könyörgök, nem a világért könyörgök, ha-
nem azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tieid.« Az átváltoztatás
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ezen szavaiban sok más titok is rejlik, melyeket a lelkipásztorok az
isteni dolgok fölötti szüntelen elmélkedés és szorgalom által Isten
segítségével önmaguktól is könnyen kitalálhatnak.”

4. További tanúságtételek a tradícióból
Még a következő tanúkat lehet a tradícióból felsorolni: többek

között Szent Ágoston, Damiani Szent Péter, Karthausi Szent Brunó,
Boldog Odo, Rupert von Deutz, Petrus Lombardus, III. Ince pápa,
Nagy Szent Albert, Szent Bonaventura, Aquinói Szent Tamás.

A legújabb időkből a Hittani Kongregáció akkori prefektusának,
Šeper bíborosnak P. Gallus Tiborhoz (SJ) 1980 húsvétján írt levelét
kell megemlíteni, amelyben a bíboros szó szerint ezt írja: „Én is meg
vagyok róla győződve, hogy a mindenkiért-re fordítás szintén hiba
volt...”

Őeminenciája Joseph Ratzinger a mély gondolatokban gazdag,
„Isten közel van hozzánk” című könyvében körülbelül ugyanezt írja:
„Nyitva hagyom a kérdést, hogy volt-e értelme itt a »mindenkiért«
fordítást választani, és ezáltal fordítást és értelmezést összevegyíte-
ni.” Ezzel azonban azt is beismeri, hogy a mindenkiért nem fordítás,
hanem értelmezés. De mivel itt a szónak pontos fordítása van, nincs
helye az értelmezésnek, főképpen azért, mert ez a jelentésnek és a
hagyománynak is ellentmond.

A hagyomány legnagyobb tekintélyének a tridenti zsinatot kell
tekinteni, amely ünnepélyesen kinyilatkoztatta: „Mivel ami szent,
szentül kell kezelni, és ez az áldozat mindenek között a legszentebb,
a katolikus Egyház – hogy ez méltón és tiszteletteljesen kerüljön
bemutatásra – sok évszázaddal ezelőtt bevezette a szent kánont,
amely így mentes minden tévedéstől (Kan. 6), hogy semmi ne legyen
benne, ami nem a legnagyobb mértékben bizonyos szentség és jám-
borság illatát árasztja magából, és ami azoknak lelkét, akik azt bemu-
tatják, ne Istenhez emelné. Az ugyanis magának az Úrnak szavaiból,
az apostolok hagyományából és szent pápák ájtatos műveiből tevő-
dik össze” (DH 1745).

Évszázadokon keresztül, 1962-ig ott állt a hivatalos római mise-
könyvek első oldalain a „Hiányosságok, melyek a celebrációnál elő-
fordulhatnak” cím alatt a konszekráció teljes szövege, a kehely fölött
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mondott szavakkal együtt: „...mely értetek és sokakért kiontatik a
bűnök bocsánatára.” A konszekráció szavai az összes zsinat-előtti
misekönyvben nagyon nagy és nagyon vastag betűkkel vannak
nyomtatva, élesen elválasztva a többi miseszövegtől. Ezután azt ol-
vashatjuk: „Ha valaki a test és vér konszekrációs szavait megrövidí-
tené vagy megváltoztatná, és a változás más értelmet adna a szavak-
nak, a szentség nem jönne létre. Ha azonban olyasmit fűzne hozzá
vagy venne el belőle, ami a jelentést nem változtatja meg, ugyan
bemutatná az áldozatot, de súlyosan vétkezne (gravissime peccaret).”

Milyen elővigyázatos, pontos és szigorú volt az Anyaszentegyház
a szentségi ténykedéseinél, és milyen elővigyázatlanok, pontatlanok
és hanyagok a mai teológusok! Ahogy bevezetőnkben mondtuk, je-
len munkánkban nem foglalkoztunk az érvényesség kérdésével. (A
szerző számos beszélgetést folytatott szakértőkkel az érvényesség
kérdéséről, de nem jutott egyértelmű eredményre. Van ugyanis olyan
nézet is, mely szerint a kehely-konszekráció a főmondattal („Ez az
én vérem kelyhe”) befejeződik. De micsoda botrány az, hogy szent
vallásunk középpontjában egy egyértelmű kijelentés helyett egy, a
filológiai, dogmatikai és hagyománybeli bizonyosságnak ellentmon-
dó interpretációt találunk, és hogy az Úrnak, aki maga az igazság,
hamis idézetet adnak a szájába!

Befejezés

Az a törekvés, hogy az embereknek az üdvösség lehetőségének
univerzalitását, a Megváltó keresztáldozatát és az üdvözítéshez elég-
séges voltát (sufficientia) hirdessük, kétségtelenül nagyon lényeges.
De nem ugyanolyan lényeges éppen a mai, a mindenki üdvözülésé-
nek tanaitól elkábult, üdvösségi optimizmusban napozó emberekbe a
korlátozott üdv-siker igazságát is belevésni? Az elmondottakból
kitűnik, hogy ennek ezen a helyen kell megtörténnie. Itt hajtják végre
Krisztus testamentumát az áldozati Bárány vérében, a legszentebb
cselekményt, ami csak létezik a földön. Ahol a vőlegény a sokakért
szót mondja, ott igazi menyasszonya, az Egyház, nem mondhat min-
denkiért-et. Sem embernek, sem angyalnak nincs joga Krisztus vég-
rendeletét meghamisítani.
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OLVASÓINK KÉRDEZIK
A kérdésre Tarjányi Béla  professzor válaszol.

� Kérdés: Hogyan engedhette meg az Atyaisten, hogy a Fia, akit
végtelenül szeretett, kegyetlen kínok között haljon meg a kereszten?

Válasz: A hidegháború idején a Kurszk szovjet atom-tengeralatt-
járó valahol az Északi-tenger mélyén járt titkos küldetésben, amikor
egyszercsak tragédia történt. Kiderült, hogy a hajó energiaellátását
szolgáló atomreaktor belsejében elrepedt a egyik cső, és a reaktor
hűtéséhez elengedhetetlenül szükséges víz feltartóztathatatlanul öm-
lött ki reaktortérben. Mindenki tudta, hogy ha a reaktor körül kerin-
getett víz elfolyik, a reaktor túlmelegszik, bekövetkezik az atomrob-
banás, és nem csak a tengeralattjáró és a legénység pusztul el egy
szempillantás alatt, hanem világméretű katasztrófát is okoz a robba-
nás. Csak egy módja volt a tragédia megelőzésének, az, ha néhányan
bemennek a reaktorba, és megjavítják az eltört csővezetéket.

A kapitány is, a legénység is tudta, hogy aki bemegy, az életével
fog fizetni, mert a halálos sugárzás végzetes kárt okoz az emberi
szervezetben. De nem volt mit tenni: a kapitány önkénteseket kért, és
hat matróz vállalkozott is a feladatra, pedig tudták, mi fog történni
velük. Bementek, megjavították a vezetéket, és ezzel megmentették a
hajót, a legénységet, és megelőzték a katasztrófát. Miután kijöttek,
néhány órai kegyetlen szenvedés és kínlódás után mind meghaltak.

Vajon ha ezeknek a matrózoknak módjukban állt volna megkér-
dezni az édesanyjukat, hogy mit tegyenek, vállalják-e ezt az áldoza-
tot, ugyan mit válaszolt volna az édesanyjuk? Talán lett volna közöt-
tük, aki azt mondja a fiának: Menj, mentsd meg a társaidat, a világot!

A mi égi Atyánk ezt mondta Fiának: Menj, mentsd meg ezt a bű-
nös világot!

Jézus azt mondta: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint
aki életét adja barátaiért." De – emberileg szólva – hozzátehetjük:
Annak még nagyobb volt a szeretete, aki egyetlen Fiát képes volt
odaadni értünk. Aki képes volt ezt kérni, ezt várni, ezt elfogadni sze-
retett Fiától. Értünk.

Ebből láthatjuk, hogy mennyire szeret minket.
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Isten uralmának életrendje
      A tízparancsolat tanulmányozásának
       második része (Kiv 20,1-17)

A.) Alapgondolat

A tízparancsolat tanulmányozása során az előző részben annak
keletkezésével foglalkoztunk, és visszahelyeztük azt az eredeti szö-
vegkörnyezetébe. Ezt most még egy lépéssel megtoldjuk. Vajon Iz-
rael sajátos, a Sínainál tapasztalt vallási élményéhez kapcsolódik? Ez
Jahve közvetlen, pontosan szószerinti kinyilatkoztatása, ahogy ma
ránk maradt? A szöveggel való behatóbb foglalkozásunk nyomán
inkább egy későbbi keletkezési időt feltételezhetünk (kb. a 7. sz vagy
a fogság ideje) és egy történeti fejlődés nyomán kialakult kompozí-
ciót kell értenünk.

A mostani szöveggyűjtemény Kiv 20,1-17 nem megy vissza a
mózesi csoport pusztai vándorlására, mert nem tükrözi a félnomád
népek pusztai életmódját, hanem egy földművelő és kézműves kultú-
ra miliőjét (tekintsünk csak a rabszolganők és rabszolgák motívumá-
ra, a jószágokra, a városkapun belüli idegenekre, a szarvasmarhákra
és szamarakra). A szombat alapítása is a hét napos teremtés beosztá-
sával egy későbbi keletkezési időre utal; a papi teremtéstörténet is,
amely csak a fogságban jött létre, be lett ide illesztve. A tízparancso-
lat szövegkörnyezete a Kivonulás könyvében azt sejteti, hogy az
isteni megjelenés történetébe utólagosan illesztették bele a tízparan-
csolatot és eredetileg nem tartozott a sínai elbeszélésbe.

É l ő  I g e
BIBLIAISKOLA
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

Vágvölgyi Éva    
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Egy másik megfigyelés is hasonló következtetésre indít: az ÓSz
további részeiben a tízparancsolatról való hallgatás. A bibliai hagyo-
mányban az ÓSz más szövegeiben nincs további vonatkozás a tízpa-
rancsolatra, csak a tízparancsolat alapelemeire találunk utalást (lásd
Kiv 34,12-27 mint Óz  4,2 és Jer 7,9). Ez a hallgatás a tízparancso-
latról még inkább megvilágítja, hogy a tízparancsolat az ősi, kezdeti
időkben nem létezett.

A szövegben mutatkozó egyenetlenségek és kifejezésbeli különb-
ségek is azt mutatják, hogy különböző elemekből tevődik össze:
Először Jahve első személyben beszél, aztán harmadik személyben
folytatja; a szöveg tiltások és parancsok keveréke; az egyes elemek
feltűnő különbséget mutatnak a terjedelemben.

Mi az, amit a Kiv 20,1-17 mondani akar, mi a súlypontja a szö-
vegnek? Hogy Jahve kiszabadította népét az egyiptomi fogságból és
azért adott neki törvényt, hogy ezt a szabadságot meg tudja őrizni. A
törvény út a szabadságban az életre. A törvény olyan, mint a kertnek
a kerítés, nem korlát, hanem védelem.

A mai keresztény mondhatja azt, hogy mi közöm nekem ezekhez
a régi dolgokhoz, hiszen Jézus is megmondta, új bor új tömlőbe való
(vö. Mt 9,17). A törvény út, így beszél róla számtalan helyen az ÓSz.
Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az azt jelenti, hogy
ő maga a törvény, és aki a törvény lényegét nem érti, az az új tör-
vényt, Jézust sem fogja érteni. Tehát igenis nagyon fontos számunk-
ra a törvény lényegének tisztázása. Természetesen más szemmel néz-
zük, Jézus nyomán nem a betűt, hanem a betű lelkét: „Ő tett minket
alkalmassá arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé,
hanem a Léleké: mert a betű öl, a Lélek pedig éltet” (2 Kor 3,6).
Jézus nem a szőrszálhasogató törvénytudók szemével tekintett a
törvényre, akik már csak a kerítéseket látták, hanem újra az útra irá-
nyította az emberek figyelmét, az útra, amely a szabadságra, az életre
visz.

B.) Szentírási szöveg: Kivonulás könyve 20,1-17
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C.) Bevezetés

1.) A két hagyománygyűjtemény összehasonlítása

Kiv 20,2-17 MTörv 5,6-21
2 »Én, az Úr, vagyok a te Istened,

aki kihoztalak téged Egyiptom földjé-
ről, a rabszolgaság házából.

6 `Én, az Úr, vagyok a te Istened,
aki kihoztalak téged Egyiptom földjé-
ről, a rabszolgaság házából.

3 Rajtam kívül más istened ne le-
gyen!

7 Rajtam kívül más isteneid ne
legyenek.

4 Ne készíts magadnak faragott
képet, és semmiféle képmást arról,
ami fenn van az égen, vagy lenn a
földön, vagy a föld alatt, a vizekben!

8 Ne készíts magadnak faragott
képet, se hasonmást semmiről, ami
fenn az égen vagy lenn a földön van,
vagy a föld alatt, a vizekben lakik.

5 Ne imádd ezeket, és ne szol-
gáld őket, mert én, az Úr, a te Iste-
ned erős és féltékeny vagyok, és az
atyák vétkét megtorlom gyermekei-
ken, és azok harmadik és negyedik
nemzedékén, akik gyűlölnek engem!

9 Ne imádd, s ne tiszteld ezeket,
mert én az Úr, a te Istened, félté-
keny Isten vagyok. Megtorlom az
atyák gonoszságát fiaikon harmad-
és negyedízig, mindazokon, akik
gyűlölnek engem,

6 De irgalmasságot gyakorlok
ezer nemzedéken át azokkal, akik
szeretnek engem, és megtartják
parancsaimat.

10 de irgalmasságot gyakorlok
sok ezerízig azokkal, akik szeretnek,
és megtartják parancsaimat.

7 Ne vedd hiába az Úr, a te Iste-
ned nevét: mert nem hagyja büntet-
lenül az Úr azt, aki hiába veszi az
Úr, az ő Istene nevét!

11 Ne vedd hiába az Úrnak, a te
Istenednek nevét, mert nem marad
büntetlen, aki hiába veszi az ő ne-
vét.

8 Emlékezzél meg arról, hogy a
szombat napját megszenteld!

12 Figyelj a szombat napjára,
hogy megszenteld azt, amint meg-
parancsolta neked az Úr, a te Iste-
ned.

9 Hat napon dolgozzál, és végezd
minden munkádat!

13 Hat napon dolgozzál, és vé-
gezd minden munkádat,

10 A hetedik napon azonban az
Úrnak, a te Istenednek szombatja
van: semmiféle munkát se végezz
azon se te, se fiad, se lányod, se

14 a hetedik nap azonban szom-
bat, azaz nyugalomnap legyen az
Úrnak, a te Istenednek tiszteletére.
Ne végezz rajta semmiféle munkát,
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rabszolgád, se szolgálód, se állatod,
se a jövevény, aki a kapuidon belül
van!

11 Hat nap alatt alkotta ugyanis
az Úr az eget és a földet, a tengert,
és mindazt, ami bennük van, a he-
tedik napon azonban megpihent,
azért áldotta meg az Úr a szombat
napját, és azért szentelte meg.

se te, se fiad, se lányod, se rabszol-
gád, se rabszolganőd, se marhád,
se szamarad, se bármi más állatod,
se a jövevény, aki kapuidon belül
van, hogy nyugodjék rabszolgád és
rabszolganőd, éppen úgy, mint te
magad. 15 Emlékezzél meg arról,
hogy magad is szolga voltál Egyip-
tomban, s az Úr, a te Istened hozott
ki téged onnan erős kézzel és kinyúj-
tott karral; azért parancsolta neked,
hogy tartsd meg a szombat napját.

12 Tiszteld apádat és anyádat,
hogy hosszú életű légy azon a föl-
dön, amelyet az Úr, a te Istened ad
majd neked!

13 Ne ölj!
14 Ne paráználkodj!
15 Ne lopj!
16 Ne tégy hamis tanúságot fele-

barátod ellen!

16 Tiszteld atyádat s anyádat,
amint megparancsolta neked az Úr,
a te Istened, hogy hosszú ideig élj, s
jó dolgod legyen azon a földön,
amelyet az Úr, a te Istened ad majd
neked.

17 Ne ölj!
18 Ne paráználkodj!
19 Ne lopj!
20 Ne tégy hamis tanúságot fele-

barátod ellen.
17 Ne kívánd meg felebarátod

házát!
Ne kívánd meg feleségét, se rab-

szolgáját, se rabszolganőjét, se mar-
háját, se szamarát: semmijét se, ami
az övé!«

21 Ne kívánd meg felebarátod fe-
leségét, se házát, se mezejét, se
rabszolgáját, se rabszolganőjét, se
marháját, se szamarát; semmit se,
ami az övé.'

A tízparancsolat a Kiv 20,1-17 és MTörv 5,6-21 egész sorát mu-
tatja a tartalmi és formai különbségeknek, egy tudatosan formált
teológusi kéz nyomáról árulkodik mindkét gyűjtemény. Így vált a
szombat parancsa a két gyűjteményben különböző megfogalmazású-
vá: 1. A szombat a teremtés befejezésének ünnepe. Mivel az első
teremtéstörténet (Ter 1,1-2.4) szerint Isten hat nap alatt elvégezte a
teremtés művét és a hetedik napon megpihent, az embernek is ilyen
ritmusban kell élnie. Aki megtartja a szombatot, Isten nyugalmában
részesedik (Kiv 20,11).
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2. A szombat emlékezés az Egyiptomból való szabadulásra is
(MTörv 5,15). Ezt nem emberi erőfeszítés hozta létre, hanem Isten
közbejötte valósította meg. Ezzel alapította, szabadította meg Izraelt
és örök időkre egybe fogta. A szombatnak kell Isten ezen nagy
ajándékát emlékezetben megtartania, megjelenítenie és ünnepelnie.
Meg is kell a szombatot tartania mindenkinek: az egész családnak, a
szolgáknak, sőt az állatoknak is, hogy a szombati nyugalom által
minden teremtmény megérezzen valamit Isten szabadításából.

A tízparancsolat: Isten szava az emberi szóban. Emberi szó,
amennyiben a tapasztalat alakította és a későbbiekben leírta, és a
Jahvéban való hit formálta; a tízparancsolat nem, mint „szent szö-
veg” lett megőrizve, hanem újra és újra aktualizálták. De ugyanakkor
Isten szava is, mert a Jahvéra való hagyatkozás és a vezetésének
megtapasztalása hozta létre.

2.) Gondolatok a szombatról és a szombat szentségéről

a.) A parancs
A szabbat, héber szó, eredetileg „abbahagyni”-t, „elhagyni”-t je-

lent. Tehát a szombati nap az abbahagyás napja. Ezen a napon az
embernek meg kell szakítania a munkát, szabaddá kell válnia a hét-
köznapi kényszerektől, mindent ott kell hagynia, ami a hétköznapok
„mókuskerekében” tartja. A szombati nap szentsége pontosan ezt je-
lenti. Szent azt jelenti: elkülönített, kiválasztott. A szombati nap ki-
választott idő, kivonni magunkat a megszokott teljesítmény és cél-
orientált tevékenységből, és a megszokásokból, az üdvös megsza-
kítás napja, amely a teljeskörű megszakítással egy teret határol körül
Jahvénak.

Különösen fontos a szombat parancsában, hogy nem csak Isten
felé tesz jót a megtartásával, hanem jót tesz a szolgákkal, sőt az
állatokkal is. Az egész teremtés részesedik az ünnepből. Úr és szolga
egyaránt pihennek ezen a napon. Ezen a napon nem hajtják járomba
az állatokat, hogy az ember érdekeit szolgálják. Ez a megszakítás
maga után vonta aztán a szombat-év gondolatát is, amikor nem vetik
be a szántóföldet. A szombat megszakítja az emberi kapcsolatokban
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is az erőszakosságot, teret teremt arra, amit a héber Biblia salomnak
nevez. A szombat kóstoló a mennyországból.

b.) A parancs alapítása
A szombat tulajdonképpeni jelentése az alapításból következik.

És itt a két megfogalmazás nagy különbséget mutat:
A Második Törvénykönyvben a szombat Jahve szabadító tettéből

fakadt a kivonuláskor. Mivel az ember rabszolgasága és kizsákmá-
nyolása Isten legmélyével ellentétes, kiszabadította népét Egyiptom-
ból; és ezért akar ő ma is minden egyes teremtményt, embert vagy
állatot, a hét egy napján szabaddá tenni, amikor nincs elnyomva és
szolgaságba kényszerítve, amikor fellélegezhet, egy nap, amelyen
Jahve szabadító életakarata teljesen hordozni tudja. A szombat az a
nap, amelyen Jahve szabadító akaratára emlékezünk, hogy megsza-
badultunk a hamis istenektől és a kivonulás szabadsága szabad teret
adott. A Második Törvénykönyv a szombattörvény alapításával fel
akarja ébreszteni a szociális lelkiismeretet: Hagyjuk magunkat az úr-
szolga kapcsolatból kiszakadni?

A Kivonulás könyvében a szombat a teremtés művéből fakad; az
ember részesedése Isten nagy szombatjában, amikor a teremtés műve
befejeződött. Isten szombatja, amikor távolságot nyer művétől, kife-
jeződése annak, hogy ez a mű, így ahogy van, nagyon jó. Ha mi tehát
szombaton ünneplünk, összhangban vagyunk ezzel a teremtésre
mondott jóval. És ez azt jelenti, hogy abbahagyjuk a tetteknek és a
terveknek a reménytelen kényszerét, nem nekünk kell megteremte-
nünk a világot, Isten már régen megtette. Megszabadulunk életünk
félelmetes aggodalmaitól, amelyben úgy teszünk, mintha minden a
mi tetteinktől függne. Belépünk a szombat nyugalmába és örömébe,
a lét napjába és nem a birtokláséba és a tettekébe. A teremtéstörté-
netben Isten megáldja a szombatot és ezzel különösen gyümölcsöző-
vé teszi. A szombat ünneplése különösen gyümölcsözőnek bizonyul
életünkben, gyümölcsözőbbnek, mint a saját tetteink.

3.) Szombat Izraelben
Miért teljesen más a zsidók magatartása szombaton, mint nekünk

vasárnap? Péntek este egy nagy izraeli szállodában voltunk. A vacso-
ra idejére a hall megtelt ünneplő ruhás zsidó vendégekkel (nagyrészt
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ugyanolyan turisták voltak, mint mi). Érezhető volt a frissesség, amit
magukkal hoztak. Az asztalok fel voltak díszítve gyertyával, minden
asztalon volt egy borosüveg, minden csupa várakozás volt. Először
elhangzott a szombat köszöntése, aztán egy korty bor, és aztán kö-
vetkezett a vacsora, természetesen egész este ünnepi hangulatban.
Volt idejük. Senki nem rohant el valami fontosat elintézni. Egy hét-
tel később, szombat este Jeruzsálemben egy nagy keresztény szállo-
dában voltunk. Itt is összegyűltek a vendégek a vacsorára, de minden
olyan megszokott volt: az ételek, a légkör, a hangulat. És noha egy
csoport a mise előestéjét ünnepelte, semmi jel nem utalt arra, hogy
ez egy különleges nap lenne, vagy várták volna.

Miért kevesebb a mi vasárnapunk, mint a szombat? Miért van a
zsidókban, akkor is, ha nem ortodoxok egy más, egy mélyebb kötő-
désük a szombathoz, mint nekünk a vasárnaphoz?

(Limbeck: Aus Liebe zum Leben 1281)

4.) Szentírási helyek
A szombati nyugalomra vonatkozó szentírási helyek: Kiv 20,8;

Kiv 31,12; Kiv 35,1; Lev 23,3; MTörv 5,12; Szám 28,9; Iz 58,13; Jer
17,19; 1 Makk 2,32

5.) Az Ünnep
Mindennek megvan az órája és minden szándéknak a maga ideje

az ég alatt. […] Ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak. Préd 3,1.4
S táncolt is Dávid - teljes erejéből az Úr előtt, közben egy vászon

efód övezte. Így vitte fel Dávid és Izrael háza ujjongás és harsonaszó
kíséretében az Úr ládáját. […] Akkor Dávid égő áldozatot és kö-
zösségi áldozatot mutatott be az Úr előtt, s mikor készen lett az égő
áldozatnak és a közösségi áldozatnak a bemutatásával, megáldotta a
népet az Úr nevében. Aztán az egész népnek, Izrael fiai egész seregé-
nek, a férfiaknak éppúgy, mint a nőknek, kiosztott egy-egy kenyeret,
egy csomó datolyát és egy-egy mazsolás kalácsot. Ezután az egész
nép hazament. 2 Sám 6,14-15.17-18

Mi az ünnep? Valami más. Valami, ami eltér a megszokottól, va-
lami rendkívüli: csoda.
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Vannak ünnepek az egyén életében, egy nép, egy ország életében,
és vannak vallási ünnepek. Hogy az ünnep valóban ünnep-e, s nem
csak hajcihő, nem az dönti el, hogy mekkora tömegeket mozgat meg,
hanem hogy mennyire tud kiemelni a köznapi létezésből, milyen
mértékben kapcsol össze egy magasabbrendű létezéssel, a termé-
szetfelettivel. Csakis ez az istenivel való összekapcsolódás teszi az
egyébként lehetetlent lehetségessé: arra a szintre emeli fel, ahol min-
den olyan, „mint az első napon” (vagyis a teremtéskor), sugárzó, új
és  előszöri és a résztvevő maga is a teremtés részesévé válik.

Tehát az ünnepben mindaddig, míg valódi ünnep, megvan valami
a teremtésből.

Az ünnep lényegéhez tartozik a nyugalom (a teremtés hetedik
napja). Mihelyt a természet jelei, a hagyomány és a szokás emléke-
zetbe idézi, az ember mindig újra képessé válik arra, hogy egy nem
szokványos lét és teremtés részesévé legyen. Idő és ember ünnepivé
válik, ÉS MEGÚJUL A FÖLD ARCA Zsolt 104,30.

Ünnepelni annyit jelent, mint ritmikusan visszatérő időközökben
nyitott szeművé válni és ebben az állapotban közvetlenül szembeta-
lálkozni azokkal a magasabbrendű valóságokkal, amelyeken egész
létezésünk alapszik. - Ünnepelni annyi, mint visszatérni a bűnbeesés
előtti, paradicsomi állapotba, amikor még nem hangzott el: „Arcod
verítékével eszed kenyeredet.” (Ter 3,19)

6.) Ne ölj
Vegyünk egy példát a „második tábláról” is és dolgozzuk fel azt.

A parancs alkalmazási érvényességnek kérdése: A figyelmunket irá-
nyítsuk még egyszer az erkölcsi parancsok közötti összefüggésekre
egyrészt, másrészt az Isten által lehetővé tett élet megtapasztalására.

Mit tilt  a „Ne ölj!” parancs? Mit nem? A tízparancsolat utasítása
megválaszolatlanul hagyja ezt a kérdést. Mert aki így kérdez, az az
erkölcsi utasítás alkalmazási érvényességét körül akarja határolni, és
ezzel nagy részben ki akarja magát vonni az élet iránti felelősség
alól, amit a parancs kifejez. A specifikus erkölcsi utasítás pontosan
az, hogy a követelésének alkalmazási érvényessége nyitott maradjon,
és ezáltal az emberi lelkiismeretre apellál. Egészen más a bűnetőjogi
rendelkezés. Az nem a lelkiismeretre apellál, hanem kazuisztikusan
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megállapítja mi tényállás, milyen feltételek mellett milyen bűntetést
von maga után. Így leírja például a Szám 35,20-30 egy konkrét
agyonütés esetét; kazuisztikusan megállapítja hogyan kezeljék a
gyilkosságot és hogy nem. A bűntetőjogi rendelkezés ismérvei má-
sok, mint a lelkiismereti „Ne”, hanem kazuisztikus „ha ...akkor”. A
„Ne ölj” tiltás felülírja a bűntetőjogi megengedést. Amikor bibliai
történetben Nábotot „legálisan” meggyilkoltatja Áháb király, fele-
ségével Jezabellel összejátszva (1 Kir 21) drasztikusan világossá
teszi ezt.

Dehát akkor mi az alkalmazási érvényessége ennek a tiltásnak:
„Ne ölj”? Meddig terjed a követelés? Ha a tiltás a lelkiismeret tilta-
kozására apellál, a válasz attól függ, hogy mihez igazítom a lelkiis-
meretem. Ezért ne csodálkozzunk azon, hogy a kérdés Izrael törté-
nete során nagy pályát tett meg és különböző válaszok születtek rá.
Nem abszolut érinthetetlen például a Kiv 21,22-ben a születendő
élet, a Kiv 21,20-ban a rabszolgák élete, vagy a MTörv 7,1-4-ben az
ellenség élete. A bibliában egy fejlődést állapíthatunk meg ebben, a
belátás addig megy, hogy már a puszta harag vagy egy ember nevet-
ségessé tevése annyi, mintha ölne (Mt 5,21). Végezetül a parancsok
értelmezése közötti különbség az Isten-képből ered, akihez én a lel-
kiismeretem igazítom. Szűken vett értelemben Isten csak az élet Iste-
ne? Tehát akkor például csak az izraeliek életét akarja, az egyiptomi-
akét nem? Jahvén elgondolkodva, aki Izraelt a rabszolgaságból ki-
szabadította és utána gondolva a további tapasztalatoknak ezzel az
Istennel, Izrael lassan-lassan felfedezi, hogy Isten mindenkinek az
életét akarja, a bűnösét is, a rend megszegőjét is. A Jahvéban való hit
elvezet annak belátására, hogy tulajdonképpen nincs értéktelen élet.



7.) 1. Kép:  A törvény kihirdetése a Sínai-hegyen 

       (Gustave Doré) 
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8.) 2. Kép:  Mózes bemutatja Isten törvényének két kőtábláját 

                                           (Gustave Doré) 
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9.) Ének:

D.) Óravázlat

Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

1. Ének: Salóm, haverim ének kottából Bevezetés 9.
5 perc

2. Bevezető képmeditáció Mózesről a
Sínai-hegyen
� A törvény kihirdetése a Sínai-hegyen
� Mózes bemutatja Isten törvényének két
kőtábláját, Lásd Bevezetés 7. 8.

csoportos be-
szélgetés az
óravezető irá-
nyításával

15 perc
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Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

3. A tízparancsolat - Isten szava az emberi
szóban
 A tízparancsolat eredetének kérdése: A Kiv
20,1-17 szövegének megfogalmazása vissza-
vezethető-e a Sínai-hegyig?
A Kiv 20,1-17 szövegének és a szövegkörnye-
zetnek vizsgálata egyéni munkával és csopor-
tos megbeszéléssel a következő kérdések
alapján:
� Milyen utalások vannak a szövegben a
tízparancsolat címzettjeinek élethelyzetére
(pusztai félnomádoknak szól)?
� Egyöntetű-e a szöveg, vagy egyenetlensége-
ket mutat, amely egy hosszabb áthagyományo-
zásra utal?
� Besorolható-e a tízparancsolat az eredeti
Isten-megjelenések sorába? Törés nélküli az
átmenet a két szövegfajta között?
Az óravezető kiegészíti a tízparancsról való
hallgatás és a szombat alapításáról szóló gon-
dolatokkal, lásd Alapgondolat.

egyéni, írás-
beli munka,
utána
csoportos
beszélgetés az
óravezető
irányításával

szentírási
szöveg
tábla, kréta,
jegyzetfü-
zet, ceruza
20 perc

4. A tízparancsolat két megfogalmazásának
összehasonlítása Kiv 20,1-17, MTörv 5-26
� A két megfogalmazás tartalmi és formai
különbségeinek megkeresése
Az óravezető kiegészíti a Bevezetés 1. alapján.

egyéni, írás-
beli munka,
utána
csoportos
megbeszélés
az óravezető
irányításával

táblázat
Beveze-
tés 1.
20 perc

5. Gondolatok a szombatról és a szombat
szentségéről
A zsidó szombat és a keresztény vasárnap
összehangolása:
� Impulzus a beszélgetés megindításához:
„Szombat Izraelben” lásd Bevezetés 3.
� Gondolatcsere a mi vasárnap-
problematikánkról

csoportos
beszélgetés
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Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

Szövegmunka két lépésben:
� A parancs tartalma és célja:
Páros és csoportos beszélgetés a következő
kérdésekről:
Mi következik a Kiv 20,8-10 és a MTörv 5,12-
14, a szombat parancsának tartalma után?
Kinek van címezve a parancs?
Mit kell és mit nem kell tennie?
Mi a szombat parancsának sajátos célja?
lásd Bevezetés 2/a.

Páros beszél-
getés majd
csoportos
beszélgetés az
óravezető
irányításával

szentírási
szövegek,
jegyzetfü-
zet, ceruza
10 perc

� A parancs alapítása:
Páros és csoportos beszélgetés a következő
kérdésekről:
Milyen alapítási különbségek vannak a Kiv 20,
11 és a MTörv 5,15 a szombat parancsában és
mi az egyes alapítások sajátsága?
Mit jelentenek az egyes alapítások a szombati
parancs egészének megértésében?
A szombat parancsának alapítása segít-e ben-
nünket abban, hogy megértsük Jézus szombati
tetteit, pl. hogy szombaton embereket szabadí-
tott meg a betegségükből, és helyre állította a
teremtést? Lásd Bevezetés 2/b

Páros beszél-
getés majd
csoportos
beszélgetés az
óravezető
irányításával

táblázat,
Bevezetés
3.
jegyzetfü-
zet, ceruza
10 perc

6. Ne ölj
Bevezető beszélgetés
Mit tilt  a „ne ölj” parancs? És mit nem? A
parancs hatálya alá tartozik-e a halálbüntetés
vagy a katonai szolgálat vagy az abortusz?

csoportos
beszélgetés az
óravezető
irányításával

Szentírás,
tábla, kré-
ta, jegyzet-
füzet, ceru-
za, 10 perc

Hasonlítsuk össze az erkölcsi utasítást a bünte-
tőjogi rendelkezéssel:
� Olvassuk el a Szám 35,20-30-t
� Miben különbözik a „Ne ölj” tiltás a bünte-
tőjogi rendelkezéstől?
� A különbség konkretizálására a vezető
felolvassa Nábot szőlőjének történetét
              (1 Kir 21)

20 perc
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Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

� A különbség konkretizálására a vezető felolvas-
sa Nábot szőlőjének történetét (1 Kir 21)
� A kérdés újra elővétele: Meddig terjed az er-
kölcsi parancs követelése? Mit tilt, és mit nem?
A kritériumok kidolgozása, döntés a parancs kö-
veteléséről a különböző bibliai válaszok alapján:
Egyfelől a résztvevők elolvassák a Kiv 21,20, a
Kiv 21,22-24 és  MTörv 7,1-4-t, másfelől a Mt
5,21-t
� Melyek azok az ószövetségi helyek, amelyek
szerint a „ne ölj” parancs nem védi abszolút érte-
lemben az élet? Hogyan magyarázza Jézus a pa-
rancs kötelezését? Honnan származik az értelme-
zés különbsége?
� Az utolsó kérésre adott válasz elmélyítése az
óravezető által: A parancs követelésének kritériu-
ma az Isten-kép; Jahve életakarása , mint a pa-
rancs hatótávolságának mértéke.
Lásd Bevezetés 6.
7.) Befejező elmélkedés
Kérdések az egyéni elmélkedéshez:
� Meg tudom ünnepelni az Úr napját?
� Van rá időm?
� Tulajdonképpen képes vagyok erre a nagy
lélegzetvételre?
� Ki tudom-e oltani magamban mindazt, ami hét
közben űz és kerget, és pillanatról pillanatra elve-
szi tőlem az élet tejességének érzését?
� Engedek-e másoknak szabad teret magam körül
erre a nagy fellélegzésre?
� Mit teszek azért, hogy a meggyötörteknek is
ünnep legyen ez a nap?
� Van számukra időm?

egyéni
átgondo-
lás, utána
kötetlen
ima: kö-
nyörgés,
bűnbánat,
hálaadás,
ahogy
adódik

kotta, gyer-
tya, gyufa,
jegyzetfü-
zet, ceruza
10 perc

Az óravezető befejező gondolatai,
   lásd Bevezetés 5.
6.) Befejező ének: Salom haverim
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Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

A Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 2/2007.
számában Helmut Löhr azt vizsgálja, miként gondolkodik Szent Pál
a (jótettekre irányuló) akaratról. Először 1 Kor 4,5 szövegét mutatja
be, amely elmélyült antropológiai reflexió. Majd egyrészt Gal 5,13-
6,10 alapján felidézi a jótettekre kapott szabadságunkat, másrészt
Róm 6,1-8,17 alapján megszabadításunkat a bűn és a halál törvényé-
től Jézus Krisztus által. Ehhez a végén mégis hozzá kell tennünk,
hogy Róm 9,19 (»Ki állhat ellen az ő akaratának?«) és Fil 2,13
(»Isten műveli bennetek az akarást és a véghezvitelt«) nem jelent
korlátlan szabadságot. Pál (implicit módon) a relatív akaratszabadság
alapján gondolkodik. – Jan Dochhorn többirányú előzetes vizsgálatot
végez Róm 16,20a megértéséhez. A szokatlan kép eszünkbe juttatja
Ter 3,15-öt, de az »összetiporja lábatok alatt a sátánt« érthetetlen
eltérés. A cikk két targumot is összehasonlít a két szentírási szöveg-
gel; ezekben a kígyó megbüntetése a Tóra megtartásához van kötve,
és a büntetés nem a Róm 16,20a szerinti. Aquila bibliafordítása
azonban (a Septuagintától eltérően!) olyan héber szöveget használ,
amely pontosan ugyanazt jelenti, mint a Róm levél eltaposó bünteté-
se (»összezúzza«). Pál tehát a levele végére hatásos zárómondatként
Ter 3,15 (általa így ismert) görög szövegét írta! ő és levelének olva-
sói (miként a korai júdaisták és a keresztények) polyglott nyelvi mű-
veltséggel rendelkeztek. Az apostol magát zsidónak (Fil 3,5) és
írástudónak(Gal 1,14) mondja; joggal vár ugyanilyen műveltséget
olvasóitól is. Bizonyára mind ilyenek a Róm 16,3-16-ban névszerint
felsoroltak, akik már nála korábban lettek keresztények. A többnyel-
vűséggel járt, hogy a szentírásfordítások érdekében az egyik nyelv
szemantikáját a másikba is át kellett vinni; ugyanezért a »Mózes
apokalipszise« megírásában bizonyos helyeken a korabali kereszté-
nyek is résztvettek. – Peter Nagel a Júdás evangéliuma apokríf irat-
ról megállapítja, hogy annak létezéséről már az 1. század óta tudtak,
de szövegéből még részletek sem voltak ismeretesek. 2004 júliusá-
ban egy kopt szövegekkel foglalkozó nemzetközi kongresszuson
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Rodolphe Kaiser bemutatott egy 4. századból való papírusz-kódexet,
amelynek egyik szövege az említett (görögből kopt nyelvre fordított)
apokríf. Azóta már engedélyezték a közzétételt, és mód volt a nehe-
zen érthető szöveg angol-, majd németnyelvű kiadására is. Felirata
szerint »Titkos beszéd«, amelyet 8 napon át folytattak a Jézus elfoga-
tása előtti időben. [Tartalmát itt nem részletezzük, mert annak lénye-
gét a Jeromos füzetek 68. számában Rózsa Huba professzor ismertet-
te.] Alapvetően távol áll a kereszténységtől. Gnosztikus írás, több
egymással szemben álló istenről beszél. Szerepel a világmindenség
és az ember teremtése, a mostani és a »szent nemzetség«, a kiegészí-
tett, Júdás nélkül is teljes »tizenkettő«. A cikk arra is kitér, hogy
vannak egyes részletek, amelyekhez hasonlókat ismert (180 körül)
Iréneusz is. – Michael Lattke összefoglalást ad Salamon Ódái immár
200 év óta ismert szövegeinek irodalmáról és a teljes műhöz (pl.
annak létrejöttéről) írt »bevezető« írásokról. Felsorolja a mű 1799
óta kiadott eredeti szövegeit és fordításait időrendben, valamint a
»bevezetőket« a könnyű áttekinthetőség érdekében csoportosítva (pl.
a keletkezés időpontjára, az eredeti nyelvre stb. vonatkozó álláspont-
jaik szerint).

A folyóirat 2008. évi 1. számában Stefan Krauter azt vizsgálja,
hogy kit tekint Szent Pál (pl. 2 Kor 11-ben, vagy Róm 5-ben és 7-
ben) az első bűnösnek. Nem ért egyet A. Buschnak avval a vélemé-
nyével, hogy bár Róm 5,12-21-ben Pál Ádámot nevezi meg első bű-
nösnek, a vétkezés »mintájának« inkább Évát tekinti. A cikk szerzője
végigvizsgálja Ter 3, valamint az említett 2 Kor és Róm szövegeket;
felhívja a figyelmet a kígyó megtévesztő csalására és kezdeményezé-
sére (ld. 2 Kor 11,14-15). Végső következtetése, hogy Róm 7,7-13 és
még inkább 7,14-25 végeredményben a bűnös ember apológiája,
mégpedig nem csak a bűnöket felsoroló törvény, hanem általában
minden külső hatás befolyása miatt. – Eduard Lohse azt kutatja, mi
képezi az alapját, középpontját a Szent Pál leveleiben hirdetett teo-
lógiának. Kétségtelenül fontos az aggódása és fájdalma testszerinti
rokonaiért, a választott népért, akik nem ismerték fel az Istentől való
megigazulást (hogy Krisztus a törvény célja), hanem a magukét
igyekeztek a helyébe állítani. A cikk idézi Melanchtont (1532-ben:
Qui credit Christo, est iustus), majd Kálvint és Luthert (itt már a
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»sola fide« is megjelenik). Pálnak egyik fontos hittétele a hitből való
megigazulás Jézus Krisztus által (Róm 5,1). Egyik alapvető célja
volt, hogy a keresztény közösségekbe befogadják a zsidókon kívül a
hit által megigazult pogányokat is. A megigazulásról beszél a Fil és a
Gal, de legtöbbet a Róm levél. Ennek igazságát Pál is hitterjesztő
munkája során, fokozatosan ismerte fel: Fil 3,7-9! (v.ö. Gal 2,11-
16!). Ugyanakkor leveleiben rendszerint a közösségek kérdései, vagy
a róluk kapott hírek alapján tanít és buzdít. A Róm levél tartalmazza
teológiájának összefoglalását. Eszerint Krisztussal vége a törvény
betűjének teljesítésében és a testben bizakodó önigazolásnak. Isten
törvényei azonban továbbra is érvényesek: szentek, helyesek és jók
(Róm 7,7.12). – V.Henry T.Nguyen felteszi a kérdést, hogy (1 Kor
4,9 szerint) miért állítja Isten az apostolokat mint halálra szántakat
az utolsó helyre a világ látványossága elé (az arénába). Válaszának
alapja: Krisztus keresztje új értékrendet, más világszemléletet ad az
emberi társadalomnak. 1 Kor első 4 fejezete korrigálja »bölcsessé-
günket«: szociális reformot hoz az Egyházba; új módon határozza
meg a korintusiak kilétét (identitását); bemutatja Isten »oktalan-
ságát«. A »keresztfa igéjével« (teológiájával) Pál megvilágítja az új
helyzetet, az apostolok arénába küldését, sőt sajátmaga követésére
hívja őket (1 Kor 4,16; 11,1). Az 1 Kor 4,8-13 szakasznak kiemelke-
dő csúcspontja a 9. vers. – David M.Moffitt igen sokoldalúan vizs-
gálja, hogyan ír Szent Pál 1 Kor 15,1-9-ben Krisztusnak feltámadása
utáni megjelenéseiről. Más véleményekkel szemben megállapítja,
hogy a 15,3b-7. szakasz teljes egészében egyszerre megírt, Pál által
változatlanul átvett szöveg. Észre kell vennünk: Pál egész érvelésé-
nek alapja, hogy amit hirdetett és a korintusiak elfogadtak, az hiába-
valóság lenne, ha Krisztus nem támadt fel. (Ekkor hiábavaló volna
az evangélium hirdetése is.) 15,1-2 után 15,12-19 szerint lényeges
mindenki feltámadása, és erre épülnek Pálnak a 20-28., majd a 29-
34., végül a 35-38. versbeli következtetései. Természetes, hogy ő az
apostolok sorában megemlíti a feltámadt Jézussal való saját sors-
fordító találkozását is, de semmiképpen nem ez az egész szakasz
célja. – Gregory E. Sterling azt vizsgálja, hogy milyennek mutatja be
Szent Pált az első század végén – amikorra a »nemzetek apostola«
már az »egyház apostola« lett – egyrészt az Efezusi levél (amelyet a
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cikk szerzője pseudo-pálinak tekint), másrészt kb. ugyanakkor az
Apostolok cselekedetei. Ef a valóban Pál által írt levelek magyaráza-
ta, mintegy összefoglalója teológiájának, és kulcsa a Krisztus titkáról
kapott kinyilatkoztatás (ld.Ef 3), amely segíti az Egyházat múltjának
és jelenének megértésében. Ez szellemi műve Pál egész életének,
amely vita contemplativa. Miként Ef, úgy Csel szerzője (Lukács) is
felismerte, hogy Isten Pálra bízta a »nemzetek« szolgálatát, amelyért
egész életét kívánta áldozni. Ef szerzője biztosan ismerte Pálnak
több levelét és néhány közösségét, Lukács azonban talán egyetlen
levelet sem olvasott; ő Pált inkább legyőzhetetlen hősként, mint tu-
dós teológusként mutatja be: élete vita activa. Az első század végére
már túljutottak a zsidók és pogányok ellentétein, Pál és néhány tanít-
ványa pedig az egy Egyház életének buzgó segítője. A két írás, Csel
és Ef meglepő páros: egyik a megtett utat, másik a gondolkodást
méltatja. – Peter Nagel a Nag Hammadi kódex II egyik írásának
címlapján szereplő »Evangélium Fülöp szerint« megnevezést bírálja,
mivel a címet követő szöveg műfaja a szentségekre és etikára vonat-
kozó ismertetések. Az írásmód és a betűk aprólékos vizsgálata és
több változat átgondolása után arra következtet, hogy a szövegmáso-
ló írnok saját hibája után csak az »evangélium« szóval tudta meg-
menteni a kódexoldalt. Ettől függetlenül ismert tény, hogy létezett
egy evangélium-műfajú Fülöp-evangélium, amelynek egyik rövid
szövegrészét szalamiszi Epiphanius idézi (375 körül). – A rövid hoz-
zászólások közül csak kettőt említünk röviden. Reinhart Ceulemans
(figyelembevéve egyes kumráni iratokat is) a Ján 5,2-ben szereplő
fürdő nevének Betzata olvasatát tartja »a legkevésbé helytelennek«.
Luise Abramowski a Ján 13,16-ban a szokásos »küldött« helyett az
apostol fordítást javasolja.

A Biblica 2/2008. számában Marc Rastoin Lukács evangéliuma
tükrében azt gondolja át, hogy milyen alapon dönthetett Jézus , ami-
kor Lk 22,31-32 szerint minden gyengesége és botlása ellenére Péter-
re bízta övéi között az elsőséget. – Hanna Stettler cikke R.Bultmann-
nak azt az állítását vizsgálja igen alapos részletességgel, hogy Mt
11,2-6-tal ellentétben Jézus nem üzenhette azt önmagáról Keresztelő
Jánosnak, hogy Ő nemcsak az »országot« hirdető próféta, hanem
beteljesítője Isten végidőre vonatkozó ígéreteinek. Bultmann szerint
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ezzel az üzenettel az Egyház akarta volna Keresztelő Jánost saját
tanújává tenni. Bultmann egyes követői szerint a Mt 11,2-3 (és Lk
7,17)-beli kérdés nem is merülhetett fel, mert nincs ellentétben a
zsidósággal és a korai kereszténységgel. Ellenkezőleg! Mind a zsidó
kapcsolat, mind a keresztény kapcsolat szükségszerűen létezik, és a
kérdést eltérő formában más, történetileg hiteles evangéliumi helyek
is megválaszolják (pl. Lk 10,23-24; Mk 2,1-12). Egyébként a Mt 11-
beli szöveg hitelessége mellett szól az is, hogy Keresztelő János a
végítéleti szórólapát és tűz megjelenését várta, Jézus pedig lényegé-
ben igenlő válaszában János elképzeléseit korrigálva kiegészíti. Mt
11,6 egyenértékű az Ő messiási tudatával. A cikk hivatkozik Jézust
királyként és Izrael pásztoraként bemutató irodalomra. Jézus csodái
az Atya által hitelesített jelek (Ján 5,36-39). Keresztelő Jánosnak
adott válasza szerint nem csak hirdeti, hanem létrehozta Isten orszá-
gát azokkal a tettekkel, amelyeket (ószövetségi ígéretként) az üdvös-
ség idejében Istentől vártak. Jézus ezt tekintette hivatásának. Ehhez
kapcsolódik Fiúként az Atyától való küldetése, amelyet feltámadása
után pl. Szt.János és Szt.Pál hirdetett. – Wolfgang Oswald Izajás
könyve 7. fejezetének más prófétai szövegekkel és Izrael történelmé-
vel való kapcsolatával foglalkozik. Alap az Ácház király korában, az
ún. szír-efraimi háború előtt írt 7,1-17 szövegrész. Az említett hábo-
rúra csak a 7,1 vonatkozik. A további szöveg egyes részletei emlé-
keztetnek sok más, későbbi prófétai szövegre (ilyen többek között Iz
36-37, amelynek része az előbbi irányzattal szembeforduló Hiszkija-
kor próféciája is), sőt a kapcsolat a még későbbi, Ezdrás- és Nehemi-
ás-könyvre, összesen tehát mintegy 3 nehéz évszázad futólagos át-
gondolására vezet. Iz 7 megfélemlített jeruzsálemieknek a száműze-
tést követő felépülés korában azt üzeni, hogy szomszédaik a várost
nem fogják elfoglalni, és vegyék komolyan a remény jeleit. – Car-
sten Ziegert azt a módszert magyarázza és értékeli, ahogyan a Septu-
aginta Rút könyvét fordítja. Egyszerű alapként szerepel a héber szö-
veg szószerinti fordítása, de néhol a helyes megértés magyarázattal
felérő módosítást kíván, és sok helyen tanácsos követni a héber gon-
dolkodást, érzékeltetve a kort és kultúrkört. A cikk bemutatja és ma-
gyarázza egymás mellett a könyv számos helyének héber és görög
szövegrészeit, köztük még azt is, ahol (a 2. fejezetben) a fordítás
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Boóz viselkedésében érzékelteti a kétértelműséget. Az irodalmi stí-
lus finomságainak sokféle elnevezése helyett itt a fordítás használa-
tának az olvasók számára való célszerűségét emeljük ki: olyan görö-
gül értő zsidók részére készült, akik valamennyire ismerték a héber
nyelvet, de az ószövetségi zsidó kultúrától már eltávolódtak. A mai
nyelvekre való fordításkor hasonló módszert lehet követni. – Egy
hozzászólásban James Swetnam magyarázza, mit jelent Zsid 3,1-2-
ben az apostol, a főpap, a hűség, majd párhuzamot von Jézus és Mó-
zes között, végül pedig tömör utalásokkal rámutat arra, hogy Krisz-
tus Fiú-sága számunkra az Atyáról ad kinyilatkoztatást, s ez a
»keresztény« mivoltot is meghatározza. – John L. Kilgallen megál-
lapítja, hogy a Lk 20,13-ban többnyire »talán«-ként fordított görög
szót más előfordulások alapján jogosan, a szőlőtulajdonos atyai gon-
dolkodása alapján pedig feltétlenül »bizonyosan«-ként kell fordítani.
– Rupert Allen hozzászólása sok régi írást sorol fel a 13-19. század-
ból, amelyek véleményt közölnek a Mk 14,51-ben szereplő ifjú kilé-
téről. Nemrég kb. 1208-ból való egyiptomi kopt kéziratból kiderült,
hogy a Márk-evangélistával való azonosítás már akkor is korábbról
ismert volt.

A folyóirat 3/2008. számában Jeremy M. Hutton azt a helyet ke-
resi, ahol Ker.Szent János keresztelt a Jordánban, amelyet Origenész
Jn 1,28 magyarázatában Betabarának nevez. A leghitelesebb szöve-
gek Betániát írnak, és végül a cikk szerzője is elveti azokat az elkép-
zelt változatokat, amelyek szerint ez a név Origenész koráig (kb. 200
év alatt) változhatott, vagy emléke torzulhatott. Nem nyújtanak se-
gítséget a Szentírás egyes kapcsolatbahozható szövegei, vagy óke-
resztény szerzők írásai, és egy keresztény zarándok útleírása sem (a
14. századból). Meglepő megoldást kínál a 19. század végén felfede-
zett Madaba-mozaik: Bet ha-Araba [»előkészítés háza«] a Jordán
egyik gázlójánál, Jerikó közelében van, de a nyugati oldalon, nem »a
Jordánon túl« (Jn 1,28). Fel kell ismernünk, hogy a gázló keleti part-
jának területe is az említett községhez tartozott (legalábbis elnevezés
tekintetében). Az eredménnyel összhangban van több szentírási szö-
veg is (pl. Józs 15,6.61, 18,22; Bír 7,24; LXX Kiv 35,24; és több
közvetett utalás, pl. Mal 3,1: hogy előkészítse az utat). – Ulrich
Schmidt sokoldalúan vizsgálja és állítja elénk az élet elvesztésének
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és megtalálásának paradoxonját, amely az evangéliumokban 6 he-
lyen szerepel (Mt 10,39; 16,25; Mk 8,35; Lk 9,24; 17,33; Jn 12,25).
Ez biztosan jézusi mondás. (Alapjelentését nem érintik az »énértem«
ill. »az evangéliumért« kiegészítő meghatározások.) A mondást sok-
szor a vértanúsággal és a halállal hozzák kapcsolatba, holott jelenté-
se sokkal tágabb: az életről, Jézus életszemléletének és Isten orszá-
gáról hirdetett tanításának alapelvéről szól. Kapcsolódik sok mondá-
sához, példázatához. Ebben a tekintetben a cikk részletes magyará-
zattal is bemutat példákat; a halál utáni jutalom vagy bűnhődés csak
következmény. Az új teremtés mindenkire vonatkozik, nem csak a
Jézust közvetlenül követőkre, hanem a későbbiekre és bármilyen
életsorsúakra is. – John Granger Cook megállapítja, hogy 1 Kor 9,5
felhívja figyelmünket az asszonyoknak a keresztény misszióban való
segítő résztvételére. Néhány dolgot pontosan tudunk [pl. Péter há-
zasember volt, felesége vele volt útjain; Pál említ több missziós há-
zaspárt; testvérének nevezi a misszióban segítő asszonyt], sok mást
pedig valószínűsíthetünk egyrészt rövid utalásokból, másrészt a kor
görög és római asszonyainak társadalmi szerepe, szokásai alapján.
Vannak tisztázatlan (de nem is lényeges) kérdések [pl. voltak-e gye-
rekei Péternek; pontosan mit fejeznek ki a missziókat segítő asszo-
nyok megnevezései a különböző szövegtípusokban], de biztosan lé-
nyeges a missziókban az asszonyok fizikai, háztartási munkája, és
számottevő a misszionálásban segítő – arra kiképzett – asszonyok
szerepe is. A cikk záró összefoglalása felveti, hogy jó volna a szöve-
gekben szereplő egyes megnevezések jelentésének egyetértéssel való
megállapítása. – A rövid észrevételek sorában Tova Ganzel bemutat-
ja, hogy Ezekiel – látomása alapján – az elpusztított templom be-
szennyezését a papi források testi tisztátalanságra, valamint bálvány-
imádásra vonatkozó meghatározásai szerint, de a szentségtelenítést
idegen nemzetek által alkalmazott módszerek alapján írja le. – Paul
A. Kruger azt mutatja be számos példával, hogy a Jer 31,22b-hez
hasonló, férfi és nő közti szerepcsere miként jelenik meg más ókori
közel-keleti kultúrák vallásában, irodalmában, társadalmában és
politikai eseményeiben. – Daniel C. Timmer bemutatja, hogy a kum-
ráni szekta szabályzata hogyan használja a papi áldás Szám 6,24-26-
beli szövegét. A szekta élesen elhatárolódik, a távoli múltra vonat-
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koztatja saját bűnösségét, az áldást kiegészíti a kívülmaradottak
megátkozásával. – Ka Leung Wong Szám 20,11 olyan értelmezését
javasolja, hogy Mózes kezének felemelése Isten elleni lázadását jelzi
(a szikla megszólítása helyett ráüt a sziklára). – David Allan szem-
beállítja Zsid 13 szemléletét a levél előbbi 12 fejezetével (amelyek a
múltból a jövőbe, az Ószövetség után Krisztusra tekintenek). A 13.
fejezet erkölcsi buzdító jellegével összefér annak bemutatása, hogy
az Ószövetség önmagában is nyújt követendő tanulságokat.

A The Catholic Biblical Quarterly 3/2008. számában Stanley
D.Walters a 2 Sám 21 egy maszóréta kéziratának lapszéli hivatkozá-
sából indul ki, amely szöveghibát próbál javítani; ez a javítás azon-
ban egy másik (héber) szövegrész téves olvasatát is feltételezi. A
cikk azt kívánja szemléltetni, hogy egyes utalások, ritka kifejezések,
azonos szövegrészek, eltérő műfajok tartalmi többletei igen nagy
értékűek lehetnek. [Néhány példa: Izrael kősziklája (a későbbi Iz
51,1-52,12); Reszfa háromszor teríti a szőrzsákot a sziklára; a látszó-
lag Isten által jóváhagyott – gibeonitákat sújtó – kegyetlenség rela-
tívizálódik; erős asszonyok; a szövetség népének szenvedése, peni-
tenciája; a kor erkölcseit is súlyosan sértő tettek, amelyek »magya-
rázata« csak az egyszerű leírásuk.] Mindezek igazolják a Szentírás
nagy tiszteletét, és mutatják a szövegek folyamatos használatát, azok
egymásra emlékeztető kapcsolatának ismeretét. – J.Gerald Janzen a
Prédikátor könyvében feltűnően sokszor szereplő »a nap alatt«
meghatározást értelmezi. Ez a meghatározás általában az ember éle-
tét jelenti – jellegzetesen a munkában kifáradó (a nap hevét viselő)
emberét, aki 6 napi kemény munka után 1 napig pihenhet. Így lesz ez
a világmindenség végéig (és nem a fáraók birodalmában). A 19-20.
század gondolkodói és írói hozzáteszik, hogy az ember ugyanakkor
az örökkévaló és transzcendens Isten előtt éli az életét. A cikk szer-
zőjének általános megállapítása, hogy a könyvben Isten cselekvése
közvetlenül ritkán látható, az szinte csak a természet és az emberi
társadalom rendjében és erőiben nyilvánul meg (vö. Iz 42,3). –
Michael H.Floyd a Sion leánya (vagy hölgye) névről kijelenti, hogy
az soha nem egy Sion nevű anya leányát jelenti [ilyen hiedelem sem
létezett], hanem Sion város női lakóját, főként valamilyen közösségi
öröm vagy gyász (pl. örömünnep, siratás) alkalmaiban. Így pl. Sion
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leányának kiűzéséről nem lehet szó. – Michael W.Martin a Biblia
»eljegyzési úti« történeteit mutatja be, részben a műfajra jellemző,
részben az időtől függő és más egyedi jellegzetességeikkel. A részle-
tesen bemutatott történetek fő szereplői: Izsák(Ter 24-ben), Já-
kob(Ter 29-ben), Mózes(Kiv 2,15b-21), Rút, Saul(1 Sám 9,11-12-
ben), Dávid(1 Sám 19,22), Tóbiás, Jézus(Ján 4). – Kenneth Schenck
részletesen átgondolja 2 Kor 4,10-13 szövegét, amelyben Szent Pál
azonosul Jézussal, ahogyan Ő szenvedése után hitt a saját feltámadá-
sában. A szokásos magyarázatoktól eltérően azt tartja valószínűnek,
hogy Pál a LXX-beli 114. és 115. Zsoltárt értelmezve 115,1-et Jézus
(önmaga feltámadását bejelentő) prófétai szavaként olvassa. Ennek
tükrében kell olvasni Gal 2,16 (és a párh. Gal, Fil, Róm) szövegét is.
– Bernard.O.Ukwuegbu hivatkozásokkal szemlélteti, hogy a biblia-
magyarázat Gal 5,13-6,10-et az erkölcstanítás műfajába sorolja. A
cikk szerzője először versről-versre bemutatja, hogy a szövegrészek
kapcsolatban vannak a levél címzettjeinek társadalmi identitásával. A
Krisztusban hívők a keresztség révén lelkületben azonosultak a
Megfeszítettel (Gal 3,28; 6,15); ez szabja meg magatartásukat, és
Isten előtti felelősségüket. [Ehhez képest csak többlet az, amikor Pál
megmagyarázza, hogy a keresztény erkölcsi magatartás tejesíti az
ószövetségi törvény szeretet-parancsát; gondolt a galáciai közössé-
geknek mind zsidó, mind pogány eredetű tagjaira.] A levélben vázolt
teológia minden emberhez szól (ld. Gal 3,28; 6,15).

 Vasárnapi evangélium az ECHO TV-ben – Az ECHO TV "Isten Isten"
c. műsora nem csak az Echo televízió új vallási műsora, hanem a ma-
gyar médiakínálatnak is egyedülálló stílusú és műfajú kezdeményezé-
se. Stúdióbeszélgetés, melyben az élet különböző területeiről meghí-
vott vendégeink a vasárnapi evangéliumot értelmezik hétköznapi éle-
tükön keresztül. Ehhez ad mankót a minden alkalomra elkészített vi-
deóbejátszás arról, hogy mit is gondol minderről az utca embere, le-
gyen az hívő vagy hitetlen.  Felelős szerkesztő: Kovács Lajos jezsuita
szerzetes pap. Műsorvezető: Aczél Petra. ECHO Televízió, szombat
14.30. A korábbi adások elérhetők Társulatunk honlapján keresz-
tül: www.biblia-tarsulat.hu > ECHO TV.



Tarsulatunk eleteb61 

TARSULATUNK ELETEBOL 

A Katolikus Bibliaszovetseg Kozep-Eur6pai Regi6jahoz (ko
rabban: Kozep-Eur6pai Bibliatarsulatok Munkacsoportja, AMB) 
tartoz6 bibliatarsulatok igazgat6i ebben az evben hazankban, Buda
pesten tartottak szokasos evi ertekezletiiket. Ez alkalommal a Tarsu
latunk szervezte a talalkoz6t, a helyszfn a budapesti Kozponti Sze
minarium volt, szeptember 6-9-ig. A konferencian a horvat, az erde
lyi, a magyar, a svajci, a cseh, a szloven, a nemet es az osztrak bib
liatarsulat igazgat6ja (ill. igazgat6noje) vett reszt, valarnint a biblia
tarsulatok vilagszervezetenek, a Katolikus Bibliaszovetsegnek a fO
titkara. 

Az igazgat6i ertekezleten a resztvevok ez alkalommal is - mikent 
1972 6ta minden evben - beszamoltak eves tevekenysegtikrol, ktilo
nos tekintettel azokra a kezdemenyezesekre, amelyeket a tobbi or
szag bibliatarsulatai is atvehetnek es eredmenyesen alkalmazhatnak. 
A talalkoz6 resztvevoi egy bugaci kirandulassal es a Bugaci Csarda
ban elfogyasztott tinnepi ebectdel zartak a baratsagos egytittletet. 
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Ciganyt:B.bor 

Sarpenteh~n taboroztunk! 

Augusztus 1 0-13-ig a Ceferino Alapftvany szervezeseben, val a
mint a Magyar Katolikus Egyhaz, Szekely Janos piispok ur es az 
Ersekvadkerti Cigany Kisebbsegi Onkormanyzat tamogatasaval ti
zenegy hatranyos helyzetu ersekvadkerti cigany kisdiak taborozha
tott Sarpentelen a szekesfehervari Cserkeszszovetseg taboraban. 

Olyan gyerekek 
sziinidejet szerettiik 
volna elmenyekben 
gazdag tartalommal 
bovfteni, akiknek mas 
m6don nem lett volna 
lehetosegiik a nyaralas
ra. A taborozas alkal
maval, a gyerekek uj 
ismeretekre tehettek 
szert a muzeumok, 
varak, tbrtenelmi hely
szfnek latogatasaval, 
valamint a ciganysag 
torteneterol is hallgathattak Janos atyat. A kozossegi elmenyek mel
leu felelevenfthettek ismereteiket a Szentfrasr6l. A kozos vacsorakat 
koveto beszelgetesek es eneklesek bensoseges hangulatat a helyi 
kistemplomban torteno imadkozas koronazta meg, tette iinnepive. 
Harom resztvevo a gyerekek koziil fgy ernlekszik ezekre a csodalatos 
napokra: 

- Alig vartam ezt a napot, augusztus 1 0-et. A tanar ur elvitt minket egy 
cserkesztaborba. Rajtam kivul meg tizennegyen voltunk. 

Eljott a nap. Megallt Rudi a hazunk elott. lzgatott voltam, hogy hova is 
megyunk, es hogy milyen lesz. Hosszu volt az ut: Budapesten keresztul 
mentUnk. Nagyon tetszett a varos. A tanar ur megmutatta a Gellert-he
gyet, atmentUnk tobb hid alatt is. 

Sarpenteh3re ertunk, a tabor egyszeru, de ugyanakkor nagyon baratsa
gos volt. Janos atya mar ott vart minket. Beerkezesunkkor sutemennyel 
kinalt. Egy nagyon kedves es j6szivu embernek ismertem meg. 

ElhelyezkedtUnk, megvacsoraztunk, aztan elvitt minket a templomba. 
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Ciganyt:Abor 

A k6vetkez6 nap elmentlink t6bb helyre is. Megneztlik Szekesfehervar 
nevezetessegeit. Aztan visszaertunk a taborba, es elmentlink a templom
ba, ahol az atya miset tartott. Elmeselte, hogy elt Spanyolorszagban egy 
cigany ember, akit tettei miatt boldogga avattak. 6r6mmel hallgattam en
nek az embernek az eletet. 

Este lefekves el6tt tabortuzet gyujtottunk, enekeltUnk, beszelgettunk a 
Bibliar61, Janos atya gitarozott. 

A k6vetkez6 nap az atya mar nem volt velunk, sajnaltuk is, hogy el kel
lett mennie. ElmentUnk az allatkertbe, lattunk sok erdekes allatot. 

J61 ereztem magam a kirandulas soran, j6 volt a tarsasag , sokat nevet
tlink es beszelgettunk. Lakatos Vanessza. 

- Nagyon szep elmenyben volt reszem. Rudi tanar urral , Szabolcs ba
csival es Janos atyaval kirandultunk Sarpentelen. 

Janos atya nagyon szep helyekre vitt el minket. Szekesfehervarra, a 
Bory-varhoz, a kiralyok sfremlekeihez. Tobb templomban is jartunk, ahol 
imadkoztuk, enekeltlink. Az atya elmeselte a templomok torteneteit, az 

. egyik legregibb volt a varosban a Szent Anna templom. 
A Bory-var is egy nagyon szep hely, sok volt a latnival6, a szobrok, regi 

kepek. Miutan visszaertunk a taborba, elmentlink a tabor mellett lev6 
templomba imadkozni. Ezutan a tabor udvaran tlizet raktunk, korulultlik, 
Janos atya gitarozott, enekeltlink, beszelgettunk a Bibliar61 , nagyon j61 
ereztem magam. 

Masnap Rudi tanar ur elvitt minket az allatkertbe, ahol sok vicces allatot 
lattunk, utols6 nap voltunk a strandon, j6kat nevettunk. 

Szeretnenk maskor is kirandulni menni, nagyon j61 ereztem magam. 
Lakatos D6ri. 

- A taborunk Sarpentelen, Szekesfehervart61 ket kilometerre volt. Ott 
vart minket Janos atya, berendezkedtlink, este tajt pedig mentlink a tabor 
melletti kis templomba imadkozni. 

A k6vetkez6 nap bementlink a varosba, voltunk a szekesegyhazban, a 
muzeumban, megneztlik a kiralyok sfremlekeit. Lattuk a Bory-varat is. 
Szamomra erdekes volt, hogy a tulaj sajat kezuleg epftette fel. 

A nap vegen Janos atya miset tartott, imadkoztunk, kozosen enekeltlink, 
nehanyan gy6ntak is. A mise utan a taborban beszelgettunk az atyaval. 
Elmeselte, hogy honnan szarmaznak a ciganyok, hany csoport el Magya
rorszagon . Elmondta, hogy Spanyolorszagban volt egy cigany, akit bol
dogga avattak. lsmet enekeltlink, es a vacsoranal kozosen elmondtuk az 
esti imadsagot. 

A k6vetkez6 nap elmentlink a veszpremi allatkertbe. J61 ereztlik ma
gunkat, csak Janos atyat hianyoltuk, hogy nem volt velunk. Utols6 nap 
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Cigtinytabor 

hazafele menet megalltunk a Velencei-t6nal, furodtOnk es vizibicikliz
tOnk. 

Szamomra nagyon szep elmeny volt, az lsten mindvegig ott volt velunk 
es vigyazott rank. brulnenk, ha jovore is lenne kirandulas, elmennenk 
szfvesen. Vidak Pisti. 

A barom gyerek rovid fo
galmazasaban nagyon j61 em!
kelbeto, bogy milyen sokat je
lentett szamukra az a nehany 
nap. Fontos volt vallasuk gya
korlasa, es fontos volt Szekely 
Atya, aki Jezus szeretetet koz
vetftette felejiik, biszen ez biz
tonsagot es melt6sagot adott a 
gyerekeknek. A gyerekek nyi
tottsaga es megismeresi vagya 
kiapadbatatlan a pozitiv valtozasok befogadasaval egyiitt, mely a 
jobb eletut remenyet vetitbeti elore. A gyerekek fele kinytijtott kez 
elfogadasra talal. Ezert jovore meg tobb gyermek fele kivanjuk ki
nyujtani a keziinket, es ujra szerveziink a cigany es hatranyos belyze
tii gyerekek szamara ,Tabort"! 

Pinter Szabolcs I Uj Ember, 2009. szept. 13. (Fot6k: Virag Rudolf) 

# Tagsagunk egy kis csoportja minden masodik beten pente
ken du. 5-6-ig a Bibliakozpontban imaorat tart, bogy Isten aida
sat kiesdje munkankhoz, es imaiba foglalja minden egyes tarsu
lati Tagunk, J6tevonk es Olvas6nk szemelyes problemait, gond
jait. Kerjiik, a tavolb61 is kapcsol6djanak be ebbe a kozos imaba. 

Az ima6rdk idopontja es az elmelkedesek temdja a pap
sag eveben: szept. 25.: Mt 5,13-16; okt. 9.: Gal 6,1-5; okt. 
30.: Ef 4,11-16; nov. 13.: 1 Tim 4,6-11; nov. 27.: 1 Tim 2,5-
7; dec. 11.: 1 Pet 1,22-25; dec. 18.: 1 Jan 4,10-14; 2009. 
jan. 8.: 1 Jan 5,2-5; jan. 23.: 1 Kor 4,1-5. 
Szeretettel hivunk a kozos imara (a belyszinen vagy a tavol

b61 bekapcsol6dva) minden kedves tarsulati tagot es erdeklodot! 
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Ajánlatunk

Kiadványainkból

1. A kövek üzenete – Szent Pál-DVD (Kránitz Mihály: Páli em-
lékek Kis-Ázsiában (vetített képek); Tarjányi Béla: Pál, a nemzetek
Apostola (előadás, kísérő képek: Pilis hegység); Sillye Jenő és társai:
A damaszkuszi úton (dalok, kísérő képek: Biblia éve). Számítógépen
és DVD-lejátszón egyaránt megtekinthető. Ára: 800,- Ft.

2. Vágvölgyi Éva: Bibliaórák (58 bibliaóra anyaga és vázlata
(2008, 396 o.). Ára: 1980.- Ft.

3. Öregbetûs Újszövetség: az Újszövetségi Szentírás na-
gyobb betűs, jól olvasható formában. Ára: 1960.- Ft.

4. Aranybiblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, templomi
kihelyezésre). Ára: 24.000 Ft.

5. Családi Biblia (nagyméretű, díszes, aranynyomással, családok
számára). Ára: 12.000 Ft.

6. Bibliaolvasó-Kalauz (a teljes Szentírás szövegének beosztása
két éven át minden napra, készítette: Gyürki László). Ára: 60.- Ft.

7. Vallomás a Szentírásról DVD I. (Bíró László püspök, Nemes-
hegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László S.J.,
Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, Varga Béláné Irénke
személyes vallomása. Ára: 800.- Ft

8. Vallomás a Szentírásról DVD II. (Erdő Péter bíboros, Márfi
Gyula érsek, Zseldin Gellért püspök, Gyürki László, Takács Gyula,
Gelley Anna, Riskó Mariann vallomása, Székely János püspök há-
rom előadása. Ára: 800.- Ft

9. A Szentföldön Jézus lába nyomán DVD ( A Fokoláre-atyák
szentföldi felvételeiből  összeállította Tomka Ferenc. A főbb szent-
földi helyek bemutatása és ismertetése.) Ára füzettel: 1600,- Ft.

10. Magyarságunk és a Biblia CD (Nemeskürty István, Vörös
Győző és Tarjányi Béla előadása a biblikusok továbbképző konfe-
renciáján). Ára: 600,- Ft.

--------------------



Isten Szava 

Egy peldany ara 250Ft, 
az evi negy szam 1000 Ft (+ postakoltseg) 

BIBLIANK 

,A vil<!g legszebb folkl6rgyujtemenye" 
igy meltatta egy eles elme. 
,Csodalatos konyv! Ugy pirkad fenye, 
mint hogyha hajnal kelne benne." 

Val6ban igy van. Azaz, megis maskepp. 
Az emberszem csak ennyit lathat, 
s mar igy is paratlan. De ez csak arnyek. 
A szep embersz6 - torz utanzat. 

A val6sag: az lsten szent lgeje! 
lgezc5 Hang, a sebre gy6gyir, 
banatra balzsam, bunre bo bocsanat, 
halalra elet, - egi j6hir: 
Az lsten foldre szallt, mert szeret minket, 
Krisztusban teste mar a testi.ink, 
hogy felismerhessi.ik testvereinket, 
mert Benne mind ujjaszi.iletti.ink! 

E konyv az Egyhaz ajkan elo Krisztus, 
ki kenyerre es borra lett erti.ink; 
a szentlelkes es Szuzmarias Krisztus, 
e konyv lgeje: - i.idvossegi.ink! 

Kerekes Karoly O.Cist. 

orokre megmarad 
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Ajánlás

1

Ajánlás

Hazahozom őket a népek közül, összegyűjtöm őket az or-
szágokból, és hazavezérlem őket. Izrael hegyein legeltetem
őket (Ez 34,13). A Szentírás szerzőit nem nevezi Izrael hegye-
inek. Azokon legeltessetek, hogy biztonságosan tápláljatok.
Amit onnan hallotok, annak örüljetek, de utasítsátok vissza,
ami rajta kívül van. Ne ködben kóboroljatok, hanem hallgassa-
tok a pásztor szavára. Gyűljetek össze a Szentírás hegyeire. Itt
van a szívetek gyönyörűsége. Itt nincs semmi ártalmas, semmi
idegen; itt nagyon bőséges legelők vannak... A szentírási he-
gyekből fakadnak az evangéliumi igehirdetés patakjai, és a
földkerekség végéig eljut igéjük (Zsolt 18,5)... Ott mondják:
jól érezzük itt magunkat. Ott azt is mondják: »Ez igaz és biz-
tos. Nem tévedünk.«...Igazi gyönyörűségben pihennek majd...
De nehogy magadra maradj, az Úr hozzáteszi: Én magam te-
relgetem majd juhaimat. A segítség számodra az Úrtól jön, aki
az eget és a földet alkotta (Zsolt 123,8).

Részletek Szent Ágostonnak »A pásztorok« című beszédéből.
             [Ld. Az imaórák liturgiája. Évközi 25. hét, csütörtök.]



Csendes percek
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A megváltás dicsérete

Mert hiszem,
hogy az ember eredendően jó.

Jobb annál, mint amit tesz.
Igazabb annál, mint amit mond.
Finomabb annál, mint amilyennek látszik.

Hiszem,
hogy az ember szíve mélyén nincs más, mint szeretet.
Nincs más, mint gyengédség, jóság,
megbocsátás, nyitottság és hódolat.

Hiszem,
hogy saját jóságának megismerése
az embert e jóság megvalósítására vezeti.

Hiszem,
hogy egy nap a gonosz és a rombolás,
a háború és vérontás eltűnik és megsemmisül.

Hiszem,
hogy egy nap minden ember
jóllakik majd kenyérrel és szeretettel.

Hiszek
egy teljesen más világban.
Egy megújult, átalakult és újraformált világban.

Hiszem,
hogy ez az új világ
bennünk növekszik napról napra.
Mert már itt van velünk.



Csendes percek
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Hiszem,
hogy a Szeretet kicsiny magja
előbb-utóbb hatalmas fává növekszik
bennünk.

Hiszem,
hogy az emberbe vetett remény
létrehozza és megszüli az embert,
hogy a jobb világba vetett hit
felépíti és megteremti a jobb világot.

Hiszem,
hogy a béke lehetséges
a háborún, a bosszún, a gyűlöleten és erőszakon,
és minden borzalmon túl is.

Hiszem,
hogy egy nap a kardból ekevasat,
az pengéből sarlót kovácsolunk.

Hiszem,
hogy túljutunk a gyűlöleten,
és nem lesz többé háború.

Hiszem,
hogy a gonosz nem egy fátum,
nem balsors, és nem a végzetünk.

Hiszem,
hogy igaz voltunk ereje legyőzi a gonoszságot,
és a Szeretet győzedelmeskedik.

Hiszem,
hogy egy nap
a farkas és a bárány együtt lakik majd,
a leopárd együtt alszik majd a csecsemővel.
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Hiszem,
hogy egy nap minden nép fia úgy él majd együtt,
mint fivér és nővér; az emberiség egy családdá lesz.

Hiszem,
hogy egy nap a határok eltűnnek,
az ellenségek megölelik egymást,
egy tálból falatoznak, és egy kupából isznak.

Hiszem,
hogy egy nap megrendezzük azt a hatalmas lakomát,
melyben az emberiség örökre osztozkodni fog.

Hiszem,
hogy egy nap keresztények,
muzulmánok és zsidók,
buddhisták és hinduk, feketék, fehérek,
vörösek és sárgák
szivárvánnyá lesznek, mely beragyogja
az utolsó éjszaka hajnalának egét.

Hiszem,
hogy mindez akkor kezdődött,
amikor a Teljességgel Erős
teljesen tehetetlenné, törékennyé, és kiszolgáltatottá lett.

Hiszem,
hogy mindez akkor kezdődött,
amikor a Magasságos lehajolt, és kicsinnyé lett,
azért, hogy elérje az ember szívét.

Hiszem,
hogy mindez egy éjszaka,
egy elhagyott útszélén kezdődött
EGY KIS GYERMEKKEL.

Henri Boulad
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Tarjányi Béla

Jézus születése
   A két gyermekségtörténet összehasonlítása

1. A családfa (Mt 1,2-17 – Lk 3,23-38)

Máté evangéliuma Jézus családfájával kezdődik. Az evangélista
háromszor tizennégy (azaz 6 x 7) nemzedéket sorol fel. A felsorolt
ősatyák száma tudatos szerkesztés eredménye, hiszen például Dávid
és Zerubbábel között az 1 Krón 3,10-19 húsz nemzedéket ismer. A 3
x 14-es tagolás, amire külön rámutat a befejező 17.v., előtérbe állítja
az ősök kiemelkedő tagjait: Ábrahámot és Dávidot. Jézus Ábrahám
fia, tehát a választott nép tagja, és Dávid fia, tehát ő az, aki népe
körében Isten ígéreteinek megfelelően Messiásként megvalósítja
Isten terveit. A családfa Máté írásában így egyúttal a cím szerepét is
betölti: ez az írás Jézusról, a választott népnek megígért és végül a
népe körében megjelent Messiásról szól.

Figyelemre méltó sajátossága ennek a családfának, hogy az ős-
atyák mellett megemlít négy ősanyát is: Támárt, aki csellel biztosí-
totta magának a gyermekáldást (Jákobtól, vö. Ter 38), Ráhábot, a
jerikói  erkölcstelen nőt (vö. Józs 2; az Ószövetség nem említi, hogy
Boóz felesége lett volna), Rútot, az idegen származású asszonyt (vö.
Rút 2-3), valamint Uriás feleségét, akinek a férjét Dávid a halálba
küldte (2 Sám 11). Mindenképpen figyelemre méltó, hogy a család-
fában szerepelnek ezek az asszonyok, és hogy kizárólag ezek a
problémás személyek kerülnek említésre. Ezáltal még a Messiásnak
a családfája is kellőképpen tükrözi a választott nép történetének, a
Messiáshoz vezető útnak a viszontagságos voltát.

Lukács könyvében a cím szerepét nem a családfa tölti be, hanem
az ajánlás (1,1-4), tehát a szerző követi a korabeli írók megszokott
gyakorlatát. A családfát csak azután közli, miután Keresztelő János
fellépése kapcsán elhelyezte az eseményeket a "világtörténelemben":
Jézus az ismert történeti szereplők idejében a Római Birodalom egy
meghatározott helyén jelent meg az emberiség életében (Lk 3,1-3).
Jézus megkeresztelkedik, majd kísértést szenved, s a két esemény
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közé illesztve olvashatjuk a családfát. Az ősök sora Lukácsnál jóval
hosszabb, a sorrend fordított, az ősatyák sorát egészen Ádámig
(Istenig) vezeti vissza. A nemzetségtábla összesen 77 nevet tartalmaz
(ez 11 x 7!), az említett nevek Dávid után eltérnek a Máténál szerep-
lőktől, és a felsorolásban nem kap kiemelt helyet sem Ábrahám, sem
Dávid. Következetesen elmarad viszont a Máté által felsorolt prob-
lémás asszonyok említése. Ez összhangban áll azzal, hogy Lukács
evangéliumában az asszonyokat igyekszik pozitív színben feltűntet-
ni.

Lukácsnál Jézus nem csupán Ábrahám és Dávid fia, mint Máté-
nál, hanem Ádámé, vagyis az emberiség nagy családjának szülötte,
az egész emberiség Megváltója. Lukács Jézus nemzetségtáblája által
egy csodálatos ívet rajzol elénk: Jézustól, az ő őseinek során keresz-
tül egészen Istenig. Isten és Jézus – ez a hozzánk érkező Üdvözítő
családfájának két végpontja, szilárd pillére, az egész történelemnek
az értelme. Ahogyan ez az ív Jézustól Istenig átöleli Jézus őseinek
hosszú sorát, úgy öleli át – nem csak a választott nép történetét, ha-
nem – az egész emberiség történetét az Isten és az ember közös tör-
ténelme, az üdvtörténet.

2. A híradás (Mt 1,18-25 – Lk 1,25-56)

Máté elbeszélése szerint az események főszereplője József, Má-
ria férje. Miután megtudja, hogy Mária gyermeket vár, Isten vele
közli, hogy a gyermek a Szentlélektől fogantatott, és hogy nem sza-
bad elbocsátania Máriát. Az, hogy József áll az események előteré-
ben, a zsidókeresztény olvasók számára egészen természetes: mind
az Ószövetségben, mind a zsidó vallásgyakorlatban a férfiak a fősze-
replők, Isten velük közli akaratát, parancsait, tőlük vár dicséretet és
engedelmességet. József igaz, tehát elfogadja a magyarázatot, magá-
hoz veszi feleségét, és ő ad nevet a gyermeknek.

József álmában értesül arról, hogy mi történt Máriával, és neki
mit kell tennie. Az álomban adott kinyilatkoztatás a leggyakoribb az
Ószövetségben (ld. József története, Jákob álma, vö. Bir 7,13; Eszt
10,5; 11-5-12; 2 Makk 15,12; Dán 2,1; 4,2 stb.). Máté szerint ebben
a zsidók számára legtermészetesebb és minden további nélkül elfo-
gadott formában történik az isteni akarat közlése a következőkben is:
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a bölcsek figyelmeztetése (2,12), a menekülés (2,13),  a visszatérés
(2,19-20) és a názáreti letelepedés (2,23).

Az evangélista az elbeszélés során rámutat: mindez azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Ószövetségben Isten megígért (Mt 1,22-
23 – Iz 7,14). A jövendölések beteljesedésére Máté a továbbiakban
is következetesen hivatkozni fog (napkeleti bölcsek: 2,5-6 – Mik 5,1-
3; menekülés Egyiptomba: 2,15 – Óz 11,1; gyermekgyilkosság: 2,17-
18 – Jer 31,15; visszatérés: 2,23 – –). Máté már itt, a gyermekségtör-
ténetben is, annak minden egyes mozzanatánál rámutat arra, hogy
Jézus életében rendre beteljesedtek az ószövetségi jövendölések.
Joggal feltételezhetjük, hogy Máté zsidókeresztény olvasóknak
szánta evangéliumát, akik számára igen fontos és meggyőző volt a
hivatkozás az ószövetségi ígéretek, jövendölések beteljesedésére.

A Máté-féle híradás hangneme tárgyilagos és komoly, örömről
vagy hálaadásról nem történik említés. Inkább csak sejthető, hogy
József számára mindez mit jelent: megtudja, hogy jegyese gyermeket
vár, el szeretné bocsátani, de nem teheti, nem élheti vele a tervezett
házaséletet. Nem kérdezték a véleményét, csak felvilágosítást és
parancsokat kapott. Ő azonban "igaz" ember, tehát engedelmeskedik.
Mert az igaz ember mindenben elfogadja Isten akaratát, és engedel-
mesen aláveti magát annak.

Lukács evangéliumában mindvégig Mária áll a gyermekségtörté-
net eseményeinek középpontjában, József csupán mellékszereplő. Az
Úr angyala Mária előtt fedi fel Isten tervét, őt bátorítja, neki ad jelet
(bizonyítékot), és tőle vár beleegyezést, hozzájárulást a  csodálatos
isteni tervhez. Amikor Lukács így beszéli el az angyali híradás törté-
netét, valójában Mária szerepét, közreműködését és érdemét dom-
borítja ki. Lukácsnál egyébként is megfigyelhető a sajátos figyelem a
nők, az asszonyok iránt. Az ő hozzáállása ebben a tekintetben is
messze túllépi már a hagyományos zsidó korlátokat.

Máriával mindez nem álmában történik, hanem éber állapotban,
látomásban. Lukácsnál nincsenek álmok, csak látomások: Zakariás
látomása, 1,11-20; a pásztorok, 2,9-12. Az olyan olvasók számára,
akik nem az Ószövetségen nevelkedtek, az éber állapotban kapott
kinyilatkoztatás (látomás) meggyőzőbb és elfogadhatóbb, mint az, ha
valaki álmodik valamit. Lukács szövegében nincs kifejezett hivatko-
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zás az ószövetségi jövendölés beteljesedésére, mint Máténál láttuk.
Az ő olvasói számára ezek a hivatkozások nem olyan meggyőzők,
mint Máté zsidókeresztény olvasói esetében.

Ugyanakkor a Lukács-féle híradás-elbeszélést kitörő öröm és há-
laadás követi. Erzsébet magzata "felujjong" (1,41), Erzsébet áldja és
boldognak mondja Máriát (1,42-44), Mária ajkáról pedig csodálatos
hálaadó ének fakad (Magnificat, 1,46-55). Az öröm-áradat a továb-
biakban is megfigyelhető: Zakariás "magasztalja" Istent (1,64) és
himnuszban dicséri őt (Benedictus, 1,68-79); a pásztorok előtt
mennyei sereg dicsőíti Istent (2,13-14); a pásztorok magasztalják
Istent (2,20), végül pedig elhangzik Simeon hálaadása (Nunc
dimittis, 2,29-32) és Anna istendicsérete (2,38). Mindezzel azt mu-
tatja be az evangélista, hogy Jézus érkezése milyen nagy örömet
jelentett Mária számára, és mindazok számára, akik megtudták vagy
sejtették, hogy ki érkezett hozzánk a gyermek Jézusban. Ugyanez az
öröm ébredhet mindazokban, akik tudomást szereznek arról, hogy
egykor eljött közénk és köztünk élt az Üdvözítő.

A születés (Mk 2,1-12 – Lk 2,1-20)

Máté magát a születés tényét csak mellékesen említi (1,25), de
beszámol a napkeleti bölcsek látogatásáról. Az elbeszélés szereplői
mind fontos emberek: Heródes, a zsidó nép királya, "a nép minden
főpapja és írástudója", valamint az idegenből, keletről érkező böl-
csek, "mágusok", vagyis a nemzsidó nemzetek legelismertebb tudó-
sai. A hírre, hogy a zsidók királya, "a Krisztus" (azaz Fölkent, Mes-
siás, ld. 2,4) megszületett, Heródes megretten, "és vele együtt egész
Jeruzsálem." A félelem, a rettegés említése az új király hatalmát
érzékelteti. A nép főpapjai és írástudói az Ószövetségből tudják,
hogy a Messiásnak Betlehemben kell megszületnie. Ezt meg is
mondják, de nem mennek Betlehembe, hogy köszöntsék őt – hiszen
ők is azok közé tartoznak, akiket megrettent a Messiás érkezésének
híre. A nép vezetői, a hatalmasok és tekintélyesek elutasítják ezt a
Messiást, jóllehet tudják, hogy az ő érkezését ígérte Isten a próféták
szava által.

Az idegen bölcsek viszont "nagy örömmel örvendezve" folytatják
útjukat, és amikor megtalálják a Gyermeket, "hódolnak előtte", va-
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gyis urukként tisztelve őt földre borulnak a színe előtt, és átadják
hódolatuk és alávetettségük jeleként ajándékaikat. Olyan ajándékok
ezek, amelyek kifejezik a megajándékozott királyi méltóságát. Az
idegen népek bölcsei felismerik és elismerik Jézusban a Messiás-
királyt, ugyanakkor saját népének vezetője, előkelői és bölcsei el-
utasítják őt, elzárkóznak előle. Máténál nincs szó jászolról, szegé-
nyes körülményekről, csak a mágusok hódolatában és a zsidó veze-
tők rettegésében visszatükröződő messiási méltóságról.

Lukács a születés elbeszélését azzal kezdi, hogy a római császár
népszámlálást rendel el, és az evangélista megadja az összeírás idő-
pontját is (amikor Szíriát Kvirínusz kormányozta). József és Mária is
összeírásra kerül, így velük együtt Jézus is helyet kap "az egész
földkerekség" lakóinak sorában (vagyis nem csupán egy zsidó töb-
bé). Lukács szerint Jézus az egész emberiség nagy családjának tagja
és Megváltója – ezt érzékeltette korábban a Lukács-féle családfa, és
erre utalnak Keresztelő János fellépésének Lukácsnál található idő-
rendi és földrajzi adatai is (Lk 3,1-2).

A születés körülményei nagyon szegényesek. Már az is nehézsé-
get jelentett volna, ha Máriának egy idegenekkel teli tömegszálláson
kellett volna szülnie. Jézus még ennél is nyomorúságosabb körülmé-
nyek között született, hiszen anyja jászolba fektette őt, ami azt jelzi,
hogy állatok szálláshelyén jött a világra. Az elbeszélő azonban
semmiképpen nem érzékelteti azt, hogy ez a helyzet visszás vagy
megalázó és méltatlan lett volna.

Jézus születéséről Lukács evangéliumában nem az ország királya
értesül, nem is a nép előkelői és bölcsei, vagy az idegen mágusok,
hanem a legegyszerűbb emberek, a nyájukat őrző pásztorok. Ez an-
nál is figyelemre méltóbb, mivel a pásztorokat a letelepült falusi
vagy városi lakosok lenézték, sokszor megvetették, a veszedelmes
bűnösök közé sorolták őket, mivel nem tisztelik a magántulajdont,
kárt okoznak állataikkal, vagy akár lopnak, fosztogatnak. Isten most
őket méltatja arra, hogy elsőként értesüljenek az Üdvözítő születésé-
ről. Égi fény, angyali szózat közli velük éjszakai látomásukban, hogy
megszületett a Megváltó.

Míg Máténál Heródes és a nép előkelői rettegnek a születés híré-
nek hallatán, az idegen bölcsek pedig hódolnak előtte és megajándé-
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kozzák őt, addig Lukácsnál a nép köréből a legegyszerűbbek indul-
nak köszönteni a Kisdedet. Sietve mennek hozzá, utána pedig min-
denfelé hírt adnak róla, magasztalják és dicsérik Istent, mindazért,
amit megtudtak, és amiben részük lehetett. A Máté-féle ünnepélyes-
ség és komolyság helyébe itt a fény és ragyogás lép, az öröm és hála-
telt istendicsőítés.

Az elbeszélő közben egy pillanatig Máriára irányítja a figyel-
münket, aki "megjegyezte mindezeket a dolgokat, és szívében el-
elgondolkodott rajtuk" (2,19). A Mária iránti figyelem nem lankad
Lukácsnál, és sejtenünk engedi, hogy Mária az elsők között volt, aki
igazán felfogta és értékelni tudta, hogy mit is jelent Jézus a világnak.

A fogadtatás (Mt 2,13-23 – Lk 2,21-40)

Máté már Jézus születésének, a bölcsek látogatásának leírása so-
rán érzékelteti, hogy Jézus nem szívesen látott vendég Heródes ki-
rály és a nép vezetői számára. Heródes már akkor, álnok módon
igyekezett megtudni a gyermek pontos helyét, mondván, hogy ő is
hódolni fog előtte. Nyilvánvaló azonban, hogy nem hódolni akar az
új király előtt, hanem már csecsemő korában eltenni őt láb alól. Miu-
tán a bölcsektől nem kap megfelelő tájékoztatást, hatalomféltő, gyil-
kos szándékában nincs más választása, mint hogy biztosra menjen,
és minden kétévesnél fiatalabb gyermeket megölessen, így számítása
szerint új riválisát is el fogja pusztítani. Heródes eljárása álnok, ke-
gyetlen, önző, a választott nép uralkodója így fogadja Isten küldöttét.

Isten azonban megvédelmezi Jézust. Álmok sora következik,
melyek által Isten óvja, védi és megmenti az újszülöttet: a bölcseket
figyelmezteti, József parancsot kap a menekülésre, a gyilkos ellenség
halála után a visszatérésre, végül pedig arra, hogy Heródes gonosz
fiától, Arkelausztól távol, Názáretben telepedjenek le. Mindez azt
mutatja, hogy míg a választott nép evilági királya Jézus életére tör,
addig Isten minden lépését vigyázza küldöttének, és megóvja őt
minden veszedelemtől.

Isten itt is rendre Józsefnek ad utasításokat, és ő ezúttal is az
"igaz"-ként viselkedik, azaz mindenben pontosan követi Isten paran-
csait. És az események minden egyes mozzanatánál jelzi az evangé-
lista, hogy mindezek a viszontagságok azért történtek meg így, hogy
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Jézusban beteljesedjenek a Messiásra vonatkozó ószövetségi jöven-
dölések, és ezáltal nyilvánvalóvá váljék, hogy ő valóban Isten kül-
dötte, akinek jövetelét Isten évszázadokkal korábban megígérte.

Lukácsnál Jézus fogadtatása éppen ennek az ellenkezője: csak
öröm és hálaadás fakad mindazok szívéből, akik találkoznak vele. Az
Istent dicsérő és magasztaló angyali sereg és a pásztorok istendicsőí-
tése után Simeon és Anna köszöntik Jézust, akit szülei a Törvény
előírásai szerint a templomban bemutatnak. Simeon és Anna szintén
egyszerű, hétköznapi idős emberek, mint az első köszöntők, a pász-
torok.

Simeon igaz és istenfélő férfiú, akit a Szentlélek tölt be, és akit
Isten lelke vezet ekkor a templomba, hogy találkozzék a Messiással,
akinek jövetelét régóta, kitartóan várja. Most felismeri Jézusban a
várt Messiást, és hálatelt szívvel mond köszönetet Istennek, hogy
megérhette ezt a nagy napot. Most már tudja, hogy Jézus által elér-
kezett az üdvösség, amelyet Isten "minden nép színe előtt készített,
világosságul a nemzetek megvilágosítására" (2,31-32). Ő mondja ki
azt, amit Lukács egész evangéliumával (és az Apostolok cselekedete-
iben) szüntelen hirdet: Jézus minden nép és nemzet, az egész embe-
riség Megváltója, Szabadítója.

Anna, a nyolcvannégy éves özvegy, aki soha "nem vált meg a
templomtól, böjtöléssel és imádsággal szolgált ott éjjel és nappal"
(37.v.), ugyancsak felismeri a kisded Jézusban a hozzánk érkezett
Megváltót. Egész szívével dicsőíti Istent, és hirdeti mindenkinek,
hogy Jézus által elérkezett megváltásunk ideje.

A Jézus születését beragyogó öröm- és hálaáradat bemutatása
mellett szerepel Lukácsnál egy csöndes utalás a szenvedésre, a meg-
próbáltatásokra is: Simeon szerint Jézust sokan el fogják utasítani –
saját vesztüket okozva –, mások számára ő a feltámadást fogja jelen-
teni. Mária szívét pedig tőr járja majd át (34-35.v.) – ez nyilvánvaló
utalás arra, amit Máriának át kell majd élnie a nyilvános működés
során és Jézus keresztrefeszítése kapcsán. Lukács itt is Máriára fi-
gyel, Jézus anyjára, aki nála végig előtérben áll az egész gyermek-
ségtörténet során.
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Összefoglalás

A két gyermekségtörténetet összehasonlítva csodálattal látjuk,
hogy a két evangélista mennyire másként mutatja be az események
sorát és részleteit, és hogy mennyire más a két elbeszélés hangneme,
irányulása. Ismereteink szerint mindkét evangélium a zsidó háború
leverése és a templom pusztulása, a zsidó államiság végleges meg-
szűnése (Kr.u. 70) után készült. Elképzelhető, hogy ez a nemzeti
katasztrófa sok zsidót megerősített abban a meggyőződésében, hogy
Jézus nem lehetett a Messiás, hiszen a Messiásnak meg kellett volna
mentenie a szent várost és a választott népet. Erre az időre tehető,
hogy a zsidóság egységesen és véglegesen elzárkózik attól, hogy
Jézust Messiásként elfogadja.

Ebben az időben Jézus követői többségükben már a pogány népek
közül valók, de ekkor még szép számmal vannak a keresztények
sorában olyanok is, akik zsidó létükre hittek Jézusban. Az ő számuk-
ra elsősorban nem a nemzeti katasztrófa jelenti a problémát, hanem a
szembesülés azzal, hogy ők kisebbségben maradtak, saját népük, a
zsidók többsége elutasítja a hitet Jézusban mint Megváltóban és
Isten Fiában. Feltehető, hogy Máté éppen az ilyen, ún. zsidókeresz-
tényeket tartja szeme előtt, amikor összeállítja evangéliumát. Biz-
tosítani akarja őket és meg akarja erősíteni abban, hogy ők döntöttek
helyesen, amikor elfogadták a krisztusi hitet. Ezért mutat rá evangé-
liumában lépten-nyomon – így a gyermekségtörténetben is –, hogy
Jézus életének eseményei valójában az ószövetségi jövendölések
beteljesedései. Jézus Ábrahám fia, és Dávid fia (vö. családfa), tehát
ő a Messiás. Isten álmok hosszú sorában adott kijelentéseivel, utasí-
tásaival irányította a gyermekségtörténet résztvevőit. Józsefet egy-
mást követő álmok által vezetve Isten maga gondoskodott a gyermek
Jézus megmeneküléséről. Máté szerint mindebből nyilvánvaló, hogy
azok a zsidók járnak a helyes úton, akik hisznek Jézusban, és csatla-
koztak az általa alapított új közösséghez.

Lukács is a zsidó nemzeti katasztrófa után írja evangéliumát, de
az ő számára – aki maga is pogány származású – már nyilvánvaló, és
azt akarja elbeszélésével bemutatni, hogy Isten a Jézus által hozott
megváltást az egész emberiségnek szánta. Jézus az emberiség nagy
családjának tagjaként jött közénk (vö. családfa), az emberi történe-
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lem meghatározott pillanatában, a Római Birodalom területén. Szü-
letése kapcsán Isten sokaknak adott (látomásban, vagyis éber álla-
potban) kinyilatkoztatást Jézus kilétével kapcsolatban – így az ő
tanúságuk (a volt pogányok számára) sokkal meggyőzőbb. Lukácsnál
József háttérbe szorul, Mária viszont a figyelem középpontjába kerül
kimondott "igen"-jével, túláradó örömével, a rá (is) váró szenvedés-
sel, a Gyermek titkában való elmélyülésével. Mindenki, aki tudomást
szerez a Megváltó érkezéséről, boldogan várja, ünnepli őt, és hálatelt
szívvel dicsőíti Istent. Ezt az örömet jelentheti Jézus születése mind-
annyiunk számára.

---------------------------------

Gyürki László

A Sínai kódex kalandos története

A Vatikáni kódex mellett a Sinai kódex az egyik legfontosabb
szövegemléke a Bibliának. Ennek digitalizálása a közelmúltban meg-
történt, és ma bárki számára megtekinthető e jelentős szövegemlék.
A négy egymástól távoli helyen őrzött kézirat digitalizálás által össze
lett kötve és mindenki számára elérhetővé vált az interneten. Ismer-
kedjünk meg e fontos szövegemlék kalandos történetével.

A kódex eredeti helye a Sínai hegy lábánál épült Szent Katalin
kolostor. A hagyomány szerint itt van eltemetve Szent Katalin vérta-
nú szűz. A kolostort Justinianus császár Kr.u. 530-ban alapította.
Nemcsak ikonokban gazdag, hanem híres az ősi könyvtára is. Ez
annak is köszönhető, hogy a kolostor a századok viharait nagyobb
veszteség nélkül vészelte át, s a muzulmán uralkodók is tisztelettel
viseltettek a szent hely iránt.

A kolostor szerzetesei nem voltak mindig tisztában azzal, hogy
milyen kincsek rejtőznek az ősi falak mögött. Az egyik legértéke-
sebb kézirat kalandos története is bizonyítja ezt. Az ún. Sínai kódex-
ről van szó, amely pergamen lapokon az Ószövetség nagyobb részét
és a teljes Újszövetséget tartalmazza. A szentírástudomány számára
jelentős esemény volt ennek felfedezése. A kódex egyes részei a 19.
században a világ különböző könyvtáraiba vándoroltak.
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A felfedezés a 19. század német biblikus tudósának Konstantin
Tischendorfnak nevéhez fűződik (1815-1874). A tudós veje, Ludwig
Schneller írta meg e felfedezésnek történetét. Tischendorf Lipcsében
tanult és a protestáns teológia professzora volt. A Szentírás megbíz-
ható görög szövegének kutatása állt élete központjában. A tudomá-
nyos érdeklődés mellett ezzel hitetlen és kétkedő kortársai számára a
szent könyvek megbízhatóságát is bizonyítani akarta. A világ külön-
böző könyvtáraiban kutatott. Már Párizsban is volt egy szenzációs
felfedezése. Így jutott el a Sínai Szent Katalin kolostorba is, amely-
nek könyvtára már akkor is világhírű volt. 1844-ben tartózkodott egy
ideig ebben a kolostorban a szerzetesekkel. Hamarosan itt is ered-
ményt ért el: pergamen lapokra írt görög nyelvű Ószövetségi Szent-
írás-kézirat 129 oldalát fedezte fel. A legrégibb ismert Szentírás
kézirat volt ez. Mint szakértő, azonnal a Kr.u. 4. századba sorolta
őket. Viszont azt is tudta a felfedező tudós, hogy ez csak a kéziratok
egy része. Kérdés volt számára, hogy hol lehet a kézirat többi része
és vajon ez az Újszövetséget is tartalmazza-e.

Tischendorf megtapasztalta, hogy a szerzetesek milyen közömbö-
sek kincseikkel szemben. Értékes kéziratok részei rendezetlenül he-
vertek az állványokon. A felfedezett szöveget is egy papírkosárban
találta, amelynek tartalmát begyújtásra használták. Tischendorf hasz-
not is húzott a szerzetesek értékeikkel való gondatlan bánásmódjá-
ból: a Szentírás-kéziratból 43 lapot – amelyeket Tischendorf nagyon
jelentősnek talált – ajándékként kapott meg tőlük. Ő e 43 lapot Lip-
csébe vitte, s ezek ma az egyetemi könyvtár féltett kincsei. A kézirat
többi része a Katalin kolostorban maradt.

Tischendorf meg volt győződve arról, hogy az általa felfedezett
pergamen lapok csak egy kis részét képezik a kéziratnak, ezért kilenc
évvel később 1853-ban másodszor is felkereste a Sínai kolostort. Ez
a látogatása azonban nagy csalódás volt. Az a 86 lap, amit ő első
látogatásakor nem kapott meg, eltűnt, és senki sem tudta hova. Csak
a teremtéstörténet egy lapját fedezte fel, mint ennek a kéziratnak
részét. Ezt egy másik kódexben könyvjelzőként használták. Így aztán
ez alkalommal Tischendorf új eredmény nélkül tért haza.

Mivel a kutatást nem adta fel, az 1859-es év elején újra megpró-
bálkozott, hogy a kéziratrészeket megtalálja. Ez alkalommal Ti-
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schendorf II. Sándor orosz cárnak, mint a Sinai kolostor ortodox véd-
nökének ajánlásával, valamint anyagiakkal is érkezett, hogy az eset-
leg megtalált kincseket a cár nevében megvásárolhassa. Először
azonban ez az utazás is sikertelennek tűnt. Csak az esti búcsúzás,
amelyre a kolostor gazdasági vezetője hívta meg az induló tudóst,
lett a Szentírás-tudomány fénypontja. A szerzetesek Tischendorfot
nem mint betolakodó idegent kezelték, hanem egészen haláláig
(1874) baráti összeköttetésben maradtak vele. Mikor Tischendorf
ezen a búcsúesten a kolostorban feltételezett kincsre fordította a szót,
a gazdasági főnök egy csomag piros kendőbe takart pergamennel jött
elő. Nagy meglepetés volt számára, hogy nem csak az Ószövetségből
hiányzó 86 oldal volt a csomagban, amit Tischendorf első látogatá-
sakor talált és ott hagyott, s ami elveszettnek tűnt, hanem egy csomó
más lap is, amelyek a kézirathoz tartoztak és az egész Újszövetséget
tartalmazták. Azután kiderült az is, hogy a kézirat még két kora-
keresztény írást is tartalmazott. Ezeket – amikor a kódexet írták – a
Szentírás kánonjához tartozónak véltek: a Barnabás levélről és a
Hermasz Pásztora c. írásról van szó. Ma ezek nem tartoznak a Biblia
könyveihez.

Ez a felfedezés a Szentírás-tudomány számára nagy szenzáció
volt. Ezzel egy teljes Újszövetség és az Ószövetségből is – néhány
hiányzó rész kivételével – a 4. századból származó új szöveg került
elő, és ez megbízhatóbb volt, mint az addig ismert szövegek. Csak a
Vatikáni könyvtárnak van egy olyan Szentírás szövege (ez a Vatikáni
kódex), amely az itt megtalált szöveghez megy vissza, de ez akkor
még nem volt általánosan elérhető és még nem publikálták.

Ezután megkezdődött a kézirat vándorlása. Tischendorf engedélyt
kapott a kolostor szerzeteseitől, hogy az értékes lapokat magával
vigye Kairóba, a Sínai kolostor ottani ortodox fiókjához, és ott a
kódexet lemásolja. Azután engedélyt kapott arra is, hogy a kéziratot
Szentpétervárra kölcsönözze azzal a kikötéssel, hogy onnan a szöveg
publikálása után visszahozza, ha a szerzetesek visszakérik. Tischen-
dorfnak sikerült 1862-ben az orosz monarchia 1000 éves jubileumára
a kéziratot „Codex Sinaiticus” címmel díszes négykötetes hasonmás
kiadásban a nyilvánosságnak bemutatni.

A kézirat viszont soha sem került vissza a Sínai kolostorba. A
Katalin kolostor szerzetesei ugyanis az említett jubileumra az orosz
cárnak ajándékozták. A kódex Szentpétervár könyvtárában kiemel-
kedő helyre került. De a kódex vándorlása ezzel még nem fejeződött
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be: 1933 decemberében a szovjet kormány Sztálin utasítására ezt a
Szentírás-kéziratot az akkor alig hihető 100.000 fontért eladta. Az
összegnek felét egy nagy gyűjtési akcióban az angol lakosság adta
össze. Így került a kézirat nagy része Londonba, a híres British
könyvtár tulajdonába, ahol ma, mint egyik legnagyobb kincsüket
őrzik. 1975-ben a Katalin kolostorban ebből a kéziratból még to-
vábbi 12 lap került elő. Az Orosz Nemzeti Könyvtárban Szentpé-
terváron pedig még öt töredékes darab található, melyek az eladásnál
1933-ban ott visszamaradtak.

Amint látjuk, ez a kézirat ma négy helyen található: London, Lip-
cse, Szentpétervár és a Sínai kolostor. A szakemberek véleménye
szerint a még hiányzó ószövetségi rész (kb. 300 lap) végleg elve-
szett. Valószínű, hogy a 19. században, mielőtt Tischendorf felfi-
gyelt rá, tudatlanságból – mivel nem ismerték fel annak hallatlan
értékét – a Sínai kolostor szerzetesei a szó szoros értelmében eltüzel-
ték.

A Sinai kolostor szerzetesei már a 19. század végén megpróbálták
a kéziratot visszakövetelni. Ma is jogot tartanak rá, de eddig hiába.
Először azt terjesztették, hogy Tischendorf ellopta a kódexet. Ez a
vád ma egyértelműen megdőlt. A kézirat ugyanis teljesen jogosan
került a tudós kezébe. Az az igazolás, amelyben Tischendorf 1859-
ben kötelezi magát, hogy visszaadja a kölcsönkapott lapokat, melye-
ket először Kairóba, aztán Pétervárra vitt magával, most is megvan.
Fennmaradt az a cárnak adott ajándékozási okmány is, amely 1869.
november 18-án kelt, és amelyet a Sínai kolostor akkori apátja és a
kolostor más tagjai írtak alá. Ezenkívül Oroszország ezt az ajándékot
a Katalin kolostornak egy bőséges pénzösszeggel viszonozta. Ezért
Londonban a British könyvtár és Lipcse könyvtára is a kézirat jogos
tulajdonosának tarthatja magát.

Ha a Sínai kolostorból származó eredeti pergamen aligha kerül is
egy helyre, legalább virtuálisan egyesítve van, és a világ minden sar-
kából a www.codex-sinaiticus.net internetcímen keresztül megte-
kinthető. Ebben a tervben, a digitalizálásban mind a négy tulajdonos
békésen összedolgozott. A Sínai kódex ma is bizonyítéka bibliaszö-
vegünk megbízhatóságának.
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Markó Timea 

Az I sz lám     
 
A nagy világvallások sorában az iszlám keletkezett a legutolsó-

ként. Szigorú monoteizmust hirdető vallási rendszer a világ második 
legnagyobb hitévé vált: Marokkótól Indonéziáig, Egyenlítői Afriká-
tól Közép-Ázsiáig. Követőinek száma ma már megközelíti az egy 
milliárdot. Ez ma a föld legdinamikusabban fejlődő vallási közössé-
ge. 

Az arab nyelvben az iszlám:    إ��م szó jelentése „önalávetés” 
vagy „megadás” Allahnak, illetve „megbékélés” Allah akaratával. 
Az iszlám vallás gyakorlói ugyancsak arabul a muszlim-ok:  ���� –

, akik alávetik magukat Allahnak, akik megbékélnek Allah 
akaratával. 

Megjegyzés: A nyugati kulturkörben régóta jelen lévő mohame-
dán megjelölést a muszlimok általában elutasítják, mivel azt sugallja, 
hogy a vallás központi szereplője Mohamed próféta lenne, nem pe-
dig maga az Isten. 

Keletkezés,  tanítás,  történet 

Arábia a Közel-Kelet egy sivatagos, alig lakható hatalmas puszta-
sága, amely a Kr. u. I. évezred derekáig igen gyéren lakott, civilizá-
latlan, vad és szegény világ volt. Ez a táj az itt élő nomád beduin 
pásztorok számára igen mostoha életkörülményeket kínált. A megél-
hetés egyedüli biztosítéka némi állattartás, az oázisokban föld- és 
kézművesség volt, a szűkös létfeltételek megszerzése miatt  pedig az 
itt élő nomád törzsek szakadatlan háborúban álltak egymással. A 
félsziget nyugati oldalán a nemzetközi forgalomban is használatos 
kereskedelmi út vezet végig: ez volt a Tömjénút, amely Etiópia és 
Jemen északi irányú forgalmát biztosította. Korábban Arábia népei-
nek hite fétishit és politeizmus volt. Főistenük, az égben lakozó Al-
lah: ا� kisebb istenek és istennők, szellemi lények sokasága fölött 
uralkodó harcias népvezér volt, aki áldozatot követelt a népétől. A 
nomádok szent tárgyakban lakozó isteni erőket is imádtak: ligeteket, 
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fákat, vagy éppen köveket, mint amilyen a központi szentélyében, 
Mekkában őrzött kába: ا����� is volt. Az ősi pogányság világképe 
mutatkozott a szentélyekben, ahol áldozat-bemutató szertartás folyt. 
A harcos nomád társadalom mindennapjai viszont a vérségi kapcso-
lat, a vérbosszú, a harc, a bátorság, az egyszerűség és a nélkülözés 
köré szerveződtek. 

Ebben a helyzetben lépett fel új vallási eszmék hirdetőjeként az 
570 körül született, csak csekély műveltséggel bíró Mohamed: ��	
 
teljes arab nevén Mohamed ibn Abdalláh ibn Abd al-Muttalib, a 
mekkai Qurajs törzs tagja. Apját születése előtt, anyját 6 évesen 
vesztette el, ezért az apai nagybátyja, Abu Tálib nevelte fel. Írni, 
olvasni nem tudott. Első felesége a nála 15 évvel idősebb Khadídzs, 
az a kereskedőnő, aki karavánvezetőként alkalmazta őt. Utazásai 
során megismerkedett a zsidó és a keresztény hit elemeivel, idegen 
világok kultúrájával. Negyvenedik életévében bekövetkező gyökeres 
vallási átalakulásban részesült. Fokozatosan vonult vissza a kereske-
dői hivatástól, s vallásos látomásainak adta át magát. 610-re tehető a 
prófétai fellépésének ideje. A Mekkához közeli Hira hegy egyik 
barlangjában elmélkedve kapott kinyilatkoztatásokat Gzsibríl (Gáb-
riel) arkangyaltól, aki közölte vele, hogy ezentúl Allah küldötte lesz, 
aki kinyilatkoztatásokat fog neki "leküldeni". 

Tanításának alapja és középpontja Allahnak, a világ teremtőjének 
és urának a hirdetése volt. Mohamed szerint Allah, az Egyedülvaló 
már a zsidó és a keresztény hitben és kinyilatkoztatásban is kijelen-
tette magát, ezek a vallások azonban nem hallgattak az Isten szavára, 
vagy félreértették, félremagyarázták a kinyilatkoztatását. Ezért kel-
lett eljönnie Mohamednek, aki 'a Próféták Pecsétje', hogy a valódi 
isteni üzenetet a maga teljességében és tisztaságában kibontakoztas-
sa. Maga az iszlám szó hűséget, az egyetlen Isten iránti feltétlen 
odaadást jelenti: akik elfogadják, magukévá teszik az isteni üzenetet, 
és tagjaivá lesznek az igaz hit közösségének, az ummá-nak �
 Ezen . أ
az alapon Mohamed kezdettől elutasította a pogányságot, a hitetlen-
ség híveit pedig hevesen támadta és Allah pokoli büntetéseivel fe-
nyegette. 

Az első években alig talált követőkre Mekkában s a muszlimok 
közössége is csak néhány tucat emberből, a  próféta rokonaiból, ba-
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rátaiból, feleségéből és szolgáiból állt. Mekka vezetői, a törzsi főnö-
kök  az első években tudomást sem vettek az iszlám mozgalmáról. 
Később meg, amikor Mohamed kényelmetlenné vált számukra, igye-
keztek elűzni a békétlenkedőket. 622-ben Mohamed híveivel átköl-
tözött  Jaszrib-ba: ب�� (a későbbi Medinába: ا������) ahol, mint 
Mekka ellenségét, szívesen fogadták. (A történetírás hidzsrának 
 nevezi ezt az eseményt, amely az arab időszámítás alapjául  ا���ة
szolgál.) Hithirdetése itt hamar követőkre talált: részleteiben is ki-
dolgozta számukra Allah tanító üzenetét, majd szent háborút hirde-
tett Mekka kereskedelmének tönkretételére és szülővárosa vissza-
szerzésére.  

Ez a medinai alkotmány és az „Ábrahám-vallás” periódusa a ko-
rai iszlámban, amikor még erős a próféta hitében a zsidó vallás iránti 
vonzalom. A hívek Jeruzsálem felé fordulva végzik napi imájukat, 
Mohamed pedig önmagát Ábrahám, József és Mózes műve beteljesí-
tőjének tekinti. Ekkor kiérlelt tanításában sokat vesz át az Ószövet-
ségből, annak világszemléletéből és a zsidó vallási törvényekből. 
Később konfliktusba keveredett a Medinában nagy számban élő zsi-
dókkal, akik nem követték tanítását, és az önállóság útját választotta. 
A napi ima iránya ekkor változik Mekkára, és egyre többet beszél a 
próféta arról, hogy a zsidók és a keresztények 'hamis monoteizmust' 
követnek. Ekkor dolgozza ki Mohamed azokat a szabályokat és szer-
tartási elveket, amelyek a továbbiakban jellemzik mozgalmát, és 
amelyek közé beilleszkedik a kába kultusza, a mekkai zarándoklat 
követelménye is.  

Sikeres misszió és Mekka elleni győzelmes háború után Moha-
med 630-ban visszatért Mekkába. A félsziget nomád törzsei rövide-
sen felvették az új hitet, és megindultak azok a 'missziós hadjáratok', 
amelyek célja a hit terjesztése volt. Ekkor már egy új, vallási alapon 
szerveződő arab birodalom van kibontakozóban: rövidesen a 
muszlimok kezére kerül egész Arábia, Szíria, Palesztina, majd 
Egyiptom is. A győzelem utáni évek nagy változásait a próféta már 
nem érte meg: 632-ben Medinában meghalt.  

Mohamed írásban nem rögzítette Allahtól kapott tanítását, ám a 
tanítványok visszaemlékezéseire hagyatkozva és az általuk megőr-
zött iratokra támaszkodva rövidesen megkezdődött kinyilatkoztatá-



Az Iszlám 

20 

sának rögzítése, szent gyűjteménnyé rendezése. 650 (Othmán kalifa 
idejében) után így már készen állt a Korán   ن�-amely a muszli , ا��
mok hitének alapja, a próféta tanító megnyilatkozásainak gyűjtemé-
nye. 

A Korán jelentése "felolvasni, hirdetni, recitálni való" szöveg. Az 
iszlám elsődleges és legfontosabb forrása. A muszlimok szerint Isten 
által kinyilatkoztatott mű, és Isten szavait tartalmazza. Bár az iszlám 
az Isten által leküldött többi könyvet is elismeri (Tóra és a Biblia), 
egyedül a Koránt tartja romlatlan, változatlan formában megmaradt-
nak. A szent könyv szövegét mechanikusan szerkesztették össze, 
hiszen nem a kronológiai sorrendet követik a szúrák, hanem hosszú-
ságuk szerint rendezték el: a leghosszabbak kerültek előre, a végén 
pedig a rövidebbek találhatók. A művet 114 szúrára osztották, a 
szúrákat pedig versekre, azaz ájákra: ت���.  A Korán tartalmilag ve-
gyes képet mutat: Allahot magasztaló himnuszok, vallási, erkölcsi és 
jogi szabályok, eszkatológikus jövendölések, elbeszélések, történe-
tek egyaránt találhatók benne. A bevezető szúra egy rövid fohász, a 
muszlimok fő imádsága. 

Míg a Korán azokat a tanokat foglalja össze, amelyek Gábriel 
arkangyal kinyilatkoztatásából származnak, addig a Szunna:   ا����  a 
Mohamed cselekedeteire és tanításaira vonatkozó hagyományok 
(hadiszok: د����-gyűjteménye. A kinyilatkoztatást kiegészítő ha (ا
gyomány, a szunna gyűjtése már az első muszlimok életében elkez-
dődött. A Társak: ���	�-emlékezéseit több gyűjteménybe rendez ا�
ték, amelyek szövege és tekintélye a 8. sz. közepére lett kanonikussá. 
Erre épülhetett azután a vallásjogászok és hittudósok munkája, az 
iszlám dogmatikai: ة��ا��� rendszerének szisztematikus kidolgozása. 
Az egységes, szervezett és hierarchikus egyház kiépülésének elma-
radása miatt azonban általánosan elfogadott, normatív-kötelező 
dogmatika nem született, hanem csupán olyan rivális vélekedések, 
amelyeket egy-egy neves szerző vagy iskola hitelesített. Ugyanez a 
többféleség vált mértékadóvá a rituális gyakorlatban is: a prófétai 
rendelkezések alapján, de egymástól eltérő módon rendelkező szo-
kásrendszerek formálták a hitéleti hagyományokat; négy nagy rituá-
lis iskola jött létre (hanafiták, málikiták, safíiták, hanbaliták), ame-
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lyek a muszlim világ más-más földrajzi régiójában váltak népszerű-
vé.  

Ebből azt a következtetést állapíthatjuk meg, hogy az Iszlám két-
féle forrásból vezeti le a tanításait: Koránból és a Szunnából.  

Az iszlám erős jogi-rituális-társadalmi természetéből következően 
nem csupán dogmatikáról, de európai értelemben vett teológiáról 
sem beszélhetünk, hiszen a saria:   ��� a muszlim vallásjog, a hit ا�!
és a belőle fakadó kötelességek és parancsok értelmezésének tudo-
mánya. Ebből következően viszont – mint tan és törvény, erkölcs és 
életforma – a vallás a hívő életének minden területén jelen van; ezért 
nincs a modern iszlám világában sem zárt papi rend, szilárd egyház-
szervezet, és európai mércével mérhető világi jog. 

A próféta tanításának, az iszlám vallásnak a lényege a legtömö-
rebb formában és a legegyszerűbben a hit öt pilléréről szóló tanítás-
ban ölt testet. Olyan alapelvek ezek, amelyek a hit elfogadásának és 
a hozzá tartozásnak a normái, bárhol és bármikor létezzék is egy 
muszlim, magát az umma részének tekintheti.  

– Hitvallás:  ا�!��دة (al-sahada) a pillérek sorában az első és a leg-
fontosabb a hit lényegének elfogadása és megvallása, az, hogy (ان " 
  .egy az Isten és Mohamed a Ő prófétája ( ا� ر)'ل 
	��ا وان ا� إ" إ�#

– Imádkozás: )  al-szalat( ا��*ة     A második alapelv rituális termé-
szetű: minden hívő számára napi ötszöri imát ír elő, amelyet megha-
tározott időpontban, az előimádkozó hívó szavára kell elvégezni. Az 
imát, amely hitvalló, dicsőítő és fohászkodó elemekből áll, Mekka 
felé leborulva kell végezni és rituális tisztálkodással kell felkészülni 
rá. Pénteken, a heti ünnepnapon a déli ima helyett a hívek a mecset-
ben gyűlnek össze. 

– Böjt:   م'�)  al-szaum(ا�  A hit pillérei sorában a harmadik; mint 
előírás a böjti hónap (Ramadan: ن�,
-megtartására kötelezi a hí (ر
vőt. Ebben a hónapban napkelte és napnyugta között tilos étkezni, az 
esti étkezésre pedig az egyszerűség és a mértékletesség a jellemző. 

– Szegényadó: ا�/آ�ة (al-zakat) A negyedik alapvető hitszabály 
kötelező jótékonykodást ír elő a hívő számára, aki a jövedelmének 
vagy vagyonának egy meghatározott részét az alamizsna-adó formá-
jában az umma közösség javára adja. Az így begyült összegből kell 
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biztosítani a szegényeknek és betegeknek, az özvegyeknek és árvák-
nak az ellátását.  

– Zarándoklat: )  al-hadzs( ا�	0      Az alapvető előírások sorában az 
ötödik a mekkai zarándoklat követelme. A zarándokok ilyenkor meg-
ismétlik a prófétának Mekkából Medinába, majd Medinából Mekká-
ba megtett útját, majd Mekkába visszaérkezve megkerülik a kaába-
szentélyt és résztvesznek az ott tartott istentiszteleten. 

Az említetteken túl további más, a prófétától származó előírások, 
kötelességek és tilalmak alakítják a muszlimok életét. Ilyenek példá-
ul a táplálkozási szabályok. Közismert, hogy Mohamed tiltja a ser-
téshús fogyasztását vagy a borivást. Szokásban van az újszülöttek 
körülmetélése, a férfiak számára pedig megengedett a többnejűség. 
A hívőnek így legfeljebb négy asszonya lehet, ám a modern időkben, 
az egyszerű emberek többsége számára ez a lehetőség csak elvi, 
amellyel csak a tehetősebbek és a különösen hagyománytisztelők 
élnek. A előírások közé sorolandók még a férfiak aranyékszer- és 
selyemruha viselésének, valamint a kamatszedés, szerencsejáték és a 
tolvajlással kapcsolatos tilalmak. 

Különleges helyet kap a próféta tanításában a szent háború, a hit 
védelméért és terjesztéséért folytatott szakadatlan küzdelem előírása. 
A Mekka elleni harcok idejéből való elv szerint az igazhitűeknek 
szakadatlanul küzdeniük kell a pogányság ellen, az egyistenhit, az 
iszlám diadaláért. A szent háború gondolata ugyanakkor a zsidók és 
a keresztények esetében a türelem előírásával társul: végső soron ők 
is Allah, az egyetlen igaz Isten hívei lévén, ha nem támadnak az igaz 
hit ellen, de megtérni sem akarnak, le kell igázni őket, adót kell fizet-
tetni velük, de életük háborítatlanságát biztosítani kell Allah földi 
birodalmának hatalma alatt. 

A Korán és a Szunna számos tételes erkölcsi előírást tartalmaz: 
szabályozza az állam és a család életét, a házasságot, az örökösödést, 
a polgári és a büntetőjog alapelveit. Mindezek alapja egy sajátos öt 
elvre épülő morális értékskála, amely megparancsolt, hasznos, kö-
zömbös, helytelenített és tiltott dolgokra és cselekvésekre tagolja a 
világot, a bűnöket és jutalmakat, az érdemeket és büntetéseket pedig 
ehhez rendeli hozzá. Az ember tettei halála után mérlegre kerülnek. 
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A vétkeseket kárhozatra vetik, a jók viszont a paradicsomkertbe lép-
hetnek, ahol kimondhatatlan  gyönyörök várnak rájuk. 

Teológia 

Az iszlám nem egyszerű vallás, azaz dogmák és vallásgyakorlatok 
összességének, hanem valóságos civilizációnak is tekinthető: híveit a 
közös kultúra, a közös hagyományok és az egyazon, vallást, erköl-
csöt, jogot és mindennapi életet szabályozó jogrendnek (saría:ا������) 
való engedelmeskedés köti össze. Mindehhez egészen sajátos teoló-
giai irányzatok nézeteinek összessége csoportosul, melyet a korai 
iszlám vallási megosztottsága, merőben véletlenszerű ténye idézett 
elő. Mohamed fiú utód nélkül halt meg, élete során és tanításában 
sem rendelkezve arról, hogy ki kövesse az umma, az igazhitűek val-
lási és politikai közössége élén. 632-ben Mohamed első utóda Abu 
Bakr lett, Mohamed apósa, az őt követő Omar és Oszman kalifák 
azonban – bár az első hívők közül valók voltak – nem álltak közvet-
len vérségi kapcsolatban a prófétával. Ugyanakkor a legközelebbi 
férfi rokon, Ali, a próféta unokaöccse (és lányának, Fatimának férje, 
unokáinak, Haszánnak és Huszeinnek apja) kezdettől igényt formált 
az öröklésre, a kalifa címére. Miközben a régi tanítványok az első 
két évtizedben egymás között választották az utódokat, addig Ali 
hívei síita párttá: ���!ا� szerveződtek. A szunniták és a síiták közötti 
vita szakadáshoz és véres harcokhoz vezetett. A síiták úgy vélték, 
hogy csak Ali, (a szunniták számára már 4. kalifa volt) az első jogos 
kalifa, és hogy az ő különleges szellemi hatalmát utódai, az imámok 
örökölték. A szunniták szerint hit dolgában végső soron az iszlám 
közösség (umma) ítél, a síiták szerint azonban az imám-ok, akik a 
Koránnak és a hagyományoknak ihletett, tévedhetetlen, bűntelen 
életű, sőt halhatatlan magyarázói. Azokból, akik ettől az időtől kitar-
tottak Ali legitimitása és a próféta unokáinak trónigénye mellett, 
született meg az iszlám síita irányzata, akik viszont az új, Omajjád 
dinasztiát támogatták, a szunnita mozgalom híveiként vonultak be a 
muszlim hit történetébe. 

A szakadást követően sajátos teológiai iskolák és irányzatok bon-
takoztak ki, amelyek bár elismerik egymás létezését, tagjainak 
muszlim mivoltát, örökös ideológiai harcban állnak egymással. 
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Szunnita irányzatok: A szunnita iszlám négy bevett jogtudomá-
nyi iskolája (madzhabok: 1ا��3ه) a 8-9. században alakult ki. Ezek 
abban térnek el egymástól, hogy az ítélkezésben milyen forrásokat és 
eszközöket tekintenek megengedhetőnek. A négy vallásjogi iskola: 
hanbalita (Ahmed ibn Hanbal), hanafita (Abu Hanafi), málikita (Ma-
lik ibn Anasz), sáfíit (Abu abdallah as Sáfíi). Az egyes irányzatok 
határai nem húzhatók meg pontosan, sokszor átfedik, áthatják egy-
mást. Mivel az iszlámban a teológia szerepét elsősorban a vallásjogi 
értelmezések töltik be, az ortodox szunniták között élesen megmu-
tatkozó irányzatokról, illetve az iskolák intézményes szétválásáról 
nem beszélhetünk.  

Szunnita teológiai-filozófiai iskolák:  

Kalám: ا��*م arab jelentése: beszéd, beszélgetés, vita, eszmecsere; 
az iszlám vallásfilozófia egyik ága, amely a teológia kérdéseit 
dialektikus úton közelíti meg. Ilm al-kalám az Istenről, Isten ügyé-
ről vitatkozók beszéde, egyfajta tudományos eszköz és módszer a 
hittételek észérvekkel történő bizonyításához. Követői és terjesztői 
mutakallimok: �4�5'ن
 (beszélők) néven ismertek, tudósai az iszlám 
skolasztikus teológusok. Annak ellenére, hogy az iszlámban a teoló-
giának alárendelt szerepe van a vallás alapvető tézisei (kinyilatkozta-
tott autonóm volta, illetve a Korán örökkévaló létezésének dogmája) 
miatt a vallásjoggal (fikh) szemben, a kalám iskoláknak jelentős 
szerepük volt az iszlám filozófia kifejlődésében, és a görög filozófia 
logikai alapjainak átmentésében és továbbfejlesztésében. 

 Az ilm al-kalám: 647 ا��*م  (a toll tudománya) tulajdonképpen a 
teológia része és három dologgal foglalkozik: 

– aqaida:  (dogmatika) ez az alapvető pilléreket tárgyalja,  
melyet arabul uszúl ad-dínnek neveznek: . Az iszlám teo-
lógia a következő alapelveket különbözeteti meg: 

1. Tauhid:  �	
��  ,az isteni egység  ا
2. Adil:  isteni igazságosság,  
3. Nubuwwat: a prófétaság,  



Az Iszlám 

25 

4. Imámmát: az imámátus. (Mind a síita, mind a szunnita for-
rások tulajdonképpen kalifaságnak ismerik el. A kalifa szó helyettest 
jelent az imámok pedig a próféták helyettesei).  

5. Maád: a feltámadás napját és a túlvilágot jelenti. 
– morál és erkölcs: az ember szellemi oldalát vizsgálja és a kí-

vánatos tulajdonságokat, pl: bölcsesség,stb. 
– törvények: م���-(ahkám) az iszlám gyakorlati oldalával foglal  أ

kozik, pl: imával, böjttel, stb. 
A szunnita iskolák közül a legfontosabbak az asharita, dzsab-

rita, maturidita, murdzsita, mutazilita és a kadarita.  
Síita irányzatok: A síita iszlám sajátos tétele az ún. imám-tan. 

A síita iszlám szerint Isten a muszlim közösség vezetésére tévedhe-
tetlen, a Próféta családjából származó imámokat jelölt ki. A külön-
böző imám-láncolatok mentén az egyes síita irányzatok intézménye-
sen is különváltak. Az egyes irányzatok sok esetben nem ismerik el 
egymást síitaként, esetenként muszlimként sem. A főbb irányzatok 
az: 

Ötös síiták (zajditák) : Az imám-tan tekintetében a legmérsékel-
tebb síita irányzat: az imámot nem tartják tévedhetetlennek. 

Hetes síiták (iszmáiliták): Nevüket onnan kapták, hogy az első 
hat imámig a tizenkettes síitákéval megegyező láncolatot fogadnak 
el, a hetedik imám személyét illetően viszont eltérnek tőlük.  

Tizenkettes síiták (dzsafariták): Nevüket az általuk tisztelt imá-
mok száma után kapták. Felfogásukban az utolsó imám Muhammad 
al-Mahdi (868-?) rejtőzködik, és Allah parancsára vár, hogy helyre-
állítsa az igazságot a világban. 

Háridzsita: ا�9'ارج irányzatok: A háridzsita irányzat alapvetően 
politikai síkon különült el az iszlám más irányzataitól és erősen hata-
lomellenes felfogást képviseltek. A háridzsiták különválására az I. 
fitna során került sor, amikor kiváltak Ali hívei közül, mert elutasí-
tották az egyezkedési kísérletét Muávijával, a lázadó szíriai helytar-
tóval. A háridzsitáknak három főbb irányzatuk alakult ki, az azraki-
ták, a sufriták és az ibáditák. Ezek közül napjainkra egyedül az 
ibáditák maradtak fent, Omán területén. 

Folytatjuk 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK
A kérdésekre Martos Levente Balázs  professzor válaszol.

� Kérdés: Sok helyen olvashatjuk az evangéliumokban, hogy Jézus
csodás gyógyításának vagy ördögűzésének mintegy feltétele a segít-
séget kérő(k) bízó hite. Ez fennáll a Mt 17,14-20-ban és a Mk 9,16-29-
ben leírt ördögűzés esetében is, de a tanítványok sikertelenségét Jé-
zus a két szöveg szerint eltérően indokolja: Mt-nál az ő kishitűségükkel,
Mk-nál pedig az imádság és bőjt hiányával. Mi a különbség magyaráza-
ta, és mit jelentenek Jézus szavai az Ő nevében segíteni akaró keresz-
tények számára?

Válasz: Máté és Márk evangélista elbeszélése ugyanarra az ese-
ményre vonatkozik, ámde érezhető, hogy mást-mást hangsúlyoznak.
Míg Márk Jézus és az őt kérlelő apa párbeszédét írja le hosszan,
ennek megfelelően elsősorban az ő kétkedő hitével foglalkozik, Máté
leegyszerűsíti az esemény leírását, és kizárólag a tanítványok sikerte-
lenségére és hitetlenségére fordítja figyelmét. Az írástudók és a ta-
nítványok vitájára, kisebb tumultusára vonatkozó márki részletet
(9,14-15.25) Máté teljesen elhagyja, pedig a gyógyítás utáni rövid
kérdés és válasz éppen ezekkel a versekkel együtt alkot keretet a
gyógyítás elbeszéléséhez. Márk evangélista másutt is érzékelteti,
hogy a böjt és az ima szerepe vitás kérdés Jézus tanítványai és a
farizeusok meg írástudók között (vö. Mk 2,18-22).

Márk elbeszélésében tehát Jézus két csomót old fel: a tanítványok
és az írástudók konfliktusát, amelynek hátterében talán éppen a böjt
és ima miértje áll, illetve a holdkóros fiú apjának és a tanítványok-
nak a hitetlenségét. Mivel az apa hite sem tökéletes, a tanítványok
kicsinyhitűsége is enyhébb megítélés alá eshet. Máté viszont a tanít-
ványok kicsinyhitűségének témájára koncentrál, elbeszélésének vé-
gén pedig egy mondást hoz a mustármagnyi hit erejéről (az apa hite
annyira bizonyos Máté számára, hogy azonnal térdre esik Jézus előtt,
amikor megszólítja – Mt 17,14). Márk változata szerint az emberek
megrendülnek, amikor Jézus megérkezik, pedig még semmit sem
tett. A történet így azt sugallja, hogy a hitben, illetve az imádságban
és böjtben, amellyel a tanítvány Isten felé fordul, az Úr jelenik meg
és ő lesz hatékony – jelképesen még a halál felett is győzelmet aratva
(vö. Mk 9,26-27). A korai keresztény közösség számára mindez azt
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üzeni, hogy hitükben, imádságukban és böjtjükben Jézus jelenik
meg, ő hatékony saját maguk és mások életében. Ha erre a jelenlétre
hagyatkoznak, folytathatják Jézus ördögűző tevékenységét. Máté
változata pedig közvetlenül azt sürgeti, hogy a tanítványok bízzanak
Jézusban, és erre a bizalomra építsék életüket.

Az imádság és böjt természetesen nem független a hittől, sokkal
inkább a hit cselekedete. A kicsinyhitű ember az imában és böjtben
is kicsinyhitű. A böjtben a fizikai ürességet tapasztaló ember Isten-
nek készít helyet, és hittel várja, hogy ő cselekedjen (vö. Jézus böjt-
jét és kísértéseit a saját cselekvésre, főként a kövek kenyérré változ-
tatásában Lk 4,3). Aki Jézus nevében szeretne jót tenni a világban,
természetesen a céljának leginkább megfelelő eszközöket veszi
igénybe, amelyeket értelme diktál s az erkölcse jóváhagy. Jézussal
ápolt kapcsolata ugyanakkor megengedi számára, hogy mélyebben,
valódibban ismerje fel felebarátja ínségét, aki esetleg nemcsak segít-
ségre, hanem hitre is szomjazik, ahogy ez a holdkóros fiú apjával is
történt. A hit, az ima és a böjt nem az élet elkülönített területe, amely
mindennapi dolgainktól függetlenül, önmagában zajlik. Hittel, imá-
val és böjttel segíteni azt jelenti, hogy az egész embernek akarok
segíteni, nem csak ilyen vagy olyan alkotó elemének, hanem az
egész személynek.

� Kérdés: Mt 10,11-15 szerint Jézus azt mondja, hogy ha valahol az
apostolokat nem fogadják be és tanításukat nem hallgatják meg,
Szodomának és Gomorrának kíméletesebb sorsa lesz az ítélet napján,
mint annak a városnak. Ezt az ítéletet túl szigorúnak érezzük. Vagy ez
inkább csak figyelmeztető szónoki egyszerűsítés?

Válasz: Jézus nem egyszer hangsúlyozza, hogy a hitetlenség
ószövetségi példái mind eltörpülnek amellett a hitetlenség mellett,
amely vele szemben megnyilvánul. Nem a hitetlenség lényege válto-
zott, hanem a tárgya: Jézus maga Isten végső szava, a Fiú, aki joggal
várja, hogy hit és szeretet fogadja övéi körében (vö. Mk 12,6:
„Fiamat csak megbecsülik!”; Jn 1,11: „A tulajdonába jött, de övéi
nem fogadták be”).

Természetesen az ősegyház számára is súlyos botrányt jelenthe-
tett kortársaik, elsősorban zsidó honfitársaik hitetlensége. Lukács
elbeszélése szerint Jézus az idegenek hitét dicséri a zsidó hitetlenek-
kel szemben, amikor a száreptai özvegyet és Illést, illetve a szíriai
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Námánt és Elizeust említi (Lk 4,24-27; vö. Lk 7,9). Jézus Máté sze-
rint is a niniveieket valamint Dél (Sába) királynőjét teszi a jelen
nemzedék ítélőjévé, mert ezek hittel figyeltek Jónásra, illetve Sala-
monra, pedig itt „nagyobb van”, mint ezek. A csodák láttára hitetlen
Korozain, Betszaida és Kafarnaum a gyászolók jaj-mondásait hallja
Jézustól (Mt 11,20-24), majd itt is Szodoma sorsa válik figyelmezte-
tő jellé.

A Szodomával és Gomorrával kapcsolatos mondások az Úr ítéle-
tének napjára, a végső elszámolásra emlékeztetnek. Jézus a végső
idők eljövetelét, Isten országának beteljesedését saját személyéhez
és tevékenységéhez kapcsolta. Igehirdetésében a végső idők elsősor-
ban Isten irgalmának és megszabadító jelenlétének kinyilatkoztatá-
sát, a már jelenlévő örömet jelentették, de megjelent benne az ítélet
is, amely pl. Keresztelő János esetében valószínűleg előtérben állt
(vö. Lk 3,7-10; Mt 3,7-12). Aki visszautasítja Isten irgalmának köve-
tét, az maga mondja ki saját ítéletét (vö. Jn 5,24).

A végső idő eseményeiről a Biblia lapjain minden esetben jelké-
pes utalásokat olvashatunk inkább, és nem rendszerező felsorolást.
Kétségtelen, hogy Jézus jelképesen és szónoki módon fogalmaz, de
úgy, hogy kortársai értsék szavai jelentőségét. Szodoma és Gomorra
sorsa ezért egyfelől az ítélet valóságát, tényleges súlyát fejezi ki,
mintegy kinyilvánítva a bűn súlyosságát is. Jézus és a tanítványok
elutasítása is egyazon súllyal esik latba, hiszen egyazon büntetést
érdemli.

Szodoma és Gomorra említése másfelől a megtérésre szólít fel,
nehogy ezekhez hasonlóan végleg elpusztuljanak Jézus hallgatói is
(vö. Lk 17,22-37). A Jézus követségében járó tanítványok azokhoz
az angyalokhoz hasonlíthatóak, akik felkeresték Lótot és családját,
hogy a veszélyre figyelmeztessék őket (Ter 19,1). Akik meghallgat-
ják szavukat, és elmenekülnek, azaz hitre ébrednek, megmenekülnek
az ítélet elől. Akik azonban kitartanak eddigi életmódjukban, azaz
Szodomában és Gomorrában, azok immár maguk is tudják, mi vár
rájuk. Isten ítélete lényege szerint nem más, mint a dolgok belső
valóságának feltárása, a képmutatás megszüntetése, a hamis álarcok
elvetése (vö. Zsolt 5). Aki pedig felismeri és beismeri saját valósá-
gát, már megtette az első lépést a megtérés felé.
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� Kérdés: Miért mondja Jézus (Lk 10,17-20 szerint), hogy a tanítvá-
nyok ne az ördögök kiűzésének örüljenek, hanem annak, hogy ez
számukra mit jelent (miért előnyös)? Miért fontosabb ez, mint a meg-
szállottak meggyógyítása?

Válasz: Jézus és a tanítványok rövid párbeszéde a tanítványok
örvendező beszámolójával kezdődik: „Uram! Még az ördögök is
engedelmeskednek nekünk a te nevedben.” A tanítványok csodálko-
zásának közvetlen oka az a hatalom, amelyet Jézus nevében tapasz-
taltak meg. A hatalom Jézus válaszának kulcsszava is: hatalmat adott
övéinek, hogy ne ártson nekik semmi gonosz, amelyet itt a kígyó és a
skorpió jelképez (vö. Mk 16,17-18). Az Úr együtt örül övéivel, meg-
erősíti megfigyelésüket, miszerint látta a gonoszt mint villámot le-
bukni az égből. A tanítványok tehát, amikor ördögöt űznek, Jézus
művét folytatják, aki visszaszorítja a világból a gonoszt, sőt, kiűzi őt,
az ősi vádlót, a mennyei udvartartásból is (vö. Róm 8,1.33: nincs
többé elmarasztaló ítélet, nincs többé vádló). Venit Christus –
fuggite tenebras! „Jön Krisztus! Menekülj, sötétség!” Ahogyan a fel-
kelő nap fénye visszaszorítja a sötétséget, úgy válik törpévé a gonosz
árnyékbirodalma az Úr nevének erejében.

Az ördög kiűzésében itt tehát nem a személyes gyógyulás esemé-
nyét hangsúlyozza az evangélista, mint inkább Jézus Krisztus eszka-
tológikus uralmát, azt a hatalmat, amely kiszorítja a gonoszt a világ-
ból. Vannak olyan elbeszélések Jézus ördögűzéséről, amelyekben
hangsúlyt kap a megszállott társadalmi kapcsolatainak helyreállítása
(vö. Mk 4,15.19-20), ez a rövid párbeszéd azonban inkább Krisztus
hatalmát ünnepli. Célja nem is az, hogy az ördögűzés mikéntjét elbe-
szélje, hanem hogy továbbadja Jézus mondását a gonosz hatalom
megsemmisüléséről, illetve a tanítványok szerepéről.

A párbeszéd végén olvasható mondat erre a kérdésre tér vissza.
Hogyan tekintsen a tanítvány arra a hatalomra, amelyre Jézus nevé-
ben szert tett? Ha a megszabadított ember sorsa a figyelem előterébe
került volna, Jézus bizonyára nem utasította volna el a vele való
együtt-örvendezést. Itt azonban másról van szó: látva, hogy a gonosz
is engedelmeskedik, „alávettetik” neki (vö. 1Kor 6,2-3), a tanítvány
felfuvalkodhat, gőgössé válhat. A gőg a gonosz egyik „kedvenc bű-
ne”. Jézus ettől a gőgtől, ettől a veszélyes örömtől óvja övéit. Hogy
nevük fel van írva a mennyben (vö. Kiv 32,32; Iz 4,3; Fil 4,3), az



Olvasóink kérdezik

30

egyfelől ingyenes adomány, amellyel nem dicsekedhetnek, másfelől
éppen a jótettük, Jézus küldetésében való cselekvésük gyümölcse.
Az dicsekedhet Jézus nevében, akinek saját neve fel van írva a
mennyben, mert Jézus nevében jót cselekedett. Jézus mondásának
stílusa egyébként felidézi másik mondását is a Lk 11,27-28 szövege
szerint, ahol egy boldogmondásra annak fokozásával válaszol. A
megszállottak meggyógyítása feletti öröm tehát lehet valódi, evan-
géliumi öröm. De a hatalom élvezete esetleg eltorzítja a tanítvány
tisztaságát, amellyel Istenben látja valódi örömének forrását.

    

A négy evangélista
Freskók az egyiptomi Szent Antal kopt kolostorban
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A Kivonulás könyvének
       teológiai és kompozíciós szerkezete
           és vezérmotívumai

A.) Alapgondolat

A Kivonulás könyve a ma előttünk fekvő formájában egy hosszú
és bonyolult hagyományfolyamat és szerkesztői munka eredménye.
Pontosan a régi kivonulás-történet továbbmesélése által a kivonulás
alaptapasztalata mindig új megvilágításba került az adott kor és tör-
ténelmi helyzet által. Így az eredeti történet vagy történet-komple-
xum bekebeleződött. A mai Kivonulás könyvét három nagy ősi ha-
gyományrétegre bonthatjuk az időrendi és tárgyi felépítés alapján: 1.
Az eredeti Kivonulás történet. 2. Ehhez hozzáfűzték a Sínai elbeszé-
lést és egy csomó törvényszöveget valamint az egész Levitikuszt. 3.
A pusztai vándorlás története, amely a sínai nomádok ősi helytörté-
nete volt.

A Kivonulás könyve jól átgondolt felépítést mutat. Megmutat-
koznak benne a kivonulás tapasztalatainak központi motívumai. A
Kivonulás könyvének kompozíciós felépítését teológiai vázlatként
felfogva nyomon követhetjük benne a fogságban lévők és a fogság
utáni Izrael gondolkodását, amikor számára a kivonulás távoli való-
ságnak tűnt, amikor az identitásáért küzdött. Egyiptom elhagyása és
a pusztai vándorlás nem számított csupán földrajzi értelemben vett
helyváltoztatásnak. Izrael inkább kiválasztottsága jeleként értelmezte
ezeket az eseményeket: az egyiptomi szolgaságból kiszabadulva arra
kaptak Izrael fiai meghívást, hogy az élő Istent szolgálják. Ez az
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Isten azt kívánta - ezt jelentette a "puszta"-, hogy Izrael adja föl vi-
szonylagos létbiztonságát, és a kietlen pusztaságban egészen bízza rá
magát Istenére. A kivonulás tehát "ősmintája" Isten üdvözítő tettei-
nek, az üdvösség művének, a pusztai vándorlás pedig előképe annak
az útnak, amelyet Izraelnek a történelem folyamán végig kell járnia.
Az üdvösség, amit Izrael megélt, ill. remélt, a szolgaságból való sza-
badulás volt, ill. ennek következménye. Ezért nem meglepő, hogy az
Újszövetségben a Názáreti Jézus új Mózesként szerepel; megváltói
tevékenysége is egy új kivonulás, amikor mint a hívő emberek vezé-
re elsőként megy be az életre.

B.) Kivonulás könyve

C.) Bevezetés

A Kivonulás könyvének kompozíciós szerkezete

1,1 - 6,27 IZRAEL A FÁRAÓ ELNYOMÁSA ALATT
A szabadulás bejelentése

6,28 - 11,10 Csapások
(Harc Jahve és az istenek/bálványok között)

12,1 - 16,36 A szabadítás végrehajtása

17,1 - 24,11 IZRAEL A SÍNAINÁL, ISTEN URALMÁ-
NAK KIHIRDETÉSE

24,12 - 31,18 Megbízás a szentély építésére
(amellyel Jahve az ő Istenükké válik: 29,45)

32,1 - 34,35 A szövetség megszegése és megújítása

35,1 - 40,38 A szentély építésének kivitelezése
JAHVE NÉPE KÖZÖTT, KÖZÖSSÉGBEN
AZ Ő NÉPÉVEL
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A Kivonulás könyvének középpontja
A történet lefolyása hét részre tagolható. A kompozíció közép-

pontja a 4. rész, az „Izrael a Sínain”. Ez a rész teológiailag is a kö-
zéppontja a Kivonulás történetnek. Megmutatja, hogy a kivonulás
mozgásának mi a vezérlője és alapja: Jahve szövetségben akar lenni
népével, mint jó király, népe között akar lakni példaszerű életközös-
ségben, és ezáltal akarja a világ számára kinyilatkoztatni uralmát.
Noha Jahve az egész föld királya, mégis kiválasztott, elkülönített egy
népet a világból, amely által ki akarta nyilatkoztatni, hogy mit jelent
Jahve királyságában élni és ugyanakkor semmilyen más király alatt.
Amikor Jézus később Isten országáról beszél és azt igehirdetésének
középpontjába helyezi, továbbviszi a sínai elbeszélést. Jó, ha tuda-
tosítjuk, hogy az Isten uralma, amit Jézus bejelentett a sínai ese-
ménynél kezdődött.

Az 1-3 és az 5-7 rész szerkezete: Az három rész a középpont előtt
és után a Kivonulás könyvében együtt egy nagyobb egységet alkot.
Az 1. részben meghirdeti a szabadulást. A szabadságba való kivonu-
lást a 3. rész mondja el. A kettő közé van beillesztve a csapások so-
rozata a 2. részben. A csapások hosszú felsorolása türelmetlenséget
kelthet az olvasóban. Ennek a résznek késleltető szerepe van. A há-
rom befejező részben hasonló szerkezetet találunk. Az 5. részben
Mózes megkapja Jahvétól a megbízást a pontosan, „égi mása alap-
ján” leírt szentély elkészítésére; a 7. részben továbbviszi ezt a meg-
bízást. A megbízás és a végrehajtás közé újra beillesztettek egy részt,
amely késlelteti a végkifejletet. Ez a beillesztett rész a szövetség
megszegésének és megújításának története.

3.) A szövetségkötés kezdete és vége közti feszültség íve

A Kivonulás könyve az „Izrael a fáraó elnyomása alatt” nagy té-
májával kezdődik és egy kontrasztképpel, „Jahve népének közössé-
gében” képpel fejeződik be. A kezdeti jelenetet a fáraó uralja, fog-
ságban tartja és akadályozza a nép életét. Az egész Kivonulás törté-
net eredménye, hogy egy nép születik, amely szabadságban és test-
véri együttélésben él, mert Jahve közte van. A Kivonulás könyve egy
jelenetbe torkollik, amelyben a felhő, Isten jelenlétének jele, elhagy-



Bibliaiskola

34

ja a Sínai hegyet és leereszkedik a szentélyre. Tehát a szentély együtt
van, köztük van a sínai vándorlás során, így válik Izrael egyre inkább
Isten népévé, Jahve hajlékává. Hogy mit jelent egész konkrétan a
szövetségkötés kezdete és vége közti feszültség íve, azt egy ellenté-
ten keresztül tehetjük nyilvánvalóvá. Izrael munkája Jahve szenté-
lyének készítésekor: Izrael munkája Egyiptomban elidegenítő munka
volt, kényszer alatt végezte, egy ellenséges nép körében, egy ellen-
séges országban, ellenséges urak alatt, ellenséges célokért; keserű a
munka könnyek és szenvedés között, az öröm és a szabad önkifeje-
zés pillanatai nélkül; az olyan munka, amely nem a szolidaritáshoz,
hanem rivalizáláshoz, az egyik embernek a másik fölé kerekedéséhez
vezet, szétrombolja a közösséget. A befejező kép ennek pont az el-
lentéte, amelyben szolidáris, felszabadult munka bontakozik ki a
szemünk előtt. Mindenki, aki részt vesz a szentély építésében, ön-
ként, kreatívan és spontán teszi, „ahogy a szíve diktálja” (Kiv 25,2),
azon képességeinek megfelelően, amelyet Isten Lelke ébresztett ben-
nük (Kiv 35,30). A szolidáris munka létrehozza a szentélyt, amely az
egész úton lehetővé teszi – Jahve által – a szabadság uralmának je-
lenlétét köztük.

4.) A kivonulás állomásai

     1. Egyiptomban

Idegenben való rabszolgaság � felhívás az indulásra
Elnyomás alatt nyugodt, fe-
gyelmezett, fogva tartott, kor-
látozott, őrzött, gyámság alatt
tartott, kihasznált, kívülről
kormányzott, megalázott, ön-
magától elidegenített – viszont
biztonságban és gondoskodnak
róla

Mózesben egy impulzus éb-
red: van egy másik, új or-
szág; van egy út a függőség-
ből és a kiskorúságból; lehet-
séges a szabadság: „Menj én
népem, menj ki Egyiptomból,
én veled leszek; én minden
időben „ott vagyok”(veled).
Én vagyok (veletek), mint aki
ott akarok lenni (veletek).

A nép nyög, sír, segítségért
kiált – de alkalmazkodik, la-

„Láttam népem nyomorúsá-
gát Egyiptomban, hallottam
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pul, saját félelmének a rabja,
tehetetlen és rezignált.

kiáltását a munkafelügyelők
kegyetlensége miatt, és isme-
rem szenvedését. Leszálltam
tehát, hogy megszabadítsam
az egyiptomiak kezéből”

Embertől való félelem � és istenfélelem között
(embertől való függőség, em-
beri bálvány)
a fáraó szolgálatában vagy Jahve szolgálatában

Az én Egyiptomom Mózes bennem vagy mellet-
tem

ami megbénít, bilincsben tart,
fogollyá tesz, elidegenít az
élettől

aki a szabadságra hív

Kiv 1,1-22;2,11-14; 2,23-25 Kiv 3,1-20;4,10-17;
Csel 7,20-25

2. A nehéz út a kitörésig és elindulásig
Az egyetértő megoldás keresése

Először félelmetes kísérlet  a szabadság útjának megtalálásához,
anélkül, hogy a hatalmasságokkal törésre kéne vinni a dolgot: Mó-
zes kéri a fáraót, hogy engedje őket szabadságra. Ez a kompromisz-
szumkereső kísérlet balul üt ki, a fáraó hatalma egyre nagyobb
szerepet játszik.

A csapások kikényszerítik a kitörést
Először az egyiptomi robotfelügyelők mérnek rájuk csapást, és a
nép számára egyre elviselhetetlenebbé válik az élet. A szó szoros
értelmében maga a fáraó kényszeríti rá őket a sokkal inkább mene-
külésre hasonlító kitörésre, mint belső megfontolást követő indu-
lásra.

Félelmek az új szabadságtól
De alighogy ezt az első lépést megtették a szabadságban, utolérik
őket és kitör belőlük a régi függőségük: Egyiptom urai hirtelen
Izrael mögött teremnek és kitör a pánik. Az új helyzetben bénító
félelem lesz úrrá rajtuk.
Kiv 5-12



Bibliaiskola

36

3. Veszély és megmenekülés a sástengernél
A szabadulás útján hirtelen
minden oldalról szorongatva

� kilátástalanságban a biza-
lom útján

A szabadság veszélyes: a kitö-
rők életveszélybe kerülnek:
útjukat elzárja a tenger és
Egyiptom urai a nyomukban
vannak: előttük a vízhullámok,
elsüllyedés, kilátástalanság,
félelem - mögöttük az egyip-
tomiak áradata, a régi szoron-
gások és félelmek amelyeket a
nép magával hozott és mind-
ezek elsodrással fenyegetik. A
kilátástalanság megtapasztalá-
sa, a bekerítettség és körbe
zártság: se visszatérni, se to-
vábbmenni nem lehet.

Tudom, hogy eddig ebben az
irányban eddig nem volt
számomra út és ezentúl
semmi ismertre nem tudom
bízni magam. De most hinni
akarom, hogy megyek a
kapaszkodónélküliségbe,
vízbe ugrom ... És akkor a
szorongás és félelem kinyí-
lik, és a kilátástalanság és
úttalanság közepette egy új út
nyílik.

Legszívesebben visszamen-
nének

� vagy bíznak a csodában

„Miért is tetted azt, hogy ki-
hoztál minket Egyiptomból?
12 Nem így hangzott-e a sza-
vunk, amelyet mondtunk ne-
ked Egyiptomban: Hagyj min-
ket, hadd szolgáljunk az
egyiptomiaknak? Hiszen sok-
kal jobb volt szolgálni nekik,
mint meghalni a pusztában!”

„Ne féljetek, várjatok csak,
és meglátjátok az Úr üdvös-
ségét, amelyeket ma csele-
kedni fog! Mert az egyipto-
miakat, akiket most láttok,
nem látjátok többé sohasem!
14 Az Úr fog harcolni értetek,
és ti el fogtok némulni!”

Átkelés a Sástengeren � megmenekülés
a Sástengernél

Itt az átváltozás. Félelmet kelt,
fájdalmas. Valaminek meg
kell halnia. A réginek véglege-
sen meg kell halnia, a régi

Fellélegzés. Mögöttem
elmerültek az egyiptomiak.
Végre szabad vagyok. Előt-
tem az élet: ”Énekeljünk az
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embernek, a régi függőségek-
nek, a bennem lévő fáraónak.

Úrnak, mert fenségeset mű-
velt, lovat és lovast a tenger-
be vetett!”

Kiv  13,17-14,31; 15,1-21

4. Hosszú út a pusztában
A szabadság ünneplése és örömmámora: a puszta tapasztalata
Az egyiptomiak elmerültek a hullámokban. De még nincs itt az új
ország. Az örömünnep után hirtelen üresség, irányt vesztettség,
pusztaság mutatkozik. Lassú, fáradságos útkeresés egy ismeretlen
földön.
Vándorolni a pusztában, szenvedni a nap hevétől, az éj hidegétől,
szomjúság, egyedüllét, üresség, a semmi, kiszolgáltatva a saját
ürességemnek, segítség nélkül; halál után, élet után?
Pusztaság: az igazság órája. Az igazi valóságom nyílik meg szá-
momra: mint a por, széthullik a homlokzat, elfújják a csalódások.
Egyáltalán mi marad belőlem? A puszta láthatóvá teszi kire is tá-
maszkodom valójában. Valóban Istenre? Melyik Istenre?
A biztonságkeresés, az ego-

izmus, a félelem és a bírvágy
� a szabadság és az önma-

gamról való lemondás kö-
zött

A pusztában nincs kenyér.
Izrael egész közössége zúgo-
lódik: Bezzeg amikor az
egyiptomi húsosfazekaknál
voltunk! Most meg az éhségtől
meg kell halnunk.

A kenyér ajándéka: Manna

A pusztában nincs víz. A nép
víz után szomjazik és zúgoló-
dik Mózes ellen: Miért vezet-
tél ide ki minket Egyiptomból?

A víz ajándéka

Kiv 16,1-17,7 (vö. hozzá Mt
4,1-11)
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5. Isten hegyénél, a Sínai hegynél
Isten uralma � veszély, újra szolgaságba

esnek: az aranyborjú
A „világi hatalmaktól” való

szabadulás megpecsételése és
felszabadulás Isten uralmára:
„Ti magatok láttátok, mit mű-
veltem az egyiptomiakkal, és
hogyan hordoztalak titeket
sasszárnyakon, amíg idehozta-
lak titeket magamhoz.  Ha
tehát majd hallgattok szavam-
ra és megtartjátok szövetsé-
gemet, tulajdonommá lesztek
minden nép közül – hiszen az
egész föld az enyém –, és ti
lesztek az én papi királyságom
és szent népem”. (Kiv 19,4k)

Izrael átveszi Isten uralmá-
nak rendjét (Tízparancsolat):
Én megszabadítottalak benne-
teket - ezért éljetek szabadon,
egyenlőségben és testvérként.

Alighogy kijutott a szabad-
ságra, visszajött a régi ember
veszélye a hatalom és a nagy-
ság álmával és a saját életre-
valóságával. És Izrael ehhez
az álomhoz elkezd létrehozni
egy rendelkezésre nem álló
istent az aranyborjú képében,
amely az erőnek, a félelme-
tességnek és a hatalomnak a
jelképe.
Izrael nem akarja, hogy őt egy
Isten teremtse és formálja,
hanem ő saját vágyaival és
elhatározásaival akar formálni
magának egy istent, aki az ő
nagyság és hatalom utáni
törekvésének a meghosszabbí-
tása. De ez végül is  visszaté-
rést jelent az egyiptomi szol-
gaságba.

Mire épül az életem:
Valóban Jahvéra, � vagy más istenekre

(1. parancsolat)?
aki engem az én Egyiptomom-
ból megszabadított
valóban Istenre építem az
életem

vagy egy magam gyártotta, a
saját kívánságaimból és
irányultságomból készített
képre (2. parancsolat)?

Kiv  19,1-20,21 Kiv 31,18-32,20
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D.) Óravázlat

Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

1. Ének: A vándor ének kottából Daloljunk az
Úrnak, 170.o.
10 perc

2. A Kivonulás könyvének kompozíciós
szerkezete
lásd Bevezetés 1-3.

csoportos
megbeszélés
az óravezető
irányításával

tábla, kréta,
ceruza, jegy-
zetfüzet
20 perc

2. A Kivonulás állomásai - az ember útjá-
nak állomásai önmagához és Istenhez
Az óravezető előzetesen elkészíti a kivonulás
állomásainak 5 plakátját, melyeken a fonto-
sabb címszavak és állomások szerepelnek,
lásd Bevezetés 4.
A plakátokat egyenként kifüggesztjük és a
plakátok segítségével, amelyek az uralom
helye szerint jönnek majd sorban, tudja majd
a csoport közösen elsajátítani a kivonulás
útját.
� Kifüggesztünk egy plakátot, majd ezt
követi a címszavak közös elolvasása és ki-
egészítése
� A feszültségek és konfliktusok kinyomo-
zása a mindenkori kivonulás egyes állomása-
inak dinamikájában
� Ezt közösen a saját életünkre vonatkoztat-
juk és átgondoljuk

csoportos
beszélgetés az
óravezető
irányításával

5 plakát, lásd
Bevezetés
55 perc

3. Amikor már minden plakátot kifüg-
gesztettünk, még egyszer áttekintjük az
egész kivonulás útját, az emberektől való
félelemtől az istenfélelemig, a fáraó ural-
mától Isten uralmáig

a résztvevők
ekkor kapják
kézhez a
plakátok
teljes szöve-
gét

a plakátok
teljes szövege
kicsiben
fénymásolva
5 perc
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Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

4. Egyéni átgondolás:
� Hol tartok én most ezen az úton?
� Melyik 5 állomás felel meg leginkább az
én mostani élethelyzetemnek?
� Pillanatnyilag milyen összecsapás ingerel
legerősebben?
� Hogy állok ezzel az úttal (Melyek a neu-
ralgikus pontjai? Visszaesések? Ismétlődé-
sek? ...)

csöndes
egyéni átgon-
dolás a kérdé-
sek alapján

a plakátok
teljes szövege
kicsiben
fénymásolva,
jegyzetfüzet,
ceruza
20 perc

5.) Befejező ima, ének: A vándor az egyéni
átgondolás
után kötetlen
ima

kotta, gyertya,
gyufa
10 perc

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel Bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a
hatvannyolcadik óra anyagát tartalmazza.

Budapest, 2009. dec. 8.
Szeretettel:                                    Vágvölgyi Éva óravezetõ
                                                  Tarjányi Béla szakmai vezető
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Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

A Biblica 4/2008 számában Jean-Noel Aletti Róm 13,1-7 szöve-
gét, valamint a kereszténységnek a római polgári társadalomban el-
foglalt helyzetét vizsgálva arra következtet, hogy a szöveg csak en-
nek a konkrét helyzetnek a tükrében értelmezhető. Nem akar általá-
nos politikai tanítást nyújtani. Nem érvel a tényleges hatalom törvé-
nyessége mellett. Nem buzdítja a keresztényeket a politikában való
részvételre, de arra igen, hogy ne féljenek; ebbe beleérthető, hogy
agapéjukat terjesszék ki minden emberre. Ilyen az az új magatartás,
amit Pál maga is gyakorol. – Csaba Balogh [Cluj Napoca, Romania]
Iz 33 héber szövegének egyes (jelzőül is szolgáló) szavai alapján
magyarázza a legkorábbinak tekintett, majd két, évtizedekkel ké-
sőbbi betoldás szövegrészeit. Így megértjük a jajkiáltást (az asszír
uralom idején), az utalást az ellenség pusztulására, de Júda bünteté-
sére, sőt megmentésének próféciájára is, szerepelnek a fogságból
hazatérők, Jeruzsálem megváltása és a fejedelmi hatalom helyreállí-
tása is. [Magáról az időbeli ugrásról a bibliai szöveg nem tesz emlí-
tést.] – Lars Kierspel részletesen vizsgálja és kibővítve is megerősíti
azt a felismerést, hogy a János-evangélium 2-8. fejezetének szerkeze-
te antitetikusan parallel, ellentétes párhuzamú (khiasztikus). Ján 2,1-
12 és 4,43-54 Isten erejéről tanúskodik, Ján 2,13-22 az Ő jelenlétéről
szól, Ján 3,1-21 és 22-36 pedig egyetlen mondat keretébe sűrítve
Fiának küldetését és eljövetelét hirdeti. – Boris A. Paschke bemutat-
ja, hogy bár a Jel 11,7-13 több ószövetségi szövegrész figyelembevé-
telével  jelképezheti  Jézus elítélését, majd feltámadásával való meg-
dicsőülését, de a könyv olvasóinak fel kellett ismerniük a Jel 11,7-17
történeti hasonlóságát saját koruk egyes római császárainak holtuk-
ban is elítélt, majd más császárok szinte mennybevitellel dicsőített
uralkodásával.

A Biblica 1/2009. számában Bertram Herr a  Makkabeusok má-
sodik könyve üzenetét először az Egyiptomba küldött két levél (11,1-
10 és 1,10-2,18) által felkínált úton keresi. Szokásos következtetés –
és arra az összefoglaló szakaszra is [epitome] módot adnak – hogy a
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fő üzenet a templom döntő szerepe. Ha azonban feltesszük, hogy a
két levél (és így azoknak egymással és az összefoglalással való kap-
csolata) későbbi eredetű, akkor inkább azt fedezzük fel, hogy az
összefoglaló miként jellemzi Isten hatalommal való működését a tör-
ténelemben, a megváltás művét, a vértanúk hitét. – Rövid, figyelem-
felhívó írások:  Adina Moshavi a héber Biblia szónoki kérdéssel ér-
velő szövegeinek két fajtáját mutatja be részletesen vizsgált példák-
kal. – Brandon D.Crowe szerint Mózes éneke (MTörv 32) kéziratban
is elterjedt, jól ismert ének volt, amikor Máté megfogalmazta a Jó-
zsef álmában közölt hírt (Mt 1,23). Számos szó és néhol hosszú szö-
vegrész idézésén túl Máté elmerült annak felismerésében, hogy az
Egyiptomból való szabadulás Izrael újjászületése volt, de a Szentlé-
lektől fogant Jézus egészen új teremtés. – Itamar Kislev a Szám
27,15-13 Septuaginta-beli szövege alapjául szolgáló héber szövegről
megállapítja, hogy abban utólagos lehetett a nép vezetői közé egy-
részt Józsue (27,18), másrészt Eleazár pap (27,19) betoldása. Így lett
teljes Mózes hatalmának az Úr parancsa szerint való átadása. A cikk
a betoldások pontos történetének több változatát tekinti át, figyelem-
be véve pl. a kumráni tekercseket is. – Timothy M.Willis részletesen
magyarázza  a Lev 24,13-23 khiazmust, amely világosan mutatja az
értékrendet: az emberölésnél sokszorosan nagyobb bűn káromolni
Istent, aki minden jónak, sőt az egész világ rendjének alkotója és
fenntartója. – Th.Booij a Jeruzsálem vallási közössége számára fon-
tossá lett 132. zsoltárt mutatja be. Sion az Úr választott lakóhelye.
Áldott hely: özvegyek, szegények, papok, szentek városa. Hozzá
fűződik Dávidnak (felkentjének) tett ígérete a templomra vonatkozó-
lag; a 8.versben: bevonulás a frigyszekrénnyel (Szukkót ünneplése).
Jeruzsálemben a Szukkót-ünneplést a számkivetés után ismét beve-
zették (a »felkent« címet ekkor a főpapra vonatkoztatva). – James
Swetnam Zsid 3,5-ből kiindulva bemutatja az ellentétet Krisztus és
Mózes között (tekintettel a Szám 12,7-beli tartalmi összefüggésre is).
Végül megállapítja, hogy sem Zsid 2,12-t, sem Zsid 13-at nem ma-
gyarázhatjuk eucharisztikus értelemben. – Terrance Callan bemutat-
ja, hogyan hasonlítja össze a 2Pét levél (2,10b-22-ben) az embereket
és állatokat. Az értékelés eredménye az emberekre nézve az állatok-
hoz képest negatív (miként több más, korábbi vagy közel egykorú
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írásban is). 2Pét érvelése egyedülálló: hiányoznak pl. Balaam szama-
rának jó tulajdonságai (2,16), részletezi a kutyával és a disznóval
való összehasonlítást (2,22), amint Péld 26,11-12 is.

A Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 2/2008.
számában Maren Bohlen megállapítja, hogy az evangéliumok Jézus
beszédei előtt gyakran  címszerűen összefoglalják azok tartalmát (pl.
Mk 1,14-15). Az összefoglalók között sok a hasonló, de kérdéses,
hogy vajon szószerint Jézus szavait tartalmazzák-e. Az Isten orszá-
gába való bejutást sokszor mozgást (bemenetet, bevonulást) jelentő
szavak fejezik ki, máskor ehelyett a bent-levés, birtoklás, öröklés
szerepel. Ezeket biztosan Jézus saját szavainak tekinteni csak ritkán
lehet (ilyen eset pl. a Mk 10,25). De a többször előfordulók között
valószínűleg több ilyen »autentikus jézusi szó« van. – Christos Kara-
kolis részletesen vizsgálja a Csel 18,17-ben leírt esemény történetét
és teológiai üzenetét. Biztos, hogy csak zsidók voltak jelen [a »görö-
gök« egyetlen késői szövegformában szerepel, a nemzsidókat Lukács
az egész szakaszban alig (és inkább közvetve) említi].  Szosztenész,
Pál munkatársa tekintélyes, Korintusban jól ismert személy kellett
hogy legyen. A hozzá hasonlóan kereszténnyé lett zsidók érthetően
számíthattak a Lukács által röviden vázolt ütlegelésre is. A történet-
hez tartozik Jézus  Pálnak tett ígérete is (Csel 18,10: Senki sem fog
hozzád nyúlni... Sok népem van ebben a városban); ez teljesül 18,12-
17-ben. Ehhez tartozik, hogy nemcsak Pál működik, hanem (tudtán
kívül) Gallio is segít. – David Hellholm a 2Kor2,14-4,6 szakaszban
az Újszövetség szolgájának nevezi magát, és ezt magyarázva ellenté-
tes párhuzamként említi Mózest a múlandók szolgájaként. Amikor
ezt egyes zsidók (talán zsidókeresztények is) kétségbe vonták, Pál
minden lehetséges módon védekezett, részben a Szentírás szavaival
is. A védekezés során kimondta: Isten »maga támasztott világosságot
szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Jézus
Krisztus arcán.«

A folyóirat 1/2009. számában Wilfried Eisele bemutatja, hogy a
kánai menyegző (Jn 2,1-11) üzenete nem csupán egy csoda története.
Teljesebb megértéséhez tartozik az evangélium 1,19-51 szakaszának
figyelmes átgondolása, és a menyegzőn Jézus anyjának szerepe, va-
lamint a tanítványok jelenléte, sőt 2,12 is! – Friedrich Gustav Lang
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azt mutatja be, hogy Lukács Csel 16,12-40-ben több irányból is jel-
lemzi Pál találkozását a római világgal, benne Filippi és környéke
gazdag telepeseivel, akik Lídiától bíbort és valószínűleg ahhoz illő
egyebet is vásároltak. – Szent Pál Róm 1,18-32-ben megállapítja,
hogy értelmünk képes megismerni Istent a teremtményei révén. Er-
vin Ochsenmeier cikke ehhez hozzáteszi, hogy Istent  nem annyira a
teremtés, hanem inkább az Ő történelmi tettei mutatják be számunk-
ra. Idéz ószövetségi írásokat (pl. Zsolt 97, Habakuk jövendölése, a
Róm levél által közölt szövegrészek). Pál tanítása igen sokat nyújt a
történelem teológiája terén. – Jens Schröter bemutatja, hogyan jele-
nik meg az 1Kor levélben az őskeresztény úrvacsora (1Kor 10,16 és
11,23-26). Pál a korintusi összejövetelekhez szól hozzá, és ad útmu-
tatást. Nem szerepel részletes leírás az összejövetelekről. Pál leírja
az Eucharisztia alapítási szavait, de ez még nem volt része az össze-
jövetelnek, amely megemlékező jellegű volt, hálát és áldást közvetítő
imákkal. A cikk felhasznál más korabeli írásokat is, és említi a pogá-
nyok és zsidók vacsoraszerű összejöveteleit is. Utal a néhány évti-
zeddel későbbi Didakhé-ra és Szent Justinus könyvére (Apologia).

A The Catholic Biblical Qarterly 4/2008. számában Dalit Rom-
Shiloni azt vizsgálja, hogyan látja a 44 .zsoltár szerzője Isten igazsá-
gosságát az Izrael népének Kr.e.6. századi viselkedésével szemben.
A zsoltár Jeremiáshoz, a Siralmakhoz és Ezekielhez hasonlóan pa-
naszkodik, de a 18-23.versek kiemelik, hogy a szenvedő nép a súlyos
helyzetben is hű maradt Istenhez. A Zsolt 44 Isten és a nép kapcsola-
tát a deuteronomista és a prófétai írások, valamint a 37. zsoltár szel-
lemében részletezi; Isten harcosként, Úrként és igazságos bíróként
áll népe mellett. A zsoltár szerzője Jóbhoz hasonlóan reménykedik
az Ő igazságában. – Nancy Nam-Hoom Tan a Példabeszédek köny-
vének Septuaginta-beli szövegeiben olvasható idegen-nek (a maszó-
réta szövegtől eltérő) bölcsességeit keresi. A fordítással természete-
sen együttjárnak eltérések; a cikk szerzője nem lát idegen hatást pl.
Péld 2,16-17; 5,3.20; 6,24-35; 7,4-23 szövegeiben, és nem tekinti
idegennek a Péld 9,18-beli betoldást. A fordító Péld 2,16-ban is bű-
nösök, nem más nemzetiségűek szokásairól beszél. (Vagy nem értet-
te, miért szerepel a héberben idegen asszony, vagy egyszerűen csak
bűnös asszonyt akart leírni.) – Catherine Brown Tkacz úgy mutatja
be Zsolt 22,2-t, mint részét egyfelől a keresztények liturgiájának
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(nagypéntek), másfelől a zsidók számára egy ünnep (a purim) szer-
tartásának. Az ünnepi főszereplő természetesen Jézus ill. Eszter. A
22. zsoltárt a zsidók a 11. századtól hosszú ideig purim ünnepén fel
is olvasták. A cikk arra is kitér, hogy Esztert (mint más asszonyokat
is, pl. Jefte [Bír 1] és Rút) bátran tekinthetjük Jézus előképének. A
zsidók azonban később (a kereszténységgel szembeszállva) áttértek
egy olyan értelmezésre, hogy a keresztre feszített Jézus előképe a
bitófára akasztott Ámán. Zsolt 22,2-t egy midrás is magyarázza,
amely szerint Dávid utódjának érkezése előtt a Messiás súlyos vas
iga terhével fog szenvedni mások bűneiért; a magyarázatban a zsol-
tár 2., 17., és 19. verse meghamisított szöveggel szerepel. – Garwood
P. Anderson megállapítja, hogy Jézus példabeszédeinek legnagyobb
részét (egészükben vagy hivatkozásokkal) Lukács őrizte meg szá-
munkra, mégpedig igen értékes formában. Mindig látható a helyzet,
esetleg vita, krízis és a hallgatóság. Nyilvánvaló a kétféle erkölcsi
állásfoglalás lehetősége, az esetleges kétértelműség, de világos az el-
beszélő saját álláspontja is. Minden példázatban olvashatjuk a leg-
nehezebb kérdések világos magyarázatát (széleskörű etikai és teoló-
giai látókörből). Lukács néha kemény szavakkal foglal állást, ame-
lyek mögött Jézus radikálisan új kijelentései állhatnak. Kétségtelen,
hogy Lukács evangéliuma adja a leghitelesebb képet Jézus tanításá-
ról, amely mögött Jézus kreatív géniusza áll, aki keresi és megmenti,
ami elveszett. – Tim O'Donnell Jn5,19-30 eszkatologikus vonatkozá-
sát elemzi. Jézus az Atya és a Fiú egységéről valamint közös művé-
ről beszél. Az Emberfia ítélni fog (az élet feltámadásáról és lelki
halálról a sötétségben). A cikk bemutatja a szöveg szerkezetét: egy-
részt súlypontok az Atya és a Fiú; másrészt mind szimmetrikus, mind
antitetikus párhuzamok. Természetesen szerepelnek a zsidók vádjai
[Jézus megsérti a szombatot, és Istennel egyenlőnek mondja magát],
utána pedig Jézus védőbeszéde [Ő Isten akaratát teszi; tanúi Keresz-
telő János, Jézus saját tettei, maga az Atya és az Írások; a zsidók
hitetlenek]. Mind a jelenre, mind a jövőre vonatkozik az ítélő Krisz-
tus közvetlen és teljes eszkatológiai üzenete; a halált túlélő örök élet,
a szeretetben megélt közösség Krisztussal. – Craig R. Koester tájé-
koztat a rómaiak rabszolgakereskedelméről, és idézi Jel 18,1-10
kritikáját Babilonról [azaz a Római birodalomról]. A féktelen paráz-
naság borából ittak a föld királyai, gyönyöréből lettek gazdagok a
kereskedők. Isten kimondta az ítéletet minden nemzetre; vére ömlik
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prófétáknak, szenteknek és mindazoknak, akiket megölnek a földön.
A cikk vázolja a tíruszi és római rabszolgakereskedelmet, említi Efe-
zus, Thyatira és Sardis rabszolga-vásárcsarnokait; a kereskedők
gyakran hazudtak, becsapták a vevőt. János jelenései szerint emberi
lelkeket (nem testeket) árusítanak. A cikk említi azokat a különösen
visszataszító eseteket, amikor saját városukból, sőt saját rokonsá-
gukból való rabszolgákat árusítottak. A Jelenések nem ellenzi rab-
szolgák tartását, de igyekszik távoltartani olvasóit az emberkereske-
delem »babiloni módjától«; de ugyanakkor legyenek hűségesek az új
Jeruzsálem Istenéhez, legyenek az Ő »szolgái« , aki életet és a Bá-
rány vére által megváltást ad számukra. Bár az »új Jeruzsálem« jö-
vőbeli marad, de ezt a jelenbeli életet jelenti a számukra.

A folyóirat 1/2009. számában Serge Frolow a Bírák könyvét vizs-
gálva áttekinti annak szerkezetét, részeinek tárgyát és stílusát. Meg-
állapítja, hogy nem tekinthető önálló irodalmi egységnek. Az elején
olvasható harci és győzelmi beszámolók Józsue könyvéhez csatla-
koznak, a vége pedig Sámuel könyvéhez. A »korábbi próféták« 4
könyvét (Józsue, a Bírák és Sámuel könyveit) az 5 részű Pentateu-
chushoz csatolva beszélhetünk 9 részű Enneateuchusról is, de ennek
részei nem illenek össze, egymástól függetlenül jöttek létre. – C.Clif-
ton Black Márk evangéliumáról, mint az első keresztény történeti
műről ír. Az evangélistának gyűjtenie és válogatnia kellett az adato-
kat, szerencsére még nem távoli időből. Végül a mindennapiból és a
rendkívüliből is azt írta le és úgy, amint bennünket is érdekel. Szinte
kortársként halljuk a példabeszédeket és hasonlatokat, átéljük a
templomtisztítást, a vihart és a csodákat, látjuk a Jézust hallgató és
kísérő tömegeket. Jézus minket is felkészít saját kereszthalálára és
feltámadására, valamint a végidő jeleire. Márk evangéliuma tanúsítja
az ő hívő elkötelezettségét; hivatástudata jól látszik az evangélium
első mondatából. Záró gondolat: Isten tevékenységét a történelem is
csak ennek hatásából tapasztalja; de tagadhatja is. Mondhatjuk, hogy
»a világ mindig ilyen volt«, de be kell látnunk, hogy amit a holnap
hoz, avval (akár a legújabb fizika segítségével is) csak holnap fo-
gunk találkozni.
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Közgyűlés – Szeptember 26-án megtartottuk Társulatunk ezévi
közgyűlését. Az együttlét egyben az új évad megnyitását is jelentet-
te, amelyet szentmisével ünnepeltünk, és kértük Isten áldását mun-
kánkra. A közgyűlésen a munkatársak beszámoltak az elmúlt moz-
galmas évben végzett munkánkról: Gelley Anna irodavezető, Horvay
Mária imacsoport-vezető, Székely István szerkesztő, Vágvölgyi Éva
főtitkár, továbbképzési csoportvezető és Tarjányi Béla ügyvezető el-
nök. Tarjányi Béla tájékoztatta a Közgyűlést az elmúlt év során elért
eredményekről, a Társulat anyagi helyzetéről és néhány fontosabb
megvalósítandó tervünkről (pl. a készülő teljes Biblia-konkordancia
kiadása stb.).

A magyar biblikus professzorok ezévi második szakmai érte-
kezlete – A magyar biblikus professzorok október 20-án megtartot-
ták ezévi második szakmai értekezletüket Budapesten, a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat Teréz körúti központjában. Az értekez-
leten két vitaindító előadás hangzott el: Csernai Balázs és Tarjányi
Béla. Az előadásokat jó hangulatú szakmai vita követte.

Hitoktatók képzése –
Társulatunk november
21-én, az Egri Főegyház-
megyei Kateketikai Kon-
zultációs Iroda szervezé-
sében Jászberényben, a
Főplébánia Közösségi
Házában tartott egy napos
képzést az egri egyház-
megyében tevékenykedő
hitoktatók számára. Nem
volt könnyű a hitoktatók-
nak a plébániai programokban bővelkedő adventi időszakban sza-
baddá tenni ezt a szombati napot, hiszen mindenhol folynak a pász-
torjátékok próbái, stb. Az Érsekség azzal honorálta a résztvevők lel-
kesedését, hogy anyagi támogatásával ingyenessé tette a részvételt.
A képzésen, melyet Vágvölgyi Éva tartott, 24-en vettek részt. 9-16
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óráig tartott, a Szentírással foglalkoztunk és egy adventi meditáció-
val fejeztük be a napot. Úgy tűnt, hogy főleg ez a meditáció keltette
fel az érdeklődésüket, mert ezt rögtön fel tudják majd használni a
hittanos csoportjaikban.

Bibliai Figu-
rák-kurzus –
November 20-
22 között Telki-
ben családos é-
desanyák rész-
vételével készül-
tek betlehemes
figurák. A Bib-
liai Figurák-kur-
zust ezúttal is
munkatársunk,
Gelley Anna
szervezte és ve-
zette.

Imaóra – Tagságunk egy kis csoportja minden második héten
pénteken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten
áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társu-
lati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait.
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába.

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája:2010. jan.
8.: 1Ján 5, 2-5; jan. 22.: 1 Kor 4, 1-5; febr. 5.: 1 Kor 8, 1-6; febr.
19.: 1 Kor 10, 27-23; márc. 5.: 1 Kor 5, 6-8; márc. 19.: Róm 3,
21-26; ápr. 9.: Róm 15, 30-33; ápr. 23.: 2 Kor 1, 3-7.

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból
bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!

    Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak
        áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

           A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség



Ajánlatunk

Kiadványainkból

1. Balás Béla: Kis idő (A kereszténység kétezer éves történetének
bemutatása újszerű hangnemben). Ára: 980,- Ft

2. A kövek üzenete – Szent Pál-DVD (Kránitz Mihály: Páli em-
lékek Kis-Ázsiában (vetített képek); Tarjányi Béla: Pál, a nemzetek
Apostola (előadás, kísérő képek: Pilis hegység); Sillye Jenő és társai:
A damaszkuszi úton (dalok, kísérő képek: Biblia éve). Számítógépen
és DVD-lejátszón egyaránt megtekinthető.) Ára : 800,- Ft.

3. Vágvölgyi Éva: Bibliaórák (58 bibliaóra anyaga és vázlata
(2008, 396 o.). Ára: 1980.- Ft.

4. Öregbetûs Újszövetség: az Újszövetségi Szentírás na-
gyobb betűs, jól olvasható formában. Ára: 1960.- Ft.

5. Aranybiblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel, templomi
kihelyezésre). Ára: 24.000 Ft.

6. Családi Biblia (nagyméretű, díszes, aranynyomással, családok
számára). Ára: 12.000 Ft.

7. Bibliaolvasó-Kalauz (a teljes Szentírás szövegének beosztása
két éven át minden napra, készítette: Gyürki László). Ára: 60.- Ft.

8. Vallomás a Szentírásról DVD I. (Bíró László püspök, Nemes-
hegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László S.J.,
Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, Varga Béláné Irénke
személyes vallomása. Ára: 800.- Ft

9. Vallomás a Szentírásról DVD II. (Erdő Péter bíboros, Márfi
Gyula érsek, Zseldin Gellért püspök, Gyürki László, Takács Gyula,
Gelley Anna, Riskó Mariann vallomása, Székely János püspök há-
rom előadása. Ára: 800.- Ft

10. A Szentföldön Jézus lába nyomán DVD ( A Fokoláre-atyák
szentföldi felvételeiből  összeállította Tomka Ferenc. A főbb szent-
földi helyek bemutatása és ismertetése.) Ára füzettel: 1600,- Ft.

11. Magyarságunk és a Biblia CD (Nemeskürty István, Vörös
Győző és Tarjányi Béla előadása a biblikusok továbbképző konfe-
renciáján). Ára: 600,- Ft.
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Ajánlás 

 
 

Az egyetemes világrendben, a dolgok természetében Isten törvé-
nyeket helyezett el, és törvényeit szóban is megfogalmazta, írásban is 
rögzítette. Ezért mindazok, akik a Szentírást kutatják, tanítják és 
hirdetik, s az ilyen intézmények, mint a Szent Jeromos Bibliatársulat, 
amely öszegyűjti a Szentírás művelőit, apostolait, hogy Isten törvé-
nyeinek megismerését és megvalósítását előmozdítsák – az emberi 
haladás munkásai, s az emberiség jótevői. 

Seregély István érsek 
(A Szent Jeromos Bibliatársulat megalakulásának 

ötödik évfordulóján, 1995. ápr. 24.)  
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Csendes percek 
 

Nagyon fontos, hogy ünnepeljük a Bibliát. Én, aki láttam, megis-
mertem ezt a csöndes helyet, mely szerényen megbúvik a házak sűrű-
jében, azt kívánom: legyen ez Bibliaközpont a názáreti otthon. Názá-
retben lett ugyanis testté az Ige. A Dei Verbum zsinati konstitúció 
mondja: amint a Második Isteni Személy nem tekintette méltatlan-
nak, hogy emberi testet öltsön, úgy Isten Igéje sem tekinti méltatlan-
nak, hogy emberi szavakba öltözzék. Ezért minden biblikus apostol-
ság az Ige megtestesülése. A bibliafordítás során például, amikor 
egyik nyelvből a másikba átvisszük Isten Igéjét, az Ige egy másik, 
egy új kultúrában testesül meg. Vietnámban éltem át megrendítő 
pillanatokat röviddel ezelőtt, amikor jelen voltam, együttműködtem 
az ottani egyik első fordítás elkészítésében. Az Elnök úr azt mondta, 
hogy itt képezik ki az Ige szolgáit. Én viszont azt mondom, hogy 
amikor az Igének ezek az apostolai Isten Igéjét szolgálják, akkor 
mindig megtörténik ez a megtestesülés, ott, az adott környezetben. 

Alberto Ablondi érsek, a Katolikus Bibliaszövetség elnöke  
A Biblia, ez a régi könyv, évezredek múltán is időszerű maradt. 

Ezek ugyanis az emberi élet döntő kérdéseivel foglalkoznak, az élet 
értelmével, a halál legyőzésének kérdésével, az emberi cselekvés és 
együttélés hatékony szabályaival. Meggyőződésem, hogy a mi ko-
runkban, amikor az emberiség meglehetősen tanácstalanná vált, na-
gyobb szükség van a Biblia üzenetére, mint valaha is a történelem fo-
lyamán. Mindenek előtt olyan fényre van szükségünk, amelyben si-
kerül megoldanunk a földön az egyre növekvő problémákat.  

Fr.-J. Ortkemper, a stuttgarti Bibliatársulat igazgatója  
Kívánom az itt dolgozóknak – hisz Budapest is a frontvonalhoz 

tartozik, nyilvánvalóan ez is a hadszíntér egy darabkája: nem pusztán 
kultúrharcnak, hanem egy hatalmas, kegyelmi csatának –, kívánom, 
hogy a Bibliaközpont álljon ennek a harcnak a szolgálatában. S hogy 
biblikus képeket használjak: legyen ez a központ a Magyar Egyház 
Betleheme, Názáretje, az Utolsó Vacsora terme, Szentlélek-váró kö-
zösség-terme, ahol szétpattannak ajtók-ablakok, s a Lélek behatol ill. 
kiárad. Kérem Istent, hogy az Ő kegyelme segítse e helyen a munkát, 
s biztosítson itt hiteles, megbízható, katolikus légkört. Úgy legyen! 

                                                                       Balás Béla püspök 
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A Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat megalakulása 

Megnyitó ünnepség 
Központi Szeminárium, 1990. febr. 13. 

 
A Szent Jeromos Bibliatársulat működésének 

ünnepélyes megnyitására 1990. február 13-án ke-
rült sor a budapesti Központi Szeminárium dísz-
termében. A megnyitó ünnepségen részt vett dr. 
Paskai László, a Magyar Püspöki Kar elnöke,  raj-
ta kívül másik hat püspök atya, több biblikus pro-
fesszor, a Társulat alapító tagjai, a Katolikus Bib-
liaszövetség részéről P. Rijks gondnok, valamint a Stuttgarti Katoli-
kus Bibliatársulat igazgatója, Fr.-J. Ortkemper, és az Osztrák Katoli-
kus Bibliatársulat igazgatója, N. W. Höslinger. A megnyitó ünnepsé-
gen a résztvevők elfogadták a Társulat alapszabályát, felvázolták a 
Társulat konkrét feladatait, ezzel megkezdődött hazánkban is a Kato-
likus Bibliatársulat tevékenysége. 

 
Előzmények – Ausztri-

ában és Németországban 
már a 20. sz. első felétől 
előtérbe került a biblikus 
apostolkodás – Ausztriá-
ban elsősorban Parsch 
Piusz kezdeményezésére, 
Németországban pedig a 
nacionálszocializmus ká-
ros hatásának ellensúlyo-
zására. A II. Vatikáni Zsi-
nat kezdetén a Szent Péter 
bazilikában, a Zsinat plenáris üléseinek helyszínén ünnepélyesen el-
helyeztek egy díszes Bibliát. A zsinati határozatok nyomán a Katoli-
kus Egyház liturgiájában sokkal hangsúlyozottabban kapott szerepet 
a Szentírás, a Dei Verbum zsinati határozatban pedig a katolikus 
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hívek számára is javasolták a zsinati atyák a rendszeres szentírásol-
vasást és –tanulmányozást. 
A Zsinat a Szentírást olyan értéknek 
tartja, amelynek központi helyet kell 
elfoglalnia a lelkipásztori munkában. 
Ennek előmozdítására 1966-ban Bea 
bíboros, aki hosszú biblikus tanári 
tevékenysége után akkor már a Keresz-
tény Egység Titkárságának elnöke 
volt, az Egységtitkárság keretében lét-
rehozott egy külön osztályt a Dei Ver-
bum ajánlásainak végrehajtására. Bea bíboros 1968-ban meghalt, így 
utódának, Willebrands bíborosnak védnöksége alatt, 1969. április 16-
án Rómában Katolikus Bibliaapostolság Világszövetsége néven meg-
született egy központi intézmény (1991-től: Katolikus Bibliaszövet-
ség). Az alapítók szándéka szerint a Világszövetség célja „segítséget 
nyújtani a püspököknek, hogy megfelelhessenek annak a felelősség-
nek, amelyet a Biblia ismeretének és használatának terén hordoz-
nak”, főként pedig „hogy megvalósuljanak azok a rendkívül fontos 
célkitűzések, amelyeket a II. Vatikáni Zsinatnak az Isteni kinyilat-
koztatásról szóló határozata megfogalmazott”. A Világszövetség első 
védnöke, majd 1972-től első elnöke König bíboros volt. A Szövet-
ség arra kérte az egyes országok Püspöki 
Konferenciáit, hogy hozzanak létre saját 
országos intézményt (Bibliatársulatot) a 
biblikus apostolkodás előmozdítására. 

Hazánkban csak az 1989-es politikai 
változások nyomán nyílt lehetőség Bib-
liatársulat létrehozására. Tarjányi Béla 
biblikus professzor, aki N.W. Höslinger 
meghívására 1972 óta rendszeresen részt 
vett a középeurópai bibliatársulatok igaz-
gatóinak értekezletén, 1989. január 13-án 
– a Központi Szeminárium dísztermében – mintegy 30-40 lelkes 
társával elhatározta, hogy Magyarországon is létrehozzuk a Biblia-
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társulatot Szent Jeromos Bibliatársulat néven. Elkészült leendő a 
Társulat alapszabálya, és a magyar katolikus biblikus professzorok 
ajánlásával a Püspöki Konferencia elé került jóváhagyásra. 

A megnyitó ülés – Miután pozitív döntés született, 1990. február 
13-án sor kerülhetett az ünnepélyes megnyitó ülésre – ugyancsak a 
Központi Szeminárium dísztermében. Jelen volt Paskai László, a 
Magyar Püspöki Kar elnöke, rajta kívül további hat főpásztor, több 
biblikus professzor, a Társulat alapító tagjai, a Katolikus Bibliaszö-
vetség részéről P. Rijks gondnok, ezen kívül a Stuttgarti Katolikus 
Bibliatársulat igazgatója, Fr.-J. Ortkemper és az Osztrák Katolikus 
Bibliatársulat igazgatója, N. W. Höslinger. Az ünnepi ülésen Tarjá-
nyi Béla vázolta az előzményeket, valamint az induló Társulat leg-
főbb célkitűzéseit. A célok között első helyen szerepeltek a Szent-
írásnak kedvezményes áron való terjesztése, és magyar nyelvű Bibli-
ák juttatása a határon kívül élő katolikus magyar híveknek. A részt-
vevők – a püspök atyák, a Világszövetség képviselői, a jelenlévő 
biblikus professzorok és alapító tagok egyhangúlag, örömmel nyug-
tázták, hogy a Szent Jeromos Bibliatársulat létrejött, és sokak örömé-
re elkezdi működését a Magyar Katolikus Egyházban. 

A Társulat alapszabályának egyházi jóváhagyásáról Paskai László 
1990. márc. 23-án értesített, a polgárjogi bejegyzés 1990. jún. 28-án 
történt. Miután a Bibliatársulat létrejött, a Magyar Püspöki Kar teljes 
jogú tagként felvételt nyert a Katolikus Világszövetségbe (1990. ápr. 
13.). 1990 Szentírásvasárnapjára jelent meg a Társulat biblikus-lelki-
pásztori, ismeretterjesztő negyedéves folyóiratának (Jeromos füze-
tek) első száma. A Társulat taglétszáma az első időkben minden év-
ben megkétszereződött (a megnyitó ülésen 95 tag; 1990 végén 200, 
1991-ben 415, 1992 végére 950 tag, köztük 5 püspök és kb. 250 pap 
és szerzetes), jelenleg ezernél több tagja van a Társulatnak. 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat alapító tagjai: 
Amigya Pál, Bábiczky László dr., Bajcsy Lajos plébános, Bakos 
Zoltán, Balla Gábor, Balogh Árpád, Balthazár Zsolt, Bánk József dr. 
püspök, fr. Barsi Balázs dr. teol. tanár, Bauer Gizella, Beer Miklós 
dr. teol. tanár, Beöthy Bertalan, Borbély Pálné, Bozzay Gyuláné, 
Bujdosó István, Clamar Lajos, Clamar Lajosné, Csáky Irén, Csuka 
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Zoltánné Kemény Katalin, Czár János dr.,  Debreczeni Lajos, Dorner 
Márta, Ecsedy Tamás, Fazekas Anna, Fekete István plébános, 
Felsmann József [Út, Igazság, Élet], Felsmann Józsefné, Fenyvessy 
Lajos, Földényi János dr., Fried Vilmos plébános, Garbac Józsefné, 
Gável József, Gedeon József plébános, Gneth Zoltánné, Gőcze Lajos, 
Gorove László dr., Gruber Mária, Gyimóthyné Ádám Éva, Győri 
Attiláné, Kovács Gábor [Hétláng], Holinszky Zsófia, Horvay Mária, 
Horváth László Lajos dr., Horváth Zoltán, Hurton Etelka, Marianne 
Jambor, Jancsó István plébános, Járominé Zárai Györgyi, Karcza 
Erzsébet, Katona István püspök, Katona Lajos plébános, Kecskésné 
Pantó Eszter dr., Késmárki Mária, Kiss Zoltánné, Koppányi Elemér, 
Kovács Gáborné, Kovács Sándor plébá-
nos, Lázi Ferenc, Lorbert Mária, Marosi 
I. Izidor püspök, Maros Károly, Marton 
Pál, Méhész Elek, Mihályi Angyalka, 
Milhoffer Miklós plébános, Moyzes Éva, 
Molnár Ferenc, Molnár Istvánné, 
Molnárné Németh Ilona, Mozsgai József 
plébános, Muszély Viktor, Nagy István, Novák József ny. plébános, 
Opálény Izabella, Ozsváth Eszter, Papp Mária, Pásztor Győző plébá-
nos, Peukert Emőke dr., Polgári Ferenc plébános, Puskás Mária, 
Radocsai Jolán [Ferences Mária Misszonárius Nővérek Társulat], 
Radnóti Mária, Rajkai István, Ronkay Ferenc dr., Ronkay Ferencné, 
Simon József dr. plébános, Sipos Veronika, Szabó Ferenc, Szabó 
Géza plébános, Szabó Gyula dr. plébános, Szabó János plébános, 
Szabó Mária, Szeblák Tamás, Székely István, Szeleczky Szilárd, 
Szita Gábor, Szőke Jánosné, Tajdina József plébános, Tarjányi Béla, 
Tarjányi Ferenc c. esperes, Tarjányi Erzsébet, Temesszentandrási 
Péter dr. káplán, Térmeg Jánosné dr., Török Árpád, Turny Tiborné, 
Turóczy Jánosné, Ugrits Tamás, Urbán Imre plébános, Vágvölgyi 
Éva, Váradi József esperes, Varga Lajos püspöki titkár, Varga Sán-
dor, Virág Gyula plébános, Vizsolyi Gyula, Vizsolyi Gyuláné, 
Wisolith Ilona. 
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Két évtized 
Isten Igéjének szolgálatában 

Húsz éve működik 
a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

 
Húsz évvel ezelőtt, 

1990. márc. 23-án kelt 
levelében közölte Paskai 
László bíboros úr, hogy a 
Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia jóváhagyta 
a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat alapszabá-
lyát és engedélyezte mű-
ködését. Az alábbiakban 
röviden bemutatjuk a Bib-
liatársulat húsz éves tevékenységét, kiemelve két évtizedes tevé-
kenységünk néhány fontosabb mozzanatát. 

Konkordancia az Újszövetséghez – A 
Szentírás tanulmányozásának, a hitoktatók 
felkészülésének, az egyéni és közösségi bib-
liaolvasásnak értékes és hasznos eszköze 
látott napvilágot, amikor az Opálény Mihály 
által készített „KONKORDANCIA – Újszö-
vetségi Szövegmutató Szótár” még a Társu-
lat megalakulását megelőző években – meg-
jelent a budapesti Hittudományi Akadémia 
Levelező Tagozatának kiadványaként. Ez 
azóta is az egyetlen ilyen kiadvány a maga 
nemében – sajnos, csak a Szentírás újszövet-
ségi részéhez. Ez a kiadvány azóta a Biblia-
társulat gondozásában több új kiadást ért 

meg, és ma is sokan, nagy haszonnal forgatják. 
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A Békés-Dalos Újszövetség első hazai ki-

adása – Az 1989-es változások után, amikor 
megszűnt hazánkban a katolikus könyvkiadás 
korlátozása, Békés Gellért OSB szerzetes úgy 
döntött, hogy az általa fordított Újszövetséget a 
továbbiakban itthon fogják kiadni. Társulatunk 
örömmel csatlakozott ehhez a kezdeményezés-
hez, és a Pannonhalmi Főapátság mellett társ-
kiadóként megjelentette ezt a közkedvelt szent-
íráskiadást. Hogy a kommunizmus évtizedei 
után milyen nagy szükség volt erre, azt az mutatja, hogy a Bibliatár-
sulat elővételben 74.000 példányt adott el, kötetenként 70,- Ft-os 
áron. 

Bibliák a határainkon kívül élő magyaroknak – A Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat kezdettől fogva alapvető célkitűzésének 
tekintette, hogy magyar nyelvű Szentírást biztosítson a határainkon 
kívül élő magyar katolikusoknak. Ennek érdekében mindenekelőtt a 

90-es években, amikor a politikai 
változások nyomán a környező 
országokban élő magyar katoli-
kus hívek számára is új lehetősé-
gek nyíltak meg mind a hitokta-
tásban, mind a hívek közösségi 
életében, igyekeztünk minél több 
magyar nyelvű Bibliát küldeni 
számukra. Kezdeményezésünk 
sikerrel járt: a hazai és külföldi 
jótevők, támogatók áldozatos se-

gítsége révén több ezer magyar Szentírás került a határainkon túl élő 
katolikus magyar testvéreink kezébe. A Szentatya magyarországi lá-
togatása alkalmával az „Ajándékozzunk Szentírást a külföldi magyar 
fiataloknak!„ akciónk eredményeképpen 2800 db Békés-Dalos Új-
szövetséget osztottunk ki a Népstadionban a külföldről érkezett ma-
gyar fiatalok körében. Az „Ajándékozz egy Bibliát a határon túli ma-
gyaroknak!” mottóval megtartott jótékonysági hangverseny és orszá-
gos akciónk eredményeképpen pedig 17.000 db Újszövetséget és 
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1000 db teljes Bibliát vittünk ki és adtunk át a határainkon kívül élő 
magyar katolikus híveknek (Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, 
Szlovénia).  

 
A Káldi-Neovulgáta Zsebbiblia ki-

adása – Társulatunk kiadásában megje-
lent a Káldi-féle bibliafordítás revíziója. 
A zsinati határozatok alapján Rómában 
elkészült az ún. Neovulgáta, a régi Vul-
gátának a mai tudományos követelmé-
nyeknek teljes mértékben megfelelő fel-
újítása. Ennek alapján végeztük el annak 
a régi Káldi-bibliafordításnak a revízió-
ját, amely háromszáz éven át a magyar 
katolikusok általánosan használt biblia-
fordítása volt. Ezt a felújított bibliaszö-
veget jóval kisebb méretben ("Zseb-
biblia") adtuk közre, és az addigi árak-
hoz képest igen olcsón (később, a Biblia 
Évében pedig fél áron). Ebből a kiadásból is eljuttattunk azóta a hatá-
rainkon kívül élő magyaroknak több mint 10.000 példányt. Itthon 
pedig kb. másfélszáz-ezer került belőle a hívek kezébe. A Biblia 
Évében fél áron árusítottuk, így sokan, sokkal könnyebben jutottak 
hozzá. 

Bibliaapostolképző szeminári-
umok – A Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat továbbképzési mun-
kacsoportja évente több alkalom-
mal bibliaapostolképző szeminári-
umot tart, elsősorban gyakorló 
lelkipásztorok, hitoktatók és olyan 
résztvevők számára, akik valami-
lyen felnőtt vagy ifjúsági kisközös-
ségben igyekeznek előmozdítani a 
közös szentírásolvasás ügyét. A 

hosszú hétvégén (péntek-vasárnap) elhangzó előadások és a szeminá-
riumi foglalkozások során a résztvevők megismerkedhetnek a Dei 
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Verbum 6. fej. szellemében történő közösségi bibliaolvasás formái-
val és értékeivel, és a gyakorlatban is elsajátíthatják a közös bibliaol-
vasás és -tanulmányozás különböző formáit, amelyek szerte a világ-
ban már ismertek és beváltak, és amelyek a hitoktatásban is jól fel-
használhatók. A szemináriumokat a továbbképzési munkacsoport ön-
kéntes munkatársai tartják, Tarjányi Béla szakmai felügyelete mel-
lett, Vágvölgyi Éva főtitkár, továbbképzési csoportvezető szervezé-
sében és vezetésével. 2006 végéig 53 ilyen szemináriumot tartottunk 
(hazánk különböző városaiban, valamint Erdélyben, a Felvidéken, 
Kárpátalján és a Vajdaságban), összesen 1400 fő részvételével. 

Közreműködésünk a Biblia Évében – A Magyar Katolikus 
Egyház történetében kiemelkedő és csodálatos jelentőségű esztendő 
volt 2008, a Biblia Éve. Társula-
tunk nagymértékben hozzájárul-
hatott ennek sikeréhez egyrészt a 
programok ajánlásával, gyűjtésé-
vel, közreadásával, másrészt saját 
kiadványainkkal. Nagy örömmel 
fogadták sok helyen az Arany 
Bibliánkat, a Családi Bibliát, vit-
ték és használják és a család kö-
zéppontjává vált. Sikerült a min-
dennap használatos Szentírást eb-

ben az évben fél áron árusítani. 
DVD-ken közreadtunk vallomáso-
kat nagy emberektől, egyszerű hit-
oktatóktól, egy DVD-t a Szent-
földről. Sikerült az idősek számára 
kiadni nagybetűs Újszövetséget, 
sőt még a teljes Biblia cigány for-
dítása is elkészült a Biblia Évének 
a végére. Társulatunk vezetője és 
munkatársai a Biblia Éve során 
mintegy 100 alkalommal és hely-

színen tartottak képzéseket, előadásokat, és közreműködtek rendez-
vények szervezésében, megtartásában. Az országban folyó progra-
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mokról, rendezvényekről szóló híradásokat Társulatunk honlapján 
gyűjtöttük, hirdettük és közvetítettük.  

Biblikus professzorok szakmai értekezletei – Mintegy másfél 
évtizede évente két alkalommal megtartjuk a magyar katolikus bibli-
kus professzorok szakmai értekezletét a Bibliaközpontban. Örvende-
tes mindannyiunk számára, hogy a biblikus tanártársak az ország 
minden részéréről rendszeresen eljönnek – 12-16 kolléga szokott je-
len lenni ezeken az összejöveteleken. Minden alkalommal meghall-
gatják két vállalkozó kolléga előadását, az elhangzottakat megbeszé-
lik, bemutatják egymásnak új kiadványaikat, végül egy közös ebéden 
barátilag elbeszélgetnek. 

A Somlói Biblikus Zarándokösvény megvalósulása – A Biblia 
évében, október 5-én Juliusz Janusz pápai nuncius Mádl Ferenc el-
nök úr és felesége, Dalma asszony 
jelenlétében szentelte meg a deve-
cseri plébános fáradozása nyomán 
megvalósult egyedülálló "Jézus-Ös-
vényt" a Somló hegy tövében: a 
Betlehemi Barlangot (Kolontáron), a 
Lelki Gyógyító Szolgálat házát és a 
Szentföldi Kiállítást (Devecserben), 
a Keresztutat (Borszörcsökön), az 
Öröm Útját (a Somló hegy oldalában) és a Názáreti Házat (Deve-
cserben). A Zarándokösvény megvalósulásához Társulatunk ötletek-
kel (Betlehemi Barlang, Názáreti Ház) és anyagi támogatással járult 
hozzá. 

  
Biblikus Figura készí-

tő kurzusok – Társulatunk 
rendszeresen szervez Bib-
likus Figura készítő kurzu-
sokat, ahol a résztvevők 
bibliai személyekről készí-
tenek szemléltető figurá-
kat, amelyek kiválóan al-
kalmasak arra, hogy hitok-
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tatók, lelkipásztorok szemléletesen bemutassák a Bibliában leírt jele-
neteket. A kurzusokat Társulatunk irodavezetője, Gelley Anna veze-
ti, aki évekkel ezelőtt megszerezte Németországban a kurzusvezetői 
képesítést, és már számos kurzust vezetett a Bibliaközpontban és 
több más helyszínen. A figurákkal Társulatunk évek óta részt vesz a 
Betlehemi Jászol kiállításon (Városliget, Mezőgazdasági Múzeum, 
december-január). 

 
"Élő Ige" Bibliaiskola – Társulat 

központjában Társulatunk főtitkára 
1992 óta hitoktatók és érdeklődők rész-
vételével »Élő Ige« címmel bibliaisko-
lát vezet. Az órákat októbertől májusig 
minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig 
tartják. A bibliaórák kész, kidolgozott 
anyagát folyamatosan közreadjuk a Je-
romos füzetekben. Hitoktatók, Bibliával 
foglalkozó csoportok jól felhasználhat-

ják. Hetente elhangzik bibliamagyarázat a Mária Rádióban is, ame-
lyet Társulatunk főtitkára tart (szerdán 10-11 között, interaktív). 

Jeromos füzetek – Társulatunk mun-
katársai röviddel a Társulat megalakulása 
után megalapították az első magyar kato-
likus szentírástudományi folyóiratot, a 
Jeromos füzeteket. Az első szám 1990. 
Szentírásvasárnapján jelent meg. Azóta 
minden évben négy számot adunk közre 
(szentírásvasárnapra, karácsonyra, hús-
vétra és aratásra, eddig összesen 78 
szám). A folyóirat alapvetően kettős cél-
kitűzést igyekszik megvalósítani: Publi-
kálni a magyar katolikus biblikusok leg-
újabb tudományos szakcikkeit, és közrea-
dott anyaggal segíteni a Szentírással fog-
lalkozó lelkipásztorok, hitoktatók munkáját. Az eddigi számokban 
megtaláljuk az összes magyar biblikus egy vagy több tudományos 
cikkét, minden számban egy kidolgozott bibliaóra-anyagot, válaszo-
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kat a Bibliával kapcsolatban felmerülő kérdésekre, közérdekű híradá-
sokat a Biblia világából. A biblikus folyóiratok szemléjéből az érdek-
lődő megismerheti a legnevesebb nemzetközi biblikus folyóiratok 
cikkeinek tartalmát, s így tájékozódhat a bibliatudomány aktuális 
kutatási területeiről és eredményeiről. Emellett természetesen helyet 
kap a folyóiratban minden fontos információ Társulatunk és a Bib-
liaközpont tevékenységéről, beszámolunk bibliaapostolképző szemi-
náriumainkról, tájékoztatjuk Tagtársainkat összejöveteleinkről és a 
közös imaórák időpontjáról. 

 
Bibliabolt – A Bibliaköz-

pontban, Társulatunk székhelyén 
található Bibliaboltunk, ahol bib-
liakiadásainkat, egyéb saját kiad-
ványainkat, idegen nyelvű Bibli-
ákat és sok-sok más, Bibliával 
kapcsolatos könyvet és oktatási 
segédeszközt (pl. DVD-k) forgal-
mazunk. 

Köszönet – A két évtized el-
teltével hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt húsz év során segítették 
munkánkat: Tagtársainknak, munkatársainknak, hazai és külföldi 
támogatóinknak, a lelkipásztoroknak és hitoktatóknak, szerzetes test-

véreinknek és nővéreinknek, a 
biblikus kollégáknak, a magyar 
Főpásztoroknak, a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferenciának, de 
legfőképpen a jó Istennek a lehe-
tőségért és a kegyelmekért, hogy 
a Szent Jeromos Katolikus Biblia-
társulat keretében immár két évti-
zede szolgálhatjuk Isten Igéjének 

ügyét a Magyar Katolikus Egyházban és a határainkon kívül élő 
magyar katolikus hívek körében.              Tarjányi Béla 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésekre Szatmári Györgyi professzor válaszol. 

 Kérdés: Mit tudhatunk a Júdás levele 9. versében szereplő ese-
ményről (Mihály főangyalnak az ördöggel való viaskodásáról Mózes tes-
te miatt)? 

Válasz: Júdás levele olyan közösséget szólít meg, amelyben eret-
nekek léptek fel. Jóllehet a levél nagyon általános megfogalmazásai-
ból nem azonosítható egyértelműen, miféle eretnekségről van szó, 
annyit biztosan állíthatunk, hogy a levél célja az ortodoxia védelme, 
bátorítás a hitletétemény iránti hűségre (vö. 3. v.). 

Az eretnekekkel szemben Isten eljövendő ítéletét hangsúlyozza, s 
érvelésében az Ószövetség mellett az I. sz-ban széles körben ismert 
apokrif iratokra támaszkodik. A 9-10. v-ben a valószínűleg az I. sz. 
első felében – talán még Jézus működésének ideje alatt – született, 
Mózes mennybevétele címen ismert zsidó irat egy részletére utal. A 
mű azon epizódját eleveníti fel, amelyben a sátán és Mihály főangyal 
arról vitatkozik, hogy az elhunyt Mózes testét méltóképpen eltemet-
hetik-e? A sátán azzal a váddal él, hogy mivel Mózes megölt egy 
egyiptomit (vö. Kiv 2,11-12), érdemtelenné vált arra, hogy Mihály 
főangyal tiszteletreméltó temetésben részesítse. Mihály (akinek neve 
jelentése: „Ki olyan, mint Isten?”) nem veti latba főangyali tekinté-
lyét, hogy rendreutasítsa a vádlót, hanem inkább Istent hívja segítsé-
gül, aki egyedül méltó arra, hogy ítéletet mondjon. Ezért fordul e 
szavakkal a sátánhoz: epitimészai szoi küriosz (feddjen meg téged az 
Úr!). Ezek a szavak felidézik Zakariás könyve egyik látomását (vö. 
Zak 3 LXX; különösen 3,2): epitimészai küriosz en szoi, diabole, kai 
epitimészai küriosz en szoi ho examenosz tén Ieruszalém (feddjen 
meg az Úr téged, sátán, feddjen meg az Úr téged, aki kiválasztotta 
Jeruzsálemet!). Zakariás könyvében a sátán a bűnös népet képviselő 
Józsue főpap mellett áll vádlóként. Isten feddő szava azonban hallga-
tásra kényszeríti a vádlót, s a vád átadja helyét az isteni irgalomnak: 
Isten szavára leveszik a főpapról a szennyes ruhát, tiszta ruhába öl-
töztetik, s immár Isten angyala áll mellette (vö. Zak 3,1-5). Mind 
Mózes mennybevétele vitáról szóló részlete, mind pedig a zakariási 
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látomás minden más tekintély fölött állóként mutat Isten ítélő hatal-
mára. 

A Júdás levél szerzője a levél korabeli olvasói számára minden 
bizonnyal ismert vitaepizódot úgy alkalmazza, hogy Mihály főangyal 
alakját az eretnekekével állítja szembe. Az „álmodozó” (8. v.), való-
ságtól elrugaszkodott eretnekek kétségbe vonják az isteni hatalmat 
(vö. 4-8. v.) nem tartva az ítélettől. A tekintélyes Mihály főangyal 
alázata, amely az ítélettől tartózkodóvá tette őt, áll szemben az eret-
nekek arroganciájával, akik semmiféle törvényt és méltóságot nem 
tisztelő magatartásukkal (vö. 4.11-12. v.) mindentől és mindenkitől 
független tekintély képviselőiként lépnek fel. E jellemzésüket a levél 
szerzője a 11. v-ben Isten ellen lázadó ószövetségi személyek párhu-
zamával is alátámasztja (Káin – Ter 4; Bálám – Szám 31,16; Kóré – 
Szám 16). Mindenféle tekintélyt elutasítva Isten ítéletétől sem tarta-
nak.  

Júdás levele 9. verse Mózes mennybevétele említett epizódját és 
Zakariás látomását egybeölelő utalása azzal szembesít, hogy az ítélet 
joga egyedül Istené, s ezzel az ítélettel elkerülhetetlenül mindenkinek 
számolnia kell. 

 Kérdés: Mit mond a Szentlélek ma Egyházunknak és személyesen 
is nekünk avval, hogy a Szentírás bemutatja a „nemzetek”-ből való 
(idegen) Bálám prófétát (Szám 22-24) és Melkizedek királyt (Ter 14; 
Zsid 5 és 7)? 

Válasz: A Bálám alakjára vonatkozó hagyomány nem egységes. 
Néhol egyszerűen az idegen származású átokmondó vonásával ru-
házzák fel – ezen alapul a Szám 22-24-ben a moábita király, Bálák 
reménye, hogy átkot mondasson Izraelre – (vö. még MTörv 23,5-6; 
Józs 24,9-10). Máshol az Istennek engedelmes küldöttjeként látjuk 
(vö. Szám 22,7-14.18-20), megint máshol pedig az Isten akaratára 
vak, azzal szembeszegülő, sőt Isten ellen lázító alakként ábrázolják 
(vö. Szám 22,22-35; 25,1-5; 31,8.16). Személyének kettős megítélé-
se nyomon követhető a későbbi zsidó és keresztény hagyományban 
is. Ezt tükrözik a rá vonatkozó újszövetségi hivatkozások is. Az Új-
szövetség összesen háromszor említi nevét. A negatív hagyományt 
őrzi, és Isten ellen lázítóként, Izrael félrevezetőjeként idézi fel alakját 
a Jel 2,14 (vö. Szám 31,16). Júdás levele 11. verse megvehető szol-
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gálata okán kapzsiként utal rá, s állítja a levélben kritizált eretnekek 
párhuzamaként. Hasonlóan, nagyon kritikus hangvétellel, megvesz-
tegethetőként említi őt a valamivel későbbi eredetű 2Pét 2,15-16, 
azonban a Szám 22,22-35-ből ismert népi legendára utalva hozzáte-
szi: „a teherhordó néma állat emberi hangon megszólalt, és megaka-
dályozta a próféta esztelenségét”. Ezzel kifejezi, hogy bár jellemét 
tekintve negatívnak ítéli Bálámot, de sorsában, s személyén keresztül 
az isteni terv, isteni hatalom mégis érvényre jut.  

A Jel 2,14 említett kritikája 
mellett személyéhez kötődő, 
bennfoglalt utalást találunk még 
a Jel 22,16-ban, ahol Jézus jel-
zői: Dávid hajtása és „fényes 
hajnalcsillag”. Ezt az utóbbi jel-
zőt éppúgy, mint Máté gyer-
mekségevangéliumának betle-
hemi csillagát (Mt 2,2) már az 
első századok keresztény írói 
úgy tekintik, mint utalást a Bá-
lám által mondott próféciára 
(Szám 24,17: „csillag támad Já-
kobból…”). Így igazolást nyer, 
hogy Bálám a Messiás Isten 
akarata szerinti eljövetelét hir-
dető próféta is. 

A hagyományok sokszínű-
ségében és egységében Bálám az emberi hatalomvágytól indítva 
felbérelt, s átokra szánt idegen próféta az Isten-ellenes emberi szán-
dékok közepette, s azokon keresztül Isten irgalmának és szeretetének 
közvetítője, a messiási várakozás hirdetője lesz Isten népe számára. 
Alakja a rosszból is jót fakasztó isteni szeretet tanúja. 

Melkizedek – Bálámhoz hasonlóan – idegen, nem tartozik a vá-
lasztott néphez. A Ter 14 történetében a héber Ábrám a legyőzött ki-
rályok segítségére siet, s szabadítójukká válik. A királyok közül kettő 
reakcióját olvashatjuk kétféle emberi magatartás megtestesítőiként. 
Szodoma királya a szabadulás után általa tisztességesnek tartott 
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egyezséget ajánl a szabadító Ábrámnak, ám javaslata elutasításra lel, 
Ábrám nem tart meg semmit, mert nem ember teszi gazdaggá őt (vö. 
Ter 14,21-24). Melkizedek, Sálem (valószínűleg a honfoglalás előtti, 
jebuziták lakta Jeruzsálem) királya másként fogadja a szabadulást. 
Egyrészt a Teremtő Isten áldását kéri Ábrámra (Ter 14,19). Nem ma-
ga áldja meg őt, hanem kérésével közvetítőként lép fel az áldás forrá-
sa, Isten és az áldás címzettje, az ember között. Másrészt áldó formu-
lával magasztalja a fölséges Istent (El-?Elyôn), imádsággal fejezve ki 
háláját Istennek a szabadulásért. Papi közvetítői szerepének megfelel 
mindkét gesztus. Ábrahám válaszul Melkizedek áldására tizedet ad 
neki, ami az Ószövetségben rituális, istentiszteleti gesztus (vö. pl. 
Lev 27,31; Szám 18,26). Ezzel hitelesíti Melkizedek papi szerepét. A 
biblikusok az elbeszélés lehetséges szándékának vélik, hogy a ké-
sőbbi istentiszteleti gyakorlatot Ábrahámtól eredeztesse.  

Melkizedek és Ábrám e találkozásában az idegen pap-királytól 
elhangzó áldás szavai hitvallás érté-
kűek: a Teremtő Isten szabadító Is-
tenként való megismerésének meg-
vallása. A világ Teremtője tevékeny 
nem csak választottai körében, tettei 
megnyilvánulnak azok életében is, 
akik kívül állnak a kifejezetten meg-
hívottak körén.  

Az Ószövetség Melkizedeket em-
lítő másik, a Zsidó levélre még na-
gyobb hatást gyakorló szövege a 
110. zsoltár, amelyben Melkizedek 
papi személye a Dávid házából 
származó messiás-király alakjával 
társul. Itt hangzik el papsága örökér-
vényűségének kijelentése (Zsolt 
110,4), és ezzel felülmúlja az ároni 
és levita papság rendjét. 

A Zsidó levélben Krisztus egyedülálló közvetítő szerepének meg-
világítására az egyik kiindulópont a Zsolt 2,7 (Zsid 5,5) idézete az 



Olvasóink kérdezik 

18 

izraelita királyi beiktatásra utaló szavakkal, melyek kifejezik, hogy a 
beiktatás által a király Isten fogadott fiává válik. Jézus tökéletes Is-
tenfiúsága és az emberi szenvedés maradéktalan vállalása által Isten 
és ember között felülmúlhatatlan közvetítője lett az üdvösségnek, 
szabadulásnak (szótéria). De ez a közvetítő szerep az áldozatot be-
mutató papság eszméjét is magába foglalja, amint a királyi és papi 
üdvösségközvetítést egybefogó 110. zsoltár egy idézete jelzi ugyan-
ott (Zsid 5,6). A 7. fejezet Krisztus közvetítő szerepét Melkizedek 
alakjának két ószövetségi megjelenése alapján mutatja be. Az 1-3. 
versekben a Ter 14,18-20 egy parafrázisát olvashatjuk. A rabbinikus 
írásmagyarázat azon módját látjuk itt, amikor a magyarázó abból 
indul ki, amiről az eredeti szöveg hallgat. Melkizedek királyságának 
témáján keresztül a származás titkával szembesít, s ezzel Isten Fia 
előképének tekinti Melkizedeket. A 4-10. versekben érveket sorakoz-
tat fel, amelyekben megmutatja, hogy Melkizedek papsága felülmúl-
ja a levita papságot, s ebből igazolja, hogy Krisztus főpapsága – aki 
bűntelenként önmagáért nem kell, hogy áldozatot mutasson be, de a 
népért önmagát áldozta fel – meghalad minden papságot.  

A szentélybe belépő papok, ill. évente egyszer a Szentek Szentjé-
be belépő főpap ószövetségi áldozatai-
nak célja, hogy az Isten közelébe lépő 
pap közvetítésével a nép is Istenhez kö-
zeledjen újra meg újra (vö. Zsid 9). Ez 
az Istenhez közeledés a Zsidókhoz írt 
levél megszólítottjainak reménye is 
(Zsid 7,19). Krisztus Melkizedek rend-
je szerinti örök főpapsága a keresztény 
élet „most”-jára irányítja a figyelmün-
ket. Az ő örök jelenléte Istennél örök 
„most”-ként kínálja fel a lehetőséget az 
ember számára, hogy Isten közelségét 
elfogadja. Ő olyan főpap, aki „egy ál-
dozattal mindörökre tökéletessé tette a 
megszentelteket” (Zsid 10,14).  
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Félelem a jövőtől 

A hírszerzők története (Szám 13-14; MTörv 1,6-8.19-46)  

A.) Alapgondolat 
Mind a magánéletünkben, mind egy nép, egy ország életében elő-

fordul az a tipikus eset, hogy nagyon szeretnénk valamit, olyan dol-
got, ami nagy változást hoz az életünkben. Aztán amikor ott állunk a 
megvalósulás kapujában, akkor megtorpanunk, hirtelen kétségeink 
támadnak afelől, hogy alkalmasak vagyunk-e, hogy az valóban jó 
lesz-e nekünk? 

Néhány évi jegyesség után egy fiatal lány és egy fiú úgy döntött, 
hogy összeházasodnak. A taxiban ültek már, mentek a templom felé, 
amikor a forgalomban piros lámpát kaptak. És akkor a lány oldalt 
pillantott a fiúra, és megijedt: Valóban le tud majd élni egy életet 
ezzel az emberrel? És hirtelen azt gondolta, hogy most még nem 
késő, még ki lehetne ugrani ... És akkor a fiú megszólalt: »Most még 
nem késő, még ki lehetne ugrani!« Ettől végtelen nyugalom öntötte 
el a lányt, és rámosolygott a fiúra: »Én is éppen ezt gondoltam!« És 
nem ugrottak ki az autóból, mert azt gondolták, hogy ha a másik 
ennyire ugyanúgy gondolkodik, akkor talán mégis menni fog annak 
az életre szóló ígéretnek a teljesítése. Néhány éve ünnepelték az öt-
venedik házassági évfordulójukat. 

Úgy adódott, hogy Izrael vándorlása végén elérkezett az ígéret 
földjének határára, és már csak annyi feladata volt, hogy birtokba 
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vegye azt. Elküldte hát kémeit, hogy vegyék szemügyre (Szám 13-
14) – ez lesz számára az utolsó kihívás. A hírszerzők visszatértek és 
beszámoltak a föld termékenységéről és megmutatták gyönyörű 
gyümölcseit. Mindnyájan tisztában voltak azzal, hogy milyen csodá-
latos dolog lenne ott lakni. És mégis megesett az, hogy a nép, amikor 
annak kockázatáról hallott, hogy a föld már lakott, újra félni kezdett. 

A történetben ez a motívum tipikus az ember belső fejlődésében. 
Ha valami általunk akart dolgot közvetlenül magunk előtt, felnagyít-
va látunk, hirtelen túl nagynak tűnik számunkra, túl kockázatosnak 
és megújuló félelmek vesznek erőt rajtunk. Ez nyilvánvaló jele an-
nak, hogy nem vagyunk elég érettek. Régi félelmeink új köntösben 
jönnek elő, hogy nem vagyunk elég nagyok, elég erősek, elég jók 
stb. Ha hagyjuk, hogy erőt vegyenek rajtunk ezek a félelmek, évekre 
tévutakra ítéljük magunkat, mint Izrael és értelmetlen dolgokra vesz-
tegetjük az időnket. Vagy azt a lehetőséget választjuk, hogy Istenre 
bízzuk magunkat, és akkor minden menni fog. A vágyaink földjét, az 
ígéret földjét nem nekünk kell meghódítanunk, hanem ajándékba 
kapjuk; az esetleges nehézségeket nem a magunk erejéből kell le-
győznünk, hanem Isten erejéből. Mindenek fölött tudatában kell len-
nünk annak, amit a későbbiekben Izrael mond: 

„Kivezette népét ujjongásban, 
választottait vigasságban. 
Nekik adta a nemzetek országait, 
elfoglalták a népek tulajdonát, 
hogy megtartsák rendeleteit, 
és kövessék törvényeit. Alleluja!” (Zsolt 105,43-45) 

B.) Számok könyve 13-14 

C.) Bevezetés 

1.) Jahvista  (Szám 13-14) 
13,17 Elküldte tehát ezeket Mózes, hogy vegyék szemügyre Kánaán föld-

jét és azt mondta nekik: »Menjetek fel a Délvidéken át, s ha feljuttok a he-
gyekre, 18 vegyétek szemügyre azt a földet, hogy milyen, meg a népet, 
amely lakja, hogy erős-e vagy gyenge, hogy számra nézve kevés-e vagy 
sok, 19 maga a föld jó-e vagy rossz, milyenek a városok, körülkerítettek-e 
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vagy kerítetlenek, 20 a talaj kövér-e vagy sovány, erdős-e vagy fátlan. Le-
gyetek bátrak, s hozzatok nekünk a föld gyümölcseiből.« 

22 Felmentek a Délvidékre, s eljutottak Hebronba, ahol Achimán, Sisáj és 
Talmáj, Enák fiai voltak. 23 Aztán elmentek a Szőlőfürt völgyéig, s levágtak 
egy szőlővesszőt a fürtjével együtt, s két férfi egy rúdon elhozta, és vettek a 
hely gránátalmáiból és fügéiből is. 

(Visszatértek) és megmutatták a föld gyümölcseit 27 és elbeszélték, 
mondván: »Eljutottunk arra a földre, amelyre küldtél minket, s az csakugyan 
tejjel-mézzel folyó ország, amint ezekből a gyümölcsökből is látható, 28 de 
igen erős lakói, nagy és fallal körülvett városai vannak: Enák utódait is láttuk 
ott. 29 Amalekiták laknak a Délvidéken, hetiták, jebuziták, amoriták a hegy-
ségben és kánaániak laknak a tenger mellett és a Jordán folyó körül.« 

30 Zúgolódni kezdett erre a nép Mózes ellen, de Káleb csendesítette 
őket, és azt mondta: »Csak menjünk fel, s foglaljuk el azt a földet, mert el 
tudjuk foglalni.« 31 Ám a többiek, akik vele voltak, azt mondták: »Semmi-
képpen sem mehetünk fel e nép ellen, mert erősebb nálunk.« 

14,1 Jajveszékelve sírt emiatt az egész sokaság azon az éjszakán 4 Majd 
azt mondták egymásnak: »Állítsunk magunk fölé vezért és térjünk vissza 
Egyiptomba.«  

(Kaleb azonban azt mondta:) 8 Ha az Úr kegyelmes lesz, bevisz minket 
rá, s ideadja azt a tejjel s mézzel folyó földet. 9 Ne lázongjatok az Úr ellen, s 
ne féljetek annak a földnek a lakóitól, mert úgy megehetjük őket, mint a 
kenyeret. Eltávozott tőlük minden oltalmuk: az Úr velünk van, ne féljetek!« 

8 Ha az Úr kegyelmes lesz, bevisz minket rá, s ideadja azt a tejjel s méz-
zel folyó földet. 9 Ne lázongjatok az Úr ellen, s ne féljetek annak a földnek a 
lakóitól, mert úgy megehetjük őket, mint a kenyeret. Eltávozott tőlük minden 
oltalmuk: az Úr velünk van, ne féljetek!« 

11 Így szólt ekkor az Úr Mózeshez: »Meddig gyaláz engem ez a nép, 
meddig nem hisz nekem, mindazon jelek ellenére, amelyeket véghezvittem 
előttük? 12 Megverem tehát döghalállal, s elpusztítom, téged pedig nagy és 
ennél erősebb nemzet fejedelmévé teszlek.« 

2.) Papi irat  (Szám 13-14) 
13,1 Ekkor szólt ott az Úr Mózeshez: 2 »Küldj férfiakat, hogy vegyék 

szemügyre Kánaán földjét, amelyet majd Izrael fiainak adok, minden törzs-
ből egyet-egyet, a fejedelmek közül.« 3 Megtette Mózes, amit az Úr paran-
csolt, s elküldte Párán pusztából a fejedelmi férfiakat... 

21 Felmentek tehát, s kikémlelték a földet a Szín-pusztától kezdve egé-
szen Rohóbig, amely Emát felé menet van. 

25 Negyven nap múlva aztán, bejárva az egész vidéket, visszatértek a 
föld kémei, 26 s eljutottak Mózeshez és Áronhoz meg Izrael fiainak egész 
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gyülekezetéhez a Párán-pusztába, amely Kádesnél van. Beszámoltak nekik 
és az egész közösségnek. 32Gyalázták Izrael fiai előtt azt a földet, amelyet 
megtekintettek, mondván: »A föld, amelyet bejártunk, elemészti lakóit, népe, 
amelyet láttunk, szálas termetű, 33 láttunk ott jó néhány szörnyet Enák fiai-
ból, az óriások nemzetségéből, akikhez képest mi olyanoknak látszottunk, 
mint a sáskák.« 

14,1 Jajveszékelve sírt emiatt az egész sokaság azon az éjszakán 2 és 
Izrael valamennyi fia zúgolódott Mózes és Áron ellen: 3 »Bárcsak meghal-
tunk volna Egyiptomban, s bárcsak elpusztulnánk ebben a kietlen pusztá-
ban, s ne vinne be minket az Úr arra a földre, hogy magunk kardélre ne 
hulljunk, feleségeink és gyermekeink pedig fogságba ne jussanak! Nem 
jobb-e visszatérnünk Egyiptomba?« 4 Majd azt mondták egymásnak: »Állít-
sunk magunk fölé vezért és térjünk vissza Egyiptomba.« 

5 Amikor ezt Mózes és Áron meghallották, arcukkal a földre borultak Iz-
rael fiainak egész közössége előtt. 6 Józsue, Nún fia pedig, meg Káleb, 
Jefóne fia, akik szintén bejárták azt a földet, megszaggatták ruháikat, 7 s 
szóltak Izrael fiainak egész közösségéhez: »A föld, amelyet bejártunk, felet-
te jó. 

10 Amikor erre az egész közösség felkiáltott, és meg akarta kövezni őket, 
megjelent az Úr dicsősége a szövetség sátra felett, Izrael minden fia előtt. 

26 Így szólt továbbá az Úr Mózeshez és Áronhoz: 27 »Meddig fog még 
zúgolódni ellenem ez a felette gonosz közösség? Hallottam Izrael fiainak 
zúgolódását! 28 Mondd meg tehát nekik: Amilyen igaz, hogy én élek – ezt 
üzeni az Úr –, olyan igaz, hogy amint szólni hallottalak benneteket, úgy fo-
gok tenni veletek. 29 Ebben a pusztában fog heverni holttestetek. Senki, akit 
megszámláltak a húszesztendősök s az idősebbek közül, aki zúgolódott 
ellenem, 30 be nem megy arra a földre, amely felől esküre emeltem kezem, 
hogy lakóivá teszlek titeket, kivéve Kálebet, Jefóne fiát és Józsuét, Nún fiát. 
31 Gyermekeiteket azonban, akikről azt mondtátok, hogy ellenség zsákmá-
nyává lesznek, beviszem: hadd lássák a földet, amely nektek nem tetszett. 

3.) Második Törvénykönyv 1,6-8.19-46 
Indulás a Hórebtől 6 »Az Úr, a mi Istenünk szólt hozzánk a Hóreben, és 

azt mondta: `Eleget voltatok már ennél a hegynél! 7 Forduljatok meg, és 
menjetek el az amoriták hegységére, s a többi helyre, amely annak közelé-
ben van: a Mezőségre, a Hegyvidékre, az Alföldre, a Délvidékre, a tenger 
mellékére, a kánaániak földjére és a Libanonra, egészen a nagy folyóig, az 
Eufráteszig. 8 Íme, mondom, nektek adtam azt: Menjetek be, és foglaljátok 
el azt a földet, amely felől megesküdött az Úr atyáitoknak, Ábrahámnak, 
Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik és utódaiknak adja.' 

Hitetlenség Kádes-Barneában 19 Ezek után elindultunk a Hórebtől, és 
átmentünk azon a rettenetes és végtelen nagy pusztán, amelyet láttatok, az 
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amoriták hegysége felé vivő úton, amint az Úr, a mi Istenünk parancsolta 
nekünk. Amikor aztán Kádes-Barneába jutottunk, 20 azt mondtam nektek: 
Eljutottatok az amoriták hegységéig, amelyet az Úr, a mi Istenünk nekünk 
ad. 21 Lásd e földet, amelyet az Úr, a te Istened neked ad, menj fel, és fog-
lald el, amint az Úr, a mi Istenünk atyáidnak mondta; ne félj és semmit se 
rettegj. 

22 Erre valamennyien elém járultatok, és azt mondtátok: `Küldjünk el fér-
fiakat, hogy vegyék szemügyre a földet, és mondják meg, melyik úton kell 
felmennünk, és mely városokba kell mennünk.' 23 Mivel tetszett nekem ez a 
beszéd, elküldtem közületek tizenkét férfit, egyet-egyet minden törzsből. 
24 Azok el is indultak, felmentek a hegységre, és eljutottak egészen a 
Szőlőfürt völgyéig. Szemügyre vették a földet, 25 vettek gyümölcséből, s 
hogy megmutassák termékenységét, elhozták hozzánk, és azt mondták: `Jó 
az a föld, amelyet az Úr, a mi Istenünk adni fog nekünk.' 26 Ti azonban nem 
akartatok felmenni, hanem ellene szegültetek az Úr, a mi Istenünk szavá-
nak. 27 Zúgolódtatok sátraitokban, és azt mondtátok: `Gyűlöl minket az Úr. 
Azért hozott ki minket Egyiptom földjéről, hogy az amoriták kezébe adjon, 
és eltöröljön bennünket. 28 Hova menjünk fel? Maguk a kémek félemlítették 
meg szívünket, mert azt mondták: Igen nagy az a sokaság, termetre szála-
sabb nálunknál, a városok nagyok, és meg vannak erősítve az égig: az 
enakiták fiait láttuk mi ott.' 

29 Erre én azt mondtam nektek: Ne rettegjetek, és ne féljetek tőlük. 30 Az 
Úr Isten, aki vezet titeket, maga fog harcolni értetek, mint ahogy Egyiptom-
ban cselekedett mindenki szeme láttára. 31 A pusztában is – te magad lát-
tad –, úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, mint ahogy az ember szokta 
hordozni kicsi gyermekét, az egész úton, amelyen jártatok, amíg eljutottatok 
erre a helyre. 32 De még ekkor sem hittetek az Úrnak, a ti Isteneteknek, 
33 aki előttetek járt az úton, és kijelölte a helyet, ahol sátraitokat fel kellett 
állítanotok, és éjszaka tűz által mutatta nektek az utat, nappal pedig felhő-
oszlop által. 

34 Amikor aztán az Úr meghallotta siránkozásotokat, megharagudott és 
megesküdött: 35 `E gonosz nemzedéknek férfiai közül senki sem fogja meg-
látni azt a jó földet, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak – 36 kivéve 
Kálebet, Jefóne fiát: ő ugyanis meglátja, és neki meg fiainak adom azt a 
földet, amelyet taposott, mert követte az Urat.' – 37 Nem is lehet csodálni a 
nép ellen való haragját, amikor még énrám is megharagudott az Úr miatta-
tok, s így szólt: `Te sem mégy be oda! 38 Józsue, Nún fia, a te szolgád 
megy be helyetted. Biztasd őt, és erősítsd, mert ő osztja el sorshúzással azt 
a földet Izraelnek. 39 Gyermekeitek, akikről azt mondtátok, hogy fogságba 
kerülnek, s fiaitok, akik ma még nem ismerik a jó és rossz különbségét, 
azok mennek be; nekik adom azt a földet, s ők foglalják el. 40 Ti azonban 
forduljatok meg, s menjetek vissza a pusztába, a Vörös-tenger felé vivő 
úton!' 
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41 Erre ti azt feleltétek nekem: `Vétkeztünk az Úr ellen; felmegyünk és 
harcolunk, amint az Úr, a mi Istenünk parancsolta.' Amikor aztán felfegyver-
keztetek, s a hegyre tartottatok, 42 azt mondta nekem az Úr: `Mondd nekik: 
Ne menjetek fel, s ne harcoljatok, mert nem vagyok veletek, hogy el ne hull-
jatok ellenségeitek előtt.' 43 Én szóltam, de ti nem hallgattatok rám, hanem 
szembeszálltatok az Úr parancsával, és felfuvalkodottan felmentetek a 
hegyre. 44 Erre kijöttek az amoriták, akik a hegységben laktak, felvonultak 
ellenetek, és úgy megkergettek titeket, ahogy a méhek szokták megkergetni 
az embert, és vágtak titeket Szeírtől Hormáig. 45 Amikor aztán visszatérte-
tek és sírtatok az Úr előtt, ő nem hallgatott meg titeket, s nem akart figyelni 
szavatokra. 46 Így hosszú időn keresztül Kádes-Barneában maradtatok. 

4/ a) Képek nyelve – Megesett-e már velünk életünk során olyan 
helyzet, amely nagy változást eredményezett és amelyre hosszú időn 
keresztül vágyakoztunk? 

A résztvevők feljegyzik egy papírlapra, hogy milyen érzések vol-
tak bennük a vágyott változás előtt és után: 

 
               változás előtt              változás után 
  
  
  

 
A kihelyezett fotókból kiválasztják a résztvevők azt, amelyik vé-

leményük szerint legjobban kifejezi az ő akkori helyzetüket, és utána 
megbeszélik. 

4/b.) – „A hívásnak a visszautasításában sok a bűn. Az első egy hi-
tetlenség, egy bizalmatlanság a jó Istennel szemben. Mert a hívás az 
Istennek egy nagy ajándéka. Az tiszteletlenség, ha visszautasítom ezt 
az ajándékot. A hívás visszautasításában a kegyelmet is visszautasí-
tom, pedig maga a kegyelem egy ígéret is. Milyen ígéret? Egy na-
gyobb istenlátás, nagyobb istendicsőség. Tehát a visszautasítás a 
helyes önszeretet ellen is bűn. 

Szóval ezeket így kidolgoztam, és arra az elhatározásra jutottam, 
hogy minden hívást szó nélkül, rögtön észreveszek és követni fogom.” 
(l. Mócsy Imre SJ., Hagytam magam szerettetni, 28. o.) 
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5/ a.) A jövő kockázata – Vajon mi az oka a világ minden részén 
megfigyelhető elvándorlásnak? Sokféle oka lehet, hogy valaki ilyen 
nagy változásra szánja el magát. Az elmúlt évben Németországból pl. 
53 000 ember vándorolt ki. Három megkérdezett közül az egyik azt 
mondta, hogy Németország frontország, tele van nukleáris fegyve-
rekkel, rakétákkal, kémekkel, a másik azt felelte, hogy ha nem lesz 
háború, Európa maga fogja tönkretenni magát a mértéktelen, túlzott 
fogyasztásával, a harmadik pedig azzal indokolta a kivándorlását, 
hogy egyszerűen csak olyan helyen akar élni, ahol olyan hangosan 
kiabálhat, amilyen hangosan csak akar, anélkül, hogy a szomszédja 
szólna érte. Három extrém válasz? A kivándorlási hivatalok számára 
jól ismertek ezek az okok, amelyek valakit a hazája elhagyására 
késztetnek: a fegyverkezési versenytől, a munkanélküliségtől, a kör-
nyezetszennyezéstől való félelem vagy egyszerűen egy kevésbé hek-
tikus és nyomasztó élet utáni vágy. 

Mindig ugyanaz történik – Egy nép életében sem lehetetlen ha-
sonló helyzet. A népek vándorlása, vándorlási hulláma mindig újra 
bekövetkező esemény. De nem elég csupán arra hagyatkoznunk, 
hogy majd elmúlik ez a menekülési tendencia; mert ezekben sok 
tükröződik embertársaink jelenlegi alap-beállítottságából, és ez már 
fontossá teszi ezt a kérdést. 

 Izraelnek egy adott életszakasza meglepő aktuális jelentéssel bír-
hat számunkra is: Elérkezett az ígéret földjére való bevonulás 
pillanata; ez a pillanat Izraelt az elé a kérdés elé állítja, hogy ezt a 
jövőjére vonatkozó döntő lépést meg meri-e tenni vagy sem. 

Nem véletlen, hogy Izrael történetének ez a része az Ószövetség-
ben különböző változatokban található meg. 

A nagyság problémája – A felderítők visszatérésének történeté-
vel az ígéret földjéről először az ún. jahvista szerző művében találko-
zunk, aki egy izraelita szerző a Kr. e. 10 századból. Az általa írt mű 
ma megegyezik a Mózes 5 könyvének egy részével. Leírja, hogy a 
tizenkét törzs Dávid és Salamon alatt nagyhatalommá vált. Nem sok-
kal ezelőtt még félnomád törzsekként vándoroltak be Kánaánba, és 
az első időben idegenekként éltek a nagy királyvárosok között, mint 
Jeruzsálem, Gézer, Megiddó, Bétsán vagy Hacor. Aztán Dávid és Sa-
lamon alatt hirtelen az ország uraivá váltak. Nem csak arra kellett 
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igent mondaniuk az izraelitáknak, hogy a királysággal a régi szabad-
ságukat elvesztették, hanem arra is, hogy a letelepedéssel földműve-
lővé kellett válniuk. Jahvéval, a pusztai Istennel paraszttá lenni? 

Még további 400 évvel később is, Jeremiás idejében is voltak 
olyan emberek Izrelben, akik ősatyjuk utasítását követve éltek: 

6 De ők így szóltak: »Nem iszunk bort, mert Jonadáb atyánk, Rekáb fia 
ezt parancsolta nekünk: `Ne igyatok bort soha, se ti, se fiaitok! 7 Házat se 
építsetek, magot se vessetek, és szőlőt se ültessetek, hogy ne legyen nek-
tek! Hanem sátrakban lakjatok egész életetekben, hogy sok ideig éljetek a 
föld színén, ahol jövevények vagytok!' 8 Hallgattunk Jonadáb atyánknak, 
Rekáb fiának szavára, mindarra, amit parancsolt nekünk, hogy ne igyunk 
bort egész életünkben, se mi, se feleségünk, se fiaink, se leányaink; 9 ne 
építsünk házakat, hogy azokban lakjunk, és ne legyen szőlőnk, se szántó-
földünk, se vetésünk. 10 Ezért sátrakban laktunk; hallgattunk rá, és minden-
ben úgy cselekedtünk, ahogy Jonadáb atyánk parancsolta nekünk. 
11 Amikor azonban Nebukadnezár, Babilon királya felvonult az ország ellen, 
azt mondtuk: Jöjjetek, menjünk el Jeruzsálembe a káldeaiak hadserege elől 
és az arámok hadserege elől! Így telepedtünk le Jeruzsálemben.« (Jer 35,6) 

Dáviddal és Salamonnal egy új életszakasz kezdődött Izrael életé-
ben.  De valóban ebbe az irányba kell tovább mennie? Nem lenne 
jobb úgy, ahogy a múltban volt? Tört elő a kétkedés. 

Ebben a helyzetben mondja el a jahvista szerző kortársainak a hír-
szerzők történetét. (A mai ószövetségi 
biblikus tudomány egyetért abban, 
hogy Mózes 5 könyvében Izrael törté-
nete legalábbis két önálló írás egybe-
fűzéséből jött létre. A nyelvi és a sti-
lisztikai sajátságok alapján lehetséges 
ezt a két írást – az ún. jahvista és ún. 
papi iratot – viszonylag egyértelműen 

megkülönböztetni egymástól. Ezt a tudományos analízis alapján 
összeállított szöveget közöltük a Bevezetés1., 2. és 3. pontjában). 

A nagyságtól való félelem – A feladat nagyságához, ami rájuk 
várt, úgy érezték, nincsenek ahhoz felnőve, ezért nem akartak tovább 
menni, inkább vissza szerettek volna térni Egyiptomba a húsos faze-
kakhoz, a szolgaságba! Valóban, el kell ismerni: A jövő, amely ezen 
a termékeny földön rájuk várt, nagyon ígéretes volt. De várt ott rájuk 
olyasmi is, ami túl nagy nehézségnek látszott: egy erős nép megerő-
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sített városai, s ehhez még ráadásul az óriások! Olyan érthetetlen hát, 
hogy nem akartak továbbmenni? 

És mégis – mondja a jahvista ezzel a történettel –, és mégis téve-
dés Izrael habozása. Atyáink ezzel eljátszották a jövőjüket! Isten ki-
szabadította őket Egyiptomból és mégsem bíztak a jövőben, ezért el-
kezdődött negyven éves bolyongásuk a pusztában. Fel kellett ismer-
niük, hogy most valami hasonlóan félelmetes dolog néz velük farkas-
szemet a jövő problémájában. Aki ebben a pillanatban nem Istenre 
tekint, az habozásával most is eltékozolja és elrontja a saját és népe 
jövőjét. Vajon a jahvista követelménye, amit az atyák tapasztalatából 
kortársai elé állít, csak nekik szól? Az, mint a Biblia üzenete, nem 
érvényes mindig? 

Kérdés hozzánk – Milyen a mi jövőképünk: pozitív, negatív? A 
fejlődés, a gazdasági és technikai lehetőségek meghatározzák a to-
vábbi életünket. Ellene vagyunk ezeknek a jó lehetőségeknek? De a 
jó lehetőségek mellett ott a kockázat is: Tudjuk, hogy ezek az új 
technikai, ipari és gazdasági lehetőségek éppen hogy óriási fenyege-
tést is képeznek azzal, hogy összehangolt hatalmi csoportok fenyege-
tő bástyái egyben. 

Ez a kérdés. Ha mi csak a normál lehetőségeinkkel számolunk – 
mi az „egyszerű polgárok”, akik a gazdasági, politikai és katonai 
nagyhatalmak szemében nem kevésbé idegennek és jelentéktelennek 
látszunk, mint a félnomád Izrael látszott a terület kánaáni városálla-
mainak! – ha mi csak a saját lehetőségeinket tekintjük, lehetetlennek 
látszik, hogy egy másik jövőt, a jó jövőt keressünk. De a dolog azért 
nem ilyen egyszerű! Nekünk is fel van téve a kérdés, hogy vajon mi 
komolyan vesszük-e Istent? Felénk is elhangzik a kérdés, hogy mi 
vajon ragaszkodunk-e ahhoz, hogy Isten neve Jahve, azaz „Én va-
gyok, aki ott vagyok”, vagy Emmanuel, azaz „Velünk az Isten”. 

 Nemde azt jelenti ez, hogy a jövőbeli problémáinkat nem egye-
dül kell megoldanunk? 

5/b.) Aki a jövőt befeketíti – Körülbelül 400 évvel később a hír-
szerzők történetét újra elmondták. Más hangsúlyokkal, mert közben 
változtak az idők és a körülmények. Jeruzsálem és Júda lakosainak 
legnagyobb része már 40 éve a babiloni fogságban él. Círusz idejé-
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ben történt, hogy a babiloni birodalom összeomlott, és a foglyok 
hazatérhettek. Persze, aki Izrael spontán indulását várta, annak csa-
lódnia kellett. Az elmúlt évtizedek során sokan megtelepedtek, a föld 
polgáraivá váltak. Megházasodtak Babilonban, gyermekeik születtek, 
tekintélyre és birtokra tettek szert. Ezért aztán először követeket 
küldtek hazájukba. Körül kellett nézniük, hogy a nagy lerombolás 
utáni negyven évben mi történt Kánaánban. A küldöttek nem túl 
örömteli hírrel tértek vissza. A templom romokban hevert. Jeruzsá-
lem távol állt attól, hogy virágzó városnak lehessen nevezni, és a 
birtokviszonyok is gyakran zavarosak voltak. Végső soron csak a 
szegénység, munka és bosszúság várt azokra, akik atyáik hazájába 
visszatértek. 

Ezek között a körülmények között mondta el újra a papi irat szer-
zője a hírszerzők történetét. 

A hit „mégise” – A papi iratban az egész történet kezdeményező-
je Isten: a hírszerzők küldése (13,1-3), vezetés az ígéret földjén 
(14,3), Józsue és Káleb megmentése a megkövezéstől (14,10), és a 
bűntető ítélet Izrael fiai fölött (14, 26-31). A hírszerzők beszámolója 
– eleve gyalázkodásnak (13,32) minősül, mert csak negatívumokat 
tartalmaz. 

Érdekes: Nem lehet a hírszerzőknek felróni, hogy nem hoztak 
magukkal jó hírt arról a földről, hanem sötéten festették le, azzal, 
hogy elmondták a benyomásaikat, azt, hogy ott talán a halál vár majd 
rájuk. Látszólag semmi pozitívat nem hoztak magukkal. Végül mégis 
kiderül, hogy az a hír, hogy ezen a földön csak a halál lenne a jövő-
jük, hamis. Nyilvánvalóvá válik, hogy Józsuénak és Kálebnek van 
igaza a „mégisben”: A jövőnk ezen a földön nagyon jó. 

Persze azt a jót, ami azon a földön van, meg kell először ismerni, 
és bevonulni arra a földre. Ez a felismerés rejtve marad azok előtt, 
akik egy ilyen kilátás ellen morognak és maradni akarnak, mert nem 
hiszik, hogy később Istennel minden jóra fordul. 

A papi irat szerzője hallgatóitól egyáltalán nem kívánja, hogy ró-
zsaszínben lássák a jövőbeni országot. Láthatjuk a sötétet is. A ne-
hézségeket, amelyek léteznek, nem kell ártalmatlannak feltűntetni, 
még akkor se, ha azok az életszínvonal esését, sok energia befekteté-
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sét, ráadásul a régi jog és birtokviszonyok veszélyeztetését jelentik. 
Ezekre mind igent lehet mondani, mert Isten csak azon a földön és 
csak azok között a körülmények között tud jó jövőt ajándékozni ne-
künk. És éppen ezért nem szűnik meg velünk élni. Egy kevésbé 
örömteli jövő is lehet jó jövő Istennel. Igen, egy kevésbé örömteli 
jövő is tud nagyon-nagyon jó időszak lenni, ha lehetséges a nagyha-
talmaktól való függetlenségben élni. 

A papi irat szerzőjének véleménye szerint szabaddá kell válnunk 
attól az igénytől, hogy mindig kedvező előrejelzéseket akarunk hal-
lani, mert nem ezek garantálják a boldogságunkat. Ezt egyedül azzal 
indokolja, hogy Isten bennünket nem a pusztulásba, hanem az életre 
akar vezetni. Ezért jelentette ki az özönvíz után: 

»Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt: mert az emberi 
szív gondolata ifjúságától fogva hajlik a rosszra. Nem sújtom többé 
az összes élőlényt úgy, ahogy tettem. Amíg tartanak a föld napjai, 
meg nem szűnik többé a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár 
és a tél, az éjszaka és a nappal.« (Ter 8,21-22) 

5/c.) A múlt tapasztalatainak komolyan vétele – A deuteronomi-
sta szerző a hírvivők történetét írásműve elejére helyezi, és összefog-
lalása erről a történetről olyan, mint egy „anti-exodus”. A nép pa-
rancsmegtagadása, hogy elfoglalja az országot, egy „anti-credoban” 
csúcsosodik ki: ”Gyűlöl minket az Úr. Azért hozott ki minket Egyip-
tom földjéről, hogy az amoriták kezébe adjon, és eltöröljön bennün-
ket” (1,27). A népnek nincs bátorsága („ Hova menjünk fel? Maguk a 
kémek félemlítették meg szívünket” 1,28), arra, hogy az ellenség túl-
ereje ellenére az Úr hatalmas kezébe helyezze magát, aki erejét ép-
pen az Egyiptomból való kivonulás során megmutatta. Evvel az ősi 
átoknak a mű elejére helyezésével a deuteronomista szerző kulcsot 
ad a kezünkbe, hogy Izrael miért játszotta el újra az országot: mert 
nem bízott igazán Istenben. 

Lehetséges tehát, hogy közülünk sokan nem éreznek elég bátor-
ságot a nehézségek és terhek elviselésére. Ezek ragaszkodnak ahhoz, 
hogy minden körülmények között ma akarnak jól élni. Látnunk kell, 
hogyan jutnak idáig. Téves dolog politikai és gazdasági álmokat 
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Istenre építeni. Nem csak mi gondolkodunk így. Már így gondolkod-
tak Izrael fiai is, mikor az országukat és népüket pusztulásba sodor-
ták. Nekik, akik a királyság és Jeruzsálem pusztulásának múltbeli ka-
tasztrófájára rákérdeztek, egy harmadik bibliai szerző a Második 
Törvénykönyvben, ugyanabban az időben, mint a papi irat szerzője, 
újra elmondta a hírszerzők egy másik történetét. Azoknak, akik ta-
nácstalanul visszamaradtak az országban, így szól a nép tagadásáról: 

„Azt mondták: `Jó az a föld, amelyet az Úr, a mi Istenünk adni fog ne-
künk.' 26 Ti azonban nem akartatok felmenni, hanem ellene szegültetek az 
Úr, a mi Istenünk szavának. 27 Zúgolódtatok sátraitokban, és azt mondtá-
tok: `Gyűlöl minket az Úr. Azért hozott ki minket Egyiptom földjéről, hogy az 
amoriták kezébe adjon, és eltöröljön bennünket. 28 Hova menjünk fel? Ma-
guk a kémek félemlítették meg szívünket, mert azt mondták: Igen nagy az a 
sokaság, termetre szálasabb nálunknál, a városok nagyok, és meg vannak 
erősítve az égig: az enakiták fiait láttuk mi ott.' 

29 Erre én azt mondtam nektek: Ne rettegjetek, és ne féljetek tőlük. 30 Az 
Úr Isten, aki vezet titeket, maga fog harcolni értetek, mint ahogy Egyiptom-
ban cselekedett mindenki szeme láttára. 31 A pusztában is – te magad lát-
tad –, úgy hordozott téged az Úr, a te Istened, mint ahogy az ember szokta 
hordozni kicsi gyermekét, az egész úton, amelyen jártatok, amíg eljutottatok 
erre a helyre. 32 De még ekkor sem hittetek az Úrnak, a ti Isteneteknek” 
(MTörv 1,25-33) 

A jövő - Istenen múlik – Izrael népe már akkor, és aztán is a tör-
ténete során mindig ugyanazt a hibát követi el. Mindig újra meg kell 
tapasztalnia és megértenie, hogy Isten nem csak közli akaratát, ha-
nem uralkodik is, gyermekeit minden nap az életre vezeti, és nekünk 
nem kell azon aggodalmaskodnunk, hogy vajon ez holnap valóban 
bekövetkezik-e. 

Bizonyosak vagyunk abban, hogy ez soha nem azon múlik, hogy 
jövendő életkilátásainkat pozitívan vagy negatívan értékeljük. A 
kiküldött hírvivők közül nem mindegyik tér vissza szőlővel, gránát-
almával és fügével. A kevésbé örömteli híreket hozókat is el kell 
fogadnunk. Ezzel azonban nem módosul az az alapvető tény, amely 
éppen az ősatyák valósága és az új szövetség tapasztalata: Hogy Isten 
itt és most gondol a mi életünkre. Az Őáltala teremtett világban mi 
mindnyájan emberként tudunk élni. Ha hiszünk ebben, akkor minden 
körülmények között kimondjuk Józsuéval és Kálebbel: „A föld felet-
te jó”. A jövőnk végülis nem a tettrekészségünkön, hanem a hitünkön 
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múlik, mert azt választ, hogy vagy elindulunk – vagy talán: megelég-
szünk – legalábbis mi – azzal, amink ma van. 

Manapság sok visszatekintéssel találkozunk: Mi történt az Egy-
házzal 45 után, az ötvenes években, később, aztán a fordulat éve, 
1989 után? Történelmi kutatások, adatok, személyes visszaemlékezé-
sek nyomán tudhatunk arról, mi tartotta életben az emberek hitét. 
Nem a reális valóság, hiszen semmi sem szólt amellett a kemény, 
majd a puha diktatúra éveiben, hogy valamikor egy jobb jövőre szá-
míthatunk. Sokan nem is bíztak benne, és más országban keresték 
egyéni boldogulásukat. Sokan most is a „most akarok jól élni” fog-
ságában élnek, és mindig az erre legkecsegtetőbb kilátást kínáló utat 
választják. A hívő ember sem látja rózsaszínben a világot, látja a 
nehézségeket is, de nem riad meg tőlük, mert tudja, hogy Isten segít-
ségével képes legyőzni azokat.  

 

D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
1. Ének: Bizakodjatok, jó az Úr ének kottából Énekelj az Úr-

nak, 281. o. 
5 perc 

2. A hírvivők történetének meg-
közelítése 
Képek nyelve, lásd Alapgondolat, 
Bevezetés 4/a, 4/b. 

 egyéni gondolko-
dás, jegyzetelés, 
képválogatás majd 
csoportos megbe-
szélés az óravezető 
irányításával 

papírlap, lásd 
Bevezetés 4/a, 
ceruza, képek 
 
30 perc 

2. Szinoptikus összehasonlítás a 
jahvista és a papi irat között 
A különbségek bejelölése, megbe-
szélés az óravezető kiegészítéseivel, 
lásd Bevezetés 5.a.-b. 
 

2-3 fős kiscsoport-
ban, utána 
csoportos megbe-
szélés az óravezető 
irányításával 

szentírási szöve-
gek külön lapon, 
lásd: Bevezetés 
1-2 
55 perc 

 
 



Bibliaiskola 

32 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

  
3. A deuteronomikus gyűjtenény  
Lásd Bevezetés 5. c. 
 

az órave-
zető elő-
adása, 
egyéni 
jegyzete-
lés 

szentírási szöveg 
külön lapon, lásd 
Bevezetés 3. 
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza, 15 perc 

4. Bízni az ígéretben: 
Az óravezető még egyszer összefoglalja a 
hírszerzők történetének lényegét és impulzu-
sokat ad az egyéni meditációhoz. 
Mindhárom gyűjtemény közös kérdése a 
hírszerzők történetében: Hogy állunk az 
isteni ígéretekkel? Hiszünk abban, hogy 
Isten valóban az „ígéret földjére” akar ben-
nünket vezetni, vagy a saját okosságunkban 
bízunk (katonai szándékok és félelmek, 
hiányzó garanciák ....)? Abban a helyzetben 
vagyunk, hogy Isten kegyelmi eszközeinek 
jeleit mindenekelőtt felismerjük (az ország 
termékenységét az óriási szőlőben)? Tudunk 
az Isten múltbeli nagy tetteire való 
visszaemlékezésből (egyiptomi szabadítás) 
reményt meríteni a jövőhöz? 
A hírvivők története elmondja nekünk, hogy 
Izrael hogyan játszotta el a jövőjét. Tudtunk 
belőle tanulni? 

csoportos 
meditáció, 
csöndes 
egyéni 
átgondolás 
a kérdések 
alapján 

középre helye-
zünk egy gyü-
mölcsös tálat 
gyümölcsökkel 
15 perc 

5.) Befejező ének: Bizakodjatok, jó az Úr  kotta 
 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel Bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
hatvankilencedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2010. márc. 15. 
Szeretettel:                                    Vágvölgyi Éva óravezető 
                                                  Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Markó Timea 

Az I sz lám ( 2 )  
Iszlám miszticizmus, azaz a szúfizmus:   صوفي 
Az iszlám formalisztikus irányai mellett már a 8.-9. századtól 

megjelentek azok az aszketikus életet hirdető, világtól elforduló 
"szent emberek", akik Isten szeretetét a világ minden bölcsességénél 
többre becsülve darócruhát öltöttek, szent életet éltek és a hit mélysé-
geiben elmerülve, önkívületi állapotban keresték az istenséggel való 
érintkezést. Ezeket a misztikus gondolatok útján járó mestereket 
darócruhájukról (szúf) nevezték el szúfiknak. 

Minden muszlim, 
irányzattól függetlenül 
hisz Istenben,  annak 
egyedüliségében és ab-
ban, hogy csak Ő méltó 
imádatra (tavhid), az Ő 
küldötteiben (ruszul) és 
prófétáiban (nabí), az Ist-
en által leküldött köny-
vekben (kutub), az an-
gyalokban (mala'ika), a 
Végső Napban (jaum ad-
dín) amikor Allah számon kéri az emberek minden tettét, az elrende-
lésben (kadar), amely szerint Allah előre tudja, vagy előre el is dönti 
az emberek földi, illetve örök sorsát. 

Istenhit (tavhid التوحيد): Az iszlám központi gondolata Isten egy-
sége és egyedülvalósága. Teológiai rendszerében szigorú monoteiz-
must valósít meg. Az iszlám legkomolyabb bűnnek tartja az Istennel 
való társítást (sirk: شرك ). Az iszlám istenképe legtömörebben a Ko-
rán 112. szúrájában van megfogalmazva: „Mond, Ő az Egyetlen Is-
ten. Az Örökké való Isten. Nem nemzett és nem nemzetett. Senki 
sem hasonló Hozzá.” هللا هو قل  آفوًا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الصمد أهللا أحد 
 أحد
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Az Allah: اهللا  szó etimológiailag az arab iláh:  إله (istenség, isten) 
szóból származik. A szó konkrét jelentése „az Isten”. Allah nem 
nemzett és nem nemzés útján jött létre. Nincs (meghatározható) lak-
helye, láthatatlan és öröktől való, se alakja, se színe, se részei. Élet és 
tudás teljének a birtokában van, mindenható és mindent látó. Semmi 
sem történik akarata nélkül. Isten mindenható, mindenhatósága lété-
vel egy. Isten hét tulajdonsága (élet, tudás, hallás, látás, akarat, min-
denhatóság és beszéd) öröktől valók és Isten lényegéhez tartoznak. 

Küldöttek (ruszul الرسل ) és próféták (nabí األنباء): Az iszlám ta-
nítása szerint Allah elküldte a prófétáit, hogy intők legyenek a Végső 
Napról. A prófétákon kívül szent emberek nincsenek, kivéve Mah-
dit. – Vannak próféták, akiket Isten küldött. Az első Ádám, és Mo-
hamed a legutolsó próféta. Az iszlám rendszerében Isten kinyilatkoz-
tatásait próféták, vagy küldöttek közvetítették az emberek felé. A 
prófétákat az iszlám egyenrangúnak tekinti.  A Korán összesen csak 
huszonöt prófétát említ név szerint. Ezek a következők: 

Adam (Ádám), Idris (Enoch), Nuh (Noé), Hud (Heber?), Salih 
(Salih), Ibrahim (Ábrahám), Ayub (Jób), Lut (Lót), Ishmail 
(Ismael), Ishaak (Izsák), Yakub (Jákob), Yusuf (József), Shuaib 
(Jethro?), Musa (Mózes), Harun (Áron), Davud (Dávid), Sulayman 
(Salamon), Ilyas (Éliás), Zulkifl (Ezékiel?), Al-Yasa (Illés), Yunus 
(Jónás), Zakhariya (Zakariás), Yahya (Keresztelő János), Issa 
(Jézus), Mohamed. 

Kinyilatkoztatott könyvek (kutub الكتب -ben Isten beszél. Az 
iszlám szerint egyes prófétákon keresztül szent könyveket nyilat-
koztatott ki. A Koránban név szerint szerepel a Tawrat: توراة (Tóra), a 
Zabur: زبور (Zsoltárok) és az Indzsil:  إنجيل (Evangélium), mint Allah 
által leküldött könyvek. Mindazonáltal az iszlám teológia szerint 
ezek a könyvek időközben eltorzultak, egyes részeik elvesztek, illet-
ve más részeket toldottak hozzájuk. Ilyen módon egyedül a Korán 
tekinthető hiteles, eredeti formában rendelkezésre álló kinyilatkozta-
tásnak. 

A Koránt Mohamednek adta Isten, részenként, 23 éven át. A tör-
vényt Mózesnek, az evangéliumot Jézusnak, a zsoltárokat Dávidnak, 
más könyveket más prófétáknak nyilatkoztatott ki. Számuk 104. A 
legnagyobb köztük a Korán, mely a többit érvénytelenné tette, a Ko-
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rán azonban soha érvényét el nem veszti. A Korán Isten igéje, mint 
ilyen nem teremtetett, hanem öröktől fogva van. 

Angyalok és dzsinnek (mala'ika -Az iszlám tanítása sze :(  المالئكة  
rint el kell ismerni, hogy Istennek angyalok állnak rendelkezésére, 
akik végrehajtják akaratát és mindenben engedelmeskednek neki. A 
Koránban az Ádámot megkísértő gonosz Iblisz: إبليس nem angyal, 
hanem dzsinn: جن. A dzsinnek az iszlám rendszerében tűzből terem-
tett lények, de ellentétben az angyalokkal, rendelkeznek szabad aka-
rattal, így van közöttük jó és rossz is. Az iszlámban szerepel a saitan:
-kísértő kifejezés is, ami elsősorban Ibliszt és leszár – (sátán) شيطان
mazottait jelenti. 

Végső Nap (jaum ad-dín   االخر  اليوم ): Az iszlámban központi helyet 
foglal el a Végső Nap, amelyen Isten minden ember felett Ítéletet 
mond. A halott hitét halála után Munkarمنكر és Nakirنكير angyalok 
megvizsgálják. A döntés értelmében a jók a Kertekbe:  (Dzsen-
na), a rosszak pedig a Tűzbe   النار (Nar) jutnak. E fogalmak megfelel-
tethetők a keresztény és zsidó vallás Paradicsom és Pokol fogalma-
inak. Az ítélet alapja a Korán szerint kizárólag az egyes ember hite és 
a cselekedetei, illetve Isten könyörületessége, ebből következően az 
iszlám elutasítja a megváltás fogalmát is. Létezik a túlvilág. Az utol-
só ítélet előjele az Antikrisztus:  (daddsal) fellépése és Jézus 
visszatérése.  

Elrendelés (qadar      القدر خيره وشره ): Az iszlám szerint Isten "Meg-
őrzött Táblákra"    اللوحة المحفوظة  (al-Lawhu 'l-Mahfuz) minden meg-
történt dolgot felírt, és mindent, ami a jövőben fog, így az egyes em-
berek sorsát is. Az iszlám ugyanakkor elfogadja a szabad akarat létét, 
hiszen Isten minden dolgot a tudásával írt. 

Iskolák, oktatási rendszerek és módszerek 
A muszlim iskolatörténet kapcsán ki kell hangsúlyozni, hogy eu-

rópai neveléstörténeti fogalmakkal nem vagy csak részben írhatóak 
le a muszlim iskolatípusok. A madrasza:  المدرسة)iskola(  eredetét, ki-
alakulási és működési körülményeit illetően közép- és felsőfokú kép-
zést nyújtó intézmény is lehetett, akár egyidejűleg is. Több európai 
iskolatípussal mutat hasonlóságot tananyagrendjét, az alapítás szoká-
sát és fokozatadományozási rendszerét tekintve, mindemellett azon-
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ban olyan sajátos és egyedi jellemzőkkel is bír, hogy kontinensünk 
egyetlen iskolamodelljének sem feleltethető meg teljesen. A mad-
rasza fejlődéstörténetét nyomon követve világosan látszik, hogy a fő-
ként jogi képzést nyújtó iskolatípus kezdetben egy-egy vallásjogi 
irányzat tanításainak továbbadására, megtámogatására szerveződött. 
A 11. században viszont már olyan madraszák is megjelentek, ahol 
egy helyszínen, de elkülönült módon valamennyi vallásjogi iskola 
képviseltette magát. Ezek az iskola-komplexumok (könyvtárral, la-
kóhelyiségekkel, étkezőkkel, csillagvizsgálókkal és fürdőkkel felsze-
relve) a középkori muszlim világ legragyogóbb képzési és tudomá-
nyos központjai lettek, tananyagstruktúrájuk és számonkérési mód-
szereik kapcsán is méltán tekinthetjük őket felsőfokú tanintézetek-
nek. 

(Híres madraszák): Eme iskola tipus szülőhelye Kelet-Irán volt, 
azon belül is Nisápúr városa, mely Bagdadban érte el virágzása 
csúcspontját, és vált a középkori európai egyetemekhez hasonló, ma-
gasszintű képzést nyújtó felsőfokú intézménnyé. Ez a fajta oktatási 
forma és annak rendszere mai napig megtalálhatóak a híres iszlám 
vallástudományi egyetemeken.  

Zeituna Egyetemen  جامعة الزيتونة  folyó oktatás:  
A Zeituna Egyetem,  mely egykor madraszaként működött, köz-

ponti jelentőségű területe volt a vallásjog tanításának. Ennek megvi-
lágításához azonban számos tudományterület eredményeivel kellett 
megismerkedniük a diákoknak. A tananyag felépítése az alábbiakban 
foglalható össze: arab nyelv (al-lugha al-carabijja), a nyelvtan (al-
nahw), a retorika (al-balágha vagy al-baján), az irodalom (al-adab), a 
Korán-olvasás (al-qirá'át), a Korán szövegeinek magyarázata (al-taf-
szír), a hagyományok (al-hadísz), a jog (al-fiqh), a jog forrásai és 
alapelvei (uszúl al-fiqh), vallástudomány (al-tauhíd, al-kalám vagy 
uszúl al-dín). 

Arab nyelv: A muszlim oktatás középpontjában – a középkorban 
éppúgy, mint napjainkban – a Korán tanulmányozása állt. Éppen 
ezért elengedhetetlen és fontos mindig is az arab nyelv megismerése, 
minél tökéletesebb megértése. Senki nem lehet sikeres hivatalnok, 
bíró, törvényhozó, tanár vagy vallási vezető, ha nem tud jól arabul. A 
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tanulást fontos lexikonok és szótárak segítik, amelyekből a tanulók 
kihámozhatják a Koránban szereplő ritka vagy nagyon nehezen ér-
telmezhető kifejezések jelentését is 

Nyelvtan: Számos nyelvész írt tankönyvet az arab nyelv nyelvta-
náról, és ezek a művek jelentették és jelentik mind a mai napig az 
intézményben  zajló grammatikai képzés alapját. A diákok megis-
merkedhetnek így a helyesírással, a helyes ejtéssel, a különböző ne-
mű főnevek és igék ragozásával (egyes, kettes és többesszám, külön-
féle igeidők és módok, rendhagyó esetek), a magánhangzók  helyes 
használatával, a mondatszerkesztéssel, az írott és beszélt nyelvi vál-
tozatok közti eltérésekkel, a hibák korrigálásával stb. Mindez nem-
csak ahhoz  szükséges, hogy képesek legyenek megérteni a Koránt, 
hanem ahhoz is, hogy tudják helyesen használni az arab nyelvet. 

Retorika: A muszlimok körében mindig is rendkívül fontosnak 
tartották a szép kifejezésmódot, valamint az írott szövegek pontos és 
tetszetős szerkesztését. Egy tudós embernek illik tudni azt, hogy 
mely szavakat milyen szövegkörnyezetben és szituációban használja, 
és hogy melyik kifejezéseket kell kerülnie. 

Irodalom: Az irodalom a középkori iszlám esetében olyan össze-
foglaló kifejezés, amely alá tartozik a költészet, a rímes próza, a me-
sék és az anekdoták, sőt, maguk a történeti elbeszélések is. A musz-
limok körében, a birodalom különböző területein nagy népszerűség-
nek örvendtek valamennyi műfaj és valamennyi korszak alkotásai. 

A Korán szövegeinek magyarázata: A nyelvi és irodalmi ta-
nulmányok mellett, azokkal szorosan összefonódva folyt és folyik az 
iskolákban a Korán szövegeinek magyarázatával foglalkozó képzés. 
Mindenképpen vizsgálni kellett a szent szövegek megértéséhez azt a 
környezetet és kort, amikor keletkeztek. A diákoknak a Korán-ma-
gyarázatok hallgatása és tanulása közben nemcsak az a dolguk, hogy 
különböző tudós személyek eredményeit megismerjék és a Korán 
lényegéhez közelebb jussanak, hanem azt is be kellett látniuk, hogy a 
szent könyv magyarázata csakis tényeken és sokszorosan alátámasz-
tott tudományos alapvetéseken nyugodhat.  

Korán recitálása-olvasása: A felkészülő diákok számára fontos 
tananyag  a Korán értő és világos felolvasása. A tanár előolvas, a nö-
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vendékek pedig próbálják utánozni őt. Ezután a diákok maguk olvas-
sák fel a szöveget, a tanár pedig javítgatja a hibáikat.  

Hadíszok tanulmányozása: A hadíszok tanulmányozása fontos, 
bár jelentőségében sohasem ért fel a Korán megismerésével. A ha-
díszoknak hatféle gyűjteményét állították össze az iszlám kialakulása 
utáni évszázadokban, melyeket az iskolákban tanuló növendékek is 
ismertek és használtak. A legfontosabb válogatás az al-Bukhari által 
összeállított gyűjtemény. A mintegy félmillió neki átadott hagyo-
mány közül végül körülbelül 7500 került bele válogatásába. A tudó-
sok megkülönböztettek "megbízható", "jó" és "gyenge" hadíszokat, 
és komoly megfontolással szerkesztett rendszerükben nagy hangsúlyt 
fordítottak az első csoportba tartozó hagyományok hiteles tovább-
adására, rögzítésére és megőrzésére.  

Jogtudomány: Többször utaltam rá, a madraszák nagy része va-
lamely – és általában csak egy – vallásjogi iskola tanításainak közve-
títését végezte. A muszlim világban a jogtudomány alapvetően a Ko-
ránon, a hagyományokon, a muszlim közösség megállapodásán 
(idzsmá'  اجمع ), az analógián (qijász  قياس ) és olykor a személyes vé-
leményen (ra'j   رأي ) nyugszik. Az egyetem diákjai megismerik és 
megtanulják értelmezni a legfontosabb jogi előírásokat, a muszlim 
életvitel gyakorlati szabályait. Az étkezés, öltözködés, családjog, 
örökösödési rend, a bűncselekmények elkövetőinek megbüntetése és 
más területek alkották a jogi tanulmányok alapját. 

Vallástudomány: A jogi iskolákhoz hasonlóan különféle vallás-
magyarázó iskolák jöttek létre, melyek a muszlim vallás legfőbb 
kérdéseit próbálták tisztázni és rendszerezni a rendelkezésre álló 
források segítségével. Az egyetemen folyó vallástudományi oktatás - 
a vallásmagyarázó iskolák létezésével összefüggésben – korszakon-
ként, földrajzi helyszínenként és irányzatonként részleteiben kissé 
(vagy nagyon is) eltért, még inkább, mint a jogtudomány. 

Egyéb tantárgyak: 
Vallástudományi képzés mellett a Zeituna Egyetemen tanítanak 

vallás történetet mely a monoteista vallások tanulmányozásával 
foglalkozik. Ennek az oktatása elsősorban a zsidó és a keresztény hit 
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tüzetes megismerését teszi lehetővé a diákok számára, legyen szó 
annak történelmi vagy dogmatikai hátteréről. 

Egyéb tantárgyak közé sorolhatóak a következők: a társadalom 
tudomány, a nevelés tudomány, a polgári jogok tudománya, a 
számítás-technikai ismeretek elsajátítása, valamint idegen nyelvek 
tanítása (angol, francia, spanyol, perzsa és latin) .   

Oktatási módszerek: 
A középkori muszlim világ oktatási módszereinek egyik legtelje-

sebb, rendszerezett és kritikus hangvételű összefoglalását minden 
bizonnyal Ibn Khaldún:  ابن خلدون : مقدمة adta, aki személyes példákat 
is bőségesen ismertetett a memoriterekkel és tananyagmegértéssel 
kapcsolatosan. Ibn Khaldún nemcsak a Zeituna Egyetem növendéke, 
hanem kíváló tudósa is volt.  

Az oktatás körülményei egykoron a madraszákban a tanár sző-
nyegen (szaddzsáda:   سجادة ), leterített bőrön (farwa   فروة ) vagy kis 
emelvényen ült vagy oszlopnak támaszkodva állt a diákjai előtt, s 
körülötte félkörben (halqa حلق) ültek a tanulók. 

Természetesen mára már ez megváltozott, és a vallási egyetemek 
falain belül folyó oktatás körülményei hallgatók és oktatók számára 
hasonlatosak az európai felsőoktatási intézmények körülményeihez.  

Az egyetemi tanár mindig a Korán néhány részletének elmondá-
sával nyitja meg a tanítást, és imádkozik, hogy Allah legyen kegyes a 
prófétához és követőihez, és ezután kezdi meg a tanítást. 

A diktálás módszerének központi szerepe van az oktatásban, me-
lyet maga a klasszikus arab nyelv tett szükségessé. Ugyanis a rögzí-
tett szöveg sokkal jelentősebb a tanulás eredményessége szempontjá-
ból, mint egy adott, már leírt szöveg egyszerű másolása. 

A jegyzetelés, szövegmásolás és memorizálás fáradságos munkája 
mellett az oktatás hatékonyságát állandó vitákkal próbálják fokozni a 
tanítók. Emellett pedig a diákoknak mindig, minden körülmények 
között joguk van tanárukhoz kérdéseket intézni. Az érdeklődés, a 
vitatkozás tehát ösztönzött és kívánatos magatartásforma az iskolák-
ban, ám megvan a maga etikettje. A hallgatóknak meg kellett várniuk 
azt az alkalmas időpontot, amikor kérdezhetnek, és nem illő a tanár 
szavába vágni és azonnali választ követelni. 
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Fokozatszerzés: 
Az egyetemi képzés ideje az európaihoz hasonló. A négy éves 

alapképzést követi a mesterképzés. Az egyetemi hallgató tanári dip-
lomát kap az alapképzés sikeres záróvizsgáját követően. A mester-
képzés két esztendeje alatt a  írásbeli és szóbeli vizsgákon kell  meg-
felelnie a diáknak ahhoz, hogy a diplomamunkáját megalkothassa. A 
doktori képzés ideje három esztendő.  

A bemutatott iskolák, oktatási formák és módszerek mellett szá-
mos szakmai és egyéb jellegű képzés létezik az iszlám egyetemeken.   

A tanulmányaim és kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy 
az iszlám teológusok kimagasló ismeretekkel rendelkeznek a ke-
resztény vallásról, annak tanairól, melynek megismerését beépí-
tik az egyetemi hallgatók tanrendjébe. Évről évre számos konfe-
renciát tartanak a vallások együttélésének lehetőségeiről, ahol 
számos világhírű teológussal (Pére Maurice Borrmans, Fr. Nabil 
D. Haddad, P. Samir Khalil Samir, SJ) és a téma nagy szakértői-
vel volt szerencsém megismerkedni. Ők – ahogyan jó magam is – 
fontosnak tartják a másik vallásnak a megismerését, hiszen csak 
így lehetséges a békében való együttélésről beszélni. 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 
 

A Bibel und Kirche 3/2009. számában Bernd Janowski az áldo-
zat mibenlétét vizsgálja, amely az ókori földközi-tengeri és előázsiai 
népek szent cselekménye. A zsidóság számára a szövetség könyve 
(Kiv 20,22-23,33) ad erre vonatkozó előírásokat, amelyek Isten eljö-
veteléről, szaváról és együtt-ünnepléséről beszélnek. A nép bűneinek 
prófétai kritikája pedig kimondja a súlyos bűnök összeférhetetlensé-
gét  ezzel a kultusszal (Ám 5,21-24 és 27). Az áldozat egészen más 
lesz, és jelentése gyökeresen átalakul az Újszövetségben (v.ö.Mal 
2,1-9, majd később Róm 3,21-26)! – Thomas  Hieke bemutatja, hogy 
Lev 1-10 áldozatokra vonatkozó leírásai utalnak arra is, hogy az 
áldozati kultusz az emberek üdvösségét és jólétét is szolgálja 
(mégpedig nem csak a bűnökkel, hanem az embert Istentől elválasztó 
egyéb körülményekkel szemben is). Lehetővé teszi, hogy Isten elé 
álljunk (v.ö. Lev 1-4). [A jeruzsálemi templom pusztulása után a 
zsidóság a Tóra tanulmányozásával, a kereszténység az igeliturgiával 
és az Eucharisztiával folytatja.] – Dorothea Erbele-Küster összefog-
lalja,  kik azok, akik Lev 11-15 szerint testi állapotuk miatt ki vannak 
zárva az áldozatokból (pl. »tisztátalanok«).– Thomas Staubli a jeru-
zsálemi templomon kívüli, de zsidók által bemutatott áldozatoknak 
számtalan fajtáját említi, pl. italáldozat, a földek terméséért, a holta-
kért, szegényekért, vendégekért bemutatott áldozatok stb., köztük a 
tiltott és üldözött áldozatok idegen isteneknek a magaslatokon. Tobb 
képet is mutat be ásatásokon feltárt áldozati eszközökről, sőt köztük 
egy pecséthenger képét  is az ég királynőjének hódolók által átnyúj-
tott ajándékokkal. – Michael Theobald Jézus keresztáldozatát vizs-
gálja. Krisztus halála Isten szeretetének műve (Róm 5,1-11 és 8,32), 
ami értünk (minden emberért) történt (Gal 1,4). Isten helyettünk bűn-
né tette Krisztust (2 Kor 5,21)! A cikk bemutatja, hogy mindezek Szt. 
Pál gondolatmenetét követve Gal 3.,6-14 alapulvételével is feltárha-
tók. – Gabriella Gelardini a Zsid levél nyomán a második templom 
pusztulására emlékező keresztény böjti nap Kiv 32 és Jer 31,31-34 
olvasmányaihoz csatlakozó prédikációban Jézus halálát tökéletes 
engesztelő áldozatként mutatja be. – Wolfgang Palaver azt vizsgálja: 
elkerülhetjük-e (mi, keresztények), hogy valódi áldozatok legyünk? 
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Áttekintve humanista illúziókat, majd az evangéliumok Jézus-képét, 
Szent Pál szavait Jézus szeretet-művéről, sőt más vallások követői-
nek küzdelmeit is, a cikk javasol vallásközi párbeszédeket, és 
figyelmümkbe ajánlja Salamon ítéletének tanulságát (1Kir 3,16-28); 
ez utóbbi gondolatmenetét követve belátjuk, hogy az igazi áldozattól 
nem menekülhetünk meg életbevágó kockázat nélkül!    

 
-------------------------------------------------------- 

 

INNEN - ONNAN 
 

A Bulletin Dei Verbum 3-4/2008. számában Claudio Ettl fő-
szerkesztő a 2008. év két fontos eseményéről számol be:  

VII. Benedek pápa 2008. jún. 28-tól 2009. jún 29-ig  Szent Pál-
évet hirdetett. Ennek céljáról röviden így nyilatkozott: »Az év fontos 
célja tanulni Szent Páltól: megismerni a hitet, megismermi Krisztust, 
megismerni az igaz élet útját«.  

2008-ban volt a Katolikus Bibliaszövetség hetedik világkong-
resszusa is (Dar es Salaamban  [Tanzánia] 2008. jún.24-től júl.3-ig. 
XVI. Benedek pápa üzenetében kiemeli, hogy a kongresszus (amely-
nek témája:  Isten szava a kiengesztelődés, az igazságszolgáltatás és 
a béke forrása) kiváló alkalom arra, hogy a résztvevők – közösen 
hallgatva Isten szavára – újítsák meg egyházi szolgálatukat annak a 
hivatásuknak megfelelően, hogy hirdessék a béke evangéliumát. A 
kongresszuson megnyitó beszédet mondott Pius Msekwa, a tanzániai 
kormánypárt elnökhelyettese. Reményét fejezte ki, hogy Isten szava 
erővel tölti el a résztvevőket, miként egykor az apostolokat. Ezt az 
erőt említi VI. Pál pápa is (Evangelii Nuntiandi): »Mivé lett napja-
inkban ez az örömhírbe elrejtett felrázó erő?« Isten szava ma is te-
remtő erő lehet az Egyház és az egész világ számára. A Szentlélek 
szolidaritásban, igaz egységben és közösségben életre tudja segíteni 
mai világunkat is.  

A kongresszuson jól felkészült előadók tárták fel Afrika egyes te-
rületeinek problémáit, és egyrészt a helyes hagyományok vagy jó 
kezdeményezések megőrzésének, másrészrt a szükséges változtatá-
soknak reális lehetőségeit. VI. Pál pápa a »Populorum Progressio« 
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enciklikában feltárta, hogy Afrika több országában hibás a közügyek 
intézése. Célnak kell tekinteni a különböző csoportok és törzsek ki-
békítését, minden ember egyenlőségét. A béke Isten ajándéka, 
amelynek megőrzésére mindenkit nevelni kell. Egyes csoportokban 
vannak olyan visszatérő rossz hajlamok, amelyeket csak türelmes 
szeretettel lehet meggyógyítani. A keresztények kis közösségei –
köztük a saját szakterületükön példásan helytálló laikusokkal – a 
kiengesztelődés és a béke eszközei lesznek. II. János Pál pápa 1984-
ben, Afrika és Madagaszkár püspöki szinódusa alkalmából feltárta, 
hogy a gazdagok és szegények szembenállása és a rossz vezetés mi-
lyen nagy részben  oka a konfliktusoknak, háborúknak (»Ecclesia in 
Afrika«). Az Evangélium üzenete világos. XVI Benedek pápa a 
2009. évi (ismét afrikai) püspöki szinódus témáját így határozta meg: 
»Afrika egyháza a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke 
szolgálatában«. 

A Kongresszus résztvevői 

A  világkongresszusról a Bulletin Dei Verbum-ban Paulin Pou-
couta ír összefoglaló tájékoztatót 3 fő fejezet keretében: 

   I. Isten szavának hatalma. 
   II. Az élő Isten szava. 
   III. Isten szava a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke for-

rása.  
Zárófejezet: Jézus, a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke 

szava. (Megtudjuk például, hogy a kongresszus folyamán ott műkö-
dött egy biblikus pasztorációt gyakorló csoport is.) 
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A kongresszus munkájában 130 delegált és megfigyelő vett részt. 
A záródokumentumot (amely 4 folyóiratoldal terjedelmű) a Bulletin 
Dei Verbum betét-oldalain tanulmányozhatjuk.  

A dokumentum felsorolja a legsúlyosabb hibákat és bajokat, kü-
lön azokat, amelyek a Bibliával kapcsolatosak. Szól az első afrikai 
keresztényekről. Bemutatja (példákkal is) Isten szavának teológiai, 
istentiszteleti, valamint mindennapi egyéni és társadalmi életünket 
gazdagító szerepét. A kongresszus a munkája során megismert hely-
zet alapján felsorolja a Katolikus Bibliaszövetség fő feladatait 2008-
2014-ig. 

Annak érdekében, hogy lássuk a javaslatok konkrét gyakorlatisá-
gát, néhányat említünk:  

– Folytatni kell a Katolikus Bibliaszövetség és a Bibliatársulatok    
Világszövetsége (UBS) párbeszédét, hogy minél több emberhez el-
jusson Isten szava.1 

– Saját megbízottaink küldésével 
segítsük azokat a püspökségeket, 
amelyekben még nincs fő szerepe a 
bibliai pasztorációnak. 

– Fokozottan törekedjünk ökume-
nikus  és vallások és kultúrák közti, 
sőt minden jóakaratú emberrel való 
párbeszédre a kiengesztelődés, az 
igazságosság és a béke ügyében. 

– Ázsiából kapott kéréseket telje-
sítve támogassuk a biblikus paszto-
rációt Ázsiában, főleg Kínában.  

Ralf Hunnig kongresszusi elő-
adása az Egyház szentírásmagyará-
zati módszereiről szólt, de példaként részletesen magyarázta a He-
gyibeszéd bevezető szakaszát is (Mt 5,1-12). A világkongresszus se-
gített felismerni a Biblia megértésének útjait. A katolikus Egyház 
három biztos útja: 1, Közvetlen tapasztalat , főleg a szegénység vagy 
                                                      

1 A Bulletin Dei Verbum következő száma (3-4/2008) már beszámol egy ilyen 
(2008. októberi) együttműködési megállapodásról. 
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a betegség miatt szenvedőké. 2, Egyházi hitoktatás, liturgia, közös-
ség és intézmények. 3, Tudományos (akadémikus) ismeret. Ez a há-
rom együtt alkotja az Egyház szentírásmagyarázatát. [A »hagyo-
mány« benne van ezekben: nem külön forrás. A közösség jelenti a 
»sensus fidelium«-ot is. A tudomány és intézmények körébe tartozik 
pl. a Pápai biblikus bizottság is.] – Az előadás a magyarázott szöveg-
hez (Mt 5,1-12) 7+1 lépésben közeledik. Az egyes lépéseket számos, 
igen változatos példával is megvilágítja. Minden lépésben szerepe 
van mindhárom útnak, bár ahol ez a gyakorlatban alig teljesülhet [pl. 
az akadémiai tudás nyomorgó szegényeknél], ott helyette valamilyen 
individuális körülmény segít a szöveg megértésében. A nyolcadik 
lépés (Zsolt 1 és Mt 7,13-14) hirdeti a helyes út választását. [Az elő-
adás befejezését német és afrikai előadóművészek tették ünnepélyes-
sé.] 

Claudio Ettl cikket ír Szent Pál jelentőségéről a kereszténység 
számára. A később keletkezett legendák helyett [ember, vagy an-
gyal?] először azt vegyük észre, ahogy Pál jellemzi önmagát, valódi 
arcát és viselkedését (2 Kor 10,1-2.10-11; 11,23-27; 12,7): olyan 
ember, akinek határozott profilja van! Úgy ismerjük, mint levelek 
szerzőjét.  A 13-ból csak 7 levél biztosan általa diktált eredeti (Róm, 
1 és 2 Kor, Gal, Fil, 1Tessz, Filem) de az Újszövetség összes többi 
levelei mind pszeudoepigráfok lehetnek. Pál szavát ma is személye-
sen hallgathatjuk. Az első keresztény generáció csak utána, részben 
általa jött létre. Kötődött az ókori világ három kultúrterületéhez (zsi-
dóság, hellénizmus, római kultúra), de egyúttal »paradigmaváltó«: a 
kereszténység nem maradt kötve a zsidósághoz és Palesztinához. Pál 
levelei Róm kivételével alkalmi írások, közösségek problémáira, 
kérdéseire válaszolnak; teológiája ennek során kialakuló és fejlődő, 
nem előre megírt összefüggő tudományos mű [Joachim Gnilka: 
»Theologie in Process«]. Középpontja a Jézus Krisztusban való hit. 
Ezt magyarázta és adta tovább. Igen eredményes misszionárius, és 
annak során szinte halálra üldözve is ő »a teológus«. Ezért lehet 
mindnyájunk példaképe, és ezért tette XVI. Benedek pápa a jubileu-
mi év vezérmotívumává: »Tanulni Páltól!«    
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

  
   Hitoktatók továbbképzése Egerben 
          – kalandokkal 

 
Az Egri Főegyházmegye hit-

oktatói is rendszeresen részt ves-
znek továbbképzéseken. Az Eger 
környékiek január 30-án, éppen a 
nagy hóesés közepette gyülekez-
tek össze az egri Szent János To-
vábbképző Központban. Kilenc-
kor már mindannyian együtt vol-
tak, csak az előadó hiányzott, aki 
a folyamatos hóesésben több 
mint kétórás autózás után Budapestről csak Kerecsendig jutott el, és 
nem is vállalkozott arra, hogy a hegyek között a kanyargós úton to-
vábbmenjen. Leállította hát a Szuzukiját egy kerecsendi ház mellett, 
és busszal érkezett meg végül a helyszínre. 

A résztvevők a zord idő ellenére mindannyian időben megérkez-
tek, és türelmesen vártak, mígnem 50 perces késéssel elkezdődhettek 
a közös foglalkozások. Ezek során az első egységben Zakeus történe-

téből kiindulva először Jézusnak 
az emberekkel való szeretetteljes 
és lelket átalakító találkozásaival 
foglalkoztak, azután Pál apostol 
pedagógiájával, hogy az ő szá-
mára milyen fontos volt Isten 
ügye, és az, hogy az örömhírt 
minél több emberhez eljuttassa, 
a Jézus által ajándékozott új élet-
re minél több embert elvezessen. 
Végül az evangéliumi beszámo-

lók összehasonlítása során az egyes evangélisták sajátos tanúságté-
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telét figyelhették meg (pl. a két gyermekségtörténet különbségei, 
híradások Jézus imáiról az egyes evangéliumokban, Jézus szavai a 
Getszemáni kertben és a kereszten). Mindegyik témakör kapcsán 
feladatokat is kaptak a résztvevők, amelyeket kis csoportokban, igen 
ügyesen oldottak meg (például Zakeus történetével kapcsolatban). 

A bevezető előadások és a 
közös beszámolók sorában érde-
kes színfolt volt az is, hogy a 
résztvevők végignézhették a Bib-
lia Évében Bugacon tartott ifjúsá-
gi biblikus napon készült felvéte-
leket (vö. az erről készült beszá-
molót honlapunkon), amelyek 
természetesen nagy tetszést arat-
tak. 

A hó egész nap csak esett és esett, így csak remélhettük, hogy 
mindenkinek sikerül épségben hazaérkeznie az érdekes és örömteli 
együttlét után. Jómagam nem vállalkoztam a visszaútra. A hótól la-
tyakos úton való veszedelmes csúszkálás helyett éjszakára inkább a 
Továbbképzési Központban felajánlott szoba melegét választottam. 
Gyönyörű volt a Székesegyház és környéke a 30 cm-es friss hóval 
borítva. Szabad estém lévén becsöngettem az Érseki Palotába, 
amelynek nagy udvarában éppen a havat lapátolták néhányan az esti 
szürkületben. Kicsit várni kellett, amíg észrevettek, és egyikük, 
szemmel láthatóan ifjú paptestvér, odajött a rácsos kapuhoz, és meg-
kérdezte, kit keresek. 

– Itthon van-e az Érsek Úr? Szeretnék vele vacsorázni… – vála-
szoltam. Eléggé meglepett arcot vágott, bár hontalannak talán nem 
látszottam. 

– Szabad tudnom a nevét? – kérdezte némi habozás után. Ami-
kor bemutatkoztam, kissé megenyhült: 

– Megyek és megkérdezem az Érsek Urat – mondta erre, sőt 
már be is engedett, és odavezetett két hólapátoló társához, akik közül 
az egyik maga az Érsek Úr volt. Ekkor már személyesen adhattam 
elő a kérelmemet a vacsorát illetően, amire természetesen barátságos, 
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sőt örömteli igen volt az Érsek Úr válasza. Annyi megkötéssel, hogy 
előbb le fogják/fogjuk takarítani az udvar széles és hosszú kocsibejá-
róját egészen az utcáig. Még egy fél óra vidám hóhányás után aztán 
egy jót beszélgettünk kettesben az Érsek Atyával, ezt követően pedig 
valóban megosztotta velem vacsoráját. Nagyon díjazta és igen jól 
esett neki, hogy – régi barátságunk alapján – ilyen példátlan merész-
séggel beállítottam hozzá. 

Másnap Isten kegyelméből szerencsésen és jó emlékekkel még 
kellő időben sikerült visszaérkeznem Budapestre a 11 órakor kezdő-
dő szentmisémre.   

Imaóra – Tagságunk 
egy kis csoportja minden 
második héten pénteken du. 
5-6-ig a Bibliaközpontban 
imaórát tart, hogy Isten ál-
dását kiesdje munkánkhoz, 
és imáiba foglalja minden 
egyes társulati Tagunk, Jó-
tevőnk és Olvasónk szemé-
lyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kap-
csolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2010. ápr. 
9.: Róm 15, 30-33; ápr. 23.: 2 Kor 1, 3-7; máj. 7.: Zsid 5,1-4; 
máj. 21.: Zsid 2,10-12; jún. 4.: Zsid 10,10-14; jún. 18.: Jn 17,6-8; 
júl. 2.: Jn 17,15-19-; júl. 16.: Jn 17,25-26. 

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 
bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 

    
    Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  

        áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk! 
           A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 
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     Krisztus fénye

Ha felvirrad a Nap, megcsodáljuk a világot, a kék eget, a
zöld erdőt, a mezei virágot, és gyönyörködünk benne. De nem
az eget, az erdőt, a virágot látjuk, hanem magát a Napot, azt a
fényt, amit a Nap melegéből és sugarából visszatükröz felénk
minden, a maga módján.

Amikor Krisztus fénye ránk ragyog, a homály eltűnik, és
láthatóvá válunk: egyesek felragyognak, különböző színárnya-
latokat sugároznak felénk, mások szürkévé, feketévé válnak,
aszerint, hogy szívük-lelkük gazdagságában mennyit és mit
tükröznek vissza ebből a fényből. (t.b.)
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Csendes percek

Sok sötétség,
Kicsi fény.
De amíg ég,
Van remény,
Hogy a vándor
Rátalál.
Ennyi a dolgod,
Nem egyéb,
Hogy lámpásod
Égjen.

                              * * * * *

Kiáltásod elenyészik az éjszakában,
Kicsi gyertyád fénye messzebbre világol.
»Ha világosságot gyújtanak,
Nem teszik véka alá, hanem a tartóra,
Hogy világítson a ház minden lakójának.
Így világítson világosságtok
Az emberek előtt.» Mt 5,15-16a
Csendben égetni a szeretet virrasztó lámpását.

(V.É.)                      .

                                  * * * * *
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            LASSÚ TÁNC

Néztél valaha gyermekeket a játszótéren?
Vagy hallgattad az eső zaját,
mikor lehull a földre?
Vagy követted-e egy lepke
szabálytalan röptét?
Vagy figyelted-e, a nap
hogyan oldódik fel az éjszakában?
Jobban tennéd, ha lassítanál.
Ne táncolj ilyen gyorsan.
Az idő rövid.
A zenének vége lesz.
Napjaidon átrohansz?
Amikor kimondod: „Hogy vagy?”
meghallgatod a választ?
Amikor a napnak vége van
végigheversz-e ágyadon
hogy a fejedben átfutó
ezernyi gondolatnak helyet adj?
Jobban tennéd, ha lassítanál.
Ne táncolj ilyen gyorsan.
Az idő rövid.
A zenének vége lesz.
Mondtad-e valaha fiadnak
„majd holnap…”
anélkül, hogy siettedben
észrevetted volna bánatát?
Vesztettél el jó
jó barátságot
visszahozhatatlanul,
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csak azért, mert nem volt rá időd
hogy felhívd, és azt mond  „Szia”?
Jobban tennéd, ha lassítanál.
Ne táncolj ilyen gyorsan.
Az idő rövid.
A zenének vége lesz.
Ha ennyire rohansz
hogy elérj valahová,
elveszíted az utazás örömét.
Ha egész napodat lihegve
rohanod át, a kapott ajándékot
mintha sosem nyitnád ki...
de az út porába dobod.
Az élet nem versenyfutás.
Fogd kezedbe inkább lassan.
És hallgasd muzsikáját.

Ezt a verset egy kamaszlány írta, aki a rák végső stádiumában szen-
ved. Szeretné látni, hányan olvassák el. A vers magáért beszél. Ez a kí-
vánsága egy különleges kislánynak, aki hamarosan elhagyja ezt a vilá-
got rákbetegsége miatt. Ennek a kislánynak kevéske hónapja van hátra
az életből, és utolsó kívánságaként akarta elküldeni ezt a levelet, hogy
mindenki elmondhassa, élje saját életét a maga teljességében, amíg te-
heti, s ahogy ő már nem fogja tudni megtenni.

Minél több ember kapja meg ezt a levelet, annál nagyobb reményt
kap ő maga és családja, mivel minden egyes címzett után a The Ame-
rican Cancer Society 1 centet adományoz  kezeléséhez, és gyógyulása
utolsó kísérletéhez. Ez nem kerül pénzbe senkinek, csak egy kis időt
kéne rááldozni.

Prof. Alessandro Cicognani, Direttore Unità operativa di Pediatria,
Università degli Studi di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi,

Via Massarenti 11, 40138 Bologna Tel. studio: +39 051 6364814
Fax: +39 051 390070

                                       * * * * *
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Kocsis Imre

Egyetemes és szolgálati papság
        az apostoli levelekben

Bizonyára sokan meglepődve veszik tudomásul azt a tényt, hogy
az Újszövetségi Szentírásban az egyházi tisztségviselőkre vonatkozó-
lag sohasem szerepel a hiereusz főnév, amely mind a görög iroda-
lomban, mind pedig a hellenista zsidóság irataiban (beleértve az
Ószövetség görög fordítását, a Szeptuagintát) a pap szokásos meg-
nevezése. Ebből a tényből azonban nem szabad elhamarkodott kö-
vetkeztetéseket levonni. Nem feledhetjük, hogy az újszövetségi ira-
tok többsége Krisztusra sem alkalmazza a pap szót. Egyedül a Zsi-
dóknak írt levél szerzője nevezi Krisztust nyíltan papnak, illetve
főpapnak.

A hiereusz főnév használatában megmutatkozó visszafogottság
nyilván azzal magyarázható, hogy az első keresztények mindenek-
előtt a Jézus által létrehozott új üdvrendet hangsúlyozták, amelynek
kifejezésére elégtelennek látszottak az Ószövetségben használt kate-
góriák. Jézus működése nem illeszthető be az Ószövetség kultikus
intézményeinek keretébe, nemcsak azért, mert ő nem papi családból
való (nem Áron leszármazottja), hanem azért is, mert a kultuszt radi-
kálisan újraértelmezte. Tanulságos, hogy a Zsidóknak írt levél,
amelyben részletesen kidolgozott főpapi krisztológiát találunk, a
hangsúlyt az ószövetségi papsággal és liturgikus gyakorlatokkal
szembeni különbségre helyezi. A régi kultuszt, amely rituális, külső-
séges és konvencionális volt, Krisztus személyes és egzisztenciális
kultusszal helyettesítette. A régi gyakorlat csak külső megtisztulást
eredményezett, s nem tudott igazi bensőséges közösséget létrehozni
Istennel. Krisztus főpapi áldozata viszont a bűnösök belső megtisztu-
lását tette lehetővé, és egyszer s mindenkorra mindenki számára
szabad utat nyitott Istenhez.

Ennek a különbségnek a tudata először arra indította a kereszté-
nyeket, hogy tartózkodjanak a papságra vonatkozó ószövetségi szó-
használattól. Később azonban fogékonyabbá váltak arra a tényre,
hogy Krisztus az egész Ószövetséget – beleértve annak kultikus
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rendjét – beteljesítette, s ennek kifejezésre juttatása érdekében a régi
megnevezéseket is igénybe vették, persze mindig hangsúlyozva a
lényegi különbségeket. Mivel Krisztusra vonatkozólag csak bizonyos
idő eltelte után kezdték el használni a pap, illetve főpap címeket, s
mivel Krisztus főpapi mivoltának témája viszonylag későn (az 1.
század utolsó harmadában) lett teológiailag kidolgozva, nem csodál-
kozhatunk azon, hogy az egyházon belüli papi szolgálat rendszere-
zett kifejtését az Újszövetségben még nem találjuk. Hiszen az egy-
házban gyakorolt papság a legszorosabban kapcsolódik Krisztus
főpapságához, s a keresztény papi küldetés lényege csakis akkor vál-
hat világossá, ha Krisztus papi mivoltának és áldozatának a sajátos-
ságát megértjük.

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a papi jellegről és
szolgálatról nemcsak a pap, illetve főpap szavak által lehet beszélni,
hanem körülírásokkal és rejtett utalásokkal is. Bár Krisztust csak a
Zsidóknak írt levél nevezi nyíltan főpapnak, de személyének és mű-
ködésének papi vonásai más iratokban is megjelennek (pl. főpapi
áldás: Lk 24,50-53; főpapi közbenjárás: Jn 17; főpapi ruhában való
megjelenés: Jel 1,13), arról nem is beszélve, hogy áldozatára az új-
szövetségi szerzők rendszeresen hivatkoznak (vö. Mk 14,24 párh.; Jn
19,36; 1Kor 5,7; Gal 2,20; Ef 5,2; 1Pét 1,19; Jel 5,6.9). Ehhez hason-
lóan közvetett módon a keresztények, illetve az egyházi tisztségvise-
lők papi jellege is többször kifejezésre jut, mégpedig az apostoli
levelekben. Tanulmányunkban azokat az utalásokat szándékozunk
megvizsgálni, amelyeket a keresztény értelemben vett papság bibliai
alapjainak lehet tekinteni.1 Arra is igyekszünk rámutatni, hogy az
egyetemes és a szolgálati papság közötti különböztetés megfelel az
Újszövetség szellemének. Éppen ezért csak azokkal a könyvekkel
foglalkozunk, amelyekben mind a két vonatkozás jelen van.2

                                                     
1 A témakör (papság az Újszövetségben) részletesebb kifejtéséhez vö. H. SCHLIER, Die
neutestamentliche Grundlage des Priesteramtes, in Der priesterliche Dienst I, Freiburg
1970, 81-114; A. VANHOYE, Prêtres anciens, prêtre nouveau selon le Nouveau
Testament, Paris 1980; UÕ, Il sacerdozio di Cristo e il nostro sacerdozio, in C. M. MAR-
TINI – A. VANHOYE, Bibbia e vocazione, Brescia 1983, 151-299; UÕ, A papság a Bibli-
ában, Communio 6 (1998) 15-28; G. GRESHAKE, Pap vagy mindörökké, Budapest 1985,
32-52.
2  Ebbõl kifolyólag a Jelenések könyvét figyelmen kívül hagyjuk, holott ebben az iratban
háromszor (1,6; 5,10; 20,6) is szerepel a hiereusz fõnév a keresztények megnevezéseként.
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Szent Pál levelei
A keresztények életáldozata – Szent Pál apostol leveleiben a

hiereusz és az arkhiereusz főnevek egyszer sem fordulnak elő. Pál
még az ószövetségi szolgálattevőket sem illeti ezekkel a címekkel.
Ám ez mégsem jelenti azt, hogy a kultikus szóhasználatot teljesen
mellőzné. Sokatmondó, hogy mind a keresztények elkötelezett életét,
mind pedig saját apostoli szolgálatát nemegyszer kultuszból köl-
csönzött szavakkal írja le.

Mindenekelőtt arra
figyelhetünk fel, hogy
Pál az Engesztelés
napjának szertartására
utalva (Róm 3,25)
Krisztus halálát en-
gesztelő áldozatként
értelmezi, amelynek
eredményeképpen
Isten végérvényesen
kiengesztelődött a bű-
nös emberiséggel. Ez
nemcsak a bűnök bo-
csánatát foglalja magába, hanem egy új istenkapcsolatot is, amely az
Istenhez való szabad közeledésben mutatkozik meg. Erről a Római
és az Efezusi levélben3 olvasunk: „Őáltala (Jézus) szabad utunk van
a hitben a kegyelemhez, amelyben állunk” (Róm 5,2). „…mert általa
van szabad utunk mindkettőnknek (zsidóságból és pogányságból
megtért keresztényeknek) egy Lélekben az Atyához” (Ef 2,18).
„(Krisztus Jézusban) bizalmunk van, és szabad utunk a benne való
hit által” (Ef 3,12). A „szabad útként” fordított főnév (proszagógé)
voltaképpen „odajárulást”, „odalépést” jelent. A kifejezés a templo-
mi szertartásrend szóhasználatából való: a Szentek Szentjébe való
                                                                                                               

Ám a szolgálati papság témája nem jelenik meg benne.
 3  Megjegyzendõ, hogy nyelvi és teológiai sajátosságok miatt a biblikusok egy része az
Efezusi levelet nem közvetlenül Páltól, hanem a tanítványi körétõl származtatja. Az apostol
tanításának a hatása mindazonáltal világosan érzékelhetõ.

A Genezáreti tó
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bemenetelre, mint Istenhez való járulásra vonatkozott.4 Ez az Ószö-
vetség időszakában a főpap kizárólagos joga volt (vö. Lev 16; Zak
3,7; Zsid 9,1-10), Krisztus megváltása következtében viszont most
már minden megkeresztelt kiváltsága.

Az is fontos szempont, hogy Pál a keresztényekkel kapcsolatban
az „áldozat” (thüszia) kifejezést is használja. A Fil 4,18-ban a filippi
hívek Pálhoz eljuttatott nagylelkű adománya úgy jelenik meg, mint
„kellemes illat, kedves és Istennek tetsző áldozat”. A Róm 12,1-2-
ben pedig a keresztény élet egésze ölt áldozati jelleget: „Kérlek tehát
benneteket, testvérek, Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket
élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti szellemi istentisz-
teletetek. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem alakuljatok át
értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi
a jó, neki kedves és tökéletes.” Szükséges hangsúlyozni, hogy a bib-
liai felfogásban a test (szóma) nem pusztán az anyagi összetevőt
jelenti, hanem az emberi személyt a maga konkrét, érzékelhető való-
ságában. Az apostol ennélfogva arra buzdítja a keresztényeket, hogy
önmagukat, egész személyüket adják oda áldozatul. Ez az áldozat
„élő, szent, Istennek tetsző”, mert az élő és szent Isten Lelke által
valósul meg, aki a híveket a feltámadt Krisztus életébe vonja be,
megszenteli és Isten akaratának megfelelő életmódra képesíti.

Pál felfogásában az Istennek elkötelezett élet az igazi „liturgia”,
amelynek sajátosságát a logikosz jelző juttatja kifejezésre. A mellék-
név voltaképpeni jelentése: ésszerű, értelmes, logikus. A korabeli
filozófiai áramlatokban, főleg a sztoicizmusban a szó vallásos tar-
talmat kapott: lelki, szellemi, az ember valódi énjéhez való. Az
apostol szóhasználatának hátterében valószínűleg az a sztoikus filo-
zófiában megfogalmazott kultuszkritika áll, amely a hellenista zsidó-
ságra is hatott: az emberben levő Logosznak csak egy „logikus” is-
tentisztelet felel meg. Alexandriai Philón például így ír: „Isten nem
értékeli az áldozatok sokaságát, hanem csak az áldozatot bemutató
teljesen tiszta, szellemi lelkét (pneuma logikon).”5 Ám a hasonló
kifejezésmód ellenére Pál szemléletmódja meglehetősen távol áll
ezektől a filozófiai-vallási irányzatoktól. Számára ugyanis a logikus
                                                     

 4 U. BORSE, Art. proszagógé, EWNT III (1983) 389.
 5 De specialibus legibus I, 277. A kultuszkritika bõvebb kifejtéséhez vö. U. WILCKENS,
Der Brief an die Römer III, Zürich 1989, 4-6.
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(belső, szellemi) istentisztelet a „test” átadásában mutatkozik meg,
vagyis a mindennapi élet konkrét tetteiben, amelyeket az Isten és a
felebaráti szeretet jellemez. Persze a test megszentelése és áldozatul
adása csakis radikális megújulás, metamorfózis által valósulhat meg.
Pál az „értelem” (nusz) megújulásáról beszél, amely nemcsak a gon-
dolkodás, hanem a felelős döntés szerve, hiszen általa történik az
Isten akaratára való ráhangolódás, amelynek következményei az
Isten akarata szerinti tettek.6

Az apostoli szolgálat
mint papi tevékenység –
Bár minden keresztény
„kultikus” szolgálatot
tölt be, mert arra hivatott,
hogy élete Istennek tet-
sző áldozat legyen, nem
kétséges, hogy Pál külön-
leges jelentőséget tulaj-
donít az apostoli tiszt-
ségnek. Az apostolok
„Krisztus szolgái és Isten
titkainak intézői” (1Kor
4,1), s egyben „az új szövetség szolgái” (2Kor 3,6). Tevékenységük
nem más, mint „a Lélek szolgálata” (2Kor 3,7), illetve „a kiengeszte-
lődés szolgálata” (2Kor 5,18). Erre nem saját erejükből váltak képes-
sé, hanem Isten által (2Kor 3,5). Nem saját nevükben cselekszenek,
hanem Krisztus követeiként (2Kor 5,20). Amikor „a kiengesztelődés
igéjét” (2Kor 5,19) hirdetik, annak megvalósulásához járulnak haté-
konyan hozzá, amely Krisztus engesztelő halálának a célja volt.

Témánk szempontjából először is arra a helyre utalhatunk, amely-
ben Pál az apostolokat mint az evangélium hirdetőit a jeruzsálemi
templom papjaival állítja párhuzamba, amikor az ószövetségi törvé-
nyen alapuló gyakorlatot (vö. Szám 18,8-19; MTörv 18,3) szem előtt
tartva így nyilatkozik: „Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgá-

                                                     
 6 Az „értelem” (nusz) szintén a hellenista kultúrkörbõl kölcsönzött kifejezés, amely a páli
levelekben a bibliai értelemben vett „szív” szinonimája. Vö. J. GNILKA, Theologie des
Neuen Testaments, Freiburg 1994, 49-50.

A kenyérszaporítás helye
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latokat végzik, a szentélyből származó dolgokat eszik? És akik az
oltárnál szolgálnak, az oltárról részesednek? Éppen így rendelte az
Úr is azok számára, akik az evangéliumot hirdetik, hogy az evangéli-
umból éljenek” (1Kor 9,13-14).

Még inkább figyelemre méltó a Rómaiknak írt levél végén olvas-
ható kijelentés, amelyben apostoli tevékenységének lényegét igen
eredeti módon, kultikus fogalmakkal írja le Pál: „Itt-ott merészebben
írtam nektek… Annak a kegyelemnek erejében tettem ezt, amit Isten
adott nekem, hogy Krisztus Jézus szolgája legyek a pogányok között,
és Isten evangéliumának szent szolgálatát végezzem, s így a pogá-
nyok kedves, és a Szentlélek által megszentelt áldozattá legyenek”
(Róm 15,16). A pogányok között végzett misszió papi szolgálatként
jelenik itt meg.7 A „szolga” (leiturgosz) főnév ugyan általános értel-
mű, de gyakorta jelöli a szentély (ill. szentélyek) szolgálattevőit is. A
„szent szolgálatot végezni” (hierurgeó) ige viszont kizárólag kulti-
kus cselekményt jelöl, s többnyire a papok áldozatbemutatására vo-
natkozik. Ebből kifolyólag Pál arra céloz, hogy az ő papi szolgálata
teszi lehetővé, hogy a pogányok Istennek tetsző áldozattá váljanak.
Az áldozatbemutatás a Szentlélek által valósul meg, hiszen ő szenteli
meg az „áldozatot”, vagyis ő készteti a pogányokat az evangélium
hívő elfogadására, ő erősíti meg őket hitükben és Krisztus iránti
elkötelezettségükben, s ő formálja át őket a keresztség szentségében.
Pál a hívek megszenteléséhez sajátos papi szolgálatával járul hozzá,
hiszen ő készíti fel a híveket a Szentlélek befogadására, sőt Isten
szavának hirdetésével, valamint a kereszteléssel közvetíti is számuk-
ra a megszentelő és életadó Lelket.

A páli mondat az alábbi párhuzamot teszi lehetővé: az ószövet-
ségi áldozatoknál a laikus izraelita vitte az áldozati adományt, ame-
lyet a templomban szolgálatot teljesítő pap ajánlott fel, és juttatott el
Istenhez a tűz által. Pál szemléletében a keresztény hívek adják az
áldozati adományt, amely saját személyükkel azonos. Az apostol a
pap funkcióját veszi át, a tűz szerepét pedig a Szentlélek. Az ószö-
vetségi felfogásban ugyanis a tűz formálta át, és juttatta Isten elé az

                                                     
 7 A kommentárokon kívül vö. A. VANHOYE, Prêtres, 299-301; H.-J. KLAUCK, Paulus
als „Priester” des Neuen Bundes, in Vom Zauber des Anfangs, Werl 1999, 68-74.
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áldozati adományt. Az újszövetségi időszakban a Lélek az átformáló,
aki által a keresztények képesek felismerni, mi az Isten akarata, s
testüket (önmagukat) „élő, szent, Istennek tetsző áldozatul” tudják
adni (Róm 12,1).8 Ahhoz viszont, hogy a Lélek hatékonyan tudjon
működni, nélkülözhetetlen az apostol papi közvetítése, akinek tevé-
kenysége a 2Kor 3,8 szerint nem más, mint „a Lélek szolgálata”.

Az előzőek kiegészítéseként a Filip-
pieknek írt levél egyik érdekes mondatára
is kitérhetünk: „Sőt, ha a hitetek áldoza-
tán és szolgálatán felül még véremet is
kiontják italáldozatul, örülök és együtt
örvendezem mindnyájatokkal” (Fil 2,17).
Bár Pál szolgálatának papi jellege nem
jelenik meg oly egyértelműen, mint a Ró-
mai levélben,9 az mégis jól látható, hogy
az apostol egész életének, minden tevé-
kenységének egyetlen célja van, neveze-
tesen a keresztény testvérek hitének az
erősítése, s ezzel a személyes áldozatuk
elősegítése. Az esetleges vértanúhalál
mint italáldozat ezt a szolgálatot koro-
názza meg.10 A mondatban valószínűleg
arra a szokásra történik utalás, hogy az
italáldozatot az ételáldozatra öntötték rá. A Róm 15,16 fényében a
szóban forgó kijelentés azt is sejteti, hogy az apostol, miközben a
krisztushívőket papként szolgálja és életáldozatukat lehetővé teszi,
saját maga is Istennek tetsző áldozattá válik.

                                                     
 8  A Szentléleknek a keresztények mindennapi életében betöltött szerepét Pál igen erõtelje-
sen kidomborítja. Vö. KOCSIS I., „Isten elküldte Fiának Lelkét”. A Szentlélek Pál apostol
tanításában, Budapest 2004.
 9 Mindenesetre figyelmet érdemel G. Friedlich fordítása: „De ha engem az áldozat bemuta-
tása során, mikor hiteteket papként szolgálom, ki is öntenek, mint italáldozatot, akkor is
örvendek, és örülök mindannyiotokkal együtt.” Idézi: B. MAYER, Filippi levél. Filemon-
levél, Budapest 1994, 38.
 10 Az „italáldozat” motívuma a 2Tim 4,6-ban is megjelenik: „Engem ugyanis már kiöntenek,
mint italáldozatot, elköltözésem ideje közel van.”

A megjelenés temploma
(Jn 21)
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A Zsidóknak írt levél

Krisztus az új szövetség főpapja – Miként a tanulmány elején már
szó volt róla, egyedül a Zsidóknak írt levél nevezi Jézus Krisztust
papnak, illetve főpapnak.11 A hiereusz főnév 7-szer, az arkhiereusz
pedig 11-szer fordul elő Krisztusra vonatkozólag. A levél szerzője
mindenekelőtt azt hangsúlyozza, hogy Jézusban hiánytalanul meg-
voltak a főpapsághoz szükséges feltételek: Isten dicsőítette meg őt a
főpapi tisztséggel (5,5), és megbízójához mindenkor hűséges maradt
(3,2). Ugyanakkor teljes szolidaritást vállalt az emberekkel, minden-
ben magáévá téve a sorsukat: „megtapasztalta a szenvedést és a kí-
sértést” (2,18); „hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett,
a bűnt kivéve” (5,15). Az emberek felé tanúsított irgalma és az Isten
felé megmutatkozó hűsége következtében (2,17) Jézus tökéletesen
alkalmas arra, hogy a papi tisztséget betöltse, vagyis az Isten és az
emberek között közvetítsen.

A levélben nagy hangsúlyt kap az a tény, hogy Krisztus főpapsá-
ga alapvetően más, mint amilyen az Ószövetség időszakában tevé-
kenykedő papoké volt. Ő nem Áron leszármazottja, hanem Melki-
zedek szerinti főpap (7,1-14), s nem törvényi szabályozás révén lett
azzá, hanem a halhatatlan élet erejéből (7,16). Mivel a bűntől telje-
sen mentes, nem volt szüksége arra, hogy az ószövetségi papokhoz
hasonlóan először saját bűneiért mutasson be áldozatot, s csak azu-
tán a népért (7,27). Papsága nem szűnt meg a halállal, hanem a fel-
támadás által örökké tart (7,24).

Krisztus áldozata is más jellegű, mint a régi kultusz áldozati for-
mái. Ő nem anyagi dolgokat (növényeket, leölt állatokat) ajánlott fel
Istennek, hanem „saját magát adta szeplőtelen áldozatul” (9,14), s
ezzel „örök megváltást”, egyszer s mindenkorra szóló bűnbocsánatot
szerzett (9,12.28; 10,14.18). Mivel áldozata örök hatékonyságú,

                                                     
11  Az irat feltehetõleg az 1. század utolsó évtizedeiben keletkezett. Szerzõje Pál tanítványi
körébõl való, de kilétét közelebbrõl nem tudjuk meghatározni. A levél teológiájában éppen
Krisztus fõpapsága a leghangsúlyosabb és a legeredetibb szempont. Ennek részletes kifejté-
sét A. VANHOYE fentebb (az 1. jegyzetben) említett mûveiben találjuk. Vö. fõképp:
Prêtres, 79-263.
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nincs többé szükség újabb áldozatokra (10,18). Ez persze annyit is
jelent, hogy a régi üdvrend véget ért, és új szövetség vette kezdetét:
„Így tehát egy új szövetség közvetítője: ő, aki halálával megszabadí-
tott az első szövetség alatt történt törvényszegésektől, hogy meghí-
vottak elnyerjék az örökké tartó örökség ígéretét” (9,15).

Részesedés Krisztus papságából – Krisztus főpapságával szoro-
san összefügg az őt követők papsága. Igaz, a hiereusz szó, illetve a
vele rokon kifejezé-
sek nem szerepelnek a
keresztényekkel kap-
csolatban, ám a levél
több kijelentése is azt
mutatja, hogy Krisz-
tus áldozata nemcsak
megtisztította a hívő-
ket, hanem papi jel-
leggel is felruházta
őket. A szerző az En-
gesztelés napjának
szertartására hivat-
kozva szól arról, hogy vére, azaz élete feláldozása által Krisztus
egyszer s mindenkorra bement a szentélybe (9,11-12) – szemben a
zsidó főpapokkal, akik csak évente egyszer, rövid időre tehették ezt
meg. Krisztus bemenetele egyúttal a hívők számára is szabad utat
nyitott a szentélybe: „Testvérek, Krisztus vére által teljes bizonyos-
ságunk van arról, hogy beléphetünk a szentélybe, amelyet nekünk
mint új és élő utat a függönyön azaz a saját testén keresztül megnyi-
tott” (10,19-20; vö. még 7,25). Ami az Ószövetségben a főpap ki-
váltsága volt, az most minden keresztény természetes joga.

Sokatmondó az is, hogy a szerző a 3,14-ben az alábbi, meglehető-
sen eredeti megjegyzést teszi: „Krisztus részesei lettünk”. A keresz-
tények nem egyszerűen Krisztus követői vagy tanítványai, hanem
Krisztus részesei, ami a papságban való részesedést is magában
foglalja. Erre utal egy másik tanulságos kijelentés is: „Mert egy ál-
dozattal mindörökre tökéletessé tette a megszentelteket” (10,14). A
görög szövegben olvasható teleioó ige jelentése: tökéletessé tenni, de

A megjelenés temploma – templombelső
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a Bibliában a pappá szentelés aktusára is használatos. A Zsidóknak
írt levél szerzője többször is használja Krisztusra vonatkozólag
(2,10; 5,9; 7,28). A szövegkörnyezetből világos, hogy Krisztus papi
konszekrációjáról van itt szó, amely nem rituális cselekmény, hanem
szeretetből és szolidaritásból vállalt szenvedések által valósul meg,
és Jézus emberségének mélységes átformálását, „tökéletessé tevését”
eredményezi. De ez az átformálás nemcsak kizárólag őt érinti, hanem
mindazokat is, akik hozzá tartoznak. Krisztus konszekrációja ezért
egyszersmind az őt hittel elfogadók konszekrációja.12

A Zsidóknak írt levél szemlélete szerint keresztények papi tény-
kedése a mindennapi élethez kötődik: az élő Istennek szolgálnak
(9,14), mégpedig úgy, hogy magasztaló imájukkal és jótékonykodá-
sukkal Istennek tetsző áldozatot mutatnak be (13,15-16). Áldozatuk
szorosan összefügg Jézuséval. Krisztus áldozata lényegében Isten
akaratának teljesítésében állt (10,5-10). A keresztények szintén arra
hivatottak, hogy Isten akaratát megtegyék (10,36; 13,21), ami nyil-
ván az ő esetükben is áldozati értékű. Ennek persze szükségszerű fel-
tétele a Krisztussal való életközösség, hiszen a hívek csakis vele és
általa tudják életüket Istennek ajánlani. A Zsidó levél perspektívája
ezen a ponton teljesen megegyezik Pál tanításával (vö. Róm 12,1-2).

A mű utolsó részében a szerző kétszer (13,7.17) is említést tesz az
elöljárókról, akik különleges szerepet töltenek be a keresztény kö-
zösségekben. A görög szövegben a hégumenoi forma szerepel, amely
a hégeomai (vezet) ige participiumaként „vezetők”-et jelent. Az Új-
szövetségben csak a szóban forgó irat alkalmazza ezt a szót egyházi
tisztségviselőkre, de később római Szent Kelemen levelében ismét
előfordul. A főnév – önmagában tekintve – nem kapcsolatos a pap-
sággal, hanem a vezetői pozíciót juttatja kifejezésre. A hozzá kap-
csolódó megjegyzések azonban nagyon is tanulságosak. A 13,7-ben
ez olvasható: „Emlékezzetek meg vezetőitekről, akik nektek Isten
igéjét hirdették.” Isten szavának hirdetése, amelyről az idézett mon-
datban szó van, voltaképpen Krisztus küldetésének a folytatása. A
levél bevezetésében a szerző éppen azt hangsúlyozza, hogy Isten „a
végső napokban Fia által szólt hozzánk” (1,1), vagyis Krisztus a

                                                     
12 Vö. A. VANHOYE, Prêtres, 152-156 és 242-247.
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kinyilatkoztatás beteljesítője. A 3. fejezet elején pedig Krisztus és
Mózes összehasonlítását találjuk – mindketten hűségesek voltak
küldetésük teljesítésében –, persze azzal az egyértelmű kicsengéssel,
hogy Jézus mint Fiú nagyobb Mózesnél, aki csak szolga volt. Az
érvelésből (a Szám 12,6-8-ra való utalás által) kitűnik, hogy Mózes-
re, mint Isten szavának közvetítőjére történik itt utalás. Figyelemre
méltó az is, hogy a 3,1-ben a szerző, egészen egyedülálló módon, így
nevezi Jézust: „hitvallásunk követe és főpapja”. Az a tény, hogy a
két cím előtt csak egyetlen névelő áll, azt sugallja, hogy szorosan
összetartoznak. A. Vanhoye13 úgy véli, hogy a két megnevezés együt-
tes használata a Mal 2,7-re vezethető vissza: „Mert a pap ajka tudást
őriz, és tanítást keresnek szájából, mert ő a Seregek Urának követe.”
A pap Isten követe, amennyiben az Úr tanítását tekintéllyel hirdeti.14

Ennek fényében Krisztus főpapsága sem csak áldozatbemutatásra
korlátozódik, hanem az Isten tanításának hirdetését is magában
foglalja. Amikor a „vezetők” Isten szavát hirdetik, Krisztusnak ezen
papi tevékenységéhez kapcsolódnak, részesedve abban a tekintély-
ben és hatalomban, amelyet Krisztus a „háza”, azaz a keresztények
közössége felett gyakorol (vö. 3,1-6; 10,21).

A „vezetőkkel” kapcsolatos másik megjegyzés a 13,17-ben talál-
ható: „Engedelmeskedjetek vezetőiteknek, és vessétek magatokat alá
nekik, hiszen úgy őrködnek ők fölöttetek, mint akik számot fognak
adni lelketekért.” A szerző az elöljárók felé engedelmességet kér. Ez
azért érdekes, mert az engedelmesség alapvetően Krisztusnak mint
az „Isten háza felé rendelt” főpapnak jár ki. Ő ugyan az örök üdvös-
ség szerzője, de az üdvösség csak azok osztályrésze lehet, akik
„engedelmeskednek neki” (5,9). Ezek alapján nyugodtan kijelenthet-
jük: Krisztus főpapi tekintélyét a vezetők jelenítik meg, akiknek
küldetése a hívek szolgálatára és lelki üdvük előmozdítására irányul.

                                                     
13 Prêtres, 118.
14 Mindenesetre nem hagyható figyelmen kívül, hogy Malakiás szövegének görög változatá-
ban az angelosz fõnév olvasható, a Zsid 3,1-ben ellenben az aposztolosz szó. Ám mindkettõ
„küldöttet”, „követet” jelent. A levélíró bizonyára azért használja az aposztolosz formát,
mert az Újszövetség idején az angelosz fõnevet már majdnem kizárólag mennyei lények
(angyalok) megnevezésére használták. A mû elején pedig a szent szerzõ éppen azt nyomaté-
kosította, hogy Jézus mint a Fiú nagyobb az angyaloknál.
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Péter első levele
Az egyház mint papi közösség – Az Újszövetségnek papsággal

kapcsolatos tanítását vizsgálva mindenképpen szót kell ejtenünk
Péter első leveléről, hiszen ebben a keresztények papi mivolta nyíl-
tan megfogalmazódik. Persze nem feledhetjük, hogy nem ez a levél
voltaképpeni tárgya,15 de mégis igen nagy horderejű. A papság témá-
ja a 2,1-10 szakaszban jelenik meg, éspedig kétszer: az 5. és a 9. ver-
sekben.16 A szakasz egyébként a tanítás és a buzdítás érdekes ötvöze-
te. Először a felszólítások dominálnak, majd ezek tanbeli megalapo-
zása következik. Az 1-3. versekben a bűnös életmóddal való szakí-
tásra és az új életben való megerősödésre szólít fel a szerző, a 4-10.
versekben pedig a Krisztus által fenntartott közösségbe történő be-
épülést hangsúlyozza. Ez utóbbi alegység elején (4-5. v.) az új kö-
zösség leírását találjuk, majd pedig (6-10. v.) ennek a leírásnak iga-
zolását az Írás alapján, mind Krisztusra mint szegletkőre (7-8. v.),
mind az egyházra mint Isten új népére (9-10. v.) vonatkozólag. Ben-
nünket most azok a versek érdekelnek, amelyek az egyház papi jelle-
géről szólnak.

E tekintetben mindenekelőtt a 4-5. versek érdemelnek figyelmet:
„Járuljatok hozzá, mint élő kőhöz, akit az emberek elvetettek ugyan,
                                                     

15 A levél a Kisázsiában élõ keresztényeknek íródott, akik üldöztetéseknek voltak kitéve. Az
iratnak ennélfogva az a célja, hogy a címzetteket bátorítsa és állhatatosságra ösztönözze a
megpróbáltatások között. Nagy hangsúlyt kap az a meggyõzõdés, hogy a keresztény hitért
vállalt szenvedés nem más, mint részesedés Krisztus szenvedésében (1Pét 4,13). Ami a hí-
veket ért támadásokat illeti, egyesek arra a hivatalos üldözésre gondolnak, amelyet
Domiciánusz indított el, és szerintük a levél megírását késõbbi korba (1. század vége) kelle-
ne helyezni. A szöveg azonban nem tételezi fel az állami apparátussal végzett üldöztetést,
inkább magánüldöztetésrõl, igazságtalanságról és rágalmakról van szó. Így továbbra is meg-
van a létjogosultsága annak, hogy az irat keletkezési idejét korábbra, a 60-as évek végére
tegyük. Ugyanakkor az 5,12-ben tett utalás alapján arra következtethetünk, hogy a levél
megfogalmazásában nagy szerepe volt Szilvánusznak, aki azonos lehet Pál apostol munka-
társával. Vö. W. J. DALTON, Péter elsõ levele, in Jeromos Bibliakommentár II, Budapest
2003, 493-494. Más nézetet képvisel P. A. SEETHALER, 1. és 2. Péter-levél. Júdás-levél,
Budapest 1998, 7-10.
16 A szakasz magyarázatához a kommentárokon kívül vö. J. H. ELLIOTT, The Elect and the
Holy. An Exegetical Examination of 1 Peter 2: 4-10 and the Phrase baszileion hierateuma,
Leiden 1966; A. VANHOYE, Prêtres, 269-306; U. VANNI, La promozione del regno come
responsabilità sacerdotale dei Cristiani secondo l’Apocalisse e la Prima Lettera di Pietro,
Gregorianum 68 (1987) 9-56.
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de Isten kiválasztott és megtisztelt, és ti is mint élő kövek be lesztek
építve lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldoza-
tokat mutassatok be Jézus Krisztus által.” A szerző Krisztust sarok-
kőként mutatja be, amely ugyan elvetésben részesült, mégis „élő”.
Világos utalás található itt mind a kereszthalálra, mind pedig a fel-
támadásra. Az „élő kő” kifejezés jól mutatja a feltámadt Úr szerepét
az egyházban: fenntartja és élteti azt.

Fontos felfigyelni arra, hogy a görög szövegben megjelenő oiko-
domeó ige szenvedő alakban található, vagyis nem az emberi fárado-
zás (beépülés) van itt kidomborítva. A keresztényektől elvárt cselek-
vés a Krisztushoz való közeledésben áll: Krisztushoz kell egyre sze-
mélyesebben kapcsolódni, s ennek következménye lesz az, hogy a
megdicsőült Úr beépít minket a „házba”, amelyet ő maga hoz létre és
tart fenn. A Jézussal való közösség által a megkereszteltek is „élő
kövekké” válnak, vagyis részesülve feltámadt életében hozzá haso-
nulnak, és aktív tagjai lesznek annak a közösségnek, amely őreá
alapul. A „ház” itt a bibliai szóhasználat alapján templomot jelöl. Az
evangéliumi hagyományban, főleg a Jn 2,18-22-ben Krisztus feltá-
madt teste jelenik meg új templomként, a páli levelekben viszont az
egyház (vö. 1Kor 3,16; 2Kor 6,16; Ef 2,21). Az 1. Péter-levél szóban
forgó helyén is az egyházról van szó, de úgy, hogy Krisztus nélkü-
lözhetetlen funkciója is világos megfogalmazást nyer. A templom
(ház) „lelki”, mert a Szentlélek van jelen benne, illetve a Szentlélek
működése által formálódik meg (vö. 1Kor 3,16; Ef 2,22).

A feltámadt Krisztus közössége nemcsak „lelki házat” alkot, ha-
nem „szent papságot” is. A görögben a hierateuma szerepel, amely-
nek jelentése: papi funkciót gyakorló testület. Az egyház tehát olyan
szervezet, amely papi feladatot tölt be azáltal, hogy „lelki áldozato-
kat” mutat be. A „lelki” (pneumatikosz) jelző most sem valamiféle, a
külsővel szembenálló belső valóságra vonatkozik, hanem a Szentlé-
lekkel kapcsolatos.17 Az egyház tagjainak áldozatát a Szentlélek
ösztönzi és hatja át. Az áldozatok mibenlétét szövegünk nem részle-
tezi, de a levél egészéből, s az „áldozat” (thüszia) egyéb (e tanul-
mányban már bemutatott) előfordulási helyeiből arra következtethe-

                                                     
17 A pneumatikosz jelzõ újszövetségi használatához vö. KOCSIS I., „Isten elküldte”, 41.
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tünk, hogy az elkötelezett keresztény életről van itt is szó. Az 1. Pé-
ter-levél tartalma azt sugallja, hogy a keresztények életáldozata az
erkölcsös magatartás (1,15; 3,2) és a jócselekedetek (2,12.15) mellett
főleg a szenvedések türelmes elviseléséből áll. A keresztényeket ért
megpróbáltatásokkal és üldöztetésekkel kapcsolatban Péter azt hang-
súlyozza, hogy a krisztushívő a szenvedések között a Szentlélek je-
lenlétét tapasztalja meg: „Ha szidalmaznak titeket Krisztus nevéért,
boldogok vagytok, mert a dicsőség Lelke, vagyis Isten Lelke nyug-
szik rajtatok” (4,14). Isten Lelke az, aki igazi önfeláldozásra tesz
képessé. Általa válik a keresztény türelemmel elviselt szenvedése
Istennek tetsző lelki áldozattá.

A papság témája a szakasz vége felé ismét a figyelem középpont-
jába kerül: „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent
nemzet, tulajdonná rendelt nép vagytok, hogy hirdessétek annak
nagy tetteit, aki a sötétségből meghívott titeket az ő csodálatos vilá-
gosságára” (2,9). A szerző itt azt hangsúlyozza, hogy a keresztények
magukénak tudhatják mindazokat a kiváltságokat, melyeket az ószö-
vetségi választott nép kapott: kiválasztás és birtokba vétel Isten ré-
széről, papság, szentség, a szabadító Isten magasztalása. Az idézett
mondat lényegében két ószövetségi hely alapján lett összeállítva:
Kiv 19,6 (tulajdon, királyi papság, szent nemzet) és Iz 43,20-21
(választott nép, amely arra rendelt, hogy Isten nagy tetteit hirdesse).
A témánkat közelebbről érintő „királyi papság” (baszileion hiera-
teuma) kifejezés tehát a Kiv 19,6-ból való, s azt tudatosítja, hogy
miként a régi választott nép papi jelleget hordott, úgy az új választott
nép, az egyház is. A kiválasztás és az Istennek való lefoglaltság
ugyanakkor kötelezettséggel is jár, éspedig Isten nagy tettei hirdeté-
sének kötelezettségével. Ez a szempont is összefügg az egyház papi
karakterével és funkciójával. Igaz, az Ószövetség szerint Isten tettei-
nek nyilvános hirdetése nem tartozott a papi feladatkörök közé. Ám
nem feledhetjük, hogy az Újszövetség új módon szemléli a papságot.
Ezen új szemlélet szerint az igazi áldozat az emberi személy átformá-
lásában és Istennek szentelésében áll, amely a Szentlélek által köz-
vetített, belső, kegyelmi erő által történik, és a szeretet tetteiben
mutatkozik meg. Amikor a keresztények a szavukkal (3,15) és az
életformájukkal (2,12; 3,2) tanúságot tesznek Isten nagy tetteiről, a
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hit fényét és a szeretet erejét sugározzák, s ezzel megváltoztatják
környezetük életét.

Különböző részvétel az egyház papi küldetésében – Tudjuk, hogy
Luther Márton a szóban forgó szakasz alapján vonta kétségbe a szol-
gálati papság létjogosultságát, azt hangsúlyozva, hogy minden ke-
resztény egyforma módon pap. Érdekes módon éppen egy protestáns
(lutheránus) exegéta, J. H. Elliot18 mutatta ki nemrégen, hogy a re-
formátor állítása nem felel meg a Péter-levél szövegének. A papság-
gal kapcsolatos versek (5. és  9. v.) ugyanis közvetlenül nem azt ál-
lítják, hogy minden keresztény pap, hanem azt, hogy az egyház mint
közösség papi funkciót gyakorol, amely lelki áldozatok bemutatását
és Isten nagy tetteinek hirdetését foglalja magába.

Igaz, az egyháznak mint papi szervezetnek minden megkeresztelt
tagja, így minden megkeresztelt részesül az egyház papi méltóságá-
ból és küldetéséből.19 Ez viszont nem azt jelenti, hogy a részesedés
mindenki számára ugyanabban a formában történik. Éppen az 5.
versben megjelenő „ház” képe teszi világossá, hogy nem mindenki-
nek ugyanaz a feladata. Egy épületben minden kőnek szerepe van, de
nem mindegyik ugyanazon a helyen helyezkedik el, és nem ugyanazt
a funkciót tölti be. Az Efezusi levélben világosan kifejezésre jut,
hogy az egyház épületében egyesek (apostolok, próféták) különleges
jelentőséggel bírnak, mert az egyház alapjaként különleges módon
járulnak hozzá az „épület” fennállásához (Ef 2,19-22). A megdi-
csőült Úr azért választott és választ ki szolgálattevőket (apostolok,
próféták, evangélisták, pásztorok, tanítók), „hogy alkalmassá tegye a
szenteket a szolgálat végzésére Krisztus testének felépítése céljából”
(Ef 4,11-12). „Általa az egész test, az összekötő ízek segítségével
egybefogva és összetartva, minden egyes rész sajátos tevékenységé-
vel gondoskodik saját növekedéséről, hogy felépüljön a szeretetben”
(Ef 4,16).

Egyházi tisztségviselőkről az 1. Péter-levélben is említés történik,
mégpedig az 5,1-4 szakaszban. Péter itt a „presbitereket” buzdítja

                                                     
18 The Elect and the Holy, 223.
19 A Jelenések könyve nyíltan papoknak (hiereisz) nevezi a krisztushívõket (1,6; 5,10; 20,6).
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feladatuk önzetlen és nagylelkű végzésére.20 A presbiterek lényegé-
ben pásztorszerepet töltenek be – „legeltetik Isten nyáját” – a leg-
főbb Pásztor (arkhipoimén) megbízásából és az ő nevében, s jutal-
mukat is tőle fogják majd elnyerni. Az egyházi elöljárók feladatában
van valami sajátos, ami nem mondható el minden hívőről: ők Krisz-
tusnak a Főpásztornak a képviselői, vagyis Krisztus pásztori küldeté-
séből és tekintélyéből részesednek. Megjegyzendő, hogy a Zsidók-
nak írt levélben a főpásztor (13,20) megnevezés Krisztusra  szorosan
összefügg a főpap címmel. Az 1. Péter-levél vizsgált szakasza tehát
nem mond ellen a szolgálati papságról szóló katolikus tanításnak.
Állítja ugyan, hogy minden keresztény – Krisztussal közösségben és
Krisztus által – részesül az egyház papi küldetésében, de nem zárja
ki, sőt sugallja, hogy a papi funkció gyakorlása az egyház különböző
tagjainál különböző módon történik.

Összegzés – A vizsgált iratokban eléggé változatos megfogalma-
zások találhatók a papság témájáról. Szent Pál csak az apostoli szol-
gálatot mondja papi tevékenységnek, ám a keresztények elkötelezett
életének is áldozati jelleget tulajdonít. A Zsidóknak írt levél szerzője
Krisztust nevezi papnak, illetve főpapnak, de hangsúlyozza, hogy
minden keresztény részese Krisztusnak, ami arra enged következtet-
ni, hogy a papságából is részesednek. Ugyanakkor azt is sejteti, hogy
a keresztény közösségek vezetői különleges kapcsolatban állnak
Krisztussal, mint az egyház fejével. Az 1. Péter-levél az egyházat
tekinti papi szervezetnek. A „ház” (templom) metaforája azonban azt
jelzi, hogy a papi küldetésben való részesedés különböző szinten
történik. Az eltérő megközelítések ellenére a lényegi mondanivaló-
ban nagy a hasonlóság. Mind a páli iratokban, mind a Zsidóknak írt
levélben, mind pedig az 1. Péter-levélben a keresztények Isten iránti
elkötelezettsége, valamint ennek a mindennapi életben tanúsított
kifejezése (szóban és tettben) úgy jelenik meg, mint áldozat. Ez az

                                                     
20 Az egyházi tisztségekre vonatkozó újszövetségi megnevezések (episzkoposz,
preszbiterosz, diakonosz) vizsgálata külön tanulmányt igényelne. E tekintetben az alábbi
mûvek érdemelnek figyelmet: J. MARTIN, Die Genese des Amtspriestertums in der frühen
Kirche, in Der priesterliche Dienst III, Freiburg 1972, 25-86; J. DELORME (szerk.), Le
ministère et les ministères selon le Nouveau Testament, Paris 1974; D. L. BARTLETT,
Ministry in the New Testament, Minneapolis 1993.
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egzisztenciális áldozat ugyanakkor a legszorosabban kapcsolódik
Krisztus áldozatához, amely a megváltás forrása nemcsak abban az
értelemben, hogy a bűnök bocsánatát szerzi meg és szabad utat nyit
az Istenhez, hanem úgy is, hogy a hívők belső megújulását, átformá-
lását teszi lehetővé. (Nem feledhetjük, hogy Krisztus halálának áldo-
zati  értékét Pál és Péter is kiemelik, annak ellenére, hogy Krisztust
nyíltan nem nevezik főpapnak.) A keresztények „lelki áldozata”
csakis Krisztus által, Krisztussal való közösségben lehetséges, tehát
nem új áldozatokról van itt szó, hanem Jézus Krisztus egyetlen áldo-
zatában való részesedésről. „Valójában azokat is be akarja vonni
megváltó áldozatába, akik annak első jutalmazottjai” (KEK 618).

Miként Krisztus „az örök Lélek” által ajánlotta fel önmagát tiszta
áldozatul (Zsid 9,14), úgy a hívek életáldozata is csak a Szentlélek
által valósulhat meg, hiszen csakis a Lélek által ismerhető fel, mi az
Isten akarata (Róm 12,2), és csakis a Lélek által sajátítható el az az
életforma, amely Istennek kedves (Róm 8,5-8). Ez az Isten akaratát
engedelmesen elfogadó és tettekre váltó élet nem más, mint tanúság-
tétel a megváltó és üdvözítő Istenről, ami persze nem zárja ki, hanem
feltételezi a hit szavakkal történő megvallását is (vö. 1Pét 3,15). A
keresztények tanúsága lényegében közvetítő értékű, hiszen lehetővé
teszi, hogy a nem-hívők is megismerjék Isten szeretetét, és annak
elfogadása után szabadon beléphessenek Isten szentélyébe, vagyis az
Úrral való kegyelmi közösségbe (vö. Róm 5,1-2; Zsid 10,19).

A keresztények általános értelemben vett papi hivatása mellett a
vizsgált iratok mindegyike említést tesz olyan szolgálattevőkről, akik
sajátos értelemben kapcsolódnak Krisztus papi küldetéséhez. Pál a
hierurgeó ige használatával kifejezetten papi tevékenységnek nevezi
saját apostoli szolgálatát (s megjegyzése nyilván a többi apostolra,
illetve azok utódaira is alkalmazható). A Zsidóknak írt levél szerzője
úgy mutatja be a „vezetőket”, mint Isten szavának hirdetőit és mint a
főpap-Krisztus tekintélyével fellépő, engedelmességre igényt tartó
tisztségviselőket. Az 1. Péter-levél a pásztor szerepet hangsúlyozza,
amelyet a presbiterek a legfőbb Pásztor megbízásából és az ő nevé-
ben töltenek be.

Az egyházi elöljárók tehát sajátos értelemben papok, mert „arra
kaptak meghívást, hogy folytassák Krisztusnak, az egyetlen és leg-
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főbb pásztornak a jelenlétét azáltal, hogy életstílusát megvalósítva
láthatóvá teszik őt a rájuk bízott nyájban”. Ők „a Fő és Pásztor Jézus
Krisztus szentségi megjelenítői”.21 Szolgálatuk nem öncélú, hanem a
hívek megszentelésére irányul, illetve arra, hogy keresztény testvére-
ik meg tudjanak felelni az Úrral való új életközösségnek, amelynek a
megváltás következtében részesei lettek, és önmagukat, egész életü-
ket Istennek tetsző áldozatul tudják adni.

Arra is rákérdezhetünk, hogy milyen szerepe van az Eucharisztiá-
nak az egyház papi küldetésében és a papok szolgálatában. E tekin-
tetben csak rejtett célzások, szétszórt utalások vannak, amelyekből
azonban szép összkép alakítható ki. Célszerűnek látszik az „új szö-
vetség” fogalmából kiindulni. A Zsidóknak írt levél hangsúlyozza,
hogy az új szövetség Krisztus egyetlen áldozata által jött létre (Zsid
8,6-13; 9,15). Az egyház ennek az új szövetségnek a népe, az Eu-
charisztia pedig az új szövetség áldozati lakomája, miként azt Pál az
Eucharisztia alapításának felidézésével világossá teszi (1Kor 11,23-
26).22 Az Eucharisztia ünneplésekor ugyanis a résztvevők újra meg
újra megtapasztalják a Jézus önfeláldozása által létrehozott szövet-
ség érvényét, sőt az új szövetség üdvadományainak részeseivé is
válnak. Az apostolok és az egyház felelős vezetői (püspökök, papok)
mint „az új szövetség szolgái” (2Kor 3,6) kapnak nélkülözhetetlen
szerepet az Eucharisztia ünneplésében. Éppen a Krisztus áldozatával
való közvetlenebb kapcsolat (az áldozat megjelenítése) folytonos
ösztönzést kell, hogy jelentsen számukra: hivatásuk lényegéhez tar-
tozik, hogy Mesterük önfelajánlásával mind teljesebb mértékben
azonosuljanak, és saját életük, papi szolgálatuk (annak örömeivel és
keresztjeivel) is Istennek tetsző áldozattá váljék.23

                                                     
21 Pastores dabo vobis 15.
22 Az eucharisztikus lakomának az ószövetségi áldozatokkal való párhuzamba állítása (1Kor
10,14-22) szintén az Eucharisztia áldozati értékét támasztja alá. Vö. KOCSIS I., Az Eucha-
risztia értelmezése a Korintusiaknak írt elsõ levélben, in RÓZSA H. (szerk.), Az Ige szolgá-
latában. A 60 éves Tarjányi Béla köszöntése, Budapest 2003, 115-138, 133-135.
23 II. János Pál pápa a papnevelésben különösen fontosnak tartja, hogy a növendékek töre-
kedjenek elsajátítani az Eucharisztia által megkívánt feltételeket: „hálásak legyenek – hi-
szen az Eucharisztia «hálaadás» - Istennek az égi ajándékokért; fölajánló lelkület legyen
bennük, azaz legyenek hajlandók Krisztus eucharisztikus felajánlásával együtt saját szemé-
lyük felajánlására is” (Pastores dabo vobis 48).
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A honfoglalás (Józs 1-12; Bír 1)
     Józsue könyve és a negatív birtoklista

A.) Alapgondolat

Józsue könyve egy mondatban összefoglalva hitvallás és tanúság-
tétel Isten megmentő szeretetéről, de egyben azt is elénk állítja, hogy
a küzdelem az élet állandó valósága. Ahol nincs küzdelem, nincs
változás, ahol állandóság van, ott nincs élet sem, az a halál. Ábrahám
kapott egy ígéretet, amely úgy látszott Mózes vezetésével megvaló-
sul: Ábrahám utódai, a választott nép bemehet az ígéret földjére,
megkapja a megígért ajándékot. Láttuk az előző részben, hogy a
választott nép számára milyen csalódást jelentett, amikor szembe-
sült, hogy a neki ígért föld már lakott, Isten ajándéka nem úgy repül
a szájába, mint a sült galamb, hanem küzdenie kellene érte. Nem
bízott Istenben, hogy segíteni fogja őt ebben a küzdelemben, ugyan-
úgy, ahogy Egyiptomból kiszabadította, ezért ez a hitetlen nemzedék
nem mehetett be az ígéret földjére, csak az utódaik. Józsue szemé-
lyében a választott nép új nemzedéke egy új Mózest kapott, ez az új
Mózes vezeti be őket a megígért új hazába. Hogy Józsue az új Mó-
zes, több párhuzamos motívum is megerősíti: A Jordán vizének ket-
téválása (Józs 3-4) ugyanúgy, mint a Vörös-tengeré; „»Oldd le lá-
badról sarudat, mert a hely, amelyen állsz, szent!« (Józs 5,16) hang-
zik Isten angyalának szava Józsuéhoz, mint Mózeshez Isten szava az
égő csipkebokorból: »Ne közelíts ide! Oldd le lábadról sarudat, mert
a hely, amelyen állsz, szent föld!« (Kiv 3,5). Józsue megújítja az
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Úrral kötött szövetséget és újra kihirdeti a Törvényt.
Józsue neve beszélő név: Jehosua = „Jahve az üdvösség,, szá-

munkra sokat mondó név: Jehosua – Jehosuah = „Jahve szabadítás”,
melynek rövidített formája Jesua, vagyis Jézus neve. Józsue alakjá-
nak szembetűnő az újszövetségi párhuzama, főleg Máténál, aki Jé-
zust mint új Mózest állítja a zsidók elé. A hegyi beszédben Jézus a
hegyen új törvényt ad, új országba, Isten országába vezeti népét.
Isten országának új valósága sem pottyan az ölünkbe, meg kell érte
küzdenünk. Ez a küzdelem azonban nem olyan véres, öldöklő harc
mások ellen, mint Józsue könyvében a választott nép honfoglalása,
amely csupa harc és erőszak. A Krisztust követő élete is harc, de
nem jár mások elleni erőszakkal. Hogy is mondja Szt. Pál a második
korintusi levélben: „Mert bár emberek vagyunk, nem emberek mód-
jára harcolunk. Harci fegyvereink ugyanis nem embertől származ-
nak, hanem Isten által erősek az erősségek lerombolására. Harcunk-
kal leromboljuk a terveket, és minden magasságot, amely Isten isme-
rete ellen ágaskodik, és fogságba ejtünk minden értelmet, Krisztus
iránt való engedelmességre” (2 Kor 10,3-5).

Az efezusi levélben pedig ezt találjuk: „Vegyétek fel tehát Isten
fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, s megállhassa-
tok, mert mindent megtettetek. Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat
övezzétek fel igazságossággal, s öltsétek magatokra a megigazulás
vértjét!  {Iz 59,17} Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hir-
detésére való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel
kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség
sisakját is, és a Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Mindenkor ese-
dezzetek a Lélekben, minden imádságban és könyörgésben, s őbenne
virrasszatok teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentért, és
értem is, hogy Isten adjon nekem szavakat, amikor megnyitom ajka-
mat, hogy bátran hirdessem az evangélium titkát, aminek hírnöke
vagyok a bilincsekben is; hadd beszéljek bátran, amint kötelessé-
gem” (Ef 6,13-20).

B.) Szentírási szöveg: Józs 1-12; Bír 1
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C.) Bevezetés

1.) Megközelítés: Harcolni kell
A mostani egységünkben sok a harc és az erőszak. Mivel az ilyen

erőszakos cselekményeket tartalmazó szövegek természetesen szo-
rongást keltenek a beszélgetőkben, és úgy érezzük, nem egészen
esnek egybe a mi saját életvalóságunkkal, mielőtt a szöveggel kez-
denénk foglalkozni, ajánlatos a résztvevőkkel egy kicsit saját tapasz-
talataikról beszélgetni erről a „harcolni kell” témáról. Mindenkinek
az életében legalább egyszer előfordult már, hogy harcolnia kellett,
valamit nem lehetett békés úton megvalósítani, elérni. Ezekben a
küzdelmekben sérüléseket adunk és kapunk. Legtöbbször kicsit
„meg kell halni” ahhoz, hogy valami új dolog megvalósuljon. Ha
valaki becsületesen sorra veszi az élettapasztalatait, világossá válik,
hogy nincs konfliktusmentes élet, hogy a konfliktusok hozzátartoz-
nak az élethez, ha változást akarunk. Márpedig a változás nélküli élet
meghal. Nem csak a rendkívüli, változást hozó élethelyzetek járnak
küzdelemmel, hanem a mindennapi életünk is. A természetben vagy
akár saját szervezetünkben a létért folytatott küzdelemből születik
meg az egyensúlyi állapot, amit harmóniaként, egészségként élünk
meg. A másokkal való kapcsolatunknak is fontos eleme a küzdelem.
Az a párkapcsolat pl., ahol az esküvő után a felek kényelmesen hát-
radőlnek, hogy elérték céljukat, révbe értek, nincs több dolguk,
előbb-utóbb tönkremegy. Mindennap meg kell küzdenem a saját
önzésemmel, a másik önzésével a szeretetért, az esküvő nem cél,
hanem kezdet.

2.) A honfoglalási szöveg elemzése

Józsue könyve, 1-12. fejezet – Az átlagos bibliaolvasóban Józsue
könyvéről a honfoglalással kapcsolatban főleg a háborús beszámolók
sorának képe marad meg. Ezek közül legismertebb Jerikó elfoglalása
(Józs 6) a kémek történetével és a zúgó harsonákkal. Ha egyedül ezt
vesszük csak figyelembe, meglehetősen egyoldalú kép alakul ki ben-
nünk, holott Józsue könyve csak egy aspektusa a honfoglalásnak,
hogy Izrael végül is megkapta az országot. Azt, hogy az egész egy
rendkívül hosszadalmas folyamat volt és hogy milyen feltételekhez
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volt kötve ez az „ajándék ország”, valamint hogy miért folytatódott
az egyes törzsek leigázása, azt majd a Bírák könyve ecseteli csak.

A következőkben azonban vegyük szemügyre Józsue könyvének
felépítését. Ezekkel a szavakkal kezdődik: „Mózesnek, az Úr szolgá-
jának halála után történt, hogy az Úr szólt Józsuéhoz, Nún fiához,
Mózes szolgájához” … (Józs 1,1)

Tehát egy vezetőváltás történt. Egy új korszak kezdődik, bár a
folytatólagosság megmarad: Józsue Mózes szolgája, az Úr szolgájá-
nak szolgája, ezért ugyanúgy vele van az Úr. A Józsuénak mondott
szavaiban megújítja az ország ígéretét (Józs 1,4) és a Józs 1-12-igben
beteljesül ez az ígéret, melyet a dicsőséges befejezés fejt ki a Józs
11,16-12,24-ben.

3.) Munkalap

 A Józs 1-12 tagolása

Józs 1 Isten ígérete: A nyugat-jordániai országok
elfoglalása

       2 A kémek története (Jerikó)

       3 Jordán-csoda (vö. Vörös-tengeri csoda)

       4 A 12 törzs 12 kövének etiológiája (gilgal =
kőkör)

       5,2-9 Az új nemzedék körülmetélése

(eltávolítás = galal/Gilgal)

„Egyiptom gyalázatának” eltávolítása.

A körülmetélést a filiszteusok nem ismerik (1
Sám 14,6), tehát fontos momentum a honfog-
lalás előtt, hogy önmagukat az ott élő népek-
től látható módon is megkülönböztessék.

      5,10-12 Pászka-ünnep

(A Kivonulás tápláléka, a manna megszűnik)

        5,13-6,27 Jerikó elfoglalása
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Józs 7,1-8,29: Ai elfoglalása (Ai = haai = romhalmaz, már
romokban találták az izraeli törzsek,
etiológia)

„tarts megszentelődést”: Kiv 19,10.14.15; 1
Sám 21,5: mosakodás, ruha kimosás, nemi
érintkezéstől tartózkodás, a háború Jahve
ügye volt, ezért szentnek számított

        8,30-35 A Törvény kihirdetése Szíchemben

        9,1-27 Szerződéskötés a gibeonitákkal

       10,1-43 Győzelem a déli szövetség fölött

Napcsoda: Józsue imájának a meghallgatása
és Jahve csodálatos segítségének bizonysága.
Eredetileg az Igazak könyvéből vett idézet
amelyet a 2 Sám 1,18 is idéz, verses darabok
gyűjteménye lehetett, aki ide beiktatta össze-
kötő, magyarázó kiegészítéseket tett bele:
10,12a.13ab.14

       11,1-15 Győzelem az északi szövetség fölött
(Hácor: Jábin!)

       11,16-12,24 Isten ígérete beteljesült

Izrael törzseinek diadalmenete át a megígért országon mint kép
kétségtelenül ellentétben van a Bírák könyvének bevezetésével, az
mintha ennek a „helyesbítése” lenne.

4.) A „negatív birtoklista” elemzése a Bír 1-ben

Az ún. „negatív birtoklistában” (Bír 1) azok  a városok (ill. egyes
törzsek) vannak felsorolva, amelyeket Izrael nem tudott meghódítani.
Ezekről azt mutatja a régi idők törzsi emlékezete, hogy Izrael egyes
törzsei a hatalmas kánaáni városok között éltek és nem voltak elég
erősek ahhoz, hogy végrehajtsák a saját elképzeléseiket, állandó
külső nyomásnak voltak kitéve.
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A megnevezett, el nem foglalt városok együttese két körnek fog-
ható fel, az egyik a déli (Gézer – Sálebim – Ajjalon – Bétsemes –
Jeruzsálem), a másik az északi (Dór – Megiddo – Tanák – Jeblaám –
Betsán). A királyok korában a fő ellenfélnek számító filiszteusok is
már a látóterünkbe kerülnek (Gáza – Askelon – Ekron). Ezeknek a
városoknak köre egészen a királyok koráig kihatással volt Izrael
történetére. Salamon nagyhatalma fogja megtörni a déli városkör
vonalát. Ez azért volt lehetséges, mert az egymást keresztező déli és
északi törzsek köre egy rövid időre nem tudott szövetségre jutni. A
„negatív birtoklista” megőrizte az emlékezetét annak, hogy a honfog-
lalás egy hosszadalmas folyamat volt, mindenekelőtt pedig, hogy az
egyes törzseknek ellenséges városok között, és a még lakatlan tája-
kon kellett letelepedniük; vö. 1 Kir 20,23: ”Azt mondták erre a szí-
riai király szolgái uruknak: »Hegyi istenek az isteneik, azért kereked-
tek fölénk.«”

Csak a későbbi időkben mutatkozik összegfogás a törzsek között
és háborús összecsapás a kánaáni vársokkal, főként ezekre reagál
Józsue könyve.

Józse könyve és a Bírák könyve kétféle nézőpontból szemléli a
saját „honfoglalását”: Miközben Józsue könyve kiemeli, hogy az Úr
állja az ígéretét és hogy az ország gyakorlatilag az övék, a Bírák
könyve kiemeli, hogy ez az „országajándék” feltételekhez volt kötve.
Ezek a feltételek pozitív formában hangzanak el: Izrael tegye azt,
ami az Úrnak tetszik.

Persze ha azt teszi, „ami gonosz az Úr színe előtt” (Bír 2,11; 3,7;
4,1; 6,1), újra kánaáni elnyomás alá kerül, ahogy azt a Bírák köny-
vének kezdete már rögtön a kezdetén elővételezi a 2,1-5-ben: Mivel
a nép megszegte az Úrral kötött szövetséget és szövetséget kötött a
kánaánitákkal, a kánaániakkal való probléma sem politikai sem val-
lási szempontból soha nem fog megszűnni! A deuteronomista törté-
neti szerzőt ez hangos sírásra fakasztotta (Bír 2,4).
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5.) Az ún. „negatív birtoklista” a Bír 1-ben
18 Aztán Júda bevette Gázát, határával együtt, továbbá Askalont és

Akkaront határukkal együtt. 19 Az Úr tehát Júdával volt, s ő elfoglalta a
Hegyvidéket. A Völgy lakóit azonban nem tudta elpusztítani, mert a-
zoknak sok kaszás-szekerük volt.

21 Benjamin fiai azonban nem pusztították el a jebuzitákat, Jeruzsá-
lem lakóit, így a jebuziták ott maradtak Benjamin fiai között Jeruzsálem-
ben mind a mai napig.

27 Manassze azonban nem törölte el Bétsánt, Tánákot és ezek leány-
városait, sem Dór lakóit meg Jeblaámot és Megiddót és ezek leányvá-
rosait, így a kánaániak velük kezdtek lakni.

29 Efraim sem ölte meg azokat a kánaániakat, akik Gézerben laktak,
hanem megtelepedett mellettük.

30 Zebulon nem pusztította el Keton és Naálol lakóit, hanem a kána-
ániak közöttük maradtak, és csak jobbágyaikká lettek.

31 Áser sem pusztította el Akkó, Szidon, Ahaláb, Akázíb, Helba, Áfek
és Rohób lakosait, 32 hanem megtelepedett a föld lakói, a kánaániak
között, és nem ölte meg őket.

33 Naftali sem pusztította el Bétsemes és Bétanát lakóit, hanem
megtelepedett a föld lakói, a kánaániak között, a bétsemesiek és a
bétanátiak pedig a jobbágyaik lettek.

34 Dán fiait az amoriták felszorították a Hegyvidékre, és nem adtak
nekik helyet, hogy lejöhessenek a síkságra. 35 Az amoriták a Háresz
hegyen, Ajjalonban és Sálebímben laktak.

 A „megalapítás” a Bír 2,1-5-ben
Erre felment az Úr angyala Gilgálból a Sírók-helyére és azt

mondta: »Kihoztalak titeket Egyiptomból, és bevittelek arra a földre,
amely felől megesküdtem atyáitoknak, s megígértem, hogy nem
bontom fel szövetségemet veletek sohasem, csak ne kössetek szövet-
séget e föld lakóival, hanem rontsátok le oltáraikat. Ti azonban nem
akartatok hallgatni szavamra. Miért tettétek ezt? Ezért nem akartam
eltörölni őket színetek elől, hogy ők ellenségeitekké legyenek, iste-
neik pedig vesztetekre szolgáljanak.«

Amikor az Úr angyala elmondta ezeket az igéket Izrael valameny-
nyi fiának, azok hangos sírásra fakadtak – 5 azért hívják azt a helyet
Bókímnak (Könnyek-helyének) –, és áldozatokat vágtak ott az Úr-
nak.

6.) Izrael törzseinek szállásterülete (térkép)
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 D.) Óravázlat

Feladat Módszer Eszközök, idő-
tartam

1. Ének: Zengd velünk ének
kottából

Énekelj az
Úrnak 271.o.
10 perc

2. Megközelítés: Harcolni kell
Bevezető beszélgetés
a.) Egyéni gondolkodás az alábbi kérdések
alapján:
➘  Mikor voltam olyan élethelyzetben, hogy
harcolnom kellett?
➘ Milyen helyzetet kellett feltétlenül megvál-
toztatnom?
➘ Milyen sérüléseket kaptam akkor?
➘ Ma visszatekintve ezekre, melyek voltak
ezekből szükségszerűek, elkerülhetetlenek?

egyéni
gondolko-
dás

tábla, kréta,
jegyzetfüzet,
ceruza
15 perc

b.) Az óravezető felkér valakit, hogy mesél-
jen el egy ilyen helyzetet az életéből és be-
szélgessenek erről a következő szempontok
alapján:
➘ Mikor az élet ellehetetlenül, abba nem
szabad beletörődni.
➘ Mivel előzőleg az életet erőszakosan aka-
dályozták, ez általában nem megy harc nél-
kül.
Lásd még Alapgondolat, Bevezetés 1.

csoportos
beszélgetés
az óraveze-
tő irányítá-
sával

tábla, kréta
20 perc

3. A honfoglalási szöveg elemzése
(Józs 1-12):
a.) a résztvevők közösen elolvassák Józsue
könyvének bevezetését a Szentírásban

csoportos
beszélgetés
az óraveze-
tő irányítá-
sával

Ó- és Újszövet-
ségi Szentírás a
Neovulgáta
alapján (Szent
Jeromos Kato-
likus Bibliatár-
sulat), 5 perc

b.) A Józs 1-12 célzatos átlapozása: a felépí-
tés áttekintése az óravezető információi
alapján lásd Bevezetés 2. 3.

Szentírás,
Munkalap Be-
vezetés 3.
20 perc
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Feladat Módszer Eszközök, idő-
tartam

4. A „negatív birtoklista” elemzése a Bír
1-ben:
A szöveg közös elolvasása után a résztvevők
húzzák alá a térképen azoknak a városoknak
a nevét, amelyeket a szövegben a „nem meg-
hódított városok” néven találnak.
Az információkhoz lásd Bevezetés 4. 5.

két fős,
kiscsopor
tos munka,
utána cso-
portos meg-
beszélés,
a végén az
óravezető
kiegészítő
információi

Munkalap 5. 6.,
színes rostirón
40 perc

6.) Befejező ima, ének kötetlen ima kotta, gyertya,
gyufa
10 perc

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a
hetvenedik óra anyagát tartalmazza.

Budapest, 2010. jún. 29.
Szeretettel:                                    Vágvölgyi Éva óravezető
                                                  Tarjányi Béla szakmai vezető
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Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

A Bibel heute (a stuttgarti Katolikus Bibliatársulat egyik folyó-
irata) 2/2009. száma fő témaként a prófétanőkre vonatkozó írásokat
közöl. Ezek összefogója, Dieter Bauer szerkesztő névszerint felsorolt
8 tudós munkatársával együtt bemutatja, hogy a nők prófétai szerepe
igen fontos. A cikkek sokrétűsége miatt itt csak néhány példát emlí-
tünk. Természetes, hogy szerepel Mirjam, Mózes és Áron nővére,
majd a későbbiek közül Debora prótétanő és bíra (akit a cikk »Izrael
anyjának« is nevez); színes képen láthatjuk Chagall üvegfestményét,
amelyen Debora is szerepel. Fontos hatása volt Hulda prófétaasz-
szonynak (2Kir 22,10-20). A perzsa korból Noadja prófétanő lehet
példa (Neh 6,14). Az Újszövetségből jól ismerjük Keresztelő Szt.
János anyjának dicsőítő énekét (Magnificat; ld. Lk 1,46-55) és Szűz
Mária résztvételét az ősegyház életében (Csel 1,12-14). Az itt felso-
roltakból többet érdemes bemutatnunk a gyermekek hitoktatásában.
Emellett a cikk ajánl irodalmat a felnőttek bibliaóráihoz is; az egyik-
ben megtalálhatjuk az ószövetségi prófétanőkről szóló összes bibliai
szüvegrészeket. Láthatjuk, hogy a folyóirat témaválasztása valóban
hiánypótló; olvasva – az egyik szerző szerint – meghalljuk »Isten női
hangját« is«.

A Biblica 2/2009. számában H.G.M.Williamson felteszi a kér-
dést: Új Bibliára van szükségünk? [Hozzászólás a javasolt »Oxford
Hebrew Bible«-hoz.] »Héber Biblián« az eredeti héber ill. arám
nyelvű Ószövetséget értik; ez legnagyobb része a keresztény Bibliá-
nak, amely először görög, latin vagy szírnyelvű volt, és ezek fordítá-
sai ma már többszáz nyelven olvashatók. Jeromos a negyedik/ötödik
században hiába érvelt a közvetlenül héberből fordított latin Ószö-
vetség mellett, amely sok mindent megőrizhetett volna az ősi héber-
ből; ez a helyzet több helyen okoz bizonytalanságot vagy javítgatást.

A cikk vázlata: 1) A jelenlegi helyzet.
       2) A javasolt új kiadás és előnyei.
       3) Fenntartások, megjegyzések (benne:várható fogadtatása).
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Összefoglalás: Már hivatalosan bejelentették, és kiválasztott szö-
vegrészeket közreadtak belőle. Sok mindent jóvá kell még hagyatni.
Van egy alapvető (inherens) gyengesége: nem veszi tekintetbe a
maszoréta szöveg-változtatásokat, amelyeket az ókorban egyes terü-
leteken bevezettek. Sok erősen vitatott helyen inkább kommentár
jellegű a kiadvány, mint olvasásra szánt szöveg. Tekintetbe kell ven-
nünk:

1/ Sok teljes középkori szöveg áll rendelkezésünkre (Biblia  Heb-
raica, pl. a Leningrádi kódex alapján).

2/ Ron Hendel már néhány éve több tudósnak adott egy-egy pél-
dányt az általa és csoportja által készített »Oxford Hebrew Bible«-
ból. A jól érthető szövegeknek nem mindig van bizonyítható elsőbb-
sége. De igaz, hogy a későbbiek leginkább belőlük származhattak.
Igen sokoldalú vizsgálat sem ad vitathatatlan választ . Önmagukban
sem a Septuaginta-szövegek, sem a kéziratban a magánhangzók jelö-
lése ill. hiánya, sőt egyes járulékos szövegrészek előfordulása sem
döntő. Ilyen szűk akadémikus szempontok alapján a cikk szerzője
nem mer dönteni. Talán egyes kiválasztott részeket szakértőknek
kellene megítélniök. Sokan nem kívánják a kritikai kiadást, mert
bizonyos szövegekhez kötődnek. A cikk szerzője szerint a kommen-
tár alkalmasabb az olvasók számára, mint a javasolt új fordítás. Egy-
egy hely javítása, vagy kiegészítő magyarázat az utóbbi évszázadok
módszere. A 20. század közepén ismertté vált több szemita nyelv,
amelyek egy-egy szövegrész megértését segítik [miként a Septua-
ginta szövegek és egyes holttengeri szövegek is]. Ez adta a részleges
javítás gondolatát  Hendelnek. De miért gondoljuk, hogy az így át-
vett töredékek valaha is részei lehettek az Egyház Szentírásának? A
kutatást sok komoly tudós segíti. De az eredmény nem lehet új Bib-
lia! – John Kilgallen kimutatja, hogy Pál Csel 28,28 szerint felismer-
te Istennek már folyamatban lévő tervét: a megváltás ígéretét zsidók
és pogányok számára (összhangban Róm 11-el és Lk 13,23-30-al).
Pál a római zsidókhoz és Teofilhoz is szól [Lk 1 és Csel 1]. – Gard
Granerod Melkizedekről megállapítja, hogy róla Zsid 7,3 többet
mond, mint Zsolt és Ter. Életének nincs sem kezdete, sem vége.
Hasonló Isten Fiához, és pap marad mindörökké! Fontos krisztoló-
giai kinyilatkoztatást olvasunk Zsid 9,26-ban és 7,25-ben, továbbá
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Jézus magyságáról Ábrahámhoz és  a levitákhoz képest (Zsid 7,4-10)
és imájáról (Zsid 7,20-28 és Zsolt 109,4). Nem-bibliai források is
szólnak Melkizedekről (pl. gnosztikus,valamint egyiptomi Nag
Hammadi szövegek, az egyik Szláv Hénok, több kumráni szöveg
stb.) A döntő többlet- (máshonnan  nem származtatható) információk
a cikk szerzője szerint Zsid 7,14-ből és 20-ból valók. – Luca Marulli
János harmadik leveléről és annak retorikus stílusáról ír. A levélnek
nincs teológiai vonatkozása, de sokat megtudhatunk belőle az apos-
tol kisközösségeinek problémáiról, társaikkal és a vezetőkkel való
kapcsolatáról (például egy apostoli személlyel való kapcsolatról),
valamint vándor-hithirdetők fogadásáról vagy elutasításáról. A
presbiter oktatja és buzdítja segítőjét (Gájuszt), akit dicsér, nagyra-
becsül. A szónoki stílus célja a presbiter tekintélyének helyreállítása,
amit Diotrefész megsértett. Felhívja a figyelmet egy tanúságtevő jó
példájára, de egy önkényeskedő társukkal szemben is kifejti állás-
pontját és magyarázza saját viselkedését. A presbiter el fogja ítélni,
de csak viselkedése miatt; vallási kiközösítésre nem gondol, csak
békés együttműködést akar. Ilyen szellemben és felelős munkatárs-
ként ad tanácsokat Gájusznak, és tanúságtevő példaként szól Deme-
terről. A levél – bár ajánló jellegű tanácsadás – leginkább a helyzet
bemutatásával akarja elérni Gájusz egyetértését és együttműködését.
– Edgár Kellenberger Jób könyve 16. fejezetében Isten két irányban
ható cselekvését mutatja be. Jób panaszkodik barátainak (16,7-14);
bízik bennük, de azok inkább Isten nevében hibáztatják őt. Végül
Jób belátja az ő viselkedésük igazságát is (19.fej.), és ezzel hozzánk
is szól.  Végül [mintegy mítikus küzdelemben a káosz ellen] tárul fel
előttünk is »Isten dialektikájának látványa«. – Carsten Ziegert meg-
állapítja, hogy a Szám 1-ben és 26-ban szereplő nagy számok nem
lehetnek valódi létszámok, mert több mint 2 milliós népet jelentené-
nek. Több magyarázat merült már fel (pl. a számok katonai egységek
elnevezései). A cikk szerint a bibliai szövegnek a jelen formájában
van saját mondanivalója (az, amit a szövegírók hagyományozni
akartak): ez pedig nem a két számadat, amelyek hibásak, hanem azok
meghatározásának módja és a terület-elosztás. A két fejezet megírá-
sakor és számunkra is ez a bibliai üzenet.
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A Bibel und Kirche 4/2009. számában Ralf Hunnig SVD be-
számol arról, hogy a római püspöki szinódus 12. kongresszusa 2008.
októberében tárgyalt az »Isten Szava az Egyház életében és küldeté-
sében« témáról. A kongresszus javaslatai alapján a pápa ad majd ki
összefoglaló határozatot, de annyit már előtte is megállapíthatunk,
hogy a katolikus Egyház figyelme mindenütt nagymértékben meg-
nőtt Isten Szava iránt. Az »Ige asztala« ügyét már a második, rendkí-
vüli püspöki szinódus (1985-ben) középpontba állította, és II. János
Pál az 1990-es években majdnem valamennyi írásában hangsúlyozta,
XVI. Benedek pedig javasolja az Írást »Lectio Divina«-ként olvasni.
Ezek gyümölcseként a bibliaolvasásnak számos új lelkipásztori mód-
szere is kialakult. Az egész Egyháznak ezt a megújulását sok helyi
kezdeményezés igazolja. Például: a brazíliai püspöki konferencia
2010 májusában nemzeti biblikus mozgósítást indít; jeligéje: »Ifjúság
és Isten Szavának szolgái az Egyház világraszóló küldetésében«.–
Dieter Bauer pontokba foglalja a teendők fő irányait. Ezek között
szerepel például, hogy tudatosítani kell a szegények elsőbbségét
(mintegy kiválasztottságát), vagy hogy a Szentírás legyen éltető lelke
a lelkipásztori munkának. – Markus Büker arról számol be, hogy a
világ bármely helyén és a legkülönbözőbb körülmények között élő
keresztények (foglalkozási- vagy korcsoportok, kisközösségek) meg-
találják a biblikus összejövetelek legcélszerűbb időpontját. módsze-
rét és tartalmát, a liturgiával való kapcsolatát. Számunkra is példa-
ként szolgálhatnak a kolumbiai kisközösségek és bibliacsoportok;
jeligéjük: »Hogyan élünk ma keresztényként?« – Sonja Angelika
Strube azt fejti ki, hogy a közös bibliaolvasás feltétlenül dialógikus
kell hogy legyen, a különböző társadalmi, tudományos és egyházi
pozíciójú személyek résztvételével. – Egbert Ballhorn a Bibliával
való személyes kapcsolat terén arra figyelmeztet, hogy ne új módsze-
rektől várjunk fejlődést; inkább figyeljünk a számos régóta meglévő
kapcsolatunkra és azokra, akik számára a Bibliának sok mondaniva-
lója van. A Biblia ekkor sem átlépés egy új állapotba, hanem új tanu-
lás, úton-járás és állandó küzdelem. Olyan kapcsolat Istennel, mint
Jób párbeszéde. – Rövid közleményt olvashatunk arról a 2010 nagy-
böjtje idején történő Lectio divina-olvasásról, amelyet (a püspöki
szinódus és a pápa ajánlását követve) a stuttgarti Katholisches
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Bibelwerk szervez. – Ansgar Franz megállapítja, hogy istentisztelete-
inken  a liturgiában jelenleg működő Szó-ként találkozunk bibliai
szövegekkel (zsoltárok, olvasmányok, homilia, imák és énekek). A
szövegek itt új összefüggéseket tárnak fel (már a »perikópák« önma-
gukban is). sőt a szentmisében nem csak a zsidók Egyiptomból való
szabadulására emlékezünk, hanem Isten megvált bennünket is! Fe-
lejthetetlen élményeink lehetnek az imaórák és a szentségek liturgiái.
A cikk röviden magyarázza a Sacrosanctum Concilium konstitúció
előírásait is (pl. a bibliai szövegek olvasására). – Nikolaus Klein SJ.
a szóban lévő püspöki szinódus lefolyásáról számol be. Carlo Maria
Martini bíboros szavaival is cáfolja azt az újságírói véleményt, hogy
vatikáni szerv által el kellett fojtani egy (a II.Vatikáni Zsinatra hi-
vatkozó) álláspontot. A történeti kritikai kutatás és a teológia kap-
csolatát a jövőben egzegéták, teológusok és püspökök párbeszédével
kell biztosítani.

A The Catholic Biblical Quarterly 2/2009. számában Emil A.
Wcela a Biblia katolikus fordításáról ír. Röviden tájékoztat a bib-
liakiadásokra vonatkozó egyházi (főként engedélyezési) előírásokról.
Gyakorlati példák keretében szól a »Sacrosanctum Concilium« zsi-
nati konstitúció alkalmazásáról. A fordításban egyes helyeken hasz-
nos segítő a Nova Vulgata. De említi, hogy néha a kiadó hozzá nem
értő javaslatait (pl. egyesszám helyett többesszám) kell elutasítani. A
cikk maguknak a fordításoknak először a Pápai Biblikus Bizottság
»Szentírásmagyarázat az Egyházban« című (1993-ban kiadott) do-
kumentumát ajánlja, majd felsorolja a fordítóval szemben támasztott
követelményeket:

– Szükséges, hogy jól ismerje a Biblia eredeti nyelvét és kultúrá-
ját, de annak az olvasói körnek nyelvét és kultúráját is, amelynek
részére fordít, sőt rendelkezzék tájékozottsággal a fordítandó szö-
veg(rész) tartalma ill. jelentése terén.

– »Interkonfessziós fordításoknál a szöveg legyen hű sz eredeti-
nek a fő mondanivalójához, de korunk különböző vallású olvasói
értsék meg azt a mindennapi beszéd nyelvén, annak szavaival. –
Daniel Timmer Jób könyvének utolsó fejezeteit magyarázza. Ezek-
ben az Úr bölcsességre tanítja a szenvedő Jóbot. JHVH szava egé-
szen mást tanít Jóbnak, mint a barátai. Miközben Jób Istennel való
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kapcsolata fejlődik, felismeri JHVH együtt-szenvedését és megtanul-
ja elfogadni, bár egészen megérteni nem képes. Mindez meggyőzően
mutatja be Jób könyve egységét is. – Elie Assis azt vizsgálja, meny-
nyire egységes könyv a Jeremiás siralmai. Találhatunk kapcsolatot
a 2. és 4., valamint az 1. és 5. fejezet között, ami »koncentrikus«
szerkezetet jelenthetne, de a jelzett kettős kapcsolatok nem azonos
jellegűek (pl. részben párhuzamok, részben egymást kiegészítők). A
cikk szerzője igen részletesen, a szövegrészeket különböző módon
táblázatosan egymás mellé helyezve is magyarázza, hogy a könyv
egyetlen irodalmi mű: a pusztulásról szóló 2 első ének után (ha nincs
is kifejezett utalás imádságra) a panasszal és könyörgésssel Istenhez
fordulnak a siránkozók. – Jeremy Schipper azt magyarázza, hogy 1
Kir 20,42 miként minősíti Áchábot, Izrael királyát. Ácháb szövetsé-
get köt Ben Hadaddal; inkább szavakkal akar győzni, mint fegyverrel
(1 Kir 20, 33-34). Az ítéletet a próféta mondja ki (a 42. versben): a
király nem képes józan ésszel dönteni! – Carsten Ziegert a  Szám 1-
ben és 26-ban szereplő igen nagy létszámok problémáját kutatva
megállapítja, hogy az Egyiptomba kivonulók, majd később onnan
visszatérők száma [mindkét esetben több mint 600 ezer harcra képes
férfi, valamint a leviták és összes családtagjaik együtt] több, mint 2
milliós népet jelent. A számokat eddig sokféleképen magyarázták
(pl. azok katonai egységek nevei, vagy valamilyen pénzösszegek). A
cikk úgy érvel, hogy a szövegnek a jelen állapotában kell kifejeznie
azt, amit áltla áthagyományozni akartak. Nem maguk a számok
(amelyek hibásak), hanem azok meghatározásának módja és a ké-
sőbbi terület-felosztás szabálya tartalmazza megírásakor és számunk-
ra is a bibliai üzenetet.  – Alan Lienzi a titok szerepét vizsgálja Dá-
niel könyvében A titok ismerete Dánielt Istennel való kapcsolata
révén babiloni társai fölé emeli. Így Dániel könyve is képes JHVH
kinyilatkoztatását közvetíteni. Később, a hellénista korban idegen
elnyomás alatt szenvedő olvasók joggal isnerik majd fel a politikai
hatalomnál erősebb, hitelesen isteni üzenetet. A karizma az intézmé-
nyes emberi módszerek fölött áll. – John Poirier magyarázza Jézus
fellépését a názáreti zsinagógában és annak fogadtatását (Lk 4,16-
30). Izajás felolvasott szövege és Jézus ehhez fűzött szavai (21.v.)
azt mutatják, hogy messiási - és inkább papi, mint prófétai - előkép-
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ének Izajás mellett Illést tekintette. A cikk egyes véleményekkel
szemben hangsúlyozza, a 25.-27. versben Illésről és Elizeusról mon-
dottak semmiképen nem más nemzetek Izraellel való szembenállását,
elszigetelődését vagy ellenérzést jelentenek, hanem azokkal Jézus a
názáreti tömeg viselkedését ítéli el. Ez a tömeg »ellenpólusa«, gyö-
keres ellentéte az Illés- és Elizeus-korabali Izraelnek.

A folyóirat 3/2009. számában Joel N. Lohr Káim és Ábel történe-
tét vizsgálja a maszoréta héber, a LXX (Septuaginta) és az Újszövet-
ség alapján. A LXX görög szövege a testvérek tetteiből ill. foglalko-
zásából [pl. »áldozat« és »ajándék«], Isten intelméből, majd elsősor-
ban a másodszülöttre való »letekintéséből« – hasonlóan, mint lete-
kintett (bár nem azonos szavakkal) Hágárra, vagy az egyiptomban
szenvedő zsidókra – mutatja az Ő ítéletét. A maszoréta héber szöveg
nem segít ennek a kedvező ítéletnek a megértésében. Az Újszövetség
teológiája mutatja (ld. Zsid 11,4), hogy a kiválasztottség (pl. elsőszü-
löttség nem biztosít elsőbbséget. De Istennek gondja van Káin vé-
delmére is (Ter 4,15-16). – Alexander A. Di Lella (O.F.M.) Tób
14,10 teljesebb megértése érdekében, vélgeredményben pedig olva-
sói (példás életmódra való) megnyerése céljából több irodalmi előz-
ményt is felhasznál. Ilyen előzmény az »Ahikár története« című el-
beszélés, és számos zsoltár-szövegrész a gonoszok bűnhődéséről
(Zsolt 7,13-17; 9,16-17; 141,8-10). – Leroy Andrew Huizenga a
Getszemáni-kerti virrasztás és Jézus elfogása (Mt26,36-56) történe-
tében Jézus mindhalálig való engedelmességét állítja elénk. Az
evangélium először érzékelteti Jézusnak meg nem ingó elszántságát
a kereszthalálig, majd pedig a durva elfogással szemben is erőszak
nélküli példaadását. A cikk szerint ezt a magatartást jól fejezi ki az
Aqedah (megkötözött)  héber szó, amely a neve Ábrahám áldozatá-
nak (Ter 22,1-18) is. – Ryan S. Schnellenberg azt vizsgálja, hogy
milyen szerepe van a mustármagra és a  kovászra vonatkozó hason-
latnak a Jézus által hirdetett, Isten országára vonatkozó hasonlóság
megértésében. Ókori magyarázók szerint az I. századi galileai hallga-
tók számára a kovász az erkölcsi korrupció metaforája volt, a mus-
tármag pedig igen kicsiny és köztudomás szerint szennyező és ártal-
mas. Az igen sokoldalú vizsgálat kiterjed egyes rabbinikus írásokra
is, de végső következtetése, hogy nem ezek, hanem a Jézus által Is-
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ten országához való hasonlítás  [beleértve a kertész, illetve az asz-
szony munkáját és az időt is] (Mt 13,31 ill.33 és Lk 13,19 ill. 21)
nyújtja a tökéletes magyarázatot, a hasonlat teljesebb megértését. –
William M.Wright a János-evangélium Júdás-képét és a görög-
római jellemábrázolást állítja egymás nellé. Egyes szakértők úgy
érvelnek, hogy az evangélium nem mond ki Júdásról végleges ítéle-
tet; azt Istenre hagyja. A cikk sorra veszi a 6 (különböző hosszúságú)
szövegrészt, amelyekben Júdás szerepel, mindegyikben bűnösként,
és egyre fokozódó mértékben! Ha mond valamit, hazudik; ha tesz
valamit, az szégyenletes. Hűtlen tanítvány, aki elárulja, halálra adja
mesterét. Ez határozza meg a jellemét! – Peter Spitaler a Jakab levél
1,5-8 szakaszát magyarázza, de nem akarja alapul venni a »kétel-
kedés« későbbi leggyakoribb jelentését, sem a nem-bibliai szövegek
személyek közti vitáinak érveit. Ehelyett, – bár a levél később szá-
mos tanácsot ad a személyek közti különbségek eseteire, – meg akar
maradni az önmagukban állhatatlan, »kettőslelkű« olvasók vagy
hallgatók körére alkalmazható hullámzó tenger hasonlatánál.

Kenyérszaporítás temploma – templombelső
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Olvasói levél           
Tisztelt Bibliatársulat!

Az Ötletek és javaslatok címszó alatt az alábbiakat olvastam:
"Ötleteiket és sikeresen megvalósított kezdeményezéseiket
küldjük el a Bibliatársulatnak, hogy közre adva mások is kedvet
kapjanak hasonló vállalkozáshoz."

Ezen a felhíváson felbátorodva szeretnék hírt adni  a fóti Ró-
mai Katolikus Egyházközség Szeplőtelen Fogantatás templomá-
ban, a Biblia Évében megkezdett és azóta folytatódó egyik tevé-
kenyről.

Az egyik testvérünk javaslatára a Bibliából Ó- és Újszövetségi
Igéket kimásolva, azokat a padsorok végen elhelyezett két kis
kosárban kitesszük és a hívek a Szentmise után egy-egyet ki-
húzva azt magukkal viszik és azon a következő vasárnapi
Szentmiséig elmélkednek. Akkor visszahozzák, mise előtt visz-
szateszik, majd a mise után ismét húznak egy Igét tartalmazó
cédulát. S ez majd így megy, gondoltuk... De a testvérek nem
hozzák vissza a cédulákat, mondván "Ez pont nekem szólt!" – és
húznak egy újat, amelyik megint ismét nekik szól. Ebből kifolyó-
lag ezen a héten már túl léptük a háromezer-kétszázas darab
számot.

Az egyik testvérünk végzi ezt a munkát a következő képpen:
Színes írólapokat négyfelé vágja, fekete ironnal az Igét és az Ige
helyét ráírja. Kettéhajtva egy színes gémkapoccsal összefogva
kerülnek a kosárkákba.

 A bibliai a számítógépén tárolja, s onnan másolja (több száz
Ige van eddig kigyűjtve).

A mi egyházközségünkben ez a tevénykenység beváltnak
mondható és javasoljuk más egyházközségeknek is!

                     Tisztelettel üdvözli Önöket:    Sajben Ferenc
                                            a Bibliatársulat támogató tagja
                                             Dicsértessék a Jézus Krisztus!
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OLVASÓINK KÉRDEZIK
A kérdésre Székely János püspök, HTK docens válaszol.

� Kérdés: Első szentírási adataink a (hitünket befogadó) megkeresz-
telkedésekről: Péter pünkösdi beszéde után kb. 3000 lélek (ApCsel
2,38-41 és Fülöp diákonus szamariai hithirdetése után (ApCsel 8,12),
majd az etióp királynő tisztjének kérésére (ApCsel 8,38), Kornéliusz
százados és házanépe (ApCsel 11,17), majd sokan a korintusiak közül
(ApCsel 18,8), a Pál által megkeresztelt mintegy 12 férfi (ApCsel 19,1-
7). A kérdésünk az, hogy mit jelentenek ezek a szentírási adatok a ke-
resztény egyház szervezetének és közösségi életének kialakításáról
(történetéről) időszámításunk első évszázadában (esetleg összevetve
a jelenlegi helyzettel is)?

Válasz: A kereszténység születésének idején a Római Birodalom
területén igen sok ember kereste az igaz vallást, az élete mélyebb
értelmét. A régi, hivatalos vallások, a görög és római mítoszok az
istenek viszályairól, házasságairól, harcairól már sokak számára nem
voltak elfogadhatóak. Egy igazabb, tisztább vallást és erkölcsi útmu-
tatást kerestek. Igen nagy keletje volt újabb keleti vallásoknak, mint
például a misztériumvallásoknak (Eleuszisz-i misztériumok, Mith-
rasz kultusz stb.). Sokan pedig a zsidóság ősi vallásához közeledtek.
Vonzó volt a számukra az egyetlen, láthatatlan, teremtő Istenbe ve-
tett hit, a Tízparancsolat kristálytiszta, egyszerű, emelkedett erkölcsi
törvénye. Ezeket az embereket nevezzük prozelitáknak, vagyis olyan
nem-zsidó embereknek, akik különböző fokozatokban (szimpati-
zánsok, prozelita ’keresztség’-ben részesülők, körülmetélkedők)
csatlakoztak a zsidóság hitéhez, eljártak a zsinagógába hallgatni a
Biblia tanítását, igyekeztek ennek megfelelően alakítani az életüket.

Az első keresztények egy jelentős csoportja őközülük került ki.
Szent Pál apostolról olvassuk, hogy először mindig a zsinagógákban
hirdette a Jézusról szóló örömhírt, és igen sokan onnan lettek hívők-
ké, ők alkották az első keresztény közösségek magját. Ilyen, a zsidó-
sággal szimpatizáns pogány volt az etióp udvarnok, aki a Jeruzsálemi
templomba jött fel imádkozni (Csel 8,26-40). Ilyen volt a kafarnaumi
százados, akiről azt vallották a helyi zsidó vezetők, hogy „szereti
népünket, ő építette nekünk a zsinagógát” (Lk 7,5), és ilyen volt
Kornéliusz százados is, aki a jeruzsálemi templom áldozatainak ide-
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jén imádkozott, és kapott üzenetet az angyaltól, hogy „imádsága és
alamizsnái meghallgatásra találtak” (Csel 10,1-4). De ilyen, a zsidó-
sághoz kötődő pogány volt Lídia, a Tiatira-i bíborárus asszony, aki
Filippiben a szombati (zsidó) imádságra eljön, és ott találja őt szíven
Pál tanítása (Csel 16,11-15).

Ezek az emberek egy lépést már megtettek az önmagát kinyilat-
koztató Isten felé. A hit első ugrását már meglépték, amikor igent
mondtak a próféták által önmagát feltáró Istenre. Szemmel láthatóan
számukra könnyebb volt ezt a második lépést megtenni, a Krisztus-
ban beteljesedett Örömhírt befogadni.

Az első keresztény közösségek földrajzilag is jól követhetően ott
virágoznak ki, ahol jelentős zsidó és prozelita közösségek működtek
(Antiókhia, Korintus, Efezus, Róma, Alexandria stb.). Ez a szoros
kötődés magyarázza azt is, hogy az első keresztény közösségek szer-
vezeti felépítése sok elemet kölcsönzött a zsidó vallási közösségek
szervezetéből. Ilyen elem a presbiterek (’vének’) hivatala, akik egy-
egy közösség testületi vezetőségét alkották, vagy akár kézfeltétel
szertartása is, amelyet a zsidóság a rabbik beiktatásakor használt.

A kereszténység gyors elterjedése azt mutatja, hogy az első ke-
resztények képesek voltak ezek felé a nyitott, őszintén kereső embe-
rek felé a hiteles életükkel, és az igazi bölcsességet és mélységet
hordozó tanításukkal hitet, reményt sugározni. A mai, nyugati társa-
dalmunkra valószínűleg az ókorinál sokkal kevésbé jellemző az
őszinte, komoly keresés, az élet mélyebb értelmének kutatása. Talán
kisebb-nagyobb kataklizmák, falba ütközések kellenek a sokszor
nagyképű és önmagának elég mai kultúra számára, hogy megnyíljon
az embert meghaladó távlatok, valóságok felé. Ugyanakkor az első
keresztények tanúságtétele mérce a mai keresztények számára is,
hogy igyekezzenek hiteles életükkel, a szegények iránti testvéri elkö-
telezettségükkel, a szeretet látható jeleinek felmutatásával vonzó
módon közvetíteni az örömhírt. Legyenek képesek ma is egyszerűen
és bátran felmutatni az evangélium igazságát, amely minden filozó-
fiánál és tudományos ismeretnél bölcsebb, amely az emberlét egé-
szének értelmét és célját tartalmazza.
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk
minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat 2010. évi I. rendes közgyűlésére, amelyet
2010. szeptember 9-én du. fél 5 órától tartunk a budapesti Bibliaköz-
pontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). Napirend: 1. A Számvizsgá-
ló Bizottság beszámolója – 2. Beszámoló a 2009/2010-es munkaév
tevékenységéről – 3. A 2010/2011-es munkaévre vonatkozó tervek
ismertetése.                     Tarjányi Béla ügyvezető elnök

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes.
Ezért a második rendes közgyűlést már most meghirdetjük szep-
tember 25-én délelőtt fél 11 órára (ez a második közgyűlés a részt-
vevők számától függetlenül határozatképes lesz):

Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk
minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2010. évi II. rendes közgyűlésére,
amelyet 2010. szeptember 25-én de. fél 11 órától tartunk a bu-
dapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.).

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
   2. Beszámoló a 2009/2010-es munkaév tevékenységéről

       3. A 2010/2011-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése
A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát

Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.
Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat!
Budapest, 2010. június 29.          Tarjányi Béla ügyvezető elnök

A magyar biblikus professzorok ezévi első szakmai értekezle-
te – A magyar biblikus professzorok a szokásos időben, április 17-én
megtartották első tudományos megbeszélésüket Budapesten, a Szent
Jeromos Katolikus Bibliatársulat Teréz körúti központjában. Az
értekezleten Schmatovich János és Kocsis Imre vitaindító előadása
hanzott el, amelyeket izgalmas szakmai vita követett.
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Évzáró szentmise a Bibliaiskolában – A budapesti Bibliaköz-
pontunkban működő „Élő Ige” Bibliaiskola  résztvevői június 1-jén
évvégi hálaadó szentmisével zárták a 2008/2009-es munkaévet.

Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat
          nyári táborai 2010-ben:

Tini-Oázis – serdülők (VII.- IX. osztályosok) bibliás tábora –
Július 10-13 között tartjuk Güdücön Hol talizunk Vele? címmel.
Arról beszélgetünk, hogyan lehet Istennel találkozni a hétköznapok-
ban, a krízis-helyzetben, és hogyan ünnepelünk Vele. Együtt kirán-
dulunk, játszunk.

KMB-Nyaralás – Július 15-18. között szervezzük felnőttek szá-
mára Güdücön Szentpáli közösség nálunk címmel. Előadások és
csoportbeszélgetése
k keretében elemez-
zük Szent Pál leve-
lei alapján az őske-
resztény közössége-
ket, a bennük sze-
replő utalásokat a
közösségi problé-
mákra és a megol-
dási javaslatokat,
illetve megnézzük,
mennyiben hasonlí-
tanak ezek a prob-
lémák a mi közös-
ségi problémáinkra,
és hogy miképpen alkalmazhatjuk az apostol által javasolt megoldást
a magunk esetére.

Akárcsak az előző években, idén is Közgyűlést hirdetünk meg a
találkozó idejére a társulat tagjai számára. Ennek időpontja: július
15-én 14 óra. Amennyiben ezen időponton nem lesz határozatképes,
a szabályzat értelmében második időpontot is meghirdetünk: ugyan-
aznap, július 15-én 17,30 óra.

Táborozás Erdélyben
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Várjuk szeretettel a társulati tagokat családtagjaikkal, bibliaolva-
só ismerőseikkel ezekre a pihenési napokra, melyeknek már hagyo-
mánya van!

Kincses Sziget - Bibliás gyerektábor ( I. – VI. osztályosoknak)
– Július 18-21 között tartjuk Güdücön Vidáman Isten tenyerén
címmel. Ószövetségi és újszövetségi ünnepek kapcsán együtt tanu-
lunk meg helyesen ünnepelni, játszani, örülni.

OÁZIS – fiatalok bibliás tábora (X. osztály fölött) –  Július 22-
26 között tartjuk Güdücön. Címe: Párkapcsolatom Istennel és a
nagy ’Ő’ –vel. Bemutatjuk, hogy mit mond Isten szava a szerelemről,
párkapcsolatról, házasságra való felkészülésről. Lesz előadás, cso-
portbeszélgetés, játék, kirándulás stb.

Güdüc, Gyergyószárhegy község faluja. A Gyergyószentmiklós
(Gheorgheni)-Maroshévíz (Toplica) közötti útvonalon, Gyergyószár-
hegyet (Lazarea) Ditró (Ditrau) irányába elhagyva, Szárhegy után
kell letérni Güdücre, és még kb. 2-3 km-t kell végig aszfaltos úton
menni, hogy a helyszínre eljussunk. Kis nyaralóházakból álló közös
telepen fogunk néhány szép napot eltölteni.  A ditrói vonatállomás-
ról, mely a táborok helyszínétől kb. 5-6 km-re van, a bejelentkezés
utáni egyeztetés függvényében a szállítást is próbáljuk megoldani.

Várunk mindenkit szeretettel!

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága
    evangelizációs munkacsoportjának munkaterve
    a 2010. esztendőre

I. A Katolikus Magyar Bibliatársulatnak, a főegyházmegyében
működő biblikus apostolkodási intézménynek programjai:

– Június 5-én szombaton 19 órától Marosvásárhelyen a Biblia-
központban hálaadó szentmise a bibliacsoportok vezetőinek és tagja-
inak.

 – Június 26-án részt vettünk Marosvásárhelyen a városmisszión,
bemutattuk tevékenységünket, beszélgettünk a jelenlevők Szentírás-
sal kapcsolatos kérdéseiről.

– Július 10-13 között „Tini-Oázis”, ld. fent.
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– Július 15-18 között KNB-Nyaralás, ld. fent.
– Július 18-21 között „Kincses-sziget” bibliatábor, ld. fent.
– Július 22-26 között Oázis bibliatábor, ld. fent
– Augusztus 1- 7 között a

társulat egy tagja Ausztriában
egyhetes biblikus lelkipásztori
továbbképzésen vesz részt. .

– Augusztus 30 – szep-
tember 2 között részt veszünk
a Gyulafehérvári Főegyház-
mgyei Pasztorális Napok
szervezésében.  

– Szeptember 26-án, szom-
aton 5 órától Marosvásárhe-
lyen a Bibliaközpotban évyító
lesz bibliacsoportok vezetői-
nek és tagjainak.

– Idén is megszervezzük október 2-án, szombaton a Főegy-
ázmegyei Biblianapot Székelyudvarhelyen. Várunk minden Szentírás
iránt érdeklődőt, elsősorban a különféle lelkiségek, társulások tagja-
it. Bejelentkezni Magos Gyöngyvérnél, tel. 0265-263731, 0365-
431144, 0740-285277  vagy a katbibltars@gmail.com email címen.

– Október folyamán papok számára tartunk megbeszélést, tapasz-
talatcserét a biblikus lelkipásztorkodásról. 

– November 12-14. között bibliás hétvégét tartunk Marosvásárhe-
lyen a Deus Providebit Tanulmányi Házban. Mottója” Íme Isten
hajléka az emberek között! Velük fog lakni, s ők az ő népe lesznek”
(Jn 21,3).

– December 30 – Január 2. között fiatalok számára „Oázis-Szil-
veszter”-t tartunk biblikus programmal.

– A Katolikus Magyar Bibliatársulat biblikus lelkipásztori ta-
nácsadással, segédanyag szolgáltatásával egyéni és csoportos bib-
liaolvasás szervezéséhez folyamatosan rendelkezésére áll minden
érdeklődőnek. Előzetes egyeztetés nyomán felkérésre munkatársaink
plébániákon különféle biblikus lelkipásztori programok vezetését

Korábbi képzés résztvevői
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vállalják. Érdeklődni Magos Gyöngyvérnél, tel. 0265-263731, 0365-
431144, 0740-285277  vagy a katbibltars@gmail.com email címen.

II. Ajánljuk a lelkipásztorok figyelmébe a Főegyházmegyei Ható-
ság áldásával a főegyházmegye területén működő különféle lelkiségi
mozgalmak, apostolkodási társulások evangelizációs programjait. Az
evangelizációs munkacsoport építi velük a kapcsolatot az evangeli-
zációs tevékenység koordinálása érdekében.

III. Ajánljuk a lelkipásztorok figyelmébe a főegyházmegyei lelki-
pásztori terv kibontakoztatását szolgáló éves munkafüzeteket. Felvi-
lágosítással szolgálnak a megfelelő lelkipásztori év témájának lelkü-
letére, az éves program struktúrájára vonatkozólag, segédanyagot
tartalmaznak az evangelizációs lelkipásztori tevékenységhez. Érdek-
lődni a Főegyházmegyei Pasztorális Irodánál.

Nagy József – Katolikus Magyar Bibliatársulat
katbibltars@gmail.com   Marosvásárhely, Tel. 0265-260634

A Középeurópai Bibliatársulatok Munkacsoportja (AMB) ez
évben Svájcban tartja szokásos évi megbeszélését, amelyen részt
vesznek a középeurópai országok bibliatársulatainak vezetői. Az
igazgatói értekezletet a Svájci Bibliatársulat (Schweizerische
Bibelpastorale Arbeitsstelle) szervezi.

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-
ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társu-
lati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gond-
jait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába.

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája a pap-
ság évében: júl. 16.: Jn 17,25-26; júl. 30.: Róm 12,3-8; aug.
13.: Róm 14,1-4; aug. 27.: Róm 15,7-13; szept. 10.: Ef
5,15-17; szept. 24.: Fil  4,4-7; okt. 8.: Kol 2,6-7; okt. 22.:
Kol 3,12-15; nov. 5.: Kol 3,16-17; nov. 19.: 1 Tessz 4,2-6

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-
ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!



Ajánlatunk

    Ajánlatunk  multimédiás kiadványainkból

SZENTFÖLD  – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓ-
LAL AZ ÖRÖMHÍR” címmel jelent meg Társulatunk gondozásában
legújabb DVD-nk. Az összeállítás (kb. 1000 színes kép) megtekinté-
se során megcsodálhatjuk Jézus szülőföldjének nevezetes helyszíne-
it, közben kiváló művészek tolmácsolásában hallhatjuk az adott he-
lyekhez kapcsolódó újszövetségi szövegeket (120 perc).  A DVD
ára: 1200,- Ft.

SZENT PÁL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE”
címmel egy igen érdekes összeállítást készítettünk Szent Pállal kap-
csolatban: Kránitz Mihály vetítettképes előadása a Pál apostollal
kapcsolatos kis-ázsiai helyszínekről és emlékekről, Tarjányi Béla
előadása Szent Pál apostolról (kísérő természeti képek a Pilis hegy-
vidékről) Sillye Jenő és társai három dala Szent Pálról (kísérő képek
a Biblia Éve eseményeiről). A DVD ára: 800,- Ft.

A SZENTFÖLDÖN JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD
E DVD-n találkozhatunk a Szentfölddel, részletesebben azokkal a

legfontosabb evangéliumi helyekkel, amelyeknek történetét az ásatá-
sok feltárták. Ezek igazolják az evangéliumi történetek valóságát. Az
anyagot összeállította Tomka Ferenc. A képeket a Fokoláre atyák ké-
szítették 2007-es szentföldi utazásukon. Most ezt az anyagot széle-
sebb körű használatra adjuk, különös tekintettel a Biblia Évére. A
technikai szerkesztés Rónaszéki László munkája. A szöveg elmondá-
sában Rónaszéki Józsefné Tomka Mária segédkezett. A DVD ára
(szövegkönyvvel): 1.350,- Ft.

EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD I
Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft.

EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD II
Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft.
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     Isten végső Szava

Szeretném Isten egész népét – a pásztorokat, a megszentelt
életet élőket és a laikusokat egyaránt – arra kérni, hogy mind
nagyobb jártassággal forgassák a Szentírást. Soha nem szabad
elfelednünk, hogy minden igazi és élő keresztény lelkiség
alapja az Egyház által hirdetett, elfogadott, ünnepelt és átel-
mélkedett Isten Szava. Az isteni Szóval való kapcsolatunk el-
mélyítése annál nagyobb lendülettel történik, minél inkább tu-
datosul bennünk, hogy mind az Írásban, mind az Egyház élő
Hagyományában Istennek a kozmoszról és a történelemről ki-
mondott végső szavát ünnepeljük.

XVI. Benedek pápa
(Verbum Domini, 121)
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Mária a kis Jézussal (Názáret)
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XVI. Benedek pápa

"Verbum Domini" apostoli buzdítás (részletek)

Mária "Isten Igéjének Anyja" és "a hit Anyja" – "A szinódusi
atyák kifejezésre juttatták, hogy a XII. összejövetel során alapvető
céljuk volt "megújítani az Egyház hitét Isten szavában." Ezért arra
kell figyelnünk, hogy Isten szava és a hit kölcsönössége milyen alap-
vetően érvényesült Szűz Mária esetében, "akinek a szövetség Igéjére
és az ő saját szerepére adott igenjével az emberiség isteni meghívása
tökéletesen megvalósult." Az Ige által teremtett emberi valóság Má-
ria hite által jut el a teljességre. Ő a Szeplőtelen Fogantatás, akit
Isten "kegyelemmel teljessé" tett (vö. Lk 1,28), aki feltétlenül aláveti
magát az isteni Igének (vö. Lk 1,38). Életét az ő engedelmes hite
formálja minden percben, amikor Isten kezdeményezéseinek aláveti
magát. Szűz ő, aki hallgat a Szóra, és tökéletes összhangban cselek-
szik Isten szavával; mindazt, ami a fiával történik, megőrzi szívében,
mint egy mozaik-képet elrejti lelkében (vö. Lk 2,19.51)." [VD 27]

Az "ötödik evangélium" – "Amikor emlékezünk Isten Szavára,
amely a názáreti Mária méhében emberré lett, szívünk afelé a föld
felé fordul, amelyen megváltásunk beteljesedett, és ahonnan Isten
Szava a föld végső hátáráig elterjedt. A Szentlélek működése által az
Ige egy meghatározott időpontban és egy adott helyen, a Római Bi-
rodalom határán lett emberré. Éppen ezért, minél inkább megértjük
Krisztus személyének egyetemességét és egyedülállóságát, annál
nagyobb hálával tekintünk afelé az ország felé, ahol Jézus megszüle-
tett, élt, és odaadta magát áldozatul mindannyiunkért. A kövek,
amelyeken Megváltón járt, telve vannak számunkra emlékekkel, és
továbbra is "kikiáltják" az örömhírt. A szinódusi atyák felidézték azt
a szerencsés megjelölést, hogy a Szentföld "az ötödik evangélium"
(ld. Propositio 51.). Milyen fontos tehát az, hogy ezen a vidéken
keresztény közösségek élnek, még ha sok nehézség közepette is! A
Püspöki Szinódus mindazon keresztények felé, akik Jézus földjén
élnek és tanúságot tesznek a Feltámadottban való hitükről, kifejezi
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az irányukban érzett legmélyebb közelséget. Arra kéri ezeket a ke-
resztényeket, hogy "ne csupán a hit fényét sugározzák az egyetemes
Egyház felé, hanem legyenek az egységnek, a bölcsességnek és ki-
egyensúlyozott életnek is a kovásza egy olyan társadalomban, amely
hagyományosan pluralista volt és maradt mindmáig, sokféle nemze-
tiségével és vallásával." (XVI. Benedek,  Homília a Jozafát völgyé-
ben mondott szentmisén, Jeruzsálem, 2009. május. 12.). [VD 89]

* * *
„Ismét fel kell fedezni Isten szavának központi helyét mind

a hívek személyes, mind az egyház közösségi életében. Sürgető
szükség van arra, hogy mint a Feltámadt Krisztus meggyőződé-
ses és hiteles tanúi, hirdessük Isten Szavának szépségét az em-
beriség üdvösségére. Ezek a főbb gondolatai annak az apostoli
buzdításnak, amellyel XVI. Benedek pápa fordul a hívekhez a
2008-ban megtartott püspöki szinódus javaslatait összegezve. A
két évvel ezelőtti összejövetel témája a következő volt: „Isten
Szava az egyház életében és küldetésében”.

A csaknem 200 oldalas Verbum Domini kezdetű dokumen-
tumot 2010. november 11-én mutatták be a vatikáni sajtóterem-
ben. A pápa szenvedélyes hangú felhívást intéz a főpásztorok-
hoz, az Istennek szentelt életet élőkhöz, a világi hívekhez, hogy
egyre inkább ismerjék meg a Szentírást. Soha ne feledjék, hogy
minden hiteles és élő keresztény spiritualitás alapja Isten Sza-
vának befogadása, hirdetése, ünneplése és az arról való elmél-
kedés az egyházban.

Egy olyan világban, amely gyakran úgy érzi, hogy Isten fö-
lösleges, vagy idegen, nincs annál fontosabb prioritás, mint az,
hogy ismét megnyissuk az emberek számára az Isten felé vezető
utat. Ahhoz az Istenhez kell őket elvezetnünk, aki beszél hoz-
zánk, és szeretetét kínálja fel, hogy bőséges életünk legyen.
XVI. Benedek apostoli buzdításában hangsúlyozza: Isten az
emberek érdekében lép közbe a történelemben. Isten Szava nem
áll ellentétben az emberrel, nem köti gúzsba jogos vágyait, sőt,
azokat megvilágítja, megtisztítja és kiteljesíti. (Vatikáni Rádió)
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Tarjányi Béla

A Hetvenes fordítás
    – és a modern bibliafordítások

A mai bibliafordítások készítése során kötelezőnek tekintett és
általánosan elfogadott alapszabály, hogy az Ószövetséget héber ere-
detiből kell fordítani. Azokat az ószövetségi könyveket, amelyek
nem maradtak fenn, csak görögül, az Ószövetség görög fordításából,
a Szeptuagintából vesszük. (Ezeket a könyveket a protestánsok nem
tekintik a Biblia részének, így ezek nem is szerepelnek a protestáns
bibliakiadásokban.)

Ez a gyakorlat azonban egy érdekes ellentmondást hordoz magá-
ban. Az Újszövetség szerzői számos helyen idézik az ószövetségi
könyveket, és ezeknek mintegy kétharmadáról nyilvánvalóan megál-
lapítható, hogy a szent szerzők nem a héber szöveget, hanem az attól
gyakorta eltérő Hetvenes fordítás szövegét idézik. Így az Újszövet-
ségben idézett ószövetségi idézeteket gyakran hiába keressük szent-
íráskiadásaink ószövetségi részében, mert azokon a helyeken a
Szeptuaginta szövegétől eltérő héber Ószövetség fordítása szerepel.

A Szeptuaginta keresztény másolata (Vatikáni kódex, IV.sz.)
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Hogy ezt az érdekes, sőt visszás helyzetet jobban áttekinthessük,
az alábbiakban bemutatunk 24 újszövetségi helyet, ahol a szerzők az
Ószövetséget idézik, és megadjuk az idézett ószövetségi helyeken
található szövegeket néhány újabb szentírásfordításban. A vizsgált
fordítások a következők: a francia Jeruzsálemi Biblia (JB 1961), a
német Egységfordítás (NE), az Új Protestáns Bibliafordítás (UPB,
„Újfordítású Biblia”), az Új Katolikus Bibliafordítás (UKB, Szt. I.
T.) és a Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás (KNB). Az összehasonlítás
kedvéért jelezzük a Vulgáta, a Neovulgáta és a Károli fordítás
(1590) megoldásait is.

Megfigyelhető, hogy a Jeruzsálemi Biblia, az Egységfordítás és a
protestáns fordítás következetes abban, hogy mindig a héber szöve-
get fordítja, így náluk az Újszövetségben szereplő idézet nem egye-
zik meg az Ószövetségben található szöveggel. A Neovulgáta, az
UKB és a KNB nem ilyen következetes ebben, ezekben a fordítá-
sokban található néhány kivétel, amint a következő oldalakon bemu-
tatott 24 példa alapján nyilvánvaló lesz számunkra.

ALAPUL VETT BIBLIASZÖVEGEK: Görög Újszövet-
ség: E. Nestle – K. Aland, Novum Testamentum Graece et
Latine, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1998; Görög Ószö-
vetség: A. Rahlfs, Septuaginta, Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart 1979; Héber Ószövetség: R. Kittel, Biblia Hebraica
Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1990.

VIZSGÁLT SZENTÍRÁSFORDÍTÁSOK: Károli Biblia:
Károli Gáspár, Szent Biblia, ny. Mantskovit Bálint, Vizsoly
1590; Káldi Biblia: Káldi György S.J., Szent Biblia, ny. Formika
Máté, Bécs 1626; Vulgáta: Biblia Sacra iuxta Vulgatam
Clementinam, Desclée et Socii, Róma 1956; Neovulgáta: Nova
Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio, Libreria Ed. Vat., Róma
1986; Jeruzsálemi Biblia (JB): La Sainte Bible de l`École
Biblique de Jérusalem, du Cerf, Párizs 1961; Német Egység-
fordítás(NEF): Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Das
Alte Testament, Katholische Bibelanstalt, Stuttgart, 1974; Uj
Olasz Fordítás (UOF): La Bibbia, Via Verita e Vita, Nova
versione ufficiale della Conferenza Episcoplae Italiana, Edizioni
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San Paolo, Milano 2009; Új Protestáns Bibliafordítás (UPB):
Biblia, Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kije-
lentése, Kálvin János Kiadó, Budapest, 2006; Új Katolikus Bib-
liafordítás (UKB): Biblia, Ószövetségi és Újszövetségi Szent-
írás, Szent István Társulat, Budapest 2006; Káldi-Neovulgáta
Bibliafordítás (KNB): Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgá-
ta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest
2008.

Az alább bemutatott példákat látva elképzelhetjük, mi történik, ha
netán akad olyan „elvetemült” bibliaolvasó, aki az Újszövetség egy
adott helyén az ószövetségi idézethez érve meg akarja azt keresni
Bibliájának ószövetségi részében: szinte soha meg nem találja azt.
Mert az Iz 7,14-ben „a szűz fogan” helyett „fiatalasszonyt" talál (jeu-
ne fille, junge Frau, fiatal nő), a „mennyei kenyér” helyett „gabonát”
(Zsolt 78,24: froment, gabona), az „irgalmasságot akarok” helyett
„szeretetet” (Óz 6,6), „a fán függ” helyett „akasztottat” (MTörv
21,23), a „bot vége” helyett „ágy végét” (Ter 47,31), „hetvenöt” he-
lyett „hetvenet” (Ter 46,27), "vakság" helyett "fogságot" (Iz 61,1),
"angyalok" helyett "Istent" (Zsolt 8,6), „üdvösség” helyett „együtt”-
et (Iz 40,5) stb. És van, amit egyáltalán meg sem talál, mert elveszett
– mint pl. a Lélek hetedik ajándéka, a „jámborság” az Iz 11,2-ből. Az
újkori katolikus bibliafordításoknak (a Vulgáta nyomán) néhányat
azért sikerült megmenteniük ezek közül: a 24 vizsgált hellyel szá-
molva a Neovulgáta hatot őrzött meg az elveszett Szeptuaginta-
idézetekből (pl. szűz, mennyei kenyér, irgalmasság, fán függ, angya-
lok), a KNB ötöt, az UKB hármat, az Új Olasz Fordítás kettőt (szűz,
égi kenyér), a német Egységfordítás pedig csak egyet („mennyei
kenyér”). A Vulgáta a 24-ből még 9 helyen követte a Hetvenes fordí-
tás szövegét. (Egyedül a Jeruzsálemi Biblia abszolút következetes a
héber szöveg fordításában, ld. „szűz” helyett „fiatal nő”, égi „ke-
nyér” helyett égi „gabona”.) Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a
Szeptuaginta szövege (keresztény) teológiai szempontból gyakran
gazdagabb, kifejezőbb, pl. minden test meglátja az "üdvösséget"
(héb.: egyformán); az ő nevében bíznak a "nemzetek" (héb.: szige-
tek); "az emberek" maradéka (héb.: Edom maradéka); a maradék
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"üdvözül" (héb.: visszatér); a nép, amelyet "megszereztem" (héb.:
formáltam) stb.

Ez a helyzet meglehetősen elgondolkoztató. Hogyan lehet az,
hogy az a bibliaszöveg – mármint az Ószövetség görög fordítása, az
ún. Hetvenes fordítás –, amelyet az Ősegyház, a korai kereszténység
az első századok során gyakorlatilag kizárólagosan használt (ld. a
Függeléket), és amelyet az újszövetségi szerzők sugalmazott biblia-
szövegként idéztek, számunkra nem elfogadható, csak a kora-közép-
korban a masszóréta zsidó tudósok által revideált héber szöveg?
Hiszen így tulajdonképpen meghazudtoljuk az újszövetségi szerző-
ket, amikor az idézett ószövetségi helyeket nem megfelelően adjuk
vissza bibliafordításaink ószövetségi részében! Szerencse, hogy a
mai Szentírást forgató katolikus hívek jobbára csak az Újszövetséget
olvassák, és nem zavarja őket, ha az idézetek megfelelőjét nem talál-
ják az Ószövetségben. A szakembereket meg azért nem zavarja, mert
ők tudják, hogy hol keressék ezeknek az idézeteknek a megfelelőjét:
a Szeptuagintában, amelyet mi is engedelmesen félretettünk, mert
zsidó és protestáns testvéreink nem tartják azt hitelesnek, megbízha-
tónak.

A korai időkben a keresztény teológusok csak a zsidósággal való
viták miatt nyúltak vissza a héber szöveghez, az újkorban pedig a
protestánsokkal való egységet keresve engedtünk annak, hogy az
Ószövetség fordítása a Héber Biblia ma használatos szövegét, a
masszóréta szöveget kövesse. Ezek lehetnek ma is fontos szempon-
tok, de tudnunk kell, hogy mindez az újszövetségi szerzők és a korai
Egyház gyakorlatának a feladását jelenti. Szerintem az Ószövetség
fordítása során – sőt, a mai katolikus szentírásmagyarázat során is –
nekünk inkább a Hetvenes fordítást kellene alapul vennünk, hisz ez
volt az újszövetségi szerzők és az első évszázadok Egyházának Bib-
liája. Erről tanúskodik az Újszövetség, ezt tanúsítják az ókeresztény
írók, és ezt bizonyítja az Egyház által évszázadokon át őrzött, másolt
és terjesztett Szeptuaginta görög szöveg, a görög szövegtanúk százai,
kezdve a Sínai és a Vatikáni kódextől egészen a késő-középkori gö-
rög minuszkulákig.

Példák a következő oldaltól,
azt követően egy figyelemreméltó  függelék.
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Mt 12,21 / Iz 42,4

Mt 12,21 az ő nevében bíznak a
nemzetek

Iz 42,4 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

törvényére várnak a
szigetek

az ő nevében bíznak a
nemzetek

Vulgáta Legem eius insulae
expectant

Neovulgáta Legem eius insulae
expectant

Károli (1590) Az ő törvényét a szigetben
lakó pogányok nagy öröm-
mel veszik

Káldi (1626) Az ő törvényét várják a szi-
getek

JB (1961) Les îles attendent ses
instructions

NEF (1974) Auf sein Gesetz warten die
Inseln

UOF (2009) Le isole attendono il suo
insegnamento

UPB (2006) Tanítására várnak a szige-
tek

UKB (2006) Az ő tanítására várnak a
szigetek

KNB (2008) Tanítására várnak a szige-
tek
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Lk 3,6 – Iz 40,5

Lk 3,6 és meglátja minden test
Isten üdvösségét

Iz 40,5 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

meglátja minden test
egyaránt   wD;j]y"

és meglátja minden test
Isten üdvösségét to;
swthvrion tou' qeou'

Vulgáta Et videbit omnis caro
pariter

Neovulgáta Et videbit omnis caro
pariter

Károli (1590) Minden test egyenlő-
képpen meglássa

Káldi (1626) Megláttya minden test
egyenlőképpen

JB (1961) Et toute chair la verra

NEF (1974) Alle Menschen werden
sie sehen

UOF (2009) Tutti gli uomini insieme
la vedranno

UPB (2006) Látni fogja minden em-
ber egyaránt

UKB (2006) Minden ember látni fogja

KNB (2008) Látni fogja minden em-
ber egyaránt
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Lk 4,18 / Iz 61,1

Lk 4,18 Látást a vakoknak

Iz 61,1 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

a megkötözött bör-
töne megnyílik
 j'/qAjq'P] !yriWsa}l'wÒ

  Látást a vakoknak
tufloi'" ajnavbleyin

Vulgáta Clausis aperitionem

Neovulgáta Clausis aperitionem

Károli (1590) A megkötözötteknek a
tömlöcnek megnyílását

Káldi (1626) A bérekesztetteknek a
megnyitást

JB (1961) Annocer aux captifs
l`amnistie

NEF (1974) Die Entlassung der
Gefangenen

UOF (2009) La scarcerazione dei
prigionieri

UPB (2006) Szabadon bocsátást a
megkötözötteknek

UKB (2006) Szabadulást hirdessek a
foglyoknak

KNB (2008) Hirdessem a foglyoknak
a szabadulást
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Csel 7,14 / Ter 46,27; MTörv 10,22

Csel 7,14 hetvenöt lélek ment
Egyiptomba

Ter 46,27 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

hetven ember ment hetvenöt lélek ment
Vulgáta Ingressae sunt

septuaginta

Neovulgáta Septuaginta / (MTörv: in
septuaginta animabus)

Károli (1590) Hetvenen valának

Káldi (1626) Hetvenen vóltak

JB (1961) Soixant-dix

NEF (1974) Siebzig Personen

UOF (2009) Le persone ammontano
a settanta

UPB (2006) Hetven lélek volt

UKB (2006) A lelkek száma hetvenet
tett ki

KNB (2008) Összesen hetven volt
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Csel 15,17 / Ám 9,12

Csel 15,17 Az emberek maradéka

Ám 9,12 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Edom maradéka Az emberek maradéka
Vulgáta Ut possideant reliquias

Idumaeae

Neovulgáta Reliquias Edom

Károli (1590) Birhassátok az
Edomnak maradékát

Káldi (1626) Hogy bírják Idúmea ma-
radékit

JB (1961) Ce qui reste d`Édom

NEF (1974) Der Rest von Edom

UOF (2009) Il resto di Edom

UPB (2006) Birtokba veszik Edóm
maradékát

UKB (2006) Hadd foglalják el azt,
ami Edomból megmarad

KNB (2008) Birtokukba vegyék
Edom maradványát
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Csel 2,19 / Joel 3,3

Joel 3,3 Vért, tüzet és füstpárát

Jo 3,3 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Vért és tüzet és füst-
oszlopot
   @v;[; t/rm}yti

 Vért és tüzet és füstpárát
  ajtmivda kapnou'

Vulgáta Sanguinem et ignem et
vaporem fumi

Neovulgáta Sanguinem et ignem et
columnas fumi

Károli (1590) Vért, tüzet és köd oszlo-
pokat

Káldi (1626) Vért és tüzet és füstös párát

JB (1961) Sang, feu, colonnes de
fumée

NEF (1974) Blut und Feuer und
Rauchsäulen

UOF (2009) Sangue e fuoco e
colonne di fumo

UPB (2006) Vért, tüzet és füstoszlo-
pokat

UKB (2006) Vért, tüzet és füstoszlo-
pokat

KNB (2008) Vért, tüzet és füstfelhőt
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Róm 9,27 = Zsid 9,28 / Iz 10,22

Róm 9,27 = Zsid
9,28

Csak a maradék üdvözül

Iz 10,22 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

a maradékuk vissza
fog térni bWvy:

A maradékuk üdvözül
swqhvsetai

Vulgáta Reliquiae convertentur
ex eo

Neovulgáta Reliquiae revertentur ex
eo

Károli (1590) Csak a maradéka tér
meg annak az Istenhez

Káldi (1626) A maradékok megtérnek
abból

JB (1961) Ce n`est qu`un rest qui
reviendra

NEF (1974) Nur ein Rest kehrt um

UOF (2009) Solo un suo resto
ritornera

UPB (2006) Csak a maradék tér meg

UKB (2006) Csak a maradék tér meg
belőle

KNB (2008) Csak a maradék tér meg
belőle



Bibliafordításaink és a

16

1 Kor 1,19 / Iz 29,14

1 Kor 1,19 elpusztítom a bölcsnek
bölcsességét

Iz 29,14 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

bölcseiknek bölcses-
sége el fog veszni

elpusztítom a bölcsnek
bölcsességét

Vulgáta Peribit enim sapientia a
sapientibus ejus

Neovulgáta Peribit sapientia
sapientium eius

Károli (1590) Az ő bölcseiknek böl-
csessége elvész

Káldi (1626) Elvész a bölcheség az ő
bölcseitől

JB (1961) La sagesse de ses
sages tournera court

NEF (1974) Die Weisheit seiner
Weisen vergeht

UOF (2009) Perira la sapienza dei
suoi sapienti

UPB (2006) Vége lesz a bölcsek böl-
csességének

UKB (2006) Odalesz bölcseik böl-
csessége

KNB (2008) Elvész bölcseinek a böl-
csessége
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2 Tim 2,19 / Szám 16,5

2 Tim 2,19 Az Úr ismeri azokat, akik
az övéi

Szám 16,5 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Isten megmondja,
kik az övéi
  hw:hyÒ [d'yOwÒ

Az Úr ismeri azokat, akik
az övéi    e[gnw oJ qeo;"

Vulgáta Mane notum faciet
Dominus qui ad se
pertinet

Neovulgáta Notum faciet Dominus
qui ad se pertineant

Károli (1590) Reggel megmutatja az
Úr, kik legyenek övéi

Káldi (1626) Reggel megmutattya az
Úr, kik légyenek övéi

JB (1961) Yahvé fera conna ître
qui est a Lui

UPB (2006) Reggel tudtul adja az Úr,
hogy ki az övé

NEF (1974) Morgen wird der Herr
zeigen

UOF (2009) Il Signore fara
conoscere chi e suo

UKB (2006) Holnap az Úr megmutat-
ja, ki tartozik hozzá

KNB (2008) Reggel majd ismeretes-
sé teszi az Úr, hogy kik
az övéi
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Zsid 10,5 / Zsolt 40(39),7

Zsid 10,5 testet készítettél nekem

Zsolt 40,7 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

füleimet megnyitot-
tad  yLi t;yriK; !yIn"zÒa;

 testet készítettél nekem
sw'ma (B, S, A kódexek)

Vulgáta Aures autem perfecisti
mihi

Neovulgáta Aures autem fodisti mihi

Károli (1590) Kész az én fülem, Isten,
kész az én fülem

Káldi (1626) A füleimet pedig elkészí-
tetted nékem

JB (1961) Tu m`as ouvert l`oreille

NEF (1974) Das Gehör hast du mir
eingepflanzt

UOF (2009) Gli orecchi mi hai aperto

UPB (2006) Nyitott fület adtál nekem

UKB (2006) Megnyitottad fülem a
hallásra

KNB (2008) Készségessé tetted fü-
lemet
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Zsid 11,5 / Ter 5,24

Zsid 11,5 Hénokot nem találták

Ter 5,24 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Hénok nem volt
WNn<yaewÒ

Hénokot nem találták
oujc huJrivsketo

Vulgáta Et non apparuit

Neovulgáta Et non apparuit

Károli (1590) Nem találtaték Sohól

Káldi (1626) És nem láttaték

JB (1961) Puis il disparut

NEF (1974) Er war nicht mehr da

UOF (2009) Poi scomparve

UPB (2006) És egyszer csak eltűnt

UKB (2006) Isten előtt járt, aztán
nem volt többé

KNB (2008) Az Istennel járt, és eltűnt
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Zsid 11,21 / Ter 47,31

Zsid 11,21 ráborult a botjának vé-
gére

Ter 47,31 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Leborult az ágyának
fejére hF;Mih'
varoAl['

ráborult a botjának végére
ejpi; to; a[kron th'"
rJavbdou aujtou'

Vulgáta Conversus ad lectuli
caput

Neovulgáta Adoravit Israel
conversus ad lectuli
caput

Károli (1590) Leborulván az ő ágyá-
nak fejére

Káldi (1626) Imádá az Istent az ágy
fejéhez fordúlván

JB (1961) Israël se prosternait sur
le chevet de son lit

NEF (1974) Israel neigte sich über
das Kopfende seines
Bettes

UOF (2009) Si prostro sul capezzale
del letto

UPB (2006) Izrael térdre borult az
ágy fejénél

UKB (2006) Meghajolt az ágy feje
irányában

KNB (2008) Imádta Istent az ágy fe-
jére borulva
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1 Pét 2,9 / Iz 43,21

1 Pét 2,9 A nép, amelyet megsze-
reztem

Iz 43,21 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Nép, amelyet én
formáltam
yli yTir]x'y: WzA![

A nép, amelyet megszereztem
laovn mou o}n
periepoihsavmhn

Vulgáta Populum istum formavi
mihi

Neovulgáta Populum istum formavi
mihi

Károli (1590) A nép, amelyet magam-
nak formáltam

Káldi (1626) E népet magamnak for-
máltam

JB (1961) Le peuple que je me
suis formé

NEF (1974) Das Volk, das ich mir
erschaffen habe

UOF (2009) Il popolo che io ho
plasmato per me

UPB (2006) A népnek, amelyet ma-
gamnak formáltam

UKB (2006) A nép, amelyet magam-
nak alkottam

KNB (2008) A nép, melyet magam-
nak formáltam
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1 Pét 2,9 / Kiv 19,6

1 Pét 2,9 királyi papság vagytok

Kiv 19,6 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

papok királysága
lesztek számomra
!ynIh}Ko tk,l,m]m'

királyi papság vagytok
basivleion iJeravteuma

Vulgáta Eritis mihi regnum
sacerdotale

Neovulgáta Eritis mihi regnum
sacerdotum

Károli (1590) Lesztek énnékem papi
országom

Káldi (1626) Ti lésztek nekem papi
országom

JB (1961) Un royaume de pretres

NEF (1974) Ein Reich von Priestern

UOF (2009) Un regno di sacerdoti

UPB (2006) Papok királysága lesztek

UKB (2006) Papi királyságom lesztek

KNB (2008) Ti lesztek az én papi ki-
rályságom
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Iz 11,2 – a Szentlélek hat / hét ajándéka

Iz 11,2 HÉBER ÓSZÖVETSÉG SZEPTUAGINTA

(hat ajándék – hiányzik a jám-
borság)

pneu'ma sofiva" kai;
sunevsew", pneu'ma
boulh'" kai; ijscuvo",
pneu'ma gnwvsew"
kai; eujsebeiva"
ejmplhvsei aujto;n
pneu'ma fovbou qeou'

Vulgáta Sapientia, intellectus,
consilium, fortitudo,
scientia, pietas, timor
Domini

Neovulgáta Sapientia, intellectus, consilium,
fortitudo, scientia, timor (6)

Károli
  (1590)

Bölcsesség, értelem, tanács,
hatalom, tudomány, istenfélelem
(6)

Káldi (1626) Bölcheség, értelem,
tanáts, erősség,
tudomán, Isteni tiszte-
let, Úr félelme

JB (1961) Sagesse, intelligence, conseil,
force, science, crainte de Yahvé

NEF (1974) Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke,
Erkenntnis, Gottesfrucht (6)

UOF (2009) Sapienza, intelligenza, consiglio,
fortezza, conoscienza, timore
del Signore (6)

UPB (2006) Bölcsesség, értelem, tanács,
erő, az Úr ismerete és félelme (6)

UKB (2006) Bölcsesség, értelem, tanács,
erősség, tudás, az Úr félelme (6)

KNB (2008) Bölcsesség, értelem, tanács,
erősség, tudás és az Úr félelme
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Csel 7,43 / Ám 5,26-27

Csel 7,43 Molok sátrát és is-
teneteknek,
Refánnak csillagát

Ám 5,26-
27 HÉBER ÓSZÖVETSÉG SZEPTUAGINTA

királyod szentélyét, és iste-
ned csillagát !k,K]l]m' tWKsi
tae
!k,ymel]x' @WYKi taewÒ

  !k,yhel¿a> bk'/K

Molok sátrát és istenetek-
nek, Refánnak csillagát
ajnelavbete th;n skhnh;n
tou' Moloc kai; to;
a[stron tou' qeou' uJmw'n
Raifan

Vulgáta …et imaginem idolorum vestrorum,
sidus dei vestri

tabernaculum Moloch
vestro…

Neovul-
gáta

Portastis Saccut regem vestrum, et
Caivan, imagines vestras, sidus
deorum vestrorum

Károli
(1590)

…és a Chionnak képeit, a ti képeite-
ket, a ti Istenteknek csillagát

Molok bálványtoknak sáto-
rát hordoztátok…

Káldi
(1626)

Sátort hordoztatok a ti
Moloktoknak, és a ti
bálványitok képét, a ti Iste-
netek csillagát

JB (1961) Vous emporterez Sakkut, votre roi, et
Keván, votre dieu

NEF (1974) Ihr werdet Sakkut als euer König vor
euch hertragen müssen, und den
Kewan, euren Sterngott

UOF
(2009)

Avete innalzato Siccut come vostro
re e Chiion come vostro idolo, e
Stella come vostra divinita

UPB
(2006)

Közben hordoztátok királyotokat,
Szikkútot, és Kijjúnt, csillagistenetek
képmását

UKB
(2006)

Vihetitek majd Szakkut királyotokat,
és Isteneteket, Keván csillagistent

KNB
(2008)

Kevánt, bálványaitokat, isteneitek
csillagát
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Róm 9,29 / Iz 1,9

Róm 9,29 nem hagyott volna
nekünk utódokat

Iz 1,9 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Ha Jahve egy nagyon
kevés maradékot nem
hagyott volna nekünk
 f[;m]Ki dyric ;

nem hagyott volna
nekünk utódokat
spevrma

Vulgáta Nisi Dominus exercituum
reliquisset nobis semen

Neovulgáta Nisi Dominus exercituum
reliquisset nobis semen

Károli (1590) Ha a Seregeknek Ura Istene
valami keveset meg nem ha-
gyott volna bennünk

Káldi (1626) Ha a seregek Ura magot
nem hagyott volna né-
künk

JB (1961) Si Yahvé Sabaot n`avait
laissé quelques survivants

NEF (1974) Hätte der Herr der Heere
nicht einen Rest für uns
übriggelassen

UOF (2009) Se non ci avesse lasciato
qualche superstite

 UPB (2006) Nem hagyott volna néhány
menekültet

UKB (2006) Nem hagyott volna meg némi
maradékot

KNB (2008) Nem hagyott volna nekünk
néhány menekültet
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Mt 1,23 / Iz 7,14

Mt 1,23 íme, a szűz fogan

Iz 7,14 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

íme, a fiatal nő fo-
gan hm;l]['h;

íme, a szűz fogan
hJ parqevno"

Vulgáta Ecce virgo concipiet

Neovulgáta Ecce virgo concipiet

Károli (1590) Íme, egy szeplőtelen szűz fo-
gad az ő méhébe

Káldi (1626) Íme egy szűz méhében fogad

JB (1961) La jeune fille est
enceinte

NEF (1974) Die junge Frau wird
schwanger werden (nem
Jungfrau)

UOF (2009) Ecco: la vergine concepira

UPB (2006) Íme, egy fiatal nő teher-
ben van

UKB (2006) Íme, a szûz fogan

KNB (2008) Íme, a szûz fogan
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Jn 6,31 / Zsolt 78 (77),24

Jn 6,31 az égből kenyeret adott
nekik enni

Zsolt 78,24 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

az égből gabonát
adott nekik
 !yIm'v;A@g"d]

az égből kenyeret adott
nekik enni
a[rton oujranou

Vulgáta Panem caeli dedit eis

Neovulgáta Panem caeli dedit eis

Károli (1590) Mennyei kenyeret adott vala
nékiek bőséggel

Káldi (1626) Égi kenyeret ada nékik

JB (1961) Il leur donna le froment
des cieux

NEF (1974) Er gab ihnen Brot von Himmel

UOF (2009) Diede loro pane del cielo

UPB (2006) Mennyei gabonát adott
nekik

UKB (2006) Égi kenyeret adott nekik

KNB (2008) Mennyei kenyeret adott nekik
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1 Pét 1,24 / Iz 40,6

1 Pét 1,24 Az ember dicsősége
olyan, mint a virág

Iz 40,6 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Ez ember jósága
olyan, mint a virág
hd,C;h' $yxiK] /Ds]j'Alk;wÒ

Az ember dicsősége
olyan, mint a virág
dovxa ajnqrwvpou wJ" a[nqo"
covrtou

Vulgáta Omnis gloria eius quasi flos
agri

Neovulgáta Omnis gloria eius quasi flos
agri

Károli (1590) Annak szépsége mint a
mezei virág

Káldi (1626) Minden test széna, és minden
ő dichősége mint a mezei vi-
rág

JB (1961) Sa délicatesse est celle
de la fleur des champs

NEF (1974) All seine Schönheit ist
wie die Blume auf dem
Feld

UOF (2009) Tutta la sua grazia e
come un fiore del campo

UPB (2006) Minden szépsége, mint a
mezei virágé

UKB (2006) Minden szépsége, mint a
mező virága

KNB (2008) Minden szépsége olyan,
mint a mező virága
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Zsid 1,6 / MTörv 32,43

Zsid 1,6 imádja őt Isten minden
angyala

MTörv 32,43 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

(hiányzik!) imádja őt Isten minden
angyala
eujfravnqhte oujranoiv a{ma
aujtw'/ kai;
proskunhsavtwsan aujtw'/
pavnte" uiJoi; qeou'... kai;
ejniscusavtwsan aujtw'/
pavnte" a[ggeloi qeou'

Vulgáta ---

Neovulgáta ---

Károli (1590) ---

Káldi (1626) ---

JB (1961) Cieux, exultez avec lui, et que
les fils de Dieu l`adorent! … et
que tous les envoyés de Dieu
affirment sa force!

NEF (1974) Erhebt das Siegesgeschrei, ihr
Himmel,  .. werft euch vor ihm
nieder, ihr Götter!

UOF (2009) ---

UPB (2006) ---

UKB (2006) Ti egek, ujjongjatok, istenek
fiai, imádjátok, … Istennek
küldöttei, magasztaljátok ha-
talmát!

KNB (2008) ---
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Mt 9,13; 12,7 / Óz 6,6

Mt 9,13 Irgalmat akarok és nem
áldozatot

Óz 6,6 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Szeretetet akarok és
nem áldozatot  ds,j,

Irgalmat akarok és nem
áldozatot !vEleo"

Vulgáta Misericordiam volui, et non
sacrificium

Neovulgáta Caritatem volo et non
sacrificium

Károli (1590) Irgalmasságot kívánok én,
nem áldozatot

Káldi (1626) Az irgalmasságot kivántam, és
nem az áldozatot

JB (1961) C`est l`amour que je
veux

NEF (1974) Nicht Schlachtopfer will
ich, sondern Liebe

UOF (2009) Voglio l`amore e non il
sacrificio

UPB (2006) Szeretetet kívánok és
nem áldozatot

UKB (2006) Nem az áldozat kell ne-
kem, hanem a szeretet

KNB (2008) Irgalmasságot akarok, és nem
áldozatot
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Gal 3,13 / MTörv 21,23

Gal 3,13 átkozott mindaz, aki a
fán függ

MTörv 21,23 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

átkozott az akasztott
(nincs fa)
yWlT; !yhil¿a> tl'l]qiAyKi

átkozott mindaz, aki a
fán függ
kekathramevno" uJpo; qeou'
pa'" kremavmeno" ejpi;
xuvlou

Vulgáta Maledictus est, qui pendet in
ligno

Neovulgáta Maledictus, qui pendet in
ligno

Károli (1590) Istennek előtte átkozott az, ki
a fán függ

Káldi (1626) Az Istentől megátkoztatott aki
a fán függ

JB (1961) Un pendu est une
malédiction de Dieu

NEF (1974) Ein Gehenkter ist ein
von Gott verfluchter

UOF (2009) L`appeso e una
maledizione di Dio

UPB (2006) Átkozott az Isten előtt az
akasztott ember

UKB (2006) Az akaszott ember Isten-
től átkozott

KNB (2008) Isten átkozottja az, aki a fán
függ
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Zsid 2,7 / Zsolt 8,6

Zsid 2,7 kevéssel tetted őt kisebbé
az angyaloknál

Zsolt 8,6 HÉBER
ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

kevéssel tetted őt ki-
sebbé Istennél
!yhil¿a>me f['M ]

kevéssel tetted őt kisebbé
az angyaloknál  bracuv
ti par! ajggevlou"

Vulgáta Minuisti eum paulo minus ab
angelis

Neovulgáta Minuisti eum paulo minus ab
angelis

Károli (1590) Valamennyire kisebbé terem-
tette az angyaloknál

Káldi (1626) Kissebbé tetted őtet egy ke-
véssé az Angyaloknál

JB (1961) A peine le fis-tu moindre
qu`un dieu

NEF (1974) Du hast ihn nur wenig
geringer gemacht als
Gott

UOF (2009) L`hai fatto poco meno di
un dio

UPB (2006) Kevéssel tetted őt ki-
sebbé Istennél

UKB (2006) Majdnem isteni lénnyé
tetted

KNB (2008) Kevéssé tetted őt kisebbé az
angyaloknál

--------------------------------------------------------------
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Függelék

Vanyó László: Az Egyházatyák Bibliája, a Szeptuaginta
                              és a vele kapcsolatos kérdések (részlet)

Egy kinyilatkoztatás és több Biblia?
Igen, mert tulajdonképpen három Bibliánk van, a héber, a görög,

a latin. Sőt folytathatjuk, hiszen a modern népnyelvi fordítások is
mind ezek valamelyikétől függnek. A „biblia” itt természetesen
könyvet jelent. A kinyilatkoztatás forrása maga Isten, Jézus Krisztus,
letéteményese az Egyház, melynek közvetítő tevékenysége nélkül a
Biblia, a Bibliák  sem lehetnének a kezünkben. A Biblia is kinyilat-
koztatás-közvetítő, nem maga a kinyilatkoztatás, hanem a hagyomá-
nyozott kinyilatkoztatás normatív, kánoni formája, amely tekintélyét
a kanonizáló Egyháznak köszönheti.

Az Egyház azonban nem a héber Ószövetséget adta kezünkbe,
hanem annak görög fordítását, a Szeptuagintát. A görög nyelvű ke-
reszténységnek volt fordított Ószövetsége, volt eredeti görög Újszö-
vetsége. A latin kereszténységnek mindkét Szövetsége fordítás volt,
de Ószövetségét is a Szeptuagintából fordították. A görög Egyház-
nak nem volt választása az Ószövetséget tekintve, számára adott volt

A Szeptuaginta másik ősi tanúja (Sínai kódex, IV.sz.)
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a Szeptuaginta. A latin Egyház mindkét Szövetséget fordításban
kapta, nagyobb szabadságot érzett a 4-5. században, hogy mit válasz-
szon, kitartson a Vetus Latina mellett, vagy Jeromos javított kiadá-
sát, vagy az Ószövetség tekintetében a „translatio juxta hebraeos”-t
tegye-e magáévá. A textus massoreticus kontroll-funkciója jelen volt
már Órigenész Hexaplájánál, majd szinte kizárólagos kritériummá
lett Szent Jeromosnál. Ám Jeromos „juxta hebraeos” fordítása ma-
radt a tudósok ügye, nem tette magáévá az Egyház. A modern Ószö-
vetség-fordítások viszont mind a textus massoreticusra hivatkoznak.

A fent említett „három Biblia” valójában testvérek, mert az egy
kinyilatkoztatás tanúi, csak azzal a különbséggel, hogy a héber biblia
interpretációjában nincs jelen az Újszövetség szempontja, míg miu-
tán a Szeptuaginta az Egyház Ószövetsége lett, értelmezésénél figye-
lembe vették egységét az Újszövetséggel. Ez azonban egyáltalán
nem érintette a Szeptuaginta szövegállományát. A zsidóság is koráb-
ban „kanonizálta” a LXX Pentateuchus szövegét, mint a héber szö-
veget, amely a görög szöveg kanonizálása után is fejlődésen ment
keresztül. A  héber kánon jóval később fogalmazódott meg, arról
nem is beszélve, hogy mily későn szilárdult meg.

Szent Jeromos és a LXX
Úgy is formulázható, hogy Jeromos tévedése a „veritas hebraica”

volt, amelynek nevében ki akarta iktatni az Egyház használatából a
Szeptuagintát. Munkásságának első szakaszában maga is a LXX
alapján javította a latin Biblia szövegét, amit „emendatio”-nak neve-
zett. Példaképe volt Órigenész, aki a héber szöveg alapján akarta
javítani a LXX-t. Nem is ellentmondásmentes az irodalmi hagyatéka,
amelyben azért a homiliákban nem tudott lemondani a LXX-ról, míg
felfogása mind radikálisabb lett.

Amíg Órigenész soha nem akarta helyettesíteni a Szeptuagintát,
csak megbízható LXX-szöveget akart rekonstruálni, addig Jeromos
sokkal messzebb jutott: a textus massoreticus alapján készült latin
fordításával akarta kiszorítani  mind a Vetus Latinát, mind a Vulgá-
tát, sőt arra is gondolt, hogy a héberből készült latin fordítását görög-
re fordítva használni fogják a keleti Egyházban is.
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A Vetus Latinán végzett javításai nyomasztóan hatottak rá, mert
mindig úgy érezte, harmadkézből kapott szövegen dolgozik. 392-ben
adta ki a Quaestiones Hebraicae in Genesim c. művét, amely a hé-
berből való fordítás bejelentése és apológiája volt. Ekkor a LXX
tekintélyét már teljesen kétségbe vonta, mert nem volt tisztában az-
zal, hogy még a rabbik sem mondtak le egészen a LXX tanulmányo-
zásáról.1 Szent Ágoston helytelenítette a héberből való fordítás gon-

                                                     
1 Jeromos munkásságához fontos munkák: J.N.D.Kelly: Jerome, His Life, Writings
and Controversies, London, 1975; A. Kamesar: Jerome, Greek Scholarship and the

Szent Jeromos szobra Betlehemben
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dolatát, és drámai levelezésbe kezdtek.2 Ágoston világosan értésére
adta Jeromosnak, hogy az elsőség a Vetus Latináé, mert amikor a
héber szöveg alapján készített Jónás-könyve fordítása megérkezett
Tripolisba, és ott a helyi püspök azt olvastatta fel nagyhét során, a
hívek el akarták égetni a fordítást, mert a latin Egyháznak megvan a
maga fordítása a LXX szöveg alapján.3

Jeromos alapvető tévedése az volt, hogy azt hitte, az apostolok és
az evangelisták a textus massoreticust idézték az újszövetségi Szent-
írásban, és ebből indult ki. Maga isteni ihletésűnek tekintette a héber
szöveget, de csak egyházi jóváhagyást tulajdonított mind a
Szeptuagintának, mind a Vetus Latinának, és ezért gondolta, hogy új
inspirált, a héber alapján készült fordítással „ajándékozhatja meg” az
Egyházat. Mert az eredetileg filológiai tartalmú „veritas hebraica”-t
megtöltötte a kanonicitás teológiai tartalmával.4

Ma számunkra ezek a kérdések nem közömbösek, mert a keleti
Egyház a Szeptuagintát tekinti a kereszténység kanonizált Ószövet-
ségének, miközben a nyugati Egyházban  minden új fordítás a héber
szöveg alapján készült. Teológiánk és liturgiánk nem a textus
massoreticuson, hanem a Szeptuagintán és a Vetus Latinán,
Vulgátán nyugszik. Ez mindenekelőtt a tanfejlődésre érvényes állí-
tás. Az ókeresztény egyház Bibliája nem a textus massoreticus, ha-
nem a Szeptuaginta, még akkor is, ha a 4. században számos keresz-
tény szerző a zsidó kánont tartotta, amely a Szeptuaginta kánon le-
szűkítését jelentette.

A fenti részletet az alábbi tanulmányból idéztük:
Vanyó László, Az egyházatyák Bibliája, a Szeptuaginta, in: Je-

romos füzetek 35.sz., 1999 Húsvét, 5-16.o.

                                                                                                               
Hebrew Bible, A Study of the Quaestiones Hebraicae in Genesim, Oxford, 1993;
D.Brown: Vir Trilinguis, A Study in the biblical Exegesis of Saint Jerome, Kampen,
1992.
2 R.Hennings, Der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus und ihr
Streit um den Kanon des Alten Testaments und Auslegung von Gal 2,11-14,
Leiden,Brill,1994.
3 De civ. Dei, XVIII,42.
4 Chr.Markschies: Hieronymus und die „Hebraica Veritas”, In: Die Septuaginta
zwischen Judentum und Christentum, 177-178. old.
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Adományföld és adományélet
      Izrael szociális kötelezettségei (MTörv 15,1-11; 26,5-9)

A.) Alapgondolat

Izrael népének története a szolgaságból való szabadulás története.
Az az alaptapasztalat rögzült Izrael hagyományában, hogy mindent
ajándékként kaptak Istentől: a szabadságot, a földet, az életet és
mindent ami ahhoz tartozik. Azonban nem azért kapták Istentől a
szabad életet, hogy más uraknak vessék alá magukat, de nem is azért,
hogy szolgaságba hajtsák egymást. Ez Izrael számára speciális szo-
ciális kötelezettségeket eredményezett.

I. Aki tisztában van azzal, hogy életét Istentől kapta aján-
dékba, az nem csorbíthatja másnak az élethez való jogát.

II. Aki tisztában van azzal, hogy földjét Istentől kapta aján-
dékba, az nem kizsákmányolhat ki másokat.

A honfoglalást igazolja hogy az Istentől nekik ajándékozott föl-
det, adományföldet foglalták csak el. Ez azonban azt is jelenti, hogy
a megajándékozott különös módon el van kötelezve Istennek, az
ajándék bizonyos kötelezettségekkel jár. A magántulajdon fogalma
például ebből a nézőpontból elég problematikusnak tűnik hiszen
végül is minden Istené. Másfelől viszont egy egészen sajátos szabad-
ságot eredményez az egymással való kapcsolatban: Mivel tudja,
hogy  ő maga semmire nem képes és az életfeltételek előteremtéséért
nem saját magának kellett megdolgoznia, nyitottá válik a másik em-
ber felé és másképp fogja fel a szociális kötelezettségeket.

É l ő  I g e
BIBLIAISKOLA
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

Vágvölgyi Éva    
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B.) Szentírási szöveg: MTörv 15,1-11; 26,5-10

C.) Bevezetés

A szociális kötelezettségek
1. A szombatév – egyenes következménye az adományföldnek

               (MTörv 15,1-11)
A Szövetség könyvében, ami a legrégibb, a lényeges részekben a

királyság előtti időkbe megy vissza az Ósz. törvénygyűjteménye
(Kiv 21,1-23,33), és ebben már megtaláljuk a szombatév rendelkezé-
sét: ”Hat esztendőn át vesd be szántódat, és gyűjtsd be termését, a
hetedik esztendőben azonban hagyd ugaron. A termését hagyd a
sorsára, hadd egyék meg néped szegényei. Amit azok meghagynak,
hadd egye meg a mező vadja” (Kiv 23,10k).

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen törvényt nem lehet nagy károk nél-
kül keresztülvinni. Ezt megerősítik azok a források, amelyek csak a
Kr. 2. században beszélnek azokról a katasztrófákról, amelyeket
ennek a szombatévnek a megvalósítási kísérlete okozott: éhínség és
az ellenséggel szembeni védtelenség (ld. 1 Makk 6,49.53). Úgyhogy
ennek alapján a szombattörvény betartását sokkal inkább a valóságra
vetített utópiának, mint a monarchia előtti időkbe való visszavetítés-
nek kell tartanunk:

A földművesnek minden évben a rossz talajból akkora termésho-
zamot kellene kicsikarni, hogy minden hetedik évre is elég legyen,
hogy akkor a szegények és az állatok is jóllakhassanak. Ezzel ki-
mondja, hogy a földnek mindenkit táplálnia kell, a szegényeket is.

Még erősebbnek látszik (mai kifejezéssel még húzósabbnak) a
MTörv szociális kritikája (MTörv 15,1-11). Itt a régi mezőgazdasági
ugarév egy szociális elengedő évvé válik! Az új társadalmi rendben
tehát – melyhez a motiválást Isten áldása adja – egy új emberi társa-
dalmat kell teremteni, amelyben senki nem szenved szükséget.
„Kibontakozik a testvériségre való felszabadulás teológiája”
(Braulik).
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A MTörv 15,1-11 szerkezete a következő:

1. vers Az ugaron hagyás jogszabálya
2.k. versek A törvény magyarázata

Teológiai mag:
„Az Úr elengedési esztendeje”

4-6. versek Reflexió
Teológiai mag:
„Megáld majd téged az Úr, ha megtartod ezt a pa-
rancsot”

7.11. versek Intelem
Teológiai mag:
„Vigyázz, hogy szegény testvéred nehogy az Úrhoz
kiáltson ellened”

Az új helyzetben, amelyben már városok és pénzforgalom is van,
a MTörv 15,1-11 jól illeszkedik a Szövetség könyvének régi törvé-
nyéhez. Számba veszi a tényeket, hogy az új gazdasági rend függő-
ségeket teremtett, amely egyeseket összeomlásba kergetett, tehát kell
jönnie egy agrár-ugarnak, hogy a régi tartozásokat, melyeket nem
tudnak törleszteni, kiegyenlíthessék.

Ugyanakkor a régi törvény megtartásával egyidejűleg (1. vers)
elhangzik a figyelmeztetés a szegényekkel szembeni szociális maga-
tartásra, és ebben egy utópisztikus elképzelés mutatkozik meg:
”Egyáltalán nem lesz szegény és koldus közöttetek”(4.v.)

2. Az adósrabszolgaság és szabaddá engedés – az Egyiptomból
            való szabadulás következménye (MTörv 15,12-18)

Egy különleges esete az adósság-elengedésnek az ugarévben az
adósrabszolgaságból való szabadon engedés. Ellentétben a Szövetség
könyvének régi törvényével szemben (Kiv 21,2-6) itt a rabszolgát
nem csak el kell engedni, hanem fizetséget kell adni neki, hogy ezzel
az új egzisztenciáját megalapozzák. Érdekes az is, hogy ez nem egy
engedély a rabszolgákkal kapcsolatban, hanem figyelmeztetés az
urának, a szabadon bocsátás kötelezettségére.
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A figyelmeztetést az Úr egyiptomi rabszolgaságból való szabadí-
tására való emlékeztetés motiválja. Ugyanakkor leszögezi a rabszol-
ga szabad választásának jogát. Akarata ellenére nem lehet a rabszol-
gát elküldeni.

3. A „testvériségre való felszabadulás teológiája”
 Hétszer fordul elő a MTörv 15,1-18-ban a testvér szó; a 12. versben
ez egy héber vagy héber nő, mint célzás  Isten népének függőségi
viszonyára Egyiptomban. Ahogy Isten megszabadította Izraelt
Egyiptomból, úgy kell az izraelitáknak egymással szemben testvéri-
séget tanúsítaniuk és a testvért nem szabad függőségben tartani.

Ahogy Isten földet adott Izraelnek, úgy kell most is bánni ez-
zel a földdel, hogy az valóban az egész népet táplálja és nem csak
keveseket. Az az utópia, hogy „ Egyáltalán nem lesz szegény és kol-
dus közöttetek” (4. v.) ellentétben van a kemény valósággal: ”Nem
fognak hiányozni a szegények lakásod földjén” (11. v.) De tulajdon-
képpen nem kellene, hogy így legyen!

4. Izrael történelmi hitvallása (MTörv 26,5-9)
Izrael megtapasztalta, hogy történelme a megszabadítások törté-

nete. Mindig, a hagyomány szerint minden új azzal kezdődik, hogy
JHWH a szabadító: ő az, aki a vándorló ősatyáknak hazát ad, Mózest
és a hébereket megszabadítja az egyiptomi szolgaságból, a hazát
kereső törzseknek egy „tejjel mézzel folyó földet” ad. Ez a törté-
nelmi tapasztalat formálta Izrael hitvallását a MTörv 26,5-9 mint
„arató-hálaadást” .

Itt összefoglal minden lényeges eseményt Izrael történetéből:

I. Az ősatya nomád egzisztenciája
II. Kivonulás Egyiptomból
III. A nép önazonosságának megtalálása
IV. Az adomány föld

Mindezek az események jelentőséget kapnak a jelenlegi magatar-
tás tekintetében: Mindig három mondat képez a versben egy egysé-
get és ugyanakkor a végén egy szintén háromrészes áldozat-bemutató
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formulába torkollik. Ezáltal az imádkozó alakja és JHWH tette szo-
ros egységet alkot. A keret jól kimutatható a hitvallás formájából:

Nomád hazátlanság (5 a v.) és a letelepült paraszti élet (10. v.) –
az aratási hálaadó ünnepben csúcsosodik ki –egy történelmi képbe
van beillesztve, amelyben Izrael tapasztalata tükröződik vissza. Iz-
rael számára ez a hitvallás azt jelenti, hogy a jelenkori tapasztalat
Isten megtapasztalása. JHWH nincs távol, nem hallgat, hanem ma is
mint szabadító Megváltó ajándékozza magát népének. Ezért van az,
hogy a hitvallás szerzője a 7-9 versig JHWH-ról többes szám har-
madik személyben beszél,  kihagyva a személyes „te” megszólítást
(vö. 5. v. 10. v.). A vallomásban JHWH jelenléte nem absztrakt,
hanem konkrét jelenlét.

D.) Óravázlat

Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

1. Ének: Az Úr jósága ének  hallás
után

Áldjad én
lelkem az
Urat c. da-
loskönyv,
152, 5 perc

2. Megközelítés : Mi szükséges az életem-
hez?
Beszélgetés a megadott kérdések alapján:
I.  Mi szükséges az életünkhöz?
II. Miről tudok szükség esetén/semmi esetre
     sem lemondani?
III. Mi az, amit saját munkánkkal
      megszerezhetünk?

 2-3 fős kis-
csoportban
 

 

plakátkészí-
tés, jegyzet-
füzet, ceruza
20 perc

 Utána összefoglaló megbeszélés a csoport-
vezető irányításával

 csoportos
beszélgetés

10 perc

 3. A szöveg feldolgozása: A szociális köte-
lezettségek
 3/a. A szombatév – egyenes következmé-
nye az adományföldnek (MTörv 15,1-11)
 Közösen elolvassuk a szöveget és megbe-
széljük a Bevezetés 1. alapján

 csoportos
munka az
óravezető
irányításával

fénymásolt
szentírási
részletek
külön lapon
ceruza
75 perc
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Feladat Módszer Eszközök,
időtartam

 3/b. Az adósrabszolgaság és szabaddá
engedés – az Egyiptomból való szabadulás
következménye (MTörv 15,12-18)
 Csoportos beszélgetés arról, hogy:
I. Mire vezethető vissza ez a szociális rend?
II. Milyen történelmi esemény utóhatása?
         lásd Bevezetés 2. 3.

csoportos
munka az
óravezető
irányítá-
sával

Szentírás
tábla, kréta,
jegyzetfüzet,
ceruza

3/c. Izrael történelmi hitvallása
            (MTörv 26,5-9)
A szöveg közös felolvasása
A művészi felépítés megfigyelése
Összegyűjtjük az emlékezetes történelmi
eseményeket
lásd Bevezetés 4.

csoportos
munka az
óravezető
irányítá-
sával

Szentírás
tábla, kréta,
jegyzetfüzet,
ceruza

4. Befejező következtetés: Hála
A hívő választ Isten megmentő tettére a
„hála” jelenti. MTörv újra és újra emlékeztet
arra, hogy semmiféle jólétben se feledkezze-
nek meg arról, hogy végső soron minden élet
Istentől jön. Erről beszél a MTörv szövegé-
ben a 8,7-11.17-18 is.

a szentí-
rási rész-
letek
meditatív
felolvasá-
sa

szentírási rész-
let külön lapon

5. Hálaima, ének énekszöveg
gyertya, gyufa
10 perc

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a
hetvenkettedik óra anyagát tartalmazza.

Budapest, 2010. dec. 1.
Szeretettel:                                    Vágvölgyi Éva óravezetõ
                                                  Tarjányi Béla szakmai vezetõ
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Székely István

Biblikus folyóiratok szemléje

A Bibel und Kirche 3/2009. számában Bernd Janowski az áldo-
zat mibenlétét vizsgálja, amely az ókori földközi-tengeri és előázsiai
népek szent cselekménye. A zsidóság számára a szövetség könyve
(Kiv 20,22-23,33) ad erre vonatkozó előírásokat, amelyek Isten eljö-
veteléről, szaváról és együtt-ünnepléséről beszélnek. A nép bűneinek
prófétai kritikája pedig kimondja a súlyos bűnök összeférhetetlensé-
gét ezzel a kultusszal (Ám 5,21-24 és 27). Az áldozat egészen más
lesz, és jelentése gyökeresen átalakul az Újszövetségben (v.ö.Mal
2,1-9, majd később Róm 3,21-26)! – Thomas Hieke bemutatja, hogy
Lev 1-10 áldozatokra vonatkozó leírásai utalnak arra is, hogy az
áldozati kultusz az emberek üdvösségét és jólétét is szolgálja
(éspedig nemcsak a bűnökkel, hanem az embert Istentől elválasztó
egyéb körülményekkel szemben is). Lehetővé teszi, hogy Isten elé
álljunk (v.ö. Lev 1-4). [A jeruzsálemi templom pusztulása után a
zsidóság a Tóra tanulmányozásával, a kereszténység az igeliturgiával
és az Eucharisztiával folytatja.] – Dorothea Erbele-Küster össze-
foglalja, kik azok, akik Lev 11-15 szerint testi állapotuk miatt ki
vannak zárva az áldozatokból (pl. tisztátalanok). Thomas Staubli  a
jeruzsálemi templomon kívüli, de zsidók által bemutatott áldozatok-
nak számtalan fajtáját említi, pl. italáldozat, a földek terméséért, a
holtakért, szegényekért, vendégekért bemutatott áldozatok stb., köz-
tük a tiltott és üldözött áldozatok idegen isteneknek a magaslatokon.
Több képet is mutat be ásatásokon feltárt áldozati eszközökről, sőt
köztük egy pecséthenger képét is az ég királynőjének hódolók által
átnyújtott ajándékokkal. – Michael Theobald  Jézus kereszthalálát
vizsgálja. Krisztus halála Isten szeretetének műve (Róm 5,1-11 és
8,32), ami értünk (minden emberért) történt (Gal 1,4). Isten helyet-
tünk bűnné tette Krisztust (2 Kor 5,21)! A cikk bemutatja, hogy
mindezek Szt. Pál gondolatmenetét követve a Gal 3,6-14 alapulvéte-
lével is beláthatók. – Gabriella Geraldini a Zsid levél nyomán a má-
sodik templom pusztulására emlékező keresztény böjti nap a Kiv 32
és a Jer 31,31-34 olvasmányaihoz csatlakozó prédikációban Jézus
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halálát tökéletes engesztelő áldozatként mutatja be. – Wolfgang
Palaver azt vizsgálja, hogy elkerülhetjük-e (mi, keresztények), hogy
valódi áldozatok legyünk. Áttekintve humanista illúziókat, majd az
evangéliumok Jézus-képét, Szent Pál szavait Jézus szeretet-művéről,
sőt más vallások követőinek küzdelmeit is, a cikk javasol vallásközi
párbeszédeket, és figyelmünkbe ajánlja Salamon ítéletének tanulsá-
gát (1 Kir 3,16-28); ez utóbbi gondolatmenetét követve belátjuk,
hogy az igazi áldozattól nem menekülhetünk meg életbevágó kocká-
zat nélkül.

A Bibel und Kir-
che 3/2010. száma a
Rómaiaknak írt  levél
gazdagságát és me-
részségét kívánja be-
mutatni. – Marlis Gie-
len bevezető cikke ki-
mondja, hogy ez a
levél nem a címzettek
kérdéseire válaszol,
vagy konkrét viselke-
désüket korrigálja, ha-
nem a levél 16. fejeze-
tében a többi levelei-
hez hasonlóan kö-

szönti római ismerőseit, és teológiai érveléssel buzdítja őket. – Peter
Lampe megállapítja, hogy Rómában a felszabadult rabszolgák és a
Pált hallgatók zsinagógájába járók között sok keresztény volt. Egyre
több keresztény házi közösség is működött (az első század közepén).
– Michael Theobald a levél címzéséről ír. 1,1-7 igen tartalmas bemu-
tatkozás és címzés, 1,8-17 pedig a levél témája. Benne van Jézus
feltámadása, az üdvösségtörténet, a hitünk és Isten igazsága. –
Moisés Mayordomo cikke számos nehézséget sorol fel, amelyek
miatt egyesek ellentétes értelmezésekre juthatnak (pl. Isten igazsága
és ugyanakkor haragja ügyében). – Luise Schattroff részletesen vizs-
gálja (a Római levél alapján is) a Tórához hű népegyház ügyét; má-
sutt nagyarázza »a Megváltó Jézushoz tartozó emberek Tórához hű

Az angyalok hírül adják Jézus születését
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életét. – Friedrich Wilhelm Horn cikke: Pál és Jeruzsálem ( a Római
levél egyik kényes története: a szent város). Pál az evangéliumot a
zsidók és a pogányok erősségeként mutatja be. A pozitív képhez
tartozik, hogy onnan indul a misszió, a szegények támogatása,
anyagi és szellemi javak cseréje. – Micha Brumlik azt állítja és
részletesen igazolni is próbálja, hogy Pál a »Tóra« fogalmát félreér-
tette, mert az akkor szokásos (platoni eredetű) populáris filozófia
szerint (nem a héber biblia szavai szerint) értelmezte.

A Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 2/2009
számában Carl Joachim Classen azt vizsgálja, hogy a szónoklattan
segíthet-e minket az Újszövetségnek (főként Szent Pál leveleinek)
teljesebb megértésében. Magyarázza a retorika tudományát, ezen
belül egy beszéd és egy levél részeit a megszólalástól a búcsúszava-
kig. Mintapéldája a Galatáknak írt levél. Minden részletnél igen bő
irodalmat sorol fel; megemlíti, hogy az egyházatyáknak a Galata-
levélre vonatkozó írásait aránylag kevesen veszik figyelembe. Törté-
neti írások esetén (pl. evangéliumok, ApCsel) helyes idézni elhang-
zott beszédeket, mérlegelve eldönteni azok eredeti vagy mai olva-
sókhoz szabott stílusát. A cikk megállapítja, hogy Pál jól képzett,
tudósokkal kapcsolatban lévő és a farizeusok írásmagyarázatait is-
merő szónok volt. A cikk végső megállapítása, hogy a retorika tudo-
mánya segít bennünket az újszövetségi írások (köztük Pál levelei)
jobb megértésében. – Gudrun Holtz a rabbinikus irodalom és az Új-
szövetség összehasonlításával foglalkozik. A két szöveg időzítése
(külső adatok figyelembevételével is) nehéz. Helytelen volt a
rabbinikus szövegeket  egyoldalúan korábbra időzíteni, hiszen ez
szűkítette az Újszövetség értelmezését. Érdemes vizsgálni (és ezért
kell is) a kumráni szövegekkel való kapcsolatokat is.  – Jörn Müller
cikke az emberi akarat gyengeségével foglalkozik, az akaratunk és
cselekvésünk közti szakadékkal. Órigenész úgy magyarázza Róm
7,14-25 megállapítását, hogy emberi bensőnk szerint mást akarunk,
mint amit teszünk. A cikk végül szól a keresztény teológus és az
ókori bölcselet (így pl. Szent Agoston) fontos felismeréséről, hogy
az említett akarat gyengeségét csak Isten segítsége (kegyelme) tudja
legyőzni. – Csak röviden említjük Jorg Christian Salzmann cikkét,
amely Justinus  vértanúnak a zsidó Trypoloval folytatott párbeszédé-
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vel és a János-evangélium néhány mondatával (pl.9,21-22) azt kíván-
ja bemutatni, hogy a zsidóságban még a 2. században is élt a Messi-
ásra való várakozás.

A Zeischrift für
die Alttestament-
liche Wissenschaft
3/2009 számában Jo-
seph Fleischman azt
vizsgálja, hogy a
Biblia szerint Izrael-
ben miként befolyá-
solta egy gyermek
törvény szerinti ál-
lapotát az apa által
való befogadottsága.
Figyelembe veszi a
MTörv előírásait,

sőt az ókori Közel-Kelet más népeinek szokásait, és példaként Ez 16
történeti leírását. A cikk végül kimondja az Ószövetség tanulságát a
törvényes házasságban született gyermek  státusáról: felelős – az
egész családja tagjaként való – nevelője és majd a törvény szerinti
sorrendnek megfelelő örököse a tényleges apa (függetlenül attól,
hogy el akarja-e őt fogadni). Tehát minden gyermeknek Isten akarata
szerint lehetőleg teljes családban kell felnőnie. Ezt a státust az apa
később sem változtathatja meg (v.ö. MTörv 21,15-17), örökbefoga-
dóra sem bízhatja. – Bernd U.Schimmer a rézkígyó csodás gyógyító
történetét (Szám 21,4-9) vizsgálja. Megállapítja, hogy ez a módszer
ellentétben van az ókori keleti szokásokkal, amelyek a kígyómarást
rítusokkal és fizikai eszközökkel próbálták gyógyítani. A rézkígyó
sokkal inkább a MTörv 18 és Kiv 15,26 alapján vált a pusztai ván-
dorlás emlékévé. Szám 21,4-9 későbbi szöveg, amely a maga idejé-
ben a mágikus babonákat ítélte el. – Juha Pukkala megállapítja, hogy
a MTörv első kiadása (alapszövege, az Urdeuteronomium) igen régi
lehet [még nem volt templom, sem királyság, vagyis állam sem], de
teljessé csak a királyság korában, pl. Jozija idejében válhatott.

A pásztorok elindulnak (Pásztorok barlangja)
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A folyóirat 4/2009. számában William A.Tooman Ezekielnek a
templom sorsára vonatkozó látomásáról (Ez 8-11) megállapítja, hogy
a szokásos értelmezés szerint JHVH majd elhagyja a templomot, a
babiloniak pedig bevonulnak, és a templom elpusztul. A cikk értel-
mezése szerint a látomás JHVH ítéletet hozó érkezését hirdeti. Szük-
séges tehát Sion védelme; JHVH segít elkerülni a nemzet vereségét

és fogságba hurcolását.
– Tim Bulkeley Amosz
7,1-8,3 szokatlan nyelvi
szerkezetére hívja fel a
figyelmet. A történése-
ket és mindazt, amit lát,
a próféta meséli. ő szól
Istenhez, közbenjáró
kérdéseivel (7,2 és 7,4),
idézi Isten szavait, va-
lamint Bétel papjának
hozzá (Ámoszhoz) inté-
zett (elutasító) szavait,
továbbá  üzenetét Jero-
boám királyhoz. A tö-
mör összefoglalásból is
szinte látjuk a füves ré-
teket, a mérőónt, a vé-

gén a gyümölcsökkel telt kosarat stb. Ha félbeszakad valami, kimon-
datlanul is értjük, tudjuk a folytatást. A cikk nem szól Ámosz köny-
vének az itt leírtaknál korábbi és későbbi eseményeiről, de látjuk,
hogy Ámosz igazi próféta: az Izrael királyságának sorsára vonatkozó
döntő fontosságú üzenete (8,2-3) valóban az Úr szava! – Johannes
Thon cikke Nehemiás 13,23-27 alapján  azt a kort idézi fel, amikor
(talán a számkivetés következtében, vagy csak kb. Kr.e. 200-tól) a
bibliai héber nyelv már nem volt első (anya-) nyelve a zsidó csalá-
doknak sem. A próféta erősen küzd ez ellen (erőszakkal és átokkal
is). De Salamon királyt is elcsábították idegen asszonyai. Nehemiás
kimondja: Vajon mi is elkövessük ezt a nagy gonoszságot? [27.vers]
Elűzi egy főpap kirívóan vétkes rokonát, és szigorú előírásokat vezet

Jézus születése (Pásztorok földje)
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be a papok és leviták számára. A cikk veszteségnek tekinti, hogy a
bibliai héber nem lett a zsidó családok és rokonaik identitásának
meghatározó jelévé.

A The Catholic
Biblical Qarterly 1/-
2010 számában Esther
J.Hamori a hamisság
szellemeit mutatja be,
a mennyei birodalom-
nak sok esetben törté-
nelmünkben is megje-
lenő lényeiként. Bő-
ségesesen sorol fel
példákat (pl. Mikeás 1
Kir  22-ben, Szám
5,14-ben, Jób 4-ben,
és idéz ókori nem-bib-
liai írásművekből is.

Vannak esetek, amikor Isten küldi őket (pl. Bír 9,23; Iz 9,13-14;
vagy Iz 29,9-10), azokhoz, akik már gonoszok. A küldöttek a megté-
vesztés (pl. hamis prófécia) segítségével teljesítik a gonoszok számá-
ra Isten által kiszabott büntető ítéletet. – Robert Gnuse cikke arról
szól, hogy a zsidóság nem csak a börtönből királyi tanácsadóvá lett
József (Ter 39-41) történetéből [és más bibliai írásokból (pl. Dániel,
valamint Eszter könyvéből)] tanulhatta meg a mindenséget teremtő
JHVH minden földi királyénál nagyobb hatalmát. A művelt görögök
és zsidók általában ismerték és olvasták egymás írásait, így például
Herodotosz »Történetek« című művét is, amelyet ugyancsak a ki-
rálynak segítő »börtöntöltelék«-ről írt (sőt valószínűleg éppen a Bib-
lia alapján). Ezt az irodalmi fajtát »az ellenállás irodalmának« is
nevezik. Az ilyen kozmopolita írásoknak kisebb-nagyobb mértékben
politikai és vallási szerepük is volt, de a maguk korában nem vezet-
tek forradalomra vagy függetlenségi mozgalomra. – Mary Ann
Beavis részletesen vizsgálja Jefte vezér leányának történetét (Bír
11,29-40). A Biblia olvasóinak eszébe juthatott Abrahám áldozata
(Ter 22,1-19), Jónás beismerő vallomása (Jónás 1,12), valamint

Tömeg a betlehemi barlangban
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Jairus leányának feltámasztása is (Mk 5,21-24; 35-43). A finom rész-
leteket is kifejező nyelvezet és M.S.Whellernek a viharban alvó Jé-
zus történetére (Mk 4,35-41) vonatkozó újabb megállapításai eddig
fel nem ismert rokonságot tárnak fel. Ezek a kapcsolatok Jézus életet
támasztó hatalmáról is beszélnek. – Andrew E. Arterbury a bibliai
elbeszélések »eljegyzési történeteinek« számos példáját idézi fel,
például Ter 18,1-16; 19,1-24« 1 Sám 9,11-27, Ter 29,1-20. Ezek
nagyobb részét »udvariassági szabályoknak« is nevezhetjük. Jn 4,1-
42 története azonban (Jézus beszélgetése a szamariai asszonnyal) a
cikk szerint nem is udvariassági, hanem (az asszony férjének hívásá-
val) egy segítséget remélő idegen kérése. – William Bales cikke
azért vizsgálja az Efezusi levél állítását – hogy Krisztus a halála és
feltámadása közti időben leszállt az alvilágba (Ef 4,9) – mert a leg-
utóbbi évtizedekben olyan magyarázat terjedt el, amely szerint az
alászállás azt jelenti: Jézus pünkösdkor a Szentlélek által leszállt az
egyházhoz. A cikk figyelembe veszi mind az Ó-, mind az Újszövet-
ség alvilágról szóló szövegeit (pl. Lk 16,23 és 26, ApCsel 2,27 és
2,36 stb), valamint görög és római vallások alvilágra vonatkozó írá-
sait is. A szöveg jelentése szempontjából legfontosabb segítő termé-
szetesen maga az Efezusi levél. Ef 4,8-9 határozott, egyértelmű kije-
lentés. Ehhez csatlakozó részletesebb kifejtés az Ef 4,8-16, ami kissé
metaforikusan is értelmezhető, sőt ebbe szélsőséges esetben Krisztus
áldozati halálát is beleérthetjük. Ezt az értelmezést azonban egy to-
vábbi cikkben lehetne kifejteni.

Könyvismertetés
                Michael Hesemann: A Názáreti Jézus

Talán nem is gondolja az olvasó, amikor kezébe veszi ezt a köny-
vet, hogy milyen nagy élményben lesz része, mert nem tudhatja,
hogy miről is szól. Ha jobban megnézi a címlapot, elég apró betűk-
kel írva megtalálja: Régészek a Megváltó nyomában. A szerző iz-
galmas zarándokútra hívja az olvasót a Szentföldre. Mennyiben hite-
lesek az evangéliumok leírásai a modern régészeti kutatások tükré-
ben? Ezt a szempontot szem előtt tartva követi nyomon a Názáreti
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Jézus életútját. Ismeri a szentföldi régészet eredményeit, és Bibliával
a kezében szinte „naprakészen” ismerteti a legújabb felfedezéseket.
Már elöljáróban meg lehet említeni, hogy cáfolja az általánosan el-
fogadott hamis véleményt is, hogy Szent János evangéliumában nem
találunk pontos topográfiát és kronológiát. „Ő a csillagok között
járt. Próbálta meghatározni Jézus helyét egy spirituális univerzum-
ban, és kapcsolatát az örökkévaló dolgokkal. Ezek a kérdések érde-
kelték és töltötték el, nem az útvonalak és az időpontok.”– állítja
Edgar J. Goodspeed. Hesemann külön kiemeli, hogy sokszor egyedül
János evangéliumának adataira lehet biztosan támaszkodni. Vermes
Géza megállapítása: „az utolsó napok kronológiájánál egyedül Já-
nosra lehet hagyatkozni.”

Ízelítőként néhány érdekes eredményt említünk meg ezen a za-
rándokúton Hesemann könyvéből.

Názáret – Mária kútjánál egy Jézus korabeli fürdő maradványai
kerültek elő. Ez nem rituális fürdő, amit a názáretiek használhattak.
Általánosan elfogadott volt, hogy Názáret egy jelentéktelen kis he-
lyiség volt Jézus idejében, Josephus Flavius sem említi. Ő írja, hogy
Galileában 204 város és falu volt, de ő csak 45-öt említ.

Názáret közelében volt Szefforisz, alig egy óra járásra. Heródes
Antipász építette újjá. Sokan állítják, hogy nevelő atyjával Józseffel
Jézus is dolgozott Szefforisz építkezéseinél. Józseftől tanulta meg az
ács mesterséget. Jézus nem egy elzárt világban, egy kis faluban élt.

Tárgyalja Mária barlangját és megállapítja, hogy hiányzik előtte
maga a ház, amelyről a zarándok leírások mind szólnak. A ház a ke-
resztesek idejében tűnt el, „angyalok vitték Loretoba…” Nem lehet a
legendák világába sorolni, hogy „angyalok” vitték oda. A loretoi ház
kövei megegyeznek a názáreti ház köveivel. A kutatások kiderítették,
hogy a szálak egy „Angeloi” nevű családhoz vezetnek, akinél a szent
ház kövei voltak. Onnan kerülhettek Loretóba.

Keresztelő János – Az Előfutár tartózkodási helye az „eremosz”
vadont jelent. Ain Karemtől 5 km távolságra található Keresztelő
János barlangja falra karcolt képpel, amelyet a közelmúltban fedez-
tek fel. A fiatal János itt kereste a magányt és készült fel hivatására.
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Keresztelő János a Jordán túlsó partján Betániában működött.
Volt egy Betánia Jeruzsálem mellett is. Két Betánia? Érdekes megál-
lapítása Brian J. Cappernek, hogy Betánia nem helységnév, hanem
esszénus intézmény, menedékház „beth anya” szegények háza. A
jeruzsálemi templomba készülők itt tisztulhattak meg a rituális für-

dőben – a mikvében. A
Qumranban talált templomte-
kercsben olvasható: „készíts
három helyet a várostól keletre,
elkülönítve egymástól, ahova
betérhetnek azok, akiknek bőr-
baja, folyása vagy magömlése
volt”. Ezeket a „Betániákat” a
középkori zarándokházakhoz
lehet hasonlítani, amelyekből a
kórházak kialakultak. Ilyenek
lehettek Jeruzsálem mellett En
Semes, Betfagé, és Betánia.
Betániában zsidó mikvét talál-
tak.

A Jordán keleti partján van
Illés barlangja. Ez is fontos
hely lett Keresztelő Jánossal
kapcsolatban. A Vadi Kharrar
forrásnál kolostor együttes és

keresztelő medence került elő 3 templom romjaival. A Prodromosz
kolostor a Jordán nyugati partján később keletkezett, mert a Jordán
áradásakor nehéz volt átkelni a folyón. II. János Pál mindkét helyet
meglátogatta, XVI. Benedek a jordániai mellett döntött.

Kána – A kánai csodánál a szerző foglalkozik a két Kánával.
Melyikben történt a csoda? A hagyomány Hirbet Kána mellett szól,
amely egy magaslaton van. Mivel nehezen lehetett megközelíteni,
ezért elnéptelenedett. Kafr Kenna története csak 1566 után kezdő-
dött. Az itteni ásatásokkal kapcsolatban P. Alliata megállapítja:
„semmi sem került napvilágra, ami bizonyítaná, hogy Kafr Kenne
volna az a galileai Kána, amelyet János evangéliuma többször em-

Jézus keresztsége (Ain Karem)
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lít.” Tibériási József építhetett itt zsidókeresztények számára zsina-
góga-templomot.

A Betheszda fürdőtó – János evangéliumában ezt az elbeszélést
az evangélista kitalálásának tartották. A zarándok elbeszélésekben
viszont szerepel. A 19. századi ásatások azután tökéletesen igazolták
Szent János pontos leírását.

Az „angyal felkavarta a vizet” kifejezés is igazolható: a víz feltöl-
tésekor mozgásba jött a víz. János írása angyal beavatkozása nélkül
is pontos.

A qumrani réztekercs is említi a Beteszdát, mint rejtekhelyet.

Siloe tava – A Gihon forrásból érkező vizet forrásnak gondolták.
Forrásnak nevezi Josephus Flavius is. A Bordeaux-i zarándok leírá-
sában még szerepel a Siloe tó. Később templom épült a forrás fölé és
ekkor a tó feledésbe merült. 2004-ben ezzel szemben megtalálták a
60 m hosszú, 70 m széles trapéz formájú medencét, amelyet a Silo-
am-vízvezeték látott el vízzel. János tehát pontos volt, amikor nem
azt írta, hogy Jézus a vakot a Siloam- „forráshoz”, hanem a „Siloé-
tavához” küldte.

Jákob kútja – János két görög szóval jelzi: „pégé” (forrás) és
„phrear” (ásott kút). Jákob kútjáról mindkettő elmondható: télen
forrás táplálja, de 50 méter mélységben eléri a talajvizet, amikor
nyáron a forrás elapad.

Hol volt Szikar? Nem lehet Szichem, mert Jézus korában romok-
ban hevert. Jákob kútjától egy km távolságra lévő Aszkarról tud a
Talmud és a Jubileumok könyve is.

János földrajzilag a legjobban tájékozott. Tudja hol kell „fölmen-
ni”, hol kell „lemenni”. Nála szerepel Betszaida, Kána, s a legponto-
sabb helyrajzi adatokat közli, legértelmesebb kronológiai sorrend-
ben.

A Jézus hajó – 1986 januárjában, amikor a Genezáreti tó szintje
nagyon lesüllyedt, két fiú a Ginnosar kibbucból talált rá a rendkívüli
hajóra. Az iszap és a homok eddig összetartotta a deszkákat. A 8,2 m
hosszú és 2,3 m széles hajót a radiokarbon vizsgálat is Jézus korára
datálta (Kr. e. 120 és Kr. u. 40 között). Legalább három generáció
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kereste vele kenyerét. Valószínűleg részt vett Kr. u. 67-ben a Magda-
lai tengeri csatában. Egyik deszkájában egy nyílhegy van. Ma egy
kör alakú betonbunkerben látható. „Jézus hajó”-nak nevezik, és ezzel
ereklyének nyilvánították.

Jézus a tengeri viharban „egy párnán aludt”. A ballaszt párna,
homokzsák a fedélzeti felszereléshez tartozott, s a hajó hátsó fedél-
zete alatt volt elhelyezve. Erről szól az evangélista.

Magdala – Egy Mária nevű özvegy városa. Itt is folynak az ásatá-
sok. Előkerült a fórum és a zsinagóga, a régi kikötő maradványai és
egy régi termálfürdő Jézus korából. Lepecsételt üvegpalack is került
elő kenettel. Most elemzik kémiai laboratóriumban. Talán megtud-
hatjuk, hogy Mária milyen kenettel kente meg Jézus lábát… A tó
körül 14 kikötő maradványait találták meg.

Kafarnaum – 1500 lakója lehetett. 1968–1991 között ferences
régészek Jézus városának egész központját feltárták. Lakói halászat-
ból és mezőgazdaságból éltek. Jelentős eredménye a ferenceseknek
Péter házának feltárása. A nyolcszög alakú épületet mozaikok díszí-
tették. Ezek eltávolítása után került elő egy régebbi szakrális épít-
mény. Ez egy magánház fölött áll. Egeria leírása szerint Szent Péter
házából templom lett. Jézusnak több gyógyítása fűződik ehhez az
épülethez. A másik látványos emlék a fehér zsinagóga, amely a 4. sz.
vége felé épülhetett I. Theodosius császár idejében. Alatta a Jézus
korabeli zsinagóga alapjai, amelyet a pogány százados építtetett.
Jézus itt nyilatkoztatta ki az Eucharisztia misztériumát a kenyércsoda
után.

Betszaida – 2000 évvel ezelőtt a tó természetes öblének partján
feküdt. Hordalék és Kr. u. 125-ben a földrengés vágta el a víztől. He-
ródes Fülöp városi rangra emelte. Ezért szerepel „falu” és „város”
néven is.

Az ásatások során két nagy udvarház került elő, bennük hálóne-
hezékek, horgony. Lehet, hogy a ház Péter és András apjáé volt…

Tabga – 1911-ben találták meg a korai bizánci mozaikművészet
leghíresebb emlékét: két hal között egy kosár, benne négy kenyér, a
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szentély közepén egy szikla, amelyre Jézus az ötezret tápláló kenye-
ret és halat helyezte. E fölé épült 1976-ban a mai templom.

Tabga fölött a hegyoldalban egy barlang a „magányos hely” (ere-
mosz), ahova Jézus visszavonult imádkozni. Az Eremosz fölött épült
a „Nyolc boldogság” temploma.

A tóparti beszédhez
kiváló az akusztika a Ge-
nezáreti tavon. Még 50
méter távolságban is ki-
válóan lehet hallani a
beszédet.

A két kenyérszaporí-
tás –A második kenyér-
szaporításról Máté és
Márk számol be, de nem
mondja meg a helyet.
Betszaidától délkeletre
helyezik. Az első zsidó vidéken, erre utal a kosár „kophinoi” kétfülű
szatyor, – a második pogány vidéken – „szpüridesz” füles kosár né-
ven szerepel. Elsőnél „ichtüsz” – jó hal, (Tabga forrásvidékén), a
másodiknál „ichtüida” – halacska szerepel. Ez utóbbi a keleti partra
utalhat.

Kurszi – 1967-ben útépítéskor fedezték fel, és izraeli régészek
teljesen feltárták. Domboldali kápolna mozaikpadlóval, az apszisban
12 ülőhellyel, kolostor, bazilika, zarándokház, és fürdő került elő. Az
arab hódítás után a zarándokok teljesen elhagyták. A bazilika moza-
ikpadlója arra utal, hogy a második kenyércsoda emlékére épült.

A megszállott meggyógyítása nem Kursziban, hanem más helyen
történt. Talán Gadara lehetett ez a hely. Itt bizánci templomrom van.
Ez őrizhette a meggyógyított emlékét.

Fülöp Cezareája – A Jordán forrásánál volt Pán isten barlang-
szentélye. A Jordán forrása fölött ókori templom romjai vannak. A
régészek ezt Augusztus templomának tartották. Augusztus templo-
mai azonban nem más istenek templomai mellett épültek, hanem
egyedül állottak. Ma az Omrit melletti romokat azonosítják Augusz-

Mensa Christi (Tabga, vö. Jn 21,4-12)
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tus templomával. A császár „Isten fiaként” szerepel. Péter vallomása,
és Jézus tiltása is jobban érthető, hogy erről ne beszéljenek.

A színeváltozás helye – A színeváltozást általában a Tábor hegyre
helyezik. Tábor hegy ellen szól az, hogy erőd állt a hegy fennsíkján.
A legkorábbi források a Tábort és Hermont említik a színeváltozás
helyeként. Lehet, hogy nem a Hermon csúcsán, hanem annak egyik
magaslatán történt. Dán és Fülöp Cezareája között van egy magaslat,
amely szintén lehetett a színeváltozás helye.

Pilátus – Pilátus történetisé-
géről, viselt dolgairól tárgyalva
megállapítja, hogy nem volt az az
elviselhetetlenül kegyetlen, lelki-
ismeretlen ember, amilyennek
Philo és Josephus beállítja.

Jézus perének főszereplői
még Annás és Kaifás. Kaifás fő-
papot nemcsak Josephus Flavius
említi, hanem a sírját is megtalál-
ták. Ugyancsak azonosították An-
nás sírját is, bár kifosztották és
lerombolták. Ők irányították Jé-
zus elfogását és elítélését.

Lázár sírját is meg lehet nézni
Betániában. 22 keskeny szikla-
lépcső vezet a sírhoz. Az ő feltá-

masztásáról csak János tudósít. Miért? Talán azért hallgatnak róla a
szinoptikus evangéliumok, mert óvni akarták. A főpapok ugyanis
elhatározták, hogy Lázárt is megölik. Amikor János evangéliumát
írta, Lázár már nem élhetett, ezért nem volt ok, hogy óvatosan hall-
gasson róla.

A betániai lakomán Mária a megkenéssel „Jézust a szegények
Messiásává” nyilvánítja.

Jézus Betfagéban nyilatkoztatta ki magát nyilvánosan Messiás-
nak. Jézust követte az esszénus szegényház teljes személyzete a Je-
ruzsálembe való bevonuláskor.

Jézust elfogják (Olajfák hegye)
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Az utolsó vacsora időpontja – Jézus nem az esszénus és nem a
farizeus naptár szerint ülte meg a Széder vacsorát, hanem ünnepélyes
szövetségi lakomát tartott tanítványaival. Ezen csak a 12 apostol volt
jelen, asszonyok nem. Így írta elő az esszénus szabályzat. A vizes
korsót vivő ember az esszénus negyedbe ment. Az utolsó vacsora az
esszénus vendégházban volt. Az esszénus kapu előtt két mikvét
(rituális fürdőt) talált Bargil Pixner bencés régész. Jézus és tanítvá-
nyai megfürödtek benne. Talán erre utalhatott Jézus: aki megfürdött
tiszta, csak a lábát kell megmosni…

Az utolsó vacsora terme a kereszténység első temploma. A város
lerombolása után épült.

Az utolsó vacsora termében a tóra fülke nem a templom, hanem a
szentsír felé néz.

Getszemáni – Csak János mondja „kertnek, ültetvénynek” a
Getszemánit. Talán Márk szüleié volt. Márk talán itt aludt és vigyá-
zott rá. Innen követte Jézust elfogatásakor.

A „Kakasszó templom” – A baromfitartás tilos volt Jeruzsálem-
ben. A szomszéd falvakból viszont ide hallatszott a kakas hangja.

Praetorium – A szerző megállapítja, hogy nem eldöntött, hogy
hol is történt Jézus elítélése. Három hely jöhet számításba: Heródes
palotája, az Antonia vár és a Hasmoneusok palotája. Heródes palotá-
ja nem felel meg az evangélium adatainak (nincs nagy tér előtte, s a
kövezett tér is hiányzik). Az Antonia vár helyén lévő „lithosztro-
tosz” köves udvar, ahonnan elindul a keresztút, 100 évvel későbbi,
mint Jézus elítélése. Az alatta lévő Sztruthion tó akkor még nem volt
befedve. Nincs adat, hogy a helytartó valaha is tartózkodott ebben a
várban. Minden jel arra mutat, hogy a Hasmoneusok palotáját hasz-
nálta a helytartó ítélkező helyként. Ez a palota siratófallal szemben
állt. Jelenleg ásatások folynak ezen a helyen, ezek eredménye még
nem nyilvános, „feszülten várjuk őket” – írja.

Cirenei Simon és két fiának említése: a „mezőről” jött két fiával a
templomba. A „mező” a zarándokok sátortáborát jelentette, innen
igyekezett a templomba. A keresztút 600 méter lehetett. Jézus a
Gennath kapun hagyta el a várost. A heródesi városfal egy része és a
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kapu küszöbe az orosz Nyevszkij Alexander templom területén talál-
ható. Hét mécses ég a küszöb fölött (Jézus biztosan átlépte ezt a
küszöböt). Jézus a városon kívül szenvedett és halt meg.

A Golgota szikláját kibontották, ma
látható. Előkerült a kőgyűrű, amely a
keresztet tartotta.

Leírja a keresztre feszítés szörnyű-
ségeit. A keresztre feszített számára egy
korty ital is a szív megállását válthatja
ki. Jézus is miután megízlelte az ecetes
italt, kilehelte lelkét.

Jézus halálakor beállott sötétséget
nem napfogyatkozás, hanem a pusztai
szél, a „khamszin” okozta. A fájdalom
hatására a szívburok megtelt vérsavó-
val, s ez ömlött ki, amikor a katona
lándzsával átdöfte Jézus oldalát.

A keresztre feszített lábszárának
megtörésére (crurifragium) is van archeológiai bizonyíték (egy ke-
resztre feszített lábszárcsontja töréseket mutat). János evangélista
mint szemtanú számol be a két megfeszített lábszárának megtörésé-
ről.

Jézus temetésével kapcsolatban az illatszer nagy mennyisége kirá-
lyi temetésre emlékeztet. Csak ideiglenesen temették el Jézust, szom-
bat utáni reggel akarták befejezni, amire már nem került sor.

Jézus sírját az Anasztaszis építésekor megfaragták, majd 1009-
ben Hakim szultán lerombolta.

Hol volt Emmausz? – Tárgyalja az Emmausz elbeszélést. Három
helyről lehet szó: Amvasz-Nikopolisz, El Qubeibeh, és ha-Motsa.
Lukács szerint Emmausz 60 stádiumra van Jeruzsálemtől. Ez az igazi
probléma. Az ókori távolsági adatok ritkán pontosak.

Amvasz, Emmausz-Nikopolisz 30 km Jeruzsálemtől. El Qubeibeh
hagyománya csak 1280-ig vezethető vissza. Parva Mahomeria néven
szerepel, Emmausznak soha nem hívták. A harmadik Emmausz nevű

Mária a kisdeddel (Názáret)
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falu közvetlen Jeruzsálem közelében volt. A rómaiak Coloniának
nevezték, ma ha-Motsa a neve. Mindössze 2,2 km Jeruzsálemtől.

Az itt végzett
ásatások bizánci ko-
lostor romjait tárták
fel. Mikve és bővizű
forrás van itt, amely
hasonlít Betánia
esszénus rituális für-
dőjéhez. Később az
Emmausz név fele-
désbe merült, a hely
csak mint Colonia
volt ismert. A ha-
gyomány Emmausz-
Nikopoliszra tevő-

dött át. A szerző szerint nem az úti cél fontos, nem is a hely, ahol a
Föltámadott megismertette magát, hanem az út, amelyen Jézus kinyi-
latkoztatta magát, és tanítványait rávezette a hitbeli megismerésre.
Ez az út bármilyen irányba, a világ bármily templomaiba vezethet,
ahol megtörik a kenyeret, és Ő közöttünk van. Az igazi Emmausz
mindenütt jelen van.

A tabgai lépcsők – A tanítványok még egyszer kimentek halászni.
Jézus szavára vetik ki a hálót. 153 nagy hal van a hálóban. Jézus fel-
ismerteti magát, halat süt tanítványainak a parton. Az itt épült temp-
lom központja a szikla, a „mensa Domini”, az Úr asztala. A vízben a
hat szív formájú sarokoszlop tömbje, a tizenkét apostol trónjait szim-
bolizálják. A templomhoz hét lépcsőfokot vágtak. Ezek Jézus korá-
ból valók. Lehetséges, hogy Jézus ezeken állt. A kis kápolna emlé-
keztet arra, hogy Jézus itt bízta Egyházát Péterre. A tóparton lévő
szobor ezt a jelenetet ábrázolja. Ez az Egyház biztosította, hogy Jé-
zus szavai fönnmaradjanak, mert megóvta őket az önkényes értelme-
zéstől és minden más visszaéléstől. Lehetővé teszi számunkra, hogy
ma is megérezzük az Ő jelenlétét és kövessük Őt közösségben Péter
utódával, aki vezeti az időn át az Ő nyáját.

Magyar Kápolna (Jeruzsálem, Dormitio)
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OLVASÓINK KÉRDEZIK
A kérdésre a Szerkesztőség válaszol.

� Kérdés: Zakariás könyvében olvassuk, hogy egy békés, szegény
király örömhírt hirdet és szamárháton vonul be Jeruzsálembe (9,9), de
alig egy fejezettel később (10,1-9) joggal gerjed haragra a Júdát tévút-
ra vezető pásztorok ellen. A tévút és Isten haragja szinte várható kö-
vetkezménye lehet (néha csak hosszú évtizedek múlva) az emberi ön-
zésnek és gyengeségnek. A történelemben bizonyára többször és má-
sutt is előfordult; mai világunk sem kivétel. Zakariás könyve a két álla-
pot egymás mellé helyezésével tanítani akar bennünket. Mit tanít Isten-
ről és az ő velünk való kapcsolatáról?

Válasz: A Zakariás próféta a Babilonból visszatért zsidók köré-
ben működött Jeruzsálemben Kr. e. 520 körül. Tőle származik a neve
alatt szereplő prófétai könyv első nyolc fejezete. A könyv azonban
két további beszédgyűjteményt is tartalmaz, amelyek évszázadokkal
később keletkeztek: az elsőnek (9-11. fejezetek) a szerzőjét Második
Zakariásnak nevezzük, a második gyűjtemény (12-14. fejeztek) szer-
zőjét Harmadik Zakariásnak.

A béke királyának érkezéséről szóló jövendölés (9,9-10) Második
Zakariás szövegében található. Ennek a két fejezetnek az a központi
mondanivalója, hogy Isten a Béke Király által megvalósítja az em-
beri történelem új, békés korszakát: "Békét hirdet ő a nemzeteknek,
és uralkodik tengertől tengerig, és a Folyamtól a föld határáig." Ez
csak úgy valósulhat meg, ha Isten véget vet az ellenségeskedésnek
("széttöröm a harci íjakat", 9,10), megbünteti mindazokat, akik tév-
útra vezetik a népet ("Haragom felgerjedt a pásztorok ellen, és meg-
fenyítem a vezérbakokat" 10,3), és megtöri népe ellenségeinek ha-
talmát ("Megtörik Asszúr kevélysége és eltűnik Egyiptom kormány-
pálcája" 10,11).

Második Zakariás jövendölései a 10. fejezetben tehát nem a Béke
Királyának érkezését követő tévelygésekről beszélnek, hanem a
rendteremtésről, amely szükségszerű (elő)feltétele az új világ megva-
lósulásának. Mindezt természetesen a korban ismert és a kortársak
számára érthető képekkel, motívumokkal juttatja kifejezésre.
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL

Közgyűlés – Szeptember
25-én megtartottuk Társula-
tunk ezévi közgyűlését. Az
együttlét egyben az új évad
megnyitását is jelentette,
amelyet szentmisével ünne-
peltünk, és kértük Isten
áldását munkánkra. A köz-
gyűlésen a munkatársak
beszámoltak az elmúlt moz-
galmas évben végzett mun-
kánkról: Gelley Anna iro-
davezető, Horvay Mária
imacsoport-vezető, Székely István szerkesztő, Vágvölgyi Éva főtit-
kár, továbbképzési csoportvezető és Tarjányi Béla ügyvezető elnök.
Tarjányi Béla tájékoztatta a Közgyűlést az elmúlt év során elért
eredményekről, a Társulat anyagi helyzetéről és néhány fontosabb
megvalósítandó tervünkről. Az elmúlt két esztendőre jellemző volt a
Biblia-forgalmazás csökkenése, tekintettel arra, hogy a Biblia Évé-
ben nagyon sokan féláron megvásárolhatták a Bibliákat.

A magyar biblikus pro-
fesszorok ezévi második
szakmai értekezlete – A
magyar biblikus professzo-
rok október 25-én megtar-
tották ezévi második szak-
mai értekezletüket Budapes-
ten, a Szent Jeromos Kato-
likus Bibliatársulat Teréz
körúti központjában. Az
értekezleten két vitaindító
előadás hangzott el: Benyik
György és Rózsa Huba elő-

Hálaadó szentmise

Közös ebéd
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adása. A megbeszélések és szakmai viták után a jó hangulatú
együttlét közös ebéddel zárult.

Hitoktatók képzése – Társulatunk november 13-án, az Egri Fő-
egyházmegyei Kateketikai
Konzultációs Iroda szervezé-
sében a miskolci Szent Anna
Plébánia Közösségi Házában
tartott egynapos képzést az egri
egyházmegyében tevékenykedő
hitoktatók számára. A képzésen
délelőtt Tarjányi Béla vezette a
közös foglalkozásokat, délután
pedig Vágvölgyi Éva, Társula-
tunk továbbképzési felelőse.

Bibliai Figura-kurzusok
Gelley Anna vezetésével – 2010.
november 12-14 között ismét
biblikus-figura készítő kurzust
tartottunk a Bibliaközpontban. A
résztvevők többsége évek óta
tervezte, hogy elkészíti családja,
gyermekei részére a betlehemi
történet szereplőit. A hétvége jó
hangulatban telt, József, Mária
és a Kisjézus mellett számtalan

bárány is készült.
A következő hétvégén Telkiből

és Budaörsről érkezett egy baráti
társaság, akik a már meglévő bet-
lehemi figuráik mellé pásztorokat,
és a napkeleti bölcseket készítették
el. Az idő rövidsége miatt a vállal-
kozás fárasztó volt, ez azon-
ban nem vette el senki kedvét, bú-
csúzáskor már a jövő évi elképze-
léseikkel köszöntek el.
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November 26-án
adventi lelkinapot tar-
tottak a bicskei Szent
László Iskola negyedik
osztályában. Ennek ke-
retében felkérték a
Bibliatársulatot, hogy
kézműves-foglalkozást
tartsunk. A 25-26 gyer-
mek és néhány szülő
közösen készítették el a
bárányokat a betlehemi
jászolhoz. A gyerekek
ügyesek és nagyon lelkesek voltak. A foglalkozás jó hangulatban
telt.

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-
ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társu-
lati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gond-
jait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába.

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2011. jan.
7.: 1 Ján 2, 7-8; jan. 07.: 1 Jan 2, 7-8; jan. 21.: Kol 3, 16-17.;
febr. 4.: Mt 11, 25-30.; febr. 18.: Ef 1, 3-10.; márc. 4.: Csel
1, 6-8.; márc. 18.: Mt 28, 16-20.; ápr. 1.: Mt 19, 16-22.; ápr.
15.: Lk 2, 41-52.; ápr. 29.: Jn 20, 26-29.

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-
ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!

Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak
       áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
           A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség
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KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK

SZENTFÖLD  – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓ-
LAL AZ ÖRÖMHÍR” címmel jelent meg Társulatunk gondozásában
legújabb DVD-nk. Az összeállítás (kb. 1000 színes kép) megtekinté-
se során megcsodálhatjuk Jézus szülőföldjének nevezetes helyszíne-
it, közben kiváló művészek tolmácsolásában hallhatjuk az adott he-
lyekhez kapcsolódó újszövetségi szövegeket (120 perc).  A DVD
ára: 1600,- Ft.

SZENT PÁL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE”
címmel jelent meg Társulatunk gondozásában egy igen érdekes ösz-
szeállítás Szent Pállal kapcsolatban: Kránitz Mihály vetítettképes
előadása a Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínekről és em-
lékekről, Tarjányi Béla előadása Szent Pál apostolról (kísérő termé-
szeti képek a Pilis hegyvidékről) Sillye Jenő és társai három dala
Szent Pálról (kísérő képek a Biblia Éve eseményeiről). A DVD ára:
800,- Ft.

A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD
E DVD-n találkozhatunk a Szentfölddel, részletesebben azokkal a

legfontosabb evangéliumi helyekkel, amelyeknek történetét az ásatá-
sok feltárták. Ezek igazolják az evangéliumi történetek valóságát. Az
anyagot összeállította Tomka Ferenc. A képeket a Fokoláre atyák ké-
szítették 2007-es szentföldi utazásukon. Most ezt az anyagot széle-
sebb körű használatra adjuk, különös tekintettel a Biblia Évére. A
technikai szerkesztés Rónaszéki László munkája. A szöveg elmondá-
sában Rónaszéki Józsefné Tomka Mária segédkezett. A DVD ára
(szövegkönyvvel): 1.600,- Ft.

JÉZUS ÖSVÉNY – DVD
A zarándokösvény felszentelése, beszédek (Juliusz Janus pápai

nuncius, Mádl Ferenc elnök, Tarjányi Béla), képek, riportok. A DVD
ára: 800,- Ft.

EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD I
Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft.
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EGYIPTOM – A KAIRÓI MÚZEUM – DVD II
Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft.

EGYIPTOM – SZENT ANTAL KOLOSTOR – DVD
Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft.

ÉLETÜNK KRISZTUSSAL – DVD
Lelkigyakorlat a Biblia Évében – Tarjányi Béla három előadása

az Egri Bazilikában (95p). DVD Dr. Gergely Péter felvételeivel
(Csobánka). A DVD ára: 800,- Ft.

A BIBLIA SZEREPE LELKI FORMÁLÓDÁSUNKBAN
 Tarjányi Béla előadása a kispapok és szerzetesnövendékek or-

szágos találkozóján. Központi Szeminárium, 2008. febr. 10. (50p).
DVD helyszíni felvételekkel és színes természeti képekkel. A DVD
ára: 800,- Ft.

MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA – CD
Három előadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudomá-

nyi Kara által szervezett konferencián (teológiai tanárok továbbkép-
ző konferenciája, 2008. jan. 28-29.) Nemeskürty István történész
professzor: Magyarságunk és a Biblia (1 óra 58 perc); Vörös Győző
egyiptológus: Alexandria és a Biblia (55p); Tarjányi Béla biblikus
professzor: A Vatikáni Kódex (28p). Igényes érdeklődők számára
ajánljuk beszerzését, meghallgatását, terjesztését. A CD ára: 600,-
Ft.

IMRE BÁCSI ELBESZÉLI ÉLETÉT – DVD
Mócsy Imre S.J. atyáról: visszaemlékezések, fényképek, könyvek,

videó, emlékünnep, eredeti hangfelvételek. A DVD ára: 800,- Ft.

VÍZ, VÍZ, VÍZ – DVD
Vágvölgyi Éva elmélkedése. Természeti fotók: Dr. Gergely Péter.

Zongorán játszik: Tusa Erzsébet. A DVD ára: 800,- Ft.

MAGYAR SYDNEY  –  CD
Balás Béla katekézise, 2008. 07.19. A CD ára: 600,- Ft.
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HITTANYA – DVD
Képek: Biblikus foglalkozások a Hittanyán, 2008. aug. 5. Hang:

Tarjányi Béla előadása. A DVD ára: 800,- Ft.

BIBLIKUS NAP PÁPÁN – DVD
Pápai Református Kollégium, 2008. okt. 3. A DVD ára: 800,- Ft.

ISTEN SZAVA MEGSZÓLAL CIGÁNYUL – CD
János ev. 1-5. fejezete, felolvassa Pintér Szabolcs. A CD ára:

800,- Ft.

 „TALÁLKOZÁSOM A SZENTÍRÁSSAL” DVD I
A Szentírással kapcsolatos személyes élményeiket, tapasztalatai-

kat elmondják: Bíró László püspök, Kerekes Károly ciszterci atya,
Nemeshegyi Péter és Vértesaljai László jezsuita atyák, Tomka Fe-
renc plébános, Varga Béláné Irénke nagymama, és Mihályi Angyal-
ka katekéta. A személyes vallomásokat szép természeti felvételek
vetítése közben hallgathatjuk meg. Mindez számítógépen és DVD-
lejátszón egyaránt megtekinthető. A DVD ára: 800,- Ft.

„TALÁLKOZÁSOM A SZENTÍRÁSSAL” DVD II
A Szentírással kapcsolatos személyes élményeiket, tapasztalatai-

kat elmondják: Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, Márfi Gyula érsek,
Zserdin Gellért püspök, Gyürki László kanonok, Takács Gyula pro-
fesszor, Gelley Anna hitoktató és Riskó Mariann történelemtanár.
Ezt követi még Székely János püspök három beszéde (Nagymaroson,
az Unio Cleri közgyűlésén, a Sapientia Főiskola konferenciáján). A
személyes vallomásokat szép természeti felvételek vetítése közben
hallgathatjuk meg. Mindez számítógépen és DVD-lejátszón egyaránt
megtekinthető.  A DVD ára: 800,- Ft.

A DVD-k és CD-k megvásárolhatók a Bibliaközpontban:
1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17.

megrendelhetők levélben vagy telefonon: 332-22-60
ill. e-mailben: jeromos@biblia-tarsulat.hu
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Ajánlás 
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Isten Szava 
 
Az Atyákat idézve minden hívőhöz Szent János apostol első leve-

lének szavaival fordulok: „Az örök életet hirdetjük nektek, amely az 
Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt 
nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi 
ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közös-
ségben” (1Jn 1,2–3). Az Apostol az Élet Igéjének hallásáról, látásá-
ról, tapintásáról és szemléléséről beszél (vö. (1Jn 1,1), mert maga az 
élet jelent meg Krisztusban. Nekünk pedig, akik az Istennel és egy-
mással való közösségre kaptunk meghívást, ezen ajándék hirdetőinek 
kell lennünk. 

Ebből a kérügmatikus szempontból a Szinodusi Gyűlés tanúságot 
tett az Egyház és a világ előtt, hogy milyen szép az Isten szavával va-
ló találkozás az egyházi közösségben. Ezért minden hívőt buzdítok, 
hogy fedezze föl újra a személyes és közösségi találkozást Krisztus-
sal, az Élet Igéjével, aki látható lett, s legyenek az ő hirdetői, hogy az 
isteni élet ajándéka, a közösség egyre inkább terjedjen az egész vilá-
gon. Részesedni ugyanis Isten életében, a Szeretet háromságában a 
teljes öröm (vö. 1Jn 1,1). És az Egyház ajándéka és mellőzhetetlen 
feladata annak az örömnek a közlése, mely az Isten közöttünk jelen-
lévő Szavával, a Krisztus személyével való találkozásból fakad. A 
mai világban, mely gyakran fölöslegesnek vagy idegennek érzi Is-
tent, mi valljuk, mint Péter, hogy az „örök élet Igéi” csak nála van-
nak (vö. Jn 6,68). Nincs annál fontosabb, hogy a mai ember előtt 
újra megnyissuk az Istenhez vezető utat, ahhoz az Istenhez, aki szól 
hozzánk, és közli velünk a szeretetét, azért, hogy bőséges életünk 
legyen (vö. Jn 10,10). 

XVI. Benedek pápa 
(Verbum Domini, 2) 
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 Csendes percek 
  

Nagyon sokszor tapasztaltam magamon is, másokon meg még 
jobban, hogy amikor az ember rosszat csinál, és bántja a lelkiisme-
ret, a másik rendes volt, akkor ki akarjuk provokálni, hogy a másik 
se legyen jobb. Ilyen esetben nagyon sokat jelent, hogy tudok-e bé-
kés lenni. Sok emberrel találkoztam már, akinek az életét az oldotta 
meg, hogy a felesége vagy a férje nem hagyta magát kizökkenteni 
ebből a csendes békéjéből, amikor az provokálta. Ha ugyanis ki tudja 
zökkenteni a nyugalmából, és mindketten ordítanak, mind a ketten 
tányérokat hajigálnak, akkor ki dönti el végül, hogy kinek van igaza? 
De ameddig csak az egyik undok, a másik meg tud csendben és bé-
késen szólni, akkor megvan a lehetősége – csak a lehetősége! –, hogy 
végül békesség lesz. Hogy a másik végül felfogja-e, hogy ez az em-
ber tényleg szeret engem, engedi-e, hogy a kevélységéből kiemelje a 
másik szeretete, vagy nem, erre nehéz válaszolni, de a lehetősége 
megvan...  

Ha meg akarjuk szilárdítani a békességünket, akkor azt a Hegyi 
Beszédre kell alapoznunk. Tudjuk, hogy valójában csak egy boldog-
ság van – azt hiszem, Jelenits tanár úr mondta ezt néhány évvel ez-
előtt – ez pedig az Istennel megtalált életnek, az Atya szeretetének az 
öröme. Ezt csak kifejti, részletezi a nyolc különböző forma. Isten 
szeret engem, én pedig viszontszerethetem. Úgy szeret engem, ahogy 
vagyok. Gondviselőm ő, feleletet adott az életemre. Olyannak ismer, 
amilyen vagyok. Ismeri minden képességemet. Ő az, aki jutalmaz, ő 
az, aki megfizet, ő az, aki meghívott. Kísértések érhetnek, megkí-
vánhatják, ami az enyém, kijátszhatnak az emberek – de mit vehet-
nek el tőlem, ha Isten szeret engem? Ki foszthat meg engem az örök 
élet reményétől? 

Opálény Mihály: Békesség (Nagymarosi prédikáció, 1983) 
Ld. Tarjányi Béla [szerk.], „Mindenkinek mindene lettem” Emlékeink 

Mihály atyáról, Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat, 2011, 246.248.o. 
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Tarjányi Béla 

Az Eucharisztia alapítása  
         és új szövetség kötése a szinoptikusoknál 

1. A szöveg: A szinoptikus evangéliumok beszámolói 

Az Eucharisztia alapításának története megtalálható mindhárom 
szinoptikus evangéliumban, valamint Pálnál az 1. Korintusi levélben. 
A szinoptikusok beszámolóiban az Eucharisztia alapításának lénye-
ges elemei a következők: 

Az utolsó vacsora 

Máté 26 Márk 14 Lukács 22 
A húsvéti vacsora 

20 Amikor beesteledett, 
asztalhoz ült a tizenket-
tővel. 21 Miközben ettek, 
így szólt: »Bizony, mon-
dom nektek: egy közüle-
tek elárul engem.« 
22 Erre nagyon elszo-
morodtak és egyenként 
elkezdték kérdezgetni: 
»Csak nem én vagyok 
az, Uram?« 23 Ő így 
válaszolt: »Aki velem 
együtt mártja kezét a 
tálba, az árul el engem. 
24 Az Emberfia ugyan 
elmegy, amint meg van 
írva róla, de jaj annak az 
embernek, aki az Em-
berfiát elárulja. Jobb lett 
volna annak az ember-
nek, ha meg sem szüle-
tik.« 25 Ekkor megszólalt 
Júdás, aki elárulta őt: 
»Csak nem én vagyok 
az, Rabbi?« Ő azt felelte 
neki: »Te mondtad.« 

A húsvéti vacsora 
17 Amikor beestele-
dett, odaérkezett a 
tizenkettővel. 18 Ami-
kor letelepedtek és 
ettek, Jézus így szólt: 
»Bizony, mondom 
nektek: közületek az 
egyik, aki velem eszik, 
elárul engem« {Zsolt 
41,10}. 19 Erre azok 
elszomorodtak, és 
egyenként kérdezgetni 
kezdték tőle: »Csak 
nem én vagyok az, 
Uram?« 20 Ő azt felel-
te nekik: »A tizenkettő 
közül az egyik, aki 
velem egyszerre márt 
a tálból. 21 Az Ember-
fia ugyan elmegy, 
ahogy meg van írva 
róla, de jaj annak az 
embernek, aki az 
Emberfiát elárulja! 
Jobb lett volna annak 
az embernek, ha meg 

A húsvéti vacsora 
14 Amikor eljött az óra, 
asztalhoz ült az aposto-
lokkal együtt, 15 és azt 
mondta nekik: »Vágyva 
vágytam arra, hogy 
elfogyasszam veletek 
ezt a húsvéti vacsorát, 
mielőtt szenvednék. 
16 Mert mondom nektek: 
többé nem eszem belő-
le, amíg be nem teljese-
dik az Isten országá-
ban.« 17 Azután fogta a 
kelyhet, hálát adott, és 
így szólt: »Vegyétek ezt, 
és osszátok el magatok 
között. 18 Mert mondom 
nektek: mostantól fogva 
nem iszom a szőlő ter-
méséből, amíg el nem 
jön az Isten országa.« 
19 Aztán fogta a kenye-
ret, hálát adott, megtör-
te, és odaadta nekik 
ezekkel a szavakkal: 
»Ez az én testem, mely 
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26 Miközben ettek, Jé-
zus fogta a kenyeret, 
áldást mondott, megtör-
te, és odaadta tanítvá-
nyainak e szavakkal: 
»Vegyétek és egyétek, 
ez az én testem.« 
27 Aztán fogta a kelyhet, 
hálát adott és odaadta 
nekik ezekkel a szavak-
kal: »Igyatok ebből 
mindnyájan, 28 mert ez 
az én vérem, az új 
szövetségé, amely so-
kakért kiontatik a bű-
nök bocsánatára. 
29 Mondom nektek: 
mostantól nem iszom a 
szőlőnek ebből a termé-
séből addig a napig, 
amíg az újat nem iszom 
veletek Atyám országá-
ban.« 

sem születik!« 
22 Miközben ettek, 

Jézus fogta a kenye-
ret, áldást mondott, 
megtörte, és odaadta 
nekik ezekkel a sza-
vakkal: »Vegyétek, ez 
az én testem.« 
23 Azután fogta a kely-
het, hálát adott, oda-
adta nekik, és ittak 
belőle mindnyájan. 
24 Ő pedig így szólt: 
»Ez az én vérem, az 
új szövetségé, amely 
sokakért kiontatik. 
25 Bizony, mondom 
nektek: többé már 
nem iszom a szőlőnek 
ebből a terméséből 
addig a napig, amíg az 
újat nem iszom Isten 
országában.« 

értetek adatik. Ezt te-
gyétek az én emlékeze-
temre!« 20 Ugyanígy a 
vacsora végén fogta a 
kelyhet, és azt mondta: 
»Ez a kehely az új 
szövetség  az én vé-
remben, amely értetek 
kiontatik. 

21 De íme, az áruló 
keze az enyémmel 
együtt van az asztalon. 
22 Mert az Emberfia 
ugyan elmegy, amint el 
van rendelve, de jaj 
annak az embernek, aki 
elárulja őt!« 23 Erre ők 
kérdezgetni kezdték 
egymástól, hogy ki az 
közülük, aki ezt megte-
szi? 

 
Jézus személyének azonosítása a kenyérrel és a borral: 
 "ez az én testem", "ez az én vérem" (Mk, Mt, Lk) 
a színek vétele: "vegyétek", "odaadta nekik" (Mk) 
         "vegyétek és egyétek", "igyatok ebből" (Mt)  

                                  "vegyétek", "odaadta nekik" (Lk) 
az odaadás, feláldozás kijelentése:  

                                  a test "adatik" (Lk), a vér "kiontatik" (Mk, Mt) 
kedvezményezettek: "sokakért" (Mk, Mt), "értetek" (Lk) 
az eredmény: "új szövetség" alapítása: Mk, Mt, Lk 
az odaadás célja: "a bűnök bocsánatára" (Mt) 
felhívás az emlékezésre: 

                                 "ezt tegyétek az én emlékezetemre" (Lk) 
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Pál apostol: 1 Kor 11 
 
Az Úr vacsorája 23 Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az 

Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, 24 hálát 
adott, megtörte, és így szólt: »Ez az én testem, amely értetek van. Ezt 
tegyétek az én emlékezetemre!« 25 A vacsora után ugyanígy fogta a 
kelyhet is, és így szólt: »Ez a kehely az új szövetség {Jer 31,31} az én 
véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok, az én emlékezetem-
re!« 26 Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, 
az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. 27 Aki tehát méltatlanul eszi a 
kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 
28 Vizsgálja meg tehát az ember önmagát, és úgy egyék e kenyérből és 
igyék a kehelyből, 29 mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem különbözteti 
meg a testet, saját ítéletét eszi és issza. 30 Ezért van köztetek sok beteg 
és gyengélkedő, és sokan meghaltak. 31 Ha ellenben megítélnénk önma-
gunkat, nem esnénk ítélet alá. 32 Amikor pedig ítélet alá esünk, az Úr 
fenyít meg minket, hogy ne kárhozzunk el ezzel a világgal. 
 

Megjegyzés: Pálnál (1 Kor 11) mindezek közül még csak az 
azonosítás, az eredmény és a felszólítás van jelen. Később egyes 
kéziratokban harmonizációként megjelenik az odadás-elem is ("az 
én testem, amely értetek megtöretik, klwvmenon  a2 C3 D2 F G Y 
stb., feldaraboltatik, qruptovmenon D*, adatik didovmenon co). 

A szinoptikusok szövegében két elem, az odaadás célja ("a bű-
nök bocsánatára") és az emlékezésre való felhívás csak egy-egy 
evangélistánál szerepel (Mt ill. Lk), öt elem viszont (azonosítás, vé-
tel, odaadás, kedvezményezettek, eredmény, vagyis "az én testem, 
én vérem"; a "vegyétek", az "adatik-kiontatik"; a "sokakért-értetek" 
és az "új szövetség") mindhárom evangéliumban megtalálható. Eb-
ből arra következtethetünk, hogy ezek az elemek a szinoptikusok ke-
letkezése idején mindenütt, szükségszerűen jelen voltak (elhangzot-
tak) az Eucharisztia ünneplése alkalmával. Ugyanakkor az evangéli-
umok változatos megfogalmazásait látva az is nyilvánvaló, hogy a 
szöveg még nem volt kötött, szabadon, élő szóval idézték fel az 
Utolsó Vacsorán történteket. 

 
Az Eucharisztia alapításának a szinoptikusok által adott leírásai-

ban koncentráltan jelen van a megváltás teológiájának a lényege, 
amelynek középpontjában Jézus keresztáldozata áll. Ezek a beszá-
molók ill. Jézusnak az Utolsó Vacsorán elhangzott szavai valójában 
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a keresztáldozatot értelmezik, bemutatva azt, mint a megváltás leglé-
nyegesebb, döntő mozzanatát: Jézus vállalja a halált, hogy megsza-
badítsa az embereket a bűnöktől, meghív a vele való legbensősége-
sebb egyesülésre, és létrehozza Isten és az ember(iség) között az új, 
örök szövetséget. 

2. A megértés: A kereszthalál, mint megváltó áldozat 

Ószövetségi előzmények I. 
Szabadulás Egyiptomból, Kiv. 12 Szövetségkötés, Kiv. 24 

21 Összehívta tehát Mózes Izrael fiainak 
valamennyi vénjét, és azt mondta nekik: 
»Menjetek, fogjatok családonként egy-egy 
állatot, és vágjátok le a Pászkát. 22 Aztán 
mártsatok egy izsópköteget az edényben 
lévő vérbe, és hintsetek belőle a szemöl-
dökfára s mind a két ajtófélfára, és senki 
ne menjen ki közületek háza ajtaján regge-
lig. 23 Körüljár ugyanis az Úr, és megveri az 
egyiptomiakat. Ha azonban látja a vért a 
szemöldökfán és a két ajtófélfán, elvonul 
a ház ajtaja előtt, és nem engedi, hogy az 
Öldöklő bemenjen a házatokba ártani. 
24 Tartsd meg ezt a dolgot, törvény legyen 
az neked és fiaidnak mindörökre! 25 Ha 
majd bejuttok arra a földre, amelyet az Úr 
nektek ad, amint megígérte, ott is tartsátok 
meg ezt a szertartást! 26 Ha pedig a fiaitok 
azt kérdezik majd tőletek: `Miféle szertartás 
ez?' – 27 mondjátok nekik: `Az Úr elvonulá-
sának áldozata ez, mert elvonult Izrael 
fiainak háza felett Egyiptomban, amikor 
megverte az egyiptomiakat, és megmentet-
te házainkat.'« – A nép erre meghajtotta 
magát, leborult, 28 aztán Izrael fiai elmen-
tek, és úgy tettek, amint az Úr megparan-
csolta Mózesnek és Áronnak. 

29 Történt azután éjfélkor, hogy az Úr 
megölt minden elsőszülöttet Egyiptom föld-
jén, a trónján ülő fáraó elsőszülöttjétől 
kezdve a börtönben levő rab elsőszülöttjéig, 
valamint az állatok minden elsőszülöttjét. 

3 Elment tehát Mózes, és 
elmondta a népnek az Úr 
minden szavát és rendeletét. 
A nép egy szívvel-lélekkel 
felelte: »Megtesszük mind-
azt, amit az Úr mondott!« 
4 Ekkor Mózes leírta az Úr 
minden beszédét. Majd felkelt 
kora reggel, oltárt épített a 
hegy tövében, és tizenkét 
emlékoszlopot állított, Izrael 
tizenkét törzsének megfelelő-
en. 5 Aztán odaküldte Izrael 
fiainak ifjait, hogy mutassa-
nak be egészen elégő 
áldozatokat, és vágjanak az 
Úrnak békeáldozatul fiatal 
bikákat. 6 Mózes pedig fogta 
a vér felét, és a medencékbe 
töltötte, a másik felét pedig az 
oltárra öntötte. 7 Aztán fogta 
a szövetség könyvét, és 
felolvasta a nép hallatára. 
Erre ők azt mondták: »Meg-
tesszük mindazt, amit az Úr 
mondott, és engedelmesek 
leszünk!« 8 Ő pedig fogta a 
vért, és meghintette vele a 
népet, és így szólt: »Ez 
annak a szövetségnek a 
vére, amelyet az Úr megkö-
tött veletek e szavak alap-
ján!« 
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Ószövetségi előzmények II. 
Szabadulás Babilonból, Iz 52-53 Új szövetség, Jer 31 

13 Íme, sikert arat szolgám, 
magasra emelkedik, magasztos és igen fen-

séges lesz. 

53 3 Megvetett volt, és utolsó az emberek 
között, 

fájdalmak férfia és betegség ismerője… 
4 Pedig a mi betegségeinket ő viselte, 
és a mi fájdalmainkat ő hordozta; 
mi mégis megvertnek tekintettük, 
Istentől sújtottnak és megalázottnak. 
5 De őt a mi vétkeinkért szúrták át, 
a mi bűneinkért törték össze; 
a mi békességünkért érte fenyítés, 
és az ő sebe által gyógyultunk meg. 
6 Mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, 
mindenki a maga útjára tért; 

s az Úr őrá rakta mindnyájunk bűnét.« 
7 Megkínozták, és ő alázatos volt, nem nyitot-

ta ki száját; 
mint a bárány, melyet leölésre visznek, 
és mint a juh, mely nyírói előtt elné-

mul,nem nyitotta ki száját. 
10 De az Úrnak úgy tetszett, hogy összetörje 

betegséggel. 
Ha odaadja engesztelő áldozatul életét, 
meglátja majd utódait, hosszúra nyújtja napja-

it; 
és az Úr tetszése az ő keze által teljesül. 
11 …Tudásával szolgám igazzá tesz sokakat,  

és bűneiket ő hordozza. 
12 Ezért osztályrészül adok neki sokakat, 
és hatalmasokkal osztozik a zsákmányon, 
amiért halálra adta életét, és a bűnösök közé 

számították; 
 pedig ő sokak vétkét viselte, 
és a bűnösökért közbenjár. 

31 Íme, jönnek napok – 
mondja az Úr –, amikor új 
szövetséget kötök Izrael 
házával és Júda házá-
val. 32 Nem olyan szövet-
séget, amilyet atyáikkal 
kötöttem azon a napon, 
amikor megfogtam kezü-
ket, hogy kihozzam őket 
Egyiptom földjéről; azt a 
szövetségemet ők bontot-
ták fel, pedig én voltam az 
Uruk – mondja az Úr. – 
33 Hanem ez lesz az a 
szövetség, amelyet Izrael 
házával kötök azok után a 
napok után – mondja az 
Úr –: törvényemet a 
bensejükbe adom és a 
szívükre írom. Istenük 
leszek, ők pedig az én 
népem lesznek. 34 Nem 
fogja többé így tanítani 
egyik a másikat, senki a 
testvérét: `Ismerjétek meg 
az Urat!' Mert mindnyájan 
ismerni fognak engem, a 
legkisebbtől a legnagyob-
big – mondja az Úr –, 
mivel megbocsátom bű-
nüket, és vétkükre nem 
emlékezem többé.« 
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Biztosra vehetjük, hogy szükség volt a feltámadás megtapasztalá-
sára és a Szentlélek vezető világosságára, szükség volt sok-sok imára 
és gondolkodásra, amíg mindezt megértették, elfogadták, sőt, "az Úr 
halálát" meggyőződéssel hirdetni is merték (vö. 1 Kor 11,26), mint a 
megváltás központi, döntő eseményét. Jézus tanítványai számára 
nem lehetett könnyű megérteni, hogy a kereszthalál nem szégyentel-
jes bukás volt, hanem megváltó áldozat, Isten szeretetének legkézen-
fekvőbb megnyilvánulása Jézus Krisztusban. 

Számunkra is hasznos lehet, ha gondolatban végigjáruk azt az 
utat, amelyet Jézus tanítványai megtettek, amíg megértették Jézus 
halálának értelmét és jelentőségét. Ha ezt felidézzük, számunkra is 
egyértelműbbé válhat, hogy miért ezek a szavak hangzanak el az 
utolsó vacsorán, és mit is jelentenek ezek valójában. 

Nyilvános működése idején Jézus többször is elmondta az aposto-
loknak, hogy szenvedni fog, és meg fogják ölni, de arról soha nem 
beszélt, hogy miért kell meghalnia. Csak annyit mondott, hogy "kell" 
(Mk 8,31pp). Amikor beállt a Jordánnál keresztelkedő bűnösök so-
rába, magyarázatként akkor is csak annyit mondott: "illő, hogy betel-
jesítsünk minden igazságosságot" (Mt 3,15). És nagyon hevesen 
reagált, amikor Péter tiltakozott a rá váró szenvedés ellen – mert az ő 
szenvedése "Isten dolgai" közé tartozik (Mk 8,33). 

Jóllehet Jézus előre megmondta tanítványainak, hogy meg fogják 
ölni, a kereszhalál ténye előtt az első pillanatban mégis értetlenül 
álltak. De aztán Jézus feltámadt, megmutatkozott nekik a halál feletti 
győzelmében, az emmauszi tanítványoknak pedig "kezdve Mózesen 
és valamennyi prófétán, mindent megmagyarázott, ami az Írásokban 
róla szólt." És az isteni "kell" itt ismét megjelenik Jézus szavaiban: 
"Nem ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen 
dicsőségébe?" (Lk 24,26-27)   

A tanítványok megismerték, megszerették Jézust, magukba szív-
ták tanítását, látták csodáit, társai akartak lenni az örömhír hirdeté-
sében, halála után pedig találkoztak vele ismét, mint a halálából fel-
támadt, győzedelmes Krisztussal. De a kettő között ott állt Jézus 
keresztje, a Messiásként ünnepelt Jézus gyötrelmes halála. Miért volt 
erre szükség? Jézus megmondta, hogy ennek így kellett lennie. De 
miért? Ennek megértése volt az iduló közösség legelső feladata. És – 
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Jézus útmutatását követve, vö. Jn 5,39 – a választott nép üdvtörténe-
tének, a prófétai írásoknak a tanulmányozása során választ is kaptak 
erre kérdésre, méghozzá olyan választ, amely felülmúlta minden 
eddigi várakozásukat, elképzelésüket. 

A választott nép életében három sorsdöntő esemény történt: a 
szabadulás Egyiptomból, a Sínai szövetségkötés és a hazatérés a 
babiloni fogságból. Az Egyiptomból való szabadulás eszköze a tíz 
csapás, amely Egyiptomot sújtja, a döntő ezek közül a tizedik, az 
elsőszülöttek halála. Ettől a legsúlyosabb csapástól az izraeliták a 
családonként leölt bárány vére által mentesülnek (Kiv 12,21-29). 
Erre a kettős szabadulásra emlékezteti a zsidóságot a Pászka-ünnep 
évenkénti megtartása, a családonként feláldozott bárány elfogyasztá-
sa. A Sínai szövetségkötés alkalmával Mózes felolvassa a szövetség 
könyvét, és amikor az izraeliták ígéretet tesznek Isten törvényeinek 
megtartására, meghinti a népet az áldozati vérrel, "a szövetség véré-
vel". Ez a vér pecsételi meg az Isten és a választott nép szövetségét, 
amellyel az egyik fél engedelmességet, a másik fél pedig viszonzásul 
áldást ígér. 

A babiloni fogság idején Isten küldötte a szabadulás ígéretével áll 
népe elé. Azokban a jövendölésekben, amelyeket Izajás könyvében 
Isten Szolgája-dalokként ismerünk, a próféta azt hirdeti, hogy lesz 
majd valaki, aki másokért szenved, magára veszi mások bűneit, hor-
dozza azokat, engesztelő áldozatul adja életét, közbenjár a bűnösö-
kért. Mindezt panasz nélkül, szelíden teszi, "mint a bárány, melyet 
leölésre visznek, és mint a juh, mely nyírói előtt elnémul" (Iz 53,7; 
vö. 52,13-53,12). Végül pedig – ugyancsak a babiloni száműzetéssel 
kapcsolatban, de már Izajás előtt – Jeremiás egy teljesen új helyzet-
ről beszél, az új szövetségról, amelyet Isten szándékozik kötni népé-
vel, miután a korábbi szövetség eredménytelennek bizonyult. Isten 
ennek a szövetségnek a törvényét nem kőtáblákra, hanem az emberek 
bensejébe, szívébe fogja írni (Jer 31,31). 

Ezen üdvtörténeti események és ószövetségi ígéretek fényében 
vált érthetővé mindaz, ami az Utolsó Vacsorán elhangzott. E szent-
írási helyek alapján nyert értelmet Jézus szenvedése, így lett nyil-
vánvalóvá az apostolok számára, hogy az emberiség megváltása Jé-
zus kereszthalála által vált lehetségessé és valósult meg, ugyanakkor 
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az áldozat által nyilvánvalóvá vált Istennek irántunk való, végtelen 
szeretete, és Isten és az ember között bensőséges kapcsolat, új szö-
vetség jött létre. 

Az Eucharisztia alapításáról szóló beszámolók a szinoptikus 
evangéliumokban valójában Jézus kereszhalálát értelmezik, azt, hogy 
miért kellett meghalnia Jézusnak. Jézus halála nem szégyenletes 
bukás, hanem megváltó áldozat, amely lehetővé teszi a bűnök bo-
csánatát (= teljesül Isten igazságossága), és beemeli az embert az 
Istennel való bensőséges közösségbe: Jézus aki ádozatul fogja adni 
önmagát tanítványaiért és sokakért, a saját testévé és vérévé változ-
tatja a kenyeret és a bort, majd önmagát így a tanítványainak nyújtja, 
akik Jézust magukhoz véve a szent színek alatt azonosulnak, egye-
sülnek ővele, aki a bűnös embert megváltja, megtisztítja és szeretet-
tel magához öleli. 

Elmondhatjuk tehát, hogy az Utolsó Vacsoráról szóló szinoptikus 
beszámolókban összesűrítve, koncentráltan jelen van a keresztény 
megváltástan lényege, sőt, az egyháztan is, hiszen amikor Krisztus 
Testét és Vérét közösen megunkhoz vesszük, megvalósul és kézzel 
foghatóvá válik mind a Fővel való egység, mind a közösség tagjai-
nak, az egyháznak az egysége. Jézus követői parancsba kapják, hogy 
"ezt tegyék", ünnepeljék ezt az áldozatot és az általa megvalósuló 
egységet. Ezért természetes az, hogy a közösségi emlékezésnek ezt a 
rendszeresen visszatérő alkalmát Eucharisztiának, köszönetnek, há-
laadásnak nevezzük, ahol a Krisztus áldozata által megvalósult meg-
váltást és egységet ünnepljük, azért köszönetet mondunk és hálát 
adunk Istennek. 

3. Továbblépés az Újszövetségben 

A szinoptikus evangéliumok az első század hatvanas, hetvenes 
éveiben készültek, ez azonban nem azt jelenti, hogy mindezt csak 
ezekben a késői évtizedekben ismerte fel és értette meg az egyház. 
Nyilvánvaló, hogy ez volt az iduló egyház számára az első és legfon-
tosabb teológiai kérdés, amelyet meg kellett oldania. Krisztust nem 
lehetett sem elfogadni, sem hirdetni a kereszt nélkül. A 
keresztrefeszített Krisztust azonban csak úgy lehetet hirdetni, ha a 
kereszthalál tényét nem csak elfogadták, hanem világosan látták 
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annak értelmét és értékét is, amint ezt Pálnál olvassuk: "Mi a 
keresztrefeszített Krisztust hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak bot-
rány, a pogányoknak pedig oktalanság; maguknak a meghívottaknak 
azonban, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Krisztus Isten ereje és 
Isten bölcsessége" (1 Kor 1,23-24). 

Természetes tehát, hogy a kereszthalál, keresztáldozat értelmezé-
se mindenkor központi eleme volt a keresztény tanításnak. A keresz-
ténység terjedésének első két évtizedéből nincsenek írott emlékeink, 
a legkorábbi tanúnak Pál apostol tekinthető, akinek számos levelét 
ismerjük az ötvenes évekből. A szinoptikus beszámolók által mint-
egy kulcsszavakkal rögzített megváltástanát Pál apostol több alka-
lommal, részletesen kifejti leveleiben. Hosszú tanulmányt igényelne 
mindennek a bemutatása, elég most csak egy-két példát idéznünk. 
Pál a leggyakrabban azt hangsúlyozza, hogy Jézus ezzel az áldozattal 
eltörölte bűneinket, és új életet ajándékozott nekünk: "Életre keltett 
azáltal, hogy megbocsátotta minden vétkünket. Az adóslevelet, mely 
ellenünk szólt és vádolt minket, eltörölte, eltette az útból, és a ke-
resztre szegezte" (Kol 2,13-14). "Meghalt a gonoszokért... Vére által 
megigazultunk... Üdvösséget nyertunk az ő élete által... Jézus Krisz-
tus által elnyertük a kiengesztelődést" (Róm 4,6-11). Krisztusnak ezt 
a tettét nem csak hirdeti, hanem csodálatos Krisztus-himnuszaiban is 
ünnepli, ld. Ef 1,3-10; Fil 2,6-11; Kol 1,12-20. Rámutat Krisztus 
főségére, és az Eucharisztia által megvalósuló egységre: "Az áldás 
kelyhe, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérében való részesedés? 
És a kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testében való része-
sedés? Mert egy a kenyér, s egy test vagyunk sokan, hiszen mindnyá-
jan egy kenyérből részesülünk" (1 Kor 10,16-17). 

Az Újszövetség későbbi szerzői tovább viszik és mélyítik ezeket a 
gondolatokat. Csak két írásra szeretnénk most itt kitérni röviden: a 
Zsidóknak írt levélre és János evangéliumára. 

A Zsidóknak írt levél szerzője rámutat, hogy Krisztus önként vál-
lalta ezt az áldozatot, amely egyetlen, megismételhetetlen. Ugyanak-
kor végtelen értékű, mert aki bemutatta, nem más, mint maga az 
Isten Fia (4,14). És a szent író kimondja: Krisztus, aki ezt az áldoza-
tot bemutatta, valójában pap, pontosabban főpap. Ő az egyetlen, 
örök főpap, "szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és 
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fölségesebb az egeknél" (7,26), "aki a Fölség trónján ül az egekben" 
(8,1). Áldozata által létrejött Isten új népe, hiszen mindannyiunkat 
megszentelt "Krisztus vére, aki az örök Lélek által önmagát adta 
szeplőtelen áldozatul Istennek, megtisztítani lelkiismeretünket a 
halott tettektől, hogy az élő Istennek szolgáljunk" (9,14). 

 
Teológiai kifejtés (példák) 

Róm 4 / Kol 2 Zsid 9 / 1 Pét 3 
(Róm 4) 6 Krisztus ugyanis akkor, 

amikor még erőtlenek voltunk, a meg-
határozott időben, meghalt a gono-
szokért. 7 Pedig az igaz emberért is 
aligha hal meg valaki; esetleg a jóért 
képes valaki meghalni. 8 Isten azon-
ban azzal bizonyítja irántunk való 
szeretetét, hogy abban az időben, 
amikor még bűnösök voltunk, 
9 Krisztus meghalt értünk. Azért most, 
miután az ő vére által megigazul-
tunk, még sokkal inkább megment 
minket őáltala a haragtól. 10 Ha mi, 
amikor még ellenségek voltunk, kien-
gesztelődtünk Istennel Fiának halála 
által, most, mint kiengesztelődöttek, 
sokkal inkább üdvösséget nyerünk 
az ő élete által. 11 Sőt még dicsek-
szünk is Istenben a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által, aki által most elnyer-
tük a kiengesztelődést. 

(Kol 2) 12 amikor vele együtt elte-
metkeztetek a keresztségben, és vele 
együtt fel is támadtatok, annak az 
Istennek erejébe vetett hit által, aki őt 
feltámasztotta a halottak közül. 13 Ve-
le együtt titeket is, amikor halottak vol-
tatok vétkeitek és testetek körül-
metéletlensége miatt, életre keltett 
azáltal, hogy megbocsátotta minden 
vétkünket. 14 Az adóslevelet, mely 
ellenünk szólt és vádolt minket, 
eltörölte, eltette az útból, és a ke-
resztre szegezte; 

(Zsid) 11 Krisztus azonban 
mint a jövendő javak főpapja 
jelent meg, a nagyobb és tökéle-
tesebb, nem kézzel készített, 
azaz nem ebből a világból való 
sátoron át, 12 nem is bakok vagy 
borjak vére által, hanem a saját 
vére által ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, és 
örök váltságot szerzett. 13 Mert 
ha bakok és bikák vére, és az 
üszők elhintett hamva {Szám 
19,9.17} a tisztátalanokat meg-
szenteli a test megtisztulására, 
14 mennyivel inkább fogja 
Krisztus vére, aki az örök Lélek 
által önmagát adta szeplőtlen 
áldozatul Istennek, megtisztí-
tani lelkiismeretünket a halott 
tettektől, hogy az élő Istennek 
szolgáljunk! 

15 Így tehát egy új szövetség 
közvetítője: ő, aki halálával 
megváltott az első szövetség 
alatt elkövetett bűnöktől, hogy 
a meghívottak elnyerjék az örök-
ké tartó örökség ígéretét. 

 
(1 Pét) 18 Mert Krisztus is 

meghalt egyszer a bűnökért, az 
Igaz a bűnösökért, hogy minket 
Istenhez vezessen. Test szerint 
megölték ugyan, de a Lélek élet-
re keltette. 
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Jn 1 / 6 / 10 / 20 
1 29 Másnap látta, hogy Jézus közeledik hozzá. Erre így szólt: »Íme, az 

Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! 30 Ő az, akiről mondtam: Utá-
nam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. 31 Én nem 
ismertem őt; de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy őt megismertessem 
Izraellel.« 32 János tanúságot tett és azt mondta: »Láttam, hogy a Lélek, 
mint galamb, leszállt az égből és rajta maradt. 33 Nem ismertem őt, de aki 
azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: `Akire látod a 
Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.' 34 Én 
láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.« 
6 48 Én vagyok az élet kenyere. 49 Atyáitok mannát ettek a pusztában 

és meghaltak. 50 Ez a mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik, 
ne haljon meg. 51 Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. 
Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet 
majd én adok, az én testem a világ életéért. 
10 14 Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek 

engem, 15 amint engem ismer az Atya, és én is ismerem az Atyát; és én 
életemet adom a juhokért. 16 Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből 
az akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és 
egy akol lesz, és egy pásztor. 17 Azért szeret engem az Atya, mert oda-
adom az életemet, hogy ismét visszavegyem azt. 18 Senki sem veszi el 
tőlem: én adom oda magamtól. Hatalmam van odaadni, és hatalmam van 
újra visszavenni. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.« 
20 32 Odamentek tehát a katonák, és eltörték a lábszárát először az 

egyik vele együtt keresztrefeszítettnek, aztán a másiknak. 33 Amikor 
azonban Jézushoz értek, mivel látták, hogy ő már meghalt, nem törték 
meg a lábszárát, 34 hanem az egyik katona lándzsával megnyitotta olda-
lát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. 35 Aki ezt látta, tanúságot tett 
róla, és igaz az ő tanúsága. Ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgye-
tek. 36 Mert ezek azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: »Csontját ne 
törjék össze« {Kiv 12,46; Zsolt 34,21}. 37 Egy másik Írás pedig azt mondja: 
»Látni fogják azt, akit keresztülszúrtak« {Zak 12,10}. 
 

János evangéliumában a megváltás tényének hagyományos meg-
fogalmazása valójában csak Keresztelő János ajkáról hangzik el: 
"Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit" (Jn 1,29). Ebben 
az evangéliumban a kereszthalál nem véres áldozat többé, hanem 
megdicsőülés. Amikor Júdás elmegy, hogy elárulja, Jézus kijelenti 
tanítványainak: "Most dicsőült meg az Emberfia!" (Jn 13,31) Az őt 
hallgató tömegnek pedig azt ígéri: "Ha majd felmagasztalnak a föld-
ről, mindent magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, 
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milyen halállal fog meghalni" (Jn 12,32-33). János evangéliumában 
nem szerepel az Eucharisztia szerzésének leírása, de Jézus Jánosnál 
is hangsúlyozza: "Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek 
az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibenne-
tek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete 
van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem való-
ságos étel, és az én vérem valóságos ital" (Jn 6,53-55). Az Eucha-
risztia vétele Jánosnál is a Jézussal való személyes, bensőséges egy-
ség forrása: ”Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az ben-
nem marad, és én őbenne" (uo. 56.v.). 

 
Összefoglalva 

megállapíthatjuk, 
hogy az Eucharisz-
tia alapításának 
történetei, amelye-
ket a szinoptikus 
evangéliumokban 
olvashatunk, való-
jában annak a ke-
resztény megváltás- 
és egyháztannak a 
koncentrált, tömör 
megfogalmazásai, 
amelyet Jézus köve-
tői a Szentlélek 
vezetésével már a 
kezdetek kezdetén 
felismertek, hirdettek, és rendszeresen megünnepeltek: Jézus, az 
Isten Fia meghalt az emberekért, hogy megszabadítsa őket bűneiktől, 
kiengesztelje őket Istennel, és vele, mint Fővel – és általa egymással 
– egyesüljenek, s így megszülessék Isten új, szent, tiszta népe, az "új 
szövetség" közössége. Ezt hirdették Jézus tanítványai kezdettől fog-
va, és ennek megfogalmazását és továbbvitelét, elmélyülését láthat-
juk az Újszövetség különböző irataiban. 

 

 
Az utolsó vacsora (Bécsi Képes Biblia) 
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Nemeshegyi Péter SJ 

Képi nyelv a Bibliában1 
 

A Biblia írásának korában természetesen nem léteztek mozgóké-
pek, de a Szentírásban maguknak a szavaknak van gyakran képi jel-
legük. Ezen nem kell csodálkozni, mert a Biblia Istenről és az ő te-
vékenységéről szól, az Istenről szóló beszéd pedig mindig többé-
kevésbé képi beszéd. 

Istenről képekben lehet beszélni 
 „Istent soha senki nem látta” – mondja János evangéliuma. Em-

beri szavakkal beszélünk Istenről. E szavak az általunk látott, tapasz-
talt emberi világból származnak, és ezért képként szerepelnek, ami-
kor isteni dolgok elmondására használjuk őket. Az olyan képeket, 
amelyek hasonlítanak arra, amiről beszélünk, ugyanakkor különböz-
nek is tőle, szimbólumoknak nevezzük. Ezért mondhatjuk, hogy min-
den, ami ebben az Isten által teremtett világban létezik, Isten szimbó-
luma. Hasonlít az Istenhez, mert Tőle származik. Ezért mondja a 
Biblia például az embert Isten képmásának, és ezért tekintik a teoló-
gusok az összes többi teremtményt a teremtő Isten „nyomainak” 
(vestigia). Ezeknek a „képmásoknak” és „nyomoknak” alapján alko-
tott szavakkal próbál a Biblia is Istenről és tevékenységéről beszélni. 

Ebből következnek az Istenről szóló beszéd korlátai, mert a IV. 
lateráni zsinat is kijelentette: „nem lehet a Teremtő és a teremtmény 
között akkora hasonlóságot állítani, hogy ne kelljen ugyanakkor 
megállapítani a közöttük fennálló nagyobb különbözőséget.” (DS 
806) Goethe  Faustjának záró sorai: „Alles Vergängliche ist nur ein 
Gleichnis” (minden mulandó dolog csupán hasonlat). E tény nem-
csak az örök, végtelen Istenről szóló beszédünk korlátait mutatja, 
hanem másfelől ennek a beszédnek a nagy értékét is. A francia ke-
resztény bölcselő, Paul Ricoeur mondta: „Le symbole donne a 
penser” (a szimbólum gondolkodásra indít). Amikor száraz fogal-
makkal dobálózunk, úgy véljük, mindent világosan kimondtunk álta-

                                                      
1 Ld. A SZÍV, Lelkiségi és Kulturális folyóirat, 2010. február, 40-42.o. 
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luk. Pedig a misztériumokat épp csak megérintettük. A szimbólu-
mok, hasonlatok, példák viszont állandóan új gondolkodásra serken-
tenek, és ébren tartják istenkeresésünket. „Valóban rejtőző Isten 
vagy te” – mondja a Biblia Istenről (Iz 45,15). Ágoston pedig hozzá-
teszi: „Isten azért rejtőzködik, hogy keresésére ösztönözzön, és azért 
végtelen, hogy még akkor is tovább keressük, amikor megtaláltuk.” 

Emiatt mondják egyes egyházatyák, hogy az Istent jelző képi ki-
fejezések alkalmasabbak az Istenről szóló beszéd esetében, mint a 
világos fogalmak, mert ha például azt mondjuk Istenről, hogy „ha-
talmas”, akkor fennáll a veszély, hogy olyan értelemben hatalmas, 
mint a földi uralkodók vagy a természet erői hatalmasak, pedig Isten 
egészen másként „hatalmas”. Ám amikor azt mondjuk, hogy az „Is-
ten üdvösségem szarva” (Zsolt 18,3), akkor egyértelmű számunkra, 
hogy Isten nem „szarv”, és hogy tovább kell keresnünk és kutatnunk 
még, hogy jobban megismerjük. 

A világosan meghatározott bölcseleti szakkifejezéseknek is van 
persze szerepük a keresztény hit megfogalmazásában. De azok az 
évszázados viták, amelyek az ilyen szavak, mint a hüposztaszisz, 
phüszisz, uszia (egyedi létező, természet, lényeg) használatából 
származtak és egyházszakadásokhoz is vezettek, arra hívják fel fi-
gyelmünket, hogy mennyire hasznosak a képi kifejezések az isteni 
dolgokról szóló beszédben. 

Üdítő képek a Szentírásban 
Ezért olyan jó és üdítő, hogy a Biblia nyelvezete tele van képek-

kel. Kár, hogy legtöbbször nem állítjuk szemünk elé ezeket a képe-
ket, pedig mennyi örömöt szerezhetnének! Lássuk például a 23. zsol-
tárt! A zsoltár így kezdődik: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölkö-
döm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet.” Mindjárt felötlik kép-
zeletünkben a viruló, zöld réten békésen legelésző nyáj, és az előtte 
járó, hívó hangjával juhait ösztökélő pásztor, a nagy botjával, széltől 
lengetett köpenyével. „Csöndes vizekhez vezetett engem” – mondja 
tovább a zsoltár, és már látjuk is szemünk előtt a csendesen folydo-
gáló patakot. Tiszta a vize, fűzfák szegélyezik, az állatok vígan lefe-
tyelik a kristálytiszta vizet, fejük tükröződik is benne. „Az igazság 
ösvényein vezetett” – szól tovább a zsoltár, és már láthatjuk is a ka-
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nyargó ösvényt, amelyen biztonságosan vezet a pásztor a vágyott 
otthon felé. Erre viszont egy félelmetes kép következik: „Járjak bár a 
halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.” 
Mindnyájan tudjuk, mi a halál, mindnyájan szereztünk tapasztalato-
kat a sötét árnyakról, mindnyájunkra rátört néha a félelem, ha sötét, 
veszedelmes utakon jártunk. De itt a vigasztalás: Velem vagy!  
Gyakran tapasztalhatjuk: a kisgyerek nem fél, ha fogja kezét az 
édesapja. Vidáman lépegethetünk mi is, ha velünk az oltalmazónk. A 
zsoltár folytatódik: „Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak en-
gem.” Ilyet is láthattunk, mikor a pásztor botjával visszaterelgeti a 
nyájhoz az elbarangoló juhot. Amikor a juh érzi hátán a bot ütését, 
nem örül neki. Pedig milyen jó újra ott lenni a pásztor mögött ván-
dorló nyájban. Hirtelen új kép tűnik fel a zsoltárban: „Asztalt terítet-
tél számomra, olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig 
töltötted.” Itt már nem a pásztor és a juh viszonyáról van szó, hanem 
egy kedves házigazdáról, aki pompás lakomát készített nekünk: po-
haramat csordultig, bizony csordultig megtölti finom borral, és a 
fejem csak úgy ragyog az illatos olajtól. A zsoltár vége pedig most 
már világosan beszél: „Jóságod és irgalmasságod kísér engem életem 
minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.” Az idő 
és az örökkévalóság kapcsolata jelenik meg itt: isteni jóság és irga-
lom vezet egészen a végső beteljesedésig, amíg el nem jutunk arra az 
elképzelhetetlenül csodálatos helyre, ahol utunk végén otthon le-
szünk, magának az Úristennek a házában. 

Félelmetes képek 
Vannak viszont a Bibliában olyan képek is, amelyek idegenek 

számunkra. Főképpen az apokaliptikus írásokban (Zakariás könyve, 
Dániel könyve, Jelenések könyve stb.) sorakoznak ilyen félelmetes 
képek: nőstény oroszlán sasszárnyakkal, embercsontokat faló medve, 
négyfejű párduc, vasfogakkal mindent összerágó szörnyeteg (Dániel 
7,2–7), egymással harcoló angyalseregek (Dániel 10,12–13), hét-
szarvú és hétszemű bárány (Jelenések 5,6), vérrel vegyes jégeső és 
tűz (Jel 8,7), oroszlánfogú sáskák hada  (Jel 9,7), oroszlánfejű, tűz-
okádó lovak serege (Jel 9,17) stb. E könyvek irodalmi műfaja, az 
„apokaliptika” nehezen érthető, és óvakodnunk kell attól, hogy a 
Biblia olvasásakor ezeket helyezzük figyelmünk központjába. 
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Jézus képi beszéde 
Jézus, Isten végső és végérvényes kinyilatkoztatója ugyanis egé-

szen más képi világot használ. Ő is nagyon szeretett képekben be-
szélni Istenről, de ezekben a képekben nem szerepelnek oroszlánok 
és vérengző vadállatok vagy csatázó angyalseregek. Olyan csodála-
tos, csendes béke uralkodik Jézus példabeszédeiben, hogy mindig 
jólesik őket újra meg újra olvasni. Olvassuk, ízlelgetjük kétezer éve, 
és mindig frissek és újak. Valóságos kis irodalmi műremekek. 

Felvonul bennük az emberek mindennapi élete: a hálót kivető ha-
lászok, a vető és arató földművesek, a kenyérsütő háziasszonyok, a 
nyájukat őrző és védő pásztorok, az elgurult pénzdarabot kereső 
asszonyok, a vendégségben járó urukra égő lámpással váró szolgák, 
az apák és fiúk közti konfliktusok és azok megoldásai, a menyegzői 
lakomák. Megjelennek a madárkák, főként a szürke verebek, a magá-
tól növekvő vetés, a földben szétbomló és kalászba szökkenő mag, a 
gyönyörű színekben pompázó mezei virágok, a dús szőlőfürtöktől 
hajladozó szőlővesszők, és így tovább. 

Jézus tudatában állandóan jelen volt az Atyaisten, és mindent az 
Atyaistennel való kapcsolatban lát. Azért tudott olyan számtalan 
hasonlattal beszélni Róla, mert: „Az Atyát nem ismeri senki, csak a 
Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.” (Mt 11,27) 

Jézus otthonosan élt a „jó Isten” (Mk 10,18) teremtette világban, 
és fájdalmas halálát is e szavakba tudta foglalni: „Eljöttem az Atyá-
tól, és a világba jöttem; most elhagyom a világot, és az Atyához me-
gyek.” (Jn 16,28) 

Különböző képtípusok 
A szinoptikus evangéliumok színpompás képei bennünket is se-

gíthetnek, hogy mindenről Isten jusson eszünkbe. János evangéliu-
mában kevesebb képet találunk, de azok alaposan ki vannak dolgoz-
va. A két legfontosabb kép a szőlőtő és a világosság.  

Jézus maga a termékeny szőlőtő, az Atya a szőlőjét gondosan 
ápoló gazda, mi vagyunk a szőlővesszők, rajtunk teremnek a gazda 
és a szőlőtő jóvoltából az édes szőlőfürtök, vagyis a krisztusi hit és 
jó cselekedetek (Jn 15,1–11). 
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Az Isten maga világosság (1Jn 1,5). Jézus a világ világossága (Jn 
8,12; 3,19), aki a világba jött, hogy megvilágosítson minden embert 
(Jn 1,9). A világossággal rendszeresen találkozunk, és tapasztalatból 
ismerjük értékét és fontosságát. Bárcsak minden világosság, legyen 
az napfény, csillagfény, gyertyafény, lámpafény, eszünkbe juttatná 
Őt, az „igazi világosságot” (Jn 1,9). 

A páli levelek is használnak képeket, de minthogy Pál városi em-
ber volt, ritkán veszi képeit a természetből. Inkább a katonák fegy-
verzetéről: „a megigazulás vértjét, a hit pajzsát, az üdvösség sisakját, 
a Lélek kardját” emlegeti (Ef 6,13–17). Vagy sportversenyekről: 
„Akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak 
egy nyeri el a díjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! Az pedig, aki 
részt vesz a versenyben, mindentől tartózkodik: ők azért, hogy herva-
tag koszorút nyerjenek, mi pedig, hogy hervadhatatlant.” (1Kor 
9,24–25) A görög olimpiai játékokra gondol itt Pál, amelyekre a 
sportolók kemény, önmegtartóztató tréninggel készültek, és a győz-
tes fejére babérkoszorút helyeztek.  

Csak egyszer próbálkozik természeti képpel: Izrael népét nemes 
olajfához, a többi népből származó embereket vadolajfához hasonlít-
ja; a nemes olajfa hitetlen ágai letörtek, a vadolajfából származó 
ágakat pedig beoltotta az Isten a nemes olajfába (Róm 11,17–24). 
Értjük, hogy mit akar ezzel mondani, de a hasonlat furcsa, mert a 
gyümölcsfákat nemesítők nem vad ágakat szoktak nemes fába oltani, 
hanem épp fordítva, nemes szemet a vad fába. 

A világosságról vett hasonlatot azonban ő is gyönyörűen alkal-
mazza, amikor a hívő keresztényt a hajnal emberéhez hasonlítja: „Az 
éjszaka előrehaladt, a nappal pedig elközelgett. Vessük el tehát a 
sötétség cselekedeteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit. 
Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!” (Róm 13,12–14). Nem 
csoda, hogy e sorok olvasásakor csapott le Ágostonra Isten kegyel-
mének sugara, amely őt új emberré teremtette. Bárcsak bennünk is 
valóra válnék az Írás szava: „A sötétség elmúlt, és az igaz világosság 
világít már. Aki szereti testvérét, az marad a világosságban.” (1Jn 
2,8.10) A Biblia minden képe is csak ezt hirdeti: „Szeretet az Isten, 
és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne.” (1Jn 
4,16) 
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A Jézus-korabeli Jeruzsálem 
 
A jeruzsálemi Szentföld Szálloda (Holyland Hotel) udvarán lát-

ható a Jézus-korabeli Jeruzsálem kicsinyített mása, makettje. A ma-
kettről számos színes kép készült, ezeket az interneten keresztül is 
megcsodálhatjuk. A képsorozat címe az interneten: 

 
www.nelc.ucla.edu/Faculty/Schniedewind_files/Jerusalem/Holyla
nd_Hotel_Model_Jerusalem.pdf 

 
vagy Társulatunk honlapján keresztül (magyar szöveggel): 

 
www.biblia-tarsulat.hu/jeruzsalem.htm 

 
Szeretettel ajánluk mindenki figyelmébe! 
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A királyság kritikája 
       Izrael szabadságeszménye (Bír 8,22k; Bír 9) 

A.) Alapgondolat 

Az Ószövetség nagy része azt a benyomást kelti az olvasóban, 
hogy a Biblia egy történelemkönyv. És nagyon hosszú időn keresztül 
így is olvasták: „Bibliai történetek”. De mióta észrevették, hogy az 
ószövetségi történetek nem a mai fogalmaink szerinti történeti leírá-
sok, Izrael történetének kérdése újra kezdődött. Ha a különböző bib-
liai könyvek nem tekinthetők elsődleges információs forrásnak, ak-
kor honnan lehet megtudni, hogy valójában mi is történt? Viszonylag 
probléma mentes kérdés a királyok kora Izraelben, mert ezzel kap-
csolatban a szomszédos népek államának leírásaiból is kaphatunk 
információkat. De az ezt megelőző időszak nehéz kérdés. Mi történt 
az előtt, mielőtt Dávid és Salamon megalapította királyságát? 

Izrael óriási súlyt helyez elbeszéléseiben erre a korai időszakra, a 
„kezdetekre”. Izrael számára a honfoglalás olyan fontos esemény, 
hogy az ÓSz első hét könyvében (a Teremtéstől a Bírákig) újra és 
újra elmondja ezt a királyság megalakulása előtti kezdetet. Ha ez így 
van, akkor ez azt jelenti, hogy ez a „kezdet” Izrael számára is nyitott 
kérdés, ami újra és újra aktualizálódik. 

De „Izrael kezdete” nem csak történeti kérdés. A teológiai alapo-
kat is leteszi, mert Izrael története végig Izrael Isten-megtapasztalá-
sáról szól. 

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
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Tehát hogyan jutunk el addig, hogy a nagy mezopotámiai és  
egyiptomi kultúra között hirtelen felbukkan egy virágzó hídország 
Saul és aztán az őt követő Dávid uralkodása alatt, amely területet a 
zsidók mind a mai napig magukénak követelnek? 

Józsue könyvét olvasva Izrael népének honfoglalásáról az a be-
nyomás támad, hogy egy hatalmas sereg, amely Izrael tizenkét tör-
zsének koalíciójából áll, a Jordánon átkelve Kánaán földjét városról 
városra elfoglalta, míg végül az egész országot felosztotta  a törzsek 
között.   

 Bár látszólag úgy tűnik, hogy az ÓSz Izrael történetét mondja el 
számunkra, az újkori archeológiai kutatások nyomán kiderült, hogy 
az első évezredről szóló történetek nem tekinthetők szorosan vett 
történelmi adatközlésnek. Helyek és események nyernek benne ér-
telmezést Izrael hagyományába illesztve. Ki ne ismerné Józsue 
könyvének 6. fejezetéből Jerikó elfoglalásának történetét? Izrael 
harcosai hat napon keresztül körbejárják a várost, a hetedik napon a 
papok megfújják a hét harsonát, az egész nép pedig harci kiáltásban 
tör ki, ettől Jerikó falai leomlanak, az izraelitáknak csak be kell 
menni a városba és elpusztítani a lakosokat. Nagy érdeklődés kísérte, 
amikor a 19. sz. végén kiásták ezeket a híres jerikói falakat, amelyek, 
mint a kártyavár omlottak össze a bibliai leírás szerint. Nagy volt a 
meglepetés, amikor kiderült, hogy ezek a bizonyos falak, már jóval 
előbb, az állítólagos hódítás előtt száz évvel, egy földrengés nyomán 
omlottak össze. Józsue idejében Jerikó mindössze egy kicsi falucska 
volt, tehát szó sem volt hódításról. Ugyanígy Ai, melynek meghódí-
tásáról Józsue 7.-8. fejezete beszél, abban az időben már csak rom 
volt (a neve is erről beszél egyébként Ai = romváros). 

Tehát a Jerikó, Ai stb. meghódításáról szóló részek etiológiai jel-
legűek. Azonban e városok romjait és a vidék más figyelmet érdemlő 
jellegzetességeit nem magyarázták volna Józsue előrenyomulásával, 
ha ez minden harc nélkül ment volna végbe. Ha azonban elfogadjuk, 
hogy a bevonulás harci cselekmények soraként zajlott le, akkor 
könnyű belátni, hogy a nép képzelete ezeket a harci cselekményeket 
szívesen kiszínezte, nemegyszer érdekes tájleírásokat is beleszőve 
szemléltetésül. Így nem lehetetlen, hogy Ai v. Jerikó hatalmas rom-
halmazai hátterül szolgáltak valamihez, ami eredetileg nem volt 
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egyéb kisebb csatározásnál, v. hogy olyan csaták emléke kapcsoló-
dott hozzájuk, amelyek máshol zajlottak le.  

Más ásatások viszont igazolni látszanak a bibliai leírásokat a ká-
naáni városok elfoglalásával kapcsolatban: Kr. e. 13. sz. elején Bé-
telt lerombolták; ugyanebben a sz.-ban Hacort elpusztították, de a 
Kr. e. 12. sz.-ban Izr. fiai, bár szerényebb méretben, de mégis felépí-
tették. Debir pusztulása valamennyivel későbbre esik. Lachisról nagy 
valószínűséggel megállapítható, hogy Kr. e. 1230 k. pusztult el. Ha a 
művelődésben Kr. e. 1200 k. végbement változást is tekintetbe vesz-
szük, e városok lerombolása összefüggésbe hozható Izr. fiainak hon-
foglalásával. Így valószínűnek tekinthető, hogy Izr. fiai a Kr. e. 13. 
sz.-ban vonultak be az Ígéret földjére. 

Hát akkor hogy is képzeljük el ezt a honfoglalást? 
Maga a Biblia is különböző honfoglalás-történeteket tartalmaz. 

Józsue könyve után a Bírák könyvét olvasva hirtelen egy egészen 
más honfoglalás-ábrázolással találjuk szembe magunkat. Míg Józsue 
könyve úgy ábrázolja, hogy a honfoglalás egyszerre ment végbe, a 
Bírák könyvéből az derül ki, hogy az egyes törzseknek újra és újra 
meg kell küzdeniük hol az egyik, hol a másik város lakóival, akiket 
még nem sikerült kiűzni az ország földjéről. A kép, amellyel találko-
zunk a következő: Izrael törzseinek még hosszú időn keresztül kellett 
osztoznia a területen azokkal az őslakosokkal, azokkal a kánaáni 
városokkal, akik nagyobb hadierejük volt mint nekik, „sok kaszás 
szekerük” (Bír 1,19), stb. Izrael törzsei felszorultak a hegyre, a ter-
mékeny síkságok a kánaáni városok birtokában voltak. Ennek az 
időszaknak az emlékét őrzi az Izrael ellenségének szájába adott kije-
lentés a 1 Kir 20,23: ”Azt mondták erre a szíriai király szolgái uruk-
nak: »Hegyi istenek az isteneik, azért kerekedtek fölénk; jobb lesz 
tehát, ha a síkságon hadakozunk ellenük – akkor megbírunk velük.” 
A Bírák könyvének első fejezetében találjuk azt a „negatív birtoklis-
tát”, ami az el nem foglalt városokat sorolja fel: Jeruzsálem, Bétsán, 
Tánák, Dór, Jeblaám, Megiddó, Gézer, Akkó, Szidón, Ahaláb, 
Akázib, Helba, Áfek, Rohób, Bétsemes, Bétanát,    

Izraelre ebben az időszakban, mint más nomádokra is, a törzsi 
szövetség volt a jellemző, nagycsaládokban éltek, nem voltak társa-
dalmi osztályok, ún. „kultúrnomádok” voltak a városok és falvak 
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vonzáskörében, feltehetően a gyéren lakott hegyvidéken éltek, de 
gazdasági kapcsolatban álltak a kánaáni települések lakóival. Valami 
olyasmit kell elképzelnünk, mint amiről az ősatyák történeteiben 
olvasunk. A letelepült „városi” és a „pásztor” élet két különböző, de 
egymásra utalt gazdasági tevékenységet, de két életvitelt is jelentett, 
melyből az utóbbira Izrael mindig nosztalgiával emlékszik: A nomád 
pásztor élet az ártatlanság, a tisztaság, a szabadság kora. Maga az Úr 
is mint Izrael pásztora szerepel végig az Ószövetségben a Kivonulás 
könyvétől a prófétákig, pásztor volt Ábel, Ábrahám és az ősatyák, 
Mózest pásztorsága közben szólítja meg az Úr az égő csipkebokor-
ban és küldi vissza Egyiptomba, hogy a népet kivezesse az egyiptomi 
rabszolgaságból, a nagy királyt Dávidot is, aki egy személyben egye-
síti a múltat és a jövőt, pásztorból kente királlyá a próféta.  

A város bűnös, Káin, a testvérgyilkos földműves volt, Ábrahám 
kivonul Háránból, Szodoma és Gomorra városok meg egyenesen a 
bűn jelképévé, megtestesítőivé váltak. 

A letelepedés társadalmi változásokat is hozott magával, elkerül-
hetetlenné vált, hogy a laza törzsi szövetséget egy centrális hatalom 
váltsa fel és megindult az osztálytagozódás is. A nomád pásztorok 
szabadsága egyre inkább a múlté. Erről az átmeneti korról találunk 
utalásokat a Bírák könyvében, a 1 Sámuel és a 1 Királyok könyvé-
ben. 

A Bírák könyvének felépítése a következő: Az Ígéret földje elfog-
lalásának rövid leírását, és az el nem foglalt városok ismertetését 
(1,1–2,5) a következő korszak vallási szempontú mérlegelése (2,6–
3,6) követi, majd Izrael néhány szabadítója és tetteinek bemutatása 
következik, formailag egy és ugyanazon séma szerint: Jahvétól való 
elfordulás, ellenség hatalma alá kerülés, Izrael segítségért kiáltása, 
szabadító érkezése és nyugalom az országban: Otoniel (3,7–11), 
Eglon (3,12–30), Samgár (3,31: keret nélkül), Debora és Bárák (4–
5), Gedeon (6–8). Mindehhez csatlakozik (keret nélkül) Abimelek 
uralomra jutásának és bukásának története (9), majd Jefte uralmának 
leírása a bírák listájának (10,1–5; 12,7–15) keretébe foglalva, ame-
lyek közül az elsőhöz egy vallásos megfontolásokat tartalmazó rész-
let is járul (10,6–16). A Sámsonnal kapcsolatos történetek (13–16) 
nem foglalnak magukban szabadulást hozó tetteket, ugyanígy a Dán-
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ban alapított szentélyről (17) és Izraelnek Benjamin ellen indított 
harcáról szóló rész sem, amelyre Benjamin gonosztettei miatt került 
sor, a silói asszonyrablást is beleértve (19–21).  

A könyv szerzője a különböző történeteken keresztül újra és újra 
felveti a központi hatalom problémáját: a közjót szolgálja-e vagy 
romboló, pusztító önkény, amely megfosztja az egyént a szabadság-
tól, szolgaságba taszítja, emberi mivoltában megcsonkítja. 

B.) Szöveg: Bír 8,22k; Bír 9  

C.) Bevezetés 

1. A királyság  
A királyság szó különböző asszociációkat ébreszt bennünk: A 

„királyról” talán elsőként egy népéről atyjaként gondoskodó úr jut 
eszünkbe, aki a „haza atyja”; a másik asszociáció a korlátlan hatalom 
és önkény, rosszabb esetben diktatúra. A királyságot az egyik nosz-
talgiával, dicsőséges fényben látja, a másik meg túlhaladott, a régi 
idők dekadens maradványának tekinti, amelyet már réges-rég felvál-
tották a korszerűbb kormányzási formák. 

Tekintsük át, hogy a királyság kulcsszava alatt mi mit értünk, 
tartsuk az érem mindkét oldalát fény felé. Mit jelent a hatalom és a 
vezetés az egyes részletek tekintetében: Esély vagy kockázat? 

Az ún. „aranykorban” a király valójában a közösség szakramen-
tális-misztikus képviselője. Az istenek minden adománya elsősorban 
a királyt illeti meg, de nem egyénileg, hanem mint a népet megteste-
sítő személyiséget. A király ügye azonos a nép ügyével. Mindent, 
ami jó, ami igazságos, ami üdvöt hoz és szabadulást jelent, az ellen-
ség fölötti győzelmet, sőt a papi közvetítést is ide értve, elsősorban a 
királynak, mint nagy embernek tulajdonítanak, a sumer lugal elneve-
zés szerint. A királyságnak ilyen módon való értelmezése kétségkí-
vül szemben áll a keleti kényurakra, erőszakos monarchákra vonat-
kozó általános fölfogással. A király az igazságosság királya és mint 
ilyen áldás a népnek: az igazságnak érvényt szerezni, igazságot szol-
gáltatni elsőrendű vallási feladata a királyoknak. A király az isteni 
áldás eszköze, a „béke fejedelme”, azaz létrehozója minden békének, 
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a béke teljességének. A valóságban a király a nép, a nemzet oltalma-
zója, palladiuma: mindennek, ami a királynak osztályrészül jut, an-
nak népe is részese, legyen az átok v. áldás. Ebben az értelemben a 
király mintegy jelkép: alattvalói föltekintenek rá, és mindenkinek 
minden az ő bőségéből jut osztályrészül. –  

II. A királyság eszménye Izraelben. Ha összehasonlítjuk a király-
ra vonatkozó keleti fölfogást Izrael vallási meggyőződésével a ki-
rályságot illetően, akkor kiderül, hogy a személyes Isten eszménye, 
aki  nem véletlen szülte alakban testesíti meg a személytelen „iste-
ni”-t, a királysággal kapcsolatos képzeteket is megváltoztatta. Itt 
most csak a legfontosabb eltérésekre és egyezésekre utalunk az ősi 
keleti és az izraeli felfogás között. – 1. Izraelben komolyan nem ke-
rülhetett sor „istenítésre”, arra, hogy embert istennek tekintsenek, 
istenként tiszteljenek. Itt teljesen világosan elkülönült a személyes 
egy Isten és a király, mint ember. Mindig egyértelmű maradt a szö-
vetség irgalmas Istene és a földi uralkodó emberi személye között a 
különbség. Annyiban kapcsolódik össze Isten és a király személye, 
hogy Izraelben a királyságot Isten kegyelme tartja fönn: „A földke-
rekségnek Isten az Ura. Ő rendel föléje a kellő időben jó vezetőt” 
(Sir 10,4). – 2. Izrael fiainak királyát, de mindenekelőtt a Messiást 
egy belső kötelék állandó kapcsolatban tartja Jahvéval. A király Iz-
rael Istenét képviseli (2Sám 14,17: Isten angyala). Különösen a Mes-
siásról áll, hogy Isten hasonmása (alterego), hiszen senki nem áll 
olyan közel Istenhez, mint az Örök Atyának és a Béke Fejedelmének 
(Iz 9,5) királyi alakja. A fölkenéssel és a beiktatáshoz hozzá tartozó 
egyéb szertartásokkal a király „más emberré” lett (1Sám 10,6), min-
denekelőtt magára öltötte Isten szentségét és érinthetetlenségét. Ez 
főleg a nagy királyra, Dávidra állt, és „Dávid kedvéért” az ő földi 
utódaira, „mindörökké” (Zsolt 18,51; 45,7 stb.). A Júda házából való 
királyt arra választotta ki Jahve, hogy az ő „királyságának trónján 
üljön Izrael fölött” (1Krón 28,5). Végső fokon a földi király csak 
részesedett Jahve örök királyságából (vö. Iz 33,22); az a körülmény, 
hogy az uralkodói hatalom a személyes Isten uralmában gyökerezett, 
arra épült, nagyban növelte a júdeai királyok tekintélyét, másfelől 
viszont azt jelentette, hogy a király sokkal mélyebb kapcsolatba ke-
rült Istennel. – 3. Az egész Ószövetség emlegeti a szabadító királyt. 
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Izrael fiainak királya érvényt szerez a szegény jogának, őt illeti „az 
igazság jogara” (Zsolt 45,7; 72,1 kk. 4.12). A szabadulás, amelyet a 
király szerez, olykor a szent háborúban kivívott győzelem formáját 
ölti (1Sám 8,20; 9,16; 2Sám 3,18; 2Kir 6,26). Némely szöveg magá-
nak a Messiásnak is katonai erényeket, ill. tetteket tulajdonít (Zsolt 
2,9). Bizonyos értelemben pap is Izrael fiainak királya, de nem az 
áldozat tényleges bemutatójaként, hanem mint a kultuszban a nép 
első és teljhatalmú helyettesítője: a királyok olyan értelemben mu-
tatnak be áldozatot, hogy gondoskodnak föláldozni valóról, és min-
denki más előtt fogadják Jahve megígért áldását. Minthogy a király 
övéinek pásztora (2Sám 5,2), népe létének, fönnmaradásának elen-
gedhetetlen föltételét jelenti: a Siral 4,20 találóan mondja, hogy a 
Fölkent „Orrunkban a lehelet”, neki köszönhető az élet, mind a testi, 
mind a szellemi. Az eszményi király maga a Messiás (Zsolt 72,7.16; 
Jer 23,5; Ez 34,23–24; 37,24).  

2. Abimelek magához ragadja a királyságot 
A mádianiták sikeres legyőzése után Izrael férfiai azt mondták 

Gedeonnak, hogy legyen a királyuk, de Gedeon ezt válaszolta nekik: 
»Nem uralkodom rajtatok, s nem fog uralkodni rajtatok fiam sem: az 
Úr uralkodjék rajtatok.«(Bír 8,23) 

Gedeon, a kényszerhelyzetben meghívott bíra, vezető, nem tartja 
örökölhetőnek a vezetést, a királyságot. Nyilvánvalóan látja a veszé-
lyét annak, hogy Istent nem fogják többé uralkodójuknak elismerni, 
hanem emberi uralkodókat helyeznek maguk fölé.   

 
a.) Az alaptörténet 

 
Munkalap 

Az alaptörténet A deuteronomista átdolgozás

Abimelek királlyá választása  
9,1 Ekkor Abimelek, Jerobaál fia 

elment Szíchembe, anyja testvérei-
hez, és szólt hozzájuk s anyja apai 
házának egész nemzetségéhez, 
ezeket mondva: 2 »Szóljatok Szí-
chem valamennyi emberéhez: `Mi 
jobb nektek, az-e, hogy hetven em-
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ber, Jerobaál valamennyi fia uralkod-
jon rajtatok, vagy az, hogy egy em-
ber uralkodjon rajtatok? Vegyétek 
tekintetbe azt is, hogy én csontotok 
és húsotok vagyok.'« – 3 Anyja test-
vérei el is mondták róla mindezeket 
a dolgokat Szíchem valamennyi 
emberének, s Abimelek felé hajlítot-
ták azoknak a szívét, mert azt mond-
ták: »Testvérünk ő nekünk!« 4 Erre 
azok hetven sékel ezüstöt adtak neki 
Baál-Berít templomából, s azon ő 
szűkölködő és csavargó embereket 
fogadott magának, hogy kövessék. 
5 Aztán elment Efrába, apja házába, 
s megölte testvéreit, Jerobaál fiait, a 
hetven férfit, egy kövön;  

 csak Jótám, Jerobaál legkiseb-
bik fia maradt meg, mert az elrej-
tőzött. 

6 Erre összegyűlt Szíchem minden 
embere és Milló városának vala-
mennyi családja, és elmentek, s 
királlyá tették Abimeleket az alatt a 
tölgyfa alatt, amely Szíchemnél 
állott. 

 
 
 
 
 
Mese a fák királyáról 

 7 Amikor ezt hírül vitték Jó-
támnak, ő elment, s megállt a 
Garizim hegyének tetején és 
harsány hangon kiáltva így szólt: 
»Hallgassatok meg, Szíchem 
emberei, hogy Isten meghallgas-
son titeket!  

 8 Elmentek a fák, hogy királyt 
kenjenek föl maguknak. Azt 
mondták azért az olajfának: 
`Uralkodj rajtunk!'  

9 Az így felelt: `Elhagyhatnám-e 
zsiradékomat, amelyet istenek, 
emberek élveznek, s elmehet-
nék-e, hogy a fák között ide-oda 
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mozogjak?' 10 Azt mondták erre 
a fák a fügefának: `Gyere, s vedd 
át közöttünk az uralkodást!' 11 Az 
ezt felelte nekik: `Elhagyhatnám-
e édességemet és pompás gyü-
mölcseimet, s elmehetnék-e, 
hogy a többi fa között ide-oda 
mozogjak?' 12 Azt mondták erre 
a fák a szőlőtőnek: `Gyere, s 
uralkodj rajtunk!'  

13 Az ezt felelte nekik: `Elhagy-
hatnám-e boromat, amely Istent 
és embert felvidít, hogy a többi fa 
között ide-oda mozogjak?'  

14 Azt mondták erre a fák mind-
nyájan a galagonyának: `Gyere 
és uralkodj rajtunk!' 15 Az ezt fe-
lelte nekik: `Ha csakugyan kirá-
lyotokká tesztek, gyertek, s pi-
henjetek meg árnyékomban; de 
ha ezt nem akarjátok, jöjjön ki 
tűz a galagonyából, s eméssze 
meg a Libanon cédrusait.'  

 16 Nos tehát, ha becsülettel s 
bűn nélkül tettétek királyotokká 
Abimeleket, s ha jól cselekedte-
tek Jerobaállal s házával, s meg-
háláltátok jótéteményeit – ő ha-
dakozott értetek, 17 s veszélynek 
tette ki életét, hogy megszaba-
dítson titeket a mádiániták kezé-
ből, 18 ti pedig most felkeltetek 
apám háza ellen, s megöltétek 
fiait, a hetven férfit egy kövön és 
Abimeleket, az ő rabszolganőjé-
nek a fiát tettétek Szíchem lakói-
nak királyává azért, mert a test-
véretek –, 19 tehát ha becsülettel 
s vétek nélkül jártatok el Jero-
baállal s házával, akkor örüljetek 
ma Abimeleknek, s ő is örüljön 
nektek; 20 ha azonban gonoszul: 
jöjjön ki tűz belőle, s eméssze 
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meg Szíchem lakóit s Milló vá-
rosát, s jöjjön ki tűz Szíchem 
embereiből s Milló városából, s 
eméssze meg Abimeleket.« 
21 Ezt mondta, aztán elfutott, és 
elment Beerbe. Ott telepedett 
meg, mert félt fivérétől, Abime-
lektől. 

Harc Szíchemért  
22 Így uralkodott Abimelek Izraelen 

három esztendeig. 23 Akkor az Úr 
gonosz lelket küldött Abimelek és 
Szíchem lakói közé, s azok elkezd-
ték őt utálni, 24 és Jerobaál hetven 
fia megölésének vétkét és vére on-
tását Abimelekre, a testvérükre meg 
a szíchemiek többi főemberére, az ő 
segítőtársaira hárítani. 25 Azért 
csapdát állítottak neki a hegyek tete-
jén, s amíg odajöttére várakoztak, ki-
rabolták és kifosztották az arra me-
nőket. Ezt hírül vitték Abimeleknek. 

26 Ugyanakkor odaérkezett Gaál, 
Obed fia a testvéreivel együtt, s át-
ment Szíchembe. Ennek eljövetelére 
nekibátorodtak Szíchem lakói, 27 s 
kimentek a mezőkre, leszüretelték a 
szőlőket, kipréselték a fürtöket, é-
neklő karokba oszlottak, s bementek 
istenük templomába, s ott lakoma s 
pohár között szidalmazták Abime-
leket. 28 Gaál, Obed fia azt kiáltotta: 
»Kicsoda Abimelek és micsoda Szí-
chem, hogy szolgáljunk neki? Nem-
de, Jerobaál fia és Zebult, a szolgá-
ját, nevezte ki helytartónak Emor, 
Szíchem atyjának emberei fölé? 
Miért szolgáljunk tehát neki? 29 Csak 
adná valaki kezem alá e népet, hogy 
eltávolíthatnám Abimeleket. Erre 
megüzenték Abimeleknek: Gyűjts 
hatalmas sereget és jöjj.« 

30 Amikor ugyanis Zebul, a város 
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kapitánya Gaálnak, Obed fiának 
beszédeit meghallotta, igen megha-
ragudott, 31 s titkon követeket küldött 
Abimelekhez ezzel az üzenettel: 
»Íme, Gaál, Obed fia Szíchembe jött 
a testvéreivel és harcra tüzeli elle-
ned a várost. 32 Éppen azért kere-
kedj fel az éjszaka a veled levő nép-
pel együtt, és állj lesben a mezőn, 
33 kora reggel, napkeltekor pedig 
ronts a városra, s amikor ő kivonul 
ellened népével, tegyél vele azt, amit 
csak bírsz.« 

34 Erre Abimelek éjjel egész sere-
gével együtt felkerekedett és Szí-
chem mellett négy helyen csapato-
kat helyezett lesbe. 35 Amikor aztán 
Gaál, Obed fia kijött és megállt a 
város kapujának bejárójában, Abi-
melek s az egész vele levő sereg 
felkelt a leshelyről. 36 Amikor Gaál a 
népet meglátta, azt mondta Zebul-
nak: »Íme, valami sereg ereszkedik 
le a hegyekről!« Az így felelt neki: »A 
hegyek árnyékát nézed te emberi 
fejeknek, az téveszt meg téged!« 
37 Ám Gaál ismét szólt: »Íme, valami 
nép ereszkedik alá a táj köldökéről, s 
egy csapat jön azon az úton, amely 
a tölgyfára néz.« 38 Azt mondta 
ekkor neki Zebul: »Hol van most a 
szád, amellyel azt mondtad: `Kicso-
da Abimelek, hogy szolgáljunk neki?' 
Nemde, ez az a nép, amelyet becs-
méreltél? Eredj ki, s kelj harcra ve-
le!« 39 Ki is vonult Gaál, a szíche-
miek népének láttára, s harcra kelt 
Abimelekkel, 40 de megfutamodott, s 
az üldözőbe vette és bekergette a 
városba, miközben a város kapujáig 
igen sokan elestek Gaál részéről. 
41 Aztán Abimelek Rúmában helyez-
kedett el, Zebul pedig kiűzte Gaált s 
társait a városból, s nem tűrte, hogy 
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ott tartózkodjanak. 
42 Másnap aztán kiment a nép a 

mezőre. Amikor ezt hírül vitték 
Abimeleknek, 43 ő vette seregét, há-
rom csapatra osztotta és lesben állt 
a mezőn. Amint aztán meglátta, 
hogy a nép kijött a városból, felkelt 
és rájuk rontott; 44 a maga csapatá-
val ostrom alá vette és körülfogta a 
várost, a másik két csapat pedig a 
mezőn kószáló ellenség után nyo-
mult. 45 Abimelek egész nap ostro-
molta a várost, végül pedig bevette, 
lakosait leölte, magát a várost pedig 
lerombolta, és sót hintett rá. 

 46 Amikor ezt a szíchemiek tor-
nyának lakói meghallották, be-
mentek Berít istenük templomá-
ba, oda, ahol a szövetséget kö-
tötték vele, amiről a hely a nevét 
is kapta; ez ugyanis igen meg 
volt erősítve. 47 Amint Abimelek 
meghallotta, hogy a szíchemiek 
tornyának emberei mind oda-
gyűltek, 48 felment egész népé-
vel együtt a Szelmon hegyére, 
fejszét ragadott, levágott egy 
faágat, a vállára tette, elvitte és 
azt mondta társainak: »Amit 
láttok, hogy én cselekszem, cse-
lekedjétek gyorsan ti is!« 49 Erre 
azok is gyorsan egy-egy faágat 
vágtak és követték a vezért, 
majd körülrakták és felgyújtották 
a várat, és így az történt, hogy a 
füst és a tűz megölt mintegy ezer 
embert, minden férfit és asz-
szonyt, aki Szíchem tornyának 
lakója volt. 
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Abimelek halála  
50 Aztán elindult onnan Abimelek 

és Tebesz városához ment, s azt 
körülvette és megszállta hadával. 
51 A város közepén azonban egy 
magas torony volt, s abba menekült 
minden férfi és asszony s a város 
minden főembere; jó erősen bezár-
ták az ajtót, s a torony tetejére, a 
bástyákra álltak. 52 Ezért Abimelek a 
toronyhoz vonult és erős ostrom alá 
vette. Megközelítette az ajtót, s arra 
törekedett, hogy tüzet tegyen alá. 

53 Ekkor íme, fölülről egy asszony 
lehajított egy malomkődarabot, s 
eltalálta Abimelek fejét és bezúzta 
koponyáját. 54 Erre ő gyorsan oda-
hívta fegyverhordozóját, s azt mond-
ta neki: »Rántsd ki kardodat, s ölj 
meg, hogy azt ne találják mondani, 
hogy asszony ölt meg engem.« Az 
teljesítette a parancsot, s megölte. 
55 Miután meghalt, mindazok, akik 
vele voltak Izraelből, visszatértek la-
kóhelyükre. 56 Így torolta meg Isten 
azt a gonoszságot, amelyet Abime-
lek az apja ellen elkövetett, amikor 
megölte hetven testvérét; 57 a szí-
chemieknek is megfizetett azért, 
amit tettek, s így teljesedett rajtuk 
Jótámnak, Jerobaál fiának átka. 

 

 
b.) Fritz szerint a Bír 9 öt rétegre bontható, amelyből a „Gaál epi-

zód” (26-41 v.) a legősibb, egy külön történet, úgy lett hozzáilleszt-
ve. 

A következőkben az alaptörténetet, Abimelek királyságát Szí-
chem fölött (1-5a.6.23.42-45.50-54.56 v.) írja le (Ebbe illeszették 
bele a „Gaál-epizódot”.) A következő átdolgozás során került bele 
„Jótám meséje” (5b.7-16a.19b-21.46-49 v.). (A két utolsó átdolgo-
zást a 22.55. v. és a 16b-19a.24.57 v. most figyelmen kívül hagyjuk.)  
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Abimelek szíchemi királyságának alaptörténete három részre ta-
golható: 

1. Abimelek királlyá választása (1-5a.6 v.)
2. Harc Szíchemért (23.25.42-45 v.) 
3. Abimelek halála (50-54.56 v.) 

 
Az alapelbeszélés Abimelek tragikus kimenetelű királlyá válasz-

tási kísérletéről szól Szíchem vezetői által, szemben saját izraeli 
törzsével (Manassze). Atyai származása szerint Abimelek Gedeon 
fiaként (Gedeon = Jerubaál) Manassze törzséhez tartozott, anyai 
származása szerint, pedig a kánaáni Szíchemhez. A szíchemi arisz-
tokrácia a Baál templomból ad számára pénzt, hogy izraelita testvé-
reit brutális módon megölethesse, és Manassze törzsének és 
Szíchemnek abszolút urává válhasson. 

Abimelek erőszakos cselekedete visszaüt majd saját fejére. Egy 
asszony kezétől hal szégyenletes halált. 

Míg Gedeont Isten hívta meg feladata elvégzésére és a vezetésre, 
addig Abimelek nem volt meghívott, arcátlanul, erőszakosan és ön-
kényesen ragadta magához a hatalmat.   

 
c.) A deuteronomista átdolgozás 
Már az alapelbeszélésben megjelenik a tettek és hogylét össze-

függése Abimeleknél, és a továbbiakban a deuteronomista átdolgo-
zásban a Jótám meséje által ez a tettek és hogylét összefüggés még 
további hangsúlyt kapnak, ahogy Abimeleket a szíchemiek királyuk-
ká tették (a rossz melletti döntés, a gonoszság maga után vonja a 
pusztulást). A deuteronomista az eseményeket nem csak egy sze-
mélynek, a királynak a bűneként tekinti, hanem az egész nép bűne-
ként. 

A fák királyáról szóló mesével az átdolgozásban egy ősi keleti 
hagyomány nyer értelmezést Jótám szavaiban Abimelek szíchemi 
királlyá választásáról, amelyben az átdolgozás nyomán az efrai vér-
fürdő (5b v.) eseménye is tovább élt. 

Ez a király-választás egy teljesen alkalmatlan (poén:”Gyertek, s 
pihenjetek meg árnyékomban”), unproduktív (poén: a többi növény 
mind gyümölcstermő) uralkodót eredményez. A király abszolút be-
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hódolást követel, ami eleve lehetetlenné teszi a király és népe közti 
normális kapcsolatot. „Borítékolni” lehet a hamarosan bekövetkező 
közös bukást: kicsap a pusztító tűz és elemésztí a szíchemieket. 

Míg az ősi mese eredetileg a királyság ellen volt kihegyezve (a 
mottó szerint: Ahogy egy uralkodás létrejön, olyan lesz a folytatása 
is), a deuteronomista átdolgozás bírálja a mesei keretben a polgáro-
kat. Kimondja: Ha valaki gyilkossággal kerül trónra, nem kell azon 
csodálkozni, hogy annak további halálos következményei lesznek. A 
deuteronomista átdolgozása nyomán sokkal erősebben kidomborodik 
a nép közös bűne, ami a katasztrófához vezetett, tehát nem csak egy-
szerűen a királyságnak vagy egy alkalmatlan királynak kritikája. 

Egy további vonása a deuteronomista átdolgozásnak Izrael nö-
vekvő dekadenciája: A királyságot Gedeon még kategorikusan eluta-
sítja, csak Istennek ad tiszteletet, ezzel szakít brutálisan istentagadó 
fia, Abimelek. A következmény világos: A király és a nép megsem-
misül. A deuteronomista máris látja a katasztrófát a saját királysága 
idején Izraelben, és tudja hogy fog befejeződni. 

3. Égő bokrok a Szentírásban 
„Az Úr uralkodjék rajtunk” 
Közismert képe a Szentírásnak Mózes égő csipkebokra Mózes 

meghívástörténetében, a tűz, amely nem égeti el a bokrot. Helyezzük 
mellé Abimelek galagonya bokrát, amely nem csak saját magát, ha-
nem a környezetét is felperzseli. Ez a legjellemzőbb különbség az 
Isten királysága és az emberi hatalomra alapított királyság között. 
Akit Isten meghívott, az isteni tűztől van áthatva, és mint Mózesnek, 
nem kell félnie attól, hogy ez a tűz elpusztítja őt. Az isteni tűz sugár-
zik arcáról. 

Abimelek önjelölt, nem Isten hívta meg, a tüzet saját céljára 
használja, és elégnek mind ő maga, mind aki a közelében van. Úgy 
tekinthetünk Abimelekre, mint Mózes ellenpárjára: itt az isteni tűztől 
áthatott Mózes – ott Abimelek, a gyújtogató. 

Aki Isten akaratát teszi, az áldássá válik, aki öncélúan használja 
Isten ajándékait, az átokká, pusztulást hozová. 
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D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, idő-
tartam 

 
1. Ének: Sillye Jenő: Csipkebokor ének  kottából Énekelj az 

Úrnak, 137.o. 
10 perc 

2. Megközelítés : Beszélgetés a király-
ságról 
– Királyábrázolások a történelmi arckép-
csarnokban: Szt. István az országalapító, 
Szt. László a lovagkirály, Mátyás, az igaz-
ságos, stb. 
– Mit gondolok vezetésről és hatalomról, 
mit gondolok én a királyságról? (lásd Be-
vezetés 1.) 
– Királyság az ősi keleten (l. Bevezetés 1.) 
– Mi jut eszünkbe a pápai koronáról? 

csoportos 
beszélgetés 
 

 
 

 

irodalmi sze-
melvények, 
képzőművészeti 
alkotások rep-
rodukciója, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
30 perc 

3. A szöveg feldolgozása: Abimelek ma-
gához ragadja a királyságot lásd Beveze-
tés 2 

  

3/a. Az alaptörténet (Bír 9) 
Közösen elolvassuk a szöveget (lásd Beve-
zetés 2/a Munkalap és megbeszéljük a 
Bevezetés 2/a. b alapján  

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításával 

fénymásolt 
Munkalap kü-
lön lapon, 
ceruza 
30 perc 

3/b. A deuteronomista  átdolgozás 
A résztvevők összehasonlítják az alaptör-
ténetet az átdolgozással, lásd Bevezetés 2/c

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításával 

fénymásolt 
Munkalap kü-
lön lapon 
jegyzetfüzet, 
ceruza, 30 perc 

 4. Égő bokrok a Szentírásban: 
Mózes és Abimelek összehasonlítása 
lásd Bevezetés 3. 
- Mit szűrhetünk le magunknak az összeha-
sonlításból? 

csoportos 
beszélgetés az 
óravezető 
irányításával 

Szentírás 
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
10 perc 

4. Befejező ima, ének   kötetlen ima kotta, gyertya, 
gyufa, 10 perc 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 
 

A Biblica 1/2010. számában Nadav Na`aman felülvizsgálja a 
»bibliai Izrael« kifejezésnek a biblikus történetírásban való használa-
tát. Röviden bemutatja az 
ókori Mezopotámia hatal-
mi és kultúrális örökségé-
ért Asszíria és Babilon 
közti harcot (a Kr.e. 3. és 
2. században). Volt benne 
városrombolás, istenszo-
bor ledöntése és ünneplé-
se, sőt irodalom és az ural-
kodó fiáról elnevezett 
Asszúrbanipál könyvtára 
is. A cikk emellé állítja a 
sokkal későbbi küzdelmet 
Izrael és Júdea között (Jo-
zija uralkodása idején) az 
igen értékes vallási örök-
ségért. Ezt a királyságot 
azonban 720-ban Asszíria 
annektálta. A cikk megál-
lapítja, hogy az »Izrael« 
név a történelemben elő-
ször Saul, Dávid és Sala-
mon idejében jelent meg, sokkal nagyobb területen, mint Júdea ki-
rálysága. »Izrael« tehát először sokkal inkább vallási örökség. Vég-
eredményben Izrael a helyes elnevezése ennek az etnikai közösség-
nek. – Debbie Hunn cikke arról szól, hogy a tudósok egyetértenek 
abban, ahogyan Szent Pál Gal 1,13-2,21-ben összefoglalja 
evangéliumámak a lényegét, és abban is, hogy megvédi apostolságát, 
de nem ért egyet utóbbinak a módjával (pl. az 1,10-ben), és avval, 
ahogyan nyíltan szembeszáll Péter, valamint Barnabás és a többi 

 
A lábmosás (Bécsi Képes Biblia) 
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zsidó hívők antióchiai viselkedésével. Ehelyett Pál az 1,10-ben két 
kategóriát állít fel: keresni a nép tetszését, vagy keresni Isten tetszé-
sét. A cikk az evangélium egységét erősíti.  

 A Zeitschrift für die Neutestanentliche Wissenschaft 2010/1. 
számában Armin D.Baum azt vizsgálja, hogy a Lukács evangélium 
előszava (Lk 1,1-4) a korabeli tudományos szakkönyvek előszavai-
nak mintáját követi-e (miként újabban L.Alexander nyomán ezt so-
kan feltételezik). A jelen cikk szerzője szerint Lukács előszava leg-
inkább a korabeli római történetírók előszavaihoz hasonlít. Eltérés, 
hogy Lukács önmagát nem mutatja be, amint az Ószövetség szövege-
inek szerzői sem. – Florian Wilk részletesen vizsgálja és bemutatja a 
dicsérő, dicsőítő és dicsekvő magatartás jelenlétét Pálnál. Pál elítéli 
a hibás vallási öntudatot (Róm 2,17-23 és 3,27), emellett örömmel 
vesz részt és méltán dicsekszik Isten közös dicsőítésében (Fil 3,3-6). 
Hirdeti az Úrban való dicsekvés legitim módját (pl. 1 Kor 1,26-31). 
A cikk hozzáteszi, hogy az a dicséret kivételes lehet, amit az apostol 
kapni remél majd az Úr napján. – Antonio Piras cikke azt kutatja, 
kicsoda Szent Pálnak az az »igazi munkatársa« (csak a nőnemű 
megnevezésből tudhatjuk, hogy »asszonytárs«), akihez Fil 4,3-ban 
kéréssel fordul. Ezt az idők folyamán sokan vizsgálták. Létezik egy, 
a közismert »ősi latin« szentírásfordítással egyidejű gót nyelvű fordí-
tás, amely szerint Pál a feleségét szólítja meg; a neve Frau Wulfila. 
A 2. és a 3. században több híres alexandriai egzegéta meg volt győ-
ződve arról, hogy itt Pál feleségéről van szó. Az ügyben sokszor volt 
vita (pl. a reformáció korában is). A cikk megállapítja, hogy a gót és 
az ősi latin fordítás kapcsolata tisztázatlan. Nem kerülhető el a gót és 
a görög eredeti szövegek alapos összehasonlítása.1  

– Stefan Krauter cikke arra hívja fel a figyelmet (Jan Dockhorn-
nak a Római levélről írt tanulmánya nyomán), hogy Szent Pál levél-
szövegeiből nyelvi alapon megállapítható, ha azok női olvasókhoz 
szólnak. Ilyenkor a rájuk vonatkozó jelzők és határozók nőneműek 
(eltérően a vegyes olvasóknak, vagy csak férfiaknak írt levélszöve-
gektől). Női olvasókat feltételez pl. a 2 Kor 11,2 és annak folytatása. 

                                                      
1 A neovulgata a gót szövegről nem szól, de Pál a szóban levő munkatársat 
»germane compar«, azaz »germán társam«-ként szólítja meg. Sz.I. 
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– Dieter Zeller cikke az 1 Kor 15,28 formulát elemzi és értelmezi. 
Ennek során figyelembe kell venni az alárendeltségnek nemcsak 
szubjektív, hanem objektív jelentését is. Isten a vele szembenálló 
hatalmak után saját fiának alávetését is kívánja, ami több mint a 
teremtői mivolt automatikus következménye. Ha a »Minden« is kap-
csolatba került Istennel, ennek a ténynek van hatalmi vonatkozása is 
(v.ö. 1 Kor 12,6 és Ef 1,23). Ez az élet győzelme, a beteljesedés min-
den dimenzióban.  

A Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 3/2009. 
számában Joseph Fleischman azt vizsgálja, hogy a Biblia szerint 
Izraelben miként befolyásolta egy gyermek törvény szerinti állapotát 
az apa által való befogadottsága. Figyelembe veszi a MTörv előírá-
sait, sőt az ókori Közel-Kelet más népeinek szokásait, és példaként 
az Ez 16. történeti leírását. A cikk végül kimondja az Ószövetség 
tanulságát a törvényes házasságban született gyermek státusáról; 
felelős – az egész család tagjaként való felelős nevelője és majd a 
törvény szerinti sorrendnek megfelelő örököse a tényleges apa – 
nevelője és majd a törvény szerinti sorrendnek megfelelő örököse a 
tényleges apa (függetlenül attól, hogy el akarja-e őt fogadni). Tehát 
minden gyermeknek Isten akarata szerint lehetőleg teljes családban 
kell felnőnie. Ezt a státust az apa később sem változtathatja meg 
(vö.MTörv 21,15-17), örökbefogadóra sem bízhatja. – Bernd U. 
Schimmer a rézkígyó csodás gyógyító történetét (Szám 21,15-17) 
vizsgálja. Megállapítja, hogy ez a módszer ellentétben van az ókori 
keleti szokásokkal, amelyek a kígyómarást rítusokkal és fizikai esz-
közökkel próbálták gyógyítani. A rézkígyó sokkal inkább a MTörv 
18 és Kiv 15,26 alapján vált a pusztai vándorlás emlékévé. Szám 
21,4-9 későbbi szöveg, amely a maga idejében a mágikus babonákat 
ítélte el. – Juha Pukkala megállapítja, hogy MTörv első kiadása 
(alapszövege, az Urdeuteronomium) igen régi lehet [még nem volt 
templom, sem királyság, vagyis állam sem], de teljessé csak Kr.u. 
586 után, a kírályság korában, pl. Jozija idejében válhatott. – 

A folyóirat 4/2009. számában William A.Tooman Ezekielnek a 
templom sorsára vonatkozó látomásáról (Ez 8-11) megállapítja, hogy 
a szokásos értelmezés szerint JHVH majd elhagyja a templomot, a 
babiloniak pedig bevonulnak, és a templom elpusztul. A cikk értel-
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mezése szerint a látomás JHVH ítéletet hozó érkezését hirdeti. Szük-
séges tehát Sion védelme; JHVH segít elkerülni a nemzet vereségét 
és fogságba hurcolását. – Tim Bulkeley Ámosz 7,1-8,3 szokatlan 
nyelvi szerkezetére hívja fel a figyelmet. A történéseket és mindazt, 
amit lát, a próféta meséli. Ő szól Istenhez, közbenjáró kérdéseivel 
(7,2 és 7,4), idézi Isten szavait, valamint Bétel papjának hozzá 
(Ámoszhoz) intézett (elutasító) szavait, továbbá üzenetét Jeroboám 
királyhoz. A tömör összefoglalásból is szinte látjuk a füves réteket, a 
mérőónt, a végén a gyümölcsökkel telt kosarat stb. Ha félbeszakad 
valami, kimondatlanul is értjük, tudjuk a folytatást. A cikk nem szól 
Ámosz könyvének az itt leírtaknál korábbi és későbbi eseményeiről, 
de látjuk, hogy Ámosz igazi próféta; az Izrael királyságának sorsára 
vonatkozó döntő fontosságú üzenete (8,2-3) valóban az Úr szava! – 
Thon Johannes cikke Nehemiás 13,23-27 alapján azt a kort idézi fel, 
amikor (talán a számkivetés következtében, vagy csak kb.Kr.e.200-
tól) a bibliai héber nyelv már nem volt első (anya-) nyelve a zsidó 
családoknak sem. A próféta erősen küzd ez ellen (erőszakkal és 
átokkal is). De Salamon királyt is elcsábították idegem asszonyai. 
Nehemiás kimondja: Vajon mi is elkövessük ezt a nagy gonoszsá-
got? [27.vers] Elűzi egy főpap kirívóan vétkes rokonát, és szigorú 
előírásokat vezet be a papok és leviták számára. A cikk veszteségnek 
tekinti, hogy a bibliai héber nem lett a zsidó családok és rokonaik 
identitásának meghatározó jelévé.  

A Bibel heute 2/2010. számának témája: Egészség és betegség. 
Itt csak néhány rövid szóval utalunk a magyarázó szövegekkel, idé-
zetekkel, képekkel, kottákkal telt füzetre... Dicsőítés az élet csodájá-
ért... Életünk sebezhetősége Isten elé vezet... A Biblia igen sokolda-
lúan, és mindig teljességgel szól erről ... Remény és ráhagyatkozás... 
A betegség teológiája egyedül és betegtársakkal... Helyettesítően 
vállalt szenvedés... »Én, az Úr vagyok a te gyógyítód (Kiv 15,26)... 
A betegség következményei... gyógyíthatatlanok, vakok, némák, lep-
rások... Bizalom Istenben (Mk 2,1-12) ... Erő a gyengeségben: »Elég 
neked az én kegyelmem« (1 Kor 12,7-9) ... Aki nem érzi jól magát; 
csak orvoshoz siessen? Lehet, hogy a pap jobban segíthet! ... Beteg-
ségben a cikk javasolja különösen a 121., I39., 30., 13., 150. és 23. 
zsoltár imádkozását.  
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In memoriam Opálény Mihály 
 

Társulatunk megalakulása óta forgalmaz egy igen hasznos segéd-
eszközt a Szentírás tanulmányozásához, a sokak által kedvelt újszö-
vetségi szövegmutató szótárt, az Opálény-féle Konkordanciát. 

Opálény Mihály esztergomi egyházmegyés pap volt, Szentendrén 
és a budapesti Szent Család plébánián volt káplán, öt évig a Patrona 
Hungariae Gimnáziumban hittanár, majd 1986-ban, 42 éves korában 
fiatalon meghalt.  

Halálának 25. évfordulóján, 2011. május 14-én este 6 órakor a 
budapesti Szent Család plébániatemplomban ünnepi szentmise 
keretében emlékezünk meg Mihály atyáról. 

A negyedszázados évforduló alkalmából Társulatunk gondozásá-
ban egy igen érdekes kötet fog megjelenni róla "Mindenkinek min-
dene lettem" – Emlékeink Mihály atyáról címmel. A kötetben 
mintegy harmincöt visszaemlékezést olvashatunk azoktól, akik tisz-
telték és szerették őt, akik az ő bölcsességéből, derűjéből és szerete-
téből sokat gazdagodtak. 

Az alábbiakban ezek közül a visszaemlékezésekből közlünk né-
hány részletet: 

Emlékeim a Szent Család „toronyőréről” – Opálény Mihállyal 
közös volt a lelkiatyánk, Tompa Nándor. Így történhetett, hogy egye-
zett az érdeklődésünk, hasonló lett elszántságunk. Ő a Központi 
Szemináriumból kissé magányosan közeledett a gyakorlat felé. A 
magam életútja fordítva kezdődött. Színes, mozgalmas vidéki életből 
kerültem Pest sűrűjébe. Fiatalok tömegével körülvéve, állandósuló 
rendőri megfigyelés alatt szomjaztam a több tudást, a mélyebb csen-
det, álmodoztam a szerzetességről. Az égi Rendező összehozott min-
ket, 1972-ben sorsunk találkozott, a VII. és a VI. kerületben szom-
szédokká váltunk. 

Egymásban megtaláltuk, ami hiányzott addigi képzésünkből. Mi-
hály otthon volt a teológiában, szenvedéllyel kutatta a Szentírást, s 
közben mindenkinek mindenévé vált. Szolgálta a környék szegénye-
it, javított vasalót, szerelt villanyt, élvezettel mászkált templomának 
állványain, az akkori illegalitásban tömegével gyártotta és terjesztet-
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te a frissen keletkező ifjúsági dalok kotta-fotóit. Utolérhetetlen élet-
kedvével nappal tanított, éjszaka pedig Trabantjával leszaladt a Me-
csekbe, ahol vett egy omladozó házat, hogy a közösségnek legyen 
hol lelkigyakorlatokat tartani. Templomában tisztelte, segítette plé-
bánosát, de azért sikeresen bújtatta éveken át az akkoriban alakult 
nagymarosi Szervező Bizottságot. 

Amikor engem már rég kivágtak a fő-
városból, s néha-néha visszajártam a 
lakásokon órákon át várakozó imaközös-
ségekhez, nála maradhattam szálláson, 
mármint az egyik tornyában. A másik 
ugyanis a ő „lakása” volt. Mire a kacatok, 
lavórok, könyvek közt rám virradt, ő már 
árkon-bokron túl volt. Nem a tornyát, 
hanem a népét őrizte. Zsebében csavar-
húzóval, fáziskeresővel, no meg a szent-
kenettel kereste a munkát. Rövid idő alatt 
kellett nagyot élnie. Halálos betegen is 
tréfálkozott. A katolikus lánygimnázium-
ban növendékei szemében – talán az ak-
kor divatos sláger nyomán – ő volt a 
„Limbó.” A miatta aggódó, néha bosz-
szankodó nővérek csak akkor vették észre, kit vesztettek, amikor a 
Megyeri temetőben, 1986-ban búcsúztattuk. Valaki közülünk a fákat 
nézte, nem ül-e az atya az egyik ágon, rajtunk mulatva. (Balás Béla 
kaposvári megyéspüspök) 

 
1974 novemberéből van róla egy nagyon világos emlékem. No-

vember 5-én volt egy autóbalesetem: Trabanttal mentem Márianoszt-
ráról Nagymarosra, és Nagymaroson összeütköztem egy Volgával, 
mert szemből beelőzött. A Trabant nem élte túl, én igen. Bekerültem 
a váci kórházba, összevarrtak, és a karambol után egy hét múlva ha-
zaengedtek. Másnap, amikor már otthon voltam Márianosztrán, egy-
szer csak beállított Miska, megint csak motorral. Feljött hozzám az 
emeletre, ott beszélgettünk. Kérdezte: „Hogy vagy, mint vagy?” – 
Aztán így szólt: „Jól van, megmaradtál!” – Mindezt megtárgyaltuk 
ott röviden, az ő gyors stílusában. – „Csak látni akartam, hogy élsz. 

 
Opálény Mihály 
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Akkor én már megyek is” – hadarta. Amikor elment, az ablakból 
még utánanéztem. Felszólt: „Ja, elfelejtettem mondani, hogy hoztam 
vécépapírt, bedobtam a postaládába.” Ezzel elrohant. Lebicegtem a 
földszintre. Megnéztem a postaládát, és egy borítékban egy nagy 
rakás pénz volt, már nem is tudom mennyi, talán 5000 Ft, ami akkor 
nagyon nagy pénz volt. Rajta kívül senki másnak nem jutott ez eszé-
be. Ez is nagyon jellemző volt rá. (Beer Miklós váci megyéspüspök) 

Miska körül virágzásnak indultak a különböző korú és élethelyze-
tű kisközösségek, természetesen miután mindez akkoriban tilos volt, 
abszolút illegálisan, házaknál jöttek össze. Mélyülő barátságunk 
ellenére a már említett okok miatt én ezekről édes keveset tudtam, az 
államvédelmi hatóság viszont annál többet. Mikor elkezdtem a plé-
bánián „forgolódni”, Miska a lelkemre kötötte, hogy a Furmann Ernő 
atyán kívül senkivel ne álljak szóba, még csak ne is kérdezzek senki-
től semmit. Jól sejtette, hogy a főnökének havonta jelentést kell ten-
nie róla az ÁEH-ban. Ez akkor lett nyilvánvaló, amikor a főnökét 
már úgy "megszelídítette", hogy amikor indult jelentést tenni, meg-
kérdezte Miskát, hogy mit mondjon róla. Miska nevetve mesélte, 
hogy megegyeztek: szidni fogja, mint a bokrot, hogy lusta stb. Ennek 
a „jó” jellemzésnek köszönhetően aztán semmi akadályt nem gördí-
tettek az elé, hogy Miska a Patrona Hungariae gimnázium hittanára 
legyen. (Vágvölgyi Éva) 

Mihály atya engem az érettségi évében tanított, amikor negyedi-
kes voltam. Jelöltségem és egyetemista éveim idején, egészen 1986-
ig, ő volt itt a hittanár. Vele kapcsolatban bennem 
nem is a legelső élményem maradt meg legin-
kább. A legmeghatározóbb emlékem Mihály atyá-
ról az, hogy amikor beöltöztem, és a Judit neve-
met felváltotta M. Monika, egy könyvet adott 
nekem, és abba a következőket írta: „Néhai Jutka 
húgomnak temetése alkalmából. A régi ember újra életre akar kelni 
(állandó helyi érzéstelenítésre szorul). Egyébként szánalomra mél-
tóbbak vagyunk minden embernél. Szeretettel: " – és következett a 
jellegzetes aláírása: elefánt hátulról. – Ez mindent kifejez, és min-
dent elárul róla. Ez volt ő. Ha Mihály atya eszembe jut, akkor nekem 
ez jut eszembe. (Ulrik Judit M. Monika nővér) 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
A kérdésre Kocsis Imre professzor válaszol. 

� Kérdés: János apostol részletezi, hogy kiknek ír [apák, ifjak, kisde-
dek (1 Ján 2,12-14)]. A harmadik csoportra (kisdedek) nem tér vissza, 
mint a két elsőre, holott itt várnánk: kiket nevez kisdedeknek, és mit ír 
nekik? 

Válasz: Az 1Ján 2,14-16-ban János három csoportot szólít meg, 
kétszer is: gyermekek (más fordításban: kisdedek), apák és ifjak. 
Amíg azonban az utóbbi két csoportra vonatkozólag a görög szöveg-
ben is ugyanazok a szavak találhatók (pateresz, illetve neaniszkoi), 
addig az első csoport megnevezése változó: teknia (12. v.) – paidia 
(14. v.). A Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás ezt az eltérést a „fiacská-
im” (12. v.), illetve „kisdedek” (14. v.) szavakkal adja vissza. A gö-
rög főnevek jelentésében persze nincs lényeges különbség, ezért 
egyes fordításokban (pl. UPB) a 12. és a 14. versekben ugyanazt a 
szót találjuk: „gyermekeim”. De kiket is kell ezeken értenünk? E 
tekintetben igen figyelemre méltó, hogy János mind a teknia, mind a 
paidia főnevet gyakorta használja levelében a címzettek megszólítá-
saként (vö. 2,1.18.28; 3,7.18; 4,4; 5,21). Mintegy „lelki atyaként” 
fordul a hívekhez, hogy intéseivel és bátorításaival a segítségükre 
legyen. Aligha kétséges, hogy a 2,14-ben és a 2,16-ban ugyanezek a 
szavak szintén általánosan a keresztény közösségek tagjaira vonat-
koznak. Ebből kifolyólag a szóban forgó triász így értelmezendő: a 
levélíró legelőször – a teknia, illetve paidia szavakkal – a közösség 
egészét szólítja meg, majd kor szerinti megosztásban előbb az idő-
sebbeket, majd a fiatalabbakat buzdítja.  

� Kérdés: Miért írja János apostol, hogy halálosan vétkező bűnösö-
kért ne imádkozzunk (1 Ján 5,16)?  

Válasz: Fontos tudatosítanunk, hogy a kérdésben említett kijelen-
tés nem önmagában áll, hanem szorosan összefügg a megelőző mon-
dattal: „Ha valaki látja, hogy testvére vétkezik, de nem halálra veze-
tő bűnnel, imádkozzon érte, és aki nem halálosan vétkezett, megkap-
ja az életet. Van halálra vezető bűn is: nem erről mondom, hogy 
könyörögjön érte.” A levél szerzője egyértelműen különböztet halál-
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ra vezető és nem halálra vezető bűn között. A megfogalmazás hátte-
rében bizonyára az Ószövetség szemlélete áll, amely szerint a súlyo-
sabb, tudatosan elkövetett vétkek halálbüntetést vontak maguk után. 
A János-levélben nyilván már nem fizikai, hanem lelki halálról, azaz 
a kárhozatról van szó. A görög szövegben található megfogalmazás 
(prosz thanaton) nem a halál tényleges beálltát, hanem a halálra való 
irányultságot juttatja kifejezésre.  

Mit értett János halálra vezető bűnön? A kérdés megválaszolásá-
hoz magából a levélből kell kiindulnunk, illetve a levél megírásának 
hátterét kell megvizsgálnunk. Nem feledhetjük, hogy az újszövetségi 
levelek nem időtől és helytől független teológiai traktátusok. Meg-
írásuk szorosan összefügg egy vagy több keresztény közösség konk-
rét helyzetével. Az 1. János-levélből jól kivehető, hogy a jánosi kö-
rön belül két, egymással szembenálló csoport alakult ki: egyfelől a 
János köré csoportosulók, akiknek megerősítése céljából íródott a 
levél, másfelől az igaz hitet elhagyók, akik tanításukkal megosztották 
a közösségeket. Az igazhitűek és a tévtanítók közötti nézetkülönbség 
a megtestesülésnek és a földi Jézus személye jelentőségének megíté-
lésében mutatkozott meg. Az ellenfelek tagadták, hogy Jézus a 
Krisztus és az Isten Fia (2,22-23; 5,1.4-5), és hogy Jézus Krisztus 
testben jött el (4,2). Mindezekből arra következtethetünk, hogy a 
levélíró szemléletében a halálra vezető bűn mindenekelőtt az a 
tévtanítás, amely a közösség megosztottságához vezetett. Lényegé-
ben a hittagadás és az elpártolás bűnéről van itt szó.  

Fontos hangsúlyozni, hogy az 5,16 végén János nem kategorikus 
tiltást fogalmaz meg abban az értelemben, hogy a hittagadókért vagy 
a halálos bűnt elkövetőkért semmilyen körülmények között sem sza-
bad imádkozni. Ugyanakkor azt sem lehet tagadni, hogy a halálra 
vezető bűn esetében nem írja elő, s nem is javasolja az imát. Ennek 
bizonyára az az oka, hogy nincs meggyőződve ennek az imának a 
hatékonyságáról. Érdemes felfigyelni az előző mondatban megmu-
tatkozó határozottságra: „imádkozzon, és aki nem halálosan vétke-
zett, megkapja az életet.” Ez a bizonyosság feltételezi, hogy a vétke-
ző testvér kész a bűnbánatra és a kegyelem befogadására. A halálra 
vezető bűnnél viszont egy alapvető megátalkodottság is jelen van, 
amelyet a levélíró szinte leküzdhetetlen akadálynak tekint. Persze az 
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sem kizárt, hogy ez esetben az „ügyet” teljes egészében Istenre kí-
vánja bízni.  

Megfontolásra méltónak tartom azt is, amire egyik római taná-
rom, I. de la Potterie jezsuita atya hívta fel a figyelmet. Az 1Ján 5,16 
végén, a szóban forgó jánosi kijelentésben az erótaó (könyörögni) 
ige szerepel, amelynek a jánosi iratokban sajátos árnyalata van: ben-
sőséges kapcsolatot feltételez az imádkozó és Isten között, de éppúgy 
az imádkozó és azon személyek között is, akikre a közbenjárás vo-
natkozik (vö. Jn 14,16; 16,26; 17,9.15.20). Így ez a fajta imádság a 
hiteles testvéri közösség kifejezése, de csak abban az esetben lehet-
séges, amikor az érintett felek ennek a testvéri közösségnek tudatá-
ban élnek.  

Ha figyelembe vesszük az Újszövetség egészének tanítását, hatá-
rozottan kijelenthetjük: az imádságnak és a közbenjárásnak nemcsak 
ez a testvéri formája lehetséges. Nem feledhetjük Jézus tanítását és 
életpéldáját: ő arra buzdított, hogy szeressük ellenségeinket és imád-
kozzunk üldözőinkért (Mt 5,44), s egyúttal ő maga is közbenjárt a 
keresztre feszítőiért (Lk 23,34). Bárhogy értelmezzük is az 1Ján 5,16 
mondatát, sohasem tudhatjuk magunkat felmentve az egyetemes 
értelemben vett szeretet-parancs alól, és nem tekinthetjük magunkat 
feljogosítva arra, hogy bárki felé bosszút vagy gyűlöletet tápláljunk. 

 

 
Biblikus nap a váci Credo házban 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

  
Biblikus nap Vácott – Március 

12-én Bánó Györgyi váci ko-
ordinátorunk szervezésében bibli-
kus napot tartottunk a váci Credo 
házban. A rendezvényen mintegy 
negyvenen vettek részt, váci me-
gyés tagtársaink, hitoktatók, Kari-
tász munkatársak és bibliakörök 
vezetői, résztvevői.  

A megjelenteket Beer Miklós 
megyéspüspök atya köszöntötte, 
majd Varga Lajos püspök atya 
bevezető szavai után elkezdődött a 
közös munka. Délelőtt Tarjányi 
Béla biblikus professzor tartott előadást a korintusi egyház életéről 
az 1. Korintusi levél alapján. Ezt követte egy közös foglalkozás, 
melynek során a résztvevők az Eucharisztia 
alapításáról olvasható újszövetségi beszá-
molókat2 hasonlították össze. Ezt követte 
egy érdekes bemutató a Biblia tanulmá-
nyozásának multimédiás eszközeiről ill. 
lehetőségeiről. Délután Vágvölgyi Éva, 
Társulatunk főtitkára tartott vetített képes 
nagybőjti elmélkedést az elhagyatottságról 
(a siketnéma meggyógyítása/Jézus keresz-
ten), a kicsiségről (Jézus és a gyreme-
kek/Jézus a kereszten) és az elfogadó nyi-
tottságról (angyali üdvözlet/Pietá). A bibli-
kus napot szentségimádás zárta, amelyet 
Varga Lajos püspök atya vezetett. A részt-
vevők is, a püspök atyák is azzal zárták az együttlétet, hogy ilyen 

                                                      
2 Ld. cikkünket Füzetünk 3-12. oldalán 

 
A megyéspüspök köszöntője

 
Vágvölgyi Éva előadása 
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tartalmas biblikus napot érdemes lesz máskor is, rendszeresen meg-
szervezni. 

Bécsi Aranybiblia kiadása – Kará-
csonyra fog megjelenni Társulatunk köz-
reműködésével, a Káldi-Neovulgáta Biblia-
fordítás szövegével az ún. Bécsi Arany-
biblia, amely már német, szlovén, szlovák 
és cseh nyelven is megjelent, és rendkívül 
nagy sikert aratott. A kiadvány különleges-
sége az, hogy a Biblia szövegét mintegy 
300 középkori illumináció díszíti. 

A magyar katolikus biblikus profesz-
szorok ezévi első szakmai értekezletét  a 
szokott időpontban, Húsvét után pénteken 
fogjuk megtartani a Bibliaközpontban. Az 
értekezleten Cziglányi Zsolt és Tarjányi Béla fognak vitaindító elő-
adást tartani. 

    
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-

ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társu-
lati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gond-
jait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: ápr. 29.: 
Jn 20,26-29; máj.13.: 1 Kor 15,56-58; máj.27.: 2 Kor 1,3-
7; jún. 10.: 1 Kor 8,1-6; jún. 24.: 1 Kor 14,1-5; júl. 8.: 2 
Kor 4,7-12; júl. 22.: 2 Kor 5,14-17; aug. 5.: 2 Kor 9,6-9; 
aug. 26.: 2 Kor 9,10-15.  

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-
ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!  
   

      Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
      áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk! 
              A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 

 
Józsefet eladják 



Ajánlatunk 

  

 
KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 

  
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

 
SZENT PÁL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE” – a 

Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínek. Ára: 800,- Ft. 
 
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvéte-

lek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára (szö-
vegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

 
JÉZUS ÖSVÉNY – DVD – képek, riportok. Ára: 800,- Ft. 
 
EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD I 

Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft. 
 
EGYIPTOM – A KAIRÓI MÚZEUM – DVD II  

Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft. 
 
EGYIPTOM – SZENT ANTAL KOLOSTOR – DVD  

Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft. 
 
ÉLETÜNK KRISZTUSSAL – DVD – Tarjányi Béla három elő-

adása. Ára: 800,- Ft. 
 
A BIBLIA SZEREPE LELKI FORMÁLÓDÁSUNKBAN 

Tarjányi Béla előadása. Ára: 800,- Ft. 
 
MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA – CD  Ára: 600,- Ft. 
 
IMRE BÁCSI ELBESZÉLI ÉLETÉT – DVD – Mócsy Imre S.J. 

atyáról. Ára: 800,- Ft. 
 
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

  
A DVD-k és CD-k megvásárolhatók a Bibliaközpontban: 

1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 
megrendelhetők levélben vagy telefonon: 332-22-60 

ill. e-mailben: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
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„Sziklára építette házát” (Mt 7,24) 
 
 

Íme István, Magyarország királya, a szent, aki lerakta háza-
tok alapjait. Rá vonatkoztathatók Krisztus szavai a hegyi be-
szédben, arról a bölcs emberről, aki sziklára építette a házát. 
Az ő háza a ti házatok. A királynak ugyanis, mivel ő kormá-
nyoz, az a hivatása, hogy az egész nemzet közös javának első 
szolgája legyen. 

István király ezt a házat ezer évvel ezelőtt őseiteknek épí-
tette, és rajtuk keresztül a magyarok minden nemzedékének, 
akik az óta követik egymást országotokban. Tovább élnek ők, 
és tovább folytatják ugyanannak a háznak az építését, amely-
nek alapjait Szent István vetette meg. 

Éppen a hegyi beszéd igazsága az a szilárd alap, amelyre 
nagy királyotok a nemzetet építette. Krisztus Evangéliumának 
igazsága az a szikla, amelyre ő alapozott, és amely az embe-
reknek adott isteni erőt tartalmazza. Ezer év után adjunk hálát 
a Mindenható Istennek ezért az alapért: mert ennek a nemzet-
nek a háza, a magyar történelem háza sziklára, nem pedig ho-
mokra épült.  

II. János Pál pápa  

(Homília a Hősök terén, 1991. aug. 20. Részlet) 
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 Csendes percek 
 

Érdemes megnéznünk, hogy Isten és énköztem hogyan áll a vi-
szony. Mi az, amit elvárok az Istentől, mi az, amit szeretnék tőle? 
Kenyeret, nyugalmat, kényelmet, vagy valami egészen mást? Mivel 
mi a polgári jólét világában élünk, alapvető kísértés számunkra, hogy 
kereszténységünk összenőjön egy bizonyos szintű jóléttel. Keresz-
tény vagyok, tehát becsületesebben végzem a munkámat. Keresztény 
vagyok, ezért kevesebbet herdálok, pazarolok, részegeskedek. Így 
aztán egyre többen leszünk olyanok, akik egy bizonyos jóléti szinten 
élnek. Ijesztő dolog találkozni olyan keresztényekkel, akik nagy jó-
létben élnek, és teljesen idegen számukra Krisztus keresztje: nem 
veszik észre, hogy milyen messze vannak az Isten Országától. A mai 
körülmények között ez nem általános, de sokszor megfigyelhető. 
Van például Budapesten olyan kerület, ahol a vallásukat gyakorló, 
buzgó keresztényeknek igen nagy százaléka komolyan és becsülete-
sen éli a kereszténységet, Krisztus keresztjétől azonban nagyon 
messze jár. Az ilyenek megtalálták az Istennel való életnek az evilá-
gi, nyugodt, belső tempóját, és közben kényelmesen élik a világban a 
maguk életét. Hogy hogyan fognak ők Krisztus keresztjéről számot 
adni, azt nem tudom. 

A saját életembe kell először mélyen belenéznem. Vannak álma-
im, terveim, vágyaim, ábrándjaim – mi az, amiben én az Isten szere-
tetét megtapasztalom: e világ kényelmében és nyugalmában, vagy 
abban a másik, krisztusi életben. A természetem az evilági dolgok 
felé törekszik, ezen nem tudok változtatni. Belül azonban, a szívem 
mélyén ki tudom és ki is akarom mondani az igent a másik útra, mert 
Istennek az a terve, és az a megváltás útja. Ennek kimondása már az 
én feladatom. Sőt, ha ezt választottam, annak gyümölcse még az 
evilági dolgok terén is megmutatkozik. Ma már egyes ateisták is 
kezdik megérteni, hogy kereszt és áldozat nélkül nincs boldogság – 
csak nem tudják, hogy hova tegyék ezt az egészet. Megérik a gyü-
mölcse ebben a világban is, mert boldogság csak ebből nő ki a jelen 
életben is.              (Opálény Mihály, Szent Család Templom, 1981) 
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Tarjányi Béla 

In memoriam Norbert W. Höslinger 
 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 1990-ben kezdte meg 
működését, és az elmúlt két évtized alatt eredményesen hozzájárult 
Magyarországon és a határainkon kívül élő magyarság körében a 
katolikus Biblia terjesztéséhez, a Dei Verbum zsinati határozat szel-
lemében a Szentírás rendszeres olvasásának népszerűsítéséhez. 

Kevesen tudják, hogy Bibliatársu-
latunk létrejötte és eredményes mű-
ködése gyakorlatilag egy osztrák 
ágostonrendi szerzetesnek, a röviddel 
ezelőtt 81 éves korában elhunyt Nor-
bert W. Höslingernek köszönhető. A 
nagyszerű, bibliaszerető szerzetes 
most befejezte áldott életútját, ezért 
illő, hogy felidézzük mindazt, amit 
Társulatunkért, a magyarországi bib-
liaapostolság ügyéért tett életében. 

Előzmények – 1. Ausztria – Az 
ausztriai Klosterneuburgban élt és 
működött a 20. század elején Pius 
Parsch atya. Lelkipásztori munkájá-
ban nagyon fontosnak tartotta, hogy hívei megismerjék és megsze-
ressék a Szentírást, ezért 1919-től rendszeresen bibliaórákat tartott. 
1926-ban Biblia és Liturgia címmel folyóiratot is alapított. Ebben 
ismertette újszerű elgondolásait a Bibliával kapcsolatban. Kezdemé-
nyezése egyre nagyobb visszhangra talált.  

Korunk prófétája volt ő. Igyekezett előtérbe helyezni a Szentírást 
a liturgiában. Arra törekedett, hogy a hívek a pappal együtt tevéke-
nyen részt vegyenek a szentmise szertartásaiban, megismerjék a 
szentírási olvasmányokat, mindenekelőtt a bibliai szövegek kellő 
kifejtése, magyarázata által. Olcsó bibliákat adott ki, hogy hívei kö-
zül mindenkinek legyen saját Szentírása. A II. Világháború után 
tovább folytatta munkáját, egyre eredményesebben.  

 
Norbert W. Höslinger 
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Hatása hazánkban is érezhető volt, elsősorban Szunyogh-Xavér 
jezsuita páter fáradozása nyomán. Magyarul is megjelent a latin-
magyar teljes kis misszálé, hogy a hívek megérthessék és követhes-
sék, a pappal együtt imádkozhassák a szentmise szövegeit. 

2. Németországban a kibontakozó Hitleri diktatúra kezdetén, 
1933-ban betiltották az addig igen népszerű és jelentős eredménye-
ket felmutató „Szövetség a Katolikus Németországért” egyesületet. 
Ez a népszerű mozgalom 1890-ben történt megalapítása óta igen so-
kat tett a német katolikusok vallási megújulása terén, és elmélyítette 
a Szentírás szeretetét is, elsősorban a Rottenburgi egyházmegyében, 
ahol a protestánsok biblia-szeretete pozitív kihívást jelentett a kato-
likusok számára. Miután feloszlatták, hamarosan megszületett he-
lyette a "Katolikus Bibliamozgalom" elnevezésű egyesület (első 
közgyűlés: 1934. febr. 7-én; püspöki jóváhagyás: 1934. június 19-
én). Az egyesület nevét – náci nyomásra – később „Katolikus Biblia-
Mű”-re (Katholisches Bibelwerk, 1937) kellett változtatni.  

A stuttgarti székhelyű Német Bibliatársulat alapítása óta rendkí-
vül sikeresen működik. Mintegy 12.000 tagja van, működését a Né-
met Püspöki Kar anyagilag támogatja. Fő tevékenységi körei: biblia-
kiadás (Egységfordítás), biblikus továbbképző kurzusok (Bibelkurs; 
minden egyházmegyében), szentföldi utak szervezése, Biblia-hét, 
Biblia-év szervezése, kiállítások rendezése, a Szentírás rendszeres 
olvasását segítő kiadványok kiadása, terjesztése. 

3. A II. Vatikáni Zsinat idején javasolta mons. Čekada, Szkopje 
érseke, hogy a Katolikus Egyházban is létre kellene hozni a protes-
táns Egyesült Bibliatársaságokhoz hasonló szervezetet. A gondolat 
megtetszett Bea bíborosnak, az Egységtitkárság elnökének. Elgondo-
lásával egyetértett VI. Pál pápa, és a Zsinat után őt bízta meg, hogy 
hozza létre a bibliaapostolság központi intézményét, melynek felada-
ta lesz, hogy szorgalmazza és megvalósítsa a Dei Verbum zsinati 
határozat 6. fejezetének ajánlásait. Bea bíboros 1968. ápr. 22-én 
tanácskozásra hívta össze Rómába az akkor már létező katolikus 
bibliatársulatok vezetőit, valamint a katolikus bibliakiadók képvise-
lőit. A tanácskozáson a bíboros-elnök hangsúlyozta a nemzeti biblia-
kiadások készítésének, a szentírás-olvasás szorgalmazásának lelki-
pásztori jelentőségét. Határozat született arról, hogy a bibliaapostol-
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ság szorgalmazása és koordinálása céljából világszervezetet hoznak 
létre. 

Bea bíboros utódának, Jan Willebrands kardinálisnak az elnöklete 
alatt tartotta alakuló ülését 1969. ápr. 14-én Rómában a Biblia Kato-
likus Világszövetsége. Willebrands a Szövetség legfőbb feladatául 
tűzte ki, hogy az egyes országok püspöki karainál szorgalmazzák 
megfelelő intézmények létrehozását a bibliaapostolság szolgálatára, 
működtessenek bibliatársulatot, vagy más, hasonló, a Biblia ismere-
tét, szeretetét, életre váltását segítő intézményt, amely országos ha-
táskörrel végzi a szentírás terjesztését, szorgalmazza a közösségi és 
egyéni szentírásolvasás elterjedését, s a Szentírás rendszeres olvasá-
sa által a lelki-vallási megújulást a katolikus hívek körében. A szer-
vezet neve később Katolikus Bibliaszövetség-re módosult, székhelye 
pedig a németországi Stuttgartba került. A Szövetségnek az óta a 
világon öt régióban (Európa, Ázsia és Óceánia, Afrika, Észak-
Amerika, Latin-Amerika) 56 társult és 90 rendes tagja van, köztük a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat.  A Bibliaszövetség hatéven-
te világkongresszust szervez, rendszerint más-más földrészen (Bécs, 
Málta, Bombay, Bogota, Hong-Kong, Bejrút, Kongó).  

4. Az Osztrák Bibliatársulatot maga König bíboros hívta életre 
egy évvel a Zsinat befejezése után. Az Osztrák Püspöki Konferencia 

 
Az Osztrák Bibliatársulat 25. éves jubileumán 
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az ő elnöklete alatt 1966. szeptember 1-jén alapította meg ezt az új 
intézményt Klosterneuburgban, ahol az Ágostonrendi Kolostor (Stift 
Klosterneuburg) biztosított helyiséget a Társulat működéséhez. Az 
igazgatója Pius Parsch tanítványa és lelkes munkatársa, Dr. Norbert  
W. Höslinger ágostonos kanonokrendi szerzetes lett, aki azután há-
rom évtizeden át – nyugalomba vonulásáig – vezette az intézményt. 
Vezetése alatt a Társulat tevékenysége jelentősen kibővült (pl. min-
den egyházmegyében van irodája és képviselete), sok értékes kiad-
ványt jelentettek meg, biztosították a tanulóifjúság számára az isko-
lai Bibliát, gondozták a Bibel und Liturgie folyóiratot, rendszeresen 
tartottak kurzusokat és népszerűsítő előadásokat Ausztria egész terü-
letén, vándorkiállításokat, biblia-heteket, szentföldi utakat szerveztek 
stb. 

Kapcsolatunk – Biblikus tanárként 1971-ben Szegeden meghí-
vást kaptam az olaszországi Rocca di Pápán tartott kéthetes szeminá-
riumra, amelyet a Katolikus Bibliaszövetség szervezett a világ min-
den részéről összesereglő bibliaapostolok számára. Az egyik részt-
vevő Kurt Schubert bécsi hebraisztika professzor volt, és megígérte, 
hogy megismertet egy barátjával, Norbert W. Höslingerrel, aki az 
Osztrák Bibliatársulatot vezeti. A következő év őszén így meghívást 
kaptam Klosterneuburgba, a középeurópai bibliatársulatok igazgató-
inak értekezletére. Az értekezleten részt vett a három eredményesen 
működő bibliatársulat vezetője (Ausztria, Németország, Svájc), va-
lamint a holland, belga és a dél-tiroli bibliatársulat képviselője, de 
meghívást kapott a kommunista blokkhoz tarozó keleteurópai orszá-
gokból is egy-egy biblikus professzor (Kelet-Németország, Lengyel-
ország, Csehszlovákia, Románia). 

Dr. Höslinger kezdeményezésére ezen a konferencián a jelenlé-
vők részvételével megalakult a Középeurópai Bibliatársulatok 
Munkaközössége, azzal a céllal, hogy a már működő bibliatársulatok 
egyeztessék és segítsék egymás munkáját, és minden lehetséges mó-
don támogassák a biblikus-apostoli munkát azokban az országokban, 
ahol a kommunista rendszer miatt még nem lehet bibliatársulatot 
létrehozni. A Középeurópai Bibliatársulatok Munkaközössége ettől 
kezdve már a rendszerváltás előtt számtalan módon segítette a 
keleteurópai biblikus professzorokat és egyházakat. Biblikus szak-
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irodalmat biztosítottak a biblikusok számára, nagy mennyiségű bib-
likus szakkönyvet küldtek a hittudományi karok és főiskolák könyv-
tárai számára (hazánkba is), a nyári szünetben német nyelvkurzuso-
kon való részvételt biztosítottak biblikus tanárok, hitoktatók, bibli-
kus apostolok számára (hazánkból mintegy 25 fő az évek során), 
minden évben biblikus konferenciát szerveztek az osztrák és a kelet-
európai országok biblikus professzorainak részvételével (Colloquium 
Biblicum), keleteurópai biblikusok számára fedezték a szentföldi 
utazás és a konferenciákon való részvétel költségeit, támogatták a 
készülő új bibliafordítások megszületését (fedezték például az új 
cseh Biblia kiadásának költségeit, és hozzájárultak a mi 1973-as 
bibliakiadásunk nyomdaköltségéhez). Az ő segítségükkel jutottam 
hozzá a hatalmas Bibeltheologisches Wörterbuch 10 kötetéhez (Mr. 
Verbeeck ajándékaként, Holland Bibliatársulat), az első számítógé-
pemhez a 80-as években (Német Bibliatársulat, Dr. Fr.-J. Ortkemper 
igazgató révén), és támogatást nyújtottak az Opálény-féle Konkor-
danciánk kiadásához (a Svájci Bibliaközpont országos gyűjtése ered-
ményeként, Anton Steiner igazgató idejében). 

Norbert W. Höslinger elévülhetetlen érdeme, hogy ezekben a ne-
héz évtizedekben a keleteurópai országokban működő biblikusokat, a 
bontakozó biblikus apostolságot igyekezett minden lehetséges mó-
don támogatni. És ebben a törekvésében egy szívvel-lélekkel mellé 
állt a többi nyugateurópai bibliatársulat vezetője, mindenekelőtt Fr.-
J. Ortkemper (Német Bibliatársulat) és Anton Steiner (Svájci Biblia-
központ). 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat megalakulása, amely 
rendszerváltással lehetővé vált, és azzal szinte egy időben meg is tör-
tént, nagy örömmel töltötte el a Bibliatársulatok Munkaközösségét, 
mindenekelőtt Dr. Norbert W. Höslingert. Ő a kommunista rezsimek 
összeomlása után szívügyének tekintette, hogy minden egykori 
kommunista országban mielőbb megszülessék a bibliatársulat – ami 
aztán több országban meg is történt: hazánkban, Erdélyben, Cseh-
szlovákiában, Lengyelországban. Emlékszem, milyen nagy-nagy 
megelégedéssel és örömmel vett részt például Csehszlovákiában az 
ottani társulat alakuló ülésén. Külön örömet jelentett Dr. Höslinger 
számára, hogy ez a társulat akkor közös volt a protestánsokkal (ké-
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sőbb külön vált ez is országonként, mint maga az ország). Dr. Hös-
linger kezdeményezései, apostolkodása, támogatása nélkül ezek a 
bibliatársulatok valószínűleg meg sem születtek volna – a mi Szent 
Jeromosunk sem, és az erdélyi Bibliatársulat sem. Nagyon valószínű, 
hogy személy szerint az én figyelmem, érdeklődésem és fáradozá-
som sem irányult volna ennyire a bibliaapostolság területe felé. 

Az újonnan létrejött bibliatársulatok projektjeinek támogatására a 
Középeurópai Bibliatársulatok Munkaközösségének nyugati tagjai 
gyűjtéseket rendeztek, és lehetőségeikhez mérten minden támogatást 
megadtak. A jelen összeállításban nem áll módunkban felsorolni 
mindazt, amivel a Munkaközösség a volt szocialista országok újon-
nan létrejött bibliatársulatait támogatta, csupán egy-két jelentősebb 
segítségnyújtást említenénk meg hazánkkal és a határon túl élő ma-
gyarsággal kapcsolatban. Társulatunk megalakulásakor első felada-
tunk egy munkatárs alkalmazása volt: hogy ez lehetséges legyen, az 
első öt évben biztosították főtitkárunk illetményét (Német Bibliatár-
sulat, Fr.-J. Ortkemper igazgató). Rövid időn belül találtunk egy al-
kalmas helyet a Társulat székhelye számára a Teréz körúton: a kér-
déses lakás megvásárlásához a Munkaközösség révén kértünk és 
kaptunk segítséget. Saját bibliakiadásunk (Káldi-Neovulgáta Biblia-
fordítás) is csak az ő segítségükkel valósulhatott meg. Norbert Hös-
linger országos akciót szervezett Ausztriában „Bibeltransfer Ost-
europa” címen: többek között ennek eredményeként tudtuk ezt a 
Bibliát kiadni, három éven keresztül féláron árusítani, és több ezer 
példányt vihettük belőle a határainkon kívül élő magyaroknak. 

Közben teltek az évtizedek, és Dr. Höslinger számára elérkezett 
nyugalomba vonulásának ideje. Az Osztrák Bibliatársulat azonban 
utódjának, Mag. Anton Kalkbrennernek a vezetése alatt is az őáltala 
megkezdett úton haladt tovább. Így kaphattunk támogatást az új év-
ezred első éveiben a Cigány Biblia fordítási költségének fedezéséhez 
(2000-2003), és további bibliaszállítmányokat juttathattunk a határon 
túli magyaroknak (2002). Az Osztrák Bibliatársulat szervezte meg 
Cigány Bibliánk bemutatását is Burgenlandban (2003). 

Mivel közben a nyugati bibliatársulatok anyagi lehetőségei egyre 
szűkültek, Dr. Höslinger létrehozott Ausztriában egy újabb intéz-
ményt, a „Verein Bibliá”-t azzal a céllal, hogy adományokat gyűjt-
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sön a keleteurópai országokban folyó bibliaapostolság támogatására. 
Miután a Középeurópai Bibliatársulatok Munkaközössége 2009-ben 
megszűnt ill. a Katolikus Bibliaszövetség Közép- és Keleteurópai 
Régió-jává alakult, az utóbbi években a Verein Biblia az egyetlen 
intézmény, amely Hans Finger titkár vezetése alatt kifejezetten a 
keleteurópai országok bibliatársulatait támogatja – elsősorban a ki-
sebbségek, hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos kezdeményezéseket. 

Személyes barátság – így jellemezhetném a Dr. Norbert W. 
Höslingerrel évtizedeken át tartó és mélyülő kapcsolatunkat. Több 
biblikus kollégámhoz hasonlóan én is bármikor bekopogtathattam és 
otthonra találtam a Stift Klosterneuburgban. A Társulatunknak, a 
kollégáimnak, a Magyar Egyháznak, az egész magyarságnak nyújtott 
sok-sok segítség mellett különös megtiszteltetésnek és ajándéknak 
tekintem, hogy Norbert a lakásán is vendégül látott engem nem egy-
szer, megismertetett édesanyjával, testvéreivel, köztük kedves húgá-
val, Máriával. Mindenkor megkülönböztetett tisztelettel és szeretet-
tel fogadta munkatársaimat is. Örömömre szolgál, hogy többször 
megtisztelt bennünket látogatásával, és megmutathattam neki szülő-
földemet, a magyar Pusztát, sőt még saját nádtetős szülőházamat, a 
Pusztai Házat is. 

 
Utoljára a bibliatársulatok igazgatói értekezletén 

Pozsony-Máriavölgy, 2007 
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Az ő barátsága, irányultsága, bibliaszeretete meghatározó volt 
egész életem és munkásságom alakulásában. 

Búcsúzás – Amikor Dr. Norbert W. Höslinger díszes ravatalánál 
álltam a Klosterneuburgi Kolostor templomában, eszembe jutott egy 
régi emlék. Az egyik igazgatói értekezlet alkalmával Sopronba ki-
rándultunk, és ott az egyik műemlék-épületet egy idős bácsi mutatta 
meg: folyékonyan beszélt a magyar mellett németül, csehül, szlová-
kul. Ekkor Dr. Höslinger arca felderült, és így szólt: Ez az úr egy 
igazi Monarchia-polgár! Így volt ez a Monarchiában! 

Maga Norbert W. Höslinger is igazi Monarchia-polgár volt: test-
vérének tekintette az egykori Osztrák-Magyar Monarchia minden 
lakóját, a cseheket, a szlovákokat, a magyarokat, és igyekezett őket, 
bennünket segíteni. Segíteni azon a területen, ami a szívügye volt, és 
amit a legnagyobb jónak, értéknek tartott: Isten Szavának, a Bibliá-
nak terjesztésében, népszerűsítésében és életre váltásában. Ugyanak-
kor igazi úriember is volt: mindenkivel kedves, tisztelettudó, előzé-
keny és segítőkész. Ezt maradéktalanul megtapasztalhatta mindenki, 
aki őt ismerte. (Tarjányi Béla) 

 
Ünnepre hív a harang, a klosterneuburgi  Stiftskirche zsúfolásig 

tele emberekkel, pedig csak péntek délután van. Egy életet ünnep-
lünk, egy gyümölcstermő, gazdag életet, amely most itt a földön 
véget ért, Herr Norbert W. Höslinger nem a templomajtóban fogad, 
ott fekszik a koporsóban a templom közepén. Egy lila papi stóla, 
meg egy Biblia pihen a koporsó tetején a fekete párnákon az ide-oda 
hajló gyertyalángok közt. Előre megyek a tömegben, céltudatosan, 
nyugodtan, mert fényképezni akarok, és mert ott bennem a bizonyos-
ság, hogy mint máskor, most is bármit megtehetek, amit szeretnék, 
mert ő megengedi nekem. 

Hallatlanul figyelmes és kedves ember volt, és nagy-nagy a szíve. 
Boldog volt, ha tehetett valakiért valamit. Hát értünk, magyarokért 
tehetett. Most is előttem van a huncut mosoly az arcán, ahogy sürgö-
lődött. És soha nem éreztette, hogy mindig ő az, aki ad. Más jótevők 
általában megadják, amit kérnek tőlük, aztán egy kedves kézfogással 
elköszönnek. Herr Höslinger barátaiként kezelt minket, ünnepet ren-
dezett, ha meglátogattuk. A gyönyörű ágostonrendi kolostor szá-
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momra egyszer s mindenkorra egyet jelent az ő személyével. A 
nyolcvanas évek elején ismertem őt meg. Nem egy magas rangú papi 
személlyel, nem a „Herr Direktorral” találkoztam benne: igazi régi 
vágású úriember volt. Életemben nem találkoztam még ennyire ud-
varias emberrel. Minden rangja, pozíciója ellenére ő ugrott, hogy a 
kabátomat le- és felsegítse stb. Én persze eleinte szorongtam ezektől 
a hivatalos találkozásoktól, hisz fontos ember volt, sok múlott rajta, 
rettegtem, hogy valami szamárságot mondok a rossz nyelvtudásom 
miatt, és elrontok valamit. De ő a kedvességével feloldotta ezeket a 
görcsöket. 

Minden érdekelte, ami Magyarországon történt, és azon kevesek 
közé tartozott, aki átlátott a szitán, nem tévesztette meg a kádári 
puha diktatúra. Figyelmesen hallgatta a magyar egyházi életről szóló 
híreket, hogy bizonyos körök hogyan próbálják kijátszani egymás 
ellen a bázisközösségeket és a hierarchiát stb. De örült annak is, 
amikor arról meséltem neki, hogy hospitálni megyek a Wiener Mu-
sikhochschule Ritmika tanszékére, és kaptam tőle egy zenetörténeti 
kis könyvet, amit a bátyja írt. Számomra nem nagyon fontos a tege-
zés vagy a magázás, de arra nagyon büszke vagyok, hogy egy-
szercsak felajánlotta, hogy tegeződjünk: megtiszteltetésnek éreztem, 
és a barátságunk megpecsételésének. Három szívügye volt: Parsch 
Pius munkásságának, emlékének ápolása, a Szentírás, és a keleti 
blokkbeli katolikus egyház segítése. Életem egyik nagy ajándéka, 
hogy ismerhettem őt. (Vágvölgyi Éva) 

 
Utolsó út a  Bibliával 
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Cziglányi Zsolt 

Aggeus és Zakariás,  
         a kiegyezés prófétái 

 
Az ószövetségi történetírás nem egyszólamú. A Tórában, a törté-

neti és a prófétai könyvekben jól tapinthatók a felfogásbeli különb-
ségek. A 19. századtól a 20. század utolsó harmadáig a kutatók nagy 
része úgy gondolta, hogy ennek oka az izraelita történetírás időbeni 
rétegződése: hatszáz év alatt, amíg a kezdetektől a szövegek végső 
állapotáig eljutunk, minden fontos korszak nyomot hagyott benne. 
Tehát minden korban egyetlen történetírást feltételeztek, ezek rakód-
tak egymásra a történeti művekben. 

A 20. század végétől azonban egyre többen amellett álltak ki, 
hogy az eltérő felfogású szövegek időben sokkal közelebb vannak 
egymáshoz; valahol a 6. század környékén kell keresnünk a Penta-
teuchus, a Deuteronomisztikus Történeti Mű (DTM) és a legtöbb 
prófétai könyv születését. Ebből viszont logikusan következik, hogy 
párhuzamos történetírói munka folyt: egy időben vagy csaknem egy 
időben többen is nekiveselkedtek a múlt feldolgozásának. 

Ha így volt, magyarázatot kíván, miért. Miféle csoportok tevé-
kenykedhettek egymás mellett vagy akár egymással szemben és mi-
lyen cél érdekében? Erről a fontos időszakról, a babiloni fogság ko-
ráról és a perzsa uralom idejéről a Szentírás sajnos csak szűkszavúan 
beszél. Azokból az adatokból, utalásokból, amelyeket a bibliai köny-
vekben találunk, csak töredékes képet alkothatunk; a hiányzó moza-
ikdarabok helyét feltételezésekkel kell pótolnunk. 

Kénytelen vagyok tehát előre is elismerni, hogy az a kép, amelyet 
Aggeus és Zakariás szerepéről az alábbiakban megrajzolok, sok te-
kintetben feltételezésekre épül. Amiről nincsenek közelebbi ismere-
teink, azt a humán tudományokban, így a történelem rekonstruálása 
során is modellek alapján pótoljuk: feltételezzük, hogy az emberi 
természet, a társadalom működése vagy a fizika törvényszerűségei 
okán az ismert adatok, események közötti űr áthidalható. Feltételezé-
seink akkor valószínűek, ha az így kialakított kép az eseményeket 
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logikus rendbe állítja, ésszerűvé teszi a szövegeket, magyarázatot ad 
sajátosságaikra, képes elhelyezni őket egy nagyobb összefüggésbe. 

 
Témám tehát az 538 és 515 közötti kor, a fogságból való hazaté-

rés és a templomépítés időszaka, azon belül is Aggeus és Zakariás 
szerepének megvilágítása. Erről a korról az Ószövetség két helyen 
emlékezik meg: Ezdrás könyve elbeszéli az eseményeket, Aggeus és 
Zakariás könyve pedig megörökíti a két próféta 520 körül mondott 
szavait. 

Mindhárom mű tud a templomépítés két főszereplőjéről, Zerub-
bábel kormányzóról és Jesua főpapról, és arról, hogy őket támogatta 
Aggeus és Zakariás. A szövegek egyöntetűen állítják, hogy a fogság-
ból hazatérők rögtön hozzáfogtak az építkezéshez, ám a munkálatok 
az alapok letételét követően elakadtak, és csak mintegy húsz év múl-
va, Zerubbábel és Jesua idejében folytatódtak. 

Ezdrás könyve az építkezés félbehagyását külső okokkal magya-
rázza: „Júda és Benjámin ellenségei”, „a föld népe” (4,4) áskálódnak 
a júdaiak ellen. 520 körül Aggeus és Zakariás buzdítják a júdai zsi-
dókat a templomépítés folytatására, és sugallatuk nyomán Zerubbá-
bel és Jesua vezetésével a zsidók vénei be is fejezik az abbahagyott 
építkezést (5,1-2; 6,14). A könyv különös módon az építkezés meg-
kezdése és befejezése közé a 4,6-23-ban beiktat két jóval későbbi 
Júda-ellenes lépést: említést tesz egy zsidók elleni panaszlevélről, 
amelyet valakik Xerxész uralmának kezdetén (486 körül) írtak, majd 
idézi Rehum kormányzó levelét Artaxerxészhez (465-424), amely-
ben Jeruzsálem falainak felépítését kéri megakadályozni. E betét 
párhuzamot von Jeruzsálem újjáépítése (440 körül) és a templom 
újjáépítése (520 körül) között, és azt sugallja, hogy nyolcvan évvel 
korábban ugyanaz volt a helyzet: a szamaritánusok ellenállását kel-
lett a júdai zsidóknak leküzdeniük, hogy a templomot befejezhessék. 

Aggeus könyvében ugyanakkor nincs szó külső akadályról: a pró-
féta a nemtörődöm, az építkezést halogató júdaiakat igyekszik meg-
győzni a folytatásról, mégpedig azzal, hogy amíg nem fejezik be a 
templom építését, nem remélhetnek jólétet és békét. Jesuát és Zerub-
bábelt pedig azzal biztatja, hogy a templom felépítésével történeti 
tettet visznek végbe. 
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Ami pedig Zakariás könyvét illeti, benne a templomépítés valójá-
ban mellékes kérdés. Senkit sem kíván meggyőzni a szükségességé-
ről: az 1,16-ban kijelenti, hogy újjá fog épülni, a 6,13-ban pedig Jó-
zsue megkoronázásával kapcsolatban említi meg, hogy a „Sarj” fogja 
felépíteni a szentélyt. 

A források a két főszereplőt is másként állítják be. Ezdrás köny-
vében nyoma sincs annak a lelkesültségnek, amelyet Aggeus és Za-
kariás tanúsítanak Zerubbábel és Jesua iránt. Amíg emitt ők a két 
fölkent (Zak 4,14), Zerubbábel pecsétgyűrű, az Úr kiválasztottja 
(Agg 2,23), Jesua fejére az Úr angyala teszi a főpapi föveget (Zak 
3,5), addig Ezdrás könyve a templomépítés kapcsán épp csak meg-
említi őket (5,2), tisztségük nélkül. Az építkezést nem annyira ők, 
mint inkább a zsidók vénei intézik és fejezik be (5,5; 6,8.14). 

 
Ezek az eltérések sejtetik, hogy a templomépítés története bonyo-

lultabb volt annál, ahogyan azt jóval több mint száz év távlatából 
Ezdrás könyve bemutatja. Az építkezés belső ellentétek miatt akadt 
meg, amelyet egy kiegyezés oldott fel, ám ennek emléke Ezdrás 
könyvéből már eltűnik. 

Feltételezésem, amit az alábbiakban igyekszem valószínűsíteni, 
hogy e kiegyezés Jesua és Zerubbábel és a mögöttük álló csoportok 
között jött létre Aggeus és Zakariás közvetítésével. 

 
Milyen törekvések feszültek tehát egymásnak a 6. század végi 

Júdában? Ennek megvilágítására csaknem száz évet kell visszamen-
nünk az időben, a fogság előtti korba, amikor Jozija királyt az asszír 
birodalom hosszú agóniája azzal a reménnyel kecsegtette, hogy ké-
pes lesz előbb a befolyását, majd az uralmát kiterjeszteni az egykori 
északi ország területére, és így megteremtheti Izrael egységét. A 
valóságban Jozija valószínűleg alig néhány kilométerrel jutott mesz-
szebb Júda korábbi határainál, csupán Bételt és közvetlen környékét 
tudta birtokba venni. Az egység álma azonban ettől fogva kitörölhe-
tetlenül jelen van a bibliai irodalomban. A 7. század végén ez is hoz-
zájárulhatott ahhoz, hogy a háromszáz éve külön élő északi izraeliták 
hagyományait integrálták a júdai politikai gondolkodásba. Az ország 
alkotmányos alapjául a Sínai szövetséget fogadták el, viszont a kö-
zös – egyben egyetlen – vallási központtá Jeruzsálemet tették. A 
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közös haza történelmi emblémája Dávid király lett. Őt a deuterono-
mista történetírás úgy mutatja be, mint aki az egységes országot 
megteremtette, és aki a szent sátor Jeruzsálembe vitelével a jeruzsá-
lemi szentélyt az ősi izraeli kultusz folytatójaként legitimálta. 

A vallási-politikai egység mellett a társadalmi egység megterem-
tésére is szükség volt, ehhez pedig szociális reformok kellettek. Az 
izraeli társadalom belső kohéziója a hosszú asszír uralom alatt meg-
gyöngült: az összetartozás nagy szimbólumai, Jeruzsálem, a temp-
lom, Dávid háza az alsóbb társadalmi osztályok számára a társadalmi 
szolidaritás nélkül üresek, önmagukban elégtelenek arra, hogy az 
ország iránt elkötelezetté tegyék őket. Jozija uralmának vége felé 
nyilvánvalóvá lett, hogy a gyűlölt Asszíria kimúlásával veszélyes 
idők jönnek. Az egyre növekvő Babilon és a térség protektor-ha-
talma, Egyiptom vetélkedtek egymással a szír-palesztin térség beke-
belezéséért. Ahhoz, hogy az új kihívásokkal szembe tudjanak nézni, 
meg kellett erősíteni a társadalmi egységet is. 

Jeremiás könyvéből úgy tűnik, hogy az ország vezetői ez utóbbi 
ügy mellett nem álltak ki kellőképpen. A próféta súlyos vádakat fo-
galmaz meg a júdai elittel szemben, és végzetesnek ítéli meg szimbo-
likus politizálásukat. A reformok terméketlenek maradtak (8,13), 
nem hoztak valódi megújulást. A templom köré font mítosz pedig 
egyenesen életveszélyes: azt a képzetet kelti, mintha Isten pusztán e 
jel révén közöttük lakna, a szövetségi törvények megtartása nem is 
szükséges hozzá (7,4-7). 

Jeremiás ellenzékisége, ha lehet, minden korábbi prófétáét felül-
múlta. Ilyen erős szembenállás másként nem gondolható el, mint 
hogy a vezető rétegben voltak, akik egyetértettek vele és támogatták 
őt. Közülük kiemelendő a Sáfán család, amely józan politikai irány-
vonalat követett, és – bizonyára nemcsak Jeremiás ügyében – több-
ször konfrontálódott a Helkija főpap köré csoportosuló nacionalista 
és egyoldalúan Egyiptom-barát körökkel. 

Az egyszerűség kedvéért e két frakciót a továbbiakban nevezzük 
sáfánidáknak és helkijidáknak. A deuteronomista egységmozgalom 
fő célját mindkét frakció támogatta, de abból a helkijidák alapvetően 
a kultuszcentralizációra, a vallási és nemzeti szimbólumokra, míg a 
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sáfánidák inkább az ország helyzetét konszolidáló és a társadalmi 
egységet szolgáló intézkedésekre figyeltek. 

A két frakció közötti ellentét Jojakim uralma alatt végletesen ki-
éleződött. Ennek legfőbb oka a Babilonhoz fűződő viszony eltérő 
megítélése volt. A sáfánidák a babiloni fennhatóság elfogadását 
szorgalmazták, míg a helkijidák mind Jojakim alatt, mind az első 
fogságba hurcolást követően, Cidkija idejében kitartottak Egyiptom 
mellett, és folyamatosan keresték a babiloni uralom lerázásának le-
hetőségét. 

Küzdelmük eredménye közismert. A helkijidák szimbolikus poli-
tizálása végül odavezetett, hogy 587-ben a Júdát éltető két legfőbb 
szimbólum, a jeruzsálemi templom és a dávidi ház elveszett. A 
helkijida vezetők Babilonba kerültek, követték a fogságba az utolsó 
dávidi uralkodót, Jojakint, Júdát pedig a babiloniak megbízásából a 
sáfánidák kormányozták. 

 
A következő ötven évben e két frakció egymástól tisztes távol-

ságban tevékenykedett. Sáfán unokája, Gedalja az Egyiptomba me-
nekültek és a Babilonba hurcoltak hátrahagyott javaiból bizonyos 
felemelkedést biztosíthatott Júda megmaradt lakossága számára, ám 
a meggyilkolását követő kormányzás a babiloni hadjáratok során 
tönkrement országot nem tudta felvirágoztatni. A Júdában maradt 
vezetők vékony rétege valószínűleg az egykori elit másod- vagy 
harmadvonalából került ki, akiknek sem tehetsége, sem ambíciója 
nem volt Júda újjászervezésére. 

Jeruzsálem jelentéktelen településsé vált. Hogy miért nem töre-
kedtek az újjáépítésére, nem tudjuk. A babiloniak nem engedték? 
Vagy az ország kormányzói nem tudták, esetleg nem is akarták? 
Lehetséges, hogy a szemükben Jeruzsálem az országrontó politika 
szimbóluma volt? Bárhogy volt, valószínűleg nem túlzás a fogság 
korabeli Júdát a vegetálás állapotában látni – azzal együtt is, hogy a 
megmaradt lakosság nem élhetett rosszul. Az ország nem nyerte 
vissza életerejét, elnéptelenedett területeire pedig beköltöztek a kör-
nyező népek. 

A Babilonba telepített júdai közösség, miután túljutott az esemé-
nyek okozta sokkon, igyekezett újrafogalmazni identitását, majd a 
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fogság második felétől újra foglalkoztatni kezdte Júda jövője. Jól 
érzékelteti ezt az a változás, ami Ezekiel igehirdetésében végbe-
megy. A fogság kezdetén még Jeremiásnál is élesebb hangon bélyeg-
zi meg Jeruzsálem bűneit. A város lakói szinte kényszerítik az Urat, 
hogy hagyja el templomát, iszonyatos tetteikkel szinte elkergetik őt. 
Maga Isten profanizálja tehát a szentélyt, és ezzel átadja a pusztulás-
nak. A város pusztulása így Isten hatalmának és szentségének jelévé 
válik. 

A 16. fejezet szépen megvilágítja Jeruzsálem megítélésének ket-
tősségét: a város eredendően pogány, semmi térő, de Isten szerelme 
fölemelte és széppé tette, ezt a kegyelmet azonban Jeruzsálem nem 
hálálta meg, sőt szégyent hozott Jahve nevére. A próféta szemében 
tehát létezik egy eszményi Jeruzsálem, az Úr szándéka szerinti város, 
és létezik a valóságos Jeruzsálem, amely a lakóival, illetve a benne 
folytatott bűnös politikával azonos. Ezáltal úgy őrzi meg Jeruzsálem 
szimbolikáját, hogy azt politikai jellegétől teljesen megfosztja. 

Ugyanez a törekvés tetten érhető a 34,23-24-ben a másik szimbó-
lummal, Dáviddal kapcsolatban is: Isten közvetlen teokratikus ural-
mában Dávid alakja csupán eszményi közvetítő, nincs konkrét meg-
testesítője. 

Az Izrael jövőjéről szóló 40-48. fejezet olyan vízió, ami a gyakor-
lati megvalósításra teljesen alkalmatlan. Inkább elvi alapvetés azok 
számára, akik már Júda jövőjén gondolkodnak.  Különösen a 45. 
fejezetből látszik, hogy Ezekiel tart a restaurációs törekvésektől. 
Érdekes, hogy nemcsak a királyi hatalom visszaállítását utasítja el, 
de a régi Jeruzsálemet sem kívánja helyreállítani: képzeletben egé-
szen átrajzolja a város térképét. Ezekiel számára Izraelnek új alapo-
kon mindent elölről kell kezdenie. 

 
Ugyanez a véleménye a babiloni közösség másik nagy teoretiku-

sának, Deutero-Izajásnak is, aki már jóval konkrétabban látja a hely-
reállítás lehetőségét. Nagy pátosszal sürgeti a hazatérést, ami az ő 
szemében új exodus: ebben Jákob minden fia részt vehet (Jahve né-
péről mindig a Jákob-Izrael kettős névvel beszél, ezzel is hangsú-
lyozva, hogy nem az egykori politikai közösségek újraszervezésére 
gondol.) 
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A hazatérés célja, hogy a városokat újjáépítsék, az országot bené-
pesítsék. E célokon túl a műben semmilyen politikai vagy társadalmi 
programot nem találunk, még utalásszerűen sem. Nincs szó a dávidi 
házról, az Úr fölkentje a perzsa uralkodó, Círusz. Jeruzsálemet vi-
szont mély érzésekkel megszemélyesíti, anélkül, hogy a templom 
felépítéséről beszélne. Az 51-54. fejezetekben a város olyan erőteljes 
szimbólum, hogy azt sem tartom kizártnak: a negyedik Ebed Jahve 
dal is Jeruzsálem gyalázatának, pusztulásának és feltámadásának 
kifejezője. 

Úgy tűnik tehát, hogy a fogság végén a babiloni közösségben bi-
zonyos értelemben erősen idealizált kép élt a jövőről. Más szem-
pontból viszont a bennük élő képet idealizálni kellett, mert nagy 
részük egyáltalán nem szándékozott hazamenni, a többiek pedig a 
hazatéréshez nagyon is földhöz ragadt reményeket fűztek. Érzéseik-
ben, elképzeléseikben valószínűleg nem sokban különbözhettek 
azoktól a közép- és kelet-európai emigránsoktól, akik a kilencvenes 
évek elején 40-50 év múltán készültek visszatérni az óhazába. A régi 
jó világot keresték: a régi helyeket, régi hangulatokat, na és persze a 
régi vagyonukat – és feltehetően nem különösebben értették Ezekiel 
és Deutero-Izajás egyhangú figyelmeztetését: Izrael történetét nem 
folytatni, hanem újra kezdeni kell. 

 
A valóságban azonban a történelmet újra kezdeni nem lehet. 538 

után a két egykori párt utódai újra egy levegőt szívtak, és ezzel a régi 
ellentétek is felszínre kerültek. A helyzet annyiban volt más, mint a 
7. század végén, hogy most a sáfánidák voltak birtokon belül, Júda 
népessége (az „’am haarec”, ahogyan Ezdrás nevezi őket, 3,3; 4,4) 
egyöntetűen mellettük állt, és ők voltak érdekeltek a status quo fenn-
tartásában, ide értve természetesen vezető szerepük megőrzését is. 
Amit Ezdrás 4. fejezete puszta intrikaként állít be, az nagyon is való-
ságos félelmük lehetett, ti. hogy a helkijidákkal együtt visszatér a 
szimbolikus politizálás, és ezzel az ötven éve élvezett nyugalmat újra 
veszélybe sodorják. Idegenkedtek mindattól, ami a helkijidáknak 
fontos volt: a dávidi ház, Jeruzsálem városa és a templom is. 

A helkijidák nyilván tisztában voltak lehetőségeikkel. A sáfá-
nidákhoz képest – akik a babiloni uralom kiszolgálói voltak – köze-
lebb álltak a perzsa udvarhoz. A templom és Jeruzsálem újjáépítését 
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egyöntetűen szorgalmazták, ebből a templomépítés látszott azonnal 
megvalósíthatónak. A dávidi ház restaurációjával kapcsolatban már 
korántsem lehettek ilyen egységesek. A helkijidák kultikus ága – 
ahogy ezt Ezekielnél is látjuk – legfeljebb valamilyen teljesen for-
mális szerepben kívánta őket viszontlátni a közösségben. Az egykori 
udvari körök (az egyszerűség kedvéért nevezzük őket a helkijidák 
világi ágának) távlati céljai között viszont a júdai királyság restaurá-
ciója kiemelt helyen állhatott. Ők tehát valamilyen formában szeret-
ték volna ezt a szimbólumot is helyreállítani, de a perzsa birodalom 
közigazgatási keretei között a legtöbb, amit elérhettek, hogy a per-
zsák egy dávidi utódot nevezzenek ki kormányzónak Júdába. Nem 
valószínű, hogy megelégedtek azzal, amikor végül Zerubbábelben 
Dávid fiát középszintű perzsa hivatalnokként látták viszont Júda 
élén. 

 
A száműzöttek visszatérése Júdába feltehetően három hullámban 

történt. 538 körül egy maroknyi csoport érkezett a szent edényekkel 
és a templomépítésre vonatkozó királyi engedéllyel. A perzsa haderő 
azonban csak Kambüzész egyiptomi hadjárata idején vonulhatott be 
Palesztinába, 527 körül, a második csoport velük jöhetett; végül a 
harmadik csoport a Kambüzész halála után kirobbant zavargások 
idején, 522 körül hagyhatta el Babilont. 

Tudjuk, hogy Jeruzsálem még évtizedeken keresztül jelentéktelen 
település maradt, Júda kormányzati központja egészen Nehemiás 
koráig Micpa lehetett. 

Ezdrás könyvéből kitűnik, hogy a „föld népe”, vagyis a Júdában 
maradtak akadályozták a templom építését; Aggeus 1,2 – és talán 
Izajás 66,1-2 is – az ő véleményüket tükrözi. 

Az első templomépítő misszió tehát kudarcot vallott. Júda lakói – 
a fogságban élőkkel ellentétben – nem felszabadulásként élték meg a 
babiloni uralom végét, és bizalmatlanul tekintettek a hazatértek tö-
rekvéseire. Semmilyen együttműködésre nem voltak hajlandók, rész-
ben mert tartottak ingatlanjaik visszavételétől, társadalmi pozícióik 
elvesztésétől, részben pedig egyszerű közömbösségből. Jahve-hitük 
formális és szinkretista lehetett. Felfogásuk nem állhatott messze a 
Jeremiás 44-ben leírt történettől. 
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A hazatérők számának növekedésével azonban ez a helyzet nyil-
ván nem maradhatott így. A gólá népe egyre erőteljesebben sürgette 
a templom helyreállítását, és ehhez idővel megszerezték a perzsák 
támogatását is. 

Amíg tehát 530 körül a sáfánidák könnyedén verték vissza a ma-
roknyi helkijida hazatérő törekvéseit, 520 körül már népesebb cso-
porttal és mögöttük hathatósabb perzsa támogatással kellett szembe-
nézniük. 

 
A templomépítés történetével kapcsolatban – a lényegét tekintve 

– feltehetően helytálló Ezdrás beállítása, aki teljesen negligálja a 
Júdában maradtak részvételét az építkezésben. Éppen ezért érdekes 
Aggeus és Zakariás beszámolója, akik jótékonyan hallgatnak a temp-
lomépítés körüli konfliktusról (Aggeus is csak kifogásokról beszél), 
és ezzel arra engednek következtetni, hogy tevékenységük a komp-
romisszum-keresés jegyében zajlott. 

Mindenekelőtt megfigyelhetjük, hogy Aggeus és Zakariás sosem 
különbözteti meg a hazatérteket az otthon maradottaktól. Aggeus 
például a 2,14-ben egyformán tisztátalannak minősíti a népet (’am) 
és a nemzetet (gój), értsd: egyik sem tarthatja magát a másiknál kü-
lönbnek. 

Ezdrás egy évszázad múltán már minden szereplőt a száműzetés 
népéhez sorol, mégpedig nem feltétlenül történeti alapon, inkább 
amiatt, hogy a júdai közösségben addigra kikényszerítették az állás-
foglalást a Jahve-hithez tartozással kapcsolatban. Az események 
elbeszélésében visszavetíti ezt a cezúrát: Júda népe egyenlő a gólá 
népével. 

Aggeus prédikációja láthatólag a föld népéhez és vezetőikhez 
szól. Az első beszéd a nép véleményét nem ellenállásként, hanem 
halogatásként állítja be. Ez lehet a helyzet megszépítése, de lehet az 
is, hogy a föld népének vezetői a perzsa támogatás miatt már nem 
szegülhetnek nyíltan szembe az építkezéssel. Érvelése egyértelműen 
a köznép szempontjait követi: az aszály és a miatta támadt szegény-
ség nem múlik el addig, amíg a templom fel nem épül. 

A harmadik beszéd újabb kifogásra utal: az új templom nagysá-
gában és szépségében elmarad a régitől. Az elkedvetlenítő propa-
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gandával szemben figyelemre méltó Aggeus érvelése: Ennek az új 
templomnak dicsősége felülmúlja a régiét – mondja a Seregek Ura, 
mert ezen a helyen adom a békét. (2,9) A „salom” itt a maga széles 
jelentéskörében szerepel, és valószínűleg a szegénységtől sújtott és 
ellentétektől szabdalt közösség számára azt ígéri: ha a templom elké-
szül, megoldódnak a közösség problémái. Még egyszerűbben fogal-
mazva: a hazatértek ezt az egyet kérik tőletek, engedjétek meg, és 
akkor végre nyugalom lesz. 

Összességében úgy tűnik, hogy Aggeus közvetítő szerepet vállalt 
fel a gólá népe és a föld népe között, és erre feltehetően azért vállal-
kozhatott, mert maga is a föld népéhez tartozott. Erre a kérdésre 
hamarosan visszatérünk. 

Zakariás viszont a másik oldalon állhatott. Ezekielt követő kifeje-
zésmódja okán, továbbá a 2,10 alapján – ahol szorgalmazza a Babi-
lonban élők hazatérését – feltételezhetjük, hogy ő maga is Babilon-
ból jött vissza. Zakariás más okból volt alkalmas a kiegyezés elő-
mozdítására. 

Könyvében – mint fentebb már említettem – a templomépítés 
mellékes kérdés. Műve inkább a fogság előtti prófétai tradíció felele-
venítése és a jelenre való alkalmazása. E tekintetben bizonyos eklek-
tika jellemzi. Képviselője az izajási Sion-teológiának, ugyanazokat a 
morális problémákat tárgyalja, mint Jeremiás és a korai Ezekiel, sőt 
Jeremiással osztozik a kultikus formalizmus éles elutasításában is. 
Saját kora törekvéseiből támogatja a szentély felépítését, de szükség-
telennek ítéli Jeruzsálem újjáépítését (2,8-9). 

A jelen kérdéseire tehát a klasszikus prófétizmus szemszögéből 
tekint, ezzel a közösséget megosztó ügyeket kiemeli a hatalmi érde-
kek hálójából és morális dimenzióba helyezi. A gólá képviselőjeként 
fogékonynak mutatkozik a sáfánida tradícióban őrzött társadalmi 
kérdések iránt, ezzel felvállalja Jeremiás örökségét. Ez különösen a 
böjttel kapcsolatos kérdésre adott válaszából nyilvánvaló (7,4-14). 

 
Sajátos formában, de ugyanilyen kiegyezési törekvéseket feltéte-

lezek a kor két főszereplőjének, Jesua főpap és Zerubbábel helytartó 
szerepének megítélésében. Zakariás két helyen is utal rá, hogy ez a 
két személyiség egyetértésre jut. Amikor Jesua főpapnak megjöven-
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döli a Sarj eljövetelét, szavait ezzel fejezi be: „azon a napon – 
mondja a Seregek Ura – meghívhatjátok majd egymást a szőlő és a 
fügefa alá” (3,10). Jesua megkoronázását követően pedig a Sarj 
királyi uralmáról beszél, akinek „pap áll majd a jobbján, és békés 
egyetértés lesz kettőjük között” (6,13c).  

Ezdrás könyve – ahogy fentebb már volt róla szó – csak szűksza-
vúan foglalkozik Jesuával és Zerubbábellel, és tompítja tevékenysé-
gük jelentőségét. Talán az sem véletlen, hogy a krónikás az 1Krón 
5,27-41-ben csak Jesua apjáig, Jehócádákig sorolja fel a főpapokat.  

A krónikás úgy tudja, hogy Jehócádák a száműzöttekkel Babilon-
ba került. Miller és Hayes azonban a 2Kir 25,18-21 alapján valószí-
nűbbnek tartják, hogy az 587-ben Riblában kivégzett Szeraja főpap 
leszármazottai nem kerültek fogságba, így Jehócádák és a fia, Jesua 
is Palesztinában maradtak.1 Eszerint a Zak 3,2b arra vonatkozna, 
hogy Jeruzsálem pusztulása idején megmenekült: „Nem üszök ő, akit 
kimentettek a tűzből?” 

Ez a feltételezés azért is logikusnak tűnik, mert a perzsa politiká-
nak nem volt szokása beavatkozni a helyi közösségek vallási életébe, 
ezért Júda papi tisztségeiben is fennmaradhatott a folyamatosság. 
Ennek megfelelően Jesua megtisztítása Zakariás 3. fejezetében arról 
szól, hogy a gólá népéből való próféta elfogadja Jesuát az újjáépülő 
templom főpapjának. De – és itt lép a képbe Zerubbábel – rögtön ezt 
követően próféciát mond Jesuának és az előtte ülőknek (értsd: a föld 
népe vezetőinek) a Sarj elküldéséről, azaz a kiegyezés részeként 
elfogadtatja velük a dávidi ház legitimitását, ami itt és most termé-
szetesen csak elvi kérdés, hiszen az önálló júdai királyság helyreállí-
tására nincs sok remény. 

E kiegyezés megerősítést nyer a 4. fejezetben a két olajfáról szóló 
látomásban, még hangsúlyosabbá téve a két felkent mellérendelt 
viszonyát, illetve a 6,9-14-ben, amely talán egy valóságos eseményt 
örökít meg: a száműzöttek egy csoportja a templom építésére szánt 
ajándékokból (!) koronát készíttet Jesuának. Ha Jesua eredetileg is 
egyértelműen mellettük állt volna, ez a gesztus értelmetlen lenne. Így 

                                                      
1 MILLER, J. Maxwell – HAYES, John H.: Az ókori Izrael és Júda története, PPKE, 
Piliscsaba, 2003, 437. o. 



Bibliatudomány 

23 

viszont azt fejezi ki: Jesuát meg kellett nyerniük az ügyüknek, el 
kellett ismerniük legitim főpapnak, ez volt az ára a templom felépíté-
sének. 

A Jesuát elismerő jelenetek tükörképe Aggeus könyvének záró-
része, amely Zerubbábelnek tett hűségnyilatkozat. Ha helytálló az a 
feltételezésünk, hogy Aggeus és Jesua is a föld népéhez, tehát a Jú-
dában maradottakhoz tartozott, érthetővé válik, miért hiányzik e 
jelenetből Jesua főpap: Jesua nem szorul rá, hogy övéi megerősítsék; 
Aggeus itt Zerubbábel (egyben a dávidi ház legitimitásának) elfoga-
dásával viszonozza a gólá népének gesztusát, amellyel elfogadják 
Jesua személyét. 

Ha helyesen rekonstruáltuk az eseményeket, az megmagyarázná, 
miért hiányzik Ezdrás könyvéből a lelkesedés Jesua és Zerubbábel 
személye iránt, jóllehet ők teljesítették be a száműzöttek legfőbb 
reményét, a templom helyreállítását, és ezzel ők tették le a fogság 
utáni közösség alapjait. 

Egy korábbi tanulmányomban2 a Deuteronomisztikus Történeti 
Mű mögött álló csoportot kerestem, és arra a következtetésre jutot-
tam, hogy ez a mű a Jozija korabeli reformmozgalom szereplői közül 
a helkijidák világi ágához köthető. Rainer Albertz-cel egyetértésben3 
(és Norbert Lohfinkkal szemben, aki a sáfánidákat sejti a DTM hát-
terében4) úgy gondolom, hogy a sáfánidák történeti tradícióit a rivá-
lis Jeremiás könyve őrzi. A helkijidák kultikus ága pedig a maga 
történelem- és világértelmezését végül részben a Tórában, részben a 
Krónikás Történeti Műben fejezte ki. Amit a DTM hangsúlyoz: a 
nemzeti és vallási egység szükségessége, az észak és dél egységét 
megjelenítő dávidi ház, a szövetségen (és nem a leszármazáson) 
alapuló Izrael; az ebben a formában a helkijidák világi ágának törté-
nelemértelmezését fejezi ki. 
                                                      

2 CZIGLÁNYI Zsolt: Szociológiai megfontolások a Deuteronomisztikus Történeti Mű 
megközelítéséhez, in: RÓZSA Huba (szerk.): Az ige szolgálatában, A 60 éves Tarjá-
nyi Béla köszöntése, SzIT, Budapest, 2003, 23-45. o. 
3 ALBERTZ, Rainer: Le milieu des deutéronomistes, in: Pury, Albert de – Römer, 
Thomas – Macchi, Jean-Danieli (szerk.): Israël construit son histoire, Le monde de 
la Bible 34, Labor et fides, Genčve, 1996, 387-394. o. 
4 LOHFINK, Norbert: Was there a Deuteronomistic Movement? in: SHEARING, Linda 
S. – MCKENZIE, Steven L. (szerk.): Those Elusive Deuteronomists. The Phenome-
non of Pan-Deuteronomism, Sheffield, 1999., 61. o. 
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Úgy vélem tehát, hogy a fogság után, 520 körül a száműzetésből 
hazatérők csoportja kettészakadt. Már fentebb utaltam rá, hogy ere-
detileg sem voltak azonos véleményen a dávidi ház jövőjét illetően. 
A hazatérést követően egységesen akarták a templom és Jeruzsálem 
újjáépítését, de az ezért folytatott küzdelem az első tizenöt évben a 
föld népével folytatott állóháborúvá vált. A patthelyzetet végül Ze-
rubbábel megjelenése oldotta fel, aki a helkijidák világi ágának tá-
mogatásával kiegyezett a föld népével. Ebben talán volt szerepe a 
perzsa birodalom Kambüzész halála utáni megrendülésének, aminek 
nyomán Júdában egy időre megélénkült a politikai útkeresés. A hel-
kijidák világi ága a vallási céloktól a reálpolitika felé fordult, ami a 
föld népével való kiegyezést elengedhetetlenné tette. E kompromisz-
szum részeként a templomért és a dávidi vezetés elismeréséért cseré-
be – legalábbis átmenetileg – lemondtak Jeruzsálem újjáépítéséről. 

A helkijidák kultikus ágának mindez nem volt ínyére. A radikális 
rendszerváltás elmaradt, ők pedig a partvonalra szorultak. Még 
nyolcvan évet kellett várniuk arra, hogy a kezdeményezést ismét a 
kezükbe vehessék. A kiegyezési politika ugyanis bár stabilizálta Júda 
helyzetét, a közösség társadalmi-vallási megújítására képtelen volt. 
Malakiás könyvéből látjuk e politika eredménytelenségét. 

Ezdrás és Nehemiás reformjai végül helyreállították a harmadik 
nagy szimbólumot, Jeruzsálemet is, és megalkották a judaizmus ke-
reteit, amelyek biztosították a zsidó identitás megőrzését. Saját tör-
ténetírásukban a templomépítésre már úgy emlékeznek, hogy azt 
Júda népe (!) a föld népével szemben hajtotta végre („A föld népe 
arra törekedett, hogy elkedvetlenítse Júda népét, és elvegye bátorsá-
gukat az építkezéstől” Ezd 4,4), Dávid alakját pedig oly mértékben 
idealizálják, sőt inkább szublimálják, hogy az politikai dimenzióban 
értelmezhetetlenné vált. 

Így a különféle irányzatok végül mindhárom nagy szimbólumot 
átmentették a fogság utáni korra, ám mindegyiket párhuzamos, sok 
tekintetben egymással ellentétes tradíciók keretében. Az Ószövetség 
szerkesztőinek bölcsességét dicséri, hogy ezt a párhuzamosságot, a 
különféle csoportok egymást árnyaló, kiegészítő történelemértelme-
zését megőrizték. Ezzel megóvták az Ószövetséget a végzetes egyol-
dalúságtól, és hozzájárultak ahhoz, hogy annak talaján egyetemes hit 
szülessen. 



Bibliaiskola 

25 

  

Királyság pro és kontra 
  A királyság vitatott intézménye Izraelben, 

      a királyságot támogatók és a királyságot ellenzők 

      a hagyományban 

A.) Alapgondolat 

Királyság vagy … 
Izrael nomád pásztorok laza törzsi szövetségében érkezett meg az 

ígéret földjére. Az Úrtól kapott földön való letelepedés társadalmi 
változásokat is hozott magával, elkerülhetetlenné vált, hogy a laza 
törzsi szövetséget egy centrális hatalom váltsa fel, és megindult az 
osztálytagozódás is. A nomád pásztorok szabadsága egyre inkább a 
múlté. Az ószövetségi szerzők a különböző történeteken keresztül 
újra és újra felvetik a központi hatalom problémáját: a közjót szol-
gálja-e, az ország megerősödését és felemelkedését, vagy romboló, 
pusztító önkény, amely megfosztja az egyént a szabadságtól, szolga-
ságba taszítja, emberi mivoltában megcsonkítja. Mindkettő mellett 
találunk érveket. Egy bizonyos: Izrael törzseinek egységbe olvadása 
Dávid királysága alatt lehetővé tette, hogy Palesztina térségében 
létrejöjjön egy önálló ország. Természetesen ennek külső feltételei is 
voltak. A Kr. e. 2. évezredben az ókori keleti nagyhatalmak ereje 
megtört, és ez adott kedvező politikai helyzetet a dávidi királyság 
létrejöttéhez és virágzásához. 

Ha ezt a királyságot összehasonlítjuk az erősen központosított 
Egyiptommal és Mezopotámia államaival, azt látjuk hogy Izrael 
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fiainak társadalma lazább szerkezetű volt, a törzsek és az egyének 
több önállóságot élveztek. Az elvi alapon is újra meg újra megkérdő-
jelezett királyság gyengeségei ismételten megmutatkoztak. Mindkét 
politikai esemény (a törzsszövetség és Dávid királysága), amelynek 
szerepe volt Izrael fiai történet-szemléletének kialakulásában, konk-
rét hatással volt a történelem értelmezésére és a történetírásra. 

 Dávidnak a filiszteusok legyőzése és a kánaáni városok elfogla-
lása után megszilárdult királysága Izrael külső történetének a csúcsát 
jelentette. Ezt az új helyzetet Izrael fiai mind történelmileg, mind 
teológiailag „igazolták”: egy hosszú, Szemmel és Ábrahámmal kez-
dődő folyamat lezárásaként értelmezték, amelynek során Jahve ígé-
retei beteljesedtek. 

 Izrael történetének 2 tetőpontját (Dávid és Salamon) nem tekint-
ve Izrael története egy újra meg újra leigázott nép jelentéktelen tör-
ténete: a birtok nélküli, félnomád és kereskedő ősök utódai rabszol-
gák voltak Egyiptomban, a filiszteusok katonailag, a kánaániak pedig 
műveltség tekintetében is fölöttük álltak, az ókori Kelet minden 
nagyhatalma legyőzte, kifosztotta, rabszolgasorsra juttatta vagy el-
hurcolta őket. De ezek az események és történelmi tapasztalatok is 
beépültek a teológiájukba és a történetírásukba, ahogy ezt a Deute-
ronomisztikus Történeti Mű, a Papi irat, a krónikák és a próféták írá-
sai tanúsítják. Mindig maradtak Izraelből, akik a kísértések és nem-
zeti öntudatuk lázongása ellenére is őszintén és kellő önismeret bir-
tokában szemlélték a történelmi eseményeket, és soha nem kételked-
tek Isten hűségében, igazságosságában és kegyelmében, hanem min-
dig bíztak abban, hogy Isten megtartja a szövetséget, beteljesíti ígé-
reteit és megvalósítja az üdvösséget. 

 
B.) Szentírási szövegek: Kiv 20,3: MTörv 5,7: MTörv 17,14-

21: Bír 8,22: Bír 19: 1 Sám 1-3; 1 Sám 8,11-17; 1 Sám 12; 
Bír 8,22k (Gedeon-beszéd); 9,8-15 (Jótám meséje); 1 Sám 8; 1 

Sám 10,17-19; 12,6-25; 1 Kir 5,2-8; 10,14-21; 12,13k; Óz 10,3k; 
13,10k 

Bír 17-21; 17,6; 21,25; 1 Sám 8,1-5; 2 Sám 5,2; 7,12-16 (Ná-
tán-ígéret); 23,1-5 (Dávid utolsó szavai); 1 Kir 3,4-15; 5,9k; Zsolt 
2,7k; 21,2-8; 72; 89,4k.21-30; 132,11k; József  története (Ter 37-
51) 
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C.) Bevezetés 

1. Vita: Királyság pro és kontra – a deuteronomista történeti 
munkájának szerkesztésében 

Írástudó és tanult emberek, az ún. deuteronomisták a fogság ideje 
alatt vagy után összegyűjtötték, kiválogatták és a különböző hagyo-
mányforrásokat egy nagy összefüggésbe helyezve összeállították 
Izrael történetét. Ezek között találunk olyan szövegeket, amelyek a 
királyságot pozitív módon ábrázolják, de találunk olyanokat is, ame-
lyek antimonarchikusak és bírálják a királyságot. 

Milyen forrásokat vettek figyelembe? Hogyan ötvöződik ez az 
ambivalens magatartás a szerkesztésben? A királyság intézménye jó-
tékony hatással van, vagy elpártolást jelent a JHVH hittől? Átoknak 
vagy áldásnak kell tekinteni? 

Vita támadt a két párt között, melyben az Isten akaratára és a 
szent hagyományra hivatkoztak, valamint belevonták a királysággal 
kapcsolatos történelmi tapasztalatokat és a hatalmi struktúra elvi 
megfontolását. 

A vitában megmutatkozik, hogy a bibliai hagyományban bőséges 
alap adódik mind a támogatók, mind a királyságot bírálók számára 
véleményük alátámasztására. Hiszen találkozni lehet olyan hanggal 
is, amely közbenjáró pozíciót vesz fel, mint pl. a királytörvény a 
MTörv 17,14-21. 

A deuteronomisták történeti művükbe felvették a teljesen ellenté-
tes hangvételű forrásokat is, anélkül, hogy egységes álláspontra hoz-
ták volna azokat. 

Történelmi szempontból a királyság a kultúrországok vívmánya. 
Izrael a letelepedés után, Kánaánban tanulta meg és sokáig tétová-
zott, amíg fokozatosan elfogadta, de mindvégig kritikával tekintve és 
távolságot tartva az ókori keleti környezet királyfelfogásától. (Az 
ókori Kelet királyeszméjét tekintve, a királyt isteni lénynek tartották, 
gyakorlatilag egyenrangúnak tekintették az istenekkel. A királyt na-
gyon gyakran együtt említik az istenekkel, mintegy isteni dicsfény 
övezi, szava is hatékony, mint az isteneké stb. A királynak az iste-
nekkel egy sorba helyezését a legegyértelműbben Egyiptomban lehet 
tapasztalni: itt a fáraó nem csupán isteni méltóságra emelt halandó-
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nak számított, hanem teljes mértékben egyenrangúnak tekintették az 
istenekkel,  istenségnek kijáró díszítő jelzőkkel halmozták el a fára-
ót, a fáraó az istenek fia, alattvalóinak napistene stb.). A bírák korá-
nak viszonyai, a filiszteusok terjeszkedése, Siló utolsó napjaiban a 
hanyatlás állapota (a szokások elvadulása, a kultusz résztvevőinek 
elégedetlensége vö. 1 Sám 1-3), az anarchikus magatartás a törzsszö-
vetségen belül (vö. Bír 19), a lelki és kulturális átalakulás, amely a 
királysághoz vezető korszakot sürgették. A király utáni vágy, az erős 
ember utáni vágy a történelemben ott hangosodik fel, ahol a fennálló 
rend a megrepedezett alapok miatt törékennyé válik.  

Dávid uralma idején a királyság konszolidációjával vált Izrael vi-
lágosan körvonalazódott határokkal állammá, egy állandó uralkodó-
val és hierarchikus hivatalnoki rendszerrel és ekkor érkezett el egy 
kulturális és gazdasági virágzáshoz, hatalomhoz és tekintélyhez a 
népek között.  

De Izraelben a királyság korszakában is érvényben volt az axió-
ma: JHVH-nak kell uralkodni rajtatok (Bír 8,23), amely mindig ma-
gába foglalta a JHVH hitnek a kívánalmát. A királyok korában is 
JHVH volt a legfelső fórum. A királyi megbízatás és hivatal egyedül 
JHVH-ra van alapozva – legalábbis elvileg. Ebből következik, hogy 
a király nem szakrális közbenjáró az Istenség és a nép között. Ellen-
kezőleg, kezdettől egy erősen bírált intézmény marad – főleg a prófé-
ták által - az utolsó Dávid-utódok száműzéséig. 

Az 1 Sám 8,11-17 ősi királybírálata valószínűleg nem teológiai, 
hanem politikai-szociológai érvelést fogalmaz meg. A jómódúak 
szempontjából fogalmazza meg, hogy a királyságtól nem azt várták, 
hogy teher és hátrány legyen (vö. a Jótám mesével). A társadalmi 
egyenlőség akarása fejeződik ki – amely addig működött – és bírálja 
a fennálló különbségeket. 

Az 1 Sám 8 és 12 kerettörténete, amelyeket a deuteronomista né-
zet és átdolgozás alakított ki, különösen világosan mutatják a király-
ságot bíráló magatartást: vagy JHVH vagy egy földi király! Ám a 
bírálattal nem egy jobb államformát akar elérni, hanem egy teológiai 
problémát vet fel, JHVH kizárólagos és egyedüli illetékességét Izrael 
fölött. Ez a következtetés a Gedeon elbeszélés folytatásában fogal-
mazódik meg a Bír 8,22-ben és az idegen istenek tilalmában a Kiv  
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20,3-ban és a MTörv 5,7-ben. Amint egy király vagy egy intézmény 
kizárólagosságot követel magának, konfliktusba kerül JHVH-val és 
veszélyezteti a JHVH hit lényegét. Ez a megalkuvást nem ismerő 
királybírálat az északi országrészben mutatkozik meg Salamon ural-
kodása és Izrael hanyatlásának időszaka között. 

Ugyanannak a JHVH-hitnek az értelmében hol áldásként, hol pe-
dig átokként interpretálja a királyságot, anélkül, hogy az ellentétes 
álláspontokat megpróbálná egységre hozni. A szöveg két ellentétes 
irányzata helyhez és időhöz kötött és nem akar általános érvényű 
állításokat tenni. Látnunk kell, hogy nem csak egy hivatalosan elis-
mert tant mond ki, amelyet Isten akarataként interpretál, hanem egy-
ben a másik irányzatot átkozottnak mondja. Az isteni rendelésére 
való hivatkozás nem csak egy államformát, egy társadalmi szerkeze-
tet garantál, hanem az isteni akarat egyben az életet és az ember jó-
létét is biztosítja. 

 
2. Pro és kontra királyság 
A különböző szövegek által a deuteronomista szemüvegén ke-

resztül betekintést nyerünk Izrael történetébe, hogy milyen differen-
ciált és túlnyomórészt kritikus hangvételű, józan (emberileg) a ki-
rálysággal kapcsolatban a környezetével összehasonlítva (többnyire 
istenkirályságok). A különböző értékelések megakadályozzák az 
egyoldalú (gyakran negatív) megítélést. A szerepjáték ugyanakkor 
lehetővé teszi a személyes megközelítést, így a résztvevők nem csak 
egy akkori történettel találkoznak (a királyság számunkra már meg-
lehetősen távoli és idegen politikai forma), hanem a személyes éle-
tüket is viszontláthatják benne. 

a.) A királyságot bírálók csoportja (1. Munkalap) 
Ez a csoport hangsúlyozza, hogy Izrael JHVH-ba vetett hite az ál-

lamalapítás előtti időkben meghatározó volt. A JHVH-val, a nép 
tulajdonképpeni királyával való kizárólagos kapcsolatban látja a 
választott nép sajátosságát. 

Az ő számára a királyság gyakorlatilag ateizmust jelent, ami Isten 
akarata ellen való és az emberi közösség ellen irányul (robot, ön-
kény, hatalmi visszaélések, elnyomás, adók, a szabadság megnyirbá-
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lása …). Isten hatalomgyakorlása és uralma és egy emberi központi 
hatalom összeegyeztethetetlen. 

Mind a hagyományból (főleg az ősatyákéból és a kivonulásból), 
mind a konkrét, Izrael királyokkal kapcsolatos történelmi tapasztala-
taiból és a királyok korának szociális egyenlőtlenségéből érvel. 

Fontos szövegek: 
Bír 8,22k (Gedeon-beszéd) 
9,8-15 (Jótám meséje) 
1 Sám 8 (Figyeljünk az „elveszi” kulcsszó visszatérésére!) 
1 Sám 10,17-19; 12,6-25. 
1 Kir 5,2-8; 10,14-21;12,13k 
Óz 10,3k; 13,10k 

 
 b.) A királyságot támogatók csoportja (2. Munkalap) 
Ez a csoport úgy tekint a királyságra, mint  JHVH jótéteményére, 

amely az anarchiából, elnyomásból és a filiszteusok állandó fenyege-
tésétől mentette meg Izraelt, amely rendezett és katonasággal ellátott 
államszervezettel felemelte, és a legmagasabb politikai, gazdasági, 
kulturális és kultikus virágzást hozta meg számára. 

A királyábrázolásában Izrael határozottan elkülönül környezete 
királyértelmezésétől. JHVH maga választja ki és bízza meg a királyt, 
az ő felkentjét, hiszen örökbe fogadta és így az ő fiává vált. (Zsolt 2). 
Ennek a csoportnak a dávidi királyság elsősorban az ígéret beteljesü-
lése is, Isten és népe szövetségének „aranykora”, ősképe a messiási 
reményeknek. 

Természetesen minden király megmérettetik mind a JHVH iránti 
engedelmesség, mind az ő útmutatásainak betartása tekintetében (vö. 
a MTörv királytörvénye, MTörv 17,14-20). 

A csoport az áthagyományozott tradícióval érvel, valamint Izrael 
konkrét történelmi tapasztalataival a királysággal kapcsolatban! 

Fontos szövegek 
Bír 17-21  folyamatosan,  
          különös tekintettel a keret-formulára 17,6; 21,25 
1 Sám 8,1-5; 2 Sám 5,2; 7,12-16 (Nátán-ígéret); 
           23,1-5 (Dávid utolsó szavai) 
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1 Kir 3,4-15;5,9k 
Zsolt 2,7k; 21,2-8; 72; 89,4k.21-30;132,11k 
Vö. József története (Ter 37-51), aki vitatottan emelkedik 

testvérei fölé, és aki, mint életben tartó, igazolódik. 

D.) Óravázlat 
 

Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
1. Ének: Alleluja ének  

hallás 
után 

Énekelj az 
Úrnak 30. 
old., 5 perc 

2. Megközelítés   
a. Lehetőség: A bibliaórát megelőzően a 
résztvevők nézzék meg A király beszéde c. 
filmet, ha lehet közösen. A bibliaórát a film 
megbeszélésével kezdjük: 

I. Milyen társadalmi elvárásoknak kell meg-
felelnie egy királynak? 
II. Hogyan hat ez a magánéletére? 

a film 
csoportos 
megbeszé-
lése 

 
 

30 perc 

b. Lehetőség: Testbeszéd 
A résztvevők pantomimszerű mozgással, 
beszéd nélkül ábrázolják a következőket:  
- Hogyan ül egy király? Hogyan áll – megy – 
eszik – iszik – ad – vesz egy király? Hogyan hív, 
hogyan küld el, hogyan ad megbízást, hogyan 
tárgyal, hogyan ír alá valamit …? 
- Hogyan örül, hogyan viselkedik, ha fáradt, ha 
fáj valamije, ha szomorú, ha fenyegetve érzi 
magát, ha fél, ha haragszik, ha figyel, hogyan 
viselkedik, ha meg kell halnia? 

mozgás-
ábrázolás 

 

   A mozgásábrázolás után beszéljük meg: 
I. Hogy éreztem magam a különböző mozdu-
latok, testtartások közben? 
II. Milyen benyomásokat tudok megosztani? 
III. Mikor éreztem jól, és mikor éreztem ké-
nyelmetlenül magam? 
IV. Mit jelentett számomra királynak lenni? 

mozgás-
ábrázolás, 
utána 
csoportos 
megbeszé-
lés 
 

25perc 
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Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
3. Vita: Királyság pro és kontra 
A deuteronomista történeti munkájának szer-
kesztésében 
Játék 3 lépésben 
1. lépés: Az óravezető elmondja a játék menetét, 

két csoportra osztja a résztvevőket: 
– Első csoport a királyságot bírálók csoportja 

(Bevezetés 2/a) 
– Második csoport a királyságot támogatók cso-

portja (Bevezetés 2/b) 
2. lépés:  a csoportok felkészülnek a megadott 

munkalapok alapján 
3. lépés: Megkezdődik a két csoport vitája az 

óravezető moderálásával 
Mindkét csoport kifejti és alátámasztja állás-
pontját – Ütköztetik a véleményeket 

4.lépés: Reflexió – a vitára és összehasonlítás a 
„deuteronomista megoldással” MTörv 17,14-
21. 

Az óravezető összefoglalása, lásd  Bevezetés 1-2 

Játék 3 
lépésben

Szentírás, 
fénymásolt 
Munkalapok 
külön lapon 
Bevezetés 
2/a, 2/b 
ceruza, 
50 perc 

4. Befejező ima, ének   
A 72. Zsoltár közös elimádkozása, utána ének 

 Szentírás: 72. 
zsoltár, ének-
szöveg, gyer-
tya, gyufa 
10 perc 

  

 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
hetvennegyedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2011. jún. 29. 
Szeretettel:                                    Vágvölgyi Éva óravezető 
                                                  Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 
 

A The Catholic Biblical Quarterly 1/2010. számában Esther 
J.Hamori a hamisság szellemeit mutatja be, a mennyei birodalomnak 
sok esetben történelmünkben is megjelenő lényeiként. Bőséges pél-
dákat sorol fel (pl. Mikeás 1Kir 22-ben, Szám 5,14-ben, Jób 4-ben, 
és idéz ókori nem-bibliai írásművekből is.) Vannak esetek, amikor 
Isten küldi őket (pl. Bír 9,23, Iz 9,13-14 vagy Iz 29,9-10) azokhoz, 
akik már gonoszok. A küldöttek a megtévesztés (pl. hamis prófécia 
segítségével teljesítik a gonoszok számára Isten által kiszabott ítéle-
tet.– Robert Gnuse cikke arról szól, hogy a zsidóság nemcsak a bör-
tönből királyi tanácsadóvá lett József (Ter 39-41) történetéből [és 
más bibliai írásokból (pl. Dániel, valamint Eszter könyvéből)] tanul-
hatta meg a mindenséget teremtő JHVH minden földi királyénál 
nagyobb hatalmát. A művelt görögök és zsidók általában ismerték és 
olvasták egymás írásait, így például Herodotos »Történetek« című 
művét is, amelyet ugyancsak a királynak segítő »börtöntöltelék«-ről 
írt (sőt valószínűleg éppen a Biblia alapján). Ezt az irodalmi fajtát az 
»ellenállás irodalmának» is nevezik. Az ilyen kozmopolita írásoknak 
kisebb-nagyobb mértékben politikai és vallási szerepük is volt, de a 
maguk korában nem vezettek forradalomra vagy függetlenségi moz-
galomra  

Mary Ann Beavis részletesen vizsgálja Jefte vezér leányának tör-
ténetét (Bír 11,29-40). A Biblia olvasóinak eszébe juthatott Ábrahám 
áldozata (Ter 22,1-19), Jónás beismerő vallomása (Jónás 1,12), va-
lamint Jairus leányának feltámasztása is (Mk 5,21-24; 35-43). A 
finom részleteket is kifejező nyelvezet és M.S.Whellernek a vihar-
ban alvó Jézus történetére (Mk 4,35-41) vonatkozó újabb megállapí-
tásai eddig fel nem ismert rokonságot tárnak fel. Ezek a kapcsolatok 
Jézus életet támasztó hatalmáról beszélnek. – Andrew E.Arterbury a 
bibliai elbeszélések »eljegyzési történeteinek« számos példáját idézi 
fel, például Ter 18,1-16; 19,1-24; 1Sám 9-11-27, Ter 29,1-10. Ezek 
nagyobb részét »udvariassági szabályoknak« is nevezhetjük. Ján 4,1-
42 története azonban (Jézus beszélgetése a szamariai asszonnyal) a 
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cikk szerint nem az udvariassági, hanem (az asszony férjének hívá-
sával) egy segítséget remélő idegen kérése. – William Bales cikke 
azért vizsgálja az Efezusi levél állítását –, hogy Krisztus a halála és 
feltámadása közti időben leszállt az alvilágba (Ef 4-9) – mert a leg-
utóbbi évtizedekben olyan magyarázat terjedt el, amely szerint az 
alászállás azt jelenti: Jézus Pünkösdkor a Szentlélek által leszállt az 
egyházhoz. A cikk figyelembe veszi mind az Ó- mind az Újszövetség 
alvilágra vonatkozó szövegeit (pl. Lk 16,23 és 26, ApCsel 2,27 és 
2,36 stb), valamint görög és római vallások alvilágra vonatkozó írá-
sait is. A szöveg jelentése szempontjából legfontosabb segítő termé-
szetesen maga az Efezusi levél. Ef 4,8-9 határozott, egyértelmű kije-
lentés. Ehhez csatlakozó részletesebb kifejtés Ef 4,8-16, ami kissé 
metaforikusan is értelmezhető, sőt ebbe szélsőségesen Krisztus áldo-
zati halálát is beleérthetjük. Ezt az értelmezést azonban egy további 
cikkben kellene kifejteni.  

Ugyanezen folyóirat 2010. áprilisi számában Joshua W.Jipp cikke 
Lukács evangéliumának a szenvedő Messiás zsoltárok szövegeivel 
való bemutatását nem elképzelés, hanem a szenvedő Jézus saját sza-
vai alapján írja le. Jézus a működése során gyakran szószerint idézett 
egyes zsoltárokat. Az evangélium evvel jellemzi Jézus megdicsőülé-
sét, és bizonyítja feltámadását is. A cikk szerint a Lukács-evangé-
lium mai magyarázói túl sokszor (izraelita imakönyvből is) szenvedő 
királyként vagy izajási szolgaként példabeszédnek is használják Jé-
zus szenvedéstörténetét. – Jeannine K.Brown cikke bemutatja a Já-
nos-evangéliumban a teremtés megújítását. Tekintetbe veszi a 
Richard B. Hay által a szövegek ilyen kapcsolatára felállított feltét-
eleit. (Ez utóbbi feltételeket a cikk nem ismerteti.) Sorra kerülnek 
egyes fontos hasonlóságok: pl. a kezdet és az előszó (Isten szava), az 
élet, a kert; Jézus az új Ádám; lélek(zet)áramlás; Jézus feltámadása 
»a hét első napján«; Isten művének befejezése szombaton; majd a 
jánosi jelek: 2,1-11; 4,46-54; 5,1-9; 6,1-15; 6,16-21; 9,1-7; 11,1-44. 
Isten működése Jézusban az elsőtől a nyolcadik napig. A teremtés 
művének megújulása (újjáteremtése): Ter 1-2 és Jn 19-20. (A cikk 
szerint hasonló a kapcsolat Pál művei és a Jelenések könyve között.) 

– Joel S.Baden a Teremtés könyve 12,1-3 szakasza fordításáról és 
magyarázatáról ír. A választott három vers fontos része az egész 
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könyv ókori elbeszélésének. Bemutatja JHVH kapcsolatát Mózessel. 
Ennek fontos tartalma, hogy ez a kapcsolat JHVH részéről leginkább 
nem ígéret, hanem szövetségkötés. Ezt megerősíti a héber szöveg 
jelentése is. Ezt a kapcsolatot olvashatjuk a Ter 18,17-32 hosszabb 
szövegrészletében is. – Jerome T.Walsch sűrített áttekintést ad a 2 
Kir 3-11. fejezet hosszú szakaszának tartalmáról. – Az említett feje-
zetek végső szerkesztője kimondja, hogy Acháb fia, Jorám azt tette, 
ami gonosz az Úr szemében. Acháb utódai elfordultak Izrael királyá-
tól, és két másik néppel együtt részt vesznek a Moáb elleni háború-
ban. Már Baal-Zebubot is tisztelik Istenként. Fellép Elizeus. Vér és 
zsákmány! (3,23). Szemléltetésül csak néhány eseményt említünk: a 
sunemi asszony, Námán meggyógyítása, az arám háborúk, gyerme-
kek megölése és evése! Vérfürdő (10. fejezet). Atalját kivonszolják 
az Úr templomából, megölik, és a titokban őrzött Joás lesz (7 éves 
korában) a király Júdában. 

 A Stuttgartban szerkesztett és kiadott Bibel und Kirche folyó-
irat 3/2009. számában Bernd Janowski az áldozat mibenlétét vizsgál-
ja, amely az ókori földközi-tengeri és elő-ázsiai népek szent cselek-
ménye. A zsidóság számára a szövetség könyve (Kiv 20,22-23,33) ad 
erre vonatkozó előírásokat, amelyek Isten eljöveteléről, szaváról és 
ezek megünnepléséről beszélnek. A nép bűneinek prófétai kritikája 
pedig kimondja a súlyos bűnök összeférhetetlenségét ezzel a kultusz-
szal (Ám 5,21-24 és 27.) Az áldozat egészen más lesz, és jelentése 
gyökeresen átalakul az Újszövetségben (v.ö. Mal 2,1-9, majd később 
Róm 3,21-26)! – Thomas Hieke bemutatja, hogy Lev 1-10 áldoza-
tokra vonatkozó leírásai utalnak arra is, hogy az áldozati kultusz az 
emberek üdvösségét és jólétét is szolgálja (mégpedig nemcsak a 
bűnökkel, hanem az embert Istentől elválasztó egyéb körülmények-
kel szemben is). Lehetővé teszi, hogy Isten elé álljunk (v.ö. Lev 1-4). 
(A jeruzsálemi templom pusztulása után a zsidóság a Tóra tanulmá-
nyozásával, a kereszténység az igeliturgiával és az Eucharisztiával 
folytatja.) – Dorothea Erbele-Küster összefoglalja, hogy kik azok, 
akik testi állapotuk miatt ki vannak zárva az áldozatokból (pl. tisztá-
talanok). Thomas Staubli a jeruzsálemi templomon kívüli, de zsidók 
által bemutatott áldozatoknak számtalan fajtáját említi, pl. italáldo-
zat, a földek terméséért, a holtakért, szegényekért, vendégekért be-
mutatott áldozatok stb., köztük a tiltott és üldözendő áldozatok ide-
gen isteneknek a magaslatokon. Több képet is mutat be ásatásokon 
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feltárt áldozati eszközökről, sőt köztük egy pecséthenger képét is az 
ég királynőjének hódolók által átnyújtott ajándékokkal. – Michael 
Theobald Jézus kereszthalálát vizsgálja. Krisztus halála Isten szere-
tetének műve (Róm 5,1-11 és 8,32), ami értünk (minden emberért) 
történt (Gal 1,4). Isten helyettünk bűnné tette Krisztust (2 Kor 5,21)! 
A cikk bemutatja, hogy mindezek Szt. Pál gondolatmenetét követve 
Gal 3,6-14 alapulvételével is beláthatók. – Gabriella Geraldini a 
Zsidó levél nyomán a második templom pusztulására emlékező ke-
resztény böjti nap (Kiv 32 és Jer 31,31-34) olvasmányaihoz csatla-
kozó prédikációban Jézus halálát tökéletes engesztelő áldozatként 
mutatja be. – Wolfgang Palaver azt vizsgálja, hogy elkerülhetjük-e 
(mi, keresztények), hogy valódi áldozatok legyünk. Áttekintve hu-
manista illúziókat, majd az evangéliumok Jézus-képét, Szent Pál 
szavait Jézus szeretet-művéről, sőt más vallások követőinek küzdel-
meit is, a cikk javasol vallásközi párbeszédeket, és figyelmünkbe 
ajánlja Salamon ítéletének tanulságát (1Kir 3,16-28); ez utóbbi gon-
dolatmenetét követve belátjuk, hogy az igazi áldozattól nem mene-
külhetünk meg életbevágó kockázat nélkül. 

A folyóirat 2010. évi harmadik száma a Rómaiaknak írt levél 
gazdagságát és merészségét kívánja bemutatni. – Marlis Gielen be-
vezető cikke kimondja, hogy ez a levél nem a címzettek kérdéseire 
válaszol, vagy konkrét viselkedésüket korrigálja, hanem a levél 16. 
fejezetében a többi leveleihez hasonlóan köszönti római ismerőseit, 
és teológiai érveléssel buzdítja őket. – Peter Lampe megállapítja, 
hogy Rómában a felszabadult rabszolgák és a Pált hallgatók zsina-
gógájába járók között sok keresztény volt. Egyre több keresztény 
házi közösség is működött (az első század közepén). – Michael 
Theobald a levél címzéséről ír. 1,1-7 igen tartalmas bemutatkozás és 
címzés, az 1,8-17 pedig a levél témája. Benne van Jézus feltámadása, 
az üdvösségtörténet, a hitünk és Isten igazsága. – Moisés Mayor-
domo cikke számos nehézséget sorol fel, amelyek miatt egyesek 
ellentétes értelmezésekre juthatnak (pl. Isten igazsága és ugyanakkor 
haragja ügyében). – Luise Schattroff részletesen vizsgálja (a Római 
levél alapján is) a Tórához hű népegyház ügyét; másutt nagyarázza 
„a Megváltó Jézushoz tartozó” emberek Tórához hű életét. – Fried-
rich Wilhelm Horn cikke: Pál és Jeruzsálem (a Római levél egyik 
kényes története: a szent város). Pál az evangéliumot a zsidók és a 
pogányok erősségeként mutatja be. A pozitív képhez tartozik, hogy 
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onnan indul a misszió, a szegények támogatása, anyagi és szellemi 
javak cseréje. – Micha Brumlik azt állítja és részletesen igazolni is 
próbálja, hogy Pál a »Tóra« fogalmát félreértette, mert az akkor szo-
kásos (platoni eredetű) populáris filozófia szerint (nem a héber biblia 
szavai szerint) értelmezte.  

A Bibel und Kirche 2010 negyedik negyedévi füzetét asszonyok-
ról írja, akik – a bevezető tudós szerzője, Sabine Bieberstein pro-
fesszor szavai szerint – Jézus működése és az első közösségek idejé-
ben éltek. Az említett bevezető alcíme: »Az asszony beszéljen a kö-
zösségben!« ezt általában sem a Biblia nyelve, sem a mai leírások 
nem zárják ki. Csak néhány példát ragadunk ki a cikkben felsoroltak 
közül. Itt említhetjük Jézus halálának leírását a Márk evangéliumban 
(Mk 15,40-41). De emlékezhetünk arra is, hogy Mk 3,31-35-ben 
Jézus új családjában ott van anyja is. Nem marad ki az anya Mk 
10,29-30-ból sem. Név szerint szerepel Magdalai Mária. Fontosak a 
feltámadottnak tanúi (1 Kor 15). Egyházi szerepe lesz a diakonisz-
száknak is (1 Tim 3,11). S.Bieberstein szerint tehát a nők szerepe 
fontos, bár azt többször érte támadás a korszellemből adódóan. – Ute 
E. professzor cikke arra szólítja fel a keresztény közösségeket, hogy 
történelmi, etnikai és társadalmi különbségeik mellett fogadják el a 
nők első évezredbelivel azonos szerepét egyházaikban és közössége-
ikben. – Livia Neureiter főiskolai tanársegéd bemutatja, hogy az 
ókori keresztény asszonyok és anyák miként élték saját [a férfiúitól 
eltérő] női életüket, akár elnyomatások árán is. – Angela Stand-
hartinger egyetemi professzor a korábban „özvegyek”-ként tisztelt 
asszonyok helyett inkább a későbbi keresztény közösséget, a férfiak 
„klérusa” mellett a keresztény női imacsoportokat mutatja be. – 
Ulrike Wagener evangélikus professzor a keresztény közösséget  
„Isten háztartásának” nevezi, amelyet férfiak vezetnek; az asszonyok 
a pasztorális levelek (1Tim, 2Tim, Tit) szellemében bűnösként hát-
térbe szorulnak. A folyóirat még néhány Jézus-tanítványról közöl 
életrajzi adatokat (különböző szerzőktől), így Kenkreai Főbéről, 
Lydiáról és Berenikéről, a már említett Magdalai Máriáról és 
Júniáról.  
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A 70 éves Sulyok Elemér OSB köszöntése 

 
Június 8-án a pannonhalmi bencés kolostorban rendtársai, bibli-

kus kollégái és barátai meleghangú, baráti összejövetelen köszöntöt-
ték a hetven éves Sulyok Elemér atyát, és átadták a jubilánsnak a 
tiszteletére készült ünnepi kötetet. A Pannonhalmi Bencés Apátság 
Szent Márton termében megrendezett bensőséges, családi hangulatú 
ünnepség keretében a bencés rendtársak, számos magyar biblikus 
professzor, valamint az Apátság munkatársai, a Pannonhalmi Szemle 
szerkesztői és sok jó barát jelenlétében került sor a 70 éves Sulyok 
Elemér atya köszöntésére. 

A megjelenteket, min-
denek előtt pedig az ünne-
peltet Várszegi Asztrik 
főapát köszöntötte, aki 
maga is tanítványa volt 
Elemér atyának. Minden 
jelenlévő egyetértett azzal, 
ami elhangzott ebben a 
köszöntőben: „Elemér atya 
a magyar bencések legne-
mesebb hagyományait 
egyesíti személyében: az 
istenkereső és Isten igéjét 
a zsolozsmában ünneplő bencés szerzetest, az eukharisztia ünneplése 
során Isten szavát méltón és felkészülten hirdető papot, és azt a ta-
náregyéniséget, aki, bárhol tanít, `nem középiskolás fokon` adja elő 
tudása és szellemi kincseit. Boldogok és hálásak vagyunk, hogy ta-
nítványai lehettünk.” Asztrik főapát ezután átnyújtotta Sulyok atyá-
nak a jubileumra készült tanulmánykötetet. 

Sulyok atya köszönő szavai után Simon T. László rendtárs, a ró-
mai Ateneo S. Anselmo egyetem biblikus professzora, az Elemér 
atya tiszteletére készült kötet szerkesztője ismertette a mintegy 
negyven szerző tanulmányát tartalmazó kiadványt. – Az ünnepi 
együttlétet a Bencés Schola éneke tette még hangulatosabbá. 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
 
� Kérdés: A Mt 6,25-34-ben Jézus arról beszél, hogy nem kell aggo-
dalmaskodnunk megélhetésünk miatt, Isten majd gondoskodik rólunk: 
„Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mind-
ezt megkapjátok hozzá” (33.v.). Hogyan kell ezt értenünk? 

Válasz: Jézus szavaiból úgy tűnik, azt tanácsolja nekünk, hogy ne 
gondoskodjunk önmagunkról, életünkről, hozzátartozóinkról, család-
tagjainkról, bízzunk mindent Istenre, az isteni gondviselésre. Nem 
szabad azonban így felfognunk Jézusnak ezeket a szavait. Annak 
idején, az első század közepén, amikor megszülettek az első keresz-
tény közösségek, többek között Pál apostol fáradozása nyomán, 
Tesszalonikiben megszületett, kialakult egy nagyon lelkes kis csapat, 
egy buzgó keresztény közösség. Pál igehirdetése nyomán mindany-
nyian boldogok voltak, abban a reményben éltek, hogy Isten szereti 
őket, ők is szeretik egymást, és Isten nemsokára megváltja ezt a vilá-
got, átalakítja, elérkezik dicsőségben, és elviszi mindannyiukat az ő 
örök, boldog országába. Így aztán az ottani közösségben sokan csak 
imádkoztak, énekeltek, összejártak vidáman, és a mindennapi teen-
dőikről szépen megfeledkeztek, azt elhanyagolták. S akkor Pál apos-
tol egy dörgedelmes levelet írt nekik, és azt mondta, hogy tessék 
szépen dolgozni. Ebben a levélben szerepel az a közismert szentírási 
mondat is, Pál apostoltól származik: „Aki nem akar dolgozni, ne is 
egyék!” (2 Tessz 3,10). 

Ez is mutatja azt, hogy Jézus szavait nem úgy kell értenünk, hogy 
ne fáradozzunk, ne tegyünk semmit, csak imádkozzunk, Istenre gon-
doljunk és örvendezzünk. Vajon akkor hogyan kell Jézus szavait 
érteni? A kulcsmondat ebben az evangéliumi részletben az, hogy: 
„Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mind-
ezt megkapjátok hozzá.” (Mt 6,33) Mit jelent ez? Úgy gondolom, 
hogy Jézus valójában azt szeretné elérni, hogy minden cselekede-
tünkben, egész életünkben fontos, tulajdonképpen elsődleges szem-
pont legyen az, hogy az Isten országa épüljön, gazdagodjon. Más 
szavakkal: azt akarja, hogy az emberi társadalomban körülöttünk és 
általunk a szeretetközösség növekedjék és épüljön. Jézus szerint ez 
az elsődleges feladatunk. 
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Hogyan lehet ezt mindennapi cselekedeteinkkel megvalósítani? 
Hiszen a mi erőinket felülmúlja, hogy akarattal, akármilyen lelkiis-
meretes fáradozással, küzdelemmel az egész világot átalakítsuk. Mit 
kell tehát tennünk? Azt, hogy mindent, amit teszünk, szeretettel és 
szeretetből tegyük. Amikor berendezzük a lakásunkat, a mennyezetre 
villanyégőt, csillárt szerelünk – ennek azonban semmi, de semmi 
értelme nincs, ha soha fel nem kapcsoljuk a lámpát. Jézus tanácsa 
szerint minden cselekedetünkbe bele kell lopni az Isten kegyelmét, 
jóságát, szeretetét, a másik emberrel való törődést. Legyen minden 
cselekedetünk valami módon bizonyítéka, tanúságtétele annak, hogy 
a másik ember fontos számunkra, hogy mi a közösséget építeni, gaz-
dagítani, szépíteni akarjuk. Bármit teszünk az életben – főzünk, mo-
sunk, vasalunk, a munkánkat, feladatainkat végezzük –, minden eset-
ben törekednünk kell arra, hogy ezekbe a cselekedetekbe belelopjuk 
a szeretetet. Még a legcsodálatosabb csillár sem ér semmit, ha nincs 
bekötve az áram-folyamba. A legnagyobb emberi tettnek sincs sem-
mi értelme, ha nem szolgálja az emberi társadalomnak, az emberek 
közösségének az ügyét, ha nem építi közöttünk Isten országát. Na-
gyon sokszor elég egyetlen gondolat, egy villanás, egy mosoly, hogy 
valamely cselekedetünket szeretetté alakítsuk. 

Ezt a szempontot kell szemünk előtt tartani nekünk keresztények-
nek. Ebben különbözhetünk mi valójában a többi embertől. Nagyon 
sokan úgy élik le az életüket, hogy csak robotolnak, fáradoznak, de a 
szeretet fénye, árama nem hatja át cselekedetüket. Életüket nem ra-
gyogja be, nem nemesíti meg az a fény, amelyről Jézus azt mondja: 
„Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14),. Ez az a fény, amely 
széppé, szebbé teszi a világot magunk körül, igazi és maradandó ér-
tékké teszi cselekedeteinket, és amely lerakja Isten országának alap-
jait, és építi azt bennünk és körülöttünk. Jézus azt mondja: „Úgy vi-
lágítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteite-
ket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt 5,16). A 
keresztény embernek úgy kell jelen lennie a világban és arra kell tö-
rekednie, hogy minden cselekedete által épüljön Isten országa, és 
ezáltal ez a világ Isten szándéka szerint egyre szebbé, jobbá alakul-
jon. (T.B.) 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

  
Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 

minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat 2011. évi I. rendes közgyűlésére, amelyet 
2011. szeptember 8-án fél 5 órától tartunk a budapesti Bibliaköz-
pontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
      2. Beszámoló a 2010/2011-es munkaév tevékenységéről 
      3. Tisztségviselők megválasztása 
      4. A 2011/2012-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 
A második rendes közgyűlést szeptember 24-én délelőtt fél 11 

órára hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztvevők számától 
függetlenül határozatképes lesz):  

    
Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 

minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2011. évi II. rendes közgyűlésére, 
amelyet 2011. szeptember 24-én de. fél 11 órától tartunk a bu-
dapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
   2. Beszámoló a 2010/2011-es munkaév tevékenységéről 

       3. Tisztségviselők megválasztása 
       4. A 2011/2012-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.  

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2011. július 29.         Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
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Opálény Mihályról halálá-
nak 25. évfordulóján, 2011. 
május 14-én este 6 órakor a 
budapesti Szent Család plébá-
niatemplomban ünnepi szentmi-
se keretében emlékeztünk meg. 
A negyedszázados évforduló 
alkalmából Társulatunk gondo-
zásában egy igen érdekes kötet 
jelent meg róla "Mindenkinek 
mindene lettem" – Emlékeink 
Mihály atyáról címmel. A kö-
tetben mintegy harmincöt visz-
szaemlékezést olvashatunk 
azoktól, akik tisztelték és szeret-
ték őt, akik az ő bölcsességéből, 
derűjéből és szeretetéből sokat 
gazdagodtak. A kötetet megkap-
ta az emlékező szentmise min-
den résztvevője, valamint az 
esztergomi és a váci paptestvérek. 

A Mihály atya által készített újszövetségi Konkordanciát Társula-
tunk megalakulása óta forgalmazza, amely egy igen hasznos segéd-
eszköz a Szentírás tanulmányozásához. – Opálény Mihály esztergo-
mi egyházmegyés pap volt, Szentendrén és a budapesti Szent Család 
plébánián volt káplán, öt évig a Patrona Hungariae Gimnáziumban 
hittanár, majd 1986-ban, 42 éves korában fiatalon meghalt.  

A magyar katolikus biblikus professzorok ezévi első szakmai 
értekezlete – A magyar biblikus professzorok a szokásos időben, 
április 29-én megtartották első tudományos megbeszélésüket Buda-
pesten, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Teréz körúti köz-
pontjában. Az értekezleten Schmatovich János és Kocsis Imre vita-
indító előadása hangzott el, amelyeket izgalmas szakmai vita köve-
tett. A következő értekezleten (október 24.) Kocsi György és Rózsa 
Huba professzorok fognak előadást tartani. 
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A Katolikus Bibliaszövetség rendkívüli kongresszusa – A Ró-
ma melletti Albánói tó partján festői környezetben található Casa del 
Divin Maestro továbbképzési központban a Katolikus Bibliaszövet-
ség rendkívüli világkongresszust tartott június 15-19-ig. A kongresz-
szuson a világ min-
den részéről mintegy 
hatvan katolikus bib-
liatársulat és számos 
társult intézmény ve-
zetője vett részt, köz-
tük a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatár-
sulat ügyvezető elnö-
ke, valamint Nagy 
József, az erdélyi Ka-
tolikus Magyar Bib-
liatársulat igazgatója. 

A kongresszus 
foglalkozott a közelmúltban megjelent Verbum Domini pápai buzdí-
tással, és a Világszövetség tagintézményei számára aktuális feladatul 
tűzte ki a pápai buzdítás széleskörű megismertetését, és a benne fog-
laltak tanulmányozását, életre váltását. 

Emellett fontos aktuális 
kérdések megtárgyalására 
is sor került: módosították a 
Világszövetség alapszabá-
lyát, új végrehajtó bizottság 
alakult, és a Kongresszus 
az eddigi főtitkár lemondá-
sát tudomásul véve a né-
metországi Sankt Ottilien-
be áthelyezett székhely ve-
zetését, az  ügyek intézését 
ideiglenes jelleggel (2011. 
dec. 31-ig) Thomas Osbor-
ne professzorra bízta. 

 
A kongresszus afrikai résztvevői 
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Évzáró szentmise a Bibliaiskolában – A budapesti Bibliaköz-
pontunkban működő „Élő Ige” Bibliaiskola  résztvevői június 1-jén 
évvégi hálaadó szent-
misével zárták a 
2010/2011-es munka-
évet. A szentmise után 
a résztvevők köszöne-
tet mondtak Vágvölgyi 
Évának, a Bibliaiskola 
vezetőjének, és kelle-
mes, baráti együttléttel 
ünnepeltek az érdekes 
és eredményes munka 
befejeztével. 
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A JELENÉSEK KÖNYVE és a Biblia-kör 
 

Aki ezt elolvassa vagy hallja, biztosan felkapja a fejét. Vagy leg-
alábbis titokban nyel egyet. Mert eszébe jut a másik kifejezés: apoka-
lipszis, apokaliptikus idők – és sötétbe borul előttünk minden. Úgy tu-
dom, a görögkeleti egyház nem is adja a hívek kezébe a Szentírásnak 
ezt a könyvét. Amikor megbeszéltem az évi programot plébánosunk-
kal, dr. Kiss Imre atyával, csak annyit mondott csendesen: „Nem olyan 
nehéz…” És adott egy könyvet: Pheme Perkins, Jelenések könyve. E 
nélkül a segítség nélkül nem is éltünk volna meg. Az az általános vé-
lemény alakult ki bennünk, laikusokban, hogy itt szinte minden szó-
nak, minden gondolatnak más értelme van, mint ami leírva előttünk áll. 
Meg is kaptam egy-kétszer: „Na, én ebből egy szót sem értek!” vagy: 
„Ne is haragudj, értelmetlenség az egész! Nem is tetszik nekem!” 

Ne vegye senki nagyképűségnek, de meg vagyok győződve, hogy 
nem hiába kérjük a foglalkozás elején a Szentlélek segítségét. Az tör-
tént ugyanis, hogy nem olvastuk el az egész fejezetet, egy külön sza-
kasz 3-4 verssel elmaradt. Azt gondoltam, hátha sok lesz a megbe-
szélni való és erre már nem jut idő. Vagy ha igen, akkor még mindig 
pótolhatjuk a hangos felolvasást. És ez jól jött most: megkértem az il-
letőt, hogy elolvasná-e azt a fejezetet? (tudtam, hogy nagyon szeret 
felolvasni). Ez meg is történt. És akkor felderült az arca. Megkérdez-
tem: Megnyugodtál? Fülig szájjal felelte: Most már igen. 

Úgy érzem, jól sikerült a 10,9-10 versek megbeszélése ("fogd és 
edd meg!" – tudniillik a könyvet.) Itt a szép és okos magyar nyelv jött a 
segítségemre. Hivatkoztam az ilyen kifejezésekre: "A szájába rágtam, 
és mégsem úgy csinálta!" Vagy: "Olyan szájbarágósan beszélt…" Ki-
derült az arcuk, és világos lett minden.  

Kedves és maradandó idézet lett a 2,17 is: „A győztesnek…kis fe-
hér követ adok…” Nálunk mindenki győztes lett, mert az év végén 
mindenki kapott egy kis fehér követ. Igaz, nem új név volt ráírva, ha-
nem egy-egy idézet a Jelenésekből (vö. a képet Füzetünk hátlapján).  

Igyekeztem mindenkinek egyéniségéhez szabott idézetet keresni. 
Magamnak a kis fehér kőről szóló sorokat tartottam meg. Hogy mindig 
édes legyen a számban, mint a méz, amit az Írás elém ad – és ilyen 
édességet érezzenek azok is, akiknek azt továbbadhatom, akik olyan 
kitartóan, olyan örömmel és szeretettel járnak a Biblia-körbe.  

Dr. Király Lászlóné 
Szeged, Újszeged, Szent Erzsébet Plébánia 
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Elhunyt Valentiny Géza ausztriai főlelkész – Június 15-én ke-
rült sor az életének 85., papságának 58. évében június 1-jén elhunyt 
Valentiny Géza, nyugalmazott ausztriai főlelkész temetésére. 

Az ünnepélyes Requiem 11 
órakor kezdődött a bécs-gum-
pendorfi Szt. Egyed-templom-
ban. A szentmise főcelebránsa 
Cserháti Ferenc, a külföldön élő 
római katolikus magyarok lelki-
pásztori ellátásával megbízott 
esztergom–budapesti segédpüs-
pök volt. A gyászmisén részt vett 
Paskai László bíboros, ny. esz-

tergom–budapesti érsek; Paul Iby ny. kismartoni püspök; Gyulay 
Endre ny. szeged–csanádi püspök; Keresztes Szilárd ny. hajdúdorogi 
görög katolikus püspök; Vencser László, az Ausztriai Idegennyelvű 
Pasztoráció országos igazgatója; Simon Ferenc esperes, ausztriai 
magyar főlelkész; Solymár Mónika az ausztriai magyar evangéliku-
sok lelkésze; papok, szerzetesek és hívek Magyarországról, Német-
országból, Ausztriából, Erdélyből és az Egyesült Államokból. (Ma-
gyar Kurír) 

Valentiny Géza révén nagyon sok támogatásban részesült a Ma-
gyar Katolikus Egyház. Társulatunk indulását és működését is kez-
dettől fogva hathatósan támogatta: segítséget nyújtott ahhoz, hogy a 
Társulat székhelyéül szolgáló irodát megvá-
sárolhassuk, kiadhassuk Káldi-Neovulgáta 
Bibliánkat, és nagy mennyiségben eljuttat-
hassuk azt a határainkon kívül élő magyar 
testvéreinkhez is.  

Elhunyt Bolyki János református bib-
likus professzor – 80 éves korában vasár-
nap elhunyt Bolyki János, a Károli Gáspár 
Református Egyetem nyugalmazott emeritus 
professzora. Több évtizedes tudományos, 
kutatói munkássága, a jövő teológusnemze-
dékének oktatása terén végzett tevékenysé-

 
Bolyki János 
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ge, példaértékű életútja elismeréseként Bolyki Jánost tavaly októ-
berben kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt-
jével. (A Dunamelléki Református Egyházkerület Sajtószolgálata, 
Czanik András.) 

Bolyki János professzor több alkalommal tartott vendégelőadást a 
PPKE Hittudományi Karának Újszövetségi Tanszékén, és vendég-
előadásra hívta a mi Újszövetségi Tanszékünk professzorát. 

 
Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat nyári táborai 

2011-ben – KMB - Nyaralás – Június 23-26 között szervezték fel-
nőttek számára Güdücön Amint a mennyben, úgy a földön is címmel. 
Elmélkedés, megbeszélés, előadások stb. keretében törekedtek elmé-
lyíteni a Miatyánk mondanivalóját, hogy közben a résztvevők meg-

tapasztalhassák: az ima megerősít, hogy jelen lehessünk Isten és 
egymás számára. A találkozó idején tartották meg a Társulat közgyű-
lését. – Kincses Sziget - Bibliás gyerektábor ( I.-VI. osztályosoknak) 
– Június 26-29 között tartották meg a tábort Güdücön Felkészülni! 
Kész! Rajta! címmel. Istennek célja van az életünkkel. Figyelmesnek 

 
A 2010-es gyerektáborból 
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kell lennünk, hogy meghalljuk a szavát (felkészülni), készen kell 
lenni a cselekvésre (kész) és megtenni amit ránk bízott (rajta). Játsz-
va fedezzük fel! – Tini-Oázis – VII.-IX. osztályos diákok bibliás 
tábora – Június 29-július 1. között tartották Güdücön Amikor semmi 
sem megy, minden lehetséges címmel. Amikor kilátástalan helyzetbe 
kerülünk, váratlanul jön a szabadulás. Ezt igyekeztek együtt megta-
pasztalni együtt, játékkal, kirándulásokkal is. – OÁZIS – fiatalok 
bibliás tábora (X. osztály fölött) –  Július 14-17 között tartották. 
Címe: A közösség kalandja. Hogyan működik egy igazi közösség, és 
mit tehetsz ennek érdekében. Mit tanít maga Isten erről a Szentírás-
ban, és igyekeztek az Ő segítségével meg is tapasztalni, milyen 
együtt lenni napokon át boldogan úgy, hogy a lelkünk is jól érezze 
magát. Volt számos előadás, csoportbeszélgetés, játék, kirándulás 
stb.  

Güdüc, Gyergyószárhegy község faluja. A Gyergyószentmiklós 
(Gheorgheni)-Maroshévíz (Toplica) közötti útvonalon, Gyergyószár-
hegyet (Lazarea) Ditró (Ditrau) irányába elhagyva, Szárhegy után 
kell letérni Güdücre, és még kb. 2-3 km-t kell végig aszfaltos úton 
menni, hogy a helyszínt elérjük. Kis nyaralóházakból álló közös 
telepen lehet néhány szép napot eltölteni. 

    
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-

ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes 
társulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, 
gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös 
imába. Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: aug. 5.: 2 

Kor 9,6-9; aug. 26.: 2 Kor 9,10-15. szept. 9.: Kol 3, 12–15; 
szept. 23.: Kol 3, 16–17; okt. 7.: Gal 4, 1–7; okt. 21.: Róm 8, 
28–30; nov. 4.: Róm 5, 12–17; nov. 18.: Róm 5, 18–21.  

 
 Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-

ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!  
   

 



Ajánlatunk 
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Kedves Testvérek! 
 
Nagyon örülök, hogy itt látlak benneteket Castel Gandolfo terén, 

és folytathatom a júliusban félbehagyott témát: »az imádság iskolá-
ját«. Kissé más módon, de anélkül, hogy a témától eltávolodnánk, 
ma is szeretnék felvetni néhány lelki és konkrét szempontot, amelyek 
hasznosnak látszanak, nem csak azok számára, akik – a világ egy 
részén – nyári szabadságukat töltik, mint mi, hanem mindazok szá-
mára is, akik most is napi munkájukat végzik. 

Amikor foglalatosságaink során egy kis pihenő időt illeszthetünk 
az életünkbe, főleg a szabadság idején, gyakran magunkkal viszünk 
egy könyvet, amit olvasni szeretnénk. Éppen ez az az első szempont, 
amelynél ma kissé időzni szeretnék. Mindannyiunknak szüksége van 
olyan időre és helyre, amikor és ahol az ember elmélyülhet, elmél-
kedhet, megpihenhet… Istennek legyen hála, hogy ez így van! Mert 
ez az igényünk jelzi, hogy nem csak a munkáért vagyunk, hanem 
azért is, hogy gondolkozzunk, mérlegeljünk, vagy egyszerűen csak 
azért, hogy értelmünkkel és szívünkkel egy elbeszélésre figyeljünk, 
egy történetre, amelybe magunkat is belehelyezhetjük, és amelyben 
bizonyos mértékig »elveszítjük« magunkat, hogy azután meggazda-
godva térjünk vissza belőle. 

A legtöbb könyv, amit nyaralásunkra olvasmányként magunkkal 
viszünk, elsősorban arra szolgál, hogy kikapcsolódjunk. Ez termé-
szetes. Vannak azonban sokan, akik – főleg akkor, ha hosszabb pi-
henőt engedhetnek maguknak – igényesebb olvasmánynak szentelik 
idejüket. És most szeretnék egy javaslatot tenni: Miért nem szánjuk 
rá magunkat ilyenkor, hogy felfedezzük a Biblia néhány olyan köny-
vét, amelyek többnyire kevésbé ismertek – vagy amelyekből a litur-
giában hallottunk egy részt, de a szöveg egészét még nem olvastuk? 
Tény, hogy sok keresztény soha nem olvassa a Bibliát, és így arról 
csak nagyon korlátozott és felszínes ismeretekkel rendelkezik.  A 
Biblia, amint a neve is jelzi, könyvek gyűjteménye, egy kis »könyv-
tár«, amely egy évezred során született. A benne található »köny-
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vecskék« közül sok a legtöbb ember számára szinte teljesen ismeret-
len marad, még a jó keresztények számára is. Némelyik könyv egé-
szen rövid, mint például Tóbiás könyve, ez az elbeszélés, amely a 
családdal és a házassággal kapcsolatban emelkedett szintű felfogás-
ról tanúskodik; vagy Eszter könyve, amelyben a zsidó királynő 
megmenti népét a megsemmisüléstől hite és imája által. Rút könyve 
még rövidebb: ő egy idegen asszony, aki ismeri Istent, és megtapasz-
talja Isten gondviselését. Ezeket a rövid könyveket egy óra alatt el 
lehet olvasni. Nagyobb terjedelmű és igazi mesterművek például Jób 
könyve, amely az igaz szenvedésének nagy problémáját feszegeti; a 
Prédikátor könyve, amely igen lenyűgöző elsősorban bámulatos mo-
dernsége miatt, amellyel az élet és a világ értelmét kutatja; és az 
Énekek Éneke, amely egy csodálatos, jelképes költemény az emberi 
szeretetről. Amint látjátok, mindezek az Ószövetség könyvei. És az 
Újszövetség? Igen, az Újszövetséget jobban ismerjük, itt a könyvek 
műfajai nem olyan változatosak. Mégis, nagyon megéri egy evangé-
liumot folyamatosan elolvasni. Ugyanígy tudom ajánlani az Aposto-
lok cselekedeteit is, vagy egy-egy levelet. 

Befejezésül, kedves Testvérek, azt szeretném nektek ma javasol-
ni, hogy a nyár folyamán vagy a pihenő időtökben legyen veletek a 
Szentírás, hogy újra élvezzétek, hogy folyamatosan végigolvassátok 
egy-egy könyvét, amelyet kevésbé ismertek, vagy akár az ismerteb-
beket is, mint például az evangéliumokat. Így a pihenés ideje nem 
csak kulturális gazdagodást jelent majd számotokra, hanem lelki 
táplálékot is: Isten megismerését, a vele való párbeszédet, az imát. 
Nagyon szép elfoglaltság a szabadság idején, ha ezt a könyvet, a 
Bibliát a kezünkbe vesszük, ezzel tudunk kikapcsolódni, és közben 
Isten szavának tágas terébe lépve elmélyítjük kapcsolatunkat azzal, 
ami Örök – így nyer értelmet a szabadidőnk, amelyet az Úr ajándé-
koz nekünk. 

XVI. Benedek pápa 

Castel Gandolfo, 2011. 08. 03. 
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Tízparancsolat = Tíz Boldogság 
 

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 

 „Boldog az az ember, aki egyedül a leghatalmasabb Úrnak, a vi-
lág Teremtőjének szolgál, akit megszólíthat, társának, barátjának 
tarthat, és vele élheti a mindennapjait.” 

2. Isten nevét hiába ne vedd!  

„Boldog az az ember, aki Isten nevét szeretettel és tisztelettel ve-
szi a szájára.” 

3. Az Úr napját szenteld meg!  

”Boldog az az ember, aki a hét egy napján – Jézus Krisztus emlé-
kére ez a nap a vasárnap – megáll, az Ég felé fordítja szemét, a hét 
százhatvannyolc órájából eggyen a nagycsaládjával, az egyházköz-
ségével, a közösségével a szentmisén imádkozik, erőt merít, hogy ne 
kizsigerelve, kimerülve, hanem derűsen, feltöltődve folytassa a min-
dennapi munkát.” 

4. Atyádat és anyádat tiszteld! 

„Boldog az az ember, aki szereti és tiszteli apját és anyját, mint 
ahogy a bimbó szereti a megtartó, tápláló gyökeret, mint ahogy a 
folyó szereti a forrást, mint ahogy a madár szereti a fészket, mert 
hatalmas nyugalom, béke, öröm és fény születik meg benne.” 

5. Ne ölj! 

„Boldog az az ember, aki tiszteli az életet, bármilyen formában 
jelenik is meg.” 

6. Ne paráználkodj! 

„Boldog, aki Isten gyönyörű ajándékaként éli meg hitvesével a 
testi szerelmet.” 
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7. Ne lopj! 

„Boldog az az ember, aki más tulajdonát tiszteletben tartja, aki a 
rábízott anyagi javaknak nem szolgája, hanem bölcs őrzője, gyarapí-
tója és továbbajándékozója.” 

8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 

„Boldog az az ember, akinek igaz, vigasztaló, áldó szavaiból, tet-
teiből bizalom, élet fakad. Tudva hirdetem, hogy az őszinte emberi 
szó, az igaz beszéd, a szelíd jóság világformáló erő, hegyeket moz-
gat, falakat dönt le, és egy új világ kapuit tárja ki előttünk.” 

9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 

„Boldog az az ember, aki csak az után vágyakozik, ami az övé, 
mert a hűség biztonságot, bizalmat és teljességet ad.” 

 „Ha valaki őszintén, tisztán szereti a társát, akkor bebarangolni, 
felfedezni őt, együtt kibontakozni, eljutni a létezésük határáig – 
olyan folyamat, amelyhez egy emberélet kevés.” 

10. Mások tulajdonát ne kívánd! 

„Boldog az az ember, aki megelégszik azzal, ami az övé, és a 
munkát, a becsületes fáradozást az élet értékének tekinti.” 

 
 „A parancsolatokat nem úgy kell felfogni, 

mint egy korlátot, hanem mint 

egy autósztrádát, vagy a vonatsínt, 

ami igazándiból röpíthet a cél felé. 

A szabadság útjaként élhetjük meg.” 
 

(Böjte Csaba testvér: Iránytű a végtelenhez) 
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Kocsis Imre 

Pál apostol környezete és kapcsolatai 
 
Ahhoz, hogy Pál apostol tevékenységét és gondolatvilágát jobban 

megérthessük, fontos, hogy mindig szem előtt tartsuk azt a környeze-
tet, amelyben élt, és amely biztosan hatást gyakorolt rá. Ugyanakkor 
azt is fontos figyelembe venni, hogy milyen kapcsolatokat ápolt az 
ősegyház egyéb jelentős személyiségeivel és saját közvetlen munka-
társaival. A jelen értekezésben erről kívánok rövid áttekintést adni. 

Pál és a judaizmus 

Bár a Krisztust elutasító zsidóság részéről ellenszenvet s nem rit-
kán ellenállást és üldöztetést tapasztal, bár esetenként kemény sza-
vakkal illeti az ellene munkálkodó izraelitákat, Pál mindvégig vallja 
zsidó származását, a zsidósághoz való tartozását, sőt a zsidókkal való 
alapvető szolidaritását. Zsidó-keresztény ellenfeleivel szemben töb-
bek között így nyilatkozik: „Zsidók ők? Én is! Izraeliták ők? Én is! 
Ábrahám ivadékai ők? Én is!” (2Kor 11,22; vö. még Gal 1,14; 2,15). 
Zsidó származásáról még bővebben ír a Fil 3,3-ban: „a nyolcadik 
napon körülmetéltek, Izrael nemzetéből, Benjamin törzséből szárma-
zom, héber a héberek közül, a törvény megtartásában farizeus.” A 
zsidóság iránti szerető aggodalma különösképpen a Római levélben 
tárul fel: „Igazat mondok, nem hazudom, a lelkiismeretem mellettem 
tesz tanúságot a Szentlélekben, hogy nagy a szomorúságom és szí-
vemnek fájdalma szüntelen. Hiszen azt kívánnám, hogy magam le-
gyek átkozottként távol Krisztustól testvéreimért, test szerint való 
rokonaimért, az izraelitákért” (Róm 9,1-3; vö. még 11,1).  

A Fil 3-ban Pál azt hangsúlyozza, hogy a Krisztussal való talál-
kozás a damaszkuszi úton döntő változást hozott életében, amely a 
korábbi nézetek és értékrendek radikális átértelmezéséhez vezetett 
(„De ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek tartottam Krisz-
tusért” Fil 3,7). Ennek ellenére az apostol zsidó identitása vallásos-
ságának, missziós stratégiájának, érvelésének és teológiájának több 
pontján is megmutatkozik. Álljon itt ezekből néhány példa: 
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–  Az emberek csoportokra való osztása: zsidók és pogányok, il-
letve zsidók és görögök, valamint a zsidóság üdvtörténeti el-
sőbbségének elismerése: „előbb a zsidóknak, majd a görö-
göknek” (Róm 1,16). 

–  Izrael szent irataira való hivatkozás, illetve annak tudatosítá-
sa, hogy ezek tartalma – prófétai értelemben – a pogányság-
ból megtérteknek is szól. 

–  Apostoli meghívásának a prófétai meghívásokhoz hasonló le-
írása (Gal 1,15-17), valamint annak tudata, hogy ő voltaképp 
az eszkatológikus örömhírvivő, aki az egyetemes üdvösség 
jó hírét viszi a nemzeteknek (Róm 11,14k; vö. Iz 52,7). 

–  Zsidó missziós propaganda témáinak átvétele: a bálványimá-
dás és pogány kultuszok értelmetlensége; a bálványoktól va-
ló elfordulás szükségessége; megtérés az „élő” Istenhez 
(1Tessz 1,9-10; Róm 1,18-32). 

–  Rokonság a qumráni szóhasználattal: „Isten igazsága” (1QS 
X 25; XI 12; 1QM IV 6); „törvény tettei” (4Q 398 14 ii 3); a 
hústest és a bűn (1QS XI 9-14). 

–  Zsidó írásmagyarázati technikák alkalmazása: qal wahómer 
következtetés (Róm 5,9); gezera sawa (Róm 4,1-12); midrás 
jellegű értelmezés (1Kor 10,1-13; Gal 3,6-14); tipológia 
(1Kor 10,1-13) és allegória (Gal 4,21-31).  

–  Olyan témák iránti nagyfokú érdeklődés, amely a farizeusok 
tanában kiemelt helyen állt: törvény és megigazulás; a 
Szentlélek mint adomány; halottak feltámadása. Ezek a té-
mák nyilván az őskeresztény hagyományban is ismertek vol-
tak, tehát szó sincs arról, hogy egyedül a farizeusi örökségre 
gondoljunk. Ám az aligha tagadható, hogy nem minden új-
szövetségi iratban annyira hangsúlyosak, mint a páli leve-
lekben. A törvény és a megigazulás kapcsolatát egyetlen 
más újszövetségi irat sem fejtegeti oly részletesen, mint Pál. 
A Szentlélekről is csak a lukácsi és a jánosi iratokban van 
még bővebben szó. A halottak feltámadására is leggyakrab-
ban Pál utal. 
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Pál és a hellenista kultúra 

Mivel Pál a hellenista nagyvárosban, Tarzuszban született és ne-
velkedett, s térítő tevékenysége is nagyrészt olyan területeken tör-
tént, ahol a hellenista kultúra volt a meghatározó, joggal gondolha-
tunk arra, hogy ez a kultúra némileg hatással volt rá. Szinte kizárt, 
hogy Tarzuszban pogány iskolákat látogatott volna, hiszen szigorú 
törvénytisztelő családból származott. Ugyanakkor esetenként egy-
egy görög szónokot vagy filozófust minden nehézség nélkül meg-
hallgathatott, s így a sztoikus és epikureus filozófiai irányzatok esz-
mevilágával és erkölcsi felfogásával is megismerkedhetett. Elmélyült 
ismeretekre azonban biztosan nem tett szert, levelei legalábbis nem 
árulkodnak arról, hogy a görög klasszikusok vagy a nagy filozófusok 
műveit ismerné. A hagyományos pogány vallásokról és a misztéri-
umkultuszokról csakis hallomásból szerezhetett ismeretet. 

Az biztos, hogy igen jól elsajátította a görög nyelvet. A zsinagó-
gai iskolában, ahol tanulmányait folytatta, nagy valószínűséggel 
görög nyelvet is oktattak. Ez persze nemcsak a nyelvtan és mondat-
tan megismertetését foglalta magába, hanem némi retorikai képzést 
is. Nem feledhetjük, hogy a szórványban élő zsidók – bármennyire 
önálló közösséget alkottak is – szükségszerűen kapcsolatba kerültek 
pogány környezetükkel. Ha például egy izraelitát valamelyik nem-
zsidó társa valamilyen ügyben feljelentette és vádolta, az illetőnek 
pogány bíróság előtt kellett védekeznie, s ehhez retorikai gyakorlatra 
volt szüksége.  

Hogy a görög világ tényleg komoly befolyásoló tényező volt Pál 
számára, azt jól mutatja az a tény, hogy az emberek csoportosításá-
nál a „zsidó – görög” (!Ioudai'o" – $Ellhn) párost használja. A meg-
különböztetés nyilván a „zsidó – pogány” értelemben magyarázandó, 
ám mégis figyelemre méltó a szóhasználat, hiszen a pogányvoltot az 
e[qnh (ethné = népek) főnévvel is ki lehet fejezni. A páli szóhasználat 
annak a tagadhatatlan ténynek felel, hogy a nem-zsidók többsége 
görögül beszélt. Nem véletlen, hogy az apostol minden levelét – a 
Rómaiaknak szántat is – görögül írta.  

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Pál folyékonyan és jól beszélte a 
görög nyelvet. Stílusa nem döcögős és nem nehézkes. Esetenként 



Bibliatudomány 

8 

bonyolultabb mondatokat is elegánsan fogalmaz, bár kevésbé sze-
rencsésen formált mondatok is előfordulnak. Az Ószövetséget a 
Szeptuaginta alapján idézi. A görög nyelv tehát Pál számára nem 
egyszerű alkalmazkodás hallgatóihoz és olvasóihoz, hanem képzett-
ségének egyik sajátos vonása.  

Vajon a szóhasználatot, az előadásmódot és teológiai szemléletet 
illetően kimutatható-e a hellenista kultúra valamiféle hatása? A kér-
désre, úgy tűnik, igenlő választ adhatunk. Apostoli szolgálatának 
szemléltetése érdekében nem riad vissza attól, hogy a görög stadio-
nok versenyeire hivatkozzék (1Kor 9,24-27). A „test” metafora va-
lamelyik emberi közösség szemléltetésére szintén a görög-római 
kultúrkörben volt ismert. A híres szeretethimnusz (1Kor 13) az 
enkómion műfajcsoportba tartozik, amely jól ismert az ókori görög 
világban (pl. Türtaiosz elégiája a bátorságról; Platón dicsőítő szavai 
az eroszról: Lakoma 197).  A szeretethimnuszban szereplő tükör-
hasonlathoz (13,12) is lehet párhuzamokat találni (Plutarkhosz, De 
Iside et Osiride 76,382; Alexandriai Philón, De Decalogo 105). A 
Róm 6,1-6 nyelvezete némi hasonlóságot mutat a misztériumkultu-
szokéval, amelyeket persze a zsidó és keresztény Pál közvetlenül 
nem ismert.  Kiemelendők a sztoikus filozófiából átvett szavak: 
erény (ajrethv), lelkiismeret (suneivdhsi"). Megfontolandó még a 
sztoikus filozófia esetleges hatása az 1Kor 8,6-ban és a Róm 11,36-
ban. A levelekben gyakorta fellelhető bűn- és erényfelsorolásokhoz, 
valamint a házi kódexekhez szintén találhatók párhuzamok a helle-
nista iratokban.  

Külön érdemes említeni a diatribé használatát a Római levélben 
és a Korintusi levelekben. A diatribé jól ismert beszédforma volt a 
görög-római világban: párbeszéd egy képzeletbeli vitapartnerrel, 
akinek ellenvetéseit meg kell cáfolni. Gyakoriak benne a retorikus 
kérdések és közbevetések. A diatribé képviselőiként említik az aláb-
bi sztoikusokat: Musonius Rufus, Epiktétosz, Seneca. A páli leve-
lekben főképp a következő szakaszokban figyelhető meg a diatribé: 
Róm 1,18-2,11; 8,31-39; 11,1-24; 1Kor 4,6-15; 9,1-18; 15,29-49.   
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Pál és Jézus 

Nem kétséges, hogy Jézus Krisztus személye különösen meghatá-
rozó Pál számára. Ám az esetek túlnyomó többségében az apostol a 
feltámadt Krisztusról szól, aki persze azonos a keresztre feszített és 
értünk kínhalált szenvedett Jézussal. Leveleiben Pál sehol sem hi-
vatkozik nyíltan arra, hogy a Názáretből származó prófétával szemé-
lyesen találkozott volna. Közvetett megnyilatkozásnak a 2. Korintusi 
levél alábbi mondatát lehetne tekinteni: „Mi tehát mostantól fogva 
senkit sem ismerünk test szerint. És ha Krisztust test szerint ismertük 
is, most már nem úgy ismerjük” (2Kor 5,16-17). Ám fontos tudatosí-
tanunk, hogy a „test szerint” kifejezés az „ismerni” igéhez kapcsoló-
dik. A kijelentés értelme: Krisztus ismeretében nem emberi szem-
pontok dominálnak, hanem a hitbeli megközelítés. A hit által válik 
érthetővé és elfogadhatóvá, hogy az emberi nézőpontból gyengének 
látszó és szégyenletes kereszthalált szenvedő Jézus valójában a 
Krisztus, akit Isten feltámasztott. Ebből kifolyólag az idézett monda-
tokból nem lehet arra következtetni, hogy Pál a megtérése előtt sze-
mélyesen ismerte Jézust.  A kijelentést ugyanakkor úgy sem szabad 
értelmezni, mintha Pál a földi Jézust leértékelné, és semmiféle 
érdeklődést sem tanúsítana iránta. Hiszen az ismeret, amelyről itt 
beszél,  a földi Jézusra és a megdicsőült Úrra egyaránt vonatkozik.  

Jézus nyilvános működésére csak kevés hivatkozás található a 
páli levelekben. Mivel az apostol tanításában igen hangsúlyos a 
megváltás valósága, nem csodálkozhatunk azon, hogy legtöbbször a 
kereszthalál ténye nyer említést (vö. 1Tessz 2,15; 4,14; 5,10; 1Kor 
2,8; 15,3; 2Kor 5,14-15; 13,4; Gal 1,4; 3,13; Fil 2,8; 3,11; Róm 4,24; 
5,6-8; 14,9; Kol 1,20). Ám Pált nem a külső tényezők érdeklik, ha-
nem a halál voltaképpeni értelme: engesztelés és helyettesítés, illetve 
Isten szeretetének megfellebbezhetetlen jele. A kereszthalálon kívül 
az apostol csak azt említi, hogy Jézus „test szerint” Izraelből (Róm 
9,5) és Dávid nemzetségéből (Róm 1,3) származott, illetve elárulása 
és halála előtt megalapította az Eucharisztiát (1Kor 11,23-25).   

Feltehető a kérdés, vajon Pálnak milyen mélységű ismeretei le-
hettek Jézus földi tevékenységéről. A jézusi emlékek nyilván nem 
voltak számára ismeretlenek. Amikor három évvel megtérése után 
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Jeruzsálembe ment, két hetet töltött Péterrel (Gal 1,18). Nem kizárt, 
hogy ez idő alatt sok új ismeretre tett szert Jézussal kapcsolatban. 
Ám ettől a látogatástól függetlenül is biztosan kapcsolatba került a 
Jézus földi működésének emlékét őrző és aktualizáló hagyománnyal. 
Egyes exegéták feltételezik, hogy a szóbeli igehirdetése során Pál 
gyakrabban hivatkozott a Jézussal kapcsolatos hagyományra, de a 
leveleiben aktuális kérdésekre összpontosított, és nem a jézusi emlé-
kek tételes továbbadására törekedett. Ezt a feltevést mi is valószínű-
nek tartjuk, bár egyértelmű igazolása nem lehetséges, mivel Pál szó-
beli megnyilatkozásairól nincsenek közvetlen forrásaink. 

A Jézus-hagyomány ismeretét mindenesetre alátámasztja az a 
tény, hogy bár Jézus működésének eseményeire (Jézus tetteire) Pál 
nem hivatkozik leveleiben, Jézus mondásaira viszont igen. Minde-
nekelőtt az Eucharisztiát alapító mondatok emelhetők ki (1Kor 
11,24-25), amelyek főképp a Lukács-evangéliumban (22,19-20) ta-
lálható szerzési szavakra hasonlítanak. Ugyancsak jelentősek a válás 
tiltására vonatkozó megjegyzések, hiszen az apostol nyíltan az Úr 
parancsára hivatkozik: „Azoknak pedig, akik házasságban élnek, 
nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy a feleség a férjétől el ne 
váljon – ha pedig elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön 
ki férjével –, és a férfi se bocsássa el feleségét” (1Kor 7,10-11). A 
háttérben nyilván a Mk 10,2-12-ben és annak párhuzamos helyein 
álló jézusi mondások állnak. Szintén Jézus egyik mondására utal Pál, 
amikor kijelenti: „Éppen így rendelte az Úr is azok számára, akik az 
evangéliumot hirdetik, hogy az evangéliumból éljenek” (1Kor 9,14). 
Itt a Mt 10,10 lehet a hivatkozási pont: „Méltó ugyanis a munkás az 
eledelére.” Érdekes, hogy Krisztus kinyilatkoztatására az 1Tessz 
4,13-18 eszkatológikus tartalmú szakaszában is utalás történik: „Az 
Úr igéje alapján mondjuk” (4,15). A szóban forgó szöveg (4,16-17) a 
Mt 24,30k tartalmával hozható összefüggésbe.  

A négy helyen kívül, amelyekben Pál apostol nyíltan az Úr tanítá-
sára hivatkozik, egyéb, főképp buzdító jellegű szövegek is találha-
tók, amelyek Jézus tanításának hatását tükrözik: aggodalomtól men-
tes élet: Fil 4,5 // Mt 6,25-34; imádság az üldözőkért: Róm 12,14 // 
Mt 5,44; lemondás a megtorlásról Róm 12,17.19 // Mt 5,39; az ítél-
kezés ellen: Róm 14,10  // Mt 7,1; a testvéri intés: Gal 6,1 // Mt 
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18,15; a hegyeket mozgató hit: 1Kor 13,2 // Mt 17,20; az „igen” és a 
„nem”: 2Kor 1,17k // Mt 5,37; Abba (Abba) Isten megszólításaként: 
Gal 4,6 és Róm 8,15 // Mk 14,36;  az éjszakai tolvaj hasonlata: 
1Tessz 5,2 // Mt 24,43. 

Külön kiemelendő, hogy Pál kétszer is nyomatékosan állítja, 
hogy a felebaráti szeretet voltaképp a törvény teljesítésével azonos: 
Gal 5,13k; Róm 13,8-10. A háttérben bizonyára Jézusnak a legfőbb 
parancsra vonatkozó tanítása áll (Mk 12,28-31 és párh.).  

Az előzőek alapján bátran kijelenthetjük, hogy Pál működése és 
tanítása összhangban áll Jézuséval. Jézushoz hasonlóan ő is azt tuda-
tosítja, hogyan viszonyul Isten az emberekhez, és milyennek kellene 
lenniük az embereknek Isten előtt. Miként Jézus a bűnösök megmen-
téséért munkálkodott, úgy Pál főképp az Istentől távol levő pogányok 
között – azok Istenhez és Krisztushoz vezetése érdekében – folytatta 
térítő tevékenységét. Éppen ezért helytelen minden olyan kísérlet, 
amely Jézust és Pált szembeállítani kívánja egymással. Éppúgy meg-
alapozatlan az a nézet, miszerint Pál lenne a kereszténység voltakép-
peni alapítója.   

Persze azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Pál apostol 
számára Jézus nem egyszerűen múlthoz tartozó személy. Az a tény, 
hogy Krisztus feltámadt és Pálnak is megmutatta magát (1Kor 9,1; 
15,8), az apostoli tevékenység legfőbb mozgatója. Éppen ezért Pál 
igazából egyetlen végső célt tart szem előtt: osztatlan szívvel követni 
Krisztust – persze úgy, hogy másokkal is megismerteti – s egyre 
teljesebben azonosulni vele: „Őérte (= Krisztusért) mindent veszni 
hagytam, és szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem, és 
hogy én őbenne legyek, nem a saját megigazulásom alapján, amely a 
törvényből származik, hanem az által a megigazulás által, amely 
Krisztus hitéből való, vagyis amely Istentől van a hit révén. Krisztust 
akarom megismerni, és feltámadásának erejét, a szenvedéseiben való 
részvételt hozzá hasonulva a halálban, hogy valamiképpen eljussak a 
halottak közül való feltámadásra” (Fil 3,8-11). „Krisztussal együtt 
keresztre vagyok szegezve; élek én, de már nem én, hanem Krisztus 
él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem” (Gal 2,19-
20).  
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Pál és az ősegyház 

Ősegyházon ez esetben a páli missziót megelőző keresztény kö-
zösségeket, főképp a jeruzsálemi közösséget értjük. Ez utóbbival 
kapcsolatban Pál mind az alapvető függetlenséget, mind az élő kap-
csolatra való törekvést hangsúlyozza. A Galata levél elején nyoma-
tékosan kijelenti, hogy küldetését nem emberektől kapta, tehát nem 
egy már létező keresztény közösség küldöttjének tartja magát, hanem 
Krisztus apostolának a szó szoros értelemben. Ebből kifolyólag 
egyenrangúnak tekinti magát a jeruzsálemi apostolokkal: „Nem va-
gyok-e apostol? Nem láttam-e Jézust, a mi Urunkat?” (1Kor 9,1). A 
jeruzsálemi közösségtől való függetlenség jele az is, hogy megtérése 
után csak három évvel megy Jeruzsálembe, hogy találkozzék Péterrel 
(Gal 1,18). Missziós küldetését is egyéni kezdeményezésből, nyilván 
a Krisztustól való elhivatottság tudatában kezdi meg. Ám mégis fon-
tosnak ítéli a jeruzsálemi vezetőkkel való egyeztetést. Az apostoli 
zsinattal kapcsolatos reflexióját így vezeti be: „Kinyilatkoztatásból 
indítva mentem föl, és megtárgyaltam velük az evangéliumot, ame-
lyet a pogányok közt hirdetek, azokkal külön is, akik tekintélyesek 
voltak, nehogy hiába való legyen, hogy futok vagy ahogy futottam” 
(Gal 2,2). A jeruzsálemi közösséggel való kapcsolattartás egyértelmű 
jele a Makedónia és Akhája területén levő közösségekben való gyűj-
tés a jeruzsálemi keresztények megsegítésére (vö. 1Kor 16,1-3; 2Kor 
8-9; Róm 15,25-29). A gyűjtés bizonyára a jeruzsálemi apostoli zsi-
naton történt megegyezés következménye (Gal 2,10). Jelentőségét 
szépen tárja fel a Római levélben megfogalmazott mondat: 
„Makedónia és Akhája ugyanis jónak látták, hogy némi gyűjtést 
rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényei számára. Jónak látták, 
de tartoznak is nekik. Mert ha a pogányok részesei lettek az ő java-
iknak, kötelességük a testiekben nekik szolgálni” (Róm 15,26-27). 

A jeruzsálemi apostoli zsinatról szóló beszámolóban Pál külön 
említi az „oszlopokat”, Pétert, Jakabot és Jánost, akik a közösség 
vezetésében kiemelkedő szerepet töltöttek be (Gal 2,9). Tekintélyü-
ket nyilván Pál is fenntartás nélkül elismeri. Jánosról egyébként más 
összefüggésben nem tesz említést, Jakabról is meglehetősen ritkán. 
Az azonban eléggé nyilvánvaló, hogy Pál és Jakab nézete jelentősen 
különbözött egymástól, mivel Jakab a szigorú, törvénytisztelő zsidó-
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keresztények vezetője volt. Mindazonáltal Pál küldetését és körülme-
téléssel kapcsolatos nézetét ő is elfogadta (vö. Gal 2,9).  

Az apostolok közül Pál legtöbbször Péterre utal, szinte mindig a 
Kéfás név használatával. Mindenekelőtt a Kéfás (KhfaÖ") név emel-
hető ki, hiszen Pál apostol, egyetlen kivételtől (Gal 2,7-8) eltekintve, 
mindig az eredeti arám nevet említi, s ezzel Péternek az egyházban 
betöltött sajátos helyét ismeri el. Amikor a Krisztus haláláról, feltá-
madásáról és megjelenéseiről szóló őskeresztény hitvallást (1Kor 
15,3-5) idézi, első helyen tesz említést a Péter előtt történt jelenésről 
(1Kor 15,5). A Galata-levélben a meghívásáról szóló beszámolóban 
külön hangsúlyozza, hogy három évvel a damaszkuszi esemény után 
Jeruzsálembe ment, „hogy Kéfást megismerje” (1,18). Pál elsősor-
ban nem a Tizenkettő körével, illetve a jeruzsálemi vezetőkkel akar 
találkozni, hanem Péterrel. Hogy a jeruzsálemi látogatás során Ja-
kabbal, az Úr testvérével is találkozott, azt csak mellékesen említi 
(1,19).  

A jeruzsálemi zsinattal kapcsolatos visszaemlékezésében is külön 
említi Pétert: „látták, hogy rám van bízva a körülmetéletlenek evan-
géliuma, mint ahogy Péterre a körülmetélteké – mert aki erőt adott 
Péternek a körülmetéltek apostolságára, nekem is erőt adott a pogá-
nyok között” (2,7-8). A zsinatról szóló beszámolója után Pál arról ír, 
hogy közte és Péter között Antiochiában nézeteltérés alakult ki 
(2,11-14).  Ennek hátterében egy olyan közös étkezés, szeretetlako-
ma állt, amely az ősegyházi gyakorlat szerint megelőzte az Eucha-
risztiát. Antiochiában, az egység jeleként, a zsidóságból megtértek 
együtt étkeztek a pogányságból megtértekkel, ám ez a szabad maga-
tartás nem minden zsidó-keresztény közösségre volt jellemző, hiszen 
sokan közülük az ételtilalmakat kötelező érvényűeknek tartották 
magukra vonatkozólag. A jeruzsálemi keresztény közösség is ezt a 
szigorú álláspontot képviselte. Antiochiában Péter először csatlako-
zott az asztalközösséghez, de amikor megérkeztek Jakab küldöttei 
Jeruzsálemből, visszavonult. Pál ezt a magatartást képmutatásként 
értékelte, és nyíltan szembeszállt vele (kata; provswpon aujtw'/  
ajntevsthn 2,11). A szemrehányás mindazonáltal nem jelenti Péter 
tekintélyének kétségbevonását vagy valamiféle személyes ellensé-
geskedést. A feddés keménysége éppen abból fakad, hogy nem akár-
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kiről van szó, hanem Kéfásról, a „szikláról”.  Hogy Pál alapvetően 
továbbra is tiszteletet tanúsít Péter iránt, azt jól mutatják levelei – 
illetve a levelek fentebb említett részletei –, amelyek több évvel az 
antiochiai nézeteltérés után keletkeztek. 

  
A nézeteltérés értelmezése az egyháztörténelem folyamán 

komoly felekezeti vitákhoz vezetett, s ma is gyakran eltérő mó-
don nyer megítélést. A Galata levélhez írt kommentárjában F. 
Mußner1 úgy látja, hogy Péter „vétke” Pál szemében nem pusz-
tán a félelemben és a képmutatásban áll, hanem a teológiai kö-
vetkezetlenségben, valamint abban, hogy Péter sajátos magatar-
tása a helyi közösség egységét veszélyeztette. A német exegéta 
egyébként Péternek a szóban forgó szövegben bemutatott félel-
mét a személyes karakterére vezeti vissza, hiszen egyfajta bi-
zonytalanság az evangéliumok szerint is jellemző volt rá. Olyan 
biblikusok is vannak, akik arra hívják fel a figyelmet, hogy a leír-
tak kizárólag Pál nézőpontját tükrözik, Péter érveiről sajnos nem 
értesülünk. M. Hengel2 úgy véli, hogy engedékenységükkel Péter 
és társai feltehetőleg az üldözések miatt egyre nehezebb helyzet-
be kerülő jeruzsálemi zsidó-keresztény közösség, valamint a 
missziós területek egyházai közötti veszélyeztetett egység meg-
mentését tartották szem előtt, s így magatartásuk a testvéri szere-
tet kifejezése akart lenni.  

Pál és munkatársai 

Bár néha modern biográfiák magánzóként mutatják be Pál apos-
tolt, a levelek alapján egyértelműen kijelenthetjük: nagyon fontosnak 
tartotta az együttműködést, a testvéri közösséget és a barátságot. 
Térítő utakra mindig társakkal együtt indult el. Leveleinek címzésé-
ben is „társküldőként” gyakorta olvashatók munkatársak nevei (Szil-
vánusz: 1Tessz 1,1; 2Tessz 1,1; Timóteus: 1Tessz 1,1; 2Tessz 1,1; 
2Kor 1,1; Fil 1,1; Filem 1; Kol 1,1; Szosztenész: 1Kor 1,1). Maguk-

                                                      
1 F. MUSSNER, Der Galaterbrief (HThK NT IX), Freiburg 

4
1981, 137-142. 

2  M. HENGEL, Der unterschätzte Petrus, Tübingen 2006, 97k. Hasonlóan véleke-
dik J. GNILKA, Paulus von Tarsus. Zeuge und Apostel (HThK NT Supplement 6), 
Freiburg 1996, 106.  
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ban a levelekben pedig többször szó esik arról, hogy az egyik vagy a 
másik munkatárs (Timóteus vagy Titusz) valamilyen fontos megbí-
zatást teljesített vagy fog teljesíteni. Az is nyilvánvaló, hogy Pál 
nagyobb városokat, főleg a tartományok fővárosait a misszió köz-
pontjaivá tette, ahonnan kiindulva tanítványai és munkatársai a kör-
nyékbeli helységekben folytattak térítő tevékenységet. A levelek 
záró üdvözletei – főképp a Római levél végén találhatók – jól mutat-
ják, mennyire sokrétűek voltak Pál személyes kapcsolatai. Ugyanezt 
tanúsítja a Filemonnak írt levél is. A háttérben nyilván az a tény áll, 
hogy egy-egy közösség létrejöttéhez egyéneket kellett megszólítani 
és meggyőzni.  

A páli levelek kb. 40 személyt 
említenek, akiket Pál munkatár-
sainak tekinthetünk. A szorosabb 
munkatársi körhöz tartozott elő-
ször Barnabás, majd Szilvánusz 
és Timóteus, valamint Titusz. 
Hosszabb-rövidebb ideig más 
személyekkel is együtt dolgozott, 
úgymint Apolló (1Kor 16,12), 
Aquila és Priszcilla (ApCsel 
18,1-3; 1Kor 16,19, Epafrász (Filem 23; Kol 1,7; 4,12k), valamint 
Márk, Arisztarkhosz, Démász és Lukács (Filem 24; Kol 4,10.14).  

A szorosabb munkatársakról érdemes valamelyest bővebben is ír-
ni. Barnabás Ciprus szigetéről származó levita, aki a jeruzsálemi 
ősegyház egyik jelentős személyisége volt (ApCsel 4,36k). Az 
ApCsel 9,27 szerint ő vezette a Damaszkuszból érkezett, nemrégiben 
megtért Pált az apostolokhoz. Az antiochiai keresztény közösség 
létrejötte után az apostolok Barnabást küldték a szíriai városba, hogy 
megerősítse és felügyelje az ottani keresztényeket. A közösség buz-
góságát látva felkereste a Tarzuszban tartózkodó Pált, s meghívta őt 
Antiochiába (ApCsel 11,22-26). Így kezdődött kettőjük együttműkö-
dése, amely a 2. missziós út kezdetéig tartott. Útjuk szétválásában a 
Barnabást is bizonytalanná tevő antiochiai konfliktus (Gal 2,13) és a 
János Márk körüli vita (vö. ApCsel 15,36-40) egyaránt szerepet ját-
szott.  
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Szilvánusz (vagy Szilás) szintén a jeruzsálemi keresztény közös-
ség tagja volt. Az ApCsel 15,22 szerint ő és egy Júdás Barszabbás 
nevű személy vitte Antiochiába a zsidó- és a pogány-keresztények 
békés együttélését szabályozó rendeletet (vö. ApCsel 15,23-29). Úgy 
tűnik, hogy nem tért vissza Jeruzsálembe, hiszen a Barnabással való 
„szakítás” után Pál őt választotta társának a 2. missziós útra. Csak 
ezen a térítő úton volt az apostol kísérője (ezt egyébként a 
tesszalonikai levelek címzése is tanúsítja). Feltehetőleg a missziós út 
végén köszönt el Páltól. Megjegyzendő, hogy mind a név – Szilás a 
Saul név görögösített, Szilvánusz pedig a latinosított formája –, mind 
a pogány missziót folytató Pál hathatós támogatása a 2. térítő úton 
azt sugallja, hogy a szóban forgó személy diaszpórából származó 
hellenista zsidó-keresztény volt.   

Timóteus Lisztrából származott, s ebben a városban találkozott az 
apostollal a 2. missziós út során. Zsidó anyának és görög apának volt 
a fia. Az ApCsel 16,3-ban Lukács azt írja, hogy Pál a környékbeli 
zsidókra való tekintettel körülmetéltette. Ezt a megjegyzést sok 
szentíráskutató nem tekinti történetileg hitelesnek, mert ellentmon-
dani látszik annak, amit leveleiben Pál a körülmetélésről tanít (vö. 
1Kor 7,18k; Gal 2,3; 5,3-6). Ám Lukács megjegyzése azt sugallja, 
hogy a jövendő tanítvány körülmetélése nem elméleti, hanem gya-
korlati szempontok alapján történt. Ha figyelembe vesszük Pál al-
kalmazkodással kapcsolatos megnyilatkozását (1Kor 9,19-23), Timó-
teus körülmetéltetését egyáltalán nem tarthatjuk valószínűtlennek. 
Timóteus egyébként Pál leghűségesebb munkatársaként jelenik meg 
a levelekben (vö. főképp Fil 2,19-24).  

Tituszról nem sokat tudunk. Az Apostolok Cselekedeteiben Lu-
kács nem tesz róla említést, így csak a páli levelekből ismerjük. 
Származási helyére vonatkozólag nincs kifejezett adatunk. Ám az a 
tény, hogy pogány-keresztényként elkísérte Pált és Barnabást a jeru-
zsálemi apostoli zsinatra (Gal 2,1-3), azt sejteti, hogy Antiochiából 
származott vagy legalábbis ott lakott. A 3. térítő úton biztosan az 
apostol mellett volt, s nagy szerepe volt a Pál és a korintusi keresz-
tény közösség között kialakult feszültség enyhítésében (vö. 2Kor 
2,12k; 7,5-7; 8,6). 
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A királyság kezdete és megalapozása Izraelben 
    Saul – Dávid – Salamon. 

        Dávid felemelkedése és a trónutódlás története 

A.) Alapgondolat 

Sámuel két könyve és a Királyok első könyve a királyság létrejöt-
tét, Dávid  és a dávidi dinasztia uralkodását írják le. A szerző kifeje-
zetten utal arra, hogy forrásokat használt. Az összefűzött anyag 
egyes részei között mutatkozó különbség is erről tesz tanúbizonysá-
got. Tehát a könyvek szerzője inkább szerkesztő, mint író a szó va-
lódi értelmében. Természetesen azért a szövegek az író keze nyomát 
is magukon viselik, saját deuteronomikus stílusa világosan felismer-
hető, és a leírt eseményekhez saját véleményét is hozzáfűzi. A mű 
szerkezetét maga dolgozta ki, és a nyelvi megformálás is neki kö-
szönhető. A szerző Júda királyait mindig aszerint ítéli meg, hogy 
milyen magatartást tanúsítottak a számára gyűlöletes magaslati kul-
tuszt illetően. Kritikusan áll hozzá az eseményekhez, nem a keleten 
szokásos udvaronci, uralkodót magasztaló történetírással állunk 
szemben, még Dávid, a nagy király is esendő, bűnös-bűnbánó ember, 
az igazsághoz híven Dávid hibái, gyengeségei is elénk tárulnak. El-
képzelhető, hogy ennek oka a Dávid által egyesített és még Salamon 
uralkodása alatt is egyetlen országot képező törzsek viszálya és az 
ország két részre, Északra és Délre szakadása, amelyek most már 
külön néven, Izrael és Júda néven szerepelnek. A két ország rokon 
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törzsei a másik számára előnytelen hagyományanyagot is megőriz-
ték, melyeket szerző később egybe szerkesztett.  

A királyság kezdetén, Saul a biztató indulás után csalódást oko-
zott, és Isten elvetette, s Dávidot jelölte ki utódjául. Dávid fiatalon 
Saul udvarába került, de csakhamar fölébredt Saulban a féltékeny-
ség; emiatt arra kényszerült, hogy elmeneküljön és egy ideig a pusz-
tában húzza meg magát. Saul halálával szabad útja nyílt az uralomra. 
A 2 Sám Dávid királyságát mutatja be. Nagyságát tanúsítják a győ-
zelmek, a királyi hatalom megszilárdítása, az ország megerősítése és 
belső megszervezése, valamint Dávid vallásossága és ennek jutalma. 
Dávid előkészületeket tett egy központi szentély létesítésére, állandó 
hadsereget, hivatalnokrendszert hozott létre különféle tisztségekkel, 
erős központi hatalommal. Az északi részen kitört lázadásokat elfoj-
totta, meghódította a Jordán nyugati vidékét. A filiszteusok megtá-
madása után Edom, Arám, Moáb és Ammon következett. Dávid volt 
a nagy és egységes Izrael megalapítója. Országa nem élte sokkal túl, 
mégis eszményként élt Izrael fiainak emlékezetében Dávid is, az 
általa létesített birodalom is. Így lett előképe a Messiásnak, Izrael 
szabadítójának, aki Dávid utódaként jött el (2 Sám 7,12–15; Iz 
11,1.10: Vessző kél majd Izáj törzsökéből; Jer 23,5; Mt 22,42; vö. 
9,27; 12,23; 21,9: Dávid fia), sőt úgy jelent meg, mint újjáéledt ~ 
(Jer 30,9; Ez 34,23–31; 37,24–28; Oz 3,5). 

 Az egymást követő királyok uralkodásáról szóló leírások fölépí-
tése azonos sémára épül: – 1. a trónra lépés idejének meghatározása 
a szomszédos országban uralmon lévő király uralkodása X. évének 
megadásával (szinkronizmus); – 2. a király életkora uralomra lépé-
sekor (csak Júda királyai esetében); – 3. az uralkodás időtartama; – 
4. anyjának neve és eredete (csak Júda esetében); – 5. megítélése 
teológiai szempontból; – 6. részletesebb forrásra hivatkozás; – 7. 
halála és a hely, ahol eltemették; – 8. az utód. Ebbe a keretbe illesz-
kednek bele a fontosabb események; a sémától eltéréssel csak akkor 
találkozunk, ha ennek valami különös oka van.  

A szerző mindvégig kifejezésre juttatja, hogy Istenben fölismer-
ték a történelem voltaképpeni urát, a történelmet pedig üdvösségtör-
ténetnek fogja föl, vagyis úgy értelmezi, mint Istennek az emberrel 
kapcsolatos tervét, ill. ennek a tervnek megvalósulását. Az így értel-
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mezett történelemben Izrael kiválasztása és a vele kötött szövetség 
folyományaképpen központi szerepet játszott. Izraelen belül Dávid 
családja töltött be kivételes szerepet, mert ígéretet kapott a fönnma-
radásra és a messiási jövőre. Amikor a szerző Izrael történetéből 
valamit leír, azt mindenekelőtt azért teszi, hogy megmutassa: a szö-
vetséghez való hűségből áldás fakad (a nép boldogul), a hűtlenség 
viszont bűnhődést von maga után. Még ha magukról a királyokról ír 
is, akkor is Nátán próféta jövendölése lebeg a szeme előtt (2 Sám 7). 
Ez nyomja rá bélyegét az egész műre. A szerző újra meg újra vissza-
tér rá, idézi vagy saját szavaival adja vissza. Nyilvánvalóan benne 
látja megfogalmazva azt az elvet, amely a júdeai királyok hosszú 
történelmének egységét és jövőjét biztosítja. Minthogy azonban a 
királyok zöme nem felelt meg az eszménynek, sőt bűneik miatt nem-
egyszer veszedelembe sodorták Jahve népét és veszélyeztették a 
Jahve-kultuszt is, a szerző ellensúlyozásként ismételten szóhoz jut-
tatja a prófétákat. 

B.) 1 Sám 16 – 1 Kir 2 
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C.) Bevezetés 

1. Saul bukása -  Dávid felemelkedése (1 Sám 18) 
           (Grafikus ábrázolás) 

 
       SAUL                                                                         király 

 
Jonatán  
Dávidhoz megy 
Harag 
Féltékeny Dávidra                                                     dicsőséges  
Gonosz szellem                                                                      a neve 
(Saul tombol, Isten                                                     Dávid egyre 
elhagyta Sault)                                                              sikeresebb 
                                                                 Jahve Dáviddal van 
Meg akarja ölni Dávidot                             egész Izrael szereti  
Fél Dávidtól                                  Dávid a király  
Lányai (Merab, Míkal) veje                          („200”: erő) 
eszközök Dávid ellen 
Míkal Dávidhoz megy 
Dávidot a filiszteusokhoz  
küldi, hogy megöljék 
                                          Az udvar  
                                      csodálja Dávidot  Jahve szembe- 
                                   Dávid egész Izrael                     fordult vele 
                                   és Júda élén                  Saul még  
                              Sikeres                                          jobban fél 
                                                                           Saul Dávid  
                    Jahve Dáviddal volt                                      örökös  
              Nem sok hiányzik, hogy király legyen                  ellensége 
            A nép övend Dávid győzelmeinek 
         Jonatán szereti Dávidot 

 
   DÁVID                                                                                   meghal 
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2. Munkalap I.  Dávid felemelkedésének 
                                 és a trónutódlás történetének áttekintése 

1 Sám 16,14 – 2 Sám 5,12 Dávid felemelkedésének története 
 16,14-18,18 Bevezetés 
I. 18,17-2 Sám 1 Saul üldözi Dávidot, Dávid vétlen 

Saul bukásában  
  

1. 
18,17-26,25 Saul üldözi Dávidot, Dávid kíméli az 

uralkodót 
  3 jóslat Dávid számára: 

      23,16 (király lesz) 
      24,18-23 (élete végéig) 
      25,26-33 (uralkodóház) 

       2. 1 Sám 27- 2 Sám 1 Dávid a filiszteusoknál, nem cselek-
szik Izrael és Saul ellen 

II. 2 Sám 2,1 – 4,12 Dávid Júdea királya, de nem fordul a 
Saul-pártiak ellen 

  
1. 

2,1-3,5 Dávid Júdea királya, de nem fordul 
Isbaál ellen 

  
2. 

3,6-4,12 Dávid helyeslése és hozzájárulása 
nélkül megölik Ábnert és Izbaált 

III. 2 Sám 5,1-12 Dávid tehát Izrael fölött is uralkodik 
  
2 Sám 9-20 és 1 Kir 1-2 A dávidi trónutódlás története 
 Fő kérdés 1 Kir 1,27 

 Teológiai hangsúly-
ok: 

2 Sám 11,27; 12,1.15.24;17,14 (Jahve 
rendelése!) 

       1. 2 Sám 9 Meribbaál a királyi asztalnál 
       2. 2 Sám 10-12 Batseba, Salamon születése 
       3. 2 Sám 13-14 Ámnon bűnbeesése (Támár) 
       4. 2 Sám 15-19 Absalom bűnbeesése (lázadás) 
       5. 2 Sám 20 Seba felkelése (Dávidi birodalom) 
       6. 1 Kir 1-2 Adoniás bűnbeesése (birtoklás), Sa-

lamon az utód 
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Dávid felemelkedésének története egy nagyobb szövegösszefüg-
gésbe illeszkedik be. 

 
 
Munkalap II. Az uralkodás menetének bemutatása 

                          mind az északi, mind a déli királyok esetében.  
                          Példa: Áháb, Izrael királya (1 Kir 16,29k; 22,39k) 

 
A a trónralépés idejének szinkronikus meghatározása  
     a másik országrész uralkodójának idejével 
A` (csak Júda királyainál) a király életkora 

Kiindulás:         B  az uralkodás időtartama 
B` (csak Júda királyainál) anyjának neve (tisztség!) 
C  az uralkodó megítélése 

 
             Emlékek, hagyományok  
             a király uralkodásának  idejéből 

 
D  utalás a forrásokra; nagyobb tettek kiemelése 

Lezárás:            E  híradás a király haláláról 
E`  (csak Júda királyainál) beszámoló a temetésről 
F  az utód megnevezése 

 
 

3. Kép (ld. a füzet címlapján) 

 
A fiatal, kistermetű, szinte gyermekarcú Dávid félig háttal hárfá-

zik, de mintha csak megérezné a veszedelmet, visszapillant Saulra, 
tekintetük találkozik. 

Saul meglett férfi, trónszékére támaszkodva nekifeszül, hogy Dá-
vidra hajítsa dárdáját, arca eltökélt. 

A festő a legfeszültebb pillanatot ragadja meg képén, érezzük, 
hogy a dárda a következő pillanatban az áldozat felé röpül. 
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4. Az 1 Kir 1-2 történelmi lényege 
 

Ahhoz, hogy az 1 Kir 1-2 történelmileg lényeges mondanivalóját 
megismerjük, a következőket kell látni: 

1.) Salamon trónra kerülése az udvari körök tevékenységének 
eredménye, miközben Júda törzsi szövetsége, amely kon-
zervatív politikai és vallási irányultságú, a becsvágyó 
Adoniást támogatja. 

2.) A végső döntést Dávid hozza meg röviddel a halála előtt, 
amikor felkeni Salamont, és ezzel utódjává teszi. Az utód-
lásban Jeruzsálem is támogatja őt. A „felülről jövő forrada-
lom” azt jelenti, hogy ez a kinevezés minden további nélkül 
Júda és az északi törzsek számára is érvényes. Ami egyszer 
rajtaütéssel sikerült keserű bosszút áll a következő uralko-
dócserénél, amit az északi törzsek készítenek elő. 

3.) Trónra kerülése után Salamon igyekszik legalizálni hatal-
mát, és keresi az alkalmat valódi és lehetséges ellenségeinek 
az eltávolítására. 

4.) A trónkövetők történetének szerzője megpróbálja Salamon 
királyságát és intézkedéseit jogszerűnek bemutatni, de a 
mód által, ahogy az eseményeket ábrázolta, a kritikája is ki-
fejeződik.  

5.) Nátánt, az udvar prófétáját mint egyedüli „királycsinálót” 
mutatja be. Az 1. fejezetben jegyzőkönyvszerű ábrázolásban 
szerepét érezhető szimpátiával írja le. 

6.) A kritikus ábrázolás és annak továbbhagyományozása bizo-
nyíték arra, hogy léteztek Izraelben szabad gondolkodású 
körök.  

7.) A régi királyság a törzsek szabad akaratán nyugodott, míg 
az új a dávidi dinasztia örökletes királyságán. A szerző nem 
abszolút királyellenes, csak kritikusan szemléli a dávidi di-
nasztia örökletes királyságának követeléseit és azt a módot, 
ahogy ezt érvényesítik. 

8.) A trónutódok története talán az északi törzseknél keletke-
zett, talán „az Abjatár család bizalmas hagyományából vette 
át a szerző” (Duhm) az ország kettészakadásának ábrázolá-
sát, ahogy az 1 Kir 12,1.3b-18 (a 19. vers nélkül!) elbeszéli 
(vö. 1 Kir 12). 
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5. Munkalap III.           Pártok  

 
2 Sám 3,4 
Adoniás 

2 Sám 8,17 
Abjatár (Síló) 

2 Sám 8,16 
Joáb 

A legidősebb királyfi 
(Haggit) 

Pap 
(Eliden, vö. Sílo) 
a rendért és a jogért 
felel 

Dávid seregének 
vezére 

Júda férfiai támogatják 
(hadsereg) 

Erős: tiszta 
Jahve-hagyomány 
Ősi papi dinasztia 

Csak háborúban 

 
 
 
 
 
 
 
               megölik 

 
 
 
 
 
 
 
         száműzik 

 
 
 
 
 
 
 
           megölik 

 
 
 

 
 
                                                      leszálló 
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 a dávidi trónutódlás vitájában  

 
2 Sám 12,24 
Salamon 

2 Sám 8,17 
Szádok  

2 Sám 8,18 
Banaja 

A király fia 
(Batseba) 

Szinkretista és 
kánaáni hagyomá-
nyok 

Kréti és Pléti 
(zsoldosok) 
(palotaőrség) 

Batseba és Nátán 
Udvari próféta  
befolyásolja Dávi-
dot 

Fiatalabb, megegye-
zésre kész, rugalmas
papi dinasztia 

Határozott, 
mindig bevetésre 
kész, csak azt követi, 
aki fizet 

 
 
 
 
 
 
 
Erős kézzel vezeti 
a sereget 
(1 Kir 2,46) 

 
 
 
 
 
 
 
Ez lesz az uralkodó 
papi diansztia 

 
 
 
 
 
 
 
A vetélytársakat 
megöli 

 
 
 
                                       felszálló
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6. Munkalap IV. : A Királyok könyvének szerkezete 

I.  1 Kir 1-11 Salamon kora  
 1. 1 Kir 1 – 2 Salamon trónra kerülé-

se 
fontos: 
6,11k; 
8,15k;  

 2. 1 Kir 3 – 11 Salamon uralkodása 9,1k; 11 
II.  1 Kir 12 – 2 Kir 17 Izrael és Júda királyai-

nak kora az ország 
kettészakadásától az 
Északi királyság elesté-
ig (Kr. e. 926-722) 

  

    fontos: 14 

      

 1. 1 Kir 12 – 1 Kir 16-
22 

A kettészakadástól az 
Omri dinasztia kezdeté-
ig az Északi királyság-
ban (Kr. e. 926-878) 

 

 2. 1 Kir 16,23 – 2 Kir 
10,36 

Az Omri dinasztia kora 
az Északi királyságban 
és Jéhu királysága Izra-
elben (Kr. e. 878-845. 
ill. 818) 

 

   1 Kir 17,19;21;2 Kir 1: 
Illés 

 

   2 Kir 2-8; (9-10);13: 
Elizeus 

 

 3. 2 Kir 11,1-17,41 Atália, Júda királynő-
jének uralmától az 
Északi királyság elesté-
ig (Kr. e. 845-722) 

fontos: 
17,7k 



Bibliaiskola 

27 

 
III.  2 Kir 18-25 Júda királyai az Északi 

királyság eleste utántól 
(Kr. e. 722) a Déli ki-
rályság elestéig (Kr. e. 
587) és  Babilon kirá-
lya megkegyelmez a 
fogságban Joachinnak, 
Júda királyának (Kr. e. 
562/1)   

 

 1. 2 Kir 18 – 20 Hiszkija uralkodása 
Júdában (Kr. e. 725-
697) (párh. Iz 36-39) 

fontos: 
18,5k 

 2. 2 Kir 21 Manassze és Ámon 
uralkodása Júdában 
(Kr. e. 696-640)  

fontos: 
21,10k 

 3. 2 Kir 22,1-23,30 Jozija uralkodása 
Júdában (Kr. e. 639-
609) 

fontos: 
23,25k 

 4. 2 Kir 23,31 – 24,17 Joacház, Joakim és 
Joachin uralkodása 
Júdában (Kr. e. 609-
597) és az 1. deportálás 

 

 5. 2 Kir 24,18 – 25,21 Cidkija uralkodása 
Júdában (Kr. e. 597-
587), Jeruzsálem le-
rombolása (Kr. e. 587) 
és a 2. deportálás 

 

 6. 2 Kir 25,22 – 30 Gedalja a helytartó 
Júdában és Babilon 
királya megkegyelmez 
Joachinnak (Kr. e. 
562/1) 
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7. A Salamon utáni királyság 

            A Salamon utáni királyok áttekintése. Néhány példa. 
Példaszerű az Északi királyság egyik legjelentősebbként említett 

királya: Ácháb. A deuteronomista értékelés, amelybe a mindenkori 
királyok hagyományát elhelyezi, egyoldalú szövegértelmezést kínál. 

Ácháb megítélése mind emberi, mind teológiai szempontból ne-
gatív, bár – objektíven nézve – államférfiúi szempontból bizonyos 
sikereket könyvelhet el, akár kiváló uralkodónak is minősíthetnénk. 
Hosszú uralkodása alatt a moábitákat engedelmességre bírta (vö. 2 
Kir 1,1), a föníciaiakkal – házassága révén – szorosabbra fűzte a 
barátságot, Júdával békében élt, így Jorám, akire Júda trónja várt, 
Ácháb lányát, Atalját vette feleségül (8,18). Uralma idején Izrael 
hatalom lett, s a föníciaiakkal tartott barátság révén meggazdagodott. 
Ezt Ácháb építkezései is tanúsítják. A deuteronomista szerző ezeket 
csak futólag említi (22,39), de a szamariai ásatások alapján világos 
képet alkothatunk arányaikról: Omri palotájának kibővítése, az ele-
fántcsont-palota (22,29), egyes városok (pl. Megiddó és Jerikó) 
megerősítése. Mindamellett az 1 Kir keményen elítéli Áchábot s 
egész házát (16,30–33; 21,25 kk.; 2 Kir 8,18.27; 9,7–10; 10,10.30; 
21,13; vö. 6,16), mert felesége kedvéért eltűrte a Baál-kultuszt, sőt 
azt is elnézte Jezabelnek, hogy üldözze Jahve prófétáit. Jezabel 
egyébként is a rossz szelleme volt Achábnak (21,1–16: Nábot meg-
gyilkolása, szőlőskertjének elsajátítása). Amikor Jéhu bevonult 
Jezreelbe, emberei kidobták Jezabelt a palota ablakából (2 Kir 9,30–
37). A deuteronomista szerző az egyes személyeket kizárólag abból a 
szemszögből ítéli meg, hogy Jahve hívei közé tartozik-e valaki, vagy 
nem, ezért nála az uralkodó pár érdemek nélkül, negatív megítélés-
ben részesül. 

A Déli királyság egyik királya, Jozija szintén példaszerű (Kr. e. 
639-609). A deuteronomista megfogalmazásában mint Ácháb ellen-
példája áll előttünk. Messzemenően pozitív a megítélése. Ő Júda 16. 
királya, Ámon fia és utóda. 2Kir 22,1–23,30: 8 éves volt, amikor két 
istentelen király, Manassze és Ámon után trónra lépett, és 31 évig 
uralkodott. A deuteronomikus hagyomány szerint Dávid és Hiszkija 
mellett Júda legjobb királyai közé tartozott. Uralkodása 8. évében 
kezdett Jahve ügyében buzgólkodni; királysága 12. évében lerombol-
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ta a bálványoknak emelt oltárokat, oszlopokat és szentélyeket; ural-
kodása 18. évében intézkedéseket hozott a jeruzsálemi templom 
helyreállítására, amelyet elődei elhanyagoltak. A helyreállítás során 
megtalált törvénykönyv (Második Törvénykönyv) arra indította, 
hogy megújítsa az istentisztelet rendjét és a sínai szövetséget. Az 
asszír hatalom meggyengülését felhasználta a Déli országrész határa-
inak kiterjesztésére. Amikor Kr. e. 609-ben Nékaó fáraó előrenyo-
mult az Eufráteszig, hogy Asszíria utolsó királyának, aki Ninive 
bukása (Kr. e. 612) után Háránban húzódott meg, a babilóniaiak és a 
médek ellen segítséget nyújtson, Jozija Jezreel síkságán szembeszállt 
vele, abban a reményben, hogy megnagyobbíthatja országát, de 
Nékaó Megiddónál legyőzte. Halálosan megsebesült, és Jeruzsálem-
be visszatérve meg is halt. Jeremiás siratót írt róla, de ez nem maradt 
fenn (2Krón 35,24). 

 
D.) Óravázlat 

 
Feladat 

 

Módszer Eszközök,  
időtartam 

 
1. Ének: Hallelu’, hallelu’ ének  

hallás 
után 

Áldjad én lelkem 
az Urat 65. o.  
5 perc 

2. Az előzmények rövid áttekintése 
A résztvevők együtt átlapozzák a Szentírásból 
Sámuel első könyvét a 18. fejezetig bezárólag. 
A benne foglalt eseményeket címszó szerűen 
felírják, hogy a következő részek összefüggé-
seit át tudják látni. 

csopor-
tos 
munka 
 

Szentírás, tábla, 
kréta, jegyzetfü-
zet, ceruza 
 
20 perc 

2. Szövegmunka 
A résztvevők együtt elolvassák az 1Sám 18 
szövegét. Két jellemző szófordulatra fordítsa-
nak különös figyelmet: amelyek Saul bukásá-
ról és amelyek Dávid felemelkedéséről szól-
nak. Ábrázolják grafikusan a fontosabb ténye-
ket. A süllyedő vonal Saul sorsát jelzi, az 
emelkedő vonal Dávidét. Lásd Bevezetés 1. 
Dávid felemelkedés-történetének áttekintése 
fejezi be a szövegmunkát. Lásd Bevezetés 2. 

csopor-
tos mun-
ka 

Szentírás, tábla, 
kréta, jegyzetfü-
zet, ceruza 
Munkalap I. 
sokszorosítva 
 
20 perc 
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Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
3. Képnézés 
lásd Bevezetés 3. 

A kép megte-
kintése és 
csoportos 
megbeszélés 

 
 
5 perc 

4. Szövegmunka 1 Kir 1- 2,11 
Mint ahogy az 1 Sám 18 tartalmazta Dávid 
felemelkedésének lényeges ismertetőjegyeit, 
úgy ebben a szövegrészletben fontos informá-
ciókat találunk Dávid trónutódjairól, arról, 
hogy bár Salamon volt a legfiatalabb fia, még-
is kiharcolta magának a királyságot. 
A résztvevők egyénileg elolvassák a szöveget, 
majd párosával összegyűjtik, hogy kik vannak 
szövetségben a dávidi trónutódok közül. 
A vezető a végén kiegészíti  Bevezetés 4. 5. 
alapján. 
A trónutódok újbóli áttekintése, lásd Beveze-
tés 2. segítheti az összefüggések megértését. 

egyéni munka 
majd páros 
munka, utána 
összesítés az 
óravezető 
kiegészítésé-
vel 

Szentírás, 
tábla, kréta, 
jegyzetfü-
zet, ceruza 
Munkalap I. 
Munkalap 
III. 
 
30 perc 

5. Elmélyítő beszélgetés 
Salamon alakja a résztvevőket gyakran kiáb-
rándítja. A hatalom és annak gyakran vitatott 
eszközei mindenkori kérdés számunkra. A cél 
szentesíti az eszközt? Vagy mégse?  

csoportos 
megbeszélés 

5 perc 

6. A Salamon utáni királyság – A Salamon 
utáni királyok áttekintése. Néhány példa 

A IV. számú munkalap, lásd Bevezetés 6. és a 
Szentírás segítségével a résztvevők áttekintik 
Salamon fia, Roboám uralkodásától az Omri 
dinasztiáig a 9. sz.-ban, (1 Kir 16,23 – 2 Kir 
10,36).  

 Szentírás, 
tábla, kréta, 
jegyzetfü-
zet, ceruza 
Munkalap 
IV. 
15 perc 

A résztvevők elolvassák az 1 Kir 16,29-34. 
Példaként kínálkozik Ácháb a királyok szink-
ronikus listájában,  lásd Bevezetés 2. Munka-
lap II., amelyben a deuteronomista szerző 
minden északi és déli királyt elhelyezett 
Áchábot a szinkronikus lista 2. részében az 1 
Kir 22,39k-ban is újra megtaláljuk 

 Szentírás, 
tábla, kréta, 
jegyzetfü-
zet, ceruza 
 
Munkalap 
II. 
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Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
Az óravezető elmagyarázza a történelmi kö-
rülményeket és a későbbi teológiai értékelést. 
A csoport folytatja a királyok korának áttekin-
tését. 
A résztvevők felütik a Szentírásból  
        a 2 Kir 22-t. 
Újra a deuteronomista szinkronikus királylista 
alapján megfigyelik, 2 Kir 22,1k; 23,28-30. 
Röviden áttekintik Jozija történetét. 
A Szentírás alapján egy rövid pillantást vetnek 
a királyok korának végére: Jeruzsálem lerom-
bolására, a deportálásra és mint halvány re-
ménysugárra, a Joachinnak való megkegyel-
mezésére, (2 Kir 25) 

  
30 perc 
 

4. Befejező ima, ének   
A 18. Zsoltár közös elimádkozása, utána ének 

 Szentírás: 18. 
Zsoltár ének-
szöveg gyer-
tya, gyufa 
5 perc 

 

  

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
hetvenötödik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2011. szept. 8. 
Szeretettel:                                    Vágvölgyi Éva óravezető 
                                                  Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Beton atya 

AZ ELNÖK ÚR KUTYÁJA  
 

A nagy embereket soká emlegetjük. Szent Ferencről a Fiorettiben 
kötetnyi legenda maradt ránk. Mátyás királyról több száz mese em-
lékszik. A múltat szerencsére nem könnyű eltörölni, mert az a szí-
vünkbe vésődött. Talán ezért juthatott eszembe egy régi történet. 

Bizalmas hírt kaptunk: „Mádl Ferenc elnök úr városunk vendége 
lesz, de nem kíván felesleges feltűnést. Semleges helyen ebédelne, 
jöhet-e a Püspökségre?” Boldogan igent mondtunk, s elkezdődött a 
készülődés. Először is elérkezett a pillanat, hogy az eddigi műanyag 
terítőinket abroszra cseréljük, továbbá alkalom adódott, hogy sza-
kácsnőnk megfőzze élete ebédjét. Takarítottunk, kávét főztünk, iz-
gultunk, ahogy ilyenkor illik. Bár az ebédidőt megterveztük és azt a 
szervezőkkel egyeztettük, már reggel bejöttem vidéki szállásomról. 
Azaz csak jöttem volna, mert a belváros végső kanyarában termetes 
rendőr állta utamat.  

– Arra nem lehet – okított – , jön az elnök úr! 
– Tudom, hozzám jön! – válaszoltam magabiztosan.  
– Nem lehet! 
– Értse már! – magyaráztam papi ruhában. – Én vagyok a püspök, 

hozzám jön az elnök úr ebédre.  
A rend buzgó őre e kinyilatkoztatás hallatán kissé megrendült, de 

hamar összeszedte magát.  
– Nem lehet! A kutya már végigszagolta a terepet.  
– Az a kutya baja, de nekem oda kell érnem! – feleseltem. 
– Nem lehet! 
– Telefonáljon a főnökének! 
– Nem tudok! 
Alig tudtam elfolytani mosolyomat, de ha már így belemeleged-

tünk, nem hagyhattam magam.  
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– Akkor én maradok! – Ezzel lekapcsoltam a motort, a rendőr pe-
dig elment. Mögöttem torlódott a forgalom. Villogtak, öklüket ráz-
ták. Szerencsére a csukott ablakon át nem hallottam, mi volt a véle-
ményük anyámról. Kitartóan engeszteltem. Kínos percek teltek, mire 
visszajött a Hatóság. 

– Szóval, maga itt lakik? 
– Igen, és hozzám jön az elnök úr! 
– Akkor menjen! 
Végre megtérhettem „székhelyemre”. Nyugtom persze egy pilla-

natra sem lehetett, mert jött az a bizonyos kutya. Pompás jószág volt. 
Állítólag egymillióba került a kiképzése. Egy csapásra a várakozás 
főszereplőjévé vált, mint a robbanószerek „szagértője”. Székházun-
kat végig szimatolta a pincétől a padlásig. Legtovább a földszinti 

fogadószobában kutako-
dott. Méterről méterre 
haladt, majd megállt. 
Elmélyülten figyelte a 
könyvespolcon a szépiro-
dalmat. Mélyeket szip-
pantott, mi feszülten 
vártunk. Mielőtt kitört 

volna a pánik, ő fölséges nyugalommal megrázta bundáját és tovább 
sompolygott. Utólag megnéztem a gyanúba keveredett köteteket. Vas 
István volt a „robbanóanyag”. – Kitűnő kutya! – álmélkodtam. Aztán 
egy órát késett az elnök úr. Vártam a kapuban, majd elébe siettem. 
Újságírók, filmesek gyűrűjében hosszan fogta a kezem és ráérősen 
kérdezgetett. Érdekelte, az iskolában tanítanak-e etikát. Amikor 
megmondtam az igazat, döbbenten csóválta a fejét. Aztán beljebb 
kerültünk. A pohárköszöntők után a fotósok illedelmesen eltűntek, 
elkezdődött a díszebéd levessel, és folytatódott tortával. Többre nem 
jutott ideje, hívta a kötelesség, ment tovább a kutyával együtt.  
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Évekkel később, Pesten, az Uránia mozi előtt újból találkoztam a 
régi biztonságiakkal. Együtt vártunk Koltay Gábor valamelyik film-
jére, no meg az elnök úrra.  

– Hol a kutya? – érdeklődtem. – Elkészült a mozival?  
– Most ő nincs, mert ez az elnök úr magánprogramja – válaszol-

ták készségesen.  
Így történt. És még valami. Amikor a budapesti taizéi találkozón 

körbetérdepeltük a keresztet, a hosszú csendben felpillantottam. 
Velem szemben imádkozott a Magyar Köztársaság Elnöke. Megnyu-
godtam. Így nagy baj nem történhet. Rég volt, szép volt. Arra már 
nem emlékszem, mikor mozdult a Kereszt, és hogyan hívta arra a 
programra, amelyen már végképp nincs szüksége biztosításra, mert 
angyalok hordozzák (Zsolt 91,12). 

 
 

Gyürki László 

Befejezett templom Jákob kútjánál 
 

A szentföldi zarándoklatok egyik kedves célpontja Jákob kútja, 
ahol Jézus találkozott a szamariai asszonnyal. A 80-as években még 
többször járhattam Jákob kútjánál. Igen sokszor hallunk arról, hogy 
Nabluszban és vidékén többször voltak zavargások palesztinok és 
zsidók között. Mivel Jákob kútja ezen a vidéken van, ezért látogatása 
az utóbbi időben már nem szerepel a szentföldi programokban, nem 
jönnek ide zarándokok. 

A görög-ortodoxok Jákob kútját és a kriptát, amit a keresztes 
időkben a kút védelmére építettek 1893-tól az 1915-ös évekig hely-
reállították. 1893-ban a törmelékből kibontották a kutat, és a víz is 
újra kezdett emelkedni. Ezen munkákkal egyidőben egy új modern 
templom építését is megkezdték. Az építész számára kiindulási pont 
volt a néhány mozaik a bizánci templom padlóján, a még megmaradt 
falak a keresztes időkből és egyéb maradványok a bizánci és keresz-
tes időkből. Ezek között voltak oszlopfők, oszlopok és díszített kö-
vek. A templom építését az első világháború kitörésekor 1915-ben 
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abba kellett hagyni. 1917-től kezdve a bolsevista forradalom után 
Oroszországból az orosz-ortodox egyház részéről a pénzügyi támo-
gatás megszűnt. Így befejezetlen maradt a templom majdnem száz 
évig. A látogatók, akik az utolsó években még ide zarándokoltak, ezt 
a megkezdett, befejezetlen templomot láthatták, néhány oszlopot és 
falakat, melyek csak néhány méter magasak voltak.  

A 2000-es évben feléledt a remény, hogy a megkezdett építést to-
vább lehetne folytatni. 2007-ben végre sikerült is befejezni a szen-
tély építését Jákob kútjánál. Ez a jeruzsálemi görög-orthodox pátri-
árka, III. Theophilosz, az ortodox szerzetesek, különösen Abuna 
Jusztinosznak a szentély jelenlegi őrzőjének érdeme, akik nagy kitar-
tással dolgoztak rajta. Az impozáns épület hossza 37 méter, a széles-
sége pedig 20 méter. Különös jelnek tartják, hogy Abuna Jusztinosz 
ugyanazt a nevet viseli, mint a híres kora-keresztény Szent Jusztin 
vértanú, aki a Krisztus utáni második évszázadban Neapoliszban, a 
mai Nabluszban született. Ennek a környékén van Jákob kútja. 
Nablusz neve az antik világban Flavia Neapolis Samariae, és 
Colonia Flavia Iulia Neapolis volt, mivel Veszpazián és Titusz ró-
mai császárok Kr.u. 72-ben Judea fölötti győzelem után alapították. 

Visszapillantás a történetébe 

E bibliai hely újra felfedezése 1860-ban kezdődött, mikor a gö-
rög-ortodox pátriárka a kút romjait (Bir es-Samiriych) megszerezte. 
A Jákob kútját és környékét már többször kutatták a régészek többek 
között B. Bagatti a híres ferences régész is. A legrégebbi nyomok 
magával a kúttal kapcsolatosak, de az első templommal is, amelyet 
Kr.u. 4. században építettek. A kútban magában a hellén korból 
származó vázákat és kerámiatöredékeket találtak. Ebben az időben 
áshatták a kutat is. Ez azt jelenti, hogy már a Kr.u. 1. században, 
tehát az evangéliumok idején is használták. Ezért B. Bagatti hangsú-
lyozza, hogy Jákob kútja a legjobban bizonyított szentélyekhez tar-
tozik Palesztinában. Római időkből való egy szarkofág Amazon-
ábrázolásokkal (Kr. u. 2. vagy 3. sz.), szamaritánus feliraton a tíz 
parancs (Kr.u. 3. vagy 4. sz.). Egy ólom érmen, bár nem tudják pon-
tosan keltezni, de valószínűleg a késő római időből származó varázs-
formula olvasható. Az előkerült mozaikok a bizánci időből valók, 
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ugyanúgy mint egyes feliratok, kerámia töredékek, oszlopfők és osz-
lopdarabok. A kút káváját, amely Jézus idejéből származhat, 
Jusztinián császár tiszteletére 558-ban Konstantinápolyba vitték, és 
ott több évszázadon át a Hagia Szofiában tisztelték. Az oltár, a bejá-
rat, a szenteltvíztartó részei és 3 oszlopfő a keresztesek idejéből 
származik. A keresztesek idejéből való kút káváját 1893-ban távolí-
tották el, mikor a mai kutat újjáépítették. 

Jákob kútja Jézusnak a szamariai asszonnyal való találkozás he-
lye, amelyről János evangéliuma tudósít a 4. fejezetben, a korai ke-
resztény időben látogatott szentély volt. 

A régi zarándokfeljegyzések bizonyítékai 

Szychar 65 km Jeruzsálemtől és 75 km Názárettől. A régi útnál 
találjuk, amely az országot átszeli Jenintől a déli Beersebáig. Ezen az 
úton több jelentős bibliai szent hely található: Dothan, Szebaszte, 
Szychar, Silo, Bethel, Jeruzsálem, Betlehem és Hebron. Szent János 
evangéliuma szerint (4. fejezet) Jézus áthaladt Szamarián és egy 
Szychar nevű falu közelében leült a kútnál. Itt történt a beszélgetés 
Jézus és a szamariai asszony között. 

 
A híres egyháztörténész Cezareai Euszebiosz (263-339), Ono-

masztikon című munkájában, felsorolja Szychar, Szichem, Jákob 
kútja és József pátriárka sírját, a Garizim és az Ebal hegyet. Ez is 
bizonyíték arra, hogy a keresztény hagyomány számára ezek a he-
lyek már a 3. században léteztek. Euszebiosz Szychar földrajzi fek-
vését is rögzíti: Neapoliszhoz közel, Neapolisz „előtt”. Euszebiosz 
ezzel biztosan azt akarja mondani „keletre” és ezzel megadja Jákob 
kútja fekvését. 

A bordeauxi zarándok (Kr.u. 333) írja, hogy Jákob kútjánál egy 
fürdő van, amelyet a kút vize táplál. Ez valószínű keresztelőkút volt, 
amit a zarándokoknak mutattak. Néhány évtizeddel később Szent 
Jeromos (kb. 347-419/20), aki Euszebiosz Onomasztikonját latinra 
fordította, azt írja, hogy Jákob kútjánál egy templomot építettek. Ezt 
a templomot, amiről itt Jeromos beszél, vagy Germanusz, Neapolisz 
püspöke vagy utódja szentelte fel. Germanusz számunkra is ismere-
tes, aki több zsinaton vett részt: Ankyra és Nea Cezarea (314) és az 
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ismertebb Nicea-i zsinat (325). Ezenkívül a szíriai Szent Efrém 
diákonus (kb. 306-373) is megemlíti egyik himnuszában a templo-
mot Jákob kútjánál. 

Szent Jeromos 108. levelében beszámol Szent Paula zarándokút-
járól, amelyet betlehemi kolostorba vonulása előtt végzett. A levél-
ben találjuk: „Paula Szichembe jött, amit sokan Szychorral téveszte-
nek össze, ami a mai Neapolisz. Meglátogatott egy templomot a 
Garizim hegy oldalán, a kút közelében, amelynek szélére az Úr 
szomjasan leült, és ahol az ő szomja a szamaritánus asszony hite 
által megenyhült.” Jeromosnál gyakran előfordul, hogy földrajzi 
adatai mellé magyarázó jelentéseket fűz. Itt is nem csak a szamariai 
asszony gyógyult meg a Jézustól felkínált élő víztől, hanem Jézus 
szomja is megenyhült az első szamariai tanítvány hívő válasza által. 
Modern exegéták ezzel szemben inkább Szent János evangéliumából 
az időbeli meghatározásra figyelnek. Jézus fáradtan és szomjasan 
érkezik „a hatodik óra körül” a kúthoz (4,6). Ez utalás a Kálvária 
időpontjára, Jézus halálára, mikor ő utoljára szomjazott. 

A Madaba térképen (Kr.u. 560-ban) mindkét hely, Szychar és Já-
kob kútja szerepel, Szychar szycchora néven, a Jákob kútja egy vig-
nettával, ami egy templomot jelent. A gall püspök Arkulf Kr.u. 680 
körül több éves zarándokúton volt Palesztinában, szintén megemlíti, 
hogy Jákob kútjánál a templomnak görögkereszt formája van. Egy 
értékes rajzot is közöl a kút fölé épített szentélyről. 

A 13. században a keresztesek a bizánci templom fölé nagy bazi-
likát építettek, amelyet a betániai bencések gondoztak. A keresztesek 
bazilikájának kriptájában a presbitérium alatt volt a 32 méter mély 
kút. (A mostani új templomban a kúthoz való bejárat a presbitérium 
előtt van, egy nagyon szép ikonosztáz mögött.) 

Ezekre a korai értesülésekre támaszkodva elmondhatjuk, hogy a 
korai keresztény időktől kezdve ismerték és látogatták a zarándokok 
a szamariai asszony kútját.  

 
Problémát jelenthet Szychar helység meghatározása, ahonnan az 

asszony a kúthoz érkezett. A bordeauxi zarándok szerint Szychar 
falu körülbelül ezer lépésre van Neapolisztól. A hagyomány szerint 
ez Aszkar arab falu lehet, amely a középkorban keletkezett és az 



Bibliai régészet 

 38

Ebal hegy oldalán Jákob kútja közelében fekszik. Aszkar katonai 
szó, ami nem a görög nyelvből származik. Egyes modern exegéták 
szerint ezért nem lehet azonosítani Aszkart Szycharral. Egy másik 
név, ami gyakran feltűnik a Jákob kútja helyrajzában, a Tell Balata, 
amit Szichemmel lehet azonosítani. Balata arabul „tölgyet” jelent és 
kb. 50 méterre nyugatra van Jákob kútjától. A Balata név bizonyosan 
utal az Ábrahám vándorlásánál szereplő „More tölgyére” (Ter 12,6). 
De a Balata szót a bordeauxi zarándok írásából is levezethetjük: 
„1000 lépésre tőle van egy hely Szechar névvel, ahonnan lejött a 
szamariai asszony a helyhez, ahol Jákob a kutat ásta, hogy vizet 
meríthessen belőle; ott beszélt Urunk Jézus Krisztus vele. Platánok 
is vannak ott, amelyeket Jákob ültetett, és van egy fürdő, amelyet a 
kút lát el vízzel”. Balata és Aszkar mindenképpen a környékhez tar-
toznak, ahol a szamariai asszony kútja található. 

Garizim és Ebal hegye és a szamaritánusok 

A Garizim és az Ebal hegy Jákob kútja közelében, szorosan ösz-
szefügg a bibliai és a szamaritánus hagyománnyal. Jézus és az asz-
szony beszélgetésében a Garizim hegy is szerepel. Amikor az asz-
szony ezt mondja: „Atyáink ezen a hegyen imádták az Istent” (4,20), 
akkor ez alatt egyértelműen a Garizim hegyet érti. Ez a mondat a 
szamaritánusok hitére utal, akik szent hegynek tartották a Garizim 
hegyet. Zsinagógáikat mindig ennek a hegynek irányába építették, 
míg a zsidók zsinagógái Jeruzsálem felé irányulnak.  

Egy Délosz szigetén élő szamaritánus csoport Kr.e. 3. századi 
zsinagógájának feliratában olvassuk  

„A Déloszon (tartózkodó) izraeliták, akik Argarizin szent szenté-
lyébe viszik áldozatukat…” 

Argarizin alatt Garizim hegye értendő. 
A szamaritánusok történelmük minden fontos eseményét Ábra-

hámtól Mózesig, Józsuétól Sámuelig erre a hegyre helyezik: Moria 
hegyét Ábrahám történetéből, a Sinai hegyet, Galgala szentélyét, 
Jeruzsálem templomát is összeköttetésbe hozzák Garizim hegyével. 
Ezért a liturgikus naptár minden ünnepét, különösen a húsvéti ünne-
peket a Garizim hegyen ünneplik. 
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A szamaritánusok és a zsidók közti fe-
szült viszony Jézus és a szamariai asszony 
közötti beszédben is látszik. A szamaritá-
nusok nemcsak a zsidók, de a korai ke-
resztények számára is komoly problémát 
jelentettek. Az Ószövetségben Jézus Sirák 
fia könyvében kemény elitélést találunk a 
szamaritánusokról: „a balga nép, amely 
Szichemet lakja”(50,26). Ez a mondat 
megfelel a negatív ítéletnek, amit a Kirá-
lyok második könyvében találunk 
Szamaria lakosságáról (17,24-41). Ez a 
szöveg kijelenti, hogy a szamaritánusok 
hite nem egyeztethető össze a Kr.e. 5. és 6. században keletkező 
zsidó vallással. Ebben a szövegben az áll, hogy Szamáriában két nép 
él. A szamaritánusok nem igazi izraeliták, ők idegenek, akiket az 
asszír királyok telepítettek ide. Bálványokat imádnak, a törvényt és a 
prófétákat nem ismerik.  

A fogság után az 5. században Ezdrás és Nehemiás idejében Jeru-
zsálem és a templom ismét felépült, de a két csoport kölcsönösen 
elítélte egymást. A szamaritánusok szövetkeztek Szanballat kor-
mányzóval, hogy Jeruzsálem ne kapja meg függetlenségét (vö.: Ezd 
4,12-23; Neh 3,33-34; 6,1-9), a zsidók pedig visszautasították a sza-
maritánusok segítségét Jeruzsálem falainak felépítésére (Esdr 4,5). A 
Talmudban viszont több pozitív utalás is található: „Mikor tudjuk 
őket (a szamaritánusokat) visszakapni? Ők mégis csak hozzánk tar-
toznak. Eltávolodtak tőlünk, de egy napon vissza fognak térni hoz-
zánk”(Talmud Kutim 28. fejezete). A teljes elítélés és a közeledés 
kívánsága található a szövegekben. A korai egyház hozzáállása sem 
nagyon különbözött a szamaritánusokról a zsidók véleményétől. 
Szent János evangélista így fejezi be elbeszélését Jézus és a szama-
riai asszonnyal való találkozásról: „Abból a városból sokan hittek 
benne a szamariaik közül”(4,3). Az ApCsel is beszámol Fülöp 
diákonus egyik sikeres szamariai missziójáról (ApCsel 8,4-25). A 
Nabluszból származó Szent Jusztin mártír tanú arra, hogy az ő idejé-
ben itt szamaritánus eredetű keresztény közösség volt.  
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A szamaritánusok és a zsidók valamint a keresztények közötti vi-
szony történelme két szomorú epizódot ismer. Kr.e. 128-ban a 
Hasmoneus Johannes Hyrkanus király (Kr.e. 135-104) lerombolta 
Szichem városát és a Garizim hegyen a szamaritánusok templomát. 
Josephus Flavius is ír erről „A zsidó háború” című művében. Két 
bizánci császár, Zenon Kr.u. 480-ban és Jusztinian Kr.u. 530-ban 
egy-egy szamaritánus felkelést vert le. A szamaritánus szentély he-
lyett Garizim hegyén Zenon császár bazilikát építtetett Mária az 
Isten anyja (Theotokosz) tiszteletére. Jusztinián császár aztán a sza-
maritánusokat Garizim környékéről is száműzetésbe kényszerítette. 
Kevés szamaritánus maradt életben. Csak a 20. század folyamán 
telepedtek le ismét szamaritánusok Nablusz városában a Qiryat Luza 
negyedben, Garizim hegyén és az izraeli Holon városban. 

Szent Photina hagyománya 

A szichemi asszony Jézus egyik első tanítványa volt, bár az evan-
gélium nem említi nevét. Ő a szamaritánus közösségből jött. Az egy-
ház első évszázadaiban nagy érdeklődés kísérte ezt az asszonyt és 
különböző legendák vették körül. Mint a legtöbb újszövetségi bibliai 
szereplőt a népi jámborság a szentek sorába iktatta. Régi helyi ha-
gyomány szerint „Photina” volt a neve, két fia volt József és Viktor. 
Photina görög szó és passzív értelemben „a felvilágosított” vagy 
„felvilágosító” a jelentése, aktív értelemben az, aki a fényt hordozza. 
A római naptár szerint Szent Photina mindkét fiával együtt Néró 
alatt vértanúhalált halt. Ereklyéit hosszú ideig Rómában a Falakon 
Kívüli Szent Pál bazilikában tisztelték. Egy későbbi bizánci hagyo-
mány szerint a „szent szamariai asszonyt” a neapoliszi katedrálisban 
tisztelték. Kr.u. 808-ból származó irat Nagy Károlytól a „Commemo-
ratorium de Casis Dei” is állítja, hogy Neapolisz „nagy templomá-
ban” (ecclesia magna) található a szamariai asszony sírja. A Madaba 
térképen Neapoliszt egy vignetta jelöli, ami védőfalat, színházat, 
cardo-t és több templomot is ábrázolhat. Ezen templomok egyike 
lehet az a „nagy templom”, amelyik a szamariai asszony emlékét 
őrizte. Ezt a templomot később mecsetté alakították át, a keresztesek 
idejében pedig ismét keresztény bazilika lett. A keresztes időkből 
származó portál, ami a jeruzsálemi Szentsír templom portáljához 
hasonlított, látható volt az 1927-es földrengésig. 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
 
� Kérdés: A Hegyi Beszédben Jézus azt kéri tőlünk, hogy szeressük 
ellenségeinket (Mt 5,44). Hogyan kell ezt értenünk ill. megvalósíta-
nunk? 

Válasz: A Hegyi Beszédben Jézusnak olyan tanácsai, kérései 
hangoznak el felénk, amelyeket nemhogy nem könnyű megtartani, 
hanem néha úgy gondoljuk, hogy lehetetlen is. Elsősorban az ellen-
ség szeretetére gondolhatunk, hiszen, ha meg is próbálkozunk vele 
néha, úgy érezzük, hogy lehetetlen szeretni azt, aki bánt bennünket, 
aki árt nekünk, rosszat beszél rólunk, gonosz hozzánk, haragszik 
ránk. Azért gondoljuk ezt lehetetlennek, mert azt hisszük, hogy a 
szeretet az öröm, a szeretet az érzelem. 

Valójában az igazi szeretetnek kísérője lehet az öröm, az érzelem, 
a szimpátia, de nem ez maga a szeretet. Hogy hogyan lehet ellensé-
geinket szeretni, arról Jézus többször is beszél, de most inkább néz-
zük azt, hogy ő maga hogyan valósította meg ezt, hiszen ebből tanul-
hatunk a legtöbbet. 

Az első, amire figyelnünk kel, az az, hogy Jézus az ellenségével, 
a rosszakaróval is ugyanúgy cselekszik, ugyanúgy bánik, mint akik 
számára kedvesek és jók hozzá. Tudjuk, hogy Jézus az utolsó vacso-
ra alkalmával megmosta tanítványai lábát, és biztos vagyok benne, 
hogy Júdás lábát is megmosta. Nem mondta azt, hogy te kedves Jú-
dás mit keresel itt, takarodj innen, hanem szépen sorbavette minden 
tanítványát, megmosta János lábát, meg Péterét, a számára nagyon 
kedves tanítványokét, de ugyanúgy szeretettel megmosta Júdásét is, 
akiről tudta azt, hogy el fogja árulni őt. Ez, bár nem szerepel külön 
az evangéliumban, mégis biztos, hiszen Jézus Júdásnak is adott sze-
mélyesen ételt, falatot a tálból. 

Az utolsó vacsora szertartásához hozzátartozik, hogy a családfő 
minden ott lévőnek, együtt ünneplőnek saját maga nyújt részt az 
ételből. János evangéliuma kiemeli, hogy Jézus Júdásnak is nyújtja a 
tálba mártott falatot. Jézus tehát ugyanúgy viselkedik ezzel a tanít-
ványával is, mint a többiekkel, jóllehet tudja róla, hogy az ellensége 
és árulója. Ez tehát az első megállapításunk. Hogyan szeresse az 
ember az ellenségét? Ugyanolyan cselekedetekkel, mint a barátait. 
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Ne érzelemmel és szimpátiával, mosollyal, hanem cselekedettel, 
jótéteményekkel kell viszonyulnunk ellenségeinkhez is. 

A második gondolat, ami segítségünkre lehet, ha megfigyelhet-
jük, hogy Jézus sajnálja azt, aki neki ellensége. Júdásról azt mondja, 
hogy jobb lett volna, ha meg se született volna. Ebből világosan lát-
szik, hogy Jézus sajnálja Júdást. Nem gyűlöli, nem haragszik, hanem 
sajnálja, aggódik érte – hisz a sajnálat ezt jelenti. Számunkra is se-
gítséget jelenthet az ellenséget illetően, ha nem az érzelmeinkre, a 
fájdalmunkra figyelünk, nem a megbántásra, hanem az illetőnek a 
lelki világára, az illető tévedésére, helytelen magatartására. Az is 
megkönnyítheti a dolgunkat, ha igyekszünk megérteni, hogy miért 
viselkedik valaki így. 

A következő, amit megfigyelhetünk Jézusnál, hogy próbálja meg-
győzni az ellenséget. Amikor az egyik poroszló arcul üti őt, akkor azt 
mondja neki: „Ha rosszul szólottam, bizonyítsd be, ha pedig nem, 
akkor miért ütsz engem?” Megpróbálja rávezetni az őt bántó embert 
a tévedésére, magatartásának helytelenségére. Segíteni az ellenséget, 
hogy észrevegye hibáját, nem erőszakkal, nem durván, nem meg-
alázva, hanem szelíden és tapintattal, hogy vegye észre magát. 

És végül ami a legfontosabb: Jézus a kereszten imádkozik gyilko-
saiért: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cseleksze-
nek!”. Ebben még az érvelés is benne van az Atya felé, az indoklás, 
hogy az Atya miért bocsásson meg. Azért mert nem gonoszságból 
hanem tévedésből cselekszenek. Jézus még az Atyát is igyekszik 
meggyőzni arról, hogy meg lehet ezeknek a gyilkosoknak bocsátani, 
hisz tévedtek. S ami szintén nagyon lényeges: Jézusnak az lenne a 
fontos és annak örülne, ha az ő gyilkosainak Isten megbocsátana, és 
nem kellene elkárhozniuk. 

Jézus nemcsak kérte, hogy szeressük ellenségünket, hanem példá-
jával meg is mutatta, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Nem az 
érzelmeinkre, saját fájdalmunkra kell figyelni, hanem ugyanúgy cse-
lekedni, viselkedni az ellenséggel is, mint azzal, akit szeretünk. Nem 
elítélni, nem a gonoszságát firtatni, keresni, hanem sajnálni. Nem is 
elítélve, nem magunkban elmarasztalva, mert az igazi sajnálat nem 
ezt jelenti. Segíteni, hogy a tévedéséből kijöjjön és másként visel-
kedjen, és amikor mi már mindent megtettünk, akkor természetes, 
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hogy Istent is kérjük azért, hogy az illető megváltozzék, Isten vezes-
se jó útra és bocsásson meg neki.  

Jézusnak ez a kérése talán a legnehezebbnek látszik, de nem lehe-
tetlen. Nem lehetetlen, és Jézus bízik bennünk, hogy így fogunk cse-
lekedni. Nemcsak azért, mert ő parancsolja, hanem azért is, mert 
megértjük, hogy az emberi nagyságnak az a legszebb példája és 
megvalósulása, ha valaki így tud viselkedni: nemcsak a barátait sze-
reti, hanem az ellenségeit is. Jézus bízik bennünk, és tudja, hogy az ő 
segítségével meg tudjuk és meg fogjuk ezt tenni. (T.B.) 

 
   

A náci Biblia  – Hitler újraíratta a Bibliát, mert nem tudta beda-
rálni teljesen a német egyházakat a náci mozgalomba. A meghamisí-
tott Szentírás a második legnépszerűbb könyv volt az akkori Német-
országban, a Mein Kampf után.  

Látva a német egyházak befolyását, 1939 májusában döntött úgy 
a náci felsővezetés és Hitler, hogy az Ó és Újszövetséget át kell írni 
a náci ideológia szempontjai szerint. Az ötlet abszurditását jól jelzi, 
hogy az egyik cél a zsidó referenciák kiiktatása volt a Biblia egészé-
ből. Hitlerék verziójában Jézus az árja ideológia szószólójaként jele-
nik meg. A csoport vezetőjének Hitler Walter Grundmann-t nevezte 
ki, aki mielőtt náci lett volna, protestáns teológus volt. 

A führer parancsára alakult teológiai intézet központja Eisenach-
ban volt, ahol a Szentírás „zsidótlanításán” dolgozott több tucat náci 
történész és ideológus. Teljesen átszerkesztették a bibliai szövege-
ket, és eltávolítottak mindent, ami nem volt összeegyeztethető az árja 
ideológiával. Az átírt Bibliát több százezer példányban nyomták ki, 
és a Mein Kampf mellett a legnépszerűbb könyv volt a náci Német-
ország háztartásaiban. A háború után hosszú ideig semmit nem lehe-
tett tudni a Hitler Bibliákról, mert a hívők a nácik bukása után az 
összes fellelhető példányt megsemmisítették, mint Isten káromló 
könyvet. A nyolcvanas évek végén került elő néhány példány, de a 
kétezres évek közepéig a nyilvánosság elől el volt zárva a tartalma. 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

     
Valódi könyvművészeti ritkaságot jelentetett meg a szlovákiai 

IKAR Kiadó a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulattal 
együttműködve: a Bécsi Arany Biblia magyar nyelvű változatát 
2011. szeptember 21-én, szerdán 11 órakor mutatták be sajtótá-
jékoztató keretében az MKPK székházában. 

A pazar bőrkötéssel, aranyozott veretekkel és csattal, nagy 
formátumban megjelenő Szentírást közel 300 egyedülálló könyv-
festmény díszíti, amelynek nagy része fóliás aranynyomtatás. A 
mindössze 600 példányban megjelenő Bibliából egyet Erdő Pé-
ter bíborosnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnö-
kének ajándékozott Ing. Andeas Kaulfuss, az IKAR Kiadó kép-
viselője és Tarjányi Béla biblikus professzor, a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnöke. A könyvbemutatón 
közreműködött: Szabó Sándor barokk fuvolán és Ursu Gábor ba-
rokk lanton. 

            Megvásárolható: www.becsiaranybiblia.hu 
 

 
Hittantábor 2011, Gerecse – A Kerecsendi Római Katolikus 

Egyházközség július végén, két váltásban, közel hetven gyermeket 
táboroztatott a Gerecse hegységben, az esztergomi Temesvári 
Pelbárt Ferences Gimnázium pihenőházában. 

Ez volt az egyházközség 14-15. tábora. A lehetőséggel zömmel a 
kerecsendi Dankó telep gyermekei éltek, akik közül egy éve 23-an 
keresztelkedtek meg, s idén júniusban 25-en járultak szentáldozás-
hoz Mátraverebély-szentkúton. 

Egy-egy tábori csoport létszáma elérte az 50 főt, mert az ország 
legkülönbözőbb felsőoktatási intézményeiből jöttek diákok, hogy a 
táborozókat segítsék munkájukkal. Legtöbbjük a SZÓSZ – azaz Szó 
Szerint Keresztény egyetemközi diákszövetség révén került kapcso-
latba a kerecsendi gyerekekkel, közülük többen rendszeres segítőkké 
váltak. Ugyancsak többen a Nyolc Boldogság Közösség által szerve-
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zett Táborhegyi Napokon hallottak a misszióról, s e kapcsolat révén 
jelentkeztek segítőnek. A táborban szeretetszínházzal, közös mun-
kákkal, szentmisékkel, kirándulásokkal, énektanulással múlatták az 
időt a résztvevők. Nagy ajándék volt, hogy mindkét csoport megnéz-
hette Esztergom szépségeit. Az első csoport a Bazilikában is részt 
vehetett szentmisén, amit Székely János püspök úr mutatott be. A 
második csoport viszont a ferences templom és gimnázium vendége 
volt az Esztergomban töltött napon. 

A résztvevők köszönetet mondanak a tábor létrejöttéért minden 
segítőnek és adományozónak, többek között s Szent Jeromos Katoli-
kus Bibliatársulatnak is. (E. Román Kata) 

   
Szentírásvasárnap 2010-ben Székelyudvarhelyen az erdélyi 

Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében 
 

Biblia-nap a közösségépí-
tés szellemében – Szeptem-
ber utolsó vasárnapján a 
Szentírást ünnepeljük. Lassan 
hagyománnyá válik, hogy ezt 
egy Főegyházmegyei Biblia-
nappal tesszük. Ez volt az első 
év, amikor Jakubinyi György 
érsek úr körlevélben kérte a 
papságot, hogy mindenütt 
rendezzék meg a Biblia-napot, 
és anyagilag is támogassák a 
Bibliatársulat munkáját (ld. 
www.biblia-tarsulat.hu/dokum/erdkorlev.doc). A Biblia-napok ünneplése ná-
lunk két éve kezdődött Csíkszeredában, tavaly Marosvásárhelyen folytató-
dott, az idén Székelyudvarhelyre esett a választás, október másodikára. És 
ki szervezhette volna más, mint a Katolikus Magyar Bibliatársulat, élén dr. 
Nagy József  (alias Szaxi páter) tanár úrral és munkatársával, Magos 
Gyöngyvérrel. Természetesen felsorakoztunk mögéjük mi, a KMB-sek 
lelkes csapata, és még sok más hívő is.  

Az Udvarhelyiek olyan melegen fogadtak, hogy észre sem vettük, hogy 
nem csak kinn hűlt le az idő, hanem bizony a teremben is. A találkozás 
örömében levettük a kabátokat, majd körülbelül húsz perc múlva igencsak 
visszakapkodtuk őket.  
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Énekkel keződött, mint mindig. „A Te nevedben mi együtt vagyunk” – 
énekeltük a gitárokkal felszerelt gyermekekkel (vagy fiatalokkal? – meg ne 
sértsem őket), akik Istennek és nekünk ajándékozták a napjukat, hogy a 
Szentírást ünnepeljék velünk. Köszönjük, szép volt! És egy nem mindennapi 
eseménynek voltunk résztvevői: a Szentírás trónraemelésének. Mint meg-
tudtuk Kovács Péter atyától, a II. Vatikáni Zsinat minden ülése elején trónra 
emelték az Írást, hogy mindig szem előtt legyen a Lényeg.   

Házigazdaként Mátyás Károly főesperes úr köszöntötte a közel száz 
résztvevőt. És tett egy vallomást – nagyon meggyőző volt. Elmondta, hogy 
elfelejtették lefoglalni a termet, ahol amúgy minden szombaton történik 
valami. De erre a napra nem kérte ki senki. Hát lehet ezt nem jelnek venni? 

Ezután Szaxi páter hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt. Elmondta, 
hogy a főegyházmegyében a közösség éve lesz az idei. Azé a közösségé, 
ahol az Igében jelenlevő Istent úgy szeretjük-dicsőítjuk, hogy egymást nyi-
tott lélekkel elfogadjuk.  

A nap moderátora, mint mindig, György Tibor marosvásárhelyi plébá-

nos úr volt. Kedvesen, a tőle megszokott szeretettel konferált. Elmondta, 
hogy a közösség legfontosabb tulajdonságai a rendkívüli tisztelet és a befo-
gadóság: nincs nagyobb ajándék, mint amikor valaki a lelke mélyéből mond 
valamit. Hát ő megajándékoz minket minden alkalommal... 

Következett két tanúságtétel. Mărculescu Cotiso egy nagy felfedezését 
osztotta meg velünk: amíg csak a tudását akarta továbbadni a Szentírással 
kapcsolatosan, senki nem volt rá igazán kiváncsi. Aztán egy tanfolyamon 
Izajást olvasták: „a mi fájdalmainkat Ő hordozta…”. És most Cotisot idézem: 
„akkor hasított belém, mintha falak dőltek volna össze: ez rólam szól, értem 
történt. Ha egyedül lennék a földön, akkor is megtette volna. Úgy hatott rám, 
mintha bomba robbant volna. Nem tudást, hanem élő és hatékony Igét, 
életet kell továbbadnom. Addig semmit nem éltem át abból, amit tudtam” - 
mondta. Érdekes, hogy amint elkezdte megélni az Igét, azonnal kíváncsiak 
lettek rá az emberek. Most is ezt csinálja, kívánjunk neki sok sikert! 

Benczédi Kati elmondta, hogy kislány korában zenével dicsőítette Istent. 
A bibliaolvasásról és -értésről azt gondolta, hogy csak a papoknak sikerül-
het. Aztán férjhez ment, és megszületett a gyönyörű lánya, aki György Tibi 
papbácsinál volt elsőáldozó. És ő azt tartja, hogy jó alkalom a gyermekek 
elsőáldozásra való felkészitése arra, hogy egy kicsit a (kommunizmusban 
felnőtt) szülőket is nevelje. Ezt a munkát megosztja Magos Gyöngyivel. Egy 
évig találkoznak a szülőkkel is, aztán az elsőáldozás után sokan közülük 
„ottragadnak” valamelyik bibliás csoportban. (Csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy én is így kerültem ebbe a csapatba – hálás vagyok érte.) Kati szerint a 
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KMB jó csapat. „Még nem vagyunk tökéletesek – nem is leszünk?” – tette 
fel a kérdést. „Talán nem”, válaszolt, „de akkor is jó idetartozni” – mondta, 
sűrű helyesléseink közepette.  

Szünet után Szaxi páter rövid, de nagyon tömör előadása következett a 
közösségről. Elmondta, hogy mindenki csak a gazdasági krízisről beszél. 
Pedig krízis van az Egyházban is, hiszen csökken a hivatások száma. De 
beszélhetnénk akár család-krizisről is, vagy inkább hit-krízisről. Viszont a 
Szentírás Lelke képes életet fakasztani: az Egyház a Szentháromság szere-
tetközösségéből származik, és ebből is él. Akkor megoldás lehet a krízisre 
is. Legyen az Egyház a közösség otthona, ahogy II. János Pál Pápa szor-
galmazta. Mert gyökere Isten szeretete, tagjai pedig legyenek olyan egy-
ségben, mint Krisztus Teste, hiszen, ahogy Szent Pál mondja, az Egyház a 
Szentlélek temploma. Hangsúlyozta a keresztény identitás fontosságát, 
egymás szolgálatára hívott meg minket. Aki az Eukarisztiában Jézus szere-
tetéből táplálkozik, az adja is tovább ezt a szeretetet. Majd feltette a kérdést: 
vajon az őskeresztény közösségek tökéletesek voltak? Nem, válaszolta, 
voltak már akkor is problémák. Amit tanulnunk kellene tőlük, az az, ahogyan 
megoldották őket: krisztusi módon. „Szenvedjétek el egymást szeretettel”, 
mondja Szent Pál Jézus szellemében, szolgáljuk Istent és egymást, a kö-
zösséget az új parancs szerint. Végül Sienai Szent Katalint idézte: „ha olya-
nok lennétek, amilyeneknek lennetek kellene, lángra gyújthatnátok egész 
Itáliát”. Innen már csak egy lépés, miként tudnánk mi lángra gyújtani egész 
Erdélyt... 

A délelőtti foglalkozás végén kreatív tevékenységre hívott minket Gyön-
gyi (Magos Gyöngyvér). Rajzoltunk, mindenki a saját plébániáját-közös-
ségét. Majd meg is elevenítettünk kettőt. Izgalmas volt látni, milyen kapcso-
lat alakulhat ki pap és hívek, illetve különféle közösségek között. Számomra 
talán az volt a legmeghatóbb, amikor egy pap-résztvevő beállította maga 
mögé a Rózsafüzér-csoportot meg a családos csoportot mondván, hogy 
olyan jó érezni hátulról a támogatásukat. És eltöprengtem, vajon hány pa-
punk érzi ezt? Ott állunk mi, hívek, mögöttük? Imádkozunk értük? Támogat-
juk őket? Ők értünk folyamatosan dolgoznak. Mi mit adunk nekik cserébe? 
Én személyesen mivel segítem a papom munkáját? És ha eddig nem tet-
tem, ezután mit fogok vállalni a közösségemért folytatott munkából? 

Ebédszünet következett: volt, amit megvitatni, miközben az udvarhelyiek 
ajándék-szendvicseit majszolgattuk. Aztán kiscsoportos beszélgetés követ-
kezett a közösségi szabályokról a Máté-evangélium alapján. Minden csoport 
önállóan vonta le a saját következtetéseit másságról, kiközösítésről, ítélke-
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zésről, megbocsátásról. Kemény dolgok, minden közösség velejárói. Ho-
gyan kezeljük őket? Jézus hogyan oldaná meg a felmerülő problémákat?  

A nap fénypontja a szentmise volt. Minden szentmise élmény. De ami-
kor egy kis közösség a saját életét viszi bele a legszentebb Áldozatba, hát 
az leírhatatlan. A KMB-s szentmisék mindig ilyenek. Aki csak teheti, vegyen 
részt egy ilyen rendezvényen! Mert ezt csak megélve lehet megérezni. És 
biztos vagyok benne, hogy soha senki el nem felejti őket. Féltve őrzöm én is 
a lelkemben az első szabadtéri szentmise emlékét és még számos ese-
ményt. Ezek  életünk gyöngyszemei, hogy Tibi papbácsit idézzem. Gyűjtö-
getjük őket, hogy amikor bajban-gondban vagyunk, legyen mit elővenni... 

És a nap végéhez értünk. Már csak egy közös fotó meg a búcsúzkodás 
volt hátra – ami, ki tudja, miért, de mindig hosszúra nyúlik nálunk. Viszontlá-
tásra november 19-én Marosvásárhelyen, a bibliás hétvégén. Ki ne hagyja 
senki, aki él és mozog! Vásárhely is nagy szeretettel vár minden Biblia-
olvasót, klerikust és laikust egyaránt! 

Egy rövid értékelés után nagy nehezen csak elindultunk hazafelé: ott 
helyben, és a környéken meg Csikba, Gyergyóba, Zetelakára, Keresztúrra, 

Vásárhelyre. Remélem, mindenki jól hazaért, és otthon is mindenki mindent 
rendben talált. Adjon Isten mindannyiunknak szép napokat! És ha mégsem, 
akkor jusson eszünkbe nekünk is, amit Cotiso már soha nem fog elfelejteni: 
„a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta” (Iz. 53,4). 

Ugron Éva, Marosvásárhely, 2010 okt. 3.-án 
 
 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-
ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes 
társulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, 
gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös 
imába. Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: szept. 

23.: Kol 3, 16–17; okt. 7.: Gal 4, 1–7; okt. 21.: Róm 8, 28–30; 
nov. 4.: Róm 5, 12–17; nov. 18.: Róm 5, 18–21; dec. 2.: Jn 
1,1-5; dec. 16.: Jn 1,9-11; dec. 30: Jn 1,12-24.  

 
 Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-

ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!  
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KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 

  
„MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmit vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

 
PÁL APOSTOL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE” 

– a Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínek. Ára: 800,- Ft. 
 
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvéte-

lek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára (szö-
vegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

  
EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD I 

Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft. 
  
EGYIPTOM – SZENT ANTAL KOLOSTOR – DVD  

Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft. 
 
ÉLETÜNK KRISZTUSSAL – DVD – Tarjányi Béla három elő-

adása. Ára: 800,- Ft. 
 
A BIBLIA SZEREPE LELKI FORMÁLÓDÁSUNKBAN 

Tarjányi Béla előadása. Ára: 800,- Ft. 
 
MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA – CD  Ára: 600,- Ft. 
 
IMRE BÁCSI ELBESZÉLI ÉLETÉT – DVD – Mócsy Imre S.J. 

atyáról. Ára: 800,- Ft. 
 
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

 
A DVD-k és CD-k megvásárolhatók a Bibliaközpontban: 

1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 
megrendelhetők levélben vagy telefonon: 332-22-60 

ill. e-mailben: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
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Igazság sarjad a földből 
 

Ébredj fel, ember, mert Isten érted lett ember. Ébredj, aki al-
szol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog! (Ef 5,14). 
Ismétlem, Isten érted lett ember. /…/ 

Igazság sarjad a földből (Zsolt 84,12): Krisztus, aki mondta: 
Én vagyok az igazság (Jn 14,2), a Szűztől született. És igazsá-
gosság tekint le az égből (Zsolt 84,12): mivel az az ember, aki 
hisz abban, aki megszületett, nem önmagából, hanem Istentől 
kapta a megigazulást. 

Igazság sarjad a földből: mert az Ige testté lett (Jn 1,14). És 
igazságosság tekint le az égből, mert minden jó adomány és 
minden tökéletes ajándék felülről van (Jak 1,17). 

Igazság sarjad a földből: a test Máriától. És igazságosság 
tekint le az égből: mert az ember semmit sem vallhat magáénak, 
hacsak nem a mennyből kapta (Jn 3,27). 

A hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel (Róm 
5,1), mert csókot vált az igazságosság és a béke (Zsolt 84,12). 
A mi Urunk, Jézus Krisztus által: mert Igazság sarjad a földből. 
Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, 
és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei 
lehetünk (Róm 5,2). 

Szent Ágoston püspök beszédeiből 
(Imaórák Liturgiája, dec. 24.) 
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Matta el Meszkín1 

A Születés rejtett jelentése 

A Születés látható jelentése 

Amikor a Születésről elmélkedünk, figyelmünket rendszerint arra 
összpontosítjuk, ami látható azzal kapcsolatban, hogy az Ige testté 
lett, szemléljük a dicsőséget. Az élet látható formában megjelent, 
láttuk a szemünkkel, tapintottuk a kezünkkel: Isten megjelent test-
ben. 

A pásztorok jelet kaptak az égből, és futottak, hogy lássák a cso-
dát a barlangban: a gyermeket pólyába takarva, jászolba fektetve. 
Azt mondták róla, hogy ő fogja megváltani a népét bűneitől. Jöttek a 
bölcsek is messze földről, egy csillag vezette őket, amelyet a magas-
ságból jövő erő vezetett. Az Üdvözítőről szóló tanúságtétel kívülről 
jött, nem Izraelből, egy olyan pillanatban, amikor a nép vezetői és 
tanítói nem voltak képesek felismerni és hirdetni az Üdvözítőt. 

A Születés rejtett jelentése 

Most azonban arra szeretnénk figyelni, hogy mi az, ami láthatat-
lan módon történt Krisztus születésének napján. Kétségbevonhatat-
lanul bizonyítást nyert ugyanis a történelemben és az időben, épp-
úgy, mint az apostolok, a szentek és az egész egyház szívében, hogy 
aki megszületett, az valóban a Király, akinek el kellett jönnie, ő a 
Megváltó, nála van Dávid házának kulcsa, amit ő bezár, azt senki 
nem tudja kinyitni, és amit ő kinyit, azt senki nem tudja bezárni. Az 
ő uralma örök uralom, melynek soha nem lesz vége Dániel próféta 
látomása szerint (Dán 6,27). 

                                                      
1 Matta el Meszkín (Máté, a Szegény) az egyiptomi kopt egyház kiemelkedő egyé-
nisége és lelki írója a 20. században (1919-2006). Gyógyszerész volt, de 1948-tól 
visszavonult, elmélkedő, imádkozó remete lett. Később a kopt pápa megbízásából 
az ő vezetésével újították fel a Szent Makariosz kopt kolostort a sivatagi Nátron 
völgyben, közben ő a maga ásta barlangcellában lakott, és több lelki könyvet is írt. 
Legjelentősebb műve: „Az orthodox imaélet”. Az általunk közölt szövegrész a „Kö-
zösség a szeretetben” című művéből való, az olasz fordítás alapján készült (Matta 
el Meskin, Communione nell`amore, Edizioni Qiqajon 1999, 94-97.101.o.) 
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Ez Krisztus születésének a másik jelentése, hiszen Krisztusban 
beteljesedett az ígéret, amit Isten adott az üdvtörténet kezdetén, álta-
la nyilvánult ki a földön Isten uralma, amelyet ő irányít és kormá-
nyoz, erről az uralomról beszéltek mindenkor a próféták. Az égi 
seregek hirdetik az üdvösséget: „Megszületett az Üdvözítőtök”, és a 
bölcsek is örök uralomról tanúskodnak: „Hol van a zsidók újszülött 
királya? … Eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Lk 2,11; Mt 2,2). 

Így tehát szemlélhetjük a Születés napjának rejtett arculatát is: a 
trónusokat ledöntötték, és újak kerültek a helyébe. Lezárult egy kor-
szak, és elkezdődött egy új, amint Mária mondja halhatatlan dicsőítő 
himnuszában: „Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket fel-
emelt”, „Hatalmas dolgokat művelt karja erejével” (Lk 1,52.51). Az 
angyal már a Híradás alkalmával világosan kinyilvánította a dicsősé-
get: „Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni: az Úr Isten 
neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában 
mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége” (Lk 1,32-33). 

Milyen meglepő, hogy Isten az üdvösség hozójának, Krisztusnak 
az uralmát már akkor meg lehetett hirdetni, amikor ő még anyja mé-
hében volt, és többféleképpen igazolni: előbb az angyal tanúskodott 
róla, azután a Szűz közvetlenül a fogantatás után, végül pedig Zaka-
riás és Erzsébet. Az ő tanúságukat még a Születés napján megerősí-
tették mind az égi seregek, mind a bölcsek, akik vállalták a hosszú 
utazás fáradalmait, hogy a zsidók Királyát láthassák, imádhassák és 
megajándékozhassák, kifejezve ezzel az ő uralmába vetett hitüket. 

Isten uralma Krisztus tanításának középpontjában 

A kicsi gyermekként megszületett, pólyába takart és jászolba fek-
tetett Krisztus másik, fontos üzenete éppen ez az Uralom, amelyet 
hirdetnek az egek, az angyalok, a bölcsek – az Uralom, amelyért 
születése által közénk jött, hogy megerősítse és vezesse azt az embe-
rek javára. Krisztus Dávid házának kulcsát hordozza, amint az an-
gyal mondta a Szűznek: „Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak 
trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és uralmának 
soha nem lesz vége” (Lk 1,32-33). 
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Irányítsuk most figyelmünket erre a második szempontra, mert 

valójában ebben áll a lényege a Születés jelentésének. Ha figyelme-
sen olvasunk, észrevesszük, hogy ez a második szempont az, amely 
uralja az evangéliumokat és az egész Szentírást. Prédikációiban és 
példázataiban maga Krisztus annyira a középpontba állítja az Isten 
uralmát, hogy ahhoz egyetlen más téma sem fogható. Isten uralmáról 
szólt az ő első híradása is, amikor elkezdte tevékenységét: „Térjetek 
meg, mert elközelgett Isten uralma!” (Mt 4,17) Ha felidézzük az 
evangéliumokban megőrzött emlékeket, azt látjuk, hogy Krisztus 
utolsó intelmeiben is – amelyeket feltámadása után adott apostolai-
nak a negyven nap során, amíg megjelent nekik – mindig Isten ural-
máról beszélt (vö. Csel 1,5). Mindannyian ismerjük Krisztusnak 
Isten uralmára vonatkozó azon szavait, amelyekkel újra és újra talál-
kozunk az evangéliumokban: Krisztus e példázatokkal igyekezett 
kifejteni és leírni a kifejthetetlen és leírhatatlan Isten uralmát, fel-
használva a szemléletes képek hosszú sorát. Az Úrnak az az igyeke-
zete, hogy ezekkel a példázatokkal ismertesse Isten uralmát, arról 
tanúskodik, hogy ő milyen nagy jelentőséget tulajdonított ennek az 
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Uralomnak. Egyetlen példabeszéd sem elegendő azonban ahhoz, 
hogy teljes mélységében bemutassa Isten uralmát, sőt, az összes 
példabeszéd sem. Ezért volt szüksége Krisztusnak arra, hogy még 
negyven napig velünk maradjon feltámadásának és átalakulásának 
teljességében, s újból feltárja Isten uralmának titkait, azután, hogy 
már három és fél éven át beszélt arról nyíltan is, és példázatokban is. 

De mindazok után, amit az Evangéliumban erről olvashatunk, és 
minden értelmezés ellenére Isten uralma mindig olyan újdonság, 
amelyet meg kell értenünk. S bár szavaink és azok jelentése elérik 
végső korlátjukat, az Uralom valósága változatlan marad. Olyan élet 
ez, amelyet nem lehet leírni, csak megélni: ezért van az, hogy amikor 
az Uralomról beszélünk, észrevesszük, hogy nem találunk megfelelő 
szavakat! Az Uralom olyan valami, amire a léleknek sokkal nagyobb 
szüksége van, mint az észnek és a képzeletnek. 

Az Uralom és Krisztus közel van hozzánk 

Nézzünk közelről, hosszan a pólyába takart, jászolban fekvő 
gyermek Jézus szemébe: szemeiben meg fogjuk látni a Születés e 
másik jelentését, látni fogjuk bennük az Uralom igazi nagyságát és 
mélységét. Nézzük őt, ő pedig visszanéz ránk végtelen egyszerűség-
gel és jóakarattal. Vedd karjaidba a gyermek Jézust, és meg fogod 
érezni, milyen könnyű az Uralom, még ha iga is, melyet viselni, és 
teher, melyet hordozni kell. 

Ha valóban hinni akarod, hogy Isten uralma megjelent Jézus 
Krisztus személyében, hallgasd az Úr azon szavait, amelyek az ő 
személyéhez kapcsolják ezt az Uralmat. Beszél tanítványról, aki 
mindent elhagyott „miattam és az evangéliumért” (Mk 10,29), az 
pedig nyilvánvaló, hogy az Evangélium az Uralomról szóló prédiká-
ció. Az apostolok teljesen tudatában voltak annak, hogy milyen való-
ságos összefüggés van az Uralom és Krisztus között. Lukács evangé-
lista világosan megfogalmazza ezt: „Amikor hinni kezdtek Fülöpnek, 
aki hirdette az evangéliumot Isten országáról, a férfiak és az asszo-
nyok megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében (Csel 8,12) 
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Nyíri Tamás2 

Szent Család ünnepén 
  

A Szent családot ünnepeljük. Utoljára látjuk együtt Jézust, Máriát 
és Józsefet. Még utoljára egyszer együtt örülhetünk nekik, mert ott 
az ünnep, ahol örül a szeretet. 

 
1. Nem példakép, hanem kinyilatkoztatás 

Örüljünk hát annak, hogy vannak, hogy Isten nekünk adta őket. 
Nem annyira példaképnek, mint kinyilatkoztatásnak. Mert a kegye-
lem erejét jelenti ki, hogy az ő életük sok szempontból annyira más 
volt, hogy nem állítható oda a Szűzanya a feleségek elé példaképnek. 
Az ő életük a kegyelem győzelmét hirdeti. Emberek voltak. Testből 
és lélekből, vágyó szívvel és szomjas lélekkel. De Isten kegyelme 
nagyobb volt szívüknél. Életük azt hirdeti, hogy Isten kegyelme a 
legnagyobb erő. Hatalmasabb, mint a szív, lángolóbb, mint az erósz, 
és ez a kegyelem képes arra, hogy megmentse minden ember szívét 
és testét. 

De nemcsak a kegyelem erejét hirdetik. Isten újra igent mond 
bennük a családra. Megerősíti teremtő szavát, amivel férfinek és 
nőnek teremtette az embert, és megáldotta őket, hogy sokasodjanak 
és szaporodjanak, megerősíti, hogy saját képére teremtett, amikor 
férfiúnak és nőnek teremtette őket. Újból megáldja a családot, hogy 
fennmaradjon a szeretet, hogy legyen ünnep ezen a szürke és kormos 
földön, amikor örvendezik a szeretet. Férfiúnak és nőnek teremti 
őket, hogy örüljenek egymásnak. Ezt az örömet menti meg Krisztus. 
S ha netalántán újból megkísértett volna az élet ellensége, 
manicheizmussal vagy ahogy modernül hívják: egzisztencializmus-
sal, az örömnek erre az ünnepére mondja ki Isten újból és visszavon-
hatatlanul, hogy jó, hogy nagyon jó. A második Ádám isteni minden-
tudásával és emberi szívével ratifikálja, amit az első mondott, hogy 
nem jó az embernek egyedül lenni. 

 
                                                      

2 Újlaki szentbeszédek, 1963-64 (kézirat) – Nyíri Tamás (1920-1994) a budapesti 
Teológia Kar filozófia professzora volt 1968-tól 1990-ig. 
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2. Nem jó az embernek egyedül lenni, mert az emberi lét együttlét 
Embernek lenni annyi, mint együtt lenni, emberi életet élni, mint 

együtt élni. Eljön az idő, mikor szeretni kell. Kell a hang, amelyik 
azt mondja: szép vagy, tetszel nekem. A kéz, amelyik megsimogatja 
hajunkat. Egy másik ember kell hozzá, hogy rájöjjünk: az élet szép, 
érdemes élni. Kell egy másik, hogy megünnepelhessük azt, hogy 
vagyunk. Főleg kell valaki, aki azt mondja: szükségem van rád! Én 
kellek neked? Rád még nagyobb szükség van. Az vagy nekem, mi 
testnek a kenyér. Mondd: kell nekem a te két erős karod, hogy meg-
védelmezzen, hogy átöleljen, megmentsen magamtól. Szabadíts meg 
egyedüllétemtől, hadd gondoljak rád, valaki másra, aki nem én, dol-
gozhassak valaki másért, mint magamért… 

Rettenetes súly az egyedüllét. Behúzza az embert magánya börtö-
nébe, belecsavarja teremtményi szűkségébe. S mikor menekülni sze-
retne, csak őrült pörgésre képes maga körül. Körbe… körbe…, mint 
a centrifuga. Keresztre feszítik az ellentétes erők, szíve akar szétsza-
kadni, ahol egybe van eresztve az ember, de nem tud elszabadulni 
magától, képtelen röpülni. Pokoli táncba kezd a félelem és rettegés. 
Csak egy lépés a skizofréniás iszony, az őrület kétségbeesett jajkiál-
tása: nem én, ne engem. A magány a pokol. Csak a szeretet vezet ki 
belőle. Mert a szerelem feltöri a szív bilincseit, hogy végre egyszer 
igazán elhagyjuk önmagunkat, hogy bátran eltékozolhassuk magun-
kat annak a másiknak, aki nem én. A szerelem csodája, hogy a másik 
a fontos. Egyedül ő fontos. Egyedül az fontos, hogy legyen, hogy 
azzá váljék, amit kezdete felvázolt róla. Aki szeret, elfelejti, elenge-
di, otthagyja magát, hogy átölelje és megtámassza a másikat. Még 
gyűlölné is magát, ha egyáltalában eszébe jutna. Erős a szerelem, 
mint a halál. Nincs más, ami ennyire meg tudná szabadítani az em-
bert magától, mint a szerelem… és a halál. 

Valóban ilyen erős a szerelem? Nem válik minden kérdésessé a 
hosszú évek alatt? Ízetlenné a nagy szavak a pőre valósággal szem-
ben? Titkon rágó sebek felélik a szerelmet. Hová lett a rajongás? 
Mióta nem ismerjük már gondolatait? S már beszélni sem tudunk 
egymással. A szeretet kifejezése? Megszokott, megunt, színtelen, 
minta szerinti gesztusok képesek gyógyítani a szív sebét? Pillanatnyi 
kábulat lehet orvosság a láthatatlan könnyek tengerére? A megkívánt 
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odaadásban az ájult szívek annál messzebb kerülnek, minél közelebb 
vannak térben-időben. A kifejezéstelen gesztusok, mert már régen 
nincs mit kifejezniük, csak a magányt idézik meg újból. Hát nem 
jobb az özvegyeknek? Még azoknak is százszorta jobb, akiket el-
hagytak, legalább nem kell magukat felfeszíttetniük az értelmetlen 
gesztusok keresztjére. Olyan erős a szerelem, mint a halál? A halál-
ról tudjuk, hogy visszavonhatatlan, a szerelemről pedig megtapasz-
taljuk, hogy elszáll. Újra itt az egyedüllét, egyedüllét kettesben… 

 
3. És a megoldás? 

Keresztény házasság a kereszt metszőpontjában él. A horizontális 
gerendáról beszéltünk eddig. Négy fal: otthon vagy börtön. Asztal: 
ünnep vagy csak jóllakás helye. A szeretet örömének ünneplése: 
ünnep vagy utálkozás. A termékenység ajándéka: áldás vagy átok. 
Boldogság, amit a gyermekek jelentenek, sokkal több gond, ami 
velük jár. Hétköznapok. Munka. Küzdelem az unalommal, piszokkal, 
szürkeséggel. Küzdelem a betegséggel. Halállal. A vég mindig ma-
gány. Így vagy úgy. Ezen a síkon nincs megoldás. Ebből a szem-
pontból nézve elviselhetetlen teher a házasság, amibe legjobb eset-
ben is csak beletörődni lehet, igaz, naponta töri véresre hátunkat. 
Földi úton nincs megoldás. 

A kereszt másik gerendája az ég felé mutat. Van kenyérgond, sú-
lyos és nehéz. De a zarándok gondja ez, aki tudja az utat és ismeri a 
célt. Mindaz, amit a házasságban örömnek mondotok és ünnepeltek, 
távoli árnyéka csupán annak az örömnek, amit Isten tartogat azok-
nak, akik áldozatosan szeretik őt. Magadra maradtál? Hallod ki ma-
gányodból Isten hangját, a harmadikét, aki éppen ezen keresztül akar 
találkozni veled. A házasság ínsége nem börtön, ami bezár, hanem 
felszabadítás: megfoszt hamis biztonságodtól, és arra késztet, hogy 
egyedül Istenben bízzál. Embernek nem elég az ember. A halál azért 
áll oly közel a szerelemhez, mert ebben kell megtanulnunk – akár 
beteljesül, akár mindenből kifoszt – azt a halálosan fontos feladatot, 
hogy feltétel nélkül szolgáltassuk ki magunkat Istennek. Ha előbb 
nem, hát akkor legalább halálunkban. 

Add meg hát magad Istennek. Tedd meg ezt az egyetlen lépést. 
Nem, nem is kell tenned, csak el kell magad engedni. Engedj el min-
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dent, amibe kapaszkodtál. Vágyaidat, szokásaidat, hogy végre talán 
el tudd engedni magadat. A szeretet nem keresi azt, ami az övé, min-
dent eltűr, mindent elvisel, mindent remél. Hogy ez sok áldozattal 
jár? Igaz, de éppen az áldozat miatt különbözik az ostoba, buta, 
kényszeredett lemondástól. Az élet törvénye fejlődés. A régit el kell 
hagyni az újért, az alacsonyabbat a magasabbért. Ha nem tesszük 
önként, kikényszerítik belőlünk. Aki azonban áldozatot hoz, önként 
engedi el a régit, de csak azért, hogy megragadjon valami újat. Ott-
hagyja a kisebb örömet, mert hiszi, hogy nagyobb vár rá. A keveset – 
még ha közelről nézve oly soknak is tűnik – bátran eldobjuk a többi-
ért, ami így távolról nézve oly kevésnek látszik. Az áldozat olyan 
lemondás, aminek van értelme. Tudjuk, miért hozzuk. Krisztustól 
tudjuk, aki életével, halálával és feltámadásával győzött meg erről… 

 
4. S most térjünk vissza újra a Szentcsaládhoz 

Krisztus keresztjének jegyében éltek ők is. Fel kellett adniuk ter-
veiket. Minden másképp történt, mint ahogy akarták. Krisztus sze-
relméért fel kellett áldozniuk szívük szerelmét. A Szűzanyának is 
meg kellett tapasztalnia, hogy senki nem lehet a másiknak annyi, 
mint amennyi képes lenne, Szent Józsefnek is elfáradhatott néha a 
karja, amellyel mindig csak védelmezett és dolgozott. Aztán Mária 
magánya, Fia elhagyja, József meghal. Gyermekét csak úgy el kellett 
engednie, mint minden anyának, magányában nincs kinek felidéznie 
a gyermek kedvességét, a kereszt pedig történelmi valóságában is 
belép életébe. 

De meghozták az áldozatot, mert tudták, hogy érdemes. A hitből 
éltek ők is. Hitük meglátta Jézusban az Isten kedvességét, ismerték 
és szerették Jézust és ez már ezen a földön kárpótolta őket minden 
lemondásért. Ez volt az a kegyelem, ami könnyűvé tette lemondásu-
kat, amiről úgy vélték, hogy érette, Jézus fölséges ismeretéért érde-
mes mindent elengedni. A kegyelem nem lebeg a levegőben, hanem 
mindig valami konkrét foghatóhoz tapad. Elsősorban Jézushoz. A 
kegyelem: Jézus megismerése és megszeretése. 

A Szentcsalád kegyelmeinek bősége, áldozatos élete minket is il-
let. Nekünk is adja a kegyelmet, bennünk azt jelenti ki, hogy Isten 
megajándékoz minket ezzel a kegyelemmel. Mindez azért történik 
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ott Palesztínában harminc éven át, hogy az idők végezetéig éljenek 
belőle a keresztény családok. A megváltó Isten mindent meg akar 
menteni: a családot, a szerelmet, az eltaszított asszonyokat, kijátszott 
férjeket, a felbomló családokat és kallódó gyermekeket. Ismerjük 
meg hát és szeressük meg Jézust. Higgyünk szeretetében, amit a 
keresztfán bizonyított be az egész világnak, higgyük el neki, hogy 
boldogabb adni, mint kapni, hogy aki meg akarja őrizni életét, annak 
előbb el kell azt veszítenie. Ez a megoldás. Krisztus szavára érdemes 
hallgatni, az ő szeretetéért meg lehet tenni. Csak egyetlen lépést 
tegyünk. Csak azt az első igazi elhatározást hozzuk meg s árad a 
kegyelem. Sőt már itt is van. Már visz, csak végre lépjünk egyet… 

 

 

Szúdy Nándor: A család visszatér 
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Martos Levente Balázs 

Együtt az egészen mással 
   Bibliai szempontok az új evangelizációhoz 

 
Az evangéliumi események helyszíneit keresve egy alkalommal 

még a legkétkedőbb szentföldi utas is biztos lehet benne, hogy Jézus 
lába nyomán jár: a Galileai tengeren. Ez nem változott. Ha kissé 
összébb is húzza magát a vízhiányos időkben, ma is ott hullámzik, 
ahol kétezer éve. Jézus legbiztosabb lába nyoma? Éppen a tengeren, 
ahol „lábad nyomát nem láthatta senki” (Zsolt 77,20)? Milyen külö-
nös, hogy ott találkozhatunk talán legnyilvánvalóbban Jézus emléké-
vel, ahol maga a teremtett világ szolgál emlékeztetőül a maga sajátos 
állandóságával, illetve éppen ott, ahol a tanítványok is akarva, nem 
akarva közvetlen közelségben voltak vele, az élet és halál Urával. 

Amit Izrael a pusztában él át, azt a tanítványok a tengeren. „A 
pusztában találta meg őt” – olvassuk Izraelről a MTörv 32,10-ben. 
Ott kellett Isten szavára hallgatnia, ott lázadozott ellene és ott köthe-
tett vele szövetséget. A mélyebb megismerés, a lázadás és a szövet-
ség átvitt értelemben a tengeri élményeknél is megjelenik. Jézus 
tanítványai a tengeren, ezen az Izrael számára olyannyira idegen, sőt 
félelmetes „helyen” ismerik meg Urukat, illetve kellene, hogy meg-
ismerjék és felismerjék őt. Ez a megismerés először is a közös utat, a 
közös útra szóló meghívás elfogadását jelenti. Az első négy a tizen-
kettőből Márk szerint a tenger partján kapja meghívását (1,16-20), 
Lukács szerint mindjárt egy csodálatos halfogás után (Lk 5,1-11). 
Hogy emberek halászai lesznek (Mk 1,17 Simonhoz és Andráshoz; 
Lk 5,10 Simonhoz), mintha a szövetségi ígéret tárgya lenne, elköte-
leződés előbb az Úrtól, de végül is mindkét fél részéről. A közös 
úton persze nehézségek is várhatók, de ezt előre mindenki inkább 
csak sejti, semmint várja vagy kívánja. Lázadást talán nem, de félel-
met annál inkább látunk a tengeri jelenetekben. S mi más a félelem, 
mint belső világunk szinte fékezhetetlen vihara, lázongó énünk, 
amely alattomos mélyekből hirtelen felszínre tör, és mindent elnye-
léssel fenyeget? 
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Márk evangélista az, aki nemcsak sorozatba gyűjti a tó partján 
végbevitt ördögűzések, tettek, tanítások emlékét (Mk 3,7–5,20), ha-
nem előszeretettel ír Jézus és a tanítványok közös tengeri kalandjai-
ról is. Ő ugyanis háromszor (Mk 4,35-41; 6,45-53; 8,13-22), Máté 
kifejezetten csak kétszer (8,18.23-27; 14,22-33; vö. Mt 16,5 és Mk 
8,13-14), Lukács pedig csupán egy alkalommal (Lk 8,22-25) ír arról, 
hogy Jézus csónakba száll a tanítványaival, és átkel a Genezáret 
taván. Egyik út sem akadálymentes. A váratlan helyzetek és nehéz-
ségek mindenkit komoly próba elé állítanak. Ilyenkor még a tapasz-
talt halászok sem úgy irányítják a bárkát, ahogy előre eltervezték. Az 
első úton viharba kerülnek, a második alkalommal erős ellenszélbe, 
harmadszorra pedig Jézus szidalmait kell elszenvedniük.  

Talán javukra vált az intés. A második úton félresiklott a hajó, 
Betszaida helyett, ahová a 6,45 szerint el kellett volna indulniuk, 
Genezáretbe érkeztek, amelyről máig nem tisztázott, hogy hol talál-
ható – a harmadik átkeléssel végre odaérnek Betszaidába. A harma-
dik úton Jézus nemcsak korholja őket, hanem kifejezetten megpró-
bálja rávezetni az igazságra, amelyet nem látnak. A két átkelés két 
kenyérszaporítással állítható párba (6,34-44; 8,1-10), amelyeknek 
értelmét a tanítványok továbbra sem fogják fel (vö. 6,52: „még a 
kenyerek csodáját sem fogták fel, a szívük még érzéketlen volt.”). Ez 
a harmadik átkelés tehát, bár csupán kérdés formájában, befejezetle-
nül („Még mindig nem értitek?”), Márk szerkesztői koncepciója 
szerint is végleg el kell, hogy oszlasson minden értetlenséget. Ha a 
tanítványok most nem is válaszolnak, Péter majd válaszol a nevük-
ben (8,29), az olvasónak pedig ebben a pillanatban kell elgondol-
kodnia azon, vajon ő megértette-e a fontos leckét. 

A felkelő napot csak az láthatja meg, akinek felnyílt a szeme. Vi-
haros éjszakák után különösen is várjuk a pirkadatot. A háromszori 
hajóút után Jézus két mozdulattal, fokozatosan gyógyítja meg a 
betszaidai vakot (8,23-26), míg Jerikóban elég lesz egyetlen gyógyí-
tó szó (10,46-52). Úgy tűnik, Jézus pedagógiája lassan mégis előbbre 
segíti övéit. 

A Genezáret taván egyébként valóban elképzelhető, hogy hirtelen 
viharok lepjék meg a hajóst. Az sem csoda, hogy a tanítványok em-
lékezete elsősorban ezeket a zaklatott, ám Jézus jelenlétében még 
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különösebb átkeléseket rögzítette. Ha azonban pontosan követjük az 
utazások irányát, mármint pontosan igyekszünk követni, könnyen az 
a benyomásunk támad, hogy a cikcakkos utazások egyik helyszíntől 
a másikig, Galileában és a tó egyik oldalától a másikig vagy végképp 
ellentmondanak a józan logikának, vagy nem annyira az egyes hely-
színek, mint inkább a tó két oldala közti átkelés az, amiről az elbe-
szélő igazán szólni akar. Martin Ebner határozottan azt az álláspon-
tot képviseli, hogy a tó két partjának természetes földrajzi és szocio-
lógiai adottságait kihasználva a szerző a zsidóságot és a pogányságot 
jelképezi általuk. A tanítványok és maga Jézus is mondja, mindig 
akkor kerülnek viharba, ha a pogányok oldalára igyekeznek. Vissza-
felé egyszerű az út, s az elbeszélő siet is újra meg újra kifejezni, 
hogy az „innenső oldalon”, „itthon” a zsidóság jól ismert képviselői 
fogadják Jézust. A Galileai tengeren áthaladva a tanítványok mint-
egy a zsidóságtól a pogányság felé vezető missziós útra térnek.  

Ludger Schenke egészen odáig megy, hogy a 4,35–5,20 szakaszt 
értelmi egységként felfogva a tenger haragos hullámzását a démoni 
erők első támadásának véli, amelyet Jézus visszaver. Az ezt követő 
gerázai ördögűzés már nem defenzív, hanem „offenzív”, támadó 
jellegű. A helybeliek ellenkezésének dacára Jézus kiűzi a gonoszt, a 
konda nagy számára való tekintettel pedig azt kell mondanunk, hogy 
az egész pogányok lakta vidéket megtisztítja, majd hátrahagyja kül-
döttét, a megtisztított, övéihez visszavitt ördöngöst. A szövetséges 
erők partraszállásának vagyunk tehát tanúi. Kiépült az első hídfőál-
lás. A tengeri utazás és a partraszállás a túlparton, a pogányok köré-
ben való ténykedés összetartozik, és éppen ezért a tenger és a túlpart 
nehézségei is összetartoznak. 

Ebner – és persze Schenke is – látja, hogy a történetnek nincs vé-
ge a hídfőállás sikeres megszerzésével. Az ellenállás nemcsak a má-
sik oldalon érezhető, hanem azokban is, akiknek oda el kellene jut-
niuk. Az étkezések és a rituális tisztaság törvénykezése hatékonyan 
elválasztotta Izraelt az idegen népektől, még ha előírásait csak rész-
ben tartották is meg. Ha az első kenyérszaporítás zsidó földön törté-
nik is, még le kell győzni egyfajta teológiai erődrendszert, félre kell 
tenni egy sor előítéletet, hogy az evangélium igazán megérkezhessen 
a pogányok közé, és a második, pogány földön végbevitt kenyérsza-
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porítás is megtörténhessen. A 7. fejezet vitája és tanítása a tiszta 
ételekről szükséges előfeltétele annak, hogy Jézus, ha vonakodva is, 
asztaláról „morzsát dobjon” a szír-föníciai asszonynak (7,24-30), 
azután pedig megismételje a kenyérszaporítás csodáját – vélhetően 
pogány földön (8,1-10).  

A felsorakoztatott ér-
vek tekintélyesek, és jól 
kiegészítik azt a helyzet-
képet, amelyet a korai 
Egyház belső küzdelmei-
ről ismerünk a zsidóság-
ból és a pogányságból 
megtért keresztények kap-
csolatát illetően. Ameny-
nyire ma megítélhető, ez 
volt a legsúlyosabb teoló-
giai vita, a legnehezebb 
belső konfliktus, amellyel 
a fiatal kereszténység 
megküzdött. Nehéz az 
ismerttől az ismeretlen-
hez, a szokásostól a szo-
katlanhoz útra kelni. A 
hagyomány megőriz né-
hány kijelentést Jézus ajkán, miszerint előbb ő maga is kizárólag 
„Izrael házának elveszett juhaihoz” akar indulni (Mt 15,24), illetve 
tanítványait is hozzájuk küldi (Mt 10,6). Elképzelhető tehát, hogy a 
valószínűleg kezdettől fogva egyetemesnek tartott küldetését Jézus is 
csak egyfajta belső alakulással látta meg konkrétan abban, hogy a 
pogányok felé is megnyíló evangéliumot hirdesse.  

Természetesen kérdéses, hogy az evangélista mennyit és mit fel-
tételez olvasóinak műveltségéről, helyismeretéről. Feltételez-e eny-
nyit? Vajon érthette-e az evangélista képzelt vagy tényleges olvasói 
köre ezt a finom játékot, ezt a sorok közé rejtett tanítást a másik vi-
lág felé való megnyílás szükségességéről? Az evangélium első olva-
sói pogányságból tértek meg, ezért számukra aligha volt kétséges a 

Giotto di Bondone: 

Menekülés Egyiptomba 
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pogányok közti misszió létjogosultsága. Kérdéses marad, hogy Luk-
ács evangélista, akiről köztudott, hogy nyit a pogány világ felé, miért 
szünteti meg a háromszoros átkelés szimbolikáját, miközben Máté, 
aki inkább a zsidóság körében tartja Mesterét, az első átkelésnél 
mintha tudatosan egy írástudóval késleltetné a jelenetet. Egy írástudó 
az, aki ez alkalommal a vállalkozás nagyságát érzékelve és érzékel-
tetve így szól Jézushoz: „Mester, követlek, bárhová mész!” (Mt 
8,18-19). Jézus pedig nem biztatja, inkább a vállalkozás valódi ne-
hézségét tárja fel előtte, saját „hontalanságát” bevallva. Ezek a té-
nyek mintha azt üzennék, hogy a szinoptikus hagyomány későbbi 
megfogalmazói nem tartották számon a márki koncepciót a zsidóság 
és a pogányság közti hajóutakról. 

És mégis: a két kenyérszaporítás utáni maradék kenyér, amellyel 
Jézus az események értelmére utal (Mk 8,18-21), mintha szimbolikus 
értelmű volna: tizenkét kosár marad a zsidók között, jut is, marad is 
mind a tizenkét törzsnek. A pogányok között hét kosár marad – ez 
megfelel a kiosztott hét kenyérnek, mintegy azt sugallva, hogy meg-
éri a fáradság – de természetesen lehet a sokaságnak megfelelő, 
teljességet kifejező szám is (vö. Mk 12,20: hét férj; 16,9: hét ördög 
kiűzése Mária Magdolnából). 

A mindennapok ladikjában hullámok közt hánykolódó ember rit-
kán lát nagy távlatokban. Örül, ha betevő falatja van a következő 
biztos pontig. Így járnak az apostolok is, akik arról tanakodnak, elég 
lesz-e a kenyerük (8,14). Jézus szavai éppen azt a mélyebb látást 
kérik rajtuk számon, amelyre nyilvánvalóan ő maga akarja elsegíteni 
őket. Ez a látás pedig távlatosabb, tágasabb, mint a pillanatnyi gon-
dok. Nem, vagy nem elsősorban a pogányok felé való megnyílásra, 
inkább Jézus hatalmának és személyének titkára vonatkozik. Ezt 
kellene végre felismerni és tudatosítani a tanítványi körnek. 

A kérdés valójában az, hogy a viharos tenger élménye inkább a 
tengerre, mint akadályra vonatkozik; esetleg inkább az utazás céljá-
ra, a pogányok lakta vidék evangelizálására, amely egyszerre kíván 
erőfeszítést a zsidó tanítványi körtől és nyitottságot a pogányoktól; 
vagy inkább Jézus jelenlétére, Jézus személyére, amelyet a tengeren 
különösen is megismernek. Ha a kérdést így, „inkább” hangnemben 
fogalmazzuk, objektív értelemben valószínűleg eldönthetetlen ma-
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rad, sőt így is kell maradnia. Az esemény végső soron Jézus paran-
csát követve valósult meg, és beteljesedése is Jézus mélyebb ismere-
te. A Jézussal való találkozás pedig olyan komplex valóság, amely az 
élet minden területét mozgásba hozza. Felkavarja a szív tengerét, a 
személy magvát érinti, mert Istent személyes valójában tárja fel. A 
tanítványnak semmivel sem könnyebb egy idegen kultúrával talál-
koznia, azt tisztelnie és szeretnie, mint Istent, az egészen mást köz-
vetlen közelről felismernie, hatalmával és erejével együtt életébe 
„beengednie”. A személyes és a társadalmi, közösségi találkozás 
egyaránt egyfajta nehézkedés leküzdését követeli. A belső nehézsé-
gek pedig annál gyötrőbb erővel törnek felszínre, ha a fogadtatás 
sem egyértelmű, ha a „másik part”, a másik fél nem, vagy nem rög-
tön felel kedves szóval. 

 
Jeleztük már, hogy Jézus és a tanítványok lassan, küzdelmesen 

közelítenek a túlsó parthoz, amely talán a pogány világot jelképezi, s 
ezzel nemcsak Jézus és a tanítványok eredeti útját, hanem a korai 
egyház erőfeszítéseit is megjeleníti. Vissza kell még térnünk a három 
tengeri élmény magvához.  

Az első utat a Jézus kezdeményezése és látszólagos tétlensége 
közti feszültség határozza meg. Jézus kifejezetten „közös útra” hívja 
tanítványait („Menjünk át…!”), de azután elalszik, döbbent tanítvá-
nyai pedig éppen látszólagos közönyét kérik rajta számon: „Mester, 
nem törődsz vele, hogy elveszünk?” A természet felfordulása miatti 
félelem azután átadja helyét a Jézus hatalma miatti csodálkozásnak, 
a történet végpontja pedig a tanítványok csodálkozó kérdése: „Ki ez, 
hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?” Az első kérdés, 
hogy törődik-e Jézus övéinek a pusztulásával, valójában érvényét 
veszítette. A válasz teljesen egyértelműen nemleges. Jézus szem-
pontja inkább az, hogy miért félnek a tanítványai, ha egyszer velük 
van. A kilétére irányuló kérdés eközben azt jelzi, hogy a tanítványok 
belső vihara nem csendesedik, legfeljebb új irányt vesz.  

A második út sajátossága, hogy Jézus rövid időre magukra hagyja 
övéit a hajóban, majd a vízen járva közelít hozzájuk. Feléjük indul, 
majd „el akar menni mellettük”. Ennek a kijelentésnek valójában 
képtelen közvetlen, fizikai értelmet adni. Ha Jézus feléjük indul, 
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miért menne el mellettük? Miért vágna eléjük? A magyarázatot leg-
inkább az „átvonulás” bibliai fogalmát elemezve keresik az értelme-
zők. Jézus át akar vonulni övéi előtt, ahogy Isten megtette a látszólag 
lehetetlent Mózessel és Illéssel, átvonulva előttük megmutatta nekik 
önmagát (Kiv 33,22; 1Kir 19,11). Ezt a benyomást csak tovább erő-
síti Jézus kiáltásának – „Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!” – nyil-
vánvaló bibliai súlya. Az „Én vagyok” kijelentés menten Mózes 
csipkebokrához utal minden értelmezőt (Kiv 3,14), s ezzel Jézus 
istenségének kinyilatkoztatásává lesz. Igaz, hogy közvetlen össze-
függésében észrevehető a tanítványok vélekedésével való szembe-
fordulás is, akik azt gondolták, kísértet, tehát Jézus ezzel szemben 
hangsúlyozhatta, hogy ő az, és nem más. Csakhogy ez a kijelentés 
sem lehet egészen hétköznapi olyasvalakinek a szájából, aki a hábor-
gó víz színén közelít, hiszen egyedül Isten képes arra is, hogy a vízen 
járjon (Jób 9,8; vö. 9,11: „Nem látom, amikor elvonul mellettem, 
járását-kelését nem is veszem észre.”). A „Ne féljetek!” felszólítás is 
Istentől igazán hiteles, aki Izajásnál így szólongatja népét (vö. Iz 
41,13). Ha Jézus az, „Aki van”, akkor új értelmet nyer az első viha-
ros éjszaka is: velük van akkor is, amikor aludni látszik. Istenségének 
kinyilatkoztatása, jelenlétének felfedése az igazi válasz a küzdelmes 
evezésre, a kísértettől, azaz a démonok és a halál hatalmától való 
félelemre. 

A harmadik út didaktikus jellegű. Nem a külső körülmények, ha-
nem Jézus és tanítványainak kapcsolata, Jézus tanítása áll a közép-
pontjában. Ismétli azt, ami eddig történt (érzéketlen szív, kenyérsza-
porítás), illetve bevezeti azt, aminek következnie kell. A szemek 
felnyitása (8,18) egyszerre utal az első nagy tanító beszéd Izajás-
idézetére (4,12: „Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értse-
nek…”), illetve a mindjárt következő betszaidai gyógyításra (8,23-
26). A teli kosarak számának említése mellett a farizeusok és Heró-
des kovászára tett utalás is jelezheti, hogy a zsidóság és a pogányság 
felé való nyitás az a téma, amelyet Jézus hatalma mellett meg kellene 
érteni. A farizeusok nyilvánvalóan zsidó csoport, Heródes pedig, 
illetve vele együtt az evangéliumban többször szereplő Heródes-
pártiak a rómaiakkal lepaktált, hellenizált, félig zsidó, félig pogány 
lakosság képviselői. A farizeusok és a heródiánusok kovásza is a 
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képmutatás, de más-más okkal: mindkettő hamiskodik a nép előtt, az 
egyik a saját tisztaságát, a másik pedig általában a zsidó vallásossá-
gát mímelve. Az a vihar, az a katasztrófa, amelyet a tanítványoknak 
itt el kellene kerülnie, valóban belülről jön. Az érzéketlenségé, a 
képmutatásé, a vallásban is mindent emberi szempontokkal helyette-
sítésé. A harmadik úton Jézus egyfelől számon kéri a hitet, a szív 
értetlenségét, amely nem vette észre Isten jelenlétét. Másfelől arra 
figyelmeztet, hogy a tanítványok ne akarják Istent helyettesíteni, ne 
akarjanak helyette, nélküle kovásszá lenni. 

 
Bibliai szakaszaink rövid szemlélése után térjünk vissza a jelen-

be, és vessünk szintén gyors pillantást Jézus tanítványainak mai 
helyzetére. 

Filmélményekből, gyermekkori képzeletből könnyen felidézhet-
jük, ahogy valami nagy-nagy vitorlás hajó „minden eresztékében” 
nehézkesen recseg-ropog, ha viharba kerül, vagy éppen ha fordulnia 
kell, irányt kell váltania. A helyzet súlyos, sőt veszélyes is lehet, de 
megvan benne az a vigasztalás, hogy a nagy hajótest erőt és fenséget 
sugároz, talán értékes terhet cipel. Ha ezzel a képpel a kicsiny bárkát 
összehasonlítjuk, különös megfigyelést tehetünk. Itt nem dicsőségről 
és fenségről, rakományról, esetleg többsoros, harcra fogható ágyú-
sorról, messzi világokat felfedező bátorságról van szó, hanem egy-
szerűen a puszta létről, a pillanatnyi túlélésről. Jézus persze nem 
véletlenül küldte útra tanítványait szinte nincstelenül (Mk 6,8-9). 
Amit a bárka hordoz a mélység felett, a tanítványok csoportja, Isten-
re utalt, és éppen ezért Istenre utaló életük maga. Küldetésük során 
sem más világokat, hanem Jézust magát kell felfedezniük, aki (ve-
lük) van. Ő az egészen más, mégis ugyanaz, akit övéi kísértetnek 
néznek, mégis azonos önmagával, mint majd a feltámadás utáni meg-
jelenésekor (Mk 6,49; vö. Lk 24,39). Ő az, aki felnyitja szemüket, 
hogy megértsék, aminek meg kellett történnie (Mk 8,14-21; vö. Lk 
24,25-27). Ő az „egészen más”, aki nyugodtan alszik a csónakban, 
akit nem rémiszt a vihar (Mk 4,37), s akit majd Jónásként elnyel a 
cethal gyomra, de harmadnapra feltámad, hogy így minden külső és 
belső vihar a remény helye, a Jézushoz fordulás alkalma lehessen.  
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Az „egészen más” jelenléte a bárkában arra késztet, hogy ne csak 
belső viharainkkal törődjünk. A világban van éppen elég valódi, 
félelmetes, sőt életveszélyes hullámzás. És mindig van „túlpart” is, 
emberek, akiket akkor veszünk észre igazi valójukban, ha megnyílt 
szemünk az „egészen más” fényéhez hozzászokott. A zsidóságból 
érkező kereszténység kezdetben, úgy tűnik, csak lassan fordult a 
pogányság felé, vagy legalábbis megszenvedte ennek a nagy fordu-
latnak minden nehézségét. Azután hosszú időn át egyfelől a zsidó-
ság, másfelől az iszlám volt az az egészen más kultúrát formáló val-
lás, amellyel a legközvetlenebbül találkozhatott. Globalizált vilá-
gunkban mintha másutt húzódnának a határok. Az átkelés pedig ma 
sem könnyebb, de valójában nem is nehezebb, mint valaha volt. 

Jézus felszólítása ugyanakkor a várható viharok, a várható gyen-
geségek, esetleg belső feszültségek ellenére érvényben van: „Kel-
jünk át!” Hogy mivel és kivel találkozunk, csak a túlparton válik 
egyértelművé. Az evangelizáció folyamata mindenesetre olyannyira 
hozzá tartozik a kereszténység lényegéhez, hogy ennek folyamán 
találkozhat újra meg újra saját Urával is.  

 
Felhasznált irodalom: 

M. EBNER, „Das Markusevangelium”, In: M. EBNER, S. SCHREIBER (szerk.), 
Einleitung in das Neue Testament (Studienbücher Theologie 6; Stuttgart 
2008) 154-183. 

GÁNICZ E., „A vihar lecsendesítése”, In: RÓZSA H. (szerk.), Az Ige szol-
gálatában. A 60 éves Tarjányi Béla köszöntése (Budapest 2003) 64-80. 

L. SCHENKE, Das Markusevangelium. Literarische Eigenart – Text und 
Kommentierung (Stuttgart 2005). 

K. STOCK S.I., Marco. Commento contestuale al secondo Vangelo (Bibbia 
e preghiera; Roma 22003). 

 
   

Mi van a szívünkben? 
Öreg bölcs üldögélt a Korintusba vezető út szélén... 
A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegye-

dett vele:  
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– Milyenek itt az emberek? – tudakolta. 
– Hová valósi vagy? – kérdezett vissza az öreg bölcs. 
– Athéni vagyok. 
– És felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább az öreg. 
– Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és ön-

ző. Ezért is jöttem el onnan. 
– Nincs szerencséd! Korintusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa 

csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. – 
mondta az öreg. A vándor búsan folytatta útját. 

Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt 
is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korintusban. A véletlen 
úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a 
kérdést, hogy ott milyenek az emberek. 

– Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és 
nagyon becsületesek! – válaszolta nem kis büszkeséggel az utas. 

– Nagy szerencséd van! Korintusban is ugyanilyen nagyszerű 
emberekre találsz majd! – mondta az öreg bölcs. 

A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé. 
A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran 

időzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg: 
– Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyi-

re kétszínű vagy. – Az öreg bölcs mosolyogva csillapította: 
– Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröző-

dik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog 
találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon minden-
hol barátságos emberekre talál.  

 
„A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. 
Az ember szépsége összhangot teremt a házban. 
Az otthon összhangja rendet teremt a hazában. 

             S ha az országban rend honol, béke köszönt a világra.” 
(kínai közmondás)                                               

Dávid M. Bernadette  nővér, Róma         
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Ki az ember? 
A jahvista teremtéstörténet (Ter 2,4-3,24) 
             I. rész: Az Édenkertben (2,4b- 25) 

A.) Alapgondolat 

Mivel a tapasztalat szerint a jahvista, a „második” teremtéstörté-
net, a mi Bibliánkban, szemben a papi irat hétnapos teremtésművével 
csak hozzávetőlegesen ismert, megéri, hogy megnézzük az elbeszélés 
szerkezetét. 

Már első pillantásra feltűnnek az egyenetlenségek, amelyeket a 
különböző elbeszélés-hagyományok összehozása tartalmaz: a 8b. és 
a 15a. versek ismétlése; a közlés a „tudás fájáról” és az „élet fájáról” 
a kert közepén (ezek egyetlen fa, vagy kettő, vagy egy facsoport?); a 
17. vers után a parancs megszegését halálnak kellene követni, de 
„csak” az élet elsilányulása követi; a paradicsomi folyók leírásának 
beillesztése (félbeszakítja az elbeszélés folyamatát, belső összefüg-
gését). Az egzegéták azt feltételezik, hogy a jahvista két elbeszélést 
fűzött össze: 

1. az egyik az első emberpár teremtése, és az a feladatuk, hogy 
a földet megműveljék ( Ter 2,4b- 7.18-24; 3,20k.23; a történet 
folytatása a 4,1-16). Tartalmazza Isten „Jahve” nevét. 

2. a másik, hogy az emberek egyike egy kertben megszegett 
egy parancsot és ezért megbüntették (Ter 2,8a.9.15-17.25; 3,1-
14.22.24). Isten „Elohim” nevét tartalmazza. 

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
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B.) Szöveg: Ter 2,4-3,24 
 

C.) Bevezetés 
 

1. Munkalap: Az ember teremtése és bűnbeesése 
                       a jahvista teremtéstörténetben, Ter 2,4b- 3,24 

4b Azon a napon, amelyen az Úr Isten megalkotta az eget és a földet,  

5 még semmiféle mezei bokor nem hajtott a földön, és semmilyen fű nem 
sarjadt, ugyanis még nem hullatott az Úr Isten esőt a földre, és ember sem 
volt, aki művelje a földet.  

6 Akkor forrás fakadt a földből, és megöntözte a föld egész színét.  

7 Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, az orrába lehel-
te az élet leheletét, és az ember élőlénnyé lett. 

8 Ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben, keleten, és elhelyezte benne az 
embert, akit alkotott.  

9 S növesztett az Úr Isten a földből mindenféle fát, amelyet látni szép és 
melyről enni jó – az élet fáját is a kert közepén, s a jó és a rossz tudásának 
fáját. 

10 Édenből folyóvíz jött ki, hogy öntözze a kertet, utána pedig négy ágra 
szakadt.  

11 Az egyiknek a neve Píson: ez az, amelyik körüljárja Hevilának egész 
földjét, ahol az arany terem –  

12 annak a földnek az aranya igen jó, s ott található a bdellium és az ónix-
kő. –  

13 A második folyó neve Gihon: ez az, amelyik körüljárja Etiópia egész 
földjét.  

14 A harmadik folyó neve Tigris: ez folyik az asszírok felé; a negyedik folyó 
pedig az Eufrátesz. 

15 Fogta tehát az Úr Isten az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy 
művelje és őrizze meg.  

16 Azt parancsolta az Úr Isten az embernek: »A kert minden fájáról 
ehetsz,  

17 de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert azon a napon, ame-
lyen eszel róla, meg kell halnod!« 

18 Azt mondta továbbá az Úr Isten: »Nem jó, hogy az ember egyedül van: 
alkossunk hozzá illő segítőt is!«  

19 Az Úr Isten ugyanis megalkotta a földből a föld minden állatát és az ég 
összes madarát, és odavezette őket az emberhez, hogy lássa, minek nevezi 



Bibliaiskola 

23 

el őket – mert minden élőlénynek az lett a neve, aminek az ember elnevez-
te.  

20 Meg is adta az ember a maga nevét minden állatnak és az ég összes 
madarának és a föld minden vadjának, de az embernek nem akadt magá-
hoz illő segítője.  

21 Ezért az Úr Isten mély álmot bocsátott az emberre, s amikor elaludt, 
kivette egyik bordáját, és hússal töltötte ki a helyét. 

22 Azután az Úr Isten asszonnyá formálta a bordát, amelyet az emberből 
kivett, és odavezette az emberhez.  

23 Az ember ekkor azt mondta: 
»Ez végre csont az én csontomból, és hús az én húsomból! 
Legyen a neve feleség, mert a férfiből vétetett!« 

24 Azért elhagyja a férfi apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy 
testté lesznek.  

25 Az ember és a felesége mezítelenek voltak mindketten, de nem szé-
gyellték magukat. 

 
3,1 A kígyó azonban ravaszabb volt, mint a föld minden állata, amelyet az 

Úr Isten alkotott. Azt mondta az asszonynak: »Miért parancsolta meg nektek 
Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyetek?« 

2 Az asszony azt felelte neki: »A kertben levő fák gyümölcséből ehetünk.  

3 Hogy azonban a kert közepén levő fa gyümölcséből ne együnk, és hogy 
ahhoz ne nyúljunk, azt azért parancsolta meg nekünk Isten, hogy meg ne 
találjunk halni.«  

4 A kígyó erre azt mondta az asszonynak: »Dehogy is haltok meg!  

5 Csak tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen arról esztek, megnyílik a 
szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok a jót és a rosz-
szat!« 

6 Mivel az asszony látta, hogy a fa evésre jó, szemre szép és tekintetre 
gyönyörű, vett a gyümölcséből, evett, adott a férjének is, és ő is evett.  

7 Erre megnyílt mindkettőjük szeme. Amikor észrevették, hogy mezítele-
nek, fügefaleveleket fűztek egybe, és kötényeket készítettek maguknak.  

8 S amint meghallották az Úr Isten szavát, aki a kertben járkált az alkony 
hűvösén, az ember és a felesége elrejtőztek a kert fái közé az Úr Isten szí-
ne elől. 

9 Az Úr Isten azonban szólította az embert: »Hol vagy?« 

10 Az így válaszolt: »Hallottam szavadat a kertben, és megijedtem, mert 
mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem.«  
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11 Erre megkérdezte tőle: »Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Csak 
nem ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam neked, hogy ne egyél?«  

12 Az ember azt felelte: »Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a 
fáról, és ettem.«  

13 Az Úr Isten ekkor megkérdezte az asszonyt: »Miért tetted ezt?« Ő így 
felelt: »A kígyó rászedett és ettem.« 

14 Ekkor az Úr Isten így szólt a kígyóhoz: »Mivel ezt tetted, légy átkozott 
minden állat és földi vad között; 
a hasadon járj, és port egyél életed valamennyi napján! 

15 Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, 
ivadékod és az ő ivadéka közé: 
Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.« 

16 Az asszonynak pedig azt mondta: 
»Megsokasítom gyötrelmeidet és terhességed kínjait! 
Fájdalommal szüld a gyermekeket! 
Vágyakozni fogsz a férfi után, és ő uralkodni fog rajtad!« 

17 Ádámnak pedig azt mondta: 
»Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél a fáról, 
amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, 
átkozott legyen a föld miattad! 
Fáradozva élj belőle életed minden napján! 

18 Teremjen az neked tövist és bogáncsot, 
és edd csak a föld növényeit! 

19 Arcod verejtékével edd kenyeredet, 
míg vissza nem térsz a földbe, amelyből vétettél, 
– mert por vagy, és visszatérsz a porba!« 

20 És elnevezte az ember a feleségét Évának, mert ő lett az anyja minden 
élőnek. 

21 Az Úr Isten ezután bőrköntösöket készített az embernek és a feleségé-
nek. Felöltöztette őket,  

22 és azt mondta az Úr Isten: »Íme, az ember olyanná lett, mint egy közü-
lünk: tud jót és rosszat. Most aztán nehogy kinyújtsa a kezét, vegyen az élet 
fájáról is, egyen, és örökké éljen!« 

23 Ezért aztán kiküldte őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy művelje a 
földet, amelyből vétetett.  

24 Amikor kiűzte az embert, az Éden kertjétől keletre kerubokat és villogó 
lángpallost állított, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. 
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2. A Ter 2,4b-25 szöveg szerkezete 

 
a.) A jahvista teremtéstörténet első részének szerkezete 
           (Ter 2,4b-25) 

 
4b-6 vers 1. a teremtés előtt  

7. vers 2. az ember teremtése az élet adása 

8k. vers 3. Az ember élettere: táplálék és élettér 
adása 

10-14. vers  (beillesztés: a négy világfo-
lyó) 

(jobb életfeltételek, 
gazdag áldás 

15. vers 4. az ember feladata: a teremtésért való 
közös felelősség 
adása 

16k. vers 5. Isten parancsa: engedélyezés 
és határ 

 

18-25. vers 6. az ember társas léte: 
- az állatokkal való kapcsolat 
- a férfi és a nő létrokonsága 

Társak adása  

 
b.) A jahvista teremtéstörténet első részének részletes megbeszé-
lése az egyes elemek és motívumok alapján (Ter 2,4b-25). 

 
– A teremtés előtt  – 4b-6 versek 
  
 „ … még semmiféle mezei bokor nem hajtott a földön, és semmi-

lyen fű nem sarjadt, ugyanis még nem hullatott az Úr Isten esőt a 
földre, és ember sem volt …” 

Az elbeszélő egy negatív listában ábrázolja az élővilágot; egy 
földművelő világa (a talaj, a föld megművelése …). A teremtés előtti 
állapotot úgy írja le, mint lakatlan, vegetáció nélküli pusztaságot.  

A héber ed, „vízáradat” vagy „nedvesség”, alkalmasint talajvizet 
ért alatta. Csak nedves földből lehetséges az ember megformázása. 

– Az ember teremtése – 7. vers 
 
Ellentétben az ismert papi irat teremtéstörténetével, ahol az em-

ber utoljára lesz megteremtve, a jahvista iratban minden az ember 
után lesz megteremtve. Ő az első teremtmény, az „elsőszülött”. Ez 
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kezdettől rámutat az elbeszélő számára fontos perspektívára, arra 
hogy: mi az ember helyzete és feladata a világban. 

A következő szövegben mindent az emberrel kapcsolatban ábrá-
zol és értelmez. Az ember létjellegét egy képben ábrázolja: Mint egy 
fazekas formálja Isten adām-ot, adamā-ból (ezért földből való). 

A „nefes”, az Isten lehelete, amelyet az ember, mint egyedüli élő-
lény megkap, amely őt életre kelti, mutatja az ember sajátosságát és 
közelségét Istenhez. A szöveg a belélehelést nem úgy érti, mint lel-
ket, hanem úgy, hogy az élővé válás Isten életleheletéből származik. 

 
– Az ember élettere –  8. vers 
 
 „Éden”  más ószövetségi bizonyítékok szerint is, mint Isten kert-

je létezik, a fák buja tenyészetével ( vö. Iz 51,3; Ez 28,13; 
31,9.16.18). A sumér „edinu” szóból – „füves puszta” a jelentése – 
származik, és úgy ábrázolja, mint egy kertet, mint egy oázist a pusz-
taság közepében. Ezzel szemben a héber szó „eden” azt jelenti, hogy 
„gyönyör-öröm” (vö. Zsolt 36,9; Jer 51,34).  A Szeptuaginta (az ÓSz 
görög fordítása)  fordította az „eden”-t a „paradeisos”-szal (a per-
zsa „pardes” = kert szóra megy vissza), amelyből a mi kifejezésünk, 
a „Paradicsom” származik. A „Paradicsom” vagy „Éden” tehát az 
életteljességnek és Isten gondoskodásának a jelképe. Egyúttal a rej-
tett, óvott életnek is lehet gondolni: egy bekerített kert ellentéte a 
nyílt térségnek.  

„Quedam” lehet, térbeli értelemben, „keleten” jelentésű, de idő-
beli értelemben „korai/ősi idők”-bent is jelenthet. 

Az „élet fájának” és a „jó és rossz tudásának fájának” leírása nem 
világos, ezért függőben kell hagyni, hogy egy vagy két fáról van-e 
szó. Lehetséges, hogy a bibliai mesélő egyik oldalról az „életfa” 
motívumot veszi föl, amellyel az Izraelt környező népek mítoszaiban 
találkozunk, és ennek az „életfának” új interpretációja másik oldalról 
a „tudás fája”? És a két változatot egymás mellé helyezték? 

Hogy mi van a „tudás fájával” az csak a Ter 2,16 után követke-
zőkből derül ki. Különösen a fa helye feltűnő:  a fa a kert közepén 
áll. Tehát a középpont. Mi a középpont? Ami a legfontosabb. Mi áll 
a mi középpontunkban? Itt már világos a kevésbé informált bibliaol-



Bibliaiskola 

27 

vasó számára is, hogy a szóban forgó paradicsom-elbeszélés nem 
történelmi beszámoló, hanem egy mitikus elbeszélés, amely valami-
nek a lényegét akarja kifejezni. 

 
– A négy világfolyó – Ter 2,10-14   

 
A folytatódó szöveg (15. vers veszi fel újra az elbeszélés fonalát 

mely a 8. versnél megszakad) éppen úgy, mint az ábrázolásforma, 
beillesztés. Az antik világtérkép egy töredékéről van itt szó. 

A négyes szám a világ száma és a négy világtájt szimbolizálja. A 
folyó vízbőséget jelent és mint az élet vérkeringése biztosítja a ter-
mékenységet az élet kertjében. 

A két utoljára megnevezett folyó azonos a Tigrissel és az Eufrá-
tesszel (Asszíriával szemben), a két elsőnek megnevezettet földrajzi-
lag nem lehet meghatározni. „Píson” azt jelenti, hogy „szeszélyesen 
szökellő”, „Gíhon” azt jelenti „előtör, buzog”. Némelyik szentírás-
magyarázó emiatt ezeknek a neveknek a forrását Jeruzsálembe he-
lyezi. „Hevila” országa (= homok ország) más bibliai helyek ábrázo-
lása szerint Arábiának felel meg. A Ter 10,7 szerint a kusiták terüle-
téhez tartozik (Dél-Egyiptomban?).  Az ott termő arany, feltehetően 
egy illatos gyantát jelent, a felsorolt drágakövek pedig (bdellium és 
ónix) arra hivatottak, hogy az ország ásványi kincsekben való gaz-
dagságát szemléltessék. 

 
– Az ember feladata – Ter 2,15  

 
Nem „édes semmittevés” határozza meg az ember életét, hanem 

alkotó magatartás. Létéhez tartozik nem csak az adomány, hanem 
feladata is van vele: A neki ajándékozott világot meg kell „művel-
nie”, „óvnia/őriznie” kell. 

Itt az eredeti szerző földművelő ill. a kertábrázoló tudata mutat-
kozik meg. Az élettér, melyet Isten az ember számára teremtett („ő 
helyezte a kertbe” vö. 8. v.), az emberre van bízva, hogy kialakítsa és 
fenntartsa. 

 
– A parancs – Ter 2,16k 
 
Az életfeladat össze van kötve egy paranccsal. Minden fa gyü-

mölcse táplálékul szolgál az embernek (vegetáriánus!), tehát fo-
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gyasztásuk engedélyezett. Ugyanakkor azonban előtte figyelmezteti 
az életkertjének közepén álló tudás fájával kapcsolatban. Ha ezt nem 
tartja tiszteletben, annak halálos következménye lesz. Azt halál kö-
veti. Ez nem jelenti azt, hogy a paradicsomi ember halhatatlannak 
lenne beállítva, és a halál csak a bűn következményeként jelent volna 
meg. Dogmatikus tanítást a „kegyelmi ősállapotról” a történet nem 
tartalmaz. Azt ábrázolja, hogy ha az ember nem veti alá magát min-
den rendelkezésnek és végül, amikor az ő célja és szükséglete lesz a 
középpontban, akkor minden megfordul és az ember elpusztítja ma-
gát. Amikor ezt a tettet elköveti, magát a rendelkezésre nem álló 
életnek a közepébe helyezi, a Teremtővel való üdvös kapcsolatból 
kiesik. A középpont magából az egész életből jön, és a bennünket 
korlátozó határaink is, amelyek ellen harcolunk, az életből adódnak. 
Tudjuk milyen életveszélyes ill. milyen halálos az számunkra, ha 
nem figyelünk az életünk, a testünk és a lelki képességeink határaira 
és korlátaira ( evés, alvás, helyes mérték a feladatokban …). 

A „jó” és a „rossz” megkülönböztetése nem annyira morális tény-
állást jelent, hanem teljesen általánosan azt, hogy valami az életet 
segíti vagy az életre ártalmas. 

Az embernek a különböző választási helyzetekben mindig újra fel 
kell tennie a kérdést a maga számára, hogy ebben az értelemben mi 
az, ami segít és mi az, ami ártalmas? Milyen felismerést kell a pa-
rancsnak támasztania? A választ ezekre a kérdésekre a következő két 
részben keressük. 

 
– Társadás az embernek – Ter 2, 18-25 
 
Az ember léte társas lét, szüksége van „segítőre” és ez alatt ne 

segítő erőt értsünk. (Nézzük meg a Szentírás számos helyét, ahol 
Istent, mint az ember segítőjét szólítja meg).  

Az állatok teremtésének késleltető hatás a célja. (A késleltetéssel 
fokozza a feszültséget) Ezt a 20b. vers mutatja, ahol megállapítja: az 
a cél, hogy az embernek megfelelő kapcsolatot teremtsen, késik. Így 
válik a szövegben érthetővé az emberek, állatok és növények terem-
tésének közelsége. (Az ember „nevet adott”, azt jelenti: Besorolja 
világába az állatokat és elismeri a létüket; kapcsolatba lép velük, és 
az ő tette kötelező marad velük kapcsolatban, 19c. vers.) Mindkettő-
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jüket a földből teremtették. De a távolság is érthető másik oldalról: a 
segítség nem „felel meg” számára. 

Csak a nő megteremtésével talál hozzá illő társat. Az asszony ke-
letkezését a férfi „bordájából” az asszonynak a férfitól való sokféle 
függőségéből vezeti le. Természetesen a bibliai szövegek alapján, 
sem a különböző népek teremtésmítoszainak az összehasonlításában 
egyáltalán nincs alapja az asszony szubszidiaritásának. Az utána 
következő himnusz, azaz az átmenet a prózai elbeszélés és a ritmikus 
költeményforma között a 23. verstől jelzi a formális csúcspontot. Az 
elbeszélésben gyakran így jelöli meg azt a pontot, ahol az elbeszélés 
tetőpontjára hág. 

– csont a csontomból, 
– hús a húsomból, 
– legyen a neve „isa” („nőemberke”) az „is”-ből (férfiember): 
Mindhárom fordítás kifejezi a férfi és a nő közti szoros létrokon-

ságot. Az utolsó fordítás nem akar eredetmonda alapján alá- föléren-
deltséget jelenteni. A férfi himnikus formájú dicséretét a vele szem-
ben álló nőről a következő, 24. versben erősíti meg. 

A 24. vers hozzátesz még egy, a patriarchális társadalomban rá-
adásul nem érthető szokásra utalást, hogy a férfi a szüleit elhagyva 
feleségéhez ragaszkodik! 

A 25. vers egy kijelentés, amely a teremtés folyamát befejezi, 
ugyanakkor egy zárójelet képez az ember következő bűnbeeséséhez. 
Szükséges, hogy a férfi és a nő a sikeres kapcsolatban ne csapják be 
egymást. 

  
3. A Ter 2,4b-25, az elbeszélés távlatának 
             és dramatikájának áttekintése  

 
Az ember „földből való”, földből lett formálva, Isten életleheleté-

vel kapta meg. Érte készült az egész teremtés, de csak amennyiben ő 
a hatalmi korlátait figyelembe veszi. Az ő élete ajándék és feladat 
egyben. Mindenekelőtt fontos, hogy hogyan lesz boldog a másikkal, 
hogyan éli meg  a férfi és  a nő a kapcsolatait. 

Az ember kapcsolatai: 
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- ember – környező világ 
- ember – állat 
- ember – ember 
- ember - Isten 
A résztvevők megfigyelik az egész elbeszélésben, hogy az ember-

rel kapcsolatban a szerző nem a teremtés kezdetéről akar kijelenteni 
valamit, (különben a 24. vers az apa és anya elhagyásáról értelmez-
hetetlen), hanem a központi állítás az ember létére és életére vonat-
kozik ebben a világban. Szerző kérdései tehát a lét mélyére hatolnak, 
nem egy időbeli dimenzióba, nem a múltba. Aki azt kérdezi hol volt 
Éden és milyen volt pontosan, annak számára az elbeszélés zárva 
marad. 

Az érdeklődés középpontjában az ember áll, mindaz, ami az éle-
téhez tartozik és ami az életlehetőségeit biztosítja. Ezért tekintetünk 
az ember világára és az életfeladatára irányul, a növényeken, az álla-
tokon át egészen az embertársig. A feszültség ívének ez a csúcspont-
ja. Ott mintha a hallgatót a dicséretnek egy dalával magával ragadná. 
Látjuk tehát, hogy a szerző inkább az ember kilétét akarta meghatá-
rozni és a helyét kívánta kijelölni Isten üdvözítő tervében. 

 
4. A nem bibliai teremtéstörténetekkel való összehasonlítás  

 
Az előbbi szövegen túl megcsodálhatjuk a nem bibliai teremtés-

történetekkel való összehasonlításban, hogy milyen hasonló motí-
vumokat használnak, de ugyanakkor egy egészen más emberképről 
szólnak. 

Ősi keleti teremtésmítoszok 
A teremtés gondolata Izraelen kívül: Az a meggyőződés, hogy a 

világ és az ember egy teremtő istenség műve, az ókori Keleten szerte 
el volt terjedve. On (Héliopolisz) kozmogóniájában az őstengerből 
(Nun) a maga erejéből keletkezett Atum saját magvát lenyelve és 
kihordva levegőt és nedvességet hoz létre. Ez az istenpár ad létet az 
égnek és a földnek. Memphisz teológiája szerint Ptah isten a szívvel 
és a nyelvvel adott létet az isteneknek. Az embert Hnum kosisten 
fazekaskorongon formált alkotásaként értelmezték. A békés jellegű 
egyiptomi kozmogóniáktól eltérően a mezopotámiai és föníciai koz-
mogóniákat a harciasság jellemezte: egy teremtő istenségnek le kel-
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lett győznie a káosz erőit, csak így jöhetett létre a mindenség. A 
babilóniai teremtéseposzban (Enúma elis) Marduk a Tiámat tengeri 
szörnnyel folytatott elkeseredett harc után hozza létre a káoszból a 
kozmoszt. A karatepei és Leptis Magna-i feliratokban El a kánaáni 
istenek közt úgy szerepel, mint a föld alkotója. Az ugariti szövegek 
El nejét, Asera istennőt teremtő istennőként, az istenek szülőjeként 
említik, Aljan Baal „Teremtőnk”-nek, „Nemzőnk”-nek nevezi Elt. 
Hnummal és Mardukkal kapcsolatban nyilvánvalóan arról van szó, 
hogy a dolgok létüket egyes-egyedül a teremtő istenségnek köszön-
hetik, de létük eredetét tekintve maguk az istenek is függnek az ős-
anyagtól, amely minden létező alapját képviseli.   

 
A teremtés gondolata Izraelben, kibontakozása és fejlődése 
A száműzetés előtt keletkezett könyvekben alig jutott hely a te-

remtés gondolatának. A legrégibb szöveg, amely Isten teremtő tevé-
kenységét bemutatja, a Jahvistának az ember eredetét bemutató rész-
lete (Ter 2,4b–24). Isten teremtő tevékenységének itt minden bizony-
nyal a föld ősállapota a kiindulópontja, amely kietlen puszta képét 
öltötte: sem víz, sem növényzet nem volt rajta. A teremtő tevékeny-
séget az jelenti, hogy Isten megöntözi a földet, kertet létesít, embert 
és állatot alkot. Az embernek és az állatnak a föld porából „alkotása” 
emlékeztet az egyiptomi Hnum eljárására. Külön figyelmet érdemel 
az asszony teremtése, akit Isten Ádám „oldalbordá”-jából „fölépít” 
(banah; az ugariti iratokban Elnek, az emberiség atyjának a mellék-
neve: ’az alkotottak alkotója’ v. a ’teremtmények teremtője’). Jólle-
het itt – pontosan véve – nem lehet szó voltaképpeni értelemben vett 
teremtésről (ex nihilo = semmiből), a szerző azáltal, hogy Isten te-
remtő munkáját minden mágikus elemtől tisztán megőrzi, azt juttatja 
kifejezésre, hogy Istent az anyag fölött föltétlen úrnak ismeri el. 
Ezen kívül ahogy elénk állítja az ember teremtését, az nem követke-
zik szükségszerűen a természet törvényeiből, hanem Istennek telje-
sen szabad tette, amely saját elhatározásából, sőt szerető gondosko-
dásából (vö. Ter 2,8 kk. 18) fakadt. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, 
hogy a teremtés leírása itt nem önmagáért való, hanem Isten üdvözí-
tő akaratának első jele. Talán a 2,7-re vonatkozik Iz 29,16; 45,9; 
64,7 és Jer 18,1–6. A Ter 2-n kívül szinte csak Jeremiás említi, hogy 
a világot Jahve teremtette (Jer 27,5; 31,35; vö. 38,16), de egy utalást 
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még 1Sám 2,8 is tartalmaz. A Ter 8,22-vel összhangban Jer 31,36 
hangsúlyozza a dolgok Jahve teremtette rendjének állandóságát. Azt 
a gondolatot, hogy a történelem is Jahve műve és az ő előre elhatáro-
zott tervéhez igazodik, Izajás Szancherib támadásával kapcsolatban 
fogalmazta meg (Iz 22,11; 37,26); a gondolathoz Deutero-Izajás is 
szívesen visszatért. 

Végül biztos, hogy a Ter 14,19.22, ahol El Eljon (a magasságbeli, 
a magasságos Isten, akit a szerző Jahvéval azonosít) úgy jelenik meg, 
mint az ég és a föld alkotója egy nagyon régi, már a kánaániaktól is 
ismert felfogást tükröz (teremtő istenség; vö. az El címmel). – A 
fogság idejétől a teremtés gondolata jelentős szerepet töltött be Izra-
el fiainak vallásos gondolkodásában. Egész sor költői szöveg – a 
kánaáni és a babilóniai mitológiából átvett elképzelések felhasználá-
sával – harcként mutatja be; ezt a harcot Isten vívja az ősvíz ellen, 
amely Rahab vagy leviatán néven rettenetet keltő szörnyként jelenik 
meg (Jób 3,8; 7,12; 9,12; 26,12 kk.; Zsolt 74,13 kk.; 89,10 kk.; Iz 
51,9). Miként Marduk (Enúma elis 4,7 kk.) kettészeli Tiámat ször-
nyet, mint egy kagylót, s egyik feléből megalkotja az ég óceánját, a 
vízét eltorlaszolva, úgy Jahve is kettéosztja a tengert (Zsolt 74,13; Iz 
51,9) és gátak, kapuk mögé szorítja (Jób 38.10). 

 
5. Zenés meditáció 

 
Részletek Haydn: Teremtés c. oratóriumából (a mű másfél 

óránál is hosszabb, nem tudjuk a teljes oratóriumot meghallgatni). 
Az 1. részt Largo zenekari előjáték vezeti be, mely a világ terem-

tése előtti őskáoszt ábrázolja, a gomolygó ősködöt. Majd Rafael 
szavait halljuk, hogy a végtelen űrben vaksötét honol. Ekkor elhang-
zik az Úr szava: „Legyen világosság!” és a kórus ajkán diadalmas 
erővel felzeng a C dúr hármashangzat: „És lőn világosság”. 

A sötétség és világosság harcáról szól Uriel áriája, majd Rafael 
elmondja a teremtés második napját, és Gábriel pedig az Alkotót 
dicséri. A teremtés harmadik napját Rafael dicsőíti, szinte magunk 
előtt látjuk ahogy Isten elválasztja a vizet a földtől, halljuk  a tenger 
zúgását, a patakok csörgedező vizét. A virágok, erdők, rétek, pompá-
zó gyümölcsök teremtését Gábriel mondja el, a boldogság önfeledt 
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ujjongó szavával. Uriel szava zárja be az első részt a negyedik nap-
pal, az égitestek teremtésével. 

A 2. rész a teremtés ötödik napjával kezdődik. Gábriel énekli el 
az állatok megteremtését, Haydn hangszín-képzettársításokkal ábrá-
zolja az egyes madarak röptét, a sas szárnyalását vagy a turbékoló 
galambot. A teremtés hatodik napjáról a három arkangyal együttesen 
énekel, oroszlántól a bárányig, a kis bogarakig és férgekig. Rafael 
rámutat azonban, hogy bár a teremtés teljes pompájában ragyog, 
hiányzik, aki örvendjen neki, a teremtés koronája, az ember. Uriel 
szól az első emberpár megteremtéséről, szélesen ívelő, fenséges ári-
ában. A teremtés középpontjában az ember áll, őt szolgálja a világ, 
az erős férfit, oldalán a nyájas nővel. 

A 3. rész az első emberpár édenkerti boldogságáról énekel, Ádám 
és Éva tökéletes, zavartalan boldogságáról és szerelméről, az őket 
körülvevő világ páratlan szépségéről, mint megragadó hitvallás az 
élet  és az egész mindenség szépségéről.  

 D.) Óravázlat 
 

Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
1. Ének: Minden, mi él ének  

hallás 
után 

Áldjad én 
lelkem az 
Urat 134. o. 
5 perc 

2. Álom a Paradicsomról 
Ádám, ki vagy? 
Mielőtt szemügyre vennénk a bibliai paradicsom-
ábrázolást, segítségünkre lehet, ha a saját paradi-
csom-elképzelésünkkel tisztában vagyunk. 
Beszélgetés a következő kérdésekről:  Miből áll az 
ember élete? Ki az ember? Mi célból van? Mi az 
emberi lét - miből áll? 
Arra a kérdésre, amely az emberi létet kutatni akar-
ja, a teremtéstörténet mitikus képe válaszol, de saját 
válaszaink megkeresése ezekre a kérdésekre segít-
ségünkre lesz a bibliai válasz jobb megragadásában.

csopor-
tos be-
szélge-
tés 
 

15 perc 
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Feladat 

 

Módszer Eszközök, idő-
tartam 

 
2. Szövegmunka, Ter 2,4b-25 
A jahvista teremtéstörténet első részével fo-
gunk foglalkozni ezen az alkalmon. 
Első lépésben a résztvevők együtt elolvassák a 
szöveget és az első átnézés után szakaszonként 
újra átnézik és vázlatot készítenek, lásd 
Bevezetés 2/a. 

Csoportos 
munka 

 tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
Munkalap 
sokszorosítva 
10 perc 

Második lépésben részletesen megbeszélik az 
óravezető irányításával, lásd Bevezetés 2/b. 

Csoportos 
munka 

jegyzetfüzet, 
ceruza 
Munkalap 
sokszorosítva 
15 perc 

3. A Ter 2,4b-25, az elbeszélés távlatának és 
dramatikájának áttekintése  
A résztvevők még egyszer átnézik a szentírási 
részlet szerkezetét, különösen szem előtt tartva 
az emberi létezés ismertetőjegyeit, lásd 
Bevezetés 3. 

 tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
Munkalap 
sokszorosítva 
10 perc 

4. A nem bibliai teremtéstörténetekkel való 
összehasonlítás  
Az óravezető előadása, lásd Bevezetés 4. 

Az órave-
zető 
előadása 
 

tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
10 perc 

5. Zenés meditáció 
Részletek Haydn: Teremtés c. oratóriumá-
ból (főleg a 2. és a 3. részt ajánljuk) + Mi-
chelangelo: Ádám teremtése – vagy más 
festő festménye a teremtésről 
Hogy a szövegben még jobban el tudjunk 
mélyülni, segítségünkre lehetnek a különböző 
művészeti alkotások, lásd Bevezetés 5.  

 Haydn: Terem-
tés c. oratóriu-
ma CD-n vagy 
kazettán, 
kivetített nagy 
kép 
a teremtésről 55 perc 

  

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
hetvenhatodik óra anyagát tartalmazza.      Vágvölgyi Éva 
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Székely István 

Biblikus folyóiratok szemléje 
 

A Stuttgartban szerkesztett és kiadott Bibel und Kirche c. folyó-
irat 2010. negyedik negyedévi füzetét azokról az asszonyokról írja, 
akik – a bevezető szerzője Sabine Bieberstein professzor szerint – 
Jézus működése és az első közösségek idejében éltek. Az említett 
bevezető alcíme: „Az asszony beszéljen a közösségben!” Ezt általá-
ban sem a Biblia nyelve, sem a mai leírások nem zárják ki. Csak 
néhány példát ragadunk ki a cikkben felsoroltak közül: 

Említhetjük Jézus halálának leírását a Márk evangéliumban (Mk 
15,40-41) – emlékezhetünk arra is, hogy Jézus új családjában ott van 
anyja is (Mk 3,31-35) – nem marad ki az anya a Mk 10,29-30-ból 
sem – fontosak a feltámadás tanúi (1 Kor 15; név szerint szerepel 
Magdalai Mária – a diakonisszák feladatot kapnak az egyházban 
(Tim 3,11). S. Bieberstein szerint tehát a nők fontos szerepet játsza-
nak az Újszövetségben is, bár mindez háttérbe szorult később a kor-
szellemből adódóan. 

Ute E. Eisen professzor cikke arra szólítja fel a keresztény közös-
ségeket, hogy történelmi, etnikai és társadalmi különbségeik mellett 
biztosítsák a nők számára azt a szerepet, amelyet betöltöttek az ős-
egyházban. – Livia Neureiter főiskolai tanársegéd bemutatja, hogy 
az ókori keresztény asszonyok és anyák miként élték saját életüket 
akár elnyomatások árán is. – Angela Standhartinger egyetemi pro-
fesszor, a korábban „özvegyekként” tisztelt, később azonban a klérus 
mellett háttérbe szoruló imacsoportokat mutatja be. – Ulrike 
Wagener evangélikus professzor a keresztény közösséget „Isten ház-
tartásának” nevezi, amelyet férfiak vezetnek, az asszonyok pedig a 
pasztorális levelek (1Tim, 2Tim, Tit) szellemében bűnösként háttér-
be szorulnak. – A folyóirat ezt követően néhány Jézus-tanítványról 
közöl életrajzi adatokat, így Főbéről, Lydiáról, Berenikéről és a már 
említett Magdalai Máriáról, valamint Júniáról. 

A Bibel und Kirche c. biblikus folyóirat 2011/1. számának cik-
kei az ó- és újszövetségi személyek, szövegek, események sokféle 
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kapcsolatát tárják fel. Thomas Hieke, a Mainz-i Johannes Gutenberg 
Egyetem professzora arról ír, hogy Máté az 1,1-17-ben megnevezi 
Izraelt, és tömören összefoglalja Jézusnak Isteni származását (Mária 
fogantatása révén); Lk 3,23-38 alapján pedig Jézus Krisztus történe-
tét és megváltói küldetését az egész Újszövetség értelmezésének 
kulcsává teszi. –  Ulrike Bechmann, a Graz-i Egyetem katolikus val-
lástudományi professzora Szent Pál leveleinek értelmezése alapján 
magyarázza Ábrahám, Sára és Hágár küldetését. – Ulrike Sals a 
Hamburgi Evangélikus Teológiai Főiskola tanársegédje abból indul 
ki, hogy mind Ráhel, mind Rebekka csak egyszer (de más-más he-
lyen) szerepelnek az Újszövetségben [a betlehemi gyermekgyilkos-
ság siratása, illetve Pál segítő szolgálata izraelita testvérei iránt 
(Róm 9,10-16)]. A döntés Isten irgalmától függ. Ez lényeges tanul-
ság a kereszténység számára. – Klaus Wengstnek, a Ruhr-Universität 
Bocham evangélikus emeritus-professzorának cikke a rabbinikus 
zsidóság Mózes-képét mutatja be. Mózes a Tórát már a Sínai-hegyről 
lejőve szóban kinyilatkoztatta. Az erről szóló írás többféle magyará-
zatot tesz lehetővé. Isten és Mózes is meg akarja menteni a népet. 
Aki bízik Mózesben, az Isten szavában is bízhat. – Walter Dietrich 
2009-ig a Berni Egyetem ószövetségi tanszékének vezető professzo-
ra volt. Cikke, valamint számos helyen az Újszövetség is, Dávidot 
példaadó prófétaként, zsoltárok szerzőjeként ábrázolja, őt Jézus 
Krisztus királyi és messiási előképének is tekinti. – Frank 
Grüsemann cikkeiben (Illés és az Újszövetség, vagy Az írás és az 
igazság, ami megmarad)  bemutatja, hogy Jézus apostolainak meny-
nyire eltérő volt a természete (pl. halász, vámos). – Christoph 
Dohmen (az Egzegézis és az Ószövetség professzora a Regensburgi 
Egyetemen) leírja, hogy miről tesz tanúságot Jónás (vö. Jónás jöven-
dölése), mint jel. A tanúság lényege, hogy Jónás magával Istennel 
száll szembe. – Gabriella Gelardini, a Bázeli Egyetem tanársegédje 
most készülő értekezésében a származás és a vallás szerepét vizsgál-
ja egy keresztény közösség életében. Az értekezés alapjául az szol-
gál, hogy Dávid Melkizedek rendje szerint lett pappá. Érvelését 
azokra a szövegekre alapozza, amelyek a Messiásnak Sion hegyén 
való beiktatásáról szólna (Zsolt 110/109): „Ülj az én jobbomra, amíg 
ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. – Hatalmas jogarodat ki-
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nyújtja az Úr Sionból: uralkodj ellenségeid között! – Tied lesz az 
uralom hatalmadnak napján a szentek fényességében; a hajnalcsillag 
előtt, mint harmatot nemzettelek téged. – Megesküdött az Úr és nem 
bánja meg: »Pap vagy te mindörökké Melkizedek szerint.«”– „Job-
bod felől az Úr áll, királyokat tipor össze haragjának napján. – Ítéle-
tet tart a nemzetek között: halomba rakja a halottakat, fejeket zúz 
össze a széles földön. – Patakból iszik útközben, azért emeli magasra 
fejét.” 

   
A jamaicai bibliafordítás kérdése 

 
Tavaly adták ki Lukács evangéliumának jamaicai patois nyelvű 

fordítását. Egyesek szerint az új változatnak még van néhány komoly 
hiányossága, és általában is megkérdőjelezik a fordítás hasznosságát. 
Kinek van igaza, szükség van-e a jamaicai bibliafordításra? 

Egy évvel ezelőtt a világsajtó is jelentette, hogy először adták ki a 
Bibliát Jamaica helyi nyelvén, az angol alapú patois – saját megne-
vezésében patwa – kreol nyelven. Vajon mennyire hasznos az új 
fordítás, mekkora igény van rá, és mennyire használható? 

A projektnek már a kezdetektől sok kritikusa akadt. Az egyik sze-
rint a fordítás túl sokba kerül. Az összesen 12 évig tartó fordítás 
költségeiről ugyanakkor nagyon eltérő adatokat lehet olvasni – 1 és 
60 millió dollár a két véglet – ráadásul a Bible Society saját költsége-
in végzi. Ennek a világ minden részén működő nonprofit szervezet-
nek a bibliafordítás a fő tevékenysége. (Jelenleg még csak Lukács 
evangéliumát adták ki, de állítólag nyers fordításban már az Újszö-
vetség 40 százaléka készen van, és 2012 végére a teljes Biblia elké-
szülhet.) 

Egy másik gyakori kritika a fordítással kapcsolatban, hogy a 
patois nem is egy valódi nyelv, csak rossz, szlenges angol. Ez a vé-
lemény leginkább a laikusokra jellemző, mert a nyelvészek szinte 
egyöntetűen egyet értenek, hogy a patois mind kiejtésében, mind 
nyelvtanában, mind szókincsében annyira eltér a standard angol 
nyelvtől, hogy önálló nyelvnek kell tekinteni. Érdekes módon külö-
nösen a jamaicai értelmiség nézi le az új patois fordítást. Hiába is-
merik el azonban a szakértők a jamaicai patoist nyelvként, helyesírá-
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sának nem létezik egységesen elfogadott változata. Annak ellenére 
sem, hogy már legalább száz éve létezik írásos irodalma. 

Egy részlet a jamaicai patois fordításból (Lk 10,30-31): 
Jiizas ansa im se, 'Wan man a go dong fram Jeruusilem tu Jeriko 

an som tiif grab im. Dem tek we im kluoz, biit im an go we lef im 
haaf ded. Wan priis a go dong di siem ruod, si di man, an paas pan 
di ada said.' 

Összehasonlításul a modern angol változat. 
Jesus replied, 'A man was on his way from Jerusalem down to 

Jericho when he was set upon by robbers, who stripped and beat 
him, and went off leaving him half dead. It so happened that a priest 
was going down by the same road, and when he saw him, he went 
past on the other side.' 

Ez olyan szempontból nehezíti meg a fordítást, hogy a célközön-
ség speciális képzés nélkül nem igazán tudja elolvasni az új szöve-
get. Tény, hogy az utcán tesztelt jamaicaiak közül a többségnek ko-
moly gondot jelentett az általuk egyébként tökéletesen beszélt nyelv 
felolvasása. A könyv bevezetőjében angolul kell elmagyarázni, hogy 
hogyan kell kiejteni a patois szavak írását. Az angolul nem tudó kö-
zönség számára elérhetetlen marad az új fordítás írott változata, 
akárcsak az angol verzió. A nyelvi standardizálás ugyanakkor egy 
folyamat, melynek szerves része lehet az új fordítás is. 

Ha a fordítás olvasásával probléma is akad, a szöveg meghallgat-
hatóságára ez már nem vonatkozik. A patois nyelvű evangélium 
mp3-as változata ingyenesen letölthető az internetről (http://itunes. 
apple.com/gb/podcast/patois-audio-bible-luke-bible/id372580860? 
ign -mpt=uo%3D6). Az is az új fordítás mellett szól, hogy a felolva-
sási nehézségek ellenére a megkérdezett jamaicaiak többsége öröm-
mel fogadja, és nyelvük első hivatalos elismerésének tartja. 

                              Forrás: Jamaica Observer; Kouya Chronicle 
      

      Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
      áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 
               A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
 
� Kérdés: Merre járt a Szent Család Egyiptomban (vö. Mt 2,13-15)?  

Válasz: A Biblia nem sorolja fel azokat a helyeket, ahol a Szent 
Család oltalmat talált Egyiptomban, és sem írásos, sem igazolható 
régészeti emlékek nem maradtak fenn az úttal kapcsolatban. A kopt 
keresztény hagyomány azonban csaknem negyven helyről állítja, 
hogy Jézus és szülei rövidebb-hosszabb ideig ott tartózkodtak. Útjuk 
állomásait a kereszténység legkorábbi idejétől kezdve folyamatosan 
tisztelettel övezik az egyiptomi keresztények, de más országok ke-
resztényei is rendszeresen felkeresik ezeket. A kora középkorban 
már egybefüggő kultuszhelyek láncolata őrizte a látogatás emlékét. 
Számos régi útleírás tudósít arról, hogy a Szent Család menekülésé-
nek egyiptomi emlékhelyeit a Szentföldre zarándokoló magyarok is 
felkeresték, pl. Lászai János 1483-ban, Pécsváradi Gábor 1519-ben, 
Huszti György 1538-ban. 

A hagyomány szerint a Szent Család a Palesztinából Egyiptomba 
vezető karaván- és hadiúton, ókori nevén a "Hórusz úton" menekült. 
Az első emlékhely Tell el-Farama, az ókori Péluszion nevű város 
romjai a Sínai-félsziget északi peremén, a Földközi-tenger közelé-
ben. A hagyomány szerint először ide érkezett a Szent Család. Ez-
után a Nílus-deltában, a Bibliában is emlegetett egykori Gósen föld-
jén folytatódott az útjuk. A második emlékhely Muszturudban lévő 
Szűz Mária templom. Itt egy barlangüregről maradt fenn az a törté-
net, hogy a Szent Család megszállt ezen a helyen. A következő hely-
szín a Deltában a Kafr el-Seikh mellett lévő Szakha. Feljegyzések 
maradtak fenn arról, hogy ezen a helyen már a kora középkorban is 
tisztelet tárgya volt egy kőtömb, amely a hagyomány szerint a kis 
Jézus lábnyomát őrzi. Az elveszett, de újra előkerült kőtömb ma 
Szűz Mária templomában található. A ránk maradt történetek szerint 
a Szent Család Wádi-el Natrún sivatagjának érintésével haladt to-
vább. Ebbe a sivatagba a Szent Család látogatásának emlékezetét 
őrizve sok remete költözött, akik a IV. századtól szerzetesi közössé-
geket alkottak. A mai napig fennmaradt itt néhány kopt kolostor, 
amelyek az egyiptomi keresztény művészet legszebb emlékeit őrzik. 
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A Szent Család egyiptomi tartózkodására vonatkozó emlékhelyek 
Kairóban is vannak. Sőt a fővárostól délebbre is, szinte az egész 
Nílus völgyében fellelhetők ezek az ősi kopt templomok féltve őrzött 
kincseiként. – A kairói Matarijja kerület egyik virágoskertjében őr-
zik "Szűz Mária fáját". Az új hajtásokkal életben tartott, már-már 
megkövesedett fa – a helyi legenda szerint – egykor ágai alatt (vagy 
odvas üregében) rejtette el a Szent Családot, és a Szűzanya a kerti 
forrás vizében fürösztötte meg a Kisdedet. – Kairó kopt Óvárosában 
a IV. századi vértanúk, Szent Sergius és Bacchus templomának mé-
lye zárja magába azt a kápolnává alakított szűk barlangot, amely 
rövid ideig Jézus és szüleinek tartózkodási helye volt. Ezt a hagyo-
mányt a nyugati keresztények is elfogadták: a ferencesek egészen a 
XVIII. századig rendszeresen miséztek az altemplom oltáránál. 

Kairó muszlim óvárosa közelében, a Zuwejla utcában található a 
kereszténység egyik legrégebbi, Szűz Máriának szentelt temploma. 
A templom régi voltáról mi sem árulkodik jobban, mint az,  hogy az 
épület a mai utcaszint alatt öt méterrel helyezkedik el. Ehhez a hely-
hez szintén az a legenda fűződik, hogy útja során itt is megpihent a 
Szent Család. – A Kairó melletti Maadi település Szűz Mária temp-
loma, az El-Adra közvetlenül a Nílus partján áll, udvarán kőbalda-
chinnal. Alatta egy lépcsősor található, amelyről kettős legenda szól: 
ezen a lépcsőn ereszkedett a vízbe a fáradó leánya, aki felfigyelt a 
sás közé rejtett kosárkában felsíró kisfiúra, Mózesre. Ugyancsak itt 
szállt bárkába a Szűzanya, aki férjével, Józseffel és a kisded Jézussal 
Egyiptom déli tartományai felé vette útját. A Mária-kolostor és 
templom udvaráról a zarándokok is lemehetnek a vízhez azon a régi 
lépcsőn, amelyen a hagyomány szerint a Szent Család lépkedett, és 
szállt egykor csónakba, hogy tovább meneküljön. 

A Szent Család menekülése számos művészt is megihletett. Az 
esemény különböző mozzanatait sok művész megörökítette, pl. 
Giotto di Bondone (Menekülés Egyiptomba – Pádua); Szúdy Nán-
dor (A család visszatér – Oltalom Alapítvány); Molnár C. Pál  
(Menekülés Egyiptomba – Magyar Nemzeti Galéria) 

A zarándokhelyek részletes leírását ld. Lázár Imre: Keresztény 
zarándokhelyek Egyiptomban – Utazás a Szent Család nyomában 
(Medicina 2001).                                                            (T.B.) 
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         INTERJÚ Hegedűs László plébánossal 

Szeretettel köszöntöm Hegedűs László atyát, a Kispesti Nagyboldog-
asszony templom plébánosát, aki immár 28 éve szolgálja ott Isten ügyét. 
Egyszer régen jártam nála, és nagyon szép bibliagyűjteményt láttam a 
plébánia fogadószobájában. Mostanában pedig, miután a Biblia Évére 
megjelent az Aranybibliánk, ő a legjobb vásárlónk, elvitt belőle már kb. 20-
30 példányt. Ezért szeretném megkérdezni először is azt, hogy kik kapják 
meg ezeket a díszes Bibliákat.  

Általában azoknak a munkatársaimnak viszem, akik sokat dol-
goznak a plébánián, és valamilyen évfordulójuk alkalmából szoktam 
nekik ajándékozni ezt a Bibliát. 

Nyilvánvaló, hogy az Atya számára sokat jelent a Szentírás, ebből az 
ajándékozásból is látszik. Tudna valamit mondani a Szentírás szeretetéről, 
a Biblia gyűjteményéről, és lelkipásztori élete során a Szentírás különleges 
helyzetéről?  

Valamikor Vácott kezdtük a teológiát, aztán Péteri püspök urat 
elvitték Hejcére, internálták, a szemináriumunkat pedig sírva pakol-
tuk ki, és elköltöztünk Egerbe. A biblikumot Kovács Gábor spirituá-
lis atya, a lelki vezetőnk tanította, és a hermeneutikát is. Tőle tanul-
tuk meg a Szentírásnak a szeretetét, azt, hogy ez az életnek a könyve, 
márpedig az ember életének mindig az igazságra kell épülnie, mert 
az megőriz bennünket. Azért az Isten szava iránt mindig nagy ben-
nünk a szeretet, a tisztelet és hódolat, és a híveinknek is mindig ezt 
hirdetjük. Nagyon örültem, amikor ez az Aranybiblia megjelent, meg 
a többi szép kiadás, a híveimnek ezt szoktam ajándékozni.  

Lelkipásztori munkásságában, életében nyilván előtérben áll a Bibliával 
való foglalkozás, a Biblia értékeinek a képviselete, hirdetése. Tudna arról 
valamit mondani, amit a lelkipásztori munkásságában különös hangsúllyal 
végez a Bibliával kapcsolatban?  

Amikor belép valaki az irodámba – a kispesti Nagyboldogasszony 
Főplébániának az irodájába –, a várakozó előtérben egy bibliaki-
állítás látható. Megtalálható ott a Szentírás a vakok Bibliájától kezd-
ve számtalan idegen nyelven. Van egy olyan kis lemezem is, egy pici 
mikrofilm, amin az egész Szentírás rajta van angolul, és ki lehet 
vetíteni egy 8 x 7 méteres falra. Látható ott az amerikai katonák 
zsebbibliája is, a Biblia eszperantó nyelven, és még sok más fordítás. 
Ezek mind ott vannak a vitrinben, és amikor a híveim bejönnek és 
várniuk kell, addig ezeket tudják nézegetni. Ez a kiállítás nagyon 
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kedves számomra. De mindig elmegyek a meghirdetett biblikus elő-
adásokra is, például a Központi Szemináriumban is volt ilyen több 
alkalommal, és nagy örömmel raktározom el magamban, amit a pro-
fesszor urak előadnak. Nagy tisztelet és öröm tölt el Isten szava iránt.  

A Biblia Évében volt valami szép és eredményes kezdeményezés, prog-
ramjuk a plébánia híveivel?  

Először is rendszeresen tartok szentírásmagyarázatot a kis közös-
ségi termünkben. Ezek során levetítgettem a Társulat által forgalma-
zott DVD-ket is a Szentföldről. Mióta én ezen a plébánián vagyok, 
háromszor is voltunk már a Szentföldön, végigjárogattuk a szent 
helyeket, Qumrán-t is, a többi szép emléket is, és nagy örömmel 
nézegettük azokat a helyeket, ahol a Bibliában leírt események tör-
téntek. Miséztünk is ezeken a helyeken, és ez mindig nagy lelki él-
ményt jelentett számunkra. 

László atya említette, hogy több Bibliája van, angol nyelvű, kicsi is, nagy is, 
sokféle. Mi indította Önt, hogy ennyi Bibliát összegyűjtsön? Önmagában a 
Szentírás szeretete ezt nem indokolja. Hogyan kezdődött ez a gyűjtés?  

Azzal kezdődött, hogy a híveim között is volt olyan ember, aki 
gyűjtötte a Szentírást. Az illető már elköltözött az élők sorából. Ő 
azonban úgy gondolta, hogy ezeknek a Szentírásoknak a legjobb 
helye itt lesz a plébánián, mert itt mások is láthatják, akik ide jönnek, 
és így közkinccsé tudjuk őket tenni. Vitrineket készíttettem nekik, és 
a szekrényekben elhelyeztük a Bibliákat, sőt, még más érdekessége-
ket is, például bibliai témájú bélyegeket.  

Mit jelent az atya számára a Szentírás, Isten szava?  

Isten szava számomra az igazságot jelenti, amire az életünket épí-
teni kell. Sokféle beszéd van ebben a világban, és az ember nem érzi 
mögötte az örök bölcsességet. Az Isten nem akarja, hogy mi az em-
beri életnek az útvesztőin járjunk, és a saját kárunkon hosszú varga-
betűk után térjünk vissza az igazsághoz ill. találjuk meg azt, a Szent-
írásban eleve elmondta az igazságot. Isten szava átható, amit életté 
kell tenni, amit élni kell, nemcsak olvasni: forgatni a lelkünkben, 
hogy életté váljék bennünk.  

Nagyon szépen köszönjük, Atya! A jó Isten áldását kérjük életére, munká-
jára, és még sok-sok örömet a Szentírás értékeinek hirdetése során. Kö-
szönjük szépen!  
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

 
Közgyűlés – Társulatunk szeptember 24-én megtartotta ez évi 

közgyűlését. Az a munkatársak beszámoltak az elmúlt év folyamán 
végzett munkájukról, ezután az elnök ismertette az előttünk álló fel-
adatokat, terveinket. – A közgyűlés keretében Alapszabályunk ér-
telmében megtörtént a Társulat főbb tisztségviselőinek megválasztá-
sa a következő négy évre: az ügyvezető elnök Tarjányi Béla, a főtit-
kár Vágvölgyi Éva, az ügyvezető elnök helyettese Thorday Attila, a 
számvizsgálók Bánó Györgyi és Gruber Mária. – A közgyűlés előtt 
szentmisében adtunk hálát Istennek a kapott kegyelmekért, a gyűlést 
követően pedig baráti együttlét során beszéltük meg a konkrét fel-
adatokat. 

Élményszerző 
könyvtári óra Jász-
ladányban – A jászla-
dányi József Attila 
Művelődési Ház és 
Könyvtár művelődés-
tervezőjének, Tóth Jó-
zsefnénak a meghívá-
sára Tarjányi Béla „él-
ményszerző könyvtári 
órát” tartott a Szent-
írásról. A Művelődési 
Ház nagy előadóter-
mében mintegy 80 roma és 40 magyar általános- és középiskolás 
diák előtt az előadó igyekezett a hallgatóság számára valóban él-
ményszerűen bemutatni a Bibliát, igy megcsodálhatták a Bécsi 
Aranybibliát, egy Eszter-tekercset, a másfél ezer éves Vatikáni kó-
dexet, sőt egy babiloni ékírásos agyagtáblát is (sajnos, csak másolat-
ban). – Az előadást nagy érdeklődéssel hallgatták a gyermekeket 
kísérő pedagógusok is, valamint a helyi kanonok-plébános és több 
környékbeli lelkipásztor. – Befejezésül a jelenlévők közösen elimád-
kozták a Miatyánkot magyar és roma (lovári) nyelven. 
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300 Biblia Bajára – Az ausztriai Klosterneuburg központtal mű-
ködő Verein Biblia támogatásával Társulatunk 300 teljes Szentírást 
adományozott a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési 
Központjának. A Bibliákat Binszki József bajai plébános a helyi 
média jelenlétében, kedves ünnepség keretében adta át az intézmény 
könyvtárának ill. az intézményben tanuló diákoknak. Az eseményről 
több sajtóorgánum is beszámolt (Petőfi Népe, Bácskai Napló). Rész-
letek a Bajai Televízió híradásából:  

„300 darab Bibliát kapott a Magyarországi Németek Általános 
Művelődési Központja. A kötetek a budapesti Szent Jeromos Kato-
likus Bibliatársulat vezetőjének közbenjárásával jutottak el az in-
tézményhez. Az adományozót többen személyesen is ismerik, hiszen 
korábban Nemesnádudvaron volt káplán, ekkor alakult ki vele a 
személyes kapcsolat. /…/ Erre nagy szükség volt, hiszen az itt ta-
nuló diákok hittan oktatásra is járnak, emellett a Szentírás az isko-
lai tananyag része. Az alsós diákok eddig leginkább a Képes Bibli-
át használták, most szívesen vették kezükbe a vaskosabb könyvet.” 

Scherer Gabriella, a Művelődési Központ vezetője kedves levél-
ben fejezte ki köszönetét az adományozónak és Társulatunknak a 
maga, az intézmény és a tanulóifjúság nevében. 

Kitűntetés – Társulatunk 
ügyvezető elnöke, aki egyben a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Hittudományi Karán bibli-
kus professzor is, az Egyetemen 
évente megrendezésre kerülő 
Pázmány Nap alkalmával több 
professzortársával együtt a Páz-
mány Plakett adományozásában 
részesült. Szuromi Szabolcs 
Anzelm rektor indoklásként a 
következőket mondta:  

 
Dr. Tarjányi Béla több évtizedes elkötelezett és áldozatos ku-

tatói és oktatói munkájáért, a Biblia széles körben történő megis-
mertetéséért, melybe mind a bibliaapostol-programok megszerve-
zése és irányítása, mind a magyar nyelvű Biblia számtalan ma-
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gyar ajkú hívőhöz határon innen és túl való eljuttatása – amiért 
nem lehetünk eléggé hálásak –, mind a cigány nyelvű Biblia elké-
szítésének programja beletartozik – Pázmány Plakettben részesül. 
Ezt a kitűntetés Társulatunk ügyvezető elnöke annak köszönheti, 

hogy mindenkor voltak nagylelkű támogatók, főként pedig lelkes és 
eredményesen fáradozó végző munkatársai a bibliaapostolság terén. 

   
Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat nyári táborai 

 
KMB-Nyaralás – Június 23-26. között szervezték felnőttek szá-

mára Güdücön Amint a mennyben, úgy a földön is címmel. Elmélke-
dés, megbeszélés, előadások stb. keretében törekedtek elmélyíteni a 
Miatyánk mondanivalóját, hogy közben megtapasztalják: az ima 
megerősít, hogy jelen lehessünk Isten és egymás számára. –  Akár-
csak az előző években, idén is Közgyűlést hirdettek meg a találkozó 
idejére a Társulat tagjai számára.  

Kincses Sziget – Bibliás gyerektábor (I.-VI. osztályosoknak) – 
Június 26-29 között tartották meg ugyancsak Güdücön Felkészülni! 
Kész! Rajta! címmel. Témák: Istennek célja van az életünkkel. Fi-
gyelmesnek kell lennünk, hogy meghalljuk a szavát (felkészülni), 
készen kell lenni a cselekvésre (kész) és megtenni, amit ránk bízott 
(rajta). Játszva fedezzük fel! 

Tini-Oázis (VII.- IX. osztályos diákok bibliás tábora) – Erre a tá-
borozásra június 29- július 1-je között került sor  Amikor semmi sem 
megy, minden lehetséges címmel. Téma: Amikor kilátástalan hely-
zetbe kerülünk, váratlanul jön a szabadulás. Ezt szeretnénk megta-
pasztalni együtt. Közben volt sok játék, izgalmas kirándulás. 

Az OÁZIS - fiatalok bibliás tábora (X. osztály fölött) –  Július 
14-17. között volt A közösség kalandja címmel. Témája: Hogyan 
működik egy igazi közösség, és mit tehetsz ennek érdekében, mit 
tanít maga Isten erről a Szentírásban. A résztvevők igyekeztek az Ő 
segítségével meg is tapasztalni, hogy milyen együtt lenni napokon át 
boldogan úgy, hogy lelkünk is jól érezze magát.  Több előadás hang-
zott el, volt csoportbeszélgetés, játék, kirándulás. 
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# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-
ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes tár-
sulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, 
gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös 
imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2011. 
dec. 30: Jn 1,12-24. 2012. jan. 13.: Ef 5,15-20.; jan. 27.: Ef 
6,13-20.; febr. 10.: 2 Kor 9,6-9.; febr. 24.: 2 Kor 9,10-15.; 
márc. 9.: Ef 2,4-10.; márc. 23.: Ef 4,1-6.; ápr. 13.: 1 Ján 5,1-8.; 
ápr. 27.: 1 Ján 5,9-12.  

 
 Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-

ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!  
     

         ÚJDONSÁGOK! 
 

Kocsis Imre: BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉG KOR-
TÖRTÉNETÉBE ÉS IRODALMÁBA II. (Sz.I.T., 274 o.) 
Ára: 2.800.- 

BIBLIAKOMMENTÁR SZÁMÍTÓGÉPEN – PC-DVD   
A nagysikerű JEROMOS BIBLIAKOMMENTÁR mindhárom 
kötetének teljes szövege számítógépen, ezenkívül a Káldi-
Neovulgáta Bibliafordítás szövege, az Újszövetség görögül és 
cigányul, valamint sok más hasznos szemléltető kép- és hang-
anyag a Bibliáról, egyetemi előadások, biblikus szakkönyvek, 
tudományos cikkek hosszú sora, a Bibliatudomány CD és a 
JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL AZ ÖRÖMHÍR 
DVD. Rendkívül gazdag és hasznos BIBLIATÁR egyetlen DVD-
n. Ára: 6.000.- 

BÉCSI ARANY BIBLIA magyar nyelvű változata, „a va-
laha kiadott legszebb magyar nyelvű Szentírás” (Erdő Péter). A 
csodálatos kiadványt  még mindig nagy engedménnyel lehet 
megvásárolni a: www.becsiaranybiblia.hu  internetes címen. 

 



Ajánlatunk 

  

  
KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 

  
„MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmit vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

 
PÁL APOSTOL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE” 

– a Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínek. Ára: 800,- Ft. 
 
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvéte-

lek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára (szö-
vegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

  
EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD I 

Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft. 
   
ÉLETÜNK KRISZTUSSAL – DVD – Tarjányi Béla három elő-

adása. Ára: 800,- Ft. 
 
A BIBLIA SZEREPE LELKI FORMÁLÓDÁSUNKBAN 
Tarjányi Béla előadása. Ára: 800,- Ft. 
 
MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA – CD  Ára: 600,- Ft. 
 
IMRE BÁCSI ELBESZÉLI ÉLETÉT – DVD – Mócsy Imre S.J. 

atyáról. Ára: 800,- Ft. 
 
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

  
A DVD-k és CD-k megvásárolhatók a Bibliaközpontban: 

1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 
megrendelhetők levélben vagy telefonon: 332-22-60 

ill. e-mailben: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
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Ajánlás 

1 

 
 
 
 
Ismerni kell a Szentírást 
 

Az Egyház története folyamán a szentek részéről sokszor 
elhangzott az ajánlás, hogy a Krisztus iránti szeretetben való 
növekedéshez ismerni kell a Szentírást. Ez különösen is 
nyilvánvaló az egyházatyáknál. Szent Jeromos, Isten Szavának 
nagy „szerelmese” föltette magának a kérdést: „Hogyan lehet-
ne élni az Írások ismerete nélkül, mikor általuk ismerjük meg 
magát Krisztust, aki a hívők élete?”1 Ő jól tudta, hogy a Biblia 
az az eszköz, „melyen keresztül Isten minden nap szól a hí-
vőkhöz”.2 A római matrónának, Laetának ezt ajánlja leánya 
nevelésére: „Gondoskodj róla, hogy leányod minden nap ta-
nulmányozza az Írás valamely részét. (...) Az imádságot kö-
vesse az olvasás, és az olvasást az imádság (...). hogy a játék-
szerek és a selyemruhák helyett az isteni könyveket szeres-
se.”3 

XVI. Benedek Pápa, Verbum Domini 
 Apostoli Buzdítás, 72. 

 
 

 

                                                      
1Epistula 30, 7: CSEL 54, 246. 
2Epistula 133, 13: CSEL 56, 260. 
3Epistula 107, 9.12: CSEL 55, 300.302. 



Csendes percek 
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Az igaz út 

Fiatalember koromban történt, az 1922. évben, szeptemberben 
már az új kukoricát szedtük, de nekünk még volt 6-7 q öreg kukori-
cánk eladó, de senki nem kereste, egy szegényebb sorsú asszony 
hordozgatta tőlünk pár kilónként a baromfi részére, kilónként 14 
fillérért vagy 14 krajcárért, csak 14 volt. Azt mondta a néném, hogy 
vigyük el Bajmokra a piacra, ottan jobban foglalkoztak abban az 
időben disznóhízlalással. Egy csütörtök reggel hajnalban felpakoltuk 
a kocsira. Mondják a szüleim, hogy a feleségem is jöjjön velem, 
hogy ne egyedül menjek. A feleségem is mindjárt kapott rajta, mert 
még nem volt Bajmokon, meg hát új párok voltunk. Sikerült is egy-
ben eladni egy malmosnak 16 koronáért, vagy forintért, csak 16 volt. 
Mikor jövünk, örülünk, hogy sikerült az első piac. A feleségem taná-
csolja, a szüleinknek nem kell beszámolni minden kilóval vagy 
pénzzel, mert egy másik fiatalasszony úgy oktatta, hogy ők is úgy 
vannak, mint mink. De két kassza van, két kasszára dolgoznak, a 
szülőknek nem kell mindent tudni. Itt már nekem kezdett nem tet-
szeni a tanács, mert ez már hazugsággal jár, és előbb kis hazugság, 
de ha sikerül, utóbb megszokja, és a nagyobb hazugságtól sem riad 
vissza, hazudik, lop, csal, sikkaszt. Nagy bűnökbe keveredik. 

Tehát én is gondolkodtam, jó darabon elkocsikáztunk, de nem 
tudtam kiszámolni, hogy a métermázsát vegyük-e kevesebbre, vagy 
az árat, hogy nekünk is jusson, meg a szüleink is elhiggyék. Az 
eszem utóbb úgy meg volt keveredve, és mondom a feleségemnek, 
én ezt nem szoktam, nem tanultam. És a feleségem sem mert többé 
ilyen tanácsokkal előállni. És mint fiatal párok elindultunk az igaz 
úton haladva. Bár elég tövises volt az utunk, mégis, mikor majdnem 
elértük a 60 éves házassági évfordulót, mintha egy szép és jó álom-
ból ébredtem volna fel, hogy ép elmével végig küzdöttük. Az isteni 
parancsok megtartásával, és az Úr Jézus segítségével, és míg az 
édesanyám élt, mindég csak egy kassza volt. Talán azért is úgy meg-
áldott bennünket az Isten anyagiakkal, hogy jobbat vagy szebbet nem 
is kívánhattunk. 

Idősb Bálint József, Imádkozzál és dolgozzál! 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta 2010, 148. o. 
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Kocsis Imre 

Péter hitvallása 
        és a szenvedés első megjövendölése 
   A szinoptikus evangéliumok szövegének összehasonlítása 

A szöveg 

Mk 8,27-33 Mt 16,13-23 Lk 9,18-22 

27 Jézus ezután elment 
tanítványaival Fülöp 
Cézáreájának falvaiba. 
Az úton megkérdezte 
tanítványait: »Kinek 
tartanak engem az em-
berek?« 

28 Ők azt felel-
ték neki: »Keresztelő 
Jánosnak, mások Illés-
nek, mások pedig egy-
nek a próféták közül.« 
29 

Erre megkérdezte 
őket: »És ti kinek tarto-
tok engem?« Péter felelt 
neki: »Te vagy a Krisz-
tus.« 

30 
Ő ekkor a lelkük-

re kötötte, hogy ezt sen-
kinek se mondják el róla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
Amikor Jézus Fülöp 

Cézáreájának vidékére 
ment, megkérdezte tanít-
ványait: »Kinek tartják az 
emberek az Emberfiát?« 
14 

Ők ezt felelték: »Egye-
sek Keresztelő Jánosnak, 
mások Illésnek, mások 
meg Jeremiásnak, vagy 
egynek a próféták közül.« 
15 

Erre megkérdezte őket: 
»És ti kinek tartotok en-
gem?« 

16 
Simon Péter 

válaszolt: »Te vagy a 
Krisztus, az élő Isten Fia.« 
17 

Jézus azt felelte neki: 
»Boldog vagy, Simon, 
Jónás fia! Mert nem a test 
és vér nyilatkoztatta ki ezt 
neked, hanem az én 
Atyám, aki a mennyekben 
van. 

18 
Én pedig mondom 

neked: Te Péter vagy, és 
én erre a kősziklára fogom 
építeni egyházamat, s az 
alvilág kapui nem vesznek 
erőt rajta. 

19 
Neked adom a 

mennyek országának 
kulcsait. Amit megkötsz a 
földön, meg lesz kötve a 
mennyekben is, és amit 

18 
Történt egy-

szer, hogy amikor 
egyedül imádko-
zott, és a tanítvá-
nyok is vele vol-
tak, megkérdezte 
őket: »Kinek tart 
engem a tömeg?« 
19 

Ők ezt felelték: 
»Egyesek Keresz-
telő Jánosnak, 
mások Illésnek, 
mások pedig azt 
tartják, hogy a 
korábbi próféták 
közül támadt fel 
valaki.« 

20 
Azután 

megkérdezte 
tőlük: »Hát ti 
kinek tartotok 
engem?« Simon 
Péter válaszolt: 
»Az Isten Krisztu-
sának.« 

21 
Ő pe-

dig rájuk paran-
csolt, és meg-
hagyta, hogy ezt 
senkinek se 
mondják el,  
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31 Ezután elkezdte 

őket tanítani arra, 
hogy az Emberfiának 
sokat kell szenvednie. 
El kell, hogy vessék a 
vének, a főpapok és 
az írástudók, meg kell, 
hogy öljék, és három 
nap múlva föl kell tá-
madnia. 32 Egész nyíl-
tan mondta el nekik 
ezt a dolgot. Ekkor Pé-
ter félrehívta őt, és 
kezdte lebeszélni. 
33 De ő megfordult, a 
tanítványaira tekintett, 
és megdorgálta Pétert 
ezekkel a szavakkal: 
»Távozz mögém, Sá-
tán! Mert nem az Isten 
dolgaival törődsz, ha-
nem az emberekével.«

feloldasz a földön, föl lesz 
oldva a mennyekben is.« 
20 

Ezután meghagyta a 
tanítványoknak, hogy sen-
kinek se mondják el, hogy 
ő a Krisztus. 

21 Ettől az időtől kezdte 
Jézus jelezni a tanítvá-
nyainak, hogy Jeruzsá-
lembe kell mennie, so-
kat kell szenvednie a 
vénektől, főpapoktól és 
írástudóktól, meg kell, 
hogy öljék, és harmad-
napra föl kell támadnia. 
22 Péter erre félrehívta 
őt, és kezdte lebeszélni: 
»Távol legyen ez tőled, 
Uram! Ez nem történhet 
meg veled.« 23 Ő azon-
ban megfordult, és azt 
mondta Péternek: »Tá-
vozz mögém, Sátán! 
Botrány vagy nekem, 
mert nem Isten dolgaival 
törődsz, hanem az em-
berekével!« 

 
 
 
 
 
 

  
és így szólt: 

22 »Az Emberfi-
ának sokat kell 
szenvednie, el 
kell, hogy ves-
sék a vének, a 
papi fejedelmek 
és az írástudók, 
meg kell, hogy 
öljék, és har-
madnapra föl 
kell támadnia.« 

 
 

 
Márk változata: 8,27-33 
a) A szakasz helye Márk evangéliumában  
A szakasz Márk evangéliumának középpontjában áll, hiszen vá-

lasztóvonalat képez Jézus nyilvános működésének két periódusa 
között. A periódusok nyilván nem különülnek el élesen egymástól, 
de tagadhatatlan a bennük levő hangsúlyeltolódás. Az elsőben (1,14-
8,26) Jézus hatalommal teli szavaira és tetteire, a másodikban (8,27-
18,6) a szenvedés felé vezető útra, illetve magára a szenvedésre irá-
nyul a figyelem. A tanítványok magatartásában is fordulat figyelhető 
meg: az első periódusban Jézus kilétével kapcsolatban tanúsítanak 
meg nem értést (4,41; 8,18), a másodikban viszont értetlenségük a 
Jézus által előre hirdetett kínszenvedésre és halálra irányul. Mind a 
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tanítványok felfogását, mind Jézus működésének súlypontját illetően 
a szóban forgó szakasz jelzi a fordulatot. Péter hitvallása képezi a 
tanítványok Jézusba vetett – nyilván még nem tökéletes – hitének 
első szóbeli kifejezését. A szenvedésjövendölés pedig nyilvánvalóvá 
teszi, hogy Jézus teljes tudatában van küldetése céljának, amely nem 
más, mint a szenvedés, halál és dicsőséges feltámadás. 

b) Szövegmagyarázat 

A szakasz két alegységből áll: az elsőben (8,27-30) Péter, Jézus 
kérdésére válaszolva, tanítványtársai nevében is kijelenti, hogy Jézus 
a Messiás. A második alegységben (8,31-33) szintén Jézus és Péter 
áll a figyelem középpontjában: Jézus a rá váró szenvedésekről kezd 
el beszélni. A szenvedésjövendölés kiváltja Péter tiltakozását, 
amelyre Jézus kemény feddéssel válaszol.  

– 27-30. versek 
Fülöp Cezáreája – A Jordán forrásvidékén található város, ame-

lyet Fülöp negyedes fejedelem (Kr.e. 4 - Kr.u. 34) építtetett. Augus-
tus császár iránti tiszteletből nevezte el Cezáreának. A tengerparti 
Cezáreától való megkülönböztetés végett a Fülöp Cezárea elnevezés 
terjedt el. Lakosai nagyrészt pogányok (= nem zsidók) voltak.  

Kinek tartanak engem az emberek? – Elsősorban nem a fentebb 
említett vidék lakosai, hanem a korábbi működési területeken élő 
emberek. 

Keresztelő János – Illés – egy a próféták közül. – Ezek a válaszok 
voltaképp már ismertek az evangélium olvasói számára, hiszen a 
6,14-16 szakaszban, a Heródes Antipász zavaráról szóló rövid elbe-
szélésben már szerepeltek. Az első vélemény azon a meglepő feltéte-
lezésen alapul, hogy „Keresztelő János támadt fel a halottak közül” 
(6,14). Ezen felfogás hátterében az a meggyőződés áll, hogy az ártat-
lanul megölt igazakat Isten életre kelti, és ellenfelei előtt igazolja 
(CD 6,10; Jel 11,3-12). A Keresztelő feltámadására vonatkozó hiede-
lem csak úgy jöhetett létre, ha János és Jézus működése között bizo-
nyos időtávolság volt, vagy legalábbis Jézus akkor vált közismertté, 
amikor János már befejezte pályafutását. 
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A második nézet Illéssel azonosítja Jézust. A korabeli zsidóság-
ban jól ismert volt Illés visszatérésének gondolata. Az egykor forgó-
szélben elragadott prófétát mint a végidő közvetlen előkészítőjét 
várták vissza (vö. Mal 3,23; Sir 48,10; Mk 9,12). A harmadik véle-
mény szerint Jézus „egy a próféták közül”. Ennek értelme: próféta, 
miként a régmúltban élt prófétai személyek. Benne a régóta kihunyt-
nak vélt prófétai szellem (vö. 1Makk 4,46; 14,41) éled újjá.  

És ti kinek tartotok engem? Te vagy a Krisztus. – Jézus újabb 
kérdése személyes állásfoglalásra ösztönöz. Péter mint a tanítványok 
szóvivője válaszol. Ő és társai a zsidó messiási várakozások betelje-
sítőjének tekintik Mesterüket, s elismerik az Istennel való különleges 
kapcsolatát (bár ez még nem a hit teljességét jelenti). 

Lelkükre kötötte, hogy senkinek se mondják el. – A zsidóság je-
lentős része a Messiást politikai uralkodóként fogta fel, akitől azt 
várták, hogy a hatalom eszközeivel érvényt szerez az igazságnak, s 
az ellenséges népek legyőzése után dicsőséges világuralmat valósít 
meg.  Bár Jézus ezt a felfogást teljes mértékben elvetette, Péter val-
lomását mégsem utasítja el, hanem igyekszik azt minden helytelen 
elképzeléstől megtisztítani. Mindenekelőtt titoktartásra kötelezi az 
apostolokat. Mivel ők sem értik még igazán Jézus messiásvoltának 
lényegét, egyelőre nem alkalmasak arra, hogy ezt nyilvánosan hir-
dessék.4  

– 31-33. versek 
Elkezdte őket tanítani. – Tipikusan márki fordulat. 
Az Emberfiának sokat kell szenvednie. – Jézus először általános 

formában hirdeti a szenvedés tényét. A megfogalmazás mögött az 
Ószövetség hatása érezhető: „Az igaznak sokat kell szenvednie” 
(Zsolt 34,20). A rövid bevezetés után a jövendölés konkrétabbá vá-
lik: utal a főtanács ítéletére. A mondatban felsorolva találjuk a het-
ven tagból álló főtanács csoportjait: vének, főpapok és írástudók. 
Halálra ítélését Jézus „elvetésként” értékeli. Az „elvetni” (apodo-

                                                      
4 Az ún. hallgatási parancsok teológiai jelentőségének bővebb kifejtéséhez vö. 
TARJÁNYI B., Újszövetségi alapismeretek II., Budapest 1996, 78-79; SZÉKELY J., 
Az Újszövetség teológiája, Budapest 2003; 40-41; KOCSIS I., Bevezetés az Újszö-
vetség kortörténetébe és irodalmába I, Budapest 2010, 211-212. 
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kimadzó) ige a Zsolt 118,22 mondatára emlékeztet: „A kő, amelyet 
az építők elvetettek, szegletkővé lett” (vö. Mk 12,10; ApCsel 4,11; 
1Pét 2,7). 

A halálos ítéletben megmutatkozó hivatalos elvetést követi a 
konkrét kivitelezés, amelyet az „ölni” ige jelez. A szenvedés, elvette-
tés és megöletés azonban nem az utolsó szó, hiszen a felsorolás vé-
gén a feltámadás áll.  Az „elvetni” és az „ölni igék” szenvedő alak-
ban állnak, és Jézust mint az emberi cselekvést „elszenvedőt” mutat-
ják be. A „feltámadni” (aniszténi) ige viszont arra utal, hogy most 
Jézus a cselekvő alany. 

Az egész eseménysor hátterében voltaképp maga Isten áll. Ezt 
jelzi a „kell” (dei) szócska, amely a Biblia – főleg az apokaliptika – 
nyelvén Isten előre elhatározott tervét juttatja kifejezésre. „Az Em-
berfiának sokat kell szenvednie” ezt jelenti: a Jézusra váró tragikus-
nak látszó eseményeket végeredményben nem emberi erők irányít-
ják, hanem az üdvözítő tervét Jézus Krisztuson keresztül megvalósí-
tó Isten. 

Péter félrehívta. – Jézusnak a szenvedésre vonatkozó szavait Pé-
ter összeegyeztethetetlennek tartja a korábban kimondott vallomás-
sal, vagyis azzal a meggyőződéssel, hogy Jézus a Messiás.  

Távozz mögém, sátán! – Egyedülállóan kemény feddés hangzik 
el. A görög szövegben olvasható hüpage opiszó mu voltaképp ezt 
jelenti: Eredj mögém!5 A tanítvány helye a Mester mögött van, va-
gyis nem a tanítvány határozza meg a Mester magatartását, hanem 
éppen fordítva: a tanítványnak kell mindent megtenni annak érdeké-
ben, hogy Mesterének szellemével és életútjával azonosuljon. 

 Máté változata: 16,13-23 

a) A szakasz helye Máté evangéliumában 
Máté evangéliumában Péter hitvallása és az első szenvedésjöven-

dölés hasonló szerepet tölt be, mint a forrásként használt Márk-
evangéliumban. Annak ellenére, hogy Máté a Beszédgyűjteményből 
                                                      

5 Hasonló fordulat olvasható az első tanítványok meghívásáról szóló elbeszélésben 
is. Jézus ezt mondja a megszólítottaknak: deute opiszó mu = Jöjjetek utánam! (Mk 
1,17). 
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és saját hagyományából sok új szöveget iktatott be a Márktól köl-
csönzött keretbe, az ő művében is két periódusból áll Jézus nyilvá-
nos működése: az elsőben (4,17-16,20) Jézus a mennyek országa 
hirdetőjeként áll előttünk, a másodikban (16,21-25,46) egyre inkább 
a szenvedésre irányul a figyelem. Péter hitvallása, illetve a Péternek 
adott ígéret (16,13-20) csúcspontként zárja le az első periódust, a 
szenvedésjövendölés (16,21-23) pedig kiindulópontja a második 
periódusnak, amely nyilvánvalóvá teszi: a mennyek országa kibonta-
kozásához – Isten akaratából kifolyólag – nélkülözhetetlen a Jézusra 
váró szenvedés, halál és feltámadás.  

Az imént leírtakból következik, hogy Máténál Péter hitvallása, il-
letve a szenvedésjövendölés már nem tartozik oly szorosan össze, 
mint Márknál. A hitvallásra adott közvetlen választ nem a szenve-
désre vonatkozó kijelentések alkotják, hanem a Péter primátusára 
vonatkozó ígéret, amely – ebben a formában – csak Máté evangéliu-
mában található.  

b) Eltérések Márk változatához képest 
Eltérések a Péter hitvallásáról szóló alegységben (13-16. versek) 
Máté némileg új formában adja elénk Jézus első kérdését a tanít-

ványokhoz: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Márknál az 
Emberfia fenségcím csak a szenvedésjövendölésben jelent meg. Má-
té ellenben a hitvallás-elbeszélés elejére helyezi át a címet, s így a 
szóban forgó eseménynek – hitvallás a tanítványok részéről – még 
nagyobb ünnepélyességet kölcsönöz. Az Emberfia címhez a zsidó 
hagyományban (Dán 7,13k; 1Hén 49) alapvetően a hatalom és a 
dicsőség gondolata társul. Ez a szempont az evangéliumokban is 
jelen van (pl. Mt 24,30; 25,31; 26,64) de ki is egészül, hiszen igen 
gyakran esik szó a szenvedő Emberfiáról. A szakaszunk elején álló 
kérdésben érdekes szójáték is megfigyelhető: emberek – Emberfia. 
Az emberek a földi világhoz tartoznak, az Emberfia viszont a meny-
nyeihez (Dán 7,13: „íme, az ég felhőin valaki jött, aki olyan volt, 
mint az Emberfia”). 

A Jézussal kapcsolatos korabeli elképzelések között nemcsak a 
Keresztelő Jánosra, Illésre vagy a próféták egyikére való hivatkozás 
szerepel, hanem Jeremiás neve is szóba kerül. Arról, hogy a végidő-
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ben Jeremiás is vissza fog térni, sehol sem olvasunk az Ószövetség-
ben. Ám a nép körében ismert lehetett ilyen hiedelem. A 2Makk 
15,14-ben Jeremiás úgy jelenik meg, mint „aki sokat imádkozik a 
népért és az egész szent városért”. 

Péter vallomásában a Krisztus cím mellett, az Isten Fia cím is em-
lítést nyer. Így a hitvallás mátéi változatában már egyértelműen a 
húsvét utáni egyház hite tükröződik. Érdemes megjegyezni, hogy 
Máté evangéliumában nem ez az első hitvallás a tanítványok részé-
ről. Már a vízen járásról szóló elbeszélés végén az áll, hogy az apos-
tolok leborulnak Jézus előtt és kijelentik: „Valóban Isten Fia vagy” 
(14,33). 

Új elem a hitvallást követően: a Péternek adott ígéret 
         (17-19. versek) 

A 16-19. versek tartalma csak Máté evangéliumában található, 
amiből arra következtethetünk, hogy az evangélista saját anyaggal 
egészítette ki a forrásként használt márki elbeszélést. A szóban forgó 
mondatok erőteljesen sémi jellegűek, tehát áthagyományozásuk pa-
lesztinai zsidó-keresztény körökre vezethető vissza.  

A jelen összefüggésben a 16-19. versekben olvasható kijelentések 
úgy állnak előttünk, mint Jézus közvetlen válasza a hitvallást tevő 
Simon Péternek. Péter Jézus kilétéről tett vallomást, Jézus pedig 
Péter sajátos feladatáról és küldetéséről nyilatkozik. Mindenekelőtt 
azt teszi nyilvánvalóvá, hogy a Péter által kifejezésre juttatott hit 
nem egyszerűen emberi meglátás és belátás eredménye – nem a „test 
és vér” kereteiben mozog –, hanem Istentől jövő kinyilatkoztatás és 
ajándék. Ezt követően találjuk a tulajdonképpeni ígéretet, amelynek 
lényeges elemei: Péter lesz a Jézus által építendő új közösségnek, az 
egyháznak a sziklaalapja – megkapja a mennyek országának kulcsait 
– oldó-kötő hatalmat kap. 

Figyelembe véve értekezésünk célját – szinoptikus összehasonlí-
tás – nem tartjuk szükségszerűnek az ígéret beható elemzését.6 Né-
                                                      

6 Az érdeklődő olvasó hasznos eligazítást kap a kommentárokban, illetve az alábbi 
művekben: R. PESCH, Die biblischen Grundlagen des Primats, Freiburg 2001; J. 
GNILKA, Péter szolgálata – Az újszövetségi megalapozás, in: Hatalom és karizma 
(Szegedi Biblikus Konferencia 2000) (szerk. Benyik Gy.), Szeged 2003, 29-38;  
KOCSIS I., Péter alakja és szolgálata az Újszövetség tanúságtételében, in A péteri 
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hány szempontra azonban mégis felhívjuk a figyelmet. A megfogal-
mazásból nyilvánvaló, hogy az egyház alapvetően Krisztusé: ő az 
építőmester. Ám az is tanulságos, hogy az építés során sohasem te-
kint el Pétertől. Krisztus tehát az egyház biztonságát és fennmaradá-
sát Péter által garantálja. Az „alvilág kapui” ismert kifejezés az 
Ószövetségben (vö. Iz 38,10; Jób 38,17; Bölcs 16,13): a pars pro 
toto értelemben a halottak birodalmát jelöli. Az ígéret lényege ennél-
fogva: a Krisztus által épített közösségen a halál hatalma nem vesz 
erőt, vagyis az egyház mindvégig megmarad. 

A 16-19. versekben található kiegészítéssel Máté olyan szempon-
tot helyez előtérbe, amely teológiájának egyik sajátos vonása: az 
egyházat, mint messiási közösséget és új választott népet.7 Egyúttal 
sajátos megvilágítást ad mind Péter hitvallásának, mind a szenvedés-
jövendölésnek. A hitvallásban kifejezésre jutott a meggyőződés: 
Jézus az Ószövetségben megígért Messiás és az Istennel egyedülálló 
közösségben élő Fiú. A Péternek adott ígéret pedig tudatosítja: Jézus 
egyben az egyház alapítója, építője és fenntartója. A szenvedésjö-
vendölés által az is világossá válik majd, hogy az Isten által kijelölt 
út – szenvedés, halál, föltámadás – szükségszerű előfeltétele annak, 
hogy „megszülessék” az új közösség. A feltámadt és megdicsőült 
Krisztus fogja majd Péter sziklaalapjára építeni egyházát. (Fontos 
szem előtt tartani, hogy a Péternek adott ígéretben jövő idejű igéket 
találunk.)    

Eltérések az első szenvedésjövendölésről szóló alegységben 
          (21-23. versek) 

Magában a szenvedésjövendölésben csak kisebb változások fi-
gyelhetők meg. Elmarad az Emberfia cím, amelyet az előző, Péter 
hitvallásáról szóló alegység elejére  helyezett át az evangélista. 
Ugyancsak elmarad az „elvetni” ige. Új elem viszont a Jeruzsálembe 
való felmenetel hangsúlyozása. Érdekes, hogy a feltámadás valósá-
gára vonatkozólag nem az aniszténi, hanem az egeiró ige szerepel, 
éspedig passzivum aorisztosz alakban, amely által a feltámadás Isten 

                                                                                                                
szolgálat a harmadik évezred küszöbén (Sapientia füzetek 12), Budapest 2008, 7-
36 (főképp 23-28).  
7 Vö. KOCSIS, Bevezetés, 229-232. 
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cselekvéseként jelenik meg (a szenvedő alakot ugyanis Istenre utaló 
szenvedő szerkezetként foghatjuk fel). Máté változatában ennélfogva 
az emberek cselekvésével (megölés) Isten cselekvése (feltámasztás) 
áll szemben.  

Péter apostol tiltakozását Márk csak általánosan említi, Máté vi-
szont konkrét formában adja elénk: „Távol legyen ez tőled, Uram! 
Ez nem történhet meg veled.” (16,23). Jézus Péternek adott válasza 
is hosszabb, hiszen a „Távozz mögém, sátán” felszólításhoz ez a 
kiegészítés kapcsolódik: „Botrány vagy nekem.” A görög szövegben 
a szkandalon főnév áll, amely mindazt jelenti, ami az úton akadály-
ként áll, s könnyen botlást és elbukást okoz. Péter tiltakozása tehát 
akadály abban, hogy Isten terve megvalósuljon. Míg a hitvallás által 
Péter a mennyei Atya kinyilatkoztatásával azonosult, addig a szen-
vedésjövendölést követő tiltakozása nagyon földies szemléletmódról 
tanúskodik. Péternek és nyilván a többi tanítványnak is szüksége van 
arra, hogy újabb belső kegyelmi támaszt kapjanak ahhoz, hogy Jézus 
küldetésének valódi célját és lényegét megértsék. Ebben a kegyelmi 
többletben majd húsvét után lesz igazán részük.  

Lukács változata: 9,18-22 

a) A szakasz helye Lukács evangéliumában 
Péter hitvallása és a szenvedés első megjövendölése Lukács 

evangéliumában is fontos szövegnek mondható, de szerkezeti szem-
pontból nem tölt be oly kulcsszerepet, mint a másik két szinoptikus-
nál. Lukácsnál ugyanis Jézus nyilvános működésének fő szakaszai 
földrajzi szempontból különülnek el egymástól: Jézus Galileában 
(4,14-9,50) – Jézus útja Jeruzsálem felé (9,51-19,27) – Jézus Jeru-
zsálemben (19,28-24,53). Így a nyilvános működés során az első 
nagy fordulópontot Jézus jeruzsálemi útja jelenti, amelyet az evangé-
lista igen ünnepélyes formában vezet be: „Történt pedig, hogy ami-
kor közeledtek felvételének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe 
megy” (Lk 9,51).   

b) Eltérések Márk változatához képest 
Amíg Máté változatában a bővítő tendencia érvényesült, Lukács-

nál éppen az ellenkezője figyelhető meg: a harmadik evangélista 
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jelentősen lerövidítette a forrásként használt márki szöveget. Teljes 
egészében elhagyta Péter tiltakozását, illetve az arra adott kemény 
választ Jézus részéről. Az elhagyás oka minden bizonnyal az a tiszte-
let, amely az ősegyházban Péter iránt mint első apostol iránt meg-
nyilvánult, s amellyel nem könnyű összhangba hozni az említett 
kemény feddést. Érdemes megjegyezni, hogy Lukács más összefüg-
gésben is kedvezőbb fényben mutatja be az apostolokat, mint a má-
sik két szinoptikus evangélista. A Jézus elfogatásáról szóló elbeszé-
lésben (Lk 22,47-53) például egyáltalán nem tesz említést arról, 
hogy a tanítványok elfutottak és Jézust magára hagyták volna. Mind-
azonáltal azt is el kell ismernünk, hogy a tanítványok alapvető értet-
lenségét Jézus szenvedésére vonatkozólag Lukács sem hallgatja el 
(vö. 9,45; 18,34).  

Lukács változatának egy másik sajátossága a két alegységnek, a 
hitvallásnak és a szenvedésjövendölésnek a szoros összekapcsolása. 
A Mk 8,31-ben Jézusnak a szenvedésre vonatkozó szavait új beveze-
tő mondat előzi meg. Ezzel szemben Lukács görög szövegében a 
hallgatási parancsot tartalmazó 21. vers és a szenvedést meghirdető 
22. vers egyetlen mondatot alkot.  Így még világosabbá válik: a 
szenvedés témája a messiási gondolatot egészíti ki. Jézus messiási 
küldetése nemcsak a csodákat és egyéb dicsőséges megnyilvánuláso-
kat foglalja magába, hanem a szenvedést és halált is, amelyet persze 
a feltámadás követ.  

Eltérés mutatható ki az elbeszélés bevezetésében is. Márknál az 
esemény úti beszélgetés, amely Fülöp Cezáreájának vidékén történik 
(8,27). Lukács elhagyta a konkrét helymegjelölést, s a dialógust Jé-
zus magányban történő imájához kapcsolta (9,18). Itt is egy sajáto-
san lukácsi mozzanatnak lehetünk a tanúi. A harmadik evangélista 
ugyanis különös nyomatékkal szól arról, hogy Jézus az életének 
minden fontosabb eseménye előtt imádkozik: ilyenek a Szentlélek 
leszállása a megkeresztelkedéskor (3,21), az apostolok kiválasztása 
(6,12), Péter hitvallása (9,18), a színeváltozás (9,28k), a Miatyánk 
megtanítása (11,1), a szenvedés (22,41) és a halál (23,46).8 Így annak 
                                                      

8 Az imádság témájához bővebben lásd TERNYÁK CS., Az imádkozó Jézus a szi-
noptikus evangéliumokban, Budapest 2005, 87-114;  TARJÁNYI B., Jézus imái, 
Vigilia 74 (2007) 333-342. 
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ellenére, hogy a szóban forgó szakasz szerkezetileg nem annyira 
kiemelt, mint a másik két szinoptikusnál, Lukács is különösen nagy 
jelentőségű eseménynek nyilvánítja Péter hitvallását és a szenvedés-
jövendölést.  

Az elbeszélés hátralevő részében a harmadik evangélista elég hű-
ségesen követi Márk szövegét. Csupán három apróbb különbségre 
érdemes külön felhívni a figyelmet: 1) A Jézusra vonatkozó vélemé-
nyek közül az utolsót Lukács sajátosan adja elénk: „a korábbi prófé-
ták közül támadt fel valaki” (9,19b). A nép a már „ismert” mércéjé-
vel mér. 2) Péter hitvallása így hangzik: „Az Isten Krisztusának” 
(9,20). Ez a megfogalmazás nemcsak Jézus messiási mivoltát emeli 
ki, hanem azt is, hogy Jézus mint Messiás Istenhez tartozik, és Isten 
nevében tevékenykedik. Lukács ugyanezt a formát használja a szen-
vedéstörténetben is, amikor a nép vezetői Jézus messiásságát teszik 
gúny tárgyává (23,35). 3) Mátéhoz hasonlóan Lukács is az egeiró ige 
szenvedő alakját alkalmazza Jézus feltámadására. Nyilván itt is Is-
tenre utaló szenvedő szerkezettel állunk szemben. Jézus feltámadása 
Isten műve, amely szemben áll az emberek igazságtalan cselekedeté-
vel, és győzedelmeskedik felette.9    

Összegzés 

Befejezésként érdemes a három változat közös elemeire is ráirá-
nyítani a figyelmet. Az eltérések ellenére mindhárom szöveg ugyan-

                                                      
9 Érdemes megjegyezni, hogy János evangéliumában is található egy szöveg, 
amelyben Jézus kérdésére Péter, tanítványtársai nevében, hitvallást tesz. Ám mind 
a kérdés, mind a válasz meglehetősen eltér a szinoptikus evangéliumokban olvas-
hatóktól: „Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és már nem jártak vele.  Jézus 
azért így szólt a tizenkettőhöz: «Talán ti is el akartok menni?»  Simon Péter azt felelte: «Uram, 
kihez mennénk? Az örök élet igéi a tieid. Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten 
Szentje»” (Jn 6,66-69). Az is fontos szempont, hogy a hitvallást Jánosnál nem követi nyílt szen-
vedésjövendölés, bár az árulóra való utalás – „Nem tizenkettőt választottam ki közületek? Egy 
közületek mégis ördög” (6,70) – rejtetten előrejelzi Jézus sorsát. Végül az sem hagyható figyel-
men kívül, hogy a negyedik evangéliumban Jézus és Péter párbeszédére nem egy vándorút so-
rán, Fülöp Cezáreájának környékén, hanem a kafarnaumi zsinagógában, az élet kenyeréről szó-
ló beszédet (6,22-58) követően kerül sor. Jézus kérdését az a tény váltja ki, hogy a beszéd miatt 
sok tanítványa elhagyta őt (6,60-66).  

Mindent egybevetve elmondhatjuk: a szinoptikusok változata és János szövege között oly nagy a 
különbség, hogy közvetlen összehasonlításra nincs igazán lehetőség. Bár némi hagyománytör-
téneti kapcsolat eshetősége nem zárható ki, de irodalmi függés biztosan nem áll fenn köztük.   
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azt az alapmeggyőződést tükrözi mind a tanítványokra, mind Jézusra 
vonatkozólag: 1) Péter hitvallása jelzi, hogy az apostolok felismerték 
Jézusban Isten végidőbeli küldöttjét, bár hitük még további tisztulás-
ra, megerősítésre és elmélyítésre szorul. 2) Jézus abban a tudatban 
végzi tevékenységét, hogy ennek végső célja a szenvedés, halál és 
feltámadás. A zsidók és a pogányok részéről történő elvettetés azon-
ban nem egyszerűen kikerülhetetlen „végzet”, hanem szerves része 
Isten tervének.  

Az is érdekes, hogy a szóban forgó szakasz mindegyik evangéli-
umban összefüggésbe hozható az irat befejezésével. Márknál Péter 
hitvallása – az evangélista teológiai tervében –szervesen összefügg a 
pogány százados hitvallásával, amely Jézus halálát követően hangzik 
el: „Ez az ember valóban Isten Fia volt” (15,39). Lukácsnál a Messi-
ás-vallomás és szenvedésjövendölés igen szoros összekapcsolása 
arra a mondásra utal 
előre, amellyel a 
feltámadt Krisztus az 
emmauszi tanítvá-
nyok előtt igazolja 
szenvedésének üdv-
történeti szükségsze-
rűségét: „Hát nem 
ezeket kellett el-
szenvednie a Krisz-
tusnak, hogy beme-
hessen dicsőségé-
be?” (24,26).  Máté-
nál Péter hitvallása 
szintén kapcsolatban 
áll a pogány százados vallomásával (27,54), de azzal az imádattal 
(leborulással) is, amellyel az apostolok a feltámadt Krisztust köszön-
tik (28,17). Az az ígéret pedig, hogy a Péterre épülő egyházon az 
„alvilág kapui nem vesznek erőt”, az evangélium utolsó mondatában 
kapja meg végső indokát: „És íme, én veletek vagyok minden nap a 
világ végéig!” (28,20). 

Biblianap Szabadkán 
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Gyürki László 

Az irgalmas szamaritánus szálláshelye 
 

Félúton a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton már régóta mutat-
nak egy épületet, amit Jézusnak az irgalmas szamaritánusról szóló 
példabeszédével hoznak összefüggésbe. Eddig nem igen volt érde-
mes itt megállni, mert csak egy leromlott épületet lehetett látni. De 
újabban ezt a helyet úgy alakították ki, hogy érdemes meglátogatni. 
Bár a régi út Jeruzsálemből a Jordán völgyébe ma egy modern autó-
pályává lett kiépítve, és így a forgalom általában elrohan e hely mel-
lett, ezért csak azok állnak meg, – egyelőre elég kevesen, – akik is-
merik a helyet. Egy izraeli állami archeológiai szervezet végzett itt 
feltárást és rendezte be az „irgalmas szamaritánus” múzeumát. 

„Az irgalmas szamaritánus vendégfogadója” 2009 májusában lett 
ismét a nyilvánosság számára látogatható. Az izraeli állami régiségi 
hatóság eredményes ásatásokat és restaurálásokat végzett ezen a 
helyen. Három fontos szempont szerint folytak a feltárások. Az 
egyik, a terület régészeti kutatása a mai modern útnál, amely Jeruzsá-
lemből Jerikóba vezet; a másik szempont az irgalmas szamaritánus 
újra alakított múzeuma; végül az egész terület kialakítása zarándo-
kok számára. E három témát tárgyaljuk, de előbb a hely történetét 
vizsgáljuk meg. 

A hely története 

"Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került.” 
Így kezdődik Jézus példabeszéde az irgalmas szamaritánusról, ame-
lyet Lukács evangéliumában találunk (Lk 10, 30-35). 

Lukács a történés helyét a júdeai hegyvidéket a Jordán völgyével 
összekötő útra teszi. Ez az út az Olajfák hegyéről kígyózik a Wadi 
el-Kelt völgyében. Az elbeszélés egy szálláshelyet említ, ahova az 
irgalmas szamaritánus a kifosztott embert átadja a helység gazdájá-
nak: "felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta” 
(Lk 10,34). 

A nemrég befejeződött régészeti feltárások szerint azt lehet állí-
tani, hogy ezen a helyen, – amelyet ma Khan al Hatrurnak hívnak – 
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az Újszövetség idején (Kr. u.1. sz.) valóban volt egy építmény az 
utazók ellátására. Lehetséges, hogy a példabeszéd szerzője Jeruzsá-
lem és Jerikó között látott ilyen épületet.  

A keresztények aztán a Lukács evangéliuma ezen elbeszélését az 
út egy bizonyos helyére, Jeruzsálem és Jerikó között a Szent Város-
tól 18 km-re helyezték. Ez az a hely, amely a mai modern aszfaltút 
magaslatán átmenetet képez a Szent Euthymius (Khan al-Ahmar, 
Mishor Adummim) szűk síksága utolsó leereszkedéséhez a Jordán 
völgyébe. 

A helyet először Szent Jeromos említi, aki az evangéliumi példa-
beszéd történetét a Kr.u. 1. században itt működő katonai állomáshoz 
kapcsolja. A legrégibb szövegek csak egy katonai állomást említenek 
anélkül, hogy Lukács evangéliumában olvasható példabeszéddel 
kapcsolatba hoznák. Említi Euszebiosz az Onomasztikonban és a 
"Notitia Dignitatum" is, amely egy állami kézikönyv a Kr.u. 425-
430-as évekből. Ez utóbbi bizonyítéka szerint a római birodalom egy 
hivatalos irata Maalek Adummimnál egy katonai állomást (cohors 
prima militaris) megbízott az Aelia Capitolina (Jeruzsálem) és Jerikó 
közötti út felügyeletével. Csak később hozták kapcsolatba az irgal-
mas szamaritánus szálláshelyét ezzel a katonai állomással. 

A kapcsolatnak, amit Szent Jeromos a szálláshely és a katonai ál-
lomás között teremt, valószínű oka az, hogy a 6. században ennél a 
katonai állomáshelynél egy templom és egy szálláshely épült a za-
rándokok számára. 

Az irgalmas szamaritánus szálláshelye az idők folyamán sok vi-
szontagságot látott, mert egy nagyon forgalmas úton található, és 
katonai cselekmények is történtek itt. Az írásos feljegyzések, ame-
lyek a keresztes idők óta léteztek és ezt is megemlítik, egy nagyon 
szegényes helyről szólnak, amely szegényen és egészségtelenül van 
berendezve. 

A bibliai utalások, amelyek Maalek Adummimra utalnak a követ-
kezők: az Ószövetség földrajzában Maalek Adummim név Juda és 
Benjamin törzsi határaként szerepel (Jozs 15,7; 18,17). A hely jó 
tájékozódási pont azoknak, akik csak néha utaznak, de olyanoknak 
is, akik foglalkozásuk miatt utaznak, mint a katonák, mert itt az út 
Jeruzsálemből Jerikóba lefelé egész közel vezet a Wadi el Kelt patak 
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medréhez. A környék úgy ismert, mint a Judeai sivatag, amelyben 
ma nagyon sok bizánci kolostorrom található. Mint az Olajfák he-
gyének keleti nyúlványain itt voltak hajdan a kolostorok. Az első az 
út szélén fekvő Martyrium kolostor (Khirbet Murassas). Közvetlen 
közelében fekszik a modern zsidó Maaleh Adummim település. Kis-
sé lentebb vannak a nagy Szent Euthymius kolostor romjai (Khan el-
Ahmari). Mögötte ágazik el az út a Kozibai Szent György kolostor-
hoz. 

Szent Jeromosnál találjuk a híres Cesareai Euszebiosz Onomasz-
tikonjának fordításában az ő exegetikai és érdekes megjegyzését: 
"Adummim Júda törzse idejében egy kis város volt. Most már csak 
romjai vannak meg. Ma Maledomneinek hívják. A görögben a vörös 
kövek emelkedésének nevezik. A latinban a vörös kövek emelkedőjét 
a vér miatt nevezi, amit ott a támadók kiontattak. Ott, ahol Aeliatól 
(Jeruzsálem) Jerikóba lemegyünk egy katonai állomáshely van a 
határnál az utazók védelmére, ami Juda és Benjamin törzsét elvá-
lasztja. Az Úr említi ezt a durva és véres helyet a példabeszédben 
szereplő emberrel kapcsolatban, aki Jeruzsálemből Jerikóba uta-
zott." (Onomasztikon, 25,9-16). 

Szent Jeromos híres levelében, amelyben Szent Paula zarándokút-
ját írja le ezt olvassuk: "Én (Betaniából) továbbmentem és lementem 
Jerikóba és megemlékeztem az evangélium történetére a megsebesí-
tett férfiról. Láttam a helyet, amit Adommiumnak hívnak, ami 'vérből 
valót' jelent, az a vér, amit itt gyakori rajtaütések során kiontottak". 
A "vörös" szó, ami a héberben "adummim" és az arabban "ahmar", 
valóságban a vöröses mészkősziklákra vonatkozik, amely az út szé-
lén gyakran előfordul. Az arab név "Talaat ad-Dam", ami a „vér 
emelkedését” jelenti, valószínű az evangéliumi példabeszéddel függ 
össze. Szent Jeromos a sziklák vörös színét az utazók vérével hozza 
összeköttetésbe, akiket ezen az úton gyilkoltak meg, és ezzel megte-
remti az összeköttetést az evangéliumi példabeszéddel. A zarándo-
kok ezt a magyarázatot a következő századokban átvették.  

A régészeti kutatás, amit az izraeli Itzhak Magen, vezetett, a hely 
történetét világosan kimutatta. Ez egész biztosan a legjelentősebb 
eredménye az „irgalmas szamaritánusról" lezárt régészeti kutatásnak 
. 
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A régészeti felfedezések 

Heródes király idejében (Kr.e. 1. sz.) ciszternák voltak ezen a he-
lyen és egy középnagyságú épület. Találtak fürdőket, jó téglákból 
készített falakat és szobákat mozaik padlózattal. Ennek az épületnek 
az alapfalai egy bizánci templom apszisa közelében voltak. Az épület 
mellett természetes barlangok voltak raktáraknak és kincstárnak 
kialakítva. 

Az ott talált tárgyak között különösen említésre méltók a pénzér-
mék Nagy Heródes és unokája I. Agrippa idejéből. Néhány érme 
került elő a rómaiak elleni első zsidó felkelés idejéből. Egyik érme 
felirata: "Sion szabadsága második éve" (Kr.u. 69), egy másiknak 
pedig, amely Flavius Titus idejéből való ezzel a latin felirattal: 
"Judea Capta". 

Az egész komplexum biztos menedéket nyújtott a karavánok, 
akár az átvonuló katonák vagy kereskedők számára. Az irgalmas 
szamaritánusról szóló példabeszéd szerzője talán erről a helyről vette 
a példát és ez a tapasztalat volt szeme előtt a tanításra, mint az evan-
géliumban lévő sok más példabeszédben is. A 4. és 5. századból való 
maradványok nagyon szegényesek, de a katonai berendezés, amelyet 
Cesareai Euszebiosz Onomasztikonja (24,9-11) és a "Notitia 
Dignitatum” (74,48) említ rekonstruálható. A hatodik században 
aztán itt egy szent kerületet képeztek ki, amely 24x26 méter nagysá-
gú volt. Ez egy udvarból állt déli bejárattal és a közepén ciszterná-
val. Templom és néhány épület is volt ott. Egy másik udvar volt 
kelet felől a karavánok állatai számára. A templom 11x21 méter volt. 
Két sor oszlopa választotta el a középhajót az oldalhajóktól. Mozaik 
padlózata egyszerű geometriai figurákból állt. Sajnos 1934-ben a 
felfedezés után a templom és legtöbb része védtelenül, megóvás 
célja nélkül maradt. A mostani restaurálás alkalmával a padlózatot 
nagy türelemmel állították helyre, kb. 1,7 millió színes mozaik követ 
használtak fel. Az eredeti építmény a 8. századig volt használatban. 
A romok között talált Kr.u. 720-ból való mérföldkő bizonyítja ezt. 

A keresztesek korában (Kr.u. 12. sz.) ez a keresztény építmény 
nagyobb méretben újra felépült. Az 1169-1172-es években a temp-
lomosok egy vörös várat építettek itt (a Maldoim kastélyt, „Turris 
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Rubea” vagy "Castrum Rouge", ahogy az akkori források említik). 
Ez 60x70 méter volt a szent körzettől északnyugatra. Az északi olda-
lán egy 8x9 méteres védőbástya volt. Azonkívül egy vízárok, külön-
böző négy és hét méter szélességben a sziklába ásva az erődítmény 
további védelmére. Ennek a várnak a romjait a modern aszfaltos út 
északi oldalán találták, amely most majdnem teljesen elválasztja a 
katonai erődítményt a szent kerülettől. 

A keresztesek a zarándokok számára készítettek egy szekciót szűk 
terekkel a négy oldalon. A bizánci ciszternához egy nagyobbat épí-
tettek és kupolával fedték be. Ez a ciszterna 7 méter széles és 7 mé-
ter mély volt. Ezt a keresztény komplexumot a keresztes időkben 
vörös ciszternának nevezték. Ezt említi meg Theodorusz 1172-ben, 
Willibald 1212-ben (ő a várat kicsinek mondja), Tethmarius 1217-
ben, Burkhard von Berg Sionból 1283-ban, veronai Jakob 1335-ben 
és Lázói János domonkos társa Félix Fabri 1480-ban. 

Theodorusnál olvasható egy megjegyzés: "Betánián túl kelet felé, 
négy mérföldre Jeruzsálemtől a hegyen fönt egy vörös ciszterna van 
egy kápolnával, ahol - mint mondják - Józsefet testvérei eladták. A 
templomosok ott egy erős várat építettek". 

Néhány évszázaddal később az irgalmas szamaritánus vendégfo-
gadóját Joachim házának vagy kolostorának nevezték. Így említi Fr. 
Suriano 1485-ben és Anselm 1509-ben. 

A mamelukok idejében (14-15. század) az utazók és zarándokok 
számára mindig jelentős volt a hely. A török periódus alatt ismét újra 
építették a korábbi romokra, sajnos nagy kárára az eredeti struktúrá-
nak. Az 1917-es harcok idején a hely jelentős károkat szenvedett és 
aztán a brit mandátum alatt (1934-1936) részben ismét felépítették. 
Az irgalmas szamaritánus menedékházának maradványait és romjait 
először C. R. Conder és H. H. Kirchener tanulmányozta és regisztrál-
ta. Kutatásaikat az 1883-ban megjelent 3 kötetes munkájukban 
"Survey of Western Palestine" hozták nyilvánosságra. 

A ferences régész, Bellarmino Bagatti 1939-ben megvizsgálta a 
helyet és a falmaradványok nyomait, két helyiséget és a keresztes vár 
körülkerítő falát találta. A templom padlómozaikjának maradványait 
lefényképezte. 
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Az irgalmas szamaritánus múzeuma 

Az utolsó helyreállítás után is a török periódus négyszögletes 
alapstruktúrája képezi az egész komplexum központját. Az új térel-
osztás lehetőséget adott egy múzeum berendezésére. Az itt kiállításra 
került emlékek Izrael különböző helyeinek, Jerikó és a Gaza övezet 
ásatásainak anyagából valók. Az irgalmas szamaritánus új múzeuma 
biztosan megörvendezteti a zarándokokat főképpen a bizánci idők 
régiségeinek kedvelőit. Megéri időt szentelni a látogatásra. A temp-
lomon kívüli helyiségeket úgy alakították át, hogy az eredeti mene-
dékhely udvara újra felismerhető és kiállítástermekké legyen. Sok 
régészeti lelet: mozaikok, kerámia vázák, márvány és kő feliratok 
láthatók. A feliratos mozaik részletek Garizim hegyéről, Nabluszból, 
Khirbet Samaraból, el-Kirbheből és Kafr Fahmaból származnak. 
Más feliratok vagy liturgikus emlékek Júdea sivatagjának bizánci 
kolostoraiból – a Martyrium és a Szent Euthymus kolostorból – ke-
rültek ide. Ezek között 
vannak oltárok és 
mellvédek a kolosto-
rokból. A keresztény 
rész különösen is ki-
emelt a 6. századi 
templom rekonstruk-
ciójával. Ez ma egy 
modern funkciójú 
térré lett átalakítva, 
amely alkalmas az 
imádságra, elmélyü-
lésre, vagy a hely 
ismertetésére. Arra is 
gondoltak, hogy a zarándokoknak legyen lehetőségük a kis bizánci 
templomban liturgiát végezni. Ez szép példa egy bibliai hely sikeres 
restaurálására, amely más helyeknél is példaként szolgálhat. 

A bizánci kor különböző templomaiból való emlékek, főképpen a 
mozaikok emlékeztetnek arra a virágzó keresztény korra is, amikor a 
Szentföld tele volt templomokkal és kolostorokkal. Ezért is érdemes 
itt megállni és ezeket megtekinteni. 

Biblianap Szabadkán 
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Ki az ember? 
A jahvista teremtéstörténet (Ter 2,4-3,24) 
         2. rész: A parancs megszegése 

                   és annak következménye (Ter 3) 

A.) Alapgondolat 

Nagyon nagy a kontraszt, ahogy a teremtéstörténet folytatódik. 
Az ember még éppen a kapott jó fölött ujjongott, s utána súlyosan 
elbukik. Az elbeszélésnek az a szándéka, hogy felismerjük, az ún. 
Bűnbeesés-történet nem csak egy „akkori” történet, hanem a mi sajá-
tunk is. 

A történet kapcsán ellenállást érzünk magunkban, amelyről nem 
szívesen veszünk tudomást, pedig ez az ellenállás gyakran akadályoz 
bennünket, hogy a történetet valóban megértsük. 

A nekünk ajándékozott élethez csatolnak egy parancsot is, ame-
lyet ha figyelmen kívül hagyunk, az katasztrofális következmé-
nyekkel jár. Meg tudjuk érteni ezt? 

Milyen terhet jelent a parancs? Isten önkényes, ellentmondást 
nem tűrő tette, amely kizárólag az engedelmességre akar tanítani? De 
miért engedelmességre? Csak hogy a határainknak ütközzünk? És ha 
figyelmen kívül hagyjuk, miért lesz ilyen súlyos következménye? 
Milyen Isten az, aki így sújt bennünket? Mindezek megértésén mú-
lik, hogy a parancsot megérthessük: Az életben valóban vannak 
„dolgok”, amelyeket nem szabad elhibáznunk; ha ez mégis bekövet-
kezik, mindent tönkreteszünk. Ebbe az irányba nyit bennünket „A 
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bálna lelke” c. mese. Érzékennyé tesz arra, hogy van egy „érzékeny 
középpont”, amelyet ha respektálunk, az élet sikerülni fog. Választás 
elé állít bennünket: Vagy úgy érintkezünk a világgal, az emberekkel 
és önmagunkkal, hogy egy én-központú akarattal rendelkezünk, 
amely mindent önkényesen rángat – vagy egy olyan alázatos maga-
tartással viselkedünk, amely önmagát nem tekintve bámulattal tárja 
fel a dolgok titkát. 

B.) A szöveg: Ter 2,4b-3,24 

C.) Bevezetés 

1. A bálna lelke és a lángoló szív  

Volt egyszer egy buta és öntelt holló, amelyik messze-messze ki-
repült a tengerre. Csak repült, egyre repült egyre távolabb és távo-
labb, míg egyszer csak érezte, hogy elfáradt és valami szárazföld 
után kezdett kémlelni. Igen ám, de szárazföld nem volt sehol. Végül 
már olyan fáradt volt, hogy leszállt a víz színére, hogy megpihenjen. 
Ekkor hirtelen felmerült a vízből egy bálna és ő az ijedtségtől úgy 
összezavarodott, hogy egyenesen berepült a torkába. 

Hirtelen sötétség vette körül, meg valami zúgás és csobogás. Mi-
kor már azt hitte, hogy meg kell halnia, egyenesen egy házba tántor-
gott, egy takaros, szép házba, ahol világos volt és meleg. A lócán egy 
fiatal nő ült és egy égő lámpánál foglalatoskodott. Felkelt, odajött 
hozzá és barátságosan azt mondta a hollónak: 

„Szívesen látott vendég vagy nálam, csak egyetlen dolgot kell be-
tartanod: hogy nem érinted meg a lámpámat”. 

A holló boldog volt, hogy megmenekült az élete és sietve biztosí-
totta, hogy nem fogja megérinteni a lámpát. Ahogy ott ült a lócán 
megcsodálta, hogy a kis házban milyen finom és tiszta minden. Bál-
nacsontokból épült, úgy, mint az emberek házai és úgy is volt min-
den berendezve, mint az embereknél. De valami furcsa nyugtalanság 
látszódott a fiatal nőn; soha nem ült sokáig nyugton, hanem rövid 
időközönként felemelkedett a lócáról és kisurrant az ajtón. Csak egy 
pillanatig tartott, akkor visszatért, de ezt újra és újra megismételte. 
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„Mi tesz téged ilyen nyugtalanná?” – kérdezte őt a holló.  
„Az élet” felelte a fiatal nő, „az élet és a lélegzetvételem.”  
A holló semmit nem értett a válaszból. 
A holló pedig, aki most már megnyugodott és elfelejtette félelmét 

egyre kíváncsibbá vált. 
„Mi lehet az oka, hogy nekem nem szabad a lámpához érni?” 

gondolta; és mindannyiszor amikor a fiatal nő kisurrant és egyedül 
maradt, egyre nagyobb kedve támadt, hogy ígéretét megszegje, oda-
menjen és csak egészen kicsit megtapogassa a lámpát. Egyszer aztán 
már nem tudta féken tartani a kíváncsiságát, és amikor a fiatal nő 
kisurrant az ajtón, felugrott és megérintette a lámpa kanócát. Abban 
a szempillantásban nyakát szegve betántorgott a fiatal nő az ajtón, a 
padlóra zuhant és fekve maradt, miközben a lámpa kialudt.  

Késő volt már, hogy a holló megbánja tettét; szuroksötét vette kö-
rül, hullámzott körülötte minden, s a szép világos ház sem volt töb-
bé. Csaknem megfulladt. Vér és zsír vette körül, és a nagy hőségtől 
kihullott a tolla. Félholtan bolyongott a bálna hasában és csak most 
értette meg, hogy mi történt. 

A fiatal nő a bálna asszony lelke volt és azért surrant ki az ajtón, 
hogy friss levegőt vegyen, mert a bálnának muszáj lélegzetet vennie, 
és a nagy nyugodt lánggal égő lámpa pedig a bálna szíve volt. A 
holló puszta kíváncsiságból érintette meg a fiatal nő szívét és az 
meghalt. A holló nem tudta, hogy ami finom és szép, az mulandó és 
könnyű megsemmisíteni, mert ő maga buta volt és durva lelkű. Most 
az életéért küzdött a vérben és sötétben. Minden, ami előtte szép és 
tiszta volt, most vértől mocskos és büdös lett. 

Végül sikerült neki ugyanazon az úton, amelyen érkezett, kicsusz-
szanni a bálna száján, és ott ült a halott bálna hátán egy félig kopasz, 
mocskos, maszatos holló. Ott ült és a döghúsból élt miközben ide-
oda dobálták a hullámok. Nem tudott többé repülni, mert a szárnyai a 
bálna belsejében a hőségben és vérben eltörtek. Végül egy vihar a 
szárazföld felé sodorta, és amikor az emberek meglátták a halott 
bálnát, csónakjaikkal felé tartottak, hogy húst és zsírt szerezzenek 
maguknak. Amikor a holló meglátta őket, egy szemvillanás alatt 
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emberré változott, egy kicsi, ronda, sötétbőrű, kócos, borzas ember-
ré, aki a bálna hátán állt. 

Nem beszélt arról, hogy puszta kíváncsiságból megérintett egy 
szívet és elpusztított valami finomat és szépet; ő csak hencegett: „Én 
öltem meg a bálnát! Én öltem meg a bálnát!” 

És az emberek világában nagy ember lett belőle.  
                                                 (Eszkimó mese) 

Szövegmunka: A parancs megszegése, annak következményei, 
              Ter 3,1-24 

a.) A jahvista teremtéstörténet első részének szerkezete 
              Ter 2,4b-25 
4b-6 Vers 1. a teremtés előtt  
7. Vers 2. az ember teremtése az élet adása 
8k. Vers 3. az ember élettere: táplálék és élettér 

adása 
10-14. Vers  (beillesztés: a négy 

világfolyó) 
(jobb életfeltéte-
lek, gazdag áldás) 

15. Vers 4. az ember feladata: a teremtésért való 
közös felelősség 
adása 

16k. Vers 5. Isten parancsa: enge-
délyezés és határ 

 

18-25. Vers 6. az ember társas léte: 
- az állatokkal való 
kapcsolat 
- a férfi és a nő létro-
konsága 

társak adása  

 
b.) Az elbeszélés ívei Ter 2-3 
Az elbeszélés felépítésében láthatóvá válik az elbeszélés két nagy 

íve, az ember teremtése (A) és az ember megtévedése (B) egymást 
követő és egymásba kapcsolódó, egymásba keveredő, egybe tartozó 
történet: 
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(A) Az elbeszélés és az ember teremtésének 

nyitánya 
2,4b-7 

(A) A kert növényzete, mint az ember élettere 2,8 
(A/B) A fák teremnek - a kert közepén lévő fa is 2,9 
beillesztés Híradás a  paradicsom folyóiról 2,10-14 
(A) Átmenet a beillesztésből és az ember meg-

bízatása 
2,15 

(B) Parancs: engedélyek és határok  2,16-17 
(A) Az állatok, mint az ember társai 2,18-20 
(A) Az asszony teremtése és az ember teremté-

sének befejezése 
2,21-24 

(A/B) Az ember mezítelensége 2,25 
(B) Rendelkezés és vétség 3,1-7 
(B) Elrejtőzés, kikérdezés, a vétség feltárása 3,8-13 
(B) Az átok és a büntetés kihirdetése  3,14-19 
(B) Kiűzetés a kertből 3,20-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Biblianap Vácott 
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                           Elbeszélések Ter 2/3 
 
 
 
 

Az ember 
teremtése 
(24b-7) 

A kert mint 
az ember 
élőhelye, 
híradás a 
Paradicsom 
folyóiról 
(2,8-15) 

A parancs 
(2,16-17) 

Az állatok 
mint teremt-
mények 

A teremtés 
befejezése: 
az asszony 
teremtése 
(2,21-25) 

Kontrasztos megfelelé-
sek 

  Mezítelen – 
nem szé-
gyenkeznek 
(2,25) 

   A féri és nő 
boldog 
közössége 
(2,23) 

  Az ember nevet ad az 
állatoknak (2,19k) 
 
 

 

 Az ember-
nek gon-
doznia kell 
a kertet 
(2,15) 

   

 A föld gyü-
mölcsöt 
terem (2,9) 

   

Az ember 
földből véte-
tett 
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Csábítás és 
bűnbeesés 
(3,1-7) 
 
 
 

Kihallgatás 
(3,8-13) 

A büntetés 
kihirdetése 
(3,14-19) 

Kiűzés és a kert 
őrzése 

Felismerik, 
hogy mezítele-
nek (3,7) 
 

   

  A férfi és nő 
problémás kö-
zössége (3,16 
 

 

  Ellenségeskedés az ember és az 
állatok között (3,15k) 
 
 

  Az ember fáradsággal műveli a 
földet (3,17) 
 
 
 

  A föld tövist és bojtorjánt terem 
(3,18) 
 

  Visszatér a földbe 
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A teremtés és a megtévedés motívumai elválaszthatatlanul össze-
kapcsolódnak. Pontosabb vizsgálódással megismerhető és kiviláglik, 
hogy nem időbeli egymásutániságról, hanem egy dologi összefüggés-
ről van szó. Az ember jelenléte ambivalens. Egyszerre van jelen a 
boldogság és zavarodottság, felemelkedés és lezuhanás. Mindkettő 
hozzátartozik az ember konkrét életéhez: 

Az ember porból lett. Visszatér a porba. A porból emelték fel, so-
kat bíztak rá, miközben „csak” porból van. Ez a dolog boldog része; 
de ő visszatér a porba, gyakran nagyon hamar – és ez az emberi mu-
landóság tragikus (Ter 2,7;3,19). 

Az embernek értelmes feladata van, a föld művelése és hogy a 
föld megteremje gyümölcsét. De az értelmes feladat a keze alatt 
értelmetlen fáradtsággá válik és a föld tüskét és bogáncsot terem 
(Ter 2,9.15; 3,17k). 

Az ember rokoni kapcsolatban van az állatokkal, nevet ad nekik 
és hatalma van fölöttük. De ellenségeskedés támad az állatok (kígyó) 
és az ember között (Ter 2,19k; 3,15). 

Az ember férfi és nő boldog közösségében él egy egymást segítő 
társas kapcsolatban, amelyben mezítelenek lehetnek (szégyenkezés 
nélkül). Ez a közösség azonban újra és újra átváltozik egy konflik-
tussal teli ellenséges kapcsolattá, amelyben alá- és fölérendeltség, 
bizalmatlanság és fájdalom van; amelyben az ember nem tudja többé 
mezítelenségét mutatni, hanem valamit „maga elé” kell tennie (Ter 
2,23-25; 3,16). 

A motívumokat mindkét elbeszélésrész egymással szembe állítva 
említi. Így formálisan is kialakul az a benyomás, ami tartalmi szem-
pontból történt: A jó tapasztalatok az ellenkezőjére fordulnak, ambi-
valencia, életünk ellentmondásai. 

Hogyan alakult ez így? Mitől van, hogy az életünk legszebb dol-
gai mindig újra az ellenkezőjükre fordulnak? Ez a kérdés a mi elbe-
szélésünknek is a mozgatórugója. Erre válaszol a középen álló fa 
képe, amit az embernek nem szabad megérinteni. 
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c.) A parancs megszegése 
Az elbeszélés egy finom pszichológiai utánrajzolatot ad egy fo-

lyamatról, a csábítástól a parancs megszegéséig vezeti, melyet a 
következményekkel folytat. 

Már stilisztikailag feltűnő, hogy az emberről mind objektív, mind 
szubjektív mint tettesről és áldozatról beszél: elcsábítják őt (tehát 
áldozat) és ugyanakkor vétkezik (tehát tettes) is; létfokozásra törek-
szik, és ezt nem tudja elnyerni, ehelyett létét csorbítja. Ami itt törté-
nik, kívülről jön, de semmiképp nem marad az emberen kívül, hanem 
a belsejébe hatol és meghozza a maga erőszakos következményét. 

A Ter 3,1-ben odalép hozzá a ravasz kígyó és tudakozódik az 
ember boldog élete felől, szó szerint ezzel a kérdéssel: Isten valóban 
azt mondta …? „Nem szabad?” Ami eddig az élet megőrzésére szol-
gált, az hirtelen az élet visszatartásának, mint önkényes tekintélyel-
vűen meghúzott határnak tűnik.  

 
A kígyó, mint vallási szimbólum 
Izrael környezetében a kígyó sok vallásban nagy szerepet játszik. 

Egyiptomban a termékenység istennőjének szimbóluma („a táplálék 
úrnője” és a „ruhakészítés istennője”), Renenutet, aki boldogságot és 
áldást hoz, de a titokzatos, mágikus erők is az ő hatáskörébe tartoz-
nak. 

A kánaániaknál a kígyó Anat istenanya szimbóluma, és összetar-
tozik a termékenység ábrázolásával, tágabb értelemben szintén az 
élet jelét jelenti a főképp az Anathoz tartozó vegetációs isten Baal. 

Izraelben először Jahve szimbólumaként jelenik meg (vö. Szám 
21,8k.); Hiszkija király szétrombolta a templomban a rézkígyót, a 
Nehustánt (2 Kir 18,4). Valószínűleg Izraelben kánaáni (és egyipto-
mi) befolyásra alakult ki ez a kígyó-képtisztelet. Történeti szem-
pontból a „kísértő” kígyót – feltételezhetően a jahvista a salamoni 
időkben írta – az „asszonnyal” kapcsolják össze, aki a kísértést 
„Ádámnak” továbbadta, Sitz im Leben-je az egyiptomi hercegnő 
Salamonra gyakorolt befolyása (vö. az 1 Kir 11,1-8 kritikája) vagy a 
kánaáni kultuszok befolyása Izraelre. 
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 A kígyót a Ter 3,1 ellentétben azzal, hogy másutt isteni szimbó-
lum, csak mint a föld állatát ábrázolja; és Jahve teremtménye. Titok-
zatos „tudása” később csalódást fog hozni. 

A kígyó a beszélgetést egy kétértelmű kérdéssel kezdi, amelyet a 
valóság helyett, amely egy nem birtokolt középpont, az élet önké-
nyes megszorításaként lehet érteni. A középen álló fa tiszteletben 
tartásából keze nyomán egy önkényesen állított határ lesz. Az asz-
szony a következőkben elmondja, hogy hogyan is van a dolog. Vála-
szával helyreigazítja a kígyót, hogy Isten az élet védelmében állította 
a határt: Már az érintése is halálos. A kígyó kérdésében állítás van 
elrejtve, hogy Isten valamitől meg akarja fosztani az embert. A jó és 
gondoskodó Isten képe, aki mindent odaadott az embernek, csak a 
közép nem az övé, átváltozik egy leereszkedő, rosszakaratú Istenné: 
Isten megszorításokat tesz � kicsinyes � Isten fél, hogy az ember 
vitatni fogja hatalmát � parancsa csak arra szolgál, hogy az embert 
alárendeltségben tartsa. 

Miért Isten tesz különbséget a „jó” és a „rossz”, az életbarát és az 
életellenes dolgok között? A válasz nagyon egyszerű: Mert nincs 
olyan ember, aki mindent átlátva tudná megítélni a dolgokat; erre 
csak Isten képes. A mi véleményünk mindig relatív: 

Egy bizonyos helyzetben milyen tanácsot tudok adni egy ember-
nek? Valóban tudom, hogy mi az, ami számára jó? 

A gyermekem számára mi a jobb, ha gimnáziumban tanul tovább 
vagy technikumban? Valóban tudom, hogy neki mi a jobb? 

Mi az, ami az Egyház fejlődését valóban előbbre viszi? Valóban 
pontosan tudjuk ezt? Vagy nem lehetséges, hogy a mi emberi meg-
ítélésünk és tudásunk vak egy más, egy új lehetőség iránt? 

Természetesen döntéseket kell hoznunk, véleményt kell alkot-
nunk. De a véleményünket mindig meg kell hagyni ideiglenesnek, 
késznek kell lennünk, hogy szükség esetén korrigáljuk. Máskülön-
ben, ha a véleményünket „kőbe véssük” és abszolutizáljuk és asze-
rint cselekszünk, tönkretesszük az életet. Ha mi a korlátozott belátá-
sunkat tesszük a dolgok mértékéül ahelyett, hogy nyitottak lennénk 
egy nagy, és általunk nem birtokolt valóság felé, a paradicsomot újra 
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és újra pokollá változtatjuk. Miért esik olyan nehezünkre, hogy a 
véleményünket ideiglenesnek tekintsük? 

Az asszony figyelmének a kert nem birtokolt közepére való irá-
nyítása azonnal kívánatossá teszi azt; az érvelés jónak látszik, hogy 
jó lenne abból enni (történetileg: Izrael átvette a kánaáni kultuszt: 
Salamon bálványimádóvá lett, önmagát helyezte a középpontba). 
Miután a két ember evett, és ahogy mondják felnyílt a szemük, a 
jahvista egy szójátékkal – melyeket ők nagyon kedveltek –  mondja 
el a hatást: A remélt „tudóvá váló” helyett (héber arum) az ember 
„mezítelenné váló” lesz (héber erom). Az ember a teremtésben betöl-
tött sajátos szerepével, aki korlátozások nélküli, nem egyszer isteni 
pozíciót szeretne elérni - ha szembe helyezkedik Istennel: többé nem 
mutathatja magát embertársa és Isten előtt annak, aki, el kell rejtenie 
magát. Nem tud saját erejéből megállni: ez a fájdalmas tudás, amit a 
határok megtapasztalása tanúsít. 

A határokból, a középpont megsértéséből visszájára fordul az 
élet, a kapcsolatok bizalmatlanná válnak. A jó rend tönkrement. En-
nek hatása az élet minden területén megmutatkozik.  

 
d.) Az ítélet és a büntetés, Ter 3,9-24 
A jog területéről érkezik a parancs idevonatkozó motívuma, kö-

vetkezik a „per”, a parancs megszegésének megállapítása és a bünte-
tés kiszabása: 

9-13 Vers Kihallgatás 
14-19 Vers a büntetés következménye 
22-24 Vers a büntetés végrehajtása 

 
Az, hogy az ember most már tud a mezítelenségéről (most nyo-

morultnak, satnyának látja magát) és elrejtőzik Isten elől, az annak a 
következménye, hogy tönkretette az élettel és Istennel való kapcsola-
tát. A megígért nagy tudás, a korlátozottságból való kilépés helyett 
egyedül a korlátozottság tudását kapta. Az ember nem csak önmaga 
felelős tettéért. A parancs-megszegés bűnét a „megkísértés” fordított 
következménysoraként ábrázolja:  

A férfi az asszonyra hárítja a bűnt, ő pedig a kígyóra. A bűn to-
vábbhárítására nincs mentség; a más bűnét könnyebben szemléljük, 
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könnyebben, mint a sajátunkat. Az Istennel való kapcsolat tönkreté-
tele továbbgyűrűzik. Erre utal a büntetésről szóló beszéd (lásd Beve-
zetés 2/b). 

Mindazonáltal Isten irgalma nem engedi át az embert a bűn kö-
vetkezményeinek, hanem gondoskodik róla, felöltözteti, mert az 
ember elvesztette a Teremtőjével való boldog kapcsolatát. Az ember 
akarata, hogy a saját életével és a jó és rossz tudásával rendelkezzen 
hátrányára válik. A 22. versben visszacseng, hogy talán Isten egysze-
rűen konkurensként irigy az emberre. És itt egy újabb, az előbbihez 
hasonló történet kezdődhetne. De Isten nem ad lehetőséget. Az „élet 
fájának” megérintésére az embernek már nincs lehetősége.      

 
e.) Ádám bűne – az eredeti bűn 
Az eredeti bűn, mint Ádám bűne Szt. Ágostonnak a Róm 5,12 té-

ves fordításán alapul. Ezt olvassuk ott: 
„Egy ember által jött a bűn ebbe a világba, a bűn által pedig a ha-

lál, s így a halál átment minden emberre. Benne mindnyájan vétkez-
tek”. 

A görögben azonban ez áll: „… így a halál átment minden ember-
re, mert mindenki vétkezett”. Tehát az eredeti bűn nem azt jelenti, 
hogy egy múltbeli ember ránk hagyta, hanem a tényt, hogy az em-
bernek a saját bűne által része van Ádám példája nyomán Ádám 
„eredeti” bűnében (az ember rosszasága). A Róm 5,12-ben a bűnösre 
(hamartanein) egy szót használ, amely mindig a személyes vétket 
jelenti, sohasem a kollektív bűnt, amely a még meg nem született 
életet is terheli. Pál szerint miután a bűn Ádámmal betört a világba, 
teljesen uralma alá kerítette az emberiséget; az első ember a bűnével 
azt idézte elő, hogy utódai mind vétkeztek, és mert vétkeztek, ma-
gukra vonták az eszkatologikus halált (Róm 5,12.19). Pálnál „Isten 
elgondolásában Jézus Krisztus áll első helyen, az „antitüposz” (va-
gyis az előképnek megfelelő teljes valóság; Róm 5,14); ez annyit 
jelent, hogy Ádám bűnét és annak következményeit Isten csak azért 
engedte meg, mert azokon Jézus Krisztusnak győzelmet kell aratnia, 
mégpedig olyan túláradó mértékben, hogy Pál, még mielőtt az első 
és a második Ádám szerepének hasonlóságáról szólna (5,17kk), elő-
ször a különbségekre kénytelen rámutatni. (5,15k)”. (Biblikus teoló-
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giai szótár, A bűn teológiája Szent Pál szerint)) Jézus követői meg-
szabadulnak a meghasonlottságtól és részesednek Jézus emberségé-
nek teljességében.  

 

D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtar-
tam 

 
1. Ének: Jó az Úrban bizakodni ének  

kottából 
Énekelj az Úrnak 
484. o.  
5 perc 

2. Érzékeny középpont 
Csoportos beszélgetés a parancsról és annak 
megszegéséről:  
– Mi a véleményem a parancsról? 
– Érthető és elfogadható számomra? 
– Megértem, hogy a parancs megszegése  
   ilyen súlyos következménnyel jár? 

csoportos 
beszélge-
tés az 
óravezető 
irányításá-
val 

 

15 perc 

3. A Bűnbeesés-történet és a Bálna lelke 
című eszkimó mese összehasonlítása 
A mese segítségünkre lehet a Bűnbeesés-
történet megértésében. 
– Hangosan felolvassuk  „A bálna lelke” c. 

mesét. 
– Beszélgetünk a mese nyomán támadó 

érzéseinkről, arról, ami megdöbbentett 
benne, az asszociációkról, amelyeket 
ébresztett bennünk. 

– Elmélyítő beszélgetésben vonatkoztassuk a 
történetet a bibliai történetre és a parancs 
értelmére: Mit szimbolizál a középen lévő 
fa ott és a lángoló szív itt? Miért megy 
tönkre minden, ha hozzányúl az ember? 

– Mire szólít fel bennünket mindkét történet?

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

szentírási szöveg 
Ter 2,4-3,24, „A 
bálna lelke” c. 
mese 
 jegyzetfüzet, 
ceruza 
 
 
20 perc 
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4. Szövegmunka: A parancs megszegése és 
annak következményei Ter 3,1-24 
Közösen elolvassuk a szöveget, és a Bevezetés 
2/a alapján áttekintjük 
A résztvevők átnézik a szövegben a kapcsola-
tokra vonatkozó részt, az elbeszélés 2. részében, 
a Ter 3-ban, ahol az olyan szókapcsolat-
ok/tartalom, mint 
     ember – világ 
     ember – állat 
     ember – ember 
     ember - Isten 
előfordulnak és áttekintik, hogyan viszonyulnak 
egymáshoz. 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányítá-
sával 

szentírási 
szöveg 
Ter 2,4-3,24 
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
 
15 perc 

 a.) Az elbeszélés ívei, Ter 2-3  
Feltárjuk a kapcsolatok motívumait és sorba 
szedve ábrázoljuk. Az ábrázolással világosan 
kirajzolódnak az elbeszélés ívei, lásd Bevezetés 
2/b. 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányítá-
sával 
 

szentírási 
szöveg 
Ter 2,4-3,24 
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza, 15 
perc 

b.) A parancs megszegése 
A részvevők megpróbálják lépésről lépésre 
követni a parancs megszegésének ábrázolását a 
történetben. 
Ahol a megértéshez szükséges, az óravezető 
adjon információkat. Mindenekelőtt hogy meg-
értsék, a problémát, hogy mi a különbség a „jó” 
és a „rossz” hétköznapi fogalma és aközött, ami 
az élet számára kedvező és ami ártalmas: 
– A résztvevők saját döntéshelyzeteikről    be-

szélgetnek, aszerint jónak megítélve, hogy va-
lami életbarát vagy sem: 

– Reflexiók a példákra: Mi valóban el tudjuk itt 
dönteni, hogy valami „jó” vagy „rossz”? Mi-
lyen következményekkel jár, ha a vélemé-
nyünkben, állításunkban nincs de és ha? 

– Hol és milyen alternatívákat tudunk állítani? 
(A saját belátásunk és véleményünk szerint 
teszünk mindent – vagy a saját tudásunkat újra 
és újra elveszítve nyitottak vagyunk az élet 
meglepetéseire?)  Lásd Bevezetés 2/c 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányítá-
sával 

szentírási 
szöveg 
Ter 3,1-24 
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
 
25 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtar-
tam 

 
c.) Az ítélet és a büntetés Ter 3,9-24 
Megkérjük a résztvevőket, hogy ezt a szöveget 
úgy tagolják ahogy az lépésről lépésre egymásra 
épül. 
Különösen figyeljünk az ember belsejében lezaj-
ló folyamatra. Lásd Bevezetés 2/d 

Egyéni 
munka, 
utána 
csoportos 
megbeszé-
lés  
 

szentírási 
szöveg 
Ter 3,9-24 
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
10 perc 

d.) Ádám bűne – az eredeti bűn 
Lásd Bevezetés 2/e 

Az órave-
zető elő-
adása 

5 perc 

5. Közös ima, ének  Kötetlen 
ima 

Kotta, gyer-
tya, gyufa 
10 perc 

 
 

           
      Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
      áldott Húsvéti ünnepet kívánunk! 
               A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 

 
 

 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
hetvenhetedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2012. márc. 25. 
Szeretettel:                               Vágvölgyi Éva óravzető 
                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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OLVASÓINK KÉRDEZIK 
 

A kérdésre Tarjányi Béla válaszol 
 
� Kérdés: Miért engedi Isten, hogy a sátán megkísértsen bennünket?  

 
Válasz: A közismert ókori vallások tanulmányozása során megfi-

gyelhető, hogy a sátán alakja csak a monoteista vallásokban jelenik 
meg, a politeista vallásokban még nincs megfelelője. 

Az ókori egyiptomiak több istent imádtak, de nem volt közöttük 
egyetlen egy sem, amely megtestesítette volna a gonoszt. Az egyip-
tomiak istenei összetettek voltak: lehettek egyszerre támogatók és 
ártók. A korai időkben Nadabában emeltek templomot egyik iste-
nüknek, Szétnek, akit mindig egy mítikus állatfejjel ábrázoltak. Szét 
volt a sötétség, a sivatag, a viharok és a káosz istene. Sok olyan tu-
lajdonsággal bírt, amit ma az ördögnek tulajdonítunk. Mítikus törté-
netében találunk ilyen elemeket. Szét féltékeny volt testvérére, 
Oziriszre, ezért tőrbecsalta, meggyilkolta, testét pedig sok-sok darab-
ra vágta. E szörnyű tette alapján az egyiptomiak erőszakosnak tartot-
ták Szétet, de nem gonosznak. Bár féltek tőle, mégis hódoltak előtte. 
Templomokat építettek a tiszteletére, a zarándokok pedig messze 
földről is eljöttek templomába, hogy áldozhassanak ennek a vesze-
delmes istennek. Szét nem a sátán volt, rendelkezett jó tulajdonsá-
gokkal is, például erős volt és férfias. A háború isteneként ő védte 
meg az egyiptomiakat a hódítóktól. 

Az ókori egyiptomiak hite szerint minden isten okazhatott sze-
rencsétlenséget. A cél tehát az volt, hogy a mi oldalunkra állítsuk 
őket. Karnak templomegyüttesének egyik részét például Mútnak 
szentelték, egy másik egyiptomi istenségnek. Ennek az istennőnek az 
egyik megjelenési formája az oroszlán-alak volt, a neve azt jelenti: a 
hatalommal bíró. Mútnak két oldalát ismerjük. Olykor békés és gon-
doskodó volt, máskor a vérszomjas, pusztító természete mutatkozott 
meg, nem egyszer minden látható ok nélkül. Minden egyiptomi isten 
befolyásolható és megbékíthető volt, ha az ember a megfelelő aján-
dékkal és imával járult elé. Mút templomában a tiszteletére emelt 
egyik oszlop feliratából kiderül, hogy az emberek rendszeresen étke-
ket hoztak az istennőnek, hogy megmeneküljenek a haragjától. Leg-
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gyakrabban sört vittek neki, mert a sörtől békés lett és gondoskodó. 
Ha nem volt elég sör a templomában, nagyon dühös tudott lenni, és 
az ember ellen fordult. – Az egyiptomiak még a haragvó, bosszúálló, 
kegyetlen istenségeket sem tekintették ördöginek. Azt tartották, hogy 
a jó és a gonosz ugyanannak az éremnek a két oldala.  

A görögök Pán istenének szentélye Galileában volt, Cézárei Filip-
pi közelében. Pán a természet (vizek, barlangok), a zene és a termé-
kenység istene volt. Vidám volt és szórakoztató, a heves orgiák és 
szenvedélyek, a kicsapongás istene. Nagy szarvakkal, kecskelábak-
kal, szőrös patákkal ábrázolták, mégsem tekinthetjük őt a gonoszság 
megtestesítőjének. Nagyon népszerű istenség volt. Nagy Heródes 
díszes szentélyt emeltetett azon a helyen, ahol őt már régtől fogva 
tisztelték. A 7. századig, a moszlimok érkezéséig virágzott itt a tisz-
telete.  

A hinduizmusban is sok isten van, van istene a gazdagságnak, a 
tudásnak stb. A hindu hitvilág szerint egyes istenek olykor szeren-
csétlenséget, bajt, betegséget okoznak. A Káli istennő jellemzője a 
hatalmas erő és a pusztítás. Úgy ábrázolják, hogy véres kardot tart a 
kezében, és levágott emberfejekből készült nyakláncot visel. Társa, 
Síva a teremtés és a pusztítás istene. Kálinak és Sívának vannak fé-
lelmetes tulajdonságai, de a hinduk nem tekintik őket gonosznak. 
Kálinak nagy ereje van, ő bünteti meg az embereket, ha valami rosz-
szat tesznek. 

Miként Egyiptomban és a görögöknél, úgy a hinduizmusban sincs 
ördög. Szerintük a gonoszt az emberek teremtik, az emberek saját 
maguk válnak gonosszá. A hindu istenek, akár a többi politeista val-
lás istenei, az összetett emberi természet tükröződései. A politeiz-
musban az istenek nem jók vagy gonoszak, hanem összetettek. Ma-
gukban hordozzák ennek a világnak minden aspektusát, nem csak a 
jót. Sokoldalú lények, akik képesek a gyengéd szeretetre és rettene-
tes pusztításra is. A gonosz az embertől származik, nem a természet-
fölötti lényektől.  

A tiszta gonosznak, a sátánnak az alakja akkor jelent meg, amikor 
megszületett ez egyistenhit. Az egyetlen Istenről ugyanis már nem 
lehetett azt feltételezni, hogy szeszélyes és önkényes, nem lehetett 
azt feltételezni, hogy ha úgy tartja kedve, borsot tör az ember orra 
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alá, bajt, betegséget, szerencsétlenséget küld rá. Az egyetlen isten 
csak jó lehet. 

Az egyistenhit elfogadtatásának első ismert kísérlete Echnaton fá-
raó nevéhez fűződik, aki a Kr.e. 14. században bevezetett reformjá-
val a napkoronggal fémjelzett Aton tiszteletét tette kizárólagossá 
Egyiptomban. Kezdeményezését utódai – és természetesen a régi is-
tenek és templomok papsága – sürgősen eltörölték, és visszaállították 
a többistenhitet. 

Az izraeliták körében az egyistenhit a Kr. e. 8. századtól tekinthe-
tő általánosan elterjedtnek Hiszkija király reformja nyomán. A király 
leromboltatta minden más isten templomát és szentélyét, és betiltotta 
ezen istenek tiszteletét, ami addig bizony még az izraeliták körében 
is népszerű volt. 

Kr.e. 560 körül az iráni Zarathustra minden isten tiszteletét elve-
tette, kivéve Ahura Mazdáét („Bölcs Úr”, későbbi perzsa kiejtés 
szerint Ormuzd), a bölcs teremtő istenét. A prófétának adott kinyi-
latkoztatás szerint ő teremtette az anyagi világot, vele együtt az em-
bert is, aki eredendően jó, és Ahura Mazda segítője, barátja. Kísérői 
a halhatatlan szentek (Amesha Spenta), az isteni lényeg személyes 
képviselői. Ezek a helyes rend, a jó felfogás (vohu mano), az uralko-
dók hatalma, az „armaiti”, azaz az isteni odaadás az emberek iránt, a 
tökéletesség és a halhatatlanság. A vallás követői hitüket a "jó val-
lásnak" hívják. 

Kr. u. első században megszülető kereszténység a zsidóság egyis-
tenhitét követve szintén monoteista vallásként jelent meg a világban, 
azzal a különbséggel, hogy a keresztények szerint az egy Istenben 
három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

Egy próbálkozás a Római Birodalomban: Miután Aureliánus csá-
szár legyőzte Pálmira királynőjét, Zenóbiát (274), győzelmeit Sol 
Invictusnak, a Győzhetetlen napnak tulajdonította, ezért Rómában 
hatalmas templomot épített neki, és bevezette ill. kötelezővé tette an-
nak ünnepét december 25-én. (Ez a kultusz már az első században 
megjelent Rómában a Pompejusz által idehurcolt kilíkiai kalózok 
által. Eredetileg augusztusban ünnepelték.) – Végül a Kr.u. 7. sz. 
elején született meg az iszlám a maga szigorú egyistenhitével. 
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Ezekben a vallásokban az a közös, hogy a vallás által tisztelt 
egyetlen Istennek végtelen a hatalma, ő a teremtő, s ő végtelenül jó-
ságos és igazságos Isten. Semmiféle ártás, gonoszság, rosszindulat 
nem tulajdonítható neki. 

De ha csak egyetlen Isten van, ő pedig jó, rajta kívül pedig nincs 
más isten, akkor honnan ered a rossz, a halál, az ember életében és 
történelmében tapasztalható sok-sok szenvedés, honnan ered a go-
noszság? Mivel mindezt nem lehetett az egyetlen, jó és igazságos 
Isten számlájára írni, és az ember saját magát sem vádolhatta mind-
ezzel, nyilvánvalóvá vált, hogy létezik egy gonosz szellem, a sátán, 
aki igyekszik elrontani, tönkretenni mindazt, amit Isten alkotott. A 
judaizmusban és a kereszténységben ez a sátán, Istennek egyik szel-
lemi teremtménye, aki fellázadt Isten ellen, és ártani akar az ember-
nek, de alá van vetve Isten hatalmának. Az iszlám is számol a sátán 
létével (Iblisz), de itt a sátán csak az embernek ellensége: Isten ma-
gasabban áll annál, semhogy ellensége lehessen. Végül a manicheiz-
musban a Szent Szellemmel, a Bölcs Úr és a teremtményei közötti 
közvetítővel a Gonosz Szellem, Angra Mainju (másik nevén Ahri-
man) áll szemben, és szüntelen harcban áll a jó Szellemmel, sőt, az 
ősi istenek (daevas) is a Rossz démonjai, akik azon mesterkednek, 
hogy az embereket eltérítsék a rossz irányába. (Pogány istenek: 
Baál, Molok – Szét.) 

2. A sátán ábrázolásai – A külső jellemzők számos korábbi isten-
től származnak. A pata és a szőrös láb a görög Pántól való, a szarv a 
Pától és a vihar istenétől, Baáltól, a szigony a római Neptunusztól, a 
villás farok pedig az egyiptomi Széttől. 

3. A sátán szerepe – A Biblia kertelés és szépítés nélkül elma-
rasztalja az embert a bűnökért. Az egész Szentírásra érvényes, amit 
Jézus a Szentlélekről mond: „vádolja a világot a bűn miatt” (Jn 
16,9). A kinyilatkoztatott szövegek egyértelműen tanítják, hogy az 
ember maga felelős a bűneiért: Isten „senkit sem csábít rosszra. 
Minden embert a saját kívánsága vonzza és csábítja, úgy esik kísér-
tésbe. Azután a kívánság, ha már megfogant, bűnt szül” (Jak 1,13–
15). – Az emberben, aki tudatára ébred felelősségének, kialakul az 
önvád, a bűntudat. A bűntudat a kinyilatkoztató Isten értékes ajándé-
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ka, mert arra ösztönöz, hogy igyekezzünk megszabadulni a bűnöktől, 
elkerülni azokat. 

A túlzott önvád azonban bénítólag hat. De ettől megszabadul az 
ember, amikor a kinyilatkoztatásból megismeri, hogy bűneiért nem ő 
felelős egyedül és kizárólag. A Szentírás nem ítéli el teljesen a bűnös 
embert. Egyrészt rámutat, hogy a gyönge embernek – Isten akaratá-
ból – komoly próbákat kell kiállnia (= Isten „kísérti”, próbára teszi 
őt), így bizonyos mértékig érthető, hogy gyöngeségében időnként 
elbukik, hűtlennek bizonyul (jóllehet „Isten senkit sem hagy erőin 
felül kísértést szenvedni”, 1 Kor 10,13). Másrészt feltárja a bűnök-
nek az emberen kívül levő okát is: megismertet bennünket a csábító 
alakjával, aki azon fáradozik – igen sokszor sikerrel –, hogy félreve-
zetve, becsapva bűnre vigye az embert. 

Néhány helyen már az Ószövetség is utal arra, hogy bűnök azért 
fordulnak elő, mert valamilyen külső hatalom, ártó akarat rá igyek-
szik venni az embert, hogy ne engedelmeskedjék Istennek, ne álljon 
helyt a próbatételekben, ne tegye a jót, a helyeset. Az ősszülőket a 
kígyó csábítja el (Ter 3,1–5; vö. Bölcs 2,23: sátán), Dávidot pedig a 
sátán „kísérti meg” és veszi rá arra, hogy (Isten akarata ellenére) 
népszámlálást tartson (1 Krón 21,1). A sátán két másik esetben azt 
igyekszik bebizonyítani, hogy valaki bűnös és méltatlan Isten szere-
tetére (Jób 1,6–2,6: Jób; Zak 3,1–2: Józsue főpap). 

A zsidó irodalom lényegesen több bűneset kapcsán beszél a csá-
bítóról: Kain a sátán ösztönzésére ölte meg Ábelt (MózJel 2); Noé 
fiait a sátán („Masztéma”) és csatlós szellemei csábították el (Jub 
11,5); Ábrahámot Isten a sátán („Masztéma”) ösztönzésére tette pró-
bára (Jub 17,16); Mózes és Áron idejében Béliál támasztotta Jachnét 
és testvéreit (Damaszk 5,18–19). Amikor Mózes a hegyen volt, a 
sátán minden lehetséges módon igyekezett megtörni az izraelitáknak 
Mózesbe vetett bizalmát; utoljára megmutatta nekik Mózes levegő-
ben függő koporsóját, hogy elhitesse: Mózes meghalt (bSab 89a). A 
sátán nyílást csinált a tetőn, ahol Batseba ült, hogy Dávid lássa és 
megkívánja őt (bSanh 107a); Júdát elvakította, hogy eladja a testvér-
ét (12PátrVégr Júd 19,4). A zsidó történelem folyamán minden év-
ben elküldik Béliált Izrael ellen (Damaszk 4,12–13); a sátán vádolja 
az embereket Isten előtt bűneik alapján (etHén 40,7; Jub 1,20; stb.), 
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erőszakkal beavatkozik Izrael történetébe: Mózest meg akarja ölni 
(Jub 48,2.10); Dávidot a filiszteusok földjére csalja, hogy megöljék 
(bSanh 95a). Ezért kéri a Jubileumok könyve, „hogy Belchor lelke 
ne uralkodjék rajtuk, ne vádolhassa őket előtted, hogy az igazság 
útjáról le ne térítse őket, és el ne pusztuljanak színed elől távol” (Jub 
1,20). 

Miként a zsidó irodalom, úgy az Újszövetség is lépten-nyomon 
felhívja a figyelmet a sátán ártalmas tevékenységére, csábító szere-
pére. Ő az, aki konkolyt vet a búza közé (= gonoszságot, bűnt az 
emberek közé, Mt 13,39p); aki ellensége minden igazságnak és áská-
lódik az Úr egyenes útja ellen (Csel 13,10); aki csapdát állít a 
keresztényeknek (Ef 6,11; 1 Tim 3,8), hogy romlásba döntse őket (1 
Tim 6,9). Uralkodik a halálon (Zsid 3,14); elnyomja, szorongatja az 
embereket (Csel 10,38); elviszi az igét, amelyet elvetettek (Mk 
4,15); megkötözte (betegséggel) Ábrahám leányát (Lk 13,16). Jézus 
tanítványait kikérte, hogy megrostálja (Lk 22,31); Ananiást megkí-
sértette, hogy vétkezzék a Szentlélek ellen (Csel 5,3). Jézust el akar-
ja téríteni útjáról (Mk 8,33p); az ő műve Júdás árulása (Jn 8,21; 
13,2.27). A híveket fogságba veti, hogy próbára tegye őket (Jel 
2,10); mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el (1 Pét 
5,8), stb. 

4. A kísértés mint próbatétel – Isten vizsgálja az embert: 1 Kir 
10,1; 2 Krón 9,1; Dán 1,12.14 (Sir 37,27); döntés elé állít: Kiv 
15,25; próbára tesz: Ter 22,1; Kiv 16,4; 20,20; MTörv 8,2.16; 13,4; 
33,8; Zsolt 26,2; 2 Krón 32,31; valamivel: Bír 2,22; 3,1.4. 

A kinyilatkoztatás korábbi szintjén, mindenekelőtt az Ószövetség 
néhány helyén találkozunk azzal a gondolattal, hogy Isten is „kísért”: 
megkísérti az embert. A legismertebb példa Ábrahám áldozatának 
története: 

Isten megkísértette Ábrahámot, mondván: (..) Vedd egyetlen fiadat, akit 
szeretsz, Izsákot, menj Mórija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul, stb. 
(Ter 22,1–19) 

További példák: Isten azért küldi a mannát a választott népnek, 
hogy „megkísértse” őket (Kiv 16,4–5), ezért adja törvényeit (Kiv 
20,20), ezért vezeti őket 40 éven át a pusztában (MTörv 8,4), ezért 
hagyja meg a pogányokat az Ígéret földjén (Bír 2,2), stb. 
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A számtalan bűnesethez képest, amelyről az Ószövetség beszá-
mol, tulajdonképpen elenyésző azon helyek száma, ahol a Biblia 
kifejezetten beszél arról, hogy Isten „kísért”. De más formában vagy 
burkoltan egyéb esetekben is megemlékezik Isten szerepéről. Az 
ősszülők történetében Isten helyezi a paradicsomkert közepére a jó 
és a rossz tudásának a fáját, ő tiltja meg a fa gyümölcseinek élveze-
tét, így végső soron ő teremti meg a helyzetet, amelyben az első em-
berek elbuknak. Jób történetében Isten ad engedélyt a sátánnak arra, 
hogy az istenfélő Jóbot megkísértse, vagyonát, családját, egészségét 
tönkretegye (Jób 1,6–2,6). A szentírási példák – és a mindennapos 
tapasztalat – alapján az ószövetségi bölcs végül kijelenti: „Fiam, ha 
Istennél szeretnél szolgálni, készülj fel a kísértésekre!” (Sir 2,1) 

A kérdéses bibliai szövegek természetesen semmi kétséget sem 
hagynak afelől, hogy amikor Isten „kísérti” az embert, nem az a cél-
ja, hogy a bűnt előidézze. Éppen ellenkezőleg: a kísértésben Isten 
alkalmat teremt az ember számára, hogy bebizonyítsa hűségét, enge-
delmességét, és így méltónak bizonyuljon az ő szeretetére és jótéte-
ményeire. Amikor Ábrahám készségesen előkészül az áldozathoz, 
Isten így szól: 

Most már látom, hogy féled az Istent, És egyetlen fiadat sem tagadtad 
meg tőlem! (..) Mivel ezt tetted, (..) gazdagon megáldalak! (Ter 22,13–16) 

A mannára vonatkozó előírás közlése után pedig ezt mondja: 
„(A népet) meg akarom kísérteni (= próbára akarom tenni), hogy paran-

csom szerint jár-e el” (Kiv 16,4). Mózes Isten parancsaival kapcsolatban ezt 
a magyarázatot adja: „Isten azért jött (és adta parancsait), hogy megkísért-
sen (= próbára tegyen) és felébressze bennetek az iránta való félelmet, és 
így elkerüljétek a bűnt” (Kiv 20,20). 

Ezek a „kísértések” tehát valójában próbatételek, amelyek során 
nyilvánvalóvá válik, hogy ki az ember, tud-e hűséggel és engedel-
mességgel válaszolni Isten hűségére és gondviselésére. Istent tilos 
kísérteni, mert az ő hűségét nincs okunk kétségbe vonni; – az ember 
azonban állhatatlan, ezért szükséges, hogy újabb és újabb próbák 
során tanújelét adja Isten iránti hűségének. – 

Isten kezében a próbatételek egyben a nevelés eszközei is. Aki a 
sorozatos próbatételekben mindig újra helytáll, az megedződik, meg-
erősödik, növekszik a jóban, egyre méltóbb, megbízhatóbb társává 
válik Istennek a kölcsönös szeretetben: 
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(Az igazak) kevés nevelés után nagy jótéteményben részesülnek, mert 
Isten megkísértette és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a kohó-
ban, megvizsgálta őket (Bölcs 3,5–6). 

Bár az Isten által rendelt kísértések próbatétel-jellege és nevelő 
célzata teljesen nyilvánvaló, az Újszövetség e tekintetben mégis 
sokkal tartózkodóbb. Egyetlen helyen sem beszél arról, hogy Isten 
„kísértene” valakit. Az ószövetségi kifejezésmódnak itt már csak a 
nyomait fedezhetjük fel: Jézust Isten Lelke viszi a pusztába, hogy 
megkísértse az ördög (Mt 4,1; vö. Mk 1,12), a Miatyánk szerint a 
tanítványoknak kérni kell Istent: „Ne vígy minket a kísértésbe!” (Mt 
6,13). Pál pedig megnyugtatja a híveket: „Isten erőtökön felül nem 
hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetősé-
gét is megadja” (1 Kor 10,13). Próbákról, megpróbáltatásokról ter-
mészetesen az Újszövetség is beszél, de ezeket nem „kísértéseknek” 
nevezi (leginkább „gyötrelmeknek”,  qlivyiõ  [thlipsis]). 

Az Újszövetség azért kerüli az Istentől jövő „kísértések” említé-
sét, mert az ilyen kijelentéseket félre lehet érteni. Jakab levelében ezt 
olvassuk:  „Senki se mondja, aki kísértést szenved: – Az Isten kísért 
–, mert az Istent nem lehet rosszra csábítani, és ő sem csábít rosszra” 
(Jak 1,13). Bizonyára azért írja ezt az apostol, mert a keresztények 
között voltak olyanok, akik Istenre akarták hárítani a felelősséget a 
bűneikért: Isten kísért, tehát ha vétkezünk, nem vagyunk hibásak. Ez 
a felfogás alapvetően összeegyeztethetetlen Isten szentségével, jósá-
gával, és teljes szabadossághoz, felelőtlenséghez vezetne. 

 
 
Előszó - "Egy nyihán szó e 'zirás eleibe" 
     – csángó magyar nyelven 

„A székelyes rovás a világon ’zegész népségnek maradott örökül, 
a régiek hagyatékja, mellyiket a magyarak s azoknak az apáik csán-
ták a hamarábbi időkben. Sokan keresik, honnat eredezett, mikor 
fogták használni, még milyen módú írásakhoz lesz közél, s evvel ma 
máig vagyon egy sereg elgondolás mind a tudományossak, mind a 
rovók között. Az az egy való, s egy sereg emlék maradott rivólla, 
hogy az ezer s száz esztendővel hamarábbi magyarak az ők nyelvi-
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ken használták mindenhelyt, így meg lehet mondjuk, hogy már akkor 
es kellett legyen száz esztendőkvel hamarábbról való az eredetje.  

Mind Európában a legtöbb helyt, egy ezer esztendőtől a Magyar-
országban es a gyiák beszéd s a latinos írást fogták használni a 
’zesztátnál s a templomnál es. Méges a rovás ma máig megmaradott 
egy-egy helyt, kezdve a pásztorfélikvel s a székely faragó embe-
rekvel elé a boérokig s papokig, s még egy-egyszer használták, hogy 
a dusmányok nemég leljék ki, mi van írval, ha egy-egy levélre kezet 
tettek. A rovás nemhogy megmaradott a sok száz esztendős kénlódás 
között, de még időről időre szaporodott es, s most az utajáni tíz-húsz 
esztendőbe’ igen megszerették s csánták, hogy most es elé tudják 
venni s használni. Immán irások, ziárok jőnek ki, mindcsak rovással, 
virágoznak vele, teszik ki ’zinternetre s még egy sereg gyiák, 
mellyikek tanyissák a gyermekeket es rovásra.  

A rovást tudók s szeretők mind szaporodnak, s most immán kell 
legyenek százezeren keresztül. S ezétt ki kellett csánni, hogy most es 
tudja ’zegész használni. Ezétt immán csánják egymódúra, újissák 
meg, s ezt a rovók kalákákban végezik, ahogy csánták a hamarábbiak 
is. Ez az irás kimutít egy illyen gyülekedzést: a rovók esszegyűltek 
Magyarfődön, Gödöllő városba’ 2008. október 4-jin az „Élő Rovás” 
tanácskozásra, hogy bírjanak járni a kálkulátoroknál es a rovott 
írásval. Ittelé Európába’ a ma máig használt írásokból immán csak a 
székely-magyar rovást nem vették bé la standard UNICODE, ezért az 
interneten és a való életben szerveződő Magyar Rovásírók Közössé-
ge, Dr. Hosszú Gáborval elől béadta a standard N 3527-t, melljik 
ebbe a ’zirásba es bé van tevel. S ezek úgy akarják, hogy a ’zegész 
megegyezzék, hogy a rovás es egyhamar bétevődjék sztándárdba, s 
megreménykedjük kendet es, tartson hezzánk ebbe’ dologba’.  

Kik csánták ezt az irást, azt gondolják, hogy a székely-magyar ro-
vás a hamarébbiak gazdag hagyatéka a hátra maradottak részire, 
mellyiket nagy tiszteletvel s alázatval, de örökké megújítva rendre 
tovább kell adni a ’zutánunk valóknak. Ennek most különösképpen 
itt a ’züdeje, mett lehet, hogy eppe a rovás lesz, mellyik megsegíti a 
magyarságot a megújulásban.” 

Dr. Hosszú Gábor – Rumi Tamás – Sípos László, Az élő rovás – 
Nemzeti írásunk a szabványosítás útján, Bp. 2009. 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

 
A szolgáló szeretet a Szentírásban – Biblianap Szabadkán – A 

Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) szervezésében és a budapesti 
Bethlen Gábor Alap támogatásával február 25-én biblianapot tartot-
tak Szabadkán. Az előadásokat Msgr. Dr. Tarjányi Béla pápai prelá-
tus, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Kara Újszövetségi Tanszékének tanszékvezető professzora, a Szent 
Jeromos Katolikus Bibliatársulat elnöke, és Vágvölgyi Éva, a Szent 
Jeromos Katolikus Bibliatársulat főtitkára tartották meg: A szolgáló 
szeretet a Szentírásban címmel. 

A rendezvénynek, ahogy a bevezetőjében Boros Gyevi Ottilia 
elmondta, a Vajdaság minden részéből közel 140 résztvevője volt. A 
megjelenteket Szabó Károly, a Keresztény Értelmiségi Kör elnöke 
köszöntötte. 

A biblianap első előadásában Vágvölgyi Éva a Jézus által megfo-
galmazott Főparancsról elmélkedve, és útmutatót adva annak gya-
korlati megvalósításához mindennapjainkban, a hallgatóság elé tárta 
szavakkal és kivetítőn a kétezer évvel ezelőtti Jeruzsálem képét a 
templommal, Heródes palotájával és más épületekkel, melyeket még 
közelebb hozott szentföldi utazásainak élményeit is felidézve. 

A szabadkai biblianap második előadása: Kísértés és kísértők a 
Szentírásban címmel hangzott el, amikor is a „gonosz” fogalmának 
kialakulásáról, vallástörténeti előzményekről, az ősi kultúrákban és a 
különböző vallásokban való szemléletéről képi ábrázolásának mód-
járól beszélt Tarjányi Béla professzor úr, valamint szólt a kísértés 
értelméről, szerepéről az egyes ember életében. Az előadás befejezé-
seként egy, a témához kapcsolódó videót tekinthettek meg a biblia-
nap résztvevői. 

A harmadik előadás témája szorosan kapcsolódott az első kettő-
höz. A kísértés próbatétel, a szeretet próbája - mondta Vágvölgyi 
Éva, aki a szolgáló szeretet példáit tárta hallgatósága elé szavakkal, 
képekkel, idézetekkel, mélyen megérintve mindenki lelkét. A szolgá-
ló szeretet bibliai példájaként Máriáról szólt, aki csendes szeretettel, 
szilárd hittel szolgált egész életében. 
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Az előadó meggyőzően beszélt arról, hogy a Főparancs – „Sze-
resd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden 
erődből, és teljes elmédből; felebarátodat pedig, mint önmagadat” –
minden szavát megélhetjük a saját életünkben is. A hétköznapok 
feladata Istent szeretni a nap minden pillanatában úgy, hogy a szere-
tet vezérelje minden cselekedetünket. Embertársaink is szeretetet 
várnak tőlünk, azt, hogy a szeretet jelei legyünk. Ha változik Istennel 
való kapcsolatunk, ez megmutatkozik életünkben is. A szeretet nem 
szab feltételeket, hogy mikor hogyan kell szeretni, az a helyzettől, az 
adott körülményektől függ, de az biztos, hogy a szeretet mágnesként 
vonz és mindent legyőz. Az előadó emlékeztetett arra, hogy mikor 
Teréz anya a szegénységre hívta fel a figyelmet, akkor nem az anya-
giak hiányát nevezte a legszörnyűbb szegénységnek, hanem a szere-
tet hiányát, ami gyakran már a társadalom legkisebb sejtjében, a 
családban is érzékelhető. Jézus példát adott a szolgáló szeretetre, 
embertársainknak mutassuk ezt fel minden nap és minden helyzet-
ben. 

Az előadások után a szabadkai székesegyházban szentmisével zá-
rult a biblianap, mely valóban a legfontosabb tennivalóra hívta fel a 
figyelmet. Köszönet az előadóknak és a szervezőknek. 

Szilágyi Edit (Hírvivő, 2012. március 4., 4.o.) 

Váci Egyházmegyei Bibliai nap – Ez évben, március 10-én is-
mét megrendezésre került a váci egyházmegyében a Bibliai Nap, 
amelyet Dr. Varga Lajos segédpüspök nyitott meg.  

Az első két előadást Vágvölgyi Éva, a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat főtitkára tartotta. Egyik témája „A Főparancs” volt. A 
sok mély gondolatából csak egyet szeretnék kiemelni: „Ha igyek-
szünk elindulni a szeretet útján, vagyis elkezdünk szeretni, akkor 
Isten újjáteremtő szeretetébe kapcsolódunk bele.” Igazi nagyböjti 
feladat, amely ha elindul a megvalósulás útján, belső lényünket ké-
pes átformálni. 

Vetítéssel, amely a Jeruzsálemi Templomot mutatta be, színesí-
tette az előadást. Hogy jobban szemügyre vételezzük a Templomot, 
egy makettet is kihelyezett szemléltetésként. 
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Másik előadásának címe: „Szeretet a Szentírásban”, melyben be-
szélt arról, hogy már az Ószövetségben is központi szerepet kapott a 
szeretet. Életünk értelmét a szeretet adja, mert csak a szeretetben van 
élet. A szeretet az a nyelv, amelyet mindenki meg tud érteni. 

A következő előadó: Dr. Tarjányi Béla a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat ügyvezető elnöke, és a PPKE HTK Újszövetségi Tan-
szék professzora. Előadásának címe: Kísértés és kísértők a Szent-
írásban. Az előadásban hallhattunk arról, hogy hogyan alakult a go-
nosz fogalma a történelem során, valamint, hogy mikor jelent meg a 
Sátán gondolata, vagyis a Sátán, mint a gonoszság forrása, képvise-
lője. Erről a történeti áttekintésről egy hallatlanul érdekes, figyel-
münket lekötő filmet láthattunk. Nem maradtak el azok a mély, szí-
vünket megérintő gondolatok sem, amelyeket haza vihettünk és át-
alakíthatják életünket. Feltette a kérdést, hogy vajon miért vagyunk 
kiszolgáltatva a Sátánnak. A válasz: szükségünk van a kísértésre, 
mert a próbatétel által bizonyíthatjuk hűségünket önmagunk és Isten 
előtt. Szeretnénk megúszni a kísértést, de anélkül nem tudnánk fej-
lődni, növekedni.  

Szép számmal vettünk részt ezen a bensőséges Bibliai Napon. 
Sokfelől érkeztek a bibliát kedvelő testvérek: Ipolyvecétől Szolno-
kig, Karancsságtól Nőtincsig és sorolhatnám tovább a helységeket, 
ahonnan jöttek. Szünetekben lehetőségünk nyílt arra, hogy beszél-
gessünk, megismerjük egymást.  

A napot szentmisével zártuk, amelyet Dr. Tarjányi Béla profesz-
szor úr celebrált. Nem feledkeztünk el Isten iránti hálánkról, hogy 
megajándékozott bennünket a Szentíráson és előadókon keresztül 
egy mélységes Vele való találkozással. (Bánó Györgyi)  

Elhúnyt Szénási Sándor biblikus professzor –  Szénási Sándor 
huszonöt éven keresztül az Egri Hittudományi Főiskola biblikus 
professzora volt. 1923. december 16-án született Bodrogkeresztúron. 
1948. június 20-án szentelték pappá. Káplánként szolgált 1949-től 
1950-ig Forrón; 1950 és 51 között Sárospatakon; 1951-től 1953-ig 
Szerencsen; 1953 és 1956 között Szikszón. 1956-tól 1965-ig Encsen 
volt plébános; 1965 és 1990 között Egerben teológiai tanár; 1984-től 
1997-ig az egri Szent Antal-templom plébánosa; 1991-92-ben Eger-
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ben főszentszéki helyettes elnök; 1992 és 1997 között officiális. 
1997-ben vonult nyugállományba. 1986-ban tb. kanonoki, 1992-ben 
pápai prelátusi címben részesült. 

Szénási Sándor atya 1965 és 1990 között oktatta a biblikus tár-
gyakat az Egri Hittudományi Főiskolán (közben a Pápai Biblikus 
Intézetben tanulmányokat is folytatott). A kispapok között igen ked-
velt tanár volt. Tanítványai ma is nagy szeretettel emlékeznek rá. 
Előadásai viszonylag egyszerűek, de igen személyesek voltak. Szíve-
sen tartott bibliaórákat a híveknek, még nyugdíjasként is. Prédikáció-
iban is egyértelműen megmutatkozott biblikus műveltsége és a Bib-
lia iránti szeretete. Részt vett az Új Katolikus Bibliafordítás készíté-
sében (Izajás, Jeremiás, Siralmak). (Kocsis Imre) 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-

ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes tár-
sulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, 
gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös 
imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: ápr. 13.: 
1 Ján 5,1-8.; ápr. 27.: 1 Ján 5,9-12; máj. 11.: Jak 1, 2-4; máj. 
25.: Jak 1, 16-18; jún. 8.: Jak 4, 11-12; jún. 22.: Jak 5, 7-11; 
júl. 6.: Jak 5, 13-18; júl. 20.: Gal 3, 26-29; aug. 3.: Róm 14, 1-
4; aug. 17.: Róm 14,5-8; aug. 31.: Róm 14, 10-13. 

 
 Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-

ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!  
   

         ÚJDONSÁGOK! 
Kocsis Imre: BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉG KOR-

TÖRTÉNETÉBE ÉS IRODALMÁBA II. (Sz.I.T., 274 o.) 
Ára: 2.800.- 

BÉCSI ARANY BIBLIA magyar nyelvű változata, „a va-
laha kiadott legszebb magyar nyelvű Szentírás” (Erdő Péter). A 
csodálatos kiadványt  még mindig nagy engedménnyel lehet 
megvásárolni a: www.becsiaranybiblia.hu  internetes címen. 
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KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 

  
„MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmit vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

 
PÁL APOSTOL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE” 

– a Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínek. Ára: 800,- Ft. 
 
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvéte-

lek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára (szö-
vegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

  
EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD I 

Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft. 
   
ÉLETÜNK KRISZTUSSAL – DVD – Tarjányi Béla három elő-

adása. Ára: 800,- Ft. 
 
A BIBLIA SZEREPE LELKI FORMÁLÓDÁSUNKBAN 
Tarjányi Béla előadása. Ára: 800,- Ft. 
 
MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA – CD  Ára: 600,- Ft. 
 
IMRE BÁCSI ELBESZÉLI ÉLETÉT – DVD – Mócsy Imre S.J. 

atyáról. Ára: 800,- Ft. 
 
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

  
A DVD-k és CD-k megvásárolhatók a Bibliaközpontban: 

1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 
megrendelhetők levélben vagy telefonon: 332-22-60 

ill. e-mailben: jeromos@biblia-tarsulat.hu 







Tartalomjegyzék 

 

 
A Teremtő (Michelangelo, Ádám teremtése, részlet) címlap 
Ajánlás (XVI. Benedek pápa) 1 
A bibliai Izrael történelmének kérdései (Rózsa Huba) 2 
A Biblia és a régészet (Gyürki László) 21 
Élő Ige Bibliaiskola, 78. óra (Vágvölgyi Éva) 25 
Örömhír – A bizalom ereje (Tarjányi Béla) 40 
Könyvismertetés (Kocsis Imre) 42 
Társulatunk életéből 45 
Ajánlatunk Borító 

  
 

  
J e r o m o s f ü z e t e k 

az első magyar szentírástudományi folyóirat 
– gyakorlati anyaggal hitoktatók számára – 

ISSN 0866-2207 
 

Szerkeszti, kiadja és terjeszti:  
 Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
 B i b l i a k ö z p o n t 
 1066 Budapest, Teréz krt. 28. I/6. Fax: 312-24-78 
  Nyitva: hétfő-csütörtök, 9-17-ig � 332-22-60 
 Email: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
 Honlap: www.biblia-tarsulat.hu 

 
A szerkesztőbizottság tagjai: Kocsis Imre, Székely István,  
                         Tarjányi Béla, Thorday Attila, Vágvölgyi Éva 

 
Felelős szerkesztő: Tarjányi Béla 
       �  
Nyomda: Royal Press Hungary Kft. 



Ajánlás 

1 

 
 
Új teremtés 
 
Az Úr azért mondja ki a Szavát, hogy azok, akik ugyanezen Ige 

„által” lettek megteremtve, befogadják. „Tulajdonába jött” (Jn 1,11): 
a Szó nem idegen számunkra, és a teremtést Isten olyannak akarta, 
hogy bensőséges kapcsolata legyen az isteni élettel. A negyedik 
evangélium prológusa az Isteni Szó elutasításával is – azok részéről, 
akik „övéi”, de „nem fogadták be Őt” (Jn 1,11) – szembesít bennün-
ket. A „nem fogadták be” azt akarja mondani, hogy nem hallották az 
Ő hangját, és nem hasonultak a Logoszhoz. Ezzel szemben, amikor 
az ember, bár bűnös és törékeny, őszintén kitárul a Krisztussal való 
találkozásra, radikális átalakulás kezdődik benne: „Akik azonban be-
fogadták, azoknak megadta a hatalmat arra, hogy Isten fiaivá legye-
nek” (Jn 1,12) 

Befogadni az Igét, azt jelenti, hogy engedjük, hogy Ő formáljon, 
hogy így a Szentlélek erejéből hasonlóvá váljunk Krisztushoz, az 
„Atyától jött egyszülött Fiúhoz” (Jn 1,14). Ez egy új teremtés kezde-
te, megszületik az új teremtmény, egy új nép. Akik hisznek, azaz 
akik hívő engedelmességben élnek, azok „Istentől születtek” (Jn 
1,13), részesei lesznek az isteni életnek: fiúk a Fiúban (vö. Gal 4,5–
6; Róm 8,14–17). A János-evangélium ezen részét kommentálva 
Szent Ágoston meggyőzően mondja: „az Ige által lettél teremtve, de 
szükséged van arra, hogy az Ige által újjá légy teremtve”.1 Itt látjuk 
kirajzolódni az Egyház arcát, mint az Isten Igéjének befogadása által 
meghatározott valóságot, aki testté lett és azért jött, hogy fölverje 
sátrát közöttünk (vö. Jn 1,14). Isten ezen emberek közötti lakozása, 
ez az Ószövetségben előre jelzett sekina (vö. Kiv 26,1), most Isten 
végső jelenlétében megy végbe az emberek között Krisztusban.  

XVI. Benedek Pápa, Verbum Domini 
 Apostoli Buzdítás, 50. 

                                                      
1
In Iohannis Evangelium Tractatus I,12. in: PL 35, 1385. 
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RÓZSA HUBA 

A bibliai Izrael történelmének kérdései 
   a babiloni száműzetés után különös tekintettel 
   a Jehud-tartomány történetére. 

1. A kérdés helyzete 

Izrael babiloni száműzetés utáni történelmének problémáját jól 
megvilágítja számunkra, ha kezünkbe vesszük az Izrael történetéről 
írt nagy monográfiákat. Ezek a művek általában az izraelita törzsek 
Palesztinában való megjelenésétől (Kr.e. 12. század) a perzsa kor 
végéig (Kr.e. 333) tárgyalják a bibliai Izrael történelmét, a hellenista 
kor eseményeire csak utalnak, és inkább külön, a korai judaizmus 
összefüggésében szokták feldolgozni. 

A száműzetés utáni kor egybeesik a perzsa uralommal (Kr.e. 538-
333), amikor Palesztina a perzsa birodalom része volt, és a paleszti-
nai zsidóság élete a Jehud-tartomány keretében bontakozott ki. A 
monográfiák a perzsa kor történelmét szűken, mindössze kb. 30-40 
oldal terjedelemben dolgozzák fel, és a korszak eseményeiről csak 
vázlatos képet adnak2.  

A korszak történelmének szűkszavú feldolgozása két okra vezet-
hető vissza. Az egyik a forrásanyag korlátozottsága, amelyből csak 
nagyon kevés támpontot meríthetünk a Jehud-tartomány történeti 
eseményeire a perzsa korban. A másik ok, amely háttérbe szorította a 
figyelmet és érdeklődést a korszak iránt, a biblikus kutatás szemlé-
letből magyarázható, amelyben a 20. század hetvenes éveinek köze-
pétől egészen napjainkig alapvető fordulat következett be. 

Jeruzsálem Kr. e. 587/586-ban történt elfoglalásától és lerombo-
lásától, valamint a babiloni száműzetéstől (Kr. e. 587-586) vissza-

                                                      
2
 Érdemes ebben a tekintetben két magyar nyelven is publikált Izrael történetére 

hivatkozni. J. BRIGHT Izráel története (Budapest1977) című 500 oldalas munkájá-
ban a perzsa korral mindössze 40 oldal foglalkozik. J. MAXWELL MILLER – JOHN H. 
HAYES Az ókori Izrael és Júda története (Piliscsaba 2003) című 450 oldal terjedel-
mű munkájában 35 oldal foglalkozik a perzsa korral. Az angol nyelvű mű második, 
az újabb kutatás eredményeit is feldolgozó kiadásában (2006) sem változott ez a 
helyzet (550 oldalból 42 oldal). 
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menőleg a királyság korán át a törzsek megjelenéséig a bibliai iroda-
lom bőséges anyagot szolgáltat e kor történelméhez. Elsősorban az 
ún. Deuteronomisztikus történetírás (Józsue – Bírák – 1-2Sámuel – 
1-2 Királyok könyve) jön számításba, de további támpontokat ka-
punk a mózesi könyvekből (Teremtés-Kivonulás-Leviták-Számok-
Második Törvénykönyv), valamint a prófétai könyvekből. A bibliai 
történetírás teológiai természetű, és a régészeti kutatás eredményei-
ből, valamint profán források adataiból kiindulva számos kutató az 
elmúlt évtizedekben kétségbe vonja a bibliai történetírás históriai ér-
tékét. Olyan álláspontot képviselnek, hogy Izrael történelmét a bibli-
ai történetírástól függetlenül kell rekonstruálni3. Mindezek ellenére a 
bibliai irodalom nélkülözhetetlen, mert írott források nélkül lehetet-
len történelmet írni. Bár a bibliai forrásokat kritikusan értékelik, 
mégis nélkülözhetetlen támpontokat nyújtanak a régészeti adatok és 
a profán források értelmezéséhez és elhelyezéséhez4. 

Mindez nem mondható el a perzsa korról (Kr. e. 539-333), amely-
ről alig áll rendelkezésünkre bibliai forrásanyag. A hellenista korig 
mindössze a Krónikás történetírásból a 1-2 Krónikák könyvéből, va-
lamint Ezdrás és Nehemiás könyvéből, továbbá Aggeus és Zakariás 
könyvéből ismerjük Jehud-tartomány történelmét. Bár ebben az 
esetben is érvényes a kritikus értékelés, mégis a felsorolt források 
elengedhetetlenek a kor ismeretéhez, amelyek a biblikus tudomány 
és a régészet számára egyaránt hosszú ideig az egyedüli történeti 
tanúkat és vonatkozási pontot jelentették. Az elmondottakból érthe-
tő, hogy a száműzetés utáni restauráció nagyjából néhány oldalra 
szorítkozik, míg  a történetírás súlypontja a száműzetés előtti idő-
szakra esik.  
                                                      

3
 Lásd I. FINKELSTEIN – N. A. SILBERSTEIN. The Bible Unearthed, New York 2001 

magyar nyelvű fordításban Biblia és régészet. Az ókori Izrael történelmének két ar-
ca címen jelent meg a Gold Book kiadónál; továbbá M. LIVERANI,. Oltre Bibbia. 
Storia antica di Israele, Roma 2003, angol nyelven Israel’s History and the History 
of Israel London 2005, 2009; vagy K. W. WHITELAM, The Invention of Ancient Israel. 
The Silencing of Palestinian History, London 1996; A régészet és a Biblia viszo-
nyának rövid összefoglalását lásd. I. FINKELSTEIN, A Short Summary: Bible and 
Archaeology; B.B.SCHMIDT, Concluding Summary: Archaeology’s Message; in: The 
Quest for the Historical, Israel, I. Finkelstein, A Mazar, Szerkesztette B.B.Schmidt, 
Atlanta 2007, 183-188. 189-195 
4
 lásd RÓZSA H., Biblia és régészet. Az ókori Izrael két arca, Távlatok (2006/4) 437-

445 in: Isten a kezdet és a vég. Válogatott tanulmányok, Budapest 2010, 301-308 
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A száműzetés utáni, azaz perzsa kor jelentőségének háttérbe szo-
rulása biblikus kutatásban meggyökerezett szemléleti okra is vissza-
vezethető. A hagyományos álláspont a bibliai hagyomány eredetét 
(mózesi könyvek: Pentateuchus) a kezdetekre vezette vissza. Min-
den, ami Izrael történelmében lényeges, az akkor megtörtént, formát 
öltött és írásban lecsapódott. Az Izrael hitét meghatározó jahvizmus 
a királyság korát megelőzően már jelen volt (mózesi kor), és Izrael 
hittörténetében a későbbiekre nézve mindent eldöntött. A királyság 
idején megújulás kiindulása az volt, hogy visszatértek a kezdetekhez. 
Ezért a kutatás Izrael történetírásának súlypontját is a kezdetekre he-
lyezte. A. Alt, G. von Rad, és M. Noth a 30-as évektől a Pentateu-
chus-hagyomány kialakulásában perdöntőnek tekintette a királyságot 
megelőző évszázadokban a törzsek egyesülésével kialakult össz-
izraelita tudatot, amely a bibliai hagyományt is egységesítette. Nem 
csoda tehát, hogy az Izrael történelme monográfiák, főként M. Noth 
indítására terjedelmesen ezekkel a kezdeti eseményekkel foglalkoz-
tak.  

Nagy általánosságban elmondható, hogy az Ószövetség könyvei-
nek zömét korai eredetűnek tartották, ami azt jelenti, hogy a király-
ság korában alapvető formát öltöttek, amelyek Izrael hite és élete 
számára minden lényegest tartalmaznak. Ugyanakkor a perzsa kor-
ban mindebben lényeges változás már nem történt, és Izrael története 
Palesztinában semmi lényeges újdonságot sem mond  az addig el-
mondottakhoz. 

2. Jehud-tartomány jelentőségének átértékelődése 

A 80-as évektől a biblikus kutatásban beállt fordulat magával 
hozta a száműzetés utáni kor, a perzsa kor jelentőségének átértékelé-
sét5. Ezt a fordulatot a szentírástudomány több területén szerzett új 
belátások hozták létre. Az indítást a Pentatuchus kutatásban bekö-
vetkezett fordulat adta, miszerint a mózesi könyvek hagyománya ké-
sői eredetű, és csak a perzsa korban kapta meg kánoni formáját. A 

                                                      
5
 A téma átfogó és részletekben való bemutatását gazdag irodalmi utalásokkal  

lásd CARTER, CHARLES E., The Emergence of Yehud in the Perisan Period. A Social 
and Demographic Study, (JSOTSup 294) Sheffield 1999, 31-74 (The Changing 
Face of the Persian Period fejezetcím alatt). 
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prófétai hagyomány ebben a korban lényeges bővítésen és redakción 
ment át, új JHWH tapasztalatokkal értelmezték és egészítették ki, s 
ebben a formában formálódott könyvekké. Az elmondottakhoz hoz-
zátehetjük, hogy ennek az időszaknak terméke Ezdrás és Nehemiás 
könyvének alaprétege, a fogság utáni kispróféták, mint pl. Aggeus, 
Zakariás könyve, a zsoltárok és a bölcsességi irodalom jelentős ré-
sze.  

Összességében ma általánosan elfogadott, hogy a Biblia Izrael 
történetének késői szellemi terméke. A Bibliáról, mint írásba foglalt 
hagyományról a Kr.e. 6. századtól beszélhetünk. A perzsa kor két 
évszázadában keletkezett a bibliai irodalom jelentős része, akár úgy, 
ahogyan kánoni formájában a kezünkben van. Ebben a megállapítás-
ban jelentős szerepe van annak a felismerésnek, hogy az egyes köny-
vek kialakulásában végbement redakciós, szerkesztő folyamat időben 
jóval hosszabb és terjedelmesebb, mint azt korábban gondolták. Júda 
királyságának összeomlása után a már eddig feljegyzett vagy szóbeli 
hagyományokat összegyűjtötték, rendezték és írásba foglalva egysé-
gesítették, valamint új hittapasztalatokkal értelmezték és kiegészítet-
ték. Ezek az írások alkotják végső formájukban a Bibliát. Az itt vá-
zolt tevékenység lényegi formájában a perzsa korban ment végbe, 
ami azt is jelenti, hogy a Biblia keletkezésének helyzetét Izrael törté-
nelmében újra kell gondolni.  

Mindez ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy a perzsa kor 200 éve 
Izrael vallástörténetének rendkívül produktív és termékeny korszaka, 
amelyben a palesztinai zsidó közösség új JHWH tapasztalatokban 
részesült, és jelentős szerepe volt a Biblia végérvényes kialakulásá-
ban. Érthető tehát, hogy az elmúlt három évtizedben a biblikus kuta-
tás figyelme egyre jobban eme időszak felé fordult, és megnöveke-
dett jelentősége egyúttal azt a feladatot is jelenti a szentírástudo-
mány számára, hogy feltárja a babiloni száműzetésből visszatért, és a 
Jehud-tartományban megszerveződött zsidóság történelmét. A kérdés 
ugyanis az, hogy milyen feltételek tették lehetővé ilyen gazdag vallá-
si élet és a vele járó irodalmi tevékenység kibontakozását. Csak a pa-
lesztinai zsidó közösség politikai, gazdasági, társadalmi és vallási 
életéről szerzett ismeretek révén dolgozhatjuk ki a hátteret a bibliai 
írások keletkezéséhez. 
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3. Támpontok a fogság utáni Izrael, különös tekintettel 
          a Jehud-tartomány történetére a perzsa korban 
         (Kr. e. 586-333) 

Mielőtt a biblikus és a régészeti kutatás helyzetével és feltételei-
vel foglalkoznánk, röviden tisztázni kell a Júda, Jehud, Júdea termi-
nológiát, amelyet a tudományos irodalom is használ. 

Júda: a név eredetileg Júda törzsének törzsterületét jelölte, majd 
a Salamon halála után keletkezett két izraelita állam közül a déli ki-
rályságot, amelynek fővárosa Jeruzsálem, királyai pedig Dávid házá-
ból valók. Júda egészen Kr. e. 586-ig létezett, amikor II. Nabukodo-
nozor újbabiloni uralkodó a királyságot elfoglalta, a lakosság szá-
mottevő részét pedig deportálta. Az ezt követő időszakot nevezzük 
babiloni fogságnak (Kr. e. 586-539). 

Jehud: az egykori Júda királyság területén a perzsa korban kiala-
kult tartomány neve. Kisebb annak területénél, mert déli részét, a 
Negevet, az edomiták foglalták el a száműzetés ideje alatt6. A Jehud 
arám név, a régészeti feltárások során napvilágra került korsófogan-
tyúkon talált felirat a tartomány jelölésére. Az elmúlt évtizedekben a 
tudományos irodalomban a Jehud megnevezést használják, de a Júda 
név is használatban van 

Júdea: a tartománynak ez az elnevezése a hellenista kortól egé-
szen a római időszakig. 

Mint már említettem, a száműzetés időszakára, és ezt követően a 
Jehud-tartomány megszerveződésére és kialakulására rendkívül ke-
vés forrásunk van. Ezeket három csoportba sorolhatjuk: a bibliai ha-
gyomány, a régészet, Biblián kívüli profán források. 

A perzsa korról Kr. e. 539-től, a száműzetésből való visszatérés-
től egészen a hellenista korig, bibliai történeti források szűkre sza-
bottak. Ide soroljuk Ezdrás és Nehemiás könyvét, Aggeus és Zakari-
ás (1-8. fejezet) könyvét, valamint ezekhez kapcsolódva az apokrif 
irodalomból 3. Ezdrás könyvét7 és Josephus Flavius A Zsidók törté-

                                                      
6
 LIPSCHITS, O., The Fall and Rise of Jerusalem, Eisenbrauns 2005, 134-184 

(Changes in the Borders of Judah between the End of the Iron Age and the Persian 
Period fejezetcím alatt) 
7
 Az Ószövetség ókori görög fordításának, a Szeptuagintának több jelentős kézira-
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nete (XI. könyv) munkáját. Az utóbbi két írás a kánoni Ezdrás és 
Nehemiás könyvére támaszkodik, és nem mondanak többet a kánoni 
könyvekből ismert eseményeknél. A perzsa korban keletkezett prófé-
tai írások – Iz 56-66, Malakiás, Joel és Jónás – csak közvetett módon 
engednek következtetéseket ennek az időszaknak a vallási vagy tár-
sadalmi viszonyaira. 

Mint már említettük, általánosan elfogadott, hogy a bibliai ha-
gyomány jelentős feldolgozáson ment át a perzsa korban. Egyes bib-
liai írások (pl. Jeremiás, Ezekiel) számos részletében nyilvánvalóan 
sok utalás található a Jehud-tartomány vallási és társadalmi viszo-
nyaira, és ezeket a kutatás megpróbálja történetileg kiértékelni, a ki-
értékelt adatokat pedig valamilyen módon összhangba hozni a pa-
lesztinai zsidó közösség életének biztosnak elismert történeti adatai-
val, ill. helyzetével. Hozzá kell azonban tenni, hogy a kiértékelés 
azonosítása történeti helyzetekkel, társadalmi és vallási állapotokkal 
sok esetben rendkívül hipotetikus, és csak óvatos mérlegelésre adnak 
lehetőséget. 

A bibliai irodalomból történetileg a legjelentősebb forrás Ezdrás 
és Nehemiás könyve, minthogy a kor történelmére nézve egyedül be-
lőlük kapunk adatokat. Ezek részben héber és arám nyelvű dokumen-
tumok (Ezd 1-6), másrészt beszámolók Ezdrás és Nehemiás tevé-
kenységéről Jehud-tartomány zsidó közösségében.   

A héber nyelvű dokumentumok különböző listák, amelyek a kö-
vetkezők: Kürosz rendelete, amelyben engedélyezi a hazatérést és a 
jeruzsálemi templom felépítését (Ezd 1, 2–4); a perzsa hatóságok ál-
tal visszaszolgáltatott és Sesbaccárnak átadott szent edények leltára 
(Ezd 1,8–11a); a hazatértek listája (Ezd 2,1–67). Megismerjük még a 
templom Zerubbábel és Józsue vezetésével folytatott építését és az 

                                                                                                                
ta (A, B kódex) a kánoni Ezdrás és Nehemiás könyve mellett (a Szeptuagintában 
Ezdrás b) egy további Ezdrás könyvet (3 Ezdrás könyve, a Szeptuagintában Ezdrás 
a) is tartalmaz, amelynek elbeszélése jelentős részben párhuzamos a kánoni 
Ezdrás könyvével. A Jozija király idejében megült pászkaünnep leírásával kezdő-
dik, és az eseményeket a Krónikák könyve szerint követi a 2 Krón 31, 1-től egé-
szen a 2 Krón 36. fejezet végéig. Ezután, bár nem azonos sorrendben, a kánoni 
Ezdrás könyve tartalmát közli (Ezd 1–10), majd kihagyja Neh 1–7 fejezeteket és lé-
nyegében a Neh 8. fejezettel folytatja, amelyet azonban csak félig tartalmaz (Neh 7, 
72–8, 13), mert a 3 Ezd 9, 55-től (=Neh 8, 13) megszakad az elbeszélés fonala. 
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ellene folyt ellenségeskedést (Ezdr 3,1-4,5), az építés befejezését és 
a templom felszentelését (6,14-22). Az arám nyelvű forrás (Ezd 4,6–
6,18) egy hivatalos levelekből álló gyűjtemény összekötő szöveggel, 
amely leírja a templom és a városfalak felépítésének körülményeit. 
Közöttük található két történetileg fontos utalás Aggeus és Zakariás 
próféta működésére is (Ezd 5,1; 6,14), akiknek igehirdetése döntő 
szerepet játszott a templomépítés elkezdésében és sikeres befejezé-
sében. A dokumentumokon kívül a két könyv elbeszélésekből áll 
Ezdrásról (Ezdr 7-10; Neh 7,73b-10,39) valamint Nehemiásról (Neh 
1,1-7,73a; 11-13).  

Az Ezdrás és Nehemiás könyvének történeti értékével kapcsolat-
ban azonban nem hiányoznak a kritikus hangok, amelyre részben 
maga a bibliai szöveg, részben pedig a Jehud-tartományban és a Je-
ruzsálemben folytatott ásatások eredményei megalapozott indítéko-
kat szolgáltatnak. A dokumentumok autentikus volta és a bennük tar-
talmazott adatok históriai megbízhatósága, a két reformátor, Ezdrás 
és Nehemiás küldetésének időpontja és tevékenységének lefolyása, 
egymáshoz való viszonyuk vitathatatlanul kritikus értékelésre szo-
rul8. Azt is mérlegelni kell, hogy Ezdrás–Nehemiás könyve alapjá-
nak (a helyreállítás története, Ezdrás elbeszélés, Nehemiás emlék-
irat) keletkezése nagyjából a Kr. e. IV. és III. század közötti időre 
helyezhető, tehát már távlatból tekintenek vissza a történtekre. A két 
könyv jelenlegi kánoni formájában a szöveg rendezésében kétségte-
len teológia szempontok is érvényesülnek.  

Igen fontos problémát jelent továbbá, hogy Ezdrás és Nehemiás 
könyve a palesztinai zsidó közösség vallási, társadalmi és politikai 
újjászervezését kizárólag a száműzetésből visszatérteknek tulajdonít-
ja, és ezen a szinten tárgyalja és értelmezi, míg egyáltalán nem fog-

                                                      
8
 Az Ezdrás és Nehemiás könyvének szövegével és adataival kapcsolatos kritikus 

értékeléseket lásd RÓZSA H., Az Ószövetség keletkezése II. Budapest 20023, 453-
460; GRABBLE, LESTER L., Reconstructing History form the Book od Esra, in: 
Second Temple Studies. 1. Persian Period, Philip R. Davies szerk., (JSOTSup 117) 
Sheffield 1991, 98-106; The „Persian Documents” in the Book of Esra: Are They 
Authentic? in: Judah and the Judaeans in the Persian Period, Lipschits, O. / 
Oeming, M. (szerk.), Eisenbraus 2006,, 531-570; A két könyv adatainak szembesí-
tését a régészet eredményeivel, főként a Jeruzsálemben végzett ásatásokéval lásd 
ZWICKEL, W., Eine Stadt muss sich neu erfinden in: Welt und Umwelt der Bibel 61/3 
(2011), 18-24 
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lalkozik az egykori Júda királyságának azon nagyszámú lakosságá-
val, amelyet az újbabiloni hódítók nem deportáltak, és otthon marad-
tak. Az otthon maradottak helyzete és a visszatértek hozzájuk való 
viszonya, amelyet kétségtelen fontos tényezőnek kell tekinteni a 
Jehud-tartomány megszerveződése és konszolidációja szempontjá-
ból, teljesen említésen kívül marad. Mindent összevetve a perzsa kor 
200 esztendejét a bibliai forrásokból, rendkívül hézagosan, kérdé-
sekkel megterhelve, és bizonyos mértékig feltételesen lehet rekonst-
ruálni.  

A profán történelem szempontjából a Jehud-tartomány a perzsa 
birodalom egy jelentéktelen tartománya volt, ezért a bibliai irodal-
mon kívülálló történeti források a Jehud-tartományban élő zsidóság 
életére nézve alig, vagy egyáltalán nem találhatók. Ebben a helyzet-
ben a biblikus kutatás az újbabiloni, főleg azonban a perzsa korból 
eredő, különböző természetű okmányok keresésére és újraértékelésé-
re fordítja a figyelmét. Emellett a Jehud-tartomány területén végzett 
régészeti kutatások is szolgáltatnak héber és arám nyelvű feliratok 
formájában segédanyagot.  

A Jehud-tartomány történelme szempontjából legjelentősebbek 
források az elefantínei papiruszok, amelyekben levelezést találunk az 
Assuán mellett, Elefantíne szigetén élő zsidó kolónia és a palesztinai 
zsidó közösség vezetői között. A közösség a perzsa uralom ideje 
alatt katonai szolgálatot teljesített Egyiptomban9. Az első zsidó ezüst 
pénzérméket Jehud-tartományban verték a perzsa korban, amelyeket 
a perzsa uralkodóknak járó adó fizetésére szolgáltak. Az érmeken két 
hivatalnok nevét is megtaláljuk, akiknek a feladata volt az adóbehaj-
tás. Az ásatások szerte a tartomány területéről edénytöredékeket tár-
tak fel, a fogantyúkon JHD pecsétnyomattal, vagyis a Jehud-
tartomány nevével (összességében 532 példány) Esetükben olyan 
edényekről lehet szó, amelyeket a tartomány adózásának céljából ál-
lítottak elő és a termény tárolására használtak. 

A forrásokhoz sorolhatunk olyan ékiratos szövegeket, amelyek az 
újbabiloni birodalom végnapjairól és bukásáról (Nabonid krónika10), 
                                                      

9
 KIEFER, J., Die jüdische Gemeinde von Elephantine in: Welt und Umwelt der Bibel 

61/3 (2011), 40-41 
10

 A szöveg magyar fordítását lásd HARMATTA J., (szerk.), Ókori keleti történeti 
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vagy a perzsa birodalom felemelkedéséről (Kürosz agyaghenger11) 
tudósítanak. Ezek közvetve megvilágítják Júda királysága Babilonba 
száműzött lakóinak hazatérésének hátterét és a perzsa hatóságok jó-
indulatát a száműzött hazatérésének és a templom építésének enge-
délyezését. Ebben a tekintetben különösen a Kürosz cilinder érdekes, 
amely Kürosz perzsa király jóindulatát és toleranciáját írja le a meg-
hódított népek iránt12. 

A Jehud-tartomány perzsa kori történelmének megismeréséhez 
döntő szerepe van a régészeti kutatásoknak. Izraelben egy nagysza-
bású program, a Survey of Israel keretében tárják fel az ország régé-
szeti hagyatékát. Tíz négyzetkilométeres egységekre bontva vizsgál-
ják meg az egész ország területét, hogy megtalálják az egykori tele-
pülések maradványait. A kutatásokat a modern archeológia kifino-
mult eszközeivel végzik és értékelik, amely a hagyományos archeo-
lógiai módszernél messzemenőbb eredményekhez vezet.  

 A száműzetés előtti Izraelhez (királyság Izraeléhez) képest telje-
sen új helyzetről beszélhetünk. Nem a fogság előtti, a bibliai hagyo-
mányból ismert jelentős települések (amelyhez főként a bibliai ada-
tok segítettek), hanem kis falusi teleülések régészeti feltárásáról van 
szó, amelyek részben Ezdrás és Nehemiás könyvében megnevezet-
tek, részben teljesen ismeretlen települések.  

A feltárt települések és temetők eredményeit az egész Jehud-
tartomány területén folytatott ásatások eredményeivel egyeztetik, va-
lamint az Ezdrás és Nehemiás könyvéből ismert adatokkal szembesí-
tik, és ezekből próbálnak következtetni az egész térség gazdasági és 
szociológiai helyzetére. Ide kell venni a Jeruzsálemben és város kör-
nyezetében folytatott ásatásokat is, amelyek hozzásegítenek, hogy 
tisztázzák Jeruzsálem helyzetét a perzsa korban, valamint a Nehe-
miás alatt épült városfalak és a helyreállítás mértékének kérdését.  

                                                                                                                
chrestomathia, Budapest 1964, 236-237 (a fordítást készítette Komoróczy Géza) 
11

 A szöveg magyar fordítását lásd HARMATTA J., (szerk.), Ókori keleti történeti 
chrestomathia, Budapest 1964, 306-308 (a fordítást készítette Harmatta János) 
12

 A perzsa kor bibliai és biblián-kívüli forrásai rövid összefoglalását a tudományos 
irodalom ismertetésével lásd J. MAXWELL MILLER – JOHN H. HAYES, A History of 
Ancient Israel and Judah, London 20062,498-500 
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A régészet eredményeinek alapján világossá vált, hogy Nabuko-
donozor hadjárata következtében Kr.e. 587/586-ban az egykori Júda 
királyság területe nem vált néptelen pusztasággá és romhalmazzá, 
mint azt a bibliai szövegek alapján feltételeznénk, de Kürosz edik-
tuma sem vezetett a Babilonba deportáltak tömeges visszatéréséhez, 
sem a visszatértek életének lelkes újra szervezéséhez. A régészeti le-
letek arról tanúskodnak, hogy a tartomány népesség lélekszáma a ki-
rályságéhoz viszonyítva jelentősen csökkent, főként Jeruzsálem és a 
környező vidéken. Ezdrás és Nehemiás könyvében visszatértek szá-
ma jóval magasabb, mint amire az ásatások eredményei alapján kö-
vetkeztetni lehet. A lakosság vidéken telepedett le, mert a mezőgaz-
daság biztosította az életfeltételeket13. A feltárt használati tárgyak, 
pl. a kerámia leletek alapján a tartomány szegény volt. A terület ad-
minisztrációs központja a Jeruzsálemtől délkeletre fekvő Ramat-
Rahel lehetett, ahol a perzsa korban épült nagy építmény alapjait tár-
ták fel. Helység adminisztrációs jellegét támasztja alá az itt talált je-
lentős számú Jehud lenyomattal ellátott, és az adózás célját szolgáló 
korsó. Jeruzsálemben végzett ásatások eredményeinek értékelése a 
kutatók körében vitára ad alkalmat14. A bibliai szövegekkel ellentét-
ben, Nehemiás építkezéseinek, nevezetesen a városfalnak, alig talál-
ható nyoma. A város lakossága is csekély lehetett, lakóhelyek ma-
radványainak, a sírleletek és a kerámia leletek csekély számának 

                                                      
13

 CARTER, CHARLES E., The Emergence of Yehud in the Persian Period 172-248; 
The Province of Yehud in the Post-Exilic Period. Soundings in Site Distribution and 
Demography in: Second Temple Studies. 2. Temple and Communitiy in the Persian 
Period, Eskenazi, Tamara C./ Richards, Kent H (szerk.), (JSOTSup 175), Sheffield 
1994, 106-145; FINKELSTEIN, I., The Territorial Extent and Demography of 
Yehud/Judea in the Persian and Early Hellenistic Periods, RB 117/1 (2010) 39-54; 
Jehud-tartomány lakosságáról a visszatéréstől a perzsa kor végéig jó áttekintést 
nyújt BECKING, B., „We All Returned as One!” Critical Notes on the Myth of the 
Mass Return in: Judah and the Judaeans in the Persian Period, Lipschits, O. / 
Oeming, M. (szerk.), Eisenbrauns 2006, 3-18, 8-10 
14

 WILLIAMSON, H.G.M., Studies in Persian Period, 64-73 (Nehemia’s Walls 
Revisited fejezetcím alatt). A vélemények bemutatásával FINKELSTEIN, I., Jerusalem 
in the Persian (and Early Hellenistic) Period and the Wall of Nehemiah, JSOT 32/4 
(2008) 301-320; USSISHKIN, D., The Borders and De Facto Size of Jerusalem in the 
Persian Period in: Judah and the Judaeans in the Persian Period, Lipschits, O. / 
Oeming, M. (szerk.), Eisenbraus 2006, 147-166; ZWICKEL, W., Eine Stadt muss 
sich neu erfinden in: Welt und Umwelt der Bibel 61/3 (2011), 18-24 
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alapján. A leletek kiértékelése természetesen továbbra is foglalkoz-
tatja a kutatókat.  

Mindent összegezve elmondható, hogy a régészet a fogság utáni 
Jehud-tartomány történetének meghatározásában jóval meghatáro-
zóbb szerepet tölt be, mint a királyság alatti Izrael megismerésében. 

4. A Jehud-tartomány története főbb vonalakban 

Az elmúlt két évtizedben rendkívül intenzív kutatás indult rész-
ben ama tartomány helyzetének feltárására, amelyet az újbabiloni bi-
rodalom a meghódított Júda királyság területén teremtett, másrészt a 
perzsa korban létrejött Jehud-tartomány történelmének megismerésé-
re.15 Monográfiák, tanulmánykötetek és tanulmányok sora jelent meg 
a témában16. 

Az eddig elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy a Jehud-tarto-
mány története minden erőfeszítés ellenére is csak főbb pontokban 
határozható meg. Ebben Ezdrás és Nehemiás könyvének adatai segí-
tenek, de hozzá kell tenni, hogy a két könyv adatainak kiértékelése 
sok problémát hoz magával. Nem kis nehézséget okoz az Ezdrás első 
hat fejezetében található listák, mint a Kürosz-rendelet, a templom 

                                                      
15

 A száműzetés után a Palesztinában megszerveződött zsidó közösség helyzeté-
nek sokrétű bemutatását a szélesebb közönség számára, de magas színvonalú 
szakszerűséggel lásd Unter der Herrschaft der Perser. Israel erfindet sich neu, 
Welt und Umwelt der Bibel 61/3 (2011) 
16

 A témában megjelent szakirodalomból olyan műveket emelünk ki, amelyek tekin-
téllyel képviselik a kutatás eredményeit, és távlatot nyitnak a további tanulmányok 
irányába: CARTER, CHARLES E., The Emergence of Yehudi n the Perisan Period. A 
Social and Demographic Study, (JSOTSup 294) Sheffield 1999; CARTER, CHARLES 
E., The Emergence of Yehudi n the Perisan Period. A Social and Demographic 
Study, (JSOTSup 294) Sheffield 1999 ALBERTZ, R., Die Exilzeit. 6. Jahrhundert v. 
Chr., Stuttgart 2001; LIPSCHITS O. / BLENKINSOP J. (szerk.), Judah and the Neo-
Babionian Period, Eisenbrauns 2003;  KRATZ, M. G., Das Judentum im Zeitalter des 
zweiten Tempels, (FAT 42) Tübingen 2004; GERSTENBERGER, E. S., Israel in der 
Perserzeit. 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., Stuttgart 2005;  LIPSCHITS, O., The Fall 
and Rise of Jerusalem, Eisenbrauns 2005; GRABBLE, LESTER J., A History of the 
Jews and Judaism in the Second Temple Period (Volum 1), London 2006; JAPHET, 
S. From the Rivers of Babilon to the Highlands of Judah, Eisenbrauns 2006;  
LIPSCHITS, O. / OEMING, M. (szerk.), Judah and the Judeans in the Persian Period, 
Eisenbrauns 2006; BLENKINSOP, J.,Judaism. The First Phase. The Place of Ezra 
and Nehemiah in the Origins of Judaism, Cambridge 2009; Lipschits, O. / 
Knoppers, Gary N. / M. Oeming (szerk.), Judah and the Judeans in the 
Achaemenid Period. Negotiating Identity in an International Context, Eisenbrauns 
2011 
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szent edényei, Sesbaccár, Józsue és Zerubbábel személyének értéke-
lése, a velük visszatérő személyek listái, a templom felépítése és a 
vele kapcsolatos levelezés kérdése, valamint Jeruzsálem falainak 
építőinek listája Nehemiás könyvében. Hozzá kell még tenni, hogy a 
templom felépítésétől egészen Nehemiás érkezéséig (Kr. e. 520-445) 
terjedő időszak a történeti események ismerete tekintetében üres te-
rület, és ugyanez mondható el Ezdrás és Nehemiás tevékenységének 
befejezésétől a hellenista korig (Kr. e. 333), Ezdrás érkezésének idő-
pontja is rendkívül vitatott a kutatásban.  

A babiloni száműzetésből való visszatérésétől a hellenista korig 
főbb pontokban az alábbiakban foglalható össze a Jehud-tartomány 
történelme. A II. Nabukodonozor által elfoglalt és a birodalomhoz 
csatolt Júda királyságának a területét hagyományosan egy lerombolt  
és lakosságától megfosztott tartománynak tekintették a babiloni 
száműzetés idején, amelynek élete csupán a romos ország területén 
vegetált. Ez a kép tárul fel a kérdést meglehetősen sematikusan tár-
gyaló bibliai írások tükrében. Már korábban felmerült az a felisme-
rés, hogy ez a kép nem teljesen helytálló,17 Júda lakosságnak a több-
sége nem került száműzetésbe (a bibliai adatok szerint kb. 10,000 
ember, hivatalnokok, papok, iparosok kerültek Babilonba18) és vala-

                                                      
17

 JANSSEN, E., Juda in der Exilzeit. Ein Beitrag zur Frage der Entstehung des 
Judentums, (FRLANT 69) Göttingen 1956; Az egykori Júda királyság területének és 
lakosságának helyzetét az újbabiloni időszak alatt (Kr. e. 586-539) a kutatás átérté-
keli, és ennek reprezentatív bemutatását találjuk a következő tanulmánykötetben 
LIPSCHITS, O. / BLENKINSOPP, J., (szerk.), Judah and the Neo-Babionian Period, 
Eisenbrauns 2003;A téma bemutatását lásd a tanulmánykötet két értekezésé-
ben:BARSTAD, HANS M., After the „Myth of the Empty Land”: Major Chellenges in 
the Study of Neo-Babylonian Judah, in: LIPSCHITS, O. / BLENKINSOPP, J., (szerk.), 
Judah and the Neo-Babionian Period, Eisenbrauns 2003, 3-20; ODED, B., Where  Is 
the „Myth of the Empty Land” To Be Found? History versus Myth in: LIPSCHITS, O. / 
BLENKINSOPP, J., (szerk.), Judah and the Neo-Babionian Period, Eisenbrauns 2003, 
55-74  
18

 A Babilonba deportáltak száma a 2 Kir 24, 14 szerint 10000 ember, amíg a 2 Kir 
24, 16 valamivel kevesebb, 7000 emberben – 6000 harcos és 1000 mesterember – 
határozza meg számukat. Jeremiás könyve viszont csak 3023 judait említ, akik ez 
alkalommal fogságba mentek (Jer 52, 28). A számok ingadozása alapján csak ta-
lálgathatunk. A tízezres szám túlzottnak tűnik, de lehet, hogy a 2 Kir 24, 16-ban 
említett 7000 ember csak jeruzsálemi, míg a Jeremiás által közölt 3023 fő csak 
judai, s a két szám összeadásából kijön a 10000-es szám. Más számítást a bibliai 
adatokból kiindulva, összefüggésben a Jehud-tartomány népességének mérlegelé-
sével lásd BLENKINSOPP, J., Temple and Society in Achaemenid Judah, in: Second 
Temple Studies. 1. Persian Period, Philip R. Davies szerk., (JSOTSup 117) 
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milyen csökkentett szervezeti élet folyhatott a tartomány területén. 
Zakariás könyvének utalásából az is kiderül, hogy a templom terüle-
tén a júdaiak rendszeresen összejöttek, és gyász-istentiszteleteket tar-
tottak (Zak 7,3.5; 8,19). Nem sok ismeretünk van arra nézve, hogy a 
babiloniaiak milyen adminisztrációt építettek fel a meghódított ki-
rályság területén, de a jelenleg kutatás törekszik a kérdést újraérté-
kelni. Az is kétségtelen, főleg Ezdrás és Nehemiás könyvéből, hogy 
a környező területén élő idegen lakosságból is sokan beszivárogtak 
erre a területre, pl. a Negebre az egykori Júda királyság déli területé-
re az edomiták. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Szamaria tarto-
mányt, amely folyamatosan asszír és újbabiloni tartomány maradt, a 
háborúk nem érintették, és itt megmaradt az újbabiloni adminisztrá-
ció is, amely magával hozta, hogy a terület életét Szamáriából bizto-
san ellenőrizték. 

A Babilont meghódító (Kr.e. 539) Kürosz, perzsa király toleráns 
politikájának következménye a jeruzsálemi templom felépítésének és 
a kultusz helyreállításának, valamint visszatérés engedélyezése 
azoknak a száműzetésben élő júdaiaknak számára, akik az újjáépí-
tésben részt akarnak venni (Kr. e. 538). Az engedély, az ún. Kürosz 
ediktum szövegét Ezdrás könyvéből ismerjük (Ezd 1,1-4). A szöveg 
autenticitása  vitatott, de a kutatók többség elfogadja, hogy a szöveg 
lényegében valódi, eltekintve magától a stilizálástól, és teljesen meg-
felel Kürosz politikája szellemének.  

Felmerült a kérdés, hogy a fogságból való visszatérés mennyire 
volt tömeges, vagy inkább a csoportokban való visszatéréssel kell 
számolni. A kutatók inkább az utóbbi mellett döntenek, és az első 
csoport a júdai Sesbaccár vezetésével tért vissza. A visszatérők 
számszerűségében rendkívül nehéz dönteni, de ezt a korabeli idők 
lehetőségeihez és adottságaihoz kell mérni. A visszatértek listája 
(Ezd 2,1-67 vö. Neh 7,6-68:) ugyanis túl magas számokat közöl19. 

                                                                                                                
Sheffield 1991, 22-53,40-44; SMITH, DANIEL L, The Politics of Esra: Sociological 
Indicators of Postexilic Judaean Society, in: Second Temple Studies. 1. Persian 
Period, Philip R. Davies szerk., (JSOTSup 117) Sheffield 1991, 73-97, 75-76 
19

 A hazatértek listája (Ezd 2,1–67, későbbi kiegészítésként a Neh 7,6–68-ban is 
elhelyezett) kétségtelen forrásokon alapul, de a visszatértek magas számadataival 
kapcsolatban jogosult a kritikus megfontolás (Ezd 2.64-65: „Az egész közösség 
negyvenkétezer-háromszázhatvan személyt tett ki, nem számítva a szolgákat és 
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A visszatérőknek számos problémával kellett szembenézni, rész-
ben az otthonmaradt júdaiak részéről, másrészt az esetleges idegen 
telepesek részéről, végül pedig a szamariaiak sem nézték jó szemmel 
a hazatérőket, mert ezt a területet a saját maguknak tekintették, leg-
alábbis a rendelkezés jogát maguknak tartották fenn. Nincsenek biz-
tos ismereteink a nem deportált, és Júda területen marad zsidóság és 
a visszatértek viszonyáról. A bibliai hagyomány az egész helyreállí-
tást a visszatérteknek tulajdonítja. A visszatértek „Izrael szent mara-
dékának” tekintették magukat, de ennek a tudatnak csak a szamá-
riaiakkal  szemben megnyilvánulását ismerjük, részben vallási tekin-
tetben a templomépítés ügyében, részben pedig politikai téren20.. 

A megélhetés nehézségei (földművelésre alkalmas területet kel-
lett szerezniük egy olyan régióban, ahol a művelhető terület már el-
foglalt volt), és az építkezés kihívásai komoly nehézségeket okozott 
a Babilonból visszatérteknek. A romos városban az építkezésre nem 
volt felkészültségük, sem mesterségbelileg, sem számszerűen. Mind-
össze az egészen elégő áldozatok oltárát építették fel, s így a kultusz 
megindulásának megteremtették a lehetőségeit. Sesbaccár viszonyát 
sem ismerjük a területen szerveződő adminisztrációhoz. Ezek után 
jóformán semmit nem ismerünk Jehud-tartomány életéről.. Nyilván-
valóan a kudarcok híre eljutott a babiloni diaszpórába, ahonnét egy 

                                                                                                                
szolgálókat, akik hétezer-háromszázharmincheten voltak. Volt köztük kétszáz éne-
kes és énekesnő”) A népesség ilyen nagymérvű áttelepülésével közvetlen a Kürosz 
ediktum után és az azt követő években aligha lehet számolni, ezért helyesebb a 
hazatelepültek későbbi csoportjára gondolni Kr. e. 520 körül, amikor a templom 
építése megkezdődött (vö. Zak 6, 9 köv.). S. Japhet (1983) rámutat a lista több 
önálló részből való összetettségére, és arra következtet, hogy egyszerre tartalmaz-
za azok listáját, akik visszatértek a fogságból és azokét is, akik Palesztinában ma-
radtak a fogság idején. Azokat foglalja össze, akik lojálisak voltak a jeruzsálemi kul-
tuszhoz, és mint a „fogságból visszatértek közösségét” jellemzi, függetlenül attól, 
hogy voltak-e Babilonban vagy sem. Ezt a megoldást követi H. G. M. Williamson 
(1987), amikor a listát a fogság utáni júdeai zsidó közösség első nemzedéke jegy-
zékének tekinti, s szerinte azt nem lehet a kizárólag Babilonból visszatértekre le-
szűkíteni. S. Mowinckel szerint a visszatértek listája a júdeai zsidó közösség Kr. e. 
400 körül végrehajtott népszámlálásról készült feljegyzés (S. Mowinckel, Studien I, 
62 köv. old., 108 köv. old.).  
20 

A Jehud-tartomány lakosságának különböző csoportjai között fennálló vallási, 
társadalmi és szociális viszonyairól átfogóan lásd SMITH, DANIEL L, The Politics of 
Esra: Sociological Indicators of Postexilic Judaean Society, in: Second Temple 
Studies. 1. Persian Period, Philip R. Davies szerk., (JSOTSup 117) Sheffield 1991, 
73-97   
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újabb csoport tért vissza Kr. e. 520-ban. Vezetőjük Zerubbábel, 
Jojachin király leszármazottja és a Babilonba deportált jeruzsálemi 
papság tekintélyes képviselője, Józsue.főpap. Ez a visszatérés lendü-
letet adott a templom felépítésének, amely jóval szerényebb volt, 
mint a salamoni templom, amely Kr. e. 515-ben épült fel21. Ezzel 
helyreállt nemcsak a Jehud-tartományban élő zsidóság, hanem a di-
aszpóra zsidóság központja is.  

Ezzel azonban Jeruzsálem felépítése nem történt meg, de a tarto-
mány újjászervezése sem. Jeruzsálem hosszú ideig csak a kultusz he-
lye volt, a hova elsősorban a zarándokok érkeztek, és lakossága 
számszerűen nagyon szerény volt. A templom és a városfalak építé-
sével kapcsolatban Ezdrás könyvében (Ezd 4,6-6,18) találjuk meg 
azt a levelezést, amely a perzsa uralkodóhoz írt problémákat tárja fel.  

Ez az az arám nyelvű forrás (Ezd 4, 6–6, 18) egy hivatalos leve-
lekből álló gyűjtemény összekötő szöveggel, amely leírja a templom 
és a városfalak felépítésének körülményeit. Közöttük található két 
történetileg fontos utalás Aggeus és Zakariás próféta működésére is 
(Ezd 5,1; 6,14), akiknek igehirdetése döntő szerepet játszott a temp-
lomépítés elkezdésében és sikeres befejezésében. Az arám nyelvű 
forrás célja az újjáépítés törvényességének igazolása, jelenlegi he-
lyén, az Ezdrás 1–6 fejezetek összefüggésében, azonban az ellensé-
ges környezettel való összeütközést hangsúlyozza. A levelek nincse-
nek kronologikus sorrendbe szedve, mert a templomi munkálatok 
Dáriusz idejéig (552–486) tartó megakadásának elbeszéléséhez (Ezd 
4,1 köv.) a Xerxész (486–465) és I. Artaxerxész (464–424) korában 
folytatott levélváltás kapcsolódik, amely a város újjáépítését tilal-
mazza (Ezd 4,6 köv.; 4,17 köv.). Csak e levelek után következik a 
templomépítés Dáriusz idejében történt engedélyezése és befejezése 
(Ezd 5, 1 köv.). Hogy a levelek és az események jelenlegi sorrendje 
a felhasznált forrásokra megy vissza vagy pedig a Krónikástól szár-
mazik, ma nehezen eldönthető. Akárcsak a listákkal kapcsolatban, a 
levelek esetében is felmerül az a kérdés, hogy honnan vette őket a 
szerző, és eredetiek-e vagy pedig hivatalos levelezést utánzó irodal-

                                                      
21

 WILLIAMSON, H.G.M., Studies in Persian Period History and Historiography, (FAT 
38) Tübingen 2004, 11-15 (C. The Early Years címszó alatt) 
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mi alkotások, pl. a Krónikás munkája. Bár a hitelesség kérdésében 
nincs egységes álláspont, mégis úgy véljük, hogy a stílus és a perzsa 
politika ismert irányvonala alapján a levelek autentikusnak tekinthe-
tők. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a szövegösszefüggésbe 
helyezésük alkalmával a leveleket irodalmilag alakíthatták.22 Annyi 
bizonyos, hogy a templom felépítése az adminisztrációval történt 
problémák rendezése után történt meg, és jelentős mértékben nehéz-
séget okozott a szamáriaiakkal való konfliktus, akiket kizártak a 
templom építéséből.  

A templom felépítését nem követte a város felépítése, amelyben 
biztosan szerepet játszott az is, hogy a perzsa hatóságok nem enged-
ték meg a városfal felépítését. Zakariás könyvéből utalásokat kapunk 
Józsue főpap és Zerubábel helyzetére és szerepére közösség életé-
ben, de a két személy később eltűnik a közösség életéből.  

A templom felépítésétől, azaz 520-tól a tartomány történeti ese-
ményeiről semmit nem tudunk, kizárólag bibliai szövegekből való 
következtetésekre vagyunk utalva, és az ásatások eredményeire23. A 
régészeti leletek tanúsága szerint Jehud-tartomány területén Jeruzsá-
lemtől dél felé egy mezőgazdaságilag fokozatosan megerősödő tele-
pülésrendszer alakult ki, ahol a hazatérők megvetették lábukat.  

                                                      
22

 A kutatók egy része szerint az Ezd 1–6 fejezetek szerzője a leveleket mint for-
rásanyagot vette át, pl. H. G. Williamson (1987), mások viszont úgy vélik, hogy a 
szerző a 4, 6–6, 18-ban közvetlenül nem leveleket, hanem egy arám nyelvű forrást 
használt fel, amely a fogság utáni újjáépítést beszélte el zsidó szemszögből, így A. 
H. J. Gunneweg (1981, 1982), J. Lust (1987), O. Kaiser (1992). J. Becker (1990) 
viszont elutasítja akár a levelek akár egy arám nyelvű forrás létét és az Ezd 4, 6–6, 
18 arám nyelvű szakaszt teljes egészében a Krónikás alkotásának tartja. – A leve-
lek hitelességének kérdésében mindmáig nem alakult ki egységes álláspont. E. 
Meyer (1896) megállapításai napjainkig maga mellé állítják a kutatók jelentős ré-
szét. Kimutatta, hogy a birodalmi arám nyelven (a Perzsa Birodalom nyugati részé-
nek hivatalos nyelve) megfogalmazott levelek megfelelnek az udvari kancellária stí-
lusának és a Perzsa Birodalmi politika szellemének, ezért hitelesnek kell tartani 
őket. Hasonló érvekre támaszkodik R. de Vaux (1937, 1967) is. Az ellentábor vi-
szont ugyancsak nyelvi és stilisztikai érvek alapján kétségbe vonja autenticitásukat, 
és irodalmi utánzatnak tartja őket, pl. C. C. Torrey (1910), G. Hölscher (1923). Leg-
utóbb pedig J. Becker (1990) véli úgy, hogy az Ezd 1–6 fejezetekben található va-
lamennyi héber és arám nyelvű dokumentum, tehát a levelek is, a Krónikás alkotá-
sa. 
23 

WILLIAMSON, H.G.M., Studies in Persian Period, 15-18 (D. From Zerubbabel to 
Nehemieh címszó alatt) 
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Ezdrás és Nehemiás könyvéből arról a folyamatos feszültségről 
van tudomásunk, amely a hazatelepültek, és főként a szamaritánusok 
között folytatódott. Úgy tűnik, hogy a tartomány közigazgatási hely-
zete nem rendeződött, és ügyeit továbbra is Szamariából intézték, 
amely mindenképpen a hazatelepültek hátrányára történhetett. A tar-
tomány bizonyára nem heverte ki a Nabukodonozor hadjárat sebeit 
sem, legnagyobb városa, Jeruzsálem romokban hevert. Az ásatások-
ból, főképpen a helyi települések, és Jeruzsálem temetőinek összeha-
sonlításából az a tény derül ki, hogy a város lakossága gyér volt, s a 
helyzet csak a 4. századtól változott meg.  

A megélhetési lehetőségek, és a visszatért zsidóság helyzetének 
mozdíthatatlansága vallási krízist idézett elő (Malakiás könyve), ami 
a vallási törvények meg nem tartását, és a kultusz hanyag végzését is 
előidézte. A betelepedett idegenek és a szamáriaiakkal való ellentét 
kérdése azonban, úgy tűnik, hogy nem egészen egyértelmű. Malakiás 
könyve szerint a Jehud-tartomány férfijai összeházasodtak az idege-
nekkel, sőt később Ezdrás könyvéből tudjuk, hogy a vegyes házassá-
gok komoly méreteket öltöttek. Ebből arra lehet következtetni, hogy 
az ellentét mégsem volt olyan óriási, sőt a főpap és a szamariai hely-
tartó fia és lánya között is hasonló frigy született.  

A Pentateuchus Papi-írásából, és az ún. nem papi-szövegeiből az 
„ároni papság” és Jehud lakosság ellentétére lehet következtetni, 
amennyiben a Papi-írás a Pentatuchus nem papi szövegeinek ellensú-
lyozása. A két írást egyesítették kb. Kr.e. 450 körül, ami egyfajta 
belső kompromisszumra enged következtetni, a kutatók egy jelentős 
részének álláspontja szerint a perzsa birodalmi joggá emelés jegyé-
ben24. Kr.e. 400 körül a Pentateuchust, mint Tórát (Törvényt) hirdet-
ték ki, amelyet  Ezdrás tevékenységének tulajdonítanak..  

A templom felszentelését (Kr. e. 515) követő hetven év stagná-
lásnak Ezdrás és Nehemiás tevékenysége vetett véget és tartomány 

                                                      
24

 A kérdés a biblikus kutatás egy fontos és vitatott kérdése, mind a Pentateuchus 
keletkezéstörténetének mind a Jehud-tartomány és a zsidóság történetének szem-
pontjából. A a perzsa birodalmi joggá emelés lehetőségének széleskörű vizsgálatát 
lásd WATTS, JAMES W. (szerk.), Persia and Torah. The Theory of Imperial Autho-
rization of the Pentateuch, Atlanta 2001; FREI, P./KOCH K., Reichsidee und Reich-
sorganisation im Perserreich, (OBO 55) Göttingen 1996 (zweite, bearbeitete und 
stark erweiterte Aufgabe) 
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vallási, valamint társadalmi és politikai fellendülését jelenti. A prob-
lémák azzal kezdődnek, hogy nem tudjuk a két reformátor királyi 
megbízatással végzett tevékenységének időbeli sorrendjét megállapí-
tani. Ezdrás könyve szerint (Ezd 7,8) Ezdrás pap Artaxerxész király 
uralkodásának 7. esztendejében érkezik Jeruzsálembe. Nehemiás vi-
szont ugyancsak Artaxerxész a 20. esztendőben (Neh 1,1; Neh 2,1) 
kezdi küldetését, majd a 32. esztendőben visszatér a királyi udvarba 
(Neh 5,14; 13,6), ahonnan még Araxerxész uralkodása alatt visszatér 
Palesztinába. 

A perzsa birodalomnak azonban három Artaxerxész nevű uralko-
dója volt, de közülük csak I. és II. Artaxerxész (Kr. e. 465-424 és Kr. 
e. 405-358) jöhetnek számításba a két reformátor működésével kap-
csolatosan. A leírás problémája, hogy Ezdrás-Nehemiás könyve nem 
említi meg, hogy a jelzett időpontban hányadik Artaxerxészről van 
szó. Nehemiás jeruzsálemi tartózkodása azonban biztosan 445-ben, I. 
Artaxerxész 20. esztendejében kezdődött, amelyet az elefantinei pa-
piruszok adatai is megerősítenek. Ezért tehát Ezdrás működési idejé-
nek a meghatározása a probléma, vagyis hogy I. Artaxerxész uralko-
dásának 7. esztendejében (Kr. e. 458), tehát Nehemiás előtt, vagy 
csak Nehemiás után, II. Artaxerxész 7. esztendejében, Kr. e. 398-ban 
érkezett Palesztinába, azaz a 7. esztendőt II. Artaxerxész 7. esztende-
jének kell értelmezni. Ez nem közömbös kérdés a vegyes házasságok 
kérdésnek rendezésében, minthogy a probléma nagy társadalmi vál-
tozást is jelentett Jehud-tartomány életében. A kutatás általában arra 
hajlik, hogy Ezdrás csak Nehemiás után érkezett Palesztinába.  

Ezdrás működése az ún. Ezdrás elbeszélés szerint (Ezd 7-10; Neh 
8-10) vallási természetű volt, amelynek eredménye a vegyes házas-
ságok megszüntetése és a Jehud-tartomány zsidó közösségének elkö-
telezése a Mózes Törvényének teljesítésére. A küldetését biztosító 
királyi rendelet (Ezd 7,12-26) a zsidóságnak privilégiumokat hozott 
a templomi adózás, és a kultusz állami támogatásának szempontjá-
ból25, míg Nehemiás működése elsősorban politikai, társadalmi és 
                                                      

25
 Ezdrás küldetése szövegének elemzését lásd GRABBLE, LESTER L., What was 

Ezra’s Mission? in: Second Temple Studies. 2. Temple and Communitiy in the 
Persian Period, Eskenazi, Tamara C./ Richards, Kent H (szerk.), (JSOTSup 175), 
Sheffield 1994,287-299; ESKENAZI, TAMARA COHN, The Missions of Esra and 
Nehemiah in: Judah and the Judaeans in the Persian Period, Lipschits, O. / 
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szervezői karakterű volt, és egyúttal perzsa tisztviselőként érkezvén, 
rendezte Jehud-tartomány közigazgatási helyzetét is (Neh 1-7.11-
13). Nehemiás a perzsa hatóságok engedélyével felépítette a város 
falait, a tartomány lakosságát arányosan szétosztotta, és a szociális 
ellentéteket is az adósságok elrendezésével enyhítette. Ezen felül a 
tartomány közigazgatásilag a perzsa tartomány önálló tartományává 
tette. A két reformátor tevékenysége egyúttal számos kérdést is nyit-
va hagy. Főként Nehemiás jeruzsálemi építkezései, a városfalak épí-
tése, amelyeknek a régészeti kutatás eddig nem jutott a nyomára. 
Ebből a korból mindössze néhány falmaradvány állapítható meg.. 

Ezdrás és Nehemiás tevékenységével a palesztinai zsidóság élete 
vallásilag, társadalmilag és közigazgatásilag, valamint gazdaságilag 
végérvényesen konszolidálódott, és ennek a konszolidációnak a je-
gyében folytatódott. Egyúttal megteremtődtek a feltételek a bibliai 
hagyomány irodalmi rendezésére, és ezzel összefüggésben egy in-
tenzív vallási-teológiai gondolkodás kibontakozására. A két reformá-
tor után egészen a hellenista korig nincsenek ismereteink a tarto-
mány történelméről26.   

Az újabb monográfiák két szempontra mutatnak rá a palesztinai 
zsidó közösség kutatásában a perzsa korban. Egyrészt arról az óva-
tosságról, ahogyan a kutatók a Jehud-tartomány történetével kapcso-
latos forrásokat értékelik, és históriai összefüggéssé próbálják kap-
csolni a megszerzett ismereteket. Másrészt ennek a korszaknak a ku-
tatása már eddig is, és a jövőben is számos, alapvetően új részlettel 
formálja át, vagy egészíti ki meglévő ismereteinket. Nemcsak a poli-
tikai történelem területén kapunk belátásokat, hanem üdvtörténeti 
szempontból is, abban, hogy ez a korszak a vallási tapasztalatok te-
kintetében milyen gazdagon gyarapította a bibliai Izrael hitét, 
amelynek tanúja a kezünkben lévő Ószövetség Bibliája. 

                                                                                                                
Oeming, M. (szerk.), Eisenbrauns 2006, 509-530 
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Gyürki László 

A Biblia és a régészet 
 

A „Le monde de la Bible” folyóirat 200. száma ezzel a témával 
foglalkozik. Érdekes beszélgetést közöl Israel Finkelsteinnel, a Tel 
Aviv-i Egyetem Régészeti Intézetének igazgatójával, a megiddói ása-
tások társigazgatójával. 

Nagyon röviden így összegezhető a régész megállapítása: „Mivel 
a régészet és a Biblia is rétegből áll, a bibliai szöveget rétegenként 
kell kutatni.” 

 
Izrael Finkenstein „A feltárt Biblia” című sikerkönyv szerzője, 

(magyarul is olvasható „Biblia és régészet - az ókori Izrael történel-
mének két arca”). Finkelstein lelkes híve a tudomány semlegességé-
nek. Mint régész más szemmel nézi Izrael történetét, és a Bibliához 
való közeledését. 

1949-ben született Petah Tikvahban anyai családja Belorusz, az 
apai ág Ukrajnából érkezett Palesztinába. Már nagyon fiatalon ér-
deklődött a történelem iránt, és régészetet tanult. Neves mesterei vol-
tak: Yohanan Aharoni, Moshé Kochavi, Nadav Naaman, Yigael Ya-
dim. Nagy hatást tett rá Albrecht Alt, aki az 1920-30-as években jött 
Palesztinába. Alt 1956-ban halt meg, és munkái 55 év után is hasz-
nálhatók. 

Aharoni meghívta a 80-as évek elején a jeruzsálemi egyetem ku-
tatócsoportjába.  

Mégsem Jeruzsálemben kutatott, hanem főként Megiddóban. Ezt 
ő választotta. Elmondja, hogy azért, mert amikor egy területen dol-
gozik, szükséges, hogy az kellemes és békés legyen. Jeruzsálem nem 
egy békés hely. 40 év ásatás után Megiddó a kedvenc helye, mert ez 
egy nagyon hosszú időszakot takar, 30 réteget 6000 évben. Központi 
helyről van szó, amelyik nemcsak Izrael történetét tükrözi, hanem a 
Közel-Keletét is. És különleges atmoszférája van. Finkelstein igaz-
gatója a megiddói ásatásoknak, és a vaskor specialistája.  
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Elmondja, hogy amikor munkásságát kezdte kedvező alkalom 
nyílt arra, hogy a bibliai régészet, mint egzakt tudomány a régészeti 
kutatásokhoz kapcsolódjon. Az 1967-es háború megnyitott egy hihe-
tetlen területet a kutatás számára, lehetővé vált a hozzáférés Ciszjor-
dániához és Jeruzsálemhez. Kutatott Siloban és régészeti feltárást 
végzett az egész régióban. Az első intifáda után 1986-ban elhagyta 
ezt a területet és Megiddó iránt kezdett érdeklődni. Nagyon szeretne 
Szamáriában, az északi királyság fővárosában kutatni. Ez nagyon lé-
nyeges terület. Számos ok miatt ez a kulcs a bibliai történelem sok 
epizódjának megértéséhez. De a politikai helyzet nem engedi, hogy 
ez az álma valóra váljon. 

 
Két példán mutatja be meglátásait a bibliai régészettel kapcsolat-

ban. Az első Dávid és Góliát története, Sámuel első könyvének 17. 
fejezetében. Ez egy többrétegű, nagyon bonyolult történet. Egyik 
kétségtelenül nagyon régi, egy másik újabb, amelyik Kr. előtti VII. 
századból ered, abból a korból, amikor a deuteronomista történelmet 
írták, és van egy még későbbi réteg. Szerinte ez az elbeszélés példája 
annak a módnak, ahogyan a Bibliát alkalmazni kell. Mint a régészet, 
a Biblia is rétegekből áll, és a bibliai szöveget ugyanúgy kell kutatni 
rétegről rétegre. Ahogy ezt a területen teszi, ugyanazt teszi a Bibliá-
val is. 

A második példája Manasszé király uralkodásának története a Ki-
rályok második könyvében. A 21. fejezetről van szó, amelyet az ide-
ológia és a deuteronomista teológia formált és csak ezen túljutva le-
het felderíteni, hogy mi van mögötte. A régészeti kutatások szerint 
Manasszé 55 évig uralkodott, abban az időben, amikor Szennakherib 
pusztító hadjárata után Júda hamvaiból újjászületett. Nagy király 
volt, de teológiai okok miatt negatív beállítást kapott a szövegben. 
Tehát egyfajta utazást kell tenni, hogy fel lehessen deríteni a történe-
ti igazságot a szöveg mögött. 

 
Ezután szól arról, hogy a klasszikus bibliai régészet atyja az ame-

rikai W. F. Albright. Ő azzal a konzervatív bibliai régészettel állt 
szembe, amely azt vallotta, hogy a régészet bizonyítja, hogy a Biblia 
igaz, szemben a protestáns német környezetben létrejött Bibliával 
kapcsolatos kritikai iskolával. Albright elhatározta, hogy küzd ez el-



Ajánlás 

23 

len az iskola ellen. Megértette, hogy a hangsúlyt azokra az esemé-
nyekre kell helyeznie, amelyekhez az ásatásokon bizonyítékot talál. 
Nevezetesen Kánaán meghódítására koncentrált, amelyet Józsué hó-
dított meg, és olyan mértékben, ahol a vizsgálatok bizonyítják a rom-
bolás nyomait, valamint Dávid és Salamon királyságára, amely sze-
rinte nagyszerű nyomokat kellett hogy hagyjon. 

Érdekes, hogy az izraeli bibliai régészek, akik kezdetben az Al-
bright iskolához kapcsolódtak, nem vallási, hanem kulturális indo-
kok alapján kutattak. Ben Gurion számára a bibliai hősök - Dávid, 
Salamon, Józsué, és a rómaiak elleni zsidó lázadások hősei - voltak 
azok a modellek, akiket ennek az új zsidó embertípusnak meg kellett 
testesítenie. Ben Gurion vissza akarta adni a büszkeségét ennek a ha-
talmas tragédiát átélt a népnek, központba helyezve egy történelmet 
és a nemzeti közösség hőseit.  

 
A következő kérdésre – Ön szerint melyek ma az izraeli régészet 

erősségei és gyengeségei? – Finkelstein ezt felelte: 
Az izraeli régészet nagyon élő. A kutatás minősége Izraelben na-

gyon magas. Az izraeli régészek jelentős mértékben vannak jelen a 
nemzetközi régészeti szaklapokban, tudományos súlyuk és számuk 
jelentős a nemzetközi régészeti közösségekben.  

Gyengesége, hogy néhány régész még úgy gondolja, hogy egyik 
kezében az ásóval, másikban a Bibliával kell dolgoznia. 

 
Az ön munkáját néhányan arra használják fel, hogy Izrael legiti-

mitását bizonyítsák, noha Dávid és Salamon királysága nem hagyott 
jelentős nyomokat. Mit gondol erről? – hangzik a következő kérdés. 

Ezek a királyságok léteztek, és a történetiségükhöz a legkisebb 
kétség sem fér, még ha nem is volt olyan „mesés”, ahogy a Biblia le-
írja. Az emberek hajlamosak arra, hogy a kutatók munkáját használ-
ják fel arra, hogy alátámasszák a jelenkori eseményekkel kapcsolatos 
saját olvasatukat. 

Ezen túl bizonyos palesztin körökben azt állítják, hogy a Temp-
lom soha nem létezett. Ez a tudományos igazság megvetésének bizo-
nyítéka. Ezzel ellentétben Izrael ereje nyitottságában és tudományos 
kutatásának minőségében rejlik, ebben teljesen biztos vagyok. 
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A lényeg az, hogy a kutatás, bármi legyen is az elve, szabad le-
gyen minden befolyástól és ráhatástól. Ez a tudományosságnak az 
ereje. A mi társadalmunk demokratikus és elég erős ahhoz, hogy 
szembenézzen egy olyan kutatómunkával, amely nem pontosan azt 
mondja, amit az elemi iskolában hallottunk! És nem hiszem, hogy Iz-
rael állam vagy a zsidó nép jövőjét egy régészeti lelet határozza 
meg! 

Az, hogy nincsenek nyomok nem jelenti szükségszerűen azt, hogy 
a történelem nem létezett. A tény, hogy egy királyságnak nincsenek 
nyomai, még nem jelenti azt, hogy ez a királyság nem létezett, nem 
volt jelentős. Például a Tel Amarna-i agyagtáblák írnak Szichemnek 
egy aránylag jelentős 
királyságáról és a jeru-
zsálemiről Kr. e. XIV. 
századból, de csak na-
gyon kis nyomaik van-
nak. Másrészt a régé-
szeti munka Izraelben 
olyan intenzív mind a 
régészeti tervekkel, 
mind a területi munká-
val kapcsolatban, hogy 
nem lehet hallgatni a 
negatív eredményekről. 
Bármilyen legyen is ez, 
a modern régészet, 
amely következetesen 
alkalmazza a pontos tu-
dományos módszereket, 
jelentős szerepet játszik 
abban, hogy Izrael tör-
ténetét rekonstruálja a 
bibliai időkben. 

 
    A képen: 
      Rodin, Isten keze 
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Ki az ember? 
 Az ember teremtmény - él - alkot  

 

A.) Alapgondolat 

Teremtő – teremtés – teremtmény 
Teremteni annyi, mint a nem létezőt létre hívni. Erre csak a Te-

remtő képes, a teremtő Lélek: 
„Isten Lelke a vizek felett lebegett” (Ter 1,2). 
Amikor Isten megteremtette az embert, azt mondja a Biblia, hogy 

saját képére és hasonlatosságára teremtette (Ter 1,26a-27) és lehele-
tét adta neki, miután az agyagból ( a föld anyagából) megformálta 
(Ter 2,7). Az állatokat és a madarakat csak földből alkotta (Ter 
2,19). A Biblia hangsúlyozza az ember kiemelt szerepét a teremtmé-
nyek között (Ter 1,26b.28; 2,15). Bár ugyanolyan anyagból van, 
mint a többi teremtmény, mivel részt kapott Isten Lelkéből részt ve-
het a teremtésben, részt vehet Isten alkotó tevékenységében. Kezdet-
ben a Teremtő és az általa alkotott ember közötti kapcsolat harmoni-
kus volt. Az ember békében és boldogságban élvezte Isten ajándéka-
it: életét, hogy bekapcsolódhat Isten teremtő munkájába. A kísértő 
nyomán azonban újra és újra felüti benne fejét  a vágy, hogy „olyan 
legyen mint Isten” (Ter 3,5-6; 11,4). Az ember bűnbeesése bajt és 
pusztulást okoz a teremtett világban és önmagában, amikor saját cél-
jaira használja a többi teremtményt, beleértve a másik embert is. 
Ahelyett, hogy részt venne a teremtésben, „művelné” és „őrizné” 
(Ter 2,15) a rábízott világot, zsákmánynak tekinti és kifosztja. 

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
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Az első békés és harmonikus korszakot minden őstörténet ismeri, 
a Zend Avesta Ver-nek, a görögök aranykornak, a Biblia Édenkert-
nek nevezi. Illusztrálásképpen egy példát emelünk ki a Biblián kívüli 
őstörténetek sorából:  

Zend Avesta 
„És Jiam-Shid íme felépítette a tágas, nagy birodalmat, amelyet 

Ver-nek nevezett, és benépesítette az udvar és a rét és az erdő állata-
ival, emberekkel, szárnyasokkal, kutyákkal, és elhozta ide a vörösen 
lobogó tüzet és minden állatok magvát és minden fákat és táplálékot. 
A víz széles folyamban ömlött és Ver birodalmának magas várát kö-
rülvette. Itt voltak a sokféle madarak, a termékeny aranyföldek dúsan 
teremtek, a szégyenlős ifjakban szerénység élt és tisztelet, a gyerme-
kek erősek voltak, és étvágyuk jó volt. A birodalom kies volt és tisz-
ta, mint az égiek lakóhelye, szépséges, és a magaslatok felől édes il-
latok szálltak alá. Az asszonyos fák dúsan nőttek a földből, és a 
gyümölcsöt gazdagon érlelték. És Ver birodalmának áldott lakói kö-
zött nem voltak uralkodók, akik szigorú törvényeket hoztak; nem 
voltak koldusok, csalók, nem volt sötétben leselkedő ellenség, nem 
voltak erőszakosak, akik az embereket bántották, nem voltak mar-
cangoló fogak. Az emberek között nem volt különbség, és az asszo-
nyok a gyermekágyban nem kínlódtak. És az ország közepén Jiam-
Shid kilenc hidat épített, hat nagyobban és három kisebbet. És a 
hegység tetejére hatalmas palotát emelt és körülvette falakkal és szo-
bákra osztotta és nagy ablakokat vágott”. 

Az őskori király, Jiam-Shid, nem más, mint az első ember, a bib-
liai Ádám. Ez a Jiam-Shid megalapítja a szépség, a rend és a termé-
kenység birodalmát, ugyanúgy, mint az egyiptomiaknál Ozirisz.  

Hogy a hidak hová vezetnek, arról Zarathustra ebben a történet-
ben nem beszél, de a könyv más részeiből kiderül, hogy a hidakból 
nyolc az aranykor végén leomlott, és csak egy maradt meg. Ezen az 
egyen járnak át a lelkek, akik a földről elköltöztek és a láthatatlanba 
visszatértek, vagyis ez a híd köti össze az Eget és a Földet, az anyagi 
és a szellemi teremtést. A kilenc híd a Zend Avesta szerint azt jelen-
ti, hogy az aranykorban az ég és a föld között eleven áramlás, oda-
vissza kapcsolat volt, kilencszerese annak, mint ami megmaradt. 
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Hamvas Béla szerint az aranykor a szépség és a termékenység 
ideje. Amikor a szellemi és isteni erők az emberi sorsba, a közösség 
életébe, a természetbe és az anyagba szabadon és bőséggel áramlot-
tak, mindazt, ami  a földön élt, átvilágították és megszentelték és tel-
jessé tették. A látható világ természetes módon kiegészült a láthatat-
lannal. Ez tette az életet létté; ez tette egésszé, teljessé, egységgé. Ez 
a teljes egész, együtt a látható és a láthatatlan. A Föld és az Ég, az Is-
ten és az Ember. Ez a Nagy Közösség. A bűnbeeséssel a világ egésze 
kettétört, és az ember az egyik, a csak földi, csak anyagi felében ver-
gődik, él de a létből, a lét teljességéből, a megformált, kész, tökéle-
tes, hiánytalan létből kizárta magát. Nem maradt más számára, mint 
az állandó és szüntelen sóvárgás az elveszett aranykor, az Édenkert 
után. Amióta az ember a megformált, kész, megnyugodott, boldog  
és egész létből kilépett, mindez számára csupán lehetőséggé zsugo-
rodott, lehetőséggé, hogy valamikor egyszer visszatalál az elveszett 
aranykorba, az elveszett paradicsomba. 

Amikor ebben a keresésben eljut az alázathoz és felismeri a többi 
teremtménnyel való rokonságát, szeretni kezdi a teremtett világot és 
már nem tekinti kifosztani való zsákmánynak, akkor megteszi az első 
lépéseket ezen az úton, mint ahogy a Bölcs 13,5-ben olvassuk „Mert 
a teremtmények nagyságából, szépségéből nyilván meg lehet ismerni 
azok teremtőjét”. 

 

B.) Szöveg: Ter 2,4b-3,24 
 

C.) Bevezetés 
 

1. Az előző alkalommal a szöveg elemzésével szerzett ismerete-
inket most elmélyítjük és kiegészítjük egy, a téma megközelítésébe 
az egész személyiségünket bekapcsoló módszerrel, az integratív 
módszerrel, melynek segítségével nem csak megismerjük, hanem va-
lóban átéljük, megtapasztaljuk, hogy mit jelent számunkra a terem-
tés. Az ember, bár ugyanolyan anyagból van, mint a többi teremt-
mény, mivel részt kapott Isten Lelkéből részt vehet a teremtésben, 
részt vehet Isten alkotó tevékenységében. Az ember az alkotás révén 
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maga is „teremtővé” válik és részt vesz a teremtés művében, megérzi 
és elámul Isten teremtő hatalmán. 

A feldolgozás során négy oldalról közelítjük meg a teremtésté-
mát, verbális, vizuális, auditív és kinetikus oldalról: 

 
Verbális                                    Vizuális 
                      �              �  
                            TÉMA 
                       �    � 
Auditív                                     Kinetikus 

 
A résztvevők számára a teremtéstéma elmélyítéséhez különböző 

megvalósítási lehetőségeket ajánlunk fel és hagyjuk, hogy mindenki 
szabadon kiválassza a neki legmegfelelőbbet. Az igazán mélyre ható 
persze az lenne, ha mindenki mind a négy oldalról megközelítené a 
teremtéstémát, de ehhez négy alkalom szükséges. A kiscsoportos 
munka végén a csoportok a plénum előtt mutatják be az alkotásokat. 
A passzív átélést választók minden csoportjából egy valaki beszámol 
az átéltekről. 

  
a.) Lehetőségek a kiscsoportos munkára 

 
–  VE R B Á L I S :  

– K ö z l é s f o r m á k :  a teremtés eseményének más-más formában 
való megfogalmazása: 

ballada, (nem muszáj mindig komolynak lennie, lehet vicces is) 
dal – esetleg valamilyen ismert dallammal énekelve –, újsághír-tudó-
sítás. 

    – A teremtés átélése irodalmi szemelvények segítségével 
Lehetőséget kell adnunk a teremtés passzív átélésének lehetősé-

gére is, amelyre valamilyen kép, szöveg vagy zene ad lehetőséget, 
esetleg összekapcsolva kettőt (szöveg + kép, szöveg + zene, kép + 
zene). Utána a kiscsoport résztvevői megosztják egymással a tapasz-
talataikat. 
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– I r o d a l m i  s z ö v e g g yű j t e m é n y :  
 

Bibliai szövegek: Bölcsesség könyve 13,1-5; Zsolt 19,1-7; 
                 Zsolt 89,6-15; Zsolt 104,1-33; Zsolt 148,1-14 

 
Assisi Szent Ferenc:  Naphimnusz 

 
Mindenható, fölséges és jóságos Úr, 
Tied a dicséret, dicsőség és imádás  
És minden áldás, 
Minden egyedül Téged illet, Fölség, 
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.  

 
Áldott légy Uram s minden alkotásod, 
Legfőképpen urunk-bátyánk a nap, 
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a Te világosságodat! 
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes. 
A Te képed, fölséges. 

 
Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és minden csillaga az égnek! 
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek! 
Áldjon, Uram, Téged szél öcsénk, 
Levegő, felhő, jó és rút idő, 
Kik által élteted minden Te alkotásod. 

 
Áldjon, Uram, Téged víz húgunk, 
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos! 
Áldjon, Uram, tűz bátyánk, 
Vele gyújtasz világot éjszakán. 
És szép ő és erős, hatalmas és vidám. 

 
Áldjon, Uram, Téged a földanya nénénk, 
Ki minket hord és enni ad, 
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. 

 
Áldjon, Uram, Tégedet minden ember, ki szerelmedért 
másnak megbocsát, 
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. 
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Boldogok, akik tűrnek békességgel, 
Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát. 

 
Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál, 
Akitől élő ember el nem futhat. 
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! 
És boldogok, akik magukat megadták Te szent akaratodnak, 
A második halál nem fog fájni azoknak. 

 
Dicsérjétek az Urat és áldjátok, 
És mondjatok hálát Neki, 
És nagy alázatosan szolgáljátok! 

 
Sík Sándor: Az élő bokor, IV. 

 
Én lelkem, aki hang vagy mindenestül 
És a Hangra hangoltan visszazenged 
A mindenségnek minden hangjait, 
Milyen bizalmas, otthonos világ 
Orchesztrumából zeng elő szavad! 
Amerre fordulsz, minden hangra hang, 
Meghitt, meleg, testvéri hang felel, 
És mindnek egy a lelke: mind Belőle 
Benne és Érte és Hozzá vagyunk. 

 
Atyámfiak, akik szerettek engem, 
És akiket szeretni úgy akarlak, 
Ahogyan enmagamat szeretem, - 
Atyámfiak, akik gyűlöltök engem, 
És akiket szeretni úgy akarlak, 
Ahogyan enmagamat szeretem, 
Atyámfiak a minden messzeségben, 
A szomszéd házban, szomszéd tartományban, 
Más világrészben, más csillagvilágban, 
Ismerősök, ismeretlenek, 
Régvoltak és majd egykor születendők: 
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Kis munkatermünk túlsó szegletéből 
Ősszörnyek leste barlangok zugából 
Évezredek és eón millárdok 
Fagyán keresztül is: rám nézzetek, 
És lássatok egy leheletnyi fényt, 
Egy szikra-pontot, amely csakhogy éppen 
Van, de reszket és forró remegése 
Tifelétek, hozzátok kívánkozik. 
Egy szemet, amelyben tükröződni tudtok, 
Egy hangot, amely alig hallhatóan 
De mégis veletek és értetek 
Él és remeg, zeng és imádkozik. 

 
Testvérek vagyunk! – milyen egy sugárzó 
És melegítő szó ez! Mind a földön, 
Földön és égen, égen és űrben, 
Ahányan vagyunk: testvérek vagyunk. 
Most értem én a meleg kis barit 
(Ó milyen rég volt!) hogy mi húzta hozzám, 
Ha éhes volt, ha fázott, hogyha félt. 
Azt a meleget érezte belőlem, 
Amit anyja emlős puha teste, 
Becéző nyelve, bolyhos bundaselyme 
Lehelt, ölelt, csorgott felé 
Szopókorában. 
                         Ó, most értem én 
A bozontos, bizalmas jóbarátot, 
A jóságos, a hűséges pulit! 
Hogy leste, milyen állhatatosan 
Akaratom! Egy fél szemvillanásra 
Kelt és indult és szolgált és loholt. 
Ezer lépésről megmorogta értem 
Az alattomos éjjeli veszélyt. 
S ha kimerülten visszakullogott 
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Lábam elé az értem-állt csatából, 
S megsimogattam elkínzott fejét, 
Úgy nézett rám, mint hogyha mondaná: 
„Köszönöm, én boldog vagyok!” 
Mit látott bennem ez a lelkes állat, 
 És mit szeretett, hogyha nem az Istent, 
Akitől küldetett, hogy legyen élő, 
És legyen kutya és jó és enyém! 

 
Köszönöm, puli testvér, hogy velem vagy! 
Köszönöm közös Atya, köszönöm, 
Hogy adtál őrzőt és barátot, 
Okos kutyát, 
Jámbor tehenet, mérföldlépő lovat, játékos cicát, 
Csorgó méhecskét és harsány vadat, 
Mezőmre tücsköt, ereszemre fecskét, 
Pillangót a szememnek, éjszakámba 
Fülemülét, harsány kakast a hajnal 
Fullajtárául és mindent. 
                                             Atyám, 
Hogy értem ezt a tarka, szép, családot, 
És hogy szeretem! Immár soha többé 
Egy sem lehet számomra idegen! 
Értem az undok férget is, az ocsmány 
Kövér gilisztát és a láb alatt 
Haladó hernyót, a dülledt szemű 
Varangyot és a mérges darazsat. 
Viaskodván erőmfelettiekkel: 
Feladattal és bűnnel, butasággal 
És ennenmagam nyomorú-felével 
De sokszor voltam hozzájuk hasonló, 
A férgekhez és hüllőkhöz, az Isten 
Elátkozott népéhez, a vonaglók 
És lappangók fertelmes fajzatához! 
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Köszöntelek, bizsergő hangyafaj! 
Testvér vagyunk: vágyam egy veled, 
Szolgálni és sürögni a közért, 
S vállalni terhet, szürke kis magamnál 
Tízszer nagyobbat. Ti vagytok a jobbak, 
Az igazabbak, de ikrek vagyunk! 
Testvérszóval köszöntlek téged is 
Nílus idomtalanja, víziló, 
És titeket is, röfögő kocák, 
Sár hempergői: ó sár, a lomha 
Pocsolyavíz, a lélekaltató, 
Volt pillanat már, hogy szép volt nekem! 
Én értlek és szánlak és szeretlek. 

 
Madarak, ragadozók fönnkerengők, 
Mikor visztek már magatokkal egyszer? – 
Fülemülék, pacsirták, cinegék, 
Rigó testvérek, ó tanítsatok 
A közös anyanyelvre: énekelni 
Szívből-szakadtan, szívünk-szakadásig! 
Oroszlánok, tigrisek, farkasok, 
Ne kísértsetek: vért szagoltam én is 
Veletek olykor, és a bömbölés, 
A szenvedély sivár elemésztő 
Bestia-üvöltése, jaj nagyon 
Rokon nekem, irgalmazzon Isten! 
Mindnyájatokkal egy testvér vagyok, 
Mint egy a szép szelíd háznéppel is, 
Kiket az Isten élő kötelekkel 
A föld mellére kötözött: 
Fák, virágok, füvek és bogáncsok! 
Derekamban érzem a karcsú nyárfák 
Sudár szökését, ájtatos fenyők 
Imája bennem; mint tölgyfalomb, 
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Sóhajtok néha; lelkem szirmain 
Ibolyaillat és a széna lelke 
Illan meg olykor, és az emberek 
Oly óvatosan, és szemérmesen 
Tapogatóznak éh csáppal felém, 
Mint buzgó méhek a ti kelyhetekre, 
Réti virágok, kis nővéreim. 

 
Elheverek az otthonos gyepen, 
Egy hűvös kortyot  feliszom magamba 
Szél öcsém kiborított serlegéből, 
És megbillenti békés lelkemet 
A meghitt mámor. Már ott ringatózom 
Hármas ütemre a fenyőfaormon 
A patakban locsogok a kövekkel, 
Fogócskát játszom futri fellegekkel, 
Egy billenő levélen negyedórát 
Marakodom a szellő-kutyusokkal, 
Kaszapengéssel, gilicebúgással, 
Omló kövekkel, pisztráng-hallgatással, 
Síró gyerekkel egy kórusba ringok, 
És zengek mint a hárfa, mint az erdő, 
A távol és a tenger és a mennybolt, 
És mint a minden. 
                              Mind egyek vagyunk: 
A Centrumtól egyforma messze és 
Egymáshoz egyformán közel. A Szem 
Mindnyájunkon egyformán rajt pihen, 
A Szív egyformán mindnyájunk felé 
És mindnyájunkkal egyformán piheg. 
Azonos-egy a titkos száz elem, 
Amelyből testvér testünk összeáll. 
Azonos-egy a hármas szenvedély, 
Mely olajozza kerekeink szíját: 
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Eszünk, szeretünk, szolgálunk azonképp, 
És egy a titok, a váltság, a cél: 
Mint a vizéből kifogott halacska, 
Tátogatunk az Anyavíz után, 
Amelybe jöttünk, amelybe sóvárgunk, 
Bölcsen az egyik tudatlan a másik, 
De mind sajogva s énekelve mind. 
Elmondhatatlan sóhajtozásokkal 
Fohászkodol bennünk egymagad után 
Te mindnyájunkban egy és mindnyájunkban más, 
Mindennél több, és mégis mindennel egy, 
Te, aki én vagy és mi és ti és ők, 
Mindenben én és mindenben nem-én, 
Akinek emberek és csillagok 
És minden lelkes és lelketlen állat 
Egy hangra sírja: Nyugtalan a szívünk, 
Míg el nem nyugszik benned, Istenem.   

 
Madách Imre: Az ember tragédiája I-II szín 

  
– VI Z U Á L I S :  

 
Illusztráció: rajzolás, festés, képválogatás a teremtés témájához 
Plakátkészítés: a résztvevők mindenféle képekből válogatva egy 

nagy kartonra plakátot készítenek a teremtéstémához, vastag rost-
ironnal írva a képek közé az esetleges szöveget, esetleg felhasználva 
a szöveggyűjtemény anyagát. 

Elmélkedés fotók segítségével: teremtésképek a művészetből és 
a természetből, esetleg zenei aláfestéssel.  

Ajánlott teremtést ábrázoló művészi alkotások: Michelangelo: 
Ádám teremtése, Éva teremtése, Tintoretto: Teremtés, Dürer: Ádám 
és Éva, Cranach: Ádám és Éva, Breughel: Paradicsom képek, J. 
Breughel-Rubens: Ádám és Éva a Paradicsomban, Tiziano: Ádám és 
Éva, Masaccio: Éden, Chagall: Paradicsom képek, Bassano: Éden-
kert, Blake: Ősi napok, Zichy Mihály: Illusztráció, Madách Imre: Az 
ember tragédiájához, Egri József: Ádám és Éva, Abanovák Vilmos: 
Ádám és Éva, Mihályfi Noémi: Ádám és Éva.   
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Rodin: Isten keze (ld. a 24. oldalon) 
Természetfotók 
Kollázs: a résztvevők különböző természetes anyagok felhaszná-

lásával (növények, fadarabok, ágacskák, fű, virág,  stb.) egy nagy 
papírlapon vízfestékkel és ujjfestékkel ábrázolják a teremtést. 

Agyagozás, gyurmázás 
A teremtés motívum intenzív megélésének lehetősége, hogy 

agyagból csukott szemmel formázunk. Itt teljesen háttérbe szorul az 
értés és kutatás, illetve a formálás eredménye, egyedül csak a terem-
tés tettének belső megélése a fontos. A résztvevők saját maguk meg-
tapasztalják, ahogy Isten a földből formálta őket. Minden résztvevő 
kap egy öklömnyi gyúrható agyagot. Csukott szemmel gyúrják a ke-
zükben, és kiformálják a teremtéstörténet egy motívumát. Ha a csu-
kott szem túl nagy problémát jelent valakinek, természetesen nyitott 
szemmel is csinálhatja, de fontos, hogy a többiek csukott szemmel 
formázzanak, hogy a környezet ne vonja el a figyelmüket. Másik le-
hetőség, hogy mindenkinek ugyanazt a motívumot, az ember terem-
tését javasoljuk, adam = földből való. 

Esetleg halk meditációs zene segítheti a koncentrációt: 
Liszt Ferenc: Romance oubliée 
Erik Satie: Gymnopédie No.1 
Gustav Mahler: Adaggietto az 5. szimfóniából 
Jules Massenet: Méditation 
A teremtés bibliai jelenetének beállítása bibliai figurákkal 

 
– Filmnézés:  

Madách Imre - Jankovics Marcell: Az ember tragédiája I-II szín  
F. Zefirelli: Nap fivér, Hold nővér részlet: 16’41 – 18’18: 

Szól az édes madárdal 
A zöldellő lombok alatt 
Selymes szellő simogat 
E kedves napon. 
A réten, mely csillogó, 
Repdesek, mint pillangó, 
 

Virágok közt járni jó 
E kedves napon. 
Bár lenne a fény örök, 
Az élet ma pezsgő öröm, 
Béke legyen mindenkivel 
E kedves napon. 
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Dr. Francis Barboza: Teremtéstörténet (egy indiai katolikus 
pap tánca a tradicionális, klasszikus indiai tánc elemeinek és kifeje-
zésformáinak felhasználásával) – beszerezhető a Bibliaközpontban 
(Indiai tánc DVD, 400.- Ft).             

 
–  A U D I T Í V:  

– Zenehallgatás elmélkedve: 
Schütz: Kleine geistliche Konzerte c. múvéből a  Herr unser 

Herrscher (Zsolt 8.)  
J. Haydn: Teremtés II. rész  
Gen Rosso: Nuova creazione 
Kísérőzene keresése az irodalmi művek olvasásához, diaké-

pekhez. Ajánlott zenék:  
Corelli: Concerto Grosso op. 6.8.  
Vivaldi: A négy évszakból a Tavasz 
Stravinsky: Zsoltárszimfónia 3. tétel (150. zsoltár) 
Mendelssohn: Elijah c. oratórium, részletek (Thank Be To God; 

Holy is God; I Go My Way; For The Mountains; But The Lord; O 
Come Every One; And Then Shall Your Light) 

– Daléneklés: a teremtéstémához kapcsolódó énekek, Áldjad én 
lelkem az Urat: Alleluja /Lelkem/ 194. o., Fivérem Nap 74. o., Alle-
luja /Dicsérjétek, Zsolt 148/  26., o. Atya teremtő 34. o., Minden mi 
él 134. o. 

– Hangzó kép: zenei improvizáció, a teremtés ábrázolása dalla-
mos és egyéb ritmushangszerekkel. 

 
–  K I N E T I K U S :  

Identifikációs játék: Fontos, hogy a résztvevők ne figyeljék 
egymást és ne hasonlítsák magukat össze másokkal  

Gyakorlat zenével: A testünk és a kezünk segítségével ábrázol-
juk a teremtés egyes motívumait: 

„Akkor forrás fakadt a földből” a kezünk és a testünk mozgásá-
val ábrázoljuk, ahogy a mélyből előtör a víz és szétfolyik 



Bibliaiskola  

38 

„S növesztett az Úr Isten a földből mindenféle fát” lentről, na-
gyon apró mozdulatokkal növények nőnek ki a földből, melyeket a 
testünkkel és a kezünkkel formálunk meg 

„Az Úr Isten megalkotta a földből a föld minden állatát és az ég 
összes madarát” mindenki egyfajta állatot ábrázol a mozgásával, az 
egyik repül, a másik úszik, a harmadik ugrál, a negyedik csúszik-
mászik, az ötödik szökell, stb. 

„Megalkotta tehát az Úr Isten az embert”  az emberre jellemző 
testtartás, járás, stb. ábrázolása. 

 A teremtés kertje: Ha van rá lehetőség, a résztvevők menjenek 
ki a természetbe, válasszanak maguknak egy virágot, üljenek le elé 
és csendes meditációval szemléljék 20 percig. Ne akarjanak semmit, 
csak nézzék. Közben rajzolják le. 20 perc után gyűljenek össze, és 
ábrázolják mozgással, ahogy a választott virág kibújt a földből, leve-
leket hajt, virágot növeszt. Miután mindenki „eljátszotta” az ő virág-
ját, egyenként mondják el, hogy milyen virág volt, és miért azt vá-
lasztotta. 

A teremtés kertjében minden növénynek helye van, a bogáncsnak 
is, a csalánnak is. A teremtés kertjében mindnyájunknak helyünk 
van, bármilyenek vagyunk is. Egymásban, az ábrázolt virágban rá-
csodálkozhatunk a másik szépségére, a teremtett világ sokféleség-
ének gazdagságára. 

Az ember teremtése: „Isten Lelke lebegett a vizek felett” 
A résztvevők a padlón fekszenek, egy valaki oldalt áll egy piros 

selyemkendővel, ő jelképezi a Lelket. A padlón fekvők agyaggom-
bóccá válnak, a kendős pedig táncos mozdulatokkal körbe-körbe jár, 
megérinti őket, ők pedig lassan emberi alakká formálódnak a Lélek 
érintésére, kezük lábuk formálódik, mozogni kezd, lassan felülnek, 
felkelnek, tesznek néhány lépést. 

Amikor a Lélek elkezdi táncát, lehet hozzá zenét tenni, ajánlott 
zene Vivaldi: Fuvola – hegedű kettősverseny, D dúr concerto 1. té-
tel, Tartini F Dúr fuvolakoncert 3. tétel. 

Mindkét mozgásábrázolás egy nagy közös tánccal fejeződhet be. 
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D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, idő-
tartam 

 
1. Ének: Alleluja ének  hallás 

után 
Áldjad én lel-
kem az Urat, 
26. o. , 5 perc 

2. Teremtő – teremtés - teremtmény 
A teremtéstéma elmélyítő, kreatív feldol-
gozása az integratív módszerrel (Közös 
utunk a Bibliához, 61. o.) Az óravezető 
bevezető gondolatai, lásd Alapgondolat, 
Bevezetés 1.  

Az óravezető 
bevezető sza-
vai 
 

 
 
5 perc 

3. A különféle lehetőségek megismerteté-
se a kiscsoportos munkához 
Verbális – Vizuális – Auditív - Kinetikus 
Lásd Bevezetés 2. 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításával 

jegyzetfüzet, 
ceruza 
5 perc 

4. A téma feldolgozása  a négyféle meg-
közelítésben 

kiscsoportos 
munka  

Lásd Bevezetés 
2., 50 perc 

5. Plénum: A kiscsoportok beszámolója, 
az alkotások bemutatása  
 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításával 

 
45 perc 

6. Közös ima, ének  Kötetlen ima gyertya, gyufa 
10 perc 

   

  

 
A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-

jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
hetvennyolcadik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2012. július. 29. 
Szeretettel:                               Vágvölgyi Éva óravzető 
                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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A bizalom ereje 
    A kánai menyegző  (Jn 2,1-12) 

 
Ebben a gyönyörű történetben Jézus megold egy kínos helyzetet, 

amikor örömünnepen elfogy a bor, s ami elsősorban a vendéglátók-
nak, de mindenki számára kellemetlen, kínos lett volna, lehetett vol-
na, s mindez Jézus anyjának, Máriának a közbenjárására történik. Ő 
kéri meg Jézust, hogy segítsen. Nagyon érdekes ez a kis részlet eb-
ben a történetben. Mária az, aki észreveszi a gondot, és nem is kéri 
Jézust tulajdonképpen, csak jelzi neki. Persze ez már valójában bur-
kolt kérés, de Jézus érdekes módon elhárítja magától a kérést. Ami 
számomra igazán érdekes, az a következő, Mária – mintha Jézus 
megígérte volna –, máris szól a szolgáknak, hogy Jézus parancsát 
teljesítsék, Jézus kérni fogja őket. Jézus elhárította a kérést, de Mária 
– mintha Jézus megígérte volna –, tudja, hogy Jézus segíteni fog. 

Ennek kapcsán nagyon tanulságos áttekinteni az evangéliumokat, 
hogy Jézust, amikor segít, hogyan kérik az emberek, és ő miért telje-
síti a kéréseket. Sokféle módon kérték Jézust: kérték vitatkozva, 
érvelve, kérték kétségbe esetten, kérték csöndben, némán, kérték 
neheztelve. Ha sorraveszük ezeket a helyeket, mindegyikben meg 
fogjuk látni, hogy mindig jelen van a kérőnek a maradéktalan, feltét-
len bizalma Jézus iránt. A kafarnaumi százados kéri, hogy szolgáját 
gyógyítsa meg Jézus, de hozzáteszi, hogy nem is kell eljönnöd, hi-
szen „én is hatalom alatt álló ember vagyok, szolgáim vannak, és ha 
egyiknek azt mondom, gyere, jön, a másiknak azt mondom menj, 
akkor elmegy”. Jézus látja ezt a hitet, ezt a bizalmat egy idegen szá-
zadosban, aki nem is tanítvány, látja, hogy ennyire bízik benne. 
Vagy pedig a kánaáni asszony, akit Jézus elutasít azzal, hogy csak a 
zsidókhoz, Izrael fiaihoz kapott küldetést, de az asszony azt mondja: 
ó hát azért, ha vendégségben vagyunk, lakomázunk, akkor a kisku-
tyák is kapnak az ételből, a lehulló morzsákból. Érvel, és ebben is azt 
látja Jézus, hogy ez az asszony pogány létére mennyire bízik őbenne. 
Volt, amikor ijedten, kétségbe esetten kérték Jézust valamire, gon-
doljunk a tanítványok esetére a viharban: ’Ments meg Uram, mert 
elveszünk!’ Nem volt itt szerény fohászkodás, tisztelettudó kérés, 
könyörgés, hanem kétségbeesett kiáltás – és Jézus segített. És Lázár 
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feltámasztása hogyan történik? A nővére, Mária mintegy szemrehá-
nyóan mondja Jézusnak: ’Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a 
testvérem!'’ – erre Jézus indul, megkeresi a halottat, és feltámasztja. 
Olyanok is voltak, akik cselekedettel, magatartásukkal kérték Jézus 
segítségét. Gondoljunk csak azokra, akik az inaszakadtat felvitték a 
háztetőre, kibontották a tetőt, és leeresztették a beteget Jézus elé. 
Jézus látva a hitüket, bizalmukat, meggyógyította az illetőt. Ugyan-
így a vérfolyásos asszony is: hatalmas tömeg veszi körül Jézust, nem 
tud odamenni, mégis odafurakszik, mondván: `ha csak a ruhája sze-
gélyét érintem is, meggyógyulok` – és meg is gyógyul. 

Mindegyik eset, kérés a bizalomnak, a Jézus iránti feltétlen biza-
lomnak a kifejezése, még a bűnös asszonyé is, aki azzal kéri bűnei 
bocsánatát, hogy csókolgatja Jézus lábát, megkeni illatos olajjal – ott 
könnyez, nem szól egy szót sem. És mi Jézus válasza? `Bűnei bocsá-
natot nyernek, mert nagyon szeretett.` Vagy Zakeus, aki fél odamen-
ni a Jézus ünneplő tömegbe, mert fél, hogy kigúnyolják, megdobál-
ják – ezért felmászik egy fára, onnan lesi Jézust, mert szeretne vele 
találkozni. Mennyi-mennyi módja van a kérésnek – és Jézus mind-
ezeket meghallgatja. Ezzel mutatja meg, hogy Isten is és ő is milyen 
komolyan veszi a mi bizalmunkat, bárhogyan fejezzük is ki azt. Lát-
tuk, Mária csak annyit mond: ’Nincs boruk’. Jézus válasza kapcsán 
szinte látom Mária arcán azt a halvány, kedves mosolyt, ami azt fe-
jezi ki: `úgyis tudom, hogy segíteni fogsz.` És már mondja is a szol-
gáknak, hogy figyeljetek Jézusra, tegyétek, amit mond… 

Jézus bátorít bennünket, hogy kérjünk. Bátorít bennünket nagyon 
sokszor, és az evangéliumokban azt látjuk, hogy teljesíti is a kérése-
ket, azokét, akik nagy-nagy bizalommal, feltétlen bizalommal for-
dulnak hozzá. De miért van az, hogy kérnünk lehet és kérnünk kell? 
A mohamedánok úgy tartják, nem kell Istentől semmit sem kérni, 
hiszen ő úgyis tudja, hogy mire van szükségünk, és mivel ő jó, meg 
is adja azt nekünk. Izraelita zsidó testvéreink az Ószövetség alapján 
azt mondják, Isten megáld bennünket, teljesíti kéréseinket, vágyain-
kat, ha megtartjuk az ő parancsait. Jézus viszont azt mondja, hogy 
kérjünk, teljes bizalommal. Lehetsz bűnös, lehetsz gyönge, kérhetsz 
így, kérhetsz úgy, magatartásoddal, gondolatban, imával, könyörög-
ve, vitatkozva, vagy csöndben, szenvedve ’Uram, segíts!’ – csak egy 
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a fontos, hogy Jézus lássa a bizalmunkat. Ha látja azt, akkor eldönti 
szerető testvérünkként, atyaként, hogy hasznos-e számunkra és a 
világ számára az, amit kérünk, és ha igen, akkor teljesíti. 

Csodálatos dolog az, hogy kérhetünk Istentől, imádkozhatunk, 
kérhetünk dolgokat, és Isten bizalmunkat látva kérésünket teljesíti is. 
Nem más ez, minthogy mi így veszünk részt a világ életének alakítá-
sában. Így is: nem csak tetteinkkel, jócselekedeteinkkel, szavainkkal, 
munkánkkal, hanem azzal is, hogy azokat a dolgokat, amiket mi nem 
tudunk megtenni, kérhetjük Istentől, és ő megteszi, megadja. Így von 
bele Isten a világ sorsának alakításába, így is, az imánk által. Külö-
nösen jó ezt tudni, hiszen sokan vagyunk bajban, betegek, sokan 
szenvedünk mások gonoszságától, megbántásoktól, a helyzettől, és 
nem tudunk rajta változtatni. Isten azonban azt mondja: kérjünk. 
Jézus pedig megmutatta, hogy érdemes kérni, mert Isten hajlandó, 
sőt akarja teljesíteni mindazokat a kéréseinket – és fogja is teljesíteni 
–  amelyek az ő akaratával egyeznek, és a mi javunkra válnak.  

 
 
KÖNYVISMERTETÉS 

 
RUDOLF SCHNACKENBURG: Jézus Krisztus személye a négy 

evangélium tükrében, L’Harmattan Kiadó, Budapest 2010, 312 oldal. 
Rudolf Schnackenburg a zsinat utáni időszak egyik legkiemelke-

dőbb katolikus szentírástudósa. Nyugdíjba vonulásáig (1985) a 
würzburgi egyetemen volt az újszövetségi exegézis professzora. 
Mind kommentárjaival, mind pedig monográfiáival (főleg az Újszö-
vetség erkölcsi tanításáról írt kétkötetes művével) méltán szerzett 
nemzetközi elismerést. A most bemutatásra kerülő műve német 
nyelven először a Herders Theologischer Kommentar zum Neuen 
Testament kommentársorozat kiegészítő köteteként jelent meg 
(1993), de később kisebb formátumban, önálló kötetként is kiadták 
(1998). A könyv jelentőségét mutatja, hogy XVI. Benedek pápa is 
hivatkozik rá A Názáreti Jézus című könyvének bevezetésében (sőt 
úgy tűnik, hogy Schnackenburg könyve némiképp ösztönzőleg is 
hatott a pápára). Az ismertetésem alapjául szolgáló magyar fordítást 
Szegedi Iván készítette.   
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Schnackenburg rögtön a könyv elején közli, hogy nem a történeti 
beállítottságú Jézus-kutatás megszokott módszereivel kíván Jézus 
személyéhez közeledni. Célja nem az, hogy az evangéliumi anyag-
ban szétválassza egymástól a történetileg hiteles részeket és az ős-
egyházi értelmezéseket, s így jusson el az ún. „történeti Jézushoz”. A 
német  exegéta elismeri ugyan a történeti kutatás létjogosultságát és 
szükségességét, de nem tartja azt teljesen kielégítőnek. A történeti 
kutatás egyrészt nem vezetett egyértelmű eredményekhez, másrészt 
nem is a legalkalmasabb Jézus személyének megértéséhez, hiszen 
olyan módszerekkel dolgozik, amelyeket a történelemtudomány álta-
lánosan alkalmaz, de amelyek oly rendkívüli személyre vonatkozó-
lag, mint a Názáreti Jézus, egyáltalán nem elegendők. „Mert Jézus 
nem olyan típusú személyiség, mint Julius Caesar, Napóleon vagy a 
történelem más nagyjai, akik a világtörténelem folyamatába illesz-
kednek. Jézus áttöri és felülmúlja a történelmet” (18. old.). Mivel 
Jézus személyét csak a hit fényében szemlélve lehet igazán megérte-
ni, a szerző az evangélisták hitbeli látásából indul ki, amely történeti 
alapokon nyugszik, de amely a konkrét ősegyházi körülményeknek 
és az olvasók sajátos helyzetének megfelelően különböző Jézus-
képek megrajzolásához vezetett. „A történelmi Jézust, aki valameny-
nyi evangéliumnak kiindulópontja, s akire az evangélisták húsvét 
utáni nézőpontból tekintenek vissza, mind a négy evangélium más-
más módon ábrázolja. S minthogy az evangélisták szemlélete szerint 
a történeti Jézus és a hit Krisztusa nem különíthető el egymástól, 
tekintetük Jézus Krisztus alakjának a teljességére szegeződik, ámde 
minden evangélium a maga sajátossága szerint láttatja őt” (23. old.). 
Schnackenburg éppen azt kívánja bemutatni, hogy a Jézus Krisztus-
ról megrajzolt evangéliumi képek milyen mértékben egyeznek meg, 
illetve térnek el egymástól.  

A könyv ennek megfelelően az egyes evangéliumok sajátos krisz-
tológiai szemléletmódjának, lényegében az evangéliumok krisztoló-
giájának a bemutatását tartalmazza. Mindenekelőtt az anyagelrende-
zésben megmutatkozó teológiai tervet és a krisztológiai fenségcíme-
ket – Messiás, Emberfia, Isten Fia, Fiú, Úr – vizsgálja. Persze az 
egyes evangéliumok sajátos témái is a figyelem középpontjában 
állnak. Márknál a messiási titok, Máténál az Ószövetség beteljesítése 
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és egy magasabb fokú igazság hirdetése, Lukácsnál a Szentlélek 
szerepe, az irgalmas Üdvözítő alakja, a kegyelem és az üdvösség 
egyetemessége, valamint az imádság témái mondhatók különös je-
lentőségűeknek. János evangéliumában a preegzisztens és emberré 
lett Logosz mellett Jézus úgy nyer bemutatást, mint „Küldött”, Fiú, a 
mennyből alászálló és a mennybe emelkedő Emberfia, eszkatológi-
kus Próféta és az Isten Báránya.   

Az elemzés után Schnackenburg arra a végkövetkeztetésre jut, 
hogy a négy evangélium Krisztus-képe, minden tagadhatatlan kü-
lönbség ellenére, ugyanazon a hitbeli meggyőződésen alapul, hiszen 
az egyes evangéliumok krisztológiájának ugyanazok az alapelemei: 
1. Jézus az ószövetségi próféták által megígért, és a végidőre várt 
Messiás. De a korabeli zsidó várakozásoktól eltérően ő szenvedő 
Messiásként jelenik meg, aki életét adja az emberek üdvösségéért. 2. 
Jézus az Isten Fia, akinek eredete Istenben van s aki egyedülálló 
kapcsolatban áll az Istennel. 3. Jézus az üdvösségszerző, az emberek 
testi-lelki orvosa, aki az elveszett megkeresésén és megmentésén 
fáradozik, s aki mindenki számára az üdvösség közvetítője. 4. Jézus 
az „egészen más”, akit nem értenek meg s nem talál otthonra, aki új, 
az emberek számára meglepő és kihívó módon nyilatkoztatja ki az 
Istent, ugyanakkor abszolút igénnyel lép fel az önmagukba zárkózott 
emberekkel szemben. 

Könyvének végén Schnackenburg professzor kijelenti: „Hálásnak 
kell lennünk, hogy birtokában vagyunk a négy evangéliumnak, 
amely más-más nézőpontból hozza közel hozzánk Jézus személyét. 
A négyformájú evangélium hosszú időszakon ível át, és Jézus Krisz-
tus egyetlen evangéliumát tanúsítja az előrehaladó időben” (307. 
old.).  Mivel a könyv nagy segítség abban, hogy az egyes evangéliu-
mok krisztológiáját mélyebben megismerjük, Schnackenburg pro-
fesszornak is hálásak lehetünk. Tudományos megalapozottsággal, 
ugyanakkor személyes elkötelezettséggel megírt műve egyértelműen 
tanúsítja meggyőződését: csak a négy evangélium által, azok sajátos 
Krisztus-képét tiszteletbe tartva, juthatunk el a „hiteles” Jézushoz. 

Kocsis Imre         
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

  
Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 

minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat 2012. évi I. rendes közgyűlésére, amelyet 
2012. szeptember 8-án fél 5 órától tartunk a budapesti Bibliaköz-
pontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
      2. Beszámoló a 2011/2012-es munkaév tevékenységéről 
      4. A 2012/2013-as munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 
 
A második rendes közgyűlést szeptember 29-én szombaton dél-

előtt fél 11 órára hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztve-
vők számától függetlenül határozatképes lesz):  

    
Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 

minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2012. évi II. rendes közgyűlésére, 
amelyet 2012. szeptember 29-én de. fél 11 órától tartunk a bu-
dapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
   2. Beszámoló a 2011/2012-es munkaév tevékenységéről 

       4. A 2012/2013-as munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   
A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 

Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.  
Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2012. július 29.         Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
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Hitoktatók továbbképzése Sátoraljaújhelyen – Az Egri Hitok-
tatási Bizottság felkérésére Társulatunk munkatársai tartották meg 
április 14-én Sátoraljaújhelyen az egri egyházmegyés hitoktatók 
tavaszi továbbképzését. 

Vágvölgyi Éva    
főtitkár, a tovább-
képzési csoport ve-
zetője a Főparancs-
ról tartott érdekes 
előadást. Az előadás 
bevezetőjeként a 
Szentfölddel és Je-
ruzsálemmel ismer-
kedhettek meg a 
résztvevők. A vetí-
téssel összekötött 
élménybeszámoló 
érdekes és izgalmas 
volt. A vetítés vé-
gén, egy korhű maketten kézzel fogható közelségbe került a hitokta-
tókhoz a Jeruzsálemi Templom. A rövid szünet után a hitoktatók 
kiscsoportos munka során összehasonlították Márk  evangélium ver-
seit (Mk 12,28-34) a MTörv 6,1-9 verseivel. A Szentírás szövegével 
való munka feladata az azonosságok és a különbségek megkeresése 
volt. A csoportok újszerű 
és mély gondolatokkal 
gazdagodtak, amiket a 
közös megbeszélés során 
megosztottak egymással. 

Gelley Anna irodave-
zető a Biblikus figurákkal 
ismertette meg a résztve-
vőket. Előadásának első 
részében a figurák törté-
netét, elkészítésük mód-
ját, lehetőségét mutatta 
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be. A gyakorlatban történő felhasználásról személyes tapasztalatot 
szerezhetett mindenki. A bibliai szöveg Lukács evangéliumából az 
Emmauszi tanítványok útja volt (Lk 24,13-36). A szöveggel most is 
kiscsoportban foglalkoztak a hitoktatók, majd három asztalon három 
jelenetet állítottak be a figurák segítségével. A téma: az Igeliturgia, 
az Eucharisztia és az Egyház voltak. A kreatív munka felpezsdítette 
a résztvevőket, és igen érdekes meglátások születtek. (Gelley Anna) 

A továbbképzés után a Hitoktatási Bizottság vezetője külön le-
vélben köszönte meg munkatársaink közreműködését, jelezve, hogy 
a résztvevők számára igen érdekes és hasznos volt ez a foglalkozás. 

 
 

 
Lelkipásztorok továbbképzése a Kaposvári Egyházmegyé-

ben – Varga László irodaigató meghívására Társulatunk vezetője, 
Tarjányi Béla tartotta a Kaposvári Egyházmegye papságának to-
vábbképzését Kaposváron (máj. 7.) és Nagykanizsán (máj. 8.). A 
továbbképző előadást („Kísértők a Bibliában”) és az azt követő film-
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vetítést nagy érdeklődéssel fo-
gadta a lelkipásztorkodó papság 
mind Kaposváron, mind pedig 
Nagykanizsán.  

Nyugdíjazás – Társulatunk 
ügyvezető elnöke augusztus fo-
lyamán tölti be 70. életévét. A 
budapesti Hittudományi Kar ha-
gyományos rendje szerint ez azt 
jelenti, hogy Tarjányi Béla 42 
év biblikus tanári működés után nyugdíjba vonul f. év aug. 31-én. 
Nyugdíjbavonulása alkalmából a Katolikus Rádióban összefoglalta 
eddigi életútját (meghallgatható az interneten: www.katolikusradio. 
hu, Archívum,  júl. 22. du. 15.30 és este 22.30-kor). 

Örömünkre szolgál, hogy munkakörét Kocsis Imre biblikus 
provesszor veszi át, aki Egerben és Vácott már több évtizede oktatta 
a szentírástudományt, és számos biblikus szakkönyvet publikált. 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-

ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes tár-
sulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, 
gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös 
imába. Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: aug. 
17.: Róm 14,5-8; aug. 31.: Róm 14, 10-13; szept. 14.: Zsid 11, 1-
3; szept. 28.: Jn 6, 29; okt. 12.: Jn 11, 25-27; okt. 26.: 1 Ján 3, 
23; nov. 9.: 1 Ján 5, 1-4; nov. 23.: Jn 20, 24-29; dec. 7.: Róm 10, 
9-13; dec. 21.: 1 Tim 6,12; 2013. jan. 4.: Gal 2,20. 
 

 Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-
ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!  
   

         ÚJDONSÁG! 
Kocsis Imre: BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉG KOR-

TÖRTÉNETÉBE ÉS IRODALMÁBA I-II. (Sz.I.T., 274 o.) 
Ld. a honlapunkon, www.biblia-tarsulat.hu. 
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KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 

  
„MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmit vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

 
PÁL APOSTOL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE” 

– a Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínek. Ára: 800,- Ft. 
 
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvéte-

lek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára (szö-
vegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

 
KOPT KOLOSTOROK EGYIPTOMBAN – DVD Videók és 

Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 800,- Ft. 
  
EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD Vágvölgyi 

Éva felvételeivel. A DVD ára: 800,- Ft. 
  
ÉLETÜNK KRISZTUSSAL – DVD – Tarjányi Béla három elő-

adása. Ára: 800,- Ft. 
 
A BIBLIA SZEREPE LELKI FORMÁLÓDÁSUNKBAN 
Tarjányi Béla előadása. Ára: 800,- Ft. 
 
MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA – CD  Ára: 600,- Ft. 
 
IMRE BÁCSI ELBESZÉLI ÉLETÉT – DVD – Mócsy Imre S.J. 

atyáról. Ára: 800,- Ft. 
 
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

 
A DVD-k és CD-k megvásárolhatók a Bibliaközpontban: 

1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 
Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
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Az Isteni Szó: beszélgetés Istennel 
 
Az Isteni Szó mindegyikünket bevezet az Úrral való beszélgetés-

be: Isten, aki szól, megtanít arra, hogyan beszélhetünk Ővele. Ön-
kéntelenül is a Zsoltárok könyvére gondolunk, melyben Ő adja a 
szavakat, melyekkel hozzá fordulhatunk, beszélhetünk Ővele az éle-
tünkről, és így maga az élet válik Isten felé irányuló mozgássá.1 A 
zsoltárokban ugyanis megtaláljuk az érzések teljes skáláját, amit az 
ember átélhet, s melyeket bölcsen Isten elé visz; az öröm és a fájda-
lom, a szorongás és a remény, a félelem és a bizonytalanság mind ki-
fejeződik a zsoltárokban. De a zsoltárok mellett számos más szent-
írási szövegre is gondolhatunk, melyekben az ember Istenhez fordul, 
közbenjáró imával (vö. Kiv 33,12–16), győzelem fölötti ujjongással 
(vö. Kiv 15.), vagy a nyomorúsága miatti siralommal (vö. Jer 20,7–
18). Így az ember Istenhez intézett szava is Isten Szava lesz, megerő-
sítve az egész krisztusi kinyilatkoztatás dialógus-természetét,2 és az 
egész emberi lét Istennel folytatott dialógussá válik, aki szól és meg-
hallgat, aki hív és eleveníti az életünket. Isten Szava kinyilatkoztatja, 
hogy az isteni meghívás az egész emberi egzisztenciára érvényes.3 

XVI. Benedek Pápa, Verbum Domini 
 Apostoli Buzdítás, 25. 

                                                      
1Vö. XVI. Benedek pápa: Ansprache an die Vertreter aus der Welt der Kultur im 
»College des Bernardins« in Paris (12. IX. 2008) in: AAS 100 (2008), 721–730. 
2Vö. Propositio 4. 
3Vö. Relatio post disceptationem, 12. 
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Vágvölgyi Éva 

Óvás a megbotránkoztatástól  
 

„Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik 
hisznek bennem: jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a 
nyakára és a tengerbe vetnék. 

Ha a kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt: jobb neked 
csonkán az életre bemenned, mint két kezeddel együtt a gye-
hennába jutnod, az olthatatlan tűzre. 

Ha a lábad megbotránkoztat téged, vágd le azt; jobb neked 
sántán az örök életre bemenned, mint ha két lábaddal együtt a 
gyehennára vetnek. 

Ha a szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt; jobb ne-
ked fél szemmel az Isten országába bemenned, mintha két 
szemmel a gyehennára vetnek, ahol a férgük el nem pusztul, és 
a tüzük ki nem alszik” (Mk 9,42-43.45.47-48). 

 
Megbotránkozik, másokat megbotránkoztat, botrányt okoz, bot-

rányt csinál – megszokott fordulatok a mindennapi köznyelvben, de 
vajon ugyanazt értjük-e alatta, mint Jézus és kortársai? 

A köznyelvben pl. arra gondolunk, hogy ha a Zsuzsika túl rövid 
szoknyát vesz fel és a Manci néni megbotránkozik ezen. (Bár ami az 
öltözködést illeti, manapság az ember örül, ha egyáltalán van valami 
azon a Zsuzsikán). Általánosságban az botránkoztat meg másokat, 
aki az adott közösség megszokott normáit áthágja (pl. a nudista 
strandon  megszokott látvány a ruha nélküli ember, de a városi utcá-
ról közbotrány okozásért elviszik a rendőrök). 

A Bibliában mind az Ó- mind az Újszövetség egészen mást ért a 
botrány, a botránkoztatás alatt. Tekintsük át, hogy mit ért az botrán-
koztatás fogalmán a Biblia, valamint segítségünkre lehet a jobb 
megértéshez, ha a fogalmat nem önmagában szemléljük, hanem a 
következő ellentétpár egymásra vonatkoztatásában: 

 
                   botránkoztat  <––>  üdvözít 
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Botránkoztat, görög szkandalidzein, a botrány, skandalum görög 
szkandalon ’csapda, hurok’ szóból.  

Üdvözít, a héber Bibliában a jasa szótő, amelynek jelentése tágas, 
tágassá tenni, megszabadítani, megmenteni, a görög szódzó és a latin 
salutare megmenteni, meggyógyítani (az ’üdvösség’ értelmet a jesa, 
jesuah, tesuah szavak hordozzák) 

 Tehát: Botránkoztat, vagyis elbuktat, fogságba ejt  -  üdvözít, va-
gyis kiszabadít, megment, meggyógyít. 

A botrány szó bibliai értelemben olyan magatartás vagy cseleke-
det, amely más bűnének oka, botránkoztatni csapdát, hurkot állítani a 
másiknak, csapdába, fogságba ejteni, elbuktatni, bűnbe, romlásba, 
pusztulásba vinni a másikat. – Az Ószövetségben az botránkoztat 
meg, ami bűnbe, bálványimádásba visz és ezzel romlást, pusztulást 
idéz elő. A nép vezetőinek (királyok, papok és vének) kiemelt fele-
lőssége van a botránkoztatásban, mások bűnbe vivésében. 

Ezekielnél visszatérő motívum ez a felelősség: 
„Akkor férfiak jöttek hozzám Izrael vénei közül és leültek előt-

tem. Az Úr pedig ezt a szózatot intézte hozzám: »Emberfia, ezek a 
férfiak szívükben hordozzák tisztátalanságukat, és gonoszságuk bot-
rányát arcuk elé állítják; vajon adjak-e választ nekik kérdésükre? 
Ezért szólj hozzájuk és mondd nekik: Így szól az Úr Isten: Izrael há-
zából minden ember, aki a tisztátalanságát szívében hordozza és go-
noszsága botrányát arca elé állítja, és mégis a prófétához megy és ál-
tala megkérdez engem: én, az Úr, tisztátalanságainak sokasága sze-
rint felelek majd neki, hogy kelepcébe jusson Izrael háza a saját szí-
ve miatt, amellyel tőlem elpártoltak valamennyi bálványuk miatt. 

Mondd ezért Izrael házának: Így szól az Úr Isten: Térjetek meg, 
távozzatok el bálványaitoktól, és minden tisztátalanságotoktól fordít-
sátok el arcotokat! Mert Izrael házából minden ember és a jövevé-
nyek közül bárki, aki Izrael körében tartózkodik, ha elidegenül tő-
lem, és bálványait szívében hordozza és gonoszsága botrányát arca 
elé állítja, és mégis a prófétához megy, hogy általa engem megkér-
dezzen: én, az Úr, majd saját magam felelek neki! Arcomat annak az 
embernek ellene fordítom és őt intő példává és szóbeszéd tárgyává 
teszem, kiirtom népem közül; akkor majd megtudjátok, hogy én va-
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gyok az Úr. És ha a próféta eltévelyedik és olyan kijelentést tesz, én, 
az Úr, én tévesztettem meg azt a prófétát; kinyújtom ellene kezemet 
és kiirtom őt népemből, Izraelből. Akkor majd viselik saját gonosz-
ságukat: amilyen a gonoszsága a kérdezőnek, olyan lesz a gonoszsá-
ga a prófétának is, hogy Izrael háza ne tévelyedjen el többé tőlem és 
meg ne fertőződjék semmiféle gonoszsága által sem, hanem az én 
népemmé legyenek és én legyek az ő Istenükké«, mondja a seregek 
Ura”. (Ez 14,1-11) 

„Ezt mondd nekik: »Így szól az Úr Isten: Azon a napon, amelyen 
Izraelt kiválasztottam, esküre emeltem kezemet Jákob háza ivadéká-
nak, és kinyilatkoztattam magamat nekik Egyiptom földjén. Esküre 
emeltem kezemet nekik e szavakkal: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek! 
Azon a napon esküre emeltem kezemet értük, hogy kivezessem őket 
Egyiptom földjéről arra a földre, amelyet nekik kiválasztottam, 
amely tejjel-mézzel folyik, és a legkiválóbb minden ország között. 
Így szóltam hozzájuk: Mindenki vesse el magától szeme botrányait, 
és Egyiptom bálványaival ne szennyezzétek be magatokat; én, az Úr, 
vagyok a ti Istenetek!” (Ez 20,5-7) 

„Azok a leviták pedig, akik messzire eltávoztak tőlem, amikor Iz-
rael fiai megtévedtek és eltévelyegtek tőlem bálványaik után, bűn-
hődjenek meg, és legyenek őrök szentélyemben, ajtónállók a ház ka-
puinál, és szolgái a háznak; ők öljék le az égőáldozatokat és a nép 
áldozatait, és ők álljanak színük előtt, hogy nekik szolgáljanak, mert 
szolgáltak nekik bálványaik színe előtt is, és Izrael házának bűnre 
vezető botrányává lettek. Ezért felemeltem kezemet ellenük – mond-
ja az Úr Isten –, hogy megbűnhődjenek”. (Ez 44,10-12) 

Malakiásnál is megtaláljuk ugyanezt a motívumot: 
„A pap ajka tudást őriz, 
és tanítást keresnek szájából, 
mert ő a Seregek Urának követe. 
Ti azonban letértetek az útról 
és sokakat megbotránkoztattatok tanításotokkal; 
megszegtétek Lévi szövetségét 
– mondja a Seregek Ura. – 
Ezért én is megvetésre méltókká és alávalókká 
tettelek titeket az egész nép előtt” (Mal 2,7-9). 
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Figyelemre méltó, hogy az Ószövetségben maga Isten is botrány 
oka lehet Izrael szemében, amikor próbára teszi népének hitét: 

„Akkor ő szentély lesz, 
de botlás köve és botrány kősziklája 
Izrael két házának, 
háló és csapda Jeruzsálem lakóinak. 
Közülük sokan megbotlanak, 
elesnek és összetörik magukat, 
hálóba kerülnek és fogságba jutnak”. (Iz 8,14-15) 

 
Jézus is úgy jelent meg az emberek szemében, mint az ellentmon-

dás jele. Bár ő azért jött, hogy mindenkit üdvözítsen, valójában so-
kak számára alkalom a megátalkodásra: „Íme, sokak romlására és 
feltámadására lesz ő Izraelben; jel lesz, melynek ellene mondanak”. 
(Lk 2,34) 

Jézus botrány, mint az ács fia: „Nem az ács fia ez? Anyját nem 
Máriának hívják, és a testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? 
Nincs itt nálunk minden nővére? Honnan vette hát mindezt?« És 
megbotránkoztak benne”. (Mt 13,55-57) 

Botrány, mint szenvedő Messiás: „Amikor János a börtönben 
Krisztus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait  és megkérdezte 
tőle: »Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?«  Jézus ezt vála-
szolta nekik: »Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit hallotok és 
láttok: A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a 
süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hir-
detik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem”. 
(Mt 11, 2-6) 

„Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már 
ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében. Az íté-
let pedig ez: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szeret-
ték a sötétséget, mint a világosságot, mivel cselekedeteik gonoszak 
voltak”. (Jn 3,18-19) 

Tanítványai botránkozva elhagyják: „Amikor ezt meghallották, a 
tanítványai közül sokan azt mondták: »Kemény beszéd ez! Ki hall-
gathatja ezt?« Jézus tudta magában, hogy tanítványai emiatt zúgo-
lódnak, ezért azt mondta nekik: »Megbotránkoztat ez titeket? Hát ha 
majd látjátok az Emberfiát fölmenni oda, ahol azelőtt volt? A Lélek 
az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az igék, amelyeket én 
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mondtam nektek, Lélek és élet. De vannak közületek egyesek, akik 
nem hisznek.« Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik 
nem hisznek, és hogy ki fogja őt elárulni. Majd hozzátette: »Ezért 
mondtam nektek: »Senki nem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg 
nem adja neki.« Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszahúzód-
tak, és már nem jártak vele”  (Jn 6,60-66). 

Hallgatói elakad-
nak a Megtestesülés, 
a Megváltás és a 
Mennybemenetel 
hármas misztériu-
mában. 

Jézus felszólít, 
hogy foglaljanak ál-
lást mellette vagy el-
lene: „Boldog, aki 
nem botránkozik 
meg bennem” (Mt 
11,6). 

Jézus egy sze-
mélyben a botlás kö-
ve és a szegletkő: 
„Ez nektek, hívők-
nek, tisztesség, a 
nem hívőknek pedig 
»ez az a kő, amelyet 
az építők elvetettek, 
és mégis szegletkővé 
lett« Ezenkívül »a 
botlás kövévé és a 
botrány sziklájává« 
mindazoknak, akik 
megütköznek az 
igén, és nem hisznek benne, pedig erre rendelték őket” (1 Pét 2,7-8). 

Miért? Mert nem a hit, hanem a tettek által akarta azt elérni. 
Megbotlottak a botlás kövében, amint írva van: 

„Íme, Sionban leteszem a botlás kövét 
és a botrány szikláját,  
és senki sem szégyenül meg,  

Gustav Doré: Jézus tanítja a tömeget 
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aki hisz benne«” (Róm 9,32-33). 
„Jézus ekkor azt mondta nekik: 
 Sohasem olvastátok az Írásokban: 
`A kő, amelyet az építők elvetettek,  
szegletkővé lett; az Úr tette azzá,  
és ez csodálatos a mi szemünkben’?” {Zsolt 118,22-23} 

 
Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, és 

olyan népnek adják, amely meghozza annak gyümölcseit. Aki ráesik 
erre a kőre, összezúzza magát, akire pedig ez ráesik, azt szét fogja 
zúzni”. (Mt 21,42-44) 

Az ember is botrány lehet testvére számára, amikor eltávolítani 
igyekszik az Isten iránti hűségtől. Jézus az ilyennek kemény bünte-
tést helyez kilátásba: 

„Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik hisznek 
bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a 
tenger mélyébe vetnék. Jaj a világnak a botrányok miatt!” (Mt 18,6) 

Jézus tudja, hogy a botrányok kikerülhetetlenek, hamis tanítók (2 
Pét 2,1) vagy csábítók (Jel 2,20) mindig működnek. 

Szent Pál más szemszögből foglalkozik a Római levélben ezzel a 
problémával, amikor a keresztény közösségen belül alakul ki ez a 
probléma a zsidóságból megtért  keresztények és a pogányból meg-
tért keresztények között a táplálkozással kapcsolatos mózesi törvé-
nyek miatt (érdekes megfigyelni, hogy amennyire kérlelhetetlen  Pál 
a  zsidó keresztényekkel a körülmetélkedéssel kapcsolatban amely 
fontos teológiai  mondanivalót hordoz, olyan engedékeny velük 
szemben itt a táplálkozási szokásokban): 

 „Karoljátok fel szeretettel azt, aki gyönge a hitben, de anélkül, 
hogy vitatkoznátok az eltérő felfogásokról. Van, aki hiszi, hogy min-
dent szabad ennie, aki pedig gyönge, az növényekkel táplálkozik. 
Határozzátok el magatokat, hogy ne okozzatok a testvérnek megüt-
közést vagy megbotránkozást! 

Tudom, és meggyőződésem az Úr Jézusban, hogy semmi sem 
tisztátalan önmagában, csak annak tisztátalan, aki tisztátalannak tart-
ja. De ha a testvéred elszomorodik az ételed miatt, akkor már nem a 
szeretetnek megfelelően jársz el. Ne veszítsd el ételeddel azt, akiért 
Krisztus meghalt! Ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek! 
Isten országa ugyanis nem étel és nem ital dolga, hanem igazságos-
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ság, béke és öröm a Szentlélekben. Aki ebben szolgál Krisztusnak, 
kedves az Isten előtt, és dicséretes az emberek előtt. Azért tehát arra 
törekedjünk, ami békességre és egymás épülésére szolgál. Ne rontsd 
le az étel miatt Isten művét! Minden tiszta ugyan, de ártalmára lesz 
annak az embernek, aki botránkozást okozva eszi. Jobb, ha nem eszel 
húst és nem iszol bort, sem egyebet nem teszel, ami miatt testvéred 
megütközik. 

Nekünk azonban, akik erősek vagyunk, kötelességünk, hogy elvi-
seljük az erőtlenek gyengeségeit, és ne a magunk kedvét keressük. 
Mindegyiktek igyekezzen keresni felebarátjának kedvét, javát és 
épülését! Hiszen Krisztus sem kereste a maga kedvét” (Róm 14,1-
2.12.14-21; 15,1-3). 

A botrány forrása lehet önmaga a tanítvány is. Jézus erélyesen 
megköveteli a lemondást mindarról, ami Isten országának akadálya 
lehet: „Ha pedig a jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és 
dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid 
közül, mint hogy az egész testedet a gyehennára vessék. És ha a jobb 
kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt és dobd el magadtól; mert 
jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az 
egész tested a gyehennára jusson”. (Mt 5,29-30) 

„Ha a kezed vagy a lábad megbotránkoztat téged, vágd le és dobd 
el magadtól! Jobb neked nyomorékon vagy sántán bemenned az élet-
re, mint két kézzel vagy két lábbal az örök tűzre kerülnöd. És ha a 
szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és dobd el magadtól! Jobb 
neked fél szemmel az életre bemenned, mint két szemmel a gyehen-
na tüzére kerülnöd”. (Mt 18,8-9) 

Visszatetszőnek tűnik számunkra ez az öncsonkításra való felszó-
lítás. Ehhez azonban egyrészt tudnunk kell, hogy a  zsidó felfogás 
szerint az emberi ösztönöknek a szervekben van a székhelye: 

"A fennhéjázó szemet, a hazug nyelvet, 
az ártatlan vért ontó kezet, 
az álnok tervet forraló szívet, 
a gonoszra sebtében siető lábakat" (Péld 6, 17-18)  

 
Tehát a jézusi felszólítás nem a nyelv, a kéz, a szív, a láb elveté-

séről szól, hanem a fennhéjázástól, hazugságtól, a vérontástól, az ál-
nokságtól, a gonoszságtól való megtisztításról.  

Másrészt a bűneink nem csak az érzékeinkhez, az ösztöneinkhez 
nem csak különféle testrészekhez kapcsolódnak, hanem hozzánk nő-
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nek, részünkké válnak, mint azok és a bűneinktől való megtisztulás 
sokszor legalább olyan fájdalmas mint egy érzékszerv, egy testrész 
elvesztése. De még a fulladásos halál is jobb, még a sántaság is jobb, 
még a félszeműség is jobb, még a meg nem születettség is jobb an-
nál, mint elkárhozni. ”Jobb a bűn miatt rövid ideig tartó büntetést 
szenvedni, mint örökké tartó gyötrelmek között lenni.” (Origenész) 

A régi zsidók a nagyobb bűnösöket úgy büntették, hogy a vétkes-
nek egy nagy követ kötöttek a nyakára és mély vízbe süllyesztették. 

„Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik hisznek 
bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a 
tenger mélyébe vetnék”. (Mt 16,6) 

„Jobb neked nyomorékon vagy sántán bemenned az életre, mint 
két kézzel vagy két lábbal az örök tűzre kerülnöd. 

Jobb neked fél szemmel az életre bemenned, mint két szemmel a 
gyehenna tüzére kerülnöd”. (Mt 18,8.9) 

„Az Emberfia ugyan elmegy, amint meg van írva róla, de jaj an-
nak az embernek, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az 
embernek, ha meg sem születik” (Mt 26,24). 

Most vizsgáljuk meg a botránkoztat, hurkot állít, fogságba ejt fo-
galom ellentétét, az üdvözít, megment, megszabadít fogalmat. 

A Bibliában legfőképpen Isten a szabadító és üdvözítő, ő szabadí-
totta ki népét Egyiptomból és minden más fosztogató ellenségtől 
(Kiv 14,30; 15,2; MTörv 32,15; Zsolt 106,21). De nem csak a nép 
egészének adott szabadulást, hanem azoknak is, akik hozzá fordul-
nak. A történelem végén bekövetkező végérvényes szabadulást, üd-
vösséget Isten a Messiás által adja  (Ter 49,18; Iz 45,8; 49,8; 51,5 
kk. 8; 56,1; Zsolt 12,6; 50,23; 67,3; 91,16; 119,123.166.174; Lk 
1,77; Jn 4,22; Csel 4,12; 16,17; Róm 11,11; 2Kor 6,2). Ez az eljö-
vendő szabadulás, üdvösség Isten győzelmének a gyümölcse, amikor 
megszabadít az elnyomástól, az ellenség hatalmától, a nyomorúság-
tól és a bűntől. Jeremiásnál találkozunk azzal, hogy nem a bálványok 
(Jer 2,27 kk.; 11,12), hanem Jahve Izrael üdvössége (3,23; 14,8 kk.), 
a messiási ország megszilárdulását is Jahvétól remélte, amelyben egy 
új Dávid uralma alatt jog és igazságosság uralkodik majd. – 
Ezekielnél az üdvösség már nem politikai értelemben vett szabadulás 
(vö. Ez 34,22), hanem elsősorban a nép kiszabadítását jelenti az el-
nyomónak tekintett bűn, tisztátalanság hatalmából (36,29; 37,23). – 
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Deutero-Izajásnál Isten Izrael megváltója (43,3.11–14; vö. 41,14; 
44,24; 47,4), a Bábelből való visszatérést úgy állítja elénk, mint egy 
második Egyiptomból való kivonulást (41,17–20; 43,16–21; 48,20 
kk.), mint egy új országalapítást, Jahve országának megalapítását, 
amelyben Jahve törvényeinek ismerete most már nem a kőtábla, ha-
nem a szív törvénye, a várt üdvösség örök üdvösség (45,17; 51,6.8). 
Az Újszövetség Istenen kívül (Lk 1,47; 1Tim 1,1; 2,3; 4,10; Tit 1,3; 
Júd 25) Jézust is – kifejezetten – Üdvözítőnek, Megváltónak (szótér) 
nevezi (Lk 2,11; Jn 4,42; Csel 5,31; 13,23; Ef 5,23; Fil 3,20; 2Tim 
1,10; Tit 2,13; 2Pét 1,1.11; 1Jn 4,14). Mt 1,21 Jézus nevének magya-
rázatakor már sokkal határozottabban érzékelteti, mint az Ószövet-
ség, hogy az üdvösségvárás negatív értelemben a bűntől való szaba-
dulást jelenti (vö. Lk 1,77; 7,49 kk.; 1Tim 1,15), amely más helye-
ken úgy szerepel, mint szabadulás az Isten (eszkatologikus) haragjá-
tól és az ítélettől (Róm 5,9; Jn 12,47; vö. 1Kor 5,5; 1Tesz 1,10; 5,9), 
megmenekülés a kárhozattól (Fil 1,28; vö. Mt 18,11; Lk 6,9; 19,10; 
2Kor 2,15; Jak 4,12), az (örök) haláltól (5,20; vö. 2Kor 7,10), a tűz-
től (Júd 23), vagy pedig kimenekülés „ebből a romlott nemzedékből” 
(Csel 2,40). Pozitív értelemben az újszövetségi üdvösségvárás tárgya 
mindenekelőtt az élet; a boldogság, átkerülni a halál országából az 
élet országába (Ef 2,5), Isten mennyei országába (2Tim 4,18), ami-
nek eredményeképpen az ember részesévé válik Isten dicsőségének 
(2,10). 

Botránkoztat – üdvözít 
Mit szűrhetünk le a magunk számára mindebből? 
El kell döntenünk, tudnunk kell, hogy mit szeretnénk: Csapdát ál-

lítani, hurkot vetni a másoknak, elbuktatni, fogságba ejteni akarjuk, 
vagy üdvözíteni, megszabadítani? A valódi szeretet üdvözíteni akarja 
a másikat, nem pedig birtokolni, fogságba, hatalmába keríteni. Ha az 
ember őszintén szembenéz magával, rájön, hogy sajnos még a leg-
bensőségesebb, legszorosabb emberi kapcsolatai is megtisztításra 
szorulnak.  
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Kocsis Imre 

Josephus Flavius megnyilatkozása Jézusról 
 
    Josephus Flavius életútja és művei – A papi származású 
Josephus Kr. u. 37 táján Jeruzsálemben született. Fiatal korában 
megismerkedett a főbb vallási csoportokkal, a farizeusokkal, a 
szadduceusokkal és az esszénusokkal, sőt rövid időre csatlakozott 
is hozzájuk. Miután három esztendőt egy Bannus nevű remete tár-
saságában töltött, 19 éves korában visszatért Jeruzsálembe, és 
tagja lett a farizeusok csoportjának. Amikor 66-ban kitört a róma-
iak elleni lázadás, Josephus önmérsékletre intett, ám később maga 
is bekapcsolódott a felkelésbe, és Galilea parancsnokává nevezték 
ki. Ám Jotapata elfoglalása után a rómaiak fogságába került. Mi-
vel sikerült Vespasianus jóindulatát megszereznie, a római csapa-
tok oldalán élhette át a zsidó háborút, amelynek befejezése után 
Rómába költözött. Itt kezdte el írói tevékenységét, amellyel a le-
győzött és megvetett népének a becsületét kívánta megvédeni.  

Első nagy történeti művében, amely a De Bello Iudaico (A zsidó 
háború) címmel vált ismertté, Josephus IV. Antiokhosz Epifánész 
idejétől Jeruzsálem bevételéig kíséri végig az eseményeket. Az első, 
arám nyelvű változatot zsidóknak szánta, hogy az elkeseredett és fa-
natikus honfitársait visszatartsa egy esetleges újabb Róma elleni lá-
zadástól. A könyv később görögül is megjelent, sőt csak ebben a vál-
tozatban maradt fenn. Ebben Josephus egyértelműen a zelótákat teszi 
felelőssé a felkelés tragikus következményeiért, s egyúttal felmente-
ni igyekszik a békére törekvő csoportokat, főleg a farizeusokat, akik 
egyébként a zsidóság vallási megújulásában nagy szerepet játszottak. 
A könyv megírásához a szerző különböző forrásokat használt fel, 
melyek történeti értéke változó.  

Az 1. század utolsó évtizedében Josephus egy a zsidóság egész 
történetét felölelő történeti művet adott közre, amelynek megírásá-
ban valószínűleg Halikarnasszoszi Dionüsziosz hasonló jellegű mű-
ve (Antiquitates Romanae) ösztönzőleg hatott. Az Antiquitates 
Iudaicae (Zsidó régiségek – a magyar fordítás A zsidók története cí-
met viseli) első kiadásban 93 táján jelent meg, majd 100 táján a má-



Bibliai régiségek 

12 

sodik kiadás következett. Josephus a világ teremtésétől kiindulva be-
széli el a zsidóság történetét, nyilván azzal a céllal, hogy népe szá-
mára széles körben elismerést szerezzen. Nem véletlen, hogy a má-
sodik kiadás nagyjából egybeesett egy védekező mű (Contra 
Apionem = Apion ellen) megjelenésével, amelyben Josephus határo-
zottan visszautasítja azokat a zsidókkal szembeni gyanúsítgatásokat 
és vádakat, amelyek eléggé elterjedtek voltak. Az izraelita szerző 
népének ősiségére és nemes hagyományaira hívja fel a figyelmet, 
hangsúlyozva, hogy a zsidó állam nem volt sem monarchia, sem pe-
dig oligarchia vagy demokrácia, hanem teokrácia, amelyben egyedül 
Isten irányította az emberi élet minden mozzanatát. 

   A zsidók története első tíz könyvében (a világ teremtésétől a ba-
biloni fogságig terjedő időszakra vonatkozólag) Josephus az 
Ószövetséget vette alapul, de a bibliai történeteket nemritkán le-
gendás elemekkel kiegészítette (pl. Mózes gyermekkora; II 9-12). A 
fogság utáni időre vonatkozólag kevés forrás állhatott rendelkezé-
sére, mert a zsidó történelem ezen szakaszáról csak röviden ír. Ám 
a Makkabeusok korától kezdve ismét részletesebbé válik a beszá-
moló, hiszen a Makkabeusok 1. és 2. könyve bőséges anyagot nyúj-
tott. A hellenista kor végére és a római korra vonatkozólag rész-
ben írott forrásokat (pl. Damaszkuszi Nikolaosz művét), részben 
szóbeli hagyományokat használt fel.  

Josephus a hellenista szerzők szokásának megfelelően ír, nyilván 
azzal a céllal, hogy a görög-római világban is elismerést szerezzen 
magának. A zsidó háborúról szóló könyvét például előszóval kezdi, 
amelyben vázolja szándékát, hangsúlyozza az elbeszélt anyag meg-
bízhatóságát, a végén pedig barátjának, Epaphroditosznak  ajánlja 
művét. Az események elbeszélése során is figyelemmel van nem zsi-
dó olvasóira. Isten lényegét olyan fogalmakkal írja körül, amelyek a 
görögök számára jól ismertek voltak (atya, építőmester, minden dol-
gok forrása, eredet nélküli, változhatatlan, elpusztíthatatlan). Nagy 
hangsúlyt helyez a természetre, az erényre, a lélek halhatatlanságára. 
A zsidóság fontosabb csoportjait (szadduceusok, farizeusok, 
esszénusok) érdekes módon mint filozófiai iskolákat mutatja be.  

Az Újszövetség korának, főleg a történeti eseményeknek az isme-
retéhez Josephus Flavius művei nélkülözhetetlen források. Ebből ki-
folyólag a keresztények körében mindig is nagy becsben álltak. A 
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rabbinista zsidóság ellenben némi ellenszenvvel kezelte őket, talán 
azért, mert nagyban támaszkodnak a Szeptuagintára.4 

 
Josephus Flavius Jézussal kapcsolatos megnyilatkozása 

         (Testimonium Flavianum) 
A zsidók története műben kétszer is említés történik Jézusról: az 

egyik helyen röviden, a másikon valamelyest hosszabban. A rövi-
debb megnyilatkozás Jakab és néhány társa Kr. u. 62-ben történt ha-
lálra ítélésének és megkövezésének összefüggésében olvasható. Az 
eljárásról, amelyet Anan főpap kezdeményezett, így ír Josephus: 

„Tehát a nagytanácsot törvényszéki ülésre hívta össze, és eléje állította 
Jakabot, aki testvére volt Jézusnak, akit Krisztusnak neveznek, s még né-
hány más embert; törvénysértéssel vádolta őket és végül megköveztette” 
(XX 9,1).5 

Jakab Jézus testvéreként jelenik meg a szövegben. A kijelentés 
hitelességét, mármint a Josephustól való származását a kutatók több-
sége elfogadja. Más a helyzet a hosszabb megnyilatkozással, amelyet 
a Testimonium Flavianum névvel szoktak illetni. Ez a XVIII. könyv 
3. fejezetében, a Pontius Pilatus elleni jeruzsálemi zendülés elbeszé-
lése után olvasható:  

„Ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt em-
bernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, 
akik szívesen hallgatják az igazságot és sok zsidót és görögöt megnyert. 
Ő volt a Krisztus. És ámbár főembereink följelentésére Pilatus keresztre 
feszítette, most is hívek maradtak hozzá azok, akik addig szerették. Mert 
harmadnap feltámadt és megjelent közöttük, mint ahogy Istentől küldött 
próféták ezt és sok más csodálatos dolgot előre megjövendöltek felőle. S 
még ma is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette a nevét” 
(XVIII 3,3).6  

A Testimonium Flavianum hitelességéről a 16. század óta folyik 
heves vita, mivel a leírásban több olyan megjegyzés is van, amely 
keresztény hitvallásnak tekinthető. A szakasz eredetére vonatkozólag 

                                                      
4 A Josephus Flavius életművel kapcsolatos szakirodalom rövid áttekintéséhez vö. 
KOCSIS I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I, Budapest 
2010, 105k. 
5 Az idézet forrása: JOSEPHUS FLAVIUS, A zsidók története. XI-XX. könyv, Buda-
pest 1966, 498 (fordította Révay József). 
6 Uo. 387. 
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három vélemény is napvilágot látott: 1) A szöveg egésze Josephus 
Flaviustól való (hitelesség-hipotézis). 2) A szöveg egésze későbbi, 
keresztényektől származó betoldás (interpoláció-hipotézis). 3) Egy 
Josephustól származó alapszöveget néhány ponton keresztény máso-
lók átdolgoztak és kiegészítettek (átdolgozás-hipotézis).7 

A magunk részéről a harmadik magyarázati módot tartjuk a legel-
fogadhatóbbnak. Nemigen valószínű, hogy a szöveg egésze Jose-
phustól származna, hiszen ő mindvégig a zsidó hit és hagyomány el-
kötelezettje volt, s ezért kétséges, hogy a Jézus természetfeletti ere-
detébe és messiásságába vetett hitet oly határozottan osztotta volna. 
Sőt Origenész az egyik könyvében (Kelszosz ellen I, 47) éppen azt 
veti a zsidó történetíró szemére, hogy nem tekintette Messiásnak Jé-
zust. Másfelől az is nehezen elgondolható, hogy a szakasz egésze ke-
resztény betoldás lenne. Abból, hogy Josephus hírt adott Keresztelő 
János tevékenységéről és hatásáról (vö. A zsidók története XVIII 
5,2), joggal következtethetünk arra, hogy ezt Jézussal kapcsolatban 
is megtette. Továbbá a másik, rövid megjegyzés Jézusra vonatkozó-
lag jobban érthető, ha az olvasók korábban már némileg bővebb in-
formációt kaptak róla. 

Mindenesetre kérdés, hogy mi is lehetett a Josephus Flavius által 
írt alapszöveg. Néhány kutató szerint Josephus eredetileg negatív tó-
nusú, Jézus ellenes és keresztényellenes szöveget készített, amelyet 
keresztény másolók radikálisan átdolgoztak.8 Ez a nézet egyfelől 
eléggé önkényesen kezeli a görög szöveget,9 másfelől abból a hamis 
előfeltevésből indul ki, hogy egy zsidó történetíró csakis ellenséges 
hangnemben írhatott Jézusról. Sokkal elfogadhatóbb az az eljárás, 
                                                      

7 Ismertetésünket az alábbi művekre alapozzuk: A. FEUILLET, Ókori történészek 
Jézusról, Mérleg 17 (1981) 42-54; J. P. MEIER, A Marginal Jew. Rethinking the 
historical Jesus I, New York 1991, 56-88; G. THEISSEN – A. MERZ, Der 
historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 1996, 74-82;  F. F. BRUCE – E. 
GÜTING, Ausserbiblische Zeugnisse über Jesus und das frühe Christentum, 
Giessen/Basel 20075, 27-36. 
8 Vö. R. EISLER,  IÉSZUSZ BASZILEUSZ U BASZILEUSZASZ  I, Heidelberg 
1929; S. G. F. BRANDON, Jesus and the Zealots, Manchester 1967, 359-368; E. 
BAMMEL, Judaica, Tübingen 1986, 177-193. Ezen szerzők szerint Josephus róma-
iak elleni lázítónak tekintette Jézust. 
9 Néhány példa erre vonatkozólag: szofosz anér (bölcs férfi) helyett szofisztész kai 
goész anér (szemfényvesztő és varázsló férfi.); pollusz … epégageto (sokakat 
megnyert) helyett pollusz… apégageto  (sokakat elcsábított). 
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amely csak azokat a kijelentéseket tekinti későbbi betoldásnak, ame-
lyek egyértelműen a kereszténység felfogását tükrözik: ha ugyan 
szabad őt embernek neveznünk. – Ő volt a Krisztus. – Mert harmad-
nap feltámadt és megjelent közöttük, mint ahogy Istentől küldött pró-
féták ezt és sok más csodálatos dolgot megjövendöltek felőle.10   

Mindazonáltal megfontolandó, hogy Josephus valamilyen formá-
ban a Krisztus szót nem használta-e: nyilván nem hitvallásként, ha-
nem „semleges” utalásként. Ez utóbbi lehetőséget támasztja alá az a 
tény, hogy a másik Jézussal kapcsolatos helyen kifejezetten ez áll: 
„akit Krisztusnak neveznek”. Ugyancsak ezt sugallja a „khrisztia-
nosz” főnév használata is, amely a Khrisztosz névvel függ össze.11 
Érdekes, hogy Agapiosz hierapoliszi püspök (10. sz.) az arab nyelvű 
Világtörténetében idézi Josephus tanúságát. Ebben van ugyan utalás 
Jézus messiásvoltára és feltámadására, de ez Jézus követőinek véle-
ményeként van bemutatva. 

„Abban az időben élt egy Jézus nevű ember. Jó életvitelt mutatott fel, és 
erényes ember hírében állt.  A zsidók és más népek köréből sok ember 
vált tanítványává. Pilátus keresztre feszítésre és halálra ítélte, de azok, 
akik tanítványaivá váltak, nem hagytak fel követésével. Azt hirdették, hogy 
a keresztre feszítés után három napra megjelent nekik és él; ezért talán ő 
volt a Messiás, akikről a próféták csodálatos dolgokat hirdettek.”12 

Honnan merítette Josephus az ismeretét? Minden bizonnyal 
azokból a híresztelésekből, amelyek Palesztinában általánosan elter-
jedtek voltak. G. Theissen és A. Merz nézete, miszerint a zsidó tör-
ténetíró Jézusképe a lukácsi iratok Jézus-képéhez hasonlít, s esetleg 
Rómában élő, lukácsi szemléletet képviselő keresztények hatottak rá, 
nem tűnik igazán megalapozottnak.13  

                                                      
10 Vö. J. KLAUSNER, Jézus élete, tanítása és korának viszonyai a zsidó, görög és 
római források alapján, Budapest 1993, 26-27 (eredeti héber kiadás 1922-ben); P. 
WINTER, Josephus on Jesus and James, in E. SCHÜRER, The History of the 
Jewish People in the Age of Jesus Christ I, Edinburgh 1973, 428-441; G. VERMES, 
The Jesus Notice of Josephus Re-Examined, JJS 38 (1987) 1-10; J. P. MEIER, 
Marginal Jew, 61. 
11 Vö. A. FEUILLET, Ókori történészek, 51; G. THEISSEN – A. MERZ, Der 
historische Jesus, 78; F. F. BRUCE – E. GÜTING, Ausserbiblische Zeugnisse, 32-
33. 
12 Saját fordítás a F. F. BRUCE – E GÜTING könyvében (Ausserbiblische 
Zeugnisse, 34-35) található német szöveg alapján. 
13 G. THEISSEN – A. MERZ, Der historische Jesus, 82. 
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Gyürki László 

A tengerparti Cezarea 
 

Földrajzi fekvése – Nemzeti park található ma az eltűnt 
Cezarea város helyén a Saron völgy északi végén a Szedot Yam 
kibbuz szomszédságában. Ugyanezen a helyen volt már a föníciai 
horgonyozó hely a „Sztraton torony”. Ennek történetét szeretnénk 
röviden tárgyalni a kezdetektől az újszövetségi időkig főképpen 
Bernardin R. Höhn: Cäsarea am Meer (Im Land des Herrn folyóirat 
2012. 2. szám) alapján. 

A Sztraton torony – Sztraton torony, görögül Sztratonosz 
pyrgosz, görögösített formájára a szidoni, tehát föníciai Abd-ashtart 
(=Sztraton) királynévre mehet vissza. A helységet a Kr. e. 4. század-
ban a szidoni Sztraton király alapította. A Sztraton torony föníciai 
kikötő volt, írja Flavius Josephus „A zsidók története” c. könyvében. 
A „torony” név arra utal, hogy erődítmény volt.  

A Hasmoneus Alexander Janneus (103-76) uralkodása kezdetén, 
Dora-nak és a Sztraton toronynak egy Zoilus nevű tirannus volt az 
ura. Őt Ptolemeusz Lathyrusz győzte le majd a Sztraton torony Kr. e. 
96-ban Alexander Janneusé lett. 

Változatos a története. Alexander Janneus halálával kezdődött a 
Hasmoneus dinasztia hanyatlása. Róma ugyanebben az időben kezd-
te meghódítani a hellén keletet. A római hadvezér Pompeius legyőzte 
Mithriadateszt Pontusz királyát, majd Kr. e. 64-ben megjelent Da-
maszkusz előtt és elfoglalta a szeleukida birodalmat, amely a római 
Szíria provincia lett.  Pompeius érdeklődése ezután Júdeára irányult, 
ahol az ő idejében egy területi átrendezés történt. Ennek folyamán 
több város autonóm lett, közöttük a Sztraton torony is (Pompeius Kr. 
e. 64-ben foglalta el).  

Marcus Antonius I. Heródest (Kr. e. 73-4), Kr. e. 41-ben bátyjá-
val, Phasaellel együtt Júdea tetrarkájává nevezte ki. A párthusok Kr. 
e. 40-ben elfoglalták Júdeát, és a Hasmoneus Antigonus Mattathiást 
tették királlyá. Phasael a fogságban öngyilkos lett, de Heródesnek si-
került Rómába menekülni, ahol a római szenátus Kr. e. 40-ben Jú-
dea, Galilea és Perea királyává nevezte ki.  
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Heródes Kr. e. 39-ben megkezdte új birodalmának visszahódítá-
sát. Ez két évvel később Jeruzsálem elfoglalásával lezárult. Marcus 
Antonius Kr. e. 36-ban arra kényszerítette, hogy Iturea, Szamária, 
Nabatea részeit és a partvidéket (Sztraton toronnyal együtt) híres 
szeretőjének Kleopátrának átadja. Antonius és Kleopátra is a Kr.e. 
31-ben elvesztett Actium-i tengeri csata után 30-ban Egyiptomban 
öngyilkos lett. Heródesnek sikerült elérni, hogy a győztes Octavia-
nus őt elismerte királynak és területeit visszakapta. Így a Sztraton to-
rony ismét Heródes uralma alá került. 

 

  
Kikötőváros alapítása – Heródes egyik fő célja az volt, hogy a 

gazdasági helyzetet birodalmában megjavítsa. Ehhez az is hozzátar-
tozott, hogy jól kiépített kikötője legyen, amely nagyobb és bizto-
sabb, mint Joppe. Figyelme hamarosan a föníciai városra Sztraton 
toronyra irányult, amely akkor már pusztulóban volt. Ezen a Dora és 
Joppe közötti szakaszon nem volt kikötő. Heródes nemcsak ezért, 
hanem a környék szépsége miatt is választotta ki építési céljára. A 
terület egyébként nem volt kedvező, mert talaja homokos és nem volt 
ívóvíz a környéken. Heródes tervet készíttetett a város és a kikötő új-
jáépítésére. Nem lehet pontosan tudni, hogy mikor kezdte a munká-
latokat, mert Josephus adatai különbözők. A "Zsidók történetében" 
azt írja, hogy a várost 12 év alatt építették fel, a másik helyen pedig, 
hogy „kilenc évi munka után fejeződött be”. A szakemberek többsé-
ge ma a 12 évből indul ki, Kr. e. 22-től 10-ig. 
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Cezarea felavatása – Heródes elhatározta, hogy a Sztraton tor-
nyot Octavianus császár tiszteletére köszönetként is Cesarea-nak 
nevezi el. Hasonlóképpen a kikötő is a császár tiszteletére Szebasz-
tosz limen, tehát Augustus-kikötő lett. A galileai Cesarea Philippi 
megkülönböztetésére (Mt 16,13; Mk 8,27) görög neve Kaiszareia 
paraliosz („Cezarea a parton”) lett. A későbbi Caesarea Maritima 
(Tengerparti Cezarea) az újabb időkből származik. 

Cezarea Heródes legkiválóbb építési alkotása. Lakossága 40-
50.000 lehetett. Gazdasági és stratégiai jelentősége szerint Alexand-
ria után a keleti Földközi-tenger második legnagyobb kikötője lett, 
amely Pireusznak Athén kikötőjének nagyságával vetekszik.  

A nagyszerű kikötővárost fényes ünnepségekkel avatták fel. Mint 
Rómában és más városokban itt is voltak zenei és sport versenyek, 
gladiátor játékok, kocsiversenyek. A tömeg Heródes bőkezűségéből 
nappal a játékokban, éjszaka ittas szórakozásokban mulathatott. A 
császár és felesége (akik nem voltak jelen), bőkezű ajándékokkal se-
gítették az ünnepségeket, Heródes pedig megígérte, hogy a jövőben 
is lesznek harci játékok, (melyeket szintén a Cézár után neveztek el). 
Ezeket az olimpiai hagyományt követve négyévenként tartották. 

Cezarea leírásánál Josephus írásaira vagyunk utalva. Először is 
szól a nagy gátról, amelynek tenger felőli oldala megtörte a hullá-
mokat. A gáton a kikötő körül fal volt magas tornyokkal. A legna-
gyobbat és legszebbet Drususról, a császár mostohafiáról, Drusion-
nak nevezte el. A kikötőben rengeteg raktár volt az áruk tárolására, 
és körben széles sétány, ahol az utasok kényelmesen körbejárhatták a 
kikötőt. A kikötő bejárata észak felől volt. A bejárat mindkét oldalán 
lábazaton nyugvó 3-3 óriási méretű szobor volt. A kikötővel határos 
épületeket a helyi kurkar-kőből készítették és fehér díszítéssel von-
tak be. A régészet is bizonyította, hogy a tervezésnél az ú. n. 
"hippodamikus várostervet" alkalmazták, amelyben az utcák egy de-
rékszögű rácshálót képeztek. Josephus megemlíti még az amfiteát-
rumot, a színházat, és a piacteret. Említésre méltó még a két vízveze-
ték, melyek a Kármel hegyről vezették a vizet a városba. Volt még 
egy ki nem ásott amfiteatrum északkeleten és egy 450 méter hosszú 
hippodrom a város keleti részén. A Heródes-palota a kikötőtől délre 
a földnyelven fekszik.  
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Cezarea római igazgatási központ lesz – Jellemző Heródes 
tekintélyére a rómaiak szemében, hogy halála után Kr. e. 4-ben vég-
rendeletét tiszteletben tartották és három fiatalabb fiát kormányzó-
ként nevezték ki apjuk felosztott birodalmában. A nép Heródes halá-
la után utódaitól adócsökkentést és politikai reformokat is követelt. 
Mivel ezek a követelések nem teljesültek, komoly zavargások kelet-
keztek. Publius Quinctilius Varus a Júdeáért felelős szíriai legátus 
egy légiót küldött Jeruzsálembe és a lázadást leverte.  

Heródes örökösei várták a császár döntését a trónöröklés ügyé-
ben. Augustus alapjában elfogadta Heródes végrendeletét, de a fő-
örökös Archelaosz, aki a királyi címre számított kénytelen volt Jú-
dea, Szamária és Idumea etnarkája címmel megelégedni. Archelaosz 
uralma nem volt hosszú életű. A császár parancsa ellenére éppen 
olyan durván kormányzott mint apja, viszont kevesebb képességgel. 
Amikor a szamaritánusok ezért panasszal fordultak a császárhoz, az 
megfosztotta Archelaoszt etnarkai címétől és Kr. u. 6-ban száműzte 
Galliába. Uralkodási területe Szíria provinciába lett besorolva. A 
prefektus (később prokurátor), akinek hivatali helye Cezareában 
volt, katonai parancsnoksággal és független bírói döntéshatalommal 
rendelkezett, így ő normális időkben a provincia legátusával egy 
szinten volt. Csak krízis idején kapcsolódott be a szíriai legátus és 
mint rangosabb vette át a parancsnokságot. 

Heródes palotája – Szent Pál történetében szereplő "Heródes 
praetoriuma" (Apcsel 23,35) Cezareában sokáig ismeretlen volt. 
Csak a múlt század hetvenes éveinek végén, amikor a kikötőtől délre 
fekvő földnyelvet kutatták át, bukkantak egy nagy épület alapjaira, 
amit végül is Heródes palotájaként azonosítottak.  

A palota két területen épült. Az alsó, a földnyelv elején fekvő a 
régibb, tehát a heródesi időből származik. Közepén egy nagy vízme-
dence volt (35x18 m), aminek a közepén egy szobor emelkedett. 

A palota magasabban fekvő, fiatalabb részét a római időben épí-
tették hozzá, amikor a prefektus, majd a prokurátorok nagyobb 
igényt mutattak. Az uralkodó elem egy nagy belső udvar volt, ami-
nek az északi oldalán volt a kihallgatási terem az ApCsel 25, 23-ból 
ismert "fogadási terem". Rejtélyes, hogy Josephus leírásában ez a 
palota miért nem szerepel. Csak általában "pompás királyi paloták-
ról" szól, amelyekkel Heródes a várost díszíttette. 
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A Pilátus felirat – Cezareában találták olasz régészek az amfi-
teátrumban 1961. júniusában a mostanáig egyedüli Poncius Pilátus 
prefektusra (hivatali ideje Kr.u. 26-36) vonatkozó régészeti emléket. 
A kövön a római felirat egy része található, amely így szól: 

...TIBERIUM 

...PON]TIUS PILATUS 

...PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E 

Valószínű ez a felavató felirat 
Tiberius császár számára készült, 
ami azt is bizonyítja, hogy Pilá-
tus pontos megnevezése "prefek-
tus" volt, és nem „prokurátor” 
mint a helytartóknál a Kr. u. 1. 
században. A kő Jeruzsálemben 
az Izrael Múzeumban van, 
Cezareában egy másolatot he-
lyeztek el.  

A korai egyház Cezareá-
ban – Az Apostolok Cselekede-
teiben a Fülöpről és Péterről szóló hírekből tudjuk, hogy Cezareában 
már korán volt keresztény közösség. Fülöp a hét diákonus egyike 
(ApCsel 6,5) és evangélista (21,8), Szamáriában kezdte misszióját 
(8,5). Angyal utasítására a Jeruzsálemből Gázába vezető úton talál-
kozott az etiópiai királynő kincstárosával, s miután "Jézus evangéli-
umát" hirdette neki, megkeresztelte (8,26-38). Azután a „Úr Lelke” 
elragadta Fülöpöt, akit aztán a Gázától 15 km-re északra fekvő 
Asdódban látták ismét. Onnan a parton vándorolt „s útközben hirdet-
te az evangéliumot minden városban, míg meg nem érkezett 
Cezareába” (ApCsel 8,39-40). Ott harmadik missziós útja végén Pál 
is meglátogatta (21,8). 

Az ApCsel szerzője Kornéliusz százados megkereszteléséről is 
beszámol: „Cezareában élt egy Kornéliusz nevű férfi, az itáliai zász-
lóalj századosa” (ApCsel 10,1). (Lukács Kr.u.70 után írta könyvét. 
Ebbe időrendi hiba csúszott, mert az „itáliai zászlóalj” csak Kr.u. 69 
után állomásozott Cezareában). Ismét angyal utasítja Kornéliuszt, 
hogy hivassa el Pétert Joppéból. A százados két szolgáját és "egy is-
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tenfélő katonát" küld Joppéba (10,3-8). Ők megtalálták Pétert, aki a 
Szentlélek sugallatára barátságosan fogadta őket. „Másnap útra kelt 
és velük ment. Néhány joppei testvér is vele tartott” (10,20-23). A 
kis csoport másnap érkezett Cezareába, ahol Kornéliusz várta őket. 
Péter prédikációjára „a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hall-
gatta a tanítást.” A "pogányok" nyelveken kezdtek beszélni. Péter 
ebben azt a jelet látta, hogy a nem-zsidókat is meg lehet keresztelni 
és felvehetők a közösségbe (10,44-48). Így egy döntő lépés történt 
Cezareában a korai egyházban a nem-zsidók missziójára vonatkozó-
lag. 

I. Heródes Agrippa király halála – Ugyancsak érdekes, amit 
ApCsel (12,19b-23) I. Agrippa (Kr. u. 10-44) király haláláról közöl, 
mert azzal párhuzamos Josephus írása is. 

Heródes egyik unokáját I. Agrippát Caligula (Kr. u. 37-ben) 
királlyá nevezte ki, de hivatalát valójában csak 41-től 44-ig töltötte 
be. A keresztény közösséggel szembeni ellenséges magatartásáról 
szóló elbeszélés erre az időre vonatkozik. Ezzel van összefüggésben 
nyomorúságos halálának a leírása is (ApCsel 12,1- 19a).  

Ha az ApCsel leírását Josephus írása mellé tesszük, látjuk, hogy 
bár a részletekben vannak különbségek, de a szövegek lényeges pon-
tokban megegyeznek: Cezarea, a kormányzási központ a történés he-
lye, pontosabban a tribün a színházban, a királyi palást, a hízelgő 
káromló kiáltások, I. Heródes Agrippa hirtelen kezdődő halála. 

Pál Cezareában – Pál többször járt Cezareában. Megtérése és 
Damaszkuszból való menekülése után Pál ismét Jeruzsálemben tar-
tózkodott. A "hellénisták" gyilkos tervet szőttek ellene. „Amikor ezt 
a testvérek megtudták, Cezareába kísérték, majd onnét Tarzuszba 
küldték” (ApCsel 9,26-30). Újra Cezareában találjuk Pált második 
missziós útja után, amikor Efezusból Cezareába érkezett (ApCsel 
18,21,22). Harmadik missziós útjáról visszatérve Cezareában töltött 
néhány napot Fülöp diákonus és evangélista házában (ApCsel 
21,7,8). Egészen más körülmények között, fogolyként került újra az 
apostol Cezareába. Antonius Felix volt akkor a helytartó (hivatali 
ideje Kr. u. 52-60). Eléje viszik Pált, mint római polgárt. Felix elő-
ször megparancsolta, hogy Pált „Heródes pretoriumában tartsák fog-
va” (23,35). De mivel a következő tárgyalás semmi határozatot sem 
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hozott, Pált továbbra is "könnyű fogságban tartották" (24,1-23). 
Felix azzal is számolt, hogy Pál él a lehetőséggel és kiváltja magát, 
ami viszont nem történt meg (24,26). Két év után Felix Pált utódjá-
nak Porciusz Fesztusznak adta át (hivatali ideje 60-62). Fesztusz hi-
vatali ideje elején rövid ideig Jeruzsálemben tartózkodott. Cezareába 
való visszatérése után került sor Pál ügyének tárgyalására, amelyen 
Jeruzsálemből a zsidó vádlók is jelen voltak. Ennek a tárgyalásnak a 
végén Pál római állampolgárságát felhasználva fellebbezett a csá-
szárhoz. (25,1-12). Ez Fesztusznak is jól jöhetett, mert ezt a 
problémás foglyát jóformán hivatali úton tudta továbbküldeni a csá-
szárhoz. 

Előtte II. Agrippa és testvére Berenike bemutatkozó látogatást tet-
tek Fesztusznál. Az ő jelenlétükben történt még egyszer Pál kihallga-

tása a palota „fogadó termében”, amikor ő nagy védőbeszédet tartott. 
Agrippa király ezt mondta Fesztusznak: „Ezt az embert el lehetne 
bocsátani, ha nem fellebbezett volna a császárhoz” (25,23-26,32). 

Cezareából aztán Pált, mint foglyot hajón vitték Rómába. Ezzel 
végződnek az újszövetségi bizonyítékok is Cezarea kikötővárosról, 
amit csak az Apostolok Cselekedeteiben találunk megírva. 

 

 
Cézárea: A keresztesek erődítménye
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A jahvista és a jahvista őstörténet  
 

A.) Alapgondolat 

Miután a jahvista történeti mű a királyok korában, feltehetően Sa-
lamon idején született, röviden áttekintjük a Pentateuchus jahvista 
forrásra visszavezethető szövegeit, különös tekintettel a teremtéstör-
ténetre. „Jahvista őstörténet” címszó alatt az ószövetség-tudomány 
felfogása szövegek gyűjteményét érti, amelyeket a Teremtéstörténet 
könyvének első tizenegy fejezetében találunk. Ezek pedig a követke-
zők: a Paradicsom-elbeszélés a Ter 2-3-ban, Káinnak és a Káin utó-
dainak a története a Ter 4-ben, a Vízözön-történetek gyűjteménye a 
6-8 fejezetben, Kánaán megátkozása Ter 9,18-27, a Népek táblájá-
nak gyűjteménye a Ter 10-ben és a Bábeli torony története a Ter 
11,1-9. Ezek a szövegek eredetileg egy zárt elbeszélés gyűjteményt 
képeztek. A kutatók közt széles körben elterjed az a vélemény, hogy 
ez az elbeszélés gyűjtemény egy nagy történeti mű kialakulásának 
kezdetét jelentette, ez a jahvista forrás az őstörténettel kezd majd 
egészen a honfoglalásig elmondja Izarel előtörténetét, melyet ennek 
alapján tudunk rekonstruálni. Csomópontja a híres Ábrahámhoz in-
tézett isteni beszéd a Ter 12,1-3-ban. Ennek a történeti műnek a datá-
lása nemrégiben újra vitatottá vált, de az őstörténet magjának a ki-
alakulása mindenesetre a Krisztus előtti 10. századra, a dávidi-
salamoni nagybirodalom idejére tehető. Ha ebből a datálásból indu-
lunk ki, akkor ez itt a legrégebbi izraelita szöveg, amely átfogó érte-
lemben vonatkozik a „világmindenség és a környező világ” tematiká-
ra. A jahvista világszemléletének középpontjában Jahve áll és műve 
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arra az alaptapasztalatra épül, hogy a sikerhez jutás minden szinten 
Jahve áldásától függ 

A történeti mű szerzőjének a „jahvista” elnevezése onnan szár-
mazik, hogy Istent Jahve néven említi, bár a Kiv 3,15 szerint Isten 
csak a Mózesnek adott kinyilatkoztatásban nevezte így magát.  

B.)  A szöveg: Ter 1-11. fejezet 

C.) Bevezetés 

1. Az ábrázolás szándéka 
Mi hozzá vagyunk szokva az elbeszéléseknek ehhez a sorrendjé-

hez s bár esztétikailag csodáljuk az ábrázolás egyediségét, szemléle-
tességét, de olvasás közben a tolmácsolását önkéntelenül megmoso-
lyogjuk mert a stílusa naiv, Istent antropomorf módon ábrázolja. Az 
elbeszélőnek és a hallgatónak abban a korban a mienktől eltérő igé-
nye volt. Nem volt bennük kíváncsiság és érdeklődés aziránt, ahogy 
régen volt, nem akartak visszahelyezkedni a távoli időkbe hogy 
azokról felvilágosítást adjanak. Az elbeszélő sokkal inkább a jelen-
legi tapasztalatainak akart hangot adni és a múltbeli események el-
mondása által akarta a jelenlegi világot és a hallgatót formálni.  Tör-
ténelemlátása egyetemes, ezért nem csak Izrael őstörténetét mondja 
el, hanem egy nagyszabású teológiai gondolatra felfűzve egészen az 
őstörténetig megy vissza az időben. A jahvista történeti művét, az ős-
történettel együtt úgy kell szemügyre venni, hogy azokat az emberi 
tapasztalatokat mondja el, amelyekkel a megírás idején, a mű kelet-
kezésekor rendelkeztek. Az adott tér- és időbeli határokat, a már ará-
nyainál fogva is hatalmas heterogén anyagot a jahvista politikát és 
történelmet átható teológiával, kiváló történelmi érzékkel és zseniális 
szerkesztői készséggel az elrendezés, a fölépítés és a stílus mestere-
ként olyan történeti műbe foglalta bele, amelynek egységét és egy-
szerűségét újra meg újra megcsodálhatjuk. Az egységbefoglalás (in-
tegráció) fő eszközei: a genealógia, a művelődés keletkezésének ta-
na, a vándorlás motívuma, az elszigetelt anyag földrajzi szempontok 
szerinti elrendezése, a különféle mondakörök összekapcsolása azál-
tal, hogy az egyik a másiknak keretévé válik, és így hármas rendszer 
keletkezik. 
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2. Az adott élettér  
Az elbeszélő Izraelt, a tizenkét törzset, az országot egy nagy tör-

ténelmi tablóban ábrázolja elhelyezve a föld többi népei közé (Ter 
12,3; 10,21.25-30). Az események színhelye  az egész számára is-
mert világ, a teljes keleti térség, Mezopotámiától Krétáig, Észak-
Szíriától az Arab félszigetig és Egyiptomig. Már a jahvista mű első 
mondata ezt az átfogó világlátást vázolja fel: „Azon a napon Jahve 
Elohim megalkotta az eget és a földet” (Ter 2,4b). Már ez a rádiusz 
csodálatos. Tulajdonképpen mi kényszeríti az elbeszélőt, hogy Izrael 
látóhatárától, az ő települési területétől, az ő közvetlen szomszéda-
itól ilyen széleskörűvé bővítse? Egyrészről a dávidi nagybirodalom 
kialakulásának új tapasztalata, az internacionális keretek tudatosulá-
sa, amelyet a jahvista mint egy nagy vérrokonságot ábrázol (Ter, 
12,3) akár genealógiának is felfogható (Ter 10), természetesen Izra-
ellel mint nemzettel a középpontban (Ter 12,1). Másfelől a kánaáni 
hagyományok beolvasztásának kritikája, amelyet egy ilyen totáltáv-
lat készít elő. 

Alaposan félreértenénk az elbeszélőt, ha azt hinnénk, hogy ebben 
a világperspektívában csak azt ábrázolja, amit a számos részismeret-
ből elfogad. A világ számára nem egy állapot, nem egy nyugalmi 
helyzetben bemutatott objektum, melyet az ember a részterületek 
elemzésével kifejt. Számára a világ egy esemény, folyamat. Izrael és 
a világ népei, az emberiség, mint egész, és mint annak egyes elemei, 
a  természeti világ egyformán ebbe a történetmozgásba vannak bele-
foglalva. Ez a „világ” esemény az elbeszélő számára tehát lényegé-
ben egy minőségi aspektus: a világ számára absztraktul kifejezve az 
a terület, színtér, ahol megvalósul, realizálódik a létezés sikere és be-
teljesedése vagy elhibázása – úgy Izraelnek, mint más népeknek az 
emberiség szintjén, a világ  természetes kiindulási alapja az életnek 
Izrael és más népek, egyszóval az emberiség számára. Az elbeszélő 
történeti művével nem egyebet akar elmondani, mint Jahve jelenlét-
ének megragadását Izrael korai történetében, ez az amit a jahvista 
ábrázolni akar. 
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3. A jahvista világszemléletének középpontja 
A jahvista világszemléletének középpontjában Jahve áll és műve 

arra az alaptapasztalatra épül, hogy a sikerhez jutás minden szinten 
Jahve áldásától függ a legelemibb életfeltételektől a külpolitikáig, a  
belpolitikáig. A sikerhez jutás nincs az ember kezében, tőle függet-
len, nem áll hatalmában. Ez nem csak Izraelre vonatkozik, hanem az 
egész emberiség szintjén érvényes. Izrael számára Jahve áldása, üd-
vözítő műve az Egyiptomból való kivonulás, a fosztogató midianita 
csapatok kiűzése, a filiszteusok igájának lerázása. Így ismerte meg a 
választott nép Jahvéban szabadító Istenét, ezért magasztalja Izraelt 
Jahve által megszabadított népként, s ezért tekintik Izrael fiai üdvös-
ségük sziklájának Istent. Jahve áldásának tekinti Dávid és Salamon 
nagybirodalmát, amelynek kiindulását egészen a korai történetekig 
vezeti vissza, erre utal az ígéretbeszédekben és az áldásokban, me-
lyekben előre vetíti a választott nép erejét, kiváltságos helyzetét és 
hatalmát más népek fölött, az ellenségein aratott győzelmeit (Ter 
12,1-3; 27,27-29; 28,13-15; Szám 24,3-9.15-19), de nem kevesebb a 
sikere és boldogulása a földművelésben sem. Így áldja meg Izsák Já-
kobot, a tizenkét törzs atyját, e szavakkal „Adjon neked Isten az  ég 
harmatából, a föld kövérségéből, bőséget a gabonából és a borból” 
(Ter 27,28); és Bileámnak így kell megáldania Izraelt: „Mily szépek 
sátraid, Jákob, hajlékaid, ó Izrael! Mint az erdős völgyek, mint a fo-
lyóvíz menti jól öntözött kertek, mint a sátrak, melyeket az Úr állított 
fel, mint a vizek mentén a cédrusok. Ömlik a víz vedreiből, s vetése 
bőséges vizek közé kerül”.  (Szám 24,5-7; valamint vö. a Ter 26,12-
14). De ez még nem elég. A jahvista horizontján a világperspektíva a 
teljes emberiség megáldását helyezi kilátásba amennyiben elismeri 
Izrael kiváltságosságát, Jahvétól való áldottságát (Ter 12,3; 27,29, 
28,14; Szám 24,9). 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
hetvenkilencedik óra anyagát tartalmazza. 

Szeretettel:                               Vágvölgyi Éva óravzető 
                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, idő-
tartam 

 
1. Ének: Ároni áldás ének  hallás után Áldjad én lel-

kem az Urat 49. 
o. , 5 perc 

2.  A jahvista és a jahvista őstör-
ténet 
Megpróbáljuk nyomon követni a 
különböző történetekben az elbe-
szélő szándékát: egyfelől Jahve je-
lenlétét, másfelől, hogy a sikerhez 
jutás minden szinten Jahve áldásá-
nak függvénye 
2/a  Jahvista őstörténet, 
a jahvista szerző, lásd 
Alapgondolat  

Az óravezető elő-
adása, az adott szent-
írási helyek közös át-
tekintése 
 

Szentírás, jegy-
zetfüzet ceruza 
10 perc 

2/b Az ábrázolás szándéka, lásd 
Bevezetés 1.  
Az egyes szentírási helyeket kiscso-
portban még egyszer átnézzük. A 
feladat az, hogy megkeressék, mit 
akart ábrázolni a szerző 

Kiscsoportos munka, 
utána összegzés az 
óravezető irányításá-
val, az óravezető 
összefoglalása 

Szentírás, jegy-
zetfüzet, ceruza 
 
 
40 perc 

2/c Az adott élettér, lásd Beveze-
tés 2. 

Az óravezető elő-
adása  

Szentírás, jegy-
zetfüzet, ceru-
za, 10 perc 

2/d A jahvista világszemléletének 
középpontja, lásd Bevezetés 3.  
A jahvista szerző világszemlélet-
ének nyomon követése az adott 
szentírási helyek alapján 

Csoportos munka az 
óravezető irányításá-
val, az óravezető 
előadása 
 

 
 
30 perc 

 3. Vonatkoztassuk a saját éle-
tünkre 
Élmények, tapasztalatok 

Csoportos beszélge-
tés az óravezető irá-
nyításával 

15 perc 

4. Közös ima, ének  Kötetlen ima gyertya, gyufa 
10 perc 
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Köszöntő 
 

Amikor valakit méltatnak, akkor felsorolják mindazt, amit 
az emberek értékesnek tartanak, elmondják, hogy mire vitte. 
Felsorolják a kitüntetéseket, díjakat, címeket és rangot, azokat 
a szellemi és anyagi javakat, amiket gyűjtött, egyszóval amit 
az emberek értéknek tartanak. Mindazt, ami látszik, mindazt, 
ami a mulandóság körébe tartozik. Pedig az emberi életnek 
csak egyetlen értékmérője van Krisztus szerint, a szeretet, az 
egyetlen, ami a maradandó, hogy mennyit szerettünk. Nem 
számít, hogy magas szintű szellemi alkotás vagy valami lené-
zett, alsórendű fizikai munka, csak egy számít, hogy volt-e 
benne szeretet vagy sem. És ez sokszor rejtve marad az embe-
rek előtt, csak Isten látja, csak ő tudja. 

A szeretetben odaadott élet olyan, mint a földbe eltemetett 
mag, csak akkor derül ki az értéke, amikor kihajt és termést 
hoz. Vannak sikeresnek tartott, eredményes életek, amelyek 
idővel szétfoszlanak, semmivé lesznek, elfelejtik őket, és 
vannak életek, amelyekről azt mondják, hogy nem sokra vitte 
vagy látszólag egyenesen kudarcnak tűnnek – aztán egyszer 
csak új élet születik belőlük, gyümölcsöt terem, százszoros 
gyümölcsöt. Te címet, rangot, díjat is gyűjtöttél eddigi éle-
tedben, de ami valóban érték belőle, hogy önmagad helyett 
hányszor döntöttél a szeretet mellett, mennyi belőled a mara-
dandó. Ezt talán még te magad sem tudod, csak Isten látja. 
Mi, akik szeretünk, s akiknek számára ajándék vagy a hetve-
nedik születésnapodra, nyugdíjba vonulásod alkalmából azt 
kívánjuk, hogy legyen áldott további életed, légy tápláló ke-
nyere másoknak, szeretetben gyümölcsöző, légy magad is ál-
dássá. 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat nevében,        
Vágvölgyi Éva főtitkár         
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Egy életút 
      Interjú Tarjányi Béla biblikus professzorral1 

 
Zimányi Ágnes: Tarjányi Béla biblikus professzor, a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető taná-
ra betöltötte a 70. évét és nyugdíjba ment. Műsorunkban Tarjányi 
Bélával beszélgetünk, aki évtizedeken át vezette az Újszövetségi 
Tanszéket.  

Z.Á.: Professzor úr, hány évet töltött Ön ezen a tanszéken? 
Tarjányi Béla: A budapesti Hittudományi Karon 41 tanéven ke-

resztül voltam tanszékvezető professzor, ebből az első 6 év során az 
ószövetségi szentírástudomány tanára voltam, és 6 év után, 1977-től 
voltam az újszövetségi szentírástudomány tanára és az újszövetségi 
tanszék vezetője.  

Z.Á.: Annak idején Önt 1965-ben szentelték pappá. Hogyan lett 
Ön pap, hiszen úgy tudom, hogy a matematika felé is igen erősen 
érdeklődött, és fiatal korában matematika tanár akart lenni? 

T.B.: Érdekes módon alakult az életem és testvéreim élete, mert 
valahol Bugac mellett egy Bócsa nevű tanyavilágban éltünk. Négy-
gyermekes család volt a miénk, tanyán laktunk, és bizony a nagyon 
nehéz háború alatti, utáni években születtünk, cseperedtünk fel, ami-
kor rendkívül nehéz volt a parasztembereknek az élete. Volt először 
árvíz, utána front és zabrálás, aztán jött a Rákosi-rendszer, először 
minden terményt elvettek, utána pedig a földet is elvették. Így azután 
édesapám abban az időben, tehát az ötvenes években, sőt már a 
negyvenes évektől, amikor a gyerekek kezdtek iskolába járni, fölnö-
vekedni, egyszerűen elhatározta, hogy nem hagyja, hogy a gyerekei 
is ott sínylődjenek ebben a szörnyű, üldözött parasztvilágban, és 
megpróbálta elérni, hogy mindannyian tanuljunk, diplomát szerez-
zünk. A szomszédok kinevették, mondván, hogy amikor a gyerekei 
tudnának már segíteni, dolgozni a gazdaságban, akkor elküldi őket 
iskolába – de bizony ő megtette. Először a bátyám indult, és inasként 
                                                      

1 Elhangzott a Magyar Katolikus Rádióban 2012. július 22-én. Készítette: Zimányi 
Ágnes. Eredetiben meghallgatható a Rádió archívumában: júl. 22. este 22.30.) 
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dolgozva a szaléziaknál tanult. Persze több helyről elküldték, mivel 
szalézi volt az indulása, úgyhogy a gimnáziumot is talán négy város-
ban sikerült neki végül nagy nehezen befejeznie. 

Amikor én az általános iskolát elvégeztem, édesapám engem is 
gimnáziumba küldött. Vallásos volt a család, pap nagybácsi, nővér 
nagynénik voltak édesapám részéről, és a papi életnek egy nagyon 
tiszteletreméltó renoméja, megbecsülése volt a családban. Így azután 
számomra is felmerült komolyan az, hogy én is pap legyek, annál is 
inkább, mert már a bátyám szemináriumban volt, papnevelő intézet-
ben. Persze nagyon vonzott sok minden más is, például a matemati-
ka, azzal nagyon sokat foglalkoztam a gimnáziumi évek során. Ép-
pen negyedikben, érettségi előtt gondoltam arra, hogy talán inkább 
matematika tanár, illetőleg kutató leszek, de végül is amikor elérke-
zett az egyetemre való indulás ideje, úgy éreztem, hogy mégiscsak 
szívesebben lennék pap. Akkor aztán jelentkeztem Kalocsán – mi 
ahhoz az egyházmegyéhez tartoztunk –, és még Istenben boldogult 
Grősz érsek atya fogadott örömmel. Mivel eredményeim is jók vol-
tak, meg éppen akkor üldözték szét a budapesti szeminárium hallga-
tóit politikai okokból, ezért éppen akkor a szeminárium szétzilálása 
után új hallgatókat küldtek oda a főpásztorok, köztük engem is. Így 
kezdtem azután Budapesten a teológiai tanulmányaimat, amit na-
gyobb nehézség nélkül sikerült elvégeznem, olyannyira, hogy az 
akkori menetrendnek megfelelően – amint az akkortájt a jobbaknak 
sikerülni szokott –, már a szentelés utáni évben elnyertem a teológiai 
doktori fokozatot is.  

Z.Á.: Talán a matematika szeretete is segítette Önt, hogy annyi 
nyelvet megtanult a teológiai képzés folyamán, hiszen úgy tudom, 
hogy öt-hat nyelvet is bír? 

T.B.: Ez érdekes, mert valóban azt mondják, hogy a matematiku-
sok nyelvérzéke jó szokott lenni. Természetes, hogy teológián ma-
tematikával már különösebben nem kellett foglalkoznom, kellett 
viszont nyelvekkel, elsősorban a bibliai tanulmányok miatt. Akkor 
még nagyon fontosnak tartották a latint, de emellett az Újszövetség 
eredeti nyelvét, az ógörögöt is, az úgynevezett kojnét tanultuk, ezen 
kívül az Ószövetség nyelvét, a hébert, sőt, abban az időben még más 
szemita keleti nyelveket is oktattak a karunkon, például a szírt, az 
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arámot, ezekkel is nagyon szívesen foglalkoztam. A nyelvek tanul-
mányozásában nagy örömömet leltem, szinte szenvedélyemmé vált. 
Modern nyelveket abban az időben még nem tanultunk a gimnázi-
umban – az oroszon kívül –, és a teológián sem volt még kötelező a 
nyugati nyelvek elsajátítása, én viszont a tanulmányaimhoz, a dokto-
ri értekezés elkészítéséhez szükségesnek láttam ezeket, hogy tudjam 
olvasni, feldolgozni a szakirodalmat – így aztán ezeket magánszorga-
lomból tanultam. 

A nyelvek iránti érdeklődés magvát igazából a bátyám hintette el 
bennem. Emlékszem, hogy jóval korábban, még kisgyerekként dol-
goztunk a szőlőben, a bátyám hazajött tavasszal, nyáron, szünetek-
ben, és velünk dolgozott. Ő akkor a teológián már tanult görögöt, és 
munka közben elsorolta nekem a görög abc-t, és buzdított, hogy ta-
nuljam meg. Én azután fújtam-fújtam: „alfa, béta, gamma, delta…”, 
és nagyon élveztem. Valahol talán itt kezdődött az idegen nyelvek 
iránti érdeklődés. Igaz, még édesapám is eltanult az oroszoktól, né-
metektől néhány kifejezést: ott élt a családban a nyelvtanulás ele-
ganciája, érdekessége. Amikor azután a teológián a Bibliával kap-
csolatosan szükségessé vált egyrészt a bibliai nyelveknek, másrészt a 
modern nyelveknek a tanulása, akkor azt lehet mondani, hogy szinte 
szenvedélyesen vetettem rá magam a nyelvtanulásra. Angolul példá-
ul a német után nagyon gyorsan és könnyen sikerült megtanulnom. 
Az olasszal is eljátszogattam, és amikor Rómába kerültünk a legtöb-
ben beiratkoztak a nyelvtanfolyamra, és vérrel verejtékezve tanulták 
az olasz nyelvet. Én egy órára elmentem, aztán azt mondtam, hogy 
ez időpocsékolás. Saját magam elkezdtem olvasni szakkönyveket, és 
minden további nélkül már az első félévben le tudtam tenni olaszul a 
vizsgáimat, két év után pedig az ottani szakdolgozatot is sikerült 
olasz nyelven megírnom.  

 
Z.Á.: Említette professzor úr, hogy az édesapjának feltett szán-

déka volt, hogy a gyermekei ne sínylődjenek a kommunizmus által 
megnyomorított falusi paraszti világban, hanem abból tanulván ki-
kecmeregjenek. Vajon édesapja, édesanyja megélhette azt, hogy Önt 
pappá szentelték? Megélhette azt, hogy sikeresen tanult, és Rómába 
kiküldték továbbképzésre? 
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T.B.: Igen. Istennek legyen hála, megérhették. Az első nagy öröm 
az volt, amikor a Bátyámat pappá szentelték 1957-ben. Csodálatos 
emlék és öröm volt számukra az, hogy a fiuk bemutatja az első 
szentmiséjét, ott, a Bócsa külterületén lévő Zöldhalom kis erdejében, 
– egy lombsátorban, mert a kis iskola-kápolnába nem fért volna be a 
sok összegyűlt hívő. Ezt követően, nyolc év múlva én is befejeztem 
tanulmányaimat. Akkor én ugyanúgy elnyertem a papszentelés ke-
gyelmét, és ugyanott, ugyanabban az erdei lombsátorban én is bemu-
tathattam az első szentmisémet, ami nekik is, meg az egész család-
nak nagy-nagy öröm volt. 

Z.Á.: Vajon azok a szomszédok, akik az édesapját kigúnyolták, 
hogy a fiait elküldi papnak, és így nem tudnak segíteni otthon a ház 
körül a földdel kapcsolatos munkákban, ők is örültek Önökkel?  

T.B.: Természetes, hogy sokan voltak, akik velünk együtt örültek, 
de ha nem is mondták azt a szemünkbe, ez az öröm nem volt minden 
esetben igazán tiszta, inkább sok esetben irígységnek is lehetne ne-
vezni. Természetes, hogy lassanként az ottani lakosok is rájöttek 
arra, hogy bizony édesapám tette a legokosabban, és a következők-
ben már bizony a később felnövő gyerekeket lassanként igyekeztek 
az ottani emberek is iskoláztatni, és elérni azt, hogy aki csak képes 
rá, az szerezzen valamiféle szakmát vagy diplomát, és ne kelljen 
abban a nyomorúságos környezetben leélnie az életét.  

Z.Á.: Professzor úr az Újszövetségi Szentírásban mélyedt el ide-
haza, s az Újszövetségi Szentírás Tanszékén szerzett doktorátust. 
Ezzel nagy utat tett meg Bócsától Budapestig, s azután Rómáig. A 
római biblikus tanulmányok mennyiben különböztek a hazaitól? 
Hogyan nyílt Önnek a szeme rá a világegyházra Rómában, és a ma-
gasabb szintű biblikus tanulmányokra?  

T.B.: A teológiai doktorátus elnyerése után egy évig én is lelki-
pásztorkodtam Nemesnádudvaron, egy kis sváb faluban, Baja mel-
lett. Ezt követően egy év után került sor arra, hogy főpásztorom, aki 
akkor Ijjas József kalocsai érsek volt, s egyben a Püspöki Kar elnöke 
is, elérte azt, hogy az 1964-ben megnyitott papi kollégiumba Rómá-
ba kikerülhessek, ottani, magasabb szintű teológiai tanulmányok 
végzésére. Óriási dolog volt ez számomra. Természetesen egy tanya-
si parasztgyerek számára már a budapesti egyetem is nagyon nagy 
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dolog volt, de abban az időben – gondoljunk arra, hogy a kommu-
nizmus mégcsak nem is roskadozott akkortájt – bekerülhettem azok 
közé, akik külföldön, méghozzá Rómában tanulhatnak. Ez számomra 
rendkívül nagy ajándék és megtiszteltetés volt. 

Az igazság az, hogy előtte és közben is, és azóta is abban a meg-
győződésben élhetem az életemet, hogy én ezért nem fizettem sem-
mit politikai szempontból. Szerencsém volt, mert Ijjas érsek úr ilyen 
körülmények között is el tudta érni, hogy kijuthassak Rómába, és ott 
tanulhassak. Miután itthon biblikumot tanultam, természetes volt, 
hogy ezt a tanulmányt folytatom Rómában is. 

Rómában a múlt század eleje óta létezik egy olyan egyetem, ahol 
csak a Bibliával kapcsolatos tárgyakat oktatnak, kezdve a bibliai 
régészettől az ókori nyelveken át egészen a legmagasabb szintű 
szentírás-magyarázat, egzegézis oktatásáig. Egy külön biblikus egye-
tem ez, a Pápai Biblikus Intézet. Ebbe az intézetbe kerültem. Elvileg 
kellett volna egy nyelvi előkészítő tanfolyamot, évet is végeznem, 
mert a legtöbben úgy érkeztek oda hallgatónak, hogy görögből, hé-
berből az ottani szintet, a belépés szintjét nem érték el. Én azonban 
sikeresen le tudtam tenni ebből a két nyelvből a felvételi vizsgát, így 
nem kellett az előkészítő évet végigjárnom, hanem egyből az ottani 
első egyetemi évre iratkozhattam be, és a következő két év során 
rendes hallgatóként lehallgattam azokat a speciális tárgyakat, amiket 
világhírű professzorok adtak elő, és amelyekből azután igazán ke-
mény vizsgák voltak. Bármilyen modern nyelven lehetett vizsgázni, 
latinul is. Akkor még ott latinul adtak elő a professzorok, a latin 
mellett azonban természetesen olaszul, németül, angolul is lehetett 
vizsgázni. Nekem sikerült az olaszt és a németet annyira elsajátíta-
nom, hogy ezen a két nyelven tudtam azután boldogulni mind a tanu-
lásban, mind pedig a vizsgák során. Az előírt speciális kurzust, a 
szakosodást a keleti nyelvek területéről választottam, az ún. ugariti 
nyelv tanulmányozását. A biblikus szakemberek közül is kevesen 
foglalkoznak ezzel az ókori szemita nyelvvel, amely a héber nyelv 
egyik ősi dialektusa, tájszólása. Ennek emlékeit, szövegeit Ugaritban 
találták meg égetett agyagtáblákra ékírással írva, s mi ezekkel fog-
lalkoztunk: összehasonlítottuk az ottani szövegeket a bibliai szöve-
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gekkel, erről írtam a szakdolgozatomat is a licenciátushoz, ami 
egyenrangú a biblikus professzori, tanári képesítéssel. 

A licenciátusi fokozatot így sikerült két év alatt megszereznem, 
és emellett még annyi pénzecskét összerakosgatni, hogy részt vehet-
tem egy háromhetes izraeli tanulmányi kiránduláson. Ez a körút 
rendkívül hasznos módon kiegészítette biblikus tanulmányaimat, 
mert azt lehet mondani, hogy Izraelnek az összes régészeti helyszí-
nét, minden szent helyet végigjártunk, szakszerű magyarázatokkal 
kísérve. Sok diaképet is készítettem ezen a kiránduláson, ezeket azu-
tán a későbbiekben tanárként is és a lelkipásztorkodásban is nagyon 
jól fel tudtam használni. Ezeknek a bemutatásával és magyarázatával 
sokszor tartottam a Szentföldről vetítéseket templomokban a hívek-
nek, az egyetemen pedig hallgatóimnak. Ez az érdekes tanulmányút 
nagyon sokat jelentett a felkészültség szempontjából. 

Két év után, amikor a diplomát megszereztem, a főpásztorom úgy 
döntött, hogy jöjjek haza, mert itthon szükség lesz biblikus tanárra. 
Így kerültem azután 1969-ben újból vissza Magyarországra, ahol egy 
évig megint a lelkipásztorkodásban vehettem részt, nevezetesen Ka-
locsán, az Eperföldi Plébánián szolgáltam 1969-ben. 1970-ben, ami-
kor Szegeden megürült a biblikus professzori állás, a főpásztorom 
úgy döntött, hogy menjek el Szegedre biblikus tanárnak. Tessék 
elképzelni, hogy ez milyen öröm volt az akkor még élő szüleimnek 
és a testvéreimnek. Tulajdonképpen azt is mondhatnám: szinte ma-
gam sem hittem, hogy ilyen hamar eddig juthatok: hogy amit alig 
néhány évvel korábban tanultam, azt máris előadhatom, taníthatom a 
leendő papságnak. Szegeden egy évig tanítottam, s amikor egy év 
múlva Budapesten nyugdíjba ment az Ószövetségi Tanszék vezetője, 
megnyílt számomra a lehetőség, hogy Budapestre kerüljek.  

Z.Á.: Professzor úr nagyon fiatalon kezdte a tanítást, alig volt 
idősebb 5-6-8 évvel, mint a tanítványai. Budapesten 1971-től csak 
pár évet volt az Ószövetségi Tanszéknek a vezetője, amikoris meg-
ürült az Újszövetségi Tanszék, és azt pályázta meg. 1977-ben foglal-
ta el aztán az Újszövetségi Tanszéket, amelyet aztán nyugdíjba vonu-
lásáig, tehát 2012-ig 35 éven keresztül vezetett. Közben hogyan vál-
tozott a biblikumnak a tanítása az évek, az évtizedek folyamán ahhoz 
képest, amit Ön tanult, aztán amit Rómában tanult, majd idehaza 
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amit Ön képviselt, előadott? A Vatikáni Zsinat hozott változást, vagy 
hogyan változott a biblikum az évek, az évtizedek alatt?  

T.B.: Azt lehet mondani, hogy az igazi, gyökeres változás való-
ban a Vatikáni Zsinattal kezdődött. Ennek előzményei is voltak ter-
mészetesen. A Katolikus Egyházban a XX. század legelején még 
nagyon ragaszkodtak a szövegek szó szerinti értelmezéséhez, ami 
például azt jelenti, hogy ha a leírás szerint Isten hat nap alatt terem-
tette a világot, akkor az hat nap volt, és punktum. Az első lépéseket 
az egyház már korábban megtette, de a végső döntést és az új irány 
megszabását a II. Vatikáni Zsinat által elfogadott nyilatkozat, a Dei 
Verbum biblikus konstitúció hozta meg. Ebben a zsinati atyák nem-
csak megengedték, hogy a Biblia szövegeit, elbeszéléseit a történeti-
kritikai kutatást módszerével vizsgáljuk, hanem ezt eleve szükséges-
nek tartották. 

Ez a változás érezhető volt már a római tanáraimnál is. Például a 
Biblikus Intézetben az egyik professzor évekig nem taníthatott, mert 
már a Zsinat előtt ilyen irányban fejtegette és magyarázta a Szent-
írást. Amikor én a Zsinat után Rómába kerültem, ez a professzor már 
újból taníthatott. Ez azt jelenti, hogy ez a gyökeres változás a Szent-
írás megközelítése és értelmezése során abban az időben, amikor én 
tanultam, már a tanáraim hozzáállásában is megtörtént. Ez természe-
tesen nagyon sokat lendített, nagyon sokat segített a Szentírás értel-
mezésében, mert így a modern emberek számára is hozzáférhetőbbé, 
érthetőbbé és elfogadhatóbbá válnak a Szentírás elbeszélései, és 
azokkal kapcsolatban felmerülő problémák. Így jobban megértjük, 
hogy mit, miért írtak úgy, ahogyan írták, és hogyan kell azt igazából 
értelmezni. 

Emellett azóta természetesen a szentírástudomány is ugyanolyan 
rohamléptekkel fejlődött, mint egyébként az összes többi tudomány. 
Nehéz lenne röviden összefoglalni, hogy mi minden történt az értel-
mezés során. Különböző irányzatok, megközelítések születtek, ame-
lyeket nehéz lenne ismertetni, vagy akár csak felsorolni. 

A magam részéről elmondhatom, hogy én nem is valamelyik új 
tudományos irányzatot kedveltem meg leginkább, hanem egy magya-
rázati módszert. Az egyes szent iratoknál az Újszövetségben elsősor-
ban azt igyekszem mégérteni illetőleg bemutatni, hogy az adott szer-
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ző hogyan mondta el és hogyan értette a dolgokat, mit akart valójá-
ban az olvasóval közölni. Amikor ezt már világosan látjuk, akkor 
megnézzük, hogy ugyanarról a dologról egy másik szerző mit mond 
el – ezek a párhuzamos leírások általában nem pontosan egyformák. 
Jézussal kapcsolatban például a négy evangélium közül sokszor leg-
alább három, gyakran mind a négy leírja ugyanazokat az eseménye-
ket, de mindegyik egy kicsit másképpen. Amikor ezeket összeveti az 
ember, akkor domborodik ki igazán, hogy az adott szerző mit hang-
súlyoz, hogyan érti azt, amit elmond, mit akar tanítani, mit akar elér-
ni annak az eseménynek az ismertetése által. Ezt a módszert úgy 
hívjuk, hogy szinoptikus bibliaolvasás. Természetesen van még sok 
más irányzat, magyarázati törekvés és módszer, amelyek hasonló 
módon új lehetőségeket és távlatokat nyitottak a Szentírás magyará-
zat, Szentírás értelmezése terén. De én igazából ezt kedveltem meg 
és ezt tartottam a magam részéről legcélravezetőbbnek, hogy az em-
ber valóban megértse azt, amit az egyes szent szerzők tanítanak, 
majd az, hogy a szöveget sugalmazó Isten mit akar üzenni a szerző 
szövege által, és végül azt, hogy nekünk, a mai embernek mindez mit 
mond, mit jelent, mire ösztönöz, vár és hív bennünket.  

Z.Á.: A szinoptikus bibliaolvasás mellett professzor úrnak a fő 
kutatási területe a Márk evangéliuma. Miért pont ezt választotta?  

T.B.: Márk evangéliuma tulajdonképpen csak a kiindulópont és 
ürügy ahhoz, hogy megnézzük először Márk mit mond, hogyan 
mond el dolgokat, s amikor ezt pontosan és világosan látjuk az evan-
gélium alapján, akkor kinyissuk a többi evangéliumot – a legtöbb 
dolog megvan Lukácsnál és Máténál is –, és megvizsgáljuk, hogy 
azok hogyan mondják el ugyanazokat az eseményeket.  

Z.Á.: Azért, mert Márk evangéliuma a legősibb, az keletkezett 
legelőször. 

T.B.: Igen, tudtunk szerint Márk evangéliuma a legkorábban el-
készült evangélium. Ennek megfelelően viszonylag rövidebb is, és 
nagyon sok dolog hiányzik belőle, amit majd a többiek elmondanak, 
elsősorban Jézusnak a beszédei ebben nagyon szűkszavúan jelennek 
meg. Viszont ami Márk evangéliumában megvan, az szinte maradék 
nélkül megtalálható a másik két evangéliumban, Máténál és Lukács-
nál is, de nem pontosan ugyanúgy, és ez nagyon nagy szerencse, 
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mert ha ezeket megnézzük, összevetjük, akkor derül ki, hogy az 
egyik evangélista, majd a másik evangélista ugyanazt a dolgot ho-
gyan mutatja be nekünk, és mit akar ezzel tanítani. Hadd szemléltes-
sem ezt egy példán: Jézus a Getszemáni-kertben Márk szerint könyö-
rög, hogy ne kelljen szenvednie, Isten azonban hallgat. Ugyanakkor 
Jézus ismételten kéri a tanítványait, hogy segítsenek neki, legyenek 
vele, virrasszanak, imádkozzanak együtt – azok, mint a bunda, alsza-
nak. Mit mutat meg ezzel a leírással Márk? Azt, hogy Jézus mennyi-
re egyedül maradt a szenvedés vállalásában. Ezzel szemben Lukács-
nál is kéri Istent Jézus, hogy ne kelljen szenvednie, de Isten válaszol: 
angyalt küld, aki megerősíti. Az pedig egyáltalán nem szerepel Luk-
ácsnál, hogy Jézus könyörögne az apostoloknak, hogy imádkozzanak 
vele. Lukácsnál tehát az erősebb Jézust látjuk magunk előtt, aki tuda-
tosan vállalja azt, ami rá vár, és miközben vállalja, Isten ehhez erőt 
ad neki. Így Lukács Jézust úgy mutatja be, mint az egyháznak az 
előképét: Isten az üldözött Egyházat ugyanígy meghallgatja, megerő-
síti, és az ugyanúgy helyt fog tudni állni, ha Istenbe kapaszkodik. Ezt 
az evangéliumot Lukács már később, az üldözések idején írta, akkor 
kellett ilyen képet festeni Jézusról.  

Z.Á.: Vajon a mai olvasó számára ez nem okoz zavart, hogy egy-
szer így olvassa, egyszer úgy olvassa? A hihetőséget ez nem befolyá-
solja?  

Éppen ez a csodálatos az evangéliumokban, és egyáltalán Jézus 
alakjában, hogy Jézust nem lehet egyszerűen lefényképezni, bemu-
tatni és előadni. Minden róla készült film és egyéb ábrázolás szük-
ségszerűen egyoldalú és tökéletlen. Jézusnak, Isten Fiának nagyon 
sok vonását ki lehet domborítani. Ezek a vonások mind benne voltak, 
ezek mindegyikét látnunk és láttatnunk kell. Az egyik evangélista 
ezek közül az egyiket, a másik a másikat domborítja ki. Így a róla 
alkotott kép ill. a vele kapcsolatos hitünk sokkal gazdagabban áll 
előttünk, mert ki vonná azt kétségbe, hogy Jézus nem kapott segítsé-
get a gyötrelemben (egyedül maradt, a tanítványok nem segítettek, 
nem volt, aki vele együtt érez), és ki vonná azt kétségbe, hogy Jézus 
erőt kapott az Atyától a szenvedésben, s így egyedül és hősiesen 
vállalta a szenvedést? Végül pedig: ki vonná azt kétségbe, hogy Jé-
zus a keresztet is úgy vállalta, mint beteljesedést, ahogy Jánosnál ezt 
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olvashatjuk? Nem könyörög, hogy ne kelljen szenvednie, hanem azt 
mondja, hogy „ezért jöttem”, „most dicsőül meg az Emberfia.” Ez 
egyszerre mind igaz, és ezt csodálatosan tárják elénk az evangéliu-
mok. Nagy áldás, hogy nemcsak egy evangéliumban, egyféle leírást 
olvashatunk Jézusról, hanem így, négy szemszögből látjuk Jézus 
csodálatosan gazdag alakját.  

Z.Á.: Professzor úr a tanítási, kutatói munkája mellett 1989-ben 
létrehozta a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatot azzal a céllal, 
hogy ezzel is a Szentírást népszerűsítse. Valóban számos Szentírást 
adtak ki, forgalmazták a Vatikáni kódexet, kiadták az Aranybibliát, 
kiadták a rovásírásos Bibliát, a Békés-Dalos Újszövetséget vagy a 
Káldi-Neovulgáta bibliafordítást. Mindez a több évtizeden átívelő 
hatalmas munka mind-mind a Szentírás népszerűsítésére.  

T.B.: A II. Vatikáni Zsinat nemcsak a bibliakutatásban nyitott új 
kapukat, hanem ösztönözte is a keresztényeket, a katolikus híveket 
arra, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást. Ez a Katolikus Egy-
házban nem volt igazán elterjedt gyakorlat, és éppen ezért a Zsinat 
után születtek az egyes országokban a helyi egyházakon belül olyan 
intézmények, amelyek ezt szorgalmazták. Eze voltak az ún. Biblia-
Művek (Bibelwerk), Bibliatársulatok, Bibliaközpontok. Németor-
szágban, Ausztriában, Olaszországban, Angliában, nagyon sok or-
szágban megszülettek ezek az intézmények. Magyarországon persze 
ilyen jellegű új társulat nem jöhetett a változásokig. Viszont 1989-
ben, mihelyt megjelent a törvény, hogy létrejöhetnek új egyházi in-
tézmények, abban a pillanatban léptünk. Néhány barátommal össze-
fogva elkészítettünk egy tervezetet, a leendő Bibliatársulat szabály-
zatát, beterjesztettük, és az elsők között, méghozzá negyedikként 
jegyezte be a Fővárosi Bíróság a Szent Jeromos Katolikus Bibliatár-
sulatot a hivatalosan elismert egyesületek sorába. Mi volt ezzel a fő 
célunk? Mindenekelőtt az, hogy legyen elég Szentírás az emberek 
kezében, mert bizony az ötvenes-hatvanas években előfordult, hogy 
kézzel másolták a bibliai szövegeket, és egyesével lopkodták be nyu-
gatról az Újszövetséget. Ki volt éhezve az ország. 1973-ban megje-
lent ugyan az új fordítás, de nagyon kevés példányban, elég tetemes 
volt az ára, ráadásul nagy alakú volt. Mi mindenekelőtt azt akartuk, 
legyen elég olcsó és hordozható kis zsebszentírásunk. Más megoldás 
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nem volt, mint az, hogy a régi Káldi-fordítás szövegét elővettük, 
modernizáltuk, átjavítottuk a Rómában megjelent abszolút modern 
Neovulgáta latin fordítás alapján, és zsebformátumban kiadtuk ezt az 
ún. Káldi-Neovulgáta Bibliafordítást. Az elmúlt két évtized alatt kb. 
200 000 példány elfogyott belőle. Az első időkben erre a célra lehe-
tett még támogatást kapni, így hosszú ideig nagyon olcsón tudtuk 
árulni. 

Ezt a Káldi-Neovulgáta zsebbibliát egyébként megelőzte a Békés-
Dalos Újszövetségnek az első itthoni kiadása. Egyből 200.000 pél-
dány készült belőle, és nagyon olcsón, 70 forintért tudtuk árulni. Sok 
plébánia előre megvett belőle akár 500-1000-2000 darabot. De a 
teljes bibliánkat, a zsebbibliát is sikerült az elején igen olcsón árulni, 
és akkori jótevőink jóvoltából sokat ki tudtunk vinni a határon túli 
magyaroknak is. Azt lehet mondani, hogy mindmáig ez a legkedvel-
tebb szentírásfordítás a Magyar Katolikus Egyházban és a magyar 
nyelvű hívek körében. Amint említette, ezenkívül még nagyon sok 
más kezdeményezésünk is volt a bibliaterjesztés terén: továbbképzé-
sek, előadások, kurzusok, stb. Istennek legyen hála, hogy sokat tehet-
tünk a Magyar Katolikus Egyházban a Biblia szeretetéért, és ameny-
nyire erőnktől telt, a keresztény katolikus élet, vallási élet megújulá-
sáért.  

Z.Á.: A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat olcsón árulta 
ezeket a Szentírásokat. Óriási dolog volt ez főleg a 90-es években, 
hogy a határon túlra is magyar Szentírást tudtak vinni. Voltak 
Önöknek nagy vállalkozásaik, amelyek míves, reprezentatív kiad-
ványok, drága dolgok voltak. Ilyen volt például az Aranybiblia ki-
adása, vagy a Vatikáni Kódex hasonmásának a forgalmazása, a 
rovásírásos Biblia megjelentetése, a lovári nyelvű Szentírás. Ezek 
mind ilyen extra dolgok, különösen az Aranybiblia és a Vatikáni 
kódex hasonmásának a forgalmazása. Vajon ezekből keltek el, tudtak 
ebből forgalmazni, vagy csak egy-két műgyűjtő vagy könyvtár vett 
belőle?  

Különlegesség volt a Vatikáni kódexnek a hasonmás kiadása, ami 
Rómában már az én teológus koromban megjelent, és örök álmom 
volt, hogy nekem legyen belőle egy példányom, de nagyon drága 
volt. Amikor nálunk közeledett a Biblia Éve, elhatároztam, hogy 
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szerzünk belőle, és itthon is közreadjuk az érdeklődőknek. De be kell 
vallanom, hogy a másfél millió forintos árat nem nagyon sokan tud-
ták kifizetni, így aztán csak két példányt sikerült eladni belőle. (Egy 
példányt a budapesti Teológiai Kar könyvtárának ajándékoztunk, ott 
bárki megtekintheti.) 

A másik ilyen egészen új, reprezentatív dolog volt újabban a Bé-
csi Arany Biblia kiadása, ebből egy példány „csak” félmillió forintba 
kerül. A gond ezzel a kiadással, hogy éppen a magyarországi válság 
kellős közepén jelent meg, ezért kevesebb fogy belőle, mint remél-
tük, de így is messze túl vagyunk már a száz darabon. Ennek a ki-
adásnak az igazi érdekessége ill. értéke, hogy kb. 300 középkori kézi 
festmény található benne, ezek a Bécsi Nemzeti Könyvtár tulajdoná-
ban levő középkori kódexekben levő gyönyörű, színes festmények, 
ún. illuminációknak a másolatai. Sikerült összeállítani egy rendkívül 
csodálatos képsorozatot az egész Bibliához. 

A Vatikáni kódex érdekessége ugyanakkor az volt, hogy aki látja 
ezt a hasonmás kiadást, egy az egyben kezében tarthatja annak a 
hallatlanul értékes kódexnek a pontos mását, amit a negyedik szá-
zadban készítettek Egyiptomban, és amely a legrégebbről fennma-
radt kézzel másolt görög nyelvű Biblia. Tartalmazza az Ószövetséget 
görögül és az Újszövetséget is, természetesen görögül. Az eredeti 
kódex hallatlanul értékes kincse az Egyháznak, egyszerűen lehetet-
len megmondani, hogy az eredeti, az az egyetlen példány, amelyet a 
Vatikáni Múzeum őriz, mennyit ér. Ennek a tökéletes másolatát lehe-
tett a Biblia Évében nálunk is beszerezni. 

Emellett azonban még más dolgoknak is nagyon örültünk. Például 
annak, hogy a világon elsőként a teljes Bibliát lefordítottuk cigányra 
a lovári tájszólásban. Annak is, hogy az ősi magyar rovásírással ki-
adtuk az Újszövetséget. Egyébként egy szerényebb, de nagyon szép 
kiállítású Aranybibliát is kiadott Társulatunk még a Biblia Évében – 
ez máig kapható az előbb említettekhez képest potom árért, 18-20 
ezer forintért. Rendkívül szép a kiállítása, aranyveretes teljes Biblia 
a Káldi-Neovulgáta szövegével (képek nélkül). 

Jól ismerem a környező országokban működő bibliatársulatok 
munkáját, de ilyen színes, sokrétű tevékenységről nem tudok messze 
s közel a környező országokban. Nem beszélve arról a hatvan to-
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vábbképzésről, amikor az ország legkülönbözőbb területein, városai-
ban, vagy a környező országok magyarjai körében továbbképzést 
tartottunk a közös bibliaolvasás rejtélyeiről, módszereiről. Van egy 
folyóiratunk is, a Jeromos füzetek, az első magyar katolikus biblikus 
folyóirat. Egy szó, mint száz, igazán sokféleképpen sikerült hozzájá-
rulnunk a magyar egyházi élet gazdagodásához.  

Z.Á.: A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat módszert dolgo-
zott ki a közös bibliaolvasásra. Vajon a magyar emberek, a hívek 
olvassák a Szentírást? Hogyan tapasztalja? Most már bárki hozzá-
juthat, szabad a vallásgyakorlat. Élnek ezzel az emberek? Hogyan 
tapasztalja? 

T.B.: Az igazság az, hogy ez egy hosszú folyamat, és mindenek-
előtt kulcsszerepe van ebben nemcsak a mi Bibliatársulatunknak, 
hanem a lelkipásztorkodó papságnak és hitoktatóknak is. Az az igaz-
ság, hogy elsősorban a Vatikáni Zsinat óta, talán már egyes kisebb 
csoportokban korábban is, a katolikus mozgalmak, lelkiségek szinte 
mindegyike ráébredt arra, hogy a Szentírás rendszeres olvasására 
kell alapozni a közösségek életét. Mindezt azért említem, mert el-
mondhatjuk, hogy a Magyar Katolikus Egyházban az igazán aktív 
keresztények többsége ma rendszeresen olvassa a Szentírást. A kér-
dés csupán az, hogy a Magyar Katolikus Egyházban mennyi az iga-
zán lelkiismeretes és aktív keresztény, aki nemcsak magának éli a 
vallásosságát, hanem közösségben, szeretetben együtt másokkal. 
Ezeknek a száma megsokszorozódott a múlt század közepéhez ké-
pest. Hogy ez a lakosság létszámához viszonyítva viszonylag elenyé-
sző, az nyilvánvaló, éppúgy, mint az aktív, tevékeny keresztények 
száma is töredéke a templomba járóknak, és töredéke azoknak, akik 
valaha voltak elsőáldozók, nem beszélve az egész társadalomról. Egy 
biztos, hogy az aktív, tevékeny, tudatos katolikus hívek körében a 
Szentírás rendszeres olvasása elterjedt és gyakorlattá vált az utóbbi 
fél évszázad során.  

Z.Á.: Most professzor úr az aktív tanítástól nyugalomba vonult, 
de a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatot továbbra is vezeti. 
Hogyan fog változni ezután az élete? 

T.B.: Bizonyos szempontból megkönnyebbülést jelent a hivatalos 
tanári munka befejezése. Annak idején az én egykori biblikus taná-



Örömhír 

 42

rom, Szörényi Andor mondta, mikor Rómában találkoztunk: „Tanulj, 
Béla, mert kihullik a Biblia a kezünkből!”. Nos az enyémből ugyan 
nem hullott ki, de szimbolikusan átadom utódomnak, Kocsis Imre 
professzor atyának. Azt is gondolhatom emellett, amit Kerekes Ká-
roly atya mondott annak idején: „Most már rajtatok a sor, én, amit a 
Gondviselés rámbízott, megtettem.” Ezzel a gondolattal adom át a 
tanszéket, az újszövetségi szentírástudomány oktatását itt a budapesti 
Hittudományi Karon, hogy mostmár az utódomon a sor, hogy az 
eljövendő papság, hitoktatók generációinak a Biblia szépségeit el-
mondja. Megnyugtató, hogy – őt ismerve – bízom benne, hogy 
eredményesen, és még az is lehet, hogy nálam jobban fogja ezt a 
munkát végezni. Mindenképpen megnyugvással adhatom át, és ez 
nagy öröm számomra. 

S én magam mit fogok csinálni? Természetes, hogy a Biblia ta-
nulmányozása, a bibliai kérdések boncolgatása ezután is fontos lesz 
számomra. Erőimhez mérten részt veszek a lelkipásztorkodásban, ha 
pedig előadás, továbbképzés tartására fölkérnek, azt is készséggel 
vállalni fogom, amíg az erőim engedik. Mindezek mellett szeretnék 
azonban még valamit megjegyezni. 40-50 év szakmai munkája után 
az ember a problémákat mintegy leegyszerűsítve látja, és lassanként 
bennem is születőben van egy olyan érzés, hogy a sok boncolgatás, 
egzegetizálás végső soron mind-mind egyetlenegy irányba mutat. Az 
ember kezdi fölfedezni, megtalálni az egyetlen lényeget a Bibliában 
is: az áldozatos szeretetet, ahogyan ezt annak idején Szent János 
evangélistáról, apostolról jegyezték fel. János apostol öreg korában 
már nem tudott másról prédikálni, mindig csak azt mondta: „Szeres-
sétek egymást!”. Valahol bennem is az a gondolat erősödik, hogy a 
bibliakutatás ilyen irányba, egy ilyen végső szintézis felé tart illetve 
ilyen irányba kell tartania. Hogy ezt meg tudom-e még írásban is 
fogalmazni, le fogom-e írni, el tudom-e mondani, nem tudom. De ha 
a Gondviselés megengedi, szeretném. 

Emellett részt veszek a lelkipásztori munkában, és természetesen 
a Bibliatársulat ügyeit igyekszem intézni a továbbiakban is. Most a 
társulati munka talán nem olyan mozgalmas és sokrétű, mint például 
a Biblia Évében, de mindenképpen most is fontos szerepe van a mai 
Katolikus Egyház megújulásában. Reményeim szerint ezen a téren 
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még továbbra is hasznos munkát tudok végezni a Magyar Egyházban 
és a magyar katolikus keresztények körében.  

Z.Á.: Az Ön papi jelmondata a következő: „Arról ismerjenek meg 
benneteket, hogy szeretitek egymást!” Miért ezt választotta? 

T.B.: Lehet ilyet kérdezni? Szerintem minden katolikus keresz-
ténynek ez kellene, hogy legyen a jelmondata! (Bocsánat, hogy visz-
szadobom a kérdést!) Valahol a szívem mélyén mindig, a kezdetek 
kezdetén is ez volt az, ami leginkább megragadott, amit leginkább 
fontosnak tartottam. Az igazság az, hogy amennyire erőim engedték, 
erre törekedtem egyrészt, másrészt pedig a Szentírás tanulmányozása 
és tanítása során valahogy ide tudtam mindig megérkezni, oda, hogy 
ez a legfontosabb és ez a leglényegesebb. Ezt a jelmondatot bátran 
vállalom ma is, annyiban, hogy ezt érdemes célként kitűzni. Az más 
kérdés, hogy az ember mennyire tudta és mennyire tudja meg is va-
lósítani... De azért vagyunk emberek, hogy törekedjünk a meglátott, 
értékesnek ítélt céljainkat elérni vagy amennyire lehet, megközelíte-
ni. 

 
 
Kocsis Imre az új biblikus professzor Budapesten – Tarjányi 

Béla nyugdíjba vonulása után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karának új biblikus professzora 
folyóiratunk szerkesztő bizottságának tagja, 
Kocsis Imre PhD. – Kocsis Imre (sz. Jakab-
szállás, 1957) a teológiát a római Gergely Egye-
temen végezte, a Biblikus Intézetben biblikus 
licenciátust szerzett, 1989-1999 között Egerben 
volt biblikus tanár, 1999-től a váci Papnevelő 
Intézet rektora, 2010-től a budapesti Fakultáson 
egyetemi docens és görög nyelvtanár. – Kocsis 
Imre eddig megjelent főbb művei: M: Lukács 
evangéliuma. Bp., Szent István Társulat 1995. – A hegyi beszéd. 
Bp., Jel Kiadó, 1998. 88. – „Isten elküldte Fiának lelkét”: A Szent-
lélek Pál apostol tanításában. Bp., Szent Jeromos Katolikus Biblia-
társulat 2004. – Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és iro-
dalmába I-II. Bp, Szent István Társulat 2010/2012.     
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

  
A magyar biblikus professzorok ezévi első szakmai értekezle-

te – A magyar biblikus professzorok április 13-án megtartották ezévi 
első szakmai értekezletüket Budapesten, a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat Teréz körúti központjában. Az értekezleten két vitain-
dító előadás hangzott el: Racs Csaba és Tarjányi Béla előadása. A 
megbeszélések és szakmai viták után a jó hangulatú együttlét közös 
ebéddel zárult. – A következő szakmari értekezletet október 23-án 
tartjuk. 

Évzáró szentmise a Bibliaiskolában – A budapesti Bibliaköz-
pontunkban működő „Élő Ige” Bibliaiskola  résztvevői június 4-én 
évvégi hálaadó szentmisével zárták a 2011/2012-es munkaévet. A 
szentmise után a résztvevők köszönetet mondtak Vágvölgyi Évának, 
a Bibliaiskola vezetőjének, és kellemes, baráti együttléttel ün-
nepeltek az érdekes és eredményes munka befejeztével. 

 
 

Váratlanul elhunyt Nagy József biblikus professzor, az erdélyi 
Katolikus Magyar Bibliatársulat igazgatója. 

 
Marton József: 

 Nagy József (1964–2012)  
Dr. Nagy József teológiai tanár életét 

röviden így foglalhatom össze: szenve-
dés és szolgálat. 

Akárcsak a nagy ószövetségi próféták 
(Sámuel, Keresztelő Szent János) eseté-
ben, szüleinek későn született egyetlen 
gyermeke volt. Kiskorától fogva súlyos 
asztmában szenvedett. A betegségét csak 
tetézte az erős gyergyói levegő. Ezért 
már 5. osztályos korától el kellett hagy-
nia családi otthonát, szülőföldjét, és 
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idegenbe kényszerült. Marosvásárhelyen élt és tanult nyolc éven 
keresztül. A város viszont nem maradt számára „idegen”, Keresztelő 
Szent János temploma kegyelmet és megnyugvást nyújtott, elemi és 
középiskolái tudást kölcsönöztek, a diákok és a felnőttek körében 
sok jó barátra talált. Marosvásárhely a kezdeti „idegenség” után így 
alakult át legszeretettebb otthonává, és az is maradt mindvégig. Itt 
nyiladozott papi hivatása. Tanulóévei alatt minden nap reggel a 6 
órás szentmisén és az esti ájtatosságon rendszeresen ministrált. Szol-
gálatkészsége és lelkesedése már ekkor látszott. Számára elfogadott 
tekintély és példa volt a város nagy papja, Léstyán Ferenc főesperes-
plébános, akinek lelkipásztori módszereivel és papi elkötelezettségé-
vel nemcsak ifjúi évei alatt ismerkedett, hanem káplánjaként is. 

Nagy Józsefnek, a fiatal papnak jutott az a feladat, hogy meg-
szervezze és vezesse a Marosvásárhelyen létesített kövesdombi egy-
házközséget. Plébánosi szolgálata nem volt hosszú, mert főpásztorai 
(dr. Jakab Antal, Bálint Lajos, dr. Jakubinyi György) értékelték 
szorgalmát, kiváló nyelvismeretét, teológiai műveltségét, és Gyula-
fehérvárra rendelték. Papi életének hosszabb idejét – szorgos és lel-
kiismeretes munkával – Gyulafehérváron töltötte. Rövid ideig a Pap-
nevelde könyvtárosa, majd hirtelen bekövetkezett haláláig tanára 
volt. Megbízatásai mellett autodidakta módon képezte magát. Nyel-
veket tanult (német, francia, olasz), valamint a görögöt és részben a 
hébert, hogy a Szentírás tudós tanára lehessen. A Szentírásnak nem-
csak olvasója és művelője volt, hanem egészen elkötelezettje, „sze-
relmese.” Az igét Chiara Lubich szellemében élte. Lelkes tagja és 
szellemi motorja volt az erdélyi fokolárénak. Sok áldozatot hozott 
azért, hogy paptestvéreivel együtt lehessen. 

Életművének tekintette a Katolikus Magyar Bibliatársulat meg-
alapítását és működtetését. Ezen az intézményén keresztül nagyon 
sok családhoz eljuttatta nemcsak az Újszövetséget, hanem az Ó- és 
Újszövetséget magában foglaló teljes Szentírást. Erdély minden ré-
giójában szentírás-olvasó és értelmező csoportokat szervezett. A szó 
nemes értelmében „mindent” megtett azért, hogy a katolikus hívek 
megismerjék a Szentírást, és annak szellemében éljenek. 

Szívén viselte a gyulafehérvári papi szeminárium és a Kolozsvá-
ron indított Római Katolikus Teológia Kar sorsát. Derekasan kivette 
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részét a mindkét helyszínen lévő szakok (pasztorálteológia, hittanár-
képző) ideiglenes és végleges akkreditálásában. Bár állandó katedrá-
ja Gyulafehérváron volt, több alkalommal tartott kurzust Kolozsvá-
ron is. 2012 tavaszán elvállalta a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Római Katolikus Teológia Kara Pasztorálteológia Intézetének ta-
nulmányi igazgatóságát. Alig ismerkedett meg új feladatkörével, 
eltávozott körünkből. 

Dr. Nagy József egészen pap volt. Papi életét a szolgálat jelle-
mezte. Fáradhatatlanul dolgozott. Tette mindezt súlyos asztmája, 
egyéb betegségei ellenére. Krisztussal együtt hordozta keresztjét 
úgy, hogy az emberek észre se vegyék a testében lévő „tövist”. Mo-
solygós arca fájdalmának minden vonását eltakarta. 

Szeretett másokat felvidítani. Igaz, hogy szinte egy viccet sem tu-
dott köhögés nélkül elmondani, hallgatóit lenyűgözte és megnevet-
tette. Egyszóval: vidám lélek volt. Betegségére sohasem panaszko-
dott. Különleges esetekben az édesapja által vásárolt harmonikáját 
addig használta (kegyelettel), amíg az végleg elromlott. Életvidám-
ságát Krisztustól kölcsönözte. Elég gyakran a magányosan végzett 
(el nem hagyott) napi szentmiséi, szentírás-olvasásai, imádságai 
olyan erővel töltötték el, hogy súlyos betegsége ellenére is mosolyt 
sugárzott. Ajkát panaszos szó nemigen hagyta el. Amikor 2008-ban 
doktori tézisét nyilvánosan védte, elérzékenyült, a jelenlevők előtt 
könnyeivel küzdve vallotta be, hogy őt – testi szenvedései miatt – 
régóta foglalkoztatta Jézus Krisztus „önkiüresedése” (kenózisa). 
Saját szenvedésével került közelebb a krisztusi kenózishoz. Meggyő-
ződése volt, hogy Krisztusnak „a megtestesülésben történő leeresz-
kedés valósága lehetővé tette számára, hogy minden emberit magára 
vegyen, szolidárissá váljék történelmünkkel, annak drámai és bűnös 
vonatkozásaiban is. Felemelkedésében ennek következtében mindent 
magához tud vonzani […] És Krisztus ezen üdvözítő útvonalának 
szívében található a kereszt, mert pontosan ott, a kereszten valósítot-
ta meg legmélyebben az eggyé válást az emberiséggel. […] Jézus a 
kereszten bemutatta a szeretet módját és mértékét. […] Megtapasz-
talta a megsemmisülést. Átélte a teljes önkiüresedést, egészen addig, 
hogy az Atyától való elhagyatottságot is átélte […] Kiáltásával a 
kereszten Jézus érthetővé teszi számunkra az isteni agapé szenthá-
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romságos misztériumát: a megtestesült Ige önmagát ajándékozva, és 
az önajándékozásban egészen az elhagyatottság és a halál mélységé-
ig elmenve valósítja meg önmaga identitását az Atyával való egy-
ségben…” (idézetek Nagy József doktori téziséből). 

Tudtuk, és Krisztus keresztjének titkáról oly sokat elmélkedő Jó-
zsef testvérünk is tudta, hogy súlyos betegsége miatt nem éri meg az 
öregkort. Orvosai már 30 évvel ezelőtt, amikor felvételire jelentke-
zett a Gyulafehérvári Teológián, visszafogottan nyilatkoztak, 40 évet 
sem adtak neki. Ezért is ültük meg örömmel a 30. és 40. születési 
évfordulóit. Számítgattuk a 40 utániakat, de az 50-hez nem jutottunk 
el. Ezt már az égben üli, megszűnt számára az idő, mert az örökkéva-
lóság részese lett. Most már az örök boldogságba jutott paptestvé-
rünkhöz, szeretett kollégánknak mondhatjuk: Nagy József tanár úr, 
nagy ajándék voltál számunkra! Hiányzol nekünk! De amint hitted, 
élted és tanítottad, hogy „Krisztus a kereszten magasba emelve, ami 
halál, feltámadás és az Atyához való visszatérés is egyszerre, min-
denkit magához vonz és egyesít”, minket is megvigasztal hi-
ted/hitünk, hogy téged is magához vonzott, és vele vagy. 

 
 

Igaz ez? Bibliatársulatosok telefonálgatunk-írogatunk egymásnak 
döbbenten – hiszen július 5–8. között együtt táboroztunk Szárhe-
gyen. Akkor még itt voltál velünk-köztünk. Miről szólt ez a tábor? 
Isten tervébe való belesimulásról. Nem gondoltuk, hogy ilyen hamar 
fogsz így belesimulni.  

Annyi minden kavarog bennem. Szavaid, mosolyod-nevetésed, 
ahogy gitározva-harmonikázva énekelsz. Ahogy csillogó szemmel, 
lelkesen mondod, hogy Isten szeret minket. Ahogy előkapod a tele-
fonodat, hogy elolvasd belőle a Szentírás görög szövegét, mert a te 
telefonodon ez is elfért. Ahogy kitárod a karodat, hogy megölelj 
minket, ha rég nem találkoztunk. Tavasszal Gyulafehérváron jártam. 
Élmény volt, ahogy megmutattad a Teológiát. Ahogy aggódva mond-
tad, hogy üres épületek is vannak, mert nincs gyermek, nincs elég 
hivatás... 

2010. decemberében nagyon beteg volt a férjem. Amikor imát 
kértem érte, ezt írtad: „Bárhogyan alakuljon is bármi, teljes egészé-
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ben benne van Isten (szeretet)tervében”. Akkor jól felmérgelődtem. 
Úgy éreztem, te könnyen mondod, mert akihez te kötötted az élete-
det, már soha nem lesz beteg. Persze az eszemmel tudtam, hogy iga-
zad van. De nehéz volt kimondani, hogy „legyen meg a te akaratod”. 
Aztán tavaly nyáron a táborban ízekre szedtük a Miatyánkot. Azóta 
talán egy picit könnyebb. (Vagy mégse? Most megint nagyon nehéz.) 
A férjem hála Istennek jobban lett – az egész csapat imádkozott érte. 
Te misét mondtál a gyógyulásáért – köszönöm!  

Rendszeresen küldtem én is fohászokat érted. Nem voltam ezzel 
egyedül. Hiszen tudtuk, hogy beteg vagy. Hogy időnként kevés a 
levegő. De ez most fáj. Nagyon fáj. Miért siettél ennyire? 

A vasárnapi misén mondta azt a pap bácsink (György Tibor), 
hogy nagy tapasztalat lehet valakinek váratlanul nekiszegezni a kér-
dést: „Gyarapodtál-e általam?” Hát úgy gondolom, aki találkozott 
veled, határozott igent mondana. Egy biztos: én nagyon sokat kö-
szönhetek neked.  

Nem búcsúzom, hiszen majd találkozunk. Tudom, hogy onnan 
túlról, szeretett Jézusod mellől is terelgetni fogsz minket. De tudd, 
hogy hiányzol! Köszönjük, hogy itt voltál nekünk, és Isten veled, 
drága Szaxi Páterünk!                                     Sz.-Ugrom Éva 

 
  

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénte-
ken du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldá-
sát kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes tár-
sulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, 
gondjait. Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös 
imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: szept. 28.: 
Jn 6, 29; okt. 12.: Jn 11, 25-27; okt. 26.: 1 Ján 3, 23; nov. 9.: 1 
Ján 5, 1-4; nov. 23.: Jn 20, 24-29; dec. 7.: Róm 10, 9-13; dec. 
21.: 1 Tim 6,12; 2013. jan. 4.: Gal 2,20. 
 

 Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-
ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!  
  



Ajánlatunk 

  

  
KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 

  
„MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmit vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

 
PÁL APOSTOL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE” 

– a Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínek. Ára: 800,- Ft. 
 
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvéte-

lek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára (szö-
vegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

 
KOPT KOLOSTOROK EGYIPTOMBAN – DVD Videók és 

Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 1600,- Ft. 
  
EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD Vágvölgyi 

Éva felvételeivel. A DVD ára: 800,- Ft. 
  
ÉLETÜNK KRISZTUSSAL – DVD – Tarjányi Béla három elő-

adása. Ára: 800,- Ft. 
 
A BIBLIA SZEREPE LELKI FORMÁLÓDÁSUNKBAN – CD – 

Tarjányi Béla előadása. Ára: 800,- Ft. 
 
MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA – CD  Ára: 600,- Ft. 
 
IMRE BÁCSI ELBESZÉLI ÉLETÉT – DVD – Mócsy Imre S.J. 

atyáról. Ára: 800,- Ft. 
 
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

 
A DVD-k és CD-k megvásárolhatók a Bibliaközpontban: 

1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 
Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
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Ismerjük meg, amit a Szentírás hirdet! 
 

Testvéreim! Az Isten egy, akit a Szentírásból ismerünk 
meg. Ismerjük meg mindazt tehát, amit a Szentírás tanít, és ta-
nuljuk meg, amit hirdet! Úgy higgyünk az Atyában, ahogyan 
azt ő akarja, és úgy dicsőítsük meg a Fiút, ahogyan az Atya 
akarja, és úgy fogadjuk a Szentlelket ajándékul, ahogyan az 
Atya akarja nekünk adni. Ne a mi tetszésünk szerint, és ne a 
mi elképzelésünk szerint, ne is megmásítva Isten adományait, 
hanem úgy értelmezzünk mindent, ahogyan a Szentíráson ke-
resztül maga az Isten akar tanítani. 

Szent Hippolytus 
Imaórák Liturgiája, I., 315-16.o. 

. 
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Program a hit évére 

1. Nagyon szép lenne ebben az évben átgondolni és megköszönni azt, 
hogy hogyan és kiken keresztül kaptam a hitemet. Megköszönni a hit aján-
dékát. Egészen konkrétan azokat az embereket is, akiken keresztül a hit 
kincsét megkaphattuk. Nem annyira természetes az, hogy ez a kincs a mi-
énk lehetett. Rengeteg ember él  a földön, aki erre a kincsre vágyna – talán 
nem is tud róla –, de a lelke mélyén keresi az élete beteljesedését, keresi az 
igazi örömhírt. Jó belegondolni abba, hogy hányan őrizték a hit kincsét: vér-
tanúk, hősök, az ókornak, a középkornak a hívő emberei. És ott van a hi-
tünk mögött a szüleink, a nagyszüleink hite, az ő szép életük; atyák, nővé-
rek, hitoktatók. Köszönjük meg a hit ajándékát, és azokat, akiken keresztül 
ezt kaptuk. 

2. Egy második fontos második fontos programpont lehetne megismer-
ni jobban a hitünket, hogy tudjuk hitelesen, frappánsan átadni, tudjunk vá-
laszokat adni azokra a kérdésekre, amelyeket talán nekünk is föltesznek. 
Szent Péter apostol mondja az első levelében: Álljatok készen arra, hogy 
válaszoljatok azoknak, akik kérdeznek titeket a hitetek, a reményetek alap-
járól (1 Pét 3,15). Készen állok-e én arra, hogy ha kérdeznek, ha ellenveté-
seket tesznek, akkor egyszerűen és világosan, érthetően és meggyőzően 
elmondjam a hitemet? Mostani Szentatyánk gyakran mondja: Annak, hogy 
az első három évszázadban a kereszténység olyan döbbenetes erővel elter-
jedt, két fő oka van. Az egyik az őskeresztény-ókeresztény egyház rendkívül 
nagy hitelessége. A hitelesség, amit megpecsételt a vértanúk vére, amely 
ott volt az egymás iránti szeretetükben, hisz joggal mondogatták akkoriban 
a kívülállók: Nézzétek, mennyire szeretik egymást! Elég volt rájuk nézni, és 
lehetett látni a jóságukat, az egységüket. Ezt a hitelességet erősítette, mu-
tatta az, ahogyan az első keresztények a szegényeket gondozták, segítet-
ték. Ez tehát az első oka annak, hogy az első évszázad kereszténysége 
annyira erős volt: a hitelesség. A Szentatya azonban azt mondja, hogy van 
egy második oka is, az, hogy az első keresztények a hitüket olyan módon 
tudták átadni, és az első kereszténység úgy jelent meg az első évszázad-
ban, mint egy rendkívül logikus, érthető, emberhez méltó, szép életszemlé-
let: a hit az egyetlen Istenben, a teremtésben, a Tízparancsolatba vetette 
hit, az üdvösségbe, a megváltásba, a bűnbocsánatba, az örök életbe vetett 
hit. Úgy jelent meg, mint egy nagyon is érthető és vonzó világnézet, szem-
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ben a pogányságnak a mítoszaival, legendáival, úgy, mint egy nagyon is 
érthető és gyönyörű szép hitrendszer. A kereszténységnek vissza kellene 
nyernie ezt a világos látást, azt, hogy a hitünket ma is tudjuk épp ilyen érthe-
tően, logikusan és meggyőzően előadni. 

3. Egy harmadik programpont lehetne családjaink megerősítése. Régi 
zsidó rabbik mondták azt, hogy az Úristen a parancsait kőtáblákra írta, és 
héberül ez így hangzik: EBEN, de ezt a szót ketté lehet vágni, és akkor így 
hangzik: AB-BEN. Így azt jelenti: apa és fiú. Az a kőtábla, ahova Isten a tör-
vényeit írni akarja, az az atya szíve és a fiú szíve, az édesanya szíve és a 
lánya szíve, az élő szív kőtáblái. A család a legalapvetőbb hely, ahol az ér-
tékek, a hit és a tudás értékei, a szeretet továbbadódik a gyerekeknek. 
Mennyire szép lenne, ha a hit évében különlegesen megerősödne családja-
inkban ennek a megtapasztalása, ennek a gyakorlása, családjainkban újra 
helye lenne az Istennek, az imádságnak. A budapesti városmissziónknak  is 
nagyon fontos része lesz ezekben a hónapokban a családok meglátogatá-
sa, megerősítése. 

4. És végül egy negyedik programpont lehetne: Próbáljuk a hitünket 
bátran továbbadni, bátran képviselni, természetes módon megvallani. Elég 
gyakran fölveszek az autómba autóstopposokat, és a beszélgetés elég ha-
mar komoly témákra terelődik, az élet fontos kérdéseire, mert látják, hogy 
pap az, aki vezet. Egy-egy ilyen beszélgetés után azt érzékelem, hogy az 
emberek nagyon örülnek annak, hogy ilyesmikről lehet beszélni. Nemrég 
volt egy esetem: egy édesanya egy nagyon fájdalmas válás után a gyereké-
vel szállt föl, kb. fél órát ült az autóban, gyakorlatilag végig ő beszélt, ennek 
a válásnak a fájdalmát mondta el, én talán csak egy-két félmondatot fűztem 
hozzá. A végén pedig, amikor kiszállt az autóból, nagyon hálálkodott. Azt 
mondta, hogy nagyon régen beszélgetett valakivel ennyire jót. Talán nem is 
sejtjük, hogy hány ember van, aki szomjazik arra hitre, amit mi megkaptunk. 
Tudjuk-e egyszerűen képviselni, továbbadni ismerőseinknek, munkahelyün-
kön, tudjuk-e képviselni a hitünket a tetteinkkel is? 

Egy rövid program tehát a hit évére: Köszönjem meg a hitemet, azokat 
is, akiken keresztül kaptam, próbáljam jobban megismerni, igyekezzem a 
családomban újra megvalósítani a közös imádságot, és végül merjem egy-
szerű módon, de bátran továbbadni a hitemet.  

Székely János      
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Amikor csak Isten létezett, semmi sem volt vele együtt örökkéva-

ló, elhatározta, hogy létrehozza világot. A világot kigondolta, jónak 
látta, és szavának erejével míg is valósította. Ahogyan akarta, úgy 
jött létre, és ahogyan akarja, továbbra is úgy történik minden. Ele-
gendő most utalni arra, hogy senki és semmi nem együtt örökkévaló 
Istennel. Kezdetben semmi nem létezett rajta kívül. Ő maga volt 
minden. Később azután minden az ő értelméből, bölcsességéből és 
elhatározásából nyerte létét. Benne volt minden, ő volt minden. Az 
általa előre meghatározott időben és módon a világnak bemutatta 
Igéjét, aki által mindent alkotott.  

Mert az Igét, aki Istenben volt, de a teremtett világ számára látha-
tatlan volt, az Atya láthatóvá tette, amikor kinyilatkoztatást adott. Az 
Ige úgy született, mint világosság a világosságból, ő lett a teremtés 
Ura, értelme. Ő előbb csak Isten számára volt látható, a világnak pe-
dig láthatatlan. Isten azonban láthatóvá tette, hogy a világ láthassa és 
üdvözüljön általa. 

Ez a magyarázata annak, hogy amikor a világba jött, Isten gyer-
mekeként mutatkozott be. Minden általa lett, ő pedig egyedül az 
Atyától született. 

Azelőtt törvényt és prófétákat adott Isten, és a Szentlélek által 
késztette őket arra, hogy beszéljenek. Az Atya erejéből sugalmazást 
kapva hirdették Isten akaratát és elhatározását. 

Később aztán az történt, amint Szent János mondja, hogy nyilvá-
nosságra lépett maga az Ige. Fő vonalaiban megismétli, amit a prófé-
ták hirdettek, hogy bebizonyítsa: ez az az Ige, aki által a mindenség 
lett. Így mondja: Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten 
volt az Ige. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett (Jn 
1,1.3). Majd ezt mondja: Általa lett a világ, mégsem ismerte föl a vi-
lág. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be (Jn 1,10-11). 

Szent Hippolytus 
Imaórák Liturgiája, I., 315-16.o. 
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Az Örömhír 
 

Ha meghallgatunk egy csodálatos zeneszámot, szimfóniát, akkor 
felemelkedik a lelkünk, érezzük, hogy gazdagodunk, és hálásan gon-
dolunk a zeneszerzőre. Megnézünk egy csodálatos festményt, hason-
lóképpen gyönyörködhetünk az alkotásban, vagy elolvasunk valami-
lyen igazán jó írást, regényt, műalkotást, mindezek sokat jelentenek 
számunkra, és szebbé teszik az életünket. 

Azt lehet mondani, hogy a Szentírás is ilyen alkotás. Sok-sok em-
ber fáradozása nyomán született meg, és nagyon sokan tisztelettel 
veszik körül, aki nem ellenséges, az elismeri értékeit, gazdagságát. 
Megmutatta ezt hazánkban is a 2008-as esztendő, a Biblia Éve, ami-
kor egész éven keresztül nemcsak hívők számtalan serege, hanem kí-
vülállók is méltatták a Szentírás értékeit. 

Van azonban a Szentírás és más emberi alkotások között egy óri-
ási, alapvető különbség. Ez a lényeges különbség abban áll, hogy a 
Szentíráson keresztül nemcsak megismerjük a szerző gondolatait, 
nemcsak gazdagít bennünket, és tesz bölcsebbé, okosabbá, nemcsak 
szebbé teszi az életünket, hanem magával az Írás Szerzőjével is sze-
mélyes kapcsolatba kerülünk. Ha a Szentírás egyes részeit olvassuk, 
akkor magával a szerető Istennel találkozunk személyesen. Nem úgy, 
ahogyan a régi nagyok, a festők, a művészek művei által, hiszen 
bármennyit tudunk is mi Mozartról, Munkácsyról és másokról, bár-
milyen jól ismerjük is az életüket, nincs velük személyes kapcsola-
tunk. 

A Szentírás szerzőjével viszont személyes kapcsolatba kerülünk: 
szerető kapcsolatba. Olyan kapcsolatba, amely elkezdődik minden-
nap reggel, és tart mindvégig a nap folyamán, egészen addig, amíg el 
nem alszunk. Személyes kapcsolat az Atyaistennel, aki megmutatta a 
szeretetét, személyes kapcsolat Jézus Krisztussal, aki egészen közel 
hozta hozzánk az Istent, és személyes kapcsolat azokkal az emberi 
szerzőkkel is, akik a Szentírás lapjait, szövegeit, csodálatos részeit 
megírták. 

A Szentírás által Jézussal életre szóló, közvetlen, személyes kap-
csolatba kerülünk. Miért? Mert mindaz, amit leírtak róla, amit tu-
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dunk róla, az értünk és velünk is történik. Sokszor kerülünk olyan 
helyzetbe, mint a tékozló fiú, s akkor megtapasztalhatjuk az Atyais-
ten szerető jóságát, bocsánatát. Eshetünk rablók kezébe, s akkor 
megtapasztalhatjuk az irgalmas szamaritánus jóságát, aki valójában 
nem más, mint Jézus Krisztus: bekötözi lelkünk sebeit, és olajat önt 
azokra. Velünk történik az is, ami a bűnös asszonnyal történt – és so-
rolhatnánk hosszan a példákat. Amit a Szentírásban olvasunk, az 
nem régmúlt történet csupán, hanem mindennapjaink, a saját életünk 
valósága. Ezért olyan nagy csoda és olyan nagy ajándéka az Isten-
nek, hogy mindez nem halványult el a régiek emlékezetében, nem 
süllyedt el a múlt homályában, hanem voltak emberek, akik vállal-
koztak arra, hogy leírják, megörökítsék, közvetítsék mindezt szá-
munkra. Így azután Jézusnak egy-egy szavát ma is, én is olvashatom, 
sőt érzem azt, hogy nekem mondja: „Ha megütik a jobb arcodat, 
tartsd oda a másikat", "Bocsáss meg ellenségeidnek...", stb… Sze-
mély szerint nekem mondja mindazt, amit a Szentírásban olvasunk.  

Nagyon nagy hálával tartozunk tehát Istennek, és mindazoknak, 
akik a Szentírás megszületésén fáradoztak. Jézus tanítványai boldo-
gok voltak, hogy megismerhették Jézust. Erről az örömről, az új éle-
tükről, amelyet Jézussal együtt, Jézus mellett éltek éveken át, már 
akkor beszéltek másoknak is. Beszéltek Jézus szeretetéről, később 
pedig vették a fáradságot, hogy mindezt leírják, s így távoli népek és 
távoli korok emberei is közvetlen kapcsolatba kerülhessenek Jézus-
sal. Kik voltak ezek az emberek? Azok, akik látták Jézus életét, és 
rácsodálkoztak, hogy milyen az, amikor valaki úgy él és úgy szeret 
ember létére, ahogyan azt az Isten várja az embertől, ahogyan az Is-
ten szeret: megbocsátó, végtelen, megértő szeretettel. Boldogok vol-
tak, hogy látták, megismerték ezt az életet, majd élni kezdték ezt ők 
is, sőt, igyekeztek, fáradoztak azon, hogy mások is kezdjenek így él-
ni. Ezért beszéltek arról, amit tapasztaltak, ezért mondták el mindazt, 
amit Jézus tett, ahogyan ő élt, később pedig az ő életük is hasonló 
példa lett mások számára, sőt, nemcsak az életük, hanem a haláluk is 
hasonlított Jézuséhoz: mindannyian vértanúhalált haltak. Így terjedt 
tovább maga az élet, és az élet vezérfonalaként megszületett a Szent-
írás, az Újszövetség, és így volt lehetséges az, hogy évezredeken át 
alakítsa az emberiség nagy családjában sokaknak az életét.  
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Az egyházban, Krisztus követőinek nagy családjában ezt a felada-
tot, ezen élet továbbadását a Szentírás segítségével, annak szellemé-
ben elsősorban a papság és a szerzetesség végzi. Ők Jézus művét 
folytatják, Jézus életét igyekeznek élni, és erre igyekeznek rávezetni 
másokat is. Először tanítvá-
nyoknak neveztük őket, utána 
apostoloknak, apostol-tanítvá-
nyoknak. A későbbiekben, 
amikor megszülettek az egyes 
helyi egyházak, először vé-
neknek, görög szóval presbite-
reknek nevezték azokat a ke-
resztényeket, akik a legelköte-
lezettebben és legeredménye-
sebben fáradoztak Jézus életé-
nek továbbadásán.  

Amikor hálásak vagyunk 
Istennek azért, hogy Jézus éle-
tét megismertük az apostolok 
és az egykori szentírási szer-
zők által, azért is hálásaknak 
kell lennünk, hogy azóta is 
voltak és vannak hasonló köz-
vetítők, olyan keresztények, 
akik akár papként, szerzetesként, akár Jézus elkötelezett „világi” kö-
vetőiként vállalkoznak arra, hogy ezt az életet képviseljék és tovább-
adják ebben a világban, ahol az acsarkodás, az egymás fölé kereke-
dés, a vagyongyűjtés, a hazugság uralkodik. Ők Jézus csöndes szere-
tetét képviselik, élik, tanítják, és erre vezetik rá az emberek közül 
azokat, akik figyelni tudnak Isten szavára, akiket a világ zaja és csá-
bítása nem vakít el. Azokat, akik meg vannak győződve arról, hogy 
Jézus mondta ki, Jézus mutatta meg nekünk Isten jóságát, szeretetét, 
s hogy az embernek egyedül így érdemes élnie, ez tehet egyedül elé-
gedetté, ez adhat igazi békét az embernek. Ők tudják, hogy az emberi 
élet igazi kiteljesedése, ha az életünk összhangban áll Isten magatar-
tásával, szeretetével, jóságával. 

 
Keresztelő János 

(Ain Karem) 
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Ahogyan az evilági, földi, testi életet is emberek adják tovább, 
ugyanúgy ez az isteni élet is minden korban emberek közreműködé-
sével van jelen és alakítja a világot: olyan emberek által, akik Isten 
Szavát, velünk kapcsolatos elképzeléseit, a krisztusi szeretetetet má-
sok számára is vonzóvá teszik, s így egyre többen felfedezik Isten 
gondolatainak, életének, szeretetének csodálatos voltát. 

 
Tudtunk szerint Márk evangéliuma a legkorábban elkészült evan-

gélium. Ennek megfelelően viszonylag rövidebb is, és nagyon sok 
dolog hiányzik belőle, amit majd a többiek elmondanak, elsősorban 
Jézusnak a beszédei ebben az evangéliumban nagyon szűkszavúan 
jelennek meg. Viszont ami Márk evangéliumában megvan, az szinte 
maradék nélkül megtalálható a másik két evangéliumban, Máténál és 
Lukácsnál is, de nem pontosan ugyanúgy, és ez nagyon nagy szeren-
cse, mert ha ezeket megnézzük, összevetjük, akkor derül ki, hogy az 
egyik evangélista, majd a másik evangélista ugyanazt a dolgot ho-
gyan mutatja be nekünk, és mit akar ezzel tanítani.  

Éppen ez a csodálatos az evangéliumokban, és egyáltalán Jézus 
alakjában, hogy Jézust nem lehet egyszerűen lefényképezni, bemu-
tatni és előadni. Minden róla készült film és egyéb ábrázolás szük-
ségszerűen egyoldalú és tökéletlen. Jézusnak, Isten Fiának nagyon 
sok vonását ki lehet domborítani. Ezek a vonások mind benne voltak, 
ezek mindegyikét látnunk és láttatnunk kell. Az egyik evangélista 
ezek közül az egyiket, a másik a másikat domborítja ki. Így a róla al-
kotott kép ill. a vele kapcsolatos hitünk sokkal gazdagabban áll előt-
tünk, mert ki vonná azt kétségbe, hogy Jézus nem kapott segítséget a 
gyötrelemben (egyedül maradt, a tanítványok nem segítettek, nem 
volt, aki vele együtt érez), és ki vonná azt kétségbe, hogy Jézus erőt 
kapott az Atyától a szenvedésben, s így egyedül és hősiesen vállalta 
a szenvedést? Végül pedig: ki vonná azt kétségbe, hogy Jézus a ke-
resztet is úgy vállalta, mint beteljesedést, ahogy Jánosnál ezt olvas-
hatjuk? Nem könyörög, hogy ne kelljen szenvednie, hanem azt 
mondja, hogy „ezért jöttem”, „most dicsőül meg az Emberfia.” Ez 
egyszerre mind igaz, és ezt csodálatosan tárják elénk az evangéliu-
mok. Nagy áldás, hogy nemcsak egy evangéliumban, egyféle leírást 
olvashatunk Jézusról, hanem így, négy szemszögből látjuk Jézus 
csodálatosan gazdag alakját.  
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Tarjányi Béla 

Jézus születése az evangéliumokban 
 

A/ Nevezetes születések az Ószövetségben 

A születés mint Isten ajándéka – Az Ószövetség két esetben is be-
számol arról, hogy valakinek olyan körülmények között születik 
gyermeke, amikor arra nincs már semmi remény. Az egyik ilyen ne-
vezetes esemény az egyik ősatyának, Izsáknak a születése. A Terem-
tés könyvében olvashatunk erről (Ter 18-21. fej.). Ábrahámot meglá-
togatja az Úr, és megígéri neki, hogy egy esztendő múlva fia fog szü-
letni. Sára, aki a sátor ajtaja mögött hallgatózik, jót nevet ezen, hi-
szen ő és a férje is igen idősek, élemedett koruk miatt egyáltalán nem 
reménykedhetnek már gyermekáldásban. Isten ígérete azonban min-
den várakozásuk ellenére teljesedik: egy év múlva valóban megszü-
letik az ígért gyermek, akit Sára viselkedése miatt Izsáknak, „Neve-
tés”-nek neveznek el. Sára nem hitetlenkedik már, hanem boldog és 
örvendezik: „Isten nevetést szerzett nekem, s aki csak meghallja, 
együtt nevet velem!” (Ter 21,6). Így született Dávid és Jézus egyik 
ősatyja, Ábrahám fia és utóda, Izsák. 

A másik, hasonló eset egy prófétának, Sámuelnek a születése (1 
Sám 1-2. fej.). Elkána kedvelt felesége, Anna gyermektelen volt, 
ezért férje áldozatát követően a reménytelen helyzetben lévő és meg-
alázott asszony „keseredett szívvel imádkozott az Úrhoz, és nagyon 
sírt” (1 Sám 1,10). A Szentély papja, Héli meglátja ezt, azt hiszi, 
hogy részeg az asszony, de miután Anna elpanaszolja bánatát, Héli 
kéri Istent, hogy hallgassa meg az asszony esdeklő imáját. A gyer-
mek meg is születik, és hálából a Szentély szolgálatára, az Úrnak 
szentelik. Anyja –hasonlóan Máriához, ld. Magnificat – boldogan ad 
hálát Istennek a gyermekért: „Ujjongóvá vált az én szívem az Úr-
ban…” (1 Sám 2,1-10). Így született az a próféta, aki később fölken-
te Dávidot, Isten népének nagy királyát. 

A gyermek, akit Isten megment – Mózes Izrael legfőbb ószövetsé-
gi tanítója, a Törvény közvetítője Egyiptomban született, éppen ak-
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kor, amikor már érvényben volt a fáraó parancsa, hogy minden új-
szülött héber fiúgyermeket meg kell ölni. Mózest ugyan nem ölik 
meg sem a bábák, sem a szülei, de kis kosárkába téve sorsára hagy-
ják a Nílus folyó áradó vizén. Nyilvánvaló, hogy egy gyámoltalan 
gyermekre így a biztos halál vár – de meglátja őt és megmenti a fáraó 
leánya, sőt gondoskodik számára dajkáról is. Ezt a csodálatos meg-
menekülést teljes joggal a gondviselő Istennek tulajdonították: így 
menekült meg Izrael majdani nagy tanítója, aki kihirdeti Isten törvé-
nyeit, és megköti a szövetséget Isten és a választott nép között. 

A Szabadító születése – Ácház király idejében az északi Izrael 
Szíriával szövetkezve a júdai királyságot fenyegette. Izajás arra kéri 
a királyt, hogy ne emberi szövetségesekbe, hanem Istenbe vesse bi-
zalmát. Hogy a hitetlenkedő Ácházt meggyőzze, a próféta az isteni 
szabadítás bizonyítékául jelet is ígér neki: egy születendő Gyerme-
ket: „ Íme a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hív-
ni…Gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vál-
lán lesz… Uralma növekedésének nem lesz vége Dávid trónján és 
királysága fölött, hogy megerősítse és megszilárdítsa azt…” (Iz 6,14: 
9,5-6) Ácháznak valóban megszületett a gyermeke és közvetlen utó-
da, Ezekiás, de a próféta szavai és ígéretei messze túlmutattak mind-
azon, ami a következőkben történt (Júda elfoglalása, babiloni fog-
ság). 

Az említett ószövetségi születés-leírások számos eleme, motívu-
ma megjelenik az evangéliumokban, Jézus születésével kapcsolat-
ban. Mindez azt mutatja, hogy az üdvtörténet legfőbb irányítója 
ugyanaz a szerető és gondviselő Isten, aki az Ószövetségben előké-
szítette, a Jézus által hozott Új Szövetség által pedig megvalósította 
üdvözítő tervét. 

 

B/ Jézus születése az evangéliumokban 

Márk evangéliuma 
 

Márk evangéliumában nem szerepel Jézus gyermekségtörténete. 
A legkorábbi evangélium szerzője nem ír Jézus születéséről, sőt, az 
evangélium eredeti változatából még a Feltámadottal való találkozá-
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sok leírása is hiányzott (ld. pl. a Vatikáni kódex) – hiszen az min-
denki számára nyilvánvaló volt. Márk azt az alapvető problémát 
igyekszik bemutatni és megoldani, ami Jézus halála után leginkább 
foglalkoztatta Jézus követőit: Annak a Jézusnak, akit tanítása és cso-
dái által Isten Fiaként ismertünk meg, és akit Isten igazolt a feltáma-
dással – annak a Jézusnak miért kellett ilyen kegyetlen halállal meg-
halnia, s így megváltania a világot. 

A megoldás kulcsát az ószövetségi Szenvedő Szolgára vonatkozó 
jövendölések jelentették (Iz 42, 1-9; 49,1-9a; 50,4-9; 52,13-53,12): 
„A mi betegségeinket ő viselte, a mi fájdalmainkat ő hordozta… őt a 
mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze; a mi békes-
ségünkért érte fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg…” (Iz 
53,4-5). Az Atya ezt az utat jelölte ki Jézus számára, ezzel a feladat-
tal bízta meg őt már megkeresztelkedése alkalmával (ld. „Te vagy az 
én szeretett Fiam, benned kedvem telik”, Mk 1,11 = Iz 42,1), ezt 
nyilvánítja ki Isten a Színeváltozás hegyén (9,7), és ezt ismeri fel a 
pogány százados a kereszt alatt: „Ez az ember valóban Isten Fia 
volt!” (15,39). Márk bemutatja, hogy Jézus tudatosan készült erre 
(ld. a három szenvedés-jövendölés), és készséggel vállalta a szenve-
dést, hogy áldozatával jóvátegye az emberek bűneit, és megnyissa 
számukra Isten Országának ajtaját (vö. a paradicsomi állapot vissza-
térése, Mk 1,13b: „A vadállatokkal volt, és angyalok szolgáltak fel 
neki”). 

A későbbiekben Jézus követői természetesen szükségesnek látták 
megörökíteni a Feltámadottal való találkozás eseteit is (magát Márk 
evangéliumát is kiegészítették ezzel, ld. Mk 16,9-20), és a hívek fi-
gyelme, érdeklődése idővel természetes módon kiterjedt a Megváltó 
születésének körülményeire is: ezek az emlékek is részévé váltak az 
őskeresztény igehirdetésnek, a Jézusról szóló tanításnak. 

 

Máté evangéliuma (1,1-2,23) 
 

1. A családfa (1,1-17) – Máté evangéliuma Jézus családfájával 
kezdődik. Az evangélista háromszor tizennégy (azaz 6 x 7) nemze-
déket sorol fel. A felsorolt ősatyák száma tudatos szerkesztés ered-
ménye, hiszen például Dávid és Zerubbábel között az 1 Krón 3,10-19 
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húsz nemzedéket ismer. A 3 x 14-es tagolás, amire külön rámutat a 
befejező 17.v., előtérbe állítja az ősök kiemelkedő tagjait: Ábrahá-
mot és Dávidot. Jézus Ábrahám fia, tehát a választott nép tagja, és 
Dávid fia, tehát ő az, aki népe körében Isten ígéreteinek megfelelően 
Messiásként megvalósítja Isten terveit. A családfa Máté írásában így 
egyúttal a cím szerepét is betölti: ez az írás Jézusról, a választott 
népnek megígért és végül a népe körében megjelent Messiásról szól. 

Figyelemre méltó sajátossága ennek a családfának, hogy az ős-
atyák mellett megemlít négy ősanyát is: Támárt, aki csellel biztosí-
totta magának a gyermekáldást (Jákobtól, vö. Ter 38), Ráhábot, a je-
rikói  erkölcstelen nőt (vö. Józs 2; az Ószövetség nem említi, hogy 
Boóz felesége lett volna), Rútot, az idegen származású asszonyt (vö. 
Rút 2-3), valamint Uriás feleségét, akinek a férjét Dávid a halálba 
küldte (2 Sám 11). Mindenképpen figyelemre méltó, hogy a család-
fában szerepelnek ezek az asszonyok, és hogy kizárólag ezek a prob-
lémás személyek kerülnek említésre. Ezáltal még a Messiásnak a 
családfája is kellőképpen tükrözi a választott nép történetének, a 
Messiáshoz vezető útnak a viszontagságos voltát.  

2. A híradás (1,18-25) – Máté elbeszélése szerint az események 
főszereplője József, Mária férje. Miután megtudja, hogy Mária 
gyermeket vár, Isten vele közli, hogy a gyermek a Szentlélektől fo-
gantatott, és hogy nem szabad elbocsátania Máriát. Az, hogy József 
áll az események előterében, a zsidókeresztény olvasók számára egé-
szen természetes: mind az Ószövetségben, mind a zsidó vallásgya-
korlatban a férfiak a főszereplők, Isten velük közli akaratát, paran-
csait, tőlük vár dicséretet és engedelmességet. József igaz, tehát el-
fogadja a magyarázatot, magához veszi feleségét, és ő ad nevet a 
gyermeknek. 

József álmában értesül arról, hogy mi történt Máriával, és neki 
mit kell tennie. Az álomban adott kinyilatkoztatás a leggyakoribb az 
Ószövetségben (ld. József története, Jákob álma, vö. Bír 7,13; Eszt 
10,5; 11-5-12; 2 Makk 15,12; Dán 2,1; 4,2 stb.). Máté szerint ebben 
a zsidók számára legtermészetesebb és minden további nélkül elfo-
gadott formában történik az isteni akarat közlése a következőkben is: 
a bölcsek figyelmeztetése (2,12), a menekülés (2,13),  a visszatérés 
(2,19-20) és a názáreti letelepedés (2,23). 
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Az evangélista az elbeszélés során rámutat: mindez azért történt, 
hogy beteljesedjék, amit az Ószövetségben Isten megígért (Mt 1,22-
23 – Iz 7,14). A jövendölések beteljesedésére Máté a továbbiakban 
is következetesen hivatkozni fog (napkeleti bölcsek: 2,5-6 – Mik 5,1-
3; menekülés Egyiptomba: 2,15 – Óz 11,1; gyermekgyilkosság: 2,17-
18 – Jer 31,15; visszatérés: 2,23 –). Máté már itt, a gyermekségtörté-
netben is, annak minden egyes mozzanatánál rámutat arra, hogy Jé-
zus életében rendre beteljesedtek az ószövetségi jövendölések. Jog-
gal feltételezhetjük, hogy Máté zsidókeresztény olvasóknak szánta 
evangéliumát, akik számára igen fontos és meggyőző volt a hivatko-
zás az ószövetségi ígéretek, jövendölések beteljesedésére. 

A Máté-féle híradás hangneme tárgyilagos és komoly, örömről 
vagy hálaadásról nem történik említés. Inkább csak sejthető, hogy 
József számára mindez mit jelent: megtudja, hogy jegyese gyermeket 
vár, el szeretné bocsátani, de nem teheti, nem élheti vele a tervezett 
házaséletet. Nem kérdezték a véleményét, csak felvilágosítást és pa-
rancsokat kapott. Ő azonban "igaz" ember, tehát engedelmeskedik. 
Mert az igaz ember mindenben elfogadja Isten akaratát, és engedel-
mesen aláveti magát annak. 

3. A születés (2,1-12) – Máté magát a születés tényét csak mellé-
kesen említi (1,25), de beszámol a napkeleti bölcsek látogatásáról. 
Az elbeszélés szereplői mind fontos emberek: Heródes, a zsidó nép 
királya, "a nép minden főpapja és írástudója", valamint az idegenből, 
keletről érkező bölcsek, "mágusok", vagyis a nemzsidó nemzetek 
legelismertebb tudósai. A hírre, hogy a zsidók királya, "a Krisztus" 
(azaz Fölkent, Messiás, ld. 2,4) megszületett, Heródes megretten, "és 
vele együtt egész Jeruzsálem." A félelem, a rettegés említése az új 
király hatalmát érzékelteti. A nép főpapjai és írástudói az Ószövet-
ségből tudják, hogy a Messiásnak Betlehemben kell megszületnie. 
Ezt meg is mondják, de nem mennek Betlehembe, hogy köszöntsék 
őt – hiszen ők is azok közé tartoznak, akiket megrettent a Messiás 
érkezésének híre. A nép vezetői, a hatalmasok és tekintélyesek eluta-
sítják ezt a Messiást, jóllehet tudják, hogy az ő érkezését ígérte Isten 
a próféták szava által. 

Az idegen bölcsek viszont "nagy örömmel örvendezve" folytatják 
útjukat, és amikor megtalálják a Gyermeket, "hódolnak előtte", va-
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gyis urukként tisztelve őt földre borulnak a színe előtt, és átadják 
hódolatuk és alávetettségük jeleként ajándékaikat. Olyan ajándékok 
ezek, amelyek kifejezik a megajándékozott királyi méltóságát. Az 
idegen népek bölcsei felismerik és elismerik Jézusban a Messiás-
királyt, ugyanakkor saját népének vezetője, előkelői és bölcsei eluta-
sítják őt, elzárkóznak előle. Máténál nincs szó jászolról, szegényes 
körülményekről, csak a mágusok hódolatában és a zsidó vezetők ret-
tegésében visszatükröződő messiási méltóságról. 

4. A fogadtatás (2,13-23) – Máté már Jézus születésének, a böl-
csek látogatásának leírása során érzékelteti, hogy Jézus nem szívesen 
látott vendég Heródes király és a nép vezetői számára. Heródes már 
akkor, álnok módon igyekezett megtudni a gyermek pontos helyét, 
mondván, hogy ő is hódolni fog előtte. Nyilvánvaló azonban, hogy 
nem hódolni akar az új király előtt, hanem már csecsemő korában el-
tenni őt láb alól. Miután a bölcsektől nem kap megfelelő tájékozta-
tást, hatalomféltő, gyilkos szándékában nincs más választása, mint 
hogy biztosra menjen, és minden kétévesnél fiatalabb gyermeket 
megölessen, így számítása szerint új riválisát is el fogja pusztítani. 
Heródes eljárása álnok, kegyetlen, önző, a választott nép uralkodója 
így fogadja Isten küldöttét.  

Isten azonban megvédelmezi Jézust. Álmok sora következik, me-
lyek által Isten óvja, védi és megmenti az újszülöttet: a bölcseket fi-
gyelmezteti, József parancsot kap a menekülésre, a gyilkos ellenség 
halála után a visszatérésre, végül pedig arra, hogy Heródes gonosz 
fiától, Arkelausztól távol, Názáretben telepedjenek le. Mindez azt 
mutatja, hogy míg a választott nép evilági királya Jézus életére tör, 
addig Isten minden lépését vigyázza küldöttének, és megóvja őt 
minden veszedelemtől. 

Isten itt is rendre Józsefnek ad utasításokat, és ő ezúttal is az 
"igaz"-ként viselkedik, azaz mindenben pontosan követi Isten paran-
csait. És az események minden egyes mozzanatánál jelzi az evangé-
lista, hogy mindezek a viszontagságok azért történtek meg így, hogy 
Jézusban beteljesedjenek a Messiásra vonatkozó ószövetségi jöven-
dölések, és ezáltal nyilvánvalóvá váljék, hogy ő valóban Isten kül-
dötte, akinek jövetelét Isten évszázadokkal korábban megígérte. 
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Lukács evangéliuma (1,5-2,52) 

1. A családfa (3,23-38) – Lukács könyvében a cím szerepét nem a 
családfa tölti be, hanem az ajánlás (1,1-4), tehát a szerző követi a ko-
rabeli írók megszokott gyakorlatát. A családfát csak azután közli, 
miután Keresztelő János fellépése kapcsán elhelyezte az eseménye-
ket a "világtörténelemben": Jézus az ismert történeti szereplők idejé-
ben a Római Birodalom egy meghatározott helyén jelent meg az em-
beriség életében (Lk 3,1-3). Jézus megkeresztelkedik, majd kísértést 
szenved, s a két esemény közé illesztve olvashatjuk a családfát. Az 
ősök sora Lukácsnál jóval hosszabb, a sorrend fordított, az ősatyák 
sorát egészen Ádámig (Istenig) vezeti vissza. A nemzetségtábla ösz-
szesen 77 nevet tartalmaz (ez 11 x 7!), az említett nevek Dávid után 
eltérnek a Máténál szereplőktől, és a felsorolásban nem kap kiemelt 
helyet sem Ábrahám, sem Dávid. Következetesen elmarad viszont a 
Máté által felsorolt problémás asszonyok említése. Ez összhangban 
áll azzal, hogy Lukács evangéliumában az asszonyokat igyekszik po-
zitív színben feltűntetni. 

Lukácsnál Jézus nem csupán Ábrahám és Dávid fia, mint Máté-
nál, hanem Ádámé, vagyis az emberiség nagy családjának szülötte, 
az egész emberiség Megváltója. Lukács Jézus nemzetségtáblája által 
egy csodálatos ívet rajzol elénk: Jézustól, az ő őseinek során keresz-
tül egészen Istenig. Isten és Jézus – ez a hozzánk érkező Üdvözítő 
családfájának két végpontja, szilárd pillére, az egész történelemnek 
az értelme. Ahogyan ez az ív Jézustól Istenig átöleli Jézus őseinek 
hosszú sorát, úgy öleli át – nem csak a választott nép történetét, ha-
nem – az egész emberiség történetét az Isten és az ember közös tör-
ténelme, az üdvtörténet. 

2. A híradás (1,25-56) – Lukács evangéliumában mindvégig Má-
ria áll a gyermekségtörténet eseményeinek középpontjában, József 
csupán mellékszereplő. Az Úr angyala Mária előtt fedi fel Isten ter-
vét, őt bátorítja, neki ad jelet (bizonyítékot), és tőle vár beleegyezést, 
hozzájárulást a  csodálatos isteni tervhez. Amikor Lukács így beszéli 
el az angyali híradás történetét, valójában Mária szerepét, közremű-
ködését és érdemét domborítja ki. Lukácsnál egyébként is megfi-
gyelhető a sajátos figyelem a nők, az asszonyok iránt. Az ő hozzáál-
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lása ebben a tekintetben is messze túllépi már a hagyományos zsidó 
korlátokat. 

Máriával mindez nem álmában történik, hanem éber állapotban, 
látomásban. Lukácsnál nincsenek álmok, csak látomások: Zakariás 
látomása, 1,11-20; a pásztorok, 2,9-12. Az olyan olvasók számára, 
akik nem az Ószövetségen nevelkedtek, az éber állapotban kapott ki-
nyilatkoztatás (látomás) meggyőzőbb és elfogadhatóbb, mint az, ha 
valaki álmodik valamit. Lukács szövegében nincs kifejezett hivatko-
zás az ószövetségi jövendölés beteljesedésére, mint Máténál láttuk. 
Az ő olvasói számára ezek a hivatkozások nem olyan meggyőzők, 
mint Máté zsidókeresztény olvasói esetében. 

Ugyanakkor a Lukács-féle híradás-elbeszélést kitörő öröm és há-
laadás követi. Erzsébet magzata "felujjong" (1,41), Erzsébet áldja és 
boldognak mondja Máriát (1,42-44), Mária ajkáról pedig csodálatos 
hálaadó ének fakad (Magnificat, 1,46-55). Az öröm-áradat a továb-
biakban is megfigyelhető: Zakariás "magasztalja" Istent (1,64) és 
himnuszban dicséri őt (Benedictus, 1,68-79); a pásztorok előtt meny-
nyei sereg dicsőíti Istent (2,13-14); a pásztorok magasztalják Istent 
(2,20), végül pedig elhangzik Simeon hálaadása (Nunc dimittis, 
2,29-32) és Anna istendicsérete (2,38). Mindezzel azt mutatja be az 
evangélista, hogy Jézus érkezése milyen nagy örömet jelentett Mária 
számára, és mindazok számára, akik megtudták vagy sejtették, hogy 
ki érkezett hozzánk a gyermek Jézusban. Ugyanez az öröm ébredhet 
mindazokban, akik tudomást szereznek arról, hogy egykor eljött kö-
zénk és köztünk élt az Üdvözítő. 

3. A születés (2,1-20) – Lukács a születés elbeszélését azzal kez-
di, hogy a római császár népszámlálást rendel el, és az evangélista 
megadja az összeírás időpontját is (amikor Szíriát Kvirínusz kormá-
nyozta). József és Mária is összeírásra kerül, így velük együtt Jézus 
is helyet kap "az egész földkerekség" lakóinak sorában (vagyis nem 
csupán egy zsidó többé). Lukács szerint Jézus az egész emberiség 
nagy családjának tagja és Megváltója – ezt érzékeltette korábban a 
Lukács-féle családfa, és erre utalnak Keresztelő János fellépésének 
Lukácsnál található időrendi és földrajzi adatai is (Lk 3,1-2). 

A születés körülményei nagyon szegényesek. Már az is nehézsé-
get jelentett volna, ha Máriának egy idegenekkel teli tömegszálláson 
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kellett volna szülnie. Jézus még ennél is nyomorúságosabb körülmé-
nyek között született, hiszen anyja jászolba fektette őt, ami azt jelzi, 
hogy állatok szálláshelyén jött a világra. Az elbeszélő azonban sem-
miképpen nem érzékelteti azt, hogy ez a helyzet visszás vagy meg-
alázó és méltatlan lett volna.  

Jézus születéséről Lukács evangéliumában nem az ország királya 
értesül, nem is a nép előkelői és bölcsei, vagy az idegen mágusok, 
hanem a legegyszerűbb emberek, a nyájukat őrző pásztorok. Ez an-
nál is figyelemre méltóbb, mivel a pásztorokat a letelepült falusi 
vagy városi lakosok lenézték, sokszor megvetették, a veszedelmes 
bűnösök közé sorolták őket, mivel nem tisztelik a magántulajdont, 
kárt okoznak állataikkal, vagy akár lopnak, fosztogatnak. Isten most 
őket méltatja arra, hogy elsőként értesüljenek az Üdvözítő születésé-
ről. Égi fény, angyali szózat közli velük éjszakai látomásukban, hogy 
megszületett a Megváltó. 

Míg Máténál Heródes és a nép előkelői rettegnek a születés híré-
nek hallatán, az idegen bölcsek pedig hódolnak előtte és megajándé-
kozzák őt, addig Lukácsnál a nép köréből a legegyszerűbbek indul-
nak köszönteni a Kisdedet. Sietve mennek hozzá, utána pedig min-
denfelé hírt adnak róla, magasztalják és dicsérik Istent, mindazért, 
amit megtudtak, és amiben részük lehetett. A Máté-féle ünnepélyes-
ség és komolyság helyébe itt a fény és ragyogás lép, az öröm és hála-
telt istendicsőítés. 

Az elbeszélő közben egy pillanatig ismét Máriára irányítja a fi-
gyelmünket, aki "megjegyezte mindezeket a dolgokat, és szívében el-
elgondolkodott rajtuk" (2,19). A Mária iránti figyelem nem lankad 
Lukácsnál, és sejtenünk engedi, hogy Mária az elsők között volt, aki 
igazán felfogta és értékelni tudta, hogy mit is jelent Jézus a világnak. 

4. A fogadtatás (2,21-40) – Lukácsnál Jézus fogadtatása éppen az 
ellenkezője annak, amit Máténál láttunk: csak öröm és hálaadás fa-
kad mindazok szívéből, akik találkoznak vele. Az Istent dicsérő és 
magasztaló angyali sereg és a pásztorok istendicsőítése után Simeon 
és Anna köszöntik Jézust, akit szülei a Törvény előírásai szerint a 
templomban bemutatnak. Simeon és Anna szintén egyszerű, hétköz-
napi idős emberek, mint az első köszöntők, a pásztorok. 
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Simeon igaz és istenfélő férfiú, akit a Szentlélek tölt be, és akit 
Isten lelke vezet ekkor a templomba, hogy találkozzék a Messiással, 
akinek jövetelét régóta, kitartóan várja. Most felismeri Jézusban a 
várt Messiást, és hálatelt szívvel mond köszönetet Istennek, hogy 
megérhette ezt a nagy napot. Most már tudja, hogy Jézus által elér-
kezett az üdvösség, amelyet Isten "minden nép színe előtt készített, 
világosságul a nemzetek megvilágosítására" (2,31-32). Ő mondja ki 
azt, amit Lukács egész evangéliumával (és az Apostolok cselekedete-
iben) szüntelen hirdet: Jézus minden nép és nemzet, az egész embe-
riség Megváltója, Szabadítója. 

Anna, a nyolcvannégy éves özvegy, aki soha "nem vált meg a 
templomtól, böjtöléssel és imádsággal szolgált ott éjjel és nappal" 
(37.v.), ugyancsak felismeri a kisded Jézusban a hozzánk érkezett 
Megváltót. Egész szívével dicsőíti Istent, és hirdeti mindenkinek, 
hogy Jézus által elérkezett megváltásunk ideje. 

A Jézus születését beragyogó öröm- és hálaáradat bemutatása 
mellett szerepel Lukácsnál egy csöndes utalás a szenvedésre, a meg-
próbáltatásokra is: Simeon szerint Jézust sokan el fogják utasítani – 
saját vesztüket okozva –, mások számára ő a feltámadást fogja jelen-
teni. Mária szívét pedig tőr járja majd át (34-35.v.) – ez nyilvánvaló 
utalás arra, amit Máriának át kell majd élnie a nyilvános működés 
során és Jézus keresztre feszítése kapcsán. Lukács itt is Máriára fi-
gyel, Jézus anyjára, aki nála végig előtérben áll az egész gyermek-
ségtörténet során. 

 

János evangéliuma 
 

János evangélista nem ír Jézus testi születésének részleteiről. 
Ehelyett azt mondja el róla, hogy ő az öröktől fogva létező Ige, a má-
sodik isteni Személy, a Teremtő társa, az Élet forrása (Jn 1,4), aki el-
jött az Atyától ebbe a világba. Jánosnál nincs szó a betlehemi sze-
rény körülményekről, de még a bölcsek aranyáról sem, az evangélis-
ta nem tesz említést sem a démonokkal való viaskodásokról, sem Jé-
zus megkísértéséről, sőt még megkeresztelkedéséről („a bűnök bo-
csánatára”, ld. Mk és párh.) sem. A tanítványok már az első csoda 
alkalmával felismerik Jézus isteni mivoltát (ld. „kinyilatkoztatta di-
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csőségét”, 2,11), aki mindvégig isteni fenségként jár az emberek kö-
zött. Eljött a világba, hogy a világ világossága legyen, az Élő Víz, a 
mennyből alászállott Élő Kenyér. S miután elmondta tanítványainak 
az igazságot és a barátaivá tette őket, bevégzi küldetését: szenvedése 
által megdicsőül (12,32), és visszatér az Atyához. 

 

C/ Összefoglalás 
 

Az evangéliumokban olvasható két gyermekségtörténetet és az 
ószövetségi előzményeket összevetve felismerhetjük az üdvtörténet 
folytonosságát: az újszövetségi események leírásaiban hasonló motí-
vumok jelennek meg, mint az Ószövetségben (a gyermek örömteli 
ajándék, Isten megment, Isten szabadítást tervez, stb.), mert itt 
ugyanazon a gondviselő Isten tettei nyilvánulnak meg, mint az ószö-
vetségi időkben. Emellett a két gyermekségtörténetet összehasonlítva 
azt is megfigyelhetjük, hogy a két evangélium szerzője másként mu-
tatja be az események sorát és részleteit, és a két elbeszélés hangne-
me, irányulása is más 

Ismereteink szerint Máté és Lukács evangéliuma is a zsidó hábo-
rú leverése és a templom pusztulása, a zsidó államiság végleges 
megszűnése (Kr.u. 70) után készült. Elképzelhető, hogy ez a nemzeti 
katasztrófa sok zsidót megerősített abban a meggyőződésében, hogy 
Jézus nem lehetett a Messiás, hiszen a Messiásnak meg kellett volna 
mentenie a szent várost és a választott népet. Erre az időre tehető, 
hogy a zsidóság egységesen és véglegesen elzárkózik attól, hogy Jé-
zust Messiásként elfogadja. Ebben az időben Jézus követői többsé-
gükben már a pogány népek közül valók, de ekkor még szép szám-
mal vannak a keresztények sorában olyanok is, akik zsidó létükre hit-
tek Jézusban. Az ő számukra elsősorban nem a nemzeti katasztrófa 
jelenti a problémát, hanem a szembesülés azzal, hogy ők kisebbség-
ben maradtak, saját népük, a zsidók többsége elutasítja a hitet Jézus-
ban mint Megváltóban és Isten Fiában. Feltehető, hogy Máté éppen 
az ilyen, ún. zsidókeresztényeket tartja szem előtt, amikor összeállít-
ja evangéliumát. Biztosítani akarja őket és meg akarja erősíteni ab-
ban, hogy ők döntöttek helyesen, amikor elfogadták a krisztusi hitet. 
Ezért mutat rá evangéliumában lépten-nyomon – így a gyermekség-
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történetben is –, hogy Jézus életének eseményei valójában az ószö-
vetségi jövendölések beteljesedései. Jézus Ábrahám fia, és Dávid fia 
(vö. családfa), tehát ő a Messiás. Isten álmok hosszú sorában adott 
kijelentéseivel, utasításaival irányította a gyermekségtörténet részt-
vevőit. Józsefet egymást követő álmok által vezetve Isten maga gon-
doskodott a gyermek Jézus megmeneküléséről. Máté szerint mind-
ebből nyilvánvaló, hogy azok a zsidók járnak a helyes úton, akik 
hisznek Jézusban, és csatlakoztak az általa alapított új közösséghez. 

Lukács is a zsidó nemzeti kataszt-
rófa után írja evangéliumát, de az ő 
számára – aki maga is pogány szárma-
zású – már nyilvánvaló, és azt akarja 
elbeszélésével bemutatni, hogy Isten a 
Jézus által hozott megváltást az egész 
emberiségnek szánta. Jézus az emberi-
ség nagy családjának tagjaként jött 
közénk (vö. családfa), az emberi törté-
nelem meghatározott pillanatában, a 
Római Birodalom területén. Születése 
kapcsán Isten sokaknak adott (láto-
másban, vagyis éber állapotban) kinyi-
latkoztatást Jézus kilétével kapcsolat-
ban – így az ő tanúságuk (a volt pogá-
nyok számára) sokkal meggyőzőbb, 
mintha álomba történt volna. Lukács-
nál József háttérbe szorul, Mária viszont a figyelem középpontjába 
kerül kimondott "igen"-jével, túláradó örömével, a rá (is) váró szen-
vedéssel, a Gyermek titkában való elmélyülésével. Mindenki, aki tu-
domást szerez a Megváltó érkezéséről, boldogan várja, ünnepli őt, és 
hálatelt szívvel dicsőíti Istent. Ezt az örömet jelentheti Jézus születé-
se mindannyiunk számára. 

Márk minderre még nem tért ki, mert ő az első és legfontosabb 
problémát, a keresztáldozat miértjét és értelmét igyekezett bemutat-
ni. János viszont már tovább lép, és Jézus legmélyebb titkait tárja 
elénk evangéliumában: A földre szállott és az Atyához visszatért Fiú 
által lehetünk barátai és társai Istennek már ebben a világban. 

Názáret, templomajtó (részlet)
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Macherosz vára: 
        Keresztelő János vértanúságának helye 

 
Az evangéliumokból tudjuk, hogy Keresztelő Jánost Heródes 

Antipász kivégeztette. A kivégzés minden valószínűség szerint a 
Holt Tenger keleti partján álló erődítményben, Macherosz várában 
történt. Nagy Heródes hatalmát féltvén, és számolva Kelet felől a 
nabateusok esetleges támdásával, országa keleti felén hatalmas vára-
kat épített, amelyek a következők voltak (a Jordán és a Holt tenger 

vonalában Északról Délre): Dok, Kiprosz, Hirkánia, Heródium és 
Maszada, a Holt tenger keleti partján pedig Macherosz. Ez utóbbi 
egyben a Péreának nevezett országrész fővárosa is volt. Heródes ha-
lála után a fia, Antipász örökölte Galileát (fővárosa Tibériás) és 
Péreát. Amikor Antipász Galileából a déli országrészbe, Péreába 
ment, át kellett kelnie a Jordánon. János pedig tudvalevőleg ott ke-
resztelt, így találkozhattak, és ez kapóra jött Jánosnak, hogy meg-
feddje a házasságtörő fejedelmet. Amikor ezért elfogták, Antipász őt 
a déli fővárosába, Macheroszba vitette – ezt egyébként a zsidó törté-

 
Macherosz vára (rekonstruált látkép) 
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netíró, Josephus Flavius is tanúsítja. Az a születésnapi ünnepség is, 
melynek során János vértanúhalált halt, nyilvánvalóan ugyanitt volt. 

Bár Josephus Flavius részletes leírást adott Macherosz váráról, a 
hely a bizánci kor idején teljesen feledésbe merült, senki sem zarán-
dokolt oda. Csak 1807-ben fedezték fel, és a dominikánus régész, F-
M. Abel kezdte meg a feltárását 1909-ben. Az ásatások ettől kezdve 
időnként folytatódtak és megszakadtak, míg végül 2009-ben a neves 
magyar egyiptológus és régész, Vörös Győző folytatta a feltárást a 
Magyar Művészeti Akadémia munkatársaival és Jordániai Régészeti 
Hivatallal együttműködve. 

Vörös Győző ásatása során kirajzolódott az erődítmény teljes fel-
építése, amely a Hazmóneus-korabeli alapoktól kezdve a Nagy He-
ródes és később a zelóták által végzett átalakítások során kialakult. 
Számunkra talán a 
legérdekesebb He-
ródes palotájának 
az udvara és királyi 
kertje, a római stí-
lusú fürdő, a fény-
űző ebédlő (triclini-
um), négy oldalán 
oszlopcsarnokok-
kal. Ez utóbbi lehe-
tett az a hely, ahol 
a születésnapi ün-
nepség folyt, és 
ahol Szalóme tán-
colt Heródes Antipász tiszteletére. Itt adták át Szalómének ill. 
Heródiásnak Keresztelő János fejét. Még azt a helyet is megtalálták, 
ahol a király ült: egy trón a félköríves apszis középpontjában – ezt 
még Nagy Heródes készíttette a maga számára, őutána Antipász is itt 
foglalt helyet a lakomákon. 

Forrás: Győző Vörös, Machaerus Where Salome Danced and John the 
Baptist  Was Behaeded, Biblical Archaeology Review, 38/5. sz., 

2012. szeptember/október, 30-41.o. 

Makherosz vára (renkonstrukció) 
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A kezdetek és a királyok korának vallási formái 
              (1 Sám 1,1-2,10; 2 Kir 23,4-24)  

A.) Alapgondolat 

Aquinói Szt. Tamás szerint a vallás az ember Istenre irányulása. 
Az embernek minden kultúrában, és korban szüksége van arra, hogy 
az Istennel való kapcsolata bizonyos vallási formákban és szokások-
ban nyilvánuljon meg. Most más kultúrákkal, más korokkal nem fog-
lalkozunk, csak amivel Biblia foglalkozik, az Ószövetség vallási 
formáival, abból is azok kialakulásával, a kezdeti időkkel. A szöveg-
gel való foglakozásra nyitottá tesz bennünket, ha első lépésben átte-
kintjük, hogy ma a mindennapi életünkben milyen formában van je-
len az Isten, mert a kereszténységen belül nem csak a nagy vallási 
közösségekre, a templomi közösségekre jellemzők a vallási formák, 
hanem az egyéni életben, a családban is léteznek:  

1. helyek: imasarok, térdeplő, házi oltár, stb. 
2. tárgyak: szentképek, áldások, feszület, szenteltvíz, stb. 
3. cselekmények: ima, meditáció, ének, szent olvasmány, stb. 
4. idők: évközi és ünnepi időszakok 
A megbeszélés során fontos, hogy tudatosítsuk és elfogadjuk a 

formák, az egyéni utak sokféleségét, s azt, hogy a sokféleség ellenére 
mind egyetlen Valakire, Istenre irányulnak. Ennek tudatosítása nyi-
tottá tesz bennünket arra, hogy ne csak a magunkét tartsuk helyes-
nek, jónak. A Szentlélek sokféle módon működik az egyes emberek 
lelkében, s amikor erre rácsodálkozunk, Isten nagysága nyilvánul ki 
számunkra.  

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
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B.) 1 Sám 1,1-2,10; 2 Kir 23,4-24 

C.) Bevezetés 

1. Izrael és Kánaán 

A kánaáni városállamokat, szemben az egységes szerkezetű, fél-
nomád törzsi társadalommal egy más társadalmi és gazdasági rend 
kialakulása jellemzi, egy munkamegosztáson alapuló társadalom, 
amelyet az új és az önállósult régi termékek és foglalkozási ágak so-
kasága jellemzett. A földművelők mellé, akiknek a város kereteiben 
is megvolt a helyük, kézművesek, kereskedők, harcosok, hivatalno-
kok, papok társultak. A különféle rétegek nem egyenrangúan sora-
koztak egymás mellé, hanem tekintély, jog és hatalom szempontjából 
eltértek egymástól és hierarchikus rendet alkottak, amelynek csúcsán 
a – teokratikus, monarchista vagy arisztokrata jellegű – központi ha-
talom állt. Az ellentétek az izraelita törzsek és a Kánaánita államok 
között több síkon mutatkoznak: 

� város  –  vidék 
�munkamegosztásos gazdasági formák   

                                –  egyszerű kicsi gazdasági formák 
�királyság  –  törzsi társadalom 

Ezek az ellentétek természetesen a vallási formákban is vissza-
tükröződnek: a vallási életben a különböző területeknek más-más il-
letőségű istene van, itt is a sokféleség érvényesül. Az izraelita tör-
zsek népcsoportjaira a félnomád kisállattenyésztés jellemző, a törzsi 
szerkezet a vallási életben is megmutatkozik a házi istenek és a házi 
szentélyek kialakulásában. 

 

2. Szövegelemzés 1 Sám 1 

a.) Már a szöveg első olvasásakor szembetűnnek az Ószövetség 
ismerős motívumai: 
�rivalizálás a két asszony között (pl. Sára – Hágár, Lea – Ráhel) 
�a meddőség problémája (Sára, Ráhel) 
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�a gyermektelenség miatti megvetettség  
                            (Hágár kigúnyolja Sárát) 
�a születéstörténet sémája 
�a nazireátus aszketikus életformája 
b.) Itt egy ősanyáról szóló családmonda van összeszőve egy szü-

letéstörténettel. 
c.) A 1 Sám 1-ben a vallási formák bőségével találkozunk, ame-

lyek akkoriban szokásban voltak: 
�”Jahve Cebaot” a „Seregek Ura”, akit Silóban lehet imádni 

                  és áldozatot bemutatni neki 
�az egész család részt vesz az áldozati lakomán  

                 (férfiak és nők egyaránt!) 
�a zarándoklatot évenként tartották „Jahve házához”  

                 (nem sátor!) 
�a nazireátusi fogadalom (Jahvénak ajándékozott ember, 

                  nem vágja le a haját) 
�alkoholtilalom a templomban 
�a pap kihirdeti a szent jóslatot 
�névadás az anyától 
�a fogadalom teljesítése után „hálaáldozatot” mutatnak be 
�a gyermek elválasztása után újabb zarándoklaton vesznek részt 
�afféle „templomi inas” lett 
�a fogadalom teljesítésének egy ünnepélyes esküformulájával 

találkozunk 
Az ősatyák már Kánaánban újra meg újra „szent helyeket” talál-

nak (Jákob álmában felismeri, hogy egy szent helyen van), ők ezeket 
saját maguk használják (papi közreműködés nélkül), köveket állíta-
nak vagy hálaoltárokat emelnek. Különösen a korai időkben a csa-
ládfők kultikus feladatokat gyakoroltak; „házikultuszok” voltak saját 
kultikus tárgyakkal (lásd. pl. a háziisteneket, amiket Ráhel ellopott 
az apjától, Lábántól, hogy az áldásukat megszerezze magának). Pri-
vát papokat/levitákat alkalmaznak (lásd Mika szentélye a Bír 17-
ben). Az áldozatbemutatást a templomban még nem a papok hajtot-
ták végre, hanem maga a családfő. A család közös étkezése a vallási 
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cselekmény csúcspontja, amelyen a pap csak együtt lakmározik ve-
lük:  „Menj el arra a helyre, amelyet az Úr, a te Istened majd kivá-
laszt és végy azon a pénzen , amit csak kívánsz, barmot, juhot, bort, 
részegítő italt, mindent, amit lelked óhajt, s edd meg az Úr, a te Iste-
ned előtt, s lakmározzál te és házad népe meg a levita, aki kapuidon 
belül van” (MTörv 14,25b-27a). Magától értetődő dolog volt a szen-
télyekhez (alkalmasint több törzsé egyszerre) zarándokolni (Kiv 
23,17: évente három zarándoklat!). Még a kultusz lefolytatásának el-
rendelt szabályai előtt a pap funkciója ezeknél a szentélyeknél abból 
állt, hogy mint egy fajta „ceremónia-mester”(?) áldást osszon, meg-
határozza mi a szent, a továbbadja a hittapasztalatot (írás!) és a jogi 
kötelezettségeket.  

 

 3. Szövegösszehasonlítás Jozija kultuszreformjával 
                (2 Kir 23,4-24) 

Az 1 Sám 1 és a 2 Kir 23,4-24 összehasonlításával a résztvevők 
áttekintést nyernek a vallási szokások változásáról és fejlődéséről a 
királyok koráig. Már a puszta elolvasás során kiderül, hogy Paleszti-
na minden korban a vallási szokások terén milyen olvasztótégely 
volt. Látni fogjuk, hogy az egy Isten hittel és az egyetlen szentéllyel 
és egyetlen kultusszal kapcsolatos előítéleteinket korrigálni kell. 

Jozija szigorú kultuszreformját nem volt egyszerű keresztül vinni 
egy egységes és a jeruzsálemi templomhoz kötött kultusz javára. Ezt 
alátámasztja a deuteronomista értékelése a 2 Kir 23,25-ben Joziját, 
mint kivételt ábrázolja a királyok között. Csak a fogság utáni újjáépí-
tés ideje alatt tudta a kultuszközpontosítást Jeruzsálemben végrehaj-
tani. A papság is csak a fogság után nyerte el önálló jelentőségét. A 
királyok korában a király volt a kultusz fő garantálója és legfőbb 
papja.  

Megjegyzés: Astarte, a termékenység istennője volt a Közel-
Keleten. Az Ószövetség szerint főleg a szidoniak (1Kir 11,5.33; 2Kir 
23,13), valamint a filiszteusok tisztelték (1Sám 31,10), de Kánaán-
ban is népszerű volt (helynevek!), sőt Izraelben is kedvelték. Az áb-
rázolások alapján hasonlít a termékenység asszír-babiloni istennőjé-
hez, Istárhoz. 
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Kámos: A moabiták főistene, akit az El-Bahiában talált sztélé az 
egyiptomi Szet vonásaival felruházva állít elénk; olykor emberáldo-
zatot is bemutattak neki (2 Kir 3,27). 

 Melkom = Moloch (mlk): A szöveg az ammoniták főisteneként 
említi, de neve az egész szemita Keleten elterjedt volt, egészen Mál-
táig és Szardíniáig; ez arra vall, hogy Moloch istent igen széles kör-
ben ismerték, ill. tisztelték. mlk-ot tűzistennek tekintették, ezért az 
áldozatot átadták a tűznek. Elsősorban bajban, betegség és háború 
idején fordultak hozzá főleg Izr. határain kívül, olykor gyermekeket 
is áldoztak neki a Kidron, ill. a Hinnom völgyében (Gehenna), a  
Tófetnek nevezett kultikus helyen: „tűzbe küldték”, azaz áldozati 
ajándékként elégették őket (2Kir 16,3; 17,17; 21,6; 2Krón 33,6; Ez 
16,21; 20,26.31). 

  
D.) Óravázlat 

 
Feladat 
 

Módszer Eszközök, idő-
tartam 

 
1. Ének: Magnificat Ének  hal-

lás után 
Áldjad én lel-
kem az Urat 
124. o. 
5 perc 

2. Megközelítés: Vallási formák 
- Hol és milyen formában van jelen Isten a 
hétköznapjainkban?  
- Ezek közül melyek a számomra fontosak és 
melyek azok, amelyeket ismerek, de ame-
lyekkel nem tudok mit kezdeni?  Lásd Alap-
gondolat 

Csoportos 
beszélge-
tés az óra-
vezető irá-
nyításával  
 

20 perc 

3 Szövegmunka: Hanna fogadalma  
    (1 Sám 1) 
3/1.) Bevezetés a témához: Izrael és Ká-
naán lásd Bevezetés 1. 

Az órave-
zető elő-
adása 

 jegyzetfüzet, 
ceruza 
10 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, idő-
tartam 

 
3/2.) Szövegelemzés lásd Bevezetés 2. 
a.) A szöveg első közös elolvasása, isme-
rős ószövetségi motívumok felfedezése a 
szövegben 

Az óravezető 
előadása  

Szentírás, jegy-
zetfüzet, ceruza

15 perc 
b.) A szöveg második közös elolvasása-
kor az irodalmi forma megfigyelése lásd 
Bevezetés 2  

Csoportos 
munka az 
óravezető irá-
nyításával, az 
óravezető elő-
adása 

Szentírás, jegy-
zetfüzet, ceruza

 
 
40 perc 

c.) A vallási formák sokféleségének 
megfigyelése és kigyűjtése, párhuzamos 
szentírási szövegek, lásd Bevezetés 2 

Csoportos 
munka az 
óravezető irá-
nyításával 

 
 

4. Szövegösszehasonlítás Jozija kul-
tuszreformjával (2 Kir 23,4-24) 
A résztvevők elolvassák a szöveget és 
megfigyelik Palesztina vallásgyakorlatát 
a különböző korszakokban. Mi volt 
Jozija vallási reformjának a célja? Lásd 
Bevezetés 3 

Csoportos 
munka az 
óravezető irá-
nyításával 
 

Szentírás, jegy-
zetfüzet, ceruza

 
15 perc 

1. Közös ima, ének  
Hanna hálaénekének közös felolvasása, 
utána rövid csend és a résztvevők egyéni 
hálaadó imája, Magnificat éneklése 

Hanna hála-
éneke, kötet-
len ima, ének 

Szentírás, gyer-
tya, gyufa 
15 perc 

  

 
A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-

jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
nyolcvanadik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2012. dec. 8. 
Szeretettel:                               Vágvölgyi Éva óravezető 
                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Egy életút 
      Interjú Kocsis Imre biblikus professzorral1 

 
Zimányi Ágnes: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudo-

mányi Kara Újszövetségi Szentírástudományi Tanszékének új veze-
tője Kocsis Imre, aki a nyugdíjba vonuló Tarjányi Béla utódja. Mű-
sorunkban az új tanszékvezető tanárral beszélgetünk.  

Kocsis I: 1989-ben kerültem Egerbe. Előtte, azt követően, hogy 
pappá szenteltek, néhány évet Kecskeméten lelkipásztori szolgálat-
ban voltam káplánként, majd két éven át posztgraduális tanulmányo-
kat folytattam Rómában, a Pápai Biblikus Intézetben. Miután ott, a 
Pápai Biblikus Intézetben megszereztem a biblikus szaklicenciátust, 
egyházjogi értelemben alkalmassá váltam arra, hogy biblikus tárgya-
kat tanítsak. Egyébként megjegyzem, hogy a teológiai doktorátust 
már korábban megszereztem. 

Z.Á.: Ennek az is az érdekessége, hogy elődje, Tarjányi Béla volt 
az Ön témavezetője, az ő tanszékén doktorált.  

K.I.: Igen, így van, Tarjányi professzor úr az, aki irányított a dol-
gozatom megírása során. A dolgozat egyébként a páli levelek egyik 
speciális témájára vonatkozott. Ez a téma krisztológiai és pneu-
matológiai egyaránt, hiszen azt vizsgáltam, hogy azok a helyek ho-
gyan állnak előttünk, hogyan értelmezendők, amelyekben a pneuma, 
a lélek szó Krisztusra, a föltámadt Krisztusra vonatkozik. Római 
tanulmányaim befejezése után, 1989-től kezdve Egerben tanítottam a 
szentírástudományt. A két szövetséggel kapcsolatos anyagot én ad-
tam le, Ó- és Újszövetséget egyaránt tanítottam, bevezetést és 
egzegézist, azaz a Szentírás szövegeinek tudományos értelmezését. 

Z.Á.: Professzor úr, annak idején, amikor még a tanulmányait 
végezte, hogyan fordult érdeklődése éppen a szentírástudomány 
felé? 

K.I.: Érdekes, hogy gyermekkoromtól kezdve három speciális ér-
deklődésem volt: a történelem, az irodalom és a nyelvek. A szent-
                                                      

1 Elhangzott a Magyar Katolikus Rádióban 2012. szeptember 11-én. Készítette: 
Zimányi Ágnes. 
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írástudományban együtt jelen van mindhárom. Mindenek előtt a 
történelem, ugyan speciális formában, hiszen az üdvtörténelem való-
ságos, a mi történelmünknek egy meghatározó része. Jelen van az 
irodalom is, hiszen az egész Biblia könyvekből áll, amelyek amellett, 
hogy szent könyvek, egyben irodalmi alkotások is. Számunkra a 
teológiai mondanivaló a lényeg, de nem feledhetjük, hogy a bibliai 
könyvek irodalmi alkotások, és irodalmi szempontból is igen-igen 
nagyra becsülendők. Végül pedig a nyelvek. Jól tudjuk, hogy ezen 
bibliai iratokat idegen nyelveken, ókori nyelveken írták, héberül és 
görögül. Így valamiképpen kezdettől fogva ráirányult a figyelmem 
erre a szakterületre is. Voltak azért az életemben ingadozások is, 
hiszen történelmi érdeklődésem következtében tanulhattam volna 
egyháztörténelmet, vagy elmélyedhettem volna más teológiai tár-
gyakban, hiszen ezek kapcsán is szükség van az idegen nyelvek is-
meretére – mégis, talán a Szentírásnak a sajátos világa, szépsége, 
változatossága az, ami a legjobban megragadott, és így mondhatni, 
hogy a teológiai tanulmányaim kezdetétől fogva ez állt az érdeklődé-
sem középpontjában. Az más kérdés, hogy amikor témát kellett vá-
lasztanom, akkor külső hatások is befolyásoltak, például az akkori 
püspökömnek a biztatása is nagy szerepet játszott abban, hogy végül 
is ezt a szakterületet választottam.   

Z.Á.: Ki volt az Ön püspöke, említsük meg a nevét. 
K.I.: Két püspököt is meg kell említenem: dr. Bánk József volt 

az, aki engem pappá szentelt, és megemlékezem Marosi Izidor püs-
pök úrról, aki egyben az én főnököm is volt, plébánosom Kecskemé-
ten. Voltaképpen Marosi püspök úr tette lehetővé számomra, hogy 
Rómában, a Biblikus Intézetben biblikus tanulmányokat folytassak 
és szaklicenciátust szerezzek.  

Z.Á.: Ön, aki pap, és a szentírástudománnyal hivatalból foglal-
kozik, hogyan olvassa a Szentírást? Mindig csak a tanulmányai mi-
att, vagy néha bele is feledkezik annak olvasásába?  

K.I.: Ez eléggé változó, a kettőt nem is lehet teljesen szétválasz-
tani. Természetesen minden nap olvasok egy részt, ha mást nem, a 
Breviáriumban található bibliai részt – ilyenkor nem annyira a tudo-
mányos szempont a meghatározó, hanem az, hogy az adott szövegen 
amennyire lehet, elmélkedjek, annak a szövegnek egyfajta aktualitá-
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sát keressem, vagy egyszerűen csak a szépségét megragadjam. Más-
felől, amikor tudományos munkához kell olvasni szövegeket, akár 
eredeti nyelven is, akkor sem pusztán csak a tudományos szempon-
tok az egyedül meghatározóak. Sokszor épp ilyenkor figyelek fel 
sajátos mondanivalóra, érdekes gondolatokra, olyanokra, amikre 
eddig még nem csodálkoztam rá, s amelyek nemcsak a tudásomat, 
hanem a hitemet, az Isten iránti, Krisztus iránti elkötelezettségemet 
is erősítik. 

Z.Á.: Amikor idegen nyelven, görögül vagy héberül, németül 
vagy más nyelven olvassa a Szentírást, azután összehasonlítja a 
magyarral, akkor gondolom észreveszi, hogy a szöveg nem pontosan 
ugyanaz. Erről mi a véleménye? Ezek a fordítási különbözőségek 
érintik-e a Szentírás sugalmazottságát, vagy Önt, mint biblikus ta-
nárt, hogyan érintik önt? 

K.I.: Érdekes kérdés a sugalmazottság kérdése, mert végered-
ményben kétségkívül a szerző volt a sugalmazott. De a fordítókban is 
megvan a lelkiismeretesség, a törekvés arra, hogy a szöveget vissza-
adják megfelelő formában. Ez nem könnyű, hiszen aki egyszer pró-
bálkozott fordítással, azzal, hogy nemcsak szentírási szöveget, ha-
nem bármilyen idegen nyelvű szöveget magyarra lefordítson, az 
tudja, hogy ez mennyire nehéz, hiszen nem egyszerűen csak szavakat 
kell átültetni, hanem különböző struktúrájú nyelveket kell valaho-
gyan összhangba hozni, vagyis azt az alapüzenetet visszaadni, amit 
az eredeti szerző ki akart fejezni. Az egyes fordítóknak biztosan 
megvan a lelkiismereti elkötelezettségük, és feltételezhetően ők is 
kérik a Szentlelket, a sugalmazó Szentlelket amikor munkájukat 
végzik. Ugyanakkor minden fordítás egy kicsit magyarázat is már, 
tehát amikor valaki fordít, a fordításba bizonyos mértékig már a ma-
gyarázat is belekerül. Ez egyáltalán nem baj. Sőt, egyenesen hasz-
nos, ha az ember több fordítást összevet, mert talán éppen a külön-
böző fordítások által kerül az olvasó egyre közelebb ahhoz az ősere-
deti szándékhoz, amit a bibliai szerző voltaképpen ki akart fejezni.  

Z.Á.: Kocsis Imre professzor úr, Ön most elődjétől, és volt taná-
rától, Tarjányi Bélától veszi át az Újszövetségi Tanszéket. Vannak 
elképzelései, vagy milyen érzés volt tanára nyomdokába lépni ilyen 
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formán is? Hogyan kezd neki a tanévnek, hogyan kezd neki ennek az 
új munkának, ennek az új lehetőségnek? 

K.I.: Mindenekelőtt megköszönöm Tarjányi Béla professzor úr-
nak a jóindulatát, amellyel támogatta azt, hogy én legyek az utódja, 
hogy őutána én legyek az Újszövetségi Tanszék vezetője. Természe-
tesen nagyra értékelem az ő eddigi munkáját. Docensként a munka-
társa voltam már, tehát nemcsak tanítványként tekintek rá, hanem 
kollégaként is, hiszen az elmúlt években először a Levelező Tagoza-
ton meghívott előadóként tanítottam, majd az elmúlt két évben már 
egyetemi docensként a görög nyelvet, illetőleg az Újszövetség teoló-
giáját oktattam. Így a Tanszéken nem vagyok teljesen új, csak tan-
székvezetőként. Elképzeléseimről készséggel szólok. Célom az, hogy 
– amennyire tőlem telik – lelkiismeretesen, minden szempontból 
megfelelő módon végezzem az oktatást. 

Három tantárgyat kell ebben az évben oktatnom, újszövetségi be-
vezetést, újszövetségi egzegézist, és a görög nyelvet, ez utóbbit már 
az elmúlt években is én tanítottam. A görög nyelv oktatásában tehát 
azt folytatom, amit eddig is tettem. Részben a többi tárgynál is, hi-
szen ezeket a tantárgyakat is tanítottam már, először Egerben, azután 
amikor 1999-ben Vácra kerültem, és a Váci Szeminárium rektora 
lettem. Később, amikor az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vácra 
költözött, akkor annak a tanára voltam. Egyébként Vácott, már az 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola előtt is létezett Levelező Tagozat az 
Egri Hittudományi Főiskola kihelyezett tagozataként – ebben az 
intézményben is oktattam a jelenlegi főtárgyaimat, az újszövetségi 
bevezetést és egzegézist. Van tehát bőséggel gyakorlatom. Itt, a fa-
kultáson, a Hittudományi Karon nyilván még intenzívebben kell 
végeznem ezt a munkát. Ami pedig a tananyagot illeti, részben már 
készen is van, részben tovább kell fejleszteni. Van újszövetségi 
introdukcióm, tehát bevezetéstani könyv, amit a Szent István Társu-
lat jelentetett meg két kötetben. Egzegetikai anyagom is jelent már 
meg könyv formájában, de egyelőre – elődöm iránti tiszteletből is –, 
részben az ő könyveit használom, s közben önálló jegyzeteket, illet-
ve önálló segédanyagot fogok kidolgozni, de ehhez időre van szük-
ségem.  
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Z.Á.: Professzor úr, az Ön egyik sajátos kutatási területe a Lu-
kács evangéliuma. A négy evangélium közül ez a harmadiknak ké-
szült el. Miért éppen a Lukács evangéliuma? Mi az a sajátosság, 
vagy az a szépség vagy különlegesség, ami Önt megragadta ebben 
evangéliumban?  

K.I.: Nagyon sok szempontot lehetne említeni Lukács evangéli-
umát illetően. Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy az ún. szi-
noptikus evangéliumok közül éppen Lukácsnak van a legtöbb sajá-
tossága, ami fakad már abból is, hogy Lukács tartalmazza a legtöbb 
olyan anyagot, melynek nincs egyébként párhuzama az egyéb újszö-
vetségi iratokban, azaz nincs szinoptikus párhuzama. De számomra 
nem ez volt a legdöntőbb szempont, inkább Lukács evangéliumának 
a sajátos lelkülete, Lukács sajátos Krisztus-képe, Isten-képe. Nem 
véletlenül nevezik ezt az evangéliumot a jóság és az irgalmasság 
evangéliumának, hiszen az evangélisták közül leginkább Szent Lu-
kács domborítja ki ezt a szempontot, vagyis Jézusnak az irgalmassá-
gát, Jézusnak az odafordulását a társadalom peremén élő, jogfosztott, 
sok esetben megvetett személyekhez. 

Ilyen személyek mindenekelőtt a bűnösök, a bűnösöknek tartott 
személyek, de ugyanígy az idegenek is, és meg lehet említeni az 
asszonyokat. Itt alapvetően arra gondolok, hogy abban az időben az 
asszonyok, már ami a társadalmi jogot, a társadalmi rangot illeti, 
nem voltak egyenrangúak a férfiakkal, így különlegesen is megható, 
hogy Lukács evangéliumában oly gyakran van szó asszonyokról, és 
többször is olvasunk arról, hogy Jézus milyen szeretettel fordul hoz-
zájuk. A bűnösökkel való kapcsolatát tekintve csak Lukács említi 
például a bűnös asszony történetét. Zakeusnak, a fügefára fölmászó 
fővámosnak a történetét, és csak Szent Lukács számol be arról, hogy 
Jézus keresztre feszítésekor, Jézus halála előtt az egyik vele együtt 
keresztre feszített gonosztevő megtért. A megtérő latorról is csak 
Lukács evangéliumában olvasunk. 

Ugyanakkor számos szép és mindannyiunk által ismert példabe-
széd szintén csak Szent Lukács evangéliumában fedezhető fel, a 
tékozló fiú története, vagy másként fogalmazva: az irgalmas apa és a 
két fia története. Az elveszett drachmáról, az elveszett bárányról 
szóló példázatok (ezek egyébként Máté evangéliumában is megje-
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lennek), azután az irgalmas szamaritánus, farizeus és a vámos törté-
nete, és még lehetne a példákat sorolni. 

Mindez egy sajátos hangulatot ad Lukács evangéliumának, de 
emellett még sok érdekes vonása van ennek az evangéliumnak. Ilyen 
például az üdvtörténeti szemlélet, vagyis Lukács az, aki a legkézzel-
foghatóbban az üdvtörténet keretébe helyezve állítja elénk Jézust. 
Azért is üdvtörténeti szemléletű Lukács műve, mert ő nem csak az 
evangéliumát írta meg, hanem az Apostolok cselekedeteit is. Ő tehát 
így nagyobb időtávlatot ad, nem csak Jézus művéről szól, hanem az 
ősegyház kezdeti korszakáról is. Ebben is az ő sajátos üdvtörténeti 
szemlélete tükröződik. 

De Lukács evangéliuma nem csak ’édeskés’ – bocsánat a kifeje-
zésért. Az evangélista nagyon is tudatában van annak, hogy Jézus 
kemény követelményekkel lépett föl, Jézus teljes elkötelezettséget 
kíván. Ugyanakkor a fő hangsúly mégis azon van, hogy Isten irgal-
mas, hozzánk fordult, és Jézusban megadja a lehetőséget mindenki-
nek, zsidónak és nem zsidónak egyaránt, hogy megragadja az isteni 
ajánlatot, és a Jézus által hozott üdvösségnek a részese legyen.  

Z.Á.: Az nem okoz problémát Önnek, vagy az ’egyszerű’ hívő lé-
leknek, aki előtanulmányok nélkül olvassa a Szentírást, hogy a négy 
evangéliumban különbségek is vannak? Hihetünk akkor az evangéli-
umoknak, hogy ha az egyik megír egy történetet, a másikban az nem 
szerepel? Akkor is biztosan megtörtént az? Vagy talán ez nem prob-
léma? Ez nem befolyásolja a hihetőséget, a sugalmazottságot, a 
Szentírás szent voltát? 

K.I.: Szerintem nem befolyásolja. Egyszerű, racionális érvvel ta-
lán azt lehetne mondani, hogy minél többször esik szó valamiről, 
emberi szempontból annál nagyobb a súlya, a megbízhatósága. Ilyen 
értelemben nagyon nagy jelentősége van például annak, hogy Jézus 
szenvedéséről mind a négy evangélium részletesen beszámol, az üres 
sír tényéről, Jézus föltámadásáról, majd pedig Jézus megjelenéseiről. 
Sőt, még Szent Pál leveleiben is jelen vannak ezek a témák: Jézus 
halála, feltámadása, megjelenései. Annyi bizonyos, hogy minél több-
ször szólnak valamiről, annál nagyobb hangsúlyt kap a kérdéses 
dolog. Ezt a szempontot azonban én mégsem tartom kizárólagosnak, 
mert az evangéliumoknál megfigyelhető egyfajta összhang, még 
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akkor is, hogyha esetleg bizonyos dolgot csak az egyik, csak a másik, 
a harmadik vagy a negyedik evangélista mond el. Például az irgalom, 
mint Jézus működésének egy sajátos vonása,  közös, tehát nem azt 
mondjuk, és nem is szabad mondani, hogy csak Lukácsnál jelenik 
meg irgalmasként Jézus, vagy csak Lukács mutatja be Istent irgalmas 
Atyaként. Megjelenik ez Máténál is, Márk evangéliumában is, és a 
maga módján Jánosnál is. Az az alapmeggyőződés, hogy Isten irgal-
mas, hogy ez az irgalom Jézusban kézzelfogható, vagy az a meggyő-
ződés, hogy Jézus ugyan a zsidók között tevékenykedett, de mindig 
nyitott volt a pogányok felé, áthatja mind a négy evangéliumot. 

Az már más kérdés, hogy az egyes evangéliumokban az egyik 
vagy másik szempont domborodik ki, és esetleg más mondások, tör-
ténetek által jut kifejezésre. Például Máté evangéliumában találjuk a 
szívtelen szolgáról szóló példabeszédet, ami éppúgy kiemeli az ir-
galmasság témáját, mint mondjuk Lukácsnál a tékozló fiú története. 
Azt lehet mondani, hogy ezek a példabeszédek vagy történetek kü-
lönbözők, de mégis ugyanazon alapszellem, alaplelkület hatja át 
őket. Abból, hogy a szívtelen szolgáról csak Máté szól, a tékozló 
fiúról pedig csak Lukács, szerintem nem következik, hogy ezen elbe-
szélések megbízhatóságában kételkednünk kellene. Annak ellenére, 
hogy az egyes evangéliumok különböző szövegeket közölnek, 
ugyanazon lelkületet tükrözik, Jézusnak ugyanazon lelkületét. 

Amikor az evangéliumok közötti különbségről beszélünk, vagy 
éppen valamelyik evangélium sajátosságairól, ezt sosem kizárólagos 
értelemben tesszük. Ha kijelentem, hogy Lukács az irgalom evangé-
liuma, akkor ezzel nem azt mondom, hogy a többi nem az, hanem 
csak azt, hogy ezt a szempontot a legjobban Lukács domborítja ki. 
Amikor azt mondom, hogy Lukács az üdvtörténet evangéliuma, ezzel 
nem azt mondom, hogy erről a szempontról a többiben szó sincs, 
hanem éppen azáltal, hogy Lukács az evangélimhoz még hozzákap-
csolja az Apostolok cselekedeteit is, ez a szempont nála erőteljeseb-
bé válik, mint mondjuk más újszövetségi szövegekben. Az eltérése-
ket illetően én nem látok olyan nagy problémát. Sőt, inkább azt 
mondom: hogyha a jó Isten úgy látta jónak, hogy négy evangélium 
legyen, akkor az a természetes, hogy ez a négy evangélium nem 
egyezik meg egymással teljesen, hiszen akkor fölösleges volna, hogy 
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négy legyen. Ha tehát négy van, ebből logikusan következik, hogy 
vannak köztük különbségek, vannak bennük különböző megközelíté-
sek, és ennek ellenére mégis mindegyikben Jézusnak ugyanazon 
alaplelkülete tárul elénk. Ezt én így látom.  

Z.Á.: Miért éppen négy evangélium van? Miért nem három, kettő 
vagy öt? Ezt emberek döntötték el? Hogyan zajlott ez a folyamat? 
Hiszen tudjuk, hogy vannak más, evangéliumnak nevezett írások is, 
mint például Tamás evangéliuma, olyanok, amelyek nem kerültek be 
a kánonba.  

K.I.: A kérdés ma nagyon időszerű, hiszen vannak amerikai hatá-
sú körök, amelyek erőteljesebben előtérbe helyezik ezeket az ún. 
apokrif iratokat, olyanokat, mint a Tamás-evangélium, Júdás evangé-
liuma, Mária Magdolna evangéliuma. Például a Da Vinchi kód című 
regényben is kiemelten szerepelnek ezek az írások. Ebben a kérdés-
ben természetszerűleg két szempont a döntő. Az egyik az, hogy mi-
kor keletkeztek ezek az iratok. Ami a kánoni négy evangéliumot 
illeti, ezekről egyértelműen állítható, hogy az első század második 
felében, kb. 60-tól 95-ig bezárólag elkészültek. Már az ókori hagyo-
mány is azt állította, hogy a legkésőbbi evangélium a János féle, 
tehát János írt utoljára evangéliumot. Ebből meg is találtak egy má-
solat-töredéket Egyiptomban, amely Kr.u. 120-130 körül készült. 
Biztos tehát, hogy a négy kánoni evangélium az I. század második 
felében elkészült. Egy nyilván nem szenzációhajhász hanem becsüle-
tes tudós számára még az is egyértelmű, hogy az egyéb evangéliu-
mok mindegyike a II. században keletkezett. Így már egyedül az idő-
keret is azt mutatja, hogy a kánoni evangéliumoké az elsőség. 

Ha pedig a kánoni és az egyéb evangéliumok tartalmát vizsgáljuk, 
akkor ki kell mondanunk, hogy a kánoni evangéliumokban – minden 
eltérés ellenére – alapvetően ugyanazon alapmeggyőződés jelenik 
meg Jézus személyével és életművével kapcsolatban, az egyéb evan-
géliumokban pedig erőteljesen felfedezhető egy nem egészen megfe-
lelő, azaz nem ortodox szemléletmód. Ezen evangéliumok többsége 
a II. századi gnoszticizmus, a gnosztikus szemlélet hatása alatt áll, 
például az előbb említett Tamás evangélium is. Az oly nagy népsze-
rűségre, ’hírnévre’ szert tett Júdás evangélium is egyértelműen 
gnosztikus hatás alatt áll. Tehát két szempont a döntő: az idő, az, 
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hogy a kánoni evangéliumok keletkeztek korábban – mégpedig Jézus 
működéséhez viszonyítva egy belátható időtávon belül, másrészt 
csak a kánoni evangéliumokban mutatható ki egyfajta közös szemlé-
let. Az egyéb, apokrif evangéliumok viszont későbbiek, és ezekben 
bizony gyakorta nem hiteles, nem ortodox, nem megfelelő tanítás 
rejlik.  

Z.Á.: Vannak-e olyan egyházi megnyilatkozások, amelyekben az 
Egyház ünnepélyesen nyilatkozik a négy evangéliumról, és melyek 
ezek? 

K.I.: Természetesen vannak. Ezek közül a legrégebbiek talán 
még nem olyan ünnepélyesek, de vannak nagyon régi tanúk, amelyek 
a négy evangélium kánoniságát igazolják. Elsőként megemlíthetjük a 
II. században élő egyházi írókat, akik idézik az Újszövetséget, és 
mind a négy evangéliumból idéznek. Anélkül, hogy kifejezetten nyi-
latkoznának a szent iratokról, természetszerű számukra, hogy ezek az 
evangéliumok a mérvadók. Ki lehet mutatni, hogy mind a négy 
evangéliumot ismerik, mind a négy evangéliumból idéznek. Ismere-
teim szerint a II. század második feléből vannak először szisztemati-
kus megnyilatkozások, még nem annyira zsinati, de sokat mondó 
megnyilatkozások a négy evangéliumról. Ide tartoznak híres egyház-
atyák, Szent Iréneusz, Szent Jusztínusz és Tertullianusz, Keleten 
pedig Alexandriai Szent Kelemen és Origenész. Mindegyik egyház-
atya művében nyilvánvaló a négyes szám, sőt Szent Iréneusz még 
külön elmélkedik is azon, hogy miért pont négy evangélium van. 
Egészen természetes már számukra, hogy négy evangélium van, ak-
kor, amikor néhány más újszövetségi irat kérdésében – például a 
Jelenések könyvét illetően – nincs még meg a teljes egység. Min-
denki vallja már, hogy a négy evangélium, a 13 páli levél és az 
Apostolok cselekedetei sugalmazott újszövetségi iratok. Elmondhat-
juk,  hogy az egyházban soha nem volt bizonytalanság abban a tekin-
tetben, hogy melyek a kánoni evangéliumok. Megemlítenék még egy 
érdekes forrást, ez az ún. Muratori kánont, ami egy jegyzék a II. szá-
zad második feléből. A Római Egyház szent jegyzéke, tehát már a II. 
században keletkeztek jegyzékek, amelyek szisztematikusan felsorol-
ják, hogy melyek azok az iratok, amelyeket az egyház szentnek tart, 
amelyeket fel szabad olvasni a liturgikus cselekményeken, az isten-
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tiszteleteken. A Muratori kánonban is egyértelműen négy evangéli-
um nyer bemutatást. Zsinati szinten a IV. században tartományi zsi-
natok nyilatkoznak e tekintetben, ez azonban nem azt jelenti, hogy 
csak akkor határozták a könyveket illetően. Az eddigiek alapján ter-
mészetes volt az egyházatyák, a Muratori kánon, és más megnyilat-
kozások alapján, hogy négy evangélium van. Zsinati döntésre nem is 
annyira az evangéliumok miatt volt szükség, hanem néhány katolikus 
levél és a Jelenések könyve vonatkozásában.  

Z.Á.: Végül is az előttünk álló újszövetségi kánon, Újszövetségi 
Szentírás könyveinek száma és neve, tehát a gyűjtemény mikor zárult 
le? Ez mikor történt és hogyan történt az egyház életében? 

K.I.: Volt némi bizonytalanság néhány katolikus levél és a Jele-
nések könyvét illetően. A katolikus leveleknél valószínűleg amiatt, 
hogy van köztük néhány nagyon rövid, és ezek első látásra nem tűn-
nek fontos, mély tanítást hordozó írásoknak. Első látásra, ezt így kell 
mondani, mert ezek is hordozzák a tanítást, de ezt nem volt könnyű 
felismerni. A Jelenések könyve az összetettsége, bonyolult értelme-
zése miatt volt vitatott. Hozzá kell azonban tenni, hogy ezek a kétsé-
gek soha nem azt jelentették, hogy először senki nem fogadta el eze-
ket, és csak később fogadták volna el őket. Alapvetően ezek az írá-
sok is elismertek voltak, csak néhány egyházatya, bizonyos egyházi 
körök tanúsítottak velük kapcsolatban fenntartásokat. A végleges 
tisztázás és teljes egység a IV. században született meg. Keleten 
meghatározó volt Alexandriai Szent Atanáznak egy húsvéti levele, 
amelyben minden fenntartás nélkül felsorolja mind a 27 újszövetségi 
könyvet, mint sugalmazott, szent könyvet, Nyugaton pedig a tarto-
mányi zsinatok, mint például a Római és a Karthágói Zsinat mondták 
ki ezt az egységes álláspont. Ezek is a IV. század közepe táján vagy a 
század második felében voltak, és ezzel a végleges tisztázás lezárult. 
De még egyszer hangsúlyoznám: nem arról van szó, hogy bizonyos 
könyvek először nem voltak szent könyvek, csak később lettek azzá, 
hanem bizonyos könyvekkel kapcsolatban volt némi bizonytalanság. 
Az Ószövetség iratait tekintve is hasonló volt a helyzet, tehát az 
ilyen kezdeti bizonytalanság nem csak az újszövetségi iratok vi-
szonylatában fordult elő.  
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Z.Á.: Maguk a zsidók is csak egy bizonyos időben zárták le a ká-
nont, és határoztak arról, hogy melyek a szent könyvek és melyek 
nem…  

K.I.: Így van, ez egy külön témakör, nem az én szakterületem, de 
tanítottam Ószövetséget, és így talán tudok valamit erről is mondani. 
A zsidóság körében is több gyűjtemény volt, például az alexandriai 
gyűjtemény, a Szeptuaginta, a Hetvenes fordítás – ez gyakorlatilag 
egy kánoni gyűjtemény is –, és a palesztinai közösségek gyűjtemé-
nye. A zsidóknál a Törvény, a Tóra és az ún. Próféták gyűjteménye 
nagyon hamar, a Krisztus előtti évszázadokban véglegessé vált. De 
számos más könyvet is értékesnek tartottak és olvastak, és ezekkel 
kapcsolatban – például az Énekek Énekével vagy a Prédikátor köny-
ve tekintetében – náluk is jelentkezett ez a bizonytalanság, vagyis az, 
hogy a többség elfogadta, egyesek azonban némi bizonytalanságot, 
némi határozatlanságot tanúsítottak. A Krisztus utáni első század 
végén – ez nagyon érdekes! –, a Krisztus utáni első század végén 
rögzült az a kánon, amit a zsidóság mind a mai napig, mint zsidó 
kánon, elfogad és számon tart.  

Z.Á.: Ez a kérdés a katolikusokat igen elevenen érinti, hiszen a 
protestánsok és a katolikusok Szentírása nem egyezik meg. A katoli-
kusoké több, és ez onnan származik, hogy a zsidóság mely gyűjtemé-
nyét fogadta el a Katolikus Egyház, és mely gyűjteményét a protes-
táns egyházak..  

K.I.: Igen, ez számunkra, keresztények számára is fontos kérdés. 
A Katolikus Egyház a Szeptuaginta gyűjteményt fogadta el, és így 
hét többlet-könyv van a mi kánonunkban, mint a zsidó kánonban és a 
protestáns egyházak kánonjában. Hozzá kell azonban tennem, hogy 
az ortodox egyházak is hozzánk, katolikusokhoz hasonlóan véleked-
nek. Ez azt mutatja, a keresztények számára, akik a görög kultúrkör-
ben terjeszkedtek, egészen természetes volt, hogy a görög Bibliát, a 
Szeptuagintát vegyék alapul, amit éppúgy sugalmazottnak tekintet-
tek, mint a héber szövegeket. Az első időkben a keresztények számá-
ra alapvető meggyőződés volt, hogy az ószövetségi kánon nem más, 
mint az, amit Szeptuaginta, a Hetvenes fordítás képvisel. Később, a 
reformáció idején történt meg, hogy a protestáns egyházak a zsidó 
kánont vették alapul. Manapság azért már e tekintetben is van öku-
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menikus előrelépés. A protestáns egyházak külön kis kötetben kiad-
ták azt a hét könyvet, ami nálunk többletet jelent, és amelyeket mi 
deuterokanonikus könyveknek nevezünk. Még a mi általunk használt 
elnevezést is átvették: Deuterokanonikus könyvek. Francia nyelvte-
rületen ún. ökumenikus Biblia jelent meg, vagyis katolikusok és 
protestánsok együtt adtak ki közös Szentírást. Ezen Szentírásban 
benne vannak azok az általunk, katolikusok és ortodoxok által elfo-
gadott többlet-könyvek is, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek alapve-
tően a katolikusok és ortodoxok számára mérvadóak. Vagyis hogy 
ezek értékelésénél eltérés van a különböző felekezetek között.  

Z.Á.: A Katolikus Egyház buzdítja a híveket, hogy mindenki ol-
vassa a Szentírást, ami közös kincsünk. A nagy kérdés azonban az, 
hogy hogyan olvashatjuk a Szentírást mi laikusok, hiszen a Szent-
írásnak van szó szerinti értelme, van allegorikus értelme, és talán 
még másféle is. Mit szól ehhez az Anyaszentegyház, hogyan buzdítja 
a híveket, hogyan olvassuk? Szó szerint értelmezzük, vagy allegori-
kusan? Hogyan tegyünk? Mi a helyes szentírásolvasás, a helyes 
Szentírás-befogadás? Hiszen megvan annak a veszélye is, hogy va-
laki kiragad valamilyen részletet, és azt abszolutizálja, szó szerint 
veszi, egy másik részt pedig elvet, ami neki nem olyan tetszetős,azt 
mondja róla, hogy ezt nem szó szerint kell értelmezni. Tehát hogyan 
értelmezzük, hogyan olvassuk a Szentírást, mit tanít nekünk erről 
Egyházunk?  

K.I.: A Katolikus Egyházban szigorú előírás, hogy mindig beve-
zetőkkel és kiegészítő jegyzetekkel, megjegyzésekkel kell kiadni a 
Szentírás szövegét. Tehát nem elegendő az, hogy csak kinyomtatjuk 
fordítás formában a szent szöveget, hanem az egyes könyvekhez 
bevezetőt kell írni, illetve a szöveghez pedig némi magyarázó meg-
jegyzéseket adni. Az Egyház így akar bennünket segíteni abban, 
hogy megfelelő módon tudjunk egy könyvhöz közeledni, hogy tisz-
tában legyünk, hogy mi egy-egy könyvnek a műfaja, mert az sem 
mindegy, hogy milyen műfajban íródott egy könyv. Az evangéliu-
mokról beszélgettünk: velük kapcsolatban alapvetően a történeti 
hitelességet állítjuk, de ez nem mindig, minden részletkérdésre vo-
natkozik. Az evangéliumok tehát alapvetően történeti művek. 
Ugyanakkor azonban nyilvánvaló, hogy az Ószövetségben vannak 
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olyan elbeszélések, amelyek nem megtörtént eseményekről szólnak, 
hanem szabadabb, novellisztikus leírások. De ezen kívül sok egyéb 
irodalmi műfaj is jelen van a Szentírásban. Gondoljunk például a 
költeményekre!  

 
Ugyanakkor minden szentírási könyv igazságot hordoz. Milyen 

igazságot? Vallási tartalmú igazságot, azt az igazságot, amelyet az 
Isten a mi üdvösségünk érdekében ki akart fejezni. De ahhoz, hogy 
ezt megértsük, mindig tisztában kell lennünk azzal, hogy mi az adott 
könyvnek a műfaja, melyek a sajátosságai. A bibliai könyvekhez írt 
bevezetések éppen ezt rögzítik röviden, tömören, már amennyire 
mindez egy bibliakiadásba belefér. Szükségszerű tehát, hogy amikor 
valaki szisztematikusan olvassa a bibliai könyveket, olvassa el hoz-
zájuk a bevezetéseket és a megjegyzéseket is. 

Magyar biblikus professzorok Izraelben (Hácor romjain): 
Kocsis Imre, Cziglányi Zsolt, Székely János pp., Thorday Attila 
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Fontos az is, hogy legyen egyfajta pedagógiai megközelítés is. 
Nem biztos, hogy az a helyes bibliaolvasás, ha az elején elkezdem 
olvasni a könyvet, mint egy regényt. Először talán a könnyedebb, 
vagy számunkra könnyebben érthető fontosabb szövegekkel kell 
kezdenünk, utána térjünk rá a nehezebbekre. A leglogikusabb az 
evangéliumokkal kezdeni, aztán folytathatjuk az Apostolok cseleke-
deteivel. Ezt követheti a Páli levelek – nem a Római levél, mert az az 
egyik legnehezebb –, a rövidebb, egyszerűbb levelek. 

Ami az Ószövetséget illeti, talán ott se a teremtéstörténettel kell 
kezdenünk, hanem a nagyobb elbeszélő könyvekkel, vagy a kisebb, 
ilyen novellisztikus iratokkal. Lehet a bölcsességi könyvekből bizo-
nyos részeket olvasni. Először tehát azokat a könyveket érdemes 
olvasnunk, amelyek értelmezési szinten nem okoznak oly nagy ne-
hézséget a kezdőknek. Ha így megbarátkoztunk a szöveggel, és vet-
tük a fáradságot, hogy a bevezetéseket és a megjegyzéseket is elol-
vastuk, akkor lassanként eljuthatunk oda, hogy a nehezebb szöve-
gekkel is megbirkózzunk, és ott is mindig figyeljünk az igazi mon-
danivalóra, mert a szöveg mindig hordoz nagyon szép gondolatokat. 

Előfordulhat, hogy egyes szentírási könyvek vagy részek nem ra-
gadnak meg igazán, aztán hirtelen ráakadunk egy mondatra, ami 
nagyon is fontos, és amin esetleg hosszabb időn keresztül is tudok 
elmélkedni, vagy ami számomra egész konkrétan útmutatást fog 
adni. Amint a bibliafordító és a bibliamagyarázó számára fontos, 
hogy a Szentlelket kérje, mert anélkül nem vezet igazi jó eredményre 
a munkája, ugyanúgy a bibliaolvasásnál is fontos a Szentlelket kérni, 
hogy segítsen bennünket. Segítsen abban, hogy ne csak száraz olva-
sás legyen ez számunkra, hanem személyesen is meg tudjon ragadni 
engem a szöveg. Ismétlem: nem kell ezt várnunk a Szentírás minden 
mondatától. 

Végül még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fon-
tos a szövegeket összefüggésükben, hosszabb egységben olvassuk, és 
ennek keretében vizsgáljuk. Nagyon helytelen az, ha kiragadok a 
szövegből egy mondatot, és azt abszolutizálom.. Amikor a Bibliát a 
keresztény tanítás alapjául vesszük, akkor is óvakodni kell attól, 
hogy összefüggésükből kiragadott mondatokkal érveljünk. A Bibliá-
ban  minden szövegrészt egy nagyobb egység, az egész fényében és 
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összefüggésében kell értelmezni. Az más kérdés, hogy mindenkinek 
lehetnek kedvenc mondatai vagy könyvei, amelyek őt személyesen, 
mélyen érintik és lelkileg táplálják 

Z.Á.: Professzor úr, foglalja össze röviden, hogy mi a Szentírás 
lényege és célja? 

K.I.: Mindezt valójában már elmondtam. A Szentírás bemutatja 
nekünk azt, hogy mit tett Isten értünk, a mi üdvösségünkért, amikor a 
zsidó nép kiválasztásával, egyszülött Fia elküldésével, és az Egyház 
kezdeti szakaszának irányításával belépett a mi történelmünkbe. 
Ugyanakkor a Biblia célja az is, hogy számunkra megadja azt az 
irányt, amely az üdvösség felé, az Istennel való élő kapcsolatra ve-
zet. A Biblia által válik számunkra lehetővé az, hogy megragadjuk 
azt az igazságot, amit Isten számunkra közölni kívánt, sőt nemcsak 
hogy megragadjuk, hanem a Biblia által a bennünket megszólító 
Szentháromság Istennel élő kapcsolatba kerüljünk.  

 
 
Jubiláns biblikus professzorok – A közelmúltban, illetve a kö-

zeljövőben három bibliatudományban jeleskedő professzor is életé-
nek fontos állomásához érkezett, illetve érkezik. Dr. Schmatovich 
János (a Győri Hittudományi Főiskola tanára, illetve a PPKE Hittu-
dományi Karának magántanára) 2012. november 27-én töltötte be 
életének 70. életévét. Dr. Jelenits István (a Sapientia Szerzetesi Hit-
tudományi Főiskola és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola egykori 
tanára) 2012. december 16-án ünnepelte 80. születésnapját. Dr. 
Nemeshegyi Péter (a tokiói Sophia Egyetem és az Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskola egykori tanára) 2012. január 27-én lesz 90 éves. 
Mindhárom professzor számos könyvvel és tanulmánnyal gazdagítot-
ta a magyar biblikus és teológiai szakirodalmat, s mindhárman hasz-
nos segítséget nyújtottak a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat-
nak.  Schmatovich János többször publikált a Jeromos füzetek folyó-
iratban, Jelenits István és Nemeshegyi Péter pedig a Káldi-
Neovulgáta Bibliafordítás elkészítésében és ismertté tételében mű-
ködött közre. Isten éltesse mindhármukat, és tegye gyümölcsözővé 
további munkásságukat.  (K.I.) 
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Közgyűlés – Társulatunk szeptember 29-én megtartotta ez évi 

közgyűlését. A munkatársak beszámoltak az elmúlt év folyamán 
végzett munkájukról, ezután az elnök ismertette az előttünk álló fel-
adatokat, terveinket. A közgyűlés előtt szentmisében adtunk hálát 
Istennek a kapott kegyelmekért, a gyűlést követően pedig baráti 
együttlét során beszéltük meg a konkrét feladatokat. 

 
Biblikus figurák készítése Egerben – Az egri Bródy Sándor 

Megyei és Városi Könyvtár 2008-ban elnyerte „Az Év Könyvtára” 
megtisztelő címet. Nem tudom, hány könyvtár van az országban, 
amelyik hasonlóan működik, csak remélni tudom, hogy sok. Sokra 
lenne szükség. 

Ezen a hétvégén a Biblikus Figura készítő kurzuson kívül több 
programot is tartottak, a folyosókon gyerekek, szülők, nagyszülők 
nyüzsögtek, és vidám hangok szűrődtek be abba a terembe, ahol mi 
is dolgoztunk. 

Luzsi Margó és „csapata” lenyűgözött. Bevallom, amikor a ter-
vezgetés idején a szükséges létszámról beszéltünk, nem hittem, hogy 
lesz szombat-vasárnapra tizenöt 
embere, aki  a szabadidejét végig 
akarja dolgozni. Abban bíztam, 
hogy talán nyolcan… 

Tizennégy jókedvű, elszánt, 
kedves emberrel ismerkedtem meg, 
akiken látszott, hogy jól összeszo-
kott közösség, rendszeresen talál-
koznak, mesekört és bibliaolvasó 
estéket szerveznek maguknak. Vi-
dámak és természetesek voltak.  

A figurák karakterét előre meg-
terveztük. Nagy örömöt okozott, 
hogy a „feladatul” kapott karakter 
kialakítása során, mindenki belelo-
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pott saját magából is egy kicsit a figurájába. Igy lett a közös kollek-
ció mindenki sajátja is.  Gelley Anna 

----------------------------- 
 „Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek.”(Jn 16, 23) 

2012 novemberének közepén egy hosszú hétvégén 15 gyönyörű 
báb, egy egész birkanyáj, és néhány bűbájos kisded „született” meg 
Egerben a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtárában. Gelley 
Anna, a Szent Jeromos Bibliatársulat munkatársa bábáskodott a bib-
likus figurák készítésénél, 14 lelkes önkéntest tanítva, segítve, irá-
nyítva a munkálkodásban.  

De hogyan is jutottunk el idáig? 
Egy lelki alkalom során - ha jól emlékszem, 2010-ben - ismertem 

meg a biblikus figurákat. A bábok elbűvölőek voltak, a munka velük 
szívszorítóan szép, az emberek, kezükben a bábokkal átszellemültek. 
Ott és akkor azt gondoltam, mennyire jó lenne, ha a gyermekkönyv-
tárban, ahol dolgozom, lenne majd egyszer néhány ilyen figura. Ké-
sőbb többször volt alkalmam ezeket a bábokat kézbe venni, s egyre 
inkább szerettem volna, ha nap, mint nap ott vannak a kezünk ügyé-
ben, ha ott „lakhatnának” a gyermekkönyvtárban. Ám egyelőre még 
a lehetőségét sem láttam a megvalósításnak. Ez azonban csöppet sem 
keserített el, biztosan tudtam, ha eljön az ideje, megjönnek a bábok. 
A megoldás és lehetőség pedig akkor és onnan jött, amikor és ahon-
nan nem vártam. Könyvtárunk idén ismét hatalmas fába vágta fejszé-
jét, amikor úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be egy újabb 
„TÁMOP”-ra. A  „TÁMOP -3.2.4.B-11/1-2012-0005” –ra benyújtott 
pályázatának a következő címet adta: „Nyisd ki a világot! � - orszá-
gos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és kép-
zés támogatásának érdekében.” Rögtön tudtam, hogy a lehetőség –
úgy gondolom némi égi közbenjárással, de megérkezett. Tervezett 
programsorozatainkban – amelyek az óvodás korosztálytól egészen a 
felnőttekig, szülőkig szólnak – ezek a csodálatos figurák hihetetlenül 
jól használható oktatási segédeszközök. És a segítség nem várt gyor-
sasággal, ismét megérkezett. Mire mindezt végig gondoltam, csör-
rent a telefon, és kedves barátom, aki egyben a bibliakör vezetője is, 
ahová járok, egy szusszanásra mondta: 
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Tudom, hogy szeretnél majd biblikus figurákat, azt is tudom, 
hogy erre most nincs módod, de tudd, hogy a Szent Jeromos Társa-
ságnak van ilyen bábkészítő kurzusa. 

A meglepetéstől hirtelen szóhoz se jutottam, aztán annyit nyög-
tem ki, hogy éppen most úgy tűnik, van rá lehetőség. Hamarosan 
hívtam a Társaságot, ahonnan egy kedves hang Gelley Annához 
irányított. Anna – noha elő-
ször beszéltünk egymással – 
régi ismerősnek kijáró ked-
vességgel, és segítő szándék-
kal fogadott. Aztán lassan 
minden sínre került, kollégá-
im, akik a pályázat sikerre 
viteléért felelősek voltak, 
nagy szeretettel és odafigye-
léssel „építették” be ezt a 
részt a rendszerbe, s egyszer 
csak megjött a hír: a Bródy Sándor Könyvtár a nyertesek között van.  
Annával azonnal közöltem a jó hírt, időpontot egyeztettünk, s már 
csak az volt hátra, hogy találjak egy jó tucatnyi embert, akik idejüket 
nem sajnálva, egy hosszú hétvégét eltöltenek a bábok készítésével. É 
s jöttek tizennégyen. Gyermek könyvtárosok és a gyermekkönyvtár 
olvasói, a felnőtt mesekör tagjai, valamint a bibliakörösök, egészen 
fiatalok és nyugdíjasok, férfiak és nők, jókedvűen és örömmel fogtak 
a munkához szombaton délelőtt 9 órakor. Anna végtelen türelemmel, 
kedvességgel, ugyanakkor precíz, pontos útmutatással tanított ben-
nünket. A munkát könnyítette nagyon az ő gondos előkészítő munká-
ja, amivel sok időt spórolt meg. Így szombat estére már készen is 
volt a 15 figura. Járt a szánk is közben, derűs, békességes hangulat-
ban telt a munka, szaporán járt a kezünk is. Közben „hozott hazai-
ból” ebédeltünk, s Anna segítségével a biblikus figurák történetével, 
használatának lehetőségeivel is megismerkedtünk. Másnap, vasárnap 
folytattuk a munkát. Egy evangéliumi jelenet beállításán keresztül a 
gyakorlatban barátkoztak a résztvevők a már elkészült figurákkal. 
Hozzáfogtunk a nyáj készítéséhez, s kisdedek is készültek. Olyan 
nagyon szeretett volna az asszonynépség kisdedeket készíteni, hogy 
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Anna nem mondott nemet. Így most hét babával büszkélkedhetünk. 
Aztán nem győztünk gyönyörködni a látványban, amikor összeraktuk 
a két nap „termését” az asztalra. Gelley Annától még hihetetlenül 
sok jól hasznosítható ötletet, tanácsot kaptunk, amiket a későbbiek 
során fogunk majd a gyakorlatba átültetni. 

Örömteljes, gyönyörű munka volt.  
„Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.”(Jn 16, 24) 
Kértünk, és kaptunk. Örömünk teljes. 
A figurákkal azóta elkezdtem a munkát. Óvodásokkal Szent Mik-

lós legendáját elevenítettük meg. Hamarosan itt van advent, s terve-
im szerint a Születés történetéről, hitről, emberségről  szóló szép 
legendameséket dolgozzuk majd fel, ami „Mesevilág” programsoro-
zatunk része lesz.  

Szabó Magda gyönyörű regényét, a Tündér Lalát is könnyebb 
lesz a gyerekekhez közel vinni, a felsősök számára az Egri csillagok 
hőseinek kereszténységért vívott küzdelme is emberközelivé válik a 
bábok segítségével. Hamarosan a tarnabodi Máltai Iskolában kezdő-
dik egy több részes programunk nagyon nehéz helyzetben, többnyire 
nyomorban élő szülőknek: „Mesélj, olvass gyermekednek” címmel. 
Középiskolásoknak szervezendő programunk a népmeséken keresz-
tül ad útmutatást a fiúknak és lányoknak. S ezek mindegyikében 
nagy segítség lesz a figurák adta csodálatos, sokszínű lehetőség.  S 
mindez csak a kezdete lehetőségeink végtelen tárházának. 

A Heves Megyei Büntetés- Végrehajtási Intézetben van egy me-
sekör. Fogvatartott asszonyok a tagjai, mesélni tanulnak, mondókáz-
ni, gyermekdalokat, népdalokat énekelni. A csoport tagjai egy inté-
zetbe járnak ki, fogyatékkal élő gyerekeknek mesélnek, mondókáz-
nak, velük játszanak. Harmadik éve vezetem a kört. Ide vittem be a 
bábokat, s a „Kovács lánya” c. legendamesét dolgoztuk fel másnap, 
hogy elkészültek a figurák. A mese voltaképpen a Születés története. 
Mesemondás után vették kézbe „őket” egyenként az asszonyok, s 
indult a mese, indult Jézus születésének története az ő szavaikkal, 
mélyen átélve. Mozdultak a bábok, szóltak, beszéltek, és közben 
csöndesen, lassan megindultak a könnyek is. Aztán a végén minden-
ki kézbe vehette az angyalt, a börtönben egy rövid időre angyal lehe-
tett, s beszélhetett az angyal nevében. Nem nagyon találok szavakat 
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arra, ami ott történt. Azt gondolom, nemcsak valóban velünk volt 
Isten, hanem ezt akkor ott mindenki érezte és tudta is.  

„Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek.”(Jn 16, 23) 
Így történt.  Megadta.                             Luzsi Margó                     

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár  Gyermekkönyvtára 
  

Schmatovich József kö-
szöntése – December 1-jén a 
Győri Hittudományi Főisko-
lán bensőséges ünnep kere-
tében köszöntötték diákjai, 
tanártársai és biblikus tanár 
kollégái Schmatovich József 
professzort 80. születésnapja 
alkalmából, és adták át a 
tiszteletére „Apparatus Bibl-
icus" címmel készült tanulmánykötetet. A kötetet, amely 22 kolléga 
22 tanulmányát tartalmazza, Schmatovich professzor kollégája, Mar-
tos Levente Balázs biblikus professzor szerkesztette, és Pápai Lajos 
megyéspüspök, valamint a nemrégiben elhúnyt Szennay Adrás ben-
cés főapát előszavával jelent meg. Schmatovich professzor Társula-
tunk hűséges támogatója és Füzetünkben rendszeresen publikál. 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2013. jan. 
4.: Gal 2,20; jan. 18.: Gal 2, 15–16.; febr. 01.: Gal 3, 2–5.; febr. 
15.: Gal 3, 23–29.; márc. 01.: Róm 5, 1–5.; márc. 22.: Ef  4, 5–
6.; ápr. 05.: Mk 16, 16–18.; ápr. 19.: Lk 17, 5–6. 

 Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-
ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!  
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KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 

  
„MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmi vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
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AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

 
PÁL APOSTOL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE” 

– a Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínek. Ára: 800,- Ft. 
 
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvéte-

lek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára (szö-
vegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

 
KOPT KOLOSTOROK EGYIPTOMBAN – DVD Videók és 

Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 1600,- Ft. 
  
EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD Vágvölgyi 

Éva felvételeivel. A DVD ára: 800,- Ft. 
  
ÉLETÜNK KRISZTUSSAL – DVD – Tarjányi Béla három elő-

adása. Ára: 800,- Ft. 
 
A BIBLIA SZEREPE LELKI FORMÁLÓDÁSUNKBAN – DVD 

– Tarjányi Béla előadása. Ára: 800,- Ft. 
 
MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA – CD  Ára: 600,- Ft. 
 
IMRE BÁCSI ELBESZÉLI ÉLETÉT – DVD – Mócsy Imre S.J. 

atyáról. Ára: 800,- Ft. 
 
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

 
A DVD-k és CD-k megvásárolhatók a Bibliaközpontban: 

1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 
Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
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Az evangélium igaz szava 
 

Nagy bizalom van most bennem, mert tudom, mindannyian 
tudjuk, hogy az evangélium igaz szava az Egyház ereje és éle-
te. Az evangélium megtisztít, megújít és gyümölcsöt hoz min-
denütt, ahol a hívők közössége hallgat rá és igazságban, szere-
tetben befogadja Isten kegyelmét. Ebben bízom, ennek örven-
dezem. 

A hit évében járunk, amivel éppen Istenbe vetett hitünk 
erősítése volt a szándékom abban a környezetben, amely, úgy 
tűnik, mindinkább háttérbe próbálja szorítani. Szeretnék min-
denkit arra hívni, hogy újítsa meg a szilárd bizalmat Istenben, 
és gyermeki lélekkel bízza magát Isten karjaira; legyen biztos 
benne, hogy ezek a karok mindig megtartanak, és miattuk lép-
hetünk előre mindennap, küzdelmek idején is. Szeretném, ha 
mindenki érezné, hogy szereti az Isten, aki Fiát adta értünk és 
megmutatta végtelen szeretetét. Szeretném, ha mindenki érez-
né a keresztény lét örömét. Egy szép imádságban imádkozzuk 
reggelente: „Imádlak, Istenem, és teljes szívemből szeretlek. 
Köszönöm, hogy megteremtettél és kereszténnyé tettél...” 
Igen, örülünk a hit ajándékának; ez a legnagyobb kincsünk, 
amit senki sem vehet el tőlünk! Mindennap adjunk hálát ezért 
az Úrnak imával és hiteles keresztény élettel! Isten szeret min-
ket, de azt várja, hogy mi is szeressük őt! 

 
XVI. Benedek pápa: Az utolsó katekézis 

Részlet. Forrás: Magyar Kurír 
. 
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Szom jazom  
 

Szomjazom! – hangzik a szenvedés 
Örök kiáltása a kereszten. 
Te élő vizet kínáltál nekünk 
És mi ecettel itattunk 
És itatunk ma is minden szenvedőt. 
Ez telik tőlünk: ecetes szivacs, 
Izsópra tűzve, melytől csak 
Meghalni lehet, élni nem. 
Szomjazom! – kiált a Föld 
És rajta minden, 
Nem szavakra, nem tettekre, 
Élő vízre szomjazik minden, 
Rád szomjazik a világ. 
Adj innom, Jézus, hogy 
Örök életre szóló vízforrásod 
Felfakadjon bennem és 
Öntözhessem, itathassam 
Magam körül a világot. 
Inni és itatni – 
Milyen egyszerűen hangzik, 
S valójában az is, 
Ha Belőled merítünk. 

  
Vágvölgyi Éva                                          
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Kocsis Imre 

Pál apostol környezete és kapcsolatai 
 
Ahhoz, hogy Pál apostol tevékenységét és gondolatvilágát jobban 

megérthessük, fontos, hogy mindig szem előtt tartsuk azt a környeze-
tet, amelyben élt, és amely biztosan hatást gyakorolt rá. Ugyanakkor 
azt is fontos figyelembe venni, hogy milyen kapcsolatokat ápolt az 
ősegyház egyéb jelentős személyiségeivel és saját közvetlen munka-
társaival. A jelen értekezésben erről kívánok rövid áttekintést adni. 

Pál és a judaizmus  

Bár a Krisztust elutasító zsidóság részéről ellenszenvet s nem rit-
kán ellenállást és üldöztetést tapasztal, esetenként kemény szavakkal 
illeti az ellene munkálkodó izraelitákat, Pál mindvégig vallja zsidó 
származását, a zsidósághoz való tartozását, sőt a zsidókkal való 
alapvető szolidaritását. Zsidó-keresztény ellenfeleivel szemben töb-
bek között így nyilatkozik: „Zsidók ők? Én is! Izraeliták ők? Én is! 
Ábrahám ivadékai ők? Én is!” (2Kor 11,22; vö. még Gal 1,14; 2,15). 
Zsidó származásáról még bővebben ír a Fil 3,3-ban: „a nyolcadik 
napon körülmetéltek, Izrael nemzetéből, Benjamin törzséből szárma-
zom, héber a héberek közül, a törvény megtartásában farizeus.” A 
zsidóság iránti szerető aggodalma különösképpen a Római levélben 
tárul fel: „Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom, a lelkiismere-
tem mellettem tesz tanúságot a Szentlélekben, hogy nagy a szomorú-
ságom és szívemnek fájdalma szüntelen. Hiszen azt kívánnám, hogy 
magam legyek átkozottként távol Krisztustól testvéreimért, test sze-
rint való rokonaimért, az izraelitákért” (Róm 9,1-5; vö. még 11,1).  

A Fil 3-ban Pál azt hangsúlyozza, hogy a Krisztussal való talál-
kozás a damaszkuszi úton döntő változást hozott életében, amely a 
korábbi nézetek és értékrendek radikális átértelmezéséhez vezetett 
(„De ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek tartottam Krisz-
tusért” Fil 3,7). Ennek ellenére az apostol zsidó identitása vallásos-
ságának, missziós stratégiájának, érvelésének és teológiájának több 
pontján is megmutatkozik. Álljon itt ezekből néhány példa: 
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– Az emberek csoportokra való osztása: zsidók és pogányok, illet-
ve zsidók és görögök, valamint a zsidóság üdvtörténeti elsőbb-
ségének elismerése: „előbb a zsidóknak, majd a görögöknek” 
(Róm 1,16). 

– Izrael szent irataira való hivatkozás, illetve annak tudatosítása, 
hogy ezek tartalma – prófétai értelemben – a pogányságból meg-
térteknek is szól. 

 – Apostoli meghívásának a prófétai meghívásokhoz hasonló le-
írása (Gal 1,15-17), valamint annak tudata, hogy ő voltaképp az 
eszkatológikus örömhírvivő, aki az egyetemes üdvösség jó hírét 
viszi a nemzeteknek (Róm 11,14k; vö. Iz 52,7). 

– Zsidó missziós propaganda témáinak átvétele: a bálványimádás 
és pogány kultuszok értelmetlensége; a bálványoktól való elfor-
dulás szükségessége; megtérés az „élő” Istenhez (1Tessz 1,9-10; 
Róm 1,18-32). 

– Rokonság a qumráni szóhasználattal: „Isten igazsága” (1QS X 
25; XI 12; 1QM IV 6); „törvény tettei” (4Q 398 14 ii 3); a 
hústtest és a bűn (1QS XI 9-14). 

– Zsidó írásmagyarázati technikák alkalmazása: qal wahómer kö-
vetkeztetés (Róm 5,9); gezera sawa (Róm 4,1-12); midrás jelle-
gű értelmezés (1Kor 10,1-13; Gal 3,6-14); tipológia (1Kor 10,1-
13) és allegória (Gal 4,21-31).  

– Olyan témák iránti nagyfokú érdeklődés, amely a farizeusok ta-
nában kiemelt helyen állt: törvény és megigazulás; a Szentlélek 
mint adomány; halottak feltámadása. Ezek a témák nyilván az 
őskeresztény hagyományban is ismertek voltak, tehát szó sincs 
arról, hogy egyedül a farizeusi örökségre gondoljunk. Ám az 
aligha tagadható, hogy nem minden újszövetségi iratban annyira 
hangsúlyosak, mint a páli levelekben. A törvény és a megigazu-
lás kapcsolatát egyetlen más újszövetségi irat sem fejtegeti oly 
részletesen, mint Pál. A Szentlélekről is csak a lukácsi és a 
jánosi iratokban van még bővebben szó. A halottak feltámadásá-
ra is leggyakrabban Pál utal. 

Pál és a hellenista kultúra 

Mivel Pál a hellenista nagyvárosban, Tarzuszban született és ne-
velkedett, s térítő tevékenysége is nagyrészt olyan területeken tör-
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tént, ahol a hellenista kultúra volt a meghatározó, joggal gondolha-
tunk arra, hogy ez a kultúra némileg hatással volt rá. Szinte kizárt, 
hogy Tarzuszban pogány iskolákat látogatott volna, hiszen szigorú 
törvénytisztelő családból származott. Ugyanakkor esetenként egy-
egy görög szónokot vagy filozófust minden nehézség nélkül meg-
hallgathatott, s így a sztoikus és epikureus filozófiai irányzatok esz-
mevilágával és erkölcsi felfogásával is megismerkedhetett. Elmélyült 
ismeretekre azonban biztosan nem tett szert, levelei legalábbis nem 
árulkodnak arról, hogy a görög klasszikusok vagy a nagy filozófusok 
műveit ismerné. A hagyományos pogány vallásokról és a misztéri-
umkultuszokról csakis hallomásból szerezhetett ismeretet. 

Az biztos, hogy igen jól elsajátította a görög nyelvet. A zsinagó-
gai iskolában, ahol tanulmányait folytatta, nagy valószínűséggel gö-
rög nyelvet is oktattak. Ez persze nemcsak a nyelvtan és mondattan 
megismertetését foglalta magába, hanem némi retorikai képzést is. 
Nem feledhetjük, hogy a szórványban élő zsidók – bármennyire 
önálló közösséget alkottak is – szükségszerűen kapcsolatba kerültek 
pogány környezetükkel. Ha például egy izraelitát valamelyik nem-
zsidó társa valamilyen ügyben feljelentette és vádolta, az illetőnek 
pogány bíróság előtt kellett védekeznie, s ehhez retorikai gyakorlatra 
volt szüksége.  

Hogy a görög világ tényleg komoly befolyásoló tényező volt Pál 
számára, azt jól mutatja az a tény, hogy az emberek csoportosításá-
nál a „zsidó – görög” (!Ioudai'o" – $Ellhn) párost használja. A meg-
különböztetés nyilván a „zsidó – pogány” értelemben magyarázandó, 
ám mégis figyelemre méltó a szóhasználat, hiszen a pogányvoltot az 
e[qnh (ethné = népek) főnévvel is ki lehet fejezni. A páli szóhasználat 
annak a tagadhatatlan ténynek felel, hogy a nem-zsidók többsége gö-
rögül beszélt. Nem véletlen, hogy az apostol minden levelét – a Ró-
maiaknak szántat is – görögül írta.  

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Pál folyékonyan és jól beszélte a 
görög nyelvet. Stílusa nem döcögős és nem nehézkes. Esetenként 
bonyolultabb mondatokat is elegánsan fogalmaz, bár kevésbé sze-
rencsésen formált mondatok is előfordulnak. Az Ószövetséget a 
Szeptuaginta alapján idézi. A görög nyelv tehát Pál számára nem 
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egyszerű alkalmazkodás hallgatóihoz és olvasóihoz, hanem képzett-
ségének egyik sajátos vonása.  

Vajon a szóhasználatot, az előadásmódot és teológiai szemléletet 
illetően kimutatható-e a hellenista kultúra valamiféle hatása? A kér-
désre, úgy tűnik, igenlő választ adhatunk. Apostoli szolgálatának 
szemléltetése érdekében nem riad vissza attól, hogy a görög stadio-
nok versenyeire hivatkozzék (1Kor 9,24-27). A „test” metafora va-
lamelyik emberi közösség szemléltetésére szintén a görög-római kul-
túrkörben volt ismert. A híres szeretethimnusz (1Kor 13) az 
enkómion műfajcsoportba tartozik, amely jól ismert az ókori görög 
világban (pl. Türtaiosz elégiája a bátorságról; Platón dicsőítő szavai 
az eroszról: Lakoma 197).  A szeretethimnuszban szereplő tükör-
hasonlathoz (13,12) is lehet párhuzamokat találni (Plutarkhosz, De 
Iside et Osiride 76,382; Alexandriai Philón, De Decalogo 105). A 
Róm 6,1-6 nyelvezete némi hasonlóságot mutat a misztériumkultu-
szokéval, amelyeket persze a zsidó és keresztény Pál közvetlenül 
nem ismert.  Kiemelendők a sztoikus filozófiából átvett szavak: 
erény (ajrethv), lelkiismeret (suneivdhsi"). Megfontolandó még a 
sztoikus filozófia esetleges hatása az 1Kor 8,6-ban és a Róm 11,36-
ban. A levelekben gyakorta fellelhető bűn- és erényfelsorolásokhoz, 
valamint a házi kódexekhez szintén találhatók párhuzamok a helle-
nista iratokban.  

Külön érdemes említeni a diatribé használatát a Római levélben 
és a Korintusi levelekben. A diatribé jól ismert beszédforma volt a 
görög-római világban: párbeszéd egy képzeletbeli vitapartnerrel, 
akinek ellenvetéseit meg kell cáfolni. Gyakoriak benne a retorikus 
kérdések és közbevetések. A diatribé képviselőiként említik az aláb-
bi sztoikusokat: Musonius Rufus, Epiktétosz, Seneca. A páli leve-
lekben főképp a következő szakaszokban figyelhető meg a diatribé: 
Róm 1,18-2,11; 8,31-39; 11,1-24; 1Kor 4,6-15; 9,1-18; 15,29-49.   

Pál és Jézus 

Nem kétséges, hogy Jézus Krisztus személye különösen meghatá-
rozó Pál számára. Ám az esetek túlnyomó többségében az apostol a 
feltámadt Krisztusról szól, aki persze azonos a keresztre feszített és 
értünk kínhalált szenvedett Jézussal. Leveleiben Pál sehol sem hi-
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vatkozik nyíltan arra, hogy a Názáretből származó prófétával szemé-
lyesen találkozott volna. Közvetett megnyilatkozásnak a 2. Korintusi 
levél alábbi mondatát lehetne tekinteni: „Mi tehát mostantól fogva 
senkit sem ismerünk test szerint. És ha Krisztust test szerint ismertük 
is, most már nem úgy ismerjük” (2Kor 5,16-17). Ám fontos tudatosí-
tanunk, hogy a „test szerint” kifejezés az „ismerni” igéhez kapcsoló-
dik. A kijelentés értelme: Krisztus ismeretében nem emberi szem-
pontok dominálnak, hanem a hitbeli megközelítés. A hit által válik 
érthetővé és elfogadhatóvá, hogy az emberi nézőpontból gyengének 
látszó és szégyenletes kereszthalált szenvedő Jézus valójában a 
Krisztus, akit Isten feltámasztott. Ebből kifolyólag az idézett monda-
tokból nem lehet arra következtetni, hogy Pál a megtérése előtt sze-
mélyesen ismerte Jézust.  A kijelentést ugyanakkor úgy sem szabad 
értelmezni, mintha Pál a földi Jézust leértékelné, és semmiféle ér-
deklődést sem tanúsítana iránta. Hiszen az ismeret, amelyről itt be-
szél,  a földi Jézusra és a megdicsőült Úrra egyaránt vonatkozik.  

Jézus nyilvános működésére csak kevés hivatkozás található a 
páli levelekben. Mivel az apostol tanításában igen hangsúlyos a 
megváltás valósága, nem csodálkozhatunk azon, hogy legtöbbször a 
kereszthalál ténye nyer említést (vö. 1Tessz 2,15; 4,14; 5,10; 1Kor 
2,8; 15,3; 2Kor 5,14-15; 13,4; Gal 1,4; 3,13; Fil 2,8; 3,11; Róm 4,24; 
5,6-8; 14,9; Kol 1,20). Ám Pált nem a külső tényezők érdeklik, ha-
nem a halál voltaképpeni értelme: engesztelés és helyettesítés, illetve 
Isten szeretetének megfellebbezhetetlen jele. A kereszthalálon kívül 
az apostol csak azt említi, hogy Jézus „test szerint” Izraelből (Róm 
9,5) és Dávid nemzetségéből (Róm 1,3) származott, illetve elárulása 
és halála előtt megalapította az Eucharisztiát (1Kor 11,23-25).   

Feltehető a kérdés, vajon Pálnak milyen mélységű ismeretei le-
hettek Jézus földi tevékenységéről. A jézusi emlékek nyilván nem 
voltak számára ismeretlenek. Amikor három évvel megtérése után 
Jeruzsálembe ment, két hetet töltött Péterrel (Gal 1,18). Nem kizárt, 
hogy ez idő alatt sok új ismeretre tett szert Jézussal kapcsolatban. 
Ám ettől a látogatástól függetlenül is biztosan kapcsolatba került a 
Jézus földi működésének emlékét őrző és aktualizáló hagyománnyal. 
Egyes exegéták feltételezik, hogy a szóbeli igehirdetése során Pál 
gyakrabban hivatkozott a Jézussal kapcsolatos hagyományra, de a 
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leveleiben aktuális kérdésekre összpontosított, és nem a jézusi emlé-
kek tételes továbbadására törekedett. Ezt a feltevést mi is valószínű-
nek tartjuk, bár egyértelmű igazolása nem lehetséges, mivel Pál szó-
beli megnyilatkozásairól nincsenek közvetlen forrásaink. 

A Jézus-hagyomány ismeretét mindenesetre alátámasztja az a 
tény, hogy bár Jézus működésének eseményeire (Jézus tetteire) Pál 
nem hivatkozik leveleiben, Jézus mondásaira viszont igen. Minde-
nekelőtt az Eucharisztiát alapító mondatok emelhetők ki (1Kor 
11,24-25), amelyek főképp a Lukács-evangéliumban (22,19-20) ta-
lálható szerzési szavakra hasonlítanak. Ugyancsak jelentősek a válás 
tiltására vonatkozó megjegyzések, hiszen az apostol nyíltan az Úr 
parancsára hivatkozik: „Azoknak pedig, akik házasságban élnek, 
nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy a feleség a férjétől el ne 
váljon – ha pedig elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön 
ki férjével –, és a férfi se bocsássa el feleségét” (1Kor 7,10-11). A 
háttérben nyilván a Mk 10,2-12-ben és annak párhuzamos helyein ál-
ló jézusi mondások állnak. Szintén Jézus egyik mondására utal Pál, 
amikor kijelenti: „Éppen így rendelte az Úr is azok számára, akik az 
evangéliumot hirdetik, hogy az evangéliumból éljenek” (1Kor 9,14). 
Itt a Mt 10,10 lehet a hivatkozási pont: „Méltó ugyanis a munkás az 
eledelére.” Érdekes, hogy Krisztus kinyilatkoztatására az 1Tessz 
4,13-18 eszkatológikus tartalmú szakaszában is utalás történik: „Az 
Úr igéje alapján mondjuk” (4,15). A szóban forgó szöveg (4,16-17) a 
Mt 24,30k tartalmával hozható összefüggésbe.  

 A négy helyen kívül, amelyekben Pál apostol nyíltan az Úr 
tanítására hivatkozik, egyéb, főképp buzdító jellegű szövegek is ta-
lálhatók, amelyek Jézus tanításának hatását tükrözik: aggodalomtól 
mentes élet: Fil 4,5 // Mt 6,25-34; imádság az üldözőkért: Róm 12,14 
// Mt 5,44; lemondás a megtorlásról Róm 12,17.19 // Mt 5,39; az 
ítélkezés ellen: Róm 14,10  // Mt 7,1; a testvéri intés: Gal 6,1 // Mt 
18,15; a hegyeket mozgató hit: 1Kor 13,2 // Mt 17,20; az „igen” és a 
„nem”: 2Kor 1,17k // Mt 5,37; Abba (Abba) Isten megszólításaként: 
Gal 4,6 és Róm 8,15 // Mk 14,36;  az éjszakai tolvaj hasonlata: 
1Tessz 5,2 // Mt 24,43. 

Külön kiemelendő, hogy Pál kétszer is nyomatékosan állítja, 
hogy a felebaráti szeretet voltaképp a törvény teljesítésével azonos: 
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Gal 5,13k; Róm 13,8-10. A háttérben bizonyára Jézusnak a legfőbb 
parancsra vonatkozó tanítása áll (Mk 12,28-31 és párh.)  

Az előzőek alapján bátran kijelenthetjük, hogy Pál működése és 
tanítása összhangban áll Jézuséval. Jézushoz hasonlóan ő is azt tuda-
tosítja, hogyan viszonyul Isten az emberekhez, és milyennek kellene 
lenniük az embereknek Isten előtt. Miként Jézus a bűnösök megmen-
téséért munkálkodott, úgy Pál főképp az Istentől távol levő pogányok 
között – azok Istenhez és Krisztushoz vezetése érdekében – folytatta 
térítő tevékenységét. Éppen ezért helytelen minden olyan kísérlet, 
amely Jézust és Pált szembeállítani kívánja egymással. Éppúgy meg-
alapozatlan az a nézet, miszerint Pál lenne a kereszténység voltakép-
peni alapítója.   

Persze azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Pál apostol 
számára Jézus nem egyszerűen múlthoz tartozó személy. Az a tény, 
hogy Krisztus feltámadt és Pálnak is megmutatta magát (1Kor 9,1; 
15,8), az apostoli tevékenység legfőbb mozgatója. Éppen ezért Pál 
igazából egyetlen végső célt tart szem előtt: osztatlan szívvel követni 
Krisztust – persze úgy, hogy másokkal is megismerteti – s egyre tel-
jesebben azonosulni vele: „Őérte (= Krisztusért) mindent veszni 
hagytam, és szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem, és 
hogy én őbenne legyek, nem a saját megigazulásom alapján, amely a 
törvényből származik, hanem az által a megigazulás által, amely 
Krisztus hitéből való, vagyis amely Istentől van a hit révén. Krisztust 
akarom megismerni, és feltámadásának erejét, a szenvedéseiben való 
részvételt hozzá hasonulva a halálban, hogy valamiképpen eljussak a 
halottak közül való feltámadásra” (Fil 3,8-11). „Krisztussal együtt 
keresztre vagyok szegezve; élek én, de már nem én, hanem Krisztus 
él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem” (Gal 2,19-
20).  

Pál és az ősegyház 

Ősegyházon ez esetben a páli missziót megelőző keresztény kö-
zösségeket, főképp a jeruzsálemi közösséget értjük. Ez utóbbival 
kapcsolatban Pál mind az alapvető függetlenséget, mind az élő kap-
csolatra való törekvést hangsúlyozza. A Galata levél elején nyoma-
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tékosan kijelenti, hogy küldetését nem emberektől kapta, tehát nem 
egy már létező keresztény közösség küldöttjének tartja magát, hanem 
Krisztus apostolának a szó szoros értelemben. Ebből kifolyólag 
egyenrangúnak tekinti magát a jeruzsálemi apostolokkal: „Nem va-
gyok-e apostol? Nem láttam-e Jézust, a mi Urunkat?” (1Kor 9,1). A 
jeruzsálemi közösségtől való függetlenség jele az is, hogy megtérése 
után csak három évre megy Jeruzsálembe, hogy találkozzék Péterrel 
(Gal 1,18). Missziós küldetését is egyéni kezdeményezésből, nyilván 
a Krisztustól való elhivatottság tudatában kezdi meg. Ám mégis fon-
tosnak ítéli a jeruzsálemi vezetőkkel való egyeztetést. Az apostoli 
zsinattal kapcsolatos reflexióját így vezeti be: „Kinyilatkoztatásból 
indítva mentem föl, és megtárgyaltam velük az evangéliumot, ame-
lyet a pogányok közt hirdetek, azokkal külön is, akik tekintélyesek 
voltak, nehogy hiába való legyen, hogy futok vagy ahogy futottam” 
(Gal 2,2). A jeruzsálemi közösséggel való kapcsolattartás egyértelmű 
jele a Makedónia és Akhája területén levő közösségekben való gyűj-
tés a jeruzsálemi keresztények megsegítésére (vö. 1Kor 16,1-3; 2Kor 
8-9; Róm 15,25-29). A gyűjtés bizonyára a jeruzsálemi apostoli zsi-
naton történt megegyezés következménye (Gal 2,10). Jelentőségét 
szépen tárja fel a Római levélben megfogalmazott mondat: 
„Makedónia és Akhája ugyanis jónak látták, hogy némi gyűjtést ren-
dezzenek a jeruzsálemi szentek szegényei számára. Jónak látták, de 
tartoznak is nekik. Mert ha a pogányok részesei lettek az ő javaik-
nak, kötelességük a testiekben nekik szolgálni” (Róm 15,26-27). 

A jeruzsálemi apostoli zsinatról szóló beszámolóban Pál külön 
említi az „oszlopokat”, Pétert, Jakabot és Jánost, akik a közösség ve-
zetésében kiemelkedő szerepet töltöttek be (Gal 2,9). Tekintélyüket 
nyilván Pál is fenntartás nélkül elismeri. Jánosról egyébként más 
összefüggésben nem tesz említést, Jakabról is meglehetősen ritkán. 
Az azonban eléggé nyilvánvaló, hogy Pál és Jakab nézete jelentősen 
különbözött egymástól, mivel Jakab a szigorú, törvénytisztelő zsidó-
keresztények vezetője volt. Mindazonáltal Pál küldetését és körülme-
téléssel kapcsolatos nézetét ő is elfogadta (vö. Gal 2,9).  

Az apostolok közül Pál legtöbbször Péterre utal, szinte mindig a 
Kéfás név használatával. Mindenekelőtt a Kéfás (KhfaÖ") név emel-
hető ki, hiszen Pál apostol, egyetlen kivételtől (Gal 2,7-8) eltekintve, 
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mindig az eredeti arám nevet említi, s ezzel Péternek az egyházban 
betöltött sajátos helyét ismeri el. Amikor a Krisztus haláláról, feltá-
madásáról és megjelenéseiről szóló őskeresztény hitvallást (1Kor 
15,3-5) idézi, első helyen tesz említést a Péter előtt történt jelenésről 
(1Kor 15,5). A Galata levélben a meghívásáról szóló beszámolóban 
külön hangsúlyozza, hogy három évvel a damaszkuszi esemény után 
Jeruzsálembe ment, „hogy Kéfást megismerje” (1,18). Pál elsősor-
ban nem a Tizenkettő körével, illetve a jeruzsálemi vezetőkkel akar 
találkozni, hanem Péterrel. Hogy a jeruzsálemi látogatás során Ja-
kabbal, az Úr testvérével is találkozott, azt csak mellékesen említi 
(1,19).  

A jeruzsálemi zsinattal kapcsolatos visszaemlékezésében is külön 
említi Pétert: „látták, hogy rám van bízva a körülmetéletlenek evan-
géliuma, mint ahogy Péterre a körülmetélteké – mert aki erőt adott 
Péternek a körülmetéltek apostolságára, nekem is erőt adott a pogá-
nyok között” (2,7-8). A zsinatról szóló beszámolója után Pál arról ír, 
hogy közte és Péter között Antiochiában nézeteltérés alakult ki 
(2,11-14).  Ennek hátterében egy olyan közös étkezés, szeretetlako-
ma állt, amely az ősegyházi gyakorlat szerint megelőzte az Eucha-
risztiát. Antiochiában, az egység jeleként, a zsidóságból megtértek 
együtt étkeztek a pogányságból megtértekkel, ám ez a szabad maga-
tartás nem minden zsidó-keresztény közösségre volt jellemző, hiszen 
sokan közülük az ételtilalmakat kötelező érvényűeknek tartották ma-
gukra vonatkozólag. A jeruzsálemi keresztény közösség is ezt a szi-
gorú álláspontot képviselte. Antiochiában Péter először csatlakozott 
az asztalközösséghez, de amikor megérkeztek Jakab küldöttjei Jeru-
zsálemből, visszavonult. Pál ezt a magatartást képmutatásként érté-
kelte, és nyíltan szembeszállt vele (kata; provswpon aujtw'/  ajntevsthn 
2,11). A szemrehányás mindazonáltal nem jelenti Péter tekintélyének 
kétségbevonását vagy valamiféle személyes ellenségeskedést. A fed-
dés keménysége éppen abból fakad, hogy nem akárkiről van szó, ha-
nem Kéfásról, a „szikláról”.  Hogy Pál alapvetően továbbra is tiszte-
letet tanúsít Péter iránt, azt jól mutatják levelei – illetve a levelek 
fentebb említett részletei –, amelyek több évvel az antiochiai nézetel-
térés után keletkeztek. 
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A nézeteltérés értelmezése az egyháztörténelem folyamán ko-
moly felekezeti vitákhoz vezetett, s ma is gyakran eltérő módon 
nyer megítélést. A Galata levélhez írt kommentárjában F. 
Mussner1 úgy látja, hogy Péter „vétke” Pál szemében nem pusztán 
a félelemben és a képmutatásban áll, hanem a teológiai követke-
zetlenségben, valamint abban, hogy Péter sajátos magatartása a 
helyi közösség egységét veszélyeztette. A német exegéta egyéb-
ként Péternek a szóban forgó 
szövegben bemutatott félelmét 
a személyes karakterére vezeti 
vissza, hiszen egyfajta bizony-
talanság az evangéliumok sze-
rint is jellemző volt rá. Olyan 
biblikusok is vannak, aki arra 
hívják fel a figyelmet, hogy a 
leírtak kizárólag Pál nézőpont-
ját tükrözik, Péter érveiről saj-
nos nem értesülünk. M. Hengel2 
úgy véli, hogy engedékenysé-
gükkel Péter és társai feltehető-
leg az üldözések miatt egyre 
nehezebb helyzetbe kerülő jeru-
zsálemi zsidó-keresztény közösség, valamint a missziós területek 
egyházai közötti veszélyeztetett egység megmentését tartották 
szem előtt, s így magatartásuk a testvéri szeretet kifejezése akart 
lenni.  

Pál és munkatársai 

Bár néha modern bibliográfiák magánzóként mutatják be Pál 
apostolt, a levelek alapján egyértelműen kijelenthetjük: nagyon fon-
tosnak tartotta az együttműködést, a testvéri közösséget és a barátsá-
got. Térítő utakra mindig társakkal együtt indult el. Leveleinek cím-

                                                      
1 F. MUSSNER, Der Galaterbrief (HThK NT IX), Freiburg 41981, 137-142. 
2  M. HENGEL, Der unterschätzte Petrus, Tübingen 2006, 97k. Hasonlóan véleke-
dik J. GNILKA, Paulus von Tarsus. Zeuge und Apostel (HThK NT Supplement 6), 
Freiburg 1996, 106.  
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zésében is „társküldőként” gyakorta olvashatók munkatársak nevei 
(Szilvánusz: 1Tessz 1,1; 2Tessz 1,1; Timóteus: 1Tessz 1,1; 2Tessz 
1,1; 2Kor 1,1; Fil 1,1; Filem 1; Kol 1,1; Szosztenész: 1Kor 1,1). 
Magukban a levelekben pedig többször szó esik arról, hogy az egyik 
vagy a másik munkatárs (Timóteus vagy Titusz) valamilyen fontos 
megbízatást teljesített vagy fog teljesíteni. Az is nyilvánvaló, hogy 
Pál nagyobb városokat, főleg a tartományok fővárosait a misszió 
központjaivá tette, ahonnan kiindulva tanítványai és munkatársai a 
környékbeli helységekben folytattak térítő tevékenységet. A levelek 
záró üdvözletei – főképp a Római levél végén találhatók – jól mutat-
ják, mennyire sokrétűek voltak Pál személyes kapcsolatai. Ugyanezt 
tanúsítja a Filemonnak írt levél is. A háttérben nyilván az a tény áll, 
hogy egy-egy közösség létrejöttéhez egyéneket kellett megszólítani 
és meggyőzni.  

A páli levelek kb. 40 személyt említenek, akiket Pál munkatársai-
nak tekinthetünk. A szorosabb munkatársi körhöz tartozott először 
Barnabás, majd Szilvánusz és Timóteus, valamint Titusz. Hosszabb-
rövidebb ideig más személyekkel is együtt dolgozott, úgymint Apol-
ló (1Kor 16,12), Aquila és Priszcilla (ApCsel 18,1-3; 1Kor 16,19, 
Epafrász (Filem 23; Kol 1,7; 4,12k), valamint Márk, Arisztarkhosz, 
Démász és Lukács (Filem 24; Kol 4,10.14).  

A szorosabb munkatársakról érdemes valamelyest bővebben is ír-
ni. Barnabás Ciprus szigetéről származó levita, aki a jeruzsálemi ős-
egyház egyik jelentős személyisége volt (ApCsel 4,36k). Az ApCsel 
9,27 szerint ő vezette a Damaszkuszból érkezett, nemrégiben megtért 
Pált az apostolokhoz. Az antiochiai keresztény közösség létrejötte 
után az apostolok Barnabást küldték a szíriai városba, hogy megerő-
sítse és felügyelje az ottani keresztényeket. A közösség buzgóságát 
látva felkereste a Tarzuszban tartózkodó Pált, s meghívta őt 
Antiochiába (ApCsel 11,22-26). Így kezdődött kettőjük együttműkö-
dése, amely a 2. missziós út kezdetéig tartott. Útjuk szétválásában a 
Barnabást is bizonytalanná tevő antiochiai konfliktus (Gal 2,13) és a 
János Márk körüli vita (vö. ApCsel 15,36-40) egyaránt szerepet ját-
szott.  

Szilvánusz (vagy Szilás) szintén a jeruzsálemi keresztény közös-
ség tagja volt. Az ApCsel 15,22 szerint ő és egy Júdás Barszabbás 
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nevű személy vitte Antiochiába a zsidó- és a pogány-keresztények 
békés együttélését szabályozó rendeletet (vö. ApCsel 15,23-29). Úgy 
tűnik, hogy nem tért vissza Jeruzsálembe, hiszen a Barnabással való 
„szakítás” után Pál őt választotta társának a 2. missziós útra. Csak 
ezen a térítő úton volt az apostol kísérője (ezt egyébként a 
Tesszalonikai levelek címzése is tanúsítja). Feltehetőleg a missziós 
út végén köszönt el Páltól. Megjegyzendő, hogy mind a név – Szilás 
a Saul név görögösített, Szilvánusz pedig a latinosított formája –, 
mind a pogány missziót folytató Pál hathatós támogatása a 2. térítő 
úton azt sugallja, hogy szóban forgó személy diaszpórából származó 
hellenista zsidó-keresztény volt.   

Timóteus Lisztrából származott, s ebben a városban találkozott az 
apostollal a 2. missziós út során. Zsidó anyának és görög apának volt 
a fia. Az ApCsel 16,3-ban Lukács azt írja, hogy Pál a környékbeli 
zsidókra való tekintettel körülmetéltette. Ezt a megjegyzést sok 
szentíráskutató nem tekinti történetileg hitelesnek, mert ellentmon-
dani látszik annak, amit leveleiben Pál a körülmetélésről tanít (vö. 
1Kor 7,18k; Gal 2,3; 5,3-6). Ám Lukács megjegyzése azt sugallja, 
hogy a jövendő tanítvány körülmetélése nem elméleti, hanem gya-
korlati szempontok alapján történt. Ha figyelembe vesszük Pál al-
kalmazkodással kapcsolatos megnyilatkozását (1Kor 9,19-23), 
Timóteus körülmetéltetését egyáltalán nem tarthatjuk valószínűtlen-
nek. Timóteus egyébként Pál leghűségesebb munkatársaként jelenik 
meg a levelekben (vö. főképp Fil 2,19-24).  

Tituszról nem sokat tudunk. Az Apostolok Cselekedeteiben Lu-
kács nem tesz róla említést, így csak a páli levelekből ismerjük. 
Származási helyére vonatkozólag nincs kifejezett adatunk. Ám az a 
tény, hogy pogány-keresztényként elkísérte Pált és Barnabást a jeru-
zsálemi apostoli zsinatra (Gal 2,1-3), azt sejteti, hogy Antiochiából 
származott vagy legalábbis ott lakott. A 3. térítő úton biztosan az 
apostol mellett volt, s nagy szerepe volt a Pál és a korintusi keresz-
tény közösség között kialakult feszültség enyhítésében (vö. 2Kor 
2,12k; 7,5-7; 8,6).   
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Gyürki László 

A római Jeruzsálem – Aelia Capitolina 
 

Kr.u. 73-ban Maszada elfoglalásával befejeződött a rómaiak elle-
ni első zsidó háború. A feldúlt Júdeában egy római megszállócsapat 
maradt, két légió: a „X. Fretensis”, amely már a háború előtt is Jeru-
zsálemben volt, és a „VI. Ferrata” légió a Megiddoban lévő légióból 
(Carparcotnei). A helytartó székhelye a tengerparti Cézáreában volt. 
A háborúban súlyosan sérült Jeruzsálem elvesztette jelentőségét, s 
így is maradt jó 60 évig. A zsidók titokban soha sem adták fel a re-
ményt, hogy a templomot ismét felépítsék, és Jeruzsálem régi jelen-
tőségét, mint vallásuk és nemzetük központját visszaállítsák.  

A dolgok azonban másként alakultak. Hadrianus személyében 
(117-138) olyan császár került hatalomra, akinek az volt a célja, 
hogy bevezesse birodalmában a hellenista-római kultúrát. Nagy kör-
útjai alkalmával kulturális-politikai célból mindenfelé városalapítá-
sok és építkezések kezdődtek. Hadrianus császár 129-ben a Közel-
Keletet látogatta meg. Azt nem lehet megállapítani, hogy hol és mi-
kor keletkezett a rendelet Aelia megalapítására, de 131-132-ben már 
forgalomba voltak Aelia-Capitolina-érmék. Euszebiosz (kb. 260-kb. 
340) azt állítja, hogy Aelia építése a második zsidó háború követ-
kezménye volt. Az építés kezdete a zsidók számára minden vallási-
nemzeti újraéledési reménynek véget vetett. A nép elkezdte a katonai 
szervezkedést és 132 tavaszán kitört a felkelés Simon Bar Kochba 
vezetésével, akit Messiásnak a „Csillag fiának” tartottak. 

Kezdetben nagy sikereket értek el. A rómaiaknak csak tíz (vagy 
tizenkét?) légió bevetésével sikerült a felkelést leverni. 135 késő 
nyarán elesett Betar, a felkelők utolsó erődítménye. Ezzel a második 
zsidó háború befejeződött. Róma győzött, de ennek még nagyobb ára 
volt, mint az előbbi, 70-es háborúnak. Dio Cassius (163-230 körül) 
szerint egész Júdea pusztasággá vált. A zsidók oldalán 50 megerősí-
tett helyet és 985 falut semmisítettek meg. Az elesettek száma 
580,000 volt. Júdea neve Provincia Syria-Palesztina lett, a lakosság 
nagy részét deportálták és szétszóródott a római birodalomban. 
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A második városalapítás 

Aelia második alapítása az ország körülményei miatt egy évvel a 
háború vége után, tehát 136-ban történt. Ennél az alkalomnál az ala-
pítási ceremóniákat megismételték. Egy ekkor vert pénzérme Hadri-
anust mutatja, amint régi szokás szerint a város határait ekével kije-
löli. A város hivatalos neve, amit sok érme bizonyít „Colonia Aelia 
Capitolina”. „Aelia” a császár nevéből Publius Aelius Hadrianus, a 
„Capitolina” a capitoliumi Jupiter védő isten tiszteletére lett elne-
vezve. Ez azt is kifejezte, hogy az új város Hadrianus akaratának 
megfelelően teljesen hellén-római kultúra jellegű legyen. Ezt egyéb-
ként lakói is igazolták: a város római veteránokból, a szír-föníciai 
térségből való telepesekből és főleg a X. légió katonáiból és hozzá-
tartozóiból tevődött össze. Zsidóknak és zsidó-keresztényeknek ha-
lálbüntetés terhe alatt tilos volt a városba belépni.  

Első pillantás Aeliára 

Ha Aeliát az eltűnt zsidó Jeruzsálem határaiban nézzük, a követ-
kező felosztás ismerhető fel: keleten a templom hatalmas pódiuma 
uralkodott kiégett romjaival. A város többi része egy katonai és egy 
civil részre tagolódott. A katonai rész a X. légió tábora kezdetben 
délkeleten volt a mai örmény negyedben. A Decumanus Maximustól 
északra feküdt a civil Aelia lakónegyedekkel, fórumokkal és temp-
lomokkal. A 7. századból való „Chronicon Paschale” egy sor nyil-
vános épületet említ, amelyek a hellén-római városban jellegzetesek 
voltak, mint a színház vagy a fürdők.  

A X. Légió tábora 

A „X. Legio Fretensis” már az első zsidó háborúban (66-73) is 
részt vett és azután, mint megszálló csapat maradt Judeában. Szim-
bólumai a bika, a hajó, a delfin és a kandisznó, amelyekhez Hadria-
nus idejében még a Neptun járult. Titusz 70 után Heródes citadellá-
ját a három toronnyal és a nyugati falat nem engedte lerombolni, 
hogy ott a Jeruzsálemben maradó X. légió táborát kialakíthassa. A 
tábor méretei először megfeleltek a mai örmény negyed nagyságá-
nak. Ásatások bizonyítják, hogy az idők folyamán a tábor keletre to-
vább terjedt. 
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A római táborból épületmaradványok nem maradtak fenn, mert a 
katonák általában faépületekben és sátrakban laktak. A hajdani tábor 
egész területén csak tetőcserepek, agyagcsövek és téglák kerültek elő 
a Fretensis pecsétjével. A légió ezeket az épületanyagokat nagyban 
készítette. Ehhez jönnek még használati tárgyak, mint olajlámpák, 
cserépedények és pénzek. A templom délnyugati sarka közelében 
egy helyiség került elő, amely talán a tábor egyik papjának volt a la-
kóhelye. Ebből két bronzfigura, az egyik Apollo isten lehet, a másik 
egy kelta lovast ábrázol. A X. légió jelenléte több feliratból is látha-
tó. A Heródes kapu közelében került elő egy római tiszt – Tiberius 
Fatalis – sírköve, az óvárosban pedig egy oszloprész emlékfelírással 
a 3. századból. A X. légiót 289-ben Aelia-ba (Eilat) helyezték át. Ez-
után eltűnik a forrásokból. 

Aelia kapui 

Jeruzsálem falait 70-ben majdnem teljesen lerombolták. Aelia te-
hát nem volt megerősítve. Kapui, amelyekről itt szólunk, nem védő 
jellegűek voltak, hanem szabadon álló diadalívek. A várostól észak-
nyugatra kb. 400 méterre a mai Damaszkusz kapu előtt állt, talán a 
legdíszesebb, amely Hadrianus Bar Kochba feletti győzelme emléké-
re készült. Ebből a kapuból csak oszlopdarabok és kőtömbök marad-
tak ránk. Aelia főbejáratát egy díszes kapu képezte, amely a mostani 
Damaszkusz kapu alatt volt. Ebből ma még megmaradt a két kisebb 
átjáró balról és jobbról a nagy központi ív mellett. A kapun belül egy 
kis fórum, félkör alakú tér volt, közepén egy oszloppal. A kapube-
rendezést és a fórum kövezetét kiásták. A fórumon az oszlop a 
Madaba térképen felismerhető. Az oszlop miatt nevezik a kaput még 
ma is arabul Bab-el-Amud-nak, oszlopkapunak. 

A legismertebb diadalív az ún. Ecce-Homo ív, amely a templom-
tér északnyugati sarka előtt a Via Dolorosa felett ível át. Neve arra 
vezethető vissza, hogy korábban tévesen, Jézus szenvedésével hozták 
összeköttetésbe. Ennek a kapunak még a középső és északi íve meg-
van, melyek részben a Sion-nővérek templomába lettek beépítve. 

Egy további kapu a diadalívek stílusában a fórum északkeleti sar-
kán állt és a Cardo Maximus-ra nyílott. Euszebiosz és Jeromos (kb. 
342-420) szerint a város déli részén vagy a légió táborában volt egy 
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többé nem lokalizálható kapu, amely felett egy „disznó” képe volt 
látható.  

Az utcák – a Cardo és a Decumanus  

Aelia utcahálózata a klasszikus római városterveké, amelyet az 
adottságok és külső körülményekhez igazodva viteleztek ki. 

A város északról délre futó két főtengelye, a Cardo Maximus és a 
Cardo Valensis a Porta Sinistra Principalis-nál (Damaszkusz kapu) 
kezdődött és a légió táboránál végződött. Egy cardora az jellemző, 
hogy mindkét oldalán oszlopokkal volt körülvéve. Ezek fedett csar-
nokokat képeztek, amelyekben árusítás folyt. 

Lássuk először a Cardo Maximust. A Damaszkusz kaputól tartott 
a központi fórum délkeleti sarkáig (egy része 1947-ben útépítési 
munkálatok során előkerült). Néhány oszlopa a Damaszkusz kapu 
közelében még látható.  

A Cardo Valensis a Damaszkusz kaputól délkeleti irányba haladt, 
s egy törés után tovább folytatódott dél felé a mai Lánc utcáig. 

Egy római városnak a kelet-nyugati tengelyét a Decumanus 
Maximus képezte. Aeliában ez a Jaffa kapunál kezdődött és a mai 
Dávid- és Lánc-utcán a templomhegy irányában megy.  

Bár egy tetrapylon, – kapu négy átjáróval – arra utal, hogy a 
Decumanus a templomhegyig ment. A tetrapylon egy római város 
központját jelölte és mindig a Cardo Maximus és Decumanus 
Maximus keresztezésénél volt. Egy vörös kőből való oszlop a ke-
resztút hetedik állomásának kápolnájánál áll, amelyet a ferencesek 
gondoznak. A Cardo Maximusszal párhuzamosan nyugaton az 
Aphrodite-templom és a fórum mögött volt egy további észak-déli 
összeköttetés. Egy másik fontos utca, ami Aeliaban bizonyítható, 
északon az Aszklepiosz-templomtól vezetett a kis fórumon át és a 
Cardo Valensisbe torkollott. A Madaba-térképen, amin Aelia két 
Cardo-ja jól felismerhető, jó képet ad a város fekvéséről.  

A két fórum  

Minden antik római városhoz fórum tartozott, egy vásártér, amely 
a Cardo Maximus és Decumanus kereszteződésénél volt. Ezt oszlop-
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csarnokok, műemlékek és templomok vették körül. Ha szerényebben 
is, de így volt ez Aeliában is. De két fóruma is volt, egy nagy a város 
központjában és egy kisebb északkeleten. A nagyobb fórum a klasz-
szikus római várostervnek megfelelően a cardo és decumanus met-
széspontján északnyugatra a tetrapylontól, a David út és a Sírtemp-
lom között (ma Murisztán) feküdt. 

Azt nem tudjuk, hogy a fórum hogyan nézett ki, csak annyit, hogy 
a cardoról volt hozzá a főbejárat. Ebből a fórumból csak kevés fal-
maradvány van az orosz katedrálisban. Ezenkívül a Megváltó temp-
lom alatt a kövezet egy részét kiszabadították. 

A másik, a kisebb fórum egy terepen volt a Via Dolorosán, amely 
ma a Sion nővérek kolostorának és a ferencesek biblikus intézetének 
a helye. Az ásatások alkalmával itt is római kövezetmaradványokra 
bukkantak. Ezek alatt található a két boltozattal fedett Sztruthion-tó a 
heródesi időből, amely a fórum vízforrása volt. A kövezet a nővérek 
templomában és a ferencesek elítélési kápolnájában látható. Ennek a 
fórumnak hatáskörében van a legjobb állapotban fennmaradt tanúság 
a római Jeruzsálemből, az ún. Ecce-Homo-Ív. 

A templomhegy mint római kultuszhely 

Az a kérdés, hogy 135 után a templomhegyen épült-e a 
capitoliumi Jupiternek szentelt templom, mai tudásunk szerint nem 
válaszolható meg. Csak Dio Casius és a „Chronicon Paschale” emlí-
tik ezt a templomot. Ellene szól viszont, hogy nincs szemtanú, aki lé-
téről hírt adott volna, és nincsenek zsidó források sem. A zsidók 
számára legszentebb helyük ilyen szörnyű megszentségtelenítése 
nem maradt volna figyelem nélkül. Az izraeli régész Dan Bahat rá-
mutat, hogy későbbi források a templom helyét többé nem említik. A 
kérdéses templom a fórum melletti szentély lehet. 

A templomtéren több adat szerint Hadrianus lovas szobra és utód-
ja Antonius Pius szobra állt. Ezt az is bizonyítja, hogy a szobor alap-
ját a Bordeaux-i zarándok (333) még látta, és második alkalmazás-
ban a kettős kapu felett a templompódium déli falában fel lehet is-
merni. Ez a császár nevével ajánló felirattal van ellátva. A két szob-
rot a bizánci időben távolították el. 
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Az Aphrodite templom 

Egy római templom állott északon a központi fórummal határos 
helyen. Ellentmondó információk vannak arról, hogy ez Jupiter, Juno 
és Minervának volt-e szentelve (hármas szentély) vagy Aphroditénak 
(Vénusz). Euszebiosz Vénusz-szentélyt említ, Jeromos pedig azt 
gondolja, hogy Jupiter templom volt. Ennek a templomnak az építé-
séhez a talajt fel kellett tölteni, ezért Jézus sírja a földtömeg alatt el-
tűnt. Csak a Golgota sziklájának hegye állt ki a templomkerületben. 
Ezen a természetes alapzaton állt Jeromos szerint az Aphrodite szo-
bor. A szentély a tipikus római templom formáját mutatta, amely pó-
diumon állt. Ebből az építményből csak kevés maradt meg: a temp-
lomkerületet körülfogó falak maradványai az Alexander-
vendégszállóban láthatók. A sírtemplom homlokzatában a keresztes 
időkben frízek és párkányok lettek beillesztve, amelyek éppen úgy 
mint az oszlopok a templom rotundája alatt az Aphrodite templom-
ból származnak. Továbbá felfedezték a római falakon közel a Szent 
Ilona-kápolnához egy vitorlás hajó rajzát a fogadalmi felirattal 
DOMINE IVIMUS (Uram, mi megjöttünk), ami egy szerencsés ke-
resztény zarándoklatra utal. 

A templomot 326-ban Jézus sírja keresése során Szent Ilona csá-
szárnő parancsára lerombolták.  

Az Aszklepiosz templom és a Nymphaeum 

Az előkerült pénzérmékből tudjuk, hogy Aeliában Jupiter és Aph-
roditén kívül még más isteneket is, tiszteltek (pl. Bacchust és a 
Dioszkuroszt). Eddig mégis csak két kultuszhelyet tudtak azonosíta-
ni: az Aszklepiosz szentélyt (Szeraphis) és egy Nymphaeumot. 

Az Aszklepiosz szentély Aelia keleti részében volt a Juhtónál, 
egy régi gyógyító helyen (vö.: Jn 5), ahol ma a szent Anna-templom 
áll.  

Valószínűleg Jeruzsálem lerombolása után, Titusz révén honoso-
dott meg az Aszklepiosz-kultusz Jeruzsálemben, és a 2-3. században 
az új római kolóniában Aelia Capitolinában nagy népszerűségre tett 
szert. Amikor a bizánciak nagy templomot építettek a Beteszda fürdő 
fölé, az Aszklépiosz-szentélyt fürdőivel együtt lerombolták. A fel-
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színre került freskó és mozaik maradványok a sok fajta fogadalmi 
ajándék és felíratok azt mutatták, hogy sűrűn látogatták és nagy 
szentélye volt ez a rómaiaknak, és nem maradt el a Jézus korabeli öt 
oszlopcsarnokos épület mögött. 

Az Aszklepiosz templomnál, a gyógyító művészet istenénél víz-
medencék voltak, amelyek nyomait ma is megtaláljuk. Valószínűleg 
a templom berendezésből származik Aszklepiosz szimbóluma egy 
kőbe vésett kígyó, és egy dombormű darabja. A környéken talált 
több fogadalmi ajándék gyógyulást váró betegektől származik. Az 
ásatások azt is bizonyossá tették, hogy az Aszklépiosz-kultusz ezen a 
helyen régebbi hagyományok folytatója volt. Már a rómaiak előtt a 
két medence déli oldalán számos fürdőt építettek. Az Aszklepiosz-
templom a bizánci időben tűnt el. 

A „Chronikon Paschale” említ egy Tetra-Nymphaeumot, Nympha 
szentélyt, amely a régészek véleménye szerint, Aeliától délkeletre, a 
felső Siloa-tóval azonos. Ez a szentély, amit a Bordeaux-i zarándok 
még meglátogatott négyszög alakú oszlopsorral volt körülvéve 
(25x25 m). A közepén, mint minden nymphaeumban, egy kút volt 
több vízmedencével. 

A zsidók és Aelia 

Amint már mondtuk zsidóknak és zsidó-keresztényeknek 135 
után halálbüntetés mellett tilos volt Aeliába belépni. Bár 
Epiphaniosz (kb. 315-403) azt írja, hogy a Sionon volt egy zsinagóga 
egészen Konstantin császár idejéig (306-337), de feltételezhető, 
hogy ez 135 után keresztény gyülekezőhely volt. 

A 3. század kezdetén a zsidók között egyre erősödő érdeklődés 
ébredt szent városuk iránt. Ez ahhoz vezetett, hogy ha korlátozott 
módon is, de sikerült elérniök, hogy Aeliába jöhessenek. A Bor-
deaux-i zarándok írja, hogy a templomtéren a Hadrianus szobor kö-
zelében egy lyukas követ látott. Ehhez jöttek a zsidók, megkenték, 
sírtak és megszaggatták ruhájukat. Konstantin császártól a zsidók 
engedélyt kaptak, hogy évente Av hó 9-én, a templom elpusztítása 
napján annak nyugati falánál gyászoljanak. Juliánusz Aposztata 
(361-363) 363-ban a templom romjait eltakaríttatta, mert a templo-
mot újra fel akarta építeni, de ez nem valósult meg. A rabbik szerint 
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ekkor a „sekina”, az Isten jelenléte, a templomtérről a nyugati falma-
radványhoz, a siratófalhoz jött. Julianus 361-ben megengedte, hogy a 
zsidók visszatérjenek a városba. 

A keresztények és Aelia 

Epiphaniosz arról ír, hogy Hadrianus császár 130 körül megláto-
gatta Jeruzsálemet, s úgy találta, hogy minden romokban van, „le-
számítva néhány házat, és Istennek kis templomát, ahová a tanítvá-
nyok az Olajfák hegyéről visszatértek és az emeleti terembe gyűltek 
össze”. Ez a terem a Sion hegyén van. Ez pontosan a város délnyuga-
ti része. 

Epiphaniosz elmondja, hogy a Sionon hét zsinagóga állt, amelyek 
közül az egyik „egészen Maximosz püspök (349-355) és Nagy Kons-
tantin idejéig fennállt, és olyan volt, mint a kunyhó a szőlőben, 
ahogy a szentírás mondja”. A Bordeaux-i zarándok igazolja 
Epiphaniosz állítását: „A Sion falain belül látható a hely, ahol Dávid 
palotája állt. Az ott lévő hét zsinagóga közül csak egyetlenegy ma-
radt meg. A többi helyét felszántották és bevetették, ahogy Izajás jö-
vendölte.” 

Epiphaniosz említett jelentése szerint nem kizárt, hogy a légió tá-
borától délnyugatra a Sionon 135-ben még egy zsidó-keresztény kö-
zösség létezett. A Hadrianustól Aeliába telepített görög és szíriai te-
lepesek között keresztények is voltak. Ez azt jelenti, hogy a közösség 
teljesen pogány-keresztényekből állt. A Bar Kohba-lázadás követ-
kezményeként (Kr.u. 135) a zsidóknak halálbüntetés terhe mellett 
megtiltották, hogy belépjenek Jeruzsálembe. Euszebiosz a pellai 
Arisztonra hivatkozva (140 körül) elmondja, hogy a zsidóknak csak 
messziről volt szabad nézniük a saját otthonukat. Így ezt a zsinagó-
gát sem használták. A pogányságból érkező keresztények ellenben 
átvették a helyet. Az archeológia is segít a kérdés tisztázásában. 

A Dávid sírjaként tisztelt helyet 1951-ben J. Pinkerfeld kutatta. 
Az apszis formájú fülkét a templom felé tájolták. Olyan zsinagóga 
ez, amely a templom lerombolás utáni évszázadban épült. Kérdés az, 
hogy nem a jeruzsálemi keresztény egyházhoz tartozott-e ez a hely, 
amely közösség még egészen „a templom árnyékában” élt? S a po-
gány keresztények csak akkor örökölték tőlük, amikor a zsidókat ki-
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tiltották Jeruzsálemből? Talán ezt bizonyítják a grafittók is: „Győze-
lem, Úr, Irgalmasság”. Az utána következő felirat, amely Jézus neve, 
a keresztény eredetet bizonyítja.  

Euszebiosztól tudjuk azt is, hogy a jeruzsálemi keresztény köz-
pontban a Sion hegyén a templom mellett könyvtár és levéltár is 
volt. Ebben a levéltárban ő maga személyesen is dolgozott, és úgy 
tudja, hogy Alexander püspök alapította, aki a 3. század első felében 
élt.  

Ránk maradt a jeruzsálemi püspökök névsora. „Jakab katedrájá-
nak” tisztelete, aminek ez a névsor köszönhető, annak bizonysága, 
hogy a katonai kolónia keresztényei nagyon gondosan őrizték a helyi 
hagyományokat. E püspök-jegyzék felsorolja a „körülmetéltségből” 
való püspököket Jakabtól az Úr testvérétől kezdve egészen Kr.u. 
135-ig, s ettől fogva a pogányok közül megtért püspökökkel folytat-
ja.” 

Ez a közösség őrizte a hagyományt Jézus sírjáról, amely a római 
templom alatt volt, s az egész római idő alatt megmaradt. Ezt 
Szardeszi Melito (+kb. 190) húsvéti szentbeszéde is bizonyítja, aki 
valószínűleg 160-ban beutazta a Szentföldet, és közösségének el-
mondta, hogy a Golgota a város közepében van. 

A 3. század kezdetén megkezdődött Aeliába is a zarándoklás. 
Euszebiosz ebben az összefüggésben beszél a zarándokokról, akik az 
egész római birodalomból a városba özönlöttek. Mikor aztán Aelia 
325/26-ban bizánci uralom alá került, a keresztények számára új kor-
szak kezdődött. A várost ismét Jeruzsálemnek nevezték, és megkapta 
első keresztény formáját. 

 
 

Átokzsoltárok 

Egyes zsoltárokból a gyűlölet szelleme úgy csap az arcunkba, 
mint a kemenceajtóból kiáradó forróság. Más zsoltárokban ez a szel-
lem már nem ijesztő, pusztán azért, mert (modern gondolkodásunk 
számára) komikussá válik a maga naivitásában.  
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A példák (…) a legnyugtalanítóbb módon talán azokban a zsoltá-
rokban bukkannak fel, amelyeket szeretünk: a 143.-ban, miután 11 
versen keresztül a hangnem könnyeket fakaszt, a 12. versben mint-
egy mellékesen hozzáteszi: „Pusztítsd el azokat, akik életemre tör-
nek.” A 139. zsoltár még naivabban, szinte gyermeteg módon, a di-
csérő himnusz közepén közbeveti (19.v.): „Bár megölnéd, Istenem, a 
bűnöst” – mintha meglepődne azon, hogy a Mindenhatónak nem ju-
tott eszébe az emberi gonoszság eme egyszerű ellenszere. És ami a 
legrosszabb, „Az Úr az én pásztorom”-ban (23. zsoltár) a zöld lege-
lő, a csendes vizek, az árnyékos völgyben megtapasztalt bizalom 
után ebbe botlunk: „Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttá-
ra” (5.v.). A költő számára mostani jóléte nem lenne teljes, ha azok 
az utálatos ellenségek (akik valaha lenézték) nem látnák azt, és nem 
utálnák miatta. (…) 

Már a judaizmusban is megvolt ennek a természetes reakciónak a 
korrigálása: ”Ne gyűlöld szívedben atyádfiádat! … Ne légy se bosz-
szúálló, se haragtartó a népeddel szemben! Szeresd felebarátodat, 
mint magadat!” – mondja Mózes harmadik könyve (19,17-18). Mó-
zes második könyvben ezt olvassuk: „Ha ráakadsz ellenséged elté-
vedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá!", és „Ha látod, 
hogy összeroskad terhe alatt annak a szamara, aki gyűlöl téged, ne 
hagyd magára, hanem segíts rajta!” (23,4-5). „Ha elesik ellenséged, 
ne örülj, és ha elbukik, ne vigadjon a szíved!” (Péld 24,17). S nem 
felejtem el, mennyire meglepődtem, amikor felfedeztem, hogy Pál 
szavai – „ha éhezik ellenséged, adj ennie” (Róm 12,20) – ebből a 
könyvből származnak (Péld 25,21). Ez az egyik áldása az Ószövetség 
rendszeres olvasásának: újra és újra felfedezzük, hogy az Újszövet-
ség micsoda szövedéke az innen vett idézeteknek, mennyire kitartóan 
ismételte, erősítette meg, folytatta, finomította és nemesítette Urunk 
a zsidó erkölcsi tanítást, s milyen ritkán állt elő merőben új gondo-
lattal. Ezzel a képzetlen keresztények milliói valójában teljesen tisz-
tában voltak – majdhogynem magától értetődőnek vették –, amíg a 
bibliaolvasás szokásban volt. (C.S. Lewis, A zsoltárokról, Harmat, 
Bp, 2006., 27-34.o. 
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Tarjányi Béla 

Visszatekintés a II. Vatikáni Zsinatra 
 
Személyes emlékeim – 50 éve annak, hogy a Katolikus Egyház 

újkori életében az egyik legjelentősebb esemény, a II. Vatikáni Zsi-
nat megrendezésre került. Az évforduló kapcsán számos visszatekin-
tés születik, egyrészt a Zsinat határozatainak és hatásának elemzése 
céljából, másrészt 60 év múltán, ebből a történelmi távlatból lehetsé-
ges az esemény egyháztörténeti részleteinek jobb megismerése, fel-
tárása. 

Az alábbiakban néhány személyes emléket szeretnék felidézni a 
Zsinattal kapcsolatban, azután pedig a Zsinat és a Biblia kapcsolatá-
ról felidézni és összefoglalni néhány gondolatot. 

A 60-as évek első felében, 1960-66-ig, éppen a Zsinat idejében 
voltam teológus Budapesten a Központi Szemináriumban. Az ember 
azt gondolná, hogy a teológiai tanárok is, a teológusok élénk figye-
lemmel kísérték a Zsinat munkáját. Erről azonban szó sem volt. 
Szinte semmi közelebbit nem tudtunk arról, hogy mi zajlik Rómá-
ban. Ebben az időben ugyanis a Központi Szemináriumban vihar 
utáni csend volt, és a megfélemlítés légköre uralkodott. Az előző év-
ben, 1959-ben történt, hogy az állami hatóságok a Szeminárium 110 
lakójának többségét eltávolították az intézményből, mert nem voltak 
hajlandók békegyűlésre járni és hallgatni ott az egyházellenes propa-
gandát. A megmaradt 17 hallgató mellé az egyházmegyék igyekeztek 
minél több új hallgatót Pestre küldeni, hogy a Szeminárium a Hittu-
dományi Akadémia tovább működhessen. Elöljáróink, tanáraink 
többsége beépített ember volt, minket féltve óvtak attól, hogy normá-
lis lelkipásztorokkal találkozzunk, barátkozzunk. Hallgatótársaink 
között is szép számmal voltak besúgók, akik rendszeresen beszámol-
tak mindenről, ami a Szemináriumban történt. 

Ilyen körülmények között természetes, hogy a Zsinat hírei, a Ró-
mában folyó események alig jutottak el hozzánk. Egyetlen zsinati ha-
tározatot nem ismertettek tanáraink, nem értesültünk a Világegyház 
számára oly fontos rendezvény részleteiről. Talán az egyetlen dolog, 
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amiről hallottunk, a liturgikus reform, ez is egy érdekes esemény 
kapcsán. Liturgia-professzorunk, Radó Polikárp éppen ezekben az 
években fejezte be nagy, összefoglaló művét, az Enchiridion 
Liturgicum-ot, és a kötet – tekintettel a professzor nemzetközi tekin-
télyére – a Herder kiadónál jelent meg 1966-ban, akkor, amikor már 
megtörtént az Egyház liturgikus életének gyökeres átalakítása. Pro-
fesszorunk szomorú szívvel látta, hogy életműve már megjelenése-
kor teljességgel idejétmúlt lett. 

Amikor 1964-ben főpásztorom lett Ijjas József kalocsai érsek, és 
ő is kimehetett a későbbi ülésszakokra, tőle hallottam egy-két be-
számolót, de ezek inkább csak személyes élmények, adomák voltak 
(pl.: az afrikai püspökök nem tudják hány évesek, mert a dzsungel-
ben nem volt régen anyakönyv-vezetés). 

Pappászentelésem évében már az új liturgia szerint készültünk a 
papságra, az akkor még kísérleti jelleggel bevezetett magyar nyelvű 
szentmisét tanultuk – első kápláni évemben lett aztán kötelező (sok-
sok hívő és 80 éves plébánosom bosszúságára). 

Amikor a magyar püspökök hazatértek a Zsinatról a csodálatos, 
új zsinati határozatokkal, bizony, szerették volna ők is mindezt mi-
hamarabb megvalósítani. De ahol a „Hivatal” minden lépést szigorú-
an ellenőrzött (sőt: többnyire diktált), ez a feladat túl nehéznek bizo-
nyult. Új utak a hitoktatásban (Gravissimum educationis momen-
tum)? A szerzetesi életben (Perfectae caritatis)? A laikusok apostoli 
munkájában (Apostolicam actuositatem), a tömegkommunikációs 
eszközök használatában (Inter mirifica), vagy a bibliaapostolság te-
rületén (Dei verbum)?! Absit! Ennyire azért még nem engedték meg 
a gyeplőket. Egyetlen egy „ártalmatlan” határozat volt csak, amely 
ömagában nem hozhatott igazi újjászületést: a liturgikus reform 
(Sacrosanctum Concilium). Ezen a területen (viszonylag) szabad ke-
zet adott az Egyházügyi Hivatal. Ezzel tudta leginkább a vallássza-
badság látszatát kelteni (hisz a liturgia a leglátványosabb terület) – 
talán abban a reményben is, hogy ezek a változások sok hívőt meg 
fognak ingatni. (Valóban: a megelőző, egészséges fejlődés nélkül 
sok pap és hívő csak vonakodva fogadta el ezeket a változásokat.) 

Püspökeink a Zsinaton – Miután a szovjet álláspont az volt, 
hogy a keleti blokk országainak kormányai saját hatáskörben dönt-
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hetnek arról, hogy engednek-e ki püspököket a Zsinatra, elindult a 
mérlegelés az Egyházügyi Hivatal és a magyar titkosszolgálat részé-
ről. Prantner József, az Egyházügyi Hivatal elnöke a következőkép-
pen vázolta álláspontjukat: „A legnagyobb mérlegelést a szocialista 
országokban az jelentette, hogy a püspökök részt vesznek-e a zsina-
ton vagy sem. Figyelembe kellett venni mind a két eshetőséget. Vi-
lágos, hogy nekünk sokkal könnyebb lenne, ha nem mennének. Az 
egyházpolitika most általában jó, a nagy kérdésekben meg tudunk 
egyezni, nem is sokat kell vitatkoznunk a dolgokon. Ez jó lenne, ha 
így maradna. S ha nem mennénk, munkánk továbbra is sokatmondó. 
No de a mérlegelésnél arra is rájöttünk, hogy  nem csak a jelenlegi 
munkánk eredményessége szempontjából kell néznünk a püspökök-
nek a zsinaton való részvételét, hanem úgy is, hogy ez milyen kiha-
tással van a szocialista országok, hazánk nemzetközi tekintélyére, 
milyen kihatással van nyugaton élő testvérpártjaink és a haladó moz-
galmak harcára, és milyen kihatással bír azokra az egyházon belüli 
erőkre, a Vatikánban élőkre is, akik valamiféle megegyezésre törek-
szenek. És így eljutottunk odáig, hogy bár munkánkat nehezíti ez az 
eshetőség, hogy püspökeink részt vegyenek a zsinaton, mégis ezt kell 
tennünk.” Így megszületett a döntés, hogy magyar püspökök részt 
vehetnek.  

Két állami szerv vett részt a kiküldendők kiválasztásában: az 
Egyházügyi Hivatal és az állambiztonsági szervek. Az ő együttmű-
ködésük során lettek kijelölve, hogy kik mehetnek a zsinatra. A püs-
pökök részéről két stratégia alakult ki. Az egyik Shvoy Lajos nevé-
hez fűződik. Ő fölvetette azt, hogy írjanak egy levelet, egységes ál-
lásfoglalással, hogy vagy minden püspök menjen ki a Zsinatra, vagy 
senki. Hamvas püspök erre azt a választ adta, hogy a jelen körülmé-
nyek között nem egy célszerű stratégia, ő arra teszi le a voksot, hogy 
mindenki egyénileg próbáljon folyamodni az Állami Egyházügyi Hi-
vatalhoz, hogy engedjék ki. Az ő stratégiája vált be. Az első válto-
zatban úgy volt, hogy ő megy egyedül az első időszakra, mint püs-
pök. Kállay Gyula miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai során si-
került meggyőznie a miniszterelnök-helyettest arról, hogy ha ő egye-
dül megy, akkor nagyon támadható. Ha adnak mellé még egy vagy 
két püspököt, akkor már többen vannak, megoszlik a figyelem, ke-
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vésbé válnak támadhatóvá, és így alakult ki végül az a névsor, amely 
az első időszakra elindul: Hamvas Endre csanádi püspök, Kovács 
Sándor szombathelyi püspök és Brezanóczy Pál egri apostoli 
kormányzó. Az ő részvétele egyébként különösen is érdekes.  
Brezanóczy Pál Képes Pál fedőnéven már 1954 óta az állambizton-
ságnak volt az egyik embere, ezért mindenképpen ragaszkodtak hoz-
zá, hogy kimenjen a Zsinatra. Joga nem volt rá, a pápai kinevezése 
zsinati peritus-szá csak 1964. szeptember 28-án kelt, tehát viszony-
lag későn. Ezért minden eshetőséget számba vettek. Irattak Hamvas-
sal egy levelet, hogy mindenkit hívjanak meg a Zsinatra, aki 
ordinárius – ez nem sikerült. A következő verzió: Papp Kálmán győ-
ri püspök idős korára való tekintettel prokurátor által képviselteti 
magát Brezanóczy Pál személyében. Ezt sikerül is elintézni. 

Kettő olyan püspökünk van, aki mind a négy ülésszakon részt 
vett, vannak néhányan, akik három ülésszakon vettek részt. Alapve-
tően akkor nő meg a magyar zsinati résztvevők száma, amikor az 
1964-es részleges megállapodás keretében újabb püspökök kinevezé-
sére kerül sor, ezek már egyeztetett püspök-kinevezések, úgyhogy 
ezeknek a részvétele nem kétséges, egyébként a kinevezett püspökök 
sorában található Brezanóczy Pál is. 

Shvoy Lajos püspök az, akinek a zsinati javaslata az egyetlen, 
amely megérkezik Rómába. Rajta kívül még három püspök készített 
javaslatot: Hamvas Endre, Papp  Kálmán és Grősz – ez még 1960-
ban van, Grősz halála előtt -, ők azonban a hivatali utat betartva az 
állami hatóságokon keresztül terjesztették elő javaslatukat – ma is ott 
olvashatók ezek az állami hivatal raktárában. Shvoy Lajos egy másik 
utat választott: voltak neki nyugati kapcsolatai, valószínűleg egy 
osztrák állampolgáron keresztül küldte ki a levelet. Ha a vatikáni le-
véltárban megnézzük a zsinatra beérkező vótumokat, akkor ezen ja-
vaslat hátoldalán ott van a Pápai Magyar Intézet pecsétje, láttamozva 
aláírás nélkül, hogy Németországban adták fel. Csak így lehetett zsi-
natra vonatkozó dokumentumot kiküldeni. 

A zsinati delegációnak a működését természetesen alapvetően 
meghatározta az, hogy milyen módon jött létre: mindenki bizalmat-
lan volt a másikkal szemben, nem tudta senki, hogy ki kit figyel, ki-
ről tett jelentést. Nagyon jellemző erre, hogy az államtitkárságon 
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megengedték Hamvas Endrének, hogy ne gépelve írja le jelentéseit, 
nehogy a gépelő esetleg másolatot készítsen belőle. 

A magyar püspökök közreműködését tekintve a relatív passzivi-
tás volt a jellemző. Ennek egyik oka  a püspökök előrehaladott kora 
volt (Papp Kálmán sokszor azt sem tudta, hol van, mindenhová kí-
sérni kellett, Kovács Sándor kórházba került, Hamvas Endre meg 
eléggé szenilis volt, sokszor azt sem tudta, hogy mit is mondott). A 
másik ok a nyelvismeret hiánya. Szabó Imre segédpüspök, amikor a 
második ülésszak után hazajött és az Egyházügyi Hivatalban beszá-
moltatták, így jellemezte a helyzetet: „Rendkívül gyenge együttes 
képviseli a Zsinaton a Magyar Egyházat és az egyházi ügyeket. Ettől 
a vérszegény társaságtól alig lehet valamit várni. Sajnos, csak az egy 
Brezanóczy van ebben a csoportban, aki nyelveket tud, ért az egy-
házjoghoz, van diplomáciai érzéke, és olyan svádája, amely megfelel 
a mai egyházi világszínvonalnak. Rá kellett döbbennünk, hogy szá-
nalmasan műveletlenek és elmaradottak vagyunk. Ilyen helyen az 
olasz, francia nyelv ismerete nélkül szinte semmit sem lehet kezdeni. 
Ami a latin nyelvtudásunkat illeti, az – Brezanóczyt és Hamvast ki-
véve – vagy szertartási latin, vagy pongyola-latin, de semmiképpen 
sem klasszikus. 

A harmadik tényező, ami a viszonylagos tétlenségben szerepet 
játszott, az az állami ellenőrzés alóli kibúvási kísérleteknek 
köszönhető. Voltak előre megfogalmazott állami elvárások, hogy mit 
kell képviselni a Zsinaton. Előfordult, hogy azért nem szólaltak fel a 
zsinaton, mert nem akartak az állami elvárásoknak megfelelni. Szabó 
Imre fenti beszámolójából: „Öszintén mondom, hogy itthon még a 
hugyagi száműzetést is szívesebben vállalom, mint a kintlétet. Két-
ségtelen, van bennem bizonyos félelemérzet. Idegileg rendkívül 
megviselt az az állandó permanens állapot, amely arra irányult, ne-
hogy valakinek valami rosszat mondjak, rosszat tegyek, vagy nehogy 
valaki rosszat mondasson ki velem, és itthon az állam előtt elveszít-
sem a becsületemet.” 

Több olyan jelet láttam a forrásokban, amely arra utal, hogy 
azért sem szólaltak fel, mert nem akartak teljesen megfelelni az ál-
lami elvárásoknak. Olyan hozzászólás is volt, amely az állam szem-
pontjából igen rosszul sikerült. Hamvas Endre az ökumenizmusról 
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szóló vitához szólt hozzá, és itthon kisebb galibát okozott, a Magyar 
Kurír egy hétig nem tudott megjelenni, mert nem tudták, hogy mit 
hozhatnak le a szövegből, az Új Ember pedig egy megfésült szöveget 
közölt, a Katolikus Szó ugyancsak. Ugyanis volt benne egy ominó-
zus mondat: protestánsok katolikusok közeledéséről, együttműködé-
séről szólva ezt mondta: „A közelmúltban ugyanis híveik (ti. a pro-
testánsok) lélekben mindinkább közeledtek a katolikusokhoz. A kö-
zös ellenség ugyanis közös vélekedésben egyesíti mindazokat, akik 
Istenben hisznek.” 

A Magyar zsinati küldöttség legfőbb célja valójában nem az iga-
zán aktív részvétel a zsinati munkában, hanem az, hogy elmondják, 
Magyarországon elkezdődött az enyhülés folyamata, és rábírja a 
Szentszéket a reálpolitika folytatására, magyarul – ez még az első 
időszak idején van – a Szentszék kezdjen tárgyalásokat a magyar ál-
lammal.  Brezanóczy Pál beszámolójában saját tevékenységéről ezt 
írja: „Így véltem eleget tenni az itthon elhangzott kívánalmaknak.” 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Brezanóczy Pál kifejezetten ál-
lami érdekeket próbált kiszolgálni, inkább: az ő példája nagyon jel-
lemző arra a kettős lojalitásra, hogy azért teljesíti azt az állami meg-
bízatást, amelyet rá rónak, mert úgy gondolja, hogy az adott körül-
mények között ő maga is, mint püspök, ezzel tudja leginkább a saját 
egyházának érdekeit szolgálni. A püspökök az első időszak idején 
lebonyolított látogatások alkalmával, az egyes dikasztériumokban ill. 
az államtitkárságon történt találkozásai során tárgyalásokat folytattak 
a Magyar Egyház helyzetének megoldási lehetőségeiről, és ezzel 
előkészítették a meginduló szentszéki magyar tárgyalásokat. Ezek a 
tárgyalások nem véletlenül 1963. májusában indultak meg. Kialakul 
egy folyamatos párbeszéd, amelynek végeredményeként 1964-ben 
megszületik a magyar-vatikáni részletes megállapodás, amelynek ke-
retében három kérdést sikerül megoldani: A Szentszék jóváhagyja a 
püspöki állameskü szövegét, megállapodnak a püspöki kinevezések 
bonyolításának módjában (az Egyház az állam által előterjesztett je-
löltek közül választhat), és a Magyar Egyház kezelésébe veszi a ró-
mai Pápai Magyar Intézetet.  Forrás: Fejérdy András, Püspökeink a 
II. Vatikáni Zsinaton. Előadás. Elhangzott a teológiai tanárok to-
vábbképzésén, PPKE Hittudományi Kar, 2013. jan. 31.
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A prófétai jelenség Izraelben 

A.) Alapgondolat 

Az embert minden korban izgatta a jövő megismerése, hogy a jö-
vendő titkáról a fátylat fellebbentse. Természetesen itt nem a tudo-
mányos kutatásról van szó, hanem arról, hogy szeretné előre tudni 
vállalkozásainak sikerét, személyes sorsát, stb. Varázslók, jósok, ha-
lottidézők különböző praktikái által véli megtudni mi várható, a rosz-
szat hogyan kerülheti el, a jót hogyan találhatja meg. A próféták, a 
látóemberek is ebbe a körbe tartoznak, a bibliai próféták is. Azonban 
nem lehet egyenlőségjelet húzni az előbb felsoroltak és a bibliai pró-
féták között. Nézzük csak meg kik is a próféták tágabb és szűkebb 
értelemben. 

Ki a próféta? 
Mindenhol, minden korban és kultúrában a természetvallásoktól a 

nagy világvallásokig voltak-vannak olyan emberek, akik kapcsolatba 
tudnak lépni a természetfölötti világgal és annak erőivel, csodát tud-
nak tenni, meg tudják mondani a jövendőt. Az ókorban híres jósdák 
működtek a görög kultúrkörben, Egyiptomban, Mezopotámiában 
próféták, jövendőmondók, „látó emberek” révén lehetett megtudni az 
istenek terveit elhatározásait, másutt törzsi varázslók, sámánok által. 

Az Ókori Keleten tehát mindenütt voltak olyan emberek, akik va-
rázslással vagy jóslással, jövendöléssel foglalkoztak és ezek voltak 
azok, akik az istenség üzenetét felfogták és közvetítették. A szerve-
zett és zárt osztályokat kialakító társadalmakban (Egyiptom, Sumer, 
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Babilon) a papság feladatkörébe tartozott, de rajtuk kívül is voltak 
ún. jósok vagyis próféták, akik, mint ahogy a gör. prophet pro (előre) 
phēmi (mond, feltár) meg tudták mondani a várható eseményeket, 
harci cselekmények kimenetelét, stb. Az ókori népek körében fontos 
szerepet töltöttek be, mivel ők voltak azok, akik képesek voltak meg-
ismerni az istenek terveit, elhatározásait és ezáltal lehetővé tették 
azok befolyásolását. A próféta egy személyben volt a  jós, és a jóslat 
értelmezője. Ilyen a Számok könyvében szereplő mezopotámiai pró-
féta, Bálám: 

 „Szól Bálám, Beor fia, 
szól a bezárt szemű ember, 
szól, aki Isten beszédeit hallja, 
aki a Fölséges tudományát tudja, 
s a Mindenható látomásait látja 
leborulva, s megnyílt szemmel”. 
                        (Szám 24,15-16) 

Izraelnek is voltak prófétái, akiknek a személyével a Bibliában ta-
lálkozunk, akik a választott nép körében működtek. A bibliai próféta 
„Isten embere” (1 Sám 2,27; 1 Kir 12,22;13,1; 17,24; 20,28), aki Is-
ten üzenetét, szavait közvetíti, „Isten szája” (Jer 15,19), a „látó em-
ber” (1 Sám 9,9).  

A Septuaginta a „nabi” héber szót (a Lélektől meghívott, a kiáltó) 
fordítja prophētēsnek. (A nabi, mint ige régebbi szövegekben az el-
ragadtatott állapotra, az eksztázisra utal (1 Sám 10,5; 19,20), később 
általában a prófétai beszédre vonatkozik). A prófétai beszéd, szózat 
szokásos bevezető formulája: „Ezt mondja az Úr.” 

A prófétáknak két típusát különböztetjük meg, a hivatásos és a 
meghívott prófétákat, természetesen a kettő között vannak átfedések. 
Az Izrael határain kívül működő próféták a hivatásos próféták köré-
be tartoznak, akik foglakozás szerűen űzték a prófétaságot, de Izra-
elben is voltak ilyen próféták, akik Izraelben társadalmi rendet alkot-
tak; a papokkal, a bölcsekkel és a királyokkal Izrael vezetőinek szá-
mítottak (Iz 3,2 kk.; 28,7; Jer 6,13; 8,1; 14,18; 18,18; Ez 13,9; Oz 
4,4 kk.; Mik 3,11; Szof 3,4). Ahogy az ókori keleti udvarokhoz hoz-
zátartoztak a jövendőmondók és a „bölcsek” (Ter 41,8; Iz 19,3.11 
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kk.; Dán 1,20; 2,2), úgy Dávid udvarában is (Nátán: 2 Sám 7,4–17; 
12,1–15; 1Kir 1,8.10 kk., 22.32; Gád: 2 Sám 24,11.18), és talán Saul 
(1Sám 28,6) és Jehosafát kíséretében (2 Kir 3,11–20) prófétákkal ta-
lálkozunk, akiknek az volt a feladatuk, hogy Jahve akaratát tudtára 
adják a királynak; mintegy udvari prófétáknak tekinthetők. A fogság 
után Nehemiásnak szemére vetették az ellenségei, hogy udvari prófé-
tát tartott (Neh 6,7). De a hivatásos próféták rendszerint nem is any-
nyira az udvarhoz kötődtek, sokkal inkább a szentélyekhez, s így a 
templomi személyzethez tartoztak.  A hivatásos prófétákhoz tartoz-
tak a prófétatanítványok is, akik külön közösségekbe tömörültek; ta-
lán 1Sám 10,5.20; 19,19 kk. Volt egy vezetőjük (1Sám 19,20; 1Kir 
22,11 kk.; 2Kir 4,38), akit a próféta uruknak (6,5; vö. 4,1) és atyjuk-
nak (6,21; 8,9; 13,14) szólítottak; a prófétafiak együtt laktak (4,1) és 
alamizsnából éltek (4,8.42; vö. 5,20 kk.). Szőr- vagy zsákruhájukról 
és bőrövükről (Zak 13,4; vö. 2Kir 1,8; Mt 3,4), továbbá egy homlo-
kukon viselt jelről (1Kir 20,35–43) lehetett őket felismerni, ill. an-
nak a sebnek a helyéről (forradás), amelyet eksztázisban ejtettek ma-
gukon (18,28; Zak 13,6). Ilyen közösségekre azonban csak Sámuel, 
Illés, Elizeus próféták és Acháb király idejéből (a Kr. e. 11. sz. végé-
től a Kr. e. 9. sz.-ig) találunk utalásokat. 

A királyok a prófétákat kérdezték meg vállalkozásaik sikere vagy 
általában a jövő felől (pl. 1Sám 10,2; 28,6; 2Sám 7,1–7; 1Kir 14,1–
14; 22,5–28; 2Kir 6,21 kk.; 8,7–15; 22,14–20). Miután a prófétáknak 
a megélhetése függött a hatalomtól, gyakran kísértésbe estek és a 
megrendelők elvárásaihoz igazították közléseiket, úgyhogy a hivatá-
sos prófétaság sokszor egyben a hamis prófétaságot is jelentette. 
Ezek miatt tiltakozik Ámosz próféta a prófétaság ellen: „Nem voltam 
én próféta, sem prófétának fia” (Ám 7,14-15). A hivatásos próféták-
tól megkülönbözteti személyes meghívása, Jahvétól kapott különle-
ges küldetése. Ámosz felteszi, hogy a hivatásos próféták nem feltét-
lenül kapnak ilyen megbízatást Jahvétól, ha Izrael Jahvétól rendelt 
vezetőinek tekintette is őket. Mikeás is egyértelműen elhatárolja ma-
gát a hivatásos prófétáktól, akik „félrevezetik” a népet, pénzért jö-
vendölnek, s „ha valaki nem tömi a szájukat, hadat üzennek ellene” 
(Mik 3). 
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A másik próféta-típus a meghívott prófétáké, akiket maga Isten 
választott ki, hogy hitelesen közvetítsék szavait (Iz 6,1-13; Jer 1,1-
10; Ez 1,1-3; 2,1-15; Ám 7,14-15; Mik 1,1; 3,8), karizmatikus embe-
rek, akiket Isten Lelke vezet. Tehát a kezdeményezés magától Isten-
től jön, aki irányítása alá vonja a próféta személyét. Szavaik által Is-
ten nyilatkoztatja ki magát, általuk az ember olyan ismeretekre tesz 
szert, amelyet saját erejéből nem tudna feltárni.  

Mint már említettük, a két próféta-típus között vannak átfedések: 
a hivatásos próféták közül is kaptak némelyek bizonyos feladatokat 
Jahvétól, pl. Sámuel, Illés és Elizeus; vö. továbbá 1Kir 11,29–39; 
13,1–3; 14,5–16; 20,35–42; Nátán: 2Sám 7,4–17; Gád: 2Sám 24,11–
14.18 kk. 

Az igaz és hamis próféták megkülönböztetése nem könnyű. A 
MTörv 13,6; 18,20 halállal fenyegeti azt a prófétát, aki a népet sza-
vaival vagy jeleivel, ill. csodával eltéríti Jahvétól, vagy anélkül, hogy 
erre megbízatást kapott volna Jahve nevében beszél. A 13,2–6 felté-
telezi, hogy a „hamis” próféta jelet mutathat, csodát művelhet, ami-
kor szavainak hitelt akar szerezni; ilyenkor Jahve maga teszi próbára 
népe hűségét. Hogy valaki igaz vagy hamis próféta, azt azon lehet 
lemérni, hogy amit hirdet, összhangban áll-e a  szövetség feltételei-
vel, a Tízparancsolattal. A hamis próféta küldetés nélkül, saját nevé-
ben beszél. Az igaz próféták tisztában vannak azzal, hogy valaki Más 
készteti őket szólásra, sokszor saját akaratuk ellenére, jellemző rájuk 
a belső küzdelem, szavuknak nincs közvetlen eredménye, ezért gyak-
ran vesz erőt rajtuk a sikertelenségük miatti elkeseredés, környezetük 
ellenségesen fogadja kijelentéseiket, gyakran üldözik vagy meg is 
ölik őket.  

A prófétai tevékenység a Bibliában nem jövendőmondást jelent 
csupán, hanem leleplezik a bűnöket, amelyeket a törvény ellen elkö-
vetnek, feltárják a jelen helyzet visszásságait, igehirdetésükben az 
ítélet mellett azonban a buzdítás is elhangzik. Jeremiás szavai szerint 
a próféta nem csak azért jön, hogy gyomláljon és romboljon, hanem 
hogy építsen és ültessen (vö. Jer 1,10). 

B.) Szentírási szöveg: 1 Kir 22,1-38 
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C.) Bevezetés 

1. A történelmi helyzet 
Rámót-Gileád Ramot, (héb. ’magasan fekvő helység’): fontos vá-

ros Gileádban, régi szentéllyel; menedék-, ill. papi város (MTörv 
4,43; Józs 20,8; 21,38; 1Krón 6,65); Salamon egyik kerületének 
székhelye (1Kir 4,13). Izrael fiai és az arámok vetélkedtek birtokáért 
(22,3–29; 2Kir 8,28), de csak Jehu szerezte vissza végérvényesen Iz-
rael fiainak (9,1–14). Fekvése vita tárgya. Valószínűleg a Jordán ke-
leti partjának északi részén volt. Ácháb, Izrael királya, Jozafátnak, 
Júda királyának segítségével akarja visszafoglalni. Jozafát javasolja, 
hogy a háború megkezdése előtt kérjék ki a próféták véleményét. Iz-
rael kétféle módon tudta Istent megkérdezni:  

A törvény mindenféle va-
rázslást, jövendőmondást, 
jelmagyarázást és 
halottidézést tiltott (MTörv 
18,10 kk.; Lev 19,26), csak 
pap (MTörv 33,8), vagy a pró-
féta által (18,15 kk.; vö. 1Sám 
28,6) lehetett választ kapni Is-
tentől. 

2. Térkép 
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3. Magyarázat a szöveghez 
Az 1 Kir 22 elbeszélés azt mutatja, hogy a különböző prófétacso-

portok és megnyilatkozások ellentmondtak egymásnak és konfliktus-
ba kerültek. Ez onnan adódott, hogy voltak hivatásos próféták, akiket 
a királyi udvar fizetett, ezzel királyhűségre kötelezte őket és voltak 
magányosak, akik nem tartoztak ebbe a csoportba és politikailag nem 
kötelezték el magukat. 

Az 1 vershez: Cidkija, aki a próféták szóvivője, hogy nyomatékot 
adjon a háborúra buzdító szavainak vasszarvakat készíttet magának, 
vö. MTörv 33,17 

A 19-23 vershez: Mikeás egy látomással igazolja szavait. A lélek, 
aki rászedi a királyt nem a Sátán, hanem JHWH szolgája, hogy sze-
rencsétlenséget hozzon Áchábra, vö. Bír 9,23; 1 Sám 16,14. 

A 28. vershez: A próféta szavai valóban beteljesedtek: Ácháb a 
853-as harc során életét vesztette. Az Úr elpusztította őt. 

4. A valódi és hamis próféciák ismertetőjele 
Az elbeszélésben Mikeás, Jemla fia maga utal arra, hogy milyen 

nehéz különbséget tenni az igaz és a hamis prófécia között. Két hi-
vatkozás hangzik el JHWH-ra és az ő szavára. A két próféciát nem 
igazolja sem égi szózat, sem égi látvány. Csak a kijelentéseik hitele-
sítik és hamisítják a jövőt (vö. Jeremiás és Hannanja összecsapását 
Jer 28). 

Lehetetlen világos különbséget tenni a valódi és a hamis prófécia 
között. Ám azért vannak bizonyos kritériumai a próféta valódiságá-
nak és elkötelezettségének: 

a megalkuvás nélküli magatartás a hatalom véleményével 
            szemben; 

magányossága és kívülállósága; 
függetlensége a „munkaadótól”, ugyanúgy, 

            mint attól a törekvéstől, hogy saját előnyre tegyen szert; 
személyes fáradozása, hogy egy népszerűtlen, 

            provokáló üzenete be fog következni; 
teljes összhang a JHWH-hit lényegével; 
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próbálkozása a fennálló viszonyok megváltoztatására 
            a stabilizálásuk helyett; 

a személyes szavahihetőség; 
szabadsága és függetlensége a külső tekintélyektől, egy szabad-

ság, amely egyedül az ő belső tapasztalatának erejére támaszkodik – 
tapasztalat, amit a próféta mint JHWH-tól való megbízatást értelmez. 

A kiscsoportos plakátkészítés mintája: 
 
Hivatásos próféták Meghívott próféták 

400 (szimbolikus szám?) ud-
vari próféta 

szabad próféta 

Egybehangzó, óhajtott vá-
laszt szolgáltat, jelképes csele-
kedettel 

ellentétes JHWH-üzenetet 
hirdet egy látomásba ágyazva 

győzelmet hirdet vészt hirdet 
morális alátámasztása a ki-

rály tetszése szerinti udvari po-
litikának 

figyelmeztetés a király kato-
nai tervének balszerencséjéről 

alkalmazkodás protestáló magatartás  
       ↓        ↓ 

elismerés / talán szívesség pofon, tiltakozás, fogság 
       ↓         ↓ 

megtévesztés / illúzió / a 
hamis prófécia nem teljesülése 

a valódi prófécia beteljese-
          dése 

 
5. Befejező megfontolás, a szöveg mai vonatkozásai 
Az Egyházban és a társadalomban mindig vannak viták: véle-

mény vélemény ellen, követelés követelés ellen, „próféta” „próféta” 
ellen. Talán mindkét oldal az Írásra, az igazságra hivatkozik, Istenre, 
az egyértelmű tudományos ismeretekre vagy a saját autoritására, 
amit magáról állít. Ahol dönteni kell, ott mindig ott a szellemek 
megkülönbözetésének (1 Kor 10) a kérdése, hogy mi a meghatározá-
sa a valódi és a hamis próféciának. Ezért muszáj kritériumokat ke-
resni, hogy egyiket a másiktól megkülönböztessük. 
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A Hegyi beszédben kapunk rá választ, ahol az „orthopraxisé” az 
elsőség szemben az „orthodoxissal”, ahol az igaz gyakorlaté az el-
sőbbség az igaz tanítással szemben, vagyis a tanítás helyességét a 
következmények fogják igazolni.: „A gyümölcseikről ismeritek fel 
őket” (Mt 7,20). 

D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtar-
tam 

 
1. Ének: Indulj és menj, hirdesd sza-
vam 

ének kottából Énekelj az 
Úrnak 55. 
old., 5 perc 

2. Megközelítés: Az én prófétaképem   
a. Lehetőség: Képválasztás 
Különböző prófétaábrázolások képét he-
lyezünk el a teremben, a résztvevők kivá-
lasztanak egyet, amelyik legközelebb áll 
a bennük élő prófétaképhez vagy amelyik 
a legtávolabb esik attól. A képválasztás 
után mindenki elmondja, hogy miért azt a 
képet választotta, 
hogy milyen személyes képe van egy 
prófétáról? 
A képek megbeszélése után válaszolnak a 
következő kérdésre: 
- Mivel kapcsolódik bennem össze a pró-
fécia fogalma?  

Képválasztás, 
utána 
 csoportos meg-
beszélés 

 
 

Különböző 
prófétaábrá-
zolások (pl 
Michelangelo 
prófétafreskói 
a Sixtusi ká-
polnában) 
25 perc 

b. Lehetőség: Gondolatközlés írásban 
A résztvevők 4-6 fős kiscsoportokban 
középre helyeznek egy plakátot azzal a 
felirattal:                  
                        PRÓFÉTÁK 
             �                  �                 �     
az Ószövben    az Újszöv.-ben         ma 
a résztvevők a címek alá felírják a plakát-
ra a gondolataikat, asszociációikat, majd 
a végén kifüggesztik, anélkül, hogy be-
szélgetnének  

Írásbeli közlés 
kiscsoportban 

Nagy ív cso-
magolópapír, 
rostirónok 
 
25 perc 
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c. Lehetőség: Ötletzápor 
(Brainstorming) 
Kivetítünk egy prófétaábrázolást és a 
résztvevők elmondják a benyomásaikat, 
észrevételeiket, asszociációikat a képpel 
kapcsolatban  

 
csoportos meg-
beszélés 
 

 
kép, vetítő 
 
25perc 

3. Hivatásos és meghívott próféták: 
Mikeás, Jemla fia (1 Kir 22,1-38) 
a.) A történelmi helyzet: 
Az óravezető rövid bevezetést tart a tör-
ténelmi helyzetről, lásd Alapgondolat, 
Bevezetés 1. 2. 

Az óravezető 
magyarázata 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
 
5 perc 

b.) Magyarázat a szöveghez: 
Közösen elolvassák a szöveget és a meg-
felelő helyeken az óravezető magyaráza-
tot fűz hozzá, lásd Bevezetés 3. 

Csoportos munka 
az óravezető irá-
nyításával és ma-
gyarázataival 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
15 perc 

c.) A valódi és hamis próféciák ismer-
tetőjele:  
Mikeás, Jemla fia személyének, küldötti 
mivoltának, magatartásának, sorsának 
összehasonlítsa az ellenlábasáéval, lásd 
Alapgondolat, Bevezetés 4. 

Kiscsoportos 
munka, jegyzete-
lés nagy plakátra, 
utána plénum, 
összesítés, meg-
beszélés 

Szentírás, 
nagy ív cso-
magoló papí-
rok, vastag 
rostirónok 
45 perc 

4. Befejező megfontolás, a szöveg mai 
vonatkozásai 
A Hegyi beszéd (Mt 7,15,23) párhuza-
mos kérdésfeltevéseivel való egybevetés, 
lásd Bevezetés 5. 

Csoportos gon-
dolatcsere 

Szentírás 
 
15 perc 

4. Befejező ima, ének   
 

Spontán ima Kotta, gyer-
tya, gyufa 
10 perc 

 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
nyolcvanegyedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2013. Húsvét.  Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Balás Béla 

Lelkipásztori gondolatok 
 
Késésben? – Amikor a hatalom először engedte, hogy felmérés 

készüljön az egyházak ifjúsági munkájáról, megszámoltuk magunkat. 
A munka csendben, titokban történt. Aztán bombaként robbant a hír: 
1983-ban a Magyar Katolikus Egyház a fiatal lakosság 0,98 %-ával 
foglalkozott. Az egyházmegyék sorrendjét az akkori hatalmas terüle-
tű Veszprémi egyházmegye 0,23 %-kal zárta. A maradvány szerint 
az országban több, mint 1 millió fiatal sem tőlünk, sem más feleke-
zettől még hírből sem hallott Jézus Krisztusról. Életük problémáira 
nem hogy megoldást nem találtak, de a gondot sem vették észre. 

Az adatok gyűjtése közben meglátogattam az elismert írót, Fekete 
Gyulát, akinek életműve volt a népesedéskutatás. Megmutatta roska-
dozó íróasztalát, ami telis-tele volt a „romlás-virágaival”, fogyatko-
zásunk vészjeleivel, s az ellenük indított írások kézirataival. Elké-
pedve a látványtól, megdöbbenve az orrbavágó tényektől rákérdez-
tem a mesterre: - Gyula bácsi, nem késtünk el? – Úgy nézett rám, 
mintha pofon vágtam volna: - Na és? Ha elkéstünk, nem ugyanazt 
kell tennünk?! 

Azóta 30 év elmúlt. A népesség vidéken a negyedére zuhant, vi-
szont – mint nagaszakiban az atomtámadás után –, életjelek is 
mutakoznak. Ismét megkísért a kérdés: Nem késtünk el? Tudom a 
választ. Talán késésben vagyunk, de nem a világ miatt. Akkor van 
probléma, ha még nem ajándékoztuk el véglegesen az életünket. Az 
a kellemetlen, ha a misszó gondolatára sem készültünk fel. Végül is 
ugyanazt kell tennünk, amit szüleink, papjaink, jóakaróink is tettek: 
gyógyítani, vigasztalni, tanítani, osztozni jóban és rosszban. 

Isten, aki hajlandó lett volna irgalmazni Szodomának, ugyanaz. 
Az úr, aki sajnálta Ninivét, ugyanaz. Jézus, aki meghívott papjának, 
„ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8). A kegyelem so-
sincs késésben, csak mi vagyunk késedelmes szívűek. – Csatatér a 
világ? Na és! Netalán nincs miért, nincs kiért élnünk? Harcmezőn az 
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orvos nem unatkozik! Buta a gyerek? Amíg tanítója össze nem szedi 
magát, az is marad! Bűnös az ember? Nagyon is az, de eltűnik a bűn 
és megszűnik a késés, csak le ne szálljon keresztjéről, aki középen 
van! 

 
A bernáthegyi – A régi idők vándorai, amikor az Alpok egyik 

legveszedelmesebb vidékén, a Szent Bernát-hegyi hágón próbáltak 
átkelni, nem egyszer elakadtak a hóban, és halálukat lelték. Ezért 
telepedtek oda szerzetesek, akik életmentésre nevelték kutyáikat.  A 
kolostor is, a kutyák is világhírűvé váltak. Amikor harminc éve elő-
ször jártam ezen a magashegyi tájon, már csak torz emlékeket talál-
tam. A kutyákat ólban őrizték, pénzért mutogatták, a kolostor pedig 
hotellé kényelmesedett. 

A középkori domonkos szerzetesek, alapítójuk neve alapján 
„Domini cani”, vagyis az „Úr kutyái”-nak tartották magukat. Kutya-
hűséggel eredtek a veszélybe keveredtek után. Manapság hasonló a 
feladatunk. Nem rekedhetünk meg egy elhagyott tájház díszleteként. 
Minket az Úr terepre szánt, feladatra küldött. Ha duzzogunk, ha za-
var a „munka”, lehet, hogy „kutyába” sem vesznek. Utána kell men-
nünk az elveszettnek. Erről szól a Biblia (Mt 18,12), és ezt tanítja az 
Egyház. Törvénykönyvünk 555. kánonja szerint az esperesek azért 
vannak, hogy a közös lelkipásztori tevékenységet előmozdítsák. A 
plébánosnak minden erejével fáradoznia kell, hogy az elmaradtakhoz 
és a nem hívőkhöz is eljusson az evangélium (528. kánon). Látogat-
nia kell a családokat, ismernie kell az emberek gondjait, támogatnia 
kell vallásos közösségeiket (529. kánon). Az Egyházközségi Képvi-
selőtestületnek illene sűrűn találkoznia, és munkacsoportjaiban segí-
tenie a papját (Szabályzat V. pontja). Lehet, hogy mindez földi 
szempontból kutyasors, de az égbe vezet! 

 
Mindenkinek mindenévé – Újból és újból megelevenednek a 

közös emlékek. Szólnak Taizé harangjai, pislákolnak a sárgás fé-
nyek, ezernyi fiatal veszi körbe a száz szerzetest, miközben a világ-
ban hét milliárd sebzett ember várja a választ. A templomban béke 
van. Se csoda, se szöveg. Nincs támadás, ezért ellenállás sincs. Mint 
tükörsima víz mélyén a horgony, itt a Bizonyosság, belül pedig olt-
hatatlan szomj a Szépség után. Ez Isten csendes kínálata. Többet 
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errefelé nem kereshetünk, ez azonban ma a minden. A felnőtt korá-
ban megkeresztelkedett Vas István kérdésére („Mit akar ez az egy 
ember, szembe mer szállni egy ezreddel?”), Taizében igenlő a vá-
lasz. 

Mi a Jóisten papjai nem szorulunk rá, hogy a jelek után nagyokat 
utazzunk, hiszen tudjuk „közel van az ige” (Róm 10,8), sőt, ránk lett 
bízva (vö. Ef 3,8). Azóta, nekünk akár alkalmas, akár alkalmatlan (2 
Tim 4,2), hirdetnünk kell a józan tanítást, ami jó hír! Ha fenyegető 
az irodánk, ha szentségekkel fegyelmezni akarunk, ha összetéveszte-
nek minket a pénznyelő automatákkal, akkor nagy a baj. A ránk bí-
zott kincset szétszórtuk, de nem „sertések” elé, hanem meggyaláztuk 
a „kincskeresőket”. 

Akárhány évesek vagyunk, akárhány tüskével sebzetten, ne fárad-
junk bele visszakönyörögni az első szeretet tüzét (2 Tim 1,5). Ne 
vádoljuk a Papnevelőt, hogy kifelejtették a legfontosabbat. A papság 
ugyanis annyira egyszerű, hogy taníthatatlan. Mindannyian gyöngé-
nek, kicsinek születtünk. Ez egyúttal helyzeti előnyünk, hiszen 
gyöngék közé is küldettünk. Amennyiben nem lopjuk az időnket 
karrier építéssel, mások kritikájával, önmagunk sajnálatával, akkor a 
„hazai pályán” esélyesek vagyunk. A gyöngék közt gyöngék marad-
hatunk, vagyis mindenkinek mindenévé lehetünk (vö. 1 Kor 9,22), 
így az Úr fölemelhet (Lk 1,52), mert nem élünk vele vissza! 

 
 

 

KÖNYVISMERTETÉS 
KARIN SCHÖPFLIN, Die Bibel in der Weltliteratur, 

                           Mohr Siebeck, Tübingen 2011, 335 oldal. 

Jól ismert tény, hogy a Biblia nemcsak az egyházi igehirdetés és 
tanítás alapjául szolgált, hanem igen hamar művészeti inspiráció 
forrásává is vált. Ez különösképpen a festészetre és a képzőművé-
szetre érvényes, ám a bibliai szövegeknek a költészetre és egyéb 
irodalmi alkotásokra gyakorolt hatása sem lebecsülendő. A himnu-
szok és a korálok szerzői a Szentírásból merítettek ihletet, de a bibli-
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ai szövegek misztériumjátékok céljából történő dramatizálása is gya-
kori volt.  

Ezek az alkotások azonban még egyházi használatra készültek. 
Ám az idők folyamán a bibliai szövegek és motívumok irodalmi 
alkalmazása fokozatosan függetlenedett az egyháztól és az egyházi 
gyakorlattól. Ez a fajta „laikus” feldolgozás persze különböző for-
mákban történt: pl. történetek új változatban történő elbeszélése 
eposzokban, drámákban és költeményekben; bibliai személyekre 
történő hivatkozás; szentírási képek és nyelvi kifejezések átvétele és 
aktualizáló feldolgozása. A Szentírás hatása esetenként olyan utalá-
sokban mutatkozik meg, amelyeket igazából csak a Bibliában ottho-
nos olvasók képesek felismerni. A szentírási szövegek egyébként 
nemcsak keresztény vagy a kereszténységgel közvetlen kapcsolatban 
álló írókra hatottak ösztönzőleg. Bertold Brecht például 1928-ban 
úgy nyilatkozott, hogy irodalmi szempontból a legerősebb benyo-
mást a Biblia tette rá.   

Ezek a szempontok késztették Karin Schöpflin biblikus tanárnőt 
arra, hogy áttekintést adjon, hogyan is jelennek meg bibliai szövegek 
és bibliai témák a jelentősebb világirodalmi alkotásokban. A szerző 
először szakbiblikusként, a kánoni sorrendet követve, rövid ismerte-
tést ad egy-egy szentírási könyvről, illetve könyvcsoportról, majd az 
irodalmi feldolgozásokat ismerteti viszonylag részletesen. A klasszi-
kus művek (Dante Alighieri, Isteni színjáték – John Bunyan, A za-
rándok útja – Johann Goethe, Faust – Thomas Mann, József és test-
vérei – John Milton, Elveszett paradicsom – Lev Tolsztoj, Feltáma-
dás – Franz Werfel, Bernadette – Oscar Wilde, Salome) mellett ke-
vésbé ismert alkotásokra is ráirányul a figyelem. Az, hogy magyar 
szerzők műveire nem történik utalás, nagyrészt érthető. Ám Madách 
Imre, Az ember tragédiája mindenképp említést érdemelt volna.  

Példaként álljon itt egy ószövetségi és egy újszövetségi szöveg 
irodalmi feldolgozása. Bertolt Brecht, Der Augsburger Kreidekreis 
(Az augsburgi krétakör) című drámája (1940) – Karin Schöpflin 
szerint – a salamoni ítéletről szóló bibliai elbeszélés (1Kir 3) szabad 
feldolgozásának tekinthető. A harmincéves háború idején a császári 
csapatok Augsburgban a protestáns Gerbers Zingli házát is lerohan-
ják. A részeg katonák megölik Zinglit, akinek felesége elmenekül. 
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Csecsemőkorú gyermeküket egy Anna nevű szolgálólány menti meg, 
majd magához véve gondot visel rá. Évekkel később a voltaképpeni 
édesanya elrabolja a gyermeket. Anna Augsburgban feljelentést tesz, 
és követeli a gyermek visszaadását. A bírói eljárás lefolytatását 
Ignaz Dollinger bíróra bízzák, aki az augsburgi városházán sok tanú 
jelenlétében vezeti le a tárgyalást. Miután kihallgatja a vitatkozó 
feleket, elrendeli, hogy a terem padlóján krétakört rajzoljanak, és 
helyezzék bele a gyermeket. Az asszonyokat arra szólítja fel, hogy 
jobbról és balról fogják meg a gyermek kezét, és húzzák ki a körből.  
Zingli asszony nagy erővel rántja ki a gyermeket. Anna viszont – 
attól való félelmében, hogy sérülést okozhat neki – rögtön elengedi a 
gyermek kezét. A bíró számára így válik egyértelművé, hogy ki az 
„igazi” anya. Ezen a ponton persze érdekes eltérés mutatkozik a 
bibliai elbeszéléshez képest. Míg Salamon király a próbatétellel a 
tényleges szülőanyát találja meg, addig Dollinger bíró az „igazi” 
anyát fedezi fel, vagyis azt, aki valóban a gyermek javát akarja. 

Az Újszövetséget illetően a tékozló példabeszéde (Lk 15,11-32) 
hatástörténetének egyik érdekes példáját, Friedrich Schiller, Die 
Räuber (Haramiák) című drámáját (1781) hozom fel példának. Az 
evangéliumi példabeszédhez hasonlóan ebben a drámában is egy apa 
és két fia a főszereplők, bár ezek egymás iránti kapcsolatában, a 
bibliai szöveghez viszonyítva, figyelemre méltó eltérések mutatkoz-
nak. Schiller drámájában az idősebb fiú, Karl a „tékozló”, aki lipcsei 
diákként könnyelmű életet él. Ám egy idő után levélben kéri apjától 
a bocsánatot. Ez a levél azonban a fiatalabb fiú, Franz birtokába 
kerül, aki aljas trükkel eléri, hogy a bocsánatkérésre kemény ítélet 
legyen a válasz. Karl ekkor elkeseredésében rablóbanda vezérévé 
válik. Kedvesének azonban sikerül elérnie, hogy visszatérjen az apai 
házhoz. Ám a fiatalabb fiú, az örökségért való küzdelemben, intri-
kákba kezd, sőt egy toronyba záratja be apját. A rablófiú itt talál rá, 
ám amikor felfedi kilétét, az apa meghal. Egy álom következtében, 
amelyben tudatára ébred az utolsó ítéleten rá váró büntetéseknek, a 
fiatalabb fiú öngyilkosságot követ el. Karl, az idősebb fiú pedig 
megöli kedvesét (annak kifejezett kérésére), majd feladja magát az 
igazságszolgáltatásnak.  
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Nyilvánvaló, hogy Schiller drámája, a példabeszédre való kifeje-
zett hivatkozások ellenére, egészen más síkon mozog, mint az evan-
géliumi példabeszéd. Bár a drámában is kifejezésre jut az apa szere-
tete mindkét fia felé, sőt a megbocsátás vágya is jelen van, igazi 
kiengesztelődésre nem kerül sor. Karin Schöpflin erre a végkövet-
keztetésre jut: „A példabeszédre való utalások egyfelől tragikus iró-
niát teremtenek, másfelől a bibliai cselekménynek egy gonosz sze-
replő által történő pervertálása egy olyan pesszimista világszemlélet-
ről tanúskodik, amelyben a jó nem igazán győzedelmeskedik” (306. 
old.).                                                                     Kocsis Imre 

 
 
Olvasóink írják 

 
Szerintem remek ez a füzet, mert nagyszerűen bevezeti a cselekménye-

ket (Pl versekkel, kisebb dalokkal), és úgy leragadtam a változatossága 
miatt, hogy észre se vettem, hogy már a 21. olldalom járok, és mélyebb 
dolgokról is olvasok. Nagyon tetszenek a különbözően kidolgozott feladatok 
is. Megmondom őszintén, hogy nem értettem meg mindent, de lehet, hogy 
azért, mrt nagyon siettem, hogy minél többet el tudjak olvasni. Amikor bele-
lapoztam, láttam, hogy vannak benne képek is, melyek remekül kapcsolód-
nak az írott szöveghez. 

Ny. Nándor. Székesfehérvár, Cisterci Gimnázium 
 
Nekem nagyon tetszik ez a folyóirat, hisz sok igaz történeteket olvasha-

tunk benne. Tetszett még az is, hogy az olvasók is tehetnek fel kérdéseket 
és a választ úgy kapja meg az olvasó, hogy mindenki megértse. Olyan tör-
téneteket is olvashattunk benne, mely a mindennapi életre hoz páldákat, 
történeteket, melykből maga az olvasó is tanulhat. Engem ezek a mondatok 
gondolkodtattak el, s tetszettek a legjobban. 

„Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10). 
A szeretet a lélek tüze. Ha tettek nem táplálják, kialszik. 

F.Dóra, Székesfehérvár, Ciszterci Gimnázium 
 
Nagyon érdekes könyv, tetszik, mert mindenféle van benne. Idéz a Bibli-

ából, több dolgot megmagyaráz belőle, és így elősegíti könnyebb megérté-
süket. A kutatások tekintetében is tartalmaz jó sok ordekességet – például a 
régészeti leletek feltárása. És ezen kívül még régi töredékek a Bibliából, 
templomok néhány romja, építőköve – ezek megtalása és vizsgálata. 

L.Zsófia, Székesfehérvár, Ciszterci Gimnázium 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

    
MEGHÍVÓ 

 
A 2013. április 13-án 10 órakor a Credo-házban rendezendő 

VÁCI EGYHÁZMEGYEI BIBLIAI NAPRA 

                    

A Credo-ház a Székesegyház mögött, 
a Konzervatóriummal szemben található: Vác, Kossuth tér 4. 
Program 
10.00 MEGNYITÓ ÉS KÖSZÖNTŐ 
  Dr. Varga Lajos váci segédpüspök 
10.15 ÉLETÜNK EGYMÁSBA NYÍLÓ KAPUK SORA I. 
  Vágvölgyi Éva 

                               a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat főtitkára 
11.15  SZÜNET 
11.35 ÉLETÜNK EGYMÁSBA NYÍLÓ KAPUK SORA II. 
  Vágvölgyi Éva 
12.30  SZÜNET 
13.20 VISSZATEKINTÉS A II. VATIKÁNI ZSINATRA 
  Dr. Tarjányi Béla  PhD 
  a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

                                 ügyvezető elnöke, ny. biblikus professzor 
15.00 SZENTMISE 
Részvételi szándékát kérjük, áprolis 8-ig jelezze a következő 

                     elérhetőségeken: Vastag Antalné: 0630/493-2672, 
                    vastag.magdi@vaciegyhazmegye.hu 
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Biblikus figurák készítése – A Bib-
liatársulat megalakulása óta támogatja 
(sok más mellett) az egyéni és a közös-
ségi bibliaolvasás népszerűsítését. 
Igyekszünk a legváltozatosabb módon 
segítséget nyújtani minden érdeklődő-
nek, hitoktatónak és szülőnek, akik 
környezetükben a Biblia olvasását fon-
tosnak tartják. 

Tíz éve Társulatunk újdonságként, 
egyedülálló módon biblikus-figura ké-
szítő kurzusokat tart.  

2012. december 7-9 között 20. alka-
lommal biztosítottunk lehetőséget a 
résztvevőknek figurák készítéséhez. Voltak, akik már második, har-
madik alkalommal jöttek el az egész hétvégét igénylő kurzusra. Ők a 
már meglévő kollekciójukat egészítették ki, napkeleti bölcsek, pász-
torok készültek, illetve egy angyal is. 

 

 
Akik először vettek részt a közös munkában, nagy örömmel  vit-

ték haza a család új betlehemét. Az alkotás, az együtt töltött idő vi-
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dáman és tartalmasan telt el. Többen hálásan köszönték, hogy a Bib-
liatársulat biztosítja az anyagot és lehetőséget az ilyen munkához is. 

    
A magyar bibli-

kus professzorok 
múlt évi második 
szakmai értekezlete 
– A magyar biblikus 
professzorok október 
23-án megtartották 
ezévi első szakmai 
értekezletüket Buda-
pesten, a Szent Jero-
mos Katolikus Biblia-
társulat Teréz körúti 
központjában. Az 
értekezleten két vitaindító előadás hangzott el: Gánitz Endre és 
Thorday Attila előadása. A megbeszélések és szakmai viták után a jó 
hangulatú együttlét közös ebéddel zárult. – A következő szakmai 
értekezletet április 5-én tartjuk. Fodor György és Kocsis Imre pro-
fesszorok fognak előadást tartani. 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2013. ápr. 
19.: Lk 17, 5–6; máj. 3.: Jak 2, 14–17.; máj. 17.: Jak 2, 20–24.; 
máj. 31.: Kol 1, 4–5.; jún. 14.: 1 Ján 5, 1–4.; jún. 28.: 1 Ján 5, 
5–8.; júl. 12.: 1 Ján 5, 10–13.; júl. 26.: Jn 11, 25–27.; aug. 9.: 
Ef 3, 8–12.; aug. 23.: Gal 3, 1–9.; szept. 6.: Róm 5, 1–2.; szept. 
20.: Mk 16, 16–18. 

 Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-
ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!  
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KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 

  
„MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmi vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

 
PÁL APOSTOL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE” 

– a Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínek. Ára: 800,- Ft. 
 
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvéte-

lek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára (szö-
vegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

 
KOPT KOLOSTOROK EGYIPTOMBAN – DVD Videók és 

Vágvölgyi Éva felvételei. A DVD ára: 1600,- Ft. 
  
EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM – DVD Vágvölgyi 

Éva felvételeivel. A DVD ára: 800,- Ft. 
  
ÉLETÜNK KRISZTUSSAL – DVD – Tarjányi Béla három elő-

adása. Ára: 800,- Ft. 
 
A BIBLIA SZEREPE LELKI FORMÁLÓDÁSUNKBAN – DVD 

– Tarjányi Béla előadása. Ára: 800,- Ft. 
 
MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA – CD  Ára: 600,- Ft. 
 
IMRE BÁCSI ELBESZÉLI ÉLETÉT – DVD – Mócsy Imre S.J. 

atyáról. Ára: 800,- Ft. 
 
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

 
A DVD-k és CD-k megvásárolhatók a Bibliaközpontban: 

1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 
Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
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A Szentírás Isten ön-közlése 
 

A kereszténység alapmeggyőződése, hogy Isten nemcsak 
megalkotta ezt a gyönyörű világot, hanem szereti is a teremt-
ményét, kapcsolatba lép vele. Ezt az istenközeledést nevezzük 
kinyilatkoztatásnak. Isten nem elvont igazságokat nyilatkoztat 
ki. A Szentírás végtelenül egyszerű mondatokkal van tele, ah-
hoz hasonlókkal, amilyeneket egy anya mond a gyermekének: 
„Ne félj, én veled vagyok… Ha tengereken kelsz át, veled le-
szek, és a folyók nem borítanak el…” (Iz 43,2.5). A kinyilat-
koztatás nem pusztán ismeret-közlés, hanem ön-közlés (K. 
Rahner kifejezése). Isten saját magát adja a kinyilatkoztás 
szavain és tettein keresztül. 

Az üdvtörténet nagy alakjai ezt élték át. A végtelen Isten 
lépett be az ő véges életükbe. Ábrahám ezért hagy ott boldo-
gan mindent. Erről a felforgató élményől ír Ámosz: „Ordít az 
oroszlán, ki ne rettegne? Szól az Úr, ki ne prófétálna?” (Ám 
3,8). A szent szerzők ezt a tüzet, isteni jelenlétet akarták bele-
írni, írták bele a műveikbe. A Szentírást csak az érti, akit ez az 
isteni jelenlét megérint. Aki hagyja, hogy a betűben, a betű 
mögött rejtőző Lélek megszólítsa. A Szentírás nem kényelmes 
dokumentum. A Bibliát megérteni nem intellektuális, hanem 
egzisztenciális folyamat. Csak az életemmel érthetem meg. 
Csak akkor értettem meg, ha bennem is folytatódik az ese-
mény, amiből a szent szöveg keletkezett 

Székely János, 
Az Újszövetség teológiája, 13.o. 

. 
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Egy Dél-Amerikai közösség imádsága: 
 
 

Egyedül Isten tud életet ajándékozni, 
   de te tudod azt továbbadni és vigyázni rá. 
Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni, 
   de te tudod azt megtartani és a 
       betegséget gyógyítani. 
Egyedül Isten tud reményt plántálni, 
   de te tudsz a testvérednek bizalmat szavazni. 
Egyedül Isten tud békét ajándékozni, 
   de egyedül te egy mosolyt. 
Egyedül Isten az út, 
   de te tudod azt másnak megmutatni. 
Egyedül Isten a fény, 
   de te tudsz a másik szemébe ragyogást hozni. 
Egyedül Isten tud csodát tenni, 
   de te tudod ehhez az 5 kenyeret és 
    a 2 halat elhozni. 
Egyedül Isten képes a lehetetlenre, 
   de te tudod a lehetőt megtenni. 
Isten egymagában mindenre képes, 
   mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson. 
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Kocsis Imre 

Péter apostol személye és küldetése 
             János evangéliumában 

Az Újszövetségben egyedül Simon Péter az a tanítvány, akiről 
minden nagyobb hagyományrétegben (szinoptikus evangéliumok és 
Apostolok Cselekedetei, jánosi hagyomány, páli levelek, katolikus 
levelek) név szerint említés történik, éspedig egyedülállónak mond-
ható gyakorisággal.1 Az evangéliumokban megnevezett tanítványok 
közül csupán Péterről állítható, hogy Jézus nyilvános működésének 
kezdetétől egészen a jeruzsálemi beteljesedésig rendszeresen aktív 
szereplőként jelenik meg. Persze mindegyik evangélista egyéni meg-
közelítésben szól erről a kiemelkedő apostolról. Rövid értekezésem-
ben a János-evangélium sajátos szempontjaira kívánom felhívni a fi-
gyelmet.   

Péter személye 

A János-evangélium Péter apostollal kapcsolatos szövegei két 
csoportra oszthatók: az egyikbe azok a szakaszok tartoznak, amelyek 
tartalma némi hasonlóságot mutat a szinoptikus evangéliumok Péter-
re vonatkozó szövegeivel, a másik csoportot viszont azok a szöveg-
részek alkotják, amelyeknek semmiféle szinoptikus párhuzamuk 
nincs. Tekintsük át röviden először a párhuzammal rendelkező, majd 
a párhuzam nélküli szövegek tartalmát.  

Mind a három szinoptikussal párhuzamba hozhatók az alábbi sza-
kaszok: Péter meghívása az első tanítványok körében (1,40-42); Pé-
ter hitvallása (6,68-69), valamint a főapostol tagadásának megjöven-
dölése és megvalósulása (13,36-38; 18,15-18.25-27).2 Érdekes, hogy 
                                                      

1 A Simon Péter személyével kapcsolatos újszövetségi szövegek áttekintéséhez 
vö. KOCSIS I., Péter alakja és szolgálata az Újszövetség tanúságtételében, in: A 
péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén (Sapientia füzetek 12), Budapest 
2008, 7-36. Az érdeklődő olvasó az alábbi művekben talál bővebb kifejtést: R. 
PESCH, Die biblischen Grundlagen des Primats, Freiburg 2001; J. GNILKA, Petrus 
und Rom. Das Petrusbild  in den ersten zwei Jahrhunderten, Freiburg 2002; M. 
HENGEL, Der unterschätzte Petrus, Tübingen 2006. 

2 A szinoptikus párhuzamok az alábbi helyeken találhatók: Mk 1,14-20 és párh.; 
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a negyedik evangéliumban olyan szövegrészek is fellelhetők, ame-
lyek csak Lukács evangéliumával, illetve a mögötte álló saját ha-
gyománnyal mutatnak rokonságot. Ilyenek: a bő halfogás (Lk 5,1-11 
és Jn 21,1-14), valamint Péternek az üres sírnál tett látogatása (Lk 
24,12 és Jn 20,3-10).  

Persze mindegyik szövegnél jelentős különbségek is megfigyelhe-
tők, amelyek az eltérő áthagyományozásból, valamint az evangélista 
sajátos teológiai szemléletéből adódnak. A meghívás-elbeszélésben 
mindenekelőtt az a feltűnő, hogy nem Simon az elsőként meghívott, 
hanem András és egy másik, név szerint nem említett tanítvány.3 
Simont éppen testvére, András vezeti Jézushoz. Sajátos az is, hogy a 
Péter név kijelölése már az első találkozáskor megtörténik.4 Érdekes, 
hogy a szövegben (1,42) először a név arám formája (Képhasz) sze-
repel, majd annak fordításaként a görög Petrosz változat.  

Péter hitvallása János-evangéliumában nem Cezárea Filippi kör-
nyékén (vö. Mk 8,27) történik, hanem Kafarnaumban, az élet kenye-
réről szóló beszéd (6,22-51) után. A beszéd hatására nemcsak a tö-
meg zúgolódik, hanem tanítványai közül is többen elhagyják Jézust. 
Ő ekkor a Tizenkettőhöz fordul, állásfoglalást kérve. Péter pedig, 
mint a belső kör szóvivője ezt a hitvallást teszi: „Uram, kihez men-
nénk? Az örök élet igéi nálad vannak” (6,68). „A Jn 6 szerint a tanít-
ványi körben jelentkező első komoly krízis láttán Péter köré csopor-
tosulnak azok, akik Jézushoz bizalommal ragaszkodnak.”5  

A tagadás-elbeszélés sajátossága, hogy keretként szolgál Jézus 
főpap előtti kihallgatásához. Ebből kifolyólag éles kontraszt figyel-
hető meg: amíg a Mester bátran válaszol a feltett kérdésekre és ki-
nyilvánítja önmagát, addig a tanítvány visszahőköl a kérdések elől, 
és mindent tagad. A Lukáccsal közös szövegek megkülönböztető je-
gye a szeretett tanítvány jelenléte, aki fontos szerepet tölt be mind az 

                                                                                                                
Mk 8,27-33 és párh.; Mk 14,26-31 és párh.; Mk 14,66-72 és párh. 

3 Ez a tanítvány valószínűleg az evangélium második felében gyakorta említett 
„szeretett tanítvánnyal” azonos. 

4 A Máténál olvasható meghívás-elbeszélésben is szerepel a Péter név (4,18), 
de nem Jézus ajkán, hanem az evangélista megjegyzéseként. Ebben az evangéli-
umban Jézus a Péter hitvallását követő híres ígéretében (Mt  16,18-20) nevezi elő-
ször ünnepélyesen Péternek az eredetileg Simon nevet viselő tanítványt. 

5 R. PESCH, Grundlagen, 46. 
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üres sír meglátogatásakor, mind a csodálatos halfogás jelenetében.6 
Péter és a szeretett tanítvány együtt futnak a sírhoz (20,3-4), és 
együtt ismerik fel a feltámadt Urat (21,7). Bár a szeretett tanítvány 
mindkét esetben némileg gyorsabb, de Péter buzgósága is nagy 
hangsúlyt kap. 

Apróbb redakcionális kiegészítésektől eltekintve7 János-
evangéliumában két egészen sajátos, párhuzam nélküli elbeszélés ta-
lálható: Péter tiltakozása az utolsó vacsorán a lábmosás során (13,1-
11), valamint a főpásztori szolgálattal való megbízás, amelyet a Péter 
vértanúságára vonatkozó prófécia követ (21,15-23). Az első elbeszé-
lésben a főapostol értetlensége áll a figyelem középpontjában, a má-
sodikban ellenben a Mestere iránti szeretete és elkötelezettsége, 
amely alapján Krisztus a „juhok legeltetésével” bízza meg őt. Ennek 
a szeretetnek legékesebb bizonyítékát Péter akkor adja majd, amikor 
egy hosszú életpálya végén a vértanúhalált is vállalja mesteréért 
(21,18). 

Péter primátusa 

A szinoptikusokhoz hasonlóan János evangéliumában is szemmel 
látható, hogy Simon Péter különleges helyet foglal el a tanítványok 
körében. Már a meghívásakor megkapja a megtisztelő Kéfás 
(Petrosz = szikla) nevet (1,42), amely az ő sajátos „szikla” szerepére 
utal.8 A tanítványok nagyobb körének ingadozásakor ő a Tizenkettő 
nevében egyértelmű hitvallást tesz Krisztus mellett (6,68). A szere-

                                                      
6 A szeretett tanítványt hagyományosan János apostollal azonosították. Ma 

azonban sokan vitatják ezt az azonosítást. A kérdés bővebb tárgyalásához vö. 
KOCSIS I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I, SZIT, Buda-
pest 2010, 288-293. 

7 Az alábbi részletekről van szó. 1) A szinoptikus evangéliumokban Júdás 
árulásának megjövendölésére a tanítványok együtt reagálnak (vö. Mk 14,18-21 és 
párh.). János evangéliumában is hasonlót olvasunk (Jn 13,22), ugyanakkor Péter 
az, aki kiegészítő információ kérésére biztatja a szeretett tanítványt (Jn 13,24). 2) A 
szinoptikus evangéliumokban nincs megnevezve az a tanítvány, aki karddal támad 
a főpap szolgájára (vö. Mk 14,47), János viszont Péterrel azonosítja őt (Jn 18,10).  

8 A „Péter” névvel kapcsolatban hangsúlyoznunk kell, hogy ez eredetileg nem 
helyettesítette a Simon nevet, hanem melléknév volt, amely a szóban forgó tanít-
vány különleges jellegét, illetve szerepét volt hivatott kidomborítani. A névvel kap-
csolatban bővebb információk az 1. lábjegyzetben megadott művekben olvashatók.  
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tett tanítvány mellett az apostolok közül ő látja elsőként a feltámadás 
valóságát jelző üres sírt (20,6).  

 Péter primátusát illetően a 21,15-17 szakasz a legjelentő-
sebb, ezért figyelmünk most ennek vizsgálatára irányul. Ez a szakasz 
– miként fentebb már szó volt róla – szorosan összefügg a Péter ké-
sőbbi sorsáról szóló jövendöléssel (21,18-23), de a csodálatos halfo-
gásról szóló elbeszéléssel is (21,1-14). A csodálatos halfogás jelene-
te felfogható úgy is, mint bevezetés Jézusnak Péterhez intézett szava-
ihoz. A csodálatos halfogás ugyanis a tanítványok körének küldeté-
sét tudatosítja, a Péterhez intézett szavak pedig Péter sajátos felada-
tára világítanak rá.  

A János-evangélium kánoni formájában a szóban forgó szövegré-
szek szorosan összefüggnek a 20. fejezet tartalmával.9 A 20. fejezet-
ben a feltámadt Krisztus húsvét esti megjelenése olvasható. Az apos-
tolok itt a Szentlelket kapják, s vele együtt bűnbocsátó hatalmat és 
egyetemes küldetést. Meghökkentő, hogy a tanítványok a Krisztustól 
kapott megbízatás után a régi mesterségükhöz térnek vissza. A cso-
dálatos halfogással Jézus azt tudatosítja számukra, mi az ő igazi fel-
adatuk: az evangélium hirdetése, s ezzel az „emberek fogása”. Igaz, 
ez utóbbi kifejezés csak a Lukács evangéliumban olvasható hasonló 
történetben (Lk 5,1-11) szerepel, mégsem lehet kétséges, hogy a 
csodás halfogás Jánosnál is az apostolok hittérítő munkáját szemlél-
teti. Ezt jelzi a halászat eredményének hangsúlyozása is: bár a háló 
tömve volt 153 nagy hallal, mégsem szakadt el. A 153-as szám való-
színűleg az egyetemességet fejezi ki.10 Ahogy Krisztus feladata volt, 
                                                      

9 János evangéliuma eredetileg a 20. fejezettel lezárult, hiszen az utolsó versek-
ben (20,30-31) az evangélista befejezettnek nyilvánítja művét. A 21. fejezet ennél-
fogva valamelyest későbbi kiegészítés, amely az evangélium szerzőjének tanítvá-
nyi körétől származik. Ez a tudományos körökben általánosan elfogadott állítás 
nem befolyásolja azt a tényt, hogy a kinyilatkoztatás szempontjából ez a kiegészí-
tés is szerves része az evangéliumnak, hiszen mind a szóhasználat, mind a teoló-
giai mondanivaló tekintetében összefügg vele. Éppen ezért a 21. fejezetet, amely a 
feltámadt Krisztus Tibériás tavánál történt megjelenéséről szól, csak úgy érthetjük 
meg igazán, ha az evangélium egészét szem előtt tartjuk. Vö. KOCSIS I., Beveze-
tés, 282k. 

10 A számadat nyilván jelképes értelmű, de hogy pontosan hogyan is kell ma-
gyarázni, afelől az ókortól kezdve napjainkig komoly vita folyik. Szent Jeromos arra 
hivatkozott, hogy a görög természetkutatók 153 halfajtát ismernek. Szent Ágoston 
úgy érvelt, hogy ha az első 17 számot összeadjuk, akkor éppen 153 jön ki. J. A. 
Emerton szerint a 153 az Ezekiel könyvében (47,1-10) említett En-Eglajim héber 
betűinek a számértéke. Bővebb információ a János-evangéliumhoz írt kommentá-
rokban olvasható. Pl. R. E. BROWN, The Gospel According to John II (AB 29A), 
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hogy ”Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtse” (Jn 11,52), úgy az 
apostolok feladata, hogy a hívő emberiséget Krisztus egyetlen „háló-
jába”, az Egyházba gyűjtsék, s annak egységét megőrizzék. 

Péter apostol már a csodálatos halfogásról szóló elbeszélésben is 
fontos szereplőként áll előttünk. Először ő kezdeményezi a halásza-
tot (21,3), amely azonban eredménytelen marad. Ezt követően a fel-
támadt Krisztus ad parancsot a háló kivetésére. Bár a tanítványok 
egyelőre nem ismerik fel őt, mégis engedelmeskednek, ami nem várt 
eredménnyel jár: oly sok halat fognak, hogy a hálót egyelőre nem 
tudják kihúzni a partra (21,6). Ekkor a szeretett tanítvány felismeri 
Jézust, Péter pedig magára ölti köntösét, és a tengerbe veti magát.11  

Miután a tanítványok partot érnek, a feltámadt Úr enni hívja őket. 
Az étkezés leírásában alapvetően Krisztusra irányul a figyelem 
(21,9-14),12 de Péter is szerepet kap. Ő az, aki a halakkal teli hálót a 
partra vonja. Ennek jelentőségére még visszatérünk.   

Térjünk most rá a témánk szempontjából különösen fontos 15-17. 
versek vizsgálatára. Mindenekelőtt azt kell hangsúlyoznunk, hogy 
bennük bizonyos értelemben Péter rehabilitációját találjuk. Nem 
kétséges, hogy a három kérdés („jobban szeretsz-e engem, mint 
ezek?” – „szeretsz-e engem?” – „szeretsz-e engem?”), amelyet Jézus 
Péterhez intéz, összefüggésben áll Péter háromszori tagadásával. A 
kérdésekkel Krisztus visszautal Péter korábbi gyáva magatartására. 
Szavai azonban nem szemrehányóak, hanem bátorítóak, nem 

                                                                                                                
New York 1970, 1074-1076; R. SCHNACKENBURG, Johannesevangelium III (HThK 
IV/3), Leipzig 1977, 426; FARKASFALVY D., Testté vált Szó III,  Eisenstadt 1989, 
176k. 

11 Ez a megjegyzés eléggé meglepő a Szentírás olvasói és magyarázói számá-
ra. Miért ölti magára Péter az úszásban csak akadályt jelentő köntöst?  A görög 
szöveg fordítása és értelmezése tekintetében az a lehetőség is felmerült, hogy nem 
a köntös felvételéről, hanem annak feltűréséről van itt szó. E szerint a magyarázat 
szerint a köntös már az apostolon volt, aki az úszás megkönnyítése érdekében fel-
tűrte azt. Vö. az előző lábjegyzetben említett kommentárok megfelelő helyét.  

12 Különösen is figyelemre méltó a 13. vers: „Jézus odament, fogta a kenyeret, 
és odaadta nekik, ugyanígy a halat is.” Feltűnő, hogy a csodálatos kenyérszaporí-
tásról szóló elbeszélésben hasonló leírást találunk.  Mivel a kenyérszaporítást az 
evangélium az Eucharisztia előjeleként értelmezi (vö. Jn 6,51-58), az euchariszti-
kus vonatkozás szövegünkben is valószínűsíthető. Az evangélium olvasója jogosan 
gondolhat arra, hogy az eucharisztikus ünneplés folyamán ugyanaz a feltámadt 
Krisztus teremt közösséget a benne hívőkkel, mint aki a Genezáreti-tónál az apos-
tolok vendéglátója volt. A közös étkezés ugyanakkor a hívek egységének is ékes 
kifejezése. 
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azonban nem szemrehányóak, hanem bátorítóak, nem számonkérést 
tartalmaznak, hanem megbocsátást és felelősségteljes megbízatást.  

A párbeszéd egyik érdekes vonása az agapaó és a fileó igék vál-
takozása: - agapasz me                 filó sze     15. v. 

          - agapasz me                 filó sze     16. v. 
          - fileisz me                    filó sze     17. v. 
Mindkét ige jelentése: szeretni. Vitatott, vajon az evangélista a 

két igével a szeretet kétféle árnyalatát akarta-e kifejezésre juttatni: 
Jézus a szeretetnek egy nemesebb formáját kérné, de Péter csak egy 
alacsonyabb, érzelmi jellegű baráti szeretetre képes?  Mivel a János-
evangélium egyéb helyein a két ige szinonim értelemben használatos 
(pl. 3,35 és 5,20; 14,23 és 16,27), a szóban forgó szövegben sem 
szükséges lényegi különbséget látni jelentésükben. 13  

A Jézus által kinyilvánított megbocsátás nemcsak a kettejük kö-
zötti barátság helyreállítását jelenti, hanem a tanítványok körében el-
foglalt hely (ti. primátus) megerősítését, sőt egy új feladatot is: Pé-
ternek ezentúl a pásztor szerepet kell betölteni Krisztus nyájában. A 
pásztor-kép jól ismert az Ókori kelet irataiban. Az Ószövetségben is 
gyakran találkozunk vele mind Istenre, mind a királyokra alkalmaz-
va. Pásztornak lenni, pásztorként legeltetni a nyájat, annyit jelent, 
mint hatalommal kormányozni a népet. Az Ószövetségben a legfőbb 
pásztor maga Isten, a földi pásztorok – a királyok – az ő kormányzói 
hatalmából részesednek (vö. Jer 23,1-6; Ez 34; Zak 11,4-17). Az Új-
szövetségben, s mindenekelőtt János evangéliumában Jézus az igazi 
pásztor, miként azt a 10. fejezetben olvasható szép allegória egyér-
telműen a tudtunkra adja. A Péternek adott megbízatás éppen a 10. 
fejezet fényében kap mély értelmet. Földi küldetésének befejezése 
után Krisztus Pétert teszi meg földi helyettesként, a juhok pásztorá-
vá, vagyis saját jó pásztori küldetését adja át neki, természetesen 
mindazon felelősséggel és mindazon hatalommal, amellyel az együtt 
jár. „Első pillantásra látszik, hogy itt olyan megbízatásról van szó, 
amely által Péter részesedik az Atyától Jézusnak adott küldetésből, 
ti. hogy a hívek nyájához tartozó embereket megőrizze és vezesse 
(vö. 6,37-40; 10,27-30; 17,6.12).”14 Feltűnő, hogy a pásztori feladat-
                                                      

 
13 Vö. R. E. BROWN, John, 1103. 
14  R. SCHNACKENBURG, A föltámadt Jézus és Péter. A Jn 21,15-19 magyaráza-

tának néhány érdekes kérdése, Jeromos füzetek 15. szám (1994) 9. 



Bibliatudomány 

9 

ra két ige is szerepel: boszkó és poimainó. Az első főképp a juhok 
gondozására és táplálására vonatkozik, a második ellenben inkább a 
juhok hatalommal történő vezetésére és védelmére.15 A két ige vál-
takozó használata lényegében a pásztori feladatkör minden mozzana-
tát felöleli: mind a személyes gondoskodást, mind a felelősséggel 
teljes irányítást. Persze sohasem szabad elfelejteni, hogy a Jn 10-ben 
az a pásztori szeretet a legmeghatározóbb szempont, amely az élet 
feláldozását is kész vállalni a juhokért (10,15). A juhokra vonatkozó-
lag is különböző megnevezések (arnia, probata, probatia) szerepel-
nek, amelyek mind a „nyáj” teljességét, mind a „nyájon” belüli kü-
lönbségeket tudatosítják. Magának Jézusnak, mint jó pásztornak a 
küldetése se egyetlen csoportra korlátozódott, hanem „más juhokra” 
(10,16) is kiterjedt. A megbízatással persze Jézus nem mond le fő-
pásztori mivoltáról: a juhok az övéi maradnak.16 Péternek csupán 
részt ad – még ha egészen egyedülálló részt is – a pásztori feladatból 
és hatalomból. Ez annyit jelent, hogy Péternek különleges módon 
kell láthatóvá tennie Jézus jó pásztori szeretetét, és gyakorolnia Jé-
zus főpásztori hatalmát.  

A pásztor-feladathoz szervesen hozzátartozik az egység biztosítá-
sa. Érdemes ismét kiemelni, hogy ez a szempont a szóban forgó pár-
beszéd előtti szakaszban, a csodálatos halfogásról szóló elbeszélés-
ben is megjelenik. A halfogás eredményét az evangélista az alábbi 
formában írja le: „Erre Simon Péter visszament, és partra vonta a há-
lót, amely meg volt tömve százötvenhárom nagy hallal. És bár ennyi 
volt, nem szakadozott a háló” (21,11). A 153-as szám – miként szó 
volt róla – az egyetemességre utal, a szét nem szakadt háló pedig a 
nehézségek ellenére megőrzött egységre.17 Érdekes, hogy bár a halá-
szatban a többi tanítvány is részt vett, a teli hálót Péter vonja a part-
ra. Ez is jelzés lehet arra, hogy ő különleges módon felelős az egye-
temes egyházért és annak egységéért.  

                                                      
15 Vö. R. E. BROWN, John, 1105; R. SCHNACKENBURG, Johannesevangelium, 

433. Érdemes e tekintetben idézni Alexandriai Philón egyik mondatát: „Akik legel-
tetnek (boskó), azok táplálékot nyújtanak…, de akik felügyelnek (poimainó), azok 
az uralkodók és a helytartók hatalmát birtokolják” (Quod deterius VIII 25). 

16 Szent Ágoston nagy hangsúlyt helyez erre a szempontra, amikor Jézus mon-
dását úgy idézi, hogy közben értelmezi is: „Legeltesd juhaimat, amelyek az enyéim, 
s nem a tieid.” In Johannem CXXIII 5. 

17 A szét nem szakított „varratlan köntös” (19,23) is az egyetlen és oszthatatlan 
egyházi közösséget jelképezi. 
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Fodor György 

Jézus eszkatológikus szerepe az iszlámban1 
 
Sokszor és sokan beszélnek „muszlim teológiáról”a nyugati vi-

lágban, de legtöbben elkövetnek egy komoly hibát, nevezetesen azt, 
hogy a sok évszázad alatt megszilárdult keresztény teológiai szisz-
témából kiindulva közelítik meg az iszlámot. Holott az igazság az, 
hogy „a teológia” a muszlimoknál csak részben fedi le azt a tartal-
mat, amit mi „eológián” értünk. 

Hogy el tudjuk helyezni a címben megadott eszkatológikus témát 
a muszlim teológiában, előbb lássuk röviden, mit is jelent az, hogy 
„muszlim teológia”? 

A „teológia” szó arab tükörszava: iláhiyyát (Istenről szóló tanok). 
De nem ez, hanem a „kalám” szó lett általános „a muszlim teológia” 
elnevezésére. A szó (kalám) eredetileg „beszélést, szóbeli kifejtést, 
taglalást” jelent, s először a filozófia metafizika részének teodíceá-
jára vonatkoztatták. A görög filozófiával mélyrehatóan az abbászida 
kor elején (750-től Bagdadban) ismerkedett meg az iszlám gondol-
kodás (a hellenizmus és a keresztény teológia hatását már jóval ko-
rábban kimutathatjuk, de minderről most nem kívánunk többet mon-
dani, mert nem ez a tanulmány tárgya). 

A kalám (a muszlim teológia) tehát az iszlám vallástudományai-
nak egyike (a tafszír, a hadísz, a fiqh és más vallástudományágak 
mellett). A kalám az iszlám védekező apológiája, amely nem elég-
szik meg a Koránra és a szunnára, valamint az empirikus tapasztalás-
ra való hivatkozással, hanem az értelemre (intellectus, ‘aql) is tá-
maszkodni kíván az iszlám védelmében. Ha mindenképpen be akar-
nánk sorolni a mi rendszerünkbe, quasi „fundamentális teológiának” 
nevezhetnénk. 

                                                      
1 Ez a tanulmány először előadásként hangzott el a Gál Ferenc Hittudományi 

Főiskola által szervezett „Jézustól-Krisztusig”c. 24. Nemzetközi Biblikus Konferen-
cián Szegeden, 2012. augusztus 22-én. 
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Ahhoz, hogy a kalám-ot elhelyezzük a muszlim gondolkodás 
rendszerében, tudnunk kell, hogy az iszlám mindenekelőtt törvény-
vallás. Igaz muszlimnak lenni tehát nemcsak annyit jelent, hogy az 
ember hisz az egyetlen Istenben s megvallja, hogy Mohamed az Ő 
Prófétája (saháda), hanem azt is, hogy betartja és megéli a saríá-t, az 
isteni akaratot megtestesítő Törvényt. A saría nem csak a vallási kö-
telezettségeket írja elő, hanem az élet minden dimenziójára (politi-
kai, társadalmi, családi stb.) tartalmaz betartandó törvényeket. Isten 
akarata elsődlegesen a Korán szúráiban jelenik meg, majd a 
Szunnában, azaz a muszlim „Szent Hagyomány”-ban, amely alapve-
tően Mohamed próféta mondásaira (hadísz) és tetteire megy vissza. 
E két doktrinális forrásra támaszkodik a muszlim életformát minden-
ben meghatározó fiqh (tételes vallásjog, „kánonjog”). Az iszlám val-
lásban ez a legelső és legfontosabb tudomány, és nem a teológia 
vagy a spiritualitás. Az igazi bölcs a faqíh, aki ismeri az egész (val-
lás-)jogtudományt, a bizonyos rítusok (pl.szalát=imádság) pontos el-
végzésétől kezdve a tisztasági törvényeken át egészen addig, hogy pl. 
meg tudja mondani: jogilag megfelelő helyzetben van-e valaki, hogy 
imáját érvényesen elmondhassa stb. (tehát nem a szándék, vagy a 
bűnbánat, vagy az őszinte érzés a legfontosabb, hanem az objektív 
jogi állapot s az előírások pontos elvégzése).2 

Kezdetben a filozófia (falszafa) és a kalám (s annak művelője, a 
mutakallim) nem álltak szemben egymással (vö. al-Kindí +870 egy-
szerre volt filozófus és teológus).3 A IX. század középső évtizedei-
ben azonban a mu‘-tazilita (racionalista filozófiára támaszkodó, mo-
dernista) mutakallimún annyira felkeltették a tradicionalista jogtudó-
sok (hanbaliták) gyanakvását és haragját, hogy vagy vissza kellett 
vonulniuk, vagy fel kellett adniuk nézeteiket. Al ‘As‘-ari-val (+935) 
győzött a „mérsékelt” (a filozófiát döntően elutasító) kalám, tehát 

                                                      
2A jogászkodás és a ritualizmus „kiszárítja” a szívet és a lelket, véli al-Gazzáli 

(+1111), aki egyszerre küzdött a szélsőséges racionalizmus és a jogtudósok térhó-
dítása ellen: „Ha a szívet nem az értelem irányítja, akkor az ember tévelygésbe es-
het, de még ennél is veszélyesebb, ha az értelmet nem a szív élteti, hiszen ez 
esetben a vallás kiszáradt csontvázával van dolgunk”. vö. CAHEN, C. Az iszlám a 
kezdetektől az Oszmán Birodalom létrejöttéig. Budapest 1989, 238. 

3 GARDET, L., Dieu et la Destinée de l’Homme (ÉtudesMusulmanes IX), Paris 
1967, 16-17. 
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gyakorlatilag győztek a tradicionalisták, a jogtudósok, a szisztemati-
kus teológia ellenfelei.4 

E folyamattal párhuzamosan a filozófia is szembekerül a 
kalámmal, mondván, hogy a „kalámban” az értelem, a spekulatív 
gondolkodás teljesen háttérbe szorult, s nem méltó arra, hogy az ész-
re, vagy a nagy filozófusokra hivatkozzék.5 

Ennyit nagyon röviden a „kalám” rövid szellemtörténeti hátteré-
ről: megállapíthatjuk, hogy a XI-XII. századra (al-Gazzáli; ar-Rázi) 
kialakul a mérsékelt szunnitakalám végleges rendszere, amely a mai 
napig érvényes. 

Lássuk hát, milyen traktátusokból áll össze a kalám (mint már 
mondtuk, jóval 

kisebb terjedelmű, mint a keresztény teológia vagy akár a 6 fél-
éves dogmatika a katolikus teológiai fakultásokon): 

1. Isten léte, attribútumai, Isten tevékenysége teremtménye irá-
nyában (af‘áluhu ta‘álá) 

2. Prófétaság, próféták, prófécia (nubuwwa) (tartalom, sorrend, 
legitimitás stb.) 

3. Végső dolgok (alwa‘ad wal-wa‘íd) – ígéret és fenyegetés (fel-
támadás, örök életstb) 

4. Mi a hit, s ki mennyire számít hívőnek cselekedetei alapján? 
(alaszmá‘ wal-ahkám) – megnevezések és előírások 

5. A közösség (dzsamá‘a) vezetése (imáma): a jó elrendelése (a 
hierarchikus társadalmi berendezkedés alapjai) és annak megvédése6 

Ezek után fordítsuk figyelmünket szűkebb témánkra, ami, mint 
láthattuk, a kalám 3. nagy témájához tartozik. 

Jézus eszkatológikus jelentőségét az iszlámban földi életéből ki-
indulva érthetjük meg. Közismert, hogy a Korán sokszor és nagy 
tisztelettel beszél Jézusról. A Korán szerint „Mária fia” nem olyan 

                                                      
4 CORBIN, H.,Histoire de la PhilosophieIslamique, Paris 1964, 162-169. Meg kell 

jegyeznünk, hogy a más vallásokkal és a szektákkal szembeni érveléshez az 
asaritáknak is szükségük volt bizonyos filozófiai logikára. 

5vö. GOLDZIHER, I., Az Iszlám kultúrája II., Budapest 1981, 873-74. 
6 GARDET, L., op.cit., 14-15 
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ember, mint a többi, hiszen Ő Isten parancsára fogantatott Mária 
méhében (a Korán tehát egyértelműen vallja a szűzi születést). Jézu-
son kívül egyedül Ádám az, akit Isten közvetlenül teremtett (agyag-
ból).7 

De bármennyire is hangsúlyozza a Korán Jézus különleges prófé-
tai szerepét és üzenetének (az evangéliumnak) fontosságát, a prófé-
ták legnagyobbika, „a próféták pecsétje” természetesen Mohamed 
(itt jegyezzük meg, hogy Tirmidí IX. századi muszlim teológus sze-
rint Jézus a „szentség pecsétje”).  

Szorosabb értelemben Jézus eszkatológikus szerepe a muszlim 
teológiában földi életének végében gyökerezik. A Korán szerint 
ugyanis Jézus nem hal meg a kereszten: „… valójában nem ölték 
meg őt és nem feszítették keresztre, hanem (valaki más) tétetett ne-
kik (Jézushoz) hasonlóvá (és azt ölték meg)… Bizonyosan nem ölték 
meg őt, ellenkezőleg, Allah magához emelte őt Allah hatalmas és 
bölcs. Az Írás birtokosai közül nincs senki, aki – halála előtt – ne 
hinne benne. A Feltámadás Napján (Jézus) tanú lesz ellenük” (4 szú-
ra, 157-159).8 Számos szunnita Korán-kommentár a 159. áját úgy 
magyarázza, hogy Jézus halála az idők végén, az ő visszatérése után 
fog bekövetkezni (addig Istennél van).9 A siíta hagyomány a „sem 
                                                      

7 GNILKA, J.,Bibel und Koran. Wassieverbindet, wassietrennt, Freiburg 2004, 
105. 

8 A szúrák és áják számozása, valamint a magyar fordítás tekintetében Simon 
Róbert Korán fordítását (Budapest 1986) követem. A 3. szúra 55. verséből nem de-
rül ki egyértelműen, hogy „elragadásról” vagy természetes halálról van-e szó.: 
„…Allah így szólt: Jézus! Magamhoz szólítalak (immár) magamhoz emellek az (ég-
be) – mutawaffíkawa ráfi�ukailayya – és megtisztítalak téged a hitetlenektől. Azo-
kat, akik követnek téged, a hitetlenek fölé helyezem – egészen a Feltámadás Nap-
jáig…” Paret szerint az utolsó mondat arra a – Próféta halála utáni – történeti hely-
zetre utal, amikor a zsidókeresztények politikailag előnyösebb helyzetbe kerültek a 
nemkeresztény zsidóknál. 

PARET, R.,Der Koran: Kommentar und Konkordanz, Stuttgart 19772, 70. Ezt az 
értelmezést látszik alátámasztani a 61. szúra 14. verse is: „Ti hívők, legyetek Allah 
segítői, miként Jézus, Mária fia mondta az apostoloknak: „Kik az én segítőim az Al-
lahhoz (vívő úton)?” Az apostolok azt mondták: „Mi vagyunk Allah segítői.” Izráel fi-
ainak egy csoportja hívő volt, a másik csoport pedig hitetlen. És erőt adtunk a hí-
vőknek az ellenségeikkel szemben és ők arattak győzelmet.” 

9Ar-Rázi Korán-kommentárjában négy lehetőséget sorol fel atekintetben, hogy ki 
is lehetett a csere-személy, akit végülis Jézus helyett megöltek. Elismeri, hogy a 
verziók ellentmondanak egymásnak s azzal fejezi be, hogy: „Isten azonban min-
denkinél jobban tudja a dolgok valóságát”. Idézve: KHOURY, A.-Th.,Der Glaube 
des Islams, Graz 1981,60. A Jézus halálára vonatkozó versek közül megemlíthet-
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meg nem ölték, sem meg nem feszítették” verset úgy értelmezi, hogy 
a lelkét, Jézus személyének a lényegét nem ölték meg. Legyen szó 
akár szunnita, akár siíta megközelítésről, kijelenthetjük: a Korán sze-
rint Jézus csak látszólag szenvedett és halt meg a kereszten (vö. 
gnosztikus – doketista nézetek) a valóság az, hogy ő eltűnt és felvé-
tetett (de nem „felment”) az égbe. 

Az „utolsó nap”, az „ítélet napja” központi helyet foglal el a 
muszlimok hitében. Különösen a mekkai szúrák hangsúlyozták és 
részletezik e nap eseményeit. De mely események előzik meg köz-
vetlenül ezt a napot? Lássuk, mit mond erről a kalám 3. fejezete? 

A végidő első eseménye a Mahdi megjelenése. Ki ez a személy? 
Maga a szó azt jelenti, hogy: „helyesen vezetett”. A kifejezésnek 
egyértelműen vallási kontextusa van, hiszen az al-Hádi („A Vezető”) 
Allah egyik neve a 99 közül (vö. Korán 22,54). A szunnita iszlámban 
többféleképpen alkalmazták az al-Mahdi (vallási szempontból helye-
sen vezetett) titulust. Mindenképpen megadják az első 4 kalifának 
(al-khulafáar-Rásidúnal-mahdiyyún); mint tiszteletbeli címet időn-
ként megadják egy-egy omajjád vagy abbászida kalifának; harmad-
szor: egy-egy történelmi személynek, akitől az iszlám felemelkedését 
és győzelmét remélték.10 

A szunnita iszlámban fokozatosan alakult ki a mahdi-titulus ne-
gyedik jelentése, nevezetesen a témánk szempontjából releváns 
„eszkatológikus Mahdi”-ról szóló tan. 

Goldziher kimutatja, hogy a muszlimok a fennálló jogtalanságok 
megszűntetése érdekében első fokon Jézus parúziáját várták az első 

                                                                                                                
jük még a 19. szúra 33.versét is: „És békesség legyen velem azon a napon, amikor 
megszülettem, és azon a napon, amikor meghalok, és azon a napon, amikor (új) 
életre támadok föl”. Ez esetben sem dönthető el teljes bizonyossággal, hogy Jézus 
földi életének végén, vagy az idők végén (utolsó napon) bekövetkező haláláról van-
e szó. 

10Goldziher I. jónéhány ilyen történelmi mahdi-mozgalmat sorol fel Indiától –
Marokkóig. vö. GOLDZIHER, I., Előadások az iszlámról, Budapest 1912 (ford. 
Heller Bernát), 229-231, 369-372.A XIX. Században Szudánban tűnt fel egy Mahdi, 
akit az angolok győztek le 1885-ben. Ugyancsak e század végén lépett fel Mirza 
Gulám Ahmed, aki azt állította magáról, hogy ő a Mahdi s egyszersmind a visszaté-
rő Jézus is. Legutóbb 1979-ben a mekkai Nagymecsetet két hétig tartotta uralma 
alatt a sógora által Mahdinak kikiáltott Muhammad ibnabd Allah al-Qahtáni. 
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századokban – ő, mint Mahdi állítja majd helyre az igazságot és a 
békét.11 

El kell ismerni, hogy a szunnita iszlámban az eszkatológikus 
Mahdi-várás nem tartozik a legfontosabb hittételekhez, mindazonál-
tal a kalámban helyet kap, a nép körében pedig általánosan elterjedt. 

Koráni alapja nincs, maga a „mahdi” szó sem fordul elő a Szent 
Könyvben. Annál többször bukkan fel azonban a muszlim hitrend-
szer második legfontosabb forrásában, a hadíszokban (a Szunna azon 
része, mely szóbeli „közlés” által nyerte el kanonikus irodalmi for-
máját). Mindazonáltal a Korán-kommentátorok találnak néhány Ko-
rán-locust, amelyek alátámasztani látszanak a tradíciót a Mahdi és 
Jézus végidőbeli szerepét illetően. Egy Jézusról szóló szövegegység-
ben (43,57-65) a textus középső verse (61) így hangzik: „És bizony, 
ő az Óra jelzése. Ne kételkedjetek hát benne és kövessetek engem! 
Ez az egyenes út!” Ha ehhez hozzátesszük a már idézett 4,159 és a 
még tárgyalandó 3,45 verset, kijelenthetjük, hogy a Korán szerint is 
jelentős Jézus végidőbeli szerepe, amit – szeretnénk visszautalni – 
korábbi, földről történő „elragadása” előz meg.12 

A szunnita iszlám szerint tehát az utolsó napot megelőző tíz jel 
közül az első: a Mahdi megjelenése. Mint már említettük, történeti-
leg először Jézussal azonosították a „földi aranykort” megvalósító 
Mahdit, később al-Khidr, Mózes titokzatos beavatója (Kor 18,65) is 
előfordul ebben a szerepben, egyesek pedig magával Mohamed pró-

                                                      
11 GOLDZIHER, op.cit., 230. Szoros vallástörténeti párhuzam figyelhető meg a 

muszlim Mahdi és az ószövetségi, Dávid családjából származó királyi Messiás 
eszméje között. Ez utóbbitól szintén a jog és az igazság, valamint a jólét és a béke 
mindent átalakító boldog korszakát remélték.Az is megfigyelhető mindkét esetben, 
hogy előbb földi uralkodótól várják az ideális uralkodást s annak gyümölcseit, majd 
– ezekben csalódva – egyre jobban a végidőbe helyezik a végső „Igazságtevő” el-
jövetelét (Eschatologisierung). A népi iszlámban a Mahdi uralmának elképzelései-
ben számos zsidó apokrif,keresztény eretnek millenarista, vagy a perzsa Száó-
sjant-ra emlékeztető elemek fedezhetők fel. 

12 A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy bár a kommentárok és a kutatók 
többsége Jézus parúziáját látja a 43,61 ájában, van olyan értelmezés is, hogy a Ko-
rán „az Óra jelzése”. Ezt a véleményt a kontextus és a tradíció – véleményünk sze-
rint – nem támasztja alá. A tudományos vita részletes kifejtését lásd.: SCHEDL, 
Cl.,Muhammad und Jesus (Die christologischrelevanten Texte des Korans), Wien 
1978. 291-92. 
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fétával azonosítják azt a végítéletben is „segédkező” Mahdit, aki 
helyreállítja a (vallás-)jog rendjét.13 

A 2. jel: az Antikrisztus (al-Daddzsál) fellépése, aki sokakat tév-
útra vezet. Az Antikrisztus végidőbeli eljövetele biztos és szilárd 
pontja a muszlim eszkatológiának. A szorongatások ideje elkezdő-
dött, de a szenvedéseknek még koránt sincs vége. 

A 3. jel: leszáll a földre Jézus, Mária fia – ez akkor érvényes, ha ő 
a Mahdi. Láthatjuk, hogy a hagyomány nem egységes, de azt is, 
hogy Jézus mindenképpen szerepet kap a végidőben.14 Miután le-
szállt a földre, leteszi a muszlim hitvallást, és ő fogja vezetni az imát 
Medinában.15 Az már tényleg a népies gondolatvilághoz tartozik, 
miszerint megházasodik, családot alapít, minden disznót levág stb.16 
Földreszállása után Jézus mint igazságos uralkodó kormányozza 
negyven éven át tartós békében és harmóniában az egész világot, 
majd meghal. Medinában temetik el Mohamed próféta, Abu Bakr és 
Omar kalifák mellé. 

A 4. jel: megjelenik Góg és Magóg, akik nagy pusztítást visznek 
végbe. Van olyan hagyomány is miszerint az ő idejükben ölik meg 
Jézust, akinek, mint minden „élő léleknek”, szintén meg kell ízlelnie 
a halált. A feltámadást jelző harsonára fog feltámadni ő is.17 

Az 5. jel: megjelenik a „Vadállat”(dábal-ard), aki a hívők szemei 
közé odaírja, hogy „hívő”, mire arcuk feltündöklik; a hitetlenek sze-
mei közé pedig azt írja, hogy: „hitetlen”, mire azok arca elsötétül – 

                                                      
13 GARDET, L., op.cit., 224. Mint már említettük, később több „történelmi” Mahdi 

is felbukkan, de – mivel ezek nem teljesítették be a személyükhöz fűződő várako-
zásokat – a végidőbeli Mahdi-várás megerősödött a széles néprétegekben. 

14 A tíz nagy „előjel” számában lényegében megegyeznek a kommentátorok (vö. 
Taftázáni, Tafszír), az előjelek sorrendje változhat. Mi Bádzsúri (Háshiya, 103.) sor-
rendjét követjük. E két muszlim szerző idézve: GARDET, L., op.cit., 262. 

15 Más hagyomány szerint Jézus a Szentföldön (Afíq-nál) száll le az égből és ott, 
mint tökéletes muszlim viselkedik: megsemmisíti az Antikrisztust, elvégzi az előírt 
reggeli imát Jeruzsálemben úgy, hogy beáll a muszlim hívők sorába, az előimádko-
zó mögé. Megsemmisít minden vallási épületet és jelképet az iszlámon kívül stb. 
vö. KHOURY, op.cit., 60. 

16vonGLASENAPP, H., Die nichtchristlichen Religionen, Frankfurt 1964, 190. 
17 Meglepő módon az Ezekiel 37-39-re visszamenő apokaliptikus esemény szi-

lárd része a korai muszlim tradíciónak, ahol konkrét személyekként ábrázolják 
Gógot és Magógot. vö. GARDET, L., - ANAWATI, M.M., Introduction á la 
TheologieMusulmane, Essai de Théologie Comparée, Paris 1981, 28. 143. 
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nem nehéz észrevenni az ószövetségi apokaliptika (pl. Ezekiel és 
Dániel) valamint a Jelenések könyvének meglepő egyezéseit.  

A 6. jel: az égi testek és a természeti erők rendjének felbomlása, 
melyek közül a legfélelmetesebb a Nap felgöngyölődése. 

A 7. jel: füst tölti be a földet 40 napon át (ez is orientális-biblikus 
szám, a legnagyobb próbatételre utal). 

8. jel: az „etiópok” lerombolják Mekkában a Kába szentélyét. 
9. jel: eltűntetik a Koránt a könyvek közül, s az emberek szívéből 

is. 
10. jel: általános hitetlenség lesz úrrá a földön. 
Mint már említettük, jelek száma és sorrendje nem ugyanaz min-

den teológusnál, de ez témánk szempontjából nem is releváns. 
Miután az előjelek beteljesedtek, elérkezik az utolsó nap – mely-

nek egyedül Allah a tudója -, s Iszráfíl megzengeti a harsonát, mire 
bekövetkezik a teljes megsemmisülés (faná’): minden teremtmény 
elpusztul, beleértve az angyalokat és a dzsinneket is, kivéve azokat, 
akiket Allah meg akar menteni…18 azután Iszráfíl másodszor is 
megfújja a harsonát, amire bekövetkezik az általános feltámadás 
(ekkor támad fel Jézus is). 

Az utolsó ítélet részletezése külön tanulmányt igényelne. Jézus 
eszkatológikus szerepével kapcsolatban azonban van még valami, 
amit meg kell említenünk: miután feltámadt, Jézus, mint bíró-Mahdi 
részt vesz az ítélkezésben. Pontosabban: Jézus, mint a Bíró segítője 
(esküdt, ülnök) vesz részt a „tárgyaláson”, mert a muszlim teológia 
szerint az egyedüli igaz Bíró, a bírák bírája maga Allah.19 Jézus – 
mint egyetemes bíró-Mahdi – természetesen az iszlám törvényei sze-
rint ítélkezik majd. A zsidókkal és a keresztényekkel szemben vádló 
tanúként is fellép (vö. 4,159). A zsidóknak bizonyítani fogja, hogy 
nem őt ölték meg, a keresztényekhez pedig ezt a kérdést intézi: „Va-
jon én mondtam-e nektek hogy imádjatok engem, engem és az én 
anyámat?” Azon hagyományvonal szerint, amely Mohamedet tartja 

                                                      
18 GARDET, op.cit., 263. vö. Kor 29,57: „Minden lélek megízleli a halált...” De 

még ebben a legvégső esetben is érvényesül Allah szupremáciája és 
omnipotenciája: kivéve azokat, akiket Allah meg akar menteni. 

19 GARDET, op.cit. 224. 



Tanulmány 

18 

Mahdinak, Jézus csak a zsidók és a keresztények megítélésében 
ülnökösködik (ott Mohamed az egyetemes bíró-Mahdi).20 

A végső ítéletkor Isten egyedüli Bíróként ítél meg mindenkit s az 
Ő korlátlan mindenhatóságában megengedi annak, akinek akarja, 
hogy az emberekért közbenjárással folyamodjon Hozzá. Jézus ezen 
privilegizált „közelállókhoz” tartozik: (Jézus) „…nagy becsben fog 
állani az evilágon és a túlvilágon s azokhoz fog tartozni, akik közel 
állnak (Allahhoz)”. Újfent hangsúlyozni kívánjuk, hogy Jézus szere-
pe a muszlim eszkatológiában nem üdvtörténeti (az iszlámban nincs 
üdvtörténet és megváltástan, Allah nem tevékeny részese az emberi-
ség történelmének a kezdetektől a végidőig, hanem fölötte áll annak) 
és nem is prófétai (Mohamed után már senkinek sem lehet prófétai 
funkciója), hanem egyszeri eszkatológikus szerep.21 

Megállapíthatjuk, hogy összességében a szunnita kalám „eszka-
tológia” fejezete Jézusnak jelentős végidőbeli szerepet tulajdonít, de 
az elmondottakból az is kiviláglik, hogy ennek a szerepnek az a leg-
lényegesebb mozzanata, amely az iszlám elismerését és végső győ-
zelmét vetíti előre (apologetikus célzatú tehát, mint a kalám többi 
traktátusa is).22 

Ezek után fordítsuk figyelmünket arra a végidőbeli funkcióra, 
amelyet Jézus az iszlám síita ága szerint fog gyakorolni. Közismert, 
hogy a síita közösségnek is van szent hagyománya (szunnája), nem 
ebben állnak tehát szemben a szunnitákkal, hanem abban, hogy nem 
fogadják el a konszenzust jogforrásnak, különösen az utódlás tekin-
tetében nem (tehát abban, hogy ki legyen a muszlim közösség, az 
umma vezetője).23Az jól ismert tény, hogy a síitáknál a Próféta köz-

                                                      
20 GARDET, op.cit., 224-25 
21al-Gazzáli szerint Jézus a szegénység és a bűntelenség mintaképe, de az Íté-

let Napján visszautasítja majd, hogy közbenjárjon követőiért, mert Istenként tisztel-
ték őt és az ő anyját. vö. GIBB, H:A:R: - KRAMERS, J:A:, art. ‘Isa, in Shorter 
Encyclopaedia of Islam, Leiden 1974. 173-74. 

22 „Shorter Encyclopaedia of Islam” előbb idézett „�Isa” szócikkében a szerzők 
Goldziherre hivatkozva azt hangsúlyozzák, hogy éppen a síita eszkatológia miatt 
nem nyert biztos dogmatikai pozíciót a szunnita iszlámban a végidőbeli, mindent 
restauráló Mahdi eszméje. vö.Gibb-Kramers, op.cit. 174. 

23 Mohamed próféta nem rendelkezett utódja felől. Maróth M. a szunnita állás-
ponttal kapcsolatban idézi al-Máwardí-t, aki „szerint a muszlimok az imám állításá-
nak tekintetében két nagy csoportra oszthatók. Mindkettő szerint választani kell az 
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vetlen családtagját (Alit), majd leszármazottait tekintik a közösség 
legitim vezetőjének, azaz imámnak. Az imám szó szunnita kontex-
tusban is előfordul, ott eredetileg szintén a közösség vezetőjét, azaz 
a kalifát jelölte, később a mecsetek elöljáróira, mint a közös imák 
vezetőire általánosan alkalmazták. A síita felekezetben azonban az 
imám nem csupán az ima és a közösség politikai vezetőjeként áll az 
élen, hanem mint megfellebbezhetetlen szellemi, lelki, politikai és 
vallási vezető. Abszolút tekintély tehát, nem úgy, mint a szunniták-
nál a kalifa. A kalifa végrehajtó hatalmat gyakorol: bíráskodik, betar-
tatja az iszlám törvényeit, gondoskodik a közösség jólétéről, a kato-
naságról stb. A síita imám ezzel szemben maga a Tanítóhivatal, a 
Korán legautentikusabb értelmezője, sőt ő maga a „Beszélő Korán”. 
Egyszóval a közösség legfőbb tanítója – lelki, szellemi vezetője, aki-
nek Isten közvetlenül sugall. Így képes kifejteni a Korán mélyebb, 
ezoterikus (transzcendens) értelmét (bátin), szemben a csak külső, 
exoterikus–szószerinti (záhir) értelemmel.24A szószerinti értelmezés 
az igazságnak csak a külső dimenziója (al-haqíqaal-Muhamma-
diyya), a belső igazságot (Eszmét) csak az Imám tudja feltárni (al-
haqíqaal-Imámiyya). A szószerinti exegézissel (tanzíl) szembeállít-
ják a ta’wíl-t, amely azt az írásmagyarázatot jelenti, amely visszavisz 
a mennyei eredetihez, azaz a szent szöveg igazi és teljes értelméhez. 
Henri Corbin korszakalkotó művében (Histoire de la Philosophie 
Islamique) kifejti, hogy a síiták szerint Mohamed után új ciklus kez-
dődik a waláya (vagy wiláya) ciklusa (=a barátság, a beavatás, a vé-
delem) kora. Isten „barátsága” feltárja az imámok előtt a Korán és a 
Szunna titkos jelentését és képessé teszi őket arra, hogy beavassák a 
híveket az isteni misztériumokba. Most egy szó szerinti idézet kö-
vetkezzen H.Corbin-től: „Ebben az értelemben a síita teológia az isz-

                                                                                                                
imámot, de az egyik csoport szerint bárki választható, aki megfelel az imámmal 
szemben támasztott követelményeknek, a másik csoport szerint az imámot választ-
ják, de a választás feltételeihez további is járul: a Qurajs törzs tagjának kell lennie”. 
MARÓTH, M.,  „A politikai hatalom kérdése az iszlámban” in: Az iszlám politikael-
mélete. Terminológiai vizsgálat. (szerk. Maróth M.), Piliscsaba 2009, 122. 

24vö. GOLDZIHER, I., op.cit. 215-16 és FARAHIAN, E., Breve Introduzione 
al’Islam, Roma 1999, 67. 
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lám gnózisa. A waláya ciklus a Próféta nyomába lépő imámé, vagyis 
a záhir nyomába lépő bátin-é, a saría nyomába lépő haqíqá-é”.25 

A szunnita teológia szerint Mohamed a próféták pecsétje 
(khátimal-anbiyá’). Ő az utolsó, a legtökéletesebb azon próféták 
(pontosabban küldöttek=raszúl) sorában, akik isteni törvényt közve-
títettek az emberiségnek (Ábrahám, Mózes, Jézus, tágabb értelemben 
Ádám és Noé is). A síiták számára azonban a prófétai ciklus végső 
fázisa egyben egy újabb ciklus, a waláya kezdete, amelyben az addi-
gi prófétizmus eljut a legmagasabb fokára: a waláyaa prófétizmus 
(nubúwwa) belső kiteljesedése (bátinan-nubúwwa). A szunniták 
mindezt elutasítják. Szerintük nem lehet az Imámot Mohamed mellé 
helyezni, vagy a Próféta által közvetített kinyilatkoztatás beteljesítő-
jeként tekinteni. Leghevesebben azt tagadják, hogy az Imámnak Isten 
sugall, mintha a kinyilatkoztatás nem zárult volna le a Prófétával.26 

Az eddigieket összefoglalva elmondhatjuk: a szunnita iszlám 
idzsmá-n (konszenzus), a síita iszlám pedig tekintélyen (a tévedhe-
tetlen és bűntelen Imám személyén) alapuló vallási közösség. Ali tu-
dása, mint titkos hagyomány átöröklődött az utána következő imá-
mokra. Ők is tévedhetetlenek, mint Ali, és ebben a minőségben a 
prófétai tisztségnek legitim utódai. A fentiekben síizmust azért kel-
lett részleteznünk, mert enélkül nem érthetjük meg azt a radikális kü-
lönbséget, amely az eszkatológiában teljesedik ki:  

A síita Imám-Mahdi majdnem minden esetben a rejtőző(ghá’ib), 
a visszavárt és a visszatérő Imám (néha Ali), tehát nem azonos a 
szunniták által várt egyik Mahdi típussal sem. 

A síitáknál Jézus sohasem univerzális Mahdi, hiszen ezt a quasi-
istenített Imám-Mahdi nem teszi lehetővé. 

Mindazonáltal olykor Jézusnak is jut eszkatológikus szerep a síi-
táknál: ő fogja ugyanis megítélni a zsidókat és a keresztényeket Al-
lah végső bíráskodásakor.27 

  

                                                      
25 CORBIN, H.,op.cit., 46. 
26 CORBIN, H.,op.cit. 45. 
27 GARDET, L., op.cit.,224. 
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Gyürki László 

Ajándékok a Szentföldről  
          – A Monza-i ampolnák  

 
Szent helyekről hazatérő zarándok ajándékot hoz szeretteinek, 

ismerőseinek, akik várják is a szép emléket. Ezek az emlékek azt is 
bizonyítják, hogy ő ezen a szent helyen 
járt. Szent Jakab útjáról hazatérő hozza 
a kagylót, mint a zarándoklat jelvényét. 
Emléket hoz a Rómában járt zarándok. 
Sokkal inkább várják az emléket a 
Szentföldről hazatérő zarándoktól. Ez 
ősi szokás a Szentfölddel kapcsolatban 
is. Azt állítják, hogy a szokás talán 
Szent Ilonára vezethető vissza, aki Je-
ruzsálemből Rómába visszatérve a 
Szent Kereszt egy darabját magával 
hozta, hogy elhelyezze a palotája mel-
lett épült Szent Kereszt bazilikában. A régi emlékeken található fel-
íratok szólnak a zarándokok utazásáról, hajózásáról. A sokszor naiv 
hiszékenység mellett tanúsítják ragaszkodásukat Jézus tetteihez, ma-
gatartásához, és az üdvösségtörténet nagy eseményeihez. 

A zarándokok hasonlóképpen nem sajnálták a fáradságot, hogy 
emléket hozzanak magukkal a szent helyekről. Egeria útikönyvében 
számtalanszor említi, hogy a szent helyeken a szerzetesektől 
„eulogia”-t (a szent helyhez kötődő emléktárgyat) kapott.  

A Piacenza-i zarándok (570 körül) visszaemlékezésében is talá-
lunk említést ilyen szentföldi emlékről. A szentsírnál tett látogatásá-
nál írja, hogy ércből készül lámpa ég ott éjjel és nappal. „Áldást hozó 
olajat meríthettünk belőle és megint a helyére állítottuk.” A zarán-
dokok a sírnál égő lámpa olajából egy keveset kivettek és kicsiny 
üvegekben, mint legdrágább szentföldi emléket elvittek magukkal. 

A Szentföldről származó emléktárgyak közül művészi szempont-
ból is kiemelkednek azok az ezüst flakonok, amelyek a Monza-i (Mi-

Pásztorok, bölcsek 
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lánótól északra) Szent János bazilika kincstárában találhatók. Ami-
kor Teodolinda királynő bazilikát akart építeni Monzában, Nagy 
Szent Gergely pápától vértanú ereklyéket kért. A pápa 60 olajos 
ampolnát küldött neki, hiteles jegyzékkel, amely jegyzék ma is meg-
van. A jegyzékben feltűntetett ampolnákból csak 16 maradt meg. Va-
lamennyi Palesztinából származik. Különböző nagyságúak, Jézus, 
Mária és az apostolok életéből vett jeleneteket örökítenek meg. Gö-
rög feliratok találhatók rajtuk. Szent Gergely pápa Keletről, közvet-
lenül Palesztinából hozta őket Rómába és innen küldte őket a király-
nőnek. 

Ezeket az ampolnákat jegyzékbe 
vették, s úgy tartották, hogy olajat tar-
talmaznak római templomokból, ahol 
vértanúkat tiszteltek (több, mint százat 
említenek). A Szentföldről hozták őket 
és újra lettek hasznosítva olajjal töltöt-
ték meg őket. Ami igazában az érdek-
lődést felkelti az ezüst ampolnákon lé-
vő domborművek, amelyek jeruzsálemi 
szent helyeket, főleg a Szentsírt ábrá-
zolják. Ezért nagyon jelentősek. Isme-
retes, hogy a korai idők keresztény 
művészetének emlékeiből igen kevés 
maradt ránk. A Monza-i ampolnák ki-
váló tanúi a bizánci idők keresztény 
művészetének a Szentföldön. Még abból az időből származnak, ami-
kor a zarándokok a perzsa betörés előtti emlékekkel találkoztak Jeru-
zsálem kifosztása előtt. A Monza-i ampolnák nagy része Jézus fel-
támadását idézi. Ebben a korban a Feltámadás bazilikája még eredeti 
pompájában állt Jeruzsálem városának közepén, amint ezt a Madaba 
mozaik is kiválóan mutatja. De ezen kívül vannak jelenetek az 
ampolnákon Jézus születéséről, a mennybemenetelről, és a pünkösd-
ről is. Idézik az Újszövetség nagy eseményeit: az angyali üdvözletet, 
Mária látogatását, Jézus megkeresztelkedését, keresztre feszítését, a 
szentsírt és a mennybemenetelt. 

Vizsgáljunk meg néhányat a Monza-i ampolnákból. 

Pünkösd 
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Hét ampolna Jézus szenvedését ábrázolja. A kép középpontjában 
van az arany kereszt, amely minden tekintetet ide vonz. A keresztet 
Szent Ilona állíttatta a Kálvária sziklájára. A kereszt két oldalán 
Ádám és Éva hódol a szent kereszt előtt. A kereszt felett Krisztus 
képmása látható kereszt fénykoszorúval. A nap és hold keresztezi, a 
kis szarv a hold frontján jelzi az első negyedet. A két lator is látható 
a kereszt mellett. Baloldalon áll Mária, és jobboldalon Szent János. 
A Kálvária sziklája alatt van a szent sír, mellette a szent asszonyok, 
akiknek angyal hirdeti a feltámadást. A görög szövegen olvasható: 
„Az Úr feltámadott” (Mt 28,6). 

Az ampolna hátoldalán a mennybemenetel jelenete látható. A 
Mindenható Krisztus képét négy angyal keretezi, akik kezükben öt 
drágakővel ékesített könyvet tartanak. 
Majd Szűz Mária és az apostolok cso-
portja látható a következő szöveggel: 
„galileai férfiak miért néztek az égbe?” 
(ApCsel 1,11). Ez a lázas mozgás, ami 
a képen látható, a későbbi századokban 
a mennybemenetel képének mintája 
lett. Ezt találjuk mindenütt és különö-
sen a középkori római Szent Kelemen 
templomban. 

Hét ampolna előlapját a pásztorok 
imádása és a bölcsek hódolata díszíti. 
Az egyiken középen a Szent Szűz és 
szemben fénykoszorúban trónon ülve 
nyújtja Fiát, aki áldó mozdulatot tesz. 
Ez a fönséges királynő a Theotokosz, akit az Efezusi zsinat definiált 
(Kr.u. 431), a római Szűz őse. Jobb oldalon két pásztor rövid öltö-
zetben, kezüket Mária és Jézus felé nyújtják, míg a harmadik ülve 
marad a sarokban. Baloldalon a három mágus perzsa öltözetben hoz-
za a maga ajándékát. Mária fölött kerék formában a csillag körülvéve 
két angyallal. Az alsó ívben elválasztva a jelenettől görög felírat: 
„Emmanuel, Isten velünk”. Ez alatt ugrándozó kecskenyáj látható. A 
körülvevő szegélyen olvasható: „az élet fájának olaja Krisztus szent 
helyéről”. 

Szenvedés, feltámadás 



Bibliai régészet 

24 

Meghatódva szemléljük e már megkopott másfél ezer éves szent-
földi emlékeket. Megcsodálhatjuk igényes, művészi kivitelüket, va-
lamint mély teológiai mondanivalójukat. A bizánci kor zarándokai 
ilyen emlékekkel tértek haza szentföldi zarándoklatukról. 

Ez a jámbor hagyomány ma sem tűnt el: a zarándokok kis üve-
gekben ma is hoznak magukkal vizet a Jordánból, egy kis földet Je-
ruzsálemből, olajat Betlehemből, tömjént a Szentföldről. Hogy 
mindezek a Szentföldről származnak bizonyítják a dobozok, ame-
lyekben mindezek találhatók, rajtuk a szentsír templom, a názáreti 
bazilika, a kenyérszaporítás templomának képe és ezek mintegy hite-
lesítik az emléktárgyakat, még ha művészi kivitelük nem is közelíti 
meg a bizánci kor szentföldi emlékeit. A szentföldről hazatért plébá-
nos a Jordánból merített vízzel szokta megkeresztelni azt a gyerme-
ket, akit először hoznak keresztelésre a szülők. 
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A meghívástörténetek – a prófétai egzisztencia 
legitimációja: Jeremiás meghívása (Jer 1) 

A.) Alapgondolat 

Az ószövetségi szent írók szerint a történelem folyamán a kezde-
tektől, vagyis a teremtéstől kezdve Jahve a cselekvő személy, ő az, 
aki a történelmet formálja. A teremtés közvetlenül Jahve cselekvése 
által jön létre, a későbbiekben pedig választottai által működik a vi-
lágban. Az isteni kiválasztás gondolata, mint egy vörös fonál húzó-
dik végig az Ószövetségen, 92-szer fordul elő. Isten választottai a 
pátriárkák (Ábrahám Isten barátja: 2Krón 20,7; Iz 41,8), kiválasztott 
Mózes és Áron (Szám 17,20; Zsolt 105,26; 106,23; Sir 45,4.16), a 
király (1Sám 10,20–24) és maga a választott nép egésze (Isten Izraelt 
szabad elhatározásból tulajdon népéül kiválasztotta: MTörv 14,2. Iz-
rael Jahve népének tudta magát: Bír 5,11; 1Sám 2,29; 2Sám 14,13. 
Ez azt jelentette, hogy szent, azaz elkülönített nép volt: vö. Kiv 19,6; 
Szám 23,9; MTörv 7,6; 14,2; 26,19; 28,9, amely vallási és politikai 
szempontból egyaránt annak köszönhette létét, hogy Isten különös 
gondot viselt rá: Mik 4,5; Ám 3,2). A kiválasztást mindig olyannak 
tekintették, amit nem kiérdemeltek, hanem ajándékba kaptak szere-
tetből (MTörv 7,6–8).  A kiválasztás Isten szabad tette. A választott 
személyt Isten meghívja, hogy hajtsa végre akaratát, legyen a cselek-
vő Jahve prófétája.  

A próféta Isten szavának hirdetője, aki hitelesített hordozója Isten 
kinyilatkoztatásának, vagyis nem csak tapasztalja az embernek szóló 
kegyelemszerű isteni önközlést, hanem Isten segítségével – aki veze-
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ti és hitelesíti őt (csoda) – helyesen, vagyis tévedés nélkül ( ha nem 
is egészen tökéletesen), a konkrét, az ő számára és a környezete szá-
mára eleve adott szituációnak megfelelően objektiválja (értelmezi) 
is, és Isten ösztönzésének engedelmeskedve környezetének hirdeti. A 
prófétasághoz hozzá tartozik meghívásának egyszeri élménye. (vö. 
Rahner – Vorgrimler: Teológiai kisszótár, Próféta) 

A bibliai meghívástörténeteknek kialakult egy sémája, amellyel 
már a Kivonulás könyvében megismertet bennünket a jahvista elbe-
szélő. A következő szerkezeti elemeket találjuk benne: 

1. Isteni jelenés 
2. A szabadítás ígérete 
3. A kiválasztott személy megbízása 
4. A kiválasztott személy ellenvetése 
5. A kétely megdöntése egy jellel 
6. A kiválasztott személy újabb kifogása 
7. Isten segítséget ígér és megerősíti a megbízást 

Hasonló sémát találunk például Jer 4,1-8; Bír 6,11 (Gedeon meg-
hívása); 1 Sám 9,17 (Saul meghívása). Azonban amikor ezekkel a 
meghívástörténetekkel foglakozunk fontos, hogy a szövegmunka 
súlypontja ne ennek az irodalmi szerkezetnek a kidolgozása legyen. 
Sokkal inkább azt kell megkísérelni, hogy a belső mozgásokat és a 
meghívástörténet egyes lépéseinek következetes logikáját felfedez-
zük. Ezekből válnak érthetővé az emberi érés útjának - önmaga és 
rendeltetése vonatkozásában - tipikus lépései. A meghívástörténe-
teknek mindig ebben a formában, erről a belső útról kell szólniuk, 
amely minden esetben több összetevőből formálódik és alakul: a fé-
lelemből és kitérésből a hívás, a feladat elől, a kételkedésből, az ön-
bizalom hiányából és az önmagam elfogadásából, a hitetlenségből és 
hitből. 

 

B.) Szöveg: Jer 1. fej.  
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C.) Bevezetés 

A meghívástörténetek 

A meghívástörténetek három fő részre tagolódnak:  
a.) Kiválasztás: Minden esetben Isten különleges kezdeményezé-

se jelöli meg választottját. A kiválasztás Isten ingyenes kezdeménye-
zése és szabad tette; ez azáltal is kiemelődik, hogy Jahve a kiválasz-
táskor gyakran a látszatra jelentéktelenebbet, a kisebbet, a fiatalabbat 
részesíti előnyben. A választott néppel kapcsolatban ezt találjuk: 
„Nem azért lépett kapcsolatba veletek és választott ki titeket az Úr, 
mintha számra nézve minden népet meghaladnátok, hiszen minden 
népnél kevesebben vagytok, hanem azért, mert szeretett titeket az 
Úr” (MTörv 7,7-8). Tehát Isten kiválasztott, mert szeretett titeket 
(MTörv 7,7), nem ti választottátok őt. Ennek a kegyelemnek a szere-
tet a magyarázata: semmiféle érdem, semmiféle érték nem igazolja; 
Izrael utolsó a népek között, de Jahve szerette (7,8). 

Ábrahámban Isten kiválasztott egy embert, aki nem kiváló hős, 
gyávaságból eladja a feleségét a fáraónak, és Jákobról is ezt mondja 
Izajás próféta: „Ne félj, te férgecske, Jákob, te kis bogár, Izrael!” (Iz 
41,14)  

A választott népen belül Isten állandóan kiválaszt olyan embere-
ket, akiknek küldetést ad, ideiglenes vagy állandó küldetést, és ez a 
kiválasztás, amely elkülöníti és megszenteli őket, Izrael kiválasztását 
ismétli meg. A prófétáknál a kiválasztás gyakran a hivatás révén nyi-
latkozik meg: Isten közvetlen hívása új létezési módot ajánl nekik, és 
válaszukat várja. Mózes esete tipikus (Kiv 3; vö. Zsolt 106,23: „vá-
lasztottja”), de  Ámosz (Ám 7,15), Izajás (Iz 8,11) Jeremiás ( Jer 
15,16k; 20,7) is megélik ezt a tapasztalatot: Isten megragadta őket, 
kiragadta őket mindennapi életükből, az emberi társadalomból, és ar-
ra késztette őket, hogy az ő szempontjait hirdessék, még ha szembe 
is kerültek népükkel.  

A kiválasztott gyakran esik abba a tévedésbe, hogy azt hiszi, a rá-
bízott feladatot, küldetést a saját erejéből kell megoldani, ezért elő-
ször szabadkozik, hogy alkalmatlan a feladatra. És ez minden való-
színűség szerint így is van. De Isten, pont azt választja ki, aki a világ 
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szemében senki, hogy kegyelme, működése még nyilvánvalóbb le-
gyen: „Azt, ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy 
megszégyenítse a bölcseket, és ami a világ szerint gyönge, azt vá-
lasztotta ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ sze-
rint alacsonyrendű és megvetett, azt választotta ki Isten: azt, ami 
semmi, hogy azt, ami valami, megsemmisítse, hogy egy ember se di-
csekedhessék Isten színe előtt”. (1 Kor 1,27-29) 

Tehát le kell szögeznünk, hogy Isten kiválasztottjai nem rendel-
keznek sem anyagi, sem szellemi hatalommal mások fölött, nincse-
nek kiváló tulajdonságaik, sőt esetleg még valami bűn is terheli őket, 
tehát nem az érdemeik alapján lesznek kiválasztottak. 

Előfordul az is, hogy a kiválasztást nem zökkenőmentesen követi 
a meghívás. A kiválasztott érzi, hogy jelen élethelyzeténél többre hi-
vatott és a kiválasztottság érzése egyéni, zsákutcába vivő akciókra 
készteti: 

Mózes: népe megszabadítása érdekében megöli az egyiptomit. 
József: öntelt és fennhéjázó, megalázza testvéreit. 
Pál: Isten iránti buzgalomból üldözi a keresztényeket. 
Szt. Ferenc: háborúba megy, hogy lovagi címet szerezzen. 
Ezek a zsákutcák mind a kiválasztott belső fejlődését szolgálják, 

alkalmassá teszik, hogy valóban Isten eszközévé váljanak. 
b.) Meghívás: A meghívástörténet Isten jelenléte megtapasztalá-

sának eseményével kezdődik. Isteni jelenésben, látomásban közli Is-
ten a prófétával a szándékát. A látomást sokszor látás útján lehetett 
érzékelni (Iz 6,1 kk.; Jer 1,11–14; Ám 7,1–9; 9,1), máskor hallás út-
ján (Iz 6,3.9; 40,3; Jer 1,4.7 stb.), olykor azonban a tapintás (Iz 6,6; 
Jer 1,9) vagy az ízlelés (Ez 3,3) töltött be közvetítő szerepet. Némely 
esetben a látomás kapcsolatban állt azzal a környezettel, amelyben a 
próféta élt. Így Izajás a Templomban imádkozva azt látta, hogy Isten 
a trónján ül (Iz 6,1–13), Ámosz, a pásztor látta, amint a Jahve küldte 
sáskák elárasztották a mezőt (Ám 7,1 kk.) – Máskor a látomások va-
lószínűleg szavak hallásából álltak, Isten képek nélkül közölte a pró-
fétával terveit (Jer 23,22; Ám 3,7). A kinyilatkoztatásnak erre a leg-
gyakoribb módjára vonatkozhatnak az ilyen kifejezések: „Ezt mond-
ja az Úr” (Iz 3,16; Ám 1,3.6.9.11.13 stb.); „halljátok az Úr szavát” 
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vagy „halljátok az Úr ítéletét” (Iz 7,13; Ám 3,1; 4,1 stb.), „az Úr 
szózatot intézett hozzám” vagy „ezt a szózatot intézte hozzám” (Ez 
12,21.26; 13,1 stb.). 

A meghívásban a kezdeményezés teljesen Istentől jön, aki irányí-
tása alá vonja a próféta személyét. Jeremiás, akit Isten már anyja 
méhétől megszentelt (1,5; vö. Iz 49,1), rászedésről beszél (20,7). 
Ezekiel azt érzi, hogy  Isten keze súlyosan ránehezedik (Ez 3,14). A  
meghívás Jeremiásnál a gyengeség tudatát ébreszti (Jer 1,6); 
Izajásnál bűntudatot (Iz 6,5). A hívás mindig küldetésre szól, amely-
nek eszköze a próféta szája, amely Isten szavát hirdeti (Jer 1,9; 
15,19; Iz 6,6; vö. Ez 3,1). 

c.) Küldetés: A prófétai látomások elragadtatással is összekap-
csolódhattak. Ez tehető fel pl. Jeremiás esetében (Jer 23,9), akinek 
szíve megszakadt bensejében, csontja remegett, olyan volt, mintha 
részeg lett volna és teljesen hatalmába kerítette egy titokzatos hata-
lom (vö. Iz 8,11). Ezekielt elragadta a lélek (Ez 3,12–15), az Úr keze 
pedig súlyosan ránehezedett, s két napig olyan volt, mint a kába (vö. 
24,27; 33,22); egy más alkalommal napokig feküdt az egyik oldalán, 
nem tudott elmozdulni (4,4–8). Dániel pontosan leírja elragadtatását: 
ájultan elvágódott, remegett (Dán 10,9.11), minden ereje elhagyta 
(10,17). A legtöbb esetben arról beszélnek a próféták, hogy titokza-
tos módon szavakat hallottak, Jahve szólt hozzájuk (Jer 1,2; 7,1 stb.; 
Ez 2,2; 3,16 stb.). Feladatuk, hogy mondják el a népnek, amit Jahve 
mondott nekik (Jer 12,2 stb.). Hogy miként zajlott le Jahve szavainak 
meghallása, arról a próféták alig árulnak el valamit. Az mindenesetre 
nyilvánvaló, hogy bennük az Isten szava emberi alakot ölt, hogy Is-
ten szavait mintegy „lefordítják”, olyan formába öltöztetik, hogy 
amit Isten mond, azt az emberi fül felfoghassa, meghallja, megértse. 

A meghívott a megbízás hallatán aggályainak ad hangot, ellenve-
téseket tesz, hárít, alkalmatlannak érzi magát a feladatra, nem szeret-
né vállalni a küldetést. 

Isten a kételyek eloszlatására segítséget ígér, isteni jellel erősíti 
meg a meghívottat. 
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Bevezetés a történelmi háttérbe 

Jeremiás könyvének címe nemcsak a szerző személyéről és a pró-
féta származásáról akar felvilágosítást adni, hanem a mű történelmi 
hátterét is körvonalazni akarja.  

Jeremiás (héb. Jirmejahu ’Jahve emeljen föl a nyomorúságból’):  
A próféta egy ősi papi családból, Anatótból származik. Művének 

keletkezése Kr. e. 609 és 586 közé tehető (meghívásának 627-re való 
datálása bizonyára szerkesztői  tevékenység eredménye), a déli ki-
rályság konfliktusokkal teli időszakára. Az asszírok világhatalma 
hamarosan túljut uralkodásának csúcspontján. Egyiptom, Babilon és 
a médek szorongatják, és mindhárom világhatalomra törekszik. 
Jozija király kihasználva a kedvező pillanatot, hogy a nagyhatalmak 
egymással vannak elfoglalva, megerősíti uralmát, helyre állítja a 
templomot, vallási reformot hajt végre, megtisztítja Júdát a bálvány-
imádástól, megújítja a szövetséget, helyre állítja a Törvény tiszteletét 
és a templomi kultuszt. Sajnos rossz döntést hoz, amikor 
Karkemisnél felvonul az asszírok segítségére siető II. Nékaó egyip-
tomi fáraó ellen és 609-ben a megiddói  csatában elesik a harcban (2 
Kir 23,29k). Júda Egyiptom fennhatósága alá kerül. 605-ben 
Nebukadnezár, az újbabiloni király legyőzi az asszírokat és Egyip-
tomot. Júda ekkor Joakim uralkodása alatt Babilon vazallusa lett. 
Mivel azonban a szomszéd népekre és Egyiptomra támaszkodva 600-
ban fellázad, Nebukadnezár 597-ben elfoglalja Jeruzsálemet. A ki-
rályt és a vezető réteget Babilonba deportálják. Babilon Cidkiját te-
szi meg Júda királyának, aki a babiloniakat és az egyiptomiakat tá-
mogatók két pártja között ingadozik, míg végül fellázad Babilon el-
len (Jer 27; 28). Nebukadnezár 589-ben újabb hadjáratot indít, elfog-
lalja Júdát, majd másfél évi ostrom után 586-ban Jeruzsálemet is. 
Porig rombolja és felégeti a várost, a népet pedig a királlyal együtt 
Babilonba hurcolja. Jeremiás ebben a zavaros és összeomlásba tor-
kolló időszakban Júda élő lelkiismerete. Az eseményeket más látó-
szögből szemléli, mint kortársai, akik egy független államról, a 
dávidi nagybirodalom visszatéréséről álmodnak. A próféta a küszö-
bön álló veszedelmet Júda büntetéseként értelmezi és kezdetben még 
reménykedik abban, hogy Izrael visszatérése Istenéhez még elhárít-
hatja a közeledő veszedelmet, de később felismeri, hogy a behódolás 
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elkerülhetetlen. Környezetének erős ellenállásával szembeszegülve, 
prófétai küldetése tudatában bátran küzd a közvélemény, sőt sokszor 
a királyi ház politikája ellen is. Elsősorban a vallási tradíciók meg-
újulását látja elkerülhetetlennek, a szentségtöréssel felérő templomi 
áldozatok bemutatása helyett a valódi megtérés szükségességét.  

 Jer 6,20: „Égőáldozataitok nem kedvesek, 
és véresáldozataitok nem tetszenek nekem”. 
7,8-11.21-23: „Íme, ti a hazug szavakban bíztok, melyek nem 

használnak. Loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, hamisan esküsz-
tök, Baálnak tömjéneztek, és más istenek után jártok, akiket nem is-
mertek; azután pedig eljöttök, és megálltok színem előtt ebben a 
házban, mely az én nevemet viseli, és így szóltok: `Megmenekül-
tünk', hogy elkövethessétek mindezeket az undokságokat? Vajon 
rablók barlangjává lett szemetekben ez a ház, mely az én nevemet vi-
seli? 

Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene: Égőáldozataitokat tegyétek 
hozzá véresáldozataitokhoz, és egyétek meg a húst! Mert nem be-
széltem atyáitoknak és nem adtam parancsot nekik égő- és 
véresáldozatról azon a napon, amelyen kihoztam őket Egyiptom 
földjéről; hanem ezt a parancsot adtam nekik: Hallgassatok szavam-
ra, akkor Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek! Járjatok 
mindig azon az úton, amelyet parancsolok nektek, hogy jó dolgotok 
legyen!” 

Jeremiás életének fontosabb állomásai 

645 (?) született 
609 figyelmeztetés a királyi háznak (Jer 22) 
      Jeremiás bíróság előtt (Jer 26) 
605 küldetésének felrajzolása (Jer 36) 
604 Jojakim elégeti a tekercset (Jer 36) 
602 Jeremiás megverése és kalodába zárása (Jer 20) 
594 Hananjával való összecsapás (Jer 28) 
       levél a száműzötteknek (Jer 29) 
589 Cidkija tanácsot kér Jeremiástól (Jer 37) 
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       Jeremiás börtönben (Jer 37) 
588 szabadulás a fogságból (Jer 39) 
587 Jeremiás Gedalja helytartónál (Jer 40) 
       Gedalja meggyilkolása után Jeremiást Egyiptomba hurcolják 
       (Jer 42; 43) 

Jeremiás próféta könyve keletkezésének hipotézise  

Manapság túlnyomórészt a következő nézet az elfogadott: 
Jeremiás szavainak ősgyűjteménye 
Jeremiás életrajzi beszámolójának gyűjteménye 
Utólagos beillesztések, interpretációk 
Próza-beszéd  a deuteronomista szerkesztőtől, ill. másoktól deu-

teronomista stílusban, deuteronomista átdolgozások és szerkesztés 
Kiegészítések 

A jeremiási igehirdetés súlypontja 

Jeremiás könyvének második fejezete betekintést nyújt a 
jeremiási igehirdetés első korszakába. Ez a próféta mondásainak ős-
gyűjteményét tartalmazza. Az Istenről alkotott kép szempontjából 
Jeremiás könyve nagyon sok hasonlóságot mutat Ozeáséval, újra és 
újra visszatér benne, hogy a választott nép Isten hűtlenné vált jegye-
se, elvadult szőlőskertje. Az elpártolás felelősei a király, a papok, a 
tisztségviselők és a próféták. Megtévesztették a népet, eltérítették 
JHWH és az ő igéjének útjáról, csalfa illúziókkal elszédítették (Jer 
23) a templomra hivatkozva politikai és vallási biztonságot színleltek 
(Jer 7). Nem vettek tudomást az országot észak felől fenyegető ka-
tasztrófáról és egzisztenciális veszélyről. Jeremiás erős szavakkal 
támadja a hamis teológiai beállítottságot, a kultikus gyakorlat és a 
hazug tettek közti ellentmondást, szembe állítja velük JHWH igazsá-
gát. Kultuszkritikája, mint Ámosznál, a szociális kritikából nő ki. Je-
remiás Júda királyságának hanyatlását, pusztulását, amelynek bekö-
vetkezését látja, büntetésként értelmezi.  

Miközben a magatartás megváltozásában reménykedik és egy 
JHWH-hoz való visszafordulást sürget (Jer 3; 4), a második perió-
dusban igehirdetése átalakul, már nem beszél többé a visszatérés le-
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hetőségéről, hanem elháríthatatlan ítéletet hirdet. A jelek, a szétro-
hadt öv (13,1-11) és a fazekas (18,1-17) kényszerítik őt a felismerés-
re, hogy a széttört szövetséget már nem lehet helyreállítani. 

Jeremiás egyre jobban beleártja magát a külpolitikába. Babilonra 
úgy tekint, mint a JHWH által hozott ítélet végrehajtójára. Harcol a 
nacionalista érzelmű próféták ellen, mint Hannanja (Jer 28), akik a 
politikai helyzetet ártalmatlan színben tűntetik fel és a szabadság il-
lúziójával áltatnak. Ezzel szemben Jeremiás azt követeli, hogy hó-
doljanak be Babilonnak és legyenek lojálisak a babiloni hatalommal 
szemben. Emiatt a nép ellenségeként és hazaárulóként üldözik. Je-
remiás azt hirdeti, hogy a megmenekülés egyetlen lehetősége egy új 
szövetség (Jer 31,31). Ennek feltétele természetesen a JHWH-val va-
ló kizárólagos kapcsolat, amelyből ki van zárva mindenféle politikai 
és vallási hatalom. 

Már Jeremiás meghívástörténetében megtalálhatók azok a súly-
pontok, amelyekben meghirdeti prófétai küldetését: 

a vészhirdetés hangsúlyozása, a szabadság illúziójával szemben 
összecsapás az ellenfelekkel 
tipikus prófétai egzisztencia, amely JHWH meghívásán alapszik, 

ellenállásba ütközik, külső és belső konfliktusokhoz vezet, egyedül 
Isten segítségében bízik. 

3. Szövegmunka a meghívástörténetekkel 

Jer 1,4-10 

A prófétai meghívásokról szóló beszámolók hangsúlyozzák, hogy 
a környezete ellenszegül a JHWH által közvetlenül meghívott kül-
döttnek. Ez igazolja, hogy a próféta Isten szolgálatában álló ember, 
nem a saját nevében beszél, hanem Isten Lelke által. Ez a beszámoló 
a prófétai megbízás legitimációját szolgálja, az ő kérlelhetetlen és 
gyakran provokatív különleges helyzetét. A történetek alapjául szol-
gáló szubjektív tapasztalataikat ismert formákba és szerkezetekbe ír-
ják le. 

Ezeknek a meghívástörténeteknek a sémája világos stilisztikai 
elemeket mutat. Az alapszerkezetet az egyes beszámolók különböző 
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módon variálják. A különbséget a mindenkori prófétai üzenet és eg-
zisztencia sajátságaira való utalások adják.  

4. A prófétai meghívástörténetek sémája 

          A munkalapot lásd a következő oldalon. 

5. Jeremiás meghívástörténete részletezve 

4. vers: Az ige eseményformulája „Így hangzott az Úr igéje hoz-
zám” nem csak egy akusztikus eseményről szól, hanem egy megvál-
toztathatatlan és mélyreható történésről. Ez egy audícióról (hallás út-
ján érzékelt látomás) szóló beszámoló ( a 9. vers vízióra utaló elemei 
deuteronomista betoldások). Egyedül JHWH szava, nem pedig rend-
kívüli jelenés, amely Jeremiás életét, egész egzisztenciáját gyökere-
sen megváltoztatja, a hétköznapok gondjaiból és tetteiből kiragadva 
más pályára állítja. 

5. vers: a magatartásváltozás stilisztikai elemeit a küldő beszéd 
markánsan felvázolja: Jeremiás megtudja, hogy JHWH ismeri, sze-
mélyét kiválasztotta, megszentelte,  hogy prófétaként partnere legyen 
a nemzetekkel való párbeszédben, hivatala totális, minden nemzet fe-
lé szól, ezzel széttöri a nemzeti kereteket. 

6. vers: Jeremiás ellenvetése jellemző módon panasz formájában 
hangzik el. Panasz és panaszköltemény végighúzódik az egész köny-
vön – különösen a hitvallásokban. Az első Jeremiástól hagyományo-
zott „Jaj” forma olyan, mintha az ő minden kérdésének, kételyének, 
félelmének, bizonytalanságának, szenvedésének kompendiuma len-
ne.  De közvetlen ezzel a sóhajjal van összekötve a következő szó 
„Uram, Isten”. A panasz nem a magány üres terében hangzik el, ha-
nem bizalommal egy Te-re irányul. Megkezdődik a párbeszéd 
JHWH és az ő prófétája között. 
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7. vers: a hívás kérlelhetetlenné és kényszerítővé válik, Jeremiás 
ellenállása ellenére sem tudja kivonni magát alóla. A félelemnélküli-
ségre való felszólítás, a segítség és megmentés ígérete rámutatnak az 
elkövetkező konfliktusokra és borzalmakra. 

9. vers: Két vers a deuteronomista betoldása Ezen teológia szerint 
az Ige hatalma és ereje egy univerzális horizontot kap. 

A szimbolikus tett aláhúzza a próféta felhatalmazását, hogy mint 
Isten szája beszéljen és az ő nevében cselekedjen. Ezt a következő 
versben tovább tetézi, hogy az ő nagyköveteként, mint maga a terem-
tő isteni Ige, romboljon és építsen. Az Ige negatív  irányultságú tette-
inek túlsúlya (gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj) sejtetik és bejelentik 
a népének önhibájából bekövetkező katasztrófáját. 

6. Szövegmunka Jer 1,11-19 

Ez a szöveg az első két látomással (11-16 vers) és a meghívás 
folytatásával szorosan a meghívástörténethez tartozik. Az ezzel való 
beható foglalkozás időhiány miatt elmaradhat. 

Jer 1,11-16 
A két látomást ugyanazzal a szófordulattal vezeti be, mint a meg-

hívástörténetet. A prófétát felszólítja, hogy észlelje és pontosan 
megnevezze amit lát. A látottak a még nem bizonyosan bekövetkező 
események képei. A próféta a hétköznapi valósággal szemben meg-
érzi a dolgok mélyebb dimenzióját. Kitágul a látóképessége, amely-
ben felfogja Isten felhívását és követelését. 

11k vers: A mandulafa képében egy szóasszociáció van elrejtve: 
saked-sakad: mandulafa – ébredő. Isten szava is, amelyet a prófétára 
bíz, olyan élettel és cselekvőerővel teli, mint a fa, amely tavasszal 
először  virágzik. 

13-16 vers: A gőzölgő fazék, amely északról jelenik meg, azt je-
lenti, hogy a fenyegető megszállás északról közeledik. A nemzeti ka-
tasztrófa a JHWH-tól való elfordulás és az idegen istenekhez való 
odafordulás büntetése lesz. Jeremiás megbízása robbanó politikai je-
lentőséggel bír a konkrét helyzetben. 
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Jer 1,17-19 
A szöveg újra egy isteni beszéd a megbízásról (a 17. vers megfe-

lel a 7k. versnek), segítség és megerősítés ígérete (a 19b. vers megfe-
lel a 8b. versnek). A háborús képekkel a próféta és az ellenfelek ösz-
szecsapását vetíti előre. Az elutasítás és ellenállás, amit majd meg 
fog tapasztalni a küldetés protestáló karakteréből adódik. Ez a harc 
és üldözés hivatásának válságaihoz vezetnek majd, amelyek a „val-
lomások” egzisztenciális fenyegetettségében törnek elő. De a meg-
erősítés kimondja neki: maga JHWH teszi az ő prófétáját 

„megerősített várossá”, legyőzhetetlen lesz az ellenfelei számára, 
támadásaikkal nem tudják őt legyőzni; 

„vasoszloppá és ércfallá”, ledönthetetlen és összetörhetetlen 
lesz. 

De ezt a bátorítást a visszatérő figyelmeztetés kíséri: „Ne ijedj 
meg tőlük, különben én ijesztelek meg előttük!” A prófétai megbíza-
tás nem tűr habozást, a címzettek elvárásainak figyelembe vételét, a 
békevágyhoz való alkalmazkodást. Kizárólag JHWH-ba helyezheti 
reményét, csak rá hagyatkozhat. 

7. Aktualizáló összefoglalás 

A próféták különös érzékenységgel rendelkeznek az idők jelei 
iránt. Megsejtik a jelen cselekedetek vészes következményeit. Ez 
ösztönzi őket a tiltakozásra, a harcias vitára a fennálló intézmények-
kel, a megmerevedett struktúrákkal szemben. 

Igehirdetésük provokatív, nyugtalanító, nonkonformis. „Ha lenne 
egy szélhámos férfi  és ezt a hazugságot koholná: »Borról és italról 
prédikálok«, akkor ennek a népnek az volna a prófétája (Mik 2,11). 

A próféták „széllel szembe” kiáltanak. Hol találkozom én ezzel a 
mi korunkban? A saját életemben? Talán túl ritkán kockáztatunk és 
hallunk meg prófétai szavakat? Vagy politikai, gazdasági, mindenek 
előtt ökológiai katasztrófák kellenek ahhoz, hogy kinyíljon  az ember 
szeme, füle és szíve? Én magam hol érzem szükségét, hogy az árral 
szembe ússzak, széllel szembe kiáltsak?   
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D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
1. Ének: Csipkebokor ének kottá-

ból 
Énekelj az 
Úrnak, 114/B 
5 perc 

2. Bevezetés és történelmi háttér   
A meghívástörténetek és Jeremiás könyvé-
nek történelmi háttere 

a.) közösen elolvassuk a Jer 1,1-3 
b.) az óravezető előadása, lásd Beveze-

tés 1. 2. 

Szöveg fel-
olvasása, 
utána az 
óravezető 
előadása 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
15 perc 

3 Szövegmunka a meghívástörténetekkel 
Jer 1,4-10 
Első lépésben szerepekre osztva felolvassuk 
a szöveget, ezzel is kidomborítva a Jeremiás 
könyvére annyira jellemző párbeszédes jel-
leget. 
Második lépésben 
a.) közösen kitöltjük a meghívástörténet sé-
máját, hogy ez hogyan néz ki Jeremiásnál  
b.) kiscsoportban  a séma alapján más szent-
írási meghívástörténeteket is feldolgozunk, 
majd összehasonlítjuk a jeremiási szöveget 
ezekkel a meghívástörténetekkel és kidol-
gozzuk az azonosságokat, lásd Bevezetés 4.: 
> Mózes: Kiv3,1-4,17 
> Gedeon: Bír 6,11-21 
> Saul: 1 Sám9,16.21; 10,6k 
> Ezekiel: Ez 1,1-4,22-28; 2,1-3,15 
> Pál: Csel 9,1-18; Gal 1,15 
Az eredményeket összegezzük, majd a bibli-
ai meghívástörténetek alapelemeit egy plaká-
ton vagy fólián ábrázoljuk. 
Harmadik lépésben a résztvevők a csoport-
vezető irányításával részletesen elemzik Je-
remiás meghívástörténetét, lásd Bevezetés 5. 

Szerepjáték 
 
 
 
 
Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val, 
Szöveg-
összehason-
lítás kiscso-
portban, 
utána ösz-
szegzés a 
csoportve-
zető irányí-
tásával, áb-
rázolás, 
majd cso-
portos mun-
ka az 
óravezető 
irányításá-
val 

Szentírás, 
Bevezetés 4. 
munkalapok, 
ceruza, jegy-
zetfüzet, nagy 
ív csomago-
lópapír, rost-
irónok 
 
60 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
4. Szövegmunka a Jer 1,11-19 
A szöveget a párbeszédes szerkezet megvi-
lágítására újra szerepekre osztva olvassuk 
fel. 
A szöveg részletes elemzése, lásd Bevezetés 
6. 
 

 
csoportos mun-
ka az óravezető 
irányításával 
 

 
Szentírás, 
jegyzetfü-
zet, ceru-
za 
 
15 perc 

5. Aktualizáló összefoglalás 
Lásd Bevezetés 7. 

Csoportos be-
szélgetés az 
óravezető irá-
nyításával 

Szentírás, 
jegyzetfü-
zet, ceru-
za 
10 perc 

6. Meditatív befejezés: 
Halk meditációs zene közben, egymás után 
mindenki felolvas a szövegből egy gondola-
tot, amely megragadta, pl.: „Ne félj tőlük, 
mert én veled vagyok, hogy megmentselek! – 
mondta az Úr” 
Minden felolvasott rész után kis szünetet tar-
tunk, hogy az elhangzott szavak belénk ivód-
janak. 
A meditáció befejezésként valaki hangosan 
felolvassa az egész szöveget.  

Zenés meditá-
ció 

Zenei CD, 
lejátszó, 
Szentírás, 
gyertya, 
gyufa 
 
 
15 perc 

   

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
nyolcvankettedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2013. június 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Egy életút 
      Interjú Fodor György biblikus professzorral1 

          – 1.rész – 
 

Z.Á.: Az Ószövetség nagyon sok szállal kötődik az ókori Kelet 
irodalmához, mondja Fodor György egyetemi tanár, biblikus teo-
lógus és orientalista, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hit-
tudományi Karán az Ószövetségi Szentírástudományi Tanszék ve-
zetője. Portré rovatunkban vele beszélgetünk.  

Professzor úr, Ön most fejezte be kétéves dékáni ciklusát a Vi-
téz János Tanítóképző Főiskolán, amely 2008-ban integrálódott a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetembe, és ha jól tudom, akkor Ön 
ennek a főiskolának az utolsó rektora. 

F.Gy.: Hogyha megengedi,  akkor pontosítanék. A második rek-
tori ciklusom lejárta után, tehát két évvel ezelőtt, a bíboros úr, mint 
fenntartó, kinevezett engem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Vitéz János Főiskolai Karának dékánjává két évre. Ez a Főiskolai 
Kar, amelyben egyébként óvodapedagógus, tanítóképzés, andragógia 
és szociálpedagógiai képzések folynak, 2008-ban integrálódott a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez. Még én voltam a rektor, ami-
kor ez az integráció befejeződött, utána dr. Gál Endre nagyprépost 
dékán úr vezette az intézetet, és az utolsó két évet pedig újra én töl-
töm. Most fogjuk befejezni június harmincadikával ezt a ciklust, 
amelynek során azt a feladatot is kaptam a fenntartótól, hogy a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi 
Karába egy belső integrációval vezessem át a Vitéz János Kart. A 
továbbiakban, tehát június 30-a után, július elsejével Vitéz János 
Tanárképző Központ lesz ennek az intézménynek a neve, nem önálló 
kar, nem önálló szervezeti egysége a Pázmánynak, hanem a Bölcsész 
Kar része, de természetesen Esztergomban folynak tovább az előbb 
említett képzések.  

                                                      
1 Elhangzott a Magyar Katolikus Rádióban 2012. szeptember 11-én. Készítette: 
Zimányi Ágnes. 
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Z.Á.: Professzor úr, Önnek akkor, ha szabad így fogalmazni, 
marad az Ószövetségi Tanszék, ami hatalmas feladat, elődjétől, 
Rózsa Hubától vette át néhány évvel ezelőtt.  

F.Gy.: Így van, és most már szeretném teljes energiámat, vagy 
majdnem a teljes energiámat erre fordítani, hiszen ha az ő tudomá-
nyos munkásságának a nyomába akarok lépni, akkor valóban több 
időt kell, hogy fordítsak a kutatásra, a publikációkra. De azért még 
hadd mondjam el, hogy a jelen pillanatban, és lehet, hogy még jövő-
re is, mint prorektor, ahogy hivatalos kinevezésemben is szerepel, 
mint rektori főtanácsadó segítem a jelenlegi rektornak, Ft. Dr. 
Szuromi Szabolcs rektor úrnak a munkáját is az egyetemen. Tehát ez 
is a feladatom az Ószövetségi Tanszék vezetése mellett.  

Z.Á.: Ön görög katolikus pap. Amennyire én tudom, életének a 
nagy részét, a tanítói munkáját római katolikus papok között vé-
gezte. Bár volt Ön tanár a Görög Katolikus Hittudományi Főisko-
lán, volt ott rektor is. Hogyan él Ön a római katolikus papok, pro-
fesszorok, tanárok között? 

F.Gy.: Nagyon jól. Nekem ez a kettős identitás nem okoz semmi-
lyen problémát. Pannonhalmán jártam a bencésekhez, utána hat évet 
töltöttem itt a Központi Szemináriumban, aztán ösztöndíjasként Ró-
mában, a Biblikus Intézetben végeztem. Tehát sokkal többet töltöt-
tem el latin felsőoktatási környezetben, hogyha mondhatom így.  
Amikor tehetem, csütörtökönként lejárok Nyíregyházára, a Szent 
Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolára, tanítani egzegé-
zist, tehát szentírásmagyarázatot. Így is tartom a kapcsolatot ottani 
kollégáimmal, az ottani kispapokkal. Mondhatom azt, hogy itt a Ró-
zsák terén, a szertartásokon keresztül – általában hétvégén természe-
tesen –, és a nyíregyházi kapcsolatokon keresztül a görög katolikus 
kollegáimmal, illetve közösségemmel is tartom a kapcsolatot, azzal 
együtt, hogy nagyon jól érzem magam a latin kollegákkal. 

Z.Á.: Önt 1984-ben szentelték pappá, tehát a papképzésben az 
azt megelőző években vett részt. Hogyan lett Önből pap? Édesapja 
is pap volt? Papi családból származik? Hova valósiak az Ön szü-
lei?  
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F.Gy.: Nyírségi gyerek vagyok. Nagyapám is görög katolikus pap 
volt, édesapám is az, most már nyugdíjas. Egyik legjobb barátommal 
együtt nagyon komolyan éreztük a bencés hivatást, és zöld utat is 
kaptunk, hogy esetleg Pannonhalmán egy ilyen görög, bizánci szer-
tartású ágat valósítsunk meg. Amikor úgy negyedéves koromban 
nagyapám nagyon beteg lett, a betegágyánál mondott valamit, ami 
engem nagyon elgondolkodtatott. Azt mondta, hogy annyi értelmes 
ember van a bencéseknél, a Görög Katolikus Egyházban is kellene, 
aki magasabb tanulmányokat folytat, és gazdagítja ezt a mi kis Gö-
rög Katolikus Egyházunkat. Tehát kvázi kért engem, hogy gondol-
jam át, és én átgondoltam. Ez egy lökés volt valóban, hogy én végül 
is görög katolikus szemináriumba jelentkeztem, de nem állt tőlem 
távol például az, hogy esetleg bencés legyek.  

Z.Á.: Hogyha görög katolikus főiskolán kezdte a tanulmányait, 
akkor hogyan került Budapestre, a Központi Szemináriumba?  

F.Gy.: Nyíregyházán egy évet sem töltöttem el, de még egy hó-
napot sem, mert a pannonhalmi eredményeim alapján az akkori püs-
pököm, Timkó Imre püspök atya azonnal, tehát első évre már a Köz-
ponti Szemináriumba, az akkori Hittudományi Akadémiára küldött, 
tehát én nem voltam Nyíregyházán kispap egy hónapig sem. 

Z.Á.: Köztudott, hogy itt egyetemi szinten folyik a képzés a Köz-
ponti Szemináriumban, és innen kerülnek ki azok, akiket aztán Ró-
mába is kiküldenek.  

F.Gy.: Való igaz, és ebben itt a kollégákkal együtt segítünk a 
püspök atyáknak, akik természetesen a végső döntést meghozzák, 
hogy kit küldenek ki, és kit nem. Az én szemináriumi éveim után is, 
bár a kollégák, Rózsa Huba, és nagyrabecsült professzorom, elődöm, 
Vanyó László nagyon szerették volna, és közben is jártak a püspök 
úrnál, mégis akkor ő nem volt kész engem Rómába küldeni. Viszont 
miután 88-ban meghalt, egy évet töltöttem káplánként Debrecenben, 
ezután 89-ben Keresztes Szilárd püspök úr, Timkó püspök úr utódja 
fölajánlotta, illetve javasolta, hogy menjek Rómába a Biblikus Inté-
zetbe tanulni, és ott midenképpen szerezzek licenciátust és esetleg 
doktorátust is. Két év alatt megszereztem a biblikus licenciátust, és 
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nagyon szerettem volna folytatni a biblikus doktori felé, de arra már 
nem kaptam lehetőséget. 

Z.Á.: Szeretném, ha még a papképzésnél, a papszentelés előtti 
időnél maradnánk kicsit. Ön Ószövetség-tanár, tehát az Ószövet-
séggel, biblikummal foglalkozik, azonkívül nyelvész is, orientalis-
ta, arab és egyéb keleti nyelvekkel foglalkozik. Hogyan fordult ér-
deklődése ebbe az irányba, talán volt olyan tanára, akit szeretett a 
szemináriumban, vagy hogy történt ez?  

F.Gy.: Szívesen beszélek erről, hiszen az egyik szellemi szerel-
mem, vagy ahogy szoktam mondani, amor intellektuális ez a terület 
számomra. Valójában én már Pannonhalmán több éven át tanultam 
görögöt és hébert, így nekem itt Pesten az első évek viszonylag 
könnyen teltek nyelvtanulás szempontból. Inkább a filozófiára kon-
centráltam, és akkor jött az ötlet, hogy tovább mélyüljek ezekben a 
keleti nyelvekben. Ezzel kapcsolatban szeretném megköszönni ezen 
a műsoron keresztül is dr. Tarjányi Béla professzor úrnak, hogy an-
nak idején segített engem, hogy második egyetemként fölvehessem 
az arab és sémi filológia szakot az ELTE Bölcsészettudományi Ka-
rán.  

Z.Á.: Tehát egyszerre két egyetemre járt?  
F.Gy.: Pontosan, tehát a harmadik évtől kezdve az itteni harmad-

éves teológia mellett négy és fél éven keresztül Budapesten az EL-
TÉ-n tanultam, és végül egyszerre szereztem diplomát arab és sémi 
filológiából. Természetesen többféle keleti nyelvet is tanultunk, 
szírt, géz-t, etióp nyelvet, arámot, misnai hébert, stb. Nagyon jó taná-
raim voltak az ELTE alapszakán is, de ismétlem még egyszer, hogy 
nagyon hálás vagyok Tarjányi professzor úrnak, mert őnélküle nem 
lett volna lehetséges az, hogy párhuzamosan két egyetemet végezzek.  

Z.Á.: Tarjányi profosszor úr is  járatos ezekben a nyelvekben, 
ezek egyikében- másikában? 

F.Gy.: Igen, és volt olyan alázatos, hogy azt mondta másodév vé-
gén, hogy Gyuri, én már nem nagyon tudok neked újabbakat tanítani, 
de támogatlak abban, hogy az ELTE-n folytasd tovább ezeket az 
orientalista keleti nyelveket.  
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A biblikus kollégák Fodor György előadását hallgatják  
a Bibliaközpontban 

Z.Á.: Mit talált az orientalista keleti nyelvekben olyan szépnek, 
vonzónak? Gondolom, ehhez jár egyfajta kultúra is, tehát ezeknek 
a nyelveknek a kultúrája. 

F.Gy.: Nagyon jó a kérdés, és igazában nagyon finoman tetszik 
továbbfűzni ezt a gondolatmenetet. Valójában két ok miatt akartam 
én ezt mindenképpen. Az egyik, hogy igen hamar megtanítottak arra, 
hogy az Ószövetség nem árva gyerek, hanem nagyon sok szállal 
kötődik az ókori Kelet sokrétű irodalmához. Azon kívül természetes, 
hogy Isten szavát tartalmazza, és sugalmazott, de ettől függetlenül az 
ókori keleti irodalmi alkotásokhoz nagyon sok szál köti. Szerettem 
volna ezeket a régi keleti nyelveket is megismerni, hogy még jobban 
megismerjem az Ószövetséget. Volt még egy motiváció, nevezetesen 
az, hogy még mindig 15-20 millióan élnek keleti keresztény testvére-
ink a Közel-Keleten, Egyiptomtól egészen Iránig, és ők mind arabul 
beszélnek ma. Itt-ott a liturgikus nyelvi kopt, vagy géz, vagy esetleg 
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más arámi betétek is vannak a liturgiájukban, de mindenütt arabul 
beszélnek, és arab nyelvű a teológiai irodalmuk is. Tehát az egyik 
indíték az Ószövetségnek a jobb megismerése volt, a másik pedig a 
közel-keleti keresztényeknek a minél jobb megismerése, hiszen én is 
keleti szertartású vagyok.  

Z.Á.: A nyelvek mellett Önnek egy nagy témája az eszkatológia 
az Ószövetségen belül. Ennek mi a lényege?  

F.Gy.: Mindig is érdekelt az, hogy mit mond a Biblia a jövőről, 
és nemcsak abból a szempontból, hogy hányféle módon készíti elő 
Jézus Krisztus eljövetelét. Az Ószövetség Krisztusra mutató nevelő, 
számtalan közvetítői és egyéb vonalon készíti elő Jézus Krisztusnak 
az eljövetelét, és a végső időnek a beköszöntét. Ezen az ószövetségi, 
újszövetségi reláción kívül még az is érdekel, hogy mit mond a Bib-
lia a jövővel kapcsolatban. Az emberiség jövője, a világ jövője, tehát 
a még távolabbi eszkatológia szempontjából is érdekel engem, hogy 
mi a Biblia tanítása az emberiség számára. Nagyon fontos, hogy a 
kinyilatkoztatás alapján  az embernek legyen reménye, hogy lássa, 
merre is halad ez a világ, mi lesz az emberiségnek, a világnak a be-
teljesedése. A Szentírás ezen a téren is ad számunkra eligazítást. 

Z.Á.: Az ószövetségi eszkatológia egy külön műfaj, ez egy nagy 
irodalom, ez egy nagy gondolat? 

F.Gy.: Ez egy óriási eszmerendszer, hogy így mondjam, és na-
gyon sok vita is van a kutatók között, hogy hol kezdjük el, milyen 
kortól, melyik prófétától kezdhetjük el az ószövetségi eszkatológi-
ának a számítását, illetve jelenlétét. És mindez hogyan gazdagodik 
évszázadokon keresztül, az Ószövetség keletkezése során, az Ószö-
vetség gondolatvilága, teológiája, fejlődése során. Ez hihetetlenül 
bonyolult eszmerendszer, és az a csodálatos, hogy végül is Jézus 
Krisztusban ez összeállt egy egésszé, és beteljesült.  

Folytatjuk.     
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

 
Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 

minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat 2013. évi I. rendes közgyűlésére, amelyet 
2013. szeptember 9-én fél 5 órától tartunk a budapesti Bibliaköz-
pontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
      2. Beszámoló a 2012/2013-as munkaév tevékenységéről 

  3. A Szentírás Alapítvány alapító okiratának módosítása. 
      4. A 2013/2014-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 
 
A második rendes közgyűlést szeptember 28-án szombaton dél-

előtt fél 11 órára hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztve-
vők számától függetlenül határozatképes lesz):  

    
Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 

minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2013. évi II. rendes közgyűlésére, 
amelyet 2013. szeptember 28-án de. fél 11 órától tartunk a bu-
dapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
   2. Beszámoló a 2012/2013-as munkaév tevékenységéről 
  3. A Szentírás Alapítvány alapító okiratának módosítása. 

       4. A 2013/2014-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   
A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 

Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.  
Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2013. június 29.         Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
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Biblikus figura készítő napok Sajópálfalán –  Marincsák 
László görög katolikus lelkész meghívására Sajópálfalán, a görög 
katolikus Missziós házban mutattuk be a Biblikus figurákat. A részt-
vevők vagy hitoktatással, vagy a Szentírással aktívan foglalkozó 
közösség tagjai, közöttük többen óvónők és pedagógusok. Amellett, 
hogy mindenki elkészítette a saját biblikus figuráját, megtanulták 
használni is. A közös munka jó hangulatban, vidáman telt. 

 

Pihenésként a házigazda, Polgári László görög katolikus lelkész 
megmutatta nekünk a  Görög katolikus templomot, benne a falu 
büszkeségét, a sajópálfalai könnyező Mária-képet. (Gelley Anna) 

2013. május 31-én és június 1-én részt vettünk egy kurzuson. 
Gelley Anna mutatta be, hogyan készíthetünk, és a gyakorlatban 
hogyan használhatjuk a bibliai történetek jobb megértéséhez a bibli-
kus figurákat. 

Tartalmas két napot töltöttünk együtt. A mintának hozott figu-
rákat látva eleinte nem hittük, hogy mi is el tudjuk majd készíteni 
ezeket. 
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A bábkészítés minden 
mozzanatát megismerve nagyon 
örülünk a saját szép bábjaink-
nak. Nagy segítség lesz a gyer-
mekek nevelésében a hitoktatás-
ban, óvodában. Számos ötletet 
kaptunk Annától, továbbá példát 
segítőkészségből, egymásra fi-
gyelésből. 
                (Marcinkó Emese) 

    
A magyar biblikus professzorok ezévi első szakmai értekezle-

te – A magyar biblikus professzorok április 5-én megtartották ezévi 
első szakmai értekezletüket Bu-
dapesten, a Szent Jeromos Kato-
likus Bibliatársulat Teréz körúti 
központjában. Az értekezleten 
két vitaindító előadás hangzott 
el: Fodor György és Gánicz 
Endre előadása. A következő 
szakmai értekezletet október 23-
án tartjuk, ahol. Fodor György és 
Racs Csaba professzorok fognak 
előadást tartani. 

  
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2013. 
júl. 12.: 1 Ján 5, 10–13.; júl. 26.: Jn 11, 25–27.; aug. 9.: Ef 3, 
8–12.; aug. 23.: Gal 3, 1–9.; szept. 6.: Róm 5, 1–2.; szept. 
20.: Mk 16, 16–18. 

 Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-
ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!  
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Ferenc pápa beszéde 
          a Pápai Biblikus Bizottság tagjai előtt 

      2013. április 12., Vatikán, Sala dei Papi 

Eminenciás Úr, Tisztelt Testvéreim, a Pápai Biblikus Bizottság Ked-
ves Tagjai! – Örömömre szolgál, hogy fogadhatlak benneteket az évi ál-
talános ülés alkalmából. Köszönöm Gerhard Ludwig Müller elnök úr 
köszöntését, és a tanácskozás témájának rövid összefoglalását, amely-
lyel munkátok során foglalkoztatok. Ezúttal is azért jöttetek össze, 
hogy egy nagyon fontos témával foglalkozzatok: a sugalmazással és a 
Biblia megbízhatóságával. Olyan kérdés ez, amely nem csak az egyes 
hívek számára fontos, hanem az egész Egyház számára is, mert az 
Egyház élete és küldetése Isten szavára épül, ami a teológia lelke, egy-
ben egész keresztény létünk forrása. 

Mint tudjuk, a Szentírás Isten Szaváról szóló írásos tanúságtétel, 
kánoni emlék, amely a kinyilatkoztatás tényéről tanúskodik. Isten Sza-
va tehát megelőzi a Bibliát és felülmúlja azt. Ezért van az, hogy a mi hi-
tünk középpontjában nem csak egy könyv áll, hanem az üdvtörténet, 
mindenekelőtt pedig egy Személy, Jézus Krisztus, Istennek testté lett 
Szava. Mivel tehát Isten Szavának keretei magába foglalják és túlszár-
nyalják a Szentírást, ennek megértéséhez szükséges a Szentlélek ál-
landó jelenléte, aki „elvezet a teljes igazságra” (Jn 16,13). El kell mé-
lyednünk a Hagyomány nagy áramába, amely a Szentlélek közreműkö-
désével és a Tanítóhivatal vezetésével felismerte, hogy a kánoni írások 
Istennek az ő népéhez intézett Szavát tartalmazzák, és soha nem szűnt 
meg azokon elmélkedni és felfedezni azok kimeríthetetlen gazdagsá-
gát. A II. Vatikáni Zsinat a Dei Verbum dogmatikus határozatában ki-
emelte: „Mindez ugyanis a Szentírás-magyarázatot illetően végső fo-
kon az Egyház ítéletének van alávetve, mert az Egyház Isten igéje meg-
őrzésével és magyarázatával isteni parancsot teljesít, és isteni szolgá-
latot lát el.” (DV 12) 

Az említett zsinati dokumentum azt is leszögezi, hogy a Szentírást 
és a Hagyományt elszakíthatatlan kötelék fűzi egybe: „A Szent Hagyo-
mány és a Szentírás tehát szorosan összefonóik és átjárja egymást. 
Mert ugyanabból az isteni forrásból fakad mind a kettő, valamiképpen 
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egyesül, és azonos cél felé tart. A Szentírás ugyanis Istennek a 
Szentlélek sugalmazására írásba foglalt szava. A Szent Hagyomány 
pedig Isten szavát, amelyet Krisztus Urunk és a Szentlélek bízott az 
apostolokra, sértetlenül származtatja át ezek utódaira, hogy azt 
igehirdetésükkel, az igazság Lelkének fényénél, hűségesen őrizzék, 
kifejtsék és terjesszék. Ennek következtében nem csak a Szentírásból 
meríti az Egyház az összes kinyilatkoztatott dolgokra vonatkozó 
bizonyosságát. Mindkettőt egyforma áhitattal és megbecsüléssel kell 
tehát elfogadni és tisztelni.” (DV 9) 

Ebből következik, hogy a szentírásmagyarázónak arra kell figyelnie, 
hogy Isten Igéjét, amely a bibliai szövegekben olvasható, úgy értse 
meg, hogy elhelyezi azt az Egyház hitének keretében. A Szentírás ér-
telmezése nem merülhet ki egyedül a személyes tudományos erőfeszí-
tésben, hanem mindig szembesíteni kell az Egyház élő hagyományával, 
be kell abba helyezni és igazolni annak segítségével. A szabály döntő 
fontosságú ahhoz, hogy a szentírásmagyarázat és a Tanítóhivatal he-
lyes és kölcsönös kapcsolatát pontosíthassuk. Az Isten által sugalma-
zott szövegek a hívek közösségére, Krisztus Egyházára vannak bízva, 
hogy a hitet táplálják és a szeretet életét irányítsák. Az Írásoknak ezen 
alapvető természete alapozza meg a bibliai hermeneutika érvényessé-
gét és hatékonyságát. Ezért elégtelen minden szubjektív értelmezés, 
vagy az, ami merő elemzésre épít, és így képtelen megragadni azt az ál-
talános értelmet, mely a századok során létrehozta a Hagyományt Isten 
egész népének körében, amely „nem tévedhet hitében” (Lumen 
gentium, 12). 

Kedves Testvérek, szavaimat azzal szeretném zárni, hogy kifejez-
zem köszönetemet mindannyiatoknak, és bátorítsalak benneteket eb-
ben az értékes munkában. Az Úr Jézus Krisztus, Istennek testté lett 
Igéje és isteni Mester, aki megnyitotta a tanítványok értelmét, hogy 
megértsék az Írásokat (vö. Lk 24,45), vezesse és hordozza mindig a ti 
tevékenységeteket. Szűz Mária, a tanulékonyság és az Isten Igéjének 
való engedelmesség példája segítsen benneteket abban, hogy a Szent-
írás kimeríthetetlen gazdagságát a maga egészében befogadjátok, nem 
csak az értelem vizsgálódása által, hanem imádságos lélekkel és a ti 
hívő életetek egésze által is, és nem csak most, a Hit évében. Munká-
tok járuljon hozzá ahhoz, hogy a Szentírás fénye felragyogjon a hívek 
szívében. Kívánva munkátok eredményes folytatását, hívom rátok a 
Szentlélek világosságát, és megadom nektek áldásomat. 
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Kocsis Imre 

Szegénység és gazdagság  
           Lukács evangéliumában 

 
Az evangélisták közül Lukács az, aki a szegénység és gazdagság 

témájának a legnagyobb figyelmet szenteli. Jól tanúsítja ezt a bol-
dogmondásokat és jajkiáltásokat tartalmazó szakasz (6,20-26), 
amelyben kiemelt jelentőségű a szegények és a gazdagok szembe-
állítása. Emellett figyelemre méltóak a vagyon helytelen használatá-
val kapcsolatos példabeszédek (oktalan gazdag: 12,13-21; dúsgazdag 
és szegény Lázár: 16,19-31), valamint azok az elbeszélések is, ame-
lyekben Jézus konkrét helyzetekből kiindulva nyilatkozik gazdagok-
kal és szegényekkel kapcsolatban (a gazdag ifjú: 18,18-30; Zakeus: 
19,1-10; a szegény özvegy adománya: 21,1-4). Az értekezés során 
ezeket a szövegeket vizsgálom röviden, arra a kérdésre keresve a vá-
laszt, hogy Lukács szemléletében milyen értelemben „előnyös” a 
szegénység, illetve „hátrányos” a gazdagság.1  

A boldogmondások és a jajkiáltások (Lk 6,20-26) 

A Máté-féle hegyi beszédhez hasonlóan a Lukács-evangéliumban 
található síksági beszéd is boldogmondásokkal kezdődik. Ám a bol-
dogságok száma nem nyolc, hanem csupáncsak négy, s velük négy 
jajkiáltás van szembeállítva. Jézus mind a boldogságokat, mind a ja-
jokat – a hallgatókat közvetlenül megszólítva – többes szám második 
személyben mondja el. 

Az exegéták többnyire úgy vélik, hogy a négy boldogmondás már 
a Lukács által forrásként használt Q gyűjteményben is szerves egy-
ségként volt jelen. A boldogmondások közül az első három szorosan 
összetartozik: a szükségben levő Jézus-tanítványt szólítja meg. A 

                                                      
1 A téma bővebb kifejtése iránt érdeklődő olvasóknak az alábbi monográfiákat 

ajánlom: H.- J. DEGENHARDT, Lukas, Evangelist der Armen. Besitz und Besitzver-
zicht in den lukanischen Schriften, Stuttgart 1965; J. H. NEYREY, The Social-World 
of Luke-Acts, Peabody 1991; V. PETRACCA, Gott oder das Geld. Die Besitzethik des 
Lukas, Tübingen 2003; H. G. GRADL, Zwischen Arm und Reich. Das lukanische 
Doppelwerk in leserorientierter und textpragmatischer Perspektive, Würzburg 2005. 
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negyedik boldogmondás mind a tartalom, mind a megfogalmazás 
hosszúsága miatt különbözik a többitől. Új helyzetet feltételez: a ta-
nítványok üldözött állapotát. Minden jel arra mutat, hogy a száj-
hagyomány folyamán a negyedik boldogmondást az első háromtól 
függetlenül adták tovább, és az csak a hagyomány késői szakaszában 
kapcsolódott az első háromhoz.2 

Az első három boldogmondás szerves összetartozása azt mutatja, 
hogy az első mondásban említett „szegények” nem mások, mint a 
második és a harmadik mondásban szereplő „éhezők” és „sírók”. A 
„szegény” szó tehát az anyagiakban nélkülöző, szükséget szenvedő, 
hátrányos helyzetű személyekre vonatkozik. Persze fontos hangsú-
lyozni, hogy a boldogmondásokban Jézus nem felszólít, nem valami-
féle általános érvényű parancsot ad, hanem proklamál. A szegények 
boldogságának végső oka nem a szegénység állapota, hanem a tény, 
hogy Isten az ő oldalukon áll, különleges figyelemmel kíséri életü-
ket, és kiterjeszti rájuk az üdvösséget hozó királyi uralmát.  

Ezen a ponton érdemes a „szegény” szó értelméről, illetve bibliai 
használatáról is néhány szót ejteni. A „szegény” szónak az eredeti 
szövegben a ptwcov" felel meg, amely a görög nyelvben a legtelje-
sebb szegénységet jelöli. Olyan személyre vonatkozik, akinek sem-
miféle anyagi bázisa sincs, s ezért mások adományaiból él. A görög 
kifejezés tehát „koldusszegényt” jelent.3 

A Szeptuagintában a ptwcov" legtöbbször a héber ynI[; megfelelő-
jeként szerepel. A héber kifejezés alapvetően alárendeltséget, függő-
séget jelöl. Nemcsak az anyagi javakat nélkülözőkre vonatkozik, ha-
nem az elnyomottakra és jogfosztottakra is. Az anyagi és szociális 
vonatkozás mellett a kifejezés több helyen vallási tartalommal is bír: 
az Istennek való alárendeltséget jelöli. A „szegény” tudatában van 
kiszolgáltatott helyzetének, amelyben Istenbe veti bizalmát, és Isten-
től várja a segítséget. Az Ószövetség szóhasználatában főleg az ynI[; 
                                                      

2 A Lukács-féle és a Máté-féle boldogmondások bővebb összehasonlításához, 
valamint a hagyománytörténet bővebb ismertetéséhez vö. J. DUPONT, Le beatitudini 
I, Roma 1976, 299-490. Magyar nyelven rövid összefoglalást nyújt KOCSIS I., Luk-
ács evangéliuma, Budapest 2007, 140; UŐ, A hegyi beszéd, Budapest 20053, 37k.  

3 Vö. A kifejezés jelentését, illetve a görög iratokban és az Újszövetségben való 
használatát illetően vö. E. BAMMEL, art. ptwcov", in ThWNT VI (1959) 885-915;  H. 
MERKLEIN, art. ptwcov", in EWNT III (1983) 466-472.  
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szóval rokon wn:[; esetében figyelhetjük meg azt a szemantikai fejlő-
dést, hogy a szociális helyzettől elvonatkoztatva egyre inkább vallási 
tartalmat (alázatos, kegyes) nyer (vö. Zsolt 25,9; 34,3; 69,33).4 

Ezt figyelembe véve felmerül a kérdés, vajon a lukácsi boldog-
mondásokban nincs-e jelen ez a vallási értelem. A kérdésre nyilván 
igennel válaszolhatunk. Nem feledhetjük, hogy éppen az anyagilag 
kiszolgáltatottak és szükségben levők érzik át igazán az Istenre való 
ráutaltságukat, s így természetszerűleg nyitottabbak Istenre, mint 
azok, akiknek biztos anyagi bázisuk van. Szövegünket illetően külö-
nös figyelmet érdemel a boldogmondásokat bevezető mondat: „Ek-
kor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt” (6,20a). A szegé-
nyekre, éhezőkre és sírókra vonatkozó boldogmondások nem általá-
nos érvényű kijelentések, hanem a tanítványoknak szólnak: olyanok-
nak, akik a földi élet nyomorúságai közepette felismerik Jézusban Is-
ten küldöttjét, hozzá jönnek, őt hallgatják, s tőle várják a vigasztalást 
és a lelki támaszt.  

Jézus ezeknek a szegény tanítványoknak mondja: „tiétek az Isten 
országa”. Fontos hangsúlyozni, hogy az első boldogmondás második 
felében az ige jelen időben áll: „van” (ejstivn). A tanítványok Jézus 
személyében és működésében konkrétan megtapasztalhatják Isten 
uralmát, azaz Isten üdvözítő tevékenységét. Ugyanakkor azt sem 
hallgathatjuk el, hogy a második és a harmadik boldogmondás eseté-
ben a boldogságot indokoló mellékmondat igéi jövő idejűek. Ezek-
ben a mondatokban egy radikális változásról van szó: a jelenben 
(„most”) éhezők a jövőben jól fognak lakni, és a jelenben („most”) 
sírók a jövőben nevetni fognak. Mindez azt mutatja, hogy a Jézus ál-
tal meghirdetett boldogság végső oka nem más, mint a beteljesedett 
istenuralom, vagyis az örök üdvösség. Nem kétséges, hogy a máso-
dik és a harmadik mondásban említett jóllakás és nevetés az örök 
boldogság szimbólumai. A jövőbeli jóllakás az eszkatológikus lako-
mán való részvételt jelenti. Erről a lakomáról szólnak a végidőt 
meghirdető prófétai szövegek (pl. Iz 25,6; 49,10.13; Ez 34,29), és er-

                                                      
4 Vö. J. DUPONT, Beatitudini, 534-539; R. MARTIN-ACHARD, art. hn[ II elend sein, 

in ThHAT II (1976) 341-350; E. S. GERSTENBERGER, art. hn:[; II, in ThWAT VI (1989) 
247-270, főképp 259-269. 
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ről a lakomáról beszél Jézus is néhány példabeszédében (vö. Lk 
12,35-40; 14,15-24; 22,30). A sírással szembenálló nevetés nem a 
gúnynak vagy a bosszúnak a kifejezése, hanem a megváltás termé-
szetszerű következménye. Ahogyan a babiloni fogságból való szaba-
dulás természetes következménye a felszabadult öröm és nevetés 
volt (vö. Zsolt 126,1-2: „Amikor az Úr hazavezette Sion foglyait… 
szánk tele volt nevetéssel, a nyelvünk pedig ujjongással”), ugyanúgy 
a földi megpróbáltatásoktól való végleges szabadulás is örömet és uj-
jongást vált ki azokban, akik ennek részesei (vö. Jel 7,16). 

A négy boldogságot – mint ellenpólus – négy jajkiáltás követi. A 
jajkiáltás a prófétai igehirdetés egyik kifejezésmódja (vö. Ám 5,18; 
6,1; Iz 1,4; 5,8-24; 10,5-6; 30,1-2; 33,1; Hab 2,5-20). A „jajok” cím-
zettjei a gazdagok, a jóllakottak és a nevetők egyetlen csoportot al-
kotnak. Ez esetben is egyértelműen szemben áll a jelenlegi állapot 
(bőség) és annak jövőbeli gyökeres megváltozása (ínség). Nyilván 
nemcsak az anyagi javak elvesztése van itt kilátásba helyezve, ha-
nem az örök üdvösségből való kizárás. Az üdvözültek és az üdvös-
ségből kizártak ellentéte jól kifejezésre jut az Iz 65,13 fenyegető 
szavaiban, amelyek hasonló szemléletet tükröznek, mint a vizsgált 
szöveg: „Meglátjátok, szolgáim esznek, ti meg éhen maradtok. Meg-
látjátok, hogy szolgáim isznak, ti meg szomjazni fogtok. Meglátjá-
tok, szolgáim örülnek majd, ti meg szégyent vallotok.”  

Felmerül a kérdés: miért ez a kemény elmarasztaló hangnem a 
gazdagokkal szemben? Ha „a szegények” szóhoz nemcsak a gaz-
dasági és szociális állapotot kapcsoltunk, hanem vallásos magatartást 
is, akkor ezt a „gazdagok” szóra vonatkozólag is megtehetjük. Ám 
azt is el kell ismernünk, hogy ez a vallásos vonatkozás szövegünkben 
nyíltan nem jelenik meg. Ezért szükségszerű, hogy a Lukács-
evangélium egyéb szövegeire is kiterjedjen figyelmünk.   

Szegényekkel és gazdagokkal kapcsolatos példabeszédek 

A szegénység és gazdagság témája példabeszédekben is megj-
elenik. Mindenekelőtt a dúsgazdagról és a szegény Lázárról szóló 
történetet emelhetjük ki (16,19-31), amely a 16. fejezetet felölelő 
nagyobb egységhez tartozik. Ebben az egységben éppen az anyagi 
javak helyes használata a főtéma. Érdekes, hogy az egység elején 
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(16,1-8) és végén (16,19-31) egyaránt egy-egy példabeszéd olvasha-
tó. Közöttük különböző jellegű és hagyományú mondásokat találunk, 
amelyek részben az első példabeszédet értelmezik (16,9-13), részben 
a farizeusok kapzsiságát kifogásolják (16,14-15).5 Bár a 16,1-8-ban 
található példabeszédben is a vagyon használatáról van szó, mégsem 
foglalkozom vele külön, mert a hangsúly nem a szegénységen vagy 
gazdagságon, hanem a veszélyhelyzetben megmutatkozó okosságon 
van. A dúsgazdag és a szegény Lázár példabeszédét illetően is csak 
azokat a mozzanatokat magyarázom, amelyek az értekezés témáját 
közvetlenül érintik. A példabeszéd eszkatológikus vonatkozásaira 
külön nem térek ki.6     

Jézus először a gazdag embert mutatja be, akinek gazdagságát az 
elegáns öltözetek és a mindennapos ünnepi étkezések jelzik. A bíbort 
általában királyi öltözékekhez használták (vö. 1Mak 8,14), s a finom 
vászonruha (mint alsónemű) is luxuscikknek számított. A naponként 
tartott ünnepi lakomák teljes gondtalanságra utalnak. Ezzel a fény-
űző életet élő gazdaggal szemben a másik szereplő minden földi 
örömet nélkülöz: szegény, nincstelen, testén fekélyeket hordozó 
személy. A koldusok helyén, a ház bejáratánál található. A külön-
böző fizikai fájdalmakhoz hozzájön még az éhség is. Szívesen 
megelégedett volna azokkal a kenyérdarabokkal, amelyek a 
lakomázók asztaláról a földre hullottak, de sohasem kapott belőlük.  

Érdekes, hogy a szereplők bemutatásakor semmiféle nyílt értéke-
lés nem hangzik el   velük kapcsolatban. Az értékelés a halál utáni 
sors bemutatásával lesz kimondva: a gazdag az „alvilágba”, vagyis a 
kárhozottak helyére kerül, Lázárt ellenben „Ábrahám kebelére” vi-
szik az angyalok (16,22). Voltaképp az konkretizálódik itt, ami a 
boldogmondásokban megfogalmazódik: a szegény, éhező és síró 

                                                      
5 A 16-17. és a 18. versek eltérnek a fejezet alaptémájától, hiszen nem a földi 

javak használatáról, hanem a törvényről, illetve a válásról van bennük szó.  
6 A példabeszéd összefüggő magyarázata megtalálható a kommentárokban, 

valamint a példabeszédekkel kapcsolatos monográfiákban. Pl. J. JÜLICHER, Die 
Gleichnisreden Jesu II, Tübingen 1910 (utánnyomás: Darmstadt 1963) 617-641; J. 
JEREMIAS, Jézus példázatai, Budapest  1990, 133-136; B. HEININGER, Metaphorik. 
Erzählstruktur und szenisch-dramatische Gestaltung in den Sondergutgleichnissen 
bei Lukas (NTA 24), Münster 1991, 177-191; KOZMA ZS., Jézus Krisztus példázatai, 
2002, 343-356. 
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személy a jóllakás és az öröm állapotába kerül, a földi életben jólla-
kott és nevető gazdag ellenben a kínok helyén éhezik és sír.7 Ugyan-
akkor a példabeszéd bevezetésében is felfigyelhetünk olyan mozza-
natokra, amelyek a bemutatott szereplők egyfajta értékelését tartal-
mazzák. Az a tény, hogy a gazdag palotája előtt fekvő koldus folya-
matosan éhezik, azt mutatja, hogy a gazdag figyelemre sem méltatja 
őt. Ez a gazdag csak saját magával, illetve csak a hozzá hasonló gaz-
dag személyekkel törődött, és a legkisebb szociális érzékenység sem 
volt meg benne. Egyszer sem jutott eszébe, hogy a kapu előtt tartóz-
kodó beteg koldusnak bármiféle segítséget nyújtson.  

A másik érdekesség abban áll, hogy Jézus a szegény nevét is köz-
li. Az evangéliumi példabeszédekben ez egyedi eset: Jézus más tör-
ténetekben sehol sem említ nevet. Ez a tény arra indította a kutató-
kat, hogy a Lázár névben mélyebb értelmet keressenek. A név arám 
formája „Eleazar”, amelynek jelentése: „Isten segít”. Ez az etimoló-
gia arra enged következtetni, hogy Jézus a névvel a szegény lelküle-
tére kíván utalni. Azt juttatja kifejezésre, hogy a szerencsétlen kol-
dus, akit a gazdag figyelemre sem méltat, egyedül Istennél keres se-
gítséget és vigaszt.8 Ha a név ezen értelmezése helytálló, akkor vilá-
gossá válik, hogy nem pusztán a szegénység – az anyagi javak hiá-
nya – az egyedüli alapja az üdvösségnek, amelyben Lázárnak a halál 
után része lesz, hanem döntő szerepe van benne az Istenbe vetett bi-
zalomnak is, amellyel a földi élet nélkülözéseit és kínjait elviselte. 
Így válik nyilvánvalóvá, hogy a halál utáni sors nem pusztán a szoci-
ális helyzet radikális megváltozása, hanem következménye annak az 
Isten iránti elkötelezettségnek, amelyet az embernek a földi élete so-
rán kell tanúsítania. Hogy a gazdagból hiányzott ez az elkötelezett-
                                                      

7 A történethez az Ókori Kelet irodalmából több párhuzamot is lehet találni, ám 
ez nem jelent teljes egyezést, és nem zárja ki a jézusi eredetet. Tanításában Jézus 
minden nehézség nélkül felhasználhatott ismert elemeket. A párhuzamokhoz vö. J. 
JEREMIAS, Jézus példázatai, 133; F. BOVON, Das Evangelium nach Lukas III (EKK 
III/3), Düsseldorf/Zürich 2001, 115-116; W. ECKEY, Das Lukasevangelium, 
Neukirchen-Vluyn 2004, 720.  

8 Így értelmezi a nevet W. GRUNDMANN, Das Evangelium nach Lukas (ThHK NT 
3), Berlin 1961 (198410), 327; G. SCHNEIDER, Das Evangelium nach Lukas II (ÖTK 
3/2), Würzburg 1977, 41; I. H. MARSHALL, The Gospel of Luke (NIGTC), Exeter 
1978, 635. A névben inkább egyfajta ígéretet lát J. ERNST, Das Evangelium nach 
Lukas (RNT), Leipzig 1983, 321; J. A. FITZMYER, The Gospel accordig to Luke II 
(AB 28A), New York 1985, 1131; F. BOVON, Lukas III, 120. 



Szentírástudomány 

9 

ség, az voltaképp csak a példabeszéd végén derül ki, amikor a kárho-
zatra jutott gazdag elismeri: a hozzá hasonló életformát tanúsító test-
vérei nem hallgatnak Mózesre és a prófétákra, vagyis semmibe ve-
szik Isten hozzájuk szóló üzenetét. Nyilván a gazdag is ugyanezt tet-
te földi élete során. 

A témánkat érintő másik példabeszéd az oktalan gazdagról szóló 
példázat. Bár itt kifejezetten csak a gazdagságról van szó, ám a va-
gyonba vetett bizalom hiábavalósága éppen ebben a szövegben tárul 
fel a legmarkánsabban. A példabeszéd egyébként azon nagyobb egy-
ség része, amely voltaképp a 12. fejezetet foglalja magába. Ebben az 
egységben olyan beszédek találhatók, amelyek ugyanazon a helyen 
hangzanak el, és buzdító-figyelmeztető jellegűek.  

Fontos hangsúlyozni, hogy jelenlegi helyén a példázat szorosan 
összefügg egy rövid párbeszéddel, amelyet Jézus olyan valakivel 
folytat, aki örökösödési kérdésben kéri a segítségét (12,13-14). A 
szakkönyvekben a példabeszéd és ez a párbeszéd gyakran egyetlen 
perikópaként jelenik meg. Ám nagyon valószínű, hogy a példázat 
eredetileg független volt a párbeszédtől, s a kettőt éppen Lukács 
kapcsolta szorosan össze a 15. vers tartalmának közbeiktatásával.9 
Nyelvi szempontokon kívül10 a példabeszéd eredeti önállósága mel-
lett szól a Tamás-evangélium is, amelyben a példázat (63. mondás) 
és a párbeszéd (72. mondás) egymástól teljesen függetlenek.  

A jelenlegi összefüggésben a példabeszéd elmondására Jézust 
éppen a hozzá intézett kérés indítja. Ennek lényege: valaki arra kéri 
Jézust, mondja meg testvérének, hogy ossza meg vele az örökséget. 
Jézus azonban – a korabeli írástudókkal ellentétben – ilyen jellegű 
jogi kérdésekben nem kíván döntőbíró lenni. Ugyanakkor a kérés 
hátterében kapzsiságot lát, s a példázattal a hallgatóságot éppen a 
kapzsiság veszélyére kívánja figyelmeztetni. A párbeszéd és a példa-
beszéd közötti szoros kapcsolatot a 15. vers teremti meg, amelyben 
Jézus így int: „Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, 
mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.”   
                                                      

9 Vö. A. JÜLICHER, Gleichnisreden, 614-615; F. BOVON, Das Evangelium nach 
Lukas II (EKK III/2),  Zürich/Düsseldorf 1996, 273-274; W. ECKEY, Lukasevange-
lium, 578.  

10 Vö. J. JEREMIAS, Die Sprache des Lukasevangeliums, Göttingen 1980, 215. 
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A példabeszéd szereplője egy földbirtokos, aki igen kedvező ara-
tás előtt áll. Oly bőséges termésre számíthat, amelyet a már meglévő 
csűrök nem tudnak befogadni. Ebben a helyzetben olyan megoldást 
keres, amely által a termést megtarthatja önmagának. Lebontja csűr-
jeit, s helyettük nagyobbakat épít, amelyekben el tudja majd helyezni 
a gabonát és minden más terményt. Úgy gondolja, hogy ezzel min-
den el lesz intézve: élete a megtelt csűrök alapján biztonságban lesz, 
s gondok nélkül élvezheti azt. Feltűnő, hogy életében sem Istennek, 
sem az embertársaknak nincs helye. Kizárólag önmagával beszélget, 
egyedül ő maga akarja biztosítani élete nyugalmát.  

A példabeszéd csattanója az, hogy a számításból kirekesztett Isten 
beleszól a gazdag monológjába, és meghiúsítja terveit (20. v.). Már a 
megszólítás (a[frwn „Esztelen”) is mutatja az előzőleg szemléltetett 
életfelfogás helytelenségét. Egyedül Isten az élet Ura. Oktalan az, 
aki úgy gondolja, hogy nélküle biztosítani tudja magának a földi éle-
tet (vö. Zsolt 14,1). Ugyancsak oktalan az, aki elfeledkezik arról, 
hogy élete véges. A példabeszédben Isten éppen azt hirdeti meg a 
gazdag számára, hogy már a most következő éjszakán bekövetkezik 
az elfelejtett halál. Az önmagát biztonságban érző gazdagnak tudo-
másul kell vennie, hogy nemsokára Isten ítélőszéke elé kell állnia. 
Az a kérdés, hogy „Kire marad, amit gyűjtöttél?”, nem örökösödési 
problémát vet fel, hanem a földbirtokos felfogásának oktalanságát 
emeli ki még jobban. Az anyagi javak, melyekbe reményét vetette, a 
halál után semmit sem használnak neki. A példabeszéd ennélfogva 
úgy tekinthető, mint konkrét szemléltetése annak az alapelvnek, 
amelyet a Lk 9,25-ben találunk megfogalmazva: „Mert mit használ 
az embernek, ha megszerzi az egész világot, de önmagát elveszti, 
vagy kárt szenved?” 

Figyelemre méltó, hogy a példabeszédet rövid, buzdító jellegű ér-
telmezés követi (21. v.), amelyet általában úgy tekintenek, mint Lu-
kács redakciós tevékenységének eredményét.11 A mondat ennélfog-
va különösképpen is kifejezésre juttatja Lukácsnak a földi javakkal 
kapcsolatos szemléletét: „Így jár az, aki kincseket halmoz fel magá-

                                                      
11 Vö. J. ERNST, Lukas, 271; J. A. FITZMYER, Luke, 971; F. BOVON, Lukas II, 288; 

W. ECKEY, Lukasevangelium, 578. 
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nak, és nem az Isten előtt gazdag.” Az embernek tehát mindenekelőtt 
arra kell törekednie, hogy Isten előtt gazdaggá váljon.12 Hogy ez 
konkrétan miként valósítható meg, arról a vizsgált szöveg nyíltan 
nem szól. A Lukács-evangélium egyéb helyein azonban elegendő in-
formációt kapunk. Voltaképp már a 12. fejezetben, nem sokkal az 
oktalan gazdag példabeszéde után, figyelemreméltó buzdítás olvas-
ható: „Adjátok el, amitek van, és adjátok alamizsnául. Készítsetek 
magatoknak el nem avuló erszényeket, elfogyhatatlan kincset a 
mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj és nem rágja szét a moly. Mert 
ahol a kincsetek, ott a szívetek is” (Lk 12,33-34). 

Ugyancsak jelentős a Lk 16,9-ben olvasható mondás: „Szerezze-
tek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyha majd elfogy, 
befogadjanak benneteket az örök hajlékokba.” Ez a mondás, amely a 
hűtlen intézőről szóló példabeszédet követi, nyilvánvalóan az anyagi 
javak nagylelkű adományozására, az alamizsnaosztásra biztat.13 A 
„hamis mammon” kifejezés arra utal, hogy az anyagi javakhoz gyak-
ran kapcsolódik igazságtalanság. A vagyon megszerzése és használa-
ta sokszor önző, másokat megkárosító módszerekkel történik. Jézus 
követőjének viszont az a feladata, hogy ne önző céljaira, hanem má-
sok megsegítésére használja a földi javakat. Ezzel szerez magának 
„barátokat”. A „barátok” vagy a megsegített szegények, akik az ítélet 
napján közbenjárnak jótevőikért, vagy pedig maga az Isten, az an-
gyalai kíséretében. A második lehetőséget tartom valószínűnek, mert 
egyedül Istennek van arra joga és hatalma, hogy valakit az „örök haj-
lékokba”, azaz az üdvösség országába befogadjon. A baráti fogadta-
tásra akkor lesz szükség, amikor a mammon „elfogy”, vagyis amikor 
bekövetkezik a halál, és véglegesen szakítani kell a földi javakkal. 
Ez a mondás azért is figyelemre méltó, mert benne nem egyszeri cse-
lekményről (a vagyon egyszeri, teljes eladásáról) van szó, hanem egy 
egész életet meghatározó magatartásról. Az Isten előtt való gazdago-

                                                      
12 A görög szövegben olvasható eij" prepozíció ez esetben kapcsolatot jelöl: Is-

ten előtt, Isten felé irányultan. Vö. M. WOLTER, Das Lukasevangelium (HNT 5), 
Tübingen 2008, 451. 

13 Nagyon valószínű, hogy a mondás eredetileg független volt a példabeszédtől. 
Vö. J. JEREMIAS, Jézus példázatai, 32-33 F. BOVON, Lukas III, 73. 
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dás tehát egy folyamat, amely állandó figyelmet és elkötelezettséget 
igényel. 

Szegényekkel és gazdagokkal kapcsolatos 
            egyéb megnyilatkozások 

Szegényekről és gazdagokról, illetve szegénységről és gazdagság-
ról nemcsak példabeszédekben, illetve azok magyarázataiban van 
szó, hanem olyan összefüggésekben is, amelyekben Jézus egy egé-
szen konkrét helyzetben nyilatkozik. 

Először a szegény özvegy adományáról szóló elbeszélést (21,1-4) 
említem, mert ebben ismét nyílt szembeállítást találunk. Az elbeszé-
lésnek van párhuzama Márk evangéliumában (11,41-44), sőt Lukács 
evangélista éppen Márk szövegét használta forrásul. Azzal, hogy 
Lukács bevette evangéliumába, nyilvánvalóvá tette, hogy a történet 
és a vele kapcsolatos jézusi kijelentések fontos üzenetet hordoznak 
azok felé az olvasók felé, akiket az evangélista közvetlenül szem 
előtt tartott.  

Jézus a jeruzsálemi templomban tartózkodva felfigyel arra, hogy 
a gazdagok miként dobják be adományaikat a perselybe.14 Az ada-
kozók között egy szegény özvegyasszonyt is meglát, aki mindössze 
két leptont (két csekély értékű aprópénzt) adományoz. Az asszony 
minimális értékű felajánlásához kapcsolódik Jézus ítélete: „Bizony 
mondom nektek, hogy ez a szegény özvegy többet dobott be, mint 
bárki más. Mert a többiek feleslegükből adtak adományba, ő azon-
ban mind odaadta, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.” 
(21,4). Egyértelmű a szembeállítás: a gazdagok valamit adtak, a sze-
gény özvegy mindent odaadott. Felajánlása önzetlenségének és Is-
tenbe vetett bizalmának a jele, s ezért minőségileg múlja felül a gaz-
dagok juttatását. Az idézett mondat végén a görög szövegben a bivo" 
főnév szerepel, amelynek kettős jelentése van: „élet”, illetve „meg-
élhetés”.15 Ez a kettős értelem a jelen esetben sokatmondó: a sze-

                                                      
14 A perselyek az asszonyok udvarának bejáratánál voltak elhelyezve. Az ado-

mányt a perselybe való elhelyezés előtt a szolgálatot teljesítő papnak kellett bemu-
tatni, s közölni kellett az adományozás célját is. 

15 Vö. VARGA ZS., Újszövetségi görög-magyar szótár, Budapest 1992, 147. 
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gény özvegy azzal, hogy egész megélhetését Istennek adta, életét tel-
jesen Isten kezébe helyezte. Lemondott mindenről, hogy Isten előtt 
legyen gazdag (vö. 12,21). Ez a szöveg egészen nyilvánvalóvá teszi, 
hogy a szegénység állapota csak akkor hordoz értéket, ha az Istennél 
való gazdagodás vágya kíséri, vagyis ha a szegények alapvetően arra 
törekednek, hogy életüket Isten töltse be.  

Most olyan szövegekre összpontosítunk, amelyekben gazdagok 
állnak a figyelem középpontjában. Ide tartozik az ún. gazdag ifjú tör-
ténete (Lk 18,18-30), amely mindhárom szinoptikus evangéliumban 
megtalálható. A lukácsi szövegegység két részre tagolódik. Az első 
részben (18-23. v.) Jézus és egy előkelő gazdag párbeszédét olvas-
suk, amely egy sikertelen meghívással zárul: Jézus beszélgetőtársa 
nem tud elszakadni vagyonától, hogy a Mester osztatlan szívű köve-
tője legyen. A második rész (24-30. v.) különböző mondásokat tar-
talmaz, amelyek a gazdagok üdvözülési lehetőségére, illetve a va-
gyonról való lemondás jutalmára vonatkoznak. A szövegegység tar-
talmát ez esetben is Márk evangéliumából (10,17-31) vette át Lu-
kács. A forrás szövegén lényegesebb változtatást nem vitt végbe. Ám 
mindenképp figyelemre méltó, hogy a lukácsi változatban a gazdag 
nem távozik el a sikertelen meghívás után (vö. Mk 10,22), s így ő is 
hallja Jézus szavait a gazdagokról. Bennünket most különösen is 
ezek a szavak érdekelnek: 

„Amikor Jézus látta őt, így szólt: «Milyen nehéz a gazdagoknak bejutni az 
Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak 
bejutni az Isten országába.« Erre hallgatói megkérdezték: «Hát akkor ki üd-
vözülhet?» Ezt felelte: «Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetsé-
ges.»” (18,24-27).  

A tevéről és a tű fokáról szóló mondás meglepő képet tartalmaz. 
Jézus Palesztina legnagyobb állatát és a legkisebb nyílást állítja 
egymással szembe, s így jelzi, hogy a gazdagnak nemcsak nehéz, ha-
nem gyakorlatilag lehetetlen Isten országába jutni. A kép éppen a 
maga radikalitásában kifejező és felrázó. Ezért helytelen minden 
olyan törekvés, amely a képet racionalizálni, vagy a kijelentés élét 
enyhíteni kívánja. Egyes görög kéziratok (S f13) a „teve” (kavmhlo") 
helyett „hajókötelet” (kavmilo") hoznak. Így a hajókötél és a tű foka 
állnak egymással szemben. A kép ez esetben is a lehetetlent fejezi ki, 
de a szembeállítás ésszerűbbnek tűnik, mint a teve és a tű esetében. 
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Voltak olyan magyarázók is, akik úgy vélték, hogy a „tű foka” Jeru-
zsálem egyik szűk városkapujának a neve volt. Ezen a kapun a teve 
csak tehermentesen tudott áthaladni. Egy „tű foka” nevű városkapu 
azonban sem a bibliai, sem pedig a Biblián kívüli iratokban nem sze-
repel. Az exegéták manapság egységesek az említett enyhítő magya-
rázatok elvetésében.16 

A hallgatók természetesnek tűnő meglepetése kérdés formájában 
jut kifejezésre: „Hát akkor ki üdvözülhet?” A kérdés mögött az a 
gondolat áll, hogy bizonyos fokig mindenki kötődik az anyagi javak-
hoz. Válaszában Jézus Isten hatalmára hivatkozik: Isten képes a gaz-
dag számára is megteremteni az üdvösség feltételét, vagyis képes őt 
megszabadítani az anyagi javak varázsától. A kijelentés, amely az 
előzőhöz képest enyhébbnek látszik, semmiképpen sem közömbös-
ségre kíván ösztönözni, hanem arra mutat rá, hogy a vagyontól való 
elszakadás Isten hatalmának az eredménye. Ez persze nem mentesíti 
az embert attól, hogy maga is törekedjék rá.   

Hogy Isten hatalma tényleg képes egy-egy gazdag megtérítésére, 
azt jól mutatja Zakeus története (Lk 19,1-10), amely csak Lukács 
evangéliumában olvasható. Jézus nagylelkű ajánlatára, hogy vendég-
ként betér Zakeus házába, a fővámos így felel: „Uram, íme, vagyo-
nom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsal-
tam, négyannyit adok vissza neki” (19,8). Mind a két elhatározás 
messze felülmúlja azt, ami abban a korban szokásos volt. Az írástu-
dók a vagyon egyötödét írták elő első adományként a szegények 
számára, majd folytonosan ugyanilyen arányú juttatást az évi bevé-
telből. A csalással okozott kár jóvátételéül a visszatérítés mellett 
20%-os ráadást kellett adni. Érdemes kiemelni, hogy a szakasz elején 
Zakeusnak arról a törekvéséről van szó, hogy lássa Jézust, s ezen cél 
érdekében egy merész tettől sem riad vissza: felmászik egy eperfüge-
fára. Arról, hogy a fővámost mi indítja erre a tettre, a szövegben 

                                                      
16 Vö. J. A. FITZMYER, Luke, 1204k. Megjegyzendő, hogy a zsidó irodalomban is 

találhatók hasonló, hüperbolikus kijelentések, de azokban a tű foka és az elefánt el-
lentéte szerepel. Az egyik rabbi szerint az álmok az ember reflexeit tükrözik. Így 
senki sem látott még olyan embert, aki egy tű fokán áthaladó elefántról álmodott 
volna (bBer 55b). Vö. F. BOVON, Lukas III, 236 (39. jegyzet). Egyéb példákhoz vö. 
H. L. STRACK – P. BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und 
Midrasch I, München 1922, 828.     
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nincs szó. Nem kizárt, hogy nyomasztja a múltja – ám ez csak utóla-
gos feltételezés. Az viszont biztos, hogy Zakeusban megvan a nyi-
tottság Jézus felé. Így is fogalmazhatunk: megvan a nyitottság azon 
személy felé, akiben Isten szabadító hatalma konkrétan megtapasz-
talható. A Jézus iránti nyitottság teszi őt képessé arra, hogy Jézus 
ajánlatára azonnal kedvezően válaszoljon: nemcsak úgy, hogy befo-
gadja őt a házába, hanem úgy is, hogy szabaddá válik a vagyontól.  

Igen jelentős Jézusnak a 9. versben olvasható mondása: „Ma üd-
vösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia.”  A 6. vers-
ben fellelhető párhuzam alapján – „Ma a te házadban kell megszáll-
nom” – nem kétséges, hogy az üdvösség alapvetően Jézus jelenlété-
vel azonos. A 9. vers mondata válasz mind a néptömeg zúgolódására 
(„Bűnös emberhez tért be” 7. vers), mind pedig Zakeus ígéretére (8. 
v.). Nyilvánvalóvá válik: Zakeus megtérése nem más, mint teljes 
megnyílás annak az üdvösségnek, amely Jézus Krisztusban konkré-
tan jelenvalóvá és tapasztalhatóvá válik. Zakeus megtérése ugyanak-
kor újabb példa arra, mit is jelent „Isten előtt gazdaggá” válni (vö. 
12,21).  

 
 
 
 

Bibliaközpont (Társulatunk székhelye Budapesten) 
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„Verjetek benne gyökeret” (Kol 2,7) 

Puskás Attila 

A Krisztusra alapozott hit 
         A kolosszei levél alapvető üzenete: 

               Semmit ne tegyetek Krisztus elébe 
 

„Mivel tehát elismertétek Krisztus Jézust uratoknak, éljetek is 
benne. Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá, és erősödjetek meg a 
hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban. Vigyázza-
tok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és ha-
mis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alap-
szik, nem pedig Krisztuson. Mert benne lakik testi formában az is-
tenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek része-
sei.” (Kol 2,6-9).. 

E néhány mondatot úgy tekinthetjük, mint az egész kolosszei le-
vél üzenetének rövid summázatát. A levél szerzője a kolosszei krisz-
tuskövetőket szeretné megerősíteni keresztény azonosságukban. Ha a 
keresztségi hitvallásban, melyet az Egyháztól kaptak, a Názáreti Jé-
zust elismerték Krisztusnak és Úrnak, s az Egyház keresztségében az 
ő uralma alá helyezték magukat, akkor eszerint is kell élniük. Meg 
kell szilárdulniuk a hitvallás igazságában és Krisztusban kell gyöke-
ret ereszteniük és rá kell építeniük az életüket. A Krisztusban meg-
gyökerezés és a rajta történő felépülés képe az Egyházra is burkoltan 
utal, hiszen az Egyház az Atya szőlőskertje (Mt 21,33-43), ahol nö-
vekedni lehet, s az Egyház a szegletkő-Krisztusra alapozott épület, 
melybe élő kövekként épülnek be a megkereszteltek (Ef 2,20 k.; 1Pét 
2,5; 1Kor 3,10-14). A levél olyan keresztényekhez szól, akik névle-
gesen elismerték ugyan Jézust uruknak, ám Krisztus uraságának iga-
zi jelentőségét, páratlan és egyetemes horderejét nem ismerték fel, s 
nem él bennük a kellő hála a Krisztushoz tartozás nagy ajándékáért. 
A hamis tanítás veszélyének kitett krisztuskövetők a levél címzettjei, 
akik nem egyedül Krisztusba és üdvözítő művébe vetik bizalmukat, 
hanem más uralmaknak a szolgálatába is szegődnek. 

Kolossze a többi korabeli kis-ázsiai városhoz hasonlóan a vallási 
és kulturális pluralizmus és szinkretizmus színtere, ugyanakkor az itt 
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élő emberek alapvető és közös életérzése a szorongás, a kozmikus 
erők fenyegető hatalmának való kiszolgáltatottság. Sokan úgy vélik, 
hogy életük az égitestek mozgásának, az ezeket irányító szellemi ha-
talmaknak és a kozmikus elemeknek a befolyása alatt áll. Ebben a 
közegben a kolosszei keresztények egy része a gnózis és a hellenista 
misztériumvallások hatása alá került és tévtanokat kezd hirdetni. A 
krisztusi és üdvözítő hit helyett üdvösségre vezető tudás birtoklásá-
val dicsekszenek, mely a halhatatlan és isteni élet teljességében való 
részesedést és a kozmikus hatalmak fenyegetésének elhárítását ígéri. 
A föld, a víz, a levegő és a tűz kozmikus elemeit, valamint az égites-
teket és az ezek mozgását irányító angyali lényeket, mint sorsmegha-
tározó hatalmakat tisztelik, hogy védelmet nyerjenek általuk a vak és 
kiszámíthatatlan eseményektől, a kozmosz rendjének felbomlásától 
és káoszba hullásától. Nézetük szerint az üdvösség, mint az isteni 
életben való részesedés úgy valósul meg, hogy a lélek a kozmikus 
elemek során keresztülhaladva felemelkedik, illetve visszatér az is-
teni teljességbe, ahová szellemi természete alapján eredendően tarto-
zik. A böjtölések, az aszketikus gyakorlatok, az égitestek mozgásá-
hoz kötött ünnepek megtartása, s különösen a felemelkedés misztéri-
umába beavató rítus elvégzése ezt a célt szolgálja: kimenekít az 
anyagi kozmosz fenyegető hatalmából az isteni lét tartományába.1 
Ebben a téves látásmódban Krisztus legfeljebb úgy jelenik meg előt-
tük, mint egyike a szellemi hatalmaknak, a keresztség pedig mint a 
lelki felemelkedés egyik lehetséges eszköze. 

A kolosszei levél szerzője határozottan elutasítja ezt a tévtanítást 
és mindenben nyomatékosan hangsúlyozza Jézus Krisztus abszolút 
primátusát. A valódi, tökéletes és üdvözítő tudás az evangélium igaz 
tanítása (1,5), vagyis Krisztus megismerése, akiben a tudomány és 
bölcsesség minden kincse benne rejlik (2,3). Isten egyetlen nagy, a 
történelemben kinyilatkoztatott üdvözítő titka Krisztus, aki zsidónak 
és pogánynak egyaránt szabad utat nyitott az Atyához (1,26; 2,2; 
4,3). Az egész teremtett kozmosz egyedüli Ura és célja Jézus Krisz-
tus, az Atya megtestesült és feltámadt Fia (1,14-17). Egyedül Jézus 
Krisztus a láthatatlan Isten tökéletes képe, azaz kinyilatkoztatása 
                                                      

1 Joachim Gnilka, Der Kolosserbrief, in Herders theologischer Kommentar zum Neuen 
Testament, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1991, 163-170. 
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(1,15). Egyedül a kereszten életét és vérét adó Jézus Krisztus az 
egész emberiség Megváltója, a bűntől szabadító, és a békesség szer-
zője menny és föld között (1,13; 1,19-22). Egyedül Jézus Krisztus az 
Egyház feje, aki kegyelmével az ő testét élteti (1,18; 2,17). Egyedül 
Krisztusban van az üdvösség, az isteni élet teljessége, mert Krisztus-
ban „lakik testi formában az istenség egész teljessége, s benne lette-
tek ennek a teljességnek részesei.” (Kol 2,9). Egyedül a hit és a ke-
resztség részesít ebben a teljességben, s egyedül a Krisztus szerinti 
új élet tart meg benne (2,11-13).   

Az a szellemi-kulturális közeg, amelyben ma élünk, sok minden-
ben mutat hasonlóságokat a kolosszei keresztények élethelyzetével. 
Kulturális-vallási-ideológiai pluralitás, eszmerendszerek keveredése, 
a kiszolgáltatottság általános életérzése, talajvesztés és elgyökértele-
nedés, ezzel összefüggésben a keresztény identitás és küldetéstudat 
meggyengülése, a keresztények üdvösségkereső kísérletei és tájéko-
zódásai az asztrológia, az okkultizmus és az önmegváltás különböző 
vallási útjai felé. Nem kevés megkeresztelt úgy fordít hátat Krisztus-
nak, igyekszik lecserélni vagy „kiegészíteni” a krisztusi evangéliu-
mot más „evangéliummal”, hogy meg sem ismerte, fel sem fedezte 
Krisztus személyének és üdvözítő művének titkát. Ebben a helyzet-
ben a keresztény önazonosság megerősödésének, s az ebből fakadó 
missziónak az előfeltétele annak újrafelfedezése, hogy Krisztusban 
„lakik testi formában az istenség egész teljessége”, s benne lettünk 
ennek a teljességnek a részesei. A krisztusi teljességből részesedni 
azt jelenti, hogy Krisztusban az egész igazságot, az egész üdvössé-
get, az egész létezés értelmét kaptuk ajándékba. Krisztus teljességé-
ből, plérómájából, egyenesen fakad az Egyház egész-szerintisége, 
katolicitása. A katolikus mivolt elsődlegesen azt jelenti: valami 
egész szerintinek lenni (kat’holú), ami nem szorul kiegészítésre és 
nem is egészíthető ki, mert hordozza hiánytalanul a teljességet. En-
nek a krisztusi egésznek az ajándéka ösztönzi a katolikus Egyházat, 
hogy misszióba induljon minden kor minden embere és kultúrája fe-
lé. Mivel a krisztusi teljesség természete szerint egyetemes igényű, 
ezért a katolikus Egyház lényege szerint, s benne minden hívő ember 
keresztsége alapján misszióra hivatott. 
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2. Krisztus és az Egyház, Krisztus és a megkeresztelt egysége 

A teremtéstől elszakíthatatlan a megváltás, a megváltástól elsza-
kíthatatlan az Egyház. Már a himnusz szótériológiai részében, ponto-
sabban annak legelső kijelentésében megjelenik az Egyház és Krisz-
tus egységének a megvallása: „Ő a testnek, az Egyháznak a feje.” 
(1,18) Bár Krisztus az egész teremtés felett főségi uralmat gyakorol, 
mégis egyedül az Egyházról állítja a hitvallás, hogy Krisztus teste. 
Ez a tétel aztán még háromszor megismétlődik a levélben (2,27; 
2,19; 3,15). Az Egyházra alkalmazott „test”-szimbólum már a római 
és az első korintusi levélben is felbukkan (Róm 12; 1Kor 12). Ott a 
megkeresztelt egyháztagok egymás közötti kapcsolatát, a szolgálatok 
és karizmák különbségét és összetartozását, a keresztények közössé-
gének Krisztus hitében és kegyelmében való egységét fejezte ki a 
kép. A Kolosszei levél továbbértelmezi a páli jelképet. A test tagjai 
közötti kapcsolat mellett megjelenik és dominánssá válik a Fő és a 
tagok, illetve a Fő és a tagok által képzett test közötti kapcsolat. A 
szimbólum értelme: Krisztustól árad az Egyház tagjai felé az isteni 
élet, Ő tartja egybe az Egyház tagjait és Ő biztosítja az Egyház nö-
vekedését (2,19). A jelkép egyszerre fejezi ki Krisztus és az Egyház, 
valamint a megkereszteltek egymással való közösségét, melynek for-
rása a Krisztussal való közösség. A levél szerzője úgy tekint az Egy-
házra, mint a megváltás legszebb gyümölcsére, és mint arra a közeg-
re, ahol a megváltás folytonosan valósul. Az Egyház folyamatos 
csodája az, hogy a krisztusi megváltást hittel és a keresztségben el-
fogadó emberek, az Istennel Krisztus által kiengesztelődött kereszté-
nyek kiengesztelődnek egymással. Az Istennel békében élők megbé-
kélnek egymással is. A Krisztus békéjében élők között leomlanak az 
elkülönülés, az ellentét, az ellenségeskedés falai. Az Istennel kien-
gesztelődött és megbékélt ember már nem ellensége sem Istennek, 
sem a másiknak. Barátja és testvére lesz annak, akit korábban ellen-
ségének, ellenfelének és vetélytársának tekintett. A kulturális, etni-
kai, társadalmi megosztottságot és ellentéteket képező válaszfalak el-
tűnnek az Egyházban; ott, ahol Krisztus uralkodik, ahol az egész 
testnek Ő a feje, ahol minden tagban a krisztusi élet áramlik. „Itt már 
nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár 
vagy szittya, szolga vagy szabad, hanem Krisztus minden minden-
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ben” (ta panta kai en pászin Khrisztosz: Kol 3,11). Az Egyház így az 
Istennel és az egymással való kiengesztelődés hatékony jele és esz-
köze. A megbékélésnek a keresztségben Krisztus által Istentől kapott 
nagyszerű ajándéka folyamatos feladat is a kereszténynek. Ezért 
buzdít a levél a folyamatos kiengesztelődésre és a hozzá szükséges 
erények gyakorlására: „Mint Istennek szent és kedves választottai, 
öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a tü-
relmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha va-
lakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nek-
tek, ti is bocsássatok meg egymásnak. (…) S Krisztus békéje töltse 
be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben” (Kol 3,12-
15). 

Krisztusban gyökeret verni és reá épülni keresztényként az Egy-
házban annak a célnak a folyamatos megvalósítását is jelenti, hogy 
Krisztus legyen mindenben minden. Ha Krisztusban testi formában 
az istenség egész teljessége lakik, akkor ez nem is lehet másként. A 
benne lakozó isteni teljesség, melynek részesei lettünk, a teljességet 
kívánja tőlünk is. Nem lehet elég csak keveset vagy sokat vissza-
ajándékoznunk, mindent oda kell adnunk neki. A szeretett Fiú meg-
testesülése, emberi élete, áldott szenvedése és halála által felmérte és 
bejárta az emberi létezés teljes szélességét és hosszúságát, alászállt a 
mélypontjára s még annál is mélyebbre, az egyedül a Fiúnak lehetsé-
ges teljes elhagyatottság tapasztalatáig. S éppen így, mindenben ha-
sonlóvá válván hozzánk, belülről váltja meg, tölti meg új, isteni tar-
talommal, és lényegíti át az emberi életet, szenvedést és halált. Így a 
megváltó Krisztusnak köze van életünk minden területéhez, szögle-
téhez, dimenziójához. Ezért keresztényként létezni annak folyamatos 
valóra váltását jelenti, hogy minden Krisztus szerinti legyen az éle-
tünkben. „Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent 
Urunk Jézus nevében…” (Kol 3,17). Ez a krisztusi teljesség-igény 
átalakít mindent a krisztuskövető életében. 

3.A krisztusi élet és küldetés 

A mindent átformáló krisztushit beszédes példája a levél végén 
az, ahogyan a szerző felhív az állapotbeli kötelességek teljesítésére. 
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Az emberi kapcsolatrendszer három területén jelenik meg a krisztusi 
újdonság: a házasság, a szülő és gyermek kapcsolata, az úr és a szol-
ga viszonya. Ha nem is feltétlenül az ellenségeskedés, de az ellentét, 
a megosztottság, illetve az egyoldalú kiszolgáltatottság jellemezte a 
régi ember ezen kapcsolatrendszerét. Eszerint az asszonynak van kö-
telessége a férjével szemben, a gyermeknek a szüleivel szemben, a 
szolgának a gazdájával (munkaadójával) szemben. Mivel a kereszt-
ségben ledőltek a megosztottság és ellentét válaszfalai, minden meg-
keresztelt a krisztusi méltóság hordozója, ezért a kötelezettségek is 
kölcsönösek. A levél felsorolja a férjnek a feleséggel, az apának a 
gyermekével, a gazdának a szolgájával szembeni kötelességeit is, 
pontosabban a keresztény lelkületnek azokat a jellemzőit, melyek 
egyedül méltóak a krisztuskövető férjhez, szülőhöz és gazdához 
(munkaadóhoz). 

Ha Krisztusnak mindenhez köze van, ami az emberi létezéshez 
tartozik, akkor minden megújítandó Krisztusban: a kultúra, a munka, 
a családi élet, a gazdaság, a közélet, az evilági rend minden területe. 
A Krisztusban megváltott, újjáteremtett és megszentelt keresztény 
feladata mindannak megújítása és megszentelése, amivel csak kap-
csolatba kerül. A II. Vatikáni Zsinat szerint ez különösen is küldeté-
se a világi krisztushívőknek. Foglalkozásuk, munkakörük, családi 
életük és a társadalomban elfoglalt helyük körülményei között hívja 
őket Isten, hogy mintegy belülről szenteljék meg a világot; sajátos 
feladatuk, hogy az evilági dolgokat úgy értelmezzék, kezeljék és 
szükség esetén oly módon újítsák meg, hogy azok Krisztus szerint 
fejlődjenek (LG 31,2; AA 2,2). A „verjetek Krisztusban gyökeret és 
épüljetek reá” (Kol 2,7) felszólítása így kiegészül azzal a másik fel-
hívással, mely az előbbiből természetszerűleg fakad: „Gyökereztes-
setek meg mindent Krisztusban és építsetek reá mindent”. 

Zárásképpen álljon itt a II. Vatikáni Zsinatnak a világi krisztushí-
vők apostolkodásáról szóló határozatának középponti gondolata:  

„Krisztus megváltói műve közvetlenül az emberek üdvösségére 
irányul, de magában foglalja az egész evilági rend megújítását is. 
Következőleg az Egyháznak nemcsak az a küldetése, hogy megvigye 
az embereknek Krisztus üzenetét és kegyelmét, hanem az is, hogy az 
evangélium lelkületével áthassa és tökéletesítse a mulandó dolgok 
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rendjét. A világiak tehát, amikor az Egyház e küldetését teljesítik, az 
Egyházban és a világban, a lelki és a mulandó dolgok rendjében 
apostolkodnak. Jóllehet e két rend különbözik egymástól, Isten 
egyetlen tervében nagyon erősen összetartoznak azáltal, hogy Isten 
Krisztusban az egész világot újjá akarja teremteni, ami itt a Földön 
kezdődik el, és az utolsó napon teljesedik be.”2 

Hogy milyen konkrét alakot ölt a krisztushívők apostolkodása a 
világban, az a világ hozzájuk való viszonyulásán is múlik. Egy vé-
szes feledékenységbe süllyedő világban az alapigazságok és erkölcsi 
értékek átmentőiként tevékenykednek; egy ellenséges érzületű és tá-
madó szellemben fellépő világban a végső igazságok és alapvető ér-
tékek védelmezői lesznek; egy hanyatló és széteső társadalmi-
kulturális környezetben elsődleges feladatuk egy evangéliumi szel-
lemű kontraszt-társadalom megjelenítése az egyházban, mely a 
gyógyulás, az erő és a remény forrása lehet mindenki számára; egy 
jóakaratú és a maradandó emberi értékek mellett elkötelezett társa-
dalmi-kulturális közegben a cselekvő együttműködés és kezdemé-
nyezés apostolai lehetnek.  

 
 
 
 

                                                      
2 Apostolicam actuositatem, 5. 

 
Jézus kimenti Pétert a vízből (Bécsi Arany Biblia)
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Ámosz könyve 

A.) Alapgondolat 

Ámosz a legrégebbi ún. „író próféta”. Az ő eredeti üzenete leg-
alább részben rendelkezésünkre áll, szemben a kezdeti prófétákkal és 
próféta asszonyokkal, mint Mirjam, Hulda, Nátán, Mikeás Jemla fia, 
Illés, Elizeus, akiknek szavait kizárólag a történelmi hagyomány el-
beszéléseiből ismerjük. 

Ezzel szemben Ámosszal megkezdődik egy új hagyományforma, 
a prófétai szavak gyűjteményének irodalmi műfaja. Leginkább ritmi-
kus formájú vers egyes mondásokból, amelyek magukba foglalnak 
híradást, bírálatot, látomást én-formában, elszámoltatást, vádat és 
helyzetelemzést, fájdalmas felkiáltást, retorikai és didaktikus kérdé-
seket. A mondásokat az eredeti helyzettől függetlenné válva gyűjtöt-
ték össze, rendszer és átvezetés nélkül fűzték egymáshoz, és a tanít-
ványok és későbbi bedolgozók általi kijelentésekkel, kiegészítések-
kel és toldásokkal bővítették ki. 

Ámosz könyvében viszonylag könnyen meg lehet különböztetni: 
a.) Ámosz szövegét 
b.) a tanítványok és más kortársak szövegét 
c.) a későbbi szöveget Izrael hanyatlásának korszakából 

Hogy Ámosz üzenete túlélte Izrael hanyatlásának időszakát, jó-
részt a déli királyság, Júda teológusainak köszönhető, akik ezeket a 
prófétai szövegeket nem csak megőrizték, hanem átértelmezték és 
aktualizálták, mint például az Ám 2,4. 
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Az író prófétákra való áttérés a címzettekben is változást hoz: 
Nem csak egyes személyeket szólít meg, mint például a királyt, ha-
nem az egész népet, és annak különböző csoportjait. A vád nem az 
egyes bűnöket veszi célba, hanem az egész társadalom szociális beál-
lítottságát. Így a prófétai szöveg általános értelmet kap, tágabbat, és 
már nem csak az aktuális helyzetre vonatkozik. 

B.) Bibliaszöveg 

             ÁMOSZ JÖVENDÖLÉSE 

* A normálbetűs szöveg valószínűleg magára Ámoszra megy vissza, 
amelyet vagy ő maga írt, vagy diktálta, a dőlt betűs szöveg  a tanítvá- 

nyok vagy kortársak kiegészítése. 
 
1 1 A tekoai pásztorok közül való Ámosz szavai, melyeket Izrael felől lá-

tott, két évvel a földrengés előtt.  
3 Ezt mondja az Úr: 
»Damaszkusznak három, sőt négy gonosztette miatt 
nem fordítok el róla semmit sem: 
mert vasszekerekkel csépelték végig Gileádot. 
4 Tüzet bocsátok Azaél házára, 
és megemészti Ben-Hadad palotáit; 
5 összetöröm Damaszkusz zárát, 
és szétszórom a lakosságot a Bálvány-völgyről, 
és a jogar birtokosát a Gyönyörök házából, 
és Kírbe hurcolják Szíria népét« – mondja az Úr. 
6 Ezt mondja az Úr: 
»Gázának három, sőt négy gonosztette miatt 
nem fordítok el róla semmit sem: 
mert egész fogolyseregeket hurcoltak el, 
hogy kiszolgáltassák őket Edomnak. 
7 Tüzet bocsátok Gáza falára, 
hogy eméssze meg várait; 
8 szétszórom Asdód lakosságát, 
és a jogar birtokosát Askalonból, 
majd kezemet Akkaron ellen fordítom, 
és elvesznek a filiszteusok maradványai«, – mondja az Úr Isten. 
13 Ezt mondja az Úr: 
»Ammon fiainak három, sőt négy gonosztette miatt 
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nem fordítok el róla semmit sem: 
mert felhasította Gileádnak áldott állapotban levő asszonyait, 
hogy kiterjessze határait. 
14 Tüzet gyújtok Rabba falán, hogy eméssze meg várait, 
amikor majd jajgatás lesz a háború napján, 
és fergeteg a vihar napján. 
15 És fogságba jut királyuk, 
ő maga és vele fejedelmei« – mondja az Úr. 

2 1 Ezt mondja az Úr: 

»Moábnak három, sőt négy gonosztette miatt 
nem fordítok el róla semmit sem: 
mert mésszé égette Edom királyának csontjait. 
2 Tüzet bocsátok Moábra, 
hogy eméssze meg Káriót várait; 
és Moáb meghal harci zajban, 
harci lárma és trombita harsogása közben. 
3 És elpusztítom közepéből a bírót, 
és vele együtt minden fejedelmét megölöm« – mondja az Úr. 
6 Ezt mondja az Úr: 
»Izraelnek három, sőt négy gonosztette miatt 
nem fordítok el róla semmit sem: 
mert pénzért eladják az igazat, 
és egy pár saru miatt a szegényt. 
7 Akik a föld porába sújtják a szegények fejét, 
és az alacsonysorsúak útját elfordítják. 
Fiú és apa egy leányhoz járnak, 
hogy meggyalázzák szent nevemet. 
8 Zálogba vett ruhákon fekszenek minden oltár mellett, 
és elítéltek borát isszák Istenük házában. 
9 Holott én irtottam ki színük előtt az amoritákat, 
akik oly magasak voltak, mint amilyen magasak a cédrusok, 
és olyan erősek, mint a tölgyek; 
és én mégis összetörtem fönn a gyümölcsüket, 
lenn a gyökerüket. 
13 Íme, én rátok nehezedem, 
ahogy a kévével rakott szekér a földre nehezedik; 
14 és nem lesz menedéke a gyors futónak, 
s az erős nem ér el erejével semmit sem, 
s a vitéz sem menti meg életét. 
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15 Az íjas nem áll helyt, 
s a gyorslábú nem menekül meg, 
s a lovas nem menti meg életét. 
16 És a hősök között a legbátrabb szívű is 
meztelenül fog megfutamodni azon a napon« – mondja az Úr. 

3 1 Halljátok e szót, amit az Úr ellenetek kimondott, Izrael fiai, minden 
nemzetség ellen, amelyet Egyiptom földjéről kivezettem: 

2 »Egyedül csak titeket vettelek figyelembe 
a föld összes nemzetsége közül; 
éppen ezért meg is torlom rajtatok 
minden gonoszságtokat! 
3 Vajon járnak-e együtt ketten, 
ha meg nem egyeznek? 
4 Vajon ordít-e az oroszlán az erdőben, 
ha nincs előtte préda? 
Vajon hallatja-e hangját búvóhelyéről az oroszlánkölyök, 
ha semmit sem fogott? 
5 Vajon beleesik-e a madár a tőrbe a földön, 
hogyha nincsen csapda? 
Vajon felszedik-e a csapdát a földről, 
ha semmit sem fogott? 
6 Vajon, ha megszólal a harsona a városban, 
nem remeg-e meg a nép? 
Jön-e a városra veszedelem, 
melyet nem az Úr vitt véghez? 
8 Ordít az oroszlán: ki ne remegne? 
Szól az Úr Isten: ki ne prófétálna? 
9 Hirdessétek Asszíria váraiban 
és Egyiptom földjének váraiban, 
és mondjátok: 
`Gyűljetek egybe Szamaria hegyein', 
lássátok benne a sok őrjöngést, 
és belsejében az elnyomottakat! 
10 Nem tudnak ők igazságot cselekedni 
– mondja az Úr –, 
gonoszságból és rablásból gyűjtenek kincseket váraikban.« 
11 Azért így szól az Úr Isten: 
»Ellenség veszi körül az országot; 
elveszik tőled erődet, 
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és kirabolják váraidat.« 
12 Ezt mondja az Úr: 
»Mint ahogy a pásztor csak két lábszárcsontot 
vagy egy fülhegyet ment meg az oroszlán szájából, 
úgy menekülnek meg Izrael fiai, 
akik Szamariában az ágy szegletén 
és Damaszkusz kerevetén ülnek. 
13 Halljátok ezt, és tegyetek tanúságot erről Jákob házában 
– így szól az Úr, a Seregek Istene –: 
14 Bizony, azon a napon, amelyen megtorlom 
Izrael törvényszegéseit, 
megtorlom azokat rajta és a bételi oltárokon: 
letörnek az oltár szarvai, s a földre hullanak. 
15 És lerombolom a téli házat 
a nyári házzal együtt, 
és elpusztulnak az elefántcsontházak, 
és nagyszámú ház elvész« 
– mondja az Úr. – 

4 1 Halljátok e szót, Básán tehenei, 

akik Szamaria hegyén laktok, 
akik elnyomjátok a szűkölködőket 
és meggyötritek a szegényeket, 
akik így szóltok uraitokhoz: 
`Hozzatok, hadd igyunk!'« 
2 Megesküdött szentségére az Úr Isten: 
»Bizony, íme, olyan napok jönnek rátok, 
hogy szigonyokkal vonszolnak titeket, 
maradékaitokat pedig halászhorgokkal; 
3 és kiszöktök a réseken egymás után, 
és az Armon felé hajtanak titeket 
– mondja az Úr. – 
4 Gyertek csak Bételbe, tegyetek rosszat, 
Gilgálba, és szaporítsátok a törvényszegést; 
mutassátok be reggel áldozataitokat, 
a harmadik napon tizedeiteket! 
5 Égessetek el hálaáldozatot a kovászos tésztából, 
ígérjetek önkéntes áldozatokat; 
azután híreszteljétek  – hiszen ezt szeretitek ti, 
Izrael fiai! – mondja az Úr Isten. – 
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5 1 Halljátok e szót, mellyel gyászdalt zengek fölöttetek, 

Izrael háza! 
Elesett és nem kel fel többé 
2 Izrael szűz leánya; 
leverve fekszik földjén, és nincs senki sem, 
aki talpra állítaná. 
3 Mert így szól az Úr Isten: 
»A városban, amelyből ezren vonultak ki, 
százan maradnak meg; 
és amelyből százan vonultak ki, 
tízen maradnak meg Izrael házának.« 
4 Bizony így szól az Úr Izrael házához: 
»Engem keressetek, és akkor éltek! 
5 És ne keressétek Bételt, Gilgálba se menjetek, 
Beersebába se járjatok, mert Gilgál fogságba kerül, 
és Bétel semmivé lesz.« 
7 Ürömmé változtatjátok a jogot, 
és az igazságot a földre terítitek! 
10 Gyűlölik ők azt, aki igazságot szolgáltat a kapuban, 
és utálják azt, aki igazságot beszél. 
11 Ezért, mivel kifosztottátok a szegényt 
és gabonaadót szedtetek tőle: 
építsetek bár kockakövekből házakat, 
nem laktok bennük! 
Ültessetek bár termékeny szőlőket, 
nem isszátok borukat! 
12 Bizony, tudom én, hogy sok a gonoszságtok, 
és nagyok a ti bűneitek; 
ellenségei vagytok az igaznak, 
megvesztegetést fogadtok el, 
és elnyomjátok a kapuban a szegényeket. 
13 Ezért okos ember hallgat ebben az időben, 
mert gonosz idő ez! 
14 A jót keressétek, ne a rosszat, és akkor éltek; 
és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, 
úgy, amint mondtátok. 
15 Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, 
állítsátok helyre az igazságot a kapuban; 
talán megkönyörül az Úr, a Seregek Istene József maradványain.« 
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16 Ezért így szól az Úr, a Seregek Istene, az Úr: 
»Minden téren sírás lesz, 
és minden utcán így szólnak: `Jaj, jaj!' 
és gyászra hívják a szántóvetőt, 
és siralomra azokat, akik siránkozni tudnak. 
17 És siralom lesz minden szőlőben, 
ha én átvonulok rajtad!« 
– mondja az Úr. 
18 Jaj azoknak, akik óhajtják az Úr napját! 
Mire lesz nektek az Úr napja? 
Sötétség az, nem világosság, 
19 olyan, mint amikor az ember az oroszlán színe elől menekül, 
és medve jön vele szembe; 
vagy mint amikor bemegy a házba 
és kezével a falnak támaszkodik, 
és megharapja a kígyó. 
20 Nemde sötétség az Úr napja, nem pedig világosság, 
és homály, amelyben nincsen fényesség. 
21 Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket, 
ünnepségeitek nem tetszenek nekem. 
22 Ha egészen elégő áldozatokat mutattok be nekem: 
ajándékaitokat el nem fogadom; 
kövér békeáldozataitokra nem tekintek. 
23 Vidd el előlem énekeid zaját, 
hárfád zenéjét meg nem hallgatom. 
24 Törjön elő inkább a jog, úgy, mint a víz, 
és az igazság, mint a sebes patak. 
27 mert Damaszkuszon túlra száműzlek titeket« 
– mondja az Úr, 
a Seregek Istene az ő neve. 

6 1 Jaj nektek, gondtalanul élőknek, a Sionon, 

és nektek, elbizakodottak, Szamaria hegyén, 
ti előkelők, a nép főemberei, 
akikhez folyamodik Izrael háza! 
2 Menjetek el csak Kalnéba és nézzetek körül, 
menjetek onnan Nagy-Emátba, 
menjetek le a filiszteus Getbe, 
különbek vagytok-e ezeknél az országoknál? 
Vajon szélesebbek-e határaik a ti határaitoknál? 
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3 Ti távolnak gondoljátok a veszedelem napját, 
és az erőszak uralmát közelebb hoztátok! 
4 Elefántcsontágyakban lustálkodnak, 
és kereveteken henyélnek; 
lakmároznak a nyáj bárányaiból, 
és a csorda borjúiból. 
5 Danolásznak hárfaszó mellett – 
azt hiszik, hogy olyan hangszereik vannak, mint Dávidnak –, 
6 serlegekből isszák a bort, 
a legfinomabb kenettel kenik meg magukat, 
és semmit sem törődnek József romlásával. 
7 Nos, ezért majd ők mennek a száműzöttek élén a száműzetésbe, 
és véget ér a henyélők tobzódása. 
8 Megesküdött az Úr Isten saját magára: 
»Ezt mondja az Úr, a Seregek Istene: 
Utálom Jákob kevélységét, gyűlölöm várait, 
és kiszolgáltatom a várost lakóival együtt.« 
9 Ha tíz ember marad is egy házban, 
az is meghal! 10 És amikor felemeli és elégeti őt rokona, 
hogy kivigye csontjait a házból, 
így szól majd ahhoz, aki a ház belsejében van: 
»Van-e még valaki nálad?«, Az úgy felel: »Nincs!« – akkor ő azt mondja 
neki: »Hallgass!« –,s nem lesz, aki megemlékezzen az Úr nevéről. 
11 Mert íme, az Úr parancsot ad, 
és romba dönti a nagy házakat, 
és darabokra zúzza a kis házakat. 
12 Vajon vágtathatnak-e a lovak a kősziklákon, 
vagy lehet-e ott szántani ökrökkel? 
Bizony! Ti keserűséggé változtattátok a jogot, 
és ürömmé az igazság gyümölcsét. 
13 Örültök Lodabárnak, azt mondjátok: »Vajon nem a saját erőnkből sze-
reztük-e meg magunknak Karnaimot?« 14 »Bizony, íme, én népet tá-
masztok ellenetek, Izrael háza – mondja az Úr, a Seregek Istene –, és az 
összetör titeket Emát határától az Araba völgyéig.« 

7 1 A következő dolgot mutatta nekem az Úr Isten: Íme, sáskákat alkotott, 
amikor a mező sarjadni kezdett; a királyi kaszálás után lett ez a sarjú. 
2 Mikor ezek megették a föld egész füvét, így szóltam: »Úr Isten, irgalmazz, 
kérlek! Hogyan állhat fenn Jákob, hiszen kicsiny ő?« 3 Megkönyörült erre az 
Úr: »Nem fog megtörténni!« – mondja az Úr. 4 A következő dolgot mutatta 
nekem az Úr Isten: Íme, tüzet hívott elő az Úr Isten az ítéletre, és az eléget-
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te a nagy mélységet és megemésztette a mezőt is. 5 Ekkor így szóltam: »Úr 
Isten, hagyd abba, kérlek! Hogyan állhat fenn Jákob, hiszen kicsiny ő?« 
6 Megkönyörült erre az Úr: »Ez sem fog megtörténni!« – mondja az Úr Isten. 

7 A következő dolgot mutatta nekem az Úr: Íme, egy ember állt a beta-
pasztott falon, és kezében mérőón volt. 8 És mondta nekem az Úr: »Mit 
látsz, Ámosz?« És így szóltam: »Mérőónt.« Erre mondta az Úr: »Íme, lemé-
rem népemet, Izraelt mérőónnal, és többé nem bocsátok meg neki.  

9 És lerombolják Izsák magaslatait, és Izrael szentélyeit elpusztítják, és 
karddal támadok Jeroboám háza ellen!« 

10 És Amaszja, Bétel papja, ezt az üzenetet küldte Jeroboámhoz, Izrael ki-
rályához: »Összeesküvést szít ellened Ámosz Izrael házában; az ország 
nem viselheti el mindenféle beszédjét! 11 Azt mondja ugyanis Ámosz: `Kard 
által fog meghalni Jeroboám, és Izraelt fogságba hurcolják országából!'« 
12 Ámoszhoz pedig így szólt Amaszja: »Eredj innen, próféta! Fuss Júda föld-
jére, ott edd kenyeredet, és ott prófétálj! 13 De Bételben ne prófétálj többé, 
mert ez királyi szentély és a királyság temploma!« 14 Felelt erre Ámosz és 
mondta Amaszjának: »Nem vagyok én próféta, sem próféta fia; pásztor va-
gyok én, és vadfügét szurkálgatok. 15 De az Úr meghívott engem, amikor a 
nyájat tereltem, és mondta nekem az Úr: `Menj, prófétálj népemnek, Izrael-
nek!' 16 Most pedig halljad az Úr szavát: Te így szólsz: `Ne prófétálj Izrael 
ellen, és ne fakadj ki Izsák háza ellen!' 17 Ezért így szól az Úr: `Feleséged a 
város paráznája lesz, fiaid és leányaid kard által hullanak el, földedet kötéllel 
felmérik, és te tisztátalan földön halsz meg, és Izraelt országából fogságba 
hurcolják!'« 

8 1 A következő dolgot mutatta nekem az Úr Isten: 

Íme, egy érett gyümölccsel telt kosár. 
2 És mondta: »Mit látsz, Ámosz?« 
és mondtam: »Érett gyümölccsel telt kosarat.« 
És mondta nekem az Úr: 
»Eljött a vég népemre, Izraelre; 
nem leszek többé elnéző vele szemben! 
3 Ama napon jajveszékelnek majd 
a palota énekesei 
– mondja az Úr Isten –, 
sok holttest lesz szerteszórva mindenütt: csönd. 
4 Halljátok meg ezt ti, akik tiporjátok a szegényt, 
és szorongatjátok a föld szűkölködőit, 
5 akik így szóltok: `Mikor múlik el az újhold, 
hogy eladhassuk az árut, 
és a szombat, hogy feltárhassuk a gabonát, 
megkisebbíthessük az éfát, 
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megnagyobbíthassuk a siklust, 
és csalárdul meghamisíthassuk a mérleget, 
6 hogy pénzért megszerezhessük magunknak a szűkölködőket, 
és egy pár saruért a szegényeket, 
és eladhassuk a gabona hulladékát?'« 
7 Megesküdött az Úr Jákob büszkeségére: 
»Sohasem felejtem el semmi cselekedetüket! 
8 Nem kell-e emiatt megrendülnie a földnek, 
és gyászolnia minden lakójának? 
Emelkedik, mint hatalmas folyam, 
árad és apad, mint Egyiptom folyója. 
9 És azon a napon 
– mondja az Úr Isten –, 
délben nyugszik majd le a nap, 
és fényes nappal sötétséget borítok a földre. 
10 Gyászra fordítom ünnepeiteket, 
és siralomra minden dalotokat; 
szőrruhát hozok mindnyájatok derekára, 
és kopaszságot mindnyájatok fejére; 
olyanná teszem az országot, 
mintha az egyszülöttet gyászolná, 
végnapjuk a keservek napja lesz. 
11 Íme, jönnek napok 
– mondja az Úr –, 
és éhséget bocsátok a földre, 
éhséget, de nem kenyérre, 
szomjúságot, de nem vízre, 
hanem az Úr igéjének hallására.« 
12 És felkerekednek tengertől tengerig, 
északtól keletig körüljárnak majd, 
és keresik az Úr igéjét, 
de nem találják meg. 
13 Azon a napon elepednek majd a szépséges szüzek 
és az ifjak a szomjúságtól, 
14 akik Szamaria vétkére esküsznek, és azt mondják: 
»A te Istened életére, Dán!« 
és: »A te utad életére, Beerseba!« 
és elesnek, és nem kelnek fel többé! 
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9 1 Láttam az Urat, 

amint az oltár fölött állt és mondta: 
»Üss az oszlopfőre, 
hadd rendüljenek meg a szemöldökfák, 
összetöröm mindannyiuk fejét. 
Aki pedig ezután is megmarad közülük, 
azt karddal ölöm meg. 
Nem futhatnak el, akik futásnak erednek, 
és nem menekülhetnek meg, akik menekülnek. 
2 Ha leszállnak az alvilágba, 
kezem onnan is előhozza őket; 
ha felszállnak az égbe, 
onnan is lerántom őket. 
3 Ha a Kármel tetejére rejtőznek is el, 
onnan is felkutatom és elhozom őket; 
és ha szemem elől a tenger mélyére bújnak is, 
ott is meghagyom a kígyónak, 
hogy marja meg őket. 
4 Ha fogságba mennek ellenségeik előtt, 
ott is meghagyom a kardnak, hogy ölje meg őket; 
és rájuk fordítom szememet, de a vesztükre, 
nem pedig a javukra!« 
7 »Nemde olyanok vagytok előttem ti, Izrael fiai, 
mint az etiópok fiai? – mondja az Úr. – 
Nemde én hoztam fel Izraelt Egyiptom földjéről, 
a filiszteusokat Kaftorból, 
és a szíreket Kírből? 
8 Íme, az Úr Isten rajta tartja szemét a bűnös országon: 
eltörlöm azt a föld színéről; 
de nem semmisítem meg teljesen Jákob házát  
– mondja az Úr. – 
9 Mert íme, én parancsot adok, 
és szétszórom Izrael házát az összes nemzetek közé, 
amint szétszóródik a búza a rostában, 
de egy szem sem esik a földre. 
10 Kard által hal meg népem összes bűnöse, 
akik így szólnak: 
`Nem közeleg felénk és nem ér el minket 
semmiféle veszedelem!' 
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C.) Bevezetés 

1. Ámosz, akit Jahve megragadott 

Ámosz személyével kapcsolatos adatok 
Ámosz neve a héber Amaza ’Jahve a karjában hordozott’ név rö-

vidített változata. Alakját idegen beszámoló nyomán ismerjük meg a 
7,10-17-ben. Csak ez, a kortársi leírások egyikében ábrázolt jelenet 
Bételben sejteti némileg Ámosz művét és sorsát. Nem állít elénk 
pontos életrajzot, de történelmi források rendelkezésre állnak a korá-
ról. 

Ámosz II. Jeorboám uralkodásának ideje alatt (787-747) az északi 
királyságban lépett fel, 760-750 körül, az országos hatáskörű szen-
télyben, Bételben, talán Szamária fővárosában is. Ő azonban a déli 
királyságból származik, a Jeruzsálemtől 17 km-re fekvő Tekoából 
(1,1). II. Jeroboám Izrael 13. királya volt és  Damaszkusz és Asszíria 
hanyatlását kihasználva helyreállítja Izrael határait, úgyhogy országa 
elérte a Dávid korabeli kiterjedést. A Jordántól Keletre Moáb Déli 
határáig terjeszkedett (Ám 6,13). Ez a siker azonban túlzott nemzeti 
öntudatot ébresztett, főleg a felső rétegek körében, ami ellen Ámosz 
és Ozeás próféta is erősen kikelt. 

A 7,14-ben pásztornak és vadfüge szurkálónak (a gyümölcs a 
burkának átlyukasztásától válik édessé) ábrázolja. Ez a foglalkozás 
bizonyosan jó megélhetést biztosított számára és gyakori helyváltoz-
tatással járt, így vándorlása során alkalma volt idegen tájakat és vi-
szonyokat megismerni. Ámosz nagyon határozottan hangsúlyozza la-
ikus voltát: „Nem vagyok én próféta (nabi), sem próféta fia”. Ezzel 
megfosztja magát a hivatásos udvari és kultuszprófétaságtól, akik ál-
lami hivatallal voltak felruházva és ezzel elkötelezték magukat.   

Meghívása:  
Ámosz nem hivatásos próféta, hanem JHWH szava által meghí-

vott. Sem saját indíttatása sem saját érdeke nem vezérelte fellépését. 
JHWH-nak egy új, soha nem hallott szava legyőzte őt. Elmondá-
sában megkerülhetetlen és ellenállhatatlan hatalomként ábrázolja a 
meghívást: „Ordít az oroszlán: ki ne remegne? Szól az Úr Isten: ki ne 
prófétálna?” (3,8) 
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Ámosz nem tartozik egyik ideológiai irányzathoz vagy csoport-
hoz sem – „nem vagyok próféta fia”. „Az Úr meghívott engem, ami-
kor a nyájat tereltem”. Ez a meghívás megragadja, birtokba veszi. 
Amit hirdetnie kell, független személyiségének lényegétől, túllép raj-
ta. 

Független a külső autoritásoktól, belső tapasztalatának ereje meg-
őrzi őt. 

Ez a megragadottság látnokká teszi (7,1-8,1k; 8,1-7), amely nem 
egy eksztatikus állapotot jelent, hanem tudatosan megnevezi az igaz-
ságtalanság, a jogtalanság következményeit. 

2. Ámosz üzenete: Prófécia és tiltakozás  

A vész meghirdetésének pregnáns összefoglalása a negyedik lá-
tomás a gyümölcsös kosárról: „És mondta nekem az Úr, „Eljött a vég 
népemre, Izraelre” (8,2). 

Az eredeti Ámosz szövegben nem szerepel a megtérés, a bűnbá-
nat lehetősége, nincs szó megmenekülésről: „Nem leszek többé elné-
ző vele szemben!” (8,2). A 9,11-tőli rész fogság utáni betoldás. Egy 
későbbi értelmezés a 4,4-13 betoldás, amely leírja Jahve ismételt fá-
radozásait, hogy a népet visszatérítse. Ötször ismétlődik a versfordu-
lat: „De ti mégsem tértetek vissza hozzám”. 

760-750 körül indokolatlannak látszik a vész hirdetése. II. Jero-
boám katonai sikerei nyomán elérte Izrael a Dávid korabeli kiterje-
dését. A Jordántól Keletre Moáb Déli határáig terjeszkedett (Ám 
6,13). Izraelben béke van és viszonylagos jólétben élnek, de ez, főleg 
a vezető rétegek körében önelégültséget, túlzott nemzeti öntudatot 
ébreszt. A gazdasági fellendülés megváltoztatja a társadalom szerke-
zetét, egyfelől kialakul egy tehetős középosztály, másfelől egyre na-
gyobb létszámúvá válik az elszegényedettek rétege. Az emelkedő 
életszínvonal a kultuszra is kihat, dús ünnepek, áldozatok, adomá-
nyok, zarándoklatok, ének és zene jellemzik a szent helyeket. Az 
emberek úgy érzik JHWH áldása van rajtuk. Hogy jön Ámosz ahhoz, 
hogy ebben a jólétben a végről prófétáljon, ebben a békés hangulat-
ban fenyegessen és ítéletet hirdessen? A prófétai üzenet Kr. e. 722-
ben beteljesedik, az Ámosz által meghirdetett veszedelem az asszí-
rokkal rátör az országra. De most, Amaszja, a bételi szentély főpapja 
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külföldi hatalmak provokációjaként értelmezi Ámosz fellépését, 
hogy valaki fel akarja borítani a békét.  

A kizsákmányoltak és a jogfosztottak nevében: tiltakozik 
            a szociális igazságtalanságok ellen 

Ezt az időszakot a korakapitalizmus időszakára jellemző válto-
zások jellemzik. A kisparaszti réteg elszegényedik, napszámossá vá-
lik, szabad emberek tömegei válnak kisemmizett földönfutóvá, telje-
sen kiszolgáltatottá. A szociális ellentétek egyre jobban elmélyülnek. 
A királyságot a gazdagság és luxus, ugyanakkor a mélyszegénység 
jellemzi. A gazdag városi polgárok, hivatalnokok, a papság egy 
újfajta állam létrehozásán fáradozik, városokban élnek, új törvénye-
ket hoznak a haladás érdekében, míg a mezőgazdaságból élő kispa-
rasztság nem győzi az új adóterheket, beszolgáltatási kötelezettsége-
ket, egyre többen eladósodnak, mindenüket elvesztik, szolga ill. rab-
szolga (adósrabszolgaság) sorba süllyednek, az ember árucikké vá-
lik, elvileg szabadok, de alig vannak jogaik, kizsákmányolttá, kiszol-
gáltatottá válnak a „hatalmasokkal” szemben, nem védi őket se tör-
vény, se igazságszolgáltatás. Ámosz erős szociálkritikájában feleme-
li szavát a jóléti hullám áldozataiért. Kritikájával célba veszi a meg-
gazdagodott városi polgárságot, a lelkiismeretlen kereskedőréteget, a 
nagybirtokosokat, a korrupt bírókat, az opportunista papságot. Kímé-
letlenül megnevezi a visszás állapotokat: uzsorakamat (5,11), a kor-
rupció általi meggazdagodás (8,5), kizsákmányolás (2,8), megvesz-
tegetés (5,12), a törvény kiforgatása (2,7; 5,7.10.12), visszaélések a 
függőségi kapcsolatokban, kíméletlenség (5,12; 8,4), elnyomás (2,6, 
3,9k;4,1), önkényuralom (3,9k; 6,3). 

A beszédszerkezetben különbség van Isten szava, mely meghirde-
ti az ítéletet és a próféta szavai között, amelyek megokolják a bűnö-
ket. Úgy tűnik, a próféta szavai abból a tapasztalatból származnak, 
melyet Ámosz a foglalkozása során Izrael szerte tett útjain szerzett. 

A kiszámíthatatlan és a bennünket nem kiszolgáló Isten nevében: til-
takozás a kiüresedett kultuszgyakorlat ellen 

A kegyes fülek számára felháborító iróniával szólít fel Ámosz a 
szenthelyek felkeresésére, hogy hozzanak oda áldozatokat, adókat és 
adományokat (4,4; 5,4.21-23). Menjenek csak a zarándokok tisztelet-
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re méltó Bételbe (Jákob álmának és az isteni ígéretnek a helye) és 
Gilgálba, ha szaporítani akarják a törvényszegést. Mágikus ceremó-
niává alacsonyítják ott az istentiszteletet. Ámosz szerint ennek az al-
ternatívája az Isten törvényei szerinti élet, igazságosság  a kapuknál, 
a társadalmi életben, a politikában, a szociális kapcsolatokban 
(5,24). Ott kell Istent keresni, nem Bételben és nem Gilgálban (5,4), 
nem az intézményes kultuszhelyeken és kultuszokban. Csak JHWH-
nál van élet, csak nála van szabadulás, ő vezetője és bírája minden 
embernek.  

Ámosznak nem az idegen istenek ellen, nem a bálványimádás el-
len kellett harcolnia Izraelben mint például Illésnek, hanem az üres 
vallási formaságok, a kultikus és teológiai előírások ellen. 

Ámosz nem vázol fel egy új istenképet – nem tesz kijelentéseket 
Isten valójáról, hanem szembe helyezi Izraellel JHWH váratlan sza-
vát, amely mindig más, behatárolhatatlan, bennünket nem kiszolgáló, 
aki „én vagyok az, ’aki vagyok’. És Izrael számára ő mindig ott van 
mint kikerülhetetlen bíró. 

3.) Ámosz könyvének szerkezete  
 

1,1 Felirat 
1,3-2,16 JHWH – a népek Ura és Bírája 

Izrael – a főbűnös minden bűnös közt 
Nyolc beszéd a népek ellen hasonló bevezetéssel: kihirdetés-
formula és számvetés: a mérték betelt. Csúcspont: Izrael elleni 
beszéd, az ítélet végrehajtásának képeivel. 

3,1-2 „Halljátok e szót” 
a központi, ellentmondást hordozó kijelentés: kiválasztottalak 
benneteket - „éppen ezért meg is torlom rajtatok minden 
gonoszságtokat” 

3,3-8 Retorikai ok-okozati összefüggésre épülő kérdéssor. A célja 
Ámosz védekezése, Jahve szólt, és nekem muszáj azt hirdetnem 

3,9-15 Szamária vétkének bizonyítása, fenyegetés és radikális ítélet 
A palesztínai pásztor hasonlata a 12. versben (vö. Kiv 22,12) 

4,1-3 „Halljátok e szót” a kritika a szamáriai asszonyoknak szól 
4,4-5 A kultusz kritikája: kigúnyolja a papok zarándoklatra való fel-

hívását  
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5,1-3 „Halljátok e szót” … gyászdal Izrael fölött 
az Úr tizedelésének ábrázolása 

5,4-5 A kultusz kritikája: JHWH keresése = az élet keresése 
                  A kultuszhelyek keresése = a halálba menés          

5,7-17 Jajkiáltás az elnyomókról 
Szociális kritika vö. Kiv 22,20-26; MTörv 23,20; 24,14.17! 
Jahve a jogfosztottak pártján van 

5,18-20 Jajkiáltás azokról, akik naivan az Úr napjára várakoznak 
(amikor Jahve ítél Izrael ellenségei fölött) 

5,21-27 A kultusz kritikája: felelős szociális tettek helyett kiüresedett 
kultuszgyakorlat 

6,1-7 Jajkiáltás a felelőtlenül dőzsölőkről 
A teljes összeomlás és a felfuvalkodottak bukásának bejelenté-
se 

7,1-9 Az első három látomás az öt látomásból álló ciklusból. Látomás 
a sáskajárásról és a tűzesőről: az ítélet Ámosz könyörgése 
nyomán nem teljesedik be. Látomás a mérőónról: A megtérés 
lehetősége elmúlt. Izraelt nem kap többé kíméletet. 

7,10-17 Idegen betoldás: Nézeteltérés a pap és a próféta között 
8,1-3 Negyedik látomás: a gyümölcskosárról: a vég elkerülhetetlen 
8,4-14 Egy későbbi bedolgozó szavai, aki a kizsákmányolás folyama-

tát ábrázolja és felvázolja a véget (vö. MTörv 25,13-16; Lev 
19,35k) 

9,1-4 Ötödik látomás a templom és az ország elpusztulásáról 
9,7-10 A kiválasztottság princípiuma ellen 

A 9-10 vers az ítélet későbbi értelmezése 
 

  

 
A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-

jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
nyolcvankettedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2013. szeptember 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

1. Ének: Teremts bennem ének hallás után, Áldjad 
én lelkem 177.o., 5 perc 

2. Szövegmunka Ám 7,10-17 
a.) Történelmi háttér   
Ámosz kora: politikai, gazdasági, szociológiai, 
kulturális, vallási 
Lásd Alapgondolat, Bevezetés 1. 2.  

Az órave-
zető elő-
adása 

 
 

Térkép, lásd 
Jer. füz.91. 
Bev. 2. 
10 perc 

b.) Ámosz a meghívott 
(Ámosz személye és műve egy idegen beszámoló-
jában ábrázolva 7,10-17). 
A szöveget szereposztásban felolvassuk, aztán 
együtt vagy kis csoportban a következő nézőpon-
tokra kérdezünk rá: Mit tapasztalunk a kortárs 
vagy tanítvány beszámolójában 
- magáról Ámoszról, (hasonlítsuk össze az 1,1, fi-
gyeljük meg a három én-kifejezést a 14. versből!), 
- ellenfeléről, Amaszjáról, 
- üzenetéről és a címzettekről (hasonlítsuk össze, 
hogy Amaszja hogy tolmácsolja  a királynak 
Ámosz prófétai szavait azzal az üzenettel, amelyet 
Ámosz intéz Amaszjához!), 
- a fellépésének indokairól (vegyük hozzá a 3,8-at 
és nézzük meg mit állít JHWH-ról) 
- Ámosz sorsáról? 

A szöveg 
felolvasá-
sa, utána 
gondolat-
csere az 
óravezető 
irányítá-
sával 

Szentírási 
szöveg lásd 
B, jegyzet-
füzet, ceru-
za, nagy ív 
papír, 
rostírónok 
 
45 perc 

3. Találkozás Ámosz könyvével 
Minden résztvevő egyénileg foglalkozik az 
Ámosz könyv szövegével, feljegyzi a kérdéseket, 
a feltűnő és figyelemre méltó dolgokat: Milyen 
vádakat állapít meg Ámosz Izrael ellen Jahve 
megbízásából? Miért mond ítéletet Isten a kivá-
lasztott nép fölött? 
Végezetül arról, hogy Ámosz könyvéből mi az, 
ami közvetlenül Ámoszra vezethető vissza, lásd 
Alapgondolat és Bevezetés 3. 

Egyéni 
munka, 
utána ösz-
szegzés az 
óravezető 
irányítá-
sával,  

Szentírás, 
szentírási 
szöveg B, 
Bevezetés 
3. külön la-
pon, ceruza, 
jegyzetfüzet 
50 perc 

4. Közös ima, ének Kötetlen 
ima 

Gyertya, 
gyufa, 10 p. 
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Egy életút 
      Interjú Fodor György biblikus professzorral

1
 

          – 2.rész – 
 

Z.Á.: Engedne egy kis bepillantást nekünk az ószövetségi 
eszkatológiába? Milyen fejlődés tapasztalható? Az Ószövetségben 
is megjelenik már az üdvösség-várás, ezt értjük az eszkatológia 
alatt?  

F.Gy.: Részben igen. Hogy az elején kezdjem, valójában Izrael 
Isten-képe a kinyilatkoztatott Isten-kép mindig is, kezdettől fogva 
magában foglalja azt, hogy Isten egyre inkább közeledik népéhez, és 
egyre inkább megmutatja magát a történelemben. Magát a JHWH 
nevet tiszteletből nem mondják ki, Izrael Istenének a nevét sokan 
úgy fordítják le, hogy vagyok, akinek majd mutatni fogom magam. 
Tehát Isten az ő egyre hatékonyabb, egyre érezhetőbb eljövetelét 
ígéri. Már magának az Isten névnek is a teológiájában benne van az, 
hogy majd megmutatom az én dicsőségemet pld. a fáraón, hogy az 
Egyiptomból való kivonulásra is utaljak. A prófétáknál ez a fordulat 
nagyon sokszor előfordul, tehát Isten egyre közelebb jön, egyre in-
kább kinyilatkoztatja magát és az ő akaratát, és ez egy dinamizmust 
ad az egész ószövetségi eszkatológiának. Isten közeledik, Isten a 
történelemben működik. Tehát az üdvösségtörténet az egy folyamat, 
Isten nem áll a történelem fölött, mint az iszlámban. Ott Allah a he-
tedik égben van, és valójában nem vesz részt a történelemben. A mi 
Istenünk, az Ószövetség és az Újszövetség Istene, - hiszen ez ugyan-
az -,_részt vesz a történelemben. Az üdvösségtörténet a történelem-
ben bontakozik ki, és ezen az üdvösségtörténeten keresztül Isten 
egyre inkább megmutatja magát. Jézus Krisztusban egészen közel 
jött, és az ószövetségi eszkatológia ezt készíti elő intuitív vonalakon 
keresztül.  

Z.Á.: Ezt nagyon nehéz lehet kutatni, vizsgálni, ezzel foglalkoz-
ni, hiszen az Ószövetségnek az eleje a múlt homályába vész, olyan 

                                                      
1 Elhangzott a Magyar Katolikus Rádióban 2012. szeptember 11-én. Készítette: 
Zimányi Ágnes. (Az  interjú első részét előző számunkban közöltük.) 
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történetet ír le, a teremtést, amit ember nem élt meg, illetve na-
gyon hatalmas irodalma van ennek. Hogyan sikerült ezzel megbir-
kóznia? 

F.Gy.: Ehhez azért nagyon nagy segítséget ad mindenkinek a Dei 
Verbum, a II. Vatikáni Zsinat biblikus dogmatikus konstitúciója, 
amely leszögezi, hogy igenis, kutatni kell a műfajokat. Tehát a törté-
netkritikai módszer segítségével kutatni kell azt a korszakot, amely-
ben egyes sugalmazott szerzők éltek, alkottak. Utána később, a kö-
vetkező nemzedékek, generációk ezt, a sugalmazás keresése és mű-
ködése által hogyan fejlesztették tovább, tehát a reinterpretációt a 
hatékony továbbértelmezés segítségével. Erre, hála Istennek nagyon 
komoly és megbízható tudományos módszerek vannak, műfaji kér-
dések vizsgálata, stílusnak a vizsgálata, a végső szöveg kialakulásá-
nak a vizsgálata. Úgy értek meg egy szöveget, ha annak a keletkezési 
történetét is jobban megértem. A Pápai Biblikus Bizottságnak ezzel 
kapcsolatban 10-15 éve jelent meg egy nagyon fontos és komoly 
dokumentuma, amely leírja és helyesli ezeket a módszereket, tudo-
mányos megközelítéseket. Valóban, az Ószövetség sok helyen na-
gyon nehéz, nagyon oda kell figyelni, nagyon érteni kell hozzá. Én is 
mindig biztatom a hallgatókat, hogy kérdezzenek, a szeminaristáimat 
pedig arra, hogy kutassanak, járjanak utána, mert igenis, van válasz, 
de néha valóban nagyon nehéz megtalálni. Az Ószövetség nagyon 
komplex teológiai tudományág, és nagyon felkészültnek kell lenni, 
hogy az ember el ne vesszen akár a részletekben, akár pedig a fun-
damentalista értelmezésben.  

Z.Á.: Felteszem, hogy Önnek vannak zsidó kapcsolatai is, zsidó 
teológusokkal is beszél, értekezik ezekről a témákról. Ők hogyan 
élik azt meg, hogy a keresztények, a katolikusok számára szent 
könyv az Ószövetség, és hogy számos jeles kutatója van, mint 
ahogy Ön is? 

F.Gy.: Valójában meg tudjuk találni a közös pontokat. Annyira 
egyébként, hogy én az elmúlt év decemberében például opponense 
voltam egy doktori disszertációnak, amit az Országos Rabbiképző 
Zsidó Egyetemen készített el valaki, most nem akarom a nevét mon-
dani. Magyarul engem kért föl ennek a kollégának a konzulense, 
hogy legyek az első bíráló.  
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Z.Á.: Mi volt a téma? 
F.Gy.: Cedaka, tehát igazságosság, és zsidó társadalom etika, 

amit az Ószövetség alapján dolgozott ki. Volt egy történeti része is 
természetesen, ami az újabb korig vezetett. Én ezt nagy megtisztelte-
tésnek vettem és éltem meg. 

Mutatnék egy kötetet Önnek, ami a II. Vatikáni Zsinat 45. évfor-
dulójára jelent meg, Vízió és valóság címmel. A kötet, amely a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen 2010. októberében „A dialógus 
sodrában” címmel tartott zsidó-keresztény konferencia előadásait 
tartalmazza,  a II. Vatikáni Zsinatnak a Nostrae aetate kihirdetésének 
pontosan a 45. évfordulójára jelent meg október 28-án, a szerkeszté-
sében én is részt vettem. Ezen kívül pedig bíboros úr néhány évvel 
ezelőtt kinevezett a Keresztény-Zsidó Tanács tagjává. Általában 
Schweitzer József főrabbi urat én szoktam vinni, amikor Esztergom-
ban vagy máshol ülésezünk, így nagyon sokat beszélgetünk arról, 
hogy ők például a Mózes öt könyvét hogyan értelmezik, a Wellhau-
sen-elméletet például mennyire fogadják el, vagy az újabb forráskri-
tikákról mi a véleményük? Tehát ezekről mi őszintén beszélgetünk, 
és azt is megmondja konkrétan, hogy mi az, amit ők nem fogadnak 
el.  

Z.Á.: Például ők szó szerint veszik azt, hogy Ábrahám, Izsák, 
Jákob egymásnak atyjai voltak.  

F.Gy.: Így van, tehát Mózes öt könyvét kvázi szó szerint kell ér-
telmezni szerintük. Mózes azt úgy kapta Istentől, a Sínai-hegyen a 
Törvényekkel együtt, ehhez ragaszkodnak, ezzel kapcsolatban azokat 
a tudományos módszereket, amiket az előbb tárgyaltunk, műfajkriti-
ka, forráskritika, hagyománytörténet, ők nem fogadják el. 

Z.Á.: De gondolom ismerik, és akkor mit szólnak ahhoz, hogy a 
kutatások arra utalnak, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob ősatyák vol-
tak, de nem álltak egymással rokonságban.  

F.Gy.: Valójában azt kell, mondjam, hogy Izraelnek adott élet-
szabályként veszik, fogják fel, illetve élik meg a Tórát, tehát Mózes 
öt könyve, és a kutatásnak ez a része nem érdekli őket annyira, hogy 
belemélyedjenek, mert hiszen a végeredmény az a kezükben lévő 
sugalmazott szöveg. Azt tudjuk, hogy őnáluk a Tóra, tehát Mózes öt 
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könyve az a par excellence, sugalmazott szöveg. A próféták is termé-
szetesen sugalmazottak, olvassák a zsinagógákban, és van a többi 
írás, az Ószövetség harmadik része. A második és harmadik rész 
sugalmazás szempontjából kisebb jelentőségű, mint a Tóra. Ezeknél 
inkább megengedik a modern kutatásokat, mint a Mózes öt könyvé-
nél, amit ők Izraelnek adott életszabályként értelmeznek, és ezt meg-
élik. Őket hidegen hagyja, ha szabad így fogalmaznom az, hogy ez a 
geneológia, ez egy teológiai mesterséges geneológia, vagy pedig 
nagyapa-apa-fiú leszármazást követ.  

Z.Á.: Fodor György professzor 
úr, térjünk vissza egy kicsit az Ön 
személyes életéhez. Arról már be-
széltünk, hogy 1984-ben szentelték 
pappá, és Önnek, mint görög kato-
likus lelkésznek, papnak előtte meg 
kellett nősülnie, mert a papszente-
lés után már nem nősülhet. Beszél-
ne a családjáról? 

F.Gy.: Igen, nagyon szívesen, il-
letve nagyon röviden. Az alapszakon 
ismertem meg a feleségem, aki mű-
vészettörténet-arab-angol szakos volt 
az ELTE-n, tehát ezekkel a diplo-
mákkal rendelkezik. Én elmondtam 
neki előtte, hogy a papság az ’félka-
tonai rendszer’, tehát a püspök dis-
ponál, és a pap engedelmességgel tartozik. Mint pesti lánynak ezt 
meg kellett értenie, el kellett fogadnia. Miután azt mondta rá, hogy 
igen, utána az már benne volt a pakliban, hogy akkor jönni kell Nyír-
egyházára, és az a fajta pesti karrier, amit esetleg ő elképzelt magá-
nak, az nem úgy fog működni. Ezzel együtt nem hagyta abba ő sem a 
tudományos tevékenységet, és főleg amit vidéken is lehet, fordítói 
tevékenységet folytatott, akár iszlám területén, akár pedig művészet-
történet területén. Egy leányunk van, Júlia, aki most végez a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, és ha 
minden igaz, akkor júniusban megy férjhez.   Folytatjuk  

A Reims-i székesegyház
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Balás Béla 

Lelkipásztori gondolatok 

A megvakult katedrálisok  

Angliában templomokat látogattam. Felejthetetlenek számomra 
Canterbury, Salisbury, Oxford, Coventry, meg Londonban a West-
minster. Lenyűgözött a gótika szépsége, a liturgia méltósága és a 
csúcstechnika. A csendet itt senki sem zavarja, az idegenvezetés 
diszkréten, rádiótelefonokkal történik. Az első ámulatok után azon-
ban hiányérzetem támadt. Láttam szerteszét szobrokat, sírokat, sok-
sok gyertyát, de sehol sem találtam a nálunk megszokott biztonságot. 
Nem igazodtam el, hol is van az örökmécses. Tudom, anglikán test-
véreink a hitben legközelebbi rokonaink. A maguk módján azt vall-
ják, amit mi, amit kaptam, azt mégis kevésnek éreztem. Körös-körül 
az emlékek úgy integettek, mint tibeti havasokban a buddhisták szí-
nes kendői. Miután VIII. Henrik (†1547) „elvált” Rómától, hiába 
próbálta megőrizni egyházát, valami elhomályosodott. Az idők során 
vitatottá vált apostoli eredetük, így a papságuk és papok híján Jézus 
eucharisztikus jelenléte is. Ők persze nem így látják helyzetüket. 
Máig hirdetik „miséiket”, működik a hierarchiájuk, vigyáznak szent 
helyeik rendjére, tisztaságára. Élő templomként mutatják azt, amit 
mi emlékhelynek látunk. A római hagyomány szerint ezek a csodás 
katedrálisok úgy jártak, mint a Bibliában Sámson (vö. Bír 6,21), 
megvakultak! Akinek megmaradt daliás mérete, annak eltűnt az ere-
je.  

Nekünk, magyaroknak többnyire csak kövek jutottak. Fehérvár, 
Somogyvár, Zsámbék romjai. A hortobágyi elpusztított negyven falu 
templomára csak a helyükön nőtt kerekerdők emlékeztetnek. Meg-
örököltük viszont az Úr jelenlétét. Legyen bár az útszéli kápolna 
vagy barokk templomocska, számunkra drágább, mint bármely ka-
tedrális, ha az „lakott hely”. Ez a titok ránk lett bízva. Szeretettel kell 
gondoznunk, hiszen a szentély nekünk nemcsak munkahelyünk, ha-
nem otthonunk is, a hívőknek pedig „kilátóhely” – e világból!  
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A  mosolygó angyalok  

A világ egyik legszebb székesegyháza, a francia királyok koroná-
zási helyén, Reimsben árválkodik. A 800 éves csodát, a „kőbe fara-
gott teológiát” unalmas házak szorongatják. Az egyháztól elszakadt 
és önállósodott laikus állam saját ingatlanjaként kezeli a műkincset. 
Az Unesco Világörökség része az idők során egyenletesen piszkoló-
dik. Az egykori zarándoklatokhoz képest ma ritka vendég az imád-
kozó ember, a látogató amúgy is eltörpül a lenyűgöző boltívek alatt. 
Aki ismeri a történelmet és barátja a művészetnek, az lelkesedik, 
valójában lehangoló a fenséges magány. Bármely pompás volt a 
jeruzsálemi templom, Jézus mégis sírva fakadt (vö. Lk 19,41), hiszen 
Isten nem a köveket akarta halmozni, hanem minket próbált össze-
gyűjteni (vö. Mt 23,37).  

Egy vigasz azért megmaradt. A főbejárat káprázatos hármas ka-
pujának nyugati oldalán áll két „mosolygós angyal.” A mester ke-
gyelmi állapotban, talán hálából faragta őket. Ezek a szobrok mára 
szinte sztárjai lettek a katedrálisnak. Századok óta szó nélkül prédi-
kálnak. Hirdetik Isten jóságát a kíváncsi tömegnek. Azt üzenik, több-
re jut, aki többet mosolyog. Arra figyelmeztetnek, hogy ami itt a 
kapunál kezdődik, nem turisztika, mert Isten országa: „igazság, béke 
és öröm a Szentlélekben”(Róm 14,17).  

Szerelemmel?  

Körös-körül pompázik a nyár. Telve a strand, a gyerekek pan-
csolnak, anyukájuk féltőn vigyáz rájuk. A fiatal pár kézen fogva 
sétál, az ősz hajúak csendben üldögélnek, szavak nélkül is értik 
egymást. Béke és öröm mindenütt. Ki-ki úgy érzi jól magát, hogy 
törődik a másikkal. A Teremtő akarta így. Ha kicsit is csökkentené 
az ösztön erejét, megroggyanna az élet. Rég kipusztult volna az 
Amazonas őserdeje, ha a bogarak és a virágok nem vonzanák egy-
mást. Zsákmány nélkül eltűntek volna a halak és velük a halászok. 
Ajándékba kaptuk a természetet, benne az életet és annak minden 
törvényét.  

Igen ám, de ha csak ennyi lenne a valóság, abból az következne – 
amint azt egyes ateisták vélték −, hogy önmagába visszaforduló örök 
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körforgás a világ. Olyan, mint a poraiból meg-megújuló mitológiai 
főnixmadár, mint a pulzáló pokol. Eleinte talán szórakoztat, végül 
kibírhatatlanul unalmas. Ezt gúnyolta az egzisztencialista Simone de 
Beauvoir (†1986) a „Minden ember halandó” című regényében. 
Ebből akarnak menekülni évezredek óta a buddhisták, bízva a meg-
semmisülésben és valami teljesen mássá való újjászületésben.  

Nyarunkban, telünkben, tehetetlenségünkben az nyitott utat, aki 
jobban szeretett minket, és aki mint barátait, beavatott mindenbe (vö. 
Jn 15, 12.15). Nem érkezett szélvésszel, földrengéssel vagy tűzzel 
(vö. 1 Kir 19,11−13), hanem személyesen, szép szóval (vö. Fil 2,8). 
Isten jósággal jött az eddigi szerelemáradásba, életforgatagba. Gyó-
gyítani akarta az ösztöntől elgázoltakat, a létharctól megtaposottakat, 
mert „szerette a világot” (Jn 3,16). Nem fagyasztotta be a természet 
körforgását, hanem inkább megnyitotta azt a természetfelettire, a 
kegyelemre. Azóta az élet még szebb lett. A két létrend együtt adja a 
teremtés eredeti tervrajzát, az „egész”-séget. A papok, kedvesebben 
mondva a lelki-atyák, ezt szolgálják. Hivatásuk Jézus nagycsütörtöki 
imájából született (vö. Jn 17, 11.15). 

És most jön a kérdések kérdése. Lehet-e Őt „szerelem” nélkül 
képviselni? Természetesen az önvizsgálat közben nem a Sínai-
hegyen kapott kőtáblákat feszegetjük, nem is a szív-tisztaságot 
relativizáljuk. Az a gond, hogy a tele-élet, csupa szív Jézust nem elég 
szabályos ügyintézéssel, pontos rítussal közvetíteni. A jelek szerint 
az unott, gépies figura taszítja „ügyfeleit”. Aki úgy gondolja, hogy 
az emberekért embertelenné kell válnia, az végzetesen téved. A cöli-
bátus nem „beteg lelkeknek való füves kertecske” (Balassi Bálint). 
Jézusnak ép és egészséges istensége is, embersége is. Az ő személyi 
egységére mint gyökérre ojtott rá a keresztség (vö. Róm 11,17). Eb-
ből a mélységből él a papság, más alapot senki sem vethet (vö. 1Kor 
3,11). Szent Pál erre biztatta tanítványát, Timóteust: „szítsd fel ma-
gadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van! Hi-
szen Isten nem féltékenység lelkét, hanem az erő, a szeretet és a jó-
zanság lelkét adta…” (2Tim 1,6−7). Az apostol nem akármit kér, 
nem termékenységi kultuszra gondol. Itt a tűz a szeretetet jelenti. Ez 
személyes, de több mint földi szerelem. E nélkül mit sem érünk (vö. 
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1Kor 13,2), ezt nem szabad elhagyni (vö. Jel 2,4), ezzel kezdődött 
minden, és ezzel is folytatódik.  

Ami megmarad 
Délnyugat-Angliában a főút mellett, a nyílt mezőn évezredek óta 

titokzatos kőhasábok álldogálnak, mint régvolt óriások itt felejtett 
játékai. Ez a Stonehenge, amelyet minden térképen bejelölnek. A 
turisták kivárják sorukat, hogy fényképezhessék a fura alakzatokat. 
A szakemberek csak találgatják, hogy mikor és miért építették őket. 
Távolabb, a környék városaiban gótikus katedrálisok rejtőznek. Ők 
is megmenekültek. Idáig nem jutott el sem a tatárjárás, sem a világ-
háború. Túlélték az embereket. Századokkal ezelőtt ezek a szenté-
lyek telve voltak. Elgondolkodom. Akik itt imádkoztak, azoknak 
fohásza vajon éppúgy égbetört, mint a ránk maradt kőívek? Hová 
lettek a könyörgők és a sóhajaik? Találgatok. Mire tanítanak a pira-
misok, a kínai nagy fal, az athéni Akropolisz, a római Colosseum? 
Ami egykor nagy volt, az mindenestül eltűnt? Mi, maiak csak ha-
szonélvezői lennénk őseinknek? Tehetetlenül sodródunk mi is a múl-
tunkba? 

Így lenne, ha Jézus nem szólt volna világosan: „Ne nyugtalan-
kodjék szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! 
Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, 
hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmen-
tem és elkészítettem a helyet, ismét eljövök és magammal viszlek 
titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” (Jn 14,1-3). A Bibliát 
olvasó ember tudja, hogy ami elmúlt, az olyan, mint a színházban a 
felvonások között lebontott díszlet. A szereplők élnek, a cselekmény 
folytatódik. Szodoma, Jerikó vagy Hitler bunkere elenyészett, de 
lakói felelnek.  

Jézus ígérete szerint megmarad a jó szó, a szívből adott pohárnyi 
víz, a részvevő látogatás (vö. Mt 25,34−40). Ezek a mi mennyei 
„szkafandereink”, a végső védőruháink. Bennük találkozik a mi kicsi 
irgalmunk Isten végtelen irgalmával.  

Amíg Jézus értünk nem jön, addig bizony rommezőn járunk, 
mégis bizalommal, mert véget ér minden, de „a szeretet soha el nem 
múlik” (1Kor 13,8). 
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       Magasztaljuk az Urat! 
 

Magasztaljuk az Urat, de nem azáltal, hogy emberi sza-
vunkkal bármiképpen is gazdagíthatnánk őt, hanem úgy, 
hogy bennünk dicsőül meg. Krisztus valóban Isten képmá-
sa. De az emberi lélek is dicsőségessé teszi magában az Is-
ten képmását, ha valami igaz és istenfélő dolgot cselek-
szik, hiszen saját képére és hasonlatosságára alkotta őt a 
Teremtő. S miközben dicsőségessé teszi magában ezt a 
képmást, bizonyos fokban részesül annak nagyságából, és 
maga is magasabb rendűvé válik. 

Szent Ambrus       
Imaórák liturgiája, dec. 21.    

. 
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                Miért születtem úgy, ahogy születtem? 

Mezítelenül születtem – mondja Jézus Krisztus -,  
hogy le tudj mondani önmagadról. 

Szegényen születtem, hogy megtalálhasd bennem  
a gazdagságot. 

Kicsinynek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon. 
Istállóban születtem, hogy megtanulj megszentelni  

minden helyet. 
Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember hozzám 

közeledhessen. 
Ijesztően gyengének születtem, hogy te sohase félj tőlem. 
Fegyver nélkül születtem, hogy bízhass  önmagadban. 
Szeretetből születtem, hogy sohase kételkedj szeretetemben. 
Éjnek idején születtem, hogy elhidd:  
Minden földi valóságot képes vagyok megvilágosítani. 
Emberként születtem, hogy sohase szégyelld magad azért,  

ami vagy. 
Mária fiaként születtem, hogy neked is legyen édesanyád. 
József fogadott fiaként születtem, hogy megértsd:  

az igazi apa az, aki védelmet és szeretetet nyújt. 
Egyszerűségben születtem, hogy te se légy bonyolult. 
Megalázottan születtem, hogy képes légy felülmúlni magadban 

a kevélységet. 
Elrejtve születtem, hogy képes légy elkerülni minden  

önmutogatást. 
Gyermekként születtem, hogy te is megtanulj nyíltnak  

és bizalommal telinek lenni, mint a gyermek. 
Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk haza  

az Atya házába. 
Lambert Noben 
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„Mert benne lakik testi formában az istenség egész teljessége, s benne lettetek 

ennek a teljességnek részesei.” (Kol 2,9) 

Puskás Attila 

Elmélkedés Krisztus teljességéről 
Papnövendék koromban, az 1980-as évek közepén, egyszer volt 

szerencsém Balczó András, a sokszoros olimpiai és világbajnok öttu-
sázó sportemberi tapasztalatait és keresztény tanúságtételét meghall-
gatni. Mondanivalóját egy élményének beszámolójával kezdte. Ami-
kor meghívták, hogy sikeres pályafutásának okairól beszéljen ki-
sebb-nagyobb nyilvánosság előtt, kultúrházakban tartott találkozó-
kon és ő vallási-hitbeli témákat hozott szóba – merthogy sikereinek 
itt van a valódi forrásvidéke –, akkor rendre hasonló reakciót tapasz-
talt a hallgatóság viselkedésében. Mindaddig, amíg általában beszélt 
Istenről, lelki-szellemi tartásának a nem pusztán emberi, hanem iste-
ni erőforrásáról, addig a hallgatóság szimpátiáját, érdeklődő figyel-
mét tapasztalta. Ám mihelyt elkezdett Jézus Krisztusról szólni, arról, 
hogy a Vele való személyes kapcsolata egész életének és sportembe-
ri pályafutásának az alapja, meg szokott változni a hallgatóság maga-
tartása: többen elkezdenek fészkelődni a helyükön, s érezhető fe-
szültség keletkezik a levegőben. Egy távoli Transzcendens Valóság 
létezését viszonylag könnyen elfogadja az ember. Mihelyt azonban 
arról van szó, hogy az Abszolút Valóság emberré lesz, a távoli egé-
szen közel jön, az egészen Más egészen hasonló lesz hozzánk, az 
Örök belép a történelembe, a felfoghatatlan Végtelen lekicsinyíti és 
egy konkrét emberi életben tapasztalhatóvá teszi magát, kike-
rülhetetlenül döntés elé kerül az ember. 

 
Az alábbiakban azt a kérdést szeretnénk szemügyre venni, hogy 

mit jelent közelebbről a kolosszei levélben megfogalmazott kijelen-
tés, mely szerint Krisztusban „lakik testi formában az istenség egész 
teljessége” (2,9). Itt érdemes lesz felidéznünk a levél első fejezetéből 
azt a szövegrészt, mely himnikus és emelkedett formában egy hitval-
lást tartalmaz Krisztusra vonatkozóan. Már ebben a hitvallásban fel-
bukkan az a krisztológiai fordulat, mely szerint Krisztusban „lakik az 
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egész teljesség” (1,19). A levél szerzője nagy valószínűség szerint 
egy a kis-ázsiai egyházközösségekben énekelt Krisztus-himnuszt i-
déz itt, melyet azzal vezet be (1,11-12), hogy a kolosszeieket az 
Atyának szóló hálaadásra és dicsőítésre szólítja fel mindazért, amit 
Krisztus által véghezvitt értük. 

1. Krisztus isteni méltósága 

A himnikus hitvallásban ugyan nem fordul elő Jézus Krisztus ne-
ve, de a himnuszt bevezető mondat egyértelműen benne, mint az 
Atya szeretett Fiában jelöli meg a hitvallás tárgyát.1 Az ünnepélyes 
himnusz két fő részre tagolódik. Az első egység témája az Atya sze-
retett Fiának a teremtésben, a másodiké a megváltásban betöltött 
egyedülálló, sőt kizárólagos és egyetemes közvetítő szerepének a 
megvallása. Krisztusról azért is állítható, hogy benne lakik „az egész 
teljesség” (Kol 1,19), mert minden isteni műnek Ő kizárólagosan a 
közvetítője, mind a teremtés, mind a megváltás művének. Ez az ab-
szolút közvetítői méltóság az isteni tevékenység tekintetében azon 
alapszik – amint a későbbi szöveghely értelmezi (Kol 2,9) –, hogy 
„az istenség egész teljessége” lakozik őbenne. Az általa és benne 
véghezvitt minden isteni mű teljessége isteni személye ontológiai 
méltóságában gyökerezik. A himnusz teremtéskrisztológiai első fele, 
részben az ószövetségi bölcsességi irodalomnak a préegzisztens iste-
ni bölcsességnek a világ teremtésénél betöltött szerepéről szóló tanú-
ságtételét felhasználva és Krisztusra alkalmazva (Bölcs 7; Sir 1,4; 
24) – melynek értelmében valójában Krisztus Isten örök és szemé-
lyes teremtő Bölcsessége –, többszörösen is megvallja a Fiú isteni 
méltóságát a teremtett világhoz való viszonyában. A hitvallás, mely 
szerint „Ő előbb van mindennél” (1,17), egyszerre fejezi ki a Fiú 
préegzisztenciáját és uralmi helyzetét a teremtett mindenséghez ké-
pest. Az „előbb” szó a teremtést létben megelőző és méltóságban fe-
lülmúló státuszát állapítja meg a Fiúnak. A kijelentés, miszerint „Ő 
minden teremtmény elsőszülöttje” (prótotokosz:1,15) hasonló jelen-

                                                      
1 „Örömmel adjatok hálát az atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen 

a szentek örökségében, a világosságban; kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthe-
lyezett szeretett Fia országába. Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát.” Kol 
1,12-13. A himnuszban következő némások mind az Atya szeretett Fiára vonatkoznak. 
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téssel bír. Az „elsőszülött” egyszerre fejezi ki a Fiúnak a teremtést 
megelőző létét és az elsőszülötti méltóságát. A kifejezésnek elsődle-
gesen a jogi jelentése áll előtérben, az elsőszülötti áldás birtoklása és 
az elsőszülötti rendelkezési jog (prótotokia) az örökség felett. A Fiú-
nak az elsőszülöttségi helyzete a teremtett világhoz való viszonyában 
ezt a különleges méltóságát hangsúlyozza.2 A szövegben többször 
ismétlődő „minden” (pan) a teremtett világ egészét jelenti, a terem-
tett létezők összességét, mely mindenestül a Fiú közvetítő tevékeny-
ségének köszönheti létezését. A „mindenek” ezen létbeli függése a 
Fiútól sejteti, hogy a Fiú nem a teremtett „mindenek” tagja, hanem 
ontológiailag más szinten áll. Ha ugyanis „Minden általa és érte te-
remtetett” (1,16), és a „minden” a teremtett világ egészét jelenti, ak-
kor Ő maga, aki által teremtetett minden, nem lehet része ennek a te-
remtett mindennek, hiszen akkor Önmaga által kellene, hogy terem-
tődjék. Ez pedig önellentmondás lenne. A himnusz látószögében te-
hát a Fiú, akiben benne lakik az egész teljesség, elválaszthatatlanul 
az Atyához tartozik méltóságában és cselekvésében. A hitvallás kife-
jezi az Atya és a szeretett Fiú cselekvésének szétszakíthatatlan egy-
ségét. A himnuszban a domináns cselekvő alany maga az Atya, mint 
a cselekvés végső forrása, de minden cselekvése a szeretett Fiúval 
teljes egységben, általa, vele és benne történik.3 Az Atya és a Fiú tel-
jes cselekvésbeli egységet alkot, mert istenségük méltóságában is 
egyek. 

Az Atya és a Fiú ontológiai kapcsolatát és ezzel összefüggésben a 
Fiú isteni méltóságát az „egész teljesség”, az „előbb” és az „elsőszü-
lött” mellett a „képmás” szó fejezi ki leginkább. A szeretett Fiú a 
láthatatlan Isten képe, ikonja (eikón: 1,15). Az eredetinek nem csök-
kent értékű másolata, hanem teljes értékű megfelelője. Az örök Fiú 
mindenben az örök Atya isteni természetét tükrözi vissza, hiszen az 
Atya szeretetében fenntartás nélkül mindent, a teljes isteni létet 

                                                      
2 Így „a minden teremtmény elsőszülötte” nem azt jelenti, hogy ő egyike a teremtmé-

nyeknek, vagy hogy ő a legelső és legkiválóbb teremtmény. Egy kései rabbinikus szöveg 
például Istent nevezi a világ elsőszülöttének. Nyilván ebben az esetben is a méltóság és ren-
delkezési jog megfogalmazásáról van szó. Vö. Joachim Gnilka, Der Kolosserbrief, 62. 

3 A szövegben szereplő passzív igealakok (pl. teremtetett=ektiszthé: 1,26) passzívum 
divinumként értelmezhetők, így ezek voltaképpeni alanya is az Atya, akárcsak az aktív igé-
ké is.  
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ajándékozza a Fiúnak. Az egyházatyák értelmezését követve azt 
mondhatjuk, hogy míg minden emberre igaz a Ter 1,26 alapján, hogy 
Isten képére lett teremtve (eisz eikón Theou, ad imaginem Dei), ad-
dig egyedül a Fiúról állítja a Szentírás, hogy a láthatatlan Isten képe 
(eikón, imago Dei). A páli tanítás szerint az Atya örök terve és ren-
delkezése az, hogy az emberek Fiának képét öltsék magukra, így lesz 
a Fiú elsőszülött a sok testvér között (Róm 8,29). A Fiú tehát az Atya 
örök és tökéletes képmása, akire való tekintettel, azaz a Fiú mint tö-
kéletes kép mintájára alkotja meg Isten az embert, akinek rendelteté-
se abban áll, hogy teljesen hozzáformálódjék a Fiú képéhez. Az 
atyák szerint a Fiú éppen azért testesült meg, hogy az ember az em-
beri természetben hozzá érkező tökéletes képmást megismerve, a bűn 
által elcsúfított saját képmási mivoltában megtisztuljon, érzületében, 
akaratában, emlékezetében, vágyaiban, értelmében megújuljon és a 
Szentlélek által vezetve és átalakulva hasonuljon a megtestesült Fiú-
hoz, mint az Atya tökéletes képéhez, akiben benne lakik az egész tel-
jesség. A levél szerzőjének értelmezése szerint ez a teljesség „az is-
tenség egész teljessége” (pan to pléróma tész theotétosz), mely „testi 
formában (testileg: szómatikósz) lakik” Krisztusban (2,9). Azaz a 
megtestesüléssel nem csorbul a Fiú istenségének teljessége, a testi 
lét formájában is magában hordozza az isteni természetnek a teljes-
ségét. Az emberré lett Fiú megmarad a tökéletes képnek, az Atyára 
teljességgel transzparens ikonnak. Jánosi szóhasználattal: aki őt lát-
ja, az magát az Atyát látja (Jn 14,9). Emberi életének minden tetté-
vel, gesztusával, szenvedésével, egész jelenlétével és magatartásával 
kinyilatkoztat, Ő maga az Atya hozzánk intézett végső Kinyilat-
koztatása. Teste, vagyis konkrét, történeti emberi egzisztenciája a 
Fiú kinyilatkoztatásának nyelvtana, melynek közegében érthetővé 
válik számunkra az isteni Üzenet tartalma. A „testnek” ez a beszéd-
módja, az emberi élet cselekedeteinek és eseményeinek ez a „testi” 
nyelve mindenki számára érthető. A Fiú tökéletes képe az Atyának a 
szenvedések közepette, az agóniában és a halálban is. Az Atya min-
denható szeretete a mindvégig, a végsőkig, a beteljesedésig elmenő 
Fiú szeretetében tükröződik. Az Atya együtt érző szeretetét a Fiúnak 
velünk a szenvedésekben, elhagyatottságban, kilátástalanságban 
sorsközösséget vállaló szeretete, az Atya mindent ajándékozó szere-
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tetét az életét odaadó Fiú szeretete egzegetizálja (Jn 1,18). Ezt a 
megtestesülő isteni szeretetet szemlélve mondták a régiek: „Nem 
korlátozódni a legnagyobbtól, mégis belesimulni a legkisebbe, isteni 
dolog”.4 A Fiú megtestesülése és megváltó halála belesimulás a leg-
kisebbe és a legutolsóba, ami egyedül az isteni szeretet végtelen 
erejének lehetséges. 

2. Az Atya és a Fiú egysége a teremtésben és a megváltásban 

A világ teremtésének elsődleges szándéka az Atyától, mint az is-
tenség forrás nélküli forrásából indul ki. Az Atya a Fiú örök nemzé-
sével egész istenségét és egyben a világ teremtésének akaratát is át-
adja neki, s ezért a tervezett ajándék egyben kérés is a Fiú felé, hogy 
a teremtés tervét akarata szerint megvalósítsa. Az Atyától kiinduló 
teremtés a „Fiúban” találja meg sajátos helyét.5 Mivel a Fiú az Atya 
tökéletes önajándékozásából eredő valóságos és abszolút „másik” Is-
tenben, az Istentől eredő, tőle lényegileg különböző, tőle önmagát 
mindenestül ajándékba kapott világot az Atya a „Fiúban”, azaz a há-
lás önelfogadás fiúi másságában akarja. A világnak tehát már a te-
remtettségénél fogva bizonyos értelemben „fiúi” létformája van. A 
kolosszei levél himnusza többek között azért dicsőíti az Atyát, mert a 
szeretett Fiúban (benne), Fiú által és Fiúért (általa és érte) teremtette 
a világot. Az ószövetségi bölcsességi irodalom felől (Bölcs 9,1 és 
Philón) és a teológiai hagyományt követve ezt úgy értelmezhetjük, 
hogy a világ, s különösen az ember megalkotásának mintegy szelle-
mi mintája és célja a Fiú. Az örök Fiú az Atya teremtéstervének és 
gondolatának a foglalata. A világ teológiai „helye” a Fiúban van, de 
nemcsak azért, mert Ő az első más-lét Istenben, mely a világ mássá-
gát megalapozza, hanem azért is, mert az önelfogadás aktusával el-
fogadja a teremtés atyai tervét, kérését, és fiúi szeretetével kész fele-
lősséget vállalni érte. Ebben az értelemben a teremtés az Atya és a 

                                                      
4 „Non coerceri maximo, contineri tamen minimo, divinum est.” 
5 Vö. Hans Urs von Balthasar, Theodramatik  II/1, Der Mensch in Gott, Einsiedeln 

1976, 237, 262; Theodramatik  IV, Das Endspiel, Einsiedeln 1983, 92-93; Credo, Freiburg-
Basel-Wien 1989, 35. 
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Fiú kölcsönös, egymást mindinkább (je-mehr) megdicsőítő szeretet-
kapcsolatában találja meg helyét.6  

A teremtés mellett az Atya és a Fiú egysége mutatkozik meg a 
megváltás közös művében is. Itt ismét az Atya a kezdeményező, ő a 
szótériológiai jelentésű igék cselekvő alanya. Tőle indul el, az ő ke-
gyelméből és irgalmas szeretetéből fakad az ember megváltása, az ő 
üdvözítő terve valósul meg ebben. A mű megvalósítója azonban is-
mét a Fiú, Ő egyedül a megváltás közvetítője, egyedül általa, vele és 
benne történik meg az ember megváltása. A megváltásra használt két 
ige a himnusz szótériológiai részében az „önmagával kibé-
kít/önmagával kiengesztel” (apokatalasszein) és a „békét szerez” 
(eirénopoiészein). Mindkét ige arra utal, hogy a megváltás az ellen-
ségeskedés megszűntetése, a szembenálló felek közötti béke megte-
remtése. Az Atya cselekszi ezt a Fiúnak a kereszthalála és a föl-
támasztása által az emberrel. Valami egészen új indult el a terem-
tésben Krisztus megváltói halála és föltámadása által. A hitvallás 
ezért a „kezdet” (arkhé) kifejezést használja a megváltói halálból föl-
támasztott Fiúra (Kol 1,18). Ő a kezdet. Amint a teremtett világhoz 
való viszonyát illetően az elsőszülött méltóságával és elsőbbségi 
jogával rendelkezik, úgy a megváltott világhoz való viszonyát 
illetően is feltámadásával ő új kezdet, ő az elsőszülött a halottak 
közül és mindenben övé az elsőség. Jézus elsőként feltámadása a 
holtak közül nemcsak valaminek az időbeli kezdetét jelenti, hanem 
egy eredeti és levezethetetlen új minőséget, kegyelmi újdonságot és 
minden egyéb megújulást lehetővé tevő áldásos eredetet. Ekképpen a 
kereszthalált és feltámadást magában foglaló megváltás mint 
újjáteremtés jelenik meg: a megváltó és föltámadott Jézus az 
újjáteremtés kezdete. A levélnek a himnusz szótériológiáját kibontó 
mondataiban továbbra is az Atya a megváltásra vonatkozó igék 
alanya, a Fiú/Krisztus pedig a megváltás közvetítője. 

A megváltás műve úgy jelenik meg, mint kiragadás a sötétség ha-
talmából és áthelyezés a Fiú országába, részesedés a szentek öröksé-
gében és a világosságban (1,12-13); kiváltás (apolütrószisz) és bűnök 

                                                      
6 Vö. Hans-Peter Heinz, Der Gott des Je-mehr. Der christologische Ansatz Hans Urs 

von Balthasars, Frankfurt/M 1975, 155. 
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bocsánata (1,14; 2,13); az ember Istennel szembeni ellenségeskedé-
sének és a tőle való elidegenedésének a megszűntetése a kiengeszte-
lődés által (2,21-22); életre keltés a bűnből fakadó (lelki) halálból 
(2,13); Krisztussal Istenben elrejtett élet birtoklása (3,3); a régi em-
ber levetése és az új felöltése (3,9-10). A megbocsátásra alkalmazott 
kifejezések gazdag tartalmúak. Felidézik a kegyelemből történő 
adósság elengedését és a fogságban lévő szabadon bocsátását és 
visszaadását szeretteinek (kharidzomai: 2,13). Az adóslevél eltör-
lésének, eltávolításának és keresztre szegezésének képe érzékletesen 
jeleníti meg a bűnbocsánat hatékonyságát. A bűnével önmagát, jövő-
jét és mindenét teljesen eladósító, azaz kiszolgáltató embernek gyö-
keresen megváltozik a helyzete Krisztus megváltói halálának kö-
szönhetően, mely Isten bocsánatát közvetíti számára. A levél nagy 
figyelmet fordít a megváltás azon dimenziójának a hangsúlyozására 
is, mely szerint a megváltó Krisztus megszabadítja az embert min-
dennemű szorongásaitól, melyeket a sorsát meghatározó szellemi ha-
talmaknak való kiszolgáltatottsága kapcsán érzett. Krisztus nemcsak 
ura a szellemi hatalmaknak, mint a teremtés fölött elsőszülötti jogo-
kat gyakorló és egyedüli közvetítője a teremtésnek (1,15-17), hanem 
Megváltóként lefegyverezte és megszégyenítette a gonosszá vált 
szellemi hatalmasságokat és diadalmaskodott rajtuk (2,14). A keresz-
tény embernek, aki Krisztus uralma alá került a keresztségben, nem 
szabad félnie semmilyen hatalomtól, sem a személyes gonoszlélek 
hatalmától, sem földi és istenellenes ideológiáktól. Élete Krisztussal 
Istenben van elrejtve (3,3). 

3. A teremtés és a megváltás egysége Krisztusban 

A himnusz nemcsak az Atya és a Fiú egységét vallja meg, hanem 
a teremtés és a megváltás művének egységét is. Voltaképpen a Fiú-
nak a teremtésben betöltött egyedülálló közvetítő szerepéről szóló 
vallomást közrefogja a megváltásról tett kétszeres hitvallás. Hiszen 
már a himnuszt bevezető mondatok is a redemptióról (apolütrószisz) 
szólnak, ahogy a himnusz második része is, valamint az azt követő és 
kibontó állítások. A teremtés tehát nem szakítható el a megváltástól. 
A szeretett Fiú, akire való tekintettel és akiért a világ és az ember te-
remtetik, nem pusztán a dicsőséges létmódú örök Fiú, hanem a meg-
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testesült, megváltó és emberségében is megdicsőülő Fiú. Figyelembe 
véve a krisztushimnuszban a teremtés és a megváltás művének szo-
ros kapcsolatát, Balthasarral együtt joggal állíthatjuk, hogy a terem-
tés atyai terve, akarása és megvalósítása a megtestesült Fiú, Jézus 
Krisztus megváltói művére tekintettel történik kezdettől fogva. A vi-
lág s benne az ember, mint valóban szabad teremtény elhatározásá-
ban Isten számára ismert a bűn, azaz az Istennel való szabad és ön-
pusztító szembefordulás lehetősége. Ezért a teremtés elhatározásá-
hoz kezdettől és eredendően hozzátartozik az az isteni akarat, mely 
egy lehetséges bűnös világ megváltásán és beteljesítésén kíván mun-
kálkodni. Mivel a teremtés helye a Fiúban van, a Fiú a teremtés ter-
vével való egyetértésével egyszerre és egyeredetűen szabadon fela-
jánlja magát a megváltásra.7 A Fiú már az Atyától eredő létének el-
fogadásában előzetesen felajánlja magát, hogy az Atya számára leg-
végsőkig rendelkezésre álljon a teremtmény megmentése érdekében. 
A fiúi teremtés-akarást, mint az atyai terv-kérés elfogadásának, telje-
sítésének akarását, mintegy átfogja a világ megváltására való fiúi 
készség, mely még magasabb fokú önkéntességet és fiúi szeretetet 
tartalmaz. A Fiú megváltói szenvedésre is kész előzetes kezessége 
nélkül a teremtés Isten számára nem lenne vállalható, hiszen nem le-
hetne ráadás-ajándék a szentháromságos életben az isteni személyek 
között. A világért felelősséget vállaló, a legvégsőkig, akár a kereszt-
halálig is elmenni kész még nagyobb fiúi szeretetre, vagyis a meg-
váltó Fiúra, Krisztusra való tekintettel akarja a világ teremtését az 
Atya s mondja ki annak végső jóságát.8  

A teremtés ontológiai jósága végső soron a teremtés célja-értelme 
felől, krisztológiailag alapozható meg a levél himnusza szerint. Mi-
vel a szeretett Fiú által, Fiúban és Fiúért, az Atya legnagyobb aján-
dékáért teremtetett minden, a teremtett világ, ahogyan Isten kezéből 
kikerül, jó. A teremtésnek Isten által szabadon, kezdettől akart és 
maradandó értelme Jézus Krisztus, a Fiú, az általa és benne megkö-
tendő végérvényes és örök szövetség, melyben az ember Isten szent-
háromságos életének részesévé válik. A teremtett világ jósága a ma-
                                                      

7Vö. Hans Urs von Balthasar, Theodramatik II/2, Die Personen in Christus, Einsiedeln 
1978, 172, 473; Theodramatik III, Die Handlung, Einsiedeln 1980, 307. 

8 Hans Urs von Balthasar, Neue Klarstellungen, Einsiedeln 1979, 154. 
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ga teljes fényében csak az üdvtörténetben megtestesült Fiú, Krisztus 
felől ragyog fel. Az örök Fiú megtestesülésében, a teremtett emberi 
természet felvételében és magáévá tételében Isten újra és végér-
vényesen kimondja jóváhagyó „igenjét” a világra, akárcsak a te-
remtés hajnalán. Krisztus mindvégig elmenő szeretetéért, az isteni 
szeretet hatalmának a kereszthalál és a feltámadás általi végső ki-
nyilvánításáért és az embert, a kozmosszal együtt megújítani, életre 
kelteni képes erejéért Isten kezdettől fogva jónak látja, igenli, akarja 
és létrehozza ezt az esetleges, a bűn lehetőségét, a szenvedést és a 
halált is magában foglaló világot. Már a teremtésben Krisztuson 
megpihenő és benne gyönyörködő tekintete miatt „látta Isten, hogy 
mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt” (Ter 1,31). A teremtmények 
ontológiai jósága az üdvtörténet csúcspontja, a Jézus Krisztusban 
megkötött és kezdettől akart örök szövetség fényében ragyog fel tisz-
tán előttünk.9 

„Mert benne lakik testi formában az istenség egész teljessége, s 
benne lettetek ennek a teljességnek részesei” (Kol 2,9) - a kolosszei 
levél ebbe a rövid hitvallásba sűríti bele a Krisztusról szóló evangé-
liumot. Nem annak ellenére, hanem éppen azért, mert „testi formá-
ban”, azaz a Názáreti Jézus töredékes és korlátozott emberi létezésé-
nek formájában jelent meg az istenség egész teljessége a történelem-
ben, lehetünk részesei mi ennek a teljességnek. A keresztény hitval-
lás, miszerint Jézus emberségében az istenség teljessége, a teremtés 
végső értelme és az isteni életre megváltó Fiú van itt, döntés elé állít. 
Jézus Krisztus személyes titka provokál, valamilyen választ hív elő 
belőlünk. Az ember vagy megmarad a sokszor torz kivetítésekkel 
tarkított saját elképzeléseinél arról, hogy milyen és mire képes az Is-
ten; vagy engedi, hogy maga Isten tárja fel önmagát előtte úgy, aho-
gyan Ő akarja s amilyen Ő valójában. Az első választás egy kényel-
mes, ember faragta istenképhez vezet; a második, a hit döntéseként 

                                                      
9 „Isten az ember és világa ténylegesen általa létbe helyezett természetét örök terve sze-

rint a belső isteni életben a Jézus Krisztus révén megvalósuló részesedésért gondolta ki és 
teremtette (Ef 1, Kol 1, Zsid 1), aki Alfaként és Ómegaként az egész teremtést magában fog-
lalja. (…) E konkrét teremtés elégséges oka (…) a hüposztatikus rend szerinti anakefala-
ioszisz”. Hans Urs von Balthasar, „Der Begriff der Natur in der Theologie”, in ZKTh 75 
(1953) 455. Vö. Walter Kern, „Zur theologischen Auslegung des Schöpfungsglaubens”, in 
MS 2, 488 köv. 
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megnyílik az önmagát kinyilatkoztató és az embert megváltó Isten-
nek; megnyílik Jézus Krisztusnak, akiben testi formában lakik az is-
tenség teljessége s ezért egyedüli és egyetemes Megváltója minden 
embernek. A kényelmes istenkép meghagy bennünket magunknak, 
bezár saját elgondolásaink és törekvéseink börtönébe, semmire sem 
kötelezve bennünket. Jézus Krisztus a hit által kiszabadít önmagunk, 
torz elképzeléseink és vágyaink fogságából, az élő Istennel ajándé-
koz meg bennünket, odaajándékoz minket Istennek és ajándékká tesz 
bennünket egymás számára. Ehhez azonban a hitben mindent rendel-
kezésére kell bocsátanunk, egész önmagunkat, mindenestül. 

 
 

 
 

Abesszin szerzetesek cellái a Szent Sír Bazilika fölött 
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Gyürki László 

Nagy Konstantin nyomai a Szentföldön 
 
Kr. u. 313 februárjában - tehát 1700 éve - Konstantin és Licinius 

császárok kormányozták a római birodalmat, Milánóban találkoztak, 
hogy együtt határozzák meg a római állam viszonyát a mind inkább 
növekvő keresztények csoportjához. Licinius aztán 313 június 13-án 
nyilvánosságra hozta a császári találkozásnak a döntését. Ezt nevez-
zük "Milánói ediktumnak". 

Fontos ennek a rendeletnek a jubileumára emlékezni, mert ez 
nemcsak az egyház történetét, hanem az egész európai történelmet is 
évszázadokra meghatározta. Ezzel véget értek a római állam keresz-
tényüldözései, és hamarosan a római állam az üldözőből a keresz-
ténység buzgó támogatójává vált. 

A Milánói egyezmény a Szentföld számára is nagy jelentőségű 
volt. Palesztina része volt a római birodalomnak. A keresztények itt 
is nagyon sokat szenvedtek az állami üldözések idején és igen sok 
volt a vértanú is. Különösen az utolsó üldözés volt nagyon kegyetlen 
Palesztina földjén Dioclecianus császár alatt a 4. század elején és 
sok áldozatot követelt. Euszebiosz egyháztörténelmében részletesen 
ír erről. Az Órigenész által alapított teológiai iskola tudós vezetője 
Pamphilius ekkor fizetett életével hitéért, s híres tanulója Euszebiosz 
is hosszú ideig volt börtönben. Igaz azonban, hogy 313-ban a Szent-
föld még nem volt Konstantin uralma alatt, hanem Licinius volt a 
társcsászár, aki a Római Birodalom keleti részén uralkodott. Még ha 
kezdetben vallotta is minden polgár vallásszabadságát, amit a Milá-
nói rendelet hirdetett ki, de miután konfliktusba került Konstantin-
nal, az ő keleti hatalmi területén újra kezdte elnyomni a kereszténye-
ket. Uralma alatt még 320-ban a Fulminata légióból negyven keresz-
tény katonát gyilkoltak le Szebaszteban, mert nem voltak hajlandók a 
pogány isteneknek áldozni. Miután Konstantin 324-ben a társcsászár 
Liciniust legyőzte és egyedüli császára lett a birodalomnak, csak ek-
kor örvendhetett a Szentföld egyháza az új vallási békének és rövi-
desen élvezhette a császár jóindulatát. Ekkor már a kereszténység 
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Palesztinában is akadály nélkül fejlődhetett, és egy keresztény virág-
zási korszak kezdődött. A sok templom- és kolostorrom, - amelyek a 
bizánci időből származnak - virágzó keresztény életről tanúskodnak, 
amely Konstantinnak köszönhetően kezdett fejlődni. Csak a muszlim 
hódítás a 7. században állította le a Szentföldön ezt a Konstantin 
utáni virágzó időszakot. Sokat jelentett a Niceai zsinat is, mert a csá-
szár érdeklődése különösen a Szentföldre irányult. A Niceai zsinaton 
a palesztinai püspökök is részt vettek, többek között Makariosz Jeru-
zsálem püspöke és Euszebiosz Cezarea püspöke. A császár szoros 
kapcsolatban volt a művelt Euszebiosz püspökkel, aki szeretett írni. 
Neki köszönhetjük az első Egyháztörténetet. Ugyancsak tőle szárma-
zik Konstantin életrajza, amelyből történeti ismereteink nagy része 
származik Konstantin munkálkodásáról. Ő tanúja volt a nyugati egy-
ház e fontos időszakának és a profán történelemnek is. Viszont ez az 
életrajz nem egyszerű ábrázolás, hanem inkább dicsőítő beszéd, 
amely Konstantint keresztény szemmel nézi, dicsőíti és megkísérli 
példaadó keresztény császárként bemutatni. A császár politikájának 
negatív és sötét oldalait nem említi. De ez nem ok arra, hogy kétel-
kedjünk a történelmi tények ábrázolásában, különösen nem abban, 
amit Konstantin szentföldi templomépítkezéseiről tudósít. 

 

Konstantin templomépítési programja a Szentföldön 

Négy fontos épületet építtetett Konstantin a Szentföldön: a Szent-
sír-templomot Jeruzsálemben, a Születési templomot Betlehemben, 
az Eleona-templomot az Olajfák hegyén és egy bazilikát Mamreban, 
a régóta tisztelt Ábrahám szentély közvetlen közelében Hebronnál. 
Euszebiosz Konstantin életrajzában részletesen ír ezekről. Általában 
a Szentsír- és a betlehemi Születési-templomnál építőként a császár 
anyja Szent Ilona szerepel. Ő már 326-ban, - két év múlva, hogy fia 
Palesztina ura lett, - meglátogatta a Szentföldet. Az ő szentföldi za-
rándokútját, szerepét a konstantini építményeknél és a legendákat, 
amelyek ezt körülfonták külön fejezetben lehetne tárgyalni. 

Természetesen már a Konstantin előtti időben is voltak keresz-
tény kultuszhelyek a Szentföldön, még ha alig találunk is utalásokat 
róluk. A legrégibb keresztény kultuszhely az a házi templom a biro-
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dalom keleti szélén Dura Europoszban, amely a 3. század elejéről 
származik. A Kafarnaumban felfedezett keresztény kultuszhely, 
amelybe Péter házát építették be, szintén a Konstantin előtti időből 
származik. De hogy még korábbi időből is voltak már jelentős temp-
lomok Konstantin előtt, a már említett keresztény író Lactantius bi-
zonyítja: ő írja, hogy Dioclecianus császár kegyetlen keresztény ül-
dözése egy templom elpusztításával kezdődött, amely palotája köz-
vetlen közelében volt Nikomediában. De az első nagyszerű templo-
mok a római birodalomban csak a konstantini fordulat után épültek. 
Euszebiosz Konstantin életrajzában megjegyzi, hogy ő Isten temp-
lomainak segítséget nyújtott, sokasította vagy megnagyobbította az 
imaházakat, és több szentelt tárggyal látta el őket. Nagyon is érthető 
Konstantin kívánsága, hogy a Szentföldnek nagy és díszes templo-
mai legyenek, mert ő a keresztény vallást a birodalom egységesítő 
alapjává akarta tenni. Ezért is érthető, hogy a kereszténység eredeté-
vel kapcsolatos helyeket különösen ki akarta emelni. Euszebiosz ta-
lán azért tudósít részletesen a császár szentföldi templomépítéseiről, 
mert itt volt az ő hazája és maga is tanúja volt ezen épületek kelet-
kezésének. 

A Szentsír templom építése 

Euszebiosz részletesen beszámol a Szentsír-templom építéséről. 
Viszont rögtön feltűnik, hogy az építkezést egyedül Konstantinnak 
tulajdonítja, és anyját Szent Ilonát csak a Születési templommal és 
az Eleona-szentéllyel hozza kapcsolatba. Euszebiosz így kezdi leírá-
sát a Szentsír templomról: Úgy látszik, hogy neki (Konstantinnak), a 
Megváltó feltámadása legszentebb helyének híressége és mindenki 
számára való tisztelhetősége fontos volt Jeruzsálemben. Euszebiosz 
azt is megjegyzi, hogy Konstantin ezt az elhatározását nem Isten 
nélkül vitte végbe, hanem erre maga a Megváltó indította. Azután 
részletesen kitér az építkezés folyamatánál a kiindulási helyzetekre. 
Nyilvánvaló, hogy a keresztényeknél semmi kétség sem volt arról, 
hogy Jeruzsálemben hol kell Krisztus sírját és a feltámadás helyét 
keresni. Hadrianus császár alatt, – írja Euszebiosz – amikor a zsidó 
Jeruzsálemet római várossá Aelia Capitolinává formálták át, a Meg-
váltó barlangját az emberek emlékezetéből el akarták tüntetni. Ezért 
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a teret földdel betemették és arra Aphrodite tiszteletére templomot 
emeltek. Kissé később Szent Jeromos is bizonyítja ezt, csak ő ott egy 
Jupiter szobor felállításáról szól. Konstantin kiadta a parancsot, hogy 
azt a helyet, ahol Krisztus sírját tételezték fel, meg kell tisztítani a 
szennytől. Amint parancsba adta, a hamis faragványok a magasból a 
földre hulltak, és a tévelygés, a hamis képek és démonok lakhelye le-
döntetett, és mindenestül semmivé lett. Ezután szó szerint ez áll: mi-
kor aztán ott rögtől rögre a hely a föld mélyén feltárult, akkor a 
Megváltó feltámadásának tiszteletreméltó és legszentebb bizonyíté-
ka, minden remény ellenére a legszentebb barlang, jelképe lett az 
ismét élő Megváltónak. Itt csak egy teljesen váratlan felfedezésről 
egy barlangról van szó, amit Krisztus sírjának tartottak. Hogy miből 
ismerték fel, Euszebiosz erről nem tudósít. Ezeknél az ásatásoknál a 
császár anyjának Szent Ilonának jelenlétéről és a kereszt általa tör-
tént megtalálásáról nincs szó. Nagyon fontos, hogy Euszebiosz kora-
beli tanú. Még ha ezeknél az ásatásoknál nem is lehetett jelen, de fel-
tételezhető, hogy mint Cezarea püspöke, és a császár bizalmasa az 
ásatásokat Jeruzsálemben biztosan figyelemmel kísérte. A sír kisza-
badítása után a helynek megfelelő és méltó épületet kezdtek el építe-
ni. Konstantin a helyi kormányzóságnak parancsot adott, hogy az 
építkezést állami segítséggel nagyvonalúan támogassák. Jeruzsálem 
püspökének Makariosznak levelet írt, amelyben az építkezéshez 
szükséges minden segítséget megadott. Az írásban kitér a sír megta-
lálására. A levélnek egyik részében mintha utalás is lenne a kereszt 
megtalálására: Mert, hogy olyan hosszan a földben rejtett jelét a 
szent szenvedésnek ilyen hosszú ideig nem ismerték, ...aztán feltárult, 
s a valóságban minden csodálkozást felülmúlt. Vitatják, hogy az em-
lített „szent szenvedésnek jele” alatt mit ért: a barlangra, a sírra vagy 
a keresztre gondol-e. A császár levelében egyik emberét egy bizo-
nyos Dracillianust is megnevezi, aki az építkezést felügyeli, Maka-
riosz püspöknek pedig azt írja, hogy a technikusok és minden, ami az 
építkezéshez szükséges rendelkezésére álljon. Aztán felszólítja, hogy 
mennyi oszlopot és márványt igényel, milyen legyen a bazilika, ho-
gyan kívánja díszíteni. Mert az természetes, hogy a világ legcsodála-
tosabb helye méltóan legyen felmagasztalva. 
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Az építmény Euszebiosz szerint három világosan elkülöníthető 
részből áll. A barlang fölé egy kerek épületet emeltek. Euszebiosz 
ezt írja: mint egy egésznek a fejét először is a szent barlangot díszí-
tette fel. Ez emlékmű volt, örök emlék, a Megváltónak a halál feletti 
győzelem jele, isteni emlékmű, amelynél valaha az angyal, mint vakí-
tó fényt hirdette mindenkinek a boldog újjászületést, amely a Meg-
váltó által valósult meg. A sírt a sziklától elválasztották, úgy hogy 
magában külön állt, és föléje épült az Anasztaszisz. Ehhez kapcsoló-
dott aztán egy nagy tér, amely nem volt tetővel fedve, hanem három 
oszlopsorral volt keretezve. Ebben a belső udvarban a Golgota csú-
csa emelkedett ki a földről, amit egyébként Euszebiosz nem említ. 
Euszebiosz így tudósít: azután a császár igyekezete egy hatalmas 
térre terjedt ki, amely szabad ég alatt volt, és csillogó kövezettel dí-
szítette a hosszú oszlopsorok alját, amelyek három oldalról körülvet-
ték. Az udvarnak az Anasztaszisszal szembe lévő oldalán pedig egy 
hatalmas bazilika emelkedett, amelynek alakját és díszítését Eusze-
biosz pontosan leírja. Szinte himnuszt mond a bazilikáról: Ezt a 
templomot a császár a Megváltó feltámadásának világos bizonyíté-
kaként készíttette, mikor az egész épületet császárhoz méltó gazdag 
kiképzésben ragyogtatta. Ő ezt leírhatatlan szépségű aranyból, 
ezüstből és különböző drágakövekből való ajándékokkal díszíttette, 
ezek művészi kialakítását, nagyságát, és ezek sokféleségét darabról 
darabra leírni nem is lehetne. 

Az épületegyüttest már 335-ben a császár jelenlétében ünnepé-
lyesen felszentelték. Ezen Euszebiosz püspök is biztosan jelen volt. 
Amikor a Bordeaux-i zarándok 333-ban Jeruzsálemet meglátogatta 
az építkezés már előrehaladott állapotban lehetett. Az ő szűkszavú 
formában írt utazási jelentésében csak ennyit mond: Ott Konstantin 
császár parancsára egy bazilika, tehát egy csodálatos szépségű 
templom épült. 

A konstantini szentsír templomról Euszebiosz írása az egyedüli 
korabeli leírás, ha eltekintünk az említett Bordeaux-i zarándok Kr. u. 
333-ból való rövid megjegyzésétől. A konstantini épületnek van egy 
ábrázolása a híres Madaba mozaiktérképen (6. sz.), és a római Santa 
Pudenziana templom apszis-mozaikján is (6. sz.). Az egész komple-
xum nagysága 150 méter hosszú lehetett. 
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A konstantini csodás épület csak kb. három évszázadig állt. A 
perzsák 614-ben Jeruzsálem elfoglalásakor a szentsír templomot is 
elpusztították. Az akkori pátriárka Modesztusz bár a templomot 
helyreállította, de nem a gyönyörű eredeti formájában. Jelentős vál-
tozás történt a felújításban, hogy a Golgota sziklája tető alá került. 
Ez a konstantini épületben az oszlopudvaron szabad ég alatt volt. A 
Szentföld muszlim elfoglalását a szentsír templom rombolás nélkül 
élte túl, de a keresztények elveszítették jogukat, hogy bármikor sza-
badon bejuthassanak legfontosabb szent helyükhöz. A 9. században a 
templom kupolája egy földrengés következtében elpusztult, majd 
841-ben, 938-ban és 966-ban többször is tűz okozott benne nagy ká-
rokat. Egy új pusztítás, – ez alkalommal a szentsír templom teljes le-
rombolása – 1009-ben al-Hakim kalifa alatt történt, aki az épületet az 
alapfalakig lebontatta. Ez a konstantini építmény teljes eltűnését je-
lentette. A szentsír templomot csak a keresztesek idejében állították 
helyre régi szépségében, bár nem a konstantini formában, hanem 
román stílusban. Ez az alakja van meg ma is. Mi most a mai állapo-
tában csak Euszebiosz leírásából és a régészeti adatokból tudunk egy 
megközelítő képet alkotni a konstantini építményről. 

A Születési templom Betlehemben 

Euszebiosz a Szentföldön még három templom építését tulaj-
donítja Konstantin császárnak: az Eleona-templomot az Olajfák he-
gyén, a Születési templomot Betlehemben és egy bazilikát 
Mamreban, ahol Isten megjelent Ábrahámnak. Amíg Euszebiosz a 
szentsír templom építését Jeruzsálemben egyedül Konstantin császár 
kezdeményezésének tartja, a másik három szentélynél két asszonyt 
jelöl meg építőként: Konstantin anyját Szent Ilonát, és anyósát 
Eutropiát. Az Eleona-templom és a születési bazilika Euszebiosz 
szerint Szent Ilona érdeme, míg Mamréban a templomépítést 
Eutropiának a császárhoz küldött méltatlankodó levele indította el, 
aki mint Szent Ilona is meglátogatta a Szentföldet. Az általános meg-
jegyzésen kívül, hogy Konstantin és anyja a két templomot az Olaj-
fák hegyén és Betlehemben gazdag ajándékokkal és drága díszekkel 
látták el, Euszebiosz nem ad semmiféle közelebbi leírást ezekről az 
épületekről. A szentsír templomról szóló részletes leírás után ez áll 
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Euszebiosznál: Ő (Konstantin) még más helyeket is átvett, amelyeket 
mint titkokkal teljes két barlangként tiszteltek, és ezeket is gazdag 
ajándékokkal látta el. Az egyik barlangot, ahol a Megváltó első iste-
ni megjelenésekor az ő testben való születésének feltételeit magára 
vette, megfelelő tiszteletben részesítette. A másik barlangnál megdi-
csőítette mennybe való menetelének emlékét, amely a hegycsúcson 
történt. 

Euszebiosz írja, hogy Szent Ilona a betlehemi barlangot pompás 
szentéllyé alakította. Rövid idővel ezután maga a császár még fölül-
múlva anyja bőkezűségét, ugyanazt a helyet valóban királyi módon 
díszítette föl. 

Bár a születési templomnak ma nem olyan a formája, mint amit 
Konstantin és Szent Ilona építészei adtak neki, mert Justinianus csá-
szár alatt (Kr. u. 500-550) jelentős változtatáson ment keresztül. De 
a régészeti kutatások a mostani épületen is egyértelmű képet adnak a 
konstantini formáról. A látogató például ma is megcsodálhatja a 
konstantini mozaik padlózat nagy részét. 

Az Eleona templom  

Az „Eleona” név a görög szó latin formája, amely „olajfaligetet”, 
„olajfakertet” és „olajfahegyet” jelent. Az Eleona templom tehát 
Olajfák-hegyén épült templom. Ez a szent hely azonban, amelyet 
Konstantin és Szent Ilona épített, az idők viharát nem tudta átvészel-
ni, és teljesen eltűnt. A perzsa betöréskor 614-ben – mint sok más 
templom a Szentföldön – ez is elpusztult és többé már nem építették 
fel. Ott állt eredetileg, ahol ma a francia kármeliták kolostora talál-
ható. Ebben tekinthetik meg a zarándokok a sok Miatyánk táblát a 
világ különböző nyelvén. Az 1910-es ásatásoknál megtalálták a 
konstantini bazilika alapjait és a barlangot, amely fölé épült a temp-
lom, és így ma pontos elképzelésünk van róla. Hogy Konstantin mi-
ért épített itt egy 70 méter hosszú hatalmas háromhajós bazilikát, 
Euszebiosz Konstantin életrajzában így magyarázza: a császár anyja 
az Olajfák hegyén a hegycsúcson egy házat, templomot és imaházat 
épített. Ez a Megváltó tartózkodási helye volt, és ott a barlangban 
követőit titkos misztériumokba avatta be. 
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Tehát mint a Születési- és a Szentsír templomban, itt is egy szent 
barlang volt kapcsolatban keresztény misztériumokkal, ezért épült 
föléje a templom. Milyen misztériumokra emlékeztetett ez a temp-
lom? Már a Konstantin előtti bizonyítékok arra mutatnak, hogy az 
Olajfák hegyén – a Getszemaniban az árulás barlangja mellett – még 
egy barlang volt, amelyben Jézus az ő követőinek a világ végéről és 
a jeruzsálemi templom pusztulásáról beszélt (Mk 13; Mt 24). Ezek 
voltak az ő utolsó tanításai tanítványai számára mennybemenetele 
előtt (ApCsel 1,7.). A Konstantin előtti bizonyítékok megerősítik 
Euszebiosz utalásainak igazságát. Ezek a számára ismert hagyomá-
nyok bizonyítják az Olajfák hegyén lévő barlang szentségét. Arról a-
zonban, hogy Jézus ebben a barlangban tanította tanítványait a Mi-
atyánkra, – ahogy ezt ma a zarándokoknak elmondják, – a régi ha-
gyományok nem szólnak. Az Eleona-bazilika a századok folyamán 
veszített jelentőségéből, majd teljesen el is tűnt. Ez azzal függhet 
össze, hogy az itt tisztelt misztérium a tanítványok számára a végső 
időkről a későbbi keresztény hagyományban már nem állt úgy a kö-
zéppontban, mint a kora keresztény időben. Ezért nem volt elég vita-
litása, hogy ezt a konstantini szent helyet századokon át életbe tudta 
volna tartani. 

A konstantini bazilika Mamreban 

A negyedik bazilikából, amit Konstantin a Szentföldnek aján-
dékozott, csak az alapok maradványai vannak meg, amit a régészek 
napvilágra hoztak. Ennek a templomnak sem volt hosszú az élete. A 
perzsa betöréskor 614-ben ezt is elpusztították, és többé már nem é-
pítették újjá. Az ismeretlen Bordeaux-i zarándok úti jegyzetei cso-
dálatos szépségű bazilikaként említik. A Madaba-térkép egy fa szim-
bólummal ábrázolja, amely az Ábrahám-tölgy. 

Euszebiosztól megtudjuk a templom építésének történetét. Kons-
tantin anyósa Eutropia ugyanúgy, mint Szent Ilona buzgó keresztény 
zarándokként járt a Szentföldön. Meglátogatta Mamre szent helyén 
Ábrahám szentélyét is. Amit ott látott megdöbbentette, mert itt még 
éltek a régi pogány rítusok. Hadrianus a zsidók szent helyét római 
szentéllyé akarta átalakítani és Dioniszosz kultuszt akart bevezetni. 
Az ásatásoknál a régészek találtak is egy Dioniszosz szobrot. Eu-
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tropia mindezt látva, méltatlankodó levelet írt Konstantinnak és kér-
te, hogy tiltsa meg a pogány szokásokat ezen a szent helyen. Mamre 
volt ugyanis az a hely, ahol Isten három férfi alakjában megjelent 
Ábrahámnak és sok utódot ígért neki. A Biblia szerint Ábrahám tar-
tózkodási helye egy tölggyel van kapcsolatban. A keresztények szá-
mára Isten megjelenése három férfi alakjában (Ter 18,1 ) utalásnak 
számított a Szentháromságra. Ez a megjelenés ezért Krisztusnak az 
isteni Logosz formájában való kinyilatkoztatásának számított, és így 
Mamre keresztény jelleget kapott. 

Eutropia említett neheztelő levele 
miatt Konstantin Palesztina püspökei-
nek levelet küldött, amelyben szemük-
re veti, hogy ezt a visszaélést nem vet-
ték észre, és megparancsolja nekik, 
hogy ott keresztény bazilikát építse-
nek. Úgy látszik, hogy a parancsot 
azonnal teljesítették, mert 333-ban a 
Bordeaux-i zarándok – a kb. 330-ban 
építeni kezdett bazilikát – gyönyörű-
nek mondja.  

Bár Konstantin a Milánói rendele-
tet betartva a már meglévő vallásokat és kultuszokat tolerálta, ebben 
az írásában azoknak, akik Mamreban pogány kultuszokat űznek, ke-
mény büntetést helyezett kilátásba. Úgy látszik azonban, hogy Kons-
tantin ebben a kérdésben nem volt sikeres, mert Mamre a keresztény 
bazilikával továbbra is szimultán szent helye maradt a zsidóknak, a 
keresztényeknek és a pogányoknak. Szoszomenosz egyházi író bizo-
nyítja, hogy a Mamreban tartott ünnepet egyaránt nagyra becsülik a 
zsidók, a pogányok és a keresztények. A zsidók azért mert büszkék 
Ábrahámra az ő pátriárkájukra, a pogányok az angyalok megjelenése 
miatt, és végül a keresztények, mert az istenfélő Ábrahámnak először 
az jelent meg, aki idők multával később maga egy szűz által mutatta 
meg az üdvösséget az emberi nemnek. Még Szent Jeromos is, akinek 
választott hazája Betlehem volt, nem messze Mamrétól, az ottani 
többféle vallási eseményeket, ami talán a piaccal és üzleti élettel is 
kapcsolatban volt, kétségbeesetten átkozottnak nevezte. 

Az eredeti Szent Sír Bazilika 
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Konstantin szent volt? 

A keleti egyházak Konstantint szentként tisztelik, valószínűleg 
nem személyes élete miatt, amely néhány sötét és nem szent fejezetet 
is tartalmaz, hanem mert ő hozta meg a keresztényeknek a szabadsá-
got, és mint első keresztény római császár hatásosan segítette is őket. 
Ámbár ez nem volt kizárólagos, mert Euszebiosz szerint a császár jó-
indulata a pogányoknak és minden provinciának számtalan adományt 
juttatott. Ő a ragyogó és sikeres bizánci birodalom elején van, amely 
egy évezredig működött. A Szentföld keresztényei neki köszönhetik, 
hogy a kereszténység szent helyein templomokat építtetett. Már ko-
rábban is zarándokoltak a Szentföldre, de ezek az építmények a za-
rándoklatot a kereszténység bölcsőjéhez nagyban segítették. Sok hí-
vő zarándokolt azóta a Szentföldre.  

A nyugati egyház nem 
sorolja Konstantint szentjei 
közé, ő tud árnyoldalairól 
is. De mégsem felejtette el, 
hogy mit köszönhet neki. 
Hogy a „konstantini fordu-
lat”, már hamarosan a csá-
szár után vitatható kapcso-
latot teremtett a vallás és a 
politika között, nem az ő 
terhére írható. Ő még nem 
tette a kereszténységet ró-
mai államvallássá. Ő a ke-
resztényeknek és az egy-
háznak csak a szabadságot adta meg és ezt nem más vallások és kul-
tuszok kárára tette. Az ő Milánói rendelete vallásszabadságot adott a 
római birodalom minden polgárának. Ez még most is időszerű lenne 
sok olyan országban, amelyek egykor Konstantin uralkodási terüle-
téhez tartoztak. Ha a „szent” melléknevet nem is, de a „Nagyot” iga-
zán megérdemli .  

(R. Wagner:Konstantin der Grosse. Seine Spuren im Heiligen 
Land. In: Im Land des Herrn 67. Jg.( 2013). 44-58 o. alapján).

 
A bazilika apszisa Mamréban 
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Jeremiás vallomásai: 
             Jeremiás vitái Jahvéval 

A.) Alapgondolat 

Jeremiás könyvét át meg átszövik a személyes vallomások és mo-
nológok, belső küzdelmei önmagával és Jahvéval. Élete teljes egé-
szében alárendelődött prófétai küldetésének. Jahve parancsára le kel-
lett mondania a házasságról és a családi életről (16,1 kk.), sőt egy 
ideig a közéletben sem volt szabad részt vennie (16,5–9). Mint vörös 
fonál húzódik működésén végig a sikertelenség és a szenvedés, rá-
adásul küldetéstudata és Jahvéba vetett bizalma is meginog, amikor 
Isten késik az igazságszolgáltatással. Fájdalmasan szembesül a gono-
szok szerencséjével, mintha Isten megfeledkezett volna az üldözött 
igazak védelméről. Jeremiás az egyike a szenvedés által leginkább 
megpróbált prófétáknak. Jeremiás közleményének a szenvedés alap-
karakterévé válik (Jer 8,18-21; 9,16-23), mondhatni Jeremiás a re-
ménytelenség prófétája, mégis megcsillan benne a remény és a bol-
dogság üzenete is (reményt és jövőt adok 29,11), mint a feltámadás 
homályos előérzete. Jeremiás perlekedik Istennel, mert nem látja Is-
ten terveiben a szenvedés szerepét. A hit általi szenvedés Isten vá-
lasztottjait megtanítja a szenvedés értékére. Így jut el Jeremiás a lá-
zadástól egy új megtérésig (Jer 15,10-19; 31,31-34). 

 
B.) Szöveg: „Jeremiás vallomásai”, Jer 18,18-22; Jer 11,19-22; 

Jer 12,1-3.5-6; Jer 17, 14-18; Jer 15,10-11.15-20; Jer 20,7-12  
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C.) Bevezetés 

           Megközelítés fázisa 

Különböző tárgyakat vagy megfelelő fotókat helyezünk el, ame-
lyek szorongató helyzetek emlékét idézhetik fel bennünk: törött cse-
rép, szakadt kép, kettétört bot, összegubancolt fonál, egy darab szö-
gesdrót, nehéz kő, elszáradt virág, háló, kiégett teamécses. 

Miközben a résztvevők lassan körbe járnak és szemlélik a tárgya-
kat vagy képeket, a következő kérdéseket tesszük fel nekik, hosszú 
csendes szüneteket tartva köztük: 

– Előfordult-e már, hogy egy feladat alapjaiban megrendítette az 
önértelmezésem és meggyőződésem? 

– Ismerem-e azt az érzést, hogy elvesztettem az életem értelmét? 
Elhibáztam az életem? 

– Éreztem már magam néha Istentől elhagyottnak? 
– Érzem-e úgy magam a nehéz időkben, hogy az a feladatom, 

hogy Krisztus szerepét kell betöltenem? 
–  Merészelek-e Istennel „küzdeni”, pelerkedni vele és vádolni őt? 
– Ismerem-e ezeket a gondolatokat: „Ha azt Isten adja, akkor nem 

szabadulhatunk a szenvedéstől? 
Ezután a kihelyezett tárgyak/képek közül mindenki egyet választ-

hat és középre helyezi. Utána gondolatcsere következik a kiválasztott 
tárgyak/képek által ébresztett gondolatokról, érzésekről. 

          Szövegmunka 

      a.)A vallomás első része 

 Jeremiás körüljárja az ellenség-problematikát. 
      –- Bosszúért kiált (Jer 18,18-22; 11,19k.22) 

A Jer 18 ábrázolja a prófétának a papok, a bölcsek és a próféták 
általi veszélyeztetettségét (a vallási vezetők), akiknek az intrikája azt 
a célt szolgálja, hogy megsemmisítsék őt. Jeremiás Jahvéhoz felleb-
bez, mint bíróhoz. Az ő segélykiáltásának oka, hogy bár ő készen 
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volt arra, hogy ellenségeiért közbenjárjon, ezek azonban ellenséges 
lelkülettel válaszoltak. Ennek láttára szólítja fel Jahvét közbelépésre. 

A Jer 11,19 beszél a gyilkossági szándék intenzitásáról, és ahogy 
a próféta Jahvéba, mint valódi bíróba és bosszúállóba veti bizalmát 
és Isten ítéletet mond felettük. 

Jeremiás perlekedik Jahvéval – Jahve válaszol (Jer 12,1-3.5k) 
Jeremiás panaszkodik Jahvénak. Kérdésessé teszi bírói mivoltát 

és kritizálja tétovázását. Ellenségei – „istentelenek” és „hűtlenek” – 
nem Isten létezését vonják kétségbe, hanem semmibe veszik konkrét 
tetteit az emberekért, praktikusan ateizmusban élnek. De úgy tűnik 
Isten mégis boldogsággal áldja meg őket. 

Jahve válasza (12,5k) 
Isten válasza első pillanatra nem hoz megoldást, hanem egy el-

lenkérdéssel provokálja (hasonlat a kisebből a nagyobba) a próféta 
magatartásának és beállítottságának változását: Ha Jeremiás ebben a 
helyzetben rögtön elcsügged, akkor hogyan akar a kockázatos prófé-
tai egzisztenciában helytállni, ami folyamatos életveszélyt jelent?  

A hagyományos hívő sémája nem elég teherbíró többé. A prófétai 
megbízatás és annak megvalósítása magába foglalja az ellenséges 
csoportokkal való összecsapások prioritását. A közeli barátok és a 
rokonok általi veszélyeztetettség azt mutatja, hogy a prófétai hivatás 
radikális önállóságot követel, a saját családi kapcsolataiban is előtör. 

Jeremiás bizonytalanná válik (Jer 17,12-18) 
Isten válasza a 12,5-től nem hozza meg Jeremiás számára a remélt 

segítséget. Konfliktusának megoldása, hogy bevonja az ő saját sze-
mélyét a játékba. A vészt, amelyet hirdetnie kell saját testében ta-
pasztalja meg. A megsemmisítés lehetősége egyre közelebb jön szá-
mára. Kezdi megsejteni, hogy el kell hagynia magabiztos helyzetét, 
és hogy a kollégáival való párbeszédbe saját magát kell belevinnie. 
Elhatárolódik a „hivatásos” prófétáktól (vö. 23,21-24) és növekvő 
félelemmel tapasztalja Isten habozását, Isten nem siet rögtön az ő 
megmentésére. Ráadásul elhangzik felé a követelés: 

„Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg előttük!” (1,17). 
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Ez a követelés Jeremiást a vallomások 2. részében egy mély ön-
tudati válságba és mindenek előtt az Istennel való kapcsolatának egy 
mély válságába sodorja. 

b. A vallomás második része 

Jeremiás panasza és vádjai (15,10k.15-18; 20,7-10) 
Ezek a szövegek bepillantást adnak a próféta által kifogásolt fe-

szültségbe, amelyben a rátett teher elviselhetetlensége miatt gyötrő-
dik. Szenved a sikertelenségtől és az ellenségesség hullámaitól, ame-
lyek átcsapnak rajta, és szenved a társadalomból való kiválasztott-
ságtól (10.17), de még szorongatóbb számára Jahve látszólagos 
megbízhatatlansága (15,18; 20,7). Jeremiás csalódott benne. A Jer 
2,13 Isten szavának metaforáját tartalmazza. Jeremiás számára „az 
élő víz forrása” délibábbá válik, amivel a haszontalan bálványok kö-
zé hátrál. Az „elszédíteni” ige a 20,7-ből egy speciális kifejezés, 
amit akkor használnak, amikor valaki elcsábít egy lányt. Jeremiás Is-
tentől rászedettnek érzi magát, hogy kihasználták az ő bizalmát, sze-
retetét, a készségét és Isten szava iránti elkötelezettségét (16. v.) és 
hátba döfték. Kezd az ígéretekben kételkedni, hiszen benne van a ké-
telkedés ( (17. v.) jóvátehetetlen szenvedése (18. v.) 

Ezzel az ő prófétaságának alapja rendült meg. Hogy lehetne to-
vábbra is próféta, ha többé már nem bízik Jahve szavában? Hogy le-
hetne továbbra is Isten szája, ha Isten néma? Tévedés volt a meghí-
vása? Csak képzelődés volt az ő meghívásának hallása? Jeremiás úgy 
érzi, rászedték az élete értelme vonatkozásában. Panasza váddá vá-
lik. Válaszút elé állítja Jahvét: „Állj bosszút – értem – az üldözői-
men” (15. v.), ezért „Tedd magadévá az én ügyemet!” vagy emelj fel 
engem a te „türelmedbe”, hagyj engem kétségbeesésbe elpusztulni 
ha te nem vagy kész nyíltan elismerni az én küldetésemet. Jeremiás 
csak ezt a két alternatívát látja és azt feltételezi, hogy Istennek sincs 
más lehetősége. A prófétai kötelezettségből való kitörési kísérlet 
(20,9) már nem lehetséges számára. Jeremiás nem Isten létében ké-
telkedik, hanem Isten hűségének megértésében, amelyről a teológiai 
hagyomány és az eddigi személyes tapasztalatai szóltak. Neki van 
egy saját erős meggyőződése arról, hogy mit tett Isten Izraelért. Amit 
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ő most megtapasztal semmi módon nem hozható összhangba az ő 
eddigi istenképével.  Isten távolivá és idegenné vált számára. 

Jahve válasza (15,19k) 
A panasz és vád nem szálltak el a levegőbe. Jahve prófétáival 

van, az ő oldalukon áll, akkor is, ha másképpen, mint ahogy ők elvár-
nák tőle. Ő végbeviszi meghívását (1,8.19), de más módon. Ő meg-
hallgatja a panaszt, elfogadja a vádat és megköveteli a prófétától a 
gondolkodás megváltoztatását, irányváltást, a kész gondolatsablonok  
– „könnyelmű” – megváltoztatását, a saját istenképhez és istenábrá-
zoláshoz való ragaszkodásnak a megváltoztatását, az elfordulást az 
emberi perspektívák tévedésétől egy tágabb valóság felé. 

„Hogy színem előtt állhass (19. v.), azt jelenti: 
– a meglepetést elfogadni 
– Istent mindig új és más módon megtapasztalni 
– az ő titokzatosságát és távoliságát megtartani (Jer 23,23) 
– az ő gondolatait és útjait nem emberi mértékkel mérni (Iz 55,8k) 
– az ő meglepő és felfoghatatlan cselekedeteit 

                          ne akarjuk megragadni (Iz 28,21; Jób 42,1-6) 
– a sajátunkat nem mint istenit kiadni, 

                          a relatívot nem mint abszolútot 
– Istenben bízni, akkor is ha nem értjük őt. 
A 19b-20 versekben Jeremiást független lesz a hivatalos elvárá-

soktól. Ő  nem igazítja ki Isten szavát, hogy összhangba legyen és 
helyeslést találjon. Neki szembe kell a közvéleménnyel és a hivata-
los teológiai irányzattal mennie (vö. a Templombeszéd 7,1-15 és a 
kultuszkritika a 7,21-23). Sőt az együttszenvedést és a közbenjárást 
megtiltják számára (7,16; 14,11; 11,14). A megbízatásával szembeni 
engedelmesség megköveteli a saját kívánságairól és biztonságáról 
való lemondást. Az ő prófétai egzisztenciája egy szenvedő egzisz-
tenciája, a veszélyeztetettségé és egyedüllété (20. v.).  

Jeremiás szenvedése egyben a karaktere lesz (Jer 20,11.13) 
(A 12. v. nem eredeti közlés, hanem a 11,20 felidézése). A 11. 

versben a panaszon győz a meghallgatás bizonyossága és a Jahve se-
gítségébe vetett bizalom. A felszólító himnuszban (13. v.) irodalmi 
kapcsolatot ismerhetünk fel: Az olvasót vagy hallgatót felszólítja, 
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hogy a dicséretben hangolódjanak össze. Jeremiás új tapasztalatot 
szerez. Megváltozik az istenképe és önértelmezése és ez további új-
szerűségre motiválja a küldetésben ( Jahve elérhetetlensége, feltétlen 
bírói mivolta). Jeremiás megéli önmagán a megsemmisülés ijedtsé-
gét, amelyet mindenkinek meghirdet. A megbízása és személyes sor-
sa összhangban van. A konfliktusokkal terhelt kapcsolat népe és 
Jahve között visszatükröződik a próféta szenvedéseiben. Így Jeremi-
ás a hajótörését nem megsemmisülésként és végként tapasztalja meg, 
hanem mint küldetése megerősítését. 

A vallomások legitimálják megváltozott beállítottságát és igehir-
detését és a prófétai kép új dimenzióját nyitják meg. 

3. Meditatív összefoglalás 

Mindnyájan, akiknek a vallomásokkal való találkozás „fényt 
gyújtott”, meggyújtanak egy teamécsest és az általuk a foglalkozás 
elején az asztalra helyezett kiválasztott tárgy/kép elé helyezik. Ehhez 
néhány gondolatot fűzhetnek. 

4. „Jeremiás vallomásai”  

Jer 18,18-22: 18 Ezt mondták: »Jöjjetek, szőjünk terveket Jeremiás el-
len, mert nem veszhet el a törvény a paptól, sem a tanács a bölcstől, sem 
az ige a prófétától! Jöjjetek, verjük őt meg nyelvvel, és ne figyeljünk egyet-
len szavára sem!« 
19 Figyelj rám, Uram, 
és halld meg ellenfeleim hangját! 
20 Vajon rosszal szokás-e fizetni a jóért, 
hogy vermet ástak lelkemnek? 
Emlékezz rá, hogy színed előtt álltam, 
hogy javukra szóljak, 
hogy elfordítsam haragodat róluk! 
21 Ezért juttasd fiaikat éhínségre, 
és add őket a kard hatalmába! 
Asszonyaik legyenek gyermektelenek és özvegyek, 
férfiaikat halál gyilkolja, 
ifjaikat kard sújtsa a harcban! 
22 Hangozzék jajkiáltás házaikból, 
amikor hirtelen rablócsapatot hozol rájuk! 



Bibliaiskola 

29 

Mert vermet ástak, hogy elfogjanak engem, 
és csapdákat rejtettek el lábam elé. 

 
Jer 11,19-22 19 Én pedig olyan vagyok, mint egy kezes bárány, melyet 

levágni visznek; és nem tudtam, hogy ilyen terveket szőttek ellenem: »Pusz-
títsuk el a fát gyümölcsével együtt, és vágjuk ki az élők földjéből, hogy nevé-
re se emlékezzenek többé!« 
20 Seregek Ura, igazságos bíró, 
vesék és szívek vizsgálója, 
hadd lássam bosszúdat rajtuk, 
mert eléd tártam ügyemet! 

21 Ezért így szól az Úr Anatót férfiairól, akik életedre törnek, és azt 
mondják: »Ne prófétálj az Úr nevében, hogy meg ne halj kezünk által!«; 
22 ezért így szól a Seregek Ura: »Íme, én meglátogatom őket: az ifjak kard 
által halnak meg, fiaik és leányaik éhen halnak.   

 
Jer12,1-3. 5-6 1 Igaz vagy, Uram, 
ha vitatkozom is veled; 
mégis hadd folytassak pert veled! 
Miért sikeres az istentelenek útja? 
Nyugodtan élnek mind a hűtlenül elpártolók. 
2 Elültetted őket, gyökeret is vertek, 
fejlődnek, gyümölcsöt is hoznak; 
közel vagy a szájukhoz, 
de távol a veséjüktől. 
3 Te, Uram, ismersz engem, látsz engem, 
és megvizsgáltad, hogy szívem veled van. 
Különítsd el őket, mint juhokat a levágásra, 
és jelöld meg őket a leölés napjára! 
5 »Ha gyalogosokkal futottál, mégis kifárasztottak, 
hogyan fogsz versenyezni a lovakkal? 
Békés földön biztonságban érzed ugyan magad, 
de mit csinálsz majd a Jordán sűrűjében? 
6 Bizony, még testvéreid és atyád háza is, 
még ők is hűtlenek lettek hozzád, 
még ők is teli torokkal kiáltoznak mögötted. 
Ne higgy nekik, még ha jót mondanak is neked!« 
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Jer 17,14-18: 14 Gyógyíts meg engem, Uram, és meggyógyulok, 
szabadíts meg engem, és megszabadulok, 
mert dicsőségem te vagy! 
15 Íme, ők azt mondják nekem: 
»Hol van az Úr igéje? Jöjjön hát!« 
16 De én nem sürgettelek a rosszra téged, 
és a végzetes napot nem kívántam, te tudod. 
Ami kijött az ajkamon, 
színed előtt volt. 
17 Ne légy nekem rettegésemre; 
menedékem te vagy a baj napján! 
18 Szégyenüljenek meg üldözőim, 
de ne szégyenüljek meg én! 
Rettegjenek ők, de ne rettegjek én! 
Hozd el rájuk a baj napját, 
és kétszeres töréssel törd össze őket! 

 
Jer 15,10-11. 15-20  10 Jaj nekem, anyám,  
hogy megszültél engem, 
a perlekedés emberét és viszály emberét 
az egész ország számára! 
Nem adtam kölcsönt, és nekem sem kölcsönöztek, 
mégis mindenki átkoz engem. 
11 Ezt mondta az Úr: 
»Bizony, javadat szolgáltam, 
bizony, arra késztettem az ellenséget, 
hogy esedezzék hozzád 
baj idején és szorongatás idején. 
15 Te tudod, Uram! 
Emlékezz meg rólam, és látogass meg engem, 
állj bosszút értem üldözőimen! 
Hosszantűrő vagy: ne taszíts el engem! 
Tudd meg, hogy érted viselek gyalázatot! 
16 Ha rátaláltam igéidre, 
eledelemmé váltak; 
igéd nekem örömöm 
és szívem vidámsága lett; 
mert a te nevedet viselem, 
Uram, Seregek Istene! 
17 Nem ültem a tréfálkozók körében, 
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és nem vigadoztam; 
kezed súlya miatt egymagamban ültem, 
mert bosszúsággal töltöttél el engem. 
18 Miért lett fájdalmam örökké tartó, 
és sebem halálos? 
Nem akar meggyógyulni. 
Bizony, olyan vagy számomra, 
mint a csalóka patak, 
melynek nem állandó a vize. 
19 Ezért így szól az Úr: 
»Ha visszatérsz, engedlek visszatérni, 
hogy színem előtt állhass; 
és ha előhozod az értékest az értéktelenből, 
mintegy az én szám leszel. 
Térjenek vissza ők hozzád, 
de te ne térj vissza hozzájuk! 
20 Ez előtt a nép előtt 
bevehetetlen ércfallá teszlek téged. 
Harcolnak majd ellened, 
de nem bírnak veled; 
mert én veled vagyok, 
hogy megszabadítsalak és megmentselek téged 

- mondja az Úr. – 
 

Jer 20,7-12: A próféta panasza 
 7 Rászedtél, Uram, 
és hagytam, hogy rászedj! 
Erősebb voltál nálam, és győztél! 
Nevetség tárgya lettem egész nap, 
mindenki gúnyolódik rajtam. 
8 Mert ahányszor csak beszélek, kiáltoznom kell, 
erőszakot és elnyomást kiáltanom; 
mert az Úr igéje gyalázatomra lett, 
és csúfságomra egész nap. 
9 Azt mondtam: »Nem törődöm vele, 
és nem beszélek többé az o nevében.« 
De olyan lett szívemben, mint égő tűz, 
bezárva csontjaimba; 
és hiába erőlködtem, hogy magamban tartsam, 
nem győzöm. 
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10 Mert hallottam sokak rágalmát, 
rettenetet mindenfelől: 
»Jelentsétek! Jelentsük fel őt!« 
Akik barátságban voltak velem, 
mind bukásomat lesik: 
»Hátha rá lehet szedni, legyőzhetjük, 
és bosszút állhatunk rajta!« 
11 De az Úr velem van, mint hatalmas hős, 
ezért üldözőim elbuknak, és nem győznek; 
nagyon megszégyenülnek, mert nem járnak sikerrel, 
örök gyalázatuk nem megy feledésbe. 
12 Seregek Ura, aki megvizsgálod az igazat, 
aki látod a veséket és a szívet, 
hadd lássam bosszúdat rajtuk, 
mert eléd tártam ügyemet! 

 

D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtar-
tam 

 
1. Ének: Itt állok előtted ének kot-

tából 
Énekelj az Úrnak 
169. o., 5 perc 

2. A megközelítés fázisa lásd Bevezetés 1.  Szemlélő-
dés, utána 
csoportos 
beszélge-
tés 

Tárgyak/fotók 
15 perc 

3 Szövegmunka  
A vallomások első része, lásd Bevezetés 2/a
Jeremiás körüljárja 
          az ellenségproblematikát. 
- Bosszúért kiált (Jer 18,18-22; 11,19k.22) 
A két szöveget közösen elolvassuk majd a 
következő feltáró kérdések alapján feldol-
gozzuk: 
– Ki látszik Jeremiás ellenfelének? 
– Hogyan nyilvánítják ki az ellenséges maga-
tartásukat? 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 
 

Szentírási szöve-
gek Bevezetés 4., 
ceruza, jegyzet-
füzet,  
 
45 perc 
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– Jellemezze ön az imádságát és az Istenről 
való elképzelését!. 
Jeremiás perlekedik Jahvéval – Jahve vála-
szol (Jer 12,1-3.5k) 
Az 1-3 verset a következő aspektusból ol-
vassuk: 
– Mi változott a próféta beállítottságán? 
– Hogy tudjuk az ellenfelek magatartását jel-
lemezni? 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 
 

 

Jahve válasza (12,5k) 
A szöveg elolvasása után spontán megnyilat-
kozások 
Továbbvezető kérdések: 
Hogy tetszik önnek Isten válasza? 
Hol találunk Jeremiás Istennel való párbe-
szédében új aspektust? Hasonlítsa össze az 
1,17-tel!  

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

 

Jeremiás bizonytalanná válik (Jer 17,12-18) Az órave-
zető köz-
lése 

 

4. Szövegmunka  
A vallomás második része,  
                lásd Bevezetés 2/b 
Személyes nézeteltérés a megtámadott Je-
remiás és Istene között 
Jeremiás panasza és vádjai 
                (15,10k.15-18; 20,7-10) 
A két szöveget közösen elolvassuk, majd 
kiscsoportban megbeszéljük a Jeremiást szo-
rongató problémákat. 
További feladatok a szöveghez: 
– Hasonlítsa össze a 10. verset a Szám 11; 1 
Kir  19; Jón 4 szövegekkel! 
– A becsapottságról mit ír a Jób 6,15-20. Ol-
vassa el hozzá a Jer 2,11-13! 
– A próféta csalódottságának és fájdalmának 
jobb megértéséhez olvassa el az 1,8.17-19! 
 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

Szentírás, szent-
írási szövegek 
Bevezetés 4., ce-
ruza, jegyzetfü-
zet, 
 
 
50 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtar-
tam 

 
Jahve válasza (15,19k) 
Egy rövid gondolkodásban a résztvevők 
próbálják Jeremiás helyébe képzelni magu-
kat: 
Hogyan reagálok arra, ha elakadok egy hely-
zetben és nem látok kiutat? Ha minden kér-
désessé válik számomra? 
Olvassuk el hozzá a 15,9k-t A csoportos be-
szélgetésben értelmezhetjük Jahve válaszát a 
következő szövegekkel való összehasonlítá-
sokban: 
     Jer 23,23 
     Iz 28,21; 55,8k 
     Jób 42,1-6 

Egyéni vá-
laszok ke-
resése, 
majd gon-
dolatcsere, 
csoportos 
beszélge-
tés az óra-
vezető irá-
nyításával 

 

Jeremiás szenvedése egyben a karaktere lesz 
(Jer 20,11.13) 
A párbeszéd befejezéseként elolvassuk a két 
verset és a fő gondolatokat csoportbeszélge-
tésben foglaljuk össze. 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

 

5. Meditatív összefoglalás 
Lásd Bevezetés 3. 

Csoportos 
beszélge-
tés az óra-
vezető irá-
nyításával 

Tárgyak/fotók, 
teamécsesek, 
gyufa 
15 perc 

  

 

 
A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-

jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
nyolcvannegyedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2013. december 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Egy életút 
      Interjú Kocsis Imre biblikus professzorral1  – 3. rész – 

 
Zimányi Ágnes: Professzor úr, beszéltünk arról, hogy kutatja 

az Ószövetséget, nyelvekkel foglalkozik. Görög katolikus tudósként 
a bizánci kultúrával, bizánci teológiával foglalkozik különöseb-
ben?  

Fodor György: Megmondom őszintén, hogy igen, és egy egész 
szép kis könyvtárat gyűjtöttem össze, ha szabad ezzel büszkélked-
nem. Minden nem megy, valóban ezt azért be kell látnom. Annak 
idején elkezdtem a görög szakot is, az ELTE-n, pontosan egy ilyen 
bizánci vonalat is szerettem volna, de aztán harmadévben azt már 
nem bírtam, így csak az első két évet végeztem el. A lényeg az, hogy 
olyan előadásokat vettem fel felsőbb évfolyamokról is, ami bizánci 
irodalomtörténet, bizánci történetírók, bizánci művészettörténet, iko-
nográfia, stb., Később, amikor az arab történelmet tanultam, termé-
szetesen az arab bizánci kapcsolatok, az arab bizánci háborúk, az 
arab bizánci együttélésnek számtalan formájával találkoztam. Renge-
tegszer idéznek bizánci történetírók arab forrásokat, arab történetíró-
kat, tehát valahogy az arab szak és a bizánci kultúrának a vonala 
összeér. Nem is gondoltam, hogy ilyen gyakran. Egyébként még 
most is gyűjtöm azokat a könyveket, azt az irodalmat, amivel 
kapcsolatban az a reményem, hogy egyszer el tudom olvasni, tehát 
igenis továbbra is nagyon érdekel Bizáncnak az ezer éves kultúrája.  

Z.Á.: Úgy tudjuk, hogy amikor a magyarok letelepedtek ebben 
a hazában, akkor a bizánci kereszténységet már ismerték. Milyen 
volt az a bizánci kereszténység?  

F.Gy.: Erről a kutatók között nem kis vita van, ezt őszintén el 
kell mondani. Az a tény, hogy a keleti kereszténységgel nem egy, 
hanem számos alkalommal kapcsolatba kerültek elődeink, az biztos. 
Lehetne sorolni bizánci történetírókat, akik erről részletesen beszá-
molnak. Az, hogy a magyarokat hogy hívják, turkoj vagy ugroj, vagy 
                                                      

1 Elhangzott a Magyar Katolikus Rádióban 2012. szeptember 11-én. Készítette: 
Zimányi Ágnes. 
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akárhogy, az egy más kérdés, de abban konszenzus van a kutatók 
között, hogy a magyarok ebbe a Kárpát-medencébe érkezésük előtt 
nagyon sokszor találkoztak a bizánci térítőkkel és a bizánci keresz-
ténységgel. Hogy pontosan hányan lehettek amikor ideértek, azok, 
akik már fölvették a bizánci térítők által a kereszténységet, azt nem 
tudjuk. Az biztos, hogy Erdélyben, Dél-Erdélyben és Csanád, Ajtony 
és más törzsfőknek a területén számos keleti keresztény élt, és hogy 
a Hierotheosz-féle térítés nagyon-nagyon sikeres volt. Később a 
magyarok Géza fejedelem alatt egy Bizánc ellenes koalícióba belép-
tek, amikor is megszakadt ez a Hierotheosz térítő püspök által indí-
tott, nagyon sikeres bizánci misszió, így akkor ez a vonal elhalvá-
nyult, és eltűnt. 

Z.Á.: És ezért lettünk mi római rítusú katolikusok?  
F.Gy.: Nemcsak ezért. Én ezt a Gondviselés művének tulajdoní-

tom egyrészt, hogy Szent István végül is Róma felé fordult, és a pá-
pától kért koronát. Viszont azt nagyon-nagyon szeretném kihangsú-
lyozni, hogy az Árpád-házi uralkodók alatt végig megvolt a Bizánc 
iránti rokonszenv, ha úgy tetszik, nosztalgia is. Számos Árpád-házi 
uralkodó nagyon szoros kapcsolatot tartott fönn Bizánccal, Kons-
tantinápollyal, a „Város”-sal, hiszen azért ne felejtsük el, hogy akkor 
a „Város”, tehát  Konstantinápoly sokkal nagyobb volt, mint Róma, 
és sokkal ékesebb is volt. Tehát a „Város” az Konstantinápoly volt, 
és a magyar Árpád-házi uralkodók mindig éreztek egy belső készte-
tést, hogy Bizánc felé forduljanak, azzal együtt, hogy jól döntöttek.  

Z.Á.: Professzor úr, amikor az arab nyelvvel foglalkozott, meg-
ismerte az iszlám vallást is, és ez napjainkban nagyon jelentős, hi-
szen Európában számos moszlim ember él, sokszor vallási alapon 
ellentétek vannak keresztények és moszlimok között. Önnek erről 
mi a véleménye? 

F.Gy.: Lassan minden olyan tudományterületet érintünk, ami az 
én szívem közepében van, tehát az Ószövetség, a Szentírás, a sémi 
filológia, a keleti nyelvek, aztán Bizánc, és most eljutottunk a mono-
teista vallások közötti párbeszéd kérdéséhez. Úgy érzem, ez az a 
terület, ami engem még nagyon foglalkoztat, amibe nagyon sok időt 
és energiát fektetek bele, hogy a három monoteista vallásnak a dia-
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lógusát az én szerény eszközeimmel előre mozdítsam. Ne felejtsük 
el, hogy ugyanaz az Isten szólt Ábrahámhoz mind a három vallás 
követői szerint, tehát ahogy szoktam mondani, a moszlim hívők Iste-
ne, Allah ugyanaz az Isten, mint a mi Istenünk? És erre a kérdésre a 
válasz, -az egyik pápától van az idézet-, hogy igen, csak ők kevésbé 
ismerik, és másképpen imádják. Igen, tehát az egy Isten az ugyanaz, 
de ők kevésbé ismerik, és másképpen imádják. Én viszont azt mon-
dom, -és ezt egy arab országban lévő nunciustól hallottam egyszer, 
aki nagyon elkötelezett híve az ábrahámi vallások közötti párbeszéd-
nek-, hogy hihetetlenül közelebb állunk egymáshoz, mint amennyire 
hisszük. Ha megnézzük a nagy távol-keleti vallásokat, akár a hindu-
izmust, a buddhizmust, a kínai univerzális, a görög világ vallásait, 
vagy a japán sintoizmust, tehát a maga sokistenhitével, panteizmusá-
val, a maga mitológiáival, akkor (negatívumot szándékosan nem 
akarok mondani), összehasonlíthatatlanul magasabban vannak a 
kinyilatkoztatott ábrahámi vallások. Tehát az, hogy egy Isten van, és 
az egy Isten kapcsolatba lépett az emberrel, valamilyen módon kinyi-
latkoztatta magát, zsidóság, iszlám, a kereszténységben a leginkább, 
ez valami hihetetlen módon összeköti ezeket a vallásokat, és sokkal 
jobban meg kellene érteniük egymást. Hiszen hogyha ugyanaz az 
Atyánk, és hogyha ugyanaz az Isten szólt és beszélt az ősatyákhoz, 
akkor nekünk is sokkal jobban meg kellene értenünk egymást. A 
közel-keleti keresztényekkel való párbeszéd, vagy pedig a látogatá-
sok során is amikor együtt ültünk a moszlim teológusokkal, akkor 
mindenki beismerte, hogy az élet tiszteletének a kérdéseiben, a te-
remtésnek a felfogásában, az eszkatológia tekintetében, hogy Isten 
lesz minden mindenben, hogy Isten fogja a világítéletet megtartani, 
az embereket személy szerint is megítélni, vagyis sokkal több közös 
van a monoteista ábrahámi vallásokban, mint azt gondoljuk. Éppen 
ezért sokkal jobban meg kellene egymást értenünk, és tisztelnünk. 
Mindig hangsúlyozni szoktam, hogy a megismerés szükséges ahhoz, 
hogy a másikat jobban tisztelni tudjuk. A Hittudományi Karon egy 
rövidebb szemináriumot tartok „A Moszlim teológia aranykora cím-
mel”. A hallgatókat érdekli az időszak, a VIII. századtól a XII. szá-
zadig, utána jönnek  tatárok a XIII. században, és véget vetnek a 
moszlim kultúra virágkorának. Azzal kezdtem ezt a szemináriumot 
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is, hogy ahhoz, hogy jobban megértsük a másikat, meglássuk, meny-
nyi minden értékes és közös van a másikban és a másik vallásban, 
ahhoz meg kell ismerni. Az a baj, hogy nagyon sokan beszélnek ma a 
moszlimokról, moszlim teológiáról, de nem ismerik. Ugyanakkor el 
kell mondani azt is, hogy a kereszténység szerintünk mennyivel több, 
és hogy miért abszolút vallás.  

Z.Á.: Mennyivel több? 
F.Gy.: Nos, egyrészt azért, mert amint már mondtam, ők Istent 

kevésbé ismerik és másképpen imádják. Jézus Krisztus elénk élte 
azt, hogy milyen az Isten, és ő maga, mint Isten jött el közénk. Ez 
valami olyan hallatlan, amit nem lehet felülmúlni, aminél többet nem 
lehet az ember számára ajándékozni. Úgy érzem, hogy ez a legfonto-
sabb, tehát Jézus Krisztus eljövetele, és megváltó halála. De nem-
csak megváltó halála, hanem az Isten megismerése, hogy az embe-
rekhez közel jött az Isten, és életével megmutatta, hogy milyen az 
Isten. Ez valami fantasztikus Isten közelség és kinyilatkoztatás. Eb-
ből következik egy teljesen új Istenkép és emberkép. Az emberkép-
pel kapcsolatban Jézus nagyon sok mindent elmond a példabeszé-
dekben, és azzal, ahogyan viselkedett, a vámosokkal, bűnösökkel, 
mindenkivel. Mindenki felé nyitott volt, mindenkit meghívott, szem-
ben az akkori Ószövetségnek, vagy akár az iszlámnak bizonyos kire-
kesztő tendenciáival, ami részben korhoz kötött, részben pedig kö-
vetkezik a kinyilatkoztatásnak abból a szintjéből. Ezt Szent Pál úgy 
tudta megfogalmazni, hogy mindenki egyenlő, Jézus Krisztusban 
nincs rabszolga és szabad, férfi vagy nő, hanem mindenki egyenlő. A 
nők helyzetét az iszlámban, azt hiszem, nem kell ecsetelni. Jézus 
elhozta a nők számára a teljes egyenlőségét, bár ez benne volt már a 
teremtés teológiájában is, csak elhalványult később az Ószövetség 
történetében. A kereszténység az áldozatnak és a szeretetnek a vallá-
sa. Alapvetően a zsidóság és az iszlám törvényvallás, amelyben az 
egyénnek meg kell tartani a törvényeket. A kereszténység lényege 
az, ahogyan Jézus élt: másokért vállalt szenvedést, tehát az áldozat-
nak és a szeretetnek élt. Azt hiszem, hogy ebben a háromban tudnám 
röviden összefoglalni a mi vallásunk lényegét. Tehát a Jézus-
esemény, az embereknek az egyenlősége és egyforma tisztelete Isten 
részéről és természetesen egymás között is. Végül a harmadik pedig 
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az a fajta szeretet-áldozatnak a vallása, amely a szentmisében, a 
szent liturgiában csúcsosodik ki. Nekünk is valójában másokért vál-
lalt élő kenyérré kell válnunk, ahogyan Jézus életét adta értünk, ne-
künk is így kell életünket adni a magunk módján, a magunk állapo-
tában és állapotbeli kötelességeinkben a többi emberért.  

Z.Á.: Istennek az irgalmassága melyik egyistenhívő vallásban 
domborodik ki a legjobban? 

F.Gy.: Mindenképpen a kereszténységben, hiszem és vallom, 
hogy a kereszténység abszolút vallás és a legnagyobb kinyilatkozta-
tás, ami lehetséges. A prófétáknál is csodálatos textusok vannak, 
próféciák vannak arról, hogy Isten irgalmas, ahogy Ozeásnál olvas-
hatjuk, hogy megérdemelnéd, hogy hogy bánjak veled, mert hűtlen 
voltál és megszegted a szövetséget, de nem tudom megtenni, mert 
olyan szeretettel, irgalommal szeretlek. Én Isten vagyok, és nem 
ember, nem bosszúval, hanem irgalommal jövök. Azért a prófétáknál 
gyönyörű szövegek vannak Isten anyai szeretetéről, Isten megbocsá-
tó irgalmáról. Mint ahogy az anya nem tudja megtagadni a gyerme-
két, ugyanúgy Isten nem tudja megtagadni az embert, az ő népét, az 
emberiséget, mondja Deutero-Izajás vagy Ozeás. A Koránban Allah-
nak a szupremáciája olyan nagy, hogy az ember csak reménykedhet. 
Irgalmas és könyörületes, hiszen minden ima, minden szúra így kez-
dődik, hogy Allahnak, az irgalmasnak és könyörületesnek a nevében. 
De azért a Koránban az is ott van, hogy Isten megkönyörül azon, 
akin akar. Tehát Istennek ez a mindenhatósága, ez a szupremáciája 
következetesen megvan a Koránban és az iszlám Isten képében, így 
az ember eszerint is reménykedhet. A kereszténységben viszont, ha 
valaki elfogadja Jézus tanítását elfogadja, hisz benne és megpróbálja 
élni, akkor biztos lehet abban, hogy Isten irgalmazni fog neki. Az 
iszlámban ezt soha nem érezheti, mert Allahnak az eleve elrendelése, 
a szupremáciája olyan nagy, hogy csak reménykedni lehet, hogy 
Allah irgalmas lesz ahhoz, akihez akar.  

Z.Á.: Fodor György professzor úr, Ön görög katolikus lelkész-
ként bizánci liturgián vesz részt, ami hosszabb, ősibb, mint a latin 
szertartás. A görög katolikusság liturgiájában van modernizáció 
vagy itt évezredes hagyományt őriznek? 
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F.Gy.: Valójában modernizációról nem tudok beszélni a szónak a 
modern értelmében. Egyre inkább, ahogy mennek az évek, és ahogy 
imádkozzuk a gyönyörű sztérákat, himnuszokat, liturgikus szövege-
ket, egyre inkább érzem mögötte a hitbeli, dogmatikai, morális tar-
talmat. Tehát egyrészt szép a szöveg, szépek a dallamok, ugyanakkor 
régies is, de patinás és pontos a fordítás. Ez nekem nagyon fontos, és 
újabban egyre jobban elgondolkodom azon, hogy szabad-e, és ha 
igen, akkor hogyan kell hozzányúlni. Hála Istennek, ez nem az én 
kompetenciám, ez a püspöknek van fenntartva. Neki vannak olyan 
bizottságai, olyan tanácsadói, akik jobban értenek hozzá, mint én. 
Nem vagyok liturgikus, csak egyszerűen szeretem és élvezem azt, 
hogy hihetetlen gazdagság van a szövegeinkben, és hihetetlen szép-
ség van a dallamokban és a liturgiában.  

Z.Á.: És ez jól megfér a Római Katolikus Egyházban? 
F.Gy.: Én úgy érzem, hogy igen, hiszen a katolikus szó olyan ér-

telemben is katolikus, hogy egész szerinti, velünk, a bizánci rítussal 
együtt. Nemcsak a latin rítussal egész szerinti, hanem a bizánci rítus-
sal, az örmény rítussal, a kopt rítussal, a Kald rítussal, és még sorol-
hatnám a keleti rítusokat. Tehát így egész, így egész szerinti. Egyéb-
ként csak latin rítusú Római Katolikus Egyház lenne.  

Z.Á.: Professzor úr említette, hogy sokat köszönhet Tarjányi 
Béla tanárának, és aztán más tanárokat is említett egyetemi évei-
ből. Vajon Önnek, mint tanárnak vannak-e kedves tanítványai, ér-
deklődő tanítványai, akik tovább viszik mindazt, ami az Ön számá-
ra kedves?  

F.Gy.: Vannak, bár néha úgy érzem, hogy nem a lelkesedés kevés 
részükről. Általában én nagyon szeretem a hallgatóimat, legyenek 
azok itt, a Hittudományi Karon, akár a Bölcsész karon, az Informati-
ka Karon is tanítok ebben a félévben. A Biblia világa című tantár-
gyat adom elő, hiszen katolikus egyetem vagyunk, és a nem szent 
tudományokat oktató karokon is vannak kötelező hitéleti tárgyak. 
Tehát magyarul sok ezer hallgatóval kerültem, kerülök kapcsolatba. 
Azt látom, hogy érdeklődés van, befogadó készség van, szeretet van. 
Mint hogyha a kitartás lenne kevesebb. Ha visszagondolok arra, 
hogy például Orosz Atanáz püspök úrral voltunk mi együtt hat éven 
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át, és hogy mennyit tanultunk. Tényleg az imádság meg az elmélke-
dés napi kötelező idején kívül mi naponta tanultunk nyolctól éjfélig 
vagy egy óráig, és öt órákat aludtunk 5-6 éven keresztül. Sokkal 
nagyobb belső erő vagy kitartás volt bennünk. Nem akarom megbán-
tani a most tanuló teológusokat vagy kispapokat, de nem érzem ezt a 
fajta áldozatot, hogy azért, hogy elmélyedjen a teológiában, márpe-
dig ez a legszebb és a legkomplexebb tudomány, több időt fordítsa-
nak rá.  

Z.Á.: Önnek szerintem kivételes memóriája kell, hogy legyen, a 
nyelvtudása miatt mondom, hogy ennyi nyelvet, ennyi adatot meg 
tudott jegyezni. Van erre valami technika? 

F.Gy.: Biztosan nem az, amit néha reklámoznak, hogy az ember a 
nyelvkönyvet a párnája alá teszi, és utána relax, lazít, és akkor három 
hét múlva használható nyelvtudást kap. Ez nevetséges. Tehát magya-
rul küzdelem nélkül, kitartás nélkül nincs tudás. Még valamit hadd 
tegyek ehhez hozzá. Mindenki a saját karizmáját kapja Istentől. Van, 
aki tényleg máshoz kapott karizmát, akár liturgikus téren, akár 
pasztorációs, téren. Én például voltam káplán, parókhus is Berzéken, 
de azért közben is tanítottam Budapesten is, meg Nyíregyházán is. 
Akkor úgy heti ezer kilométert mentem hat éven keresztül. Nekem 
nagyon nehéz volt kisgyerekeket hittanra tanítani. Csináltam, mert a 
papnak kötelessége, ha ott van a parókián, de én majdhogynem szen-
vedtem ettől. Mert nincs a kicsi gyerekekhez olyan karizmám és 
türelmem, mint amilyen kellene, másnak meg ehhez van, aztán 
megint másnak a betegeknek a pasztorációjához vagy a börtönlel-
készséghez, vagy katonalelkészséghez. Én nem azt mondtam az 
előbb, hogy mindenkinek biblikusnak kell lenni, hanem azt, hogy aki 
biblikus szeretne lenni, annál sem érzem azt a fajta elkötelezettséget 
és áldozatkészséget, hogy ezért hihetetlen áldozatokat hozzon. Mint-
ha a kitartás és az áldozatkészség nem lenne meg. Én is nagyon sze-
retnék természetesen utódokat is kinevelni, és egyáltalán minél mé-
lyebben megismertetni ennek a nagyon nehéz tudománynak, mint az 
Ószövetségi Szentírástudomány, és a keleti nyelveknek a szépségei, 
de sajnos, vannak gondjaim ezen a téren.  

Z.Á.: Azt hiszem, hogy korunkban más területen is megnyilvá-
nul, hogy az embereknek nincs olyan kitartásuk a dolgokhoz, bi-
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zonytalanabbak, nem merik magukat elkötelezni, legyen az akár 
házasság vagy tudomány, vagy szakma... 

F.Gy.: Mielőtt ide jöttem, belenéztem az egyik hírforrásba, ahol 
azt írják, hogy a 20-30 közötti felnőtt férfiaknak 90 százaléka nem él 
házasságban. Tehát egyszerűen tolják ki az időt. Ahogy tetszett 
mondani, az elköteleződésnek a hiánya tapasztalható nemcsak a hi-
vatás terén, nemcsak a tudománynak a vállalása, vagy az ahhoz szük-
séges áldozatnak a meghozatala terén, hanem a házasságkötéssel és 
más élethelyzetekkel kapcsolatban. Sajnos van olyan, hogy elveszte-
getett idő. Amit 18-26 éves korban meg lehet tanulni, azt az ember 
magába tudja építeni, de ha ezt az időt elfecsérli, mindez később már 
alig pótolható.  

Z.Á.: A teológiában, aminek Ön művelője, napjainkban melyek 
a legnagyobb kihívások, jelentősebb eredmények, vagy legérdeke-
sebb kutatási területek?  

F.Gy.: Sokan szokták kérdezni, hogy vagyok én a pasztorációval. 
Mondom úgy, hogy sok ezer emberrel vagyok kapcsolatban, mint 
ahogy más egyházi tisztségviselők is, akik akár Rómában egyetemi 
tanárok, vagy akár kúriában dolgoznak vagy diplomáciai szolgálat-
ban vannak. Tehát mindenki kapcsolatba kerül emberekkel, és akkor 
állapotbeli kötelességében kell pasztorálni. Ez az én pasztorációm 
most, és azt látom a hallgatókon, hogy nagyon érdekli őket, amire 
már az interjú közben is kitértünk, a világvallásokkal kapcsolatos 
azonosságuk, különbségük, miért éppen keresztény legyek, mivel 
több a kereszténység. Tehát itt, a világvallások kínálatában nagyon 
igénylik a hallgatók, a fiatalok azt, hogy világos fogalmakkal, érthe-
tően beszéljünk arról, hogy miért lehetek én több és boldogabb em-
ber akkor, ha keresztény vagyok, és tényleg Jézus áll az életem kö-
zéppontjában. Világnézetileg is, nemcsak a más vallásokkal való 
összehasonlításban, hanem a világ értelmezése szempontjából, hogy 
ki vagyok én, miért vagyok én, miért van a világ, mi az én feladatom 
a világban, mi a világ sorsa, eszkatológia, amiről beszélgettünk, és 
benne az én sorsom. Tehát ezek a kérdések érdekelnek mindenkit. 
Sokat gyóntattam most, a Nagyböjtben a Rózsák terén, és fiatalok 
néha nagyon hosszan, 20-30 percet töltenek a gyóntatószékben, és 
ezek a kérdések érdeklik őket. Hihetetlen, hogy milyen kérdések 
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vannak! Igazi élmény ez számomra. Ilyenkor olyan jó, hogy az em-
ber tud válaszolni egyrészt ezekre, másrészt pedig tudja az Isten 
irgalmát közvetíteni.  

Z.Á.: Professzor úr hogyan látja Ferenc pápa megválasztásá-
val, az ő pontifikátusával hogyan változik egyházunk, a Katolikus 
Egyház?  

F.Gy.: Én nem diplomatikusságból mondom, de úgy érzem, hogy 
nagyon kevés idő telt el. Nagyon figyelek, nagyon imádkozom a 
Szentatyáért, és figyelem azt, hogy nyilván neki is megvan a maga 
karizmája, mint ahogy megvolt II. János Pál pápának is, és XVI. 
Benedek pápának is. Olvassuk el a Jézus-könyveit! És a mostani 
Szentatyánknak is megvan a maga egyedülálló karizmája – és mind-
ez fantasztikusan kiegészíti egymást. A Szentlélek mindig gondos-
kodik az ő egyházáról! Jézus az egyház feje, ő vezeti a menyasszonyt 
a végső eszkatológikus beteljesedésig.  

Z.Á.: Professzor úr itt önálló tanszéket vezet, az Ószövetségi 
Szentírástudományi Tanszéket. Más tanszékek is vannak, mind-
egyik élén egy-egy fölszentelt pap áll, vagy itt a kollegákkal az 
egyetemen tudnak beszélgetni. Milyen a kapcsolata kollegáival, 
tudóstársaival?  

F.Gy.: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, hiszen nagyon fontos az, 
hogy ne csak publikáljunk, ne csak kari üléseket tartsunk, ahol jegy-
zőkönyv mellett negyedévről negyedévre megbeszéljük a hivatalos 
dolgokat, és ne csak egyetemi tanácskozásokat tartsunk, hanem bará-
tokként is együtt legyünk. Nagyon örülök mindig, amikor kari ta-
nácskozás után összejövünk egy szendvicsre, koccintásra. A kolle-
gák közül többen meghívjuk egymást magunkhoz.. Én például kertes 
házban lakom, és minden év júniusában meghívom a többieket egy 
kerti partira. El is szokott jönni minden kollega, és jókat beszélge-
tünk hússütés és koccintgatás mellett. Más kollegák is, akik meg 
tudják ezt tenni, megteszik, és én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy 
ilyen közösség is van közöttünk: egy élő közösség vagyunk, mi, a 
Hittudományi Kar professzorai. Sőt még a nyíregyházi kollegákkal 
is, amikor ők följönnek a Teológiai Tanári Napokra, január végén, 
szintén együtt vagyunk az egész országból. Ilyenkor mi külön is egy 
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este össze szoktunk jönni, és akkor mindent megbeszélünk, ami a 
közösségre tartozik. Nyíregyházán is, amikor ott vagyok, akkor ösz-
szejövünk néha délután. Tehát mind a nyíregyháziakkal, mind a pes-
tiekkel élő a kapcsolatom. Meg vagyok róla győződve, hogy a közös-
ségről nemcsak beszélni kell, hanem nekünk is meg kell élni azt a mi 
legszűkebb közösségünkben is.  Örömmel tölt el, hogy tagja lehetek 
mind a kari közösségnek, mind az egyetemi, mind pedig és papi kö-
zösségnek.  

Z.Á.: Köszönöm a beszélgetést!  
  

 
   

Megjelent!   J. Ratzinger / XVI. Benedek, A Názáreti Jézus 
 

Első rész: A Jordánban való megkeresztelkedéstől a színeváltozá-
sig, SZIT, Budapest 2007 (fordította: Rokay Zoltán). 

Második rész: A Jeruzsálembe való bevonulástól a feltámadásig, 
SZIT, Budapest 2011 (fordította: Martos L. Balázs).  

Harmadik rész: A gyermekségtörténet, SZIT, Budapest 2013 
(fordította: Martos L. Balázs). 

A Názáreti Jézusról írt háromkötetes könyv jelentőségét és érté-
két igen találóan fogalmazta meg XVI. Benedek hivatali utódja, Fe-
renc pápa, aki egy a szóban forgó könyv tanulmányozására rendezett 
római értekezleten többek között így nyilatkozott: „Ezekkel a köny-
vekkel nem gyakorolta szoros értelemben tanítóhivatalát és nem a 
tudományosság volt az első szempont. Ajándékot adott az egyháznak 
és az embereknek arról, ami a legértékesebb volt számára: Jézus 
ismeretéről, amely évekig tartó tanulmányokon nyugodott, az imáról, 
a teológiai konfrontációról és mindezt a lehető leghozzáférhetőbb 
módon mindenki rendelkezésére bocsátotta.” (Forrás: Magyar Kurír: 
2013. október 26. 

A kötetek részletes ismertetését       
következő számunkban közöljük (K.I.).     
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

  
A magyar biblikus professzorok ez évi második szakmai érte-

kezlete – A magyar biblikus professzorok október 23-án megtartot-
ták ez évi első szakmai értekezletüket Budapesten, a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat Teréz körúti központjában. Az értekezleten 
két vitaindító előadás hangzott el: Fodor György és Racs Csaba 
előadása. A következő szakmai értekezletet Húsvét után pénteken 
tartjuk, ahol. Szatmári Györgyi és Török László professzorok fognak 
előadást tartani. 

 
Betlehemi Jászol kiállítás – A Ciszterci Rend és a Magyar 

Kézművességért Alapítvány az idén is megrendezi a Betlehemi Já-
szol című kiállítását, ahol Bibliatársulatunk is hagyományosan kép-
viseli magát. Ebben az évben jubileumi, 20. Betlehemi Jászol kiállí-
tás nyílik az újbudai kulturális központ kiállítótermében 2013. de-
cember 13-án. Szeretettel ajánljuk ezt a programot minden érdek-
lődőnek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Cím: XI. Budapest Bar-
tók B. út 29. 

 
Jutalmazás – A Bibliatársulat lehetőségeihez mérten igyekszik 

támogatni azokat a kezdeményezéseket, amik közelebb visznek a 
Szentírás jobb megismeréséhez. Basáné Révész Erzsébet művész-
tanár felkérésére, a VIII. Nemzetközi Gyermekrajz Vándorkiállítás 
nyerteseinek díjazásához járultunk hozzá szeptemberben. 

Az idei kiállítás témája: „Találkozások az irgalmas Jézussal”. Az 
ünnepélyes megnyitó október 12-én volt, a Hatvani Galériában. A 
megnyitót követően a Grassalkovich-kastélyban került sor a díjkiosz-
tóra, amin részt vettek többek között Alberto Bottari de Castello 
érsek, apostoli nuncius, Beer Miklós és Katona István püspökök. 

A Hatvan városából kiinduló vándorkiállítások eljutottak a na-
gyobb magyar városokon kívül Sziciliába, Rómába, Finnországba, 
Lengyelországba. 
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Katolikus Magyar Bibliatársulat Erdélyben:  

Bibliás hétvége (Ter 1,27): ,,Férfinak és nőnek teremtette ”  

,,A férfiak gyakran ...”, „A nők gyakran ... ” – és sorolja mindenki 
a maga tulajdonságlistáját, férfiak a nőkről, nők a férfiakról és 
mindkét nem önmagáról. De vajon mennyire fedik egymást ezek a 
leírások? És ha nem fedik, akkor kinek a leírásához kell igazodnunk? 
Vagy Teremtőnkhöz kellene forduljunk, hogy  kihámozzuk: milyen-
nek is akart Ő minket, férfiakat és nőket, milyennek is kellene len-
nünk valójában? 

Teremtőnk szava a Szentírás szava. A Katolikus Magyar Bib-
liatársulat immár 19 éve történt megalakulásától fogva hivatásának 
érzi az Ige terjesztését, fontosságának hangsúlyozását a ma embere 
számára is. Ha elmondhatjuk, hogy a mai társadalmi divatok gyöke-
reinktől próbálnak megfosztani, és „homokra épített” házakat állíta-
nak elénk követendő példaként, akkor a Bibliatársulat erős alapra 
mutat: a Szentírásra. Itt kaphatunk választ arra, hogy mitől vagyunk 
értékesek, vagy éppen arra, hogy mitől vagyunk értékes férfiak és 
nők. Ennek a témának a kibontására nyújtott lehetőséget a november 
22–24. között zajló bibliás hétvége, melynek a székelyudvarhelyi Pió 
lelkigyakorlatos ház adott otthont. Ezúton is köszönjük a segítőkész 
és meleg fogadtatást, amelyben itt részünk volt! 

Miután megosztottuk egymással, hogy milyennek látjuk mai tár-
sadalmunk férfi- és nőképét, a Szentíráshoz folyamodtunk, mivel 
hisszük: az örök Ige ma is üzenetet hordoz számunkra. Dávid és Gó-
liát története alapján az igaz férfi tulajdonságait fürkésztük, Ábra-
hám, Sára és Hágár nyomán pedig a helyes és helytelen férfi és női 
kapcsolatokat. Mária személyét több életképe alapján bontottuk ki, 
és így szemléltük: hogyan kell a nőnek elfogadnia az Isten akaratát 
(szeplőtelen fogantatás), milyennek kell lennie a kapcsolataiban 
(Mária találkozása Erzsébettel, Kánai menyegző), a szenvedésben 
(Mária a kereszt alatt). A körbejárt helyzetekben rögtön életünkre is-
mertünk, hiszen a történetek átvetülnek saját mindennapjainkba: a 
férfiaknak gyakran kell olyan döntést hozniuk, mely nagy hatással 
van családjuk és népük életére, nagy felelősséget ró rájuk – vajon ők 
ilyenkor kiben bíznak? Istenben, mint Dávid, vagy önerejükben, mint 
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Góliát?; A nők sajátosságaikból kifolyólag hamarabb érzékelik a 
szükséghelyzeteket – segítő cselekedetet vált-e ki ez belőlük, mint 
Máriából a Kánai menyegző és Erzsébet fogantatásának esete? Férfi-
ak és nők gyakran kerülnek bonyodalmas családi kapcsolatokba, 
mint Ábrahám, Sára és Hágár – tudunk-e ilyenkor bizalommal, nyi-
tottsággal és megbocsátással  fordulni egymáshoz?     

Újabb tanulságokat rejtegetnek a férfiak és nők kapcsán Jézus 
gyógyítástörténetei. A vérfolyásos és a meggörnyedt aszszonyok, 
illetve a béna és a süketnéma ember meggyógyításában Jézus mindig 
nagyon személyre szabottan gyógyít, és sosem csak a testet, hanem 
az egész személyt. A csoportokban feldolgozott történetek közül 
mindenki választhatott egyet, mely hozzá közelebb állt, és így ízlel-
gethettük hosszasan azt a lélekállapotot, melyet a fizikai betegség 
maga után von, vagy esetleg éppen megjelenít. A Szentírás eme ol-
vasatához nem alapos teológiai tudás és elvonatkoztatási készség 
szükséges, hanem érző szív. Olvassuk tehát otthonaikban is nyitott 
szívvel, és annak hitével, hogy mindannyiunkhoz szól, ma is üzen.  

Az Ige olvasása ugyanakkor közösségben is nagyon ajánlott, 
egymást tapasztalatai, és értelmezése mélyebb megértéshez vezethet. 
Megéltük ezt, midőn együtt dolgoztuk fel, fiatalok és felnőttek, férfi-
ak és nők a különböző bibliai történeteket. Nézőpontunk és hozzáál-
lásunk átértékelődött, amint tudatosítottuk, hogy a Szentírást férfiak 
írták (még a női nevű könyveit is, pl.: Eszter könyve), de értelmezé-
sére, majd az apostolkodásra a nők is hívatottak, ahogyan azt Pál 
apostol Rómaiakhoz írt levele is alátámasztja. A nőknek igenis sze-
repük van az Egyházban, Istentől kapott talentumaikat a közösségben 
gyümölcsözővé tehetik: az érzékenységet, az együttérzést, a háttérből 
biztosított támaszt, az öröm megosztását, hirdetését.  

A program megkoronázása a derék férfi és asszony dicsérete volt, 
melyet ugyancsak Szentírási részekre alapozva fogalmaztunk meg. 
Az intő jel mellett ez örömfakasztó élmény is volt: megerősödött 
bennünk, hogy férfinak illetve nőnek lenni jó! A Krisztus király ün-
nepi közös szentmisénk emlékeztetett bennünket, hogy Isten orszá-
gának örökösei vagyunk, királysága a miénk is. 

A vidámságban és szeretetben töltött napok során együtt erő-
södtünk meg férfi és női mivoltunkban, ugyanakkor a másik nem 
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elfogadásában és a másságában rejlő kincsek fölfedezésében. Ma 
már tudjuk, hogy ez a fajta kölcsönös tisztelet kölcsönös gazdago-
dást is jelent! Közösséggé formálódtunk, együtt elmélkedve, szeretet 
lakomát ülve, és együtt nevetve a szombati „Színes est”-en. Ami a 
legfontosabb, megértettük: a Szentírás életünk mozgatórugója, erő-
forrásunk és iránytűnk, úgy egyéni, mint közösségi  mivoltunkban. 

A Katolikus Magyar Bibliatársulat mindenkit szeretettel vár 
gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek fenntartott közösségeibe, 
hogy együtt jobban megérthessük és megélhessük Isten szavát, a 
Szentírást!                                                               Ilyés Enikő 

        
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák  időpontja  és az elmélkedések témája: 2014. jan. 03.: 
Gal 4, 4-7; jan. 17.: 1 Ján 5, 18-20; jan. 31.: Mk 2, 18-22; febr. 14.: 
Mk 6, 30-32; febr. 28.: Mk 7, 14-16; márc. 14.: Mt 7, 1-3; márc. 28.: 
Mt 5, 13-18; ápr. 11.: Mt 5, 43-48; ápr. 25.: Jn 20, 19-23; máj. 09.: 
Jn 12, 44-46.     

 Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távol-
ból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
Az időpont megváltozott. Most, télen a korai sötétedés idején, 
január-februárban nem 5, hanem 4 óra a találkozásaink ideje. 
      

 
Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
       áldott Karácsonyt és békés új évet kívánunk! 
           A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 
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Ajánlás 
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       Feltámadás 
 

Jézus „feltámadása nem múltbeli dolog: életerő lakik 
benne, amely átjárta a világot. Ahol úgy látszik, hogy min-
den meghalt, ott apránként mindenfelől a feltámadás csírái 
jelennek meg. Olyan erő ez, amelynek nincsen párja. Igaz, 
sokszor úgy látszik, mintha Isten nem létezne: nem csilla-
podó igazságtalanságokat, rosszaságokat, közömbösséget 
és könyörtlenséget látunk. Azonban bizonyos az is, hogy a 
sötétség közepette mindig felfakad valami új, ami előbb 
vagy utóbb termést hoz. Egy legyalult mezőn az élet ma-
kacsul és ellenállhatatlanul visszatér. Sok csúf dolog van, 
de a jó mindig hajlamos arra, hogy visszatérjen, felfakad-
jon és elterjedjen. A világban mindennap újjászületik a 
szépség, amely a történelem drámái által átalakítva támad 
fel. Az értékek mindig új formában mutatkoznak meg, és 
tény, hogy az ember sokszor született már újjá visszafor-
díthatatlannak látszó helyzetekből. Ez a feltámadás ereje, 
és minden misszionárius ennek a dinamizmusnak az esz-
köze. 

Ferenc pápa: Az Evangélium öröme, 276       

(Szt. I. T., 2014. Ford. Diós István).      

. 
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A Krisztusban gyökerező öröm 
 

A jó mindig közölni akarja önmagát. Az igazság és a széség min-
den hiteles megtapasztalása ki akar áradni, és minden mély szabadu-
lást átélő személy érzékenyebbé válik mások szükségletei iránt. A jó 
a közlés által ver gyökeret és fejlődik. Ezért aki méltósággal és tel-
jességgel akar élni, annak nincs más útja, mint a másik megismerése 
és javának keresése: Ezért egyáltalán nem meglepő Szent Pál néhány 
mondata: „Krisztus szeretete ösztönöz minket” (2 Kor 5,14); „Jaj 
nekem ugyanis, ha nem hirdtem az evangéliumot” (1 Kor 9,16). 

Az ajánlat nem más, mint a magasabb szintű, ám nem kisebb in-
tenzitású élet: „Az élet, amennyiben elajándékozzák, megerősödik – 
de elgyengeül az elszigeteltségben és jólétben. Valójában azok élve-
zik jobban az élet lehetőségeit, akik elhagyják a biztonságos kikötőt, 
és belevetik magukat a küldetésbe, hogy közöljék az életet mások-
kal.”1 Amikor az Egyház az evangelizálás feladatára hív, nem tesz 
mást, mint hogy megmutatja a keresztényeknek a személyes kitelje-
sedés igazi dinamizmusát: „Itt fedezzük fel a valóság egy másik mély 
törvényét: az élet olyan mértékben növekszik és érlelődik, amilyen 
mértékben odaajándékozzuk mások életéért. Végső soron ez a misz-
szió.”2 Következésképpen: az evangelizáló ember nem vághat min-
dig gyászos arcot. Tegyük újra magunkévá és növeljük a lelkesedést, 
„ az édes és erőt adó örömöt, hogy továbbadhatjuk az evangéliumot, 
még ha könnyek között vetünk is. (…) Ismerje meg a világ – ez a fé-
lelmektől gyötört, de reménykedő világ –, mit is jelent az evangéli-
um jó híre. De ezt a hírt nem adhatják tovább szomorú és letört em-
berek, sem türelmetlen vagy aggódó emberek. Nem adhatja tovább 
más, csak akinek élete a Krisztusban gyökerező örömöt sugározza.3 

Ferenc pápa: Az Evangélium öröme, 9-10.       

(Szt. I. T., 2014. Ford. Diós István).      

                                                      
1 A Latin-Amerikai és Karibi Püspökök V. Általános Konferenciája, Aparecidai 

dokumentum (2007. V. 31.), 360. 
2 U.o. 
3 VI. Pál pápa, Evangelii nuntiandi apostoli buzdítás (1975. XII. 8.), 80: AAS 68 

(1976), 75. 
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Racs Csaba 

Az Ez 37,1-14 helye és értelmezése  
            a rabbinikus irodalomban 

Az Ez 37,1-14, az életre keltett kiszáradt csontmező prófétai vízi-
ójának jelentőségét két mozzanat biztosítja: egyrészről a halálból va-
ló feltámadás szentírási tanúságtétele, másrészt, mint a zsidóság 
identitásának alapvető szövege. Globálisan a szöveg értelmezése is e 
két pólus között mozog, ugyanis a szöveg mindkettő felé nyitott. 

Itt csupán a szöveg rabbinikus irodalmon belüli, szinte kizáróla-
gosan haggadikus, a judaizmus nem jogi/elbeszélő hagyományára 
alapozó értelmezés bemutatására szorítkozik. Ehhez kapcsolódóan 
célunk bemutatni e látomás judaizmuson belüli értékelését is. Rab-
binikus irodalom és rabbinikus szövegek alatt azokat a Kr. u. 200-
500 között keletkezett, szóbeli hagyományon alapuló, nagy általá-
nosságban Talmudnak és Midrásnak nevezett szövegeket értjük, 
amelyek a judaizmuson belüli sajátos irodalom részét képezik.1 

1. Két előzetes szempont 

a.) Ezekiel könyvének helye a rabbinikus irodalomban 

A nagy próféták, azaz Jeremiás, Ezekiel és Izajás, könyveinek a 
Talmudban2 szereplő sorrendje nem történeti sorrenden, hanem a 
judaizmus által prófétainak tekintett hagyomány szorosabb értelem-
ben vett tematikus, „teológiai” elrendezésen alapul. Ezen sorrend 
igazolása, amely egyben az egyes könyvek jellegét is minősíti, így 
hangzik a rabbinikus hagyományban:3 „A Királyok könyve ítélettel 

                                                      
1 Ezen irodalommal kapcsolatban mérvadó Günter Stemberger kézikönyve: 

Einleitung in Talmud und Midrasch (München 81992). 
2 A Talmud („tanítás”; a „tanulni” [q.], „tanítani” [pi.] jelentésű lmD igegyökből 

származó főnév) a szóbeli hagyomány (szóbeli Tóra) legfontosabb, a Misnán (a 
rabbinikus tanítást tartalmazó írásmű; végső szerkesztésének ideje: kb. Kr. u. 200) 
alapuló része. Két változata létezik: a Babiloni Talmud (végső szerkesztése: kb. Kr. 
u. 500) és a Jeruzsálemi Talmud (végső szerkesztése: kb. Kr. u. 450). 

3 Ez a sorrend különbözik a Ben Asher hagyományban (pl.: Aleppói kódex, Le-
ningrádi kódex) szereplő sorrendtől, és csak néhány régi kéziratban bukkan fel (M. 
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végződik, Jeremiás teljes egészében ítélet, Ezekiel ítélettel kezdődik 
viszont, vigasztalással fejeződik be, míg Izajás teljes egészében vi-
gasztalás, így teszünk ítéletet ítélet mellé, vigasztalást vigasztalás 
mellé” (bBB 14b).4 

A fenti leírás Ezekiel könyvét úgy jellemzi, mint ami egyaránt 
tartalmaz ítéletes és vigasztaló prófétai igéket. A Talmud által adott 
jellemzés egyben utal a könyv tradicionális, szigorúan két részre tör-
ténő felosztására: az első rész (1-32. fej.) ítéletes jellegű; míg a má-
sodik rész (33-48. fej.) üdvösséges jellegű. 

A könyv rabbinikus megítélése meglehetősen ambivalens, ami  
köszönhető a könyv népszerűségének szektás és zsidóellenesnek vélt 
körökben. Ugyanakkor viszont, eltekintve az eretnek megközelítés-
től, egyfajta sajátos misztikus vagy teológiai indíttatású érdeklődés is 
megfigyelhető a könyv bizonyos szövegeivel kapcsolatban. Elmond-
ható, hogy Ezekiel könyve elsősorban a következő négy szempont 
révén különösen jelentős a rabbik számára:5 

1. Az 1. fejezet isteni trónszekérről szóló látomása, ami mind a 
zsidó misztika, mind pedig a különböző ezoterikus és eretnek spe-
kulációk alapszövegévé vált. Ez utóbbi miatt ez a szövegrész ki lett 
zárva a rabbinikus iskolák képzési anyagából és egyben a zsinagógá-
ban a haftarák (prófétai olvasmányok) közül is; ennek ellenére nyil-
vánosan is recitálható volt, sőt később bevezették a Pünkösd 
(Shavout) első napjának prófétai olvasmányaként. 

2. Az éles polémia Izrael ellen, amely a zsidóellenes kurzus alap-
jaként szolgált, és amely következésképpen Ezekiel könyvét részben 
elfogadhatatlanná tette a rabbik számára. 

3. A kiszáradt csontok feltámasztásáról szóló látomás, amely 
szektás spekulációk kedvenc témája volt és így meglehetősen lené-
zett volt a rabbik részéről. 

                                                                                                                
GREENBERG, Ezechiel, Encyclopaedia Judaica (2. ed.), 635-644, 635. 

4 A Babiloni Talmud szövegeihez vö. a Babiloni Talmud Schottenstein-féle ki-
adását: Talmud Bavli. The Schottenstein Edition. (szerk. H. GOLDWURM) (Brooklyn, 
NY 1996). 

5 M. Aberbach – S. G. Wald, Ezekiel in the Aggadah, Encyclopaedia Judaica (2. 
ed.) VI, 644-645. 
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4. Ezekiel látomása az új templomról a papi alkotmánnyal együtt, 
számos ponton ellent mond a Tórának, amely miatt Ezekiel könyve 
közel került a kánonból való törléshez.6 

b.) A rabbinikus szentírás-értelmezés karaktere 

Vizsgálódásunk során figyelembe kell vennünk a rabbik szent-
írás-értelmezésének sajátos módját, a Midrást, amelyet mind a Tóra 
mind pedig a Próféták és az Írások szövegeinek értelmezése során 
követnek. A Midrás („keresés”, „kutatás”; a „keresni”, „kutatni” 
jelentésű drš igegyökből származó főnév), technikai értelemben, a 
bibliai szövegnek és a szöveg nyelvtani vagy logikai sajátosságainak 
figyelmes, meditatív és intertextuális olvasatán alapul. Ez a fajta ol-
vasat szorosan, kölcsönös és dialógikus módon kapcsolódik a min-
dennapi, történeti és társadalmi jellegű emberi tapasztalathoz:7 

A Midrás gyűjteményes karaktere lehetővé teszi a különböző, al-
kalmanként egymásnak ellentmondó értelmezések együttes szereplé-
sét, melyek a valóság különböző szintjeit jelölik. Mivel az emberi 
nyelvezet elégtelen a Szenttel szemben és mivel a személyes nyitott-
ság különböző a vallási vagy misztikus tapasztalat felé, az ilyen ta-
pasztalat megfogalmazása különböző szinteken valósul meg: így egy 
konkrét szöveg magyarázata során ugyanazon végső Valóság „meg-
értésének” különböző szintjei jutnak kifejezésre. A rabbinikus iro-

                                                      
6 „Rabbi Jehudah mondta Rav nevében: Valójában az az ember kedves emlékű, 

a neve Hananja ben Hizkijah, mert ha nem ő, Ezekiel könyve kitöröltetett volna, mi-
vel szavai ellent mondottak a Tóra szavainak. Mit tett ő? Felvitt 300 korsó olajat, 
leült egy emeleti szobában és megmagyarázta [Ezekiel könyve verseit]” (bShab 
13b). 

7 “While in Midrash a biblical text calling for interpretation usually constitutes the 
starting point and leads to insights and experiences, at times an insight or 
experience may have come first and a biblical text was used to explain, support or 
verify it.” (R. NEUDECKER, The Voice of God on Mount Sinai. Rabbinic 
Commentaries on Exodus 20:1 in the Light of Sufi and Zen-Buddhist Texts (SubBib 
23; Roma 22006), 23-24). Ez a módszer lényegében különbözik a történetkritikai 
módszertől. Annak ellenére, hogy elkülöníthetők azok a pontos emberi és társa-
dalmi körülmények, amelyekre a rabbik reflektálnak, ez a szempont mindig kívül 
esik a rabbik érdeklődési körén. Másrészt egy szöveg történeti típusú értelmezése, 
együtt a szöveg esetleges dekonstrukciójával, a rabbik számára egyenértékű a zsi-
dóság kulturális-etnikai közössége sajátos lelki tapasztalatának leértékelésével 
vagy tagadásával. Vö. NEUDECKER, Voice of God, 24; D. M. STERN, Midrash and 
Theory. Ancient Jewish Exegesis and Contemporary Literary Studies (Evanston, IL 
1996) 38. 
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dalomban, így rendszeres teológiáról sem beszélhetünk, hanem kü-
lönböző, sokszor egymástól független vagy egymásnak ellentmondó, 
érvényes magyarázatok és vélemények együtteséről.8 

2. Az Ez 37,1-14-gyel kapcsolatos  
      rabbinikus interpretáció fontosabb elemei 

A rabbinikus szentírás-értelmezés természetének megfelelően mi 
is a rabbik számára a szöveg figyelmes és meditatív olvasása során 
felmerülő kérdések mentén mutatjuk be a 37,1-14-et, legyenek azok 
nyelvtani, narratív vagy éppen logikai természetűek. A rabbik szá-
mára a problémák, amelyeket szövegünk felvet, a következők: 

2.1. A 37,1-ben a t/mx;[} ha;lem] ayhiwÒ h[;q]Bih' &/tB] szintagmában 
(„a völgy közepére, amely tele volt csontokkal”). a.) Hogyan értel-
mezhetjük a  h[;q]Bih'  („a völgy”) határozott névelőjének jelenlétét? 
Melyik völgyről van itt szó? b.) A látomásban szereplő völgyet meg-
töltő csontok (`ácämôt) azonosítása. Az értelmezés fenti két problé-
májával összefüggésben felmerül a rabbinikus hagyomány szintjén, a 
37,1-14 és Hananja, Misael és Azarja tüzes kemencébe vetésének 
Dán 3-ban olvasható története kapcsolatának kérdése. 

2. Ezekiel a száraz csontok feltámadásának lehetőségére vonat-
kozó az Úrnak adott, 37,3-ben szereplő válaszának T;[]d;y: hT;a' (“Te 
tudod”) értelmezése: Ezekiel válasza helyes és elégséges, avagy 
sem, a próféta hitét vagy inkább hitetlenségét fejezi-e ki? Ha Ezekiel 
reakciója nem volt helyes, mi lett volna a megfelelő válasz próféta 
részéről? 

3. A 37,1-10 teljes szövegegységében, és különösen is a 37,4-ben 
az Úr kettős meghívásában, az élet adományozásában Ezekiel aktív 
eszközzé válik az Úr kezében: Hogyan lehetséges, hogy a feltámadás 
feletti rendelkezés, amelyet normális esetben Isten a maga számára 
tart fenn, Ezekielre lett bízva? Mi volt Ezekiel érdeme, hogy elnyer-
hette ezt a kegyelmet? 

                                                      
8 NEUDECKER, Voice of God, 26-32. Vö. még Istennel kapcsolatban, aki különbö-

ző arcokkal nyilatkoztatja ki magát, a rabbinikus irodalomban: R. NEUDECKER, Die 
vielen Gesichte des einen Gottes: Christen und Juden im Gespräch (München 
1989) 95-105. 
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4. A 37,10 úgy beszél a feltámasztottak számáról mint „egy fe-
lettébb nagy sereg”. Az itt használt kifejezés, a daom]Adaom], („felettébb 
sok”) a feltámasztottak pontos számának pontosítását kívánja meg az 
értelmező részéről. 

5. Az Ezekiel révén feltámasztottak sorsa. Ebben az esetben a 
rabbik megpróbálják a szöveget teljessé tenni a bibliai szövegből hi-
ányzó adatok hozzáadásával: A feltámasztás után mi történt a feltá-
masztottakkal? Az ő sorsuk kérdése felveti a 37,1-14 elbeszélése 
mint egész értelmezésének kérdését is: Az itt tárgyalt feltámasztás 
egy valós esemény volt vagy csak egy hasonlat (mäšäl)? 

2.1. A t/mx;[} ha;lem] ayhiwÒ h[;q]Bih' &/tB]  (1. v.) 

A t/mx;[} ha;lem] ayhiwÒ h[;q]Bih' &/tB] szintagma („a völgy közepére, 
amely tele volt csontokkal”) két problémát vet fel a rabbinikus ér-
telmezés számára. Az első a héber szöveg nyelvtani szerkezetén ala-
pul; a második a szöveg belső logikájából következik. 

1. A héber szövegben a h[;q]Bih' („völgy”) kifejezést egy határo-
zott névelő előzi meg, ezért a h[;q]Bih' &/tB] helyes fordítása: „a völgy 
közepére” (nem pedig „egy völgy közepére”). A rabbik számára min-
den egyes nyelvtani sajátosság megkülönböztetett értékkel bír, így 
ezt a nyelvtani jellegzetességet magyarázatuk kiindulópontként 
használják. A határozott névelő, a rabbinikus exegézis módszertana 
szerint, egy bizonyos ismert, viszont a szövegben nem említett 
völgyre utal. Az értelmezés feladata választ keresni arra a kérdésre, 
hogy vajon melyik völgyről beszél itt a szöveg. 

2. A 37,1 csontokról szól, amelyek betöltik a völgyet. A követke-
ző versek (3-10.11-14 v.), illetve a Targum világossá teszik, hogy az 
itt említett csontok emberi csontok: wühî´ malyä’ Garmê ’anäšä’  
(„ez tele volt emberi csontokkal”). Viszont a szöveg nem jelöli kiké 
az emberi csontok a völgyben. E logikai-tartalmi elem szövegbeli hi-
ánya arra ösztönzi a szöveg értelmezőjét, hogy, e „rés” kitöltésével, 
azonosítsa ezeket a csontokat. 

Összességében a t/mx;[} ha;lem] ayhiwÒ h[;q]Bih' &/tB] szintagma kettő, 
az alapszöveghez szorosan kapcsolódó kérdést emel ki: 1) a völgy 
azonosítása; 2) a völgy felszínén szétszóródott csontok azonosítása. 
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A rabbik az esetek többségében a két kérdést együtt tárgyalják, bár a 
csontok kérdése, úgy tűnik, mindig hangsúlyosabb. 

a.) A Babiloni Talmudban megjelenő hagyományok 

A szöveg által felvetett kérdésekre válaszolva a Babiloni Talmud 
(bSan 92b) az értelmezésben a következő öt véleményt hozza:9 

1.) A csontok azoké az efraimitáké, akik tévesen számolták ki az 
egyiptomi fogságból való szabadulás idejét. Magukra maradtak és 
Gát lakosai (itt Kánaán őslakosai) megölték őket, anélkül, hogy elér-
ték volna céljukat, az Úr által megígért új haza birtokba vételét: 
„Rav mondta: Ezek efraimiták voltak, akik kiszámolták [a fogság] 
végét,10 és hibáztak. Ahogy mondatik: „Efraim fiai:…Gát lakói, az 
ország szülöttei, megölték őket” stb. (1Krón 7,20-21). Ahogy írva 
van: „Apjuk Efraim sokáig gyászolta őket és testvérei eljöttek, hogy 
vigasztalják őt.” (1Krón 7,22) (bSan 92b). 
Az Ez 37,1 halottainak ezt a fajta azonosítását az 1Krón 7,20-21 
efraimitáival alátámasztja az 1Krón 7,22, amely az efraimiták meg-
gyilkolásának eseményét Efraim (József) életének idejére teszi, aki a 
kivonulás előtt halt meg. Rav azonosítása a hrg (“megölni”) igegyö-
kön alapszik, amely előfordul mind az 1Krón 7,21-ben, mind az Ez 
37,9-ben, a csontok feltámasztása aktusának leírásában. 1Krón 7,21 
wahárägûm ´anšê-gat  („Gát lakói megölték őket”); Ez 37,9 
Wyj]yIwÒ hL,aeh; !ygIWrh}B' yjip]W („és fújj ezekbe a megöltekbe, hogy élje-
nek”). Itt nem beszélhetünk egy gezerah shawah-ról, mivel ez sza-
bály csak a Tórára alkalmazható komoly körültekintéssel; csak ennek 
a technikának a „szabad” alkalmazásáról. 11 

A nép egyiptomi fogsága időtartamának kiszámítása az Úr és Áb-
rahám közötti szövetségkötés elbeszélésén alapul, ahol az Úr kinyi-
latkoztatta neki a fogság időtartamát: „Ő [az Úr] azonban így szólt 

                                                      
9
 EISEMANN – SCHERMAN, Yechezkel II, 564. 

10 Vö. a Babiloni Talmud német fordításának értelmezésével (L. GOLDSCHMIDT, 
Der babylonische Talmud IX: Synhedrin (2. Hälfte), Makkoth, Šebu‘oth, ‘Edijoth, 
Aboda Zara, Abot, Horajoth (Berlin 1934) 40. 123. jegyzet. 

11 “Strong genommen ist diese nur anzuwenden, wenn in zwei zu verglei-
chenden Sätzen der Tora dieselben Ausdrücke vorkommen und womöglich nur dort 
vorkommen” (G. STEMBERGER, Einleitung, 28-29).  (vö. Talmud Bavli. Schottenstein 
Edition, 14. jegyzet a bSan 92b-hez).  
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Ábrámhoz: ’Tudd meg, hogy nemzetséged idegen lesz egy ország-
ban, amely nem lesz az övé. Szolgálni fognak neki, azok pedig el-
nyomják őket négyszáz esztendeig.’” (Ter 15,13). A Teremtés köny-
vének szövege szerint ez a 400 év 30 évvel később kezdődik Izsák 
születésével, ezért említi a Ter 15,13: „nemzetséged (leszármazot-
tad)” (zar`ákä). Az efraimiták a 400 esztendőt pontosan a szövetség 
megkötésétől számították, így 30 évvel a fogság valós vége előtt vo-
nultak ki Egyiptomból.12 

2.) Azoknak a csontjai voltak, akik tagadták a halottak végső fel-
támadását: Sámuel mondta: Ezek azok az emberek voltak, akik ta-
gadták a halottak feltámadását. Ahogy mondatik: „És azt mondta ne-
kem: Emberfia, ezek a csontok Izrael egész háza ők. Íme azt mond-
ják: ’Kiszáradtak csontjaink és elveszett reményünk, elvesztünk’” 
(Ez 37,11) (bSan 92b). 

A 37,11-ben „elveszett reményünk” (wü´äbdâ tiqwätënû) kifeje-
zés a halottak feltámadásának tagadását jelölő elem. Ebben az érte-
lemben a 37,11 nem Izrael egész házára, hanem, leszűkített értelem-
ben, csak azokra vonatkozik, akik a halottak végidőbeli feltámadását 
tagadják. Paradox módon pontosan azok válnak a feltámadás döntő 
jelévé Izrael számára, akik nem hiszik, sőt egyenesen tagadják a fel-
támadást.13 

3.) A kiszáradt csontok képe nem más, mint azoknak a szemé-
lyeknek a metaforái, akikből hiányoznak Isten parancsainak megtar-
tásából eredő érdemek: Rabbi Jirmejah bar Abba mondta: Ezek azok 

                                                      
12

 A PRE 48 hagyománya szerint Efraim leszármazottai büszkék voltak királyi 
leszármazásukra, amely Jákob Józsefnek adott áldásából eredt (G. FRIEDLANDER 
(ford.), Pirke de Rabbi Eliezer (New York 1971), 377. 5. jegyzet). Mivel (Radal sze-
rint) ők voltak az északi királyság (Izrael) trónjára szánva ezért maguknak igényel-
ték a zsidóság kivezetését Egyiptomból. Így történt, hogy ők 200 ezren 30 évvel a 
fogság vége előtt kivonultak Egyiptomból (EISEMANN – SCHERMAN, Yechezkel II, 
564. 1. jegyzet. A ShemR 20,11 (a Kiv 13,17-ről) szerint hogy ne lássák halott test-
véreiket (ezen efraimitáknak a holttesteit), Isten a rövidebb (Filiszteán keresztülvi-
vő) tengerparti út helyett, a sivatagon keresztül vezette népét az Ígéret Földjére. 

13 Rashi szerint az Ez 37,11 szövegét a következő módon kell érteni: „És azt 
mondta nekem: Emberfia, ezek a csontok Izrael egész házának, amely végül fel-
támad, jelei ők. Íme, akiket fel fogsz támasztani, akik tagadták a feltámadást, 
ők azt mondják: „Kiszáradtak csontjaink és elveszett reményünk, elvesztünk”” Ők is 
fel fognak támadni (Talmud Bavli. Schottenstein Edition, 15. jegyzet a bSan 92b-
hez). 
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az emberek voltak, akikből hiányzott a parancs “nyiroknedve”. 
Ahogy mondatik: „Ti száraz csontok halljátok az Úr igéjét” (Ez 
37,4) (bSan 92b). Az Úr parancsai így válnak az élet forrásává és ga-
ranciájává. Az ő feltámadásuk az Úr irgalmának jelévé válik azok 
számára, akik nem rendelkeznek érdemekkel.14 

4.) Azok csontjai voltak, akik bálványimádó képeket véstek a 
Templom falába. A Biblia szövegét egy tökéletes és koherens egy-
ségnek tekintve, ez a vélemény az Ez 8,10-12-re, a Templom lerom-
bolása előtti bálványimádó kultusz leírására utal. Ebben a szakasz-
ban Ezekiel, az Úr kezétől vezetve, Jeruzsálem bűnei között látja 
ezeket a Templom falába vésett képeket, melyeket Izrael 70 véne 
imád, akik valójában nem hiszek abban, hogy az Úr jelen van Izrael 
földjén:15 „Rabbi Isaak ben Nappacha mondta: Ezek azok az embe-
rek, akik a teljes Szentélyt [Templomot] undorító dolgokkal és csú-
szómászókkal fedték be. Amint mondatik: „Bementem és körülnéz-
tem: a falak körös-körül (säbîb säbîb) tele voltak mindenféle csúszó-
mászó és visszataszító állat ábrázolásával és Izrael háza bálványai-
nak képeivel” (Ez 8,10). És ahogy ott megíratott: „És elvitt engem 
fölöttük körös-körül (säbîb säbîb) (Ez 37,2)” (bSan 92b). 

Ez a magyarázat a säbîb säbîb („körös-körül”) előfordulásán 
alapul mind az Ez 8,10-ben, mind az Ez 37,2-ben. Itt újból a gezerah 
shawah szabályának „szabad” alkalmazásáról beszélhetünk: a säbîb 
säbîb közös előfordulása az, ami segít az érvényes magyarázat 
felfedezésében, a csontok azonosításában. 

5.) A csontok a babiloni Dura völgyében történt mészárlás ártat-
lan áldozataié (bSan 92b). A Rabbi Jochanan által említett babiloni 
Dura völgye azonos azzal a völggyel, ahol, a Dán 3 szerint, Nebu-
kadnezár egy arany szobrot emeltetett és megparancsolta, hogy lebo-
ruljanak előtte: „Nebukadnezár király aranyszobrot készíttetett. Ma-
gassága hatvan könyök volt, szélessége pedig hat könyök. Dura me-
zején, Bábel tartományában állíttatta fel” (Dán 3,1). Ez volt az a 

                                                      
14 Talmud Bavli. Schottenstein Edition, 16. jegyzet a bSan 92b-hez. 
15 Vö. M. EISEMANN – N. SCHERMAN, Yechezkel / The book of Ezekiel I. A new 

translation with a commentary anthologized from Talmudic, Midrashic and Rabbinic 
sources (Artscroll Tanach Series; New York 1977) 159-168. 
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szobor, amely előtt Hananja, Misael és Azarja, a tüzes kemencébe 
való vetést is vállalva, megtagadta a leborulást. 

b.) Az Ez 37,-14-et Dániel könyvéhez kötő hagyomány 

1.) A feltámasztottak azonosítása. A PRE 33 az Ez 37,1-14-et 
összekapcsolja Hananja, Misael és Azarja Dán 3-ból ismert történe-
tével. Ez a kapcsolat Ezekiel könyve és Dániel könyve között egy a 
bSan 92b-ban bemutatottól eltérő hagyományon alapul,16 amelynek 
határozott jelenléte a Babiloni Talmudban is felfedezhető (bSan 92b; 
bSan 93a). 

Ezen tradíció szerint, amikor a három ifjú csodás módon meg-
menekült, Nebukadnezár haragra gerjedt a többi izraelitával szem-
ben, akik bár engedelmeskedtek az ő parancsának, de elhagyták az 
ő erős és hatalmas Istenüket, aki képes volt megmenteni a haláltól 
azokat, akik hittek és rábízták magukat. Éppen ezért a király pa-
rancsára azokat az izraelitákat, akik leborultak a szobor előtt, ha-
lállal büntették. 20 évvel ezen események után az ő csontjaik lettek 
feltámasztva Ezekiel révén (PRE 33). 

2.) Személyes kapcsolat Ezekiel és Hananja, Misael és Azarja kö-
zött. Egy, a ShirR-ban megőrzött hagyomány az Ezekiel valamint, 
Hananja, Azarja és Misael, akik itt Izrael képviselői, között fennálló 
személyes kapcsolatról tudósít minket. Ez a hagyomány elbeszéli, 
hogy döntésük előtt, miszerint nem borulnak le Nebukadnezár bál-
ványa előtt, először elmentek Dánielhez, majd azután, hogy Dániel 
nem tudott nekik segíteni, Ezekielhez, hogy tudakozódjanak az Úrnál 
vállalkozásuk sikere felől. Isten azonban, próbára téve őket, negatív 
választ adott. Hananja, Misael és Azarja azonban kiállták a próbát. A 
kedvezőtlen válasz ellenére a három ifjú kitartott döntése mellett, és 
kimutatva az Úr iránti hűségüket, nem borultak le a bálvány előtt. Az 
Úr pedig, látva romlatlanságukat, kimentette őket a tüzes kemencé-
ből. 

                                                      
16 M. EISEMANN – N. SCHERMAN, Yechezkel / The book of Ezekiel II. A new 

translation with a commentary anthologized from Talmudic, Midrashic and Rabbinic 
sources (Artscroll Tanach Series, New York 1977) 564. 
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A ShirR elbeszélése úgy mutatja be számunkra Ezekielt, noha 
nem őt emeli ki a történet, mint közvetítőt, egy valódi prófétát és pa-
pot, aki képes kapcsolatot teremteni Isten és az emberek (esetünk-
ben: Hananja, Misael és Azarja) között. A történet két jelentős elem-
re teszi a hangsúlyt. Egyrészt a három ifjú elszigeteltségére szilárd 
elhatározásuk meghozatalakor: Isten nem akarja befolyásolni őket, 
hogy döntésük és hitük megvallása, és így érdemük is, mentes legyen 
bárminemű behatástól (beleértve az Úr befolyását is!). Másrészt az 
elbeszélés aláhúzza azt a szilárd hitet, amely nem alapoz sem a Dá-
niel szimbolizálta bölcsességi tanításra, sem bármilyen próféciára, 
amit Ezekiel szimbolizál. Ez a hit egyedül csak az őket megmentő Is-
ten ingyenes kegyelmén és a szív tisztaságán nyugszik (ShirR 
7,8.1).17 

c.) A halottak feltámasztásának napja 

Egy a bSan 92b-hez fűzött Barajtában18, Babiloni Talmud is ösz-
szeköti a feltámasztott csontok elbeszélését Hananja, Misael és 
Azarja történetével. E hagyomány szerint mind a két esemény ugyan-
azon a napon történt. A csontok feltámasztása, valamint Hananja, 
Misael és Azarja megmentése a tüzes kemencéből egyidőben történt 
(bSan 92b).19 

A bSan 92b mellett a ShirR tudósít minket egyrészt, hogy egy 
erős szél döntötte fel a Nebukadnezár által emeltetett bálványt és 
pontosan ez a szél volt az, amelynek Ezekiel megparancsolta, hogy 
fújjon a száraz csontokra (37,9): Rabbi Pinchas a rûªH előtti határo-
zott névelő jelenlétéből arra következtet, hogy itt egy már jól ismert 
lélekről van szól, azaz arról a lélekről, amely ledöntötte Nebukadne-

                                                      
17 Vö. EISEMANN – SCHERMAN, Yechezkel II, 565. 3. jegyzet; H. GOLDWURM – N. 

SCHERMAN, Daniel. A new translation with a commentary anthologized from 
Talmudic, Midrashic and Rabbinic sources (Artscroll Tanach Series; New York 
1980) XLIII-XLIV. A Midrások szövegeihez vö. H. FREEDMAN – M. SIMON (szerk.), 
Midrash Rabbah I-X. (London 31961) (itt: FREEDMAN – SIMON, Midrash Rabbah IX. 
Ester, Song of Songs). 

18 A Barajta (az arám matnita barajta rövidítése), betű szerint olyan tanítás, 
“amely kívül található”; ez a tannák (tekintéllyel rendelkező mesterek) minden olyan 
tanítását és mondását jelöli, amelyeket a Misna nem tartalmaz. 

19
 EISEMANN – SCHERMAN, Yechezkel II, 565. 3. jegyzet. 
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zár bálványát.20 Másrészt megtudhatjuk, hogy az a nap, amelyen 
mindkét esemény történt, a Jom Kippur, az engesztelés napja volt. A 
Jom Kippur, amikor Izrael visszatér valódi lényegéhez és a bűn és a 
tisztátalanság minden jelét eltávolítja, valamint helyreállítja a nor-
mális kapcsolatát Istennel, a megfelelő nap Isten életet adó és meg-
bocsátó hatalma megtapasztalására, éppen a csontok feltámasztása 
által.21 Így a szentség és a törvény megtartása mélyen összetartoznak 
(ShirR 7,9).22 

Az Úr életet ajándékozó erejének ez az elképzelése a Babiloni 
Talmud által megőrzött hagyományhoz kapcsolódik, amely szerint az 
Úr el akarta pusztítani a világot Izrael egészének engedelmessége 
miatt, amelyet Nebukadnezár bálványimádásra vonatkozó rendeleté-
vel szemben tanúsított. A szobor a gonosz győzelmének jele volt és 
erőteljes utalás az Isten kivetésére az ember világából. Ugyanúgy Is-
ten teljes elhagyását jelezte a teremtett világ részéről választott nép-
ének, Izraelnek az aposztáziája is, amely népek közül egyedül fogad-
ta el a Törvényt. Izrael aposztáziája volt a végső és legfontosabb 
mozzanat, ami végett az Úr eldöntötte a világ elpusztítását. A három 
ifjú Úr iránti, halálig kitartó, hűsége miatt, azaz e három igaz érdeme 
miatt, a világ megmenekült: az Úr újból életet adott a világnak.23 
                                                      

20
 FREEDMAN – SIMON, Midrash Rabbah IX. Ester, Song of Songs, 297. 3. jegy-

zet. 
21 A MekhY-ban, éppen a csontok feltámasztásával kapcsolatban (37,13), meg-

jelenik az a gondolat, hogy a halál, vagy pontosabban a feltámadás, amely kiváltja 
a bocsánatot Isten Nevének megszentségtelenítéséért, amelyet nem bocsátanak 
meg sem az Engesztelés Napja, sem pedig a szenvedések. Így bizonyos értelem-
ben e bűn esetében a halál együtt a feltámadással, hatását tekintve, amely a meg-
bocsátás, egyenrangúak a Jom Kippurral: „…Aki megszentségteleníti a Menny [Is-
ten] Nevét és azután ezt megbánja, a bűnbánata nem okoz számára halasztást, 
sem az engesztelés Napja nem hoz neki bűnbocsánatot, sem pedig pusztán szen-
vedések nem hozzák meg számára a bűnbocsánatot. Hanem csak a bűnbánat és 
az Engesztelés Napja (együtt) halasztást hoz számára, míg a halál és a szenvedé-
sek (együtt) nyerik el számára a bűnbocsánatát, ugyanis mondatik: „Ez a gonosz-
ságot valóban nem fogjátok kiengesztelni, míg meg nem haltok”. [Az Írás] Azt 
is mondja: „Éli házának bűnéért sem véres áldozat, sem ételáldozat nem en-
gesztel ki soha” (1Sám 3,14). Sem véres áldozat, sem ételáldozat nem engesztel 
ki soha, hanem a halál az, ami kiengesztel. Rabbi [Jehudan ha-Nasi] mondja: Gon-
dolhatom azt, hogy a halál nem hoz engesztelést, viszont egy szöveg azt mondja: 
„…mikor kinyitom sírjaitokat,…” (Ez 37,13) (MekhY Bachodesh 7; vö. Mekilta 
de-Rabbi Ishmael I-III. (ford. J. Z. LAUTERBACH) (Philadelphia 1933-35). 

22 Vö. FREEDMAN – SIMON, Midrash Rabbah IX. Ester, Song of Songs. 
23 bSan 93b. Vö. EISEMANN – SCHERMAN, Yechezkel II, 565. 3. jegyzet. 
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A rabbinikus hagyományban az akkori Jom Kippur így vált teljes 
értelemben a kiengesztelődés és az Istennel való kapcsolat helyreállí-
tásának valódi napjává mind az Ő népe, mind pedig az egész világ-
mindenség számára. Másrészt ez a nap Isten totális hatalmának nagy-
szerű jelévé vált, aki egyedül és kizárólagosan képes életet adni 
népének Ezekielen, az egész világegyetemnek pedig Hananján, 
Misaelen és Azarján keresztül. 

d.) A Hananja, Misael és Azarja megmenekülése során történt 
csodák. 

Az értelmezésnek ebben a vonalába illeszkedik a Babiloni Tal-
mud egy másik Barajtája is, amely leírja azt a hat csodát, amelyek 
akkor történtek, amikor a három ifjút a tüzes kemencébe vetették. Itt 
is megfigyelhető szoros kapcsolat a Dán 3-ban leírt esemény és cson-
tok feltámasztása között, amely azon nap hat csodájának egyike: „A 
rabbik így tanítottak [egy Barajtában]: Hat csoda történt azon a na-
pon: A kemence megemelkedett és [a fala] összetört és alapja meg-
süllyedt, és a kép [az imádás céljából Nebukadnezár által emeltetett 
bálvány] arcára borult és felégettek négy királyságot, valamint 
Ezekiel feltámasztotta a halottakat Dura völgyében. Mindezek a cso-
dák [csak a] hagyomány [révén ismeretesek] leszámítva a négy ki-
rályságot, amelyek az Írásban szerepelnek (bSan 92b). 

A Dán 3-ra való hivatkozással, a bSan 92b Barajtái érintkezési 
pontokat képeznek a Babiloni Talmud által idézett hagyományok és 
a PRE által felvett hagyomány között. A babiloni Dura völgyére való 
utalás, közös elemként, a feltámadás és a Nebukadnezár által emelt 
szobor helyeként, szintén kapcsolatot teremt a két hagyomány kö-
zött. 

3. Ezekiel válasza az Úrnak a 3. versben , (T;[]d;y: hT;a') 

A 37,3 egy, az Úr és Ezekiel közötti rövid párbeszédet tartalmaz, 
amely mintegy bevezetőként szolgál a feltámasztás elbeszéléséhez. 
Az Úr Ezekielt, a teremtmények képviselőjeként („Emberfia”), a 
völgyben szétszórt csontok feltámasztásának lehetőségéről kérdezi: 
„Emberfia, vajon élővé válhatnak-e ezek a csontok?” Ezekiel vála-
sza meglehetősen titokzatos: „Uram Istenem, (T;[]d;y: hT;a') Te tudod!” 
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A rabbik számára nem tűnik teljesnek a próféta válasza. Az értelme-
zés idevágó kérdése tehát itt, hogyan lehet kitölteni ezt a logikai „hé-
zagot”: Ezekiel válasza helyes volt-e vagy sem? Ha nem, mi lett vol-
na megfelelő válasz? 

A PRE 33 hagyománya szerint Ezekiel válaszában a próféta hitet-
lensége tükröződik, mind a csontok feltámadását, mind pedig Isten 
életet adó hatalmát illetően. Emiatt Isten megbüntette Ezekielt, ami 
furcsa módon az Ám 7,17-ben jut kifejezésre: csontjai nem Izrael 
földjén lettek eltemetve.24 

A BerR viszont egy másik hagyományt hoz, amely kiemeli 
Ezekielt, aki Ádámmal, Káinnal, Bileámmal és Hiszkijával ellentét-
ben, kiállta az Úr kérdésének próbáját és képes volt helyes feleletet 
adni: „Négyen vannak, Ádám, Káin, a gonosz Bileám, Hiszkija, 
akiknek a korsóit a Szent, legyen Ő Áldott, megkopogtatta és pusztán 
csak egy éjjeli edényt talált”.25 Ádám: „Az ember így válaszolt stb.” 
(Ter 3,12); Káin: „Ekkor az Úr megkérdezte Káint: ’Hol van a test-
véred, Ábel?’” (Ter 4,9); a gonosz Bileám: „Isten azonban Bile-
ámhoz fordult , s így szólt hozzá: ‘Kik ezek az emberek itt nálad’” 
(Szám 22,9); Hiszkija: „Izajás próféta elment a királyhoz, és meg-
kérdezte: ’Mi hírt hoztak ezek az emberek?’” stb.... (2Kir 20,14). 
Ezekiel ezzel szemben felette áll mindegyiküknek: „’Emberfia, vajon 
élővé válhatnak-e ezek a csontok?’ Én azt válaszoltam: ’Uram Is-
tenem, te tudod!’” (Ez 37,3). Rabbi Hananja ben Papa mondta: Ha-
sonló ez egy madárhoz, ami egy vadász kezében van, aki egy ember-
rel találkozott és megkérdezte őt. Ez halott vagy élő? És ő így vála-
szolt: Ha akarod élő, viszont ha azt akarod halott.26 Így: „vajon élő-

                                                      
24 Ezekiel Babilonban halt meg és ott is lett eltemetve. Soha nem térhetett visz-

sza Izraelbe. A hagyomány szerint Ezekiel sírja Dhū al Kifli faluban található, Irak 
középső részén Hilla-tól kb. 32 kilométerre délre (A. BEN-YAACOB, Ezekiel’s Tomb, 
Encyclopaedia Judaica (2. kiad.) VI, 645). Radal értelmezése szerint az Úr kérdése 
(„Emberfia, vajon élővé válhatnak-e ezek a csontok?”) az elhunytak érdemeire vo-
natkozik, azaz: „Van-e elegendő érdemük, hogy éljenek?” Ezekiel válasza nem volt 
kielégítő, mivel tudatlanságának kifejezése helyett emlékeznie kellett volna arra, 
hogy Isten irgalma az érdemek bármiféle hiányát felülmúlja. Radal szemszögéből 
csak Isten nagyságával kapcsolatban áll Ezekiel bűne (EISEMANN – SCHERMAN, 
Yechezkel II, 566). 

25 Metafora: az Úr próbára tette őket kérdésekkel és hibásnak találta őket. 
26 Azaz élet és halál az ő kezében vannak. 
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vé válhatnak-e ezek a csontok?’ Én azt válaszoltam: ’Uram Iste-
nem, Te tudod!” (BerR 19,11). 

4. Ezekiel, mint eszköz az Úr kezében (4. [12.13.] v.) 

A 4. versben az Úr kétszeresen is meghívja Ezekielt, egyrészt 
prófétálni a kiszáradt csontok felett, másrészt közvetíteni az Úr élte-
tő és teremtő igéjét: „És azt mondta nekem: ’Prófétálj ezek fölött a 
csontok fölött! Mondd nekik: Ti száraz csontok halljátok az Úr igé-
jét!’” Ebben a versben az Úr parancsa Ezekielhez arra utal, hogy a 
37,3-10 egészében Ezekiel aktív eszközzé válik az Úr kezében, aki-
nek a közreműködésével a csontok feltámadnak. 

A rabbik általános véleménye szerint a Bibliában szabályos eset-
ben a halottak feltámasztása, együtt az eső, a táplálék és a születés 
feletti rendelkezéssel, egyedül csak az Isten számára van fenntartva. 
Ezekiel szerepével kapcsolatban az alapvető kérdések: Miért engedte 
át az Úr élet feletti kizárólagos hatalmát Ezekielnek? Miben állt 
Ezekiel speciális érdeme, ami miatt az Úr megengedte neki, hogy ré-
szesüljön kizárólagos életet adó hatalmában? 

A rabbinikus hagyomány tanúskodik arról, hogy, ennek az általá-
nos törvénynek az ellenére is, Isten bizonyos esetekben az igazakra 
(Illés, Noé, Elizeus, Ezekiel) bízza a kizárólagosan neki fenntartott 
dolgok feletti rendelkezés kulcsait, azaz hatalmát. Esetünkben 
Ezekiel érdeme, ami miatt az Úr részesítette őt hatalmában, hogy 
igaz volt (TanB Wayyetse 16). Ez a hagyomány az Úr feltámadás fe-
letti kizárólagos hatalmának szentírási bizonyítékát a 37,1-14-ban 
látja (12. v. vagy a Taan 2a27 párhuzamos szövegében a 13. v.), ami 

                                                      
27 A Taan 2a-ban a Babiloni Talmud, elhagyva a táplálék kulcsát, csak 3 kulcsot 

említ (az esőre, az anyaméhre és a sírra vonatkozóan) és módosítva a halál feletti 
isteni hatalom Szentírásból vett bizonyítékát a 12. helyett a 13. verset idézi: Rabbi 
Jochanan mondta: Három kulcs van a Szent, legyen az Ő neve Áldott, kezében, 
amelyeket nem bíz rá semmilyen képviselőre. Ezek: Az eső kulcsa, a szülés kulcsa 
és a halott feltámasztásának kulcsa. Az eső kulcsa amint megíratott: „Az Úr feltár-
ja előtted bőséges kincstárát, az eget, s a megfelelő időben esőt ad földed-
nek...” (MTörv 28,12). A szülés kulcsa honnan [ered]? Amint megíratott: „Isten 
megemlékezett Ráchelről, Isten meghallgatta és megnyitotta méhét” (Ter 
30,22). A halott feltámasztásának kulcsa honnan [ered]? Ahogy megíratott: „És 
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor kinyitom sírjaitokat…” (Ez 37,13.) 
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szövegünk sajátos jelentőségére utal az élet tisztán isteni eredetével 
kapcsolatos rabbinikus tanításban. 

A SER egy alternatív értelmezést hoz Ezekiel speciális érdemére 
vonatkozóan. Ezen hagyomány szerint Ezekiel sajátos érdeme az 
volt, hogy egységben volt Izraellel: „Hogyhogy, kérdezik sokszor, 
Ezekiel ilyen érdemet tudott szerezni, honnan a képesség sok holttes-
tet visszahozni az életbe? Mivel ő minden órában teljes mértékben 
aggódott Izraelért” (SER 5).28 

5. A feltámasztottak száma (daom]Adaom]; 10. v.) 

A feltámasztottak számára utalva maga a szöveg csak annyit em-
lít: „felettébb nagy sereg” (daom]Adaom]), viszont semmilyen utalás 
sincs ennek a „seregnek” a pontos számára. Ennek a versnek az ese-
tében a rabbinikus értelmezés megpróbálja kitölteni ezt a másik hé-
zagot a szövegben, azaz megkísérli meghatározni a szövegből hiány-
zó pontos adatot. A PRE, daom]Adaom] („felettébb sok”) kifejezés közös 
előfordulására alapozva a Kiv 1,7-ben és az Ez 37,10-ben levezeti, 
hogy a feltámasztottak száma 600.000 volt: …„És prófétáltam, 
amint megparancsolta nekem, és beléjük ment a lélek, életre kel-
tek…felettébb nagy sereg” (daom]Adaom]) (Ez 37,10), és megíratott az 
Egyiptomról [az egyiptomi fogságról]: „De az izraeliták terméke-
nyek voltak,... és nagyon (daom]Adaom]) megerősödtek” (Kiv 1,7). Mit 
jelent a „felettébb sok” (daom]Adaom])? Pontosan, ahogy az utóbbi eset-
ben [azaz a Kiv 1,7-ben] 600.000 (ember) volt, úgy az előbbi eset-
ben [azaz az Ez 37,10-ben] is 600.000 (ember) volt, akik egy ember 
kivételével talpra álltak. A próféta mondta: „Minden világ ura! Mi-
lyen természete van ennek az embernek?” Ő azt válaszolta: „Pénzt 
kölcsönzött uzsorára, és kamatra adott kölcsön.29 Amint igaz, hogy 
élek, ő nem élhet” (PRE 33). 

                                                      
28 Vö. Tanna debe Eliyahu. The Lore of the School of Elijah (ford. W. G. BRAUDE 

– I. J. KAPSTEIN) (Philadelphia 1981). 
29 Ez a tanítás az Ez 18,8-on alapszik („nem kölcsönöz uzsorakamatra és nem 

fogad el ráadást”). Vö. FRIEDLANDER, Pirke de Rabbi Eliezer, 250. 4. jegyzet. A rab-
bik szerint, aki kamatra ad kölcsön, annak nem lesz élete az eljövendő világban 
(ShemR 31,3). 
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6. Az Ezekiel által feltámasztottak sorsa 

A Babiloni Talmud, megpróbálva betölteni a bibliai szövegben 
szereplő hézagot a feltámasztottak sorsára vonatkozón, erről a kér-
désről egy, főként Rabbi Eliezer és Rabbi Jehoshua között zajló vitát 
közöl. A szöveg logikai hézaga a rabbik számára felveti a jelen hely-
zetre vonatkozó kérdést is: Hol vannak ezek a szövegben említett fel-
támasztottak? A feltámasztás elbeszélése pusztán egy példabeszéd 
(mäšäl) vagy egy valóságosan is megtörtént történeti eseményről 
szól? Ez a fejtegetés tehát érinti a halottak feltámadásának a kérdé-
sét: 

„Tanuljunk a halottak (példájából), akik Ezekiel révén lettek fel-
támasztva. Ő [azaz egy tanna] úgy tartja, mint aki azt mondja, hogy 
a valóságban ez [azaz az Ezekielnél szereplő elbeszélés] csak egy 
példabeszéd. Ahogy taníttatik [egy Barajtában]: 

Rabbi Eliezer mondta: „A halottak, akiket Ezekiel feltámasztott, 
talpra álltak, elénekeltek egy éneket, azután meghaltak. Melyik éne-
ket énekelték? “Az Úr halálra ad az igazságossággal és az irga-
lommal életet ad.”30 

Rabbi Jehoshua mondta: A következő dalt énekelték: „Az Úr adja 
a halált és az életet, letaszít az alvilágba és felhoz onnan” (1Sám 
2,6).31 

Rabbi Jehudah mondta: Ez egy igaz példabeszéd. 
Rabbi Nehemja azt mondta neki: Ha ez igaz lenne, miért lenne 

„példabeszéd”? Ha viszont ez példabeszéd lenne, miért lenne igaz? 
Jobb azt mondani: a valóságban ez egy példabeszéd. 

Rabbi Eliezer, Rabbi Jose ha-Gelili fia mondta: A halottak, aki-
ket Ezekiel feltámasztott felmentek Izrael földjére, megházasodtak, 
fiakat és leányokat nemzettek. 

                                                      
30 A Bagdad és Aleppó (Haleb) között félúton, az Eufrátesz jobb partján fekvő 

dura-europosz-i zsinagóga északi falán található Kr. u. 3. századi falfestmény 
imádkozó testtartású alakjainak ábrázolása talán Rabbi Eliezer értelmezésének a 
visszhangja. Vö. M. GREENBERG, Ezechiel 21-37 (HThKAT; Freiburg im B. 2005) 
463. 

31 Hanna énekének egy része, egész életén keresztülhúzódó meddősége után, 
Sámuel születését követően. 
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Rabbi Jehudah ben Batyrat felállt és kijelentette: Én egy vagyok 
az unokáik közül és ezek azok az imaszíjak, amelyeket apám hagyott 
rám tőlük (bSan 92b). 

A rabbiktól idézett vélemények a 37,1-14 értelmezésének két fő 
ágát tükrözik. Többségük egy valóságos történeti eseménnyel szá-
mol: Rabbi Eliezer, Rabbi Jehoshua, Rabbi Eliezer Rabbi Jose ha-
Gelili fia, Rabbi Jehuda ben Batyra. Viszont nem hiányoznak azok a 
hangok sem, amelyek Ezekiel látomását példabeszédnek tartják: 
Rabbi Jehudah, aki szerint a feltámadás látomása az Úr életet adó ha-
talmát kiemelő buzdítás;32 és Rabbi Nechemja. 

37,11-14, a 37,1-14 lezáró szakaszaként, a látomás értelmezését 
tartalmazza, amely a rabbik mindkét értelmezése irányában nyitott:33 

1. Ha Ezekiel látomása egy valós eseményről szól, akkor ezek a 
versek demonstrálják egyrészt a halottak végső feltámadásának igaz-
ságát azok számára is, akik Izraelen kívül, a fogságban élnek,34 más-
részt, hogy Isten abszolút, életet adó hatalma Izraelen kívül, a fogság 
idegen és tisztátalan földjén is megnyilvánul. 

2. Ha Ezekiel látomása egy példabeszéd, akkor ebben az esetben 
a nyitott sírok képe a fogság metaforájává válik. Babilon az idegen 
és tisztátalan ország, ahol Izrael közel kerül a pusztuláshoz. Az ér-
telmezés ezen iránya szerint az Ez 37,1-14 látomása Izrael nemzeti 
„feltámadása” a gyűlölet és az asszimiláció halálából.35 

                                                      
32 Rashi értelmezése, amely ezt a látomást példabeszédnek tartja, Rabbi 

Jehudah véleményéhez kapcsolódik. Szerinte Ezekiel látomása a fogságban lévő 
Izrael helyreállítását szimbolizálja: “Ahogyan egy feltámadt a halottak közül, úgy Iz-
raelnek is vissza kell térnie a fogságból.” Vö. GREENBERG, Ezechiel 21-37, 463-464. 

33 Vö. EISEMANN – SCHERMAN, Yechezkel II, 570-572. David Kimchi a látomás 
értelmezésének mindkét szemléletével számol: a végső feltámadásról szóló láto-
más; Izrael kivonulása a fogságból és azokból a nyitott sírokként szimbolizált or-
szágokból, amelyekben Izrael fogságban él (GREENBERG, Ezechiel 21-37, 464). A 
Ez 37,1-14 a zsidó liturgián belül mint a Peszach haftarája jelentős: itt a szabadulás 
és az új élet összekapcsolódnak (vö. G. A. COOKE, The Book of Ezekiel (ICC; 
Edinburgh 1936), 398; GREENBERG, Ezechiel 21-37, 464). 

34 Ahhoz a véleményhez, amely szerint Izrael földjén kívül nincs feltámadás vö.: 
bKet 111a. 

35 Vö. EISEMANN – SCHERMAN, Yechezkel II, 571. 
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7. Következtetések 

Megfigyelhető, hogy az Ez 37,1-14 rabbinikus bemutatása egy-
részt rendkívül színes, másrészt, a szövegértelmezés rabbinikus 
módszeréből következően, amely meghagyja egymás mellett a szö-
veg megértésének különböző szintjeit, nem koherens. Szövegünk 
rabbinikus értelmezése a következő elemeket hangsúlyozza ki: 

1. Hananja, Misael és Azarja történetével összefüggésben az Ez 
37,1-14 és a Dán 3-hoz kötődő, hagyomány, szoros kapcsolatát mind 
az intertextualitás, mind a történelem szintjén (személyes kapcsolat-
ba hozza Ezekielt, Hananját, Misaelt, Azarját és Dánielt). 

2. A rabbik sajátos érdeklődése a látomásban leírt esemény leg-
apróbb részletei iránt is: a feltámadás pontos helye, a feltámadottak 
azonosítása és száma, feltámadás utáni sorsuk, Ezekiel szerepe, mint 
eszköz az Úr kezében. 

3. Fontosabb kérdések iránti „teológiai” érdeklődés. a.) Ezekiel 
szerepével kapcsolatban: Isten korlátlan hatalma élet és halál felett, 
az ember, mint Isten munkatársa az élet adásában, az érdem (igaznak 
lenni) és az Isten terveiben való részesedés megengedése közötti ösz-
szefüggés. b.) A feltámadottak sorsával kapcsolatban: Ezekiel láto-
mása történetiségének kérdése, a végső feltámadás kérdése (ami új-
ból összekapcsolódik Isten élet és halál feletti abszolút hatalmának 
kérdésével), Isten jelenlétének és tevékenységének kérdése a fogság-
ban, egy tisztátalan országban, a látomás jelentése és jelentősége Iz-
rael nemzeti jövője számára. c.) Hananja, Misael és Azarja hagyo-
mányával kapcsolatban: egyrészt a Törvény megtartásának és az Is-
ten iránti hűségnek, másrészt az igaznak Isten terveiben betöltött 
központi szerepe. 

      
 
    Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
     áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk! 
              A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 
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Jeremiás siralma 

A.) Alapgondolat 

A Biblia szent könyv, az isteni kinyilatkoztatást közvetíti szá-
munkra, mégis bőségesen szerepelnek benne a különféle emberi ér-
zelmek ábrázolásai is. Az embert ért különféle csapások fájdalma, a 
gyász jajkiáltásának hangja hol uniszónóban, hol kórusban újra és 
újra megszólal a Bibliában. A panaszok és jajok egy új irodalmi mű-
fajt hoztak létre a Bibliában, a siralmakat. Az Ószövetségben több 
helyen is találkozunk a siralmak különféle változatával, a gyászdalok 
és a siratóénekek műfajával, főleg a Zsoltárok könyvében (kb. 40), 
Jóbnál, és sok fűződik Jeremiáshoz. A Jeremiás nevéhez köthető írá-
sok közül (Jeremiás könyve, Jeremiás levele, Siralmak, Jeremiás 
vagy Báruk hátrahagyott tanítása) egy egész könyv, a Siralmak eb-
ben az irodalmi műfajban íródott. 

A siratóénekek témája mindaz a nyomorúság, amely az embert 
sújtja: betegség, halál, ellenséges gúny, hamis vád, rágalom, üldözés. 
Az az érzékenység, az a teljes nyíltság és az a vallási individualiz-
mus, amely Siralmak könyvében elénk tárul, az akkori időben szem-
beötlő: a feltétlen alávetettnek a feltétlen fölérendelttel folytatott 
olykor vakmerőségig őszinte és ájtatos párbeszéde. Jeremiás szemé-
lyén keresztül kiderül, hogy az ember párbeszédben lehet Istennel, 
beszélhet, szabad beszélnie. Ha pedig valóban Istenhez szól, akkor 
semmi sincs, amit ne mondhatna el neki. Jeremiás időnként szenve-
déseit éppoly közvetlenséggel foglalja írásba, mint ahogyan Istené-
nek megsúgja vagy odakiáltja őket. Szenved Izrael önfejűsége miatt, 
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és ugyanakkor szenved attól is, hogy látja a bűnhődését. A szeme elé 
táruló összeomlás miatt maga is összeomlik (Jer 8,21), és sír, mintha 
szemei el akarnának veszni a könnyek árjában (Jer 13,17). Nem 
pusztán metafora, amikor Jeremiás nem csupán úgy beszél a népről, 
hogy „mi”, hanem úgy is, hogy „én”. Jeremiás énje közvetlenül 
megy át a nép énjébe, az elragadtatás pillanataiban azonosul népével. 
De nem csupán erről van szó, hanem arról, hogy valóban magában 
hordozza a népét. A népet szétziláló ellentmondás ott lakik benne is. 
A megtisztulást és a megtérést, melyet a nép elutasít, Jeremiás végzi 
el helyette. A szenvedést, amely Izrael miatt sújtja őt, Izraelért viseli 
el. És így Jeremiás Jahvéért szenved, aki kinyilvánítja, hogy miután 
Izrael megszegte a szövetséget, az nem érvényes, és valami új fog 
létrejönni Jahve és a nép között. Isten „elhagyja házát”, visszavonul 
az égbe, egészen az ég,  a világ, a mindenség Istenévé válik (Jer 
23,23). 

Ugyanakkor  ott áll a kitaszítottak, a szenvedők mellett is, ott la-
kik a „megtörttel és az alázatos lelkűvel is, hogy felüdítse  az aláza-
tosak lelkét, felüdítse a megtörtek szívét”. Mérhetetlen magasságban 
a hatalmasok és a biztonságban élők fölött leereszkedik a földön 
fekvőkhöz és részt vállal szenvedéseikből, a szenvedők Istene lesz, 
és a szenvedő hozzá vezető úttá válik: ezt látjuk Jeremiás életéből, 
ahol a mártírium egyre tisztább és egyre mélyebb közösségre vezet 
Jahvéval. Jeremiás alakján keresztül  maga a szenvedés kezd értel-
met kapni, titokzatos kapcsolatra derül fény Jahve és a szenvedés 
között. Ezért van az, hogy már az ősegyházban Jeremiás alakját úgy 
szemlélték, mint Krisztus szenvedésének előképét. A keresztény hit 
az ősegyház idején már kitüntetett módon kezelte a Siralmak könyvét 
azáltal, hogy az egyházi év kiemelt helyén, a Nagyhéten, a Krisztus 
szenvedéséről való megemlékezés idején szerepelt a liturgiában. A 
II. Vatikáni zsinat előtt Nagycsütörtökön (Siralm 1,1-14), Nagypén-
teken (Siralm 2,8-15) és Nagyszombaton (Siralm 3,22-30; 4,1-6; 5,1-
11) imádkozták, a Zsinat után csak minden második év Nagyszom-
batjának délelőttjén. A korlátozás dacára töretlen a hagyománya a 
Siralmak könyvének és Urunk szenvedéstörténetének hagyományá-
val való összekapcsolása. Siralmak könyvének Urunk szenvedéstör-
ténetének hagyományával való összekapcsolásához a külső alapot 
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maga a bibliai könyvek hagyománya határozza meg. A Szeptuaginta 
tanúbizonysága szerint – a keresztények előtti időkben készült görög 
fordítása az ószövetségi könyveknek – már Jeremiás prófétához kap-
csolták a Siralmak könyvét. A Harmadik énekben szereplő másokért 
szenvedő igaz ember Krisztus előképe. Jézus Krisztus ezért végső ér-
telemben az igaz, aki a kereszten való szenvedésben beteljesítette az 
ószövetségi próféciákat.  
 

B.) Jeremiás siralmai  

C.) Bevezetés 

1. A siralom műfaji jellemzői: 

Aki imádkozik, az először Jahvét szólítja, hivatkozva – képekben 
és hasonlatokban – Isten jóságára és szabadító hatalmára. Magát 
gyakran szegénynek, nyomorultnak mondja az imádkozó, és néhány 
szóval utal adott szorongatott helyzetére.  

a. A fő részben a régi és jelenlegi bajok – nemegyszer túlzásba 
vitt – bemutatása következik, amihez a miért? és meddig? kérdése 
csatlakozik.  

b. Ezután az imádkozó Jahve irgalmát, segítségét kéri, ami gyak-
ran párosul az ellenség megbüntetésének kérésével. Saját ártatlansá-
gának esküvel erősítése helyett állhat töredelmes bűnvallomás, 
amely a bűnbocsánat kérését is magában foglalja.  

c. Az egyéb megfontolásokhoz (pl. az emberi élet rövidsége) a 
Jahve hűségére, ill. dicsőségére való hivatkozás kapcsolódik. Az 
imádkozó újra meg újra kifejezi rendíthetetlen bizalmát. Kérése 
meghallgatásáról annyira meg van győződve, hogy végül már hála-
adásba megy át, és úgy áll Jahve színe előtt, mint aki hálaáldozatot 
mutat be. 

 2.) A Siralmak könyve 

Siralmak könyve protokanonikus ószövetségi prófétai könyv. Ne-
vét onnan kapta, hogy a héber kánonban az egyéb iratok csoportjába 
sorolták és Echának (’siralom’) nevezték. A Szeptuaginta átvette a 
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nevet, de Jeremiáshoz kapcsolta: Thrénoi Jeremiu ’Jeremiás siral-
mai’; ugyanezt vette át a Vulgáta: Lamentationes Jeremiae, s így sze-
repel a korábbi nemzeti fordításokban is. Újabban a szerző szemé-
lyében támadt bizonytalanság miatt Siralmak a neve.   

A zsidó és keresztény hagyomány – föltehetően a 2 Krón 35,24–
25 alapján – sokáig Jeremiás prófétát tekintette a Siralmak szerzőjé-
nek. Ez a hagyomány már abban a szövegben is ott élhetett, amelyet 
a Szeptuaginta készítői alapul vettek, mert az a cím, amelyen a Si-
ralmak a Szeptuagintában szerepel, egyértelműen tanúsítja, hogy hé-
berből fordították. Az egészen biztos, hogy a Siralmak az események 
hatására keletkezett, de hogy Jeremiástól származik-e, az kérdéses. A 
benne foglalt gondolatok olykor idegenek Jeremiástól (vö. Jer 37,7 
és Siral 4,17); Cidkija királyról Jeremiás másképpen vélekedett (vö. 
Jer 37,17 kk.; 38,22 és Siral 4,20); a 2,9; 5,7 és az ezekhez hasonló 
helyek szintén nem erősítik a Jeremiás szerzőségét. Az is kérdéses, 
vajon az összes ének ugyanattól a szerzőtől való-e. Irodalmi megfon-
tolásból az 1. és 5. éneket más költőnek szokták tulajdonítani.  

Annyi bizonyos, hogy a gyűjteménynek mai formájában Kr. e. 
516 (a Templom újjáépítése) előtt kellett keletkeznie; lehetséges, 
hogy azért gyűjtötték össze az énekeket, hogy amikor Jeruzsálem 
pusztulására emlékeznek (Zak 7), legyen szövegük. 

3.) A Siralmak könyvének felépítése 

A könyv öt énekből áll. 
Első ének: Sion (a nép) siratása és vallomás Jahve igazságos bün-

tetéséről. A költő (1,1–11.17; 9c és 11b: ima) a megszemélyesített 
város (1,12–16.18–22) Jeruzsálem magára hagyatottságát és pusztu-
lását (Kr. e. 587) siratja; ez is, az is elismeri Izrael népének bűnét. 

Második ének: Isten büntető haragja és Sion reménytelensége. A 
szerző amiatt panaszkodik, hogy Jahve büntető ítélete utolérte Jeru-
zsálemet, és bűnbánatra szólítja fel a várost (2,1–19); 2,20–22: a vá-
ros irgalomért könyörög. 

Harmadik ének: az igazak magatartása az ítélet idején. A költő 
saját sorsát vonatkoztatja Jeruzsálemre, és a maga számára is kéri az 
irgalmat.  
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Negyedik ének: Jahve büntető haragja és Sion reménye. A szerző 
ismét a Jahvétól igazságosan büntetett várost siratja: magára hagy-
ták, lerombolták; az utolsó sorok (4,21 kk.) fenyegetést tartalmaz-
nak: Edom meg fog bűnhődni magatartásáért (Kr. e. 587). 

 
Az 1–4. ének akrosztichont ( ábécé-ének) ad ki;  
(Az ábécé-ének, alfabetikus ének: az Ószövetségben, főleg az 

Ószövetség vallásos költészetében kedvelt műfaj, amelyet az jellem-
zett, hogy a költeménynek minden sora (Zsolt 111; 112), minden 
szakasza (25; 34; 145; Siral 1; 2; 4) az ábécének mindig az épp soron 
következő betűjével kezdődik. Siral 3: itt a különféle betűk 3–3 vers-
sor élén megismétlődnek [a héberben]). 

 
Ötödik ének: a nép siratása és kétségbeesett kérdések Jahvéhoz. 

Ez ún. népi siratóének. Az Ötödik ének nem alfabetikus, de annyi so-
ra van, ahány betűből áll a héber ábécé.  

 
A Siralmak könyve sajátos, koncentrikus szerkezetet mutat: A 

külső keret (Első és Ötödik ének) foglalkozik a nép Jahve haragjától 
sújtott vigasztalan helyzetével. De miközben az Első ének elvezet az 
Isten igazságos büntetésének felismeréséhez, az Ötödik ének panasz-
ba torkollik. A belső keret (Második és Negyedik ének) pontosan ez-
zel a problémával foglalkozik, tudniillik az isteni haraggal, a Máso-
dik énekben ecseteli Isten kíméletlen ítéletét, hogy milyen ellenséges 
Jahve a néppel. A Negyedik ének hasonló radikalizmussal ragadja 
meg ábrázolásában az ítélkezést, hogy megmutassa a vétek túlsúlyos 
büntetéssel bűnhődik és ez majd Sion ellenségeinek a felelősségét 
vonja maga után. A könyv középpontjában van a Harmadik ének, 
mint a szerző teológiai állításainak kristályosodási pontja. Az igaz 
ember szenvedése, aki bár elveszti reménységét az Úrban (3,18), 
mégis a reménytelennek látszó sötétségben is, a csüggedésben is be-
lekapaszkodik Isten megújuló irgalmába (3,23). 

 

4.) Marc Chagall: Jeremiás siralma 

 A haszidizmus, amely Chagall gyermekkorát betöltötte egész éle-
tére meghatározó volt. Mindvégig fontos volt számára a hit megélé-
se, átélése, a hit szerint élni. Számos vallási témájú képe ennek a hit-
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nek a kifejeződése. 1931-ben rendeli meg tőle Vollard a Biblia il-
lusztrációját, amellyel végül 1956-ban készül el. Több mint száz 
gyönyörű rézkarc születik a Bibliához. A képek legfőbb lényege, 
hogy egyfelől naiv egyszerűséggel ábrázolják a Biblia nagy alakjait, 
másfelől Chagall vallásos meggyőződésének, gondolatainak, gondo-
latvilágának összegzései. Ezeknek a rézkarcoknak egyike a Jeremiás 
siralmai. 

A kép: 
Egy ember sír 
Egy már nem fiatal ember arca van előttünk. Gondterhelt homlok 

alatt megtört, csukott szemek, egy nyitott száj hangtalan kiáltása tart 
bűvöletben bennünket. A kéz tehetetlen és vigasztalan mozdulata 
utal a könnyek megszakítás nélküli folyamára. 

A rézkarc technikája szerencsésen segíti a az érzékeny vonalveze-
téssel  a mozgalmasságot és a tömör csendet. Egy ember sír. A saját 
családja  üldözi, megbilincselve a ciszterna iszapjába dobják, halálos 
fenyegetettségben éli napjait: 

„Én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott 
haragjának vesszeje miatt. 
 Engem hajtott és vezetett 
sötétségbe és nem világosságba” (Siralm 3,1). 
Az emberek űznek, kínoznak halálra rémítenek és mi megpróbá-

lunk vigaszt találni,  megpróbáljuk körülvenni magunkat a bizalom 
megtámadhatatlan páncéljával 

A sírás megszabadít a félelem súlyától. 
Jeremiás sír 
Valaki Izrael népéből. Egy imakendőbe burkolt jámbor zsidó a 

haszidok jellegzetes hajtincsével. A szívbéli szeretet szabja meg a 
szenvedés mértékét, mondja Sziénai Szent Katalin. Jeremiás szívből 
szereti népét, kiválasztott ember, áldott, és talán mindenkinél jobban 
ki van választva a szenvedésre. Mások szenvedését hordozza, költői 
szavakba gyűjti fájdalmát: 

„A földön ülnek némán 
Sion leányának vénei; 
port hintettek a fejükre, 
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zsákruhába öltöztek. 
A földig hajtották fejüket 
Jeruzsálem szűzei. 
 Elgyengültek a könnyektől szemeim, 
háborog a bensőm; 
földre omlott a májam 
népem leányának romlása miatt; 
Megtette az Úr, amit eltervezett, 
beteljesítette szavát, 
amit elrendelt az ősidő napjai óta: 
rombolt, és nem kímélt; 
megörvendeztette fölötted az ellenséget, 
fölemelte ellenfeleid szarvát. 
 Szívük az Úrhoz kiáltott. 
Sion leányának várfala, 
folyjon könnyed, mint a patak, 
éjjel és nappal! 
Ne engedj magadnak pihenőt, 
ne csillapodjék szemed bogara!” 
    (Siralm 2,10-11. 17-18) 

Vajon hány ember van köztünk aki a szomorúság ilyen mélysége-
it megjárta? Mi többnyire csak az elveszett boldogságunkat siratjuk, 
kicsinyes gondok és veszteségek miatt ontunk könnyeket. Ennek a 
zsidónak a képe által Chagall felszólít bennünket:   

A sírás megszabadít a félelem súlyától 
Két pillangó tartja számodra a világ súlyát 

 
A próféta sír 
A festő, lemondva színekről csak vonalakkal és kontrasztokkal, a 

művészi józansággal és koncentrációval a középpontban ábrázol egy 
harmadik dimenziót, napvilágra hozza a könnyek beszédét. Fehér és 
fekete, sötétség és fény között élünk, ez létünk ősállapota, szimbó-
luma a föld és az ég. 

A próféta sír. A Lélek működik benne. Könnyei kizárólag az afe-
letti szenvedésből fakadnak, hogy az ember nem teljesíti Isten akara-
tát, ez kimondhatatlan szenvedéssel tölti el őt. Az elidegenedett sze-
retetlenség képe évezredek óta nem változott. Magunk elé képzelhet-
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jük Jézust, aki sírt, amikor a szent városra nézett és prófétai szavait 
elmondta a város sorsáról (Lk 19,41). 

„Ha rátaláltam igéidre, 
eledelemmé váltak; 
igéd nekem örömöm 
és szívem vidámsága lett” (Jer 15,16)  

 
Ez a fény amely a próféták homlokáról és kezéről sugárzik 
Chagall, a zsidó felidézi egy régi keresztény hagyomány lelkisé-

gét, amelyről Szent Atanáz és Sziénai Szent Katalin is beszél: a 
könnyekről szóló tanítás. Mit tudunk mi már erről a kincsről, a köny-
nyek adományáról, az élet, a halál és a tűz könnyeiről? 

Tudunk valamit? Ki az, aki közülünk képes sírni?  
 

A sírás megszabadít a félelem súlyától 
Két pillangó tartja számodra a világ súlyát 
Ebbe a szóba foglalom könnyeidet: 
A félelmed bennük fénnyé válik. 

  
„Boldogok akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek” (Mt 5,4) 

 

5.) Kép ld. a szemben lévő oldalon 

6.) Sziénai Szent Katalin: A könnyekről szóló tanítása 
                alapján (Dialógus: 87-96. fejezet) 

A lélek könnyekkel halad át különböző állapotain, melyek szerint 
a könnyeknek öt fajtája van: 

Első, a világ embereinek könnyei 
A második a félelem könnyei, amikor a büntetés miatti félelem-

ből sírnak és kelnek fel a bűnből 
A harmadik, amikor elhagyták már a bűnt és ízlelni kezdik Istent, 

édesen sírnak szolgálni kezdik őt, de szeretetük és sírásuk még töké-
letlen 

A negyedik, amikor a felebaráti szeretetben elérték a tökéletessé-
get, mert minden önmagukra való tekintet nélkül szeretnek. Ezek sír-
nak és sírásuk tökétes. 
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Chagall: Jeremiás sír 
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Az ötödik együtt ját a negyedikkel: édes könnyek ezek, melyeket 
igen nagy szelídséggel sírnak. 

A tűz könnyei, melyek a szem könnyeitől mentesek, azokéi, akik 
vágyódnak a sírásra, de nem tudnak sírni. 

A könny a szívből származik, mert a test egyetlen tagja sem akar 
annyira eleget tenni a szívnek, mint a szem. Ha a szívnek fájdalma 
van, azt a szem kifejezi. Ha a szívben az érzéki rész fájdalma van, 
akkor a szem tud olyan könnyeket hullatni amelyek halált okoznak, 
mert olyan szívből származnak, amelyben rendezetlen és Istentől 
idegen szeretet van. Akik bűneiket beismerve sírni kezdenek a bünte-
tés miatti félelmükben, azok könnyei életet adnak. De ezek még a 
szív és érzékiség könnyei. 

Ha azonban a lélek gyakorolja magát az erényben, kezdi elveszí-
teni a félelmet, mert felismeri, hogy a félelem egyedül nem elegendő 
arra, hogy örök életet adjon. Éppen ezért szeretettel fölserken, hogy 
megismerje önmagát és az Isten benne levő jóságát azáltal, hogy 
kezdi megragadni az Isten irgalmasságába vetett reménységet, 
amelyben a szív vidámságot érez. Amikor a bűn fölötti fájdalom az 
isteni irgalmasságba vetett reménnyel vegyül, a szem sírni kezd és a 
könny a szív forrásából fakad. Azonban az önszeretet gyökere miatt 
gyakran sír még érzéki könnyeket. Nem érzéki önszeretetből, mert 
azt már eltávolította magától, hanem abból a lelki önszeretetből, 
mellyel a lélek megkívánja a lelki vigasztalásokat Istentől, vagy azo-
kat a belső vigasztalásokat, melyeket bizonyos teremtmények által 
keres, akiket lelkileg szeret. Amikor az ilyen lélek elvesztette amit 
szeret, azaz a vigasztalásokat, melyek vagy Istentől származnak a 
bensejében, vagy a teremtményektől kívülről, amikor kísértések érik 
vagy üldözések az emberektől, szívét fájdalom fogja el, a szem pedig 
– mivel érzi a szív fájdalmát és kínját – hamarosan sírni kezd egy 
önmaga iránti részvéttel és sajnálkozással teli sírással. Mivel még 
kapcsolatban van az önszeretettel, érzéki, azaz lelki szenvedélyből 
fakadók még a könnyei. Amint azonban növekszik önismerete és 
gyakorolja magát a világosságban, megismeri Isten jóságát és szere-
tetének tüzét, kezd eggyé válni Istennel és kezdi akaratát hasonlóvá 
formálni Isten akaratához, örömöt és együttérzést kezd érezni: örö-
möt önmagában a szeretet érzülete által, és együttérzést a felebarát 
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iránt. Akkor a szem, amely eleget akar tenni a szívnek, könnyekre 
fakad az Isten iránti  és a felebarát iránti szívbéli szeretetben, de nem 
a saját kárát vagy büntetését fájlalja, hanem egyedül csak Isten és a 
felebarát kárát. hiszen nem önmagára gondol, hanem egyedül csak 
arra, hogy megadja Istennek a dicsőséget és a dicséretet; és epedő 
vágyakozással és örömmel veszi  eledelét a szentséges kereszt aszta-
láról, hasonlóvá válva az alázatos, türelmes és szeplőtelen Bárány-
hoz, Isten egyszülött Fiához, akiből hidat készített számunkra. Mi-
közben a lélek ilyen édesen halad a hídon Isten édes Igazságának ta-
nítását követve és átmegy e hídon, ami nem más, mint az Ige, igaz és 
édes türelemmel visel minden szenvedést és zaklatást, úgy ahogy Is-
ten rábocsátja üdvössége érdekében; s miután elfogadta ezeket a 
szenvedéseket (nem válogatván köztük a saját kedve szerint), eljut 
oda, hogy nemcsak türelemmel, hanem vidáman visel mindent és di-
csőségnek tartja, ha Isten neve miatt üldözik, mert van kiért szen-
vednie. Akkor oly nagy örömre és nyugalomra érkezik, hogy el sem 
lehet mondani. Elnyugszik Istenben, a csendes óceánban. A szív a 
szeretet érzülete által egyesül vele, s amikor érezni kezdi őt, szeme 
ontani kezdi az édesség könnyeit, s könnyei, mint a tej, közvetlenül 
táplálják a lelket az igaz türelemben.  

 

D.) Óravázlat 
 

Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
1. Ének: Az Úr jósága ének kottá-

ból 
Énekelj az Úrnak 
72. old. 
5 perc 

2. Sírás 
� Rokon értelmű szavak, kifejezések, 
szólások gyűjtése, pl. csorog a könnye, 
zokog, sír, mint a záporeső, kisírja a 
szemét, stb. 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

tábla, kréta, jegy-
zetfüzet, ceruza 
10 perc 

3. A Siralmak könyve 
A könyv szerzője, keletkezése, lásd Alap-
gondolat, Bevezetés 1. 2. 

Az óraveze-
tő előadása 

Szentírás: Jere-
miás siralmai 
jegyzetfüzet, ce-
ruza, 15 perc 
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Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
4. A Siralmak könyvének felépítése, 
belső szerkezetének feltárása 
Lásd Bevezetés 3. 
 

csoportos mun-
ka az óravezető 
irányításával 

Szentírás: Jere-
miás siralmai  
jegyzetfüzet, ce-
ruza, 40 perc 

5. Szemlélődő elmélkedés Marc Cha-
gall: Jermiás siralma c. képe alapján 
 A résztvevők egy ideig csendben 
szemlélik a képet, majd megbeszélik a 
benyomásaikat, végül  a kép további  
szemlélése közben meghallgatják az 
óravezető előadását, lásd Bevezetés 4. 
5. 

Egyéni csendes 
szemlélődés, 
utána csoportos 
beszélgetés az 
óravezető irá-
nyításával, 
majd az órave-
zető előadása 

Marc Chagall: 
Jeremiás siralma 
25 perc 

6. Zenés meditáció: 
Akik jártok ma ezen az úton – taizei 
ének meghallgatása, a szöveg megkere-
sése a Siralmak könyvében 
 

Zenehallgatás, 
utána csoportos 
megbeszélés az 
óravezető irá-
nyításával 

Te vagy a fény c. 
CD 
Szentírás: Jere-
miás siralma 
 
10 perc 

7. Szövegmeditáció: Sziénai Szent Ka-
talin a könnyekről szóló tanítása alap-
ján, lásd Bevezetés 6. 

egyéni, csendes 
elmélkedés 

sokszorosított 
szöveg, lásd Be-
vezetés 6. 
10 perc 

8. Befejező ének: Az Úr jósága 
 

 Énekelj az Úrnak 
72. o. gyertya, 
gyufa  5 perc 

  

  

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
nyolcvannegyedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2013. december 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Balás Béla 

Lelkipásztori gondolatok 
 

Élünk – Röviddel a rendszerváltás előtt, 1987-ben nyitották meg 
a nyilvánosság számára a moszkvai Novogyevicsi temetőt. Özönleni 
kezdtek a bámészkodók. Volt is ott csuda éppen elég. A legrégebbi 
részben, a bejárattól jobbra, néhány sírkövön még néhány kereszt is 
állt. Szerteszét nyugodtak írók és költők: Gogol /†1852/, Csehov 
/†1904/, Majakovszkij /†1930/ és Bulgakov /†1940/, a művészek 
között Saljapin, az operaénekes /†1938/ és Sosztakovics, a zeneszer-
ző /†1975/. Idekerült Makarenko, a pedagógus /†1939/, Hruscsov, a 
magyar forradalom leverője /†1971/ és Molotov, a külügyminiszter 
/†1986/. A sírkert széle felé egyre különösebb a látvány: lezuhant 
űrhajósok, megégett csernobiliek, végül az új pártparcella, a bál-
ványerdő. A holt elvtársak ott állnak bronzba öntve saját sírjukon, 
mint lehullott csillagok.   

 Isten „temetője” egészen más. A benne bízóknak csak a nyomai 
maradtak köztünk, mint avar az erdőben, mint napnyugtakor az 
„aranyhíd” a Balatonon. Nagyboldogasszony ünnepe számunkra égi 
irányjelző. A hívőket nem lehet elhantolni, mert ők keresztségükben 
életre születtek. Sorsuk ugyan a végítéletig titok, de a kinyilatkozta-
tásból annyit máris tudunk, hogy a „mindenszentek” többen vannak, 
mint akikről adataink maradtak /Jel 7,9/. A hagiográfia, vagyis a 
szentek életének szakemberei, a belga jezsuita „bollandisták” sem 
tudják felmérni a mennybe jutottak számát. Az üdvözültek nem attól 
élnek, hogy bárki is emlékszik rájuk. A titkuk annyi, hogy értük is 
meghalt Krisztus /vö. 1Tessz 4,14/.  

Akkor kaptak ahhoz erőt, hogy ők is képesek legyenek másokért 
meghalni. Azóta élnek /vö. Róm 6,8/!   

  
Gól – Amikor egy meccsen sikerül valakinek gólt rúgni, a csapat 

összeölelkezik, és a közönség tombol. Amikor közülünk valakinek 
sikerül valami, netán okosan prédikál, szívesen járnak a miséjére 
vagy megmaradtak a hittanosai – a jutalma kínos csönd. Különös, 
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„csapatunk” ugyanis a szeretet színeiben játszik. A szeretet márpedig 
olyan, hogy „nem féltékeny”, sőt „együtt örül” /1Kor 13,4.6/.   

 Mi van velünk? Alszunk, vagy halvérűek lennénk? Ébredjünk! 
Sokan vannak köztünk, akik megmaradtak adott szavuk mellett. Né-
hányan Isten irgalmából elérték azt, amit eddig mi nem. Több a jó, 
mint a rossz. Ilyenkor nem megkövezni, hanem megölelni kell a tár-
sunkat! Így lenne sportszerű, így lenne jézusi! A világegyház szentté 
avatásai nem a személyi kultuszt szolgálják, hanem a szentség kultu-
szát hirdetik. A helyi egyház összetartása azt üzeni kifelé, hogy va-
lóban velünk van az Úr /vö. Mt 28,20/! Ritkán ugyan, de megtapasz-
talhatjuk, győzelemre állunk. Nem egy „sztár”, hanem az egész egy-
ház /vö. Jel 19,1/.   

  
Dicséret – Szokatlan postát bontottam. Senki sem szidta anyá-

mat, nem fenyegetődztek feljelentéssel, nem dőlt elém tiltakozások 
halmaza, sőt még alá is írta a feladó: Ré bíboros, a Püspöki Kongre-
gáció prefektusa.   

 Fura volt számomra a levél tartalma is, hiszen rég lemondtam 
bármiféle köszönetről. Márpedig akárhogy értelmezem, a legmaga-
sabb fórumról megdicsértek minket. Szószerint ez állt benne: „jó 
apostoli munkára következtetünk, amelyet Ön buzgón vezet.” A bí-
boros megdicsérte a lelkigyakorlatokat, az imaórákat, a hívekkel való 
együttműködést, a papok fáradozásait, a továbbképzéseket. Megír-
ták, bátorítóak az eredményeink, a Szentatya örül, és áldását küldi 
híveinkre.   

 Mi tagadás, akárhányszor elhatároztam, nem fogja tudni a bal 
kéz, mit tesz a jobb (vö. Mt 6,3), akármennyire igyekszem rejtekben 
maradni (vö. Mt 6,6), mégis jól esett ez az egyedül illetékes és tár-
gyilagos elismerés. Az irat a központ címére érkezett, de nem nekem 
szólt. Magamat legeltetve (vö. Ez 34,2) csak a kárhozatomat kárpi-
toztatnám. Az egyház nem maradhatna fenn sokak helytállása nélkül, 
ezért azonban ritkán jutalmaznak. A belső világ megítélése úgyis 
csak találgatás lenne, most viszont többről volt szó: „Róma locuta!”, 
„Róma szólt!”  
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Mennyei Atyám!  

  Hiszem, hogy nagy munkára hívsz,   
         hogy minden jóra képessé teszel,  
         hogy nem hagysz magamra!  
  Bízom    egyházunkban!  
  Tudom, szeretet nélkül semmit sem érek!  
  Szeretem a rám bízottakat!  
  Ellene mondok a papi kényelemnek  
           és minden pompájának!  
  Vállalom a papi élet minden szenvedését  
        és minden örömét!  
  Akarok szent pap lenni!  

 
  Kérlek, segíts és vezess engem! Ámen!  
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KÖNYVISMERTETÉS 
 

Megjelent!   J. Ratzinger / XVI. Benedek, A Názáreti Jézus 
 

Első rész: A Jordánban való megkeresztelkedéstől a színeváltozá-
sig, SZIT, Budapest 2007 (fordította: Rokay Zoltán). 

Második rész: A Jeruzsálembe való bevonulástól a feltámadásig, 
SZIT, Budapest 2011 (fordította: Martos L. Balázs).  

Harmadik rész: A gyermekségtörténet, SZIT, Budapest 2013 (for-
dította: Martos L. Balázs). 

XVI. Benedek pápának két olyan cselekménye is volt, amely ép-
pen a szokatlansága és újszerűsége miatt váltott ki nagy meglepetést. 
Az egyik ilyen cselekmény a 2013. február 11-én bejelentett lemon-
dása volt, a másik pedig a Názáreti Jézusról írt három kötete. A Jé-
zus könyv sajátossága abban áll, hogy nem tanítóhivatali megnyilvá-
nulásként lett közreadva. A pápai megnyilatkozásokat korábban ma-
gától értetődően tanítóhivatali aktusnak tekintették, s maga Benedek 
pápa is több ilyen iratot jelentetett meg. A Jézus könyvet is eligazítá-
sul szánta ugyan, de nem tekintélyi alapon. A személyes hitbeli meg-
győződését juttatja benne kifejezésre, abban a reményben, hogy az 
olvasó is azonosulni fog ezzel a meggyőződéssel, vagy legalábbis 
újra átgondolja a Jézussal kapcsolatos eddigi ismereteit és felfogását. 
A részleteket illetően XVI. Benedek nem igényli az olvasó teljes 
egyetértését, csupán a leírtak iránti nyitottságot. Az első kötet elő-
szavában nyíltan kimondja: „ez a könyv semmiképpen sem tanítóhi-
vatali aktus, hanem csupán «az Úr arca» (vö. Zsolt 27,8) személyes 
keresésének kifejeződése részemről. Így mindenki szabadon ellent-
mondhat nekem. Mindössze a rokonszenvnek azon megelőlegezését 
kérem az olvasóktól, amely nélkül nem létezik semmilyen megértés” 
(I/18).  

Arra a kérdésre, hogy mi indította az emeritus pápát a könyv 
megírására és a tudományos vitába való bekapcsolódásra, szintén az 
első kötet előszavában kapunk választ. XVI. Benedek elégedetlensé-
gének ad hangot a történeti-kritikai exegézis azon képviselőivel 
szemben, akik élesen szétválasztották egymástól a „történeti Jézust” 
és a „hit Krisztusát”. Ezek szerint az exegéták szerint az evangéliu-
mokban bemutatott Jézus-kép a húsvét utáni egyház hitbeli meggyő-
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ződését tükrözi, amelynek azonban csak kevés támpontja van Jézus 
életében. Az emeritus pápa azonban joggal nyilvánítja ki ellenvetés-
ét: „Ám mit jelenthet a Jézus Krisztusba, Jézusba, az élő Isten Fiába 
vetett hit, ha éppen az ember Jézus annyira más volt, mint ahogyan 
őt az evangéliumok bemutatják, és ahogyan őt az Egyház az evangé-
liumokból kiindulva hirdeti?” (I/9). 

XVI. Benedek nemcsak a „történeti Jézus” és a „hit Krisztusa” 
éles szétválasztásával elégedetlen, hanem a történeti-kritikai exegé-
zis gyakorta megfigyelhető egyoldalú, kizárólagos alkalmazásával is. 
Elismeri ugyan a történeti-kritikai módszer létjogosultságát, sőt 
szükségességét, de nem tartja kielégítőnek, mivel szerinte ez a mód-
szer az igét alapvetően mint múlthoz tartozót tekinti. Éppen ezért 
alkalmazását ki kell egészíteni más módszerekkel, főleg az ún. káno-
ni exegézissel, amely az egyes szövegeket mindig a kánon fényében, 
vagyis a Szentírás egészébe beállítva vizsgálja.  Emellett az emeritus 
pápa szerint az egyház hagyományát (biblikus körökben használt 
kifejezéssel: a szövegek hatástörténetét) sem szabad figyelmen kívül 
hagyni.  (Érdemes megjegyezni, hogy az egyéb módszerek alkalma-
zását a Pápai Biblikus Bizottság, Szentírásmagyarázat az Egyházban 
című dokumentuma is szükségesnek mondja. A dokumentum magyar 
fordítását éppen a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat jelentette 
meg 1998-ban.)  

Az előzőekben leírtakból következik, hogy a háromkötetes 
könyvnek kettős célja van. 1) Kimutatni, hogy az evangéliumokban 
bemutatott Jézus az „igazi Jézus”, „a történetileg értelmesen kirajzo-
lódó és kerek egészként körvonalozódó alak” (I/17). Jézus személyé-
nek leglényegesebb vonása éppen az egyedülálló istenkapcsolatában, 
az Atyával való legbensőbb egységében áll. 2) Segíteni az olvasót 
abban, hogy az evangéliumokban leírtakat „jelenvalókká” tudják 
tenni, és saját életükre tudják alkalmazni. 

Fontos hangsúlyozni, hogy XVI. Benedek megközelítése nem 
nélkülözi a kritikai látásmódot. Bár alapvetően hitelt ad az evangéli-
umoknak, de azt sem hagyja figyelmen kívül, hogy ezek az iratok 
nem jegyzőkönyvek, hanem hívő tanúságtételek, amelyekben nagy 
szerepet kap a húsvét utáni megértés és az evangélisták aktualizáló 
tendenciája. Jézus-könyvének mindegyik kötetében megfigyelhető, 
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hogy az emeritus pápa külön kitér problémákra, amelyek az evangé-
liumokban jelenlevő különbségekből vagy az egyes evangélisták 
sajátos szemléletmódjából adódnak. Ám szilárdan meg van győződ-
ve arról, hogy a húsvét utáni értelmezés nem csökkenti a leírtak 
alapvető történetiségét. A harmadik kötetben így jellemzi az evangé-
liumi szövegek sajátosságát: „értelmezett s az értelmezés szempont-
jából írott, koncentrált történelem” (III/23). 

Tekintsük át röviden a három kötet tartalmát. Az első kötetben 
XVI. Benedek Jézus nyilvános működésének főbb mozzanatait vizs-
gálja: részben a krisztológiailag jelentős eseményeket (Jézus megke-
resztelkedése, megkísértése és színeváltozása, Péter hitvallása), 
részben Jézus tanításának kiemelkedő példáit (Isten országának 
evangéliuma, a hegyi beszéd, az Úr imája, a példabeszédek, a nagy 
jánosi képek, Jézus kijelentései önmagáról). A második kötetben 
Jézus működésének végső időszaka, vagyis a Jeruzsálembe való 
bevonulástól a feltámadásig tartó események állnak a figyelem kö-
zéppontjában. Nyilván nagy hangsúlyt kap az utolsó vacsora (lábmo-
sás, főpapi ima, Eucharisztia alapítása), a Getszemáni-kerti ima, a 
főtanács és a Pilátus előtti per, a keresztre feszítés és kereszthalál, 
valamint a feltámadás valósága.  A kötet végén, rövid kitekintésként, 
a mennybemenetelről és a jövőbeli dicsőséges eljövetelről is szó 
esik. A harmadik kötetben a Máté-evangéliumban és a Lukács-evan-
géliumban található gyermekségtörténeteket tekinti át az emeritus 
pápa. Nem különállóan vizsgálja ezeket, hanem témakörökre csopor-
tosítva: Jézus származásának kérdése – Keresztelő János és Jézus 
születésének hírüladása – Jézus születése Betlehemben – a napkeleti 
bölcsek és a menekülés Egyiptomba.  Persze azt is ki kell mondani, 
hogy XVI. Benedek egyik kötetben sem törekedett a teljességre. 
Nem találunk részletesebb fejtegetést Jézus csodáiról, a búcsúbeszéd 
jelentés részéről, vagy a gyermekségtörténetben levő himnuszokról 
(kivéve a Nunc dimittust).  

Ahhoz, hogy jobban megértsük, miben is áll Benedek pápa sajá-
tos megközelítése, érdemes néhány konkrét példát is említeni. Az 
első kötetből a nyolc boldogság magyarázatát emelem itt ki. A kiin-
dulópont mind a boldogságok nagyobb egységének, mint az egyes 
boldogságoknak magyarázatánál a kijelentések értelmének konkrét 
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meghatározása: Mik is azok a boldogságok? Mit is jelent a „lélekben 
szegény”, „szelíd”, „szomorkodó”, „tiszta szívű” stb. A kérdések 
megválaszolásában mind az ószövetségi háttérre, mind korabeli zsi-
dó iratokban fellelhető esetleges párhuzamokra (főleg a qumráni 
iratokra) kiterjed a figyelem. Ám a magyarázat nemcsak arra irányul, 
mit is jelentettek ezek a kijelentések Jézus hallgatói és az evangéli-
um olvasói számára, hanem arra is, hogy milyen kapcsolatban állnak 
a boldogságok az Újszövetség egyéb részeivel, illetve hogyan értel-
mezték azokat az egyháztörténelem kiemelkedő szentjei. A boldog-
mondásokban megjelenő paradoxont az emeritus pápa szent Pál sza-
vaival hozza összefüggésbe: „mint szomorúak, mégis mindig vidá-
mak, mint szűkölködők, mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek 
semmijük sincs, mégis mindenük megvan” (2Kor 6,8-10; I/74).  A 
„lélekben szegények” kifejezés értelmének meghatározását – „Olyan 
emberek, akik bensőleg is szegénynek tudják magukat” – Lisieux-i 
Szent Teréz kijelentésére való hivatkozás követi: „egyszer üres kéz-
zel fog Isten színe elé állni, és nyitott tenyerét fogja Istennek odatar-
tani” (I/77). A tiszta szív mibenlétét illetően XVI. Benedek kijelenti: 
„A szívnek – az ember teljességének kell tisztának lennie, belsőleg 
nyitottnak és szabadnak ahhoz, hogy Istent láthassa”. Ezután Anti-
ochiai Theophilosz egy őt kérdező emberrel folytatott vitáját idézi: 
„Ha azt mondod nekem, mutasd meg nekem a te Istened, akkor azt 
felelem neked: mutasd meg nekem a te embered… Istent ugyanis 
azok az emberek ismerik meg, akik képesek az ő látására, akiknél 
nyitva van a lélek szeme” (I/90). 

Hasonló eljárás figyelhető meg a második kötetben, amelyből Jé-
zus kereszten elhangzó szavainak értelmezésére összpontosítok. Az 
„Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek” mondat 
magyarázatánál többek között utalás történik Pál önvallomására az 
1Tim 1,13-ban: „De megkönyörült rajtam, mert hitetlenségemben 
tudatlanul cselekedtem.” A Törvény egykori tökéletes tanulója „visz-
szapillantva be kell hogy vallja tudatlanságát. De éppen ez mentette 
meg őt, ez tette képessé a megtérésre és megbocsátásra” (II/157). A 
Jézus elhagyatottságában elhangzó felkiáltás – „Istenem, Istenem, 
miért hagytál el engem?” – voltaképp a 22. zsoltár kezdő sora. „Jé-
zus ugyan csak a zsoltár kezdőszavait mondja el, de így végül is egé-
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szében jelen van ez a nagy imádság – a meghallgatás bizonyosságá-
val együtt, amely majd a feltámadásban, a «nagy közösség» megszü-
letésében és a szegények jóllakásában mutatkozik meg” (II/162).  Az 
emeritus pápa ezután arra hivatkozik, hogy a zsoltár szavai már az 
ószövetségi ember számára sem egyetlen ember kijelentései voltak, 
hanem minden szenvedő igazé, a küszködő emberiségé. Az egyház-
atyák ezt az alapképletet, Krisztusba vetett hitük fényében elmélyí-
tették. „A zsoltárokban – mondja Szent Ágoston – Krisztus mint fő 
és test imádkozik egyszerre… Imádkozik mint «fő» – mint az, aki 
mindnyájunkat eggyé tesz, magához kapcsol. És imádkozik, mint 
«test»: azaz mindannyiunk küzdelme, saját hangja, szüksége és re-
ménye benne van” (II/163).  

A harmadik kötetből az angyali üdvözletről szóló elbeszélés ér-
telmezéséből emelek ki néhány érdekes mozzanatot. Az angyal kö-
szöntésének első szavát – khaire – az emeritus pápa, jelentős bibli-
kusok véleményét követve, nem pusztán az „üdvöz légy”, hanem az 
„örvendezz” értelemben fogja fel (III/31), és a Sion leányára vonat-
kozó prófétai szövegekkel hozza összefüggésbe. „Mária mint Sion 
leánya jelenik meg, megszemélyesülten” (III/33). A „Magasságbeli 
ereje megárnyékoz téged” kijelentés a szentéllyel kapcsolatos ószö-
vetségi szövegekkel áll kapcsolatban. „Mária ismét Isten élő sátra-
ként jelenik meg, amelyben Isten új módon kíván az emberek között 
lakni” (III/34). Mária beleegyezését – „Történjék velem szavaid sze-
rint” – így kommentálja XVI. Benedek: „Mária az ő igenje által lesz 
anyává. Az atyák ezt alkalmanként úgy fejezték ki, hogy azt mond-
ták, Mária a fülén át fogant – vagyis: a hallgatása által… Az atyák 
ebben az összefüggésben fejtették ki Isten bennünk való megszületé-
sének gondolatát a hit és a keresztség által, amelyekben a Logosz 
mindig újra eljön hozzánk, és Isten gyermekeivé tesz minket” (I/ 40).    

A Názáreti Jézusról írt háromkötetes könyv jelentőségét és érté-
két igen találóan fogalmazta meg XVI. Benedek hivatali utódja, Fe-
renc pápa, aki egy a szóban forgó könyv tanulmányozására rendezett 
római értekezleten többek között így nyilatkozott: „Ezekkel a köny-
vekkel nem gyakorolta szoros értelemben tanítóhivatalát és nem a 
tudományosság volt az első szempont. Ajándékot adott az egyháznak 
és az embereknek arról, ami a legértékesebb volt számára: Jézus 
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ismeretéről, amely évekig tartó tanulmányokon nyugodott, az imáról, 
a teológiai konfrontációról és mindezt a lehető leghozzáférhetőbb 
módon mindenki rendelkezésére bocsátotta.” (Forrás: Magyar Kurir: 
2013. október 26; vö. http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-
xvi-benedek-jezus-konyveirol).                    Kocsis Imre 

 
   
SZABÓ MÁRIA, A Zsoltárok kincsei. Zsoltárfordítás nyelvi-

filológiai jegyzetekkel, Szent István Társulat, Budapest 2013, 419 
oldal. 

Lisieux-i Kis Szent Teréz a Szentírás egymástól eltérő francia 
fordításai láttán így nyilatkozott: „Ha pap lettem volna, hébert és 
görögöt tanultam volna, nem elégedtem volna meg a latinnal, és így 
megismertem volna a Szentlélek által diktált igazi szöveget.” (Jaku-
binyi György, A bibliafordítás nehézségei gyakorlati példákkal 
szemléltetve, Keresztény Magvető 108. évf. [2002] 163. old.). Ez a 
mondat jól mutatja azt a tényt, hogy a bibliai nyelvek ismerete az 
emberi formában kifejezésre jutó isteni szó egészen közvetlen meg-
tapasztalását teszi lehetővé. Szent Teréz kijelentése ugyanakkor arra 
is rávilágít, hogy az ő korában a szent nyelvek tanulmányozása gya-
korlatilag a papok és a papnövendékek kiváltsága volt. A II. Vatikáni 
Zsinatot követően azonban megváltozott a helyzet. A teológiai és a 
biblikus tanulmányok a szerzetesnővérek és a laikusok számára is 
lehetővé váltak. Szabó Mária, aki a Szociális Testvérek Társaságá-
nak tagja, nemcsak élt ezzel a lehetőséggel, hanem a bibliai nyelvek 
egyik legszakavatottabb ismerőjévé vált. Húsz esztendőn át tanította 
a héber és a görög nyelvet a Szegedi Hittudományi Főiskolán. Jelen-
leg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán oktat görög nyel-
vet. Szakismeretét ékesen bizonyítják az általa közreadott nyelvtan-
könyvek (Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe, illetve Bevezetés 
a bibliai héber nyelvbe), amelyek magyar viszonylatban alapvető 
műveknek számítanak. 

  Szabó Mária nemcsak tankönyvek készítésével kívánta hasz-
nosítani gazdag tudását, hanem a Zsoltárok könyve első részéből vett 
szövegek (azaz 29 zsoltár) beható elemzésével is. Persze fontos tuda-
tosítani, hogy a szóban forgó mű nem hagyományos értelemben vett 
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kommentár. Bevezetéstani kérdésekről (keletkezési körülmények, 
hagyománytörténet stb.) nem esik szó benne, és az egyes zsoltárok-
ban levő tanítás összefüggő kifejtését sem találjuk. Ugyanakkor a 
szerző olyan szempontokra irányítja a figyelmet, amelyekre más 
könyvek nem (vagy csak ritkán) térnek ki:  

1) Minden versnél a Textus Masoreticus héber szövegével pár-
huzamosan közli az ókori fordítások (a Jonathan-Targum, a 
Septuaginta, a Vulgata és a Psalterium iuxta Hebraeos) szövegét, 
valamint a Neovulgata változatát. (Az iménti felsorolással kapcso-
latban érdemes megjegyezni, hogy a Vulgata Szent Jeromosnak a 
Septuaginta alapján készített fordítását tartalmazza, de Jeromos a 
héber szövegből kiindulva is készített egy fordítást. Ez utóbbira vo-
natkozik a Psalterium iuxta Hebraeos megnevezés).   

2) A mérvadónak tartott változatokhoz (Textus Masoreticus és 
ókori fordítások) a héber szöveg nagyon pontos fordítása kapcsoló-
dik, persze annak tudatában, hogy egy-egy héber szónak többféle 
jelentése is lehet. Ezért már magában a fordításban is több lehetőség 
szerepel: először vastagon szedve az előnyben részesített szó, majd 
zárójelben dőlt betűkkel az egyéb lehetséges formák.  

3) A fordítást részletes és szakszerű filológiai elemzés követi, 
amelyben a héber szavak nyelvtani formáinak, valamint a szókapcso-
latoknak sajátos vonásait tárja fel a szerző. Ehhez nyilván az egyes 
szavak és fogalmak mélyreható magyarázata társul. Az olvasó a zsol-
tárok gondolatvilágába és szimbolikus kifejezésmódjába egyaránt 
betekintés nyer.  

4) Nagy hangsúlyt kap annak bemutatása is, hogy az elemzett 
szavak és szóösszetételek hogyan jelennek meg az Ószövetség egyéb 
szövegeiben, és hogyan hivatkoznak rájuk az újszövetségi könyvek 
írói. Esetenként az egyházatyák értelmezésére is kiterjed a figyelem.  

Kiemelendő, hogy a könyv végén szójegyzék és héber szósze-
det is található, amely lehetővé teszi, hogy az olvasó, aki egy-egy 
kifejezés sajátos használatára kíváncsi, könnyen el tudjon igazodni 
és a szükséges információt gyorsan meg tudja szerezni.  A könyv 
végét illetően a bibliográfia is figyelemre méltó, mert abban nyelvta-
ni segédeszközök mellett kommentárok, monográfiák és egyéb ta-
nulmányok is felsorolást nyernek. Világossá válik, hogy a Zsoltárok 
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könyvével kapcsolatban több értékes teológiai és lelkiségi mű is 
megjelent már magyar nyelven. A filológiai elemzést illetően azon-
ban Szabó Mária könyve  mindenképp újszerű és egyedülálló. Aki 
ennek tanulmányozásában elmélyed, nagyon sok új meglátásra és 
ismeretre tehet szert.                    Kocsis Imre 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

 
Előadások, továbbképzések – Vágvögyi Éva főtitkár, tovább-

képzési csoportvezető előadásai az elmúlt hónapok során: A közös-
ségi szentírásolvasás módszerei címmel szemináriumi foglalkozás a 
Sapientia Szerzetesi Főiskolán (jelen tanév 1. féléve, 10 fő résztve-
vő). – Felsőgödön szintén A közösségi szentírásolvasás módszerei 
címmel tartott továbbképzést a Jézus Szíve templom Bibliaóra kö-
zösségének  4 alkalommal. – Dunakeszin a Szent Mihály Plébánia 
híveinek is ugyanebben a témában tartott továbbképzést 4 alkalom-
mal. A nagy érdeklődés mellett megtartott foglalkozásokra további 
igény van, biztosan lesz folytatása. – A dunakeszi lelkinapon 2014. 
03. 08-án előadást tartott Szent Pál felfogása a közösségről címmel, 
a Szent Mihály Plébánia hívei részére.  

Biblikus Figurák – Régóta tervezett program valósult meg 2014. 
március első napjaiban. A Pécsi  Hittudományi Főiskola részéről 
Sipos Edit szervezésében Gelley Anna irodavezetőnk Biblikus figura 
készítő szemináriumot tartott. A hat résztvevő lelkesen és nagy 
örömmel vett részt a kétnapos képzésen. Sok terv és elképzelés fo-
galmazódott meg a közös munka során a figurák felhasználásával 
kapcsolatban. Ld. az alábbi visszajelzést: 

Beszámoló a biblikus figurák „első munkanapjairól” –Tegnap 
főiskolai hallgatókkal volt órám. Minden órát könyvajánlóval vagy 
„taneszköz bemutatóval” kezdünk, ezért egy nagy kosárban bevittem 
magammal a „babákat” vagyis a bibliai figurákat. És láss csodát, a 
fiatal kollégák, miután meggyőződtek róla, hogy nem tudnak kárt 
tenni bennük, elmerültek a „játékban”. Meglátták bennük a Szentírás 
egy-egy szereplőjét, és az arctalan, mozdulatlan figurák életre keltek. 
Kitekintettek a bárkából, felnéztek az égre, futottak, sírban feküdtek, 
örömmel találkoztak és közönyösen elhaladtak, eltaszítottak és meg-
öleltek… beszéltek egymással és Istennel… 

Ahogy néztem és hallgattam a különös kateketika óránkat, az járt 
a fejemben, hogy mekkora utat is jártak be ezek a figurák (és velük 
én is) néhány nap alatt. Szombat reggel néhány drót, textildarab, 
ólomcsizma, csiszolópapír és fogó sorakoztak az asztalon. Aztán 
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órákon át ragasztottunk, tekertünk, vágtunk, mértünk. És egyszer 
Varró Bori, aki mellettem ült, piros tollal szívet rajzolt a csupasz 
babára, aztán a másikra is és a bábok megölelték egymást… aztán a 
„húsra” bőr került és haj, végül öltözet és közben az élettelen tárgyak 
emberi érzéseket, érzelmeket kezdtek közvetíteni a számunkra.  

Napok óta cipeltem mindenhová magammal az elkészült figurákat 
és mindenkinek „bemutatom” őket, elmeséltem a származásukat és a 
legfontosabb tulajdonságaikat, csodálják őket.  

A főiskolai hallgatók eredeti rendeletetésük szerint dolgoztak a 
figurákkal és megtapasztalták  hogy milyen nagy hatással lehet az 
emberre, ha maga előtt látja a bibliai történetet és egy kicsit saját 
magát is a történetben. 

Hálásan köszönöm Gelley Anna segítségét, pécsi kollégáim 
(Tiborczné Somogyi Éva, Tolnai Éva, Schäffer Zsuzsanna,  Varró 
Borbála, Válé Eszter) együttműködő, érdeklődő részvételét a bibliai 
figura készítő tanfolyamon.                          Sipos Edit 

2014. márc. 1-2. Pécsi Hittudományi Főiskola 
 

Katolikus Magyar Bibliatársulat Erdélyben: 

     Bűnösök és farizeusok, törvény és irgalom jelent meg  
a február 22-én, Szatmárnémetiben rendezett Biblianapon. 

 A Szentírás szövege sokkal többet tud üzenni, adni, mint ahogy 
felületes olvasással feltételeznénk - mutattak rá a szombaton reggel 
tíz órától, a Szentlélek egyházközösség altemplomában tartott Bib-
lianap résztvevői. Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat és a 
Szatmári Római Katolikus Püspökség Világiak Irodája által szerve-
zett program az egyházmegye számos pontjáról egybehívta a híveket. 
Ők interaktív, játékos ráhangolódás, a téma közelítése után a törvény 
és irgalom sokszor ellentétben megmutatkozó kettősét vizsgálták, 
majd a nap alapjául szolgáló bibliai rész elolvasása után (Lk 7,36-
50) előbb a történet helyszínében fedezték fel magukat, majd a konk-
rét szerepekbe helyezkedtek bele. 

 Csoportok alakultak, melyek a bűnös asszony, a hidegen viszo-
nyuló farizeus, a megbocsátó Jézus érzéseit magukra öltve keresték 
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az életükre alkalmazható üzeneteket, vizsgálták a fejlődő gondolato-
kat. És valóban, éles kérdések,mély vallomások jöttek a szűkebb 
csoportokban felszínre: „Kiállok a gyengébbek mellett, megvédem 
őket? Nekem nem könnyű a többiekkel ellenkeznem, nem szeretek 
szembeszállni, még ha engem bántanak is. De még nehezebb az, 
amikor látom, hogy valakit igazságtalanul bántanak, de nem tudom, 
nem merem megvédeni. Ilyenkor imádkozok érte..."- mondta egy, a 
megbocsátó, a bűnöst védelmébe fogadó Jézus szerepében gondol-
kodó. 

 
„Miért van az, hogy a bűnöst, a tette miatt kizárjuk a közösségből 

ahelyett, hogy segítenénk őt a bűnbánatra, megtisztulásra? A bűnös 
ember mellé nem merünk odaállni, mert félünk, hogy azzal azt a 
látszatot keltjük, miszerint a bűnét is elfogadjuk. Irgalmasnak kelle-
ne lennünk az emberrel szemben, úgy hogy nem a bűnével azonosít-
juk őt." - vallotta egy másik résztvevő. –  „Az a gond, hogy mi nem 
vagyunk elfogadók, mi nem tudunk úgy élni az irgalommal, mint 
ahogy Jézus. A megbocsátásunk nem teljes, a szeretetünk is sokszor 
öncélú, visszamutató. Talán az emberi viszonyok is változtak az 
időben, lassan bezárkóztunk? Ha nyitott szívvel, alázattal viszonyul-
nánk az emberekhez, a történésekhez, boldogabbak, felszabadultab-
bak lennénk" - nyilatkozott meg egy a bűnös asszony szerepébe he-
lyezkedő. „Mennyire igazságtalan, hogy a bűnössel szemben hajla-
mosak vagyunk törvény szerint ítélni, de önmagunk hibájával szem-
ben irgalmat kérünk" - tette hozzá egy farizeus. 
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Miközben beszélget-

tek, ízlelgették a helyzetet, 
merültek el a szerepekben, 
egyre élőbbé, valóságo-
sabbá vált a szöveg, amely 
az első olvasathoz képest 
gazdagabb, megszólítóbb, 
személyesebb élményt 
nyújtott. A Biblianappal is 
bizonyították, a Szentírás 
nem adott korban és adott 
kornak íródott. Bár nem 
ismerünk már farizeusokat, de farizeusi hozzáállást igen, a bűn fo-
galma mindenki számára közeli, az alázat, a megbocsátás, az irgalom 
pedig a keresztény ember mindenkori jellemzője kell, hogy legyen. 
Az evangélium szövegei érzelmeket hoznak felszínre, gondolatokkal 
szolgálnak, válaszokat adnak, csak élni kell velük. A szombati Bib-
lianap gyakorlati-, a plébániai bibliacsoportok működését érintő 
kérdések megbeszélésével ért véget, a rendezvény létrejöttét a Beth-
len Gábor Alap segítette. 

 
A KMBT legfontosabb programjai 2014 –ben: 

Bibliás nap Szatmárnémetiben február 22. – Nagyböjti bibli-
ás lelkinap fiataloknak Kolozsváron március 29. – Személyes és 
közösségi foglalkozás szentírási szövegekkel, kreatív módszerek 
segítségével. Cél annak megtapasztalása, hogy Isten Igéje nem holt 
betű, hanem eleven, szerető személy. – Módszertani képzés papok 
számára Udvarhelyen a Szent Pió lelkigyakorlatos házban novem-
ber 11 -12. között Kreatív szentírásolvasó módszerek ismertetése, 
bemutatása. – Bibliás táborok: KMB nyaralás, június 26-29. kö-
zött A tábor programja tartalmazni fog továbbképzést, bibliás be-
szélgetéseket kiscsoportokban, kirándulást, éneklést, játékot, színes 
estet stb., olyasmit, ami segít, hogy a Szentírás iránt érdeklődők nya-
ralós hangulatban jól érezzék magukat. Elsősorban azokat várják, 
akik már tagjai valamilyen bibliakörnek. – Kincses-sziget gyerek-
tábor, július 2 -6. között. (I- VIII. osztályosok számára) A tábo-
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rok során előadás, csoportbeszélgetés, elmélkedés, interaktív mód-
szer, játék, kirándulás mozgalmas szabadidőprogram stb. révén lehe-
tőség adódik az Istennel, és egymással való kapcsolatunk elmélyíté-
sére. S mindez a Szentírás segítségével történik, amelynek a világá-
val ismerkedhetnek, barátkozhatnak a résztvevők. – Módszertani 
képzés Marosvásárhelyen a Bibliaközpontban február 4, május 
14. Élményszerű, kreatív szentírásolvasó módszerek ismertetése és 
bemutatása. – Biblikus képzés Marosvásárhelyen a Bibliaköz-
pontban március 11, április 9. Jézus szenvedéstörténetének magya-
rázata. – Csoportvezető képző Marosvásárhelyen a Bibliaköz-
pontban május 7. Csoportvezetési technikák, csoportdinamika, 
vezetéselmélet elsajátítása. – Biblikus lelkipásztori programok 
meghívásra Előzetes egyeztetés alapján plébániák, vagy más egyhá-
zi közösségek felkérésére vállalkozunk különféle biblikus programok 
levezetésére (bibliaórák, biblia-est, biblia-nap, bibliai alapkurzus, 
bibliás táborok stb.) – Szakmai tanácsadás, szakanyag küldése 
biblikus lelkipásztori munkához 

Bibliaközpont: 5403997 Târgu Mureş, B-dul. 1848 nr.48 ap.1. 
E-mail: bibliatarsulat@gmail.com  – Szakmai tanácsadás: Magos 
Gyöngyvér Tünde, E-mail: gyongyvermagos@gmail.com – tel.: 0040 
-0740 – 285277 – Programokra jelentkezés: Benczédi Katalinnál, 
tel.: 0745 – 593390, emai: benczedikati@hotmail.com  

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák  időpontja  és az elmélkedések témája: 2014. ápr. 
25.: Jn 20, 19-23; máj. 09.: Jn 12, 44-46; máj. 23.: Jn 14, 6-7.; jún. 
06.: Jn 16, 23b-24.; jún. 20.: Mt 5, 43-47.; júl. 04.: Mt 11, 28-30.; 
júl. 18.: Ef 4, 1-4.; aug. 01.: Ef 5, 15-17. 

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 
bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! Az 
időpont megváltozott. Egyelőre nem du. 5, hanem du. 4 óra a talál-
kozásaink ideje. 
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KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 

   
FERENC PÁPA: AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME – Ára: 1600,- Ft. 
KOCSIS IMRE: AZ ÜDVÖSSÉG IGÉJE – Ára: 2600,- Ft. 
SZABÓ MÁRIA: A ZSOLTÁROK KINCSEI – Ára: 4600,- Ft. 
BALÁS BÉLA: HITÜNKRŐL  Ára: 250,- Ft. 
 „MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmi vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

 
PÁL APOSTOL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE” 

– a Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínek. Ára: 800,- Ft. 
 
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvéte-

lek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára (szö-
vegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

  
ÉLETÜNK KRISZTUSSAL – DVD – Tarjányi Béla három elő-

adása. Ára: 800,- Ft. 
 
A BIBLIA SZEREPE LELKI FORMÁLÓDÁSUNKBAN – DVD 

– Tarjányi Béla előadása. Ára: 800,- Ft. 
 
MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA – CD  Ára: 600,- Ft. 
  
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

   
A DVD-k és CD-k megvásárolhatók a Bibliaközpontban: 

1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 
Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
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       Legyünk a béke eszközei 

 
A kiengesztelődés művéhez hűségesen, melyet Isten a 

megfeszített és föltámadott Jézus Krisztusban valósított 
meg, a katolikusok és minden jó akaratú ember törekedjen 
arra, hogy példát adjon a kiengesztelődésre, az igazságos 
és békés társadalom fölépítése érdekében.1 Soha ne feled-
jük, hogy „ahol az emberi szavak hatástalannak bizonyul-
nak, mert elnyomja a fegyverek és az erőszak tragikus za-
ja, Isten Szavának prófétai ereje nem fogyatkozik meg és 
hangoztatja, hogy a béke lehetséges, s nekünk a kiengesz-
telődés és a béke eszközeivé kell válnunk.”2  

Verbum Domini, 102       

(Szt. I. T., 2014. Ford. Diós István).      

. 

                                                      
1Vö. Propositio 8. 
2XVI. Benedek pápa: Homilia (25. I. 2009) in: L’Osservatore Romano (heti német 

kiadás), 6. II. 2009, 8. 
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IMA A KÖZEL-KELET BÉKÉJÉÉRT 

 
Pünkösd vasárnapjára Ferenc pápa közös imára hívta Izrael állam 

és a palesztínok vezetőjét. A találkozón jelen volt I. Bartolomaiosz 
ortodox pátriárka is. 

Ezen a találkozón mellőzték a politikát, a főszerep az imáé volt. 
Ferenc pápa meghívta az izraeli és a palesztín elnököt, hogy együtt 

imádkozzanak a békéért. A pápa személyesen üdvözölte a két állam-
főt, akik külön érkeztek, majd egymással is váltottak néhány szót. 
„Őszentségének hívom, bár régi, jó barátok vagyunk” – mondta Si-
mon Perez a pápának. „Ő (Mahmud Abbász) okolható ezért. Szembe 
megy minden konvencióval…” 

A találkozón jelen volt I. Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka, a 
Szentföldön nagy létszámban jelenlevő Orthodox Egyház vezetője 
is. Autóba ültek mind a négyen, és a vatikáni kertekbe hajtottak, 
hogy ott imádkozzanak a békéért. Mivel a zene sokszor képes kife-

Simon Perez, I. Bartolomaiosz, Ferenc pápa, Mahmud Abbász 
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jezni azt, amit szavakkal nem lehet, így megható dallamok csendül-
tek fel a küldöttségek jelenlétében. 

Az ima több, mint egyórás volt. Időrendi sorrendben először a 
zsidó küldöttség majd a keresztény delegáció, végül a muzulmán 
küldöttség fohászkodott és adott hálát az Istennek a világ és az em-
beriség teremtéséért. Ezt követően megbocsátást kértek, amiért nem 
mindig tanúsítottak tiszteletet egymás iránt, valamint a bűnökért, 
amiket Isten és a felebarátaik ellen követtek el. Végezetül imájukkal 

a béke ajándékát kérték. Egész idő alatt a három vallás zeneművei 
emelték a hangulatot. A találkozónak a középpontjában az ima állt, 
bár várhatóan politikai jelentőséggel is bír. 

Ferenc pápa mindkét vezetőhöz intézve szavait úgy fogalmazott, 
hogy nagyobb bátorságot igényel a békéért küzdeni, mint háborúzni. 
Majd arra kérte őket, hogy tartsák tiszteletben az egyezményeket, és 
kerüljék a provokációt. „Túl sok ártatlan gyermek esett áldozatul en-
nek a háborúnak, fiatalok, akiknek életük teljében kellett meghalni-
uk. A mi kötelességünk, hogy tegyünk azért, hogy az áldozatuk ne 
legyen hiábavaló. Az ő emlékük erősít minket, hogy kiálljunk a béke 
mellett.” 

Közös ima a Vatikán kertjében 
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Ezután Simon Perez folytatta: „Voltam fiatal, most már idős va-
gyok.  Megtapasztaltam a háborút, és megízleltem a békét is. Soha 
nem feledem azokat a családokat, szülőket és gyermekeket, akik 
megfizették ennek a háborúnak az árát. És amíg élek, a békéért fogok 
küzdeni.” – Mahmud Abbász: „Békét kívánunk magunknak és a 
szomszédainknak. Jólétet és a béke eszméjét kívánjuk magunknak és 
másoknak. Uram, hallgasd meg imáinkat! Add, hogy kérésünk meg-
valósuljon, mert Te vagy a legigazságosabb és legkönyörületesebb 
Isten a Mindenségben. Amín.” 

Együtt imádkoztak, kérve a csodát, s bár meglehet, ez nem hoz 
azonnali eredményt, legalább mutatja a tárgyalási szándékot. Közö-
sen elültettek egy olajfát is a béke jelképeként, emlékezetessé téve a 
napot. Ferenc pápa ezután elkísérte a két államfőt a vatikáni Villa 
Piába, ahol magánbeszélgetést folytattak. Bár hosszú utat kell még 
megtenni, Ferenc pápa reméli, hogy a zsidók, a keresztények és mu-
zulmánok egy új béke-fejezetet nyitnak a Szentföldön, ott, ahol ge-
nerációk óta konfliktus uralkodik 

Forrás: a Duna Televízió Római Riportok c. műsora. 

 
Baráti ölelés 
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      Keresztes hadjáratok 
                 I. rész: Jeruzsálem meghódítása 

A keresztes háborúkat az iszlám rohamos terjedése váltotta ki. 
Az Üdvözítő által megszentelt helyekre az arab hódítás miatt ke-
letkezett nehézségek ellenére tömegesen zarándokoltak a keresz-
tények. A helyzet az 1070-es évektől fordult gyökeresen rosz-
szabbra, amikor Palesztína a szeldzsuk törökök birtokába került, 
akik a zarándokok életét állandóan veszélyeztették. A Kelet-
Római Birodalom területe Bizáncra és közvetlen környékére szű-
kült, Kis-Ázsia egykori virágzó keresztény nagyvárosait is mind a 
törökök uralták. 

A nyugati világban egyre erősödött a vágy, hogy a Szentföldet 
felszabadítsák. A VII. Gergely pápa által felvetett, de az ún. 
invesztituraharc miatt meg nem valósított tervet II. Orbán (1088-
1099) karolta föl, akitől I. Alexiosz pátriárka (1081-1118) kért 
segítséget. 

1095 egy november végi reggelén II. Orbán pápa prédikációjával 
megváltoztatta Európa történelmét. Gyújtó hangú beszéde fellelkesí-
tette a franciaországi Clermont városában összegyűlt tömeget. A kö-
vetkező hónapokban üzenetétől visszhangzott a Nyugat. Megkezdő-
dött a keresztes háborúk kora. A pápa keresztes háborút hirdetett az 
iszlám ellen a keresztény világ legszentebb helyei, Jeruzsálem városa 
uralmáért. Orbán fegyverbe hívó szavai két évszázados küzdelmet 
indítottak el. Keresztények és muzulmánok százezrei indultak hadba 
hitükért. 

1096 nyarától mintegy 60-100.000 keresztény, férfi, nő, gyermek 
kerekedett föl, hogy az akkor ismert világon keresztül megtegyen 
vagy 4000 kilométert, és eljusson Jeruzsálembe. Az ókori Róma di-
csőségét idézte az összegyűlt haderő nagysága. Gazdagok és szegé-
nyek, parasztok és lovagok: ők voltak az első keresztesek. Keresz-
tény katonák, akik elképesztő szenvedéseket álltak ki a fegyveres za-
rándokút során. 
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Amikor II. Orbán pápa trónra lépett, a keleti és nyugati részre 
szétvált kereszténységben káosz dúlt. Magát a pápaságot is végve-
szélybe sodorta a Német-Római Birodalommal folytatott hosszú vi-
szálykodás. Orbán pápa 1095. őszén Franciaországba utazott, ahon-
nan gigászi méretű fegyveres zarándoklatot kívánt elindítani. Ez lett 
a történelem első keresztes háborúja. A közép-franciaországi 
Clermont-ban jelentette be szándékát, hogy rendkívüli szentbeszédet 
fog mondani. Meghallgatására 27-én ezrek gyűltek össze a város ha-
tárában. A leendő hadjárat célja Jeruzsálem, amely iszlám kézen van. 
Jeruzsálem már több, mint 400 éve élt iszlám uralom alatt. Beszéde 
óriási lelkesedés tüzét szította föl, ahogy a hadjárat híre bejárta a 
nyugati kereszténységet. 

A keresztes háború eszméje egy mély lelkiségű korban terjedt. A 
11. századi Európában szinte mindenkit összekötött a feltétlen és tel-
jes hit egyedüli igazságában. Az üdvözülés lehetőségét kereső nyu-
gati keresztények föllelkesültek II. Orbán pápa szent hadjáratának hí-
rére. Buzgalmuknak azonban nagy ára lesz még. A hithű kereszte-
seknek föl kellett adniuk mindent, részt kellett venniük egy szörnyű, 
szinte öngyilkos utazásban egy ismeretlen világban, míg cserébe a 
pápa az örök üdvösség biztosítékát ígéri nekik. 

A dél-franciaországi Le Puis-ben több tízezer önkéntes jelentke-
zett a pápa felhívására. A korabeli hadurak váltak a keresztes háború 
vezéreivé. Orbán egy új, szent harcról beszélt, amelyben részt venni 

II. Orbán pápa és Bouillon Gottfried
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nemcsak megengedett, hanem egyenesen ajánlott, és jutalmat érde-
mel. A pápa Clermont-i szentbeszédének másnapján Tours grófja, 
Raymund, Dél-Franciaország leghatalmasabb nemes ura elsőként 
csatlakozott a keresztes hadjárathoz. Hogy lélekben is felkészüljön 
az előtte álló, kimerítő expedícióra, Raymund elment a Le Puis-i ka-
tedrálisba. A gróf bőkezű adománnyal igyekezett biztosítani Szűz 
Mária segítő közbenjárását. Egy krónika szerint meghagyta: amíg 
csak él, egy gyertya égjen Isten Anyja tiszteletreméltó képmásának 
oltárán, éjjel-nappal, szüntelen. A hozzá hasonló nemesek, a lovagi 
kíséret, a velük tartó gyalogság számára a keresztes háború az örök 
üdvösség ígéretét jelentette. Cserébe személyes vagyonukkal pénzel-
ték a szent vállalkozást. 

Raymund a keresztes 
háborúk nagy öregje lett, 
bár csak egyike volt a 
számos gazdag nemes-
nek, akik számára a ka-
tonai hódítás és a hitbéli 
megváltás együttes csá-
bítása ellenállhatatlannak 
bizonyult. Ott volt Bouil-
lon Gottfried, a kegyes 
herceg, akinek birtokai 
Északkelet-Franciaországtól az alföldeken át Alsó-Lotharingiáig ter-
jedtek. Dacára a pápasággal folytatott hosszas viszálykodásnak 
Gottfriedet olyannyira fellelkesítette a pápai üzenet, hogy csatlako-
zott a jeruzsálemi hadjárathoz. A normann származású dél-itáliai ra-
vasz Tarantói Bohemund igazi katonai lángelme volt, talán kora leg-
nagyobb hadvezére. Észak-Franciaországból jött István, Bois grófja, 
Hódító Vilmos veje. Birtokai irányítását szeretett feleségére, Adélára 
bízta, akihez kötegnyi levelet írt Keleten szerzett tapasztalatairól. 
„Míg harcoltunk Isten ellenségeivel, kik a mieink is, az ő kegyelmé-
vel mind mostanáig átvészeltünk sok szenvedést és megpróbálta-
tást…” István valódi szemtanúként számol be a keresztes háborúról. 

De más kortársak is igyekeztek megírni e jelentős vállalkozás 
krónikáját. Ismerjük Tíruszi Vilmos tengeren túli krónikájának il-

Tours-i Raymund
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lusztrált francia másolatát, amely a keresztesekről szóló legnépsze-
rűbb kéziratok egyike, fennmaradt másolata 1289-ben készült. A 
szép kézirat lefesti a keresztesek keleti hőstetteinek számos kulcsje-
lenetét, például amikor az első keresztesek elhagyják Európát. 

Ám e méltóságtel-
jes felvonulás képe 
elfedi az első hadjárat 
nyomorúságát. A leg-
többek számára ke-
resztesnek beállni 
maga volt a hit ha-
talmas paradoxona. 
Idegen és ismeretlen 
világba vezetett az út, 
amelyen gyatra ter-
vekkel vagy nélkülük, 

s megfelelő térképek híján indultak el. Rendkívüli tömegmozgás volt 
ez, amelyben több, mint 60 000 ember vett részt. Elsőként parasztok 
kis csoportjai keltek útra, s néhány lovag. Hajóra nem telt nekik, ma-
radt a gyaloglás, kis motyójukat maguk után húzva. Abból éltek, 
amit a föld adott. 

 
Hamarosan útra kelt a lovagokból álló fő hadtest is. Ám csak 

1097 első hónapjaiban, majd egy évvel az első zarándokok indulása 
után egyesült a sereg Konstantinápolyban, a Bizánci Birodalom fő-
városában. A legtöbb keresztes számára ez volt az általuk ismert vi-
lág vége. Óriási metropolisz, tízszer akkora, mint bármelyik európai 
város. Ez volt Keleten a görög egyház központja, a középkor legfőbb 
keresztény nagyhatalma. Konstantinápoly legfőbb büszkesége a 
szent ereklyék páratlan gyűjteménye volt: a töviskorona, Szűz Mária 
hajfürtjei, Keresztelő Szt. János feje, minden apostoltól neki tulaj-
donított csont, és mindenekelőtt a Hágia Szófia, a középkori keresz-
ténység kétségkívül leglátványosabb temploma. „Isten kegyelméből 
nagy örömben megérkeztem Konstantinápolyba. A császár valóban 
méltósággal és szeretettel fogadott, úgy, mintha a fia volnék…” – ír-
ja az egyik szemtanú. 

Bouillon Gottfried 
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A keresztesek megérkeztek a Kelet kapujába, az iszlám határára. 
A bizánci császárt is felkérték, hogy segítse a Nyugatot a keresztény-
ség keleti határainak védelmében. Az ő csapatainak segítségével a 
keresztesek célba vették Níceát, Kis-Ázsia nyugati részének iszlám 
erősségét. Egyhavi ostrom után a várost meghódították. A szent há-
ború megkezdődött. 

A merész behatolásra iszlám részről nem született azonnal válasz. 
A keresztesek, bár véletlenül, a megfelelő pillanatban csaptak le. A 
muszlim világban zűrzavar uralkodott, vallási és etnikai különbségek 
osztották meg. Eleddig az iszlámnak nem adhatott erőt az a mély hit, 
amely a kereszteseket egyesítette, az álom, amely a kereszteseket 
szent céljuk elérésében vezette. „Mondom neked, Kedvesem – írja 
feleségének Bois-i István –, öt hét alatt bevesszük Jeruzsálemet!” 

Hatalmas mérete miatt a keresztes sereg nem volt képes olyan 
mozgásra, mint egy önálló haderő. A hatvanezer fős hadoszlopnak 
egy egész nap kellett ahhoz, hogy átkeljen egy adott ponton. Ahogy 
élelmet és takarmányt gyűjtve áthaladtak egy vidéken, sáskajárásként 
letarolták azt. Ezért a keresztesek inkább kettéválasztották a seregü-

Keresztes lovagok vonulása
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ket. A Tarantói Bohemund által vezetett első hadtest kivált, hogy 
azután négy nap múlva újra egyesüljenek egy üres bizánci táborhe-
lyen, 160 km-re délkeletre Níceától. 

De a szent sereg sohasem találkozott többé. Ahogy a keresztesek 
átvágtak Kis-Ázsia síkságain, nomád harcosok vad hordája lepte 
meg őket. Ez volt az első rémísztő ízelítő a török lovasságból. A lel-
kes zarándokok fejvesztve menekültek. Egy keresztény szemtanú, 
akit a csatában elfogtak, így írt: „A törökök üvöltöttek, mint a farka-
sok, nyílzáport zúdítottak ránk. Mind megdöbbentünk. Közülünk 
senki sem ismerte ezt a harcmodort…” A megszámlálhatatlannak lát-
szó török katonasággal szemben a keresztények összezavarodtak. A 
kaotikus visszavonulás helyett Bohemund védekező alakzatot for-
mált, de az elkeseredett és kiszolgáltatott keresztesekre lesújtott a 
végzet. „Összezsúfolódtunk, mint a birkák az akolban, remegtünk és 
rettegtünk. Minden oldalon ellenség, semerre nem fordulhattunk” – 
így emlékszik vissza egy keresztes. Egy másik beszámoló leírja, ho-
gyan törtek táborukra a törökök, miként nyilaztak le férfit, nőt és 
gyermeket válogatás nélkül, senkit sem kímélve, korra nem tekintve. 

A kereszteseket teljesen megrémítették a Dorileumnál történtek. 
Idegen ellenséggel kellett szembenézniük, olyasmivel találkoztak, 
amivel még soha. És ami valóban rendkívüli, nem adták fel, inkább 
az újraegyesülésben gondolkodtak. Rendezték soraikat, és öt órán 
keresztül tartották állásaikat – ezalatt megérkezett az erősítés. A hi-
tükben felbátorodott nyugati harcosok legyőzhetetlennek tűntek. Az 
iszlám védelme viszont egymással vetélkedő hadurak kezében volt. 

Ám Kis-Ázsián átvonulva a kereszteseknek másféle ellenséggel is 
szembe kellett nézniük. A perzselő nyárban éhség és szomjúság kí-
nozta őket. A vízhiány lett a legfőbb kérdés. A halálozási arány az 
egekbe szökött. És ami valóban különös: a szemtanúk arról tudósíta-
nak, hogy a keresztesek sokkal inkább aggódtak amiatt, hogy elvesz-
tik állataikat, mint azért, hogy társaik, nők és férfiak mellettük szom-
jan halnak. 

Sokan azt gondolják, hogy a keresztesek lovassága sértetlenül 
megérkezett a Szentföldre. Az igazság azonban az, hogy a nyugati 
lovak zöme már Kis-Ázsiában elpusztult. Mire a Szentföldre értek, 
sok keresztes szamáron utazott, és lábuk a földet szántotta. Mások 
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ökröket ültek meg. A keresztények száma súlyosan megfogyatkozott 
a drámai út, és főként a Taurusz hegységen való keserves átkelés so-
rán. Mire az első keresztes had 1097 őszén Észak-Szíriába ért, jó, ha 
fele élt azoknak, akik egy évvel korábban elindultak Európából. 

A kis-ázsiai átkelés önmagában hatalmas tett volt. Ám most, a 
Szentföld kapujában a keresztesekre gigantikus feladat várt, mely el-
homályosított minden további dicsfényt: a Kelet egyik legnagyobb 
városának, Antióchiának meghódítása. Ez a megerősített város 
kulcsfontosságú hadállás volt. A hadjárat déli célpontja, Jeruzsálem 
innen már alig egy hónapnyi menetelés. Antióchia a muzulmán törö-
köké. Két nagy hegy óvja, és félelmetes oromzat veszi körbe. A kö-
zépkor egyik legvédettebb városa. Egyik félelmetes kapujának romja 
ma is látható, mely egykor meghiúsíthatott bármely rajtaütést. 

A körülbelül ötszáz fős török helyőrség ellenállhatott egy ost-
romnak, de nem vehette fel a nyílt harcot a keresztesekkel. A követ-
kezmény: félelmetes patthelyzet alakult ki, amely végsőkig próbára 
tette a keresztények hitét. 1097 őszétől a keresztesek belemerültek 
egy középkori háború ostromgyűrűjének testet-lelket felőrlő valósá-
gába, amely nyolc hónapig elhúzódott. Ez a tél az Antióchia falain 
kívül táborozó betegség és éhség gyötörte kereszteseknek maga lett a 
pokol. Szenvedéseik 1098 januárjában tetőztek. Százak, talán ezrek 
hullottak el, nem kardélen, hanem betegségtől, éhségtől. Egy beszá-
moló szerint az éhségtől gyötört keresztesek kutyákat, patkányokat, 
állatbőrt ettek. 

Sok keresztesben felvetődött a kérdés: Isten miért hagyta el ezt a 
szent vállalkozást. És amikor úgy tűnt, ennél rosszabb már nem jö-
het, a muszlim világ végül egyesülni készült ellenük. Épp amikor a 
tavasz közeledtén az ostrom mérlege már a keresztesek javára bil-
lent, baljós hírek kaptak lábra. Keresztény kémek jelentették, hogy 
muszlimok serege tengeráradatként özönlik át a hegyi ösvényeken. 
Boszulik Kerguba vad iraki vezér közelgett mintegy negyvenezer 
szír és mezopotámiai katonával. Alig egyheti járásra voltak már 
Antióchiától. Az antióchiai muzulmán vezetők kétségbeesett segély-
kérésére megindult felmentő sereg létszáma kétszerese volt a keresz-
tesekének. A városon kívül állomásozó keresztényekre a biztos halál 
várt. 
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A pánik és a tömeges dezertálás elkerülésére a keresztes vezérek 
tanácskozást hívtak össze. Előállt Bohemund, a katonai zseni, aki 
Dorileumnál átvette az irányítást. Kifejtette véleményét: aki Antió-
chia bevételét sikerre viszi, jogot formálhat a városra. Miután ebben 
megegyeztek, a ravasz Bohemund kezébe vette a dolgokat. Kapcso-
latban volt ugyanis egy hitehagyott örmény kereszténnyel, egy 
Fibusz nevű bástyaparancsnokkal, aki kész volt az árulásra. Alig né-
hány nappal a tanácskozás után a város délkeleti falának egy elha-
gyatott részén Fibusz lebocsátott egy létrát, amelyen Bohemund né-
hány emberének kis csoportja felmászott. Szemtanútól tudjuk: a leg-
többjük rettegett attól, hogy amint fölér, rögtön meghal. De nem így 
történt. Sikerült teljes csöndben megölniük a három környező torony 
védőit, azután lent megnyitottak egy kiskaput. 

Az éjszaka zavartalan csöndjébe éles kürtszó hasított: hírül adta, 
hogy a város ellen általános támadás indul. Amint felhangzott a ke-
resztény csatakiáltás: Isten akarja! Isten akarja!, a muszlimok telje-
sen megzavarodtak. Rövidesen megnyílt Antióchia többi kapuja is, 
és a keresztesek beözönlöttek. A hajnali félhomályban féktelen öl-
döklés kezdődött. A keresztesek levezették összes felgyülemlett ha-
ragjukat. Nyolc hónapja áhitoztak rá, hogy bevegyék ezt a várost, 
most viszont úgy érezték: hirtelen ellentmondásos helyzetbe kerül-
tek. A rákövetkező napon ugyanis megjelent Kerguba hatalmas sere-
ge. Az első keresztesek csapdába estek: az ostromlókból ostromlot-
tak lettek. 

Kerguba vérszomjas serege körbevette Antióchiát. A kifosztott 
városban ragadt keresztények hitük legnagyobb próbáját élték meg. 
Az élelem hamar elfogyott, az éhezés pedig kétségbeejtő volt. Egyes 
beszámolók szerint a szegények a cipőjüket ették, és voltak, akik lo-
vak vérét itták, hogy életben maradjanak. Sok keresztes dezertált. 
Kötelet engedtek le a falon, és a sötétség leple alatt elszöktek. A „kö-
télmászók” között, ahogy akkor nevezték őket, számos ismert lovag 
is volt. A keresztesek tűrőképességük határához érkeztek. Éhségtől 
legyöngülve, vérszomjas ellenség gyűrűjében úgy tűnt, hadjáratuk 
kudarcba fúlt. A keresztényeken már csak a csoda segíthetett. 
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1098 júniusának közepén egy Péter Bertalan nevű délfrancia pa-
raszt bejelentette, hogy látomásai voltak. Szent Tamás felfedte előt-
te, hol található a szent lándzsa, amelynek hegye a kereszten függő 

Krisztus oldalát 
átdöfte. Péter 
Bertalan elveze-
tett egy csapatot 
a keresztesek 
közül a város 
bazilikájába, és 
ásni kezdtek. Az 
egyik jelenlévő 
leírta a jelene-
tet: „Ástunk 
egészen estig. 
Néhány résztve-
vő már végleg 

lemondott róla, hogy megleljük a lándzsát. Péter Bertalan azonban 
látva társaink reményvesztettségét, levetette felső ruháját, majd egy 
szál ingben és mezítláb beugrott a gödörbe. Kértük istent, adja vissza 
a szent lándzsát, erősítse és vezesse győzelemre népét. Végül Urunk 
megmutatta a lándzsát. S én megcsókoltam a földből kilátszó hegyét. 
Micsoda öröm áradt szét a városban!” 

A gondolat, hogy Isten ilyen szent tárgyak révén kimutathatja 
akaratát a földön, szerves részét képezte a középkori kereszténység-
nek. E fontos ereklye megtalálása alkalmas volt rá, hogy a kereszte-
sekben ismét lángra lobbantsa szent küldetésükbe vetett hitüket. A 
legtöbb beszámoló tudósít arról, hogy a szent lándzsa megtalálása 
szinte felvillanyozta a kereszteseket. Jóllehet kimerültek voltak és 
éhesek, és látszólag leküzdhetetlen nehézségekkel szembesültek, az 
isteni támogatás e kétségbevonhatatlan bizonyítékára a keresztesek 
fegyvert ragadtak, és szembeszálltak Kergubával. Aznap csodás győ-
zelmet arattak, elűzték Kerguba gyülevész hadát. Antióchia az övék 
lett, és megszületett a szent lándzsa kultusza, amely döntően befo-
lyásolta a hadjárat kimenetelét. 

Az egykori Antióchia hatalmas kapujának romjai
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A történtekről beszámol Edesszai Máté krónikája is, amely Ve-
lencében található. A krónika egy örmény kereskedő munkája, aki az 
első keresztes hadjárat idejében élt. Máté híradása a nyugati keresz-
tény beszámolók és a muszlim álláspont között helyezkedik el, kor-
társainál semlegesebben ír. 

„A frankokat éhínség fenyegette, mert a város készletei már rég 
kimerülőben voltak. Mindinkább szorongattatván elhatározták, hogy 
kegyelmet kérnek Kergubától. Ha sértetlenül hazatérhetnek, feladják 
a várost.” Mivel már semmi élelmük nem volt, és katonájuk is alig, 
elhatározták, hogy tárgyalnak, abban bízva, hogy szabadon vissza-
térhetnek Európába. Ha valóban próbáltak tárgyalni a megadásról, az 
egészen más fénybe helyezi a szent lándzsa történetét. A félelem és 
kétség gyötörte középkori harcos reagálása teljesen érthető. Máté 
krónikája emberibb, árnyaltabb képet fest ezekről a keresztesekről. 

Kerguba elvetette a keresztesek megadási ajánlatát. A keresztesek 
választhattak: vagy éhen vesznek, vagy harcolva meghalnak. Végül 
kétségkívül igen bátor döntést hoztak: szembeszállnak Kerguba se-
regével. Ezt már nem a vallásos elkötelezettség, hanem a teljes re-
ménytelenség diktálta. Felkészültek a halálra. A végső elkeseredés 
ősi ösztönével küzdöttek. A biztos halált vállalva nem volt veszteni-
valójuk, és – leverték a legyőzhetetlennek tartott ellenséget. 

Kerguba hadereje egyébként korántsem volt egységes. Csupán la-
za és törékeny szövetség vetélkedő hadurak közt, akik mind arra 
gyanakodtak, hogy Kerguba a keresztény inváziót ürügyül használja 
fel Antióchia megszerzésére. Ezért is omlott össze oly hamar a 
muszlim had, amikor a keresztények lecsaptak rá.  

A keresztesek legtöbbje számára a Kergubán aratott győzelem 
nyilvánvaló csoda volt: a szent lándzsa erejének bizonyítéka. A szent 
relikvia leglelkesebb híve, Tours-i Raymund immár magának köve-
telte a hadjárat eszmei vezetését. Ám a következő hónapokban egyes 
keresztes vezetőket egyre jobban eltöltött hatalom- és zsákmányéh-
ség. Bohemundból Antióchia uralkodója lett, Tours-i Raymund pe-
dig ahelyett, hogy a hadjárat szent célja, Jeruzsálem felé haladt volna 
tovább, új szíriai és libanoni hódításokra tört. 
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E késedelem sokak szemében megbocsáthatatlannak tűnt. Egye-
sek még a szent lándzsa hitelességét is megkérdőjelezték. Péter Ber-
talant próbának vetették alá, és ő a próba után tizenkét nappal meg-
halt. A szent lándzsa varázsa megtört, és folt esett Tours-i Raymund 
hírnevén is. Az új vezér Bouillon Gottfried lett. 

Végül több, mint tíz hónap késlekedés után a keresztények ismét 
megindultak. Lemondtak minden további libanoni és palesztínai hó-
dításról. Három hét múlva, 1099. június 6-án, kedden, három év és 
háromezer-kétszáz megtett km után az első keresztes hadjárat elérte 
a keresztény világ vallási központját. 

A Nyugat-Európából elindult kereszteseknek majd 90 %-a odave-
szett vagy visszafordult. A keveseknek, akik eljutottak ide, Jeruzsá-
lem látványa  megrendítő lehetett. Nemcsak az út hossza és keservei 
miatt, hanem mert számukra ez volt a földkerekség legszentebb he-
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lye. Itt zajlott Krisztus szenvedése, élete, halála, és főként: itt támadt 
föl a halálból. 

Jeruzsálem falai és annak védői azonban erősebbek voltak, mint 
Antióchia. Ám a kereszteseknek, most, hogy idáig eljutottak, elkép-
zelhetetlen volt a vereség. Hathetes tomboló ostrom után Gottfried 
döntő áttörést vezényelt a város belső védműve ellen. 1099. június 
19-én beteljesült az első keresztesek dédelgetett álma: felszabadítot-
ták Jeruzsálemet. Elözönlötték a Szent Város utcáit, a háromévnyi 
harc és sóvárgás vad öldöklés rohamát indította el. Egy keresztes 
örömmel jelentette: „Jeruzsálem elestekor bámulatos dolgokat lát-
tunk. Néhány pogányt kegyesen lefejeztek, másokat a tornyokból ki-
lökve lenyilaztak, ismét mások lassú kínhalállal tűzben hamvadtak 
el…” Zsidót és muszlimot egyaránt leöldöstek. Sok muszlim Jeru-
zsálem legszentebb pontjára menekült, amelyet az iszlám Mohamed 
mennybemenetelének helyeként tisztel. Ám a keresztesek kíméletle-
nül üldözték őket, és aprították soraikat. Az öldöklés legalább két 
napig tartott. 1099. július 15-én naplementekor összegyűltek a Szent 
Sír templománál, Krisztus halálának és feltámadásának helyén, hogy 
hálát adjanak Istennek.  

Négy évvel II. Orbán pápa drámai felszólítása után az első keresz-
tesek elvégezték feladatukat. Jeruzsálem teljességgel a nyugati ke-
resztények kezére került. Az első keresztes háború sikere elkápráz-
tatta a keresztény Európát. A kortársak számára Jeruzsálem csodás 
meghódítása bizonyíték volt arra, hogy Isten akarata ez a szent hábo-
rú. A győzelem évszázadokon át lelkesített új hadjáratokra. 

Az elkövetkezendő évtizedekben és évszázadokban az iszlám Je-
ruzsálem meghódítását és kifosztását soha nem felejtette el. A Kö-
zel-Keleten pedig két évszázados belső küzdelem vette kezdetét, 
amelynek során egyre több muszlim csatlakozott majd a dzsihádhoz, 
mert egyesítette őket a Szentföld visszahódításának vágya.  

Forrás: Crousades (a BBC filmje; Digi-TV); Szántó Konrád, A 
magyar egyház története, Ecclesia, Budapest, 1987, 397-398.o. 

Összeállította: Tarjányi Béla 
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Illés a Hóreben 

A.) Alapgondolat 

Isten más, mint amilyennek elképzelem, se kép, se lélek, Isten 
más. Istenem milyen vagy? 

Sok ember vágyik arra, hogy életében legalább egyszer találkoz-
hasson Istennel. Ugyanakkor fél is attól, hogy ez azt eredményezi, 
hogy egészen neki kell szentelnie magát. 

A mostani alkalom középpontjában egy Istennel való találkozás 
van, méghozzá a legnagyobb ószövetségi próféta, Illés találkozása Is-
tennel a Hóreben. 

Istennel találkozhatunk a templomban, mint Izajás vagy Jeremiás 
vagy egy modern kori író és gondolkodó, A. Frossard, de sokkal jel-
lemzőbb, hogy a hétköznapi életünk során találkozunk vele, különö-
sen a nehéz élethelyzetekben, amikor úgy érezzük, hogy az erőink 
végéhez értünk, padlóra kerültünk, nincs tovább, mint pl. Jákob vagy 
Illés.  

Ha Istent az erő megnyilatkozásában keressük, akkor a „lebegő 
csendben” mutatja meg magát, ahogy Martin Buber jellemzi Illés is-
tentapasztalatát. Ha világosságot akarunk, ő beburkolódzik. Ha tá-
mogatását akarjuk, feltételt szab, mint Jeremiásnak. Isten más, mint 
amilyennek elképzeljük. 

B.) Szentírási szöveg: 

             1 Kir 18,1-46: Isteni ítélet a Kármel-hegyen 

             1 Kir 19,10-19 Illés a Hóreb-hegyen 

 

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
 



Bibliaiskola  

18 

C.) Bevezetés 

1. Alternatíva: 

a.) Találkozások Istennel 

1/1. Szövegek összehasonlítása: 

Első lehetőség: 
Mózes a Hóeb-hegyen Ki 19,10-19 
Illés a Hóreb-hegyen 1 Kir 19,1-13 

Párhuzam: Illés élete a sivatagi vándorlással, a sínai-hegyi kinyi-
latkozatással szoros párhuzamba állítható: negyven nap és negyven 
éjjel vándorol a sivatagban, ami a negyven éves vándorlásnak felel 
meg, és a Sínai-hegyi kinyilatkoztatással van kapcsolatban. A Hó-
reben új kinyilatkoztatást kap, amelynek a lényege az, hogy a Sínai-
hegy haragos Istene nem a viharban és a tűzben, hanem a gyenge 
szellőben jelenik meg. 

Második lehetőség: 
Mózes és az égő csipkebokor Kiv 3,1-6 

Illés a Hóreb hegyen 1 Kir 19,1-13 
        A. Frossard: Van Isten, találkoztam vele 
„Ha hittem volna, hogy létezik egy igazság, a papok lettek volna 

az utolsók, hogy megkérdezzem őket, és az Egyház – amit csupán 
néhány selejtes megnyilvánulásából ismertem -, az utolsó hely, ahol 
ezt az igazságot kerestem volna … Nincs bennem semmi érdeklődés 
a vallásos dolgok iránt, hiszen mindez már egy letűnt korba tartozik. 
(Frossard, 98.o.) 

Amit a kapuzat fölött lehetett látni a kápolnából, nem volt külö-
nösebben lelkesítő… 

A kápolna belseje sem ihletett meg jobban, mint a külseje… 
Tisztán meg lehet különböztetni a hajó három részét. Az első, a 

bejáratnál, a félhomályban imádkozó híveknek van fenntartva… 
A második részt fekete fátyolos apácák foglalják el… 
Valami imát mondanak, két hangon, a hajó egyik végéből a má-

sikba felelgetnek egymásnak… 
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Engem a kanonikus imaórák könnyed ringása dajkál… 
A bejárat mellett állok… 
Tekintetem a homályból a fény felé siklik, aztán minden különö-

sebb gondolat nélkül visszafordul a jelenlévőkre, a hívőkről a moz-
dulatlan apácákra, aztán fogalmam sincs miért, megállapodik a ke-
reszt bal oldalán égő második gyertyán. Nem az elsőn, nem a harma-
dikon, hanem a másodikon. S ekkor szabadul el hirtelen a csodák 
áradata. Egy szempillantás alatt lerombolja abszurd lényemet, és vi-
lágra hozza azt a csodálkozó gyermeket, aki soha nem voltam” (99-
101.o.). 

„Mindenekelőtt ezek a szavak hangzottak felém: lelki élet. Nem 
kiejtett szavak voltak, nem is én formáltam meg őket, hanem úgy 
hallottam, mintha valaki suttogta volna mellettem, aki látja, amit én 
még nem látok. 

Alighogy e halkan mormoló előjáték utolsó szótagja eléri tudatos 
világom partját, megkezdődik egy ellenkező irányú lavina. Nem azt 
mondom, hogy megnyílik az ég; nem nyílik meg, hanem megindul 
valami csöndes villámlásként, hirtelen fölemelkedik, fölszáll e gya-
nútlan kápolnából, amibe titokzatos módon be volt zárva. Hogy is 
lehetne mindezt leírni a hűtlen szavakkal… 

Elpusztíthatatlan, végtelenül áttetsző, szinte elviselhetetlenül ra-
gyogó kristály ez (egy fokkal világosabb már megsemmisítene en-
gem), vagy még inkább kék, a tündöklés és a telítettség világa, egy 
másik világ, amely a miénket a befejezetlen álmok törékeny árnyai 
közé utalja. Ez a valóság, ez az igazság, ezt jól látom arról a homá-
lyos partról, ahol még tartózkodom.  A világegyetemben van egy 
másik rend, és annak csúcsán, a ködfátyolon túl: Isten nyilvánvaló-
sága, annak a jelenlétté és személlyé lett evidenciája, akit egy perc-
cel ezelőtt még tagadtam, s akit a keresztények Mi Atyánk-nak ne-
veznek. Megtapasztalom, hogy szelíd, semmihez sem hasonlíthatóan 
szelíd. Szelídsége nem az a passzív minőség, amit az ember olykor e 
névvel jelez, hanem cselekvő, megindító, minden erőszakon túllépő 
gyöngéd szelídség, ami képes arra, hogy a legkeményebb követ is 
szétrobbantsa, sőt a kőnél is keményebbet: az emberi szívet. 



Bibliaiskola  

20 

Özönlő, tökéletes beáradását öröm kísérte, ami nem más, mint a 
megmenekült hajótörött öröme, azzal a különbséggel, hogy én csak 
abban a pillanatban ébredtem tudtára, micsoda mocsárban voltam, 
tudtomon kívül, amikor fölemeltettem az üdvösségre” (102-103.o.). 

„Van Isten, sőt itt van, kinyilatkoztatja és ugyanakkor álcázza is a 
világosság, ami szavak és képek nélkül mindent megértet és minden-
ki szeretetére késztet” (105.o.).    

Mózes az égő csipkebokorban találkozott Istennel, Illés a gyenge 
szellőben. Azonos motívum mindkettőben a kicsiség: kicsi és érték-
telen a csipkebokor (l. Bír 9,14), és a gyenge szellőnek sincs ereje, 
mint egy szélviharnak. Mindketten, Mózes is, Illés is a pusztában, a 
csendben és a magányban találkoznak Istennel. A. Frossard a temp-
lom imádságos csendjében. 

1/2. Találkozások Istennel 

A teremtéskor a paradicsomban Isten jelen volt az ember életé-
ben. A bűnbeeséssel ez a jelenlét megszakadt, kiűzetett belőle, ( a 
bűn és a rossz lelkiismeret Isten előli elrejtőzésre késztette az em-
bert, nem akart jelen lenni Isten számára) már csak alkalmanként ta-
lálkozhatott vele. 

A találkozás elengedhetetlen feltétele a jelenlét, csak akkor talál-
kozhatok vele, ha jelen vagyok számára, ha a szívemet, amit a bűn-
tudat miatt elzártam előle, megnyitom számára. 

A találkozás az emberi élet alapvető mozzanata 
Elvárás bennem: nem jó, akadály 
Belső akadálymentesítés 
Találkozás: A távolság áthidalása (előzetes tapasztalatok, elvárá-

sok félelmek) 
Martin Buber: Minden igazi élet: találkozás 
Az Istennel való találkozásból új élet születik 
Isten maga a váratlan 
Mózes találkozása Istennel a pusztában: 
Mózes Istennel való találkozásában a pusztában a jahvista elbe-

szélő költői formában beszél arról a problémáról, hogy hogyan tudja 
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Isten szolgálatába állítani a kicsi és gyönge, esendő embert. A csip-
kebokorban az értéktelenség és elégtelenség szimbólumában (l. Bír 
9,14) Mózes alapvetően önmagát látja, saját elégtelenségét, kicsisé-
gét és semmi voltát. Hogyan is tudná Isten ezt a használhatatlan em-
bert szolgálatába állítani? Hogy tud Isten felragyogni ebben a csip-
kebokorban, anélkül, hogy a csipkebokor elégne? Lám, itt ég egy 
csipkebokor de mégsem ég el! Az Erős és a Hatalmas van jelen egy 
gyengében és gyámoltalanban, anélkül, hogy az tönkremenne. Mózes 
számára ez azt jelenti: Te ugyanúgy Isten megjelenésének eszközévé 
válhatsz, mint ez a csipkebokor, úgy ahogy vagy, a semmiségedben 
és gyengeségedben, az elégtelenségedben és az összes fogyatékossá-
goddal.  

Illés, miután megtapasztalta saját gyengeségét, bűnös és semmi 
voltát, nem az embert megsemmisítő tűzben és viharban, hanem a 
gyenge szellőben találkozik Istennel. 

Mózes az égő csipkebokorban találkozott Istennel, Illés a gyenge 
szellőben és mindketten a pusztában, a csendben és a magányban. 

Találkozni vele, lemerülni a lélek mélyére: erről beszél a szamá-
riai asszony története vagy József a veremben. 

Egy asszony lenéz a kút mélyére, amely feltárul előtte. Lenn a sö-
tét mélyben megcsillan az ég fénye, mintegy visszatükröződik Isten 
arca benne. És ebben a fényben az asszony meglátja saját valódi ar-
cát, amely Isten képmását őrzi. Egy szamáriai asszony ül a Jákob 
kútjánál. A Jézussal való találkozás felébreszti az életszomját, a vá-
gyat az élő víz után. A következő lépéssel Jézus odavezeti őt, ahol ez 
az élő víz felbuzog a mélyből: életének felszínéről önmaga beteme-
tett mélyére. Saját magában van a forrás, önmagában alászállva kell 
új életre születnie. A lelke legbensőbb mélyéről akar ez a víz fakad-
ni. Jézus az asszonyt kútjának mélyére vezeti, ahol ő az Isten élő 
képmására lelve tud újjászületni. 

Hogyan kezd a szív látni? A szívünk mélyén lakó Lélek által. 
Akiben nagyon el van temetve, el van ásva a Lélek, annak a szíve 
vak. Ha felhozzuk a szívünk mélyén lakó Lelket, ha az ágy alól a tar-
tóra helyezzük a világosságot, akkor bevilágítja az egész szobát. 
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„»Vajon arra való a lámpa, hogy véka alá tegyék vagy az ágy alá? 
Nem arra, hogy a tartóra tegyék?” (Mk 4,21) 

„Senki sem gyújt lámpát azért, hogy elrejtse, vagy a véka alá te-
gye, hanem a tartóra, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. 
Tested világa a szemed: ha a szemed jó, az egész tested világos; ha 
pedig rossz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a világosság, amely 
benned van, sötétség ne legyen. Ha tehát tested egészen világos, 
nincs benne semmi sötétség, egészen világos lesz, mint amikor a 
lámpa ragyogásával megvilágít téged”(Lk 11,33-36). 

Vajon a mi szívünkben világít-e a Lélek lámpása, tartóra van téve 
vagy el van temetve a szívünk mélyére? Vajon mit árasztunk magunk 
körül, világosságot, amitől látni kezdenek, vagy sötétséget?  

 
Alternatíva b.) Immaginatív elmélkedés 
(A modern lazító technika és a Szent Ignáci módszer ötvözete)  

 
  I. LAZÍTÓ GYAKORLAT 
Legkedveltebb lazító helyzet a háton fekvés, de a fej és kartámlá-

val ellátott fotel is alkalmas. A lábaknak a talajon kell elhelyezked-
niük, a hátat és a fejet kényelmesen támasszuk meg, és közben 
ügyeljünk arra, hogy esetleg magasabb kartámasz esetén a vállak ne 
emelkedjenek meg. 

Normál szék esetén a lábak enyhén terpeszállásban helyezkednek 
el, néhány nyújtózkodás után felsőtestünket hagyjuk "összeesni", a 
karokat helyezzük a combokra, fejünket, kezünket lazán lógassuk le-
felé. 

Minden lazító helyzetben fontos, hogy jól érezzük magunkat. A 
gyakorlás megkezdése előtt mindig válasszuk ki a számunkra kedve-
ző lazító helyzetet. 

Keresse meg a legkellemesebb helyzetet, csukja be a szemét, pró-
bálja meg gondolatait összegyűjteni és egészen saját testére irányíta-
ni. Van ideje, hogy teljesen magára koncentráljon és magát megfi-
gyelje. Összpontosítson egészen jobb karjára és jobb kezére. Érezze 
meg hol érintkezik jobb keze és jobb karja a combjával és milyen 
súllyal nehezedik rá. A jobb karja továbbra is nyugodtan pihen. 
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Most irányítsa át gondolatait a bal karjára. Hasonlítsa össze a 
jobb kar állapotát a bal kar állapotával. Érez-e különbséget? Időzzön 
most kicsit a bal karjánál. Érezze meg, hol érintkezik a bal karja és 
bal keze a combjával és milyen súllyal nehezedik rá? 

Gyűjtse össze gondolatait és fordítsa teljes figyelmét az arcára. 
Engedje el arcizmait. Érezze hogyan tűnik el a feszültség az arcáról. 
Hagyjuk az alsó állkapcsunkat kissé leesni a csukott ajkak mögött. 
Most az orrcimpákra irányítsuk a gondolatainkat. Érezzük ahogy a 
levegő ki- és be áramlik. A csukott szemhéjak mögött a szem is nyu-
galomban van. A homlokunk kisimul. Lélegezzünk nyugodtan és la-
zuljunk el. 

Gyűjtse össze gondolatait és fordítsa teljes figyelmét a törzsére, a 
vállakra, melltájékra, hátra, hasra. Lazítson és engedje a levegőt sza-
badon áramolni. Lazítson és érezze meg, hogy testét egyre inkább 
elhagyja a feszültség. Érezze, hogy feneke mely pontokon érintkezik 
a székkel és milyen súllyal nehezedik rá. Lélegezzen nyugodtan. Ér-
zi-e, amint a hasa, mellkasa lassan emelkedik és süllyed, s közben a 
levegő ki- és beáramlik? 

Irányítsa gondolatait a jobb lábára, érezze, hogy jobb talpa hogy 
érintkezik a talajjal, milyen súllyal nyomódik oda. Lazítsa el a jobb 
lábat és lábfejet, engedje el az izmokat. 

 Míg a jobb láb nyugalomban van, összpontosítsa figyelmét a bal 
lábra. Érezze, hogy bal talpa hogy érintkezik a talajjal, milyen súly-
lyal nyomódik oda. Lazítsa el bal lábat és a lábfejet, engedje el az 
izmokat. 

Még egyszer járja végig lassan  a testét. Hasonlítsa össze előbbi 
állapotával. Oldottabbnak érzi-e magát mint a gyakorlat előtt? Nyúj-
tózkodjon, dörzsölje meg a szemét és lassan nyissa ki. 

 
  II. MEDITÁCIÓ 
Illés a Hóreb-hegyen 1 Kir 19,1-13 
Ezt a belső utazást folytatjuk, csak nem saját testünkben, hanem 

egy szentírási jelenet átélésében. Nem okoskodással, nem az analiti-
kus gondolkodás eszközeivel közeledek hozzá, hanem hagyom, hogy 
a megjelenített események hassanak rám. A képzelet, az érzelmek 
segítségével magam is részesévé válok. Nem az elemzés, hanem az 
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empátia, a beleérző képesség, és az intuíció, a ráérző képesség segít-
ségével jutok el az isteni igazságok megismeréséhez, új felismeré-
sekhez. 

1. A szentírási részletet kétszer fel fogjuk olvasni. Csukott szem-
mel adjuk át magunkat a szövegnek. 

2. Néhány fogódzó pontot adok, amely segít az elmélkedésben. 
Ha valamelyik kép megragad, ott nyugodtan álljak meg és időzzek el 
benne. Nem muszáj végigmenni az egészen. Ha végigmentem, vissza 
is térhetek egy közbülső képhez. 

3. Az elmélkedés végén próbáljuk meg egy-két szóban megfo-
galmazni ami megragadott és írjuk fel a papírra. 

4. A végén megosztjuk egymással a tapasztalatainkat.  Fontos: 
Nem megvitatjuk. Képekről, érzésekről van szó, nem korrigálhatjuk 
a másikat.                

– Első lépésben kétszer hangosan felolvassuk a szöveget 
– Utána: 

 
1. Kép: Szorongatott helyzetben vagyok. Az átéléshez vegyük 

kölcsön saját eddigi életünkben megélt nagy félelmeinket. 
        Nagyon félek. 
        Nagyon egyedül vagyok. 
        Elmenekülök. 

 
2. Kép:  Kimerültem. 
        Feladom. 

 
3. Kép:  Segítséget kapok. 

 
4. Kép:  Találkozás Istennel. 

 
A megbeszélés után, mint végső konklúzió: 
LEGTÖBB EMBER A NAGY TALÁLKOZÁSRA VÁR, 
ISTEN A KICSI DOLGOKON KERESZTÜL 

                                                              SZÓL HOZZÁNK. 
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2.) Történelmi háttér, Illés próféta alakja a Bibliában 

                    és a hóreb-hegyi találkozás előzménye 

A prófétaság egy fél évezreden át alapvetően meghatározta Izrael 
szellemi életét. Tanításuk igen nagy részben a próféták írásaiban öl-
tött testet (prófétai könyvek). De egy egész sor prófétáról csak a tör-
téneti könyvekből tudunk: Sámuel, Nátán, Ahiás, Illés, Elizeus, 
Mikeás; rajtuk kívül feltehetően voltak még más próféták is, csak 
nem tudunk róluk semmit. Meg szokás különböztetni a csak szavaik-
kal, ill. tetteikkel tanító, ún. beszélő prófétákat és szerzőként is is-
mert, tanításukat írásban is rögzítő, ún. író prófétákat. Illés, mint a 
felsorolásból láttuk, a nem író próféták közé tartozik, prófétai tevé-
kenysége Ácháb uralkodásának idejére esik az Északi országrészben. 
Nevében hordozza küldetését: Elia = Jahve Isten. Feladata, hogy fel-
vegye a harcot az Ácháb és felesége, Jezabel által szorgalmazott 
Baál kultusszal. Baál Szíriában az egyik legfontosabb istenségnek, 
az ég urának a tulajdonneve. Kultusza egészen Egyiptomig terjedt, 
nemcsak a hikszoszok, hanem az egyiptomiak körében is. Kánaánban 
szintén népszerű volt. Sok személynévben is megtalálható a Baál név  
és Izraelben sok király pártolta a tiszteletét. Ez magyarázza, hogy a 
próféták harcoltak ellene (Jer 2,23; 11,13; Ez 6,4.6; Óz 13,1 kk.; Il-
lés).   

Baál a termékenység istene, mezőgazdasági isten, a víz és a föld 
találkozásának termékenységet hozó titkának magyarázata, szexuális 
tartalommal megtöltve: a föld természetes nedvessége a férfiúi elem 
beáradása a befogadó női elembe, Baál és Baálat, úr és úrnő: a víz 
áradata – eső, forrás, talajvíz – megtermékenyíti a földet, s ebből 
gazdag növekedés fakad. A nemzés szakrális aktusa, melyben férfi és 
nő utánozza az istenek nászát, és egyúttal mintegy azonosul velük, 
közvetlenül is fokozhatja az isteni megtermékenyítés erejét és hatá-
sát. A paraszti munka összekapcsolódik a szexuális rítusokkal, de er-
ről szégyenlősen és csak utalásokkal beszélnek a bibliai történetek, 
amikor az oázisok dús lombú fáit vagy a körül kerített legelőket em-
legetik, akkor az ott történt tisztátalanságokra gondolnak. Kezdetben 
ez még nem jelentette a Jahve iránti hűtlenséget, egyszerűen csak 
megpróbálták úgy szolgálni a föld isteneit, ahogy azok akarják, hogy 
szerencsével járjanak, de ez csak afféle paraszti mágia volt. Átvették 
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a kánaáni földműves kultúra helyi isteneit, de csak mint a sikeres 
földműveléshez szükséges eszközöket, mint pl. az ekét, kaszát. Úgy 
gondolták, hogy Jahve, a vándor és harcos a földművelés kérdésében 
nem illetékes. Abban Baálra van szükségük, mert Baál az esőt és 
minden más vizet adó isten, esőt hozó isten, aki az ég felhőiben la-
kik, de a föld mélyén lévő forrásoknak is ő az ura. De ettől még Jah-
ve tisztelete töretlen és csorbítatlan maradt. A baj akkor kezdődött, 
amikor Ácháb a Baál kultuszt a Jahve kultusz szintjére emelte. Ózeás 
korában aztán odáig romlott a helyzet, hogy a két isten összemosó-
dott, Jahvét kezdték Baál módjára tisztelni, bálványt csináltak belőle, 
a történelem fölött álló, igazságos és birodalmában igazságot követe-
lő Isten-király helyett egy kegyetlen, emberáldozatra vágyó bálvány-
királyt csináltak Jahvéból, szentnek kikiáltott szolgálatát parázna-
sággal valósították meg, az ő saját nevét fosztották meg szentségétől.  

Illés harca arról szól, hogy megfossza a víz és a föld találkozásá-
nak termékenységet hozó titkát a szexuális tartalomtól. A föld termé-
szetes nedvessége nem nász, nem a férfiúi elem beáradása a befoga-
dó női elembe, hanem Isten adománya, azé az Istené, aki minden 
termékenység ura, ez a tisbei Illés hitvallásának lényege. 

Illés népszerűségét, aki az Áchábról szóló elbeszélésben, szülei 
neve nélkül bukkan fel és sír nélkül tűnik el, legendás elemekkel át-
szőtt történetek sora tanúsítja; ezeket, valamint csodáinak történetét 
a Királyok könyve őrizte meg (1Kir 17,1–19,21; 21,17–29; 2Kir 1,3–
2,12). 4 csodáját az Újszövetség is említi. Illés működéséről főleg 
azért nem tudunk hiteles képet alkotni, mert az Elizeus-ciklusban 
részben ugyanazok az események szerepelnek. De még a monda fá-
tyolán keresztül is nyilvánvaló, hogy jelentős történelmi figura volt. 

Illés nagy hatással volt a későbbi korokra is (vö. pl. Sir 48,1–12), 
elsősorban titokzatos mennybevitele révén (2Kir 2,11; Sir 48,9.12) 
és mert Malakiás, mint a Messiás előfutáraként az elragadott próféta 
újra eljövetelét jövendölte (Mal 3,1: angyal = Illés; 3,23 kk.). A Mal 
3,1 szerint Jahve elküldi hírnökét, hogy utat készítsen neki, mielőtt 
maga megjelenik, hogy templomában ítéletet tartson, megtisztítsa 
Lévi fiait és népe tagjait. Az ókori Keleten az uralkodó jövetelét 
(parúzia) egy neki utat készítő előfutár készítette elő (vö. Iz 40,3; 
52,7; Abd 1). A Mal 3,23 kk. ezt a küldetést Illésnek tulajdonítja, aki 
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a 2Kir 2,11 szerint nem halt meg, hanem a forgószéllel a tüzes sze-
kéren fölment az égbe (vö. 2,1). A forgószél és a tűz teofániára utal 
(vö. Kiv 3,2; 19,16.18 kk.; Iz 30,27 kk.; Jób 38,1), a lovak és a sze-
kér földöntúli hatalmakat jelképeznek (vö. 2Kir 6,17; Sir 48,9 [héb.]: 
a szekérrel tüzes lovak száguldottak; Ez 1,4–28; 10,1–22; Zsolt 
68,18). 1Mak 2,58: Illés az égbe vitetett.  

Malakiás próféta szerint mielőtt elérkezik az Úr napja, Jahve el-
küldi Illés prófétát, hogy a felbomlott erkölcsi rendet helyreállítsa 
(vö. Mt 17,10–13). Csaknem messiási alaknak tekintik (rá ruházzák 
az Isten szolgájára váró feladatok egyikét; vö. Iz 49,6 és Sir 48,10), 
az ítéletre érkező Isten előfutárának, majd a Messiás előhírnökének 
tartják. A próféta újra eljövetelének várását híven tükrözi a Sir 
48,10–12. A zsidók körében még az újszövetségi időben is élt Illés 
újra eljövetelének hite (vö. Mt 16,14; 17,10–13; 27,47–49; Lk 9,8; 
Jn 1,21.25). 

A Sir 48,10 ezt a várakozást kiegészíti azzal, hogy Illés eljövetele 
Izrael törzseinek helyreállítását fogja jelenteni; e felfogásban Illés 
átveszi az Isten szolgájára háruló feladatok (Iz 49,6) egy részét. Jé-
zus korában a zsidók körében elevenen élt az a hit, hogy eljön Illés, 
mégpedig küldöttként, előfutárként (vö. Mt 11,10–14; 17,10–13; Jn 
1,21); a rabbik szerint az lett volna a feladata, hogy helyreállítsa Iz-
rael fiai családjainak (faji) tisztaságát, hirdesse az igazságot, a békét 
és a bűnbánatot, rendezze a templomi kultuszt és újra egységbe fogja 
össze Izrael törzseit; ezenkívül tőle várták a vitatott kérdések megol-
dását (vö. 4,25), és neki kellett volna fölkennie a Messiást is, azaz 
királyt rendelni Izrael fiai fölé (vö. 1Sám 10,1; 16,13), tanúságot is 
téve róla. Az ószövetségi apokrif iratok szerint Illésen kívül (Hénoch 
89,52; 90,31) még Hénoch (90,31), Ezdrás (4Ezd 14,9), Báruk (Bár 
[szír] 13,3; 76,2), valamint az összes férfi is eljön, aki nem szenve-
dett halált, hanem fölvitetett a mennybe (4Ezd 6,28) a messiási kor, 
az üdvösség hírnökeként.  

Az Újszövetség szerint az Ószövetségnek Illéssel kapcsolatos vá-
rakozása Keresztelő János személyében és küldetésében teljesedett 
be (vö. (Mk 1,2; 9,13; Mt 11,10.14; Lk 1,16 kk. 76). Máté evangélis-
ta, aki az ószövetségi várakozást fogalmazta meg (17,12 kk.; vö. Lk 
7,27), ehhez Jézus szavait is hozzáfűzte: „Illés már eljött, de nem 
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ismerték fel”, majd megjegyezte: „a tanítványok megértették, hogy 
Keresztelő Jánosról beszélt nekik”. Hasonló felfogást tükröz 1,17 is: 
(A Keresztelő) „Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úr-
nak (= a Messiásnak), hogy az apák szívét fiaik felé fordítsa, az en-
gedetleneket az igazak okosságára térítse, s így a népet előkészítse az 
Úrnak” (vö. Mal 3,23 kk.). A Keresztelő tudatában volt, hogy ő utat 
készít annak, aki hatalmasabb nála (Mt 3,11 kk.), ezért bűnbánatra 
szólította fel a bűnösöket; csak ez menthette meg őket az ítélet nap-
ján. Tanítása, vezeklő életmódja, amelyet a pusztában folytatott (Mk 
1,4; vö. 1Kir 17,2–7; 19,2–9), öltözete (Mk 1,6; vö. 2Kir 1,8) és lan-
kadatlan buzgalma (Mt 11,7; Mk 6,17 kk.; vö. 1Kir 18,16–20; 
21,17–24) annyira emlékeztették kortársait Illésre, hogy az általuk 
várt Illést látták benne, ha vitát váltott is ki, hogy vajon az a sze-
mély-e, akinek a szerepét betölti (Jn 1,21).  

A Mk 9,4; Mt 17,3; Lk 9,30: Illés Mózessel tanúja Jézus színevál-
tozásának. 

A korai zsidóság egyébként továbbfejlesztette az Illéshez kapcso-
lódó csodás történeteket; élénken vitatkoztak eredetéről, elragadtatá-
sából bűntelenségére következtettek, az angyalok közé sorolták és 
népe bajban lévő fiainak segítőjét (Mk 15,35 kk.; Mt 27,47.49), ill. a 
végső idők főpapját látták benne. 

Illés a Jordántól keletre fekvő pusztában lakik. Rendíthetetlenül 
nomád emberként megmaradva járja a pusztulás bélyegét viselő vá-
rosi kultúra útját, hosszú hajjal, állatbőrből készült köpenyben, nem 
fog rajta semmiféle Baál csábítása. Élete csupa járás és vándorlás, 
Isten hangja, angyalok hangja szólítja fel minduntalan, hogy keljen 
fel és menjen tovább. Illés élete a sivatagi vándorlással, a sínai-hegyi 
kinyilatkozatással szoros párhuzamba állítható: negyven nap és 
negyven éjjel vándorol a sivatagban, ami a negyven éves vándorlás-
nak felel meg és a sínai-hegyi kinyilatkoztatással van kapcsolatban. 
A Hóreben új kinyilatkoztatást kap, amelynek a lényege az, hogy a 
Sínai-hegy haragos Istene nem a viharban és a tűzben, hanem a 
gyenge szellőben jelenik meg.  

A kármel-hegyi harc történetében sok mondaszerű elem van, 
nyelvezete a legendáké, a vallástörténeti tartalma azonban egyértel-
mű: nem csak egyszerűen Jahve csodájáról van szó, hanem Baált, a 
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termékenység istenét a lényegétől fosztja meg, kiderül, hogy Baálnak 
nincs hatalma az ég vizei és a föld termékenysége fölött, nem isten. 

A próféta a történetben egy szemléletes és figyelemre méltó kép-
pel kiáltja oda a népnek: nem ringathatják magukat tovább abban a 
hitben, hogy mindkét ágon egyszerre ugrálhatnak (az eredetiséget 
sugárzó kép az ágon ugráló madárra utal, ami azt képzeli, hogy ami-
kor az ág elágazik, tovább haladhat úgy, hogy az egyik lába az egyik 
ágon, a másik lába a másik ágon marad). A kettő közül csak az egyik 
lehet igaz: vagy Jahve az Istenség vagy Baál. Kettejük közül csak az 
egyiké lehet a hatalom (hogy melyik hatalom, az egy agrár országban 
a hosszú szárazság után magától értetődik); azt kell követniük, akiről 
bebizonyosodik, hogy övé a hatalom. Amikor Jahve kinyilvánítja ha-
talmát, az 1 Kir18,39. versben a nép a földre borulva kiáltja: „Az Úr 
az Isten, az Úr az Isten”. Amikor Illés az oltár felépítéséhez tizenkét 
követ használ a Jákob fiaitól származó törzsek szerint, cselekedete 
azt jelképezi, hogy Izrael népe, mint egy kövekből épült oltár Jahve 
számára, újra Jahve egy népévé válik. 

 
 
 
  

Illés próféta úton a Hóreb felé (Daniele da Voltera) 
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D.) Óravázlat 

 
Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
1. Ének: Csipkebokor ének kottából Énekelj az Úrnak 

114/B 
5 perc 

2. Találkozások Istennel 
    Alternatíva a.) 
Szövegek összehasonlítása, lásd Beve-
zetés 1/1. utána az óravezető összefog-
lalása, lásd Bevezetés 1/2.  
Ezt csöndes gondolkodás követi: 
Álmom Istenről  
 – és a tapasztalatom: Isten más. 
Majd befejezésül meghallgatunk egy 
részletet F. Mendelssohn Illés c. orató-
riumából  (Behold! God The Lord). 

csoportos mun-
ka az óravezető 
irányításával, 
utána az órave-
zető összefogla-
ló gondolatai, 
zenehallgatás 

Az adott szent-
írási szövegek 
külön lapon, ce-
ruza 
F. Mendelssohn 
Illés c. oratóriu-
ma, CD és leját-
szó 
 
 
90 perc 

   Alternatíva b.) Immaginatív elmél-
kedés, lásd Bevezetés 1. 

elmélkedés 
óravezető irá-
nyításával 

Az adott szent-
írási szövegek 
külön lapon 
90 perc 

3. Történelmi háttér, Illés próféta 
alakja a Bibliában és a hóreb-hegyi 
találkozás előzménye, lásd Bevez. 2. 

Az óravezető 
előadása 

Jegyzetfüzet, ce-
ruza  
15 perc 

4. Befejező ima, témája: találkozásom 
Istennel 
Ének: Csipkebokor 

Kötetlen ima, 
ének 

Kotta, gyertya, 
gyufa 
10 perc 

  

 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
nyolcvanhatodik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2014. jún. 29.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén 
 

Június végén Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét üli a Ka-
tolikus Anyaszentegyház. Pétert és Pált az egyház oszlopainak szo-
kás nevezni, mert az ő tevékenységük talán a legkiemelkedőbb Jézus 
tanítványai körében. Pedig ez a két apostol annyira különbözött 
egymástól. Péter a szív embere volt, Pál pedig, mondhatni, az észé. 

Péter apostol volt az, aki elsőként ugrott a csónakból, szaladt Jé-
zushoz, hagyta ott mindenét, és követte Jézust. Amikor Jézus a vízen 
járt, a tanítványok megijedtek, de Péter volt az, aki elsőként felis-
merte, a vízbe ugrott, és ment Jézus felé. Péter volt az, aki a színe-
változás hegyén azt kérte Jézustól, hadd maradjunk itt, ne menjünk 
többé sehová, olyan jó itt lenni. Péter tele volt szeretettel Mestere 
iránt. Tudjuk azonban, hogy gyöngeségei is jócskán voltak. Egyszer 
Jézus bizony alaposan rendre is utasította őt, amikor Péter, ugyan-
csak szeretetből – mondhatni emberi szeretetből és ragaszkodásból – 
ellenkezett Jézussal, és azt mondta, hogy nem szabad vállalnia a 
kereszthalált. És ő volt az, aki ugyan odament Mestere közelébe, 
amikor elfogták, de megtagadta őt. És mégis, mint a szív emberét, őt 
állította Jézus Egyházának élére. 

Pál apostol pedig inkább az ész, az okosság embere volt. Üldözte 
a keresztényeket, mert úgy tudta, ezt kell tennie. Éveken át tanulmá-
nyozta az Ószövetséget, a rabbik bölcsességét, ahol azt tanulta, hogy 
egyetlen Isten van, és minden más csalás és ámítás. De amikor Jé-
zussal találkozott a damaszkuszi úton, akkor megfordult, és ettől 
kezdve jól kipallérozott értelmét, okosságát bizony Jézus ügyének 
szentelte. Sorozatban írta egymás után a okosabbnál okosabb levele-
it. Igazi tanulmányoknak nevezhetnénk ezeket – azóta is ebből él az 
Egyház, ezekre támaszkodik teológiánk. 

Igen, a szívnek és az észnek egyaránt megvan a szerepe hitünk-
ben, egyházunkban, még a keresztény szeretetben is. A keresztény 
szeretetben is ott kell lennie mindenkor a szívnek, és ott kell lennie 
mindenkor az értelemnek is. Egy tapasztalt lelki vezető figyelte meg 
az emberekben, hogy mennyire másként szeretnek. Van, aki úgy 
szeret, hogy türelemmel meghallgatja a másikat („minőségi idő”), 
időt szán a másikra. Van, aki ajándékokkal kedveskedik a másiknak, 
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van, aki szolgál, szó nélkül, viszonzást nem várva. Van, aki megöle-
li, megérinti, megsimogatja a másikat.  

Sokféleképpen tudunk szeretni, és sokféleképpen várjuk a szere-
tetet embertársainktól. Van, aki azt várja, hogy a másik ember meg-
hallgassa, együttérzéssel figyeljen rá. De vannak zárkózott emberek 
is, akik nehezen nyílnak meg, nem szeretik elmondani gondjaikat, 
bajaikat, titkaikat. Mennyire más az ilyen ember: ha faggatom, nem 
esik jól neki. Van, aki szereti, ha kedveskednek neki, a másikat ez 
zavarja, nehezen tud elfogadni, zavarba jön, ha megajándékozzuk… 

Mindenki másként várja a mi szeretetünket. Bizony, kell ahhoz a 
szív is, meg az értelem is, hogy észrevegyük, hogy hogyan kell a 
másik embert szeretni: mindenkit másképpen, úgy, ahogy neki jól-
esik, és mindenekelőtt úgy, ahogy az neki igazán a javára válik. 

Amikor Pál apostolra és Péterre emlékezünk, gondoljunk arra, 
hogy mi is mindannyian mások vagyunk, és mindannyiunknak meg-
van a saját útja a szeretetben. Ezt vállalnunk kell, és kiteljesítenünk, 
ezzel gazdagítva Isten országát. Ugyanakkor arra is figyelnünk kell, 
hogy embertársaink milyen módon várják tőlünk a szeretetet, rá kell 
éreznünk, hogy hogyan tudunk igazán közel férkőzni a másikhoz, 
hogyan tudunk a másik ember javára tenni. 

Mindenki másként szeret, és mindenki másféleképpen várja tő-
lünk a szeretetet. A szeretet művészet, és a különböző emberek kü-
lönböző szeretete adja meg a Titokzatos Testnek, Egyházunknak ezt 
a csodálatos gazdagságát és egységét, harmóniáját, amelyben Isten 
kegyelméből mi élhetünk. De nemcsak élhetünk, hanem nekünk is 
feladatunk van, hogy adottságainknak megfelelő módon igyekezzünk 
meghallgatni, megajándékozni, vagy éppen szolgálni a másikat, és 
közben odafigyelni, hogy a másik ember mit vár tőlünk, mi a hasz-
nos, mi a jó számára, és mivel építem, gazdagítom őt. 

Szívünk és értelmünk egyaránt fontos szereplője a keresztény 
szeretetnek. Segítsen bennünket Szent Pál apostolnak és Péter apos-
tolnak a példája, segítsen bennünket Szűz Mária anyai szeretete, és 
mindenekelőtt vezessen bennünket a Szentlélek, hogy mindenkor 
helyesen és értelmesen tudjuk embertársainkat szeretni, és így épít-
sük egész életünkön át Isten Országát. (Tarjányi Béla) 
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Gyürki László 

VI. Pál 50 évvel ezelőtti zarándoklata 
         a Szentföldön 

 
Május 24-26 között volt Ferenc pápa háromnapos szentföldi za-

rándoklata. A zarándok útra abból az alkalomból került sor, hogy VI. 
Pál pápa 50 évvel ezelőtt találkozott Athenagorász pátriárkával Jeru-
zsálemben. Ferenc pápát elkísérhettük zarándokútján ezekben a na-
pokban. 

Érdemes azonban felidézni VI. Pál pápa 50 évvel ezelőtti kor-
szakalkotó zarándoklatát. 

Amikor VI. Pál pápa 1963-ban pápai szolgálatát elkezdte, a pápai 
utazások nem voltak szokásosak. Napóleon ideje után egy pápa sem 
hagyta el önként Olaszországot. 1870-ben az Egyházi állam meg-
szűnt és Róma az olasz főváros lett. A pápák bezárkóztak a Vatikán-
ba, amelyet a világi hatalmak mint kis „Egyházi államot” meghagy-
tak nekik, és ők a „Vatikán foglyai”-nak érezték magukat. VI. Pál 
volt az első pápa, aki repülőre ült és kezdte beutazni a világot, s 
mind az öt földrészt meglátogatta. Első utazását, amely 50 éve volt, 
nem véletlenül kezdte a Szentfölddel. VI. Pál pápa 1963. december 
4-én a második ülésszak végén jelentette be tervét a zsinati atyáknak 
hogy már az új év első napjaiban a Szentföldre zarándokol. „Meglá-
togatjuk az Ígéret Földjét, - mondta a pápa - ahonnan Péter elindult, 
és ahova eddig egyik utódja sem tért vissza”. 

A német Spiegel lap karácsonyi száma igazi szenzációként jelen-
tette be, az egyháztörténelemben egyedülállóként a pápa ezen kez-
deményezését: „Még soha sem szállt egy működő pápa repülőre, 150 
éve egy főpásztor sem lépte át Olaszország határait, és Péter apostol 
után egy pápa sem látogatta meg 19 évszázadon át a hit őshazáját.” 

A pápának azonban, még ha csak zarándokként akarta is Jézus 
hazáját meglátogatni, politikai nehézségeket kellett figyelembe ven-
ni. Az 1967-es „hatnapos-háború” előtti idő volt ez és a Szentföldön 
másképpen voltak a határok, mint ma. Az Izrael által elfoglalt mai 
palesztinai terület akkor jordániai igazgatás alatt volt. Jeruzsálem 
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ketté volt osztva, az óváros a jordániai-palesztinai oldalon volt. Az 
egyetlen átjáró az izraeli oldalra csak a Mandelbaum kapunál volt. A 
legfontosabb keresztény szent helyek egy része, mint a Szentsír 
templom, a keresztút, az Olajfák hegye és Betlehem a jordániai olda-
lon volt. Más zarándokhelyek, mint Jeruzsálemben az Utolsó vacsora 
terme és a Dormitio bazilika, Názáret, a Tábor hegye, a Genezáreti 
tó Kafarnaummal és a Boldogságok hegye izraeli terület volt. A Va-
tikán Izrael államát politikailag akkor még nem ismerte el. Ezenkívül 
a pápának figyelemmel kellett lenni a palesztinaiakra, akik Izrael 
Állam megalakulásával elűzöttek lettek és részben még mindig me-
nekülttáborokban kellett élniük.  

A másik nehéz probléma a keresztény ökuméné volt. Ez elől a 
Szentföldön nem lehetett kitérni. A legfontosabb keresztény szent 
helyeket, a Szentsír templomot Jeruzsálemben és a Születés-
templomot Betlehemben ortodoxok és latinok együtt gondozták. 
Róma és Konstantinápoly között még mindig megvolt a kölcsönös 
kiközösítés, amelyet 1054-ben egymás ellen kimondtak. Nyilvánva-
ló, hogy a pápa kitárt karokkal és békére kész szívvel kereste a kibé-
külést a keleti egyházakkal. De ortodox oldalról is voltak jelei a kö-
zeledésnek. Athenagorász, az akkori ökuménikus pátriárka már előbb 
jelezte, hogy szeretne találkozni a pápával. De más ortodox egyhá-
zaknál viszont nagy fenntartás és ellenállás volt egy ilyen találkozás 
miatt. Végül megegyeztek abban, hogy egy ilyen találkozásra Jeru-
zsálemben kerülhet sor. Jeruzsálem ökuménikus szempontból semle-
ges város volt, ahova a pápa csak zarándokként jött. De egy találko-
zásra más ortodox egyházak pátriárkáival Jeruzsálem jó lehetőséget 
nyújtott. 

Idézzük föl a zarándoklat lefolyását. Az utazás 1964. január 4-én 
reggel kezdődött. A pápa a római Fiumicino repülőterén szállt repü-
lőre. Amint a pápa repülőgépe közeledett a jordániai fővároshoz 
kedvezőtlenre fordult az időjárás. Amman légikikötőjét sűrű köd 
borította. Veszélybe került a leszállás. Végül azonban megjavultak a 
látási viszonyok és a pápa gépe le tudott szállni Amman repülőterén. 
A repülőtéren a nagy vendéget kitüntető fogadásban részesítették. A 
huszonnyolc éves Husszein Jordánia királya személyesen fogadta a 
hatvanhat esztendős római egyházfőt. A pápa a köszönet után kife-
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jezte szándékát, hogy szeretné felkeresni hitünk szent helyeit, imád-
kozni akar az itt élő emberek békéjéért és jólétéért. 

A repülőtérről indult el a menet Jeruzsálembe, először csak a jor-
dániai területen. A zarándok pápa első megállója a keresztelés he-
lyén volt a Jordán partján. A Jordán völgyéből Jeruzsálembe vezető 
úton a következő állomás Betánia volt. Egy tábla emlékeztet arra, 
hogy VI. Pál pápa vendég volt itt és egy rövid pihenőt tartott. 

Jeruzsálemben a pápát a 
Damaszkusz kapunál a helybeli 
keresztények, muszlimok és a 
világ legkülönbözőbb tájairól 
jött zarándokok szinte félelme-
tes lelkesültségű tömege vette 
körül. A levegőt betöltötte az 
óvárosi harangok zúgása és a 
szakadatlan éljenzés, ezért a 
pápa nem tudta elmondani a 
program szerint betervezett 
beszédét. Ezután a pápa a hí-
vekkel együtt gyalog ment a 
Via Dolorosán a keresztutat 
imádkozva a Szentsír templom-
hoz. A szűk utcán azonban az 
összezsúfolódott tömeg áttörte 
a kordont, és a pápát elragadta, 
sodorta az éneklő, imádkozó, 
kíváncsiskodó áradat. A pápa szó szerint eltűnt a tömegben. A biz-
tonsági szolgálat nem volt felkészülve ilyen egzaltált tömegmozgás-
ra. A rájuk tapadó emberek elöl testükkel védték a pápát. De a pápa 
mosolyogva követte a tömeg sodrását a jeruzsálemi óváros szűk ut-
cáin. A hatodik keresztúti állomásnál lévő kis kápolnában, amelyet 
Jézus Kis Nővérei gondoznak, talált a pápa menedéket a tömeg 
nyomásától és velük egy ideig a rózsafűzért imádkozta. Végül mégis 
sikerült neki sérülés nélkül a Szentsír templomot elérnie.  

A pápa természetesen meglátogatta a Szentsírt. Itt rövid időre 
egyedül, térdelve nyugalomban tudott imádkozni. A Kálvária kápol-

VI. Pál a keresztúton
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nához is felment, hogy a Golgota szikláját is megcsókolhassa. Aztán 
a szentsír előtt latinul szentmisét mutatott be. Közben kigyulladt az 
olasz televízió egyik kábele, kialudt a villany, és a rövidzárlat kilenc 
percig tartott. Ezalatt csak az oltár nyolc gyertyája világított. 

Az estét és az éjszakát a pápa az Apostoli Delegáció házában töl-
tötte az Olajfák hegyén. De ott még éjfélig sűrű program várt rá. Itt a 
pápa rögtön fogadta Benediktoszt Jeruzsálem görög-ortodox pátriár-
káját és még ugyanaznap Derderian örmény pátriárkát is. Majd 22 
óra után a Szent Anna templomban találkozott a Rómával egyesült 
keleti pátriárkákkal és püspökökkel.  

Ezután éjszakai szentségimádás következett az Agónia baziliká-
ban a Getszemániban. 

A pápa zarándokútjának második napja – január ötödike – Galilea 
meglátogatására volt tervezve. Vasárnap a program szerint a pápa és 
kísérete átlépett Izrael területére. Politikai okoknál fogva az út 
Szamarián keresztül tehát jordániai területen át vezetett Galileába. A 
pápa autóját a jordániai-izraeli határig vezető úton minden város 
előtt feldíszített diszkapu várta. Ramalla, Nablusz, Jenin arab vezetői 
köszöntötték a pápát. A levegőben Husszein király maga vezette 
helikopterén a határig kísérte a menetet. Taanak arab falu mellett 
lépett izraeli területre a pápa. Itt számára külön egy határátlépést 
rendeztek be. A Megiddó-i múzeum udvarán történt a fogadás. Az 
izraeli államelnök Zalman Shazar, az izraeli kabinet és az egész 
diplomáciai delegáció itt üdvözölte VI. Pál pápát. Még az akkori 
szovjet követ is megjelent az üdvözlési ceremónián. A pápa 
megköszönte a fogadtatást. Ebben a beszédben szerepelt a zsidók 
megnevezéseként a „Szövetség Népének fiai” kifejezés. VI. Pál hang-
súlyozta, főképpen azért jött, hogy imádkozzon a világ békéjéért. 

A fogadás után Názáretbe kísérték a pápát. Itt mintegy százezres 
tömeg gyűlt össze. Az Angyali üdvözlet nagy bazilikája akkor még 
építés közben volt. A pápa az Angyali üdvözlet barlangjában szent-
misét mutatott be. Az evangélium után itt egy csodálatos, egyszerű 
homíliát tartott. Ennek a témája zarándoklatának célját fejezte ki, 
ami a Rómában ülésező Zsinat témája volt: az egyház életének meg-
újítása, visszatérés a hit gyökereihez, Jézus Krisztushoz. Názáretet 
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mint iskolát állította példának, ahol Jézus életét lehet megérteni és 
megtanulni. 

Názáretből a pápa útja Kána városán át a Genezáreti tóhoz veze-
tett, arra a területre ahol Jézus örömhírét hirdetni kezdte, ahol a leg-
több csodáját művelte és apostolait meghívta, Pétert Egyháza alapjá-
vá választotta.  

Az első megálló Tabga volt. Először meglátogatta azt a helyet, 
ahol a keresztény hagyomány a csodás kenyérszaporítás helyét 
tiszteli. A mai szép templom akkor még nem állt. De már az 
ásatásokból előkerültek a csodálatos mozaikok, amelyek az ősi 
bazilika padlóját díszítették.  

Ezután a pápa arra a helyre ment, ahol a feltámadt Krisztus meg-
jelent a tanítványoknak és Péternek a feladatot adta: „Legeltesd bá-
rányaimat, legeltesd juhaimat” (Jn 21,1-17). Kifejezte óhaját, hogy 
ezen a helyen egy nagyobb templom épüljön. Sajnos, kívánsága nem 
valósult meg. – A következő állomás Kafarnaum volt, amelyet az 
evangélista Jézus városának nevezett. A zsinagógában, tartotta Jézus 
nagy beszédét az Oltáriszentségről. A ferencesek ásatásai feltárták a 
Jézus korabeli Kafarnaumot, és még Péter házát is napvilágra hozták.  

Ezután a pápa meglátogatta a Nyolc Boldogság hegyét. A keresz-
tény hagyomány szerint Jézus itt mondta el hegyi beszédét. Utolsó 
állomása Galileában a Tábor hegyen volt, ahol a csodálatos bazilika 
Jézus színeváltozására emlékeztet. – Ezután a pápa a tengerparti úton 
tért vissza az izraeli Jeruzsálembe. Itt még a Sion hegyén az Utolsó 
vacsora termét és Mária elszenderülésének templomát látogatta meg. 
Este 8 óra körül a pápa a Mandelbaum kapun ismét Jeruzsálem jor-
dániai részébe tért vissza. Itt búcsúztatta Shazar izraeli kormányfő.  

VI. Pál számára ezután következett a zarándokút legjelentősebb 
eseménye: találkozás Athenagorász konstantinápolyi ökuménikus 
pátriárkával az Apostoli delegáció épületében az Olajfák hegyén. 
Megindultság érződött a pápa köszöntő szavaiból: „Mély megindu-
lással és nagy-nagy örömmel tölt el ennek az örök időkre emlékeze-
tes órának nagyszerűsége, amikor a katolikus egyház és a konstanti-
nápolyi pátriárkátus vezető püspökei, több százados csend és vára-
kozás után újból találkoznak egymással. A legélénkebb és legmé-
lyebb hála tölt el irántad, amiért hajlandó voltál egy időre eltávozni 
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pátriárkai székhelyedről, hogy velünk találkozhass.” Húsz percre 
visszavonult a pápa és a pátriárka személyes beszélgetésre. A pátri-
árka beszéde és a pápa rövid válasza után közösen elmondták a Mi-
atyánkot (a pápa latinul, a pátriárka görögül), majd átölelték egy-
mást, és békecsókot váltottak. Ezzel az aktussal megkezdődött a latin 
és az ortodox egyházak közötti dialógus előkészítése. 

Az utolsó napra január 6-án, - 
amely a latin egyháznak Epiphania 
(Vízkereszt), az ortodoxoknak kará-
csony ünnepe - , Betlehembe látoga-
tott a pápa. Itt is igen nagy tömeg jött 
össze a Jászol-téren. Akkor még nem 
állt a mai fal Jeruzsálem és Betlehem 
között, és Betlehem a jordániai oldal-
ról minden határvizsgálat nélkül el-
érhető volt. Már reggel 6 órakor ün-
nepi szentmisét tartott a pápa a szüle-
tési barlangban. Itt mondta el zarán-
dokútjának legfontosabb beszédét: 
Krisztushoz, saját egyházához, az el-
szakadt testvérekhez és az egész vi-
lághoz intézett felszólítást a pápa. A 
beszéd szenvedélyes békefelhívással 
zárult minden államfőhöz és mindenkihez, akik a népeknek felelős-
séggel tartoznak, hogy óvják meg a világot egy új világháborútól, 
amelynek következményei elképzelhetetlenek lennének. Ez még a 
hidegháború ideje volt kelet és nyugat között. 

A szentmise után a pápa visszautazott Jeruzsálembe és az öku-
ménikus pátriárkát az Olajfák hegyén görög-ortodox rezidenciáján 
válasz-látogatással tisztelte meg. A két óráig tartó találkozás is szívé-
lyes légkörben zajlott le. A magánbeszélgetés 40 percig tartott, s a 
végén együtt mondták el - latinul és görögül - János evangéliumnak 
17. fejezetét a főpapi imát, amelyben Jézus tanítványainak egységé-
ért imádkozik. A pápa átadta Athenagorásznak drága és szimbolikus 
ajándékát: egy arany kelyhet. Ez utalás volt a katolikus és ortodox 
egyházaknak egy jelentős pontban – az Eucharisztiában – való egy-

VI. Pál és Athenagorász
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ségére. Athenagorász újságírók előtt röviden megemlítette: „Kívá-
nom, hogy VI. Pál pápa és én, egy napon a vizet és a bort ugyanabba 
kehelybe önthetjük.” 

Az ammani repülőtérre való utazás előtt a pápa találkozott még a 
Szentföldön lévő más keresztény egyházak képviselőivel, többek 
között a Megváltó-templomból a német lutheránus Malsch Probsttal. 
Az utolsó vallási tisztségviselő, aki a pápával még találkozott és 
átadta az arab lakosság üdvözletét, Jeruzsálem muszlim nagymuftija 
volt. 

Búcsúzóul az ammani repülőtéren ismét jelen volt Husszein ki-
rály egész kabinetjével. Kevéssel 18 óra után a Szentföldi-zarándok 
ismét otthon volt Rómában. Hogy milyen jelentősége volt ennek az 
első pápai utazásnak a világ előtt, mutatta a római fogadtatás. A ró-
mai nép lelkes fogadtatásban részesítette a pápát, úgy hogy a három-
órás út a repülőtérről a Vatikánig egy diadalmas pápai felvonulás 
lett. 

A szentföldi útnak tartós hatása lett. A békecsók Athenagorász és 
a pápa között több volt, mint egy szép gesztus. Ez a találkozás érez-
hető javulást hozott az ökuménikus légkörben Róma és a keleti egy-
házak között. 

Még ugyanabban az évben, – 1964-ben – Róma 500 év után visz-
szaadta az ökumenikus pátriárkátusnak András apostol fejereklyéjét. 
András apostol a keleti egyházaknak kb. annyit jelent, mint Péter 
Rómának. Egy további hatása e közös találkozásnak az 1054-ből 
származó egymás elleni kiközösítés visszavonása volt a zsinat utolsó 
ülésén 1965. december 7-én.  

A pápa szentföldi zarándokútjától egyenes vonal vezet az Egyház 
és a zsidóság viszonyáról szóló Nostra Aetate zsinati irathoz, amit a 
pápai út után egy évre hozott a zsinat. Egy késői következménye VI. 
Pál izraeli látogatásának Izrael hivatalos állami elismerése volt a 
Vatikán részéről, és a formális diplomáciai kapcsolat felvétele: 1993. 
december 30-án a Vatikán ténylegesen elfogadta Izraelt. 

VI. Pál pápának jól sikerült utazása biztosan motiválta utódjait, 
II. János Pál pápát, XVI. Benedeket az ő szentföldi zarándokútjaikra 
és előkészítette Ferenc pápa májusi szentföldi zarándoklatát is. 
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KÖNYVISMERTETÉS 
 

     Kocsis Imre: Újszövetségi tanulmányok 
                             Szent István Társulat, 2013. 

 
Kocsis Imre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 

Karán az Újszövetségi Tanszék vezetője 2012 őszétől. Az élete delén 
járó professzor római biblikus tanulmányainak befejezése és néhány 
éves kápláni szolgálat után gyakorlatilag egész eddigi életét a szent-
írástudomány művelésének és oktatásának szentelhette: előbb az 
Egri Hittudományi Főiskolán, majd a váci előkészítő szeminárium-
ban és az Apor Vilmos Főiskolán volt szorgos és kedvelt biblikus 
tanár, így immár több évtizedes gyakorlat után foglalhatta el a buda-
pesti Hittudományi Kar újszövetségi katedráját. 

Biblikus oktatói munkássága nyomán számos kiváló műve jelent 
már meg a bibliai tudományok terén:.„Isten elküldte Fiának Lelkét” 
(Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2004, 176 o.), A Hegyi Beszéd, 
(Jel, 2005, 204 o.); Lukács evangéliuma  (SzIT, 2007, 625 o.), Beve-
zetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába, I. kötet (SzIT. 
2010, 308 o.), II. kötet (SzIT. 2011, 274 o.) Emellett rendszeresen 
jelennek meg írásai különböző folyóiratokban, évkönyvekben. Ezen 
írásait jelentette most meg a Szent István Társulat egy gyűjteményes 
kötetben „Az üdvösség igéje” címmel. 

A tizennyolc tanulmányt tartalmazó kötet arról tanúskodik, hogy 
Kocsis Imre figyelme ill. munkássága gyakorlatilag az Újszövetség 
egészének tanulmányozására kiterjed: az első öt írás a szinoptikus 
evangéliumok tanításával foglalkozik, kettő János evangéliumának 
teológiájával, a következő hét Pál apostol leveleivel, az utolsó négy 
tanulmány pedig biblikus teológiai témákat dolgoz fel. 

Ezen írások mindegyike a Szerző elmélyült hitéről és széles körű 
szaktudásáról tanúskodik. A tanulmányok nagy értéke, hogy Kocsis 
professzor mindig pontosan fogalmaz. Az egyes témákkal kapcsolat-
ban rendre felsorolja a különböző nézeteket, de nem áll meg ennél, 
az olvasót nem hagyja bizonytalanságban, hanem mindig megjelöli 
az általa helyesnek tartott véleményt, és meg is indokolja azt. (Vá-
lasztásával egyet is érthetünk). 
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Érdemes kiemelnünk néhány figyelemre méltó, érdekes részletet 
ill. megfogalmazást ezekből a tanulmányokból. „Jézus a megtérést 
elsősorban nem a kárhozat veszélye, hanem az üdvösség ajánlata 
miatt kérte. A megtérésnek ezt az alapvetően pozitív szemléletű 
megközelítését mutatják a Lk 15-ben megőrzött példabeszédek” 
(11.o.). A tékozló fiúról szóló példabeszéd elemzése során a Szerző 
megjegyzi: „Az apa ’fiúként` fogadja tékozló gyermekét, s ezzel 
lehetővé teszi, hogy a fiú is a szó teljes értelmében ’apát` tudjon 
látni benne” (12.o.). Ha továbbvisszük az emberi kapcsolatokra ezt a 
gondolatot, az azt jelenti, hogy az én viselkedésem teszi lehetővé a 
másik belső változását. Ugyanez történik Zakeus történetében, Jézus 
testvérként tekint Zakeusra („Ő is Ábrahám fia”), s ettől a gesztustól 
történik meg Zakeusban a fordulat. Ő maga is megteszi ennek a gon-
dolatnak a továbbvitelét az ellenségszeretettel kapcsolatban a későb-
biekben (9-16.o.). 

„Az ellenség iránti jóindulat és szeretet egyrészt Isten uralma új 
rendjének a legékesebb jele, vagyis a megtérés legegyértelműbb 
következménye, másrészt ösztönző és felrázó jellege is van: lehető-
séget ad a másik félnek arra, hogy felülvizsgálja ellenséges magatar-
tását. A tanítványoktól elvárt ellenségszeretet ennélfogva ugyanarra 
a célra irányul, mint Istennek a bűnösök iránti szeretete: a megtérést 
és a kiengesztelődést kívánja előmozdítani” (15.o.). 

„Az igazi bölcsesség nem más, mint betekintés az Isten tervébe. 
Krisztus keresztjében éppen ez valósul meg, hiszen a kereszt által 
válik nyilvánvalóvá Istennek emberek iránti elkötelezettsége és min-
den elképzelést felülmúló szeretete” (111.o.). 

„Jeremiás szerint az ’új szövetség` lényege az lesz, hogy Isten az 
ember szívébe írja majd törvényét (Jer 31,33), Ezekiel pedig új lelket 
ígér: Isten a saját Lelkét helyezi az emberbe, s így teszi őt alkalmassá 
arra, hogy parancsai szerint éljen (Ez 36,26-27). A szívbe írt törvény, 
illetve az ember bensőjében lakó Lélek szorosan összefüggenek. 
Isten a Lelkének adományozásával írja a törvényt a szívbe. A Lélek, 
aki lakást vesz a megkereszteltben, áthatja a szívet mint akarati és 
döntési központot, és Isten akaratának megfelelő életmódra hangolja 
az embert, sőt ehhez a szükséges segítséget is megadja. Éppen ezál-
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tal tudja elérni azt, amire a törvény önmagában nem volt képes: éle-
tet ad (vö. 2 Kor 3,6)” (138.o.). 

A Szeretethimnuszról: „Az is feltűnő, hogy a felsorolás majdnem 
kizárólag igékből áll, s hiányzik minden közelebbi leírás jelzők vagy 
határozók által. Tehát a szeretet nem annyira érzelmi megnyilvánulá-
sokban mérhető, mint inkább konkrét tettekben…” (164.o.). – „Is-
mertnek lenni Isten által nem más, mint az ő szeretetének részesévé 
válni: ’De ha valaki szereti Istent, azt már megismerte Isten’ (1 Kor 
8,3). Ebből kifolyólag a keresztényeknek osztályrészül jutó jövőbeli 
tökéletes ismeret is lényegében az Istennel való legteljesebb szere-
tetközösség lesz: az emberi fél minden földi gyarlóságtól és korláttól 
mentesen tudja majd viszonozni Istennek mindent felülmúló szerete-
tét” (167.o.). 

Sorolhatnánk az érdekesebbnél érdekesebb részleteket ebből a ta-
nulmánykötetből. De talán ez a néhány kiemelt részlet is meggyőzhet 
bennünket arról, hogy Kocsis Imre atya tanulmánykötetét érdemes 
beszerezni és elolvasni – szakembereknek éppúgy, mint a krisztusi 
hitben és szeretetben növekedni igyekvő keresztény hívőknek. 

Tarjányi Béla 
 

 
Tájékoztatjuk t. Olvasóinkat és Terjesztőinket, hogy Káldi-

Neovulgáta bibliakiadásunk az eddigiekhez képest nagyobb mé-
retben is megjelent 

 
KÁLDI-NEOVULGÁTA BIBLIA NAGYÍTOTT 

(24 x 13 cm, bordó, zöld és kék kötésben), ára: 3.500.- Ft. 
 

Ez is, miként az eddigi formátumok belső egyházi terjesz-
tésben 25 % kedvezménnyel kaphatók: 

 
KNB ZSEBBIBLIA (közepes, 19 x 12 cm), ára: 2.800.- Ft 
KNB ZSEBBIBLIA (kisebb méret, 17 x 11 cm) 2.600.- Ft. 
ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (16 x 10,5 cm) 1.600.- Ft. 
ÚJSZÖVETSÉG [ÖREGBETŰS] (21 x 13 cm) 1.960.- Ft. 
CSALÁDI BIBLIA  Nagyméretű, díszes borítóval. 12.000.- Ft. 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

 

 
Elhunyt Székely István, Társulatunk főmunkatársa – Dr. Szé-

kely István állami díjas villamosmérnök életének 90. évében hosz-
szantartó súlyos betegség után 2014. június 10-én az öröklétbe köl-
tözött. Pista bácsi alapító tagja volt Társulatunknak, és kezdetektől 
fogva mindvégig szívén viselte, támogatta és segítette kezdeménye-
zésünket, Isten Szavának szolgálatát a Magyar Egyházban. Első ko-
ordinátorként járta az országot, előadásokat tartott a Szentírás értéke-
iről. A Jeromos füzetek főszerkesztőjeként szorgalmasan gyűjtötte az 
anyagot, könyvtárakban kutatott, ismertette folyóiratunkban a nem-
zetközi biblikus irodalomban fellelhető új meglátásokat. Távozása 
mindannyiunk számára pótolhatatlan veszteség. Nagykovácsiban te-
mettük el július elsején. Utolsó útjára kísérte hű és szerető felesége, 
Erzsike, öt gyermeke (köztük Székely János püspök), unokái, roko-
nai, Társulatunk munkatársai, a Tövis utcai egyházközség számos 
híve, valamint papok és lelkipásztorok népes csoportja. A temetést 
követően a nagykovácsi templomban mutattunk be lelkiüdvéért 
szentmisét. 
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Tarjányi Béla búcsúbeszéde a temetésen 
 

„Megdicsőítettem, és ismét meg fogom dicsőíteni” az örök-
kévalóságban – mintha ezt hallanánk most István testvérünk el-
távozása kapcsán a Mennyei Atyától. Megrendült lélekkel, igaz 
hittel gondolunk arra, hogy ő már a Mennyei Atyánál van, az Úr 
Jézus és a szentek társaságában.  

Az Úr Jézus gyermekkorát családi körben töltötte, majd kö-
rülbelül 10-15 éven át kétkezi munkával dolgozott, fáradozott az 
emberek között, az emberek javára. Bizonyára sokan voltak ab-
ban a faluban, városban, akiknek a faekéjét ő készítette Szent 
Józseffel együtt, arra a székre ültek, azon az ágyon aludtak, 
amelyet ők készítettek. Majd elindult, járta az országot, és hirdet-
te Isten Igéjét, mintegy három esztendeig. Segített, vigasztalt, 
gyógyított, legfőképpen pedig az emberek lelkét emelte Istenhez. 
E három év múltán következett a legfájdalmasabb egy hét, ahol a 
virágvasárnap dicsősége után elfogták, megalázták, megostoroz-
ták, hordozta a keresztet, majd kínhalált szenvedett, s azután 
harmadnapra föltámadt. 

Valahogy ez jut eszünkbe István testvérünk életéről is, a fia-
talság évei, a tanulás, a családalapítás boldog és küzdelmes évei 
után ő mintegy harminc esztendeig, talán negyvenig dolgozott az 
emberek szolgálatában. Olyan szakember volt villamosmérnök-
ként, hogy még hitvalló élete, családja ellenére is beutazhatta a 
kommunista korszakban, állami kiküldetésben az egész világot. 
Japántól Mexikóig ki tudja, hány országban járt, hogy tudásával 
segítse az emberek boldogulását, és közben munkatársai máig 
emlékeznek az ő igazi szeretetteljes természetére, segítőkészsé-
gére, és mindenekelőtt végtelen jóságára és szerénységére. 

Azután következtek a nyugdíjas évek, amikor újabb két évti-
zed telt el munkában, mégpedig Isten Igéjének szolgálatában. 
Rendkívül lelkesen járta az országot, buzdított, bátorított, beszélt 
Isten tanításáról, Jézus útjáról, a Szentírásról. Járt a könyvtárba, 
kutatta a nagy biblikusok írásait, hogy ezt közreadja a folyóira-
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tunkban, mások számára is elérhetővé tegye az Isten Igéjével 
kapcsolatos új meglátásokat. 

Végül újabb három esztendő, a kereszthordozás ideje kö-
vetkezett, amikor fájdalmas körülmények között, ő számára is, és 
családja számára is, a hűséges édesanya számára is rendkívül 
nehéz keresztutat kellett járnia, és ő türelemmel elfogadta ezt, s 
ezzel teljesítette be életútját egészen hasonlóan az Úr Jézus út-
jához. Hisszük, hogy őt is, az ő keresztjét is, egész élete mun-
kásságát az emberek szolgálatában, hosszú évtizedek fáradozá-
sait, lelkiismeretes, precíz és lelkes munkásságát a Bibliával, a 
Szentírással, Isten Igéjével kapcsolatban, majd a szenvedés hor-
dozása után őt is az Atya ugyanazzal a szeretettel fogadja, mint 
egykor tulajdon egyszülött Fiát. Hiszen ugyanazt az utat járta, és 
ugyanúgy szolgálta az embereket, szolgálta az örömhírt, Isten 
ügyét, és hordozta a keresztet. Erre nem következhet más, mint 
az, amit az Atya Jézusnak mondott: „Megdicsőítettelek és meg is 
foglak dicsőíteni.  

 

A magyar biblikus professzorok ez évi második szakmai érte-
kezlete – A magyar biblikus professzorok április 25-én megtartották 
ez évi első szakmai értekezletüket Budapesten, a Szent Jeromos Ka-
tolikus Bibliatársulat Teréz körúti központjában. Az értekezleten két 
vitaindító előadás hangzott el: Szatmári Györgyi és Tóth László elő-
adása. A következő szakmai értekezletet október 23-án tartjuk, ahol 
Xeravits Géza professzor fog előadást tartani. 

Biblikus Figurák – Korábban már beszámoltunk arról, hogy az 
egri Bródy Sándor Gyermekkönyvtárban milyen sokféle, érdekes és 
értékes munkát végeznek. Közelebbi kapcsolatba Luzsi Margóval 
kerültünk, aki nagy barátja lett a biblikus figuráknak. Ha teheti fel-
használja munkája során, és lelkesen adja tovább tapasztalatait. Kü-
lönösen hálásak vagyunk, amiért időnként megosztja velünk örömét: 

Kedves Gelley Anna! Köszönöm a kölcsön kapott figurákat. 
Nagyon megszerettem mindegyiket, telitalálat volt a választásod. 
Mellékelten küldök két képet, ahol "ők" is láthatóak. Programun-
kon az ország minden részéből vettek részt kollégák, sőt, még a 



Társulatunk életéből 

 46

Felvidékről is. Érsekújvár, Vasvár, Debrecen, Vác, Budapest, Er-
dőkertes, Atkár ... hamarjában nem is jut több település az eszem-
be, ahonnan jöttek a  könyvtárosok. Itt volt Boldizsár Ildikó is. 
Mindenkit lenyűgöztek a figurák, nehezen váltak meg tőlük, na-
gyon-nagyon szerették "őket". Mindenkiben megfogalmazódott, 
hogy az első adandó alkalommal pályáznak erre. Örömmel vettem, 
hogy meglátták a lehetőséget, a szinte határtalan lehetőséget az ef-
fajta munkában.                                                               Margó 

 
 

Biblikus nap Vácott – Május 17-én a váci Credo házban biblikus 
napot tartottunk az egyházmegyei hitoktatók és érdeklődők számára. 
(Még Szolnokon túlról, Rákóczifalváról is jöttek résztvevők.) A ta-
lálkozót Varga Lajos püspök atya és Bánó Györgyi, Társulatunk 
koordinátora szervezte. Délelőtt Vágvölgyi Éva főtitkár tartott elő-
adást ill. elmélkedést „A hit útja” címmel, két részletben, délután 
pedig Tarjányi Béla „Találkozás Jézussal” című előadása hangzott 
el. A résztvevők közös szentmisével zárták a biblikus napot. 

   
Résztvevők a váci Biblia-napon 
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Katolikus Magyar Bibliatársulat, Erdély: 
 

Az idén, június 26-29 között, harmadszorra szervezte meg a Kato-
likus Magyar Bibliatársulat a családos tábort, melynek a festői szép-
ségű Gyimesfelsőlok adott helyet. 

Beszélgetéseink középpontjában a tábor témája állt: “Isten arca 
bennem és a Bibliában.” Mindenkinek van egy sajátos istenképe, 
amelynek kialakításában szüleink, ismereteink, előzetes tapasztalata-
ink mind közrejátszanak. Elgondolkoztunk azon, hogy Isten anyai és 
atyai vonásokkal is rendelkezik, tud gyöngéd lenni hozzánk gyerme-
keihez és határozott nevelő is, hogy minket a helyes útra visszatérít-
sen. Ugyanígy  a családban is a nő és a férfi együtt tükrözi Isten ké-
pét, mert egyek a házasságban.  

A tábor programja változatos és rugalmas volt, ami a 9 család és 
a hozzájuk tartozó 14 kisgyerek igényeinek is megfelelt. Délelőtt, az 
ima és a reggeli után, a felnőtteknek rövid szemléletes előadást tar-
tott ifj. Lukács János kézdivásárhelyi segédlelkész, majd követte  a 
témához kapcsolódó  szentírási részek tanulmányozása és csoportok-
ban való megbeszélése. Ezalatt a gyerekek két leleményes és energi-
kus vezető segítségével egy-egy bibliai történettel ismerkedtek meg, 
majd közös játszás következett. 

 
Résztvevők Erdélyben 



Társulatunk életéből 

 48

Ebéd és pihenés után a közeli tájakra kirándultunk.  Ahogy a he-
gyen fölfelé haladtunk, a tarka virágos mezőt szemléltük, a vízesés-
ben gyönyörködtünk, mindannyian éreztük, hogy Isten a mi emberi 
képzeletünket messze felülmúlja, hiszen az általa alkotott világ e kis 
töredéke is az Ő szépségét, gazdagságát, irántunk való szeretetét 
tükrözi. Isten körbevesz minket gondviselő szeretetével, és  ha bátran 
ráhagyatkozunk, béke tölti el a lelkünket,  ahogyan a mottó is kifeje-
zi, amelyet a 131. zsoltárból választottunk: “Mint a gyermek anyja 
ölén, olyan most a lelkem”. 

Dicsőítésünket és hálánkat Isten iránt mi is minden nap kifejez-
hettük a szentmisék alatt a közös imával, énekléssel. Esténként közös 
társasjátékozással, szombaton pedig a tábortűz mellett egy humoros 
kvízzel zártuk a napot. 

A három nap elteltével, úgy éreztem, hogy valóban összeforrott a 
csapat, nem számít, hogy ki milyen vallású, miben vagyunk külön-
bözőek, hányszor buktunk el, csak az a fontos, hogy Isten összeköt 
minket, és így, nem-tökéletes mivoltunkban küld minket, hogy együtt 
a tervét megvalósítsuk: szeressük egymást úgy, ahogyan Ő szeret 
minket, feltétel nélkül.  

Ennek fényében szőttük további terveinket és határoztuk el, hogy 
a következő hónapokban is találkozunk és a jövőben újra együtt tá-
borozunk.                                                                Hajdú Szidónia 

  

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák  időpontja  és az elmélkedések témája: 2014. júl. 
18.: Ef 4, 1-4.; aug. 01.: Ef 5, 15-17; aug. 22.: 1 Ján 4,18.; szept. 
5.: Mt 5, 13-14.; szept. 19.: Mt 24, 42-44.; okt. 3.: Mk 1, 14-15.; 
okt. 17.: Jn 9, 4-8.; okt.31.: Lk 12, 8-10. 

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 
bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt!  

 



Ajánlatunk 

  

   
KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 

   
FERENC PÁPA: AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME – Ára: 1600,- Ft. 
KOCSIS IMRE: AZ ÜDVÖSSÉG IGÉJE – Ára: 2600,- Ft. 
SZABÓ MÁRIA: A ZSOLTÁROK KINCSEI – Ára: 4600,- Ft. 
BALÁS BÉLA: HITÜNKRŐL  Ára: 250,- Ft. 
 „MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmi vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

 
PÁL APOSTOL NYOMÁBAN – DVD – „A KÖVEK ÜZENETE” 

– a Pál apostollal kapcsolatos kis-ázsiai helyszínek. Ára: 800,- Ft. 
 
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvéte-

lek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára (szö-
vegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

  
ÉLETÜNK KRISZTUSSAL – DVD – Tarjányi Béla három elő-

adása. Ára: 800,- Ft. 
 
A BIBLIA SZEREPE LELKI FORMÁLÓDÁSUNKBAN – DVD 

– Tarjányi Béla előadása. Ára: 800,- Ft. 
 
MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA – CD  Ára: 600,- Ft. 
  
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

   
A DVD-k és CD-k megvásárolhatók a Bibliaközpontban: 

1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 
Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
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     A Nyolc Boldogság szíve 

 
Szent Pál arra emlékezteti a korintusiakat (1 Kor 2,1-5), 

hogy nem „kiváló beszéddel vagy bölcsességgel léptem föl, 
hogy hirdessem nektek, amiről Isten tesz tanúságot”.  

Nem, másképpen, más stílusban mentem el hozzátok. A 
Szentlélek és hatalmának bizonyítására. Azért, hogy hitetek 
ne emberi bölcsességen, hanem Isten hatalmán alapuljon! Is-
ten Szava más, mint az emberi szó, nem azonos egy bölcs, 
tudományos, filozófiai szóval. Egészen más: egy másik vi-
lágból jön. 

Ez történik Jézussal, amikor az Írásokat magyarázza a ná-
záreti zsinagógában, ahol felnövekedett. Földijei kezdetben 
csodálják őt szavai miatt, de később feldühödnek és meg 
akarják ölni. Egyik végletből a másikba esnek, mert Isten 
Szava különbözik az emberi szótól. Isten, Fiában szól hoz-
zánk, vagyis Isten Szava maga Jézus. Jézus pedig „botrány-
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kő”. Krisztus keresztje megbotránkoztat. Isten Szavának ere-
je: Jézus Krisztus, az Úr. Hogyan fogadjuk be Isten Szavát? 
Mint ahogy Jézus Krisztust fogadjuk be.  

Az egyház azt mondja, hogy Jézus jelen van az Írásokban, 
Szavában. Ezért olyan fontos, hogy napközben elolvassunk 
egy-egy szakaszt az evangéliumból.  

Azért, hogy tanuljunk? Nem! Azért, hogy megtaláljuk Jé-
zust, mert Jézus Szavában, evangéliumában van jelen. „Min-
den alkalommal, amikor az evangéliumot olvasom, megtalá-
lom Jézust”. De hogyan fogadjuk be ezt a Szót? Úgy kell be-
fogadni, mint Jézust, vagyis nyitott, alázatos szívvel, a nyolc 
boldogság lelkületével. Mert Jézus így jött el, alázatosan. 
Szegénységben jött el. A Szentlélek által felkenve jött el.  

Jézus erő, Isten Szava, mert Isten felkente őt a Szentlé-
lekkel. Ha meg akarjuk hallgatni, és be akarjuk fogadni Isten 
Szavát, nekünk is imádkoznunk kell a Szentlélekhez, és kér-
nünk kell szívünk felkentségét, amely a nyolc boldogság fel-
kentsége. Olyan szívet kérjünk, mint amilyen a nyolc bol-
dogság szíve.  

Ma jót tesz nekünk, ha napközben feltesszük magunknak 
a kérdést: „Én hogyan fogadom be Isten Szavát? Mint egy 
érdekes dolgot? Ma a pap ezt prédikálta…milyen érdekes! 
Milyen bölcs ez a pap! Vagy egyszerűen csak azért fogadom 
be, mert Jézus Szava maga az élő Jézus?”  

És – figyeljetek a kérdésre – képes vagyok-e arra, hogy 
vegyek magamnak egy kis evangéliumos könyvet – kevésbe 
kerül –, és azt magammal hordozzam a zsebemben, a tás-
kámban, és amikor tehetem, napközben elolvasok-e egy sza-
kaszt, hogy megtaláljam ott Jézust? Ezek a kérdések jót tesz-
nek nekünk. Az Úr segítsen bennünket.  

Ferenc pápa, 2014.09.01.           
(a Vatikáni Rádió honlapjáról)          

. 
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FERENC PÁPA 
     A SZENTÍRÁS OLVASÁSÁRA BUZDÍT 

 
Mi, Jézus tanítványai, arra kaptunk meghívást, hogy olyan szemé-

lyek legyünk, akik hallgatják hangját és komolyan veszik szavait. 
Ahhoz, hogy meghallgassuk Jézust, közel kell lennünk Hozzá, kö-
vetnünk kell Őt, mint ahogy az evangéliumi tömegek tették, akik si-
etve haladtak utána Palesztina utcáin. Jézusnak nem volt egy állandó 
katedrája, szószéke, hanem vándorprédikátor volt, aki felkínálta taní-
tását, amelyet az Atyától kapott az utak mentén. Olykor kiszámítha-
tatlan, olykor nem könnyen járható utak voltak ezek. Kövessük Jé-
zust, hogy meghallgassuk Őt. De hallgassuk Jézust a leírt Szóban, az 
evangéliumban is.  

Minden nap olvassátok-e az evangéliumnak egy szakaszát? 
Igen, nem, igen, nem. Félig-meddig. Néhányan igen, néhányan nem. 
Ez azonban fontos! Olvassátok az evangéliumot? Jó, ha van nálunk 
egy kisméretű evangélium, egészen kicsi, amit magunkkal viszünk a 
zsebünkben, a táskánkban, és a nap bármelyik pillanatában elolva-
sunk belőle egy kis szakaszt. Ott Jézus beszél hozzánk, az evangé-
liumban! Gondoljatok erre! Nem nehéz, arra sincs szükség, hogy 
mind a négy evangélium nálunk legyen, elég az egyik, egészen ki-
csiny evangélium. Az evangélium legyen mindig velünk, hogy tud-
juk hallgatni Jézus Szavát. 

Szükségünk van arra, hogy félrevonuljunk, hogy felmenjünk a 
hegyre, egy csöndes helyre, hogy megtaláljuk önmagunkat és jobban 
érzékeljük az Úr hangját. Ezt tesszük az imában. De nem maradha-
tunk ott! Az Istennel való találkozás az imában ismét arra késztet 
bennünket, hogy „lemenjünk a hegyről” és visszatérjünk a síkságra, 
ahol találkozunk sok testvérünkkel, akiket fáradtság, betegségek, 
igazságtalanságok, a tudatlanság, anyagi és spirituális szegénységek 
sújtanak. Arra kaptunk meghívást, hogy ezeknek a nehézségekkel 
küzdő testvéreinknek elvigyük Isten megtapasztalásának gyümölcsét, 
megosztva a kapott kegyelmet. Ez érdekes. Amikor halljuk Jézus 
Szavát, meghallgatjuk Jézus Szavát és azt szívünkbe zárjuk, az a Szó 
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növekedik. És tudjátok, hogy hogyan nő? Úgy, hogy átadjuk mások-
nak! Ez a keresztény élet.  

Misszió az egész egyház számára, minden megkeresztelt, 
mindnyájunk számára: hallgassuk Jézust és ajánljuk fel mások-
nak. Ne feledjétek: ezen a héten hallgassátok Jézust! És gondoljatok 
arra, amit az evangéliumról mondtam. Megteszitek? Megteszitek 
ezt? És majd jövő vasárnap megmondjátok, hogy megtettétek-e: egy 
kis evangéliumos könyvet vigyetek magatokkal a zsebetekben vagy a 
táskátokban, hogy olvassatok egy kis részt belőle a nap folyamán. 
(2014. márc. 16) 

Ferenc pápa április 6-án több tízezer zsebméretű evangéliumos 
könyvet ajándékozott a Szent Péter teret megtöltő híveknek 

 „Az elmúlt vasárnapokon javasoltam nektek, hogy szerezzetek be 
egy kis evangéliumos könyvet, amelyet napközben magatoknál tart-
hattok, hogy gyakran olvashassátok. Azután eszembe jutott az egy-
ház ősi hagyománya, miszerint a nagyböjt idején evangéliumos 
könyvet adományoznak a katekumeneknek, azoknak, akik a kereszt-
ségre készülnek. Ma tehát nektek, akik itt vagytok a téren – de jelké-
pesen mindenkinek – szeretnék egy zsebben hordozható evangéliu-
mos könyvet ajándékozni. Ingyen adják. A tér különböző pontjain 
osztják ki őket. Jól látom ezeket a helyeket. Menjetek oda, vegyétek 
el az evangéliumos könyvet, vigyétek magatokkal és olvassátok min-
den nap: benne Jézus szól hozzátok! Jézus Szava: ez Jézus Szava! És 
mint Jézus, én is ezt mondom nektek: ingyen kaptátok, ingyen adja-
tok, adjátok át az evangélium üzenetét!  

Talán valaki köztetek nem hiszi el, hogy ez ingyen van. Megkér-
dezi: Atya, mennyibe kerül? Mennyit kell fizetnem? Akkor csináljuk 
így: ezért az ajándékért cserébe hajtsatok végre egy karitatív tettet, 
az ingyenes szeretet gesztusát, mondjatok el egy imát ellenségeite-
kért, engesztelődjetek ki, tegyetek valami ehhez hasonlót. Ma az 
evangéliumot olyan sok technológiai eszközzel is lehet olvasni. Egy 
mobiltelefonon, egy táblagépen az egész Bibliát magunkkal vihetjük.  

A fontos az, hogy olvassuk Isten Szavát, bármilyen eszközzel, de 
olvassuk: Jézus szól hozzánk! És fogadjuk be Szavát nyitott szívvel. 
Akkor a jó mag gyümölcsöt hoz!  
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Ferenc pápa szentföldi útja 
 

Szentatyánk május 24-26. között háromnapos látogatást tett 
 a Szentföldön. Az alábbiakban ismertetjük a pápa útját 

a Duna Televízió Római Riportok c. műsora alapján. 

Találkozó II. Abdullah királlyal és feleségével. A szentatya he-
lyi idő szerint reggel 8 óra 20-kor indult Rómából. A beszálláskor, 
napsütésben a brazíliai útjához hasonlóan, most is csak az egyszerű 
fekete táskáját vitte magával. Közel 4 órával később landolt a gép 
Amman repülőterén, Ferenc pápa egyedül lépett ki a gépből. Két 
gyermek sietett eléje fekete díszcsokrokkal, Jordánia nemzeti jelké-
pével. A pápát a király vallásügyi tanácsadója, Mohamed herceg fo-
gadta. A pápa és a herceg 10 percig beszélgettek a gépkocsi érkezése 
előtt, amely a szentatyát  38 km-re levő Husszein királyi palotába 
vitte. Itt Jordánia királya II. Abdullah és felesége, valamint a házas-
pár 4 gyermeke üdvözölte a szentatyát. 

Ferenc pápát fiatalok köszöntik Jordániában 
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A királyi családdal való találkozót követően a pápa 300 emberrel, 
jeles személyiségekkel, diplomatákkal és vallási vezetőkkel találko-
zott még a palotában. Köszöntőjében II. Abdullah Ferenc pápát a vi-
lág lelkiismeretének nevezte, kifejezte az iszlám béke iránti elkötele-
zettségét, majd indítványozta, hogy működjenek együtt a közös cél 
érdekében. 

„A világ muzulmánjai nagyra értékelik az Ön kölcsönös tisztelet-
ről és barátságról szóló üzeneteit. Mohamed próféta (áldás, békes-
ség neki) 41. leszármazottjaként mindig az iszlám igaz szellemének, 
a békének a védelmére törekedtem. Az Ön tevékenységére és támo-
gatására is folyamatos szükség van a hosszú ideje tartó izraeli - pa-
lesztin konfliktus megoldásához. Együtt segítségére lehetünk mindkét 
oldal vezetőinek, hogy megtegyék a szükséges bátor lépéseket a bé-
ke, az igazság és az együttélés felé.”  

Ferenc pápa első beszédében kifejezte háláját a jordán király 
kezdeményezéseiért a vallásközi párbeszéd terén és a vallásszabad-
ság tiszteletben tartásának erősítése érdekében. Az iszlám híveinek 
egy baráti üzenetet is küldött.  

 
Ferenc pápát Jordánia királya viszi a Jordán folyóhoz



A Szentföld 

7 

„Megragadom a lehetőséget, hogy ismételten kifejezzem a tiszte-
letemet és nagyrabecsülésemet a muszlim közösség iránt. A vallás-
szabadság alapvető emberi jog. Reménykedem, hogy azt mind itt, a 
Közel-Keleten, mind az egész világon tiszteletben tartják. A vallás-
szabadság mind egyéni, mind közösségi szinten azt jelenti, hogy az 
ember szabadon követheti lelkiismeretét vallási kérdésekben, szaba-
don megválaszthatja az általa helyesnek tartott vallást, és szabadon 
gyakorolhatja nyilvánosan is.”  

Ferenc pápa útja során ez volt az egyetlen politikai találkozó. Az 
a mód azonban, ahogyan a királyi család elkísérte a pápát a palota aj-
tajáig, inkább a találkozó személyes jellegét mutatja. 

Husszein, Jordánia királya új munkakört kapott. Ő vezette a Golf 
kocsit, amellyel a pápát a Jordán partjára kísérte. A közel-keleti nap-
lemente fényének a hátterében a pápa a meredek folyóparton le-
ereszkedve megállt a víz szélénél, hogy imádkozzon. Ezután a folyó-
parton egy újabb helyszínre hajtottak a kocsival. A pápa meglátoga-
tott a közelben egy felújítás alatt álló katolikus templomot. Rokkant 
fiatalok tucatjai és menekültek vártak rá. 

A Szentatya a Jordán folyónál 
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„Atyánk, köszönjük, hogy eljött hozzánk Jordániába, és megláto-
gatni bennünket.” – köszöntötték. 

A pápa beszédének témája itt a három éve tartó szír konfliktus 
volt. Elsősorban a fegyverkereskedők ellen szólalt fel. „Ezek a go-
noszság gyökerei, a gyűlölet és a kapzsiság a pénzért, ami a fegyve-
rek eladásából származik. Mindezek arra sarkallnak, hogy átgondol-
juk, ki áll mindezek mögött? Ki ad fegyvert a konfliktushelyzetben 
lévőknek, hogy a konfliktus folyamatosan tartson. Gondolkodjunk el, 
és nézzünk a szívünkbe,  mondjunk egy rövid fohászt ezekért a sze-
gény emberekért, ezekért a bűnözőkért, az ő megtérésükért. Hálát 
adok, hogy vannak olyan országok, mint Jordánia is, ahol tekintettel 
vannak az emberekre, a szembenálló feleket pedig arra kérte, válasz-
szák a párbeszédet az erőszak helyett. „És megújítom a szívből jövő 
kérésemet Szíria békéjéért, hogy megszűnjön az erőszak és a  huma-
nitárius törvényeket tiszteletben tartsák.” 

A pápa beszéde után néhány fiatal, akik a környező országokból 
menekültek, megosztották tapasztalataikat a többiekkel: 

„Elszomorító, hogy ezeken a helyeken nincs több elsőbbsége az 
emberi életnek. Az évek során Irak lakói nagyon sokat szenvedtek. A 
túlélőknek mindent el kellett hagyniuk, elhagyták otthonukat, baráta-
ikat, rokonaikat, kultúrájukat.” 

E tanúságtételek után az összegyűlt fiatalok személyes jókíván-
ságokkal búcsúztatták Ferenc pápát. 

Betlehem – „Legyen bátorságotok a békéért küzdeni!” – ezzel az 
öleléssel kezdődött Ferenc pápa napja, amelyen Mahmud Abbász pa-
lesztin elnökkel találkozott. Kéz a kézben sétáltak végig az úton, 
amely a betlehemi elnöki palotába vezetett. Percekkel később beszé-
dében a szentatya úgy fogalmazott, hogy elérkezettnek látja az időt, 
hogy az izraeliek és a palesztínok nagylelkűséggel és kreatívan pró-
bálják biztosítani, hogy mindkét állam békében élhessen. „Elérkezett 
az idő, hogy vége legyen ennek a helyzetnek, amely egyre elfogadha-
tatlanabb. Azokat a törekvéseket és kezdeményezéseket kell erősíte-
ni, amelyek arra irányulnak, hogy létrejöjjön egy igazságon alapuló 
stabil béke, egymás jogainak elismerése és a kölcsönös biztonság.” – 
A pápa arra kérte a palesztinokat és az izraelieket, hogy induljanak el 
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a béke útján, egy olyan úton, amely áldozatokat követel ugyan, de 
ezek végül mindkét fél javára válnak. 

Beszéde után a pápa Betlehem főterére ment a pápamobilon, 
hogy a születés templomában szentmisét mutasson be. Útközben 
megállt, hogy néhány percet imádkozzék a falnál, amely elválasztja 
Palesztíniát és Izraelt. 

Szentmise Betlehemben – A szentmisén 5000 ember vett részt, 
akik főként a gázai övezetből és Ciszjordániából származnak. A mise 
karácsonyi énekekkel kezdődött, hiszen ez a hely a Gyermek Jézus 
születésének a helye. Szentbeszédében a pápa a gyermekekről be-
szélt. Abból tudjuk meg, egészséges-e egy társadalom, mondta, ha 
megfigyeljük hogyan bánik a gyermekekkel a kezdetektől, a foganta-
tástól fogva. A pápa sorra vette a különböző sorsú gyermekek hely-

zetét és hozzátette, a gyer-
mekeken való segítés köz-
ben túl kell lépni  végre a 
szegénységbe taszítottság 
puszta megerősítésén. 
„Olyan emberek vagyunk 
talán, akik nemes és jám-
bor szavakat használunk, 
de mégis használjuk a 
gyermekeket a vagyonszer-
zés érdekében? Készek va-
gyunk-e arra, hogy mellet-
tük álljunk, hogy a velük 

eltöltött időnk ne számítson elvesztegetett időnek? Készen állunk-e 
arra, hogy meghallgassuk őket, hogy vigyázzunk rájuk, hogy imád-
kozzunk értük és velük? Vagy figyelmen kívül hagyjuk őket, mert túl-
ságosan elfoglalnak saját ügyeink?” – A pápa szerint, ahol elfogad-
ják, szeretik, vigyázzák és védik a gyermekeket, ott a társadalom 
emberségesebb és a világ pedig emberibb. 

A mise helyszíne az előtt a fal előtt volt,  amelyre annak a három 
pápának a képét festették, akik meglátogatták Jézus szülőhelyét, Bet-
lehemet. Püspöki pásztorbotja, amelyet használt, helyi keresztény fa-
faragók munkája volt.  

Muszlim vezetőkkel 
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A pápa közös imára hívta a palesztin és az izraeli vezetőt – 
Szentföldi útjának második napján a szentmise után Ferenc pápa vá-
ratlan kezdeményezést jelentett be az izraeliek és a palesztinok kö-
zötti béke előmozdításának érdekében. 

„Ezen a helyen, ahol a Béke Fejedelme született, szeretném meg-
hívni Önöket, Mahmud Abbász elnök úr és Simon Perez elnök úr, 
hogy imádkozzanak velem együtt: kérjük Istentől a béke ajándékát. 
Felajánlom vatikáni lakhelyemet, hogy ennek a közös imádságnak 
otthont adjon.” 

Ferenc pápa és I. Bartolomaiosz pátriárka imája a kereszté-
nyekért – Szentföldi zarándoklatuk csúcspontja a két egyházfő ösz-
szeölelkezése volt. Péter apostol újra rátalált testvérére, András 
apostolra. Ferenc pápa és I. Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka a 
Szent Sír Bazilikában megcsókolták a követ, amelyen Jézus testét 
bebalzsamozták, és  együtt imádkoztak előtte. 

„A vallási fanatizmus már a világ sok területén fenyegeti a békét, 
ahol az élet ajándékát feláldozzák a vallási gyűlölet oltárán. E kö-
rülmények tükrében az Életadó Sír üzenete sürgős és világos: szeres-
sétek a másikat, a másik hithez  és másik felekezethez tartozókat.” 

Az ökumenikus pátriárka iránti nagyrabecsülését kifejezve Ferenc 
Pápa megcsókolta I. Bartolomaiosz kezét mielőtt megkezdte beszé-
dét. Megemlékezésében elismerte az évszázadok óta fenntartó meg-
osztottságot. 

„Hinnünk kell, hogy miként a Sír előtti szikla elgördült, úgy tűnik 
el minden akadály is a teljes kommunió létrejötte elől.”  

A nyilvánosság előtt első alkalommal imádkozta el a pápa és a 
pátriárka közösen a Miatyánkot. Először olaszul, majd görögül. Péter 
és András utódai ezután bementek a Szent Sírba. A kis kápolnába 
lépve megcsókolták a követ, amelyen Jézus teste feküdt, majd imád-
koztak előtte. Kilépve pedig mindketten meggyújtottak egy gyertyát. 
Ezután a pátriárka a Golgotához, a Szent Kereszt kápolnába vezette a 
pápát, amely a görög-ortodox hagyományok szerint a templom része. 
Felváltva hajtottak térdet és érintették meg a Kálvária kövét, a ke-
resztre feszítés emlékét.  
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Ferenc pápa szentföldi útján meglátogatta a jeruzsálemi Al-Aksa 
mecsetet is. Cipő nélkül lépett be az iszlám vallás harmadik legszen-
tebb helyére. Ennek közelében található az a szikla, amelyről 
muszlim hagyomány szerint Mohamed próféta a mennybe ment. A 
zsidók ezt a helyet tartják Salamon király templomának. A kereszté-
nyek számára pedig ez annak a jeruzsálemi templomnak a maradvá-
nya, amely Jézus idejében itt állt, és amelyet Jézus gyakran megláto-
gatott. A látogatás után a pápa elment a Nagy Tanács épületébe. A 
találkozás során a nagymufti megemlítette, hogy a zsidók tiltják a 
muszlimok számára, hogy a szent helyeket látogassák. Ferenc pápa 
testvérként szólította meg az iszlám képviselőit és emlékeztetett arra, 
hogy a zsidók, a keresztények és a muszlimok Ábrahámot közös aty-
juknak tartják és tisztelik. 

„Tiszteljük és szeressük egymást, mint testvérek! És értsük meg 
egymás szenvedését! Isten neve ne lehessen az erőszak eszköze! 
Munkálkodjunk együtt az igazságon és a békén! Béke!” 

Rövid volt ez a látogatás. ennek ellenére jelentős lépés volt a ke-
resztények és a muszlimok közötti párbeszédre. Jeruzsálem főrabbija 
a hajdani második templom egyetlen eredetiben megmaradt részénél, 
a Sirató Falnál fogadta Ferenc pápát. Önkéntesek beszéltek a Szent-

Ferenc pápa a Sirató Falnál 
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atyának a történelmi hely jelentőségéről. Néhány perc múlva a rabbi 
felolvasott egy Jeruzsálemről, az Isten áldotta szent városról szóló 
zsoltárt. 

Ferenc pápa csendben imádkozott a falnál. Ezt követően papíros-
ra írt imát csúsztatott a fal repedésébe. Az imában Ábrahám, Izsák és 
Jákob Istenéhez és a Názáreti Jézushoz fohászkodik Jeruzsálem bé-
kéjéért. Az ima befejeztével magához ölelte barátját, Ábrahám ar-
gentin főrabbit. Nem a Sirató Fal közvetlen közelében de az esemény 
tanúi között ott volt az argentínai muszlim vezető, Ómar is. Mint a 
Szentatya közeli barátja, ő is a Vatikán szentföldi hivatalos delegá-
ciójának a tagja volt. Ferenc pápa bejegyzést írt a vendégkönyvbe is, 
melyben kifejezte háláját idősebb testvéreinek, és kérte Istentől a 
béke ajándékát. Búcsúzás közben a főrabbi gratulált a szentatyának a 
judaizmus tudományában tanúsított jártasságáért. 

Ferenc pápa ezt követően meglátogatta Jad Vasem emlékhelyet, 
amely a holokauszt borzalmaiban elhunyt hatmillió zsidó áldozatá-
nak emlékét őrzi. Az ünnepségnek az Emlékezés Csarnoka adott he-
lyet, amelynek padlóján olvasható a hajdani 22 náci koncentrációs 
tábor neve. Itt áll egy örökmécses is, amelyet ezúttal Ferenc pápa 
lobbantott fel. Fiatalok fehér-sárga színű virágokból fűzött koszorút 
helyeztek el az áldozatok emlékkövénél. Ezután a Szentatya velük 
együtt imádkozott az emlékhelyen. 

Végül a látogatás egyik legmegrázóbb eseménye következett. A 
pápa hat holokauszt túlélővel találkozott. Volt köztük olyan, aki a 
táborok egyikében sínylődve élte túl a háborút, egy másiknak pedig 
végig bujkálnia kellett. Mindnyájan elvesztették családjaikat az esz-
telen tömeggyilkosságban. A pápa a tiszteletadás és együttérzés jele-
ként egyenként megcsókolta mind a hat ember kezét. 

„A vészkorszak eme emlékműve előtt állva mintegy visszhangként 
hallhatjuk újra felcsendülni Isten hangján: Ádám, hol vagy? Érez-
hetjük benne a gyermeke elvesztésén bánkódó atya szenvedését.” – 
mondta többek között a pápa, majd imával fejezte be beszédét. A 
Szentatya arra kérte az Urat, hogy ilyen borzalom soha többé ne for-
dulhasson elő, és az Úr irgalmáért fohászkodott. 

„Soha többet, Uram! Soha többet! Ádám, hol vagy? Itt vagyunk, 
Uram, megszégyenülten amiatt, hogy az ember, akit saját képedre és 
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hasonlatosságodra teremtettél, mindezt elkövette. Emlékezz meg ró-
lunk irgalmasságodban.” 

A látogatás végén az énekkar egy olyan dalt énekelt, amelynek 
szerzője maga is Auschwitzban lelte halálát. 

Az Utolsó Vacsora terme – Háromnapos látogatásának lezárása-
ként Ferenc pápa a szentföldi zarándokhelyekért felelős emberekkel 
együtt, őértük mutatott be szentmisét. A szentmise abban az épület-
ben volt, amely az Utolsó Vacsora emlékét őrzi. A Szentatya 
homíliájában felidézte azokat az eseményeket, amelyek ebben a te-
remben történtek. A lábmosás, az utolsó vacsora és a pünkösd. Ezek 
a szolgálatról, az áldozatról és az új életről szólnak az Úr barátságá-
nak jelei számunkra. 

„Egy keresztény számára, különösen egy pap számára, a leg-
szebb élmény Jézus barátjává lenni.” – figyelmeztetett beszédében. 

Ezen a szent helyen megállt az idő – ugyanaz a szertartás ismét-
lődött, mint 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus földi életének utolsó 
vacsoráját költötte el tanítványai körében. 

A szentmise után Ferenc pápa fekete táskájával a kezében még 
egyszer belépett az utolsó vacsora termébe. Közben papokat, szerze-
teseket és szerzetesnőket köszöntött, és elbúcsúzott tőlük. 

Hazatérés – Tel Aviv repülőterén a Szentatya megismételte a 
római imatalálkozóra szóló meghívását, ezúttal az izraeli miniszter-
elnök, Simon Peres előtt. „Szeretném meghívni, elnök úr, Mahmúd 
Abbász elnök úrral együtt, hogy csatlakozzanak hozzám. Forduljunk 
együtt az Úrhoz, és könyörögjünk a békéért.” 

A meghívás kedvező fogadtatásra talált mindkét vezető részéről. 
A pápa rendíthetetlenül támogatja a békés együttélést a Szentföldön 
a két független állam keretében. „Az úgynevezett két-állam megoldás 
váljék valósággá,  nem maradhat pusztán illúzió.” Ferenc pápa ki-
fejtette, hogy a vallás nem válhat a megosztottság forrásává az embe-
rek és a népek között. Fokozottan igaz ez a Szentföldre, melynek spi-
rituális viszonyítási pontnak kellene lennie az emberiség számára. 
Beszédében kölcsönös tiszteletre szólította fel a három nagy monote-
ista vallást. 

Forrás: a Duna Televízió Római Riportok c. műsora. 
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      Keresztes hadjáratok 
                 II. rész: Küzdelem Jeruzsálemért 

1192. júniusában Oroszlánszívű Richárd, Anglia királya, a vak-
merő keresztes lovag, Jeruzsálem ostromára készülődött. Ezalatt a 
szent városban a hatalmas Szaladin, a dzsihád harcosa az iszlám 
egyesítője, csapataival készült a ’hitetlenek’ támadására. A két le-
gendás hadvezér több mint egy éven keresztül vívott döntetlen küz-
delmet Palesztina területén. Ezrek hullottak el. Mindkét fél döbbene-
tes kegyetlenséggel bánt a legyőzöttekkel. Most pedig eljött a végső 
ütközet ideje, Jeruzsálem szent városának ostroma. 

Két olyan történelmi alak összecsapásának ígérkezett, akikre má-
ig a keresztes hadjáratok legnagyobb hőseként tekintünk. Mintha is-
mernénk a két középkori titánt. Szaladin az iszlám kegyes, igaz baj-
noka, Richárd pedig a forróvérű, jó hadvezér. De ne higgyünk a le-
gendáknak. 

Ha megnézzük mit tettek valójában, mit állítottak magukról, ho-
gyan vélekedtek róluk kortársaik, akkor többet megtudhatunk. Lát-

Oroszlánszívű Richárd 
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hatjuk, hogy ők is emberek, gonoszság, jótett és zsenialitás egyaránt 
kitelik tőlük. 

Ahhoz, hogy megértsük őket és küzdelmeiket, előbb meg kell ér-
tenünk küzdőtérré lett világukat. 

Jeruzsálem – Fő céljuk: Jeruzsálem, a kereszténység és az iszlám 
szent városa. 1099-ben a keresztes hadak elfoglalták, megszakítva 
ezzel a közel négy évszázados muszlim uralmat. A véres hódítás 200 
éves kegyetlen szent háborút robbantott ki a keresztény Nyugat és a 
muszlim Kelet között. De különös módon az iszlám mégsem támadt 

vissza azonnal. A muszlim világ megosztott volt a síiták és szunniták 
közötti régi ellentét miatt Mohamed örököseit illetően. Hadvezéreik 
pedig egymás ellen hadakoztak. Ebben a helyzetben Jeruzsálem el-
foglalását alig vették észre. A közel és közép keleti muszlimok keve-
set tudtak a keresztes lovagokról, arról, hogy miért jöttek Szíriába és 
Palesztinába. A legtöbben valami rövid hadjárat portyázó bizánci 
zsoldosainak vélték őket. Nem hódító és letelepedésre kész lovago-
kat vártak, akiknek Szentföld a cél. Ez a félreértés késleltette a legel-
ső keresztes hadjáratra adott választ. Az iszlám megosztottsága miatt 

Szalah ad-Dín – Szaladin 
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a keresztesek könnyedén kiterjesztették és felvirágoztatták az új ki-
rályságukat. A birodalom középkori neve Futrömer, azaz Tengeren 
Túl. Négy fő területre oszlott. Együttes nevükön: Keresztes Államok. 
Antióchia, Edessza, Tripolisz és a Jeruzsálemi Királyság. Kelet és 
Nyugat összeütközésével Jeruzsálem és más városok kulturális ol-
vasztótégelyében létrejött a keresztes államok középkori társadalma. 
A kozmopolita keresztes államok határain túl azonban már egy új erő 
gyülekezett, amely rávette az iszlámot a keresztény betolakodók el-
leni visszavágásra. 

A dzsihád. Kairó – A dzsihád az iszlám felemelkedésekor annyit 
jelentett, hogy nem muszlim területen hirdették az iszlám üzenetét. 
Közép-Ázsia, Észak-Afrika és főként a keresztény Bizánci Biroda-
lom területén. De igazán fontossá a keresztesek Közel-Keleten való 
megjelenésekor vált a 11-12. században. Itt nem idegen területen hó-
dítottak, saját területet védtek. Ezért a dzsihád legfőbb kötelességük 
és felelősségük lett. A dzsihád szó szerint küzdelmet jelent, de a kö-
zépkorban ez lehetett belső, lelki tusakodás vagy testi, fizikai küzde-
lem, egy szent háború.  

Ahol a dzsihád eszméje még terjedhet: a költészet. A költésze-
tünk a preiszlámikus időktől kezdve, az iszlám története során a tár-
sadalom felizzításának fontos eszköze, tehát sok ezer sor, rengeteg 
vers biztatja a muszlim közösségeket Jeruzsálem védelmére vagy 
visszafoglalására. Az egyik versben például a költő itt emlékezteti a 
muszlimokat arra, hogy milyen fontos Jeruzsálem, és felszólít visz-
szavételére, és azt mondja, hogy mindez csakis vérrel lehetséges, 
mely megtisztítja Jeruzsálemet. 

A 12. században a dzsihád fáklyavivője egy új, nagyhatalmú tö-
rök dinasztia lett, a Zandidák. Az iszlám nevében óriási területeket 
hódítottak meg keleten és úgy tűnt, egy új időszak kezdődik. A ke-
resztényeket kiűzik a Szentföldről. 1146-ban egy szunnita hadúr, 
Núr-Aldín-Zandi került hatalomra. Uralkodása alatt egyesítette 
Aleppót és Damaszkuszt, biztosítva ezzel a zandida uralmat és Szíria 
fölött. Ezen kívül elfoglalta Egyiptomot is. Seregében ott harcolt egy 
nagyravágyó kurd katona. Ajusz fia Juszuf, akit a történelem úgy is-
mer: Szalah ad-Dín, a Hit Jósága. A nyugatiak nyelvén: Szaladin. 
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1169-ben Szaladin lett az Egyiptomban állomásozó síita szíriai 
csapatok parancsnoka. Bár elvileg a síita kalifa, a síita iszlám vallási 
vezetője alá tartozott, egyre önállóbbá vált. De mert szunnita volt, 
kívülállónak tekintették. Nem voltak fényes kilátásai. Szaladin kato-

 
Közel-Kelet a 12. században 
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nai kvalitásai hamar megmutatkoztak a hadvezetésben. Amikor nyílt 
lázadás fenyegetett Kairóban a szudáni osztag részéről, ő azonnal le-
csapott. Porig égette az erődöt az ott lévő férfiakkal, nőkkel és gye-
rekekkel együtt. Ugyanakkor megfontolt is volt. 2 évet várt a síita 
kalifátus eltörlésével, aztán egyesítette Egyiptomot uralma alatt. A 
vidék új uralkodójaként jelentős gazdasági tartalékokra tett szert a 
Nílus Delta szántóföldjeinek minden kincsével. 1174-ben Núr al-Dín 
meghalt és 11 éves fia maradt örökében. Szaladin megragadta a lehe-
tőséget, és kiterjesztette uralmát Szíriára. Hogy hatalmát törvényessé 
tegye Szaladin Damaszkuszba, Núr al-Dín fővárosába költözött, és 
feleségül vette annak özvegyét, Iszmatot. Szaladin tehát kelet első 
számú muszlim hadvezérévé vált. Immár Egyiptom erejével maga 
mögött Szaladin leigázza Arábiát és Szíriát. Nemsokára egyesítette a 
különálló muszlim csoportokat egy hadseregbe. Végül felvette a 
szultáni címet. Szaladin úgy vélte, hogy királysága és hatalmának 
terjeszkedése kövezi ki a Jeruzsálem ostromához vezető utat. 

Az 1180-as évek közepén a szultán birodalma már a Nílustól az 
Eufráteszig terjedt. Csakhogy a birodalom fölötti bizonytalan uralma 

Keresztény Államok a Közel-Keleten (12. század) 
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attól függött, egy szent háborúval beváltja-e a hozzá fűzött reménye-
ket. Eddig úgy tűnt, nem híve a keresztényekkel való nyílt összecsa-
pásnak. Vajon valóban megsemmisítené őket, és Jeruzsálem vissza-
foglalása a cél, vagy mindez ismét igazolná üstökösszerű felemelke-
dését? 

1185. decemberében Szaladin ágynak esett, és visszavonult a csa-
tától. Nem tudni pontosan, milyen betegség támadta meg, csupán 
annyit, hogy magas lázrohamai voltak. Hetek, hónapok teltek el, és 
állapota egyre súlyosbodott. Soványan, eszméletét alig visszanyerve 
hánykolódott élet-halál között. Orvosai már lemondtak róla. A musz-
lim világon zavar és rettegés lett úrrá. Három hónap múlva azonban 
Szaladin meggyógyult. Szaladin barátai a betegséget a halandóság 
fuvallataként értelmezték, afféle átalakulásként, melyet Isten küldött, 
hogy felébressze őt feledékeny álmából. A halálközeli élmény elmé-
lyítette Szaladin vallási meggyőződését. Az uralkodó azelőtt dzsi-
hádról beszélt. Ideje nagy részét mégis muszlimok leigázásával töl-
tötte új birodalma kiterjesztéséért. De ezután újjászületett, és eltökélt 
célja lett egy valódi, szent háború. 

Damaszkusznál óriási sereget vonultatott fel. Készült a jeruzsá-
lemi Keresztes Királyság visszahódítására. Csapatait a Közel-Kelet-
ről gyűjtötte össze, 12000 hivatásos lovas és 30000 önkéntes. Egy 
kortárs muszlim beszámoló szerint vén farkasok és bősz oroszlánok. 
A seregszemlén Szaladin láthatta, hogy a muszlim hadak megin-
dulásakor porfelhő árnyékolja be a napot, de a győzelem nem a had-
erő nagyságában rejlett. A valódi kincs a víz. Hogy a kereszteseket 
csapdába csalja, Szaladin rajtaütött a fennhatóságuk alatt lévő Tibé-
riás városán. 1187 július 3-án nagyszámú keresztény sereg indult el 
Szaffuriából. Jeruzsálem nem rég felkent királya Gui de Lussignan 
vezetésével. A száraz, sivatagos vidéken a kiszáradás halálos fegyver 
lehet. Szaladin ezt nagyon is jól tudta. A szultán ismerte a víznyerő 
helyeket, és sokat tett azért, hogy ellenfelei ne juthassanak oda. 
Szaladin elküldte embereit a közeli Hattín forrásainak őrzésére. 
Őriztette a vidék minden kútját. A nyári hőségben menetelő keresz-
tesek egy víz nélküli gyilkos zóna közepén találták magukat. Július 
4-én a keresztények elhagyták sátraikat, Szaladin pedig felfedte ke-
gyetlen és brilliáns tervét. Azonnali támadás helyett engedte, hogy a 
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keresztesek folytassák szánalmas vánszorgásukat kelet felé, s meg-
várta a déli nap sugarait. Szaladin íjászai ekkor nyíl záport zúdítottak 
a frankokra. A keresztesek legvégső kétségbeesésükben Hattín fenn-
síkjára menekültek. 

A csata egy pontján a gyalogos katonák ott hagyták a lovasok na-
gyobb csoportját, és elmenekültek. Felfutottak a hegy felé. A lovon 
ülőket odalent körülvette egyik oldalról a magaslat, a másik oldalról 
pedig Szaladin hadserege. A szultán valószínűleg 800 méterre volt 
innen, a völgy másik oldalán. A keresztesek kétszer indítottak ellen-
támadást. Visszaszorították ellenfelüket, de mindhiába. Szaladin se-
regei szétmorzsolták őket. Szaladin maga vezette seregét a csatában. 
Nem vonult háttérbe, hogy emírjei helyettesítsék. Az ütközet végén ő 
állt katonái oldalán olyan közel, hogy lássa, minden tervei szerint ha-
lad-e. A szultán láthatta, amint Gui de Lussignan vérszínű sátra le-
hull, és vele együtt a keresztény ellenállás utolsó védőbástyája. A 
hattíni csata Szaladin teljes győzelmét hozta. Betetőzésként elfogták 
Jeruzsálem királyát, és a szent keresztet is megszerezték. Szinte az 
egész keresztes hadat lemészárolták vagy fogságba ejtették. Nap-
nyugtakor Szaladin végigjártatta tekintetét a csatamezőn, akár egy 
győztes oroszlán. Ez volt a dicsőség pillanata. Az egész iszlám sze-
mében dzsihád harcossá vált. Jeruzsálem, Szaladin áhított célja tehát 
gyakorlatilag védtelenül állt.  

1187. szeptemberében egész haderejét bevetette a szent város ost-
románál. Tíz nap alatt áttörték a külső falakat. A keresztény gyerme-
kek haját vezeklésül leborotválták, a papság mezítláb vonult fel az 
utcákon, de ellentétben Jeruzsálem 1099-es keresztény elfoglalá-
sával, Szaladin vér nélkül vette be a várost. Ez pedig jelentősen 
megalapozta a hírnevét. Évszázadokig úgy vélték, a bölcs és igazsá-
gos Szaladin célja az volt, hogy megegyezzen a jeruzsálemi keresz-
tényekkel. Ez a felfogás alkotta a legenda alapját, pedig nem veszi 
figyelembe a létező bizonyítékokat: Szaladinhoz és az eseményekhez 
közel állók beszámolóit. Furcsa mód ezek a források leírják, hogy a 
szultán valójában nem békés feladást akart, hanem vérfürdőt. 
Szaladin titkára, Imad al-Dín al Izfahani a város átadásának másnap-
ján érkezett. Beszámolója egy korai másolatát az oxfordi Bodian 
Library őrzi. A szöveg Jeruzsálem elestét írja le, ahogy azt Szaladin 
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akarta bevésni az emlékezetbe. Meglepő, de Imad al-Dín nem ábrá-
zolja Szaladint a béke megtestesítőjeként. Ehelyett egy szent harcost 
ír le, aki többször világosan felszólította a jeruzsálemi kereszténye-
ket: „Nem vár rátok sem kegyelem, sem menedékjog. Óhajunk, hogy 
örökké szolgáljatok nekünk. Gyilkolunk majd és foglyokat ejtünk. 
Kiontjuk véretek. A szegényeket és nőket rabszolgává tesszük.” 

Szaladin csak akkor engedett és tett nagylelkűbb ajánlatot, ami-
kor a keresztények kijelentették, hogy utolsó vérükig harcolnak, 
szétzúzzák a muszlim szent helyeket, és kivégzik a városban fogva 
tartott több ezer muszlimot. Szaladin célja nem az volt, hogy a nagy-
lelkű győztes szerepében tetszelegjen. Attól félt, hogy összetörik a 
róla alkotott muddzsahid-kép, mely szerint ő az iszlám bajnoka a 
szent háborúban. 

Jeruzsálem ismét muszlim fennhatóság alá került. Szaladint soro-
zatos győzelmei iszlám hőssé emelték. De kirobbantott egy új ke-
resztes háborút. 

A Keresztes Államok megtámadásának híre, Jeruzsálem elfogla-
lása és a hattíni katasztrófa rettegéssel töltötte el a nyugatot. Az idős 
III. Orbán pápa a hír hallatán szívrohamot kapott és szörnyethalt. Az 
új pápa, VIII. Gergely azonnal pápai bullát adott ki: az Audita tre-
mendi-t, melyben új keresztes hadjáratott hirdetett.  

Az Audita tremendi harcba hívása két fő érvet hozott fel. Isten a 
bűnök miatt büntetésként engedte az iszlám keleti térhódítását, 
amely bűnben osztozik minden keresztény, és a történelemben elő-
ször a rosszat is megnevezték. Szaladint magához az ördöghöz ha-
sonlították. 

Az Audita tremendi üzenete hamarosan megjelent az udvarról 
udvarra utazgató vándor énekesek dalaiban és zenéjében. A trubadú-
rok lovagiasságról, szerelemről daloltak Európa udvaraiban. Dalaik 
megteltek vallásos érzelmekkel a közelgő háborúról énekelve. A ke-
resztények tízezrei álltak katonának: az európai arisztokrácia színe-
java, királyok, hercegek és a francia uralkodó. De még mielőtt kitört 
a keresztes láz, egy király már elkötelezte magát az ügy mellett. Ő 
lett a harmadik háború legfontosabb hadvezére. I. Richárdot a 
Westminsteri Apátságban koronázták meg 1189 szept. 3-án. A dicső 
anjou birodalom uralkodójává vált, amely a Írországtól a Pireneuso-



Keresztes háborúk 

22 

kig terjedt. De mielőtt trónra lépett, már elkötelezte magát egy ke-
resztes hadjárat mellett. Döntése megdöbbentette a gyenge dinaszti-
át. Richárd fiatal éveiben fivéreivel, például János herceggel rivali-
zált. Később pedig következtek apjuk, II. Henrik ellen. Halála előtt 
az idős király ellenezte Richárd belépését a keresztes hadba. De ek-
korra a szent háború lehetőségével Richárd kiléphetett apja árnyéká-
ból. Csakhogy ezzel elkezdődött Oroszlánszívű Richárd küzdelme 
önmagával: összeegyeztetni királyi és katonai kötelességeit. 

Anglia belevetette magát a szent háború előkészületeibe, hogy 
előteremtse egy kolosszális hadjárat költségeit. Már II. Henrik gyűj-
tött erre Anglia szerte kivetett külön keresztes adójával, az ún.: 
Szaladin-tizeddel. De az Oroszlánszívű még több pénzt akart össze-
gyűjteni, elképesztő költségekbe verve magát. A középkori Anglia 
pontosan vezetett pénzügyi dokumentumaiból, az államkincstári te-
kercsekből kiderülnek az elképesztő kiadások részletei. A dokumen-
tumok Anglia legrégibb fennmaradt közjogi iratai, bennük az ural-
kodói jövedelem leírása megyére lebontva az adott pénzügyi évben. 
Az 1189-90-es évek tekercsei alkotják Richárd uralkodásának teljes 
pénzügyi beszámolóját. Hihetetlenül pontos és részletes leírást ad a 
3. keresztes hadjárat költségeiről. Például Hampshire tartományból: 
„Tehát sózott szalonna szállítandó a királlyal Jeruzsálembe. Értéke: 
58 font 18 schilling és 11 penny.” És a feljegyzésben van még to-
vábbi 20 adag bab, 10.000 db kétszögű lópatkó, és 100 egység sajt. 
Richárd összesen 14.000 fontot költött hadjáratai előkészületeire, 
amely több mint Anglia éves királyi jövedelmének fele. 

Marseille – Richárd nem csupán a legjobb tartalékokkal rendel-
kező keresztes király volt. A Szentföldre is teljesen másképpen akart 
eljutni. Keresztesei tengeri útra készülődtek. A gigantikus szállítás 
alapos megtervezést igényelt és voltak hátulütői a hajótöréstől a jár-
ványokig. De az új út gyorsabb és biztonságosabb, mint átvonulni el-
lenséges területen. Ráadásul harci gépek, fegyverek és lovak keletre 
szállítását is lehetővé tette. A komoly előkészületek után Richárd ké-
szen állt az indulásra Marseille kikötőjéből. Bár a Szentföld zarán-
dokai már jól ismerték ezt a helyet, először használták ilyen keresz-
tes expedícióhoz. Szörnyű körülmények között indultak el. 1190. au-
gusztus 7-én hagyták el Marseille-t, úgyhogy a hőmérséklet valószí-
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nűleg 35 fok körül lehetett. 150 vagy annál is több ember, a rako-
mány és a fegyverek mind összezárva együtt egy kisebb vitorláson, 
amely már enyhe tenger fodroktól is hullámzott. Komoly probléma 
lehetett a tengeribetegség és a kiszáradás a tengerhez nem szokott 
lovagok és apródjaik körében. Gyomorrontás és efféle betegségek 
szintén előfordultak, mivel hosszabb időre össze voltak zárva.  

A flotta hosszabb útvonalon haladt, hogy elkerülje a Földközi-
tenger belső, veszélyes vizeit. A parthoz legközelebb kellett haladni-
uk a hathatós navigációhoz. Ez pedig kizárólag nappali navigációt je-
lentett. A víz pedig komoly nehézséget okozott. Az evezés embert 
próbáló munka. Az evezősök napi 8 liter vizet ittak. Tehát napi egy 
köbméter kellett a teljes legénység itatásához. A lovaknak naponta 
28-35 liter vízre volt szükségük. Ezért naponta kikötöttek csak a víz 
és étel utánpótlás miatt. 

A Szentföldön – 1191 júniusában hadai élén hajózva Oroszlán-
szívű Richárd elérte Palesztína partjait, és először pillantotta meg 
Akkót. Akkó a Közel Kelet egyik legnagyobb kikötője, Palesztína 
északi kapuja. Keresztények elleni védőbástya volt tenger és száraz-
föld felől egyaránt. Masszív tenger felől emelkedő falait a flottájával 
közeledő Richárd is láthatta. De amikor az Oroszlánszívű odaérke-
zett a város már másfél éve ostrom alatt állt. Az ottani muszlin hely-
őrséget ugyanis keresztesek tízezrei vették ostrom alá. Mögöttük a 
sík vidéken szerteszét pedig ott voltak Szaladin seregének sátrai, és 
köztük Szaladin. A város partmenti elhelyezkedése miatt Szaladin 
nem tudta legyőzni az ostromló seregeket Richárd érkezése előtt. A 
tenger lüktető artériaként engedte be a friss csapatokat nyugatról a 
Szentföldre. Ha a szultán megölt ezer keresztényt, másnap kétezer 
érkezett helyettük. Szaladin számára Akkó ostroma lehetetlenséggel 
határos vállalkozásnak tűnt. A gyűrű áttöréséhez Richárd minden 
haditudományára szükség volt. Ahhoz, hogy a város vastag falait át-
törjék a keresztesek elképesztő rombolásra képes katapultokat és 
ballisztákat vetettek be. Oroszlánszívű Richárd Messinából hozatott 
hatalmas sziklákkal fokozta a rombolást. Június végére a keresztesek 
taktikája sikerre vezetett. A falak majdnem beomlottak. A védőket 
kimerítette a folyamatos ostrom. Egy keresztes így ír a muszlimok 
szenvedéséről: „Bizony, most már félnek az átélt csodától, hogy a vi-
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lág jött el őket legyőzni, falaik áttörve, leomolva, harcosaik lekasza-
bolva, holtan fekszenek.” A szultán helyőrsége nem bírta tovább. 
Szaladin a hattíni győző, Jeruzsálem visszafoglalója döbbenten nézte 
végig, ahogy Akkó helyőrsége meghajol Richárd király előtt, és bé-
két kér tőle. 

Akkónál győzött a harmadik hadjárat. Richárd sietve tárgyalt vol-
na megadásról, hogy haladhasson tovább palesztínai hadjáratán. 
Szaladin viszont időt akart nyerni, és ez a veszélyes stratégia Ri-
chárdot döbbenetesen kegyetlen tettre sarkalta. Szaladin előőrse lát-
hatta, amint Akkó muszlim helyőrségét, mintegy 2700 embert meg-
kötözve elővezetik, a síkságra terelték őket, ahol zavartan és félve 
bújtak össze. Néhányan talán azt hitték, elengedik őket. Egy muszlim 
szemtanú leírta, ahogy a keresztesek egy emberként megtámadták és 
kardcsapásokkal, szúrásokkal lemészárolták őket. A vérfürdő világos 
üzenetet küldött Szaladinnak: az Oroszlánszívű ilyen eltökéltséggel 
lép a szent háborúba. Richárd pályafutásának legellentmondásosabb 
tette döbbenetet és dzsihádot váltott ki az iszlám köreiben, foltot ejt-
ve az Oroszlánszívű király hírnevén. 

Richárdnak nem ma-
radt más dolga, mint-
hogy seregével a part 
mentén dél felé vonul-
jon. De csapatait Akkó-
ból is alig tudta kiimád-
kozni. A szent háború 
borzalmai elől a kikötő 
ideális menedék lett min-
denféle gyönyörök és til-
tott élvezetek tárháza. 
Emberei hűségét hízel-
gés, ima, kényszer és megvesztegetés eszközével erősítette meg. Vé-
gül négy hónappal a Szentföldre érkezése után Richárd serege elin-
dul a partvonal mentén dél felé. Célja a nyílt csaták elkerülése volt, 
hogy sértetlenül elérje csapataival a déli várost, Jaffát. Katonáit ha-
jók kísérték a partok mentén. Ahol útközben találkoztak: Haifa, 
Cézárea és Jaffa. A katonák így könnyen haladtak, mert hajók vitték 
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a nehéz rakományt. A part menti útvonal megvédte őket a bekerítés-
től. Ahol lehetett a keresztesek gyorsan meneteltek. Tömött hadosz-
lopaik jobb szárnya szinte a tengerben gázolt. 

Szaladin mindenütt árnyékként követte őket, kisebb rajtaütések-
kel, csetepatékkal zaklatva a sereget és megpróbált nyílt csatát ki-
eszközölni, hogy megállítsa Richárd előrenyomulását. Richárd nagy 
gondot fordított a sereg erejére. A menetelések közt kétnapi pihenőt 
tartott, de szeptemberre a fogyatkozó ételadagok miatt a katonák 
gyakran összekaptak. A közemberek ugyanis ellepték az aznapi me-
netelésben elhullott húsosabb lovak hulláit, és rendre összekaptak az 
ételen az előkelő lótulajdonos legnagyobb döbbenetére. Richárd 
közbelépett. Megígérte, hogy pótol minden hátast, ha méltó katoná-
nak adják az elhullott állatot. Hű katonái úgy vetették rá magukat a 
lóhúsra, mintha vadhús lett volna. Szeptember 6-án Richárd tábort 
vert, és megpihent éhező, kimerült seregével. Ezalatt az ellenség tü-
relme fogytán volt. Egy szemtanú beszámolója Szaladin táborából 
leírja, hogy a szultánt bosszantotta Richárd zavartalan előretörése, és 
idegesítette, hogy az két-három naponta pihenőt tart. A szultánnak 
azonnal és bármi áron egy csatát kellett kieszközölnie. Amikor Ri-
chárd csapatai elindultak Arsub. felé, Szaladin teljes serege állta út-
jukat. A szultán úgy döntött, ezen a ponton állítja meg a keresztese-
ket. A keresztesek tovább nyomultak Szaladin nem szűnő támadásai 
közepette. A levegő megtelt muszlim kiáltásokkal és harci dobok. 
hangjával. Egy szemtanú szerint a kereszteseket körülvették, mint 
nyájat az éhes farkasok, ők pedig nem láttak semmit, csak az eget és 
körülöttük a gonosz ellenséget. Katonái hiába kérlelték a királyt, 
hogy engedélyezze a visszatámadást, alakzatban meneteltek tovább.  

Richárd azonban döntésre kényszerült. A hátsó oszlopból két lo-
vas hirtelen kitört. Dühtől és sértettségtől küzdve vágtak a muszli-
mok felé szent György nevét üvöltve, utánuk pedig keresztesek ezrei. 
A király azonnal látta, hogy visszahívásuk reménytelen ezért odavág-
tatott elszakadt csapataihoz. A muszlimok az ütközettől megtörten, 
és megkergetve egy erdőbe menekültek. Szaladin ismét komoly vere-
séget szenvedett. A szultán teljes haderejét bevetette abban a re-
ményben, hogy útját állja a kereszteseknek, de kudarcot vallott. Az 
elkeseredett Szaladin szívét csak Isten ismerhette ebben a pillanat-
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ban. Richárd ezzel szemben elégedetten tekinthetett vissza Arsufra. 
Bár nem készült nyílt ütközetre Szaladinnal, amikor eljött az idő, 
gyorsan döntött, és elsöprő, csapatait feltüzelő győzelmet aratott. 
Úgy tűnt, Richárd arra hívatott, hogy meginduljon Jeruzsálembe. 

Taktikája gyors szárazföldi előnyomulás, és a rejtett diplomácia 
keveréke volt. A Lovag Király megdöbbentő ajánlatott tett. Felaján-
lotta tulajdon húgát a szultán öccsének, al-Adílnak feleségül. Ennek 
részletei Szaladin életrajzában olvashatók, melyet tanácsadója, Bahal 
al-Dín vetett papírra. Egy alig ismert nyolcszáz éves eredeti kézirat 
tanúskodik erről, amit a jeruzsálemi Aqsza mecset könyvtárában 
őriznek. Egyedülálló leírás az Oroszlánszívű Királyról. 

Hosszas tárgyalások után egyeznek meg. Sok levélváltás után, de 
végül is megegyeznek a lényegben, hogy al-Malik al-Adíl, Szaladin 
öccse majd feleségül veszi Richárd húgát. A házassági ajánlat Ri-
chárd ravaszságát jelzi. Azt akarta, hogy a kétség árnyéka vetüljön 
al-Adilra, aki Szaladin hűséges öccse, de veszélyes lehet utódaira 
nézve, egyszóval olyas valaki, akinek titkolt céljai lehetnek. Szaladin 
belemegy a megállapodásba. Hogy miért? Azért, mert mindenki a 
partvonalat akarja, és ezt meg azt a várost. Richárd pedig azt mond-
ja, hogy a húgának adja az egész partvonalat az esküvő után. Bahal 
al-Dín leírja, milyen fürgeeszű tárgyalópartner volt Richárd, és ezt 
Szaladin is jól tudta. Mindketten veszélyes játszmát játszottak. 
Szaladin bizonyára csak azért fogadta el a házassági ajánlatot, mert 
úgy vélte, visszavonják és igaza volt. Pár nap múlva Richárd azt vá-
laszolta, hogy húga nem mehet feleségül al-Adílhoz, mert az 
muszlim. 

Jeruzsálem – Decemberre Richárd készen állt szent célja, Jeru-
zsálem meghódítására. A város 20 kilométeres körzetébe vonult, és 
felkészült a támadásra. A tél azonban döbbenetesen hideg volt. Egy 
szemtanú szerint „hideg volt és borult, esett és havazott. A sátrak 
felborultak, az étel vizes, a páncél rozsdás, a ruhánk büdös.” Harci 
kedvük viszont a tetőfokára hágott. A lovagok már majdnem célt ér-
tek. Leírhatatlanul vágyakoztak Jeruzsálem látására, zarándoklatuk 
célja felé. Vajon a király is osztozott katonái lelkesedésében? A 
szent város falai alatt élete legnehezebb döntés elé került. Saját ke-
resztes törekvései, vagy a háború hideg valósága! Oroszlánszívű be-
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jelentette, hogy a keresztes had elvonul a város alól. A part menti 
utánpótlást akadályozta a fagyos tél. Jeruzsálem ostroma vállalhatat-
lan veszélyeket rejtett. Katonai szempontból Richárd döntése érthető 
volt, de kijelentése romba döntötte a hadsereg morálját. Egy keresz-
tes szerint: „Amióta Isten az időt megteremtette, nem volt egy sereg 
ilyen csalódott, ilyen szomorú. Mindenki átkozta a napot, melyen 
megszületett.” 

Szaladin seregei is kimerülőben voltak. A két had egyre közelebb 
került egymáshoz. A szultáni seregen belüli mozgolódásról pedig le-
hetőséget teremtettek Richárdnak egy második támadásra. Csakhogy 
terveit az Európából érkező rossz hírek meghiúsították. Richárd 
hosszú távollétében fivére, János megpróbálta megkaparintani a 
trónt. Ez a hír aggasztotta a királyt. Döntenie kellett: maradjon a 
Szentföldön, vagy térjen haza királyságáért. Richárd döntésképtelen-
né vált. Emberei a Jeruzsálem elleni támadásra biztatták. Ő pedig 
engedett nekik. Elvesztve uralmát a hadjárata fölött a józan ész elle-
nében: az Oroszlánszívű másodszor is Jeruzsálem ellen vonult. 

A késlekedés időt adott Szaladinnak az átcsoportosításhoz. Eddig 
is Jeruzsálemben tartózkodott, készült a mindent eldöntő összecsa-
pásra. De az ostrom fenyegető árnyékában megmaradt csapatai ösz-
szeesküdtek ellene. Többen féltek, hogy ostromgyűrűbe kerülnek, 
mint az akkóiak., és felszínre tört a régóta lappangó ellentét a törö-
kök és Szaladin kurdjai között, ami nyílt összecsapással fenyegetett. 
A kényes helyzetben Szaladint arra biztatták tanácsadói, hogy hagyja 
el a Szent Várost, amíg lehet. Most a szultán került komoly döntés 
helyzetbe: maradjon Jeruzsálem reménytelen ostrománál, vagy, ami 
elképzelhetetlen, hagyja sorsára a legszentebb várost? Bahal mind-
végig mellette volt ezen a szenvedéssel teli éjszakán, és a szultán 
gondolatait érzékletesen tolmácsolta. Azt írta: "Szaladin Jeruzsálem 
iránti szeretete hegyeket mozgat meg", és hogy "ezen az éjszakán 
csak a szent háború fölötti aggodalom foglalkoztatta." Reggelre a 
szultán meghozta döntését. Sorsára hagyja Jeruzsálemet. 

1192 július 3-án itt az Aksa mecsetben láthatta Bahal al-Dín, 
hogy a szultán a földre borul, pár szót szól, és ezalatt imaszőnyegére 
hullottak könnyei. 



Keresztes háborúk 

28 

Richárd soha nem volt ilyen közel a győzelemhez. Ha Szaladin 
elvonul, a város elesik Az Oroszlánszívű csak órákra volt a dicsőség-
től. De mivel fogalma sem volt Szaladin döntéséről, saját döntésében 
is kételkedni kezdett. Richárd állítólag végignézett Jeruzsálem beve-
hetetlen falain, és meggondolta magát. Összehívta hadvezéreit, hogy 
eldöntsék, mi legyen. Szemtanúk állítják, hogy már előre tudta, mit 
fog tenni. A támadást ismét visszavonta. A keresztesek elképedtek 
ezen a fordulaton. A temérdek elköltött pénz, a birodalomtól való 
hosszú távollét, a Jeruzsálemért kiontott életek után Richárd vissza-
vonulása megdöbbentő volt. Ha kitartott volna, legyőzhette volna 
Szaladin fáradt katonáit, és övé lehetett volna Jeruzsálem. Ehelyett 
félbehagyta hadjáratát és egyik fél sem győzhetett a másik fölött. 

Oroszlánszívű Richárd, a legendás keresztes lovag hazatért a 
Szentföldről úgy, hogy soha nem járt Jeruzsálemben. Anjou biro-
dalmába visszatérve elfoglalhatta trónját, de az évtized hátralevő ré-
szét európai ellenségeivel hadakozva töltötte, ameddig halálra nem 
sebezte egy nyílvessző. 

Az iszlám megvédte Szent Városát. Szaladin viszont katonai gé-
niusza ellenére sem tudta megakadályozni, hogy a keresztesek visz-
szafoglalják a partvidéket. 

Kettejük történetét gyakran halljuk leegyszerűsítve, megmásítva, 
a Kelet és Nyugat muszlimok és keresztények közötti ellentét szim-
bólumaként. Ma is gyakran megmásítják a róluk alkotott képet azok, 
akik kisajátítanák őket. Richárd, az igaz lovag, a kegyetlen Oroszlán-
szívű király – és Szaladin az iszlám kegyes hőse, a nyugat rettegett 
ellensége. 

A harmadik keresztes háborúban fény derült összetett személyi-
ségükre. Szaladin nem egyszerűen a hit kegyes védelmezője, olykor 
öncélú és könyörtelen, Richárd pedig nem pusztán bátor lovagkirály, 
néha ravasz tárgyalópartner is. A Jeruzsálemért vívott véres háború 
100 éven át tartott. A gigászi ellentét végső fejezete a következő szá-
zadban Egyiptomban zárul, mikor egy keresztes buzgóságtól hajtott 
francia király, és a középkor legkiemelkedőbb muszlim alakja küzd 
meg a Kelet fölötti uralomért. 

Forrás: Crousades (a BBC filmje; Digi-TV) 
Összeállította: Tarjányi Béla 
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Az üdvösség üzenete 
   – messiási jövendölések Izajás könyvében (I. rész) 

A.) Alapgondolat 

Az ókori kultúrákban ismeretesek az ún. isten-királyok. Izraelben 
a királyt nem istenítik, nem tekintenek egy embert istennek, nem 
tisztelik istenként. Annyiban kapcsolódik össze Isten és a király 
személye, hogy Izraelben a királyságot Isten kegyelme tartja fönn: 
„A földkerekségnek Isten az Ura. Ő rendel föléje a kellő időben jó 
vezetőt” (Sir 10,4). A történelemben a király Jahve felkentje, akit Is-
ten embere olajjal ken fel, ez Isten lelkével való invesztitúrát jelké-
pezi (1 Sám 9,16; 10,1; 16,13). Ezzel a királyt olyan szerepre szente-
lik fel, amelynek erejében Jahve helyettese lesz Izraelben. Ez a fel-
kenés a királykoronázás fontos szertartása. A király, mint Jahve fel-
kentje, olyan megszentelt személy, akivel szemben minden hívőnek 
vallásos tiszteletet kell tanúsítania. Attól kezdve, hogy Nátán jöven-
dölése Izrael minden reménykedését Dávid dinasztiájára összponto-
sította (2 Sám 7,12-16), minden tőle származó király a jelenlegi " 
Messiás" lesz, akin keresztül Isten teljesíteni akarja népére vonatko-
zó terveit. 

A száműzetés előtti zsoltárok kidomborítják e királyi Messiás he-
lyét Izrael hitéletében. A kapott kenet az isteni előszeretet jele (Zsolt 
45,8); a felkenés a királyt Jahve fogadott fiává tette (Zsolt 2,7). Ezért 
biztosan számít Isten védelmére (Zsolt 18,51). A Dávidnak tett ígére-
tekre támaszkodva remélik, hogy Isten mindörökre utódokat támaszt 
dinasztiájának (Zsolt 132,17).  
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Izrael fiainak királyát, de mindenekelőtt a Messiást egy belső kö-
telék állandó kapcsolatban tartja Jahvéval. A király Izrael Istenét 
képviseli (2 Sám 14,17: Isten angyala). Különösen a Messiásról áll, 
hogy Isten hasonmása (alterego), hiszen senki nem áll olyan közel Is-
tenhez, mint az Örök Atyának és a Béke Fejedelmének (Iz 9,5) kirá-
lyi alakja. A fölkenéssel és a beiktatáshoz tartozó egyéb szertartá-
sokkal a király „más emberré” lett (1 Sám 10,6), mindenekelőtt ma-
gára öltötte Isten szentségét és érinthetetlenségét. Ez főleg a nagy ki-
rályra, Dávidra állt, és „Dávid kedvéért” az ő földi utódaira, „mind-
örökké” (Zsolt 18,51; 45,7 stb.). A Júda házából való királyt arra vá-
lasztotta ki Jahve, hogy az ő „királyságának trónján üljön Izrael fö-
lött” (1Krón 28,5). Végső fokon a földi király csak részesedett Jahve 
örök királyságából (vö. Iz 33,22); az a körülmény, hogy az uralkodói 
hatalom a személyes Isten uralmában gyökerezett, arra épült, nagy-
ban növelte a júdeai királyok tekintélyét, másfelől viszont azt jelen-
tette, hogy a király sokkal mélyebb kapcsolatba került Istennel. Az 
egész Ószövetség emlegeti a szabadító királyt. Izrael fiainak királya 
érvényt szerez a szegény jogának, őt illeti „az igazság jogara” (Zsolt 
45,7; 72,1 kk. 4.12). Az eszményi király maga a Messiás (Zsolt 
72,7.16; Jer 23,5; Ez 34,23–24; 37,24). 

Izajás prófétával egy új szakasz kezdődött: mintha megsza-
kadt volna a régi folytonosság az uralmon lévő király és a Messiás 
között. A királyt még mindig Dávid házából valónak mutatja be a 
szerző, ugyanakkor a különbséget is erősen hangsúlyozza kettejük 
között. A szír–efraimita támadás veszedelmét látva Izajás arra szólít-
ja föl Ácház királyt, aki az asszíroktól várta a segítséget, hogy kérjen 
Istentől jelet ígérete teljesítésére. Amikor Ácház vonakodik e felszó-
lításnak eleget tenni, Jahve maga ad jelet az Emmánuelben, aki eb-
ben az összefüggésben nem lehet senki más, csak egy messiási alak 
(vö. Iz 8,8), akár arról van szó, hogy Izajás Ácház fiát, Hiszkiját üd-
vözölte, akár arról, hogy a nélkül hirdette előre a Messiást, hogy 
bármelyik történelmi személlyel összekapcsolta volna. Az a hang-
súly, amelyet az Emmánuel születésének hirdetése kap (vö. Ter 
16,11; Bír 13,3.5; Lk 1,31), jelzi alakja fontosságát.   

B.)  Szentírási szöveg: Iz 7,1-17; Mik 5,1-5; Mt 1,18-25 
 



Bibliaiskola 

31 

 
C.) Bevezetés 

1. Álom a szabadítóról 

Ma is léteznek diktatúrák, de nem kell messzire mennünk, so-
kunkban még ott élnek a kommunista rendszer emlékei is az elnyo-
másról. Az emberben élő szabadságvágy kitermeli a szabadító alak-
ját, megszületik benne egy ideális alak, aki elhozza számára a sza-
badságot. Izajás korában Izrael államformája a királyság volt, tehát a 
próféta ezekhez a társadalmi keretekhez igazodva a szabadulást egy 
új király, a  messiás-király személyéhez köti. Tőlünk már jobbára 
idegen ez a társadalmi forma, nem gondolkodunk uralkodókban és 
királyokban, amikor vezetőt várunk, aki megmutatja a szabadulás út-
ját. Milyen vonásokkal, milyen tulajdonságokkal ruházzuk fel ezt a 
személyt, mit várunk el tőle, milyen legyen? Hogy nézzen ki az én 
messiásom? 

2. Ember arcú Isten – Isten arcú ember 

Isten hatalmas és erős. A pogány isteneket is annak hiszik a híve-
ik. Segítségért, oltalomért fordulhat hozzá az ember. Jahve azt mond-
ja Mózesnek a Hóreben: „Én vagyok az, ′Aki vagyok′”. (Kiv 3,14) 
Jézus születésével, a megtestesülésben, kereszthalálban és feltáma-
dásban azt mondja: Nem az vagyok, akinek gondoltál. 

A pogány vallások is gyakorta beszélnek arról, hogy emberi ala-
kot öltenek az istenek, de ezekben a történetekben a „gyermekalakot 
rögtön mintegy szétveti az istenalak” (Kerényi Károly), már pici 
gyermekkorban megnyilatkozik a rendkívüliség, az isteni. 

A várt messiás: egy ember isteni tulajdonságokkal. 
Ehelyett 
A Messiás: egy Isten emberi  tulajdonságokkal, Jézusban egy em-

ber arcú Isten lépett a történelembe, túlontúl ember arcú, annyira, 
hogy fel sem ismerik, csak néhányan. Jézus nagyon egyszerű körül-
mények közé születik és az evangéliumok nagyon visszafogottan be-
szélnek olyasmiről, ami rendkívüliségre utal (a foganás, a csillag, a 
pásztorok és a bölcsek). Ez az egyszerű és hétköznapi kezdet folyta-
tódik a továbbiakban Jézus nyilvános működésének kezdetéig. Sem-
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mi sem utal rá, hogy maga Isten lépett a történelembe. Jézus nyilvá-
nos működését már csodajelek kísérik, de épp csak annyi, hogy iga-
zolja kilétét, tér és idő korlátai közé szorítva él, mint bármelyik kö-
zönséges ember. Akik közel kerülnek hozzá, az apostolok, azok 
megsejtenek valamit („Uram, miért van az, hogy nekünk akarod ma-
gadat kinyilatkoztatni, és nem a világnak?” Jn14,22), de az ő szá-
mukra sem egészen nyilvánvaló, hogy kicsoda Jézus, túl sok - mai 
szóval - prekoncepciójuk van a Messiással kapcsolatban, az Istennel 
kapcsolatban. Jézus keresztje őket is megbotránkoztatja: „Távol le-
gyen ez tőled, Uram! Ez nem történhet meg veled” (Mt 16,22) „Ezen 
az éjszakán ti mindnyájan megbotránkoztok bennem” (Mt 26,31) Is-
ten Fia nem halhat meg és pláne nem így. Isten hatalmas és erős, a 
Fia is hatalmas és erős (ura a természet erőinek, csodákat tesz, stb.), 
nem válhat kiszolgáltatottá semminek és senkinek. 

Mi is egy hatalmas és erős Istenben hiszünk, akihez segítsé-
gért, oltalomért fordulhatunk, aki megment a bajtól és a veszedelem-
től. Számunkra is sokszor botrány a kereszt, nem akarjuk Isten embe-
ri arcát látni, pedig az ember arcú Isten megmutatja számunkra, hogy 
valójában milyen ő és hogy nekünk milyennek kellene lennünk. 

3. wilhelm brunners: virágvasárnap 

egy látomás  
1980  
látom, 
róma püspökét 
jános pál pápát  
egy szamáron 
belovagol 
tübingenbe 
meglátogatja  
hans küngöt 
és békét köt vele 
és megöleli őt 
és azt mondja neki 
te a barátom vagy 

 
én látom 
leonyid brezsnyevet 
a moszkvai embert 

 
egy szamáron 
belovagol kabulba 
és meglátogatja  
afganisztánt 
és békét köt 
és megöleli  
a kicsi 
büszke népet 
és azt mondja 
legyél a barátom 
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én látom 
a zsidó és palesztin 
begint és arafatot  
együtt lovagolni  
          a szent városban 
jeruzsálemben 
és békét kötnek 
és átölelik egymást 
és azt mondják 
barátok vagyunk  
én látom  
mindnyájunkat 

hogy leszállunk 
a magas lóról 
és megyünk 
egy nagy szabadság 
vonzásában 
és átöleljük egymást 
és békét kötünk 
és azt mondjuk 

 
nővérei 
és fivérei 
vagyunk egymásnak 

 

4. Szövegmunka az Iz 7,1-17 

A történelmi helyzet 

Izajás prófétai fellépése Uzija halálának idejére tehető, Ácház és 
Hiszkija uralkodásának korára. Ácházzal egy időben Izraelben Pekah 
és Hósea uralkodott (2Kir 16,1–20; 2 Krón 28,1–27; Iz 7). – Szíria 
és Izrael szövetségre lépve Júdát is bele akarták vonni egy Asszíria 
elleni lázadásba, de mivel Ácház Asszíria-ellenes törekvéseikben 
nem támogatta őket, megtámadták Júdát, Damaszkusz megszállta 
Ejlatot, a filiszteusok elfoglaltak 6 várost (2Krón 28,18), Izrael meg-
támadta és legyőzte Ácházt, aki visszahúzódott fővárosába. A szír-
efraimita koalíció próbálkozásának az lett az eredménye, hogy Asz-
szíria Kr.e. 733-ban meghódította Izraelt és Kr.e. 732-ben Szíriát, 
Júda pedig a vazullusa lett, mivel Asszíriához fordult a koalíció ellen 
segítségért (a Templom aranyán és ezüstjén szerezte meg Tiglatpile-
zert szövetségesül). A király, hogy hatalmát megőrizze, mindenben 
kénytelen volt Asszíria kegyeit keresni (16,10). Felkarolta a magas-
lati kultuszt, illetve a bálványimádást; az égőáldozat bronzoltárát 
elmozdította helyéről és damaszkuszi mintára új oltárt építtetett, s 
ezen maga is mutatott be áldozatot (2 Kir 16,10–16); Jeruzsálemben 
bezáratta Jahve templomát (2 Krón 28,24). Ácház utóda fia, Hiszkija 
lett (2 Kir 20,11; Iz 38,8). Kr.e. 714-ben újabb politikai krízis követ-
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kezett, amikor Egyiptom próbálja meg rávenni Júdát és a filiszteu-
sokat, hogy lázadjanak fel Asszíria ellen. Ekkor Izajás próféta újra 
tiltakozik. 705-ben Hiszkija Egyiptom segítségében bízva több kis 
állammal együtt fellázadt, de 701-ben  a lázadást leverték, Júdát vé-
gigpusztították, Hiszkijának magas hadisarcot kellett fizetnie. Izajás 
szemében az uralkodók legfőbb bűne az volt, hogy maguk akarták 
kézbe venni az ország sorsát, megfeledkezve arról, hogy Jahve a tör-
ténelem ura, ő irányítja még a leghatalmasabb nemzetek sorsát is. Az 
embernek teljes hittel és bizalommal mindenben rá kell hagyatkoznia 
Jahvéra; a hittől függ Izrael jövője (vö. 7,9; 30,15). A földi hatal-
makban kár bizakodni, azoktól nem várható szabadulás. Izajás ismé-
telten visszatér ahhoz a kis csoporthoz, amely megfelel Jahve elvárá-
sainak; ez a maradék hordozza az ígéreteket, amelyek középpontjá-
ban a Dávid házából származó Messiás, az eszményi uralkodó áll. Iz-
rael szabadulása egyértelmű ellenségei vesztével. 

Sajnos mind Ácház, mind Hiszkija hitetlennek bizonyult a vész 
esetén és nem Jahve segítségében bízott, hanem emberi hatalmaknál 
keresett segítséget. Hitetlensége miatt mind Júda, mind Izrael elnyeri 
büntetését, mindkét királyságot leigázzák, a népet fogságba hurcol-
ják.  

Izajás (héb. Jesaja ’Jahve szabadulás’) a legfontosabb a próféta. 
Apja Ámosz, akit mind a zsidó, mind a keresztény források összeté-
vesztenek Ámosz prófétával. A babiloni Talmud szerint Ámosz 
Amaszja király fivére lehetett, így tehát a jeruzsálemi arisztokráciá-
hoz tartozott ő és maga Izajás próféta is (vö.3,1–24; 7,3; 8,1 kk.; 
22,15 kk.; 36–39 és 1,8.11–15; 5,1–6; 6,1–7; 7,3; 8,6.18; 28,16). 
Magáról Izajás prófétáról keveset tudunk. Uzija király halála évében 
(Kr. e. 740) prófétai küldetést kapott (Iz 6,1). Ekkor már nős volt, 
mert 3 év múlva fiával a karján jelent meg Ácház király előtt (7,3). 
Két fia, akiket név szerint is ismerünk (Seár Jasúb ’egy maradék 
visszatér’ és Mahér-Salal-Has-Baz ’rabolj gyorsan, prédálj hamar’; 
7,3; 8,3) a prófétával együtt jel és tanítás volt Izrael számára (8,18). 
Ifjúkorában béke és jólét volt: Edomot legyőzték (2Kir 14,7), és 
Ejlaton át (vö. 14,22) Jeruzsálembe áramlott Kelet gazdagsága (Iz 
2,7.16), de Izajás meghívása idején fordulatot jövendölt (6,11). Mint 
más próféták, Izajás is látomásban kapta küldetését (6,1–7): önként 
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ajánlotta fel magát Istennek (6,8). Föllépése közvetlenül az Ámosz 
és Ozeás utáni időre esik. Az Asszíria romlását illető jövendölésben 
és Isten népe iránti szeretetének szemlélésében teljes összhangban 
van Ozeással, de találunk érintkező pontokat Mikeással is, aki a kor-
társa volt (vö. 2,2 kk.; 7,14; 11,1 és Mik 4,1 kk.; 5,2; 5,1). Mindket-
ten szót emelnek a társadalmi igazságosságért, amelyet a városi élet 
föllendülésével a gazdagok és hatalmasok közül némelyek háttérbe 
szorítottak. Izajás abban minden más kortársát fölülmúlta, hogy a ré-
git és az újat egyaránt hitelt érdemlően tudta tanítani. Meggyőzően 
hirdette, hogy Isten ítéletének ideje elérkezik, hogy a népnek és Dá-
vid házának egy maradéka fönnmarad, s hogy csak a bizalommal pá-
rosult hit révén lehet megmenekülni. 

Izajással egy új szakasz kezdődött: mintha megszakadt volna a 
régi folytonosság az uralmon lévő király és a Messiás között. A ki-
rályt még mindig Dávid házából valónak mutatja be a szerző, ugyan-
akkor a különbséget is erősen hangsúlyozza kettejük között. A szír–
efraimita támadás veszedelmét látva Izajás arra szólítja föl Ácház ki-
rályt, aki az asszíroktól várta a segítséget, hogy kérjen Istentől jelet 
ígérete teljesítésére. Amikor Ácház vonakodik e felszólításnak eleget 
tenni, Jahve maga ad jelet az Emmánuelben, aki ebben az összefüg-
gésben nem lehet senki más, csak egy messiási alak (vö. Iz 8,8), akár 
arról van szó, hogy Izajás Ácház fiát, Hiszkiját üdvözölte, akár arról, 
hogy anélkül hirdette előre a Messiást, hogy bármelyik történelmi 
személlyel összekapcsolta volna. Az a hangsúly, amelyet az Emmá-
nuel születésének hirdetése kap (vö. Ter 16,11; Bír 13,3.5; Lk 1,31), 
jelzi alakja fontosságát.  

5. Emmánuel: Immánuel (héb. ’velünk az Isten’): személynév. Iz 
7,14: „Igen, a szűz fogan, fiút szül és Emmanuelnek nevezi el” 

Izajás próféta Ácház király számára, Isten hűtlen helytartója szá-
mára meghirdet egy ellenkirályt, egy hűségeset, annak, aki a fölke-
nés megbízatását nem teljesíti meghirdeti azt, aki majd teljesíteni 
fogja. Ez az Immanu Él, a „Velünk az Isten” nevet viselő új király 
nem más, mint a maradék királya, a maradéké, amelyből a népnek 
meg kell újulnia. Ő lesz az, mint elhivatott, aki megvalósítja a betel-
jesülést, olyan királyként, aki már gyermekként „meg tudja vetni a 
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rosszat és a jót választani” (Iz 7,15-16). „Aludttejet és mézet eszik 
majd” (Iz 7,15), a földművelést megelőző, nomád pásztorkodás kor-
szakát, az „ártatlanság korát” idéző eledelt. De a tej és méz mint a 
kánaáni bőségre utaló motívum (Kiv 3,8.17; 13,5; 33,3; MTörv 6,3; 
11,9; 26,9 stb.) ismételten előfordul a Bibliában: 

„És ismerem szenvedését. Leszálltam tehát, hogy megszabadít-
sam az egyiptomiak kezéből, és kivezessem arról a földről egy jó és 
tágas földre, egy tejjel és mézzel folyó földre” (Kiv 3,8). 

„Halld tehát Izrael, s vigyázz, tedd meg, amit az Úr megparan-
csolt neked, hogy jó dolgod legyen és felette megsokasodj azon a tej-
jel s mézzel folyó földön, amint az Úr, atyáid Istene megígérte ne-
ked” (MTörv 6,3). 

Az Emmanuelre vonatkozó jövendölésben összefonódik a jelen és 
az idők vége, a dávidi és a messiási ország. A hagyományos katoli-
kus értelmezés Emmanuelt közvetlenül a Megváltóra vonatkoztatja, 
az almah ’lány’ szót pedig Máriára. 

Az almah szó ’házasságra érett, férjhez menendő lány’-t jelent, 
nem ’szűz’ jelentésű (Ter 24,43; Kiv 2,8; Zsolt 46,1; 68,26; Péld 
30,19; Én 1,3; 6,8; 1 Krón 15,20) a szó fiziológiai értelmében, leg-
följebb úgy is alkalmazható; a régi K-i nyelvekben fiziológiai érte-
lemben véve nem is volt külön szó a szűzre. 

Szíriát és Efraimot két füstölgő, üszkös fadarabnak nevezi (4.v.), 
ami arra utal, hogy semmik, bármikor eltaposhatók (6.v.), de akinek 
Jahve a védelmezője, annak nem kell félnie (4.v.). 

6. F. Händel: Messiás 

Nyitány. Széles, méltóságteljes hangok szólalnak meg Graveban, 
mintha egy óriási világóra előtt állnánk és egyenletesen és feltartóz-
tathatatlanul közeledne valami rendkívüli pillanat, aztán felgyorsul a 
tempó, megsűrűsödik a szólamok rajza és az örömhír szikrája pattan 
lélekről lélekre egy fugában: Ő közeleg. 

 
Majd a tenor recitatívója Izajás jóslatát idézi: 

     „Vigasztaljátok, vigasztaljátok  népemet! 
– mondja a ti Istenetek. 
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Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, 
és kiáltsátok neki, 
hogy letelt szolgálata, 
letörlesztette bűnét, 
hiszen kétszeresen meglakolt az Úr kezétől 
minden vétkéért! 
Egy hang kiált: 
»Készítsétek a pusztában az Úr útját, 
egyengessetek ösvényt a sivatagban Istenünknek!” 
                                                         (Iz 40,1-3) 

Tenor ária szárnyal fel vidáman: 
„Minden völgy emelkedjék fel, 
minden hegy és halom süllyedjen alá; 
a göröngyös legyen egyenessé, 
és a hegyláncok síksággá! 
Akkor kinyilvánul az Úr dicsősége, 
és látni fogja minden ember egyaránt. 
Bizony, az Úr szája szólt.” (Iz 40,4-5) 

                         
Majd a kórus énekel az eljövendő isteni fényről. Az adventi han-

gulatot teljesíti ki a basszus recitatívo és ária és a szólókkal vegyes 
kórus. 

A basszus recitativója Malakiás prófétát idézi: 
„Íme, én elküldöm angyalomat, hogy elkészítse az utat színem 

előtt, és csakhamar eljön templomába az Úr, akit ti kerestek, s a szö-
vetség angyala, akit ti óhajtotok. Íme, már jön is – mondja a Seregek 
Ura” (Mal 3,1). 

      
A recitativo drámai áriához vezet, drámai erejű látomásos hang-

festő szólók és vegyes kórus váltakozása: 
„De ki tudja elviselni az ő eljövetelének napját, s ki állhat meg az 

ő láttára? Mert ő olyan, mint az olvasztó tűz, és mint a posztóványo-
lók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító mester, és salakta-
lanná teszi Lévi fiait; és megtisztítja őket, mint az aranyat és mint az 
ezüstöt” (Mal 3,2-3). 
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Az Emmanuelt rövid alt recitatívóban jelenti meg a világnak 
Izajás próféta új interpretációjában. Egyszerű, visszatérések nélküli, 
szinte puritán kijelentésben hangzik el, dallamdíszítések nélkül. Ez a 
dallami egyszerűség sokat mondó a születendő Messiás alakjával 
kapcsolatban, hűen tükrözi, hogy milyen is lesz ő: 

„Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, s a nevét Emmánuelnek 
fogják hívni« [Iz 7,14]. Ez azt jelenti: Velünk az Isten” (Mt 1,23). 

 
Az alt ária valóságos versenyművet szólaltat meg, a szépséges 

muzsika Izajás szavaival szól:  
„Magas hegyre menj föl, 
te, aki jó hírt viszel Sionnak! 
Emeld fel erősen hangodat, 
aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek! 
Emeld fel, ne félj! 
Mondd Júda városainak: »Íme, a ti Istenetek!” (Iz 40,10)            
A basszusáriákban a fény és árnyék ellentétének nagyszerű kiak-

názását látjuk: 
’Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, 
és az Úr dicsősége felragyogott fölötted!” (Iz 60,1) 

 
 „Mert íme, sötétség borítja a földet, 
és homály a népeket, 
de fölötted felragyog az Úr, 
és dicsősége megjelenik fölötted. 
Nemzetek jönnek majd világosságodhoz, 
és királyok felragyogó fényedhez”. (Iz 60,2-3) 

                                            
„A nép, amely sötétségben jár, 
nagy világosságot lát; 
akik a halál árnyékának országában laknak, 
azokra világosság ragyog” (Iz 9,1). 

                                            
A kar a bizonyosság hangjaival énekli ünnepi énekét: 
„Mert gyermek születik nekünk, 
fiú adatik nekünk; 
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az uralom az ő vállán lesz, 
és így fogják hívni nevét: 
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, 
Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme” (Iz 9,5). 

  

D.) Óravázlat 
 

Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
1. Ének: Emmánuel ének kottá-

ból 
Énekelj az 
Úrnak 111.o., 
10 perc 

2. Álom a szabadítóról,  
       a messiási emberről 
Mandorlában ábrázolt Krisztus-képeket helye-
zünk az asztalra (a Bibliatársulat honlapján 
hozzáférhetők vagy Interneten kereshetünk), 
majd ezután az óravezető rövid bevezető gon-
dolatai következnek a témához, lásd Bevezetés 
1. Esetleg a gondolatok összehangolásához 
felkínálható két szöveg, lásd Bevezetés 2. 3. 
 A résztvevők „álmodnak” arról, hogy néz ki 
számukra a messiási ember ideális ábrázolása. 
A művészetben nagyon gyakran egy mandor-
lával fejezik ki (egy mandula formájú fényko-
szorú, vagy geometriai forma közepére he-
lyezve őt).  
A művészi ábrázolások után egyéni gondolko-
dás arról, hogy: 
– Milyen kép él bennem a Messiásról? 
– Milyen tulajdonságokkal, milyen vonásokkal 
ruházom fel az ideális messiási embert? 
Végül közös gondolatcsere. A vezető rögzíti a 
megnevezett fogalmakat egy kör alakú man-
dorla közepébe. 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val,  

Mandorlában 
ábrázolt 
Krisztus-
képek, színes 
papírok, szí-
nes tollak, ol-
ló, a Bev. 2. 
3. szövegei 
 
 
 
 
25 perc 

  

                      Mandorlák színes képei honlapunkon: 
                  www.biblia-tarsulat.hu/kepek/mandorla.htm. 
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Feladat 

 

Mód-
szer 

Eszközök, 
 időtartam 

 
3. Szövegmunka Iz 7,1-17 
a.) A szöveg elolvasása előtt az óravezető rövid tájé-
koztatást ad a történelmi helyzetről, lásd Bevezetés 4. 

 Szentírás, 
jegyzetfü-
zet, ceruza 

b.) A szöveg közös elolvasása után párban dolgozva 
utána kérdeznek a történet előzményének és háttérje-
lentésének. Kikeresik és felírják a szövegben szereplő 
szimbólumokat és utána kérdeznek a jelentésüknek 
(nevek, képek…) Ezután megvizsgálják a szöveget 
abból a szempontból, hogy találnak-e a prófétai sza-
vak között olyat, amely a Messiásra vonatkozik a 
Messiás három tipikus ismertető jele alapján, ő 
– egy királyi alak 
– szabadulást hoz 
– vele elkezdődik a végidő. 

  

Ezután közös gondolatcsere következik, amelyet, ha 
szükséges az óravezető kiegészít a megfelelő teológi-
ai felvilágosítással, mint pl. a „szűz” a 7,14-ben., lásd 
Bevezetés 5. 
A szövegmunka eredményét a résztvevők összehason-
lítják a következő szentírási helyek jelentésével: Mik 
5,1-5 és Mt 1,18-2,6 

  
 
 
 
45 perc 

4. Zenés meditáció: F. Händel: Messiás (részlet), 
lásd Bevezetés 6. 
A zenemű, a zenei élmény segítségével elmélyíthetjük 
a Messiással kapcsolatos gondolatainkat, felismerése-
inket, érzelmeinket. (Meditációs módszer, Közös 
utunk a Bibliához, módszerek könyve 38-39. o.)  

Az 
órave-
zető 
elő-
adása 

CD: F. 
Händel:  
     Messiás 
(részlet) 
Jegyzetfü-
zet, ceruza  
40 perc 

 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
nyolcvanhetedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2014. szept. 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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KÖNYVISMERTETÉS 

 
Thomas Johann Bauer, Who is who in der Welt Jesu? [Ki ki-

csoda Jézus világában?] Herder, Freiburg – Basel – Wien, 2007.  
 

Az Újszövetség meglehetősen sok személyről tesz említést, de 
csak az üdvtörténeti szempontból fontosabbakat mutatja be részlete-
sen (pl. Jézus, Mária, Keresztelő János, Péter, Pál, János). A többi 
személynek vagy csak a nevét közli, vagy pedig olyan apró informá-
ciókat nyújt, amelyek a Jézussal vagy egyházzal kapcsolatos elbeszé-
lések megértéséhez hasznosak, de nem elegendők ahhoz, hogy ma-
gukat a „mellékszereplőként” megjelenített személyeket mélyebben 
megismerjük. Ilyen „másodlagosan” említett személyek lehetnek 
politikai vezetők (pl. Nagy Heródes és leszármazottjai, Quirinius 
mint Szíria helytartója, Antonius Felix és Porcius Festus júdeai pro-
kurátorok), főpapok és egyéb vallási szempontból jelentős egyénisé-
gek (pl. Annás, Kaifás, Gamáliel stb.), vagy éppenséggel a törvényes 
renddel szembenálló, lázadó személyek (pl. Teudás, galileai Júdás). 

Ha az érdeklődő bibliaolvasó többet akar megtudni róluk, szük-
ségszerűen kortörténeti ismertetőkhöz kell fordulnia. Ám ezek több-
sége inkább az eseményekre és az intézményekre összpontosít, s így 
a történeti személyek közül csak a legfontosabbakra tér ki részlete-
sen. Éppen ezért nagyon üdvözlendő Th. J. Bauer kezdeményezése, 
amely kifejezetten azoknak az embereknek a bemutatására irányul, 
akik az Újszövetség idején – főképp Palesztina területén – meghatá-
rozó szerepet töltöttek be, vagy legalábbis ismertebbek voltak. (Th. 
J. Bauer jelenleg az Erfurti Egyetem Hittudományi Karán az 
újszövetségi szentírástudomány professzora. A könyv megírása 
idején Gießenben tevékenykedett.)  

A félreértés elkerülése végett fontos hangsúlyozni, hogy az ismer-
tetésre kerülő könyv célja nem kizárólag az, hogy az Újszövetségben 
említett személyekről bővebb tájékoztatást adjon, hiszen olyan sze-
mélyeket is bemutat, akik az Újszövetségben nem szerepelnek. A 
szerző alapvetően az Újszövetség korát és világát akarja érthetőbbé 
tenni művével. Célkitűzéséről így ír: „A történelem nemcsak tények-
ből áll, hanem személyekből. Aki a történelmi összefüggéseket és 
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folyamatokat meg akarja érteni, annak ismernie kell a főszereplőket, 
azok jellemét és indítékait. Ez az újszövetségi kortörténetre is érvé-
nyes. Ezért a Názáreti Jézus valamint a korai keresztények világáról 
és idejéről nem egyedül évszámokra támaszkodva, a legjelentősebb 
történeti események felsorolásával alakíthatunk ki megfelelő képet. 
Emberek voltak azok, akik becsvágyukkal, hatalmi törekvéseikkel, 
illetve kötelességérzetükkel és felelősségtudatukkal a Római Biroda-
lom politikáját és Palesztina mindennapjait meghatározták. Gyenge-
ségükkel vagy éppen karizmatikus képességeikkel emberek formál-
ták a vallási életet, s sokrétű adottságaikkal emberek álltak a kiemel-
kedő kulturális, irodalmi és tudományos alkotások mögött. Ilyen 
személyek életrajzi gyűjteménye által akar ez a könyv az újszövetsé-
gi időszak politikájáról, vallásáról és kultúrájáról tájékoztatni” (7. 
old.). 

Th. J. Bauer nyilván korabeli források, főképp Josephus Flavius 
és a római történetírók művei alapján, de azok kritikus kiértékelésé-
vel, mutatja be a meghatározónak tartott személyeket, éspedig logi-
kusan rendezett csoportok szerint: római császárok; a heródesi di-
nasztia; római helytartók Szíriában; római helytartók Palesztinában; 
zsidó főpapok; zsidó karizmatikusok, csodatevők és tanítók; zsidó 
zavargást keltők és felkelők; Jézus és mozgalma; őskeresztény kö-
zösségvezetők és misszionáriusok; a kultúrában, a tudományban és 
az irodalomban jeleskedő egyének.   

Különösen is érdekes és izgalmas a kevésbé ismert személyekkel 
kapcsolatos ismertetés. Itt főképp a zsidó „karizmatikusokra”, vala-
mint a zsidó felkelésben meghatározó szerepet betöltő személyekre 
gondolok. Egy Menahem nevű illetőnek például, aki az esszénus 
mozgalomhoz tartozott (bár nem Kumránban élt), jövendöléseivel 
sikerült elnyernie Nagy Heródes rokonszenvét (123. old.). Az Újszö-
vetségben is említett Teudásról (vö. ApCsel 5,36) megtudjuk, hogy a 
Kr. u. 40-es években nagy tömeget hívott a Jordánhoz azzal a céllal, 
hogy – Józsue egykori tettét megismételve (vö. Józs 3) – szétválasz-
sza a folyó vizét, és száraz lábbal vezesse át őket a túlsó partra (152. 
old.). Az is érdekes, hogy a Kr. u. 66-ban kitölt felkelésben egy Já-
nos nevű esszénus is szerepet játszott, ami azért meglepő, mert az 
esszénusok alapvetően békés szándékúak voltak (157. old.). Ugyan-
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akkor tanulságos, hogy a rómaiak elleni felkelés egyáltalán nem 
egységesítő hatással volt a jeruzsálemi zsidóságra, hiszen – Gisalai 
János és Simon bar Giora vezetése alatt – egymással szembenálló 
csoportok heves küzdelme előzte meg a város 70-ben bekövetkezett 
bevételét (161-164. old.).       

Mindent egybevetve elmondható: Th. J. Bauer könyve jól és 
könnyen használható kézikönyv a biblikus szakemberek számára, 
ugyanakkor hasznos segítség mindazoknak, akik az Újszövetség 
világával behatóbban akarnak megismerkedni, illetve az Újszövet-
ségben említett, sokszor „kívülállóknak” tűnő személyekről bővebb 
információt kívánnak szerezni.  (Kocsis Imre) 

---------------------------------- 

Felebarát vagy embertárs. Bibliafordítások és használatuk a 
mai Magyarországon (szerk. Fabiny T. – Pecsuk O. – Zsengellér J.) 
Luther Kiadó – Kálvin Kiadó – Hermeneutikai Kutatóközpont Ala-
pítvány, Budapest 2014. 248 oldal 

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon címmel 
rendezett tudományos konferenciát 2013. április 2-3. között a Károli 
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, a KRE Bölcsészet-
tudományi Karán működő Hermeneutikai Kutatóközpont és a Ma-
gyar Bibliatársulat.  A konferencia célja az volt, hogy áttekintsék a 
Magyarországon ma használatos szentírásfordításokat, valamint a 
különböző felekezetek bibliahasználati szokásait. A szervezők arra 
törekedtek, hogy mindazon keresztény felekezetek képviselői el-
mondhassák véleményüket, amelyek magyar nyelvű bibliafordítást 
adtak közre. Rajtuk kívül a zsidóság képviselői számára is lehetővé 
vált, hogy sajátos szentírásfordítási hagyományukról szóljanak. Sőt 
szót kaphatott az ún. EFO Biblia fordítója is, aki saját bevallása sze-
rint nem képviselt semmilyen intézményt. Bár a Jehova Tanúi is 
készítettek magyar nyelvű fordítást, de mivel ez a vallási közösség 
elveti a kereszténység alapvető hitelveit (Szentháromság, Jézus 
Krisztus istenfiúsága), a konferencia szervezői, érthető módon, nem 
láttak lehetőséget arra, hogy velük bármiféle gyümölcsöző párbeszé-
det lehessen folytatni. Erről a meglehetősen problematikus „Új vi-
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lág”-fordításról egy „külső” szakértő, Szalai András, az Apológia 
Központ munkatársa tartott kritikus ismertetést.  

A bemutatásra kerülő kötet a konferencián elhangzott előadások 
szerkesztett változatát tartalmazza, kiegészítve néhány tanulmánnyal, 
amelyek tartalma ugyan nem hangzott el élőszóban, de a bibliafordí-
tás témakörét illetően értékes kiegészítő szempontokat tár az olvasók 
elé. A szerkesztők előszavát és a konferenciát megnyitó beszédet öt 
nagy egység követi: 1. A zsidó Biblia magyarul (az IMIT-fordítás és 
egyéb próbálkozások); 2. A Károli-Biblia és mai változatai; 3. Ró-
mai katolikus és ortodox bibliafordítások (három katolikus fordítás 
és a magyarországi ortodoxok kezdeményezései); 4. Mai protestáns 
bibliafordítások (az 1975-ben megjelent bibliafordítás és annak reví-
ziói, valamint Kecskeméthy István fordítása); 5. Újabb mai fordítá-
sok és kísérletek (a Jehovai Tanúi „Új világ”-fordítása; a Szent Pál 
Akadémián készülő Újszövetség-fordítás; az egyszerű fordítású 
[EFO] Biblia). Függelékként a szerkesztők tizenkét választott szöveg 
által szemléltetik az egyes fordítások közötti összefüggéseket és 
különbségeket. 

Figyelmünk mindenekelőtt az ismertebb protestáns és katolikus 
fordításokkal kapcsolatos ismertetésekre irányul. A protestáns kö-
rökben klasszikusnak mondható Károli-fordítás mind a mai napig 
nagy tiszteletnek örvend. Persze manapság nem az „őseredeti” Vi-
zsolyi-Bibliát használják, hanem többnyire annak 1908-ban készített 
revízióját. Ezen revízió hátterét és munkamenetét Zsengellér József 
mutatja be. Nagyon érdekes ez a tanulmány, mert nyilvánvalóvá 
teszi: az eredeti Károli-fordítást már 1908 előtt sokszor javították és 
átdolgozták. Az 1908-as revízió kapcsán Zsengellér hangsúlyozza, 
hogy ennek fogadtatása egyáltalán nem volt egyhangúlag kedvező. 
Sok tudós már a 20. század első felében önálló fordítást készített, s 
egyre inkább nőtt az igény egy módszertanilag jól megalapozott, új 
hivatalos fordítás iránt. Ám a II. világháború zűrzavaros időszaka és 
a kommunista elnyomás következtében a korábbi fenntartások fele-
désbe merültek, s így a század 40-es éveitől kezdve az 1908-ban 
revideált Károli-fordítás használata magától értetődővé vált az ige-
hirdetésben és az egyházi életben. Bár az 1975-ben megjelent új 
fordítás jelentős változást idézett elő a nagyobb protestáns felekeze-
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tek bibliahasználatában, a kisegyházak továbbra is a Károli-
fordításhoz ragaszkodnak. „Az 1908-as revideált Károli-kiadás a 
tradicionális protestáns körökben a sérthetetlen, néha szinte inspi-
ráltnak tartott «Károli-fordítás». Holott láthattuk, hogy a Vizsolyi 
Bibliától, Károli eredeti szövegétől igen messze van” (56. old.). 
Zsengellér József megállapításának első felét, amely a Károli-
kiadáshoz való merev ragaszkodásra vonatkozik, a szóban forgó 
kötet néhány tanulmánya is alátámasztja (ezek mind a 2. részben 
találhatók). A Károli-fordítást használják a Nazarénus Gyülekezetek, 
a Keresztény Advent Közösség és a Hit Gyülekezete (bár ez utóbbi 
vallási közösség az Újszövetségről önálló fordítást szándékozik meg-
jelentetni). 

Már az előzőekben utaltunk arra, hogy 1975-ben a protestáns 
egyházak, pontosabban a Magyar Bibliatanács új fordítást jelentetett 
meg. Ennek hátterét és jelentőségét Karasszon István ismerteti. A 
Magyar Bibliatanács nem sokkal a megalakulását (1949) követően, 
némi vita után, úgy döntött, hogy nem elegendő az 1908-as Károli-
kiadás revíziója, hanem új fordítást kell készíteni. Az erre a célra 
kijelölt bizottság munkája több évtizedig tartott. A főbb célkitűzések 
így összegezhetők: a kor exegetikai eredményei kellőképpen képvi-
selve legyenek; a fordítás liturgiai használatra alkalmas legyen; iro-
dalmi szempontból szép nyelvezetű, ugyanakkor az egyházi nyelv-
ben kevésbé jártasak számára is követhető legyen. A célkitűzések 
megvalósulását illetően Karasszon István így értékeli: „Mindezen 
szempontok figyelembevétele természetesen meglehetősen bonyolult 
fordítói eljárást eredményezett. Voltaképpen ez az egyetlen monda-
nivalóm: a végeredményt mindig igen sokrétű latolgatás előzte meg 
– talán ez nem mindig világos a fordítás felhasználói számára” (123. 
old.). 

1990-ben került kiadásra az imént bemutatott új fordítású protes-
táns Biblia első revideált változata. Ennek hátteréről és sajátosságá-
ról Pecsuk Ottó számol be. 1979-ben a Magyar Bibliatanács felhívást 
tett közzé, amelyben hozzászólásokat kért az 1975-ben megjelent 
Biblia szövegéhez. Több mint 1300 észrevétel érkezett, amelyek 
rendszerezése után a szöveggondozó bizottság megkezdhette a tény-
leges revíziót, az alábbi „dialektikus” elv szerint: „a szövegkorrekció 
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a beérkezett hozzászólásokat maximálisan figyelembe véve, de mi-
nimális változtatással folyjék” (125. old.). A változtatások főképp 
stilisztikai jellegű javításokból, tartalmi átdolgozásokból és a revide-
ált Károli-szöveghez való visszatérésekből álltak. A külső formát 
illetően alapvető változás, hogy az 1975-ös Biblia egyhasábos törde-
léséből visszatértek a protestáns körökben hagyományosabbnak 
mondható kéthasábos tördelésre.  

A katolikus bibliafordításokat illetően három kiadvány nyer rész-
letesebb bemutatást. A Szent István Társulat által 1973-ban megje-
lentetett fordítást Jelenits István, a Szent Jeromos Katolikus Biblia-
társulat fordítását Tarjányi Béla, a Békés-Dalos-féle fordítást pedig 
Dejcsics Konrád mutatja be. Mindegyik ismertetésben szó esik a 
fordítás hátteréről, értékéről és esetleges hiányosságairól.  

Bár mind a három fordítás a múlt évszázad második felében látott 
napvilágot, mégis meglehetősen eltérőek a keletkezés indokai és 
körülményei. Békés Gellért bencés és Dalos Patrik oratoriánus szer-
zetes azzal a céllal fordította le Rómában a görög szöveg alapján az 
Újszövetséget, hogy az emigráns magyaroknak lelki táplálékot nyújt-
sanak. A fordítás első kiadása 1951-ben, vagyis még a II. Vatikáni 
Zsinat előtt jelent meg. Ez a tény jól látható a meglehetősen konzer-
vatív, zsinat előtti szemléletet tükröző bevezetésekben. (Bár a fordí-
tás számos újabb kiadást megért, a bevezetéseket és a jegyzeteket 
csak az 1990-es években korszerűsítették.) Ám magának a fordítás-
nak az újszerűsége – katolikus viszonylatban – aligha tagadható. Ez 
az újdonság abban áll, hogy nem a Vulgata, hanem a görög szöveg 
alapján készült, és archaikus nyelvezet helyett gördülékeny, modern 
magyarsággal adja elénk az Írást. Dejcsics Konrád így ír erről: „Új-
szerű fordítási alapelvei… a dinamikus ekvivalencia későbbi termi-
nusával írhatók le, s természetesen itt-ott hordozzák ennek vadhajtá-
sait is” (98. old.). 

A Szent István Társulat által megjelentetett bibliafordítás első ki-
adása nagyjából egy évtizeddel a II. vatikáni zsinat után jelent meg, 
olyan időszakban, amikor az egyházak minden tevékenysége, így a 
könyvkiadás is az Állami Egyházügyi Hivatal felügyelete alatt állt. A 
háttérben nyilván a zsinatnak az a rendelkezése áll, hogy a héber és 
görög eredeti szövegek alapján mindenütt jelentessenek meg nemzeti 
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nyelvű fordításokat. A szóban forgó magyar fordítást, valamint az 
egyes könyvekhez a bevezetéseket és a jegyzeteket egy héttagú bi-
zottság készítette (a francia nyelvű Jeruzsálemi Bibliát is szem előtt 
tartva). A kiadványt később többször is átdolgozták; a legutóbbi 
kiadás (korszerűsített bevezetésekkel és jegyzetekkel) 2006-ban lá-
tott napvilágot. Jelenits István így értékeli a munkát: „A lassan ki-
bontakozó vállalkozásnak nagy érdeme, hogy valóban az eredeti 
szövegek alapján, a mai exegetikai eredmények figyelembevételével 
született, s kísérőapparátusával is gondosan, körültekintő módon 
igyekszik az olvasók, használók segítségére lenni… Ha mégis kriti-
kus szemmel olvassuk, talán elsősorban azt kell észrevételeznünk, 
hogy a fordítók nem érvényesítettek világos, közös fordítói alapelve-
ket…” (85. old.)  

A Káldi-Neovulgáta fordítás hátterében az az új helyzet áll, ame-
lyet az 1990-ben történt rendszerváltás hozott létre. Megalakult a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, amelynek egyik fő célkitű-
zése a Szentírás minél szélesebb körben való terjesztése, lehetőleg 
olcsón és könnyen hordozható formában. Ezt a célt legkönnyebben 
úgy lehetett elérni, hogy a Bibliatársulat maga ad ki Szentírást. Az a 
döntés született, hogy Káldi György (magyar katolikus viszonylat-
ban) klasszikusnak mondható fordítását veszik alapul, s azt dolgoz-
zák át a Neovulgáta alapján. Tarjányi Béla így ír erről: „Nagy öröm 
számunkra, hogy megmenthettük a Káldi-szövegünket…, ráadásul 
méltóságteljesen mentettük meg, mert a Neovulgátához igazítottuk. 
Nyilván ez sem tökéletes fordítás…, de a cél mégiscsak az volt, hogy 
a kor tudományos igényeinek megfeleltetett Neovulgátát kövessük, 
ahhoz igazítsuk a szöveget. Ez az Újszövetségben nagyon alaposan 
megtörtént, az Ószövetségben talán nem sikerült teljes mértékben.” 

Az egyéb fordítások közül mindenekelőtt a magyar zsidóság kö-
rében használatos IMIT-Bibliát (az Izraelita Magyar Irodalmi Társu-
lat fordítása) emelem ki, amelynek keletkezési körülményeit Balogh 
Katalin és Zsengellér József ismerteti (Köves Slomó rabbi pedig a 
zsidó fordítási gyakorlat összefüggésében szól róla). A kiadvány első 
kötete 1898-ban, negyedik kötete pedig 1907-ben jelent meg. Az 
IMIT-Bibliát a rendszerváltás után újra kiadták (először 1993-ban) 
héber és magyar szöveggel.  Bár ortodoxok által készített teljes ma-
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gyar nyelvű fordítás még nem áll rendelkezésünkre, részleges, litur-
gikus célra készített kiadvány már létezik. Erről Kiss Etele ír, aki 
külön kiemeli Berki Feriz Hymnologion I-II. címet viselő művét. Ez 
sok ószövetségi szöveg és a teljes zsoltároskönyv fordítását tartal-
mazza.  

Végül szabadjon néhány szót szólni az ún. Egyszerű fordítású 
(EFO) Bibliáról: nem a fontossága, hanem a vitathatósága miatt.  A 
fordítás, amelyet készítője Szőcs Zoltán ismertet, voltaképp egy 
amerikai szervezet (World Bible Translation Center) kezdeményezé-
sére született, „az eredeti szövegekből – az angol mint közvetítő 
nyelv segítségével” (167. old.). A fordító fő célkitűzése az érthetőség 
volt: az, hogy az egyszerű emberek és a vallásban kevésbé járatosak 
is könnyen megértsék a szöveget. Ez a célkitűzés nyilván érthető és 
dicséretes, a konkrét kivitelezés azonban szakmailag megkérdőjelez-
hető (ezt a konferenciakötet szerkesztői is így látják; 10. old.). Per-
sze azt is ki kell mondanom, hogy csak a kötet végén, a függelékben 
hozott példákra támaszkodom, mivel magát a fordítást nem ismerem. 
Mindenesetre különös eljárásnak tartom, hogy a Róm 3,25 fordításá-
nál a könnyebb érthetőség kedvéért elhagyják a mondatban egyér-
telműen jelenlevő utalást az ószövetségi kultikus gyakorlatra (en-
gesztelésre), míg a 2Kor 5,21 fordításánál, szintén a könnyebb érthe-
tőség kedvéért, beiktatják a kultikus vonatkozást („bűnért való áldo-
zat”), holott az nyíltan nincs jelen. 

 Ez a példa jól mutatja a bibliafordítás egyik dilemmáját: 
meddig mehetek el a szent szöveg szabadabb, értelemszerű vissza-
adásában? Hogy ennek határai vannak, az szerintem nem kérdéses. 
Katolikus körökben ez voltaképp nem is okoz áthidalhatatlan prob-
lémát, hiszen a katolikus hagyomány mindig fontosnak tartotta, hogy 
a bibliai szövegekhez értelmező lábjegyzeteket csatoljanak. Ez az 
eljárás ismereteim szerint protestáns testvéreink számára sem idegen, 
miként azt az 1996-ban kiadott, nagyon értékes magyarázatos Biblia 
mutatja. (Kocsis Imre) 

---------------------------------- 
Biblia. Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott ki-

jelentése (Revideált új fordítás). Kálvin János Kiadó (a Magyar 
Bibliatársulat megbízásából), Budapest 2014. 1351 oldal. 
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A Magyar Bibliatanács által 1975-ben megjelentetett új fordítású 
Biblia első revízióját 1990-ben adták ki. 2006-ban kezdődtek el a 
második revízió munkálatai, először az olvasói észrevételek gyűjté-
sével, majd 2009-től az átdolgozás gyakorlati kivitelezésével. A vég-
eredményt, vagyis a revideált új fordítást 2014. április 25-én mutat-
ták be ünnepélyesen. 

A revízió indokairól, alapelveiről és folyamatáról a bemutatásra 
kerülő kiadvány előszavában, valamint a fentebb ismertetett konfe-
renciakötet egyik tanulmányában – Pecsuk Ottó, Az 1975-ös protes-
táns új fordítás 2014-es revíziója – kapunk eligazító információkat. 
A bibliarevízió indokaként a fordítás előszava (7. old.) a bibliatudo-
mány fejlődését, a nyelv folyamatos változását és a keresztény egy-
házakat új missziós helyzet elé állító társadalmi eseményeket nevezi 
meg. A revízió fő alapelvei: tiszteletben tartani a korábbi kiadások 
döntéseit, s csak ott változtatni, ahol mindenképpen szükséges – 
törekedni a „jó magyarságú” nyelvi fordulatokra – a korábbi fordítás 
elavult, nehezen érthető vagy nehezen felolvasható megfogalmazása-
inak a javítása – a korábbi kiadások „önálló vagy a konszenzustól 
eltérő” megoldási kísérleteinek korrekciója a bibliatudomány újabb 
eredményei alapján. Nyilván a revízióban részt vevők szerepének és 
feladatkörének tisztázására, valamint a kivitelezés gyakorlati lépése-
inek meghatározására is szükség volt. (Erről Pecsuk Ottó ír az imént 
említett tanulmányában.) 

A jelen változatnak a korábbi kiadásokkal való részletes összeve-
tésére itt nincs lehetőség. Csupán néhány példát említenék az Újszö-
vetségre vonatkozólag: 1) Apróbb változtatás a megfogalmazáson: 
Lk 1,47 „és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt” (1990) 
– „és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben” (2014). 2) Szócsere: 
Lk 1,69 „Erős üdvözítőt támasztott nekünk” (1990) – „Erős szabadí-
tót támasztott nekünk” (2014).  3) Teológiai jelentőséggel bíró szó-
csere: Kol 1,15 „Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden 
teremtmény közül” – „Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött min-
den teremtmény előtt” (2014). 4) Tartalmi változtatás: Fil 2,7 „és 
magatartásában is embernek bizonyult” (1990) – „és emberként élt” 
(2014). 5) Tartalmi változtatás szórendcserével, illetve mondatok 
felosztásával: Róm 3,25 „Mert az Isten őt rendelte engesztelő 
áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát 



Könyvismertettésl 

50 

zatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutas-
sa” (1990) – „Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által 
azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát” (2014). 

A kiadvány formailag tetszetős és könnyen használható. A szer-
kesztők most is a kéthasábos változat mellett döntöttek. A bibliai 
hivatkozások – s esetenként a rövid magyarázó jegyzetek – mindig a 
lap jobb oldalának aljára kerültek. A könyv végén térképek találha-
tók, továbbá kiegészítő tájékoztatások a bibliai könyvek idézési mód-
járól, illetve a Szentírásban olvasható mértékekről és pénzekről.  

A 2014-es revíziót bemutató, fentebb többször is említett tanul-
mányában Pecsuk Ottó így ír: „Azt szeretnénk, ha ez a bibliafordítás 
továbbra is az «egyház Bibliája» maradna, ugyanakkor megfelelne a 
«jól érthető, mai magyar bibliafordítás» célkitűzésnek is” (Felebarát 
vagy embertárs, 138. old.). Véleményem szerint a revízió készítői-
nek mindkét célkitűzést sikerült teljesíteniük. Kívánom, hogy a revi-
deált szentíráskiadás minél több olvasót segítsen Isten igéjének el-
mélyültebb megismerésében. (Kocsis Imre) 

==================================== 
 

Tájékoztatjuk t. Olvasóinkat és Terjesztőinket, hogy Káldi-
Neovulgáta bibliakiadásunk az eddigiekhez képest nagyobb mé-
retben is megjelent 

 
KÁLDI-NEOVULGÁTA BIBLIA NAGYÍTOTT 

(24 x 13 cm, bordó, zöld és kék kötésben), ára: 3.500.- Ft. 
 

Ez is, miként az eddigi formátumok belső egyházi terjesz-
tésben 25 % kedvezménnyel kaphatók: 

 
KNB ZSEBBIBLIA (közepes, 19 x 12 cm), ára: 2.800.- Ft 
KNB ZSEBBIBLIA (kisebb méret, 17 x 11 cm) 2.600.- Ft. 
ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (16 x 10,5 cm) 1.600.- Ft. 
ÚJSZÖVETSÉG [ÖREGBETŰS] (21 x 13 cm) 1.960.- Ft. 
CSALÁDI BIBLIA  Nagyméretű, díszes borítóval. 12.000.- Ft. 
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KEDVES SZENT JEROMOS  

KATOLIKUS BIBLIATÁRSULAT KÖZÖSSÉGE! 
  

Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket – abból az 
alkalomból, hogy idén is át tudtuk adni IV. osztályos iskolás gyer-
mekeinknek a „SZENTÍRÁS”-t. Az Önök minden évi erkölcsi és 
kedvezményes anyagi segítsége nélkül ezt a szép gondolatot, hogy  

 
„HERCEGHALMI GONDOLAT” 

ADJUK GYERMEKEINK KEZÉBE, A KÖNYVEK KÖNYVÉT 

A SZENTÍRÁS-T, 
nem tudtuk volna megvalósítani. Szeretnénk a jövőben is folytat-

ni. Településünk, mint falu, még nagyon fiatal, most nem régen volt, 
hogy 25 évesek lettünk, 2010-ben. Előtte egy tanyasi puszta voltunk 
– akik Biatorbágy kültelepüléseként éltünk már a középkor óta. 
Templomunk is egy halottasházból lett kialakítva 1904-ben.  

A rendszerváltás után jutott el oda a puszta népe, hogy a 2000-
2002. években egy összefogással, katolikus-református-evangélikus 
keresztény testvéreinkkel – a helyi herceghalmi önkormányzat és az 
akkori kormány segítségével – tudtuk templomunkat felépíteni. Ez az 
összefogás hozta azt a példanélküli kezdeményezést melyhez 2008-
ban csatlakoztunk. 

Szeretnénk, ha a mi példánkat követve egy kezdeményezés indul-
na a JEROMOS KATOLIKUS BIBLIATÁRSULAT–on keresz-
tül, az Önök segítségével, hogy a:  

 
„HERCEGHALMI GONDOLAT”: ADJUK 

GYERMEKEINK KEZÉBE  A KÖNYVEK KÖNYVÉT, 
A SZENTÍRÁS-T 

hazánkban általánossá váljon. 
Ezen eddigi utunkat szeretném most Önöknek bemutatni, hogy 

hogyan és miként jutottunk el idáig. 
 

Ezt az emblémát használjuk 2014 évtől, minden rendezvényün-
kön, plakáton, zarándoklaton és a SZENTÍRÁS-okban, amikor EX-
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LIBRIS-ként átadjuk gyermekeinknek. Ez nem védett embléma bár-
bárkinek átadjuk használatra – ha jó célra 
használja. 

Szeretettel és tisztelettel: 
Herceghalom, 2014. szeptember 1. 

 
Lányi István  
nyá.hv.mk. ezredes,  
világi lelkipásztori kisegítő 

------------------------------------------------------------ 

A „Biblia Évében” katolikus keresztény közösségünkben Hu-
tóczky Béla esperes-plébános atya (jelenleg Szigetszentmiklós plé-
bánosa) akkor a Bia-Etyek-Herceghalom filia plébánosa felhívást tett 
közzé, hogy „ADJUK GYERMEKEINK KEZÉBE A KÖNYVEK 
KÖNYVÉT, A SZENTÍRÁST!” 

A felhívás elhangzás után jött az ötlet Erdősi László herceghalmi 
lakostól, hogy ne csak most, hanem ezután minden évben. 

Az ötletet a plébános atya támogatta, és Lányi István herceghalmi 
lakos elkezdte az önkéntes adományokat gyűjteni – közel 120 adako-
zó adta össze az anyagiakat, hogy a „Biblia Évében” a helyi általá-
nos iskolába járó negyedik osztályosoktól a nyolcadik osztályig ad-
juk át gyermekeinknek a Szentírást. Akkor, 2008-ban 151 db Szent-
írást adtunk át, azóta pedig: 

2009-ben   28 db (179), 

2010-ben   24 db (203), 

2011-ben   16 db (219), 

2012-ben   20 db (239), 

2013-ban   30 db (269), 

2014-ben   28 db (297) 

Szentírást adtuk át a IV. osztályba lépő tanulóinknak. 

2008. ÉVBEN A HELYI ÚJSÁGBAN 
         (HERCEGHALOM HÍRMONDÓ) 

a következők jelentek meg a Biblia évéről: 
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Hutoczky Béla plébános atyának 

          a Tanévnyitón elmondott szavaiból Idézünk: 
  

 „A Biblia évében és Szent Pál évében” megkezdtük 2008-2009-
es tanévünket. Számomra – az Önök kezdeményező készségét di-
csérve – igen nemes gesztus volt a tanévnyitón a tanuló gyermekek-
nek átnyújtott Biblia. Ezzel is kifejezte az Önök közössége európai-
ságuk keresztény voltát, ami visszavezet minket Európa kultúrájának 
zsidó-keresztény gyökereihez. E nemes cselekedettel fedezték fel 
újra emberi identitásunkat, erkölcsiségünket és közösség-építő erőn-
ket. Köszönet illeti a támogatókat. (Megjelent a HERCEGHALMI 
HÍRMONDÓ 2008. 09. évi  számában) 

 

 „2008 „A BIBLIA ÉVE” 
 

Baráti beszélgetésben több alkalommal felvetődött a 2008-as 
„BIBLIA ÉVE” kapcsán: tegyünk annak érdekében, hogy a világ 
szellemi hagyatékának kincse ismertebb legyen. Az európai kultúra, 
az európai humán eszmeiség kialakulásának gyökere, a zsidó-
keresztény kultúra szellemiségének hordozója a Biblia. Így jött az 
ölet, hogy a Bibliát iskoláskorban kell megismertetni gyermekeink-
kel. 

 
A Bibliának a magyar szellemi kincsek között ugyanúgy helye 

van, mint az európai általános műveltségben. Vallási hovatartozás 
nélkül szükségesnek tartjuk, hogy iskolásaink ismerjék meg a világ-
örökségi szellemi kincseknek ezt  a tárházát, a Bibliát. 

 
Kérjük, Ön is csatlakozzon kezdeményezésünkhöz adományával 

az anyagi alapok megteremtése érdekében. Egy Bibliának a kiadói 
ára 1.500.- Ft. Mintegy 100–120 db Bibliát szeretnénk most megvá-
sárolni, amelyet Herceghalomban az iskolába járó felső tagozatos 
diákjainknak adnánk. A következő években rendszeresen, az ötödik 
osztályba lépő diákok kapnák meg. Kérjük Önöket, hogy egyetértő 
támogatásukkal járuljanak hozzá kezdeményezésünk sikeréhez. Tá-
mogatásukat szeretettel fogadjuk! 
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Eddig 52 db Bibliára tudtunk fedezetet összegyűjteni. Anyagi se-
gítségüket a KEK-ben megtehetik vasárnap reggelenként a Szentmi-
se után a sekrestyében.  

Köszönjük, hogy támogatja „A BIBLIA ÉVE” programot. 
 

Lányi István, Herceghalom Filia”  
 (Megjelent a HERCEGHALMI HÍRMONDÓ 

 2008. 02. évi számában) 

Lányi István a FILIA képviselőjének beszédéből idézünk 

 
Ez év tavaszán egy felhívás jelent meg a helyi Herceghalmi Hír-

adóban, amelyben kértük polgártársaink adományait arra a nemes 
célra, hogy adjuk iskolás tanulóink kezébe a Könyvek Könyvét, a 
Szentírást. Azt a könyvet, amely az írásosság legrégebbi bizonyítékai 
alapján tartalmazza az akkor ismert világ erkölcsi értékeit.  

Ezen erkölcsi értékek a mai napig meghatározták – és befolyásol-
ják napjainkban is – az emberiség történetét. 

Robert Schumannt idézném, akit, mint tudjuk, Európa Atyjaként 
tisztelünk – ő volt az egységes egyesült Európa megálmodója és 
elindítója – az UNIÓ megalakulásakor ő írta 1950-ben: ’Mi mind-
annyian a Gondviselés tökéletlen eszközei vagyunk, aki felhasználva 
bennünket olyan nagy terveket valósít meg, amelyek minket teljesen 
túlszárnyalnak.’ 

Ezen identitás erősítését szolgálja és segíti az, amikor nektek, a 
tanuló diákoknak átnyújtjuk a herceghalomi polgárok ajándékaként, 
kezetekbe adjuk európaiságunk eszmei alapját, a Könyvek Könyvét, 
a Szentírást. 

A 2008-as ’Biblia Éve’ alkalmából a Parlamentben is átadták a 
képviselőknek az Írást! Mi most ezt adjuk a kezetekbe. 

Kérjük Tanáraitokat, hogy használják, forgassák a magyar és vi-
lágirodalom, a földrajz és a történelem, sőt a matematika és termé-
szettudományok tanítása során is, mint szemléltető eszközt az idéze-
tek magyarázásához. A jövőben pedig minden negyedik osztályba 
lépő tanulónk meg fogja kapni polgáraink ajándékaként. Vigyétek 
haza, helyezzétek el otthonaitokban a könyveitek közé, forgassátok 
nap mint nap. 
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Fogadjátok sok-sok szeretettel, amilyen szeretettel Herceghalom 
polgárai a Könyvek Könyvét kezetekbe adják! Majd beszéde zársza-
vaként nyugodt és kiegyensúlyozott tanévet kívánt minden herceg-
halmi diáknak.” 

Hámor Szabolcs 
(Megjelent a HERCEGHALMI HÍRMONDÓ 

2008. évi 09. számában) 

------------------------------------------------------------ 

A Biblia Évét követő években: 

2009 ÉV 

Lányi István, mint már tavaly is, a negyedik osztályos gyerme-
keknek ajándékozta a Könyvek Könyvét, a Bibliát. 

 

2010 ÉV 
 

Mint az már hagyomány, augusztus 19-én tartottuk meg a Szent 
István napi ünnepségsorozatunkat, amely Szentmisével kezdődött. 
Hutoczky Béla plébános atya megáldotta a digitális orgonát, amelyet 
Herceghalom hívő katolikus keresztény közössége „A papság évé-
ben” a több éves perselyadományok összegyűjtése révén adományo-
zott –hárommillió forintért – községünk önállóvá válásának 25. év-
fordulójára. Az ünnepi Szentmisén, templomunk felszentelésének 8. 
évfordulóján plébánosunk, Béla atya homíliájában hangzott el első 
királyunk fiához, Szent Imréhez intézett szavai az „Intelmekből”: 
„Tiszteld az ősöket, tartsd meg, ami magyar…” Mint mondotta, azért 
tudott Szent István nagy királyunk lenni, mert az embert valóságá-
ban, testi, lelki, érzelmi és értelmi mivoltában szemlélte. Beszédében 
kitért arra is, hogy a jövőben több község hitéletét ketten fogják irá-
nyítani, remélve, hogy nem csorbul a gyülekezet egyre jobban kitel-
jesedő szerepe. 

 
Így ez évben 24 negyedik osztályos kapta meg a Szentírást. 

 
Lányi István Herceghalom Filia 
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2012 ÉV 
 

Lányi István – az előző évekhez hasonlóan – Bibliákat adott át a 
negyedikeseknek. Beszédéből pár gondolat: 

„Herceghalom polgárainak kezdeményezésére immáron negyedik 
éve adjuk át negyedik osztályba lépő diákjainknak a Szentírást. 
2012-ben a „Hit Évében” – 2008-tól számítva – a 239. Bibliát adjuk 
gyermekeink kezébe. 

Hazánkban a „Könyvek Könyvéből” már 996 óta tanítanak, ami-
kor Géza fejedelem Pannonhalmán letelepítette a bencés tanító ren-
det. Példaképként álljon itt Chiara Lubich (1920–2008) Templeton 
és UNESCO díjas (a Fokoláre mozgalom alapítója, a „Vallások a 
Békéért mozgalom” alapítója), európai gondolkodó tanítása: „Tedd 
azt a másiknak, amit szeretnél, hogy neked tegyenek!” Hercegha-
lomban 1903-óta van iskolai tanítás, ma a 109. tanévet kezdjük 
meg.” A Szózat eléneklése után a gyerekek elfoglalták osztályterme-
iket, és ezzel a 2012–2013. tanév elkezdődött. 

 

2013 ÉV 

A tanévnyitó ünnepségen z ünnepségen Mészáros Péter plébá-
nos átadta a negyedik osztályosoknak a Bibliát. 

 
 2014. ÉV 

 
Lányi Istvánnak, 

          a Herceghalom Filia képviselőjének beszéde:  

Kedves Diákok! Kedves Szülők! Kedves Tanárok! Tisztelt Jelen-
lévők!  

Visszagondolva életem sok évvel ezelőtti eseményére, 1952-ben, 
62 évvel ezelőtt, amikor elsős kisdiák voltam – újra látom önmaga-
mat sorban állni, szüleim szemében a könnycseppet, hogy belépett 
gyermekük az élet tanulásába. Értéket tanultunk! 

Ti is értéket tanultok az iskolában. Szüleitek, tanáraitok, nevelői-
tek közvetítik számotokra, elkísér benneteket egy életen át. Mert az 
érték mindig igazodás, kapaszkodó lesz minden döntésetekben. 

Két nappal ezelőtt fejeződött be a szokásos évi immáron 35. 
RIMINI MEETING. Az európai világ, sőt ma már a világ legna-
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gyobb gondolkodóinak, tanítóinak, filozófusainak, teológusainak 
találkozója.  

Az idei téma sokkal több volt az eddigi szokásos évi gondolatok-
nál, mert ma „Az a történelmi helyzet, amelyben élünk, rendkívül 
összetett, megoldatlan problémák és új kihívások jelentkeznek min-
den ember életében” – írja a találkozó hivatalos állásfoglalása. Ke-
resik a megoldásokat a társadalom minden szintjében, életformájá-
ban, azt az utat, amit követnünk kell: „ahol tapasztalatainkat össze-
vetjük a valóság által felkínált kihívásokkal.”  

Választ kell adnunk és választ kell kapnunk: a kultúra válságára, 
ami mai világunkban egy értékválság. 

Választ kell kapnunk: a felnőtté válás és felelősségvállalás kérdé-
sére. Választ kell kapnunk és adnunk a globalizált gazdaság által 
felvetett pénzügyi, gazdasági kérdésekre. 

Választ kell adnunk és kapnunk mindazon kérdésekre, amelyek 
ma foglalkoztatják a világot a családok, az egyének közösségei szint-
jén.  

Bibliák átadása Herceghalmon 
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Mert válasz van: „A boldogság, az igazsásosság, a szeretet és a 
szépség nagy kérdései megrengetik az ember szívét, bármely földraj-
zi helyen vagy egzisztenciális szempontból bármely körülmények 
között éljen is. Ez lehet az erőforrás!” 

Mert érdekeltek vagyunk abban, hogy dokumentáljuk, tanúsítsuk 
és hirdessük ezt a kultúrát, meg vagyunk bízva azzal, hogy építsük  a 
találkozás, a barátság kultúráját – amire Ferenc pápa is sokszor utalt.  

Mi, amikor most itt e tanévnyitón vagyunk, immáron 7. éve tesz-
szük negyedikes gyermekeink kezébe a „KÖNYVEK KÖNYVÉT” a 
„SZENTÍRÁST” vallási és világnézeti hovatartozás nélkül. Ezt azért 
tesszük, hogy a kérdésekre választ kapjatok, ami titeket kedves diá-
kok, nevelőiteket foglalkoztat. 

A XXI. század informatikai világában – sok új, soha nem látott 
informatikai technikai eszköz jelenik meg életünkben. Mi, adomá-
nyozók úgy gondoljuk, hogy a „KÖNYVEK KÖNYVE” a „BIB-
LIA” nem hiányozhat kezetekből a maga fizikai valóságában. Az 
emberiség eddigi írott történetében ez tartalmazza a legbölcsebb 

A herceghalmi iskola tanulói 
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tanítást. E tanítás értékei határozzák meg minden gondolkodó, mű-
velt ember társadalmi viselkedésének normáit. E normák teszik szá-
munkra egyértelművé közösségeiknek – család, munkahely, társa-
dalmi élet – mindennapi működésének életét. 

Kérem, hogy tanáraitok minden esetben szemléltessék e „KÖNY-
VEK KÖNYVÉBŐL” mindazon értékeket, amelyeket tudás formá-
jában számotokra átadnak. 

Tisztelettel kérlek Benneteket, Szüleiteket, hogy fogadjátok 
2014-ben a herceghalmi filia, valamint a lengyelországi Cestochowa-
i JASNA GÓRA-i – zarándokok ajándékát. Ez évben immáron a 
297. „BIBLIÁT” adjuk át kezetekbe. Újdonság ez évtől, hogy min-
denkinek egy kis emblémával névre szóló ex-libris-szel adjuk át 
(jelentése, hogy a nevezett tanuló könyvtára). Kérem, olvassátok 
olyan szeretettel, ahogy az adományozók adják. 

Szeretettel és tisztelettel kívánok sikerekben gazdag tanévet. 
Egyúttal szeretettel hívok mindenkit ez év szeptember 6-ára, 

szombaton a Templomunkban 18.00 órakor tartandó Veni Sancte 
tanévnyitó szentmisére, ahol Mészáros Péter plébános atyánk kéri a 
JÓ ISTEN segítségét Rátok, Szüleitekre és Tanáraitokra. 

Köszönöm, hogy itt lehettünk és meghallgattatok minket.  
Kérem SZALAI PÉTER hittantanárt, hogy egy diáklánynak és 

egy diáknak adja át a „SZENTÍRÁST”. A többi tanuló a IV. osztály 
tantermében veheti át a hittantanár úrtól. 

 
(Elhangzott a 2014-15 évi TANÉVNYÍTÓN  2014. szept. 1-jén 

   a HERCEGHALOM ÁLTALÁNOS ISKOLÁ-ban) 

------------------------------------------------------------ 

KEDVES SZENT JEROMOS 
        BIBLIATÁRSULAT KÖZÖSSÉGE! 

 
Ennyít tudott a mi kis helyi közösségünk eddig felmutatni. 
Mellékelem a 2014-es tanévnyitó felvételeit, amikor diákjaink 

megkapják a Szentírást. 
Lányi István          

   Ez az izgalmas beszámoló és további színes képek láthatók 
   honlapunkon: www.biblia-tarsulat.hu/docum/apostolok.htm. 
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Kedves Olvasók! Érdekes hírt találtam arról, hogy Ferenc pápa a 

vasárnapi szentmise után ingyenes evangéliumot osztott a Szent Pé-
ter-téren jelenlévő híveknek. Az ingyenes könyvért cserébe azt kérte, 
hogy osszák meg másokkal az evangélium üzenetét. A Szentatya 
kijelentette, hogy az okostelefonok és tabletek világában minden 
eddiginél egyszerűbb az evangéliumot olvasni. 

Mennyire igaza van a pápának! Engem személy szerint megerősí-
tenek a pápa szavai, buzdítása, hiszen szívügyemnek tekintem az 
evangelizációt. Ti is tudjátok, hogy az evangélium hirdetése modern 
kori eszközökkel az internet segítségével magyar nyelven az elsők 
között indult világviszonylatban. Lassan 10 éve kezdődött az e-mail-
es e-vangélium küldés és több mint 2 éve működik már okostelefon 
alkalmazás is. Sőt, már nem csak olvasni, hanem hallgatni is lehet 
naponta Krisztus örömhírét.  

Csak erről sokan még nem tudnak. Ezért kérlek benneteket, hogy 
hallgatva a Szentatya bátorítására, ti is hirdessétek az Evangélimot! 
Küldjétek tovább ezt az e-mailt barátaitoknak és ismerőseiteknek! 
Találjanak rá ők is Krisztus örömhírére! 

Lehetőségek: 1. Feliratkozás az e-mailes e-vangéliumra a  követ-
kező internetes oldalon: www.evangelium365.hu. Napi evangélium, 
elmélkedés és imádság. Olvasható és hallgatható. Ingyenes. 

2. Okostelefonokra alkalmazás evangelium365 néven található. 
Androidos telefonokra a Google Play-ben, iPhone-ra az App Store-
ban. Olvasható és hallgatható. Ingyenes. 

3. Csak hallgatható e-vangélium: A Bartimeus lista kifejezetten 
látássérülteknek, vakoknak készült. Akinek ismeretségi körében van 
olyan látássérült személy, aki szívesen hallgatná a napi evangéliu-
mot, küldje el az illető nevét és e-mail címét Fehér János informati-
kusnak (fjk1969@gmail.com), röviden jelezve az ilyen irányú ké-
rést. Ő szívesen felírja az illetőt. Természetesen ez is ingyenes. 

Köszönöm! Olvassátok, hallgassátok az e-vangéliumot, és éljétek, 
hirdessétek az Evangéliumot! 

2014. ápr. 9.   
                     Szeretettel: István atya – Horváth István Sándor 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

     
Meghívó – Az immár negyedszázados gyakorlatnak megfe-

lelően Társulatunk ez évben is Szentírásvasárnap előtt szomba-
ton, szept. 27-én de. fél 11 órától tartja meg ez évi rendes köz-
gyűlését, amelyre Társulatunk minden tagját tisztelettel és sze-
retettel várjuk a Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
   2. Beszámoló a 2013/2014-es munkaév tevékenységéről 

       3. A 2014/2015-ös munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   
A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 

Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.  
Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2014. szept. 1.         Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

   
 
Biblikus szeminárium – Augusztus 21-22-én, csütörtökön és 

pénteken biblikus apostolképző szemináriumot tartottunk Sárospata-
kon az ottani Szent Erzsébet Katolikus Iskola tantestülete számára. 
Kecskés Attila javasolta a tanári karnak, hogy az évente kötelező 
továbbképzés során a Szentírással ismerkedjenek a pedagógusok. 

Ilyen képzést Társulatunk munkatársaival már mintegy 60 alka-
lommal tartottunk szerte az ország területén és a környező országok 
magyarlakta területein, városaiban (Felvidéken, Kárpátalján, Erdély-
ben és a Vajdaságban). A szeminárium lényege, hogy négy-öt egység 
keretében egy-egy adott szentírási részletet közösen feldolgozunk (a 
jól bevált, változatos módszereket váltogatva alkalmazzuk, pl. hétlé-
péses módszer, osztrák módszer, szövegösszehasonlítás, szemléltetés 
biblikus figurákkal, stb.) 

A foglalkozásokat csütörtökön Vágvölgyi Éva és Gelley Anna 
munkatársaink vezették, pénteken pedig Tarjányi Béla. A résztvevők 
nagy örömmel és aktívan vettek részt a foglalkozásokon, és nagyon 
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hálásak voltak mindazért, amit a két nap alatt megismertek ill. elsajá-
títottak a Bibliával kapcsolatban. A szeminárium befejező mozzanata 
ezúttal is a résztvevők bibliáinak megáldása volt, ez a szép szertartás 
szemmel láthatóan mindannyiukat mélyen megérintette. 

Mindeközben különös varázsa is volt a helyszínnek: a plébánia 
helyén állt egykor az a királyi vár, amelyben Szent Erzsébet megszü-
letett. A kert kőfalán kitekintve az a látvány tárul a szemünk elé, 
amiben egykor a kis Szent Erzsébet is gyönyörködhetett (alattunk a 
Bodrog, a távolban a Zempléni hegyek). 

A résztvevők visszajelzéseiből: 
– Köszönet az értékes előadásokért, amelyek számomra még fonto-

sabbá tették a Szentírás olvasását. Köszönet az „ajándékért”, amit ezen 
a két napon kaptam. Nagyon jó volt a csoportmunka, a bibliai szöveg 
megjelenítés képekben. 

Jó volt ráhangolódnunk az iskolára. Köszönjük a módszertani taná-
csokat. 

Pataki pedagógusok a továbbképzésen 
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Köszönet az értékes, érdekes előadásért, amely számunkra még fon-
tosabbá tették a Szentírás érthető olvasását. 

Tetszett az osztrák módszer, mert azt még nem ismertem. Örülök, 
hogy megismertem. 

Ezeknek a módszereknek a megismerése segít a továbbiakban ab-
ban, hogy tudatosabban olvassam, értelmezzem az olvasottakat. A cso-
portos értelmezés szélesítette a látókörömet, az olvasottakról jó volt 
együtt beszélgetni: mások véleményének megismerése, elfogadása, 
megértés, elfogadás, tolerancia. A Szentírás olvasásának fontossága. 

Jó volt együtt értelmezni, összehasonlítani az evangéliumi részeket. 
Segítség a továbbiakhoz. A csoportos feldolgozás bátrabbá tette azokat 
is, akik nagyobb közösségben nehezen mondanak véleményt. Az elő-
adók felkészültek, barátságosak, odafigyelők voltak. Köszönjük áldoza-
tos munkájukat! Ui.: A bábok lenyűgözőek! 

Jó hangulatú csoportmunkákban vettem részt, sok új ismerettel gaz-
dagodtunk. Köszönjük ezt a két tartalmas napot. 

Köszönöm, hogy megismerhettem új módszereket. Biztos vagyok 
benne, hogy mind a magam életében, mind pedig a munkám során 
használni fogom. 

„Ahogy bennünk él Isten, úgy tudunk másoknak tanúságot tenni.” 

Elkészültek a bibliai figurák
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Ez az összehasonlító elemzés közelebb hozta hozzánk a Szentírás 
szövegét, érthetőbbé tette azt, és közelebb hozta egymáshoz a tantestü-
let tagjait. 

Nem vettem még részt bibliaértelmezésen. Nagyon érdekesnek talál-
tam, és jó volt együtt dolgozni. Mindenki elmondhatta a személyes meg-
látását. Tetszett, hogy az előadó „protestáns testvérek”-ről beszélt. 

Összegzés: Köszönöm a Professzor Úrnak a mai délelőttöt. Képzés: 
Ösztönző, egyértelmű és alapos, sok információt, „hitelesítést” szerez-
tem, amikről nem volt tudomásom. Megerősítés: Jézus vigyáz ránk, de 
mi se hagyjuk el őt! Ne csak a terhet érezzük, az erőt is, amit kapunk! 

 
 

Tisztelt Kiadóvezető!  

Hálás szívvel köszönjük Önnek és kiadójának, hogy országos 
hittanversenyünket nagyvonalú könyvadományával támogatta. 

Május 10-én a Hajdúdorogi Egyházmegyéből és a Miskolci 
Apostoli Exarchátusból több mint százan vettek rész hittanver-
senyünk országos döntőjén. Az Önök segítségével szép és érté-
kes ajándékokkal jutalmazhattuk mind a diákok szorgalmát, 
mind a felkészítőik munkáját. 

Munkájukra Isten áldását kérve tisztelettel és köszönettel: 
Nyíregyháza, 2014. május 14.  
                                   Obbágy László teol. tanár, irodavezető 

 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák  időpontja  és az elmélkedések témája: 2014. 
okt. 3.: Mk 1, 14-15.; okt. 17.: Jn 9, 4-8.; okt.31.: Lk 12, 8-10; 
nov. 14.: Lk 16, 10-12.; nov. 28.: Lk 13, 18-19.; dec. 12.: Mt 
7, 15-18. 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
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Legyetek éberek! 

  
Amikor Jézus a kapuőrről szól az éberségről szól példabeszé-

dében (Mk 13,33-37), eszembe jut, hogy mi lett volna akkor, ha a 
ház ura megérkezik, a kapuőr álmosan kinéz a sötétbe, de nem ismeri 
fel, erre vesz egy husángot, és elzavarja.  

Tulajdonképp ezt tesszük mi sokszor Jézussal. Mert Jézus nagyon 
sokszor érkezik hozzánk, és nem csak Karácsonykor, ami a szeretet, 
a melegség, a Kisded Jézus ünnepe. Minden találkozásban Jézus ér-
kezik hozzánk. A barátainkkal, családtagjainkkal, munkatársainkkal 
való találkozásaink során nap, mint nap. Valójában az ő szeretetük-
ben Jézus szeretete árad felénk. S az ő szükségükben Jézus kéri a mi 
segítségünket. Hiszen Jézus megmondta: „amit egynek tesztek a leg-
kisebbek közül, nekem teszitek” (Mt 25,40). 

Szépen példázza ezt az a legenda, amit Szent Kristóffal kapcso-
latban jegyeztek fel, aki remeteként egy sebes folyású folyó mentén 
élt. A járókelők, akik át akartak kelni a folyón, és féltek a víztől, az ő 
segítségét kérték. Ő pedig a vállára kapta őket, és átgázolt velük a 
vízen. Majd egy alkalommal, egy kicsi gyermek érkezett, és át akart 
kelni a folyón. Szent Kristóf fölvette a vállára, elindult vele a habok-
ban. Eközben a gyermeket egyre nehezebbnek, súlyosabbnak érezte. 
Szent Kristóf már majdnem összeroskadt a teher alatt. Amikor átér-
tek a túlsó partra, megkérdezte a gyermeket: „Hát ki vagy te, gyer-
mekem?” És a kisgyermek így válaszolt: „Hát nem veszed észre, 
hogy a Mindenség Urát viszed a válladon?” 

Minden embertársunkban Jézus közelít felénk. Kéri a mi szerete-
tünket, várja jóságunk jeleit. Így van ez barátainkkal, s mindenkivel, 
akivel életünk során találkozunk: a rászorulókkal, a bűnösökkel, a 
kiszolgáltatottakkal. S azokkal is, akik megbántanak bennünket. 

Sok esetben könnyű a szeretetet viszonozni. Valójában ez is a 
feladata a keresztény embernek. Még több esetben azonban nehéz 
szeretni. Nehéz, mert ha valaki megbánt, az nagyon tud fájni. Azt 
hisszük, hogy a Gonosz küldötte, és védekezünk, vagy menekülünk. 
Uram bocsá’, visszaütünk.  
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S nem vesszük észre, hogy azért bánt meg bennünket embertár-
sunk, mert valamiféle sebet hordoz a lelkében. Jézus segít nekünk 
gyógyítani ezeket a sebeket, a mi türelmünket, szeretetünket felhasz-
nálva. Máskor Jézus megosztja velünk keresztjét. Amikor valamiféle 
betegség, csapás, baj ér bennünket; haláleset, nyomorúság, szeren-
csétlenség. Abban is fel kell ismernünk Jézus irántunk való bizalmát. 

Jézus bízik bennünk, hogy a nehézségek közepette is meg-
maradunk az Ő szeretete útján, s ilyen körülmények között is tudjuk 
szeretni, szolgálni embertársainkat. Jézusnak ez a végtelen bizalma, 
kegyelme tart meg minket, akár szenvedés ér bennünket, akár meg-
bántás. Pál apostol is tudatosította ezt. Ő írta: „kiegészítem azt, ami 
még hiányzik Krisztus keresztjéből” (Kol 1,23). Így kell felfognunk 
életünk szenvedéseit. De még kísértéseinket is. Jézus bízik bennünk!  
Hiszen azért engedi meg, mert bízik abban, hogy helyt fogunk állni, 
és megerősödünk a kísértések leküzdése által. 

Igen, Jézus számtalan módon közelít hozzánk. A kérdés csupán 
az, hogy felismerjük-e az Ő közeledését? Mátyás királyról maradtak 
fenn olyan történetek, hogy álruhában járta az országot. Sok főúri 
udvarba elment. Volt, ahol szeretettel fogadták, de volt, ahol deresre 
húzták, megverték, vagy egész nap keserves munkára fogták. Így jár 
közöttünk Jézus is, embertársaink személyében. A szenvedőkben, a 
jó barátokban, a családtagokban, minden emberben, akivel életünk 
során találkozunk.  

Ezekre a találkozásokra kell figyelnünk, ezekre a mindennapos ta-
lálkozásokra. Nem csak a Karácsonyra, nem csak a kiemelt ünnepek-
re, hanem minden olyan alkalomra, amikor Jézus valakinek a szemé-
lyében, annak szeretetével megajándékoz minket. Vagy embertár-
sunk okozta szenvedéssel, megbántással próbára tesz bennünket, s 
azt várja tőlünk, hogy mi szeretettel válaszoljunk. 

Krisztus Király vasárnapján hallottuk az evangéliumban, hogy az 
ítélet mércéje az, hogy mit tettünk embertársainkkal. Szó szerint ki is 
mondta: „amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek.” 
Ezért kell „virrasztanunk”, azaz, nyitott szemmel járnunk a világban, 
és fogadnunk életünk minden lehetőségét, minden találkozást. Min-
dig gondolnunk kell arra, hogy ez egy lehetőség, hogy viszonozzuk 
Jézusnak irántunk tanúsított végtelen szeretetét.  (T.B.) 
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Székely János 

A hit kapuja – Újszövetség 
          Jézus születése és gyermekkora 

 
Kindelmann Győző: Püspök atya, miután a napkeleti bölcsek 

eltávoztak Betlehemből, a Szent Család angyali útmutatás alapján 
Egyiptomba menekült Heródes haragja elől. Ennek a történetét 
részletesen olvashatjuk Máté evangéliumában. Ennek nyomán, 
vagy ezt hallva, azonban fölmerül bennem a kérdés, hogy miért 
kellett ilyen messzire távozniuk? Hiszen, hogyha mondjuk haza-
térnek Názáretbe, Heródes valószínűleg ott sem találhatott volna 
rájuk, az akkori viszonyok között. Megnéztem Egyiptom térképét, 
egy aktuális, erről szóló könyvben, hogy lássam, hogy a hagyo-
mány szerint merre ment, merre járt a Szent család az útja során, 
és kicsit meglepve tapasztaltam, hogy – némi túlzással élve – ők 
szinte az egész Nílus völgyet bejárták az Izraelből való távollétük 
során, mintha állandó menekülésben lettek volna. Ezért az lenne a 
kételkedő kérdésem, hogy valóban mennyire igazolható egyfelől a 
hagyomány által jelzett útvonaluk, másfelől pedig bizonyítható-e 
hitelt érdemlően, hogy valóban jártak Egyiptomban, és hogyha 
igen, akkor mennyi ideig tartózkodtak ott? 

Székely János: Ez a fölvetett kérdés eléggé bonyolult és sokrétű. 
Az egyik oka a nehézségnek az, hogy az egyiptomi tartózkodást csak 
Máté evangéliuma említi meg, Szent Lukácsnál azt olvassuk, hogy 
Jézust bemutatták a templomban, és ezután pedig visszatértek város-
ukba, Názáretbe. Lukács tehát nem említi meg ezt a hosszas kitérőt 
Egyiptomban.    

K.Gy.: Sőt – bocsánat, hogy így közbevágok, ha már ez a téma 
így sorra került –,  ha jól emlékszem Máté még úgy egészíti ki en-
nek a történetnek a végét, hogy Heródes halála után nem Betle-
hembe mentek vissza Egyiptomból, hanem elmentek, és leteleped-
tek Názáretben. Ez mintha azt  sejtetné,  hogy ott korábban még 
nem éltek. 
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Sz.J.: Ennek a hátterében az állhat, hogy József, mint Dávid há-
zából való ember, a népszámlálásra azért ment Betlehembe, mert ta-
lán valamiféle birtoka, rokonsága, földje volt ott, és azt kellett ott 
helyben összeírni. Lehetséges az is, hogy Betlehemben is volt nekik 
valamilyen kötődésük, esetleg lakásuk, és ilyen értelemben ez egy 
valódi átköltözés lehetett. Mindenesetre az tény, hogy a két gyer-
mekségtörténet ebben a vonatkozásban gyökeresen eltér egymástól, 
és így a két leírást nem is könnyű összeegyeztetni. 

Ráadásul Szent Máténál azt látjuk, hogy ő nagyon erősen hangsú-
lyozza a Jézus és Mózes között fennálló párhuzamot. A gyermek-
gyilkosság is ilyen motívum: Mózes születése kapcsán is olvasha-
tunk arról, hogy a zsidó fiúgyermekeket a folyóba kell dobni, egy 
fiúgyermeket azonban megment az Úristen, nevezetesen Mózest. Jé-
zus születése után is megölik a betlehemi fiúgyermekeket, Jézus pe-
dig megmenekül. 

Ugyanilyen párhuzam az is, hogy Mózes Egyiptomból származik, 
és Jézus, az új szabadító, szintén Egyiptomból érkezik. A Máté-féle 
gyermekségtörténetnek van is egy olyan mondata, amely teljesen, 
betű szerint Mózes történetéből való: „meghaltak már, akik a gyer-
mek életére törtek.” Az Úristen Mózesnek is megjelenik Midián 
pusztájában, és felszólítja őt: „meghaltak már, akik az életedre tör-
tek, menj vissza, hogy kiszabadítsd a népet.” Mindez tudatos párhu-
zamépítés, illetőleg a párhuzamok bemutatása. 

Ennek kapcsán ismét fölmerül a kérdés, hogy mennyiben történeti 
ez a hagyomány. Nézzük először a gyermekgyilkosság hagyományát.  
Szóltunk már erről röviden, de talán érdemes itt újból rámutatni, 
hogy Nagy Heródesnek jellemébe teljesen beleillik egy ilyen mészár-
lás. Idézzük csak föl néhány gonosztettét ennek az uralkodónak. 
Uralkodása kezdetén mindjárt megölte az egyik fiát, Arisztobuloszt, 
aki főpap akart lenni, mert anyja révén a régi főpapi családból szár-
mazott. Tudjuk, hogy Heródes nem is volt zsidó származású, így a 
fia – származása révén – nagyon nagy tekintéllyel bírt, és ellenki-
rályként léphetett volna fel. Heródes megengedte, hogy Arisztobu-
loszt főpappá szenteljék, de ezt követően belefojtatta egy fürdőme-
dencébe. Uralkodása során megölte a nagybátyját, megölte az öreg 
Hasmoneus II. Hirkánoszt, mielőtt még Rómába ment volna, hogy a 
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császártól a királyi címet megkapja. A legkedvesebb feleségét, Mari-
annét is kivégeztette, ugyanígy az anyósát, a sógorát, nem sokkal ké-
sőbb pedig két további fiát, és velük 300 összeesküvőnek kikiáltott 
embert. 

Amikor elterjedt a híre, hogy meghalt, két rabbi fölment, és le-
szedte a római sasokat a jeruzsálemi templom kapujáról. Heródes 
azonban nem halt meg, hanem elfogatta ezt a két rabbit, és élve el-
égettette. Öt nappal a halála előtt végeztette ki egy további fiát, 
Antipatert. A halála előtt pedig kiadta a parancsot, hogy amikor ő 
meghal, a zsidóság előkelőinek a gyermekeit öljék meg, nehogy uj-
jongjon a város az ő halálán. Augusztusz császár nem véletlenül 
mondta, hogy inkább lenne Heródesnek a disznója, mint a fia. 

Heródes tehát rendkívül kegyetlen uralkodó volt. Egy Jézus kora-
beli írás, melynek címe: „Jézus mennybe vétele”, ezt írja: „Heródes 
vakmerő és Istentelen ember volt. Ölte az öregeket és a gyermekeket. 
Olyan vérengzés történt az ő nevében, mint amilyen Egyiptom föld-
jén történt.”. Így tehát a betlehemi gyermekgyilkosság teljesen bele-
illik Heródes jellemébe. Még akkor is, ha erről konkrétan csak az 
evangélium ad számunkra híradást. Az is lehet, hogy az említett irat 
éppen erre céloz, a betlehemi gyermekeknek a megölésére. A Szent 
Családnak tehát mindenképpen volt mitől félni. 

Azt is fontos tudnunk, hogy ekkoriban Galilea is Heródes fennha-
tósága alá tartozik. Jézus az időszámítás előtti 5-7. évben született, 
és K.e. 4-ig, Heródes haláláig Galileában is ő uralkodik Halála után 
felosztják királyságának területét, és Galileát megörökli az egyik fia, 
Arkelaosz, aki szintén nagyon kegyetlen uralkodó. Ő Krisztus előtt 
4-től Krisztus után 6-ig uralkodik, majd K.u. 6-ban Júdea és 
Szamaria kormányzását a római helytartó veszi át. Ekkor kerül 
Galilea Heródes egy másik fiának, Heródes Antipásznak a fennható-
sága alá, ez is segíti a Szent Családot abban, hogy ezen a békésebb 
helyen, Názáretben, Galileában telepedjenek le. 

Egyiptom ősi idők óta gyakori menedékhelye volt a zsidóknak. 
Az Ószövetségben olvashatunk például arról, hogy Jerobeám király, 
aki Salamon egyik ellenlábasa volt, és a szegényeket és az északi 
törzseket próbálta védeni, Egyiptomba menekül. Jeremiás idejében 
szintén sokan mentek Egyiptomba. Később, Krisztus korában a 
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szikáriusok kerestek menedéket Egyiptomban, azok, akik Róma ellen 
folytattak harcot. Jézus idejében körülbelül egymillió zsidó élt 
Egyiptomban, ebből Alexandriában laktak kétszázezren. 

Egyiptom tehát egy nagyon jól bejáratott és aránylag könnyen 
megvalósítható menekülési célpont volt. A zsidóknak volt külön 
temploma is Egyiptomban, ezt talán kevesek előtt ismert. Kr.e. 160-
ban egy Oniás nevű főpap a Heliopolisz melletti kicsi településen, 
Leontopoliszban épített egy zsidó templomot. Ez bizony vitát is oko-
zott, a jeruzsálemiek nehezményezték a dolgot, de végül is jelentős 
szakadáshoz nem vezetett. Itt is, és máshol sokfelé éltek zsidók 
Egyiptomban. Nyilván erre vezethető vissza, hogy Egyiptomban sok 
helyi hagyomány fönnmaradt arról, hogy a Szent Család merre járt. 
Ezek közül hadd idézzek föl néhányat. 

Itt, az említett Heliopolisz mellett van egy kicsi falu, a neve 
Materrie. Egy olyan fügefa látható itt, amely alatt a hagyomány sze-
rint lepihent a Szent Család. Ennek kapcsán egy forrás is fakadt a fa 
mellett, és mind a mai napig megvan a forrás is, a fügefa is. Nyil-
vánvaló, hogy a fa nem Krisztus korabeli, de igen-igen öreg már. 
Később egy kis kápolna is épült a fa ill. a forrás mellett. Az egyip-
tomi Kopt Egyház a Szent Család látogatásának emlékét, illetőleg  a 
kápolna felszentelésének napját mind a mai napig megünnepli. 

Kairóban számon tartanak egy olyan helyet, amely a hagyomány 
szerint a Szent Családnak az ottani lakása volt. Hogy ezeknek a ha-
gyományoknak van valami alapja, azaz hogy Jézus családja valóban 
járt Egyiptomban, azt még két írott forrás is megerősíti. A zsidóság 
nagy hagyománygyűjteményében, a Talmudban fönnmaradt több 
olyan mondás, amely szerint Jézus Egyiptomban tanulta a `varázs-
lást`. Ez olyan negatív hagyomány Jézussal kapcsolatban, amely az ő 
csodáit varázslásnak tartja – de ezt érdekes módon az egyiptomi tar-
tózkodással kötik össze. Egy Kelszosz nevű ókori bölcs ill. tanító, 
aki keresztények ellen írt műveket, azt állította, hogy Jézus Egyip-
tomban volt ifjú korában, és ott napszámosként dolgozott. Ez nagyon 
meglepő hagyomány, de éppen azért, mert nem lehet levezetni sem 
keresztény gyökerekből, sem az ő keresztényellenes ideológiájából, 
ez a híradás sokak szerint hiteles hagyománytöredék lehet, ami szin-
tén azt igazolja, hogy Jézus ifjúkorának néhány évét ott, Egyiptom-
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ban töltötte. Elmondhatjuk tehát: sok jel arra mutat, hogy van törté-
nelmi alapja elsősorban magának a gyermekgyilkosságnak, másrészt 
az Egyiptomba való menekülésnek is.  

K.Gy.: Itt említetted Kelszoszt, az egyik forrásként. Az Újszö-
vetség szerint azonban, semmi konkrétumot nem tudunk Jézus 
egyiptomi tartózkodásától, egészen 12 éves koráig, hogy mit csi-
nált, hogyan élt, mit tett? Ekkor is csak egy rövid szakasz kerül 
elénk az evangéliumban, amikor is a szüleivel Jeruzsálembe megy 
a Húsvéti ünnepekre. Ugyanakkor az ún. Apokrif evangéliumok 
számos eseményről emlékeznek meg, amelyek a gyermek Jézusnak 
az életéről szólnak. Bár ezeket az írásokat nem tekintjük hitele-
seknek, mégis megkérdezem, hogy vannak-e ezekben olyan esemé-
nyek, amelyek talán mégis bele illenek a Jézusról alkotott képbe, 
vagy akár meg is történhettek?     

Az Apokrif evangéliumok közül a legfontosabb a Tamás evangé-
lium, amely Egyiptomban keletkezett, II. század elején. Ez az evan-
gélium főleg Jézus mondásait tartalmazza, eseményeket alig-alig, és 
ilyen értelemben Jézus gyermekségéről sem tartalmaz jelentős ha-
gyományt. Vannak azonban benne olyan mondások, amelyeknek tör-
téneti magja van, és amelyek a Jézus-kutatás szempontjából fonto-
sak. Jézus gyermekségéről a legfontosabb forrásunk a Jakab ősevan-
gélium, amely Krisztus után 200 körül íródott, de ennél régebbi ha-
gyományokat tartalmaz. Ez az Ősevangélium jegyezte fel a Szűzanya 
szüleinek a nevét, innen ismerjük Joachim és Anna. Beszél arról, 
hogy Joachim a pusztában sírt, mivel nem született gyermekük. Egy-
szerre megjelenik neki egy angyal, és megjövendöli a Szűzanyának a 
születését. 

Itt olvashatunk arról is, hogy a Szűzanya a jeruzsálemi templom-
ba került, és kiválasztják arra, hogy a templom függönyét szője. Egy-
szer azután a főpap, Zakariás odahívatja az özvegy férfiakat, mind-
egyiknek adnak egy botot, egy száraz vesszőt, és ilyen módon pró-
bálják kiválasztani azt a férfit, akire a Szűzanyát rábízzák. József az 
utolsó ezek közül, az ő vesszőjére rászáll egy galamb, pontosabban 
az ő vesszőjéből előjön egy galamb, és rászáll József fejére. Innen 
tudja Zakariás, hogy ő az a férfi, akire a Szűzanyát bízni kell. Az Ős-
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evangélium szerint József idős ember, akinek egy előző házasságá-
ból voltak már gyermekei. A leírás ilyen módon magyarázza a káno-
ni evangélium azon híradását, hogy Jézusnak voltak „testvérei”. 

Nagyon érdekes részlete ennek az Ősevangéliumnak az Angyali 
Üdvözlet elbeszélése. Eszerint a Szűzanya vizet meríteni megy a for-
ráshoz, és ott hallja meg először az angyal hangját. Nagyon megijed, 
hazamegy, és 
folytatja megkez-
dett szövését. Ek-
kor újra megjele-
nik neki az an-
gyal, és mondja: 
„Ne félj Mária, 
kegyelmet találtál 
Istennél.”. Az itt 
megőrzött ha-
gyomány azért is 
érdekes, mert na-
gyon ősi, és egy-
becseng azzal a 
ténnyel, hogy Ná-
záretben mind a 
mi napig látható egy forrás, amely a „Mária kútja” nevet viseli – ez a 
forrás itt volt már a Szűzanya idejében is. Nagyon elképzelhető te-
hát, hogy a jelenés ténylegesen itt, ennél a kútnál kezdődött. 

A továbbiakban arról értesülünk az Ősevangéliumból, hogy a 
Szűzanya ekkor 16 éves volt. Leírja Jézus születésének a körülmé-
nyeit: Jézus egy barlangban születik meg, József pedig bábaasszonyt 
keres. Ez fontos részlete az Ősevangélium leírásának, mert a 
bábaasszony a szülés után bizonyítja a Szűzanya szüzességét.  Ezt 
követi a gyermekgyilkosság elbeszélése, melyben arról hírt kapunk, 
hogy a kis Keresztelő Jánost is menekítik. Erzsébet fut vele, de nem 
talál rejtekhelyet, de akkor csodálatos módon, egy angyal egy szikla 
mellett elrejti őket, így a katonák nem látják meg őket. Ez a jelenet 
látható egyébként Ajin Karemben a templomi freskón, sőt egy 
nagyon ősi kő is, amely mögé a hagyomány szerint elbújtak. Amikor 
Nagy Heródes látja, hogy túljártak az eszén, dühében Keresztelő 



Jézus születése 

9 

Heródes látja, hogy túljártak az eszén, dühében Keresztelő János 
édesapját, Zakariást megöli, és helyette új főpapot választanak, Si-
meont. Itt persze meg kell jegyeznem, hogy a leírás bővelkedik le-
gendás részletekben, hiszen Zakariás például nem főpap volt abban 
az időben: a kánoni evangélium teljesen világosan megmondja, hogy 
az egyik papi osztálynak, Ábia osztályának egy egyszerű papjaként 
szolgált a templomban.      

K.Gy.: Nekünk, katolikusoknak sokan azt vetik a szemünkre, 
hogy a Mária-tisztelet csak a IV.-V. században kezdett el igazán 
teret hódítani. Itt pedig azt látjuk, hogy egy II. századi forrás, Ja-
kab Ősevangéliuma másról sem beszél, csak folyamatosan a Szűz-
anyáról, a számunkra nem ismert életéről. Eszerint a Mária-
tisztelet mégis csak nagyon ősi módon ott gyökerezhetett már a 
kereszténységnek az életében? 

Teljes mértékben így van, hiszen gondoljunk csak arra, hogy a 
Szűzanya ott van Jeruzsálemben, amikor az Ősegyház születik. Ott 
van Pünkösdkor. A gyermekség-evangéliumnak jelentős részét őtőle 
tanulja, hallja az Ősegyház. A Lukács-evangéliumból ismert részle-
tek minden bizonnyal a Szűzanya elbeszéléséből származnak. Mária 
tehát ott van kezdetektől, és nagyon hamar kialakul a Szűzanya iránti 
tisztelet is az Egyházban. Mindenesetre a Jakab-ősevangéliumnak ta-
lán a legérdekesebb részlete Názáretnek és a názáreti kútnak az emlí-
tése – ezek a részletek a legvalószínűbb, történetileg hiteles, élő ha-
gyományra vezethetők vissza. 

De nézzünk most egy másik gyermekség-evangéliumot! A II. szá-
zadból eredő hagyományra támaszkodik egy másik ilyen irat is, a 
Tamás apostolnak tulajdonított gyermekség-evangélium. (Ez nem 
azonos a Tamás evangéliummal.) A szövegét végső formában az V. 
században írták le, de a benne őrzött hagyomány sokkal ősibb. Tény 
viszont, hogy az itt feljegyzett részletek jobbára a legendák világába 
tartoznak. Ezek a történetek a korai keresztényeknek azt a meggyő-
ződését tükrözik, hogy Jézus már gyermekként csodatévő hatalom-
mal bírt. Jézus pocsolyák között megy el, és rászól a pocsolyákra, 
hogy tisztuljatok meg – erre azoknak gyönyörű tiszta vizük lesz. Ott 
jön mögötte Annás írástudónak a fia, egy bottal összezavarja felka-
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varja a pocsolyák vizét. Jézus megkérdezi tőle: „Miért kavarod föl, 
amit én megtisztítottam?” – és a kisgyerek azonnal, ott helyben meg-
hal. Egy másik, hasonló történet: Jézus agyagból verebeket készít 
szombaton, de rászólnak: „Szombaton nem szabad ilyen munkát vé-
gezni!” Erre ő szól a verebeknek: „Szálljatok föl, dicsérjétek az Is-
tent!” – s azok valóban életre kelnek és elszállnak. Máskor Jézust 
egy kisgyerek megdobja kővel, ő visszafordul, mond rá valamit, és 
megkérdezi tőle: „Miért bántasz engem?” – és ez a kisgyerek is rög-
tön meghal. Egy másik érdekes történet: Jézus bekerül a zsinagógai 
iskolába, és elkezdi a tanítóját vizsgáztatni. Megkérdezi tőle, tudja-e, 
hogy mikor teremtette az Úristen a világot? És így tovább. Végül a 
tanító már nem tud felelni a kérdésekre, és hívja Józsefet. Megkéri, 
hogy vigye el ezt a gyereket az iskolából, mert nem földi gyermek. 
Egy másik alkalommal Jézus segít Józsefnek az ácsműhelyben, de az 
egyik deszka rövidebb mint kellene, mire Jézus kicsit meghúzza, és a 
deszka kellő hosszúságúra nyúlik. Itt tehát már teljesen a legendák 
világában vagyunk – sokszor nem is az evangélium szellemében. Fő-
leg, amikor ezek a Jézus ellen vétő gyermekek meghalnak.  

Van egy arab gyermekség-evangélium is, amely azért érdekes 
számunkra, mert ebben is szerepel az egyiptommal kapcsolatban em-
lített fügefa és a forrás, ahol a Szent Család lepihent Egyiptomban. 
Ez a történet ebben a szövegben is szerepel, amelyet a Krisztus utáni 
VI. században írtak le, de lehetséges, hogy ősibb hagyományokra 
támaszkodik. De számtalan más, később feljegyzett írásban is talá-
lunk ilyen legendákat. Csak egy példa: az egyik latin nyelvű Gyer-
mekség-evangélium szerint a kis Jézus játszik a társaival, és egyszer 
csak fogja magát, felül egy napsugárra és lovagol rajta. A többiek is 
megpróbálják, de ők mind lepottyannak róla  

Összességében azt mondhatjuk el, hogy jelentős információt az 
apokrif evangéliumokból nem kapunk, a legtöbbet még a Jakab-
ősevangéliumból, amely időben is legközelebb is áll a kánoni evan-
géliumokban leírt eseményekhez. 

K.Gy.: Az apokríf iratok vizsgálata után térjünk át a történeti-
leg is kutatható valóságra. Milyen volt egy gyereknek az élete az 
első századi Palesztinában? Hogyan telhettek a napjai, a minden-
napjai, tanították-e ott a gyermekeket, kellett-e nekik dolgozni? 
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Volt-e valamilyen különbség a fiú- és a leánygyermekeknek a ne-
velése, neveltetése között?  

Igen érdekes és sokrétű kérdés ez, nagyon jól kell ehhez ismerni a 
régészetet, az irodalmi forrásokat, képi ábrázolásokat abból az idő-
ből, hogy pontos képet adhassunk erről. Nem egyszerű ezekre a kér-
désekre pontos és kimerítő választ adni. Mindenesetre itt megemlít-
hetünk néhány fontos dolgot. 

A gyermeket Jézus korában egyértelműen nagyon nagy ajándék-
nak tartották. A fiúgyermeket születése utáni a nyolcadik napon kö-
rülmetélték. Innen ered egyébként a mi Újév ünnepünk, szintén Ka-
rácsony utáni a nyolcadik napon. A zsidóknál a körülmetélés napján 
eljött a rokonság, és köszöntötték az édesanyát. Nyolc napig nem jöt-
tek, de a körülmetélésre megjelentek a rokonok, és ilyenkor az édes-
anya köszöntése is megtörtént. Az Újév ünnepe ezért is Szűz Máriá-
nak, az Istenanyának az ünnepe: ezen a napon az Egyház köszönti 
Krisztus Édesanyját. A fiúgyermekeket körülbelül 5 éves kortól el-
kezdték írni-olvasni, tanítani. Ez a tanítás 13 éves korukig folytató-
dott. Általában a zsinagóga mellett volt egy iskolaépület, vagy ma-
gában a zsinagógában folyt az oktatás.    

K.Gy.: Ezek szerint ez egy szervezett oktatás volt akkor a ko-
rabeli zsidóság körébent? 

Igen, a Szentföldön is, és a diaszpórában is. Ez azt jelentette, 
hogy ha csak lehetett, akkor minden fiúgyermeket megtanítottak írni-
olvasni, és emiatt a zsidó nép az Ókornak az egyik legképzettebb, 
írástudó népe lett. Ez azért volt számukra fontos, mert a Bibliát, a 
Biblia tanítását akarták átadni gyermekeiknek, ránevelni a fiúgyer-
mekeket, hogy a törvényeket, a Biblia törvényeit ismerjék és meg-
tartsák. Így kell elképzelnünk Krisztust is: akár Egyiptomban, ahol 
nagy zsidó közösségek éltek, akár később, Názáretben, a többi fiú-
gyerekkel együtt ő is járt ebbe az iskolába, ahol a Biblia tanításait, 
szövegeit megismerte. A lányok általában nem jártak iskolába, ők 
otthon voltak, az otthoni munkákban, szövésben, fonásban, állatok 
őrzésében, takarításban, mosásban és hasonlókban segítettek.      
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Találtak elég sok gyerekjátékot is ebből az időből, például dobó-
kockákat. Sőt, hamisított dobókockát is találtak, amelybe kicsi súlyt 
rejtettek. Sok helyen látunk társasjáték-mintákat a fennmaradt köve-
zeten, például egy malomhoz hasonló játékot. Egy ilyen látható ép-
pen a kafar-
naumi zsinagó-
ga-iskolában, 
ami azt mutatja, 
hogy még ott, az 
iskolában is 
gyakran játszot-
tak a gyerekek.      

A lányoknak 
voltak babáik, 
ugyanúgy, mint 
manapság. An-
nak ellenére, 
hogy a képtila-
lom érvényben 
volt a zsidóknál, 
az emberábrázolás tilalom, a gyermekek vágya a babák után felülírta 
ezt, az ilyen babázást elnézték nekik.  

A zsidóság körében általában nagy családok éltek együtt, sőt, 
gyakran több család egy fedél alatt. A családnak egyértelműen az 
édesapa volt a feje, aki mindenben irányított. Gazdagabb családoknál 
akár egy-egy rabszolga is szolgálhatott. Ezt akár még Názáretben 
vagy Kafarnaumban is el tudjuk képzelni. A gazdagabb zsidó csalá-
dok is tarthattak rabszolgát.    

A házak berendezéséhez a szegényeknél valószínűleg nem túl sok 
bútor tartozhatott. A szegény ember családja a földön ült és földön is 
aludt, tehát nem székeken és ágyakon. A ház földjére gyékényeket, 
takarókat terítettek. A jobb módú családoknál természetesen voltak 
székek is, asztalok is. Gyakori volt a ládák használata ruhák tartásá-
ra, élelmiszernek a megőrzésére, s a ládákat gyakran asztalként is 
használták. Ilyenkor a láda a szoba közepén állt.   



Jézus születése 

13 

A ház lapos tetejét, ahová lépcső vezetett, gyakran kihasználták. 
Élelmiszereket, terményeket szárítottak rajta, és gyakran ott is ét-
keztek. Alulról, a szoba mennyezetén egy kis nyílás volt, ezen ke-
resztül könnyű volt leengedni az ott szárított, raktározott élelmiszert. 
Amikor nagyon nagy meleg volt, éjjel néha a tetőn aludtak is.   

Néhány szó az ételekről. Krisztus korában a legalapvetőbb étel a 
kenyér volt. A gazdagabbak-
nál búzakenyér, a szegényeb-
beknél rozs- és árpakenyér. 
Lepényszerű kenyeret sütöt-
tek, ebből darabokat törtek le, 
és ilyen módon fogyasztották. 
A lisztet az asszonyok őrölték 
kézi malommal, és ők sütötték 
meg a saját tűzhelyükön. A tű-
zet általában szénával, szal-
mával és faszénnel táplálták. 
Húst a szegényebb emberek 
csak ünnepeken fogyasztottak, 
a legtöbbször kecske-, bárány- 
vagy borjúhúst. A szegényebbek számára a húst a hal jelentette, fő-
leg a Genezáreti tó környékén, máshol a galamb, amit könnyen el 
tudtak fogni, és olcsón lehetett megvenni. Ismerték a vajat, a sajtot, 
főleg kecsketejből készítve. A legfőbb édesítőszer a méz volt, a sü-
teményeket is ilyen módon édesítették. Ettek bogarakat is, például 
sáskát, ami igen gyakran egyenesen ínyencségnek számított.  

K.Gy.: Tehát, amikor Keresztelő Jánosról azt olvassuk, hogy 
sáskát és vadmézet evett, akkor arra kell gondolnunk, hogy ez ab-
ban a korban természetes, mindennapi eledel volt? 

Igen, ahogy beduinok mind a mai napig fogyasztják a sáskát. A 
pusztai népeknél ez nem ritkaság. Tudjuk, hogy zsidóknál sok étke-
zési szabály van, ez Krisztus korában is így volt. Disznóhúst nem et-
tek, nyulat nem ettek, az állatok levágása után a vért kifolyatták, és 
még sok más szabályt be kellett tartaniuk. Ismerték, fogyasztották a 
hagymát, uborkát, dinnyét, babot, fügét. Az étkezés előtt kezet kellett 
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mosni, legalább a jobb kezet rendesen meg kellett tisztítani. Étkezés 
előtt mindig imádkoztak, mindig volt főhely az asztalnál. Általában 
egy tálból ettek. Illetlenség volt akkor belenyúlni a tálba, amikor egy 
másik is belenyúlt és szedett. Evőeszközt általában nem használtak, 
többnyire csak kézzel ettek. 

Törekedtek arra, hogy a házaik szépek legyenek, be voltak vakol-
va, és nem volt ritka az sem, hogy emeletet építettek a házra. Néhány 
dolgot tudunk a ruházkodásról is, bár e tekintetben még nehezebb a 
helyzetünk, ugyanis a ruhák nyilvánvalóan nem maradtak meg. Csak 
egy-két foszlány az, amit itt-ott megtaláltak. A férfiaknál agyon gya-
kori a szakáll viselete, de azért a korabeli képeken elég sok olyan 
férfiábrázolás is van, ahol nincs szakálla az embereknek. Az alapvető 
ruhadarab egy hosszú tunika volt, ez általában körülbelül térdig ért, 
övvel viselték, fölötte pedig egy ráborított köpeny volt. Mindkét ru-
hadarabon többnyire voltak díszítő csíkok is.     

A nők ruházata nagyon hasonló volt, szintén tunika övvel, díszí-
téssel. Ők általában fejkendőt, fátylat viseltek. Találtak rengeteg fes-
téket és illatszert tartalmazó edényt is, ebből nyilvánvaló, hogy a nők 
szépítkeztek abban az időben is. 

Elég sokat tudunk a korabeli munkákról. Faekével szántottak, ez-
után a vetés kézzel történt, majd a cséplés cséplőszánnal, állatok 
körbejáratásával, cséphadaróval. Ismerjük annak módját, hogy a sző-
lőt hogyan taposták, és hogyan készítették a bort. Az olajbogyókat 
kézimalommal törték össze, majd zsákokba tették, majd föléje sú-
lyokat helyeztek, így préselték ki az olajat a bogyókból.  

K.Gy.: Vajon a Szent Család, milyen társadalmi réteget képvi-
selt? Gazdagok, szegények voltak, esetleg középosztálybeliek?  

Az a foglalkozás, amit Szent Józseffel kapcsolatban a magyar 
fordítások említenek, hogy ács volt, nem igazán pontos fordítás. Az 
eredeti görög szó egy sokkal általánosabb foglalkozásra utal. Inkább 
azt mondhatjuk, hogy József mesterember volt, aki építkezések során 
nagyon sok mindent el tudott végezni, így pl. tetőállványozást is, 
kőművesmunkákat, de készített bútorokat is A tényleges részleteket 
természetesen nem ismerjük, hogy mi mindennel foglalkozott József. 
Ez a szakma abban az időben jó foglalkozásnak számított, viszony-
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lag biztos jövedelemhez juttatta az illetőt, sokkal inkább, mint az ál-
lattenyésztés vagy a földművelés. Ilyen értelemben azt lehet monda-
ni, hogy Jézus családja középosztálybelinek számíthatott, tehát nem 
a legszegényebbek közé tartozott.  

K.Gy.: Lukács evangéliuma szinte magától értetődően ír arról 
hogy Jézus szülei minden évben felmentek Húsvétkor Jeru-
zsálembe. Mi volt ennek a zarándoklatnak az oka?  

Hogy megértsük a zarándoklatokat, mindenekelőtt azt kell emlé-
kezetünkbe idéznünk, hogy a zsidóknak egyetlen egy temploma volt 
ebben az időben, Jeruzsálemben. Csak ott lehetett áldozatokat bemu-
tatni. Vagyis minden ünnepet, a maga teljes liturgiájával csak Jeru-
zsálemben lehetett megtartani. Legyen ez húsvét, Kovásztalan ke-
nyerek, Sátoros ünnep, Hannuka és a többi ünnep. A maga teljessé-
gében csak Jeruzsálemben lehetett ezt átélni. Ezért már az Ószövet-
ségi időkben előírják azt, hogy minden zsidó ember, ha csak teheti, 
egy évben háromszor menjen föl Jeruzsálembe. Nyilván, ez egy na-
gyon maximalista előírás, és minél messzebb élt valaki, annál kevés-
bé tudott ennek eleget tenni. De a vallásosabb zsidók ténylegesen 
gyakran fölmentek a nagy ünnepekre. A zarándoklás az oka annak 
egyébként, hogy a Húsvét és a Kovásztalan kenyerek ünnepe lassan 
összeolvadt. Ezek elég közeli ünnepek voltak, és nem lehetett volna 
azt elvárni, hogy nagyon sűrűn egymás után Jeruzsálembe följöjje-
nek, ezért a két ünnep lassanként egyesül, körülbelül Jozia király 
idejében.   

A legfontosabb ünnepe a zsidóknak a Húsvét volt. Bár érzelmileg 
lassanként kezdte megközelíteni ezt, és mind a mai napig nagyon-
nagyon fontos a Jóm Kippur, az engesztelés napjának az ünnepe, és 
a nagy böjti nap, amit ilyenkor tartanak. A Húsvéti ünnepre Jeruzsá-
lembe mentek föl a családok. Csak ott lehetett a Húsvéti bárányt el-
költeni, ugyanis csak ott lehetett leölni a bárányt a templomban. Va-
gyis igazi Húsvéti vacsorát csak Jeruzsálemben lehetett elkölteni.  

K.Gy.: Tehát egy kafarnaumi ember valójában nem is igazi 
Húsvéti vacsorát költött el, hogyha otthon  ülte meg az ünnepet? 

Igen. Tehát olyan módon Húsvéti bárányt, mint Jeruzsálemben, 
nem lehetett.  Később ezt próbálták kipótolni más módon, tehát más 
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fajta húst, mondjuk kakasnak a húsát elkészítették. Voltak erre érde-
kes póthagyományok, amik valahogyan ezt pótolták. Jeruzsálemben 
ez úgy zajlott, hogy a családfő az 1 éves bárányt elvitte a templomba. 
Ott ő, maga leölte, vagyis annyi állat volt, meg annyi ember, aki hoz-
ta föl a bárányt, hogy lehetetlen lett volna, hogy a papok öljék le, de 
a vért leviták azt fölvitték az oltárhoz. Tehát a bárány véréből egy 
kicsit öntöttek az oltárra. Ilyen módon lett ez áldozattá, és utána a 
családfő haza vitte a leölt bárányt, megsütötték és ebből készítették 
el a Húsvéti vacsorát. Vagyis ez volt a legfontosabb zarándoklat. A 
másik kettő előírásszerű zarándok ünnep, Pünkösd és a Sátoros ün-
nep, ami kora őszi, főként szürettel kapcsolatos ünnepség volt.     

Jeruzsálem lakossága Krisztus korában olyan 25-30 ezer fő volt. 
Egy-egy nagy ünnepen körülbelül 85-100 ezer ember lehetett ott a 
városban. Tehát nagyon földuzzadt, háromszorosára is megemelke-
dhetett a lakosok száma. 

K.Gy.: Azért ez kimondva így egyszerű, de azért gondoljunk 
csak bele, hogy analóg esetként, hogyha Budapestnek a lélekszá-
ma egy-egy ünnepkor 6-7 millióra növekedne?  

Igen, nagyon nehéz is volt megoldani az ott tartózkodást. Gyakor-
latilag a környező dombokon, szabad ég alatt aludt az embereknek 
egy nagy része ilyenkor. Úgy tekintették ezt tágabb terület, hogy ez 
mind a Szent Városhoz tartozik, tehát a Húsvéti vacsorát törvénye-
sen el lehet költeni. Ez a rengeteg ember egy nagyon nagy biztonsági 
problémát jelentett a rómaiaknak. Ugyanis nagyon könnyen törtek ki 
ilyenkor lázadások és emiatt Húsvétra mindig följött a Helytartó 
Cezáreából Jeruzsálembe, rengeteg katonával. Tehát felügyelte a vá-
rost, ezért van az, hogy Jézusnak az utolsó Húsvétján is Pilátus ott 
tartózkodik Jeruzsálemben.   

Forrás: a Mária Rádió Hit Kapuja c. műsora. 
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      Keresztes hadjáratok 
                 IV. rész: Epizódok 

 
A XI. század végén, a pápai zsinat után keresztes harcosok tíz-

ezrei ragadtak fegyvert, hogy szembeszálljanak az akkori világgal 
és visszafoglalják Jeruzsálem szent városát az iszlám hűbérurak-
tól. 1099-ben sikerrel jártak, ezzel azonban egy 200 éves küzde-
lem kezdődött, ami két évszázad után bukással végződött.    
Jeruzsálem keresztény kézben – 1099. június 19-én Jeruzsálem 

visszafoglalásának napján a Szent Sírnál papok és főnemesek zeng-
ték Krisztus dicsőségét. Tapsoltak, ujjongtak, és örömkönnyeket hul-
lattak az oltár lapjára, majd végigmasíroztak az utcákon. A város 
majdhogynem kiürült. A meggyilkoltak számát sokan túlzóan het-
venezerre becsülték. A végeredmény feltehetően tíz- és harmincezer 
között lehetett. A csatában elesett kereszteseket egy sírkertbe temet-
ték az Ékes kapu mellé, hogy ítéletnapkor feltámadjanak. Ez az a 
hely, ahol a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyomány szerint is el-
jön az utolsó ítélet. Akkor ugyanis mindenki a legjobb nézőpontból 
szeretné szemlélni az eseményeket, ezért temetik az embereket ebbe 
a sírkertbe. 

A keresztesek leöldösték Jeruzsálem muszlim lakóit, de kegyhe-
lyeiket nem rombolták le. A város történetében immár sokadszor 
megszerezték, majd a maguk hitére formálták az ellenség megszen-
telt helyeit. A keresztesek, mint a muszlimok őelőttük, úgy vélték, 
hogy Jeruzsálem legfontosabb építményeit Dávid és Salamon kirá-
lyok emeltették. Ezért a Sziklakupolát átnevezték az Úr Templomá-
nak, Templum Domini-nek, az Al-Aqsa mecsetből pedig Salamon 
palotája ill. temploma lett. Mindkettőben imádkoztak. Az egyelőre 
keresztény város ismét az ország központjává vált. Jeruzsálem lett a 
Jeruzsálemi Királyság fővárosa, amely a mai Izrael, Jordánia és Li-
banon területén jött létre. 

Melisenda királynő – Jeruzsálem a keresztesek alatt virágkorát 
élte, hála egy rendkívüli asszonynak, akit érdemtelenül kevesen 
ismernek. Ő Melisenda1, Jeruzsálem királynéja. 1129-ben a Szent 
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mernek. Ő Melisenda1, Jeruzsálem királynéja. 1129-ben a Szent Sír 
Bazilikában először tartottak királyi esküvőt. Melisenda, II. Balduin 
király lánya hozzáment Fulk-hoz, Anjou grófjához. Aztán elvonultak 
az ünneplő tömeg előtt, és az al-Aqsa mecset királyi lakosztályában 
ünnepeltek. A nemesi esküvő pompája és népszerűsége előre vetí-
tette Jeruzsálem jövőjét. 
Melisenda királyné korában a 
város felvirágzott, a királynő 
megszépítette Jeruzsálemet. 
Jórészt neki köszönhető a vá-
ros mai képe. Felépíttette a 
keresztesek jellegzetes Szent 
Anna templomát. Nem sokkal 
ezután örülhetett legnagyobb 
teljesítményének: Melisenda 
és fia felújíttatta és újraszen-
teltette a Szent Sír Bazilikát, 
amely napjainkig a kereszte-
sek lakta Jeruzsálem remek-
műve és káprázatos vallási 
színtere.  

Az ország felosztása – 
Melisenda halála után gyön-
gekezű keresztény uralkodók 
következtek. 1187-ben Szaladin legyőzte Jeruzsálem seregeit, és el-
fogta annak akkori, tehetetlen uralkodóját. Ahogy a keresztesek, úgy 
Szaladin sem romboltatta le a várost, hanem átalakíttatta és kicsino-
síttatta a szent helyeket, megtartva ellenségei épületeit. Nem nyúlt a 
Szent Sír Bazilikához sem, de megtiltotta, hogy harangozzanak. 

Jeruzsálem visszafoglalására Oroszlánszívű Richárd vállalkozott, 
de miután sikeresen előrenyomult a Földközi-tenger partján, és már 
csak néhány napi járóföldre volt Jeruzsálemtől, rájött, hogy ha el is 
foglalja Jeruzsálemet, képtelen lesz megtartani azt, míg Szaladin bi-
                                                      

1 Melisenda (1105 – 1161)  II. Balduinnak, Jeruzsálem királyának és Meliténe-i 
Morphia örmény hercegnőnek a leánya, Jeruzsálem királynője 1131-1153 között, 
majd fia nevében régens 1161-ig.. 

Melisenda királynő és férje
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rodalma egyben marad. Ezért tárgyalás kezdeményezett. Így írt 
Szaladinnak: „A muzulmánok és a keresztények is elbuktak. Az or-
szág romokban hever, és erről mi tehetünk. Vitassuk meg, mi legyen 
Jeruzsálem, a Szent Kereszt és a környező birtokok sorsa! Ugyanak-
kor Jeruzsálem hitéletünk központja, amelyről sohasem mondunk 
le.” Szaladin ezt felelte a levélre: „Jeruzsálem épp annyira a miénk, 
mint a tiétek, de nekünk fontosabb, hiszen a Próféta ezt a helyet lá-
togatta meg éjszakai utazásán.” Mindketten egyedül maguknak akar-
ták Jeruzsálemet. Az egyezség nem jött létre, ezért Richárd és 
Szaladin addig harcolt, míg seregeikkel eljutottak a holtpontra. 

1192. szeptember 2-án a szultán és a király Jaffában megegyezett, 
hogy felosztják Palesztínát. A Keresztény Királyság új életre kelt, 
ezúttal Akra fővárossal. Szaladin megtarthatta hőn szeretett Jeruzsá-
lemét, de megengedte, hogy a keresztények a Szent Sírt felkeressék. 
Sőt, Szaladin meghívta Richárdot is egy jeruzsálemi zarándoklatra, 
ám a király hajthatatlan volt: ha a város nem lehet az övé teljesen, 
inkább feléje sem néz. Úgy tért vissza hazájába, hogy nem járt a 
Szent Városban 

II. Frigyes alkuja – Fél évvel a megegyezés után Szaladin meg-
halt. Unokaöccse, aki szintén rajongott a városért, ide költözött, és új 
épületekkel, falakkal gyarapította. Egy emberöltő múlva azonban a 
keresztesek visszatértek. Megszállták Egyiptomot, a hatalmas 
birodalom ékkövét. Lehetséges elvesztése drasztikus lépésre 
sarkallta Szaladin utódait. Attól féltek, hogy ha a keresztesek 
beveszik Jeruzsálemet is, mindenkit megölnek, és hatalmukat 
kiterjesztik egész Szíriára. Ezért lerombolták a város falait, hogy 
veszítsen harcászati jelentőségéből, majd felajánlották Egyiptomért 
cserébe, ami a kisebbik rossz. Kétségbeesett tettük visszafelé sült el: 
a kereszteseket legyőzték Egyiptomban, így hazamenekültek. 
Nemhogy a Szent Város: Palesztína közelébe sem jutottak. Szaladin 
leszármazottai értelmetlenül rombolták le szeretett Jeruzsálemük 
falait. A lakosság zokogva bár, de menekült: városukat immár semmi 
sem védte. Úgy tűnt, Jeruzsálemnek vége. A Haram al-Sharif-on 
asszonyok, gyermekek és öregek szaggatták ruháikat, majd kitépték 
hajukat és szétszórták maguk körül, mintha a végítélet jött volna el. 
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Ám Jeruzsálem 
nemsokára ismét gazdát 
cserélt. Egy hihetetlen-
nek tűnő, elfeledett 
egyezség pedig furcsa-
mód előre vetítette nap-
jaink béketárgyalásait. 
Szaladin dinasztiáját 
meggyengítette a csalá-
di viszálykodás. Ekkor 
bukkant fel egy más 
szellemiségű keresztes vitéz, aki eltérő jellegű szent háborút folyta-
tott. Személyében Jeruzsálem egy felettébb excentrikus uralkodóval 
gazdagodott. A kalandort II. Frigyesnek hívták. Frigyes német-római 
császár és Szicília királya volt, Európa legbefolyásosabb uralkodója. 
birodalma a Baltikumtól Szicíliáig terjedt. De ami a lényeg: ismerte 

ellenségeit. Frigyes 
azért kivételes, mert 
ismerte az iszlám hitet. 
Szicília muszlimok 
lakta kerületeiben nőtt 
fel. Egy csoportba ve-
rődve játszott arab paj-
tásaival. Beszélt ara-
bul, sőt: háremet tartott 
fenn. Ellenségei szá-
mára ő volt az Anti-
krisztus, az Apokalip-

szis lovasa. Barátai és tisztelői viszont stupor mundi-nak hívták, a vi-
lág csodájának. 

Az előző keresztesekkel ellentétben Frigyes belátta, hogy nincs 
elég ereje Jeruzsálem bevételéhez. De muzulmán ellensége, al-Kamil 
szultán is gyenge volt. A megoldás: a két művelt ember összeült, és 
titkos tárgyalásba kezdett. A szultán és a császár egyezkedés közben 
érintette Arisztotelész filozófiáját, az arab geometriát, az iszlám teo-
lógiát, majd gyönyörű táncosokat küldtek tárgyaló partnerüknek. 

II. Frigyes 

al-Kamil szultán 
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Frigyes persze a saját feje után ment. Úgy élt, mint egy keleti nagy-
úr. A komoly tárgyalások vitái után hosszú vadászatokra ment, és 
rendre új szeretőt választott magának. Szír kedvesének írt leveleiben 
gyakorolta a lovagi költészetet. 

Amikor a tárgyalá-
sok megtorpantak, Fri-
gyes csatarendbe állí-
totta seregeit. Ez meg-
tette hatását, a kato-
nákra nem volt szük-
ség. Sikerült megkötni 
a rendhagyó alkut  a 
hatalom-megosztásról. 
1229-ben Frigyes elér-
te a lehetetlent. tízéves 
béke fejében megkapta 
egész Jeruzsálemet a 

fellegvárral együtt. Szaladin utódai megtarthatták a Templomhegyet, 
ahová a muszlimok szabadon járhattak imádkozni. Csupán a zsidókat 
hagyták ki az egyezségből, ezért nagyon kevesen maradtak Jeruzsá-
lemben. A megosztott hatalom alapján megkötött béke a mai napig a 
legmerészebb megállapodás a város történetében. 

Az alku megszületése után Frigyes átvette a város kulcsait a 
muszlim parancsnokoktól, majd rá jellemző módon emelte az ese-
mény fényét Frigyes itt, a Szent Sír templomban tartotta koronázási 
szertartását, amelyre nem a papságot, hanem a német katonákat hívta 
meg. Nem a koronázás volt a cél, hanem hogy jelképesen kifejezze 
egyetemes hatalmát, mint keresztény császár. Az örömbe azonban 
üröm vegyült. A pápa megbüntette gőgös önfejűsége miatt, és kikö-
zösítette az Egyházból. Frigyes kénytelen-kelletlen elhagyta városát. 
Megszerezte Jeruzsálemet, diadalát mégsem élvezhette ki. 

Tatár pusztítás – 130 évvel az első véres keresztes hadjáratok 
után Jeruzsálem ismét kereszténnyé lett. Csakhogy falak hiányában 
teljesen védtelen. Miután a megállapodás egyik aláírója, al-Kamíl 
meghalt, a béke nem tartott soká. A város ide-oda hánykolódott 
muszlim hercegecskék és keresztény főnemesek között. 

 
Jeruzsálem felosztása 
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1244, július 11-én tízezer tatár lovagolt Jeruzsálem felé. Szaladin 
viszálykodó utódai 
hívták be őket meg-
gondolatlanul. A 
zsoldosokat azonban 
nem lehetett kordá-
ban tartani. A lova-
sok begaloppoztak a 
városba, ütve-vágva 
mindent, ami az út-
jukba került. Elpusz-
tították a temp-
lomokat és a háza-
kat. Jeruzsálem keresztényeit lerohanták. A tatárok betörtek a Szent 
Sír Bazilikába, a kereszténység legszentebb helyére, és felgyújtották. 
A papok éppen misét celebráltak az oltárnál. Mindet lefejezték és 
felhasították testüket. Törtek-zúztak, míg rá nem bukkantak a keresz-
tes királyok sírhelyére a kápolna alatt. Kicibálták a holttesteket, és 
máglyára dobták őket. Végül szétzúzták a Jézus Krisztus sírjának be-
járatát védő kőlapot. Miután a tatárok teljesen rombadöntötték és ki-
fosztották Jeruzsálemet, továbbálltak. Több mint kétezer keresztényt 
mészároltak le. Jeruzsálem kétségbeejtő látványt nyújtott. Összedőlt 
falura emlékeztetett, falak nélküli, félig kiürült romhalmazra. Úgy 
tűnt, a város nem süllyedhet ennél mélyebbre. Akkortájt Jeruzsálem 
gazdátlan volt, mindig más muzulmán hadvezér irányította. A beto-
lakodó hordák bármikor kedvükre garázdálkodhattak utcáin. Alig 
maradtak muszlimok, keresztények még kevésbé, és egy maroknyi 
zsidó. Jeruzsálem mégis három vallás szent helye maradt. Talán az 
egyikből kiemelkedik ismét, hogy felépítse? Talán lehet ismét Szent 
Város, a világ közepe? 

Forrás: A Szent Város születése (a BBC filmje; Digi-TV) 
 Összeállította: Tarjányi Béla 

A moszlim birodalom
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Az üdvösség üzenete 
   – messiási jövendölések Izajás könyvében (II. rész) 

A.) Alapgondolat 

Három korszakra oszthatjuk az emberiség történetét.  
Az első az Aranykor, a teremtés korszaka. A Biblia azt mondja, 

hogy amikor Isten megteremtette a világot, látta, hogy jó. A teremtés 
minden fázisára, összesen hétszer mondja ki, hogy amit Isten alko-
tott, az jó (Ter 1,1-31). Tehát minden rendeltetésszerűen, egymással 
harmóniában működött.  

A második korszak, a bűnbeesés utáni korszak, amikor az ember 
elfordult Istentől és ennek következtében minden elromlott. A bűn 
következtében belépett a világba a szenvedés, a betegség és a halál. 
Az ember lázadása miatt a harmónia helyett a hiány jellemzi a vilá-
got. Ha szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy az emberiség egyre 
nagyobb hányada éhezik, békétlenség, félelem és kirekesztés uralko-
dik mindenfelé, az emberiség nagy kérdései minden igyekezet elle-
nére megoldatlanok. Nem élünk megváltott világban. 

A harmadik korszak a messiási kor, amelyet a próféták szemlé-
letes képekben tárnak elénk és egy új világ ígéretét hozzák. Egy új 
világról beszélnek. Nem az emberek teremtik ezt az új világot, ha-
nem Isten: „Mert íme, én új eget és új földet teremtek” (Iz 64,17). 
Arról adnak hírt, hogy ebben az új világban, a messiási korban nem 
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lesz több szenvedés, minden és mindenki békében él majd egymás-
sal: 

„Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, 
és a párduc a gödölyével heverészik; 
borjú és oroszlánkölyök együtt híznak, 
és kisgyermek terelgeti őket. 
Tehén és medve együtt legelnek, 
együtt heverésznek kölykeik, 
és az oroszlán szalmát eszik, mint a tehén. 
A csecsemő a vipera fészkénél játszik, 
s az áspiskígyó üregébe dugja kezét 
az anyatejtől elválasztott gyermek. 
Nem ártanak és nem pusztítanak 
sehol szent hegyemen, 
mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, 
mint ahogy a vizek betöltik a tengert”. (Iz 11,6-9) 

A Fiú megtestesülésével, Jézussal kezdetét vette ez a messiási 
kor. A János evangéliumban Jézus arra tanít, hogy nem csak a végső 
napon (Jn 5,24-25), már most kezdi osztogatni az életet, már most 
megkönyörül a halottakon, és mindenki él, aki Benne hisz, a Benne 
való hit legyőzi a halált és örök életet ad (11,25 kk.), ő a feltámadás 
és az élet (Jn 11,25). 

B.) Szentírási szöveg: Iz 9,-6; 11, 1-9 

C.) Bevezetés 

Izajás könyve 

A könyv tartalmilag két részre osztható: az első rész 1–35. fej. és 
a második rész a 40–66. fejezet. A két részt Hiszkija története, 36–
39. fejezete választja el egymástól. Az 1. rész egy sor jövendölésből 
áll; ezek egymástól nagymértékben eltérő csoportokat alkotnak. Az 
1. fejezet előszó jellegű. A 2–5. fejezet Sionra vonatkozó, fenyegető 
jövendöléseket tartalmaz; ezeket megszakítja egy ének, amely Sion 
eljövendő dicsőségét hirdeti (2,2–5) és az Úr szőlőjéről szóló ének 
(5,1–7). Az életrajzi részt (6,1–9,7), amely részben egyes szám 1. 
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személyben (6,1–13; 8,1–4) van írva, részben pedig egyes szám 3. 
személyben (7,1–16; vö. 20,1–6), a küldetésre vonatkozó látomás 
nyitja meg, a magvát pedig az Emmánuelt illető jövendölések alkot-
ják. Ehhez az északi országrész és az Asszíria elleni jövendölések 
csatlakoznak (9,7–10,34). Ezután a Dávid házából származó Messi-
ásra vonatkozó ígéret következik (11), amelyhez 2 hálaének csatla-
kozik (12). Ezt követik a fenyegető jövendölések Babilon (13,1–
14,23), a szomszédos és a távolabb élő népek (14,28–17,14), végül 
Jeruzsálem, Tírusz és Szidon ellen (22–23). A következő 4 fejezet a 
teljes pusztulás képe (24–27), ezért Izajás apokalipszisének is neve-
zik. Az 1. részt egy sor jajkiáltás zárja, Júda és Jeruzsálem miatt 
(28–31), valamint a végső üdvösség leírása (32–35). 

2. Az isteni Gyermek születésének ígérete Iz 9,1-6 

1 A nép, amely sötétségben jár, nagy világossá-
got lát; akik a halál árnyékának országában lak-
nak, azokra világosság ragyog. 

2 Megsokasítod az ujjongást,  
megnöveled az örömet; 
örvendenek színed előtt, 
ahogy örvendenek aratáskor, 
és amint ujjonganak, akik a zsákmányt osztják. 

Ter 1,2k; 
Zsolt 46,6; Iz 17,14; 
Zsolt 107,10-14; 
Jób 3,20k; Zsolt 
49,20 

3 Mert összetöröd terhes igáját 
a vállára nehezedő botot, 
és sanyargatójának pálcáját, 
mint Mádián napján. 

Bír 7 (2 és 22) 

4 Mert minden dübörögve menetelő katonacipő 
és vérben megforgatott ruha 
elégetésre kerül, tűz martaléka lesz. 

 

5 Mert gyermek születik nekünk, 
fiú adatik nekünk; 
az uralom az ő vállán lesz, 
és így fogják hívni nevét: 
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, 
Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme. 

2 Sám 7,14; 
Zsolt 2,7 
 

Iz 10,21; Zsolt 45,7; 
8,6; Iz 22,21; Zsolt 
21,5; Zsolt 72,5.17; 
2Sám 7,9 
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6 Uralma növekedésének 
és a békének nem lesz vége 
Dávid trónján és királysága fölött, 
hogy megszilárdítsa és megerősítse azt 
joggal és igazsággal, 
mostantól fogva mindörökké. 
A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt. 

 
 

 
Zsolt 89,15 

3. Szövegmunka az Iz 9,1-6  

A szöveg félbeszakítja Izajás fenyegető szavait, beékelődik a szír- 
efraimita háborúval kapcsolatosan meghirdetett fenyegető ítéletbe. 
Az Iz 8,23 egy későbbi szerkesztői összekapcsolása a két témának, 
amelyben egyben megelőlegezi a 9,1-6 szakasz eszkatalógikus kije-
lentéseit. Az üdvösség abszolút meghirdetése a szöveg fogság utáni 
keletkezésidejét mutatja, melyet a fogság előtti hagyományanyaggal 
fűztek össze, hogy a messiási remény tanúja legyen a sötét időkben. 
A korábbi idők ráadásaként lehet felfogni, melyet a szerkesztő a sa-
ját idejére aktualizált. A szöveg bátorítani akar: A jelen sötétsége 
véget fog érni. 

 
Az 1. kérdéshez: 

A sötétség – fény motívumhoz 
Ahogy Isten a Ter 1-ben a sötétségből fényt teremtett, úgy fog Iz-

rael adott történelmi helyzetében is fényt teremteni a sötétségből. A 
kép a Sion-teológiával van összefüggésben. Miután az eredeti topo-
gráfiai értelem háttérbe szorult, a Sion név a fogság idején és a fog-
ság utáni időben elsősorban Jeruzsálemet jelenti, mégpedig a végső 
időknek, az üdvösség idejének városaként, amelyről Jahve nem fe-
ledkezik meg annak megaláztatásában (Iz 49,14 kk.). Sionban Jahve 
vagy neve újra lakni fog (18,7; Jo 4,17; Zak 2,14; 8,3); onnan ural-
kodik majd, és a népek oda fognak zarándokolnak (Iz 2,3 kk.; Mik 
4,1 kk; Zsolt 46,6) – de mindez a politikai fogság alóli felszabadu-
lásra is vonatkozik (Zsolt 107,10-14). A fény motívumot gyakran az 
„élet” megfelelőjeként is használja (vö. Jób 3,20k; Zsolt 49,20). Te-
hát a szöveget mind a politikai, mind az egzisztenciális szempontot 
tartalmazó változásként lehet értelmezni a jelen szükséghez képest. 
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Az örömöt két képben írja le: az aratás (vetés, megújulás) és a 
zsákmány szétosztása (háború). A földművelés és a háborúzás nehéz-
ségei után következik megszabadulás a testi szükség és a külső el-
nyomás alól, biztosítva lesz a jövő, lehetővé válik az élet.  

Három következő dolog ad alapot az örömre és az eljövendő sza-
badításra. A „Mádián napjaira” és a győzelemre való emlékezés, me-
lyet egy nagyhatalmú ellenfél ellen vívott ki Izrael Jahve segítségé-
vel (vö. Bír 7).  

A „katonacipő” és a „véres ruha” az embert fenyegető háború 
szimbólumai. 

Az 5. versben a születés meghirdetése, a trónra ültetés, hasonlóan 
az egyiptomi királyrítusokhoz történik, ahol is a fáraó születéseként 
trónra kerülés napját ünneplik, amikor hivatalosan öt uralkodói nevet 
kap (a Középső Birodalom korától, Kr. e. 2050). Itt a Messiás ural-
mát és trónra kerülését hirdeti meg. A „fiú”-t, mint legitimációt 
mondja ki a 2 Sám 7,14 és a Zsolt 2,7 értelmében. Ezért ez nem a 
Messiás fizikai (és dinasztikus) származásáról szól (R. Kilian, 
Izajás1-12, 73. o.) 

„Csodálatos Tanácsadó”, ezt úgy kell érteni, hogy egy ember, aki 
szem előtt tartja és megvalósítja Isten terveit. „Erős Isten” valaki, ez 
azt akarja kifejezni, hogy a király Isten közelében van. A király, mint 
Isten helyettese vezeti népét, kevéssel  Isten alatt (vö. Zsolt 21,5) 
van. A trónra lépés és az uralom megmaradásának meghirdetése 
megtalálható a dávidi ígéretekben a 2 Sám 7,9-ben. A 6. vers meg-
nevezi a Messiás feladatát: szilárdítsa meg és erősítse meg a jogot és 
az igazságot. Ez az igazságfogalom ugyancsak az egyiptomi uralko-
dót juttatja eszünkbe. A királyi trón Maat istennő világrendje szerint 
van felállítva, a teremtés rendjén és a szociális renden nyugszik (vö. 
Kilian Iz 1-12, 75. o.). Mint az egyiptomi vezír, akit Maat istennő 
emlőin táplál az igazsággal, úgy az Iz 9 szerint a Messiás mint Jahve 
vezírje, az isteni rendet hivatott megvalósítani. 
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A 2. kérdéshez: 
 

Tagolás 
1. Az eszkatalógikus szent idő előtör a jelen fenyegetettségben 

1. v.). 
2. A sötétséget feloldja az öröm (ezt 2. versben háromszor 

megismétli). 
3. Az öröm háromféle okát sorolja fel (3-5. vers): 

- mert az elnyomás igáját összetöri 
- gátat vet a háborúnak 
- a születés meghirdetése 
- az uralom adományozása (az ő vállára) 
- királyi címek (nevek) 

4. Az ideális királyi uralom jellemzése (6. v.) 
 

    A 3. kérdéshez: 
Az Ószövetség az eljövendő szabadítót reméli tekintettel a sötét 

jelenre, az Újszövetségben és a kereszténységben már annak a képét 
is ismerik, aki eljött. Ugyanakkor várják uralma és békéje végidők-
beni beteljesedését. Ellentétben a mű fénnyel teli beteljesedésének 
várakozásával Jézus mindazonáltal túlnyomórészt rejtettségben élt és 
minden dicsőséget visszautasított. Az „igaz voltot” úgy éli meg, 
ahogy Máté ábrázolja, mint felül múló igaz volt (Mt 5,20.48), amely 
mértékét Istentől veszi és nem akad meg az ellenségnél. 

1. Egy vessző kél Jessze törzsökéből  
       és hajtás sarjad gyökereiből (Iz 11,1-10) 

A szöveg egy jövőbeni eszményi uralkodó bejelentését és ígéretét 
tartalmazza, aki Dávid házából való lesz. Ennek az uralkodónak az 
eljövetele a dávidi dinasztia sötét helyzetében fog bekövetkezni, nem 
emberi erőfeszítésből, hanem Isten Lelkének ajándékaként. Az isteni 
és messiási mű célja, hogy „Nem ártanak és nem pusztítanak sehol 
szent hegyemen, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, mint ahogy 
a vizek betöltik a tengert” (11,9): az emberek közötti béke Isten mű-
ve és akarata. 

Rajta nyugszik az Úr lelke (11,2) – A kicsiből teremt Isten na-
gyot: Jessze fatönkjéből egy ág nő; az emberileg reménytelennek lát-
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szó helyzetben reményt és jövőt ad, egy váratlan lehetőséget az újra-
kezdésre. Ezt a jövőt Isten Lelkének ajándékaként kapja a dávidi 
utód. Leszáll rá az Úr Lelke, mint egykor az ősök idején (vö. Szám 
11,25k). Mint őseinek, a bíráknak, az a feladata, hogy Isten Lelkének 
segítségével igazságot szolgáltasson (Kiv 18,25). A 3-5. v. a messiá-
si feladatokat részletezi. Isten Lelke ajándékokkal ruházza fel, hogy 
messiási feladatát betöltse. A „bölcsesség és az értelem lelkével”: A 
bölcsesség megszokott útja a tapasztalaton vagy az oktatáson keresz-
tül működik, de legfőképpen az odavezető engedelmes odafigyelés-
sel. Itt a bölcsesség nem emberi erőfeszítés eredménye, hanem Isten 
ajándéka, mely alkalmassá teszi feladata betöltésére. Az Istentől 
ajándékozott bölcsesség magához Istenhez hasonlít, és kapcsolatban 
van az ő teremtő művével (Jer 10,12; Zsolt 104,24). Az isteni terem-
tés és bölcsesség az ő hatalmának és gondoskodásának a kifejeződé-
sei (Zsolt 104,24). Tehát a bölcsesség hatalomban és gon-
doskodásban nyilvánul meg. 

Az értelem ajándéka itt nem csak mint intellektuális lehetőség ér-
telmezendő, amely ahhoz szükséges hogy átlássunk egy helyzetet, 
megtaláljuk a valódi kulcsot a szükséges megoldáshoz. Ezt az aján-
dékot is sokkal inkább az isteni mérce szerint kell értelmeznünk: 
Jahve látja a gonoszságot (Zsolt 94,7), ismeri az emberek gondolatait 
(Zsolt 139,2), figyel a panaszaikra (Zsolt 5,2) és ismeri tetteiket 
(Zsolt 33,15.). Ez az értelem rokonságban áll az ő gondoskodásával 
(MTörv 32,10).  

A „tanács és az erősség” ajándéka is Isten terveire alapozódik. Is-
ten tervei szerint cselekedni – Izajásnál – mindenek előtt a törvény 
szerinti cselekedetet jelenti; azon keresztül érvényesül az ő szentsége 
és dicsősége.  

A fölény és az erő gyakran háborús fölényt és emberi erőt jelen-
tenek, de mint isteni ajándék, Jahve erejére irányulnak. Jahve nagy 
erejű, de nem csak mint háborús hős, hanem ereje nagy irgalmában 
és tetteiben is megmutatkozik (Zsolt 103,11; Zsolt 117,2; Zsolt 
71,16; Zsolt 145,4). 

A „tudásnak és az Úr félelmének” ajándéka – mint összefoglalás 
– érthetővé teszi , feltárja az Úr tetteit és azok értelmét. Az Úr isme-
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rete és félelme azt fogalmazza meg, hogy a messiás király egységben 
van Jahvéval és tetteivel. A lelki ajándékok felsorolása annak hoza-
dékát tükrözi, azokat a tehetségeket, amelyeket a messiás király a 
Lélekkel az istenismeret és istenfélelem által elér: az istenismeret Is-
ten megtapasztalása, amely az üdvtörténet ismerete és az Istennel va-
ló érintkezés mindenkori helyzetéből jön létre – egy tapasztalat, 
amelynek következményeként a 11,4-ben leírtak megvalósulnak. Az 
istenfélelem az ember Istennel való kapcsolatából áll, amely elisme-
rése, hogy Isten az Úr. Ez a valódi uralkodás alapja. 

Az igazságos bíró (11,3-5)  Az isteni ajándékok teszik a messiás-
királyt alkalmassá, hogy igazságosan bíráskodjon. Bíráskodni azt je-
lenti, hogy a megsérült társadalmi rendet egy valódi közösségre visz-
szaállítani. Akit bűntelennek ítél a bíró, az megszabadul. A messiás 
király megszabadítja a kicsiket és a szegényeket, az embereket, akik 
megtörtek, az elnyomottakat, akik nem kapnak igazságot Izraelben, 
az idegeneket, az özvegyeket és az árvákat, az éhezőket, a hajlékta-
lanokat és mezíteleneket, az elnyomottakat és akiknek nincs segítsé-
gük. Itt is követi a messiás király az isteni előképet: Isten irgalmas a 
szegényekhez (Iz 49,13), igazságra segíti őket (Jób 36,6); a kicsik 
segítséget és menedéket találnak nála (Iz 25,4; Zsolt 113,7). Ez a va-
lódi király feladatai közé tartozik (Zsolt 72,2.4.13). 

 
Az állatok közti békesség – A Lélek ajándékának és igazságos 

uralmának következményeként visszatér az emberek és az állatok 
közti béke. A jelentés szöveghozadéka itt is egy megállapítás: „Nem 
ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen” (11,9). A jelentés 
kulcsa a paradicsomi kép az állatok közti békéről. Izajás pillantása 
(ill. más szerzőé) nem magára az állatok egymásközti életére vonat-
kozik, mint inkább a szenvedés és veszély eltávolításaként állítja be. 
Az egész kép szimbolikusnak tekinthető, amely valójában Izrael és 
Júda törzseiről szól (vö. Ter 49,14.17.21.27; MTörv 33,20.22; 
33,17). A kép, amely hosszan ecseteli az állatok közti békét, a tör-
zsek, Észak és Dél újra egyesítéséről szól Jahve szent hegyén. Az 
egyesítés csak Jahve által és az ő közelében valósul meg; amit az 
emberek  szétválasztottak, az ő szent hegyén, általa újra egyesül. 
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Jessze sarja a népek zászlajaként áll (11,10) – A 10. vers tágítja a 
képet és kilép a Júda és Izrael vonatkozásból. Eddig a messiás király 
Júda és Izrael kapcsolatában betöltött szerepére vonatkozott, most, 
ebben a tágabb horizontban a népek közötti szerepe bontakozik ki. A 
„Vessző kél majd Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből” 
(11,1) vajon csak a messiás királyt jelenti? A gyökérre való utalás 
egy rokon irányba tereli a képet:  úgy tűnik az ábrázolás a maradék 
letelepítéséről szól (2 Kir 19,30 = Iz 37,31; Mal 3,19), amely nem a 
dávidi dinasztiára, hanem Izraelre ill. annak maradékára vonatkozik. 
Aztán a kép egy minden népet egyesítő messiás király ábrázolásában 
teljesedik ki (vö. „Emberfia” Dán 7,13k. 27). 

2. Az új világ 

Eredetileg az ember egy olyan teremtés része volt, ahol minden jó 
volt, de ez elveszett az ember lázadása miatt. Jelen világunkat a hi-
ány jellemzi. Az emberiség egyre nagyobb hányada éhezik. Békétle-
nek egymással, félelemben és kirekesztettségben, mindenféle fenye-
getettségben élnek (alkohol, drog), szeretetlenség veszi őket körül, 
betegségek és halál pusztítja őket. Az emberiség nagy kérdései mind 
a mai napig megoldatlanok, úgy tűnik egy nem megváltott világban 
élünk. Az izajási szöveg egy új világ ígéretét hozza meg számunkra, 
egy olyan világot, amelyet nem az emberek hoznak létre, hanem Is-
ten és az ő szava által valósul meg. 

A próféták nem szent látnokok, hanem prédikátorok, lelkészek, 
akik figyelmeztetői és vigasztalói kortársaiknak. Izajás a jövőről be-
szél, de a jelenhez szól. Nem a jelentől elfordulva álmodozik egy 
másik, egy jobb világról. Fontos, hogy mi is elsajátítsuk ezt a bibliai 
gondolkodásmódot és a bennünket körülvevő világot és az embere-
ket a bibliai kinyilatkoztatás fényében értelmezzük. 

Erről az izajási szövegről nem lehet vitázni. Csak elolvashatjuk és 
tudomásul vehetjük…, és örvendezhetünk afölött, hogy Isten az em-
ber lázadása miatt nem mondott le művéről, hanem maga teremti 
meg az újat. 
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6. Ének: Mostan kinyílt egy szép rózsavirág  
                           MNT Jeles napok 387, ld. alább, 34.o. 

D.) Óravázlat 
 

Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
1. Ének: Mostan kinyílt egy szép rózsa-
virág 

ének kottából L. alább,. 
34.o.,  5 perc 

2. Szövegmunka  Iz 9,1-6 
Az isteni Gyermek születésének ígérete 
Egy résztvevő hangosan felolvassa a szö-
veget, utána a megadott kérdések és szer-
zők segítségével, a szövegekben említett 
motívumok alapján próbálják az Iz 9,1-6 
szöveg által ábrázolt képet jobban megér-
teni. 
A szövegértést segítő kérdések: 
a. Keresse ki a megadott szerzőket és ke-
ressen azonos motívumokat az Iz 9,1-6-ig 
szöveggel, amelyek segítségével jobban 
megérti a szövegben ábrázolt képet. 
b. Tagolja a szöveget 
c. Hasonlítsa össze az ószövetségi szituá-
ciót amelyről a szövegek beszélnek (a 
Messiás még nem jött el) és a mi keresz-
tény helyzetünket, akik a szövegeket Jé-
zusra értelmezzük (aki a már eljött és az 
ígéretek beteljesedése.) 
d. Mely kép vagy összefüggés ragadta 
meg leginkább? Mit mondott önnek? 
A szövegmunkához lásd Bevezetés 3. 

Páros munka, 
utána összeg-
zés az órave-
zető irányítá-
sával és ösz-
szefoglaló 
gondolataival, 

Szentírási 
szöveg: 
   Iz 9,1-6, 
Munkalap, ld. 
Bevezetés 1. 
ceruza 
 
 
45 perc 

3. Egy vessző kél Jessze törzsökéből és 
hajtás sarjad gyökereiből Iz 11,1-10 
Szövegmunka, lásd Bevezetés 4. 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításával 

Szentírási 
szöveg: Iz 
11,1-10, 
Szentírás, 
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza , 
20 p. 
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4. Az új világ 
Az óravezető bevezető gondolatai, lásd  Beve-
zetés 5., utána beszélgetés a megadott kérdések 
alapján: 

 Szentírás, 
jegyzetfü-
zet, ceru-
za 

– a. Mire támaszkodik a világról és az embe-
rekről alkotott véleményem? (tudományos 
elemzésekre és szakvéleményekre, a közvéle-
ményre, újságokra és más médiára …) 

egyéni gon-
dolkodás, 
utána cso-
portos meg-
beszélés 

10 perc 

– b. Vannak emberek, akiknek nincs szükségük 
a Bibliára. Én nem tartozom közéjük. Nekem 
szükségem van rá, hogy megértsem, honnan jö-
vök. Nekem szükségem van rá, hogy tudjam, 
mit mond nekem és rólam. Nekem szükségem 
van rá, hogy ezt a világot szilárdan a talpára ál-
lítsam. Nekem szükségem van rá, hogy tudjam, 
hová vezet az út, amelyen járnom kell. Ezért 
olvasom a Bibliát. 
 Ezeket a gondolatokat szentírási idézetek el-
hangzásával alkalmazzák személyes megnyilat-
kozásokban 

 

Csoportos 
megbeszé-
lés az óra-
vezető irá-
nyításával 

5 perc 
 
 
 
 
 
 
 

– c. A következő témák kibontása az adott 
szentírási idézetekkel: 
Teremtés téma: Ter 1,28.31 és 2,8 
                          Róm 1,22k 
                           Iz 11,6-9 és Jel 21,1 
Betegség téma: Ter 3,16 
                          Mt 11,5 
                          Jel 21,4 és Iz 35,10 
                          Róm 8,23 
Halál téma: Ter 2,17 és 3,22 
                    Jn 11,33.38 
                     Róm 6,23; Jel 20,14 
Új teremtés: Iz 64,17-25;  
                   Iz 25,8;  
                   Iz 35,5-7;  
                   Jn 5,24-25 Jn 11,25 
Az óravezető összefoglaló gondolatai, lásd 
Alapgondolat 

Kiscsopor-
tos munka, 
utána cso-
portos meg-
beszélés és 
összegzés 
 

25 perc 
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Feladat 

 

Módszer Eszközök,
 időtartam

 
5. Befejező ima, ének 
Nem emberi erőfeszítés eredménye, Isten aján-
déka az új teremtés, amely Jézusban elkezdő-
dött. A Lélek működése által bennem is elkez-
dődhet ez az új teremtés, ha hagyom, hogy sza-
va által működjék bennem, megújítsa az élete-
met. Nyissam ki a szívem számára!   

Kötetlen 
ima, ének 

Kotta, 
gyertya, 
gyufa 
10 perc 

   

        
 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
nyolcvannyolcadik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2014. dec. 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Szaszovszky József: 

A „Háromkirályok“ − Mt 2,1-12
1

 
  

Kik voltak? – Máté szerint ijdou; mavgoi ajpo; ajnatolw'n, a 
Vulgáta fordításában magi ab oriente, Keletről jött mágusok. A per-
zsáktól átvett mágus szó eredetileg egy méd törzs tagjait jelentette, 
akik a perzsa vallásban papi szerepet töltöttek be; helyzetük tehát 
formailag Lévi törzsének szerepére emlékeztet Izraelben. Később 
már nem a törzsnév, hanem a bölcs papok kasztjának jelölése volt. 
Ezek a perzsa papok sok olyan tudással rendelkeztek - például a csil-
lagokat illetően -, ami a köznép számára titokzatosnak tűnt, így ne-
vük ’varázsló’ értelmet is kapott. Tudományuk a µαγεια azaz a má-
gia volt, mely szó már az ókorban is jelentett varázslást, bűvészetet. 

A mágus szó mind az Ószövetségben, mind az Apostolok csele-
kedeteiben (ld. Simon mágus) negatív kicsengésű. Az egyházatyák 
(Jusztínosz, Órigenész, Jeromos, Ágoston) úgy kommentálják a jö-
vevények mágus mivoltát, hogy Jézust látogatva tévedéseiket kellett 
belátniuk. Órigenész (Celsus ellen, I, 60) szerint a démonok erejüket 
vesztették, amikor az angyalok glóriát énekeltek, de még inkább Jé-
zus istensége miatt. Órigenész azt is hangsúlyozza, hogy tévedés a 
mágusokat káldeusoknak tartani, más források összemossák a két fo-
galmat.  

A Legenda Aurea háromféle értelmezést ad a „mágus” mivoltra: 
Hogy milyen mágusok voltak, arra háromféle magyarázat léte-

zik, a mágus szó háromféle jelentése alapján. A mágus szó ugyan-
is jelenthet csalót, varázslót vagy bölcset. Egyesek szerint csalók 
voltak, mert becsapták Heródest, mivel nem mentek vissza hozzá. 
Ezért olvassuk Heródesről: „Amikor látta, hogy a bölcsek becsap-
ták...“ – Mások szerint a mágus szó varázslót jelent (ezért lehet a 
fáraó varázslóit mágusoknak nevezni). Az Aranyszájú szerint va-
rázsló mivoltuk miatt nevezték őket mágusoknak, aztán azt mond-
ja, hogy varázslók voltak, de megtértek. Az Úr kinyilatkoztatta ne-

                                                      
1 Előadás az óbudai Széchenyi-körben 2008. december 17-én 
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kik születését, magához vezette őket, hogy minden bűnösnek le-
gyen reménye. – Harmadszor pedig bölcset jelöl a mágus szó. Ez 
ugyanis perzsa szó, és a héber szerint írnokot jelent, a görögben 
filozófust, a latinban sapiens-t, azaz bölcset. Így nevezték őket, 
ami azt fejezi ki, hogy `bölcsességben gazdagok`. 
Hogy a mágusok királyok lettek volna, arról az ókor még nem tu-

dott. Tertullianus Markiónnal vitatkozva a jelek jelentőségéről be-
szél, és a 72. (71.) zsoltárt idézve (reges Arabum) jut el a mágusokig, 
akiket „szinte királyként (reges fere) tekintett kelet”. A zsoltár-elő-
kép hatására lett tehát a mágusokból előbb ’szinte’, majd 300 évvel 
később Arles-i Caesariusnál már egészen király. Teológiai értelme 
nyilvánvaló: akinek királyok hódolnak, az a királyok királya. 

Hányan voltak? – Nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy háromféle 
ajándékot vittek. Hogyan lehet ezt képen jól ábrázolni? Úgy, hogy 
mindegyik ajándéknak van egy átadója. A római Priscilla-katakom-
bában a téma legrégibb ismert ábrázolásán, mely a II. század első fe-
léből való, már három mágus látható. Igaz vannak ábrázolások, ame-
lyeken páros számú mágus szerepel, ezt azonban láthatóan a szim-
metria igényli így.  

Az ismert szerzők közül Órigenész (Hom in Gen. 14,3) mondja 
először, hogy hárman voltak, és ez a nézet mindmáig érvényes. 
Ágoston egy beszédében még a Szentháromság példázatának is te-
kinti a három ajándék három hozóját. 

Mi volt a nevük? – A szentírási szöveg nem közli a napkeletről 
érkezett bölcsek nevét. A mai kézikönyvek ellentmondó adatai alap-
ján a legvalószínűbb, hogy az V. századi örmény gyermekségevan-
gélium tartalmazza először a nevüket. Eszerint ők hárman testvérek, 
de azért három ország királyai: Melquor (vagy Melquon, később 
Melchior) Perzsia, Balthasar India, Gaspar (Caspar) Arábia királya.  

Egy jó évszázaddal később a szír Kincsesbarlang a következő-
képpen mutatja be őket: „Ezek voltak tehát, akik áldozati ajándéko-
kat vittek a királynak − maguk is királyok, királyok gyermekei −: a 
mahózdi Hórmízdád, Perzsia királya, a hírneves „királyok királya”, 
aki lent lakott Ádórgínban, továbbá Jazdigerd, Szaba királya és 
Péróz, Sába királya, amely Keleten fekszik.” (67. l.) 
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Még néhány névsor: Hor, Basanater és Karsudan (etióp Ádám 
könyve); Larvandad, Hormisdas és Gusnapsaph (szír); Bithisarea, 
Melchior, Gathaspa (párizsi kézirat a VII. sz. végéről); „héberül Ap-
pellius, Amerius, Damascus; görögül Galgalat, Magalat, Sarachin; 
latinul Caspar, Balthasar, Melchior“ (Jacobus di Voragine, Legenda 
aurea) 

A nevek etimológiája: Kaspar < perzsa Kanspar ’kincstárnok’ – 
Melchior < héb. ’a fény királya’, más forrás szerint ’királyom fény’, 
harmadik szerint ’Isten a király’ – Balthasar < héb. ’Isten óvja a ki-
rályt’ vagy akkád Balatsu-ucur ’óvd életét’. 

Honnan jöttek? – 
Hogy honnan jöhettek a 
bölcsek, azt a Szentírás 
nagyon általánosan je-
löli meg: napkeletről. 
Ez mindenesetre jelen-
tősen ellenkezik azok-
kal a jámbor középkori 
elképzelésekkel, mi-
szerint a három ’király’ 
az akkor ismert három 
világrészt: Európát, 
Ázsiát és Afrikát képvi-
selné. A szóba jövő or-
szágok ill. vidékek száma azonban alapvetően valóban három: Per-
zsia, Mezopotámia és Arábia. Sőt, esetleg négy, hiszen az örmény 
gyermekségevangéliumban Mezopotámia helyett India szerepel; 
vagy Szíriával együtt (l. lejjebb) már öt. Ám semmi jel nem utal arra, 
hogy különböző országokból érkeztek volna: az evangélista a látoga-
tókat teljes egységben lépteti föl. Arra azonban semmilyen közvetlen 
támpontot nem ad, melyik keleti ország lehetett a hazájuk.  

Perzsia mellett szól, hogy a mágusok mint papok, csillagjósok 
eredetileg ott keresendők. Gyakran perzsa vagy perzsa eredetű név-
vel illetik a „háromkirályokat”. Számos ábrázoláson perzsa ruhát vi-
selnek, ami persze nem bizonyíték, de az ábrázoló (vagy a megren-
delő) elképzelését tükrözi. 

Mágusok (Ravenna, VI. sz.)
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Mezopotámia ill. Babilon mellett szól, hogy a mágusok itt társa-
dalmi csoporttá váltak − bár ők talán inkább a káldeusok. A babiloni 
fogság miatt itt értesülhettek a zsidók Messiás-várásáról. 

Arábia mellett szólnak leginkább az adományok, valamint a zsol-
tár-előkép. 

India előfordul a későbbiekben is. A középkorban Johannes von 
Hildesheim mind a három királyt onnan származtatja. Érdekesség, 
hogy szerinte külön-külön vonulnak Jeruzsálembe, ahol először köd 
akadályozza találkozásukat, és ez alatt Menyhért kápolnát emel a 
Kálvária hegyén 

Megjelenésük, kinézetük – Meghatározó leírás in: (állítólag) 
Beda: Collectanea et Flores2:  

Az első, úgy tartják, Melchior volt, öreg és ősz, hosszú szakál-
lal és hajjal, … aranyat hozott az Úrnak-királynak. A második, 
Caspar nevű, szakálltalan ifjú, pirospozsgás, … tömjénnel, mint 
Istenhez méltó áldozattal tisztelte meg Istent. A harmadik, sötét-
barna, teljesen szakállas, Balthasar nevű, … mirhával vallotta 
meg a halálra szánt Emberfiát. Valamennyi öltözetük pedig szír 
volt. 
A középkorban megpróbálták a három ismert földrész képviselő-

jét látni a három bölcsben. Ez ugyan ellentmond a Biblia ex oriente 
megjelölésének, azt viszont lehetővé tette, hogy Afrika képviselőjét 
sötétbőrűnek, „szerecseny királynak” képzeljék el. Érdekes, hogy 
nem B., hanem M. általában a „Mórkirály” (Mohrenkönig) neve, bi-
zonyára a hangzásbeli rokonság alapján. − Néhány ábrázoláson, bet-
lehemekben olykor még a közlekedést elősegítő állatok is jelzik ezt a 
hármasságot ló, teve és elefánt alakjában. 

A nevek sorrendjét alighanem a C+M+B közös monogram rögzí-
tette ebben a formában. Vitatott, hogy a fenti három betű, melyeket 
az évszámmal együtt írnak házszenteléskor az ajtóra, előbb volt-e a 

                                                      
2 „Primus fuisse dicitur Melchior senex et canus, barba prolixa et capillis, … aurum 
obtulit regi Domino. – Secundum, nomine Caspar, juvenis imberbis, rubicundus, … 
thure quasi Deo oblatione digna, Deum honorabat. – Tertius, fuscus, integre 
barbatus, Balthasar nomine, … per mirraham filium hominis moriturum professus 
est. – Omnia autem vestimenta eorum Syriaca sunt.” 
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háromkirályok monogramja, vagy pedig a „Christus mansionem 
benedicat” (Krisztus a hajlékot áldja meg) kívánság rövidítése 

A háromkirályok legrészletesebb élettörténete Johannes von 
Hildesheim Historia trium regum-ja a XIV. századból. További éle-
tükről (talán nem minden részletében először) itt tudható meg, hogy 
missziós útjai során Tamás apostol érsekké szentelte őket. Menyhért 
jan. 1-jén, Boldizsár 6-án, Gáspár 11-én halt meg, 116, 112 és 109 
éves korban. 

Miért jöttek? – Mert a csillag feltűnt és vezette őket. Hogy a 
csillag természetes jelenség vagy természetfölötti tünemény volt-e, 
ne próbáljuk meg eldönteni. A régi szentírásmagyarázók minden-
esetre a Bileám (vagy Bálám) próféta által jövendölt csillagot látták 
benne: „Látom, de nem most, látom, de nem közelről, Csillag tűnik 
fel Jákob (törzséből), jogar sarjad Izraelből.” (Szám 24,17a) Erre a 
jövendölésre később annyira építenek, hogy például a Legenda 
Aurea Bál(a)ám nemzetségéből valóknak mondja a bölcseket. 

Mikor érkeztek? – Sokak szerint Jézus két éves korában (vö. 
betlehemi gyermekgyilkosság). Ágoston szerint 13 nappal a születés 
után (vö. ünnepek). A szír Kincsesbarlang szerint a csillag két évvel 
Krisztus születése előtt jelent meg a mágusoknak. 

Mit ajándékoztak a bölcsek és miért azt, amit? – Máté szerint: 
proshvnegkan aujtw'/ dw'ra, cruso;n kai; livbanon kai; smuvrna (obtu-
lerunt ei munera, aurum et thus er myrrham) – tehát aranyat, tömjént 
és mirhát. 

Hogy melyikük melyik ajándékot adta át, nem lényeges. Az aján-
dékok Máté szerinti sorrendje az alap, ehhez lehet a neveket ren-
delni. Mint láttuk, a Bedának tulajdonított szövegben a Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár sorrend szerepel. Agnellus ravennai képleírásá-
ban (845-ből) Gaspar, Balthasar és Melchior a sorrend. 

Fontosabb az ajándékok magyarázata. Érdekes, hogy itt az aján-
dékok sorrendje válik másodlagossá. Ízelítőül néhány értelmezés: 

Órigenész (Contra Celsum, I,61): „Ajándékokat vittek magukkal, 
amelyekkel, hogy úgy fejezzem ki magam, olyasvalakinek kívántak 
„áldozni”, aki Istenből és halandó emberből volt összetéve; aranyat, 
hogy királyi méltóságát, mirhát, hogy halálát, tömjént, hogy istensé-
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gét képletesen jelezzék.” – Irenaeus (Adv. Haer. III, 9,2): a mirha 
jelzi, hogy meg fog halni a halandó emberekért − az arany, hogy ki-
rály, akinek „országának nem lesz vége” − a tömjén, hogy ő az őt ke-
resőknek megnyilvánuló Isten. – A Kincsesbarlang szerint a bölcsek 
„… ismerték Megváltónk teljes üdvrendi méltóságát: aranyat vittek a 
királynak, mirhát a gyógyítónak és tömjént a papnak.” 

A Legenda Aurea a teológikus magyarázatok előtt gyakorlati cé-
lokat is közöl: 

„Szent Bernát viszont azt mondja, hogy az aranyat Mária sze-
génysége miatt adták, a tömjént az istálló rossz szaga miatt, a 
mirhát pedig, hogy a Gyermek végtagjait erősítsék és gonosz 
férgeket elűzzék. Vagy aranyat talán adóként adták, hiszen ő volt 
a leghatalmasabb Király, tömjént áldozatul, mert Isten volt, 
mirhát pedig a temetésére, hiszen halandó emberré lett. De je-
lentheti az arany az iste szeretetét, a tömjén az ájtatos imát, a 
mirha a test vezeklését, amitmi ajánlunk fel Krisztusnak. Végül je-
lenthetik a három dolgot, ami Krisztusban van: a nemes Istenség, 
az jámbor lélek és a tiszta test.“ 
Egy érdekes összefüggés: Római Szent Kelemennek a korinthusi-

akhoz írt levelében (95) van egy különös hivatkozás a főnixre: Isten 
„ezen madáron keresztül is megmutatja nekünk ígéreteinek nagysze-
rűségét” (XXVI. fej.). Ezek az ígéretek pedig a feltámadásra vonat-
koznak! A porából feltámadó főnix tehát a mi föltámadásunkat pél-
dázza. Történetének elbeszélését így kezdi a szent író: 

„Figyeljünk fel arra a csodálatos jeladásra, amely a keleti vi-
dékeken Arábia tájain történik. Van ott egy bizonyos madár, ame-
lyet főnixnek neveznek. Egyetlen szülöttje van és az ötszáz eszten-
deig él. Amikor a halál fölbomlásához közel érzi magát, tömjén-
ből, myrrhából, meg más illatszerekből fészket rak, ebben érkezik 
el idejének betelése, és akkor meghal.” (XXV. fej.) 

 
A fő mondanivaló: a (pogány) világ hódol a Megváltó előtt. 
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Kocsis Imre 

Beszámoló a Katolikus Bibliaszövetség Közép-Európai  
       Régiójának találkozójáról (Passau, 2014. október 26-28.) 

 
Az elmúlt évtizedekben megszokott gyakorlatnak számított, hogy 

a közép-európai régióba tartozó országok bibliatársulatainak igaz-
gatói, illetve képviselői évenként találkoztak kölcsönös eszmecsere 
és tájékoztatás céljából. Ám az elmúlt időszakban, különböző okok 
miatt, elmaradtak ezek a találkozók. Az október végén (okt. 26-28) 
Passauban megrendezett összejövetel célja az volt, hogy új lendüle-
tet adjon a közép-európai bibliatársulatok és biblikus apostolkodás-
sal foglalkozó szervezetek együttműködésének. Ezért a találkozó ele-
jén ennek az együttműködésnek a lehetőségéről és jövőbeli formáiról 
volt szó. Felmerült az az ötlet, hogy az éves összejöveteleket egy-egy 
témára összpontosítva kellene megtartani.  

Szintén a találkozó elején Jan Stefanów, a Katolikus Bibliaszö-
vetség főtitkára rövid tájékoztatást adott a Bibliaszövetség jelenlegi 
helyzetéről. Főképp két fontos eseményre helyezte a hangsúlyt: a) Új 
statútumot készítenek elő, amely a régiókat illetően némi módosítást 
tartalmaz (pl. Észak és Dél Amerika különválasztása). b) Jövőre ren-
dezik Rómában a Bibliaszövetség világkongresszusát, amelyen új el-
nököt választanak.  

A találkozó hátralevő részében az egyes bibliatársulatok, illetve 
szervezeti alegységeik munkájáról, terveiről, projektjeiről volt szó, s 
egy biblikus témájú filmet (Noé) is megtekintettünk. A beszámolók-
ban többnyire a Szentírással kapcsolatos előadások, továbbképzések 
és rendezvények álltak a figyelem középpontjában. De újszerű kez-
deményezésekről is szó esett. Franz Kogler (Linz) olyan biblikus 
térképet készít, amely az újszövetségi könyvek teológiai orientáció-
jának megértését segíti elő. Wolfgang Schwarz (Bécs) az Osztrák 
Bibliatársulat részéről olyan összetekerhető lapokat mutatott be, 
amelyek egy-egy téma (hit, szeretet, család, barátság, egyedüllét, 
öregség, félelem stb.) rövid bibliai feldolgozását tartalmazzák az 
alábbi elemekkel: témamegjelölés (szabad formában), kép, négy bib-
liai idézet magyarázó szöveggel, továbbgondolkodásra ösztönző kér-
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dések. Dieter Bauer (Stuttgart) a Német Bibliatársulat által tervezett 
online bibliakurzusról beszélt, amely a három szinten történne: a) A 
Szentírás egyszerű olvasása. b) Bibliai alapkurzus: 52 szöveg bemu-
tatása és magyarázata (történeti-kritikai, kánoni és hatástörténeti 
megközelítésben). c) A Szentírás részletes tanulmányozása: mind-
egyik bibliai könyv bemutatása, a bennük levő teológiai tartalom ki-
emelésével.  

Érdekességként említem, hogy a találkozón felmerült az ötlet: 
nem lehetne-e országos templomi gyűjtést szervezni a bibliaapostol-
ság támogatására? (Ez nyilván csakis püspökkari hozzájárulással és 
támogatással lenne kivitelezhető.) Ugyancsak figyelemre méltó a 
Német Katolikus Bibliatársulat (Katholisches Bibelwerk) képvise-
lőinek ajánlata: a biblikus apostolkodás iránt érdeklődőknek készek 
lehetővé tenni 2-3 hónapos képzést, illetve gyakorlatot Stuttgartban. 
Ehhez persze mindenképp szükséges a német nyelvnek legalább kö-
zepes szintű ismerete.  

A Középeurópai Régió képviselői Bugacon (2009) 
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Martos Levente Balázs 

A Szentírás olyan, 
         mintha az egyház anyanyelve lenne  

 

Ferenc pápa Martos Levente Balázst október 20-án a Pápai Biblikus 
Bizottság tagjának nevezte ki. A nemzetközi szervezet működéséről, 
leendő feladatairól is kérdezte egy rövid interjúban Molnár Péter a 

szombathelyi egyházmegyés papot a 
Martinus.hu-n. 

– Mint pap, nyilván élete kö-
zéppontjában áll a Szentírás. Ám 
sokan más irányokban művelik ki 
jobban magukat, például egyház-
történelemből, liturgiából. Ön mi-
ért a biblikumot választotta?  

– Amikor papnövendék lettem, 
nagyon hálás voltam Istennek, hogy 
valami fontos, nagy tervbe, az ő ter-
vébe kapcsolódhatok be. Közben vi-
szont voltak egyéni érdeklődéseim 
is: szerettem például nyelveket ta-
nulni. Így aztán kezdettől arra gon-
doltam, olyasmiben igyekszem el-
mélyülni, amiben fontos szerepet 

kapnak a különféle idegen nyelvek. Akkoriban még nem is igen is-
mertem az összes teológiai tárgyat, de a Bibliát azért is fontosnak 
éreztem, mert ezen át valóban Isten szava szólított meg engem, és 
szólíthatott meg mindenki mást is. Ráadásul úgy láttam, hogy az 
egész egyház, vagy a rendszerváltás éveiben a magyar egyház külö-
nösen is, mintha egyetlen nagy feladat előtt állna: elfeledett hagyo-
mányait kell felélesztenie, mintha valaha élő, mára kissé eltompult 
érzékeit kellene újra elevenné tennie. Az Írásokban van valami egé-
szen hasonló: ősi hagyományok, amelyek mégis életre keltenek. 
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– Miért fontos, hogy a keresztény emberek olvassák a Szent-
írást? 

– A Szentírás olyan, mintha az egyház anyanyelve lenne. Szinte 
mindig olyan szavakkal dobálózunk, amelyeknek szentírási háttere 
van, és ha helyesen akarjuk érteni egymást, illetve helyesen akarjuk 
érteni Istent, ismernünk kell ezt az anyanyelvet. A világ ma másként 
beszél, sok szempontból elvesztettük a közös nyelvet, fiatalok és 
idősek például sokkal nehezebben értik egymást, mint valaha. Akkor 
viszont újra le kell fordítanunk a dolgokat, mai nyelven kell elmon-
danunk. A Szentírás egyetlen egész, s közben mégis nagyon sokféle. 
Aki igazán el akar mélyedni benne, szinte állandóan kihívásokkal 
szembesül, mert különböző hagyományokat, olykor ellentmondásos 
valóságokat kell kibékítenie egymással. A Szentírás ugyanakkor 
mégsem rendezetlen egész, hanem éppen ebben a sokféleségben 
megvalósuló egységben tanít arra, hogyan lehetünk ma hívő keresz-
tények. 

– A biblikum terén végzett munkája során milyen kutatási 
irányokban dolgozott, dolgozik? Milyen témákban publikált írá-
sokat? 

– Eddig két nagyobb témakörrel foglalkoztam, legalábbis tudo-
mányos szinten. Előbb főleg Szent Pál leveleiről, azután meg Márk 
evangéliumáról írtam. Megfogott Pál apostol szenvedélyes, lendüle-
tes személyisége, illetve az a határozott, szinte sietős, mégis egészen 
emberi Jézus, akiről Márk evangélista ír. Azt hiszem, nagyon sokat 
tanultam az ókori világról, a korabeli zsidóságról is, miközben eze-
ket a tanulmányokat készítettem. Megdöbbentő, mennyire sokrétű, 
gondolkodó világban éltek az elődeink is, és mennyire konkrétan, 
közvetlenül látták a világot. A módszerek szempontjából azokat ked-
veltem és műveltem, amelyeket jobban össze tudtam kapcsolni a lel-
kipásztorkodással: az elbeszélő szövegek elemzését, illetve a retori-
kai elemzés módszereit. Előbb a szöveg jelenlegi állapota érdekel, s 
az esetleges fejlődése, alakulása csak másodsorban. 
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– Mióta működik a Biblikus Bizottság és mi a feladata, sze-
repe az egyházban? 

– A Pápai Biblikus Bizottságot XIII. Leó pápa hozta létre 1902-
ben. Akkoriban bíborosok alkották, akiknek az volt a feladata, hogy 
elutasítsák a Szentírással kapcsolatos tévedéseket. A századfordulón 
fellendült a történészek munkája, akik sok mindent, szinte mindent 
megkérdőjeleztek a Bibliával kapcsolatban. Ebben az összefüggés-
ben a Biblikus Bizottság inkább védelmébe igyekezett venni a Bib-
liát, illetve a Bibliára vonatkozó hagyományokat, s jobbára megerő-
sítette a hagyományos nézetek érvényességét. Így akarta óvni a Bib-
lia tekintélyét. A II. Vatikáni Zsinat idejére a helyzet jelentősen át-
alakult. A zsinati dokumentumokkal együtt a bizottság is stílust vál-
tott, miután Boldog VI. Pál pápa új szabályokkal látta el. Célját, 
hogy minél többen olvassák, ismerjék és szeressék Isten szavát, 
konstruktív javaslatokkal, szakmai munkával igyekszik elérni. Az 
utóbbi évtizedekben hosszabb dokumentumokat tett közzé a bibliai 
krisztológiával, az egyházképpel, a Biblia helyes értelmezésével, a 
zsidó nép és a héber Biblia keresztény olvasatával, a bibliai erkölcs-
tannal, legutóbb meg a sugalmazással kapcsolatban. A bizottság tá-
gabb értelemben a pápa tanító hivatalát segíti, illetve konkrétan 
megmutatja, milyen gazdagság származhat a katolikus egyházban az 
Írásokkal való foglalkozásból. 

– Hogyan és miért választanak meg valakit a bizottság tagjának? 
Dolgozott a bizottsággal már korábban és innen ismerik, vagy a pub-
likációk hívhatták fel Önre a figyelmet? 

– A bizottságba a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölt. 
Úgy tűnik, hogy a római döntéshozók elegedőnek találták eddigi tu-
dományos munkámat. Remélem, hogy ez a továbbiakban is így 
lesz… Bizonyos értelemben a magyar nyitottságot, a Kelet és Nyu-
gat találkozásának lehetőségét, gazdag hagyományainkat is szeret-
ném magammal vinni. 

– Mi lesz a bizottságban a feladata? Hogyan dolgozik, 
men??nyit vagy mikor ülésezik a bizottság? 

– Erről még nagyon kevés biztosat tudok mondani. A bizottság 
alapszabálya szerint legalább évente egyszer ülésezik Rómában. A 
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mai távközlési és informatikai eszközök azonban a távmunkát is le-
hetővé teszik. A legközelebbi közös munkanapokra való felkészülés, 
témakijelölés, feladatkiosztás már megkezdődött. 

                                               Magyar Kurír, 2014. október 25. 
 

 
            Újra megjelent Káldi György bibliafordítása  

 
Újra megjelent Káldi György eredetileg 1626-ban Bécsben 

kinyomtatott bibliafordítása. Az 1200 oldalas nagyalakú biblia 
pontos mása az első teljes magyar nyelvű katolikus bibliafordí-
tásnak  

Kiss Gábor elmondása szerint a könyv az eredeti teljes Káldi-
biblia laponkénti digitalizálásával készült. A kötészet során 
úgynevezett félbőr kötést alkalmaztak. A kilenc centiméter 
vastag biblia könyvtestét a hagyományos módon, kézzel festették 
téglavörös színűre, vagyis „élmetszéssel” látták el. 

A biblia a Tinta Könyvkiadó, a Pytheas Könyvmanufaktúra és 
a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár közös munkája. 

A kiadó vezetője kiemelte, hogy az első teljes katolikus bib-
liafordítás egy 200 éves fejlődés csúcspontja, a magyar biblia-
fordítási kísérletek lezárása. Káldi György jezsuita szerzetes for-
dításának jelentőségét az is mutatja, hogy a Magyar Katolikus 
Egyháznak – kisebb javításokkal – 1971-ig ez volt a hivatalos 
Szentírása – tette hozzá. 

Káldi György Bécsben tanult teológiát, majd 1595-ben pappá 
szentelték. Pázmány Péter pártfogoltjaként 1598-ban Rómába 
ment, ahol belépett a jezsuita rendbe. 1625-ben Pázmány támo-
gatásával megalapította és nyomdával szerelte fel a pozsonyi kol-
légiumot, amelynek haláláig rektora volt. A bécsi udvar és Beth-
len Gábor bizalmát egyformán élvezte. Pázmány felszólítására és 
rendi beosztásban dolgozott Szentírás-fordításán. Első kézirata 
1605–1608 között készült korábbi kísérletek felhasználásával. 
Az 1626-ban Bécsben megjelent első teljes katolikus magyar 
nyelvű Szent Biblia általánosan elterjedt, és jelentősen hatott a 
magyar irodalmi nyelv fejlődésére. 
                                                   Magyar Kurír, 2014. okt. 1. 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

 
Közgyűlés – Társulatunk szeptember 28-án megtartotta ez évi 

közgyűlését. A munkatársak beszámoltak az elmúlt év folyamán 
végzett munkájukról, ezután az elnök ismertette az előttünk álló fel-
adatokat, terveinket. A közgyűlés előtt szentmisében adtunk hálát Is-
tennek a kapott kegyelmekért, a gyűlést követően pedig baráti 
együttlét során beszéltük meg a konkrét feladatokat. 

Biblikus figurák készítése – November 27-én Gelley Anna veze-
tésével néhány lelkes résztvevő ismét biblikus figurákat készített a 
Bibliközpontban. 

Bibliaapostolság a Vajdaságban – A kilencvenes évektől kezd-
ve Társulatunk továbbképzési csoportja több alkalommal tartott bib-
liaapostol-képző szemináriumot a Vajdaság különböző városaiban 
(Domaszéken, Tótfaluban, Muzsján, Kikindán, Zentán). A leglelke-
sebb szervezők Both István atya és Kónya Lívia (Csóka), valamint 
Boros Gyevi Ottilia (Zenta) voltak. A lelkes munka Both István atya 
elhunyta után is tovább folytatódik. Boros Gyevi Ottilia rendszere-
sen megszervezi a vajdasági Biblia-napokat, sőt vezetésével levelező 
képzés is folyik. Csókán is tovább él és dolgozik a bibliakör Hajdú 
János plébános közreműködésével. A csókai csoport animátorától, 
Kónya Líviától kaptuk az alábbi kedves levelet: 

Hálás tisztelettel és krisztusi szeretettel üdvözli Béla atyát a 
csókai bibliaapostolok maroknyi csapata. Az 1995. november vé-
gén több mint húsz fővel megalakult közösségből mára ennyien 
maradtunk, akik 19 éve töretlen lelkesedéssel találkozunk havonta 
kétszer (minden 2. és 4. csütörtökön), hogy a Szentírás szavaival 
közösségben is gazdagodjunk. Plébánosunk is velünk tölti ezeket 
a csütörtök estéket, Both István atya pedig, aki megmutatta ne-
künk ezt az utat, immár tíz éve az Örök Hazából figyel bennünket. 

A Jóisten áldását kérve szeretett Béla atya életére és áldásos 
tevékenységére! Szeretettel üdvözlik a csókai bibliaapostolok:  

Hajdu Sándor plébános, Urbán Jolán, Miklós Márta, Móra Mária 
Urbán Tibor, Kónya Lívia, Kalmár Róbert 
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Katolikus Bibliasztövetség – A II. Vatikáni Zsinat után a Dei 
Verbum konstitúció ajánlásainak megvalósítása érdekében létrejött a 
Katolikus Bibliszövetség intézménye, amely központilag szorgal-
mazta, hogy minden ország Püspöki Konferenciája hozzon létre Bib-
liatársulatot. Ez aztóta mintegy nyolcvan országban meg is valósult. 
Az országos hatáskörű bibliatársulatok feladata, hogy a katolikus hí-
vek körében szorgalmazzák a Szentírás megismerését, rendszeres 
olvasásását, a Szentírás által képviselt értékek megvílósítását, életre 
váltását a mindennapokban. 

A Katolikus Bibliaszövetség középeurópai régiójába tartozó bib-
liatársulatok vezetői most októberben találkoztak a németországi 
Passuban, hogy összehangolják működésüket és megbeszéljék az 
időszerű teendőket. A találkozón Társulatunkat Kocsis Imre biblikus 
professzor képviselte, aki évek óta vezeti Bibliaközpontunkban a 
magyar biblikus professzorok konferenciáját. Kocsis Imre beszámo-
lója a  41-42.oldalakon olvasható. 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2014. 
jan. 2.: Lk 18,1-8; jan. 16.: Lk 17,5-6; jan. 30.: Lk 11,9-10; 
febr. 13.: Jn 13,34-35; febr.27.: Jn 14,15-17; márc.13.: Ef 
6,11-12; márc.27.: Kol 3,13-15; ápr. 10.: 1 Tessz 5,15-18. 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
     

     Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
       áldott Karácsonyt és békés új évet kívánunk! 
           A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 
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Feltámadás után 

 
„Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy 

aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 
Nagyon sokszor hallunk a Szentírás szövegéből is, szentbeszédekben 
is az örök életről. Ez ad reményt, hogy nem hiábavaló az élet 
küzdelme, nem hiábavaló életünk sok-sok fáradozása, szenvedése, 
mert örökké fogunk élni Istennél. 

Biztosan elgondolkodunk néha azon, hogy mit fogunk mi ott csi-
nálni az öröklétben. A Szentírásból annyit tudunk, hogy ott minden-
kinek nagyon jó lesz. Szent Pál azt mondja, hogy: „szem nem látta, 
fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.” (1 
Kor 2,9). De mit is fogunk mi egy örökkévalóságon át csinálni? Ne-
héz ezt elképzelni, hiszen erről nincsenek közvetlen tapasz. Hadd le-
gyek kissé merész: hadd mondjam el röviden, hogy én hogyan gon-
dolom el ezt, amikor mindez az eszembe jut, mit várok, mit remélek 
– bízva abban, hogy nem járok nagyon-nagyon messze az igazságtól.  

Az első és legfontosabb minden bizonnyal az lesz, hogy lenyű-
gözve állunk majd Isten jósága és szépsége előtt. Hiszen most – mint 
Pál mondja – „csak tükörben, homályosan látunk.” (1 Kor 13,12), 
csak sejtésünk van Isten jóságáról, de akkor majd, „színről színre lát-
juk őt” (uo.).   

Mindegyikünk életében vannak olyan pillanatok, amikor az em-
ber azt mondja, hogy ”de jó lenne, ha ez a pillanat örökké tartana!” 
Ha pedig ez már itt a földön előfordulhat velünk, mennyivel inkább 
tud ilyen lenyűgöző élményt adni Isten, a Mindenség Teremtője 
mindannyiunknak, akik méltók leszünk arra, hogy odakerülhessünk. 
Isten színe látása olyan csodálatos lesz, hogy azt nem lehet megunni: 
az örök élet egy véget nem érő boldogsággal teli állapot lesz.  

Vannak azonban igen sokan a világon, akik ezt másként gondo-
lják. A buddhisták úgy hiszik, hogy az öröklétben az embernek nem 
lesznek már vágyai, nem lesz szenvedése, nem lesznek kívánságai. 
Szerintük a földi életben azt kell elérni, hogy megszabaduljunk em-
beri, testi-lelki vágyunktól, kívánságunktól. A muszlimok ennek ép-
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pen az ellenkezőjét várják: Odaát majd mindenféle gyönyörűség és 
élvezet vár ránk, ”Paradicsom” vég nélkül.  

Az Ószövetségben az örökkévalóságot, Isten udvartartását úgy 
képzelték el, mint a hatalmas földi királyok fogadásait, ünnepségeit. 
Isten középen trónol, kürülötte vannak a szolgák, az angyalok éne-
keket zengnek, az emberek dicsőítik Istent.  Az Újszövetségben 
viszont sokkal inkább előtérbe került az a meggyőződés, hogy az 
örökkévalóságban elsősorban Isten szépségét, jóságát csodálhatjuk 
majd. Ezt már itt, a földi létünk során is megtapasztalhatjuk néhány 
mély, bensőséges pillanatban, amint erről Pál apostol is beszámol 
(vö. 2 Kor 12 fej.). Biztosak lehetünk abban, hogy ez boldoggá tesz 
bennünket, és hogy ezt soha nem lehet majd megunni.  

Emellett mi természetesen hiszünk abban is, hogy ott lesznek sze-
retteink, akik előttünk jártak, és megcsodálhatjuk akkor az ő 
lelkükben midazt, amit Isten nekik adott, és általuk a világnak. A 
bennük lévő tiszta szeretetet fedezzük majd fel majd, amit most, itt a 
földi életben nem mindig látunk egymásban. Ott majd tisztán fogjuk 
látni az Isten által nekik adott értékeket, és szeretteink lelke 
felragyog akkor mindazon adományok és értékek által, amelyet 
elértek földi létük során. S mi együtt fogunk örülni és örvendezni 
velük.  

Végül pedig – azt hiszem – feladatot is kapunk. Ott, a mennyor-
szágban sem fogunk örökké tétlenül időzni – hiszen Isten sem tétlen: 
Jézus maga mondta: látja az Atyát, hogy cselekszik, és ő is ugyanazt 
teszi (vö. Jn 5,19). Vajon mi lesz majd ez a feladat? Sokan vagyunk, 
sokan vannak közöttünk, akik esti imájuk során, vagy egy-egy 
csendes pillanatban nap, mint nap gondolnak a szeretteikre, 
imádkoznak mindegyikükért. Olyanok is vannak, akik teljes listát 
készítenek barátaikról, szeretteikről, hogy senki ki ne maradjon. 
Mások csak úgy, emlékezetből veszik sorra mindazokat, akikre 
szerető szívvel gondolnak, akikért imádkoznak. És fohászkodnak 
azokért is, akik rossz úton járnak és segítségre szorulnak. Őket is 
Isten színe elé viszik imájukban, hogy a Mennyei Atya segítse meg 
őket.  

Meg vagyok róla győződve, hogy ezt ott is folytatni fogjuk. Látni 
fogjuk majd a földön élő szeretteinket, ismerőseinket, a szülők látják 
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majd gyermekeiket, unokáikat, dédunokáikat, amint a földön járják a 
küzdelmes utat – és imádkoznak értük. Ott Istennél, az Isten közelé-
ben ez az imádság nyilván sokkal hatékonyabb lesz, mert köz-
vetlenül, mintegy az Isten kezét fogva fogunk értük fohászkodni, 
imádkozni. De azokért is, akik bajba kerültek, ugyanolyan aggo-
dalommal könyörgünk majd, és bátorítóan, biztatóan gondolunk rá-
juk. Biztos vagyok benne, hogy ezzel sokat-sokat segítenek már most 
nekünk elhunyt szeretteink, és ezt fogjuk majd mi is tenni odaát.  
Vannak, akik azt állítják, hogy már a puszta gondolataink és érzel-
meink is hatnak a körülöttünk lévő világra. Azt mondják, hogy még a 
szobánkban növő virág is megérzi, ha szeretik, és ettől bátrabban vi-
rul. Számítógépeket is vizsgáltak, és kísérletek során kimutatták, 
hogy még ezeket a precíz gépek is befolyásolni lehet pusztán az em-
ber jelenléte, gondolata által. Azt is tudjuk, hogy minden élőlénynek, 
így nekünk embereknek is van mérhető kisugárzásunk, tudományos 
nevén „auránk”, amely bizonyítottan hat a környezetünkre.  

Nyilvánvaló tehát, hogy már itt a földön, a fizikai valónkra és 
környezetünkre is hatással vannak gondolataink és érzelmeink. Köz-
tudott például az is, hogy ha valaki igazán meg akar gyógyulni, akár 
gyógyíthatatlan betegségéből is meggyógyul, pusztán azért, mert erre 
gondol, ezt nagyon akarja. Ugyanígy tudnak hatni gondolataink (jó-
indulatunk, szeretetünk) a másik ember irányába is. Ha az ember kér-
lel valakit, bátorítja, segíti őt, akkor az illető összeszedi erejét, erőre 
kap az akarat, és meggyógyul, vagy a jót választja.  

Meggyőződésem, hogy odaát egyáltalán nem fogunk unatkozni, 
mert lesz elég teendőnk. Mindazokra, akik utánunk jönnek, gondolni 
fogunk szeretettel, bátorítóan, Istennek irántuk való szeretetéhez 
társulva, hogy ők is, az utánunk jövők, majd hozzánk érkezzenek.  

Néhány tétova gondolat volt mindez az örökléttel kapcsolatban, 
de talán érdemes elgondolkodni ezeken, vagy akár azonosulni velük. 
Arról pedig mindenképpen meg lehetünk győződve, hogy az örökélet 
minden várakozásunkat fölül fogja múlni. 

Adja Isten, hogy majd ott is találkozunk! 
Hogy lássuk, mit cselekszik az Atya, és mi is cselekedjünk. 
                                                                                (T.B.)
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Török László 

A „megigazulás” Máté evangéliumában 
 

Összesen hétszer fordul elő Szent Máté evangéliumában a „dika-
ioszüné” görög kifejezés. Ez a szám lehet merő véletlen is, de mivel 
tudjuk, hogy a Bibliában a tökéletesség száma, elgondolkodtat ez a 
véletlen, és arra sarkall, hogy összevessük az előfordulási helyeket. 
Még izgalmasabb az a körülmény, hogy a hét előfordulásból öt egy 
egységen belül, a „Hegyi beszédben”1 történik, amiben Jézus „új 
Mózesként” meghirdeti a Mennyek országának törvényeit, vagyis azt 
az utat, amelyen járva kedvesek lehetünk az Isten előtt. Mielőtt az 
előfordulási helyek elemzésére rátérnénk, járjuk körül a kérdéses szó 
bibliai jelentéstartalmát.  

A „dikaioszüné” szó elsődleges jelentése „igazság2”, illetve „iga-
zságosság”, „igazságérzet”, „az igazságosság gyakorlása”, „bírásko-
dás” az általános nyelvhasználatban3. A magyar bibliai fordítások 
többségében az „igazság” szót találjuk a kérdéses helyeken4.  

A Septuaginta-ban általában a héber s iedāqâ (Ter 30,30; 1Kir 3,6; 
Iz 9,6 stb.) fordításaként használják. De nagyon gyakran a s iedāqâ 
fordítása eleémosüné” (MTörv 6,25; 24,13; Zsolt 23,5; 32,5; 102,6; 
Iz 1,27; 28,17; 59,16; Dán 4,24; 9,16), ami olyan igazságra utal, 
mely a szegények felé, mint „alamizsna” nyilvánul meg5.  

A „dikaioszüné” szó a „dikaiosz”, „igaz, igazságos” melléknév 
főnevesített változata. A két névszó gyökere pedig a „diké” szóban 

                                                      
1 Mt 5,1-7,29 
2 Vö. „dikaiosu,nh” in VARGA, ZS., J., Újszövetségi görög-magyar szótár 
3 Vö. „dikaiosu,nh” in GYÖRKÖSY, A., - KAPITÁNFFY, I., - TEGYEY, I., Ógörög- magyar 
nagyszótár 
4 MBD: „életszentségetek” fordítást alkalmazza Mt 5,20-ban 
5 Ebből adódik, hogy a Károli fordítás Mt 6,1-ben a „dikaioszüné”-t „alamizsná-

val” fordítja, amit alátámaszt az a tény is, hogy a verset az alamizsnáról szóló sza-
kasz (Mt 6,2-4) követi. Figyelmen kívül hagyja viszont, hogy az első bevezető vers-
ben szereplő „dikaioszüné” a másik két szakaszban kifejtett jócselekedet, az imád-
ságot (Mt 6,5-15) és a böjtöt (Mt 6,16-18) is magában foglalja. 
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rejlik, aminek jelentése „szokás”, „jog”, „ítélet”, „döntés”6. A Sep-
tuaginta alapján „dikaiosz”, „igaz” az, aki teljesíti kötelességeit Is-
tennel és a közösséggel szemben, és ebben a kapcsolatban igaznak 
bizonyul, Isten elvárásának megfelelően. Tökéletesen alkalmazkodik 
Isten akaratához. 

A háttérben ott van mindig a tudat, hogy Isten maga az igaz: fed-
hetetlenül igazodik a lényét kifejező és meghatározó normákhoz, 
hűseges az ígéretek és a szövetség megtartásában. Igazvolta az íté-
letben is kifejeződik: igaz bíró, amikor büntet, és amikor üdvösséget 
ad7.  

Fontos tehát egyértelművé tenni, hogy a gyakran „igazságként” 
fordított „dikaioszüné” kifejezés nem csak egyszerűen a „hazugság” 
ellentéte. Nem is arról van szó, hogy valakinek igaza van valakivel 
szemben – főleg nem az Isten országának igazságával szemben –, 
hanem az „életmódban megjelelnő igazság”. Ezért a „dikaioszüné” 
teljesebb értelmezésre törekvő fordítása: „igazvolt”, „igazzá válás”, 
de használhatjuk a teológiában elterjedtebb „megigazulás” fordítást 
is.  

Megigazulás a Nyolc boldogságban 

A „dikaioszüné” első két előfordulása a Hegyi beszéden belül a 
„Nyolc boldogság”-ként ismert egységben található (Mt 5,1-12). A 
szemfüles olvasó azonban mindjárt észreveszi, hogy a nyolc boldog-
ság valójában kilenc, hiszen nemcsak a 3-10 verseket vezeti be a 
„boldogok” (makarioi) szó, hanem a 11.-et is. A „kilenc boldogsá-
gon” belül pedig az első hét boldogság alkot egységet, a nyolcadik és 
a kilencedik pedig egy másik, önálló egységet.  

 
 
 

 

                                                      
6 Vö. „di,kh” in GYÖRKÖSY, A., - KAPITÁNFFY, I., - TEGYEY, I., Ógörög- magyar 
nagyszótár 
7 Vö. G., SCHRENK, „di,kaioj”. és, «dikaiosu,nh», in TWNT, II., 187 és 198.o.  
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3
 BOLDOGOK  a szegények  lélekben   

                                  mert     övék  az országa a  MENNYEKNEK! 
4
 BOLDOGOK   a szelídek  

                                      mert      ők       ÖRÖKLIK  a földet! 
----------------------------------------------------------------------------------- 

5
 BOLDOGOK    a sírók  

                                      mert      ők       megvígasztaltatnak! 
6 
BOLDOGOK   akik éhezik  

                             és szomjazzák  AZ IGAZVOLTOT   
                                 mert      ők              jóllakatnak 
 

7
 BOLDOGOK  az irgalmasok  

                              mert      ők          irgalmat nyernek! 
----------------------------------------------------------------------------------- 

8
 BOLDOGOK      a tiszták   szívben 

                                        mert   ők   ISTENT   meglátják! 
9
 BOLDOGOK      a békeszerzők  

                                    mert   ők    ISTEN FIAINAK hívatnak. 
 

 

Az első hét boldogság három alegységre osztható. A központi 
vers (6) kitűnik a többi közül, mert hosszabb az első tagja.  

A szélső alegységekben, az első szegmensek első tagjaiban azo-
nos a szóösszetétel: a „szegények lélekben” és a „tiszták szívben”. A 
jutalmazásról író második tagok között is fellelhető gondolati, kiegé-
szítő jellegű kapcsolat. A „mennyek országa” (3) az „Isten” (8) lakó-
helye, illetve akik birtokba veszik a „mennyek országát”, azok „meg-
látják az Istent”. A szélső alegységek második tagjai között is van 
párhuzam. Az első tagokban a „szelídek” (4) és a „békességszerzők” 
(9) rokon értelmű kifejezéseknek tekinthetők, a második tagokban 
pedig az „örökölni” ige (4) és a „fiai” főnév (9) jelentési köre szerint 
egymást helyettesítheti, hiszen a „fiak” „örökölnek”.  
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A figyelmes bibliaolvasó azonban kegyes csalást fedezhet fel. A 
párhuzamos szerkesztés eredménye érdekében a 4. és 5. verseket fel-
cseréltük. Valóban, az általánosan elfogadott szövegváltozat, a textus 
receptus szerint, a versek helyes sorrendje 5-4, ami felborítaná ezt a 
szép párhuzamos szerkezetet. De, ha megnézzük a görög szöveg kri-
tikai kiadását8, a kritikai apparátus a lábjegyzetben utal olyan fenn-
maradt ősi szövegváltozatra9, amelyek a fenti sorrendet követik, s 
amit a retorikai analízis is alátámaszt. 

A nyolcadik és a kilencedik boldogság a szakaszon belül egy ki-
sebb, külön egységet alkot.  

 
 
10

 Boldogok    AZ ÜLDÖZÖTTEK         AZ IGAZVOLT MIATT 

 MERT övéké az országa a  MENNYEKNEK. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
11

 Boldogok vagytok 
 amikor gyaláznak                titeket 

 és  ÜLDÖZNEK 
 és minden rosszat mondanak    tiellenetek ÉNMIATTAM 
12

 Örüljetek és ujjongjatok,  
 MERT  jutalmatok nagy a    MENNYBEN! 

------------------------------------------------------------------------------- 
Ugyanis így   ÜLDÖZTÉK a profétákat, akik tielőttetek voltak. 
 

 
A három alegység közös gondolata az „üldözés”. A második al-

egység behelyettesíti az első alegység főbb gondolatait. Az „üldözöt-
tek” (10a) helyére a tanítványok lépnek: „üldöznek titeket” (11b). Az 
üldözés oka az „igazvolt” (10a) helyére pedig Jézus: „énmiattam” 
(11d). A harmadik alegységben pedig az „üldözött lét” korábbi pél-
daképei, a próféták jelennek meg (12c).  

                                                      
8 NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, Stuttgart 1999

27
.  

9 Néhány görög és latin változat (II-V.sz.), az egyik legősibb szír nyelvű változat 
(Syrus Curetonianus) az V. századból, Origenész († 254) és Euzébiusz (†339/340) 
idézeteiben.  
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Mindkét egység központjában ott találjuk a „dikaioszüné”, „igaz-
volt” kifejezést. Az első hét boldogság centruma szerint ez a legfőbb 
cél, amit „éhezni és szomjazni” kell. A második alegység szerint pe-
dig boldogok vagyunk, ha az üldöztetést is vállaljuk érte, hisz való-
jában Jézusért magáért ér minket az üldöztetés, ha igazságra törekvé-
sünk miatt üldöznek bennünket. 

2. Megigazulás az Antitézisekben 

A Hegyi beszédben az 5,21-48 egységet „Antitéziseknek” nevez-
zük. Antitheses a II. századi „eretnek” Marcion egyik művének címe 
volt, ami sajnos elveszett, de bizonyos részletei, illetve a rá való uta-
lások – főleg Tertullianus műveiben – fennmaradtak10. Ezekből ki-
derül, hogy Marcion úgy értelmezte a Mt 5,17 verset, hogy Jézus 
azért jött, hogy eltörölje a törvényt és a prófétákat. Ezt az értelme-
zést támasztja alá a hat antitézis: A „Ne ölj!” parancs (21-26); A „Ne 
törj házasságot!” parancs (5,27-30); A válás kérdése (5,31-32); Az 
eskü (5,33-37); A bosszú (5,38-42); és Az ellenségszeretet (5,43-48) 
kapcsán. Marcion az antitheses terminust kettős értelemben használ-
ja: először, mint retorikai terminust, mely egymásmellé állítja a bi-
zonyos szempontból ellentétes tartalmú mondatokat, másodszor teo-
lógiai értelemben, Marcion szerint az antitézisek azt jelentik, hogy 
Jézus szakított az Ószövetség mózesi törvényével, és helyébe az 
evangéliumot állította11.  

 Némi problémát az első antitézist (5,21-26) megelőző sza-
kasz (5,17-20) kapcsolása okoz. Egyértelmű, hogy elkülönül a só és 
a világosság hasonlattól (5,13-16). Nem lelhető fel benne az azt kö-
vető antitézisek kettős bevezetése sem: „Hallottátok, hogy megmon-
datott...”, „Én pedig mondom nektek...”, és nem is egy konkrét pa-
ranccsal foglalkozik, mint az antitézisek (5,21-48).  

Felépítése viszont megegyezik az antitézisekével: egy tézist, Jé-
zussal kapcsolatos hamis elgondolást – „Ne gondoljátok, hogy jöt-
tem eltörölni a törvényt vagy a Prófétákat.” –, követi az antitézis, Jé-

                                                      
10 Megtalálható in A. von HARNACK, Marcion: Das Evangelium vom fremden 

Gott, 
11 Vö. H. D. BETZ, Sermon on the mount, 200-201. 
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zus állásfoglalása: „Nem jöttem eltörölni, hanem beteljesíteni.” 
Majd következik egy kifejtő rész (5,18-20). Az antitézisek témáját 
képező egy-egy konkrét paranccsal szemben, ebben a szakaszban 
(5,17-20) Jézus a törvény egészével szembeni alapállását fogalmazza 
meg, amit úgy is felfoghatunk tehát, mint összefoglaló bevezetést a 
további mondanivalókhoz.  

Érdekes még megjegyeznünk, hogy az első szakaszban – véletle-
nül, vagy tudatosan? –, éppen hat kis antitézist különböztethetünk 
meg, ami megegyezik a következő hat antitetikus szakasz számával: 

1. tézis Jézus azért jött, hogy eltörölje a törvényt (17b) 
1. antitézis Jézus azért jött, hogy beteljesítse a törvényt (17e) 

 
2. tézis 

 
Az ég és a föld elmúlik (18bc) 

2. antitézis A törvény megvalósul (18e) 
 

3. tézis 
 

Valaki elhagy a törvényből (19a) 
3. antitézis Valaki megteszi a törvényt (19d) 

 
4. tézis 

 
Valaki legkisebbnek hívatik a mennyek országá-

ban (19c) 
4. antitézis Valaki nagynak hívatik a mennyek országában 

(19f) 
 

5. tézis 
 

A tanítványok igazvolta (20b) 
5. antitézis Az írástudók és farizeusok igazvolta (20c) 

 
6. tézis 

 
Kicsinek vagy nagynak lenni a mennyek országá-

ban (19cf) 
6. antitézis Semmiképpen sem bejutni a mennyek országába 

(20d) 
  

Mindez arra sarkall, hogy ezt a szakaszt (5,17-20) is egységben 
szemléljük a következőkkel (5,21-48), és így megint, a hét boldog-
sághoz hasonló, koncentrikus hetes szerkezetet kapunk: 
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Jézus és a törvény 
 
A „Ne ölj” parancs 
 
A „Ne törj házasságot!” parancs 
 

A VÁLÁS KÉRDÉSE 
 
Az eskü  
 
A bosszú  
 
Az ellenségszeretet 
 

A „dikaioszüné”, „igazvolt” kifejezést ezúttal nem a centrumban, 
hanem az első alegység konklúziójában találjuk. 

 
19

Valaki, tehát, ha   elhagy egyet ezekből a parancsokból, 
                                                                            a legkisebbekből, 

              megtanítja             ugyanerre az embereket is,  

=  legkisebbnek   HÍVATIK MAJD   A MENNYEK ORSZÁGÁBAN; 
----------------------------------------------------------------------------- 
     valaki,             pedig, ha    megteszi  

                és    megtanítja 
= az      nagynak    HÍVATIK MAJD  A MENNYEK ORSZÁGÁBAN. 

----------------------------------------------------------------------------- 
20

 Mert mondom nektek,  

hogyha nem    bővelkedik   a  ti   igazvoltotok  

                      jobban mint az írástudóké és farizeusoké,  

=  semmiképpen sem   MENTEK BE    A MENNYEK ORSZÁGÁBA. 
 

 
A három alegységben minőségi ugrások láthatók a parancsok 

megtartásával kapcsolatban. A parancsok részleteinek az „elhagyá-
sából” (19a) kiindulva, azok „megtételén” (19d) keresztül, eljutunk 



Megigazulás 

11 

addig a kívánt magatartásig, amely „bővelkedik” (20b) az „igazvolt-
ban”, vagyis túlcsorduló mértékben törekszik a törvény megtartására. 
Ez utóbbi magatartás már nem személytelen lehetőségként hangzik 
el, mint az első két részletben (19ad), hanem felszólításként, konkré-
tan a hallgatóknak, címezve „a ti” birtokos névmáson keresztül. Aki 
ezt elmulasztja nemcsak „legkisebbnek” (19c) vagy „nagynak” (19f) 
hívatik „a mennyek országában”, hanem az oda való bejutás is telje-
sen lehetetlennek bizonyul számára (20d).  

Az antitézisek az „igazvolt” témáját akarják elmélyíteni hat pél-
dán keresztül, amelyeknek mondanivalóját röviden így ábrázolhat-
juk: 

 

Szeresd Uradat, Istenedet;  
megtartva mindazt, amit eléd tárnak 
                                        a törvény és a próféták! 
 

Vigyázz, hogy Isten ítélete el ne érjen! 
 

Légy hű a szövetséghez a szívedben és a tetteidben!
 

ISTEN MEGŐRZI SZÖVETSÉGI HŰSÉGÉT KRISZTUSBAN

 

Légy hű a szövetséghez a beszédedben! 
 

Vigyázz az ítélkezéssel, Istennél van az ítélet!
 

Szeresd felebarátodat;  
különbségtétel nélkül, az Atya tökéletessége szerint!
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A központban Isten szövetségi hűsége áll, amelyet megőriz Krisz-
tusban. A házasság felbonthatatlansága ezt szimbolizálja. Az utolsó 
részlet pedig, párhuzamban az elsővel, egy új normát állít elénk a 
„törvény és a próféták” után: az „Atya tökéletességét”, aki különb-
ségtétel nélkül szeret minden embert. Igazvoltunknak, megigazulá-
sunknak ezt a tökéletességet kell megcéloznia. 

3. Megigazulás a jócselekedetekben  

A következő szakaszban (6,1-18), igazvoltunkkal kapcsolatban, 
egy újabb kérdés merül fel: a „láthatóság”. A „dikaioszüné”, „igaz-
volt” kifejezést a bevezető versben találjuk: „Vigyázzatok, igazvol-
totokat ne tegyétek az emberek előtt…”. A három példa: „alamizsna” 
(6,2-4), „imádság” (6,5-15) és „böjt” (6,16-18) a jámborság területét 
érinti, és Máté itt is antitetikus szerkesztést alkalmaz: a képmutatók 
látványos, az emberek elismerését kereső jámborságát elutasítva, 
bemutatja a helyes jámborságot, ami rejtekben történik, ahol csak az 
Atya lát, és Ő jutalmaz meg. 

A Hegyi beszéd perspektívájában „igazvoltunk” az élet alapfelté-
tele. Aki nem „igaz”, nem él igazán, élete nem lehet teljes. A „ke-
nyér” és az „igazvolt” fogalma egybecseng, mert, ahogy a test éhezik 
és meghal, ha nem eszik kenyeret, éhezik és meghal a lélek is az 
„igazvolt” megtapasztalása nélkül. Az élet minden feltétele a Meny-
nyei Atya ajándéka, aki saját igazságosságára hív meg minden em-
bert: az életadásra és arra, hogy hozzá hasonló atyává váljunk. Ebben 
a kontextusban értelmezendő a három példa. 

Az alamizsna azt jelenti: az éhezőt megetetni, kenyeret adni ne-
ki, ahogy az Atya teszi. Táplálni az életet mind testi mind lelki érte-
lemben, szem előtt tartva az írást: „Nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem minden igével is, amely Isten ajkáról való” (Mt 4,4; vö. 
MTörv 8,3) 

 Imádkozni azt jelenti: kenyeret kérni, ahogy a gyermekek 
kérik atyjuktól. A „Miatyánk” centrumában, ami úgy jelenik meg 
ebben a részben, mint a tökéletes ima mintája, épp ezt a kérést talál-
juk: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!”. A mi kenye-
rünk, a mi életünk a Mennyei Atyától függ. Igazvoltunk úgy valósul 
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meg, a Mennyei Atya fiai akkor leszünk, ha azt tesszük, amit az 
Atya: megosztjuk az élet és az igazság kenyerét másokkal. 

A böjt azt jelenti: lemondok a kenyérről, vállalom az éhezést a 
kenyér és főként a „megigazulás” után. Így tudatosítom, hogy ami 
megigazulásunk folytonosan növekedőben van, várjuk elérkezését, 
ahogy az egész egyház várja az ő „Vőlegényét”, Krisztus elér-
kezését. 

4. Megigazulás a gondviselésre való ráhagyatkozásban 

A titokban művelendő jó tettek után a megélhetésért való közde-
lem, az anyagiakhoz való helyes viszony témája következik (6,19-
34). Az antitetikus jelleg itt is folytatódik több lépésben. 

 
1. Kincsgyűjtés a földön (19) –  
                                      – Moly, rozsda megeszi, tolvaj ellopja 

     Kincsgyűjtés a mennyben (20)  
                                      – Moly, rozsda nem eszi, tolvaj nem lopja el. 

2.  A test világossága a szem (22-23) 
Jó szem, világos test - rossz szem, sötét test 
    Ha a fény (szem) bennünk sötétség  

                                            – mekkora maga a sötétség? 
3. Két úr szolgája (24) –  Gyűlöli, az egyiket - a másikat szereti 

                                        Tiszteli az egyiket – a másikat megveti 
Isten és a mammon egyszerre nem szolgálható  

 
4. Bizakodás a Gondviselőben (25-30) 

Az élet több mint az étel - Aggodalmaskodás az élelemért  
                                            – Az ég madarai nem vetnek, aratnak 

A test több mint a ruha  - Aggodalmaskodás a ruháért  
                                              – A mezők liliomai nem szőnek, fonnak 

Isten gondoskodik a madarakról és virágokról  
                                               – Mennyivel inkább rólunk 

5. Konklúzió (31-34) 
 A pogányok örök kérdése:  

                   „Mit együnk? Mit igyunk? Mibe öltözzünk?”  
              Mi keressük: „Az országot (Istenét) és annak igazvoltát”  
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A vizsgált kifejezést tehát a konklúzióban találjuk. A „dikaio-
szüné”, vagyis az „igazvolt” az alapszükségleteknél is fontosabb ér-
ték. Sőt, aki azért fáradozik, az alapszükségletek miatt sem kell ag-
godalmaskodnia, ajándékképpen megkapja a gondviselő Istentől. 

5. A megigazulás Keresztelő János fényében 

A maradék két előfordulása a „dikaioszüné” kifejezésnek keretbe 
foglalja Jézus nyilvános működését, és mindkét esetben Keresztelő 
Jánoshoz, és az Atya akaratának megtételéhez kötődik.  

Működése kezdetén Jézus Galileából Jánoshoz megy a Jordán 
mellé, hogy megkeresztelkedjék. János tiltakozik, ezért Jézus az 
„igazságra” (dikaioszüné) hivatkozik, amit mindkettőjüknek meg 
kell tenniük. János erre megkereszteli Jézust. 

Működése végén Jézus felmegy Jeruzsálembe, ahol beteljesedik 
sorsa. A bevezető vitákban Jézus rámutat Jánosra, akinek hatalmát a 
főpapok nem merik megvallani, Jézus viszont rámutat: János az 
„igazság” (dikaioszüné) útján jött, de nem hittek neki. Ez előre vetíti 
már Jézus sorsát is: neki sem hisznek, sőt megölik, mint a gonosz 
szőlőmunkások a példabeszédben az egyszülött fiút és örököst 
(21,33-40). 

A két hely szövegkörnyezete egyébként számos párhuzamot mu-
tat. 

 
3,1-17 
1. János tanúságtétele Jézusról 

(14) 
2. János útkészítő (Iz 40,3 in Mt 

3,3) 
3. János megfeddi a farizeusokat 

és szaddúceusokat (7-9).  
4. „Minden fát, amely nem terem 

jó gyümölcsöt, kivágnak és tűz-
re vetnek” (10).  

 

5. Rendrakás a szérűn (12) 

21,1-45 
1. Jézus tanúságtétele Jánosról, 

aki az „igazság” útján jött (32) 
2. Jézus az érkező király (Iz 

62,11 in Mt 21,5) 
3. Jézus megleckézteti a főpapo-

kat és a nép véneit Jánosra 
utalva (23-27) 

4. Jézus megátkozza a gyü-
mölcstelen fügefát (19) 

 

5. Rendrakás a szőlőben (43-46) 
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6. János elutasítja Jézus meg-
keresztelését, az „igazság” mi-
att mégis megteszi (14-15) 

 
7. Az Atya kinyilvánítja Jézusról, 

hogy Ő az Egyszülött Fiú (17) 

6. A második fiú története, aki 
nemet mond az apjának, aztán 
meggondolja magát és mégis 
kimegy a szőlőbe (28-30) 

7. A szőlőskert Urának Egyszü-
lött Fiát, az Örököst, megölik 
a gonosz munkások (33-39) 

 

Összegzés 

Máté evangéliumában összesen hétszer fordul elő a görög „dika-
ioszüné” kifejezés, aminek leggyakoribb fordítása: „igazság”, de je-
lentése inkább jelenti az igazságnak megfelelő magatartást, a Meny-
nyei Atya akaratának teljesítését, vagyis az „igazvoltot”, „megigazu-
lást”. Jézus nyilvános működésének kezdetén és végén keretet alkot 
ez a szó (3,15; 21,32). Jézusra és Keresztelő Jánosra vonatkoznak, 
akik a „megigazulás” útján járnak. Ők az Atya akaratának hiteles 
képviselői, János mint Útkészítő, Jézus mint az Egyszülött Fiú. Hogy 
nekünk mi dolgunk van ezzel az „igazsággal”, azt a Hegyi beszéd 
fejti ki öt pontban. Sematikusan így ábrázolható a hét tanítás a meg-
igazulásról. 

1. Jézus és János megtesznek minden „igazságot”. 
 2. „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák…” (5,6) 
  3. „Boldogok, akiket üldöztetnek érte…” (5,10) 
   4. Bővelkednünk kell az „igazságban” (5,20) 
     A minta a Mennyei Atya „tökéletessége”(5,48) 
5. Nem az emberek jutalmát kell vele keresnünk, hanem az Atyá-

ét (6,1) 
6. Keresni kell mindenek felett (6,33) 
7. János az „igazság útján” jött, de elutasították (21,32). Ez vár 

Jézusra is. 
 

A központban tehát a „bővelkedő igazvolt” áll, aminek mintája a 
Mennyei Atya tökéletessége (4.). Ezt körbeveszik az emberi reak-
ciók, amelyek egyrészt üldöznek (3), másrész elismernek érte (5). Az 
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első eltántoríthat az igazságtól, a másik tévútra vihet, hisz nekünk a 
Mennyi Atya jutalmát kell elnyernünk érte, és nem az emberek elis-
merését. Félre téve tehát az emberi szempontokat és az aggodalmas-
kodást, mindennél jobban keresnünk, éheznünk és szomjaznunk kell 
az „igazságot” (2.3.). A mintát ehhez Jézus és János adja: Jézus ma-
ga az „igazság”, János az „igazság útján jött”. Az emberek hol elis-
merik, hol elutasítják őket. Végül mindketten üldözést szenvednek, 
és mindkettőjüket halálra adják, de ők nem számolnak a földi sike-
rekkel, jutalmukat a Mennyei Atyától várják.  

 
 

A Monfort kastély romjai Észak-Izraelben 
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      Keresztes hadjáratok 
                 V. rész: Utolsó próbálkozás 

 
A XI. század végén, a pápai zsinat után keresztes harcosok tíz-

ezrei ragadtak fegyvert, hogy szembeszálljanak az akkori világgal 
és visszafoglalják Jeruzsálem szent városát az iszlám hűbérurak-
tól. Ők voltak az első keresztesek, kiknek akkor csodásnak vélt di-
adala egy 200 éves vallási háborút robbantott ki.    

Olyan legendás alakok, mint Oroszlánszívű Richárd, és a 
muszlimok vezére, Szaladin szultán harcoltak a Szentföld uralmá-
ért. A XIII. században aztán ez a világméretű konfliktus döntő és 
megdöbbentő fordulatot vett, így a keresztes hadjáratok ezen vég-
ső szakasza hamar feledésbe merült. 

A sors fintora, hogy a küzdelem nem is Jeruzsálem szent föld-
jén dőlt el, hanem Egyiptomban. És a végső csapást sem a keresz-
ténység segítette elő, hanem a mongol hódítók, élükön Dzsingisz 
Kánnal és egy muszlim szolgával, egy félelmetes harcossal, kinek 
történetét a nyugati népeknél szintén homály fedi. 

 
A XIII. század folyamán, egy több mint száz esztendős szent há-

ború után, hála Oroszlánszívű Richárdnak és lovagjainak, a nyugati 
kereszténység Keleten is megvetette a lábát. Jeruzsálem ugyan isz-
lám kézen maradt, de három keresztes állam megmenekült, körbe-
ölelve a Szentföld partjait. Ezeket a keresztény bástyákat elkényezte-
tett hadurak irányították, akiket semmilyen érdek nem fűzött a szent 
háborúhoz. Gyönge és tehetetlen vezetők, akik képtelenek voltak 
megóvni területeiket az ellenséges hatalmak támadásától. A szétesés, 
a nemtörődömség megtörte a keresztes államok világi hatalmát, így a 
Szentföld önkéntelenül is más fennhatóságok védelme alá került, 
melyek legfőképp katonai rendek voltak. 

Ezen rendek tagjai ötvözték a lovagságot a szerzetességgel. Tu-
lajdonképpen harcos szerzetesek voltak, ha úgy tetszik a keresztesek 
elit katonái, akik a későbbiekben egyre inkább főszerepet kaptak a 
keresztes államok megmentésében. 
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Az első keresztesek sikerei után a XI. században a lovagok össze-
álltak, és megalapították legendás katonai rendjeiket. Köztük talán a 
legismertebbek a templomos lovagok, de említhetnénk az ispotályo-
sokat vagy a teuton lovagrendet is. Ők egyesülve alkották tehát a ke-
resztes államok hadseregét, és jelenlétüket erődök sokaságával nyo-
matékosították szerte a Szentföldön. 

Monfort kastély, Észak-Izrael – A keresztes kastélyok egy na-
gyon fontos problémát próbáltak ellensúlyozni, ez pedig a létszámhi-
ány volt. Tudniillik, amikor a lovagok a Szentföldre érkeztek, akkor 
is igen kevesen voltak. Így, ilyen és ehhez hasonló erődökkel igye-
keztek összetartani világukat és a keresztes államokat.  

Monfort lenyűgöző kastélya például Észak-Palesztínát volt hivat-
va őrizni, és Akra kikötőjét, a keleti keresztesek fővárosát, Jeruzsá-
lemtől körülbelül 150 kilométerre.  

A szent rendek ezen a helyen alakították ki főhadiszállásukat. A 
város szívében végzett ásatások fel is tárták az egyik hatalmas pa-
rancsnoki központjuk maradványait, hangsúlyozva a szent rendek 
akkori páratlan gazdagságát, melynek nyomait mára szinte minden-
hol az anyaföld takarja. Ezt a lenyűgöző komplexumot még az ispo-
tályosok építették, az egyik legnagyobb katonai rend szerzetesei. 

Nehéz elhinni, hogy néhány évtizede még ennek a létesítménynek 
a nagy része föld alatt volt, és csak nemrégiben láthatta meg újra a 
napot, hála a kitartó régészeknek. A hely szelleme és fennköltsége itt 
is az ispotályosok gazdagságát és hatalmát hirdeti. Olyan épület ez, 
mely a középkorban bevehetetlennek számított.  

Az Ispotályos Rend kezdetben egy szamaritánus rend volt, akik a 
szegényeket és a betegeket segítették, ám a Templomosokkal együtt 
hamar azonosulniuk kellett a keresztes eszmékkel. 

800 esztendeje ezekben a termekben egy tökéletes katonai és lo-
gisztikai szervezet működött. De az épület nemzetközi gazdasági in-
tézmény főhadi szállásának is számított, ugyanis a keresztes lovagok 
nem csupán a szent háború elkötelezettjei voltak. 

 
A katonai rendek komoly adományokat kaptak Európa nemessé-

gétől, ezáltal érdekeltté váltak a kereskedelemben, a gazdálkodásban 
és a manufaktúrákban is. A XII. század végére a Templomosok olyan 
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biztos alapokon nyugvó gazdasági rendszert építettek maguk köré, 
hogy gyakorlatilag ők lettek Európa bankárjai, és persze a keresztes 
mozgalomé. Az első pénzügyi tranzakciókat is ők vezették be. A le-
tétbe helyezett értékekért a befektetők hitellevelet kaptak, a pénzt 
pedig a rend beruházta a Szentföldön. A katonai rendek befolyása 
mellett Akra vára Európa és az Iszlám világ legnagyobb kereske-
delmi központjává nőtte ki magát. Ma már tudjuk, hogy a többi 
keresztes állam is ezt a példát követte, saját pénzt verettek már a 
szent háború idején is, hogy kereskedhessenek az ellenséges musz-
limokkal.  

Ennek az egész látszatkirályságnak elsősorban az aranyérméken 
alapult a működése. Pontosabban aranyutánzatokon, melyek egyéb-
ként arab érmék voltak, arab írásjelekkel. A pénzt, illetve az utánza-
tokat Egyiptomban verették. Ezek mellett a keresztesek nyugati jel-
legű dinárokat is felhalmoztak, ami az akkori fizetőeszköz volt. Ilyen 
pénzek Akrában készültek az előzőnek a mintájára. Ezen alapult a 
keresztény királyság pénzügyi rendszere – ezek az érmék millió 
számra közkézen forogtak. 

Abban a pillanatban, amint a keresztesek betették a lábukat Ke-
letre, rögtön szembesültek azzal, hogy gazdaságilag is fel kell venni-
ük a versenyt az ottaniakkal. Egy kastély megépítéséhez a mennyisé-
get tekintve úgy hozzávetőlegesen kétmillió érme kellett. Márpedig 
nemcsak az építkezés, már a pénzveretés is évekig tartott. Mindaz, 
ami a keresztesek idejében Akrában volt, az épületek, az anyagok, a 
kőművesek, a munkaerő – irdatlan mennyiségű pénzbe került. Ez azt 
mutatja, hogy bár a szembenálló társadalmak harcban álltak egymás-
sal, a kereskedelem a háború alatt is folyt, sőt, egyre inkább virág-
zott. 

Ez a rendhagyó kereskedelmi szimbiózis azt sugallja, mintha a 
keresztesek megfeledkeztek volna a Jeruzsálemért folytatott szent 
küldetésükről. Ez idő tájt az iszlám Kelet Szaladin halálával már ha-
nyatlásnak indult. Örökösei, az Ajjubidák viszont megtartották fenn-
hatóságukat Egyiptom, Palesztína és Szíria országaiban, elméletileg 
a kairói Szultán uralkodása alatt. A kereskedelemből szerzett hatal-
mas vagyonuk gyarapítása végett a kereszteseknek és a muszlimok-
nak közös érdeke volt továbbra is fenntartani a status quo-t. 
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IX. Lajos francia király

Európában viszont a keresztesek lelkesedése továbbra is lobogott, 
csakhogy erejüket egyre inkább a Szentföldtől távol kamatoztatták, 
többek közt a pápa Észak-Franciaország elleni kampányának, vala-
mint a balti földművesekkel és az ibériai mórokkal szemben. Az a 
kevés keresztes is, aki eljutott Keletre, ötven éven át egyértelműen 
kudarcra ítéltetett küldetésével. A keresztes mozgalom válságba ke-
rült, és Jeruzsálem visszaszerzése egyre elérhetetlenebb álomnak 
tűnt. 

A megváltást egy európai mo-
narchia jelenthette volna, egy újabb 
Oroszlánszívű Richárd, aki mögé újra 
felsorakoznak a keresztes haderők. 
Volt is rá jelölt, mégpedig francia IX. 
Lajos személyében. A harmincéves 
ifjú azonban csenevész alkatával és 
sápadt tekintetével nem keltette iga-
zából a megmentő hős benyomását, 
mégis elődei révén elkötelezettje volt 
a szent háborúnak, királyi vére pedig 
megkövetelte a keresztesek elszántsá-
gát.  

Lajos fanatikus keresztény volt. 
Megszállottja az élő Jézus Krisztus-
nak. 1238-ban övé lett az akkor erede-

tinek hitt töviskorona, melyet még Jézus viselt a kereszten. Amikor 
megszerezte, vagyonokat költött egy csodálatos kápolnára Párizs 
szívében (ez a Saint Chapelle), hogy szent relikviáját méltó helyen 
őrizzék. A király már ifjú korában is nagy kegyességről tett tanú-
bizonyságot, ám harminc esztendősen személyes tapasztalat ösztö-
nözte arra, hogy a keresztesek hadiútjára lépjen. 1244-ben ugyanis 
egy súlyos fertőzés miatt kis híján életét vesztette. Ám szenvedése 
megvilágosodást is hozott, így betegágyán megfogadta, hogy a ke-
resztesek élére áll. 

Oroszlánszívű Richárd óta 70 év telt el, azóta nem indított vezető 
királyság ilyen hatalmas és ennyire átütő erejű keresztes hadjáratot 
Keletre. 
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Egmort vára, Dél-Franciaország 

 Alig néhány hónap le-
forgása alatt a teljes 
észak-franciaországi  ne-
messég a szent háború 
mellé állt. A keresztes to-
borzások egyik legérdeke-
sebb alakja egy fiatal lo-
vag, Jean de Joinville volt, 
egy tehetséges író, aki a 
későbbiekben Lajos fő bi-
zalmasa is lett. Mint a 
hadjárat egyik résztvevő-
je, Jean de Joinville egyre 
jobban megismerte Lajost, 
és első kézből tudósíthatott a szent háborúról. Igaz, feljegyzéseit 
csak évekkel később tette közzé, egy, a királyról írt portréjában, ahol 
hősként, már-már szentként aposztrofálta az uralkodót. Így írt a ke-
resztesek helyzetéről: „A táborban egyre nagyobb a feszültség, em-
bereink olyan ínysorvadásban szenvednek, hogy sokukból a húst is 
ki kell metszeni, hogy újra rágni és nyelni tudjanak. Ijesztő hallani a 
meglett férfiak sikolyait, ahogy az elhalt húst kivágják belőlük, mert 
sikoly az, akár az asszonyoknál vajúdás közepette.”   

Jean de Joinville hős királya, IX. Lajos feltett szándéka volt tö-
kélyre fejleszteni a keresztes harcok művészetét. Ugyanazt a hitet 
képviselte, mely a legelső kereszteseknek is erőt adott 150 évvel ko-
rábban, csakhogy ő ezt még zseniális szervezőkészségével is páro-
sította.  

Észak-Franciaországban a megerősített Egmort városa volt Lajos 
kereszteseinek európai műveleti bázisa. Itt zajlottak a hadjáratok 
előkészületei, a tervezések, a költségbecslések. Hogy mindezt finan-
szírozza, Lajos óriási háborús sarcokat vetett ki. A könyvelési 
feljegyzések tanúsága szerint csak a lovagok zsoldja alig két év alatt 
több mint kétmillió lírát emésztett fel. És ha azt vesszük, hogy a kirá-
lyi bevételek akkoriban jó, ha kétszázötvenezer líráig rúgtak, ez bi-
zony súlyos veszteség volt. Lajos gyakorlatilag eladósította az orszá-
got, hogy a kereszteseit fizethesse. 
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Jean de Joinville

1248 augusztusának végén hajók százai bontottak vitorlát, hogy 
háborúba kísérjék Lajost. Egy félelmetes keresztes sereg kelt útra, 
hogy legyőzze az Iszlámot, és visszavegye Jeruzsálemet.  

Amíg csak a szem ellátott, a tengert víz helyett is hajók vitorlái 
borították, melyek száma meghaladta a nyolcszázat. Lajos király te-
hát a legfelkészültebb keresztes lova-
gokat vitte harcba, akik valaha is el-
hagyták Európát: egy huszonötezer 
fős, tökéletesen felszerelt zsoldos se-
reget.  

Ám elődeiktől eltérően, az ő célál-
lomásuk már nem Palesztína volt, ha-
nem Egyiptom. A terv, hogy a keresz-
tes megszállást Egyiptomnál kezdik, 
és nem közvetlenül Palesztínát vagy 
Jeruzsálemet veszik célba, elsőre kér-
déseket vetett fel. Ám Lajos stratégia-
ilag ezt is tökéletesen eltervezte. Azzal 
magyarázta, hogy ha sikerülne is egy-
ből bevenni a Szentföldet, az állapot 
nem lesz tartható a város izoláltsága végett. Ha viszont az iszlám vi-
lág gazdasági és katonai központját, Egyiptomot támadják, rögtön az 
ellenség szívére mérhetnek halálos csapást. Így hát a Szentföldért ví-
vott háború gócpontja átkerült ide, Egyiptomba. Az elsődleges cél-
pont Kairó volt, az ajjubidák fővárosa. Azért is, mert ez a dinasztia, 
amely leginkább ragaszkodott a muszlim Kelethez, szétesőben volt.   

A francia király úgy látta, hogy egy esetleges Észak-afrikai diadal 
aláaknázná az iszlám befolyását a Közel-Keleten. Új erőt és bizton-
ságot adna a keresztes államoknak, és nem utolsó sorban megnyitná 
az utat Jeruzsálem felé. 

1249. július 5-én a keresztes had megérkezik a Nílus torkolatá-
hoz, ahol az iszlám seregek már várják őket.  A szultán minden köve-
tője felsorakozott a partok mentén. Szemkápráztató látvány volt. 
Aranyban úszott a vértjük, ahogy a nap első sugarai a vízről rájuk 
vetődtek. Mondhatnánk, ez volt Lajos „partraszállása”. Egy, a csil-
logástól és a fegyverektől szikrázó sereg itt, Damiettánál. Nem vélet-
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lenül vallotta a király, hogy az egész hadjárat sikere ezen az ütköze-
ten múlik. A kudarc véget vetne a szent háborúnak, mielőtt az még 
kitört volna. 

Ahogy az első keresztesek kiértek a szárazföldre, irtózatos csata 
vette kezdetét végig, az öböl mentén. A muszlimok dárdái és nyilai 
befeketítették az eget, amikor célba vették a keresztesek hajóhadát, 
miközben a parton már dúlt a közelharc. Sok hajó nem tudta meg-
közelíteni a partot, és figyelni kellett a zátonyokra is, ezért a keresz-
tesek azt a parancsot kapták, hogy a vízben induljanak el a száraz-
föld felé. Amikor Lajos a vezérhajóról meglátta, hogy királyi címerét 
kitűzik az egyiptomi homokba, a fedélzetről a mellkasig érő vízbe 
ugrott, és megindult ő is a part felé. Úgy kellett őt visszafogni, hogy 
ne vesse magát ő is a csatába. A csata során a muszlimok közel 500 
emberüket veszítették el, míg a kereszteseknél ehhez képest minimá-
lis volt a veszteség. Így a partraszállást már-már csodával határos si-
kerként élték meg. Az öböl térségét elfoglalták, és sokan úgy vélték, 
hogy ebben Isten keze is benne volt. A siker minden keresztesnek 
hatalmas önbizalmat adott, és immáron senki nem kételkedett min-
denkori győzelmükben.  

Ezt követően Lajos serege megindult dél felé a Nílus mentén. 
Néhányan erőltették, hogy Alexandriát is támadják meg, mint fontos 
stratégiai pontot, de a király úgy döntött, hogy inkább Kairót részesí-
ti előnyben. Ez kockázatosnak ígérkezett, de így az ajjubidák szívé-
ben is megforgatná a kést a Közép-Keleten. Ám ahhoz, hogy Kairó-
ba jusson, a királynak újra meg kellett küzdenie a muszlim seregek-
kel, akik addigra itt gyűltek össze, a Nílus partjánál, Manszura mel-
lett. 1249. december 21-én Lajos serege elérte a Tabiszt, a Nílus 
egyik mellékfolyóját. Többezres muzulmán sereg lesett rájuk a túl-
partról, mögöttük pedig Manszura megerősített városa. A víz, amely 
elválasztotta a haderőket, túl mély és erős sodrású volt ahhoz, hogy 
átkeljenek rajta, de patthelyzetet nem ismerve Lajos kapcsolatba lé-
pett egy egyiptomival, aki hajlandó volt elárulni saját népét, és elve-
zette a kereszteseket a folyó egy lejjebb lévő gázlójához, ahol köny-
nyedén átkelhetnek. Február 8-án Lajos király, katonáinak egy válo-
gatott szakaszával átjutott a Tanisz folyón. Az előőrsöt fivére, 
Robert Dartois vezette, kísérői pedig mind templomos lovagok vol-
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tak. Másnap hajnalban a féktelen Robert a király határozott parancsa 
ellenére támadást indított a muszlim tábor ellen.  

Ilyen rajtaütésre az ellenség nem is számított, így aztán szörnyű 
vérontás vette kezdetét. Vezetőjüket, Tahaldin tábornokot a templo-
mosok két hatalmas kardcsapással felnégyelték. Amikor felszámol-
ták a muzulmán tábort, a keresztesek már újabb diadalról beszéltek, 
ám a csata hevében a király fivére óriási szarvashibát követett el. Pa-
rancsba adta a seregnek, hogy masírozzanak tovább, egyenesen Man-
szura városába. Csakhogy amint beértek, a város kapuit bezárták a 
keresztesek mögött. Robert és az emberei csapdába estek, és azonnal 
lemészárolták őket.   

Látva a káoszt, Lajos a megmaradt katonáit a Tanisz másik part-
ján toborozta össze. A király túl makacs volt ahhoz, hogy visszavo-
nuljon, s ennek az lett a következménye, hogy keresztesei két hideg 
hónapon át nap, mint nap megküzdöttek a muzulmán seregekkel, a 
legmostohább körülmények között. A katonákat járvány és éhínség is 
tizedelte. Még magát a királyt is ledöntötte egy betegség. Mikor vég-
re elhatározta, hogy feladja a küzdelmet és elvonul vissza Északra, a 
meggyötört seregnek már késő volt.  

1250. április 4-én, napnyugtakor a muzulmán seregek menekülés 
közben ütöttek rajta a kereszteseken. A keresztesek királyának vak-
merő terve kudarcot vallott. IX. Lajos ezt követően teljesen össze-
omlott. Vonakodott hátrahagyni megmaradt embereit, de a betegség 
egyre jobban úrrá lett rajta. Így a király kapitulált. A megtört és szé-
gyenkező Lajost leghűségesebb követői és bajtársai próbálták meg-
menteni. A visszaúton egy kis faluban kerestek menedéket. Francia-
ország nagy királyát egy koszos sátorban, szinte félholtan találta meg 
az ellenség és ejtette foglyul. Álma, hogy ő lesz az, aki leigázza 
Egyiptomot, csúfos és szégyenteljes ébredéssel ért véget. 

Forrás: A Szent Város születése (a BBC filmje; Digi-TV) 
 Összeállította: Tarjányi Béla 
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Ózeás próféta: Jahve kapcsolata népével 
 

A.) Alapgondolat 
 

A különböző istenképek, az Istennel való kapcsolatok ábrázolása 
a hasonlatokban: A bibliai hasonlatok, körülírások és szóképek Jah-
vét soha nem önmagában ábrázolják, egy filozófiai vagy teológiai 
megközelítésben, hanem mindig egy valakihez vagy valamihez fűző-
dő kapcsolatban, viszonyulásban. Ezek a képek különbözőek, mint 
ahogy a tapasztalatok is, amelyeket Izrael népe történelme folyamán 
szerzett: Izrael története egy kapcsolat története Jahve és népe kö-
zött. 

Az egyes ember Istennel való kapcsolata is változik, amennyiben 
ez nem egy kiüresedett, megmerevedett, formálissá vált kapcsolat, 
hanem élő, eleven, mert az új élethelyzetek és változások mindig új 
kérdést jelentenek az ember számára, amelyekre az új, megváltozott 
helyzethez alkalmazkodva új válaszokat kell keresni. Az új helyzet 
megváltoztatja, talán elmélyíti, tágítja, kiszélesíti vagy éppen ellen-
kezőleg, aláás, tönkre tesz egy kapcsolatot. 

 

B.) Szentírási szöveg: Óz 1-3; 11,1-9 

 
  

É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
 



Bibliaiskola  

26 

C.) Bevezetés 

1. Szövegmunka 

a.) Ózeás személyével kapcsolatos adatok 

Ózeás prófétai küldetésében a Jahve Izrael kapcsolat új látásmód-
jáért küzd. Saját sorsával összefűzve, egy szokatlan összehasonlítás-
ban írja le ezt a kapcsolatot. 

Ózeás Ámosz valamivel fiatalabb honfitársa Kr.e. 750-725 között 
működött az északi királyságban. Neve, a héber Hosea, a Jehosua 
’Jahve megmentett’ rövidített változata. Figyelemmel kísérte nép-
ének sorsát II. Jeroboám korának virágzásától a királyság összeomlá-
sáig és lesüllyedéséig. Izraelnek a nagyhatalmak, Egyiptom és Asszí-
ria közötti politikai ingadozása megpecsételte a Jahvétól való elsza-
kadását. Ez előre vetítette az összeomlást és a büntető ítéletet. Ellen-
tétben Ámosszal, ő Izrael büntetését nem végnek, hanem egy új kez-
det lehetőségének tekinti. Ő is, mint Ámosz, ostorozza a szociális 
igazságtalanságokat. A vallási élet terén Ózeásnak nem a Baál kul-
tusszal kellett megküzdenie, mint Illésnek. Az ő korában odáig rom-
lott a helyzet, hogy Baál és Jahve, a két isten alakja összemosódott, a 
Baál-kultusz belekeveredett a Jahve-kultuszba, Jahvét kezdték Baál 
módjára tisztelni, bálványt csináltak belőle, a történelem fölött álló, 
igazságos és birodalmában igazságot követelő Isten-király helyett 
egy kegyetlen, emberáldozatra vágyó bálványkirályt csináltak Jahvé-
ból, szentnek kikiáltott szolgálatát paráznasággal valósították meg, 
az ő saját nevét fosztották meg szentségétől. 

b.) Ózeás igehirdetése Jahve szerető hűségéről szemben Izrael 
hűtlenségével az ő személyes sorsának tükre.  
                                         (Óz 1,2-9; 2,4-17; 3,1-4; 2,18-25) 

Ózeás prófétánál különös jelentőséggel bír az élet és az igehirde-
tés közötti belső összefüggés. A szöveg szoros összefonódást mutat 
Ózeás igehirdetése és a személyes sorsa között. A saját házasságának 
tragédiájában felismeri és átszenvedi Izrael Jahve iránti hűtlenségét, 
aki felszabadította azt a rabszolgaságból, kivezette és gazdagon 
megajándékozta. A Jahve - Izrael kapcsolatot irracionális és szenve-
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déssel,  feszültséggel teli házasságához hasonlítja, az – „őrült” – sze-
relmesekhez és az ő hűtlen és házasságtörő feleségéhez. (A „házas-
ság” hasonlata megtalálható még a MTörv 4,24; Iz 1,21-26; Jer 2,2; 
3,1.6-12; Ez 16; 23; Iz 50,1; 54,6k; 62,4k; Zsolt 45 –ben is, de 
Ózeásnál különösen plasztikusan és mozgalmasan van kifejtve). 

Az egyes szövegrészletek: az idegenné válás híre az 1,2-9 és a 
visszafogadás híre a 3,1-4 azt mutatják, hogy Ózeás ennek a különös 
házasságnak az indítékát Jahve megbízásaként értelmezte. Így házas-
sága prófétai jelképes cselekedetté válik. 

2,14-17 a házassági hasonlat vádirat egy Izrael, a hűtlen elleni 
perben, ugyanakkor kimondja a megmentés és egy új kezdet lehető-
ségét az összeomlás után. 2,18-25 részletek prófétai szavakat tartal-
maznak, amelyekben ecseteli ezt a megmentést. 

 
Ózeás életének és igehirdetésének összevetése 

 
Ózeás – a családja Jahve – Izrael 

Ózeás feleségül veszi Gómert 
(1,3) 

Jahve  kiválasztja Izraelt 

A felesége egy parázna (1,2) Izrael beleesik a kánaáni termé-
kenység-kultuszok bűnébe (4,10-
12; 5,3k; 9,1) 

Ózeás szereti a hűtlent (3,1) Jahve szereti Izraelt, bár hűtle-
nül más istenek felé fordult (3,1; 
7,13) 

Ózeás gyermekeit a haragról és 
gyászról nevezi el: 

Jahve bejelenti ítéletét: 

„Jesreel” (1,3) Izrael királyságának vége 
Jesreel síkságán (vö. 2 Kir 9-10) 

„Nincs irgalom” (1,6) Jahve Izrael felé való irgalma el-
fogyott 

„Nem az én népem” (1,9) Jahve felbontja az Izraellel kötött 
szövetséget. A szövetségkötés-
forma átfordul váló-formává. Szó-
játék Isten nevével „én vagyok az, 
„Aki vagyok” nektek” (Kiv 3,14) 
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Ózeás feleségére panaszkodik 
(2,4) 

Jahve pert indít Izrael ellen (2,4-
17) 

Ózeás távoltartással bünteti fele-
ségét (3,2) 

Jahve megbünteti népét, amíg 
rá nem veszi a visszafordulásra 
(3,4k); visszaveszi ajándékait (2,1-
15) 

Ózeás mindig újra visszafordul 
feleségéhez 

Jahve újra körüludvarolja Izraelt, 
lehetővé teszi, hogy újra kezdjen. 
Egymás iránti szeretetüket újra 
éleszti. (2,16k) 

Ózeás fizet feleségéért (3,2) Jahve kifizeti a jegyesség árát a 
hűségével (2,21k) 

A gyermekek haragnevei átvál-
toznak az üdvösség neveivé (2,25) 

Jahve új üdvösséget ajándékoz, 
nem a levezekelt büntetés, hanem 
hűsége és irgalma alapján (2,23-
25) 

 

c.) Jahve mint anya – egy nő alakjában megformált istenkép 
Ózeásnál (Óz 11,1-9) 

A szöveg egy önmagában zárt egységet alkot. A 10. vers egyér-
telműen későbbi betoldás, a 11. vers a visszatérésre való utalással ta-
lán a fogság utáni időkből származik. Az egész részlet költőien meg-
formált, világos párhuzamokkal. A 7. és a 8. vers között világosan 
kivehető a kivágás. 

 
Hasonlatok Jahve tetteiről: 
1. Szakasz: 1-7 vers 

Isten Izraelről való gondoskodásáról ír, Izrael magatartásáról és 
az abból eredő következményekről. Három mondásban reflektál (1-
2/3/4-7). Isten szerető cselekedetével szembe helyezi Izrael negatív 
reakcióját. A 7. versben ezt a cselekedet szembe helyezi Baál hatás-
talanságával. 

1.Vers: Izrael még kicsi, magától semmire nem képes. Jahve a 
kezdeményező, ő kezdi szeretni, hívni a rabszolgaságból, hogy fiává 
váljék.  

3. Vers: Jahve gondoskodik népe fennmaradásáról, mint ahogy 
egy anya gondoskodik csecsemőjéről, akit szoptat, karjára vesz, 
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ápol. A kép azt akarja kifejezni, hogy Jahve oly gyengéd, szerető és 
gondoskodó Izraellel, mint egy jó anya a csecsemőjével. 

4. Vers: Mint egy anya, aki felneveli a gyermekét (vö. 7. vers), 
Jahve népe számára lehetővé teszi az életet és táplálja őt. A körül-
ményes formulában „én vagyok az, „Aki vagyok” összecseng egy-
részről az istennév Jahve (Kiv 3,14) – vö. Óz 1,9 – másrészről Ózeás 
kikerüli az „anya” megnevezést, hogy ne asszociáljanak a kánaáni 
anyaistennőkre. De a tevékenység, amiről beszél, arcához emeli, ete-
ti, egyértelműen anyai tevékenység, akkor is, ha a kommentárokban 
Jahve és népe vonatkozásában sokkal inkább hangsúlyozzák az apa-
fiú kapcsolatot. 

A 7. vers vége a folytatja a gyermek felnevelésének képét. 
 

2. Rész: 8-9 vers 
A 8. verstől a beszéd iránya az „Izraelről való beszédről” Izrael 

direkt megszólítására vált. Már nem Izrael magatartásáról beszél, 
hanem – antropomorf módon – Jahve belső konfliktusáról. 

A 8. versben Isten négy kérdést tesz fel önmagának Izrael bukásá-
val kapcsolatban. Mintha meghasonlana belsőleg („a szívem ellenem 
fordult”) a büntetés végrehajtása miatt, mert a szenvedélyes anyai 
érzés önmaga ellen fordítja a fiú kitagadása miatt („megindult ugya-
nis szíve a fián” – vö. 1 Kir 3,26). A szigorú apai szív anyai szívvé 
változik és felgerjed. 

A 9. versben van a csúcspont: megokolja a változást Isten bel-
sejében. A vers első részében Jahve megerősíti elhatározását: Én 
„nem cselekszem haragom szerint”. A vers második részében egy ki-
jelentéspárt találunk. Az egyik tagadást mond ki: „nem rontom meg 
Efraimot”, a másik egy irracionális és következetlen magyarázattal 
szolgál ehhez: „mert én Isten vagyok, és nem ember”. De igazság 
szerint ez alatt az „ember” alatt inkább férfit kell érteni, tehát nem az 
emberi és az isteni magatartás van itt szembe állítva egymással, ha-
nem a férfi magatartása, aki végre akarja hajtani az igazságos ítéle-
tet. Isten „szent”, vagyis teljesen más, „aki nagyobb a szívünknél”, 
nagyobb a várakozásainknál és elképzeléseinknél. Ő „a bensődben” 
van, tehát  az ő másmilyensége közeli és megtapasztalható mint 
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anyai könyörület, mint igen a szeretetre a bűn ellenére, mint új lehe-
tőség az összeomlás után. 

d.) A két szöveg különböző istenképének 
                      befejező összehasonlítása  

A próféta mind férfiúi mind női hasonlatot használ Istennel kap-
csolatban. Az Óz 3-1-ben Isten a férfi, Izrael a női oldal. Az Óz 11,3-
ban Jahve mint anya, Izrael mint fiú állnak szemben egymással. A 
két kép nem játszható ki egymással szemben. Minden kép magában 
hordozza azt a veszélyt, hogy az isteni valóságot behatárolja, így a 
teljesség kedvéért a képet egy másik képpel kell kiegészíteni. Ponto-
san a hasonlatok és szimbólumok sokfélesége tud segíteni a sokféle 
emberi tapasztalat  kifejezésében. A Biblia általában Istent, mint szi-
gorú és igazságos apát ábrázolja, lásd Péld 3,11, Tób 13,2.5; Jób 
5,17-18; a szigorú és igazságos apához, akiről a Példabeszédek 
könyve azt mondja: „Aki kíméli a pálcát, gyűlöli fiát, aki pedig sze-
reti, szüntelen fenyíti” (Péld 13,24). Ózeás ezt a képet egy nem meg-
szokott másikkal egészíti ki, Isten, mint csecsemőjét dédelgető anya 
jelenik meg a 11,3-ban. Mint Rembrandt híres festményén, a vissza-
térő tékozló fiút magához ölelő apa egyik keze férfi, a másik női kéz. 

2. Az eddigi információk interiorizálása 
                                           Meditatív testtapasztalat 

Érzem magam alatt a padlót. 
Teljes testemmel rápihenek. 
Teljes súlyommal ránehezedek. 
Megtart, miközben ellazítom a karomat, a vállamat, a lábfejemet, 

lábszáramat, fejemet stb… 
Nem enged leesni. 
Annyi helyet foglalok el rajta, amennyi jól esik. 
Úgy hordoz engem, ahogy vagyok, 
- fáradt vagy éber 
- laza vagy görcsös 
- nyugtalan vagy nyugodt 



Bibliaiskola 

31 

- szétszórt vagy összeszedett 
- magamon kívül vagy belső nyugalomban 
- elégedett vagy elégedetlen … 
Hordoz engem, mint egy anya a gyermekét.     
 
D.) Óravázlat 

 
Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
1. Ének: Szerelmeddel  ének kot-

tából  
Énekelj az úr-
nak 385. o.  
5 perc 

2. Bevezető beszélgetés a következő kér-
dések alapján: 
- Milyen képekben, milyen ábrázolásokban 
beszéltek az eddig megismert próféták Is-
tenről? 
- Hogyan ábrázolják Jahve és népe kapcso-
latát? 
- Van-e párhuzam a keresztény hagyomány 
Istenről való elképzelésével, istenképével? 
 

Csoportos 
beszélge-
tés az óra-
vezető irá-
nyításával 
 
 

Esetleg külön-
féle istenábrá-
zolások a ke-
resztény művé-
szetben 
 
5 perc 
 
 

3. Szövegmunka 
a.) Ózeás személyével kapcsolatos adatok 
lásd Bevezetés 1/a. 

Az órave-
zető elő-
adása 

jegyzetfüzet, 
ceruza  
5 perc 

b.) Ózeás igehirdetése Jahve szerető hű-
ségéről szemben Izrael hűtlenségével az ő 
személyes sorsának tükre. 
(Óz 1,2-9; 2,4-17; 3,1-4; 2,18-25) 
A résztvevők közösen elolvassák a szöve-
geket. A szöveg közös áttekintése után kis-
csoportban összevetik a próféta életét és 
igehirdetését. A jobb megértés érdekében 
még hozzáolvashatják a következő szöve-
geket: 4,10-12; 5,3k; 7,13; 9,1 

Először 
csoportos, 
majd kis-
csoportos 
munka, 
utána 
megbeszé-
lés 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
Bevezetés 1/b 
táblázat: Ózeás 
életének és 
igehirdetésének 
összevetése 
40 perc 
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Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
c.) Jahve mint anya – egy nő alakjában 
megformált istenkép Ózeásnál (Óz 11,1-
9) 
lásd  Bevezetés 1/c 

Csoportos 
beszélge-
tés az óra-
vezető irá-
nyításával 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
 
40 perc 

d.) A két szöveg különböző istenképének 
befejező összehasonlítása lásd  Bevezetés 
1/d 

Csoportos 
beszélge-
tés az óra-
vezető irá-
nyításával 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
 
10 perc 

2. Az eddigi információk interiorizálása 

Meditatív testtapasztalat 

Lásd Bevezetés 2. 
A résztvevők csukott szemmel ülnek vagy 
fekszenek. A vezető lassú, meditatív gondo-
latokkal segíti a testmegtapasztalást, esetleg 
halk meditatív zene szólhat közben, hogy 
elfedje a zavaró külső zajokat. 
Befejezésül mindenki kiválaszt egy verset a 
11-ből, átvariálva az egyes szám harmadik 
személyt második személyre, pl. „Karjai-
mon hordoztalak téged” 

Csoportos 
meditáció 
az órave-
zető irá-
nyításával 
 

Szentírás, 
Meditatív zene 
 
 
15 perc 

 
 

 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
nyolcvankilencedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2015. márc 15.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Gyürki László 

Gyűjtés a jeruzsálemi szegényeknek 
 

Minden évben húsvét előtt a világ minden katolikus templomában 
gyűjtést rendeznek a szentföldi katolikusok számára. Nálunk nagy-
böjt 5. vasárnapját jelölték ki erre a célra, más országokban a nagy-
pénteket. A Szentföldön sok egyházi intézmény, mint a keresztények 
bibliai helyei, plébániák, egyházi iskolák és szociális intézmények a 
ferencesek kezében vannak. Ezért ők kapják ennek az adakozásnak 
nagy részét, de ebből a gyűjtésből részesülnek a Szentföldön lévő 
Rómával egyesült keleti egyházak is.  

Az egyház legrégebbi gyűjtése  
 
A világegyház ezen szentföldi-adakozása büszke lehet arra, hogy 

ez a legrégibb keresztény gyűjtés. Ennek a gyűjtésnek előképe az, 
amelyet Szent Pál az általa alapított keresztény közösségekben Kis-
Ázsiában és Görögországban a jeruzsálemi ősközösség "szegényei" 
és "szentjei" számára rendezett. Csodálkozhatunk azon, hogy Pál 
apostol milyen gyakran és részletesen tér ki leveleiben erre az általa 
kezdeményezett pénzügyi tervre. A Galatákhoz-, a Rómaiakhoz-, és 
a Korintusiakhoz írt első és második levelében említi meg a gyűjtést 
és pontos utasításokat ad ennek végrehajtására. Érezni lehet, hogy 
mennyire szívén viseli. Legközelebbi munkatársát, Tituszt is bevonja 
ennek lebonyolításába és a végén nem mulasztja el megemlíteni azok 
nevét sem, akikkel személyesen akarja a gyűjtés eredményét Jeruzsá-
lembe vinni. 

Az Apostolok Cselekedeteinek tudósítása 
 
Az Apostolok Cselekedeteiben részletesen megtaláljuk Pál ezen 

gyűjtő útjának leírását Görögországból Jeruzsálembe. (ApCsel 20,1-
21,26). Az út állomásai, az utazási eszköz és ennek időtartama Lu-
kács adataiból egész pontosan rekonstruálható. Ez a jeruzsálemi út 
azonban a népek apostola számára szomorúan végződött. Jeruzsále-
mi tartózkodása alatt, amikor a gyűjtést át kellett volna adni a 
jeruzsálemi ősközösségnek a templomtéren letartóztatásával végző-
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dött. Innen a tengerparti Cezareába, majd később Rómába vitték, 
ahol vértanúhalált halt. Az Apostolok Cselekedetei nem említi halá-
lának pontos körülményeit.  

Az apostoli zsinat határozata: gondoskodás a jeruzsálemi 
szegényekről 

 
Az Újszövetség első utalása Pál Jeruzsálem-gyűjtésére vonatko-

zólag először a jeruzsálemi- apostoli-zsinaton hangzott el. Mint 
tudjuk Pál első missziós útjáról való visszatérése Antiókhiából vitá-
val zárult a pogány keresztények miatt. Az volt a kérdés, hogy nem-
zsidókra, akik keresztények akartak lenni, kötelező-e a körülmetélés 
és a zsidó rituális törvények. Pál szenvedélyesen harcolt a pogány 
keresztények szabadságáért a körülmetélés és az étkezési törvények 
ellen. De ez ellen a zsidó keresztény oldalon erős volt az ellenállás. 
Hogy ezt a vitás kérdést megoldják, Pált és Barnabást az apos-
tolokhoz és a presbiterekhez küldték Jeruzsálembe. A kérdést ott Pál 
javára döntötték el. Az ő személyes jelentése erről a fontos határo-
zatról a Galatákhoz írt levélben azzal a megjegyzéssel zárul, hogy a 
jeruzsálemi ősközösség "oszlopai", - Jakab, Kéfás és János - neki és 
kísérőjének Barnabásnak közösségük jeléül kezet nyújtottak. A 
Galatákhoz írt levélben még ezt találjuk: Csak legyen gondunk a 
szegényekre. Pál ehhez hozzáfűzi: ennek viszont igyekeztem is eleget 
tenni (Gal 2,10). Pál ezen ígéretét az apostoli zsinaton, hogy törőd-
jön a jeruzsálemi közösség szegényeivel, sajátos módon Lukács 
elhallgatja. Pál ezen akciója, - gyűjtés a jeruzsálemi keresztényeknek 
- az első keresztények legnagyobb segélyakciója volt. Ez a népek 
apostolának sok idejét és erejét kívánta, de teljes siker volt.  

Pál indítóokai 
 
Ez azonban nemcsak egy szociális segélyakció volt az anyagi 

nehézségekkel küzdő jeruzsálemi keresztény közösség számára. 
Mutatják ezt az utalások is, amelyek Pálnál ennél a kezdeménye-
zésnél találhatók. Az Apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy 
az ősközösségben közösek voltak a javak és nem akadt köztük szű-
kölködő (4,34), nem lehet tagjaikat a gazdagokhoz vagy a jómódúak-
hoz számítani. Hogy valóban szegények és segélyre szorulók is 
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voltak közöttük mutatja a vita az özvegyek napi ellátásáról, amit a 
hét diákonus – köztük volt István – kiválasztása is bizonyít. Nekik 
kellett az asztal szolgálatát ellátni, hogy az apostolok ne legyenek az 
ige szolgálatában akadályozva (ApCsel 6,1-3). A szegényekkel való 
törődés egy biztos intézmény volt az ősegyházban. Hogy voltak bizo-
nyos szükség helyzetek, amelyek az ősegyházat keményen sújtották, 
egy másik helyen látjuk az Apostolok Cselekedeteiben, amely egy 
segélyakcióról számol be, ami még az apostoli zsinat előtt történt: 
egy éhínség idején, - amit Lukács Claudius császár idejére helyez 
(Kr.u. 41-45), - küldöttek jöttek Jeruzsálemből Antiókhiába és 
segítséget kértek. „Akkor a tanítványok elhatározták, hogy tehetsé-
gükhöz mérten segítik anyagilag a júdeai testvéreket” - mondja 
Lukács (ApCsel 11,29-30). „Ezt meg is tették: Saullal és Barnabás-
sal adományokat küldtek a jeruzsálemi presbitereknek.” Az apostoli 
zsinaton elhatározott gyűjtés a jeruzsálemi közösség számára már 
egy bizonyos hagyomány volt. 

„Ők tartoznak nekik - így a javak kiegyenlítődjenek” 
 
De nemcsak a jeruzsálemi közösség anyagi szüksége volt Pál 

számára az egyedüli ok, hogy olyan lelkesen rászánja magát erre a 
gyűjtésre. A Rómaiakhoz írt levél végén beszámol a római híveknek 
jövőbeli utazási terveiről. Reméli, hogy meglátogatja a római keresz-
tény közösséget, ha majd Hispániába megy, és ott is, - a Római 
Birodalom nyugati végén - Krisztus evangéliumát tudja hirdetni. 
Előtte viszont még személyesen elviszi gyűjtését a jeruzsálemi 
keresztény közösségnek (Róm 15,23-25). Pál ezt a levelét Görögor-
szágban valószínűleg Korintusban írta, amikor még egy hosszú út 
állt előtte. 

Ebben az összefüggésben Pál tudósít az ő motívumáról is, amely 
őt és pogány keresztény közösségeit, függetlenül az anyagi segítés 
szükségéről a jeruzsálemi közösség számára befolyásolta: „Makedó-
nia és Akhaia (Pál ott alapított közösségei) ugyanis jónak látták, 
hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szegény hívek javára. Jónak 
látták, de tartoznak is vele nekik, mert ha lelki javaikban osztoznak a 
pogányok, kötelesek anyagiakban segítségükre lenni. Amikor ezt 
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befejezem, és a gyűjtött adományt átadom nekik, Hispániába uta-
zom.” (Róm 15, 26-28).  

A gyűjtés célját hasonlóképpen okolja meg Pál a Korintusiakhoz 
írt második levelében: „Nem azért kell gyűjteni, hogy mások meg-
szabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyen-
lőségért. Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az 
ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, így a javak 
kiegyenlítődjenek” (2 Kor 8,13-14). Az ősközösségek „feleslege”, 
amiben a pogánykeresztény közösségek részesültek, Jézus üzenete 
által az üdvösség, amely itt Jeruzsálemben Jézus halálán és feltáma-
dásán nyugszik. Az adomány elismerés és köszönet, hogy itt Jeru-
zsálem lett a keresztény hit új útjának kiindulópontja. A pogányság-
ból megtért keresztények az ő anyagi adományukkal akarják kife-
jezni, hogy ők nem csak ajándékozók, hanem megajándékozottak is. 
Ajándékuk csak „ellen ajándéka” az ajándékként kapott keresztény 
hitnek, amit ők a zsidókeresztény közösségtől kaptak. 

Így érthető, hogy Pál az indító okot összefüggésbe hozza az apos-
toli zsinattal. Az apostoli zsinat határozata jelentette a zsidóke-
resztény ősegyház hatalommal bíró oszlopai által a teljes, és jogos 
elismerését a törvénynélküli páli kereszténységnek. Az anyagi aján-
dék, amit Pál nagy erőbevetéssel az ő pogány keresztény közössége-
inél gyűjtött, nem csak kiegyenlítés és köszönet, hanem egyidőben 
emlékezés is arra, hogy Pál törvénynélküli út formáját az ősegyház 
tekintélyei teljes értékűnek ismerték el. 

Az egység köteléke és az összetartozás jele  
 
Ez a motívum is lehetett egyik oka, amiért ez a gyűjtés annyira 

szívügye volt, és amit minden óvás ellenére személyesen akart 
átadni. Ez az egység köteléke a testvéri kapcsolat cselekedete lett 
volna a két nagyon különböző pogány- és zsidókeresztény közös-
ségeknek. Pál a Korintusiakhoz írt második levelében nyomatékosan 
kifejezi az adomány összekötő szerepét, amikor ezt írja: „Mert, ha 
ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nemcsak a szentek 
szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára ind-
ítunk. Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Istent magasztalják 
érte, mivel készségesen vallomást tettetek Krisztus evangéliumáról, 
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és bőkezűségetekkel kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel 
való közösséget. Imádkoznak is majd értetek, és vágyódnak utánatok 
abban a tudatban, hogy Isten kegyelme bőségesen kiáradt rátok.” (2 
Kor 9,11-14) 

Hogy az egységnek ez a köteléke Pál és közösségei és Jeruzsálem 
között veszélyeztetett volt, Pál kénytelen volt különböző alkalmak-
kor megtapasztalni. Szigorú zsidó keresztény körök mindig megkísé-
relték Pál törvénynélküli útját téves útnak bemutatni és támadni. A 
Galatákhoz írt levélben Pál szenvedélyesen tiltakozik azok ellen, 
akik az apostoli zsinat határozatát vissza szeretnék vonni. Ezért aztán 
félt, hogy a zsidókeresztény jeruzsálemi közösség az adományt, mint 
az egység jelét visszautasítja. A Rómaiakhoz írt levél végén ki is 
fejezi ezt az aggodalmát, és imádságot kér tőlük: „Kérlek benneteket, 
testvérek, a mi Urunk, Jézus Krisztusra s a Szentlélek szeretetére, le-
gyetek segítségemre: imádkozzatok értem Istenhez, hogy megszaba-
duljak a júdeai hitetlenektől, és hogy a szentek szívesen vegyék 
Jeruzsálemnek tett szolgálatomat.” (Róm 15,30-31) 

Pál első kívánsága sajnos nem teljesedett be, mert gyűjtési útja 
Jeruzsálembe a nem Krisztus-hitű zsidók által, akik Pált mint hiteha-
gyottat gyűlölték, a templomtéren Pál ellen zavargást támasztottak és 
őt a rómaiak letartóztatták. Hogy a második kívánsága hogyan telje-
sedett be, vagyis a zsidókeresztény közösség átvette-e a pogány ke-
resztények adományát, mint az egység kötelékét és egymás elisme-
résének jelét, ezt Lukács az Apostolok cselekedetében sajnos nyitva 
hagyja. 

A gyűjtés kivitelezése 
 
Ha Pál konkrét gyűjtési módját vizsgáljuk, - mert erre is vannak 

elszórt utalások leveleiben - érdekes részleteket találunk. Korintusi 
közösségeit emlékezteti hozzájuk írt első levelében a galáciai hívek 
példájára. Pál elrendelte náluk, hogy a közösségek a hét első napján 
(tehát vasárnap az istentiszteletkor) tegyenek valamit félre, hogy az ő 
látogatásakor a gyűjtés már megtörténjen és neki, ha hozzájuk jön, 
ne kelljen a gyűjtéssel kezdenie. Tegyék ezt így Korintusban is. (1 
Kor 16,1-4) 
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Pál nyilván tudta, hogy a pénzzel nagyon óvatosan kell bánni és a 
visszaélés látszatát is el kell kerülni. „El akartuk kerülni, hogy 
valaki megrágalmazzon a gondunkra bízott bőséges adomány miatt. 
A becsületre ugyanis vigyázunk nemcsak Isten, hanem az emberek 
előtt is” - írja a Korintusiakhoz írt második levélben (2 Kor 8,20-
21). Ezért kér minden közösségtől megbízható embereket, akik a 
gyűjtést személyesen átadják Jeruzsálemben. Amikor az első 
Korintusi levelet írta, még nem volt biztos, hogy ő maga is elkíséri-e 
a küldöttséget Jeruzsálembe (1 Kor 16,4). Aztán mégis Jeruzsálembe 
utazott. Ha arról volt szó, hogy közösségeit ajándékozásra motiválja, 
Pál jól értette, hogyan kell a különböző módokat használni. A 
korintusiaknak pl. a makedóniai közösségeket (főleg a különösen 
szeretett Filippiben lévő közösségét) állította példának: „Tanúsko-
dom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt erejükön felül is önként 
adakoztak. Kérve kérték tőlünk a kegyet, hogy részt vehessenek a 
szentek megsegítésében.” (2Kor 8,3-4). Őket kell a korintusiaknak 
utánozni. De hivatkozott Krisztus példájára is: „Hiszen ismeritek 
Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek 
szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok” (2 Kor 
8,9). Az ószövetségi manna csodát is felhasználta, hogy ajándékozó-
kat toborozzon. Ahogy a sivatagban mindenki ugyanannyit és eleget 
kapott enni, még ha egyesek sokat, mások túl keveset gyűjtöttek, úgy 
legyen kiegyenlítés, ha túl sok van a pogány keresztényeknél és túl 
kevés a zsidó keresztényeknél. 

Úton Jeruzsálembe 
 
A küldöttség összetételéről, akik Pállal együtt az ajándékot Jeru-

zsálembe vitték, de még magáról az útról is egészen jól tudósít ben-
nünk az Apostolok Cselekedeteinek könyve. A küldöttség legalább 
kilenc tagból állt, négy különböző zsidó keresztény közösségből 
Görögországból és Kis-Ázsiából. Filippiben találkoztak, ahol Pál 
Európa földjén az első közösséget alapította. Onnan hajón átmentek 
Kis-Ázsiába Troászba, aztán a kisázsiai parton Pataráig, az Égei-
tenger kijáratának legdélebbi pontjáig. Milétoszban a csoport egy 
rövid időre megállt, amit Pál kihasznált, és egy hatásos beszédben 
elbúcsúzott az efezusi közösség presbitereitől. A beszéd elárulja, 
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hogy Pál már sejtette, hogy mi vár rá az út végén. Nagy fájdalmukra 
megmondta az efezusi presbitereknek, hogy őt többé nem fogják 
látni (ApCsel 20,37). Patarából a csoport egy hajót választott, amely 
a nyílt tengeren Szíria-Palesztínába haladt és Tíruszban kikötött. 
Mivel a hajónak a rakományát itt ki kellett rakni, (valószínűleg 
gabonaféle lehetett), hét napig maradt itt, ezért a küldöttség kihasz-
nálta, hogy meglátogassa az itt lévő keresztény közösséget. Bár Pált 
nyomatékosan figyelmeztették a veszélyekre, ő kísérőivel együtt 
Ptolemaiszon (Akko) keresztül utazott a tengerparti Cezarea felé, 
ahol egy napig ugyancsak keresztény közösség fogadta be őket. A 
csoport itt is vendégszerető fogadtatásban részesült. A vendégfogadó 
Fülöpöt név szerint is megemlíti az evangélista. Pált ismét óvták a 
Jeruzsálembe való utazástól. De ő megy tovább Jeruzsálembe. Még 
arról is tudósít Lukács, hogy Jeruzsálemben a csoport egy régi tanít-
ványnál, bizonyos ciprusi Mnázonnál szállt meg. (ApCsel 21,16). 
Lukács gazdag adataiból az utazás időtartamát is megtudjuk, amely 
Filippiből Jeruzsálemig kb. héttől tíz és fél hétig tartott. 

Az ajándék átadása 
 
Lukács ismerte ennek az utazásnak a célját, de Pál védőbeszé-

dében Félix helytartó előtt mégis csak ennyit mondat vele: „Több év 
eltelte után azért jelentem meg, hogy adományokat hozzak népem-
nek, és hogy áldozatot mutassak be” (ApCsel 24,17). Ezért meglepő, 
hogy semmi közelebbit nem közöl a pénz átadásáról. Lukács közlé-
séből megtudjuk, hogy egy találkozás történt Jakabbal a jeruzsálemi 
zsidókeresztény közösség vezetőjével és a presbiterekkel, továbbá 
azt is, hogy Pál a jeruzsálemi közösség négy fogadalmat tett tagjának 
nem kevés kiadását vállalta. Lukács még azt is közli, hogy a jeru-
zsálemi közösség felelősei az apostoli zsinat határozataival és Pál 
törvény nélküli útjával egyetértenek (ApCsel 21,8-26), de nem szól 
az ajándék átadásáról és a köszönetről sem. A biblikus szakemberek 
Lukács hallgatását különböző módon magyarázzák. J. Gnilka szerint 
a jeruzsálemiek nem voltak hajlandók az adományt átvenni. Koch 
véleménye: feltételezhető, hogy a jeruzsálemi közösség nehéz hely-
zete miatt az átadás csak diszkrét módon, (titokban?) történt. Ezzel 
viszont a gyűjtési akció nem egy nyílt szétválásban, de egy fáradsá-
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gos kompromisszumban végződött. Nyilvánvalóan volt a zsidó-ke-
resztény jeruzsálemi közösségben fenntartás Pál és gyakorlata ellen, 
hogy kötelezze a pogány-keresztényeket a zsidó törvényekre, ezért 
lehetséges, hogy az adományt visszautasították. 

Adakozás, gyűjtés ma a Szentföldi keresztényeknek 
 
Ma nem kellene Pálnak félni, hogy gyűjtését Jeruzsálemben nem, 

vagy csak nagy fenntartásokkal vennék át. A Szentföld egyháza ma 
nagy köszönettel veszi a világegyház évi segítségét. Ennek a segít-
ségnek a célja megközelíthetően ugyanaz, mint Pál szeretetakciójá-
nak a jeruzsálemiek számára: az anyagi nehézségek a Szentföldön. 
Mint akkor is. A keresztény kisebbség ma is olyan körülmények 
között van mint akkor volt, vagyis nem mindig fogadják el őket. A 
feszült politikai viszonyok megnehezítik életüket. A fal is jelzi ezt 
minden látogatónak, amely ma országukat átszeli. A Biblia földje ma 
is, mint akkor, egy nyugtalan, erőszak által meggyötört föld. De nem 
csak az anyagi szükség volt Pálnál az ok, hogy a jeruzsálemi szegé-
nyekre gondoljon. Ő tudatában volt annak, hogy ez a jeruzsálemi 
közösség Isten terveiben kiváltságos helyzetben volt. Ennek az 
„Oszlopai” Jézus Krisztus életének, szenvedésének, halálának és 
feltámadásának tanúi voltak. Itt gyűltek össze az apostolok újra 
nagypéntek katasztrófája után. Az utolsó vacsora terme tanúsítja ezt 
a mai zarándoknak: itt történt a pünkösdi csoda, innen lépett elő 
Jézus üzenete és győzelme a világba. A lelki javak gazdagsága tette 
Jeruzsálem adósává Pál Ázsiában és Görögországban lévő közössé-
geit.  

Ez a páli gondolat található meg Ferenc pápa kijelentésében, 
amikor ezt mondta: „arra a megáldott földre gondolok, amelyben 
Krisztus élt, ahol meghalt és feltámadt. Minden keresztény köszönet-
tel tartozik azoknak az egyházaknak amelyek ezen a vidékén élnek”. 
Mint már Pál gyűjtése is, a mai gyűjtés a Szentföld javára a világ-
egyház ezen adósságának elismerése, a köszönet jele, de jele az 
egység kötelékének és a szeretetnek is.  

Ma még egy további motívum is jön ehhez: a csekély kisebbség 
fájdalmas és bizonytalan helyzete, hogy egy növekvő iszlám funda-
mentalizmus környezetben él, amely sok keresztényt arra kényszerít, 
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hogy ezt a földet elhagyja és biztonságosabb körülmények között 
éljen. Ferenc pápa egy alkalommal a keleti egyházak vezetőivel való 
találkozásakor mondta: „Nem egyezünk bele abba, hogy a Közel-
Kelet, ahol kétezer éven át Jézus nevében hitvalló keresztények éltek, 
keresztények nélkül maradjon”. Ez annak a jele, hogy ismeri a ve-
szélyt a bibliai országokban, látja a keresztények kivándorlását. 
Szükséges a világegyház gyűjtése a Szentföld egyházainak, hogy 
segítse számukra ezt a veszélyt túlélni. 

Azokat a szavakat, amelyekkel Pál a korintusi közösséget Jeru-
zsálem számára adakozásra buzdítja mi is megszívlelhetjük: „Azt 
mondom ugyanis: Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bő-
ven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kellet-
lenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szere-
ti.”(2 Kor 9,6-7). 

(Raynald Wagner OFN, „Nur sollten wir an ihre Armen denken” Im Land des Herrn 

68. Jg. 2014. 4-13.o. alapján) 
 
 
KÖNYVISMERTETÉS 

 
Frédéric Manns OFM, Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és 

keresztény hagyományokban, L’Harmattan, Budapest 2013. Szer-
kesztő: Szabó Xavér OFM.  

 
Frédéric Manns, francia ferences szerzetes, 1972 óta professzor a 

jeruzsálemi Studiorum Biblicum Franciscanum intézetben. Egyike 
azoknak a kutatóknak, akik tényleg mélyrehatóan ismerik az Újszö-
vetség zsidó hátterét. Ebből kifolyólag figyelme főképp az Újszö-
vetség és a korai judaizmus kapcsolatára irányul, s ezzel összefüg-
gésben a zsidóság irodalmi örökségét is folyamatosan vizsgálja. 
Hosszú tudományos pályafutása során számos könyvet jelentetett 
meg, amelyek részben az Újszövetség zsidó kortörténetét és a juda-
izmus irodalmát (Misna, midrások) mutatják be, részben újszövet-
ségi témákkal (pl. Jézus mint Dávid fia; Mária mint zsidó asszony és 
a hit példaképe; a tarzuszi Saul; a zsidókereszténység; János evan-
géliuma) foglakoznak. Frédéric Manns ugyanakkor a mai kor keresz-
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tényeit érintő szempontokat sem hagyja figyelmen kívül, hiszen az 
egyik nemrégiben megjelentetett könyvének témája éppen az új 
evangélizáció (Qu’est-ce que la nouvelle évangélisation? 2012).  

A szóban forgó bibliatudós persze nemcsak könyveket publikált, 
hanem különböző folyóiratokban hosszabb-rövidebb tanulmányokat 
is nagy számban megjelentetett. Egyik tanítványa, Szabó Xavér 
OFM, aki jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola ta-
nára – idegen nyelvekben járatos munkatársak együttműködésével – 
arra vállalkozott, hogy néhány érdekesebb tanulmányt magyar nyel-
ven is közreadjon.  

Úgy vélem, hogy a válogatott értekezések jól tükrözik Frédéric 
Manns munkásságát és exegetikai szemléletét, hiszen ezek az írások 
meglehetősen változatos témákat érintenek: kortörténet (Galilea, 
Tábor-hegy); a judaizmus iratai (apokalipszisek, targum, rabbinikus 
iratok); zsidó írásmagyarázat (az Énekek Éneke zsidó értelmezése); a 
zsidó-keresztények elleni polémia a rabbinikus iratokban; újszövet-
ségi témák (pl. Márk evangéliumának szerkezete, az Isten fia cím,  a 
12 éves Jézus a templomban, a húsvéti jelenet); módszertani meg-
fontolások arról, hogyan is lehet gyümölcsözően használni a korai 
judaizmus iratait az újszövetségi könyvek értelmezésénél.  

Az egyes tanulmányok beható ismertetésére itt nincs lehetősé-
gem. Csupán néhány példát említek olyan cikkekből, amelyekben 
Frédéric Manns újszövetségi szövegeket és témákat vizsgál zsidó 
iratok fényében. A „Boldogok a szelídek, mert ők fogják örökölni a 
földet” mondattal kapcsolatban joggal hangsúlyozza, hogy a boldog-
mondás szoros összefüggésben áll a 37. zsoltárral, s ezért ennek a 
zsoltárnak a zsidó iratokban történő értelmezésére összpontosít. 
Végül erre a következtetésre jut: „A 37. zsoltárt az apokaliptikus 
környezetben, a qumráni peserben, a hellenista zsidóságban, sőt még 
a farizeusi szövegekben is szimbolikusan értelmezték. A föld a 
bölcsességet, az örök életet és a mennyet szimbolizálta… Megismé-
telve a zsoltárt jövő időben („ők fogják örökölni a földet”), Jézus 
eszkatologikus jelentést ad a földnek, amely közel áll a Királyság-
hoz, mivel a Bölcsesség és a Királyság közeli fogalmak.” (117. old.) 

A „Négy asszony a kereszt alatt” című tanulmányban a szerző 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a rabbinikus hagyományban jól 
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ismert a négy ősanya motívuma (Sára, Rebekka, Ráchel és Lea). 
Emellett a négyes számnak egyetemes vonatkozása is van. „Négy 
zsidó asszony és négy pogány katona állt a kereszt mellett. A négyes 
szám kozmikus szimbólum, a négy égtájat jelképezi: Isten újjáte-
remtett népének, akit zsidók és pogányok, férfiak és nők alkotnak, be 
kell népesíteni az egész világot.” (135. old.)  

Különösen is érdekes „A hatalommal tanító” Jézus címen megje-
lent tanulmány, mert világossá teszi: Jézus tanítói tevékenysége az 
Ószövetség által nyújtott mestermintákat (a prófétai és a bölcsességi 
modellt) követte, viszont lényegében különbözött a korabeli zsidó 
tanítómesterek szemléletétől. Ez utóbbiak számára a törvény értel-
mezése volt a fontos, Jézus számára ellenben Isten országának hirde-
tése. A különbség a tanító – tanítvány kapcsolatban is megmutatko-
zik. A zsidó világban a tanítvány választotta mesterét, az evangéliu-
mok szerint viszont tanítvánnyá csakis Jézus meghívása által válha-
tott valaki. Ő olyanokat is meghívott, akiket a rabbik nem tartottak 
méltóknak (pl. a vámosokat). A farizeus-tanítvány a képzés után 
önálló mesterré vált; Jézus tanítványa számára ez nem lehetséges, 
mert ő mindig tanítvány marad: számára csak egyetlen Mester lé-
tezik, akinek követése „állandó életállapot” (76. old.), és minden 
egyéb köteléktől való elszakadást vonja maga után. Jézus tanítvá-
nyának nem vallási hagyományt kell memorizálnia, hanem Jézussal, 
a Messiással és Isten Fiával kell élet- és sorsközösséget vállalnia, aki 
nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon 
(Mk 10,45).  

Mindent egybevetve elmondható: a tanulmánykötet hasznos 
segítség abban, hogy jobban megértsük az újszövetségi könyveknek 
a zsidó hagyományban való gyökerezését, de azt az újszerűséget is, 
amelyet ezek az iratok hordoznak. (Kocsis Imre) 
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Kispályás labdarúgótornán népszerűsítették Medugorjéban a 
Szentírást – A Horvát Bibliatársulat az albán, a szerb és a 
makedóniai bibliatársulattal együttműködve 2015. február 20-22-ig 
Medugorjéban szervezte meg a kispályás labdarúgó tornát a Szent-
írás népszerűsítése érdekében. A teljes programnak keretet adott a 
közös ima és a Szentírással való találkozás. A focit megelőzte a 
szentírásolvasás, amelyet a napi olvasmány alapján fra Ivan Dugan-
dzic biblikus professzor tanítása és szentírás-magyarázata követett. 
A találkozón hat csapat vett részt, akik Albániából, Makedóniából és 
Bosznia-Hercegovinából érkeztek. 

A találkozó elsődleges célja a barátkozás, az ismerkedés volt és 
az a vágy, hogy a résztvevők olvassák a Szentírást és megéljék Isten 
Igéjét. Ahogyan minden más versenyen, a résztvevők itt is jelképes 
jutalomban részesültek, amelyek mosolyt varázsoltak a versenyzők 
arcára. Damir Lipovseka, a Horvát Bibliatársulat elnökének vélemé-
nye szerint valóra vált az az ötlet, hogy ezzel a találkozóval népsze-
rűsítsék a szentírásolvasást. A labdarúgó mérkőzések elősegítették a 
szentírásolvasást, és növelték a találkozó örömét. „Ez a találkozó 
valóban az öröm találkozója, amely a gazdagság felé vezet, mert a 
bibliatársulatok nem csak a különböző nemzeteket, hanem a külön-
böző vallási elkötelezettségű embereket is összekapcsolta” – mondta 
Mario Cosic atya a szarajevói Szent József Katolikus Iskolaközpont 
Kollégiumának elnöke. 

 (kta – Mária, a Béke Királynője visszhangja, 2015. március) 

 
 
Magyarok Bibliája program: tízezer bibliamásolót keresnek az 

egész országban (Magyar Kurír, 2015. március 8.) 

A teljes biblia kézzel másolásához gyűjt vállalkozó szellemű 
„írástudókat” a szegedi Szent Gellért-plébánia. A teljes Szentírás 
kézzel másolata a tervek szerint a Szent Gellértről elnevezett temp-
lom felszentelésének idei, negyvenéves jubileumára elkészül. A plé-
bánia az elkészült kódexet zarándoklat keretében szeretné Ferenc 
pápának átadni Rómában, 2015 szeptemberében. Bekapcsolódni az 
alábbi címen lehet: 
                http://szegedtarjanplebania.hu/Biblia-masolas.html 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

  
Biblikus figurák készí-

tése – A Bibliaközpontban 
ismét tartottunk egy Bib-
likus figura készítő hét-
végét  2015. január 23-25 
között. A Biblikus figurák 
elkészítése és a résztvevők 
öröme az alkotás során, 
minden alkalommal újabb 
lendületet ad. Karácsony 
előtt minden évben jelent-
keznek újabb érdeklődők, 
illetve a régi kurzusok résztvevői szeretnék bővíteni a kollekciójukat. 
Így volt ez 2014 karácsonya előtt is, de többek bánatára egyéb okok 
miatt nem tudtunk időpontot találni. 

Emiatt 2015. januárjában egy kis csapat igyekezett bepótolni a 
mulasztást. Két visszatérő és két új jelentkezővel tartottuk meg az 
elmaradt Biblikus figura készítő kurzusunkat. A hétvége jó hangu-
latban, a közös munka és a sikerélmény örömével ért véget. 
                                                                                    (Gelley Anna) 

  
A Társulatunk által alapított és gondozott Szentírás Alapít-

vány az illetékes hatóságtól 2014. októberében megkapta a 
jótevőink 2013-as évre befizetett adójának a Szentírás Alapít-
vány támogatására felajánlott 1 %-át, összesen 21.891 Ft-ot. A 
kapott összeg felhasználásával a Kárpátaljai Püspökség számára 
biztosítottunk 60 db Szentírást. 

A Szentírás Alapítvány  továbbra is várja Jótevőink ado-
mányait és a számára felajánlott 1%-ot. Az Alapítvány adó-
száma: 19639886-1-42. 

                           A támogatásért hálás köszönetet mondunk! 
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Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat 
              tevékenysége 2014-ben 

 
„Mária boldog…, mert hitt, és ebben a hitben fogadta méhében 

Isten Igéjét, hogy aztán a világnak adja.” (XVI. Benedek Pápa: Ver-
bum Domini) A jó Isten kegyelméből társulatunk igyekezett az 
elmúlt év során többekkel is megismertetni és megszerettetni Isten 
Szavát. Rendezvényeinken megtapasztaltuk, hogy „az egyház úgy él 
a Szentírásból, miként az Eukarisztiából.” (Henri Lubac, Geist aus 
der Geschichte). Egyre inkább fölfedeztük az Ige hirdetésének szép-
ségét és fontosságát. Az évre visszatekintve, a következő rendezvé-
nyekről számolhatunk be: 

A Biblia éve, 2008 
óta minden évben meg-
szervezzük a Főegyház-
megyei Biblia-napot. 
Ez az egynapos program 
valamelyik főesperesi 
központban alkalmat kí-
nál arra, hogy együtt ün-
nepeljük, tanulmányoz-
zuk, hallgassuk Isten 
Igéjét. Meghívott rá 
minden katolikus érdek-
lődő, különösen a főegy-
házmegye olyan közösségeinek tagjai, akiknek életében már jelen 
van a Szentírás. 2014 októberében Csíkszeredában tartottuk meg  A 
Szentírás közösségformáló erő szórványban és nagyközösségben 
egyaránt címmel, és megemlékeztünk társulatunk 20. évfordulójáról. 

Biblia-napot tartottunk 2014 februárjában Szatmárnémetiben, 
és márciusban Kolozsváron az egyetemi lelkészségen. 

A nyár során megtartottuk a szokásos táborainkat gyerekeknek, 
fiatal házasoknak és felnőtteknek Gyimesfelsőlokon. KMB-nyara-
lásra hívtuk a bibliakörök tagjait és családtagjaikat, majd pedig 
a fiatal családosokat Isten arca bennem és a Bibliában címmel. A 
bennünk eddig kialakult Isten-képet a Szentírás Isten atyai és anyai 
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vonásaival gazdagította. A táborok programja tartalmazott tovább-
képzést, bibliás beszélgetéseket, kirándulást, éneklést, játékot, színes 
estet stb., mindazt, ami segített, hogy a Szentírás iránt érdeklődők 
nyaralós hangulatban jól érezzék magukat. A fiatal házasok tábora jó 
alkalom volt a házaspári kapcsolat elmélyítésére, egy közös családi 
nyaralásra az Ige fényében. Kincses-sziget gyermektábor volt I–
VII. osztályos gyerekek számára  Válaszút címmel. Idén három bib-
liai résszel foglalkoztunk: Noé, Gedeon és Dávid király történetével. 
A tábor célja, hogy a bibliai történeteken keresztül megmutassuk az 
életre vezető utat, illetve a helyes és helytelen út következményeit. A 
napi foglalkozások során gyakoroltuk azt, hogyan lehet a hétköznapi 
élet döntéshelyzeteiben alkalmazni a bibliai alapigazságokat. 

A Bibliaközpont-
ban Marosvásárhe-
lyen havonta mód-
szertani és biblikus 
képzést tartottunk. 
Meghívott előadóink 
voltak: Ilyés Zsolt, 
Zamfir Korinna, Be-
reczki Silvia. 

Korábban is vezet-
tünk felkérésre bibli-
kus programokat 
(Pax Romana, Háló, 
Pasztorális napok stb. 
keretében). Előzetes egyeztetés alapján plébániák vagy más egyházi 
közösségek felkérésére hasonló módon vállalkozunk különféle bib-
likus programok (bibliai alapkurzus, hétvégék, táborok, szentírásos 
napok, esték stb.) levezetésére. 

Emellett havonta küldtünk bibliaóra-vázlatokat csoportvezetők 
kérésére, hogy segítsük őket a biblikus munkában. – Szakmai 
tanácsadást, szakanyag küldését biblikus lelkipásztori munkához a 
gyongyvermagos@gmail.com e-mail címen igényelhetnek. 

Keressük az utakat, hogy miként lehetne a gyakorlatban nagyobb 
prioritást szerezni a lelkipásztori munkában az Ige hirdetése, a 
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Szentírás üzenete terjesztésének. – Keressük a módozatot arra is, ho-
gyan lehetne egyházmegyei szinten különböző rétegeknek (például 
hitoktatók, egyházközségi munkatársak stb.) programokat szervezni. 

„A Szentírásnak kell táplálnia és irányítania az egész egyházi 
igehirdetést” – olvassuk a már idézett pápai dokumentumban. (Dei 
Verbum 21) Az erdélyi társulat alapítója, Nagy József pedig így 
vélekedett: „Ha főegyházmegyénk igazi megújulását akarjuk mun-
kálni, nem pedig csupán divatos programok szervezésében kimerül-
ni, akkor valóban és konkrétan prioritást kellene adni Isten Igéjének 
a lelkipásztori munkában.” 

 http://www.vasarnap.katolikhos.ro/1901-panorama/3593-az-ige-
szolgalataban 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: ápr. 10.: 
1 Tessz 5,15-18;  ápr. 24.: Lk 16,13; máj. 15.: Jn 2,23-24; máj. 
29.: Mk 9,33-37; jún. 12.: Jn 12,25-26; jún. 26.: Mt 7,21; júl. 
10.: Mk 3,31-35; júl. 24.: Róm 5,1-5; aug. 7.: Kol 3, 6-17; aug. 
28.: Jn 15,9-11.  
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
       

     Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
                áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk! 
           A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 

 



Ajánlatunk 

  

   
KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 

   
FERENC PÁPA: AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME – Ára: 1600,- Ft. 
KOCSIS IMRE: AZ ÜDVÖSSÉG IGÉJE – Ára: 2600,- Ft. 
SZABÓ MÁRIA: A ZSOLTÁROK KINCSEI – Ára: 4600,- Ft. 
BALÁS BÉLA: HITÜNKRŐL Ára: 250,- Ft. 
 „MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmi vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 
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Társulatunk 25 éves! 

 
Ajánló sorok a Szent Jeromos Bibliatársulat  

megalakulásának 25. évfordulóján 

Isten kinyilatkoztatása életünk legfontosabb dolgai 
közé tartozik, mert általa az elérhetetlen elérhetővé, a 
megfoghatatlan megfoghatóvá válik. Az emberi szel-
lem, mely a végtelenre irányul, ebben nyeri el az út-
mutatást igazi hazája felé. Ezért a kinyilatkoztatás, 
melynek a legfontosabb forrása a Szentírás, a Biblia, iránytűként 
szolgál életünk folyamán. Olyan mű ez, melynek nem az emberi ér-
telem a mércéje, hanem a sugalmazás. Hajlamosak vagyunk arra, 
hogy azt tartsuk igaznak, melyet emberi értelmünkkel ellenőrizni tu-
dunk. A Szentírásban található igazságok azonban nem ennek, ha-
nem isteni mindentudásnak és akaratnak felelnek meg, hiszen az Is-
ten a megadott ismeretekkel üdvözíteni akarja az embert, és ezért je-
löli ki számára azt az utat, melyen bizton célba is érhet. Így a Szent-
írást nyugodtan nevezhetjük útmutatónak is, melyre minden nap mint 
táplálékra szükségünk van.  

Bár a Bibliában található írások különböző műfajba tartoznak, 
elég sok olyan történeti jellegű lejegyzéssel találkozunk, melyek kü-
lönböző élethelyzetekben jöttek létre. Ebből érthető, hogy a külön-
böző élethelyzet más és más átélést hoz bennünk elő ugyanazon 
szentírási történet olvasása kapcsán. A történet mindig megragadja az 
ember fantáziáját, ezért ezek az írások jól megmaradnak az emberi 
emlékezetben. Ezek közé sorolom az őstörténetet is, de Mózes életé-
nek egy-egy fontos eseményét is. Számomra mindig megragadó volt 
az égő csipkebor története, mely nekem azt mondja, hogy egy érzé-
kelhető jelenség jelévé válhat a természetfölöttinek. Isten ezeken ke-
resztül üzen nekünk. Mindig lenyűgöző volt számomra, hogy Isten 
megjelenése, melyet teofániának nevezünk, milyen hatalmas erővel 
ruházza fel azt a személyt, akivel az esemény történik. 

Ezen felül nagyon fontosnak találtam a Biblia képi világát. Ebben 
a tekintetben a Jelenések könyve volt számomra a legfontosabb és 
egyben a csúcs is. A csattanónak mindig a mű végén kell lennie. A 
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Biblia a teremtéstörténet és a bűnbeesés történetével kezdődik. Erről 
is képi világ segítségével szól a Szentírás. A képes nyelv, amelyen a 
Jelenések könyve szól, rendkívüli módon megmozgatja az ember 
belső világát, és a Szentírás eme utolsó könyve megnyitja a jövő táv-
latát is. Ebben a legfontosabbat mondja el számomra, mégpedig azt, 
hogy a végső győzelem nem a rosszé, hanem a jóé. Ez pedig nagyon 
fontos üzenet, mert életünk folyamán el is bizonytalanodhatunk. Az 
erkölcsi elvek mellett való kitartás, főként üldöztetés idején, nehézzé 
válhat. Ezt akarja legyőzni a Jelenések könyvének üzenete. 

A Bibliában található imádságok közül Jézus imáin kívül a leg-
fontosabbakat a Zsoltárok könyvében találjuk. Az emberi élethely-
zetek között az egyik legnehezebb a létbizonytalanság, a kiszolgál-
tatottság, az elnyomás és még sok ehhez hasonló dolog. A gondokkal 
küzdő ember önmagába zárkózik. A zsoltárok imádkozása ebben 
akadályoz meg bennünket, mert kinyitja világunkat az Isten felé. Le-
hetővé teszi, hogy panaszunkat kimondjuk feléje. Ezzel nemcsak az 
üdvösségünket munkáljuk, hanem lelki egészségünket is óvjuk, mert 
az Isten előtt kimondott szó elveszi tőlünk azt a terhet, mely nyo-
maszt bennünket, és ezért nagyon nehéz hordanunk. 

A 25 évvel ezelőtt megalakult Szent Jeromos Katolikus Bibliatár-
sulat fennállása alatt nagyon hasznos munkát végzett. Ebben benne 
van a szentíráskiadás, mely nemcsak magyarul, hanem lovári nyel-
ven is megtörtént. A Jeromos Füzetek állandóan segítettek bennünket 
a Biblia megértésében és lelkiségünk építésében. A Bibliatársulat 
könyvesboltja is ellátott bennünket értékes irodalommal. Ezek mellet 
még arra is volt energiája a társulat áldozatkész tagjainak, hogy isme-
retterjesztő előadásokat és lelki napokat is tartsanak nekünk. Ezzel 
nemcsak a bibliatudományt, hanem a kinyilatkoztatásból fakadó ke-
resztény lelkiséget is közvetítették. Munkájuk kettős volt: kulturális 
és lelki természetű. Hála legyen ezért a mindenható Istennek, Tarjá-
nyi Béla professzor úrnak, aki a társulat alapítója és minden munka-
társának. Dicséret illeti mindazokat, akik a társulatot erkölcsi és 
anyagi értelemben támogatták. 

  Szent Barnabás apostol ünnepén 
  + Varga Lajos váci segédpüspök 



Csöndes percek 

3 

 
   Büntet-e Isten? 

Jézus többeket feltámasztott: Jairus lányát, Lázárt, a Naimi öz-
vegy fiát, és nagyon sok embert meggyógyított. Számtalan gyógyu-
lás történetét olvashatjuk az evangéliumokban. A feltámasztás és a 
gyógyulás ilyen formában nem folytatódik az Egyház későbbi törté-
netében. Jézus ezeket a csodákat nem azért tette, hogy azt gondoljuk, 
ezentúl ha hozzá fohászkodunk, ő fel fogja támasztani elhunyt sze-
retteinket. Nem azért gyógyított, hogy azt gondoljuk, ha kérjük, bár-
minemű betegségből azonnal meg fogunk gyógyulni. Ezek a csodák 
jelek voltak: jelezték Isten hatalmát, amelyet Jézuson keresztül 
megmutatott nekünk. 

Ugyanakkor azt is észre kell vennünk, hogy miközben Jézus 
ezekkel a csodákkal megmutatja Isten hatalmát és szeretetét, soha 
nem büntet. Egyetlen egy esetről sem tudunk, amikor Jézus bárkit is 
megbüntetett volna. Heródes meg akarta őt öletni, de Jézus nem állt 
bosszút rajta. A szamaritánusok nem adtak nekik szállást, elkergették 
őket. A tanítványok, emberileg érthető módon, Isten büntetését kér-
ték rájuk, Jézus azonban elhárította ezt. Keresztelő Jánost, az ő roko-
nát Heródes Antipász kivégeztette, Jézus azonban semmivel sem 
bünteti őt, legfeljebb annyit mond róla, hogy a ’ravasz róka.’ Jézus 
egyetlen egyszer sem sújtott le ellenfeleire, pedig megtehette volna. 
A szenvedéstörténetben, amikor el akarják fogni, még meg is jegyzi, 
hogy kérhetné az Atyát, és küldene tízezer angyalt, hogy elsöpörje 
támadóit. Nem, Jézus nem büntet. Isten hatalmát úgy mutatja be ne-
künk, hogy abban soha nincs büntetés. A büntetésre egyetlen egy je-
lentéktelen példa van csupán, amikor a terméketlen fügefát megát-
kozza, de ez sem emberrel történik. Ezt a jelenetet talán azért őrizte 
meg emlékezetében az egyház, hogy rámutasson: Jézusnak lenne, 
igenis lenne hatalma, hogy megtorolja a bűnt, a terméketlenséget, az 
értéktelenséget! De ő sohasem büntet. 

Igen? Isten soha, senkit sem büntet? Az Ószövetség tele van fe-
nyegetésekkel: Jaj nektek, ha parancsaimat meg nem tartjátok! Le-
sújtok rátok, eltöröllek benneteket a föld színéről. Amikor azonban 
Jézus megmutatja nekünk Isten hatalmát, jóságát, ebben az istenkép-
ben nem kap helyet a büntetés és a bosszú. 
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Mi a helyzet akkor a pokollal? Az nem Isten büntetése? Úgy 
gondolom, hogy az örök kárhozat hasonlít Júdás állapotához, amikor 
rádöbben arra, hogy mit tett, mikor belátja, hogy visszavonhatatlan 
hibát követett el – ő azonban nem tud vagy nem is akar bocsánatot 
kérni, megtérni. Mit eredményez mindez Júdásban? Felakasztja ma-
gát, ahelyett, hogy megbánná a tettét, menne, és bocsánatért esedez-
ne. A pokolra, az örök kárhozatra csak azok jutnak, akik nem csupán 
gonoszul éltek, hanem a gonoszsághoz ragaszkodva haltak meg, és 
így is maradnak (így is akarnak maradni) örökké, nem akarnak meg-
változni. A kárhozat nem Isten büntetése: az ember önmagát bünteti 
azzal, ahogyan él, amihez ragaszkodik – a gonoszságához  – és azzal, 
hogy ebből ő nem is akar kilépni, nem is akar megváltozni. Aki úgy 
él és úgy hal meg, hogy gyűlöli a jót, a jókat: gyűlöli Istent. 

És a tisztítótűz? Úgy gondolom, hogy a tisztítótűz sem büntetés. 
Hasonlítanám ahhoz a helyzethez, amikor a tékozló fiú már hazatért, 
és miután ráadták a csodás ruhákat, vége az ünnepi lakomának, el-
ment a vendégség, ő pedig elgondolkodik azon, hogy mit is tett? Ezt 
az apát tagadta meg, ennek az apának tékozolta el a vagyonát, ehhez 
volt ő hűtlen! Milyen kár volt! Mennyire fájhat ez neki, és hosszú 
időbe telik, amíg megbocsát önmagának, miután megtapasztalta az 
apa jóságát, türelmét, megbocsátó szeretetét, amelyben semmiféle 
szemrehányás nem érezhető. A tisztítótűzben döbbenünk majd rá, 
hogy mennyi mindent tettünk rosszul az életben. Milyen kár volt! Ez 
a fájdalom lesz az, ami gyötör bennünket, mielőtt bejuthatnánk Isten 
színe elé. Ez a fájdalom tisztítja meg végleg az ember lelkét, azokét, 
akik nem maradtak meg bűnükben, de emberi gyöngeségből hibáz-
tak, és sok mindent helytelenül tettek. 

A büntetés valójában abban áll, hogy az ember a halála után 
teljesen tisztán fogja látni tetteinek értékét, alkalmasint gonoszságát, 
és ez az elkárhozottakban örök fájdalmat fog eredményezni, a tisztí-
tótűzben pedig tisztító fájdalmat, amely által végül eljuthatunk a sze-
rető Isten színe elé. Ne gondoljuk tehát, hogy Isten büntet bennünket: 
saját magunk büntetjük magunkat azzal, ami rosszat teszünk. Kérjük 
Isten kegyelmét, hogy már itt a földön belássuk tetteink értékét, és 
ennek megfelelően tudjuk leélni és befejezni életünket. (TB) 
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Matta el Meszkín 

Isten megtapasztalása az imában1 
 

ELSŐ RÉSZ : AZ IMA TERMÉSZETE 
                MI AZ IMÁDSÁG, ÉS MILYEN A HATÉKONY IMA 

Mi  az imádság? 
 

 „Uram, taníts meg minket imádkozni..” (Lk 11,1) 
Amikor azt mondtad: „Keressétek arcomat”, a szívem azt 
mondta neked: „A te arcodat keresem, Uram!” (vö. Zsolt 27,8) 

 
 Az ima, ha őszinte és lélekből fakad, egyszerre szólítás és válasz: 

Isten megszólít, és az ember válaszol. 
Az imádság fenti meghatározása egy igen fontos igazságon ala-

pul: az imában nem a személyes erőfeszítésünkből jutunk el az Isten-
nel való kapcsolatra, hanem ha elérkezünk egy magasabb rendű tu-
datra, amikor az emberben maradéktalanul tudatosul, hogy lelke Is-
ten képmására lett teremtve, és így az övével azonos létminőséget 
kapott. Amikor számot vet azzal, hogy léte az isteni valóság része, 
akkor érkezik el az ember annak felfogására, megértésére és megér-
zésére, hogy része Istennek. Nagy Szent Antal mondta: „Aki ismeri 
önmagát, ismeri Istent …”  (Nagy Szent Antal, Levelek 4.) 

Isten létének tudatosítása nélkül nem lehetséges, hogy az ember 
valóban hitelesen és reálisan megismerje önmagát; mert Isten a lélek 
teremtője, és a lelket saját képmására teremtette. Amikor az ember 
önmaga létére tekint, Isten képmásával néz szembe. Még ennél is 
több: maga az öntudat, egy olyan képesség, amit Isten ajándékozott 
                                                      

1 Részlet Matta el Meszkín egyiptomi kopt szent írásából (1. rész: Az ima termé-
szete. Mi az imádság és milyen a hatékony ima). al-Áb Mattá al-Miszkín, Haját al-
szalat al-ortodokszija. Dajr al-kiddísz Anbá Makár, 19521 Angolul: Matthew The 
Poor, Orthodox Prayer Life. The Interior Way. St, Vladimir's Seminary Press, 
Crestwood, New York.2003. Arabról fordította: Fodor Györgyné Sárközi Júlia. 
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Matta el Meszkín

az emberi léleknek, és ez nem más, mint az isteni tudat képmása 
bennünk. Tehát az út a valódi öntudat eléréséhez erőfeszítés nélkül 
elvezet Isten létének felfogására. Ennek a valódi öntudatnak a vissza-
nyerése a Szentlélek műveként a keresztségben való újjászületés, 
amely visszaadja a lélek bűntől megtisztított saját, eredeti Isten-kép-
másságát. 

Az imának köszönhetően a lélek, Teremtője előtt állva, a Szent-
lélek általi megújulásának tudatában a fogadott fiúság tudatát kapja 
Krisztustól, amelyet elvesztett a bűn miatt: ahogyan mindig is meg 
volt hívva, bizalommal, 
fogadott fiúként jelenik 
meg az Atyaisten előtt, 
hasonlítva a fiúra, aki az 
Atya kebelén talál békét,  
akit megszólíthat, és aki 
válaszol neki. Az ima te-
hát a lelki tudatunk mé-
lyében gyökerező titok. 
Természete mélyén Isten 
folyamatosan megszólítja 
az embert, hogy az isteni 
terv végső céljaként elér-
kezzék a vele való egyesü-
lésre. Ebben a viszonyban, amelyben az ember néha-néha felébred és 
válaszol erre a megszólításra, amely arra hívja, hogy Isten jelenlét-
ében legyen, ővele legyen, kifejezésre jut az ember szabad akarata. 

 Az imádságban két dolog valósul meg: az egyik a titokzatos és 
folyamatos megszólítás Isten részéről, a másik a szakaszos válasz az 
ember részéről, tehát az imádság közös isteni és emberi tevékenység, 
megszólítás és válasz váltakozása, a szeretet párbeszéde, ahogy 
Nissai Szent Gergely meghatározza, folyamatos párbeszéd Isten ré-
széről, döcögő és szakaszos válasz az ember részéről. Valójában 
szólítják egymást és válaszolnak egymásnak, de mindig Isten a kez-
deményező, ő szólít először: „Egész nap kitártam kezemet” (Iz 65.2). 

Ennek a dialógusnak a pillanatnyi célja az, hogy az ember az is-
teni gondoskodás védelme alatt álljon, amely földi életét és fejlődését 
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biztosítja. A végső célja pedig az, hogy az ember végleg visszatalál-
jon az Istennel való szeretetközösségbe. 

Ő, a Teremtő és Atya szólít meg, tehát minden imát az ő isteni 
beavatkozásának köszönhetünk. Ezért az imát mindig szívből jövő 
hálaadással kell kezdeni. Milyen alázatos Isten, hogy bűnösségünk 
ellenére kérlel bennünket, hogy szánjunk rá időt!  

Hogy az őt megillető módon, méltón magasztaljuk, meg kell adni 
neki a teljes dicsőséget, vissza kell térnünk hozzá, és be kell ismerni 
bűneinket, mert Isten szívünk tisztaságának mértéke szerint talál 
bennünk nyugodalmat. 

Isten kész arra, hogy osztozzon az ember evilági életében, minden 
gyengeségében és kiszolgáltatottságában, magára vállalva a teremtett 
világ – amely „hiábavalóságnak van alávetve” (Róm 8,20) – termé-
szetéből fakadó hiányosságot és szolgai állapotot. 

Hallatlan az Isten készsége: hív bennünket, hogy elé járuljunk, el-
fogadja a velünk való párbeszédet, és megosztja velünk minden ne-
hézségünket: „Minden nyomorúságukban…osztozott velük.” (Iz 
63,9)2 Amikor az imában és a mindennapokban találkozunk vele, ki-
nyilvánul előttünk az ő nagyságának és alázatának titka. Isten nagy-
ságának érzékelése felnyitja szemünket lelkünk bűnösségének való-
ságára, és elvezet bennünket a megbánáshoz; alázatának felfogása 
pedig felemészti minden gőgös gondolatunkat. Ekkor eleven és he-
ves szükségét érezzük annak, hogy próbáljunk alázatosak lenni az ő 
jelenlétében, és alázattal felajánljuk neki szeretetünket. Így válik 
nyilvánvalóvá az ima természete, mint maradandó eredményekkel 
járó, hatékony érintkezés Istennel. 

Az ima úgy kezdődik, mint titokzatos megszólítás Isten részéről, 
hogy jelen legyünk számára, amely megszólításra mi szabadon vála-
szolunk, és amely megszólítás heves vágyat ébreszt bennünk a vele 
való párbeszédre. Ez aztán Isten tervei szerint folytatódik a megtérés 
és a megtisztulás művében, míg végül elérkezik végső céljához: fel-
ajánlani önmagunkat a szeretet alázatos áldozatában, hogy utat 
nyissunk az Istennel való közösségre. 

                                                      
2 Ez az Izajás idézet így nem található a magyar bibliafordításban. (A Szerk.) 
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Jóllehet az ima olyan szellemi képesség, amely a tudat mélyében 
gyökerezik, és a lélek önmagában hordozza, sokan vannak, akik nem 
gyakorolják, és egész életük folyamán lappangó állapotban hagyják: 
meghalnak anélkül, hogy tudatában lennének lelkük valódi termé-
szetének és Istenhez fűződő viszonyának. Júdás apostol ezeket azok-
hoz a lelkekhez hasonlítja, akik olyanok, mint a „bolygó csillagok, 
akikre a sötét alvilág vár mindörökre” (Júd 13). 

Ez azért súlyos dolog, mert az ima nem olyan képesség, ami 
pusztán az evilági életre irányul. Az ima természetünkben gyökerezik 
azért, hogy általa Istenhez emelkedjünk, hogy vele egyesüljünk, és a 
tünékeny evilági lét elmúltával eljussunk az örök életre. 

Mondhatni, az imára vagyunk teremtve… 
Az ima az egyedüli kötelék, amely Istennel egyesít. Jelképezi szá-

munkra a szívünkben az örök életet, amely felé haladunk. 
Az ima olyan állapotot teremt bennünk, hogy általa felfedezzük a 

mi szentháromságos istenképiségünket. 
Minél kevesebb az ima, annál kevésbé vagyunk Istenhez hasonló 

képmások. 
Az ima az az út, amelyen keresztül Isten magához vonz bennün-

ket, és az ima az az út, amelyen őfelé haladunk: egy mély és sza-
vakba nem foglalható misztériumba. 

Jobban mondva valójában mi vagyunk, akik az ima eszközével 
hozzuk közel magunkhoz Istent: ő hozzánk jön, és lakóhelyet vesz 
nálunk (vö. Jn 14,23). 

Isten számára a szeretet nem érzelem, hanem önmaga odaajándé-
kozása: az imában Isten önmagát ajándékozza nekünk. 

 Isten akkor is felajánlotta önmagát nekünk, amikor saját képmás-
ára teremtett bennünket. Az imában megadta nekünk, hogy vele 
egyesüljünk, egészen közel legyen hozzánk, és mi egészen közel le-
gyünk hozzá (vö. Én 6,3). 

Az imában életünk kinyílik Isten felé: „Minden nyomorúságában 
osztozott velük, nem követ vagy angyal, hanem az ő arca szabadítot-
ta meg őket”(Iz 63,9) 
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Az imában Isten élete kinyílik számunkra: az imában „maga a Lé-
lek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal”  (Róm 
8,26). 

                                              ––––– 
 

Ebben a fejezetben bemutatjuk, mit mondtak az imádságról a 
szentek. Mindegyikük a saját szavaival fogalmazza meg. Nem fejte-
nek ki az imáról valamiféle elméletet vagy intellektuális ismereteket, 
hanem ahogy a személyes életük tapasztalataként látták és megízlel-
ték azt. 

Egyikük úgy tartja, hogy az magasba, Istenhez  emeli a szellemet, 
a másikuk, hogy összebékít Istennel, a harmadikuk könnyhullatás-
ként és a bűnbánatként élte meg, mások az ellenfél elleni fegyvernek 
vagy a kegyelem és áldás forrásának tekintik, a szívek  megtérésének 
vagy Istennel való bensőséges kapcsolatnak, vagy olyan fennkölt 
valóságnak, amelyet nem lehet szavakba és meghatározásokba fog-
lalni … Ezek mindegyike az adott szent életének egy adott pillanatá-
nak személyes tapasztalatát fogalmazza meg. 

Állj meg tehát mindegyiknél, hogy elmélkedj azon, ahogy az ima 
betöltötte ezeknek a bajnokoknak az életét, hogy az ő életük imája, 
és az imájuknak az élete milyen sokat formálódott. Vesd össze életü-
ket a tiéddel, az imatapasztalatukat a tiéddel, és amikor egy bizonyos 
ponton a szíved lángra lobban, tedd félre a könyvet, borulj le és 
imádkozz. Az olvasást imával kösd össze. 

  
AZ ATYÁK MONDÁSAI  

 
1. Az imához nem szükséges valamiféle testi magatartás: kiáltani, 

csendben maradni vagy éppen térdet hajtani. Inkább józan és figyelő 
szívvel kell várnunk, hogy Isten meglátogassa lelkünket. (...) Az 
egész léleknek át kell adnia magát az imának és az Úr szeretetének, 
anélkül, hogy hagyná, hogy a gondolatok eltérítsék, elvonják ettől. 
Minden erejét összeszedve figyelmét Krisztus várására kell össz-
pontosítania. Ő majd megvilágosítja, megtanítja a valódi imára, és 
megadja a tiszta szellemi ima ajándékát, amikor az ember dicsőíti és 
„lélekben és igazságban” (Jn 4,24) imádja Istent. 
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Isten igazságban tanít bennünket imádkozni. Így az Úr az emberi 
lélek jóakaratában talál pihenésre, felállítja benne dicsőségének 
trónját, és helyet foglalva megpihen rajta. (Nagy Szent Makariosz, 
Homiliák 33,1-2) 

2. Az ima a szellem Istenhez való felemelkedése. (Damaszkuszi 
Szent János, Expositio fidei, 3,24) 

3. Az ima valódi természete szerint az ember és Isten párbeszéde, 
egy misztikus egyesülés. Hatásai szerint pedig a világ támasza és 
összebékítője Istennel. (Lépcsős Szent János, Klimax Paradiszú [Pa-
radicsomi létra], 28,1) 

4. Nem fáradok bele, hogy imádkozzam értetek az Úrhoz, mind-
addig, amíg fel nem ismeritek a kegyelmet, amelyet számotokra tar-
togat. Isten ugyanis irgalmasságában kegyelmének eszközeivel min-
denkit éberré tesz. Ezért fiaim, ne fáradjatok bele, és ne hanyagoljá-
tok el, hogy éjjel-nappal az Úrhoz fohászkodjatok. Az Atyaisten jó-
sága a végén rávezet, segítséget ad nektek a magasságból, és megta-
nítja nektek, mit kell tennetek. (…) Aki annak figyelembevételével 
cselekszik, amit mondtam, nos, ahhoz a mi Urunk fáradozásának 
mértéke szerint könyörületes lesz, és addig engedélyezi a láthatatlan 
és anyagtalan tüzet, amíg az minden benne lévő rosszat el nem éget, 
és meg nem tisztítja értelmét. Attól kezdve a mi Urunk Jézus Krisz-
tus Lelke benne fog lakni, és nála marad azért, hogy  méltó módon  
tudja imádni az Atyát. (Nagy Szent Antal, Levelek, 5,1-3) 

5. Tudnunk kell, nagyon szeretett testvéreim, hogy imának nevez-
zük szívünk minden titkos beszélgetését, minden arra való törekvést, 
hogy kellőképpen ápoljuk magunkban Isten gondolatait, minden, a 
Lélek dolgaira fordított figyelmet. Bármilyen dolgot teszel, ha az ol-
vasásnak szenteled magad, ha az ének szavával dicsőíted Istent, ha 
fájdalmasan vágyakozol Isten után, ha egész testeddel a földre bo-
rulsz, ha dicsőítő zsoltárverseket énekelsz, mindennek a tiszta imá-
hoz kell vezetnie, amelyből megszületik benned az Isten iránti sze-
retet. Mert a szeretet az imából származik. (Szír vagy Ninivei Szent  
Izsák, Sermones ascetici et epistulae 63.) 

6. Időnként, egy hosszan elnyúló imádság során, csak néhány 
perc az, ami valóban kedves Istennek, csupán néhány pillanat, ami 
hiteles ima, és igaz módon szolgál Istennek. Az imádság lényege a 
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szív Istenhez való közelsége, amelyet Isten jelenlétének édes érzése 
bizonyít a lélekben. (Jóannész  Kronstadt, Életem Krisztusban) 

 
                                   ––––– 

2.  Az ima nagysága 
 

„Mert sokat megtehet az igaz ember állhatatos könyörgése”  
                                                                        (Jak 5,16) 
„Jusson színed elé imádságom” (Zsolt 88,3) 
„Szálljon illatáldozatként színed elé imádságom…” 
                                                              (Zsolt 141,2) 

 
„Szent, szent, szent a Seregek Ura, betölti az egész földet dicső-

sége!” (Iz 6,3) 
Ezek a szavak, melyeket a szeráfok hirdetnek Izajás látomásában, 

az imádság kvintesszenciáját képezik. 
Valós lényegét tekintve az ima annyit jelent, mint közösségben 

lenni a Teremtőjüket dicsőítő angyali seregekkel. Ebbe torkoll és 
foglaltatik majd szükségszerűen össze minden ima, amikor minden 
az Atyaistennek lesz alávetve. Az ima nem egyedül az ember kivált-
sága, nemcsak arra szolgál, hogy vigasztalást nyerjen, vagy hogy ki-
elégítse a szükségleteit. Az ima nagysága abban rejlik, hogy csak a 
szellemi lények kiváltsága. Nem a világnak és nem a világért van. Ha 
tehát száműzzük egy meghatározott területre, a kéréseink területére 
és az ember evilági szükségleteinek kielégítésére, pontosan azt ve-
szíti el, ami a lényege, és elveszti a nagyságát. Az ember szellemivé 
válásának és az égi hatalmasságok magasztos szertartásába való be-
kapcsolódásának az az útja, ha megszenteli Isten nevét azzal, hogy 
aláveti magát Istennek, és tiszta dicsőítéssel ad hálát neki. 

Annak oka, hogy evilági dolgokat is kérünk Istentől (bár ez nem 
képezi az ima eredeti alaptermészetét) az, hogy az ember a bűnbeesés 
miatt elveszette saját lelkének eredeti állapotát, amikor még nem is-
mert szükséget. De Isten jóságában meghallgatja kéréseinket és pa-
naszainkat, melyeket egyébként már előre ismer, és ezzel békét te-
remt a szívünkben, bizonyosságot, hogy nem hagyott el a bűneink 
miatt, és törődik szükségleteinkkel.  
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Ha azonban előre haladunk az imaéletben, végül bizonyosságot 
szerzünk arról, hogy az lényegében dicsőítés, egy végtelen és magas-
rendű mennyei szertartásban való részvétel. Erre a meggyőződésre 
jutott minden szent, amikor megértette és a gyakorlatban megta-
pasztalta az imádság lényegét. 

Az imádság alapját az képezi, hogy teljes mértékben alávetjük 
magunkat Isten akaratának: „Legyen meg a te akaratod, miképpen a 
mennyben, úgy a földön is.” Emiatt, az ima megköveteli, hogy az 
ember adja fel a saját akaratát. „ne az én akaratom teljesedjék, hanem 
a tied” (Lk 22,42).  

Isten dicsőítése és magasztalása az ima által hasonló a szeráfok 
szolgálatához. Ők azért dicsőítik Istent, mert ez az Istentől kapott hi-
vatásuk és természetük. A mi hivatásunk nagyságát sem semmisíti 
meg emberi természetünk romlása, és szüntelenül indíttatást kapunk 
a tiszta, őszinte, önzés nélküli szeretetre. A teljes ráhagyatkozás Isten 
akaratára Istennel való szövetségkötést jelent, és egyben előjátéka az 
ő akaratával való végleges egységnek. Ami a romlást illeti, Isten ma-
gára vállalja, hogy Fia vérével eltörölje azt: „igaz szolgám igazzá 
tesz sokakat” (Iz 53,11). 

Emiatt az imádság, mint a Teremtő dicsőítése túllép hiányossá-
gainkon és méltatlanságainkon. Önmagában véve, olyan tökéletes 
cselekedet, amely képes minden tökéletlenséget pótolni és minden 
gyengeséget elfedni. Amikor szívből az Isten nevének megszentelé-
sére szenteljük magunkat, az ima a kegyelem eszközével megszentel 
minket: „Hiszen egytől van mindkettő: a megszentelő és a megszen-
telt is” (Zsid 2,11). 

 Amikor Isten előtt állunk, hogy bűneink súlya ellenére magasz-
taljuk őt, nagy örömmel csatlakoznak hozzánk az angyalok. Az an-
gyalok örvendeznek, amikor egy bűnös megtér, és mi minden nap 
meg vagyunk hívva a megtérése.  

Az az ima, amely egyenesen Isten felé száll, hogy megszentelje – 
tisztaságot és szentséget adományoz az embernek. Szemei megújulva 
megnyílnak a Lélekben, hogy lássák az élet fáját, aki valójában maga 
Krisztus: „Törekedjetek (…) a megszentelődésre, mert e nélkül senki 
sem fogja meglátni Istent.” (Zsid 12,14). Az ember az ima eszközé-
vel kinyújtja bűnbánó kezét, az élet fájáról leszedi az evangélium 
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igéit, megízleli, és megújul, hogy ne ismerje többé a halált, és örökké 
éljen. 

Ebben az értelemben mondja Ninive püspöke, Szír Szent Izsák: 
„Az ima az Ország”3. 

És ezért van, hogy Krisztus a nagyon állhatatos imára buzdít ben-
nünket: ”Szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni”(Lk 
18,1). A szüntelen imában felfedi bennünk az Ország titkát, amelyről 
Nagy Szent Antal mondja: Teljes szívvel és teljes lélekkel szeretlek 
titeket, mert elértétek, hogy Isten lakik bennetek”4.  

  
AZ ATYÁK MONDÁSAI  

 
7. Minden jóra való törekvés és cselekedet magja az imában való 

kitartás. Istent kérve az ima által jutunk birtokába minden nap a többi 
erénynek is. Az ima teszi lehetővé, hogy méltónak ítéltessünk az Is-
ten szentségével való egységre, és a Lélek erejéből részesüljünk az 
Úr bensőséges, elmondhatatlan szeretetében. A lelki szeretet ugyanis 
lángra lobbantja a mennyei érzést és az Isten utáni égető vágyako-
zást, amely aztán minden nap állhatatosságra kényszerít az imában, 
és így a Lélek megszentelő tökéletességének kegyelmében részesül. 
(Nagy Szent Makariosz, Homiliák 40,2) 

8. A cél, amelyre minden szerzetes törekszik, a szív tökéletessé-
gének csúcspontja, a szakadatlan, állhatatos imádságon alapul. (…) 
Az erényeken való munkálkodás egyetlen cél felé törekszik, amely a 
tökéletes ima. (Johannes Cassianus, Conlationes 9,2) 

9. Mi az aszkézisre (hesychía) való törekvés csúcspontja, mikor 
érkezik el valaki a szerzetesi élet tökéletességére?  

Amikor az ember meg tud maradni a folyamatos imában. Akkor 
valóban elérkezik minden erényre, és immár a Szentlélek hajlékává 
válik. (Szír Szent Izsák, Sermones ascetici et epistulae 35) 

10. Kapjátok meg hát ti is ezt a nagy, tüzes Lelket, amit magam is 
megkaptam! És ha azt akarjátok, hogy bennetek is maradjon, adjátok 
át testeteket a munkának, a szívetek legyen alázatos, és emeljétek éj-
                                                      

3 Azaz Isten országa, vö. Miatyánk (A Szerk.) 
4 Nagy Szent Antal: Levelek 13,1 
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jel-nappal gondolataitokat az ég felé. Őszinte szívvel kérjétek ezt a 
tüzes Lelket, és megkapjátok. (…) Buzgón folytassátok az imát, tel-
jes szívből, és megkapjátok a Lelket, mivel ő az igaz szívekben lako-
zik. (…) A legmagasabb titkait is kinyilatkoztatja nektek, és sok 
mást, amit nem is tudok kifejezni. (…) Éjjel-nappal égi öröm lesz 
bennetek, és bár még testben vagytok, olyanok lesztek, mint aki már 
az országban él. (Nagy Szent Antal, Levelek 8,1-2) 

                                                   ––––– 
3. Miért van szükségünk imára? 

 
„Nálam nélkül semmit sem tehettek” (Jn 15,5). 
„Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” (Lk 22,40) 
„Hívj segítségül a szorongatás napján: megmentelek, 

                                és te dicsérni fogsz engem” (Zsolt 50,15). 
„Mert az Atya ilyen imádókat keres magának” (Jn 4,23). 
Ahogy az angyalok lényegéhez tartozik a szolgálat misztériuma 

és a dicsőítés, ugyanúgy az ember természetének mélyéhez tartozik a 
léleknek Istennel való kapcsolata, hogy párbeszédre törekedjen vele. 
Ahogy egy fa a fajtája szerint ad gyümölcsöt (vö. „Mert minden fát 
gyümölcséről ismerünk meg” Lk 6,44), úgy az ember is, mint a fa, 
alkalmas időben, a lélek imádásra való szükségletére válaszolva, az 
imában termi meg gyümölcsét. 

Ahogy az a fa termékenynek és jónak mutatkozik a kertész sze-
mében, ugyanígy Isten szemében is olyan lesz az az ember is, aki 
kellő ideig imádkozik. 

Ahogy a kertész számára a gyümölcs a végső cél, amiért a fát ül-
tette és öntözte, ahogy a gyümölcs a kötelék, amely egyesíti a fát a 
kertész szívével, s a gyümölcs az egyedüli motívum, hogy oltalmazza 
a fát kertjében, és hogy szerető gondoskodásával termés hozására 
serkentse, úgy történik az imával is. Isten a jó vincellér, aki saját vé-
rével fizetett értünk, hogy szőlőjébe ültessen minket, és gyökeret 
verjünk az ő országában, és várja a gyümölcsünket, mert a kereszten 
való szenvedésének ez a végső célja. Imánk tudatos válasz szerete-
tére és szenvedésére: értünk fizetett vérének érett gyümölcse. 



Az orthodox imaélet 

15 

 Bizony, evilági létünkben szükségünk van az imára, mert jó, ha 
tudatában vagyunk, hogy olyan világban élünk, amely visszatért a 
pénz, a mohóság, az érzékiség bálványához. Egy olyan világban, 
amely eltávolodott Istentől, amelyben a pénz hajhászása, az erőszak 
használata, az álnokság és korrupció, a pozícióharc uralkodik, amely 
hazugsághoz folyamodik az önigazolásért, amelyben igazságtalan-
ság, visszaélés uralkodik, hogy hatalmat és minden más hitvány dol-
got biztosítson magának – s ez éppúgy jellemző a világra, mint az 
egyházra. 

„Hogyan mentsük meg hát lelkünket?” – ez kritikus kérdéssé vált, 
amihez bizonyosan sok erőre van szükség, egy bizonyos elszaka-
dásra a mai világ romlott környezetétől, de, és mindenek fölött, mint 
első és utolsó eszközre, az imához való visszatérésre. 

Soha nem volt ekkora szükség lelkünk megmentéséhez az imára, 
mint a mai világban, ahol az ember számára – sokkal inkább, mint 
valaha – lehetséges hit nélkül élni, még dicsőítést és nagyrabecsülést 
is kap érte. 

Ebben a világban, amelyben a hitetlenség, a bűn és az igazságta-
lanság uralkodik, az ima emlékeztet arra, hogy van egy élő Istenünk, 
hogy van egy Ország, amely kész arra, hogy egybegyűjtsön bennün-
ket, ahol van egy dicsőséges másik élet, és ahol majd ítélet elé kell 
állnunk. 

Nap, mint nap az ima emlékeztet bennünket arra, hogy mi nem 
vagyunk ezé a világé, hogy a fény fiai vagyunk, és óvakodnunk kell 
attól kompromisszumot kössünk a romlott és erkölcstelen emberek-
kel, a romlottság és bűn fiaival. 

Az ima tartja vissza szívünket a bűnre való vágyakozástól, vissza-
tartja lépéseinket a bűn síkos útjának szakadékától, és megőrzi nyel-
vünket a hízelgéstől és a hazugságtól. 

Az ima megvilágosítja az értelmünket, és visszatart a hajlandó-
ságtól, hogy kompromisszumot kössünk a rosszal, hogy egyezségre 
jussunk a tévedésekkel, és hogy helyeseljük a gonosz és aljas csele-
kedeteket. 

Az ima minden nap egészen új békét ajándékoz nekünk, helyébe 
lépve az evilág provokációiban és aljasságaiban elveszett békének, 
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ami aggodalmat és betegséget eredményezne bennünk Isten kegyel-
me nélkül.   

Az ima belső fény, amely segít bennünket, hogy minden nap fel-
fedezzük magatartásunk fogyatékosságait, viselkedésünk tökéletlen-
ségét, hibáinkat és tévedéseinket, s ezzel megakadályozza, hogy azok 
a szakadék szélére vezessenek bennünket. 

Isten nem azt várja el tőlünk, hogy csupán hívők legyünk, hanem 
azt kéri, hogy igazi imádók legyünk, akik „Lélekben és igazságban 
fogják imádni az Atyát” (Jn 4,23). Krisztus így írja le a hiteles imát, 
amelyet az Atya elfogad: 

– Isten Igazság, és nem fogadja örömmel az imát, ha az nincs az 
igazságban, vagyis ha az nem a hitnek az imája, telve az Atya isme-
retével. 

– Isten Lélek, és nem fogadja örömmel az imát, ha az nem lélek-
ből mondott, vagyis nem az örök élet felé nyitott ima, és nincs alá-
vetve Isten Lelkének. 

– Isten egyedül a lélekben és igazságban mondott imát fogadja 
örömmel, mert azáltal valódi lelki kapcsolat fejeződik ki Istennel. 

Az imának ez a fajta meghatározása a valódi lelki imáról egy 
belső történés teológiai fogalmát foglalja magába. 

Amikor Krisztus azt mondja, hogy Isten „ilyen imádókat keres”, 
azaz az ima embereit, felfedi az ima fontosságát, értékét és szüksé-
gességét magának Istennek a szemszögéből. „Isten keres.” Ez világo-
san azt jelenti, hogy Isten várja az ember imáját, és hogy részt vesz 
abban azáltal, hogy kedvező körülményeket és lehetőségeket teremt 
az ima sikeréhez! Úgy tűnik, hogy az emberi teremtmény a lélekben 
és igazságban imádóknak köszönhetően tud fennmaradni! A hiteles 
ima kizárólagos kapcsolatnak látszik Isten és ember között, egy 
olyan kapcsolatnak, amely nélkül az ember elveszíti saját létének és 
megteremtésének célját. 

Jusson eszünkbe, hogy Isten kéri és várja imádásunkat, hogy 
szánjunk időt az imára. 
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AZ ATYÁK MONDÁSAI 
 

11. Istennek nincs szüksége az imáinkra! Már azelőtt tudja, mire 
van szükségünk, mielőtt azt kérnénk. Mert ő mindenről tud, irgalmas 
és bőséggel ontja jótéteményeit, azok számára is, akik semmit sem 
kértek. A mi számunkra nélkülözhetetlen az ima, mert az ima elkülö-
nít Isten számára, és Istennek szentel bennünket. (Ignatij Brjančani-
nov) 

12. Az ima minden erény anyja. Megőrzi a mértékletességet, ki-
oltja a haragot, elejét veszi a gőgös és irígy érzelmeknek, az ember 
lelkéhez vonzza a Szentlelket, és az ég felé emeli az ember lelkét. 
(Szír Szent Efrém) 

13. Soha nem esik el, aki mindig az ima botjára támaszkodik.  Ha 
ugyan el is botlana, nem esne el, vagy nem maradna a földön, mivel 
az imának kizárólagos és jótékony befolyása van Isten szívére. (Lép-
csős Szent János, im. 28,63) 

14. Az ima bátorítja a lelkiismeretet, felruházza az értelmet a sze-
retet életerejével. Ekkor a remény lángra lobbantja a tudatot, kitar-
tóvá teszi az embert az aggodalmakkal szemben, és türelemre ké-
pessé a földi megpróbáltatásokkal és bajokkal kapcsolatban, mert 
ezek semmik a megígért boldogsághoz képest. (Szír vagy Ninivei 
Szent Izsák, Sermones ascetici et epistulae I,1,118.) 

15. A tökéletes ima a menny felé irányít, megízlelteti a mennyei 
valóságot, és Isten szeretetéhez képest megvetésre méltóvá teszi ezt a 
világot. Az ima által ragadjuk magunkhoz a kegyelmet, amit Ország-
nak hívnak, általa fogjuk fel azt eszünkkel, és általa feledjük el a föl-
det, és mindazt, amit az magába foglal. Az ima által már itt a földi 
létben megtapasztaljuk azt az élményt, hogy van egy hatalmas és lát-
hatatlan mennyei segítségünk. (Ua., im. I,1,119-122.) 

16. Szavakból kiindulva jutunk el a misztériumhoz: az ima közel 
viszi a lelket Istenhez. (Ua., uo. I,1,134-135.) 

17. Nem a kéréseink indítják Istent arra, hogy elküldje ajándékait 
és kegyelmét számunkra. Számára a kéréseink csupán eszközei an-
nak, hogy értelmünket rávezesse az ő végtelenségének és szerető 
gondoskodásának felfogására. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, uo. 
I,1,144-145.) 
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18. Az olyan ima, amelyet nem kísérnek emelkedett és erényes 
gondolatok, Isten előtt csupán üres, erőtlen szavakká silányodik. De 
az olyan imának, amelyet helyes gondolatok kísérnek, tüzes lendü-
lete van, mert „sokat megtehet az igaz ember könyörgése” (Jak 5,16). 
Ennek az imának az ereje nem a szavakban áll, hanem az igazságban, 
mint ahogy Mózesé, Józsuéé, Illésé és Elizeusé, akik hosszú imák 
mondása nélkül csodákat vittek véghez. (Szír vagy Ninivei Szent 
Izsák, uo. I,2,40-42.) 

19. Az ima felsőbbrendű tett, amely minden erény fölött áll. (Szír 
vagy Ninivei Szent Izsák, uo. I,2,44.) 

 

 
Matta el Meszkín sírja az egyiptomi Makariosz kolostor mellett 
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Matta El Meskín atya (Máté, a szegény) születési nevén 

Youssef Iskandar (1919. szeptember 20 - 2006. június 8.) egyiptomi 
kopt-ortodox szerzetes. Ő vált az egyiptomi szerzetesség újjáéledésé-
nek kulcsfigurájává 1969-ben, amikor az Egyiptomban lévő Szent 
Makariosz kolostorba helyezték Wadi El Natrún völgyébe. A kezdeti 
hat idős szerzetesből a haláláig egy 130 szerzetest számláló kolostori 
közösség növekedett ki és sok más kolostor született újjá, illetve újak 
nyíltak. Kétszer is volt a kopt pápajelölt, de egyik esetben sem vá-
lasztották meg. 

Mintegy 100 művet írt a lelkiélettel kapcsolatban, valamint tize-
nöt kötet bibliakommentárt. Főbb művei: Az orthodox imaélet, Kopt 
szerzetesség, Eucharisztia és liturgia, Alexandriai Szt. Kelemen élet-
rajza, Egyházi ünnepek, A Szentlélekről, Izrael története, Az ember 
teremtése (2 kötet), Jézus élete és műve. Írásaiban foglalkozott szoci-
ális kérdésekkel, a születésszabályozással, a nők jogaival és köteles-
ségeivel, az Egyház politikai szerepével is. (Forrás: Orthodox 
Research Institute) 
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      Keresztes hadjáratok 
                V. rész: A végső vereség 

 
Egyiptomban 1250. április 4-én napnyugtakor a muzulmán se-

regek menekülés közben ütöttek rajta a kereszteseken. A kereszte-
sek királyának vakmerő terve, hogy Egyiptom legyőzésével nyissa 
meg az utat a Szentföld felé, kudarcot vallott. IX. Lajos ezt köve-
tően teljesen összeomlott. Vonakodott hátrahagyni megmaradt em-
bereit, de a betegség egyre jobban úrrá lett rajta. Így a király ka-
pitulált. A megtört és szégyenkező Lajost leghűségesebb követői és 
bajtársai próbálták megmenteni. A visszaúton egy kis faluban ke-
restek menedéket. Franciaország nagy királyát egy rozoga sátor-
ban, szinte félholtan találta meg az ellenség, és ejtette foglyul. 
Álma, hogy ő lesz az, aki leigázza Egyiptomot és visszahódítja a 
Szentföldet, csúfos és szégyenteljes ébredéssel ért véget. 

 
A nílusi fiaskó előtt a keresztény Európa is megdöbbenten állt, hi-

szen nyugati király még sosem esett fogságba egy keresztes hadjárat 
során. 

Lajost később aztán busás fizetség ellenében szabadon engedték, 
de így is szégyenben maradt. Kegyességéről viszont méltán vált hí-
ressé, és ezért később szentté is avatták.  Mégis, minden igyekezete 
ellenére úgy kellett meghalnia, hogy nem láthatta Jeruzsálem vissza-
foglalását. Lajos egyiptomi veresége a keresztesek vesztét is jelen-
tette a Közel-Keleten, amit leginkább a még meglévő keresztes álla-
mok sínylettek meg. Azt viszont Nyugaton akkoriban nem tudták, 
hogy nem egy közönséges muzulmán sereg törte darabokra a francia 
király álmait. 

Lajos manszurai vereségének egyik oka az volt, hogy egy addig 
ismeretlen, halálos ellenségbe botlott, akik a muszlim támadásokat 
vezették ellene: a hírhedt mamelukok, azaz szolgakatonák voltak 
ezek. Az orosz sztyeppékről adták el őket ide kisgyermekként helyi 
uraknak, akik az Iszlám hit felvételére kötelezték őket. Eközben ki-
tanulták a háború mesterségét. Ezek a félelmet nem ismerő, képzett 
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gyilkoló gépek a keresztes hadjáratok utolsó fejezetében meghatá-
rozó szerepet játszottak.    

A szolgakatonák kivétel nélkül nagyszerű lovasok voltak. Kisko-
ruk óta tanulták a lovaglást, és mint a küzdő sportoknál, a tudásuk 
mértékét más-más színű kendők jelezték. Akkoriban csak Szaladin 
utódait szolgálták, de Lajos legyőzése után beszivárogtak Kairóba is, 
és végül a szolgákból az iszlám világ teljhatalmú urai lettek. 

Megjelenésük a térségben új alapokra helyezte a Szentföldért 
megvívott harcokat. A keresztes háborúk végső szakaszában azonban 
az iszlám legfőbb ellensége már nem a kereszténység volt, hanem 
egy másik uralomra törő harci nép: nomád törzsi emberek, Ázsia kies 
vidékéről, akik a legendás Dzsingisz Kán vezetése alatt egyesültek. 
Ők voltak a mongolok.  

Ennek az összecsapásnak pedig az volt a tétje, hogy melyik nép 
határozhatja majd meg a fenn-
maradt keresztes városok vallási 
hovatartozását. A mongolok pá-
ratlan erőt képviseltek a Közép-
korban, sőt, talán minden más 
korszakban is. Hajthatatlanok 
voltak, megállíthatatlanok, és 
nem ismertek megalkuvást. Fel-
kelésük elemi erejű volt, amikor 
egyszer csak előkerültek a sem-
miből. 

1260-ban a hatalmas mongol 
birodalom hadigépezete megin-
dult Ázsiából Európa felé. Ha-
talmas területet igáztak le az In-
diai óceántól Szibéria északi 
partjaiig, és mindent eltiportak, 
ami csak az útjukba került, majd 
szemet vetettek a Szentföldre is. 

Dzsingisz Kán volt az, aki Mongóliát naggyá, hatalmassá tette. 
Az 1200-as évek közepén az uralom az örököseire szállt, akik sere-
geikkel lerohanták Irakot. 1258-ban elfoglalták Bagdadot, porig rom-

 
Dzsingisz Kán 
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bolták a várost, és harmincezer muzulmánt húztak karóba. Egyedül a 
mamelukok szabhattak gátat annak, hogy a mongol apokalipszis el-
söpörje az iszlám Keletet a föld színéről.  

1260 nyarán Hülegü (1256-1265), Dzsingisz Kán nagyobbik fia 
küldöncöket küldött Kairóba a mamelukokhoz, hogy hódoljanak be; 
„Csak azok lesznek biztonságban, akik könyörögnek a védelmünkért. 
Leromboljuk mecsetjeiteket, hogy felfedjük előttetek istenetek gyen-
geségét, majd megöljük a gyermekeket és az időseket. Most ti vagy-
tok az egyetlen ellenség, aki ellen menetelünk”. 

A mameluk szultán, Kutúz azzal válaszolt a fenyegetésre, hogy 
haladéktalanul kivégeztette a mongol küldöncöket. Testüket félbe-
vágták, fejüket pedig kitűzték a város kapuira. Ezzel a megnyilvá-
nulással a mamelukok készülhettek a háborúra.  

Átsöpörve Szírián, a mongolok már csupán 80 kilométerre jártak 
Jeruzsálemtől. A mamelukok számára a Szentföld, és egyáltalán 
maga az iszlám világ lett a tét. Úgy döntöttek, elébe vonulnak a 
mongol hordának, és megütköznek velük Galiéban, an-Zsalut mel-
lett.  

Akkoriban ez lehetetlen vállalkozásnak tűnt. A mongoloknak 
iszonyatos hírnevük volt. Addigra már bevették Szíria nagy részét, és 
persze mögöttük állt a teljes birodalmuk, így szinte legyőzhetetlen-
nek számítottak. Hódításaikat a pusztítás, a halál, a tömegmészárlás 
kísérte. A civilizált világ számára Isten csapását jelentették. A ma-
melukok viszont nagyon jó katonák voltak ugyan, de a keresztes há-
borúk és Lajos kiűzése után, tehát 1250-től, nem nagyon tették pró-
bára őket. Vakmerő húzásnak tűnt az ellentámadás, de Kutúz ragasz-
kodott hozzá, és mindent egy lapra tett fel.  

A mamelukok első csapatát a rettegett Bájbár tábornok vezette, 
kékszemű kaukázusi harcos, aki tíz esztendővel korábban harcolt már 
a keresztesek ellen is Manszurában. A korabeli feljegyzések szerint a 
mongolok pusztító ágyúzással kezdték a csatát, ami rögtön megren-
dítette a mameluk sereget. De Kutúznak sikerült gyorsan rendezni a 
soraikat, és hogy elkerülje a villámgyors vereséget, ellentámadást in-
dított a mongol erők ellen, sikerült megbontania a vonalaikat és le-
számolni a parancsnokukkal. 
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Nem ez volt az első alkalom, hogy a mongolokat legyőzték, de itt, 
ezen a vidéken rég nem nyert ellenük senki csatát. Ezt követően a 
mongolokat Szíriából is kiűzték, és az Eufrátesz folyóig megszilár-
dították a mamelukok uralmát.  Az an-Zsalut-i győzelem az egész 
iszlám diadala volt. A mongol fenyegetés ezzel ugyan még nem múlt 
el, de egyelőre feltartóztatták őket. 

1260 októberében, diadalmenetük közepette fontos esemény tör-
tént. A mameluk sereg Kairó előtt tett egy kis kitérőt a sivatagban. 
Kutúz ugyanis hódolni akart legnagyobb szenvedélyének, a nyúlva-
dászatnak. Ezért néhány mameluk vezetővel, köztük Bájbárral, aki 
an-Zsalutnál az előcsapatokat vezette, megálltak egy kies helyen. A 
legenda szerint Bájbár kért egy szívességet a szultántól, és amikor az 
rábólintott, a keze felé nyúlt, mintha csókkal hálálná meg – de csak 
azt akadályozta meg, hogy az előrántsa a kardját, egy másik összees-
küvő pedig nyakon szúrta a fejedelmet, s a szultán szitkozódva le-
helte ki a lelkét. Kutúz és Bájbár ugyanis an-Zsalut előtt ősi ellensé-
gek voltak, riválisok, akik csak a mongol vész miatt tették félre ha-
ragjukat. Azzal viszont, hogy Kutúzt meggyilkolta, Bájbár előtt 
megnyílt az út a trón felé. Több mint másfél évszázadig tartó hábo-
rúskodás után ez a sikeres hadvezért határozta meg a keresztesek jö-
vőjét. 

Bájbárról a Nyugat ma sem tud sokat, pedig ő volt az, aki vissza-
verte a mongol hordák támadását, aki a muzulmán világot életben 
tartotta, és aki a dzsihád nevében páratlan kegyetlenséggel büntette a 
kereszténységet. 

Mihelyt uralomra került, a saját törvényei beiktatása mellett az el-
ső intézkedései között szerepelt a mamelukok teljes jogú elismer-
tetése Egyiptomban. Ezt követően első éveit a muzulmán Kelet újra-
formálásának szentelte, egy tekintélyelvű rendszer alapján. Az egyik 
legnagyobb zavart keltő intézkedése a kalifátus intézményének visz-
szaállítása volt itt, Kairóban. Ugyanis a kalifa, mint spirituális vezér, 
teljhatalommal ruházhatja őt fel. Hamar ki is választotta az erre meg-
felelő bábot, akinek ünnepélyes ígéretet tett, hogy minden áron meg-
védi a hitüket, és bárki, aki az iszlám ellen fordul, a dzsiháddal szá-
molhat. Így aztán a kalifa kinevezte őt a muzulmán Kelet egyed-
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uralkodójává, szabad kezet adva neki egy hatalmas birodalom meg-
alapításához és az ellenség megsemmisítéséhez.  

1261 nyárelőjén Bájbár látványos parádéval hirdette Kairó utcáin 
új hivatalát és hatalmát. Selyembe öltözve vonult végig a városon az 
új kalifával, egészen annak főteréig, ahol mindenki előtt beiktatták a 
Szultánt, mint Egyiptom és a muzulmán Kelet uralkodóját. Alattvalói 
egyszerre szerették és félték új vezérüket, Bájbárt, a kékszemű, néhai 
rabszolgát. Félve egy esetleges újabb mongol támadástól, a közel-
keleti iszlám világ is kénytelen volt elismerni Bájbárt és zsarnoki 
törvényeit. Bájbár immár minden létező hatalmat a kezében tartva 
elkezdte tökéletes katonai államának alapjait lehelyezni.  

A mamelukok eközben 
továbbra is végezték köte-
lező továbbképzésüket, 
hogy a lehető legjobb ka-
tonákká fejlődjenek. 
Gyakran egy-egy vágást 
vagy kardcsapást gyako-
roltak napokon keresztül, 
több ezerszer is. Bájbár vi-
szont új fegyverek és 
technikák elsajátítására is 
bátorította őket, aminek 
köszönhetően katonái a 
kor legképzettebb és legütőképesebb seregét alkották, és vetekedtek 
a mongolokkal és a keresztesekkel. Bájbár mamelukjai fegyelmezet-
tebbek és félelmetesebbek voltak minden seregnél, ami valaha a 
Szentföldön járt, és egyre nehezebben tűrték meg környezetükben a 
keresztény államokat. A megmaradt maroknyi keresztény föld a ha-
talmas Közép-keleti birodalom ölelésében egyre kilátástalanabb 
helyzetben találta magát.  

1265 tavaszán Bájbár kimasírozott Egyiptomból. Eredetileg az 
volt a célja, hogy átcsoportosítja seregeit a szíriai határhoz, mert a 
mongolok megint betörni készülnek, de erre nem került sor. Ha vi-
szont csapatait már összetoborozta, szép csendben a keresztes álla-
mok ellen indult. Erre az időre a keresztények alaposan meggyen-

Bájbár hídja Izraelben
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gültek, de még fel tudták venni a harcot a támadások ellen, olyannyi-
ra, hogy erődjeik révén már két évszázada tartották állásaikat a 
Szentföldön.  

Arszuf ostroma – Az Arszuf kastély, mint az összes többi erőd, 
egy igazi mestermű volt. A katonai építészet sava-borsát láthatjuk itt. 
Akár az összetettségét, az anyagok minőségét, a belső helyőrségek 
kialakítását nézzük, egyszerűen csodálatra méltó, amit az építők lét-
rehoztak. Arszuf kastélyát bevenni akkoriban a világ bármelyik sere-
gének komoly kihívást jelentett. Mégis, mikor Bájbár márciusban 
ideért a mamelukokkal teletűzdelt harci gépezetével, hamar bizo-
nyosságot nyert, hogy a közelharc mellett emberei az ostromhoz is 
értenek, vezetőjükkel együtt: három napi ostrom után elfoglalta. 

Bájbár egy rendkívül felkészült szultán volt, egyedülálló szerve-
zőkészséggel. Arszuf romjai ma is láthatók, és ezekből is megállapít-
ható, milyen akkurátusan tervezett el Bájbár mindent. Ha megnézzük 
a falakat, az alapokat vagy a tornyokat, látható, hogy ezek itteni kő-
zetből készültek. a katapult kövek viszont nem innen származnak, 
hanem jóval messzebbről, talán a Szamaria környékéről. A szultán 
ugyanis tudta, hogy, hogy nem bombázhat egy erődöt ugyanolyan 
kövekkel, mint amiből emelték, mert azzal komolyabb hatást nem ér 
el. Vették tehát a fáradtságot, és kb. 15 kilométerről idehozták ezeket 
a katapult köveket, ami nem kis teljesítmény. Akár egy hétig, vagy 
tíz napig is eltarthatott, mire kellő muníciót idehordták. Bájbár tudta, 
hogy van bőven ideje, és nem jön senki segíteni a várvédőknek. Há-
romnapi kitartó ellenállás után Bájbár végül is bevette Arszuf várát, a 
túlélő keresztényeket rabszolgává tette, és arra kényszerítette, hogy 
rombolják le saját kastélyukat.  

Bájbár hódító politikája a keresztes államok teljes felszámolásá-
hoz vezetett. De nem csak brutális hadvezér és lángelme volt, hanem 
precíz bürokrata is, hiszen akaratát az egész iszlám világban érvé-
nyesíteni tudta. Kiváló szervezőkészségének ma is látható tanúja az 
ún. Bájbár-híd. 700 év után is ugyanúgy áll, mint amikor építették. 
Mi több, még ma is használatban van. A híd nem csak építészeti cso-
da, mert igénytelensége ellenére legalább akkora katonai jelentősége 
volt, mint a seregének, vagy a fegyvereinek, melyekkel háborúba in-
dult. Bájbár előtt azért nem tudott senki Egyiptomból a Közel-
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Keleten uralkodni, mert nem volt kommunikáció a távolabbra eső or-
szágrészekkel. Ő azonban megértette ennek szükségességét és hatal-
mas összegeket fektetett az infrastruktúrába, hogy ehhez hasonló hi-
dakat és utakat építsen. Mindez lehetővé tette, hogy létrehozza az 
úgy nevezett „baridó”-t, a rendszeres postaszolgálatot, ahol katonák 
voltak a küldöncök, akik a Birodalom minden pontjára eljuttatták a 
Szultán üzeneteit. 

Mikor a keresztesek korszaka 200 évvel korábban elkezdődött, az 
iszlám világ szétesőben volt, a megosztottság és a hanyatlás jelle-
mezte. Az első keresztesek és az őket követők a szent háborúk idején 
egy tehetetlen, harcképtelen ellenséggel találkoztak itt. Bájbár és 
zsarnoki uralkodása viszont olyan mértékben összefogta a muszlim 
világot, mint azelőtt még senki. Egy olyan erős iszlám világot te-
remtett, amely bátran felvehette a harcot a Szentföldért, és ellent-
mondást nem tűrően törölte el a néhány megmaradt keresztes álla-
mot.   

1268 májusában, három évvel az Arszufnál aratott győzelem után 
a mameluk sereg megérkezett Antióchiába, a keresztesek egyik ki-
emelt jelentőségű városához. Két évszázaddal korábban ez a metro-
polisz volt a keresztes hadjáratok első komolyabb hódítása a Szent-
földön. Az első kereszteseknek 8 hónapjukba telt bevenni a várost, 
Bájbár seregeinek viszont mindössze egyetlen napra volt szükségük a 
visszafoglálásához. Mikor a mameluk had áttörte a védelmi vonala-
kat, Bájbár parancsára lezárták maguk mögött a város kapuit, hogy 
senki ne menekülhessen előlük. Férfiak, asszonyok és gyermekek ez-
reit mészárolták le. A keresztes államok napjai ezután végleg meg 
voltak számlálva.  

A közel-keleti keresztesek államok módszeres felszámolása Báj-
bár halála után, 1277-től is folytatódott. A szultán utódai 1289-ben 
bevették Tripoli városát, és végül Akrának is be kellett hódolnia 
1291-ben. Közel 200 esztendő után a Szentföldért folytatott háborús-
kodás az Iszlám fényes diadalával ért véget. 

Forrás: Keresztes háborúk (a BBC filmje; Digi-TV) 
 Összeállította: Tarjányi Béla  
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„Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet.” 
    A vigasztalás Deuteroizajás igehirdetésében (Iz 40, 1-31) 

A.) Alapgondolat 
A régi Keleten általános szokás volt, hogy a legyőzött népeket 

részben vagy teljes egészében elhurcolták. De nem kell olyan mesz-
szire, a régi keletre mennünk, mindnyájan jól emlékszünk a múlt 
században „málenkij robot” címen a Szovjetunióba hurcolt tízezrek-
re. Ez részint ingyen munkaerőt jelentett a győztes számára, másrészt 
a legyőzöttek gyengítését is szolgálta. Izraelt többször is sújtotta a 
száműzetés, történetében határt is jelöl a fogság (a fogság előtti, a 
fogság utáni idő). Az Izrael királya, Hósea és Asszíria királya, V. 
Szalmanasszár közt lefolyt csata és Szamaria fővárosának elfoglalása 
után Izraelből sokakat elhurcoltak és Halachban, valamint a Hábor 
mellé, Gozánban és Média városaiban telepítették le őket (2Kir 17,6; 
18,11; 1Krón 5,6–26; Tób 1,2; 3,7; 5,8). Az asszír évkönyvek szerint 
az elhurcoltak száma 27 290 fő volt. Ezek további sorsáról nem tu-
dunk, valószínűleg beolvadtak a környező népbe. Kr. e. 597-ben, Je-
ruzsálem elfoglalása után Nebukadnezár sok izraeli elhurcolását el-
rendelte. Jojakim királyt, a királyi család tagjait, az udvari tisztségvi-
selőket, a nemességet, a katonákat, a kovácsokat és a lakatosokat 
(fegyverkészítőket) vitték el, a papokat nem (2Kir 24,8–17). Az el-
hurcoltak számát nem lehet pontosan tudni (24,14: 10 000; 24,16: 
7000). Sorsukról a 2Kir hallgat. Az Ez 3,15 alapján feltehető, hogy 
az elhurcoltak Tel-Abibba kerültek. Jeremiás levélben figyelmeztette 
őket, hogy Bábelben hosszabb időre kell berendezkedniük, s főleg a 

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
 



Bibliaiskola  

28 

hamis prófétáktól óvta őket, akik arról jövendöltek, hogy száműze-
tésük hamarosan véget ér (Jer 29). – Kr. e. 586-ban Cidkija uralkodá-
sának 11. évében Nebukadnezár újabb elhurcolást rendelt el: Izrael 
maradékát, akik a városokban még megmaradtak, valamint a hozzá-
juk átpártoltakat vitték el. Magát Cidkiját is elfogták, s fiait a szeme 
láttára megölték. Csak a jelentéktelen embereket engedték vissza, 
akiknek nem volt semmijük; ők kaptak a babilóniai főparancsnoktól 
földeket, szőlőket (2Kir 25,7.11 kk.; 2Krón 36,20; Jer 39,9 kk.; 
52,15 kk.). A családtagjaikkal elhurcolt férfiak számát kb. 15 000-re 
becsülik. Az Ezd 2,59 alapján feltehető, hogy Tel-Melahban (helye 
ismeretlen), Tel-Harsában (helye ismeretlen), Kerubban (?), Addan-
ban (?) és Immerben (?) telepedtek le. Egy levita kolónia Kaszifjában 
(helye ismeretlen) élt. A Bár 1,4 szerint a Szud (?) folyó mentén is 
laktak elhurcoltak. – Az érintettek a száműzetést súlyos büntetésnek 
tekintették: elvesztették hazájukat, állásukat, vagyonukat, és Izrael-
ben is uralkodó (1Sám 26,19) keleti felfogás szerint – a vallásukból 
is kiszakították őket (a vallás és a haza elválaszthatatlan volt egy-
mástól). Az út Babilonig megalázó volt és fárasztó (Iz 45,14; Jer 
40,1). A külső elnyomásnál nehezebben viselték a száműzöttek a 
honvágyat és a messze kerülést a szent várostól, a Templomtól (Zsolt 
137). A tehetetlenségnél és kiszolgáltatottságnál is jobban fájt, hogy 
úgy érezték, Isten eltaszította őket magától, nincs többé védelmező-
jük, halálra vannak ítélve a népek nagy olvasztótégelyében. Elbiza-
kodottságuk, hogy ők Isten választott népe elpárolgott, Isten Dávid-
nak tett ígéretei, amelyben vakmerően bíztak, és azt hitték, bármit 
megengedhetnek maguknak Istennel szemben, füstté lett. Izrael apá-
tiába, mély depresszióba esett, amikor megtapasztalta, mennyire 
semmi, mennyire gyenge Istene nélkül, akit elvesztett, akinek a 
Templom nélkül nem tud áldozatokat bemutatni, akivel nem tud kap-
csolatot teremteni. Ahogy ma mondanánk, teljesen padlóra került és 
saját erejéből fel sem tudott volna kelni. De, mint annyiszor, Isten 
beavatkozik az eseményekbe, egy új prófétát küld népe számára, 
akinek az a feladata, hogy vigaszt, hitet és reményt nyújtson szá-
mukra. Ez a próféta, akit nevének ismerete híján Deuteroizajásnak 
nevezünk.  
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B.) Szentírási szöveg: Iz 40,1-31 

C.) Bevezetés 
1. Vigasz a vigasztalanságban 

a.) Izrael vigasztalan, depressziós kedélyállapota 
                és a vigasztalanság megtapasztalása a fogságban 

Jeruzsálem lerombolásával a Kr. e. 586. évben és a Babilonba va-
ló deportálással a fogság Izraelt nem csak egy politikai-szociális, ha-
nem legfőképpen egy teológiai katasztrófába és egy lelki dep-
res??szióba taszítja. A fogság a pusztulás és a pusztaság megta-
pasztalása volt, megaláztatással és méltánytalansággal és tehetetlen-
séggel, és mindenek előtt az Istentől való távolság megtapasztalása: 
"De kirabolt és kifosztott nép ez ... prédává lettek, és nincs meg-
mentő, zsákmánnyá, és nincs, aki azt mondja: Add vissza!"(Iz 42,22) 
Számtalan további szöveghely Deuteroizajásnál visszatükrözi direkt 
vagy indirekt módon ezt a vigasztalan, megalázott, depressziós Izra-
elt a fogságban: 

54, 11: Izraelt elsodorta a vihar – nincs vigasztalása; 
49,14; 54,7: Isten elhagyta Izraelt,  

                       és egyedül hagyta a szükség idején; 
40,27: Isten nem figyel többé Izraelre; 
42,14: Isten hallgat;  
50,2: Isten maga nyilvánvalóan tehetetlen,  

                                  és túl gyenge a megváltáshoz; 
42,25: Izrael úgy érzi magát, mintha üszkös rom lenne; 
41,14: mint egy szegény férgecske; 
42,3: mint egy megroppant nádszál, mint egy kialvó mécsbél; 
54,6: mint egy elhagyott és bánkódó lelkű asszony; 
40,30: fáradt, lankadt, lendület nélküli; 
42,7: bezárva érzi magát, mint egy fogoly; 
42,7.16: mint akit sötétség vesz körül; vannak szemei,  

                            de nem lát többé; 
43,2; 45,1: zárt ajtókat lát, kiút nélkül. 
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b.) Vigasztalás vagy áltatás: Mi a vigasztalás? 
A névtelen prófétát a fogságban Deuteroizajásnak nevezték el, aki 

abban látja a hivatását, hogy vigasztalást nyújtson Izraelnek abban a 
vigasztalan helyzetben. „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet”, ez-
zel kezdődik a tőle hagyományozott prófécia. De mi nyújthat vi-
gasztalást? Mi a vigasz? Mi képesek vagyunk megvigasztalni vala-
kit? Vagy csak áltatunk, nyugtatunk, megpróbáljuk kijátszani a vi-
gasztalanságot, mert mi magunk nem tudjuk elviselni az összetört 
élet fájdalmát? A vigasztalás annyit jelent, mint segíteni, együtt érez-
ni a szomorúságban, elsősorban észrevenni a másik szükséghelyzetét, 
beleérezni magunkat az ő helyzetébe, és együtt érezni vele. Osztozni 
vele a fájdalomban. A valódi vigasz segítséget nyújt a fájdalom fel-
dolgozásában. Nem letagadja vagy megpróbálja kijátszani a depresz-
sziót és annak okát a kitartásra szólító üres jelszavakkal, mint „fel a 
fejjel! Az élet megy tovább!”, hanem segít a fájdalmat kibírni, elfo-
gadni a veszteséget, megtanít búcsút venni a múlttól, és ugyanakkor 
nyitottá tenni egy új jövő felé. 

Ezt tette ez a fogságbeli próféta meglepő beleérzési képességgel. 
Új és új képekben, amelyek a kedélyt szólítják meg, hozza szóba Iz-
rael vigasztalan kedvvesztettségét (lásd az előbbi szövegeket). És va-
lami olyat kínál a sírónak, amelyben mint egy tükörben, meg-
szemlélheti saját kedélyállapotát. Különös ismertető jegye, pl. a 
résztvevő miért-kérdés: „ Miért mondod, Jákob, és miért szólsz így, 
Izrael: »Rejtve van utam az Úr előtt, és Istenem figyelmét igazságom 
elkerüli«?” (40,27). A kérdés nem vár választ. Sokkal inkább a másik 
megismert szükségéhez kapcsolódik. A kérdező jelzi, hogy ő ész-
lelte, kinyilvánítja a részvételét, és ezáltal teret nyit a másiknak, hogy 
kiönthesse panaszát. És éppen ezzel segíti őt lassanként elszakadni a 
múlttól: ”Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne fi-
gyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?” 
(43, 18k). A valódi vigasz tehát nem egyszerűen a fájdalom csillapí-
tását jelenti, hanem segít abban, hogy ez a fájdalom egy új élet szü-
letésének fájdalma legyen. Természetesen ehhez arra van szükség, 
hogy magát a vigasztalót is átlelkesítse ennek az új életnek a remé-
nye. E nélkül a remény nélkül minden vigasztalás hiábavaló. Ő nem-
csak vigasztalást nyújt a szükségben, hanem eltökélten támadást is 



Bibliaiskola 

31 

indít, hogy a depresszióst saját sírjából kiszabadítsa. A vigasztalan-
dónak egy új életet próbál nyitni. De hogyan történik ez? A próféta a 
fogságban úgy teszi ezt, hogy hallgatóit óvatosan arra hívja, hogy a 
dolgokat egy másik nézőpontból vegyék szemügyre, és ezzel kisza-
badítja őket megrögzöttségükből: Nem lehetne így is tekinteni a dol-
gokat ...? Már növekszik az új, nem veszitek észre? (40,19) „Vajon 
nem tudjátok, nem halljátok? Nem hirdették kezdettől fogva nektek? 
Nem értettétek meg a föld alapjait?” (40,21)  És ebben nem az érvelő 
beszédre helyezi a hangsúlyt, hanem mindig egy új, szuggesztív kép-
re, amely az életre nyílik, ami a „szívhez szól” (40,1), ami a bőr alá 
megy, amely lélek mélyét érinti meg, és ott visszhangra talál, és fel-
oldja a dermedést … Nem tekintélyből beszél, hanem egy meleg, rá-
beszélő, „anyai” beszéddel, amellyel a próféta hallgatóit kézen fogja, 
és észre vétet velük valami újat, ami kihozza őket az ő belső vigasz-
talanságukból. 

2. A próféta vigasztaló igehirdetése 
Ez a rész, mint egy nyitány mondja el II. Izajás vagy Deutero-

izajás igehirdetésének témáját és szándékát: Isten tettét és a próféta 
által kihirdetett vigasztalását a száműzötteknek. Mindez a próféta 
meghívásának keretében történik. A próféta egy hangot hall, Isten 
hangját, ami felszólítja, hogy hirdesse vigasztaló üzenetét. Az Iz 40, 
Deuteroizajás bevezető fejezete szemléletes módon részesít bennün-
ket abban, ahogy a fogság prófétája vigasztal. A fejezet két szakaszra 
tagozódik, és két korszakot dolgoz egybe. 

2/a.) Kommunikáció és kapcsolat a depresszió  
                                                és a  kapcsolattalanság ellen (40,1-11) 

Talán maga a próféta is egy fájdalommal teli időszakot szenvedett 
el, amely őt is, mint hittestvéreit és nővéreit belsőleg üressé, kapcso-
lattalanná tette és az élettől elvágta. Azonban ezt valamikor valami 
feltörte benne. A kapcsolattalanság és a némaság hatalmát megtörte 
valami. Mennyei hangokat hallott a belső füleivel, és az újra kezdett 
kapcsolat, a kommunikáció folyamán megnyílt egy új élet lehető-
sége. Hallgatói egy nagyformátumú nyitányban részesednek abban, 
amit ő önmagában intenzíven megélt: az ember és Izrael új, eleven 
kapcsolatát Istennel. Négy egymást követő képben, mint egy nagy 
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téma variációiban vonja be a hallgatóit egy rendkívül mozgalmas 
eseménybe. Zenei interpretációjában - mint egy körének, különböző, 
egymással kommunikáló hangokkal - Händel inspirálni szeretne 
bennünket. Ez a hangzásfelépítés adja a szöveg főtémájának értel-
mét: Isten jön, és ez elindít egy kapcsolati- és közösségi esemény fo-
lyamatot, a dermedést feloldja, és kihoz a depresszióból. 

 A négy szövegrész a következő: 
 Deuteroizajás igehirdetésének a nyitánya az Iz 40,1-11 
a/1. Az első jelenetben (1-2 v.) hallgatjuk a prófétákkal, hogy 

hosszú hallgatás után érkezik Isten szava: Vigasztaljátok, vigasztaljá-
tok népemet.  Ezekkel a szavakkal veszi fel Isten Izraellel a megsza-
kított kapcsolatot. Kellett a szükséges idő ennek a népnek a törlesz-
tésre és átszenvedésre, hogy az emberi vétek eltűnjön, amely minden 
elválasztottság és kapcsolattalanság alapja volt. Isten időt ad a fellé-
legzésre. A szeretet szavaival kell Jeruzsálemet körüludvarolni, sza-
vakkal, amelyek megérintik a szívét, és  feltörik kővé dermedését. 

a/2. A második jelenetben  (3-5 v.) egy új hang hallatszik – nyil-
vánvalóan a mennyei trónusok karából –, amelyben a kapcsolat Isten 
szaván alapul. Ez a hang egy szuggesztív képben beszéli el Izrael 
szükségét és vágyát: A pusztában az út és úttalanság ősképéről, a ha-
lálról és kapcsolattalanságról, és hogy kell egy útnak támadnia, ame-
lyen Isten az ő népéhez jön, egy útnak, amely az elválasztottságot és 
ellenséges viszonyt legyőzi, és egy új találkozást nyit meg. Az útta-
lan pusztának, amelyet Izrael jelenleg átél, és amely Jeruzsálemet 
Babilontól földrajzilag is elválasztja, egy új életúttá kell átalakulnia. 
Minden akadályt, amely ellenszegül ennek, Isten akaratából eltávo-
lítanak: Minden hegynek, amely a hatalom szimbóluma, le kell süly-
lyednie, és minden völgynek, amely az erőtlenség szimbóluma, fel 
kell emelkednie. Annak a hatalomnak tehát, amely az újnak útjában 
áll, vissza kell húzódnia, és teret kell engednie Istennek. Az ember és 
az életerő, amely idáig süllyesztőben volt, érvényre kerül. A kezdődő 
történetet végül kiszélesíti az égi hang az egész világra. Isten eljöve-
tele Izraelhez átfogó közösségi eseményhez vezet. Minden embernek 
látnia kell Isten dicsőségét. Minden halandó test együtt és külön – 
esendőségében rá van utalva Isten vigasztalására és szabadító közel-
ségére.   
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Szüksége volt Izrael istenhitének, hogy a szenvedésen keresztül a 
fogságon át erre az egyetemes távlatra érlelődjön? Először pusztává 
kellett válnia, amely úttá vált, amelyen Isten a népekhez jön? Lehet-
séges, hogy a depresszió, amelyben az embernek egy sötét völgyön 
kellett áthaladnia, áldássá válhat mások számára? 

a/3. Az első két jelenet az égi világban marad. A harmadik jele-
netben (6-8. v.) egy második égi hangtól elhangzik a felszólítás, a  
prófétának „kiáltania” kell (6. v.) A próféta úgy reagál, mint Mózes 
(Kiv 3,11 k.) vagy Jeremiás (Jer 1,6): Tiltakozik a követelés ellen. 
Mint ahogy más prófétai meghívástörténetekben, itt is elhangzik a 
kérdés:„Mit kiáltsak?” Ezt követi a próféta panasza, amely szóba-
hozza az ember esendőségét, különös tekintettel Izrael esendőségére 
a fogságban („csak fű a nép” 7. v.). Ez az esendőség a mulandóság 
mellett az ember tehetetlenségét is jelenti. Mégpedig így fordítja le: 
„minden szépsége (hesed) olyan, mint a mező virága” (6. v.) A fog-
ságban élő nép depressziós lelkületével azonosulva beszél a gyenge-
ségről és kiszolgáltatottságról, a mulandóságot egy kiszélesített ter-
mészeti kép formájában tárja elénk. A nép, aki évtizedek óta reményt 
vesztett számkivetésben él, megtapasztalta az emberi gyengeséget, a 
mulandóságot és a bánatot. Izraelnek meg kellett tapasztalnia milyen 
kevés az ember értéke és méltósága? Vajon egyáltalán tud még a vi-
gasztalásban hinni? A próféta jól el tudja panaszolni honfitársai ne-
vében a vigasztalanságot és így a vigasztalás lehetségessé válik. Az 
égi hang nem inti meg ezt a vigasztalanságot, de szembehelyezi vele: 
a gyengeség minden megtapasztalásánál  marad hely Isten teremtő 
Szava erejének. A fogság prófétájának szavaiban teremtő erő van. A 
történetet úgy alakítja, hogy a valóságot megváltoztatja és valami 
újat hoz létre. Szavai bennünk is megmozdítanak valamit, és valami 
újat teremtenek. 

a/4. A próféta azt hirdeti, amit hallott. A negyedik jelenet (9-11. 
v.) őt mutatja, ahogy felszólítja Jeruzsálemet, hogy menjen fel egy 
magas hegyre, hogy az érkező Istent kellő időben észlelje, és aztán 
tovább beszél erről az érkezésről: „»Íme, a ti Istenetek!” (40,9). Itt 
folytatódik az első jelenetben újra felvett kapcsolat története. A ver-
sek boldog izgalmat árasztanak. A kommunikáció, a találkozás a 
kapcsolat céljához érkezik. A vigasztalanság végül legyőzetett. Eb-
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ben a negyedik jelenetben a nekünk szóló közlés minket is felszólít, 
hogy menjünk fel egy magas hegyre, ahonnan egy széles látókör és 
kilátás nyílik, hogy figyelmesen és érzékenyen észleljük az idők je-
leit. Nem kell félnünk attól, amit látni fogunk, mert abban Isten jön 
el. Mit fogunk fel a másik valóságból? Mi magunk mit tudunk mon-
dani Isten jöveteléről? A próféta először egy hatalmas háborús kép-
pel írja le: Isten, mint egy hatalmas király érkezik, mint egy sikeres 
hős hogy megkezdje uralmát; mint győzelmi díjat hozza magával a 
száműzötteket. De akkor hirtelen képet vált, és a következőkben Is-
ten gyengédnek és anyainak tűnik, mint egy jó pásztor, aki óvatosan 
vezeti a birkákat és a bárányokat gondoskodóan a karjában hordozza. 
A kép a lelkünk mélyéig megérint bennünket. Milyen hatással van 
ránk, ha magunkba engedjük, és teret engedünk neki? Segít valamit 
megragadni a mondanivalóból, amin én talán túlzottan gyorsan át-
siklanék? Vajon én is megtapasztaltam, hogy életutam egy sötét és 
kanyargós szakaszán engem is hordozott Isten? 

3. Iz 40,1-11 és G. F. Händel szövegváltozata a Messiásból 
 Nr. 1 ARIOSO (TENOR) 
1 Vigasztaljátok, vigasztaljátok  né-

pemet!  
– mondja a ti Istenetek. 

Vigasztalódj én népem, mond-
ja a te Istened. 

(Tröste dich …) 
2 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, 
és kiáltsátok neki, 
hogy letelt szolgálata, 
letörlesztette bűnét, 
hiszen kétszeresen meglakolt 
az Úr kezétől minden vétkéért! 

 Szóljatok Jeruzsálemhez és 
hirdessétek számára, hogy letelt 
szolgálata, és vétke bocsánatot 
nyert. 

(Prediget ihr …) 

3 Egy hang kiált: 
»Készítsétek a pusztában az Úr útját, 
egyengessetek ösvényt a sivatagban 

Istenünknek! 

Halljátok meg a hírnök hangját 
a pusztában: Készítsetek utat az 
Úrnak és egyengessetek a va-
donban ösvényt a mi Istenünk-
nek. (Iz 40,1-3) 

(Vernehmet die Stimme …)         
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 Nr. 2 ARIE (TENOR) 
4 Minden völgy emelkedjék fel, 
minden hegy és halom süllyedjen alá; 
a göröngyös legyen egyenessé, 
és a hegyláncok síksággá! 

Minden völgy magasba emel-
kedjen és minden hegy és domb 
süllyedjen mélyre, a görbe és gö-
röngyös egyenessé váljék. (Iz 
40,4) 

(Alle Tale …) 
 Nr. 3 CHOR 
5 Akkor kinyilvánul az Úr dicsősége, 
és látni fogja minden ember egyaránt. 
Bizony, az Úr szája szólt.« 

Akkor kinyilvánul az Úr dicső-
sége. Minden nép látni fogja a mi 
Istenünket és Urunkat, mivel 
megígérte (Iz 40,5) 

(Dann die Herrlichkeit …) 
6 Egy hang szól: »Kiálts!« 
És mondtam: »Mit kiáltsak?« 
Minden test csak fű, 
és minden szépsége olyan, mint a 

mező virága. 

 

7 Elszárad a fű, elhervad a virág, 
ha az Úr lehelete ráfúj. 
Valóban csak fű a nép. 
8 Elszárad a fű, elhervad a virág, 
de Istenünk szava megmarad örökre. 

 

9 Magas hegyre menj föl, 
te, aki jó hírt viszel Sionnak! 
Emeld fel erősen hangodat, 
aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek! 
Emeld fel, ne félj! 
Mondd Júda városainak: 
»Íme, a ti Istenetek! 

 

10 Íme, az Úristen hatalommal jön, 
és karja uralkodik; 
íme, fizetsége vele van, 
és szerzeménye a színe előtt. 

 

 Nr. 17a DUETT (SOPRÁN- ALT) 
11 Mint pásztor, legelteti nyáját, 
karjával összegyűjti a bárányokat, és 

ölébe veszi, 
az anyajuhokat gondosan vezeti.« 

Ő, mint a pásztor legelteti nyá-
ját, karjába veszi, és gyöngéden 
gondozza bárányait. Irgalmasan 
ölbe veszi, és gyöngéden vezeti, 
amelyik bajba kerül. (Iz 40,11) 

(Er weidet …) 
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4.) Az új hit tanulása – Isten teremtő erejének észlelése 
                                                                                (Iz 40,12-31) 

a.) „A népek olyanok, mint egy csepp a vödrön” – a tényleges 
nagyságrendek (Iz 40,12-17) 

Az izraeliták nyilvánvalóan úgy éltek, mint a nyúl a kígyó előtt, 
erős félelemben, alávetettként a győztes babiloni nép előtt. Ténysze-
rűen valóban így néztek ki az erőviszonyok, ha nem vették számí-
tásba Jahvét. Ebben a helyzetben a próféta fel akarja nyitni a szemü-
ket a valódi nagyságra és erőviszonyokra. Ezt egy retorikai kérdéssel 
teszi: „Ki mérte meg markával a vizet, és az eget arasszal ki mérte 
fel? Ki mérte meg vékával a föld porát, ki mérte le mérlegen a he-
gyeket, és a dombokat mérlegserpenyőben?” …(40,12). Ezek a sza-
vak azt jelentik: Próbálj egyszer más szemszögből tekinteni a te utad-
ra. Merészkedj túl egyszer a szűklátókörűségeden, rugaszkodj el a 
történelmi tapasztalataidtól, és tekints távolabb a téged körülvevő 
kozmoszra: a tengerre, az égre és a földre a hegyekkel és halmokkal.  
Fel fogod fedezni Isten mérhetetlen teremtő fantáziáját. És helyreiga-
zodik benned a nagyság és hatalom aránya és viszonya ebben a vi-
lágban. És rögtön abba fogjátok hagyni a benneteket sakkban tartó 
világ hatalmának abszolutizálását. 

Ezért ennek a szakasznak a második részében csaknem boldogan 
ábrázolja Deuteroizajás a népek jelentéktelenségét a világfölötti Te-
remtő tervében, aki ura a történelemnek: „Íme, a nemzetek olyanok, 
mint vízcsepp a vödrön, és mint porszem a mérlegserpenyőn” 
(40,15). Minden nép, a legtávolabbi szigetekkel együtt Istennel 
ös??szehasonlítva semmi. Céljaik olyan kevés súllyal esnek latba, 
mint egy porszem a mérlegserpenyőn és a kiürített merítővedren ma-
radt vízcsepp. A végkövetkeztetés kimondatlan marad: Ha újra 
szemügyre vesszük ezeket az erőviszonyokat, akkor újra hinni tu-
dunk majd abban, hogy a történet még tele van rejtett meglepetések-
kel, Isten váratlan fordulataival. Újra hinni tudunk majd abban, hogy 
a történelem nem zárult le, új lehetőségek vannak nyitva számunkra, 
hogy az eseményekben bármikor fordulat állhat be. Ehhez elegendő, 
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ha az ember nyitott és érzékeny. Vajon a próféta megteremti ezt a 
szövegével, kinyit bennünket? 

  b.) „ Kihez hasonlíthatnátok Istent” – a relatív hatalom és a ha-
talom birtokosa (Iz 40,18-26) 

A száműzöttek még mindig annak a kultúrsokknak a hatása alatt 
vannak, amelyet a hatalmas és imponáló babiloni kultúrával és val-
lással való találkozás jelentett számukra. A babiloni istenek pompája 
nagy hatással volt rájuk, nem tudták kivonni magukat a kísértés alól, 
hogy a nyilvánvalóan gyengébb Jahvét a nyilvánvalóan diadalmas 
babiloni istenekkel összehasonlítsák. A babiloni isteneknek hatáso-
sabb volt a megjelenése. Félelmetes volt találkozni azzal, hogy a ha-
talom sorsát az égbolton lévő csillagokból ki lehet olvasni, a Napban 
Samas istent, a Holdban Sinnt, a Vénuszban  Istár istent látni. Szem-
lélői voltak az évenként visszatérő ünnepeknek, lenyűgözte őket, 
amikor az arany és ezüst istenszobrokat pompázatos felvonulásokon 
körbe hordozták, ragyogást árasztva, izgalmat és megrendülést kelt-
ve. Vajon a mai keresztények nem fordulnak a csillagokhoz, hogy az 
asztrológia segítségével megfejtsék sorsukat, nem hisznek a csillagok 
hatalmában, ha nem is nevezik őket isteneknek? Deuteroizajás itt 
kimondja, hogy ezek az égitestek csak Isten teremtményi, nincs ha-
talmuk az ember sorsa felett, annak csak a Teremtő az ura. Ezt két-
szeri nekifutással, párhuzamos szerkezetű résszel teszi: 

1. Egy kérdéssel kezdi „ Kihez hasonlíthatnátok Istent” (18/25 v.). 
2. Azután egy tipikus kérdésformában ütközteti a további gondo-

latokat, egészen eddig: ”Vajon nem tudjátok? …., „(21. v.); „ Emel-
jétek a magasba szemeteket, és nézzétek: ki teremtette ezeket?” 
(26ab v.). 

3. Végül dicsőíti a Teremtőt (22-24/26cf v.). Deuteroizajás azt 
mondja: eredendően minden Isten kezéből jön (a 45,7-ben egyenesen 
azt mondja, hogy Isten teremtette a világosságot és sötétséget, békes-
séget és bajt) és ura ezeknek a teremtményeknek. Ez relativizálja a 
földi hatalmasságok hatalmát: Csak addig tart hatalmuk, amíg Isten 
hagyja nekik; csak egy pillantást kell vetni a történelemre, és látjuk 
milyen ingatag ez a hatalom, hogy a hatalmasságok jönnek és men-
nek, felbukkannak és eltűnnek, Isten szélviharában mint a pelyva, el-
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sodródnak. Tehát Isten senkivel sem összehasonlítható Teremtő és 
hatalom, az izraelitáknak csak őt kell félniük és senki mást. Nem le-
hetséges, hogy már holnap reggel egészen mások a hatalom birtoko-
sai? Tehát nem kéne nekünk inkább mindig Isten váratlan lehetősé-
geivel számolni? 

c.)„Erőt ad a fáradtnak, és az erőtlennek megsokasítja erejét” 
                                                                          (Iz 40,27-31)  

A teremtéstéma harmadik variációja található ebben a 40. fejezet-
ben. A fejezet különösen impozáns.  A próféta vigasztaló szavait Iz-
rael panaszával kezdi, annak az érzésnek a hangoztatásával, hogy Is-
ten elhagyta őt (27 v.). De aztán próbálja rávezetni, hogy távolabb 
tekintsen, elvezeti a köldöknézésből a teremtő imádásához. Ezt egy 
kérdéssel kezdi: „Vajon nem tudod?” … (28 v.) Ezután egy kis di-
csérőének következik átfogva teret és időt a Teremtőről, aki nem fá-
rad el, és nem lankad el, mint mi emberek, bölcsessége kifürkészhe-
tetlen, erőt ad az erőtlennek és újjá tud teremteni minket. A kis szö-
veg egy pompás képbe torkollik, hogy azok, akik az Úrban bíznak, 
szárnyra kelnek, mint a sasok: Újra egy kép, amely a lelkünk mé-
lyéig megérint bennünket, ha átengedjük magunkat neki. Lángra 
lobbantja bennünk a vágyat egy új lendület és szabadság után. Mi ad 
számomra lendületet és erőt az életem során? A szöveg azt mondja, 
hogy az ember előre látható és kalkulálható erőtartalékai nem visz-
nek előbbre. Csak az Istenbe vetett bizalom tart meg bennünket, akik 
gyengék vagyunk. Ez hallható ki Pál alapvető tapasztalatából is: ”Ő 
azt mondta nekem: »Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a 
gyöngeségben lesz teljessé.« Legszívesebben tehát gyöngeségeimmel 
dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért telik ked-
vem a Krisztusért való erőtlenségben, bántalmazásban, szükségben, 
üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, ak-
kor vagyok erős” (2 Kor 12,9-10).  
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5. Száműzetés. Asszír ábrázolás (Haag 178. ábra) 
 

 

 

 

 

 

D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
1. Ének: Ne félj, ne aggódj  ének kot-

tából  
Énekelj az Úr-
nak, 486. o.,   
5 perc 

2. Bevezető beszélgetés a következő kér-
dések alapján: 
A résztvevők 3-6 fős kiscsoportban beszél-
getnek arról, hogy mikor és miért voltak 
szomorúak, vigasztalanok, és érezték úgy, 
hogy Isten elhagyta őket: 
- Milyen helyzetek jutnak ezzel kapcsolat-
ban eszembe? 
- Mi volt a legrosszabb számomra ezek kö-
zül (vigasztalanság, magamra hagyottság, 
stb.)? 

először 
kiscso-
portos 
munka, 
utána cso-
portos be-
szélgetés 
az óra-
vezető irá-
nyításával 

 
 
20 perc 
 
 

3. Szövegmunka (Iz 40,1-11) 
A.) Izrael depressziós lelkiállapota a fog-
ságban  
lásd Alapgondolat, Bevezetés 1/a. 5. 

az órave-
zető elő-
adása 

szentírási szö-
veg, fénymá-
solt Száműze-
tés ábra, jegy-
zetfüzet, ceruza  
5 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
B.) Vigasztalás vagy áltatás 
Mi a vigasztalás? 
Mindenki egy A/4-es lapon név nélkül, írás-
ban válaszol a következő kérdésre (meghatá-
rozott időt kapnak rá, pl. 5 percet): 
- Mi jelent vigasztalást számomra, ha szo-
morú vagyok, és elhagyottnak érzem ma-
gam, egy szóval padlóra kerültem? 
Amikor elkészültek, a válaszokat összegyűj-
tik és felolvassák. 

egyéni 
munka, 
utána 
megbe-
szélés 

A/4-es lap a 
kérdéssel 
 
 
 
 
 
 
10  perc 

C. ) A próféta vigasztaló igehirdetése 
1. Az óravezető bevezető előadása, lásd Be-
vezetés 1/b 

az órave-
zető elő-
adása 

jegyzetfüzet, 
ceruza 
5 perc 

2. A szöveg szerkezeti és tartalmi elemzése 
Iz 40 1-11 szövegrész közös elolvasása után 
a.) A szöveg felépítésének kidolgozása (Ki 
beszél, mikor, kinek?)  
b.) Mit jelentenek az egyes képek 
            és mondatok 
c.) A szöveg belső logikájának kibontása 
             lásd Bevezetés 2.  

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

Szentírás 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
 
 
15 perc 

4. A szöveg zenei interpretációja: részlet 
Händel Messiás c. oratóriumából (Nr.1-3 
és Nr.17a) 
lásd  Bevezetés 3. 
A zene meghallgatása után beszélgetés a kö-
vetkező kérdések alapján: 

- Milyen hangulata van a két részletnek?
- Mit váltott ki bennem a szöveg/zene? 
- Milyen képeket ébresztett bennem? 

zenei me-
ditáció, utá-
na cso-
portos be-
szélgetés az 
óravezető 
irányításá-
val 

szövegek lásd 
Bevezetés 3 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
 
30 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
5. Az új hit tanulása – Isten teremtő ere-
jének észlelése (Iz 40,12-31) 
A szöveg közös felolvasása után a csoportot 
három részre osztjuk és mindegyik egy-egy 
szövegrészt dolgoz fel (12-17 v; 18-26 v. 
,27-31 v.) a következő kérdések alapján: 

- Hogyan tagolható a részlet? 
- Miről beszél hallgatóinak a próféta? 
- Mire hív? 
- Mi a módszere, érvelés vagy …? Ho-
gyan „érvel”? 
- Hogyan hat rám a szöveg, ha hagyom, 
hogy működjön bennem? 

A kiscsoportos munka összegzése után az 
óravezető kiegészítése, lásd  Bevezetés 4. 

Kiscsopor-
tos munka, 
utána cso-
portos be-
szélgetés az 
óravezető 
irányításá-
val 

Szentírás, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
 
perc 

6. Befejezésként minden résztvevő keres a 
teljes szövegből (Iz 40,1-31) egy számára 
sokat mondó ősképet, amely lelke mélyéig 
megérintette: szív, Isten keze, erős karja, út 
és puszta, hegy és völgy, görbe és egyenes, 
hervadó virág, pásztor és nyáj, az ég sátora, 
tenger, földkerekség, az Úr lehelete, szélvi-
har, pelyva, erő, sas szárnyalása … Ezeknek 
a képeknek a töménysége asszociációkat és 
további képeket idézhet fel bennünk, ame-
lyeket egy rövid csend után imába öntve 
oszthatunk meg egymással. Végül meghall-
gathatunk egy részletet J. Haydn Teremtés c. 
oratóriumából 

Közös 
ima és 
csoportos 
zenei  
meditáció 
az órave-
zető irá-
nyításával 
 

Szentírási rész-
let, Részlet J. 
Haydn Te-
remtés c. orató-
riumából, pl. a 
kórust: „Isten 
dicsőségét be-
szélik az egek” 
(„Die Himmel 
erzählen die 
Ehre Gottes”) 
20 perc 

 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
kilencvenedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2015. jún. 15.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Gyürki László 

Életem  
   vezérfonala  
   a Szentírás 

 
 „Mindent az evan-

géliumért teszek, hogy 
abban részem legyen” 

Szent Pál apostol 
ebben a mondatban 
foglalta össze a korin-
tusi híveknek élete 
programját és reményei 
beteljesedését. (1 Kor 
9,23) 

Újmisés szentké-
pemre ezeket a sorokat 
írtam, jelezve, hogy en-
nek szellemében szeret-
ném lelkipásztori hiva-
tásomat élni.  

Ugyanezek a sorok találhatók az ezüstmisés és aranymisés em-
lékképemen is. Ezeken már - visszatekintve papi éveimre - lelkiisme-
retvizsgálat is, hogy mennyire tudtam teljesíteni ezt a törekvésemet. 

Már elemi iskolás koromban megszerettem a Szentírást, elsősor-
ban az Újszövetséget. A plébánián találtam egy régi kiadású Bibliát 
és már akkor az egészet elolvastam.  

A papságra való készület idején a Szentírással kapcsolatos isme-
retek megszerzése volt legfőbb törekvésem. Eredeti nyelven olvasni 
a Bibliát, közel kerülni titkaihoz, üzenetéhez.  

Ekkor kerültek elő a Holt-tenger mellett az ősi bibliai szövegek. 
Izgalommal kísértem a kutatások eredményeit.  

Lelkipásztori szolgálatom során próbáltam minél jobban megis-
mertetni és megszerettetni tanulóimmal, híveimmel egyaránt. A 
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Biblia mindig bőséges anyagot kínált számomra a szentbeszédekhez, 
vagy a hitoktatáshoz. Tanári működésem során legnagyobb örömöm 
az volt, hogy hallgatóim megszerették a Szentírást, benne a talán 
nehezebben érthető Ószövetséget is.  

Hálával gondolok arra, hogy az 1974-ben megjelent új Szentírás-
ban hét könyvet fordíthattam le magyar nyelvre.  

„Olvassuk el a teljes Szentírást 2 év alatt” címmel napról napra 
kijelöltem az olvasásra szánt fejezeteket. Figyelve a liturgikus évre, 
az Ó- és Újszövetségi könyvek kapcsolatára. Így „élvezetessé” is 
válik a Szentírás olvasása, és ha valaki naponta olvassa, - e beosztás 
szerint -két év alatt az egész Szentírás sorra kerül. 

A JEROMOS FÜZETEK 100. száma jelent meg. Ennek hasábjain 
számtalan szent helyet ismertettem az olvasókkal. Kilenc alkalommal 
jártam a Szentföldön továbbá 40 éven át kerestem azokat a helyeket 
is, ahol Szent Pál járt és hirdette az evangéliumot. (A szörnyű pusz-
tulás előtt egy évvel eljutottam Damaszkuszba is és Szíriát is bejár-
tam.) Nüsszai Szent Gergely szerint a zarándokok a szent helyeken 
keresik az „Élet lábnyomát” továbbá itt „szemük, szájuk, fülük és 
minden érzékük tapasztal”. Ezt szeretnék megérezni és azokkal is 
megéreztetni, akiknek elbeszélik élményeiket. Nagy öröm volt 
számomra is, hogy ezt tehettem a JEROMOS FÜZETEK eddig meg-
jelent számaiban. Kívánom, hogy továbbra is végezhesse a folyóírat 
Isten Szavának megismertetését és megszerettetését olvasói örömére 
és lelki gazdagodására. 

Isten Szava kísér és segít életem útján. A Bibliát „imádkozom” 
napról napra, főképpen a zsoltárokban. Hiteles forrása az imádság-
nak.  

Hiszem, hogy a jövőben is vigasztalás, eligazítás lesz számomra 
Isten örökké megmaradó Igéje. Örömet ad, ha napról napra legalább 
egy negyedórát olvasom. Az evangéliumért tehetek mindent még 
hátralévő időmben és reményt ad, hogy az általa ígért örök életben is 
részem lehet. 
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TÁRSULATUNK HUSZONÖT ÉVES 
 Negyedszázad Isten Igéjének szolgálatában 

 
Huszonöt évvel ezelőtt, 1990. márc. 23-án kelt levelében kö-

zölte Paskai László bíboros úr, hogy a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia jóváhagyta a Szent Jeromos Katolikus Biblia-
társulat Alapszabályát és engedélyezte működését. Isten kegyel-
méből Társulatunk immár huszonöt éve működik Hazánkban, és 
Isten Igéjének terjesztésével, népszerűsítésével szolgálja a ma-
gyar katolikus híveket itthon és a határainkon kívül élő magyarok 
körében. Most Isten iránt hálatelt szívvel visszatekintünk az 
utolsó öt esztendő fontosabb eseményeire 

 
Szentírás Alapítvány – Társulatunk 

1990-ben, tehát már alakulása évében, 
azaz huszonöt éve létrehozta a Szentírás 
Alapítványt a bibliaapostolság támoga-
tására. Célkitűzései: a magyar katolikus 
hívek körében a bibliaterjesztés és a 
Szentírás ismeretének előmozdítása, 
olcsó bibliakiadások megvalósítása és 
támogatása, biblikus irodalom kiadása 
és támogatása stb. Az Alapítványt a 
Fővárosi Bíróság 1990. nov. 30-án vette 
nyilvántartásba, 1998-ban pedig a mó-
dosított alapító okiratot. Az Alapítvány 
az elmúlt 25 év során – a jótevők jóvol-
tából és a hozzá beérkezett adószázalé-
kokból – több millió forint támogatást 
tudott nyújtani: biztosította több ezer, 
határon túli magyarnak juttatott Szent-
írás költségét, hozzájárult a Bibliatár-
sulat által gondozott olcsó szentíráskiadás kiadási költségeihez, a Ci-
gány Bibliafordítás megvalósításához. A támogatások egyre sze-
rényebb mértékének megfelelően továbbra is kedvezményesen biz-
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tosít Szentírást a határainkon kívül élő magyar katolikusoknak. 
(Számlaszám: 11706016-20465281, adószám: 19639886-1-42)  

Jeromos füzetek –     Társulatunk 
huszonöt évvel ezelőtt-i megalapítása óta 
jelenik meg biblikus-lelkipásztori folyó-
iratunk, a Jeromos füzetek, most az ara-
tási szám éppen a századik. Szinte hihe-
tetlen, hogy ezt megértük. Amikor 1990-
ben Szentírásvasárnap megjelent az első 
szám, aligha sejtettük, hogy eljutunk 
idáig. Minden számban közöltünk bibli-
kus szaktudományi cikkeket, huszonkét 
év óta kidolgozott bibliaóra-anyagokat, 
beszámoltunk tevékenységünkről, biblia-
apostol-képző szemináriumainkról, köz-
zétettük a Bibliaközpontban megtartott 
Jeromos-estéken, konferenciákon elhang-
zott előadásokat, közöltünk könyvismertetéseket, ismertettük ki-
adványainkat. Köszönet illeti a cikkek szerzőit, akik ellenszolgáltatás 
nélkül rendelkezésünkre bocsátották írásaikat, és minden előfize-
tőnket, olvasónkat, támogatónkat, akik a nehéz körülmények között 
is segítették folyóiratunk rendszeres megjelenését. 

Imaórák – Kezdettől fogva, 
tehát az elmúlt huszonöt éven át 
minden második pénteken 
összegyűlt néhány tagtársunk, 
hogy imádkozzék fáradozásaink 
sikeréért, Isten Szavának egyre 
szélesebb körben való megisme-
réséért és életre váltásáért. Ki-
tartó és hűséges imájuk hatéko-
nyan elősegítette, hogy az Isten 
Szavának szolgálatában végzett 
munkánk maradandó gyümöl-
csöt hozzon. Hisszük, hogy a hazánkban és a határainkon kívül re-
kedt magyar katolikus hívek számára nagymértékben hozzájárul-
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hattunk így a Szentírás szövegének és értékeinek megismerését és 
követését. 

Bibliaközpont – 
Társulatunk először 
magánlakásban kezdte 
működését. 1992-ben 
végre sikerült hazai és 
külföldi jótevőink jó-
voltából megvásárol-
nunk egy lakást a bu-
dapesti Teréz körúton, 
és azóta ez a Társulat 
székhelye, a Bibliaköz-
pont (VI. ker., Teréz 
krt. 28. I/6.). Ez a Tár-
sulat központi irodája, itt folyik a tagság nyilvántartása, a velük való 
kapcsolattartás, a könyvelés. Számos bibliaismereti előadás hangzott 
már el itt, ebben a központban működik Bibliaiskolánk, itt vannak az 
imaórák, a biblikus tanárok konferenciái, a közgyűlések, a Szentírás 
Alapítvány ügyeinek intézése, itt dolgoznak önkéntes munkatársaink, 
és itt működik bibliaboltunk. A Bibliaközpont irányítója Gelley 
Anna irodavezető. 

 
„Élő Ige” Biblia-

iskola – A Társulat 
központjában főtitká-
runk,  Vágvölgyi Éva 
főtitkár huszonhárom 
éve, 1992 óta hitoktatók 
és érdeklődők rész-
vételével havi rendsze-
rességgel bibliaiskolát 
vezetett. A Szentírás 
egy-egy részletével 
foglalkoztak, az adott 
szöveget részletesen 
elemezve, szemléltetve, 
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személyesen megbeszélve. Ezen bibliaórák kidolgozott anyagát 
kezdettől fogva közreadjuk a Jeromos füzetekben (a jelen 100. 
számban a 90. óra anyagát), amit azután bárki felhasználhat a saját 
csoportjában, környezetében. Az első 58 óra anyagát Társulatunk 
külön kötetben is megjelentette. 

Bibliaapostolképző 
szemináriumaink – A 
Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat továbbkép-
zési munkacsoportja 1992-
ben, tehát ugyancsak 23 
évvel ezelőtt kezdte meg 
bibliaapostolképző szemi-
náriumok szervezését és 
megtartását. Hazánk szá-
mos városában és egyház-
megyéjében, valamint 
Kárpátalján, Erdélyben és 
a Vajdaságban tartottunk 
ilyen szemináriumokat. 1993 és 200 6 között összesen 52 képzésünk 
volt, 1340 résztvevővel. Elsősorban gyakorló lelkipásztorok, hitok-
tatók és olyan résztvevők vettek rész ezeken, akik valamilyen felnőtt 
vagy ifjúsági kisközösségben igyekeznek előmozdítani a közös 
szentírásolvasás ügyét. Az előadások és szemináriumi foglalkozások 
során a résztvevők megismerkedhettek a Dei Verbum 6. fejezete 
szellemében történő közösségi bibliaolvasás formáival és értékeivel, 
és a gyakorlatban is elsajátíthatták a közös bibliaolvasás és –tanul-
mányozás különböző formáit, amelyek szerte a világban már ismer-
tek és beváltak, és a hitoktatásban is jól felhasználhatók. A szemi-
náriumokat a továbbképzési munkacsoport önkéntes munkatársai 
tartják, Tarjányi Béla szakmai felügyelete mellett, Vágvölgyi Éva 
főtitkár, továbbképzési csoportvezető vezetésével. Az utóbbi évek-
ben ezek a képzések ritkábbak, és általában csak egy napig tartanak. 

 
Bibliák megáldása, átadása 
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Erdély és Vajdaság – Bibliaapostolképző szemináriumainkkal 
eljutottunk Erdélybe, a Vajdaságba, Felvidékre és Kárpátaljára is. 
Erdélyben Jakubinyi György érsek úr kezdeményezésére hamarosan 

megalakult a Katolikus Magyar Bibliatársulat Nagy József atya ve-
zetésével. Indulásukat hatékonyan támogatta az osztrák Biblia Verein 
(Klosterneuburg), de mi is segítségükre voltunk anyagiakkal, kezdet-
ben ingyen, később kedvezményes áron biztosított Bibliákkal. Magos 
Gyöngyvér és munkatársai mindmáig lelkes és kiváló munkát végez-
nek az ottani magyar hívek, főleg a magyar ifjúság körében. A Vaj-
daságban is buzgón apostolkodott korábban Both István csókai plé-
bános, az utóbbi időben pedig Boros Gyevi Ottilia szervez rendsze-
resen biblikus napokat, kurzusokat, sőt távoktatást is.  

Bibliabolt – Amint sikerült megszereznünk a mai Bibliaközpont 
helyiségeit 1992-ben, kialakítottunk egy kis raktárhelyiséget és el-
adófülkét, hogy saját kiadású Bibliánkat, a Káldi-Neovulgáta Bibliát 
itt forgalmazzauk, valamint egyéb kiadványainkat: a nagysikerű szö-
vegmutató szótárt, az Opálény-féle Konkordanciát, a Stuttgarti Kis-
kommentár köteteit, a Jeromos bibliakomentárt stb. De az is célunk 

 
Játék az erdélyi ifjúsági bibliatárborban 
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volt, hogy saját kiadványaink, 
hogy mindemellett beszerezzük 
és közvetítjük azokat a Bibliákat 
és Bibliával kapcsolatos kiad-
ványokat, segédeszközöket is, 
amelyek más kiadóknál jelentek 
meg, és terjesztésre érdemesnek 
találunk. Így történt, hogy az el-
múlt évtizedek folyamán a kész-
let egyre gyarapodott, és már 
régóta nem csak a saját gondozá-
sú Bibliánk és kiadványaink kap-
hatók kis boltunkban, hanem im-
már több száz tudományos, isme-
retterjesztő és gyermekeknek va-
ló, Bibliával kapcsolatos mű, va-
lamint sokféle DVD, CD és 
egyéb érdekesség.  

 
Biblikus tanárok konferenciája – Húsz évvel ezelőtt Rózsa 

Huba és Tarjányi Béla kezdeményezésére szakmai megbeszélésre 
hívtunk minden magyar katolikus biblikus professzort. Mivel a kol-
légák készséggel eljöttek erre a megbeszélésre, úgy döntöttünk, hogy 
évente kétszer rendezünk ilyen biblikus találkozót a Bibliaközpont-
ban. Most huszadik éve, hogy a húsvéti szünetben és október 23-a 
környékén rendszeresen találkozunk, és meghallgatjuk, megvitatjuk 
egymás előadását, és lehetőség szerint Füzetünkben közre is adjuk 
ezen előadások szövegét. Egyedülálló kezdeményezés ez a magyar 
katolikus teológusok körében, és az érdeklődés azóta sem szűnt meg 
iránta, ami minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy Társulatunk 
központja családias légkört teremt a résztvevő kollégák számára. 
Tekintettel arra, hogy Rózsa Huba és Tarjányi Béla professzorok már 
nyugdíjba vonultak, a konferenciák szervezését és levezetését a múlt 
évtől kezdődően Kocsis Imre, a PPKE Hittudományi karának újszö-
vetségi szentírástudomány-tanára vállalta magára. 
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Káldi-Neovulgáta Biblia – Immár 

tizennyolc éve, hogy 1997-ben sikerült ki-
adnunk a Káldi-Neovulgáta Bibliát, miután 
revideáltuk a Káldi Biblia szövegét, és az 
egyházi előírásoknak megfelelően átdol-
goztuk a szöveget a Zsinat után kiadott 
Sacra Biblia Neovulgata alapján. Azóta ez 
a bibliakiadás az egész magyarság körében 
nagyon kedveltté vált, mert ennek szövege 
a sok évszázadon át általánosan használt 
magyar katolikus bibliafordításnak a szö-
vegét követi, és megfelel a mai bibliatu-
domány igényeinek is. Több mint kétszáz-
ezer példány került azóta ebből a kiadásból a hazai és határainkon 
kívül élő magyar katolikusok kezébe. Időközben megjelent ebből 
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külön az Újszövetség is, az Újszövetség és Zsoltárok, az Újszövetség 
nagyobb betűkkel, valamint az Újszövetség rovás írással.  

Társulatunk honlapja 
– A Káldi-Neovulgáta 
Biblia megjelenésének évé-
től, tehát tizennyolc éve 
vagyunk jelen a világhálón 
honlapunkkal (www.biblia-
tarsulat.hu). A profil kiala-
kítását és az anyag elhe-
lyezését először Vágó Zsu-
zsa végezte, később a hon-
lapszerkesztés alapelemeit 
elsajátítva önállósodtunk. A 
jelenleg elérhető honlapot 
Tarjányi Béla szerkeszti. Köszönettel tartozunk a PPKE Információs 
és Technológia Karának, ahol kezdettől fogva ellenszolgáltatás nél-
kül tárhelyet biztosítanak honlapunk számára. A honlapon folyama-
tosan elérhető a vasárnapi evangélium (perikópa) szakszerű magya-
rázata Vágvölgyi Éva 
szerkesztésében. Külö-
nösen jó szolgálatot tett 
számunkra ez a lehető-
ség a Biblia Évében, 
amikor a Biblia Éve or-
szágos és helyi kato-
likus programjait, ese-
ményeit mi ismertet-
hettük ezen a honlapon. 

Váci Biblia-Napok 
– Társulatunk arra is 
törekedett, hogy a vidé-
ki városokban az egyes 
egyházmegyékben is szülessenek helyi központok, kezdeményezések 
a bibliaapostolság területén. A Győri Egyházmegyében például éve-
ken át szerveztek bibliás építő táborokat Wolf Pál Péter egyház-
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megyei koordinátor kezdeményezésére, és bibliai rajzpályázatot a 
Mosonmagyaróvári Iskolában. E tekintetben váci egyházmegyei 
koordinátorunk, Bánó Georgina a legeredményesebb, aki tizenöt éve 
minden évben két alkalommal szervez Biblia-Napot Vácott, az 
egyházmegyei hitoktatók, érdeklődők számára. Az itteni biblikus 
napok patrónusa régi lelkes támogatónk, Varga Lajos püspök úr, az 
előadók általában Társulatunk munkatársai, mindenek előtt 
Vágvölgyi Éva főtitkár. Ezekről az eseményekről rendszerint be-
számol a Váci Televízió is. 

Biblikus 
Figurák – 
Gelley Anna, 
Társulatunk 
irodavezetője 
tizenkét évvel 
ezelőtt, miután 
Németországban 
képzést nyert ah-
hoz, hogy Bibli-
kus Figura készí-
tő kurzusokat 
tartson, mind a 
Bibliaközpont-
ban, mind szá-
mos vidéki hely-
színen vezetett 
már ilyen kurzusokat, összesen 27 alkalommal, és továbbra is vállalja 
ezek megszervezését, vezetését. A kurzuson készített biblikus figurák 
kb. 30 cm magasak, mozgathatóságukat a speciális sisal-drótváz teszi 
lehetővé, ami által képesek bármilyen testhelyzet felvételére. Stabi-
litásukat az öntött ólomcsizmának köszönhetik. A figurák ,,arcta-
lanok'', azért, hogy bármelyik bibliai alakkal azonosíthatóak, bármi-
lyen lelkiállapot kifejezésére alkalmasak legyenek. Természetes 
anyagokból készülnek, ahogy a segédeszközök (ház, hárfa, pásztor-
bot, birkák) is, amik a bibliai kor világát tükrözik számunkra. Mind 

 
 

Kurzus a  pécsi Főiskolán



Társulatunk életéből 

53 

hitoktatási segédanyagként, mind felnőtt bibliaórák tartásánál, bibliai 
jelenetek elemzésénél, hasznos vizuális eszközök. 

Biblia Éve – Egészen kiemelkedő 
időszak volt Társulatunk számára a 
2007 őszétől 2008-ra átívelő Biblia 
Éve, valamint az azt követő Szent Pál 
Éve. Társulatunk nagymértékben hoz-
zájárulhatott a Biblia Évének sikeréhez 
és eredményességéhez, egyrészt a 
programok ajánlásával, gyűjtésével, 
közreadásával, másrészt saját kiad-
ványainkkal. Nagy örömmel fogadták 
sok helyen az Arany Bibliánkat, a 
Családi Bibliát, vitték és használják, és 
a család középpontjává vált. Szent-
íráskiadásunkat, a Káldi-Neovulgáta 
Bibliát ebben az évben fél áron árusítottuk. Nagy sikert aratott a 
Társulatunk által kiadott ’Mindennap Evangélium’ (Mk evangéliuma 
napilap formájában – egyedülálló az egész világon!) és a ’Missziós 
Evangélium’ (Jn evangéliuma kis méretben). A mi szentíráskiadá-
sunk szövege jelent meg a hatnyelvű Városmissziós Evangéliumban, 
amit tizenegy országban osztogattak. DVD-ken közreadtunk vallo-
másokat kiemelkedő egyéniségektől, egyszerű hitoktatóktól, egy 
DVD-t a Szentföldről, egyet Pál apostol életéről. Igehelyes képekkel, 
biblikus irodalom forgalmazásával gazdagítottuk a választékot az év 

A Biblia Éve logója 

 
A Biblia Éve katolikus programjainak logója a világhálón 
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folyamán. Idősebbek számára kiadtuk nagybetűs Újszövetséget, sőt 
még a teljes Biblia cigány fordítása is elkészült a Biblia Évének 
végére. Még a Vatikáni Kódexet is forgalmaztuk ebben az időszak-
ban. Társulatunk vezetője és munkatársai a Biblia Éve során mintegy 
100 alkalommal és helyszínen tartottak képzéseket, előadásokat, és 
közreműködtek rendezvények szervezésében, megtartásában. Az 
országban folyó programokról, rendezvényekről szóló híradásokat 
Társulatunk honlapján gyűjtöttük, hirdettük és közvetítettük. Nagyon 
érdekes volt látni, tapasztalni, ahogyan megmozdult az ország, és 
mind a világi fórumok, mind az egyházak, a helyi közösségek 
ünnepelték a Bibliát. A számtalan jó kezdeményezés közül külön 
érdemes kiemelnünk az ún. Herceghalmi Gondolatot: „Adjuk gyer-
mekeink kezébe a Könyvek Könyvét, a Szentírást!” (Lányi István, 
Herceghalom). 

Elismerések – Társula-
tunk ügyvezető elnöke, 
Tarjányi Béla 2003-tól a "A 
Cigányságért" díj birto-
kosa. 2011-ben Orbán Vik-
tor, a Minisztertanács elnö-
ke a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tisztikereszt-
jével tűntette ki. 2014-ben a 
Nemzeti Erőforrások Mi-
nisztériuma a "Scheiber 
Sándor Díj"-jal ismerte el 
munkásságát. 2011. október 
10-én a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Pázmány Plakett-jének átadásakor az egyetem 
rektora, Szuromi Szabolcs Anzelm a következőket mondta: „Tarjányi 
Béla egyetemi tanár több évtizedes, elkötelezett és áldozatos mun-
kájáért, a Biblia széles körben történő megismertetéséért, melynek 
sorába mind a bibliaapostol-programok megszervezése, irányítása, 
mind a magyar nyelvű Biblia számtalan magyar ajkú hívőhöz való 
eljuttatása határon innen és túl – melyért nem lehetünk eléggé 
hálásak –, mind a cigány nyelvű Biblia elkészítésének programja 
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beletartozik.– Pázmány plakettben részesül.” Ezeket a díjakat 
személy szerint Tarjányi Béla kapta, mindezek azonban Társulatunk 
tevékenységét, eredményességét voltak hivatva elismerni, amelyet a 
Társulat munkatársaival együtt, jótevőink támogatásával végeztünk a 
Magyar Egyházban. 

Hála – Hálával tartozunk Istennek mindazért a sok kegyelemért, 
amellyel segített bennünket és erőt adott munkánkhoz. A negyedszá-
zad elteltével Neki mondunk köszönetet minden munkatársunk és 
önkéntes segítőnk lelkes közreműködéséért, mindazért a sok se-
gítségért, amellyel sokan bátorítottak bennünket szóval és példával, 
támogattak anyagiakkal, kétkezi és számítógépen végzett munkával. 
Kérjük Istent, jutalmazza meg az öröklétben elhunyt tagtársainkat és 
munkatársainkat, akik közül 
méltó megemlékeznünk 
Nagy József gyulafehérvári 
biblikus professzorról, az er-
délyi Katolikus Magyar Bib-
liatársulat vezetőjéről, Both 
István csókai plébánosról, 
vajdasági koordinátorunkról, 
és nem utolsó sorban dr. 
Székely Istvánról, első koor-
dinátorunkról, folyóiratunk 
odaadó szerkesztőjéről. Vé-
gül kérjük Istent, adjon ele-
gendő erőt további munkánkhoz, a még ránk váró feladatok elvég-
zéséhez. 

 
 

A Bibliatársulat tevékenységének első húsz évéről készült 
részletes beszámolók a www.biblia-tarsulat.hu/huszev.htm cí-
men olvashatók. 
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Kocsis imre 

20 éves a Biblikus Professzorok 
         Konferenciája 

 
A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat főcélja a Szentírás 

szeretetének, elmélyült ismeretének és gyakori olvasásának az elő-
mozdítása. Ezért tekinti különösen is szívügyének a saját kiadású 
Szentírásnak és egyéb (magyar és idegen nyelvű) bibliafordításoknak 
a terjesztését, valamint a bibliaapostolképző szemináriumok és más 
biblikus témájú kurzusok szervezését. Emellett nagy hangsúlyt he-
lyez a szentírástudomány támogatására is, hiszen a bibliai apostolko-
dás sohasem tekinthet el azoktól a meglátásoktól és eredményektől, 
amelyre a Biblia tudományos megközelítése alapján manapság 
eljutottak. Hogy a Társulat kezdettől fogva nyitott volt a szentírástu-
domány felé, azt jól mutatja az a tény, hogy a Jeromos füzetek 
folyóirat mindegyik számában olvashatók magas szintű tudományos 
értekezések. S arról sem feledkezhetünk meg, hogy a Társulat 
ügyvezető elnöke, dr. Tarjányi Béla több évtizeden keresztül a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, az Újszövetségi 
Szentírástudomány Tanszéken, tanszékvezető profes??szor volt. Így 
voltaképp magától értetődő, hogy nemcsak a magyar katolikus 
Bibliatársulat megalapítását és megfelelő működtetését tartotta fon-
tosnak, hanem a magyarországi biblikus tanárok közötti szorosabb 
együttműködést is. Ez utóbbi törekvésében hatékony segítőtársra ta-
lált egyetemi kollégája, dr. Rózsa Huba személyében, aki az Ószö-
vetségi Szentírástudomány Tanszék vezetője volt.  

Kettejük kezdeményezésére indult el a Biblikus Professzorok 
Konferenciája 20 évvel ezelőtt. Már 1995 tavaszán sor került egy 
találkozóra a Hittudományi Kar épületében, de ezen mindössze 
négyen (Tarjányi Béla, Rózsa Huba, Fodor György, Kocsis Imre) 
vettek részt. Tarjányi professzor úr itt vetette fel az ötletet, hogy a 
magyarországi katolikus biblikus tanárok (a PPKE Hittudományi Kar 
és a hittudományi főiskolák professzorai) évente rendszeresen 
összejöhetnének tudományos konferenciára, s a találkozó helyeként a 
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Teréz körúti Bibliaközpontot ajánlotta fel. A javaslat általános tet-
szésre talált, s így kerülhetett sor 1995 októberében arra a konferen-
ciára, amelyen a magyar katolikus biblikusok túlnyomó többsége 
jelen volt. A résztvevők mindegyike beszámolt a tanári és tudomá-
nyos tevékenységéről, majd közösen döntöttünk arról, hogy minden 
évben kétszer összejövünk: tavasszal, a húsvétot követő fényes hét 
péntekjén, valamint ősszel, október 23-án.  

Ez a gyakorlat azóta is folyamatosan tart. A résztvevők létszáma 
10 és 20 között mozog. Mindegyik alkalommal két kolléga tart 
vitaindító előadást, majd a résztvevők megvitatják, illetve újabb 
szempontokkal egészítik ki az elhangzottakat. Természetesen lehe-
tőség adódik az információcserére és aktuális kérdések megbeszé-
lésére, valamint arra is, hogy esetleges újabb kiadványainkkal meg-
ajándékozzuk egymást. A baráti légkör erősödését szolgálják az 
összejöveteleket lezáró ebédek.   

A Biblikus Professzorok Konferenciájának, azon túl, hogy az 
elhangzott előadások és a hozzájuk kapcsolódó viták által gazdago-
dik a résztvevők szakmai ismerete, egyéb gyümölcsei is vannak. Az 
előadások nagyobb része ugyanis a Jeromos füzetekben írott 
formában is megjelenik, s így minden érdeklődő képet kaphat arról, 
milyen témákkal foglalkozunk szakmai műhelyünkben. Emellett a 
rendszeres összejövetelek lehetővé teszik, hogy közös kiadványokkal 
lépjünk a nyilvánosság elé. Így jelenhetett meg a Biblia évében az 
Út, Igazság, Élet címet viselő tanulmánykötet, s így sikerült viszony-
lag gyorsan megszervezni a jubiláló kollégák (Gyürki László, 
Tarjányi Béla, Rózsa Huba, Schmatovich János) tiszteletére készített 
ünnepi köteteket. 

Biblikus tanártársaim nevében is szeretném megköszönni Tarjá-
nyi Béla professzor úrnak és a Bibliaközpont munkatársainak azt a 
szívélyes fogadtatást és nagylelkű vendéglátást, amelyben az eddigi 
találkozók alkalmából részesítettek bennünket. Bízom abban, hogy 
ezek a szakmai konferenciák továbbra is az egész magyar egyház 
javát szolgáló, a bibliatudományt és a bibliai apostolkodást egyaránt 
előmozdító, s egyben a biblikus tanárok közötti kollegiális és baráti 
kapcsolatot építő összejövetelek lesznek.     



Társulatunk életéből 

58 

 
Társulatunk életéből 

 
 Közgyűlési meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében 

Társulatunk minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 2015. évi I. rendes közgyűlé-
sére, amelyet 2015. szeptember 10-én fél 5 órától tartunk a budapesti 
Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
      2. Beszámoló a 2014/2015-ös munkaév tevékenységéről 
      3. Tisztségviselők megválasztása 
      4. A 2015/2016-os munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 
A második rendes közgyűlést szeptember 26-án délelőtt fél 11 

órára hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztvevők számától 
függetlenül határozatképes lesz): 

                                                Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
    

Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 
minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2015. évi II. rendes közgyűlésére, 
amelyet 2011. szeptember 26-án de. fél 11 órától tartunk a bu-
dapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
   2. Beszámoló a 2014/2015-ös munkaév tevékenységéről 

       3. Tisztségviselők megválasztása 
       4. A 2015/2016-os munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.  

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2015. június 29.     
                                             Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

 



Társulatunk életéből 

59 

A magyar biblikus professzorok ez évi első szakmai értekez-
lete – A magyar biblikus professzorok április 10-én megtartották ez 
évi első szakmai értekezletüket Budapesten, a Szent Jeromos Kato-
likus Bibliatársulat Teréz körúti központjában. Az értekezleten két 
vitaindító előadás hangzott el: Benyik György és Thorday Attila 
előadása. A következő szakmai értekezletet október 23-án tartjuk. 

Biblikus figurák készítése és kiállítása a Pécsi Püspöki Hittu-
dományi Főiskolán  – A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola és a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat együttműködésében eddig két 
bibliai figurakészítő tanfolyam valósult meg Pécsett, 2014 januárjá-
ban és 2015 márciusában. A tanfolyamokat Gelley Anna, a Bibliatár-
sulat munkatársa vezette, a résztvevők hittanárok, főiskolai hallgatók 
és fiatalokkal foglalkozó szakemberek voltak.  A tanfolyamok alatt 
akadtak olyan lelkes résztvevők, akik fényképeket készítettek. A 
fényképezés lehetősége előcsalta az alkotókból a játékos kedvet és a 
folyamat dokumentálása mellett sok kép született, amelyen a figurák 
„életre" keltek.  
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Gelley Anna rendelkezé-
sünkre bocsátott közel 60 figurát, 
így alkotó délutánt szerveztünk 
érdeklődő hittanároknak és hall-
gatóknak. A program valódi mű-
hellyé alakult, kreatív egyéni 
ötletekkel kialakított terepaszta-
lok készültek. Megjelenítettük a 
tékozló fiú történetét, József éle-
tének eseményeit, az utolsó va-
csorát, és Jézusnak a farizeus há-
zában elköltött vacsoráját.  

A tanfolyamokon és a mű-
helymunka közben készített ké-
pekből állítottunk össze egy kiál-
lítási anyagot. A kiállítás meg-
nyitójára készült el a kánai me-
nyegző installációja. Ezért el-
mondhatjuk, ott voltunk Káná-
ban, amikor táncoltak és örven-
deztek és kóstoltuk a jó bort…  
(Sipos Edit) 

 
 
Május 30-án megtartottuk ez évi harmadik Biblikus Figura ké-

szítő kurzusunkat  a Bibliaközpontban.  
Nagymarosról érkeztek heten, közülük ketten hitoktatók. Plébá-

niai csoportokat vezetnek, óvodás kortól a középiskolás korig. A 
figurákat és a velük való munkát ismerték, korábban kölcsön kapott 
figurákkal dolgoztak. Szerettek volna egy saját kollekciót, ami el is 
készült.  

Pécsről érkezett résztvevőnk szintén a már meglévő figuráinak 
számát gyarapította. Az idő kevésnek bizonyult, bárányok és baby 
készítésére nem jutott idő, de a nap végén elhatározták, hogy hama-
rosan visszatérnek hozzánk. (Gelley Anna) 
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Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat 
              tevékenysége 2015-ben 

 
A jún. 6-i hétvégén 46 fiatalnak újból alkalma nyílt közelebbről 

megismerkedni a Szentírással T. Hajlák Attila jóvoltából, aki felkérte 
a Katolikus Magyar Bibliatársulatot, hogy a bérmálásra készülő 
fiatalok, illetve a katolikus osztályok diákjai számára ismételten 
megtartsa a márciusban egyszer már megszervezett bevezető tan-
folyamot, a Bibliai alapkurzust.  

Pénteken este egyre nagyobb lett a nyüzsgés a Keresztelő Szent 
János Plébánia udvarán, gyülekezés után mindenki felment a Márton 
Áron terembe, ahol a Henn Magdolna, Pici néni vezette ismerkedő, 
ráhangoló játékok után megtörtént a Biblia ünnepélyes „trónra-
emelése”, és elkezdődött a Szentírással való tulajdonképpeni ismer-
kedés.  

Henn Árpádnak, Nagy Attilának, Szabó Bernadettnek és Bencze 
Katalinnak köszönhetően a résztvevők lassan-lassan megtanulták 
szombat délutánig, hogy miként kell kikeresni adott részeket a 
Bibliából, alapvető tudnivalókkal ismerkedtek meg a nekik megfe-
lelő szinten elhangzott előadásokon, csoportos munkákon, játékokon 
keresztül.  

Szombaton ebéd után felkerült a táblára egy érdekes cím: Ha 
nincs komoly Isten-kapcsolatod, Ő nem tud táplálni! Ez volt a címe 
annak az előadásnak, ami a Szentírás fontosságáról, az Ige megélésé-
ről szólt. A jó hangulat egyből megszületett, mikor bevezetőként el-
hangzott az a gondolat: az a jó előadás, ami a hallgatóság számára 
rövidebbnek tűnik, mint amire számított. Komolyra fordítva a szót 
Attila papbácsi elmondta, hogy mindnyájan meghívottak vagyunk, a 
jó Isten beszélni akar hozzánk a Biblián keresztül. Isten Igéje észre-
vétlenül, gyengéden tölti be az emberi szívet, csak nyitottan kell a 
Szentlelket fogadni. Az előadó érdekes, újszerű rajzokon keresztül 
világított rá arra, mit is jelent a Szentháromság. Az egyik legmélyebb 
gondolat: „Szeretném, ha az életem olyan volna, hogy, ha a világ 
összes Szentírása megsemmisülne, és újra kellene írni, az életem 
alapján ezt meg is lehessen tenni.” Elhangzott az örök tanács: 
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„Olvasd annyit a Bibliát, hogy lapokra hulljon, s akkor az életed 
biztosan nem fog darabokra hullni.” 

Az előadás második fele játék volt: öt önkéntes fiatal kérdések 
alapján ki kellett találja, melyik fontos bibliai alak nevét tűzték fel a 
hátára.  

Ehhez a játékhoz kapcsolódott aztán sok komikus jelenet is a 
színes est keretén belül. Felszabadult hangulatban, néha csípkelő-
dően is énekeltek az elmúlt órák nyújtotta élményekről. Mindezt 
vidáman, mosolyogva, állandóan a Szentírásra összpontosítva. Ebben 
nagy segítségükre volt Magos Orsolya is. 

Vasárnap reggel egy nagyon érdekes és hasznos, gyakorlatias 
tanácsokat tartalmazó előadásra került sor a Bibliatársulat munka-
társa, Magos Gyöngyvér jóvoltából. A fiatalok megismerkedtek a 
Lectio Divina módszerével. Gyöngyvér elmondta, mennyire fontos a 
személyes Bibliaolvasó program: legyen mindenkinek egy rendsze-
resen ismétlődő alkalma, egy csendes helye, ahol semmi nem zavarja 
az olvasásban. „ Csendre van szükség. Mindent ki kell zárni, próbálj 
egy másik világra gondolni, Isten világára. Most ott vagy Isten-
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ben!”... Mert Isten szólni akar az íráson keresztül, az olvasón múlik, 
hogy a hangját meghallja vagy sem.  

„Olvasd addig, amíg valami megérint, mert ez az Isten szava. 
Neked akar valamit mondani!” – ez az első lépés, a tulajdonképpeni 
Lectio. Ezt kövesse másodikként a Meditatio: elmélkedés azon, miért 
éppen az adott rész szólított meg, mi köze van az én életemhez? „A 
Biblia olyan, mint egy szemüveg.” A harmadik lépés az Oratio: 
„Imádkozz, beszéld meg Istennel, mi bánt, mi van az életedben.” 
Utolsó lépés a Contemplatio, a szemlélődés, csendben való odafi-
gyelés, várakozás az Úr szavára. Bizalmas, baráti együttlétet egymás 
jelenlétében. Az élő Isten megtapasztalása. Vidd magaddal, hordozd, 
éld egész nap az adott igét.  

Az előadáson elhangzott még egy fontos, konkrét tanács a bér-
málásra készülők felé: az apostolokhoz hasonlóan imádkozzanak 
azért, hogy a bérmálás alkalmával eltöltse őket a Szentlélek. Nagyon 
hiteles útravaló, annál is inkább, mert így kezdődött az előadó meg-
térésének a története is. 

Az utolsó közös Bibliaolvasás után a kiértékelőn sok jó ötlet 
hangzott el. A leírt vélemények közül idéztem a fenti címet is. 
Tervek, további közös programok körvonalazódtak, s itt említeném 
meg a Pici néni elköszönő szavait: „Úgy képzelem, hogy fényfol-
tocskák lesztek ebben a zűrzavaros világban!” 

A zárómise alapgondolata az volt, hogy Jézus keresi a társasá-
gunkat, állandóan velünk van, ha eltávolodunk Tőle, akkor egészen 
biztosan, mi mozdultunk el rossz irányba. „Hiszem, hogy nem 
véletlenszerűen kerültünk ide, mindannyiunkat meghívott a Jóisten!” 
Egy nagyon mély prédikációt hallhattunk, tele egy egész életre is 
elég gondolatokkal, aztán a Szentírások megáldása és személyre 
szóló kiosztása az ismert útravalóval: Vedd a Szentírást, legyen ez 
számodra az élet könyve!    

A szervezők mindnyájan azért imádkoznak, hogy a pénteki nyitó 
szertartáson elhangzó egyetemes könyörgés meghallgatásra kerüljön, 
és éreztesse hatását az alapkurzust eddig elvégző több, mint 100 
fiatal életében: „Kérjük, hogy ez a bibliai szeminárium növelje ben-
nünk az Isten igéje iránti szeretetünket, hogy érezzük magunkban 
annak erejét! Hogy Isten szavában vigasztalásra, erőre és életünk 
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irányítójára találjunk! Hogy családjainkban, közösségeinkben a Bib-
lia legyen keresztény életünk forrása.” 

   Lásd: http://www.vasarnap.katolikhos.ro/2036-panorama/3835-
mar-tudom-hogyan-kell-helyesen-olvasni-a-bibliat Fodor Orsolya 

 

Tisztelt Szerkesztőség! – E levélben szeretnénk kifejezni a 
kispapság nevében hálánkat és köszönetünket azért, hogy segí-
tették kitűzött céljaink megvalósulását. Köszönjük, hogy ilyen 
gyorsan reagáltak kérésünkre és minden reményünket megha-
ladó módon siettek segítségünkre. Bizonyára a szónok és sza-
valóverseny díjazottjai örömmel fogják forgatni kiadványaikat. 

Iskolánk életében vannak szűkebb és bőségesebb esztendők, 
telt és üres kalászok, de a szűk esztendőkben is mindig való-
sággá válik előttünk Isten gondviselő szeretete. Így érzünk most 
is, és minden jó szívű adománynál. 

Görög Katolikus Papnevelő Intézet 
Damaszkuszi Szent János Önképző Kör, Nyíregyháza 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: ápr. 10.: 
1 Tessz 5,15-18;  ápr. 24.: Lk 16,13; máj. 15.: Jn 2,23-24; máj. 
29.: Mk 9,33-37; jún. 12.: Jn 12,25-26; jún. 26.: Mt 7,21; júl. 
10.: Mk 3,31-35; júl. 24.: Róm 5,1-5; aug. 7.: Kol 3,6-17; aug. 
28.: Jn 15,9-11; szept. 11.: Ef 6,2-5; szept. 25.: Gal 5,16-18; 
okt. 9.: Kol 2,6-7; okt. 30.: Kol 2,8-10; nov. 13.: Kol 2,16-17; 
nov. 27.: 1 Pét 4,9-10; dec. 11.: 1 Jn 5,1-5. 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
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Isten szava 
 
Isten szava növekedést, életet ad. Ezért most ismételten szeret-

nélek emlékeztetni benneteket annak fontosságára, hogy legyen ná-
lunk az evangélium, a Szentírás, a kezünk ügyében – egy kisméretű 
evangélium a táskában, a zsebben –, és mindennap táplálkozzunk Is-
tennek ebből az élő szavából: olvassatok mindennap egy részt az 
evangéliumból, a Bibliából. Kérlek, sose feledkezzetek meg erről! 
Mert ez az az erő, amely elindítja bennünk Isten országának életét. 

(Ferenc pápa 2015.06.14. vasárnap, Úrangyala előtt) 
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Matta el Meszkín 

Isten megtapasztalása az imában1 
 

Az ima hatékonysága 
„Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni 

gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei 
Atyátok azoknak, akik kérik tőle!” (Lk 11,13)  

 
A keresztény élet ajándékai – legyenek általánosak, mint az 

újjászületés, a megváltás, amely eltörli a bűnöket, a megigazulás a 
kegyelem által és a megszentelődés Krisztus vére által …, legyenek 
azok személyre szólóak, mint a szeretet karizmái, az alázat, a 
szenvedélyes lelki vágy az Úrral való állandó bensőséges együttlétre 
-, mindezek az ajándékok pusztán az ima által, annak erejével és 
hatékonyságával tudják feltárni magukat.    

Az ima által tárul fel Krisztus természetének hatékonysága ben-
nünk. Az ima által és annak hatása révén hatja át cselekedeteinket és 
viselkedésünket az ő életének és halálának ereje.  

Az ima által a gondolataink és szavaink, sőt a hallgatásunk és a 
nyugalmunk „Krisztus Jó illatát” (vö. 2 Kor 2,15) tudja lehelni. 

Csak az imaéletben tud manifesztálódni a megváltás hatékony-
sága, a megmentés ereje, a győzelem a bűn felett és az élő tanúság-
tétel az újjászületésről. 

Minden kísérlet, amely arra irányul, hogy imaélet nélkül nyilvá-
nítsa ki ezeket az isteni hatásokat az emberi természetben, hamis, 
csupán a spekuláció síkján marad és nem egyéb, mint a „régi ember” 

                                                      
1 II. részlet Matta el Meszkín egyiptomi kopt szent írásából (1. rész: Az ima ter-

mészete. Mi az imádság és milyen a hatékony ima). al-Áb Mattá al-Miszkín, Haját 
al-szalat al-ortodokszija. Dajr al-kiddísz Anbá Makár, 19521 Angolul: Matthew The 
Poor, Orthodox Prayer Life. The Interior Way. St, Vladimir's Seminary Press, 
Crestwood, New York.2003. Arabról fordította: Fodor Györgyné Sárközi Júlia. 
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énjének és akaratának kinyilvánítása, aki kitart szenvedélyei és vi-
selkedése, azaz porból lett (vö. Ter 3,19) régi természete mellett. 

Ha egész szívünkkel és minden erőnkkel hozzáfogunk, hogy 
elfogadjuk ezeket az igazságokat az imáról, elkerülhetetlenül el 
fogunk érkezni Krisztus elképzelhetetlen misztériumaihoz, amelye-
ket csak hallomásból ismertünk. 

Ez csakis akkor válik valóvá, ha az ima legfőbb foglalatossá-
gunkká válik. Az ima fontossága felülmúl minden más fontos dolgot, 
olyan kötelesség, amely felülmúl minden más kötelességet, olyan 
boldogság, amely magába foglal minden más boldogságot. Imád-
kozni minden pillanatban, minden körülmények között, mindenhol 
…, hogy egy soha ki nem alvó tűzzel vessük bele magunkat a 
Krisztussal való bensőséges kapcsolatba, amelyben szavai, élete, 
műve és gesztusai irányítanak bennünket, „tanuljatok tőlem” (Mt 
11,29). Belső életünk, minden részletében végső céljára irányul: 
hogy Krisztus engedelmes személyén keresztül kedvessé váljunk az 
Atya előtt. Ez töltse be életünket, gondolatainkat: csüggjünk rajta 
álomban és ébren, beszélve és hallgatva, azért hogy megvalósuljon, 
hogy „élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 
2,20). Akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy Krisztus „kialakul” 
bennünk (Gal 4,19), és akarata szerint napról napra, az ő képére és 
hasonlatosságára új teremtménnyé formál át bennünket. Meg fogjuk 
tapasztalni, hogy ő megvalósítja bennünk minden lelki törekvé-
sünket, és semmit nem utasít vissza abból, amire vágyunk, vagy amit 
imában kérünk.  

Látni fogjuk azt is, hogy ő megváltoztatja életmódunkat, meg-
szünteti a bűn bennünk vérző sebeit és kioltja bennünk az erőszak 
tüzét. Minden reggel új fület ad nekünk (vö. Iz 50,4), hogy az igaz-
ság teljes egészében érhetővé váljon számunkra, új fület, amely ké-
pes arra, hogy meghallja az evangélium titokzatos igazságait, melye-
ket a Szentlélek emelkedetten és teremtő erővel telten kinyilatkoztat.  

Minél jobban előre haladunk az imaélet útján, szívünk annál in-
kább gyökeret ver a Krisztussal való bensőséges együttlétben, egyre 
jobban belekóstolunk az Istennel való egyesülés érzésébe, egyre job-
ban érezzük, hogy átszőnek bennünket az örökvaló szálak, miként 
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irányítják már az érzéseinket és a  gondolatainkat és egyre jobban az 
ő személyéhez kötnek bennünket.  

Amit egykor szomorúságban, könnyben és verejtékben kértünk, 
ami után sóvárogtunk, hogy Krisztus akaratához igazítsuk a szavain-
kat, a gondolatainkat és a tetteinket, most azt, mint egy álmot, meg-
valósulva megtaláljuk már a jelen életünkben. Isten immár őrt helyez 
a szájunk elé (Zsolt 141,3),  egy őrszemet a szemeink elé, egy égi 
erődöt helyez a füleinkhez, amely csak a tiszta dolgok előtt nyitja 
meg kapuit és a szívünk nem vágyik többé másra, mint örvendezni 
Istenben, és őt szeretni. 

Miközben az ember az imaéletben való előre haladásán fáradozik, 
és fáradságos munkával, bátorsággal és állhatatosan műveli az evan-
gélium szántóföldjét, hirtelen egy földbe rejtett kincset talál. Az 
ajándékok, amelyeket saját szellemében, lelkében és testében kap az 
imádság kapcsán, meggyőzik őt arról, hogy valóban az evangéliumi 
igazgyöngyöt találta meg. Az efölött érzett nagy örömében könnyűvé 
válik számára, hogy mindenét eladva megtartsa Krisztus ajándékait, 
amelyek minden ismeretet meghaladnak (vö. Ef 3,19). 

Az ilyen ember szemében mindaz, ami eddig megbénította a szí-
vét, szellemét és testét: tudomány, szerencse, közismertség, erő, 
egészség, hatalom, tetszésvágy, az evilág dicsősége és szenvedélyei, 
minden elveszti az értékét, és hamuvá válik. Egyetlen vágyává válik, 
hogy ezektől megszabaduljon, sőt egész élete értéktelenné válik a 
szemében (vö. Csel 20,24). 

Az ima hatékonyságának titka: az állhatatosság, amelyre Krisztus 
buzdít minket: „szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefárad-
ni” (Lk 18,1); „virrasszatok és imádkozzatok” (Mt 26,41); „Bármit 
kértek bizalommal imádságotokban, megkapjátok” (Mt 21,22). 

Csak az imában tudjuk akaratunkat egyesíteni az övével. Krisztus 
akaratának célja pedig a mi üdvösségünk, megújulásunk és megvál-
tásunk és semmi a világon nem tudja ettől eltéríteni, csak ha mi 
megszűnünk imádkozni. 

Az összes beteg, vakok, bénák, akik gyógyulást kértek Krisztus-
tól, mind meggyógyultak, senkit sem utasított vissza azok közül, akik 
hittek benne és kérték őt … 
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Krisztus akarata minden pillanatban jelen van, és lépésről lépésre 
vezeti az üdvösség teljességére mindazokat, akik a hívő ima útján 
megnyílnak felé. Az ima útján csatlakoztassuk akaratunkat az övé-
hez, mert amikor imádkozunk, megkapjuk az ő Lelkét, hozzáalakul-
unk az ő akaratához, és az ő ereje bennünk fog lakni. 

És ahogy a lélek ima nélkül nem tudja felismerni, hogy mi Krisz-
tus terve róla, úgy ima nélkül Isten sem akarja megismerni az ember 
kéréseit: „Minden ügyetekben hálaadással párosult imádsággal és 
könyörgéssel terjesszétek kéréseteket Isten elé” (Fil.4,6). 

Aki nem imádkozik, nem várhat Istentől vezetést, megújulást, ke-
gyelmet és üdvösséget. Aki visszautasítja Krisztus közbenjárását, 
vagy elrejtőzik Isten tekintete elől, az csak a saját akaratára hagyat-
kozhat, kiszolgáltatja magát lelke hullámzásának, szíve hajlamainak. 

Az az ember, aki nem imádkozik, elégedettnek tűnik a saját hely-
zetével, azt képzeli magáról, hogy nem kell változnia, nem kell 
megújulnia, nem kell elindulnia az üdvösség útján. Ha nem vet 
számot saját helyzetével, az napról napra romlik. A szálak, amelyek 
saját testéhez és a földhöz kötik, felerősödnek, és vágyainak és 
vonzalmainak egyetlen forrása kizárólag saját „egója” lesz.  

Amennyiben Krisztussal való kapcsolata felületes és formális 
marad, erőtlenné válik és képtelen lesz a legkisebb változásra vagy 
megújulásra. Sőt a próbák idején, szükségben, veszélyben vagy be-
tegségben az is bekövetkezhet, hogy megtagadja Krisztust („Vir-
rasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Mt 26,41). 

Igen, ha az ember nem imádkozik, nem tud Krisztussal autentikus 
és hatékony kapcsolatban lenni, és nem tud saját magán munkálkod-
ni, sem a változásán, sem a megújulásán. Ha buzgó tisztelete csak 
külső, felületes formalitás, az gyümölcstelen marad. 

Krisztust nem kell lehozni magunkhoz az égből az ima által, ha-
nem önmagunkban, lényünk mélyén fedezzük fel őt. Ő, mérhetetlen 
szeretetétől, végtelen irgalmától indítva és önmaga felajánlásával 
véghez vitte a mi megváltásunkat, és úgy tetszett neki, hogy a ke-
resztség által belőlünk megszületett új emberben lakjék.  Az imában 
ott találjuk őt szívünk ajtajánál, és nem hagyja abba a zörgetést, 
amíg az ki nem nyílik (vö. Jel 3,20). Mikor válaszolunk neki, és ő 
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bennünk lakik, rögtön kiemelkedünk a világ sötétségéből és elkez-
dődik feltámadásunk. A Krisztus képmására teremtett új ember csak-
is akkor él, növekszik, ha a hit imája és vágya által Krisztus lakik a 
szívében. „Hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben” (Ef 3,17). Mert 
Krisztus az élet igéje, ige melyet az ember az ima és az evangélium 
eszközével őriz meg a szívében.  

 Ő az örök Élet (vö. 1 Jn 5,20), az igazi ország, akit az ember az 
ima és a szent misztériumokkal való egyesülés segítségével a szívébe 
fogad.  

Ő az igazi Világosság (vö. Jn 1,9), akit az ember az imában a lel-
kébe fogad, hogy igazsága és parancsai szerint éljen.  

Krisztus magára vállalta, hogy abban az emberben, aki az ima 
eszköze által megszilárdítja vele az állandó és valódi bensőséges 
kapcsolatot, abban legyőzze és megsemmisítse az ősi kígyót, szét-
tiporja fejét, és véget vessen kísértésének és csábításának. A Krisz-
tussal való imaélet nélkül nincs világosság, nincs örökélet, nincs or-
szág, nincs győzelem. 

Az ima olyan hatóerő, amely egyesít a bennünk élő Krisztussal, 
aki minden áldás, minden igazi élet, minden igazi erő forrása.   

„Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünk-
ké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká 
lett” (1Kor 1,30). 

Az az ember, aki nem gyakorolja az imára való képességét, nem 
tudja megismerni a benne élő Krisztust, idegen marad az ő égi böl-
csességétől, megfosztja magát az ő igazságától, megszentelésétől és 
megváltásától. 

 Ima nélkül, bármennyire is igyekszünk, csak személytelen mó-
don ismerjük őt meg, mint a világ üdvözítőjét és az emberek 
megváltóját, mint aki szentté teszi a szenteket és felemeli a 
bűnösöket. De mi magunk híján maradunk ezeknek a kegyelmeknek, 
mert ezeket csak akkor kaphatjuk meg, ha az ima segítségével 
befogadjuk Krisztus személyét az életünkbe, hogy megpihenjen szí-
vünkben, velünk éljen, minden dolgunkban vezessen bennünket, és 
mindenben osztozzon velünk. 
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Krisztus nem tud egyesülni a gondolatainkkal, az érzéseinkkel, az 
akaratunkkal és az érzékeinkkel, ha előbb nem egyesülünk vele a lel-
künk mélyén. Tehát abszolút szükség van arra, hogy az ima által az 
ember belseje megnyíljon Krisztus felé. Ha ő a számára teremtett lé-
lek mélyén tud lakni, ami az ő képmása, akkor uralkodni fog benne, 
segíti az eligazodásban, irányítja a gondolatokat, az érzéseket, az 
akaratot és az érzékeket. 

Az olyan lélekben, amelyik az imában Krisztusra hagyatkozik, 
abban ott marad (vö Jn 14,23), létének és törekvéseinek középpontja 
lesz. Akkor az ember nem talál többé nyugalmat Krisztuson kívül, 
mint ahogy a hasonló is csak a hozzá hasonlóban talál valódi meg-
nyugvásra. És miután a lélek halhatatlanságra van teremtve, azt 
Krisztusban találja meg. Amikor egyesül vele, az a boldogság 
tetőpontja, mert létét az igazi léttel és halhatatlansággal hangolja 
össze. 

  
AZ ATYÁK MONDÁSAI 

 
20. Mindenekelőtt fáradhatatlan szívvel és hittel, és a Lélek ere-

jéből kérnünk kell Istent, hogy adományozza nekünk, hogy megta-
láljuk szívünkben az ő gazdagságát, Krisztust, az igazi kincset. 
Először saját magunk számára kell megtalálnunk az üdvösséget és az 
örök életet, vagyis az Urat. És amilyen mértékben bennünk él, olyan 
mértékben válik lehetségessé, hogy mások hasznára tudunk majd 
lenni belső kincsünkből, Krisztusból merítve jó, lélekkel teli 
szavakkal beszélni a mennyei misztériumokról.  Úgy tetszett az Atya 
jóságából, hogy valóban ott lakjék minden ember szívében, aki hisz, 
és  aki azt kéri tőle. „Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni 
fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki  …Ha 
valaki szeret engem, megtartja szavamat. Atyám is szeretni fogja őt, 
hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála” (Jn 14,21.23). 

Úgy akarta az Atya leírhatatlan jósága, úgy tetszett Krisztus 
szeretetének, hogy ott legyen minden gondolatunkban, ahogy a Lélek 
elmondhatatlan jósága ígérte. 

Dicsőség a Szentháromság elmondhatatlan könyörületességnek. 
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Akik méltóvá váltak, hogy Isten fiaivá legyenek és újjászüles-
senek a magasságból a Szentlélek által, akik Krisztust hordozzák 
magukban, aki megvilágosítja őket és megnyugvást ad nekik, azokat 
szívükben, a lélek nyugalmában számos és különböző módon látha-
tatlanul a Lélek vezeti, és a kegyelem mozgatja őket. (Nagy Szent 
Makariosz, Homiliák 18,6-7) 

21. Ha valaki nem viseli az Istentől kapott mennyei köntöst, vagy-
is a Lélek erejét, ahogy mondva van: „Akiben viszont nincs meg 
Krisztus Lelke, az nem az övé”(Róm 8,9), az sírjon és könyörögjön 
az Úrhoz, hogy megkapja az égből ezt a lelki köntöst és betakarja 
mezítelen lelkét az égi erővel, mert aki nem ölti magára a Lélek 
ruháját, az a szenvedélyek gyalázatába öltözködik. 

Az első ember, amikor látta, hogy mezítelen, szégyent érzett, na-
gyon szégyellte a mezítelenségét. Ha tehát a test mezítelensége ekko-
ra szégyent okoz, mennyivel nagyobbat az isteni erőtől megfosztott 
léleké. Aki nem burkolja be magát, és nem öltözik az elmondhatatlan 
és romolhatatlan lelki ruhába, ami magának Jézus Krisztusnak, az 
Úrnak igazsága, az nagy szégyenbe és a szenvedélyek gyalázatába 
burkolja magát! 

Tehát imádkozzunk és könyörögjünk Istenhez, hogy öltöztessen 
bennünket az üdvösség köntösébe (vö. Iz 61,10), az elmondhatatlan 
fénybe, a mi Urunk Jézus Krisztusba. A lelkek, akik ebbe vannak 
öltözve nem lesznek attól megfosztva egy örökkévalóságon át. 

Ha az Úr, aki a földre jött, a romlandó testeket meggyógyította, 
mennyivel inkább meggyógyítja az ő képére és hasonlatosságára 
teremtett halhatatlan lelket. 

Tehát higgyünk, és igazságban közeledjünk hozzá, hogy rögtön 
gyógyulásnak induljunk. Megígérte, hogy valóban megadja a 
Szentlelket azoknak, akik azt kérik tőle (vö. Lk 11,13), hogy ajtót 
nyitnak annak, aki zörget, és hogy aki keres, az talál (vö. Mt 7,7) és 
nem hazug az, aki azt megígérte (vö Tit 1,2). Dicsőség és hatalom 
neki mindörökké. Amen. (Nagy Szent Makariosz, Homiliák 20,1-8) 
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Thorday Attila: 

A tulajdonhoz való jog az ősegyházban –  
               Ananiás és Szafíra bűnhődése (Csel 5,1-11)  
 

Ananiás és Szafíra megdöbbentő történetének olvasása során 
kísértést jelenthet számunkra, egyrészt hogy az elbeszélést szó sze-
rint értsük és visszautasítsuk, mert mondanivalója ellentétes az 
evangéliumi szelídséggel, másrészt valószínűtlen jellege miatt 
könnyedén a mítoszok körébe utalhatjuk. Mindkét szélsőséges 
megközelítés alábecsülné e történet jelentőségét. 

Témánk megvilágítására elsődlegesen Lukács kétkötetes művét 
tekintjük, vagyis az Evangélium és az Apostolok cselekedetei össze-
függésében tárgyaljuk a kérdéses perikopát. Másrészt nem kerülhet-
jük el, hogy a jeruzsálemi ősegyház tagjai által jól ismert ószövetségi 
történetekben fellelhető párhuzamokra is rámutassunk; kifejezetten a 
Genezis és a Deuteronomiumból valamint Józsue könyvéből hozunk 
párhuzamokat. E szűkebb és tágabb szövegkörnyezet fényében tárul 
fel Ananiás és Szafíra történetének mélyebb értelme. 

Az anyagi javak megosztásának formái az ősegyházban 

Az anyagi javak konkrét megosztása tanúsítja, hogy a hívek gyü-
lekezete az isteni kegyelem szerint él. Az Apostolok cselekedetei 
erről kétféle gyakorlatot örökít meg: vagy az egyéni javakat közös 
használatba adják (2,44; 4,32b: koi,noj); vagy a javak eladása által 
annak bevételét szétosztják (2,45: pipra,skein, diameri,zein; 4,34-35: 
pwlein( diadi,donai). 

Az anyagi javak közösségi használatba adása mindenki számára 
meghagyja javainak birtoklását, de a hívő önmagát a javak gondos 
kezelőjének tekinti. Ahelyett, hogy kizárólagos jogot tartana fenn 
magának, hogy javait élvezze, ingyenesen hittestvérei rendelkezésére 
bocsátja azokat. Ezáltal is tanúságot tesz arról, hogy Isten népében 
működik a kegyelem és üdvösség. Jegyezzük meg, hogy ez a gyakor-
lat kapcsolatban áll az apostolok tanúságtételével, melyet az Úr Jé-
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zus feltámadása kapcsán tettek: Az Úr hatalmának, erejének (3,12; 
4,7: duna,mij) lettek ők gondnokai, intézői. Olyan kegyelemben része-
sültek, amit Jézus birtokolt (vö. Lk 2,40), s ezután ők gazdálkodnak 
e lelki hatalommal. 

A másik gyakorlat a javak eladásán alapult, amely a bevétel szét-
osztására irányult. A nélkülözést (4,34) és szűkölködést (2,45) ta-
pasztalva bizonyos javak pénzzé tétele és az apostolok lábai elé he-
lyezése lehetővé tette, hogy aktuális szükségleteket fedezzenek belő-
le (pl. 6,1 szerint az özvegyekről gondoskodtak). Ez esetben a tulaj-
donos lemond a tulajdonáról, ugyanakkor elkerüli az osztozás körüli 
vesződséget és kényelmetlenséget. 

Nem szükséges, hogy csak e két gyakorlatra összpontosítsunk, hi-
szen a közösségben munkálkodó kegyelem más módon is megnyil-
vánulhat. Néhány példa: búcsúbeszédében, Pál saját gyakorlatát idé-
zi fel, miszerint saját kezével dolgozott azért, hogy a szükséget szen-
vedőkről (20,34-35: gyöngékről) gondoskodhasson. A Joppéban élő 
tanítványok egyike, Tabíta, varróműhelyt vezetett (vö. 9,36-39). A 
bíborárus asszony, Lídia eltökélt vendéglátásáról lett ismert (vö. 
16,15). A Szentlélek számtalan módot talál, hogy Isten jótéteményei 
megnyilvánuljanak a hívek életében. Itt azonban Lukács a jeruzsá-
lemi ősegyház példáira szorítkozik. 

Mindenesetre, a továbbiakban az ősegyház kapcsán megfigyelhet-
jük azt, hogy a javakbeli osztozás illetve azok pénzzé tétele – feltéve, 
hogy azokat a Szentlélek ihletésére valósítják meg – prófétai és 
missziós jelek. Hogyan lehetne ugyanis Isten kegyelmét meghirdetni 
annak, aki éhezik, ha nem úgy, hogy enni adunk neki? Magától érte-
tődő, hogy a javak megosztása elsődlegesen nem aszketikus cseleke-
det, hanem hiteles profetikus távlatot nyit meg: tapasztalhatóan mu-
tatja fel, hogy a végső idők elérkeztek, az Úr kegyelmének és bocsá-
natának korszaka. A Szentlélek különféle adományainak megfelelő-
en – ki-ki különböző módon – maga tanúskodik az isteni kegyelem 
örömhíréről. A megtérés szükségessége sürgető, de annak útjai, 
megvalósulási formái különbözők. 
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Az anyagi javak megosztásának jelszerűsége 

Az Apostolok cselekedeteiben leírtakból az anyagi javak megosz-
tásáról vajmi keveset értünk meg, ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy 
azok a Szentlélek gyümölcseként létrejött közösségben gyökereznek. 
A szerző erről sokféle módon így emlékezik meg: „egy szív, egy lé-
lek” (4,32), „nem volt szakadás közöttük”; „ugyanazzal a szívvel” 
(2,46; 5,12); „együtt” (2,44-47). Mindezek kifejezésre juttatják, hogy 
mint egymásra épülő kövek, a hívek egyazon épület részeinek tudják 
magukat. És valóban az Úr hív meg személy szerint mindenkit, Ő 
tesz eggyé és Ő építi fel az egyház közösségét (vö. Csel 4,11-12). 
Népe körében Isten megújított jelenléte lehetővé teszi a hívek szá-
mára, hogy az atyáknak tett ígéret örököseivé váljanak, a Deutero-
nomiumban már megígért messiási áldásból részesüljenek: „Nem 
lesz köztetek szükséget szenvedő, mert az Úr bizonnyal megáld tite-
ket…, feltéve, hogy hűségesen hallgatsz az Ő szavára” (MTörv 15,4-
5).1 E szakasz héber szövege parancsként, elvárásként értelmezendő 
(„ne legyen köztetek szükséget szenvedő!”), míg annak görög nyel-
vű, Szeptuaginta szerinti fordítása ígéretként értelmezi: „Nem lesz 
köztetek szükséget szenvedő, mert az Úr, a te Istened áldásában ré-
szesít, amennyiben hallgattok az Úr, a ti Istenetek szavára”.2 A pa-
lesztinai zsidóságban ezt az ígéretet eszkatológikus reményként ér-
telmezték: a Tórához való hűség, amit a Messiásnak kellene elhoz-
nia, meg kell szüntesse a nyomort és szükséget. A hívek közössége 
által megélt anyagi javakban való osztozás annak az ígéretnek telje-
sedése, amit a Második Törvénykönyv tartalmaz. Szorosan kötődik 
tehát a messiási idők áldásához és a Lélek kiáradásához. Miközben 
Lukács palesztinai hagyományok összegyűjtése során a jeruzsálemi 

                                                      
1 Kétféle értelmezés közül választhatunk. Elsőre úgy tűnik, inkább egy feltétel-

hez kötött ígéretről van szó, mert ekkor van értelme a következő feltételes mondat-
nak: nem lesz szegény ... ha hallgatni fogsz ... De tekintve, hogy törvényszövegbe 
illeszkedik, és előtte is parancsokról van szó, ez inkább amellett szól, hogy ezt is 
tiltásként kell felfogni. Ebben az esetben a feltételes mondatot úgy lehet értelmezni, 
hogy a feltétel csak a 4b ígéretére, vagyis az áldásra vonatkozik: ne legyen sze-
gény ... mert megáld Jahve ... ha hallgatni fogsz ... 

2 A Targum is ezt a teológiai távlatot erősíti: „Amennyiben minden igyeke-
zetekkel megtartjátok a Törvény parancsait, nem lesznek szegények köztetek, mert 
JHWH gazdagon megáld titeket.” J. Dupont: „La communauté des biens aux 
premiers jours de l’église”, Études sur les Actes, LD 45, Cerf, Paris 1967, 509-510.) 
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ősegyház életét összefoglalja, bizonyára tudatában van annak is, 
hogy e megélt szeretetközösség, a koinónia visszhangra talál olvasó-
iban, akik hellén műveltségük szerint ismerték a barátság legfőbb 
ismertetőjét. A korabeli görög filozófia barátoknak azokat tartotta, 
akiknek egy a szíve-lelke, s ez a gyakorlatban arra készteti őket, 
hogy mindenüket megosszák egymással.3 Lukács mindezek ellenére 
tudatában van annak a szakadéknak, amely elválasztja a filozófusok 
által ideálisnak leírtakat attól a ténytől, amit az Úr megadott az ő né-
pe számára: az emberi vágyak sötétben tapogatózása helyett Isten ál-
dása, amely Izrael történetében testet öltött a Szentlélek hatalma ál-
tal.  

A koinónia lényegét Lukács itt abban láttatja, hogy az Úr áldása 
konkrét, tapasztalható formát öltött Isten népe életében. Az össze-
gyűltek sokasága, azáltal, hogy megosztotta javait, életre váltotta a 
Törvényt, s ez nyilvánvaló jele, hogy elérkezett az utolsó idők kor-
szaka (vö. Jer 31,33; Ez 36,27). Lukács evangéliumában Zakeus 
rendkívüli tette, miszerint szétosztja vagyonának nagy részét, a je-
lenlévőkből ugyanezt a következtetést váltotta ki: „Uram, íme, va-
gyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben meg-
csaltam, négyannyit adok helyette (…) És akik mindezt hallották, 
hittek abban, hogy hamarosan megtapasztalják Isten országát.” (Lk 
19,8-11). 

A következőkben pedig lássuk meg azt, hogy ez az isteni áldás, 
paradox módon ítéletnek is tekinthető abban az értelemben, ahogy 
Jézus a názáreti zsinagógában bejelentette a kegyelem korszakának 
elérkeztét, s amely által feltárult a szívek megosztottsága (Lk 4,16-
30). 

Ananiás és Szafíra esete 

A szövegkörnyezet – Ananiás és Szafíra történetének értelme-
zéséhez fontos támpontot nyújthat a ciprusi levita Barnabás szemé-
lyiségének megismerése. A Csel szerkesztőjének zsenialitását tükrö-

                                                      
3 Diogenész Laertiusz: Pitagorasz élete VIII, 10: „Barátok között minden közös, a 

barátok egyenlők”; „A barátok között semmi nincs kisajátítva”. Arisztotelész: 
Nikomakhoszi etika, IX, 8, 1168b: „egyazon lélek, mindazt, amit a barátok birtokol-
nak, közös, a barátság egyenlőségen alapul”. 
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zi, hogy Barnabás bemutatása mintegy ellenpontként jeleníti meg 
Ananiás és Szafíra története előtt. Benne rajzolódik ki a csaknem tö-
kéletes keresztény közösségi ember ideálja. 

A Csel tanúsága szerint ő az első olyan személy, aki nem tartozik 
a Jézus által kiválasztott apostolok közé. Közel áll hozzájuk és bi-
zalmukat élvezi. Lukács még azt is megjegyzi róla, hogy a „vi-
gasztalás fia” nevet kapja tőlük. Később azt is olvassuk róla, hogy ő 
az, aki garanciát vállal Saul igaz voltáért (vö. 9,27). Több alkalom-
mal Antiokhiába küldik, ahol megerősíti, bátorítja a híveket (pl. 
11,22), és nem késlekedik, hogy Saul-Pált együttműködésre hívja 
(vö. 11,25). Antiokhiában történt, hogy a Szentlélek arra választja ki, 
hogy megnyissa a misszió művét (vö. 13,2). Likóniában a köréjük 
gyűlt tömeg Zeusz földreszállásának képzeli Barnabást, akit Her-
mész kísér (valójában Pál).  

Barnabás egyetlen szavát sem örökítette meg, de úgy számol be 
arról, hogy földjét eladta és árát az apostolokra bízta, mint aki meg-
valósítja Jézus buzdítását, ellentétben az ún. gazdag ifjúval, aki kép-
telen volt megtenni (vö. Lk 18,22). Így vált a végső idők kegyelme 
szerinti hívő ember példájává, és Izrael vigaszának befogadójává, 
miként annak idején az agg Simeon (vö. Lk 2,25). Teljesen Isten ke-
gyelmére hagyatkozva (vö. Csel 14,26; 15,40) elnyerte a megkülön-
böztetés adományát, amivel képes volt elismerni az antiokhiai hívek 
által megélt kegyelmet (Csel 11,23). Később, amikor Pál elutasítja, 
hogy Márkot ismét magával vigye, Barnabás kiáll érte olyannyira, 
hogy maga mellé veszi társként, vállalva ezzel azt is, hogy különvá-
lik Páltól (vö. 15,36-39). Az isteni kegyelem gazdagsága és termé-
kenysége Barnabás személyében még inkább kiemelkedik, ha 
Ananiás és Szafira tragikus végzetét ismerjük. Erről Lukács drámai 
megfogalmazást közöl, talán éppen Barnabás életének ellenpontja-
ként.  

A történet lehetséges magyarázatai – E bibliai szakaszt ma-
gyarázva egyes egyházatyák olyan következtetést vonnak le, amelyek 
a dogmatika rendjébe tartoznak, mint például a Szentlélek személyes 
mivoltával kapcsolatban, mint akinek nem szabad hazudni, vagy Pé-
ter tekintélyével hozzák kapcsolatba, akinek ítélkezési joga van. Má-
sok inkább az erkölcsi tanítás alátámasztására idézik fel a történetet, 
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akár a hazugság, akár a fösvénység, akár az első keresztények sze-
génységet vállaló élete kapcsán.4 Korunk szentírásmagyarázói azon-
ban e megdöbbentő epizód értelmezését inkább az őskeresztény kö-
zösség aggodalmaival összefüggésben vagy bizonyos ószövetségi 
történetekkel összefüggésben keresik.5 

 
Ákán személye inspirálta tipológia? – Ananiás és Szafíra történe-

téről szóló elbeszélés irodalmi műfaját vizsgálva jónéhány kutató 
tipologikus értelmezést javasol, s egyúttal rámutat a Józs 7,16-26 
szakasszal való kapcsolatra, amely Ákán bűnét írja le. Ez a harcos 
megszegte a szövetséget, amikor Izrael népe Jerikót elfoglalva belé-
pett az Ígéret földjére. Mivel megkívánta és elsajátította a honfogla-
láskor talált díszes köpenyt, ezüstpénzt és aranyat, családjával együtt 
kivégezték. Ez az arkhetípus úgy tűnik meglehetősen jelen van a bib-
likus emlékezetben (vö. Zak 14,14) olyannyira, hogy maga Pál is 
nyíltan idézi a milétosziaktól való búcsúzásakor: „Nem kívántam el 
senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját” (20,33), hogy ily módon is meg-
erősítse azt az ingyenességet, ami az isteni kegyelem tanúságtevőjé-
nek viselkedését szükségszerűen jellemzi.6 

Az Ígéret földjének kapujában, Jerikónál Isten harc nélkül adta 
Izrael népe birtokába a földet, hogy nyilvánvalóbb legyen annak 
ajándék jellege. És akkor történt, hogy Ákán megszegi az Isten által 
adott szövetségi záradékot azáltal, hogy a hadizsákmány Istennek 
fenntartott részét eltulajdonította. Józsue ugyanis Isteni parancsra 
anatémát hirdetett, miszerint az ellenség minden javát el kell pusztí-

                                                      
4 Lásd E. Jacquier: Les Actes des Apôtres (EBib), Gabalda, Paris 1926, 150-

156. 
5 Tanulmányunkban legtöbbet az alábbi cikkre illetve kötetre hagyatkozunk: D. 

Marguerat: „La mort d’Ananias et Saphira (Ac 5.1-11) dans la stratégie narrative de 
Luc”, in NTS 39 (1993), 209-226. Továbbá L. Tosco: Pietro e Paolo ministri del 
giudizio di Dio. Studio del genere letterario e della funzione di At 5,1-11 e 13,4-12 
(RivB Suppl. 19), EDB, Bologna 1989. 

6 Egyes exegéták más ószövetségi párhuzamokat is felhoznak, mint pl. Nádáb 
és Abihu megbüntetése (Lev 10,1-5), vagy Jeroboám fia, Abia halála (1Kir 14,1-
18). A hasonlóság ezeknél mégsem olyan erős, mint a Józs 7 esetében, ahol meg-
találjuk a „visszatart / félretesz” (nosfi,zesqai) igét, amely az ÓSz-ben csak itt és a 
2Mak 4,32-ban, az ÚSz-ben pedig csak a Csel 5,2-3 és Tit 2,10 versekben találha-
tó. Másrészt az ígéret földjére való belépés és az egyház kezdete párhuzam is 
gondolatébresztő.  
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tani, hogy a nép ezáltal is megtanulja az ingyenességet: aki képes 
lemondani a birtoklásról ma, az tudja csak befogadni a sokkal többet 
holnap. Ugyanez történt annak idején a manna esetében: aznapi sza-
badott begyűjteni, s tilos volt félretenni a másnapra valót (vö. Kiv 
16,4). Megdézsmálva a zsákmányt, Ákán végül is meglopja az Urat, 
megszegi parancsát, magával ragadva egész Izraelt a szövetség meg-
törésére. Nem csodálkozhatunk, hogy Jerikó harc nélküli elfoglalását 
követő első ütközetben az izraeliták súlyos vereséget szenvednek és 
halottaikat temetik (Józs 7,5). Amikor Ákánt és családját Ákor völ-
gyébe vezetik, ahol végrehajtják megkövezésüket, Józsue felkiált: 
„Mivel romlásunkra lettél, legyen romlásodra az Úr ezen a napon!” 
(Józs 7,25). Lukács elbeszélésében úgy tűnik, Péter ugyanezt az íté-
letvégrehajtó szerepet tölti be. 

Ahogy Ákán annak idején, úgy Ananiás és Szafíra a tolvaj és ha-
zug szerepét töltik be a messiási időben, amikor az Úr nagylelkűsé-
gét kellene felismerni. Miután saját elhatározásuk alapján földjüket 
eladták, azt színlelték, hogy a bevétel egészét az apostolok lába elé 
helyezve átadták a keresztény közösségnek. Ám valójában, titokban 
a bevétel egy részét félretették és megtartották maguknak. Nem volt 
kötelességük mindent átadni; elegendő lett volna megmondani őszin-
tén, hogy mennyit ajánlanak fel a közösség céljaira. Ezzel szemben, 
amikor hazudtak a közösségnek (koinwni,a), az apostoloknak, akkor 
magának a Szentléleknek hazudtak, vagyis végső soron magának Is-
tennek (Csel 5,4). Zsákmányul estek a sátánnak, aki az embert Isten 
kísértésére indítja (Csel 5,9).7 Hazugságuk által kikerülnek a szere-
tet- és hitközösségből, elhatárolódnak az apostoloktól, kizárják ma-
gukat az ígéretekből.  

A nyílt színen zajló dráma ezt követően két felvonásban játszó-
dik. Az elsőben Ananiás Péter apostol előtt találja magát, aki lelep-
lezi a bűnt, amelynek következményeképp Ananiás hirtelen meghal. 
Néhány órával később a történteket nem ismerő Szafíra kerül ugyan 

                                                      
7 Emlékezzünk arra, hogy a „híveket betöltötte a Szentlélek” (4,31), és hogy 

most a sátán szállta meg Ananiás szívét, hogy hazudjon a Szentléleknek (5,3). 
Lásd erről S. Brown, Apostasy and Perseverance in the Theology of Luke (AnBib 
36), Bibl. Inst. Press, Roma 1969, 98-114. 
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ebbe a helyzetbe, s ő is holtan esik össze a bűnnel való szembesítés 
és férje halálhíre után. 

Ezt követően a Csel szerzője a jeruzsálemi közösséget először 
nevezi koinonia helyett ecclesiának (5,11: evkklh,sia). Az Isten ítéle-
tétől való megrettenés egységbe forrasztja, és egyházzá teszi a kö-
zösséget, amit innentől fogva jelként ezt használjuk. 

 
Etiológiai elbeszélés? – A kommentátorok a leírt esemény törté-

nelmi alapjait keresték. Egyesek szerint – hivatkozva az 1Tesz 4,13-
17 és 1Kor 11,29-30 szakaszokra – a jeruzsálemi ősegyházban tör-
tént elhalálozások okát a botrányok és tudatlanság mögött kell keres-
nünk.8 Ráadásul egyesek – köztük maga Pál apostol is – kezdetben 
azt gondolták, hogy a parúzia egészen közel van. Így Ananiás és Sza-
fíra legendája magyarázatot nyújtana arra, hogy a halál oka a bűn.  

Mások az Apostolok cselekedeiben olvasható történetet a Kum-
ránban ránk maradt szövegekhez kapcsolják, s Ananiás bűnét abban 
látják, hogy a teljes értékű és tekintélyű tanítvány látszatát keltette, 
míg valójában nem több mint újonc a közösségben.9 

Újabban azt a belső dinamizmust is szívesen kutatják, hogy mi 
alapozza meg és jogosítja fel a keresztény közösséget, hogy egyes 
tagjait kizárjon maga közül, ahogy erről az 1Kor 5,13 és a Mt 18,15-
17 beszámol. A hívek közössége olyan bűnökkel szembesült, melyek 
bomlasztják a koinoniát. Fölismerték, hogy saját jogon nem zárhat-
nak ki megkeresztelt társukat az üdvösséget hordozó közösségből: a 
büntetés egyedül Istentől jöhet. Érdemes megfigyelni, hogy elbeszé-
lésünkben sem Péter, hanem maga Isten az, aki a halál bekövetkezté-
vel kizárja a bűnöst az üdvösséget hordozó közösségből. Ily módon 
nem a közösség ítéli halálra a bűnöst, hanem annak vezetője, Péter 
feltárja a közösséget megtépázó bűn mibenlétét, megállapítja azt a 
távolságot, amit a bűnös hozott létre önmaga és közössége között, s 
végül bejelenti Isten ítéletét.10  

                                                      
8 Lásd a korintusi vérfertőzés esetét (vö. 1Kor 5,5). 
9 C. Spicq: „La place ou le rôle des jeunes dans certaines communautés 

néotestamentaire”, in RB 76(1969), 508-527. 
10 Ch. Perrot: „Ananie et Saphire. Le jugement ecclésial et la justice divine”, in 

L’Année canonique 25(1981), 121. 
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A közösség eredeti bűne? – A kérdéses szakasz midrás-jellegű te-

ológiai reflexiót tükröz az „eredeti bűn” létéről, amely minden embe-
ri közösségben fellelhető: az első emberpár bűne (Ter 3), az Isten fi-
ai és az emberek lányainak egyesülése a történelem kezdetén (Ter 
6,1-4), az Aranyborjú esete a szövetségkötés megünneplését követő-
en (Kiv 32), Ákán bűne az Ígéret földjére lépést követően (Józs 7), 
Dávid bűne királlyá emelése után (2Sám 11). Lám, egy teológiai so-
rozat előtt találjuk magunkat, amely mindegyike a bűn megjelenését 
írja le. Bizony, a hívek emberi közössége sem alkot kivételt: a szö-
vetséghez való hűtlenség bűne azonban a kegyelem túláradását is 
eredményezheti. Krisztus halála óta a hívő közösség immár azt is 
tudja, hogy a bűnös halála Istennel való kiengesztelődéssé válhat, ha 
a végső pillanatban átadja magát az Úrnak (vö. Lk 23,42). Az Apos-
tolok cselekedeteinek ez a szakasza mégsem az isteni irgalmasságról 
szól, hanem annak a bűnnek súlyát húzza alá, amely megmérgezi a 
hívek koinoniáját és a halál felé menetel.  

Az Izraelnek felkínált szövetség mindig élet-halál kérdése volt. 
Nem hiába szólt az Úr Mózes által az atyákhoz ily módon: „Tanúul 
hívom ma az eget és a földet, hogy elétek tártam az életet és a halált, 
az áldást és az átkot! Válaszd az életet, hogy élj!” (MTörv 30,19) Az 
apostoli korban az élet, mint áldás, felismerhetővé vált a béna meg-
gyógyításakor (Csel 4,21), majd a halál, mint átok, szintén megtör-
tént Ananiás és Szafíra esetében (Csel 5,7). A halálnak ez a veszé-
lyeztető szerepe érzelmi zsarolásnak tűnhet manapság, amivel Isten – 
vagy a bibliai szerzők (?) – félelemben akarják tartani az embert. 
Azonban az már a Csel korabeli olvasója számára is világos lehetett, 
az elbeszélés stílusa alapján és a párhuzamok ismeretében, hogy nem 
puszta megfélemlítés a cél (vö. 5,5.11), hanem inkább az, hogy ko-
molyan vegyék Isten szavát, ha élni akarnak.11 

Úgy tűnik, hogy a jeruzsálemi ősegyház életének idillikus leírása 
(Csel 4,32-37) a bűnbeesés előtti Édenkertet tükrözi (Ter 2). Ananiás 
és Szafíra története emlékezetünkbe idézi a bűnbeesés történetét. Ér-
demes felfigyelni arra, hogy mindkét elbeszélésben szerepel egy em-

                                                      
11 A. Mettayer: „Ambiguïté et terrorisme du sacré: Analyse d’un texte des Actes 

des Apôtres (4,31-5,11)”, in SR 7(1978), 415-424. 
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berpár, egy férfi és egy nő, akiket Isten a maga képmására teremtett. 
Párhuzam mutatkozik abban is, ahogy az ősszülők a teremtés nagy-
szerűségének örvendhettek az Édenkertben, úgy az ősegyházban levő 
emberpár szabadon rendelkezhetett anyagi javairól és élvezhette a 
testvéri közösség védelmét.  

A bűnbeesés történetét az előzmények szépsége és idillikus volta 
teszi igazán tragikussá, és hasonlóan láthatjuk ezt a keresztény kö-
zösség esetében is (vö. Csel 4,32-37). A közösség mindenben való 
osztozása, Barnabás odaadó életvitele éles ellentétben áll Ananiás 
tettével, miként az Édenkert harmóniája a kígyó hazugságával áll el-
lentétben. Miként a zsidó hagyomány szerint a kígyó képében meg-
bújó sátán hazugsággal téveszti meg az asszonyt, úgy a Csel szerint 
is a sátán vezeti Ananiást a hazugságba. Továbbá mindkét történet-
ben hangsúlyos, ahogy a férfi és a nő összejátszik a bűnben. És 
mindkét esetben a bukás következménye a közösség megszakadása, 
vagyis a törvényszegőket kiűzik az Édenkertből illetve a közösség-
ből.  

Ananiás és Szafíra történetét tehát a születő egyház számára való 
figyelmeztetésként is olvashatjuk, miszerint az eredeti bűn és annak 
hatása jelen van. Ha a férfi és nő, akik az élet szolgálatára kaptak 
meghívást Istentől, bűnük által az élet helyett a halált választják, ki 
kell őket taszítani a közösségből, miként a Deuteronomium vissz-
hangozza: „Irtsd ki a gonoszt magad közül!” (MTörv 13,6; 17,7.12; 
19,19; 21,21; 22,24).   

Összefoglaló következtetés 

Láthattuk, hogy a közösség elleni bűn nagyon hamar megjelent a 
jeruzsálemi egyház életében, mégpedig épp a pénz kérdése és a javak 
elosztása körül.12 Péter azonnal felfedte, Isten pedig igazolta e bűn 
súlyosságát. Ennek következtében a közösség megrettenve vette tu-
domásul, hogy Péter jogszerűen járt el, amikor szembesítette a bűnö-
söket hazugságukkal.  A megelőző perikopában Barnabás személyé-
ben a keresztény archetípus valamint az egy szív, egy lélek közösség 

                                                      
12 D. Marguerat: „Ananias et Saphira (Actes 5,1-11). Le viol sacré”, in LumièreV 

215(1993)42, 51-63. 
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fogalmazódik meg. Ezt az ideális állapotot töri meg Ananiás és 
Szafíra hazugsága, s így válnak keresztény antitipussá.  

A parúzia késlekedése miatt az ősegyházban komoly kételyek 
ütötték fel a fejüket ember fizikai halálának okairól. A zsidó hagyo-
mány alapján már világos volt számukra, hgy a bűn zsoldja a halál. 
Így történt az ősszülőkkel az Édenben, így történt Ákánnal és így tör-
tént Ananiás és Szafira esetében is. Bűnük halált érdemelt Isten jo-
gos ítélete szerint. De nem szabad elfelejtenünk, hogy történetünk 
Krisztus halála után játszódik. Komoly kérdést vetett fel, hogy van-e 
joga a közösségnek a vétkest kizárnia soraiból, holott Krisztus a 
megbocsátás fontosságát hirdette. Ananiásék esetében bár Péter az, 
aki kimondja az ítéletet, Isten maga zárja ki közösségéből a bűnöst. 
Van itt valami, ami mégis túlmutat ezen: a jobb lator története, 
amely ekkor már közismert volt, figyelmeztette a híveket arra, hogy 
ha az utolsó pillanatban megtérnek még „ma” elérhetik a paradicso-
mot. Tehát az ítélet egyedül Istené, a megbocsátást Krisztus meghir-
dette. Istennek terve lehet a halállal, ami túlmutat a bűnön és a bűnö-
sön. 

Végül érdemes fölfedezni, hogy a szomorú eseményeket követő-
en a hívek megérthették, hogy a bűnt felülírta a kegyelem. Ananiás 
és Szafíra halála után megtapasztalhatták, hogy a halál sincs kívül Is-
ten üdvösséget munkáló tervén. Ezt bizonyítja, hogy Lukács első al-
kalommal e történet utolsó mondatában használja a jeruzsálemi hí-
vek gyülekezetére az egyház (evkklh,sia) szót a korábbi koinonia he-
lyett.13 A kis keresztény közösséget az őszinte istenfélelem egyházzá 
kovácsolta, amely tehát ettől fogva élet-halál megkülönböztetésének 
helye. Az ecclesia pedig olyan Krisztus körül formálódó közösség, 
melynek tagjai az életet választották. 

                                                      
13 J. Roloff: „Ekklésia”, in Exegetisches Wört. zum N.T. (szerk. H. Balz – G. 

Schneider), 1. kötet, Kohlhammer, Stuttgart 1980, coll. 1005-1007. 
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Kocsis Imre 

Párbeszéd a főparancsról, 
                 illetve az üdvösség útjáról 

A szinoptikus evangéliumok szövegének összehasonlítása 
 

A szöveg: 
  
Mk 12,28-34 Mt 22,34-40 Lk 10,25-28 
28

Ekkor odajárult hozzá az 
egyik írástudó, aki hallotta őket 
vitatkozni. Mivel látta, hogy jól 
megfelelt nekik, megkérdezte őt: 
»Melyik a legelső az összes pa-
rancs közül?« 

29
Jézus így felelt 

neki: »Az összes parancs közül a 
legelső ez: ‘Halld, Izrael! A mi 
Urunk, Istenünk az egyetlen 
Úr! 

30
Szeresd Uradat, Istenedet 

teljes szívedből, teljes lelkedből, 
teljes elmédből és minden erőd-
ből!’ Ez az első parancsolat.

 31
A 

második pedig ez: ‘Szeresd fele-
barátodat, mint önmagadat!’ 
Ezeknél nincs más nagyobb 
parancsolat.« 

 32
Az írástudó 

ekkor azt mondta neki: »Jól van, 
Mester! Helyesen mondtad, hogy 
egy az Isten, és nincs más rajta 
kívül; 

33
és hogy őt szeretni teljes 

szívből és teljes értelemből és tel-
jes erőből, a felebarátot pedig 
úgy szeretni, mint önmagunkat – 
többet ér minden égő és egyéb 
áldozatnál.« 

34
Amikor Jézus látta, 

hogy milyen okosan felelt, azt 
mondta neki: »Nem vagy messze 
az Isten országától.« Ezután sen-
ki sem merte őt többé kérdezni. 

34
Mikor a farizeu-

sok meghallották, 
hogy a 
szaddúceusokat el-
némította, össze-
gyűltek egy cso-
portba, 

35
és az 

egyikük, egy tör-
vénytudó, hogy 
próbára tegye, 
megkérdezte tő-
le: 

36
»Mester, me-

lyik a legnagyobb 
parancs a törvény-
ben?« 

37
Ő azt felel-

te neki: »‘Szeresd 
Uradat, Istenedet 
teljes szíveddel, tel-
jes lelkeddel és tel-
jes elméddel’. 

 38
Ez 

a legnagyobb, az 
első parancs. 

39
A 

második hasonló 
ehhez: ‘Szeresd fe-
lebarátodat, mint 
önmagadat’. 

40
Ezen 

a két parancson 
alapul az egész tör-
vény és a prófé-
ták.« 

25
Ekkor fölállt 

egy törvénytudó, 
hogy próbára 
tegye, és így 
szólt: »Mester! 
Mit tegyek, hogy 
elnyerjem az 
örök éle-
tet?« 

26
Ő ezt vá-

laszolta neki: 
»Mi van írva a 
törvényben? 
Hogyan olva-
sod?« 

27
Az így 

felelt: »Szeresd 
Uradat, Istene-
det teljes szí-
vedből és teljes 
lelkedből, min-
den erődből és 
egész elmédből; 
felebarátodat 
pedig, mint ön-
maga-
dat«. 

28
Erre ő 

így szólt: »He-
lyesen feleltél! 
Tedd ezt, és élni 
fogsz.« 
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1. Márk változata: 12,28-34 

Szövegkörnyezet 

A szakasz az ún. jeruzsálemi vitabeszédek egységéhez (11,27-
12,44) tartozik. A szakasz előtt a Jézus hatalmával, a császárnak 
fizetendő adóval és a halottak feltámadásával kapcsolatos vitabeszé-
dek (11,27-33; 12,13-17; 12,18-27), valamint a gyilkos szőlőműve-
sekről szóló példabeszéd (12,1-12) olvasható. A szakaszt a Messiás 
dávidfiúságára vonatkozó kérdés (12,35-37), az írástudók ellen irá-
nyuló vádbeszéd (12,38-40) és a szegény özvegyasszonyról szóló el-
beszélés (12,41-44) követi. A vitabeszédek egységében az ellenséges 
hozzáállást illetően egyfajta „lefelé ívelés” figyelhető meg. A Jézus 
hatalmával és a császári adóval kapcsolatos kérdések kifejezetten 
rosszindulatúak, mert a kérdezők a Jézus elleni vádemelés és hivata-
los eljárás lehetőségét keresik. A gyilkos szőlőművesekről szóló pél-
dabeszéd is negatív reakciót vált ki az ellenfelek részéről. A feltá-
madásra vonatkozó kérdés már nem olyan éles, mint az előzőek, mi-
vel „csupán” Jézus tanítói tekintélyének lerombolására irányul. A 
főparancsot illető kérdés még enyhébb, hiszen semmiféle hátsó 
szándék nem áll mögötte. Ezt követően pedig már nem az ellenfelek 
vagy a kívülállók kezdeményeznek, hanem Jézus: ő veti fel a Messi-
ás dávidfiúságával kapcsolatos kérdést, s ő az, aki kemény kritikával 
illeti a helyzetükkel visszaélő írástudókat, a nagylelkű özvegyasz-
szonyt pedig dicséretben részesíti.  

Az előzőeket figyelembe véve a Mk 12,28-34 átmenetet képez a 
Jézus felé irányuló, negatív célzatú kérdések és Jézus kezdeménye-
zései között.   

A párbeszéd menete 
 

– Bevezetés: a kérdező írástudó rövid bemutatása (28a v.). 
– Kérdés az „első parancsra” vonatkozólag (28b v.). 
– Jézus válasza két lépésben (29-31. v.): 
      első parancs: Isten szeretete a MTörv 6,4-5 szerint (29-30. v.); 
      második parancs: a felebarát szeretete a Lev 19,18 szerint 

                                                                                                  (31. v.). 
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– A kérdező egyetértő megjegyzése. A korábban említett ószövet-
ségi parancsok megismétlése mellett utalás egyéb bibliai helyekre: 
MTörv 4,35; Iz 45,21;  1Sám 15,22; Óz 6,6 (33. v.). 

– Jézus dicsérete: az írástudó nem jár messze Isten országától 
                                                                                                 (34a v.). 

– Befejezés: a kívülállók részéről nincs több kérdés Jézushoz 
                                                                                                 (34b v.).  

Nyelvi sajátosságok 

a) A kérdezőt így mutatja be Márk: ei|" tw'n grammatevwn (egy 
az írástudók közül). Tehát az írástudók csoportjához való tartozás 
nyer hangsúlyt. Az ejphrwvthsen (megkérdezte) önmagában tekintve 
„semleges” kifejezés. A feltett kérdés sem árulkodik bármiféle hátsó 
szándékról.1 Az írástudók a Márk-evangélium egyéb helyein egyér-
telműen ellenséges beállítottságúak Jézussal szemben (vö. 2,6.16; 
3,22; 7,5; 11,18.27; 14,1.53; 15,1.31). Most viszont olyan írástudó 
nyer bemutatást, aki alapvetően nyitott Jézus felé. 

b) A kérdés tárgya: ejntolh; prwvth pavntwn (mind közül első pa-
rancs). Nyilván a Tóra 613 parancsára történik itt utalás. A zsidó ha-
gyomány ismeri a nehéz és a könnyű parancsok megkülönböztetését, 
s a Tóra lényegi összefoglalásának gondolata sem teljesen idegen tő-
le.2  

c) A két ószövetségi parancs idézése, némi eltéréssel, a Septua-
ginta szerint történik: 

 
MTörv 6,4-5 (LXX):  

#Akoue Israhl kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n kuvrio" ei|" ejstin, kai; 
ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; 
ejx o{lh" th'" yuch'" sou kai; ejx o{lh" th'" dunavmewv" sou. 

                                                      
1 Ezzel szemben lásd 12,13: i{na aujto;n ajgreuvswsin lovgw/ ( hogy szaván fogják). 
2 Ezt a tényt jól szemlélteti az alábbi történet a két kortárs rabbiról, Sammajról és 

Hillélről: „Történt, hogy egy pogány Sammaj elé lépett és így szólt hozzá: «Végy fel 
engem a zsidóságba, azzal a feltétellel, hogy az egész Thórára megtanítasz, míg 
féllábomon meg tudok állni.» Sammaj a mérőrúddal, mely a kezében volt, elkerget-
te a pogányt. Elment Hillélhez. Ez felvette őt a zsidóságba. És így szólt: «Amit ma-
gadnak nem kívánsz, azt ne tedd másnak. Ez az egész Thóra. A többi csak a ma-
gyarázata. Menj és tanuld meg.»” A Talmud könyvei, Budapest 1921-1923, 96.   
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Márk: 
#Akoue, !Israhvl, kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n kuvrio" ei|" ejstin, 

kai; ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou ejx o{lh" th'" kardiva" 
sou kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou kai; ejx o{lh"th'" dianoiva"
sou kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo" sou. 

 
Lev 19,18 (LXX):  ajgaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn. 
Márk:   ajgaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn. 

 
Eltérés csak a MTörv 6,4-5 szövegét illetően figyelhető meg. Az 

ejx o{lh" th'" dunavmewv" sou helyett az ejx o{lh" th'" ijscuvo" sou 
szerepel. Mindkettő jelentése: „teljes erődből”. Az      ejx o{lh" th'" 
dianoiva" sou (teljes elmédből) kifejezés nem szerepel a Septua-
gintában, s a héber szövegben sincs megfelelője. Bizonyára az előző 
kitétel – ejx o{lh" th'" yuch'" sou (teljes lelkedből) – egyfajta kiegé-
szítő értelmezéseként került ide. Így válik nyilvánvalóvá, hogy a 
yuchv főnév, amely életerőt is jelenthet, az öntudat értelmében szere-
pel itt.   

d) Az írástudó helyeslő megjegyzésében az Isten szeretetére vo-
natkozó parancs némileg eltér: nem találhatók az          ejx o{lh" th'" 
yuch'" (teljes lélekből) és az  ejx o{lh" th'" dianoiva" (teljes elmé-
ből) kitételek. Helyettük az ejx o{lh" th'" sunevsew" (teljes értelem-
ből) olvasható. Mivel a suvnesi" főnév jelentése: „értelem”, „belá-
tás”, ezért pusztán csak egy rokon értelmű szóval történő helyettesí-
tésről van itt szó.   

 
Mondanivaló 
Az írástudó az „első parancs” felől érdeklődött, Jézus viszont egy 

„másodikat” is említ, majd kijelenti: „Ezeknél nincs más nagyobb 
parancsolat” (31. v.). Ezzel az Isten, illetve a felebarát iránti sze-
retetre vonatkozó parancsokat, amelyek az Ószövetségben különböző 
könyvekben szerepeltek, a legszorosabban összekapcsolja, s nyilván-
valóvá teszi: az Isten iránti szeretet sohasem választható el a feleba-
ráti szeretettől. Az írástudó egyetértése azt mutatja, hogy Jézusnak a 
sajátos eljárása nem teljesen idegen a korabeli zsidóság szellemétől,  
hiszen az istenszeretet és a felebaráti szeretet összetartozása, illetve a 
szeretetnek a kultikus áldozatokkal szembeni elsőbbsége zsidó kö-
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rökben is kifejezésre jut.3 Persze az is ki kell mondani, hogy a két 
parancsnak ilyen nyílt összekapcsolására és a Törvény foglalatává 
való nyilvánítására a korabeli zsidó iratokban nincs példa. Az a 
mondat, hogy az írástudó nem jár messze Isten országától, ezt jelzi: a 
szeretet elsőségének az elismerése igen közel visz Isten országához, 
de ahhoz, hogy valaki abba beléphessen még valami szükséges. Jé-
zus követőjévé kell válnia, hiszen Isten országa Jézus által és Jézus-
ban válik valósággá.  

 

2. Máté változata: 22,34-40 

Szövegkörnyezet 
A főparancsra vonatkozó párbeszéd Máténál is a jeruzsálemi vi-

tabeszédek egységéhez (21,23-23,39) tartozik. Mivel Máté a Márk-
evangéliumban található szövegekhez egyéb szövegeket is hozzá-
kapcsolt (példabeszéd a két fiúról: 21,28-32; példabeszéd a királyi 
menyegzőről: 22,1-14; vádbeszéd az írástudók és a farizeusok ellen: 
23,1-39), s mivel maga a vizsgálat tárgyát képező párbeszéd is némi-
leg más jellegű – nem egyszerű párbeszéd, hanem vitabeszéd –, ezért 
a szakasz ebben az iratban nem tölt be olyan átvezető szerepet, mint 
Márknál. 

A párbeszéd menete 

– Bevezetés: a farizeusok gyülekezése; egyikük kísértő célzatú 
fellépése (34-35. v.).    

– Kérdés: megszólítás – kérdés a „nagy parancsra” vonatkozólag  
                                                                                              (36. v.). 
                                                      

3 Alexandriai Philón, aki Jézus kortársa volt, a hívő ember számára két alapvető 
kötelezettséget említ: Isten felé jámborság és szentség, az emberek felé pedig 
nagylelkűség és igazságosság (De specialibus legibus II 15). A Tizenkét Pátriárka 
Végrendeletei néven ismert gyűjteményben (Kr. e. II – Kr. u. I.) több figyelemre 
méltó felszólítás olvasható: „Szeressétek az Urat és felebarátaitokat, a szegénye-
ken, meg erőtleneken könyörüljetek!” (Isszakár végrendelete V,2). „Egész életete-
ken át szeressétek az Urat, de egymást is igaz szívvel” (Dán végrendelete V,3). 
„Féljétek az Urat, szeressétek felebarátaitokat” (Benjámin végrendelete III,3).  
Mindazonáltal nem hallgathatjuk el, hogy a szóban forgó gyűjtemény teljes egészé-
ben csak görög változatban maradt ránk, amelyben keresztény betoldások is felfe-
dezhetők. Tehát a Végrendeletekre való hivatkozásoknál némi óvatosságra van 
szükség.   
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– Jézus válasza két lépésben, s egy összegzéssel kiegészítve 
                                                                                           (37-40. v.): 

        Isten szeretete a MTörv 6,5 szerint,  
                         mint legnagyobb és első parancs (37-38. v.); 

        a felebarát szeretete a Lev 19,18 szerint,  
                         mint második parancs (39. v.); 

        összegzés: a két parancs a törvény és a próféták foglalata. 
 

 A párbeszéd menetét, vagyis a szerkezetet illetően Márk vál-
tozatához viszonyítva két figyelemre méltó eltérés van: 1) Jézus vá-
laszának végén Máténál rövid összegzés található; 2)  a párbeszéd 
feltűnően rövidebb, hiszen hiányzik az írástudó egyetértő nyilatkoza-
ta és Jézus dicsérete az írástudó felé.  

Nyelvi sajátosságok 

a) A kérdező személyt Máté a nomikov" (törvénytudó) megneve-
zéssel illeti (szemben Márkkal, aki a grammateuv" = írástudó szót 
alkalmazza). Ugyanakkor a farizeusok csoportjához való tartozása is 
hangsúlyos. A szóban forgó törvénytudó ugyanis 34. vers alapján 
egy közelebbről meg nem határozott farizeusi csoport képviselője-
ként lép fel. Az a tény, hogy az ejphrwvthsen (megkérdezte) igéhez a 
peiravzwn (kísértve) participium kapcsolódik, azt mutatja, hogy a 
kérdés nem pusztán érdeklődésből hangzik el. A törvénytudó igazá-
ból felül kívánja vizsgálni Jézus álláspontját. 

b) Márktól eltérően Máténál a törvénytudó a didavskale (mester) 
megszólítással kezdi kérdését. A kérdés tárgya: ejntolh; megavlh 
(nagy parancs). Ugyanakkor a MTörv idézése után ez olvasható: 
hJ megavlh kai; prwvth ejntolhv (a nagy és első parancs). A „nagy” 
(megavlh) jelzőt nyilván a „legnagyobb” értelmében kell itt felfogni. 
„A héberben és az arámban ugyanis nincs fokozás, s a felsőfokot is 
az alapfok fejezi ki.”4  

c) Az idézetet illetően mindenekelőtt az a feltűnő, hogy teljesen 
elmarad a MTörv 6,4 mondata, amely Isten egyetlenségét hang-
súlyozza. Így csak az Isten szeretetére vonatkozó felszólítás áll a fi-

                                                      
4 JAKUBINYI GY., Máté evangéliuma, Budapest 1991, 247. 
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gyelem középpontjában. Márktól eltérően, de a Septuagintához ha-
sonlóan, a szeretet „mértékét” három tag jelzi:     ejn o{lh/ th'/ kardiva/ 
sou kai; ejn o{lh/ th'/ yuch'/ sou kai; ejn o{lh/ th'/ dianoiva/ sou (teljes 
szíveddel és teljes lelkeddel és teljes elméddel). Ugyanakkor hiány-
zik a Septuagintában szereplő duvnami" (erő), viszont jelen van a 
Márknál többletként megjelenő diavnoia (értelem, elme). Jelentős el-
térés mind a Septuagintához, mind Márk változatához képest, hogy a 
főnevek előtt nem az ejk (-ból, -ből), hanem az ejn (-val -vel) prepozí-
ció áll. 

Mondanivaló 
Az Isten és a felebarát iránti szeretet parancsainak szerves össze-

tartozása Máténál is nyilvánvaló. Egyúttal az is kifejezésre jut, hogy 
a két parancs voltaképp az egész Ószövetség summázatának tekint-
hető. „A törvény és a próféták” kifejezés (40. v.) ugyanis az akkori 
szóhasználatban magát az Ószövetséget jelöli. E kifejezés által a fő-
parancsra irányuló párbeszéd szoros kapcsolatba kerül a hegyi be-
széddel, amelyben éppen „a törvény és a próféták” beteljesedéséről 
van szó. Az 5,17-ben Jézus ezt a kijelentést teszi: „Ne gondoljátok, 
hogy feloldani jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem feloldani 
jöttem, hanem beteljesíteni.” Az Ószövetség beteljesítése, amely Jé-
zus küldetésének célja, a szeretetre való összpontosításban áll. Ezt a 
22,34-40-en kívül a 7,12 is alátámasztja, amelyben az ún. aranysza-
bály olvasható: „Mindazt tehát, amit akartok, hogy nektek tegyenek 
az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Mert ez a törvény és a prófé-
ták.” Ez a mondat felfogható úgy, mint egyfajta értelmezése annak, 
ami a főparancs második tagjaként szerepel: „Szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat.” 

3. Lukács változata: 10,25-28(29-37) 

Szövegkörnyezet 
Lukácsnál az írástudó és Jézus párbeszéde nem a jeruzsálemi vi-

tabeszédek között található, hanem a jeruzsálemi útról szóló fő-
részben (9,51-19,27), azon belül is az út első szakaszáról szóló egy-
ségben (9,51-13,21).5 Ebben az egységben formai és tartalmi 
szempontból egyaránt meglehetősen eltérő szövegek olvashatók. A                                                       

5 A Lukács-evangélium szerkezetét illetően vö. KOCSIS I., Bevezetés az Újszö-
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pontból egyaránt meglehetősen eltérő szövegek olvashatók. A Lk 
10,25-28(29-37) közvetlen környezetében – vagyis a bennünket ér-
deklő párbeszéd előtt és után – az alábbi szakaszok találhatók: a het-
venkét tanítvány elküldése és visszatérése (10,1-20); Jézus öröm-
éneke (10,21-24); Mária és Márta története (10,38-42); az Úr imád-
sága és Jézus tanítása a kérőimáról (11,1-13). Ezt figyelembe véve 
kimondhatjuk: Lukácsnál a szeretet parancsára vonatkozó párbeszéd 
nem áll oly szoros és egyértelmű kapcsolatban a szövegkörnyezettel, 
mint Márknál és Máténál.  

A párbeszéd menete 

– Bevezetés: a törvénytudó megjelenése (25a v.). 
– Kérdés: megszólítás – kérdés az örök élet elnyerését biztosító 

cselekvésre vonatkozólag (25b. v.). 
– Jézus ellenkérdése: utalás a törvényre (26. v.). 
            A törvénytudó válasza: az MTörv 6,5 és a Lev 19,18 

                                                                                  idézése (27. v.). 
– Jézus konklúziója: dicséret, majd cselekvésre való  

                                                          buzdítás (28. v.). 
A párbeszéd menetét illetően Márkhoz és Mátéhoz viszonyítva 

jelentős eltérések figyelhetők meg. Lukácsnál a törvénytudó kérdésé-
re, amely nem az első vagy a legnagyobb parancsra, hanem az örök 
élet elnyerését biztosító cselekvésre vonatkozik, Jézus ellenkérdéssel 
válaszol. Az Isten és a felebarát szeretetére vonatkozó parancsokat 
nem Jézus, hanem az írástudó idézi. Ugyanakkor a márki változathoz 
némileg hasonlítható az a tény, hogy az idézetet követően folytatódik 
a párbeszéd. Ám a folytatás Lukácsnál annyira más jellegű – kérdés 
a felebarát kilétére vonatkozólag és válaszként az irgalmas szama-
ritánus példabeszéde –, hogy közvetlen összehasonlításra nincs lehe-
tőségünk.  

 
Nyelvi sajátosságok    
a) Mátéhoz hasonlóan Lukács is a nomikov" (törvénytudó) meg-

jelöléssel illeti a kérdező személyt, a kérdést pedig az ejkpeiravzwn 

                                                                                                                
vetség kortörténetébe és irodalmába, Budapest 20132, 235k. 
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(kísértve) szó által ő is „kísértésnek”, felülvizsgálatnak minősíti. Kö-
zös vonás még, hogy a törvénytudó Lukácsnál szintén a didavskale 
(mester) megszólítással kezdi kérdését. Máté és Lukács közös ele-
mének lehetne még az ejn tw'/ novmw/ (a törvényben) kifejezést tekin-
teni, bár az Máténál a törvénytudó kérdésében, Lukácsnál viszont 
Jézus ellenkérdésében szerepel.  

b) Az idézetet illetően mind Márkkal, mind Mátéval kimutatható 
némi rokonság. Márkhoz hasonlóan a szeretet mértékét négy tag jel-
zi, bár a végén sorrendváltozás figyelhető meg:         ejx o{lh" »th'"¼  
kardiva" sou kai; ejn o{lh/ th'/ yuch'/ sou kai; ejn o{lh/ th'/ ijscuvi> sou
kai; ejn o{lh/ th'/ dianoiva/ sou (teljes szívedből és teljes lelkeddel és 
teljes erőddel és teljes elméddel). Ugyanakkor, leszámítva az első 
tagot, az egyes szavakat az ejn (-ban) prepozíció vezeti be, éppúgy, 
mint Máté változatában. Emellett Mátéhoz hasonlóan Lukács szöve-
gében sem szerepel a MTörv 6,4 mondata. 

Megállapítható tehát, hogy Lukács szövege több ponton hasonló-
ságot mutat Máté szövegével, s e tekintetben főképp az a) pontban 
felsorolt megegyezések érdemelnek figyelmet. Felmerül a kérdés, 
hogy ezek a megegyezések megmagyarázhatók-e azzal, hogy mind-
két evangélista ugyanabban a formában dolgozta át Márk szövegét, 
vagy pedig Márktól független forrásra (Q) vagy forrásokra (Q és 
SLk) kell itt gondolni. Lukács esetében, az irgalmas szamaritánus 
példabeszédével való szoros kapcsolat miatt, egy Márktól független 
forrás lehetősége még inkább valószínűvé válik.  

Mondanivaló 

Az Isten és a felebarát iránti szeretet parancsának összetartozása 
Lukács változatában is egyértelmű. Sőt azáltal, hogy Márktól és Má-
tétól eltérően a Lev 19,18-ból vett idézetet nem előzi meg külön be-
vezető mondat, a két, eredetileg különálló elírás egyetlen paranccsá 
formálódik. Mivel a bevezető kérdés nem pusztán az előírások közül 
kiemelkedő első parancsra, hanem az örök élet útjára irányul, ezért 
Lukács a másik két szinoptikusnál nyomatékosabban adja tudtunkra: 
nem elegendő az elméleti ismeret, hanem annak életre váltása is nél-
külözhetetlen. 

 



Bibliaiskola 

29 

 

 

 

 

 
      

     Új Exodus 
 „Ne gondoljatok a régi dolgokra, és 

az elmúltakra ne figyeljetek! Íme én újat cselekszem, 
most sarjad, talán nem tudjátok?” (Iz 43, 18-19) 

A.) Alapgondolat 

Az új Exodus kiindulási pontja és alapja Deuteroizajásnál, hogy 
Jahve nem gondol többé Izrael bűnére, amely törésre vezetett az elő-
döknél (Iz 43,25; 40,1k), hanem egy feltétel nélküli igenről beszél 
Izraelnek, „mert drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek 
téged” (Iz 43,4). Az ezáltal lehetségessé vált új kezdetet írja le Deu-
teroizajás az új Exodusban, az egyiptomi szolgaságból való kivonu-
lás képeire támaszkodva. De az új Exodus nem annyira a babiloni 
fogságból való szabadulást jelenti, hanem sokkal inkább Exodus az 
Istentől eltávolodottság fogságából és az Isten nélküli sötétségből. 
Az Iz 40 programszerű nyitószövege ezért Jahve új érkezését hirdeti 
meg népéhez a pusztában. A fogság pusztájának úttalanságában kell 
utat létesíteni, amelyen Jahve dicsősége megmutatkozik, és ki tud 
nyilvánulni. Ennek megfelelően az új Exodus célja természetesen 
egy konkrét hazatérő út is Jeruzsálembe, de nem új honfoglalásról 
van szó, hanem Isten uralmának kinyilvánulásáról az egész világ 
számára (Iz 52,7k). Még ki is emeli: A cél nem egy részleges honfog-
lalás, hanem Isten egész világra kiterjedő uralma. Az új Exodus jö-
vőképe túllép az első Exodus szűk látókörén, a két nép közötti ellen-

É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
 



Bibliaiskola  

30 

téten és minden nemzeti szükségen. Az új Exodusban az egész em-
beriség részt vesz Izrael üdvösségében: „Meglátja a föld minden ha-
tára Istenünk szabadítását” (Iz 52,10). A fogság pusztaságán át Izrael 
lesz az eszköze Isten uralma megvalósulásának. A népek számára ki 
tudja nyilvánítani Isten igazságát és igazát (Iz 51,4), mert Jeremiás 
szerint az új szövetség ígéretét, a Törvényt, Isten uralmának élet-
rendjét a szívében hordozza (Iz 51,7). Ezáltal bevonja a nemzeteket 
az új Exodus dinamizmusába; Sionhoz jönnek, a megújult istenné-
péhez, ahol megtapasztalják Jahve királyi uralmát. Az új Exodus 
egyetemes perspektívája azért lehetséges, mert nem kapcsolódik ösz-
sze Izrael ellenségeinek megsemmisítésével, mint az első Exodus. Ez 
nem más nép számlájára történő megszabadulás. Ilyen megszabadu-
lás nem lesz a jövőben; ez állandó fenyegetettségben lenne az ellen-
ségességtől és gyűlölettől. Az új Exodus teológiai vezető alakja ezért 
Isten szolgája, aki „a kialvó mécsbelet nem oltja el” (Iz 42,3), aki az 
erőszakról való lemondással és a szenvedés elfogadásával tanúsítja a 
kiengesztelődés és a szeretet világmegváltoztató erejét (különösen Iz 
50,4-9 és 52,13-53,12), és így a világ népeit átalakítja. Miközben az 
első Exodus az egyiptomiak hullahegyeit hagyja hátra, és haldoklók 
kiáltása kíséri, és így akkor a kanócot eloltják, az új Exodust még a 
„sakálok és struccmadarak” is ujjongással kísérik, amelyek pedig 
normál körülmények között a halálhörgést kísérik vinnyogásukkal, 
és a halált jelképezik (Iz 43,14k). Mindez a nemzetek aktív közre-
működésével fog történni (Iz 49,22k). Igen, az új Exodust ég és föld, 
minden állat és az egész természet ujjongása fogja kísérni (pl. 
49,13); békét fog hozni, amelyben megszűnik minden ellenséges-
kedés és idegenség és a világ mindenki otthonává válik.      

 
B.)  Az új Exodus 

 
16 Így szól az Úr, 
aki utat készített a tengerben, 
és a hatalmas vizekben ösvényt; 
17 aki kihozott kocsit és lovat, 
hadsereget és hőst, 
akik együtt fekszenek, nem kelnek fel többé, 
kialudtak, mint a mécsbél, és elhamvadtak: 
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18 »Ne gondoljatok a régi dolgokra, 
és az elmúltakra ne figyeljetek! 
19 Íme, én újat cselekszem, 
most sarjad, talán nem tudjátok? 
Igen, utat készítek a sivatagban, 
és a pusztában folyókat. 
20 Dicsőít majd engem a mező vadja, 
a sakálok és a struccmadarak, 
mert vizet adtam a sivatagban, 
folyókat a pusztában, 
hogy megitassam népemet, az én választottamat. 
21 A nép, melyet magamnak formáltam, 
dicséretemet hirdeti majd. (Iz 43,16-21) 

 
Új az új Exodusban 

 
1. Az új Exodus Istene: nem harcos,  

                                       hanem vigasztaló és teremtő  
 

9 Ébredj, ébredj, öltözz erőbe, az Úrnak karja! 
Ébredj, mint a hajdankor napjaiban, 
a régmúlt nemzedékek idején! 
Vajon nem te vagy, aki kettéhasítottad Ráhábot, 
aki átdöfted a sárkányt? 
10 Vajon nem te vagy, aki kiszárítottad a tengert, 
a nagy mélység vizét, 
s aki úttá változtattad a tenger mélyét, 
hogy átkeljenek a megváltottak? 
11 Akiket az Úr kiváltott, visszatérnek, 
ujjongással jönnek a Sionra, 
és örök öröm lesz a fejük felett; 
vidámság és öröm éri őket, 
elfut a bánat és a sóhaj. 
12 Én, én vagyok vigasztalótok! 
Ki vagy te, hogy félj halandó embertől, 
ember fiától, aki olyan, mint a fű? 
13 Megfeledkeztél az Úrról, alkotódról, 
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aki kifeszítette az eget, 
és megalapozta a földet; 
és féltél szüntelenül, egész nap 
a sanyargató haragjától, 
aki pusztításra készült. 
De hol van már a sanyargató haragja? 
14 Gyorsan kiszabadul a megkötözött, 
nem hal meg a veremben, 
és nem fogy el kenyere. 
15 Mert én vagyok az Úr, a te Istened, 
aki felkavarom a tengert, és zúgnak hullámai; 
Seregek Ura az én nevem. 
16 Szádba helyeztem igéimet, 
és kezem árnyékával takartalak be, 
amikor kifeszítettem az eget, 
és megalapoztam a földet, 
s azt mondtam Sionnak: »Az én népem vagy.« (Iz 51,9-16) 
 

13 Az Úr, mint a hős, kivonul, 
mint harcos, felszítja indulatát; 
felrivall és csatakiáltást hallat, 
ellenségei felett diadalmaskodik. 
14 »Régóta hallgattam,  
némán türtőztettem magam; 
de most nyögök, mint a szülő asszony, 
zihálok és lihegek egyszerre. (Iz 43,13k) 

2. A cél: világbéke 

10 Énekeljetek az Úrnak új éneket, 
dicséretét a föld végéről, 
ti, akik a tengerre szálltok, 
s mindazok, amik azt betöltik, 
a szigetek és azok lakói! 
11 Zengjen a puszta és városai, 
a falvak, ahol Kedár lakik; 
ujjongjanak a kőszikla lakói, 
a hegyek tetejéről kiáltsanak! 
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12 Adjanak az Úrnak dicsőséget, 
és dicséretét a szigeteken hirdessék! (Iz 42,10-12) 
 

7 Milyen szép a hegyeken 
annak lába, aki örömhírt hoz, 
aki békét hirdet, aki jó örömhírt hoz, 
aki szabadulást hirdet; aki azt mondja Sionnak: 
»Királyként uralkodik Istened!« 
8 Hallgasd! Őreid felemelték hangjukat, 
együtt ujjonganak, 
mert szemtől szemben látják, 
amikor visszatér az Úr Sionra. 
9 Örvendjetek, ujjongjatok együtt, 
Jeruzsálem romjai! 
Mert megvigasztalta népét az Úr, 
megváltotta Jeruzsálemet. 
10 Felfedte szent karját az Úr, 
minden nemzet szeme láttára; 
és meglátja a föld minden határa 
Istenünk szabadítását. (Iz 52,7-10) 

3. Az út: Isten vezetésére hagyatkozni 

16 Vakokat vezetek olyan úton, 
melyet nem ismernek, 
és ismeretlen ösvényeken járatom őket; 
a sötétséget világossággá teszem előttük, 
és a göröngyös helyeket egyenessé. 
Ezeket a dolgokat teszem velük, 
és nem hagyom el őket.« (Iz 42,16) 
 

11 Távozzatok, távozzatok, jöjjetek ki onnan, 
tisztátalant ne érintsetek! 
Jöjjetek ki közepéből, tisztuljatok meg, 
akik az Úr edényeit hordozzátok! 
12 Hiszen nem kell sietve kijönnötök, 
sem futva mennetek, mert az Úr megy előttetek, 
és Izrael Istene zárja sorotokat. (Iz 52,11k) 
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C.) Bevezetés 

1. Letenni a múltat és megragadni a jövőt, kiszabadulni 
a múlt fogságából és így képessé válni egy új életre 

A tapasztalt ember nem csak olyan embert jelent, aki tapasztala-
tokban gazdagon pillant vissza a múltjára, hanem ugyanakkor olyan 
valaki is, aki mindig nyitott az új tapasztalatokra. Ez a nyitottság 
természetesen nem magától értetődő. Gyakorta a szerzett tapasztala-
tok belénk épülve megszilárdulnak, megcsontosodnak és fogságba 
ejtenek bennünket. Belemerevedünk egy állapotba, és attól a pilla-
nattól kezdve nem vagyunk képesek többé arra, hogy eddigi tapaszta-
lataink határát átgondolva befogadjuk az újakat, és számot vessünk 
velük. 

Deuteroizajás fáradhatatlanul próbálkozik azzal, hogy hallgatósá-
gát az addigi tapasztalatok fogságából kiszabadítsa, és nyitottá tegye 
őket egy új életre. Valami új növekszik, nem veszitek észre? (vö. Iz 
43,19)  

A szentírási részlet bevezető szavai annak a nehézségnek járnak 
utána, hogy az ember hogyan tudja az új lehetőségeket megragadni 
és ne ragadjon le az addigi tapasztalatainál. Egy karikatúra ábrázolá-
sa ad impulzust az Iz 43,19 átgondolásához. A rajzon egy láblánc 
látható egy óriási vasgolyóval, amely a fogságot és a rabságot jelké-
pezi. A rajz azt az állapotot ábrázolja, ahogy az ember oda van lán-
colva ehhez a vasgolyóhoz, és közben nem veszi észre a változás je-
leit, mert a tekintetét odavonzó nagy fekete golyó mindent elnyom. 
Az új, ami fölsejlik, egy jelentéktelen kis virág. Az alsó képen a vi-
rág átnő egy keresztbe, amely meglepetés szerűen erőre kap és szét-
töri a láncot. Az alsó képen a virág ereje átváltozik a kereszt erőtlen-
ségébe rejtett erővé.  

2. Régi és új Exodus  

a.) Az új korszak bejelentése 
A száműzöttek bánatosan néznek vissza nagy és boldog történel-

mi múltjukra, mindenek előtt Isten nagy szabadító tettére az Exodus 
során, amelyre hajdani történetük alapozódott. A jelenben ebből na-
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gyon keveset éreznek, mert tekintetüket az elmúlt dicsőségre sze-
gezik. Ezzel a jövő nélküli magatartással helyezi szembe Deutero-
izajás az új Exodus vízióját. Ő Istennek a kivonulásban történt sza-
badító tettét nem a múltban lejátszódott egyszeri eseménynek fogja 
fel, mint a hallgatói, hanem Istennek a jelenben véghez vitt új műkö-
déseként. Ezért az Iz 43,16-21 szövege alapvetően három részre 
tagolható: 

1. Emlékezés a régi Exodusra, és a Vörös-tengeri csodára, amikor 
Jahve megsemmisítette az Izraellel ellenséges katonai hatalmat (16. 
v.). 

2. Felszólítás, hogy ne gondoljanak többé erre a régi Exodusra, 
mondhatni felejtsék el, és helyette teljes figyelmüket a jelenben elő-
készülő történésre fordítsák, arra, amit Isten most tesz (18-19ab v.). 

3. Ennek az újnak a leírása az Exodus tradicionális képeiben tör-
ténik, de más jelentékeny képekben is, mint a fenti, az első Exodus 
leírásaiból kiválasztottak. Nem a Vörös-tenger és az ellenség meg-
semmisítése van a középpontban, hanem Izrael csodálatos megőrzése 
a pusztában: a puszta úttá válik, és a sivatagban források fakadnak, 
amelyekből Izrael szomját olthatja (19cd és 20k v.). 

Az első és a harmadik rész szembeállítása megadja az első választ 
arra a kérdésre, hogy mi ez az új Exodus: az új Exodusban nem 
győztesről és legyőzöttről van szó, a megszabadulás nem Izrael el-
lenségeinek megsemmisítése árán történik. Az új Exodust nem ha-
lálhörgések kísérik (a megsemmisített egyiptomiak életének kioltá-
sa), hanem ebben a szövegben a vadállatok, más szövegekben az 
egész világ öröme és ujjongása kíséri. Így ez az új Exodus azt céloz-
za, mint ahogy más szövegek megvilágítják, ez nem egy részleges 
honfoglalást, hanem az egész világra kiterjedő békét jelent. 

Hogyan utasítja el Deuteroizajás az első Exodust: nem könnyel-
mű vagy eretnek, hanem azt mondja: Felejtsétek el az első Exodust. 
A szöveg visszatükrözi Deuteroizajás és legfőképpen a fogság alatti 
próféták alaptapasztalatát, tudniillik a törés tapasztalatát Izrael törté-
netében; ezt a törést ábrázolja a régi és az új fogalmának leírásában 
(vö. 42,9k és 48,6). Ott az első Exodus kitörés-történetének nincs jö-
vője. Egy nép megszabadulása egy másik nép megsemmisítése árán 
önmagában nem hoz továbblépést. A reményt csak valami minőségi-
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leg új dolog tudja megnyitni: a részleges szabadságvágy egy univer-
zális megszabadulásban oldódik fel. Ez az új, szemben a régivel. 
Deuteroizajás azt prédikálja, hogy most van ez a korforduló.  

 
b.) Mi az új az új Exodusban 

Isten az új Exodusban: 
                Nem harcos, hanem vigasztaló és teremtő 

51,9-16: A szöveg első felében (9-11, v.) a rémült nép kiált az 
erős Istenhez, hogy semmisítse meg ellenségeit. A régi idők isten-
küzdelme győztesének, a fáraó legyőzőjének újra harci erővel kell 
háborús hőssé válnia. Válaszában Jahve (12-16. v.) kiigazítja ezeket 
az elvárásokat: ő vigasztaló és nem győzelmes háborús hős; teremtő 
életerő és nem háborús megsemmisítő. 

42,13k: Ebben a kis szövegben egy fordulat következik be: a 
megelőző versekben egy beszéd az Úr dicsőségét hirdette az egész 
világnak. Hogyan mutatja be ezt a dicsőséget? A 13. vers egy győ-
zelmes háborús hősről fest képet. A 14. versben azonban maga Jahve 
hirtelen másféle hangon szólal meg: A 13. vers háborús kiáltása át-
vált a szülő asszony kiáltásává. Jahve nem háborús hős, hanem egy 
szülési fájdalmakban fekvő asszony, aki nem háború halálos erejét, 
hanem teremtő életerőt, új életet hoz világra. 

   
Az új Exodus célja: az egész világ békéje 

42,10-12: Az új Exodus láttára az egész világ ujjongva örül. 
Nyilvánvalóan azért tud az egész világ örvendezni, mert nem a győz-
teseknek és legyőzötteknek, hanem mindenkinek szól. A dal, amit Is-
ten a világnak énekel ezért egy új ének, nem a régi győzelmi dal a 
Vörös tengerről és az ellenség megsemmisítéséről. 

52,7-10: Az új Exodus célja egy átfogó üdvösség és béke, nem 
ember uralma ember felett, hanem Isten uralmának kezdete népe kö-
zött. Isten uralmának megvalósulása Izraelben az egész világ számá-
ra békét és üdvösséget hoz. 
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Út a cél megvalósításához: Isten vezetésére hagyatkozni  

42,16: Az új Exodus csak akkor valósul meg, ha a nép, mint egy 
vak hagyja magát vezetni az ismeretlen úton: tehát az út az nem 
mindig ismert és akart, hanem ismeretlen. Mégis nyitottan kell men-
ni és az utat menet közben kell felfedezni, kilépve önmagunkból Is-
ten vezetésére kell hagyatkozni, és számolni kell azzal, hogy az em-
ber az eldöntendő út szempontjából teljesen vak, és csak Isten veze-
tésére kell hagyatkoznia. 

52,11k: Isten úgy vezet, mint egy pásztor, aki nyája előtt megy és 
mutatja az utat és a vonulást egyúttal hátulról is lezárja és összetart-
ja. Az új Exodusra ezért nem mint a fogságból vagy rabszolgaságból 
való menekülésre, vagy mint egy pusztító hadseregtől való megfuta-
modásra van szükség. Mindössze annyit jelent, mint egyedül Isten 
vezetésére hagyatkozni. 

3.) Ivan Steiger karikatúrája az 43,19-hez 

Íme én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok? 
Ld. az 40. oldalon             

 

4.) Várakozás 

Egy nagy  Hagyd el a halálnak 

várakozásban élsz, ezt a helyét 

de várakozásodnak Kelj útra,  

nincs semmi célja.  ne ígérj semmit. 

Ez a várakozás Talán akkor 

csupa elvárás.  egy útkanyar 

Az elvárásokból pedig Elhozza számodra 

nem fakad élet, amit várni  

az élet belefullad sem mertél. 

a sok várakozásba  

és meghal. Hedvig Fornander 

(ford. Vágvölgyi Éva) 
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D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
1. Ének: Énekelj az Úrnak  Ének kottá-

ból  
Énekelj az 
úrnak 116. 
o. a, 5 
perc 

2. Csoportos beszélgetés az Iz 43,19-hez készült 
karikatúráról a következő kérdések alapján: 
- Mit látok a rajzon? (lásd Bevezetés 1. 3.) 
 - Milyen asszociációk jutnak eszembe a képpel és 
a szöveggel kapcsolatban? 
Végezetül elolvassák a Várakozás c. verset (lásd 
Bevezetés 4.) 

Csoportos 
beszélgetés 
az óraveze-
tő irányítá-
sával 
 
 

Fénymá-
solt rajz, 
fénymá-
solt vers 
10 perc 

 
 

3. Régi és új Exodus 
Szövegmunka 
a.) A korforduló bejelentése (Iz 43,16-21) 
A résztvevők közösen elolvassák a szöveget, majd 
a következő lépésben kidolgozzák a szöveg tar-
talmi tagolását (lásd Bevezetés 2a.). 
Segítő kérdések: 
- Mit mond Jahve? 
- Mit mond Jahvéról? 
- Mi volt a régi és mi az új? 
- Mi különbözteti meg az újat a régitől? 
Csoportos beszélgetés a megfigyeltekről és az 
eredmények összegyűjtése és kiegészítése. 
Elmélyítő tanítás a két kérdéshez: 
- Miért beszél Deuteroizajás a régi Exodusról 
ilyen nyersen? 
- Mi az új az új Exodusban? 
A következő lépés az új elmélyítése és kifejtése az 
új Exodusban a különböző szövegek alapján. Ezek 
a szövegek nem nagyon  szorulnak elemző erőfe-
szítésre. A lényeg mindenekelőtt a szövegek új 
gondolatainak megragadásával tárul fel, és ha 
kapcsolatba hozzuk a saját életünkkel. 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val  

Szentírási 
szöveg, 
tábla, kré-
ta 
jegyzetfü-
zet, ceruza 
40 perc 
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Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
b.) Az új az új Exodusban 
Az új Exodus Istene: nem harcos, hanem 
vigasztaló és teremtő (Iz 51,9-16) 
A szöveg szerkezete lehetővé teszi, hogy ket-
ten olvassák fel. 
Ezt csoportos megbeszélés követi a következő 
kérdések alapján: 
- Mit szeretnének a száműzöttek az első rész-
ben Istenüktől, és mi rejtőzik a kívánságuk 
mögött? (Az óravezető megadja a szükséges 
információkat a szövegben lévő mitikus ké-
pekhez, mint a teremtés vagy a Vörös-tengeri 
csodában Jahve ábrázolása, mint győzedelmes 
Isten a harcban) 
- Mennyiben felel meg Jahve válaszában en-
nek a vágynak, és mennyiben igazítja azt ki?  
- Miben áll Jahve hatalma, miben nem? 
Összefoglalásul két résztvevő felolvassa a 
42,13k.-t, majd ezt követi a csoportos beszél-
getés a szöveg kétféle istenképéről: Hogy tet-
szik nekem az egyik, és hogy a másik? 
(lásd Bevezetés 2b.) 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányítá-
sával 

Szentírási 
szöveg, tábla, 
kréta 
jegyzetfüzet, 
ceruza  
 
25 perc 

Az új Exodus célja: az egész világ békéje  
Közösen elolvassák a szöveget és tudatosítják 
a szöveg kijelentéseit, mint Jahve  új tetteinek 
következményét (lásd Bevezetés 2b.) 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányítá-
sával  

Szentírási 
szöveg, tábla, 
kréta, jegy-
zetfüzet, ce-
ruza, 10 perc 

Út a cél megvalósításához: Isten vezetésére 
hagyatkozni (Iz 42,16; 52,11k) 
A szövegek elolvasása után körkérdés a köz-
ponti mondatról „Vakokat vezetek olyan úton, 
amelyet nem ismernek”: Mit szólok ehhez a 
mondathoz? 
Ez a mondat visszavezet az egység alapmotí-
vumához: „Ne gondoljatok a régi dolgokra”, 
„íme én újat cselekszem” 
(lásd Bevetés 2b. Alapgondolat) 

Csoportos 
beszélge-
tés az 
óravezető 
irányítá-
sával  

Szentírási 
szöveg, tábla, 
kréta 
jegyzetfüzet, 
ceruza  
 
20 perc 
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Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
4. Befejező ima, ének 
Iz 43,18-21 

Néhány perc csen-
des egyéni elmél-
kedés a szövegről, 
majd spontán ima, 
ének 

Szentírási szö-
veg, kotta, 
gyertya 
10 perc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
kilencvenegyedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2015. szept. 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Dolgozatírás a bibliaórán 
 

Ne tessék megijedni, ez nem olyan volt, mint az iskolában. Csak 
annyit mondtam a Biblia-kör tagjainak, hogy a következő foglalko-
zásra hozzanak írószerszámot. Nagyot néztek, mire azt válaszoltam, 
hogy dolgozatot írunk (nyugalmazott tanár vagyok, így logikus volt a 
megfogalmazás). Érdeklődtek, hogy talán Jeremiásból? (ti. az előző 
hetekben az ő könyvét tanulmányoztuk). Nem, válaszoltam, csak úgy 
általában a Szentírásból. 

Elkészítettem a dolgozatlapot: A4-es lap, felül a cím: Számomra a 
Szentírás… Bal oldalon, függőlegesen egymás alá, kb. másfél centi-
méteres távolságban az abc betűi. A feladat az volt, hogy minden be-
tűhöz keressenek egy olyan szót, amellyel befejezhetik a címet. 
Hogy jobban megértsék, az első sorba, az a betűhöz beírtam azt, 
hogy ajándék. Összeolvasva a címmel tehát: a Szentírás számomra 
ajándék. 

Felhívtam a figyelmüket, hogy ne álljanak le, ha egy-egy betűnél 
nem jut eszükbe megfelelő felelet. Menjenek tovább, írják le azt a 
szót, amelyik más betűvel már beugrott, és később térjenek vissza 
oda, ahol elakadtak. 

Számomra feltűnően gyorsan készen lettek. Volt, aki 2-3 
megoldást is talált ugyanarra a betűre. Aztán beadták a „dolgozatot” 
kicsit félve, de ezt hamar eloszlattam, hogy nem fogok osztályozni. 
Gyorsan átfutottam a lapokat, és visszaadva azt kértem tőlük, hogy 
mindenki olvasson fel három szót a saját gondolatai közül, hogy 
tegyük azokat közkinccsé. Majd felszabadulva, mosolyogva 
mondták: jó volt, csinálj máskor is ilyet! 

„A nép szava – Isten szava.” Ezért néhány hónap múlva jött a 
„matek-dolgozat”. Elég sok szám van a Szentírásban, melyekről illik 
(illene) tudnunk. Nagyanyánktól hallottunk egy régi, kérdésekből 
álló mondókát, melyre a felelet a Szentírásból való. Itt is A4-es lapot 
használtunk. Bal oldalon, a számok egymás alatt 1-10-ig. Eddig 
tartott a mondóka. Felnőttek számára ezt kevésnek találtam, s ezért 
meghosszabbítottam ily módon: 11, 12, 24, 25, 30, 40, 50, 70, 5.000, 
144.0000. 
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Mestereknek Mestere, mondd meg mi az egy! 
1 Egy az Isten, a Jóisten, aki minket alkotott… 

        (énekelhető szöveg) 
2  
3  
4  

 
Figyelembe vettem, hogy a Biblia-kör tagjainak iskolás korukban 

nem volt hittanórájuk. Jó esetben a plébánián részesültek hitoktatás-
ban, ha a szülők erős akarattal ragaszkodtak hozzá. Ezen hiányossá-
gok ellenére – megelégedésemre – többnyire mindenki megtalálta a 
bibliai megoldást. 

Régen a parasztgazda a szénának való, lekaszált zöldet szétterí-
tette a földön, hogy száradjon. Aztán néhány nap múlva vasvillával 
megforgatta, hogy be ne fülledjen, s egészséges, jó tápláléka lehes-
sen a jószágnak. Valami hasonlót éreztem én is ezen bibliaórák után: 
kicsit felráztuk, megszellőztettük lelkünket. Volt, ami már régen 
bennünk szunnyadt, s már feledésbe ment. De lám, most napvilágra 
került! Lehet, hogy legközelebb idegen nyelvből írunk „dolgozatot”?  

Dr. Király Lászlóné újszegedi Szent Erzsébet Plébánia 
 

 
 

Nüsszai Szent Gergely a Szentföldön 
 

A nagy kappadókiai teológus is járt a Szentföldön. Kétségeket éb-
resztett benne a zarándoklatok új divatja, de be kellett vallania, hogy 
Jeruzsálem szent helyei valóban „mások”, mert „megőrizték az Élet 
lábnyomát”. A fő indíték, amely az embereket Jeruzsálembe vonzza, 
saját vágyuk, hogy láthassák és megérinthessék azon helyeket, ahol 
egykor maga Krisztus volt jelen. Itt „szemük, szájuk, fülük és minden 
érzékük tapasztal” – állítja Szent Gergely. 

Isten nyomot hagyott maga után Palesztinában, mint ahogy a távozó 
nő után megmarad parfümje illata. A zarándokok köveket, földet és a 
szent helyek lámpásainak olaját vitték magukkal, mert saját hazájukban 
is elérhetővé és megtapasztalhatóvá akarták tenni Jeruzsálem szentsé-
gét. (Gy.L.) 
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A Szent Jeromos Bibliatársulat Győregyházmegyei Csoportja 
és a mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola idén is meghirdeti az Országos Bibliai Rajzpá-
lyázatot a keresztény iskolák 1-12. évfolyamos diákjai számára. 

Üldözöttek és menekültek, vándorlók és 
jövevények, idegenek a Bibliában 

Beküldési határidő: november 3. kedd 

Cím: Piarista Általános Iskola, Gimnázium  
és Szakközépiskola, 9200, Mosonmagyaróvár, Fő út 4. 

Kiállítás megnyitó és eredményhirdetés intézményünkben 

november 12-én, csütörtökön 15 órakor 

A pályaműveket A/4-es vagy A/3-as formátumban, szabadon 
választott technikával készíthetik a gyerekek. Kérjük paszpartúrázva 
beküldeni, feltüntetve a pályázó nevét, életkorát, az intézmény és a 
felkészítő tanár nevét, e-mail címét és telefonszámát. A művek elbí-
rálása alsós, felsős és középiskolás kategóriában történik, a díja-
zottak könyvjutalomban részesülnek. Egy diák egy pályaművet adhat 
be.  

Inspiráció és források Wolf Pál Péter atyától: 

„Apám vándorló arám volt…” Az ószövetségi választott nép 
többnemzedéknyi vándorút során jutott el az Ígéret Földjére. Továb-
bi történelme alatt is hol idegenként idegenek között, hol együtt élve 
az idegenekkel volt kénytelen Istenét követni. Az üdvösségtörténet 
beteljesítőjeként megszülető Megváltó, a Názáretből jövő Jézus ma-
ga is bejárja a városokat és falvakat, még a Galileán és Júdeán kívüli 
pogányok lakta vidékeket is. Eközben népe körében atyáik Istenéről 
tanít, viszont tanítása és ő maga is idegen marad testvérei számára. A 
jeruzsálemi húsvét és pünkösd eseményeit követően, szűk tanítványi 
köre az üldöztetések miatt szétszóródva pogányok lakta vidékekre is, 
kibontakozó missziós tevékenységbe kezd, és idegen népek, kultúrák 
válnak befogadóivá – emberről-emberre – a jézusi istenképnek. Mi 
pedig, az ősök gyermekei, ugyancsak Isten vándorló népe vagyunk, 
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akiknek – bár el szoktuk felejteni – nincs maradandó otthonunk, se 
országunk itt a földön, akik éppen ezért törekszünk a Mennyei Haza 
felé, óhajtva, hogy utunk végén – miként életünkben mi is tettük a 
hon- és hajléktalanokkal!?– majd befogadjanak és vendégül lássanak 
minket is.  

A Szentírás kijelentései az idegenekről:  Ter 17,8; Kiv 12,49; 
Kiv 20,10, Kiv 23, 9; Lev 19, 23-24; Lev 23,22; Lev 24,22; Lev 
25,23;  MTörv 24,14-15; Iz 16,3; Ez 22,7; Zsolt 39,13; Zsolt 146,9; 
Zak 7, 9-10; Mt, 25,35; a vendégszeretetről: Jób 31,32; Róm 12,12; 
1 Pét 4,9; Ábrahám kivonulása Ter 1,12; vándorlása Egyiptomba 
Ter 10-20; a három idegen vendégül látása Ter 18, 1-15; jöve-
vényként Gerárban Ter 20; Lót és az idegenek Szodomában Ter 
19, 1-11; Jákob Egyiptomban Kiv 22,20 (Ter 46-47); Rácháb és a 
hírszerzők  Józs 2; Száreptai özvegy 1 Kir 17, 8-24; Sunemi 
asszony 2 Kir 4,8-37; Rut, az idegen nő 2,10 (Rút 1); Szírföníciai 
asszony kérése Jézustól Mk 7, 24-29,  Szamaritánus felebarát Lk 
10, 15-37; Emmauszi idegen Lk 24, 13-35; Jézus a Szamariai 
asszonyal beszél Jn 4,7-27; Lídia, a befogadó bíborárus 
Filippiben ApCsel 16, 11-15; Külmisszió kialakulása ApCsel 11, 
19-26. (A teljesség igénye nélkül) Egyéb, pl. Szentcsalád szálláske-
resése Betlehemben, menekülése Egyiptomba… 

Mosonmagyaróvár, 2015. szeptember 10. 
Vereb Zsolt igazgató, Wolf Pál Péter kurátor, 
Babos-Zemplenszky Nóra rajztanár 

 
 

 
Társulatunk győri csoportja biblikus előadók meghívásával 

emlékezik meg a nyáron elhunyt benedekrendi tanárra, szentíráspro-
fesszorra, Sulyok Elemérre, aki 14 éven keresztül, haláláig volt a 
helyi bibliakör előadója. A bencés rendházban minden hónap máso-
dik keddjén este 7 órakor kerül sor a programra. Októberben Dr. 
Kránitz Mihály egyetemi tanszékvezető, novemberben Kocsi György 
főiskolai docens a vendég. 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

  
Bibliáink az iskolákban – Örö-

münkre szolgál, hogy az iskolai hit-
oktatás újraindulása kapcsán egyre 
több Szentírást rendelnek az iskolák. 
A rendelések arról tanúskodnak, 
hogy az általunk forgalmazott Káldi-
Neovulgáta Bibliafordítás igen ked-
velt sokfelé hazánkban. Társulatunk-
tól ezen az őszön az Esztergom-Bu-
dapesti és a Váci Egyházmegye ren-
delt az iskolák számára Bibliát, 
összesen 1184 db-ot, az Újszövetség 
és Zsoltárokból az Esztergom-Bu-
dapesti, a Debrecen-Nyíregyházi és a 
Miskolci egyházmegyék rendeltek 61 db-ot, ezenkívül az Opálény-
féle Konkordanciánkra is számos rendelést kaptunk. A bibliákat az 
iskolák számára, valamint az erdélyi és vajdasági megrendelések 
esetében jelentős kedvezménnyel biztosítjuk. 

 
Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat 

              Bibliai alapkurzus diákoknak Marosvásárhelyen 

 
„MIKÖZBEN A SZENTÍRÁST OLVASOM, 

                     JÉZUS SZÜLETIK MEG BENNEM” 
A címadó mondat a 2015. március 13-15. között megtartott bib-

liai alapkurzus egyik színvonalas előadásán hangzott el. Az alapsze-
mináriumot a Katolikus Magyar Bibliatársulat szakképzett munka-
társai tartották a főszervező Hajlák Attila-István segédlelkész-iskola-
lelkész kezdeményezésére a marosvásárhelyi Római Katolikus Líce-
um diákjai és a Keresztelő Szent János Plébánia idei bérmálkozásra 
készülő fiataljai számára. 

A háromnapos bibliai bevezető tanfolyam pénteken este kez-
dődött a plébánia zsúfolásig telt Márton Áron termében. Több mint 
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5o fiatal vett részt a különböző csoportos tevékenységeken, előa-
dásokon, közös énekléseken és szórakoztató, lazító játékokon. A 
rendezvény főszereplője maga a Szentírás volt. Minden egyes moz-
zanat az alapkurzus céljához vitte közelebb a diákokat: a Bibliát 
közelebbről megismerni, és megtapasztalni azt, hogy ”ha elkezded 
olvasni a Bibliát, és szívedet viszed bele, többé nem tudsz élni 
nélküle!” (Hajlák Attila-István)  

A kurzus vezetői Magos Gyöngyvér koordinátorral az élükön 
igyekeztek minden pillanatot arra használni, hogy a résztvevők meg-
tanulják értékelni a Bibliát, váljon mindennapos olvasmányukká, és 
ezáltal elmélyítve a hitüket megtapasztalják Isten igéjének közös-
ségépítő erejét. 

A játékos ismerkedés után elkezdődött az Ige ünneplése, a „Biblia 
Trónraemelése”. A szertartást Csont Ede plébános vezette, a lényege 
pedig az volt, hogy a Szentírás szimbolikusan is felkerüljön az őt 
megillető helyre, aminek köszönhetően a  kurzus ideje alatt végig a 
résztvevők szeme előtt volt, mintegy azt sugallva: Vedd és olvasd! A 
szertartás meghitt hangulata ráhangolta a diákokat és a szervezőket a 
következő napok előadásaira, imádkozásaira, az együtt töltött órákra. 
Álljon itt néhány  kérés az ünneplés alatt elhangzott egyetemes 
könyörgésből: „Kérjük, hogy ez a bibliai szeminárium növelje ben-
nünk Isten Igéje iránti szeretetünket, hogy érezzük magunkban annak 
erejét! (...) Hogy Isten szavában vigasztalásra, erőre és életünk irá-
nyítójára találjunk! (...) Hogy családjainkban, közösségeinkben a 
Biblia legyen keresztény életünk forrása. Könyörögjünk az Úrhoz!” 

Az első nap befejezéseként a Bibliaszűrés – Átlapozás tevékeny-
ség során elkezdődött a Biblia szövegével, könyveivel, referenciák-
kal való konkrét ismerkedés. Érdekes volt látni azt, hogy a hat 
kiscsoport diákjai a csoportmunka végén már sokkal otthonosabban 
keresgélték a különböző igehelyeket. Szemmel láthatóan elkezdődött 
valami.   

A második napon négy tartalmas előadás hangzott el: A Biblia, 
mint könyv (Ft. Csont Ede), Közeledés a Bibliához (Ft. Kovács 
Zsolt), A Biblia, mint Isten Igéje (Ft. Oláh Dénes) és Felelet Isten 
Igéjére (Ft. Hajlák Attila). Az előadók a konkrét tények mellett 
kitértek érdekességekre, egyéni tapasztalatokra, tanácsokra a Biblia 
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olvasásával kapcsolatosan. Olyan gondolatok hangzottak el, mint: 
„Olvasd és éld!” , vagy „A Bibliát nyitott szívvel, imádkozva kell 
olvasni!”, „A Biblia Isten Igéje emberi szavakkal.” „Isten a felhők-
ből nem volt mit kezdjen az emberrel. Hogy az emberrel szóba tud-
jon állni, emberré kellett lennie.” „A Szentírás nem ismerése, Krisz-
tus nem ismerése. A Szentírás megismerése, Krisztus megismerése.” 
„A Szentírás mindig, de mindig aktuális.” 

Az előadások között a diákok kiscsoportokban Bibliaolvasáson 
vettek részt, amelynek az a szerepe, hogy jobban megértsék, éljék és 
imádkozzák Isten szavát, de az is, hogy merjék elmondani saját 
meglátásaikat, és tanuljanak meg türelmesen egymásra figyelni.  

A szombati program utolsó része a színes est volt, amin a csopor-
tok rövid, helyben kitalált és betanult jelenetekkel szórakoztatták 
egymást.  

Erdélyi fiatalok a Bibliai Alapkurzuson 
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A nap folyamán a diákok kétszer együtt étkeztek. Délben a ma-
rosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Cserkészcsapatnak köszönhetően 
valódi, üstben főtt gulyás volt az ebéd, este pedig pizzát vacsoráztak.  

A vasárnap reggeli Lectio Divina után az ünnepi hálaadó szent-
mise következett, melynek végén Hajlák Attila-István iskolalelkész 
megáldotta a kurzust elvégző diákok Szentírásait, majd egyenként, 
keresztnevükön szólítva őket átnyújtotta azokat a következő mondat 
kíséretében: Vedd a Szentírást, legyen ez számodra az Élet Könyve!  

Az áldás előtt azt a tanácsot kapta mindenki, hogy bátran olvassa 
annyit a Bibliát, hogy az lapjaira hulljon, mert akkor az élete bizto-
san nem fog széthullani.  

A bibliai alapkurzus nem zárulhatott egy nagyon hasznos kiér-
tékelő nélkül, amelyen a diákok elmondhatták őszintén a vélemé-
nyüket a kurzus tartalmával, formájával, módszereivel, szervezőivel 
kapcsolatosan. Mindezt különösen annak érdekében, hogy az eset-
leges építő kritikákat figyelembe véve a következő, május közepére 
tervezett szeminárium még sikeresebb legyen majd, mint ez a 
mostani. A diákok véleményeiből szemezgetve egyeseknek a színes 
est tetszett a legjobban, másoknak a csoportmunkák, vagy éppen az 
előadások. A leglényegesebb azonban az, hogy egyikük sem bánta 
meg a tanfolyam elvégzését, s a jelek szerint helytálló marad az 
egyik szervező mondata, ami az egész alapkurzus lényegét összefog-
lalja: „Hiszem azt, hogy ezután másképp fogod a kezedbe venni a 
Szentírást!”.    

 
 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: okt. 9.: 
Kol 2,6-7; okt. 30.: Kol 2,8-10; nov. 13.: Kol 2,16-17; nov. 
27.: 1 Pét 4,9-10; dec. 11.: 1 Jn 5,1-5. 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
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     Kenyérnek jöttél 
 
Kenyérnek jöttél éhező világba 
Világosságnak sötét éjszakába, 
Fényes hajnalnak, örök ragyogásnak, 
Vak zűrzavarba bizonyos tanácsnak. 
Jöttél útnak, igazságnak, életnek, 
S kicsiny gyermekként jászolba fektettek, 
Jézus, Jézus! 
 
Miért sínylődnénk hát éhezve, szegényen, 
Mért tévelyegnénk világtalan éjben 
Tanácstalanul és halálraváltan 
És úttalanul a hazug világban, 
Amikor benned mindent megnyerhetünk, 
Kis jászlad elé odatérdelhetünk, 
Jézus, Jézus! 

                       Túrmezei Erzsébet 
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Miért születtem úgy, ahogy születtem? 

 
Mezítelenül születtem – mondja Jézus Krisztus –, hogy le tudj 

mondani önmagadról. 

Szegényen születtem, hogy megtalálhasd bennem a gazdagságot. 

Kicsinynek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon. 

Istállóban születtem, hogy megtanulj megszentelni minden helyet. 

Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember hozzám 
közeledhessen. 

Ijesztően gyengének születtem, hogy te sohase félj tőlem. 

Fegyver nélkül születtem, hogy bízhass önmagadban. 

Szeretetből születtem, hogy sohase kételkedj szeretetemben. 

Éjnek idején születtem, hogy elhidd:  

Minden földi valóságot képes vagyok megvilágosítani. 

Emberként születtem, hogy sohase szégyelld magad azért, ami vagy. 

Mária fiaként születtem, hogy neked is legyen édesanyád. 

József fogadott fiaként születtem, hogy megértsd: az igazi apa az, aki 
védelmet és szeretetet nyújt. 

Egyszerűségben születtem, hogy te se légy bonyolult. 

Megalázottan születtem, hogy képes légy felülmúlni magadban a 
kevélységet. 

Elrejtve születtem, hogy képes légy elkerülni minden önmutogatást. 

Gyermekként születtem, hogy te is megtanulj nyíltnak és bizalommal 
telinek lenni, mint a gyermek. 

Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk haza az Atya 
házába. 

Lambert Noben 
 



Csendes percek 

3 

 
Karácsony  
 
Karácsony. Ezen a napon arra is gondolnunk kell, hogy a 

keresztény ember missziós lelkületű. Mit jelent ez? Isten végtelenül 
boldog volt öröktől fogva a maga benső életében, de ezt a 
boldogságot, örömöt meg akarta osztani teremtett lényekkel is. Ezért 
teremtette az egész világot, ezt a csodálatos földkerekséget, 
világmindenséget, ezért rendezte be azt oly módon, hogy az emberek 
itt élni, gyarapodni, szeretni tudjanak. Az emberek évezredeken át 
találgatták, hogy mi végre is vagyunk mi a földön, mire jó a kezünk, a 
lábunk, az eszünk. Vajon, csak arra-e, hogy néhány évtized múltán 
visszatérjünk a porba, de aztán Isten úgy gondolta, hogy jobb, ha 
megmutatjuk ezeknek az embereknek, hogy hogyan kell, vagy hogyan 
érdemes élni. 

Isten azonban szerette volna a saját örömét megosztani az 
emberekkel, teremtett világ legmagasabb rendű lényeivel, velünk. 
Ezért eljött Jézus, és éveken át tanított, éveken át szeretett, éveken át 
beszélt Isten jóságáról, szeretetéről. Az ő arcáról ragyogott az Isten 
szeretete és öröme, s ezt akarta megosztani velünk, emberekkel. 
Voltak, akik fogékonyak lettek erre, és őket is áthatotta ez az öröm, a 
megváltás öröme, Isten szeretetének, jóságának a tudata, s úgy 
gondolták, hogy ezt meg kell osztaniuk másokkal is. Ezért indultak el 
az apostolok a világ négy tája felé, erről beszéltek, erről győztek meg 
sokakat, százakat, ezreket, hogy Isten a szeretet, szeretetben élni 
öröm, és ezzel együtt jár az is, hogy aki ennek örül, az ezt tovább 
akarja adni, meg akarja osztani másokkal. 

Ez azóta is történik a világban, hogy azok, akik számára örömet 
jelent a hit, a kereszténység, a szeretet, a szolgálat, az áldozat, azok 
ezt nem tartják magukban, és nem akarják egyedül végezni, hanem 
arra törekszenek, hogy ezt mások is felismerjék, átvegyék, gyako-
rolják, és így éljenek. Mert ezt az örömöt, amit kaptunk Jézus által Is-
tentől, az Isten örömét, azt el is tudjuk rejteni lelkünkben. Úgy, aho-
gyan a talentumokról szóló példabeszédben az, aki egy talentumot 
kapott, elrejtette, és vigyázott rá, örült neki, de aztán gyümölcs nél-
kül, gyarapodás nélkül hozta vissza Urához. A keresztény ember, ha 
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örül annak, hogy ő keresztény, ha örül annak, hogy megismerte Isten 
szeretetét, jóságát, ha látja Isten Fiának szeretetét, megfigyeli, hogy 
milyen csodálatos utat mutatott nekünk ebben az életben, akkor ezt az 
örömöt érzi magában, és akiben ez az öröm elég erős, az meg is akar-
ja ezt osztani másokkal. 

Ez a missziós lelkület, kedves testvérek, és ez most különösen 
aktuális, amikor kiüresedett Európa, és a hitetlen Európa meghív a 
világból olyan embereket, akik fanatikusan hisznek, de nem ismerik 
Jézusnak szeretetét, jóságát. Kinyíltak a kapuk Szíriában, 
Törökországban, Líbiában, és álszentként, állítólag a szeretet 
szolgálata szerint keblére öleli őket a hitetlen Európa. Ebben a 
világban különösen fontos, kedves testvérek, hogy lelkünkben ott 
éljen a krisztusi, az apostoli missziós lelkület. S ez csak úgy 
működhet, ha valóban átéljük azt az örömet, amelyet kaptunk 
vallásunk, hitünk által, csak úgy lehet, hogyha ez olyan erős bennünk, 
hogy ezt meg tudjuk osztani másokkal is. Elsősorban 
családtagjainkkal, gyermekeinkkel, de azon túl barátainkkal, 
ismerőseinkkel. Mit jelent ez? Azt, hogy látszani kell az arcunkon 
ennek az örömnek. Azt, hogy ezt nem szégyelljük, hanem el is 
áruljuk, el is mondjuk, megosztjuk a másik emberrel, amikor csak 
lehet. Elmondjuk azt, és tanúsítjuk, cselekedeteink, jótetteink mellett 
szavainkkal is, hogy ez az élet a legszebb, a legcsodálatosabb, hiszen 
ez a Teremtő által elénk rajzolt út, és az egyetlen út az igazi, 
emberhez méltó élethez.  

Kedves testvérek, így nézzünk most magunkba, hogy valóban 
megvan-e bennünk az igazi, túláradó öröm afölött, hogy mi keresz-
tények vagyunk, és megismertük Isten szeretetét, és nézzünk ma-
gunkba, hogy vajon általunk ez az öröm továbbárad-e a világban, 
környezetünkben, családjainkban, ismerőseink felé. Hogy így élhes-
sünk, hogy erre rádöbbenhessünk, ezért imádkozunk ma, amellett, 
hogy minden lehetséges módon hozzájárulunk ahhoz, hogy mind-
azok, akik az életüket áldozzák erre a célra, és elmennek a világ kü-
lönböző tájaira hirdetni a megváltás örömét, hogy azoknak a munká-
ját is imáinkkal, vagy minden lehetséges módon segítsük. Adja Isten, 
hogy éljen bennünk a krisztusi öröm, és hogy ezt tovább is tudjuk 
adni a mi életünk során. (T.B.) 
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Matta el Meszkín 

Isten megtapasztalása az imában1 
 

Az imádság fokai 

„Most ugyanis tükör által, homályban látunk, akkor pedig majd 
színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok 
ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok” (1Kor 13,12). 

„Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az 
Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről di-
csőségre az Úr Lelke által” (2 Kor 3,18). 

És minden foknál, amellyel a dicsőség felé emelkedtek, azt gon-
dolták, hogy már az út végére értek ;és ha még tovább emelkedtek, 
és ha  egy még nagyobb fény ragyogta be őket, elfelejtették az előző 
szintet, és azt gondolták, inkább, mint valaha, hogy az út végére ér-
tek! 

Ez azért történhet meg, mert nem ők, hanem a bennük lévő 
Szentlékek az, aki a dicsőség felé emelkedik” (Dalyatha Szent János, 
Homília a lelkiállapotok nagyságáról) 

 

1. Az ima 

Köztünk leginkább csak az ima legegyszerűbb formája ismert, 
ami abból áll, hogy Isten előtt szavakat mondunk, amelyeket vagy 
pillanatnyi körülmények inspiráltak, vagy valamelyik szent által 
megfogalmazott gondolatok, vagy pedig a Bibliából választott rész-
letek a zsoltárokból vagy az evangéliumokból. A valóságban mindez 
nem egyéb, mint előkészítése a Lélekben és igazságban való imának. 
Bizonyos, hogy ha az emberek tudnák, hogy milyen csodálatos fel-

                                                      
1 II. részlet Matta el Meszkín egyiptomi kopt szent írásából (1. rész: Az ima ter-

mészete. Mi az imádság és milyen a hatékony ima). al-Áb Mattá al-Miszkín, Haját 
al-szalat al-ortodokszija. Dajr al-kiddísz Anbá Makár, 19521 Angolul: Matthew The 
Poor, Orthodox Prayer Life. The Interior Way. St, Vladimir's Seminary Press, 
Crestwood, New York.2003. Arabról fordította: Fodor Györgyné Sárközi Júlia. 
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emelkedni az imádság következő fokaira, hogy azok mennyi áldást 
és kegyelmet vonzanak magukkal, akkor egy pillanatig sem haboz-
nának azokat gyakorolni. 

Noha az imában nem könnyű megkülönböztetni jól elkülöníthető 
állomásokat - mert szorosan összefonódnak és egységet képeznek -, 
de azért útmutatást tudunk adni a különböző imamódokról. 

 
A szóbeli ima  
A szóbeli imában, amint már mondtuk, szavakat és kifejezéseket 

mondunk, amelyek lehetnek rögtönzött, kötetlen imák vagy válogatá-
sok a Bibliából vagy a szentek írásaiból; az imának ez a fajtája ké-
pezi az alapját a többinek, azaz egy fajta előkészítése az Istennel 
való párbeszédnek … De a szóbeli imánál is szükséges, hogy 
szellemi erőfeszítés kísérje, ami követi a kimondott szavak értelmét 
és belső motivációt ad értelmüknek, hogy ne csak elszavaljuk őket, 
mint valami verset, amely valaki mástól származik, hanem éljük át 
őket, tegyük magunkévá, úgy forduljunk velük Istenhez, mintha 
tőlünk származnának … 

Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy ez az ima is, ami lehet 
egyénileg vagy templomi közösségben mondott ima, lehet zsol-
táréneklés egyénileg vagy közösségben, váratlanul beletorkollhat egy 
szemlélődő állapotba, a lélek elragadtatásba esik, és megtapasztalja 
Isten jelenlétét. Mert az ima állapota – és mindegy, hogy az a 
szobánkban vagy a templomban van –, valójában megjelenés Isten 
előtt és tényleges belépés a szellemi erőterekbe, amelyek nem 
szűnnek meg dicsőíteni és szolgálni Istent. 

Ha az ember a szóbeli imára készülve bűnbánó és alázatos szívvel 
és azzal az eleven érzéssel készíti elő az imádságot, hogy azt a 
Szentháromság előtt állva teszi, attól a pillanattól kezdve, hogy ki-
nyitja száját, alkalmas, hogy belépjen a mennyei misztériumok meg-
ismerésébe és szemlélésébe. Imája és dicsőítése át lesz itatva hévvel 
és tisztasággal, és kimondhatatlan boldogsággal fogják eltölteni. 

De ez nem jelenti azt, hogy minden szóbeli imának szemlélődő 
imává kell alakulnia. Valamennyi szóbeli ima egy sajátos állomást 
képez, amelynek megvan a saját fontossága a mennyei szolgálatban, 
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és amelynek megvan a saját hatékonysága az ember lelki életében. 
Nem kevésbé fontos, mint a szemlélődő ima. 

 
Az elmélkedő ima 
Az elmélkedő ima, amelyet sok-

szor belső imának neveznek, amely a 
szív mélyéből jön, olyan ima, amely-
ben a gondolatokat és az érzéseket 
egyesítve az értelem társul a szívhez. 
Bár olykor külsőleg is megnyilvánul 
néhány szóban, de az idő nagyobb 
részében a nyugalom és a csend jel-
lemzi. 

Az elmélkedő ima első állomása a 
meditáció, azaz az elmélkedés. Úgy 
definiálhatjuk, mint egy Istennel való 
együttlétet, amelynek során az ember 
megemlékezik Isten alkotásairól, és egyben megállapítja saját lelké-
nek állapotát. Megbánja hiányosságait és bűneit és dicsőíti Istent. 
Köszönetet mond, hogy kifejezze a háláját és elhatározza, hogy Isten 
akaratára fogja bízni a vezetést. 

Ez az állomás a „heterogén ima”, amely számos és különböző tár-
gyat lefed, időnként minden köztük lévő kapcsolat nélkül. A zsoltá-
rok többnyire ilyen tartalmakból épülnek fel. A Dávid által választott 
Istennel való elmélkedési részletek értekeznek úgy az anyagi terem-
tésről, mint a teremtés igazságosságáról, egyszer a törvényről, más-
kor a lélekről, és néha mindezek a különböző dolgok ugyanabban a 
zsoltárban megtalálhatók. 

Az elmélkedő ima második állomása a szemlélődés.  Itt az ima 
egy koncentrált állapotba lép be, nem csak az elmélkedés tárgyával 
kapcsolatban, (hogy az ima például egy parancsra vagy Krisztusnak 
egy evangéliumi tettére vagy szabadítására koncentrál), hanem az 
emberrel, saját magával kapcsolatban: a szeretet erős hatására a tö-
kéletes éberség állapotában van, uralja az érzelmeit, akaratát az 
imára összpontosítja és a szíve szellemileg kész, hogy elfogadja a 
Szentlélek minden irányítását.  
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A szemlélődő ima szükségszerűen még két egymással összekap-
csolódó állomásra oszlik. 

 
Az első állomás: az akaratlagos szemlélődés 
Ennek az állomásnak az eredményessége az ember szeretetétől 

függ, amelyet Krisztus iránt táplál a szívében és attól a készségtől, 
hogy egy meghatározott tárgyról való elmélkedésre koncentráljon a 
szíve mélyén és gondolataiban, ugyanakkor késznek maradva arra, 
hogy szellemi irányítást kapjon. 

Ez az állomás nem működik a kegyelem belső segítsége nélkül, 
amely az ember akaratát kíséri, és lehetőséget nyújt arra, hogy kitart-
son, folytassa és elmélyüljön az imában, fényével utat készít neki, és 
így lehetővé teszi egy nagy szellemi kincs elérését. 

 
A második állomás: a lelki szemlélődés 
Az ember szeretetének válasza az imában nyilvánul ki Isten szí-

vének szeretetére. Ilyenkor az imát áthatja egy égi elem, amely az 
emberi és akaratlagos körből bontakozik ki. Ami miatt nehéz be-
szélni erről a szintről, azt az „imádság kegyelmének” is nevezhetjük.  

Kezdetben, ez az állomás túl emelkedettnek tűnik ahhoz, hogy el-
érjük, de attól a pillanattól kezdve, hogy az ember megkapja a belé-
pés kegyelmét, mondhatni hozzászokik. A Szentlélek egyszerűsége 
és bámulatos készsége miatt, hogy minden kívánságra válaszoljon, 
amellyel egy szerető szív hozzá fordul, ez az állapot könnyűvé, ter-
mészetessé, és megközelíthetővé válik. Mert ahhoz, hogy fenntartsa 
ezt az állapotot, csak annyit kér az embertől, hogy maradjon állhata-
tosan egyetértésben a Szentlélek akaratával, szeretetben, egyszerű-
ségben, a szív tisztaságában, elszakadva a gondoktól és földi gondo-
latoktól és legyen kész a parancsok és a lelki tanítások követésére. 
Szükséges azonban, hogy megértsük, hogy nem érdemeink jogosíta-
nak fel arra, hogy eljussunk a szemlélődésnek és kegyelemnek erre a 
fokára, és Isten szíve megnyíljon számunkra, mert mindez tiszta 
ajándék.  

Az ember, még ha méltónak is bizonyult az összes többi erényre, 
mint a tisztaság, önmegtartóztatás, alázat, akkor is minden nap elé 
járul, és könnyek és könyörgések közt kéri, mint ahogy Dalyatha Já-
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nos mondja: „Jó Atyám, add nekem a te szeretetedet, akkor is, ha 
nem vagyok rá méltó” (Dalyatha János: Homília az égi szeretetről). 
Mert minden erényt felülmúl a lélekben való szemlélődés ajándéka 
és Isten szívének megnyílása az emberi lélek számára. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a lelki szemlélődés csoda, ha-
nem azt jelenti, hogy kegyelem: a bizonyítéka, hogy birtokoljuk az, 
hogy általában a megkülönböztetés és a bölcsesség ajándéka kíséri. 
A szellemi szemlélődés foka az valóban az ima, és minden kegyelem 
és ajándék tökéletessége.  

Azokra, akik méltónak bizonyultak arra, hogy állhatatosak legye-
nek ezen az úton, más ajándékok és karizmák is bízatnak, amelyek 
már túl vannak az ima határán, például olyanok, mint az eksztázis, 
vagy az elragadtatás Isten szemlélésében, amely egy következő lelki-
állapot, és a tudat elvesztésével jár, és amely lehetővé teszi felfog-
hatatlan mennyei igazságok megsejtését. Ezeknek az ajándékoknak 
fogjuk szentelni a fejezet egy részét. 

Ha meg szeretnénk világítani a három különböző imafajtát, 
három konkrét tulajdonsággal tudjuk őket jellemezni: a szóbeli ima 
jellemzője, hogy félelemmel áll Isten előtt, az elmélkedésé, hogy 
kitartással irányul Isten felé, és a szemlélődésé pedig, hogy 
szeretettel tartózkodik Isten kebelében. 

Leegyszerűsítve ugyanezeket a fajtákat tudjuk felfedezni Krisztus 
szavaiban: „Kérjetek és adatik nektek” ez a szóbeli ima. „Keressetek 
és találtok” ez az elmélkedés. „Zörgessetek, és ajtó nyílik” ez a 
szemlélődés vagy a megérkezés szakasza. 

Miután másutt már értekeztünk a szóbeli ima számos formájáról 
(Matta el Meskin, A mindennapi dicséret és az órák imája, Kairó 
1967 arab nyelvű), ebben a fejezetben az elmélkedő ima szintjénél és 
gyakorlatainál állunk meg.  

 

2. Az elmélkedés 
 

„Hadd legyen kedves előtted szám beszéde, 
és szívem elmélkedése mindenkor. 
Uram, én segítőm, én üdvözítőm!” (Zsolt 19,15) 
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„Boldog ember az, 
aki …  az Úr törvényében gyönyörködik, 
és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal” (Zsolt 1,1-2) 
„Parancsolataidról királyok előtt beszélek, 
és nem szégyenülök meg. 
Törvényeidről elmélkedem, 
mert szeretem őket. 
Parancsaid felé emelem kezemet, mert kedvesek nekem, 
és gondolkodom rendeleteiden” (Zsolt 119,46-48). 
„Szívem csak izzott bensőmben, 
amíg elmélkedtem, tűz égette lelkem”(Zsolt 39,4). 
„Ezeken a dolgokon elmélkedj (meléta), ezeknek szenteld magad, 

hogy haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt” (1 Tim 4,15). 
 

Az „elmélkedés” szó görögül meléte, hagyományosan, szorosan 
véve elmélyült szentírásolvasást jelent, amely megérinti a szívet és 
kitörölhetetlen nyomot hagy az emlékezetben, az érzelmekben és a 
szavakban. 

A patrisztikus hagyomány szerint az elmélkedés minden kegye-
lem kulcsa, aki azt buzgalommal gyakorolja, azt evangéliumi gon-
dolatokkal, szavakkal és érzésekkel ajándékozza meg, eltölti Isten 
valóságával, és előrehaladást biztosít számára minden ajándékban és 
karizmában. Az ilyen ember, ha kinyitja száját, a Szentírás szavai 
színlelés és erőltetettség nélkül hagyják el ajkát. Úgy áradnak belőle 
a mennyei gondolatok, mint a fénysugarak, és annak, aki hallgatja 
őket, a mennyei tudaton keresztül megvilágosítják lelkét, megérintik 
szívét, és lángra gyújtják érzéseit. 

Az „elmélkedés” szó héberül hagig, és görögül meléte, ez a 
melétáo igéből származik, egy tanulási, elmélyedési folyamatot je-
lent a gondolatok és a szív gyakorlatain keresztül. Így a bölcsességi 
elmélkedés, meléte sophias, a bölcsesség elmélyült tanulmányozását, 
valamint alkalmazását és gyakorlatba átültetését jelenti. 

A patrisztikus hagyomány szerint ez a kifejezés azt jelenti, hogy a 
szív és az értelem kitartóan törekszik Isten Szavának megismerésére 
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és alkalmazására. Így Isten Igéjének köszönhetően a szerzetesek át-
formálódnak. Az atyák valóban azt tartották, hogy kizárólag Isten 
Szavának olvasásával kell elmélkedni.  Mert a szív elmélkedése ké-
pes arra, hogy magához formálja az ember tudatát és gondolatait. 
Nem szabad hagynunk, hogy olyasmi formáljon bennünket, ami saját 
akaratunkból és gondolatainkból származik, hanem arra kell töre-
kednünk, hogy csakis Isten Szavának áldása alakítson bennünket.  

 Ez az oka annak, hogy az „elmélkedés” kifejezés különösképpen 
vonatkozik a  Biblia olvasására, hogy az „elmélkedés” alkalmazása 
Isten Szavának egy belső koncentrációval társult tanulmányozására 
szorítkozik, hogy az elmélkedést át kell itatnia Isten Szavának, hogy 
Isten Szava formálja a lelket. 

 
A nyugodt olvasás 
A patrisztikus hagyomány szerint az elmélkedés  első foka a nyu-

godt olvasás, mindig lassan és hangosan, „ízlelgetve” a szavakat.  
Ezt követi aztán ennek a szövegnek az ismételgető újraolvasása.  Az 
atyáknál az olvasásnak ez a módja mindig hangosan történt és 
„ismételgetően recitálva”.  

Valójában az elmélkedésnek ezen a fokán Isten Szavának hangos 
és éber szívvel való ismételgetésén keresztül az Ige belegyökerezik 
az ember mélyébe. Újra és újra elismétli, mintha „ízlelgetné”, mintha 
„kérődzne”, míg az a sajátjává nem válik. Ezáltal a hívő Isten Igéjé-
nek letéteményesévé, szíve az égi kincs templomává válik: „kincsei-
ből újat és régit hoz elő”(Mt 13,52). Pontosan erről van szó, amikor 
azt mondjuk, hogy „ízlelgetjük az Igét” (vö. Jn 8,51-52; 14,23; 17,6). 
Az evangéliumot vagy az Igét immár biztos helyen, a szív mélyén 
őrzi, mint egy nagy értékű kincset. Dávid próféta mondja: „Szívembe 
rejtem igéidet” (Zsolt 119,11). Így az ember engedelmeskedik az 
Igének és felövezi magát vele, mint valami páncéllal, hogy megvédje 
magát a tolvajoktól. 

Ez az oka annak, hogy a patrisztikus hagyományban a kötetlen 
imáknak tiszta evangéliumi illata van, mert az Isten Igéjétől túlcsor-
duló szívből származnak.  A kötetlen ima, vagy - Szír Szent Izsák ki-
fejezését használva -, „amit az ember saját maga költ”, és Isten Igé-
jének emlékezetből megtanult ismételgetése harmonikusan kiegészí-
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tette egymást. Az imának ez a foka arról tanúskodik, amikor Isten 
Igéje és akarata megérinti és formálja a lelket. 

Tehát az elmélkedésnek ez a módja szorosan hozzátartozik az 
imához, mint állomásainak első lépcsőfoka, és amely lehetővé teszi 
az ember számára, hogy Isten előtt éljen és növekedjen, telve biza-
lommal és bizonyossággal. Mert ez a kötetlen ima az evangéliumból 
merítve kerül a szívbe és képes arra, hogy ott mély átalakulást, nagy 
megújulást idézzen elő az emberben, mind az érzelmekben, mind a 
gondolkodásban, mind az életstílusban. Emiatt az autentikus keresz-
tény hagyomány nem tulajdonít értéket a kötetlen imának, ha az, aki 
imádkozik, nincs tele Isten Igéjével, nem gyakorlott a valódi elmél-
kedésben: szavai nem tükrözik az evangéliumot és a gondolatai nem 
közvetítik Isten akaratát és gondolatait. 

 
Az Ige néma ismétlése 
Az elmélkedés nem kizárólag elmélyült, hangos olvasást jelent.  

Magába foglalja az Ige sokszori, néma, magunkban való és egyre nö-
vekvő elmélyüléssel történő ismételgetését is, míg végül a szívünk 
lángra lobban az égi tűztől. Ahogy ezt jól illusztrálják Dávid szavai: 
„Szívem csak izzott bensőmben, amíg elmélkedtem, tűz égette lel-
kem” (Zsolt 39,4). 

Itt mutatkozik meg az a finom szál és titok, amely összeköti a 
gyakorlatot, a kegyelemért tett erőfeszítést és az égi tüzet. 

A puszta elmélkedés, ahogy Isten Igéjét lassan és nyugodtan 
többször elismételjük, Isten irgalma és kegyelme által elvezet a szív 
lángolásához! Így válik az elmélkedés természetes kötelékké az ima 
őszinte igyekezete és az Isten ajándékainak felfoghatatlan kegyelmei 
között. Ez az igazság az, amiért az elmélkedést a szív imája első és 
legfontosabb fokának tartják, amelyből kiindulva az ember fel tud 
emelkedni, hogy lángoljon a lelke, és aztán egész életében abból él-
jen. 

Megemlítjük, hogy a héber az „elmélkedésre” a hagah kifejezést 
használja, amelynek az eredeti jelentése a „kibetűzés” és a „mormo-
lás” - vagyis az elsődleges jelentés a kiejtéshez és a megértéshez fű-
ződik. Ugyanakkor a szó kifejezi azt a komoly erőfeszítést és próbál-
kozást, melyet az ember annak érdekében tesz, hogy megértse és 
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megtanulja azt, ami Isten akaratából és az ő Igéjének rejtett misztéri-
umaiból és a parancsaiból ered. Ezért halljuk az első zsoltárban Dá-
vidtól: „Boldog ember az, aki…. az Úr törvényében gyönyörködik, 
és az ő törvényéről elmélkedik (jehgeh) éjjel-nappal”. Ez az ember 
bizonyosan Isten akarata szerint való lesz, mint maga Dávid! 

Ennek az elmélkedésnek, Isten törvénye hívő ismételgetésének az 
eredményét hirdeti Dávid: ha az ember tökéletességének fokmérő-
jévé az elmélkedés válik, akkor minden vállalkozásában sikeres lesz  

 (Zsolt 1,3). Az eredeti héber kifejezés, hagah (a Törvény össze-
sűrített kijelentéseinek elemi elsajátítása) szerint ez az elmélkedés az 
Istennel való bensőséges és őszinte kapcsolat létrehozására vágya-
kozó kezdő imádkozók foka. 

Ez az elmélkedés legyen az ima kezdete és vége, mert Isten Igéje 
is mindig ugyanaz, kezdet és vég (Alfa és Ómega, Jel 1,8 ). Az el-
mélkedés eszköze által az ember belép az igazságba, és benne eljut a 
teljes igazságra. 

Ez az oka annak, hogy az elmélkedést az atyák nagy haszonnal 
gyakorolták. Élték és gyakorolták életük utolsó napjáig. Így 
Palladiusz, a Historia Lausiaca szerzője, elbeszéli, hogy Márk szer-
zetes emlékezetből tudta az Ó- és Újszövetséget (18,25), hogy Áron 
emlékezetből felmondta neki a Zsoltárokat, Pálnak a Zsidókhoz írt 
levelét, Izajás könyvét és Jeremiás könyvének, Lukács evangéliumá-
nak és a Példabeszédeknek egy részét (26,3). Utazásai során ehhez 
hasonlóakat látott, és hasonló példákról tanúskodik Rufinusz is. 

Nem szükséges kifejteni, hogy az atyák elmélkedése nem csak az 
„emlékezetből” való tanulásból állt, hanem ennek elkerülhetetlen 
következményeképpen, mivel minden nap nagy gyönyörűséggel és 
kitartóan újra kezdték a Szentírás recitálását, lehetetlen volt, hogy 
csak fürgén ismételgették volna ajkukkal szavait, anélkül, hogy em-
lékezetükbe vésődött volna. 

 Leszögezzük, hogy a szív állhatatossága a szentírási elmélkedés-
ben mindig a gyakorlatban megvalósítja a valódi élet áradását. Mert 
Isten Igéje, mint ahogy az Úr megmondta, Élet és Lélek. A szentírási 
elmélkedésben való állhatatosság kifejezésre juttat egy titkos kap-
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csolatot az Úrral, amelynek következtében az igazi élet áradása át-
mossa a szívet. 

Az a szív, amely eltérül az igei elmélkedéstől, az elposványoso-
dás és sivárság zsákmányává válik. Dávid próféta megmutatja hogy 
mi a különbség aközött a szív között, amelyik elmélkedik Isten tör-
vényéről, és aközött, aki azt elhagyja: „Kövér a szívük, érzéketlen, 
én pedig törvényedben gyönyörködöm (törvényeden elmélkedem?)” 
(Zsolt 119,70). Ezzel azt akarja kifejezésre juttatni, hogy az Isten 
törvényéről való elmélkedés életben tartja a szívet, áttüzesíti azt, és 
égi Igék forrásoznak belőle. Mert az elmélkedés alapvetően magába 
foglalja Szentírás szellemébe való állandó elmélyülést, és kutatja a 
parancs mögé rejtett igazságot, amelynek az eredménye minden 
esetben az ember gondolatainak megújulása. Az elmélkedés kifino-
mítja, evangéliumibbá alakítja a felfogóképességét, és szófogadó, 
készséges és minden eshetőségre pozitívan nyitott magatartást ado-
mányoz neki.    

 
A szemlélődés felé 
Látjuk, hogy haladó szintjén az elmélkedés lassan-lassan leválik 

az olvasásról, hogy egészen annak szentelje magát, amit az isteni 
igazságok megfontolása, a parancsok, és az isteni életbe való bekap-
csolódás megkívánnak. Ekkor az elmélkedés elkezd átmenni a 
szemlélődés első fokaiba, az Igében való elmélyülésen át az igazság-
ban való elmélyülésbe, melyet az Ige rejt magában. 

Az elmélkedésben való állhatatosság Isten élő Igéjéről szent gon-
dolatokkal tölti meg a szívet és a lelket és ezt aztán a szemlélődésben 
hasznára fordítja. Egy idő után ezek a szent gondolatok szárnyakat 
adnak neki, és lehetővé teszik számára, hogy a lélek az olvasmányon 
való elmélkedés nélkül rögtön az égbe szárnyaljon. 

 Az Isten Igéjén, az Úr parancsain és az ő ígéretein való kitartó 
elmélkedés nélkül azonban lehetetlen, hogy szent gondolatok és 
megfontolások szülessenek bennünk, amelyek csordultig megtöltik 
szívünket, lelkünket. 

Az ezzel járó boldogságon, a gondolatokon és megfontolásokon 
kívül, amelyek mérhetetlen kegyelmi kincset szereznek a szent 
könyvekről való állhatatos elmélkedéssel, az Isten Igéjén, az Úr pa-



Az orthodox imaélet 

15 

rancsain és az ő ígéretein való kitartó elmélkedés a Szentlélek gaz-
dagságát is megszerzi az ember számára. Eltávolít belőle minden 
rossz gondolatot, s ezen kívül Istennek tetsző adományt hoz létre az 
emberben: „Hadd legyen kedves előtted szám beszéde, és szívem 
elmélkedése mindenkor, Uram, én segítőm, én üdvözítőm!” (Zsolt 
19,15) 

Egy szerzetesről mesélik, hogy egy átvirrasztott, hosszú éjszaka 
után, melyet az egyik szerzetes testvérének erényei fölött való elmél-
kedéssel töltött, szomorúan mesteréhez fordult, így szólva az idős 
atyához: „Atyám, hasztalanul elvesztegettem az éjszakát Untel test-
vérem erényeinek számba vételével. Harmincat számoltam össze és 
nagyon elszomorodtam, mert önmagammal összehasonlítva láttam, 
hogy egyiknek sem vagyok birtokában”. Az idős atya így válaszolt 
neki: „Az erények hiánya fölötti szomorúságod, és hogy valaki más 
erényeiről elmélkedtél, többet ér harminc erénynél”. Ez a példa rá-
világít, hogy az Úr parancsai bevésődnek az értelembe és a lelkiis-
meretbe és arra buzdítják az embert, hogy kutassa, hogy hol találha-
tók és hol nem találhatók erények a lélekben. Megmutatja szá-
munkra, hogy az Isten Igéjéről való elmélkedés valóban létrehozza 
bennünk az erényekről való elmélkedést és az azok megszerzésére 
tett erőfeszítéseket. Továbbá arra ösztökéli a lelket, hogy minden 
erejével és állhatatosan megvizsgálja és mérlegelje azokat az evan-
gélium alapján, hogy ne leljen másban nyugalmat, csak az igazság-
ban, amelyről elmélkedik, és ne leljen másban örömöt, csak az isteni 
parancsok tettekre váltásában. Az elmélkedés tanító, aki kézen fogva 
vezeti az embert, hogy önmaga fölé emelkedjen, lámpás, amely meg-
világosítja értelmét, és legfőképpen pedig lépéseit az örökkévalóság 
útjára vezeti.  

  
A szent misztériumokon való elmélkedés 
Az elmélkedés legmagasabb foka azonban kétségkívül az isteni 

megtestesülés „művéről”, a kereszten beteljesülő megváltásról és a 
feltámadásról való elmélkedés, amely megadta számunkra az élet le-
hetőségét. Ha az ember elégséges időt szán az Isten tervének miszté-
riumairól való elmélkedésre, amelyet az evangélium egyszerű és vi-
lágos szavakkal ír le, akkor titkos értelmük megnyílik szíve számára, 
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lángoló erővel töltik el, amely képes arra, hogy új életet ajándékoz-
zon neki: „Krisztust akarom megismerni, és feltámadásának erejét, a 
szenvedéseiben való részvételt hozzá hasonulva a halálban, hogy el-
juthassak a halálból való feltámadásra” (Fil 3,10); „Hogy Krisztus a 
hit által a szívetekben lakjék, s a szeretetben meggyökerezve és meg-
alapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, mi a széles-
ség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek 
Krisztus szeretetét is, mely minden ismeretet meghalad, s beteljetek 
Isten egész teljességével” (Ef 3,17-19). 

Itt az elmélkedés a szentírás szavaihoz és kifejezéseihez kapcso-
lódik, és nyilvánvalóan a sugalmazott szöveg értelmére összpontosít. 
Ebben különbözik az ugyanezekről a misztériumokról való szemlé-
lődéstől, amely szabadon halad, nem határolja be a szöveg szósze-
rintisége, hanem ráhagyatkozik a személyes benyomások összessé-
gére és kitágítja az értelem és a megismerés határait.  

Így az Isten tervének misztériumairól való elmélkedés, pontosan 
úgy, ahogy azokat a Szentírás bemutatja, feltétlen alapja a valódi 
szemlélődésnek, amely lehetővé teszi ugyanezen misztériumok ere-
jének és fényének befogadását. A kitartó, sikeres és boldogító elmél-
kedés teszi lehetővé a szemlélődésben való előrehaladást és fejlő-
dést. 

Az elmélkedés, ez a vonzó, lebilincselő lelki munka, szerves ré-
szét képezi az imának, kötelesség, amely mindent kizárva sürgetően 
jelentkezik; mert az ember nem tud a Szentírás igéiből táplálkozni, 
ha szívében és elméjében nem ismételgeti azokat: pontosan ez az el-
mélkedés. Nem lehet valódi és lángoló imába merülni Istennel, anél-
kül, hogy Isten előtt állva elismételnénk ígéretének szavait, kapcso-
latba kerülnénk velük, ragaszkodnánk hozzájuk. Az elmélkedés en-
nek a függvénye. 

Az elmélkedés tehát olyan ima, amely Isten Szavának és ígéretei-
nek a szívben és az elmében való ismételgetésén alapul, mindaddig, 
amíg azok be nem épülnek az ember hitébe és reményébe, és valódi 
erővé nem válnak benne, amelyekre rábízhatja magát szükség idején: 
„Szívembe rejtem igéidet, hogy ne vétkezzem ellened” (Zsolt 119, 
11). 
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A Görögkeleti Egyház sorsa 
        – Háttér: Az Oszmán Birodalom 

 

A törökök eredete 

A törökök, több mint 700 évvel ezelőtt tűntek fel. Őshazájuk a 
feltételezések szerint egy kisváros, Szogut környékén volt, 150 mér-
földre a mai Isztambultól, Anatóliában, a mai Törökország ázsiai ré-
szén. Minden évben egy fesztivál keretében emlékeznek meg a Biro-
dalom alapítóiról. Az a család, mely később az Oszmán uralkodó di-
nasztiát alkotta, eleinte nomád harcosok gyülekezeteként élte életét, 
más törzsekhez hasonlóan.  

 Fantasztikus lovasok voltak, ezért élték túl a nehéz időket is. Mi-
vel félelmetes képességeik voltak, zsoldosként alkalmazták őket. 

Ezek a fizetett fegyveresek Közép-Ázsián áthatolva, a bagdadi 
muszlim uralkodókért harcoltak. Így ismerkedtek meg az Iszlámmal, 
egy vallással, amely addigi hitüknél erősebbnek bizonyult. A törökök 
vallása megegyezett a frontvonalon harcolókéval. Ugyanannyi spiri-
tualitást szívtak magukba ellenségeiktől, mint saját hátországukból. 
A törökök nomád ősei Szogut környékén telepedtek le, más törzsek-
kel harcolva a túlélésért, és évszázadokkal a legtöbb arab nép után 
lettek iszlámhívők. Persze más törzsek is tanyát vertek a szomszédos 
területeken. Ők konkurenciát jelentettek a különböző erőforrásokért. 
A területért, a legelőkért, és azért is, hogy a tengerhez jussanak. A 
törököknek le kellett győzniük őket.  

A XIII. század végén jelentek meg a mai Törökország területén 
zsoldosként tevékenykedő lovasokként.   

1299-ben a harcokat Oszmán, másik nevén Utmán vezette. Az ő 
követőit hívták később oszmánoknak. Ahogy a rómaiaknak is meg-
van a maguk története városuk kapcsán, Romulus és Remus fősze-
replésével, a törökök is mítoszt alkottak, melynek középpontjában 
Oszmán áll.  

A modern Törökország létrejöttének alapját jelentő rege minde-
nekfölött egy emberről szól. Az oszmánok nevüket Osman Bey után 
kapták, azt követően, hogy Osman Bey megörökölvén átvette a Kaji 
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nemzetség fölött az irányítást, az események hatalmas fordulatot vet-
tek. Ez a török nemzet egyik legnagyobb eposza. Egy XIII. századi 
nemzetségfőről szól, akit úgy hívtak, Osman, és aki Anatólia csak 
egy kis szegletét uralta.  

Osman Bey sugárzóan deli kis legénnyé cseperedett. Osman, mi-
közben egy szentéletű embernél, Edebalinál jár vendégségben, meg-
ismeri annak szépséges lányát, akit feleségül is kér. Edebali azonban 
elutasítja, de a későbbiekben Osman álmot lát, amelyben az Edebali 
melléről felkelt telihold az övén nyugszik le. És kettejük találkozásá-
ból egy óriási fa terebélyesedik ki, amely ágaival négy olyan nagy 
vonulat fölé magasodik, mint a Kaukázus, az Atlasz-, a Torosz- és a 
Balkán-hegység. A gyökerein alul pedig négy hatalmas folyam tör 
elő, a Tigris, az Eufrátesz, a Duna és a Nílus. Ekkor szél támad, és a 
lehulló, szablya alakú levelek legfőképp egy városra hullanak, 
Konstantinápolyra.  

Amiként az álmában látta, a platánfa szép lassan az egész kerek 
világot betakarta az ágaival. Ekképpen jött létre az Oszmán Biroda-
lom. Osman és Edebali lánya oly dinasztiát nemzett, amely egészen 
1922-ig uralta ezt a várost, az ottománokat.  

A legendás álom megvalósulásának története számos meglepetést 
tartogat. A XIII. század végén senki sem álmodozhatott arról, hogy 
ez a nomád nép erősebb lesz azoknál a birodalmaknál, amelyek kör-
bevették. Dél-Keletre befolyásos arab városok helyezkedtek el, mint 
például Bagdad és Damaszkusz. A korabeli Muszlim világ vezetői-
nek otthonai. Még délebbre haladva találtuk Kairót, és az Iszlám 
szent helyeit, Mekkát és Medinát. Egy kicsit közelebb pedig, ott volt 
egy omladozó keresztény birodalom: Bizánc. 

A török hódítás az arab világban is új fejezetet nyitott. Először 
fordult elő, hogy uralkodtak fölöttük. Nem az egyik városukból, ha-
nem a távoli Isztambulból irányították őket. A török uralom azt is 
jelentette, hogy a térség súlypontja eltolódott az arab területekről. 
Szulejmánnak a török jogrendszert kellett alkalmaznia, hogy egy 
olyan városból irányítsa őket, amely 70 évvel hatalomra jutása előtt, 
még keresztény település volt.  

Isztambul kultúrája, nyelve és történelme alapjaiban tér el az arab 
muszlimokétól. Az első, a városban épített Mecset jelzi, hogy a törö-
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kök a győzelem után milyen hamar igyekeztek közvetlen kapcsolatot 
teremteni a vallással.  

Legitimáció: a kalifátus 

Ahogy a hagyomány alapján Szent Péter Rómába ment, és ott te-
mették el, legitimációt adva ezzel a pápának, a törökök is 
megtalálták ennek a helyi megfelelőjét. A földi maradványok, 
amelyeket itt találtak szerintük Mohamed próféta egyik közeli 
barátjától, tanítványától, Al Jubail Al Saritól származnak.  

Al Jubail Al Sari sírhelye fontos szerepet töltöttbe a törökök tör-
ténelmében. Ma is mágikus jelentőséget tulajdonítanak neki. Al Ju-
bail Al Sari a hagyomány szerint a VII. században, egy, maga a 
próféta által indított Isztambul elleni támadásban halt meg. Nyolc-
száz évvel később aztán, II. Mehmed uralkodása alatt, csodák cso-
dájára, megtalálták a maradványait.  

Ez valószínűleg csak egy legenda – nyilván semmi olyasmit nem 
találtak, ami kapcsolatba hozható Al Sarival. Ám ahhoz, hogy a nem 
sokkal korábban elfoglalt keresztény várost az Iszlám világ köz-
pontjává tegyék, véletlenül rátaláltak erre a sírhelyre, és ezzel el is 
érték a céljukat. Az újonnan hatalomra jutott szultánok számára ha-
gyománnyá vált, hogy végigmentek ezen az ösvényen, a kegyhelyig. 
Ez a beiktatási ceremónia része volt itt. Erről nevezték el az utat is.  

Ha a Jeruzsálemtől ezernégyszáz mérföldre található Róma a ke-
resztény közösség központjává válhatott, akkor a Mekkától kétezer 
mérföldre fekvő Isztambul is lehetett a muszlim világ fővárosa a tö-
rökök szerint.  

Ahogy a keresztényeknek van pápájuk, a muszlimoknak is van 
egy hasonló pozíciójuk, amely a prófétai időkből származik. A Kali-
fáé. És ezt a titulust apja hódításainak köszönhetően immár Szulej-
mán tölthette be. Ők tehát szultánok voltak, de kalifaként is 
szolgáltak. Így aztán nem csak politikai, hanem szellemi vezetőik is 
voltak a muszlim világnak.  

A kalifa szó arabul utódot jelent. Amikor Mohamed próféta meg-
halt, a muszlimok összeültek, és azt kérdezték: ”Most mihez kezd-
jünk?” Hívei – megakadályozandó a muszlim szövetség szétesését – 
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a Mohamed által kijelölt Abu Bakr-t tették meg a próféta képviselő-
jének, azaz kalifának. Ez sem akadályozta meg azonban a beduin 
törzsek lázadását, de amikor úrrá lettek a helyzeten, az Abu Bakr-t 
váltó arab Omár már simán vette át a hatalmat 634-ben, és meghó-
dította Szíriát, Mezopotámiát és Egyiptomot. 

A kalifa lényegében Mohamed helyettesét, képviselőjét jelentő 
tisztség, amely az iszlám legfőbb vallási vezetőjének kijáró cím, és 
amelyhez történetileg  a világi főhatalom is párosult.  

Az első, úgynevezett patriarchális kalifátus (Rásidún) Mohamed 
négy társa, Abu Bakr, Omár, Oszmán, és Ali uralmának idejére (632 
-661) esett. Az első kalifák hatalma elvileg az összes muszlim, de 
gyakorlatban csak a legbefolyásosabb muzulmán előkelők megegye-
zésén (idzsmá) alapult, amelyhez kétségkívül hozzájárult azon a 
helyzeten alapuló tekintélyük, hogy Mohamed társai voltak. 

Oszmántól kezdve tehát a török szultánok magukat kalifának 
tartották, vagyis Mohamed próféta utódainak. A titulus az egész 
muszlim világot érintette.  

Hogy a kalifátus jogát érvényesítsék, a törökök szent kincseket 
vettek birtokba az arab területekről. Olyan tárgyakat, amelyek na-
gyon fontosak a muszlimok számára. Minden, Mohamed prófétával 
kapcsolatba hozható ereklyét megszereztek Mekkától Kairóig, és 
azokat szent zsákmányként tartották számon, hogy a vallásukat még 
magasabb rangra emeljék.  

A hagyomány szerint ebben a díszes ládában, melyet a szultáni 
palotában tartottak, ott van a próféta köpenye, amelyet a vallás ala-
pítója hordott. A próféta halála után a muszlim vezetők viselték, 
hogy ezzel legitimálják a hatalmukat. Most, a törökök tették ugya-
nezt.  

A kalifát nem feltétlenül uralkodóként, hanem inkább a muszli-
mok patrónusaként tartották számon, és a törökök rá is játszottak 
erre. Vagyis ők lettek a muszlimok támogatói és védelmezői minden 
felé.  

A törökök a szent helyek őreként határozták meg magukat. Ezek 
csak puszta szavaknak tűnnek, de ők valójában elképesztő építkezé-
sekbe kezdtek Mekkában, Medinában és Jeruzsálemben.  
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Dicsőséges Szulejmán rengeteg pénzt költött a Sziklamecset de-
korálására. Valósággal csillogott és ragyogott a napfényben. Alapo-
san megújult tehát, és nagyon kedvezően fogadták. A legfontosabb 
pedig az volt, hogy a birtoklást, a tulajdont jelképezte. Azt sugallta, 
hogy új vezető van, aki ezzel üzen. Márpedig ez egy világos üzenet 
volt az egész iszlám világnak. Szulejmán tehát kalifa volt, de nem 
csak a hit védelmezőjeként definiálta magát. Mindenekelőtt uralkodó 
volt. Olyan erősnek akart mutatkozni ebben a szerepben, amennyire 
csak lehetett. Szulejmán kormánya, amely a Topkapi palotában szé-
kelt, stabilitást hozott a Birodalomnak a XVI. századra, ami a mo-
dern világ irigykedését is kiváltotta.  

A szultán uralmának legitimációját szolgálta az építkezés is. Alig 
150 év telt el azóta, hogy a törökök első győzelmüket aratták Bizánc 
felett. II. Mehmed Konstantinápoly meghódítása után alakította 
Államát Birodalommá. Az egyik legsürgősebb cél a város fejlesztése 
volt. Az, hogy világvárost faragjanak belőle.  

Az ifjú szultán megértette, hogy ehhez a vagyonát is fel kell 
használnia. Mehmed a Birodalom minden részén élőket arra buzdí-
totta, hogy Isztambulba jöjjenek. Adókedvezményeket adott, hogy 
idetelepüljenek, építsék újjá a várost, és élénkítsék fel a kereskedel-
met. Ahhoz azonban, hogy a megfelelő képességű emberek érkezze-
nek, igazi mesterembereket hívott ide, a Birodalom más területeiről. 
Rendeletet adott ki, melyben az állt, hogy ezeknek a mestereknek a 
városba kell jönniük, és ott kell használniuk erejüket és tudásukat.  

Szüksége volt a munkáskezekre, egy egész szervezetre. A város 
tehát új életre kelt, a keresztény lakossággal. Zsidók érkeznek Euró-
pából, hogy szabadon élhessenek és kereskedhessenek. A törökök 
úgy vélik, a gazdaság a kulcsa a Birodalom jólétének.  

Nem olyan uralkodó volt, aki azt mondta: „Az enyém egy Iszlám 
Állam, amelyben nincs helye keresztényeknek.” Ehelyett így véleke-
dett: „Szükségünk van ezekre az emberekre. Vannak képességeik, 
erőforrásaik, és ezekre szükség van a városban.”  

Mehmed azt akarta, hogy Konstantinápoly a civilizált világ köz-
pontja legyen. Fel akarta virágoztatni, és sikerült neki. Csodálatos 
volt. Mehmed magát a rómaiak örökösének tartotta, és készen állt ar-
ra, hogy az Oszmán Birodalom Róma természetes utóda legyen. II. 
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Mehmed tulajdonképpen Augustus császár megfelelője volt. Ugyan-
azt a szerepet játszotta, hiszen Augustus is birodalommá faragta a 
Köztársaságot. Mehmed pedig Konstantinápoly meghódításával vál-
toztatta át a kis Oszmán államot birodalommá.  

Az Aja Szofia jó példája annak, milyennek kell lennie egy igazi 
imahelynek. Keresztény Bazilikából Mecsetté formálni az épületet, 
nem is volt olyan nehéz. A kereszteket és harangokat egyszerűen 
imafülkékre, pulpitusra, és imaszőnyegekre cserélték.  

A keleti ortodox keresztényekre mért csapás azonban mélynek és 
tartósnak bizonyult. Az Aja Szofiát minden nap százak látogatják. 
Muszlimok, keresztények, akár ateisták. Ez az Ortodoxok Mekkája, 
A Keleti Ortodox Egyház legfontosabb jelképe. Vannak görögök, 
akik mindig sírnak, amikor az Aja Szofiáról beszélnek.  

Isztambul legnevesebb építésze az eredetileg ortodox keresztény 
Sinam volt. Úgy tűnik, Sinam azért válhatott a Birodalom főépíté-
szévé, mert több száz, sőt, ezer társához hasonlóan, gyerekként kira-
gadták egy keresztény családból, a devsirme intézményének kereté-
ben.  Az, hogy a Szultán elit osztagában, a janicsároknál szolgált, az 
egyik legfőbb érv, amely meggyőzte a történészeket, hogy Sinam 
valójában kereszténynek született. Az akkori törvények alapján, a 
muszlim gyerekekből nem lehettek janicsárok.  

A muzulmán hitre áttért Sinam, a legszebb mecsetet a leigázott 
Ciprusról szerzett zsákmányokból építtette.Hagyatéka megváltoztatta 
Isztambul, és a Birodalom más városainak képét. 135 Mecsetet, 
összesen több mint, 350 épületet alkotott.  

Számos jelentés létezik, különböző európai királyságokból, me-
lyekből kiderül, hogy elmentek Isztambulba, és elakadt lélegzettel 
tértek haza. Ezt látni kell, hogy elhiggye az ember. Teljesen lenyű-
gözte őket ezeknek az épületeknek a mérete, és a pompája. Ritkaság 
volt ez a birodalmaknál, de az a magabiztosság is, amely itt tapasz-
talható volt.  

Hadsereg: a janicsárok 

A janicsár hadtestet, amely a hódítások idején a hadsereg legerő-
sebb és leghatékonyabb része volt, keresztény gyermekekből nevelve 
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állították fel. E gyermekek utánpótlását a devsirme-rendszer bizto-
sította. A devsirme-rendszer bevezetése valószínűleg az 1380-as 
évek második felére esik, és csak betetőzte azt a folyamatot, amely-
nek során az oszmán-török szultánok fokozatosan rabszolga eredetű 
katonákkal és hivatalnokokkal töltötték fel hadseregüket és államap-
parátusukat. Mint az abbászida kalifák óta minden muszlim ural-
kodó, ők is a dinasztia hűségére nevelt rabszolgákban látták azt az 
eszközt, amellyel hosszú távra biztosíthatták hatalmukat.  

A 14. század második felében létrejött janicsárság, és az udvari 
szolgálatra rabszolgákat kiképző „elitiskola” utánpótlása mindeddig 
a hadiszerencsétől függött; nem mindig sikerült megfelelő korban 
lévő fogoly gyermekeket szerezni. Ezt az esetlegességet kívánták ki-
küszöbölni a devsirmével, vagyis a keresztény alattvaló gyermekei-
nek begyűjtésével és átnevelésével. A devsirme szedése szigorú sza-
bályok szerint folyt. A kijelölt területen kihirdették, hogy a besze-
dőbiztosok – eleinte a kádi, majd a tartomány basája, később ezek 
megvesztegethetősége, illetve az előírások nem ismerete miatt 
valamelyik janicsárezred parancsnoka - mikor érkeznek, hol és mikor 
kell a 10 és 20 év közötti nőtlen fiúgyermekeknek szüleikkel és fa-
lusi elöljáróikkal megjelenni. A válogatás vonatkozó szabályait A 
janicsárok törvényei igen részletesen írja le: papok és falusi elöljá-
rók gyermekeit nem szabad elvinni, ha valaki egyke, árva, testileg 
hibás (kancsal, nyomorék stb.), beteg (pl. ótvaros, pestises), körül-
metélt (akár muszlim is lehet), azt nem lehet összeírni és elvinni. Az 
említetteken kívül nem volt szabad muszlimokat, grúzokat, zsidókat, 
magyarokat és horvátokat összegyűjteni. Az iszlamizált bosnyákok 
azonban kivételek voltak, muszlim voltuk ellenére is volt közöttük 
devsirmeszedés, forrásunk szerint saját kérésükre. 

A devsirme során összegyűjtött gyermekekről részletes személy-
leírást készítettek, majd kétszáz fős csoportokba (szürü) osztották 
őket, és elindították őket Isztambul felé. Ott a személyleírást és nevet 
tartalmazó defter alapján leellenőrizték, körülmetélték és hitük meg-
tagadására kényszerítették, majd képességeik szerint három cso-
portba osztották őket: a szépeket és formásakat a szultáni palotához, 
az erőseket a palotakerthez irányították. Az átlagos képességű gyer-
mekeket Rumélia és Anatólia agája egy aranyért „eladja” a törökök-
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nek, vagyis fizikai kiképzés és nyelvtanulás, tehát kulturális asszi-
miláció céljából hét-nyolc évre ingyen bérmunkásként közrendű tö-
rököknek adták. Az európai származásúakat – szándékosan – Anató-
liába, a kis-ázsiaiakat pedig az európai részre adták el, a tengeren át 
való hazaszökést a kikötőkben figyelték, és az elkapottakat súlyosan 
büntették. A tanulóévek leteltével a törökül már jól beszélő, hitükben 
megerősödött fiatalokat az isztambuli és Gallipoli-beli kiképzőhe-
lyekre vitték, ahol további fizikai kiképzésnek vetették őket alá: fő-
ként Isztambulban a közmunkákat velük végeztették el. A megfelelő-
nek ítélt megterhelések lejártával hivatalosan is felvették őket a jani-
csárok testületébe. A „kiképzés” célja az volt, hogy hithű, gyökérte-
len harcosokat neveljenek a hadsereg számára, akik csak a padisahtól 
függenek. Az „agymosás” azonban nem volt tökéletes. Fodor Pál rá-
mutat, hogy a janicsárok zöme még felnőtt korában is beszélte ősei 
nyelvét, gyökereitől tehát nem szakadtak el végleg. Ismertek egyes – 
valószínűleg nem precedensértékű – esetek is: a magyar származású 
Pijále kapudánbasa felemelkedése után magához hozatta Isztambulba 
édesanyját, és ismertek szerb-horvát nyelvű, janicsároktól származó 
népköltészeti művek is.  

A devsirme-származékok nagy része pedig igyekezett támogatni 
otthonmaradt rokonaikat is, egyesek megvesztegették a devsirmesze-
dő biztosokat, hogy rokonaikat azok alkalmatlansága esetén is 
vegyék fel a defterbe, így akarván biztosítani karrierjüket, biztos 
megélhetésüket. Maguk a szülők is azt szerették volna, hogy a fiukat 
elvigyék. Tudva, hogy így szép karriert futhat be a török had-
seregben, vagy máshol. Azok, akik elég okosak voltak, akár vezérré 
is válhattak. Akár a Birodalom miniszterelnökévé. A negyvenöt ve-
zérből, mindössze három- négy volt török származású.  

A keresztény fiúkat Isztambulba vitték, átnevelték őket az Isz-
lámra, felkészítették őket az Oszmán Állam szolgálatára. Néha ma-
guk a szülők is azt szerették volna, hogy a fiukat elvigyék. Tudva, 
hogy így szép karriert futhat be a török hadseregben, vagy máshol. 
Azok, akik elég okosak voltak, akár vezérré is válhattak. Akár a Bi-
rodalom miniszterelnökévé. A negyvenöt vezérből, mindössze há-
rom-négy volt török származású.  
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Ez persze közvetlen megsértése volt a keresztény családok szent-
ségének. Az ötlet, hogy a gyermekeiket muzulmán nevelésben része-
sítsék, mély felháborodást váltott ki. 

Haditechnika – Orbán mester ágyúja1 

Brassó a Konstantinápolyba, a törcsvári szoroson keresztül 
vezető karavánút mentén feküdt, a szászok itt hozták-vitték az 
árukat, tehát elképzelhető, hogy eljutott Orbán fülébe is, hogy ott jó 
fegyverkészítő műhelyek működnek, lehet, hogy kalandvágy is 
fűtötte, elment tehát ágyúöntőnek a keresztény Bizáncba. 
Meglepődhetett, mert nemhogy kereslet nem volt a tudására, hanem 
gyűlölték is az idegent és nem tudni miért, de fogságba vetették. 

Különösképpen a török történelmi munkák mindegyike, amely 
Bizánc ostromát tárgyalja, említi Magyar (Macar) Orbán mester ne-
vét. Jelentős volt a hozzájárulása. Alkalmasint nélküle is elfoglalták 
volna a szeldzsuk törökök Bizánc várát, de számunkra az a fontos, 
hogy éppen akkor és éppen ott, Orbán mester jelentőset alkotott.  

Murád szultán nyolc évig ostromolta, és nem tudta bevenni. II. 
Mehmed fejébe vette, hogy elfoglalja a három fallal körülvett várat, 
amely lehetetlen vállalkozás volt a korabeli hadtudományok ismere-
tében. Az látszott elfogadhatónak, hogy lerombolják a falakat. Ak-
kora ágyújuk viszont nem volt, ami ehhez kellett, és akkor lépett 
színre Orbán mester, akinek híre eljutott valamelyik török vezérhez. 

A szultán egy „török kommandóval” megszöktette a bizánci fog-
ságból, és elvitték Drinápolyba, illetve Demirköybe, mert ott voltak 
ágyúöntő műhelyek. Feladata olyan ágyúk tervezése volt, amellyel 
Bizánc falain réseket lehet ütni. Leírásokban szerepel, hogy maga a 
szultán is segédkezett, feltűrt ingujjban dolgozott a mester mellett, 
közeli viszonyba kerültek egymással, Mehmed „török Mátyás”-nak 
nevezte Orbánt. Nyolc hatalmas ágyúval lőtték Bizánc falait, Orbán 
mester ágyúja két tonna súlyú lövedéket tudott 2,5 kilométerre ki-
lőni, 24 óra alatt nyolcszor. Ötven napig ágyúzták Bizánc várát, amíg 
rést ütöttek rajta. 

                                                      
1 Beder Tibor: http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/119016/orban-

mester-tulipanos-agyuja 
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Jó azonban tudnunk, hogy abban a korban nem vallásháborúkról 
beszélünk, Bizánc ostrománál rengeteg keresztény harcolt, a török 
hadsereg egynegyede keresztény volt, főleg szerb keresztény. Ma-
guknak a bizánciaknak is elegük volt a kereszténységnek abból a 
formájából, ismert az általános kiábrándulás, hogy szívesebben 
látják a török kardot, mint a pápai koronát. A törökök pedig 
birodalomban gondolkodtak, hódító háborúkat folytattak, nem csak a 
keresztények ellen harcoltak. Ebből éltek, télen pihentek, és 
készültek a tavaszi hadjáratra. Kirabolták a hódításra kiszemelt 
országokat, és így tartották fenn saját államukat. 

Orbán mester nem tudhatta, hogy a törökök százötven évre el-
foglalják Magyarországot. A mester az ágyúöntés feltételeként állí-
tólag azt szabja a szultánnak, hogy nem használhatja fel a magyarok 
ellen. Ez a romantikus történet olvasható az egyik feljegyzésben, 
amely a kor szellemét idézi. A feltevés mellett szól az a tény, hogy 
mindig kihangsúlyozta magyarságát, a neve mellett mindig ott állt, 
Magyar (Macar) Orbán. Ragaszkodott identitásához, és nem akart 
bajt hozni Magyarországra. Három év múlva következett Nándorfe-
hérvár ostroma, és nincs semmi leírás arra, hogy odavitték volna az 
ágyúkat. Ezek olyan nehezek voltak, hogy aligha lehetett országokon 
át vonszolni őket. Sőt, Nándorfehérvár falai hasonlóak voltak a 
csíkkarcfalvi erődtemplom várfalához, nem lehetett volna lehetetlen 
feladat a törökök számára, mégsem tudták bevenni, köszönhetően 
Hunyadi János kitűnő várvédő taktikájának. II. Mehmet ezt követően 
Ázsiába vonult, és egymillió négyzetkilométer területet hódított meg.  

Törvénykezés: a Törvényhozó 

A Saria ma is komoly feszültségeket okoz az államhatalmak és a 
vallási vezetők között, ami megosztja a muszlim világot. Ezek mind 
arra a problémára világítanak rá, hogy a Saria mennyire befolyásol-
hatja a muszlimok mindennapjait, és politikai életét. Ötszáz évvel 
ezelőtt Dicsőséges Szulejmán meg tudott birkózni ezzel a feladattal.  

Szulejmán jogi reformjai annyira sikeresek voltak, hogy sokan 
ezeket tartják az ő legszebb ajándékának. Olyannyira, hogy, bár 
Nyugaton a ”dicsőséges” jelzőt kapta, Törökországban más néven 
ismerik. Kanüniként, vagyis törvényhozóként.  
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Szulejmán dinamikusan fejlődő török állama olyan bűncselekmé-
nyekkel nézett szembe, melyek a kilencszáz évvel korábban megal-
kotott Sariában ismeretlenek voltak. Jó példa erre a pénzhamisítás. 
Az vajon lopás? A hagyomány szerint nem. A lopásnak különleges 
definíciója van az iszlám törvényekben. Azt jelenti, hogy bedugod a 
kezed egy elzárt területre, és el-
csensz onnan valamit. A pénzha-
misítás nem ilyen cselekedet. Okirat 
hamisítás? Ez vajon mi? Ezt sem le-
het klasszikus definíciókkal megha-
tározni, az iszlám törvénykezésben. 

 A megoldás a Kanün volt, Szu-
lejmán törvényi kódexe, amely óva-
tosan, de finomított a Sarián, a 
Szultán hatalmával, és a Birodalom 
érdekei szerint. Ami különösen ér-
dekes az erő szempontjából, az a 
Szultán akarata, amely bizonyos 
esetekben a Sariával is szembe ment.  

Igazából azt tette, hogy hol a Sariától, hol a kanüntől tért el, hogy 
ezek összességében összhangban legyenek egymással. Fontos volt 
ugyanis, hogy ideológiailag ne legyenek ellentmondások a vallási 
törvényekben.  

Csakhogy a Birodalom, valójában a szultáni törvénykezésen ala-
pult. A Sariában még a gyilkosságot is el lehet intézni úgy, hogy a 
vétkes családja véres pénzzel, kifizeti a sértett hozzátartozóit. Szulej-
mán új jogrendszere viszont azt jelentette, hogy a végső döntéshozó 
az állam.  

Általában ezt mondták a pereskedőknek: ”fordulhattok a Sari-
ához. Megoldhatjátok a kérdést, megegyezhettek egymással. Ám, 
miután ez megtörtént, nekünk, vagyis a társadalomnak, a Szultánnak, 
az államnak, jogunk van ezt felülbírálni, egy másik jogrendszer 
alapján”. És ez legtöbbször, börtönbüntetést vont maga után.  

Szulejmán biztosította, hogy a törvényei magasabb rendűek le-
gyenek, de ezt óvatosan csinálta. Nem akarta, hogy úgy tűnjön, nyíl-
tan támadja a Sariát, ezért precedenst teremtett, melyet az utána kö-
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vetkező török uralkodók alkalmazhattak. Szulejmánnak sikerült meg-
találni a civil, és a vallásos jog egyensúlyát. Szulejmán uralkodása 
alatt világosan elváltak a hatáskörök. Az állam ügyeit a miniszter-
elnök kezelte, vagyis a nagyvezér. A vallási ügyeket pedig egy új ve-
zető, a főmufti.  

Hierarchiát állítottak fel egy olyan rendszerben, amely korábban 
nem volt hierarchikus. Létrehozták a papság vezetőjének titulusát. Ő 
volt Isztambul muftija. Nevezhetjük őt, akár a város püspökének is. 
Egyszerűsítve ezzel az ügyintézést. Ezek a pozíciók nem léteztek az 
Iszlámban. Márpedig, éppen ez adta az erőt a törököknek ahhoz, 
hogy új struktúrát hozzanak létre, amely centralizált volt, és a Szul-
tántól függött. Úgymond, államosították ezzel a papságot.   

Tolerancia – mértékkel 

Ebben a korban megtűrték a fővárosban is, a meghódított terüle-
teken is a zsidókat és a keresztényeket. Azt akarták, hogy a lakosság 
termeljen. Azt akarták, hogy az ő zsidóik üzleteljenek, kereskedje-
nek. Tolerálták őket, amíg engedelmesek, és békések voltak, elfo-
gadták az Iszlám szabályait.  

A zsidó papok nem hordhatták a hagyományos török fejfedőt, a 
turbánt. Később igen, de csak a sárga színűt viselhették. Ha üzletet 
nyitottak, adót kellett fizetniük, sokkal nagyobbat, mint a muzulmá-
noknak. A mai elvárásokhoz képest, a törökök nem voltak tolerán-
sak. Csakhogy az Oszmán Birodalom idején nem voltak demokrati-
kus viszonyok, egyenlő jogok. Akkoriban senkinek nem volt. A po-
zitívum az volt, hogy nem volt üldöztetés.  

Sőt, amikor a zsidókat elnyomó illetve üldöző Aragóniában és 
Kasztíliában a királyi házaspár 1492-ben úgy döntött, hogy kiűzi a 
zsidókat, és példájukat többen is követték Európában. Az oszmán 
szultánok azonban menedéket adtak nekik, sőt kifejezetten bátorí-
tották a letelepedésüket, ezért nagy számban áramlottak ide. Hiába 
rendezkedtek be teljesen új hazájukban, az általuk használt egyedi 
nyelvet, a ladínót megtartották, ami valójában némi héberrel kevert 
spanyol egy kis török beütéssel. És mind a mai napig azok a zsidók, 
akik a zsinagóga körüli gondnoki munkát végzik, ezt a különleges, 
oszmán korból maradt nyelvet beszélik. 
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Joseph Nasi a nagynénjét követve jött ide, és más vagyonos zsi-
dókkal együtt csatlakozott új uralkodója kíséretéhez, ahol a gazdaság 
fellendítésén dolgozott. Joseph Nasi nemcsak egyik bizalmasa, ha-
nem közeli barátja is volt a trónörökösnek, Szelim Sehzade-nak, aki-
nek, miután a szultáni trónra lépett e néven már a másodikként, az 
egyik legfőbb tanácsadója lett, miközben hatalmas vagyonra tett 
szert. Joseph különféle monopóliumokat harcolt ki magának, így 
például a szultán kedvenc italának számító bor kereskedelmét ille-
tően. Oly sok hatalom összpontosult a kezében, hogy az európaiak, 
akik a szultánt fő töröknek is nevezték, Joseph-re, mint fő zsidóra 
utaltak. Palotát építtetett magának kilátással a Boszporuszra, ahol 
mint valami király élt, miközben pártfogolta a művészeteket, és 
védte zsidó hitsorstársait. Szelim Josephet az Égei-tengerben fekvő 
sziget, Naxos hercegének is megtette, ahol ironikus módon zsidó lé-
tére keresztények felett uralkodhatott. Ez sokat elárul arról, hogy 
milyen rendkívüli korszaka volt ez az Ottomán Birodalom, illetve 
Isztambul történetének, amikor egy kiemelkedő zsidó egyéniség 
személyes barátja és bizalmasa lehetett az iszlám világ kalifájának, 
aki mellesleg a világ legnagyobb kiterjedésű muszlim államának volt 
a szultánja.  

De nemcsak a zsidók gazdagodtak meg, jól ment a dolguk a ke-
resztény görögöknek is, akik már az oszmán hódítást megelőzően itt 
éltek. A szultánok még a román Havasföld és Moldva élére is görög 
származású fejedelmeket neveztek ki. De az örmény keresztények is 
megerősödtek Isztambulban, nekik is megvolt a saját negyedük a vá-
rosban, miközben a görögökhöz hasonlóan persze hűséggel tartoztak 
a szultánnak. Ők voltak a keresztény alattvalók. Semmiféle fenyege-
tést nem jelentettek a városra, a bajt inkább az oszmán szultánok kö-
rüli zavarok idézték elő. 

Az oszmánok azonban nemcsak szárazföldön terjeszkedtek. Az 
olyan hírhedt flottaparancsnokok, mint Khayr al-Din Barbarossa, az 
egész mediterrán vidéket rettegésben tartották. Szulejmán idején Isz-
tambul a fénykorát élte, miközben a világ minden tájáról áramlottak 
ide a különféle áruk. Fűszer és illatszer érkezett Egyiptomból, hús 
Anatóliából és Balkánról, vaj és só Krímből, selyem Távol-Keletről, 
hal a Fekete-tengertől. Isztambul békés, nyugodt helynek számított, 
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ahogy azt az egyik utazó megjegyezte, a rendszeres kivégzések jóté-
kony hatásának köszönhetően. A kereskedők egy kisebbséghez tarto-
zó csoportja különösen hálás lehetett. 

Ugyanakkor a Balkánon élők többsége számra persze a török 
uralom nem volt elfogadható, felkeléseiket azonban leverték. A 
szerb keresztények ellenséges megszállóként tekintenek a törökökre, 
ami nyomasztó emlékeket idéz elő. Amikor a lázadó csapatok megtá-
madták az oszmán épületeket, a törökök kíméletlenül megtorolták 
ezeket. Az embereket lovakkal tépették szét. Az élet szörnyű volt. 
Egy európai számára megfejthetetlen ez az időszak az Oszmán Biro-
dalomból. A törökök annyi földet ragadtak magukhoz Magyarorszá-
gon, Szerbiában, és Boszniában, amennyit csak tudtak. A leigázott 
városokban és falvakban pedig kíméletlenül bevasalták az adókat, 
terjesztették a muszlim hitet, és építették a mecseteket. 

Utódlás 

A topkapi szerájt II. Mehmed építtette a város leigázása után. Fi-
atal lányokat hurcoltak ide, akiknek fontos szerepük volt itt, a Biro-
dalom szívében. A törökök, más muzulmán dinasztiák gyakorlatát 
vették át azzal, hogy ágyasokat alkalmaztak, akik gyerekeket szültek 
a szultánnak.  

Az ágyasok jelenléte a muzulmán fejedelmi udvarokban régi ha-
gyományokon alapult. Az uralkodó mindenki más fölött áll a társa-
dalomban. Ha lenne egy felesége, akkor annak családja a legkülön-
bözőbb módokon tudna nyomást gyakorolni rá, és egyfajta egyenlő-
séget várna el. Hiszen egy házasság valójában szövetség két család 
között.  

Szóval, ezért voltak kizárólag rabszolgái, nők, gyökerek, kötött-
ségek nélkül. Nők, akiknek csak egy feladatuk van: hogy gyermeke-
ket szüljenek a szultánnak. A hárem azt is jelentette, hogy a keresz-
ténynek született rabszolgák a szultán anyái lehettek. A leghíresebb 
közülük Hürrem volt, Szulejmán szultán kedvence, a XVI. század-
ban, akit a szokásoktól eltérően az uralkodó el is vett feleségül.  

Amikor a szultán meghalt, harc kezdődött az uralkodásra alkal-
mas fiú utódok között. Nem a legidősebb fiú került a trónra. Azt 
akarták elérni, hogy egy erős, az irányításra képes ember legyen a 
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befutó, aki szó szerint kiharcolja magának a jogot. A XV. században 
az Oszmán Birodalom több esetben is a megszűnés szélére sodró-
dott, a trón megszerzéséért folytatott testvérharcok miatt. Azért, 
hogy garantálja saját helyét a trónon, a mindössze 19 éves Mehmed 
(Nagy Szulejmán dédapja) azt a rendeletet hozta (Fatva, hogy a min-
denkori szultán, aki hatalomra kerül, nem kerülhet veszélybe testvé-
rei rivalizálása miatt: az új uralkodónak trónra léptekor ki kellett ir-
tania ös??szes testvérét, azok esetleges fiaival együtt. Nem akarták a 
szultáni család vérét ontani, így esetükben olyan módszert kellett ta-
lálniuk, amivel egy csepp vér sem tapadt a kezükhöz: egy selyemzsi-
nórral folytották meg őket. És végül emellett döntöttek. Az udvarban 
élő szolgák közül néhány süketnéma fojtotta meg őket ekképpen. 

Egyik későbbi utóda, III. Murád 102 gyermeket nemzett, ami azt 
jelentette, hogy utód tekintetében jelentős túlkínálat keletkezett. 
Amikor fia, III. Mehmed végül örökébe lépett 1595-ben, a trónra ke-
rülése utáni első napon a kegyetlen és szívszaggató testvérgyilkossá-
gok addig sosem látott méreteket öltöttek. Az új szultán 19 fivérét 
gyilkoltatta meg, akik közül akadt olyan is, aki mindössze 5 éves 
volt. A sírjaik ma ott fekszenek apjuk mellett, a Hagia Sophia-ban. A 
kicsik közül az egyik csak annyit kérdezett, hogy még megeheti-e az 
utolsó pár sült gesztenyéjét, mielőtt a selyemzsinórral megfojtják. 
Még a topkapi szeráj sokat megélt udvaroncai is könnyekben törtek 
ki, amikor látták, miként viszik át a 19 apró kis koporsót a palotából 
a végső nyughelyükre, ide. A testvérgyilkosságok már túlmentek 
minden határon, és a köznép is rossz szemmel nézte. Így ehelyett az 
ezt követő szultánok fivéreiket szigorú őrizet alatt tartották a topkapi 
szeráj ún. kalitkájában, ahol életük hátralevő részében elszigetelten, 
a lehető legnagyobb kényelemben éltek. Ez sokkolónak tűnhet, de a 
cél az volt, hogy elkerüljék a polgárháborúkat a többiekkel, akiket 
különböző csoportok segíthettek volna a harcban. A trónöröklési 
problémák szokványosak voltak a királyi udvarokban a XV. 
században. Amit a törökök intézményesen vittek véghez, azt az 
Európaiak mérgezéssel. 
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A Birodalom 

A XVI. század elején egyre nagyobb veszély leselkedett a Biro-
dalomra. Ráadásul, nem a keresztény Európa, hanem a muzulmán 
Közel-Kelet felől. A török uralmat a szomszédos muszlim fejedel-
mek soha sem ismerték el. A tirodalom irányítását Mehmed unoká-
jának, Rettenetes Szelimnek kellett átvennie. Nyolc éves uralkodása 
alatt megváltoztatta a történelmet, és ledöntötte a tabut, mely szerint 
muszlimok nem harcolnak muszlimok ellen.  

I., másik nevén Rettenetes Szelim regnálása idején, 1512. és 
1520. között folyamatosak voltak a háborúk. A törököknek indokot 
kellett találniuk arra, hogy miért harcoltak más muszlimok ellen.  A 
fenyegetés Szelim irányába a szafalvidáktól jött, akik a mai Irán te-
rületén éltek. Az Iszlám egy másik ágát képviselték. Vagyis két feltö-
rekvő hatalom csapott össze egymással.  

A mai Iránban a síita Iszlám az uralkodó. A szunniták ma úgy 
tartják, hogy az Imámnak nincs más feladata, mint a gyülekezet szá-
mára megtartani az imát, a síiták viszont másképp gondolják: az 
imámokat Mohamed próféta követőinek tartják. A síiták többsége 
csak tizenkét Imámot ismer el, és úgy tartják, hogy a tizenkettedik 
Imám elrejtőzött valahová, és egy nap visszatér. Méghozzá Mahdi-
ként, egyfajta messiásként, aki az után, hogy kataklizma éri a földet, 
csatlakozik Jézus Krisztushoz, és együtt hoznak igazságot és békét a 
világra.  

A törököket soha nem érdekelték igazán az Iszlámon belüli val-
lási különbségek. 1501-ben azonban a szafalvidák vezetője, a síita 
iszlámot tette meg államvallássá. Néhány túlbuzgó síita áttört a 
szomszédos Oszmán Birodalom területére, hogy ottani törzsekkel 
csapjon össze. A kizilbas emberek keleten éltek, közel az iráni ha-
tárhoz. Sokkal közelebb érezték magukat a síita szafalvidákhoz, mint 
a távoli törökökhöz.  Barátságtalanok voltak. Szegény parasztembe-
rek, akik elveszítették földjeiket, úgy, hogy fellázadtak. A kizilbasok 
a szafalvidák támogatásával felkelést kezdeményeztek. Egyre több 
incidens és lázadás történt. Ezek nyugat felé terjedtek. A törökök pe-
dig igyekeztek valamennyit csírájában elfojtani. Azok a csapatok, 
amelyeket a felkelések leverésére küldtek, visszavonulót kellett, 
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hogy fújjanak. A felbátorodott lázadók északra, Isztambul felé vették 
az irányt. Aggasztóan közel jutottak a városhoz. A kizilbas támadá-
sokat akkor sikerült visszaverni, amikor az új szultán, Rettenetes 
Szelim rájött, mi, illetve kik okozzák a bajt. A síita szafalvidák. Sze-
lim tehát tudta, mi a feladata. Ők voltak azok, akik veszélyeztették a 
hatalmát. Az iszlám törvényekben azonban nincs utalás arra, hogy 
egy másik muszlim államot meg lehet támadni. A megoldás az volt, 
hogy eretneknek kiáltotta ki a síita szafalvidákat. Szelim döntése 
fordulópont volt, az iszlám történetében. Az Oszmán Birodalom 
szunníta identitása felerősödött. Megkezdődött a harc, az iráni síiták 
ellen. A sorsdöntő háborúra 1514-ben került sor, a mai török-iráni 
határ közelében. A törökök győztek. A sikerük után kirajzolódott a 
mai Iszlám világ képe. A síita-szafalvida fenyegetés csökkent, de 
nem szűnt meg. A síiták és a szunniták közötti ellentétet az Oszmán 
Birodalomban sikerült konszolidálni.  

A törökök megfékezték a szafalvida birodalmat. Nem igázták le, 
de győzelmük erősítette a hitet, hogy a Muzulmán világ vezetőinek 
tekinthetik magukat. A szafalvida fenyegetés hatására hozták létre a 
törökök, a mindenható muszlim törvénykezést. Ez egy olyan komoly 
jelentőségű lépés volt, mint Konstantinápoly bevétele, aminek utó-
hatása a mai napig érezhető. A törökök szomszédja dél-keleten, a 
kétszáz éves Mameluk Birodalom volt, a mai Szíria és Egyiptom te-
rületén. Fővárosa Kairó volt. Onnan irányították a muzulmán szent 
helyeket, Mekkát ás Medinát. A mamelukok ezt, amolyan státus-
szimbólumként kezelték. Úgy vélték, a muszlim uralkodók közötti 
felsőbbrendűségüket jelezte. Csakhogy már vagy kétszáz éve egy 
helyben toporogtak, az erejük pedig kezdett csökkenni.  

Ahogy annak idején a Bizánciak, a meggyengült mamelukok is 
elég sebezhetők voltak egy támadáshoz. Egyetlen dolog védhette 
meg őket: a törökök szunnita muszlim testvérei voltak. Már a test-
vérháborúk is azt jelezték ugyanakkor, hogy a törökök számára a 
vallási tényezők alárendeltek voltak a Birodalmi érdekeknek. Szelim 
tanácsadói azt az ürügyet hozták elő, hogy a mamelukok és 
szafalvidák között szövetség köttetett, vagyis a mamelukok is eretne-
kek. 1516-ban aztán a török hadsereg bevonult Szíriába.  
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A török-mameluk háború egy kicsit a kultúrák csatája is volt. A 
mamelukoknál annak volt leginkább becsülete, aki jól forgatta a kar-
dot, és jó lovas volt. A törökök viszont inkább puskákkal, és újfajta 
lőfegyverekkel voltak felszerelkezve, amit a lovas katonák elutasí-
tottak, mert azok szerintük koszosak, és hangosak. A törökök így 
messziről meglátták a mamelukokat, majd puskáikkal lelőtték őket. 

  
1517-ben török csapatok sorakoztak fel Kairó mellett. Egy min-

dent eldöntő csatában a törökök irányítás alá vonták a mamelukokat, 
akiknek a birodalma Afrikáig és az Arab térségig nyúlt. Ráadásul a 
győzelemmel, a muzulmán világ legfontosabb városaihoz is hozzá-
fértek.  Két év leforgása alatt a birodalom hatalmassá növekedett: a 
török szultán uralma alá tartozott az egész Közel-Kelet: a mai Irak, 
Irán, Szíria, Libanon, Palesztína, az Arab-félsziget, Mekka és Egyip-
tom is. A török szultánok immár hatalmas muszlim népesség felett 
uralkodtak, és felborult az egyensúly az államon belül, amelynek la-
kossága, addig döntően keresztény volt. Olyan változás volt ez, 
amely meghatározó volt a birodalom jövőjét tekintve. A hódításaik 
következtében, a muzulmán vallás elsődlegessé vált az egész biroda-
lomban.                Forrás: Európa oszmán uralkodói  
                       (a BBC filmje; Digi-TV)  Összeállította: Tarjányi Béla 
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Új megmentő 
       Énekek az Úr szolgájáról  I. rész. 

 

A.) Alapgondolat 

Isten szolgája (héb. Ebed Jahve): Az Ószövetségben maga a kife-
jezés valójában bármelyik igazhitű izraelitára vonatkozhatott, mégis 
vagy alázatból alkalmazták saját magukra, vagy olyan megtisztelő 
elnevezésként éltek vele, amelyet Isten adott választottainak, pl. Áb-
rahámnak (Ter 26,24), Jákobnak (32,10), Mózesnek (Kiv 14,31; 
Szám 11,11), Józsuénak (Bír 2,8), Dávidnak (29-szer, pl. 2 Sám 7,5; 
1Kir 11,32), Salamonnak (1,29; 3,6), Zerubbábelnek (Ag 2,23), sőt 
egy-egy esetben olyan nem Izrael fiai közül való személynek is mint 
Círusz (Iz 43,10), Nebukadnezár (Jer 25,9). Deuteroizajásnál az 
egész nép Isten szolgája (Iz 41,8–9; 42,19; 44,1; 45,4), ugyanígy Je-
remiásnál (Jer 30,10) is. Az igazi Isten szolgája mégis egy névtelen. 
Jelen szövegünkben Deuteroizajás prófétai leírása egyetlenegy ószö-
vetségi Isten szolgája alakjára sem illik rá maradéktalanul. Az Új-
szövetség szerint Jézus személyében érkezett el az, aki megtestesí-
tette az Isten szolgáját, maga Jézus is azonosította magát vele. Jézus 
is, az apostolok is úgy értelmezték a messiási küldetést, ahogy Deu-
teroizajás a Szolga alakjában előre megrajzolta. Jézusban megtalálni 
Isten szolgájának minden vonását: a földön úgy járja végig az életet, 
mint a névtelen szolga, messiási küldetése a nyilvánosság előtt soká-
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ig rejtve maradt. – Szenvedésének, megaláztatásának és megdicső-
ülésének kettőssége követőinek, az Egyháznak és az Egyház tag-
jainak életén is végigvonul (vö. Fil 2,5–11; 1Pét 2,21–25).  

B.)  Szentírási szöveg:  
 

ELSŐ ÉNEK AZ ÚR SZOLGÁJÁRÓL: Iz 42,1-9 
 

1 Íme, az én szolgám, akit támogatok, 
választottam, akiben kedvemet találom. 
Ráadtam lelkemet, 
igazságot visz majd a nemzeteknek. 
2 Nem kiált, nem emeli fel hangját, 
és nem hallatja az utcán. 
3 A megroppant nádszálat nem töri össze, 
és a kialvó mécsbelet nem oltja el; 
hűségesen visz igazságot. 
4 Nem alszik ki, és nem roppan össze, 
míg igazságot nem tesz a földön; 
és tanítására várnak a szigetek. 
5 Ezt mondja az Isten, az Úr, 
aki az eget teremtette és kifeszítette, 
aki megszilárdította a földet, és ami belőle sarjad; 
aki leheletet ad a rajta levő népnek, 
és lelket a rajta járóknak: 
6 »Én, az Úr, hívtalak meg téged igazságban, 
és fogom a kezedet; 
megőrizlek, és a nép szövetségévé teszlek, 
a nemzetek világosságává, 
7 hogy megnyisd a vakok szemét, 
kihozd a börtönből a foglyokat, 
a fogházból a sötétségben ülőket. 
8 Én vagyok az Úr, ez az én nevem; 
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és dicsőségemet nem adom másnak, 
sem dicséretemet a bálványoknak. 
9 A régebbi dolgok, íme, elérkeztek; 
most újakat hirdetek: 
mielőtt kisarjadnának, tudatom veletek.« 

 

C.) Bevezetés 

1.) Bevezető információk a szöveghez 

Mint az előzőkben láttuk, Deuteroizajás központi témája az új ki-
vonulás. A fogságból való visszatérést a szerző úgy írja le, mint 2. 
kivonulást. Ennek az új kivonulásnak – mint annak idején az egyip-
tomi fogságból való szabadulásnak Mózes – központi alakja a 
Szolga, az Úr szolgája (héb. Ebed Jahve). A Deuteroizajás néven 
ismert próféta különféle prófétai jövendöléseket fűz össze 
meglehetősen lazán, s ezek közé illeszti a jól elkülöníthető Isten 
szolgájáról szóló négy éneket (42,1–9; 49,1–6; 50,4–9; 52,13–
53,12). Az Úr szolgája Istentől kapott küldetést teljesít, és küldetése 
nemcsak Izraelhez szól, hanem a pogányokhoz is: hozza a Törvényt, 
amelyet Izraelnek meg kell tartania és térít a pogányok között, aztán 
„sokak” helyett szenved, így részt vesz Isten üdvözítő művének 
megvalósításában, közösséget vállal és együtt érez a néppel, és 
magára vállalja azt a küldetést, amelyet Izraelnek kellene a népek 
között betöltenie. 

A fogságból való visszatérésben, amelyet a szerző úgy ír le, mint 
2. kivonulást, valamint a Szolgáról szóló ének némelyik részében az 
üdvösség gondolata különösen előtérbe kerül. Az üdvösségnek, 
amely Jeruzsálemhez kapcsolódik, a maradék a várományosa. Az 
utolsó fejezetekben az üdvösség el nem érkezte a bűnök következ-
ménye. A bűnöktől csak a liturgia megújulása és a törvény hűséges 
megtartása révén, a Templomhoz való szoros kapcsolódás jegyében 
remélhető szabadulás. 

Ami új az új kivonulásban, az nyomatékosan kézzelfogható az Úr 
Szolgájának alakjában: mint Jahve meghatalmazottja és megbízottja 
az erőszakról való lemondásban és a szenvedés elfogadásában a vi-
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lágváltoztató kiengesztelődés erejének jele lesz. Ő az új kivonulás új 
Mózese. A négy énekben, amelyek egyszer talán egy egységet ké-
peztek a hagyományban, nyomon követhetjük az Úr Szolgájának út-
ját és sorsát, amelyben valószínűleg a fogságbeli próféta saját sorsa 
is tükröződik, de egyben tömöríti a Szenvedő Szolga teológiailag 
idealizált alakját. A Szolga alakjában egyedülálló teológiai fejlődés  
figyelhető meg: 49,1-7: a Szolga, akinek szenvednie kellett és meg-
aláztatásban volt része, újból küldetését kap; 50,4-9: a szenvedésből 
fegyelmet tanul és megerősödik; 52,13-53,12: még a pogányok is 
ámulva szemlélik a Szolga szenvedését és elutasítását; 42,1-7: a 
Szolga másként teljesíti küldetését a pogányokhoz, mint a pogány 
Círusz; a Szolga küldetése szülőföldjén folytatódik tanítványai köré-
ben. Az énekek egyedi értelmezése szerint a Szolga végtelen szentsé-
gével felülmúl minden kiemelkedő múltbeli izraelitát, így téved, aki 
a Szenvedő Szolga teológiailag idealizált szenvedő alakjába egysze-
rű történeti azonosítást hajszol. Némelyek szerint ugyanis az 1. 2. és 
4. énekben az Isten Szolgájának alakja a múlthoz tartozik. De nincs 
egyetlen olyan történeti személyiség sem, aki mindazoknak a fölté-
teleknek maradéktalanul meg tudott volna felelni, amelyeket az Isten 
Szolgája alakjával szemben az énekek támasztanak. Ezen túlmenően: 
az Isten Szolgája sokkal inkább ígéretet testesít meg a jövőre nézve. 
Ő köti meg újra Izraellel a szövetséget, elviszi a pogányoknak Isten 
világosságát, és mert magára vállalja és vezeklésül „sokakért” elvi-
seli a szenvedést, végül megdicsőíti a mindenség Ura. – Összefog-
lalóan tehát elmondható: a dávidi királyság vonásai és a prófétai vo-
nások összefonódnak egy eszményi alakban. Ez a Szolga alakjával 
kapcsolatos bizonytalanság és azonosíthatatlanság világossá teszik, 
hogy az Úr Szolgájának története nem egy egyszeri, múltbeli törté-
net, hanem folytatódik, hogy új alakokban nyerjen meghívást. Így 
tudjuk a fogságban és az újkori idők holokausztjában megalázott Iz-
rael népét, mint az Úr Szolgáját megérteni. Így tudják a keresztények 
Deuteroizajás Úr Szolgája alakjában a Názáreti Jézust felfedezni. 

Ha az Úr Szolgája alakaljában a fogságbeli próféta saját alakja 
tükröződik, akkor csak az első éneket származtathatjuk tőle. A ne-
gyediknek valamelyik tanítványától kell származnia, aki a próféta si-
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kertelenségének és halálának teológiai okát keresi. A többit beil-
lesztették az első és a negyedik ének közé. 

 2.) A Szolga kihirdetése: Első ének 

Az Úr Szolgája – az új kivonulás Isten eszköze 

Isten Szolgájának lenni egy sajátos magatartást jelent, aki Jahve 
megbízottja, és akinek feladata Jahve ügyének képviselete. A bibliai 
hagyományban ez a Szolga Mózes (lásd MTörv 34,5 és sok más 
hely). De Dávid is Isten Szolgája: „Szolgámnak, Dávidnak a keze 
által mentem meg népemet, Izraelt, a filiszteusok és minden ellen-
sége kezéből.”(2 Sám 3,18; 7,5.8.19; 1 Kir 11,13.32.34; 2 Kir 19,34; 
Jer 33,21k.26) és úgy tűnik erre az Isten Szolgájára céloz a mi mos-
tani szövegünk is. Ahogy Dávid, mint Isten választottja lett Isten 
Szolgája (1 Kir 11,37; Zsolt 78,70; 89,4), úgy lett itt is a választott 
Isten Szolgája. Ahogy Dávidot (1 Sám 16,13k; 2 Sám 23,1k), úgy itt 
is Isten Lelke formálja Isten Szolgáját a feladatra. Isten Lelkét már a 
bírák is megkapták ajándékul a bírák korában (lásd Gedeon Bír 
6,34), és megkapta Saul is. 

De az új Isten Szolgája természetesen nem egy új Gedeon vagy 
egy új Dávid. Miközben Izrael új pásztora Jahve életrendjét állítja 
vissza Izraelben, legalább is annak kellene megtörténnie, (lásd 72. 
Zsoltár), minden nép számára elhozza az igazságot. Ebből a szem-
pontból ellentípusa Gedeonnak és Dávidnak. Abban is ellentéte a ko-
rábbi megmentőknek, hogy „nem kiált”. Mit jelent ez? Kiáltani any-
nyit jelent, mint a szent háborút meghirdetni: „Megfújta a harsonákat 
és összeverte a korsókat… és kiáltották: »Kardra az Úrért és Gedeo-
nért«” (Bír 7,19k). Kiáltva szólított fel Gedeon a szent háborúra 
(lásd Bír 6,34k; 7,23k; vö. Bír 4,10.13; 12,2). Maga Jahve, aki ebben 
az összefüggésben a kiáltó: „Az Úr, mint a hős, kivonul, mint harcos, 
felszítja indulatát, felrivall és csatakiáltást hallat” (Iz 42,13). De ez 
az új Isten Szolgája nem hallat csatakiáltást. Nem hív szent há-
borúba, hanem a szent béke utópiáját hirdeti meg. Az erőszakmen-
tesség útján hoz igazságot a népeknek. Az első kivonulást, mint szent 
háborút ábrázolja, amelynek során az erős egyiptomiak kialudtak, 
mint a mécses bele (Iz 43,17). De Isten Szolgája nem oltja ki a pislá-
koló mécsbelet, és nem töri össze a megroppant nádszálat sem. Az 
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Úr Szolgája itt egy új reprezentánsa Isten megmentő művének, az új 
kivonulás célja az egész világra kiterjedő béke. Azt is kifejti mit je-
lent az, hogy „igazságot visz majd a nemzeteknek”: Az igazság, amit 
ez a Szolga hoz a népeknek, az új kivonulás folyamatában valósul 
meg, egy új világrendben, ami újjá változtatja a régit, és amire egy 
következő vers, az Iz 42,9 utal, hogy nem  fog többé ember uralkodni 
az emberen, hanem kinyilvánul az Úr dicsősége, és uralma megvaló-
sul az egész világon.  

Az első énekben egy új királyi alak trónra kerülését jelentik be, 
akit Isten mutat be. Hatalma isteni kiválasztottságán alapszik. Az 
Ószövetségben a király Isten választottja, leszáll rá Isten Lelke, ő a 
megtestesítője az Istennel kötött szövetséghez való hűségnek. A vá-
lasztott nép felé Istent, Isten felé a választott népet képviseli, hason-
lóan a prófétákhoz. Sokan az Úr Szolgájáról szóló első éneket egy 
konkrét történelmi személyiségre, egy valódi királyra, Círuszra vo-
natkoztatják. Bár az Úr Szolgája egyes vonásokban megfeleltethető 
Círusz alakjának, de egészében mégsem azonosítható vele minden 
vonatkozásban. Az Úr Szolgája, akárcsak Círusz, Isten eszköze az új 
exodusban, az új kivonulásban, de Círusz egy földi uralkodó, aki az 
evilági hatalom erőszakos eszközeivel valósítja meg uralmát, akiről a 
41. fejezetben így beszél a próféta: „Ki támasztotta kelet felől azt, 
akinek léptét győzelem kíséri? Kiszolgáltatja színe előtt a nemzete-
ket, és királyokat vet alá neki; mint a por, olyanná teszi őket kardja, 
mint elfújt pelyva, olyanná az íja. Üldözi őket, zavartalanul halad 
előre” (Iz 41,2-3a), míg az Úr Szolgája „nem kiált, nem emeli fel 
hangját, és nem hallatja az utcán. A megroppant nádszálat nem töri 
össze, és a kialvó mécsbelet nem oltja el” (Iz 42,2-3). Isten uralma, 
Isten királysága nem hasonlít a földi királyságokhoz, ahogy Jézus 
mondja Pilátusnak adott válaszában „az én országom nem ebből a 
világból való” (Jn 18,36). 

 
Az Első ének öt részre tagolható: 
1. vers: A Szolga bemutatása („az én választottam”), az egész vi-

lágra kiterjedő megbízása („igazságot visz majd a nemzeteknek”), és 
különleges felruházása erre a megbízatásra („ráadtam lelkemet”); 
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2. és 3ab. vers: Annak a leírása, ahogy a Szolga ezt a megbízatást 
teljesíti („nem kiált, nem emeli fel hangját”). 

3c. és 4. vers: A megbízatás sikeres kivitelezésének biztosítéka a 
Szolga („hűségesen visz igazságot. Nem alszik ki, és nem roppan 
össze, míg igazságot nem tesz a földön”). 

Az 1-4 részben kétszer is visszatér az „igazságot visz”. Az egész 
Első ének vezérmotívumának tekinthető az „igaz”-ság (újra meg 
újra, négyszer szerepel). Mit jelent ez? Az 1-4 versek középpontját 
képezi a kijelentés, hogy a Szolga igazságot visz a nemzeteknek. Ez 
a kijelentés fordulópontot jelent a szövegben. A folytatásban kifejti, 
hogy a Szolga hogyan visz igazságot. Az igazságvivés módjával ez a 
Szolga az eddigi szolgák ellenképévé válik. 

5-7 Küldő beszéd: maga a teremtő Isten beszél Szolgájához és 
küldi őt, hogy teljesítse küldetését: Ő lesz az Izraellel kötött szövet-
ség beteljesítője és ezáltal a népek, vagyis minden nemzet világos-
sága: „Akkor kinyilvánul az Úr dicsősége, és látni fogja minden em-
ber egyaránt” (Iz 40,5). 

8-9 Befejező szavak: Itt még egyszer elhangzik Isten önkinyilat-
koztatása: „ Én vagyok az Úr, ez az én nevem; és dicsőségemet nem 
adom másnak, sem dicséretemet a bálványoknak”. Majd újra a pró-
féta szólal meg és meghirdeti, hogy az új kivonulásban elkezdődik 
egy új világ megvalósulása.   

Az 5-9 szakaszban a teremtő Isten világossága Szolgája által fel-
ragyog a nemzeteknek (teremtés kezdete: sötét káoszból fény és 
megszületik a világ – új exodus, mint új teremtés fényt hoz a vakság 
sötétségében sínylődőknek, új dolgok fognak belőle sarjadni) 

Tehát foglaljuk össze a próféta újszerű mondanivalóját: Az előző 
foglalkozáson megmutatkozott, hogy az első kivonulással szemben, a 
második exodusban Isten nem harcos, hanem vigasztaló és teremtő 
Istennek mutatkozik, most pedig az Úr Szolgája, aki Jahve megha-
talmazottja és megbízottja, az erőszakról való lemondásban és a 
szenvedés elfogadásában a világváltoztató kiengesztelődés erejének 
a jele lesz. 
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3.) Kiben valósul meg maradéktalanul a prófécia Isten 
Szolgájának alakja, a világ világossága? Az evangéliumok, de 
különösen János evangéliuma szerint Jézus azonosította magát a 
Szolgával. János hangsúlyozza, hogy Jézus az, aki a világ 
világossága (Jn 9,5; 8,12; 12,46). Rajta keresztül valami 
kinyilatkozik Isten lényegéből, aki Szt. János szavai szerint maga a 
világosság (1 Jn 1,5). Ezért kezdve az első napon a fizikai világosság 
teremtésétől (vö. Jn 1,4) egészen a mi szívünk megvilágításáig 
Krisztus fényével, minden világosság tőle ered. (2 Kor 4,6). 

 

4.) Karácsonyi játék 

Lk 2,8: „Azon a vidéken pásztorok tanyáztak,  
és őrizték nyájukat az éjszakában” 

 
1. A csoport elhelyezkedik a sötét terem egyik sarkában, pokrócra 
ülve, kisszékre vagy állva (kényelmetlen helyzetben). Behunyt szem-
mel próbálja átélni a vezető szavait: 

– Sötét van: félek a sötétben, mindenféle veszedelem leselke-
dik rám. 

– Szegény vagyok: sohasem ehetek eleget, fázom, nincs sem-
mim, a puszta földön kell aludnom, nem véd ház, nincs puha 
fekhelyem. 

– A munkának soha nincs vége, olyan fáradt vagyok, sohasem 
alhatok eleget. 

– Az őseim is így éltek, nincs semmim, csak a remény. 
 

2. Ének: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő! 
 

3. Lk 2,4-7: „Fölment tehát József is Galileából, Názáret városából 
Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívtak, mert Dá-
vid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják Máriá-
val, eljegyzett feleségével, aki áldott állapotban volt. Amikor ott 
voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, és megszülte elsőszülött 
fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet 
a szálláson.” 

A vezető a sötétben (elemlámpával) elhelyezi a terem másik végében 
a szalmát, rá a pólyába csavart babát, ezekkel a szavakkal: 
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„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen” (Jn 3,16). 

 

4.   „Kelj föl, tündökölj, 
      mert eljött világosságod, 
      és az Úr dicsősége fölragyogott fölötted! 
      mert íme, sötétség borítja a földet, 
      és homály a népeket, 
      de fölötted fölragyog az Úr, 
      és dicsősége megjelenik fölötted” (Iz 60,1-2). 

 

A vezető elhelyezi a kis Jézus fölött a csillagot. 
 

5.  „A nép, amely sötétségben jár, 
     nagy világosságot lát; 
     akik a halál országának árnyékában laknak, 
     azokra világosság ragyog” (Iz 9,1). 
 

A vezető meggyújt egy nagy gyertyát, és a jászol elé helyezi ezekkel a 
szavakkal : 

 „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12). 
 

6.   „Vessző kél majd Jessze törzsökéből, 
     és hajtás sarjad gyökereiből, 
     rajta nyugszik az Úr lelke: 
     a bölcsesség és az értelem lelke, 
     a tanács és az erősség lelke, 
     a tudásnak és az Úr félelmének lelke” (Iz 11,1-2). 
     „Örvendjen a puszta és a kiaszott vidék, 
     ujjongjon a sivatag és viruljon, mint a liliom! 
     virulva viruljon és ujjongjon, ujjongva vigadjon” (Iz 35,1-2a). 

 

A vezető odahelyezi a virágot a jászolhoz. 

Ének:  Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, 
 Akit régen várt az egész világ, 
 Betlehembe kibimbózott zöld ág, 
 II: Király mennyből, méltóság. :II 
  (Magyar Népzene Tára, Jeles napok, 387.o.) 
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7. Triangulum vagy csengőszó és világosság gyullad:  
 

Lk 2,10-12: „Egyszer csak ott termett mellettük az Úr angyala, és az 
Úr fényessége körülragyogta őket. Nagy félelem vett erőt rajtuk. 
Az angyal ezt mondta nekik: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet 
hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma 
született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. 
Ez lesz a jel számotokra: Találni fogtok egy kisdedet pólyába 
takarva, és jászolba fektetve.” 

 

Ének: Dicsőség, dicsőség a magasságban Istennek! 
 

8. Újra sötétség, csak a jászolnál ég a nagy gyertya. A pásztorok 
elindulnak a jászolhoz. 

 

9. Érkezés. 
Ének: Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott 
Egyenként meggyújtják a mécsesüket a nagy gyertyáról, és 

körberakják. Miközben gyújtják, kérhetnek valamit a kis Jézustól. 
Ének: Jubilate Deo, omnis terra (taizei ének). 
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D.) Óravázlat 
 

Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
1. Ének: A fényem, Jézus, te vagy  Ének kottá-

ból  
Énekelj az 
Úrnak 470. o. 
5 perc 

2. Találkozás a szöveggel 
Első lépésben a résztvevők élményszerűen ta-
lálkoznak a szentírási szöveggel, hagyják, 
hogy hasson rájuk:  
a.) A résztvevők együtt hangosan felolvassák a 
szöveget. 
b.) Ezt követően az óravezető versről versre 
újra felolvassa a szöveget, olyan hosszú szü-
neteket tartva a versek között, hogy a résztve-
vők az egyes szavakat vagy félmondatokat, 
amelyek számukra fontosak, hangosan elis-
mételhessék (természetesen, ha többeknek fon-
tos ugyanaz a szó, akkor többször is elhan-
gozhat). 
c.) Egy-két perces csend után megosztják 
egymással, hogy mi indította meg őket a szent-
írási részletből. 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

Szentírási 
szöveg 
 
 
30 perc 

3. Az óravezető átfogó bevezetése az Úr 
Szolgájáról szóló énekekhez (lásd Alapgon-
dolat,  Bevezetés 1.) 

Az órave-
zető elő-
adása 

Jegyzetfüzet, 
ceruza 
10 perc 

4. A Szolga kihirdetése: Első ének 
Szövegmunka 
a.)A résztvevők egyénileg feldolgozzák a 
szöveget a következő kérdések alapján: 
– Miben állt a Szolga megbízatása? 
– Mi képesítette őt a megbízatás teljesítésére? 
– Ő hogyan kivitelezte megbízatását? 
– Milyen ismétlések fordulnak elő a szövegben 
és mi a jelentőségük a szöveg szerkezetével 
kapcsolatban? 
– Mivel állítható párhuzamba az új kivonulás? 
 

Egyéni 
majd cso-
portos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val  

Szentírási 
szöveg, tábla, 
kréta 
jegyzetfüzet, 
ceruza  
 
 
45 perc 
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Feladat 

 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
b.)Az óravezető irányításával összegzik az 
egyéni munka eredményét, majd az óravezető 
kiegészíti és összefoglalja (lásd Bevezetés 2. 
3.) 

   

5.) Karácsonyi játék (lásd Bevezetés 4.)  30 perc 

 

 
 

   

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
kilencvenkettedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2015. december 8.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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ESTI HÍRADÓ 
az Európai Kalifátusból, a kereszténység utáni első század idején 

 
Tegnap felrobbantottuk a kölni dómot. A jövő héten megkezdik 

az Eiffel-torony bontását. Állítólag taizéi szerzetesek bujkálnak a 
megmaradt román templomokban. Aki észleli őket, jelentse az Irá-
nyító Sátornál.  

Nürnbergben végéhez közeledik az európai miniszterelnökök pe-
re. A vádlottak lefejezése nyilvános lesz, a részvétel ingyenes. Kívá-
nunk minden igazhívőnek kellemes szórakozást! 

Lipcsében a holdtöltei tábortűzhöz kottákat gyűjtenek. Bach és 
Mozart előnyben! A torinói volt Fiat gyár hozzáfogott a lópatkók és 
a kardok sorozatgyártásához. Aki a termékekből nagy tételben ren-
del, az ajándékba kap egy láda damaszkuszi pengét.  

Magyarországon lázadás tört ki, amikor kitudódott, hogy a kocs-
mákban tilos a borfogyasztás. Azon is zúgolódnak, hogy az illegális 
disznótorok fogásait be kell szolgáltatni a kutyamenhelyekre. Meg-
torlásul egyelőre megelégszünk a polgármesterek karóba húzásával.  

Kérünk nagyteljesítményű munkagépeket a római katakombák 
földdel való betömésére. Ezentúl az autópályákat homokkal borítjuk, 
hogy az állami tevék könnyebben ügethessenek. Az elkobzott nem-
zeti zászlók központi égetése a londoni Wembley Stadionban kezdő-
dik, közvetlenül a Beatles lemezek látványos bezúzása után. Aki egy 
régi versre rátalál és azt példásan beszolgáltatja, az cserébe kap egy 
díszpéldányt az „Ali baba és a negyven rabló” című kötelező olvas-
mányból.  

Pillanatnyilag tanácstalanok vagyunk a pálos partizánok ügyében. 
Állandóan átvágják a Czestochowa köré telepített drótakadályokat. 
Kiadtuk az elfogató parancsot a Fekete Madonnára, de a lakosság azt 
állítja, hogy mennybe ment. Barcelonában a Gaudí-féle székesegy-
ház romjain árverést hirdetünk. Megvételre ajánljuk egy megmaradt 
Picasso képbe csomagolt katalán ereklyét. A kikiáltási ára húsz 
birkabőr.  
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Az utazási irodák még néhány helyet fenntartanak az Európai 
Unióból menekülők számára. Ígéretük szerint a kérelmezőket bizton-
ságos mongol sivatagba szállítják. Akinek még van építő javaslata a 
Kalifátus boldog jövőjéhez, az hívja fel a 00/666-os telefonszámot. 
Jutalmául övé a pápa piros cipője. Leszedtük a lábáról, mielőtt a Ti-
berisbe lőttük. Mára ennyi elég. Pihenjenek jól, álmodjanak szépeket 
ezeregy éjszakán keresztül!  

 
II. Esti ima  
a kontinens utolsó keresztényeinek egyikétől  

 
Jézus átszúrt oldalából vér és víz folyt ki, a szemtanú így látta. 

Amit most látunk, az más. Ez a világ bombáktól, mérgektől, pénzek-
től átszúrt oldala. Vérzik a világ. Mint a kiomló víz és vér, ömlik az 
ember. Menekülnek, de hová? Kihez? Elérhetik a Kánaánt, ha hamis 
vágyaktól fertőzöttek? 

A világért életét adó rám kérdez: Hol van Ábel, a testvéred? Nem 
válaszolhatom, hogy két nap óta fázik a gyűjtőponton, a sárban és a 
piszkában. Uram, én nem menekülhetek el. Valakinek maradnia kell. 
Hadd legyek mentésükre a tíz igazak egyike! Uram, add, hogy 
lobbanjon még mécsem lángja! Hadd adhassam át tüzedet az utánam 
jövőknek, aztán majd gondolj rám, ha a Te országod eljön!  

  
 

Az Oszmán Birodalom kegyetlenkedései – A birodalom a 17. 
század eleji hanyatlása azon a ponton következett be, amikor az 
uralkodócsalád jelentős részét kiirtották. Ha egy szultán meghalt, a 
legidősebb fia követte őt a trónon. Előtte az oszmán öröklést a 15. 
században a II. Mehmed által elfogadott „testvérgyilkosság törvé-
nye” szabályozta: a figyelemreméltó jogszabály nemcsak megen-
gedte, hanem kötelezte azt a családtagot, akinek sikerült megra-
gadnia az uralmat és elfoglalni a trónt az öreg szultán halála után, 
hogy meggyilkolja az összes fiútestvérét (beleértve a nagybácsikat 
és unokatestvéreket is) annak érdekében, hogy csökkentse egy 
esetleges lázadás vagy polgárháború kockázatát. Habár a törvényt 
nem mindig alkalmazták, 150 év alatt az uralkodóház legalább 80 
tagjának halálát eredményezte. Ezen áldozatok közül 19 fő III. 
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Mehmed szultán testvérei közül került ki, néhányan még csak cse-
csemők voltak, legtöbbjüket egy selyem-zsebkendővel fojtották 
meg fivérük 1595-ös trónralépése után. 

A hiányosságok és kegyetlenkedések ellenére a törvény általá-
ban biztosította a szultán nyugalmát a trónon. A 16. századra 
azonban megváltozott a politika természete. 1600 körül a szultáni 
család generációit, s nem kívánt testvéreit tartották fogva az isz-
tambuli Topkapi palotában addig, amíg néhány évtizeddel később 
szükség nem lett rájuk. A szultáni foglyok ágyasokkal vigasztalód-
hattak szigorúan korlátozott üdüléseik során. Ez a tény jól de-
monstrálja a birodalom későbbi történetének visszásságait, hiszen 
nem ezek cellák voltak a legalkalmasabbak arra, hogy a világ 
valaha volt egyik legnagyobb államát igazgató vezetőit kitermeljék.  

Sok éven át a Topkapi saját maga fizetett néma vallomásaival 
az oszmán kíméletlenségért. Ahhoz, hogy a palotába léphessen, a 
látogatónak át kellett haladnia a birodalmi kapun, amelynek mind-
két oldalát a közelmúltban kivégzett bűnözők fejei díszítették. A 
következő terem a törvényszéké, amelynek központjában az ún. 
példakövek álltak: ezek tulajdonképpen márvány kivégzőeszköz-
kellékek voltak, itt került sor az előkelőségek lefejezésére, ha vala-
milyen módon megsértették a szultánt. A tömeges kivégzésekre 
emlékeztetőül a központi kapunál további figyelmeztető jeleket hal-
moztak fel: például levágott orrokat, füleket és nyelveket 

A halálbüntetés annyira gyakori volt az Oszmán Birodalomban, 
hogy volt egy kút, amely kifejezetten arra szolgált, hogy a hóhér és 
segéde munkájuk végeztével kezet moshassanak benne, időnként 
pedig a szultáni család vagy a magasabb rangú tisztviselők rituális 
fulladásának helyszínéül szolgált. „Ez a kút volt a szultánok alatt-
valói feletti korlátlan uralmának legfélelmetesebb szimbóluma, a 
gyűlölet és a félelem legjobb kifejezőeszköze” – mondta Barnette 
Miller történész. Ezt az eszközt különösen gyakran használták I. 
Szelim (1512-1520) rövid, mindössze nyolc éves uralma alatt, 
amely során a szultán hét nagyvezírt és nem kevesebb mint 30 
ezer alattvalót gyilkoltatott le.  

 
http://mult-kor.hu/20120328_az_oszman_birodalom_verengzesei 
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KÖNYVISMERTETÉS 
 

Martos Levente Balázs, Márk evangéliuma (Szent István Biblia-
kommentárok 6), Szent István Társulat, Budapest 2014. 

 
A Szent István Társulat könyvkiadó még az 1990-as évek elején 

tervbe vette, hogy olyan újszövetségi kommentársorozatot jelentet 
meg, amely egyszerre tudományos megalapozású és közérthető. Nem 
részletkérdések beható tárgyalása volt a cél, hanem a szentírás-
tudomány újabb meglátásainak és eredményeinek rövid, lényegre 
törő ismertetése. Mivel az igehirdetésben és a hitoktatásban különös 
hangsúly esik az evangéliumokra, ezért mindenekelőtt ezek kom-
mentálására törekedtek. A terv három evangéliumra vonatkozólag 
hamarosan meg is valósult: János evangéliumához Gál Ferenc, Máté 
evangéliumához Jakubinyi György, Lukács evangéliumához pedig a 
jelen sorok írója készített kommentárt. Márk evangéliumának kom-
mentálása viszont egyelőre váratott magára. Ez persze nem annyit 
jelent, hogy Márk irata teljesen figyelmen kívül maradt volna a hazai 
könyvkiadásban, hiszen egyes részeit Tarjányi Béla professzor úr 
igen részletesen és mélyrehatóan elemezte, s emellett Joachim Gnil-
ka német exegéta szaktudományos kommentárjának magyar fordítása 
is megjelent (Agapé, 2000). A hiány kizárólag a fentebb említett 
„egyszerű típusú” kommentárra értendő, amelynek elkészítését a 
magyar biblikusok újabb nemzedékéhez tartozó Martos Levente 
Balázs vállalta magára. Személye nem ismeretlen a teológia és a 
bibliatudomány iránt érdeklődők előtt. Ugyanis ő fordította magyarra 
XVI. Benedek pápa Názáreti Jézusról írt könyvének második és 
harmadik kötetét. Emellett egy igen értékes tudományos művet is 
megjelentetett (Misztikus malom. Zsoltáridézetek a páli levelekben, 
L’Harmattan, 2012). Ferenc pápa az elmúlt évben a Pápai Biblikus 
Bizottság tagjává nevezte ki.  

Maga a kommentár rövid bevezetéssel kezdődik, amelyben Mar-
tos Levente Balázs a Márk evangéliummal kapcsolatos fontosabb 
tudományos kérdésekről ír: szerző; az evangélium mint műfaj; a mű-
vet megelőző, illetve az abban feldolgozott hagyományok; az irat ke-
letkezésének történeti háttere; Márk mint teológus és elbeszélő; az 
evangélium irodalmi jellemzői. Az ismertetés során nagy hangsúlyt 
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kap az a tény, hogy a négy evangélium közül Márké a legősibb, sőt 
ezt a művet Máté és Lukács forrásként használta fel. Külön figyelem 
irányul az evangéliumra mint irodalmi műfajra, amelynek lényegét 
Martos Levente Balázs igen találóan ragadja meg: „Az evangélium 
történeti műfaj, amelynek a történeti tényeken túlmutató teológiai 
mondandója van. Bár leginkább egy életrajzra hasonlít, valójában 
nem életrajz, inkább a Názáreti Jézus életének jelentőségét tárja fel. 
Célja nem az események puszta rögzítése, hanem az eseményeken át 
Jézusnak, az Isten Fiának, Isten végső kinyilatkoztatójának bemu-
tatása, mégpedig olyan módon, olyan megközelítésben megmutatva 
őt, ahogy személye és műve az egyházban továbbra is jelen van.” 
(13. old.) 

Az egyes szakaszok magyarázata két lépésben történik: a kom-
mentár szerzője először általános áttekintés ad, majd versekre le-
bontva elemzi a leírtakat. A magyarázat majdnem kizárólag a végső 
szöveget veszi alapul, a szöveg előtörténetére ritkán történik utalás, 
ami persze nem azt jelenti, hogy a szerző mereven elutasítaná az 
ilyen jellegű megközelítést.  

Úgy vélem, a bemutatott kommentár megfelel annak a célnak, 
amelyet Martos Levente Balázs az előszóban megfogalmazott (9. o.): 
könyve nagyban segíti az igehirdetést, a hitoktatást és az evangéli-
ummal való ismerkedést. Külön kiemelendő még a szép magyar 
nyelvezet. 

 
Otto Böcher, Johannes-Offenbarung und Kirchenbau. Das Got-

teshaus als Himmelsstadt, Neukirchener Theologie, Neukir-
chen-Vluyn 2010. 

 
Otto Böchert, aki nyugdíjba vonulása előtt a Mainzi Egyetem 

evangélikus teológiai fakultásán az újszövetségi szentírástudomány 
professzora volt, a Jelenések könyve nemzetközileg elismert szak-
értőjeként tartják számon, ugyanis számos figyelemre méltó könyvet 
és tanulmányt jelentetett meg erről az érdekes, de nehezen értelmez-
hető újszövetségi iratról. A most bemutatásra kerülő mű sajátossága, 
hogy a német szerző a Jelenések könyve építészettörténeti hatására 
helyezi a hangsúlyt. Ezt mutatja a monográfia címe is, amelynek 
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magyar fordítása: János Jelenései és templomépítés. Az Isten háza 
mint mennyei város. 

A monográfia bevezetésében Otto Böcher mindenekelőtt arra 
mutat rá, hogy a nagyegyházak teológusai hosszú időn keresztül – 
egészen a múlt század második feléig – a látomások homályossága 
és egy kidolgozott krisztológia (látszólagos) hiánya miatt nem vették 
igazán komolyan a Jelenések könyvét. Annál nagyobb figyelmet ka-
pott az irat a kisegyházakban és szektás csoportokban, amelyek 
gyakran a jelen kor eszkatológikus értelmezésére és Krisztus má-
sodik eljövetele időpontjának kiszámítására használták azt. (Fontos 
hangsúlyozni, hogy ez az eljárás teljesen megalapozatlan.)  

A Jelenések könyvének háttérbe szorulása a teológiában egyálta-
lán nem azt jelenti, hogy ez az irat a nagyegyházak életében sem-
milyen szerepet sem játszott volna, hiszen hatása egyértelműen ki-
mutatható a liturgiában, a keresztény történelemszemléletben, a 
túlvilági elképzelésekben, s főként a művészeti alkotásokban. Ez 
utóbbit illetően O. Böcher főképp az építészetre gyakorolt hatást 
hangsúlyozza, s egész monográfiája ennek vizsgálatára irányul. Elő-
ször felvázolja a Jelenések könyve főbb szerkezeti egységeit, majd 
azokat követve áttekinti a könyv tartalmát. Az egyes szakaszokat két 
lépésben mutatja be: az első lépés rövid exegetikai elemzésben áll, a 
második pedig az építészetben megfigyelhető hatás ismertetésében. 
A könyv végén, függelékként, 82 illusztráció szemlélteti a korábban 
leírtakat. 

Otto Böcher világosan kimutatja, hogy a Jelenések könyvének 
minden része ösztönzőleg hatott az építészetre és a képzőművészetre. 
Mégis külön kiemelendő az új Jeruzsálemről szóló látomás (21,1-
22,5), amely több templomépület mintájául szolgált (pl. Limburg és 
Worms dómja; Schwäbisch Hall plébániatemploma; Mont-Saint-Mi-
chel; Drezda: Frauenkirche; függő lámpázat a hildesheimi dómban). 
Ugyancsak nagy jelentőségűek az alábbi motívumok: hétágú gyer-
tyatartó (1,12k); a trónon ülő Úr (4,1-11); a négy élőlény, akiket 
rendszerint a négy evangélistára vonatkoztattak (4,6-8); Krisztus 
mint Bárány (5,6-8); harsonát fúvó angyal (8,2); a sas mint hírnök 
(8,13); sáskák mint démonok (9,2-11); a napba öltözött asszony, akit 
Máriával azonosítottak (12,1-6); Mihály főangyal győzelme a sár-
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kány fölött (12,7-9); a sárkány és a két vadállat (12-13); Krisztus, aki 
fehér lovon érkezik, hogy ítéletet tartson (19,11-16); az utolsó ítélet 
(20,11-15); a tizenkét törzs és a tizenkét apostol nevei a kapukon és 
az alapköveken (21,12-14); az élet vizének folyója (22,1); az élet 
fája (22,2). 

A 82 illusztráció nagy része Németország templomaiból való. Ám 
a felsorolt motívumok bizonyára egyéb területeken, így Magyaror-
szágon is fellelhetők. Szinte természetesnek számított, hogy a szó-
székeken a Jel 4-ben említett négy élőlény formájában ábrázolják az 
evangélistákat. Ugyanúgy a Krisztus- és a Mária-ábrázolások is 
gyakran a Jelenések könyvének látomásait vették alapul. O. Böcher 
könyve így arra is ösztönzést adhat, hogy a magyar építészeti és 
szépművészeti alkotások vizsgálatakor nagyobb figyelemmel 
legyünk a Jelenések könyvére.                      Kocsis Imre 

 
 

Mit jelent a jó házasság? 
 

A jó házasságban emberségünk teljesedik ki. Ember szavunkban 
ugyanis az „em”, „emse” nőstény jelentésű és a már nem használatos 
„ber”, „férj, fivér” jelentésű ősi szavaink forrtak egybe. 

A férjem mint igazi mérnökember, mindent megjavított és ma is 
megjavít otthonunkban. Ha kell, cipőt talpal, sarkot cserél, életre kel-
ti az elromlott háztartási gépeket. Az elmúlt évtized kivételével, ha 
festésre, mázolásra szorultak a falak, ajtók, ablakok: nekiállt festeni, 
mázolni. Szakkönyvekkel felszerelkezve mondogatta: a lelkiismere-
tes munka képes még a szaktudást is pótolni. 

Arra törekedett, hogy úgy éljen, ahogyan Pál apostol a Tesszalo-
nikiekhez írt levelében (4,11) kérte: „Becsületbeli dolognak tart-
sátok, hogy csendes életet folytassatok, a magatok dolgát végezzétek, 
és tulajdon kezetekkel munkálkodjatok, amint rendeltük nektek.” A 
türelmetlenség szerinte csak arra jó, hogy egymást és környezetünket 
elszomorítsuk. Türelméhez békességre törekevés párosult. Ama 
Arany János-i „nem pöröltem, félreálltam, letöröltem!” Ha azonban 
az úri lócsiszár felvert sara engem vert be – ami sűrűn megesett 
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sietségeim miatt –, gyorsan kimentett a szekér útjából és megvi-
gasztalt. 

A jó Isten külön kegyelmének éreztem és érzem, hogy olyan 
hitvessel ajándékozott meg, aki, amikor a munkám, feladatom, beteg-
ségem s a lelki megrázkódtatások kötéltáncra kényszerítettek, önma-
gát feszítette ki hálónak, hogy felfogjon, ha leesem. Örülnék ha oly-
kor ő is érezte volna, hogy én is így teszek. Ha életünk egén árnyvető 
fellegek gyülekeztek, mindig szivárványként próbáltam kifeszülni az 
égre. 

Most, megöregedve, úgy élünk, mint a görög regében Philemon 
és Baucis. Már fiatal koromban sokáig elidőztem ábrázolásaik előtt, 
ha valamelyik képtárban vagy galériában rábukkantam. Kimond-
atlanul is vágyakoztam úgy megélni az öregkort, mint ők. Mint is-
meretes, az egyszerű, becsületes, istenfélő és vendégszerető öreg 
házaspár azt kérte Zeusztól, hogy egyszerre haljanak meg. Zeusz 
nemcsak ezt a kérésüket teljesítette, hanem két szomszédos fa 
alakjában tovább éltette őket. 

A mellettünk lévő ház előtt két 45-50 esztendős fenyőfa magaso-
dik. A szomszéd házaspár akkor ültette őket, amikor ide költöztek. 
Gyakran elnézem az ablakból, hogy a hajnali és esti szürkületben 
összekaroló ágaikkal egyetlen fának látszanak. Az összetartozás és 
szeretet élő jelképei! 

Azt hiszem, a bennünk lévő szerelem-szeretet-összetartozás ránk 
volt írva már fiatalon is. Talán öreg ráncaink között is megmaradt! 
Egyszer a szobrász Somogyi József kezünkbe nyomott egy bronz 
plakettet: „Ezt nektek csináltam, mert olyan jó látni, ahogy szeretitek 
egymást.” A kis téglalap alakú öntvényen egy fiatal pár látható. 
Talán ennyit a jó házasságról.            (Kovács Gergelyné) 

 
 

A Káldi Biblia kéziratos töredékeinek könyvbemutatója  

Szeptember 19-én, szombaton, az Esztergomi Hittudományi Főis-
kolán, az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódóan tartották az Erdő 
Péter bíboros kísérőtanulmányával megjelent, „A Káldi-biblia kéz-
iratos töredékei” című kötet bemutatóját  
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Székely János püspök köszöntőjében kiemelte a népnyelvi biblia-
fordítások, illetve a népnyelv liturgiában betöltött szerepének fontos-
ságát a latin mellett, megemlítve az 1114-es Esztergomi zsinatot, 
amely során előírták, hogy a szentleckét és az evangéliumot a latin 
mellett a nép nyelvén is fel kell olvasni, magyarázni. A segédpüspök 
röviden felvázolta a magyar bibliafordítások Káldi György-féle ki-
adása előtti történetét, majd rátért a jelenleg bemutatásra került Kál-
di-lapok jelentőségének megemlítésére.  

A bemutatón Erdő Péter bíboros elmondta, hogy könyvtári mun-
kája során lett figyelmes egy, kívülről bolognai rotunda írással 
díszített kötéstáblára, amelyen egy kánonjogi szöveg volt olvasható. 
Ez az írásforma az 1200-as évek végén, illetve az 1300-as évek ele-
jén volt szokásban, a keletkezési helye pedig Bologna és környékére 
tehető. A kibontás során fedezték fel, hogy a kötéstábla kartonját a 
magyar nyelvű Káldi-töredék lapjai alkották.  

A felfedezett Káldi-lapokkal kapcsolatban a bíboros rámutatott 
arra, hogy ezek voltaképpen a bécsi, Formika Máté által kiadott Bib-
lia előzetes javításait tartalmazzák, amelyek a végleges kiadásba is 
bekerültek. A szövegek vizsgálatával megállapítható, hogy többen is 
dolgoztak a Biblia fordításán, így egy korábban felvetett dilemma 
látszik kibontakozni, miszerint a Káldi-féle fordítás nem kizárólago-
san Káldi György nevéhez fűződik.  

Végül Kelemen Örs, a Pytheas Kiadó képviseletében átnyújtotta a 
Káldi-töredékek 1. számú díszkiadását Erdő Péter bíborosnak. 

Bővebben: www.magyarkurir.hu/kultúra/a-kaldi-biblia-keziatos-
toredekeinek-konyvbemutatoja-esztergomban  

 
 

 
 „A teológia lelke. A Szentírás szerepe a teológiában” címmel 

tartotta a Katolikus Teológia Európai Társasága (European Society 
for Catholic Theology – ESCT) kongresszusát szeptember 17-e és 
20-a között a belgiumi Leuvenben.  

A konferencián részt vett az ESCT magyar szekciójának elnöke, 
Perendy László (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)  
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

  
Társulatunk közgyűlése – A szokásos időpontban, a Szentírás-

vasárnap előtti szombaton megtartottuk ezévi közgyűlésünket. Ennek 
keretében sor került a tisztségviselők újraválasztására (újabb négy 
éves ciklusra). A közgyűlés elfogadta a Számvizsgáló Bizottság je-
lentését, a munkatársak pedig beszámoltak az elmúlt esztendőben 
végzett tevékenységünkről. Végül az ügyvezető elnök röviden ismer-
tette az előttünk álló feladatokat, terveket, köztük a Hangzó Biblia 
kiadását, valamint az Öregbetűs Újszövetség folyamatban lévő új-
ranyomását. 

A közgyűlés előtt szentmise keretében adtunk hálát a kapott 
kegyelmekért, és kértük Isten segítségét további munkánkhoz. 

 
Vendégek a Bibliaközpontban – November utolsó hétvégéjén az 

egyik bécsi szakközépiskola hat diákja vendégeskedett Társulatunk 
központi irodjában. Rövid, kétnapos ittlétük alatt érdekes progra-
mokkal töltötték idejüket: megismerkedtek Társulatunk tevékenysé-
gével, kiadványaival, papiruszlapokra lemásolták a IV. századból 
fennmaradt görögnyelvű Vatikáni kódex egy részletét (a Miatyán-
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kot), megtervezték az általunk már kiadott Mindennapi Evangélium 
(Mk evangéliuma napilap formátumban) német kiadását. 

A változatos programok mellett jutott idő Fővárosunk megtekin-
tésére is: pénetek este a Gellért-hegyről gyönyörködhettek Budapest 
csodálatos esti panorámájában három kispapunk, Zirig Kristóf, Mé-
száros Barnabás és Csuja Gergely társaságában, szombaton pedig két 
patronás diáklány, Danguly Ágnes és Tóth Katalin vezetésével bejár-
ták városunk főbb nevezetességeit. 

 
Hitoktatók továbbképzése a szegedi Zölfás Katolikus Tovább-

képző Központban – November 7-én a Zöldfásban tartottunk Bibli-
anapot a szeged-csanádi egyházmegyés hitoktatóknak. A délelőtt fo-
lyamán Vágvölgyi Éva főtitkár vezette a foglalkozásokat (a Mi-
atyánk szövegén dolgoztak közösen), délben Gelley Anna irodaveze-
tőnk irányításával a résztvevők bibliai jeleneteket állíthattak össze az 

általa készített biblikus figurákkal, délután pedig Tarjányi Béla mu-
tatta be gyakorlatban a közösségi bibliaolvasás egyik hasznos for-
máját. 

A biblikus foglalkozásokat szentmisével zárták, ennek keretében 
sor került a bibliák megáldásának bensőséges szertartására. 
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Biblikus Figura készítő kurzus Pécsett – Immár sokadszorra 

utazott irodavezetőnk, Gelley Anna Pécsre, férjével karöltve szállí-
tották le a kurzushoz szükséges kellékeket. A Pécsi Püspöki Hittudo-
mányi Főiskolán Sipos Edit vezetésével hitoktatók töltötték a hét-

végéjüket azzal, hogy a munkájuk segítésére biblikus figurákat ké-
szítsenek. Sokan már harmadik alkalommal vettek részt a kurzuson, 
így 6-7 figurát is használhatnak már a gyerekek hitoktatása során. 

 
Bibliakiállítás Pécelen – A péceli Szent Erzsébet Katolikus 

Általános Iskolában igen színvonalas Biblia-történeti kiállítás nyílt 
november 16-án „Európai kultúránk gyöngyszeme” címmel. A 
kiállítás igazán szép iskolai ünnep keretébe illeszkedett, melynek 
során a helyi plébános megszentelte az iskola bejáratát díszítő Szent 
Erzsébet faliképet, majd a diákok kórusa csodálatos énekekkel, 
szavalatokkal örvendeztete meg a megjelenteket. Ezután került sor a 
bibliakiállítás megnyitására: Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat 
főtitkára, Tarjányi Béla, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
ügyvezető elnöke és Szilvási József, az Adventista Teológiai 
Főiskola rektora beszélt az Szentírás értékéről, jelentőségéről. 



Társulatunk életéből 

59 

A színvonalas kiállítást Szilvási András adventista lelkész és 
Kovács Ernő tervezte és rendezte. 

 
Bibliai Nap a Vajdaságban – A vajdasági Keresztény Értelmi-

ségi Kör szervezésében Óbecsén a Szent Antal Plébánia hittantermé-
ben november 14-én Bibliai Napot tartottak. Ennek keretében dr. 
Oláh Zoltán, a szentírástudomány tanára tartott előadássozatot. A 
előadások témái a köveetkezők voltak: Erőszak az átokzsoltárokban 
– Egyiptomból való kivonulás: az érem másik (erőszakkal teli) 
oldala – ’Mert én irgalmasságot akakarok, és nem áldozatot’, Óz 
6,6, Irgalom a Szentírásban. A Bibliai Nap koordinátora Szilágyi 
Edit volt, Óbecséről.  

A szervezők szándéka az volt, hogy az érdeklődők közvetlen 
beszélgetésben kérdéseket feltéve gyarapíthassák bibliatudásukat. 
Ugyanakkor ez a nap az egymás közötti ismerkedést, barátságkötést, 
kapcsolatteremtést, lelki felüdülést is elősegítette. 
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Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat 
              Bibliás hétvége a prófétákról Székelyudvarhelyen 

 
Íme itt vagyok, engem küldj! 

A Katolikus Magyar Bibliatársulat 2015 novemberének első hét-
végéjére egy érdekes programot hirdetett meg fiatalok és felnőttek 
részére a székelyudvarhelyi Pio Házban. A rendezvény mottója na-
gyon kifejezőn Izajás próféta egyik mondata: „Elküldött, hogy öröm-
hírt vigyek a szegényeknek  és meggyógyítsam a megtört szívűeket.” 
(Iz 61,1)  

Az Erdély több városából ideérkező közel 40 résztvevő abban a 
tudatban jött el, hogy alkalma lesz közelebb kerülni az ószövetségi 
próféták lelkületéhez és különleges Istenképéhez.  

A bemutatkozásnál többek között meg kellett nevezze mindenki a 
kedvenc prófétáját. Ekkor derült ki, hogy sokan nem is tudunk eleget 
róluk, és a legtöbbünknek kedvencünk sem volt. A választott téma a 
próféták lévén nagy lehetőség volt programszervezők és résztvevők 
számára egyaránt arra, hogy péntek estétől vasárnap délig közösen 
végigelmélkedjenek olyan kérdéseket, mint például: Kit nevezünk 
prófétának? Ki az igazi próféta? Mennyire szól hozzánk, mai embe-
rekhez egy Krisztus születése előtt többszáz évvel elküldött próféta? 
Milyen elhívást érzünk mi magunk? Hogyan fogadjuk a felismert 
elhívást az életünkben? Eleget teszünk neki vagy visszautasítjuk?  

Hajlák Attila István segédlelkész, a bibliás hétvége meghívott 
előadója a péntek esti ráhangoló, bevezető foglalkozáson az 1 Sá-
muel 3,1-10 alapján rávezette a hallgatókat arra, hogy mi a különb-
ség hamis és igazi próféta között. Szembeállítva az őszinte Mikeást a 
400 hamis prófétával, előadó és résztvevők közösen fogalmazták 
meg, hogy az Isten küldötte, az igaz próféta soha nem nézi a saját 
érdekeit, jóslatai beigazolódnak, kívülálló, nem függ senkitől, nincs 
ráutalva senki kenyerére, bátor, nem félti az életét, nem megalkuvó, 
nonkonformista, az üzenete kötelező módon egybeesik a Jahwe-hit 
követeléseivel. Ezt követően páros foglalkozás következett, amely-
nek keretén belül mindenki megosztotta párjával valamelyik na-
gyobb próféta elhívásának történetét a kiválasztott szentírási részek 
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alapján. Az olvasott történetek teret biztosítottak olyan kérdések 
megbeszélésére is, mint kinek-kinek a saját személyes meghívásai. 

Az első estét egy nagyon érdekes és újszerű ún. meditációs tánc-
cal zárta a csoport Imre Edit, kolozsvári szociális nővér vezetésével. 
Megtapasztaltuk, hogy imádkozni nem csak szavakkal, hanem tánc-
cal is lehet. 

A szombat délelőtt a Jeremiás prófétáé volt. A programot ezúttal 
Magos Gyöngyvér, a Katolikus Magyar Bibliatársulat munkatársa 
tartotta. Száraz előadás helyett mozgalmas, szerepjátékos csoport-
munka töltötte ki a délelőtti programot. Jeremiás próféta könyvéből 
olvasva lehetőség adódott arra, hogy az igemagyarázatok után mi, 
résztvevők belehelyezkedjünk az adott háborús, zűrzavaros időszak-
ba magának a prófétának, a királynak vagy a köznépnek a szerepébe. 
Érdekes gyakorlatnak bizonyult a Jeremiás tragikus sorsának, ret-
tentő nehéz feladatának három különböző szemszögből való értel-
mezése. Olyan kérdéseknél időztünk el, mint például: Nehéz hely-
zetben szoktam veszekedni Istennel? Mit teszek, ha meginog a meg-
győződésem egy feladattal kapcsolatosan? A programot a következő 
idézet zárta:  

„Mindannyiszor, ha lelkedben levertséget érzel, te csak szeress 
tovább, - s beszélj másoknak a reményről! 

Mindannyiszor, ha halált érzel lelkedben, te csak szeress tovább, - 
s beszélj másoknak az életről! 

Mindannyiszor, ha érzed a bűnt, te csak szeress tovább, - s beszélj 
másoknak a szeretetről, és szeress igazán!” 

Ebéd után szentmise következett. Főcelebráns Pál Antal volt, a 
homíliát Hajlák Attila István tartotta. Arról beszélt, hogy Szűz Mária 
személyére milyen utalások fedezhetők fel az ószövetségi köny-
vekben. Ezt egy érdekes délutáni Izajás prófétával való ismerkedés 
követte ugyancsak Attila atya vezetésével. Elmondta többek között, 
hogy Izajást az „Ószövetség evangélistájának” tartják, így sokak 
számára ő lett a „kedvenc” próféta. Az egyik legszebb rész  az volt, 
hogy megadott igehelyekből ki kellett keresni az ószövetségi Isten 
arcait, népéhez való viszonyulási formáit. A foglalkozás végére 
rájöttünk, hogy az Izajás próféta Istene tele van vigasztaló, bátorító, 
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megerősítő szavakkal. Ennek a gondolatnak mentén sor került egy 
olyan kérdéssorozaton való elmélkedésre, hogy: Vigasztalan hely-
zetben ki, mi jelent igazi vigaszt az ember számára? Mit is jelent az 
igazi vigasztalás? Elhangzott, hogy: „ A szenvedés nyitja meg a 
tevékeny lelki élet útját. Merjünk belemenni a fájdalmainkba, mert 
ami bennünk fáj, az mind Isten hívása.” 

Az előadásokat, csoportos tevékenységeket, megosztásokat állan-
dóan éneklések, szebbnél szebb meditációs táncok, rövid, felüdítő 
szünetek fűszerezték,  és ez teljesen a szervezők hozzáértését dícséri.  

A programok ideje alatt a Katolikus Magyar Bibliatársulat meg-
bízott elnöke, Csont Ede atya lehetőséget adott lelki beszélgetésre, 
gyónásra az azokat igénylők számára.  

A napot nagyon derűsen, az egész rendezvény hangulatát kifejez-
ve zárta az ún. színes est, aminek keretén belül a résztvevők csopor-
tokba szerveződve rövid, humoros jelenetekkel hangsúlyozták ki 
egy-egy kedvenc élményüket, amivel az elmúlt órákban gazdagod-
hattak. A színes est végén egy pantomim előadást is láthattunk Réka 
színésznő előadásában. Lefekvés előtt mindenkinek jól jött az 
ószövetségi hangulatot megidéző zsidó dallamokra való meditációs 
táncolás. 

A vasárnap délelőtt a már megszokott reggeli ima után Hajlák 
Attila István vezetésével Jézus prófétai arcának a kidomborításával 
telt. Az elmélkedés után, melynek azt a címet adta az előadó, hogy: 
Jézus, emlékszem a napra, amikor találkoztam Veled , több evangé-
liumi ige elolvasása után elhangzott az  útravaló: „Amikor emberek-
hez beszélünk az épülésükre, vigasztalásukra, bátorításukra... mind-
nyájan próféták vagyunk!” 

A bibliás rendezvények   hasznos és meghitt hangulatú program-
pontja a közös kiértékelés. Ezen mindig el szokott hangozni, hogy ki, 
mivel tér haza az együtt átelmélkedett napok után. Idézek néhányat 
szó szerint az elhangzott hozzászólásokból: „Elmélyült a bizalmam 
az isteni gondviselésben.” „A küldetésem a vigasztalás, még akkor 
is, ha én magam szorulok vigaszra.” „Én, magam is próféta vagyok, 
próféta lehetek... elsősorban az életemmel.” „Isten akkor is szeret, ha 
nem érzem.” „Isten nélkül lehet élni, de nélküle nem lehet meghal-
ni.”A bibliás hétvégéről sokat elmond a sok köszönetnyilvánítás a 
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szervező csapat irányába, és a többszörösen elhangzott érdeklődés a 
további tervezett alkalmakról. 

Az utolsó közös program, mielőtt mindenki hazaindult volna az új 
élményekkel, az újonnan megszeretett prófétájával vagy kedvenc 
igéjével, a hálaadó szentmise volt. A predikációban Hajlák Attila Ist-
ván összefoglalta mit is jelent prófétának lenni, Istentől meghívott 
hívő, aki elfogadja Isten akaratát, éli azt, és mások tudomására hoz-
za. A próféta látó, aki valaki helyett, megbízásból nyíltan beszél. Be-
számolómat az ő szavaival zárom, mert úgy gondolom, mindenkihez 
szólnak a következő mély gondolatok hétköznapi, személyes prófé-
taságról: 

„Amikor megkereszteltek, mindannyiunkat prófétáknak kentek 
fel. Számomra azt jelenti prófétának lenni, hogy az életem által 
kifejezek valamit Istenről, hogy az életem által valamit bemutatok a 
Jóistennek a szeretetéből... és ezt senki nem mondhatja el helyettem! 
... Isten rajtam keresztül üzen valamit a világnak, amit csak általam 
tud hallhatóvá tenni. Hiszed-e ezt? Olyan dolgot üzen, amit csak 
egyedül általad tud üzenni... Én a te üzenetedet nem tudom átadni. 
Minden ember egyetlen, s a feladatunk abban áll, hogy Istennek ezt 
az egyedülálló képét magamon át a világba sugározzam. És Jézus, az 
Istentől küldött próféta bátorít, hogy bízzak abban, amit el kell 
mondanom, s éljem meg, amit meg kell élnem. Arra is figyelmeztet, 
hogy az üzenet forrása nem én vagyok, hanem Isten lelke, a Szent-
lélek, az isteni szeretet, amelyből merítenem kell. (...) Fontold meg, 
mi az, amit Isten csak általad tud kifejezni ebben a világban! Csak 
akkor ismerheted fel az egyszerit, amit közvetítened kell a világ 
számára, ha végigtekinted az élettörténetedet, az adottságaidat, a 
sérüléseidet, az élettapasztalatodat, az életutad magasságait és 
mélységeit, és Jézus, az igaz próféta kicsalogatja belőled, amit Isten 
beléd rejtett. Így kell ránézzünk az életünkre. Láttuk Jeremiás 
vívódásait, láttuk Izajás próféta vigasztalanságát és vigaszát. A saját 
életünkben is megvannak ezek.(...)Légy próféta Jézusban ott, ahol 
vagy. Vajon mi a te prófétaságod?”            Fodor Orsolya 
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Szentírásvasárnapi gyűjtés Erdélyben – Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek úr ebben az évben is elrendelte Főegyházme-
gyéjében a szentírásvasárnap gyűjtést a bibliaapostolság támogatásá-
ra: 

 „Kérem Paptestvéreimet, szervezzék meg egyházközségükben 
idén is Szentírás vasárnapjára a Szentírás üzenetének terjesztése cél-
jából a főegyházmegyei gyűjtést.  

Köszönetet mondok a Tisztelendő Paptestvéreknek, hogy az 
elmúlt esztendőben is öntudatos hozzáállással pártolták fel és támo-
gatták e kezdeményezést: Hálás köszönet előre is ezen áldozatoto-
kért! 

Kérem, hogy a befolyt összeget a főesperesi központokon keresz-
tül összesítve utalják át az alábbi bankszámlára: Katolikus Magyar 
Bibliatársulat, stb.” (Részlet a 2015/X. körlvélből.) 

 
 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását kiesd-
je munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, 
Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, a tá-
volból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2015. jan. 
8.::Ef 4, 3-24: jan. 22.: Ef 6,16-18: febr. 5.: Róm 15,1-3a:  febr. 
19.: Róm 8,21-25: márc. 4.: 1 Pét 1,22-25: márc. 18.: Jn 5,22-
24: ápr. 1: Jn 7,16b-18: ápr.15.: Jn 3,11-13: ápr.29.: Mt 10, 24-
25.  
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
      

     Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
       áldott Karácsonyt és békés új évet kívánunk! 
           A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 

 



Ajánlatunk 

  

  
ÚJDONSÁG! 

Megjelent Társulatunk gondozásában a 
HANGOS BIBLIA 

első része, amelyen elhangzik a teljes Újszövetség 
a Káldi-Neovulgáta Biblia szövege szerint 

Cseh Péter atya tolmácsolásában 
   

KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 
 

FERENC PÁPA: AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME – Ára: 1600,- Ft. 
KOCSIS IMRE: AZ ÜDVÖSSÉG IGÉJE – Ára: 2600,- Ft. 
BALÁS BÉLA: HITÜNKRŐL Ára: 250,- Ft. 
 „MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmi vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

  
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvé-

telek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára 
(szövegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

  
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

 
A Hangos Biblia és a többi kiadvány 
megvásárolható a Bibliaközpontban: 

 
1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 

Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
 

Bibliaboltunk teljes kínálata megtekinthető honlapunkon: 
www.biblia-társulat.hu 







Tartalomjegyzék 

 

 
Húsvét (Vágvölgyi Éva rajza) címlap 
Ajánlás (Ferenc pápa) 1 
Az isteni irgalmasság az Újszövetségben (Tarjányi Béla) 2 
Mózes a hegyen – A Pápai Biblikus Bizottság (Martos L. Balázs) 11 
A Görögkeletei Egyház sorsa, 2. rész (Tarjányi Béla) 17 
Élő Ige Bibliaiskola, 93. óra (Vágvölgyi Éva) 43 
Legendák az apostolokról –Máté (T.B.) 54 
Társulatunk életéből 58 
Ajánlatunk Borító 

  
 

  
J e r o m o s f ü z e t e k 

az első magyar szentírástudományi folyóirat 
– gyakorlati anyaggal hitoktatók számára – 

ISSN 0866-2207 
 

Szerkeszti, kiadja és terjeszti:  
 Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
 B i b l i a k ö z p o n t 
 1066 Budapest, Teréz krt. 28. I/6. Fax: 312-24-78 
  Nyitva: hétfő-csütörtök, 9-17-ig � 332-22-60 
 Email: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
 Honlap: www.biblia-tarsulat.hu 

 
A szerkesztőbizottság tagjai: Gyürki László, Kocsis Imre, 

                                    +Székely István, Tarjányi Béla,  
                                                  Thorday Attila, Vágvölgyi Éva 

 
Felelős szerkesztő: Tarjányi Béla 
       �  
 
Nyomda: Royal Press Hungary Kft. 



Ajánlás 

1 

 

Az irgalmasság Istene 
 

A Szentírás „irgalmas Istenként” mutatja be az Urat. (…) 
Az Úr „irgalmas”: ez a szó arra a gyengédségre utal, amellyel 
az anya bánik gyermekével. A Biblia által használt héber szó 
ugyanis az ember zsigereit és az anyaméhet is jelenti. Vagyis 
egy olyan Isten képét kelti bennünk, akinek a szíve megesik raj-
tunk, aki elérzékenyül, miként egy anya, aki karjába veszi 
gyermekét, és csak arra vágyik, hogy szeressen, védelmezzen, 
segítsen, készen arra, hogy mindent odaadjon, még önmagát is. 
Ez az a kép, amelyet ez a szó ébreszt bennünk.(…)  
 

A Biblia azt is írja, hogy az Úr „kegyes”, abban az értelem-
ben, hogy kegyelmet gyakorol, együttérez, nagyságában lehajol 
a gyengéhez és a szegényhez, mindig kész a befogadásra, a 
megértésre, a megbocsátásra. Olyan, mint az apa a Lukács-
evangéliumban olvasható példabeszédben (vö. Lk 15,11–32): ez 
az apa nem zárkózik be a neheztelésbe amiatt, hogy a kisebbik 
fia elhagyta, hanem épp ellenkezőleg, folytonosan várja – hi-
szen ő adott neki életet. – Aztán pedig elébe szalad, megölel-
geti, nem is engedi, hogy végigmondja bűnbánó szavait, szinte 
a szájára teszi a kezét, olyan nagy benne a szeretet és az öröm, 
hogy megtalálta. Aztán pedig kimegy, hogy a nagyobbik fiát is 
hívja, aki méltatlankodik, és nem hajlandó ünnepelni, azt a fiát, 
aki bár mindig otthon maradt, inkább szolgaként, mint fiúként 
élt, de az apa hozzá is lehajol, próbálja becsalogatni, igyekszik 
megnyitni szívét a szeretetre, hogy senki se maradjon ki az ir-
galmasság ünnepéből. Az irgalmasság ünnep! (…) 
 

Olyan szeretet ez, amely megteszi az első lépést, nem a 
mi emberi érdemeinktől függ, hanem végtelenül ingyenes. 
Ezt az értünk való isteni aggódást semmi sem állíthatja meg, 
még a bűn sem, mert képes arra, hogy felülemelkedjen a bűnön, 
hogy legyőzze és megbocsássa a rosszat. 

Ferenc pápa        
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Tarjányi Béla 

Az isteni irgalmasság az Újszövetségben1 
  

2015. december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatá-
sának ünnepén a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa meg-
nyitotta az irgalmasság szentévét. Tarjányi Béla nyugalma-
zott biblikus tanárral, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatár-
sulat ügyvezető elnökével arról beszélgetünk, hogyan jelenik 
meg az irgalmasság az Újszövetségben.  

Mondhatjuk, hogy az Újszövetséget végig áthatja a megteste-
sült Isten, Jézus Krisztus irgalmas lelkülete?  

Isten irgalmasságával kapcsolatban szeretnék valamit előrebo-
csátani. A bűnös ember Isten általi büntetéséről gyakran beszél a 
Szentírás, de az én véleményem az, hogy Isten valójában soha senkit 
nem akar megbüntetni, és nem is büntet meg. A bűnös, gonosz em-
ber valójában bűnhődik. A bűnhődés elkerülhetetlen. Hogyan törté-
nik ez? Azok esetében, akik itt élnek a földön, és bűnt követnek el, a 
legtöbb esetben megtörténik annak felismerése, hogy rossz dolgot 
követtek el, és ez fájdalommal tölti el őket. Ezt a fájdalmat az igaz-
ság, a valóság hozza létre az emberben, ez nem Isten büntetése, 
hanem a bűnnek az egyszerű és egyenes következménye. Azok 
pedig, akik nem döbbennek rá életükben, hogy mennyi rosszat tettek, 
haláluk után fogják tetteik fonákságát és szörnyűségét átérezni, 
fájlalni. Ezt nevezzük tisztítótűznek, amikor az ember odaát 
rádöbben arra, hogy mennyi rosszat követett el életében, és ez 
fájdalommal tölti el. Ezt a fájdalmat nem lehet elkerülni. Vannak 
azután olyanok is, akik a gonoszságukban megátalkodottan halnak 
meg: ők a mi hitünk szerint egy örökléten át ennek a keservét viselik. 
Tehát egyik esetben sem Isten büntetéséről van szó, hanem a bűn 
következményéről. 

Isten irgalmasságával kapcsolatban felvetődik a kérdés, mi a kü-
lönbség a megváltás, a kegyelem, és az irgalom között? Az a tény, 

                                                      
1 A Magyar Kurír interjúja, 2016. jan. 10. Készítette: Bodnár Dániel 
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hogy Isten Jézus Krisztus önként vállalt életáldozata révén Isten 
megkegyelmez nekünk, a kifejezés erejénél fogva Isten határtalan 
nagyságát és jóságát bizonyítja. Ha valaki megkegyelmez valakinek,  
azt nagylelkűségből teszi. Ezzel szemben aki irgalmaz, az együtt-
érzésből cselekszik, mert a másik fontos neki, mert szereti az illetőt. 
A kegyelem és az irgalom kifejezések nagyon hasonló tartalmúak, 
mégis, amikor az irgalmasságról beszélünk, inkább az együttérzés, a 
szeretet szempontja kerül előtérbe, az, hogy Istennek nem vagyunk 
közömbösek. 

Természetes, hogy amikor Istenről beszélünk, mindig egy kicsit 
emberi léptékben gondolkozunk. Azért használjuk ezeket a kifejezé-
seket Istennel kapcsolatban, mert valahogy mégiscsak beszélni sze-
retnénk a kimondhatatlan Istenről. Az emberek esetében is megkü-
lönböztethetjük azt, ha valaki nagyvonalú, és elvárja, hogy csodáljuk 
őt ezért, hálásak legyünk neki, vagy pedig azért tesz valakivel jót, 
mert az illető nagyon fontos neki, nagyon szereti, együtt érez vele. 
Isten pedig mindenkor együtt érez velünk, fontosak vagyunk neki. 
Nehéz Istennel kapcsolatban érzelmekről beszélni, mégis jól tudjuk, 
hogy ő valódi, forró szeretettel van az ember iránt. Isten aggódó sze-
retettel, szánalommal tekint az emberre, amikor látja  annak sok-sok 
nyomorúságát. Jól látjuk ezt látjuk az Újszövetségben, ahol nagyon 
gyakran esik szó Isten kegyelméről, jóságáról, irgalmasságáról. 
Ugyanakkor ezeket szövegeket vizsgálva azt látjuk, hogy az irgal-
masságnak valójában két távlata van: Isten irgalmaz nekünk, embe-
reknek, de ennek van egy fontos következménye – és ezt kiemelten 
hangsúlyozza az Újszövetség –, hogy ha Isten hozzánk irgalmas, ak-
kor nekünk is irgalmasnak kell lennünk embertársainkhoz..  

Jézus több példabeszédében van erre utalás, de említhetjük 
Szent Pál efezusiakhoz írt levelét is, amelyben arra inti a 
közösség tagjait, hogy legyenek egymással könyörületesek.   

Igen, nagyon sok helyen, például az adósról szóló példabeszéd-
ben, amikor az Úr megsajnálja a szolgát, és elengedi a tartozását. A 
szolga viszont, amikor eltávozik tőle, találkozik azzal, aki neki tarto-
zott valami csekélységgel, és agyba-főbe veri szolgatársát. Ekkor az 
Úr megfeddi őt, elmarasztalja ezt a szolgát, gonosz szívűnek nevezi, 
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és figyelmezteti: Ha én irgalmas voltam hozzád, akkor neked is ir-
galmasnak kellett volna lenned embertársaddal szemben (vö. Mt 
18,23-30). 

Fölvetődhet a kérdés, hogy Isten vajon miért irgalmas ve-
lünk, teremtményeivel szemben?  

Isten azért irgalmas velünk – ahogy azt már mondtam –, mert 
fontosak vagyunk számára, mert együtt érez velünk, megértő társunk 
a szenvedésben. Ezt mindenekelőtt Jézus példáján keresztül ismertük 
meg. Számos példázat, kifejezés jelzi azt az Újszövetségben, hogy 
Isten mennyire megért minket, egészen elfogad bennünket, nagyon 
fontosak vagyunk neki, és ezért irgalmas hozzánk.  

Mit jelent ez a valóságban?  

Mindenek előtt azt, hogy Isten kész a bűneinket megbocsátani. Ez 
tény. Az igazságosság viszont megkövetelte azt, hogy a megbocsátás 
ne jóvátétel nélkül történjék, hanem legyen ellentételezése. Ha va-
laki rosszat tesz vagy tett, az a rossz ott marad a világban, jelen van 
és rombol. Ezt pedig jóvá is kellene tenni. Hogy lehet az ilyesmit jó-
vátenni? Egyrészt úgy, hogy Jézus szenvedése, kereszthalála mindent 
ellentételez. Hol van itt az igazságosság? Teljes mértékben megvaló-
sul, mert minden rosszal szemben áll egy nagyobb jó:, Jézus szenve-
dése, áldozata. 

Emberileg  talán úgy érezzük, hogy igazságtalan dolog az,  ha 
valaki gonosz volt, és mi mégis, Jézus érdemeire való tekintettel 
mindent megbocsátunk neki. De itt már nem az igazságosság, hazem 
az irgalmasság érvényesül. Ez már nem Isten nagysága, nagylelkű-
sége, hanem Istennek az ember iránt érzett feltétel nélküli szeretete, 
amely túllép minden igazságosságon. Ezért történhet meg az, hogy 
bár bűnhődnünk kellene  itt a földön, amikor rádöbbenünk a bűne-
inkre, de ha tudjuk, hogy Isten irgalmas és rendezi mindazt, amit el-
rontottunk, akkor ez lelki békével tölthet el bennünket, és felold 
minket a lelkiismeretfurdalás alól, mert tudjuk, látjuk,  hogy Isten 
végtelenül irgalmas. 

Nézzük például a tékozló fiú történetét az Újszövetségben (Lk 
15,11-32). Az apjától örökségét kikövetelő fiú léha élettel eltéko-
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zolta a vagyonát. Amikor aztán semmije sem maradt, és elszegődött 
egy gazdához, éhezett, de még a disznók eledeléből sem adtak neki. 
Ekkor elhatározta, hogy visszatér az apai házba. Az apja pedig öröm-
mel fogadta. Ennek a fiúnak egész életében a mellét kellett volna 
vernie, mondván: elrontottam az életemet, mit tettem, mennyire 
megbántottan az apámat! Ám a fiú azt látja, hogy az apja mérhetet-
len szeretettel fogadja őt, mindenféle szemrehányás nélkül. Nem 
szab neki feltételeket, nem mondja neki, hogy javuljon meg, többet 
ilyet ne csináljon. A fiú érzi, hogy az apja most még jobban örül ne-
ki, mint azelőtt. Megtapasztalva ezt a szeretetet, nincs szükség többé 
arra, hogy bánkódjék a múltja miatt: az apa túláradó szeretete fel-
oldja őt még az önvád alól is.  

A történet természe-
tesen magát Istent mu-
tatja be nekünk, az ő 
irántunk való végtelen 
szeretetét, irgalmát. Va-
lójában erről van szó Is-
ten irgalmassága kap-
csán: látjuk és megta-
pasztaljuk ezt a szere-
tetet, irgalmat, azt, 
hogy Isten együtt érez 
velünk – és így az em-
ber teljes joggal leteheti bűneinek a terhét, már itt a földön! Odaát 
természetesen ugyanígy meg fogjuk látni ezt az irgalmat a maga tel-
jességében. Meglátjuk azt, hogy Isten mennyire örül annak a jónak, 
ami bennünk volt, mennyire megértett bennünket, amikor hibáztunk 
és bűnt követtünk el, és mennyire örül annak, hogy ezen már túl va-
gyunk. Isten legfőbb célja ugyanis az, hogy mi is ugyanebben a lel-
kületben éljünk őbenne örökké.  

Isten irgalmas voltából azonban egyenesen következik az, hogy 
nekünk is irgalmasaknak kell lennünk. Igen, amikor az ember látja és 
megtapasztalja Isten irgalmasságát, átéli azt, hogy ez az irgalom fel-
szabadít bennünket bűneink, gyengeségeink, önvádunk terhe alól, 
akkor az embernek tudnia kell, hogy neki is irgalmasnak kell lennie. 
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Ha én ugyanígy viselkedem a másik emberrel, akkor ugyanez törté-
nik a másikban énáltalam! Nem nagylelkű adakozónak kell lennem, 
nem nagylelkű megbocsátónak, aki Istenhez hasonlóan semmibe ve-
szem a másiknak a gonoszságát, mert szeretem őt, mert fontos a 
számomra. Ez következik abból, hogy ha Isten hozzánk irgalmas, ne 
csak bocsássunk meg az ellenünk vétkezőnek, hanem éreztessük em-
bertársunkkal, hogy ő fontos a számunkra, hogy szeretjük őt, és hogy 
semmiféle fenntartásunk, neheztelésünk  nincs vele szemben. 

A bűnbánat mennyire előfeltétele az irgalmasságnak?  

Ezzel kapcsolatban van egy sajátos véleményem. Szerintem egy 
ember háromféle módon követhet el bűnt: tudatosan, téves lelkiisme-
rettel és gonoszságból. Aki tudatában van bűnének, azt később bánja, 
sajnálja, hogy rosszat tett.  Meggyőződésen, hogy a legtöbb embert 
bántja, ha bűnt követ el. Ha pedig a bánat jelen van, Isten kész 
megbocsájtani, és meg is bocsájt.  A második lehetőség a téves lel-
kiismeret. Van, aki úgy tesz rosszat mással, hogy közben azt hiszi, 
valójában jót tesz. Ennek többféle oka lehet, például az, hogy nincs 
tisztában tette következményével, nem érzékeli, hogy rosszat tesz, 
vagy olyan neveltetésben részesült, hogy azt hiszi, a rossz a jó. Az 
öngyilkos merénylők például meg vannak győződve arról, hogy jót 
tesznek, hogy Istent szolgálják. Úgy gondolom, hogy az ilyen „már-
tírok” haláluk után, amikor Isten elé kerülnek, rá fognak döbbenni 
arra, hogy tettük hatalmas tévedés volt. Az ő esetükben azért érvé-
nyesülhet Isten megértő, együtt érző szeretete (irgalmassága), mert 
az illető nem tudta, hogy rosszat tesz. Bizonyára így szól majd hozzá 
az ítélő Isten: bár száz embert megöltél, de nem tehettél róla, mert 
azt hitted, a lehető legjobbat teszed. Az ilyen öngyilkos, sok embert 
meggyilkoló embernél is lesz bűnbánat, de már csak odaát, amikor 
mindent világosan lát. Ez a bűnbánat azonban már `nem érvényes`, 
mert az ebben az életben való bűnbánat szükséges a megbocsátáshoz. 
Odaát már csak az önvád marad – ezt viszont feloldja Isten irgalmas, 
megértő szeretete. A harmadik eset, amikor valaki tudatosan követi 
el a rosszat, nem érez bűnbánatot, és a gonoszságban megátalkodot-
tan hal meg. Az ilyen lélek odaát sem érez bűnbánatot, csak örök ön-
vádat: rájuk az örökké tartó kárhozat vár. (Ez azonban nem Isten 
büntetése, amint említettük, hanem örök bűnhődés.)     
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Az evangéliumban Jézus arra inti követőit, hogy legyenek ir-
galmasok másokkal szemben, mert ha nem így tesznek, 
velük sem lesz irgalmas mennyei Atyja.  

Ez pontosan így van. Ha a mennyei Atya irgalmas velünk, bűnös 
lelkekkel, akkor hogyan tehetnénk meg, hogy mi ne legyünk irgal-
masok embertársainkkal szemben? „Boldogok az irgalmasok, mert 
ők irgalmat nyernek” (Mt 5,2). Ez talán a legszebb, legemberibb 
megfogalmazás az Újszövetségben az irgalomról.  

Péter kérdésére, hogy hányszor kell megbocsátanunk az elle-
nünk vétkező felebarátunknak, talán hétszer, Jézus azt vá-
laszolja, hogy hetvenszer hétszer. Ez esetben összefügg a 
megbocsátás és az irgalom, vagy ez itt két külön kategória?  

A legszívesebben szétválasztanám a két fogalmat. Természetesen 
Isten végtelen sokszor megbocsát a bűnösnek, ha van benne  igazi 
bűnbánat. A Péterrel kapcsolatos jézusi mondás azonban nem tar-
talmaz semmit az irgalommal kapcsolatban. Az irgalom mélyebb, 
melegebb, személyesebb, mint a megbocsátás. Igen, hetvenszer hét-
szer meg kell bocsátanunk – de Jézus itt nem beszél arról, hogy miért 
és hogyan, ez a szöveg csak a megbocsátásról szól. Az persze ezzel 
kapcsolatban is érvényes, hogy ha Isten számtalanszor megbocsát 
nekünk, akkor nekünk is ugyanezt kell tennünk az ellenünk vétke-
zőkkel. De ha megbocsátásról beszélünk, akkor nem jut kifejezésre 
az a személyes kapcsolat, mint az irgalmasság esetében.  Az irgal-
masság szó kifejezi, tükrözi azt, hogy valaki kedvel engem, hogy 
szeretetből viselkedik így irántam. A megbocsátás Isten nagyságát és 
nagylelkőségét juttatja kifejezésre, irgalmassága viszont azt, hogy 
velem együtt érez, személyesen szeret engem, fontos vagyok szá-
mára.   

Ezek alapján Zakeus, a vámos, vagy a bűnös asszony törté-
nete a megbocsátáshoz vagy az irgalomhoz tartozik?  

Zakeus felmászik a fára, mert nem mer odamenni Jézushoz, pedig 
nagyon szeretne vele találkozni. Az emberek utálják őt, és ő attól fél, 
hogy félrelöknék, kicsúfolnák. Ezért fenn a fán, az ágak közül lesi 
Jézust.  Jézus azonban mégis őt választja, mert észreveszi Zakeusban 
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a vágyat, hogy szeretne nemcsak vele találkozni, hanem más ember 
is lenni. 

Itt is nyilvánvalóvá vá-
lik Jézus irgalma, amint 
ráérez egy másik ember 
azon vágyára, hogy szaba-
dulni szeretne a helyzeté-
ből. Segítség nélkül ezt a 
lépést nem tudja meg-
tenni, képtelen feladni az 
egzisztenciáját, lemondani 
a jól jövedelmező állásá-
ról, vagy visszafogni ma-
gát a rablásban. Az, hogy Jézus észreveszi az ő nyomorultságát,  va-
lóban irgalom. (Vö. Lk 19,1-10). 

A bűnös asszony esetében pedig (Lk 7,36,50) azt látjuk, hogy Jé-
zust lefegyverzi az asszony túláradó szeretete. Itt ő nem irgalmaz, 
mert a bűnös lélek már megtért, a szívét betölti már a szeretet. Itt két 
olyan ember találkozik, akik között rendkívül jó az összhang. Jézus 
kimondja ugyan, hogy bűneid bocsánatot nyertek, de ezen már már 
csak egy utólagos megállapítás, mert az asszony cselekedete, hogy 
megmossa Jézus lábát, csókolgatja, hajával törölgeti és megkeni ke-
nettel, egyértelműen kifejezi, hogy közte és Jézus között teljes a sze-
retetkapcsolat.    

Arra, hogy ha Isten irgalmas velünk, legyünk mi is irgalma-
sak egymással, talán legklasszikusabb példa az irgalmas 
szamaritánus története… (Lk 10,30-37)  

Ez a tökéletes példázat arra, hogyan legyünk mi is irgalmasak 
egymással. Itt nagyon jól megfigyelhető, hogy mi az irgalmasság. Ott 
megy a levita, majd a pap, fontos dolguk van.Az útszélen fekszik egy 
szerencsétlen vándor, összeverve, kifosztva, de nem rezdül meg a 
szívük. Mindannyian tudjuk, hogy a rászoruló mellett elmenni fájó 
dolog, legalábbis a jobb érzésű emberek esetében. S akkor jön egy 
megvetett idegen, egy szamaritánus, aki viszont együtt érez ezzel a 
nyomorulttal, és segít neki. A példabeszédben szereplő személyek 
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pontosan megmutatják, hogy mi a különbség az irgalmas és az irgal-
mat elvető ember között. 

Amikor valaki át-
érzi a rászoruló ember 
helyzetét, és nem 
nagyvonalúan, hanem 
együttérző szeretetből 
segít neki.  A beteget 
az ellátás után a sorsá-
ra lehetett volna hagy-
ni, de a szamaritánus 
nem ezt teszi, hanem 
fölülteti őt a saját sza-
marára, maga pedig 
gyalogol mellette. A fogadóban aztán előre kifizeti az összevert ván-
dor ellátását. A gesztusaiból érezni, hogy mindez valóban embertől 
emberig terjedő szeretetből történik. Ez az irgalmasság lényege.   

Az Apostolok cselekedeteit olvasva némi képet kapunk az ős-
egyház mindennapjaiból is. Vajon mennyire hatotta át őket 
az irgalom? Az tény, hogy a pogányok csodálkoztak azon, 
hogy Krisztus követői mennyire szeretik egymást.  

Az ősegyház létrejöttét követően pillanatokon belül előtérbe ke-
rült a rászorulók megsegítése. Az „alamizsnálkodás” szó a görög 
nyelvből ered. Az irgalmasság görögül „eleosz”,  az „eleoszüné” 
pedig az irgalmas lelkület. Ebből született a mi magyar alamizsna 
szavunk. Ha tehát alamizsnát adok, irgalmas lelkületet gyakorolok. 
Az irgalmas lelkület mindjárt a kereszténység indulásakor gyakor-
lattá vált. Az első keresztények nem az elit réteghez tartoztak, hanem 
többségükben egyszerű emberek voltak, köztük sok nélkülöző, rászo-
ruló szegény, idegenből jött zarándok. A kölcsönös szeretet, az egy-
más sorsával, helyzetével való együttérzés már a kezdet kezdetekor 
alapvetővé vált az induló keresztény közösségben. A diákonusok ki-
választását követően az egyház első intézménye a szervezett szere-
tetszolgálat volt.  
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Jézus többször beszél az isteni gondviselésről. Tekinthető ez 
az irgalom jelének?  

Az isteni Gondviselést teljes joggal említhetjük ezzel kapcsolat-
ban, hiszen a Gondviselés fogalma igen sok dolgot magában foglal. 
Ide tertozik az élet, mindaz amit kaptunk, a megbocsájtás, minden 
amitől Isten megvéd, minden ami történik velünk. És természetesen 
az irgalmasság is. A ránk irányuló Gondviselés nem lélektelenül 
történik – bocsánat a kifejezésért –, nem úgy, hogy ha már vagytok, 
akkor felelős vagyok értetek. Egyenként, személyenként vagyunk 
fontosak Isten számára, kivétel nélkül minden ember. Ő segíteni akar 
minket, támogatni, elnéző, ha hibáztunk – de nem nagylelkűen, le-
ereszkedve, hanem együttérző szeretetből. Valóban elmondhatjuk, 
hogy a Gondviselésnek egyik legszebb eleme az irgalom. A gondvi-
selő Isten irgalmas szívvel törődik velünk, mélységes, személyre 
szóló szeretettel.  

Tapasztalataim alapján az irgalmasságot legalább olyan ne-
héz megvalósítani a mindennapokban, mint a megbocsátást 
vagy a mindenkire kiterjedő szeretetet.  

A keresztény ember alapvető kötelessége és  tulajdonsága, hogy 
életének jelentős részében mások javát szolgálja. Természetesen 
önmagával is törődik, de vannak körülötte családtagok, ismerősök, 
barátok, rászorulók, akikről gondoskodhat, akiknek segíthet. Ezt 
vagy megtesszük, vagy nem, s amennyire megtesszük, annyira va-
gyunk keresztények! Ezen belül – ugyanúgy mint az isteni gondvi-
selés esetében –, mindezt irgalmas szívvel kell megtennünk. Segítő 
szeretetünk soha nem lehet a másik ember számára megalázó:  ra-
gyognia kell belőle a forrásnak, a szeretetnek. Így leszünk hasonlóak 
a gondviselő Istenhez. Nem önmagában a másokon való segítés az 
irgalmasság, hanem ha ezt könyörületes, együttérző lélekkel tesszük: 
átérzzük a másik ember sorsát, fájdalmát, gyötrődését, úgy, mintha 
én magam lennék az ő helyzetében, és úgy segítünk, mintha magun-
kon segítenénk.  
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Martos Levente Balázs: 

Mózes a hegyen. 
      A bibliai hermeneutika kérdései és távlatai 
       a Pápai Biblikus Bizottság munkájában 

  
A Pápai Biblikus Bizottság jobbára azon XX. század eleji meg-

nyilatkozásairól ismert, amelyek a biblikus tudomány modernkori 
megújulásának katolikus részről történő elítélését, illetve fékezését 
példázzák. 1971 óta megváltozott rend szerint működik, ezzel azon-
ban, úgy tűnik, jelentőségéből is sokat veszített. A következőkben 
szeretném vázolni a történetét. Feladatai, sorsa valamiképpen a kato-
likus bibliatudomány helyzetét, múltja mellett jelenkori lehetőségeit 
és kihívásait is tükrözi. 

Rövid tanulmányomban előbb történeti elemzésre törekszem, 
majd egyfajta biblikus szimbolikával élek. A szimbólum Mózes és a 
hegy, vagyis Mózes tapasztalata, amelyet Nébó hegyén, előbb a Sí-
nai hegyen, illetve Refidimnél szerzett, éppen egy-egy hegy magasá-
ból. Bár a szimbólumok világa könnyen félre is érthető, illetve tágan 
értelmezhető, talán szükségünk is van erre a távlati látásmódra, ha 
tudományunk jövőjéről tárgyalunk. 

 A Pápai Biblikus Bizottság 
               szerkezete és feladatköre kialakulásától napjainkig 

 A Pápai Biblikus Bizottságot 1902-ben XIII. Leó pápa alapította, 
mégpedig a Vigilantiae studiique kezdetű apostoli levelével.1A pápa 
a bizottság céljaként a katolikus biblikus tudományok előmozdítását, 
másrészt viszont a bibliaértelmezés tévedésektől és nem kívánt vé-
leményektől való távol tartását jelölte meg. Leó pápa a modern tu-

                                                      
1 A bizottság történetének bemutatásában elsősorban KlemensSTOCK: „I cento 

anni della Pontificia Commissione Biblica”, In: Atti della Giornata celebrativa per il 
100° anniversario di fondazione della Pontificia Commissione Biblica, Libreria 
Editrice Vaticana 2003, 7-21 írásának interneten is elérhető változatára támaszko-
dom. Az apostoli levél hozzáférhető: 
      http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/la/apost_letters/documents/hf_l-
xiii_apl_19021030_vigilantiae-studiique.html.  
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dományok, a tudományos kritika eszközeit nem tartotta ellentétesnek 
a katolikus szellemmel. Amikor azonban tudományos kritikát említ, 
elsősorban a filológiai elemzésre gondol, a nyelvi, nem pedig a tör-
téneti elemzésre. A levélben azt is kifejti, hogy a bibliai szövegek 
megértésében a tudósoknak nem jut teljesen önálló szerep, mert a 
szent iratok értelmezése a Tanítóhivatalra tartozik.2 A levél szerint a 
bizottságnak ennél fogva az is a szerepe, hogy az egyház tekintélyét 
védje és terjessze a bibliai kérdésekben. 

XIII. Leó pápa rövid levele meghatározta, hogy ehhez a bizott-
sághoz vagy tanácshoz3 bíborosok tartozzanak, vegye igénybe szak-
értők segítségét, székhelye Rómában legyen, eredményeit pedig adja 
át a Szentszéknek, de ennél konkrétabb rendelkezéseket csak utódja, 
X. Piusz pápa hozott. 1904 februárjában X. Piusz pápa meghatároz-
ta, hogy a PBB akadémiai fokozatokat is adhat, a biblikus szaklicen-
ciát, illetve doktorátust (Scripturae Sanctae). 1907-ben újabb ren-
delkezést adott ki (Praestantia Scripturae Sacrae), amelyben kifeje-
zetten meghatározta, hogy a bizottság által hozott rendeleteknek kö-
telező jellege van a Katolikus Egyházban. Felépítése és tekintélye a 
kongregációkéhoz volt hasonlítható. Ezzel lényegében kialakult az a 
munkamódszer és az a tevékenységi kör, amelyet a Pápai Biblikus 
Bizottság 1971-ig gyakorolt. Leó pápa alapításától fogva 1971-ig, 
amikor VI. Pál lényegesen átalakította, a bizottság a Tanítóhivatal 
része volt.  

1971-ben, a II. Vatikáni zsinat befejezése után 6 évvel, VI. Pál 
pápa a Sedula cura kezdetű motu proprióval alakította át a bizottsá-
got.4 Meghatározta, hogy legfeljebb húsz tagja legyen, akik külön-
böző nemzetekből érkezve már-más munkamódszerrel tanulmányoz-
zák a Bibliát, kinevezésüket pedig öt évre kapják. A bizottságot a 
Hittani Kongregációnak rendelte alá, amelynek bíboros prefektusa 

                                                      
2 „Neque enim cuiquam catholico illa possunt esse dubia, quae fusius alias Ipsi 

revocavimus: Deum non privato doctorum iudicio permisisse Scripturas, sed 
magisterio Ecclesiae interpretandas tradidisse” – ezután az I. Vatikáni zsinat Dei 
Filius kezdetű konstitúciójának 2. fejezetére tett hivatkozás következik. 

3 A levélben a pápa maga is mindkét szót használja, s ebben X. Piusz 
Praestantia Scripturae motu proprioja is követi.  

4 A biblikus bizottság átalakítása a Nemzetközi Teológiai Bizottság 1969-es lét-
rehozását követte. A két bizottság felépítése és munkamódszere is hasonló.  
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egyben a bizottság elnöke is. A bizottság titkára a Kongregáció kon-
zultora. A bizottságnak évente legalább egyszer üléseznie kell, de 
szükség esetén többször is összejöhet, sőt, alkalmanként nem katoli-
kus szakértőket is felkérhet bizonyos feladatok ellátására. Egyér-
telmű célja továbbra is az, hogy a Szentírás ismeretét és helyes ér-
telmezését terjessze az egyházban és a világban. VI. Pál pápa meg-
tartotta a bizottság azon jogát is, hogy biblikus tudományos fokoza-
tokat adjon ki, amelyet ez, elsősorban a Hittani Kongregáción ke-
resztül, mindmáig gyakorol. 

 A Pápai Biblikus Bizottság megnyilatkozásai  

 A bibliabizottság első száz évéről írott, már idézett tanulmányá-
ban Klemens Stock három időszakra osztja működését. Az elsőt, a 
megalkotás időszakát (1902 – 1939) XIII. Leó pápa Providentissi-
mus Deus kezdetű enciklikájának kérdései és nehézségei határozzák 
meg. A bizottság fő tevékenysége, hogy a racionalizmus támadásai-
val szemben a Szentírás isteni eredetét és tekintélyét védelmezze. 
Ennek érdekében elsősorban „válaszokat” fogalmaz meg, illetve 
többször konkrét műveket is elítél. 

A következő időszak Stock szerint 1939 – 1963 között érvényes, 
fő jellemzője pedig a katolikus bibliatudomány megújulásának szol-
gálata. Része van XII. Piusz Divino Afflante Spirituenciklikájának 
előkészítésében, amely kiemelten is foglalkozik az egyes bibliai szö-
vegek műfajának meghatározásával. Közvetlenül befolyásolja a Dei 
Verbum dogmatikai konstitúciójának szövegét, mégpedig az 1964-
ben megjelenő, Sancta Mater Ecclesia kezdetű dokumentummal. Ez 
kapcsolja össze az evangéliumok történeti jellegének elfogadását és 
a műfajok törvényszerűségeinek ismeretét.  

A III. szakasz VI. Pál pápa működéséhez köthető, aki a már is-
mert módon átalakította a bizottságot. A bizottság utóbbi négy évti-
zedes tevékenységének gyümölcsei néhány értékes biblikus doku-
mentum kiadásában, illetve, különösen XVI. Benedek pápasága ide-
jén, a tanítóhivatal néhány egyéb megnyilatkozásában követhetők 
nyomon. 

A következőkben ebből a három időszakból szeretnénk néhány 
jellemző példát kiragadni. 
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 1902-1939 – A bibliabizottság működésének első fázisában 
konkrét exegetikai kérdésekben foglaltállást, gyakran kifejezett té-
teleket vagy tiltásokat megfogalmazva.1905 és 1915 között 14 bib-
liai témájú és 2 adminisztratív jellegű szöveget hozott létre. A tar-
talmi kérdések közé tartozott például a Ter 1-3,5 illetve a páli esz-
katológiát illető kérdésekre adott válasz.6 A teremtéstörténetet törté-
neti jellegűnek, az 1Tesz 4,15-öt pedig eszkatologikus jellegűnek 
minősítették. Ezzel egyfelől kizárták a tágabb, nem történeti jellegű 
értelmezést, másfelől pedig azt a lehetőséget, hogy történeti tévedé-
sek kerültek volna bele a sugalmazott szövegbe. A Zsoltárok köny-
vének, valamint a lelkipásztori levelek szerzőségének kérdésében is 
a hagyományos álláspontot fogadták el és tették kötelezővé. Dávidot 
a dokumentum szerint ugyan nem kell minden zsoltár szerzőjének 
tartani, de egyes „messiási” zsoltárok esetében tételesen is, illetve ál-
talában a feliratok által sugallt módon mégis neki kell tulajdonítani a 
zsoltárokat.7 

A részekre bontott, sokféle megkülönböztetést alaposan mérlege-
lő eljárásmód nyilvánvalóan hirdeti, milyen nagy igyekezettel pró-
bált a bizottság különbséget tenni a kérdések között, illetve mennyire 
teológiai nézőpontot képviselt: valójában az újszövetségi teológia, a 
Messiás meghirdetése volt az a teológiai szempont, amelyet védel-
mezni igyekezett. 

1916 és 1939 között a bizottság működése némileg veszített in-
tenzitásából: 4 dokumentumot adtak ki. Többek között betiltottak 
egy olyan könyvet, amely az izraelita honfoglalás kérdését vizsgál-
ta.8 Friedrich Schmidtke, a breslaui egyetem rendkívüli professzora,9 
könyvében olyan nézeteket képviselt, amelyek a pátriárkai vándorlá-
sok történetiségét kérdőjelezték meg. A szöveg feltárja, hogy a 
könyv hogyan nem foglalkozik a bizottság korábbi dokumentumai-
                                                      

5De charactere historico trium priorum capitulum Geneseos, 1909. június 30. A 
dokumentumokat a Hittani Kongregáció internetes honlapján közzétett változat sze-
rint használtam fel. 

6De parousia in epistolis Pauli Apostoli, 1915. június 18. 
7De auctoribus et de tempore compositionis Psalmorum, 1910. május 1. 
8Opus cui titulus „Die Einwanderung Israels in Kanaan” reprobatur, 1934. február 

27. 
9 1891. május 3., Wurzen – 1969. július 22., Münster. 
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val, hogyan állítja, hogy Jákob nem volt Izsák fia, hogy esetleg nem 
az egész Izrael volt Egyiptomban stb. Schmidtke ezután egy filozó-
fiai karon tanított keleti tudományokat, rendes professzorrá csak 
1956-ban, három évvel nyugdíjazása előtt nevezték ki Münsterben. 

A felsorolt példákkal azt szeretnénk közelebbről foghatóvá tenni, 
hogyan küzdött az egyház a bibliabizottságon keresztül a szövegek 
isteni eredete, illetve egyszerű, közvetlen értelemben felfogott törté-
neti igazsága érdekében. A modernizmus és antimodernizmus, az is-
teni eredet és a történeti igazság között feszülő látszólagos teljes és 
kizárólagos ellentét esetében a Tanítóhivatal mindenképpen a köny-
vek isteni tekintélyét kívánta védelmébe venni. A katolikus biblikus 
tanárok személy szerint is gyakran komoly szenvedésnek voltak ki-
téve. „A reflexió, megkülönböztetés tisztázás hosszadalmas, fárasztó 
és fájdalmas folyamatára volt szükség ahhoz, hogy új módon foghas-
sák fel a Szentírás sugalmazásának és igazságának kérdését, immár a 
történeti és irodalmi tényeket is figyelembe véve” – írja Klemens 
Stock.  

1939-1963 – A bizottság működésének második szakaszában, 
1939 és 1963 között 10 irat keletkezett, melyek közül 4 érint köz-
vetlen exegetikai kérdést. Suhard bíboroshoz intézett levél formájá-
ban jelent meg egy írás a Pentateuchus forrásairól és a Ter 1-11 mű-
fajáról. A levél lényegében türelemre és óvatosságra, további tanul-
mányozásra hív. Hozzáállása bizonyára jellemző. Többek között azt 
olvassuk benne:10 „A priori kijelenteni azt, hogy elbeszéléseikben 
nem a mai értelemben vett történelmet olvasunk, könnyen úgy volna 
érthető, hogy semmilyen értelemben véve nincs bennük történelem. 
Közben azonban egyszerű és képes beszéddel, amely egy kevésbé 
előrehaladott emberiség megértéséhez igazodik, az üdvösségtörté-
netben feltételezett alapvető igazságokat közlik, az emberi nem és a 
választott nép eredetének népies leírásával együtt. A továbbiakban a 
türelem erényét kell gyakorolni, amely okosság és életbölcsesség 
egyben.” A bizottság mindenesetre 1953. június 9-én még betiltotta 
Bernard Bonkamp Die Psalmen nach dem herbräischen Grundtext 

                                                      
10Des sources du Pentateuque et de l’Historicité de Genese 1-11, 1948. január 

16. 
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című munkáját is, részletesebb indoklás nélkül, arra hivatkozva, 
hogy nem felel meg a bibliai hermeneutika katolikus elveinek, he-
lyettük csupán szubjektív és önkényes állításokat tartalmaz. Bon-
kamp a héber szöveg tisztázására törekedett, s ebben a Septuaginta 
vagy a latin verziók használata helyett a keleti nyelvek ismerete ve-
zette.  

A korszakot jellemző lassú változásra fényt deríthet az az 1941. 
augusztus 20-án keltezett levél, amelyet a bizottság az olasz püspö-
kökhöz intézett. Ez a levél Dolindo Ruotolo rövid művét ítéli el, 
amelynek címe: A Szentírás. Pszichológia – Kommentár – Meditá-
ció. Ruotolo korábban 13 kötetes kommentárt adott ki az Ószövet-
séghez, a Teremtés könyvétől a Prédikátor könyvéig, a következő 
címmel: Súlyos veszély az Egyházra és a lelkekre nézve. A tudomá-
nyos-kritikai rendszer a Szentírás tanulmányozásában és értelmezé-
sében, ennek szörnyű eltévelyedései és ellentmondásai. Amint a 
címből sejthető, felfogása nem a racionalizmus, hanem egyfajta 
szubjektivizmus és pszichologizáló hajlam oldaláról indulva közelíti 
meg a bibliai szövegeket. A könyvet a bizottság így mutatja be: „A 
könyvecske egyfajta meditatívnak mondott exegézis védelme kíván 
lenni; de mindenekfelett a Szentírás tudományos tanulmányozásának 
heves vádirata: a filológiai, történeti és régészeti vizsgálat nem más, 
mint racionalizmus, naturalizmus, modernizmus, szkepticizmus stb. 
Ha jól akarjuk érteni a Bibliát, szabad folyást kell engednünk a lé-
leknek, mintha mindenki személyes egységben volna az isteni böl-
csességgel, és a Szentlélektől sajátos egyéni megvilágosodásokat 
kapna, ahogy az első protestánsok feltételezték.” Ezzel szemben 
szükséges a szöveg szerinti értelem meghatározása, a szövegkritika 
használata, a keleti nyelvek ismerete, a segédtudományok igénybe 
vétele.  

Különös látni, hogy a történelmi tények és a tudományos pontos-
ság egyfajta középutat keres: az egyik oldalon túlzónak tűnő racio-
nalizmust, a másik oldalon a józan ész használatát ítéli el, s minden-
nek kiegyensúlyozására a szöveg valóságának komolyan vételét 
ajánlják. A műfajok vizsgálata, amelyet a Divino Afflante Spiritu 
enciklika szorgalmaz, tulajdonképpen szintén egyfajta egyensúlyt 
keres a szándék, a helyzet és a szöveg sajátosságai között.  
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A Divino Afflante Spiritu megjelenését követő években megkez-
dődött a bizottság korábbi döntéseinek újraértékelése is. 1954-ben 
második kiadásban jelent meg az Enchiridion Biblicum, és ebben 
benne voltak a korábbi „responsa”, vagyis válaszok szövegei is. 
Athanasius Miller bencés szerzetes, a bizottság ekkori titkára, illetve 
Arduin Kleinhaus ferences altitkár egyidőben németül és latinul 
azonos módon kommentálták az új kiadásban megjelent szövege-
ket.11 Ennek lényege az volt, hogy a bibliatudósok szabadon 
kutathatnak mindazon kérdésekben, amelyek a hit és erkölcs kérdé-
seit nem érintik.12 

A „régi” Pápai Biblikus Bizottság utolsó irata a Sancta Mater 
Ecclesia, amely 1964. április 21-én, a zsinat idején jelent meg.13 En-
nek a dokumentumnak kezdőszavait (vagyis címét) szó szerint veszi 
át a Dei Verbum zsinati konstitúció, az evangéliumok történeti jelle-
géről szóló 19. pontjában, amely ugyenezen szavakkal kezdődik, 
mintegy azt sugallva, hogy tartalmában az előbbi dokumentumra tá-
maszkodik. A dokumentum újdonsága Jézus igehirdetésének, az 
apostoli igehirdetésnek az evangélisták korában élő egyház igényei-
nek megfelelő igehirdetésnek a megkülönböztetése és összekapcso-
lása. A tanítványok a húsvét utáni teljesebb megértéssel írták le azt, 
amit Jézustól láttak és hallottak. A három időszak megkülönbözte-
tése és folyamatosságának hangsúlyozása megfelelő keretet adott a 
szöveg lényegi hűségének és megbízhatóságának, a hit Krisztusa és a 
történelem Jézusa közötti megfelelésnek állításához. 

  
1971-től napjainkig – VI. Pál új szabályozása szerint, amelyről 

fentebb már szóltunk, a Pápai Biblikus Bizottság a pápa, a Hittani 
Kongregáció prefektusa, esetleg a Püspöki Szinódus által hozzá inté-
zett kérdésekben is állást foglalhat. Az újjáalakítás után körülbelül 

                                                      
11 A. Miller, Benediktinische Monatschrift 31 (1955) 49köv; Antonianum 30 

(1955) 63-65. Idézi K. Stock, „Cento anni”, 12. és 13. jegyzet. 
12 „Insofern in diesen Dekreten Ansichten vertreten werden, die weder mittelbar 

noch unmittelbar mit Wahrheiten des Glaubens und der Sitte zusammenhängen, 
kann der Forscher selbstverständlich in aller Freiheit seine Untersuchungen 
fortsetzen und seine Ergebnisse verwerten, allerdings immer mit Vorbehalt der 
kirchlichen Lehrautorität.” 

13De historica evangeliorum veritate, 1964. április 21. 
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egy évtizeddel lassan kialakult az a rendszer, hogy a bizottság jelen-
tősebb bibliai-teológiai vagy exegetikai-módszertani jellegű kérdé-
sekben foglalt állást, hosszabb, elemző dokumentumok formájában. 
Úgy tűnik, ebben az időszakban is meghatározó, hogy a mindenkori 
pápa, illetve a Hittani Kongregáció prefektusa mennyire kíván tá-
maszkodni a bizottság munkájára.  

1984-ben a Biblia és krisztológia kapcsolatáról jelent meg írás. 
Az 1988-ban kiadott dokumentum címe Egység és különbözőség az 
Egyházban. Az újabb bizottság mindeddig legnagyobb érdeklődést 
keltő irata, amely bizonyos értelemben az egész addigi időszak kér-
déseit és útkeresését összefoglalta, az 1993-ban megjelent, Szent-
írásmagyarázat az Egyházban című dokumentum.14 Módszertani 
megfigyelései, a történeti-kritikai módszer jelentőségének megtar-
tása, ugyanakkor az újabb módszerek és megközelítések előnyeinek 
és esetleges veszélyeinek felsorolása hatékony eszközzé, és a meg-
újult katolikus bibliatudomány büszke leltárává emelték. A szöveg 
elsőbbsége megmarad, az egyéni megközelítések jogossága nem vá-
lik kérdésessé, viszonylagos mivoltuk mégis egyértelmű. A doku-
mentum a „módszerek” mellett „megközelítéseket” sorol fel, ame-
lyek közül az állásfoglalás csak a fundamentalista értelmezésben 
nem talál semmilyen pozitívumot.15 

A bizottság 1993 és 2014 közti dokumentumai mögött Joseph 
Ratzingernek, a Hittani Kongregáció prefektusának, majd pedig 
XVI. Benedek néven Péter utódjának rendező koncepcióját sejtjük. 
A módszertani megfontolások után két tartalmi, teológiai kérdés kö-
vetkezik: az első az Ó- és Újszövetség kapcsolatára,16 a másik a 
Szentírás etikai tanítására irányul.17Végül 2014-ben újra olyan doku-

                                                      
14 Magyar fordításban: Budapest 1998. 
15 Vö.: W. KIRCHSCHLÄGER, „Das wiedergefundene Buch. Die Bibel im Leben der 

Kirche nach dem Konzil”, Bibel und Kirche 70 (2015) 78-85, itt 82-83. Kirchschläger 
röviden méltatja a többi újonnan keletkezett dokumentumot is. Ezek hozzájárulnak 
a keresztény közösség és a zsidóság kapcsolatának megújulásához, a bűnökre és 
erényekre koncentráló erkölcstan helyett az erkölcsi cselekvés formális és tartalmi 
kritériumaira való reflexióhoz, végül a sugalmazás és igazság olyan felfogásához, 
amely a „nehéz” szentírási helyeket is megpróbálja helyesen érteni. 

16 2001 – Le peuple juif et ses Saintes Écritures dans la Bible chrétienne (2001. 
május 24.; A zsidó nép és szent iratai a keresztény Bibliában,Budapest 2013). 

17 2008 –Bibbia e morale. Le radici bibliche dell’agire cristiano (2008. április 11.; 
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mentum jelent meg, amely a Szentírást mint Isten szavát kívánta ér-
tékelni, vagyis a Biblia irodalmi megközelítését igyekezett a teoló-
giai reflexió részévé tenni.18 

A két szövetség tartalmi egysége, annak ellenére, hogy az Újszö-
vetségben haladás tapasztalható; az erkölcsi értékek állandósága, an-
nak ellenére, hogy a körülményekben változás észlelhető; a sugalma-
zás belső állítása, az igazság igénye, annak ellenére, hogy az igazság 
többféleképpen érthető – ezek a „kettős egységek” a történelemben, 
emberek által véglegesen és kötelezően megnyilatkozó isteni szó 
igazságának jellemzői. A bibliai szöveg legsajátosabb értelemben 
„teológiai” valósága nem teszi szükségtelenné a filozófiai reflexiót, 
hiszen az isteni szó a Szentírásban evilági szóvá válik. Az igazság 
igazságokban jelenik meg, de csak annyiban, amennyiben a tapasz-
talható és felfogható igazság a tények rendjében többféle oldalról 
közelíthető meg, mind módszertanilag (ami a valóság sokszínűségét 
tükrözi), mind pedig történetileg (ami a valóság változandóságát 
jellemzi). 

Benedek pápa a Püspöki Szinódus számára is témául adta Isten 
igéjét. 2008. október 5-26 között „Isten szava az egyház életében és 
küldetésében” ült össze a szinódus, amelyet XVI. Benedek pápa Ver-
bum Domini kezdetű szinódus utáni buzdítása követett (2010. szep-
tember 30.). A Verbum Domini folytatja azt az utat, amelyet a Dei 
Verbum megkezdett. Isten Igéje a megtestesülés logikája szerint 
közvetít. Az Írás Isten szava, amely érvényességét az Igéből, a Fiú-
ból, a megtestesült Logoszból meríti. A szó, a Szentírás Isten szavá-
nak szentsége, az örökkévaló időben történő megnyilatkozása. Az 
egyház a „Szentírás otthona”, különösen a liturgiában. Az itt kifejtett 
hermeneutikai reflexióban a Verbum Domini exhortáció tulajdon-
képpen arra a megértésre támaszkodik, amely a bibliabizottság 1993-
as és 2001-es dokumentumaiban kialakult.19 

                                                                                                                
Biblia és erkölcs. A keresztény cselekvés bibliai gyökerei). 

18 2014 –Ispirazione e veritá della Sacra Scrittura (2014. február 22.; A Szent-
írás sugalmazottsága és igazsága). 

19 Vö. C. A.VALLS, „L’ermeneutica della Sacra Scrittura nella Chiesa. Verbum 
Domini, nn. 29-49”, In: C. A. VALLS, S. PIÉ-NINOT, Commento alla Verbum Domini 
(Theologia 4; Róma 2012) 75-84, itt 75-76. 
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 Mózes a Nébó hegyén – 
         a bibliatudomány hermeneutikai előfeltételeinek tisztulása 

 A Pápai Biblikus Bizottság alapításának 100. évfordulóját ünne-
pelve Joseph Ratzinger tanulságos történetet idéz fel egykori tanárá-
ról, Friedrich Wilhelm Maier professzorról.20 Miután a bizottság 
1912. június 26-án kelt határozatában, amellyel a két-forrás-elméle-
tet elítélte, egy lábjegyzetben őt és Fritz Tillmannt is megemlítette, 
csak 14 évvel később taníthatott újra Breslauban, 1946-tól pedig 
Münchenben, ahol a későbbi pápa (XVI. Benedek) is hallgatta. 
Maier többször használta metaforaként azt a képet, amelyet a MTörv 
34-hez: Mózes betekint az ígéret földjére, de nem léphet be oda. Az 
idős professzor csak elképzelni tudott egy olyan kort, amelyben a ta-
nítóhivatal nem korlátozza a biblikus tudóst, amelyben a történelem 
tényei szabadon kimondhatóak, és velük együtt a bibliai szövegek 
tényleges értelme. A tanítóhivatal nem a hagyomány éltető közegé-
nek, hanem a kutatás szabadsága megnyirbálójának mutatkozott. 
Ettől a korlátozó erőtől kellene tehát megszabadulni, állította 
Maier.21 

Ratzinger szerint a legfontosabb változás, amelyet ma mind-
annyian komolyan vennénk a Maier által elképzelt világhoz képest, a 
történelmi igazság filozófiai előfeltételeinek, meghatározottságának 
felismerése. Ha ma felkapaszkodunk Mózessel a hegyre, és vissza-
tekintünk – folytatja Ratzinger –, meglepődünk nemcsak a kritikusok 
naiv magabiztosságán, hogy ők birtokában vannak a teljes 
igazságnak, hanem az akkoriban még kevésbé reflektált tényen is, 
hogy a kutatásnak ez a hagyományhoz nem kötődő szabadsága 
önmagát is megsemmisítheti.  

 

                                                      
20 A következőkhöz lásd: Joseph RATZINGER, „Il rapporto fra Magistero della 

Chiesaed esegesi a 100 anni dalla costituzionedella Pontificia Commissione 
Biblica”, In: Atti della Giornata celebrativa per il 100° anniversario di fondazione 
della Pontificia Commissione Biblica, Libreria Editrice Vaticana 2003, 50-61. Inter-
neten is elérhető változat. 

21 Mózes tapasztalatát a Nébó hegyén más biblikus is választotta már saját ta-
pasztalatának összegzésére. Luis Alonso Schöckel is így tett, amikor hosszú évti-
zedek tanári működése után búcsúelőadást tartott a Pápai Biblikus Intézetben, 
1995-ben. 
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Az előrelépés, amely a 20. század nehéz vitái után immár világo-
san körvonalazható, Ratzinger szerint nagyon is jelentős. A Dei Ver-
bum már olyan kinyilatkoztatás-fogalmat használ, amelyben a ki-
nyilatkoztatás nem azonos a Bibliával. A beszélő, megszólaló Isten 
szavát emberek adják tovább, emberek hagyományozzák át, tanúsá-
got téve az isteni szóról, amely megszólalt. A valaha megszólaló 
szóhoz történeti módszerrel kell közelíteni, ámde ez valójában előké-
szíti és kíséri a teológiai értelmezés feladatát. A Biblia kifejezi és 
meg is szabja Isten vándorló népének megértését Istenről, a világról 
és önmagáról. A szó sohasem független a kimondó és a továbbadó 
személyétől. A közösség hagyománya a hermeneutika része. Az elő-
zetes megértés nem jogtalan, hanem szükséges feltételezés, bár min-
dig reflexióra, felülvizsgálatra is szorul. 

 Mózessel a hegyen – A kutatás minden alapossága és szenvedé-
lyes elmélyülése mellett is távlatokat keres. Ha Mózes és a Nébó he-
gye párhuzamként ajánlkozik, vajon felemelkedhetünk-e más csú-
csokra is Mózessel, a legszelídebb prófétával, az állhatatos közben-
járóval?  

A Szentírás teológiai jellege önkéntelenül is felidézi a Sínai-he-
gyet, a szövetségkötés helyszínét. A szövetség tábláiról egy helyen a 
Szentírás is állítja, hogy Isten az ő ujjával írta őket (Kiv 31,18; 
32,16). Ha erre a hegyre kapaszkodunk fel Mózessel, a bibliatudo-
mány teológiai jellegére figyelmeztet, és talán a népre, amely a 
hos??szú távolmaradás alatt bálványimádásba süllyed. A tudomány-
nak az egyház életében meg kell őriznie azt a tényleges (egyetemi) 
struktúrát, a valósághoz kapcsolható jelleget, ugyanakkor azt a belső 
törekvést, amely a „fent és lent” közvetítőjévé teszi. A bibliatudo-
mány őrzi és tartja szövetségét a nyelvészettel, irodalomtudo-
mánnyal, képviselnie kell az ige és a nyelv értékét. A szó ugyanak-
kor nem „képtelen”. Abban a korban, amely a gyorsan továbbítható 
és könnyen emészthető képek vonzásában él, még igen sokat tehe-
tünk a bibliai képek megismertetéséért, az adat- és képhordozók vi-
lágában való bátor terjesztéséért. A bibliatudomány teológiai jelle-
gének megőrzését a teológiai tárgyak belső párbeszéde is segíti. 
Ahogy a biblikusnak a történésszel, ma egyre inkább az irodalmárral 
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is gyakran beszélgetnie kellene, úgy nem hanyagolhatja el saját test-
véreit, a rendszeres teológiai tárgyakat. 

Mózes akkor is egy hegyen van, amikor Izrael népe Refidimnél 
megütközik az amalekitákkal (Kiv 17,8-13). Mózes két karját kiter-
jesztve imádkozik, s amikor elfárad, Áron és Húr tartják kezeit. A 
küzdelem, hogy a történelem és teológia kapcsolatát újra meg újra 
értelmezzük, újra meg újra fárasztó is lehet, ahogy azt a 20. század 
derekán kelt tanítóhivatali dokumentumok kifejezetten említik is. A 
modernitással folytatott párbeszéd még nem zárult le. A történetiség-
ről folytatott vita után most annak vagyunk tanúi, ahogy a szöveghez 
szinte mindenki azonnal hozzáfér digitálisan, kiváló szövegmagya-
rázó programokkal. A segédeszközök szerepe egyre nagyobb, és ál-
landó, de mindenkorra megválaszolhatatlan kérdés, hogy ebben a 
helyzetben mi a bibliakutató feladata. Mivel a szöveghez még a ko-
rábbinál is sokkal többen és sokkal gyorsabban férhetnek hozzá, fel-
értékelődik a helyes alapismeretek szerepe, a fundamentalista olvasat 
ésszerűtlenségének kimutatása. Úgy tűnik, a nagy igazságok felfede-
zése helyett egyelőre az igazság mennyiségi továbbadásába fárad 
bele a lelkes igehirdető. Szavának hatékonyságát eközben az szava-
tolja, ha talál maga mellé társakat, akikbe képes beleoltani Isten sza-
vának szeretetét. 

Nébó hegyét sem kell elfelejtenünk. Nébó hegyéről Isten megmu-
tatta Mózesnek az ígéret földjét, de nem engedte meg neki, hogy oda 
bemenjen, illetve a népet oda bevezesse. A bibliai szöveg nem közli 
pontosan, vajon miért döntött így az Úr. Mint annyi más esetben, 
úgy ez a narratív hiány itt is megindítja az értelmezők és olvasók 
képzeletét. Olyan korban élünk, amely a humán tudományok világá-
ban is sokféle új módszert ismert el. A történelem, amelyet a 19. szá-
zadtól fogva a számtan mellett valóság mércéjének, mintegy 
összegző leírásának tekintettek, ma számos humán részterület 
összegzéseként jelenik meg. A humanitás leírhatósága sok szem-
pontból finomodik. A „tények” és események ebben az egyre sokré-
tűbbé váló világban mindenesetre őriznek egyfajta stabilitást, s min-
tegy kapaszkodóvá válnak. Ma olyan világba tekintünk be Nébó he-
gyéről, amely az ember gazdag megértését elfogadni, az emberben 
egy nálánál végtelenül nagyobb titok működését tisztelni igyekszik. 
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A Mózes pillantásáról szóló történet teológiai olvasatát nyújtja 
Norbert Lohfink.22 Számára a Nébó hegye nemcsak Mózes, hanem 
személyében a vándorló nép tapasztalata is: a beteljesedés még várat 
magára. Mózes életének ez a végpontja elérhetővé, megközelíthetővé 
teszi őt mindazok számára, akik várják a beteljesedést. Készítik és 
készülnek rá, de tudják, hogy egészében csak Isten ajándéka lehet. 
Az Újszövetségben – mondja Lohfink – Jézus mennybemenetele, 
majd pedig reménybeli eljövetele az, amire csak előre tekinteni, a 
hitben „betekinteni” tudunk. Merre tekint tehát a bibliakutató a Nébó 
hegyéről? Egyfelől a végső jövőre, amelyet Isten készít. A Szentírás 
ebben az értelemben a remény irata, az örök életre hívó Istené. A 
mindig megközelíthető, ám magunktól el nem érhető, így mindig tit-
kos föld egyben az emberi szív: Isten Igéje nem szólal meg benne 
emberi közvetítők nélkül – ugyanakkor minden megszólalása titok a 
küldött számára is. 

                                                      
22 N. LOHFINK, „Der Tod am Grenzfluß. Moses unvollendeter Auftrag und die 

Konturen der Bibel”, In: Uő., Im Schatten deiner Flügel. Große Bibeltexte neu 
erschlossen (Freiburg Basel Wien 1999) 11-28. 

A Pápai Biblikus Bizottság jelenlegi tagjai 
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A Görögkeleti Egyház sorsa 
        – Az első évezred 

A kezdetek 

A Keleti Görög Orthodox Egyház azon a területen született, vi-
rágzott és hanyatlott le, ahol az első apostolok, mindenekelőtt Pál és 
az ő tanítványai terjesztették a hitet. 

Az itt élő népek számos nemzetiséget alkottak, a görög hódítás 
óta azonban elterjedt a korabeli görög köznyelv, az ún. kojné, ez volt 
az általánosan használt nyelv a közigazgatásban, a kereskedelemben, 
az oktatásban. Ez segítette elő a különböző vallási irányzatok terje-
dését is. Az itteni szórványban élő zsidóság is ezt a nyelvet beszélte  

A görögkeleti egyház fervirágzása egybeesik a mediterrán civili-
záció egyik nagy válságával, amikor a nyugaton valaha ismert legna-
gyobb birodalom meginogni látszott. A IV. századtól kezdve a Ró-
mai Birodalom keresztény volt. De egyszer csak úgy tűnt, mintha Is-
ten cserbenhagyta volna. Nyugaton lerohanták a barbárok. 410-ben 
még Rómát is elfoglalták. A birodalom keleti felében egy másik fő-
várost ekkor még nem érték el a megszállók. Ezt a város ma Isztam-
bulnak hívjuk, de ez csak egy változata eredeti nevének, Konstanti-
nápolynak, Nagy Konstantin nyomán. 

Isztambul története állítólag azzal vette kezdetét, hogy egy Byzas 
nevű görög vezér, aki a tengerek istenének, Poszeidonnak volt a fia, 
ide hajózva elsőként vetette meg a lábát ezen a földön, több mint két 
és fél ezer évvel ezelőtt. Byzas elment útmutatásért a Delfi jósdába. 
Ott azt a választ adták, hogy a `vakokkal szemben dicső várost épít 
majd’. Teljesen értetlenül állt a kapott zavaros útmutatás előtt. Ám 
így is útnak indult, és csak akkor nyert számára értelmet mindez, 
amikor végül ideért az Aranyszarv-öbölhöz. Az egyik felén egy gö-
rög települést látott, a másik part viszont, ami stratégiailag sokkal al-
kalmasabb helynek tűnt egy város alapításához, teljesen üresen állt. 
Azonnal felfogta ennek jelentőségét, vagyis hogy az itt élők vakok 
voltak, mert a rossz oldalon telepedtek le. Ő ellenben a jó részen 
kezdett építkezni. Byzas után kapta az általa létrehozott város a 
Byzantium nevet, és így közvetve a Bizánci Birodalom névadója is 
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lett. Itt egy olyan metropolis nőtt ki a semmiből, ami maga is legen-
dássá vált. Kontinenseket kapcsol össze, mégis vallások ütközőme-
zejeként szolgált, és Jeruzsálem, illetve Róma mellett a világ egyik 
legszentebb városává lépett elő. Hódítók, zarándokok, kereskedők, 
illetve más utazók jöttek ide a világi, valamint az egyházi hatalma 
előtt tisztelegve, és persze az élvezetekért. Nem véletlen, hogy az 
egész világ sóvárgással gondolt a városra.  

A városban ma is láthatók az ősi, pogány görög múltjának a nyo-
mai. Isztambul egyik legforgalmasabb utcája alatt fekszik egyik leg-
nagyobb kincse. Egy barlangszerű alvilág, amit úgy ismernek: a Ba-
zilika Ciszterna. Ez a hely lenyűgöző módon visszavezet minket a 
város görög gyökereihez. A Ciszterna nagy termében két gigászi fa-
ragott kőfej látható. Ez itt Medusa, az egyik legcsábítóbb és legfé-
lelmetesebb alak a görög mitológiában. A Gorgon-ok egyike, aki hí-
res volt szépségéről, de egy nap engedett Poseidon erőszakos köze-
ledésének. Így az istennő, Athéné, akinek szentélyét bemocskolták, 
szörnyű büntetést rótt ki rá. Haja tekergő kígyókká változott, pillan-
tása pedig minden emberfiát kővé dermesztett. Végül Zeus fia, 
Perseus vágta le a fejét, és fegyverként használva, ennek segítségével 
végzett ellenségeivel. Medusa fejéről ugyanis a pogány korban úgy 
tartották, hogy elűzi a rossz szellemeket – szándékosan helyezték ol-
dalvást, vagy épp fejjel lefelé fordítva, mert senki se szerette volna, 
ha véletlenül találkozna a tekintetete az övével, hisz akkor kővé vál-
toztat. 

Legkorábbi szakaszában a város egyáltalán semmi emelkedett-
séggel nem bírt. Ezer évig Byzantium nem volt több, mint egy görög 
kereskedők által alapított halászkikötő, és a lakói sem éppen szent-
életűségükről lettek ismertek, hanem inkább részeges és eléggé sza-
bados viselkedésükről. A byzantium-iak az egész ókori világban hír-
hedtté váltak kemény ivászataik és könnyű erkölcseik miatt. 

Ez a kis görög város a Kr.e.-i első században került a környező 
vidékkel együtt római uralom alá. 196-ban pedig, miután Byzantium 
a vesztes oldalra állt az ekkor dúló polgárháborúban, Septimius Se-
verus egy véres ostromot követően bevette, és római városként épít-
tette újjá. 



Egyháztörténet 

26 

Byzantium valószínűleg így is csak egy jómódú görög halászki-
kötő maradt volna, ha nem lép trónra egy császár, aki a világtörté-
nelem folyására talán a legnagyobb hatást gyakorolta. Rómát maga 
mögött hagyva Byzantiumot tette meg szent székhelyévé. 

Kr. u. 330 május 11-én ezek az utcák lá-
zas izgatottságban égtek. Aki csak tehette 
Byzantiumban, a Hippodromhoz sietett, 
ami ekkoriban a legfőbb szórakozást nyúj-
totta. Konstantinusz császár ugyanis a vá-
rosba érkezett, hogy látványos ünnepséget 
tartson. Végül ide vonult be a Hippodrom-
ba, ami 430 méter hosszú, és 120 méter szé-
les volt, s benne egy, a kocsiversenyekhez 
készült pálya futott körbe. A lépcsőzetes le-
látó akár 100 ezer őrjöngő szurkolót is ké-
pes volt befogadni. Ott ült Konstantinusz a 
saját páholyában, ami közvetlen átjáróval 
kapcsolódott a császári palotához. Hatal-
mas, új obeliszkeket hozatott, amit középen 
állítottak fel. Minden készen várta a nagy eseményt. Konstantinusz a 
régi várost, Byzantiumot az új Isten nevében szentelte fel a zsúfolá-
sig megtöltött stadionban. 

Ez egy teljesen új korszak nyitányát jelezte Byzantium számára: a 
város a világtörténelem perifériájáról annak élvonalába került, drá-
mai változásokon esve át az által, hogy az egész Római Birodalom 
fővárosává lépett elő. És mindezt egyetlen ember, Konstantinusz 
szeszélyének köszönhette, aki, ha nem is volt túl művelt, látnoki ké-
pességgel bírt. Ő tette világvárossá, és kiáltotta ki Új-Rómává. Elég 
merész tett volt. Az ezerévnyi dicsőség, győzelmek és hitbéli kötelék 
ellenére Konstantinusz hátat fordított Rómának, és birodalmát egy 
távoli kis görög halásztelepülésbe vetette. 

Konstantinusz a pragmatikus politika híveként komoly stratégiai 
megfontolások alapján választotta Byzantiumot székhelyéül. A Ró-
mai Birodalom súlypontja ekkor már átkerült Keletre. Róma félreeső 
város lett, ráadásul ekkor már a perzsák jelentették a legfőbb ve-



Egyháztörténet 

27 

szélyt. Így Byzantium-ból, ami Európa és Ázsia határán állt, tökéle-
tesen lehetett uralni mindkettőt. 

De ezen felül más más oka is volt rá. Közel húsz évvel az avatási 
ünnepség előtt Konstantinusz drámai körülmények között tért át a 
keresztény hitre, a birodalom nyugati feléért vívott polgárháború kö-
zepette. A Róma városáért vívott döntő csata előestéjén látomása 
volt. Krisztus jelét pillantotta meg az égen a következő szózat kísé-
retében: „E jelben győzni fogsz!”, és amikor végül diadalt aratott, 
utat is nyitott a kereszténységnek, ezzel a tettével döntően befolyá-
solva a világtörténelmet. A hagyományos nézet szerint Konstan-
tinusz egy tisztán keresztény fővárost szeretett volna, amit nem fer-
tőztek meg a pogány kultuszok, mint ahogy Rómát. Ezért esett a vá-
lasztása Byzantiumra, amit saját neve után nevezett el Konstanti-
nopolisznak, vagyis Konstantinusz városának. Az álma az volt, hogy 
Konstantinápoly, ez az új Róma tökéletes keresztény főváros legyen. 

A Konstantinusz és társcsászára, Licinius által kiadott milánói 
ediktum (Kr.u. 313) eltörölte a kereszténység gyakorlásáért korábban 
kirótt büntetéseket, melyek miatt rengetegen szenvedtek mártírhalált. 
Az egyház elkobzott vagyonát is visszaadta. 

„Amikor én, Constantinus Augustus, és én, Licinius Augustus, 
kedvező előjelektől kísérve Mediolanumba érkeztünk és mindent 
fontolóra vettünk, ami a köz hasznára és javára szolgál, a többi 
dolog közt, melyekről úgy tűnt, hogy mindenkinek hasznára vál-
nak, úgy döntöttünk, hogy mindenekelőtt és elsősorban olyan 
rendeleteket bocsátunk ki, amik biztosítják az istenség iránti tisz-
teletet és imádást, azaz hogy megadjuk a keresztényeknek és min-
denkinek azt a szabad választást, hogy azt a vallást kövesse, ame-
lyiket akarja, úgyhogy bármelyik istenség vagy mennyei hatalom 
jóakarattal lehessen irántunk és mindenki iránt, aki hatalmunk 
alatt él.” (Milánói ediktum) 
Az ediktum után a keresztények előtt új lehetőségek nyíltak meg, 

versenghettek a pogány rómaiakkal a cursus honorumban a magas 
kormányzati pozíciókért, és a társadalom is jobban befogadta őket. 
Új templomokat szentelhettek fel, a keresztény püspökök pedig nyil-
vánosan állást foglaltak, ahogy más vallások képviselői nem mertek 
volna. Ahol azonban kisebb közigazgatási egységekben keresztény 
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vezetés jutott hatalomhoz, ott kisajátították vagy lerombolták a "po-
gány" templomokat és helyenként pogromokat is rendeztek a "pogá-
nyokkal" szemben. 

Mindezek miatt a kereszténységen belüli ellentmondások, melyek 
már a 2. század közepén felmerültek, nyílt ellentétekké fajultak, és 
gyakran a keresztény egyházon belül is erőszakba torkolltak. Kons-
tantinusz Istentől elrendelt kötelességének tekintette a vallási zavar-
gások elsimítását, és 314-ben összehívta az arles-i zsinatot a dona-
tisták ellen, majd az első ökumenikus zsinatot: az első Niceai Zsi-
natot (Kr.u. 325. május 20. - július 25.) Ezek célja az volt, hogy ren-
det tegyen több, a korai kereszténységet zavaró tankérdésben (pl. 
arianizmus). 321. március 7-én a vasárnapot rendelte a heti pihenő-
napnak (CJ 3.12.2). A pápának adományozta a lateráni palotát, el-
rendelte a Szentföldön a Születés temploma, a Szent Sír Temploma 
felépítését, Rómában a Szent Péter-bazilika, a Falakon kívüli Szent 
Pál Bazilika, a Basilica di San Lorenzo fuori le Mura építését, vala-
mint Konstantinápolyban a Szent Apostolok Temploma építését (ha-
lála után ez utóbbiban temették el). A zsidók életét rendszabályozta: 
a római szabad polgárokkal ellentétben nem volt szabad keresztény 
rabszolgákat tartaniuk vagy körülmetélni a rabszolgáikat, a kereszté-
nyeknek pedig tilos volt áttérniük a zsidó hitre. Ugyanakkor a meg-
szorítások és a boldogulás új lehetősége következtében a területen 
élő zsidóság tömegesen tért át a keresztény hitre. 

Konstantinápolyban a vallási élet, a görög liturgia virágkorát 
kezdte élni. A nagy fordulat idejében Szent I. Sándor (314-337, 
+340) és Hitvalló Szent I. Pál (337-339) voltak a város püspökei ill. 
érsekei. (Ők voltak a 27. és a 28. ebben a tisztségben. A hagyomány 
szerint az első konstantinápolyi püspök Szent Anrás apostol volt [38-
ban, +70], a második Szent Szakhüsz, vö. Róm 3,16 [38-54], a har-
madik pedig Szent Onezimosz vö. Filem 10 [54-68]) 

A jelenlegi Fati mecset egyike Isztambul legkiemelkedőbb me-
cseteinek, de a IV. században ezt az egész környező területet Kons-
tantinápoly egyik legkülönösebb keresztény emlékműve uralta. Az 
apostolok tiszteletére Konstantinusz emeltette, egyben a saját halá-
lára is készülve. Két épület volt itt található: az egyik egy kereszt 
alaprajzú templom, a másik pedig Konstantinusz Mauzóleuma, egy 
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kerek épület, tetején egy kupolával. A Mauzóleum belső terében, 
körben a fal mentén fülkéket alakítottak ki, és ezekbe a fülkékbe he-
lyezték el a 12 apostol síremlékeit. Így feltételezhetően Konstan-
tinusz szándékában állt, hogy összegyűjtse és ide tetesse az aposto-
lok ereklyéit – és a teremnek éppen a közepére, a 12 apostol síremlé-
kétől körülvéve helyezte el saját szarkofágját. Ezzel Konstantinusz 
nyilván azt akarta üzenni, hogy ő a 13. apostol.  

Konstantinusz a halálos ágyán megkeresztelkedve megvallotta 
keresztény hitét, és korábban is szívből kiállt a keresztények Istene 
mellett. Az általa felkarolt kereszténység örökre megváltoztatta a vá-
ros sorsának alakulását. Életének egyik legfőbb alkotása lett a ke-
resztény Konstantinápoly. Halálakor is, azáltal, hogy úgy döntött, itt 
temessék el, erőteljesen kifejezte, immár mennyire központi szerepet 
játszik a város. Az ezt követően Konstantinápolyban uralkodó csá-
szárok magukat tekintették az egy igaz hit letéteményesének. Kor-
mányzásuk alapelve az egy birodalom, egy isten, egy főváros volt. A 
hatalmas keresztény birodalom fővárosa, a császár és a pátriárka 
székhelye természetesen Konstantinápoly volt. Mint az Új-Róma, 
immár szent városnak számított, akárcsak az ősi Róma, de valami 
még hiányzott. Rómának ott volt a Szent Péter Bazilika, Jeruzsálem-
nek pedig a Szent Sír Temploma. Konstantinápoly viszont nem bírt 
ehhez hasonló épülettel, ami uralná a látképét. Ez a feladat egy ké-
sőbbi császárra, nevezetesen Jusztinianuszra (Kr.u. 527-565) várt.. 

Jusztíniánusz és Theodóra szinte a semmiből emelkedtek a trónig, 
és a múltjukban nem sok fenséges vagy magasztos volt. Procopius, 
aki később, a 6. században egyike volt a császári pár udvari króniká-
sainak, és több könyvet is írt, amelyekben egekig magasztalja tettei-
ket, de negatívomokat is feljegyez róluk. Jusztíniánusz szerinte os-
toba, gyáva ember, aki ráadásul kapzsi, bosszúálló és puhány. Theo-
dóra apja a Hippodromban dolgozott medveidomárként, maga pedig 
korábban kéteshírű táncosnő volt. A római jog a szenátori rangúak-
nak megtiltotta, hogy színésznőt vegyenek feleségül, de Jusztini-
anusz annyira ragaszkodott Theodora-hoz, hogy elérte a törvény 
megváltoztatását, és közös életük több, mint 20 évig tartott. Theo-
dora ez atlatt mindvégig úgy élt, mint az egész keresztény világ fejé-
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nek szent életű hitvese. Kapcsolatuk komoly válságokban edződött, 
de kiállta az idő próbáját, és végül mindent átvészelt. 

Legnagyobb csatájukat saját városuk lakóival vívták, ami egy fel-
keléssel kezdődött, és vérfürdővel zárult. A zavargások 532-ben tör-
tek ki a Hippodromban, és majdnem Jusztinianusz és Theodora bu-
kásához vezettek, mindössze 5 évvel azután, hogy hatalomra jutot-
tak. A Hippodromban a legfőbb látványosságot a kocsiversenyek je-
lentették. Két csapat emelkedett ki, a zöldeké és a kékeké, akiknek 
rivalizálása a várost is megosztotta, és ez gyakorta véres összecsapá-
sokba torkollott. Jusztinianusz a kékek és a zöldek közül is néhányat 
halálra ítélt gyilkosságért, de ezáltal mindkét szurkolói tábort magára 
haragította, akik így egyesült erővel léptek föl a súlyos adók miatt 
egyébként is népszerűtlen császár ellen. Éjszaka a Hippodromban 
császár ellenes jelszavakat skandáltak, végül nyílt felkelés robbant 
ki. A lázadók pillanatok alatt átvették a város utcái fölött az irányí-
tást. Új császárt kiáltottak ki, és gyújtogatni kezdtek. 

Eközben Jusztinianusz az ostromzár alatt lévő palotájának foglya 
lett. Jusztinianusz már a menekülésen törte a fejét, amikor Theodora 
lelket öntött belé. Azt mondta, hogy a császári bíbor legyen bár a ha-
lotti leple, de nélküle nem élhet. Így ehelyett hazahívták legmeg-
bízhatóbb hadvezérüket, Belisarius-t, aki katonáival megrohanta a 
Hippodromot, és 30 ezer embert lemészároltak. Ott temették el őket, 
ahol elestek. 

Jusztinianusz, ahogy ez ilyenkor szokás, előnyt kovácsolt magá-
nak a tragédiából. Jusztinianusz a felkelők felett aratott győzelmét az 
isteni gondviselés ékes példájaként láttatta, és az üszkös romok he-
lyén egy új épületet emeltetett, ami egyházi és világi értelemben is 
minden eddiginél nagyobb dicsfényt biztosított a városnak. Termé-
szetesen a Hagia Sophia-ról van szó, a Szent Bölcsesség Templomá-
ról. Ehhez foghatót még soha azelőtt nem látott sem Konstantinápoly 
népe, sem az egész világ. 

Egy kisebb templomot már korábban is építtetett, amelyet Kis 
Hágia Szófiának is neveznek, és amit a 16. században mecsetté alakí-
tottak, és ilyen formájában ma is látható. Az átépítés során az eredeti 
díszítés jelentős része elpusztult, de nyomokban még felfedezhető. 
Az oszlopok tetején egy kör alakú véset található, amely a császári 
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pár, Jusztinianusz és Theodora monogramját tartalmazza, és két fel-
irat azok magyarázatát: „A jogart kezében tartó Jusztinianusz emel-
tette e pompázatos hajlékot Krisztus Urunk szolgájának tiszteletére”, 
és „Theodóra, akit Isten kegyelméből koronáztak meg, jámbor ke-
gyességtől ékes, fáradhatatlanul gyámolítja a nélkülözőket.” 

Ezúttal azonban egy olyan új templomot akart építeni, amely fe-
lülmúl minden más alkotást ezen a kerek földön, és tanúsítja, hogy 
Konstantinápoly a kereszténység igazi központja. 

A belső teret több mint 15 ezer négyzetméter aranyozott üvegmo-
zaikkal rakták ki. Az oszlopokat Egyiptomból és Ephesus-ból hozat-
ták. De a legfőbb látványossága mégis ez az elképesztő kupola, 
amelynek alul mért átmérője 31 méter, és majd 56 méterrel magaso-
dik a márványpadló fölé. A történetíró Procopius is csodálattal adó-
zik neki, olybá tűnik – írja –, mintha nem szilárd alapzaton nyu-
godna, hanem csak lágyan fölé hajolna az alatta lévőknek, és a 
mennyből egy mesebeli aranyláncon lógna alá. Egészen lenyűgöző. 
Valóban eláll az ember lélegzete. De pontosan ez, az óriási méretek 
izgatták Jusztinianuszt, és amikor megbízta építészeit, két dolgot kért 
tőlük. Valami hatalmasat akart, másrészt különlegeset is, és mindkét 
kívánsága teljesült. Amikor Jusztinianusz először lépett az épületbe, 
úgy hallatszott, mintha azt mormogná: „Salamon, felülmúltalak té-
ged!” Hatalmas becsvágyról beszélhetünk esetében: egy uralkodó, 
aki túltesz a bibliai Izrael legdicsőbb királyán. 

Közel ezer évig itt volt az állandó helyszíne a császárság vallásos 
eseményeinek.A következő 900 évben ez számított az ortodox ke-
resztények legfőbb templomának. Itt székelt a konstantinápolyi pát-
riárka, aki egyenrangúnak tekintette magát a római pápával. Sőt, mi 
több, ez volt a leghatalmasabb vallási ihletésű épület az egész ke-
resztény világban. A templomot 537. december 27-én szentelték fel. 
Mindez egyértelmű kinyilatkoztatása volt Jusztinianusz megszilár-
dult hatalmának, és Konstantinápoly vezető szerepének.  

Vallási szempontból a császár azon az állásponton volt, hogy bi-
rodalma egységének előfeltétele az egységes vallás megteremtése, és 
ő egyértelműen az ortodoxia mellé állt. A Codex Jusztinianusz 9-es 
és 10-es statútuma kimondta a hellenizmus totális lerombolását még 
a civil szférában is. Az intézkedéseket a híradások szerint szigorúan 
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végrehajtották magas rangú személyek esetében is. A császár 529-
ben az athéni, még Platón által alapított Akadémiában betiltotta a fi-
lozófiai és jogi képzés folytatását, ezzel gyakorlatilag a hellenizmus 
nevelőintézetét szüntette meg. Az Akadémia vezetője, Damaszkiosz 
és hat társa a Szászánida Birodalomban keresett menedéket, ám I. 
Huszrau szászánida királytól sem kaptak támogatást. Végül Har-
ránban (Carrhae) alapítottak iskolát, ami az iszlám időkig fennma-
radt, mivel a perzsa uralkodó arra hajlandó volt arra, hogy az 532-es 
"örök békében" garanciát kérjen Iusztinianosztól az intézmény za-
vartalan működésének biztosítására. 

A keresztény vallás terjesztése együtt járt a pogányok és a kisebb 
szekták – szamaritánusok, manicheusok – üldözésével. A  visszaeső-
ket, a "látszatkeresztényeket" kivégzéssel büntették. A főleg Palesz-
tinában élő szamaritánusokat, akiket mind a keresztény, mind a zsidó 
lakosság gyűlölt, zsinagógáik elpusztításával és a szabad végrendel-
kezés jogától való megfosztással sújtották (igaz, ezt 551-ben részben 
visszaadták), mire 529 nyarán fellázadtak Mundzír Lakhmida arab 
fejedelem syriai támadásával egyidőben. Kezdeti sikereik után le-
verték őket, és vezetőjük, Julianus fejét a császár színe elé küldték, 
és mintegy 20 000 szamaritánust eladtak rabszolgának. A második, 
556-os cézáreai felkelésüket is vérbe fojtották. 

A judaizmus továbbra is bevett vallás maradt, és a palesztinai 
építkezési hullám a régészeti leletek tanúsága szerint Iusztinianosz 
korában is folytatódott. A tiberiasi rabbiképző főrabbija (görögül ar-
khiperekita), Mar Zutra jogosítványai semmiben sem csorbultak. 
Egyedül egy 535-ös rendelkezés utal a keményebbé váló zsidópoliti-
kára: a frissen visszahódított Afrikában ugyanis az ortodoxok szá-
mára konfiskálták az eretnekek, pogányok és az ekkor először velük 
egy kategóriába került zsidók imaházait, szentélyeit. Az intézkedés 
zsidókra vonatkozó részét feltehetően nem tartották be, azonban mé-
gis jelzésértékű volt. 

Iusztinianosz a birodalom területén kívül is támogatta a keresz-
ténység terjesztését: a nabateusokhoz és a mai Jemenbe hittérítő 
missziók indultak. A kaukázusi és Don menti népek ekkortájt vették 
fel a keresztséget. Bár uralkodásának kezdetén akadt néhány buktató, 
Jusztinianusz végül hatalmas sikereket könyvelhetett el. A Nyugat-
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Római Birodalom már jóval korábban elbukott a barbárokkal szem-
ben, de ő, Theodora-val karöltve, csapatokat küldött az elvesztett te-
rületek visszaszerzésére, s ezek végül győzelmet aratva magát Rómát 
is megszerezték, ismét létrehozva az egységes Római Birodalmat. 
Egy korona, egy város – és a Hágia Szófia égisze alatt Jusztinianusz 
azt hitte, sikerült összefognia a kereszténységet egy egyetemes csá-
szár vezetésével, aki Jézus Krisztus földi helytartója. 

De mindez rövid életűnek bizonyult. 548-ban Theodora császárné 
elhunyt, Jusztinianusz pedig csak fél ember volt nélküle. További 20 
évig uralkodott, de talán jobb lett volna, ha vele együtt sírba száll. A 
perzsák támadásba lendültek, szlávok és avarok törtek be, a kincstár 
kiürült, és egy földrengéstől az ő szeretett Hagia Sophia-jának is be-
omlott a kupolája. Összességében a birodalom kimerült, az idős csá-
szárt pedig mindenki gyűlölte. A császár végül 83 éves korában halt 
meg, miután több, mint 38 évig uralkodott. A Konstantinusz által 
emelt Szent Apostolok Templomában helyezték végső nyugalomra 
szeretett Theodora-ja mellé. 

Jusztinianusz uralmát a kortársak elég erős bírálattal kezelték. 
Csak bajt és szenvedést hozott magával, írja egyikük, és mindezért a 
pokolban kell számot adnia. De a világ bámulattal adózott az általa 
teremtett város előtt. Az egyik orosz, aki ide látogatott, ekként fo-
galmaz: „Nem tudja az emberfia, hol jár, a mennyben-é vagy a föl-
dön. A földön bizonyosan nem lehet ennyi pompa és szépség, ezt 
egyszerűen nem lehet szavakba önteni. Csak az világos, hogy itt a 
halandók közt maga Isten lakozik.” 

Jusztinianusz kiteljesítette a Konstantinusz által szőtt álmot, hogy 
Konstantinápoly legyen az új Róma. Több, mint 40 templomot épít-
tetett, és a Hágia Szófia akár a Szent Péter Bazilikával is felvehette a 
versenyt. De még mindig hiányzott valami ahhoz, hogy Rómához 
fogható, kiemelkedően nagy tekintélyű várossá lépjen elő, mégpedig 
egy védőszent. A Szent Péter Székesegyház magának Szent Péter-
nek, a Jézushoz legközelebb álló tanítványnak a végső nyughelye fö-
lé épült, és ennek köszönhette hatalmas hírnevét. Bár Konstantiná-
poly ereklyék egész tárházát tudta felvonultatni, ezen a téren nem ér-
hetett fel Rómához. 
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Jusztinianusz után a birodalom kezdett felmorzsolódni. Egymást 
követték a katonai hatalomátvételek, a belső felkelések, miközben 
külső veszély is fenyegetett. 626-ban a perzsák Konstantinápoly fa-
lait is elérték. De nem egyedül jöttek. Az ellenséges erők, amint az a 
bástyákról tisztán kivehető volt, teljesen körül tudták zárni Konstan-
tinápolyt. A bizánciak számára, akik ezeket a falakat 626. július 26-
án védték, olybá tűnhetett, hogy mind közül a legvadabb rémálmuk 
vált valóra. Nem egy ostromló sereggel kellett felvenniük a harcot, 
hanem hárommal, szárazföldön és tengeren. Itt előttük táborozott 
egy, az eurázsiai sztyeppékről érkezett kegyetlen lovas nép, az ava-
rok hordája. Amott pedig a kiválóan felszerelt perzsa lovasság vért-
jeiről csillogott vissza a fény. De a legtöbb okot az aggodalomra 
mégis itt, az Aranyszarv-öblön feketéllő hajók adták, amelyeken 
északról jött torzonborz szlávok ültek. Mintha csak az egész világ 
szövetkezett volna Konstantinápoly elpusztítására. A csapdába esett 
lakosok számára mindez rendkívül rémisztő lehetett. Az ostrom kez-
detén katapultok zúdítottak kőzáport a városra. Majd felvontatták az 
ostromtornyokat, és faltörőkkel próbáltak bejutni a városba. A nép 
ivóvízzel való ellátása is gondot okozott, miután elvágták a vízveze-
téket. Ráadásul a szláv flotta is mind közelebb úszott. 10 napig a fő-
város egymás után verte vissza a legkeményebb támadásokat. Kons-
tantinápoly pusztulásra volt ítélve. A bizánci fősereg pedig, élén 
Herakleiosz császárral, nem tudott a város segítségére sietni, mivel 
éppen keleten hadakozott a perzsákkal. Úgy tűnt, a város sorsa meg-
pecsételődött. Herakleios, mikor távozott, egyik hadvezérét és az 
ortodox pátriárkát hagyta hátra, hogy a nevében kormányozzanak. 
Az utolsó reménybe kapaszkodva Bonosz fővezér a bizánci flottával 
elindult, hogy áttörje a vízi blokádot, miközben Szergiusz pátriárka a 
szárazföldön maradt, és Istenhez könyörgött. A pátriárka az elkese-
redett emberekkel körmenetet tartott a falak mentén. A Krisztust áb-
rázoló ikonokat a magasba tartva himnuszokat énekeltek Szűz Mária 
segítségéért fohászkodva. Már csak ő menthette meg a várost. 

 
És ami ez után történt, valóban csodába illőnek tűnik. A szemta-

núk beszámolói szerint a pátriárka imái meghallgatást nyertek. Az 
avarok khan-ja állítólag döbbenettel figyelte a bástyákon megjelenő 
nőalakot, aki kezébe vette a város védelmét. De nem egy egyszerű 
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földi asszony volt, hanem maga Szűz Mária, aki azért jött, hogy 
megmentse Konstantinápolyt. Az erőviszonyok ellenére a bizánci 
flotta győzelmet aratott a szláv hajóhad felett, amit egy vihar is meg-
tépázott. Az avarok és a perzsák így visszavonultak, városszerte pe-
dig egymás után állítottak szentélyeket Szűz Mária tiszteletére, ezzel 
mondva köszönetet a győzelemben játszott szerepéért. Konstan-
tinápolynak most már Rómához fogható védőszentje volt. 

De Herakleios sikerei nem bizonyultak hosszú életűnek. Alig 
több, mint két évtizeden belül Bizánc területének legnagyobb részét 
egy új, mindent elsöprő erő vette birtokba, ami nemcsak a város, ha-
nem a kereszténység létét is fenyegette. Az új hit, az iszlám hívei 
Mohamed utódainak vezetésével az Arab-félszigetről kiindulva vé-
gigsöpörtek az addig Bizánchoz tartozó közel-keleti területeken. 
638-ban a többi város példáját követve Jeruzsálem is behódolt. Az 
iszlám hívei 717-ben már Konstantinápoly kapui előtt álltak, és ha-
talmas erőkkel kezdték meg annak ostromát. A bizánciak a harc ki-
menetelét az isteni akarat megnyilvánulásaként értékelték, így az 
arab seregek szélsebes előretörése komoly kérdéseket vetett fel. Az 
Úr elfordult tőlük? Úgy megharagudott rájuk, hogy inkább Moha-
med követőit támogatja? És ha igen, miért? Konstantinápoly másod-
szor is átvészelte az ostromot, de meddig mehet ez így? Ráadásul 
nem sokon múlott a dolog, és ezt a császárnál, III. Leónál senki sem 
tudhatta jobban. A birodalom katonai gyengeségét azzal magyarázta, 
hogy kiestek Isten kegyéből, mert az emberek szentségtörő imádattal 
fordulnak a szentképek, az ikonok felé. Különösnek tűnhet, de az 
ikonok miatt kirobbant küzdelem mind közül a legvéresebb vallási 
összetűzés volt a birodalom történetében, aminek élete pedig a hit 
körül forgott.  

A császár és a pátriárka volt a főszereplője ennek a drámának, az 
egyház és a trón szövetségének. A Hágia Szófia kupolája hatalmas 
közösségi tér felett ível át, ezzel próbálja a mennyet lehozni a napi 
istentiszteletekre. Mert a kupola a mennyország, a felettünk levő ég 
emberi építészetre lefordítva. És ez a legfőbb különbség a keleti ke-
reszténység, és a nyugati, latin kereszténység között. A nyugati egy-
ház azt tartja, hogy az eredendő bűn hatalmas szakadékot nyitott em-
ber és Isten között. Ezzel ellentétben a keleti egyház azt mondja kö-



Egyháztörténet 

36 

vetőinek, hogy Isten és ember találkozhat, még akár egyesülhet is. Ez 
merész és lelkesítő gondolat. Semmi sem fejezi ki jobban azt a misz-
tikus vágyat, hogy láthatóvá tegye a láthatatlant, mint a bizánci mű-
vészet, annak ellenére, hogy ez a művészet egy teológiai kompro-
misszum eredménye. Megoldás a nagy kérdésre, amivel minden ke-
resztény szembenéz. A görögök isteneiket és istennőiket a lehető leg-
tökéletesebben ábrázolták. A kereszténység pedig ebben a görög vi-
lágban öltött alakot. Ugyanakkor a keresztények abban is hittek, 
hogy Jézus volt a zsidó Messiás. Ez rámutat arra a nagy törésvonalra, 
ami az egész kereszténységen végigfut. A görögök számára termé-
szetes volt isteneik megfestése, de a zsidók ezt felháborítónak talál-
ták. Ahogy a második parancsolat is írja: „Ne készíts magadnak fa-
ragott képeket, és ne imádd azokat!”. Kit kövessenek tehát a keresz-
tények, a görögöket vagy a zsidókat? 

A nyugati egyház ebben a kérdésben nehéz helyzetbe került. A 
keleti egyház azonban valami eredetibbet talált ki. Olyan művészetet 
alkotott, amelyben nem voltak faragványok, más szóval nem voltak 
szobrok, csak sík felületek. Gazdagon díszített fali mozaikok, vagy 
fára festett képek. És ezek a festett fatáblák lettek az Ortodox Egy-
ház meghatározó elemei, az ikonok. Ez nem csak festészet, hanem 
hármas találkozás a művész, a hívő és Isten között. 

Az első ikonokból csak nagyon kevés maradt fenn. Az egykori 
Bizánci Birodalom távoli sarkába kell utazni, a Sínai-félszigetre, 
hogy láthassunk ilyeneket. Itt a Sínai-hegy lábánál fekszik a keresz-
ténység egyik legrégebbi kolostora. A VI. században ez a Bizánci Bi-
rodalom egyik határállomása volt, ez is fontos bizonyítéka Juszti-
niánusz császár keresztény épületek iránti rajongásának. 

Az erőd falain belül a világ legrégebbi ikongyűjteménye talál-
ható. Az ikon görög szó, magában hordozza a jelentését, annyit tesz: 
kép. Egy arc, egy személy, egy jelenet, szállítható fatáblára festve, 
meghatározott, előírásos módon. Isten, Krisztus és az egyház szent-
jei. A hívő nem festményként tekint a képre, hanem valós személyt 
lát. Minden ikon arra hív, hogy a mennybe vezető úton járjunk. Az 
ikonok minden ortodox templom legfontosabb elemei. Eltakarják az 
oltárt a hívők elől. Ezt hívják ikonosztáznak. Manapság az ortodox 
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hagyományok nem lennének ennyire misztikusak őseik, az ikonok 
nélkül. 

De ez nem volt mindig így. A VII. századtól kezdve sok uralkodó 
mindent megtett, hogy eltüntesse az ikonokat a vallásból. Furcsán 
hangzik, de azért tették, mert kételyeik voltak, hogy Isten még az ő 
oldalukon áll-e. És jó okuk volt kételkedni. Egy hirtelen és váratlan 
csapás sújtotta a Bizánci Birodalmat, egy új vallási erő, az iszlám. A 
VII. század közepére a muszlim seregek meghódították a Bizánci Bi-
rodalom kétharmadát, beleértve a szent városokat, Damaszkuszt, An-
tiochiát és Jeruzsálemet. Az iszlám seregek kétszer is megostromol-
ták Konstantinápoly külső városfalát. 

Amíg a bizánciak azon tűnődtek, hogy Isten miért pártolt el tőlük, 
megtalálták az összefüggést. A hatalmas különbséget az iszlám és az 
Ortodox Egyház között. A muszlimok sosem ábrázolnak szenteket. 
Ugyanis a Korán szent könyve tiltja a muszlimoknak, hogy szentké-
peket készítsenek, mert ami isteni, az ábrázolhatatlan. Ugyanakkor a 
muszlimok sorra legyőzték a bizánci seregeket. Egy szó, mint száz, a 
keresztényeknek is el kell pusztítani a szentképeiket, hogy vissza-
nyerjék Isten bizalmát. 

Így tehát a maradék birodalomban III. Leó császár elrendelte az 
ikonok azonnali levételét az összes bizánci templom faláról. Abban 
az időben a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka egy ikonokban 
nagyon gazdag templom élén állt. A Szent György templom tele volt 
ikonokkal. Mi lett ennek a következménye? Világos volt, hogy Leó 
kérése zavarokhoz vezet. Lázadás tört ki szerte a birodalomban, az 
indulatok mindenhol kavarogtak. Viták és gyilkolás közepette kez-
dődött az ikonoklazmus, a képrombolás. 

Ez lett a kereszténység egyik legnagyobb traumája. 726-ban III. 
Leó császár úgy döntött, ezen kegyes tárgyak imádata már túl mesz-
szire ment. A kultuszuk hatalmas méreteket öltött, sokan azt hitték, 
gyógyulást idézhetnek velük elő. Egyesek még a festéket is le-
kaparták róluk, hogy orvosságként megigyák. Sőt, némely esetben 
akár keresztszülőkként is szolgáltak. Leóban, és a püspökökben, akik 
hozzá hasonlóan gondolkodtak, felvetődött a kérdés, hogy az ikonok 
túlzott risztelete nem visszatetsző-e Istennek. Ráadásul a Tízparan-
csolatból a második világos útmutatást ad: ne csinálj magadnak fara-



Egyháztörténet 

38 

gott képet, és ne tiszteld azt. A birodalom sorozatos vereségei, és az, 
hogy a győztes muszlimok betiltották a szentképek használatát, Leót 
gondolkodóba ejtették. Talán szoros összefüggés van a kettő között, 
és az ikonok vakbuzgó imádata okozza a birodalom vesztét. Leó 
ezért elrendelte, hogy pusztítsák el az összes szentképet, és minda-
zokat, akik a parancsát nem hajlandók végrehajtani. A kolostorokat 
kifosztották, és amely templom nem volt hajlandó átadni a szentké-
peit, azt a rendfenntartó erők rohanták meg, és felkoncolták a velük 
szembeszegülő szerzeteseket. Ez a pusztítás Bizáncban több, mint 
egy évszázadig tombolt. Az ikonok festéséért és imádatáért sokszor 
kínzás járt, néha akár halál. Sokan inkább meghaltak, mintsem hagy-
ják, hogy templomukat megfosszák ezektől a pompás, Istenhez veze-
tő kapuktól. 

Később Theodora császárné (III. Mikhaél császár [842-867] any-
ja) vetett véget a képrombolásnak 843-ban. Új ünnepi liturgiát veze-
tett be, az Ortodoxia Vasárnapját. Ezen az ünnepen azokat dicsőítik, 
akik megvédték az ikonokat. Így tehát magának az egyháznak az ün-
nepe állít emléket e nyomasztó évszázadnak. A képrombolásra adott 
heves válasz mutatja, hogy az ortodoxia nem csak a hatalom vallása 
volt, hanem épp annyira a közemberek vallása is. A későbbi uralko-
dók ezt vészhelyzetben sokszor elfelejtették. 

Isztambul szívében bújik meg a legyőzött képrombolók utolsó, 
fennmaradt bástyája. A VIII. században épült szent béke templomát, 
a Hagia Irene-t egy képromboló császár építette. Ma hangversenyte-
rem, szinte minden keresztény emlékétől megfosztva, kivéve a kép-
rombolás rövid ideig tartó korszakából maradt lenyűgöző töredéket. 
Fent az apszisban, magasan az oltár fölött egy egyszerű fekete ke-
reszt áll, az arany háttérben. Ez volt a képromboló művészet. A kép-
rombolók ezzel díszítették a templomaikat. 

 A 840-es években a képrombolás lezárult. Az arabok fővárosa 
átkerült Bagdadba, az egyház is átalakuláson ment keresztül. Azokat 
a papokat, akik harcosan léptek föl a szentképek ellen, elmozdítot-
ták. Egy új kör érkezett, ami a politikával szoros egységben azt akar-
ta, hogy az ikonok tiszteletét állítsák helyre, és így is lett. 867. Hús-
vétvasárnapján egyben a szentképek visszatértét is ünnepelték, és a 
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Hagia Sophia egy újabb, lenyűgöző mozaikkal gazdagodott, amit a 
hálaadás jeleként fényes külsőségek közepette avattak fel.  

A képrombolást követően eljött az ünnep nagy napja, amikor is 
leleplezték a Szent Szüzet a Kisdeddel ábrázoló mozaikot, ahogy azt 
ma is láthatjuk. Maga a császár is eljött, a tömegek pedig özönlöttek. 
És a pátriárka szentbeszédet tartva felmutatott az apszisra, és így 
szólt: „Ez a nap az Ortodoxia első napja.”. Az apszis mentén pedig 
egy felirat is olvasható volt: „A szentképeket, amelyeket az eretne-
kek ledöntöttek, a kegyes császárok helyreállították.”. 

Ez volt az a pillanat, amely alapjaiban változtatta meg azt, ahogy 
az egyház szól az emberekhez. Az egyszerű keresztek helyét ragyogó 
képi ábrázolások vették át, amik a kereszténység egyes történeteit 
dolgozzák fel. És itt nem csak az épületekről van szó. A képrombolás 
a keleti ortodoxia egész hitéletére alapvető hatást gyakorolt. A gö-
rögkeleti egyházat még erősebben összekapcsolta a szentképekkel. A 
képrombolás okozta pusztítás lezárultával a birodalom a katona csá-
szárok vezetése alatt nemcsak, hogy virágzó nagyhatalom maradt, 
hanem terjeszkedésbe is kezdett. 

De a szentképek körül zajló ádáz harc nemcsak a város ikonjai-
ban okozott helyrehozhatatlan károkat, hanem a keleti és a nyugati 
egyház közötti viszonyt is még jobban elmérgesítette. A viszályko-
dás során a nyugati egyház végig teljes mellszélességgel kiállt az 
ikonok használata mellett, tovább mélyítve a Keletet és Nyugatot el-
választó szakadékot. Attól a pillanattól, hogy Konstantinusz életre 
hívta az Új-Rómát, a két város állandóan versengett, de ebben az 
utolsó 50 évben kifejezetten ellenségekké lettek. Nem értettek egyet 
a pápaság jogkörét illetően, a szertartások rendjében, valamint hit-
elméleti kérdésekben, és a képrombolás is csak rontott a kapcsolatu-
kon. 

Krisztus halála után 800 évvel a kereszténység még mindig ter-
jeszkedett az ismert világban, sőt, azon túl is. A keleti egyház kiépült 
a Közel-Keleten, és Bagdadtól Ázsia távoli szegletéig hirdette igéjét. 
Az egyház nyugati ága, a Róma központú latin egyház megújult és 
térítőket küldött délre, nyugatra és északra. E két vallás közé szorult 
a Bizánci Birodalom Ortodox Egyháza. Bizáncot szétzúzhatták vol-
na, de még mindig ez volt a világ legnagyobb keresztény hadereje. 



Egyháztörténet 

40 

Túlélte az iszlám sorozatos támadásait, és a képrombolást is. A keleti 
és a nyugati egyház hivatalosan még mindig egybe tartozott. A nyu-
gat üdvözölte a képrombolás végét, mivel az fenyegette a pápaságot, 
de a gyakorlatban a szakadék Róma és Konstantinápoly között egyre 
mélyült. 

Miközben az ortodoxok a képrombolásról vitáztak, egy ambició-
zus uralkodó egyesítette a mai Franciaország,  Németország és  Ola-
szország területét egy új latin birodalommá. A nyugati keresztények 
ünnepelték Charlemagne-t, Nagy Károlyt (742-812), de az 
orthodoxok nem. Nagy Károly misszionáriusokat küldött a biro-
dalma és Bizánc közötti senki földjére, hogy térítsék meg a nem ke-
resztény szlávokat. De mi volt a rosszabb a Bizánci Birodalomnak?  
Egy Közép-Európa, tele pokolra való pogány emberekkel, vagy egy 
Közép-Európa, tele hűséges katolikus szlávokkal, akik Nagy Károly-
nak esküdtek fel? Valamit tenni kellett, a verseny elkezdődött. Ki 
tudja hamarabb megtéríteni a szlávokat, Kelet vagy Nyugat? 

Ekkor lépett a színre Szent Cirill és a tetvére, Szent Metód. Cirill 
– valójában Konstatinnak hívták, a Cirill nevet csak halála előtt vette 
fel – Konstantinápolyban tanult és tanított filozófiát. A több nyelven 
beszélő, nagy műveltséggel rendelkező Konstantin első útjának célja 
851-ben az arab fővárosban zajló keresztény-muzulmán hitvitákban a 
keresztény tanok megvédése volt. Hazatérését követően folytatta a 
tanítást, majd 858-ban rövid időre kolostorba vonult, követve bátyját 
Metódot, aki már régebben a szerzetesi életet választotta. 

860-ban mindkét testvér császári utasításra a kazárok földjére 
ment, ahol a keresztény tanokat terjesztették. Küldetésük ideje alatt 
Herszónban (Krim félsziget, Szevasztopol mellett) felkutatták Szent 
Kelemen vértanú földi maradványait. 

860 körül, Mihály bizánci császár parancsára Cirill elkezdett dol-
gozni a szláv írásbeliség megalkotásán. Feltehetően ez az ábécé ösz-
szesen 43 betűből állt. Így hozzá köthető a cirill betűs írásmód meg-
alkotása, amit nem hiába nevezünk így, mivel nevét Szent Cirillről 
kapta. Rasztiszláv morva fejedelem szláv nyelvet beszélő szer-
zeteseket kért Bizánctól. A küldetéssel a szláv nyelvet jól ismerő 
Konstantint és Metódot bízták meg, akik társaikkal 863-ban érkeztek 
meg Rasztiszláv udvarába, ahol a szláv nyelvű liturgia bevezetése 
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mellett, iskolát alapítottak, lerakva a szláv nyelvű papképzés alapjait. 
A szláv írás, a glagolita ábécé megalkotása és elterjesztése, valamint 
egyházi könyvek szláv nyelvű fordítása szintén Konstantin érdeme 
volt. Több, mint háromévnyi munkálkodásukat követően 867-ben 
Rómába mentek, s egyúttal magukkal vitték a Szent Kelemen erek-
lyéket is. Konstantin hitvitájában sikeresen megvédte a népnyelv li-
turgikus használatát azon ellenzőkkel szemben, akik csupán a latin, 
héber és a görög nyelvű liturgiát fogadták el. II. Adorján pápa enge-
délyezte a szláv nyelvű liturgiát. 

Rómában Konstantin szerzetes lett, s felvette a Cirill nevet, de 
rövidesen megbetegedett és 869. február 14-én meghalt. Rómában, a 
Szent Kelemen templomban temették el. 

Velehrad (Csehország) ma római katolikus területen fekszik, tel-
jes mértékben katolikus szertartás szerint ápolja a szláv keresztény 
örökséget. De ez nem volt mindig így. A stólákra hímzett alakok az 
Orthodox Egyház hősei, Cirill és Metód. Megelőzték Nagy Károly 
hittérítőit, és így kialakulhatott a Morva Fejedelemség. A döntő kér-
dés ekkor az volt, hogy a szlávok milyen nyelven imádják Istent, gö-
rögül vagy latinul? De Cirill és Metód brilliánsan válaszolta meg a 
kérdést. Egyiken sem. A szlávok a saját nyelvükön fogják imádni Is-
tent.  

De volt még egy probléma. A szláv nyelveket még sohasem ve-
tették papírra. Ám Cirill és Metód erre is tudott választ. Íme a válasz 
a problémára: egy egészen új ábécé, a görögtől és a latintól teljesen 
eltérő betűkkel, mivel ezt a szláv nyelvek leírására szánták. De túlsá-
gosan nehéz volt használni, úgyhogy valaki újra alkotta őket, s így a 
betűk már sokkal jobban hasonlítottak a görögre. Akárki is volt, az új 
ábécét jó érzékkel Cirill után nevezte el. Ezt az ábécét használják ma 
az oroszok, a bolgárok és a szerbek. Cirill és Metód nyomán a szlá-
vok a templomban is azt a nyelvet használhatták, amit a piacon. 

Ez igazán kreatív, nagy újítás volt. Cirill és Metód nagyban hoz-
zájárult ahhoz, hogy az ortodoxia változatos kultúrákban tudott gyö-
keret verni. Még a nem szláv népek körében is, mint a románok. Ez 
életbevágónak bizonyult az ortodoxia hosszútávú fennmaradásában. 
De rövidtávú hatása elkeserítő volt. A latin és az ortodox térítők ver-
senye Közép-Európában kiemelte a növekvő távolságot a valaha 
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egységes egyház két ága között. Fennállásának első évezredében az 
egyháznak a volt Római Birodalom területén többé-kevésbé sikerült 
az egyetlen egyház látszatát kelteni. A pátriárka isztambuli reziden-
ciáján az ortodox jelkép a kétfejű sas: az egyik fej keletre, a másik 
nyugatra néz. Nem véletlen, hogy a bizánci császárok ezt a jelképet 
kezdték használni Kr.u. 1000 körül, épp amikor az egység a keleti és 
a nyugati egyház között felbomlott. Földrajzilag, nyelvükben és kul-
túrájukban is elváltak, kelet és nyugat kettészakadt. 

Különösen egy szóról vitáztak sokat, egy rövidke latin szóról, a 
filioque-ről, jelentése: „és a Fiú(tól)”. Ez a szó apró nyugati toldás 
volt a Niceai hitvalláshoz, melyet egyaránt elfogadott a nyugati és a 
keleti egyház. Ez kimondja, a Szentlélek az Atyától ered, de Nagy 
Károly udvarában hozzátették: „és a Fiútól”, vagyis a Szentlélek az 
Atyától ered, és a Fiútól. Ez lett a forrása a századokig tartó feszült-
ségnek. Ez az egy szó, a filioque fokozta a széthúzást kelet és nyugat 
között. A Bizánci Egyház számára minden változtatás a hitvalláson 
istenkáromlás volt. Ez nem vezethetett semmi jóra. 

A válság 1054-ben következett be. Róma püspöke követeket kül-
dött Konstantinápolyba, hogy tárgyaljanak a növekvő távolságról. 
Ők küzdelemre is készek voltak. Az indulatok egy mise közepén 
csaptak össze a Hagia Sophia-ban. Róma kardinálisa elvesztette az 
önuralmát, és önhatalmúlag kiközösítette Konstantinápoly pátriárká-
ját. A pátriárka viszonozta. Akkor ez a melodráma a Hagia Sophia-
ban csak egy múló diplomáciai civakodásnak tűnt, de közel ezer év-
vel később a szakadás a latin nyugat és a görög kelet között még 
mindig nem gyógyult be. És 200 éven át a legkisebb esély sem mu-
tatkozott a kibékülésre a keresztény történelem egyik legszégyentel-
jesebb csapása után.  

1054-ben jutottak el a kenyértörésig. Július 16-án a pápai legátus, 
épp ájtatosság idején, berontott a Hagia Sophia-ba, majd az oltárra 
téve otthagyta a kiközösítésről szóló bullát. Bár ezt akkor még senki 
sem láthatta előre, ez az esemény pecsételte meg Konstantinápoly 
sorsát, végső soron a szent város bukását idézve elő. Pedig ebben a 
pillanatban a római pápa már holtan feküdt, így a kiközösítés eleve 
érvénytelen volt..                Forrás: Európa oszmán uralkodói  
                       (a BBC filmje; Digi-TV)  Összeállította: Tarjányi Béla 
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Új megmentő 
       Énekek az Úr szolgájáról  II. rész. 

A.) Alapgondolat 

Az ószövetségi üdvösségvárás Deuteroizajásnál éri el tetőpontját. 
Ennek az üdvösségvárásnak nem csupán a fogságból való szabadulás 
és Izrael újraegyesítése a tárgya (49,6), nem is Izrael elnyomóinak 
megbüntetése (49,25 kk.; vö. Szof 3,9), az ország (Iz 49,8) és a város 
(52,1.8 kk.; vö. 60,16.18; 62,1.11) helyreállítása, hanem elsősorban 
Jahve országának (52,7) megalapítása; egy ilyen üdvösségvárást fog-
lal magában Jahve törvényeinek ismerete, amely most nem kőtáblán, 
hanem az isteni igazságosság (51,4) tényeként áll Izrael fiai előtt; ez 
olyan gondolat, mint amelyet a szív törvényével (Jer 31,33) analóg 
módon kell érteni. Jellegzetes ennek az üdvösségvárásnak az egye-
temessége (Iz 45,22; 49,6; 51,5), amely itt sokkal határozottabb meg-
fogalmazású, mint pl. az 51,5-tel rokon 4,3 esetében, ahol még Sion 
a központ, ahova minden népnek el kell zarándokolnia. Végül: a várt 
üdvösség örök üdvösség (45,17; 51,6.8). Ennek az üdvösségvárásnak 
központi alakja az Isten Szolgája, aki arra hivatott, hogy prófétai, 
hithirdetői küldetését teljesítve és szenvedésével másokért vezekelve 
megvalósítsa a dolgok jövőbeli új rendjét. A Szolgáról szóló énekek 
a legérettebb és a legmélyebb messiási szövegek az Ószövetségben, 
amelyek a lényeges követelmények és vonások felől nézve Krisztus-
ra vonatkoznak, egyedül az ő személye felel meg maradéktalanul ne-
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kik. Maga Jézus és az apostolok úgy értelmezték a messiási külde-
tést, ahogy Deuteroizajás Isten Szolgája alakjában előre megrajzolta:  
„Őt a mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze (Iz 53,5) 
- Jézus Krisztus „megszabadított bennünket bűneinktől a saját vére 
által” (Jel 1,5)  

Jézus keresztre feszítve halt meg. A kereszt, mint a megváltás 
eszköze, a halállal, a szenvedéssel, a vérrel együtt az üdvösségünket 
idéző lényeges kifejezések egyike lett.  

A kereszt a megváltás jele. Jézus szeretetének csúcspontja a ke-
reszthalál: 

„Gondoskodj arról, hogy törekvésed: 
– Ne a könnyebbre, hanem a nehezebbre irányuljon. 
– Ne keresd a kényelmesebbet, hanem a kényelmetlenebbet! 
- Ne keresd azt, ami több örömet okoz, próbáld inkább nélkülözni! 
– Ne a vigaszt keresd, hanem inkább a vigasztalanságot! 
– Ne a nyugalomra vágyódj, hanem inkább a fáradozásra! 
– Ne a többre, hanem a kevesebbre! 
– Ne a magasabbra, a kiválóbbra, hanem az alacsonyabbra, a 

jelentéktelenre! 
– Ne akarj mindenáron valaki lenni, hanem inkább semmi. 
– Ne a jobbat keresd a dolgokban, hanem a rosszabbat! Kívánj 

Krisztusért teljesen kifosztott, szabad és szegény lenni mindabban, 
amit a világ nyújt. Az ilyen vágyakat fogadd be teljes szívedbe és 
arra törekedj, hogy akaratod itt teljesedjék ki … ”  

(Edith Stein: A kereszt tudománya, 97. o.) 

B.) Szentírási szöveg  

MÁSODIK ÉNEK AZ ÚR SZOLGÁJÁRÓL: 49,1-9a 

49 1 Hallgassatok rám, szigetek, 
és figyeljetek, népek, a távolból! 
Az Úr hívott el engem az anyaméhtől fogva, 
anyám méhétől emlegette nevem. 
2 Olyanná tette számat, mint az éles kard, 
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keze árnyékában rejtett el engem; 
olyanná tett, mint a hegyes nyíl, 
tegzébe dugott engem. 
3 Így szólt hozzám: »Szolgám vagy, 
Izrael, benned fogok megdicsőülni.« 
4 De én azt mondtam: »Hasztalan fáradoztam, 
hiába és feleslegesen fecséreltem erőmet. 
De igazságom az Úrnál van, 
és munkám jutalma Istenemnél.« 
5 Most pedig így szól az Úr, 
aki az anyaméhtől fogva szolgájának alkotott engem, 
hogy visszavezessem hozzá Jákobot, 
és Izrael hozzá gyűljön; 
mert becses vagyok az Úr szemében, 
és Istenem lett az én erőm; 
6 ezt mondta: »Kevés az, hogy szolgám légy, 
hogy helyreállítsd Jákob törzseit, 
és Izrael maradékát visszatérítsd; 
a nemzetek világosságává teszlek, 
hogy eljusson üdvösségem a föld végéig.« 

HARMADIK ÉNEK AZ ÚR SZOLGÁJÁRÓL: 50,4-9 

4 Az Úristen megadta nekem a tanítványok nyelvét, 
hogy támogatni tudjam szóval a fáradtat. 
Fölébreszti reggel, 
reggel fölébreszti fülemet, 
hogy hallgassam, mint a tanítványok. 
5 Az Úristen megnyitotta fülemet, 
én pedig nem ellenkeztem, nem hátráltam meg. 
6 Hátamat odatartottam az ütlegelőknek, 
és orcámat a tépdesőknek; 
arcomat nem rejtettem el 
a gyalázás és köpdösés elől. 
7 De az Úristen megsegít engem, 
ezért nem ér gyalázat; 
ezért tettem arcomat olyanná, mint a kovakő, 
és tudom, hogy nem szégyenülök meg. 



Bibliaiskola  

46 

8 Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. 
Ki szállhat perbe velem? Álljunk ki együtt! 
Ki az ellenfelem? Lépjen ide hozzám! 
9 Íme, az Úristen megsegít engem, 
ki mondhat bűnösnek? 
Íme, mindnyájan szétfoszlanak, mint a ruha, 
moly emészti meg őket. 

NEGYEDIK ÉNEK AZ ÚR SZOLGÁJÁRÓL: 52,13 - 53,12 
 

C.) Bevezetés 

1. A hiábavalóság megtapasztalása, elutasítás és agresszió: 
           a Második és a Harmadik Ének 

 Amíg az Isten Szolgájáról szóló Első énekben Jahve mutatja be 
szolgáját, a két következő énekben maga a Szolga mutatkozik be. 
Közli velünk siralmas és rossz tapasztalatait, amelyeket Isten szol-
gájaként át kell élnie, a növekvő feszültséget Isten ígérete és a való-
ságos helyzet között, amelybe kerül, amelynek kiteszi magát és ami-
ben kitart.  

A szerkezet és a drámai felépítés 

Iz 49,1-6  
Az Úr Szolgája itt nem Izraelhez fordul, hanem a nemzetekhez, 

hogy közölje hozzájuk való küldetését. 
1. 1-3 vers: A próféta meghívásáról beszél, amelyre már anyja 

méhétől fogva meg van hívva. Leírja a szolgálatra való felkészítését: 
Jahve prófétai igéi, melyek az ő szájából hangzanak el, élesek mint a 
kard, és átható erejűek, mint a nyíl. Megemlékezik az Úr ígéretéről, 
amely szerint a Szolga (sikeres) szolgálata az Úr dicsőségét szol-
gálja. 

2. 4. vers: A valóság azonban ellentmond ennek: mert ahogy a 
következő versek mutatják, saját babiloni fogságba hurcolt testvérei 
és nővérei meghiúsítják. Fáradozása, hogy megvigasztalja Izraelt, 
hogy újra higgyen és bízzon, hiábavalónak bizonyult. Csüggedés, kí-
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sértés és kétség szorongatják őt. De ő nem esik rezignációba. A csa-
lódás ellenére is kitart Istenbe vetett bizalmában. 

3. 5-6 vers: A meghiúsuláson és csődön át így érkezik el a belső 
fordulathoz: A Szolga hallja Isten új igéit. Világossá válik számára, 
hogy egyetlen feladata: hogy Isten irgalmasságát és közelségét hir-
desse minden ember számára. 

Iz 50,4-9 
1. 4-5 vers: A Szolga újra hivatásáról beszél, a megbízatásáról és 

felruházásáról erre a megbízatásra: bátorítani a fáradtakat (vö. Mt 
11,28), a rezignációból felébreszteni és újra kíváncsivá tenni őket az 
eljövendőre. Képes erre, mert Isten ehhez megfelelő beszélő képes-
séget adott neki, és füleit megnyitotta, hogy így meghallja tőle, amit 
tovább kell majd adnia. Maga a próféta először Jahve tanítványa. 
Maga a Szolga név Jahvétól van, a Szolgának nincs módja ellent-
mondani, hanem tehetetlenül  ki van szolgáltatva. 

2. 6. vers: A Szolga ki van szolgáltatva egyszersmind   Istennek,  
és az emberi agressziónak, a balsikernek és a szenvedésnek. Az üze-
nettel szembeni ellenállás céltáblájává válik. A dalok megformálása 
egy fogoly vagy elítélt bántalmazására emlékezetet: A Szolga most a 
babiloni államhatalom ellenállását is megtapasztalja, amely Deutero-
izajás igehirdetését felforgatásnak tekinti? A próféta úgy érzi, hogy 
saját közösségében is kigúnyolják vigasztaló szavai miatt, amelyek 
annyira távol esnek a realitástól? A Szolga a megtapasztalt erőszakra 
nem gyűlölettel, ellenségeskedéssel és viszont erőszakkal válaszol. 
Tudatosan elviseli és eltűri a bántalmazásokat, nem tiltakozik és nem 
lázad, mint Jeremiás (lásd Jeremiás vallomásai c. részben), de nem is 
rezignált, ahogy átadja magát halálos sorsának. Elviseli az erőszakot, 
hogy megbízatását végrehajtsa. 

3. 7-9 vers: A legmélyebb alázatosságban és magányban van, mé-
gis egyre inkább növekszik a Szolga bizalma Isten közelségében. És 
ez a bizalom állandó benne. Prófétai egzisztenciájának alakulása el-
lenére bízik abban, hogy Isten ügyét érvényesülésre segíti majd, és 
hogy ezáltal az egész világ számára láthatóvá válik. Nem akar meg-
torlást, hanem az igazságot akarja érvényre juttatni. Persze hogy hol, 
hogyan és mikor történik ez, azt a Szolga nyitva hagyja. Ő maga erre 
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nem ad választ, hanem Izrael közössége majd az ő szégyenteljes ha-
lálából fog rádöbbenni erre. 

2. Isten Szolgájának új arca 

             A Negyedik Ének 

2/a. Képmeditáció a bárányos képpel: 

 Képmeditáció: A képet a részvetők elé helyezzük, mindenki 
kikeresi az Iz 52,13-53,12-t; 
miközben imádságos csendben 
nézik a képet és a szöveget, 
valaki hangosan felolvassa a 
szentírási részt. Utána mindenki 
elmondja, hogy mit mondott 
számára a kép és a szöveg. 

2/b. Bevezetés a szöveghez 

Az utolsó, a Negyedik Ének 
Isten Szolgájának megalázás-
áról, haláláról és megdicsőülé-
séről szól. Figyelemre méltó az 
ábrázolás módja, nem olyan, 
mint egy beszámoló, egy embe-
ri panasz, egy vallomás, hanem mint egy isteni kinyilatkoztatás. Nem 
csak egy felszínes tudósítás, hanem – egy ima Isten Igéjének és tette-
inek megtapasztalásáról. 

Isten Szolgája egy új útra vállalkozik, amely az új kivonulás jel-
lemzője: „Vakokat vezetek olyan úton, amelyet nem ismernek” (Iz 
42,16). Reménye a szabadító Istenben a szenvedés csüggesztő útjába 
torkollik. Ami számára az elvárt szabadulás fordulatának közelségét 
jelenti úgy, ahogy talán várta, nem érkezik el. Isten Szolgájának sza-
va, amely mindenekelőtt Izrael számára, másrészt a nemzetek felé 
hangzik el, az ő életidejében hatástalan marad. Az Úr nem segíti meg 
Szolgáját. Isten Szolgája nem kerüli el az ítéletet, összetörik, halálra 
sújtják. De ő mindvégig hű szolga marad. Az Isten Szolgájáról szóló 
Negyedik Ének számunkra Jézus magatartásához közelít, az abba ve-



Bibliaiskola 

49 

tett hitünkhöz, hogy a keresztre feszítés a remény beteljesülésévé 
vált. Az új kivonulás lemondást jelent az erőszak érvényre jutásáról, 
lemondást a saját elképzelésről a felebaráttal és talán Istennel szem-
ben is, az új kivonulás a szenvedésben való jelenmaradást jelent. 

2/c A szöveg tagolódása 

Az Ének legnagyobb részt a megdöbbent  fogságbeli közösség 
számadásáról a Szolga gyalázatos haláláról szól,  a Szolgáról alkotott 
saját korábbi nézőpontjáról, valamint egy új látásmódról, ami az ő 
eddigi hitbeli értelmezésüket szétrobbantja. Ez az új látásmód nem 
csak egyszerűen az elgondolkodásból következő eredmény, hanem 
egy egészen új tapasztalat a Szolga tetteiről. Maga Isten nyitja fel a 
szemüket. Az Ének kezdete ezért először Isten szavából áll, amely-
nek nyomán Izrael új fényben tudja szemlélni Isten Szolgáját. Egy 
második isteni közlés Isten Szolgájának az új módon való szemlélé-
séről szól, azt kifejezetten megerősítve fejezi be az éneket. 

 
2/d Az Úr Szolgájáról szóló Negyedik Ének szerkezete 

1. Az Úr beszéde (52,13-15) 
Isten Szolgája jövendőbeli 
sikerének a kihirdetése 

13 Íme, sikert arat szolgám, 
magasra emelkedik, magasztos és 

igen fenséges lesz. 

Egy megvetett felmagasztalá-
sa (a megalázottat Sion kirá-
lyává emelik, ami Isten ural-
mának helye) 
A világ hatalmasságai a fel-
magasztalt Isten Szolgája elé 
járulnak (az új kivonulás cél-
jához) 

14 Amint sokan megborzadtak tőle, 
hisz olyan torz volt, nem emberi a 

külseje, 
 alakja nem hasonló az emberek fiai-

hoz, 
15 úgy ámulatba ejt majd sok nemze-

tet, 
királyok fogják be előtte szájukat, 
mert olyat látnak, amiről nem beszél-

tek nekik, 
és olyat vesznek észre, amiről nem 

hallottak. 
 
 



Bibliaiskola  

50 

2. A Mi-beszéd (53,1-11a) 
Izrael válasza (mi = sokak = 
Izrael): új módon szemléli 
Isten Szolgáját 

 

2.1. Átmenet (53,1) 
Izrael hitetlenkedve szem-
besül az ellentmondással, 
hogy pontosan a Szolga 
gyengeségében van ott az Úr 
szabadító ereje (karja) 

 
Ki hitt annak, amit hallottunk, 
és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? 

2.2. Első szakasz (53,2-6) 
Visszatekintés Isten Szolgá-
jának szenvedésére és en-
nek a szenvedésnek az új lá-
tásmódja 
(Isten Szolgájának látványa 
és megbízatása) 
2-3: Isten Szolgájának taszító 
külseje és társadalmi kire-
kesztettsége (látvány) 
4-6: Új módon szemléli 
ugyanannak az Isten Szolgá-
jának megjelenését: Isten 
Szolgájának a taszító megje-
lenése nem saját létének bű-
nös vétsége miatt volt, hanem 
helyettesítőként viselte Izrael 
bűnös vétségét (6. v.), Izrael 
megmentéséért viselte magán 
Isten büntetésének jeleit 
(megbízatás).   

2 Úgy nőtt fel színe előtt, mint a haj-
tás, 

és mint a gyökér a szomjas földből; 
nem volt szép alakja, sem ékessége, 

hogy megnézzük őt, 
és nem volt olyan külseje, hogy kí-

vánjuk őt. 
3 Megvetett volt, és utolsó az embe-

rek között, 
fájdalmak férfia és betegség ismerő-

je, 
aki elől elrejtettük arcunkat; 
megvetett volt, és nem becsültük őt. 
4 Pedig a mi betegségeinket ő viselte,
és a mi fájdalmainkat ő hordozta; 
mi mégis megvertnek tekintettük, 
Istentől sújtottnak és megalázottnak. 
5 De őt a mi vétkeinkért szúrták át, 
a mi bűneinkért törték össze; 
a mi békességünkért érte fenyítés, 
és az ő sebe által gyógyultunk meg. 
6 Mindnyájan, mint a juhok, tévelyeg-

tünk, 
mindenki a maga útjára tért; 
és az Úr őrá rakta mindnyájunk bű-

nét.« 
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Második szakasz (53,7-10a) 
Isten Szolgája cselekvő mó-
don fogadja szenvedését  
(A megbízatás véghezvitelé-
nek módja) 
(különös tekintettel a 7. és 
10a. keretversre) 

7 Megkínozták, és ő alázatos volt, 
nem nyitotta ki száját; 
mint a bárány, melyet leölésre visz-

nek, 
és mint a juh, mely nyírói előtt elné-

mul, 
nem nyitotta ki száját. 
8 Sanyargatás és ítélet után vitték el; 
és sorsával ki törődik? 
Mert kivetették az élők földjéből, 
népem vétke miatt sújtották halálra. 
9 Istentelenek között adtak sírt neki, 
és gazdag mellett, amikor meghalt, 
bár nem követett el erőszakot, 
és nem volt álnokság a szájában. 
10 De az Úrnak úgy tetszett, 
hogy összetörje betegséggel. 
Ha odaadja engesztelő áldozatul éle-

tét, 
 

2.4.A harmadik szakasz 
(53,10b-11a) 
Isten Szolgájának jövője 
(a megbízatás sikere) 
- személyes beteljesülés (bibl. 
metafora a beteljesült életről: 
utódok, hosszú élet, világos-
ság meglátása, teljesség) 
- Isten terve sikerül = célzás 
arra, hogy Isten Szolgája fel-
magasztalásának hatása kiter-
jed az egész világra  

meglátja majd utódait, hosszúra 
nyújtja napjait; 

és az Úr tetszése az ő keze által tel-
jesül. 

11 Lelkének gyötrelme után 
meglátja a világosságot, megelége-

dett lesz. 
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3. Jahve záróbeszéde 
(53,11b-12) 
A „mi” bizonyosságának 
továbbfejlesztése Isten 
Szolgájának új módon való 
szemléléséről 
- Izrael megmentése 
- Magának Isten Szolgájának 
jövendő üdvössége: Működé-
sének gyümölcseként Isten 
osztályrészt ad neki Izrael 
üdvösségéből (osztályrész a 
megsemmisülés helyett) 

Tudásával szolgám igazzá tesz soka-
kat, 

és bűneiket ő hordozza. 
12 Ezért osztályrészül adok neki so-

kakat, 
és hatalmasokkal osztozik a zsákmá-

nyon, 
amiért halálra adta életét, 
és a bűnösök közé számították; 
pedig ő sokak vétkét viselte, 
és a bűnösökért közbenjár. 

 

 

D.) Óravázlat 

Feladat 

 

Módszer Eszközök, idő-
tartam 

 
1. Ének: Adoramus te, Christe  Ének kottá-

ból  
Énekelj az Úr-
nak 472. o. 5 p.

2. A hiábavalóság megtapasztalása, el-
utasítás és agresszió: a Második és a 
Harmadik Ének  
a.)Az óravezető rövid bevezetése (lásd 
Bevezetés 1. eleje) 
b.) A két Ének hármas szerkezetének meg-
felelően három résztvevő hangosan felol-
vassa a szöveget. 
c.)Az óravezető magyarázata a két szö-
veghez (lásd Bevezetés 1.) 
d.) Beszélgetés a Szolga visszautasítottsá-
gáról és bántalmazásáról a következő kér-
dések alapján: 
- Hogyan értelmezi a Szolga, hogy vigasz-
taló szavai ilyen nagy elutasításba ütköz-
nek? Miért pont agressziót váltanak ki? 
 
 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításával

Szentírási szö-
veg, jegyzetfü-
zet, ceruza 
 
 
30 perc 
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- Hogy reagál az ellenségességre és bán-
talmazásra? Mit okoz az ő passzív ellenál-
lása az ő kihívó „odatartottam hátamat és 
arcomat” magatartása? 
3. Isten Szolgájának új arca 
A Negyedik Ének 
3/a. Képmeditáció a bárányos képpel 
(lásd Bevezetés 2/a) 
3/b. Bevezetés a szöveghez: Az óraveze-
tő rövid bevezetése (lásd Bevezetés 2/b) 
3/cA szöveg tagolódása (ld. Bevez. 2/c) 
A szöveg szerkezetének áttekintése: 
Először egyéni munka, utána csoportos 
összegzés a nagy egységekről a következő 
kérdések alapján: 
- Ki a beszélő ebben az énekben? 
- Hol történik beszélő váltás? 
- Mely szakaszok válnak ez által látható-
vá? 
- Milyen összefüggésben vannak egymás-
sal a különböző szakaszok? 
3/d Tanítás: részletes szerkezet és szö-
vegmagyarázat (lásd Bevezetés 2/d) 

képmeditá-
ció az óra-
vezető irá-
nyításával 
 
egyéni és 
csoportos 
munka az 
óravezető  
irányításával
 
 
 
 
 
 
 
Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításával

Sokszorosított 
kép és szentírá-
si szöveg 
20 perc 
 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
20 perc 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szentírási szö-
veg, jegyzetfü-
zet, ceruza 25p 

4.) Az óravezető zárógondolatai (lásd 
Alapgondolat) 

Az óraveze-
tő összefog-
lalása  

5 perc 

5.) Csöndes egyéni elmélkedés Edith 
Stein gondolatai nyomán (lásd Alapgon-
dolat), kötetlen egyéni ima és ének 
  

 Sokszorosított 
szöveg min-
denkinél, kotta, 
gyertya, gyufa   
15 perc 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
kilencvenharmadik óra anyagát tartalmazza. 

                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 
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1. Máté apostol és evangélista legendája 
 

A 4. századi történetíró, Euzébiusz szerint az apostolok felosz-
tották egymás között a föld egyes tájait. A 13. századi Legenda 
Aurea1 szerint három tanítvány a Szentföldről Délnek vette útját. 
Fülöp, Simon és Máté. 

A Biblia név szerint is említi Egyiptomot, Líbiát és Etiópiát. Az 
olyan írások, mint a Legenda Aurea, amit a XIII. században az egyik 
genovai érsek állított össze, legendás történeteket tartalmaznak az 
apostolok afrikai utazásairól is.  

A legenda szerint Máté végül eljutott Etiópiába. Idegen volt, egy 
idegen földön. Egy rendkívüli véletlen folytán találkozott egy 
eunuchhal, és az vendégül is látta. Amikor beszélgetésbe elegyed-
tek,. az eunuch rögtön megkérdezte Mátét: „Hogyan tud beszélni 
ilyen sok nyelven?” Máté elmondta neki, ki is ő valójában, és mi 
járatban van. A kincstárnok erre felfedte kilétét, mert ő volt az, akit 
Fülöp megkeresztelt a Gázába vezető úton (Csel 8,26-40). Máté így 
befolyásos szövetségesre, támogatóra talált.  

A kincstárnokkal való találkozását követően Etiópiában egy 
Nadáber nevű városba érkezett. Elképesztő vállalkozása során több 
száz, sőt, ezer kilométert kellett megtennie. De hiába tudhatott maga 
mellett egy befolyásos támogatót, hamarosan azzal szembesült, hogy 
nem mindenki fogadja őt ilyen örömmel.  

Máté ugyanis találkozott két mágussal: Zaroisszal és Arfekszattal. 
Ez a két mágus a praktikáival mindenkit meggyőzött, és a nép 
istenként bálványozta őket. Gyógyítóknak tartották őket, de az 
esetleges vitás kérdésekben is ők bíráskodtak. Most azonban 
fenyegetve érezték magukat. 

Miközben Máté a tömegnek prédikált, sor került az első próbaté-
telére. Nagy sírás-rívás tört ki, mivel meghalt a király fia. Máté 
éppen arról prédikált, hogy az Úr miként teremtette meg az Éden-
kertet. Ádám és Éva pedig, mint az első férfi és nő, hogyan esett 
kísértésbe, és hogyan űzték ki őket a Paradicsomból. Amikor ezt 

                                                      
1 De Voragine, Legenda Aurea 
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követően a mennyek országáról kezdett beszélni, híre jött, hogy 
elhunyt a király fia. A két helybéli mágus, Zaroisz és Arfekszat 
igyekeztek megmenteni az életét, de minden igyekezetük hiábavaló 
volt. Végül azt mondták a királynak: „Már minden hiába.” 

Látta, hallotta mindezt a Fülöp által megtírített eunuch, a király 
kincstárnoka, és így szólt: „Nem, nem, nincs veszve minden, 
maradjatok! Van itt egy férfi, aki ismét életet lehelhet az ifjú 
hercegbe.”  

Hivatták is gyor-
san Mátét, és ő a 
Mindenható Istent 
hívta segítségül. Ez 
volt számára az ed-
digi legnagyobb ki-
hívás ezen az ide-
gen földön. Imába 
fogott a fiú fölött. 
És az csodálatos 
módon feltámadt. 
Imádsága révén 
visszahozta a király 
fiát az élők sorába.  

Amikor min-
denki aranyérmékkel és ékszerekkel járult elé, ő azt felelte: „Nem, 
nem, nem! Én csak egyszerű szószólója vagyok a mi igazi Urunknak, 
Jézusnak. Őáltala vittem véghez ezen csodát.” Elhárított mindenféle 
elismerést, mondván: az Urat dicsőítsék, akinek a nevében prédikál. 

 A legenda úgy tartja, ezt követően a két mágus, Zaroisz és 
Arfekszat Perzsiába menekült, a király pedig megtért, a fiával, 
Eufranurral, a lányával, Ifigéniával és egész háza népével együtt..  

Máté az Úrnak ajánlotta a király lányát, Iphigeneiát. Ő pedig 
kétszáz szűz lánnyal együtt úgy döntött, sosem megy férjhez. A 
Legenda Aurea úgy folytatja, hogy Máté apostolnak ezután szerte 
Etiópiában híre ment. A király fiának, Eufranurnak meggyógyításá-
val olyat vitt végbe, amire a mágusok képtelennek bizonyultak. 

Kőbe vájt templom Etiópiában 
(Ábraha Adzsbeha) 
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Ám döntő fordulat állt be. Egüposz király, aki kegyesen bánt 
vele, meghalt, és más lépett a királyi trónra, név szerint Hürtakosz. 
Az új királyt lenyűgözte unokahúga, Ifigénia szépsége, és feleségül 
akarta venni. Csakhogy Ifigénia már az Úrnak szentelte magát, és 
nem volt hajlandó feleségül menni a Hürtakoszhoz. A király azonban 
megmakacsolta magát, nemleges választ nem fogadott el. Mátéhoz 
fordult segítségért, arra kérve őt, hogy szentbeszédében magasztalja 
a házasságot. Máté engedelmeskedett, beszélt a házasság értékeiről, 
de beszéde végén a királyra mutatott és így szólt: „Eloroznád 
Krisztus menyasszonyát, de ő soha nem lesz a tiéd!”  

Máté egykor vámos volt, a bürokratikus rendszer leghűségesebb 
kiszolgálója, ekkorra azonban olyan emberré vált már, aki, ha kell, 
akár a király akaratával is szembeszegül. Elítélte a királyt, amiért az 
unokahúga, Iphigeneia után sóvárgott. 

A király természetesen bosszút esküdött, és megölette az apostolt. 
Miközben Máté misézett, Hürthakosz egy kardforgatót küldött a 
templomba. A mise végén Máté elmélyülten végezte hálaimáját. Az 
orvgyilkos ekkor osont mögé, és hátbaszúrta.  

Máté apostol ugyan meghalt, és a király azt hitte, hogy tervének 
semmi nem áll már az útjában. Nem számolt azonban a következmé-
nyekkel. Az emberek lázadozni kezdtek Máté meggyilkolása miatt, 
Ifigeneia pedig továbbra is oltalomra lelt szüzekből álló kíséretében.  

A király azonban nem adta fel: udvarhölgyeit küldte hozzá, hogy 
lágyítsák meg a szívét. Ifigénia azonban továbbra is elutasította a 
házasságot. A menyegzőre nem kerülhetett sor. 

A királyt elöntötte a méreg. Úgy döntött, porig égeti Iphigeneia 
kolostorát. Megpróbálta felgyújtani az épületet, ahol Ifigénia és a 
hozzá csatlakozott szüzek laktak. Hatalmas tűz tombolt. Ifigenia és a 
többi szűz élete már-már egy hajszálon függött. Ekkor azonban a 
legenda szerint feltűnt megmentőjük, Szent Máté. Óriási szelet 
támasztott, megfordítva a lángok terjedését, és a tüzet visszairányí-
totta a királyra. Tűz borította el Hürtakosz király palotáját, csak 
romokat hagyva maga után. 

A király is csak hajszál híján menekült meg, ám végül, mégis 
meglakolt. A palotatüzet követően a királyon a lepra tünetei kezdtek 
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mutatkozni. Mivel Máté tanítását képtelen volt elfogadni, a leprától 
való félelmében öngyilkosságot követett el. Kétségbeesésében saját 
életét oltotta ki egy kard által. Amiként megölette Mátét, olyképp 
végzett magával is. 

A nép ezután úgy határozott, elegük van a család ezen ágából, és 
helyettük Ifigénia öccsét választották meg új királyuknak. A történet 
szerint Máté mártírrá válása, és Euphranor megkoronázása évszá-
zadokra menően megalapozta a kereszténységet. Az elbeszélés úgy 
tartja, hogy Eufranor hetven évig uralkodott, ezalatt a kereszténység 
szilárdan megvetette lábát Etiópiában a Máté apostol által megkez-
dett utat folytatva.  

Napjainkban Etiópia 96 milliós lakosságának több mint a fele 
keresztény. És ma, a 21. században is nagy a jelentősége van ennek a 
helyi egyházban féltve őrzött és meggyőződéssel vallott emléknek. 
Etiópia egyik félreeső városában, Ábraha Adzsbehában mindentől 
távol, a sziklába faragva egy ősi szentély áll. Minden évben 
megtartják itt a Tinkett ünnepét. A Tinkett az etióp ortodox egyház 
egyik legszentebb ünnepe. Tinkett annyit tesz, mint merítkezés, 
keresztelés. Az etióp keresztények ezen az ünnepen emlékeznek meg 
Krisztus megkeresztelkedéséről.  

A látóhatáron százával jelennek meg a környező településekről 
jött emberek, akik mind e termékeny völgyet keresik. A papok és a 
diakónusok felkészültek az ájtatosságra. A szertartás alatt Máté 
evangéliumának szövegét kántálják, és alámerítkeznek A főpapok 
iránymutatását követve. Százak újítják meg keresztségi fogadalmu-
kat távol Jeruzsálemtől, az apostolok évszázadokra visszatekintő 
hagyományát követve.  

 
Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, ford. Bárczi Ildikó [et al.], 

               Budapest : Neumann Kht., 2004. 
Ld.: Magyar Elektronikus Könyvtár 
Máté: http://mek.oszk.hu/04600/04626/html/legenda0086.html 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
  

Hitoktatók továbbképzése Egerben – Az Egri Főegyházmegye 
Hitoktató Bizottságának szervezésében mintegy hatvanan vettek rész 
az Egerben és környékén működő hitoktatók számára megtartott, 
soron következő továbbképzési napon, február 20-án. Délelőtt 
folyamán Tarjányi Béla tartott előadást „Az irgalmasság az 
Újszövetségben” címmel. Ezt követően a résztvevők maguk 
tanulmányozták a bibliai szövegek alapján azt a kérdést, hogy 

mennyi előrelépés történt ebben a vonatkozásban az Ószövetséghez 
képest. A hitoktatók elmélyülten, nagy figyelemmel hallgatták az 
előadást, és figyelemre méltó eredményre jutottak a szövegmunka 
során. 

A finom közös ebéd után mindenki meglátogatta a csodálatosan 
felújított, értékes kiállítást őrző Érseki Palotát. 

 
Biblikus Figura készítő kurzus a Zöldfás Továbbképzési 

Központban – A Szeged-Csanádi Egyházmegye hitoktatóinak régi 
vágya teljesült 2016. március 5-6-án, amikor a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat Gelley Anna vezetésével Biblikus Figura 
készítő hétvégét tartott az újszegedi Szent Erzsébet Plébánián. A 
hitoktatók mellett a plébánia munkatársai a Dominó Közhasznú 
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Alapítvány „Jelened a jövőd múltja” című pályázat (NEA-TF-15-SZ-
0002) keretében vehettek részt a közös munkában. 

Nagyon jó hangulatú, dolgos hétvége volt, aminek keretében a 
plébánia tíz figurából álló kollekcióját remélhetőleg a helyi 

hitoktatók sokszor, sokféle módon fogják majd használni. A 
környékről több hitoktató is eljött, így Bordány, Szentmihály, és 
Hódmezővásárhely (Domonkos Nővérek) is használni fogja a 
hitoktatás során a Biblikus Figurákat.    Gelley Anna 

Székely János püspök ezüstmiséje – Március 6-án mutatta be 
ezüstmiséjét Székely János püspök, a PPKE Hittudományi Karának 
docense. János püspök teológiai és biblikus tanulmányait Budapes-
ten, Betlehemben és Rómában végezte, pappá szentelték 1991. 
március 2-án, püspökké pedig 2007-ben. A PPKE Hittudományi 
Karának docense 1997 óta, ilyen minőségében éveken át a biblikus 
teológia tantárgyat tanította. Legjelentősebb biblikus műve „Az 
Újszövetség teológiája” (magyarul és angolul). 2006-tól az 
Esztergomi Hittudományi Főiskola biblikus tanára és rektora  

Az Országút Ferences Templom teljesen megtelt hívekkel, ami-
kor a Bíboros úrral és számos paptestvérrel együtt bemutatta 
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ezüstmisés hálaadó szentmiséjét. Az ünnepi szónok egykori tanára, 
Tarjányi Béla volt. A felemelő ünnepről részletek láthatók és 
hallhatók a világhálón:  

Videó: http://youtu.be/_nYYdgSjCEU 

Hangok: www.biblia-tarsulat.hu/aranymSzJ.mp3 

Beszámoló http://www.magyarkurir.hu/nezopont/tarjanyi-bela-

isten-irgalmas-velunk-nekunk-is-annak-kell-lennunk-

embertarsainkkal#lightbox%5B'gs66766'%5D/0/ 
  

 
Bécsi diákok levele – Amint arról előző számunkban beszámol-

tunk, novemberben a Bibliaközpontban vendégül láttuk az egyik 
bécsi szakközépiskola hat diákját. A kedves fiatalok iskolájuk 
jóvoltából ajándékkal érkeztek: elhoztak iskolájukból néhány komp-
lett számítógépet. Látogatásukat és ajándékaikat megköszöntük, és 
levelünkre az alábbi választ küldték: 

A Bíboros úr köszönti az ünnepeltet 
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Köszönőlevél a bécsi diáklánytól és diákoktól: 
 

Tisztelt Tarjányi Professzor Úr! 
Köszönetet mondunk Önnek a vendéglátásért és azért a 

közvetlenségért, amelyben Budepesten részünk volt. Mind az 
ellátás, mind a városnézés, amelyet megszervezett számunkra, 
mindannyiunk életében sokáig emlékezetes marad. 

Köszönjük a finom ételeket és a szállást, amelyet számunkra 
biztosított. 

A köszönő levelet, amelyet igazgatónknak küldött, felolvas-
ták a tanári konferencián az összes tanár előtt, és kihelyezték a 
hirdetőtáblánkra. Mi pedig dicséretet kaptunk tanárainktól. Na-
gyon szépen köszönjük. 

Végül pedig köszönjük a projektünkben való közreműködé-
sét. Ön nélkül ez a kezdeményezés soha nem valósulhatott 
volna meg, és biztosak vagyunk abban, hogy senki mással nem 
tudtunk volna így együttműködni. 

Baráti köszöntéssel és hálás köszönettel 
                      (hat olvashatatlan aláírás + Professzor Dr. Kubiak) 
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Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat 

              “MANDULAFA” 

 
 A Katolikus Magyar Bibliatársulat 2016.02.26-28 között újra 

megtartotta a prófétákról szóló hétvégi programját Gyergyószent-
miklóson. A program jelmondata: ”Elküldött, hogy örömhírt vigyek 
a szegényeknek és meggyógyítsam a megtört szívűeket.” (Iz 61,1) 

„A mandulafa és gyümölcse héberül saked, azaz „ébredő”, mert 
tavasszal elsőként virít. Így kapcsolódik a mandulafa virágzó ágához 
a gondolat, hogy Jahve őrködik, virraszt a szava fölött.” Jer 1,11-12 - 
(Herbert Haag: Bibliai lexikon)  Jahve szavának hű közvetítői a 
próféták. 

Mit jelent a prófétaság, mi a próféta jellemzője? Megismerked-
tünk a próféták személyével, majd Istennel való kapcsolatukkal, és 
az igaz és a hamis próféta közti különbséget tanulmányoztuk. 
Megvizsgáltuk, hogy ma mit üzen számunkra a próféták tanítása, 

hogy jobban megértsük Isten működését életünkben, közösségeink-
ben. A kiválasztott személyt az Úr megtisztítja. A kiválasztott 
személy kételkedését, hogy nem alkalmas ő a feladatra, több ízben 
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láttuk a kiválasztott szentírási részekből. Azt is felismertük, hogy 
Isten úgy alakítja a kiválasztott próféta életét, hogy akkor is teljesíti 
belső kényszer hatására feladatát, akkor is mondja Isten üzenetét, ha 
bántják, vagy az életébe kerül. Amikor a választott nép elfordul az 
igaz Istentől a bálványok felé, akkor a próféták által kapja a 
figyelmeztetést, hogy tartson bűnbánatot: ”szaggassák meg ruháju-
kat”, és értsék meg, hogy az Úr engedelmességet kér, nem áldozatot. 
Izaiás és Jeremiás könyvéből vett részleteknek kiscsoportos feldol-
gozása egyre jobban elénk tárta az igaz próféta alakját. Csont Ede 
plébános úr a Deuteroizaiás történeti hátterét ismertette: az ország 
kettészakadását, majd az asszír, kaldeus, perzsa támadásokat, az 
izraeliták két ízben történő deportálását, a babiloni fogság alatti 
vigasztalást, melyet a próféták közvetítettek a nép felé. Kikerestük 
Bibliánkból a vigasz szavait, a szenvedő szolgáról szóló fejezeteket, 
verseket, majd a bálványokról szóló részeket. 

Az Újszövetség könyveiben Jézus személyét csodáltuk, Jézust, 
aki az Atya szeretetének közvetítője, aki „jel”: „Itt nagyobb van” 
mint Jónás vagy Dél királynője. A nyelveken való szólás és a 
prófétálás közti különbséget értettük meg Pál apostol korintusiakhoz 
írt leveléből (1Kor 14,1-5).  

Hallottak már Agabusz prófétáról? (ApCsel 21,8-14). Pál apostol 
életében keressék! Pál apostol vállalja a szenvedést, holott próféta 
jövendöli meg azt.  

A résztvevők visszajelzéseiből szemelgetek: „Megdöbbentő, 
hogy napjainkban ugyanazok a problémák a kis és nagy közösségek-
ben, mint annak idején” – „Az emberek „tévelyegnek” igaz próféták 
nélkül” – „Mindig Isten hangjára figyeljek, kiszűrjem azt, ami 
igazán Istentől jön. Megértettem, hogy a Sátánt szeretettel tudom 
legyőzni.” – „Vigasztalást találunk a Szentírásban és mi is vigasz-
talhatunk.” – „A szenvedés elfogadása, kitartás, bizalom, véghez-
vinni a feladatokat.” – „Olyan volt, mint egy zenemű” – „Téged 
dicsér a próféták szája” – „Köszönöm, hogy itt lehettem, elfogadtak 
idős korom ellenére.” – „Bizonytalankodásaimban erőt merítek a 
próféták kitartásából.” – „Engem feltöltött, nem fáradtam el.” – 
„Arra indít, hogy másokat is bevonjak ebbe.” 
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Köszönjük Portik Hegyi Kelemen esperes úr vendégszeretetét, 
Csont Ede plébános úr tartalmas előadásait, Magyari István helyi 
szervezését, Magos Gyöngyvér és a többi munkatárs munkáját. 
Külön köszönet Sára Tibornak, aki megszervezte számunkra a déli 
szünetben az örmény templom meglátogatását, és Gál Hunor 
tisztelendő úrnak a tartalmas bemutatót. Isten áldja mindnyájuk 
munkáját!                                                    Henn Magdolna 

  
 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 5-6-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja 
minden egyes társulati Tagunk, Jóte-
vőnk és Olvasónk személyes problé-
máit, gondjait. Kérjük, a távolból is 
kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az el-
mélkedések témája: 2016. ápr. 1: 
Jn 7,16b-18; ápr.15.: Jn 3,11-13; 
ápr.29.: Mt 10,24-25; máj. 13.: Jn 
14,15-17;  máj.27.: Jn13,34-35; 
jún 10.: Lk  11,9-10; jún. 24.: Ef 
6,12-12; júl. 8.: Kol 3,13-15;  júl. 
22.: 1 Tessz 5,15-18;  aug. 4.: Jn 
2,23-24. 
Szeretettel hívunk a közös imára (a 

helyszínen vagy a távolból bekapcso-
lódva) minden kedves társulati tagot és 
érdeklődőt! 

    
     Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
              áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk! 
           A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 
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„Ilyeneké az Isten Országa” 
 

 
A Lélek természetesen megadatik az egyes keresztényeknek, 

férfiaknak és nőknek is, úgy, hogy „lángol a szívük” (vö. Lk 
24,32), amikor imádságuk konkrét személyes életükhöz kapcso-
lódik és imában teszik magukévá a Szentírást. Ezért a II. Vati-
káni Zsinat sürgetően kívánja, hogy minden lehető módon te-
gyük könnyen hozzáférhetővé a Szentírást (Dei Verbum, 22; 
25). Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy egy ilyen szent-
írásolvasás sohasem tisztán egyéni, mert a hívő az Írást mindig 
az Egyház hitén belül olvassa és értelmezi, majd utána olvasá-
sának gyümölcsét átadja közösségnek, s így a közös hitet gaz-
dagítja. 

Az egész bibliai hagyomány és különösen Jézus tanítása az 
evangéliumokban Isten szava kiváltságos hallgatóinak nevezi 
azokat, akiket a világ kicsinyeknek tekint. Jézus felismerte, 
hogy a műveltek és bölcsek elől elrejtett dolgokat Isten a kicsi-
nyeknek kinyilatkoztatta (Mt 11,25; Lk 10,21), és hogy Isten 
országa azoké, akik olyanok, mint a gyermekek (Mk 10,14p). 

Pápai Biblikus Bizottság, 
Szentírásmagyarázat az Egyházban,  

Sz.J.K.Bibliatársulat, 2001, 67.o. 
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Matta el Meszkín 

Isten megtapasztalása az imában1 
 

Az imádság fokai – A szemlélődés felé (folyt.) 

A szenvedély hevétől vezetve vagy harcban lanyhasággal 

Amikor a Szentlélek tüze lángra gyújtja az embert, akkor az el-
mélkedés könnyedén és teljesen magától értetődően sikerül, anélkül 
hogy erőfeszítéseket kellene tennie a koncentrálásért, vagy hogy 
erőltetnie kellene az érzelmeket. Ebben az esetben spontán vagy egy-
szerű imáról beszélhetünk. Ez bensőséges, melegséggel, bizalommal 
és szeretettel teli beszélgetés a Teremtőjével, és abból a vágyból táp-
lálkozik, hogy dicsőítse műveit, tulajdonságait, bölcsességét, vagy 
dicsőítse irgalmát, és végtelenül szerető és tapintatos gondoskodását.  
Ekkor a csöndes elmélkedés során a lélek lángra lobban, és nem tud 
hallgatni tovább. Szavakkal kezd imádkozni, mint a gyermek, aki 
egyszerű szavakkal fejezi ki túláradó érzelmeit, amelyek akadályta-
lanul ömlenek belőle és kifejezik a szeretetet, imát és hódolatot. Az 
ember szíve megnyílik Isten előtt és érzi isteni kezének elmondhatat-
lan, felkavaró érintését. 

De ha az ember e nélkül a szív imájára buzdító lángoló előké-
szület nélkül akarja elkezdeni az elmélkedést, nagy belső erőre, nagy 
szellemi koncentrációra van szüksége, amely lehetővé teszi a lélek 
számára a lanyhaság legyőzését, értelmét felszabadítja a külső aggo-
dalmaktól, és képessé teszi arra, hogy elmerüljön a lelki olvas-
mányban, amely az ima állapotába emeli őt. A tudatnak akarattal le 
kell rázni magáról minden belső pszichológiai és szellemi akadályt, 
                                                      

1 III. részlet Matta el Meszkín egyiptomi kopt szent írásából (1. rész: Az ima ter-
mészete. Mi az imádság és milyen a hatékony ima). al-Áb Mattá al-Miszkín, Haját 
al-szalat al-ortodokszija. Dajr al-kiddísz Anbá Makár, 19521 Angolul: Matthew The 
Poor, Orthodox Prayer Life. The Interior Way. St, Vladimir's Seminary Press, 
Crestwood, New York.2003. Arabról fordította: Fodor Györgyné Sárközi Júlia, lekto-
rálta: Vágvölgyi Éva 
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amelyek az ima elapadását és az Istennel való kapcsolat elhanya-
golását eredményeznék.  

A tudat erőfeszítésének középpontjában a szeretet áll, a lanyhaság 
és a külső gondok legyőzése. Ha az ember önként és teljes szívvel 
közeledik Isten szeretetéhez, akkor is, ha kezdetben ez nem akadály-
menetes, rögtön érzi, hogy elárasztja őt Isten szeretete. Mert Isten 
támogatja az embert erőfeszítéseiben, hogy végül egyesülhessen ve-
le.  

Tehát az akaratnak mindvégig aktívnak és türelmesnek kell ma-
radnia, amíg az isteni erő érkezésére vár, és amíg az el nem árasztja 
őt. Akkor majd lelke izzásba jön, személyisége át tudja adni magát 
az elmélyülésnek és könnyedén, és örömmel elkezdi imáját és elmél-
kedését. 

A léleknek ez az útja a belső szárazságtól és az értelem evilági 
gondjaitól a lelki olvasmányon keresztül vezeti az embert a belső 
koncentrációra, a lelki tűzre és imára. Valójában késlelteti abban, 
hogy kiépítse a legfontosabb lelki utat, az egész imaélet legkénye-
sebb pontját, az egyedüli kaput, amely a lelki élet titkaira nyílik, a 
mennyei lépcső első lépcsőfokát, amely egyesíti a lelket Teremtőjé-
vel.  

Az út elején az ember lelkének egy bizonyos ellenállásába ütkö-
zik, jelentéktelen gondok és aggodalmak kerítik őt hatalmukba. Gon-
dolatai egyik képről a másikra ugorva lényegtelen dolgokkal terelik 
el figyelmét. Ilyenkor az akarat egyetlen fegyvere az őszinte belső 
szándék és hogy tekintetét Krisztus arcára szegezve kitartó szívós-
sággal kapaszkodjon a szeretetbe, esedezzen és várakozzon, míg az 
égi kegyelem elérkezik, és szeretettel viszonozza a szeretetet. 

A Szentírás az elmélkedés iskolája 

A Szentírás termékeny forrás, amelyből kiindulva a Szentlélek 
megtanítja az elmélkedést tanítványainak. Valójában egy olyan nagy 
iskoláról van szó, amelynek leckéi soha nem érnek véget, amelynek 
gazdagságából mindig meríteni tudunk, amelynek igazsága időtálló, 
és amelynek nincs olyan része, amely értéktelen lenne.  A Szentírás 
gazdagsága három alosztály szintjébe sorolható: a történelmi szint, 
amely a teremtés kezdetétől az idők végezetéig tart, és bár nincsenek 
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szavai, ésszel felfogható; a jog és erkölcs szintje, amely magába fog-
lalja a parancsolatokat, előírásokat és törvényeket, amelyeket Isten 
az emberekért felállított; a harmadik szint, amely az Istennel való 
kapcsolatot foglalja magába, Istennek az emberek iránt tanúsított 
szeretetét, ahogy ő erről megnyilatkozik és ahogy erre az emberek 
válaszolnak. Ez a három szint megfelel az Istennel való elmélkedé-
sünk minden szükségletének, nem annyira önmagában a múlt esemé-
nyeinek vagy a valóságnak a mérlegelésével, hanem sokkal inkább 
az ajánlásokban, amelyek mindig megőrzik aktualitásukat, és ame-
lyek a mi belső valóságunkat is alkotják. 

  Szép példája a heterogén elmélkedés szabad, egymást kiegészítő 
szintjeinek Dávid zsoltárainak csodálatos gyűjteménye. Az elmélke-
désnek ez a remekműve valóban a zsoltáros hosszú és megindító Is-
tennel való együttlétének gyümölcse. 

  Ami a teremtést illeti, nincs olyan teremtmény, amelyre ne úgy 
hivatkozna, hogy közben ne dicsérné a Teremtőt, aki alkotta. Beszél-
get Istennel az égi és földi és a föld alatti teremtményekről, a he-
gyekről és a dombokról, a tengerekről és forrásokról, a völgyekről, 
rétekről és szántóföldekről, fákról, erdőkről, a füvekről és gyümöl-
csökről. Énekel a Napról, Holdról, égitestekről és csillagokról, a fel-
hőkről és ködről, a hóról és a jégről, a melegről és a hidegről, az eső-
ről és a viharról, beszél a csúszómászókról és a halakról, az égi ma-
darakról és a földi állatokról, a vadállatokról és a háziállatokról, és 
mindenről, ami csak mozog a Föld színén. Beszél a népekről és nem-
zetekről, a nyelvükről és a Föld minden teremtményéről. Lelkéből 
fakadó dicsőítésében egyik után a másikhoz fordul, mivel ujjongva 
köszöntik a Teremtőjüket, hívja őket, hogy együtt dicsérjék őt és 
énekeljenek neki. 

A zsoltáros a különböző zsoltárrészekben, különösen a híres 119. 
Zsoltárban, újra és újra visszatér arra, hogy Isten törvényeinél és pa-
rancsainál időzzön: szemlélteti jelentőségüket, szépségüket és édes-
ségüket. Tanúságot tesz a Teremtő előtt, hogy számára ezek édeseb-
bek a méznél, hogy világosságot adnak a szemének, örömöt a szívé-
nek, gazdagságot a lelkének, róluk elmélkedik éjjel és nappal, annyi-
ra, hogy lámpást jelentenek számára, amely vezeti a lépéseit és meg-
világítja útját. Biztosítja a fiatalokat, hogy Isten Igéje fény és egye-
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nesség útjukon, és a gyermekeket, hogy bölcsességet találnak nála. 
Aztán rábízza Istenre a nagy szomorúságot, hogy a bűnösök megsze-
gik a parancsokat,  a dölyfösök semmibe veszik  a törvényt; harag-
szik azokra, akik gyalázzák és megátkozza őket. Végül hálát ad Is-
tennek, hogy parancsaival bölcsebbé tette, mint az ellenségeit, és 
hogy az öregeknél is okosabbá tette őt. 

Másutt a zsoltáros Terem-
tőjéhez fordul, és saját állapo-
táról beszél: féregnek tekinti 
magát és nem embernek, nyo-
morultnak, semmit sem érő-
nek. Fiatalságára és tévútjaira 
emlékezve irgalomért esede-
zik, szeme előtt vannak a je-
lenlegi tévedések, a lelke el-
szomorodik.  Kegyelemért kö-
nyörögve felkiált, szeme sírás-
tól vörös, bűnbánó lelke szo-
morú, a csontjai elsorvadtak a 
sóhajtozástól és a lelkiismeret 
furdalástól, szeme kidülledt, 
bőre a csontjára száradt, 
olyan, mint a bagoly és a ma-
gányos veréb a háztetőn (Zsolt 102,6)! Könyörgéssel fordul Terem-
tőjéhez, hogy ne büntesse őt haragjában, mert kész alávetni magát a 
fenyítésnek, de egy szerető atya irgalmas és kegyelmes szeretete sze-
rinti büntetésnek. Kérleli, hogy ne ölje meg őt „az élete közepén” 
(Zsolt 102,25), hanem hagyja még élni, hogy  hálából megfelelő mó-
don dicsőíteni és magasztalni tudja őt.  Dávid teljesen magáévá tette 
a Szentlélek tanítását és így kiérdemelte hogy az Úr tanúskodjon 
mellette: „Keresett az Úr magának szíve szerint való embert (Dávi-
dot)” (1 Sám 13,14) és még: „Dávid miért hívja őt a Lélek által” (Mt 
22,43) . 

Dávid így a Lélek által egy folyamatos és mindig időszerű mintá-
ját nyújtja számunkra az Isten szándéka szerinti elmélkedésnek. 
Mindegyik zsoltár tökéletes alkotása az elmélkedésnek, amely ön-
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magában elég arra, hogy elkezdjük az elmélkedésnek ezt a formáját, 
és a többi zsoltárral együtt egy bámulatos képét nyújtja számunkra, 
ahogy Dávid megélte az Úrral való bensőséges együttléteket. Dávid 
rendkívüli előrehaladásának titka abban rejlik, hogy szüntelenül az 
Úr törvényein elmélkedik és elmélyül azok ismeretében. 

Jól tudjuk, hogy az elmélkedés olyan művészet, amelyben a töké-
letesség eléréséhez időre van szükség, de amelyben az előre haladás 
akkor is könnyű és gyors, ha nem értünk mindent világosan. Általa 
eljutunk minden lelki erényhez. Ahogy lassacskán előre haladunk 
egyre jobban érezzük hiányosságainkat és gyengeségeinket, majd ez 
egy olyan magas fokot ér el bennünk, hogy úgy érezzük, egy lépést 
sem tudunk tovább tenni, teljesen elfedi a haladást szemünk elől, és 
akadályt képez bennünk. Ez a kegyelem működése, nehogy az öntelt-
ség és gőg bűnébe essünk. Valahányszor azt érezzük, hogy elönt 
bennünket a gyengeség, ez árulkodó jele lesz annak – ahogy az 
Atyák a Lélektől sugallva tanítják –, hogy elérkeztünk egy fontos ál-
lomáshoz, hogy kirajzolódik előttünk egy magaslat, és hogy az azon 
való átjutáshoz egy nagyobb lendület szükséges. 

 
AZ ATYÁK MONDÁSAI 

 
22. A Szent Könyvekről való elmélkedés megtanítja a lelket az Is-

tennel való párbeszédre. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Értekezések 
az önmegtartóztatásról, arab nyelvű forrás I,3,69) 

23. Van egyfajta olvasás, amely azt tanítja meg mit kell tenned és 
van egy másik fajta, amely az erények édességéről való elmél-
kedéssel lángra gyújtja a lelket   … Igen, a Szentírásról és a szentek 
éltéről való kitartó elmélkedésben, melynek alapja az Írások és az 
Atyák életére való emlékezés és azok megfontolása, áttüzesednek a 
gondolatok, és enyhévé teszik szemedben a szenvedést és a magányt, 
Isten munkálkodását benned.  (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Érteke-
zések az önmegtartóztatásról, arab nyelvű forrás I,3,73-75) 

24. Az olvasás magasztos tevékenység, mert olyan kapu, amely-
nek az értelmünkön keresztül bejárata van az isteni titkokhoz, belőle 
merít éltető erőt az ima tisztasága, tőle az elmélkedés is megerősö-
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dik. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Értekezések az önmegtartóztatás-
ról, arab nyelvű forrás I,5,86) 

25. Az isteni Könyvek olvasása nélkül a lélek nem tud Istenhez 
közeledni. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Értekezések az önmeg-
tartóztatásról, arab nyelvű forrás I,5,87)   

26. A Szentírásról való elmélkedés az elsőszámú kapubejárat a 
Szentlélek bölcsességéhez és minden mennyei dolog ismeretéhez. 
(Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Értekezések az önmegtartóztatásról, 
arab nyelvű forrás I,4,132) 

27. Tudd meg, te, aki az igazság követője akarsz lenni, hogy a va-
lódi elmélkedés az ima tisztaságából és a lélekben való elmé-
lyülésből fakad. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Értekezések az ön-
megtartóztatásról, arab nyelvű forrás I,7,3) 

28. Az érzék, hogy megismerjük a zsoltárok rejtett titkait, olvasá-
suk közben fejlődik ki. És eközben megtapasztaljuk, hogy gondolata-
ink hajója az ima és az erények vezetésével nap-nap után tisztán ha-
lad. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Értekezések az önmegtartóztatás-
ról, arab nyelvű forrás I,7,32-34) 

29. Állhatatosan kitartani az imában fontosabb, mint a zsoltá-
rozás, de ne hagyd el a zsoltározást sem. Mindazonáltal szánj több 
időt az imára, mint a zsoltármondásra … Attól a perctől kezdve, 
hogy ugyanannyi alkalmat szentelsz az imának, mint a különböző 
órák szerint kiszabott zsoltármondásnak, egy kis idő után észre fogod 
venni, hogy más emberré váltál. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Érte-
kezések az önmegtartóztatásról, arab nyelvű forrás I,7-40) 

30. Nem ékesíti úgy a lelket a szemérem és a tisztaság, mint 
ahogy az Istennel való beszélgetés. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, 
Értekezések az önmegtartóztatásról, arab nyelvű forrás I,3,85) 

31. A Szentlélek művéhez bennünk, amely a mennyei dolgokról 
való elmélkedéssel kezdődik és az Istenben való elragadtatásban tel-
jesedik be, az embernek az imában tett erőfeszítésre van a legna-
gyobb szüksége. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Értekezések az ön-
megtartóztatásról, arab nyelvű forrás I,4,186) 

32. A folyamatos elmélkedés Istenről állhatatosságot ad az imá-
ban. És az ima pedig állhatatos, lanyhulás nélküli Istenről való el-
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mélkedésre serkenti a szívet. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Érteke-
zések az önmegtartóztatásról, arab nyelvű forrás I,1,109) 

33. Az állhatatos elmélkedés Istenről és a gondolatok nyugalma 
alkalmassá teszik az értelmet, hogy az ima minden formájának mé-
lyére hatoljon és megismerje Istent. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, 
Értekezések az önmegtartóztatásról, arab nyelvű forrás I,1,133) 

34. Az imában az értelmünk közeledik Istenhez. Az imát az el-
mélkedés megújítja, megszenteli, és egyre gyümölcsözőbbé teszi. Az 
elmélkedés elnyom minden más gondolatot, mert szilárdan horgonyt 
vet az értelemben és az Isten ismeretéből származó belső titkokkal 
megvilágosítja. Azt mondhatjuk tehát: „Ki szakíthat el minket Krisz-
tus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás? Üldözés, éhség, 
mezítelenség, veszedelem, vagy kard? Tűz vagy más teremtmény” 
(vö. Róm 8,35.39) … „A világ meg van feszítve számomra, és én a 
világnak” (Gal 6,14). (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Értekezések az 
önmegtartóztatásról, arab nyelvű forrás I,1,135-138) 

35. Az imában az Istennel való beszélgetés vezet bennünket arra, 
hogy szüntelenül kell lélekben imádnunk Őt, hogy felfogjuk a meny-
nyek országát, minden időben róla elmélkedjünk országról, amely 
nincs evilági helyhez kötve, és nem ismeri a test határait.  (Szír vagy 
Ninivei Szent Izsák, Értekezések az önmegtartóztatásról, arab nyelvű 
forrás I,1,140) 

36. Istennek hála, az ima és az elmélkedés heve úgy eléget min-
den rosszaságot és gonosz gondolatot, mint a tűz. Ezért szárnyakat 
ad a szerzetesnek és lehetővé teszi, hogy lelki tudáshoz eljusson ar-
ról, hogy a szellemi lények hogyan adják meg hódolatukat Istennek. 
(Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Értekezések az önmegtartóztatásról, 
arab nyelvű forrás I,6,52-53) 

37. Nemcsak a harcok válnak számára kicsi dologgá, hanem 
semmibe veszi a testet is, amely a harc okozója.  Ez az ima hatása, és 
ez az égi dolgokról való elmélkedés haszna. (Szír vagy Ninivei Szent 
Izsák, Értekezések az önmegtartóztatásról, arab nyelvű forrás 
I,1,130) 

38. Azzal a céllal adok neked egy a gyengék számára alkalmas 
tanácsot, hogy megkönnyítsem az előrehaladást: maradj ülve, arccal 
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a földre borulva tartsd kezedben a Könyvet. Állhatatosan tarts ki a 
könyörgésben, azért hogy a szent szövegről való elmélkedés egyesül-
jön az imával. Így a tiszta olvasás megadja a kegyelem világosságát 
az imához, és ily módon az olvasmány miatt az ima édes lesz szá-
modra. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, Értekezések az önmegtartózta-
tásról, arab nyelvű forrás I,3,97) 

39. Ha valaki szereti Jézust, igaz lélekkel hallgat rá, és nemcsak 
hallgatja, hanem „megmarad szeretetében” (Jn 15,9), annak a lélek-
nek Isten rögtön szeretetet ad cserébe. Máriának, aki szerette és a lá-
bához ült, nem egyszerűen felajánl egy ajándékot, hanem egy bizo-
nyos titkos, az ő lényéből származó erőt ad. Azok a szavak, amelye-
ket Isten a lélek békéjében és erejében Máriához intézett, a szívéig 
hatolva lelkéből a lelkévé váltak és egy mennyei erő tölti be a szívét. 
(Nagy Szent Makariosz, Lelki Homíliák 16) 

40. Hallgattasd el a nyelved, mert a szíved beszél (elmélkedés); 
hallgattasd el a szíved, mert a Szentlélek beszél (szemlélődés). 
(Dalyatha Szent János, Homíliák a Szentlélek ajándékairól) 

41. Tartsd őt a karjaidban, mint az édesanyja, Mária, lépj be a há-
rom királyokkal és add át ajándékaidat. Hirdesd születésének jó hírét 
a pásztorokkal és magasztald őt az angyalokkal. Vedd karjaidba, 
mint az agg Simeon és tartsd őt a kezedben. Vedd magad mellé Jó-
zseffel és vidd Egyiptomba. Amikor a többi gyermek között látod, 
hívd magadhoz, csókold meg őt és szívd be testének illatát, mely éle-
tet ad a mindenségnek. Kövesd őt növekedésének és neveltetésének 
minden állomásán, így állandó kapcsolatban leszel vele és egyesülsz 
szeretetével, amitől a te halandó tested felveszi az élet illatát, amely 
az ő testéből jön. Menj vele fel a templomba, és hallgasd, hogy kér-
dezi az öreg törvénytudókat, akik elképedve hallgatják bölcsességgel 
teli szavait. Amikor kérdez és válaszol, hallgatják és csodálják böl-
csességét. Kelj föl, és menj le a Jordánhoz, fogadd őt Jánossal együtt 
és ámulj el és csodáld meg alázatát, amikor látod, hogy fejét lehajtja 
János előtt, hogy felvegye tőle a vízzel való keresztséget!  

Menj el vele a pusztába, mászd meg a hegyet és ülj csendben a 
lábaihoz a vadállatokkal együtt, amik odajönnek, hogy élvezzék 
Uruk társaságát. Aztán kelj föl vele együtt, hogy megtanuld hogyan 
kell megküzdeni és megharcolni az ellenségekkel. 
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Állj meg a kút pereménél a szamáriai asszonnyal, hogy meg-
tanuld a Lélekben és igazságban való imádást, told odébb Lázár sír-
járól a követ, hogy megtanuld a halálból való feltámadást. Menj a 
tömeggel, tolongj, hogy te is kapj egy darabot abból az öt kenyérből, 
hogy megtanuld az ima áldását! Menj, hogy felébresztd őt álmából a 
bárka végében, amikor a hullámok háborognak körülötted. Sírj Má-
ria Magdolnával, és füröszd meg lábait a könnyeiddel, hogy meg-
hallhasd szájából a neked szóló bátorító szót. Hajtsd fejedet Jánossal 
a mellére, hogy hallgasd a szívverését, amely a környező világ szere-
tetéért dobog! Végy egy darabot abból a kenyérből, amelyet megál-
dott az utolsó vacsorán, hogy egyesülj testével, és örökké vele ma-
radj. 

Tartsd oda a lábadat, hogy megmosson, hogy megtisztulj a bűne-
idtől és tisztátalanságaidtól.  Menj vele ki az Olajfák hegyére, mert 
megtanít téged imádkozni, és térdre borulni, hogy mint őt, elborítson 
a verejték. Kelj fel, hogy vele együtt fogadd azokat, akik gyaláznak 
és keresztre fognak feszíteni, nyújtsd vele együtt oda a kezed a lán-
coknak, és mint ő, hagyd hogy arcul üssenek és leköpjenek, nyújtsd 
oda meztelen gerincedet a korbácsnak. Kelj föl, barátom, ne hagyd el 
magad, ez az út és a verés ideje, vidd a keresztet. Vele együtt tartsd 
oda kezed a szögeknek, és ne kíméld a lábad. Igyál vele együtt epét. 

Kelj fel, amikor hasad a hajnal és még sötét van, és menj a sírhoz 
megnézni a csodálatos feltámadást. Ülj le az emeleti szobában és vá-
rakozz rá csukott ajtók mögött. Nyisd ki a szemed, hogy eltöltsenek a 
béke szavai, melyek szájából felhangzanak. Menj a többiekkel arra a 
magányos helyre, és hajtsd le a fejed, hogy megkapd az utolsó áldást 
a mennybemenetel előtt. (Dalyatha Szent János, Homília az Úr éle-
téről szóló elmélkedésre) 
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Török László 

A válás kérdése 
 

A válás kérdése, összefüggésben Mózes törvényével (MTörv 
24,1), előfordul a szinoptikus evangéliumok mindegyikében, sőt Má-
ténál kétszer is (Mt 5,31-32; 19,7.9; Mk 10,3-4.11-12; Lk 16,18). 
Érdemes tehát első lépésként összevetni ezeket a helyeket.  

A témát és a lexikális elemeket összevetve, a négy szakasz között 
egyértelmű a hasonlóság. Az alaposabb vizsgálat két egymáshoz kö-
zelebb álló párost is kimutat. 

Az első párost Mt 19,7-9 és Mk 10,3-4.11-12 alkotja. A két sza-
kasz bővebb szövegösszefüggése (Mt 19,1-12 és Mk 10,1-12) azo-
nos. Közös elemek: 

 – Jézus nagy tömeg kíséretében Júdeába megy (Mt 19,1-2; Mk 
10,1-2).  
– Útközben a farizeusok próbára teszik kérdést intézve hozzá, 
amely azt firtatja: vajon „elbocsáthatja-e a férfi a feleségét” (Mt 
19,3 és Mk 10,2). 
– A diskurzus elemei nagyjából azonosak: hivatkozás Mózes pa-
rancsára (MTörv 24,1) (Mt 19,7 és Mk 10,4); hivatkozás Ter 1,27-
re és 2,24-re (Mt 19,4.5 és Mk 10,6.8); Jézus házasságtörésnek 
nyilvánítja a feleség elbocsátását (Mt 19,9 és Mk 10,11-12).  
– Szemben Mt 5, 31-gyel, amely csak „válólevelet” - aposztaszion 
– említ, mindkettő kiegészíti azt a biblion 1, írás szóval. 
– Mindkettő „hosz an” + coniunctivus nyelvtani megoldással írja 
le a feleség elbocsátásának lehetséges esetét (Mt 19,9 és Mk 
10,11). 
– A legfontosabb, megemlítendő különbség, hogy Máté változata 
nem tér ki annak az esetnek az értékelésére, amikor az „elbocsátott 
asszony megy máshoz” (Mk 10,12). 

 
 

                                                      
1 A héber „széfer kerítut” (MTörv 24,1) fordítása a LXX-ban: „biblion aposztasziu” 
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Mt 5,31-32 
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Mk 10,3-4.11-12
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avpolu,wn th.n 
gunai/ka auvtou/  
 

 

 

 

 

 

kai. gamw/n 
e`te,ran 
moiceu,ei( 
 

kai. ò  
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Mt 5,31-32 
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Mt 19,7.9 
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Mk 10,3-4.11-12 
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Lk 16,18 
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 A másik párost Mt 5,31-32 és Lk 16,18 alkotja, ami alapve-
tően a Q-ból való.  

– Lukács változata egyáltalán nem utal konkrétan  a válással fog-
lalkozó mózesi törvényre, csak Jézus értékelését tartalmazza, ez-
zel szemben Mt 5,31, elkerülve Mózes nevének említését, a pasz-
szív „megmondatott” kifejezéssel utal a törvényre.  
– Közös elem a „mindenki” (pász) szó, és a participiumos szerke-
zet használata a feleség esetleges elbocsátásának leírására (Mt 
5,32; Lk 18), szemben a másik két rész „hosz an” + coniunctivus 
nyelvtani szerkezetével (Mt 19,9 és Mk 10,11).  
– Továbbá a másik lehetséges esetet tárgyalva Máté és Lukács 
perfectum passivum-a (apolelümenén) a férjétől „elbocsátott”, 
míg Márk participium aoristos-a (apolelüsza) a férjét „elhagyó” 
asszonyról szól. Összességében ez a páros jobban tükrözi az emlí-
tett törvényt, mely szerint csak a férj bocsáthatta el a feleségét, 
ám az asszony magától nem hagyhatta el a férjét.  
– Máté és Lukács variánsa között eltérést jelent, hogy Máté a fér-
je által „házasságtörésnek kitett” asszonyról szól az első, majd az 
„elbocsátottat elvevő” férjről beszél a második esetben, míg Lu-
kács mindkét esetben a férj „házasságtöréséről” ír, aki az első 
esetben „feleségét elbocsátva elvesz egy újat”, a második esetben 
pedig „elbocsátottat vesz el”. Alapvetően mindkét változat helye-
sen alkalmazza a törvényt. Lukács variánsa eltérve a Q-tól, látha-
tóan Márk változatához igazodik2.  
– A „kivéve a paráznaság esetét” (parektosz logu porneiasz) kla-
uzula biztosan Máté sajátja, ami Mt 19,9-ben is, hasonló módon 
(mé epi porneia) visszatér; nem található meg Márk alapszövegé-
ben sem3.  
– Ami leginkább összeköti a párost, az a megegyező szöveg-
összefüggés. Lukács evangéliumában Jézus a „törvény” és a „pró-
féták” idejét Keresztelő Jánostól kezdve lezártnak tekinti, he-
lyükbe az Isten országának evangéliuma lépett, ami ugyanakkor 

                                                      
2 A. von HARNACK, Sprüche und Reden Jesu, 43. 
3 U.o.44. 



Bibliamagyarázat 

15 

sértetlenül megőrzi a törvényt: „16A törvény és próféták Jánosig 
tartottak. Azóta az Isten országának örömhíre terjed, és senki se 
juthat el oda erőfeszítés nélkül. 17Hamarabb ér véget ég és föld, 
mint hogy egyetlen vessző is elvesszen a törvényből” (Lk 16,16-
17), és mindjárt hozzákapcsolja a Máténál a válásról szóló ne-
gyedik szakaszban (Mt 5,31-32) szereplő, végső következtetést: 
„18Mindenki elbocsátva a feleségét, és elvéve egy újat, házasságot 
tör; és a férjétől elbocsátottat elvevő házasságot tör”4 (Lk 16,18). 
Lukács tehát a válás kérdését Jézusnak a „törvényhez” és a „pró-
fétákhoz” való viszonyához kapcsolja, illetve ahhoz a kijelenté-
séhez, mely szerint a törvény egyetlen betűje sem veszhet el. 
Ugyanígy Máté nagyobb szövegösszefüggésében (5,17-48) a köz-
ponti kérdés nem a válás lehetősége vagy tilalma, hanem Jézus-
nak a „törvényhez” és a „prófétákhoz” való viszonya.  
Természetesen Máté két részlete is mutat hasonlóságot. A kritikai 

apparátusba5 beletekintve pedig, bőven láthatók törekvések az egyes 
variánsokban a két szövegrész harmonizálására is6. Ami legszembe-
tűnőbb, hogy csak ő említi a „paráznaság” esetének kivételét (Mt 
5,32 és 19,9). A „paráznaság” (porneia) a részletben kétszer is sze-
replő „házasságot törni” (moikheuó) igével rokon értelmű. De míg az 
utóbbi feltételezi a háttérben az egyik vétkes fél házassági kötelékét, 
az előbbi nem. Tehát minden „házasságtörés” a „paráznaság” által 
valósul meg, de nem minden „paráznaság” „házasságtörés” is egy-
ben7. A „paráznaság” szó szemben áll a „feleség” (31b.32b) kifeje-
zéssel is, mert olyan asszonnyal való kapcsolatra utal, aki nem tör-
vényes feleség8.  

                                                      
4 Saját ford. 
5 NESTLE, E. - ALAND, B., Novum Testamentum graece 
6 Ezek a törekvések mindkét irányban fennállnak: egyesek Mt 5,31-32-t igazítják 

Mt 19,7-9-hez (ld. bővebben a 2.2 pontot), mások pedig éppen fordítva cseleksze-
nek (ld. bővebben a kritikai apparátus Mt 19,7-9-hez írt traktatusát).  

7 Vö. F. HAUCK, - S. SCHULZ, „pornei,a”, in TWNT, VI. 581. 
8 A görög szó „güné ,” asszonyt és feleséget egyaránt jelenthet a szövegkörnye-

zettől függően, tekintve hogy a görögnek nincs külön terminusa a „feleség” kifeje-
zésére (vö. A. OEPKE, „gunh,”, in TWNT, I., 775-777.). Jelen esetben a szövegkör-
nyezet, különösen a „válólevél” (31c) említése miatt a kérdéses szó „feleség” érte-
lemben fordítandó.  
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Bibliai kontextus 

A válás törvénye 

A feleség elbocsátásának, mai szóhasználatban a válásnak9, a le-
hetőségét a Deuteronomiumi törvénygyűjtemény10 szabályozza: 

1Tegyük föl, hogy valaki feleséget vesz, együtt hál vele, de 
aztán nem talál tetszésre nála az asszony, mert szégyenletes 
dolgot fedez föl rajta. Válólevelet ír hát neki, kezébe adja, és 
elbocsátja házából. 2El is hagyja házát, s hozzámegy egy má-
sik emberhez. 3A másik ember azonban szintén elfordul tőle, 
válólevelet ír, kezébe adja, s elküldi házából (MTörv 24,1-3). 

Jézus minden bizonnyal ezt a törvényt idézi a szakasz tézisében 
(Mt 5,31). A „szégyenletes dolog”, ‛erwat dābār, Schammai rabbi 
iskolája szerint csak a hűtlenség lehet. Hillel szerint elég, ha odaége-
ti az ételt, Akiba szerint, ha egy másik asszony jobban megtetszik11. 

Egy válólevél tartalmilag nagyjából így nézett ki:  
Ezen és ezen a napon...saját elhatározásomból és szabad 

akaratomból és mindenféle kényszer nélkül elbocsátottalak, 
elengedtelek és eltaszítottalak...úgyhogy szabad vagy és ren-
delkezel önmagad felett, elmehetsz és bármely férfival házas-
ságot köthetsz...Nézd, szabad vagy mindenki számára12

 

A „válólevél” allegóriája 

A fenti törvény alkalmazásával, a válólevél, sēfer kerîtut, említé-
sével, csak allegorikus értelemben találkozunk az Ószövetségben, 
Jahve és Izrael kapcsolatára vonatkoztatva, melyet eredendően a há-
zasság allegóriája szemléltet. 

Már a törvényt kihirdető Mózes házassági szövetséghez hason-
lítja a Jahve és Izrael között létrejött szövetséget, amikor házasságtö-

                                                      
9 A válás modernkori értelmezése nem egészen alkalmazható, hisz a válást a 

mózesi törvény szerint csak a férj kezdeményezhette, a feleség nem. 
10 MTörv 12-26 
11 Gititiin IX,11; Sotitia I,1 
12 Vállólevél fogalmazvány az Alfasi Talmudfüggelékből (1013-1103 körül). Át-

véve: S. SCHULZ, Q Die Spruchquelle der Evangelisten, 118. 
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résnek és paráznaságnak tekinti a más népekkel való szövetség kere-
sését, és isteneik szolgálatát:  

12Óvakodj attól, hogy szövetséget köss annak a földnek a 
lakóival, amelyre bevonulsz...16Te pedig esetleg lányaik közül 
vennél feleséget fiaid számára. Ha aztán paráználkodnak le-
ányaik isteneiket követve, elcsábíthatják fiaitokat, hogy pa-
ráználkodjanak isteneiket követve (Kiv 34,12.16). 

Ezen a nyomon haladva, az esetek túlnyomó többségében, a pa-
ráználkodni13 és házasságot törni14 ige, ebben az allegorikus össze-
függésben található meg az Ószövetségben. A válólevelet pedig 
konkrétan két próféta említi ebben az összefüggésben: Izajás és Je-
remiás. 

Izajás próféta könyvében a nép a babiloni fogságot úgy értelmezi, 
mintha Isten időlegesen elvált volna népétől15: „Ezt mondja az Úr: 
Hol van anyátok válólevele, amellyel elbocsátottam? Vagy ki a hite-
lezőm, akinek eladtalak benneteket? Bizony, gonoszságaitok miatt 
adtalak el titeket, és bűneitek miatt bocsátottam el anyátokat” (Iz 
50.1). 

Jeremiás próféta könyvében, sokszor nevezi Jahve paráznának és 
házasságtörőnek bálványoknak szolgáló népét. Izrael asszír megszál-
lását a feleségét elűző, megsértett férj hasonlatával festi le, aki elűzte 
hűtlen feleségét, válólevelet adva neki. Izrael példájával inti a szin-
tén paráználkodó Júdát, s mindkettőt visszatérésre, a házastársi kap-
csolat helyreállítására ösztönzi16

 (Jer 3,1-14). 

A válás az Újszövetségben 

Érdekes, hogy a válás gondolata, már a Máté evangélium legele-
jén felmerül, és éppen Jézus születésének történetét árnyékolja be. 
József, az igaz ember, foglalkozik az elbocsátás tervével, amikor 

                                                      
13 hnz: Lev 17,7; 20,5-6; Szám 15,39; 25,2; MTörv 31,16; Bír 2,17; 8.27; 8,33; 

1Krón 5,25; 2Krón 21,11-13; Zsolt 73,27; Iz 1,21; 23,16-17; 57,3; Jer 2,20; 
3,1.3.6.8; 5,7; Ez 6,9; 16,15-41; 20,30; 23,3-44; Oz 1,2; 2,7;4,10-18; 5,3; 9,1; Náh 
3,4 

14 ant: Iz 57,3; Jer 3,8-9; 5,7; 9,1; Ez 16,32.38; 23,37.45; Oz 3,1; 4,13-14; 
15 Vö. C. STUHLMUELLER, Deutero-és Trito-Izajás könyve, in JBC 525. 
16 Vö. G.P. COUTURIER, Jeremiás könyve, in JBC 427-428. 
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megtudja, hogy jegyese, Mária, gyermeket vár. Tervét csak két tanú 
jelenlétében, a válólevél átadásával valósíthatta volna meg, de nem 
házasságtörésre való hivatkozással. Ám Isten nem engedi az igaz 
ember sorsát elválasztani Szent Fia és Mária sorsától, ezért álombeli 
figyelmeztetés által maradásra bírja (Mt 1,20-25)17.  

Az Újszövetség írásai, egyébként, tovább viszik már az Ószövet-
ségből ismert allegóriát, amikor Isten országának elérkezését a me-
nyegző; Jézus és az egyház, az új választott nép kapcsolatát a házas-
társi kötelék képével szemléltetik18. Ennek teológiáját legszebben az 
Efezusi levél fejti ki:  

22Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úr-
nak, 23mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az 
Egyháznak: testének ő a megváltója. 24Amint tehát az Egy-
ház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben fér-
jének. 25Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is 
szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, 26hogy a ke-
resztségben szavával megtisztítva megszentelje. 27Ragyogóvá 
akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, 
sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. 28Így a 
férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki felesé-
gét szereti, önmagát szereti. 29A saját testét senki sem gyűlö-
li, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. 
30Mert tagjai vagyunk testének. 31„Ezért az ember elhagyja 
apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz.” 32Nagy 
titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom (Ef 
5,22-32). 

A válás allegorikus alkalmazása viszont úgy, mint az Ószövet-
ségben, fel sem merül az Újszövetség könyveiben, mintegy sugallva: 
az nem fordulhat elő, hogy Jézusban Isten eltaszítsa hitvesét, az 
Egyházat. Sőt, amint azt a szinoptikus összevetés bemutatta, Jézus a 
válás Mózes által megengedett konkrét gyakorlatát is Isten eredeti 
szándékával összeegyeztethetetlennek tartja. 

Szent Pál az Első korintusi levélben foglalkozik a válás kérdésé-
vel. Megtiltja mind a férfinak mind a nőnek a hitvestárs elhagyását, 

                                                      
17 Vö. C. SPICO, „Joseph, son mari, étant juste” 206-214. 
18 Mt 9,15; 22,2-12; Mk 2,19-20; Lk 5,34-35; Jn 3,29; Jel 17,9;  
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illetve, ha mégis szakításra kerül sor, az újraházasodást. Külön prob-
lémát vet fel, viszont, a hitetlen féllel való együttélés. Pál ebben az 
esetben sem javasolja a válást, viszont ha a hitetlen fél menni akar, 
eltávozásával a hivő fél szabad állapotú lesz19

 (1Kor 7,10-16). 

A paráznaság és a válás 

Máté evangéliuma két helyen is foglalkozik a válás kérdésével20, 
s bár, összhangban Márk és Lukács változatával, alapvetően elítéli, 
és házasságtörésnek tartja, mégis ismer kivételt: a paráznaság esetét.  

Konkrétan az antitézisben szereplő kitételt: „kivéve a paráznaság 
esetét21” (5,32) vannak, akik azzal a „szégyenletes dolog”-gal, ‛er-
wat dābār, azonosítják, amely felfedezése esetén Mózes törvénye 
megengedte a férfinak a feleség elbocsátását (MTörv 24,1-3)22. 
Gondot jelent viszont, hogy a Septuaginta sehol nem fordítja az 
‛erwat dābār-t porneia-val, hanem az askhēmōn pragma kifejezést 
használja, ezért fölösleges eröltetni a két szövegrész közötti kapcso-
latot.  

Egyesek véleménye szerint, a „kivéve” szó (32c) csak arra vonat-
kozhat, hogyha a férfi egy asszonnyal „paráznaságban” él, vagyis 
nem a törvényes felesége23, tehát elbocsátható. Mert olyan esetekre, 
ha a férj vagy a feleség mással lép nemi kapcsolatra a törvény halál-
büntetéssel számol, és nem válással24.  

Szent Ágoston 1Kor 7,10-11-et magyarázva Mt 5,32-re hivatko-
zik, vagyis a paráznaság esetére, mint egyedüli okra, amiért a férj 
vagy a feleség elhagyhatja bűnbeesett párját. De hozzáteszi, hogy új 
házasságot egyikük sem köthet, amíg a másik fél él25. Pál azt írja, 

                                                      
19 Vö. MURPHY, - O’CONNOR, Első levél a korintusiaknak, 348-349. 
20 5,31-32; 19,7-9 
21 “parektosz logu porneiasz” 
22 Vö. A. MELLO, Evangelo secondo Matteo, 119. 
23 Zerwick is valószínűsíti, hogy „matrimonium attentatum”-ra utal a „porneia” ki-

fejezés (M., ZERWICK, Analysis philologica Novi Testamenti Graeci, Mt 5,32). Ld. 
még A. VACCARI, „O divorcio nos Evangelhos”, 60-79. 

24 „Ha rajtakapnak valamely férfit, hogy férjes asszonnyal hál, mindketten halja-
nak meg, a férfi is, aki együtt hált az asszonnyal, meg az asszony is. Irtsd ki, ami 
gonosz, Izraelből!” (MTörv 22,22) 

25 De bono conjugali, Cap.VII. 
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hogy az asszony, ha elhagyja férjét, maradjon egyedül, vagy térjen 
vissza férjéhez. Ez vonatkozik arra is, akit paráznaság miatt bocsáta-
nak el. Ugyanez érvényes a paráznaság bűnébe esett férjre is. Ágos-
ton kihangsúlyozza, hogy Jézus engedményt ad és nem parancsot. A 
cél a házassági egység megőrzése, illetve helyreállítása26.  

A házasságtörésről szóló művében27 Ágoston úgy értelmezi a 
kérdéses részt, mint a házasságtörés elkerülésének fontosságáról szó-
ló tanítást. Ebben az összefüggésben Szent Pált idézi:  

2A kicsapongás veszélye miatt azonban legyen csak min-
den férfinak felesége és minden asszonynak férje. 3A férfi tel-
jesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, hasonló-
képpen az asszony is férjével szemben. 4Az asszony testével 
nem maga rendelkezik, hanem a férje, éppígy a férfi testével 
sem ő rendelkezik, hanem a felesége. 5Ne tartózkodjatok egy-
mástól, legföljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy azt 
imádsággal töltsétek. Azután térjetek vissza egymáshoz, ne-
hogy a sátán megkísértsen benneteket, mivel nem tudtok 
megtartóztatásban élni. 6Ezt engedményként mondom, nem 
parancsként (1Kor 7,2-6). 

Ugyanebben a műben Máté szövegének sajátos olvasatát találjuk. 
A kivételt Ágoston nem a válás lehetőségére alkalmazza, hanem a 
házasságtörés tényének a megvalósulására. Tehát a szöveg nem azt 
akarja mondani, hogy a férj elbocsáthatja feleségét ha az paráznál-
kodott, hanem a férj házasságtörésnek teszi ki feleségét, ha elbocsát-
ja, kivéve a paráznaság esetét, mert akkor a házasságtörés már aze-
lőtt megvalósult, mielőtt az elbocsátás megtörtént volna28. Így nem 
is beszélhetünk igazán kivételről a válás lehetőségének kérdésében. 
Jézust ezek szerint nem a válás és az újraházasodás lehetősége fog-
lalkoztatja, hanem éppen a házasság egységét akarja védelmezni. Ez 
az értelmezés egy csapásra meg is oldana minden problémát, nehéz 
lenne viszont alkalmazni a párhuzamos szövegre (Mt 19,9).  

                                                      
26 De sermone Domini in monte, Liber I. Cap. XVI.43. 
27 De conjugiis adulterinis, Cap.II. 
28 „Tunc enim non ipse dimittendo facit adulteram, sed dimittit adulteram” 

(Cap.III.). 
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G. J. Wenham erre tesz kísérletet, amikor azt mondja: „Mt 19,9 
megerősíti, hogy minden újraházasodás a válás után házasságtörés, 
és a válás önmagában, kivéve a paráznaság esetét, szintén házasság-
törés, mert ha az asszony előtte paráználkodott, a házasságtörés már 
megtörtént korábban” 29.  

Szent Ágoston nyomán a tudósok egy része szintén úgy érvel, 
hogy egyáltalán nincs szó kivételről. Például B. Vawter szerint a mē 
epi (Mt 19,9) és parektos (Mt 5,32) terminusokkal bevezetett kivétel 
az egész tagmondatra értendő, ezért nem így fordít „kivéve a paráz-
naság esetét” (except for porneia), hanem „félretéve a paráznaság 
kérdését” (setting aside the matter of porneia), vagyis „paráznaság 
esetén sem”30. Ám a görög szintaxis nem igazolja ezt az álláspontot, 
ahogy azt J. Dupont kimutatja, mert „a mē csak a de-vel együtt 
(mēde) kaphat inklúzív értelmet, a parektos pedig csak akkor, ha sok 
név felsorolásában szerepel31.” Ezt később Vawter is beismeri32. Ha 
viszont feltételezzük, hogy Jézus valóban megengedi a válást 
porneia esetén, tisztázni kell, mit is jelent ez a szó.  

Egyesek „házasságtöréssel” fordítják a porneia kifejezést. Ezzel 
Jézus a Shammai-féle farizeusi iskola állásfoglalása mellet törne 
lándzsát, amit nem tart valószínűnek M.D. Goulder, hiszen Jézus a 
farizeusok igazvoltjánál nagyobbat követel, ez pedig azzal egyenlő 
lenne, és ilyen könnyítés egyébként sem illik bele az antitézisek ra-
dikalizmusába33.  

Mint R. Fabris rámutat, a kitételben használt porneia kifejezés 
egyes pasztorális levelekben a vérfertőző kapcsolatokra vonatkozik. 
Így pl. 1 Kor 5,1-ben, amelyben egy keresztény apjának második fe-
leségével él együtt, és talán ApCsel 15,20.29, amely a jeruzsálemi 
zsinat tilalmait sorolja fel a pogányokra vonatkozóan34. A két szöveg 
Lev 18,6-18-ra hivatkozik, mely utálattal utasítja el a vérrokonok kö-

                                                      
29 G.J. WENHAM, „Matthew and divorce: An old crux revisited”, 105. 
30 B. VAWTER, „The Divorce Clause of Mt 5,32 and 19,9”, 155-67.  
31 J. DUPONT, Mariage et divorce dans l’Évangile, 103-104. Átvéve: SZÉKELY, J., 

Az Újszövetség teológiája, 118. 
32 „Divorce and the New Testament”, 528-42. 
33 M.D. GOULDER, Midrash and Lection in Matthew, 18. 
34 Így gondolja E. HAENCHEN, in The Acts of the Apostoles, 102. 
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zötti kapcsolatot. Ezt az értelmezést megerősíti egy kumráni szöveg 
is, amelynek szóhasználatában a héber zenut, vonatkozik mind a po-
ligámiára, mind a vérfertőzésre35. A háttérben ott lehet a házasság 
védelme a keresztény közösségben azzal a laxista magatartással 
szemben, amit a zsidók gyakoroltak a pogányságból megtért 
prozelitákkal szemben. Lev 18,6-18-al kapcsolatban is alkalmazták 
ugyanis azt az alapelvet, miszerint a prozeliták olyanok, mint a ma 
született gyermekek, korábbi rokoni kötelékeik nem érvényesek töb-
bé: ebből kifolyólag tolerálták esetükben a vérrokonok közötti egye-
sülést is, a Leviták könyvében leírtak ellenére. Tehát Máté szövege, 
Fabris szerint, azt akarja mondani: „aki elbocsátja feleségét, kivéve 
a paráznaság esetét, vagyis a vérfertőző házasságot, amit elítél a tör-
vény, házasságtörésnek teszi ki36.” 

Nehézséget jelent az előző érvelésben, hogy a zenut héber szó, 
amit a porneia görögre fordít, nem jelenik meg sehol Lev 18-ban, 
amely a vérfertőzéssel foglalkozik37, sőt, jegyzi meg D. Janzen, se-
hol nem jelent a Bibliában a zenut, a qumráni szövegen kívül, vér-
fertőzést38. Janzen szerint a porneia az asszony részéről más férfival 
elkövetett nemi kapcsolatot jelenti, a házasság és a jegyesség ideje 
alatt. Meglátása szerint Máté a kérdéses helyeken azért használ 
porneia-t és nem moikhieuō-t, mert beleérti a bűn elkövetésébe a je-
gyesség idejét is, nemcsak a házasságot. Így szigorúbb a moikhieuō-
nál, ami csak a házasságon kívüli kapcsolatot jelenti39.  

Más irányból próbálkozik M. Bockmuehl, aki házasságtöréssel 
fordítja a kérdéses szót. Így érvel: a Tóra azt tanítja, hogy a házas-
ságtörő asszonyt meg kell kövezni40, de nem mindig hajtották végre 
ezt a törvényt. Ott van például Dávid és Batseba esete (2Sám 11) 
vagy Dávid fiának, Absalomnak, esete apjának ágyasaival (2Sám 

                                                      
35 CD4,12-6,14 
36 Vö. R. FABRIS, Matteo, 143. Ld. még: J.A. FITZMYER, The Matthean Divorce 

Texts, 79-111.; R.A. GUELICH, The Sermon on the Mount, 209-10. 
37 Vö. C.L. BLOMBERG, „Marriage, Divorce, Remarriage, and Celibacy”, 77. 
38 D. JANZEN, „The meaning of porneia in Matthew”, 67. 
39 D.C. Allison szerint a József történet (Mt 1,18-19) is ezt az álláspontot igazol-

ja: „Divorce, Celibacy and Joseph”, 3-10.o. 
40 Lev 20,10; MTörv 22,22 
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16,20-23): azzal hogy bement hozzájuk, kifejezte, hogy apja nyomán 
a királyi trónra lépett. Miután Absalomot megölték, Dávid visszatért 
mint király, és többé nem ismerte meg ezeket az ágyasokat, mert 
tisztátalanok lettek számára. De nem ölték meg őket. Majd áttanul-
mányozva Judah ben Tabbai rabbi esküszövegét41, arra a következ-
tetésre jutott, hogy abban az időben a rabbik nem erőltették a halál-
büntetést, hanem úgy érveltek, hogy az asszony más férfival való 
nemi érintkezés miatt a férje számára tisztátalanná lett, és ilyen eset-
ben kötelező elválni tőle (Mishnah Sotah 5.1). Ez a gyakorlat tükrö-
ződne tehát Máté szövegében42. 

R.F. Collins szerint Jézusnak a válást illető állásfoglalása inkább 
prófétikus beszéd, mint közösségi szabály, amelyet Jézus, a názáreti 
próféta hirdetett meg Galileában, és mint olyan, a megtérésre való 
felhívásának részét képezte az elérkező Mennyek országának fényé-
ben. Ez az állásfoglalás elítéli a válást és annak következményeit, de 
nem foglal állást a második házasság problematikáját illetően. Meg-
ítélésében a válás a Dekalógus házasságtörést tiltó parancsának meg-
sértése, és a háttérben nyilván ott kell látnunk az állásfoglalást abban 
a botrányos kérdésben is, amit Heródes Antipász király okozott azál-
tal, hogy elvette testvérének, Fülöpnek a feleségét (Mt 14,3)43. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy azok a magyarázók, akik 
a válás kérdésében a „kivételt” próbálják nem kivételként értelmezni, 
alapvetően igyekeznek harmóniába hozni Máté változatát Márk és 
Lukács értelmezésével, akik valóban nem ismernek kivételt44. Akik 
viszont elfogadják a kivételt, a porneia lehetséges jelentéseinek bon-
colgatásával próbálkoznak. Mindegyik meglátás tartalmaz figyelem-
re méltó gondolatokat, de egyik mellett sem szükséges pálcát tör-
nünk.  

El kell ismerni, hogy Márkkal és Lukáccsal szemben, Máté válto-
zata tartalmaz kivételt. Ennek pontos jelentését azonban nem ismer-
jük. A választ csak Máté közössége tudná: mit is jelentett ott a 

                                                      
41 Babiloniai Talmud Hagigah 16b 
42 Vö. M. BOCKMUEHL, „Matthew 5: 32; 19:9”, 291-295.o. 
43 Vö. R. F. COLLINS, Divorce in the New Testament, 222. 
44 Ld. Fentebb Szent Ágoston és a nyomában járók 
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porneia kifejezés, amely esetében a feleség mégis elbocsátható, és 
hogy azután megengedhető-e az újraházasodás. 

A vizsgált szakasszal kapcsolatban egyébként, meglátásom sze-
rint, a fő kérdés az, amivel a kommentárok nemigen törődnek, hogy 
miért foglalkozik Máté kétszer is művén belül a válás kérdésével. Il-
letve, tovább fűzve a kérdést: tényleg mind a két szakasz a válásról 
szól?  

Visszatekintve a szinoptikus összevetésre, látható, hogy Mt 19,7-
9 követi szorosan Mk 10,3-4.11-12 változatát, amely a szövegössze-
függést is tekintve, valóban és konkrétan a válás lehetőségéről szól 
Mózes törvényével összefüggésben. Az antitéziesek alapproblémája 
viszont az, hogy hogyan viszonyul Jézus a törvény és a próféták taní-
tásának egészéhez45. Ebből az összefüggésből kell interpretálni a 
kérdéses szakaszt, szem előtt tartva a házasságtörés Ószövetségből 
ismert allegórikus értelmezését is a szövetségi hűségre. 

Interpretáció 

Jézus nem bocsátja el „Hitvesét” 

Az emberi keményszívűség arra bírta Mózest, a törvényhozót, 
hogy kiskaput adjon az állhatatlanságnak és a betelhetetlen vágyako-
zásnak, lehetővé téve válólevéllel a feleség elbocsátását. Jahve, aki a 
hitves szeretetével ragaszkodott választott népéhez, soha nem szánta 
rá magát ilyen végleges eltaszításra, akkor sem, amikor Júda és Izra-
el, idegen istenekkel való paráznasága által, maga lépett ki a szövet-
ségi kötelékből. Jézus, amikor meghirdeti a házasság felbonthatat-
lanságát, valójában hűségnyilatkozatot tesz. Isten szeretete, amely 
benne megjelent, töretlenül megőrzi hűségét választottaihoz, s Jézus 
soha nem ad válólevelet Egyháza kezébe, nem hozza kiszolgáltatott 
helyzetbe, nem teszi ki házasságtörésnek. 

A paráznaság esete 

Az idegen istenekkel paráználkodó Júda és Izrael maga lépett ki a 
házassági szövetségből, ahová Isten ragaszkodása mégis visszahívja. 

                                                      
45 Ugyanez a szövegösszefüggés Lukácsnál is 16,16-18. 
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Pál a hitetlen házastárs elengedését jóváhagyja, hadd maradjon meg 
paráznaságában, régi pogányságából megmaradt istenei imádásában, 
ha nem tud megtérni az igaz Istenhez. A parázna, vagyis hitehagyó, 
most is maga lép ki abból a házassági kötelékből, amire Isten a ke-
resztség szentségében meghívta, és lesz az igaz Istentől elszakadva 
idegen erők, bálványok szolgája46. Így gyakorlatilag jön létre az az 
állapot, amit válásnak hívhatunk. A végtelen szeretet megengedi ezt 
a szabadságot, de nem enged a hűségből, mely a csalfa hitvest min-
dig hazavárja egyházába. 

A keresztény házasság alapja 

Mind az Ó-, mind az Újszövetség a házasság allegóriáját alkal-
mazza Isten és választott népe kapcsolatának leírására. A férfi szere-
tete és ragaszkodása feleségéhez segít megérteni Isten ragaszkodását 
népéhez. Az emberi szeretet törékenysége viszont, a törékenység lát-
szatát vetítheti az Isten szeretetére is, feltételezve ugyanazt a ke-
ményszívűséget, ami a válás aktusában kifejeződik. A válás lehetet-
lenségét csak akkor értjük meg, ha Isten tökéletes szeretetét vetítjük, 
alkalmazzuk allegorikusan az emberi szeretetre. Amint Isten szerete-
te nem ismer törést, szakítást, a képmására alkotott, tökéletes szere-
tetre törekvő ember sem juthat el soha házassági szövetségében ilyen 
fájdalmas pontra, ha szeretetének valóban az Isten szeretete a mintá-
ja és alapja. 
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2. Péter apostol legendája 
 

Isidorus azt mondja a Szentek születéséről és haláláról szóló 
könyvében: „Péter miután megalapította az antiochiai egyházat, 
Claudius császár idejében Rómába ment, hogy megküzdjön Simon 
mágussal. 25 évig hirdette ott az evangéliumot a város püspökeként. 
Az Úr szenvedésétől számított 36. évben pedig – saját akaratának 
megfelelően – Nero fejjel lefelé keresztre feszíttette.” Így Isidorus. 

Azt is mondják, hogy kebelében állandóan kendőt hordott, s 
valahányszor a megtagadás bűne eszébe jutott, bőséges könnyekre 
fakadt, s ezért annyira szokásává vált a sírás, hogy már úgy tűnt, 
egész arcát kimarták a könnyek – ahogy Kelemen mondja. Ugyan-
csak ó állítja, hogy amikor kakasszót hallott, mindig felkelt, hogy 
imádkozzék, és akkor is sírásban szokott volt kitörni. 

 Abban az időben egy Simon nevű mágus működött Jeruzsálem-
ben, aki azt állította magáról, hogy ő az igazság kútfeje, s hogy a 
benne hívők örökéletűek lesznek, és azt is mondta, hogy ő nem ismer 
lehetetlent. Kelemen könyvében is olvasható, hogy kijelentette: 
„Nyilvánosan istenként fognak imádni, istennek kijáró tiszteletben 
részesítenek, és amit csak akarok, megtehetem majd…” Ő tehát – 
ahogy Linus mondja – vitába akarta hívni Pétert, és megmutatni ne-
ki, hogy ő Isten. Péter vitába is szállt vele ekkor, és minden szem-
fényvesztését leleplezte. Akkor Rómába vette útját, hogy ott tartsák 
istennek. Mikor Péter értesült erről, egészen Rómáig követi őt. 

Claudius császár uralkodásának negyedik évében érkezett Péter 
Rómába, 25 évig maradt ott, és Johannes Beleth szerint* két püs-
pököt szentelt maga mellé segítségül: Linust és Cletust, az egyiket a 
városon kívülre, a másikat belülre. Állhatatos prédikálással sokakat 
megtérített, rengeteg beteget meggyógyított. Ezután Pál is Rómába 
jött, és Péterrel együtt hirdette Krisztust. 

Simon mágust pedig annyira megkedvelte Nero, hogy … barátsá-
gába fogadta. Ahogy Leo elmondja, Simon összehívta a népet, és azt 
állította, hogy a „galileaiak” súlyosan bántalmazták, s azt mondta, 
hogy ezért el akarja hagyni a várost, amelyet védelmezett, s megje-
lölte azt a napot, amelyen majd a mennybe megy, mivel méltatlannak 
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tartja, hogy továbbra is a földön lakjék. A kijelölt napon tehát fel-
ment egy nagyon magas toronyba – vagy Linus szerint a Capi-
toliumra –, és onnan levetve magát, babérkoszorúval koronázva rep-
desni kezdett. Mire Nero azt mondta Péternek és Pálnak: „Ez az em-
ber igazmondó, ti pedig hitetők vagytok.” Akkor Péter azt mondta: 
„Megparancsolom nektek, Sátán angyalai, kik őt az égben tartjátok, 
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, hogy őt tovább ne hordozzátok, 
hanem engedjétek lezuhanni!” Azon nyomban lezuhant, és nyakát 
szegve kilehelte a lelkét. 

A római keresztények kérlelni kezdték Pétert, hogy távozzék a 
városból, de ő nem akart. Végül a könyörgéseknek engedve elindult, 
de amikor a városkapuhoz ért – miként azt Leo és Linus tanúsítják –, 
azon a helyen, amit most Sancta Maria ad passusnak neveznek,* 
meglátta a vele szembe jövő Krisztust, és megkérdezte: „Hová mégy, 
Uram?” Mire ő így válaszolt: „Rómába jövök, hogy ismét megfeszít-
senek.” Mire Péter: „Ismét megfeszíttetel?” Mire az Úr: „Igen.” Pé-
ter erre így szólt; „Uram, én is visszatérek, hogy veled együtt feszít-
senek meg.” E szavakra az Úr Péter szeme láttára és könnyeinek 
hullatása közepette az égbe emelkedett. Mikor megértette, hogy 
Krisztus az ő szenvedéséről beszélt, visszatért. Mindent elmesélt a 
testvéreknek. Nero szolgái elfogták, és átadták Agrippa kormányzó-
nak… Parancsot adtak, hogy Pétert, mint idegent, feszítsék keresztre, 
Pált pedig, minthogy római polgár volt, fejezzék le. 

Az ellenük hozott ítéletről Dionysius is beszámol, a Pál haláláról 
Timóteushoz írott levelében e szavakkal; „Ó, testvérem, Timóteus, 
ha láttad volna haláltusáját, bizony belepusztultál volna a szomorú-
ságba és fájdalomba. Ki ne zokogott volna abban az órában, mikor 
kihirdették ellenük az ítéletet, hogy tudniillik Pétert keresztre fe-
szítik, Pált pedig lefejezik. Pogányok és zsidók tömegét láthattad 
volna akkor, amint ütlegelik, és arcul köpdösik őket. Mikor pedig 
eljött szörnyűséges végórájuk, az után, hogy elválasztották őket, 
megkötözték a »világ oszlopait« a testvérek sírása és jajveszékelése 
közepette. Akkor így szólt Pál Péterhez: »Béke veled, egyházak 
talpköve, s Krisztus juhainak és bárányainak pásztora!« Péter pedig 
így szólt Pálhoz: »Menj békével, jó erkölcsök hirdetője, az igazak 
üdvének közvetítője és vezére!« Mikor pedig elválasztották őket 
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egymástól, mesteremet követtem, mert nem egyazon negyedben öl-
ték meg őket.” Így Dionysius. 

Péter pedig – ahogy azt Leo és Marcellus tanúsítja – mikor a ke-
reszthez ért, azt mondta: „Mivel nem vagyok méltó arra, hogy 
ugyanúgy feszítsenek keresztre, mint az én Uramat, fordítsátok meg 
az én keresztemet, és fejjel lefelé feszítsetek meg.” Erre azok meg-
fordították keresztjét, és lábbal felfelé, kézzel lefelé szögezték rá. 
Akkor a feldühödött tömeg meg akarta ölni Nerót és a kormányzót, s 
ki akarta szabadítani az apostolt. Hanem ő kérlelte őket, hogy ne 
akadályozzák meg vértanúságát… Péter, látván, hogy a hívők látják 
dicsőségét, hálát adva, és a hívőket Istennek ajánlva, kilehelte lelkét. 
Akkor két testvér, Marcellus és Apuleius, akik tanítványai voltak, 
levették a keresztről, és a testét különféle fűszerszámokkal bebalzsa-
mozva, eltemették. 

Szent Kornél pápa idején görög hívők titokban ellopták onnan az 
apostolok testét. Mikor a hívők nem tudták eldönteni, hogy melyik 
csontok lehetnek Szent Péteré és melyek Szent Pálé, könyörögtek és 
állhatatosan böjtöltek, és az égből ezt a választ kapták: „A nagyob-
bak a prédikátor csontjai, a kisebbek a halászéi.” Így a csontokat kü-
lönválasztották, és kit-kit a saját templomában helyeztek el. Mások 
azonban azt mondják, hogy amikor Szilveszter pápa fel akarta szen-
telni a templomokat, mind a nagy, mind a kis csontokat gondosan 
lemérette, s felét az egyik, felét a másik templomba helyeztette el. 
Jóllehet ugyanazon a napon és órában szenvedtek vértanúhalált, 
mégsem ugyanott, hanem más-más helyen. Mikor Leo arról beszélt, 
hogy ugyanott haltak meg, úgy érti, hogy mindketten Rómában 
szenvedték el a halált. Gergely mégis úgy rendelkezett, hogy ami a 
zsolozsmát illeti, ez a nap kifejezetten Péter ünnepe legyen, s a 
következő napon legyen Szent Pál commemoratiója, egyrészt, mert 
ezen a napon szentelték fel Szent Péter templomát, másrészt, mert 
nagyobb volt méltóságban, előtte járt a megtérésben s mivel övé volt 
az elsőség Rómában. Ford. Grüll Tibor. 

Forrás: Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, 
              Ld.: Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.oszk.hu
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Olvasóink kérdezik 
 

1. Kosokat vagy kecskéket választanak el egymástól 
            az utolsó ítélet szemléletes leírásában? 

A kérdésre Kocsis Imre biblikus professzor válaszol 
 

Az utolsó ítéletről szóló tanítás (Mt 25,31-46) Máté evangéliumá-
nak egyik legismertebb és legmegragadóbb szövege, amely az irgal-
masság cselekedeteire való összpontosítás miatt különösen is aktu-
ális most, az irgalmasság szent évében. A szakasz műfaji besorolása 
nem könnyű. Egyesek példabeszédnek tartják, de talán helyesebb, ha 
példabeszédszerű vagy szemléletes leírásnak nevezzük. Bár nyílván-
valóan nem az utolsó ítélet menetének pontos, tudósítással egyenér-
tékű bemutatását találjuk itt, ám a szöveg nagy részét, főleg az irgal-
masság cselekedeteinek felsorolását („éheztem és ennem adtatok, 
szomjaztam és innom adtatok” stb.) nem csak szabad, hanem köte-
lező is a szavak valódi értelmében venni. Ez a megjegyzés akkor is 
igaz, ha tudatában vagyunk annak a ténynek, hogy a lista nem kime-
rítő. A hangsúly a rászorulók nagylelkű megsegítésén van, s nem 
feledhetjük, hogy a rászorultságnak nem csupán testi, hanem lelki 
vonatkozásai is vannak. Az egyházi hagyomány – teljes joggal – az 
irgalmasság testi cselekedetei mellett a lelki cselekedeteknek is nagy 
jelentőséget tulajdonít.  

Képes nyelvezetet igazából csak a szakasz elején találunk az 
Emberfia eljövetelének meghirdetése (25,31) után. Az Emberfia előtt 
minden nemzet megjelenik, ő pedig szétválasztja őket: egyeseket a 
jobbjára, másokat a baljára állít (25,32-33). A szétválasztással kap-
csolatban Jézus a pásztorok gyakorlatára utal, s éppen ezen a ponton 
jelenik meg az a nehézség, amelyre rövid ismertetésünk irányul. Ha 
megnézzük a magyar nyelvű bibliakiadásokat, rögtön látjuk, hogy az 
összehasonlítást tartalmazó mondat eltérő formában jelenik meg 
bennük:  

– A Szent István Társulati Biblia (2005): „ő pedig különválasztja 
őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a ko-
soktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára.” 
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– Békés- Dallos Újszövetségi Szentírás (1972): „Ő pedig elvá-
lasztja őket egymástól, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat 
a kosoktól…” 
– Káldi-Neovulgáta Szentírás (2012):  „ő pedig elválasztja őket 
egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 
A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára.”. 
– Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája (2014): „ő pedig 
elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juho-
kat a kecskéktől…” 
– Újszövetség (Simon Tamás László fordítása; 2014): „ő pedig 
elválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a 
kecskéktől…”. 
Az eltérő fordítások a mondat eltérő értelmezéséből fakadnak. 

Mindenekelőtt az eriphoi és eriphia görög főnevek jelentése vitatott. 
A „kosok”, „kecskék”, „kecskebakok” jelentést egyaránt lehetséges-
nek tartják. S ebből kiindulva a biblikus szakkönyvekben három ér-
telmezési lehetőség is található. 

1) A hagyományosabbnak mondható magyarázat szerint a pásztor 
a juhokat és a kosokat választja szét egymástól. Persze rögtön fel-
merül a kérdés: miért van erre szükség? Hiszen a nyáj szaporulata 
érdekében éppen a juhok és a kosok egybetartása lenne célszerű. Ha 
megnézzük a szakasz értelmezéstörténetét, akkor eléggé fantáziadús 
és humoros magyarázatokat is találunk: a kosok kövérek, tisztátala-
nok, bűzösek, erőszakosak, öklelősek, pajzánok, folytonosan közö-
sülni vágyók, szarvaik olyanok, mint az ördögé stb. (vö. Ulrich Luz, 
Das Evangelium nach Matthäus III, Zürich/Düsseldorf 1997, 533. 
old.). Ezek a mozzanatok nyilván nem mondhatók kielégítő indok-
nak. Sokkal egyszerűbb arra gondolni, hogy a pásztor a juhokat meg 
akarja fejni (vö. Joachim Gnilka, Das Matthäusevangelium II, 
Freiburg 1988, 372. old. ). Ugyanakkor nem világos, hogy az ilyen 
jellegű szétválasztás mennyiben alkalmas az ítéleten történő külön-
választás szemléltetésére.     

2) A múlt században igen elterjedtté vált az a nézet, miszerint a 
vizsgált szövegben a juhok és a kecskék esténkénti elkülönítésére 
történik utalás. Ezt az értelmezést Joachim Jeremias vetette fel a 
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Jézus példabeszédeiről szóló közismert könyvében (Jézus példá-
zatai, Budapest 1990, 150. old; a mű eredeti német változata 1947-
ben jelent meg először). A magyarázat lényege: a nyáj juhokból és 
kecskékből állt, amelyek nappal együtt legeltek, ám este különvá-
lasztották őket, mert a kecskék éjjelente melegebb tartózkodási he-
lyet igényeltek. Minthogy a juhok többnyire fehérek voltak, a kecs-
kék ellenben sötétbarnák vagy feketék, szétválasztásuk jól szemlélte-
ti, mi alapján történik majd az elkülönítés az ítélet napján. 

 Ez a magyarázat meglehetősen megnyerőnek látszik, de újabban 
kimutatták, hogy a Jeremias által bemutatott gyakorlat léte nem bi-
zonyított. Jeremias ugyanis egy korábbi német kutató, Gustaf Dal-
man (Arbeit und Sitte VI, Gütersloh 1939, 276. old.) művére ala-
pozott, amelyben azonban csak a tengerparti síkságon őszi időszak-
ban előforduló, időnkénti eljárásról van szó. Nyitott kérdés tehát, 
vajon beszélhetünk-e egy egész Palesztinára kiterjedő szokásról. 

3) A legújabb német nyelvű kommentárok szerzői (Ulrich Luz, 
Peter Fiedler, Matthias Konradt) az eriphosz főnév azon alapjelenté-
séből indulnak ki, amely az ókori írásokból olvasható ki: „fiatal 
kecskebak”, „kecskegida”. Azt is figyelembe veszik, hogy az Ószö-
vetség görög fordításában, a Szeptuagintában a főnév többnyire 
olyan összefüggésben szerepel, amelyben kecskegidák leöléséről, 
elfogyasztásáról vagy feláldozásáról van szó (vö. Ter 27,9.16; 37,31; 
Bír 6,19; 13,15.19; Ez 43,22.25 stb.). Ebből kifolyólag az alábbi 
magyarázat adódik: a pásztor leölés végett különíti el a fiatal 
kecskabakokat a nyáj többi tagjától. Így ez a kép jól szemlélteti azt, 
hogy a történelem végén bekövetkező elkülönítés célja nem más, 
mint az ítélet.  

Az ismertetett magyarázatok közül az etimológia alapján (er-
iphosz = fiatal kecskebak; vö. Györkösy Alajos – Kapitánffy István – 
Tegyey Imre, Ógörög-magyar nagyszótár, Budapest 1993, 432. old.) 
a harmadik magyarázat tűnik a legvalószínűbbnek. Ám mivel némi 
bizonytalanság itt is fennáll, az a legcélszerűbb, ha kijelentjük: nem 
tudjuk teljes bizonyossággal megállapítani, hogy konkrétan milyen 
gyakorlat áll a Mt 25,32-33 hasonlata mögött. Ebből következőleg 
azt is kimondhatjuk: a hasonlatot illetően a szétválasztás ténye a 
meghatározó jellegű, s nem annak az indoka. S ami a hasonlatot 
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tekintve homályban marad, az annál világosabb a valóság szintjén. 
Az emberek világában az irgalmasság cselekedeteinek megtétele, 
illetve elmulasztása az, amely alapján a végítéletre érkező Emberfia 
a jobb, illetve a bal oldalra állít. Szövegünk jó példa arra, hogy egy 
apró mozzanattal kapcsolatos bizonytalanság még nem akadálya 
annak, hogy egy-egy bibliai szövegrész alapüzenetét megértsük.   
Kocsis Imre 

 
 

2. Milyen nyelven (nyelveken) beszélt Jézus?  
 

A kérdésre Gyürki László biblikus professzor válaszol 
 

Milyen nyelvet – nyelveket – beszélt Jézus? Általában: milyen 
nyelveket beszéltek Jézus hazájában, a Szentföldön, a római palesz-
tin provinciában az időszámításunk kezdetén? A források, az evan-
géliumok, amelyek Jézusról adnak hírt, mind görögül maradtak ránk. 
Ez nem azt jelenti, hogy mindegyiket eredetileg görögül írták. Jézus-
nak kevés szava maradt ránk ezekben a görög szövegekben: „abba”, 
apa, vagy Jézus szavai a kereszten, „Eli, Eli, lemi szabachtani”, Iste-
nem, Istenem miért hagytál el engem” (Mt 27,46), talita kum, leány 
kelj fel, effata, nyíljál meg.  

A nyelvi helyzet Jézus hazájában 

A Szentföld Jézus idejében (mint ma is) többnyelvű volt. Erre a 
többnyelvűségre példa Pilátus felirata Jézus keresztjén, amely Jézus 
vétkét adta meg. Ez volt a felirat: „A názáreti Jézus a zsidók kirá-
lya!... héberül, latinul és görögül volt írva” (Jn 19,20) Hogyan lehet 
elképzelni ilyen többnyelvűséget? Egész biztos, hogy nem mindenki 
beszélt arámul, héberül, görögül és latinul, és használta ezeket a 
nyelveket. De az ott élő emberek közül sokan beszéltek több nyelvet 
még ha különböző szinten is különböző helyzetekben. A Szentföld 
lakossága 2000 évvel ezelőtt nem volt egységes. Különböző nép-
csoportok voltak különböző vallásokból. Ezek a különbségek a 
népességben, a vallásban és a nyelvekben is tükröződtek. A lakosság 
jelentős része zsidó volt, de a zsidó lakósság sem volt nyelvében 
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egységes. A Szentföld annak idején a Római Birodalom része volt. 
Az uralkodó osztály nyelve a római birodalom igazgatási nyelve a 
birodalom keleti részében a görög, a központban Rómában a latin 
volt. Ez főleg a központosított római katonaságnak fontos volt. 
Palesztina a nyugtalan provinciák közé tartozott, ezért ott a katona-
ságnak fontos szerepe volt. Vizsgáljuk meg az egyes nyelveket. 

A héber 

A héber szemita nyelv. A „szemita” fogalom a Bibliából szárma-
zik. Szem Noé egyik fia. (Ter 10,1) A szemita nyelvek egy nyelvcsa-
ládot alkotnak. Ezeknek a nyelveknek a hazája a Közel-Kelet és az 
arab félsziget volt. Egyes szemita nyelveket a mai napig is használ-
nak, mint a modern hébert, az arabot, a máltait vagy egyes etiópiai 
nyelveket. 

Izrael népének nyelve 

Izrael népének nyelve a héber volt, bár sem a „nyelv”, sem a 
„nép” nem átfogó fogalmak. A történelem bizonyos fázisaiban lehet 
„dialektusokról” vagy „tövekről” beszélni. A legrégibb fennmaradt 
héber írások a Kr.e. első évezredből származnak. A szomszéd népek 
írásai, főleg a moabitáké a mai Jordániából mutatják, hogy az ő 
nyelvük nem nagyon tér el a hébertől. A „héber” szó ugyancsak a 
Bibliából származik. Ott más népektől, főleg az egyiptomiaktól 
megkülönböztetve hébereknek nevezik őket (Kiv 5.3). A bibliai 
családfákban (H)Eber Szem ükunokája volt (Ter 10,21-24). Az 
izraeli monarchia idején héber volt a nemzeti nyelv. A zsidó Biblia, - 
tehát a mi Ószövetségünk - nagyrészt héberül íródott. 

Minket leginkább az a kérdés érdekel, meddig volt a héber élő 
nyelv. A babiloni száműzetésben (Kr. e. 6. sz.) az izraeliták intenzív 
kapcsolatba kerültek az arámmal, főleg átvették az arám írást. A 
száműzetésből való visszatérés után továbbra is héberül beszéltek, de 
feltűnik, hogy a száműzetés utáni héber szövegek tele vannak idegen 
arám szavakkal. Az arám mindinkább jelentős lett. 

Még 70 évvel ezelőtt a legtöbb tudós meg volt győződve arról, 
hogy a héber nyelv a Krisztus előtti utolsó századokban kihalt. Ez a 
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vélemény 1948 után a Qumrán-i írások felfedezésével megváltozott. 
A Qumrán-i írásokat a kereszténység előtti utolsó-, és a keresztény-
ség utáni első században héberül írták. Felismerhető az is, hogy ezek 
írói nem egy holt nyelven írtak, vagyis nem csak egyszerűen a bibliai 
nyelvet utánozták, hanem a héber élő és beszélt nyelv volt. A mo-
dern héber egy újraélesztett nyelv, amelyet az előző évszázad elején 
a cionisták élesztettek fel, és felélesztve egyesítő nyelve lett a külön-
böző országokból a Szentföldre bevándorolt zsidóknak. Ez a fel-
élesztett héber, (héberül “ivrit“), az elmúlt száz évben, mint beszélt 
nyelv, természetesen tovább fejlődött. Ez miden élő nyelvnél ter-
mészetes. Így aztán néha a modern izraelinek nehézségei lehetnek a 
héber Biblia megértésében. 

Most azt vizsgáljuk meg, hogy hol beszéltek Jézus idejében hébe-
rül, és hol nem. Feltételezik, hogy Júdeában, Jeruzsálem környékén, 
ahol a zsidók többségben voltak, a lakosság többsége héberül be-
szélt. Más volt a helyzet Galileában Jézus hazájában.De az olvasmá-
nyokat ott is héberül olvasták, és semmi sem mutat arra, hogy Jézus 
kortársai nem értették volna, mikor ő a názáreti zsinagógában Izajás 
próféta könyvéből felolvasott (Lk 4,16-30). 

Azonkívül a galileai zsidók szoros kapcsolatban voltak Júdeával. 
A zsidó zarándok ünnepekre sokan érkeztek Jeruzsálembe. Sehol 
sincs utalás arra, hogy a galileai zsidóknak nehézségeik lettek volna 
Júdeában, hogy megértessék magukat. Feltételezhetjük, hogy a 
galileai zsidók elegendő vagy akár jó héber tudással rendelkeztek, 
még akkor is, ha a héber nem volt az ő mindennapi nyelvük, anya-
nyelvük. A mindennapi nyelv Galileában az arám volt. A János 
evangéliumban néhány hely megnevezését találjuk, melyek ott 
„héberül“ szerepelnek: Beteszda (Jn 5,2), Gabbata (19,13) Golgota 
(19,17), azonkívül a „rabbuni” megnevezés (20,16). Feltűnő, hogy 
ezekből a nevekből három (Gabbata, Golgota, és rabbuni) arám. De 
itt nem az evangélista nem tudása van mögötte. A „héber“ megne-
vezés annak idején nem feltétlenül azt jelentette, hogy ezek „héber 
nyelvűek“ voltak, hanem azt, hogy a „zsidók nyelvét” (az arámot) 
beszélték. Hasonlóan kell értelmezni az egyháztörténész Cezareai 
Euszebiosz (260-340) egyik állítását, hogy a Máté evangéliumot 
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eredetileg héberül írták. Valószínű, hogy a héber alatt általában „a 
zsidók nyelvét“ (az arámot) érti. 

Az arám nyelv 

Az arám, mint a héber is, szemita nyelv. Eredetileg Damaszkusz 
környékének dialektusa volt. A Kr.e. 2. évezred végén lassan az 
arám a babiloni vagy asszír birodalom sok népből álló államának 
általános nyelve lett. Kezdetben az arám a közigazgatás nyelve volt, 
de hamarosan az általános nyelv lett a népcsoportok között, és az 
arám lassan a sok korábbi nyelvet kiszorította. Az arám közeli 
rokona a hébernek (hasonlóan mint a spanyol és olasz). 

Ezzel kapcsolatban egy érdekes elbeszélést találunk a Királyok 2. 
könyvében: Szancherib asszír király 701-ben megostromolta Jeruzsá-
lemet. Főpohárnoka gyalázkodó beszédet intézett Hiszkija küldöttei-
hez a várfalon figyelő nép előtt „Júda nyelvén” – héberül. Erre Hisz-
kija küldöttei így válaszoltak neki: „Beszélj arámul szolgáiddal, hi-
szen megértjük, és ne szólj hozzánk Júda nyelvén a falon figyelő nép 
füle hallatára”. A főpohárnok héberül beszélt, az asszír birodalom 
arám nyelvét viszont nem értette volna meg a nép. (2Kir 18,16) 

Kr.e. 539-ben a perzsák elfoglalták a babiloni birodalmat. Az 
arám ezután már nem volt többé az általános igazgatási nyelv, 
viszont megmaradt mindennapi nyelvnek. A perzsa nyelv nem terjedt 
el. 200 évvel később (Kr.e. 330 körül) Nagy Sándor az egész Közel-
Keletet elfoglalta és ezzel egy újabb nyelvváltozás következett. 
Megkezdődött az elfoglalt területek lassú hellenizálása (“hellén” a 
görög megnevezése). Ez a folyamat azáltal is felgyorsult, hogy egész 
népcsoportokat telepítettek át. Ezzel a Szentföldön élő zsidók héber- 
és arám nyelvű lakossága egyes helyeken kisebbségbe került. Ez volt 
a helyzet főleg a partvidékeken és Galileában is. A Makkabeusok 
könyvei sokat foglalkoznak a zsidók ellenállásával a hellenizálás 
ellen, de nem a nyelv, hanem a vallás miatt. Ekkor újra zsidókat 
telepítettek be egyes terüleltekre és ezzel főleg Galileában megnőtt a 
zsidó lakosság száma, akiket különböző vidékekről telepítettek oda. 

Tehát Jézus idejében Galilea, Jézus hazája, nagyrészt zsidó volt, 
de arám nyelvű. Arám nyelvű lehetett Szamária is. Ezzel szemben 
Jeruzsálemben az arámot a héberrel keverve találjuk a zsidó lakos-
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ságnál is. Ezt a sírfeliratokból is látjuk, bár nem tudjuk pontosan mi-
lyen volt az arány a két nyelvcsoport között. 

Már a perzsa idők óta az arám nyelvterületen nem volt egyesítő 
politikai vonal. Ezért az arám lassan szétesett különböző tájszólá-
sokra. Ez tükröződik a Szentföldön is. Utalást találunk erre az 
evangéliumban is: a szolgáló megjegyzi Péternek: „közéjük tartozol 
te is, hiszen beszéded is elárul” (Mt 26,73). Egy további utalás 
található erre a pünkösdi beszámolóban az Apostolok cselekedeté-
ben: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja 
hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén?” (ApCsel 2,7-8) A 
Talmudban is találunk utalásokat és anekdotákat, amelyekben a 
galileaiakat nevetségessé teszik tájszólásuk miatt. A galileai arám 
dialektusról, Jézus, Mária és az apostolok dialektusáról viszonylag 
keveset tudunk, alig van erről írásos emlékünk. 

Az arám nyelv a bibliai idők után 

Egyes források arról 
szólnak, hogy Máté és 
Márk evangéliuma erede-
tileg arám nyelvű volt, de 
egyik sem maradt meg az 
eredeti nyelven. A bibliai 
idők utáni zsidóságban a 
diaszpórában az arám volt 
az általános nyelv, olya-
noké is, akik más nyelvű, 
főleg görög és perzsa nyel-
vű vidéken éltek. A Tal-
mud, egy központi zsidó 
írás a negyediktől a hatodik 
századig nagyrészt arámul 
íródott. Ugyancsak több zsidó bibliafordítás is az ún. targumok. Az 
arám „targum” „fordítást” jelent. Több keresztény egyházban keleten 
arám lett a liturgia nyelve és ez a mai napig is megmaradt, bár szíriai 
dialektusban, amely rövidesen saját írást teremtett.  

A szíriai Maalula,  

ahol ma is Jézus nyelvét beszélik 
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Ez a szíriai nyelv nem tévesztendő össze az arab dialektussal, 
amelyet ma Szíriában beszélnek. Így érthető Cezareai Euszebiosz 
egyik utalása, amely szerint Jézus „szíriai nyelven” beszélt volna: a 
szíriai egy arám dialektus, amelyet Euszebiosz ismert. 

Az arám nyelv ma 

Az arám a mai napig is létező nyelv, de nagy veszélyben van. 
Túlélte az évezredeket leginkább a keresztény és zsidó közösségek-
ben. Ezek általában félreeső vidékeken, elszórva a Közel-Keleten, a 
mai országokban: Szíriában, Törökországban, Irakban és Iránban 
élnek. 

Az említett az utolsó 150 évben ezekre a vallási kisebbségekre 
nagy nyomás, sokszor kemény üldözés nehezedett Szíriában és 
Észak-Irakban. Jelenleg is szomorú a helyzetük. Ezért az arámul 
beszélő lakosok nagy része elhagyta az ősök hazáját, a zsidók Izra-
elbe, a keresztények nyugatra távoztak. Ebben a helyzetben a szét-
szórtságban nagyon nehéz a nyelvet nemzedékeken át továbbadni. 
Szomorú mai példa Maalula. Ez a falu Szíriában, (kb. 60 km északra 
Damaszkusztól) rövid idővel ezelőtt nagy többségben keresztény 
volt, akik egy arám dialektust beszéltek. 2013 végén a keresztény 
lakosság nagy része Maalulából elmenekült, és mai sorsuk bizonyta-
lan. 

A görög nyelv 

A görög indogermán nyelv, amelyet a mai Görögországban és 
Kis-Ázsiában (Törökország) beszélnek. A görög abc eredetileg a 
föníciaiaktól - egy szemita tengerjáró néptől - származik, amely a 
mai Libanonban élt. Ez az írás közeli rokona az arámnak. Amikor a 
görögök a föníciai írást átvették, két újítást vezettek be: ismeretlen 
okokból megváltoztatták az írás irányát. A görög írás a szemitával 
ellentétben balról jobbra ír. A másik újítás is megmaradt a mai 
napig: bevezették a magánhangzók írását. 

Nagy Sándor hódításaival a görög kultúra és nyelv messze keletre 
és Egyiptomig is elterjedt, és a görög lassan az arámot, mint általá-
nos kultúrát lecserélte. A zsidók főleg Egyiptomban görögül be-
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széltek. Így aztán már Kr.e. a harmadik században Alexandriában 
lefordították az Ószövetséget görög nyelvre. Ezt a fordítást a Szep-
tuaginta – Hetvenes – néven ismerjük, mert a legenda szerint 70 for-
dító készítette. 

A Szentföldön Jézus idejében már elterjedt a görög nyelv. Két 
Betszaidából származó apostolnak – Andreasz és Filippusz – görög 
nevük volt (Jn 1,44). Egyesek mindkét nyelven használták nevüket. 
A legismertebbek az apostolfejedelmek: Simon, Kefa (arámul „a 
szikla“), görögre fordítva „petra“, (szikla), lett Petrosz, (latin formá-
ban Petrus). Saulus neve a bibliai Saul királyról görög végződéssel 
Szaulosz (latinul Saulus), a hasonlóan hangzó görög névvel Paulosz 
(latinul: Paulus). Ő így nevezi magát görögül írt leveleiben. 

Az ApCsel megörökít egy konfliktust a görög- és hébernyelvű 
közösség között (mindkettő zsidó keresztény): „Ez idő tájt, hogy a 
tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a 
zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyei-
ket háttérbe szorítják” (6,1). Ekkor választanak hét diákonust, akik-
nek mind görög nevük van (ApCsel 6,1). A legismertebb közülük 
Sztefanosz – István.  

Úgy látszik Jézus kevés kapcsolatot tartott a görög nyelvű népes-
séggel. Hogy milyen nyelven beszélt a pogány szír föníciai Tírusz 
vidékéről való asszonnyal - görög, föníciai vagy arám, - nem tudjuk. 
(Mk 7,24-30) De semmi jel nem mutat arra, hogy Jézusnak nehézsé-
gei voltak a Pilátus előtti kihallgatáson. Hogy Pilátus a latin mellett a 
görögöt is beszélte, arra nem utolsó sorban mellékneve „Pontius” 
utal, amely egy provincia Kis-Ázsiában. 

A Szent Pál alapította fiatal keresztény közösségek Görögország-
ban és Kis-Ázsiában kezdettől fogva görögök voltak. Lukács evan-
géliuma szép görög nyelven íródott.  

Ha az evangéliumok az Ószövetséget idézik, többnyire a Szep-
tuaginta görög bibliafordításból veszik. Ez arra utal, hogy ezekben a 
közösségekben az Ószövetséget nem héberül, hanem görögül olvas-
ták. Rómában is fontos szerepet játszott a görög nyelv. Pál levele a 
rómaiakhoz természetesen görögül íródott. A római közösség magja 
keletről Rómába jött keresztényekből állott. A római levél utolsó 
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fejezetében szereplő hosszú üdvözlő lista személyei találkoztak 
Pállal, s őt missziós utjairól ismerték. 

A bibliai idők után több évtizedig, vagy talán századig is a görög 
nyelv megtartotta szerepét Rómában. A római püspökök legrégibb 
levelei görög nyelvűek. 

A latin nyelv 

A latinnak is, amely a göröghöz hasonlóan a görög indogermán 
nyelv, Közép-Olaszországban van a hazája. A rómaiak hódításaival 
terjedt, legalább is kezdetben a Római Birodalom nyugati felében. 
Sok hajdan rómaiak által uralt területen Portugáliától Romániáig 
még ma is azt a román nyelvet beszélik, amely a latin nyelvből 
fejlődött ki. Az egész Római Birodalomban latin volt a katonaság 
nyelve. Poncius Pilátusról az egyedüli Biblián kívüli bizonyíték a 
latin felirat, amely a tengerparti Cezarea színházából, - az akkori 
Palesztina provincia fővárosában - került elő. Ugyancsak a számtalan 
latin, vagy többnyelvű római mérföldkő is utal erre. 

A római útrendszer főcélja az volt, hogy gyorssá tegye és segítse 
a katonai mozgásokat.  

Az a kevés latin kölcsönszó, amely a görög Újszövetségben 
található, katonai szakkifejezés, pl. „custodia” (Mt 27,63). Nincs 
semmi utalás arra, hogy Jézus használta volna a latin nyelvet. Rómá-
ban a latin nyelv a keresztény közösségekben csak lassan érvénye-
sült. A Kr.u. második századból ismeretes latin bibliafordítás. A 
liturgiát is csak 200 körül cserélték fel latinra. A görög „Kyrie elei-
son“ (Uram irgalmazz) a mai napig megmaradt. A mai latin bib-
liafordítás csak 400 körül keletkezett. Ez Szent Jeromostól szár-
mazik, aki Dalmáciából származott és Betlehemben élt. Fordítását 
„Vulgata“ (a népszerű, a Biblia fordítása a népi nyelvre), néven 
ismerjük.  

(Gregor Geiger OFM : Die Sprachen(n) Jesu Aramais, Hebräisch, 

Griechisch, Lateinisch?68.Jg 2014.94-102.o. alapján) 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
  

Egyházmegyei Biblia-Nap Vácott – Az váci egyházmegye 
hitoktatói és érdeklődők számára Vácott ismét Biblianapot tartottunk 
április 16-án, Bánó Györgyi egyházmegyei koordinátorunk szervezé-
sében A szép számmal összegyűlt résztvevőket Dr. Varga Lajos 

püspök köszöntötte. Az előadásokat ill. foglalkozásokat Vágvölgyi 
Éva (Lelki küzdelem, A szív csöndjére való törekvés címmel) és 
Tarjányi Béla (Irgalmasság az Újszövetségben címmel) tartották. A 
napot a Székesegyházban szentmisével zártuk. A rendezvényről be-
számolt a Magyar Kurír, a Váci TV pedig szép összeállítást sugár-
zott róla. 

Biblikus professzorok szakmai értekezletei – A magyar bibli-
kus professzorok megtartották soronkövetkező szakmai értekez-
leteiket Budapesten, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Teréz 
körúti központjában, Kocsis Imre biblikus professzor vezetésével. 
Az elmúlt évi második értekezletre október 23-án, az ezévi elsőre 
pedig április 1-jén került sor. Mindkét alkalommal érdekes előadá-
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sok hangzottak el, ezeket azután tartalmas vita, megbeszélés követte. 
A szakmai-baráti találkozók mindig közös ebéddel zárulnak. 

Társulatunk tevékenységének elismerése – Amint arról előző 
számunkban beszámoltunk, Társulatunk részt vett az ausztriai köz-
ponttal működödő PILGRIM nemzetközi szervezet egyik prog-
ramjában, melynek során hat bécsi gimnazista két napot töltött Bib-
liaközpontunkban. 

Ennek kiemelkedő sikere után, nagyra értékelve Társulatunk Bib-
lia-népszerűsítő tevékenységét, mindenekelőtt a Cigány Biblia fordí-
tását és kiadásást, a PILGRIM vezetősége úgy döntött, hogy a szer-
vezet tagjai sorába meghívja Társulatunkat. E döntést követően Tár-
sulatunk vezetője meghívást kapott a PILGRIM éves közgyűlésére 
Bécsbe, ahol átadták a tagsági oklevelet, valamint egy tő szőlőt, 
amelyet minden tag jelképesen magával visz, elültet és gondoz.  

Mivel váci megyéspüspökünk, Beer Miklós püspök atya nagyra 
értékeli a szervezet célkitűzését és tevékenységét, ezér ő is, és a váci 
egyházmegye hitoktatatásért felelős referense díszvendégként vett 
részt az ünnepi rendezvényen. 

Társulatunk tevékenységének elismerése – Amint arról előző 
számunkban beszámoltunk, Társulatunk részt vett az Ausztriai köz-
ponttal működödő PILGRIM nemzetközi szervezet egyik program-
jában, melynek során hat bécsi gimnazista két napot töltött Biblia-
központunkban. 

Ennek kiemelkedő sikere után, nagyra értékelve Társulatunk Bib-
lia-népszerűsítő tevékenységét, mindenekelőtt a Cigány Biblia fordí-
tását és kiadásást, a PILGRIM vezetősége úgy döntött, hogy a szer-
vezet tagjai sorába meghívja Társulatunkat. E döntést követően Tár-
sulatunk vezetője meghívást kapott a PILGRIM éves közgyűlésére 
Bécsbe, ahol átadták a tagsági oklevelet, valamint egy tő szőlőt, 
amelyet minden tag jelképesen magával visz, elültet és gondoz. – 
Mivel váci megyéspüspökünk, Beer Miklós püspök atya nagyra 
értékeli a szervezet célkitűzését és tevékenységét, ezér ő is, és a váci 
egyházmegye hitoktatatásért felelős referense díszvendégként vett 
részt az ünnepi rendezvényen. 
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Mi a PILGRIM? 

PILGRIM a „Tudatosan élni – Jövőt adni“ mottó alatt 
összeköti a tartós, következetes fejlődésre való képzést 
egy vallásos-etikai-filozófiai képzési dimenzióval. A fi-
gyelmét egy tartósan biztosított jövőre tereli azáltal, hogy 
bátorítja a változásra irányuló cselekvést és erősíti a je-
lenbe vetett bizalmat. A valóságra vetett „másik“ látás-
móddal azt a motivációt kell megteremteni, hogy a saját 
cselekvést felelősséggel és minden élőlény előtti respek-
tálással megváltoztassuk. 

A spiritualitást úgy értjük, mint a tanított, megélt és 
reflektált hit által nyert látásmódot, és az abból eredő ma-
gatartást a világgal, a létünk értelmével és minden élő-
lénnyel szemben. 

Kik vagyunk – Személyeknek az a csoportja, akiknek 
fontos ügye a megőrzésre vezető képzés a spiritualitással 
összeköltve – különböző foglalkozási területekről – val-
lásokat átfogóan, interkonfesszionálisan, kultúrákat bevo-
nóan összekötve, behálózva. 

Mit akarunk – A „spiritualitásra és megőrzésre való 
képzés“ fejlesztési munkáját intenzívvé tenni – a PIL- 
GRIM-intézményeket a munkájukban optimálisan kísérni 
– a PILGRIM-intézmények PR-munkáját támogatni. 

Mit ajánlunk – A PILGRIM-intézmények ügyeiről, 
munkájáról információkat adni – a tudományról, a kultú-
rákról és vallásokról való dialógusok rendezvényeit – 
neves szakemberekkel, müvészekkel és közvetlen érintet-
tekkel való találkozást. 

Meghívjuk Önt is – legyen Ön is a PLGRIM tagja és 
dolgozzon velünk! 
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Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat 
           nyári táborai 

Gyimesfelsőlokon a Bagyolyvár panzióban 2016 június 30. - 
július 3. között tartottak bibliás nyári tábort„Boldogok az irgalma-
sok, mert irgalomban lesz részük.” (Mt 5,7) témában. Az előadó Dr. 
Oláh Zoltán volt. 

Jézus tanítói tevékenységének középpontját, szívét alkotják a 
boldogságmondások. Nyolc alkalommal hangzik el a boldog szó 
szent Máté evangéliumában (5,1–11). Eredetileg a görög nyelvben 
csak az isteneket nevezték boldognak (makariosz), aminek jelentése: 
boldognak lenni többé már felül nem múlható módon. A keresztény 
élet „Magna Chartája” minden kor lelkiségének ihletői és megter-
mékenyítői Jézusnak ezen mondásai. A Magyar Katolikus Bibliatár-
sulat irgalmasság évében szervezendő táborában ezeknek a mondá-
soknak mélységeibe szeretnénk alámerülni, hogy a nekünk felkínált 
jézusi remény és lelkület új lendületet és ihletet adjon mindennapja-
inkhoz.  
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Családos hétvége (kisgyerekes családok számára) június 24-26. 
között Gyimesfelsőlokon a Bagolyvár panzióban. Ez a tábor jó al-
kalom volt a házaspári kapcsolat elmélyítésére, közös családi nyara-
lásra az Ige fényében. 

 Kincses-sziget gyerektábor “Szeretsz-e engem?” címmel I.-
VII. osztályos diákok részére június 27-30. között Zsögödön.  A tá-
borok  programjai: előadások, kiscsoportos beszélgetések, kirándu-
lás, éneklés, játék, színes estek stb. olyan foglalkozások, amelyek se-
gítenek abban, hogy a Szentírás iránt érdeklődők nyaralós hangulat-
ban jól érezzék magukat. 

 
 
Kincsünk: A Mennyei Atya irgalmas szeretete  

Tavasz első szombatján, március 5-én Marosvásárhelyen a Ke-
resztelő Szent János Plébánián tartották a Keresd a kincset nevet 
viselő, általános iskolásoknak szóló lelkinapot, melyet a Katolikus 
Magyar Bibliatársulat munkatársai szerveztek. A résztvevők között 
voltak, akik az idén koptatják először az iskola padjait, és olyanok is, 
akik már jövőben kisérettségiznek. 

A nap témája a tékozló fiú története volt, amelyet a gyerekek 
nagy érdekeltséggel hallgattak, majd a kiscsoportokban, a csoportve-
zető segítségével megbeszéltek, illetve megosztottak egymással sze-
mélyes, hasonló példákat. A nap folyamán számos tevékenység zaj-
lott a Deus Providebit házban, például az animációs énektanulás, 
gyöngyfűzés, történetmesélés és megbeszélés, pizzaevés, filmnézés, 
keresztút, játékok és activity.  

A lelkinap felelőse Henn Magdolna hitoktató volt, meghívott 
munkatársa Lőrincz Katalin, aki Székelyudvarhelyről érkezett, to-
vábbá három vásárhelyi fiatal is segítette munkájukat Kovács Teréz, 
Sebesi Rita, illetve Bereczki Szilárd személyében. Hogy milyen volt 
ez a nap, leginkább a részt vevő gyerekek tudják elmondani, így 
most következzék néhány élménybeszámoló:  

Örülök, hogy részt vehettem a szombati lelkinapon. Sok érdekes 
tevékenységben próbálhattam ki magam, mint például a gyöngyfűzés, 
éneklés, játékok. Nagyon tetszett a film, amely Teréz anya életéről szólt, 
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meg a történet a tékozló fiúról. Nagyon jól éreztem magam, ha tehetem, 
legközelebb is ott leszek! (Bereczki Tamás) 

Igazán élménydús szombaton vehettem részt. Tanítást hallgathat-
tam a tékozló fiú történetéről, melyből megértettem, hogy legnagyobb 
kincsünk a Mennyei Atya irgalmas szeretete. Kipróbálhattam magam a 
gyöngyfűzés területén (amit még a fiúk is nagyon élveztek), játékok, 
énekek sokaságával halmoztak el minket. Fergeteges hangulat uralkodott 
a „kis” csapaton. Kedvenc programom a gyöngyfűzés és az éneklés volt. 
Megtanítottak minket keresztet fűzni, s mellé még egy szép énekkel is 
megajándékoztak. Remélem, még számos ilyen programot szerveznek, és 
azt is, hogy a híre bejárja az egész várost, s még többen énekelhetjük: 
„Egymást szeressük, mert Istentől van a szeretet. És a szeretet soha el 
nem fogy!” (Sebesi Hanna) 

Miként a gyerekek is leírták, nagyon jó hangulatban telt ez a nap, 
és már várják a következőt. Köszönjük Oláh Dénes plébánosnak a 
törődését, és azt, hogy biztosította a termet. A Bibliatársulat és a 
fiatal segítők munkájukkal élményt nyújtottak a marosvásárhelyi 
gyerekeknek, egy kicsit közelebb hozták hozzájuk Istent, ami a 
találkozó fő célja volt. Találkozzunk legközelebb! 
                                                                        (Bereczki Szilárd) 

 
 
Bibliai Alapkurzus  

           – A Vasárnap Katolikus Hetilap Online beszámolója  

A Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében több mint 
harmincöten vettek részt bibliai alapkurzuson március 11–13. között 
Marosvásárhelyen, a Deus Providebit házban. A program célja volt, 
hogy megismertesse a Bibliát, bátorítsa a résztvevőket, hogy merjék 
kézbe venni, tanulmányozni, s higgyék el: Isten minden nap, minden 
olvasáskor Igéje által szól hozzánk. 

A Biblia trónra emelésével, az Ige ünneplésével kezdődött a 
program péntek este, Obermájer Ervin segédlelkész vezetésével. 
Henn Magdolna röviden ismertette a kurzus célját, majd Henn Árpád 
olyan csoportmunkára kérte fel az egybegyűlteket, mely a következő 
kérdések köré épült: hány könyvből áll a teljes Szentírás, illetve az 
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Ó- és Újszövetség, melyik a legtöbb fejezetből álló könyv, melyik a 
legrövidebb, és mi a referencia. 

A szombati előadáson megtudhatták a résztvevők, hogy mennyire 
népszerű, tiszteletben tartott könyv a Biblia, melyet 554 nyelvre 
lefordítottak. Henn Árpád arról beszélt, hogy mikor és hogyan 
íródott, és hogyan alakult ki a Szentírás. Minden előadást bibliai 
részek fűszereztek. Nagy Attilától megtudták az érdeklődők, hogyan 

kell olvasni és élni Isten igéjét, és mit jelent az, hogy értünk és üd-
vösségünkért íródott. Ezután csoportos szentírásolvasás következett 
Lukács evangéliumából. 

Délután Oláh Dénes főesperes tartott két előadást A Biblia mint 
Isten Igéje és Felelet Isten Igéjére címmel. Az előadások között, 
csoportmunka során gyakorolták a résztvevők az egymásra és Isten 
szavára való odafigyelést. A főesperes eladása során a meghívás-
történetek, a csoportmunkában a jelenlevők saját meghívástörténetei 
kerültek középpontba. A színes estet jókedv, ének, közös munka 
jellemezte. 
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A Szentírás egyéni olvasásáról és sajátosan a Lectio Divináról 
tartott előadást vasárnap Magos Gyöngyvér. Ez a módszer négy 
lépésből áll: olvasás, elmélkedés, imádság, majd szemlélődés. Min-
den lépésnek megvan a maga fontossága. A lábmosás evangéliumi 
részének olvasása elgondolkodtató volt. 

A kiértékelőn elhangzott vélemények mind azt bizonyították, 
hogy érdemes volt időt szánni erre a programra, sok új ismeretet sze-
rezhettek a résztvevők, jól érezték magukat, feltöltődést, lelki táplá-
lékot kaptak. 

A szervezésből oroszlánrészt vállalt az előadók mellett Henn 
Magdolna, Szabó Bernadett és Kovács Szilárd is. Benczedi Katalin a 
moderálásban, csoportvezetésben vállalt szerepet, továbbá Kovács 
Teréz énekkel biztosította a jó hangulatot.  Benczedi Katalin  

 
 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: júl. 22.: 1 
Tessz 5,15-18;  aug. 5.: Jn 2,23-24; aug. 26.: 1 Tim 4,5-8; szept. 
2.: Róm 14,5-8;  szept.16.: Róm 12,2-3; szept 30.: Róm 15,1-2; 
okt. 14.: Mt 12,28-29; okt. 28.: Mk 10,44-45;  nov. 11.: Mt 
18,10-11; nov. 25.: Mt 19,29-30; dec. 9.: Mt 5,41-42; 2017. jan. 
6.: Lk 8,16-17.                                                             
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
    

     Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
      szép napokat, a nyáron jó pihenést kívánunk! 
           A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 
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„Ilyeneké az Isten Országa” 
 

 
 
 
„Akkora erő és hatékonyság van az Isten Igéjében, hogy 

támasz és életerő az Egyháznak, a hit ereje az Egyház 
gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta és el nem apadó 
forrása a lelki életnek” (DV21). „Krisztus hívei előtt széles-
re kell tárni a kaput, hogy hozzájussanak a Szentírás-
hoz” (DV 22). – „Az Egyház sürgetően és nyomatékosan 
buzdít minden keresztényt (...), hogy a Szentírás gyakori ol-
vasása révén jusson el Jézus Krisztusnak fönséges ismereté-
re (Fil 3,8). »A Szentírás nem ismerése ugyanis Krisztus 
nem ismerése« (Szt. Jeromos)”(DV 25). 

  A Katolikus Egyház Katekizmusa, 131, 133. 
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Tarjányi Béla 

Szenntírásvasárnap 
 
A Magyar Katolikus Egyház Szent Jeromos ünnepéhez kapcso-

lódva szeptember utolsó vasárnapján a Szentírás vasárnapját ünnepli. 
Ezen a napon megköszönjük Istennek, hogy Jézus nemcsak eljött kö-
zénk, nemcsak megmutatta, hogy mennyire szeret bennünket ő, és a 
Mennyei Atya, hanem hogy az ő tanítását írásba is foglalták, és min-
dez kétezer éven át fennmaradt. 

Csodálatos dolog ez, hiszen ha nem írták volna le Jézus tanítását, 
történetét, akkor el sem tudjuk képzelni, mi minden badarságot mon-
danának róla. Már a második századtól elkezdődtek a fantáziálások 
például Mária Magdolnával kapcsolatban, és más vonatkozásban is 
Jézus és Isten dolgait illetően. Ezért nagyon fontos az, hogy már az 
első században már a szemtanúk és az első tanítványok írásba foglal-
ták Jézus történetét és tanítását. Az Anyaszentegyház és az egész ke-
reszténység hite és gyakorlata kétezer év óta ebből táplálkozik. Ezt 
halljuk szentmiséken, ebből olvasunk fel, ez ragad meg a keresztény 
ember lelkében mondatonként, és ehhez igazítja tetteit és mindenna-
pi életét. Hogy az egész világon százmilliók, és milliárdok életét ala-
kíthatja ma is Jézus példája és tanítása, azt annak köszönhetjük, 
hogy megszületett a Szentírás, megszületett az Újszövetség, és ezt 
hűséggel őrizték, másolták, továbbadták, minden nyelvre lefordítják 
mind a mai napig. 

A Katolikus Egyházban a II. Vatikáni Zsinat volt az, amely a fi-
gyelem középpontjába állította a Szentírást, már ott, a tanácskozás 
idején a díszhelyre kihelyeztek egy szép, veretes Szentírást, és ennek 
szellemében folyt a zsinati tanácskozás. A Zsinat során pedig úgy 
határoztak, hogy az összes katolikus hívőt bátorítják a Szentírás 
rendszeres olvasására és tanulmányozására. A Dei Verbum zsinati 
határozatban ezt olvassuk: „Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni a 
kaput, hogy hozzájussanak a Szentíráshoz. … Isten igéjének minél 
több szolgája nyújtsa gyümölcsöző módon Isten népének az írás táp-
lálékát. … Az összes keresztény hívek folyamodjanak magához a 
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szent szöveghez, akár lelki olvasmányképpen, akár megfelelő bib-
liamagyarázatok és egyéb segédeszközök által. … Az emberek szívét 
töltse el egyre jobban a Kinyilatkoztatásnak az Egyházra bízott kin-
cse.” 

Ezen határoztatok értelmé-
ben sok-sok lelkes, apostolko-
dó, keresztény lelkipásztor, 
hívő révén ma már sokkal ál-
talánosabb gyakorlat az, hogy 
a katolikus keresztény hívek-
nek van saját Szentírásuk, és 
azt rendszeresen olvassák. Ér-
dekes módon éppen a jelenle-
gi Szentatyánk, Ferenc pápa 
az, aki különös módon szor-
galmazza ezt. Nemrégiben 
hallhattunk róla, hogy ő maga 
a Szent Péter téren 10 ezer kis 
evangéliumot osztott szét a 
híveknek. A következő szava-
kat fűzte hozzá: 

„Az elmúlt vasárnapokon 
javasoltam nektek, hogy sze-
rezzetek be egy kis evangéliu-
mos könyvet, amelyet napköz-
ben magatoknál tarthattok, 
hogy gyakran olvashassátok. Azután eszembe jutott az Egyház ősi 
hagyománya, miszerint Nagyböjt idején evangéliumos könyvet ado-
mányoznak a katekumeneknek, azoknak, akik a keresztségre készül-
nek. Ma tehát nektek, akik itt vagytok a téren, de jelképesen minden-
kinek szeretnék egy zsebben hordozható evangéliumos könyvet 
ajándékozni. Ingyen adják nektek. A tér különböző pontjain osztják 
ki őket, jól látom ezeket a helyeket. Menjetek oda, vegyétek el az 
evangéliumos könyvet, vigyétek magatokkal és olvassátok minden 
nap! Benne Jézus szól hozzátok. Jézus szava ez, és mint Jézus, én is 

Lukács evangéliuma 

(Szt.J.K.Bibliatársulat – Új Ember) 



Szentírásvasárnap 

4 

azt mondom nektek: ’Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!’ Adjátok át 
az evangélium üzenetét.” 

Magyarországon éppen a Vatiáni Zsinat után határozott úgy a 
Püspöki Kar, hogy az egyházi év egyik vasárnap a Szentírást fogjuk 
ünnepelni. 1965-ben történt ez, immár több, mint 50 esztendeje. 
Azóta ezen a napon a templomban kiemelt helyre tesszük a Szent-
írást, és bátorítjuk a híveket, hogy rendszeresen olvassák, tanulmá-
nyozzák a Szentírást. 

Kedves testvérek, a Szentírás ünneplése valójában hálaadás. Há-
laadás: szívből hálát adunk Istennek a Szentírásért, azért, hogy Isten 
emberi szavakban is kifejezte irántunk való szeretetét, megmutatta 
életünk értelmét, elmondta, hogyan érdemes élnünk. A Szentírásva-
sárnap családi ünnep, mert a Szentírás közös kincsünk, az Egyházé, 
az egyházmegyéé, a helyi egyházé, a családtagoké, a lelkipásztori 
közösségé. Az egyházközségek tagjainak ott van a polcán, ott van a 
zsebében, és e szerint igyekszenek élni. 

Ez az ünnep egyben tanúságtétel is. Emberi vonás, hogy amit fon-
tosnak, értékesnek tartunk, azzal eldicsekszünk mások előtt. Van, aki 
a vagyonával dicsekszik, más a fizikai erejével vagy a tudásával –  
mi a Bibliával dicsekszünk ország-világ előtt. Azzal, hogy ott van a 
kezünbek, s ez fényt és biztonságot jelent számunkra. A szentírás 
ünnepe végül az egység szolgálata is. Mi katolikusok elfogadtuk Is-
tentől a Biblia egészét. A mi, teljes Szentírásunknak nagy része 
azonban nemcsak a miénk, hanem a zsidóké is, és a többi keresztény 
testvéreinké is. Méltó tehát, hogy ünnepelünk, és hálaadásunk, tanú-
ságtételünk közös, és velük hangzik el Isten iránt. 

A Szentírást érdemes gyakorta elővenni, egy-egy mondatot el-
olvasni belőle. Olyan ez a könyv, mint a csöndes eső, amely életet 
ad, vagy, mint a nap melege, fénye: éltet, növel és gazdagít. Elég 
egyetlen egyer eszünkbe idéznünk a Szentírásnak egy számunkra 
kedves mondatát, és elgondolkozunk rajta, máris megváltozunk: nem 
maradunk ugyanazok, mint előtte voltunk. Az Ószövetségben olvas-
hatjuk, amint Isten mondja: „Az én szavam olyan, mint a csöndes 
eső, amelyet leküldök az égből, és nem tér vissza hozzám eredmény-
telenül, elvégzi, amiért küldtem.”. Adja Isten, hogy a mi lelkünkben 
is kifejtse csodás hatását! 
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Ferenc pápa 

Kedves fiatal barátaim! 
 
Ha látnátok a bibliámat, talán nem lenne rátok semmiféle hatás-

sal. Azt mondanátok: „Ez lenne a pápa bibliája? Egy ilyen régi, el-
használt könyv?” Talán ajándékoznátok nekem egy újat, talán olyat 
is, ami ezer euróba kerül… Nem, nem szeretném! Szeretem a régi 
bibliámat, azt, amelyik fél életem során elkísért. Látott örülni, áztat-
ták a könnyeim: felbecsülhetetlen kincs számomra. Érte élek, és a vi-
lágon semmiért meg nem válnék tőle. 

Nagyon tetszik nekem a Fiatalok Bibliája, amelyet most kinyitot-
tatok: annyira életteli, olyan gazdagon vannak benne szentek, fiata-
lok tanúságtételei, hogy az embernek kedve támad egy szuszra elol-
vasni az elejétől kezdve az utolsó oldalig. És aztán? Aztán eldugjá-
tok, eltűnik egy könyvespolcon, talán hátul, a harmadik sorban, és 
végül belepi a por. Egy napon pedig a gyerekeitek eladják majd a 
bolhapiacon. Ne! Ez nem lehet így! 

El akarok mondani nektek valamit. Napjainkban a keresztényeket 
üldözik, még inkább, mint az egyház kezdeti időszakában. Mi ennek 
az oka? Üldözik őket, mert keresztet viselnek és Krisztusról tesznek 
tanúságot, elítélik őket, mert van bibliájuk. A Biblia nyilvánvalóan 
egy végtelenül veszélyes könyv, olyan veszélyes, hogy egyes orszá-
gokban úgy bánnak azzal, akinek bibliája van, mintha kézigránátot 
rejtegetne a szekrényében. 

Mahátma Gandhi, aki nem volt keresztény, egyszer azt mondta: 
„Rátok, keresztényekre egy olyan könyvet bíztak, amelyben elegen-
dő mennyiségű robbanóanyag van ahhoz, hogy az egész civilizációt 
ezer darabra robbantsa szét, hogy átfordítsa a világot, és békét vi-
gyen egy háborútól pusztított bolygóra. Azonban úgy bántok vele, 
mintha egyszerűen csak egy irodalmi mű lenne, semmi több.” 

Mit tartotok hát a kezetekben? Egy irodalmi remekművet? Régi, 
szép történetek gyűjteményét? Ebben az esetben azt kellene mondani 
sok kereszténynek, aki a Bibliáért vállalja a börtönt és a kínzást: 
„Igazán balgák voltatok és kevéssé elővigyázatosak! Ez csak egy 
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irodalmi alkotás!” Nem, Isten szavával eljött a világba a fény, és so-
ha többé nem alszik el. Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítá-
somban írtam: „Mi nem a sötétben botorkálva keresünk, nem is vár-
hatjuk, hogy Isten külön szól hozzánk, mert »Isten beszélt. Többé 
már nem a nagy ismeretlen, hanem megmutatta önmagát.« Fogadjuk 
be a kinyilatkoztatott szó utolérhetetlen kincstárát” (EG 175). Vala-
mi isteni van tehát a kezetekben: egy könyv, amely olyan, mint a tűz; 
egy könyv, amelyben Isten beszél. Ne felejtsétek tehát: a Biblia nem 
azért van, hogy a polcra tegyük, hanem inkább azért, hogy a kezünk-
ben tartsuk, gyakran olvassuk, mindennap, akár egyedül, akár társa-
ságban. Egyébként is társaságban sportoltok, társaságban mentek vá-
sárolgatni. Miért ne lehetne közösen, ketten, hárman vagy többen ol-
vasni a Bibliát? Akár a szabadban, a természetben elmerülve, az er-
dőben, a tengerparton, este gyertyafénynél… Mély és felkavaró él-
ményben lesz részetek. Vagy talán féltek, hogy nevetségesnek 
látszotok mások szemében? 

Olvassátok figyelmesen. Ne maradjatok meg a felszínen, mint 
amikor egy képregényt olvas az ember. Isten szavát nem lehet egy-
szerűen átfutni a szemünkkel! Inkább tegyétek fel magatoknak a kér-
dést: „Mit mond a szívemnek? Isten beszél hozzám ezeken a szava-
kon keresztül? Talán sóvárgást, olthatatlan szomjúságot kelt ben-
nem? Mit kell tennem?” Isten szava csak így tudja kifejteni erejét, az 
életünk csak így alakulhat át, válhat teljessé, széppé. 

Elárulom nektek, hogyan olvasom a régi bibliámat: gyakran a ke-
zembe veszem, olvasok belőle egy kicsit, aztán félreteszem, és enge-
dem, hogy az Úr nézzen engem. Nem én nézem őt, hanem ő néz en-
gem! Isten valóban ott van, jelen van. Így engedem neki, hogy vizs-
gáljon, és érzem – és ez nem szentimentalizmus –, a mélyben érzéke-
lem, amit az Úr mond nekem. 

Olykor nem beszél. Akkor nem érzek semmit, csak ürességet, 
ürességet, ürességet… De türelmesen ott maradok, és várok, olvasok 
és imádkozom. Ülve imádkozom, mert fáj, ha térdelek. Előfordul, 
hogy imádság közben elalszom, de nem baj: olyan vagyok, mint a 
gyermek, aki az apja mellett van, és ez az, ami számít. 

Örömöt akartok okozni nekem? Olvassátok a Bibliát! 
A ti Ferenc pápátok   Forrás: Székelyföld ma, 2015. december 6.   
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Matta el Meszkín 

Isten megtapasztalása az imában1 
 

Az imádság fokai – A szemlélődés 

3. A szemlélődés 

„Imádkozzam lélekben, de imádkozzam értelemmel is.” 
                                                                             (1 Kor 14,15) 

Kevesen veszik a fáradtságot, hogy idejük egy részét annak szen-
teljék, hogy megtapasztalják Isten jelenlétét, de még kevesebben 
vannak azok, akik Isten kegyelméből elérkeznek arra, hogy belső él-
tükben a szemlélődés áldásainak örvendjenek. Pedig az imádság 
ezen formája által, amely a lelki élet gyümölcse, az ember visszatér 
Ádám eredeti lelkiállapotának szépségéhez. 

Már beszéltünk az elmélkedésről, mint a belső ima első állomá-
sáról. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy az elmélkedés és a 
szemlélődés között nincs jól meghúzható határvonal, sőt inkább át-
járhatóság van. De azért azt pontosítani tudjuk, mint ahogy ezt majd 
az Atyák szavai bizonyítják, hogy az elmélkedés az alap, amire a 
szemlélődés támaszkodik, vagy még pontosabban, az elmélkedés 
egyfajta gyakorlat, egy tréning, hogy eljussunk a szemlélődéshez. Ha 
az elmélkedést a lélek lendületével az olvasás vagy más gyakorlat ál-
tal gyakorolja, akkor a szemlélődést ugyanazzal a lendülettel, erőfe-
szítés nélkül éli meg az ember. Amíg az első lépésben a képzelőerő 
és a gondolkodás képességéért tett erőfeszítés van a középpontban, a 
második lépés szinte erőfeszítés nélküli. A befelé tekintő lélek és a 
szív nyugalma megpihen Istenben. 

Téves az az elgondolás, hogy a szemlélődő élet nélkülöz minden 
külső tevékenységet. Ha így lenne, csak az aszkéták, és remeték élet-
                                                      

1 III. részlet Matta el Meszkín egyiptomi kopt szent írásából (3. rész: A Szemlé-
lődés). al-Áb Mattá al-Miszkín, Haját al-szalat al-ortodokszija. Dajr al-kiddísz Anbá 
Makár, 19521 Angolul: Matthew The Poor, Orthodox Prayer Life. The Interior Way. 
St, Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York.2003. Arabról fordította: Fo-
dor Györgyné Sárközi Júlia, lektorálta: Vágvölgyi Éva 
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formája lenne. Valójában a szemlélődés nem kiváltsága senkinek, 
hanem az elmélkedő ima mindenki számára hozzáférhető állomása, 
világinak és szerzetesnek, házasoknak és cölibátusban élőknek, fiata-
loknak és öregeknek egyaránt.  

Amíg az elmélkedés inkább a megértésben való elmélyülést köve-
teli meg és következésképpen a gondolkodás és az értelem 
megnövekedett tevékenységét jelenti, addig a szemlélődéshez az ér-
telmi erőfeszítésektől és a gondolatok rabságától mentes teljes nyu-
galom szükséges, mert míg az elmélkedésben az értelem kutatja az 
igazságot, hogy meghatározza azt, addig a szemlélődésben maga az 
igazság kezdi elfoglalni és betölteni a gondolatokat. Ami az isteni 
igazságból felragyog benne, az nyugalmának és csendjének mértéke 
szerint megvilágosítja és átformálja őt.   

A szemlélődés lelki tapasztalata semmiben sem haladja meg a lé-
lek eredeti, nyugodt állapotában való természetes képességét. Az el-
ső teremtéskor a lélek eredeti természete szerint képes volt csendben 
és nyugalomban állni Teremtője előtt és ez az állapot megfelel az is-
teni igazságok szemlélése állapotának. A lélek rendes, természetes 
állapotához nem szükséges, hogy pozitív vagy negatív legyen, nem 
szükséges semmilyen erőfeszítés, hogy méltóvá váljon az isteni iga-
zságok befogadására. Egyszerűen csak nem kell hagyni, hogy a je-
lentéktelen dolgok, az aggodalmak és szenvedés elválasszák Istentől, 
mert különben nem lesz képes arra, hogy befogadja az isteni 
igazságokat. 

A lélek a saját természetes állapotában, szabadon a gondolatoktól 
és aggodalmaktól a belső éberség és megfontoltság állapotát élvezi, 
amelyet az Atyák „józanságként” (népsis) határoznak meg. Semmi 
sem foglalkoztatja, és a szív az éberség és a virrasztás állapotában 
van, amit az Atyák a „szív figyelmének” (hè kardiakè prosochè) ne-
veznek. 

Ez az állapot a szemlélődés alapja, amely az embert az isteni iga-
zság befogadójává és szemlélőjévé teszi. Hogy a lélek elérkezett ide, 
annak az a jele, hogy ugyanakkor megszerzi a megbízható ítélet és a 
helyes viselkedés tudását, amelyet az Atyák a „megkülönböztetés 
képességeként” (diákrisis) határoznak meg. 
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Ennek ellenére az elmélkedés legyen egyszerű és kizárólag a 
nyugalomtól és a minden észbeli és lelki tevékenységről való lemon-
dástól függjön - legyen az akár pozitív vagy akár negatív – nem kö-
vetelve mást a lélektől és az értelemtől, mint hogy maradjon készen 
és álljon rendelkezésre: „Kész az én szívem, Istenem, kész az én szí-
vem” (vö. Zsolt 57, 8) -, mégis sokaknak nehézséget jelent, hogy 
megszakítsák pszichológiai és intellektuális tevékenységüket, és 
megszerezzék ezt az egyszerűséget és belső nyugalmat. Ilyenkor a lé-
leknek gyakorlásra van szüksége, hogy alkalmassá váljon a szemlé-
lődő állapotba való eljutásra.  

Ez a tréning már önmagában a szemlélődés egy formája, amelyet 
„akaratlagos szemlélődésnek vagy gyakorlásnak” avagy „tanult 
szemlélődésnek” nevezünk. 

A szemlélődés különböző fokainak részletezése előtt még egyszer 
megerősítjük, hogy az ima minden osztályozásának érvénye relatív: a 
különböző lépcsőfokok átjárhatók és a Lélek szabadon jár-kel fel-le 
egyikből a másikba pontos szabályok megkötöttsége nélkül. Az ima 
különböző fázisai rávilágítanak a lélek Isten előtti helyzetére, de 
semmilyen módon nem utalnak sem Isten velünk kapcsolatos maga-
tartására, sem arra, hogy mennyire fogadja szívesen imánkat. Ezek 
mindössze emberi életünk során szerzett tapasztalatok és nem az üd-
vösség elengedhetetlen állomásai. 

Az akaratlagos szemlélődés 

Ez az, amit közelebbről megvizsgálunk, mert az ebben való előre 
haladásnak az akaratunk az alapja. Emiatt kezdetben az emberi erő-
feszítés körül forog, ám a folytatáshoz szüksége van a kegyelem se-
gítségére. 

Mielőtt a szemlélődésnek erről a fokáról beszélünk, még egyszer 
el kell ismételnünk, hogy a szemlélődés, minden formájában és bár-
milyen állapotában, nem realizálható pusztán az ész tevékenységéből 
kiindulva, nem lehet csak az emberi akaratra alapozni. Mindeneke-
lőtt megkívánja a lélek és az értelem belső készségét, hogy kész le-
gyen arra, hogy hatékonyan befogadja az isteni igazságoknak a lelké-
re és az értelmére gyakorolt befolyását. 
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Emiatt egyedülálló, objektív módon meg kell határozni az akarat-
lagos vagy tanult szemlélődést, a belső nyugalom és a szellemi derű 
egy bizonyos szintjét, amely azonos a valódi szemlélődésre való al-
kalmassággal. Más meghatározás szerint a tanult, akaratlagos szem-
lélődés olyan tevékenység, amely elvezet a valódi lelki szemlélődés, 
a theoría, állapotának befogadásához. 

A szemlélődésnek ez a gyakorlata, amely elvezet a lelki theoría 
állapotához, egy nagyon ősi patrisztikus hagyományhoz nyúlik visz-
sza, amelyet gyakran megtalálunk az elsők tanításaiban: Nagy Szent 
Makariosz a Szkétiszben vagy Izsák atya Nitriában, akiknek Johan-
nes Cassianus egy hosszú és részletes leírásban ezt a lelki tapasztala-
tot tulajdonítja.2 

Végül is úgy foglalhatjuk össze, hogy értelmünket egy rövid 
szentírási versre, formulára koncentráljuk - itt monológhistosnak  
(egy szavasnak) nevezzük – és ezt az ember szünet és félbeszakítás 
nélkül állhatatosan  ismétli mindennap, hosszú órákon át, értelmét a 
kis vers szűk jelentésére rögzítve, azaz a koncentráció tárgya egy bi-
zonyos Jézushoz intézet fohász – ebben az esetben onomatolat-
reianak (a Név hódolatának) nevezzük – melyet abból soha ki nem 
zökkenve ismétel. Valahányszor a gondolatok elkalandoznak ettől, 
visszaparancsolja őket. Végül megszokja, megszűnik szétszórtsága, 
elcsendesül és megnyugszik. Az első Atyák idejétől fogva lelki ta-
pasztalat, hogy ez az egyszerű gyakorlat belső csendet teremt, amely 
elvezeti az embert a tiszta szemlélődéshez, a lelki theoríához. A ké-
sőbbi bizánci hagyomány ebből egy önálló imaformát csinált, a Jé-
zus imát, amelyben a szavakat és a módot precízen  - komoly teoló-
giai viták során - rögzítették. Az imának ez a formája napjainkig is 
fennmaradt, és tekintélyes fontosságú a bizánci és az orosz egyház és 
más keleti egyházak lelkiségében. 

Jelenleg ebben a lelki gyakorlatban az a képesség a fontos, amely 
csodálatos gyorsasággal békíti ki a lelket, az érzelmeket és a gondo-
latokat és az ő uralma alatt az értelem működése az ima határai közé 
korlátozódik. 

                                                      
2 Johannes Cassianus: Az egyiptomi szerzetesek tanítása (Collationes Patrum) 

IX. X. fejezet (Pannonhalma – Tihany 1998) 
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Ennek a gyakorlatnak az elsődleges célja, hogy belépjünk a lelki 
derű és belső csend és béke, a hesychía állapotába. Ezért van, hogy 
az Atyák a hesychíát, a csend imájának nevezik. Megjegyezzük, ez 
az imamód, amiről beszéltünk, teljesen alkalmatlan az olvasáshoz, 
elmélkedéshez, dicsérő énekhez és minden más pozitív lelki tevé-
kenységhez. 

Az Atyák néhány tapintatos útmutatással és ajánlással szolgáltak 
ahhoz, hogy a külső magatartás hogyan tudja megkönnyíteni a belső 
derű állapotára való eljutást: ennek módja, hogy egy csendes helyen 
ülünk, mozdulatlanul, értelmünk befelé tekintve a szívünkre kon-
centrál, úgy hogy az imában a szívhez társul és aztán lecsillapodva 
aláveti magát a szívnek, átadva neki a fennhatóságot. 

Ezek útmutatások, melyeknek egyetlen célja van, hogy a személyt 
felszabadítsa azoktól a külső és belső tényezőktől, amelyek uralmuk 
alatt tartják a lelket és az értelmet, elválaszthatatlanná teszik az em-
beri tevékenységtől, amely mint második természet, megfosztja az 
embert az emberi lélek természetének eredeti alkotóelemétől, a 
csendtől és a lélek nyugalmától. 

Ily módon az imának ez a formája, amely az első Atyák szabályai 
szerint Jézus nevének ismétléséből vagy egy rövid szentírási versből 
állt, segíteni akarta az ember lelkét és értelmét, hogy vissza tudjon 
térni eredeti természetes állapotához: a lelki nyugalomhoz, amely le-
hetővé teszi az embernek, hogy meghallja Isten hangját, meglássa 
szívében az ő fényét, vagyis a valódi lelki szemlélődés állapotához. 

Kétség kívül ez az Úr Jézus végső akarata, amikor arra buzdít 
bennünket, és azt mondja, hogy állhatatosan imádkozzunk: „Szünte-
len kell imádkozni és nem szabad belefáradni.” (vö. Lk 18,1) és 
ugyanebben az értelemben mondta Pál apostol: „Szüntelenül imád-
kozzatok!” (1 Tessz 5,17). 

Az akaratlagos vagy tanult szemlélődés mindenkinek elérhető, 
hivatásától függetlenül, egyházi személyeknek vagy laikusoknak 
egyaránt.  A szemlélődés az „erős torony” (vö. Péld 18,10), amely 
megvédi élet és munkakörülményeiket a károsodástól. Növeli az aka-
ratot, megtermékenyíti a személyiséget és ellátja az elmélyülés ma-
gas fokú képességével, éleslátással, és a megkülönböztetés képessé-
gével, ezzel alkalmassá téve az embert, hogy másokat vezessen. 
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Ez az oka, hogy a buzgóság megtartása a szemlélődésben a lélek 
formálásának és építésének leghatékonyabb eszköze, ami képessé te-
szi arra, hogy azt minden szinten felelősen alkalmazza.  

A szemlélődés megkezdése 

Ahhoz, hogy a lélek megkezdje a valódi és gyümölcsöző szemlé-
lődést, néhány alapvető körülmény szükséges: 

a) Szabadnak lenni a küzdelemre. Nem szükségszerű, hogy az 
ember a földi gondoknak, a hibáinak és rossz szokásainak a rabszol-
gája legyen. Szabadnak kell lennie a bűnnel való küzdelemre. Ez az 
út azoknak könnyű, akik megtapasztalták és gyakorolják az elmélke-
dést, mert az Istennel való párbeszéd az eszközök közül a legfonto-
sabb és leghatékonyabb, amely megszabadítja az embert, elégeti a 
bűnöket, legyőzi vonzerejüket és hatalmukat, ahogy ezt megtudjuk 
Szír Szent Izsák elmélkedésről mondott szavaiból.3  

Emlékezzünk vissza és ismételjük meg az elmélkedés gyakorlá-
sának fontosságát és a megtérés szükségességét ahhoz, hogy Isten 
kegyelméből elérkezzünk a tisztaság állapotára, hogy elkezdjük a 
szemlélődést, amelyben színről színre találkozunk Istennel, ahogy 
Szent Ágoston mondja. Az előkészület útját két szóban összefoglal-
hatjuk: a cél érdekében lemondani önmagunkról és legyőzni a vá-
gyakat és a szenvedélyeket. 

A lélek megszabadítása a vágyak és szenvedélyek rabszolgaságá-
ból része az aszkézisnek (áskesis). Az aszkézis általában a lélek pozi-
tív tevékenysége, ellentétben a negatív tevékenységgel. Egyedül az 
erénygyakorlatok - ahogy az Atyák nevezik, a prâxis - képesek leka-
szálni lábunk alól a bűnök és rossz szokások füvét.  

Aszkézis és az erények elsajátítása érdekében tett erőfeszítések 
nélkül lehetetlen valódi sikert elérni a szemlélődésben vagy általá-
ban a lelkiéletben. Johannes Cassianus ezt mondja: „Hiába törekszik 
Isten szemlélésére az, aki nem kerüli a bűn szennyét.”4 

                                                      
3 vö. Az Atyák mondásaiban 30. 36. 37. 
4 Johannes Cassianus: Az egyiptomi szerzetesek tanítása (Collationes Patrum, 

XIV. fejezet 2., Pannonhalma – Tihany 1998) 
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b. Uralni a gondolatot. Az, aki már leigázta saját énjét és legyőz-
te a bűnt, a szenvedélyeket és azok vonzerejét, az könnyen uralja a 
gondolatait is. A szemlélődés megkezdésének fontos összetevői a 
szétszórtság megszűntetése és a belső nyugalom. Nagy Szent Ger-
gely azt mondja: „(A lélek) semmiképpen nem tud magába mélyedni, 
ha előtte nem tanulja meg, hogy eltávolítsa szeme elől az emlékezet 
árnyképeit (phantasmata), a földi és égi dolgokról való képzelgése-
ket, távol tartsa és eltiporja mindazt, ami gondolatait a látás, a hallás, 
a szaglás, a tapintás, az ízlelés részéről éri, hogy tőlük szabadon be-
lül keresse önmagát … (A lélek számára) az első kis lépés, hogy 
elmélyedjen önmagában, a második az önmagára tekintés ebben az 
elmélyedt állapotban, a harmadik, amikor önmaga fölé emelkedve, 
az értelemmel együtt aláveti magát a Teremtőről való szemlélődés-
nek.5  

A szemlélődés kezdetének és Isten látásának lényeges állomása 
az értelem elmélyülése, mert csak a lélek mélységén keresztül lehet 
elérkezni Istenhez. Igaz, Isten mindenütt jelen van, de ez az ő termé-
szetére vonatkozik, amely betölti a világegyetemet, nem a velünk va-
ló vonatkozásra. Ebben a tágas világban azonban nincs olyan hely, 
ahol Istennel találkozhatnánk, egyetlen helyet kivéve: a lelkünk bel-
sejét. Ő ott várakozik ránk, ott tudunk találkozni vele, beszélni hozzá 
és ő is ott szól mihozzánk. Szt. Ágoston istenkeresése során tanúsá-
got tesz arról, hogy csak önmagunk legmélyén tudjuk megtalálni Is-
tent: 

42. Ámde hol vagy emlékezetemben, hol rejtőzöl benne én Uram? 
Micsoda hajlékot emeltél ott magadnak? Milyen szentélyt építettél 
magadnak benne? Hogy benne légy, te adtad ezt a méltóságot emlé-
kezetemnek. És most kutatom, hogy melyik részében tartózkodol. 

Míg reád emlékeztem, túlhaladtam az állatokban is megtalálható 
részein, mert ezekben a részekben, az anyagi dolgok képei között, 
meg nem leltelek. 

Más részeibe irányítottam magamat. Ezekre bíztam lelkem érzel-
meit, de ott sem találtalak. Majd beléptem lelkem emlékezetemben 
levő székhelyébe, mert hiszen magára is emlékszik a lélek, téged 
                                                      

5 Nagy Szent Gergely: Homilae in Hiezechihelem 2,5,9. 
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azonban nem találtalak. Amint ugyanis nem vagy testi kép, éppen 
úgy nem lehetsz bennünk hullámzó emberi érzelem: öröm, szomorú-
ság, vágyódás, félelem, emlékezés, felejtés és más egyéb hasonló. 

Azonban lelkem sem az Isten, hiszen te vagy lelkem Ura Istene. 
Mindez változó valami, te pedig változatlan vagy mindenek fölött és 
mégis méltónak tartottad Uram, hogy emlékezetemben végy lakást, 
amióta megismertelek. 

Mit is keresgélem, hogy melyik részében lakozol te, mintha való-
ban helyek volnának ottan? Annyi bizonyos, hogy benne lakozol, 
mert emlékezem reád, amióta megismertelek és megtalállak abban, 
ha eszmélődök rólad … 

Éppen olyan régi, mint örökkön új Szépség: s későn gyulladt föl 
szereteted bennem. Íme, belül voltál, én pedig kívül és kint kereste-
lek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki. Velem 
voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan 
dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned.6 

c) A szeretet szükségessége 

A szeretet kell, hogy a szemlélődés ösztönző ereje legyen: Nagy 
Szent Gergely ragaszkodik hozzá, és elengedhetetlenül szükségesnek 
tartja a szeretetet a szemlélődés elkezdéséhez. Ezt ajánlja: „Mielőtt 
valaki a szemlélődésnek szándékozik szentelni magát, vizsgálja meg 
magát, hogy megtudja mekkora benne a szeretet. Aztán a szeretet 
erejéből, amely olyan, mint egy darumadár, amely a világon kívülre 
törekszik, a magasság felé emelkedik”7 

És még azt is mondja: „A szemlélődés nagy adományát csak azok 
kapják meg, akik szeretnek”.8 

Ezeken kívül látni fogunk még az „Atyák mondásaiban” egy fi-
gyelemre méltó szakaszt Dalyathata Szent Jánostól a szeretetről.  

                                                      
6 Szent Ágoston, Vallomások 10, 25.36, 27.38. Ecclesia 1974. 
7 Nagy Szent Gergely: Moralia in Job 2,6,58. 
8 Nagy Szent Gergely: Homilae in Hiezechihelem 2,5,17. 
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A szemlélődés avagy a tiszta ima adománya 

A felszabadult, nyugalmába visszatalált lélek, hogy Istenhez kö-
zeledjen, elhagyja az aggodalmakat és lemond arról, hogy önmagára 
és a saját értelmére hagyatkozzon. Imája nem forog többé az emberi 
ész erőfeszítése vagy valamiféle lelki tevékenység körül. Egyszerű, 
csendes jelenlétben és nyugalomban van Isten előtt. Ott a lélek befo-
gadja a valódi isteni igazságokat, kutatás, fáradozás, és az értelmük 
keresése nélkül. Az Atyák ezt tiszta imának (proseuchè kathará) ne-
vezik, ami meg van tisztítva az értelem minden képzetétől. Szír Szent 
Izsák ezt lelki imaként határozza meg. Az emberi fáradozás és aszke-
tikus erőfeszítés sikerének a legbiztosabb próbája a tiszta imához va-
ló eljutás, mert a tiszta imához való elérkezés azt jelenti, hogy a lélek 
bizonyosan megszabadult a rossz tevékenységtől, semmilyen bilincs 
nem tartja megkötve és leigázva. 

Amikor az ember elkezdi a szemlélődést gyakorolni, nem azonnal 
jut el a tiszta imához. A tiszta ima a szemlélődés utolsó állomása és 
utoljára tett erőfeszítés arra, hogy megszabaduljon az ész tevékeny-
ségétől, ami meghamisítja a lelki megismerést és deformálja az iga-
zságot. Ez után az állomás után a szemlélődés valóban tisztán lelkivé 
válik. 

Kétségtelenül az embernek hosszú időszakokon kell keresztül-
mennie, amelyekben az emberi gondolkodás belekeveredik az isteni-
be. Azonban az állhatatosságnak, az egyszerűségnek és a szeretet 
hevének köszönhetően az értelem tevékenysége lassan-lassan le-
csendesül, és megáll, szabad teret engedve az isteni igazságoknak 
azért, hogy azok fölébe kerekedjenek az emberi értelemnek: „Meg-
ismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket” (Jn 8,32).  

Míg az értelem van túlsúlyban, tevékeny és hatékony, az aka-
ratnak nem sikerül megszabadulnia.  Mivel az akarat az értelemhez 
van kötve, az emberi természet befolyása alatt marad. De abban a 
pillanatban, hogy az értelem kezd elcsendesülni és abbahagyja tevé-
kenységét, az akarat lassan-lassan felszabadul és a kegyelem közvet-
len befolyása alá kerülve határozottan Isten felé irányul. A lélek ek-
kor a szellem területére lép. Gondolatai és imája lelkivé válik. 
Elárasztja őt a béke és az isteni nyugalom, amit az Atyák a szív 
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csendjének, hesychiának neveznek: A lélek akkor, ahogy Szír Szent 
Izsák mondja, a Szentlélek hatása alatt mozog. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a szemlélődés tiszta és tökéletes formá-
jában nem az értelmi tevékenységen alapul, hanem pont ellenkező-
leg, arról lemondva belső nyugalom és csend kíséri és igen nagy egy-
szerűség és boldogság. Ahogy az ember lelki életének folyamán 
kipróbálja, nincs megnyugtatóbb és vidámabb, mint a szemlélődés, 
amelyről néhány Atya úgy beszél, mint az Országról9, az erős bol-
dogság és hallatlan öröm miatt, amikor a lélek Istennel találkozik, és 
őt megízleli.  

A szemlélődésnek ez a formája elejétől végig a kegyelem tiszta 
ajándéka, nem követel semmit az ember részéről: nem kell rendkívü-
li állapotba kerülnie, nem kell erőfeszítéssel, buzgalommal vagy aka-
rattal megszereznie. Kizárólag a kegyelem műve, úgy és amikor Is-
tennek tetszik, választásának és óhajának mértéke szerint. Ez a fajta 
imádság aztán bele tud torkollni imán túli állapotokba: eksztázis, lá-
tomás, kinyilatkoztatás, a prófétálás ajándéka, és nagyobb karizmák, 
mint a csodatétel és a betegek gyógyítása.    

A spontán szemlélődés 

Annak számára, aki gyakorolja az elmélkedést, elérkezik egy pil-
lanat, amikor kezdi érezni, hogy megszabadul annak szükségétől, 
hogy újraélessze a saját belső lelki figyelmét. Amikor belsőleg az 
imádságra készül, rögtön az ima mélységének közepébe találja ma-
gát, az érzései koncentrálódnak és az értelme is összpontosul. Így ér-
kezünk el a szemlélődés küszöbéhez, ahol nem szükséges többé erő-
feszítéseket tenni az olvasásért, a képzeletért vagy más gyakorlatért 
… Az ima természetessé válik, nincs szüksége többé arra, hogy fel-
frissítse a körülményeket az új kezdéshez. Isten jelenlétének érzésé-
vel ez a gyors behatolás az ima mélységeibe azt jelenti, hogy Istennel 
való kapcsolatunk megszilárdult, és az elmélkedés alatt már nem 
csak rövid pillanatokban érezzük a jelenlétét, hanem ezek a pillana-
tok kitágulnak, és immár végig lefedik az egész szemlélődésre szánt 
időt. Azt is jelenti, hogy elkezdtünk egy, az előzőknél egyszerűbb új 
                                                      

9 Mennyek országa 
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imaformát. Mindössze az a nehézség, hogy meg legyünk győződve 
arról, hogy ez valóban egyszerű. Attól a naptól fogva, hogy meg le-
szünk győződve erről és megszabadulunk attól a tévhittől, hogy ez 
túl nehéz számunkra, nagy előrehaladást teszünk e felé az imamód 
felé. 

Ez a gyakorlat könnyű és egyszerű, ugyanakkor egyszerű lelket 
kíván, az előrehaladás képességét anélkül, hogy kérdezgetnénk hol, 
hogyan csináljuk. Hasonló és párhuzamos állapot azzal, amikor sö-
tétben megyünk egy úton, egyszerű, ösztönös hittel, miközben nem 
állnak szolgálatunkban sem az érzékek, sem a gondolatok, sem a 
képzelet. Mint egy vak, akit arra hívtak, hogy menjen egy úton, ahol 
nincsenek se csapdák, se veszélyek, kevés az akadály és jobbra és 
balra nincs korlát. Ha a vaknak egyszerű szíve van, nyugodt a lelki-
ismerete, nyugodtak a gondolatai és a képzelete ellenőrzés alatt van, 
bizalommal fog menni, problémák nélkül, biztos léptekkel, nem lehet 
megkülönböztetni őt a látóktól. De ha a vak egy bonyolult lelkű filo-
zófus, akinek mindennel szemben kétségei vannak, és túláradó kép-
zelete, botjával óvatosan tapogatva fog menni, árkokat, csapdákat és 
akadályokat képzelve, meg fog botlani járás közben, és legszíveseb-
ben megállna. Ilyen a szemlélődés útja is, egyszerű és úgy irányítja 
az egyszerű lelkeket, hogy hitük legyen egyszerű, és bizalommal él-
jék az életüket. 

Attól a pillanattól kezdve, hogy a lélek megnyugszik az imában, 
az érzékek összpontosulnak, az értelem összeszedetté válik, a lélek 
lassan-lassan felszabadul az érzékek hatása és az ész nyugtalanító te-
vékenysége alól, mintha a test fölé emelkedne, nem a tér egy bizo-
nyos látható pontjára, hanem a létezés szintjén. Látja önmagát, amint 
egy lelki igazságot vagy isteni tulajdonságot követő úton „új dolgok-
kal” találkozik, rendkívüli igazságokkal, amelyekből néhány megkö-
zelíthető az értelem számára, miközben mások nem azok. Az embert 
elárasztja egy gyönyörű érzés, az öröm, a csodálkozás és boldogság 
keveréke. Érzi, hogy méltónak találtatott arra, hogy behatoljon az 
igazságba és a rejtett misztériumokba. Növekszik a hit, és vele a bi-
zalom. Az érzés intenzitása lángra gyújtja a szívet, nő a remény, a 
szellem tevékennyé válik, és erőfeszítést tesz a továbbhaladásra ezen 
a könnyű-nehéz úton, míg végül közeledik a fény forrásához, ami ezt 
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a mozgást és a vele való találkozást inspirálta. Ebben a találkozásban 
hirtelen megáll az értelem, az érzékek lebénulnak és a lélek eksztá-
zisban megy ahhoz, akit Szent Ágoston úgy ír le, mint az Egyedül 
Változatlan: Isten. 

De ha egyszerű és könnyű útján az ész megáll, hogy egy neki 
megmutatkozó igazságot tanulmányozzon, hogy azt a velejéig kiku-
tathassa, a szemlélődés abban a szempillantásban megáll, és ennek 
az állapotnak vége. Ilyenkor hasztalan azzal próbálkozni, hogy foly-
tassuk a szemlélődést. A szellem intenzitása lanyhul, az érzések ösz-
szezavarodnak és minden káoszba süllyed.  

Ezért, amikor az elmélkedéssel vagy szemlélődéssel elkezdjük 
imánkat, abban a pillanatban, amelyben a lelkünk lángra lobban a 
szeretettől és elárasztja a kezdés öröme, félre kell tenni minden esz-
közt, amit az imában használtunk, ne akarjuk többé használni ezeket 
– olvasás, megfontolás, zsoltározás vagy leborulás –, ne is gondol-
junk rájuk, hogy ne tudják fékezni a lélek lendületét és késleltetni 
belépését a szemlélődésbe  és figyeljük, csendben, nyugalomban és 
boldogságban a lélek lendületét.  

Íme eljutottunk egy magasabb rendű imához, mint az érzelmi 
vagy az értelmi ima, amikor a szavainkkal és érzéseinkkel beszélünk 
Istenhez. Most Isten előtt állunk, hogy ő beszéljen hozzánk, nem 
szavakkal és mondatokkal, hanem szavakkal ki nem fejezhető dol-
gokkal, amelyeket fül nem hallhat, szem nem láthat, ami ember szí-
vébe föl nem hatolt, ahogy Pál apostol mondja (1 Kor 2,9), amikor 
megélte  a szemlélődés legmagasabb fokát. Bennünk ez az érzés van: 
„Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem” (vö. Zsolt 57,8) 

Lassacskán előre haladunk a szemlélődésben, élvezetes és meg-
szokott dologgá válik, hogy minden, az értelmünk, az érzékeink és a 
szívünk rendelkezésre áll a szemlélődéshez, könnyen és erőlködés 
nélkül összeszedettek vagyunk. Így az imádságunk a buzgóságon kí-
vül a szeretettől és a heves vágytól lángolóvá válik. Isten jelenléte 
minden másnál inkább érzékelhető valósággá válik a lélek számára 
annyira, hogy néhányaknak ezen a szinten rendkívüli érzékeléseik 
vannak, de ezeknek módja homályban marad. Mindazonáltal az két-
ségbevonhatatlan, hogy Isten jelen van előttünk, akkor is, ha az érzé-
keinkkel nem tudjuk Őt teljesen felfogni, és mi hozzásimulunk. Vi-
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lágosan érződik a lélekre gyakorolt hatása. A lelket egyedülállóan 
mély megrendülés tölti el. Az érzelmek és gondolatok működése 
megáll, a szellem félbeszakítja kalandozását, minden megnyugszik, 
és elcsendesül annak várásában aki jön. 

Miközben a lélek várja szerelmesét, úgy mintha távolról jönne, és 
ég a vágytól, hogy közeledni lássa őt, íme hirtelen érzi, hogy már ott 
is van, őbenne, és eltelik boldogsággal és édes érzéssel. Próbálja ak-
kor jobban megnézni szerelmesét, de nincs abban a helyzetben, hogy 
lássa, mert az, mintha szemére tenné a kezét. Mégis érzi őt és felhe-
vül a szerelemtől és boldogságtól, bizonyos abban, hogy Ő az, maga 
Isten. Mindebből próbál megérteni valamit, de az ész megállt, nem 
képes megérteni. Az érzékek mintha elaludtak volna, nem fognak fel 
semmit. A lélek figyel, befogadva mindazt, ami történik, de fél, hogy 
elveszti ezt a kimondhatatlan boldogságot. 

Miközben ebben az állapotban van, egy könnyű fátyol különvá-
lasztja az őt körülvevő világtól az embert, és ha körülötte történik 
valami, például ha valaki szólítja őt, hallja a hangot, de csak nehe-
zen, nagy erőfeszítés árán tud válaszolni. Olyan, mintha be lenne 
csukva egy szent hesychíába,  amiből nem tudna és nem is akarna ki-
jönni. 

Szemlélődése békéjében a percek és az órák anélkül múlnak el, 
hogy ő észrevenné. 

A szemlélődés befejeződése 

A szemlélődés befejeződik, de hatásai több napig megmaradnak a 
lélekben. Egész testünket áthatja a nyugalom. A mozgás lassú, a 
gondolatok is lelassulnak, nehezen megy a koncentrálás, a tekintet 
átható és merev, elkerüli a beszélgetést és udvarias társalgást. Ösz-
szegezve, ebben az időszakban lehet, hogy újra kezdjük és visszaté-
rünk a szemlélődés állapotába, de lehet, hogy csak hosszú idő eltel-
tével, évek múltával térünk vissza hozzá. De vannak olyan lelkek, 
akik szemlélődést minden nap tudják gyakorolni, ha a földi aggo-
dalmak nem teremtenek akadályokat, ahogy Nagy Szent 
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Makariosszal történt, akiről Palladiosz mondja, hogy „egy titokzatos 
látomástól folyamatosan olyan volt, mint a részeg”.10 

 
AZ ATYÁK MONDÁSAI 

 
43. Formálj méltóvá, Uram, hogy megismerhesselek, és szeresse-

lek. Nem azzal a tudással, amit az értelem szétforgácsolódása kísér, 
és ami az oktatásból és nevelésből származik, hanem alakíts méltóvá 
arra a tudásra, amelyben az értelem a szemlélődésben téged nézve 
dicsőíti természeted, miközben kivonja magát a világgal foglalkozó 
gondolkodás alól. Tégy méltóvá, hogy felülemelkedjek az akarat 
szintjén maradó tekinteten, amely a képzeteket ébreszti bennünk, és 
ne természetes szemmel nézzelek téged, hanem a kereszt köteléké-
nek erejében. Az értelem keresztre feszül, hogy állhatatos pillantását 
le nem véve Rólad, távol a gondolati tevékenységtől elteljen szabad-
sággal és megpihenjen. Hogy szeretetedet kövessem, gyarapítsd 
bennem szereteted, ami idegen ebben a világban! (Szír vagy Ninivei 
Szent  Izsák, Sermones ascetici et epistulae 34.)  

44. Jó Atyám, senki nem tudja leírni szeretetedet olyannak, ami-
lyen. Azok, akiknek anélkül, hogy tudnák hogyan, miközben nyu-
godtan laktak az emberek között, felragyogtattad magad, megváltak 
egy fajhoz vagy egy csoporthoz való tartozásuktól, visszautasítottak 
minden testi szerelmet, idegenné váltak minden dolog számára, hogy 
elérkezzenek a te szent szereteted érzéséhez … 

Ah! A Te szereteted, Istenünk, mit meg nem tesz érte, aki meg 
akarja szerezni! 

Nekik ajándékozod önmagadat, hogy Te légy az ő új világuk, az 
ételük, az italuk. Az öröme és dicsősége mindazoknak, akik elhagy-
ták saját világukat, akik meggyűlölték hamis örömeiket, akik meg-
váltak saját rangjuktól, és a Te soraidba vágyakoznak. 

Nem lévén mit felajánlani, saját testüket ajánlják fel neked 
örömmel, egészen a halálig … 

                                                      
10 Palladiosz Historia Lausiaca 17,5  – Az életrajzírója, Serapion hozzáfűzi, hogy 

aki vele időzött, magára kellett vonni a figyelmét, hogy el tudja nyerni tőle a lelki vá-
laszt. 
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Boldogan futnak a fájdalom útjain, saját tagjaikban hordozva 
szenvedéseiket, örülnek, ha keresztre vannak feszítve. És amikor kí-
nok veszik őket körül minden oldalról, nem keresik a segítséget, 
hogy megszabaduljanak, hanem azt mondják: „Mi Atyánk, adj erőt, 
hogy Érted elviseljük!” 

Isteni Jegyes, leghőbb vágya mindazoknak, akik részt vesznek 
menyegzős lakomádon, örömmel felajánlod véredet, és minden meg-
hívottad tetszését leli a kínokban és örvendeznek azon! 

Ki ne térne jó útra, aki ezt a különös látványt nézi, melyik kőszív 
ne ámulna el? 

Látod, ó testvérem, mi a szeretet műve azokban, akik megszerez-
ték! 

Ittak abból, és megrészegültek és elfelejtették addig életüket és a 
környező világot … 

A szeretet tűz, ami lángra lobbantja a szívet … 
A szív átmelegszik, hevül és ég az egész test a szeretet hatalmá-

tól. 
Nem sikerül többé talpon maradni. 
A lábak nem tartják meg többé a térdelő testet. Leesik a földre, a 

szemek megsebződnek, és a szeretet forró könnyei égetik az orcákat. 
Megöntözi a földet, ami átkozott volt és áldott lesz tőle. 

Ó szent szeretet! Hová emeled még a lelket, aki hozzád csatlako-
zik! Te egyesíted Teremtője fényével! Olyanná válik, mint Ura, a 
vadállatok behódolnak neki, mert érzik rajta a Teremtő illatát. De 
mit beszélek állatokról, amikor a lázadó démonok alávetik magukat 
neki és félik őt. (Dalyatha Szent János: Homília az isteni szeretetről)  

45. Ezen az úton (a lelki ima) az ember magasba lendül … nem 
imát mondva imádkozik, hanem eltölti őt a Szentlélek ereje, a lelke 
felfogja a világból jövő szellemi dolgokat, olyanokat, amelyek ma-
gasabbak az emberek gondolatainál. Ez a szemlélődés és az értelem 
mozgása. Ez nem az ima mozdulata és fohászkodása, de mindez az 
ima alkalmával születik. Aztán tehát ezek az emberek a belső moz-
gásukban már elérkeztek a tisztaság tökéletességére, nem csak egy 
pillanatig van bennük, nem imádkoznak … 
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 Amikor a Szentlélek leszáll rájuk, mindig az ima állapotában ta-
lálja őket. Ezt az állapotot a szemlélődés valósítja meg bennük, a 
theoría, amit mi „lelki szemlélődésnek” nevezünk. Nincs többé 
szükségük hosszúra nyúló imákra, mint a liturgia hivatalos dicsőítő 
énekei. Számukra elég Istenre gondolni és azonnal körülöleli őket az 
ő szeretete. Mindazonáltal nem hanyagolják el, hogy a szüntelen 
imádságon túl részt vegyenek a liturgikus imán és meghatározott 
órákon át állva tisztelettel adózzanak az imának.  (Szír vagy Ninivei 
Szent  Izsák, Sermones ascetici et epistulae 35.)  

46. Ezen a határon túl többé már nincs ima, hanem ámulat van. 
Az ima megszűnik és kezdődik a szemlélődés. Az értelem nem 
imádkozik tovább. Minden imamód mozgása össze van kötve a lélek 
működésével. De amikor az értelem behatol a szellemi mozgásokba, 
nincs többé ima. Egy dolog az ima és más dolog a theoría, a 
szemlélődés, ami belőle van, egyik a másiknak a forrása. Az ima a 
mag és a szemlélődés a kévék gyűjteménye. (Szír vagy Ninivei Szent  
Izsák, Sermones ascetici et epistulae 22.) 

47. Egy másik pillanatban ugyanaz a fény, ami a szívben ragyo-
gott felfedett egy még belsőbb fényt, még mélyebbet és rejtettebbet, 
úgyhogy az egész embert elnyelte ez az édesség, ez a szemlélés. Et-
től a túlcsorduló szeretettől, édességtől és a rejtett misztériumoktól 
(amelyeket felfedezett), nem volt ura többé magának, olyan volt, 
mint a bolond és mint aki idegen ettől a világtól. Az ember abban a 
pillanatban megkapva a szabadságot, tiszta és a szabad a bűntől és 
elérkezik a tökéletesség fokára. (Nagy Szent Makariosz, Homiliae 
Spiritales 8,3) 

48. Ebben az életben a lélek legmagasabb rendű állapotának szék-
helye az igazság látásában és szemlélésében van, ott, ahol az öröm, a 
legmagasztosabb  és legigazibb jóság tökéletes élvezete, nyugalom 
és az örökkévalóság lehelete van. Bizonyos mértékben így írják le 
azok a lelkek, amelyek hisszük, hogy látták és látják ezeket a dolgo-
kat. Merem állítani, ha állandóan követjük azt az utat, amit Isten kí-
nál számunkra, eljutunk Isten hatalmához és bölcsességéhez, minden 
dolog végső okához és saját szemünkkel meglátjuk. (Szent Ágoston 
De  quantitate animae 74-76) 
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49. Néhányaknak megadatott, hogy az értelem szent mámorán ke-
resztül az időleges világ fölé emelkedjenek,  és szemléljék a böl-
csesség örök fényét. (Szent Ágoston Contra Faustum Manicheum 
12,42) 

50. Mégis mit szeretek, mikor szeretlek? Nem szépséges testi ala-
kot. Nem az idő kellemét. Nem a szemünknek olyannyira jóleső fé-
nyek ragyogását. Nem valamennyi fölcsendülhető ének bájos dalla-
mát. Nem szirmok, kenetek, fűszerek illatát. Nem mannát és nem 
mézet. Nem ölelésre hívogató testi tagokat. Nem ezeket szeretem, ha 
Istenemet szeretem. És mégis szeretek valami fényességet, valami 
dallamot, valami illatot, ételt, ölelést, amikor Istenemet szeretem. Ő 
az én belsőbb emberem fénye, dallama, illata, eledele és ölelése. 
Fény sugaraz ott bent a lelkemre, amilyent semmiféle hely magába 
nem fogad. Ének zendül ott, és azt el nem sodorja az idő. Illat terje-
dez ott, és szét nem kuszálja a szellő. Íz kínálkozik ottan, és meg 
nem csökkenti semmi falánkság. Ragaszkodás van ott, de soha meg 
nem rontja a csömör. Ez az, amit én szeretek, ha szeretem Istent. 
(Szt. Ágoston, Vallomások 10, 6.8. Ecclesia 1974.) 

51. Nagyon szerethető a szemlélődő élet édessége: Elragadja a 
lelket, és önmaga fölé emeli, megtanítja neki, hogy a földi dolgok 
megvetésre méltók és égi dolgok felfedezésére tanítja, lelki szemei 
számára érzékelhetővé téve azokat. (Nagy Szent Gergely Homiliae in 
Hiezechihelem 2,2,13) 

52. Az összes erény … értéke lecsökken és értéktelenné válik ha 
összehasonlítjuk azzal a ragyogó gyönggyel, mindközül a legértéke-
sebbel, amit az evangéliumi kereskedő igyekezett megszerezni elad-
va mindazt, amije volt. Mi tehát ez az egyedüli jó, ilyen összehason-
líthatatlanul több minden másnál, ami miatt minden más jót el kell 
hagyni, és le kell értékelni, csak hogy őt birtokolhassuk? Kétség nem 
fér hozzá, ez a jobbik rész, amit Mária választott … Csak a theoría 
vagyis Isten szemlélése szükséges.  Annak értéke fölötte van számos 
más szent tevékenységnek, és az erények minden erőfeszítésének. A 
szentség minden érdeme hitványnak és bolondságnak mutatkozik, 
amikor összemérik a szemlélődés érdemével, jóllehet a tevékeny élet 
érdemei  - jól jegyezd meg – ne csak a jelen életnek legyenek hasz-
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nosak, hanem szerezzék meg az örökélet ajándékát is. (Johannes 
Cassianus, Conlationes 23,3) 

53. Senki, akinek pillantása megtapad bármilyen evilági dolog 
szépségén, nem láthatja meg ezeket a kinyilatkoztatásokat és látomá-
sokat. Senki nem gazdagodhat ezekben a dolgokban, aki nem tekinti 
füsttel egyenértékűnek az evilági dolgokat. Senki nem tud örülni az 
elmélkedés bensőségének és mámorának anélkül, hogy utálná a gya-
kori érintkezést a világ embereivel. Senki nem érezheti saját lelké-
ben, sőt csontjaiban Krisztus szeretetének gyönyörűségét, aki még 
hitvány érzéseket táplál magában. Senki nem oszthatja meg az an-
gyalokkal társaságukat és örülhet a titkaiknak, anélkül hogy vissza-
utasítaná a világ kuszaságát és csábításait. Senkinek a lelkét nem ra-
gadhatja magával a Világegyetem Urának szépsége, aki bárkitől 
hagyja magát foglyul ejteni ebből a világból. Senki nem tudja Istent 
megtalálni, és szemlélni anélkül, hogy elhagyná és elfelejtené ezt a 
világot. Mint a kereskedő, amikor drágaköveket gyűjt, és szíve 
kincstárába helyezi, olyan az is, aki örül az ima bensőségének, ami 
állandóan vezérli őt vizein, megtisztítja és felragyogtatja lelkét, mert 
végtelen tereiben megvilágítja és az Örökkévalóság Királyának, 
Krisztusnak bíborszínű lakásává teszi. Íme a tettre kész és derűs fo-
goly az óceán iránti szenvedéllyel, amely lemossa a bűnöket. 

Légy áldott, te, a mindent magába foglaló feneketlen mélység 
foglya, aki a Szentlélek szárnyán repülsz föl, a fény felé. Légy áldott, 
te, aki meg lettél mosva a tisztaság óceánjában, a fényözönben, a tűz 
mélységében, ezek megemésztik azok bűneit, akik megjelennek előt-
te! Teremtőd vált a te új világoddá, gazdagságod az Ő Lelke, ételed a 
tekintete, italod a benned lévő Lelkének gyönyörűsége. Légy áldott! 
A te napod nem nyugszik le soha, és lelked szeme nem lát többé éj-
szakát. Légy áldott! Szépséged nem múlik el, hanem ragyog, mint 
Krisztus világossága. Légy áldott! A te örömöd Istenben van, Ő soha 
nem hagyja el a lelkedet. Légy áldott! Te már a magasságbeli lé-
nyekkel vagy, hogy élvezd a te Uraddal a meghittséget, miközben 
még a földön vagy. Dalyatha Szent János: Homília a szellemi lények 
nagyságáról) 
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Codex Purpureus Rossanensis 
 

Három év restaurálás után ismét látható az olaszországi Codex 
Purpureus Rossanensis, amely a világ egyik legrégebbi kézirataként 
ismert. A 188 pergamenlapból álló kódex görög nyelvű és unciális, 
vagyis folyamatos írású. Csak Máté és Márk evangéliumát tartal-
mazza, de valószínű, hogy a kódex hiányos, és az evangélium többi 
könyvét tartalmazó második része elveszett. Lapjait gyönyörű minia-
túrák díszítik, ezért a világ egyik legrégebbi illusztrált „könyveként” 
tartják számon. A kódexet a római kézirat- és könyvrestauráló intézet 
(ICRCPAL) laboratóriumában állították helyre. A helyreállított rit-
kaságot újra a dél-olaszországi Rossano egyházmegyei múzeumában, 
üvegfallal védett teremben helyezték el, amelyben folyamatos elle-
nőrzés alatt tudják tartani a fény- és hőhatást. A bíborszínű oldalairól 
latinul purpureusnak nevezett kéziratot a 6. századra datálják. A fel-
tételezések szerint keleti, bizánci eredetű. A 19. század végén 
Rossano székesegyházában találták. 2015-től az UNESCO a világ-
örökség részének nyilvánította. (Magyar Kurír, ld.  www.biblia-
tarsulat.hu/megnezheted.htm. 
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Kocsis Imre 

Jézus megkeresztelkedése 
             és a keresztény keresztség  

 
Jézus megkeresztelkedésének ténye némi nehézséget okozott az 

ókori keresztények számára, mert könnyen félreérthető volt. Abból a 
tényből, hogy Jézus szabadon alávetette magát Keresztelő János 
alámerítő cselekvésének, azt a következtetést lehetett volna levonni, 
hogy János a nagyobb. Ráadásul János keresztsége a „bűnök bocsá-
natára” (Mk 1,4) történt, s ezért felmerülhetett a kérdés: vajon Jé-
zusnak tényleg szüksége volt rá? A keresztények persze mindig 
hangsúlyozták Jézus Jánossal szembeni magasabbrendűségét – s eh-
hez magának a Keresztelőnek szavait is felhasználták (vö. Mk 1,7-8; 
Mt 3,11-12; Lk 3,16-17; Jn 1,26; 3,30) –, és Jézus bűntelenségét is 
határozottan vallották (vö. Jn 8,46; 2Kor 5,21; Zsid 4,15). Ugyanak-
kor magyarázatot kellett találniuk arra, miért is vette fel a Messiás 
Jézus az előfutárnak bűnök bocsánatára irányuló keresztségét. Az 
ókori egyházatyák gyakran érveltek úgy, hogy Jézus nem maga mi-
att, hanem érettünk vetette alá magát Keresztelő János szertartásá-
nak. Azzal, hogy alámerült a vízben, megtisztította a vizeket és bűn-
bocsátó erőt kölcsönzött nekik. Álljon itt néhány szemléltető példa:  

„Az Üdvözítő nem azért akart megkeresztelkedni, hogy megtisztul-
jon, hanem hogy nekünk megtisztítsa a folyókat. Azóta, hogy ő 
maga a vízbe merült, a víz lemossa mindenkinek a bűneit.” (Szent 
Ágoston, Serm. I. infra oct. Epiph.)1  

„Mivel Urunk saját testét merítve alá, számunkra szentelte meg a 
keresztség fürdőjét, azt is megmutatta, hogy előttünk is nyitva áll 
az égbe vezető út a keresztség után, és megkapjuk a Szentlelket.” 
(Rabanus.)2  
 

                                                      
1 AQUINÓI SZENT TAMÁS, Catena Aurea (szerk. Benyik Gy.), Szeged 2000, 98. 
2 Uo. 100. 
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Rövid tanulmányomban azt vizsgálom, vajon van-e ennek a ma-
gyarázatnak bibliai alapja. Vajon magukból az újszövetségi iratokból 
milyen összefüggés olvasható ki Jézus megkeresztelkedése és a ke-
resztény keresztség kapcsolatát illetően? Ennek felderítése érdeké-
ben legelőször is a Jézus megkeresztelkedéséről szóló evangéliumi 
elbeszéléseket kell szemügyre vennünk, s főleg azt vizsgálnunk, mi-
lyen értelmet tulajdonítanak ezek a megkeresztelkedésnek.  

A Jézus megkeresztelkedéséről szóló evangéliumi szövegek 

Márk elbeszélése (Mk 1,9-11) 

Jézus megkeresztelkedéséről a szinoptikus evangéliumokban ol-
vasunk. Ezek közül Márk szövege (1,9-11) a legrégebbi, ezért ezt te-
kintjük kiindulópontnak: 

9
Történt azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és 

János megkeresztelte őt a Jordánban. 
10

Amint feljött a vízből, látta, hogy 
széthasadnak az egek, és a Lelket, mint galambot leszállni rá. 

11
Az égből 

szózat hangzott:»Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik«. 

Abból a tényből, hogy Jézus megkeresztelkedését az evangélista 
csak röviden, bármiféle magyarázat nélkül közli, látszik, hogy nem 
ezt az eseményt szándékozik kidomborítani. Sokkal fontosabb szá-
mára a folytatás, amelyben Jézus látomásáról van szó. Három szem-
pont nyer hangsúlyt: az egek megnyílása – a Lélek galambhoz hason-
ló leszállása – az Atya szózata. 

Az „ég megnyílása” a prófétai és apokaliptikus hagyományban 
azt jelzi, hogy Isten kapcsolatot teremt az emberekkel, tehát a meny-
nyei világ és a földi világ között kontaktus jön létre. Az „ég megnyí-
lása” teszi lehetővé, hogy valaki bepillantást nyerhessen az égi dol-
gokba (vö. Ez 1,1; ApCsel 7,56; Jel 4,1), vagy hogy égi lény leszáll-
hasson a földre. Figyelemre méltó, hogy szövegünkben nem az egy-
szerű ajnoivgw (anoigó) = „megnyit”, „kinyit”, hanem a scivzw 
(szkhidzó) = „hasít, „szétszakít” ige szerepel, amely igen erőteljes és 
lendületes cselekményt jelöl.  Az ószövetségi várakozásban az „egek 
széthasadása” a végső idő jele. Az egyik eszkatologikus tartalmú 
szövegben a próféta türelmetlenül kéri Istentől: „Ó bárcsak szét-
szakítanád az eget, és leszállnál!” (Iz 63,19). A Mk 1,10-ben a Lélek 
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leszállását készíti elő, illetve teszi lehetővé az egek széthasadása. 
Ugyanakkor jelzi a végső idő, az eszkatologikus üdvösség elérkeztét 
is. 

Az Ószövetség régebbi szövegeiben Isten lelkének adományában 
sajátos küldetésre kiválasztott személyek részesednek: a bírák (vö. 
Bír 3,10; 6,34; 11,29; 13,25), a királyok (vö. 1Sám 11,6; 16,13) és a 
próféták (vö. 2Kir 2,15; Iz 61,1; Ez 37,1). Isten Lelkének irányítása 
alatt fejti ki tevékenységét a Dávid házából származó Messiás és az 
Úr Szolgája is: „Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyö-
keréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; 
a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke” (Iz 
11,1-2). „Íme, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben 
kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet” (Iz 42,1). Az utoljára említett 
szövegekben (Iz 11,1-2 és 42,1) a Lélek eszkatologikus adomány: ki-
áradása a végső időt jelzi. A Mk 1,10-ben említett Lélek-leszállás ál-
tal éppen ez a végidő válik valósággá. A Lélek jelenléte egyúttal azt 
is tudatosítja, hogy Jézus a Messiás.  

A Lélek lejövetelének módjára vonatkozólag ezt olvassuk: „mint 
egy galambot” Fontos hangsúlyozni, hogy hasonlításról van szó, 
amit a wJ" (hósz) = „mint” szócska egyértelműen jelez. A „galambot” 
tehát képnek kell tartanunk, amely az önmagában láthatatlan Lélek 
leszállásának szemléltetésére szolgál. A galambra bizonyára azért 
esett a választás, mert a bibliai hagyományban többször is szerepel 
(pl. a vízözön történetében: Ter 8,10-12; az Énekek Énekében a 
menyasszonyra vonatkozólag: Én 2,14; 5,2; 6,9), és az egyetlen 
olyan madár volt, amelyet áldozatul be lehetett mutatni (vö. Lev 
1,14).3 

A mennyei szózatban két ószövetségi szövegre is utalás történik. 
A mondat első felében a Zsolt 2,7 visszhangzik: „Fiam vagy, ma 
nemzettelek téged” (Zsolt 2,7). Eredeti, ószövetségi összefüggésében 
ez a mondat a király trónra lépésével kapcsolatos, amikor Isten min-
tegy fiává adoptálja az új királyt, aki így Isten oldalára kerül.4 Jézus 

                                                      
3 Erről bővebben lásd H. GREEVEN, Art. peristerav, in ThWNT 6 (1959) 63-72. 
4 Erről bővebben lásd RÓZSA H., Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, Buda-

pest 20052, 60.  
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esetében az istenfiúság nem adoptáció következménye, hiszen a zsol-
tárvers második fele („ma nemzettelek téged”) hiányzik. Emellett a 
„fiam” szóhoz „szeretett” ajgaphtov" (agapétosz) jelző kapcsolódik. 
Ennek hátterében a héber dyjy (jachíd) áll, amelynek voltaképpeni je-
lentése: egyetlen, egyedüli. A Ter 22,2 szerint Ábrahám arra kap pa-
rancsot, hogy egyetlen fiát (dyjy @b bén jachíd), Izsákot áldozza fel Is-
tennek. A Szeptuagintában a uiJo;" ajgaphtov" (hüiosz agapétosz) ki-
fejezés olvasható.5 Ezen háttér alapján a „szeretett fiam” „Jézus Is-
tenhez való viszonyának páratlanságát” fejezi ki. „Ő a »szeretett 
Fiú«, az egyetlen, akihez nincs fogható!”6  

A mennyei szózat második fele – „benned telik kedvem” – az Iz 
42,1-re emlékeztet: „Íme, a szolgám, akit támogatok, a választottam, 
akiben kedvem telik. Az Iz 42,1 az Úr Szolgájáról (Ebed-JHWH) 
szóló első ének (Iz 42,1-4) kezdete, amelyben Isten bemutatja szol-
gáját. A mennyei szózat Jézusra alkalmazza a Szolgáról szóló kije-
lentést. Ő az, aki teljesíti mindazt, amit Isten az Iz 42,1-4 szakaszban 
a Szolga számára kijelölt. Ez a feladat prófétai jellegű, bár a Szolga 
alakjában királyi vonások is találhatók.7 Ugyanakkor a többi Ebed-
JHWH ének tanúsítja, hogy a Szolga alakjához a szenvedés gondola-
ta is szorosan hozzátartozik (vö. Iz 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). 
Amikor a mennyei hang Jézust azonosítja a Szolgával, közvetetten 
arra is utal, hogy Jézus a szenvedő Szolga szerepét is be fogja tölte-
ni.  

Márk elbeszélését illetően összegzésként elmondhatjuk. A szöveg 
azzal, hogy Jézust mint a végidőbeli Messiást és Isten szeretett (= 
egyetlen) Fiát mutatja be, egészen nyilvánvalóvá teszi: a megkeresz-
telt Jézus jóval nagyobb a keresztelőnél. Arra a kérdésre viszont, 
hogy Jézus miért vette fel a keresztséget, nem ad igazi választ. Leg-
feljebb az Úr Szolgájára való utalásban lehet némi irányadás, hiszen 
az Úr Szolgájának küldetéséhez a bűnösökkel való sorsközösség vál-
lalás is hozzátartozik (vö. Iz 42,3; 53,4-9.12). 

                                                      
5 Az is figyelemre méltó, hogy Alexandriai Philon az ajgaphtov" jelzőt a movno" 

(monosz = egyedüli) szinonimájaként használja (vö. De ebrietate 8,30).   
6 DÓKA Z., Márk evangéliuma, Budapest 1996, 17. 
7 Vö. RÓZSA H., Üdvösségközvetítők, 210-215.  
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Máté és Lukács elbeszélése (Mt 3,13-17; Lk 3,21-22)8 

Mivel Máté és Lukács éppen Márk szövegét használták forrás-
ként, ezért velük kapcsolatban részletesebb ismertetést nem tartok 
szükségesnek.9 Csupán néhány, témánk szempontjából figyelemre 
méltó mozzanatra térek ki. Lukács változatával (3,21-22) kapcsolat-
ban csak azt említem, hogy az elbeszélés elején az evangélista külön 
megjegyzi: Jézus „az egész nép” jelenlétében és a néppel együtt ke-
resztelkedett meg. Lukács ezzel Jézusnak a bűnösökkel való szolida-
ritását hangsúlyozza, s egyúttal azt is jelzi, hogy Jézus küldetése eh-
hez a néphez szól. 

Máté elbeszélésében (3,13-17), apróbb eltérésektől eltekintve, az 
a párbeszéd érdemel külön figyelmet, amely megelőzi Jézus megke-
resztelését és látomását:  

13
Akkor Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az meg-

keresztelje őt. 
14

De János igyekezett visszatartani: »Nekem van szüksé-
gem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hoz-
zám?« 

15
Jézus azonban ezt válaszolta neki: »Hagyd ezt most, mert így il-

lik nekünk teljesíteni minden igazságot.« 

Ezzel a párbeszéddel Máté evangélista minden bizonnyal éppen 
arra a kérdésre kíván választ adni, hogy Messiás létére Jézus miért 
vetette magát alá János szertartásának. A János tiltakozására adott 
válasz kulcsszava a dikaiosuvnh (dikaioszüné), amely az igaz maga-
tartást, vagyis az Isten akaratát teljesítő emberi cselekvést jelenti.10 
Jézus tehát azzal, hogy felveszi János keresztségét, Isten akaratát, sa-
ját személyére vonatkozó követelményét valósítja meg. Persze Jézus 
minden egyéb tette Isten akaratának felel meg. Ezt jelzi a „minden 
                                                      

8 A negyedik evangélista Jézus megkereszteléséről nem tesz említést. Azt vi-
szont, hogy a Lélek „mint galamb” leszállt Jézusra, János is közli, ám nem elbeszé-
lés keretében, hanem Keresztelő János tanúságtételének részeként (Jn 1,32-33). A 
megkeresztelkedés eseményének az „elhallgatása” bizonyára tudatos eljárás a ne-
gyedik evangélista részéről: hiszen az a tény, hogy Jézus felveszi a „megtérés ke-
resztségét” (vö. Mk 1,4), nem illik abba a magasztos képbe, amelyet ő Jézusról 
mint a megtestesült Isten Fiáról ad. 

9 Részletesebb összehasonlítást nyújt: TARJÁNYI B., Az örömhír Márk evangélis-
ta szerint. I. rész: A Mk 1,1-15 magyarázata, Budapest 1993, 53-55. 

10 A dikaiosuvnh = „igazság”/„igazságosság” kulcsszó Máté evangéliumában. Míg 
a többi szinoptikusnál csak egyszer (Lk 1,75) fordul elő, Máténál hétszer. Főképp a 
hegyi beszédben kiemelt jelentőségű. Vö. G. SCHRENK, Art. dikaiosuvnh, in ThWNT  
2 (1935) 200. KOCSIS I., A hegyi beszéd, Budapest 20053, 189-190. 
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igazságot teljesíteni” (plhrw'sai pa'san dikaiosuvnhn) kifejezés, 
amely Jézus egész működésére értendő a megkeresztelkedéstől a ke-
reszthalálig. Bizonyára nem véletlen, hogy a Getszemáni-kerti imá-
ban hangsúlyosan szerepel a „legyen meg a te akaratod” kijelentés 
(26,42). 

Végkövetkeztetésként kimondhatjuk: Máté és Lukács szövegeiből 
már nyíltabban feltárul Jézus megkeresztelkedésének oka és célja. 
Így teljesíti Isten akaratát és vállal sorsközösséget a bűnösökkel. A 
keresztény keresztségre vonatkozólag azonban nem kapunk eliga-
zítást. Ezért szükségszerű, hogy az Újszövetség egyéb szövegeire is 
ráirányítsuk figyelmünket. 

Jézus megkeresztelkedése  
            az Újszövetség egészének fényében 

Jézus megkeresztelkedése 
                   –  mint a keresztény keresztség előfeltétele  

Jézus megkeresztelkedésére az imént bemutatott evangéliumi 
szövegeken kívül csak rejtett utalások vannak.11 Ezek közül bennün-
ket főképp János első levelének egyik megjegyzése érdemel. „Ő az, 
aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem 
víz és vér által (1Jn 5,6a). Az a kijelentés, hogy „nem csupán víz ál-
tal, hanem víz és vér által” egyértelműen polemikus jellegű. Való-
színűleg gnosztikus, illetve elő gnosztikus irányzatok ellen irányul. 
Szent Iréneusz szerint egy Kerinthosz nevű gnosztikus tévtanító azt 
vallotta, hogy Jézus Józsefnek és Máriának természetes fia volt, s 
ennek következtében halandó ember. A Jordánban történt megke-
resztelkedésekor szállott bele az isteni erő, s vált Krisztussá. De ez 
az isteni erő elhagyta őt halála előtt a kereszten, s egyszerű ember-
ként halt meg.12 Bár azt nem állíthatjuk biztosan, hogy a János-levél 
idézett kitétele kifejezetten Kerinthosz ellen irányul, afelől nincs 
                                                      

11 Ilyen utalásnak tekinthetjük azokat a Lukács kettős művében olvasható szö-
vegeket, amelyekben Jézus felkenéséről van szó (Lk 4,18; ApCsel 10,37-38). Mivel 
a felkenés a Szentlélek jelenlétével kapcsolatos, ezért Jézus megkeresztelkedésé-
re, illetve az azt követő Lélek-kiáradásra utal vissza. 

12 Vö. KOCSIS I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába II, Bu-
dapest 2011, 232. 
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kétség, hogy a tévtanítók csak Jézus megkeresztelkedését tartották az 
üdvösség szempontjából releváns eseménynek, a kereszthalál üdvö-
zítő értékét viszont tagadták.13 

Érdemes az idézett mondat folytatását is figyelembe venni: „És a 
Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság.  Tehát hárman ta-
núskodnak:  a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy” (1Jn 5,7-8). 
Az itt említett „víz és vér” valószínűleg a Jn 19,34-re utal, ahol arról 
olvasunk, hogy Jézus halálát követően egy katona lándzsával átdöfte 
oldalát, amelyből „vér és víz” jött ki. Ez a mozzanat orvosilag meg-
magyarázható, ám a bibliamagyarázók mindig mélyebb értelmet lát-
tak benne, és a szentségekre vonatkoztatták: a vér az Eucharisztiára, 
a víz pedig a keresztségre utal.14 János első levelében még nyilván-
valóbb ez a szentségi értelem, hiszen a víz és a vér a Lélekkel van 
összekapcsolva. A víznek és vérnek a Szentlélek ad tanúsító erőt, te-
hát a keresztség és az Eucharisztia a Szentlélek által lehet az üdvös-
ség forrása. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy szö-
vegünk előtt a már bemutatott mondat áll – „nem csupán víz által, 
hanem víz és vér által” –, amelyben a víz Jézus megkeresztelésére 
(is) vonatkozik. Tehát egyazon összefüggésben van utalás Jézus ke-
resztségére és kereszthalálára, valamint a keresztény keresztségre. 
Ebből következik, hogy a keresztény keresztség előfeltétele és kiin-
dulópontja Jézus életének két meghatározó eseményében áll: a meg-
keresztelkedésében és a kereszthalálában.    

Hasonló következtetésre juthatunk Máté evangéliumának figyel-
mes vizsgálata után is. Ez az evangélium ugyanis a missziós parancs-
csal fejeződik be, amelynek a keresztelésre adott utasítás is része (Mt 
28,18-20). Ebből kifolyólag kijelenthetjük, hogy mindaz, amiről az 
evangélium korábbi részeiben szó volt – beleértve Jézus megkeresz-
telkedését is –, ennek a végső parancsnak az előzménye és előfeltéte-
le. A megkeresztelkedéssel kezdődik el az az út, amelyben Jézus 
„minden igazságot” teljesít (Mt 3,15) – vagyis az Atya akaratának 
megfelelően teljesíti küldetését –, és amely a kereszthalálban éri el 

                                                      
13 Az 1Jn 5,6 jelzi, hogy Jézus megkeresztelkedésének eseményéről János 

evangélistának (illetve a jánosi iskolának) is volt tudomása, bár – miként fentebb, a 
8. lábjegyzetben említettem – az evangéliumban nyíltan nem történik róla említés.   

14 Vö. FARKASFALVY D., Testté vált szó III, Eisenstadt 1989, 143. 
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csúcspontját. A feltámadás által világ feletti teljhatalomra jutó Krisz-
tus éppen azért ad egyetemes küldetést apostolainak, hogy a tanítá-
suk és a keresztelés révén minden ember számára elérhetővé tegyék 
a nagy lehetőséget: azt a lehetőséget, hogy a keresztség által, bűneik-
től megszabadulva, Isten gyermekeivé váljanak, és Isten gyermekei-
ként ők is az „igazságnak”, vagyis Isten akarata teljesítésének szen-
teljék életüket. 

Említést érdemelnek a Lk 12,49-50-ben olvasható jézusi mondá-
sok is. „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mi mást akar-
nék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkeresztel-
tetnem, s mennyire szorongok, míg be nem teljesedik.” Mivel a „tűz” 
a Bibliában általában az ítéletet, illetve a végidőbeli megtisztulást és 
megújulást (vö. Zak 13,9; Mal 3,2; Lk 3,9.16-17) jelképezi, ezért az 
idézet első mondatában szereplő „tűz” arra a tisztulási folyamatra 
utal, amely fájdalommal jár együtt, de amely végeredményben meg-
újulást hoz létre. A második mondatban említett „keresztség” görög 
megfelelője a bavptisma (baptiszma), amelynek eredeti jelentése: 
„elmerülés”. A kifejezést itt nyilván metaforaként kell felfognunk, 
amely a Jézusra váró szenvedéseket és halált juttatja szemléletesen 
kifejezésre.15 A háttérben azok az ószövetségi szövegek állnak, ame-
lyek a megpróbáltatásokat és kínokat az emberre zúduló és az ember 
feje fölött összecsapó vízhullámokhoz hasonlítják (vö. Zsolt 42,8; 
69,2; Iz 43,2). 

Nagyon valószínű, hogy a „tűz” és a „keresztség”/„alámerülés” 
képei összefüggenek. Mindkettő a tisztulásra utal: az első az embe-
reket, a második Jézust érinti. „Jézus aláveti önmagát az ítéletnek, 
amely mindenkit fenyeget. Helyettesítő módon önmagán hagyja 
megvalósulni azt a tisztulást, amelyre a bűnösök szorulnak rá.”16. A 
Jézusra váró „keresztség” (= szenvedés és halál) nélkülözhetetlen 
feltétele az embereket megtisztító „tűznek”, amely az egyházi ke-
resztségnek, pontosabban a keresztség által közölt Szentlélek mun-

                                                      
15 Hasonló értelmű mondás olvasható a Mk 10,38-ban: „Készen vagytok rá, 

hogy igyatok a kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy hogy a keresztséggel, 
amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek?” – kérdezi Jézus 
Zebedeus fiaitól. 

16 J. ERNST, Das Evangelium nach Lukas (RNT), Regensburg 1977, 281.   
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kálkodásának az eredménye. Ilyen vonatkozásban a Jánostól kért és 
elfogadott keresztséget is tekinthetjük az egyházi keresztség előfelté-
telének. Ahhoz, hogy Keresztelő János ígérete szerint Jézus „Szent-
lélekkel és tűzzel” (Mt 3,11; Lk 3,16) kereszteljen, Isten akaratából 
kifolyólag (vö. Mt 3,15) az is szükséges volt, hogy felvegye az előfu-
tár keresztségét, s így teljes szolidaritást vállaljon a bűnös emberek-
kel.   

Jézus megkeresztelkedése  
                  – mint a keresztény keresztség prototípusa  

Jézus keresztsége nemcsak előfeltétele a keresztény keresztség-
nek, hanem egyúttal annak prototípusa is.  Szabadjon e tekintetben 
Ferdinand Hahn evangélikus kutatóra hivatkozni, aki szerint a Jézus 
megkeresztelkedéséről szóló evangéliumi szövegekben – leszámítva 
a redakcionális elemeket (pl. Mt 3,14-15) – három meghatározó mo-
tívum van jelen: az ég megnyílása mint a végidő kezdetének a jele,  a 
Lélek leszállása galamb képében és a fiúság kijelentése. „Ezek a 
konstitutív elemek hasonló módon meghatározóak a hívek keresztsé-
gére vonatkozólag: a végidő eseményébe való bevonás, a Lélek be-
fogadása és a fiúságba való felvétel.”17 A keresztség által szoros 
életközösség jön létre Krisztussal, aminek következtében elmondha-
tó: „Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, 
valami új valósult meg” (2Kor 5,17). A hívőkben a Szentlélek vesz 
lakást, aki nemcsak Isten fiaivá formálja őket, hanem az istengyer-
mekségnek megfelelő lelkületet is kialakítja bennük. „Mi ugyanis 
mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár 
zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mind-
annyiunkat egy Lélek itatott át” (1Kor 12,13).  „Akiket Isten Lelke 
vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, 
hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyer-
tétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya!  A Lélek maga tesz tanúságot 
lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk” (Róm 8,14-16). 

Persze Jézus keresztségének különleges jelentőségét sohasem fe-
ledhetjük. Ő egyedülálló módon a Lélek hordozója és Isten Fia, és 

                                                      
17 F. HAHN, Theologie des Neuen Testaments II, Tübingen 2002, 509. 
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mi csakis őáltala, ővele és őbenne – és az ő Lelkétől vezérelve – le-
hetünk a fogadott fiúság részesei. Ezt a tényt nagyon szépen kifeje-
zésre juttatja a Katolikus Egyház Katekizmusa:  

„A keresztség által a keresztény ember szentségileg azonosul 
Jézussal (aki keresztségében elővételezte halálát és föltámadá-
sát). A kereszténynek be kell lépnie a bűnbánat és a megaláz-
kodás e misztériumába, Jézussal alá kell merülnie a vízbe, hogy 
Vele együtt újra kiemelkedjék. Vízből és Szentlélekből újra kell 
születnie, hogy a Fiúban az Atya szeretett fiává legyen és »új 
életre keljen (Róm 6,4).”18  

   
 

  
Bibliák megáldása  
A Szentírás vasárnapját egyre több egyházközségben 

lélekemelő alkalomként ünneplik meg. Ennek kiemelke-
dő mozzanata a Bibliák megáldása. Előző vasárnap kihir-
detik, hogy mindendenki hozza el Szentírását az ünnepre, 
aznap pedig lehetővé teszik, hogy akinek még nincs Bib-
liája, a szentmise előtt megvásárolhassa a Szentírást saját 
maga, csaldátagja vagy jóbarátja számára. Ezeket a 
Szentírásokat azután az ünnepi szentmise felajánlásakor 
az oltárra helyezik, a záró könyörgés után pedig megáld-
ják és visszaadják tulajdonosaiknak. 

A szertartás leírása megtalálható a Praeorator-ban 
(Liturgikus Vezérkönyv, Szt. I. T., 2009., 150-151.o.). 

Részletes útmutató a szertartáshoz Társulatunk hon-
lapján: www.biblia-tarsulat.hu/biblev/megaldas.doc 

 
 

 
 

                                                      
18 KEK 537. 
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3. Szent Jeromos legendájából 
  

 Jeromos, a nemes Eusebius fia, Stridon városából származott, 
amely Dalmácia és Pannonia határán fekszik. Még ifjan Rómába 
ment, ahol a görög, a latin és a héber nyelvben alapos jártasságra tett 
szert. A grammatikában Donatus volt a mestere, míg a rétorikában a 
szónok Victonanus; a Szentírást pedig éjjel-nappal tanulmányozta, 
mohón szívta magába, s késõbb bõven árasztotta szét.  

Mikor huszonkilenc éves lett, a római egyházban bíborossá 
szentelték, Liberius pápa halála után pedig mindenki azt kiáltozta, 
hogy Jeromos a méltó a legfõbb papi tisztségre. De mivel néhány 
egyházi embernek és szerzetesnek szemére vetette kicsapongását, 
azok nagyon zokon vették ezt, és cselt vetettek neki, ráadásul – 
ahogy Johannes Beleth állítja – szégyenszemre egy nõi ruhával tették 
csúffá. Mikor ugyanis Jeromos szokása szerint az éjszakai zsolozs-
mára felkelt, egy nõi ruha akadt a kezébe, amit irigyei tettek ágya 
mellé, s mivel azt hitte, hogy az övé, magára kapta, és úgy ment be a 
templomba. Azért tették ezt irigyei, hogy azt gondolják róla, hogy 
nõvel volt az ágyban. Ezt látván kitért eszelõs irigységük elõl, és 
Nazianzi Gergelyhez, Konstantinápoly püspökéhez utazott. Miután 
megtanulta tõle a szent tudományokat, sietve remeteségbe vonult, s 
hogy ott mennyit szenvedett Krisztusért, õ maga meséli el Eusto-
chiumnak, mondván: „Amíg a remeteségben éltem, ... ijesztőek vol-
tak a zsákruhában eltorzult tagjaim, piszkos bõröm olyan színû lett, 
mint a szerecsenek teste. Mindennap könnyek, mindennap siránko-
zások, valahányszor elnyomott a rám törõ álmosság, bár harcoltam 
ellene, a küzdõket elnyomta a fenyegetõ álom, csonttá és bõrré 
soványodva rogytam le a földre... Gyakran éjt nappallá téve vertem a 
mellemet, míg az Úr vissza nem adta nyugalmamat…” 

Miután négy éven át ily módon gyakorolt bûnbánatot, visszatért 
Betlehem városába, ahol felajánlotta magát, hogy mint egy háziállat, 
az Úr jászolánál marad, könyvtárát pedig, amit nagy szorgalommal 
gyûjtött magának, és más könyveket is újra átolvasva, reggeltõl estig 
böjtölt. Miután sok tanítvány gyülekezett köré, szent életben és az 
Írások fordításával 55 évig és 6 hónapig fáradozott. ... Végül olyan 
fáradtság vett rajta erõt, hogy ágyában fekve a gerendáról lelógó 
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kötélbe kapaszkodva húzódzkodott fel, hogy így – amennyire ere-
jébõl telt – eleget tegyen a kolostori rendnek. 

Egyszer estefelé Jeromos leült a testvérekkel, hogy meghallgassa 
a szent olvasmányt, s váratlanul egy sántikáló oroszlán jött be a 
kolostorba. Ezt látván a többi testvérek elfutottak, míg Jeromos úgy 
fogadta az állatot, mint valami vendéget. Jeromos, akinek az orosz-
lán megmutatta sebesült lábát, összehívta a testvéreket, és meghagy-
ta nekik, hogy mossák ki, és alaposan vizsgálják meg az állat sebét. 
Ezt megtéve észrevették, hogy az oroszlán talpát tövisek sértették 
fel; a szorgos ápolás következtében az oroszlán megerõsödött, és 
minden vadságát levetkõzve, mint háziállat lakott közöttük. Ekkor 
Jeromos látta, hogy nem annyira a lába meggyógyítására, mint in-
kább az õ hasznukra küldte az Úr az oroszlánt. A testvérek tanácsára 
azt a feladatot bízta rá, hogy a szamarat, amit azért tartottak, hogy a 
tûzifát hordja az erdõbõl, az oroszlán vezesse a legelõre, és oda-
vezetve, ott õrizze. Így is lett. Miután az oroszlánra bízták a sza-
marat, a legelõre menet állandó útitársa, és amikor a mezõn lege-
lészett, legbiztosabb oltalmazója volt, akár egy szorgos pásztor. 
Majd pedig, hogy õ is ehessen, és a szamár is elvégezhesse minden-
napi munkáját, szokott idõben mindig hazaballagott vele. 

Egy alkalommal, amíg a szamár legelészett, az oroszlán mély 
álomba merült. Kalmárok jöttek arra tevéikkel, akik látták, hogy 
egyedül van a szamár, s azon nyomban elrabolták, Mikor az oroszlán 
felébredt, és nem találta társát, ordítva rohant fel-alá, de mivel így 
sem akadt rá, szomorúan ment a kolostor kapujához, de szégyenében 
nem mert a szokásos módon bemenni. A testvérek, mikor látták, 
hogy a szokottnál késõbb, s a szamár nélkül érkezett, azt gondolták, 
hogy az éhségtõl ûzve falta fel, és nem akarták odaadni neki szokott 
ételét, mondván: „Eredj és edd meg a szegény szamár maradékát, 
amit meghagytál magadnak, avval töltsd meg a bendõdet.” Nem 
voltak egészen bizonyosak abban, hogy elkövette-e ezt a gonoszsá-
got, és kimentek a legelõre, hátha találnak valami bizonyítékot, de 
semmit sem leltek. Jelentették a dolgot Jeromosnak. Parancsára a 
szamár munkáját az oroszlánra rótták, és az õ hátára rakták a kivá-
gott fát. Az oroszlán ezt türelemmel viselte, majd egy napon, mun-
kája végeztével kiment a mezõre, fel-alá futkosva meg akarta tudni, 



Legendák 

38 

hogy mi történt a társával. És íme: messzirõl észrevette, hogy 
kereskedõk közeledtek megrakott tevékkel, és egy szamár baktat 
elõttük. Az volt ugyanis errefelé a szokás, hogy valahányszor 
hosszabb útra indulnak a tevékkel, legelöl egy szamár megy, 
nyakában egy kötéllel, hogy a tevék egy sorban haladjanak. Mikor az 
oroszlán felismerte a szamarat, hatalmas ordítással rájuk vetette 
magát, és valamennyiüket megfutamította. Szörnyen ordítva farkával 
a földet csapkodta, és a megrémült tevéket arra kényszerítette, hogy 
elõre menjenek málhájukkal együtt a kolostorhoz. 

Amikor ezt a testvérek meglátták, és hírül adták Jeromosnak, õ 
azt mondta: „Drága testvérek, mossátok meg vendégeink lábát, ad-
jatok nekik enni és várjátok meg az Úr akaratát.” Ekkor az oroszlán, 
ahogy ezelõtt szokott, vidáman futkosni kezdett a kolostorban, és 
minden egyes barátnak nyomába eredt és farkát csóválva mintegy 
bocsánatot kért bûnéért, amelyet pedig el sem követett. Jeromos a 
jövendõt látva, így szólt a testvérekhez: „Menjetek, testvéreim, ké-
szítsétek elõ, amire szüksége lesz érkezõ vendégeinknek.” Még be 
sem fejezte szavait, amikor egy hírnök jött oda, jelentve, hogy 
vendégek állnak a kapu elõtt, akik az apátot szeretnék látni. Mikor 
odament hozzájuk, azok nyomban a lába elé borultak bocsánatot 
kérve vétkükért. Jeromos jóindulatúan fölsegítette õket, és meg-
hagyta, hogy vegyék magukhoz, ami az övéké, és ne bitorolják, ami a 
másé. Azok pedig kérlelték Szent Jeromost, hogy áldja meg õket, és 
fogadja el az olaj felét. Nehezen egyezett bele, de végül hosszas 
unszolásra megengedte, hogy elfogadják a testvérek. Megígérték azt 
is, hogy minden évben ugyanennyi olajat adnak a testvéreknek, és 
ezt örököseiknek is meghagyják. 

Mivel hajdan az Egyházban mindenki azt énekelt, amit akart, 
Theodosius császár – ahogy Johannes Beleth írja* – megkérte Da-
masus pápát, bízzon meg egy mûvelt férfit avval, hogy teremtsen 
rendet az istentiszteletben. A pápa tudta, hogy Jeromos tökéletesen 
ismeri a görög és a héber nyelvet, és minden tudományban õ a 
legbölcsebb, ezért rábízta az említett feladatot. Jeromos tehát napok 
szerint elosztotta a zsoltárokat, és minden napra külön nocturnust 
jelölt ki, valamint elrendelte, hogy minden egyes zsoltár után el kell 
mondani a Gloria Patrit, ahogy Sigebertus írja. Majd kijelölte a le-
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veleket és az evangéliumokat az év egész körére, és ésszerûen 
elrendezett minden mást, ami a liturgiához tartozik, a dallamokat 
kivéve, és elküldte Betlehembõl a pápának, aki azt a bíborosokkal 
együtt jóváhagyta, és örök érvényûvé tette. Ezután síremléket emel-
tetett magának, annak a barlangnak a szájánál, ahol az Úr feküdt, s 
ide temették el kilencvennyolc és fél éves korában. 

Severus, aki Szent Márton tanítványa volt, és kortársa Jeromos-
nak, Dialógusában így ír róla: „Jeromos, hitének érdemén és az eré-
nyesség adományán kívül nemcsak a latin és görög, hanem a héber 
irodalomban is olyan jártasságot szerzett, hogy senki sem merte 
összehasonlítani magát vele mindezen tudományokban; állandó 
harcot és örökös küzdelmet vívott a gonoszok ellen. Gyûlölik az 
eretnekek, mert nem szûnt meg ellenük küzdeni; gyûlölik az egy-
háziak, mert ostorozza életmódjukat és bûneiket; de szinte minden jó 
ember csodálja és szereti. Bolond, aki azt tartja, hogy õ eretnek. 
Mindenestül átadta magát a tanításnak és a könyveknek, sem éjjel, 
sem nappal nem nyughatik; vagy olvas valamit, vagy állandóan ír.” 
Így Severus. És ahogyan ezekbõl a szavakból kitûnik, s ahogyan 
maga is gyakran elmondja, sok üldözõt és sok becsmérlõt kellett 
elviselnie. Hogy mégis milyen szívesen viselte az üldözéseket, meg-
nyilvánul abban, amit Asellának írt levelében mond: „Hálát adok 
Istennek, mert méltónak találtattam, hogy gyûlöljön a világ; azt hí-
resztelik rólam, hogy gonosztevõ vagyok, de tudom, hogy jó és rossz 
hírem által egyaránt megérkezem az Országba.” Szintúgy: „Bárcsak 
az én Uram neve és igazságossága miatt üldözne engem ez az egész 
hitetlen népség! Bárcsak egy emberként kelne fel gyalázásomra ez a 
világ! Egyedül arra vágyom, hogy megérdemeljem Krisztustól a 
dicséretet, és az õ ígéretének jutalmát remélhessem! Különösen 
vágyott és kedves az a kísértés, amelynek jutalmát Krisztustól 
remélhetjük az égben, és még az átok sem esik rosszul, ha azt isteni 
dicséret váltja fel.” Az Úr 389. esztendeje táján hunyt el.  Ford. 
Grüll Tibor. Forrás: Jacobus de Voragine, Legenda Aurea. 

 
              Ld.: Magyar Elektronikus Könyvtár, http://mek.oszk.hu 

    http://mek.oszk.hu/04600/04626/html/legenda0092.html 
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 „Bárcsak mindnyájan próféták lennének” 
          Interjú Tarjányi Béla professzorral – Új Ember, 1985. 

 
 Mint lapunkban már beszámoltunk róla, 12 ország rész-

vételével Budapesten tartotta értekezletét a Közép-európai Bib-
liaközpontok Munkacsoportja. A tanácskozás házigazdája Dr. 
Tarjányi Béla professzor volt. Tőle kérdeztük, hogyan került 
Budapestre ez az összejövetel? 
Tizennégy évvel ezelőtt, amikor még Szegeden voltam biblikus 

tanár, Udvardy püspök úr átadott egy angol nyelvű levelet azzal, 
hogy ha érdekel, válaszoljak rá. A levélből kiderült, hogy Olasz-
országban Rocca di Papán biblikus-lelkipásztori szemináriumot ren-
deznek, és erre Magyarországról is várnak résztvevőt. A püspök úr 
ajánlásával sikerült is kiutaznom erre a rendezvényre. Nagyon ér-
dekes és tanulságos volt. A világ minden részéről összegyűlt résztve-
vők számos figyelemre méltó előadást hallhattak arról, hogy hogyan 
lehet és kell a lelkipásztorkodásban kiemelt helyet biztosítani a 
Szentírásnak. 

A szemináriumot a Biblia-Apostolság Katolikus Világszövetsége 
rendezte, és természetesen jelen voltak az európai bibliaközpontok 
vezetői is. Ettől kezdve rendszeresen meghívást kaptam egy szűkebb 
körű, de igen jelentős összejövetelre, a Közép-európai Bibliaközpon-
tok Munkacsoportjának értekezletére. 

A munkacsoport minden évben más-más országban tartja ülését, 
ahol a résztvevők kölcsönösen beszámolnak egymásnak a bibliás 
lelkipásztorkodás terén végzett munkájukról, és megbeszélik további 
közös teendőiket. Végül valamelyik résztvevő meghívása alapján 
rögzítik a következő találkozó helyét. Miután az elmúlt évek során a 
legtöbb nyugat-európai országban voltunk már, a legutóbbi ülés 
alkalmával Budapestet javasoltam az 1985. évi találkozó színhelyéül. 
Javaslatomat kész örömmel elfogadták. 

Véleménye szerint hogyan sikerült az idei összejövetel? 
Azt hiszem nem túlzás, ha azt mondom, hogy ez volt az egyik 

legsikerültebb, legszínesebb ülésszak. Volt ugyanis néhány olyan 
momentum, amely különösen érdekessé tette a vendégek rövid 
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magyarországi tartózkodását. Rendhagyó és maradandó élmény volt 
számukra a bugaci kirándulás, a szentmise egy hívekkel zsúfolt isko-
lakápolnában a matkópusztai kukoricaföldek között, a séta a puszta 
kellős közepén a homokdombon, a bográcsban főtt kolbászos tar-
honya Polyák Ferenc fafaragó művész családja körében, a citeráló 
Horváth Pista bácsi, akit a vendégek elérzékenyülten megöleltek, 
megáldottak, és ehhez hasonlók. De őszintén tudták értékelni a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar Külügyi Bizottságának vendégszere-
tetét éppúgy, mint a MEDOSZ Ház kiváló szolgáltatásait. Az idei 
összejövetel fogalommá vált a Munkacsoportban („budapesti mo-
dell”), és a jövőben ennek mintájára kívánják megrendezni a további 
ülésszakokat. 

Professzor Úr milyen minőségben vesz részt az üléseken? 
A Munkacsoport értekezletein elsősorban nem biblikus tanárok, 

kutatók vesznek részt, hanem olyan lelkipásztori központok vezetői, 
amelyek a Bibliára specializálták magukat. Bár én rendszeresen jelen 
lehetek az üléseken, de mindez ideig csak vendégként, hiszen Ma-
gyarországon nincs még ilyen jellegű lelkipásztori központ. Rész-
vételem azonban így is sok szempontból előnyös, mert a biblia-
központok munkája a kölcsönös támogatás, segítés jegyében zajlik. 
Annak idején például, amikor az Új Katolikus Bibliafordításunk első 
kiadása megjelent, a papír ajándékba érkezett a Munkacsoport, illet-
ve a Biblia-Világszövetség révén. Néhány évvel ezelőtt a teológiai 
főiskolák és a Hittudományi Akadémia könyvtára számára küldtek 
nagyobb mennyiségű biblikus szakkönyvet. Rajtuk keresztül tudunk 
hozzájutni a héber és a görög nyelvű bibliákhoz is. Az egyes biblia-
központok, főként az osztrák és a stuttgarti, minden évben tetemes 
összeget fordítanak arra, hogy a hazánkban működő biblikus szak-
embereknek, doktorátusra készülőknek megküldjék a legszüksége-
sebb biblikus kiadványokat. 

Mik a Professzor Úr további tervei? 
Nagyon időszerű lenne létrehozni nálunk is a Biblia, a biblikus 

apostolság iránt érdeklődő lelkipásztorok, hitoktatók és hívek 
számára egy intézményes fórumot, ahol biblikus szaktanácsadással, 
gyakorlati kézikönyvekkel, segédeszközökkel és szemléltető anya-
gokkal szolgálhatnánk a magyar egyház ügyét. 
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Itt az ideje annak is, hogy elkészítsük az Új Katolikus Biblia-
fordítás revideált, javított kiadását. Sőt a legésszerűbb lenne, ha 
sikerülne elkészíteni végre az ökumenikus bibliafordítást hazánkban 
is. Ehhez bármikor megkapnánk a kellő anyagi és szakmai segítsé-
get. 

Közben szeretnénk minél több alapvető és igényes biblikus köny-
vet megjelentetni (bevezető és magyarázatok az Újszövetséghez). 
Igaz, eddig egyetlen írásomat, fordításomat sem sikerült megjelen-
tetni könyv formájában, de nem adtam fel a reményt, mert így, kéz-
irat és akadémiai jegyzet formájában is nagy az érdeklődés irántuk. 

Több mint háromezer esztendeje Mózes, segítőtársakat keresve 
így kiáltott fel: „Bárcsak mindnyájan próféták lennének!” (Szám 
11,29). Ma is minden hívőnek, de biblikus tanárnak kiváltképpen, az 
a feladata, hogy Isten Szavának prófétája, apostola legyen. A magam 
helyén erőimhez mérten én is erre törekszem. 
                                                          G.M. (Galántai Mária) 

 
 

A Sínai-kolostor – a legrégibb könyvtár 
 

A világ legrégebb óta folyamatosan működő könyvtára: a sínai 
Szent Katalin-kolostor  

Könyveinek száma és értékessége miatt a sínai Szent Katalin-
kolostor könyvtára a Vatikáni Könyvtár után a második leggazda-
gabb a világon. 

Az egyik legrégebbi, ma is működő kolostornak tartott sínai Szent 
Katalin-kolostor több évszázad történetét hordozza. A hagyomány 
szerint a kolostor főoltára azon a helyen épült, ahol az égő csipkebo-
korból az Úr először megszólította Mózest. Ám az UNESCO világ-
örökség részét képező szent épület más megtisztelő címekkel is ren-
delkezik, például itt található a világ legrégebb óta folyamatosan 
működő könyvtára. 

Amióta a 6. században (548 és 565 között) megalapították, a sínai 
hegyi Szent Katalin-kolostor könyvtára soha nem zárta be kapuit. 
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I. Jusztiniánusz császár uralma alatt Nagy Konstantin édesanyja, 
Ilona császárné támogatásának köszönhetően épült fel. Falai között 
ma is megtalálhatók ősi római tekercsek azokból az időkből, amikor 
magát a kolostort alapították, így itt található a világ második 
legnagyobb kódex- és kéziratgyűjteménye, amelyet csak a Vatikáni 
Könyvtáré előz meg Rómában. Innen származik a híres Codex 
Sinaiticus (Sínai-kódex is, amely, 345-ben keletkezett. 

A lenyűgöző gyűjte-
mény számtalan szír nyel-
ven íródott művet is tartal-
maz, ez a kifejezetten iro-
dalmi nyelv a kelet-arámi 
dialektusból származik. A  
szír nyelvű gyűjtemény ré-
sze többek között az evan-
géliumok egy 5. századból 
való példánya, a „Szent 
Nők Életének” egy példá-
nya 779-ből. és Aristides apológiájának egy darabja, amely egyike a 
mű pár fennmaradt példányának, miközben a görög eredeti máig nem 
került elő. 

A gyűjteménynek tekintélyes mennyiségű középkori szöveg is a 
részét képezi, többek közt arab nyelvű kéziratok, például az „Ash-
tiname Muhammad” egy példánya. Ebben a muszlim próféta – abban 
az időben, amikor a terület iszlám uralom alatt állt – felajánlja támo-
gatását a kolostornak, adómentességet biztosít az ott élő keresztény 
szerzeteseknek és mentesíti őket a katonai szolgálat alól is. Tény, 
hogy a Fatimida kalifátus idején a muszlim katonáknak védelmez-
niük kellett az épületet és segíteniük kellett a szerzeteseket abban, 
hogy ellássák magukat és fenntartsák a kolostort. 

A könyvtár a Los Angeles-i California Egyetemen (UCLA, Uni-
versity of California, Los Angeles) programot indít, hogy mintegy 
1100 – a 4. és a 17. század közötti időből származó – egyedülálló 
szír és arab nyelvű kéziratot digitalizáljon, amelyeket a kolostorban 
őriztek meg. 

Forrás: Aleteia.org – Magyar Kurír, 2016. július 17.
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
  

Vendégek a Bibliaközpontban – Augusztusban egy kedves 
Amerikában élő magyar családot láttunk vendégül Társulatunk 
helyiségeiben. Gelley Anna bemutatta nekik a raktáron levő Biblikus 

Figurákat, ezt követően a család 
ifjú tagjai mindannyian elkészítettek egy-egy kis báránykát, amit 
aztán örömmel vettek birtokba, és elvittek magukkal mint kedves 
emléket. 

 
Gaál Endre professzor köszöntése – „Kincseiből régit és újat” – 

Ünnepi kötet készült Gaál Endre 70. születésnapjára  
Az elmúlt tanévben töltötte be 70. életévét Gaál Endre nagy-

prépost, főiskolai tanár. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola idei 
tanévzáró ünnepségére, amelyet június 10-én tartottak, tanítványai, 
munkatársai különleges meglepetéssel, egy ünnepi kötettel készültek. 

Az ünnepség első köszöntőjét az intézmény rektora, Székely 
János esztergom-budapesti segédpüspök mondta, majd Tarjányi Béla 
professzor ismertette Gaál Endre életútját, végezetül Erdő Péter 
bíboros méltatta egykori kollégáját. 

A több mint kétszáz oldalas kiadvány 16 tanulmányt tartalmaz 
elsősorban a szentírástudomány területéről, de találhatók benne a 
teológia más ágai, illetve a szakrális művészetek tárgyában írt szö-
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vegek is. A borítóra az esztergomi bazilika téli kápolnájának falán a 
papnevelést mint káptalani feladatkört megjelenítő műalkotásról 
készült fénykép került. Az ünnepi eseményről készül videók az 
interneten:   http://youtu.be/v3wR7rtK8jo vagy a Magyar Kuríron: 

 
            www.biblia-tarsulat.hu/megnezheted.htm 

  

 
 

Erdő Péter bíboros, Székely János püspök 
Gaál Endre professzor 

 
Egyházmegyei Biblia-Nap Vácott – Amnt arról előző számunk-

ban beszámoltunk, a váci egyházmegye hitoktatói és érdeklődők 
számára Vácott ismét Biblianapot tartottunk április 16-án, Bánó 
Györgyi egyházmegyei koordinátorunk szervezésében. A tartalmas 
és hangulatos eseményről készült videót az interneten meg lehet 
tekinteni:  http://youtu.be/Euos8UsMdRI. A Magyar Kurír beszámo-
lója: www.biblia-tarsulat.hu/megnezheted.htm. 
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Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat 
           KMBT nyaralás  

Négy nap – nyolc boldogság  
A Katolikus Magyar Bibliatársulat közösségéből július elején 

már harmadik alkalommal, több mint harmincan táboroztak a gyi-
mesfelsőloki Görbepataka kősziklája alatt, a Bagolyvár panzióban. A 
program fő mozgatója ezúttal is Magos Gyöngyvér volt, aki a bibliás 
táborok és egyéb rendezvények szervezésével Isten ügyében fára-
dozik. Az egyházi vezetők pedig Csont Ede nagytusnádi plébános és 
Oláh Zoltán teológiai tanár voltak. Ezúttal a Biblia legmélyebb 
„vizei” fölött „eveztek” a résztvevőkkel, kibontandó témául ugyanis 
– különleges szemszögből megvilágítva – „a boldogmondásokat” 
választották a szervezők. A boldogmondások eredetét, ószövetségi 
előzményeit is feltárták az előadások. A „boldogságok” szabatos 
szerkezete is segített a lényeglátásban: az első rész mindegyikben 
megnevezi, hogy kik a boldogok, a második pedig megérteti sajátos 
állapotuk okát. Egyebek mellett a szegénység állapotának igazi 
jelentésén és értékén is elmélkedtek a táborozók. A „boldogságok” 
főszereplői ugyanazok a visszatérő és velük rokon emberkategóriák: 
a sírók, a gyűlöltek, az üldözöttek, mai szóhasználattal a társadalom 
peremére szorultak. (A másik oldal státusa, a gazdagság, nagy ve-
szélyek hordozója lehet, hisz az odatartozás azt üzenheti, hogy telve 
vagyok önmagammal és javaimmal.) Tisztázódott az is, hogy a 
szegénység önmagában nem vezet el Istenhez. De ez a helyzet segít 
rádöbbenni, hogy egészen Istentől függő lények vagyunk, más szóval 
a kegyelem és a megváltás szegényei. 

Kiscsoportokban mindennapi életükre vetítették a résztvevők a 
Biblia feltárt igazságait, valamint az irgalmasságnak korunkra is ér-
vényes rangos irodalmi feldolgozásával is találkoztak, Németh Lász-
ló Irgalom című regényén keresztül. 

A szabad időben, amennyire a naponta menetrendszerűen érkező 
eső engedte, természetjárásra is volt lehetőségük a táborozóknak. A 
részt vevő korosztályok „egyensúlyát” pedig az egyetlen, szüleivel 
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jelen lévő elemista fiúcska biztosította, aki szüleivel, születése óta 
„jár” a Katolikus Magyar Bibliatársulat nyári táboraiba. Boldogok, 
akik meglelték az igazságot, Jézus Krisztust, a szeretetet, és tovább 
tudják adni másoknak. 

Pál Éva, ld. Katolikus Vasárnap, Panoráma, 2016. júl. 17. 
 

 
 

 „Ti keressétek először Isten országát…” (Mt 6,33) mottóval 
idén is megszervezte a Katolikus Magyar Bibliatársulat a családosok 
számára is a bibliatábort, harmadszor is ugyanazon a helyen, Gyi-
mesfelsőlokon. A szervező Magos Gyöngyvér, az előadó Csont Ede 
plébános és a gyerekfelügyelő Orza Blanka volt. A táborról az egyik 
résztvevő, Kónya Sebe Emőke így számol be: 

Olyanok voltunk, mint akik keresünk valamit, ami megfoghatat-
lan, amire vágyakozunk, s amiért ilyen hosszú utat képesek voltunk 
megtenni, kiröppenve csütörtök este a nagyvárosi forgatagból. S ki 
más lehetne, mint Isten, akit megtapasztaltunk a Szentírás szavain 
keresztül, a miséken, szentségimádáson, játékesten, kiránduláson, s 
egymásban. 
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A világ tele van számos ellentmondással, itt pedig Isten szavát 
olvasva rácsodálkoztunk annak mély mondanivalójára, próbáltuk 
megérteni és saját életünkre vetíteni a boldogmondásokat. Ezek azt 
fejezik ki, hogy Isten országa már Jézus eljövetelével elérkezett, és a 
hívők számára megtapasztalható, mert csak így érthetjük meg, ho-
gyan lehet boldog a szegény, a szomorkodó, az éhező stb. Miután 
egyenként megbeszéltük a boldogmondásokat, összehasonlítva az 
Ószövetségben hasonló idézetekkel, olyan bibliai személyeket keres-
tünk, akik valamelyik boldogmondást képviselhetik, majd ezt saját 
életünkre próbáltuk vonatkoztatni. Ehhez segített a minden napra 
kiválasztott mottó, melyet látható helyre függesztettünk ki, hogy jól 
bevésődjön emlékezetünkbe. 

A közösség az ima, az Ige által gazdagodik, ezért délután szent-
mise, este pedig szentségimádás volt. A közös élményeket a másnapi 
túra gazdagította, bátorságpróbának is beillő úton felmenve fedeztük 
fel Sötétpataka szépségét, a csúcson meg gyönyörködtünk a tájban, 
Isten hatalmát s csodáit tapasztalva. 

 Utolsó nap kiértékeltük a tábori élményeket, majd a helyi temp-
lomban szentmisével fejeződött be a tábor. 

http://www.katolikhos.ro/vasarnap/2419-
panorama/4464-csalados-bibliatabor 

  
 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: szept. 2.: 
Róm 14,5-8;  szept.16.: Róm 12,2-3; szept 30.: Róm 15,1-2; 
okt. 14.: Mt 12,28-29; okt. 28.: Mk 10,44-45;  nov. 11.: Mt 
18,10-11; nov. 25.: Mt 19,29-30; dec. 9.: Mt 5,41-42; 2017. jan. 
6.: Lk 8,16-17.                                                             
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 



 

 

  
ÚJDONSÁG! 

Megjelent Társulatunk gondozásában a 
HANGOS BIBLIA 

első része, amelyen elhangzik a teljes Újszövetség 
a Káldi-Neovulgáta Biblia szövege szerint 

Cseh Péter atya tolmácsolásában 
   

KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 
 

FERENC PÁPA: AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME – Ára: 1600,- Ft. 
KOCSIS IMRE: AZ ÜDVÖSSÉG IGÉJE – Ára: 2600,- Ft. 
BALÁS BÉLA: HITÜNKRŐL Ára: 250,- Ft. 
 „MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmi vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

  
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvé-

telek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára 
(szövegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

  
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

 
A Hangos Biblia és a többi kiadvány 
megvásárolható a Bibliaközpontban: 

 
1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 

Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
 

Bibliaboltunk teljes kínálata megtekinthető honlapunkon: 
www.biblia-társulat.hu 
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    Igazság sarjad a földből – 
               Igazságosság tekint le az égből 

 
 
Örvendezve ünnepeljük üdvösségünk és megváltásunk 

eljövetelét. Ezt az ünnepnapot ünnepeljük meg, amelyen a 
nagy és örök napból nagy és örök nap jött el erre a mi any-
nyira gyorsan múló napunkra. 

Ő megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltá-
sunkká lett. Így teljesül a Szentírás szava: Aki dicsekszik, az 
Úrban dicsekedjék! (1 Kor 1,30-31).  

Igazság sarjad a fölből (Zsolt 84,12): Krisztus, aki mond-
ta: Én vagyok az Igazság (Jn 14,2), a Szűztől született. És 
igazságosság tekint le az égből (Zsolt 84,12): mivel az az em-
ber, aki hisz abban, aki megszületett, nem önmagából, ha-
nem Istentől kapta a megigazulást. 

Igazság sarjad a földből: mert az Ige testté lett (Jn 1,14). 
És igazságosság tekint le az égből, mert minden jó adomány 
és minden tökéletes ajándék felülről van (Jak 1,17). 

Igazság sarjad a földből: a test Máriától. És igazságosság 
tekint le az égből: mert az ember semmit sem vallhat magáé-
nak, hacsak nem a mennyből kapta (Jn 3,27). 

 
  Az Imaórák liturgiája, I. 322-322.o.           . 
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Tarjányi Béla 

        Várakozás… 
 

Advent első vasárnapján a felolvasott evangéliumban Krisztus 
második eljöveteléről, a végidőről, a beteljesedésről szóltunk. De el-
sősorban nem a beteljesedésre kell csupán figyelnünk, hanem az 
odavezető útra is. Ez az út pedig a mi életünk. Jó, ha az ember az éle-
te során úgy fel tud készülni, hogy egykor majd, amint Jézus mondja, 
az ő jobbjára állíthasson bennünket, és mondhassa nekünk is: „Jól 
van, derék és hű szolga, a kicsiben hű voltál, sokat bízok rád: menj 
be urad örömébe.” (Mt 25,23). A várakozás időszaka az Advent. 
Ezen négy hét során emlékeztünk az ószövetségi időszakra, amikor a 
választott nép abban reménykedett, hogy Isten küld segítséget, Meg-
váltót, aki megoldja az életüket és a problémáikat. Ez a várakozás 
Jézussal beteljesedett, de a várakozás nem szűnt meg Ővele, hiszen a 
végső beteljesedésre ma is várunk.  

Sok-sok dolgot várunk mindennapi életünkben. Várjuk gyerme-
künk születését, várjuk a családi ünnepeket, várjuk a Karácsonyt, 
várjuk az új lakást, amelybe beköltözhetünk, sok mindent vár az em-
ber az élete során. Vajon várjuk-e életünk befejezését és a Krisztus-
sal való találkozást? Hiszen akkor várunk valamit, ha az nagyon 
vonzó számunkra. 

Kérdezzük most meg magunktól, vajon mennyire vonzó szá-
munkra az, hogy egykor majd az örök életben Krisztussal és szerette-
inkkel újra találkozunk – egész más módon, boldog, végtelen nagy 
örömmel. Kell, hogy ez a vágy éljen bennünk nap mint nap. Kell, hi-
szen az ember csak akkor vár valamit, ha szeretné annak beteljesedé-
sét. Várnunk kell tehát, tudatosítani kell magunkban, hogy milyen 
csodálatos élet és világ vár bennünket ezen nehéz, küzdelmes élet 
után. Ha ez a vágy ott él bennünk, akkor valóban várjuk azt szünte-
len, és nem félünk attól, hogy egyszer el kell búcsúzni az életünktől. 

Miért is várjuk mi az örök életet? Sokan akkor várják, amikor na-
gyon szenvednek, főként a nagybetegeknél, haldoklóknál látja ezt az 
ember, akik már abban reménykednek, hogy Isten megszabadítja 
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őket a küzdelmes fájdalomtól, és végre békében, örömben élhetnek 
tovább. 

De várjuk a beteljesedést akkor is, ha nem a fájdalomtól, a küzde-
lemtől akarunk menekülni, hanem egyszerűen nagyon vonzó az szá-
munkra. Ez a legszebb, ez a legcsodálatosabb: ha az ember így tud 
gondolni örök jövőjére. Akkor él bennünk szüntelen ez a várakozás, 
ha nagyon vágyunk utána, nagyon szépnek tudjuk, hisszük azt, és 
szeretnénk, ha mielőbb beteljesedne. 

Ugyanakkor ez a várakozás soha nem lehet tétlenség! Nem lehet 
tétlen vágyakozás! Hisz fel kell készülnünk arra, hogy ennek a végső 
beteljesedésnek valóban csodálatos legyen, lehessen a megoldása, a 
megvalósulása. Az embernek erre nap mint nap készülnie kell. Ha az 
örök élet utáni vágy valóban ott él bennünk, akkor ennek fényében 
nézzük a mindennapjainkat is. Ennek fényében értékeljük, amit te-
szünk, és felismerjük, hogy mit kell cselekednünk ahhoz, hogy Isten 
dicséretét, örömét, elismerését és az igazi boldogságot elnyerjük. 

Várakozás – Borsos Miklós rajza 
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Mit jelent tehát ez a felkészülés? A felkészülés szüntelen, nap 
mint nap történik. Készülhetünk azzal is, hogy elpocsékoljuk napja-
inkat, mint Noé idejében a pogány nemzetek, de készülhetünk úgy is, 
hogy készítjük a bárkát, amely átvisz bennünket az új életre. Mi is ez 
a bárka? A mindennapi szeretet, a jótékonyság, a megbocsátás. Eh-
hez természtesen segítséget is kapunk Jézus életpéldájából, az ő taní-
tásából, de a körülöttünk élő igaz, becsületes keresztény emberektől 
is. Ők bátorítanak bennünket, hogy a mi életünk is valóban nagy 
készület legyen az örökkévalóság felé haladva. 

Igaz, sokszor elfárad az ember, elvonják a figyelmét a mindenna-
pi gondok, a pillanatnyi örömök, a sürgető feladatok, kötelességek. 
De nem szabad, hogy csüggedjünk, nem szabad, hogy feladjuk, nem 
szabad, hogy elfelejtsük: a végső célunk ez az örök találkozás és 
örök együttlét Istennel és szeretteinkkel. 

Ha valaki nagyon vágyakozik erre a találkozásra, akkor életében 
szüntelenül készül erre, mert nagyon vonzó számára az, ahová törek-
szik, amit vár és remél. De nem sürgeti – mert ha még itt van, akkor 
a felkészülés még nem teljes, van még feladata ebben az életben. Er-
ről beszél Pál apostol is, aki elragadtatott a harmadik égig, és bepil-
lanthatott abba a világba, ahol Isten az ember számára elképzelhetet-
lenül csodálatos dolgokat készít – ő mégis azt mondja: „A kettő kö-
zött vívódom: szeretnék elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez min-
dennél jobb lenne,  tiértetek viszont szükségesebb, hogy a testben 
maradjak.” (Fil 1,23,24). 

Igen, az élet ilyen út, ilyen készülődés, ezt azért kapjuk – az egyi-
künk rövidebben, a másikunk hosszú évtizedeken át –, hogy hasznos 
legyen az ittlétünk, hogy Krisztus útján járva szebbé tegyük cseleke-
deteinkkel, jelenlétünkkel ezt a világot, szolgáljuk, szeressük ember-
társainkat, segítsük őket is ezen csodálatos cél felé haladni. Ha így 
élünk, ha az egyházi év során ezt újra és újra megfontoljuk, és szün-
telenül a lelkünk előtt lebeg, hogy milyen csodálatos az, ami ránk 
vár, akkor valóban készület lesz az egész életünk. Akkor bizton re-
mélhetjük, hogy a majdani találkozás során valóban újra egyesülünk 
Vele és szeretteinkkel Isten örömében, szeretetében. 
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Matta el Meszkín 

Isten megtapasztalása az imában1 
 

    T ú l   a z   i m á n 

 
„Bölcsességet pedig a tökéletesek közt hirdetünk, de nem ennek a 

világnak bölcsességét, sem ennek a világnak pusztulásra ítélt feje-
delmeiét; hanem Istennek titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük, 
amelyet Isten öröktől fogva előre elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt 
senki sem ismerte fel ennek a világnak a fejedelmei közül, mert ha 
felismerték volna, sohasem feszítették volna keresztre a dicsőség 
Urát. Hanem amint írva van: ’Amit szem nem látott, fül nem hallott, 
ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, 
akik szeretik őt’ (Iz 64,3). Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a 
Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is. 
Mert ki ismeri az emberek közül az ember benső dolgait, ha nem az 
ember lelke, amely benne van? Éppúgy Isten benső dolgait sem is-
meri senki, csak Isten Lelke. Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, 
hanem azt a Lelket, amely Istentől van, hogy megismerjük, amit Is-
ten nekünk ajándékozott. Ezt hirdetjük is, de nem az emberi bölcses-
ség által, hanem a Lélek által tanított szavakkal, lelkiekhez lelkieket 
mérve. Az érzéki ember azonban nem fogja fel, ami az Isten Lelkéé, 
mert oktalanság az számára, és nem tudja megérteni, hiszen lelki 
módon kell azt megítélni. A lelki ember pedig mindent megítél, őt 
azonban senki sem ítéli meg. ’Mert ki ismeri az Úr gondolatait, hogy 
oktathatná őt?’ (Iz 40,13) Bennünk pedig Krisztus gondolatai van-
nak” (1Kor 2,6-16). 

 
 

                                                      
1 III. részlet Matta el Meszkín egyiptomi kopt szent írásából (3. rész: A Szemlé-

lődés). al-Áb Mattá al-Miszkín, Haját al-szalat al-ortodokszija. Dajr al-kiddísz Anbá 
Makár, 19521 Angolul: Matthew The Poor, Orthodox Prayer Life. The Interior Way. 
St, Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York.2003. Arabról fordította: Fo-
dor Györgyné Sárközi Júlia, lektorálta: Vágvölgyi Éva 



Az orthodox imaélet 

6 

1. Az eksztázis 
                        „Azok kimentek és elfutottak a sírtól,  
                         mert remegés és rémület fogta el őket.” (Mk 16,8) 

 
Az eksztázis kifejezés (a görög ékstasis) jelentéstanilag azt jelen-

ti, hogy „magán kívül lenni”, ami ugyanakkor elképedést, a tudat el-
vesztését, a lélek elragadtatását is magába foglalja. Számos alka-
lommal a „felindultság” kifejezéssel fordítják, ahogy a 116. Zsoltár-
ban: „Elkeseredésemben azt mondtam (en tè ekstásei mou)2: ’Hazug 
minden ember!’” (Zsolt 116,11) Itt az ékstasís kifejezés értelmezése 
az akadályt jelző zavarodottság. Valójában - mint ahogy ezt az ér-
telmezést a további szöveg igazolja - mindenekelőtt a lelki emelke-
dettség állapotát akarja leírni, mivel rögtön utána Dávid azt mondja: 
„Mivel viszonozzam az Úrnak mindazt, amit velem cselekedett? Föl-
emelem a szabadulás kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét” 
(Zsolt 116,12-13). 

Ezzel elismeri a kegyelem nagyságát, amellyel Isten az eksztázis 
alatt elárasztotta a lelkét. Abban a kifejezésben: „Elkeseredésemben 
azt mondtam: ’Hazug minden ember!’”, ami összhangban van azzal, 
amit a Prédikátor mond: „Mindez csak hiúság és szélkergetés” (Préd 
1,14), lelki eksztázisában válik nyilvánvalóvá Dávid számára, hogy 
az ember számára minden hiábavalóság.3 

Ugyanilyen módon található meg az ékstásís kifejezés az Újszö-
vetség különböző részeiben, hogy kifejezze az elragadtatást, a lélek 
mérhetetlen elcsodálkozását, bámulatosan óriási boldogságát, és a 
lelki sokk intenzitását, olyat, mint: „Erre elcsodálkoztak (ékstásisi) 
mindnyájan, dicsőítették Istent, és félelemmel eltelve ezt mondták: 
’Ma csodálatos dolgokat láttunk’” (Lk 5,26). 

Ez a feltámadási elbeszélésekben is több alkalommal visszatér: 
„De néhány közülük való asszony is megzavart bennünket (exéstesan 

                                                      
2 A Szeptuaginta szövege 
3 2Nisszai Szent Gergely így értelmezi ezt a szöveget a lelki eksztázisra vonat-

koztatva: „A nagy Dávid, … az áldott eksztázisban … kimondja azt a kifejezést, 
amit mindenki énekel: ’Minden ember hazug’. Szerintem mindenki, aki emberi 
hangra akarja rábízni ennek a felfoghatatlan fénynek a magyarázatát, az valóban 
hazug, nem azért, mert gyűlöli az igazságot, hanem a beszámolójának hatástalan-
sága miatt.”  (De virginitate 10,2) 
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hemâs), akik hajnalban a sírnál voltak, s mivel nem találták a testét, 
visszajöttek azzal a hírrel, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt 
mondták, hogy él” (Lk 24,22-23). 

Az értelmet továbbá megvilágítja a következő helyzet: „Azok ki-
mentek és elfutottak a sírtól, mert remegés és rémület fogta el őket 
(szó szerint: mert megrémültek és eksztázisban voltak), és nem 
mondtak senkinek semmit, mert féltek” (Mk 16,8). 

Az Apostolok Cselekedeteiben is ugyanilyen jelentéssel találjuk: 
„Ráismertek, hogy ő az, aki alamizsnáért üldögélt a templom Ékes-
kapujánál. Elteltek csodálkozással, és magukon kívül voltak (éksta-
sis) amiatt, ami vele történt” (Csel 3,10). 

Az eksztázis a tudat elvesztésével járó lelki elragadtatás, amit az 
Szentírás különféle kifejezéssel fejez ki: „Megszállta Isten Lelke” (1 
Sám 10,10; Szám 24,2; Ez 11,5), vagy : „Az Úr Isten rám bocsátotta 
ott a kezét” (Ez 8,1), vagy: „Arcra estem a földön” (Dán 8,18) vagy: 
„Testben-e, nem tudom vagy testen kívül, nem tudom, Isten tudja – 
elragadtatott a harmadik égig” (2 Kor 12,2)  és még: „…én a Lélek-
ben voltam” általában úgy fordítják: „elragadtatásba estem” (Jel 
1,10). 

Ahhoz, hogy valaki isteni kinyilatkoztatásokat kapjon, az ember 
részéről azt igényli, hogy belsőleg és lelkileg készen álljon erre. Az 
eksztázist mindig teljes belső nyugalom és a szív csendje (hesychía) 
kíséri, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy megszakítsa 
kapcsolatát önmagával és a környező világgal, hogy egész lényével 
Istennek szentelje magát. Az eksztázisban az ember elveszíti a gon-
dolkodás képességét és az érzelmek fölötti uralmat, ezekben a pilla-
natokban a Szentlélek vezeti. Szabadságát fölemészti a Szentlélek 
akarata és hatása, és a kinyilatkoztatás eszközévé válik.  

Az Ószövetség félreérthetetlen módon mutatja, hogy a próféták 
akkor esnek eksztázisba, amikor megkapják Isten szavát, parancsait 
és figyelmeztetéseit. Váratlanul elvesztik öntudatukat, és lelkük el-
ragadtatásba esik. Amikor a próféta magához tér vagy nagyon vilá-
gosan, higgadtan és érthetően kihirdeti Isten szavát, vagy még min-
dig eksztázisban, félig öntudatlanul hirdeti ki azt ecsetelve, amit lá-
tott és hallott, vagy eksztázisa alatt leírja mindazt, amit Isten mon-
dott neki, mint ahogy Dániel prófétával történik: „Te, Dániel, zárd le 
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ezeket a beszédeket, és pecsételd le ezt a könyvet az elrendelt időig” 
(Dán 12,4), és hasonlóképpen Jánossal a Jelenések Könyvében: „Ne 
pecsételd le e könyv jövendölésének igéit, mert az idő közel van!” 
(Jel 22,10) 

Isten Fiának megtestesülése után először Krisztustól nyerik el a 
Szentlelket a mennybemenetele előtt, aztán Pünkösd napján teljes-
séggel megvalósul a Joel próféta könyvében szereplő isteni ígéret és 
a Szentlélek szabadon kiárad mindenkire. Ettől a naptól, hála Krisz-
tusnak, minden ember képessé válik arra, hogy Jézus Krisztusban, a 
rá kiárasztott Szentlélek által, az isteni misztériumok erejéből, mint 
az ószövetségi próféták, a Szentlélek hatása, tanítása és helyes veze-
tése alá kerüljön. 

Nem arra kap meghívást, mint az apostolok és a próféták, hogy a 
hitre vonatkozó új kinyilatkoztatásoknak legyen letéteményese, ha-
nem inkább ennek a hitnek a megismerésére, arra, ami személyesen 
rá vonatkozik, hogy megértse saját üdvössége útját, felfedezze Krisz-
tus szeretetének neki szóló titkát, és Krisztus ígérete szerint megkap-
ja Krisztus személyéről a kinyilatkoztatást: „Én is szeretni fogom, és 
kinyilatkoztatom magam neki” (Jn 14,21). Világos, hogy a Szentlé-
lek hatása és az a mód, ahogy az egyes lelket vezeti, minden ember 
számára különböző. 

Az eksztázis ma még annak az időszaka, hogy a megismerés és a 
személyes, Isten és az őt őszintén szerető hívő közötti szeretet növe-
kedésének eszköze legyen, de a különböző lépcsőfokok végén elér-
kezik a tökéletes eksztázisra. Ennek a megismerésnek és szeretetnek 
a napról napra, az idők végezetéig tartó növekedését ígérte meg Is-
ten. 

Ami azt illeti, hogy miért nem származnak az értelmi tudat érzé-
keléséből azok az elmondhatatlan isteni titkok, amelyek Isten ismere-
tére és szeretetére vonatkoznak, a felelet egyszerű és nyilvánvaló: Az 
emberi értelem jellege szerint a gyakorlatban a valóság anyagi mér-
legelését, a képzeletet és a logikát foglalja magába. Ezeknek az érté-
keknek a hatására növekedett, fejlődött ki, és érlelődött meg. Ezzel 
az Isten teljes és valódi megismerésére való majdnem-alkalmatlan-
ságban is növekedett, mert Isten természete nem származtatható sem 
képzelettel, sem logikával az anyagi értékekből. Ezért ha valóban 
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hinni akar Istenben, az Istenbe vetett hitnek felül kell múlnia az ér-
telmet, túl kell emelkedni önmagán, az értelme és a környező világ 
fölé kell emelkednie. Tehát a hit értéke meghaladja önmagának az 
embernek és a világnak az értékét, és ennek a mindent felülmúló hit-
nek a jutalma az emberi javakért és a világ minden dicsőségéért, ő 
maga, Isten. Emiatt a hitnek nagyobb az értéke, mint az eksztázisnak, 
a látomásoknak és a kinyilatkoztatásoknak: „Boldogok, akik nem lát-
tak, és mégis hittek” (Jn 20,29). 

Azonban azért, hogy Isten ki tudja mutatni az őt szerető és benne 
hívő ember felé szeretetét, időnként ki akarja azt nyilvánítani, mert 
az ő szeretete az egyénnek szóló valódi személyes szeretet az emberi 
valóság szintjén: „Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fog-
ja, én is szeretni fogom és kinyilatkoztatom magam neki” (Jn 14,21). 
Azért, hogy ezt Isten ki tudja nyilvánítani az ember számára, elke-
rülhetetlenül szükséges, hogy az ember lépjen túl mindenen, amit a 
látás, a hallás, a gondolkodás és az összes érzékszerven keresztül ér-
zékel, addig, amíg a testi és észbeli képességek már nem vesznek 
részt az érzékelésben, nem térítik el, nem hamisítják meg Isten iga-
zságát. Ebből következik, hogy ez szükségszerűen megköveteli az őt 
szeretőktől, hogy ideiglenesen függesszenek fel minden értelmi és 
érzelmi tevékenységet, mert csak így tudja megvalósítani ezt a fel-
foghatatlan kapcsolatot, amely felülmúlja a kézzelfogható világot, és 
hogy Isten kinyilvánítsa az ember iránti szeretetét, és tanúságot te-
gyen róla. Íme, az eksztázis (magamon kívül), Istenben, amelyet mi 
abszolút eksztázisnak nevezünk, mivel felülemelkedik a behatárolt és 
az érzékelhető dolgok világán. 

Az Istenben való eksztázis tapasztalata nem függ meghatározott 
értékektől, melyekhez Isten, mint feltételhez kötné kinyilvánulását, 
kizárólag ahogy a parancs mondja, csak az egész szívéből és egész 
lelkéből fakadó mély emberi szeretettől függ. Az Istenben való eksz-
tázis tapasztalatának próbája ez az alapvető viszonyulás ehhez a he-
ves, túlzó szeretethez. Valójában mindazok, akik megismerték az 
eksztázist Istenben, azok voltak, akiknek szíve telis-tele volt Isten 
iránti szeretettel.   

Amikor a szív szeretetének forrósága elér egy bizonyos intenzi-
tást, akkor válik kiinduló pontjává az eksztázis megkezdődésének. 
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Emiatt az eksztázist néha-néha elragadtatásként (vagy lelki elragad-
tatásként) határozzuk meg. Érdemek vagy előkészület nélkül, várat-
lanul is meglepheti az embert az eksztázis, és elárasztja őt az Örök-
kévaló szeretete, amire annyira vágyakozott, és miközben elveszti 
szabadságát és öntudatát, elmondhatatlan boldogsággal és tudással 
halmozza el. De a kegyelem előfeltétele minden körülmények között 
az Isten iránti nagy szeretet.  

Íme, amiért nem tudjuk úgy tekinteni az eksztázis tapasztalatát, 
mint ami azoknak az osztályrésze, akik lelkileg előbbre vannak. Né-
hány atya, mint Simon, az Új Teológus, hajlanak arra, hogy azt tart-
sák az eksztázisról, hogy olyan tapasztalat, ami javára lehet a kez-
dőknek, amiatt, mert hiányzik belőlük az isteni fény belső megta-
pasztalása, és ki vannak téve az elmondhatatlan fény ragyogása hirte-
len és heves hatásának. Ez közvetlenül megfosztja őket a tudatuktól, 
úgy, mint amikor egy ember, aki sötétséghez szokott, hirtelen erős 
fénnyel kerül szembe. 

 Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy a kezdők nem azért tudják 
megismerni az eksztázist, mert nincsenek az isteni fényhez szokva, 
hanem sokkal inkább az első tapasztalat heve és intenzitása miatt, 
ami meghaladja pillanatnyi belső tudásukat és megértésüket. (Erről 
beszél a Jelenések könyve, amikor az efezusi egyház szemére veti, 
hogy elhagyta első szeretetét, vö. Jel 2,4). Tapasztalatból tudjuk, 
hogy az új élettel való első találkozás idején a kezdők Krisztus iránti 
lobogó szeretetének forrósága eléri a csúcsot, a legmagasabb szinte-
ket. A személyisége átalakul, mintha egy folyamatos elragadtatás-
ban, örömben és lelki eufóriában lenne, ami kiemeli a környező vi-
lágból, sőt saját tudatából.  

A legöregebb atyák is erről beszélnek, hogy az embernek meg 
kell őriznie magában azokat az érzéseket, ugyanazt a lelki tüzet, sze-
retetet, mint ami az Istenhez való visszatérésük első napján fello-
bogott bennük, amikor elhagyták a világot.4  

Sokan az atyák közül megtapasztalták, hogy lehetséges a szeretet 
kezdeti tüzével, egyfajta eksztázisban élni, mint ahogy Nagy Szent 

                                                      
4 vö. Szent Atanáz Vita Antonii 16, Lépcsős Szent János, Klimax Paradiszou, 

Paradicsomi létra 1,46 
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Makariosz, akiről Palladiosz tanúsítja, hogy „egy titokzatos látomás-
tól folyamatosan olyan volt, mint a részeg.”5 

Dionüsziosz Areopagitész szerint az eksztázis nem akaratlagos 
tevékenység, „amelynek eszközével az ember Istenhez közeledik”, és 
amely kárpótolja őt a világtól való eltávolodásért. Amilyen mérték-
ben veszít, talál, amilyen mértékben meghal, él. Az eksztázis tényle-
gesen megköveteli, hogy az ember kiszolgáltassa magát Istennek, 
olyan teljesen, ahogy a halálban kiszolgáltatja magát Istennek. 

Szellemi tekintetben az eksztázis általában egy fejlődési folyama-
tot valósít meg, az emberi természet misztikus haladását egy maga-
sabb szintű állapot felé, amelyre teremtésétől fogva meg van hívva. 
Mert az ember arra van hívva, hogy a magasság felé törekedjen, és 
egy szellemi átváltozásban Istenhez közeledjen. De az eksztázis ön-
tudatlansága nem az egyedüli útja ennek a fejlődésnek, az emberi 
természet misztikus haladásának és Istenhez közeledésének. Vannak 
olyan érzékeny, mély szellemiségű és nyitott lelkek, akik erősen ér-
telmi beállítottságúak, és akik erős értelmi kényszerítéssel teljes tu-
datuknál el tudják érni az önmaguktól való szabadulás olyan fokát, 
hogy a saját tudatuk belső egyensúlyi állapotában az isteni igazság-
gal és Krisztus arcával találkozzanak. Ők a képességeik teljességé-
ben, a lelki és intellektuális energiájukban, az érzékenységükben ta-
lálják szembe magukat Istennel, és abban a pillanatban a lélek belép 
a valódi szeretet egy felsőbb szintjére. Ez tudatos tapasztalat abban a 
folyamatban, amelyben a lélek színről színre találkozik Istennel, jól-
lehet legyen bár mély, intenzív és eredeti, kevesebb tiszteletet kap az 
eksztázisnál és az öntudatlan és érzékekkel föl nem fogható lelki el-
ragadtatásnál. Mindent megfontolva olyan tapasztalat, ami jobban 
kötődik az imaélethez és reálisabb a lelki élet virágzásával kapcso-
latban: a lélek a Szentlélek legédesebb örömeit és vigasztalásait ízle-
li, és ott úgy érzi magát, mint a tudat mámorának állapotában. 

A Biblia több helyen leírja a mámoros állapotot (vö. például Zsolt 
104,15; Péld 9,2; Én 1,2-4; 2,4; 5,1; Mt 26,19; Csel 2,15; Ef 5,18), 
amelyek hasonlítanak arra, ahogy a Szentlélek hat a lélekre. Ahogy 
az alkohol hat az észre, az nem egyéb, mint illusztrációja az eksztá-

                                                      
5 Palladiosz, Historia Lausica 17,5 
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zis hatásának a különböző tudat és önkívületi állapotaiban, pontosan 
úgy, ahogy bekövetkezik a különböző fokain az alkohol tudatra gya-
korolt hatásának. 

  
AZ ATYÁK MONDÁSAI 

 
Szent Ágoston szerint három fajtája van az érzékelésnek: a fizikai 

érzékelés, a képzelet és a tiszta értelem6. A képzelet szintjére való 
felemelkedéshez szükség van a fizikai érzékelésen való felülemelke-
désre, mert a képzelet és a fizikai érzékelés két különböző dolog. 
Ugyanilyen módon, hogy eljusson a tiszta szellemi érzékelésre, le 
kell vetkőzni mind a fizikai érzékelést, mind a képzeletet, hogy végül 
érzékelje az Igazságot, világos módon, az érzékek vagy a képzelet 
meghamisító működése nélkül. Másképp megfogalmazva érzékelni 
az Igazságot, ahogy valójában van, nem úgy, ahogy a képzelet mutat-
ja. 

Az ember fizikai érzékelésén és képzeletén való egyidejű felül-
emelkedést úgy határozzuk meg, hogy „eksztázis”. Szent Ágoston 
ezt az állapotot az álomhoz és a halálhoz hasonlítja: 

54. Rendes körülmények között akkor beszélünk eksztázisról, 
amikor az értelem figyelme kialszik, és elragadtatásban van, kívül a 
fizikai érzékelésen, Ilyenkor, bár nyitva van a szeme, a személy nem 
látja az ott lévő tárgyakat, és bár jelen van, egyáltalán nem hall 
egyetlen szót sem …a lélek az érzékelésen kívüli elragadtatásban 
van …olyan létállapotban van, hogy teljesen ki van vonva a fizikai 
érzékelésből – jobban, mint ahogy rendes körülmények között álmá-
ban lenne, de kevésbé, mintha meghalt volna. (Szent Ágoston, De 
Genesi ad litteram 12,12.25  és 26.53) 

Másutt leírja, hogy az értelem hogyan lép túl az érzékek korlá-
tain: Az eksztázis az, amikor az értelem eltávozik, ahogy ez néha a 
megfélemlítés hatására történik, vagy amikor a fizikai érzékeléstől 
távol, az észtől megfosztva kap kinyilatkoztatást, hogy a lélek fel 
tudja fogni, mit mutattak neki7. 

                                                      
6 Szent Ágoston, De Genesi ad litteram 12,6.9-15.20 
7 Zsolt 68 
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Orante (Római katakomba)  

Szembe találjuk magunkat a kérdéssel: Hogy lehet különválasz-
tani a lelket a fizikai érzékeléstől? Elhagyja a testet? Ha így van, ak-
kor a test a tényleges halál állapotában van? Hogy megvizsgálja a 
problémát, Szent Ágoston elmondja Szent Pál látomását: 

55. Nem tudta (Pál), 
hogy a harmadik égig va-
ló elragadtatása alatt 
testben volt-e – hogyan 
van az ember lelke a test-
ben, amikor azt mondják, 
hogy a test él, de a lelke 
el van idegenedve a fi-
zikai érzékeléstől, mi-
közben éberen, alva vagy 
eksztázisban van – vagy 
valójában a testen kívül 
volt-e oly módon, hogy az halott maradt, amíg - ennek a látomásnak 
a végén – a lélek újraegyesült élettelen tagjaival. Ebben az esetben 
nem úgy ébredt volna fel, mint aki álmából felébred, nem úgy mintha 
visszatért volna a saját érzékeinek az érzékeléséhez, mintha az eksz-
tázis elragadtatása után lenne, hanem mintha azután, hogy meghalt, 
valóban visszatért volna az életbe… Ő azonban bizonytalan volt, 
hogy a testen kívüli elragadtatása alatt valóban elhagyta halott testét, 
vagy a lelke valamilyen módon mindig jelen volt, minthogy a teste 
mindvégig élt, míg az értelme elragadtatott látni és hallani a látomá-
sok elmondhatatlan titkait. Íme lehet, hogy ezért állítja: „Testben-e, 
nem tudom, vagy testen kívül, nem tudom, Isten tudja”. (Szent Ágos-
ton, De Genesi ad litteram 12,5-14) 

A kérdést felelet nélkül hagyva, Szent Ágoston az elragadtatás 
vagy eksztázis két formáját sejteti. 

Az eksztázis első formája az értelem elragadtatása távol a fizikai 
érzékeléstől, miközben a test egyesülve marad a lélekkel. Ebben az 
esetben a test minden külső ingerére az értelem vezetése nélkül, de 
bizonyos értelemben ösztönösen reagál. Lát, hall, de az elragadtatás 
állapotában nem tud válaszolni.   
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Szarovi Szent Szerafim ezt mondja erről: 
56. Mikor az embert a szemlélődés során belsőleg magába szívja 

az Örök Világosság, az értelme tiszta és meg van fosztva mindentől, 
amik az érzékelhető dolgokat képviselik. Teljesen magába szívja az 
Örökkévaló elmondhatatlan szépségének szemlélése, elfelejti mind-
azt, ami az érzékekhez van kötve, nem óhajt látni semmit, önmagát 
sem. El akar enyészni a föld mélyén, csak egyetlen dologtól nem 
akarja, hogy megfosszák, a valódi tápláléktól, Istentől. (Szarovi 
Szent Szerafim) 

57. Az elragadtatásban az értelmet a Szentlélek vezeti, hogy az 
Örök Fény Óceánjában úszhasson. Egy testvér azt mondta nekem: 
„Mielőtt eksztázisba esnék, az elmémet elragadják ezek a felfogha-
tatlan látomások, látom, hogy gondolatom az élet óceánjára irányul, 
úszik a fény mélységében, belélegzi illatát, és a nagy örömben át-
lényegül az eksztázistól. Fénybe öltözik és erősen remegve a szeretet 
és a boldogság hatására… átváltozik egy csodálatos sugárzásban, 
maga körül angyalok seregeit szemléli, boldog és nyugodt velük és 
közöttük. Részt vesz a Szentet dicsérő csodálatos énekükben, amikor 
magukkal ragadják, hogy lakja velük a magas fény szféráit, elragad-
va és rabul ejtve a fény ragyogásának szépségétől… Ott az értelem a 
Szentlélek akarata és az ajándék időtartama szerint el tud időzni egy 
percet, egy órát, egy teljes napot vagy éjszakát”. (Dalyatha Szent Já-
nos, Homília a theoríáról, ami megtisztítja az értelmet a világtól) 

Dionüsziosz Areopagitész az értelem elragadtatásának tárgyáról 
azt állítja: 

58. (Az értelem) behatol a nemtudás valóban misztikus homá-
lyába. Benne maradva becsukja minden érzékszervét és belép oda, 
ahol minden láthatatlan és megfoghatatlan: akkor hogy valóban túl 
van mindenen, senkivé lesz, senki magának és senki másoknak. 
Minden megismerési törekvéssel felhagyva, a lehető legjobban (ké-
pességei szerint) egyesül az ismeretlen minden dolgok Kezdetével és 
pontosan, mert nem tud többé semmit, saját értelmét meghaladóan 
ismer. (Dionüsziosz Areopagités, De mystica theologia 1,3) 
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Erről a tárgyról ezt mondják még a szentek: 
59. Ő (az aszkéta) elfelejti saját magát, elfelejti saját természetét, 

és olyanná válik, mint a bolond. Abszolút nem emlékszik többé erre 
a világra. Szünet nélkül arról gondolkodik és elmélkedik, amit Isten 
nagysága kinyilatkoztatott számára, és azt mondja: „Dicsőség az ő 
isteni mivoltának!” Folyamatosan ezekben a csodákban élve, megré-
szegülve az elragadtatástól olyanná válik, mint amilyen az ember a 
feltámadás után lesz. (Szír vagy Ninivei Szent  Izsák, Sermones asce-
tici et epistulae 35.) 

Az eksztázis második formája a lélek teljes felszabadulása a test 
hatása alól. A lélek elválik és felszabadul a test minden kötelékétől, 
az kimerülten, a halálhoz hasonló állapotban, képtelenül arra, hogy 
reagáljon a külső ingerekre, oly érzéketlen, hogy akár valamelyik 
tagját is levághatnák! Akkor a lélek társa az istenszemlélésben az ér-
telem.  Az ember addig marad ebben az állapotban, amíg a lélek újra 
egyesül a testtel.  Kétségkívül ez volt az esete Szent Pál apostolnak, 
amikor elragadtatott a harmadik égig, és visszatérve nem tudta, hogy 
testben volt-e vagy testen kívül. 

Szent Ágoston ezt írja: 
60. A lélek elragadtatásában a teljes alanyt a fizikai érzékeken kí-

vülre kiragadják és felemelik Istenhez… aztán visszahelyezik halott 
tagjaiba. (Szent Ágoston, Sermones 52,16) 

61. Nem hihetetlen dolog, hogy néhány szent, akik még nem hal-
tak meg egészen, de olyanok voltak, mint egy eltemetett holttest, 
megkaptak bizonyos magasztos kinyilatkoztatást (magának Istennek 
a lényegéről). (Szent Ágoston,  Epistulae 143,31) 

Ezeken a szavakon keresztül Szent Ágoston tompítja azt az állí-
tást, miszerint a test az eksztázis eme formája alatt halott lenne, és a 
lélek, ami az élet forrása, teljesen elhagyta volna. Ő abban hisz, hogy 
a test bizonyos értelemben életben marad.  

62. Az az ember, akinek az eksztázisban öröme telik, a szemlélő-
désben (theoría) egy lélegzet nélküli testté válik. (Szír vagy Ninivei 
Szent  Izsák, Sermones ascetici et epistulae 22.) 

63. Amikor a Fiú Lelke az emberben lakik, a benne lévő Szentlé-
lek az Atya felé fordul, ahogy Isten Fiában teszi. Akkor az emberben 
nincs többé emberi gyengeség, nincs többé se ima, se kérdés, se kí-
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vánság, se gondolat, se változatos emberi élet, se az idelenti dolgok 
felidézése, sem a túlvilágiaké. Teljes az egység a Fiú Lelkével, aki 
beszél az emberben és tudja, hogy egészen Isten Fia, és mint ilyen, 
családiasan tud beszélni a saját Apjával. Ő már nem az, aki imádko-
zik, hanem aki befogadja az imát… Ó, milyen megfejthetetlen ez a 
titok!… Kezem nem tudja felfedni az írással, amit érzek! Bárcsak 
maga a Teremtő tudná megmagyarázni ezt a titkot…  

Aki elérkezett erre a fokra, többé már nem azokért imádkozik, 
akik megkérték rá, hanem egyszerűen az irgalom serkenti részvétre 
mindenki iránt, aki szükséget szenved és a Szentlélek, aki benne van, 
aki eggyé vált vele, ő gyógyítja meg őket bűneikből és gondoskodik 
róluk minden szükségükben… Annak időtartama alatt, amikor ez a 
karizma munkálkodik az emberben, ha a teremtést teljesen feldúlná a 
válság és zavar, akkor sem sikerülne magához téríteni őt a belső tűz-
ből és eksztázisból. (Dalyatha Szent János, Homília a bizonyos-
ságról, amit Isten szolgái megszereznek) 

Úgy látjuk, hogy néhány atya azt véli, hogy az eksztázis alatt, 
amikor a lélek elhagyja a testet, hogy a magasságokba emelkedjen, a 
test halott állapotban hever, vagyis megfosztva minden lelki műkö-
déstől, mivel az kiment belőle. Mások azt tartják, hogy a lélek egy 
bizonyos módon jelen van a testben, a test az álom és a halál állapota 
között van, de kevésbé van benne lélek, mint amikor alszik. 

Beszámolónkat az eksztázisnak erről a formájáról Szent Ágoston-
nak, aki az első eshetőségre hajlik, a következő szavaival fejezzük 
be: 

64. Ez az állapot csak annak adatik meg, akit a látomás elsodor és 
elragad, és bizonyos módon meghal az élet számára, miután teljesen 
elhagyta a testét, azaz amikor elidegenedett és ki van ragadva a test 
érzékeiből addig a pontig, hogy többé nem tudja, az eszével… hogy 
még a testében van-e vagy a testén kívül. (Szent Ágoston, De Genesi 
ad litteram 12,27.55) 
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Kocsis Imre 

Vezető testületek 
   és szolgálatmegosztás az ősegyházban 
                            az ApCsel 6,1-6 szerint 

 
Katolikus körökben az ApCsel 6,1-6-nak azért volt és van kiemelt 

jelentősége, mert régebben eléggé elterjedt az a nézet, miszerint a 
diakonátusnak mint egyházi hivatalnak az eredete az itt bemutatott 
hét személy kiválasztásában és beiktatásában keresendő. A mai bib-
liatudomány és a mai teológia képviselői viszont másként viszonyul-
nak a szöveghez. Gerhard Ludwig Müller, aki jelenleg a Hittani 
Kongregáció prefektusa, teológiai professzorként azt írta, hogy az 
ApCsel 6,1-6-ban bemutatott cselekményt „nem tekinthetjük egysze-
rűen úgy, mint a diakonátusi hivatalnak mint a hármas tagozódású 
szentségi Ordó első fokozatának a megalapítását.”1 Hasonlóképpen 
nyilatkozik a Nemzetközi Teológiai Bizottság: „az ApCsel 6,1-6-ban 
nem a diakonátus alapításáról van szó.”2 

Értekezésemben az ApCsel 6,1-6 exegetikai vizsgálata által azt 
szeretném megvilágítani, mi áll ezeknek a kijelentéseknek a hátteré-
ben. Ugyanakkor az értekezés végén azt a kérdést is felvetem, vajon 
a diakonátus vagy az egyházi hivatalok vonatkozásában véglegesen 
búcsút kell-e venni a szóban forgó szakasztól.   

 
Szöveg 

6 1 Azokban a napokban a tanítványok számának megszaporodtával 

zúgolódás támadt a görögök között a zsidók ellen amiatt, hogy 

özvegyeiket elhanyagolják a mindennapi kiszolgálásnál. 2 A tizenkettő 

egybehívta tehát a tanítványok sokaságát, és így szóltak: »Nem volna 

rendjén, hogy az asztaloknál szolgáljunk, s közben elhanyagoljuk az Is-

ten igéjét. 3 Azért testvérek, szemeljetek ki magatok közül hét jó hírű, 

                                                      
1 G. L. MÜLLER, Priestertum und Diakonat, Freiburg 2000, 160.  
2 NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG, A diakonátus kialakulása és távlatai, Buda-

pest 2013, 20. Az itt megadott dátum a magyar fordításra vonatkozik. Maga a do-
kumentum 2003-ban jelent. Érdemes megemlíteni, hogy a dokumentumot kidolgo-
zó Nemzetközi Teológia Bizottság egyik tagja éppen a fentebb említett Gerhard 
Ludwig Müller volt. Magyarországot abban az időben Vanyó László képviselte.    
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Szentlélekkel és bölcsességgel teljes férfit, s bízzuk rájuk ezt a felada-

tot. 4
 

Mi meg majd az imádsággal és az ige szolgálatával foglalko-

zunk.« 5 Ez a beszéd tetszett az egész sokaságnak. Kiválasztották te-

hát Istvánt, akit eltöltött a hit és a Szentlélek, továbbá Fülöpöt, Prohó-

roszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Miklóst, az antióchiai proze-

litát. 6 Ezeket az apostolok elé állították, és ők imádság közben rájuk 

tették kezüket. 
 

Történeti háttér – A szentírás-magyarázók egyetértenek abban, 
hogy a vizsgálandó szakaszban Lukács fontos történeti emléket ele-
venít fel, de azt némileg leegyszerűsítve, sajátos célzattal adja elénk. 
Mielőtt magára a szövegre összpontosítanék, fontosnak tartom, hogy 
bővebben szóljak arról a két csoportról, amelyet Lukács a szakasz 
elején említ. A két csoportra vonatkozólag a @Ellhnistaiv (hellé-
nisztai) és a @Ebrai'oi (hebraioi) kifejezések szerepelnek. Kikre is 
vonatkoznak ezek a megnevezések? A @Ebrai'oi, azaz héberek meg-
nevezés nyilván azokat a főleg Palesztinából származó zsidó-keresz-
tényeket jelöli, akiknek anyanyelve az arám volt. A @Ellhnistaiv (= 
hellenisták) ellenben görögül beszélő személyek. Ezt már az etimo-
lógia is jelzi, hiszen a @Ellhnisthv" (hellénisztész) főnév a eJllhnivzw 
(hellénidzó) igéből lett képezve, amelynek alapjelentése: görögül be-
szél.3 De konkrétan kikről lehet itt szó? Pusztán csak a kifejezést 
alapul véve pogányokra, azaz nem-zsidókra is lehetne gondolni. Ez 
azt jelentené, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezetnek pogány-keresztény 
tagjai is voltak.4 Ám ez nagyon valószínűtlen. Joggal írja Martin 
Hengel: „Kr. u. 70-t megelőzően állandó tartózkodási helyként Jeru-
zsálem nem volt vonzó nem-zsidók számára. Egy törvénymentes 
misszió éppúgy elképzelhetetlen volt ott, mint szamaritánusok vagy 
pogány-keresztények missziós tevékenysége. A szent városnak mint 
a zsidóság kultikus centrumának központi jelentősége jelentősen le-
szűkítette a nem-zsidók mozgásterét. Ezenfelül nem-zsidók üldözése 
                                                      

3 Vö. GYÖRKÖSY A. – KAPITÁNFFY I. – TEGYEY I., Ógörög-magyar nagyszótár, 
Budapest 1993, 337. 

4 H. J. CADBURY szerint a @Ellhnistaiv főnév szövegünkben nem „görögül beszé-
lőket”, hanem „görög módon élőket” jelent, és pogányságból megtért keresztények-
re vonatkozik. Vö. The Hellenists, in The Beginning of Christianity I/5, London 
1933, 59-74. Hasonlóképpen vélekedik W. GRUNDMANN, Das Problem des 
hellenistischen Christentums innerhalb der Jerusalemer Urgemeinde, in ZNW 38 
(1939) 45-73.   
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zsidó hatóságok részéről jogilag aligha lehetett volna lehetséges, mi-
vel ez minden esetben a prefektus kompetenciájába tartozott.”5 Az a 
felvetés sem igazán meggyőző, miszerint a @Ellhnistaiv főnév zsi-
dókká lett pogányokat, vagyis prozelitákat jelölne.6 A hét személy 
felsorolásakor, a lista végén említett Nikolaosz (= Miklós) neve mel-
lett az a megjegyzés található, hogy „antiochiai prozelita” (6,5). Ez a 
kiegészítés csak úgy érthető, hogy egyedül ő volt prozelita, a többi 
személy nem.   

A legelfogadottabb és legmeggyőzőbb magyarázat szerint a 
@Ellhnistaiv főnév görögül beszélő zsidó-keresztényekre utal, akik-
nek többsége – bizonyára még kereszténnyé válásuk előtt – a diasz-
pórából érkezett Jeruzsálembe. Az ilyen jellegű „hazatelepedés” 
egyáltalán nem volt ritka abban az időben. Az evangéliumokban em-
lített Cirenei Simon, akit a római katonák Jézus keresztjének vitelére 
kényszerítettek (vö. Mk 15,21 és párh.), az észak-afrikai Kürénéből 
(latinosan: Cirenéből), vagyis szórványterületről hazatért zsidó volt. 
Persze sokan csak az életük végén vállalkoztak a költözésre, hogy a 
szent városban legyenek majd eltemetve.7  

A hellenistákkal kapcsolatban Lukács nem ad részletes ismer-
tetést, csupán az özvegyek elhanyagolása miatti zúgolódásukat emlí-
ti. A biblikus kutatók mindenesetre – éles szemmel figyelve bizo-
nyos adatokat és megjegyzéseket – igyekeznek pontosabban körülír-
ni a jeruzsálemi közösség sajátos arculatát. Például abból, hogy a 
hellenisták csak görögül beszéltek, arra következtetnek, hogy ez a 
tény komolyan kihatott a liturgikus gyakorlatra is. Bár a görögül be-

                                                      
5 M. HENGEL, Zwischen Jesus und Paulus. Die ’Hellenisten’, die ’Sieben’ und 

Stephanus (Apg 6,1-15; 7,54-8,3), in UŐ, Paulus und Jakobus. Kleine Schriften I-III, 
Tübingen 2002, 11-12 (saját fordítás!). Az idézet utolsó mondatában a német kuta-
tó arra tényre utal, hogy az István vértanúságát követő üldözés a zsidó hatóság ré-
széről gyakorlatilag csak a hellenistákra terjedt ki.    

6 Így véli többek között B. REICKE, Glaube und Leben der Urgemeinde. Bemer-
kungen zu Apg. 1-7, Zürich 1957, 115-117. O. CULMANN Qumránnal kapcsolatban 
álló, szinkretista zsidó-keresztény csoportra gondol. Szerinte a @Ellhnistaiv megne-
vezés Lukács részéről egyfajta tanácstalanságnak a jele. Vö. Das Rätsel des 
Johannesevangeliums  im Lichte der neuen Handschriftenfunde, in UŐ, Vorträge 
und Aufsätze 1925-1962, Tübingen 1966, 260-291, 273k. A különböző nézetek kri-
tikus kiértékeléséhez vö.  M. HENGEL, Zwischen Jesus und Paulus, 7-11; J. A. 
FITZMYER, The Acts of the Apostles  (AB 31), New York 1998, 347-348.  

7 Vö. M. HENGEL, Zwischen Jesus und Paulus, 31. 
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szélő zsidó-keresztények, a közös hitvallás és a szegénygondozás te-
rén, szoros kapcsolatban álltak az arámul beszélőkkel, mégis vi-
szonylagos önállóságnak örvendtek, ami mindenekelőtt az önálló li-
turgiában mutatkozott meg. Mivel arámul nem értettek, ezért szinte 
szükségszerű volt, hogy külön jöjjenek össze istentiszteletre, amelyet 
nyilván görög nyelven tartottak.  

Az a hét személy, akit az ApCsel 6,5 említ, lényegében ennek a 
hellenista csoportnak a vezetője volt. Legalábbis erre utal az a tény, 
hogy a hét személy mindegyikének görög neve volt, ami a tizenkét 
apostolra vonatkozólag így nem állítható.8  Persze a hetes testület 
nem volt teljesen független az apostoloktól. Nehezen elképzelhető, 
hogy az apostolok tudta és beleegyezése nélkül bármiféle hivatalos 
funkció létrejöhetett volna a jeruzsálemi keresztények körében. 
Ugyanakkor a rivalizálás lehetősége egyáltalán nem zárható ki.  

A hetes testület élén István állt. Lukács külön kiemeli, hogy min-
denekelőtt ő került közvetlen konfliktusba a zsidó vezetőkkel, éspe-
dig a templommal kapcsolatos kemény kijelentései miatt (vö. 
ApCsel 7,1-53). Ez azt mutatja, hogy a hellenistákra egyfajta tör-
vény- és templomellenesség volt jellemző, illetve nyitottabbak voltak 
arra a kritikára, amelyet Jézus a törvény és a templom vonatko-
zásában gyakorolt. Szabadjon e tekintetben a téma egyik legismer-
tebb szakértőjére, a fentebb már említett Martin Hengel német pro-
fesszorra hivatkozni: „…már Jézus igehirdetése tartalmazott olyan 
jellegzetességeket, amelyek különösen a diaszpórából való zsidókat 
ragadták meg. Jézus üzenete kezdettől fogva mutatott irányultságot 
az egyetemes, görögül beszélő világ felé, s talán még a görög gon-
dolkodás bizonyos motívumai felé is. Nemcsak a zsidó bölcsességgel 
való szoros kapcsolatok mutatkoznak meg benne, hanem olykor a 
görög gnómaköltészettel, s különösen a cinikus gondolatokkal való 
rokonságok is… Azt, hogy a »hellenistáknak« Jeruzsálem görög 
nyelvű zsinagógáiban végzett »agresszív« igehirdetése vezetőjük, 
István megkövezéséhez és a csoport elűzéséhez vezetett, leginkább 
annak feltételezésével érthetjük meg, hogy a »hellenisták« olyan té-
ziseket adtak elő, melyek eredete magának Jézusnak az üzenetében 

                                                      
8 A tizenkét apostol közül csak Andrásnak és Fülöpnek volt görög eredetű neve. 
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keresendő, s melyek tartalma a templomi kultusz utolsó időkbeli 
megszűnése, valamint a mózesi Tóra revíziója volt Isten igazi akara-
ta által. A hellenistáknak a Tórával szembeni kritikáját ugyan még 
nem jellemezte az a teológiailag végiggondolt radikalitás, amivel 
Pálnál találkozunk, azonban a megfeszített Messiás, Jézus eszka-
tológiai tekintélyét a kijelentést illetően már Mózes fölé, s ezért a 
szeretet parancsát a szertartási törvények fölé helyezte (ApCsel 6,8-
14). Azaz a »hellenisták« azt a megütközést keltő állítást képviselték, 
hogy Jézusnak mint Izráel Messiásának az üdvtörténeti jelentősége 
alapvetően meghaladja Mózesét; az Exodus és a Sínai zsidó »evan-
géliuma« helyére Jézus evangéliuma lépett, mint Isten lezáró, felül-
múlhatatlan eszkatologikus kijelentése.”9  

Az is igen figyelemre méltó, hogy az István megkövezését követő 
üldözés lényegében a hellenistákra terjedt ki, az apostolokra és az 
arámul beszélő keresztényekre nem (vö. ApCsel 8,1). Ez azt mutatja, 
hogy a zsidó vezetők főleg a hellenistákban látták a főveszélyt. „Az 
arámul beszélő zsidókeresztyének visszafogottabbak, úgy is mond-
hatjuk, hogy konzervatívabbak voltak a törvény tekintetében.”10 Per-
sze ők is Jézus igehirdetésének hatása alatt álltak, s ők is elfogadták 
Jézust Messiásnak és végső kinyilatkoztatónak, ám ez nem vezetett a 
zsidó szokások radikális feladásához vagy kritikájához.11  

 
Szövegkörnyezet és sajátosságok – Térjünk most rá a kijelölt 

szöveg közvetlen vizsgálatára. Mindenekelőtt azt szükséges tudatosí-
tanunk, hogy a szakasz átvezető szerepet tölt be Apostolok Cseleke-
deteiben.12 Előzőleg az apostolokra, az ő igehirdetésükre és a zsidó 
vezetők részéről elszenvedett üldöztetésükre (3-6. fej.) irányult a fi-

                                                      
9 M. HENGEL, Őskeresztyén történetírás, Budapest 2010, 109-110. 
10 Uo. 110. 
11 A NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG fentebb már említett dokumentumában 

igencsak meglepő kérdésfeltétel olvasható: „Talán az apostolok csak vidékre akar-
ták küldeni a jeruzsálemi »görög« ellenzékieket, mivel zsinagógai prédikációik ha-
tására egyre több lett a provokáció?” A diakonátus kialakulása és távlatai, 21. A 
dokumentum egyébként meglehetősen röviden és visszafogottan foglalkozik az 
ApCsel 6,1-6 szövegével.   

12 Az Apostolok Cselekedetei tartalmának és szerkezetének bővebb ismerte-
téséhez vö. KOCSIS I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I, 
Budapest 2010, 254-256. 
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gyelem. A későbbiekben viszont olyan személyekről ír Lukács, akik 
nem tartoztak a tizenkét apostol testületébe. Konkrétan Istvánról és 
Fülöpről van szó. Istvánnal kapcsolatban a nyilvános tanúságtétel és 
vértanúhalál (6,8-7,60), Fülöppel kapcsolatban pedig a missziós te-
vékenység kap különös hangsúlyt (8,4-40). Mielőtt a tevékenységü-
ket bemutatta volna, Lukács nyilván szükségesnek érezte, hogy tájé-
koztatást adjon: kik is ők, milyen csoporthoz tartoznak, és milyen 
felhatalmazással tevékenykednek?  

A cselekmény kiindulópontja a hellenisták zúgolódása amiatt, 
hogy özvegyeik hátrányba kerülnek a rászorulók gondozása során. 
Bár a 4,35-ben Lukács azt írta, hogy a közös javakból mindenki „a 
szüksége szerint” részesült, most be kell ismernie, hogy ez az alapelv 
nem mindig érvényesült. A hellenista özvegyek hátrányba kerülése 
persze azzal a ténnyel is összefügg, hogy ők – a jeruzsálemi szárma-
zású, arámul beszélő keresztényekkel szemben – nem számíthattak 
egy nagycsalád támaszára, hiszen férjük halála után teljesen magukra 
maradtak.  

Érdekes, hogy Lukács a rászorulók megsegítését a „mindennapi 
szolgálat” (diakoniva kaqhmerinhv) megnevezéssel illeti, vagyis rend-
szeres gyakorlatot sugall. Mindazonáltal kérdés, hogy a szegények 
támogatása a zsidó intézmények rendszerét követte-e, vagy azoktól 
teljesen független formában történt. A második lehetőség a valószí-
nűbb. Már az ősegyházra jellemző eszkatologikus entuziazmus miatt 
sem célszerű túl nagy szervezettségre gondolni, hiszen a parúzia-
várás következtében gazdasági szempontokra nem helyeztek nagy 
hangsúlyt.13 Ráadásul a zsidó gyakorlat más jellegű volt: a helyben 
lakó szegényeket a heti kasszából (Quppah) támogatták, éspedig egy 
egész hétre (14 étkezésre) kiterjedően, a kívülről jövők pedig a há-
zaknál történt gyűjtés (Tamchuj) eredményéből kaptak, naponkénti 
támogatásként.14 Az ApCsel 6,1 szerint jeruzsálemi keresztények, 

                                                      
13 Vö. M. HENGEL, Zwischen Jesus und Paulus, 31. 
14 Vö. H. L. STRACK – P. BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus 

Talmud und Midrasch II, München 1924, 643-647; G. SCHNEIDER, Die 
Apostelgeschichte I (HThKNT V/1), Freiburg1980, 424. Magának a zsidó gyakorlat-
nak a megítélése is óvatosságot igényel, hiszen a rendelkezésre álló források ké-
sőbbiek, mint az Újszövetség iratai. Vö. J. A. FITZMYER, The Acts of the Apostles, 
348.   
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vagyis helyben lakó hívek részesülnek a mindennapi ellátásban, de 
nem egyenlő elosztásban. Éppen ebből fakad a konfliktus.  

A felmerült problémára az apostolok gyorsan reagálnak. Tanács-
kozásra hívják a közösség tagjait – akiket Lukács „tanítványok-
nak”15 nevez –, és felszólítják őket: válasszanak maguk közül hét 
megfelelő („jó hírű, Szentlélekkel és bölcsességgel teljes”) férfit, 
hogy az asztalszolgálatot ellássák. Ezt ugyanis az apostolok nem kí-
vánják magukra vállalni, mivel az Isten igéjének hirdetésében akadá-
lyozná őket. Igen figyelemre méltó, hogy a szóban forgó szakaszban 
világosan elkülönül egymástól az „Ige szolgálata” (diakoniva tou' 
lovgou 4.v.) és „az asztalnál szolgálni” (diakonei'n trapevzai" 2. v.) 
Az elsőt a Tizenkettő testülete, azaz az apostolok, a másodikat vi-
szont egy hét főből álló, most létrehozandó grémium végzi majd. A 
hetes szám jól ismert a zsidó közigazgatási gyakorlatban, hiszen a 
helyi közösségeket hét főből álló testület irányította.16 Josephus 
Flavius a hetes számot magának Mózesnek a rendelkezésére vezeti 
vissza: „Minden városban az erényben és igazságban legbuzgóbb hét 
férfiú legyen az elöljáró.”17 

Miután a kiválasztott hét személy nevét felsorolta, Lukács a beik-
tatásukról ír, amely az apostolok imádsága és kézrátétele által törté-
nik. Ez az aktus zsidó körökben is jól ismert, sőt az Ószövetségben is 
előfordul. Mózes éppen kézrátétellel teszi meg Józsuét saját „utódjá-
nak” (Szám 27,18).18 

 
Az ApCsel 6,1-6 és a diakonátus         

 
Ezen a ponton rátérhetünk az értekezés elején felvetett kérdésre: 

vajon van-e valamiféle jelentősége a vizsgált szövegnek a diakonátus 
tisztséget illetően? A történeti szintet tekintve azt mondhatjuk, hogy 

                                                      
15 A „tanítvány” maqhthv" (mathétész) főnév a vizsgált szövegben (6,1.2) fordul 

elő először az Apostolok Cselekedeteiben. 
16 H. L. STRACK – P. BILLERBECK, Kommentar Zum Neuen Testament aus Tal-

mud und Midrasch II, 641.  
17 De Antiquitate Judaeorum IV 8. Az idézet forrása: JOSEPHUS FLAVIUS, A zsi-

dók története (fordította Révay J.), Budapest 1980, 84. 

18 Egyébként a feladatmegosztást illetően is lehet ószövetségi párhuzamot 

találni, éspedig a hetven vén kiválasztását és beiktatását (Kiv 18; Szám 11). 
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a szakaszban bemutatott hét személy alapvetően a görögül beszélő, 
hellenista csoport vezetője volt. Lukács tiszteletben tartja ezt a tényt, 
s ez lehet az oka annak, hogy nem használja rájuk vonatkozólag a 
diavkono" (diakonosz) főnevet, vagyis nem nevezi őket diakónusok-
nak.19 Ugyanakkor nagy hangsúlyt helyez a diakónia, azaz szolgálat 
tényére. Feltűnő, hogy a diakoniva (diakonia) főnév kétszer is szere-
pel a szakaszban, s a diakonevw (diakoneó) ige is előfordul. Az 1. 
versben a szegények gondozását a „mindennapi szolgálat” (diakoniva 
kaqhmerinhv) kifejezéssel jelöli Lukács. Később pedig két sajátos 
szolgálattípust említ: az egyik az asztalnál végzett szolgálat 
(diakonei'n trapevzai" 2.v.), a másik pedig az Ige szolgálata 
(diakoniva tou' lovgou 4.v.). Miként szó volt róla, a kiválasztásra ke-
rülő hét személy az asztalszolgálat betöltésére lenne rendelve. Ám 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az Apostolok Cselekedetei-
nek hátralevő részében erről egyáltalán nem esik szó. Sőt a Hetek 
testületének két tagja, István és Fülöp elkötelezett igehirdetőként és 
misszionáriusként jelenik meg, vagyis ugyanúgy az Ige szolgálatát 
végzi, mint az apostolok.     

Nagyon elgondolkodtató ez a következetlenség: Lukács először 
világosan elkülönít egymástól két szolgálatot, ám később ezt az elkü-
lönítést már nem tartja szem előtt. Vajon csupán kevésbé szerencsés 
szerkesztői eljárásról van-e itt a szó, vagy pedig a szolgálatok meg-
különböztetésével Lukács mégiscsak valami üzenetet szeretne közve-
títeni? Több szentírás-magyarázó is a második lehetőséget részesíti 
előnyben. Úgy vélik, hogy Lukács az elkülönítéssel saját korának 
helyzetét tartja szem előtt, s annak fényében mutatja be a kezdeteket. 
Sőt Rudolf Pesch azt a lehetőséget is felveti, hogy Lukács tudatosan 
átdolgozta forrását, amelyben nem két szolgálat, hanem két csoport 
volt egymástól elkülönítve.  „Míg a forrásban a Tizenkettő (mint a 
héberek képviselői) azt mondta, hogy nem megfelelő, hogy ők (a hé-
berek) a hellenistáknak az étkezéseiről gondoskodjanak, addig Lu-
kács sugallása szerint a Tizenkettő az Isten igéjét (vö. 4,31) nem ha-
nyagolhatja el, hogy helyette (miként saját korának »diakóniája«) 

                                                      
19 A hét személyre vonatkozólag Szent Iréneusz használja először a diavkonoi 

(diakónusok) megnevezést. Vö. AH I 26,3; III 12,10; IV 15,1. 
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főként közös étkezésekről (vö. 2,42.46) gondoskodjon.”20 Mivel a 
Lukács által felhasznált forrást pontosan nem ismerjük, ezért a felve-
tés jogosságát nem tudjuk ellenőrizni. Éppen ezért óvatosabb meg-
közelítéseket érdemes preferálni. Ezek közé tartozik Jürgen Roloff 
megállapítása: „Lukács a Hetek beiktatását nem akarja közvetlenül 
úgy értelmezni, mint a későbbi diakonátusi hivatal megalapozását, s 
ezért kerüli a »diakónusok« megnevezést. Ám mégiscsak felhasznál-
ja a lehetőséget arra, hogy a diakonátusi hivatal szükségességére és 
jelentőségére utalást tegyen olvasóinak. Vagyis az elbeszélt cselek-
ményt későbbi fejlődésekre ráláthatóan mutatja be, anélkül, hogy 
okozati kapcsolatrendszert hozna létre.”21   

Mindent egybevetve kimondhatjuk, hogy bár az ApCsel 6,1-6-
ban, az elbeszélt cselekmény szintjén, nem a diakonátus alapításáról 
van szó, Lukács rejtetten mégiscsak szem előtt tartja a diakónus 
tisztséget. Azzal, hogy a Hetek kiválasztásával és beiktatásával az 
apostolok csoportja mellett létrejött egy újabb vezető testület, elin-
dult egy folyamat, amely később egymástól világosan elkülönülő 
tisztségek kialakulásához vezetett.22 

                                                      
20 R. PESCH, Die Apostelgeschichte I (EKK V/1), Zürich 1986, 228. 
21 J. ROLOFF, Die Apostelgeschichte (NTD), Göttingen1988, 109-110. A későbbi 

fejlődésre való irányultságot hangsúlyozza J. A. FITZMYER is: The Acts of the 
Apostles, 344. Ugyanakkor a modern kutatók között is vannak olyanok, akik szerint 
a hetes testület tagjai tényleg diakónusok voltak. Például B. DOMAGALSKI, Waren 
die ’Sieben’ Diakone?, in BZ 26 (1982) 21-33. Áthidaló megoldásnak tekinthető Th. 
Söding felvetése: „az ApCsel 6,1 tükrében is teljességgel helytálló, ha diakónusnak 
nevezzük őket – de csak akkor, ha egyrészt egyúttal az apostolok diakóniáját is 
megemlítjük, másrészt ha a hét férfi diakonátusát az egyház – alapvetően a tizen-
két apostol hatáskörébe tartozó – küldetésének kibővítését célzó első kezdemé-
nyezésként értelmezzük.” TH. SÖDING, „Nem azért, hogy neki szolgáljanak, hanem, 
hogy ő szolgáljon” (Mk 10,45). A diakónia és a diakonátus az Újszövetség fényé-
ben, in K. ARMBRUSTER – M. MÜHL (szerk.), A diakonátus teológiája, Budapest 
2016, 26-56, 51 

22 D. DORMEYER és F. GALINDO úgy véli, hogy a Hetek testületének létrejötte egy 
az egyházmegyén vagy a plébánián belül kialakuló sajátos intézmény, vagy egy sa-
játos teológiai hangsúlyokkal bíró részegyház létrejöttével rokonítható. Vö. Die 
Apostelgeschichte, Suttgart 2003, 103. Ez a megközelítés legfeljebb a szöveg mö-
götti hagyományra alapozható. A vizsgált szövegben egyértelműen feladatok, illet-
ve szolgálatok megosztásáról van szó. 
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Gyürki László 

 Jézus és Szefforisz 
 

Mindannyian ismerjük Názáretet Jézus hazáját és az evangéliu-
mokat. De eléggé ismeretlen a bibliaolvasók számára a közelben 
fekvő Szefforisz, valamint e város jelentősége. Pedig számunkra be-
tekintést tudna nyújtani Jézus „elrejtett éveire“, amelyekről az evan-
géliumok nem szólnak. Milyen szerepe lehetett Szefforisznak Jézus 
életében?  

Földrajzi fekvése és neve 

Szefforisz Alsó-Galileában fekszik, a Beit-Netofa-völgy szélén. A 
város majdnem a Genezáreti-tó és a Földközi-tenger közti terület kö-
zepén található. A régi időkben két fontos út találkozott itt: a Via 
maris, északkelet felé a Genezáreti-tóra, a másik Ptolemaisz (Akko) 
kikötőre a Földközi-tengerre való összeköttetés. Flavius Josephus ír-
ja önéletrajzában: „Szefforisz Galilea közepén fekszik sok faluval kö-
rülvéve...” (65). A város környékét a Talmud is dicséri termékeny-
ségéért. 

A város héber neve „Cippori“, (madár). A név eredetét így ma-
gyarázzák: azért nevezik így, mert úgy gubbaszt a hegytetőn, mint 
egy énekesmadár (cippór) az ágon. Hegynek nem nagyon nevezhető 
az alig 300 méter magas domb, de ez a szerény magasság is elegendő 
volt ahhoz, hogy a város stratégiai hely legyen. Flavius Josephus 
műveiben mindig a görög nevét említi: Szefforisz. Ma is ez a neve.  

A város története Kr.u. 70-ig 

Szefforiszt a Biblia nem említi, csak a Misnában és a Talmudban 
találjuk. Első írásos említése Flavius Josephusnál található (Zsidók 
története XIII 12,5), ahol ő a Hasmoneus Alexander Janneusz (Kr.e. 
105-76) kormányzásáról ír. Szefforisz abban az időben igazgatási 
központ volt. Ezt a kiváltságát akkor is megtartotta, amikor Pompe-
ius Kr.e. 63-ban meghódította Palesztinát. Kr. e. 55-ben Gabinus ró-
mai prokonzul az öt „szünedriából” (bíróság), egyet itt rendezett be. 
Amikor Nagy Heródes Rómából, mint a „zsidók királya” tért vissza, 
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és birodalmát Kr.e. 40-ben meghódította Szefforiszt harc nélkül be-
vette. Josephus így ír erről: „Nagy hóesésben érkezett Szefforiszba és 
mivel Antigonosz helyőrsége titokban elvonult, nagy élelmiszer-
készlet jutott birtokába.” (Zsidók története XIV,15,4). Heródes halá-
la után néhány veterán katonája elérkezettnek látta az időt arra, hogy 
elűzze a rómaiakat. A rómaiak azonban nem késlekedtek a válasszal: 
felgyújtották Szefforiszt és lakosait eladták rabszolgának. (Zsidók 
története XVII, 10,9). A város biztosan elpusztult, de a tűzvésszel 
kapcsolatos régészeti bizonyítékot nem találtak. 

Nagy Heródes végakaratának megfelelően fia Heródes Antipász 
negyedes fejedelemként kapta örökül Galileát. Jövendőbeli fővárosa 
Szefforisz romokban hevert. Kr. e. 3-ban Heródes Antipász úgy dön-
tött, hogy újjáépítteti a várost, mégpedig „heródesi” léptékben és 
pompában. Josephus az új Szefforiszt „Galilea díszének“ nevezi. He-
ródes a várost a császárnak szentelte és Autocratoris-nak nevezte 
(Zsidók története XVIII 2,1). Szefforisz az első zsidó háborúban (Kr. 
u. 66-70) nem csatlakozott a felkelőkhöz, ezért a város megmenekült 
a pusztulástól. Sokáig megtartotta sajátos kapcsolatát Rómával. A 
második század elején már Diocaesarea néven szerepel a térképeken. 

Szefforisz régészeti feltárása 

Szefforiszt régészetileg sokáig nem tárták fel. A „bibliai régé-
szet“ nem törődött azokkal a helyekkel, amelyek a Szentírásban nem 
szerepeltek. Ugyanúgy a zsidó régészet sem tudott mit kezdeni egy 
ilyen várossal, amely nem játszott szerepet történelme által a zsidó 
nemzeti identitásban.  

Először L. Watermann vezetésével a michigeni egyetem csoportja 
1931-ben végzett feltárást. A régészeti kutatás akkor még Szaffariy-
ye arab falura korlátozódott. Ezt a falut az 1948-as háborúban le-
rombolták. Az ásatásokat 1980-ban egy nemzetközi társaság folytat-
ta. Ezek azt mutatják, hogy Szefforiszt egy római városterv szerint 
ismét felépítették, a két nagy utcaszisztéma, a cardo és decumanus 
szerint. A városban nemcsak lakóházak, hanem zsinagógák, mikvék 
(rituális fürdők), bankok, vendéglők, két piac és egy palota is volt. 
Már 1931-ben felfedezték Szefforisz színházát, amit Flavius Jose-
phus írásaiban nem említ. A színház 37 m sugarú, 3-5 ezer ülőhely 
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volt benne. Ma feltételezik, hogy a színházat Heródes Antipasz épít-
tette a második évszázadban, és miután a város nőtt, megnagyobbí-
tották. Továbbá, van egy öthajós vásárlóközpont, amelyben luxus-
árut – parfümöt, balzsamot – lehetett kapni. 

A város dombján, ahol az Akropolisz állt, van egy torony a heró-
desi és török időkből. Kiváló volt a város vízellátása, amelyet forrá-
sok, kutak és ciszternák biztosítottak. Maradványai ma a szefforiszi 
nemzeti parkban láthatók. 1993-ban egy ötödik századból származó 
zsinagóga maradványait találták meg jó állapotban megmaradt moza-
ikokkal. A Szefforiszban található sok más mozaik általában késő 
római és a bizánci időből való.  

Az ásatások során Szefforiszban eddig nem találtak templomokat 
vagy istenszobrokat, amelyek egy hellén-pogány városra utalnának, 
de előkerültek görög-római építészi elemek. 

Szefforisz lakossága 

A város karakterére vonatkozólag a régészeti maradványokon kí-
vül a lakosság összetételét is meg kell említeni. Ma feltételezik, hogy 
a város legkorábbi időszakában zsidó jellegű volt. A lakosság száma 
a Kr.u. első évszázad fordulóján a régészek szerint 8-12 ezer lehetett. 
A lakosság összetételében a változás a Kr.e. rombolás után az újjá-
építés során következett be. A zsidók mellé nem zsidó lakosság érke-
zett. A becslések szerint akkor 12 ezer ember költözött be. Más becs-
lések szerint Heródes Antipasz idejében 15-22 ezer lehetett a lako-
sok száma. Mint már említettük Szefforisz felépítése és stílusa sze-
rint hellén-római város lett, közben a lakosság főleg zsidó volt. 

A szomszéd helység Názáret 

Jézus otthona Názáret volt, itt nőtt fel (Lk 4,16) és itt élt 30 éves 
koráig, s ezután költözött Kafarnaumba (Mt 4,13). Érdekes, hogy 
Názáret sem az Ószövetségben, sem a zsidó írásokban nem szerepel. 
Az ókori történészek – köztük Flavius Josephus, aki jól ismerte 
Galileát – nem említik. Ezért a 19. században voltak, akik Názáret lé-
tezését is megkérdőjelezték. Az ásatások azonban, amelyet főleg a 
ferencesek végeztek a kételyeket eloszlatták. 

  



Szentföld 

29 

Hogy Názáret az evangéliumokban négy alkalommal mint „vá-
ros” (polisz) szerepel a fordítás hibája. A héber „ír” egyszerűen la-
kóhelyet, tábort, vagy várost is jelent. A görög (LXX) az „ír“ szót 
mindig „polisz“-nak vagyis városnak fordítja. Názáret egy 200-300 
lakosú falu volt. A helység nem hegyen épült, amint Lukács evangé-
liumában olvasható (4,29), hanem hegyoldalban. Ezt is igazolták a 
régészeti ásatások. Názáret egy jelentéktelen kis falu volt Galileá-
ban. Későbbi jelentőségét annak köszönheti, hogy Jézus életének 
legnagyobb részét itt töltötte. Számunkra problémát jelent, hogy Jé-
zus életének ezen szakaszáról semmiféle adatunk sincs. Ezért is ne-
vezik Jézus életének ezt a szakaszát „rejtett éveknek”. Ezt a hiányzó 
szakaszt igyekeznek a különböző apokrif írások – sokszor regényes 
formában – kitölteni. Így keletkeztek a „Szentcsaládról”, annak min-
dennapi életéről szóló jámbor elbeszélések.  

Milyen lehetett Jézus családjának mindennapi élete?  

Jézus nevelő apja József foglalkozása „ács” volt, amint Mt 13,55-
ből erre következtethetünk. Máriáról az Újszövetségben semmi köze-
lebbit sem tudunk. Végezte mindennapi háziasszonyi teendőit. Mi-
lyen népes lehetett a család? A Lk. 2,7 szerint Jézus „elsőszülött” 
volt. Ez az Ószövetség alapján sem jelenti feltétlenül azt, hogy to-
vábbi gyermekek is születtek. Jézus testvéreinek neve: Jakab, József, 
Júdás és Simon. (Mk 6,3). Az unoka testvért, rokont is testvérnek 
nevezték. A kereszt alatt álló asszonyok között ott van egy Mária, 
nem Jézus anyja, akinek gyermekeit is említi az evangélista: Jakab és 
József (Mk 15,40). Szinte biztosra vehető, hogy ugyanarról, a Mk 
6,3-ban említett testvérpárról van szó. Jézus „testvérei” közül kettő-
ről egész biztosan látjuk az evangéliumból, hogy nem Szűz Mária 
gyermekei.  

Ettől függetlenül azonban lehetséges, hogy József, Mária és Jézus 
egy „nagycsaládban” éltek, ami annak idején az embereknek a szük-
séges szociális biztonságot nyújtotta. 

József az ács 

Mint már említettük, József foglalkozása az általános fordítás 
szerint ács volt. Ma viszont már tudjuk, hogy a görög „tekton“ szó, 
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amely az Újszövetségben csak kétszer fordul elő (Mt 13,55a és Mk 
6,3), tágabb értelemben használatos. Csupán mint ács vagy asztalos 
olyan fában szegény vidéken mint Galilea alig élhetett meg. Azért a 
„tekton“ kifejezés „építő mesterembert“ jelenthet, aki fa, vagy kő 
megmunkálását végzi. Hogy maga Jézus is a „tekton“ hivatást vé-
gezte, Márk evangéliuma említi (6,3). Ez nem volt rendkívüli, mert 
abban az időben a fiú megtanulta apja mesterségét. Az apának vallá-
si kötelessége volt fiát egy mesterségre megtanítani. Ennek nem 
mondott ellen egy szellemi foglalkozás sem. A zsidó vallási tudósok, 
törvény magyarázóknak világi foglalkozása is volt. Mint tudjuk, Pál 
apostol sátorkészítő volt (ApCsel 18,3). 

Názáret Jézus idejében egy kis falu volt, amelyben egy építőmes-
ternek nem volt elég munkája ahhoz, hogy családját eltartsa. Ezért 
József és Jézus számára Szefforisz város újjáépítése évekre munkát 
és ezzel jövedelmet biztosított. A „munkahely”csak egy óra járásra 
volt Názárettől. Jézus számára ez azért is fontos lehetett, mert ő Jó-
zsef halála után, mint elsőszülött családfenntartóként átvehetett min-
den jogot és kötelességet. Ehhez tartozott az is, hogy a családról 
gondoskodott munkájával. Az az állítás, hogy Jézus és József Szeffo-
riszban dolgoztak, alig vitatható. 

Jézus Szefforiszban 

A „történeti Jézus“ egyáltalán nem egy elmaradott, eldugott kis 
galileai hegyi faluból való volt, mert neki csak hat kilométert kellett 
gyalogolni, hogy Szefforiszba jusson. Ha erre gondolunk, elmond-
hatjuk, hogy Jézus első intenzív kapcsolata az akkori hellenista-
római világgal Szefforiszban történt. Ott talált egy intenzív nyilvános 
életet piacokkal, színházzal, és hozzá Heródes Antipasz palotájával 
és udvartartásával. 

Mit jelenthetett Jézusnak az, hogy már fiatal korában megismerte 
ezt a világhoz forduló, városi kultúrát? Munkája mellet ott egy vá-
rosi – ma úgy mondanánk multikulturális – társadalmat ismert meg 
és ennek intézményeivel találkozott. A lakosoktól a nap folyamán a 
görög nyelvet is hallotta, és át is vehette. A nyíltságot és nem az ítél-
kezést, amit Jézus később igehirdető útjain a különböző emberekkel 



Szentföld 

31 

városban és falvakban gyakorolt, a szefforiszi tartózkodási időből 
vehette. 

Szefforisz az evangéliumkban? 

Bár az evangéliumokban nincsenek kifejezett utalások Szeffo-
riszra, mégis lehetséges, hogy az ottani időből való különböző ta-
pasztalatok és befolyások az evangéliumi szövegekben is tükröződ-
nek. Említhetjük a kamatra adott pénzt (Mt 25,14-30). A bibliai ka-
mat tilalom (MTörv 23,20) a hellenizmus idején már régen fellazult 
és még a jeruzsálemi templom is kamatoztatta a kölcsönöket. E ha-
sonlat alapján gondolhatunk Szefforisz bankjaira és pénzforgalmára.  

Egy másik hasonlatot is megemlíthetünk, amely a megbocsátásról 
szól (Mt 5,25.26). Ebben szerepel a panaszos, aki a bírósághoz 
megy, és útközben a városban találkozik ellenségével. Szefforisz 
„szünedrion” (bírósági város) volt (Zsidók története XIV 5,4), ahova 
a környező falvakból érkeztek panaszukkal az emberek. Bizonyára 
börtöne is volt. Ha Heródes városára Szefforiszra gondolunk jobban 
megérthetjük a királyi lakodalomról szóló hasonlatot is (Mt 22,1-14), 
ahova az emberek az egész vidékről hivatalosak voltak. 

Még két hasonlatot említhetünk meg, amelyekben Jézus, mint 
gyakorló építőmester saját tapasztalatából beszélhet: az egyik a szik-
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lára épített házról (Mt 7,24-27), a másik a ledőlt Siloah tornyáról 
szól (Lk 13,4). 

A színház és a „hüpokriták“ 

Különösen sok figyelmet áldoz több szerző Szefforisz színházá-
nak, amelyben a „hüpokriten” szó eredetét látják. Ezt a szót az evan-
géliumokban már csak Jézus használja 17 alkalommal. A 
„hüpokritész” tulajdonképpen a színész, az Újszövetségben pedig 
mindig, mint csaló /hazudó/ szerepel. Milyen magatartás társul a 
„hüppokrita” kifejezéshez? Figyeljük meg Máté (6,5-15; 16-18) szö-
vegeit. Mindkét esetben arról szól, hogy egy buzgó ember cselekede-
tei megválasztásakor a nyilvánosság előtti hatást tartja szem előtt. Az 
evangélium ilyen magatartástól óv. A jámbor itt nem Istenre való te-
kintettel cselekszik, inkább arra ügyel, hogy embertársai előtt jó 
színben tűnjön fel. Aki így gondolkodik, és főképpen cselekszik, már 
megkapta jutalmát. Lehetséges, hogy Jézus a szefforiszi színház épí-
tésénél is dolgozott. Azt nem tudjuk, hogy ő maga meglátogatott-e 
előadást és kapcsolatban volt-e színészekkel. A „hüpokritész” szó a 
mindennapi beszédben használatos lehetett, Jézus beszédében is ért-
hető volt és ehhez nem kellett színházba járni.  

Az evangéliumok hallgatása 

Arra a kérdésre, hogy miért nem említik az evangéliumok Szef-
foriszt két választ adhatunk. Vagy azért hallgatnak a szövegek 
Szefforiszról, mert Jézus valójában soha sem volt Szefforiszban. 
Azok után, amit eddig hallottunk a városról, ez alig valószínű. De az 
is elképzelhető, hogy Jézus működött ugyan Szefforiszban, de ered-
mény nélkül. Az ősközösség hagyománya általában a sikeres igehir-
detéseket említi meg, viszont nem hallgatja el a sikertelenségeket 
sem. Ebben az összefüggésben szólhatunk Jézus vádoló beszédéről 
azokkal a városokkal kapcsolatban, akik az ő csodái ellenére sem tér-
tek meg. Itt Betszaida és Kafarnaum mellett, Korazint is megnevezi. 
Hogy Jézus ezen a helyen működött az evangéliumok egyáltalán nem 
említik. Nem lehet ugyanez a helyzet Szefforisszal is?  

(Bernardin Höhn: Jesus und Sepphoris  

Im Land des Herrn, 69. Jg. 2015 Heft 2  alapján)
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Az ember és Izrael újjáteremtése: 
A remény teológiájának születése 

Jeremiás és Ezekiel igehirdetésében 

A.) Alapgondolat 

A fogsággal Izrael minden reménye elveszett. Szembe kellett 
néznie azzal, hogy Izrael nincs többé. Jahve választott népe és kirá-
lya fogságban, Jeruzsálem és a templom romokban. Isten ígéretének 
megvalósulása Dávid házának és királyságának fennmaradására 
lehetetlenné vált. Nincsenek többé illúziói, semmi lehetőség nincs 
arra, hogy Jahve naggyá teszi választott népét. Jahve ígérete zátonyra 
futott. Jeremiás és Ezekiel, akik még Deuteroizajás előtt működtek 
és még közvetlenül a régi remények elvesztésének sokkhatása alatt 
álltak, fájdalmasan gondolkodtak Istennek az emberi valósággal 
szemben elszenvedett kudarcán. Ezekiel történelmi visszatekin-
tésében (Ez 20) megállapítja, hogy Izrael egész addigi története vé-
get nem érő ellenszegülés Isten akaratának, Jeremiás pedig ki is 
hangsúlyozza: „Vajon megváltoztathatja-e bőrét az etióp, vagy tarka 
csíkjait a párduc? Akkor tudtok majd ti is jót tenni, akik hozzászok-
tatok a gonosztevéshez” (Jer 13,23). A fogságbeli próféták arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy az ember képtelen arra, hogy vissza-
térjen Istenhez, hogy teljes szívéből szolgálja őt, annyira foglyává 
vált Istennel való szembehelyezkedésének. A visszatéréshez egy má-
sik természetre lenne szüksége. Szeretnénk isteni útmutatást kapni a 
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szívünkbe, hogy a jót tegyük. De valami ellenáll bennünk. „Tudom 
ugyanis,” – mondja Pál a rómaiakhoz írt levelében - hogy a jó nem 
lakik bennem, azaz a testemben; mert megvan bennem az akarat a jó-
ra, de a jót megtenni nem tudom” (Róm 7,18). A fogság tehát nem 
csak külső véget jelent (vö. Ez 10,18k: Jahve elhagyta a templomot 
és Jeruzsálem városát). Ugyanakkor egy belső végpontot, úttalansá-
got jelent. Ha Isten egy új kezdetet akar a jövőben, először az embert 
magát, Izraelt kell újjáteremtenie. Az ember belső szétszakítottságát 
és ellentmondását kell megszüntetnie. Az embernek először belsőleg 
kell megváltoznia, hogy egészen és megosztottság nélkül nyitott le-
gyen Isten és az emberek felé. Ennek az új teremtésnek a hírnöke Je-
remiás és Ezekiel. 

B.) Jer 31,31-34; Jer 32,36-41; Ez 36,22-28 

C.) Bevezetés 

1.) Az ember illúziók nélküli szemlélése 

Mi a bűnbánatot összekeverjük a bűnvallomással. Megvalljuk, de 
meg nem bánjuk, szívünk mélyén ragaszkodunk az elkövetett rossz-
hoz, vagyis jónak tartjuk. A Izrael pont így tett, amikor folyton 
szembe fordultak Istennel, aztán mikor jött a büntetés, elismerték, 
hogy bűnt követtek el, de a szívükben ugyanolyan megátalkodottak 
maradtak, nem bánták meg. Ezért aztán a bűnvallomást nem is követ-
te valódi változás, „kifizették a rájuk kiszabott büntetést”, mint ami-
kor valaki megszegi a közlekedési szabályokat és elkapják, de a szí-
vük nem változott meg. Nem az a baj, hogy az ember gyenge és a 
természete rosszra hajló, hogy elbukik, hanem hogy a szíve mélyén 
ragaszkodik az elkövetett rosszhoz, kemény marad a szíve, valójában 
nem bánja. A valódi bűnbánatban fájdalmat okoz, könnyeket fakaszt 
az elkövetett rossz. A bűnbánat könnyei meglágyítják a bűntől meg-
keményedett szívünket, befogadóvá teszik, alkalmassá, hogy Isten 
belépjen az életünkbe és megtisztítsa a szívünket a Szentlélek által. 
Ő az a tűz, amiről a Keresztelő beszél, és amiről Jézus beszél, hogy 
szeretné, hogy már fellobbanna. Csak a Szentlélek tüzében megtisz-
tult szív tud újjászületni, Isten a Szentlélek által tud új szívet adni, 
hús szívet, érző, Őt viszontszerető szívet, ami nem tartja többé a 
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rosszat jónak, ami nem helyezkedik szembe Isten akaratával. Ez a 
Szentlélekben való újjászületés nem egyszeri aktusban valósul meg 
bennünk, hanem egy életen át tartó folyamat. Jézus személyén ke-
resztül, akiben egy személyben megvalósult az új szövetség teljessé-
ge, kapcsolódunk bele az isteni valóságba. Minél inkább hasonlítunk 
Hozzá, annál inkább vagyunk új teremtmények. 

2.) A fogság tapasztalata és különféle próbálkozások 
  a katasztrófa legyőzésére 

a.) Jeruzsálem lerombolásával Kr. e. 586-ban és a babiloni fog-
ságban, Izrael nem csak politikailag és társadalmilag omlott össze, 
hanem egy teológiai katasztrófát is átélt és lelkileg depresszióba 
esett. A fogság a pusztulás és a puszta tapasztalata volt, a megaláz-
tatásé, a méltóságvesztésé és kiszolgáltatottságé, és az Istentől való 
elhagyatottság megtapasztalása: „De kirabolt és kifosztott nép ez: 
megbilincselték a börtönökben mindnyájukat, és fogházakba dugták; 
prédává lettek, és nincs megmentő, zsákmánnyá lettek, és nincs, aki 
azt mondja: »Add vissza!« (Iz 42,22). Izrael, aki Jahvéval való eddi-
gi történetében, aki szabadítóként volt jelen számára, most úgy érzi 
Isten elhagyta őt szükségében, (49,14; 54,7), most megtapasztalja  Is-
ten távoliságát és hallgatását (42,14). Isten nem tekint rá többé, el-
fordult tőle (40,27; 54,7). Izrael saját történelmének romjai fölött áll, 
a vég visszafordíthatatlannak látszik szemében. És ebben a történel-
mi fordulatban Izrael őshite mélyen megrendül: Hogy Jahve a szo-
rongattatásban megőrzi népét, hogy „erős kézzel és felemelt karral” 
megszabadítja a szolgaság házából, hogy az ő jelenlétének különös 
jele legyen ez a nép, amelynek földet adott, ami a szabadság alapja 
és örökké tartó királyságot ígért neki – most mindez kérdésesnek 
vagy visszavontnak látszik számára. Az egyiptomi szabadulás csak 
egy epizód volt csupán? A kivonulás, mint Jahve támogatásának jele, 
csak illúzió? Jahve hatalma korlátokba ütközött? Vajon tehetetlenné 
vált a világ Ura (50,2)? A fogság tapasztalata tehát egy teológiai ösz-
szeomlást is eredményezett. Ez még jobban fokozta az üresség érzé-
sét, és még mélyebb depresszióba taszította: a vihartól ostorozott Iz-
rael vigasztalás nélkül van (54,11), egy szegény kis féreg (41,14), ki-
égett rom (44,26), megroppant nádszál (42,3), fáradt és erőtlen 
(40,29), a nép élete sötétségbe süllyedt (42,7.16), csak kiúttalanság 
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és csukott ajtók látszanak (45,1k), mint akit börtönbe zártak (42,7). 
Olyan ez, mint amikor egy ember az ő addig megszokott életének 
mindennapi dolgaiból hirtelen a semmibe zuhan. Mintha egy mai ke-
resztény számára az egyházi hagyományok megkérdőjeleződése és 
előre nem látható összeomlása következne be, mintha a keresztény 
hit és az Egyház „halálfutása” következne be mai társadalmunkban. 

 b.) A legyőzés megkísérlése 

Mi hogy reagálnánk egy ilyen helyzetre? Bénultan és reményt vesz-
tetten egy végzetesen apatikus állapotba kerülnénk? Hagynánk, hogy 
a szemünk láttára vége legyen valaminek, és egyfajta tradicionaliz-
musba menekülnénk és megpróbálnánk csupán a szokásokba ka-
paszkodni? Izrael kereste a katasztrófa legyőzését, és ez a keresés 
három bátor és alapvető új felismerésben csapódott le, mind a három 
a katasztrófa becsületes elismeréséből fakadt.  

A deuteronomista történelmi látás 

A deuteronomista iskola számára az a legkínzóbb kérdés, hogy mi 
volt Izrael bukásának az oka. És így jut arra a deuteronomista köny-
vekben, Józsue, Bírák, Sámuel, a Királyok könyveiben, hogy Izrael 
fogság előtti egész történelme páratlan bűnvallomásból áll: Kezdet-
től a jelenig Izrael történelme elpártolások, tagadások, engedetlensé-
gek történetének bizonyult. Ez a bűnvallomás egyben meghívás az 
Isten felé fordulásra, és ezáltal egy új jövő reményére Istentől. De 
hát valóban lehet egy új jövőben reménykedni? Milyen feltételek 
mellett lehetséges ez az új kezdet? Mi a távlati cél, amihez igazodni 
lehet? Ezek a kérdések foglalkoztatják a fogságbeli prófétákat, to-
vábbá a papi írásokat. 

A fogságbeli próféták 

A fogságbeli próféták egy radikális fordulatra helyezik a hang-
súlyt: A fogság idején valami valóban véget ért.  Ami a Kivonulással 
elkezdődött Izrael történetében, az zsákutcának bizonyult.  Izrael ha-
lott. (Ez 37). A visszaérés a korábbi alapokhoz az új remény érdeké-
ben ezért lehetetlen.  A régi elmúlt. A remény a jövőhöz igazodik. 
Csak onnan várható új életlehetőség. 
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Kétségtelenül a fogságbeli próféták nem ringatják magukat hamis 
illúziókban a lehetőségek tekintetében, hogy az ember képes lenne 
magának új jövőt építeni. Isten nem ért végére a lehetőségeinek a 
fogságban, de alkalmasint maga Izrael, az ember lesz áll szemben a 
saját lehetőségeivel és teszi végességé azokat. „Vajon megváltoztat-
hatja-e bőrét az etióp, vagy tarka csíkjait a párduc?” Kérdezi szkep-
tikusan Jeremiás a 13,23-ban; „Akkor tudtok majd ti is jót tenni, akik 
hozzászoktatok a gonosztevéshez.” Hasonlóan illúziót vesztett a deu-
teronomista történelmi mű: „Nem szolgálhattok az Úrnak, mert ő 
szent és erősen féltékeny Isten, s nem nézi el vétkeiteket s bűneite-
ket” (Józs 24,19). Izrael történelmi katasztrófája rákényszeríti a pró-
fétákat annak belátására, hogy az ember nincs olyan állapotban, hogy 
tartósan visszatérjen Istenhez, teljesen és megosztottság nélkül, hogy 
egész szívével Istent szolgálja.  Az ember éppen hogy foglya a saját 
Istennel való szembe helyezkedésének. Nem bizonyította Izrael a 
múltban, hogy lehetetlen hogy megfeleljen Jahve életajánlatának? Iz-
rael kanonizált története nem Isten akaratának folyamatos meghiúsí-
tása láncolatának története? Tehát Jahve minden újabb próbálkozása, 
hogy a népet a szentség útjára vezesse zátonyra fog futni? 

Így lenne, ha Isten még egyszer egy jövőbeli új tette egészen új 
alapokat nem hozna létre.  Ha lehetséges a jövő, Deuteroizajás sze-
rint csak akkor, ha egy új Exodusra van alapozva, amelynek sikere 
nem függ az embertől. Csak úgy lehetséges, ha mint egy vak, az em-
ber hagyja magát Istentől vezetni az úton, amit nem ismer (Iz 42,16). 
Ha a jövő lehetséges az Ez 37 szerint, csak Izrael újra teremtése ál-
tal.  Az új életlehetőséget a Jer 31 és 32, és Ez 36 szerint, csak a jö-
vendőbeli Istennel kötött új szövetség nyitja meg, ezért nem az em-
bertől függ többé, hogy az ember megteszi-e Isten akaratát, hanem az 
ember legbelső lényege az alapja. De ehhez az embernek belsőleg 
meg kell változnia, úgymond újjá kell teremtődnie. Új gondolkodás 
módjának kell lennie és létének egy új középpontra van szüksége, 
ami új akaratnak felel meg. Pálhoz hasonlóan a fogságbeli próféták 
egy Isten általi radikálisan új teremtésre építenek. Azt mondják ne-
künk, hogy az ember illúziók nélküli látásmódja a feltétele az új te-
remtménynek, amelyben nem csapja be magát, hanem teljes mezíte-
len valójában mutatkozik Isten előtt. Mindenekelőtt azonban a jövő 
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látására vezetnek, hogy el fog érkezni Isten újra eljövetele. A fog-
ságbeli próféták igehirdetése a zsidó reményteológia születése, a 
rossz jelen körülmények ellenére mindig egy új reményképet készí-
tenek és ezáltal ezt végérvényesen bezárt jelent Istennek egy 
eszkatalógikus jövője felé kinyitják. 

3.) A remény meghirdetése Jeremiásnál és Ezekielnél: Új 
szövetség és új szív 

Jer 31,31-34 (32,36-41) 

Isten szavában Jer 31,31-34 feltűnik először többszörösen és 
hangsúlyozva visszatér az „Én, Jahve”: Az új szövetség kizárólag Is-
ten műve, Izrael részéről nincs feltételhez kötve.  Tartalmilag az új-
donságot az új szövetségben nem egy új szövetség megvalósulásra 
helyezi (egy új Tóra). Ebben a szövetségben a létrejövetel módja és 
fennállása független az emberi feltételtől. Tehát nem szűnik meg a 
régi szövetség, hanem mivel Izrael megszegte, megújul, hogy mindig 
új, friss és életerős legyen. 

1. A Tóra az ember szívébe lesz írva (a párhuzamos szöveg ugya-
nazt istenfélelemnek érti), teljesen és nagyon bensőségesen, mintha 
az a saját akarata lenne, így az engedelmesség problémája, ami a régi 
szövetséget zsákutcába vitte, nem létezik többé (a párhuzamos szö-
veg ezért egy örök szövetségről beszél). 

2. Ennek megfelelően él majd, egy közvetlen istenkapcsolatból, 
teljesen megtapasztalva Isten közvetlen közelségét, úgyhogy külső 
oktatóra, pl. katekizmusra vagy prédikátorra vagy más tanító fel-
jebbvalóra nincs többé szüksége (vö. 1 Ján 2,27). 

3. Az egyedüli alapja ennek a közvetlen istentapasztalatnak a fel-
tétel nélküli bűnbocsánat Isten részéről, tehát amit az ember megta-
pasztalva, feltétel nélküli elfogad és igennel válaszol. A bűnbocsánat 
ígérete megelőz minden emberi erőfeszítést és minden előre látható 
kudarcot. 

Ez az az idő, ami Jézus Krisztusban érkezett el? Életében és sze-
mélyében kiolvasható az új tényleges megjelenése. Azonban senki 
ne akarja azt állítani, hogy az új szövetség ismertető jele nekünk ke-
resztényeknek valóság lenne. Az a tapasztalat hogy Jézus Krisztus 
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dacára látszólag minden a régi maradt, és még deprimáltabb, re-
ményvesztettebb, tehetetlenebb lenne, ha nem lenne a bűnbocsánat 
ígérete, ami Jézus Krisztusban valósággá vált.  Lehet, hogy az az új 
az új szövetségben számunkra a mértékben ragad meg, ahogy a mi 
számunkra  ez a bűnbocsánat valódi ajándékozzon és mi hiszünk ab-
ban? 

A teremtő Isten Izraellel és Izraelben újat teremt. Jeremiás leírja 
ezt az újat az új örök szövetség képével (Jer 31. 32).  Mi az új, szem-
ben a régivel? A közös a régi és az új szövetség között, a tartalom és 
a cél: A tartalom a „Törvény”, a Tóra mint segítségnyújtó útmutatása 
Istennek az ember számára; a cél meg van formálva a régi szövet-
ségben: „Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek” (31,33). Az 
új Isten útmutatásának a közvetítő anyagában van: „Törvényemet a 
bensejükbe adom és a szívükre írom”. Isten útmutatásának nincs te-
hát többé szüksége emberi közvetítésre, hanem a bensejében és aka-
ratában valósul meg. Az embernek új, megosztottság nélküli akaratot 
adományoz, ami egészen egységben van Isten akaratával. Az ember 
megosztott szíve meg lesz gyógyítva, hogy egészen és megosztottság 
nélkül Istené tudjon lenni.  Az új az új szövetségben tehát az új em-
ber, aki belsőleg teljessé és gyógyulttá vált. A régi szövetséget nem 
törli el az új, hanem megújítja, hogy azt az ember ne tudja többé el-
árulni, hogy mindig megújulva, friss életerővel megmaradjon.  Ezzel 
összefügg egy második ismertető jegye az új szövetségnek: A belső-
leg megújított embernek nincs többé szüksége külső közvetítőkre és 
tanítókra. Az új szövetségben „megszűnik” a tanító. Mindenki köz-
vetlen kapcsolatban lesz Istennel, és a bensejében ismeri őt. (1 Ján 
2,27), elnyeri Istennek és az ő útjának közvetlen látását Isten nép-
ének közösségében, abban az életközösségben, amit megtapasztal ve-
le, mindenféle tanító és hierarchia közreműködése nélkül. Maga Is-
ten lesz a tanítójuk, közvetítő nélkül a bensejükben szól hozzájuk, a 
szívükben, személyiségük középpontjában, az értelmükben, a belátó 
képességükben, a tudatukban, a lelkiismeretükben, a lelkükben. Ha 
utána gondolunk az új szövetség ismertető jegyeinek, fel kell ismer-
nünk, hogy mi keresztények, a zsidókkal együtt, még várjuk ennek az 
új szövetségnek a beteljesedését. Csak egy emberben vált valóban 
valósággá az új szövetség: a názáreti Jézusban. Az ő akarata egy volt 
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az Atyáéval; szívében magának az Atyának a kézírását ismerjük fel. 
Ő egy közvetlen istenkapcsolatból és istenismeretből cselekedett és 
beszélt, valamifajta tanító hivatal hivatalos megbízása nélkül. Benne 
valósult meg az új szövetség. Hogyan tudunk mi ebben részesülni? 

A választ erre az új szövetség a harmadik jellemezője adj meg, 
Jer 31 szerint ennek alapja és lehetővé válása ugyanis a feltétel nél-
küli bűnbocsánat ígérete. Ez a bűnbocsánat, egy záróvonalat húz a 
múlt alá, mielőtt megalapítja az új szövetséget és azt mondja: kiala-
kul bennetek a megígért ismerete Istennek, ugyanis a valódi istenis-
meret nem más, mint Isten feltétel nélküli szeretetének ismerete. Ez 
a mindent átfogó bűnbocsánat számunkra, úgy hisszük, valósággá 
vált Jézusban. Tehát a másik két ígéretet annál inkább valósággá tud-
juk tenni az életünkben, ha kettészakadt szívünkben minél inkább 
megtapasztaljuk Isten feltétel nélküli bűnbocsánatát, és ezt egymás-
sal kapcsolatban is érvényre juttatjuk keresztény közösségünkben, 
Egyházunk életében több teret adunk ennek, így kiterjesztve az új 
szövetség légkörét?             

Jeremiás teológiájában Istent, mint a hűtlen Izraelt örök szeretet-
tel szerető (31,3) jegyesét mutatja be, aki fáradhatatlanul hívja, hogy 
térjen vissza eredeti hűségéhez, kegyelmet kínál, nem jogot érvénye-
sít. Szeretetére, amely örök, nem lehet rászolgálni (2,1–4,5), Jahve 
gyengéd atyja kedves, dédelgetett gyermekének, Efraimnak (31,20; 
vö. 3,19); a nép a kedvese (11,15; 12,7). Jahvénak ez a kegyelemmel 
párosult szeretete mélységet és bensőséget ad annak a természetsze-
rűen jogi kapcsolatnak, amely a szövetség révén ősidőktől fogva 
fönnáll Jahve és Izrael között. Jeremiás próféta teológiája ebben 
összhangban áll a MTörv teológiájával, de Jeremiás túlszárnyalja a 
MTörv-et: feltehetően a deuteronomikus megújulásra törekvés (re-
form) kudarcba fulladásából tanulságot merítve az eszkatológiai jö-
vőtől várja Isten üdvözítését (mindenekelőtt 31,31–34). Az új szö-
vetség, amelyet Jahve ezeknek a napoknak az elérkeztével köt majd 
Izraellel, szellemi természetű lesz, és bensőséges viszonyt fog jelen-
teni, így valójában már nem is lesz szövetség; Isten új népe szívében 
fogja hordani a törvényt, és mindnyájan ismerni fogják az Istent. Bár 
Jeremiás a szöveggel kapcsolatban a hagyományos szóhasználattal él 
(31,33), nála a szöveg nem merül ki a fogalom nemzeti értelemben 
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vételében, hanem személyes kapcsolatot jelent Jahve és az egyes 
ember között, így egyetemes jellegű. Nem olyan, mint a szerződés, 
amely pontosan meghatározott követelményeket tartalmaz; a tartal-
ma (Isten ismerete) éppoly határtalan, mint a szeretet, amely a szö-
vetséget létrehozta és a keresztény agapé, amelyre előkészít. 

Ez 36, 22-28  

Ezekiel prófétai igehirdetése szerint új szívre, új lélekre volt 
szükség (11,9), s hogy Isten üdvözítő tervei megvalósulhassanak, 
mint egykor Egyiptomból, most is ki kellett szabadulnia a választott 
népnek a fogságból, a megalázottságból, s az országot, amelyet ak-
kor birtokba vettek, újra föl kellett építeni. 

Jahve, épp neve szentségéért roppant bőkezűen osztogatja aján-
dékait az üdvösség érdekében; mert, bár népe hűtlenül elpártolt, Ő 
továbbra is Izrael Istene maradt. Jahve és Izrael összetartozik: Jahve 
Izrael Istene, Izrael pedig Jahve népe (11,20). Ez így volt mindig és 
majd a jövőben is így lesz. Amint Izrael történelme tanúsítja, Jahvé-
nak terve van népével. Ez a kiválasztáson (20,5; nem a meghíváson) 
alapszik, továbbá a szövetségkötésen (16,8), valamint a szövetséghez 
kötődő ígéreteken: számos utód, saját föld és Jahvénak népe közt la-
kása, mint az áldás forrása. Ezt az ígéretet kapták az ősatyák, s az 
Egyiptomból való kivonulás után Jahve teljesítette is ígéretét, a nép 
bűnei miatt azonban veszendőbe ment: Izraelt elűzték földjéről, Jah-
ve nem lakik többé népe körében. Ebből Ezekiel arra következtet a 
kiválasztottság tudatában (vö. 5,5), hogy a nép sorsa jobbra fordul, 
és helyreáll a korábbi állapot (16,55). Az idegen iga összetörik, a 
szétszóródott nép egybegyűl, visszatér hazájába és biztonságban él, 
mihelyt megkötik a béke szövetségét, amelyet azonban Ezekiel nem 
nevez „új”-szövetségnek (vö. Jer 31,31). Ám a béke szövetségéhez 
Jahvénak új szívet, új lelket kell adnia (Ez 11,19; 36,26), meg kell 
tisztítania és szentelnie népét. Akkor Jahve népe körében lakhat 
örökre (37,25–26).  

Amit Jeremiás az ember szívének átalakításáról mond, azt Ezekiel 
még erőteljesebb képpel fejezi ki. Nála a szövetség megújításához 
Jahve szívtranszplantációt jelent be: népének, aki mindenféle istent 
szívébe zárt eltávolítja kőszívét, és egy élő, eleven hús szívet helyez 
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belé. Ez a Szentlélek kiáradása által fog megtörténni. Jahve Lelke az 
ember belsejét erővel tölti el, egy új közösséget és egységet hoz létre 
Isten valóságával és akaratával. Ezzel a Lélekkel új életközpontot ad 
az embernek, nagyon hasonlóan ahhoz, amit később Pál apostol 
mond, hogy mi Krisztus Lelke által felszabadulunk a vágyaink alól, 
hogy szeressük Istent és az embereket.  

 

D.) Óravázlat 

 
Feladat 
 

Módszer Eszközök, idő-
tartam 

 
1. Ének: Új szívet adok  Ének kot-

tából  
Énekelj az Úr-
nak 430.o.,5 p. 

2. Az ember illúziók nélküli szemlélése 
„Vajon megváltoztathatja-e bőrét az etióp, 
vagy tarka csíkjait a párduc? Akkor tudtok 
majd ti is jót tenni, akik hozzászoktatok a 
gonosztevéshez” (Jer 13,23). 
„Tudom ugyanis, hogy a jó nem lakik ben-
nem, azaz a testemben; mert megvan ben-
nem az akarat a jóra, de a jót megtenni nem 
tudom” (Róm 7,18). 
A két idézetet felírjuk egy nagy ív csomago-
ló papírra és kihelyezzük középre, és vála-
szolunk a következő kérdésekre. 
– Mit szólok a két idézethez? 
– Megfelelnek ezek az illúzióvesztett látás-
módok a valóságnak? 
– Nekem vannak-e tapasztalataim ezzel 
kapcsolatban? Milyen következtetéseket 
vontam le belőlük?  
Befejezésül az óravezető gondolatai, 
  lásd Alapgondolat és Bevezetés 1. 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányítá-
sával 

Szentírási szö-
vegek nagy ív 
csomagoló pa-
pírra felírva, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
 
 
30 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
3. A remény meghirdetése  
         Jeremiásnál és Ezekielnél  
Jer 31,31-34 (32,36-41)  
Mi a szerepe a két szövetségkötőnek az új 
szövetségben. 
– Mit tesz Jahve? (aláhúzni a szövegben az 
„Én Jahve” kifejezést) 
– Mit tesz Izrael? (a szövetség megszegése, 
Jahve népe lenni, Jahve elismerése) 
Az egyéni munka után az óravezető irányí-
tásával összegzik az egyéni munka eredmé-
nyét, majd az óravezető kiegészíti és össze-
foglalja és ezt követi a csoportos beszélge-
tés a következő kérdések alapján:  
Mit eredményez az új szövetség? Megszün-
teti a régi szövetséget? 
Mi az új az új szövetségben? Ellenben mi 
az, ami azonos maradt a régivel? 
    Lásd Bevezetés 2. 

Egyéni 
írásbeli 
munka a 
kérdések 
alapján, 
utána cso-
portos 
megbeszé-
lés az óra-
vezető irá-
nyításával 
 
 

Szentírási szö-
veg külön la-
pon, jegyzetfü-
zet, ceruza 
 
10+ 10 + 10 
perc 

 
 

4. Szövegmunka a Jer 31,31-34-el. 
A résztvevők csoportosan összehasonlítják 
a két Jeremiás szöveget, 31,31-34 és a Jer 
32,36-41-et Ezekiel szövegével, az  Ez 
36,22-vel, megkeresik és kidolgozzák a ha-
sonló motívumokat és azok jelentőségét és 
horderejét. Lásd Bevezetés 3. 
Aktualizálás 
A következő kérdéseket írjuk fel egy nagy 
csomagoló papírra: 
– Mikor van az új szövetség ideje? 
– Jézus Krisztusban jött el? 
– Valósággá vált az új ember? 
–Vagy még mindig a régi maradt? 
– Hogyan lehetséges, hogy az új növekedjék 
közöttünk? 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val  

Szentírási 
szövegek külön 
lapon, tábla, 
kréta 
jegyzetfüzet, 
ceruza  
30 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
Az óravezető ösztönző gondolatai: 
A Jer 31,34 szerint az új szövetség a feltétel 
nélküli bűnbocsánat által lesz megalapítva.  
Lehetséges, hogy mi annak mértékében le-
szünk az Újszövetség új emberei, amilyen 
mértékben hiszünk ebben a bűnbocsánat-
ban, és ha azt alázatossá válva, mint az Úr 
Szolgája vagy mint Jézus Krisztus készek 
vagyunk mások felé továbbajándékozni? 

 Nagy ív cso-
magoló papír a 
kérdésekkel 
 
 
10 perc 

5.) Befejező meditáció: „Kőszív – hússzív”
Minden résztvevő elé odahelyezünk egy 
követ és egy virágot. A résztvevők először 
kezükbe fogják a követ, majd rövid csend 
után a vezető segítő-ösztönző szavai követ-
keznek (kőszív, kemény szív, megkeménye-
dett, megdermedt, elhalt élet) miközben el-
gondolkodnak. Néhány percnyi csend után 
középre helyezik a köveiket és kezükbe fog-
ják a virágot. Rövid csend után a vezető se-
gítő-ösztönző szavai következnek (hússzív, 
fogékony és érzékeny szív, lélekkel átitatott 
élet, lüktető élet, lélektől átszőtt élet) majd 
rövid csendben hagyja, hogy a szimbólum 
kifejtse hatását. Befejezésül a virágokat 
csokorba kötik az új szövetség jelképéül. 

Csendes 
meditáció 
az órave-
zető irá-
nyításával 
és ösztön-
ző szavai-
val. 

Minden részt-
vevő számára 
egy kő és egy 
virág  
 
10 perc 
 
 
 
 

Befejező ének: Új szívet adok Ének kot-
tából 

Énekelj az Úr-
nak 430. o.  
5 perc 

 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
kilencvenhatodik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2016. dec. 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Puskás Attila 

„Az ima bejárat az Atyához” 
   –  Gondolatok Matta el Meszkin atya könyvéről 

 
„Korunknak elsősorban nem tanítókra, hanem tanúkra van szük-

sége” – VI. Pál pápa e kijelentése semmit sem veszített érvényéből 
az elmúlt évtizedekben, sőt egyre inkább átérezzük az igazságát. 
Krisztusnak, az egyháznak és a világnak elsősorban tanúkra van 
szüksége. Olyan emberekre, akik nem pusztán eszméket, tanokat, 
vagy egyenesen érdekvezérelte ideológiákat hirdetnek, hanem átélt, 
megélt, s lelki küzdelmek közepette is helytállónak bizonyult 
igazságot közvetítenek. Akik nem pusztán „fejből”, hanem tapaszta-
latból beszélnek. Akik nem egyszerűen Istenről, hanem az Istennel 
való találkozás tapasztalatából kiindulva beszélnek. Akik azért 
lehetnek hiteles tanítók, mert egyben tanúk is. Ezért örülhetünk 
Matta el Meszkin Isten megtapasztalása az imában címmel a Szent 
Jeromos Katolikus Bibliatársulatnál most megjelent könyvének. A 
mű szerzője Matta el Meszkin (Szegény Máté) egyiptomi kopt 
szerzetes, aki miután gyógyszerészi hivatását feladta, s a negyedik 
századi Remete Szent Antal példáját követve vagyonát szétosztotta a 
szegényeknek, egész életét az Úrnak szentelő szerzetes lett. Isten 
közelségében élő szerzetes, aki testvéreinek, többek között a későbbi 
III. Shenuda nevet viselő alexandriai pátriárkának is lelkivezetője 
lett. Tanú és hiteles tanító, aki ajándékba kapott tapasztalatait nem 
akarta megtartani magának, hanem hozzáférhetővé szándékozott 
tenni mindazok számára, akik részesei szeretnének lenni az Istennel 
való párbeszéd művészetének. Így jelent meg arab nyelven 1952-ben 
Az atyák mondásai című írása (1952), majd ennek kibővített 
változata 1968-ban Az ortodox imaélet címmel. A most megjelent 
magyar fordítás e művek arab nyelvű szövegeiből készült, szem előtt 
tartva az olasz nyelvű fordítást is.  

A magyar kiadás címében – Isten megtapasztalása az imában – 
szereplő „tapasztalás” szó átfogó és rendkívül gazdag tartalmú. Az 
imádkozó ember, aki megtapasztalja Istent és vall erről a tapasztala-
táról, elsősorban maga a szerző, Matta el Meszkin. Ám rögtön az 
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első lapoktól kezdődően világossá válik az olvasó előtt, hogy ez az 
egészen személyes tapasztalat elválaszthatatlan a bibliai személyek 
és az Atyák istentapasztalatától. A keresztény ima terében szerzett 
tapasztalat Istenről a Szentírás mondatainak hangosan kimondott 
vagy csendesen a szívben megőrzött újra és újra elismételt megfon-
tolásából, ízlelgetéséből, átelmélkedéséből születik meg, mígnem az 
imádkozó eljuthat az egyszerű szemlélődésig. A személyes istenta-
pasztalat másik közvetítő csatornája az Atyák mondásainak a szívben 
való forgatása, akiknek a személyes lelki tapasztalata mintegy 
gyújtóponttá válik az imádkozó lelkében. A kötet közel négyszáz 
(pontosan 396) mondást tartalmaz az Atyáktól. Rajtuk keresztül az 
olvasó beléphet a hiteles keresztény spirituális tradíció széles és 
hosszú folyamába, mely a IV. századi első sivatagi atyáktól (Szent 
Antal, Szent Makariosz, Szent Izsák), az V-VIII. század egyiptomi és 
szír szerzetesein keresztül (Sínai Szent Nílus, Lépcsős Szent János, 
Batoszi Szent Hészüchiosz, Ninivei Szent Izsák, Dalyatha Szent 
János), a bizánci misztikus tradíció képviselőin át (Új Teológus 
Szent Simeon, Sínai Szent Gergely, Callixtus Xanthopoulos) az 
Athosz hegyi szerzetesekig, majd a XV. századi  kapcsolatfelvétel 
révén (Nil Szorszkij) egészen a XVIII-XIX. századi orosz misztiku-
sokig terjed (Szarovi Szent Szerafim, Ignatij Brancaninov, Kron-
stadti Szent János). A keleti-görög tradíció formálói között felbuk-
kannak püspöki tisztséget betöltő olyan nagy formátumú teológusok 
is, mint Antiochiai Szent Ignác, Lyoni Iréneusz, Szent Athanasziosz, 
Nagy Szent Baszileiosz vagy Alexandriai Kürillosz is. De nem 
hiányoznak a nyugati-latin teológiai és spirituális hagyomány 
képviselői sem. Közülük Szent Ágostont és Nagy Szent Gergelyt 
idézi legtöbbször a szerző, valamint a keleti spirituális hagyományt a 
latin nyugatra átültető Cassianust. Matta el Meszkin atya arra hívja 
az olvasót, hogy a Szentírás szavaival és az Atyák mondásaival az 
ajkán és a szívében imádkozva haladjon az istentapasztalat útján. Az 
egyes fejezetek felépítése jól tükrözi ezt az utat. Mindegyik a lelket 
tápláló bibliai kijelentések felidézésével kezdődik, majd ezt követi a 
bibliai táplálék asszimiláló elsajátításának leírása, melyet végül az 
Atyák mondásainak a sora zár. Az olvasó arra kap ösztönzést, hogy a 
fejezetek végén abbahagyva az olvasás értelmi munkáját, maga is 
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elkezdjen imádkozni. Imádkozni, azaz Isten jelenlétébe helyezkedni. 
A szívében visszhangzó szentírási mondatok, az Atyák mondásai és 
a szerző tanúságtétele Isten jelenlétébe vezethetik. „Vesd össze 
életüket a tiéddel, az imatapasztalatukat a tiéddel, és amikor egy 
bizonyos ponton a szíved lángra lobban, tedd félre a könyvet, borulj 
le és imádkozz. Az olvasást imával kösd össze.” (25.o.) 

Matta el Meszkin atya célja megrajzolni „az imádságos élet egész 
útját” (10.o.). Könyve első részét annak a kérdésnek szenteli, hogy 
mi is történik tulajdonképpen az imában. Az ima  lényegi középpont-
jaként az Isten jelenlétének bizonyossággal történő felfogását jelöli 
meg (13.o.). Ezzel összefüggésben tárgyalja az ima döntő fontos-
ságát, szükségességét és hatékonyságát, melynek kapcsán 
hangsúlyozza az ima átalakító erejét. Részletesen bemutatja az 
imádság fokozatainak tapasztalati-kegyelmi útját, melynek íve a 
szóbeli imától, a szentírási elmélkedésen keresztül a tiszta 
szemlélődésig vezet. Ehhez kapcsolja az eksztázis, az istenlátás és az 
Istennel való egyesülés misztikus tapasztalatáról szóló 
megfontolásait. Az ima természetéről szóló első rész középponti 
gondolata, hogy az ima révén valósul meg kitüntetett módon az 
emberi létezés teljes értelme, a teljes átalakulás egészen az Istennel 
való egyesülésig, az átistenülésig (theószisz). Könyve második 
részében Matta atya azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az imádkozó 
embernek mit kell tennie ahhoz, hogy megszülethessék benne Isten 
jelenlétének bizonyossággal történő észlelése. Sok-sok lelki és 
egészen gyakorlati tanáccsal látja el az olvasót arra vonatkozóan, 
hogy a hazug és beteg én uralmától (155.o.) hogyan, milyen konkrét 
aszketikus eszközök és főleg milyen lelkület kialakításával tud 
megszabadulni. A szív megtisztításának, az igaz bűnbánatnak, az 
állhatatos hitnek, az akarat Isten akaratához igazításának, a 
gondolatok és képzelet átvizsgálásának, a böjt szerepének és a belső 
csend elérésének a kérdéskörét fejti ki a saját és az Atyák 
tapasztalatai felhasználásával. A szüntelen ima gyakorlásáról és a 
könnyek adományáról szóló fejezetekben hasznos történeti 
áttekintést és tisztázó értelmező szempontokat is nyújt az olvasónak 
e két témáról. Majd kötete harmadik részében az ima akadályait 
veszi számba, melyek az imaéletben még kezdők vagy éppen már 
haladók esetében jelentkeznek. Nagy lelki bölcsességgel, a finom 
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a finom megkülönböztetés gyakorlásával és bátorító figyelemmel ad 
eligazítást az imádkozónak, aki a lelki szárazság vagy a lelki 
lanyhaság állapotába kerül, illetve imaéletében célt tévesztett vagy 
motivációt vesztett. Végül, könyve legvégén Matta atya az ima 
gyümölcseinek az átéléséről ad számot, a szellemi-lelki érzékek 
megújulásától a Szentlélek különböző ajándékainak a megtapasztalá-
sáig. Az olvasó úgy teheti le kezéből a kopt szerzetes könyvét, hogy 
erős vágy ébredt a szívében személyes imaéletének megújítására, az 
ima személyes élete súlypontjába helyezésére. S ismét kezébe fogja 
venni ezt az írást, hogy imaéletének egy-egy új, talán nehezebb 
időszakában tanácsért forduljon benne Matta atyához vagy az 
Atyákhoz. S harmadszor, negyedszer, sokadszor talán azért fogja 
újra és újra kezébe venni ezt a könyvet, hogy most már az Atyák 
mondásaival is imádkozzék. De azért biztosan, hogy a szerző útmu-
tatásait  követve a Szentírás szavaival jobban megtanuljon imádkoz-
ni, Isten jelenlétére figyelni, jelenlenni a Jelenlévő számára. Ahogy 
Matta atya írja könyve epilógusának címében: „Az ima bejárat az 
Atyához”. Köszönjük, hogy könyvével segít kinyitni ezt a bejáratot, 
s belépni rajta Istenhez. 

------------------------------ 
    Levelek a könyv Szerkesztőjének:  

 
Néhány hete a Váci Kucsák Gábor úr nyomdájában járva fedez-

tem fel: Matta el Meszkin : Isten megtapasztalása az imában című 
könyvüket amit akkor készítettek a nyomdászok. Nagyon értékes 
könyv már ránézésre is. V.M., a Pálos nővérek elöljárója 

---------------------------- 
Szeretném megköszönni, hogy lefordították és megjelentették 

Matta el Meszkin Isten megtapasztalása az imában c. könyvét. A 
könyvet néhány éve Boseban magam is megvettem olasz nyelven, s 
gondoltam rá, milyen jó lenne, ha megjelenhetne ez magyar nyelven 
is… S íme, Önök megtették ezt.  Fogadja még egyszer köszönetemet, 
s bízom benne, hogy a könyv sokak találkozását segíti majd elő élő 
Istenünkkel.  Üdvözlettel: L. Zs. piarista atya 
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Tarjányi Béla 

Az Alexandriai Iskola feltárása 
 

Az ókorral foglalkozó régészet csodálatos alkotásokat tár fel az 
elmúlt korokból. Az ókori népek, vallási közösségek ámulatba ejtő 
emlékműveket hagytak az utókorra. A legtöbb ilyen emlék az ural-
kodók, a kormányzás, a vallási élet maradandó tanúja. 

Ugyanakkor meglehetősen ritka ezek között az olyan monumen-
tum, amely kifejezetten vagy elsősorban a korabeli oktatás és 
nevelés helyszíne lett volna. A tanítás és oktatás általában nyilvános 
közösségi helyeken, kormányzati épületekben vagy a vallásgyakorlás 
helyszíneként szolgáló templomokban ill. az azokhoz kapcsolódó 
helyiségekben történt. Éppen ezért egyedülálló felfedezésnek számít 
az ún. Alexandriai Iskola kiterjedt együttesének feltárása az 
egyiptomi Alexandriában. Az ásatást lengyel régészek végezték és 
végzik jelen évezredünk kezdete óta, melyről 2004-ben így számolt 
be a Múlt-Kor.hu internetes hírportál: 

„A 13 előadóterem összesen akár 5000 hallgató oktatására is 
alkalmas volt – közölte Zahi Hawass, Egyiptom Legfőbb Régészeti 
Tanácsának elnöke a sajtóval. Az előadótermek a mai Alexandria 
ókori részén, egy mai köztér keleti sarkán kerültek elő a földből. A 
helyszín igen közel van ahhoz a helyhez, ahol már eddig is ered-
ményes ásatásokat folytattak. Most úgy tűnik, ez a helyszín is az 
egyetem része volt.  

Mind a 13 előadóterem kiképzése hasonló, miként méreteik és 
arányaik is megegyeznek – mondta Hawass. A termek három ol-
dala mentén U-alakot képező padsorok futnak végig. A helyiségek 
legfeltűnőbb eleme mégis az az emelvény, ami a padsorok között, 
központi helyen található. A régészek szerint ez kétségkívül a 
`katedra`, az előadó helye lehetett.  

`Most először sikerült a görög-római időkből származó, ennyire 
komplex és épségben maradt előadótermeket feltárni az egész 
mediterrán térségben`  mondta Hawass. – `Valószínűleg a világ 
legrégibb egyetemét találtuk meg.` 
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A felfedezés `elképesztő jelentőségű` – állítja Willeke Wend-
rich, a Kaliforniai Egyetem régésze. `Azt eddig is tudtuk, hogy az 
egyetem létezett, és a korabeli tudomány központja volt, de eddig 
csak szöveges híradásokból ismertük. Azt nem tudtuk, hol kell 
keresni` - mondta a Los Angeles-i tudós.  

Alexandria egy Rhakotis nevű jelentéktelen nílusi halászfa-
lucska volt, míg Nagy Sándor nem választotta birodalma fővárosá-
ul. Kr.e. 320-ban lett Egyiptom fővárosa, hamarosan pedig a Föld-
közi-tenger egész térségének legerősebb, leghatalmasabb központ-
ja. Itt épült a Fároszi Világítótorony – az ókori világ egyik csodája, 
és a híres könyvtár, melyet később tűzvész pusztított el.  

Ezen az egyetemen találta fel Arkhimédész a ma is használatos, 
csavarmenetes vízemelőt; itt fektette le Euklidész a geometria 
alapszabályait; és itt számolta ki Eratosztenész a Föld átmérőjét.”

1

  
 

                                                      
1

 Múlt-Kor.hu, 2004. május 11. 

Az alexandriai iskola egyik feltárt előadóterme 
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Alexandria alapítása itt, a Nílus deltájában, a Földközi-tenger 
keleti szögletében nagyon szerencsés választás volt, mert helyzeténél 
fogva ez a város Kelet és Nyugat találkozási pontjává válhatott. 
Tömegesen telepedtek meg itt vállalkozók, kereskedők, kézművesek, 
virágoztak a különböző vallási közösségek. Csak zsidók több száz-
ezren éltek itt külön városnegyedben, ahol számtalan zsinagóga fogta 
össze közösségüket. Igaz itt már ők is görögül beszéltek, de az ő 
számukra készült el az Ószövetség görög fordítása, Szeptuaginta. 

Nagy Sándor hódításaival nem 
csak hatalmát kívánta növelni, hanem 
a görög kultúrát és tudást is általá-
nossá akarta tenni az általa elfoglalt 
területeken. Ennek a törekvésnek ki-
emelkedő eredménye volt maga 
Alexandria, ahol nem csak a kereske-
delem virágzott, hanem amely város 
évszázadokon át a tudás, a tudomány 
és az oktatási intézmények fellegvára 
is volt. Elég, ha megemlítjük az 
Alexandriai Könyvtárat, ahol erede-
tiben vagy másolatban megtaláható 
volt minden tudományos, filozófiai, 
irodalmi és vallási alkotás. 

Mindez a kereszténység ill. a ke-
resztény teológia szempontjából is 
nagyon jelentős volt – sőt hatása mindmáig érezhető a keresztény 
teológia terén –, mert az itt működő Alexandriai Iskola nem csak a 
világi ismeretek gyűjtésével és továbbadásával foglalkozott, hanem 
vallási ismeretekkel is, sőt, idővel a keresztény teológia művelésének 
egyik meghatározó központjává vált. 

Egyiptomban a keresztény hit már az első században gyökeret 
vert, mindenek előtt Alexandriában, és innen kiindulva lassanként 
egész Egyiptomban, sőt tovaterjedt dél felé is, Etiópiába. A hagyo-
mány szerint Márk apostol alapította Egyiptom első templomát, a 
Bukolia templomot, és ő volt az első alexandriai pátriárka. Fontos 
előrelépést jelentett Alexandriai Kürillosz pátriárka (?370-444) 

Lépcsősor 
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fellépése és működése.
2

 Ekkor pusztult el a város pogány panteonja, 
a Szerapeum (az előtte magasodó obeliszk ma Londonban látható). A 
kereszténység ettől kezdve nyerte el az országban a vezető szerepet, 
és Egyiptom gyakorlatilag keresztény ország volt egészen a 641-ben 
bekövetkező döntő változásig, amikor az addig a Bizánci Biroda-
lomhoz tartozó Egyiptom az Amr ibn al-Ász vezette arab hódításnak 
áldozatul esett. 

A kereszténység itteni meg-
erősödése azt is magával hozta, 
hogy a város egyedülálló okta-
tási intézményének, az Ale-
xandriai Iskolának a vezetése 
fokozatosan a keresztények ke-
zébe került, és legfőbb feladata 
a keresztény teológia művelése 
és oktatása volt. Az intézmény-
ben a püspök irányítása alatt 
iskolaszerűen foglalkoztak taní-
tók a keresztségre készülőkkel, 
az úgynevezett katekumenek-
kel. Első írásos emlékünk 204-
ből van, amikor Demetriosz 
püspök a fiatal Órigenészre bíz-
ta az iskola vezetését, mert a 
tanítók elmenekültek a keresz-
tényüldözés elől.  

A katekéta iskolából egy-
egy tudósabb tanító körül kifejlődött egy akadémiaszerű oktatási 
intézmény, az ún. didaszkaleion, ami egy tulajdonképpeni teológiai 

                                                      
2

 Alexandriai Szent Cirill – Amikor püspök lett, ellentéte támadt Oresztész 
városprefektussal, aminek véres összecsapások lettek az eredményei. Keményen 
szembeszállt anovatiánus eretnekekkel, a zsidókkal és a pogányokkal is. Valószínű 
alaptalanul gyanúsították azzal, hogy 415- ben legalábbis eszmei része volt a város 
prefektusával jó barátságban lévő Hüpatia, platonikus filozófusnő meggyilkolásá-
ban. Egy éjszaka a zsidók rátámadtak a keresztényekre. Amikor megvirradt, a 
keresztények Cirill biztatására viszonozták a támadást, majd száműzték a zsidókat 
a városból. 

Aki a középen levő kerek kőre 

állva megszólal, a hangja zeng az 

egész auditóriumban 
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iskola lett, amely tudományosan és a pogányok számára is nyitottan 
foglalkozott a kereszténység tanításával. Az első ilyen tanító 
Pantenosz (†200), akinek iskolája később mintául szolgált Órige-
nésznek. Ennek az iskolának a növendékei művelt emberek voltak, 
akik a tanítótól a keresztény misztériumokhoz vezető utat tanulták, s 
a kereszténység erkölcsi eszményeit saját kultúrájuk beteljesedése-
ként kapták meg. Ezen iskola történetében jelentős dátum 215, 
amikor Órigenész feladta a katekéta iskola vezetését, és Pantenosz és 
Kelemen nyomában járva saját iskolát nyitott. Mivel ez a püspök 
felügyelete alatt állt és intézményként folyamatosan működött, 
Órigenész tekinthető az alexandriai teológiai iskola alapítójának. Az 
iskola szellemét mindvégig az alapító határozta meg. Az iskola a 4. 
század végéig működött. Itt volt Vak Didümosz (†398) tanítványa 
Szent Jeromos 

Az iskola jellegzetessége, hogy a 
teológiában előtérbe helyezte a meg-
foghatatlan és megfejthetetlen misz-
tériumot mind a megtestesülés, mind 
a Szentírás tudományos értelme-
zésében (később az antiochiai iskola 
szembeszállt ezzel), amivel együtt 
járt az aszketikus és dogmatikus spi-
ritualizmus veszélye. Az Órigenész 
előtti korszakot Alexandriai Kelemen 
eszménye jellemzi: az erkölcsileg 
arra felkészülteket a hellén kultúra 
tudománya alapján akarta elvezetni a 
keresztény misztériumokhoz, az 
„igazi tudáshoz”. Órigenész ezzel 
szemben a sajátosan keresztény való-
ságot (Egyház, szentségek) állította 
központba, és tipologizáló szentírás-
magyarázatát pontos szövegelemzéssel és történeti háttérrel alapozta 
meg. Dogmatikája (Peri arkhón) nagyszerű próbálkozás volt, de 
magában rejtette azokat a tévedéseket, amelyek miatt az iskola ké-
sőbb viharos történetet ért (szubordinacionizmus). Ezen iskola és 

A kerek kő 
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Órigenész nélkül az 5. századi tudós szerzetesség, a kappadókiai 
atyák, Szent Jeromos és Szent Ambrus szentírásmagyarázata, vala-
mint nyugati tipológia elképzelhetetlen. (Vö. Katolikus Lexikon, 
alexandriai iskola címszó) 

A feltárt iskola-komplexumot a BBC egyik filmje is részletesen 
bemutatta: „Nagy Sándorral 13 éves korától fogva a legkiválóbb 
tanítómester, Arisztotelész foglalkozott. A tudásszomj, az ismeretek 
utáni vágy testének minden sejtjébe beleivódott. Ezek az érzések 
öltöttek testet Alexandriában minden utcában és épületben. Ez volt 
az a hely, ahol a tudás ugyanolyan értéknek számított, mint a gabona 
vagy az arany.  

A város szívében, a Kom el Dikka nevű negyedben tárták fel ezt 
a felbecsülhetetlen értékű leletet. Az egész intézmény az egyetem 
részét képezte. Az egyes termek ott álltak a főút mentén – ez volt 
az antik Alexandria társadalmi életének központja. A teremben ma 
is láthatók azok a padok, amiken a hallgatóság, a diákok foglaltak 
helyet, és középen állt az a szék, amit minden bizonnyal a tanár 
számára tartottak fenn. A terem közepén egy nagy kő állt, amely 
afféle pódium lehetett, ahová az éppen beszélő diák állt.  

Azt gondoljuk, hogy a termeket tető borította. Erre nincs semmi 
bizonyítékunk, de talán olyan magasan lehetett, mint a környező 
oszlopok, vagyis úgy öt és fél méter magas. Eddig húsz ilyen 
termet sikerült feltárni, de talán még több is volt a környéken.” 

----------------------------- 
Órigenész vagy Órigenész Adamantiosz (Egyiptom, Alexandria 

184 körül, +Fönícia, Türosz, 254) görög nyelven alkotó, helyi zsi-
natok, majd egyetemes zsinat által eretnekként elítélt ókeresztény 
teológiai író, exegéta (görögül ekszégeiszthai), azaz a szentírás-
magyarázat tudósa. 

Az alexandriai iskola egyik legkiemelkedőbb korai teológusa. 
Keresztény szülőktől származott, apja, Szent Leonidasz, 201-202-
ben halt vértanúhalált Septimius Severus (193-211) uralkodása 
idején. A fiatal Órigenész végignézte apja kivégzését. 

Valószínűleg Alexandriában született 184-ben. Alexandriai Kele-
men előadásait hallgatta, magániskolát alapított, hogy eltarthassa 
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családját, édesanyját és hat fiatalabb testvérét.[1] Mivel apja (Leo-
nidasz) vértanúhalála után vagyonuk egy részét elkobozták. 18 éves 
korában Demetriosz a katekumenek vezetésére kéri fel. Az iskolát 
otthagyva, életének e fiatalkori szakaszát a katekumenek vezetésének 
szentelte. Majd 230 és 231 között az alexandriai katechetikai iskola 
vezetőjeként működött. 212-ben Rómába látogatott, 216-ban a ke-
resztényüldözések elől Palesztinába, onnan Görögországba utazott. 
230-ban pappá szentelték, de püspöke, Démétriosz indítványozására 
a 232-ben tartott alexandriai zsinat eretnekség vádjával kiközösítette. 
A palesztinai Cézáreában nyitott iskolát, és hittérítő útjain Athénben 
és Arábiában is megfordult. A Traianus Decius római császár által 
elrendelt keresztényüldözések során elfogták, s belehalt a kínzások-
ba. 

Órigenész – A bibliai szövegtanulmányozás terén időtálló a 
Hexapla című munkája. A hat oszlop: 1. héber szöveg, 2. héber szö-
veg görög betűs átírásban, 3. Aquila fordítása (Hadrianus idején élt), 
4. Szümmakhosz (Sept. Severus idején élt), 5. Szeptuaginta, 6. Theo-
dotion-fordítás (kb. 180-ból). Exegetikai munkái: scholiák, homíliák, 
kommentárok. Apologetikai művei közül: Kelszosz ellen (Kelszosz 
pogány filozófusnak a keresztyének ellen 178-ban írt művének 
cáfolata). Gyakorlati teológiai írásai: Az imádságról, Buzdítás a 
vértanúságra, a húsvétról. Dogmatikai főműve: Az alapelvekről 
(Peri arkhón, De principiis). 

2012 júniusában számos művét találták meg egységes (nem tö-
redékes) formában, eredeti görög nyelven egy müncheni könyvtár-
ban, Johann Jakob Fugger könyvgyűjteményében. 

 
Források: Vanyó László, Az ókeresztény egyház irodalma, 

Szt. I. Társ., 1980, 340-424.o. – Szántó Konrád, A Katolikus 
Egyház története, Ecclesia, 1983, 152-155.o. Katolikus Lexikon, 
Szt.I.T. 2004, alexandriai iskola címszó – Wikipedia, Órigenész 
c. – Múlt-Kor.hu, 2004.05.11 – Alexandria, The Greatest City, a 
BBC filmje. – Fényképek: Vágvölgyi Éva 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
 

Ünnepi találkozót tartott  
            a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  

Magyar Kurír, december 7.              

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, mely tavaly ünnepelte 
megalakulása 25. évfordulóját, még e jubileumhoz kapcsolódva 
december 6-án találkozóra hívta a társulat jótevőit, segítőit, barátait. 

A rendezvényen Tarjányi Béla, a Szent Jeromos Katolikus Biblia-
társulat ügyvezető elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik az 
elmúlt két és fél évtizedben támogatták, segítették a társulat tevé-
kenységét – nemcsak a Biblia, illetve az azzal kapcsolatos könyvek 
kiadását, hanem a Szentírás minél többekhez való eljuttatását, a 
bibliaolvasás szeretetének terjesztését is. 
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Elsősorban a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának 
(MKPK) mondott köszönetet az ügyvezető elnök, amely még Paskai 
László bíboros elnöksége alatt hagyta jóvá a bibliatársulat működé-
sét, így az országos hatáskörű egyházi egyesületként működhet. Tar-
jányi Béla köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak, aki felülvizs-
gálta a társulat szabályzatát, és ismételten jóváhagyta működését, 
valamint bátorítja munkáját. Az elnök háláját fejezte ki az MKPK 
titkárságának is, melyet Németh Emma szociális testvér képviselt a 
találkozón, a társulatnak nyújtott támogatásért. 

Az ügyvezető elnök megköszönte az anyagi támogatást a társulat 
tagságának, valamint Semjén Zsoltnak, a nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettesnek, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárnak, valamint 
Latorcai Csabának, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért 
felelős helyettes államtitkárának. Tarjányi Béla megemlítette azt a 
jótevőjüket is, akinek rájuk hagyott öröksége immár több mint tíz 
éve biztosít anyagi hátteret a társulat munkájához. 

Puskás professzor ismerteti a könyvet 
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Köszöntője végén az ügyvezető elnök kérte a bibliatársulat mű-
ködésének jövőbeni segítését, az imákat, hogy tovább szolgálhassák 
a katolikus egyházat Magyarországon és a határon túli magyarlakta 
területeken. 

Az ünnepi találkozón bemutattak két, a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat kiadásában nemrég megjelent kötetet. Matta el Mesz-
kin Isten megtapasztalása az imában című könyvét Puskás Attila, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszék-
vezető professzora ismertette. 

A jövő kereszténye vagy misztikus lesz, vagy nem fog létezni – 
idézte Karl Rahner híressé vált mondatát a teológiaprofesszor, 
ugyanakkor hangsúlyozta: a misztikus kifejezés elsősorban nem 
rendkívüli élmények átélését jelenti, hanem azt, hogy amit az ember 
hitben elfogad, tapasztalati szinten is megéli. A ma embere két 
dimenzióban működik: a hasznosság (munka) és a kikapcsolódás 
(pihenés) tengelye mentén. Még a keresztény ember is elfelejtkezik 
néha a harmadik, a találkozás, a jelenlét dimenziójáról – mutatott rá 
Puskás Attila. – Azaz, hogy jelen tudjunk lenni Isten számára, talál-
kozzunk vele, amiből aztán erőt meríthetünk. Ez maga a misztikus 
megtapasztalás. 

Matta el Meszkin könyve különleges a maga műfajában – méltat-
ta a professzor a kötetet. – Ritka a lelkiségi irodalomban, hogy egy 
könyv középpontjában az imádság áll, ugyanakkor jellemző rá a 
Szentírás közelsége. Ráadásul a spirituális könyvek magyarországi 
piacán nem találunk más kötetet, amelyben egy kortárs keleti 
szerzetes osztja meg tapasztalatit, gondolatait. 

Puskás Attila hozzátette: a mű hátterében a keleti teológia hagyo-
mánya húzódik, amelynek két súlypontja van. Az egyik a paideia 
(nevelés) eszméje, miszerint Isten úgy vezeti az embert a lelki élet 
ösvényein, mint egy nagy pedagógus, aki mindig alkalmazkodik a 
nevelt, a formálandó ember éppen aktuális élethelyzetéhez. A másik 
a theószisz (átistenülés, megistenülés) eszméje. Ez Péter apostol 
második levelének tanításában gyökerezik, ahol azt olvashatjuk: az 
isteni ígéretek által meg tudunk szabadulni a világban uralkodó 
kívánságok romlottságától, és részesei lehetünk az isteni életnek (vö. 
2Pét 1,4). Matta el Meszkin arra tanít bennünket, hogy isten-
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képiségünk, amelyet a teremtő Istentől kaptunk, és amely eltorzult, 
helyreállítódik azáltal, hogy imádkozunk, szemlélődünk. 

Bada Márta A Teremtés című kötetét a kiadást támogató Alapít-
vány a Közjóért elnöke, Juhász Judit mutatta be. Az alapítvány a 
szociális segítségnyújtás mellett kulturális célokat is szolgál, így 
amikor Kovács Gergelyné Szabó Irén néprajzkutató, muzeológus 
megmutatta Bada Márta, Balázs János-díjas cigány festőművész 
különleges kulturális értéket képviselő munkáját az alapítvány 
kuratóriumának, nem volt kérdés, hogy támogatják a kiadást. Bada 

Márta összegyűjtötte, leírta, illetve harmincöt krétarajzzal illusztrálta 
a cigányság teremtésmítoszát, amelyet eddig csak a szájhagyomány 
őrzött. 

Különleges hittankönyv ez azok számára, akiknek a lelkében 
megszülettek ezek a legendák, történetek – mondta Juhász Judit. 
Hozzátette: a kötetet azoknak a cigány fiataloknak szeretnék eljut-
tatni, akik tanulnak, hitben élnek, akik szeretnének valamit felépíte-

Juhász Judit bemutatja az albumot 
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ni, és szeretnék megtalálni azt a bizonyos harmadik dimenziót, 
amelyet Puskás Attila professzor említett. 

Kovács 
Gergelyné Szabó 
Irén hozzátette: 
különleges élmény 
volt megismerni 
Bada Márta rajzait, 
sajátos istenhitét, 
amelynek része a 
ragaszkodás egy 
régi-régi meséhez, 
amelyet most leírt 
és megrajzolt. Fon-
tos, hogy ezt 
visszaadjuk a 
cigányságnak, mindazoknak, akik ebből továbbépíthetik lelküket. 

Az ünnepi találkozón Vágvölgyi Éva főtitkár képekkel illusztrált 
élménybeszámolót tartott a társulat tagjainak közelmúltbeli egyip-
tomi utazásáról, amelynek egyik gyümölcse az Isten megtapasztalá-
sa az imában című könyv magyar nyelvű kiadása. 

Az utazás során felkeresték az alexandriai kateketikai és teológiai 
iskola romjait. Ezen a helyen született meg az a teológiai hagyo-
mány, amely a megváltás középpontjába a theósziszt, az ember isteni 
természetben való részesülését emelte be, és amelynek örökségéből 
Matta el Meszkin írása is született. Meglátogattak több ősi sivatagi 
kopt kolostort is, így például az egyik leginkább elzártat, a Líbiai-
sivatag szélén található Baramusz-kolostort, valamint azt, ahol Matta 
el Meszkin hosszú évekig élt, a Szent Makariosz-kolostort. A fotók 
segítségével a találkozó résztvevői is bepillantást nyerhettek a keleti 
keresztény hagyományokat máig őrző sivatagi szerzetesek életébe. 

Magyar Kurír – Szöveg: Szalontai Anikó.fotó:Lambert Attila 
 
 

Kovács Gergelyné 
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Közgyűlés – Társulatunk október 1-jén megtartotta ez évi köz-
gyűlését. A munkatársak beszámoltak az elmúlt év folyamán végzett 
munkájukról, ezután az elnök ismertette az előttünk álló feladatokat, 
terveinket. A közgyűlés előtt szentmisében adtunk hálát Istennek a 
kapott kegyelmekért, a gyűlést követően pedig baráti együttlét során 
beszéltük meg a konkrét feladatokat. 

  
A Társulatunk által alapított és gondozott Szentírás Alapít-

vány az illetékes hatóságtól 2015. októberében megkapta a jó-
tevőink 2014-as évre befizetett adójának a Szentírás Alapítvány 
számára felajánlott 1 %-át, összesen 23.916 Ft-ot. A kapott 
összeget és a támogatóinktól beérkezett adományokat … összeg-
ben a Jeromos füzetek kiadásának támogatására átutaltuk a Szent 
Jeromos Katolikus Bibliatársulatnak. 

A Szentírás Alapítvány  továbbra is várja Jótevőink ado-
mányait és a számára felajánlott 1%-ot. Az Alapítvány adó-
száma: 19639886-1-42. 

                           A támogatásért hálás köszönetet mondunk! 
  

   A TEREMTÉS – Bada Márta könyve – Ez a  szép színes 
album a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat gondozásában jelent 
meg, benne a világ teremtéséről szóló cigány legendamese, kárpáti 
cigány  és magyar nyelven, 35 krétarajzzal. 

A könyv létrehozásában a következő vettek részt: Bada Márta és 
gödöllői alkotótársai: Fuszenecker Ferenc, Lőrincz Ferenc, Szekeres 
Erzsébet, Fülöp Attiláné, dr. Lábady Károly, Máthé Erika, Tóth 
László, Oláh Dezső, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársaságtól 
Tarjányi Béla, Csupor Dániel és családja, Juhász Judit a Közjóért 
Alapítványtól, Láposy Mónika, Kovács Gergelyné és Vankó Győző. 

Ezt a díszes albumot első ízben október 28-án pénteken mutattuk 
be a gödöllői a Szentháromság templom kápolnájában. A bemutatón 
megjelentek az alkotótársak, valamint Pappné Pintér Csilla alpol-
gármester, Hugyecz János plébános és Sivadó János görög katolikus 
lelkipásztor.     Az eseményről készült videót ld. honlapunkon 
                         a www.biblia-tarsulat.hu/erdekes.htm címen. 
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Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat 
           Biblianap Erdélyben  

 
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében működő Bibliatársulat éves 

találkozóját idén Kézdivásárhelyen tartották. A rendezvényre több 
százan érkeztek Erdély magyarlakta településeiről. A Vigadó nagy-
termében került sor a Gyulafehérvári Érsekség hivatalos Biblia-
napjára, amelyet minden évben a bibliakutató és fordító Szent 
Jeromos ünnepének, illetve a Szentírás vasárnapjának környékén 
szerveznek meg Erdély valamelyik magyar településén. A Bibliatár-
sulat azokat a kisközösségeket foglalja magába, amelyek a plébániá-
kon belül működnek, heti vagy havi rendszerességgel találkoznak, és 
a Bibliát olvassák, a Gyulafehérvári Egyházmegye pedig mintegy 
keretet ad ezeknek a csoportoknak.  

A Bibliatársulat most 22 éves, tehát a tavalyelőtti ünnepségen 
ünnepeltük a Bibliatársulat fennállásának 20. esztendejét. A Biblia-
társulatot Nagy József biblikus tanár úr indította, ő Gyulafehérváron 
volt biblikus tanár, és hosszú éveken keresztül ő is vezette. Sajnála-
tos hirtelen halála miatt kellett átvállalja először Ilyés Zsolt jelenlegi 
csíkszentléleki plébános atya. Ő két évig volt a Bibliatársulat elnöke. 
Én 2014 augusztusától lettem kinevezve az érsek úr által, mint a 
Bibliatársulatnak az elnöke. A rendezvényre elsősorban Gyergyóból, 
a Csíki-medencéből, Marosvásárhely környékéről, és Háromszékről 
érkeztek közösségek, Brassóból pedig ifjúsági csoportok jöttek el. 
Így életkor szempontjából is rendkívül sokoldalú a Bibliatársulat. 
Idén Esztergom-Budapest segédpüspöke tisztelte meg jelenlétével a 
biblianapot.  

Régen úgy mondták, hogy a Biblia az hordozható haza. Amikor 
az Isten népe elveszítette a földi hazát, vagy a fizikailag fogható 
földjüket, akkor a legfontosabb, ami megtartotta őket, a hitük volt az 
a szál, ami Istenhez kötötte őket, ez őrizte meg az anyanyelvet, a 
kultúrát, és nagyon sok mindent. Valahogyan mi is ugyanezzel a 
ragaszkodással, hűséggel kapcsolódunk az Isten szavához, ami 
megtart a hitünkben és táplál. A Biblia nem betű, hanem lélek és 
élet. Én 14 éves voltam, amikor egy nagyon jó hittancsoportba csöp-
pentem, és egy ferences atya bátorítására a teljes Ószövetséget 3 hét 
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alatt egy nyáron elolvastam. Döbbenetesen nagy élmény volt. Annak 
ellenére, hogy rengeteg mindent nem értettem még belőle pontosan, 
a Biblia hatalmas erejét, szépségét átéltem, magamba szívtam. 

Valahogyan ugyanígy ezek a bibliacsoportok táplálkoznak az élő 
Isten Igéjéből, abból az Igéből, amivel a Teremtő a világot alkotta. 

Így is hívjuk az Igét görögül, hogy logosz, ez az a logika, ami a 
világot átjárja, a csillagokat, az atomokat, az emberek szívét. Ha 
halljuk az Úristennek a szavát, akkor ráhangolódunk erre a harmó-
niára, erre az örök dallamra.  

A ’Hogyan formál Isten bennünket?’ mottójú biblianap alkalmá-
val a résztvevők Jákob történetét dolgozták fel. Azt vizsgálták, Isten 
hogyan nevelte Jákobot, és ezen keresztül hogyan alakít és nevel 
minket. Délután pedig Jézusnak a szenvedéstörténete volt a főtéma, 
hiszen a szenvedés pillanata néha az a hely, ahol a szeretetünket, az 
igazi arcunkat leginkább meg tudjuk mutatni. Ezen gondolatok 
mentén elmélkedtek és beszélgettek a résztvevők, és sok-sok 
élménnyel, lelki gazdagsággal tértek haza otthonaikba a nap végén. 

Az eseményről készült TV híradás alapján. A videó lérhető hon-
lapunkon kesztül a www.biblia-tarsulat.hu/erdekes.htm címen.  

 

Székely János püspök a résztvevők körében 
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Vajdaság – A vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör szerve-

zésében Óbecsén a Szent Antal plébánia hittantermében nyilvános 
Bibliai napot tartottak 2016. október 22-én, szombaton. Az előadá-
sokat Rokay Zoltán a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karának professzora tartotta Jézus Krisztus, akiben 
eljött az irgalmas Isten címmel. 

Az előadások kapcsán az résztvevők  közvetlen beszélgetésben 
kérdéseket feltéve, gyarapíttották bibliatudásukat. Ugyanakkor ez a 
nap az egymás közötti ismerkedést, barátságkötést, kapcsolatterem-
tést, lelki felüdülést is jelentette. 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2017. jan. 
2.: Lk 8,16-17;  jan. 20.: Mk 2,18-22; febr. 3.: Mk 4,21-23; 
febr. 17 .: Mk 9,49-50; márc. 3.: 1 Pét 1,3-7; márc. 17.: 1 Pét 
3,8-11; márc. 31.: Gal 6,2-5; ápr. 7.: 1 Ján 4,17-21; ápr. 21.: Jn 
13,16 –17; máj. 5.: Jn 15,10-11;  máj.19:: Mt 18,19-20. 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
     

Istenünk mélységes irgalmából, 
meglátogatott minket a magasságban felkelő! 

Lk 1,78                   

        Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
        áldott Karácsonyt és békés új évet kívánunk! 
                   A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 
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     A Szentírás – Isten ajándéka 
 

 
Soha nem tudjuk eléggé megköszönni Istennek az ő 

szavának ajándékát, amely a Szentírásban van jelen. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus Atyja ott nyilatkoztatja ki ugyanis 
magát úgy, mint „az állhatatosság és a vigasztalás Istene”. 
És a Szentírást olvasva válik tudatossá bennünk, hogy re-
ményünk nem saját képességeinken, nem saját erőnkön 
alapszik, hanem Isten támogatásán és szeretetének hűsé-
gén, vagyis Isten erején és vigasztalásán. 

 
  Ferenc pápa (MK 2017.márc. 22.)          . 
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Ferenc pápa 

„Tegyünk tanúságot  
           a feltámadt Krisztus öröméről” 

  
Mit jelent életünk számára a feltámadás, és miért lenne nélküle 

hiábavaló hitünk? Hitünk Krisztus halálán és feltámadásán alapul, 
mint ahogy egy ház az alapjain nyugszik: ha az alapok megren-
dülnek, akkor az egész ház összedől. A kereszten Jézus önmagát ál-
dozta fel, magára vette bűneinket, majd alászállt a halál szakadéká-
ba. A feltámadásban mindezeket legyőzi, eltávolítja és megnyitja az 
utat egy új élet felé. Szent Péter első levelének elején ezt így foglalja 
össze: „Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki 
nagy irgalmasságával, Jézus Krisztus halottaiból való föltámadása 
által, élő reménységre szült újjá minket: arra a romolhatatlan, szeplő-
telen, hervadhatatlan örökségre, amely számotokra van fönntartva a 
mennyben” (1Pét 1,3-4). Az apostol azt tanítja, hogy Jézus feltáma-
dásával valami teljesen új következik be: Jézus megszabadított min-
ket a bűn rabszolgaságából és ezáltal Isten gyermekeivé váltunk, va-
gyis új életre születtünk. 

Mikor valósul ez meg számunkra? A keresztség szentségében. Az 
ősegyházban a keresztséget a teljes alámerülés útján szolgáltatták ki. 
A megkeresztelendő ruháit levetve lement a keresztelőmedencébe, a 
püspök vagy a pap háromszor vizet öntött fejére, megkeresztelve őt 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ezt követően a megkeresztelt 
feljött a medencéből és új, fehér ruhát öltött: új életre született, miu-
tán alámerült Krisztus halálába és feltámadásába. Isten gyermekévé 
vált. Szent Pál a Rómaiakhoz írt levelében így tanít: „a fogadott fiú-
ság lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: „Abba, Atya!” (Rm 8,15). 
A Szentlélek valósítja meg bennünk az istengyermekség új állapotát. 

Ez a legnagyobb ajándék, amelyet Jézus húsvéti misztériuma ré-
vén kapunk. Isten gyermekként kezel minket, megért bennünket, 
megbocsájt nekünk, átölel és szeret minket akkor is, amikor téve-
dünk. Izajás próféta már az Ószövetségben megállapította, hogy ha 
egy anya el is feledkezne gyermekéről, Isten soha nem feledkezik 
meg rólunk, egyetlen pillanatban sem (vö. 49,15). Azonban ez a 
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gyermeki kapcsolat Istennel nem olyan, mint egy kincs, amit életünk 
egyik sarkában őrizgetünk, hanem növelni kell. Minden nap táplál-
nunk kell Isten Szavának meghallgatásával, imával, a szentségekhez 
való járulással, különös tekintettel a bűnbánat és az Eucharisztia 
szentségére, valamint a karitatív cselekedetekre. Élhetünk Isten 
gyermekeiként! Ez a mi méltóságunk. Viselkedjünk úgy, mint Isten 
gyermekei. Hagyjuk minden nap, hogy Krisztus átalakítson bennün-
ket és Hozzá hasonlóvá tegyen minket; törekedjünk arra, hogy ke-
resztényként éljünk, próbáljuk meg követni őt, korlátaink és gyenge-
ségeink ellenére. 

Mindig fennáll annak a kísértése, hogy Istent félre tegyük, és sa-
ját magunkat helyezzük életünk középpontjába. Ezért szükségünk 
van a hit bátorságára, arra, hogy ne engedjünk az olyan gondolko-
dásnak, amely azt hangoztatja: „Istenre nincs szükség, nem fontos 
számodra”. Éppen ellenkezőleg: csak akkor újul meg életünk, akkor 
telik meg örömmel, ha Isten gyermekeiként viselkedünk, nem bátor-
talanodunk el bukásaink láttán, hanem érezzük, hogy Isten szeret 
bennünket. Isten a mi erősségünk! Isten a mi reménységünk! 

Elsőként legyünk szilárdan meggyőződve erről a reményről és le-
gyünk annak látható, világos és ragyogó jele mindenki számára. A 
Feltámadt Úr az a remény, amely soha nem fogyatkozik meg és soha 
nem csal meg (vö. Rm 5,5). Hányszor fordul elő életünkben, hogy a 
remények tovatűnnek, szívünk elvárásai nem valósulnak meg! Ne-
künk, keresztényeknek azonban erőteljes, biztos és szilárd a remény-
ségünk ezen a földön, ahová Isten meghívott bennünket. Reményünk 
nyitott az örökkévalóság felé, mert Istenen nyugszik, aki mindig hű-
séges. A keresztség révén feltámadtunk Krisztussal, megkaptuk a hit 
ajándékát, örökségünk soha nem enyészik el mindez arra késztet, 
hogy még jobban keressük Isten dolgait, többet gondoljunk Rá, töb-
bet imádkozzunk hozzá. Kereszténynek lenni nem korlátozódik arra, 
hogy parancsolatokat követünk, hanem azt jelenti, hogy Krisztusban 
élünk, hozzá hasonlóan gondolkozunk, úgy cselekszünk, mint Ő, úgy 
szeretünk, mint Ő; hagyjuk, hogy birtokába vegye életünket és azt 
megváltoztassa, átalakítsa, megszabadítsa a gonosz és a bűn sötétsé-
gétől. A pápa végül Péter apostol első leveléből vett szavakkal fejez-
te be katekézisét: ha „reménységetekről kérdőre vonnak titeket” (vö. 
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1Pt 3,15), mutassátok fel a feltámadt Krisztust. Mutassunk rá Szava 
hirdetésével, de főleg feltámadottakhoz illő életünkkel. Mutassuk 
meg az istengyermekség örömét, a szabadságot, amelyet a Krisztus-
ban való élet ad nekünk. Ez az igazi szabadság, a rossz, a bűn, a halál 
rabszolgaságától való szabadság! Tekintsünk a mennyei hazára: új 
fény és erő tölti el majd mindennapi elkötelezettségünket és fárado-
zásainkat. Értékes szolgálatot kell tennünk világunknak, amely gyak-
ran nem képes arra, hogy felfelé, Isten felé emelje tekintetét.   (Ma-
gyar Kurír) 

 
 

Amint a megtestesült Igének a földön egyszerre isteni és em-
beri élete volt, ugyanúgy az üdvözültek az égben a szinelátás ré-
vén belépnek magába az isteni életbe, de ugyanakkor a szine-
látáson kívül, bár áthatja őket annak ragyogása, -- dicsőséges és 
átalakult emberi életet is élnek. Van közöttük... értelmi kapcsolat 
(természetesen szavak nélkül), amely mindegyik szabad akaratá-
tól függ. Minden megdicsőült ura gondolatainak és szívének, 
szabadon kitárja őket annak, akinek akarja. 

Az égben vannak e s e m é ny e k, amelyek megtörténnek: új 
boldogok érkeznek állandóan a földről, hogy az örök életre szü-
lessenek, a többiek fogadják őket, b a r á t s á g o k   a l a k u l n 
a k  k i  k ö z t ü k...Mindez nagyszerű történelmet alkot, a mi 
történelmünktől különböző tartamban...A szeretetet, amelyet a 
szentek (megjegyzés tőlem: a mi családi szentjeink) a földön 
éreztek szeretteik iránt, -- megőrzik az égben, átalakítva, de nem 
eltörölve a dicsőség által...Emlékeznek Lisieux-i Teréz szavára: 
Azzal akarok foglalkozni az égben, hogy jót teszek a földön. 

Ez a kijelentés nagyon messze megy abban az irányban, ame-
lyet a szentek humanizmusának is nevezhetnénk még az égben 
is...Miért beszélek Önöknek különösen is azokról, akiket ismer-
tünk?...Így tehát különleges szerepet kell elismernünk a nem ka-
nonizálható választottaknak, a rejtett szenteknek...Elvitték az ég-
be barátaik emlékét. Továbbra is úgy szeretik őket, mint régeb-
ben szerették..                                     Jaques Maritain 
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Tarjányi Béla 

        Örömteli pillanatok… 
 

Jézus hozzánk hasonló lett, a bűnt kivéve. Neki is voltak 
örömei, küzdelmei, szenvedései bőséggel, akárcsak nekünk.  

A Színeváltozás evangéliumi leírása az örömteli pillanatok 
egyikét idézi fel. Ezek sorában az első az volt, amikor Jézus elle-
nállt a kísértésnek, s a Mennyei Atya megdicsérte őt: „Te vagy az 
én szeretett Fiam!” Később, amikor már kedvelt tanítványai is ve-
le voltak, négyen fölmentek egy magas hegyre, s ott Jézus egy-
szerre csak két ószövetségi próféta, Mózes és Illés társaságában 
találta magát, csodálatos örömben, ragyogásban és fényességben. 
Ekkor ismét elhangzott Mennyei Atya szerető szava: „Ez az én 
szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok” (Mt 17,5). 

Később pedig, amikor a tanítványok apostoli útjukról vissza-
tértek és beszámoltak eredményeikről, örömeikről, Jézus felujjon-
gott a Szentlélekben és így szólt: „Áldalak téged Atyám, menny és 
föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyi-
latkoztattad a kicsinyeknek” (Mt 11, 21). Majd, amikor már a 
szenvedés előtti napokon Jeruzsálembe érkezett, és látta tanítvá-
nyai ragaszkodását, szeretetét, akkor is felujjongott, és örömében 
így kérte a Mennyei Atyát: „Atyám, dicsőítsd meg nevedet! …Ha 
a búzamag földbe kerül és el nem hal, akkor egyedül marad, de ha 
elhal, bőséges termést hoz.” (Jn 12,28) Ezzel a gondolattal vállalta 
szenvedését, és mondta: „Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” (Jn 12, 
28). Ekkor ismét elhangzik az Atya szózata: „Már megdicsőítet-
tem, és újra meg fogom dicsőíteni.” (Jn 12, 28). 

Ezek a pillanatok minden bizonnyal segítették Jézust abban, 
hogy hűséges maradjon, mert újra és újra megtapasztalta az Atya 
szeretetét. 

Ezek az örömteli pillanatok a tanítványok számára is megerő-
sítést jelentettek. Péter apostol később, a keresztényüldözések ide-
jén felidézi a színeváltozás pillanatát, és ezt írja a korabeli ke-
resztényeknek: „Nem mesterségesen kiagyalt meséket követve ad-
tuk tudtotokra a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjele-
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nését, hanem mint akik szemtanúi voltunk az ő nagyságának. Mi-
kor ugyanis az Atyaistentől tiszteletet és dicsőséget nyert, ez a 
szózat hangzott hozzá a magasztos 
dicsőségből: ’Ez az én szeretett fi-
am, akiben kedvem telik!’ Mi hal-
lottuk ezt az égből jövő szózatot, 
amikor vele voltunk a szent he-
gyen.” 2 Pét 1,16-18). Lám Péter 
apostolnak is egész életére rá-
nyomta bélyegét ez az örömteli ta-
lálkozás, ez a csodálatos látomás. 

Mindannyiunk életében van-
nak szép, áldott, kegyelmi pilla-
natok. Átélhetjük ezt egy templom 
meghitt csendjében, megtapasztal-
hatjuk egy bensőséges imában, át-
érezhetjük egy kiránduláson, amikor mi is fölmegyünk egy magas 
hegyre, és látjuk Isten csodálatos teremtett világát, de átélhetjük 
akkor is, amikor embertársunk, házastársunk, családtagjaink, bará-
taink szeretetét megtapasztaljuk, és rácsodálkozunk arra, hogy a 
gyönge ember milyen szeretetre képes. Átérezhetjük, amikor egy 
pici gyermek átölel bennünket, vagy barátunk, ismerősünk, házas-
társunk áldozatot hoz értünk, és mindezt szeretettel, ragyogó arc-
cal teszi. 

Őrizzük meg ezeknek a pillanatoknak az emlékét a lelkünk-
ben, hiszen mindannyiunkat részesít ilyenekben a jó Isten. Rejtsük 
azokat a szívünk mélyére, idézzük fel jóban, rosszban egyaránt, a 
nehéz pillanatokban is, hogy ennek segítségével erőt nyerjünk a 
küzdelmek, az áldozatok elviselésére, elfogadására. 

És talán még az is megadatik nekünk, hogy mi lehetünk má-
sok számára ilyen kegyelmi pillanatok szerzői, amikor valaki a mi 
szeretetünkre csodálkozhat rá, és adhat érte hálát Istennek. 

Adja Isten, hogy tudjunk mi is így élni, a kegyelmi percekből 
táplálkozni, erőt nyerni, és így építeni Isten országát. 
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Matta el Meszkín 

Isten megtapasztalása az imában1 
 

    2. I s t e n t   l á t n i 
  

 „Mintegy látva a Láthatatlant, állhatatos maradt” (Zsid 11,27) 
 

 „Áttérek a látomásokra  
 és az Úr kinyilatkoztatásaira is” (2 Kor 12,1). 

 
 „Megszólalt: ’Íme, nyitva látom az egeket,  
 és az Emberfiát állni Isten jobbja felől’” (Csel 7,56.) 

 
Látás, amelyet a megismerés minden energiájával és mélységé-

vel, az ésszel, a szívvel, a lélekkel és az összes érzelemmel biztosít, 
látás, ami által a megismerésben felfedezi Isten személyét mindazzal, 
amit ez magával tud hozni az érzékelés határai között, szeretetet, bi-
zalmat és közösséget. 

Az ember arra van meghívva, hogy lássa Istent, vagyis hogy rá 
irányuljon az emberi megismerés, és ehhez használja ki minden ké-
pességét, amivel rendelkezik, legfontosabbnak tartva a szeretet és 
közösség képességét. 

Elejétől fogva világosan le kell szögeznünk, hogy Istent látni nem 
azt jelenti, hogy megérthetjük, vagy körülírhatjuk őt. Istent látni ab-
ban az értelemben lehetséges, hogy ismerni őt, de nem abban az ér-
telemben, hogy megértjük, hiszen ez teljességgel lehetetlen. Isten tö-
kéletességét nem lehet felfogni, ő a fel nem fogható tökéletesség. 

Az ember ugyan arra van meghívva, hogy lássa Istent, azaz hogy 
megismerje őt, de csak a lehetőségeihez képest, ameddig lelkének 
felfogóképessége, értelme és szellemisége terjed, de nem maga Isten 

                                                      
1 III. részlet Matta el Meszkín egyiptomi kopt szent írásából (4. rész: Is-

tent látni). al-Áb Mattá al-Miszkín, Haját al-szalat al-ortodokszija. Dajr al-
kiddísz Anbá Makár, 19521 Angolul: Matthew The Poor, Orthodox Prayer 
Life. The Interior Way. St, Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New 
York.2003. Arabról fordította: Fodor Györgyné Sárközi Júlia, lektorálta: 
Vágvölgyi Éva 
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nagyságának mértéke szerint, mert Isten végtelen az ő tökéletességé-
nek nagyságában. 

Ez nem azt jelenti, hogy az emberi felfogás Istent részekre bont-
hatja. Istenben nincs rész és egész. Ő egyszerű és teljesen tökéletes 
és egyszerűségének nincs határa, végtelen. 

De az emberi felfogás gyengesége és a megismerés részlegessége 
a bűn következtében, ami nagyon meggyöngítette az ember tisztán-
látását, gátolja az embert, hogy Istent láthassa az ő tökéletes egysze-
rűségében. 

A tisztaság, szeretet, engedelmesség és alázat képessé teszik az 
embert, hogy felfogja és megismerje Istent. Az ember minél inkább 
előrehalad az erényekben, annál inkább kiszélesedik Isten látásának 
köre, annál inkább megmutatkozik neki. 

Hogy is mondjam, Isten látása az ember belső lehetőségeitől 
függ, annyit lát meg Istenből, amennyire a lélek megszentelődésével 
arányos mértékben képessé válik: „Békességre törekedjetek minden-
kivel, és megszentelődésre, mert e nélkül senki sem fogja meglátni 
Istent”(Zsid 12,14). 

Mivel nem vagyunk tökéletesek a szentségben, nem látjuk Istent 
az ő Valóságában, „ahogy ő van”. Ez azt akarja mondani, hogy aki 
még nem tökéletes a saját tisztaságában, az engedelmességben, a 
szeretetben és alázatban, az képtelen marad arra, hogy belépjen az ő 
tökéletes egyszerűségébe, Isten látásába. Néha keménynek látja, né-
ha irgalmasnak. Néha végtelen szeretetére hagyatkozik, máskor az 
igazságosságára. Néha felfogja bölcsességének mélységét és nagyon 
szerető gondoskodását a teremtés iránt, máskor kételkedik benne, és 
megkérdőjelezi azt. Így az ember oldaláról nézve az ember képtelen 
marad Isten látására „ahogy ő van”, amíg alkalmassá nem lesz a tö-
kéletes látásra és el nem éri a szentséget. Szent János apostol az Első 
levelében kijelenti, hogy nem jutunk el a tökéletes szentségre, ha 
nem maga Isten mutatkozik meg nekünk: „Tudjuk azonban, hogy 
amikor meg fog jelenni, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk 
őt, amint van.” (1 Ján 3,2). 

De meg kell ismételnünk, hogy Isten megmutatkozása nem jelenti 
a formájának vagy látványának fizikai szemmel való megpillantását, 
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hanem tulajdonságainak és a műveinek látását, bölcsessége és min-
den ismeretet felülmúló szeretetének megismerését. Most, ebben az 
életben, természetünk romlottsága miatt ez a látás nem tökéletes. A 
romlottság azonban nem teljes, mindig hagy számunkra egy lehető-
séget, hogy Istent megismerjük, amelyhez hozzájárul a másik lehető-
ség, ami lényünk legmélyébe van írva, és ami segít legyőzni a rom-
lottságot, és lehetővé teszi, hogy Isten ismeretében növekedjünk. 

Ez a két lehetőség (a maradék romolhatatlanság, amelyet termé-
szetünk mindvégig megőriz magában és a lehetőség, amely még lé-
nyünk legmélyén létezik, amely segít bennünket, hogy legyőzzük a 
romlottság hatását), teret nyitnak az Istenben való hit számára: „Akit 
bár nem láttatok, szerettek; akiben, bár most sem látjátok, hisztek; s 
mivel hisztek, örvendezni fogtok kimondhatatlan és megdicsőült 
örömmel” (1 Pét 1,8). 

Így a hit a látás egy formája, ami azonban még nem lát tisztán, 
vagy még inkább csak részlegesen lát, mert még nem ért egészen a 
megismerésünk töredékessége miatt: „Mert töredékes a megismeré-
sünk, és töredékes a prófétálásunk… Most ugyanis tükör által, ho-
mályban látunk” (1Kor 13,9; 12). 

Ez a tökéletlenség reális és konkrét tény. Jelenleg az ember a hit-
nek azon a fokán áll, hogy folyton azt kérdezi, hogy Isten miért tette 
ezt így, és miért nem tette úgy. Az értelem sötétsége miatt, sok dolog 
érthetetlennek és ismeretlennek tűnik számára. De a hittel legyőzi sa-
ját tudatlanságát, a hittel legyőzi a megismerés töredékességét, a hit-
tel keresztül jut az értelem sötétségén. Ezért a hit, legyen bár tö-
kéletlen, ahogy Istent látja, és nem tudja teljesen felfogni Őt, minda-
zonáltal kegyelme egyenrangú a látás tisztaságával. Ugyanis a hit 
felkészít a látásra és a hitnek köszönhető, hogy mostantól fogva el-
nyerjük a feltámadás erejét, amelyben színről színre látjuk Istent: 
„Most ugyanis tükör által, homályban látunk, akkor pedig majd szín-
ről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok is-
merni, mint ahogy és is ismert vagyok” – Vagyis úgy fogom ismerni 
Istent, ahogy Ő ismer engem. – „Most azért megmarad a hit” (1Kor 
13,12; 13). 
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Megkérdezhetjük: Mindebből arra kell következtetnünk, hogy az 
ember számára lehetetlen, hogy világosan lássa Istent, hogy ebben a 
korszakban lehetetlen teljesen megismerni Őt? 

A felelethez lelki oldalról kell jól megvizsgálnunk és mérlegel-
nünk a kérdést. Azt mondhatjuk, hogy Isten látása lényegében telje-
sen az ember szentségén alapszik. Ha az ember egészen levetkőzi 
természetének romlottságát és elérkezik a teljes szentségre, akkor 
mindenképpen meg fogja látni Istent, világosan, ahogy Ő van. Így a 
kezdő kérdésünk másképp alakul: Az ember ezen a módon tud eljut-
ni a tökéletes szentség állapotára, azaz új természetet vesz fel? 

A második kérdésre adandó válaszhoz tisztában kell lennünk az-
zal, hogy lényegbe vágó módon elérkeztünk a kereszténység szívé-
hez: Krisztus eljött, feláldozta testét, vérét kiontotta, a hit és Szentlé-
lek tevékenysége által ajándékul adta a vele való egységet, azért 
hogy rajta keresztül el tudjuk érni a tökéletes szentséget, amely nem 
csak Isten látására tesz bennünket alkalmassá, hanem a vele való 
egységre és életre: „megmosakodtatok, megszentelést nyertetek, és 
megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, a mi Istenünk Lelke 
által” (1 Kor 6,11). 

Tehát a Jézus Krisztusban vetett hit misztériuma és a termé-
szetünkre kiáradt Szentlélek tevékenysége által elnyerjük a 
szentséget, amely alkalmassá tesz Isten látására, azaz, hogy az 
egység és a belőle való részesedés mély megtapasztalása nyo-
mán megismerjük: „Hogy a szívük megvigasztalódjék, és sze-
retetben összeforrva eljussanak a megértés teljességének min-
den gazdagságára, Isten titkának, Krisztusnak ismeretére” (Kol 
2,2). 

De mivel a szentté válás, a megtisztulás és a megigazulás lé-
nyeges részei a látásnak, mind össze vannak kötve a hittel, és mivel a 
hit természete szerint kisebbedik és tágul, növekszik és megáll az 
emberi természet kötelékei és függőségei miatt – amely változik, ké-
pes növekedni és fejlődni – így, az Isten látása is (azaz az ő ismerete) 
alá van vetve a változásnak és növekedésnek. 

Istenbe vetett hitének, bizalmának és a szeretetébe vetett remé-
nyének növekedése mértéke szerint növekszik és fejlődik az ember 
saját istenlátása. 
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A hit a tökéletesség olyan fokára tud növekedni, ami alkalmassá 
teszi az embert, hogy elérje a tökéletes szentség állapotát, lehetővé 
téve neki hogy a mi korunkban világosan lássa Istent? 

Elméleti szempontból ez lehetséges, mert egyrészről egy köte-
lességről van szó: „Nem azt mondtam neked, hogy ha hiszel, meglá-
tod Isten dicsőségét?” (Jn 11,40). De gyakorlati szempontból lehetet-
len, mert megakadályozzák az ember érzései és az értelme, amelyek 
nem egységesen fejlődnek, kétségek közt és elemezve, és ennek kö-
vetkezménye, hogy amikor hatnak a látásra, amíg meg nem szűnnek 
a kétségek okai, megrontják a megismerést, csökkentik a tisztaságát,: 
„Uram, már szaga van, hiszen negyednapos!” (Jn 11,39).  

Így az ember természete bárhogy is megújul ebben a földi létben, 
a testi érzékelésében és a gondolkodásában megtartja a kezdeti rom-
lás elemeit, amelyek megakadályozzák, hogy világosan lássa Istent. 
Semmi se tudja megsemmisíteni a kezdeti romlást, ha csak nem a sír, 
és utána a feltámadás. Íme, amiért az ember szempontjából, a termé-
szete és a lehetőségei miatt ebben a földi létben lehetetlen, hogy vi-
lágosan lássa Istent.  

De talán Isten ki tudja magát nyilatkoztatni az embernek?  
Egyszerű a válasz, a hit meggyőződése alapján Istennek semmi 

sem lehetetlen! 
Isten ki tudja nyilatkoztatni magát az embernek. Ezt felfogha-

tatlan módon megtette az isteni megtestesülés misztériumában, meg-
engedve az embernek, hogy lássa Istent Krisztus közbenjárása által, 
aki abban a pillanatban, amikor megjelent, kiirtotta a romlott emberi 
természet minden akadályát, megsemmisítette az érzelmek és az érte-
lem negatív hatását, és felfoghatatlan megszentelő erejével teljesen 
megtisztítva az embert Isten szentségétől átváltozott új teremtmény-
nyé formálja át. Akkor ez az átváltoztatott ember világosan látja Is-
tent, ahogy Ő van: „Nem vagyok-e szabad? Nem láttam-e Jézust, a 
mi Urunkat?” (1 Kor 9.1). 

Tehát most már egy új út nyílik előttünk a világosan látás felé, 
nem az ember hite, hanem Isten kinyilatkoztatása által. Isten ki-
nyilatkoztatása akaratának jóváhagyása alapján az egyedüli eszköz 
arra, hogy eltávolítson minden akadályt a világosan látás elől, és le-
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hetővé tegye az embernek, hogy ugyannak a látása nyomán eljusson 
a tökéletes megszentelődésre. 

Különbözve a jövőbeni világosan látástól, ami el fogja érni a tö-
kéletességet a végtelen egységben, ennek a látásnak a hatása ideigle-
nes és ideiglenes ideig tart. 

Most fontos azonban aláhúzni a két fogalom közötti nagy kü-
lönbséget: az, ami Isten látása és az, ami Isten kinyilatkoztatása vagy 
megjelenése között van. Isten látása magába foglalja azt, amit az 
ember megsejt az isteni tulajdonságból saját képessége és megszen-
telődése szerint. Ebben az értelemben lehetetlen, hogy az ember el-
érkezzen Isten tökéletes látására. 

Isten kinyilatkoztatása azonban azt jelenti, hogy Isten nyilat-
koztatja ki magát, vagyis hogy Isten saját szeretetétől, irgalmától és 
jóakaratától vezérelve megmutatja magát az embernek. Ebben a ki-
nyilatkoztatásban felfedi az ember számára lényének mélységét, és ő 
maga gondoskodik a megszentelődés megszerzéséről és a szükséges 
erőről, hogy Isten dicsőségéről elmélkedjen: „Mert a Lélek mindent 
kikutat, még az Isten mélységeit is” (1 Kor 2,10). 

Ez az alapvető különbség az olyan látás, amit az ember erőfe-
szítése és a személyes megszentelődés eredményez egy részről, és az 
olyan látás között, amely Isten ingyenes kinyilatkoztatásából ered, 
másrésztől, megvilágítva számunkra az Ószövetség szakaszait, ame-
lyek azt állítják, hogy Istent lehetetlen látni, ugyanakkor van lehető-
sége bizonyos látomásoknak. 

Egyrészről Isten azt mondja Mózesnek: „Ám arcomat nem látha-
tod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon” (Kiv 
33,20). Az evangélium azt mondja: „Istent soha senki nem látta” (Jn 
1,18; vö. Jn 6,46 és 1 Ján 4,12). Szent Pál apostol pedig így dicsőíti: 
„Egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya, az urak Ura, aki egyedül 
birtokolja a halhatatlanságot, aki megközelíthetetlen világosságban 
lakik, akit senki ember nem látott és nem láthat, akinek dicsőség és 
örök hatalom! Ámen!” (1 Tim 6,15-16). 

De másrészről az is igaz, hogy az Ószövetségben találunk olyan 
részeket, amelyek arról tanúskodnak, hogy Isten valóban megmutatta 
magát Mózesnek, Izajásnak, Jóbnak és sok másnak. Az Újszövetség 
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azt mondja: „Mi láttuk az ő dicsőségét” (Jn 1,14) és „És meglátja 
minden test Isten üdvösségét” (Lk 3,6 amit az Iz 40,5-ből vesz át). 
„Mert az élet megjelent, és mi láttuk” (1 Ján 1,2) János szerint. És 
Krisztus mondja: „Aki engem látott, az Atyát látta” (Jn 14,9). És 
megígérte: „Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én 
is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki” (Jn 14,21). 
Szent Pál mondja: „A Lélek mindent kikutat, még az Isten mélysége-
it is” (1 Kor 2,10) . 

Ebből származik, hogy ami lehetetlen volt emberi erőfeszítéssel 
vagy érdemek alapján, azaz Istent látni, az lehetségessé vált Isten ki-
nyilatkoztatása által, amely a szeretet bizonyítéka és a kegyelem in-
gyenes ajándéka. Ez igaz marad napjainkban is: Azt keresni, hogy 
lássuk Istent lehetetlen vállalkozás az embernek, ha nem ugyanilyen 
mértékű a tisztasága, szeretete, az isteni parancsok iránti engedel-
messége. Mennyi kinyilatkoztatást adott Istenről az embernek az Úr, 
megszorítások és feltételek nélkül, erőfeszítések és érdemek nélkül, 
mert figyelembe veszi az ember képességét és szentségét, amelyek 
lehetővé teszik számára, hogy lássa Istent, ahogy ő van vagy még in-
kább, ahogy ő ki akarja nyilatkoztatni magát. 

Ezt a valóságot nagyon világosan kifejti maga az Úr a következő 
szavakkal: „Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki 
a Fiú, csak az Atya; és azt sem, hogy ki az Atya, csak a Fiú, és aki-
nek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni (apocalýpsai)” ( Lk ,10,22), a kö-
vetkező kifejezést használva „kinyilatkoztatni”, abban az értelem-
ben, hogy a látás útján kinyilatkoztatni. 

Az Úrnak ezekből a szavaiból származik, hogy a kinyilatkoztatás 
vagy az Atya és a Fiú látása, azaz Isten lényegi tulajdonságainak bel-
ső ismerete alapvetően és elkerülhetetlenül össze van kötve Jézus 
Krisztus akaratával és közvetítésével. Ebben a kérdésben a kinyilat-
koztatás a látás, ami elvezet Isten ismeretére az ő saját kinyilatkozta-
tásának köszönhetően oly módon, hogy az ember megérti az Igazsá-
got, ami Istenben van és eljut a végtelen boldogságra, így valóban 
életközösségre lép Istennel. 
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Antióchiai Theophilosz 
 

Az 178-as év körül Theophülosz levelet írt egy Autolikosz nevű 
pogány embernek elmagyarázva neki, hogy mit is jelent Istent látni. 
Arra a kérdésére válaszolt, hogy milyen Isten a keresztények Istene: 

65. Ha te azt mondod nekem: „Mutasd meg a te Istened” én azt 
válaszolhatom neked: Mutasd meg nekem milyen ember vagy és én 
meg fogom mutatni az én Istenemet”. Mutasd meg nekem, hogyan lát-
nak a lelki szemeid, és milyen fülekkel hall a szíved! … Istent azok ér-
tik meg, akik látják őt, mert felnyíltak a lelki szemeik. Aki bűnt hordoz 
magában, az abban a helyzetben nem látja Istent … Hallgass ide, ó 
ember! Isten arca felfoghatatlan, leírhatatlan, nem lehet testi szemmel 
látni … Ha megszabadulsz a halandóságtól, és halhatatlanságba öltö-
zöl, akkor meglásd, találkozni fogsz Istennel. Isten fel fogja támasztani 
halhatatlan testedet a lelkeddel együtt. És ha hiszel benne, és halhatat-
lanná lettél, meg fogod látni a Halhatatlant. (Antióchiai Theophilosz, 
Ad Autolycum 1,2-7) 

Antióchiai Theophilosz szavai Szent Pálra emlékeztetnek: Isten, 
„aki egyedül birtokolja a halhatatlanságot, aki megközelíthetetlen vi-
lágosságban lakik, akit senki ember nem látott és nem láthat” (1 Tim 
6,16). Ebből származik majd az idők végén a boldogító látás, amikor 
romolhatatlanságba és halhatatlanságba öltözve Isten természetével 
összhangba kerül: „aki egyedül birtokolja a halhatatlanságot”. Meg-
jegyezzük, hogy a halhatatlanság kizárólag Isten természetes, elvá-
laszthatatlan tulajdonsága. Az ember csak, mint ruhát ölti magára, 
míg Istennek belső, természetes lényegéhez tartozik. 

Isten valódi látását csak akkor lehet birtokolni, ha az ember ro-
molhatatlanságot és halhatatlanságot szerez a feltámadás által, nem 
csak lelki szempontból, hanem testi szempontból is. Mert ami az 
embert illeti, látása csak akkor tökéletes, ha lénye romlatlan, ha teste 
és lelke egységben van, és nincs benne ellentmondás a tiszta értelem 
és a testi érzékelés között. 

66. Minden dolgot Isten teremtett, melyeket a semmiből hívott 
létre azért, hogy művei által megismerjék és megértsék nagyságát. 
Ahogy az emberben sem lehet látni a lelket, mivel az ember számára 
láthatatlan, csak következtetni lehet rá a test mozgásából, úgy Isten 
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is láthatatlan az emberi szem számára, de meg lehet látni, és meg le-
het érteni gondviselésén és művein keresztül. (Antióchiai Theo-
philosz, Ad Autolycum 1,4-5) 

Itt Antióchiai Theophilosz még visszatér Szent Pál apostol szava-
ihoz: „Amit ugyanis tudni lehet Istenről, azt világosan ismerik, mert 
Isten kinyilvánította nekik. Hiszen azt, ami láthatatlan benne: örök 
erejét, valamint istenségét tapasztalni lehet a világ teremtése óta, 
mert az értelem a teremtmények révén felismeri. Éppen ezért nincs 
mentség számukra” (Róm 1,19-21). 

67. Isten végtelen az ő dicsőségében, felfoghatatlan a nagysága, 
emberi észnek felérhetetlen a magassága, mérhetetlen a hatalma, 
felmérhetetlen a tudása, hasonlíthatatlan a jósága, kifejezhetetlen a 
nagylelkűsége. Ha „Fénynek” mondom, megnevezem az egyik te-
remtményét, ha „Igének” mondom, megnevezem a kezdetét (vö. Jn 
1,1), ha „Értelemnek” mondom, a bölcsességéről beszélek, ha „Lé-
leknek”, megnevezem a leheletét, ha „Bölcsességnek”, megnevezem 
azt, akit nemzett, ha „Erőnek”, az uralmát, ha „Hatalomnak”, a tevé-
kenységét, ha „Gondviselésnek mondom, megnevezem a jóságát, ha 
„Legfőbb Hatalomnak”, dicsőségéről beszélek, ha „Bírónak”, igaz-
nak nevezem, ha „Atyának” mondom, akkor azt mondom ő a minden 
… Minden dolgot Isten teremtett, nála nélkül semmi sem lett. Ezért a 
műveiből megismerhető és megérthető az ő nagysága. (Antióchiai 
Theophilosz, Ad Autolycum 1,3-4) 

Összegezve Antióchiai Theophilosz a Szentírásra alapozva azt ál-
lítja, hogy amennyiben Istent most nem lehet közvetlenül felfogni az 
ő teljes valójában, ugyanakkor fel lehet fogni a művein keresztül, a 
hit támaszának köszönhetően, amely fokozatosan vezet bennünket a 
közvetlen felfogásra. Így az Atya is, bár rejtve van minden értelem 
és tekintet elől, Fiában és a Szentlelken keresztül látható, ahogy az 
Evangéliumban megmondta: „Istent soha senki nem látta: az egy-
szülött Fiú, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki (exeghésato 
kifejezéssel)” (Jn 1,18). És másutt ezt mondja Krisztus: „Aki engem 
látott, látta az Atyát is”(Jn 14,9), és ezzel arra gondolt, hogy műkö-
désén és személyén keresztül kinyilatkoztatja az Atya láthatatlan va-
lóságát és természetét, mivel az Atya küldötte. 
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Nyúl Viktor 

Lectio Divina 
- Segédanyag a vasárnapi evangéliumhoz- 

 Jézus Krisztus az utolsó vacsorán azt mondta tanítványainak: 
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, 
hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn 14,23) Továbbá a feltá-
madt Úr azzal bízta meg az apostolokat, hogy hirdessék Isten Igéjét: 
„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek.” (Mk 16,15) Ezzel Jézus világosan megmutatta a 
keresztény ember lelkiségének és a világban betöltött küldetésének 
mibenlétét. A Krisztust követő ember azzal fejezi ki szeretetét az Úr 
iránt, ha megőrzi, éli és hirdeti Isten Szavát. Ezáltal mély szoros egy-
ségre lép a Szentháromsággal, és másokat is elvezethet Istenhez.  

Az Egyház a kezdetektől megértette Mesterének e felhívását, s 
őrzi, éli és hirdeti Isten Igéjét, akivel az évszázadok során egyre szo-
rosabb kapcsolatba lép. A Lectio Divina („isteni olvasmány”), va-
gyis a Szentírásnak az imádságos olvasása, ennek egy szép megvaló-
sulási formája, amely az egyházatyák, a szerzetesek által (pl. 
Origenész, Szent Ambrus, Szent Ágoston, Szent Benedek stb.) vált 
ismertté a keresztények körében. A Szent Tanítóhivatal is ösztönöz 
minden embert a Szentírásnak imádságos megközelítésére: a Lectio 
Divinára.1 
                                                      

1 „Ugyanilyen nyomatékosan buzdítja és sürgeti a Szent Zsinat az ösz-
szes Krisztus-hívőket, főleg a szerzeteseket, hogy a Szentírás gyakori ol-
vasásával szerezzék meg "Jézus Krisztus fönséges ismeretét" (Fil 3,8). 
"Mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust". Szívesen folya-
modjanak tehát magához a Szent Szöveghez, akár az Isten szavában bő-
velkedő szent liturgia közvetítésével, akár lelkiolvasmányképpen, akár 
megfelelő bibliamagyarázatok és egyéb segédeszközök által, melyek az 
Egyház főpásztorainak jóváhagyásával és gondoskodásából korunkban 
dicséretesen terjednek mindenfelé. Arról azonban ne feledkezzenek meg, 
hogy a Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie, így lesz belőle be-
szélgetés Isten és ember között; mert "amikor imádkozunk, őhozzá be-
szélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatást olvassuk, őt hallgatjuk".” II. 
Vatikáni Zsinat Dei Verbum 25.; „A Szinódus ismételten sürgette a szent 
szöveg imádságos megközelítését, mint minden hívő lelki életének alap-
vető elemét a különböző szolgálatokban és életállapotokban, különösen 
tekintettel a lectio divinára.” XVI. Benedek: Verbum Domini 86. 
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Ennek fényében a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola diák-
jaiból, egyes tanáraiból és más segítőkből egy kis csoport alakult 
2016 őszén, akik arra vállalkoztak, hogy a vasárnapi szentmisék 
evangéliumi szakaszaihoz, Ádvent első vasárnapjától kezdve folya-
matosan, a Lectio Divina lépcsői alapján segédanyagot készítsenek a 
lelkipásztorok, a hitoktatók és minden Krisztus-hívő számára, hogy 
Isten Igéjének szolgálatát ezzel is segítsék Isten népe számára, ahogy 
erre a II. Vatikáni Zsinat is bátorít.2  

A Lectio Divina alapján készülő segédanyag hétről hétre a követ-
kező szempontok szerint közelíti meg a vasárnapi evangéliumi 
perikópát: 

 1. Lectio (a szent szö-
veg olvasása: a szent szer-
ző mit akart kifejezni?): A 
görög szöveg szó szerinti 
fordítása; néhány magyar 
fordítás és a Vulgata latin 
fordítás egymás melletti 
közlése; a szakasz behatá-
rolása, egyes görög kulcs-
szavak rövid elemzése; a 
perikópa szó szerinti üze-
nete; kánoni elemzés, va-
gyis az adott szakasz té-
mája, egyes elemei hol 
fordulnak elő még a Szentírásban. 

 2. Meditatio (elmélkedés: Mi a szöveg üzenete nekem?): Egyes 
egyházatyák gondolatai; részletek a Szent Tanítóhivatal megnyilat-

                                                      
2 „A katolikus szentírásmagyarázók pedig, és a hittudomány más műve-

lői buzgó együttműködéssel azon fáradozzanak, hogy a Szent Tanítóhiva-
tal felügyelete alatt, megfelelő segédeszközökkel úgy tanulmányozzák és 
mutassák be a szent iratokat, hogy Isten igéjének minél több szolgája 
nyújthassa gyümölcsöző módon Isten népének az Írás táplálékát, mely 
megvilágosítja az elmét, erősíti az akaratot és Isten szeretetére gyullaszt-
ja a szíveket. A Szent Zsinat bátorítja az Egyház szentírástudományt mű-
velő tagjait, hogy nap nap után újult erővel és teljes iparkodással az Egy-
ház szellemében folytassák a megkezdett munkát.” II. Vatikáni Zsinat Dei 
Verbum 23. 
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kozásaiból az evangéliumi szakaszhoz fűződően; az igeliturgia többi 
olvasmányainak, zsoltárának és imádságainak kapcsolódása az evan-
géliumhoz; az evangéliumi perikópa témájának megjelenése a szép-
irodalomban, a képzőművészetben; pedagógiai szempontból tantörté-
netek, játékok a szakaszhoz kötődően.  

3. Contemplatio (szemlélődés: Ünneplem, szemlélem csendben 
Isten jelenlétét): 

Egy-egy fénykép kívánja elősegíteni a csendes jelenlétet, az Isten 
Igéjében való elcsendesedést és elmerülést. 

4. Oratio (imádság: Isten Szavára adott válasz: kérés, könyörgés, 
áldás, dicséret, közbenjárás): 

A vasárnapi szentmise első könyörgése, és egy-egy szerzetes kö-
zösség által írt imádság megfogalmazása. 

5. Condivisio (megosztás: Mi az örömhír számomra az adott 
evangéliumi részletben?) 

Örömeink megosztása az evangélium kapcsán. 
6. Actio (cselekedet: Isten Szava mire ösztönöz engem? A megté-

résre, az Ige életembe való megtestesítésére való felhívás) 
Elhatározásaink megfogalmazása az evangélium nyomán.  
 A Lectio Divina az érdeklődők számára digitális formában 

elérhető már a Pécsi Egyházmegye honlapján: http://pecsiegyhaz 
megye.hu/lelkipasztorkodas/lectio-divina-segedanyag. Terveink 
szerint nyomtatott változatban is megjelenik egyszer alkalmas idő-
ben. 

Reméljük, hogy ez a sokszínű segédanyag, amely sok lelkes em-
ber munkájának, imádságának gyümölcse minél többekhez eljut, és 
segíti őket az Ige teljesebb és mélyebb megértéséhez, megün-
nepléséhez, megéléséhez és hirdetéséhez. Ehhez kérjük és kívánjuk 
Isten áldását, és Szűz Máriának, az Ige Édesanyjának s első tanítvá-
nyának, illetve Szent Jeromosnak, a Szentírás-tanulmányozók védő-
szentjének közbenjárását. 

 Magyarszék, 2017. Nagyböjt első vasárnapján        
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Gyürki László 

 Dávid városa 
 

Hogyan lett Jebuz, - a jebuziták városa - Dávid városa. 
 

Aki Jeruzsálem korai történelmével foglalkozik észreveszi, hogy 
a várost nem az izraeliták alapították és hosszú ideig nem is ők bir-
tokolták.  

Jeruzsálem (Jebuz) csak Dávid király idejében kb. Kr.e. 1000-ben 
került izraeli uralom alá. A város elfoglalását Sámuel második és a 
Krónikák első könyve beszéli el. Ezek az elbeszélések minden nehé-
zségük ellenére is jó példát adnak arra, hogy a régészeti emlékek 
nem csak a bibliatudomány, hanem a bibliaolvasó számára is értékes 
információkat adnak, a szövegek történelmi és gyakorlati megértésé-
hez. Ezt szeretnénk ezzel az írással szemléltetni. 

Jebuz korábbi története 

Saul király halála után Dávid először hét és fél évig Hebronból 
kormányozta a délen fekvő Júda területét. Amikor egész Izrael kirá-
lya lett, egy ideig még Hebronban maradt (2 Sám 5,1-5), majd elfog-
lalta Jeruzsálemet, amit akkor még Jebuznak neveztek, és ez lett az ő 
fővárosa. Politikailag nézve ez ügyes cselekedete volt, mert a jebu-
ziták városa „független zónában” volt: északon Benjamin törzse és 
délen Juda területe között. Így Jebuz és környéke elfoglalásával 
megszűnt az idegen befolyás az északi és déli országrész között, és a 
zsidó törzsek számára független királyi város Dávid tulajdona lett. 

A jebuziták egy kánaáni, nem szemita néphez, az izrael előtti la-
kosság egyikéhez tartoztak. (Ter 15,21; Szám 13,29). A honfoglalás 
idején a jebuziták a hegyvidéken (Józs 11,3), Jeruzsálem környékén 
és magában a városban laktak. Az akkori lakosok miatt a várost né-
mely ószövetségi szöveg szerint Jebuz-nak is nevezték (Józs 18,28; 
Bir 19,10). A benjaminiták és a judeaiak, akiknek a törzsi területe a 
jebuzitákkal volt határos, nem tudták őket véglegesen elűzni (Józs 
15,63; Bir 1,21). Így aztán a bírák- és a királyság kezdetén a város a 
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jebuziták kezében volt. A város egy háromszög alakú sziklakiugrá-
son feküdt, amelyet keleten a Kidron völgye, nyugaton a Tyropoeon 
völgye (Josephus szerint: Sajtkészítők völgye) határolt. Északon a 
terület egy mélyedés (ofel) után a későbbi templomheggyé alakult. 

Jebuz tipikus kánaáni városállam volt, a király számára palotával 
és a papság számára egy kis szentéllyel. A várost a felső- és alsóvá-
rosra osztva falak vették körül. A biztosabb felsővárosban, amely a 
várral azonos (2 Sám 5,9), volt a szentély és a palota, az alsóváros-
ban pedig a lakórészek. A vízellátást szolgáló keleti lejtőn lévő 
Gihon-forrás különösen biztosítva volt. A városnak, - amely kb. 
50.000 négyzetméter volt - 2.000 lakója lehetett M. Broshi izraeli 
régész szerint. 

Az ószövetségi szövegek – 2 Sám 5,6-11 és 1 Krón 11,4-8 – nem 
éppen probléma mentesek, mert a különböző hagyományok egymás-
ba folynak. A két rész összehasonlítása bizonyos különbséget és ki-
egészítéseket mutat a 2 Sám 5-ben. De alapjában a kijelentések ab-
ban megegyeznek, hogy Dávid embereinek Joáb vezetésével, - ha 
nem is tudjuk hogyan, - sikerült a városba bejutni és azt a király 
számára elfoglalni. Az utána történt építkezésekben bizonyos meg-
jegyzések is lesznek ezzel kapcsolatban. 

Flavius Josephus szövege a történet egyik változata, amely 2 Sám 
5-re alapul (Zsidók története VII, 3.1.2). Ez a szöveg egy lépcsősen 
fekvő város képét mutatja (felső- és alsóváros), amelyeket egy vár 
véd. Az hogy, hogyan sikerült Joábnak először az alsó várost, azután 
a várat elfoglalni, ebben szövegben nem szerepel. 

Jebuz meghódításával kapcsolatban abból indulhatunk ki, hogy 
Jebuzt Dávid „emberei”, tehát zsoldosai, és „nem egész Izrael” fog-
lalja el (1 Krón 11,4). Jebuz lakói teljes biztonságban érezhették ma-
gukat az erődítményszerű várban, amelyet Josephus szerint „me-
redek lejtői” védtek. A gúnyos megjegyzés is alátámasztja ezt, hogy 
a várost a „vakok és bénák” is meg tudják védeni. (2 Sám 5,6b) Mi-
vel a városnak Dávid viszonylag kis seregével egy hosszú ostromra 
nem volt lehetősége, a támadóknak egy gyors, és meglepetésszerű 
győzelmet kellett találni. Hogy a város bevétele valójában hogyan 
történt, egyik szövegből sem egyértelmű. Minden szöveg csak arra 
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utal, hogy Joábnak fontos szerepe volt ebben, de hogy ez miben állt, 
az nem világos. 

Sokáig abból indultak ki, hogy Dávid emberei az „aknán”(cinnor) 
(2 Sám 5,8) keresztül jutottak be a városba. G. Kroll: „Jézus nyomá-
ban” c. könyvében ezt így írja le: „a Kidron völgyéből Joáb néhány 
bátor emberrel a nem védett forráshoz vezető úton a víztárolóból a 
függőleges aknán felmászott. Mikor ő felért, a város belsejében volt. 
Aztán az ostromlók a városkapukat kinyitották és Cion várának sor-
sa megpecsételődött”. 

Az „akna” megítélése a város bevételével kapcsolatban a követ-
kező fejezetben még folytatódik. Katonai szempontból ugyancsak 
meg volt a lehetőség a várost észak felől az ofel-on keresztül  meg-
támadni. De erről a szövegek semmit sem tudnak. A városban vegyes 
lakosság élt, jebuziták és izraeliták (Józs 15,63; Bir 1, 21). Elképzel-
hető egy „ötödik hadoszlop”is, tehát zsidó kollaboránsok, akik a tá-
madók előtt a kapukat kinyitották. De ez is csak egy lehetőség. Jebuz 
a győztes jogán lett királyi város, Dávid városa. Érdekes még az is, 
hogy az elfoglalásnál nincs szó nagyobb pusztításról. A város ugyan 
nem maradt teljesen pusztítás nélkül, mert az 1 Krón 11,8-ban az áll, 
hogy „Joab a megmaradt várost kijavította”. A jebuzita lakosság sor-
sáról az ószövetségi szövegek nem adnak felvilágosítást. Josephus-

 
A Gíhon forrás vize a Síloe-tóba ömlik 
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nál csak az áll, „Dávid….a jebuzitákat Jeruzsálemből elzavarta”. A 
lakosság elpusztításáról sehol sincs szó. Inkább az történhetett, hogy 
az izraeliták és a jebuziták ezután is békében együtt éltek. Erre mu-
tat, hogy Jeruzsálem szomszédságában élt a jebuzita Arauna, akinek 
a szérűjét Dávid megvette és ott oltárt épített (2 Sám 24,18-25). Ké-
sőbb megtudjuk 1 Kir 9,20,21-ből, hogy Salamon a jebuzitákat az ő 
építészeti munkálataihoz alkalmazta. 

Az akna (cinnor) 

Mint előbb említettük a támadók számára az akna volt az egyik 
lehetséges út a városhoz. A héber szövegben itt a „cinnor” szó áll, 
ami ebben az összefüggésben „akna, cső, vízvezeték”-et jelent. Ez az 
akna a vízvezető berendezés egy része volt, amely a várost a Gihon-
forrással, a keleti domboldal lábánál összekötötte. 

Lt. C. Warren angol régésznek 1876. október 24-én sikerült első-
ként az aknán átmászni. Ezért a mai napig is a „Warren-akná”-ról 
beszélünk. Szakszerűen felkutatva és dokumentálva ezt a berende-
zést L.H. Vincent OP végezte el és találóan „Ofel-alagút”-nak 
nevezte. A domonkos régész Jeruzsálem elfoglalását a cinnoron ke-
resztül történeti tényként kezelte, amit generációkon keresztül a bib-
liaolvasók elfogadtak. 

Felvetődik a kérdés, hogy az ily módon való behatolás a városba 
egyáltalán lehetséges-e. Katonai szempontból nagyon kétes. Egy 13 
m magas merőleges aknán csak nagyon nehéz lenne átjutni. De mivel 
mindig csak egy támadó jöhetett volna ki az aknán, a kijáratot való-
ban „vakok és bénák” is védeni tudták volna. Nem is beszélve arról, 
hogy egy ilyen gyenge pontot a védők biztosítani tudtak. 

Az ellenbizonyíték is a régészettől jön: az amerikai régész Eric H. 
Cline, aki a „Bibliai régészet” c. könyvében (15. o.) megállapítja, 
hogy újabb tudományos felismerések szerint az akna Kr.e. 8. század 
előtt nem volt használatban, tehát hosszan Dávid ideje utánig. Így az-
tán el kell búcsúzni ettől a „modern legendától”, és a kérdés, – ho-
gyan jöttek Dávid emberei a városba – továbbra is nyitva marad. 
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Cion vára 

2 Sám 5,7a (1 Krón 11,5b) szerint Dávid meghódította „Cion vá-
rát” amely itt és más helyen is az egész várost jelenti. A „Cion” név 
ezen a helyen jelenik meg először az Ószövetségben. A szó alapje-
lentése vitatott, ezért különböző fordítások szerepelnek, pl. szikla, 
vár, erődítmény. Eredetileg a „Cion” név valószínű Jeruzsálem egész 
délkeleti dombját jelentette, amelyen a jebuzita város feküdt. De je-
lentette a városban a várat is, és később Jeruzsálemnek és egész Izra-
elnek szinonimája lett. Jebuz a meghódítás után a „Dávid városa” 
nevet kapta (2 Sám 5,9; 1 Kir 8,1). A tulajdonképpeni „Cion vár”, 
(metsudat cijon) valószínű a Kenyon és Shilo régész által feltárt te-
rasz szisztéma („millo”), a város északkeleti részén állt. Kinézetére 
vonatkozólag sem írásbeli, sem régészeti ismereteink nincsenek. 

A Millo 

Egy további rejtélyt a 2 Sám 5,9b-ben említett „millo” jelent. A 
héber „millo” szó, amit általában nem fordítanak le, „töltést, feltöl-
tést” jelent. Tehát nem jelent semmiféle épületet. Abból indultak ki, 
hogy a „millo” alatt egy mesterségesen feltöltött magaslatot kell ér-
teni, amire aztán épületet emeltek. Erről szól pl. az 1 Kir 9,15-ben 
lévő szöveg. Az itt említett „millo” (1 Krón 11,8) a Dávid-város ke-
leti részén, az 1960-as években kiásott terasz szisztéma (Kenyon és 
Shilo tárták föl). 

A 2 Sám 5,9b-ben szó szerint áll, a „millo”-tól kezdve befelé 
(„ba-baitah”). Ez azt jelentheti, hogy a „millo” alatt bizonyos külső 
falak értendők. Ezek a házaknak és más épületeknek alsó alapként  
szolgálhattak a vár-részen.. Ezt a konstrukciót Dávid és később Sa-
lamon (1 Kir 9,24); 11,27) és Hiszkijah (2 Krón 32,5) felújíttatta. 

A palota 

Kiindulhatunk abból, hogy Dávid palotája a vár térségében, a fel-
sővárosban állott. Ez kicsiny lehetett, mert egy nagyméretű épület-
hez a falak között nem volt elég hely. 
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A 2 Sám 5,11-ből (vö. 1 Krón 14,1) megtudjuk, hogy Hiram, 
Tírusz királya, cédrusfát és építőmestereket küldött a palota felépí-
tésére. Kenyon szerint ez azt jelzi, hogy az izraeliták nagyobb épüle-
tek építésében még tapasztalatlanok voltak. 1967 után E. Mazar izra-
eli régész a millo-tól északra egy épületet tárt föl, amelyről feltéte-
lezte, hogy Dávid palotája lehetett. A kazamatafal és az oszlopfők 
viszont, amiket Kenyon ásott ki, arra utalnak, hogy a kérdéses épület 
a Kr. e. 8. századból származik. 

Befejezésül azt mondhatjuk, hogy az eddigi ásatások semmi nyo-
mot sem hoztak a palota helyére vonatkozólag. Feltételezhető vi-
szont, hogy a palota stratégiai okoknál fogva a hegyoldal magassá-
gában állhatott. Ez a palota aztán elvesztette szerepét, mert Salamon 
király Dávid utódja, egy új, sokkal nagyobb palotát épített, mellék-
épületekkel. (1 Kir 7) 

Dávid városa 

Írásunk végén megmarad a kérdés, hogy Jeruzsálemet háborúval 
foglalták-e el, vagy bizonyos „átvételt” végeztek Dávid emberei. Ha 
összehasonlítjuk Jeruzsálem elfoglalásával kapcsolatban a szöve-
geinket a júdeai elbeszéléssel, ahogyan a Bírák könyvében olvasható 
(1,8) elgondolkodtató. Ami magát a várost illeti, azt mondhatjuk, 
hogy a határai, tehát a falai változatlanul maradtak. Dávid a terasz 
konstrukciót a keleti lejtőn („millo”) ismét rendbe hozatta és külföldi 
kézművesek segítségével, talán a régi helyén palotát épített. A kis 
pogány szentélyt, amelyet a szövegek nem említenek, és amelyre ed-
dig semmi régészeti bizonyíték sincs, az új uralkodó leromboltatta. 

Mindenesetre azt lehet mondani, hogy Dávid városa egy elég 
egyszerű városka lehetett, és egyáltalán nem „az a csillogó király-
város”, amint az a régebbi irodalomban gyakran olvasható. De Jeru-
zsálem ettől az időtől fogva főszerepet játszik Izrael történelmében. 

 (Bernardin R. Höhn: Wie Jebus zur Stadt Davids wurde, 
Im: Land des Herrn, 69. Jg. 135-140.o alapján) 
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 „Akik könnyek között vetnek…” (Zsolt 126) 
             Meditáció: Mária Magdolna és a 126. Zsoltár 

A.) Alapgondolat 

A két szöveg közötti összekötő kapocs a mag, amely a feltámadás 
jelképe: 1 Kor 15,36.42; 1 Pét 1,23; Jn 12,23 

B.) 126. Zsoltár; Jn 20,1-18 

C.) Bevezetés 

1.) A 126. Zsoltár 

A 126. Zsoltár zarándokénekének panasza hasonló felépítésben 
beszél, mint a 85. Zsoltár. Isten népe a babiloni fogságból a nagy ne-
hézségek közül való hazatérés után (Kr.e. 538., Círusz rendelete 
nyomán, ld. Ezdr 1.fej.), nagyon boldog volt (1-3 v.). A fogságban 
megélt szorongatás a tulajdonképpeni indoka az éneknek. Az Írás tu-
dósít bennünket a szorongatás másik oldaláról (vö. Ezdr 4; Neh 1,3; 
4) és  nyomorúságáról (vö. Iz 59,9-11; Agg 1,6; 2,16; Neh 5) a fog-
ság utáni időkben. Az imádkozó közösség hittel terjeszti könyörgését 
Isten elé (4.v.) és csendben várja Isten dicsőségének kinyilvánulását 
(vö. az üdvösség bejelentése Deuteroizajásnál Iz 40-55). A zsoltár 
kicsengése bátorító (5k.v.). Minden időben bátorítást nyújt Izrael 
számára. 
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Az imádkozó közösség megemlékezik a reménytelen múltbeli na-
pokról, amikor a perzsa király, Círusz rendelete nyomán visszatérhe-
tett Babilonból Jeruzsálembe. A fogság ideje nagyon kemény volt 
(vö. Zsolt 137,1). Olyan ujjongás és öröm töltötte el akkor, igen, azt 
ember nem tudja elképzelni. Úgy tűnt, mintha csak álom lenne, amit 
majd keserű kijózanodás követ. De Jahve valóban előidézte ezt a tör-
ténelmi fordulatot. Boldog és hálás volt a szolgaságba döntött Isten 
népe Isten nagy tette miatt, amelyen a pogány népek is elámultak. 

Az örömet a hazatérés kemény valósága követte. A pusztává vált 
ország, a lerombolt házak és Templom. Az ellenséges szomszédok 
hátráltatták az újjáépítést (vö. Ezdr 4.fej.; Neh 1,3; 4). Ezért Isten 
népe újra Jahvéhoz fordul, hogy a nagy fordulatot Izrael számára 
végérvényesen véghezvigye. 

Ezt a kérést egy kép kíséri. Délen csak a téli esők nyomán folyik 
a patakokban víz (vö. Bír 1,15; 2 Kir 3, 20; Jób 6,15). Ahogy Jahve 
ezeket a kiszáradt völgyeket meg tudja tölteni vízzel, úgy neki lehet-
séges, hogy saját népét újra virágzóvá tegye (vö. Ezdr 37,12). Ez a 
kérés Izraelnek a Mindenhatóba, a Szövetség Istenébe vetett rendít-
hetetlen bizalmából és hitéből fakad. 

A kérést vigasztaló szavak követik (5k) egy bölcsmondás formá-
jában. A szövegből nem világos, hogy egy pap, vagy egy próféta 
mondja. De az is lehetséges, hogy ezek a vigasztaló szavak a 4. vers 
folytatása. Amikor a földműves Izrael fukar földjébe vet, tele van 
aggodalommal, hogy vajon a vetés ki fog-e hajtani. És milyen nagy 
az öröme, amikor jó a termés és bőséges aratást tud hazavinni. 
Ahogy a fáradságos kezdetet, a könnyek vetését örömteli aratás kö-
veti, úgy tudja Jahve átfordítani népének sorsát (vö. Iz 9,2; 25,8 
k;65,18 k; Zsolt 30,6; Jn 12,24; 16,20). 

Ebből a zsoltárból kiolvasható hogy Izrael hisz abban, hogy Isten 
működése a fölemelés, a letaszítás és a megmentés a történelem fo-
lyamán. A visszatekintés segít a jelent elviselni és hinni Isten meg-
mentésében és reménykedni a jövőben. A sírás és az öröm csúcs-
pontját megtaláljuk a keresztben és Jézus feltámadásában. Ebben a 
hitben vándorol az Újszövetség Egyháza, szorongattatásban és kísér-
tések között a végső beteljesedésig (Jel 21,4).    
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2.) Meditáció  

1. kép: felkelő nap vetített képe  

A résztvevők először csendben szemlélik a képet, majd az órave-
zető következő szövege követi:  

Még sötét van, a nappal világossága még nem látszik, amikor ő 
útra kel, egy útra, ami még nehezebbnek tűnik számára, mint az el-
múlt órák. Nyugtalanság hajtja egyik helyről a másikra, egyik helyen 
sem találj a hazáját, mindenhol csak embereket talál. 

Az ő hazája elveszett. Az ember, akit szeretett, halott. Így vissza-
tér az emlékeibe, a boldog napok képeihez, de most már csak egye-
dül, nélküle kell mennie az útján. 

És most, bár még éjszaka van, fut a sírjához. Meg akarja ragadni 
azt, ami még megragadható. Olyan hideg és sötét a sír. Ott ülni a sír-
nál a sötétségben az emlékképeivel és hagyni, hogy folyjanak a 
könnyei. Csak ez a kívánsága ezen a korahajnali órán, amikor még 
nem múlt el az éjszaka, miközben fut a sírhoz. 

Egy nehéz kő zárja el azt, akit szeret, minden reménye el van te-
metve vele. Ki tud egy ilyen sírt megnyitni? Ki tudja visszaadni a 
nevetését, simogató keze érintését, szeme pillantását? Ki tudja szét-
törni a sötétséget és az éjszakát, amely magába zárja és fogva tartja? 
Ki tudja újraéleszteni? Ki tudja kiemelni sírjából, hogy újra önmaga 
lehessen? 

És súlyos félelmében sírva fakadt, amikor ott ült, teljesen bebo-
rítva az éjszaka sötétjétől és egészen védtelenül, amikor érezte, hogy 
valami csendben növekedni kezd, egy mag kihajt benne, ami a köny-
nyeiből és az emlékeiből táplálkozik. Csendesen, nem hangosan, 
legkevésbé sem a gyászt túlharsogva, de mégis szelíden felnöveked-
ve az ő vágyából, egy mag, amit „hazatérésnek” hívnak. 

Amikor visszafelé megy, a felkelő nap fénye visszatükröződik a 
könnyeiben, és ő, egy közülünk találkozott vele és ő kijelentette ne-
ki, hogy él. Ő tanúságot tesz, hogy találkozott vele. Mi ezt általában 
bolondságnak tartjuk. A szomorúság elvette az eszét. De ő nem szo-
morú többé, sőt nevet. 
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Boldogok, akik szomorúak!  

 2. kép: Mária Magdolna találkozik a feltámadt Jézussal 
                                                                (vetített kép) 

Fra Angelico: A feltámadt Krisztus és Mária Magdolna 
(vagy pl. Alfonso Cano: 

Krisztus megjelenik Mária 
Magdolnának) 

A résztvevők csendben 
szemlélik a képet, miközben 
Johannes Brahms Német re-
quiemjéből az első részt hal-
lgatják: 

Boldogok, akik szomorúak, 
mert őket megvigasztalják. 
Akik könnyek között vetnek, 
majd ujjongva aratnak. Csak 
mentek és sírtak, úgy vitték 
vetni vetőmagjukat, de ujjong-
va jönnek vissza majd, s úgy 
hozzák a kévéiket. 

3.) „115. Amikor az isteni 
fény felkel a lélekben, és 
egyesül vele, akkor a lélek en-
nek köszönhetően látja az egész teremtett természetet, mindent, ami 
földön és az égben van, a hegyeket és a tengereket, a személyeket és 
a nehézkes anyagot, ahogy vannak a saját tisztaságuk mértéke sze-
rint. Így megszemléli az egész anyagi világot. Ezt követően, hála en-
nek az isteni fénynek, felemelkedik a szellemi természetű dolgok 
szemlélésére … aztán ragyogva felemelkedik és előre hajlik az isteni 
fény magassága felé, magába szívja dicsőségének látása és csodálko-
zik, amikor megszűnik számára minden, ami nem ő, mintha más nem 
is létezett volna. Akkor a Magasságos dicsőségének fényével való 
egyesülésben elfelejti önmagát. (Dalyatha Szent János, Homília a 
theoríaról, ami különválasztja az értelmet a világtól) 
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„A szemlélődő élet kegyelmei nem mutatkoznak meg villámgyor-
san az életünkben, inkább egy lassú kiegyensúlyozott kibontakozás 
jellemzi őket, ami észrevehetetlenné teszi az előrehaladásukat. Ami-
kor a nap felkel, megszületik a hajnal halvány és gyenge fénye, las-
san, de erővel áttöri a sötétség leplét. Miközben nehéz pontosan 
meghatározni a kezdetét, látni, ahogy terjed a fény, egyre nagyobbra 
fejlődik, lassan-lassan szétoszlatva a környező sötétséget. És akkor 
megjelenik a nap.” (két részlet Matta el Meszkín atya „Isten megta-
pasztalása az imában” című könyvéből) 

 
D.) Óravázlat 

 
Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtartam 

 
1. Együtt hangosan felolvas-
suk  a 126. Zsoltárt  

 Zsoltárszöveg külön la-
pon,   5 perc 

2. A 126. Zsoltár felépítése 
Lásd Bevezetés 1. 

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításával 

Szentírási szöveg, tábla, 
kréta, jegyzetfüzet, ceruza,  
30 perc 

3. Meditáció  
Lásd Bevezetés 2. 

Csendes me-
ditáció az 
óravezető 
irányításával  
 

Képek, vetítő, CD, 
   lejátszó 
Vetített képek: napfel-
kelte, Fra Angelico: A fel-
támadt Krisztus és Mária 
Magdolna; J. Brahms: 
Német requiem (részlet),  
40 perc 

4.) Befejező gondolatok: Befe-
jezésül az óravezető felolvassa a 
két idézetet, lásd Bevezetés 3. 

 5 perc 
 

5.) Közösen hangosan felol-
vassuk a két szentírási szöve-
get: 126. Zsoltár; Jn 20,1-18 

Lassan, tagol-
tan 

Gyertya, gyufa 
5 perc 
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Kocsis Imre 

 Karizmák és szolgálatok a páli levelekben 
 
Az utóbbi időben egyházi körökben megnövekedett a karizmák 

témaköre iránti érdeklődés, amely esetenként a karizmák és az intéz-
ményes keretek között gyakorolt egyházi hivatalok éles szembeállí-
tásához vezetett. A szembeállítást képviselők Szent Pál apostolra 
hivatkoztak.1 Szerintük leveleiben Pál olyan karizmatikus felépítésű 
egyházi közösségeket mutat be, amelyekben nincs helye az intézmé-
nyesült hivataloknak. Minden keresztény részesül valamelyik kariz-
mában, vagyis minden keresztény kegyelmi adományt kap a Szent-
lélektől, s ez az adomány „automatikusan” feljogosítja őt arra, hogy 
feladatot lásson el az egyházban.  

A szentírás-magyarázók nagyobb része úgy látja, hogy ez a nézet 
a páli levelek meglehetősen egyoldalú megközelítésén alapul.2 Igaz 
ugyan, hogy – leszámítva a pasztorális leveleket, amelyeket ma-
napság többnyire Pál tanítványi körétől származó, késői iratoknak 
tekintenek3 – Pál leveleiben nincsenek még szilárd megnevezések a 
tisztségekre és tisztségviselőkre. Ám afelől nincs kétség, hogy az 
apostol ismeri és elismeri ezeknek a tisztségeknek és tisztségviselők-
nek a létjogosultságát. Mindenekelőtt a saját maga számára is igé-
nyelt apostoli hivatal fontosságát hangsúlyozza: az apostol éppen a 

                                                      
1 Vö. E. KÄSEMANN, Amt und Gemeinde im Neuen Testament, in UŐ, 
Exegetische Versuche und Besinnungen I, Göttingen 1960, 109-134; H. 
KÜNG, Die charismatische Struktur der Kirche, in Concilium 1 (1965) 
282-290.   
2 A szóban forgó nézetet meggyőző érveléssel cáfolja A. VANHOYE, I 
carismi nel Nuovo Testamento, Roma 1983, 28-32 (egyetemi jegyzet); 
UŐ, Il problema biblico dei „carismi” dopo il Vaticano II, in R. LATOU-
RELLE (szerk.), Vaticano II: Bilancio e prospettive venticinque anni dopo 
(1962-1987) I, Assisi 1987, 389-413, 395-403. Vö. még E. NARDONI, The 
Concept of Charism in Paul, in CBQ 55/1 (1993) 68-80. 
3 Vö. KOCSIS I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába 
II, Budapest 2011, 167-173. Ebben a műben (a 45-47. oldalakon) a 
biztosan Pálra visszavezethető és a valószínűleg Pál tanítványi körétől 
származó ún. deuteropáli levelek közötti különböztetés kritériumairól is 
szó esik. Tanulmányunkban a biztosan Páltól eredeztető iratokra összpon-
tosítunk.   
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hivatalából kifolyólag tekintéllyel léphet fel a Krisztus-hívők 
körében, s ha kell kötelező érvényű rendelkezéseket adhat (vö. 1Kor 
7; 14). Az egyes közösségekben betöltött sajátos tisztségekre is 
többször utalás történik (vö. 1Tessz 5,12; 1Kor 16,15; Fil 1,1; Róm 
16,1). E tekintetben külön figyelemre méltó, hogy a páli levelekben 
mind az apostoli hivatallal, mind egyéb tisztségekkel kapcsolatban 
gyakorta előfordul a diakonevw (diakoneó) – diakoniva  (diakonia)  – 
diavkono" (diakonosz) szócsoport (vö. 1Kor 3,5; 4,1; 16,15; 2Kor 
3,6.8.9; 4,1; 5,18; 6,3; 11,8; Fil 1,1; Róm 11,13; 16,1). Ez annyit 
jelent, hogy a tisztségek úgy jelennek meg, mint szolgálatok, éspedig 
mint megbízatáson alapuló szolgálatok. Ugyanakkor az is figyelemre 
méltó, hogy a karizmákról szóló hosszabb fejtegetésekben (1Kor 12; 
Róm 12,3-8) is megjelenik a diakoniva főnév. Ez a tény lehetőséget 
ad arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan is tekinti Pál a karizmák és 
szolgálatok kapcsolatát. Figyelmünk először az 1Kor 12-re irányul, 
amely egy hosszabb érvelés (1Kor 12-14) része, s amelynek 
hátterében a korintusi keresztény közösség sajátos helyzete áll. 
Ezután a Róm 12,3-8-ra összpontosítunk, amely egy általános 
érvényű buzdítás része.  

 
A karizmák és a szolgálatok az 1Kor 12-ben 

 
A megírás háttere – Az 1Kor 12-14-ben megfigyelhető érvelésből 

jól látszik, hogy Pál azért szól külön a lelki adományokról, mert ezek 
egyoldalú szemlélete megosztottságot hozott létre a korintusi 
keresztény közösségben.4 Egyesek ugyanis azt tartották, hogy minél 
rendkívülibb és látványosabb egy-egy vallásos megnyilvánulás, 
annál biztosabban a Szentlélektől származik. Ezért különösen is nagy 
becsben tartották a nyelveken szólást, amelyen olyan imádságot 
értettek, amelyet a beszélő fellelkesült állapotban, nem az értelem 
ellenőrzésével mond el. Emellett a lelki adományok nyilvános 
felmutatása kérkedésre és rivalizálásra adott alkalmat.5 

                                                      
4 A témával kapcsolatban egyébként maguk a korintusi keresztények 
kérték levélben Pál útmutatását. Erre a levélre a 7,1-ben van nyílt utalás. 
Vö. KOCSIS I., Bevezetés, 78.  
5 A lelki adományokkal kapcsolatos problémáról bővebb ismertetést nyújt 
KOCSIS I., „Isten elküldte Fiának lelkét”. A Szentlélek Pál apostol 
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Pál apostol ezt a helyzetet szem előtt tartva elméleti megfontolá-
sokat és gyakorlati útmutatásokat egyaránt szükségesnek tart. 
Hosszasan érvelve három lépésben fejti ki álláspontját:  

1) A 12. fejezetben az apostol általánosságban tárgyalja a kérdést. 
Igyekszik kitágítani a horizontot. Arra mutat rá, hogy a Szentlélek 
jelenléte nemcsak rendkívüli, látványos jelenségekben mutatkozik 
meg. 

2) A 13. fejezetben Pál a szeretetről mint „mindennél magaszto-
sabb út”-ról beszél. A híres szeretethimnusszal azt tudatosítja, hogy 
szeretet nélkül a leglátványosabb lelki adományok is értéktelenek. 

3) Végül az apostol a 14. fejezetben konkrét utasításokat ad, 
melyek gyakorlati, pasztorális jellegűek. A nyilvános összejövetele-
ken, istentiszteleteken azokat az adományokat kell előnyben 
részesíteni, amelyek jobban szolgálják a közösség építését. 

 
Az 1Kor 12 tartalma 
1-3. versek – A 12. fejezetet felölelő szövegrész rövid bevezetés-

sel kezdődik (12,1-3). Ebből a 3. vers érdemel külön figyelmet: 
„Ezért tudtotokra adom, hogy senki, aki Isten Lelke által szól, nem 
mondja: »Átkozott legyen Jézus!«, és senki sem mondhatja: »Jézus 
az Úr«, csakis a Szentlélek által.” A „Jézus az Úr” (Kuvrio"-
!Ihsou'" Küriosz Iészusz) kijelentés a legősibb és legalapvetőbb 
hitvallásformulák közé tartozik. A keresztre feszített és feltámadt 
Krisztust mint az egyház és a világ Urát hirdeti, miként az a 
Filippieknek írt levél híres őskeresztény himnuszából látható (Fil 
2,9-11). Emellett az „Úr” (kuvrio") cím a Szeptuagintában Isten 
(Jahve) megnevezése. A szóban forgó hitvallásformula ennélfogva a 
megdicsőült Krisztusnak nemcsak a világfeletti uralmát, hanem az 
istenségét is kifejezésre juttatja. 

A 3. vers tartalma igen jelentős a 12-14. fejezetekben tárgyalt 
problémakör tekintetében. Azokkal a keresztényekkel szemben, akik 
csak rendkívüli jelenségekben vélték felfedezni a Szentlélek 
működését, Pál kifejezésre juttatja: már a hit őszinte szívből fakadó 
(vö. Róm 10,9), nyilvános megvallása a Szentlélek műve. Aki 

                                                                                                                
tanításában, Budapest 2004, 95-97. 
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Krisztust mint Urat meggyőződéssel fogadja el és vallja meg, biztos 
lehet abban, hogy a Szentlélek hatása alatt áll. Úgy is fogalmazhat-
nánk: minden hiteles keresztény lelki, azaz a Lélek által vezetett 
ember akkor is, ha rendkívüli jeleket nem tud felmutatni.6 

 
4-11. versek – Az előző alegységben Pál kiszélesítette a látókört, 

és arra mutatott rá, hogy a Szentlélek működése nemcsak a rendkívü-
li adományokban mutatkozik meg, hanem a legalapvetőbb hit 
megvallásában is. Van tehát egy lényegi egység, amelyet a közös hit 
biztosít. Ám az egyházban az alapvető egység mellett jogos különb-
ségek is vannak. Ennek bizonyítására Pál a 4-6. versekben három 
egymással párhuzamban álló mondatot fogalmaz meg: „A kegyelmi 
adományok különfélék ugyan, de a Lélek ugyanaz. A szolgálatok is 
különfélék, de az Úr ugyanaz. És az erő-megnyilvánulások is külön-
félék, de Isten, aki mindezt mindenben cselekszi, ugyanaz.” Mind-
egyik mondatban az „eltérések” ( diairevsei") és az „ugyanaz” (to;-
de; aujtov) szavak a meghatározóak. Az eltérő „kegyelmi adományok” 
(4.v.), „szolgálatok” (5.v.) és „erő-megnyilvánulások” (6.v.), önma-
gukban tekintve, nincsenek, s nem is lehetnek az egység kárára, 
hiszen mindegyikük ugyanabból a forrásból származik. 

A párhuzamos mondatok közötti összefüggés vizsgálatára később, 
külön pontban fogunk majd kitérni. Itt csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a 12,4-11 összefüggésében az első mondaton van a hangsúly, 
hiszen a 12,8-10 listájában Pál az ugyanazon Szentlélektől származó 
különböző adományokat sorolja fel. Ebből kifolyólag egyelőre a 
karizmákra összpontosítunk. Szabadjon először rövid etimológiai 
magyarázatot fűzni a görög a cavrisma (khariszma) főnévhez.7 A 

                                                      
6 Mindenesetre igen meglepő az, ahogyan Pál a hitvallásformulát bevezeti: „senki, 
aki Isten Lelke által szól, nem mondja: átkozott legyen Jézus”. Valóban megtörtént 
eseményre történik itt utalás? Több szentírás-magyarázó is ezt gyanítja, bár a 
konkrét magyarázatok eltérőek. Vö. KOCSIS I., „Isten elküldte”, 99. Mi azt a meg-
oldást fogadjuk el, amely az „Átkozott Jézus” formulát a 3. vers második felében 
olvasható hitvallás („Jézus az Úr”) analógiájára képzett hipotetikus kijelentésnek 
tekinti. Pál a Szentlélek ösztönzésére kimondott hitvallás tartalmát azáltal nyoma-
tékosítja, hogy – mintegy bevezetésképpen – annak éles, sokkoló ellentétét is 
kifejezésre juttatja. 
7 Bővebb ismertetéshez vö. H. CONZELMANN, art. cavrisma, in ThWNT IX 
(1973) 393-397; K. BERGER, art. cavrisma, in EWNT III (1983) 1102-
1105; A. VANHOYE, Carismi, 18-27; S. SCHATZMANN, A Pauline 



Bibliatudomány 

 34

cavrisma (a carivzomai = adományozni igéből) az adományozás 
eredményét jelöli, vagyis ajándékot, adományt jelent. Az Újszövet-
ségen kívül (görög-hellenista iratok; hellenista zsidóság irodalma) ez 
a fogalom csak ritkán fordul elő. A páli levelek gyűjteményében (a 
Pasztorális leveleket is beleértve) tizenhatszor szerepel, de nem 
mindig ugyanabban az értelemben: jelölheti általánosan az anyagi 
juttatással szembenálló lelki adományt (Róm 1,11); a halálveszély-
ből való megszabadulást (2Kor 1,11); Izraelnek mint választott nép-
nek juttatott isteni ajándékokat (Róm 11,29), sőt magát a megigazu-
lást és az örök életet is (Róm 5,15; 6,23). A vizsgálat tárgyát képező 
szakaszban Pál leszűkített értelemben használja a főnevet. Azokat a 
sajátos, nem mindenkinek osztályrészül jutó adományokat jelöli 
vele, amelyeket a Szentlélek saját tetszése szerint (11. v.) oszt szét az 
egyház építése céljából (7. v.). Hasonló értelemben szerepel a szó az 
első Korintusi levél más helyein (1,7, 7,7) és a Róm 12,6-ban is.8  

 Miként mondtuk, a 12,4 alapállítását Pál a 12,8-10-ben egy 
listával támasztja alá: „Egyik a bölcsesség szavát kapja a Lélek által, 
a másik a tudásét ugyanattól a Lélektől. Más valaki a hitet kapja 
ugyanabban a Lélekben, ismét más a gyógyítások adományát az egy 
Lélek által, vagy csodatévő hatalmat, prófétálást, a lelkek megkülön-
böztetését, a nyelveken való beszédet vagy a nyelveken való beszéd 
értelmezését.” 

A listához elöljáróban annyit lehet megjegyezni, hogy itt nem a 
karizmák teljes, kimerítő felsorolását kapjuk.9 Más helyeken (1Kor 
12,28-30; Róm 12,3-8) ugyanis hasonló listák találhatók, melyek 
nem egyeznek meg mindenben a szóban forgó szakasz tartalmával. 

                                                                                                                
Theology of Charismata, Peabody, 1-13;  N. BAUMERT, Charisma – 
Taufe – Geisttaufe I, Würzburg 2001, 24-82; SZÉKELY J., Az Újszövetség 
teológiája, Budapest 2003, 231-241. 
8
 Ez a speciális, „leszűkített” használat a Pasztorális levelekben (1Tim 4,14; 2Tim 

1,6) és az első Péter-levélben (1Pét 4,10) is megjelenik. 
9 A listában szereplő karizmáknak, valamint az 1Kor 12 egészének 
magyarázatához az első Korintusi levélhez írt kommentárokon kívül vö. 
A. VANHOYE, Carismi, 47-92; S. SCHATZMANN, Pauline Theology, 29-
47; H. SCHÜRMANN, Die Geistlichen Gnadengaben in den paulinischen 
Gemeinden, in UŐ, Im Knechtsdienst Christi, Paderborn 1998, 20-57, 
főképp 38-49; KOCSIS I., „Isten elküldte”, 99-116. 
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Ebből arra következtethetünk, hogy rögtönzött felsorolással állunk 
szemben, amelyben Pál sem teljességre, sem szigorúan vett rendsze-
rezésre nem törekszik. Csupáncsak a korábban tett megállapítását 
kívánja konkrétan alátámasztani: a különböző karizmák ugyanattól a 
Lélektől valók. Az mindenesetre szembetűnő, hogy a korintusiak 
által különösen nagy becsben tartott adományok (prófécia, nyelve-
ken szólás) a felsorolás végén olvashatók. E mögött minden bi-
zonnyal pedagógiai célzat áll. Az apostol ezáltal is a Szentlélek 
kizárólagosnak tartott megnyilvánulásainak viszonylagos voltát 
akarja tudatosítani. A többi karizma által világossá teszi, hogy a 
Szentlélek sokféle sajátos adománnyal gazdagíthatja a közösség 
életét, s jelenléte semmiképpen sem csak a rendkívülinek látszó 
jelekben mutatkozik meg. 

A lista elején „intellektuális” adományok állnak: a „bölcsesség 
szava”, illetve a „tudás szava”. Fontos hangsúlyozni, hogy Pál nem 
általánosan a „bölcsesség” és a „tudás” adományát említi itt, hanem 
azok külső, szóbeli megnyilvánulását. Az első Korintusi levél 2. 
fejezete alapján a „bölcsesség szava” Isten üdvösségtervével és a 
krisztusi kinyilatkoztatással kapcsolatos meglátás. A „tudás szava” 
ellenben általánosabb jellegű hitbeli megnyilatkozás, amely a 
felismert igazságot rendszerezett formában adja elő, illetve annak 
gyakorlati következményeire (pl. egy adott helyzet helyes megítélé-
se) is rámutat. 

A felsorolás harmadik helyén álló „hit” nem az alapvető hit, 
amely a megigazulás feltétele, s amelyre a keresztény élet épül. Ab-
szurd állítás lenne azt mondani, hogy a megigazuláshoz és üdvös-
séghez szükséges hit csak egyeseknek juttatott különleges adomány. 
A listában szereplő hit az Istenbe vetett bizalom azon különleges 
formáját jelenti, amely csodához vezet. Erről a szűkebb értelemben 
vett hitről mondja Pál a szeretethimnuszban: „legyen olyan hitem, 
hogy hegyeket mozgassak” (1Kor 13,2). Nem véletlen, hogy a szó-
ban forgó felsorolásban a hit után éppen a „gyógyítások adománya” 
és a „csodatévő hatalom” karizmái következnek. 

A felsorolás végén található karizmák két csoportra oszthatók. 
Mind a kettőbe két, egymást kiegészítő adomány tartozik. Az első 
pár: „prófétálás” és „lelkek megkülönböztetése”. A prófétálás kariz-
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májáról Pál az 1Kor 14-ben szól bővebben. Egyértelműen „kinyi-
latkoztatásból” (1Kor 14,26.30), vagyis a Szentlélek ihletéséből fa-
kadó szónak tartja, amely mások „épülésére, buzdítására és vigasz-
talására szolgál” (1Kor 14,3). A prófétai beszéd keresztény létük-
ben, a Krisztus iránti elkötelezettségükben nyújt támaszt a híveknek, 
amikor Isten akaratának fényében értelmezi konkrét helyzetüket. 
Segít eligazodni a mindennapi élet viszontagságaiban, rámutat a 
hibákra, óva int a veszélyektől, a különféle megpróbáltatások kö-
zepette pedig bátorít és vigasztal. A vigasztalás persze nem vala-
miféle hízelgő, kecsegtető szólam, hanem megerősítő beszéd, amely 
a címzettek igazát tudatosítja és bizonyítja. A prófétai beszéd olyan 
meggyőző erővel hirdeti Isten aktuális akaratát, hogy hatékonyan elő 
tudja mozdítani a bűnösök részéről a megtérést és Isten elismerését 
(vö. 1Kor 14,24-25). A „lelkek megkülönböztetése” a próféciát el-
lenőrző és hitelesítő karizma. Arról, hogy milyen kritériumok alap-
ján történjék a megkülönböztetés, Pál nyíltan nem szól. A szöveg-
környezet (főleg 1Kor 12,3) alapján mindenesetre a közös hittel való 
megegyezésre gondolhatunk. Ezt támasztja alá az is, hogy a Róm 
12,6 szerint a prófétaságot „a hit mértéke” szerint kell gyakorolni. 

A felsorolás legvégén olvasható „nyelvek nemei” (gevnh glws-
sw'n) kifejezés azt a karizmát jelöli, amelyet nyelveken szólásnak 
vagy glosszoláliának szoktak nevezni. A korintusiak között ez volt a 
legkedveltebb adomány, Pál viszont, bizonyára nem véletlenül, az 
utolsó előtti helyen említi. Ezzel a lelki adománnyal is az 1Kor 14-
ben foglalkozik részletesebben az apostol. Fejtegetéseiből az derül 
ki, hogy a glosszoláliát imádságnak tartja: „Aki nyelveken beszél, 
nem embereknek beszél, hanem Istennek” (1Kor 14,2). Ez a fajta 
kommunikáció Istennel a Szentlélek által jön létre, de a hallgatók 
közül „senki sem érti” (14,2b.9.16), sőt maga a beszélő sincs tisztá-
ban szavainak értelmével (1Kor 14,14). Az emberi lélek, vagyis az 
ember legbensőbb szellemi valósága egészen Isten felé fordul, de 
ehhez nem kapcsolódik semmiféle értelmi tevékenység (gondolatfű-
zés, reflexió, értelmi kontroll). A szentírás-magyarázók szinte 
egyöntetű véleménye szerint a Pál által leírt glosszolália nem a 
beszélő és a hallgatók számára egyaránt ismeretlen idegen nyelven 
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való megnyilatkozás, hanem emberi eszközökkel teljesen megfejthe-
tetlen beszédforma.  

Mivel a nyelveken szólás nem érte-
lemmel felfogható beszéd, s ebből kifo-
lyólag nem alkalmas a közösség építésére, 
Pál fenntartásokat fogalmaz meg vele kap-
csolatban, ezek azonban nem a karizma-
voltra, hanem a közösségben való alkalma-
zására vonatkoznak. Miután elismeri, hogy 
ő maga is beszél nyelveken, megjegyzi: 
„de az egyházban inkább akarok öt szót 
kimondani értelemmel, mint tízezer szót 
nyelveken” (1Kor 14,19).  

Az apostol mindenesetre nem zárja ki teljesen a glosszoláliát sem 
az istentiszteletből, de csak azzal a feltétellel engedi meg, ha valaki 
meg is magyarázza (1Kor 14,27-28). Nem véletlen, hogy a szóban 
forgó felsorolás legvégén ott szerepel a „nyelveken való beszéd 
értelmezése”. A glosszolália természetéből következik, hogy az értel-
mezés nem szó szerinti fordítást jelent, hanem általános jellegű ma-
gyarázatot, amely lehetővé teszi, hogy valamennyi jelenlévő része-
sedjen a nyelveken szólónak osztályrészül jutott isten-tapasztalat 
gyümölcséből.  

 
12-31. versek – Ebben a szakaszban Pál az emberi testhez hason-

lítja az egyházat.10 Mindenekelőtt azt hangsúlyozza, hogy a testben 
különböző tagok, különböző testrészek vannak, amelyek eltérő 
funkciót látnak el. Ám ezek a testrészek nem egymással szemben 
állva vagy rivalizálva, hanem egymást támogatva és kiegészítve 
teszik lehetővé, hogy a test egésze ép és egészséges lehessen. Az 
apostol arra is felhívja a figyelmet, hogy a testben található különb-
                                                      

10 A test-hasonlat közismert volt abban a korban, éspedig a görög-római 
kultúrkörben. A legismertebb példa Menenius Agrippa római patrícius 
(Kr. e. 5. sz.) tanító meséje, amely arra szolgált, hogy véget vessen a 
római nép lázadásának az Aventinuszon (vö. TITUS LIVIUS, Ab urbe 
condita, 2,32). Ez a történet a különböző testrészek együttműködésének 
szükségességét mutatja be szemléletes módon. A filozófusok is gyakran 
hangsúlyozták, hogy a létezők egy testhez hasonlító nagy egységet 
alkotnak a világban. 

Szt. István megkövezése
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ség végső soron magára Istenre vezethető vissza. Ő teremtette úgy az 
emberi testet, hogy annak egyes részei eltérő feladatokat lássanak el. 
Ez viszont azt is jelenti, hogy minden tag feladata értékes, hiszen 
magától a Teremtőtől származik. 

A test-hasonlat lezárásaként a 12,28-30-ban újabb felsorolás 
olvasható, amelyben lelki adományok és hivatali címek egyaránt 
említést nyernek: „Az egyházban Isten egyeseket először is apos-
tolokká tett, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká; másoknak 
csodatévő erőt adott, vagy a gyógyítás, segélynyújtás, kormányzás és 
a nyelveken szólás adományát. Vajon mindnyájan apostolok? Vajon 
mindnyájan próféták? Vajon mindnyájan tanítók? Vajon mindnyájan 
csodatevők? Vajon mindnyájuknak megvan a gyógyítás adománya? 
Vajon mindnyájan szólnak nyelveken? Vajon mindnyájan értelmezik 
azt?”   

A lista elején Pál a szolgálattevőknek azt a három csoportját 
említi, akik az igehirdetéssel foglalkoztak. Ezek felsorolása meg-
határozott sorrendben („először” – „másodszor” – „harmadszor”) 
történik, ami nem egyszerű egymásutániságot, hanem értékrendet 
jelöl. Az apostolok megnevezés nemcsak a Tizenkettő körét jelenti, 
hanem az egyház első misszionáriusait, akik a feltámadt Krisztustól 
kapták küldetésüket. Ilyen értelemben apostol maga Pál is (vö. 1Kor 
15,7-8). Az apostolok történetileg és teológiailag is az első helyet 
foglalják el az egyházban. Ők azok, akik az első híveket toborozták 
az Úrnak, s az első közösségeket megalapítva az egyház alapjait 
lerakták (vö. 1Kor 3,10). A próféták a Szentlélek sugallatára – 
sajátos karizma birtokában – bátorító, illetve figyelmeztető beszédet 
intéztek a közösséghez, valamint útmutatásokat adtak számára (vö. 
1Kor 14). Az apostolok és a tanítók közötti elhelyezésük azt mutatja, 
hogy nemcsak alkalmanként prófétáltak. A tanítók kategóriájába 
azok tartoztak, akik a keresztény hit rendszerező kifejtését végezték. 
Ehhez az Ószövetségnek a Krisztus-esemény fényében történő 
magyarázata is hozzátartozott. 

A legalapvetőbb feladatokat végző csoportok után Pál részben 
rendkívüli megnyilvánulásokat (csodák, gyógyítások, nyelveken szó-
lás), részben általánosabb tevékenységeket (segélynyújtás, kormány-
zás) sorol fel. A 29-30. versekben kérdéseket találunk, amelyek kis 
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módosítással megismétlik a 28. vers listáját. Az apostol a kérdé-
sekkel is az egyházban megmutatkozó különbségek szükségességét 
emeli ki. Nem mindenki ugyanazt a feladatot hivatott betölteni, nem 
mindenki rendelkezhet ugyanazzal az adománnyal. Az egyház olyan 
organizmus, amelyben az egyes tagok a maguk különbözőségében 
kiegészítik egymást. Minden tagnak el kell tehát fogadnia a 
különbözőséget, s ezzel együtt meg kell találnia saját helyét a 
közösségben. 

    
A karizmák és a szolgálatok kapcsolata  

 
Szó volt már róla, hogy a 12,4-6-ban olvasható párhuzamos 

mondatokkal – éppúgy, mint később a test-hasonlattal – Pál az egy-
házban jelenlevő különbözőségek jogosságát kívánja alátámasztani. 
Mivel ugyanabból forrásból valók, ezért az eltérő lelki adományok, 
szolgálatok és erő-megnyilvánulások ténye nem veszélyezteti az 
egyház egységét. Arról is említés történt, hogy a szövegkörnyezetben 
a 12,4 mondatán – „A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a 
Lélek ugyanaz” – van a hangsúly. Figyelembe véve tanulmányunk 
tárgyát (karizmák és szolgálatok), mindenképpen rá kell kérdeznünk 
arra, milyen kapcsolatban áll ez a mondat a 12,5-ben olvasható, 
szolgálatokra irányuló állítással: „A szolgálatok is különfélék, de az 
Úr ugyanaz.”  

A „szolgálatokat” (diakonivai diakoniai) a szentírás-magyarázók 
többnyire a „kegyelmi adományok” (carivsmata khariszmata) szi-
nonimájának tartják. Ezen értelmezés szerint az apostol közvetve azt 
fejezi itt ki, hogy a karizmák szolgálatra valók, vagyis a közösség 
javára kell azokat „hasznosítani”.11 Egy másik megközelítés szerint a 

                                                      
11 „A karizmák azért »szolgálatok«, mert nem az önérvényesítést, hanem a 
keresztény közösség felépítését szolgálják; másrészt a szolgálatok karizmáknak 
tekinthetők, mivel Isten kegyelmi ajándékai, s nem csupán mások érdekeit szolgáló 
eredmények és tevékenységformák.” TH. SÖDING, „Nem azért, hogy neki szolgálja-
nak, hanem hogy ő szolgáljon” (Mk 10,45). A diakónia és a diakonátus az Újszövet-
ség fényében, in K. ARMBRUSTER – M. MÜHL (szerk.), A diakonátus teológiája, 
Budapest 2016, 26-56, 47. Hasonlóképpen vélekedik C. SENFT, La première épitre 
de Saint Paul aux Corinthiens (CNT VII), Paris 1979, 157; R. F. COLLINS, First 
Corinthians (SP 7), Collegeville 1999, 452; W. SCHRAGE, Der erste Brief an die 
Korinther III (EKK VII/3), Zürich/Düsseldorf 1999, 144; D. ZELLER, Der erste Brief an 
die Korinther (KEK), Göttingen 2010, 390-391.   
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karizmák és a szolgálatok szinonim használatából következő azo-
nosság azt jelenti, hogy a karizmák olyan adományok, amelyek 
egyúttal hivatalos felhatalmazást tartalmaznak: felhatalmazást vala-
milyen feladat vagy tisztség betöltésére. Ebből kifolyólag minden 
kereszténynek megvan a maga feladatköre az egyházban.12  

A most bemutatott nézetek a 12,4-6 mondatai között fennálló 
párhuzamon alapulnak. Ám a párhuzam nem szükségképpen teljes 
azonosságot jelent. Érdemes figyelembe venni, hogy a mondatok 
második felében említett megnevezések (pneu'ma – kuvrio"  – 
qeov" / Lélek – Úr – Isten) egymással ugyan szorosan összefüggő, 
mégis egymástól egyértelműen különböző valóságokat jelölnek.13 
Ezt a lehetőséget – hasonlóság, de nem teljes azonosság – a mondat 
első felében található kifejezésekre vonatkozólag is fontolóra kell 
venni. E tekintetben emlékeztethetünk arra a tényre, hogy Pál a 
diakoniva (diakonia) főnevet és a vele rokon diakonevw (diakoneó) – 
diavkono" (diakonosz) szavakat főképp hivatalos megbízáson alapuló, 
állandósult feladatkörökre használja.14 A megbízás többnyire ma-
gától Istentől vagy Krisztustól származik, de az egyházon belüli 
megbízatás lehetősége is fennáll.15 A feladatkörökhöz az igehirdetés, 
valamint a közösségek szervezése és vezetése tartozik hozzá (vö. 
1Kor 3,5; 16,15; Róm 16.1). Külön kiemelendő, hogy Pál saját 

                                                      
12 Vö. E. KÄSEMANN, Amt und Gemeine, 123; A. HENTSCHEL, Diakonia im Neuen 
Testament, Tübingen 2007, 143. 
13

 A „Lélek – Úr – Isten” triászt jogosan tekinthetjük úgy, mint rejtett utalást a 
Szentháromságra. Azt persze látnunk kell, hogy Pál itt közvetlenül nem a Szenthá-
romságról akar tanítást adni. Fő célja nem az, hogy a Lélek, Krisztus és az Isten 
kapcsolatát fejtegesse, hanem hogy rámutasson: a különböző isteni működések, 
melyeket különböző isteni személyekkel kapcsol össze, semmiképpen sem zárják 
ki az egységet. De éppen ezért feltűnő és sokatmondó, hogy ez a szentháromsá-
gos gondolkodás számára olyan természetes és magától értetődő.   
14

 A diakonevw – diakoniva – diavkono" újszövetségi használatához vö. H. W. BEYER, 
art. diakonevw ktl., in ThWNT II (1935), 81-93; A. WEISER, art.  diakonevw ktl., in 
EWNT I (1980), 726-732;  J. N. COLLINS, Diakonia. Re-Interpreting the Ancient 
Sources, New York/Oxford 1990; A. HENTSCHEL, Diakonia. A páli levelek szövegei-
nek behatóbb vizsgálata. Collins és Hentschel műveiben olvasható (a 194-235, 
illetve 90-184. oldalakon). Mindenestre mindkét szerző megközelítése egyoldalúnak 
mondható, mert a karitatív tevékenységet nem tekintik a diakónia jelentéskörébe 
tartozónak – még a jeruzsálemi egyház javára történő gyűjtésről szóló szakaszok-
nál sem.   
15 A jeruzsálemi hívek javára történő gyűjtés hátterében például az apostoli 
zsinaton történt megbízás áll. Vö. Gal 2,10. 
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apostoli tevékenységét is szolgálatnak nevezi (vö. 2Kor 3,6; 4,1; 
5,16; 6,3). Ennek egy nagyon sajátos megnyilvánulása a jeruzsálemi 
keresztény közösség javára történő gyűjtés (Róm 8,4; 9,1.12; Róm 
15,25.31). A páli szemléletben tehát a diakoniva az egyházi közös-
ségben hivatalos formában végzett igehirdetést és a közösség javára 
hivatalosan végzett egyéb segítségnyújtást egyaránt jelölheti. A 12,8-
10 listájában viszont nagyon speciális adományok és megnyilvá-
nulások is szerepelnek, úgymint a csodát eredményező hit vagy a 
nyelveken szólás. Ezek nyilván jelen lehetnek egy állandósult fel-
adatkör teljesítése során. Ám egyáltalán nem valószínű, hogy ön-
magukban véve hivatalos feladatkört jelentenének. Figyelembe véve 
a nyelveken szólással kapcsolatos visszafogott megállapításokat az 
1Kor 14-ben, szinte kizártnak mondható, hogy Pál a nyelveken 
szólást autonóm feladatkörnek vagy tisztségnek tekintené.  

A kutatók közül többen azt az álláspontot képviselik, miszerint a 
4. versben említett carivsmata (khariszmata) főnév főfogalomnak 
tekintendő, amelyhez két sajátos alcsoport tartozik: a diakonivai 
(diakoniai) és az ejnerghvmata (energémata). Mi is ezt az álláspontot 
részesítjük előnyben.  Mindazonáltal el kell ismerni, hogy a nézet 
képviselői között a részleteket tekintve nincs egyetértés. John N. 
Collins a diakonivai főnéven az apostoli igehirdetők tevékenységét 
érti,16 míg mások a 12,28-ban található felsorolásra gondolnak.17 
Még nagyobb az eltérés az ejnerghvmata mibenlétének meghatáro-
zásánál: a 12,8-10-ben felsorolt adományok;18 csodás megnyilvá-
nulások;19 minden isteni tevékenység.20 A magunk részéről a két 
alcsoport tartalmát az alábbi módon tekintjük: a diakonivai = 
szolgálatok kifejezés főképp az igehirdetés különböző formáira 

                                                      
16 Vö. J. N. COLLINS, Ministry as a Distinct Category among Charismata 
(1 Corinthians 12:4-7), in Neotestamentica 27 (1993) 79-91, 90.  
17 Vö. E. E. ELLIS, Pauline Theology: Ministry and Society, Grand Rapids 
1989, 35-36; J. KREMER, Der Erste Brief an die Korinther (RNT), 
Regensburg 1997, 262.  
18 Vö. J. N. COLLINS, Ministry, 90; E. E. ELLIS, Pauline Theology, uo.  
19 Vö. J. KREMER, Korinther, 263. Hasonlóképpen J. A. FITZMYER, First 
Corinthians (AB 32), New Haven/London 2008, 465. Érdekes, hogy 
Fitzmyer a diakonivai mibenlétét nem határozza meg, bár azt egyértelművé 
teszi, hogy a főnév nem tekinthető csupán a carivsmata szinonimájának.   
20 Vö. A. VANHOYE, Carismi, 56-57. 
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vonatkozik, amelyeket a 12,28-ban említett szolgálattevők – aposto-
lok, próféták és tanítók – végeznek, de egyéb tevékenységek (pl. 
segítségnyújtás, kormányzás) sem zárhatók ki a kiterjedési körből. 
Az ejnerghvmata = erő-megnyilvánulások ellenben olyan adomá-
nyok, amelyekben az isteni erő különös formában mutatkozik meg: 
pl. csodás gyógyulások, ördögűzések (vö. 12,9-10). Persze hangsú-
lyoznunk kell, hogy a két alcsoport nem kimerítő jellegű, vagyis nem 
öleli fel az összes lehetséges karizmát. Ez a megállapítás egyébként 
az 1Kor 12-ben található listákra éppúgy érvényes.  

Az előzőek alapján a karizmák és a szolgálatok kapcsolatára 
vonatkozólag az alábbi végkövetkeztetésre juthatunk: a „karizmák” 
szó minden olyan adományra vonatkozik, amelyeket a Szentlélek 
szabadon juttat a híveknek, függetlenül azok egyházban betöltött 
helyzetétől, a „szolgálatokon” pedig olyan szilárd feladatköröket kell 
érteni, amelyek a Szentlélektől kapott sajátos adományokon nyug-
szanak. Mivel minden egyházi tisztség és feladatkör gyakorlását a 
Szentlélek sajátos ajándéka tesz lehetővé, ezért minden szolgálat 
egyben kegyelmi adomány is, de nem minden karizmával jár együtt 
állandósult egyházi funkció. Persze azt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy Pál a szolgálatok forrásaként az Urat jelöli meg. Ez 
bizonyára azzal magyarázandó, hogy a szolgálatok az Úr művét 
folytatják, s az Úr szándékát és lelkületét szem előtt tartva kell 
azokat végezni.21  

 
A szolgálat mint karizma a Róm 12,3-8-ban 

 
A karizmákkal kapcsolatos fejtegetés a Róm 12-ben  

 
A Rómaiakhoz címzett levelében Pál a keresztény élettel kapcso-

latos általános buzdítás (12,1-15,13) részeként ír a karizmákról. A 
téma itt is szorosan összefügg a test-motívummal. A karizmákkal 
kapcsolatos megjegyzéseit ugyanis ezekkel a mondatokkal vezeti be 
az apostol: „Amint ugyanis egy testben sok testrészünk van, s nem 
ugyanaz a rendeltetése minden testrésznek,  ugyanúgy vagyunk so-
kan egy test Krisztusban; egyenként pedig egymásnak tagjai” (12,4-
5). Ezt követően pedig, a sokszínűség szemléltetéseképpen, éppen a 
                                                      

21 Vö. J. Kremer, Korinther, 263. 
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karizmák különbözőségére esik a hangsúly: „Különböző adománya-
ink (khariszmata) vannak a nekünk juttatott kegyelemnek megfe-
lelően: ha prófétaság, akkor gyakoroljuk a hit mértéke szerint; ha 
szolgálat, akkor fáradozzunk a szolgálatban; ha valaki tanít, 
tanítson; aki buzdít, buzdítson; aki adakozik, tegye egyszerűségben; 
aki elöljáró, buzgóságban, aki irgalmasságot gyakorol, vidámság-
ban” (Róm 12,6-8).  

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy az idézett szövegegység egy 
általános buzdítás része, vagyis nem egy konkrét egyházközségi 
helyzetre reflektál itt az apostol. A leírtak ennélfogva általánosabb 
érvényűek, bár kimerítő, minden lehetséges szempontot magában 
foglaló értekezésről nyilvánvalóan most sem beszélhetünk. Ám Pál 
egyéni „értékítélete” itt bizonyára jobban visszatükröződik, mint a 
Korintusi levélben, amelynek érvelését a közösségben meglévő 
visszásságok nagy mértékben befolyásolták. 

A felsorolást Pál a carivsmata szóval vezeti be, s ezzel most is az 
adomány jelleget domborítja ki, sőt erre a szempontra egy rövid 
kiegészítéssel („a nekünk juttatott kegyelemnek megfelelően”) külön 
felhívja a figyelmet. Természetesen a különbözőség gondolata is 
hangsúlyos. Az apostol ugyanakkor nemcsak felsorolja az adomá-
nyokat, hanem azok helyes használatára is buzdít. Feltűnő, hogy a 
Szentlélekre sem a listában, sem annak szövegkörnyezetében nincs 
utalás. Az adományok forrása, úgy tűnik, Isten (Róm 12,3), illetve 
Krisztus (Róm 12,5). Ugyancsak szembetűnő, hogy a látványosabb 
karizmák (glosszolália, csodák) hiányoznak, helyettük hétköznapibb 
megnyilvánulások és feladatok szerepelnek. Arra is felfigyelhetünk, 
hogy a prófétálás az első helyen található. Ez is azt mutatja, hogy Pál 
nagy becsben tartotta ezt az adományt, illetve annak alkalmazását – 
bár ismét hangsúlyozandó, hogy a prófétálásban számára elsősorban 
nem a jövőbe látás, hanem a buzdítás, megtérésre ösztönzés, vigasz-
talás és lelki dolgokban való felvilágosítás a meghatározó. 
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A szolgálat mint karizma 
 
Témánk szempontjából különösen is figyelemre méltó, hogy a 

diakoniva főnév ez esetben nem párhuzamos a cavrisma szóval, 
hanem annak egyértelműen alá van rendelve, hiszen a szolgálat, a 
prófétaság után, maga is karizmaként szerepel.  

Az exegéták egyetértenek abban, hogy a tömör megfogalmazás 
miatt nagyon nehéz pontosan meghatározni, mit is ért itt Pál a 
diakoniva főnéven. A szöveg bizonyos árnyalatait figyelembe véve 
többféle értelmezési javaslat is napvilágot látott. Ezekből hármat 
tartok komolyabban megfontolásra méltónak: 

1) Arra hivatkozva, hogy a diakoniva előtt és után szóbeli meg-
nyilvánulások – prófétálás, tanítás, buzdítás – találhatók, Anni Hent-
schel a szóban forgó főnevet az evangélium hirdetésére vonatkoztat-
ja.22 Azzal is érvel, hogy a 11,13-ban Pálnak mint a pogányok apos-
tolának a diakóniája az evangélium hirdetését jelenti (vö. 15,16). 
Hentschel felvetése önmagában tekintve logikus, ám van egy ne-
hézsége. Ha a diakoniva főnéven kizárólag az evangélium hirdetését 
értjük, akkor az a benyomásunk támadhat, hogy Pál számára a 
prófétálás fontosabb, mint az evangélium hirdetése. Annak ellenére, 
hogy a Róm 12,6-8 felsorolását sem tekinthetjük a karizmák teljes és 
rendszerező bemutatásának, nem gondolhatjuk, hogy az apostol 
teljesen tudattalanul (csupán ad hoc) állította volna fel az adomá-
nyok sorrendjét. Figyelembe véve, hogy egyéb helyeken Pál abszolút 
elsőséget ad az evangélium hirdetésének mind időbeli, mind 
minőségi vonatkozásban (vö. 1Kor 1,10-17; 9; Róm 1,16-17, 10,12-
15), nehéz volna megmagyarázni, hogy a jelen esetben miért kerül a 
prófécia után a második helyre.  

2) Abból a tényből, hogy a görög szövegben a felsorolás elején 
főnevek olvashatók, utána viszont participiumok,23 Ulrich Wilckens 
érdekes következtetést von le: Pál először két alapkarizmát említ, 
utána pedig azok tartalmát konkretizálja.24 A tanítás és a buzdítás a 
                                                      

22 A. HENTSCHEL, Diakonia, 145. 
23 Főnevek: profhteiva – diakoniva.  Participiumok: didavskwn –
parakalw'n – metadidouv" – proi>stavmeno" – ejlew'n. 
24 U. WILCKENS, Der Brief an die Römer (EKK VI/3), Zürich/Neu-
kirchen-Vluyn 19892, 15. 
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prófécia sajátossága, az adakozás, az elöljárói szerep és az irgal-
masság gyakorlása viszont a diakónia köréhez tartozik. Bár Wilckens 
joggal feltételezi, hogy a felsorolás tagjai között összefüggés állhat 
fenn, a diakoniva főnévnek ilyenfajta értelmezése mégsem problé-
mamentes. Hiszen így a „szolgálat” csak a szervezői és karitatív 
tevékenységre terjedne ki. Márpedig, miként láttuk, Pál az igehirde-
tést is a diakónia szerves részeként tekinti. Igaz ugyan, hogy az 1Pét 
4,11-ben már élesen elkülönül egymástól a beszéd és a „cselekvés” 
értelmében vett diakónia, ám ez az egyértelmű megkülönböztetés a 
páli levelekben még nem figyelhető meg.  

3) Klaus Haacker az alábbi módon határozza meg a prófétálás és 
a  szolgálat közötti különbséget: „A prófétai üzenetek nem diszpo-
nálható sugallatától eltérően a diakoniva itt általánosságban a kö-
zösségért végzett, állandó, többé-kevésbé intézményesített, esetleg 
függetlenített tevékenységet jelölheti.”25 E szerint a javaslat a 
prófécia szabadabb, nem szilárd keretekhez kötött juttatásként 
jelenik meg, a szolgálat pedig állandósult feladatkörként.  

A felsorolt magyarázatok közül a harmadikat tartjuk a legvaló-
színűbbnek. Ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy ez esetben 
nem világos az első két karizma és a későbbiekben felsorolt ado-
mányok közötti kapcsolat. Csak mint megfontolásra szánt lehetősé-
get említjük, hogy a lista hátralevő részében említett valóságok nem 
mások, mint a szolgálatok konkrét kifejtései. Ez persze annyit is 
jelentene, hogy a szolgálatok nem szükségképpen megbízáson 
alapulnak, hanem szabadon vállalt, rendszeres tevékenységek is 
lehetnek.  

   
Konklúzió 

 
A vizsgált szövegek jól mutatják, hogy Pál apostol felfogásában 

szoros összefüggés áll fenn a karizmák és a szolgálatok között, 
hiszen a szolgálatokat úgy tekinthetjük, mint a karizmák sajátos 
formáját. Miként szó volt róla, az 1Kor 12-ben és a Róm 12-ben Pál 
a carivsmata főnévvel azokat az adományokat jelöli, amelyeket a 
                                                      

25 K. HAACKER, Der Brief des Paulus an die Römer (ThHKNT 6), Leip-
zig 20063, 287. Megbízatáson alapuló feladatokra gondol B. BYRNE, 
Romans (SP), Collegeville 1996, 
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Szentlélek – illetve tágabb perspektívában maga az Isten – szabad 
elhatározása szerint juttat külön-külön az egyes keresztényeknek. 
Bár a szövegek azt sugallják, hogy minden hívő kap valami sajátos 
juttatást, ezek azonban egymástól különbözőek. Ugyan minden 
adományt a közösség javára kell használni (vö. 1Kor 12,7), ám a 
„használat” konkrét formája nem ugyanaz. Egyes adományok (pl. 
csodát eredményező hit, nyelveken szólás) nem kötődnek szigorú 
intézményi kerethez, mások viszont (pl. tanítás, kormányzás) 
szilárdabb feladatkörökhöz kapcsolódnak. A két csoport között 
persze nincs éles válaszfal, hiszen Pál – úgy tűnik – a prófétálásnak 
mind szabadabb, mind „intézményesített” formáját ismeri (vö. 1Kor 
12,10. 28). Emellett az 1Kor 12,28-30 listájában hivatali címek és 
rendkívülibb karizmák (csodák, gyógyítás, nyelveken szólás) 
egyaránt jelen vannak. A két csoportot meg szabad és meg is kell 
különböztetni, ám egymástól nem szabad élesen elkülöníteni. Hiszen 
minden adományt az egyház közösségén belül, a közösség egészét 
szem előtt tartva kell „érvényre juttatni”. Nem véletlen, hogy a 
karizmák témaköre mind az 1Kor 12-ben, mind a Róm 12-ben 
szorosan összefügg a test-motívummal. A test hasonlattal Pál 
nemcsak azt tudatosítja, hogy a sokszínűséget az egyház természetes 
velejárójának kell tartani. A hasonlattal az apostol azt is nyomatéko-
sítja, hogy a sokszínűség Isten kifejezett szándékából fakad. Maga 
Isten akarta, hogy a testben különböző testrészek legyenek, amelyek 
különböző funkciókat látnak el. Miként a test Isten által meghatáro-
zott rendszer szerint működik, ugyanúgy az egyház szervezetét 
(struktúráját) is Isten határozza meg. A Szentlélek által Isten rendel – 
az evangélium ügyének előmozdítása, illetve az egyház létrejötte és 
fennmaradása érdekében – szilárd feladatköröket, illetve ezek 
betöltésére ő választ ki és tesz alkalmassá személyeket. Ugyanakkor 
Isten juttat különböző adományokat, melyek ugyan nem minden 
esetben szükségszerűek, mégis nagyon jelentősek, mert az egyház 
belső életének megerősítését, felfrissítését és megújulását szolgálják.  
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
 

Megtisztelő látogatás – Társulatun székhelyét, a Teréz körúti 
Bibliaközpontot március 14-én meglátogatta dr. Latorcai Csaba, a 
Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes 
államtitkára. Latorcai államtitkár úr Tarjányi Béla egykori tanít-
ványa kezdettől fogva figyelemmel kíséri Társulatunk munkásságát. 
A látogatás alkalmával megismerhette Bibliaközpontunkat, találko-
zott Társulatunk munkatársaival, és elismeréssel szólt több mint ne-
gyedszázados fáradozásunkról Isten Igéjének szolgálatában. 

 
Előadások, bibliaórák, kurzusok – Vágvölgyi Éva főtitkár 

Sztankó Attila plébános meghívására március 18-án Zebegényben 
tartott élénk érdeklődéssel kísért előadást az egyiptomi kopt kolos-
torokról, valamint a budapesti Szent Imre plébánia „Jeruzsálem leá-
nyai” nyugdíjas kör számára febr. 8-én és 15-én Szt. Pál életéről. A 
Bibliaközpontban havonta megtartott bibliaóra mellett hetente 
bibliaolvasást vezet az óbudai családok körében. 
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Gelley Anna kurzusvezető december 9-11-én a Bibliaközpontban 
tartott Biblikus Figura készítő kurzust nagymarosi fiatalok és 
visszatérő résztvevők számára. A március 31- április 2-i hétvégén 
Pécsett, egy hónap múlva pedig Szekszárdon tart újabb kurzusokat. 

 
Tarjányi Béla ügyvezető elnököt a Szent István Akadémia rendes 

tagjává választották febr. 6-án. Székfoglaló előadását ezen a napon 
tartotta meg PPKE `II. János Pál pápa` dísztermében Az Alexandriai 
Iskola feltárása címmel. 

 
 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája:  ápr. 21.: 
Jn 13,16 –17; máj. 5.: Jn 15,10-11;  máj.19:: Mt 18,19-20; jún. 
2.: Jn 12,44-46; jún. 16.: Jn 14,6-7.;  jún. 30.: Jn 16, 22-24; júl. 
14.: Mt 11,28-30.; júl. 28: Ef 4,1-4; aug. 11: Ef 5,15-17. 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
 

     
Istenünk mélységes irgalmából, 

meglátogatott minket a magasságban felkelő! 
Lk 1,78                   

        Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak  
        áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk! 
                   A Társulat vezetősége és a Szerkesztőség 
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     Ajánlás 

      

 

Pusztában élő szent Oroszlán, 
kinek a puszta léte botrány, 
s próféta-szónál is nagyobb, – 
tudnál-e még hozzánk betörni, 
vén Európára rádörögni, 
hogy Bűnbánatot tartsatok!  
 
(...)  
 
   Te Megmerítő Ember (…)  
légy ott a parton még ez egyszer, 
és túlvilági türelemmel 
halássz ki minket! Mert nagyon 
nagysodrú ár jön, s úgy magával 
képes ragadni, hogy a szánkkal 
annyit se szólunk: Irgalom! 

 
Szent-Gály Kata                              . 
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Nyúl Viktor 

A szinoptikus evangéliumok Péter-ábrázolása 

Bevezetés 

Péter alakja fontos szerepet tölt be az Újszövetségi Szentírásban, 
ahogy ezt a rá vonatkozó Péter, Simon és Kéfás személynevek gya-
kori előfordulása is mutatja.1 Elsősorban az evangéliumokban és az 
Apostolok Cselekedeteiben találkozunk vele. Rajta kívül nincs még 
egy olyan tanítvány a Tizenkettő közül, aki ennyi epizódban szere-
pelne, beszélne, akit ennyiszer megszólítana Jézus, illetve akit ennyi-
re részletesen bemutatnának az evangéliumok.2 Személye tehát, Jé-
zus után, az egyik legfontosabb az evangélisták számára. 

Az alábbi tanulmányban a szinoptikus evangélisták Péterről al-
kotott képét szeretnénk röviden bemutatni. Először az egyes evangé-
liumok ide vonatkozó igehelyeit, majd az apostol személynevének 
előfordulásait, nyelvtani jellemzőit vázoljuk fel. Ezt követően meg-
vizsgáljuk a három evangélista sajátos jellemzőit a téma kapcsán. A 
perikópák elemzésére a jelen munkában nem törekszünk, hanem egy 
összegző képet kívánunk adni. Célunk, hogy összefoglaljuk a szi-
noptikus evangéliumok Péterről alkotott képét, és ezzel érthetőbbé 
váljék számunkra az első apostol bibliai alakja, szerepe, ami az öku-
menikus párbeszédben is előbbre vihet bennünket Szent II. János Pál 
pápa szándékának megfelelően.3  

A péteri perikópák a Márk-evangéliumban 

A „Si,mwn” és a „Pe,troj”  személynevek evangéliumi előfordulá-
sai jelzik, hogy Márk kifejezetten hol beszél Péter apostolról. Az 
előbbi kifejezés többségében, az utóbbi pedig kizárólagosan csak az 
                                                      

1 A „Péter” név 155-ször, a „Simon” 51-szer, a „Kéfás” pedig 9-szer jelöli 
az apostolt az Újszövetségben (Mt, Mk, Lk, Jn, ApCsel, 1Kor, Gal, 1-2 
Pét). 
2 Vö. LOCKYER, H., All the Apostles of the Bible. Studies in the Charac-

ters of the Apostles, The Men Jesus Chose and the Message They Pro-
claimed, Michigan 1972. 127. 

3 Vö. SZENT JÁNOS PÁL, Ut unum sint, Budapest 1996. 89. 95-96. 
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első tanítványra utal.4 A terminusok márki műben való elhelyezkedé-
sével kapcsolatban a következőket állapíthatjuk meg. A Pétert jelölő 
„Si,mwn” név hatszor az evangélium elején a kezdeti galileai esemé-
nyek során, s utoljára pedig Jézus szenvedéstörténetében, a 
getszemáni jelenetben fordul elő.5 Láthatjuk, hogy ez a szó az első 
hat előfordulási alkalommal mindig az első apostolra vonatkozik az 
evangéliumban. A „Pe,troj”  személynevet legelőször a 3,16. vers-
ben alkalmazza az evangélista, utoljára pedig a 16,7. versben. Míg a 
„Si,mwn” kifejezés, ahogy említettük, az evangélium elején, addig az 
utóbbi a mű második felében fordul elő többször.6 Vagyis a 
getszemáni epizód jézusi szóhasználatát kivéve (14,37) Márk az első 
tanítványt az apostolok, mint a Tizenkettőből álló közösség kivá-
lasztásától kezdve (3,16) hívja Péternek. Az első tanítványt jelölő 
„Si,mwn” nevet hatszor használja az evangélista névelő nélkül, egy 
alkalommal pedig névelővel.7 A szó egyszer jelöli az apostolt alany-
ként (1,36), obiectum directumként (1,16), obiectum indirectumként 
dativusban (3,16), illetve vocativusként (14,37), s háromszor 
obiectum indirectumként genitivusban (1,16.29-30). A „Pe,troj”  
személynevet pedig legtöbbször névelővel, olykor nélküle alkal-
mazza evangéliumában.8 A szó kilencszer ábrázolja nála a tanítványt 
cselekvő alanynak, ötször obiectum directumnak, illetve obiectum 
indirectumnak.9 Továbbá amikor a „Pe,troj” személynév nominati-
                                                      

4 „Si,mwn”: a 11 előfordulási helyből 7-szer vonatkozik Péterre 
(1,16.29.30.36; 3,16; 14,37). „Pe,troj”: a 19 alkalomból 19-szer Péter apos-
tolt jelöli (3,16; 5,37; 8,29.32.33; 9,2.5; 10,28; 11,21; 13,3; 
14,29.33.37.54.66.67.70.72; 16,7).  

5 Ötször az első (1,16.29.30.36), egyszer a harmadik (3,16), végül pedig 
egyszer a tizennegyedik fejezetben (14,37). 

6 A „Pe,troj”  szó egyszer található a harmadik (3,16), az ötödik (5,37), a 
tizedik (10,28), a tizenegyedik (11,21), a tizenharmadik (13,3) és a tizen-
hatodik (16,7) fejezetben, továbbá kétszer a kilencedik (9,2.5), háromszor 
a nyolcadik (8,29.32.33) és nyolcszor a tizennegyedik 
(14,29.33.37.54.66.67.70.72) fejezetben. 

7 Névelő nélkül: 1,16.29-30.36; 14,37; névelővel: 3,16. 
8 Névelővel 16-szor: 5,37; 8,29.32; 9,2.5; 10,28; 11,21; 

14,29.33.37.54.66-67.70.72; 16,7. Névelő nélkül 3-szor: 3,16; 8,33; 13,3. 
9 Nominativusban: 8,29.32; 9,5; 10,28; 11,21; 13,3; 14,29.54.72; 

obiectum directumban (accusativusban): 3,16; 5,37; 9,2; 14,33.67; 
obiectum indirectumban (genitivusban): 14,66; obiectum indirectumban 



Bibliamagyarázat 

4 

vusban található Márknál,  akkor mindig, amikor accusativusban áll, 
akkor az esetek többségében, s végül, amikor dativusban, akkor pe-
dig fele arányban Jézushoz kapcsolódik az apostol személye.10 A Pé-
terre vonatkozó „Si,mwn” név egyetlen nominativusa, accusativusa, 
dativusa és vocativusa is a Mesterhez fűzi az első tanítványt.11 

Simonról először meghívástörténete kapcsán beszél az evangé-
lista, amikor Jézus a Galileai-tenger mellett járva meglátja őt testvé-
rével együtt halászni, s követésére szólítja fel őket, akik rögtön enge-
delmeskednek neki (1,16-18). Az első nap eseményei kapcsán is 
többször esik szó Péterről: a Mester Simon és András házába megy 
(1,29), ahol meggyógyítja az apostol anyósát (1,30-31), illetve kora 
hajnalban Simon vezetésével indulnak egyesek az Úr keresésére 
(1,36-37). Később Márk beszámol a tizenkét apostol közösségének 
megalapításáról, akik között az első helyen Simon szerepel, akit Jé-
zus Péternek nevez el (3,16). Legközelebb Jairus lányának feltá-
masztása kapcsán találkozunk vele, aki a Zebedeus fivérekkel együtt 
szemtanújává válik e természetfeletti tettnek (5,37-43). Ezután Fülöp 
Cezáreájának környékén történő hitvallása és megrovása során beszél 
róla Márk (8,29.32-33), melyet a színeváltozás epizódja követ, ahol 
Jakabbal és Jánossal ismét jelen van, sőt ő szólal meg közülük egye-
dül (9,2.5). A gazdagság veszélyei kapcsán Péter kérdezi meg Jézust 
az önkéntes szegénységről és az Úr követéséről (10,28). Betániából 
jövet megpillantva az elszáradt fügefát, csak Péter hívja fel Mestere 
figyelmét erre a rendkívüli jelenségre (11,20-21). Az Olajfák hegyén 
pedig Jakabbal, Jánossal, és saját testvérével együtt megkérdezi Jé-
zust a világ végének idejéről (13,3).  

                                                                                                                 
(dativusban): 8,33; 14,37.70; 16,7. 

10 Nominativusban: Péter Jézusnak mond valamit (8,29; 9,5; 10,28; 
11,21; 14,29), megrója őt (8,32), társaival megkérdezi (13,3), követi őt 
(14,54), illetve visszaemlékezik szavaira (14,72). Accusativusban: Péter 
legtöbbször Jézus cselekedetének az obiectum directuma: a Mester új ne-
vet ad neki (3,16), magával viszi őt elsőként (5,37; 9,2; 14,33). (Egyedül a 
14,67. versben nem Jézus cselekedetének az obiectuma, hanem egy cse-
lédé). Dativusban: Jézus megrója őt (8,33), illetve beszél hozzá (14,37). 
(A másik két alkalommal mások szólnak az apostolhoz (14,70; 16,7). 
11 Nominativusban: Simon Jézust keresi társaival együtt (1,36). Accu-

sativusban: a Mester meglátja őt (1,16). Dativusban: az Úr nevet ad neki 
(3,16). Vocativusban: Jézus a nevén szólítja őt (14,37). 
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A szenvedéstörténetben az evangélista figyelme még gyakrabban 
Péterre terelődik. Ő az, aki Jézussal párbeszédet folytat a tanítványok 
közeli megbotránkozása és bukása kapcsán (14,29). A Zebedeus fi-
úkkal közösen a Getszemáni kertben Jézus közelében tartózkodik 
(14,33-42), sőt eredeti nevén külön őt szólítja meg a Mester, vir-
rasztásra és imádságra buzdítva őket (14,37-38). Miután pedig a ta-
nítványok mind elmenekülnek, egyedül ő követi az elfogott Jézust 
messziről (14,54). Továbbá Márk részletesen beszámol az apostol ta-
gadásának tragédiájáról, amelyet azáltal is hangsúlyoz, hogy egy epi-
zódon belül itt nevezi nevén legtöbbször a tanítványt (14,66-72).12 
Végül pedig az evangélium végén találkozunk Péterrel, mint a feltá-
madás hírének első címzettjével, akinek a titokzatos ifjú parancsára 
az asszonyoknak el kell vinniük a Feltámadottról az örömhírt (16,7). 
Vagyis tizenhat epizódban ír Márk Péterről,13 akit általában egyes 
társaival együtt, vagy azok jelenlétében ábrázol, olykor viszont külön 
egyedül.14  

Tehát az evangélium kulcspontjain kifejezetten az első tanítvány 
alakjával találkozunk: a mű elején a tanítványok meghívásakor 
(1,16-20), majd az evangélium közepén a Fülöp cezáreai hitvalláskor 
(8,27-30), végül az utolsó fejezetben a húsvéti örömhír kapcsán 
(16,7). Így Péter személye mintegy keretbe foglalja az evangélista 
üzenetét. Márk írásának első csúcspontja a péteri vallomás Krisztus-
ról (8,27-30), melyet a tanítvány későbbi bukásának előjele, vagyis 
az apostol megrovása követ (8,31-33). Végül pedig a keresztre fe-
szített Jézus feltámadásáról az örömhírt egy ifjú fogalmazza meg, 
                                                      

12 Összesen négyszer: 14, 66.67.70.72. 
13 1. Simon és András meghívása: 1,16-18; 2. Jézus Simonék házában: 

1,29-34; 3. Simonék Jézust keresik: 1,35-39; 4. A tizenkét apostol kivá-
lasztása: 3,13-19; 5. Jairus lányának feltámasztása: 5,21-24.35-43; 6. Az 
apostol hitvallása: 8,27-30; 7. Péter megrovása: 8,31-33; 8. Jézus színe-
változása: 9,2-8; 9. Péter kérdése Jézushoz a követés jutalmáról: 10,28-
31; 10. Az apostol és az elszáradt fügefa: 11,20-25; 11. Péterék kérdése 
Jézushoz a világ végéről: 13,3-37; 12. Péter tagadásának megjövendölé-
se: 14,26-31; 13. A Getszemáni kertben: 14,32-42; 14. Péter messziről 
követi Mesterét: 14,54; 15. Az apostol tagadása: 14,66-72; 16. Péter és a 
Feltámadt Jézus üzenete: 16,7. 

14 Egyes társaival együtt, illetve azok jelenlétében ír Péterről (14 jele-
netben): 1,16-18; 1,29-34; 1,35-39; 3,13-19; 5,21-24.35-43; 8,27-30; 8,31-
33; 9,2-8; 10,28-31; 11,20-25; 13,3-37; 14,26-31; 14,32-42; 16,7. Külön 
csak Pétert ábrázolja társai nélkül (2 epizódban): 14,54; 14,66-72. 
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amit pedig Péter rehabilitációja követ (16,6-7). Evangéliumi előfor-
dulásának az első (1,16) és utolsó (16,7) alkalmai közötti szakaszok-
ban tehát a szerző a tanítvány fejlődési útját, különböző tapasztalatait 
tárja fel. 

A péteri perikópák a Máté-evangéliumban 

A „Si,mwn” név Máté evangéliumában többnyire, a „Pe,troj” pe-
dig mindig az első apostolra vonatkozik.15 Az előbbi először a 4,18. 
versben, utoljára pedig a 17,25-ben fordul elő. Az utóbbi szintén a 
4,18. versben található meg először, utoljára viszont a 26,75-ben. Pé-
ter apostolra az evangéliumon belül főleg annak második felében tör-
ténik utalás.16 Továbbá a „Pe,troj” kifejezés közel egyharmada a 
szenvedéstörténethez kapcsolódik.17 

A Simon név háromszor szerepel a Péter névvel együtt,18 kétszer 
viszont önmagában;19 kétszer jelöli a tanítványt a cselekvés alanya-
ként (10,2; 16,16), egyszer obiectum directumként (4,18), kétszer 
pedig Jézus által megszólítottként vocativusban (16,17; 17,25). Míg 
a „Si,mwn” névhez nem kapcsol külön névelőt az evangélista, addig 
az önálló „Pe,troj” tulajdonnévhez 17 alkalommal igen, s csak három 
esetben nem.20 Ez utóbbi személynév 15-ször fordul elő alanyként, 
3-szor obiectum directumként, 5-ször obiectum indirectumként.21 

                                                      
15 „Si,mwn”: a 9 előfordulási helyből 5-ször utal Péterre (4,18; 10,2; 

16,16-17; 17,25). „Pe,troj”: a 23 alkalomból 23-szor Péter apostolt jelöli 
(4,18; 8,14; 10,2; 14,28-29; 15,15; 16,16.18.22-23; 17,1.4.24; 18,21; 
19,27; 26,33.35.37.40.58.69.73.75). 

16 „Si,mwn”: egyszer a negyedik (4,18), a tizedik (10,2), és a tizenhetedik 
(17,25) fejezetben, illetve kétszer a tizenhatodik (16,16-17) fejezetben. 
„Pe,troj”: egyszer a negyedik (4,18), a nyolcadik (8,14), a tizedik (10,2), a 
tizenötödik (15,15), a tizennyolcadik (18,21), a tizenkilencedik (19,27) fe-
jezetben. Kétszer a tizennegyedik (14,28-29), négyszer a tizenhatodik 
(16,16.18.22-23), háromszor a tizenhetedik (17,1.4.24), és nyolcszor a 
huszonhatodik (26,33.35.37.40.58.69.73.75) fejezetben. 

17 8 alkalommal a 23-ból (26,33.35.37.40.58.69.73.75). 
18 A „to.n lego,menon Pe,tron” (4,18) és a „ò lego,menoj Pe,troj” (10,2) kife-

jezéssel, egyszer pedig a „Pe,troj” (16,16) személynévvel összekapcsolva. 
19 Mindkét alkalommal Jézus szólítja meg így az apostolt (16,17; 

17,25). 
20 Névelővel (14,28; 15,15; 16,22-23; 17,1.4.24; 18,21; 19,27; 

26,33.35.37.40.58.69.73.75), névelő nélkül (8,14; 14,29; 16,18). 
21 „Pe,troj”: nominativusban (10,2; 14,28-29; 15,15; 16,16.18.22; 17,4; 
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Vagyis az első tanítványt Máté leggyakrabban a Péter névvel jelöli. 
Továbbá amikor a „Pe,troj” név nominativusban található Máténál,  
akkor az esetek nagy részében, dativusban fele arányban, és accusa-
tivusban pedig mindig Jézushoz kapcsolódik.22 A „Si,mwn” név pedig 
szinte mindig közvetlenül az Úrhoz kötődik.23 

Legelőször az első tanítványok meghívása kapcsán említi őt meg, 
mint akit a tó partján sétáló Jézus először lát meg halászat közben, s 
aki testvérével együtt követi a Mestert (4,18-20). Később az Úr Péter 
házába betérve meggyógyítja annak anyósát (8,14-15). Ezt követően 
a tizenkét apostol közül ő az első, akit Jézus magához hív, s hatalmat 
ad neki a tisztátalan lelkek kiűzésére és a betegek gyógyítására (10,1-
4). Ezután a csodálatos vízenjárás epizódjának kitüntetett szereplő-
jévé válik azáltal, hogy Jézus szavára ő is sétálni tud a víz színén 
(14,22-33). Egy másik alkalommal ő kéri meg a Mestert, hogy a tisz-
taságról szóló példabeszédet magyarázza meg (15,15). Majd a Fülöp 
Cezáreájában történő péteri hitvallás és megrovás, illetve a színevál-
tozás és az adópénz kapcsán az evangélista hangsúlyozottan kiemeli 
az apostol alakját, amit az is jelez, hogy e szakaszokban többször is 
megnevezi őt.24 Máté ezt követően Péter két, a Mesterének feltett 
kérdéséről is beszámol: a megbocsátást (18,21), illetve a Jézus köve-
tésének jutalmát (19,27) illetően. Végül pedig a szenvedés történet-
ben beszél részletesebben az első tanítványról, aki fogadkozik az Úr-
                                                                                                                 

18,21; 19,27; 26,33.35.58.69.75), accusativusban (4,18; 17,1; 26,37); ge-
nitivusban (8,14); dativusban (16,23; 17,24; 26,40; 26,73). 

22 Nominativusban: Péter Jézusnak mond valamit (14,28; 15,15; 16,16; 
17,4; 18,21; 19,27; 26,33.35), elindul felé (14,29), félrevonja (16,22), köve-
ti őt (26,58), eszébe jutnak Mestere szavai (26,75), illetve amikor Jézus 
szól az apostolhoz (16,18). (Továbbá Péter neve nominativusban megta-
lálható még az evangéliumban: az apostolok felsorolásakor (10,2), és 
amikor a tanítvány a főpap udvarán ül (26,69). Accusativusban: Márktól el-
térően, mindig Jézus cselekvésének az obiectum directuma: az Úr meglát-
ja őt (4,18), illetve maga mellé veszi a színeváltozáskor (17,1) és a 
getszemáni epizódban (26,37). Dativusban: A Mester szól Péterhez 
(16,23; 26,40). (Az adószedők odamennek az apostolhoz (17,24), Péter-
nek szólnak az udvaron lévők (26,73).  

23 Nominativusban: Simon Jézushoz szól (16,16) (az evangélista az 
apostolok felsorolásában is használja (10,2). Accusativusban: az Úr meg-
látja őt (4,18). Két vocativusban: a Mester így szólítja meg őt (16,17; 
17,25). Máté tehát Márktól eltérve nem használja dativusban Simon nevét, 
viszont a vocativusban kétszer is megemlíti. 

24 16,16-18.22-23; 17,1.4.24-25. 
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nak, hogy nem fogja megtagadni őt (26,33-35), és aki kitüntetett ré-
szesévé válik a getszemáni jelenetnek (26,37.40). Miután Jézust el-
fogják, ő messziről követi Mesterét (26,58), akit viszont hamarosan 
háromszor megtagad (26,69-75). Péter bűnbánó, keserves sírása so-
rán említi meg utoljára név szerint az apostolt az evangélista (26,75). 
Tehát Máté tizenöt epizódban nevezi meg név szerint az első tanít-
ványt. Ezek közül egyrészt a többi apostol társaságában, másrészt vi-
szont tőlük kissé elkülönülve az Úrral együtt vagy egyedül ábrázolja 
őt.25 Péter bizonyos értelemben a többiek szóvivőjeként is megjele-
nik,26 hiszen az általa Jézushoz intézett kérdések valószínűleg társait 
is foglalkoztatták: az ő nevükben is megszólal.27  

Máté sok esetben átveszi Márk péteri epizódjait: általában követi 
azok elbeszélési sorrendjét evangéliumában, illetve – néhány kivé-
teltől eltérően - többnyire kisebb módosításokat végez rajtuk.28 
Ugyanakkor egyes Pétert kiemelő, márki szakaszok vagy nem talál-
hatók meg nála, vagy nem hangsúlyozza bennük az apostol alakját.29 
                                                      

25 Egyes társaival együtt, illetve azok jelenlétében ír róla (10 epizód-
ban): 4,18-20; 10,1-4; 14,22-33; 15,1-20; 16,13-20; 17,1-9; 18,21-22; 
19,27-29; 26,30-35; 26,36-46; Külön csak Pétert ábrázolja társai nélkül   (5 
jelenetben): 8,14-15; 16,22-23; 17,24-27; 26,58; 26,69-75. 
26 Vö. BOLYKI J., Péter személye és szerepe az egyházban, in 

Theologiai Szemle 34 (1991) 198. KINGSBURY, J. D., The Figure of Peter in 
Matthew’s Gospel as a Theological Problem, in JBL 98 (1979) 71. 
MUSSNER, F., Petrus und Paulus - Paulus - Pole der Einheit. Eine Hilfe für 
die Kirchen (QD 76), Freiburg – Basel - Wien 1976.14. 

27 15,15; 18,21; 19,27. 
28 Máté a Pétert kifejezetten megemlítő 15 perikópájából 13-at Márktól 

merít: 1. Simon és András meghívása: Mk 1,16-18; Mt 4,18-20; 2. Péter 
anyósának meggyógyítása: Mk 1,29-34; Mt 8,14-15; 3. A Tizenkettő meg-
hívása: Mk 3,13-19; Mt 10,1-4; 4. A vízen járás: Mk 6,45-52; Mt 14,22-
27.(28-32).33; 5. Jézus tanítása a tisztaság kapcsán: Mk 7,1-23; Mt 15,1-
20; 6. Simon hitvallása: Mk 8,27-30; Mt 16,13-16.(17-19).20; 7. Az apostol 
megrovása: Mk 8,31-33; Mt 16,22-23; 8. A színeváltozás: Mk 9,2-8; Mt 
17,1-9; 9. (Az adópénz: 17,24-27); 10. (A megbocsátás kérdése: 18,21-
22); 11. A jutalom kérdése: Mk 10,28-31; Mt 19,27-29; 12. Péter tagadá-
sának megjövendölése: Mk 14,26-31; Mt 26,30-35; 13. A getszemáni jele-
net: Mk 14,32-42; Mt 26,36-46; 14. Péter Mesterének követése messziről: 
Mk 14,54; Mt 26,58; 15. Az apostol tagadása: Mk 14,66-72; Mt 26,69-75. 

29 Márktól eltérően Máté nem utal külön Péterre a következő szaka-
szokban: 1. Jairus lányának feltámasztása: Mk 5,21-24.35-43; Mt 9,18-
19.23-26; 2. A tanítványok kérdése a világ végéről: Mk 13,3-37; Mt 24,3-
44; 3. Jézus és az elszáradt fügefa: Mk 11,20-25; Mt 21,18-22. Máténál 
nem találhatók meg az alábbi márki epizódok az első apostolról: 1. 
Simonék Jézust keresik: Mk 1,35-39; 2. Péter és a Feltámadt Jézus üze-



Bibliamagyarázat 

9 

S természetesen Máté beszámol Simonról olyan perikópákban is, 
melyekben Márk nem beszél róla külön, vagy teljesen hiányoznak 
nála.30  

Péter nevét Máté - eltérően Márktól (Mk 3,16) - az apostol meg-
hívásánál említi meg először (Mt 4,18). Utoljára pedig, különbözve 
Márktól (Mk 16,7), nem a feltámadás kapcsán, hanem a szenvedés-
történeten belül használja (Mt 26,75). Vagyis a feltámadás epizódjai-
ban nem beszél külön az apostolról, hanem a tagadás utáni bűnbá-
natban ábrázolja utoljára Pétert. Továbbá Máté a Simon és a Péter 
nevet már a tanítvány első megjelenésénél együtt alkalmazza (Mt 
4,18), szemben Márkkal, aki először öt esetben említi meg külön a 
Simon nevet az apostolra vonatkozóan, s csak utána kapcsolja össze 
a Péter szóval (Mk 3,16). Illetve Máténál a Simon név nem húsvéti 
kontextusban jelenik meg utoljára.31 Ezenkívül megállapíthatjuk azt 
is, hogy míg Jézus szájából a Simon szó egy epizódban hangzik el 
Márknál (Mk 14,37), addig Máténál két jelenetben is (Mt 16,17; 
17,25); míg Márknál a Péter nevet maga a Mester nem használja, ad-
dig Máténál egy alkalommal: a tanítványnak szóló ígéretekben (Mt 
16,18).  

A péteri perikópák a Lukács-evangéliumban 

Lukácsnál a „Si,mwn” név az esetek többségében, a „Pe,troj” pe-
dig mindig az első apostolra vonatkozik.32 Az előbbi először a tanít-
vány háza kapcsán fordul elő (4,38), végül pedig a feltámadás össze-
függésében (24,34), az utóbbi pedig első alkalommal a csodálatos 
halfogás jelenetében (5,8), utoljára viszont az üres sír epizódjában 

                                                                                                                 
nete: Mk 16,7. 

30 Péterről szóló epizódok, melyekben Márktól eltérve Máté megnevezi 
külön, illetve kiemeli az apostolt: 1. A vízen járás: Mk 6,45-52; Mt 14,22-
33; 2. Jézus tanítása a tisztaságról: Mk 7,1-23; Mt 15,1-20. Márknál nem 
előforduló mátéi szakaszok Péterről: 1. Jézus ígéretei az apostolnak: Mt 
16,17-19; 2. Az adópénz: 17,24-27; 3. A megbocsátás kérdése: 18,21-22. 

31 Máténál: az adópénzről szóló epizódban (Mt 17,25); Márknál: a 
getszemáni jelenetben (Mk 14,37). 

32 „Si,mwn”: a 17 alkalomból 12-szer jelöli Péter apostolt (4,38; 5.3-
5.8.10; 6,14; 22,31; 24,34); „Pe,troj”: mind a 19-szer az apostolra utal (5,8; 
6,14; 8,45.51; 9,20.28.32-33; 12,41; 18,28; 22,8.34.54-55.58.60-61; 
24,12). 
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(24,12) található. A Simon név kétszer összekapcsolódik a Péter 
személynévvel,33 a többi esetben ugyanakkor önmagában használja a 
szerző. A Pétert jelölő Simon szó az evangéliumban egyszer 
vocativusban, kétszer nominativusban s dativusban, továbbá három-
szor accusativusban és genitivusban áll,34 s Márktól eltérően nem 
mindig, hanem az esetek többségében Jézushoz kötődik.35 A Péter 
kifejezés viszont egyszer vocativusban és dativusban, négyszer accu-
sativusban, illetve tizenháromszor nominativusban található,36 s 
Márkól különbözően nominativusban nem mindig, hanem többnyire, 
viszont accusativusban és dativusban minden egyes alkalommal Jé-
zushoz kapcsolódik közvetlenül az apostol személye.37 A Simon ne-
vet inkább névelő nélkül, a Péter nevet viszont többségében névelő-
vel alkalmazza az evangélista.38 A „Si,mwn” személynevet Lukács - a 
másik két szinoptikustól eltérően – már az apostol meghívásának le-
írása előtt is megemlíti (4,38). Továbbá a csodálatos halfogás jele-
netén belül használja a legtöbbször, s végül a Tizenkettő kiválasztása 

                                                      
33 „Si,mwn Pe,troj” (5,8)„ Si,mwna o]n kai. wvno,masen Pe,tron” (6,14) 
34 Nominativusban: 5,5.8; obiectum directumban (accusativusban): 

5,4.10; 6,14; obiectum indirectumban (genitivusban): 4,38; 5,3; obiectum 
indirectumban (dativusban): 5,10; 24,34; vocativusban: 22,31. 

35 Nominativusban: Simon Jézusnak válaszol (5,5), leborul előtte (5,8). 
Accusativusban: Simonhoz szól Jézus (5,4.10), illetve a Péter nevet adja 
neki (6,14). Genitivusban: Simon házába megy Jézus (4,38), az ő bárká-
jába lép be (5,3), (Simon anyósára is utal a megismételt genitivus forma 
(4,38). Dativusban: az Úr megjelenik Simonnak (24,34), (A Zebedeus fiúk 
Simon társai (5,10). Vocativusban: a Mester szólítja meg így az apostolt 
(22,31). Lukács, Márktól különbözik abban is, hogy genitivusban is hasz-
nálja a Simon nevet, illetve a vocativust egy versen belül megismétli. 

36 Nominativusban: 5,8; 8,45; 9,20.32-33; 12,41; 18,28; 22,54-55.58.60-
61; 24,12; obiectum directumban (accusativusban): 6,14; 8,51; 9,28; 22,8; 
obiectum indirectumban (dativusban): 22,61; vocativusban: 22,34. 

37 Nominativusban: Péter leborul Jézus előtt (5,8), szól a Mesternek 
(8,45; 9,33; 12,41; 18,28), megvallja hitét Krisztusban (9,20), követi mesz-
sziről Urát (22,54), illetve visszaemlékezik Jézus szavára (22,61). (Az 
apostolt elnyomja az álom (9,32), leül a főpap udvarán (22,55), szól egy 
férfihoz (22,58.60), elszalad a sírhoz (24,12). Accusativusban: Jézus kivá-
lasztja Simont (6,14), Pétert két társával együtt magával viszi (8,51; 9,28), 
Pétert és Jánost küldi a húsvéti vacsora elkészítésére (22,8). Dativusban: 
Péterre rátekint az Úr (22,61). Vocativusban: Jézus szólítja meg így Pétert 
(22,34), ami Márkhoz képest sajátos Lukácsnál. 

38 Simon: névelelővel: 4,38; 5,4.10; névelő nélkül: 4,38; 5,3.5.8; 6,14; 
22,31; 24,34. Péter: névelővel: 8,45; 9,32-33; 12,41; 18,28; 22,54-
55.58.60-61; 24,12; névelő nélkül: 5,8; 6,14; 8,51; 9,20.28; 22,8.34. 
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után már csak a húsvéti események kapcsán.39 A „Pe,troj” viszont az 
evangélium első felében, illetve túlnyomórészt a szenvedés történet-
ben jelenik meg.40 

Simonról először tehát Lukács annak kapcsán beszél, hogy Jézus 
elmegy a házába, ahol meggyógyítja az anyósát (4,38). Ezt követően 
a részletesen leírt halfogás epizódjában (5,1-11), majd pedig a Tizen-
kettő kiválasztásakor (6,12-16) találkozunk vele. Továbbá ő az, aki 
Jézushoz szól a vérfolyásos asszony jelenetében (8,45), illetve jelen 
van Jairus leányának a feltámasztásakor is (8,51). Majd megvallja 
Jézusba vetett hitét (9,20), s kiemelkedő részese a színeváltozás ta-
pasztalatának is (9,28-36). Illetve kétszer külön is kérdést tesz fel a 
Mesternek: az éber szolgákról szóló példabeszéd (12,41), és az ön-
kéntes szegénység (18,28) kapcsán. A húsvéti események keretén be-
lül, mint már említettük, többször fordul Lukács figyelme Péterre. 
Elbeszéli, hogy Jánossal együtt Pétert bízza meg Jézus a pászka va-
csora elkészítésével (22,8), illetve hogy a Mester külön imádkozik 
érte a vacsorán (22,31), s megjövendöli az apostol közelgő tagadását 
is (22,34). Miután az Urat elfogják, ő messziről követi, majd megta-
gadja őt, amit Lukács egy epizódon belül mond el (22,54-62). Ugya-
nakkor Péterről utoljára a feltámadással kapcsolatban beszél: hiszen 
ő az, aki elfut a Mester üres sírjához (24,12), illetve neki jelenik meg 
először az apostolok közül a Feltámadott (24,34). Vagyis tizennégy 
jelenetben számol be a szerző Simon Péterről,41 akit társaival együtt, 
de kiemelve közülük, illetve külön egyedül is ábrázol.42  

                                                      
39 Kétszer a negyedik (4,38), hatszor az ötödik (5,3-5.8.10), egyszer a 

hatodik (6,14), kétszer a huszonkettedik (22,31) s egyszer a huszonne-
gyedik (24,34) fejezetben. 

40 Egyszer az ötödik (5,8) és a hatodik (6,14), kétszer a nyolcadik 
(8,45.51), négyszer a kilencedik (9,20.28.32-33), egyszer a tizenkettedik 
(12,41) és a tizennyolcadik (18,28), nyolcszor a huszonkettedik 
(22,8.34.54-55.58.60-61) s egyszer a huszonnegyedik (24,12) fejezetben. 

41 1. Simon anyósának meggyógyítása az apostol házában: 4,38-39; 2. 
Péter meghívása: 5,1-11; 3. A Tizenkettő kiválasztása: 6,12-16; 4. A vérfo-
lyásos asszony meggyógyítása: 8,43-48; 5. Jairus leányának a feltámasz-
tása: 8,49-56; 6. Péter hitvallása: 9,18-21; 7. A színeváltozás: 9,28-36; 8. 
Simon kérdése a hallott példabeszédről: 12,41-48; 9. Az apostol érdeklő-
dése Jézus követése kapcsán: 18,28-30; 10. A húsvéti vacsora elkészíté-
se: 22,7-13; 11. Az Úr imádsága Simonért, s tagadásának megjövendölé-
se: 22,31-34; 12. Péter követése és tagadása (egy epizódon belül): 22,54-
62; 13. Simon az üres sírnál: 24,12; 14. A Feltámadott megjelenése az 
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Továbbá az apostol a többiek szóvivőjeként is megjelenik az 
evangéliumban.43 Számára Jézus a Mester, az Úr, és az Isten Fel-
kentje, mely megnevezések közül az „evpista,ta” megszólítást a szi-
noptikus evangélisták közül csak Lukács használja, s adja Péter szá-
jába, ami szintén bizalmas kapcsolatukat jelzi.44 

Mint Máté esetében is említettük, úgy Lukácsról is elmondható, 
hogy alapvetően követi Márkot a péteri perikópákat, illetve azok sor-
rendjét illetően.45 Viszont vele kapcsolatban is megállapíthatjuk, 
hogy egyes, Péterről szóló márki epizódokat vagy nem közöl, vagy 
nem hangsúlyozza bennük külön az apostol szerepét.46 Más helyeken 
pedig Márktól eltérve megemlíti Simon Pétert, vagy csupán nála elő-
                                                                                                                 

apostolnak: 24,34. 
42 Társaival együtt, de kiemelve őt: 5,1-11; 6,12-16; 8,49-56; 9,18-

21.28-36; 22,7-13. Egyedül: 4,38-39; 8,43-48; 12,41-48; 18,28-30; 22,31-
34.54-62; 24,12.34. 

43 8,45; 9,33; 12,41; 18,28. 
44 „evpista,ta”: 5,5; 8,45; 9,33; „ò Cristo,j  tou/ qeou/”:  9,20; „ku,rie”: 12,41; 

22,33.    
45 Lukács az apostolt kifejezetten megemlítő 14 perikópájából 9-et 

Márktól vesz át, melyeket, egyet kivéve (Mk 5,21-24.35-43; Lk 8,49-56) 
Máté is felhasznál, mint láthattuk: 1. Simon anyósának meggyógyítása az 
apostol házában: Mk 1,29-34; Mt 8,14-15; Lk 4,38-39; 2. Péter meghívá-
sa: Mk 1,16-18; Mt 4,18-20; Lk 5,1-11 (a szakaszt a márki szövegtől való 
jelentős eltérése miatt sajátosan lukácsi perikópaként értelmezzük, noha 
találhatók benne párhuzamok is a másik két szinoptikussal); 3. A Tizenket-
tő kiválasztása: Mk 3,13-19; Mt 10,1-4; Lk 6,12-16; 4. Jairus leányának a 
feltámasztása: Mk 5,21-24.35-43; Lk 8,49-56; 5. Péter hitvallása: Mk 8,27-
30; Mt 16,13-16.(17-19).20; Lk 9,18-21; 6. A színeváltozás: Mk 9,2-8; Mt 
17,1-9; Lk 9,28-36; 7. Az apostol érdeklődése Jézus követése kapcsán: 
Mk 10,28-31; Mt 19,27-29; Lk 18,28-30; 8. Péter tagadásának megjöven-
dölése: Mk 14,26-31; Mt 26,30-35; Lk 22,(31- 33).34; 9. Péter messziről 
követi Jézust, illetve az apostol tagadása: Mk 14,54.66-72; Mt 26,58.69-
75; Lk 22,54-62. A Márktól merített szakaszok sorrendjén olykor változtat: 
nem az első tanítványok meghívásának epizódjával (Mk 1,16-18; Mt 4,18-
20; Lk 5,1-11), hanem Péter anyósának meggyógyításával kezd (Mk 1,29-
34; Mt 8,14-15; Lk 4,38-39). Illetve a szinoptikus párhuzamoktól eltérve ő 
egy perikópába foglalja Simon messziről történő Jézus-követését és az 
apostol tagadását (Mk 14,54.66-72; Mt 26,58.69-75; Lk 22,54-62). 

46 Lukácsnál nem találhatók meg a következő Márknál (és Máténál is) 
előforduló péteri perikópák: 1. Az apostol megrovása: Mk 8,31-33; (Mt 
16,22-23); 2. Péter és az elszáradt fügefa: Mk 11,20-25; 3. Péter és a Fel-
támadt Jézus üzenete: Mk 16,7.  Továbbá Lukács, Márktól (és Mátétól is) 
különbözve, nem nevezi meg külön Simon Pétert az alábbi epizódokban: 
1. Simonék Jézust keresik: Mk 1,35-39; Lk 4,42-44; 2. Péterék kérdése 
Jézushoz a világ végéről: Mk 13,3-37; Lk 21,5-19; 3. A getszemáni jelenet: 
Mk 14,32-42; (Mt 26,36-46); Lk 22,39-46. 
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forduló történetet ír le róla.47 Továbbá egy szakaszban, ami csak Má-
ténál és Lukácsnál fordul elő, egyedül Lukács nevezi meg Pétert.48  

Péter nevét Lukács, mint már megjegyeztük, Mátéhoz hasonlóan 
(Mt 4,18), de különbözve Márktól (Mk 3,16), a tanítvány meghívá-
sánál említi meg először (Lk 5,8). Ugyanakkor eltérve a másik két 
szinoptikustól (Mk 3,16; Mt 4,18) ő nem fűz itt hozzá semmi magya-
rázatot, hanem nominativusban tényként közli az apostol kettős nevét 
(„Si,mwn Pe,troj” – Lk 5,8). Utoljára pedig az üres sírról szóló epi-
zódban találkozunk nála Péter nevével (Lk 24,12) mint cselekvővel, 
ami azért jelentős, mert noha Márk az apostolról utoljára szintén a 
feltámadás kapcsán beszél, de nem tevékenységében ábrázolja őt, 
hanem mint az örömhír továbbadásának obiectum indirectumát (Mk 
16,7). Lukács viszont mind az első, mind az utolsó előfordulási he-
lyen a Péter nevet az adott cselekvés alanyaként mutatja be (5,8; 
24,12). Továbbá a „Si,mwn” személynevet először a tanítvány házá-
nak megjelölésekor, illetve annak anyósának meggyógyításakor 
(4,18), utoljára viszont a feltámadt Úr neki való megjelenésekor 
használja (24,34): mindkét esetben az apostolnak Jézussal való egy-
egy sajátos találkozása kapcsán. Megjegyezzük azt is, hogy Lukács 
mielőtt összekapcsolja Simon nevét a Péter névvel (Mk 3,16; Lk 
5,8), Márkhoz hasonlóan, ő is öt alkalommal említi meg külön a Si-
mon szót.49 Illetve Jézus szájából a Simon kifejezés Lukácsnál is egy 
epizódban hangzik el (Lk 22,31), mint Márknál (Mk 14,37); ugya-
nakkor a Péter nevet maga a Mester Márknál nem használja, viszont 
Lukácsnál az apostol tagadásának megjövendölésében egyszer (Lk 
22,34). 

                                                      
47 Csak Lukácsnál megjelenő péteri szakaszok: 1. A csodálatos halfo-

gás keretében Simonék meghívása (noha egyes elemeinek van szinopti-
kus kapcsolata): Lk 5,1-11; 2. Az Úr imádsága Simonért: Lk 22, 31-32 (a 
33-34. verseknek van szinoptikus párhuzama); 3. Péter az üres sírnál: Lk 
24,12; 4. A Feltámadott megjelenése az apostolnak: Lk 24,34. Illetve Lu-
kács Márktól (és Mátétól) eltérően külön megemlíti Pétert a következő epi-
zódokban: 1. A vérfolyásos asszony meggyógyítása: Mk 5,25-34; (Mt 
9,20-22); Lk 8,43-48; 2. A húsvéti vacsora elkészítése: Mk 14,12-16; (Mt 
26,17-19); Lk 22,7-13. 
48 Simon kérdése a hallott példabeszédről: Mt 24,45-51; Lk 12,41-48. 
49 Mk 1,16.29-30.36. Lk 4,38; 5,3-5.  
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Összegzés – Mint már említettük, és ahogy az alábbi táblázat is 
összesítve szemlélteti, a Péterről szóló epizódok jelentős részét, il-
letve általában azok sorrendjét Márktól veszi át mind Máté, mind 
Lukács. Egyes epizódokban, amelyeknek habár van bizonyos szinop-
tikus párhuzama, csak Márk beszél Péterről.50 Máté és Lukács több 
péteri perikópát átvesz Márktól, s azokat módosítja,51 de mint láttuk 
saját szakaszaik is vannak Simonnal kapcsolatban.52 

  
MÁRK MÁTÉ LUKÁCS 

   
1. Simon és András 
meghívása: Mk 1,16-
18 

1. Simon és András 
meghívása: Mt 4,18-20 

2. Péter meghívása:       
Lk 5,1-11 

2. Jézus Simonék há-
zában: Mk 1,29-34 

2. Péter anyósának 
meggyógyítása: Mt 
8,14-15 

1. Simon anyósának 
meggyógyítása az 
apostol házában: Lk 
4,38-39 

3. Simonék Jézust 
keresik: Mk 1,35-39; 
(Lk 4,42-44) 

  

4. A tizenkét apostol 
kiválasztása: Mk 
3,13-19 

3. A Tizenkettő meg-
hívása: Mt 10,1-4 
 

3. A Tizenkettő kivá-
lasztása:  
Lk 6,12-16 

 
 

 4. A vérfolyásos asz-
szony meggyógyítása: 
(Mk 5,25-34; Mt 9,20-
22); Lk 8,43-48 

   
 
 

4. A vízen járás: (Mk 
6,45-52); Mt 14,22-
27.(28-32).33 

 

                                                      
50 (A táblázatban piros színnel jelöltük.) Mk 1,35-39; 11,20-25; 13,3-8; 

16,7. 
51 Mt 8,14-15 - Lk 4,38-39; Mt 4,18-20 - /Lk 5,1-11/; Mt 10,1-4 - Lk 6,12-

16; Mt 16,13-16.20 - Lk 9,18-21; Mt 17,1-9 - Lk 9,28-36; Mt 19,27-29 - Lk 
18,28-30; Mt 26,30-35 - Lk 22,34; Mt 26,58.69-75 - Lk 22,54-62. 

52 (Máténál türkiz színnel, Lukácsnál pedig zölddel jelölve.) Mt 14,28-
32; 15,1-20; 16,17-19; 17,24-27; 18,21-22; Lk 5,1-11; 8,43-48; 12,41-48; 
22,7-13.31-33; 24,12.34. 
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 5. Jézus tanítása a tisz-
taság kapcsán: (Mk 
7,1-23);      Mt 15,1-20 

 

5. Jairus lányának 
feltámasztása:               
Mk 5,21-24.35-43 

 5. Jairus leányának  
feltámasztása: Lk 
8,49-56 

6. Az apostol hitval-
lása:    Mk 8,27-30 

6. Simon hitvallása:        
Mt16,13-16.(17-19).20 

6. Péter hitvallása:         
Lk 9,18-21 

7. Péter megrovása:      
Mk 8,31-33 

7. Az apostol megro-
vása:  Mt 16,22-23 

 

8. Jézus színeválto-
zása:     Mk 9,2-8 

8. A színeváltozás:          
Mt 17,1-9 

7. A színeváltozás:        
Lk 9,28-36 

 9. Az adópénz: Mt 
17,24-27  

 

 10. A megbocsátás 
kérdése: Mt 18,21-22 

 

  8. Simon kérdése a 
hallott példabeszéd-
ről: Lk 12,41-48 

9. Péter kérdése Jé-
zushoz a követés ju-
talmáról: Mk 10,28-
31 

11. A jutalom kérdése:    
Mt 19,27-29 

9. Az apostol érdek-
lődése Jézus követése 
kapcsán:  Lk 18,28-30 

 
 

 10. A húsvéti vacsora 
elkészítése: Lk 22,7-
13;    (Mt 26,17-20; 
Mk 14,12-17) 

10.Az apostol és az 
elszáradt fügefa: Mk 
11,20-25;        (Mt 
21,20-22) 

  

11. Péterék kérdése 
Jézushoz a világ vé-
géről:  Mk 13,3-8; 
(Mt 24,3-8; Lk 21,7-
11)  

  

12. Péter tagadásának 
megjövendölése:          
Mk 14,26-31 

12. Péter tagadásának 
megjövendölése:             
Mt 26,30-35 

11. Az Úr imádsága 
Simonért, s tagadásá-
nak megjövendölése:     
Lk 22,(31- 33).34 
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13. A Getszemáni 
kertben: Mk 14,32-
42; (Lk 22,39-46) 

13. A getszemáni jele-
net:   Mt 26,36-46 

 

14. Péter messziről 
követi Mesterét: Mk 
14,54 

14. Péter Mesterének 
követése messziről:         
Mt 26,58 

12. Péter távolról kö-
veti, majd megtagadja 
Jézust:    Lk 22,54-62 

 
15. Az apostol taga-
dása:   Mk 14,66-72 

 
15. Az apostol taga-
dása:    Mt 26,69-75. 
 

12. Péter távolról kö-
veti, majd megtagadja 
Jézust:     Lk 22,54-62 

16. Péter és a Feltá-
madt Jézus üzenete: 
Mk 16,7;   (Mt 28,7) 

  

 
 

 13. Simon az üres sír-
nál:   Lk 24,12 

  14. A Feltámadott 
megjelenése az apos-
tolnak: Lk 24,34. 

  
Az eddig elmondottak alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg te-

hát a szinoptikusok Péter-ábrázolásáról, illetve Máté és Lukács evan-
gélistának Márkhoz viszonyított sajátosságairól az apostol kapcsán.  

Márk-evangélium: 1. Az első általunk ismert Péter-képet a 
szinoptikus evangélisták közül Márk rajzolja meg, s ezzel megte-
remti azt a keretet, amelyet később Máté és Lukács is átvesznek.  2. 
Nem csak az epizódok sorrendjét értjük ez alatt, hanem azt a para-
digmát és szemléletet is, amibe elhelyezi az apostolt, illetve ahogy 
tekint rá: kiemeli őt a Jézushoz fűződő szoros kapcsolatával, de 
hangsúlyozza azt is, hogy a Tizenkettő tagja marad továbbra is. 3. Ő 
az első közülük, aki Pétert kontrasztokkal együtt a maga pozitív és 
negatív tulajdonságaival együtt mutatja be (készséges szeretet - el-
utasító tagadás, hűség - elhagyás, alázat - hiúság, nagylelkűség - gőg, 
bátorság - gyávaság, szókimondás - hallgatás, okosság – értetlenség).  
4. Ugyanakkor nem találunk még nála kifejezetten Péter primátusára 
utaló perikópát, ami azt sejteti, hogy noha az apostol elsőségét és je-
lentőségét elismeri, annak egyháztani dimenzióit még nem fejti ki. 
Erre magyarázat lehet az a tény is, hogy evangéliumát Rómában írja 
meg, ahol egyértelmű volt Péter elsősége, s ezért nem beszél külön 
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részletezve erről az aspektusról.53 Máté-evangélium: 1. Máté a márki 
vázat követve redakciós munkájával, illetve saját szakaszaival, és 
egyes szempontokat jobban kidomborítva egy árnyaltabb s markán-
sabb Péter-képet alkot meg.  2. Márkhoz és Lukácshoz képest általá-
ban drasztikusabban ábrázolja az apostol gyengeségeit, ugyanakkor 
Simon nagyságát azzal is hangsúlyozza, hogy – eltérően a másik két 
szinoptikustól – nála az utolsó Péterre vonatkozó szakasz a tanítvány 
tagadásáról szól, amelynek végén viszont a bűneit keservesen sirató 
tanítványról számol be (26,75).  3. Márkhoz képest mindenképp, de 
Lukácshoz viszonyítva is nála jelenik meg legszembetűnőbben Péter 
primátusa, amit már a Tizenkettő meghívásánál is jelez (10,2), s amit 
elsősorban az Atya kinyilatkozatásából és Jézustól kapott sajátos 
küldetéséből vezet le az evangélista (16,17-19). Ugyanitt fogalmazza 
meg egyedüliként azt is, hogy a Mester miért adja Simonnak a Péter 
nevet, illetve, hogy ez mit jelent.  4. Máté emellett a másik két szi-
noptikus evangélistához képest teljesebben közli az apostol hit-
vallását (16,16), és ünnepélyesebben körvonalazza a péteri primátus 
közösségi, egyháztani szerepét is, főleg az „evkklhsi,a” és a Péter név 
összekapcsolásával (16,18), illetve a kulcsok és az oldani-kötni ké-
pek segítségével (16,19-20), s azt mint a többiek érdekében végzett 
szolgálatot értelmezi.  5. Továbbá Máté nyomatékosítja leginkább, 
hogy az első apostolt Péternek hívják, hiszen ő említi meg – a szi-
noptikusok közül - ezt a nevet a legtöbbször, a Simon személynevet 
pedig a legkevesebbszer, amit 3-szor a Péter névvel együtt hoz. Ezzel 
is Péter primátusát domborítja ki.  6. E mátéi Péter-kép mögött való-
színűleg egyrészt az az antióchiai közösség áll, ahol íródott az evan-
gélium, s ahol Simon Péter személye igen nagy tekintélynek ör-
vendett, másrészt pedig az a tény áll, hogy a Márk-evangélium meg-
                                                      

53 Vö. BROWN, R. E., Introduzione al Nuovo Testamento, Brescia 2006. 
197. DONAHUE, J. R. – HARRINGTON, D. J., The Gospel of Mark (Sacra Pa-
gina Series 2), Collegeville 2002. 42.44.46. FARKASFALVY D., Bevezetés az 
újszövetségi szentírás könyveihez, Budapest s.a. 74-75. HARRINGTON, D. 
J., Evangélium Márk szerint, in BROWN, R. E. – FITZMYER, J. A. – MURPHY, 
R. E. (ed.), Az Újszövetség könyveinek magyarázata (Jeromos Biblia-
kommentár II), Budapest 2003. 43-44. MATEOS, J. – CAMACHO, F., Il 
Vangelo di Marco. Analisi linguistica e commento esegetico, I. Assisi 
1997. 7.11. SCHMID, J., Das Evangelium nach Markus (ed. WIKENHAUSER, 
A. – KUSS, O.) (RegNT 2), Regensburg 1954. 12-13. 
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írását követő időszakban a keresztények között, különösen Máté kö-
zösségében, még inkább kikristályosodott az apostol elsőségének 
mibenléte.54 

Lukács-evangélium: 1. Lukács is, mint Máté, követi általában 
Márk Péterre vonatkozó perikópáit, s azokat átalakítja, illetve saját 
szakaszaival kiegészíti.  2. Ábrázolásában a másik két szinoptikushoz 
képest diszkrétebben ír az apostol gyengeségeiről, hibáiról, mely 
mögött Simon Péter iránt érzett finom, érzékeny írói tisztelete húzó-
dik. Bizonyos mértékben tehát idealizáltabban beszél róla.  3. Márk-
hoz és Mátéhoz viszonyítva az imádság kontextusába helyez több 
péteri epizódot,55 hangsúlyozva ezáltal Jézus és az Atya bensőséges 
kapcsolatát, amiből fakad a Mesternek tanítványaival, de elsősorban 
Simonnal való szoros viszonya.  4. Mivel a Péterhez kötődő első epi-
zód nála nem a meghívás története, mint Márknál és Máténál, hanem 
a tanítvány anyósának a meggyógyítása (4,38-39), így a csodálatos 
halfogás perikópában Simon Péter nem egy ismeretlen férfit kezd el 
követni, hanem olyan valakit, akivel már találkozott előtte, s akit már 
mesternek szólít (5,1-11). Így Péter Jézussal való első találkozását a 
másik két szinoptikushoz képest korábbra helyezi, utolsó találkozását 
evangéliumában pedig a feltámadáshoz kapcsolja (24,34). Vagyis 
Simon Jézus-követését nagyobb távlatban ábrázolja.  5. Továbbá 
szintén ő beszél a legteljesebben Péter és a feltámadt Jézus kapcso-
latáról: Simonnak az üres sírnál tett látogatásáról (24,12), és a Feltá-
madott neki való megjelenéséről is beszámolva (24,34), egyedüliként 
a szinoptikusok között.  6. Péter primátusáról ő is ír, aminek alapját 
elsősorban Jézusnak Simonért végzett személyes közbenjárásában 
(22,31-32) és abban a tényben jelöli meg, hogy a feltámadt Úr neki 
jelenik meg először az apostolok között (24,34).  7. Péter Jézustól 

                                                      
54 Vö. BROWN, R. E., Introduzione, 253.304.310. FABRIS, R., Matteo 

(Commenti Biblici), Roma 1996. 
28. FARKASFALVY D., Bevezetés, 45-46. HARRINGTON, D. J., The Gospel 

of Matthew (Sacra Pagina Series 1), Collegeville 1991. 8-9. JAKUBINYI GY., 
Máté evangéliuma, Budapest 1991.12. MEIER, J. P., Matthew, Gospel of, 
in ABD, IV. New York 1992. 624. VIVIANO, B. T., Evangélium Szent Máté 
szerint, in BROWN, R. E. – FITZMYER, J. A. – MURPHY, R. E. (ed.), Az Újszö-
vetség könyveinek magyarázata (Jeromos Bibliakommentár II), Budapest 
2003. 95-96. 

55 Lk 6,12; 9,18.28; 22,32. 
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kapott küldetésének lényegét, Mátéhoz hasonlóan, ő is a többiekért 
végzett szolgálatként értelmezi, amit viszont konkrétabban is megne-
vez: az apostol feladata lesz a testvérei hitének megerősítése (22,32).  
8. S végül ő is hangsúlyozza, hogy Péter egy közösség tagja marad, 
amit azzal is aláhúz, hogy evangéliumában, Márktól és Mátétól elté-
rően, Jézus többekből választja ki a tizenkét apostolt (6,13-16): va-
gyis Simon Péter egy kiválasztott csoport része. Továbbá a húsvét 
utáni jeruzsálemi keresztény közösséget is őkörülötte csoportosulva 
ábrázolja Lukács, egyedüliként a szinoptikus evangélisták közül 
(24,33-35).  9. E sajátos elemeket tartalmazó Péter-ábrázolás mögött 
Lukács antióchiai gyökerei, illetve a hellenista kultúrával átszőtt kö-
zössége áll, akiknek az evangélista gyengéd finomsággal kívánja 
bemutatni Pétert, kiemelve fontos szerepét a keresztények számára.56 

Az apostol történeti személyéről a szinoptikus evangéliumokból 
megtudjuk, hogy Simon galileai származású halász volt, Kafar-
naumban volt háza, ahol anyósa is lakott. Testvérével: Andrással és a 
Zebedeus fiúkkal a Genezáreti-tavon halászat közben hívja meg őket 
Jézus, akit követni kezdenek, s ez egy lényegi fordulatot hoz Péter 
életében is. Halász marad, de tanítvánnyá válik. Jézus nyilvános mű-
ködése során nagyrészt mellette találjuk: csodáinak többször konkrét 
szmtanúja, akit az Úr Péternek nevez el, jelezve ezzel új küldetését. 
A Tizenkettőből kiemelkedik, annak az élén áll, ugyanakkor e közös-
ség tagja is marad. A szenvedéstörténetben ő követi legtovább Jé-
zust, majd megtagadja őt. S végül neki jelenik meg elsőként az apos-
tolok közül a feltámadt Úr. Tehát a Márknál, Máténál és Lukácsnál 
leírt Péterről szóló epizódok feltételezik a húsvét előtti Simon Péter 
tevékenységét. Vagyis alakja nem a húsvét utáni keresztények fantá-
ziájának a gyümölcse, hanem egy valós személy, akinek emléke to-

                                                      
56 Vö. BROWN, R. E., Introduzione, 322.374-376. BROWN, R. E. – 

DONFRIED, K. P. – REUMANN, J., Pietro nel Nuovo Testamento, Un indagine 
ricognativa fatta in collaborazione da studiosi protestanti e cattolici (Bibbia 
e rinnovamento), Roma 1988.129. FARKASFALVY D., Bevezetés, 101.104-
105. KOCSIS I., Lukács evangéliuma (Szent István Bibliakommentárok 2), 
Budapest 2007. 13. SABOURIN, L., Il Vangelo di Luca. Introduzione e 
Commento, Roma 1989. 26. SCHMID, J., Das Evangelium nach Lukas (ed. 
WIKENHAUSER, A. – KUSS, O.) (RegNT 3), Regensburg 1955. 6.25.  
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vább élt a különböző közösségekben, olyan mértékben, amekkora ha-
tása volt az adott háttérközösségre.57 

S végül, miután feltártuk ennek a Kr. u. I. században élt zsidó ha-
lásznak a szinoptikus evangélisták által megalkotott sokszínű port-
réját, felmerül a kérdés, hogy mi az üzenete ezzel az első három 
evangéliumnak. Az akkori közösségek számára az evangélisták Péter 
alakjával kívánták bemutatni: 1. A keresztény tanítvány tipusát, aki, 
mint Simon, nagylelkűen követi Mesterét, engedelmeskedik a szavá-
nak.  2. A Jézussal fenntartott szoros kapcsolat fontosságát.  3. A ke-
resztény tagja marad közösségének, akkor is, ha sajátos küldetése 
kapcsán kiemelkedik belőle: szolgálatát Jézustól a többiek szolgála-
tára kapja.  4. Az emberi bűnökre, elesésekre van bűnbocsánat, hi-
szen, ahogy a Feltámadott megbocsátott Péternek, úgy ez a lehetőség 
mindenki előtt adva van.  5. Vagyis Péter alakjával és példájával az 
evangélisták bátorítani s tanítani akarták közösségeiket az Egyházon 
belüli Jézus-követésre. 

Mindezek mellett a mai kor embere számára, mint a szinoptiku-
sok Péterhez kapcsolódó üzenetét, az alábbiakban fogalmazhatjuk 
meg: 1. Beszélhetünk bizonyos szempontból „egy péteri spiritualitás-
ról”,58 amely az általunk bemutatott Péter-képekből rajzolódik ki. A 
bibliai szövegekben az apostolra figyelni azt jelenti, hagyjuk, hogy 
beszéljen hozzánk, útitársunkká, barátunkká váljék Krisztus-követé-
sünkben. Simonhoz menni azt jelenti, hogy Jézushoz közelítünk, mi-
vel ő mint az első apostol, aki szoros kapcsolatban állt Mesterével, 
bennünket is elvezet az Úrhoz.59  

2. Az ökumenikus párbeszédben is csak ez a magatartás lehet elő-
revivő, amely során együtt figyelünk Péterre, s közösen tanulunk tő-
le. Megtanuljuk tőle: lelkesen követni az Urat, a szavának enge-
delmeskedni, a közösség tagjának maradni, illetve bűneinket alázato-
san megsiratni. S ezáltal együtt válhatunk a Feltámadott Krisztus ta-
núivá egymás és minden ember számára.  
                                                      

57 Vö. BÖTTRICH, C., Petrus.Fischer, Fels und Funktionär (Biblische 
Gestalten 2), Leipzig 2001.23.  

58 „una spiritualità petrina”: MAZZEO, M., Pietro. Roccia della Chiesa, 
Milano 2004. 13. 

59 Vö. Uő., Pietro, 13-14. 
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Péter tagadása 

3. Péternek és utódainak az alakját és szerepét tehát csak Simon 
Péter lelkületével összhangban lehet helyesen és igazán megérte-
nünk.  

4. Amint a szinoptikus evangélisták sokszínű képet festettek Pé-
terről, amelynek vonásai - mint láthattuk - nem állnak egymással el-
lentétben, nem oltják ki, sőt gazdagítják egymást, úgy az elmúlt év-
századokban és a korunkban a róla megfogalmazott értelmezéseknek 
is törekedniük kell a harmóniára, a kölcsönös gazdagításra. Ez a 
Márktól, Mátétól és Lukácstól megismert szemlélet elengedhetetlen a 
keresztények egységtörekvésében: járható útnak ígérkezik afelé, 
hogy Péter személyének és küldetésének értelmezése a maga sokré-
tűségében ne elválasztó, hanem összekötő kapocs legyen. 

Rövidítések: ABD: The Anchor Bible Dictionary – JBL: Journal of Biblical 
Literature – QD: Quaestiones Disputatae – RegNT: Regensburger Neues 
Testament 

Magyarszék, 2017. június 13. 
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Székely János 

 Bibliai régészet 
 

A szentítási beszámolók hitelességét  igen sok régészeti lelet 
megerősíti, és megvilágítja a Bibliának néhány fontos eseményét. 
Olyan részletek ezek, melyek által a bibliai ásatások, a bibliai régé-
szet új fényt vet a bibliai szövegekre.  

A pátriárkák története – azaz Ábrahám, Izsák és Jákob története. 
Az ő életük nagyon régi múltba nyúlik vissza, kb. Kr.e. 1700-1800 
évvel zajlik Ábrahám, Izsák és Jákob vándorlása az ókori Keleten, 
Mezopotámiából az ígéret földje, Kánaán felé. Nagyon sok tudós arra 
gondolt, hogy annyira régen történtek ezek az események, hogy szin-
te lehetetlen, hogy szájhagyományban ezeket a történeteket hitelesen 
megőrizték volna sok száz éven keresztül, és a Biblia hitelesen le 
tudná ezt írni.  

Azonban egy döbbenetes régészeti lelet mégis csak rávilágít arra, 
hogy a pátriárkák történetei mennyire hitelesek. Valóban a hiteles 
történelmi emlékezést tartalmazzák és adják tovább a számunkra. 
Mezopotámia északi részén, ahol Ábrahám és az ő ősei éltek, találtak 
ugyanis két nagyon jelentős könyvtárat Mári illetőleg Nózi városá-
ban. Könyvtár, ezt úgy kell elképzelnünk, hogy szövegekkel teleírt 
agyagtáblákról van szó, ékírással agyagtáblákra felírt dokumentu-
mokról, illetőleg irodalmi művekről. Az ott élő népeknek, főleg az 
amoritáknak és a hurritáknak a dokumentumai ezek, akik közül aztán 
Ábrahám és a családja elindult. Sokfajta dokumentumot találunk itt, 
többek között házasság-leveleket.  

Ezekben a házasság-levelekben az áll, hogyha egy feleség meddő, 
vagyis nem születhet a párnak gyermeke, akkor maga a feleség volt 
köteles saját maga mellett egy pótfeleséget biztosítania férjének, aki-
től a férjének gyermeke születhet. Ezt a kötelességet már a házassági 
szerződésben lefektették. A feleség ezzel a feltétellel, ennek az elfo-
gadásával lett az illető férfinak a felesége. Tehát éppen ezt a kü-
lönleges, ősi, nomád szokást találjuk meg Ábrahám, Izsák és Jákob 
történetében is, amit ezek az ókori házasság-levelek tükröznek. Áb-
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rahám esetében Sára meddő, legalábbis nagyon sokáig nem születik 
gyermeke, és mi történik? Maga Sára a saját szolgálólányát, Hágárt 
adja feleségül a férjének, Ábrahámnak. Így születik meg aztán Iz-
mael, Ábrahám elsőszülött fia. Azt látjuk, tehát, hogy egy nagyon 
ősi, nomád szokás jelenik meg ezekben a nomád szövegekben, és 
megjelenik ugyanígy a Bibliában is.  

Később a Biblia ilyesfajta szokást nem ismer, sőt, kifejezetten tilt-
ja az ehhez hasonló eljárásokat, és védi a házasság kötelékét. Látjuk, 
hogy ez egy ősi nomád szokás. Ez azt jelenti, hogy nem később talál-
ták ki a pátriárkák történetét, hanem valóban őrzi ez a II. évezred ele-
jének a szokásjogát a pátriárkák története.  

Bibliai nevek – Igen figyelemre méltó a személyneveknek a sze-
repe, illetőleg az előfordulása, amelyeket ezekben a nomád, törzsi 
szövegekben találunk. Ugyanis rengeteg bibliai név fordul elő. Pél-
dául Náhornak a neve, Teráhnak a neve, valamint az Ábrám, Lévi, 
Zebulon és Benjámin nevek. Nyivánvaló, hogy Ábrahám családja 
ebben az időben, ebből a közegből indul el, és a nevek is, amiket a 
gyermekeknek adnak, annak a kornak a megszokott nevei. Vagyis a 
régészet igazolja a Bibliának a hitelességét ebből a szempontból is. 

 Kánaán földje – Egy másik, nagyon érdekes téma, amit a Biblia 
kutatása kapcsán sokan fölvetnek, hogy: milyen lehetett Kánaán 
földje abban az időben, amikor a zsidók végül elfoglalják ezt az or-
szágot. Egyáltalán, hogyan elképzelhető az, hogy egy menekülő, rab-
szolgaságból a szabadságot éppen csak megszerző nép, amelynek 
nem volt még szervezett hadserege, hogyan foglalhat el egy ilyen je-
lentős területet, mint amilyen Kánaán földje volt.  Hogyan is nézhe-
tett ki Kánaán a zsidó honfoglalás idején? A régészet, az ásatások ez-
zel kapcsolatban is nagyon érdekes információkkal szolgálnak.  

Fennmaradtak olyan levelek, amelyet Kánaán földjének a kis 
uralkodói, a kis városállamok királyai Egyiptom fáraójának írtak. 
Egyiptomban, az ottani ásatásokban találtak meg számos ilyen leve-
let. Ezek a levelek tükrözik és leírják azt a helyzetet, amely a zsidó 
honfoglalás előtt Kánaán földjét jellemezte.  

Az egyik ilyen levelet Jeruzsálem korábbi királya, Abdu Hepa ír-
ta, aki még az izraeliták érkezése előtt a már meglévő Jeruzsálem vá-
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rosának volt a királya. A levél, amit ő a fáraóhoz címez, s amelyben 
a fáraó segítségét kéri a következőképpen szól:  

„A királynak, az én uramnak, Abdu Hepa, az ő szolgája; a te 
lábaidhoz, ó király, hétszer, hétszer leborulok. Mit tettem én a ki-
rály, az én uram ellen? Mert azt mondják rólam a királynak, az én 
uramnak, Abdu Hepa fellázadt a király, az ő ura ellen. Nem az én 
apám és nem az én anyám helyezett engem erre a helyre. A hatal-
mas király keze tett engem ide, atyám házába. Miért lázadnék hát 
én a király, az én uram ellen?  Amíg a király él, addig mondani 
fogom a király megbízottjának: miért támogatod a hapirukat? Mi-
ért vagy ellenséges a kormányzókkal szemben? Ezért gyaláznak 
engem a király, az én uram előtt.”  
A levél szövege nagyon ősi, talán elsőre nehéz is megérteni, hogy 

miről van szó. Abdu Hepa Jeruzsálemnek a királya a fáraó segítségét 
kéri, illetőleg védekezik az őt ért vádak ellen.  Elmondja, hogy nem a 
szüleitől kapta a királyi címet, hanem a fáraótól.  Az ő ura király, va-
gyis az uralkodó helyezte őt a jeruzsálemi királyi székbe. Mindent 
neki köszönhet, és ilyen módon próbálja a hűségét bizonyítani. S be-
szél egy nagyon érdekes népcsoportról, amelyet hapiruknak nevez. 
Maga a szó azt jelenti, hogy vándorok, bandák, akiknek nincs még 
stabil, letelepedett szálláshelyük, hanem igen gyakran, az ókori Ke-
letnek a városait és a letelepedett népeit támadták meg. A hapiru szó 
gyűjtő fogalom. Egyesek szerint ebből a szóból származik a héber 
név, ami a héber nyelvben ugyancsak ezt jelenti, hogy: vándor, úton 
lévő. Vagyis nomád népcsoportoknak a megnevezésére szolgáló ige, 
illetőleg igéből képzett népnév. 

 Ha ez valóban így van, akkor könnyen lehet, hogy ezek között a 
hapiruk között kell keresnünk a későbbi izraelitáknak az őseit. A le-
vélből mindenesetre világosan látszik, hogy Kánaán földje abban az 
időben, amikor a zsidó honfoglalás kezdődött, igen bizonytalan álla-
potban volt. Kiskirályok uralkodtak az egyes városokban, és egy laza 
egyiptomi fennhatóság volt a terület fölött. Vagyis a betörő izraeliták 
számára ez a terület könnyen elérhető, megszerezhető, elfoglalható 
volt. 

Bileám próféta – Mielőtt a zsidó nép elfoglalja Kánaán földjét, az 
egyik uralkodó, Bálák próbál rávenni egy titokzatos pogány prófétát, 
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Bileámot arra, hogy átkozza meg az izraelita népet. A Biblia leírja, 
hogy Bileám ahelyett, hogy megátkozná a honfoglalásra készülő Iz-
raelt, valójában megáldja őket (Szám 22-24. fej.). 

 Ezzel kapcsolatban egy döbbenetes régészeti lelet került napvi-
lágra, pontosan Bileám prófétának a személyével kapcsolatban. A 
mai Jordánia területén van egy ásatás, Deir Allah ennek a régészeti 
lelőhelynek a neve, ahol föltártak egy ammonita szentélyt, vagyis 
egy régi, pogány ammonita templomot, amelynek a vakolatára föl 
volt festve, föl volt írva egy jövendölés. Ezt a föliratot kb. a Krisztus 
előtti VII. században készítették, festették föl a falra.  

S ez a fölirat a következőképen szól: „Bileámnak, Beor fiának fel-
irata. Az emberé, aki látja az Istent. Íme, az Isten eljött hozzá az éj-
szaka, és beszélt hozzá e szavak szerint: ’Megjelent az utolsó láng. 
Büntetések tüze jelent meg.’ Bileám fölkelt másnap és nem tudott en-
ni, s erősen sírt. A nép odajött, és azt mondta Bileámnak, Beor fiá-
nak: ’Miért böjtölsz, s miért sírsz?’ Azt mondta nekik: Üljetek le. 
Megmutatom nektek, milyen nagy csapás közeledik. Gyertek és lás-
sátok Isten tetteit. Az istenségek összegyűltek, a hatalmasok kitűztek 
egy időpontot. Azt mondták Sámásnak, a Napistennek: ’Varrd be az 
eget, zárd be felhőiddel, legyen ott homály és nem ragyogás, mert az 
Úr rettenetet fog kelteni.”  

Így szól ennek a föliratnak az eleje. Igazán megdöbbentő, hogy az 
a bibliai próféta, Bileám, Beor fia, aki szerepel a Számok könyvében, 
ugyanő szerepel ebben a pogány, ammonita szentélyben lévő pogány 
feliratban is. Vagyis nyilvánvaló, hogy valóban létezett ez a titokza-
tos pogány próféta, akinek a szavára annyira adott az említett ural-
kodó, Bálák, hogy őt kérte föl, hogy átkozza meg Izrael népét. Ez te-
hát megint csak egy olyan pontja a bibliai történetnek, ahol a régé-
szetnek a leletei egy kicsi részletben igazolják a bibliai elbeszélésnek 
a történeti hitelességét.  

Jerikó lerombolása – A Biblia leírásából tudjuk, hogy az izraelita 
nép, amikor megérkezik Kánaán földjére, az első város Jerikó, amit 
megközelítenek. Az a Jerikó, amelynek a falai, a megerősített 
védművei kb. Krisztus előtt hétezerben készültek el. Minden bizony-
nyal Jerikó a föld legrégebbi városa. A Biblia elbeszélése szerint Je-
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rikó falai leomlottak, ahogyan Józsue és a választott nép megkerüli 
Jerikó városát, és megfújják a harsonákat.  

Ezzel kapcsolatban a régészet nagyon meglepő eredményre jutott. 
Keresték ugyanis annak a nyomait, hogy láthatóak-e Jerikónak a ha-
talmas, leomlott falai. Ennek a pusztulásnak a nyomai felfedezhe-
tőek-e az ásatásokban? Az ásatásoknak azután eléggé kiábrándító 
eredménye az lett, hogy abban az időszakban, amikor a zsidók el-
foglalták Kánaán földjét, vagyis Krisztus előtt 1250 tájékán, akkor 
Jerikó városa, sőt, már sokkal korábbtól, 1400-tól, kb. Krisztus előtt 
800-ig, egy nagyon hosszú időn keresztül gyakorlatilag lakatlan, üres 
volt.  Ha laktak is ezen a területen emberek, akkor legföljebb sátrak-
ban lakhattak, de egyetlen kőház sem köthető ehhez az időszakhoz.  

Amennyiben ez így van, akkor fölmerül a kérdés, hogy honnan 
ered a Bibliának a leírása Jerikó leomló falairól? Ha jobban megnéz-
zük a Biblia elbeszélését, akkor feltűnik az, hogy a menet, amit leír a 
Biblia a város körül – a várost hétszer megkerülő Józsue, illetőleg a 
választott nép – nagyon hasonlít ez a Bibliában leírt fölvonulás egy 
liturgikus körmenethez.  

A Szentírás elbeszéli, hogy kik mennek elől, hogyan viszik a 
Frigyládát, kik a papok, kik a leviták, hogyan fújják a harsonákat. 
Mindez egy körmenet leírásához hasonló, nem pedig egy ostromra 
induló hadseregé. Azt is megemlíti a Biblia, hogy minden alkalom-
mal Gilgálból indul ez a menet. Tudjuk azt, hogy Gilgál később egy 
jelentős izraelita központ. Mai szóval mondhatnánk azt is, hogy fő-
város, ahol egy jelentős szentély volt. Mindezek alapján nagyon va-
lószínű, hogy ez a leírás eredetileg egy liturgikus körmenetnek a le-
írása. Esetleg egy olyan ünnepnek bemutatása, amikor az izraelita 
nép később hálát adott a honfoglalásért. Minden alkalommal elmen-
tek az akkori fővárosból, Gilgálból a nem messze lévő hatalmas 
romvároshoz, Jerikóhoz. Megkerülték, fújták a harsonákat, és ilyen 
módon adtak hálát azért, hogy az Ígéret Földje az ölükbe hullott. Is-
ten nekik adta ezt a tejjel-mézzel folyó országot. Ebből a körmenet-
leírásból alakulhatotott át az elbeszélés Jerikó falainak a leomlását 
ábrázoló csata-eseménnyé.  

Egyéb városok – Annak ellenére, hogy Jerikóban nem találjuk te-
hát a honfoglalásnak a nyomait, az Ígéret Földjén nagyon sok helyen 
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régészeti nyomai vannak annak, hogy a választott nép ebben az idő-
ben, Józsue idejében valóban elfoglalta Kánaán földjét. Több olyan 
város is van, amit ebben az időben égettek föl, romboltak le. Látsza-
nak a pusztításnak a nyomai a régészeti ásatásban, és látszik az is, 
hogy nem sokkal később a romok helyén egy teljesen más kultúrájú 
nép kezd el élni és építi föl a maga házait. Ilyen városok például Bé-
tel és Hácor.  

Azt is feltárták a régészek, hogy Szamaria és Júdea dombvidékén, 
vagyis az ország középső részén nagyon sok falu épül föl a semmi-
ből. Ez a rengeteg újonnan épülő falu a jele annak, hogy a zsidó nép 
megérkezett Kánaán földjére, és ezekben a falvakban megkezdte a 
maga életét.  

Sámson – Érdemes megemlítenünk még egy további emléket 
Sámsonnal kapcsolatban. Sámsont, Izrael egyik bíráját – miután 
megvakítják – egy filiszteus templomba vezetik be, ahol ő két oszlop 
közé áll, és hatalmas erejével szétnyomja ezt a két oszlopot, és ilyen 

 
Tel-Qasile – A filiszteus templom romjai 
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módon összeomlik ez a gyönyörű, nagy épület, rengeteg ellenségnek, 
a filiszteusok vezéreinek a halálát okozva.  

Első hallásra eléggé hihetetlennek látszik ez az elbeszélés, hogy 
egy ember két oszlopot szétnyom, és ilyen módon dönt romba egy 
hatalmas épületet. De az egyik ásatás meglepő eredményre jutott. 
Nem messze a mai Tel-Aviv-tól, vagyis a tengerparton föltártak egy 
kicsi filiszteus várost, Kaszilét, azaz a Kaszile nevű régészeti lelő-
helyen elterülő filiszteus várost. S ennek a városkának volt egy 
filiszteus temploma.  Ami megdöbbentő a számunkra, hogy nagyon 
világosan látszik a föltárt alapokból, hogy ezt a templomot középen, 
a belső térnek a közepén két hatalmas oszlop tartotta. Megmaradt 
mindkét oszlopnak a talapzata, és látszik, hogy erre volt ráhelyezve 
fából két nagyon erős, vastag faoszlop, melyekre rátették a gerendá-
kat, és ilyen módon építették föl ennek a filiszteus templomnak a te-
tejét. Amit tehát a bibliai elbeszélő leír, hogy két oszlop közé állítják 
Sámsont, és ő szétnyomja az oszlopokat, ebből az ásatásból teljesen 
valószerűnek tűnik. Úgy látszik, hogy a filiszteus építkezésnek tipi-
kus eleme volt a templom közepén álló hatalmas oszlopok, ame-
lyekre ráhelyezték a tetőgerendákat.  

További leletek – A Biblia elmondja, hogy Salamon király mely 
városokat építette, illetőleg megerősítette azokat. Az ásatások ezt is 
tökéletesen igazolják, akár Megiddó, akár Hácor, akár Gézer városá-
ban. Salamon korában hatalmas falak, kapuk, a lovaknak szolgáló is-
tállók, és más impozáns épületek emelkednek. Látszik, hogy Sala-
mon építkezéseinek a nyoma megmaradt ezekben a városokban. 
Szintén föltárták annak a gyönyörű, elefántcsonttal díszített palotá-
nak a romjait, amelyet Szamariában az ottani uralkodók építettek, s 
amelyről Ámosz próféta azt írja, hogy a szegények vérén építették 
ezt a palotát (Ám 3,15; 6,4 vö. Ez 27,6). Ugyanis óriási értéket kép-
viselt akkoriban egy elefántcsont plakettekkel, elefántcsont dombor-
művekkel díszített palota.  

Megmaradt egy olyan asszír dombormű, amely a legelső izraeli 
uralkodót, a legelső zsidó királyt képileg ábrázolja. Ez az uralkodó 
nem más, mint Jehu. Tehát a legrégebbi olyan uralkodó, akiről képi 
ábrázolás maradt fönn. Az asszír domborművön éppen az adót hozza 
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el az asszír uralkodónak. Leborul előtte, és úgy nyújtja át Júdeának 
és Izraelnek az adóját III. Szalmanasszár, asszír uralkodó számára. 

 Megmaradtak Jeruzsálemben olyan pecsétek, amelyek szá-
munkra ismert személyeknek a neveit tartalmazzák. Egy-egy város 
ostromakor rengeteg minden leégett, de ebben a tűzben pontosan az 
agyagpecsétek rendkívül megkeményedtek. Újra kiégette őket az ost-
romnak a tüze, és ennek is köszönhetjük, hogy Jeruzsálemnek a falá-
hoz közel, egy szobában nagyon sok ilyen pecsétet találtak meg az 
ásatás során. A nevek, amelyek a pecséteken találhatók, a követke-
zők: Gemarja, Sáfaá fia. Egy olyan bibliai személy, aki később Júde-
ának a kormányzója is lesz, és akinek az apját is jól ismerjük a Bibli-
ából: Sáfán az írnok, Jeremiás prófétának az egyik barátja és támo-
gatója (Jer 36,10). 

De ami a legmegdöbbentőbb, találunk egy olyen feliratot is, hogy: 
Báruk, Neria fia. Ez a Báruk pedig nem más, mint a Bibliában is is-
mert Báruk próféta, Jeremiás prófétának az írnoka, és tanítványa (Jer 
36,8). 

Újszövetség – Ezek után hadd említsek meg néhány olyan régé-
szeti leletet is, amely az Újszövetség történetével kapcsolatos, és az 
Újszövetség adatainak a hitelességét bizonyítja számunkra.   

A Pilátus-felirat – Nagyon érdekes az evangéliumokban, hogy 
Szent Lukács evangéliuma Pilátust soha nem nevezi római helytartó-
nak, hanem mindig prefektusnak, illetőleg a görög megfelelő szót 
használja, amely a latin prefektus szónak a görög megfelelője.  A 
bibliatudósok sokáig azt gondolták, hogy Szent Lukács itt téved, 
amikor nem a szokásos helytartó szót használja Pilátus esetében. S 
ezzel kapcsolatban a régészet nagyon meglepő leletre bukkant a ten-
gerparti Cezárea városában. Egy hatalmas nagy kikötő volt itt, amit 
nagy Heródes király építtetett, s ennek a kikötőnek az egyik részé-
ben, egy ókori színház mellett találtak egy olyan kőbe vésett feliratot, 
amely Pilátusnak a nevét tartalmazza. Pilátus neve után nem az van 
írva, hogy Júdea helytartója, hanem latinul az, hogy: prefectus 
Iudeae, Júdeának a prefektusa. 

Amikor ezt a feliratot megtalálták, a tudósok elkezdtek újra ku-
tatni, hogy mi lehet ennek a különleges megnevezésnek az oka? S 
ekkor vált világossá, hogy nem mindegyik provinciát, nem mind-
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egyik tartományt kezelte egyformán a Római Birodalom. Voltak kü-
lönleges területek, amelyeket különlegesen is nehéznek, vagy ve-
szélyesnek gondolt a Római Birodalom, ezeknek az élére nem hely-
tartót, hanem prefektust neveztek ki. Ezek a területek közvetlenül a 
császárnak a fennhatósága alá tartoztak, nem pedig a szenátus fenn-
hatósága alá. Ilyen terület volt például Egyiptom is, amely rendkívül 
fontos volt Róma számára a gabona miatt, amelyet onnan szállítottak 
Rómába. Nagyon jelentős élelmiszer-forrása volt ez a Római Biro-
dalomnak.  

A Pilátus-feliratból ismét beigazolódott, hogy Lukács evangéli-
uma, amikor Pilátust nem helytartónak, hanem prefektusnak nevezi,  
pontosan fogalmaz, és nagyon jól ismeri az akkori viszonyokat, köz-
tük Pilátusnak a tényleges titulusát és jogállását.  

Korabeli lépcső – Ha tovább megyünk az Újszövetség régészeti 
érdekességei, illetőleg a régészeti leletek sorában, fontos megemlíte-
nünk még néhány olyan leletet, amelyet Jeruzsálemben találtak, és 
amely a Krisztus korabeli Jeruzsálemnek az útviszonyait, a helyeit és 
az építészetét világítja meg. Jeruzsálemben megtaláltak egy olyan 
lépcsőt, amelyik pontosan arról a dombról indul el, ahol Jézus elfo-
gyasztotta tanítványaival az utolsó vacsorát. Ez a lépcső levezet a 
Kedron pataknak a völgyébe, az Olajfák hegyének az irányába, ahol 
a Getszemáni kert is volt.  

Mivelhogy a korabeli Jeruzsálemnek ez lehetett az egyik legalap-
vetőbb útja – úgy tűnik, hogy a környékben más jelentős út nem is 
nagyon volt ebben az időben –, szinte minden kétséget kizár az a fel-
tételezés, hogy ezen a lépcsőn maga Jézus több alkalommal vé-
gigment. Többek között akkor, amikor az utolsó vacsora után a tanít-
ványokkal együtt átment az Olajfák hegyére, és énekelték a Húsvéti 
zsoltárt.  Ezen a lépcsőn jöhettek visszafelé akkor is, amikor már Jé-
zust elfogták, és kísérték őt a főpapnak, Annásnak a házába, amely 
valószínűleg szintén a városnak ezen a részén volt.  

Nagyon szép az, ahogyan feltárták és kialakították ezt az utat a 
mostani Jeruzsálemben az egyházi területnek a kezelői, a ferencesek, 
akiknek a területén van az említett lépcső. Nagyon szépen láthatóvá 
tették úgy, hogy a zarándokok mind a mai napig láthatják, megérint-
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hetik azokat a lépcsőfokokat, amelyen minden bizonnyal Jézus is vé-
gighaladt.  

Férfi a vizeskorsóval – Érdekes az evangéliumban, hogy megem-
líti a Passió elbeszélője, hogy a tanítványok egy vizes korsót vivő 
embert, vagyis férfit kellett a tanítványoknak követniük. Ez azért volt 
szokatlan abban az időben, mert általában nők vitték a fejükön a vi-
zes korsót. Férfiak számára ez megalázó feladat lett volna, és amit a 
férfiak általában nem is végeztek. Az ok, ami miatt itt egy férfi viszi 
a vizes korsót, az lehetett, hogy ennek a férfinak minden bizonnyal 
nem volt felesége. Ezt alátámasztja az a tény, hogy az a hely, ahol 
Jézus utolsó vacsorája volt, illetőleg annak a helynek a környéke is 
Jeruzsálemnek az ún. esszénus negyede volt, az a hely, ahol a 
kumráni közösségnek a tagjai, illetőleg a szimpatizánsai laktak.  

Ennek a negyednek a létéről értesülünk Jozefusz Fláviusz zsidó 
történetíró műveiből. Bizonyítják ennek az esszénus negyednek a lé-
tét az ott végzett ásatások is, amelyek különleges mosakodó me-
dencéket, tipikusan esszénus, lumáni mosakodó medencéket találtak 
az utolsó vacsora terméhez közel. Mindebből világosan látszik az, 
hogy Jézus egy kumráni csoportnál, vagy legalábbis egy 
kumrániakkal szimpatizáns embernél, annak a házában volt vendég-
ségben az utolsó vacsora idején. Ő volt az, akiben megbízott ezekben 
a számára már annyira nehéz napokban, amikor halálra keresték őt, 
nála biztonságos helyet talált az utolsó vacsora elköltésére.  

Cirenei Simon – A Passió elbeszélésében hallunk arról, hogy 
kényszerítenek egy Simon nevű cirenei embert arra, hogy vigye Jé-
zus keresztjét. S a Passió azt is megemlíti, hogy ez a Simon két fiú-
nak, Alexandernek és Rúfusznak az apja. S ezzel kapcsolatban me-
gint csak egy döbbenetes régészeti lelet került napvilágra 1954-ben. 
Akkoriban végeztek ásatásokat a Kedron patak túlsó oldalán, az 
Olajfák hegyének a lejtőjén, ahol találtak egy I. századi temetőt. S 
ebből a temetőből emelték ki a kicsi csonttartó ládikókat, 
osszuáriumokat, amelyekbe az elhunytak csontjait tették. Az egyik 
ilyen csonttartó ládikóra – amely tehát Krisztus korabeli, az I. szá-
zadból való –, a következő felirat volt írva: ’Alexander, Simon fia, 
cirenei’. Ez a csonttartó ládikó szinte minden kétséget kizáróan a mi 
cirenei Simonunk egyik fiának, Alexandernek a csontjait tartalmazta. 
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Vagyis egy ponton megint csak döbbenetesen igazolja a régészet a 
bibliai leírásnak a történeti hitelességét.  

Keresztrefeszítés – S még egy utolsó leletet szeretnék megemlí-
teni. Jeruzsálem mellett Giv Atha Midbar település helyén találtak 
egy olyan embernek a csontjaiból néhányat, akit kb. Krisztussal egy 
időben, ugyanabban az időszakban keresztre feszítettek. Megtalálták 
egy keresztre feszített embernek néhány csontját. Ezek a csontok na-
gyon sokat elmondanak arról, hogy milyen volt Krisztus korában ez 
a borzalmas kivégzési mód, a keresztre feszítés. Így képet alkotha-
tunk arról, hogy konkrétan mi lehetett az, amin Jézusnak végig kel-
lett mennie. A csontokból például látszik az, hogy a kezeket átütő 
szög nem a tenyérbe volt beleütve, ahogy nagyon gyakran a festmé-
nyeken, vagy másutt ábrázolják ezt. Nyilvánvaló, hogy egy ember-
nek a teljes súlyát nem bírná el a tenyere.  

A csontokon világosan látszik, hogy az alkarba, a két csont közé 
ütötték be a szöget, az alkar tulajdonképpen fölszakadt, egészen a 
csuklóig, és ilyen módon tartotta meg a kivégzett embernek a testét. 
Az is látszik a csontokon, ahogyan átütötték a szöget a lábakon ke-
resztül, borzalmas kegyetlenséggel, és hatalmas fájdalmat okozva. 
Ennek az illetőnek a lábainál nem is tudták a szöget utólag sem ki-
szedni a fából, ezért a holttestet úgy szedték le a keresztről, hogy fej-
szével elvágták a lábait, és ilyen módon vették le a keresztről a testét.  

Az egyik legborzalmasabb kivégzési mód volt ebben az időben a 
keresztrefeszítés. A halálra ítélt ember tulajdonképpen fuldokolni 
kezdett kifeszített testtel, és csak hatalmas kínokkal, a szögeken ke-
resztül, a sebeken keresztül tudta magát kicsit megemelni, csak így 
tudott lélegzethez jutni. Ilyen módon kínlódott tovább, órákon ke-
resztül, szinte önmagát kínozva kapkodott a levegőért, amíg aztán 
végleg megfulladt és meghalt.  

Néhány példát láttunk itt arról, hogy milyen sok ponton igazolja a 
régészet, az ásatások és a történettudomány a Bibliának a hitelessgét 
és megbízhatóságát. 

(A Mária Rádióban elhangzott előadás alapján  
összeállította: Tarjányi Béla 
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 A fogság utáni restauráció 
                     Ezdrás és Nehemiás 

A.) Alapgondolat 

Az sem könnyű, ha egy nép évtizedeken keresztül elnyomás alatt 
szenved – ezt jól megtapasztaltuk a saját bőrünkön – de ennél még 
sokkal nehezebb, ha egy népet még el is hurcolják lakóhelyéről, ide-
gen nép, idegen kultúrája közé. Akkor minden esélye megvan, hogy 
elveszítse önmagát és beolvadjon, eltűnjön a nagy olvasztó tégely-
ben. 

Az új környezetben újra kell értelmeznie önmagát, hogy életben 
tudjon maradni. Nehéz megtalálni ebben az önújraértelmezésben a 
helyes egyensúlyt, meddig szabad elmenni az alkalmazkodásban, mi 
az, amit a régi énünkből le kell vedlenünk, mint a kígyó a bőrét, és 
mi az, amit feltétlen meg kell őrizni önmagunkból, hogy el ne veszít-
sük a személyiségünket. Izrael népe a fogság ideje alatt sok mindent 
elvesztett, fel kellett, hogy adjon magából, de ugyanakkor ebben az 
önújraértelmezésben nyert is. A formasággá silányult templomi áldo-
zatbemutatásból valódi istenkapcsolatra kellett találnia. A szokások 
laza halmazát rendszerbe kellett foglalni, mert már csak a leírt szó, a 
Törvény maradt a birtokában, ezáltal sokszorosára fölértékelődik, 
mert a templomi vallásgyakorlat elveszett. A fogságba hurcoltak egy 
része beolvad, átveszi a szokásokat, akár még a vallást is, de a másik 
részének a hite, mint egy tüzes kohóban, megtisztul. Ezt a vallási 
megtisztulást nagy mértékben segítik a próféták és a papság. 
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B.) 1 Krón 5,40; 2 Krón 36,15-23; 
                      Ezdr 7,-28; 9,1-4; 10,1-17; Neh 8,1-12 

1 Krón 5, 40: 40 Azarja Száraját nemzette, Száraja Joszedeket nemzet-
te. 41 Joszedek eltávozott, amikor az Úr fogságba vitette Júdát és Jeruzsá-
lemet Nebukadnezár által. 

2 Krón 36,15-23:  15 Az Úr, atyáik Istene elküldte ugyan hozzájuk köve-
teit, s a reggeli felkeléstől állandóan figyelmeztette őket, mert kímélni akar-
ta népét s a maga lakóhelyét. 16 De ők kigúnyolták Isten követeit, fel sem 
vették szavait, s kinevették prófétáit. Úgyhogy az Úr haragja végül is felger-
jedt népe ellen és nem volt többé számukra mentség. 

Júda pusztulása 17 Rájuk hozta ugyanis a kaldeusok királyát és kard-
élre hányatta az ifjaikat szentélyük házában. Nem könyörült meg ifjún, ha-
jadonon, vénen avagy aggastyánon, hanem mindenkit a kezébe adott. 
18 Az Úr házának valamennyi edényét, a nagyokat és kicsiket egyaránt, 
valamint a templom, a király s a főemberek kincseit elvitette Babilonba. 
19 Az ellenség felgyújtotta az Isten házát, lerombolta Jeruzsálem falát, 
minden tornyát felégette és elpusztította minden drágaságát. 20 Aki meg-
menekült a kardtól, azt Babilonba hurcolták. Ott szolgája lett a királynak és 
fiainak, amíg uralomra nem jutott a perzsák királya, 21 hogy beteljesedjék, 
amit az Úr mondott Jeremiás ajka által: ha a föld nem ünnepli meg szom-
batjait, elhagyatottságának egész ideje alatt szombatot tart, amíg el le nem 
telik a hetven esztendő. 

Círusz rendelete 22 Círusznak, a perzsák királyának első esztendejé-
ben azonban felébresztette az Úr Círusznak, a perzsák királyának lelkét, 
hogy beteljesedjék az Úr szava, amelyet Jeremiás szája által mondott. Erre 
ő kihirdette egész birodalmában írásban és szóban: 23 »Ezt üzeni Círusz, 
a perzsák királya. A föld valamennyi országát nekem adta az Úr, az ég Is-
tene, s ő megparancsolta nekem, hogy házat építsek neki a júdai Jeruzsá-
lemben. Ki való közületek az ő népéből? Legyen vele az Úr, az ő Istene és 
menjen fel.« 

Ezdr 1,1-11: – 1 Círusznak, a perzsák királyának első esztendejében 
felébresztette az Úr Círusznak, a perzsák királyának lelkét, hogy betelje-
sedjék az Úr szava, amelyet Jeremiás szája által mondott. Erre ő egész bi-
rodalmában, írásban is, a következő rendeletet hirdette ki: 2 »Így szól 
Círusz, a perzsák királya: A föld valamennyi országát kezembe adta az Úr, 
a mennynek Istene, és ő meghagyta nekem, hogy házat építsek neki Jeru-
zsálemben, amely Júdeában van. 3 Ki való közületek az ő egész népéből? 
Legyen vele az ő Istene. Menjen fel Jeruzsálembe, amely Júdeában van, 
és építse fel az Úrnak, Izrael Istenének templomát. Ő az az Isten, aki Jeru-
zsálemben lakik. 4 A megmaradtak közül mindenkit, bárhol lakjék is, segít-
sék meg az ő helységének emberei mindenütt ezüsttel, arannyal, felszere-
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léssel, jószággal, azonfelül, amit önként ajánlanak fel Isten jeruzsálemi 
temploma javára.« 

5 Elindultak erre a családfők Júdából meg Benjaminból, és a papok meg 
a leviták, egyszóval mindazok, akiknek Isten arra indította lelkét, hogy fel-
menjenek és megépítsék az Úr templomát Jeruzsálemben. 6 Mindazok pe-
dig, akik körülöttük laktak, önkéntes adományaikon felül ezüst- és arany-
edényekkel, felszereléssel, jószággal és egyéb holmikkal segítették őket. 

7 Círusz király előhozatta az Úr házának edényeit is, amelyeket 
Nebukadnezár vitt el Jeruzsálemből és helyezett el a maga istenének 
templomában. 8 Előhozatta ugyanis azokat Círusz, a perzsák királya, 
Mitridátész, kincstáros által és szám szerint átadta azokat Sesbaccárnak, 
Júda fejedelmének. 9 Számuk a következő: harminc aranycsésze, ezer 
ezüstcsésze, huszonkilenc kés, harminc aranypohár, 10 négyszáztíz más-
fajta ezüstpohár, ezer egyéb edény. 11 Az arany- és ezüstedények száma 
összesen ötezer-négyszáz volt. Mindezt magával vitte Sesbaccár, amikor a 
fogságban levőkkel visszatért Babilonból Jeruzsálembe. 

Ezdr 7,1-28 – Ezdrás, az írástudó 1 Miután ezek megtörténtek, 
Artaxerxész, a perzsák királya uralkodásának idejében Ezdrás, Szárája fia, 
aki Azarja fia, aki Helkija fia, 2 aki Sallum fia, aki Szádok fia, aki Ahitób fia, 
3 aki Amarja fia, aki Azarja fia, aki Marajót fia, 4 aki Zarahja fia, aki Ózi fia, 
aki Bokki fia, 5 aki Abisue fia, aki Fineesz fia, aki Eleazár fia, aki Áron, az 
első főpap fia volt; 6 ez az Ezdrás feljött Babilonból. Mint írástudó, igen jár-
tas volt Mózes törvényében, amelyet az Úr, Izrael Istene adott, a király pe-
dig teljesítette minden kérését, mert az Úrnak, az ő Istenének keze volt raj-
ta. 7 Artaxerxész királynak hetedik esztendejében indultak el egynéhányan 
Izrael fiai, a papok fiai, a leviták fiai, az énekesek, a kapuőrök és a temp-
lomszolgák közül Jeruzsálembe 8 és az ötödik hónapban, tehát még a ki-
rálynak hetedik esztendejében meg is érkeztek Jeruzsálembe. 

9 Az első hónap első napján indult el ugyanis Babilonból, és az ötödik 
hónap első napján ért Jeruzsálembe, mivel Isten jóságos keze volt rajta. 
10 Ezdrás ugyanis szívvel-lélekkel azon volt, hogy tanulmányozza az Úr 
törvényét és jogot meg igazságot tegyen és tanítson Izraelben. 

A második csoport hazatérése 11 A rendelet mása pedig, amelyet 
Artaxerxész király adott át Ezdrás papnak, aki mint írástudó igen jártas volt 
az Úrnak Izrael számára adott törvényeiben, előírásaiban és szertartásai-
ban, így hangzik: 

12 »Artaxerxész, a királyok királya, üdvözli Ezdrás papot, aki mint írástu-
dó igen jártas a menny Istenének törvényében. 13 Úgy rendelkezem, hogy 
veled vonulhasson birodalmamban bárki, aki vissza akar térni Jeruzsálem-
be Izrael népe, valamint papjai és levitái közül. 14 Maga a király és hét ta-
nácsosa küld ugyanis téged, hogy vizsgáld felül Júdát és Jeruzsálemet Is-
tened törvénye szellemében, amely kezedben van 15 és hogy magaddal 
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vidd az ezüstöt és az aranyat, amelyet a király és tanácsosai saját 
jószántukból ajánlottak fel Izrael Istenének, akinek lakóhelye Jeruzsálem-
ben van. 16 Mindazt az ezüstöt meg aranyat, amelyet Babilon egész tarto-
mányában fel tudsz hajtani, és a nép kíván felajánlani, meg amit a papok 
Istenük jeruzsálemi temploma javára önként adományoznak, 17 csak fo-
gadd el bátran. Vásárolj gondosan ezen a pénzen fiatal bikákat, kosokat, 
bárányokat, étel- és italáldozatokat, és mutasd be őket Istenetek templo-
mának oltárán, amely Jeruzsálemben van. 18 A maradék ezüsttel és arany-
nyal pedig Istenetek akarata szerint rendelkezzetek és cselekedjetek úgy, 
ahogy neked és testvéreidnek tetszik. 

19 Az edényeket, amelyeket Istened házának használatára kézhez 
kapsz, vidd az Isten színe elé Jeruzsálembe. 20 Sőt – amennyiben Istened 
templomának egyéb szükségletei is mutatkoznak, amelyeket fedezned kel-
lene, azokat fedezi majd a királyi kincstár. 21 Én Artaxerxész király felhí-
vom és felszólítom az összes állami kincstárost a folyamon túl: bármit kér 
tőletek Ezdrás pap, a menny Istenének törvénytudója, szolgáltassátok ki 
haladéktalanul: 22 ezüstöt száz talentumig, búzát száz kórig, bort száz 
bátig és olajat száz bát erejéig, sót pedig korlátlan mennyiségben. 
23 Mindazt, ami a menny Istenének szertartásához hozzátartozik, gondo-
san meg kell tenni a menny Istenének temploma javára, hogy meg ne ne-
hezteljen a királynak és fiainak országára. 

Újabb rendelkezések 24 Egyben tudatjuk veletek, hogy ami az összes 
papot, levitát, énekest, kapuőrt, templomszolgát és annak a templomnak a 
személyzetét illeti, nincsen jogotok adót, vámot és évi szolgáltatást kivetni 
rájuk. 

25 Te pedig Ezdrás, Istened bölcsességével, amely kezedet vezeti, ne-
vezz ki bírákat és elöljárókat, hogy igazságot szolgáltassanak az egész 
népnek a folyamon túl azoknak, akik ismerik Istened törvényét. Amennyi-
ben pedig nem ismernék, szabadon oktassátok ki őket rá. 26 Mindazt pe-
dig, aki nem tartja meg lelkiismeretesen Istened törvényét és a király tör-
vényét, ítéljék halálra vagy számkivetésre vagy jószágvesztésre, de lega-
lábbis tömlöcre.« 

27 Áldott az Úr, atyáink Istene, aki azt adta a király szívébe, hogy dicső-
ségessé tegye a templomot, amely Jeruzsálemben van, 28 és felém hajlí-
totta kegyét a király és tanácsosai meg minden nagybefolyású udvari tiszt-
je előtt. Úgyhogy megerősítve az Úrnak, az én Istenemnek rajtam nyugvó 
keze által, összegyűjthettem a főembereket Izraelből, hogy hazatérjenek 
velem. 

Ezdr 9,1-4 – A vegyes házasságok tilalma 1 Ezek megtörténte 
után hozzám jöttek a főemberek és jelentették: »Izrael népe, papok és levi-
ták nem különültek el a föld népeitől, a kánaániak, a hetiták, a fereziták, a 
jebuziták, az ammoniták, a moabiták, az egyiptomiak és az amoriták för-
telmeitől. 2 Az ő leányaik közül vettek maguk és fiaik számára feleséget és 
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így a szent utódok összevegyültek a föld népeivel. A fejedelmek és a veze-
tők pedig elöl jártak a törvényszegésben.« 3 Amikor meghallottam ezt a je-
lentést, megszaggattam palástomat és köntösömet, tépdestem fejem haj-
szálait meg szakállamat és ott ültem elszomorodva. 4 Amikor pedig egybe-
gyűltek nálam mindnyájan, akik remegtek Izrael Istenének ítéletétől azok-
nak a törvényszegése miatt, akik a fogságból visszatértek, én ott ültem 
szomorúan egészen az esti áldozatig. 

Ezdr 10,1-17 – A tiltott házasságok 1 Miközben Ezdrás az Isten 
temploma előtt leborulva így imádkozott, esdekelt és siránkozott, nagy tö-
meg izraelita férfi, nő és gyermek gyűlt össze körülötte, és a nép hangos 
zokogással zokogott. 2 Megszólalt ekkor Sekenja, Jehiél fia Élám fiai közül 
és azt mondta Ezdrásnak: »Hűtlenek lettünk Istenünkhöz, mivel a föld né-
peiből való, idegen nőket vettünk magunknak feleségül. De azért még van 
remény Izrael számára: 3 kössünk szövetséget az Úrral, a mi Istenünkkel, 
hogy elbocsátjuk mindezeket a nőket szülötteikkel együtt, az Úrnak és 
azoknak a kívánsága szerint, akik remegnek az Úr, a mi Istenünk paran-
csától. Hadd jusson érvényre a törvény. 4 Fel tehát! A te dolgod határozni, 
mi melletted leszünk. Cselekedj bátran!« 

5 Felkelt tehát Ezdrás és megeskette a papok és a leviták fejedelmeit és 
egész Izraelt, hogy ilyen értelemben járjanak el. Ők meg is esküdtek. 
6 Majd elindult Ezdrás az Isten háza elől és elment Eljasib fiának, 
Johanánnak kamrájába, és ott töltötte az éjszakát. Kenyeret nem evett és 
vizet nem ivott, mert gyászolt azoknak a bűne miatt, akik a fogságból visz-
szatértek. 

7 Majd felszólították Júdában és Jeruzsálemben mindazokat, akik a fog-
ságból visszatértek, hogy gyűljenek össze Jeruzsálemben. 8 Aki pedig a 
fejedelmek és a vének határozata értelmében három nap alatt meg nem je-
lenik, annak elkobozzák egész vagyonát, őt magát pedig kizárják a fog-
ságból hazatértek gyülekezetéből. 9 Egybegyűlt tehát Jeruzsálemben Júda 
és Benjamin összes férfia három nap alatt a kilencedik hónapban, a hónap 
huszadik napján, és az egész nép ott telepedett le az Isten templomának 
terén és reszketett a bűn meg az eső miatt. 

10 Majd szólásra emelkedett Ezdrás pap és így szólt hozzájuk: »Áthágtá-
tok a törvényt, mert idegen nőket vettetek feleségül, hogy még tetézzétek 
Izrael vétkét. 11 Most azonban tegyetek vallomást az Úr, atyáitok Istene 
előtt, teljesítsétek akaratát, szakítsatok a föld népeivel és az idegen asszo-
nyokkal!« 

12 Erre az egész tömeg így felelt és hangos szóval azt mondta: »Úgy le-
gyen, ahogy szóltál hozzánk! 13 Mivel pedig sok a nép és itt az esőzés ide-
je és kint nem álldogálhatunk, meg nem is egy vagy két napi munkáról van 
szó (ebben a dologban ugyanis nagyon számosan vétkeztünk), 14 álljanak 
elő az egész gyülekezet fejedelmei és mindazok, akik városainkban idegen 
nőket vettek feleségül. Jelenjenek meg a kijelölt időben városonként a vé-
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nekkel és a bírákkal együtt, amíg el nem hárítjuk magunkról e bűn miatt Is-
ten haragját.« 15 Jonatán, Aszaél fia, meg Jaászja, Tikva fia felkeltek ez el-
len és velük tartottak Mesullám meg Sebetáj leviták. 

16 A számkivetés fiai tehát így cselekedtek. Ezdrás pap családfőket vá-
lasztott ki magának nemzetségenként mind név szerint számba véve. A ti-
zedik hónap első napján ülésre jöttek össze, hogy az ügyben vizsgálatot 
tartsanak. 17 Ezt mindazokkal a férfiakkal, akik idegen nőket vettek felesé-
gül, az első hónap első napjáig elvégezték. 

Neh 8,1-12 – A törvény felolvasása 1 Egybegyűlt az egész nép, mint 
egy ember, a Víz-kapu előtti térségen, és felszólították Ezdrás írástudót, 
hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr rendelt Izraelnek. 
2 Odahozta tehát Ezdrás pap a törvényt a hetedik hónap első napján a fér-
fiak, a nők és mindazok gyülekezete elé, akik érteni tudtak belőle. 
3 Reggeltől délig felolvasott belőle nyilvánosan a férfiaknak s a nőknek és 
azoknak, akik érteni tudtak belőle a Víz-kapu előtti téren. Az egész nép füle 
figyelt a törvény könyvére. 

4 Ezdrás írástudó felállt egy faemelvényre, amelyet a felolvasás céljaira 
készített. Mellette álltak jobb felől Matatiás, Semeja, Anaja, Urija, Helkija és 
Maaszja, balján pedig: Fadája, Misaél, Melkia, Hásum, Hásbadána, 
Zakarja és Mesullám. 5 Majd felnyitotta Ezdrás a könyvet az egész nép 
előtt, – magasabban állt ugyanis az egész népnél – és amikor felnyitotta, 
felállt az egész sokaság. 6 Ezdrás áldotta az Urat, a nagy Istent. Erre az 
egész nép kiterjesztett kézzel ráfelelte: »Ámen, ámen.« Aztán meghajoltak 
és arcukkal a földre borulva imádták Istent. 

7 Ezután Józsue, Báni, Serebja, Jámin, Akkub, Seftáj, Hódija, Maaszja, 
Kelita, Azarja, Jozabád, Hánán Pelaja és a leviták kifejtették a törvényt a 
népnek. A nép pedig állva maradt a helyén. 8 Ezután felolvastak az Isten 
törvényének könyvéből, érthetően, majd megmagyarázták és kifejtették, 
amit felolvastak. 9 Aztán így szólt Nehemiás, a kormányzó, és Ezdrás pap 
és írástudó, meg a leviták, akik tanítgatták őket: »Az Úrnak, a mi Istenünk-
nek szentelt nap ez. Ne szomorkodjatok tehát és ne sírjatok!« Sírt ugyanis 
az egész nép, amikor hallotta a törvény szavát. 10 Azt mondta nekik: 
»Menjetek, egyetek zsírosat, igyatok rá édes mustot! Juttassatok egy-egy 
falatot azoknak is, akik nem készítettek maguknak, mert a mi Urunk szent 
napja ez! Ne szomorkodjatok, mert az Úr kardja a ti erőtök!« 11 Majd 
csendre intették a leviták az egész népet, ezekkel a szavakkal: »Hallgas-
satok el, szent nap ez, ne szomorkodjatok!« 12 Erre az egész nép eltávo-
zott, hogy egyék, igyék, falatokat juttasson a szegényeknek, és nagy 
örömünnepet üljön, mert megértették a szavakat, amelyre oktatta őket. 
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C.) Bevezetés 

1.) 1. Beszélgetés a változásokról (a megújulási mozgalmak, új-
rakezdések, reformok…) és hogy hová vezetnek ezek (félelem a túl-
zott merészségtől, restaurációs törekvésektől, tradicionalista ellen-
mozgalmak, az új bekebelézése az uralkodó régi által, újbóli megszi-
lárdulás …): 

– A saját életemben: Mindnyájunknak vannak tapasztalatai a sza-
badságra való kitörésről és elindulásról. A résztvevők felidézik em-
lékezetükben, hogy milyen kitörés-élményeik voltak eddig életük fo-
lyamán, amikor szabadulni akartak valamilyen függő helyzetből, régi 
kötelékből, alkalmazkodásból, hamis biztonságból vagy megszokott-
ságból. Mindenekelőtt azt próbálják meg felidézni magukban, hogy 
közvetlenül a szabadság mellett való döntésük után tett első lépések 
közben hogy érezték magukat, amikor egyfelől már nem lehetett 
visszafordulni, másfelől az új élethelyzet még nem kapott konkrét 
formát, az új szabadságról még nem volt tapasztalatuk: Alighogy az 
új szabadságban az első bátortalan lépéseket megtettem, alighogy a 
hosszas belső küzdelem után útra keltem, kivonultam az én Egyip-
tomomból, egy új bizonytalanság és félelem jelentkezett hirtelen. 
Megijedtem a saját merészségemtől, az új helyzettől, amely új csele-
kedeteket és felelősséget követelt meg tőlem. Féltem az előre nem 
látható következményektől. Ezeken a félelmeken át kell kelnem, 
mint valami veszélyes, elnyelni akaró vízen. 

– Az Egyház életében (pl. a II. Vatkáni Zsinat hozta változások, 
Luter reformációja, rendalapítások) 

– Társadalmi változások (a vasfüggöny lebontása, Németország 
újraegyesítése, a hatvanas évek diákmozgalmai, közép-európai volt 
szocialista országok csatlakozása az Európai Únióhoz) 

 
2.) Vallási fordulat és ami abból létrejön 
A fogságbeli próféták és a papi irat lelki fordulatként ábrázolják, 

ami még ma is vitatott, nem egyéb, mint egy bíráló utópia. A legke-
vésbé se hagyjuk magunkat nyugtalanítani és az erős várból kiszólí-
tani, ami minket mindig újra építésre késztetne? Szemben minden 
restaurációs tendenciával amelyben megnyilvánul a biztonságra való 
igényünk, hogy tartunk az ismeretlentől és azt szeretjük, amiben ott-
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honosan mozgunk, a fogságbeli próféták a nyitottságra, Isten 
meglepetéseinek megtapasztalására hívnak. Jahve újat, váratlant hoz 
létre, egy új kivonulást, amelynek a célja, hogy uralma népén 
keresztül az egész világ számára kinyilvánuljon, aminek a 
megvalósítása kizár minden vallási vagy állami hatalmat, amelynek 
az útja a szolgaságon és az alázaton át vezet. Jahve belsőleg 
átalakítja az embert az ő élő Lelke által és egy olyan új életkö-
zösséget alapít vele, amely egészen más, mint a pusztán törvényes új 
kötelezettsége az embernek Isten életrendjében. Az emberi hajlam el-
len, hogy politikai hatalommá és erőszakrendszerré legyen, a papi 
irat mindig már a teremtés megelőlegezett ajándékára épít, és 
meghirdet egy bíráló utópiát Jahve megszabadító uralmáról népe 
között. Ezt nem a király, a templom vagy a papok szimbolizálják, 
hanem a szent sátor, amelyben egy szabaddá vált nép szabadon 
ünnepel.   

És hogy néz ki ez a gyakorlatban? Abban az állapotban vagyunk, 
hogy megfeleljünk ennek a bíráló utópiának? Gyorsan vissza tudjuk 
magunkat igazítani ilyenfajta valósághoz? A fogságbeli próféták és a 
papi irat Isten megszabadító uralmáról álmodott, ehelyett jött a kö-
rülhatárolt jeruzsálemi közösség. Hasonló problémával küzd a mai 
napig a keresztény egyház is. A nagy francia teológus, Alfred Loysi 
használja ezt a csípős meghatározást: „Jézus meghirdette Isten ural-
mát – de helyette az Egyház uralma következett”. 

 
3.) Háttértudnivalók 
a.) Tíz évvel Jeruzsálem sikeseres ostroma és az első júdeai veze-

tők száműzetése után, 587-ben Nabukadnezár megsemmisítette Jeru-
zsálemet. Nebukadnezár seregének pusztítása után Júdát a szomszé-
dos népek is fosztogatták, kietlenné vált, de nem volt teljesen lakat-
lan. A nemzet színe-java száműzetésbe került, de nem voltak rab-
szolga sorban, szabadon mozoghattak. Közbeeső helyzetben voltak a 
szabad babilóniaiak és a rabszolgák között. Félszabadokként joguk 
volt tulajdonhoz, de a szabad polgárok kiváltságai nem illették meg 
őket. Eleinte főfoglalkozásuk a földművelés és az állattenyésztés; ké-
sőbb egy részük átköltözhetett a városokba és ipart űzhetett, keres-
kedhetett. Némelyek magas tisztségekbe jutottak és meggazdagod-
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tak, amint az az I. Artaxerxész (ur. Kr. e. 464–424) és II. Dáriusz (ur. 
Kr. e. 424–404) idejéből fennmaradt szerződésekből kiviláglik. 

A diaszpórában élő zsidó közösség őrizte vallási szokásait, a kö-
rülmetélést, a szombat megtartását és ezzel meg tudta tartani egysé-
gét. Sőt a vallásos aktivitás intenzív időszaka kezdődött el: össze-
gyűjtötték Izrael hagyományait és írásban rögzítették. Az ún. papi is-
kola összegyűjtötte az ősi, pusztai hagyományokat és rögzítette a je-
ruzsálemi templom gyakorlatát, megfogalmazta a Tórát. Kezdett ki-
alakulni a  végleges Törvény, ami az új júdai teokratikus közösség 
alapjául szolgált. Megszerkesztették a deuteronomista történeti mű-
vet és összegyűjtötték a próféták írásait. Deuteroizajás igehirdeté-
sében megjelenik a megbocsátás ígérete, és hogy Izrael bűnhődése 
végéhez közeledik, az Úr „felkentje” Círusz biztosítani fogja a Izrael 
visszatérését.Kimondja, hogy egyedül Jahve az Isten és csak ő képes 
megmenteni népét, és mint annak idején az egyiptomi szolgaságból, 
egy új kivonulással még egyszer megmenti őket. Círusz, miután 539-
ben a Tigrisnél legyőzte a babiloni sereget és átvette az uralmat a bi-
rodalom fölött, 538-ban ediktumot bocsátott ki, amelyben megenged-
te, hogy a száműzöttek visszatérhessenek Palesztínába, sőt azt is, 
hogy az állam költségén újraépítsék a templomot. Amikor Círusz ki-
adta ediktumát, amelynek értelmében a zsidók és a többi elhurcoltak 
hazatérhetnek és felépíthetik a jeruzsálemi templomot, sokan marad-
tak a diaszpórában. A visszatérés több hullámban történt. A főleg 
Júda törzséből való hazatértek száma több mint 50 000-re becsülhető. 
Helyzetüket illetően Dán, Tób és Bár adataival óvatosan kell bánni. 

A templom építése lassan halad, az újonnan visszaérkezők lendü-
letéből csak az oltár újjáépítése és a templom alapjainak lerakására 
futja, és csak 515-ben fejezik be.   

Círusz: Iz 44.28: és 45,1–4: úgy szerepel, mint Jahve „pásztor”-a 
és „fölkent”-je (Messiás), aki újra fölépíti Jeruzsálemet és a Temp-
lomot, s akitől a fogságban élő zsidók szabadulásukat remélhették. 
Valóban, babiloni uralma első évében, Kr. e. 538: kiadta nevezetes 
ediktumát, amely lehetővé tette a hazatérést és a Templom újjáépíté-
sét (2Krón 36,22 kk.; Ezdr 1,1–4), s a Templom helyreállítását illető-
en külön is intézkedett (6,3–5). 
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b.) Ezdrás (héb. ezra ’[Isten] segítség’): pap a babilóniai zsidóság 
köréből (családfája: Ezdr 7,1–5), „az ég törvényének titkára” (7,12), 
vagyis a zsidókat illető ügyekben a perzsa kormányzat tanácsadója. 
A perzsa I. Artaxerxész uralkodása 7. évében Jeruzsálembe küldte 
azzal a megbízatással, hogy a Palesztinában maradt zsidó közösség-
ben állítsa helyre a zsidó törvény tekintélyét. Ezdrás kb. 1500 zsidó 
kíséretében, akikhez Kasziphjában (a fekvése ismeretlen) még 238 
levita és templomszolga is csatlakozott, visszatért Jeruzsálembe (7). 
Ott Ezdrás első nyilvános cselekedete a Törvény felolvasása, a szö-
vetség megújítása, bűnbevallás, a vegyes házasságok tilalma, a 
szombat megünneplésének áthágásának és a templom elhanyagolá-
sának tilalma volt (Neh 8–10; Ezdr 9.fej.). Intézkedései meghatáro-
zóak voltak az eljövendő zsidóság szemponjából, a későbbi legen-
dákban mintegy második Mózesnek is nevezték. Ezután valószínűleg 
visszahívták Perzsiába. Ezdrás törvényén régóta vitatkoznak a szak-
emberek. Annyi bizonyos, hogy a Pentateuchussal (annak ma ismert 
formájában) nem azonos: a 9,11 kk.; Neh 8,14 kk. idézte részek a 
Pentateuchusban nem találhatók. Tevékenykedéséről Ezdrás a perzsa 
uralkodónak jelentést írt, ezt dolgozta föl a Krónikás és ez került bele 
a kanonikus Ezdrásba. (Ha összehasonlítjuk a 2 Krón 36,22-23-at az 
Ezdr 1,1-3, azt látjuk, hogy szinte szó szerint ugyanaz. 

c.) Nehemiás (héb. ’Jahve megvigasztal’): személynév az ÓSz-
ben a fogság utáni időből. Viselői közül a legfontosabb Hakalja fia, 
Szuzában a perzsa király pohárnoka, a fogságból hazatértek közössé-
gének egyik legtettrekészebb újjászervezője volt. Kr. e. 445: I. 
Artaxerxész uralma 20. évének Niszán hónapjában a perzsa udvar 
felhatalmazottjaként elindult Jeruzsálembe, hogy falait újra felépítse. 
A szamaritánusok Szanaballat alatt tanúsított érthető ellenállása és 
más ellenséges népek (ammoniták, edomiták) szembeszegülése elle-
nére nagyon gyorsan (Neh 6,15: 52 nap alatt) sikerült neki Jeruzsá-
lem falait újra felépíteni (2–4). Mint perzsa helytartó kitűnt önzetlen-
ségével (5,14–19) és körültekintő voltával (7,1–3); védte az elszegé-
nyedettek érdekeit a gazdagok kapzsiságával szemben (5,1–13), és 
gondolt a még gyéren lakott városok benépesítésére is (7,4 kk.; 11,1 
kk.). I. Artaxerxész 32. évében visszatért a perzsa udvarba, de előbb 
még intézkedett a szombat megszentségtelenítésének felszámolása, 
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az adózás újjászervezése és (?) az idegen népektől való elkülönülés 
(13,15–31) érdekében. Élete további folyásáról nem tudunk. A kései 
zsidó hagyományban Jeruzsálem újjáépítőjeként (Sir 49,13) és szent 
könyvek összegyűjtőjeként (2Mak 2,13) tisztelték. 

d.) Ezdrás könyve és Nehemiás könyve: a Krónikák könyveivel 
és Nehemiás könyvével szoros egységet alkotó, protokanonikus 
szentírási könyv. Szerzője a Krónikás. Nehemiás könyvétől aránylag 
későn különítették el, ezért a továbbiakban Ezdrás és Nehemiás 
könyvéről együtt beszélünk.  

1. (Ezdr 1–6) a zsidó közösség helyreállításáról szól a babiloni 
fogságból való visszatérés után Sesbaccár, Zerubbábel és Józsue fő-
pap alatt. A hazatérést Cirusz perzsa király 538: engedélyezte és 
megbízást adott a jeruzsálemi templom újjáépítésére. Az építkezést a 
szamaritánusok megakadályozták, de I. Dáriusz alatt folytatták és 
befejezték, úgyhogy 515 húsvétján fel is szentelhették.  

2. (Ezdr 7–10) egy újabb száműzött csoport hazatérését mondja 
el, melynek vezetője Ezdrás. Határozottan fellépett a vegyes házas-
ságok ellen, s a 10. f. felsorolja az eseteket, melyek megoldásán fára-
dozott.  

3. Neh 1–3 elmondja, hogyan tért vissza Nehemiás Jeruzsálembe 
Artaxerxész 20. évében, hogy felépítse a város falait. Helytartói 
rangban 12 évig működött a városban, s nagy nehézségek árán telje-
sítette feladatát (6,15). Rendeleteivel elérte a város lakosságának nö-
vekedését (7. f.). 8. f.-e arról számol be, hogy a sátoros ünnepen és az 
engesztelés napján hogyan olvasta fel Ezdrás a törv.-t. 12,27–43: a 
falak felszentelését, a 13. f. egy újabb jeruzsálemi küldetését mondja 
el. 

4. Ezdrás és Nehemiás könyvének sajátos jelleget ad, hogy a Kró-
nikás műve végén a zsidó közösség újjászervezésében a próféták jö-
vendölésének beteljesedését látja, és Ezdrás, ill. Nehemiás működé-
sében bizonyságot lát arra, hogy Isten valóra váltja ígéreteit. A város 
és a templom újjáépítésével, a szövetség ismételt megkötésével új 
korszak kezdődik, amelyben Isten ígéretei maradéktalanul be fognak 
teljesedni. 
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Mivel a Krónikás különös érdeklődést mutat a liturgia és a Temp-
lom iránt, és e téren kiváló szakismeretet is tanúsít, feltehető, hogy 
azok közül való volt, akik Jeruzsálemben a kultikus szolgálatot ellát-
ták. Nagyon szerette népét, és Isten ígéreteire támaszkodva biza-
lommal tekintett a jövőbe. 

e.) Az arám nyelv: Az arám olyan közel áll a héberhez, mint a 
spanyol az olaszhoz. A Kr. e. II. évezred  végén É-Mezopotámia, az 
Anatóliai Előhegység valamint Belső Szíria  felé nyomuló félig no-
mád pásztornépek beszélték. A Kr. e X. sz.-ra több virágzó arám ál-
lam létezett a régióban, és a nyelv fokozatosan nemzetközi jelentő-
ségre tett szert. Az újbabiloni (627-538) és még inkább a perzsa 
kormányzás első nyelvévé, és végül a volt asszír-babiloniai területek 
anyanyelvévé (ideértve Szíriát és Palesztínát is) vált. Jeruzsálem el-
este (Kr. e. 586) után a babiloni fogság  alatt az arám lassan átvette a 
héber helyét a zsidók anyanyelveként. 

Mivel a beszélt zsidó nyelv használata nemcsak Babilóniában 
(ahol sokan visszamaradtak), hanem Palesztínában is visszaesett a 
zsidók között, a Kr. e. utolsó évszázadokban a Törvény és a Próféták 
nyilvános olvasásakor az ÓSz héber szövegeit élőszóban arámul 
kezdték visszaadni a zsinagógák liturgiájában. 

f.) A 2. Templom, ezen a néven a zsidó hagyomány a fogság 
után, Zerubbábel idején emelt új templomot, ill. Heródes templomát 
tartja számon, amely nem újonnan épült, hanem a még álló régi 
templom teljes átépítése és felújítása. – a) Zerubbábel temploma. Jól-
lehet Círusz perzsa király Kr. e. 538: engedélyezte Jeruzsálemben 
Jahve templomának újra felépítését (2Krón 36,23 = Ezdr 1,2; vö. 
5,15; 6,3 kk.), a munka a kezdeti nekilendülés után (Kr. e. 537: 
Sesbaccár kormányzó visszavitte az elhurcolt szent edényeket Jeru-
zsálembe; a romok alól kiásták a templom alapjait, és a szabadban 
újra elkezdődött az áldozatbemutatás; Ez 5,16) elakadt. Még Kr. e. 
520: is romhalmaz volt a templomtér (Ag 2,3), és az újjáépítést csak 
Aggeus és Zakariás próféták szavára folytatták (Ezdr 5,1 kk.). 
Zerubbábel kormányzó és Józsue főpap vezette az építkezést (vö. 
Zak 4,9; Sir 49,11 kk.), amelynek menete Aggeus próféta keltezett 
mondásai alapján jól követhető; Kr. e. 515 tavaszán fejeződött be 
(Ezdr 6,15 kk.). Az új templom a régi helyén (2,68; 5,15) és – 6,3 el-
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lenére – minden bizonnyal az eredeti méretekben épült fel. Ag 2,3 
nem vonatkoztatható erre a templomra. A perzsa pénz (Ezdr 6,4) és 
az önkéntes adományok (2,68 kk.; Neh 7,69 kk.) lehetővé tették, 
hogy méltó épületet emeljenek az Istennek, de az oszlopok valószí-
nűleg már nem kerültek elő, ugyanígy az elpusztult bronz medencét 
és ládát sem pótolták újjal. A szentélyben a régi mécstartó helyébe a 
hétkarú menóra került. A szentek szentje és a szentély közé most 
minden bizonnyal falat húztak (vö. Ez 41,3). Az ajtó elé drága füg-
gönyt akasztottak (2Krón 3,14 a salamoni templomról mondja, de 
csak a fogság utáni templomra érvényes, melyet a szerző maga előtt 
látott). A fogság után vitathatatlanul ez a templom volt a kultikus 
központ, s mint ilyen, a legjelentősebb. Ezt nemcsak az tanúsítja, 
hogy a krónikást minden érdekelte, ami rá vonatkozott, hanem az is, 
hogy a papi iratban a jeruzsálemi szentély elemeit a szent sátor leírá-
sához is felhasználta (Kiv 25; 35–38), amelynek terve magától Isten-
től való volt (25,8 kk.; 26,30). 

g.) Szamaritánusok, szamáriaiak: Az Izrael királya, Hósea és 
Asszíria királya, V. Szalmanasszár közt lefolyt csata és Szamaria fő-
városának elfoglalása (Kr. e. 721) után Izraelből sokakat elhurcoltak 
és Asszíria városaiban telepítették le őket (2Kir 17,6; 18,11; 1Krón 
5,6–26; Tób 1,2; 3,7; 5,8). Ők valószínűleg beolvadtak a környező 
népbe. Az eredeti lakosok elhurcolása után a szamariai városokat 
asszír telepesekkel népesítették be Bábelből, Kútából, Ávából, 
Hamatból és Szefarvajimból (2Kir 17,24). Ezdr 4,2.9 kk. újabb el-
hurcolásra enged következtetni Asarhaddon és Asszurbanipál (?) ko-
rában. Így keletkezett az ország É-i részén egy idegen elemekből és 
Izrael fiainak el nem hurcolt maradékából összetevődő vegyes népes-
ség; ezt Josephus Flavius (ZsidTört 9,14,3) és a rabbik kutaiaknak 
nevezik, mivel sokan Kutából telepedtek át. Az elszenvedett bajokat, 
csapásokat arra vezették vissza, hogy a telepesek bizalmatlanok vol-
tak az eredeti lakosság jahvizmusával szemben. Erre az asszír király 
az egyik elhurcolt papot visszaküldte Szamariába, hogy a betelepül-
teket ismertesse meg az ország Istenével; ez azt jelenti, hogy 
Jahvéban Szamaria helyi istenét látták (2Kir 17,25–28). Jahve kultu-
sza mellett azonban saját isteneik (így pl. Nergal) kultuszát is ápolták 
(17,29–34). A 2Krón 30,1; 34,9; 35,18; Jer 41,5 alapján feltehető, 
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hogy a Jahvét imádó és a jahvista hagyományokat őrző őslakosok 
egy része a jeruzsálemi kultuszba is bekapcsolódott. A 
szamáriaiaknak az volt a szándékuk, hogy csatlakoznak a fogságból 
hazatértekhez, de Zerubbábel és Nehemiás elutasította őket (Ezdr 4,2 
kk.). Ezdrás valláspolitikai intézkedései a szamáriaiak számára elfo-
gadhatatlan újításokat jelenthettek. Az elidegenedés végül ellensé-
geskedéssé fajult, sőt elkeseredett harcba csapott át. A szamáriaiak 
már a Templomnak és Jeruzsálem falainak újjáépítését is igyekeztek 
megnehezíteni. Nehemiás idejében pedig Jojada főpap fiának, 
Manasszénak vezetésével saját templomot építettek a Garizim he-
gyén, feltehetően a mai Tell-er-Rason, ahol 1964-től kiástak egy ró-
mai szentélyt a császárság idejéből. Menassze Szanaballat perzsa 
helytartó lányát vette feleségül, emiatt Nehemiás elűzte Júdából (Neh 
13,28; ZsidTört 11,7,2). A templomot IV. Antiokhosz Epiphanész 
idejében megkímélték, mert az olimpiai Zeus tiszteletére szentelték 
(2Mak 6,2; ZsidTört 12,5,5), de később I. Johannesz Hürkánosz le-
rombolta, bosszúból azért, mert a szamáriaiak megtámadták a 
Szeleukidák pártját (1Mak 3,10). De a Garizim a szamáriaiak kulti-
kus helye maradt (Jn 4,20). A szamária és a zsidók közt az ellensé-
gesség kölcsönös volt, és az idők folyamán inkább fokozódott, sem-
hogy enyhült volna. A Sir 50,25 kk. szerzője szerint valójában nem is 
számítanak népnek, csak „ostoba népség, amely Szichemben él”, s 
még gyűlöletesebbek a szemében, mint az edomiták és a filiszteusok. 
Krisztus idejében a szamáriai lekicsinylő, rosszalló kifejezésnek 
számított (Jn 8,48); a zsidók nem érintkeztek a szamáriaiakkal (4,9). 
Másfelől a szamáriaiak szidalmazták a Jeruzsálembe zarándokló zsi-
dókat (Lk 9,52–54; ZsidTört 20,6,1), sőt még a jeruzsálemi templo-
mot is tisztátalanná tették húsvét ünnepén halottak csontjaival 
(18,2,2). Jézus megértőbben beszélt róluk (Lk 10,33–37; 17,16; Jn 
4,4–42), amire rabbinista párhuzamok is találhatók. Igaz, amikor elő-
ször bízta meg Jézus a tanítványokat a hithirdetéssel, a szamáriaiakat 
éppúgy kizárta mint a pogányokat (Mt 10,5), de mennybemenetele 
előtt azt mondta nekik, hogy legyenek tanúi egész Júdeában és 
Szamariában (ApCsel 1,8). Elsőként Fülöp diákonus hirdette az 
evangéliumot Szamariában (8,58). – Ismeretes Jézusnak az irgalmas 
szamáriairól szóló példabeszéde (Lk 10,30–37); a felebaráti szeretet 
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minden emberre kiterjed, az ellenségre is. – A szamáriaiak vártak 
egy messiást akit „visszatérőnek” neveztek; úgy hitték, hogy ez a 
messiás pap lesz és király, s az igazságot fogja tanítani, terjeszteni 
(Jn 4,25). Ezen túlmenően: a szamáriaiak csak a Pentateuchus 5 kv.-
ét ismerték el; a Nabluszban élő közösség ma is birtokában van egy 
óhéber írással írt másolatnak. 

4.) Ezrdrás és a közösség új rendje Jeruzsálemben 

a.) Nehéz újrakezdés a fogság után 
A fogság utáni restauráció időszakának áttekintése 

 
Kr.e. 559-
530 Círusz 

539 Círusz meghódítja Babilont 

 538 Círusz ediktuma 
A templom újjáépítésének parancsa 
(a fogságba hurcoltak hazatérésének parancsa nél-
kül) 
Ezdr 6,1-5: arám megfogalmazás a hazatérés pa-
rancsa nélkül 
Ezdr 1,1-5: héber krónikási átdolgozás megfogal-
mazása a hazatérés parancsával. 
Sesbaccár, Júda fejedelme, aki Círusz hatalmát 
képviseli, amikor visszatérnek Jeruzsálembe, siker-
telenül sürgeti a templom újjáépítését 
(Ezdr 5,16/3,10 lerakják a templom alapjait) 

Kr.e. 530-
522 
Kambűzész 

522-től A fogságban lévők hazatérése több hullámban 
Nehéz választás: 
Már a harmadik zsidó generáció él Babilonban, és 
ott jól berendezkedtek, vallásilag kevésbé motivál-
tak a visszatérésre és inkább a maradás vonzó szá-
mukra. 
Nehéz az újra beilleszkedés: 
Nehézségekbe ütközik Júda földjének újrafelosztá-
sa. Egy kalap alá kell rendezni a régi és az új jogot. 
Palesztina a fogság ideje alatt nem volt lakatlan, 
Szamáriához tartozott, és új lakosok ültek be a régi 
tulajdonokba. 
Zerubbábel, (a Dávid házából való Joakim király 
unokája), akit a perzsák tettek meg Jeruzsálem és 



Bibliaiskola 

48 

Júda helytartójául, ő szabályozza  a hazatérést, a 
templomépítést és az újra szentelést. 
A templom felépítése késik az ellenséges környe-
zet és az anyagi gondok miatt. 
Tritoizajás próféta: a rezignáció ellen és a kultusz 
tisztasága védelmében prédikál 

Kr. e. 522-
486  
I. Dáriusz 

520 A 2. templom építésének kezdete Zerubbábel 
uralkodása alatt 

 520 Aggeus próféta sürgeti a templomépítést, a gazda-
sági nehézségeket azzal magyarázza, hogy a temp-
lom építésének késlekedése miatt elmarad Isten ál-
dása (Agg 1,2-11 és 2,15-19); Zerubbábelt messi-
ásnak nevezi. 

 520-518 Zakariás próféta a várt üdvtörténeti fordulatot 
szintén összeköti a templom újra felépítésével (Zak 
8,10-12); Zerubbábelt és Józsue főpapot a messiási 
időkkel hozza összefüggésbe, egyikük a messiási 
uralom világi, a másikuk pedig a lelki vezetője (a 
papi vezetés növekedésének jelei). 

 515 A 2. templom felszentelése 
 

b.) Néhány szövegrészlet Ezdrástól és Nehemiástól 
Ezdr 7,1-28: Ezdrás megbízása – Középpontban a személyes ér-

dekeltség és a templomi kultusz fontos tárgyi feltételei: 
– Ezdrást, a Jeruzsálem lerombolása előtti utolsó főpap, Szárája 

fiát küldik el, mint Áron utódát (ld. 2,Kir 25,18-21; vö. 1 Krón 
5,40k). 

– Többfélék Izrael népéből (=laikusok), aztán megkülönböztetve 
papok, leviták énekesek, Salamon szolgái és a templomszolgák 
(7,7.13.16). 

– A legnagyobb teret a szövegben azoknak a tárgyaknak a felso-
rolása teszi ki, melyeket a perzsa uralkodó visszaadott a jeruzsálemi 
templom számára. 

– A főpap személye a perzsa dekrétum alapján fel lett szabadítva 
a kormányzó fennhatósága alól. 

A szöveg második nagy érdekessége Mózes törvénye valószínű-
leg a Pentateuchus krónikásának ábrázolásában: 
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Ezdrást, mint írástudót ábrázolja (első esetben találkozunk az 
ÓSzben írástudóval), „Mint írástudó, igen jártas volt Mózes törvé-
nyében, amelyet az Úr, Izrael Istene adott” (6. v.) és „szívvel-
lélekkel azon volt, hogy tanulmányozza az Úr törvényét és jogot meg 
igazságot tegyen és tanítson Izraelben” (10. v.). 

 
– Ezdrás 9,1-4 és 10, 1-17: A keveredés tilalma 

                                                              és annak megoldása 
A keveredés kérdésének megvilágítása (Izrael elhatárolódása a 

pogány környezettől) Ezdrás könyvében az egyedüli intézkedése 
Ezdrásnak a Törvény keresztül vitelére, ezért különös fontossággal 
bír. A jelszó így hangzik: „jusson érvényre a törvény” (10,3); és így 
hangzik a közösség válasza: „Úgy legyen, ahogy szóltál hozzánk!” 
(10,12). Izraelnek szövetséget kell kötnie Istennel (10,3) és ennek 
megoldásaként kötelezi magát, hogy nem keveredik: A szövetség, 
amit Isten a maga részéről egyoldalúan felbontott, az Izrael bűne mi-
att nem nyerhet elfeledést és megoldást. Bár Isten megmentette és 
hazahozta népét a fogságból, Izrael mégis újra törvényszegésre adta a 
fejét. Izraelnek változtatnia kell törvényszegő viselkedésén, ha el 
akarja kerülni Isten büntető haragját és a végső megsemmisülést. 

Nehemiás 8,1-12: A Törvény oktatása 
Ebben a részben a krónikás egy nagy jelenetben megőriz egy na-

gyon fontos rendelkezést: a zsinagógai istentisztelet elemeit lehet fel-
ismerni benne: faemelvény, felolvasó, a vének elnöklése, a tórate-
kercs kinyitása, felállás, a Tóra magasztalása és a nép amenje. A fel-
olvasó magyarázata talán azt jelenti, hogy a héber szöveget (a szent 
liturgikus nyelv, mint az egyházi latin) lefordítja a mindennapokban 
használatos arám nyelvre.  

 
Észrevételek az Ezdr 7,1-26; 9,1-4; 10,1-17; és a Neh 8,1-12 szö-

vegekhez 
Ha Izrael népéről szól a beszéd, akkor a „laikusokat” érti alatta 

(lásd pl. Ezdr 7,7.13.16). Pap, levita és templomi énekesek állnak 
szemközt a néppel. 

Már egészen másról van szó, mint a papi irat utópiájában, amely-
ben minden izraelita Isten képe és helyettese a földön az emberek 
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számára. A fogságbeli próféták és a papi irat Isten szabadító uralmá-
ról álmodnak az egész nép számára az egész világ szeme előtt – ehe-
lyett jött a jeruzsálemi templomi közösség a papjaival, levitáival és 
templomi énekesekkel, a kultusz vezetőivel, akik számára a  laiku-
soknak adót kellett fizetni. A papi irat teokratikus utópiájából és pró-
fétai látomásából, Isten királyi uralmáról Izraelben és a világ felett, 
az isteni törvény papi alkotmánya lesz. A jeruzsálemi templomi kö-
zösség ezzel hasonló problémától szenvedett, mint ami a keresztény 
közösséget mindmáig gyötri. A szétválást Alfred Loysi csípősen fo-
galmazza meg: „Jézus meghirdette Isten uralmát – de helyette az 
Egyház uralma következett”. 

A szent sátor papi iratbeli ábrázolásának „szembeállítása” az új-
salamoni templommal. 

Az új templomot hasonlóképpen építették fel, mint a régit, a szö-
veg hangsúlyozza, hogy a régi alapjaira: vagyis ez szimbólikusan azt 
a benyomást akarja kelteni, hogy töretlen a folyamatosság a fogság 
előtti idők történetével és mindazzal, amit mind a fogságbeli prófé-
ták, mind a papi irat a maga módján lefektetett. De a régi alapok 
hansúlyozása egyben azt is jelenti, hogy szó sincs többé tehát a pró-
féciában elhangzottakról: nem gondolok többé a korábbi időkre, ha-
nem az újra tekintek. A helyreállítási törekvések nem arról szólnak, 
hogy Isten váratlanul egy új lehetőséget adott Izrael számára a törté-
nelemben, hanem hogy a fogság előtti Izrael tulajdonképpen nem ér-
kezett meg az ígéret földjére. 

Miközben Deuteroizajás és a papi irat szerint a világ népei közül 
az Istenétől összegyűjtött népből kell hogy származzon az áldás a vi-
lág számára, most egyedül a Templomból, mint intézményből árad 
Isten áldása. Miközben ez a templom a salamoni templom új kiadá-
saként van megfogalmazva, a papi irat látomásában a szent sátor egé-
szen másképp néz ki. A salamoni templom egy kövekből felépített 
szilárd hajlék, és az ábrázolás azt a tévképzetet kelti és egyben meg-
tévesztő is, hogy Jahve az örökkévalóságig ott fog lakni. A papi irat 
szentélye ezzel szemben törékeny, mozgatható, vászonból és fából 
készült, és egyben Jahve mozgatható szentélyének szimbóluma, aki 
nem egyszerűen statikusan köztünk lakik, hanem velünk halad egy 
úton, és egy mindig újra megújuló Isten akar lenni számunkra. 



Bibliaiskola 

51 

Jer 31,31-33 :” 31 Íme, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor új 
szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. 32 Nem olyan szö-
vetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor megfog-
tam kezüket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről; azt a szövet-
ségemet ők bontották fel, pedig én voltam az Uruk – mondja az Úr. – 
33 Hanem ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával kötök azok 
után a napok után – mondja az Úr –: törvényemet a bensejükbe adom 
és a szívükre írom. Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek”. 

Ahogy aztán Jézus hangsúlyozza a Jn 4,23-24-ben: ”23 De eljön 
az óra, és már itt is van, amikor az igazi imádók Lélekben és iga-
zságban fogják imádni az Atyát, mert az Atya ilyen imádókat keres 
magának. 24 Az Isten lélek, és akik őt imádják, Lélekben és igazság-
ban kell őt imádniuk”. 

Nem egy épített ház a valódi ima helye, hanem az emberi lélek. 
Ezenkívül a salamoni szentély nem egyszerűen csak szentély, ha-

nem hasonló és azt a benyomást kelti, hogy a salamoni állam és ki-
rályság ábrázolása. A papi irat szentélye viszont teljesen mentes 
ilyen emberi szándékoktól, és egészen Isten tervei szerint készült. Az 
új templom egy klerikális neo-salamonizmus benyomását kelti.  

A Törvény érvényességének időtlen és a történelemtől független 
abszolút nagysága.  

A szövegekben többé már nem többesszámban használja Isten 
törvényeit és utasításait, hanem csak abszolut módon a Törvényt. 
Többé már nem Jahve rendjének akarata, hanem Törvény, dogmati-
kai értelemben. Az új szövetség utópiájáról, ami által az ember a Lé-
lek működése nyomán belsőleg képessé válik a Jahve szerinti cse-
lekvésre, lemond egy külső, idegen, az embertől jövő szabály javára. 
Ezért ijed meg a nép és kezd sírni amikor talán ezt megérti a 
Nehemiás 8,1k szerint. A Törvény könyörtelen nagyság. Isten felsza-
badító uralma helyett a nép megtapasztalja a Törvény kérlelhetetlen 
uralmát. Korábban a Törvény a népet szolgálta. Útmutatás volt Jahve 
szerint élni és segítség a nehéz helyzetek túlélésére – most a nép a 
Törvény szolgája. Ezentúl az tartozik Izrael népéhez, aki elismeri a 
Törvényt. Aki nem ismeri el a Törvényt, azt kizárják a közösségből 
(ld. Ezdr 7,26). Gerhard Rad szerint a továbbiakban Izrael története 
már nem Jahvéról, hanem a Törvényről szól. Semmi újat nem várhat 
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többé. Van a Törvény, ami átsiklik minden történelmi változáson. 
Azt jelenti a szövetség megújítása a Neh 8,1kk szerinti a fikcióban, 
hogy a régi töretlenül továbbra az élet alapja tud lenni, ami egyálta-
lán nem következik a fogság katasztrófájából. 

A fogság utáni idők fejlődése: a zsidóság megszületésének ideje: 
a Törvény mindenek előtt, mert az adja meg a nép identitását. 

Egyetemesség helyett elkülönülés és elhatárolódás 
 „Szakítsatok a föld népeivel” (Ezdr 10,11): Ez valamiféle 

szükségszerű elkülönülése Isten népének az identitás érdekében? E. 
Zenger szerint a papi irat álma egy, a szent sátor köré gyűlt nép szak-
rális gettója, félreértett elutasítása a környező világ tisztátalanságá-
nak. (Ezt a félreértést igazítja ki Jézus, amikor azt mondja: ”Nem azt 
kérem, hogy vedd el őket a világból” Jn 17,15). Izrael többé már nem 
az életnek és a Teremtő szabadításának példája, az egész világ szá-
mára hanem csak egy különleges eset a népek között. 

5.) A Törvény mint áldás és mint az Istenhez vezető út akadálya 
A fogság után Jahve helyét szinte átvette a  Törvény, a Lélek he-

lyett a betű lett az úr. 
Nem külső jegy, a körülmetélés által tartozik valaki Isten népé-

hez, hanem a lélek megtérése, Istenhez fordulása által. 
Róm 2,25-29: „A körülmetélkedés használ ugyan, ha a törvényt 

megtartod, de ha a törvényt áthágod, körülmetéltséged körülmetélet-
lenséggé válik. Ha viszont a körülmetéletlen megtartja a törvény ren-
delkezéseit, nem számít körülmetéltségnek a körülmetéletlensége? S 
az, aki a természet szerint körülmetéletlen, ha teljesíti a törvényt, 
megítél majd téged, aki az Írás és a körülmetéltség mellett törvény-
szegő vagy. Mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, és nem az a körül-
metéltség, ami kívül, a testen látható, hanem az a zsidó, aki 
bensejében az. Ez a szív körülmetéltsége a lélek szerint és nem a betű 
szerint. Az ilyen ember nem az emberektől nyer dicséretet, hanem Is-
tentől”. 

Gal 5,4-6: „Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvényben keresitek 
a megigazulást, kiestetek a kegyelemből. Mert mi a Lélek által, hit-
ből várjuk a megigazulás reményét. Hiszen Krisztus Jézusban sem a 
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körülmetélés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szere-
tet által munkálkodó hit”. 

Gal 5,22-23: „A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békes-
ség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. 
Ilyenek ellen nincsen törvény”. 

Az embernek van szüksége formákra, meghatározott keretekre, 
nem Istennek. Jézus azt mondta: „A szombat lett az emberért, és nem 
az ember a szombatért” (Mk 2,27). Vagyis nem szabad, hogy a keret, 
a forma gúzsba kösse, megnyomorítsa az embert. Amikor az ember a 
formához mereven ragaszkodik, bezárja magát és halálra ítéli magát, 
mert az élet változik és változtat Az Egyházban működő Isten Lelke 
nem hagyja, hogy az Egyház szép, de élettelen csigaházzá váljon, 
hanem a különböző korokban felbukkanó különböző karizmák által 
szétrepeszti, megbontja a külsőségekbe merevedő vallásgyakorlatot 
és élettel megtöltve túlnövi, a halott feltámad. 

A testemnek szüksége van az őt beborító bőrre, ami elválasztja a 
külvilágtól, de ha ez a bőr megvastagszik és merevvé válik (súlyos 
betegség tünete) akkor a test elsorvad és a halálba vezet ez a folya-
mat. 

Intézmény és karizma az Egyházban: folyamatos megújulásra 
kényszerítő feszültség és erő. Először talán megriadunk, amikor ta-
lálkozunk vele, jobb szeretnénk talán valami kőszoborszerű állandó-
ságot, kényelmesebb lenne. De a kereszténység nem karosszék, ami-
be beleülünk, hanem út, út Istenhez. Úton van az egyes keresztény 
hívő, és úton van a hívők nagy közössége, az Egyház is. 

Még az élettelen dolgok is változnak. 
A kemény kőben is lyukat váj a víz, 
A tűz megolvasztja az ércet, 
Még a homok is vándorol. 
A Lélek állandósága az élet,  
Nem a változatlanság. 
A Lélek működésének jele az élet, 
A Lélek működésének jele a változás. 
Te magad is, bár mindvégig 
Azonos vagy magaddal, folyton változol. 
Ne akarj a változatlanba kapaszkodni 
Az állandóságot keresd, 
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Ne megérkezni akarj, hanem haladni, 
A végtelen Szeretet felé 
Egy örökkévalóságon át. 

 D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtar-
tam 

 
1. Ének: Új szívet adok  ének kottából Énekelj az 

Úrnak, 
430.o., 5 p. 

2. Vallási fordulat és ami abból létrejön 
2. Beszélgetés a változásokról (a megújulási 
mozgalmak, újrakezdések, reformok…) és 
hogy hová vezetnek ezek (félelem a túlzott 
merészségtől, restaurációs törekvésektől, tra-
dicionalista ellenmozgalmak, az új 
bekebelézése az uralkodó régi által, újbóli 
megszilárdulás…): 
- A saját életemben: 
� Milyen kitörés-élményekre emlékszem ed-
dig életemből, amikor szabadulni akartam va-
lamilyen függő helyzetből, régi kötelékből, al-
kalmazkodásból, hamis biztonságból vagy 
megszokottságból? 
� Hogyan sikerültek az első lépések a szabad-
ságban, amikor már nem lehetett visszafordul-
ni? 
- Az Egyház életében 
- Társadalmi változások  lásd Bev- 1. 

egyéni átgon-
dolás, utána 
csoportos be-
szélgetés az 
óravezető 
irányításával  

 
 
 
20 perc 

A probléma kiélezése: 
A vezető felírja egy nagy ív papírlapra ezt a 
mondatot: „Jézus meghirdette Isten uralmát – 
de helyette az Egyház uralma következett!” 
� Mit szólok ehhez a provokatív mondathoz? 
� Egyet értek vele? 
� Milyen feszültségnek ad hangot? 
� Hogy állok én, hogy állunk mi az Egyház-
ban ezzel a feszültséggel? 

Csoportos be-
szélgetés az 
óravezető 
irányításával 

Nagy ív pa-
pír, rostiron 
 
 
 
 
10 perc 
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A probléma transzformálása a fogság utáni 
restaurációra: 
A óravezető emlékezetbe idézi a fogságbeli 
próféták és a papi írások álmát és kéri a részt-
vevőktől, hogy foglaljanak állást a kérdésben, 
milyen konkrét következtetések származtak 
ebből az álomból a fogság utáni újrakezdés-
ben. Mi magunk mit tettünk volna ebben a 
helyzetben? Lásd Bevezetés 2. 

Csoportos be-
szélgetés az 
óravezető 
irányításával 

 
5 perc 

3. Ezdrás és a közösség új rendje Jeruzsá-
lemben 
A szövegek áttekintése a táblázat és az órave-
zető előadásának segítségével lásd Bevezetés 
3. 4. 

A szentírási 
szövegek kö-
zös elolvasá-
sa és csopor-
tos beszélge-
tés az órave-
zető irányítá-
sával 

Szentírási 
szövegek 
külön lapon, 
táblázat, 
jegyzetfü-
zet, ceruza 
50 perc 

4. Akkor és ma, befejező beszélgetés 
Nem kell fintorogni a fogság utáni restauráció 
törekvéseitől. Némelyike valószínűleg szük-
séges volt a zsidóság tulajdonképpeni túlélé-
séhez. De mindenekelőtt: a keresztény egy-
házban hasonló problémákat tapasztalunk.  
� Együtt kell élnünk az „Isten uralma között – 
és a parancsok uralma, a hagyományok, a 
hivatalok és intézmények uralma közötti a fe-
szültséggel?  

Csoportos be-
szélgetés az 
óravezető 
irányításával 

 
15 perc 

� Hogy tudjuk ezt a feszültséget gyümölcsö-
zővé tenni? 
�  Hol találkozunk hasonló problémákkal és 
törekvésekkel a saját Egyházunkban?   
� Hogy ítélem meg az Egyház mai helyzetét a 
fogság utáni restaurációval a háttérben?  
� Mitől kerül az Egyház ellentmondásba Isten 
uralmával ill. országával?  
� Hogyan válik a megvalósulásának eszközé-
vé? 

  
 

5. Befejező gondolatok lásd Bevezetés 5. 
ima, ének 

Kötetlen ima kotta, gyer-
tya, gyufa, 
15 perc 
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Székely János 

A világvallások elterjedése 
 
Igen érdekes és tanulságos felidézni, hogy hogyan indultak és 

terjedtek el a világvallások. Idézzük fel a buddhizmus és az Iszlám 
terjedésének történetét, majd kitérünk a zsidóság és a kereszténység 
sorsának alakulására.  

A legrégebbi világvallás a Buddhizmus. Tudjuk, hogy az alapító, 
Gautama Szidharta a Krisztus előtti VI.-V. század fordulóján élt. Egy 
nagy megvilágosodást élt át, kereste a szenvedés értelmét, és  végül 
azt tapasztalta, hogy „megvilágosodott” (`buddha` szanszkrit nyel-
ven) lett. A hátralévő élete – tehát 35 éves kora után –, azzal telt, 
hogy ezt a megvilágosodást próbálja továbbadni.  

A hatékonyságot egyrészt fokozta az is, hogy Buddha valójában 
vallási reformer volt. A kissé megmerevedett védikus, hindu valláson 
nagyon sok szempontból túllépett. Elutasította például a kasztrend-
szert, ami nagyon nagy gátja volt az indiai társadalom fejlődésének, 
illetőleg nagyon sok igazságtalanságnak volt az oka és hordozója. 
Elutasította a védikus szertartásoknak a hatékonyságát, nem hitt 
ezekben a mágikus jellegű szertartásokban.  

Ez tehát valójában egy mélyebb megközelítése volt a hitnek és a 
vallásnak. Nagyon érdekes, hogy mindig népnyelven hirdette a 
tanait, tehát nem az ősi szanszkrit nyelven, hanem az egyes vidékek-
nek a saját nyelvén.  

Egy másik, nagyon figyelemre méltó dolog volt, hogy nagyon 
hamar szerzetes közösségeket alapított. Halála után a buddhizmusnak 
az egyik fő hordozói ezek a közösségek voltak. A szerzetesek nagyon 
lelkes emberek voltak, akik tovább vitték az ő tanítását.  

Hiányzik viszont Buddhánál az írások használata. Ez részben 
azért is volt, mert még abban a korban élt, amikor az írás nem terjedt 
el, és nem volt egyszerű. Öt-hatszáz évvel a kereszténység születése 
előtt történt mindez. Az első írások, amik Buddhának a tanítását 
papírra vetik, a Krisztus előtti I. században készültek, tehát mintegy 
négy-ötszáz évvel Buddha élete után.  
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Az a változat, amely írásban fönnmaradt, a Srí Lanka-i, páli 
nyelvjárásban készült Buddha életéről és tanításáról. Egyébként Pál 
apostolnak a zseniális fölismerése volt a hitnek írásban való terjesz-
tése, ebben ő teljesen egyedülálló. Pál gondolkodása, ahogyan a leve-
leit megfogalmazza, döbbenetesen mély. Rövid levelei hatalmas erő-
vel adják tovább a keresztény üzenetet.  

A buddhizmus terjedésében közrejátszott a politikai hatalom is. 
Egy Asoka nevű indiai császár nagyon határozottan mögéje állt, 
ekkor kap hatalmas lendületet a buddhizmus továbbadása. Később 
más történelmi erők lefékezik ezt, például a hunok támadása India 
ellen, és főleg az arabok hódítása Indiában. Ezek következtében a 
buddhizmus gyakorlatilag kiszorul Indiából, és Srí Lankában, Tibet-
ben, Koreában és Japánban marad fenn és virágzik.  

Az iszlám esetében, ahogy ez köztudott, a vallás terjedésében a 
döntő mozgatórugó a területi hódítás. Ez a vallás kezdettől fogva 
expanzív volt, népeket igázott le, birodalmakat hozott létre.  

Az iszlám időszámítás kezdete Kr.u. 622, az ún. Mohamed futása 
(= menekülés Mekkából Medinába). És nem sokkal később, 636-ban 
már meghódítja Szíriát, 646-ban pedig Egyiptomot. Egész Észak-
Afrika, az Arab félsziget és gyakorlatilag az egykori Perzsa Biro-
dalom a fennhatósága alá kerül, és villámgyorsan egy óriási biroda-
lom születik általa. Ennek az egyik oka az Iszlám híveinek a fana-
tikus lelkesedése, és a dzsihád (hittérítés) mindent elsöprő gyakor-
lása. Az iszlám vallás kötelezi a híveit, hogy ha képesek egy másik 
országban a hitüket továbbadni, akkor ezt következetesen tegyék 
meg. 

 A hódítás persze ebben a korban nem jelentette azt, hogy élet-
halál kérdése lett volna, hogy akit meghódítanak, az egyből Iszlám-
hívő legyen. Nem arról volt szó, hogy a meghódított területeken 
lemészárolnak mindenkit, vagy erőszakkal kényszerítenek arra, hogy 
ő iszlám-hívővé váljon, csak az iszlám hatalom alárendeltjei lettek. 
Aki nem volt muszlim, annak például külön adót kellett fizetnie.  
Egyéb korlátozások is voltak, így például nem viselhettek bizonyos 
színű ruhákat, nem vehettek feleségül muszlim nőket. Sok olyan 
szabály volt, ami a nem-muszlimokat másodrangú állampolgárokká 
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tette. Mindez nyilván nagymértékben elősegítette, hogy ezt a vallást 
birodalom nagy részén szinte minden ott lakó felvette.  

De kifejezett hittérítés és volt és van az iszlámban. Voltak lelkes 
hittérítő emberek, akik más országokba is elvitték az iszlám hitet. A 
kereskedők például, akik hamarabb eljutottak messze országokba, a 
Távol-Keletre, Afrikának messzi tájaira is. Ezek a moszlimok, mivel 
a hitüket nagyon mélyen élték, és nagyon fontos volt az számukra, 
mindenütt gyakorolták és megvallották hitüket, vitatkoztak, igye-
keztek az embereket meggyőzni és a moszlim hitnek megnyerni. 
Emellett az iszlámban is megjelennek az ún. szúfik, a szerzetesek. 
Ők is elmennek mind a Távol-Keletre, mind Afrikába, és viszik, 
terjesztik az iszlám hitet. És végezetül: az iszlámban nagyon gyakran 
megfigyelhető, hogy a politikai hatalom és az erőszak erősen 
elősegíti a vallás terjedését. 

A zsidóság ebből a szempontból teljesen más. A zsidóság elvileg 
nem folytatott soha hittérítő tevékenységet, és most sem törekszik 
erre. Ez alól viszonylag kevés kivételt képez az ún. szövetségközi 
idő, vagyis a Krisztus előtti III. századtól, nagyjából Krisztusig ter-
jedő időszak, amikor a zsidóság kissé megnyílik a világ felé, és so-
kan elindulnak, hogy pogányokat is „betérítsenek”, vagy legalább 
közelebb hozzanak a zsidó valláshoz.  

Miért nem térít a zsidó vallás? Jelenleg ezt úgy magyarázzák, 
hogy a pogányoknak megvan a maguk szövetsége az Istennel, amit 
ők így hívnak, hogy a Noé-féle szövetség. Ha a pogányok ezt 
megtartják, teljesítették az Úristen felé a maguk kötelességét. Nekik 
tehát nem kell zsidóvá válniuk. A zsidóság alapjában véve egy adott 
néphez való tartozás, ahhoz a néphez, amellyel az Úristen külön 
szövetséget kötött. Itt tehát nehezen lehet szó áttérésről, ha valakit 
nem köt vérségi kötelék ehhez a néphez.  

Krisztus korának a zsidósága – ezt a kort nevezzük szövetségközi 
időnek – ez alól kivételt képez. Ebben az időben a zsidóság vala-
melyest nyitott a pogányok felé. Így az akkori Római Birodalomban 
nagyon sokan a zsinagógák köré gyűltek, hallgatták, és akár el is 
fogadták az ottani tanítást. Ők voltak az ún. prozeliták. Ily módon – 
elsősorban a szórványban – a zsidó közösségeknek volt egy ilyen 
holdudvara a pogány lakosság köréből.  
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Pál apostolnak a térítő útjai során, amikor fellép és tanít a szór-
ványban lévő zsinagógákban, legtöbbször ezek a zsidósággal szimpa-
tizáló pogányok ill. prozeliták lesznek először kereszténnyé.  A félté-
kenység, az ellenségeskedés egyik oka pontosan az, hogy a keresz-
tény igehirdetők megnyerik maguknak ill. a keresztény hitnek a zsi-
nagógákhoz kapcsolódó szimpatizánsok körét.  

A pogányok felé nyitás gondolata egyébként nagyon is bibliai 
eredetű. Ezt azonban a zsidóság kevésbé követte, mert Krisztus ko-
rára a zsidó vallás eléggé megmerevedett. 

Már Izajás próféta könyvében azt olvassuk, hogy: „A népek vilá-
gosságává rendeltelek, hogy üdvösségem eljusson a föld végső 
határáig. Az ő tanítására várnak a szigetek” (Iz 42,4) Ez azt jelenti, 
hogy az Úristen minden népet üdvözíteni akar, és minden népet hív a 
megtérésre, az üdvösségre. Ez a gondolat világosan érvényre jutott 
már az Ószövetségben is. 

Ha számba vesszük az első keresztényeknek a hittérítő művét, 
főként Pál apostolét, akkor megfigyelhetjük, hogy a kereszténység 
nagyon hamar hatalmas területeken, és mindenfajta állami segítség 
nélkül terjed, és számos területen, országban gyökeret ver. Ennek a 
legfőbb oka nyilván egyrészt az evangéliumnak az a szeretet-üzenete, 
amit az őskeresztények óriási hitelességgel éltek meg azzal, ahogyan 
bárkit befogadtak közösségükbe. A nemzetek közötti határok, a 
rabszolga és szabad közötti határ eltűnt. A szegényeket befogadták, 
segítették. Az I. évszázad keresztény írói nagyon büszkén vallják, 
hogy itt közöttünk nincsenek szegények. 

Ugyanez a hitelesség látszott a vértanúknak az önfeláldozásában. 
A keresztények hiteles szeretetének és közösségi életének döbbene-
tes, átütő ereje volt 

Nagyon fontos pillére volt a keresztény hitnek a hit igazsága és 
vallás szépsége: az egy Istenbe vetett hit, a tiszta erkölcs, a szeretet 
parancsa, a megváltás titka, a halál utáni élet bizonyossága. Olyan 
üzenet volt az emberek számára, ami a szívükhöz szólt. Nagyon 
sokan érezték azt, hogy ez az igazság, ez a vallásnak a teljessége.  

Végül mindehhez Pál apostolnak egy sajátos felfedezése – azt is 
mondhatnánk: ő emberi ügyessége – a levélírás alkalmazása.  Leve-
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leivel az apostol mintegy megsokszorozza önmagát. Sőt, az általa 
szóban elmondottakat még mélyebben fogalmazza meg és fejti ki 
leveleiben. Írásait nem csak a címzettek olvassák, hanem más 
közösségek is lemásolják, terjesztik, féltve őrzött kincsként őrzik és 
rendszeresen olvassák. Leveleivel tehát a saját halálát is túlélő taní-
tóvá válik, és mind az ő évszázadában, mind az eltelt ezer esztendő 
során hatékonyan szól a hívekhez és világhoz, s hirdeti Krisztus 
igazságát, és megerősíti hitükben azokat, akik már Krisztushoz 
tartoznak. 

 
Bada Márta albumáról – Társulatunk gondozásában az előző évben 

megjelent Bada Márta cigány művész színes albuma A Teremtés cím-
mel. (Ld. honlapunkon, menü: Érdekes.) Az album roma és magyar 
nyelven tartalmazza a cigányság eredetmondáját, és ezt 35 csodálatos, 
színes képpel illusztrálta a tehetséges művésznő. A kötetet eljuttattuk 
tizenöt olyan intézménybe, ahol roma gyermekek tanulnak. Eddig kb. 
ötszáz jó magaviseletú, szorgalmas tanuló vehetette át jutalmul ezt a 
szép kiadványt. A közvetítésért köszönettel tartozunk Székely János 
püspöknek és Rácz Tibornak, az EMMI munkatársának. 

A meglepett diákok hálásan köszönik az ajándékot a művésznőnek: 
 

Kedves Bada Márta! Szeretném köszönetemet kifejezni az Evangéli-
kus Roma Szakkollégium nevében, hogy megalkotta, és eljuttatta a 
Teremtés című kötetét hozzánk. Nagyon örülünk mindannyian a kötet-
nek, hiszen olyan maradandó értéket képvisel számunkra, ami egyedüli. 
Nekem van már egy roma nyelvre fordított Bibliám, és ezzel együtt 
kincsként tartom őket számon, kiemelt helyen, a könyvespolcomon. 

Fontosnak tartom, hogy az ember tudja azt, hogy honnan jött, hogy 
legyen büszke a kultúrájára, de legfontosabb számomra az, hogy igazán 
higgyen az Istenben, és az ő kegyelmében. Ez a kötet mindezt megtes-
tesíti számomra. Kifejezetten nagy örömömre szolgál, hogy cigányul is 
olvashatjuk a történetet, és a képcímeket. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy 
megőrizzük a nyelvünket. 

Számomra a legkifejezőbb az utolsó kép, ahol a cigányok az Istenhez 
fohászkodnak. Eszembe juttatja azt, hogy amikor a romák a hitükről 
beszélnek, elmondják, hogy mennyire nagy bennük az Isten-szeretet, 
hogy mennyire hisznek az áldás erejében Jézus Krisztus által, és mindig 
hozzá teszik, hogy az Istennél nincs jobb. Ez a kép szavak nélkül is erről 
beszél, és a történet is erről tanúskodik. Szeretjük az Istent.  

 Ezzel a pár sorral szerettem volna megköszönni azt, hogy ilyen ma-
radandót, és értékeset alkotott, illetve azt, hogy eljuttatta ezt hozzánk. 
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Te aldiltut o Sunto Del! - Legyen áldott! Üdvözlettel: 
Balázs Bianka, az Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatója.   

 
Bada Márta részére Az Evangélikus Roma Szakkollégium tagjaként 

szeretnék köszönetet mondani magam és társaim nevében a Teremtés 
c. albumért. 

A rajzok nézésekor egészen különös érzések kerítettek hatalmukba. 
Szeretem a festészetet, a művészet minden ágáért oda vagyok. Biztosra 
merem állítani, hogy ekkora érzelmeket egyetlen egy festmény sem 
váltott még ki belőlem. Ahogy végig haladtam a Teremtés lépcsőin, 
megelevenítve láttam, ahogy Isten megteremt mindent, illetve ahogy 
Isten megpihen, ahogyan Isten kiűzte Ádámot és Évát a paradicsomból, 
ahogyan leküldi a Földre a fekete embert és a sárga asszonyt, majd 
látva az embereket, a szegény asszonyt a gyermekeivel, a gazdagokat…  

Szinte éreztem az ő érzéseiket, és meg kell, hogy mondjam, fantasz-
tikus volt! Ennyi szeretetet, amit a képek adtak vissza... még ehhez 
hasonlót nem tapasztaltam. Ezek a színek, ábrázolások, amik vissza-
néznek reám, akárhányszor végiglapozom az albumot: csodálatosak! 
Tényleg, minden egyes rajznak megvan a maga varázsa. Öröm nézni 
őket, mert olyankor úgy érzem, nem vagyok egyedül. S bár tudom, hogy 
nem vagyok egyedül, a rajzok által mégis olyan, mintha valóban itt lenne 
előttem. Tudom, hogy megőrzöm ezt az albumot, s majd a leendő 
gyermekeimnek is meg fogom mutatni. Bízva abban, hogy ők is hasonlót 
fognak látni és érezni, amikor a kezükbe veszik.  

Ha csak röviden kellene jellemeznem a Teremtés c. albumot, csak 
ennyit mondanék: Gyönyörű színek, gyönyörű érzelmek. Köszönöm! 

Nagy tisztelettel és szeretettel: Czifra Barbara 
 

Drago Bada Márta! Bares losalem tyire lilake, sukar si kodi rema kaj 
vi pe  amari  romani sib taj vi pe amari gazsikani sib  saj ginaven ande., 
le moszurenge anava. Pe tyire moszura si but sukara remi anda e Bibla 
kadala bares csájon mange ke vi me bares patyav ando csacso Del. 
Ande amaro kollegiumo sam vi roma taj vi gazse taj bares misto si 
amenge ande jhek, sakon patyal ando Del taj kodi gindinav vi le Dev-
lesko kamipo khetane linkrel amen. 

Kana o manus dhikel tyire moszura pala kodi hoj o Del sar genezi-
sarel e luma kodi saj hatyaren so ando romengo duho si  taj vi pe tyire 
budera moszura saj dhiken , hatyaren kadi.Pe sakon moszura saj dhiken 
kodi soske shukares dhikas amen e luma andaramaro jilo taj vi andar 
amare jhaka, vi kodi saj dhiken soske hatyaripe si ando amaro jilo, saj 
dhiken amare but bare dhuka ba amari bari los taj vi amare shukara 
sune. 
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 Kodi mangav khatar o Sunto Del te zsutil tyiri  shukar butyi taj te del 
tut ande tyiro trajo baxt tsastyipotaj zor! Bares najiszarel tuke sakon  
andar o Evangélikus Roma Szakkollégium! Nyíregyháza, 2017. 06. 30. 

Jilesa: Rézműves Norbert 
   

 Kedves Bada Márta! Nagyon örültem a könyvednek, nagyon szép, 
hogy a mi cigány nyelvünkön és a mi magyar nyelvünkön is olvashatóak 
benne a festmények címei. A festményeiden sok szép bibliai történet 
megjelenik, ezeket nagyon kedvelem, mert én is nagyon hiszek az igaz 
Istenben. A mi kollégiumunkban együtt vagyunk cigányok és magyarok, 
és nagyon jól érezzük magunkat együtt, mindenki hisz Istenben és azt 
gondolom Isten szeretete is egyben tart minket. 

Amikor az ember a festményeidet nézi arról, hogy Isten hogyan 
teremtette a világot, lehet érezni, ami a cigányok lelkében van, és a többi 
festményeden is lehet látni, érezni ezt. Minden képeden lehet látni, 
milyen szépen látjuk mi a világot a szívünkön és a szemeinken keresztül, 
azt is lehet látni, milyen érzések vannak a szívünkben, lehet látni a sok 
nagy fájdalmat, de a nagy örömünket és a szép álmainkat is. 

Azt kívánom a Szent Istentől, hogy segítse a szép munkádat és adjon 
az életedre áldást, egészséget és erőt.  Hálásan köszöni neked mindenki 
az Evangélikus Roma Szakkollégiumból!  Nyíregyháza, 2017. 06. 30. 

Szeretettel: Rézműves Norbert 
 

 
Oroszi: a hálás diákok az átvétel után 

     Az album képei megtekinthetők honlapunkon: 
 www.biblia-tarsulat.hu – menü: Érdekes
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
  

 Közgyűlési meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében 
Társulatunk minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 2017. évi I. rendes közgyűlé-
sére, amelyet 2017. szeptember 14-én fél 5 órától tartunk a budapesti 
Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
      2. Beszámoló a 2016/2017-es munkaév tevékenységéről 
      3. A 2017/2018-as munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 
A második rendes közgyűlést szeptember 3-án délelőtt fél 11 

órára hirdetjük meg (ez a második közgyűlés a résztvevők számától 
függetlenül határozatképes lesz): 

                                                Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
    

Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 
minden tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2017. évi II. rendes közgyűlésére, 
amelyet 2017. szeptember 30-án de. fél 11 órától tartunk a bu-
dapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
   2. Beszámoló a 2016/2017-es munkaév tevékenységéről 

       4. A 2017/2018-os munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   
A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 

Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.  
Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2017. június 29.     
                                             Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
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Bibliai Figurák kurzusaink – ezúttal is folytatódtak. Ezen a 
tavaszon két alkalommal is volt ilyen képzés Pécsett Gelley Anna 
irodavazetőnk irányításával. 

Hálaadó szentmise a Bibliaiskolában – Június 12-én a Bibliais-
kola nyár előtti utolsó alkalmával szentmise keretében adtunk hálát a 
közösen végzett munkáért. 

Püspöki beiktatás Szombathelyen – Szentatyánk, Ferenc Pápa a 
Szombathelyi Egyházmegye püspökévé nevezte ki Dr. Székely 
János segédpüspököt. Az új megyéspüspök beiktatása június 9-én 
igazi szép ünnep keretében történt. Beiktatási beszéde megtekithető 
honlapunkon keresztül: menü: Érdekes. 

Székely János az esztergomi Papnevelő Intézetben, a PPKE Hittu-
dományi Karán, majd Betlehemben és Rómában végezte teológiai és 
biblikus tanulmányait, végül Budapesten doktorált és habilitált. Ezt 
követően a budapesti Hittudományi Karon az Újszövetségi Tanszék 
docenseként Az Újszövetség teológiája c. kurzust adta elő. Bib-
liaközpontunkban rendszeres látogatója volt a magyar katolikus bib-
likusok konferenciájának. 

 
 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását 
kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati 
Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. 
Kérjük, a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája:  aug. 11.: 
Ef 5,15-17; aug.25.: Gal 3,23-29; szept. 8.: Róm8,28-30; szept. 
22.: Róm 5,1-5; okt. 6.: Gal 3,2-5; okt. 20.: Gal. 2,15-16.: 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
   

     Sátoraljaújhelyi kedves és hűséges társulati tagunk, 
     Varga Béláné Irénke az örökkévalóságba költözött. 
      Örök nyugalomra helyezték 2017. júl. 10-én. 
                                        Imádkozzunk lelkiüdvéért! 



 

 

  
ÚJDONSÁG! 

Megjelent Társulatunk gondozásában a 
HANGOS BIBLIA 

első része, amelyen elhangzik a teljes Ószövetség is 
a Káldi-Neovulgáta Biblia szövege szerint 

Cseh Péter atya tolmácsolásában 
   

KIADVÁNYAINK – HASZNOS AJÁNDÉKOK 
 

FERENC PÁPA: AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME – Ára: 1600,- Ft. 
KOCSIS IMRE: AZ ÜDVÖSSÉG IGÉJE – Ára: 2600,- Ft. 
BALÁS BÉLA: HITÜNKRŐL Ára: 250,- Ft. 
 „MINDENKINEK MINDENE LETTEM” – Emlékeink Mihály 

atyáról – a 25 éve elhunyt Opálény Mihályról. Ára: --- 
BALÁS BÉLA: KIS IDŐ – Egyháztörténelmi vázlatok. Érdekfe-

szítő áttekintése az Egyház 2000 éves történetének. Ára: 980,- Ft. 
SZENTFÖLD – DVD – „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL 

AZ ÖRÖMHÍR” – kb. 1000 színes kép, közben az adott helyekhez 
kapcsolódó szövegek hallhatók. Ára: 1600,- Ft. 

  
A SZENTFÖLDÖN – JÉZUS LÁBA NYOMÁN – DVD – felvé-

telek és ismertetés a legfontosabb evangéliumi helyekről. Ára 
(szövegkönyvvel): 1.600,- Ft.  

  
VÍZ, VÍZ, VÍZ – Vágvölgyi Éva elmélkedése. Ára: 800,- Ft. 

 
A Hangos Biblia és a többi kiadvány 
megvásárolható a Bibliaközpontban: 

 
1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 

Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
 

Bibliaboltunk teljes kínálata megtekinthető honlapunkon: 
www.biblia-társulat.hu 
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Szentírásvasárnap 
 

A zsinat egyik fontos ok-
mánya, a Dei Verbum kezde-
tű konstitúció összefoglalja 
egyházunk tanítását az isteni 
kinyilatkoztatásról és a 
Szentírásról. Többek között 
hangsúlyozza: „Mivel Isten a 
Szentírásban emberek által 
emberi módon beszélt, a 
Szentírás magyarázójának, 
hogy megláthassa, mit akart 
velünk közölni Isten, meg 
kell vizsgálnia, hogy a szent 
írók mit akartak mondani, és 
szavaik által mit akart kinyi-
latkoztatni Isten. A szent írók 
szándékának kiderítése vé-
gett egyebek közt ügyelni 
kell az irodalmi műfajokra is.”  

Ezzel az idézettel – a leghivatalosabb tanítással – először is hang-
súlyozom a papoknak és híveknek, hogy nem elégséges a Szentírás 
olvasása. Ez ugyan kétségtelenül nagyon dicséretes dolog, és e téren 
tanulhatunk protestáns testvéreinktől. Mivel ugyanis a Szentírás kü-
lönböző korszakokban, különböző műveltségű emberek által, válto-
zatos műfajokban íródott, sokszor nem könnyű megérteni a szövegek 
igazi jelentését. Távol álljon tőlünk az a bizonyos fundamentalizmus, 
amely a Szentírás betű szerinti értelméhez (sokszor önkényes értel-
mezéséhez) ragaszkodik. Így számos nehézséget elkerülhetünk. 

Például a mai tudomány vívmányait a világegyetem keletkezésé-
ről és fejlődéséről elfogadva nem értelmezzük betű szerint a Biblia 
elején olvasható hatnapos teremtéstörténetet. A híres Galilei-ügy 
tisztázásakor II. János Pál a Pápai Tudományos Akadémia tagjaihoz 
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szólva idézte a Galilei korabeli Baronius bíborost: „A Szentlélek a 
Bibliában nem arról ad felvilágosítást, hogy hogyan forog az ég, ha-
nem arról, hogy hogyan jutunk az égbe.” Vagyis a Szentírás nem tu-
dományos vagy más ismereteket akar közölni, hanem – egy adott kor 
nyelvén, sajátos műfajokban – üdvösségünkre vonatkozó igazságokat 
tár elénk. 

Mindebből következik, hogy a lelkipásztoroknak és hitoktatóknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a különböző korú hívőket bevezessék 
a Biblia ismeretébe: erre szolgálnak a katekézisek, a bibliaórák, a 
homíliák is. Továbbá a jó könyvek is. Ma már nincs hiány ezekből 
Magyarországon sem. 

A hívek maguk is tanulmányozhatják segédkönyvekkel a Bibliát, 
a szülők bevezethetik gyermekeiket az Írás ismeretébe, válaszolhat-
nak gyakran jelentkező nehézségekre. Maguknak a papoknak is fej-
leszteniük kell bibliaismeretüket, hiszen a természettudományok 
vagy a terjedő ideológiák, a keleti vallások vagy akár a szekták szá-
mos új problémát, hittani és erkölcstani nehézséget vetnek fel. (Itt 
szeretném jelezni, hogy a napokban újra megjelent a Szent István 
Társulatnál az eredetileg Rómában kiadott Biblikus Teológiai Szótár, 
amely harminc francia szakember munkája, és nagyon jó szolgálatot 
tehet a továbbképzésben, katekézisben, homíliakészítésben.)1  

Befejezésül álljon itt az idézett zsinati okmány zárszava: „Így te-
hát a Szent Könyvek olvasásával és tanulmányozásával »terjedjen és 
jusson dicsőségre az Úr tanítása« (2 Tessz 3,1), az emberek szívét 
pedig töltse el egyre jobban a kinyilatkoztatásnak az egyházra bízott 
kincse. Ahogy az Eucharisztia misztériumában való állandó része-
süléséből gyarapszik az egyház élete, úgy a lelki élet fellendülését 
remélhetjük Isten »örökké megmaradó« szavának megnövekedett 
tiszteletéből.” Szabó Ferenc S.J. Új Ember, 2009.9.27 

 
. 

A szentírások megáldásának szertartésát ld. honlapunkon a  
     www.biblia-tarsulat.hu/biblev/megaldas.doc címen.

                                                      
1 Kapható a Bibliaboltunkban. Hasonlóképpen ajánljuk a Jeromos Bib-

liakommentár III. kötetét, és a Bibliaközpontban forgalmazott számos más 
kiadványt. (A Szerk.) 
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Racs Csaba 

Júda a babiloni fogság időszakában1 

1. A babiloni megszállás jellege 
 

Kr. e. 605-ben az Eufrátesz felső folyásánál, Karkemisnél az 
Újbabiloni Birodalom győzelmet aratott Egyiptom felett, s ezzel Szí-
ria-Palesztina urává vált. A babiloni hegemónia Júda felett két lép-
csőben valósult meg: 1.) Kr. e. 605 és 586 (582/581?)2 között Júda 
először vazallus államként tartozott a birodalomhoz. 2.) Kr. e. 586 
(582/581?), Cidkija lázadása és Gedalja megölése, és 539 között 
Júda provinciaként az Újbabiloni Birodalom közigazgatásába beta-
golva, annak részeként létezett.3 

                                                      
1 Jelen tanulmány a 2017. április 21-én a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársu-

lat központjában tartott előadás anyagát tartalmazza. A pontosított tanulmány a 
PPKE HTK által Takács Gyula professzor tiszteletére kiadott tanulmánykötetben 
található. A tanulmány összeállítója tisztában van munkája hiányosságainak, töre-
dékességének; és annak, hogy az még komoly korrekcióra szorul. Tanulmányát 
további kutatás kiindulópontjának tekinti. 

2 Kr. e. 582/581 Gedalja megölésének valószínűsíthető időpontja. Gedaljával 
kapcsolatban lásd alább: 1.2.1. Gedalja, Júda államiságának vége. 

3 Vö. ehhez: P. MACHINIST, „Palestine, administration of”, Assyro-Babylonian, 
AncBD 5, 76-77. 

 
A júdeaiak elhurcolása 
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A korábbi asszír gyakorlatnak megfelelően, a babiloni megszállás 
kezdetétől foganatosított intézkedések esetében a birodalom katonai 
és gazdasági alapkoncepciója érvényesült. Ez általában két szinten 
mutatkozott meg: 1.) A népesség átcsoportosítása deportálások for-
májában. 2.) A meghódított terület helyi társadalmának valamilyen 
szintű újraszervezése, stabilizálása a meghódított terület működőké-
pességének biztosítása céljából. 

1.1. A deportálások 

A megszállt területekkel kapcsolatos babiloni politika, beleértve a 
deportálásokat, az adott terület újratelepítését kivéve, nagyrészt a ré-
gi asszír felfogást tükrözte. Ennek találó meghatározását az I. 
FINKELSTEIN – N. A. SILBERMAN szerzőpáros adja: „Az asszírok 
minden meghódított földet, állatot, erőforrást és népet tárgynak te-
kintettek – ingóságnak, amit el lehetett és el kellett mozdítani, vagy ki 
kellett aknázni, hogy az asszír állam érdekeit szolgálja. Ezért az asz-
szírok kiterjedt kitelepítési és újranépesítési politikát valósítottak 
meg.”4 
                                                      

4 I. FINKELSTEIN – N. A. SILBERMAN, The Bible Unearthed. Archaeology’s New 
Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts (New York 2002) 215-
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A szerzőpáros továbbá rámutat a deportálások előnyére, amelyek, 
nyilvánvalóan a meghódított állam megbüntetésén túl, a kérdéses 
hódító birodalom folytonos fejlődését 
szolgálták. Ezeknél a katonai és a gazda-
sági szempont egyszerre érvényesült: 1.) 
Az őshonos falvak, illetve maga a központ 
kitelepítése a megfélemlítés és a demorali-
zálás eszköze volt, mellyel elejét kívánták 
venni a szervezett ellenállásnak. 2.) Új 
emberanyag és haditechnika integrálása 
egy új keretbe, ahol az új egységeket elle-
nőrzés alatt lehetett tartani. 3.) A hátország 
nagy központjaiba telepített kézművesek-
kel megsokszorozták a gazdaság rendelke-
zésére álló emberi erőforrásokat. 4.) Az új 
lakosság letelepítése a lakatlan vagy éppen 
meghódított területekre megnövelte a bi-
rodalom mezőgazdasági potenciálját.5 

Az asszírok az egész birodalomra ki-
terjedő működőképes gazdasági egységben 
gondolkodtak. A babiloni politika ugyanakkor egy kevésbé komplex 
koncepcióval bírt, elsősorban a főváros és környéke ellátásának és 
prosperitásának biztosítására figyelt. Ebből a szempontból, éghajlati 
és földrajzi adottságai miatt, Júda gazdaságilag kevésbé lehetett ér-
tékes. Júda esetében, mivel egy hagyományos ellenfél, Egyiptom tő-
szomszédságában fekvő területről volt szó, inkább a katonai szem-
pontok dominálhattak. Júda tehát az Újbabiloni Birodalom és Egyip-
tom közötti, stratégiailag fontos ütközőzóna részeként lehetett fontos. 

A Biblia a Júdát érintő deportálásokat illetően két, egymással pár-
huzamos leírást ad: 2Kir 24,18-25,21; Jer 52,1-30. A két, egyébként 
teljesen azonos beszámoló közötti egyetlen eltérés a három de-
portálásra vonatkozó számadatokat és időpontokat közlő Jer 52,28-
30, mely a 2Kir megfelelő szövegeivel inkoherens. Lényeges még, 

                                                                                                                 
216. 

5 FINKELSTEIN – SILBERMAN, The Bible Unearthed, 216. 

K ű r o s z  
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hogy a 2Kir 24,8-16 és a 25,8-27-től eltérően, a Jer 52,30 egy har-
madik deportálásról is beszél, melynek során 745 júdait vittek el a 
babiloni hatóságok. Íme egy összehasonlító táblázat, mely érzékelteti 
a 2Kir és a Jer beszámolói közötti ellentmondást:6 

 

 2Kir Jer 

1. deportálás 24,14: egész Jeruzsálem; 
10000 fő 

52,28: 3023 fő 

 24,16: 7000 fő Babilonba 

  1000 fő kézműves és 
kovács 

 

 24,12: Nebukadnezár 8. 
évében 

52,28: Nebukadnezár 7. 
évében 

2. deportálás 25,11: többi ember, de-
zertőrök, sokaság meg-
maradt része 

52,29: 832 főt Jeruzsá-
lemből 

 25,8: Nebukadnezár 19. 
évében 

52,29: Nebukadnezár 18. 
évében 

3. deportálás  52,30: 745 júdai   
Nebukadnezár 23. évében   
(mindösszesen 4600 fő) 

 
Ezen felül még ott a 2Krón 36,17-21, mely a teljes lakosság kite-

lepítéséről tudósít. A bibliai adatok értelmezése meglehetősen ne-
héz:7 

1.) Az első megoldás szerint a 2Kir, a Jer és a 2Krón szövegei 
eredendően ugyanarról az eseményről szólnak. A 2Kir és a Jer szö-
vegei esetében a dátumok eltérései a különböző naptárrendszerek 
használatának köszönhető: az egyik tavasztól, a másik ősztől számí-

                                                      
6 J. M. MILLER – J. H. HAYES, Az ókori Izrael és Júda története (Studia 

Orientalia 3; Piliscsaba 2003) 400-401. 
7 Vö. MILLER – HAYES, Az ókori Izrael és Júda, 401. 
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totta az év kezdetét. Emellett a Jer, a 2Kir és a 2Krón egyre stilizál-
tabb ábrázolást ad a babiloniak által végrehajtott deportálásokról. 

2.) A második megoldás szerint a Jer beszámolóiban szereplő két 
deportálás, azok lennének, melyek megelőzték Jeruzsálem végső el-
foglalását. Így a Nebukadnezár 7. évében deportált első csoport azok, 
akiket akkor vittek el, mikor még Nebukadnezár az arabokkal har-
colt, de már Jeruzsálem fellázadt (Kr. e. 599/98).8 A második csoport 
pedig azok, akiket a babiloniak a második lázadás során, Jeruzsálem 
második ostromának elején vittek el, még talán az előtt, hogy a babi-
loniak felfüggesztették volna az ostromot Egyiptom megjelenése mi-
att (Jer 37,5). Így feltehetően Jeremiás könyvében mindkét csoport 
júdaiakra vonatkozik. A Jer 52,28-30 különálló, a Jer 52-be nem tar-
tozó forrásból származik. A 2Kir adatai a város eleste utáni deportá-
lásokra vonatkoznak, tehát a jeruzsálemi lakosokra.9  

Annyi bizonyos, hogy Nebukadnezár Júda lakosságának 
kvalifikált rétegét, a politikai és gazdasági vezetőket, kézműve-
seket, papokat, írástudókat, az „értelmiség” nagy részét depor-
tálta. Ez a réteg Júda társadalmának 10%-át tehette ki, ami 
egyébként jellemző arány a korabeli, Júdához hasonló mediter-
rán agrártársadalmakra. Ezen felül elvitték azokat a személye-
ket is, akik a babiloni hatóságok szerint biztonsági kockázatot 
jelentettek. Az elhurcoltak számát, illetve az összlakossághoz 
viszonyított arányát tekintve, a rendelkezésünkre álló bibliai és 
régészeti adatok kiértékelésének bizonytalansága miatt, csak 
becsléseink lehetnek. Néhány ezer és húszezer fő közé eshetett 
a deportáltak létszáma. Ez, ha a legmagasabb számadatot néz-
zük, akár a lakosság 19-27% százalékát is jelenthette.10 

                                                      
8 Vö.: ANET 564; Jer 49,28-33. 
9 A egyes számadatok eltérésével kapcsolatban RÓZSA H. (Az Ószövetség kelet-

kezése II. (Budapest 32002, 2003) is hasonló megállapításokat tesz: „A számok in-
gadozása alapján csak találgathatunk. A tízezres szám túlzottnak tűnik, de lehet, 
hogy a 2Kir 24,16-ban említett 7.000 ember csak jeruzsálemi, míg a Jeremiás ál-
tal közölt 3.023 fő csak júdai, s a két szám összeadásából kijön a 10.000-es 
szám.” 

10 I. FINKELSTEIN és N. A. SILBERMAN a fogságot közvetlenül megelőző idő-
szakban 75.000 főre teszi Júda lakosságát, akik közül nagyjából 20%, 15.000 fő 
élhetett Jeruzsálemben (The Bible Unearthed, 306). O. LIPSCHITS viszont 108.000 
főre teszi Júda népességét, akik közül Jeruzsálemben és környékén (a kettőt egybe 
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Mindenesetre a felsőbb, gazdagabb, kvalifikáltabb rétegek eltá-
volítása alaposan meggyengítette Júda társadalmának egészét. Az or-
szágban gyakorlatilag csak a szegényebb, földműves réteg maradt. 
Az ő számukra ugyanakkor, mivel a deportáltak vagyona helyben 
maradt, megnyílt a júdai vagyon és tulajdonok újraelosztásának le-
hetősége. Az otthon maradottak elbirtokolhatták a fogságba hurcol-
tak földjeit (Ez 11,15), ingatlanait, az adósok pedig egyszerre csak 
hitelező nélkül maradtak.11 

A vizsgákt területen, a későbbi perzsa Jehud tartomány területén 
az újbabiloni és a perzsa időszak között drámai visszaesést mutat: a 
lakosság majd 3/4-ével csökkent (108.000 → 30.125; 72,11%).12 En-
nek feltételezhető okai: a három egymást követő deportálás (Kr. e. 
598, 586, 582/581), katonai mozgások és ennek következményei 
(éhínség, járványok, civil halálozás), menekültek, illetve a nehéz 
életkörülmények miatti fokozódó elvándorlás.13 Jeruzsálem ostroma 
és kitelepítése miatt Júda hagyományos centruma elnéptelenedett. Az 
új, jóval kisebb centrum az északi perifériára került. Micpa lakossága 
400-500 főnyi lehetett, ami természetesen messze elmaradt a korábbi 
főváros, Jeruzsálem fogság előtti nagyjából 15.000 fős lélek-
számától.14 Ez az átrendeződés hozzájárulhatott a déli periféria el-
néptelenedéséhez. 

1.2. Júda és társadalmának újraszervezése 

A fogság kezdetén, bár az élet feltehetően sok szempontból meg-
változott, nem volt teljesen helytálló a fogság alatti Júdáról hagyo-
mányos sötét és elrettentő kép („üres föld”).15 A babiloni politika 
                                                                                                                 

veszi!) 25.000 fő élt. („Demographic Changes in Judah between Seventh and Fifth 
Centuries B.C.E.”, Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period (szerk. O. 
LIPSCHITS – J. BLENKINSOPP) (Winona Lake, IN 2003) 363). 

11 Vö. MILLER – HAYES, Az ókori Izrael és Júda, 401. 
12 LIPSCHITS, „Demographic Changes in Judah”, 364. 
13 Vö. A. FAUST, Judah int he Neo-Babylonian Period. The Archaeology of 

Desolation (SBL 18; Atlanta 2012) 140-143. 
14 A fogsági Micpa lélekszámával kapcsolatban lásd: J. ZORN, „Estimating the 

Population Size of Ancient Settlements: Methods, Problems, Solutions, and a 
Case Study”, BASOR 295 (1994) 44; Jeruzsálem fogság előtti lélekszámára vo-
natkozóan pedig: FINKELSTEIN – SILBERMAN, The Bible Unearthed, 306. 

15 Vö. H. M. BARSTAD, „After the ”Myth of the Empty Land”: Major 
Challenges int he Study of Neo-Babylonian Judah”, Judah and the Judeans in the 
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nem lehetett túlságosan elnyomó, legalábbis nem a szó hagyományos 
értelmében. A babiloniak feleslegesen nem gyilkoltak vagy kínoztak; 
nem erről voltak híresek. Nem állították helyre a fővárost, de nem is 
népesítették be idegenekkel (mint pl. Asszíria). Úgy tűnik csak a leg-
szükségesebb lépéseket tették meg annak érdekében, hogy a terület 
működőképessége fennmaradjon. A megszállók a helyi lakosságból 
szervezték meg Júda közigazgatását és részben védelmét is. Így ért-
hető a Gedalja gyilkosának, Jismaelnek és egységének a jelenléte 
Micpában.16 

1.2.1. Gedalja, Júda államiságának vége17 

A megszállás kezdetén a babiloniak a régi asszír politikát követ-
ték; azaz Júdát nem szervezték provinciává, hanem vazallus állam 
maradhatott. Az állam vezetésével Nebukadnezár azt a kisebbségi el-
lenzéki csoportot bízta meg, akik a háborúval szemben a Babilonnak 
való behódolást támogatták (Jer 38,19). Ennek a csoportnak volt 
prominens tagja Jeremiás próféta is, illetve az előkelő származású, 
már az ostrom előtt is jelentős szerepet betöltő Gedalja,18 akit, felte-
hetően Babilon-párti irányvonala miatt, megbíztak Júda vezetésével. 

Júda új székhelye, a használhatatlanná vált Jeruzsálem helyett, a 
tőle északra, Benjámin törzsének régi területén fekvő, Micpa (Tell 
en-Na beh) lett. A választás elsődleges oka az lehetett, hogy nem 
pusztult el. Másodlagos oka talán az, hogy Micpa tradicionális, val-
lási jelleggel is bírt: különleges kapcsolata volt Sámuellel (Bír 20,1-

                                                                                                                 
Neo-Babylonian Period (szerk. O. LIPSCHITS – J. BLENKINSOPP) (Winona Lake, 
IN 2003) 3. 

16 MILLER – HAYES, Az ókori Izrael és Júda, 402. 
17 J. M. MILLER ÉS J. H. HAYES erről az időszakról kiváló összefoglalást ad (Az 

ókori Izrael és Júda, 402- 406). 
18 A Biblia szerint nagyapja, Sáfán Jozija király „írnoka” (= titkára) volt, azaz 

magas rangú kormányzati tisztviselő (2Kir 22,8). Sáfán három fia később szintén 
magas tisztségeket viselt a királyi udvarban: Gemárja, fiával Michájával, Jojákim 
uralkodása idején (Jer 36,11-13); Eláma Cidkija egyik babiloni küldötte volt (Jer 
23,9); Ahiqámmal, Gedalja apjával, pedig akkor találkozunk, amikor védi Jeremi-
ást az őt perbe fogó jeruzsálemiekkel szemben (Jer 26,24). Lehetséges, hogy 
Gedaljáé a Lákisban (Tell ed-Duveir) talált pecsét, amelynek felirata: lgdlyhw ’sr 
’l hbyt („Gedalja az udvartatás fejének tulajdona”). Ez alátámasztaná a Biblia ta-
núságát, miszerint Gedalja már a fogság előtt is magas állami tisztséget viselt 
(MILLER – HAYES, Az ókori Izrael és Júda, 404). 
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3; 21,1-8; 1Sám 7; 10,17); a Makkabeusok idejéig híres szent hely-
ként tartották számon (1Makk 3,46). Feltehetően Micpa volt Júda fő-
városa Gedaljától egészen a perzsa időszakig. Itt működhetett a júdai 
babiloni „kirendeltség” is: babiloni (káld) katonák vagy tanácsadók 
egy csoportja, amely segítette és részben kontrollálta Gedalját (lásd 
2Kir 25,24-25; Jer 40,10; 41,13).19 

Figyelemreméltó a J. M. MILLER – J. H. HAYES szerzőpáros fel-
vetése miszerint Gedalja nem „kormányzónak”, hanem „királynak” 
lett kinevezve. Azt ők is elismerik, hogy a pontos részletek nem egy-
értelműek, de állítják, hogy a 2Kir 25,22 és a Jer 40,7 szövege a va-
zallus királlyá való kinevezést takarja: „kinevezte föléjük Gedalját 
Ahiqám fiát, Sáfán fiának a fiát”. Megkérdőjelezik a „kormányzó-
ként” való fordítás legalitását, mivel ezt szerintük a szöveg nem iga-
zolja: nem derül ki, hogy Gedalja milyen tisztségre lett kinevezve.20 

A szerzőpáros két bibliai érvet hoz, melyek alátámaszthatják, 
hogy Gedalja „király” volt, aki Cidkiját váltotta. 1.) Az egyik, hogy a 
bibliai szöveg semmiféle tisztséget sem említ, mivel az 1-2Kir deute-
ronomista szerkesztői nem akarták felfedni valódi tisztségét; azaz 
bevallani, hogy Gedalja személyében egy nem dávidi leszármazott 
lett a király. A 2Kir 25,27-30 alapján Jojachin rehabilitálásával 
ugyanis felmerült a dávidi dinasztia folytatásának lehetősége. Úgy 
tűnik, hogy Jeremiás és a nép támogatta Gedalját, nem volt kifogás 
ellene. Analógiát is látnak a szír-efraimita háború időszakával (Kr. e. 
734-732), amikor a dávidi házból származó Ácház helyett Tábeel fiát 
akarják megtenni uralkodónak, és ez ellen sem volt a népnek kifo-
gása. 2.) Másik érvük, hogy Jeruzsálem pusztulásának leírásánál a 
Jer kétszer is használja a „király” megjelölést. A Jer 41,10 említi a 
„király lányait”, akik Micpában tartózkodnak. Ők lehetnek akár 
Gedalja lányai, akár Cidkija udvarának női tagjai is, akiket Gedalja 
új tisztségével együtt „megörökölt”. A Jer 41,1 említ egy bizonyos 

                                                      
19 Vö. MILLER – HAYES, Az ókori Izrael és Júda, 404. 
20 Velük szemben P. MACHINIST („Palestine, administration of”, 79) ugyancsak 

nyelvészeti alapon állítja, hogy a 2Kir 25,22 és Jer 40,7 szövegében található pqd 
gyök műveltető alakja (hifil: „kirendel”; „megrendel”; „megbíz”; „rábíz”; „kije-
löl”) többnyire birodalmi tisztséggel, általában kormányzósággal, függ össze (vö. 
Ter 41,34; Eszt 2,3). Itt a mlk gyök műveltető formája (hifil: „királlyá tesz”) jelöl-
hetné a vazallus királlyá való kinevezést, mint Cidkija estében (2Kir 24,17). 
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Jismaelt, Gedalja későbbi gyilkosát, aki a „király véréből származó”, 
a „király főemberei közül való”.21 Ha Gedalja a „király”, akkor 
Jismael Gedalja egyik tisztviselője volt, aki már korábban 
Gedaljához pártolt. 

Állításaikat egy régészeti érvvel is megpróbálják alátámasztani. 
Micpában megtalálták egy bizonyos Jaazanja pecsétjét, amelyen egy 
támadó kakas látható fölötte egy felirattal: ly’znyhw ’bd hmlk 
(„Jaazanjáé, aki a királyi ház szolgája”). A 2Kir 25,23 is említ egy 
maakai Jaazanját, aki Gedalja tisztviselője Micpában Kr. e. 586 után. 
Ez a pecsétfelirat is azt a feltevést támasztaná alá, hogy Gedalja Júda 
királya volt, aki Micpából kormányzott. 

Viszont nem sokkal kinevezése után Gedalja merénylet áldozata 
lett. Baalisz ammoni király felbujtására Jismael és egysége megölték 
Gedalját, a környezetében lévő személyeket, sőt a Micpában tartóz-
kodó babiloni „képviselet” tagjait is (2Kir 25,25-26; Jer 40,13-41,3). 
A Gedalja elleni merénylet hátterében két mozzanatot is felfedezhe-
tünk. 

Az első, hogy a harcokat túlélő júdai vezérek egy csoportja, a 
2Kir 25,22-24 és a Jer 40,7-13 tanúsága szerint csapataikkal 
Gedaljához csatlakoztak. Így a dávidi királyi család egyik tagja 
Jismael is,22 akit a Biblia „király (Gedalja?) egyik főembereként” 
említ (2Kir 25,25; Jer 41,1). A másik, amit Josephus Flavius említ, 
hogy Nebukadnezár Kr. e. 582/581-ben újra Szíria-Palesztinában tar-
tózkodott, hogy leverje Ammon és Moáb lázadását.23 Ezzel egy idő-
ben zajlott Türosz ostroma (Kr. e. 586-573), melynél a gyors ba-
biloni siker elmaradása bátoríthatta Szíria-Palesztina kisállamait. 
Ami biztos, hogy a Kr. e. 580-as években, amikor Nebukadnezár 
Kis-Ázsiában tartózkodott, Szíria-Palesztinában lázadások törtek ki. 
Ennek tükrében érthető az ammonita uralkodó aktív részvétele a 
puccsban. Nem kizárt, hogy a júdai menekülteket befogadó Egyip-

                                                      
21 A „király főemberei közül való” (wrabby hmlk) kifejezést a BHS a LXX-ra 

és a 41,2-re való hivatkozással dittográfiaként törli. 
22 A királyi család azon ága, amely Dávid egyik fiától Elisamától (2Sám 5,16; 

1Krón 3,8; 14,7) származtatta magát (MILLER – HAYES, Az ókori Izrael és Júda, 
405). 

23 A zsidók története, X § 228; Apión ellen I. § 156. 
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tom a háttérből támogatta ezeket a lázadásokat. Talán ez lehetett 
Jismael puccsának valós „külpolitikai” háttere, annak ellenére, hogy 
a 2Kir 25,25 és a Jer 41,1 azt a benyomást kelti, mintha Gedalját 
közvetlenül Kr. e. 586 után ölték volna meg.24 

J. M. MILLER és J. H. HAYES szerint a Gedalja elleni merénylet 
nem volt más, mint, hogy nacionalista hazafiak egy külföldi uralkodó 
segítségével akarták Dávid házát és ezzel együtt a független Júdai ál-
lamot helyreállítani.25 A kísérlet viszont, úgy tűnik, kellő társadalmi 
támogatás híján nem sikerült. Júdai tisztviselők egy csoportja, 
Johanan, Kárea fia, szembeszállt Jismaellel és csapatával (Jer 41,11-
14). Jismael ezután Ammonba menekült (Jer 41,4-16). A vezetők és 
a népesség egy része, félve a babiloni megtorlástól, Egyiptomba me-
nekültek, és magukkal vitték akarata ellenére Jeremiás prófétát is (Jer 
41,17-43,7). 

A Gedalja utáni időszak júdai politikájáról nincs semmilyen köz-
vetlen adatunk sem a Bibliából, mely ezután a babiloni fogságban 
élők felé fordul, sem a Biblián kívüli forrásokból. A Jer 52,30 szerint 
Nebukadnezár 23. évében, Kr. e. 582/581-ben, egy harmadik depor-
tálás is történt, ekkor 745 júdait hurcoltak el. Bár Jeremiás nem fejti 
ki milyen okból történt ez a deportálás, több kutató összefüggésbe 
hozza Gedalja megölésével. Amennyiben Gedalját tényleg királlyá 
nevezték ki a babiloni hatóságok, meggyilkolása véget vethetett a 
vazallusi királysággal való kísérletezésnek. Lehet, hogy ekkor ta-
golták be Júdát a babiloni közigazgatásba, és lett babiloni provincia, 
talán egy külön, bennszülött júdai kormányzóval az élén.26 

1.2.2. A júdai társadalom 

A fogsági Júda társadalmának megértéséhez fontos idéznünk H. 
M. BARSTAD megállapításait a mediterrán agrártársadalmakról, aho-
vá ő az ókori Júdát is sorolja. Úgy véli, ezen társadalmak esetében a 
felülrétegződő politikai intézmények ténylegesen nem járulnak hozzá 
a lakosság mindennapi életét elfogadható keretek között fenntartó 

                                                      
24 MILLER – HAYES, Az ókori Izrael és Júda, 405. 
25 MILLER – HAYES, Az ókori Izrael és Júda, 405. 
26 MILLER – HAYES, Az ókori Izrael és Júda, 406. 
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élelmiszerek és egyéb szükséges javak előállításához. Nem működő 
központi intézmények esetén is a gazdasági stabilitás és a fennálló 
helyi társadalmi rend lehetővé teszi, hogy ne romoljon az élet minő-
sége. Ha a helyi hatalom, törvényhozás helyére egy birodalmi rend-
szer lép (például az újbabiloni, perzsa), az egyáltalán nem okoz vál-
tozást a mindennapi életben.27 Mivel Júda esetében is csak az állami-
ságot mozdították el (királyi család és a felsőbb, kvalifikált rétegek), 
ezért a helyi társadalom bizonyos értelemben működőképes ma-
radt.28 

A módosabb vezető réteg és a kvalifikált népesség eltávolítása vi-
szont elindította a júdai társadalom átrétegződését. Már közvetlenül 
az ostromot követően a babiloni testőrség parancsnoka, Nebuzaradan 
lépéseket tett a harcok és a deportálások nyomán kialakult társadalmi 
helyzet rendezésére. A legszegényebbeknek, „akiknek semmijük sem 
volt” szőlőket és szántóföldeket osztottak (Jer 39,10; 2Kir 25,12). 
Nyilván ez az intézkedés a terület működőképességének fenntartását 
célozta, ugyanakkor a tulajdon újraelosztása a legszegényebb rétegek 
számára előnyös volt. Maradhattak, és külön elbánásban részesültek 
a Babilon-párti személyek (lásd Jer 39,11-14; 40,1-15). Ezen túl a 
korábban elmenekült, és a környező területeken (Moáb, Edom, 
Ammon, illetve máshol) tartózkodó zsidók hazatértek (Jer 40,10-
12).29 

2. A vallásgyakorlat 

A Biblia kétféle ábrázolást ad a fogsági Júdában zajló kultusszal 
kapcsolatban. Az egyik, a 2Kir és az Ezd, a fogság utáni tendenció-
zus Deuteronomisztikus Történeti Mű és a Krónikás Történeti Mű, 
mely szerint mintha a Szentély lerombolása után Júdában megszűnt 

                                                      
27 BARSTAD, „After the ”Myth of the Empty Land””, 3-4.  
28 Ugyanakkor H. M. BARSTAD azt is állítja, hogy a fogság alatti Júda egy tel-

jes, funkcionáló társadalom volt, még érintetlen társadalmi és gazdasági intézmé-
nyekkel. Júdában papok írástudók, kereskedők, kézművesek és munkások is ma-
radtak. Ezen felül azt is állítja, hogy a társadalom megfelelő infrastruktúrával bírt 
irodalmi alkotások létrehozására (bibliai iratok) az Újbabiloni és Perzsa Birodal-
mak időszakában. Ez utóbbi állítások, mivel a régészeti kutatások állításai szerint 
inkább a perzsa időszakra későbbi fázisára érvényesek, viszont erősen megkérdő-
jelezhetők (BARSTAD, „After the ”Myth of the Empty Land””, 3-4. + 3. jegyzet). 

29 MILLER – HAYES, Az ókori Izrael és Júda, 405. 
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volna mindenféle kultikus tevékenység. Nyilván e szövegek mögött 
az a felfogás áll, hogy a helyes zsidó ortodoxia a visszatérőké, így 
amit nem ők határoznak meg, az nem is létezik. 

Más szövegek viszont utalnak kultikus tevékenységre az egykori 
júdai területeken. A Jer 41,5, Gedalja meggyilkolásának esetének ke-
retében, arról beszél, hogy „nyolcvan férfi érkezett Szichemből, Siló-
ból és Szamariából lenyírt szakállal, megszaggatott ruhában és meg-
vagdosott testtel: azért jöttek, hogy étel- és italáldozatot mutassanak 
be az Úr templomában.” A fenti szöveget kétféleképpen érthetjük: 
vagy Micpában volt a júdai kultusz központja; vagy pedig a fenti 
személyek Micpa érintésével Jeruzsálembe igyekeztek. Bármelyik 
feltételezést is fogadjuk el, úgy tűnik, hogy az áldozatbemutatás a 
fogság alatt is folytatódott Júdában. 

Azzal kapcsolatban, hogy a jeruzsálemi Szentély területén sem 
szűnhetett meg a kultusz J. M. MILLER és J. H. HAYES további négy 
érvet is felhoz: 1.) 2Kir 25,9 szerint a babiloniak felégetik a Szen-
télyt, arra viszont nem utal, hogy az oltárt lerombolták vagy meg-
szentségtelenítették volna. Így könnyen elképzelhető, hogy továbbra 
is használatban maradt. 2.) A Siralmak könyve liturgikus szövegei. 
3.) A Zak 7,1-5; 8,18-19 szövegei, melyek a templom területén tar-
tott bűnbánati istentiszteletekre utalnak. 4.) A perzsa időszakban 
visszaszállították a Szentélyhez tartozó eszközöket, aminek csak egy 
már meglévő kultusznál van értelme.30 

A kultusz végzéséhez viszont szolgálati papság kellett. A papság 
helyzetéhez a 2Kir és a Jer nem ad támpontot. Egyetlen eseményt je-
gyeznek csak fel: Szeraját, a főpapot, Cefanját a helyettesét és a kü-
szöb három őrzőjét Nebukadnezár Riblánál kivégeztette (2Kir 25,18-
21; Jer 52,24-27). Feltehetően a jeruzsálemi papi hierarchia megti-
zedelődött. Talán így értékelődhetett fel a környékbeli papság sze-
repe (így a Micpában lakóké is), akik korábban Jozija reformja révén 
„munka nélkül” maradtak. Az sem kizárt, hogy átvették a Salamon 
idejében alapított cádoki papi vonaltól a kultusz irányítását; már csak 
a ténynél fogva, hogy ez utóbbi a kivégzések és deportálások miatt 
eltűnt Júdából. 

                                                      
30 MILLER – HAYES, Az ókori Izrael és Júda, 406-407. 
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A fogság utáni időszak konfliktusainak fontos részét képezhette a 
fogság után visszatért cádokita papság és helyben maradt vidéki pap-
ság és leviták közötti konfliktus. Ez egyrészt visszavezethető a fog-
ság alatti kultusz irányításának az átvételére. Másrészt arra, hogy a 
nem deportált vidéki papok és a leviták a társadalom szegényebb ré-
széhez tartoztak. Tehát feltehetően haszonélvezői voltak a júdai va-
gyoni helyzet babiloniak által levezényelt újrarendezésének a de-
portált, gazdagabb jeruzsálemi, cádokita papság rovására. Ezen túl 
ott volt a kardinális kérdés, ami a szamaritánusokkal való viszony 
kapcsán is felmerült: Ki határozza meg a fogság utáni zsidó ortodo-
xia irányát?31 

3. Mi is történhetett Júdában a babiloni fogság alatt? 

3.1. Biblia 

A 2Kir, a Jer; a 2Krón; a Zak és a Siralm alapján megállapíthat-
juk, hogy legalábbis a fogság kezdetén Júda területe egyáltalán nem 
ürült ki. A Gedalja elleni merénylet után babiloni részről véget vet-
hettek a vazallusi állammá szervezéssel való kísérletezésnek. A Bib-
lia befejezettnek tekinti a fogság előtti Júda történelmét (!): megszű-
nik az államiság és a rendszeres kultusz, az uralkodócsalád, illetve a 
vezető réteg kiiktatása, a kvalifikált népesség elvonása. Júda és vele 
együtt a zsidó monarchia diszkvalifikálódik. Ugyanakkor a helyben 
maradt, jobbára földműves népességre építve, a terület minimális 
mértékben konszolidálódik. A gazdasági élet a mezőgazdaságra re-
dukálva tovább zajlik; illetve valamilyen kultikus tevékenység foly-
hatott Jeruzsálemben, és / vagy talán Micpában. 

                                                      
31 Ide vághat H. SIMIAN-YOFRE megállapítása a trito-izajási szövegekről (Iz 56-

66. fej.), miszerint ezek a „papok” és „leviták” csoportjai közötti fogság utáni el-
lentétre reflektál. A két csoport két egymással szembenálló közösségi és vallási 
irányt testesített meg: a hierokratikus-monarchista „cádokita párt”; és a 
teokratikus-prófétai „levita párt”. Ez utóbbi a társadalom szegényebb rétegéhez 
tartozott, és őket találhatták szolgálatban a hazatérők. Vö. H. SIMIAN-YOFRE, Testi 
isaiani dell’Avvento (Bologna 1996) 161-163. 
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3.2. Régészet 

A Palesztina feletti újbabiloni dominancia Kr. e. 605-539 között 
jelentős időintervallum. Az Újbabiloni Birodalom alig hagyott maga 
után valamilyen tárgyi emléket. Igaz ez nem példa nélkül való, hi-
szen a 200 évig fennálló, az ókori Kelet legnagyobb kiterjedésű bi-
rodalma, a Perzsa Birodalom is alig valamit hagyott maga után.32 
Ami biztos, hogy ebben a periódusban városok sora tűnt el, olyanok 
is, amelyek az asszír dominancia idején virágoztak, beleértve a ko-
rábban az asszírok által használt erődöket is. A pusztulás elsősorban 
a katonai felvonulási utánpótlási vonalakként is szolgáló forgalmi fo-
lyosókban, a Sefelán és a Dél-Júdai-hegyvidéken, illetve a főváros, 
Jeruzsálem körzetében volt jelentős (Tell Beit Mirsim, Bet Semes, 
Lákis, Ramat Rachel).33 

Igaz, Jeruzsálem esetében, régészeti feltárások tanúsága szerint a 
babiloniak, úgy tűnik, nem rombolták le az egész várost. Ez értel-
metlen lett volna és túl sok emberi és anyagi erőforrást emésztett 
volna fel. A templom és környékének elpusztításán túl feltehetően 
csak a fa kapukat gyújtották fel és a bizonyos falrészeket rombol-
hattak le. A város nagy része valószínűleg nem a közvetlen az ostrom 
következtében, hanem sokkal inkább a hosszú megszállás alatt pusz-
tult el. Így bizonyos aktivitás Nebukadnezár ostroma után is mutat-
kozik „Dávid városában” és a templomhegyen. Az itt talált mwsh fel-
iratos, oroszlános pecsétlenyomatok arra utalhatnak, hogy talán a 
provincia bürokratikus szervezete jelen volt Kr. e. 586 után is? 
Ugyanakkor viszont nem találtak a babiloni időszakból származó 
épületet a város területén. Ez egybevág Ez 33,24 utalásával azokra, 
akik „ezeken a romokon élnek”.34 

Benjámin törzsének területe speciális eset. A babiloniak csak 
részben pusztították el Kr. e. 586-ban. A régészet tanúsága szerint 

                                                      
32 Ez a megállapítás általánosan jellemző a perzsák által uralt területekre 

(BARSTAD, „After the ”Myth of the Empty Land””, 4. 2. jegyzet). 
33 Vö. BARSTAD, „After the ”Myth of the Empty Land””, 6-9. 
34 Vö. I. FINKELSTEIN, „Jerusalem and Judah 600-200 BCE”, The Fall of 

Jerusalem and the Rise of the Torah (szerk. P. DUBOVSKÝ – D. MARKL – J.-P. 
SONNET) (FAT 107; Tübingen 2016) 7-10; BARSTAD, „After the ”Myth of the 
Empty Land””, 8. 
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Júda északi része, illetve Benjámin területei feltehetően kevésbé 
vagy egyáltalán nem sérültek (Bétel, El-Jíb [Gibeon], Nebi Samwil 
[Ráma], Tell el-Fúl [Gibea]; Tell en-Na beh [Micpa]). Sőt, néhány 
város Jeruzsálemtől északra egyáltalán nem pusztult el, ezen felül 
egyes területek 65%-kal növelni is tudták népességüket. Ez a zóna 
feltehetően a Júdából érkezett menekülteknek, illetve az itt kialakított 
hatalmi (és talán kultikus?) központnak, Micpának, köszönhetően, 
gyorsan újjáépült, és benépesedett.35 

A demográfiai adatok alapján elmondható, hogy Júda területének 
vizsgált részén, a későbbi Jehud tartomány területén, a lakosság a Kr. 
e. VI. század eleje és a perzsa időszak között a lakosság majd 3/4-
ével csökkent (108.000 → 30.125; 72,11%). Ez az arány a babiloni 
fogság végén feltehetően még drasztikusabb lehetett, hiszen a perzsa 
időszak már egy visszatelepülés és egy bizonyos demográfiai fejlő-
dés utáni állapotot tükröz. 

3.3. Babiloni érdekek Júdában 

A babiloniak kevesebb hadjáratot vezettek Palesztinába, mint az 
asszírok. Ezek a szó szoros értelmében kisebb pusztítással jártak, vi-
szont következményeik sokkal pusztítóbbak voltak. Ennek oka nem 
volt más mint a két nagy mezopotámiai államalakulat eltérő gazda-
sági, és ennek megfelelő katonai-politikai, koncepciója. 

Az asszírok igyekeztek újjáépíteni, és addig soha nem látott ha-
talmas mértékben, újratelepíteni az általuk meghódított térségeket. A 
babiloni koncepció, noha részleteiben sok mindent átvett, ettől jócs-
kán eltért. Az Újbabiloni Birodalom teljesen Babilon városára, és 
közvetlen környékének fejlesztésére összpontosított. A perifériát 
nagyrészt magára hagyták annak minden negatív következményével 
együtt.36 Az Újbabiloni Birodalom struktúrája a kereskedelemtől 
függött, mivel a főváros környékén, az éghajlati és földrajzi adottsá-
gok, illetve a jelentős népesség jelenléte miatt, nyersanyag és élelmi-
szerhiány mutatkozott (építőanyagok, elsősorban kő, faanyag, fémek; 

                                                      
35 BARSTAD, „After the ”Myth of the Empty Land””, 8. Ez terület majd csak a 

perzsa időszakban, Kr. e. 480 táján néptelenedett el ismeretlen belső okból 
(STERN, Archaeology II., 322-323). 

36 STERN, Archaeology II., 303. 
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olaj, bor; luxuscikkek). Ezen felül a médek kelet, majd a Kr. e. VI. 
század folyamán fokozatosan észak felől is zárták a kereskedelmi út-
vonalakat. Evégett a birodalom számára, a nyugati kijárat, illetve ke-
reskedelmi útvonalak biztosítása létfontosságú volt. Ehhez járult még 
a nyugati térség, attu (= Szíria-Palesztina), gazdasági javainak fel-
használása, illetve az adóbehajtás. 

Júda esetében feltehetően a katonai szempont dominált. Az ég-
hajlati és földrajzi adottságok miatt gazdasági szempont mellékes le-
hetett.37 A fő közlekedési folyosótól, a „Tenger útjától” távolabb eső 
Júda inkább egy az Egyiptom és az Újbabiloni Birodalom közötti üt-
közőzóna részét képezte, mely az északi kereskedelmi útvonalak és 
kikötők védelmét szolgálta. A gazdasági szempontot pusztán a kvali-
fikált réteg a központi területekre 
való átirányítása és a terméke-
nyebb, viszonylag népesebb Jú-
dai-hegyvidékének északi része 
és Benjámin törzse területének 
mezőgazdasági termékei, a bor és 
olaj jelenthették, mivel ezek 
egyikét sem tudták Mezopotámia 
központi részein előállítani.38 

Júdát gyakorlatilag utolérte a 
környező kisállamok sorsa. Fel-
tehetően, miután használható emberi és gazdasági erőforrásait kiak-
názták, vidéki jellegű területté süllyesztve, mint „kiürült perifériát” 
magára hagyták. Ennek kettős oka lehetett: 1.) Kiiktatni egy potenci-
álisan veszélyes kisállamot, amely egyrészt kollaborálhat Egyip-
tommal, másrészt sorozatos lázadásaival jelentős katonai erőket köt-
het le (lásd Jojakim, Cidkija, Gedalja esete). 2.) Ütközőzóna kiala-
kítása a leginkább potens, hagyományos ellenfél, Egyiptom felé. 

                                                      
37 Ezzel szemben H. M. BARSTAD („After the ”Myth of the Empty Land””, 9-

14. 
38 Vö. BARSTAD, „After the ”Myth of the Empty Land””, 10-11. 

Jeruzsálem romjai fölött 
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Bibliai régészet 

Múmiaálarcban talált bibliai szöveg 
              a legrégebbi kéziratmaradványnak bizonyulhat 

 
Az Egyiptomban megtalált részlet Márk Evangéliumából az ed-

digi legrégebbi bibliai leletnek bizonyulhat, ami megdöbbentő és 
örömteli hírt jelent a Bibliakutatóknak, az ateista szakértők azonban 
dühösek, de más okból, mint azt elsőre gondolnánk. 

Az Egyiptomból származó szövegrészletet egy múmiaálarchoz új-
rahasznosított papiruszon találták a kutatók.  Az összeragasztott ré-
tegek szétszedésére kidolgozott módszernek köszönhetően a kutatók 
el tudták olvasni a kü-
lönböző szövegeket. A 
folyamatban maga az 
álarc megsemmisül, 
ami egyes szakértők-
nek nem tetszik, de a 
feltárás támogatói sze-
rint ezek nem képvi-
selnek múzeológiai ér-
téket, a bennük talál-
ható ősi iratok viszont 
annál inkább. 

“Az első, második 
és harmadik századból 
származó iratokat tudtunk megmenteni,” nyilatkozta Craig Evans, az 
Újtestamentum professzora a Live Science-nek. 

“Nemcsak keresztény iratokat és nem csupán bibliai dokumentu-
mokat, hanem klasszikus görög szövegeket, üzleti iratokat és néhány 
érdektelenebb papírt, illetve személyes levelet.” 

Evans professzor szerint az egyik álarcból akár 12 ilyen szöveget 
is kinyerhetnek, amelyek mind rendkívül érdekes bepillantást enged-
nek a régmúlt időkbe. 

Egyiptomi múmia 
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Az egyik dokumentum, Márk evangéliumának egy részlete, ami a 
szakértők szerint i.sz. 90-nél is korábbról származik, komoly vitát 
válthat ki, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az eddigi legré-
gebbi bibliai dokumentumok a II. és III. század közötti időből szár-
maznak. 

Denny Burk professzor szerint, amennyiben a további vizsgálatok 
igazolják az első megállapításokat, rendkívüli jelentőségű lelettel ál-
lunk szemben. 

“Példanélküli egy olyan I. századi szemtanút találni, aki szemé-
lyesen látta az Újtestamentum eredeti szövegét. Az pedig, hogy a 
szövegrészletet Egyiptomban találták, még megdöbbentőbb” – írta a 
professzor. 

“Ez azt jelenti, hogy az eredetit néhány évtizeddel előtte írták.” 
A bibliai szövegek korai példányainak felkutatása nem egyszerű 

feladat, mivel az eredeti dokumentumok nagy valószínűséggel régen 
megsemmisültek. A legkorábbi időkből származó dokumentumok 
alapján arra lehet következtetni, hogy az eredeti szövegek régebbről 
származnak, mint legtöbben gondolnák. 

“Minden okunk megvan azt feltételezni, hogy az eredeti doku-
mentumok és a legrégebbi példányok a legtöbb esetben száz évig is 
kézről kézre jártak, bizonyos esetekben pedig még sokkal hosszabb 
ideig, akár 200 évig is” – mondta Evans a Live Science-nek. 

“Egy III. században élt írnok akár az I. századi eredeti vagy egy I. 
vagy II. századból származó másolat alapján készíthette saját máso-
latát.” 

Mondani sem kell, hogy az ateisták nem örülnek a leletnek. 
Bart D. Ehrman, aki hívőből vált agnosztikus Újtestamentum 

szakértővé, különösen éles kritikával illette a feltáráshoz használt 
módszereket. 

“A fennmaradt ősi leletek szentségének semmibe vétele nemcsak 
megdöbbentő, de egyenesen aggasztó” – írta Facebook oldalán. 

“Úgy tűnik, hogy akik ezt teszik valamennyien evangéliumi ke-
resztények, akiket egyáltalán nem érdekel a múlt megőrzése, csak az 
érdekli őket, hogy rátegyék a kezüket egy kéziratdarabra.” 
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Érdemes megemlíteni, hogy Dr. Bart egy szót sem szólt a lelet hi-
telességéről, illetve annak megkérdőjelezéséről. 

A régészek szerint a kérdéses múmiaálarcok minősége nem teszi 
őket érdemesre a kiállításra, így a bennük rejlő kéziratok sokkal na-
gyobb értéket képviselnek. 

Dr. Bart Facebook posztja alatt a hozzászólók nem fogták vissza 
magukat. 

“Dr. Bart D. Ehrman, Ön azt tanácsolja, hogy őrizzünk meg egy 
rossz minőségű Halloween álarcot, feláldozva annak lehetőségét, 
hogy felfedezzünk szent és világi iratokat az ókorból?” – írta az 
egyik hozzászóló. 

“Az aggodalom kézzelfogható. Ha első századi Márkról van szó, 
akkor ez az, ami” –írta egy másik. 

idokjelei.hu, 2015.05.30. –  Források: conservativetribune.com,  
The Blaze.  

 

Megtalálhatták Noé bárkáját? A kutatók 99%-ban biztosak 
benne, hogy rábukkantak! 

 
Szakértők számolnak be a történelem legnagyobb bibliai felfede-

zéséről. Kutatócsoport találhatott rá Noé egykoron elveszett bárká-
jára. Igaz lehet tehát a Bibliában leírt történet. Ha ez bebizonyosodik 
minden hitelt érdemlően, az a világtörténelem legnagyobb volumenű 
felfedezése lehet. Sokak szerit már most is biztosak a kutatók és a ré-
gészek a leletek valódiságában. Szerintük 99%, hogy igazuk van, és 
tényleg a Noé bárkájának maradványait találhatták meg. 

Eredetileg Noé bárkája az Aratát hegyen feneklett meg. Ő volt az, 
akit Isten előre figyelmeztetett az eljövendő vég, a mindent elpusztító 
özönvíz érkezésére. Isten azt is elrendelte Noénak, hogy minden ál-
latból vigyen egy párt magával fel a bárkára, és az egész családját, 
hogy az emberiség túlélje az özönvíz mérhetetlen pusztítását. 

A Teremtő még konkrét instrukciókat is adott neki a bárka meg-
építésére vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban rengeteg információnk 
van, így nagyjából a tudomány tudta, hogyan is nézhetett ki egyko-
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ron a bárka. A bárka a leírások alapján 150 napon át lebegett a víz-
felszínen, mire megfeneklett az Araráton. 

Évszázadokon át nem találta meg senki a bárka pontos helyét. A 
tudományos világ mindig is kétkedve állt a legendával kapcsolatban 
a dolgokhoz, így a vallásos csoportok is elkezdték kétségbe vonni a 
történetet. 

Aztán váratlanul történt valami. Egy evangélista kutatócsoport rá-
talált arra, amit már évszázadok óta oly sokan kerestek: Noé bár-
kájának maradványaira. 

Az Ararát hegyen találtak rá, pontosan ott, ahol Biblia is leírta, 
vagy legalábbis ahol a leírások alapján sejtették. Egy részét a ron-
csoknak korábban vulkanikus kőzetnek vélték, de mint a kutatások-
ból kiderült, ezek egy hajó roncsai. A bárka maradványai félig a 

földbe ágyazódva maradtak fenn, és a radiokarbonos vizsgálatok 
alapján 4.800 évesek azok a mára már félig megkövesedett lécek, 
deszkák, melyek a bárkát alkotják. 

"Nem 100%, hogy ez Noé bárkája, de 99%-os bizonyossággal ál-
lítjuk, hogy igen!" A képeken jól látható, hogy a bárka kiálló része 

 
A bárka helyzete az Arraráton 
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volt az, amire sokan felfigyeltek a kutatók közül, de még annál is 
többen voltak azok, akik vulkanikus, vagy egyéb eredetű kőzeteknek, 
szikláknak vélték a megkövesedett faléceket. 

A hajótest belsejébe is bejutottak a kutatók, legalábbis számos 
olyan kép került elő, melyek erről tanúskodnak. A kutatások során 
rengeteg állati ürüléket találtak, melyek szintén félig meg voltak már 
kövesedve, és a kormeghatározás alapján egybevágnak a bárka törté-
netével. Rengeteg szalmát is találtak, amivel feltehetően a bárka bel-
sejét bélelték, és azzal etették az állatokat a 150 napnyi hajózás ideje 
alatt. A Leicester Egyetem kutatásai alapján készült tanulmányok 
szerint a bárka 70 ezer állatot volt képes befogadni, anélkül, hogy el-
süllyedt volna. A megtalált bárka maradványai alapján kijelenthető, 
hogy ezt alátámasztani vélik a bárka adatai. Figyelemre méltó az is, 
hogy rengeteg - egyesek szerint legalább 250 - kultúra tartotta nyil-
ván a történelem során egy ősi áradás bizarr elmékét, és mára tudo-
mányos bizonyítékok is vannak arra vonatkozóan, hogy az özönvíz 
valóban végigsöpörhetett a bolygón. 

Szintén nem elhanyagolható tény, hogy a bárka pont olyan hosz-
szú, és olyan paraméterekkel rendelkezik, mint, ahogy azt a Biblia 
mondja. A faanyagon kívül vasat is használtak a felépítéshez. Alu-
míniumot és vasat is találtak a maradványok között. A bárkát a 
Nyolcak falva nevű település köze-
lében, a Nyolcak völgyében találták 
meg, amely szintén bizonyíték le-
het, hiszen nyolc túlélő volt a bár-
kában. 

A mai napig azonban csak keve-
sen ismerik el a bárka megtalálását, 
holott ennek már jó ideje. Azóta 
rendre előkerül időnként, hogy 
újabb eredményeket tudattak a köz-
véleménnyel a kutatók, de a main-
stream régészet érdekei nem diktálják azt, hogy a bárka története hi-
telesítve legyen. 

Érdekes, hogy a területet a török kormány is hivatalosan elis-
merve “Noé Bárkája Nemzeti Park”-ként emlegeti. Minden jel arra 

Ötezer éves faanyagok 
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utal tehát, hogy feltehetően valóban Noé bárkája nyugszik az Ararát-
hegyen. A tudomány remélhetőleg hamarosan véglegesen elismeri 
ezt a páratlan felfedezést, amikor 100%-ban bizonyossá válik min-
den.                    Forrás: avilagtitkai.com, 2017. június 19.  

 

A babiloni agyagtábla rejtélye: 
          valószínűleg a mai napig ez a világ legpontosabb 
               trigonometriai táblázata 

 
Ahogy a világ legtöbb iskolájában, úgy a magyar iskolákban is 

azt tanítják, hogy a trigonometriát az ókori görögök találták ki. Min-
denki ismeri a Pitagorasz-tételt, és sokan hallottak Hipparkhoszról, a 
csillagászról is, akit a trigonometriai táblázatok atyjának tartunk. 

Ez azonban nem igaz. Méghozzá azért nem, mert a babiloniak 
már több mint 1000 évvel a görögök előtt foglalkoztak trigonometri-
ával. Ezt bizonyítja egy 3700 éves, törött, ékírásos agyagtábla, a 
Plimpton 322 is, amit ugyan már évtizedek óta tanulmányoznak ré-
gészek és matematikusok, a teljes titkát azonban csak most sikerült 
megfejteni. 

A Sydney-i New South 
Wales Egyetem kutatói rá-
jöttek, hogy a táblán lévő, 
4 oszlopba és 15 sorba 
rendezett számok soron-
ként egy-egy derékszögű 
háromszög oldalait jelölik. 
Ráadásul a tábla készítője 
a görögökétől teljesen el-
térő trigonometriai meg-
közelítést alkalmazott, 
ugyanis nem a szögekre 
koncentrált, hanem az arányokra. A tábla pedig nemcsak a világ első 
ismert trigonometriai táblázata, hanem máig a legpontosabb ismert 
trigonometriai táblázat is. 

3700 éves agyagtábla



Bibliai régészet 

25 

Ennek oka, hogy a babiloni matematika nem 10, hanem 60-as 
alapú számrendszert alkalmazott, aminek előnye, hogy a 60-at sokkal 
több egész számmal lehet elosztani úgy, hogy egész számot adjon ki, 
így sokkal pontosabban lehetett számolni vele, mert kevésbé kellett a 
zárt alakban nem leírható törtekkel vesződni. A kutatók szerint ezért 
a babiloni matematika nemcsak a mai oktatásban, de az építészetben 
és a számítástechnikában is meg tudná könnyíteni az életünket. 

A kutatás során az is kiderült, hogy az elképesztő munkával meg-
alkotott tábla valószínűleg nem oktatási segédeszköz volt, hanem 
építészeti szerszám, hiszen sokat segíthetett a babiloni épületek ter-
vezésében. A kutatók szerint a táblának eredetileg hat oszlopa és 38 
sora volt. 

A babiloniakról a mai napig keveset tudunk, és ugyan sok agyag-
tábla maradt fenn tőlük, ezeket azonban eddig nem tanulmányozták 
annyira behatóan, mint a Plimpton 322-t. A régészeti leletek mellett 
főleg görög feljegyzésekből tudjuk, hogy a mezopotámiai civilizáció 
elképesztően fejlett technológiával hozott létre a világ más részein 
élők számára csodának számító épületeket, de eddig nem volt vilá-
gos, hogyan birtokolhatták az ilyen épületek tervezéséhez szükséges 
matematikai ismereteket. A Plimpton 322 azonban most megmutatta, 
mennyire fejlett volt a babiloni matematika. 

A táblát egyébként a XX. század elején találta meg Edgar Banks 
régiségkereskedő-régész-diplomata (ő lehetett a mintája Indiana Jo-
nes karakterének), majd eladta George Plimptonnak, aki egy New 
York-i kiadóvállalat ura volt. Plimpton a leletet a harmincas években 
adta a Columbia Egyetemnek. (Guardian) 

Forrás: 444.hu, 2017. augusztus 25. 
Miután a fenti hír bejárta a világsajtót, kiakadt a tudományos 

szféra, és több cikk is megjelent arról, hogy az ausztrál felfedezés je-
lentőségét eltúlozta a média, igazából már évtizedekkel ezelőtt is 
tisztában voltak vele a tudósok, hogy a Plimpton 322 egy trigono-
metriai táblázat. Csak abban nem értenek egyet, mire használták. A 
mostani ausztráliai kutatás szerint tervezési segédeszköz volt az épí-
tészetben, de többen továbbra is szkeptikusan álltak ehhez. (Uo., 
2017.08.30.)  
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Gyürki László 

Olvassuk el két év alatt a Szentírást 
 
Az isteni kinyilatkoztatásról szóló zsinati konstitúció elsősorban a 

papokat buzdítja a Szentírás gyakori olvasására és tanulmányozására, 
de ugyanezt ajánlja minden hívőnek is. A Szentírás minden igehir-
detésnek és a vallásos életnek is alapja. 

A Szentírásban a Mennyei Atya nagy gyengédséggel jön gyerme-
kei elé, hogy társalogjon velük. Az Isten Szava az Egyház fenntartó 
ereje, a hívek számára erő a hitben, lelki életük tápláléka, tiszta és 
magmaradó forrása. Ezért ne múljon el nap, hogy ne olvasnánk 
valamit a Szentírásból. 

A rendszeres, napi olvasásban szeretne segítséget nyújtani a 
bibliaolvasó kalauz. Ezzel a beosztással alig egy-két fejezetet olva-
sunk csak naponta, és így két év alatt a Szentírás minden könyve sor-
ra kerül. (A zsoltárokból befejezésképpen olvassunk el mindig 
néhány verset.) A kalauz figyelembe veszi az egyházi évet, továbbá 
kapcsolatot keres az Ó- és Újszövetség könyvei között. Nem unalmas 
és fárasztó, mert a két rész könyvei váltakozva kerülnek sorra, így 
jobban megértjük az újszövetségi könyveket is. 

Szentírás olvasását mindig imádság kísérje, hogy ez valóban 
beszélgetés legyen Istennel: vele beszélünk, amikor imádkozunk, őt 
hallgatjuk, amikor a Szentírást olvassuk. 

Segítsen bennünket a bibliaolvasó kalauz abban, hogy valóban 
jobban megismerjük Krisztust és az ő erejét a Szentíráson keresztül, 
és a kinyilatkoztatás kincsestárából minél többet meríthessünk. 

Gyürki László              
 

A bibliaolvasó kalauz megtekinthető a Társulatunk honlap-
ján, ld. a www.biblia-tarsulat.hu/docum/naptar.htm címet, ill. 
megvásárolható Bibliaboltunkban.. 
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Bolyki László 

Az evangélium és a migránsok 
  

Sokan kifejtették már véleményüket ebben a témában – ezúttal 
Bolyki László zenész, lelkigondozó, író gondolatait tesszük közzé az 
erő, a józanság és a szeretet kapcsolatáról. 

Tisztában vagyok vele, hogy a jelenlegi, egész Európát sújtó 
migrációs hullám, a véres háborúk elől menekülő tömegek befogadá-
sának kérdése, a terrorizmus előretörése, rendkívül összetett, bo-
nyolult probléma, amit rengeteg szemszögből lehet és kell is meg-
vizsgálni. Nem is szeretném azt a látszatot kelteni, hogy tudom, me-
lyik a helyes nézőpont, vagy hogy mi a megoldás. 

Nehéz hideg fejjel gondolkodni a témáról, hiszen én magam is 
lelkem mélyéig megrendülök, amikor emberek, családok, gyermekek 
szenvedéseit látom, akik egy jobb élet reményében az életüket koc-
kára téve, nyomorúságos lélekvesztőkön sodródnak a tenger hullá-
main, kamionokra felkapaszkodva, teherautók platóin elbújva, hűtő-



Aktuális 

28 

kocsikban összezsúfolódva, vagy gyalog menetelve próbálnak eljutni 
Európa élhetőbb vidékeire, hogy új életet kezdhessenek. 

Ugyanakkor fontos, hogy józanul, hideg fejjel is szemléljük a 
migrációs válságot, hogy helyes válaszokat adhassunk erre a rend-
kívül nyugtalanító kérdéseket felvető helyzetre. 

Jól emlékezhetünk arra, amikor a német "Wilkommenskultur", és 
a mögötte húzódó ideológia kőkeményen ütközött a magyar meg-
oldással, azaz a határok teljes lezárásának és (akár erőszak alkalma-
zásának útján történő) megvédésének politikájával. E két nézőpont 
közt kialakult hazai és nemzetközi vitáknak van egy számomra igen 
furcsa dimenziója, amit ezúton szeretnék górcső alá venni: a 
Wilkommenskultur keresztény kötelességként, jézusi magatartásként 
való beállítása. 

 Néhány idézettel szeretném megvilágítani, mire gondolok: – 
Hogyan juthattunk odáig, hogy a hazáját elhagyni kényszerülő, 
szenvedő, segítségre szoruló embertársban nem Krisztust látjuk – 
kérdi egy keresztény hölgy az általa közzétett internetes petíció 
szövegében. – Hol vannak az irgalmas magyaritánusok – dorgálja 
meg hallgatóit egy lelkész. – Mi nem tehetünk mást, mint amit Jézus 
tanított – írja egy püspök. 
Természetesen mindhár-
man a magyar kormány 
politikájával kapcsolato-
san teszik ezt, azt sugall-
va, hogy egy "keresztény 
országnak" hogyan kell 
hozzáállni ehhez a rend-
kívül komoly és egyre 
csak mélyülő migrációs 
válsághoz: úgy, ahogy 
Jézus, tehát feltétel nélkül 
befogadva mindenkit, bár-
honnan, bárkit. Mert – ahogy írja – "az irgalmasságban nincs 
kompromisszum". És mert szerinte "Mindegy, hogy honnan jött. 
Mindegy, hogy hova megy. Mindegy, hogy mi az előtörténete...". És 

Migráns útvonalak
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bár nekem alapvetően szimpatikusak a radikális, vagy egyenesen 
provokatív bibliai gondolatok, van itt egy kis bökkenő. 

A "Mindegy, hogy honnan jött. Mindegy, hogy hova megy. Mind-
egy, hogy mi az előtörténete.." jézusi lelkülete, lélekemelő radikaliz-
musa csodálatos tanítást hordoz az egyes keresztény ember számára, 
de előre szólok, hogy nem lesz túlságosan adekvát hivatkozási alap, 
amikor például vízumot igénylünk az amerikai nagykövetség 
Szabadság téri épületében. Pedig Amerika is "keresztény ország", 
legalábbis pont annyira, mint Magyarország. Ennek ellenére az 
amerikai hatóságok egészen pontosan arra lesznek kíváncsiak, hogy 
"honnan jöttem", hogy "hová megyek", és hogy "mi az előtörténe-
tem". Azaz minden személyes adatomra, szüleim, házastársam, 
gyermekeim nevére, iskoláimra, volt és jelenlegi munkahelyeimre, az 
összes ujjam lenyomatának mintázatára, volt és jelenlegi beteg-
ségeimre, az összes ország nevére, ahol az utóbbi években megfor-
dultam. És miután ezeket bediktáltam, ők nyilván minden szavamat 
leellenőrzik, plusz utánajárnak egyéb szokásaimnak, hobbijaimnak, 
barátaimnak, láb-, és gatyaméretemnek. Abban az esetben pedig, ha 
azt találnák az "előtörténetemben", hogy elfelejtettem leírni nekik, 
hogy az előző évben, mondjuk, egy három hónapos szíriai tanulmá-
nyi kiránduláson vettem részt két csecsen és egy afgán úriember 
társaságában, akkor valószínűleg hiába is idézgetném nekik Jézus 
befogadásról szóló csodás szavait, nem engednének be az orszá-
gukba. És milyen igazuk lenne! 

De miért is? Az egész migrációs problémát a Magyarország déli 
határához érkezett tömegek és a velük kapcsolatos dilemmák tették a 
magyar közélet meghatározó témájává. Amikor láttuk a hatalmas 
emberáradatot, a férfiakat, asszonyokat, gyerekeket, láttuk a drámai 
ütközeteket, ahogy a kerítést átszakítani próbáló tömeget megpró-
bálta megfékezni a rendőrség, egyrészt megszakadt a szívünk, 
másrészt elindult a politikai közbeszédünkre jellemző primitív 
sztereotípiák mentén történő polarizációs folyamat. 

Egyesek szerint az összes migráns potenciális terrorista, akik 
eleve azért érkeztek, hogy felrobbantsák és sóval hintsék be a Blaha 
Lujza teret. Mások szerint viszont ellenkezőleg, ártatlan, szenvedő 
emberekről van szó, akik a háború elől menekülve érkeztek hazánk-
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ba. Agysebészek, atomfizikusok és élsportolók, akiket Jézus nevében 
kötelességünk befogadni. Aki azt képviselte, hogy a határra igenis 
kerítés kell, és aki be akar jönni, az jöjjön a hivatalos kapun, az "gyű-
lölködő" lett, aki pedig azt, hogy mindenkit be kell engedni, papírok, 
személyi okmányok és vízum nélkül, az pedig "migránssimogató". 

Ha félretesszük a politikai árkok partjai közt feszülő zsigeri 
indulatokat, és persze a Jézust az aktuálpolitikába keverő spirituális 
(bak)ugrást is, akkor a képlet nagyon leegyszerűsödik: sem nem igaz, 
hogy minden migráns terrorista, sem az, hogy mindegyikük jó 
szándékú menekült. Ahogy utóbb kiderült, sok közülük tényleg a 
háború borzalmai elől menekülő embertársunk volt, de bizony velük 
együtt érkeztek azok a terroristák is, akik Budapestről toborozták – 
többek közt – a bestiális párizsi merénylet elkövetőit. 

Mi következik ebből? Az, hogy bőven elég a józan paraszti ész és 
a törvények betartása ahhoz, hogy belássuk, aki be akar jönni az 
országba egy vízumköteles ország polgáraként, azt le kell ellenőrizni. 
Pont. Mind a zsigeri gyűlölet, mind pedig az operatív politikai 
cselekvés szintjén értelmezett "jézusi könyörületesség" csak elho-
mályosítja ezt az egyszerű, törvénybe foglalt megállapítást. A jézusi 
könyörületesség, azaz Isten kegyelme soha nem jelentette azt, hogy 
elnézzük, legalizáljuk és főleg azt nem, hogy intézményesítsük a 
törvénytelenséget. A kegyelem sokkal inkább betölti és a szeretet 
irányában meghaladja a törvények rendelkezéseit. Tehát ha a déli 
határainkhoz érkezik egy okmányokkal nem rendelkező (!), illegális, 
nemzetközi embercsempész hálózat segítségével ideutaztatott (!!) 
tömeg, amely nem hajlandó (!!!) a hatályos magyar törvények szerint 
kijelölt kapun, legális formában belépni Magyarországra, hanem 
megpróbálja betörni, átszakítani a kerítést (!!!!), akkor nemhogy jo-
ga, de kutya kötelessége a mindenkori magyar hatóságoknak meg-
kérdezni az érkezőket, hogy "honnan jöttek, hová tartanak és hogy 
mi az előtörténetük". És ha a megkérdezettek nem akarnak vála-
szolni, akkor a határokat szigorú, nemzetközi szabványoknak 
megfelelő törvények protokollja alapján védő egyenruhásoknak a 
törvények szabta úton kell eljárniuk, teljesen függetlenül attól, hogy 
az adott egyenruhás a maga személyes valójában ateista, mormon, 
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zsidó, buddhista, esetleg ő maga a megtestesült "irgalmas 
magyaritánus". 

Egyáltalán, hogy jut eszébe bárkinek is, hogy egy szekuláris jog-
állam vezetői és fegyveres testületei egy vallás értékrendje alapján 
hozzanak meg az egész ország sorsát befolyásoló döntéseket?! 
Kérdezem mindezt hitvalló keresztényként... Nem arról beszélek, 
hogy "Hinni a templomba' kell!", hanem hogy ha a krisztusi taní-
tásokat egyszerűen ráhúzzuk a politika evilági természetére, akkor az 
nem a "természetfeletti", hanem a  "természetellenes" világába vezet. 

– Nem, Jézus tanításainak nincsenek egymástól elkülöníthető 
személyes és közösségi dimenziói – hallom és olvasom sokaktól. 
Pedig de! Már csak a hit és a lelkiismeret személyes jellege miatt is. 
Jézus tanításai olyannyira személyes jellegűek, hogy nemhogy 
politikai, államigazgatási szinten, de már egy sportegyesület tagja-
ként is abszurditásnak számítanak a jézusi idézetek szó szerinti alkal-
mazásai. Például egy hívő focikapus beengedi a lasztit a saját kapu-
jába, mert azt szeretné az ellenfél csatárának, amit ő maga is szívesen 
megtenne? És a csatár direkt mellérúgja a büntetőt ugyanezért? Ha 
pedig Szilágyi Áron komolyan veszi, hogy aki karddal él, kard által 
vész is el, akkor két olimpiai arannyal lennénk szegényebbek. 
Mondjuk, a hívő bokszoló tényleg idézheti Jézust, hiszen neki 
tényleg jobb adni, mint kapni… 

Ha például én hazaviszek tizenöt hajléktalant vagy migránst a 
saját családi házamba, az nagyon szép, krisztusi tett. Példa lehet 
másoknak is. De ha egy társasház közös használatú belső udvarára 
költöztetem őket, az már más tészta. Nemcsak felesleges lenne a 
jogosan felháborodott lakótársaim felé Jézusról prédikálni, hanem 
egyenesen visszataszító. 

Éppen ezért igenis szétválasztandó a személyes hit értékrendje az 
államigazgatás alapelveitől. Vagy, ha nem, akkor viszont legyünk 
következetesek! Ne csak az országhatárok védelmét állítsuk le Jézus 
nevében, Jézus irgalmasságára hivatkozva, hanem vigyük végig a 
gondolatmenetet: Jézus nevében fölszólítjuk a Magyar Nemzeti 
Bankot, hogy a szegénység jézusi erénye alapján azonnal ossza szét a 
vagyonát a szegények közt (Lukács 18:22), a Legfőbb Ügyészség a 
jézusi megbocsátás szellemében mindenkinek bocsásson meg és 



Aktuális 

32 

ejtsen minden vádat (Márk 11:25). Ugyanezen jézusi tanítás alapján 
Jézus nevében fölszólítjuk a keresztény Magyarország valamennyi 
büntetés-végrehajtási intézményét, hogy haladéktalanul engedjen 
szabadon minden foglyot, a Máté 19:21 tanításának szellemében 
pedig minden bank engedjen el minden tartozást! Ha mindez meg-
történt, akkor már csak annyi maradt hátra Magyarország krisztusivá 
válásának útján, hogy a jézusi erőszakmentesség tanítása alapján a 
hadsereg, és az összes erőszakszervezet azonnal tegye le a fegyvert 
(Máté 26:52). Hiszen ha "a könyörületességnek nincs határa", akkor 
a szegénység vállalásának, a megbocsátásnak és az erőszakmentes-
ségnek se legyenek határai! 

Azt hiszem, egyértelmű, hogy ha egy ország vezetése mindezt 
megteszi, akkor ennek során nem Isten országa jön el, hanem a jól 
megérdemelt káosz és anarchia, mint ahogy az is nyilvánvaló, hogy 
akik ezt megteszik, azok nem megalkuvásmentes keresztények, ha-
nem önsorsrontó idióták. 

Végezetül, ha már annyi szó esett arról, hogy miként ne alkalmaz-
zuk Isten igéit a migránsválsággal kapcsolatosan, hadd tegyek ide 
egy irányadó bibliai idézetet, amely számomra meghatározóvá vált 
töprengéseim során: "Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, 
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2Tim 1:7) Ez az ige 
igaz a személyes életünkre, de akár államigazgatási szinten is meg-
fontolandó jelentéssel bír: fontos, hogy az erő, a szeretet és a józan-
ság kéz a kézben járjon, hiszen az erő szeretet és józanság nélkül 
brutalitás, a szeretet erő és józanság nélkül gyengeség, a józanság 
erő és szeretet nélkül tudálékosság. 

Ha igazán keresztényi lelkülettel szeretnénk a migránsválságra 
gondolni, akkor először is ne féljünk, bízzunk Istenben, aki kézben 
tartja az eseményeket. Másodszor szeretettel nézzünk a felénk köze-
ledő emberáradatra, de a szeretet mellett legyen erő és józanság is. 
Különben gyengékké, naivakká és kiszolgáltatottakká válunk, még-
pedig Jézus nevében. 

Bolyki László zenész, író, spirituális szemléletű lelkigondozó, 
 párkapcsolati és önismereti kérdésekkel foglalkozó tréner. 

Forrás: SZEMlélek, 2017. február 16. 
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Márfi Gyula veszprémi éssek: 
             Milyen veszélyt jelent a migráció? 

 
„Abban látom a legnagyobb bajt, hogy Európa vezetőinek egy 

része – sajnos, a nép egy része is – levetette magáról a Tízparancso-
latot, az alapvető természetes erkölcsöket felrúgta és ennek mintegy 
büntetéseként elveszítette a józan eszét, elvakult. A Szentírásban 
többször előfordul, hogy elvakultsággal bünteti Isten az embereket. 
Például az efezusi levélben ezt olvassuk: „Elméjükre sötétség borult" 
(Ef 4,18). Egyfajta elvakultság jellemzi Európának egyes vezetőit. 
Ott vagyunk a római birodalom hanyatló korszakában, Caligula, 
Claudius, Nero korában. A tolerancia nevében behívjuk az intoleran-
ciát, a vallásszabadság nevében egy totalitárius politikai rendszert, a 
multikulturalizmus nevében invitáljuk a keresztény kultúránkat elu-
tasító muszlim tömeget. A multikulturalizmus nevében a monokultú-
rát hívjuk be. A pluralizmus nevében meghirdetjük a genderide-
ológiát, hogy szüntessük meg a nemek közti különbséget. Ezek mind 
olyan ellentmondások, melyek azt mutatják, akik ezeket támogatják, 
azoknak elhomályosult az értelmük, önmagukkal vannak ellentétben. 
Az elmúlt vasárnap a misén idéztem Berzsenyi Dánielt: „Minden 
ország támasza, talpköve / A tiszta erkölcs, melly ha megvész: / 
Róma ledűl, s rabigába görbed." Ezek a sorok ma Európára vonat-
koznak elsősorban, megvan a veszélye annak, hogy „Európa ledűl, s 
rabigába görbed". Ugyanakkor vannak biztató jelek, hiszen egy 
keresztény ember sosem lehet pesszimista. (…) 

 
2012-ben életbe lépett az új alkotmányunk. „Büszkék vagyunk 

arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra 
helyezte a magyar államot és hazánkat a keresztény Európa részévé 
tette..." (…) Én igenis reménykedem abban, hogy jön egy erkölcsi, 
lelki megújulás – mely ma még nem nagyon látszik –, és abban is 
reménykedhetünk, hogy ehhez Magyarország hozzá tud járulni 

Forrás: Veol.hu, Balla Emőke, Interjú Márfi Gyula érsekkel 
a Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat 

kitüntetés átvétele alkalmából. 
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Irak: Isten munkálkodásának lehetünk tanúi  

Levél az iraki domonkos nővérektől (2017.08.07.) 

 

Az iraki Erbílben szolgáló domonkos nővérek augusztus 6-án, 
Urunk színeváltozása ünnepén levelet tettek közzé, melyben beszá-
molnak az Iszlám Állam, illetve a háború okozta pusztítás utáni új-
jáépítés kezdetéről. 

 
Kedves testvérek, nővérek és barátaink! 
Három év telt el azóta, hogy elűztek minket otthonunkból, ti 

pedig kísértek minket imáitokkal, hogy átvészeljük a nehéz napokat. 
Ezen évek alatt kiabáltunk, sikítottunk Istenhez, csodálkoztunk, és 
kérdéseket tettünk fel Neki, megkérdőjeleztük hitünket, de nevettünk 
is, ráleltünk a remény, a szeretet pillanataira is, amelyek az Úr, az 
Egyház és minden, minket sokféleképpen támogató egyén iránti há-
lából születtek. 2014. augusztus 6-án olyan alagútba léptünk, amely-
ről nem tudtuk, mikor ér véget. Sőt, voltak napok, amikor úgy 
gondoltuk, már sosem fogjuk látni a fényt. Három évvel ezelőtt, 
éjszaka elhagytuk otthonainkat, és elindultunk az ismeretlen felé. 
Megkezdődött otthontalanságunk, száműzetésünk és kérdéseink 
utazása. De az igazat megvallva, mindezek ellenére mindig arról 
álmodtunk, hogy hazatérünk, házainkat épen találjuk, úgy, ahogy 
hagytuk őket. Nagyon vágytunk visszatérni, gyertyát gyújtani az 
imához, learatni a vetést és könyveket olvasni. Még akkor is 
reméltünk, amikor megtudtuk, hogy saját szomszédjaink árultak el 
minket, akik már az Iszlám Állam előtt is sokat ártottak nekünk. 

Ez volt a helyzet 2016 őszéig, amikor az iraki erők megkezdték a 
Ninivei-síkság felszabadítására irányuló katonai műveleteket. Isten 
megfürösztött minket kegyelmében, amikor városaink – egyik a 
másik után – felszabadultak. Az Iszlám Államot legyőzték, és úgy 
tűnik, a Ninivei-síkság felszabadult. 

Amikor először látogattuk meg keresztény városainkat, megdöb-
bentünk az ott végbevitt pusztítás mértékétől. Fájdalmas volt látni 
mindezt. Azonnal megértettük, hogy nem a katonai erők vagy 
„okosfegyverek” okozták, hanem a gyűlölet. A gyűlölet azonban el-
hagyja mind az elnyomottat, mind az elnyomót. Csak Isten tudja, 
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mennyi szeretetre van szükségünk, hogy ezek a mély sebek begyó-
gyuljanak. 

Miközben kábán jártuk keresztény városainkat, csodálkozva 
emlékeztünk vissza Istennek Ezekiel prófétához intézett kérdésére: 
„Emberfia, életre kelhetnek még ezek a csontok?”; és mi magunk 
válaszoltunk neki: „Te tudod, Uram!” (Ez 37,3). A bibliai személyek 
történeteitől és tapasztalataitól megihletődve hisszük, hogy Isten 
képes új módon életre kelteni minket. 

 
Ma pedig Isten csodálatos munkálkodásának lehetünk tanúi. 

Mutatkoznak a remény jelei. Bár az újjáépítés folyamata lassú, már 
megkezdődött, és néhány család már visszatért otthonába. Batnaja 
városának kilencven százalékát elpusztították, de a helyreállítási 
munkálatok már megkezdődtek. A keresztény Telszkufba és Kara-
kosba néhány család már visszatért, és minden héten újabb családok 
térnek haza. Telszkufban jelenleg hatszáz, Karakosban négyszázöt-
ven család él. Telszkufban kisebb a rombolás mértéke, mint Kara-
kosban. Bár Karakosban a pusztítás mértéke körülbelül harmincszá-
zalékos, az újjáépítés nem könnyű, és a nem kormányzati szervek 
helyreállításhoz nyújtott segítsége nem áll arányban a pusztítás 
mértékével. Karakosban egykor hétezer ház állt, ezek közül kétezer-
négyszázat teljesen elpusztítottak. Azt reméljük, hogy még az 
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iskolakezdés előtt, szeptemberig annyi házat újjáépítünk, amennyit 
csak lehetséges, de természetesen ehhez hiányoznak az anyagi 
feltételek. Eddig csak az Egyház és néhány nem kormányzati 
szervezet segített az újjáépítésben. 

Nővéreink visszatértek Telszkufba, és bízunk benne, hogy az 
iskolaév kezdetéig találnak olyan helyet, ahol megkezdhetik az 
óvoda működtetését. Hamarosan Karakosba is visszatérünk. Mivel az 
ottani rendházunkat részben lerombolták, egy családi házat állítot-
tunk helyre, ebben fogunk élni, amíg nem térhetünk vissza a 
rendházba. Az árvaházat is teljesen felégették, de Karakosban 
találtunk egy helyet, ahová a nővérek és a kislányok visszatérhetnek. 

Amint azt talán már hallottátok, Moszult felszabadították, de az 
ott végbevitt pusztítás elsöprő erejű volt. Évekbe telik, amíg 
helyreállítják a várost, de Istennek semmi sem lehetetlen. Persze nem 
könnyű eldönteni, visszatérjünk-e Moszulba, vagy sem. Néhányan 
még mindig próbálják megérteni Isten akaratát, ugyanis az Iszlám 
Állam veresége még nem jelenti azt, hogy a Ninivei-síkság megtisz-
tult ettől a mentalitástól. Mi azonban, mint közösség, úgy döntöttünk, 
hogy népünkkel együtt visszatérünk, és imádkozunk azért, és 
reméljük, hogy mindenkinek lesz bátorsága visszatérni szülőváro-
sába, és képesek lesznek az emberek mindent elölről kezdeni. 

Köszönünk minden nekünk nyújtott támogatást. Kérjük, imád-
kozzatok értünk, életünknek ebben az új szakaszában, hogy újra 
tudjunk kezdeni mindent! 

Hálával és imádsággal értetek, 
Sienai Szent Katalinról Nevezett Domonkos Nővérek, Erbíl, Irak 

Forrás: Árpád-házi Szent Margitról Nevezett  
Domonkos Nővérek – Magyar Kurír 

 
Hazánkat és kormányunkat elismerő tudósítás jelent meg a katoli-

kus Church Militant oldalán: ld. Katolikus Válasz, 2017.08.17. 
http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/08/17/church_militant_magyaror
szag_harcol_a_keresztenyuldozes_ellen  
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Kocsis Imre 

Az Újszövetségi   
Szentírástudományi Tanszék 
     híresebb személyiségei 

 
1635-től 1775-ig egyetlen szentírástudomá-

nyi tanszék létezett, amelynek tanárai Ószövet-
séget és Újszövetséget egyaránt tanítottak. A két szentírástudományi 
katedra felállítását Mária Terézia rendelte el. Az újszövetségi tanszék 
első tanára Vizer Ádám pécsi egyházmegyés áldozópap lett, aki 
korábban az Szentírástudományi tanszék birtokosa volt. Igazából 
tehát az ószövetségi tanszékre került új professzor (Kaszaniczky 
Ádám). Vizer Ádám már 1776-ban megjelentette tankönyvét, 
amelyet az újszövetségi tanszék első kiadványának tekinthetünk. A 
Praenotiones Hermeneuticae Novi Testamenti című kiadványban 
többek között az újszövetségi kánonról, a Szentírás isteni eredetéről, 
a sugalmazásról, az apokrif iratokról és Krisztus mondásairól tárgyal, 
ugyanakkor a szentkönyvek szerzőiről és a hermeneutika szabályai-
ról még nem ír. Néhány évvel később kibővítette könyvét. Az új 
kiadás, amelyben pótolta a korábbi hiányosságot, a Hermeneutica 
Sacra Novi Testamenti in tres partes divisa címmel jelent meg. 
Egyik érdekessége, hogy Vizer Ádám többször is idézi benne Pascal 
provinciális leveleit.1 

A XIX. század professzorai közül csak kettőt nevezek meg: 
Samassa Józsefet (1861-1869) és Hornig Károlyt (1870-1878). 
Mindketten nagyon tehetséges személyek voltak, ám elmélyült tu-
dományos munkásságra nem volt lehetőségük, mivel csak néhány 
évig tölthették be a tanszékvezetői tisztséget.2 Utána mindketten 
püspökök, sőt bíborosok lettek. Samassa József egri érsekként, Hor-
nig Károly pedig veszprémi püspökként lett a bíborosi kollégium 
tagja.  

                                                      
1
 Vö. Hermann E. – Artner E., A Hittudományi Kar története 1635-1935, Budapest 

1938, 230-231.  
2
 Vö. Uo. 418-419 és 496. 
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A XX.  század professzorairól bővebben szólok, nemcsak azért, 
mert időben közelebb állnak hozzánk, mint a régiek, hanem a 
tudományos munkásságuk miatt is. Először Székely Istvánt említem, 
aki 1898-tól 1927-ig volt az újszövetségi szentírástudomány pro-
fesszora. A maga korában igen nagyra becsült és nemzetközileg is 
ismert tudós volt. Főképp a külföldön megjelent Hermeneutica Bib-
lica (1902) és a Bibliotheca Apocrypha (1913) című könyvei emel-
hetők ki.3  Artner Edgár így jellemzi tevékenységét: „Többfelé tartott 
felolvasásaival, amelyekből a mélyen gondolkodó tudós mellett a 
széles látókörű s európai műveltségű férfiú szelleme áradt, a szoro-
san vett tudományos körökön kívül a komoly dolgok iránt érdeklődő 
világiak körében is kedveltté tette magát. Tanulmányútjain szerzett 
számos tapasztalatát belevitte tanulmányaiba, amelyek így a 
legapróbb részletekig menő alaposságuk mellett is mindig nagyvo-
nalúak és lendületesek maradtak.”4             

Székely István utódja Pataky Arnold5 (1927-1950) lett, aki az 
ószövetségi tanszékről került át az újszövetségire. Bibliatudósként is 
elismerést érdemel,6 itt azonban egy másik figyelemre méltó moz-
zanatra hívom fel a figyelmet. A Szálasi-rendszer alatt négy szobás 
lakásában zsidókat bujtatott, a felsőházban pedig felszólalt a rendszer 
embertelenségeivel szemben.7  

Takáts Ernő mindössze egy évet töltött a tanszéken (1950-1951), 
ezért nem volt lehetősége igazi kibontakozásra (legalábbis az új-

                                                      
3
 Mindkét könyvet a Herder kiadó adta ki Freiburgban. Székely István egyéb 

figyelemre méltó művei: A hegyi beszéd magyarázata, Budapest 1913. Krisztus 
születésének éve és a keresztény időszámítás, Budapest 1922.    
4
 Hermann E. – Artner E., A Hittudományi Kar története, 504. 

5
 Pataky Arnold egyetemi tanár négyszobás lakását szintén az üldözöttek rendelke-

zésére bocsátotta, és a nácik megvesztegetésével sok zsidó embernek szerzett 
hamis papírokat. Minden rászoruló embernek segített, természetesen teljesen ön-
zetlenül. Pataky professzor tagja volt a parlament felső házának és jelen volt azon 
az ülésen, ahol kinevezték az új államfőt, a nyilas Szálasi Ferencet. A professzor 
hevesen tiltakozott a zsidók elleni embertelen bánásmód miatt. Ld. Ld.  
http://www.hungariancatholicmission.com/faith/h_hungarianfaith-
catholicsandtheholocaust.htm 
6
 Fontosabb művei: Az újszövetségi kánon története az I. niceai zsinatig, Budapest 

1906; A Heródes-dinasztia története, Budapest 1908; Az Apokalipszis történelem-
bölcselete, Budapest 1937.  
7
 Vö. Diós I. (szerk.), Magyar Katolikus Lexikon X, Budapest 2005, 666. 
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szövetségi szentírástudományt illetően). Őt ismét egy nemzetközileg 
is ismert személyiség, Szörényi Andor követte, aki 1951-től 1969-ig 
volt tanszékvezető professzor. Korábban a római tanulmányai során a 
Zsoltárok iránt mutatott nagy érdeklődést, s ennek eredményét 
később német nyelven könyvformában ki is adta Psalmen und Kult 
im Alten Testament címmel.8 Mivel az újszövetségi tanszéken lett 
tanár, ezért publikációinak nagy része az újszövetségi iratokra 
irányult. Ezek közül főképp a Biblia világa címet viselő,9 mind a mai 
napig figyelemre méltó bevezetéstani könyv emelhető ki. Szörényi 
Andor tanári munkásságát így méltatja utódja, Tarjányi Béla: „Elő-
adásai szenvedélyesek, lendületesek, lebilincselők voltak. Mindenkor 
igyekezett a haladó álláspontot képviselni, akkor is, ha ezért – akkor 
még – nem számíthatott mindenki elismerésére, tetszésére. Nagy 
érdeklődéssel kísért minden újabb felfedezést, minden eredményt, 
amely szakterületét érintette. Szerencséje is volt: éppen Budapestre 
kerülését néhány évvel megelőzően kerültek napvilágra a holt-tengeri 
tekercsek, amelyek – méltán – nagy szenzációt jelentettek mind 
biblikus, mind profán tudományos körökben. Minderről lelkesen és 
rendszeresen beszámolt, előadásain éppúgy, mint rendszeresen 
megjelentetett publikációiban.”10 

Szörényi Andort Kosztolányi István követte (1969-1977), aki 
elődjéhez hasonlóan a bibliatudomány új irányvonalát igyekezett 
követni, bár annak eredményeit – többek között életkorából kifo-
lyólag – csak részben sikerült asszimilálnia. Főként a bibliafordítói 
tevékenysége emelhető ki.11   

Tisztelt elődöm, Tarjányi Béla először az ószövetségi tanszékre 
kapott kinevezést, majd 1977-ben átkerült az újszövetségi tanszékre. 
A tanszékvezető professzori feladatkört 2012-ig töltötte be. Ő 
elődeinél is bátrabban alkalmazta a történetkritikai módszert. Jól 
megmutatkozik ez a Mk 1,1-15-höz írt, igen alapos exegetikai 
                                                      

8
 Budapest 1961. 

9
 Budapest 1966. Jelentős műve még: Das Buch Daniel. Leiden 1966. 

10
 Tarjányi B., Szörényi Andor, in Kránitz M. (szerk.), Istenkereső tudósok, 

Budapest 2007, 247-258.  
11

 Újszövetségi Szentírás, Budapest 1967. Kosztolányi István a Máté, Márk és 
Lukács evangéliumának, az Apostolok Cselekedeteinek, a katolikus leveleknek, 
valamint a Jelenések könyvének fordítását és magyarázatát gondozta.  
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művében, valamint a kétkötetes bevezetéstani könyvében, amely 
Újszövetségi Alapismeretek címmel jelent meg.12 A tudományos 
munkásság mellett figyelme a biblikus apostolságra is ráirányult. 
Ennek előmozdítására szorgalmazta a magyar katolikus bibliatársulat 
létrehozását, amelyre éppen 25 évvel ezelőtt 1990-ben került sor. 
Ettől kezdve Tarjányi professzor úr, a tanári feladatok mellett, a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnöki tisztségét is 
ellátta. Ennek keretében, biblikusok szakemberek közreműködésével 
új szentírásfordítást adott ki, amely a Káldi-Neovulgata fordítás 
elnevezéssel vált ismertté.13 A Társulat gondozásában, és Tarjányi 
professzor úr szerkesztésével jelenik meg negyedévente a Jeromos 
füzetek címet viselő folyóirat, amely szaktudományos tanulmányokat 
is tartalmaz. Szintén a Társulat nagylelkű támogatásából kifolyólag 
lehetőség van arra is, hogy a magyarországi biblikus tanárok évente 
kétszer szakmai találkozóra összejöjjenek a Bibliaközpontban.  

Fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy a tanszék munkájában 
nemcsak a tanszékvezetők játszottak és játszanak szerepet, hanem a 
magántanárok és a docensek is. Közülük két személyt emelek ki. 
Székely János, aki jelenleg a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, 
több mint egy évtizeden keresztül oktatta az Újszövetség teológiája 
tantárgyat, amelyhez értékes tankönyvet készített.14  Takács Gyula 
pedig a János-evangéliummal kapcsolatos különelőadásaival 
gazdagítja ma is a tanszékünkön folyó tudományos munkát.15 
Közreműködése lehetővé teszi, hogy a hallgatók még átfogóbb képet 
kapjanak a szentírástudományról, illetve annak módszereiről és 
eredményeiről.  

                                                      
12

 Az örömhír Márk evangélista szerint. A Mk 1,1-15 magyarázata, Budapest 1998; 
Újszövetségi alapismeretek I-II,  Budapest 1996. Egyéb művei: Evangéliummagya-
rázatok I-III, Budapest  1997/1998/2000;  Biblikus teológia. Tanulmányok, Budapest 
1998.  
13

 A fordítás először 1997-ben jelent meg. 
14

 Székely J., Az Újszövetség teológiája, Budapest 2003. 
15

 Főképp az exegetikai vonatkozású  művei figyelemre méltóak: Római levél, 
Budapest é.n.; Jelenések könyve, Budapest 2000. 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
 

Gyürki László gyémántmisés 

Körmend – Szentháromság vasárnapján, június 11-én jubileumi 
ünnepre gyűltek össze a Szombathelyi Egyházmegye papjai, a kör-
mendi hívek és mindazok, akik azért érkeztek, hogy együtt adjanak 
hálát Gyürki László atyával pappá szentelésének hatvanadik 
évfordulóján. (Magyar Kurír, 2017. 06. 14.) 

Egyházasrádóc – Gyürki László atya szülőfalujában, Egyházas-
rádócon is bemutatta gyémántmisés szentmiséjét. Az ünnepeltet 
Perger Gyula atya méltatta szentbeszédében, az alábbiakben ezt a 
szentbeszédet közüljük: 

„Főtisztelendő gyémántmisés atya, kedves prelátus kanonok úr, 
kedves rokonok, jó barátok, főtisztelendő atyák, Krisztusban szeretett 
kedves testvéreim, mindannyian, akik együtt vagyunk, és a mai 
napon együtt ünneplünk! 

 
A körmendi gyémántmise után 
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Romano Guardininek, a neves teológusnak van egy elmélkedése, 
amely a következőket tartalmazza: „Azt álmodtam – írja -, hogy egy 
éjjel valaki mintha azt mondta volna nekem, hogy Isten minden 
újszülött fülébe súg egy szót, s aztán földi életünk nem más, mint 
ennek a titokzatos szónak nyomon követése, megfejtése. Ez a 
kulcsszó tehet boldoggá, és az örök bíró ennek a szónak alapján 
beszélget el velünk az ítéletkor.” 

Kedves gyémántmisés atya! Meghívásodkor felismerted a szót, 
amelyet egykor Isten a füledbe súgott. Fölismerted és követted. Most 
megállsz és csodálkozol. 60 év után megállsz, és megköszönöd 
ezeknek az éveknek minden örömét, fájdalmát és boldogságát. De 
nem csak megáll az ember, hanem felsóhajt és csodálkozik: „Uram, 
Istenem, hát mivel érdemeltem én ezt ki?”. És megvalljuk az Isten 
meghívásának az ingyenességét, és az ő csodálatos nagy szeretetét. 
Megszólított téged az Úr, és vállaltad a küldetést. Valaki azért 
született, hogy szülő legyen, valaki azért, hogy sebeket gyógyítson. 
Valaki talán csak azért, hogy imára kulcsolt kéz legyen. Vianney 
Szent János megértette, azért született, hogy bűnöket feloldozó kéz 
legyen. Lisieux-i Kis Szent Teréz pedig azért, hogy az egyház 
szívében szeretet legyen. Téged azért választott ki az Isten, hogy az ő 
papja légy. Kezébe vett téged, és küldött. Teréz anyáról jegyezték 
föl, hogy amikor egy fiatal indiai lány jelentkezett a nővérek közé, 
Teréz anya megkérdezte tőle, hogy: „Miért akarsz belépni hoz-
zánk?”. S a lány a következőket mondta: „Az én hivatásom az, hogy 
dolgozzam a leprásokért, hogy dolgozzam a haldoklókért, hogy 
dolgozzam az emberekért, akiket nem szeretnek. A leprásoknak 
akarom szentelni magam. Ez az én hivatásom.”. S Teréz anya azt 
mondta neki: „Nem ez a hivatásod! Nem az a hivatásod, hogy a 
leprásokért dolgozz, hanem Jézus Krisztusért. Mert a munka eszköz, 
a hivatásod az, hogy Jézus Krisztusé legyél!”.  

A hivatásod az, hogy Jézus Krisztusé legyél továbbra is. Minden 
keresztény hivatott arra, hogy Jézus Krisztust válassza és kövesse. 
Neked még egy választást is meg kellett tenned 60 esztendővel 
ezelőtt. Közvetlenül Jézus életformáját kívántad, és be akartál állni 
az Úr szőlőmunkásai közé. A mai napon megvalljuk, és te is meg-
vallod, hogy hallatlan nagy kitüntetés, hogy az Úr gyenge, gyarló 
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embereket használ föl megváltó művének folytatására. Mert a pap 
által akarja elérni, fölrázni, és gyengéden maga felé fordítani az 
embereket. Kimondhatatlan ajándék, kimondhatatlan kegyelem a 
mindenható Isten követének lenni az emberek között. Felfoghatatlan 
titok ez. A határtalanul szabad, mindenható Isten valamiképp az 
emberre szorul, valamiképp szüksége van rá. S ez a titok, 
legdrámaibb módon, a kereszten függő Názáreti Jézus Krisztus 
„Szomjúzom” szavaiban nyilatkozik meg. Szüksége van a szerete-
tünkre, szüksége van a szolgálatunkra, és szüksége van a segítsé-
günkre. Szüksége van, szomjúzik arra, hogy megossza velünk az ő 
szeretetét, és meghívjon bennünket. Küldetést teljesítő apostol – 
ugyanaz a lelkület legyen benned továbbra is, amely Krisztus 
Jézusban megvolt. Mert a te szavad, a te életed, a te tetted, amit 
teszel, és ami vagy, hozza közelebb az emberekhez Isten végtelen 
szeretetét.  

Kedves testvéreim! Minden pap az Atya ajándéka, Jézus Krisztus 
szeretetének a jele, és a Szentlélek műve. Ha a pap az ég ajándéka is, 
ez nem jelenti azt, hogy emberi személyes cselekedeteiben, 
kijelentéseiben, érzéseiben éli is mindig ezt, hiszen még nincs az 
égben. Alakulóban van, vétkező keresztény ember marad, aki 
szenved a roppant feszültségektől, az egyéni tökéletlenségek, és a 
nagy feladatok terhei között. De minden nap beáll ebbe a feszült-
ségbe, és jaj, ha kivonja magát belőle. S kedves testvéreim, nektek 
sem szabad a papot sem csak szentnek, sem csak bűnösnek képzelni. 
Talán azt tapasztaljuk, hogy a szava gyenge, ügyetlen, homályos, 
mégis arra hivatott, hogy Isten szavát belekiáltsa ebbe a világba, 
tanúságot tegyen. Emberi beszédén keresztül mindig az Isten szava 
hallatszik át, annak lesz közvetítője. Arra kapott hivatást, hogy 
csorbítatlanul hirdesse az Isten üzenetét. És megvalljuk őszintén, 
hogy a pap maga is sokszor távol érezheti magát az Istentől, talán 
kételyek is kínozzák, talán hiányzik lelkéből az Úr bizalmas 
közelsége, mégis eszköze a Krisztussal való találkozásnak. Ha 
bemutatja a szentmisét, ha kiszolgáltatja a szentségeket, akkor 
mindig Krisztusnak a küldötte, aki mindig, újból és újból hirdeti 
Krisztusnak a megváltó győzelmét és gyógyító jelenlétét. A pap 
eszköz Isten kezében, és ahol ő van, ott utolérhetővé válik Jézus. 
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Nem ő az üdvösség, de Jézus felbonthatatlan szövetséget köt vele 
minden ember javára és üdvösségére. Talán békétlenséget hordoz 
magában, de mégis feloldozást tud közvetíteni, és ő az, aki hírül adja 
az embereknek Isten kibékülését, ő az, aki által ez valósággá válik. 
Ezért a pap mindig Isten ajándéka.  

Az irgalmat hirdeted. Milyen irgalmat? Isten végtelen szereteté-
nek a földre szállását, az irgalmat, aki a keresztre feszített jóság. Ir-
galmas szívűnek lenni másokhoz, tudva azt, hogy mi magunk is 
bűnösök vagyunk, hiszen Isten a bűnös létünkre hívott meg ben-
nünket. Irgalmas szívvel van irántunk. S amikor irgalmas vagyok, 

akkor megérzem, hogy más valaki cselekedett általam, hiszen azt 
adtam, amit én magam sem birtokolok teljes egészében. Megértettem 
másokat, segítettem másokat, amikor magam is segítségre szorulok. 
Kincseket osztogattam, amikor magam is koldus vagyok, Szeretni 
tudtam, amikor magam is szomjúzom a szeretetre. S ilyenkor jövünk 

 
Gyürki atya szülőfalujában, Egyházasrádócon 
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rá, mi papok, hogy az irgalom az az Isten életében való részesedés. 
Irgalmas leszek, és ha képes vagy te is, kedves gyémántmisés 
paptestvérem mindig az irgalomra és a könyörületre, akkor biztos 
lehetsz benne, hogy Jézus Krisztus beszél és ő cselekszik általad. 
Ezért, kedves gyémántmisés atya, legyen bátorságod továbbra is, 
hogy kövesd az Úr Jézus Krisztust. Mert az igazi reménység az az 
Istenre hagyatkozó bátorság. Ez a remény éltette valamikor a 
prófétákat is, akik egytől egyig alkalmatlannak találták magukat 
küldetésük teljesítésére. Arra kaptál meghívást, és a 60 év is ezt 
bizonyította, hogy kitűnően közvetítetted az embereknek Isten 
adományait, és közvetíted ma is. Kívánom, hogy legyél továbbra is 
ajándék és áldás.  

Kedves gyémántmisés atya, következő történetet szeretném még 
neked elmondani. Amikor II. János Pál pápa megválasztása után két 
évvel Franciaországban járt, egy esti összejövetelen a fiatalok 
megkérdezték tőle, örül-e annak, hogy pápa lehet. A Szentatya a 
következőket mondta nekik: „Nézzétek, én 2 éve vagyok pápa, 11 
éve bíboros, 16 éve érsek, és 22 éve püspök. De boldog azért vagyok, 
és annak örülök, hogy odafigyeltem, amikor az Úr hívott, és 
meghallottam az ő hívó szavát. Mert minden más csak beosztás és 
újabb megbízatás, s a lényeg, és én ennek örülök, hogy pap lehetek.  

Köszönd meg a jó Istennek e csodálatos kegyelmét, hogy megőr-
zött téged a papságban és megtartott az ő útjain, s adjon továbbra is 
erőt, hogy az ő szeretetében megmaradva, Isten evangéliumát 
hirdetve, életeddel példát adva legyél továbbra is jó pásztora 
azoknak, akiket rád bízott az Isten, és legyél az Úr hűséges munkása 
továbbra is. Legyen dicsőség, a szentháromságos egy Istennek, az 
Atyának szüleidért, akik az öt gyermek közül Isten ajándékaként, 
elsőként elfogadtak, felneveltek és taníttattak. Legyen dicsőség az 
Atyának ezért a környezetért, ahonnan indultál, és legyen dicsőség 
azért a szeretetért, amelyet embereken keresztül kaphattál. Legyen 
dicsőség az Atyának azért a szeretetért, amelyet annyiszor megta-
pasztalhattál, hogy Isten a görbe vonalakon is tud egyenesen írni. 
Legyen dicsőség a Fiúnak, aki megosztotta veled az ő szolgálatát, 
papságát. Legyen dicsőség neki, hogy a papság szentségében sajátos 
módon is hozzá tartozhatsz. Legyen dicsőség neki szolgálati helye-
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idért, Kisunyomért, Kőszegért, Pákáért, Rábakethelyért, Vasvárért, 
Szőcéért, Olaszfáért, Körmendért és Horvátnádaljáért. Legyen 
dicsőség neki a tudományos fokozatokért és a tudományos munká-
kért. Legyen dicsőség neki Batthyány-Strattmann László és Brenner 
János boldoggá avatási munkájának előkészítéséért és lezárásáért. 
Legyen dicsőség neki, hogy erőt ad a mindennapok keresztjeinek 
elviseléséhez. S legyen dicsőség a Szentléleknek, aki segítő 
kegyelmével mindig melletted állt. Legyen dicsőség neki a tisztán-
látás perceiért, az istenfélelemért, a jó tanácsokért, az erősségért, a 
jámborságért, az imádságos lelkületért és az elcsendesedés perceiért. 
Legyen dicsőség neki azokért a paptestvérekért is, akik segítettek az 
ő tanúságtételükkel Krisztus közelében maradnod. Legyen dicsőség a 
szentháromságos egy Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek-
nek.  

Égi édesanyánk, boldogságos Szűz Mária legyen továbbra is 
közbenjáród Istennél, s midőn majd betelnek életed percei és napjai, 
ő legyen számodra a Mennyország ajtaja. Amen.  

 
 

Erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat 

Sebek, melyek a lelket gyógyítják – Csíksomlyón a Jakab Antal 
tanulmányi házban július 6-9. között került sor a 22. bibliás nyári 
találkozóra (Biblia-táborra) Sebek, melyek a lelket gyógyítják cím-
mel. Az előadásokat Ft. Oláh Dénes főesperes úr tartotta, akinek 
mély értelmű előadásait mindenki nagy szeretettel hallgatta. Az 
előadás témája: a bűn, a megbocsátás és a kiengesztelődés volt. A 
bevezető előadás arról szólt, hogy hogyan közelítsünk a Szentíráshoz, 
hiszen csak az tud igazán közeledni, aki hiszi, hogy ez Isten szava, a 
szerető Isten Igéje által szól hozzánk. Megértettük, hogy a hivő 
ember Szentírás olvasása a cselekvést célozza meg. 

A második nap a Bűn és kiengeszelődés az Ószövetségben volt a 
téma. Ezt különösen a Teremtés könyvében és a próféták írásaiban 
vizsgáltuk. Megértettük, hogy a megbocsátás elnyeréséhez szükség 
van a megtérésünkre. A harmadik előadás Jézus és a bünös viszo-
nyáról szólt. Jézus határtalan irgalmát a bűnösök iránti tettei iga-



Társulatunk életéből 

47 

zolják. Jézus mindenre talál gyógyszert, de aki a Szentlélek ellen 
vétkezik, az nem nyer bocsánatot. A bűn a szívből származik, nem 
más, mint Isten szeretetének elutasítása. A kegyelem Isten lehajló 
jóindulata az emberhez. Térjünk meg, kövessük Jézust és bocsássunk 
meg egymásnak. A negyedik nap Szent Pál életében, leveleiben azt 
figyeltük meg, hogy hogyan működik a kegyelem egy ember 
életében. Eljutottunk a törvénytől a kegyelemig, a körülmetéltségtől 
a hitig, a kérlelhetetlen üldözőtől a fáradhatatlan tanítóig, a tévedhe-
tetlen farizeustól a bocsánatot nyert bűnösig, a test szerinti Izraeltől 
Isten Izraeléig, az egyházig. Szent Páltól megtanultuk, hogy 
megváltottságunkat a közösségben kell megéljük. 

Első nap a csoportos megbeszéléseken Ózeás próféta 14. fejezeté-
ben és a 103-as Zsoltárban a bűn és a megbocsátás  tulajdonságát és 
hatását vizsgáltuk. Második nap a bűnös asszony, a farizeus és Jézus 
(Lk 7,36-50) kapcsolatáról, a szabadító szeretet átalakító erejéről egy 
érdekes interaktív foglalkozáson vettünk részt. A harmadik nap pedig 
az elveszett juhról szóló példabeszéd és a megbocsátás kapcsán (Mt 

A Biblia-tárbor résztvevői 
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18,12-35) beszélgettünk a keresztény és krisztusi közösség céljáról, 
hivatásáról. 

Több mint 40 személy hallgatta és szívta magába a csodálatos 
tanításokat. Minden reggel szentmisével kezdtük a napot a Szűzanya 
lábánál, és ráhangolódtunk a Szentírás tanításának befogadására. A 
résztvevők az ország különböző részeiről jöttek: Kézdivásárhelyről, 
Marosvásárhelyről, Csíkszeredából, Csíkpálfalváról, Balázsfalváról, 
Gyergyószentmiklósról, Oroszhegyről és Nagyvárad környékéről.   

Nagy-nagy hálával gondolok vissza az elmúlt napokra, megkö-
szönöm a Jó Istennek és a Szűzanyának, hogy ott lehettem. Min-
dannyiunk nevében megköszönöm Ft. Oláh Dénes főesperes úrnak 
áldozatos munkáját. Megköszönöm a Katolikus Magyar Bibliatársu-
lat magcsoportjának, és mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ez a cso-
dálatos tábor megvalósuljon.  

A Jó Isten és a Szűzanya áldása kísérjen mindannyiunkat, akik 
részt vettünk, hogy nyitottak legyünk Isten igéjének a befogadására 
és megélésére. 

Hálás köszönettel: T. E. 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki-
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta-
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

 
Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: okt.20.: 

Gal.2,15-16; nov. 3.: Jn 14,15-17: nov.17.: Kol 3,13-15: dec. 
1.: Ef 6,11-12: dec.15.: 1.Tessz 5,15-18: dec.29.: Lk 18,1-8. 

 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
 

Az élet tele van üres fecsegéssel és szappan buborékokkal, 
amelyek szétpukkannak. Két dolog azonban biztosan szikla lehet: 
a kedvesség és a jóság, amit mások iránt tanúsítunk a bajban, és a 
bátorság, amellyel a saját gondjainkat kezeljük. - Lady Diana - 
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A Karácsony titka 

 
Nyilvánvaló, hogy a megtestesülés nagy titka 

mindig misztérium marad. „Mi módon van jelen 
személyesen az isteni Ige az emberi testben, ami-
kor ugyanaz a személy teljes lényegében az Atyá 

nál van? S hogyan lehet teljes isteni termé-
szete és ugyanakkor teljes emberi természete is, 
amikor semmit sem veszít el abból, ami benne is-
teni, sem pedig abból, ami emberi?” Szent Ma-
ximosz szerint ezeket a titkokat egyedül a hit fog-
ja fel, hiszen a hit azoknak a dolgoknak az alapja 
és valósága, amelyek meghaladják az emberi értelem erejét. (Szt. 
Hitvalló Maximiosz) 

A mindenható és mindenekfölött álló Isten az emberi természet-
hez vegyül, hogy „magával ragadja az emberi természetet az istenség 
fényébe.” Mivel az embert másként nem lehetett kiváltani a súlyos 
bajokból, „vállalta ezt a teljes szenvedélymentesség Királya, hogy a 
saját dicsőségét felcserélje a mi életünkkel. Így jött el a mi mocs-
kunkba a tisztaság, de a szenny a tisztaságot nem érintette”, ahogy 
János evangéliuma írja: „A világosság a sötétségben világított, a sö-
tétség azonban azt nem fogta fel” (1,5). A fény megérkeztével ugya-
nis megsemmisül a homály, „a Napot nem homályosítja el a sötét-
ség… A romlásnak indultat megmenti a romolhatatlan. A romlás 
nem érinti a romolhatatlanságot.” (Nisszai Szt. Gergely) 

A megtestesülést is kinyilatkoztatás, Isten meglepetése az ember 
számára. „Az a valaki, akinél nagyobb nem gondolható el, egészen 
hozzánk kicsinyíti önmagát. A megtestesülés arról az Istenről beszél, 
aki úgy tud szeretni, hogy valóban az ő sorsává lesz az, ami velünk 
történik: örömünk az ő öröme, fájdalmunk az ő fájdalma, halálunk az 
ő testben elszenvedett halála.” Karácsony a kezdet húsvét csodájá-
hoz, hiszen a testté lett Ige „testi föltámadásával kivezető utat mutat 
a halál sötétjéből… Üdvözítő igazságával hitet, reményt és szeretetet 
ébreszt.” (Puskás Attila) 
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Isten, aki megteremtette Ádámot, „nem nyugodott bele a ku-
darcba, nem hagyta magára a pórul járt embert, sőt teljessé tette a te-
remtés eredeti tervét, az ember üdvözítését, fölemelését szenthárom-
ságos isteni szeretetébe… Az Ige, akibe az Atya egészen beleadja 
magát, emberré lett. A szeretet legbelső dinamikája: eggyé válni a 
szeretett másikkal. Véges világunkban ezt nem tudjuk beteljesíteni. 
Egyedül Isten volt képes rá, amikor Fia Szűz Máriától emberként 
született e világra. Eddig nem ismertük fel Isten harmadik, legfonto-
sabb ajándékát – most ebben az Újszülöttben megtestesült szeretete 
láthatóvá válik. Belőle tudjuk meg, hogy Isten az önmagából kilépni 
képes, önmagát elajándékozó teljesség, aki azért teremtette meg az 
embert, hogy ennek a boldogságnak részesévé tegye.” (Lukács Lász-
ló) 

A megtestesült Isten egyszersmind emberi személlyé vált Isten is. 
Ennek következtében nem a filozófiai abszolútumban, hanem „a 
személyes és húsban-emberi valóban megszületett Istenben hiszünk. 
Ez pedig a Krisztushoz kötődést nem metafizikai belátásként, hanem 
eleven, személyek közötti, élő lüktető valóságként mutatja fel ne-
künk. Nem azért hiszünk, mert belátjuk az abszolút igazságot, hanem 
azért, mert szeretet-tapasztalatra teszünk szert a megtestesült Isten-
ben, és így abszolút bizalomra ébredünk iránta.” (Török Csaba) 

A teremtés nem lett volna teljes, ha Isten maga is nem vállalja a 
megtestesülést. A karácsonyi bölcsőben „a kisdedek ártatlanságával 
fekszik ez az ártatlan Isten, kinek szeretete soha nem hagyja nyugton 
szívünket. Békéje örök kísértője minden háborúságnak. A karácsonyi 
ünnep külsősége mit se ér e tiszta, ártatlan és egyetemes szeretet nél-
kül. Vajon valaha is meg fogja teremteni valódi gyümölcseit köz-
tünk?” – teszi föl a kérdést a költő csaknem negyven esztendővel 
ezelőtt, s látva a világ békétlenségét, sajnos a kérdés ma is égetően 
aktuális. A végtelen hatalmú Isten szeretetből eljött közénk, alázato-
san lehajolt hozzánk, ám az emberiség jelentős része nem vesz erről 
tudomást, szívében nem, legfeljebb szavaiban él Krisztus. (Pilinszky 
János) 

Karácsony titka – A teológia és az irodalom tükrében, szerk. 
Lukács László és Puskás Attila. Vigilia Kiadó, 2015. (A Magyar 
Kurír/Bodnár Dániel ismertetése alapján). 
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Cziglány Zsolt 

Szerzői szerepfelfogás1  
        az Ószövetségben és az evangéliumokban 

 
Az ószövetségi kánon első két iratcsoportja a bibliai narráció két 

alaptípusa. A történeti irodalom – ideértve a prófétai könyvek elbe-
szélő részeit is – harmadik személyű narrációt követ, amelyben az 
elbeszélő szubjektuma nem jelenik meg, sőt a klasszikus ószövetségi 
elbeszélésben még az elbeszélés belső hallgatója, a narrataire sem 
ismerhető fel.  

A prófétai beszéd alapja, hogy Isten egy közvetítőn, a prófétán 
keresztül szól a népéhez. A próféta – ha egyáltalán beszél a maga 
szerepéről – követként írja le magát. Az a feladata, hogy átadjon egy 
üzenetet, nincs személyes véleménye vagy érdeke vele kapcsolat-
ban.mAmikor ez a beszéd írássá, holt betűvé válik, akkor a névtelen 
szerkesztő a közvetítői folyamatot történetbe teszi át, múltbéli ese-
ményként beszéli el (ezt jelzi is a könyv feliratával). A prófétai szó 
ezzel a hajdanvolt hallgatóságnak szól; nekünk csak annyiban, 
amennyiben párhuzamot találunk az egykori és a mai beszédhelyzet 
között. Az író, aki elbeszéli nekünk az egykori élő beszédet, a törté-
neti művekhez hasonlóan rejtve marad, semmit nem árul el a szán-
dékáról, véleményéről vagy az írás céljáról. 

A klasszikus bibliai irodalom tehát anonim, időtlen és általános, 
abban az értelemben is, hogy mindenkihez szól, és abban az értelem-
ben is, hogy a műveknek nincs kimondott célja. Ez a forma a legal-
kalmasabb arra, hogy a bennük elbeszélt események és beszédek ki-
nyilatkoztatásként jelenjenek meg, amelyek időtlenek és általános 
érvényűek.2 A szerző itt egy szent hagyomány átadását tekinti a cél-
jának, ezért e művek az ún. hagyományirodalomhoz tartoznak.3 

                                                      
1Szerzői szerepfelfogás alatt azt értjük, mit tekint az író feladatának a 

mű írása során, milyen a művéhez és a remélt olvasóihoz való viszonya. 
2 Ernst Axel Knauf szerint tévúton jár az a bibliamagyarázat, amely a 

Tóra és a Próféták mögött a szerzőt vagy szerzőket keresi, mert ezek a 
könyvek természetük szerint a hagyományirodalomhoz tartoznak és nem 
a szerzői irodalomba (ahova például a Talmud, amely mindig tekintélyes 
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Ez a klasszikus felfogás először a prófétai irodalomban módosul: 
egyrészt megjelenik a közvetítő személye, hivatása és sorsa iránti ér-
deklődés, másrészt megjelennek az olvasó szempontjai. A prófétai 
minikánont (Jer+Ám-Oz-Mik-Szof) formáló deuteronomisták szá-
mára a fogság előtti kor egyedül hiteles személyiségei azok a laikus 
próféták voltak, akik az ország vezetői ellenében megjövendölték Iz-
rael és Júda pusztulását. Ők mentették meg Izrael hitét, mert szavuk 
által Isten igazmondónak bizonyult. A próféta személye ezzel felér-
tékelődött: már nemcsak szócső, de közvetítő is, aki az ítéletnek egy-
szerre hirdetője és elszenvedője, és akinek a sorsa, hivatása, szemé-
lyes világa az Istentől megérintett egyén, az elkötelezett hívő mintája 
és példaképe. Ezt a témát a prófétai művekben a meghívás-elbeszélé-
sek, ars poeticák, vallomások hordozzák. 

Az időtlenségből kilépés másik eleme a kortárs olvasó szem-
pontjainak a megjelenése a prófétai könyvekben. A történeti helyzet 
változásával az eredeti isteni üzenet fénytörést kap: Ámosz számára 
például fontos volt, hogy az ítéletet elkerülhetetlennek mutassa be – 
de ami egykor súlyos jel volt Szamaria luxusba feledkezett, önhitt 
nemzedékének, ugyanaz reménytelenséggel tölti el egy későbbi kor-
ban azokat, akik átélték a pusztulást, és a továbblépés lehetőségeit 
keresik. Ezért a szerkesztők a következő évszázadokban folyamato-
san feltöltik a prófétai könyveket a jelen szempontjaival4 – anélkül 
azonban, hogy az időtlen és általános kifejezési formát feladnák. 

Ezekieltől a rîb-eket, a perbeszédeket felváltják a vitabeszédek: 
eddig Isten vádakat olvasott hűtlen népe fejére; most teret kapnak a 
közvélekedés vagy az olvasó szempontjai is: tévedéseikre, hibás el-
gondolásaikra, kérdéseikre vagy kétségeikre a próféta által Isten fe-

                                                                                                                 
szerzőket idéz: „Gamáliel rabbi mondta…”; „Nikodémus rabbi mondta…” – 
ez a forma az Ószövetségben ismeretlen). Ld. L’«Historiographiedeutéro-
nomiste» (DtrG) existe-t-elle? in: Pury-Römer-Macchi (szerk.): Israëlcon-
struitsonhistoire, Labor et fides, Genève, 1996, 411-412. 

3Az Ószövetség történeti kutatása számára éppen az okozza a fő prob-
lémát, hogy a szövegekben alig-alig találunk utalásokat arra, ki, mikor, mi-
lyen célok, szempontok mentén és kinek írja a művét, és milyen érdeklő-
dést, hozzáállást feltételez a remélt olvasóiról.  

4 Ilyen szempontok például: a deuteronomista reform céljai, reflexiók 
Júda bukására, a fogságból való hazatérés, a Tóra köré épülő vallásos-
ság, eszkatologikus remények. 
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lel. Aggeus, de főleg Malakiás könyve már teljesen eltávolodik a 
klasszikus prófétai kinyilatkoztatástól, és Isten szavát válaszként fo-
galmazza meg a kortársai számára. 

Megvannak tehát 
az előzményei az 
egyéniség, a szerzőség 
iránti érdeklődésnek 
és az olvasói szem-
pontok figyelembe vé-
telének, de a szerzői 
irodalom igazán csak 
a hellenista korban 
bontakozik ki. 

A hellenista kor 
irodalmát érdekes ket-
tősség jellemzi: egyfe-
lől a saját hagyomá-
nyok iránti vonzalom, 
az ősi nyelv és kultúra 
megőrzése iránti igye-
kezet (de ez muzeális 
igyekezet!), másfelől a 
hagyomány kérdéses-
sé tétele: a kétely 
megjelenése, a hang-
súly eltolódása a kö-
zösség kérdéseitől az 
egyéni sors, a szemé-
lyes kapcsolatok felé. Ez utóbbi főként a kedvelt kisműfajokban vi-
rágzik, mint amilyenek az epillion, az idill és az epigramma.5 

A multikulturális környezetben a zsidó identitás személyes vál-
lalás, mégpedig áldozattal járó vállalás, mert a zsidó identitás meg-

                                                      
5 A hellenista kor kulturális és irodalmi világának remek összefoglalása: 

ChrysiGiantsiouWatrinet: Le mimegrecantique, Littératures, Universitéd 
Avignon, 2010; HAL Id: tel-00586642; 247-275. 

 
A négy evangélista 
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őrzése egyben a másodrendű társadalmi státusz elfogadását is jelen-
tette. 

A kor zsidóságát foglalkoztató sorskérdések főleg a diaszpóra 
irodalomban jelennek meg (Eszter, Tóbiás, József novella, Dániel 
udvari elbeszélései). E művek az író és az olvasók vívódásait közve-
tett módon, a szereplők sorsán keresztül mutatják be. A hagyo-
mánnyal kapcsolatos kétely Jób könyvében is a szereplők közötti vita 
formájában kerül kifejezésre. 

A szerzői irodalom áttörését a Prédikátor könyve hozza el. Bár ez 
a mű is – hasonlóan a prófétai könyvekhez – egy harmadik személyű 
felirat és epilógus keretébe helyezi a Prédikátor szavait (= elbeszéli a 
prédikátor szavait), de a könyvben beszélő többé nem Isten követe-
ként vagy a hagyomány tanítójaként lép fel, hanem vállaltan a saját 
tapasztalatait és töprengéseit mondja el. Pürrhont idéző kételkedésé-
nek alapja az, amit személyesen megélt, vagyis egyfajta tanúságtétel 
(láttam…, mondtam…, stb.). 

A szubjektív tapasztalat azonban már nem kinyilatkoztatás. Va-
laha egy tekoai pásztor Isten követeként jelenhetett meg Izrael királyi 
szentélyében. Most a megszólalónak kell igazolnia, hogy érdemes a 
meghallgatásra és szavainak továbbadására. Szavait már nem Isten 
tekintélye hitelesíti, hanem a sajátja. A prédikátor a bölcsességével 
kivívta a tanítványai tiszteletét, akik egyszerűen csak qoheletnek ne-
vezik (1,2; 7,27, továbbá az utószó kétszer egymás után: 12,9.10).De 
amikor a gondolatait könyvbe foglalják, vagyis olyanok számára te-
szik közkinccsé, akik személyesen nem ismerték, akkor az olvasó 
előtt is ismert tekintéllyel kell felruházni – így lesz belőle Dávid fia, 
Jeruzsálem királya (1,1; 1,12).  

Ezzel megkezdődik az eredetileg névtelen bibliai könyvek össze-
kapcsolása a bennük szereplő tekintélyes alakokkal: a szerző iránt 
érdeklődő hellenista és római kor már a történeti könyvek vagy a 
zsoltárok esetében sem elégszik meg azzal, hogy e műveket igazolja 
a hosszú hagyományozás és a szakrális használat; mögöttük egy 
nagy névnek kell állnia, hogy normatív alkotásként olvassák őket. 

A kánoni művek régiformája az anonim és személytelen könyv, 
amely Isten cselekvésének és szavának áthagyományozása, az új pe-
dig Isten embereinek személyes tanúságtétele. Ez utóbbiak formu-
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lája: én, a prédikátor (1,2), én, Dániel (8,1.15.27; 9,2; 10,2.7; 12,5), 
az Újszövetségben pedig: én, János (Jel 1,9). Az elsőt a hosszú ha-
gyományozás és a szakrális használat hitelesíti, a másodikat a szerző 
tekintélye. 

A szerzői irodalom térnyerése nem jelenti a hagyományirodalom 
megszűnését. A hírnevet és az olvasói elismerést hajhászó hellenista 
szerzői művekkel szemben a korai judaizmus irodalmában jelen van-
nak a hagyományos bibliai szerzői szerepfelfogás folytatói – vagy 
inkább utánzói – is. A Krónikák könyve mintája láthatóan a Tóra és a 
DTM; a Makkabeusok első könyve a bibliai történetírás klassziku-
saitól tanul. Mindkét mű határozott ideológiai programot követ; hi-
ányzik belőlük az az árnyaltság és összetettség, amely a Tórában és a 
Prófétákban megőrzött hagyományt jellemzi; de irodalmi értelemben 
a teljes kívülállás és anonimitás tradícióját követik. 

A szerzői szerepfelfogást illetően léteznek kevert műformák is. 
Sirák fia könyve például megnevezi a szerzőjét (rajta kívül csak a 
páli levelekben találkozunk ezzel): Jézus Sirák fia, Eleazár unokája, a 
jeruzsálemi (50,27 – a LXX verziója szerint). Simon főpap dicsé-
retével (50,1-21) világosan utal a korára, az írástudókról szóló 39,1-
15-ben pedig megfogalmazza kettős feladatát: a mózesi és prófétai 
hagyomány őrzése, átadása, tanítása – de egyben a kortárs bölcsesség 
gyűjtése (utazásai során akár külföldről is), kutatása és tanítása. Sirák 
fia tehát egyszerre a hagyomány átadója és kortárs értelmezője. 

A Makkabeusok 2. könyve ezzel szemben anonim marad, miköz-
ben teljesen felhagy a hagyományos bibliai történetírás stílusával és 
szerzői szerepfelfogásával. Felveszi a hellenista történetírás társalgó 
stílusát, vallomást tesz a forrásairól (2,23), módszeréről és céljairól 
(2,25-32; 15,38-39). 

Így érkezünk el az Újszövetséghez, amelynek irodalma alkalmi 
írásokkal kezdődött: a páli leveleket a szükség hívta létre. Az első 
mű, amelyet a hagyományozás szándékával írtak, mai tudásunk sze-
rint Márk evangéliuma volt. Könyvével új műfajt is teremtett, amit 
őutána kánoni és apokrif szerzők egész sora használt arra, hogy Jé-
zusról szóló vagy Jézus nevével eladni kívánt tanítását írásba fog-
lalja. 
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Az evangélium műfaj az őskeresztény igehirdetésből, a kérügmá-
ból nőtt ki. A kérügma – ahogyan a neve is mutatja: kihirdet, kikiált 
– nem elbeszélő, hanem meghirdető műfaj. Az örömhírt jelentő 
evangélium szó vele gyakorlatilag azonos értelmű. A szóbeli kérüg-
ma/evangélium Jézust hirdette, akinek élete, halála és feltámadása 
személyesen nekünk szóló üzenet az Isten országáról, a bűnbo-
csánatról, az új ésörök életről. Ezt az üzenetet szemtanúk mondják el, 
vagy olyanok, akiknek szemtanúk adták át.6 Látható, hogy a 
kérügma szubjektív műfaj: tanúságtétel, amely az apostolok szemé-
lyes megtapasztalásán alapul. Márk számára fontos, hogy mielőtt Jé-
zus bármit mondana vagy tenne, előbb meghívja a három főapostolt, 
Simont, Jakabot és Jánost (Mk 1,15-20) – ők tehát mindent láttak és 
hallottak, még a színeváltozás hegyén is ott voltak (Mk 9,2-10). 

Amikor azonban Márk írásba foglalja a kérügmát, és evangéli-
umnak nevezi el (1,1), a személyes tanúságtételt személytelen és 
anonim elbeszéléssé formálja, a megtérésre és hitvallásra való köz-
vetlen felszólítást a szereplők szájába adja és a cselekmény részévé 
teszi. Jézus mondja a kortársainak Galileában (1,15), Péter (8,29) és 
a pogány százados (15,39) tesznek róla vallomást. Márk tehát vissza-
tér a klasszikus bibliai hagyományirodalom szerzői szerepfel-
fogásához: az író már nem tanúságtevő, hanem a hagyomány névte-
len átadója. Jézus művét prófétai keretbe helyezi (Keresztelő János 
meghirdeti Jézust: 1,2-8; illetve az angyalok meghirdetik Jézus fel-
támadását, és megbízzák az asszonyokat az üzenet átadásával: 16,6-
7). Célja azonban az, hogy rávezesse az olvasót arra, Jézus sokkal 
több, mint a végső próféta; ő a Messiás (8,29), Isten Fia (15,39). 

Máté evangéliumának szerzője világosan felismerte Márk célját: a 
bibliai mintákat követve kánoni hagyománnyá érlelni a Jézusról szó-
ló igehirdetést. Könyve a Tórához és a Krónikák könyvéhez ha-
sonlóan nemzetségtáblán át jut el Jézushoz, aki Mózesnél is nagyobb 
tanító; a szövetség beteljesítője, az új Izrael alapítója. Máté annyira 
követi a bibliai hagyományirodalom szerzői mintáját, hogy még azt a 

                                                      
6 Élvezetesen és közérthetően rekonstruálta Charles Harold Dodd az 

apostoli igehirdetést The apostolicpreaching and itsdevelopments c. klasz-
szikussá vált könyvében (első kiadása: London, 1936). 
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néhány magyarázatot és személyes utalást is elhagyja könyvéből, 
amelyekkel Márk a cselekményből kiszól (Mk 5,30; 7,3-4; 15,51-
52). 

Lukács evangéliumának bevezetése hellenista elbeszélő stílusban 
készült; megnevezi a könyv forrásait, megírásának okát és célját, de 
a mű a bibliai történetírás hagyományait követi. Bár a narrációt jel-
lemzi bizonyos könnyedség és gördülékenység, az evangélium célja 
ugyanaz, mint Márk és Máté írásáé: elbeszélő formában összegyűj-
teni, megőrizni és továbbadni azt a hagyományt, amit a szemtanúk 
kezdettől fogva hirdettek (1,2). A bevezetőt követően a szerző 
vis??szalép a függöny mögé, többé nem kommentálja a történéseket, 
hanem engedi, hogy az elmondottak magukért beszéljenek. 

A szinoptikusok tehát egyéni sajátosságaikkal együtt is ugyanazt 
a szerzői szerepfelfogást képviselik; tudatosan visszanyúlnak az 
ószövetségi hagyományirodalom narratív formáihoz. Mindannyian a 
Márk által megteremtett műfajt képviselik, azt építik, csiszolják al-
kotásukkal. Ezért érdekes és elgondolkodtató, miért szakít a negye-
dik evangélium az elődök szerepfelfogásával. 

János evangéliuma ugyanis tanúságtételek gyűjteménye. Célja 
ugyanaz, mint Márké: szeretné, ha az olvasó eljutna Tamás hitvallá-
sáig (20,28), és ebben megtalálná boldogságát (20,29). Ezt a célt 
azonban nyíltan felvállalja; írásának kifejezett célja, hogy az olvasót 
hitre és megtérésre vezesse (20,31). A leírtak hiteléről a szerző ta-
núskodik (19,35; 21,24), mint ahogy az evangéliumban minden és 
mindenki Jézus mellett tesz tanúságot: Keresztelő János (1,7.8.19), 
Jézus a szavairól (3,11; 5,31), az igéről (18,37); az Írások Jézusról 
(5,39); az Atya Jézusról (5,37; 8,18); a Szentlélek Jézusról (15,26). A 
tanítványoknak is tanúságot kell tenniük róla, hiszen kezdettől fogva 
vele voltak (15,27, vö. Márk evangéliumában a három fő apostol 
meghívásával). 

János evangéliumának szerzője úgy tér vissza a kérügma vállaltan 
személyes formájához, hogy közben nem nevezi meg önmagát, nem 
használja az egyes szám első személyű formát (én, János), hanem 
önmagáról is harmadik személyben beszél (aki ezt látta…: 19,35; a 
meg nem nevezett szeretett tanítvány: 13,23; 19,26; 20,2; 21,7; 
21,20). Megtartja az evangélium cselekményszerkezetét, időkeretét 
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(előtörténet, majd a nyilvános működéstől Jézus feltámadás utáni 
megjelenéséig), de ezt a keretet más módon tölti meg: nem a törté-
netek értelmezik Jézust, hanem Jézus a történeteket; Jézus nem az Is-
ten országáról beszél7, hanem önmagáról (én vagyok az élet kenyere, 
a világ világossága, a feltámadás és az élet, stb.). Miközben Lukács 
gondosan utána járt mindennek (1,3), azaz elénk tárt mindent, amit 
Jézusról sikerült összegyűjtenie; addig János az utószóban nyíltan 
megmondja, hogy sok jel volt ezen kívül is, amiket ő nem írt meg 
(20,30). 

Miért érezte szükségét János evangéliumának írója, hogy meg-
változtassa az evangélium hagyományos, a klasszikus bibliai törté-
netírást követő szerepfelfogását? Mi változott azóta, hogy Márk, Má-
té és Lukács műve megjelent és elterjedt? Milyen olvasói igények, 
lelkipásztori célok jelentek meg időközben? Ha tudnánk a választ 
ezekre a kérdésekre, jobban érthetnénk János művét. De biztosat csak 
annyit tudunk, hogy az ókeresztény egyház kétségek nélkül kiállt a 
negyedik evangélium mellett. Bár az adatai és a felfogása sokban kü-
lönbözik a szinoptikusoktól, hitelesnek találta, a kánon részének te-
kintette. János evangéliuma csak még hangsúlyosabbá tette, hogy az 
evangélium mint műfaj nem Jézus életrajza, nem a valaha élt Jézus-
ról szóló tudósítás, hanem az írott kérügma, vagyis tanúságtétel az 
élő Jézusról, az ő megváltó és üdvözítő művétől, a feltámadt Krisz-
tusról, aki az egyházban és a Szentlélek által a világban az idők vé-
gezetéig ugyanazokat cselekszi, amiket megtestesülésétől a feltá-
madás utáni jelenésekig tett közöttünk. 

 

 
 

                                                      
7 A βασιλείαszó egyetlen versben fordul elő az evangéliumban (miköz-

ben a szinoptikusoknál hatvanhatszor, a legtöbbször az Isten országa 
vagy a mennyek országa szerkezet részeként), de Jézus ott is az ő orszá-
gáról beszél Pilátus előtt, amely nem e világból való (18,36). Az, hogy az 
ország Krisztusé, ezen kívül csak az Ef 5,5-ben és Jel 1,9-ben található. 
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Nyúl Viktor 

Péter és az első tanítványok meghívása 

           Márk Péter-ábrázolása a Mk 1,16-20 perikópában - 

1.1. Bevezetés 

Márk evangéliumában ez az első perikópa, ahol Péterrel találko-
zunk. E szakasz éppen ezért is fontos, hiszen nyitánya azon epizódok 
füzérének, amelyen keresztül az evangélista bemutatja a tanítványok, 
s köztük elsősorban Péter alakját és fejlődését.1 E néhány vers a to-
vábbiakban a tanítvány volt szimbólumává és forrásává válik, ami-
hez az apostolok, s leginkább Péter újból és újból visszatérhetnek 
(8,33; 16,7). 

Ebben a rövid tanulmányban szeretnénk tehát felvázolni azt, hogy 
ebben az első péteri perikópában Márk milyen módon ábrázolja az 
első tanítványt. A szakasznak a szószerinti, hűségre törekvő fordítá-
sát, behatárolását, szövegkritikai vizsgálatát, s szerkezetének rövid 
ismertetését követően rátérünk az epizód elemzésére, amely során el-
sősorban arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit tudunk meg 
benne Simon Péterről. 

2.1. Fordítás 

16. És elhaladva Galilea tengere mellett látta Simont és Andrást, Si-
monnak a testvérét, (hálót) kivetőket a tengerben: ugyanis halászok voltak. 

17. És mondta nekik Jézus: „Rajta, utánam! És (azt) fogom tenni, hogy ti 
emberek halászai lesztek.”  

                                                      
1 1. Simon és András meghívása: 1,16-18; 2. Jézus Simonék házában: 

1,29-34; 3. Simonék Jézust keresik: 1,35-39; 4. A tizenkét apostol kivá-
lasztása: 3,13-19; 5. Jairus lányának feltámasztása: 5,21-24.35-43; 6. Az 
apostol hitvallása: 8,27-30; 7. Péter megrovása: 8,31-33; 8. Jézus színe-
változása: 9,2-8; 9. Péter kérdése Jézushoz a követés jutalmáról: 10,28-
31; 10. Az apostol és az elszáradt fügefa: 11,20-25; 11. Péterék kérdése 
Jézushoz a világ végéről: 13,3-37; 12. Péter tagadásának megjövendölé-
se: 14,26-31; 13. A Getszemáni kertben: 14,32-42; 14. Péter messziről 
követi Mesterét: 14,54; 15. Az apostol tagadása: 14,66-72; 16. Péter és a 
Feltámadt Jézus üzenete: 16,7. 
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18. És rögtön elhagyva a hálókat csatlakoztak hozzá. 
19. És továbbhaladva egy kicsit látta Jakabot, a Zebedeusét, és Jánost, 

az ő testvérét, és őket a bárkában a hálókat rendezőket (akik a bárkában a 
hálókat rendezték), 

20. és rögtön hívta őket. És elhagyva az apjukat Zebedeust a béresekkel 
a bárkában, elmentek utána. 

2.2. Behatárolás 

A szakasz főszereplője Jézus (1,17), helyszíne pedig Galilea 
(1,16), csakúgy, mint a 1,14-15. versekben. Új elem viszont a meg-
nevezett négy tanítvány (1,16.19), a Galileai-tenger (1,16) és a te-
matikai sajátosságok (halászat, meghívás, követés: 1,16-20). Az 
1,21. versben helyszíni és időbeli változást fedezhetünk fel (szombat 
Kafarnaumban). Tehát a 1,16-20 versek között helyezkedik el az a 
perikópa, melyet tanulmányozni kívánunk. 

2.3. Szövegkritika 

Az első testvérpárra, így Péterre vonatkozóan is, három szöveg-
kritikai problémát találunk ebben a szövegben. Az első a „to.n 
avdelfo.n Si,mwnoj” olvasathoz kapcsolódik (1,16),2 amelynek három 
variációja van: 1. „tou Simwnoj”;3 2. „auvtou”;4 3. „auvtou tou Simwnoj”.5  
A harmadik variáns az első kettő kombinációja, a második pedig va-
lószínűleg a Mt 4,18. verssel való harmonizálás eredménye. Ezért e 
két változat bizonyára későbbi betoldásokból származik. Az első va-
riáns és a szövegben található olvasat között pedig az utóbbit ré-
szesítjük előnyben erősebb és ősibb tanúságtétele miatt. Tehát az 
eredeti márki szöveg valószínűleg a Simon kifejezést használja a leg-
egyszerűbb formában (névelő és személyes névmás nélkül), érzé-
keltetve ezzel is az említett személynév jelentőségét. 

Ugyanebben a versben a Simon és András tevékenységét bemu-
tató participiumhoz („avmfiba,llontaj”)6 is három változat kapcsoló-

                                                      
 .B, L, 565, 700, 892, 2427 ,א  2

3 A, ∆, f1.13, 1241, sok kézirat.  
4 D, W, Γ,Θ, 28, 33, 579, 1424, 2542, sok kézirat, lat, sys.p, bomss. 
5 K, sok kézirat, syh. 
 .B, L, 33, kevés kézirat ,א 6
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dik: 1. „avmfiballontaj ta diktua”;7 2. „ballontaj avmfiblhstron”;8 3. 
„avmfiballontaj avmfiblhstron”.9 Mivel a harmadik variáns egy össze-
kapcsolás eredménye, a második pedig a Mt 4,18. verssel való har-
monizálásból származik, ezért ezek későbbi betoldásoknak te-
kinthetők. Az első variációval szemben viszont a szöveg olvasata 
erősebb és régebbi tanúságtétellel rendelkezik, ezért ezt véljük az 
eredetinek, amely tömören kívánja leírni Simonék foglalatosságát. 

Végül az „avfe,ntej ta. di,ktua” olvasatnál is (1,18)10 három válto-
zatot találunk: 1. „ta diktua auvtwn”;11 2. ”ta lina”;12 3. „panta”.13 A 
harmadik verzió talán a Lk 5,11 alapján jött létre, a második variáns 
tárgya mint kifejezés pedig csak kétszer fordul elő az egész Újszö-
vetségben lámpabél és lenruha jelentésben, s nem halászhálóként.14 
Bizonyára ezek későbbi módosítások eredményei, ahogy csekély 
külső tanúságtételük is mutatja. Az olvasat és az első változat között 
pedig az előbbi a valószínű a nyomatékosabb és több tanú miatt. Te-
hát az előző két szövegkritikai problémához hasonlóan itt is az egy-
szerűbb forma bizonyul az evangélium eredeti lectiójának. 

2.4. Szerkezet 

A perikópát két alegységre oszthatjuk: 1,16-18 és 1,19-20, ame-
lyek hasonló szerkesztésűek. Mindkét alegységet a „καί” + partici-
pium („para,gwn” - 1,16; „probάς” - 1,19) + „ei=den” (1,16.19) szer-
kezet vezeti be, amelynek alanya Jézus maga, aki meglátja leendő ta-
nítványait. Illetve a testvérekre vonatkozó „avfe,ntej” participium 
(1,18.20) és a követés egy aorisztos alakban álló igéje („hvkolou-
,qhsan” - 1,18; „avph/lqon” - 1,20) zárja. Az egységek hasonló felépíté-
                                                      

7 D, f13, 28, 565*, kevés kézirat, syp. 
8 Γ, 579, 892, 1241, más kéziratok. 
9 A, W, sok egyéb koiné kézirat. 
 B, C, L, W, Θ, f13, 28, 33, 565, 892, 1241, 1424, 2427, 2542, l ,א 10

2211, kevés kézirat, lat. 
11 A, f1, sok egyéb koiné kézirat, f, l, sy, sa, bomss. 
12 700. 
13 D, it.   

14 Mt 12,20; Jel 15,6; Vö. VARGA ZS., Újszövetségi görög-magyar szó-
tár, Budapest 1996. 583. 
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sűek tematikailag is (halászat, meghívás, elhagyás, követés), és egy-
mással összefüggésben állnak (ugyanaz a meghívó személye). Ugya-
nakkor különbségeket is fedezhetünk fel: az evangélista Andrást mint 
Simon testvérét mutatja be, kiemelve Simon nevét (1,16), Jánost vi-
szont Jakab testvéreként említi, de a személynév helyett itt a szemé-
lyes névmás genitivusát használja („auvtou/” - 1,19), holott a ké-
sőbbiekben Jakab nevét is feltünteti János azonosítására (3,17; 5,37). 
Márk az első testvérpár esetében hangsúlyozza csak Jézus nevének 
megemlítésével, hogy a Mester az, aki megszólítja őket, továbbá 
csupán velük kapcsolatban közli kifejezetten az Úr szavait (1,17), 
míg ez a Zebedeus fiúk esetében ilyen formában nem található meg 
(1,19-20). Az „euvqύς” adverbium (1,18) csak Simonékat illetően for-
dul elő, amely Jézus-követésük gyorsaságát fejezi ki, ugyanakkor 
Jánosék több mindent hagynak el: apjukat is (1,20). A két alegység 
nyelvtani és stilisztikai vizsgálata során megállapíthatjuk tehát, hogy 
az evangélista az első testvérpárra, különösen Simonra helyezi a 
hangsúlyt az első tanítványok közül, ahogy a továbbiakban részlete-
sebben látni fogjuk.  

2.5. Elemzés 

Az epizódban Jézus látásához kapcsolódó négy személy közül, 
akiket nevükön nevezve megemlít az evangélista (Simon, András, 
Jakab és János) Simon az első, aki így mintegy nyitánya az obiectum 
directumok sorának. A Mester tekintetének első számú „célpontja” – 
a szöveg szerint - tehát Simon, és utána András. Ez János evangéli-
umában éppen fordítva van (Jn 1,38.42). Fontos megállapítanunk, 
hogy Márknál Simon az első név szerint megnevezett tanítvány a Ti-
zenkettő közül. Továbbá azt is felfedezhetjük, hogy míg a másik há-
rom testvérnél találunk magyarázó, pontosító megjegyzéseket,15 ad-
dig Simon esetében nem. Az ő nevét, az egész evangéliumban egye-
dülálló módon, itt egy versen belül megismétli a szerző (1,16).16 Vé-
leményünk szerint ezek a tények a stilisztikai és nyelvtani megálla-
                                                      

15 András: „to.n avdelfo.n Si,mwnoj” (1,16); Jakab: „to.n tou/ Zebedai,ou” 
(1,19); János: „to.n avdelfo.n auvtou/” (1,19). 

16 Ugyanebben a fejezetben egy másik alkalommal is megismétlődik 
Simon neve, de két versen belül (1,29-30). 
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pításokon túl szimbolikusan is értelmezhetők: Márk ebben az első 
elbeszélésben csupán csak felvillantja Péter alakját, akinek kiemel-
kedő szerepét már most is érzékelteti, de a továbbiakban kívánja be-
mutatni őt fokról fokra, részletesebben az olvasóknak.  

Az evangélista a perikópát egy participium graphicummal kezdi 
(„para,gwn” - 1,16), amely a fő cselekmény körülményeit festi le:17 
Jézus a Galileai-tenger mellett haladva egy folyamatos cselekvés 
végzője. Nem mellékes a helyszín sem, amelynek kapcsán Márk csak 
az első testvérpárt emeli ki név szerint evangéliumában a tanítványok 
közül.18 Emellett feltűnik az is, hogy az „evn th/| qala,ssh|” kapcsolat 
személyek esetében csak Jézushoz és az első két apostolhoz társul 
mint helyhatározói bővítmény (4,1; 1,16): talán éppen ugyanott ha-
lásznak a tanítványok, ahol később Jézus egy bárkába beszállva tanít. 

                                                      
17 Vö. ZERWICK, M., Biblical Greek, Roma 2001. 363. 
18 Márknál a „qa,lassa” mint elöljárószós bővítmény hétszer külön Jézus 

nevéhez (1,16; 2,13; 4,1; 6,48-49; 7,31), kétszer Jézushoz és a tanítvá-
nyokhoz általában (3,7; 5,1), kétszer a tömeghez (4,1; 5,21), s egyszer 
pedig Simonhoz és Andráshoz (1,16) fűződik. 

 
Az első tanítványok kiválasztása 
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Tehát Jézus meglátja Simont és Andrást (1,16), illetve Jakabot és Já-
nost (1, 19): „Ennek a látásnak teremtő jellege van, valami újat és 
örököt alapoz meg (…). Ettől a látástól kezdve Jézus és a meghívot-
tak örökre össze fognak tartozni.”19 Az Úrnak Simonra és a többiek-
re való rátekintése nem csupán fizikai jellegű, hanem meglátja ben-
nük azt is, akivé válni fognak a jövőben. Ebben a sorban Simon tehát 
az első helyet foglalja el: Márk hangsúlyozza, hogy ő az, akit a Mes-
ter először meglát, ő az, akivel először találkozik, akivel az új kap-
csolatot elsőként kezdi el. Valószínű, hogy mind Jézusban, mind Pé-
terben megmaradt az első egymás meglátásának az emléke s élmé-
nye, amihez az apostol mindig visszatérhetett (16,7). 

Az evangélista lényegre törően mutatja be a testvéreket. Először 
is nevüket megemlítve kiemeli őket az általánosság ismeretlenségé-
ből. A Simon név, Péter apostol eredeti neve, elterjedt név volt a zsi-
dóknál,20 melyet az evangéliumok is használnak. Az Újszövetség ki-
lenc különböző Simonról tesz említést, amelyek közül Simon Péter 
apostol alakja előfordulás szerint is kimagaslik.21 Márk legtöbbször 
Péterre vonatkozóan használja ezt a személynevet, sőt az első hat al-
kalommal mindig csak őt nevezi így.22 Az András nevet viszont csak 
négyszer találjuk meg nála, akinek így az evangélista kisebb jelentő-
séget tulajdonít.23 Tehát a fenti számadatok, Simon nevének egy ver-

                                                      
19 „Questo vedere ha un carattere di creazione, fonda qualcosa di 

nuovo e di perenne (…) A partire da questo vedere Gesù e i chiamati si 
apparterranno per sempre”: STOCK, K., Marco. Commento contestuale al 
secondo Vangelo (Bibbia e preghiera 47), Roma 2003. 37. 

20 Ter 29,33; Sir 50; 1Makk 13-15. A név héber formája:”שמעון  ” (Si-
meon- ApCsel 15,14; 2Pét 1,1), görög változata pedig: „Si,mwn”, amelyet az 
evangéliumokban is megtalálunk. Vö. CULLMANN, O., Petrus. Jünger – 
Apostel - Märtyrer. Das historische und das theologische Petrusproblem, 
Zürich 1952. 11-12. 

21 Simon Péter (51), Simon a zelóta (4), Cirenei Simon (3), a leprás 
Simon (2), Simon az Úr testvére (2), Simon farizeus (3), Iskarioti Simon 
(4), Simon mágus (4), Simon tímár (4). Vö. ALAND, K., Vollständige 
Konkordanz zum Griechischen Neuen Testament, II. Walter De Gruyter – 
Berlin - New York 1983. 1203-1204. LOCKYER, H., All the Apostles of the 
Bible. Studies in the Characters of the Apostles, The Men Jesus Chose 
and the Message They Proclaimed, Michigan 1972. 127. 

22 Márk a Simon nevet 7-szer Péterre (1,16.29-30.36; 3,16; 14,37), 
egyszer - egyszer a buzgó Simonra (3,18), az Úr testvérére (6,3), a leprás 
Simonra (14,3) és Cirenei Simonra (15,21) használja. 

23 1,16.29; 3,18; 13,3. 
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sen belüli megismétlése, illetve Andrásnak Simonnal való meghatá-
rozása jelzik, hogy kettőjük közül Márk Simont emeli ki. A nevek 
után a szerző beszél a testvérek tevékenységéről: az „avmfiba,llw” ha-
pax ige participiumával (1,16) finoman jelzi, hogy ők más munkával 
vannak elfoglalva (hálót vetnek a tengerbe), mint Jakabék, akik a há-
lóikat rendezik (1,19).  

A „àlieu,j” főnév csak a szinoptikusoknál található meg, minde-
gyikük ebben az epizódban használja.24 Lukácstól eltérően Márk 
egyedül Simonra és testvérére alkalmazza ezt a terminust, ami ter-
mészetesen implicite Jakabra és Jánosra is vonatkozik, s ebben kö-
veti őt Máté is. A szakasz egyetlen praeteritum imperfectum ige-
alakja is ide kapcsolódik („h=san” -1,16), ami jelzi, hogy Péterék 
rendszeresen, habituálisan űzik e foglalkozást, ismerve annak minden 
fortélyát.25 S Jézus éppen ebben a megszokott, rutin munkában szó-
lítja és hívja meg őket. Az első találkozás és a meghívás tehát nem a 
templomban történik (vö. Iz 6,1-13), hanem egy profán mun-
kahelyen.26 Az „h=san ga.r àliei/j” (1,16) kifejezés először fölösle-
gesnek tűnő használatával Márk előkészíti a következő versben Jézus 
szavait,27 aki már jelképesen fog beszélni e foglalkozásról. Miután 
az Úr meglátta a halászó férfiakat, megszólítja őket. Márk a 
perikópában itt használja egyedül Jézus nevét, hangsúlyozva, hogy a 
Mester szólítja meg őket. Az „ei=pen” aoristos igealakot (1,17) az 
evangélista legtöbbször Jézussal kapcsolatban alkalmazza.28 Az Úr 
sokféle emberhez szól Márknál ezzel az igeformával: először Si-
monhoz és testvéréhez (1,17), utoljára pedig Péterhez (14,72). Ez a 
két igehely inclusiót alkotva átöleli az egész márki művet, mintegy 
jelezve ezzel, hogy az apostol Jézus első emblematikus beszédének 
kiemelt címzettje. Az evangélista itt közli is a Mester szavait köz-

                                                      
24 Mk 1,16-17; Mt 4,18-19; Lk 5,2. 
25 Vö. ZERWICK, M., Biblical Greek, 270. 
26 Vö. MAZZEO, M., Pietro. Roccia della Chiesa, Milano 2004. 39. 
27 Vö. DA SORTINO, P. M., La vocazione di Pietro secondo la tradizione 

sinottica e secondo San Giovanni, in ASB 19 (1967) 41. DONAHUE, J. R. – 
HARRINGTON, D. J., The Gospel of Mark (Sacra Pagina Series 2), 
Collegeville 2002. 74. 

28 58-ból 46 esetben Jézus az igealak alanya, amelyek közül 23-szor 
Jézus nevét is megemlíti Márk. 
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vetlen beszéd formájában, míg a másik két tanítvány esetében csak 
utal rá (1,20). S ez egyben az Úr első egyes szám első személyű 
megszólalása a Márk-evangéliumban. Nem beszél sokat, nem kezdi 
el tanítani őket, nem ad esetleges kérdéseikre azonnali választ, ha-
nem a követésére szólítja fel őket, a többit majd lépésről lépésre tárja 
fel nekik.29  

A „deu/te” kifejezés mindössze kétszer hangzik el Márknál Jézus 
szájából: Simon és testvére (1,17), illetve a tanítványok (6,31) felé. 
Ebben a szakaszban fordul tehát elő először, mégpedig nyomatéko-
sítva azáltal, hogy itt Jézus két megnevezett személyt szólít meg, s 
nem csupán egy csoportot általánosságban (6,31). Az ezt követő 
„ovpi,sw mou” szókapcsolatot viszonylag ritkán alkalmazza Márk: 
egyszer Keresztelő János (1,7), háromszor pedig Jézus beszédében 
(1,17; 8,33-34), ahol szintén előtérbe kerül Péter alakja (1,17; 8,33). 
Az Úr követése tehát azt jelenti, hogy ő megy elöl, s tanítványai utá-
na. Itt sem csupán fizikai elöl haladásról van szó, hanem arról, hogy 
a tanítványnak a Mester szerint kell élnie, hozzá kell alakulnia. Nem-
csak tanítását kell elsajátítania, hanem hozzá kell hasonulnia életvi-
telében is. Itt ragadható meg jól, hogy a testvéreket meghívó Jézus és 
a korabeli rabbik magatartása között lényegi különbség van: míg ab-
ban a korban a tanítványok választották meg általában tanítójukat, 
addig a Mester maga választja ki Simont és testvérét, s életkö-
zösségre hívja őket.30  A tanítványság tehát, amire Péterék meghívást 
kaptak nem iskolai jellegű tanulás, hanem egy folyamatos, élő kap-
csolat Jézussal.31  

A mondat „poih,sw” (1,17) futurum kifejezése csupán itt fordul 
elő az egész evangéliumban, ami mindenképp nyomatékot ad ennek 
a tevékenységnek, melyet Jézus első közvetlen beszédében 

                                                      
29 Vö. MARTINI, C. M., Le confessioni di Pietro. Meditazioni sul cammino 

vocazionale dell’Apostolo, Casale Monferrato 1992. 42. STOCK, K., Marco, 
37. 

30 Vö. GUELICH, R. A., Mark 1-8,26 (ed. HUBBARD, D. A. – BARKER, G. 
W.) (WBC 34A), Colombia 1989. 51. HARRINGTON, D. J., Evangélium Márk 
szerint, in BROWN, R. E. – FITZMYER, J. A. – MURPHY, R. E. (ed.), Az Újszö-
vetség könyveinek magyarázata (Jeromos Bibliakommentár II), Budapest 
2003. 48-49. MAZZEO, M., Pietro, 39. 

31 Vö. FILSON, F. V., Peter, in IDB, III. 1962. 750. 
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Simonéknak mond. A jövő idő jelzi, hogy a Mester elkötelezi magát 
tanítványai mellett nemcsak most, hanem a továbbiakban is. Az ed-
dig halakat halászó férfiakat más dimenziójú halászatra hívja, ame-
lyet - amint láttuk - ugyanazzal a szóval fejez ki Márk itt is, mint az 
előző versben („àliei/j” - 1,16-17). Az Ószövetségben a halászat mo-
tívum többször erőszakos, harci szimbólum a pogányokkal, illetve 
Izraellel szemben.32 Jézusnál viszont pozitív értelmet kap ez a kép, 
kifejezve, hogy a tanítványok új feladata az lesz, hogy embereket 
nyerjenek meg (halásszanak ki) Isten Országa számára.33 Vagyis ta-
nításukkal, küzdelmeikkel vezessenek minél több embert Jézushoz. 
Az „avnqrw,pwn” többes szám genitivus (1,17) nemcsak a zsidókra, 
hanem minden egyes emberre vonatkozik, s ezzel itt már felvillan az 
apostolok küldetésének egyetemes jellege is (16,15).  

A következő versben Márk a szokásos rövidséggel írja le a meg-
látott, megszólított és felszólított tanítványok reakcióját. Feltűnő, 
hogy az evangélista nem számol be párbeszédről. Simon és testvére 
válaszát nem szavukkal, hanem gyors tettükkel közli: egy partici-
pium és egy ige segítségével. Az „avfe,ntej” participium aoristos for-
mát négyszer használja Márk a tanítványokra vonatkoztatva evangé-
liumában.34 Az első alkalommal rávilágít arra, hogy Simonék el-
hagyják az addigi életvitelüket jelképező hálókat, hogy a Mester után 
menjenek (1,18), az utolsó alkalommal pedig rámutat arra, hogy Jé-
zust mindegyik tanítványa elhagyja (14,50). E két pont fogja közre 
azt az utat, amelyen keresztül a szerző bemutatni kívánja az aposto-
lok Jézus-követését, annak kezdetét, kibontakozását és bukását. E fo-
lyamat küszöbén ott találjuk tehát elsőként Simont és Andrást, illetve 
a Zebedeus fiúkat, akik apjukat elhagyva szintén csatlakoznak az Úr-
hoz (1,20). A participium mellett a halászok reakciójának fő cseleke-
detét az „avkolouqe,w” ige írja le (1,18), ami a „κέλευθος” (ösvény) 
szóból származik, s valakivel egy ösvényen, úton való járást fejez ki, 

                                                      
32 Jer 16,16; Ám 4,2; Hab 1,17. 
33 Vö. GNILKA, J., Márk, Szeged 2000. 82. GNILKA, J., Pietro e Roma. La 

figura di Pietro nei primi due secoli (Introduzione allo studio della Bibbia, 
Supplementi 12), Brescia 2003. 132. KERTELGE, K., Markusevangelium 
(ed. GNILKA, J. – SCHNACKENBURG, R.) (NEB NT 2), Würzburg 1994. 24. 

34 1,18.20; 4,36; 14,50. 
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az aoristos formában pedig valakihez való csatlakozást jelent.35 A 
követett személy nyelvtanilag dativusban áll („auvtw/|” - 1,18), ami a 
követő részéről nagyobb dinamizmust, szorosabb elköteleződést su-
gall. Az ige indicativus aoristos activi többes szám harmadik szemé-
lyű alakja csak itt található meg Márknál (1,18), vagyis Simonra és 
Andrásra utalva. Továbbá Péter apostol az utolsó férfi szereplő az 
evangéliumban, aki, noha messziről, de követi még Jézust (14,54). 
Végül azt is megállapíthatjuk, hogy az „avkolouqe,w” ige egyénekre 
lebontva, eltekintve a tanítványok csoportjától és a tömegtől, leg-
többször Péterhez kapcsolódik.36 Mindezek a tények mutatják, hogy 
az evangélista hangsúlyozottan mutatja be az első testvérpárt, s külö-
nösen Simon Jézus-követését. Sőt később az Úrhoz szólva maga Pé-
ter utal vissza erre a tettére, amelynek perfectum igealakja 
(„hvkolouqh,kame,n” - 10,28) világosan jelzi, hogy a múltbeli péteri cse-
lekedetnek a jelenre is hatása van:37 a Mester követése meghatározza 
az apostol egész életét.  

Fontos azt is látnunk, hogy bár - amint említettük - Simon áll az 
első helyen, de Jézus mégsem csak őt szólítja meg egyedül, hanem 
mindkettőjüket („auvtoi/j” - 1,17a). Nem csupán Pétert fogja emberek 
halászává tenni, hanem annak testvérét is („u`ma/j” - 1, 17b), aki ugya-
núgy otthagyja a hálókat, és csatlakozik a Mesterhez („avfe,ntej ta. 
di,ktua hvkolou,qhsan auvtw/|” - 1,18). S ez elmondható Jakabról és Já-
nosról is, akiket Jézus szintén meglát és meghív, s akik hasonló-
képpen elhagyva értékeiket az Úr után mennek („avfe,ntej /…/ 
avph/lqon - 1,20). Márk tehát mutatja, hogy Jézus nem különíti el Pé-
tert a többiektől, hanem közösségbe kapcsolja magával és a többi ta-
nítvánnyal.38 A meghívásnak egyéni és közösségi dimenziója van az 
első apostol számára is. 

Péter apostolék meghívástörténete párhuzamba állítható 
Elizeuséval (1Kir 19,19-21), hiszen hasonló elemeket fedezhetünk 

                                                      
35 Vö. VARGA ZS., Újszövetségi görög-magyar szótár, 29. 
36 A szó háromszor Péterhez (1,18; 10,28; 14,54); kétszer Lévihez 

(2,14); egyszer-egyszer Andráshoz (1,18), Jánoshoz (9,38), a gazdag ifjú-
hoz (10,21) és Bartimeushoz (10,52) fűződik. 

37 Vö. ZERWICK, M., Biblical Greek, 285. 
38 Vö. STOCK, K., Marco, 38. 
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fel mindkettőben (hívás, elhagyás, követés). Ezzel az evangélista Jé-
zus tettének prófétai jellegét, illetve a megszólított tanítványok sze-
repét domborítja ki. Ugyanakkor az Úr gesztusa túl is mutat Illés tet-
tén, mivel Jézus nem Istentől jövő megbízatásra hívja meg az aposto-
lokat, mint Illés próféta Elizeust (1Kir 19,16), hanem az ő saját ha-
talmával, szavának erejével.39 Péterék követése mögött tehát Jézus 
hatalma és tekintélye áll.  

3.1. Összegzés 

A perikópa elemzése során láthattuk, hogy az epizód igen fontos 
szerepet tölt be a márki műben, hiszen a tanítványság forrását írja le. 
Az első négy apostol, akiket Jézus meglátott és követésére hívott, s 
akik elhagyva a számukra fontos értékeket, hogy csatlakozzanak 
hozzá, Mesterük nyilvános működésének tanúivá válnak a kezde-
tektől fogva.40 Továbbá megállapíthatjuk, hogy e néhány versben 
Márk nyelvtani, stilisztikai, kontextuális és szimbolikus szempontból 
is kiemeli Simon személyét, mint az elsőként megnevezett, meglátott 
és megszólított tanítványt, aki Andrással együtt tüstént követi Jézust. 
Elmondhatjuk, hogy „Péter Jézus hagyományának kezese, amennyi-
ben Jézus első tevékenységének tanúja”.41 Az evangélista ugyan ke-
veset mond el még az apostolról, de finoman már érzékelteti jelentő-
ségét, illetve leszögezi, hogy Péter nem egyedüli tanítvány, hanem 
egy közösség tagja is marad, amit a későbbiekben fokozatosan fog 
bemutatni Márk. Sátorhely, 2017. november 21. 
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 Bölcsesség az ókori Keleten 
  

A.) Alapgondolat 

Nekünk embereknek alapvető szükségletünk a biztonság. Ez 
abból ered számunkra, hogy az életünk napról napra meghatározott 
keretek között zajlik, és lehetőleg kizárunk belőle minden veszélyt. 
A veszély félelmet kelt bennünk és igyekszünk ellen bebiztosítani 
magunkat. 

Minden embernek meg kell tanulnia élete folyamán, hogy hogyan 
tud kitérni bizonyos veszélyek elől és hogy mások hogyan tudnak 
neki segíteni ebben. A generációk egymásutánja gazdag tárházát 
gyűjti össze ennek a kincset érő tudásnak és tapasztalatnak, ami egy 
relatív biztonságot teremthet számára: ez a tapasztalati tudás átadása. 

Ez a tapasztalati tudás a századok folyamán kiegészül és egyre 
teljesebbé válik, és amelyet az emberek legnagyobb része öntudatla-
nul átvesz, mert az olyan magától értetődővé vált, hogy nem szüksé-
ges reflektálni rá.  

Így minden ember megtanulja, hogy megértse a körülötte zajló 
folyamatokat. Némiképp előre látja a környezete reakcióit, okosan be 
tudja osztani saját erőit, különbséget tud tenni a normális és a 
különös között. Fel tudja ismerni a szabályszerűségeket, egyensúlyba 
tudja tartani a cselekvést és a létet. Aki nem tanulta meg ezt, az el-
veszti az emberi társadalomban a túlélőképességét. 

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
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Azt az embert nevezzük bölcsnek, akit teljes mértékben eltölt ez a 
tapasztalat. Ezek az emberek ismerik az emberi kapcsolatok össze-
függéseit és tapasztalatai tudásukat tovább is tudják adni. 

Minden társadalomnak szüksége van arra, hogy számontartsa ezt 
a tapasztalati tudást. Minden régi és jövőbeli kultúrának – ma sajnos 
ez nem mindig jellemző – nagyon kell tisztelnie az öregeket, mert 
hosszú élettapasztalatuk kincs a számunkra. Már az emberiség korai 
időszakában az írás feltalálása óta írásba foglalták ezeket a tapasz-
talatokat, és ezeknek a leírt tapasztalatoknak a gyűjteményeit nevez-
zük bölcsességi könyveknek.    

B.) Bevezetés 

1. Bevezető gondolatok 

Az embert mindig is élénken foglalkoztatta az ember helye és 
magatartása a világban. A különféle mitológiáknak is ez a tárgya. Az 
ókori Kelet kultúráiban a mitológia mellett nagyrabecsült műfaj volt 
az ún. intelmek és tanítások. Ezekben egy-egy mester vagy más nagy 
ember, esetleg az arisztokrácia valamelyik tagja gyakorlati életta-
pasztalatait adta át fiának vagy tanítványának, belesűrítve mélyebb 
etikai vagy filozófiai problémákat is.  

A korai zsidó kultúra az ókori Keleten két nagy kultúrával érint-
kezett, az egyiptomi és a sumér-akkád kultúrával. Az ókori kelet 
másik felének is gazdag bölcsességi irodalma van, pl. a nyugati 
világban is jól ismert Pancsatantra, azaz Ötös Könyv címet viselő 
óind életbölcsességek indiai tankönyve, az Upanishadok, a Bhaga-
vadgita vagy az ókori Kínából Shi-king, Shu-king, Laotse, Lie-tse és 
még számos kínai bölcs könyvei, de a bölcsességi irodalomnak ezzel 
a részével nem foglalkozunk, mivel nem voltak hatással az zsidó 
bölcsességi irodalomra. 

Az egyiptomi és a sumér-akkád kultúra hatása felfedezhető a 
Biblia különböző könyveiben. Mind a mózesi könyvekben felfedez-
hetők ezek a motívumok, mind pedig az ún. bölcsességi irodalom-
ban. Az elkövetkező néhány alkalommal a Biblia bölcsességi köny-
veivel fogunk foglalkozni, ill. annak irodalmi előzményeivel a szom-
szédos ókori keleti kultúrákban. Néhány esetben párhuzamos mo-
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tívumok jelzik a szomszédos nagy ókori keleti kultúrák hatását a 
Biblia bölcsességi könyveire (a látszólagos szövegpárhuzamok 
csalókák, inkább a fordításból adódnak). 

Az ókori Keleten, eltérően 
az általunk jól ismert antik iro-
dalomtól egy sajátos, a szépiro-
dalom és a filozófia határán álló 
műfaj, az ún. intelmek vagy ta-
nítások műfaja virágzott. Ezeket 
nagy tisztelet övezte, évezre-
deken át fenntartotta az utókor 
emlékezete: „Nem építettek ma-
guknak ércből való piramist és 
hozzá vasból való sírkövet. 
Nem hagyhattak utódokat, gyer-
mekeket… hogy nevükről meg-
emlékezzenek. Könyveiket tet-
ték meg örököseikké, a tanítá-
sokat, melyeket írtak” (Chester 
Beatty IV. Papírusz). 

 

2.) Egyiptom 

Egyiptomban a királyi udvar legmagasabb rangú méltóságai öntik 
művészi formába etikai nézeteiket és gyakorlati útmutatásaikat 
melyek elsajátítása és megtartása segítheti a művelt ifjakat a helyes 
viselkedésben és a magasabb pozíciók elérésében. Az Óbirodalom 
egyik legjobban ismert intelemgyűjteménye Ptahhotep vezír intelmei 
így kezdődnek: 

„A város elöljárója és nagyvezír Ptahhotep így szól:  „Királyom, 
uram! Beáll az öregkor és leszáll az aggság, az aggkori gyengeség 
eljön és a vénség jelenti az újat. Aki lefeküdt, mélyen alszik egész 
nap. A szem gyenge, a fül beteg, az erő tűnik, a szív elfárad, a száj 
hallgat és nem beszél, a szív sorvad és nem emlékezik a tegnapra, 
a csont egészében fáj. Ami jó volt, rosszá változik, minden íz 
elmegy: az öregség minden dologban rosszat tesz az embernek, 
az orr eldugul, nem érez. Állsz vagy ülsz: rossz. 

 
Írnok szobra 
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De parancsoltassék meg a szolgának, hogy csináljon öregsége 
számára botot. Hadd mondja el neki  a meghallgatnivaló beszédet, 
az elődök tanácsait, melyeket az istenektől hallottak. Ó, tétessék 
számodra is hasonló, hogy elháríttassék a néptől a baj, és neked 
szolgáljon a két part.” 

Így szól őfelsége ez az isten: Tanítsd hát őt az ősök szavaira, 
hogy példakép legyen a Nagyok gyermekei számára, hogy 
meghallgatás szálljon belé és minden szívbéli egyenesség. Mondd 
meg neki, hogy senki sem született bölcsnek… 

Ha náladnál nagyobbnak asztala mellett ülők közül való vagy, 
fogadd el adományát, amit orrod elé tett, és nézd azt, ami előtted 
van, ne bámészkodj rá számtalan pillantással, mert  a ka utálata a 
tolakodás. Ne beszélj hozzá, amíg nem szólít, mert nem ismeretes, 
hogy mi rossz a szív számára: ha akkor beszélsz, amikor kérdez, 
akkor amit mondasz kellemes lesz a szívének… 

Ha csekély vagy egy kíváló ember kíséretében legyen magavi-
seleted jó isten előtt, ne tudj a korábbi csekély voltáról és ne 
legyen a szíved gőgös ellene amiatt, amit tudsz róla azelőttről, 
mert amiatt félelmes, amivé lett, nem magától jön a vagyon… és 
isten tette őt jelessé… 

Ha vezető vagy, légy türelmes, amikor hallgatod a könyörgő 
beszédet, ne utasítsd el, amíg szívét ki nem öntötte, ne mondd 
neki: „Ezt már mondottad.” Óhajtja a szorongatott a barátságossá-
got, amíg el nem végezte, ami miatt jött… 

Ha azt akarod, hogy a barátság tartós legyen egy házban, 
amelybe bejáratos vagy mint úr, mint fivér vagy mint barát, minden 
helyen, ahová belépsz, óvakodj az asszonyokhoz közeledni, nem 
jó az a hely, ahol ezt csinálják, nem jelent okosságot kinyitni azt. 
Ezer férfi eltéríttetett már ezáltal attól, ami hasznára volt. Egy kis 
pillanat, hasonló az álomhoz és az ember a halált éri el, mert 
megismerte… 

Kövesd szívedet létezésed idején. Ne csinálj többet, mint amit 
mondanak. Ne csökkentsd a szíved követésére szánt időt, mert ha 
a ka utálata az ő idejének elpazarlása, ne lépd túl háztartásod 
szükségleteit: vagyonná lesz szíved követése. Nem a vagyon tesz 
tökéletessé, hanem annak megvetése…  

Ne légy gőgös tudásodra, ne légy elbizakodott amiatt, hogy tu-
dós vagy, kérj tanácsot tudatlantól épp úgy, mint tudóstól, mert 
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nem lehet elérni a művészet határát, s egy művész sincs varázs-
erővel felruházva. Elrejtettebb a szép beszéd a smaragdnál, ám 
megtalálható a szolgálóleánynál a malomkő mellett… 

Ha itt a vég, az igazság akkor is megmarad… 
A Maattal összhangban élő ember örökítheti javait, de nem lesz 

sírja a kapzsinak…  
         (Dobrovits Aladár, Világirodalmi Antológia I.) 

„Akit Isten szeret, annak fülét kinyitja,, akit Isten gyűlöl, annak 
süketté teszi. A szív az, amely az embert hallóvá vagy nem-hallóvá 
teszi. A szív az ember élete, egészsége, üdvössége. Ha valakinek  
fia elfogadja azt, amit apja mond, annak egyetlen szándéka sem 
vall kudarcot; gyermekeihez  éppen úgy fog beszélni, mint ahogy a 
tudást apjától hallotta. Vigyázz arra, amit mondasz s amit szádon 
kiejtesz, hogy a bölcsek így szólhassanak: Milyen szép az, amit ez 
az ember beszél! „ (Hamvas Béla, Anthológia humana) 

„Üld meg istenednek ünnepét, újítsd föl annak idején. Hanyag-
ságodért megneheztelne az isten… 

Ha tanácsot kérnek tőled, ez indítson arra, hogy vizsgáld a 
szent könyveket… 

Ha egy asszony férjének távollétében levelet ír neked, ha na-
ponkint beszél veled tanú nélkül s hálót vet neked, ez akkor is ha-
lálra méltó bűn, ha nem sikerül szándékát megvalósítani… 

Ne keveredjél a tömeg közé, mert beszennyeztetel… 
Ha tanácskozáson vagy, ne beszélj sokat, ne légy fecsegő; ha 

hallgatsz, előnyben vagy… 
Le ne idd magad a csapszékben, hol sört mérnek, nehogy 

öntudatlan állapotban ejtett szavaid mások ismételjék. Az utcákon 
támolyogni fogsz s a sör szaga elűzi tőled az embereket. Vajha 
belátnád, hogy a bor utálat, vajha a gránátbortól megtartóztatnád 
magad… 

Az ismeretlen embertől óvakodjál,  mert kifoszt… 
Ha saját érdekedben cselekszel, másnak vagyonához ne 

nyúlj… 
Ne maradj ülve, ha nálad idősebb áll; még akkor sem, ha elő-

kelőbb állásban vagy…  
Járj  mindig egyenes úton, s odajutsz, ahova akarsz… 
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Ha erős lelkű vagy szerencsés időben, könnyen viseled a sze-
rencsétlenséget is… 

Ha áldozatot mutatsz be az istennek, óvakodjál attól, amit ő 
nem kedvel. Imádd őt az ő nevében, mert ő adja a lényeknek ezer-
nyi alakjukat, s fölmagasztalja azt, aki őt dicséri… 

Ne egyél kenyeret anélkül, hogy az éhezőnek ne nyújtanál… 
Ne indulj az asszony csábítása után; ne engedd, hogy szívedet 

hatalmába ejtse… 
Ne feleselj haragos följebbvalóddal. Beszélj szeíden azzal, aki 

indulatos; ez megbékíti az ő szívét… 
Ha bölcs vagy, gondodkodjál házadról; szeresd feleségedet ve-

szekedés nélkül; tápláld őt, ékesítsd őt, ezt ő kedveli. Adj neki illat-
szert; tedd boldoggá, amíg él; ez oly jótett, mely méltó tulajdono-
sához. Ne légy durva…” 

      (Platz Bonifác fordítása, Egyiptom, Kőrösi László szerk.)   
 

Kagemni vezír intelmei a Prisse papíruszon maradtak ránk: 
„Élesek a kések azzal szemben, aki letér az útról, nem lehet si-

etni akkor, midőn nincs alkalom rá.” (Gardiner, The Journal Egyptian 
Archeology) 
 

III. Heti fáraó fia számára írt intelmeiben a Nap-istent magasz-
talja, aki  az emberiség jóságos gondviselője és arról ír, hogy Isten 
többre becsüli a tiszta erényt, mint a gonoszok szarvasmarha-áldo-
zatát. A leendő királynak arra is kell gondolnia, hogy a halál után 
szembenéz majd a túlvilági bírákkal, akik egyetlen óraként tekintik át 
az életet.    

 
Kai kormányzó felirata ugyanebből a korból: 

„Az igazságot cselekedtem… Megmentettem a szegényt a ha-
talmaskodóktól. Lélegzetet adtam az özvegynek, akinek nem volt 
férje. Felneveltem az árvát, akinek nem volt atyja. Ifjúsági csapa-
tokat toboroztam, hogy sok emberből álljon (a város védelmében). 
Az ifjúsági csapatokat a polgárok közé telepítették, házaikban lak-
tak. Ők nem indultak háborúba a királyi háztól való félelem idején. 
Megmentettem városomat a királyi háztól való szörnyű rettegéstől. 
Én voltam az erődítménye a harcának napján, az ő védővonala a 
mocsárban… Életben tartottam a városomat… Gazdagjai, szegé-
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nyei egyenlők voltak. Nem volt leszegett arc  Hermupoliszban és 
Unuban sem. Megnyitottam a csűrömet mindenkinek…”  (R. An-
thes: Die Felsenschriften von Hatnub)  
 

Kr. e. 500 körül keletkezett Anhsesonki írása a nagyra vágyó 
sorsát így példázza: „Ha valaki égig érő gátat emel, rá fog az zuhan-
ni.” A gonosz emberről pedig azt írja, hogy akkor a legkevésbé ve-
szélyes, amikor szerencse éri: „Nincs mérge a kígyónak, amikor 
eszik.” (S. R. K. Glanville: The Instructions of  Onchsheshonqy)  

Az Első Átmeneti Korban kerül először írásos rögzítésbe az 
elbeszélő irodalom, ami nyilván már az írásbeliség előtt létezett a 
hősökről szóló történetekben és mitikus legendákban, de csak szóban 
hagyományozták tovább, nem tekintették olyan fontosnak, hogy 
lejegyezzék őket. Itt is megtaláljuk az intelmek műfaját, de már egy 
kerettöténetbe foglalják az aktuális mondanivalót és az intelmeket.  A 
Paraszt panaszai címmel ismert irat kilenc beszédében, könyör-
gések, keserű kifakadások, fenyegetések váltják egymást erkölcsi el-
vekkel és tanulságokkal vegyítve: 

„Ha az igazság tavára szállsz, s azon hajózol kedvező széllel, 
és vitorlád nincs megfosztva vásznától, hajód nem lesz lassú, nem 
éri károsodás árbócodat, nem törnek el keresztgerendáid, nem 
töretsz össze, mikor örvendezel a földnek, az áradat nem ragad el, 
nem ízleled meg a folyó gonoszságát, nem látsz félelemben levő 
arcot, s félénk halak is hozzád jönnek, és eléred a kövér 
madarakat. 

Mert te apja vagy az árvának, férje az özvegynek, fivére az 
elvált asszonynak, köténye, az anyátlannak. Hadd tegyem nevedet 
minden jó törvénynél többre ebben az országban… 

Semmisítsd meg a hazugságot, adj létet az igazságnak, sújtsd 
a gonoszságot a földre… 

Nem rossz dolog-e a mérleg, amely ferde, a mérlegnehezék, 
mely eltéved, az igaz ember, aki megtéved… 

Vigyázz arra, hogy az örökkévalóság közeledik. Óhajts hosszan 
élni… 

Ne válaszolj rosszal a jóra, ne tedd egyiket a másik helyére. 
Ne építs a holnapra, mielőtt eljött volna, nem lehet tudni, mi 

rosszat hoz! 
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Ne dühöngj amiatt, ami  nem jön, ne örvendj amiatt, ami nem 
történt meg! A türelem meghosszabbítja a barátságot, és megsem-
misíti a megtörténtet…” (Dobrovits Aladár: A paraszt panaszai) 

„Az igazság halhatatlan. Azt, aki megtalálta, a sírba is elkiséri. 
Az ember olyan, mint a mérleg, s az ember nyelve a mérleg 

nyelve. Ha szádat hazugság hagyta el, ez a hazugság eltéved és 
nem fog átkelni a folyón. Aki a hazugsággal egy csónakba ül, az a 
túlsó partot nem éri el. 

Ne végy fel álarcot olyannal szemben, aki rád akar nézni. 
Ne taszítsd el azt, aki segítségedet kéri. 
A rest nem tudja mi a tegnap; aki az igazságra süket, nem talál 

barátot; a kapzsi nem ér meg egyetlen boldog napot.” (Hamvas 
Béla, Anthológia humana) 

Az Újbirodalom idejéből származó Amenemope intelmeit most 
csak megemlítjük, azzal a Példabeszédek kapcsán részletesen fogunk 
majd foglalkozni. 

3.) Mezopotámia 

A másik nagy kultúra, a mezopotámiai irodalom nagy részét 
szintén a bölcseleti költemények teszik ki. Filozófiai elmélkedések s 
természetesen korabeli vallási elképzelések hatják át őket. Három 
gyűjteményük maradt fenn. A Kr. e. 2. évezred végéből származó ak-
kád költemény, a Babilóni theodícaea, Isten tökéletességét és 
mindenhatóságát a világban meglevő bajokkal és nyomorúsággal 
összeegyeztetni igyekvő teológiai mű. A szerző két ember, egy hívő 
és kételkedő barátjának beszélgetésében formálta meg. 

A második mű Babiloni Jób címmel vált ismertté, amely szintén a 
Kr. e. 2. évezred végéből származik (bővebben majd a Jób könyve 
kapcsán térünk ki rá). Ennek a babiloni műnek van egy jóval régebbi 
sumér előzménye, Nippurból, a Kr. e. 2. évezred első negydéből. A 
sorscsapástól sújtott ember panaszkodik benne, hogy igazságtalanul 
bánnak vele: 

„Igaz pásztorom haragszik rám, a derékre: 
rontó szemmel néz reám; 
csordásom, bár nem zsivány vagyok, 
ártó erőket uszít ellenem. 
Hűtlen szóval rágalmaznak barátaim, 
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Ha igaz szót mondok, hazugsággal viszonozzák szeretteim, 
Bujtogató szót mond ellenem a hazugság embere.” 

 
A harmadik mű Az úr meg szolgája című költemény. 

 
A Babiloni bölcsmondások jó tanácsokkal és intelmekkel szol-

gálnak az erkölcsös életre, a rászorulók megsegítésére, stb. : 
„Ha céljaidat alacsonyra tűzöd, az igazság útjáról letérsz. 
Ha bölcs vagy, a szerényebb utat választod, hallgatsz és óvato-

san beszélsz. Ha szádat kinyitod, az emberek tekintsék úgy, mint-
ha valaki kincseskamráját nyitja ki; sértés és káromlás legyen szá-
modra idegen; kihívó szót ne mondj, hazugságot soha; aki fecseg, 
azt megvetik. 

Adj enni kenyeret, inni bort annak, aki alamizsnát kér, öltöztesd 
fel, aki szükséget szenved, és aki szegény, azt ne vesd meg, Isten 
szívét öröm fogja elárasztani, és megjutalmaz. 

Ha ígértél, adj; akit felbátorítottál, azon segíts.” (Hamvas Béla: 
Antológia humana) 
 

Achikár tanításaiban az apa oktatja fiát: 
„Ügyelj a szádra, őrizd a szavad, 
ebben van az ember ereje, 
mindenek fölött ajkad ékeskedjék, 
viszolyogj a gúnytól és a rágalomtól, 
ne űzz másokból tréfát, és ne adj álnok tanácsot, 
aki cselt sző, elveszíti becsületét… 
 

Ha megverlek, fiam, nem halsz bele; de ha engedem, hogy a 
magad feje szerint élj, elveszel. Verés a fiúnak, szidás a leánynak, 
szigorú szó a szolgának, - aki így cselekszik, az cselekszik helye-
sen. 

Emeltem homokzsákot, hordoztam sót, de mindegyik könnyebb 
volt, mint az adósság. Emeltem szalmát, hordoztam szénát, de 
mindegyik nehezebb volt, mint a jó barát. 

Sok csillag van az égen, amely mind névtelen; sok ember él a 
földön, aki mind névtelen.” (Hamvas Béla: Antológia humana) 

A Kr. e. 2. évezred elején kezdték gyűjteni  Mezopotámiában a 
közmondásokat, és a hagyomány szívesen kapcsolta ezeket a gyűj-
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teményeket egy-egy híres személyiséghez, így kapcsolódott össze a 
következő gyűjtemény „Um-Napisti” nevével: 

 
 „Um-Napisti” tanácsaiból 

 
 „Kevés szóval élj: ne fecsegj összevissza! 

 
Részrehajló embertől ne kérj tanácsot! 

 
Nem érsz célt, ha ügyedet kicsinyíted! 

 
Ha bölcs vagy, ésszel élj, jól sáfárkodj a szóval, 
okkal nyisd föl a szád, óvatosan beszélj – 
igéidet úgy mérd, mint a drágaköveket, 
melyeknek értéket épp ritkaságuk ád! 

 
Sértőt, gyalázkodót messzire elkerülj,  
s magad se szólj soha félvállról senkihez! 

 
Maga fejére hoz az szégyent, aki sokat fecseg! 

 
Perlekedők közé soha ne vegyülj, 
környékét is kerüld el a veszekedésnek! 
Civódásukban bírájukká tesznek, 
viszályukban tanúként megidéznek! 
Tanúként megidéznek perükbe, 
bár semmi közöd az egészhez! 

 
Veszekedéstől úgy félj, mint a tűztől! 

 
Ha te veszekszel, oltsd el haragodat; 
veszekedés a jog megtiprója; 
védősánc – de olyan, amely az ellenség gyöngéjét keríti körül: 
csak aki lerombolja, gondol a barát dolgával! 

 
Ne tégy rosszat ellenségeddel! 

 
Rossz tett helyébe jót cselekedjél! 

 
Ellenséged iránt irgalmas légy! 

 
Igazságos légy, még azok iránt is, 
akik bántanak és szorongatnak! 
Ám hadd örvendjenek csak fölötte azon, 
hogy te a rosszat jóval fizeted vissza! 
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Soha ne járj a rosszak tanácsán! 
 

Halld meg a szíved súgásait: 
gőgösen fölöttük állván, őket meg ne vesd – 
ott fönn az isten, istenük, haragszik, 
Samas haragszik – bízd csak rá a bosszút! 

 
Kenyeret szelj az éhezőnek, 
bort tölts a szomjúhozónak, 
a szűkölködőt fölruházzad, 
tiszteld az alamizsnakérőt – 
ott fönn az isten, istene örvend, 
Samas örvend – jóval fizet a jóért! 

 
Segíts a segítséget kérőn, 
tégy jót mindig-örökké! 

 
Szolgáidat túlságosan meg ne terheld! 

 
Örömlányt feleségül el ne végy – 
ezerszámra volt szeretője; 
papnőt se  végy – 
istenére ügyel csak, 
szajhát se 
bárkivel bujálkodik; 
mindezek csupán bajt hoznak fejedre! 

 
Veszekedés közben megátkoz, 
alázat szívében nem lakozik. 

 
Veszélybe jutott a házad, 
mutass ajtót a bajhozónak – 
fülével úgyis kifelé figyel, 
az idegenek lépteit lesi! 

 
Mocskos beszéddel szádat meg ne fertőzd: 
tiszta legyen szavad, gondolatod! 

 
Gonoszat ne szólj soha senkiről: 
csak szépet és jót, bárki kérdez is! 

 
Aki mocskosan beszél, gonoszat szól, 
a bosszúálló Samas annak fejére hág! 

 
Nyelvedre béklyót rakj, szádra lakatot tégy: 



Bibliaiskola 

34 

a felrobogó szókat tanuld meg visszafogni! 
 

Sok hirtelen beszédet örömest visszaszívnál – 
csakhogy lyukas diót ér a kései okosság! 
(Rákos Sándor: Agyagtáblák üzetenete) 

 
Példabeszédek 

Régi példaszó mondja: 
Neked is át kell menned az alvilág folyóján. 

 
Mikor a fazekas kutyája az égetőkemencébe szabadult, 
mind megugatta az edényeket. 

 
Félrelépett asszony szavát 
férje a törvény kapujában hallja meg. 

 
Tavasz gyümölcse – gyász gyümölcse. 

 
Hogy nyugodt alvásod legyen, 
pontosan végezd a dolgodat! 

 
Párzás nélkül lett terhes – 
evés nélkül lett kövér. 

 
Az erős munkája bérét, 
a gyönge gyermekei árát eszi meg. 

 
Cifrán öltözik, a köszönést se fogadja – 
nagyon jól mehet már a sora! 

 
Kőből és szurokból épített házban ülök: 
s egyszerre csak egy marék agyag hull a fejemre. 

 
A holnap is, akár a tegnap, 
ugyanaz minden nap, mint a tegnapi élet. 

 
Inkább újra raknék egy bedőlt kemencét, 
semmint hogy téged megváltoztassalak. 

 
Elmégy és elveszed az ellenség földjét – 
eljön az ellenség és elveszi földedet. 

 
Akit szeretsz, annak igáját is húzod. 

 
Gyürkőzz neki, isten is megsegít! 

 
Ha rosszat teszel barátoddal, 
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mit cselekszel majd ellenségeddel? 
 

Nem dárda, nem fal, nem zár, nem vagyon – 
csak isten óv meg a veszedelemtől. 

 
Az okos egyszerű vászonnal födi be magát, 
az ostoba pompázó köpenybe öltözik. 

 
Halálos beteg vagyok: „Mindent fölélek!” 
Meggyógyultam: „Takarékoskodom újra!” 

 
Fösvénység? Mire jó az? 
Gazdagság? Mire jó az? 
Szüzesség? Dehogy is őrizgetem… 

 
A legmagasabb fal se tartóztatja föl az éhes gyomor vakmerését! 

 
Nép király nélkül: 
nyáj pásztor nélkül. 

 
Legyen urad, legyen királyod – 
de a főnöködtől féljél! 

 
Ha férje-ura tehetetlen – 
bizony, csak szolgáló az asszony! 

 
Elhagyta a várost, 
hogy megtekintse az országot. 

 
Szavam megkülönböztet az emberektől – 
szavam az emberek közé sorol. 

 
A tél gonosz.  
Értelme csak a nyárnak van. 

 
Árnyékom az üldözőm, 
Íme, utolért. 

 
Az ember -  isten árnyéka. 
Szolga – az ember árnyéka. 
De a király – az isten tüköre! 
Ragyogó arccal járni-kelni, 
vagy épp borús homlokkal, magunkba süppedten kóborolni – 
nem emberi, méltatlan hozzánk! 
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A hús – hús. 
A vér –vér. 
A másik – másik. 
És az idegen is mindig idegen. 

 
A királynak szánt adó – 
a főpohárnok haszna. 

 
A barátság felbomlik, 
az üzlet örökre szól.” 

 
                                (Rákos Sándor: Agyagtáblák üzetenete) 

 
Az úr meg szolgája című költeményre, a Pesszimista töredékre és 

Az életúnt beszélgetése önmagával c. művekre majd a Jób könyve és 
a Prédikátor könyve kapcsán térünk ki részletesebben. 

 
 

D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
  időtartam 

 
1. Ének: A szeretet mindenkié  ének  Áldjad én lelkem 

az Urat 32. o. 
5 perc 

2. Bevezető beszélgetés a generációk 
közti kapcsolatról 
- Szüksége van-e a következő nemzedék-
nek az előző tapasztalataira? 
- Átadhatók-e a tapasztalatok? 
- Milyen formában? 
- Kit nevezünk bölcsnek? Lásd Alapgon-
dolat 

csoportos be-
szélgetés az 
óravezető irá-
nyításával  

 
 
 
10 perc 

3. Az ókori kelet bölcsességi könyvei  
lásd Bevezetés 1. 

Az óravezető 
előadása 

Jegyzetfüzet, ce-
ruza  
2 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
  időtartam 

 
4. Intelmek és tanítások az ókori 
Egyiptomban 
A szövegek áttekintése lásd Bevezetés 2. 
Az egyéni átolvasás során válasszon ki 
minden résztvevő egyet az intelmekből, 
ami legjobban tetszik számára, írja fel 
külön lapra és a csoportos megbeszélés 
során mondja el, hogy miért azt 
választotta, majd rakja fel a táblára. 

Az intelmek 
és tanítások 
egyéni elolva-
sása, és  utána 
csoportos 
beszélgetés az 
óravezető 
irányításával 

szövegek külön 
lapon (Bevezetés 
2.),  üres A4-es 
lap, rostirón, cel-
lux, tábla 
 
 
45 perc 

5. Intelmek és tanítások az ókori Me-
zopotámiában  
A szövegek áttekintése lásd Bevezetés 3. 
Az egyéni átolvasás során válasszon 
ki minden résztvevő egyet az 
intelmekből, ami legjobban tetszik 
számára, írja fel külön lapra és a 
csoportos megbeszélés során mondja 
el, hogy miért azt választotta, majd 
rakja fel a táblára. 

Az intelmek 
és tanítások 
egyéni elolva-
sása, és  utána 
csoportos 
beszélgetés az 
óravezető 
irányításával  

szövegek külön 
lapon, (Beveze-
tés 3.) üres A4-es 
lap, rostirón, cel-
lux, tábla 
 
 
45 perc 

6. Befejező ima, ének Kötetlen ima kotta, gyertya, 
gyufa 
10 perc 

  

  
 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
kilencvenhetedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2017. dec. 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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A kairói Kopt Negyed  
 

Élménybeszámoló egy látogató tollából. Részletek. 
Forrás: Dusrea   http://egyiptomitisz.blogspot.hu 

 
Amikor először kerestük fel Kairó kopt negyedét a férjemmel és a 

fiainkkal, akkor még nem sejtettem, hogy sokszor vissza fogunk ide 
térni, legalább annyiszor, ahányszor az intézetnek vendégei lesznek, 
akiknek szeretnénk bemutatni e városrész sokszínűségét.  

A kopt negyedre legalább olyan kíváncsi voltam, mint az iszlám 
Kairóra, annál is inkább, mivel a hétköznapi életben folyamatosan 
kapcsolatban vagyunk koptokkal éppúgy, mint muszlimokkal, és 
muszlimokkal éppúgy, mint koptokkal. A ma is Ó-Kairónak nevezett 
negyed a város legősibb kerülete. És egyben a legcsendesebb. 

Nem felejtem, hogy a fiúk első itteni iskolájában is együtt vártunk 
a gyerekeinkre a nyári intenzív kurzus után, sőt, hosszasan beszél-
gettünk kopt és muzulmán anyukákkal. (…) 

Mary, Daniel édesanyja azt mondta némi iróniával a hangjában: 
„De hiszen mi itt mindnyájan koptok vagyunk!” A kopt szó 
eredetileg „egyiptomit” jelent, és csak később vált az Egyiptomban 
élő keresztények általános megnevezésévé. A görögök Aigüptiosz-
nak nevezték az egyiptomiakat.  

 

 

Egyiptomban mintegy 15 millió kopt keresztény él, közülük 

mintegy 70 ezren a szemét összegyűjtéséből, szortírozásából és 

eladásából tartják fenn magukat. A szemétlerakó mellett, szik-

lákba vájt épületekben élnek elképzelhetetlenül mély nyomorban, 

ennek ellenére sugárzó arcú, bizakodó, istenhívő emberek – 

hangsúlyozta, hozzátéve: az évszázadok alatt valószínűleg 

megszokták, hogy üldözöttek a saját hazájukban, nem érezhetik 

magukat teljes jogú állampolgároknak, kisebbséget képviselnek 

és ezzel együtt jár a diszkrimináció is. (Siklósi Beatrix / Duna Tv) 
 

Az ógörög szó Ptah isten memphiszi templomának nevéből ered. 
A muszlim hódítók eredetileg minden egyiptomit, később pedig a 
keresztény vallásuk mellett kitartó egyiptomiakat és az általuk 
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használt nyelvet nevezték ghypt(oknak), qubt(nak). Az „aigüptiosz” 
arabosított változatából jött létre az európai nyelveken a kopt szó. Ez 
él a mi kopt szavunkban is. 

Fontos tudni, hogy az egyiptomi koptok az ókori egyiptomiak 
egyenes leszármazottainak tartják magukat. Ezt látszik megerősíteni 
pl. az anh kereszt, amely az ókori Egyiptomban az örök élet jelképe 
volt, később azonban keresztény keresztté változott.  

A koptok által a késő középkortól beszélt nyelv a kopt írással 
együtt ma már csak a liturgia nyelve, hiszen egy 9. századi rendelet 
az arab nyelv használatát kötelezővé tette minden egyiptomi lakos 
számára. A 13. századra az itt élő keresztények már a hétköznapi 
életben is áttértek az arab nyelv használatára.  

A kereszténység elterjedése Egyiptomban Márk evangélista 
nevéhez fűződik. Ő volt Péter apostol tolmácsa. Az 1. században itt 
hirdette Jézus tanításait. Térítő útja során elsőként Alexandriába 
érkezett, a városnak ő lett az első püspöke, Alexandria pedig az első 
öt patriarchátus egyike volt. Az egyiptomi kopt egyház őt tekinti 
alapítójának. Egyiptom a 4. századra kereszténnyé lett. A koptok 
Kr.u. 451-ben azért szakadtak el a katolikus egyháztól, mivel nem 
fogadták el a khalkédoni zsinat dogmáját Krisztus isteni és emberi 
természetének kettősségéről, és továbbra is isteni természetét 
vallották.   

A fiúkkal elsőként itt  a Szent Család nyomait kutattuk, (…) de 
nagyon szerettünk volna elzarándokolni azokra a helyekre, ahol ők is 
megfordultak egyiptomi „száműzetésük” alatt. A kopt hagyomány 
több ilyet tart számon, a legtöbbet talán a Nílus-deltában.  

A kopt negyed ma egy teljesen körülhatárolt városrész, amelyet 
biztonsági szolgálat véd. Elhelyezkedését az teszi igazán izgalmassá, 
hogy az egyiptomi római erőd, Babülon falai között jött létre. Ma 
elképzelni sem tudjuk, hogy a Nílus vize egykor az erőd tornyainak 
lábát mosta.... Szent helyek, ősi templomok adnak lehetőséget az 
elcsendesedésre.  Itt található az a barlangkápolna, ahol egykor a 
Szent Család egyiptomi tartózkodása során megpihent. De számos 
keresztény templom mellett itt található az ország legrégibb 
zsinagógája is. Ne feledjük, hogy a kopt negyed szomszédságában 
vertek először sátrat a Kr.u.. 642-ben bevonuló arab seregek, és ez 
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így keletkezett sátorváros, el-Fusztát (az arab elnevezés ugyanis 
sátrat jelent) lett a muzulmán Egyiptom első fővárosa. Itt emelték 
nemcsak a város, hanem egész Afrika első muzulmán imahelyét, az 
Amr Ibn el-Ász-mecsetet. 

Három épületegyüttes fogadja a látogatót: a Sikátorváros a föld-
felszín alatt, a Kopt Múzeum épülete és kertje, valamint a 
Felfüggesztett templom. 

A Sikátorváros sokak szerint Jeruzsálem óvárosához hasonlít. A 
mai utcaszint alá vezető lépcső meghosszabbítása az az utca, amely 
egyben a kopt negyed egyik bejárata. Sorra nyílnak innen a régi 
templomok, kegyhelyek, sőt a temető kapui.  A Sikátorváros fő 
utcáját föntről itt is sokfelé árnyékolókkal fedték be, és jobbról-balról 
könyv-, műtárgy- és kegytárgykereskedések húzódnak. Sétánk első 
állomása a Szent Család tartózkodási helyeként számon tartott 
legfontosabb egyiptomi kegyhely, a Szent Szergiusz templom. Ez a 
kopt negyed legrégibb temploma, és egyben a leghíresebb keresztény 
zarándokhely az országban. A mártírhalált szenvedett szíriai szentről 

elnevezett szép templom alatt található a kápolnának kialakított 
barlang, ahol a Szent Család – Heródes elől menekülve – egykor 
menedéket talált. Viszonylag kevés a turista, de ide mindenki eljön, 

 
Dombormű a Szent Szergiusz templom bejárata fölött 
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aki a negyedre kíváncsi. A három hajós kis kápolna a csend, a béke 
szigete itt a földfelszín alatt. Közvetlenül fölötte látható a kút, 
melynek vizéből a Szent Család ivott. 

A templom főhajójának jobb oldali falán gyönyörű ikonok ábrá-
zolják Krisztus életének főbb állomásait. A templom számos 
ikonjának másolatát meg lehet vásárolni.  

Ha továbbsétálunk a negyed főutcáján, megérkezünk a 11. szá-
zadban épült Szent Barbara-templomhoz. A templomot az i. sz. 3 
században élt gazdag kereskedő leányának, Barbarának szentelték, 
aki apja keze által szenvedett mártírhalált, mivel az apai tiltás 
ellenére is kitartott hite mellett, és apját is keresztény hitre akarta 
téríteni. 

Az utca jobb kanyarulatánál befordulva megnézhetjük a Ben 
Ezra-zsinagógát, amely az egyiptomi zsidó közösség legfontosabb 
temploma lehetett. Itt találták meg a kairói Genizát, amely ez itt élő 
zsidók életének és mindennapjainak írásos dokumentumait tartal-
mazza (és amiket a vallási előírásoknak megfelelően nem lehetett 

 
Az altemplom, ahol a Szent Család időzött 
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megsemmisíteni, sőt el kellett temetni, ha Isten nevének négy betűjét 
tartalmazták.) Bár a hagyomány Mózeshez köti a zsinagógát, valójá-
ban egy 8. században épült templom az „őse”, amelyet néhány évszá-
zaddal később azonban leromboltak, de a 12. században Ben Ezra 
jeruzsálemi rabbi templomot építtetett e helyén.  

A zsinagóga mellett gyönyörű banánfa virágzik, valahányszor 
idelátogatunk, mindig más arcát mutatja. (…) 

Megnézzük a felújítás alatt álló Szent György-templom kis kápol-
náját. Jó tudni, hogy Szent György az egyik legnagyobb tiszteletnek 
örvendő szent az egyiptomi koptok körében. Tetteinek híre korábban 
eljutott a Közel-Keletre, mint Európába. Mari Girgisz, ahogyan ők 
nevezik, éppúgy a 3. században szenvedett mártírhalált Diocletianus 
császár keresztényüldözése idején, akárcsak Szent Ménasz. Itt is 
látszanak az egykori római erőd falai. 

Az óriási templom mellett balra nyílik a temető, amely szokatlan 
látványt nyújt nagy sírboltjaival, színes, mozaikos korsóival, a 
mindenütt fel-felbukkanó bougainvilleákkal, és a sírokról mosolygó 
fekete-fehér fényképekkel. 

Csodálatos épület a Felfüggesztett templom, más néven Függő-
templom (el-Muallaqa), hiszen a belső udvarhoz vezető kapun be-
lépve szokatlan látvány fogadja a látogatót: az udvar végén lépcsőn 
lehet csak feljutni a fölöttünk magasodó templomhoz, amelyet az 
egykori római Babilon-erőd vízikapuja fölé emeltek a Kr.u. 4. 
században. A templomot később lerombolták, majd helyreállították, 
többször bővítették. A főhomlokzat kettős tornyait a 19. században 
építették a templomhoz. A kapun belépve zárt kertbe érkezünk, a 
falakon mozaikok, előttünk pálmák  és virágok. 

A lépcsők felvezetnek a belső udvarba, amelyből egy 11. századi 
szép oszlopcsarnok vezet a templom bejáratához. Az istentiszteletről 
kijövő gyerekek közül néhányan azonnal beszélgetni akarnak velünk. 
Jó látni, milyen természetesen fordulnak az idegenek felé. A 
dongaboltozatot korinthoszi oszlopfők tartják, mögöttük a három 
oltárt elrejtő régi szentélyrács. Díszítése gyönyörű: cédrusból 
faragott fa elefántcsont-berakással. Motívumai ismerősek a templom 
bejárati kapuiról. A szentélyrács tetejét ikonok díszítik, akárcsak 
körben a falakat. Az ikonok előtt több helyen gyertyát lehet gyújtani. 
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A márványból faragott szószék is olyan régi, akár a szentélyrács: 13 
oszlopa Krisztust és az apostolokat jelképezi. Jobb oldali kápolnája 
Etiópia védőszentjének tiszteletére épült. Az oldalkápolna ablakából 
jól láthatók a római erőd tornyai, amelyek az erőd víz felőli 
oldalának védelmét szolgálták. 

Ez a templom ma is a kopt liturgia helyszíne. (…) Belehallgat-
hattunk a kopt istentisztelet monotonnak tűnő zenéjébe, dallamaiba. 
Csodálatos, hogy a Krisztus utáni 4. században élő Nagy Szent 
Vazulról elnevezett kopt liturgia zenéjének és szövegének rögzítését 
és megismertetését magyar szakembernek, dr. Tóth Margit zenetu-
dósnak köszönhetjük, aki több évtizeden át kutatta ezt a liturgiát... 

Sétánk utolsó állomását, a kopt negyed másik bejáratát két római 
kaputorony fogja közre, innen indul a Kopt Múzeumhoz vezető utca. 
Maga a kert is csodálatos pálmáival, lila virágú fáival, a fehér 
egyiptomi jázminnal és a színes bougainvilleákkal (…) Rövid sétát 

teszünk a múzeum rendkívül gazdag termeiben, kőszobrok, fafara-
gások, textilcsodák, használati edények és ikonok között. Számos 
fáraókori motívumot ismerünk fel a tárgyakon, faragványokon 

 
A Kopt Múzeum bejárata 
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ikonokon. Ilyen az anh kereszt vagy a Jézust szoptató Máriát 
ábrázoló festmények... A múzeum termei is valóságos műreme-
kek festett kazettás famennyezetükkel, masrabijja-ráccsal fedett 
ablakaikkal... Itt található Dávid zsoltárainak 1600 éves könyve, 
amelyet a világ legrégibb könyvének tartanak...  

Később felfedezzük fel  a múzeum csodálatos belső udvarát, 
amelynek pálmái, masrabijja-rácsos ablakai, a külvilágot teljesen 
kizáró tere végtelen nyugalmat és biztonságot áraszt. Felettünk a 
csupa-kék égbolt. Feltétlenül vissza kell ide jönni... 

 

 Egyiptomban a muszlimok is megünneplik a Karácsonyt? 
 

Ilyenkor, a kopt karácsony környékén Egyiptomban tele vannak 
az utcák és a bevásárlóközpontok karácsonyi dekorációval: fenyők, 
díszek, gondosan csomagolt ajándékok, a hangszórókból ömlő 
ünnepi örökzöldek. Jóllehet csak a lakosság nagyjából tizedét adják a 
kopt keresztények, mégis úgy tűnik: mindenki ünnepel ilyenkor. És 
sokan tényleg ezt teszik a muzulmánok közül is. 

A koptok túlnyomó többsége Egyiptomban ortodox – a kará-
csonyt így december 25 helyett január 7-én ünneplik. És jóllehet ez 
Jézus születésének ünnepe, és ő az iszlámban egy próféta a sok 
közül, akik megelőzik Mohamed megjelenését, sok muzulmán együtt 
ünnepel a koptokkal. Igazi karácsonyi szellem lengi be ilyenkor 
Kairót és Alexandriát. Sokan díszítenek karácsonyfát, vacsoráznak 
együtt szenteste és a vásárolnak  ajándékot a barátaiknak. 

A 24 éves Nada Ahmed azt mondja az Egyptian Streets híroldal-
nak, hogy muszlim létére is fontosnak tartja a karácsony megünnep-
lését. “Van valami csodás a karácsony körül. Nem csak a dekoráció-
ról, a fáról, az énekekről szól a dolog. Érezzük az ünnepet, úgy, mint 
például Ramadánkor. Egy rövid séta az utcán már mosolyt varázsol 
mindenki arcára, megtisztítja az elmét és a lelket”. Ő például 
ilyenkor együtt vacsorázik valahol a barátaival és mindannyian 
elegánsan kiöltöznek. 
“Jézus azért élt, hogy igazságosságot, békét és szeretetet hozzon, 
azokat a dolgokat, amelyekre Mohamed is szólít bennünket. Hogy ne 
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ünnepelnék egy olyan hírnököt, aki ugyanazzal az üzenettel jött, mint 
a mi prófétánk? A vallásaink közti különbség ellenére a keresztények 
és a muszlimok is úgy gondolják, hogy ő egy csoda volt, és a 
csodákat értékelni és ünnepelni kell.”  Szerinte mindez nem egy 
bizonyos vallásról szól, hanem arról, hogy értékeljük az Istenhez 
közel állókat és kifejezzük a szeretetünket a családunk és a barátaink 
iránt. 

Egy másik, 27 éves nő azt mondja, hogy a karácsony azt adja 
neki, amit hiába keres az iszlám ünnepekben. A békés derűt és az 
elmélyedést. “A karácsony a csendről szól, az elmerülésről önma-
gadban és a családodban, miközben díszíted a fát vagy ülsz az ünnepi 
asztalnál. Ez nem olyan, mint a két nagy iszlám ünnep, amelyek 
zajjal, leölt áldozati állatok vérével és hatalmas evésekkel járnak.”  Ő 
mindenesetre egész életén át szeretné megtartani a karácsonyi 
dekorációk, énekek és a gyertyagyújtás szokását. 

Dina Kamel 24 éves tolmács 13 éves kora óta ünnepli a kará-
csonyt. Ők is feldíszítik a házat, vesznek ajándékot a barátoknak és 
karácsonyi klasszikusokat hallgatnak. “Ezek az ünnepi rituálék 
nagyon örömteliek. Nagyon szeretem az ünnepeket, és a karácsony-
nyal tökéletes lehetőséget kaptam a hobbimra is: a lakás dekorálásá-
ra.”  Azt mondja, ő hisz abban, hogy Jézus (Ísza) az Isten prófétája, 
és egy próféta születésnapjának megünneplése vidám, szent és fontos 
dolog. “A karácsony jó alkalom arra is, hogy megajándékozzuk 
egymást a barátokkal, és elmondjuk nekik, mennyire fontosak.” 
(Karakai Ildikó) 

Forrás: http://www.globoport.hu 
 

 
Egy németországi hitszónok tanítása a Karácsonyról 

 
            Kedves Testvéreim az iszlámban! 

 
Mint tudjátok, nemsokára Karácsony lesz. Előreláthatólag 12 nap 

múlva fogják ünnepelni. Természetesen nem a muszlimok, hanem a 
keresztények. Mivel nem muszlim országban élünk, tisztázni kell 
néhány erre vonatkozó szabályt néhány muszlim számára. Mert ezek 
olyan dolgok, amelyek nagyon elszomorítanak engem. Amikor azt 
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látom, mennyire helytelenül viselkednek itt egyes muszlimok. 
Először is a karácsony a hazugság ünnepe. Ezt egyszerűen ki kell 
mondani. Ez a véleményszabadság, és ennek semmi köze felbujtás-
hoz. Felbujtás az lenne, ha bizonyos emberekkel szembeni félelemre 
vagy gyűlöletre szólítanék fel. Nem pedig az, ha valamire azt 
mondom, hogy hazugság, miközben az emberek maguk is tudják, 
hogy az. Mára már minden vallástudománnyal foglalkozó ember 
tudja, hogy Jézus nem december 24-én születetett. A december 24-e 
a Midsummer éjszakájának, vagyis a nyárközép ünnepének napja, 
amikor a Napistenhez imádkoztak a rómaiak. Hogy a keresztény 
ünnep és a rómaiak ünnepe egymáshoz illeszkedjen, erre a napra 
helyezték a karácsonyt. Ez teljesen egyértelmű, mind történetileg, 
mind a Biblia szerint. Hiszen Jézus nem télen, hanem nyáron 
született, mint ahogy a Biblia is erre utal. 

De miben is hisznek a keresztények, akik ezt az ünnepet ünneplik: 
hogy mi történt ekkor? Abban hisznek, hogy Isten ekkor született. 
Isten megszületett, állítólag. Az iszlám értelmében istenkáromlás azt 
mondani, hogy Isten megszületett. Ha most odamegyünk valakihez, 
és azt mondjuk neki, hogy „boldog karácsonyt”, mit jelent az? Azt 
jelenti, gratulálok neki, hogy abban hisz, Isten megszületett. 
Gratulálok neki ahhoz, hogy egy keresztény császár hazugságát 
követi.  

Az iszlám az őszinteség vallása. Nálunk nincs hízelgés. Így szól 
Allah a Koránban (68. szúra): Azt szeretnék, ha mást mondanál, mint 
amit gondolsz, és akkor ők is mást mondanának, mint amit gondol-
nak. Igen, egyesek szívesen hallanák ezt: Ó, ez aztán szép dolog! Ön 
muszlim, mégis állított fenyőfát, és megünnepli a karácsonyt. 
Nagyszerű! Ön egy kedves muszlim! Nagyon meg vagyunk Önnel 
elégedve! Több olyan emberre van szükségünk, mint Ön! Meg is 
veregetjük a vállát! Nagyon meg vagyunk elégedve Önnel! Így szól 
Allah a 2. szúra 120. versében: A zsidók és a keresztények nem 
lesznek elégedettek veled, amíg nem az ő vallásukat követed.” És ez 
a vallásuk egy része. Azoknak mondom, akik karácsonyfát állítanak 
a boltjukba, mert azt gondolják, hogy ezzel 5 euróval többet fognak 
keresni. Nekik mondom, hogy itt van testvéreink példája, akik 
megvettek egy diszkóval szembeni pizzériát. A régi tulajdonos azt 
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mondta, hogy ha nem árulnak alkoholt, csődbe fognak menni. Nem 
árultak alkoholt, és Allah olyan sok áldást (baraka) vitt a pizzériába, 
hogy dupla annyi a bevételük, mint az előző tulajdonosnak. Azaz a 
baraka Allahtól jön.  

De még ha kevesebbet is keresel, gondolod, hogy többen fognak 
bemenni a boltodba, mert ott áll egy karácsonyfa? És persze megint 
jönni fog valaki és az integrációról fog beszélni. Nem is érdemes erre 
az ostobaságra hallgatni. Semmiféleképpen sem vagy arra kötelezve 
itt Németországban, hogy részt vegyél a karácsony ünnepén. Éppoly 
kevésbé kötelesek ők Ramadánkor böjtölni. Ha valaki velünk böjtöl, 
az az ő dolga. Semmi gond, nyugodtan eljöhet hozzánk. Ha valaki 
részt szeretne venni a Ramadán ünnepén, semmi gond, nyugodtan 
megteheti. De egyetlen kereszténytől sem várjuk el ezt: se nem 
stigmatizálunk vagy szidjuk le őt, ha nem vesz részt Ramadánkor. És 
éppoly kevésbé van bárkinek joga minket rossz embernek feltüntetni 
azért, mert ellenezzük a karácsonyt. Teljesen világos, hogy ez 
ellenkezik a vallásunkkal. Nem csupán egy vélemény ez, amiről 
beszélek. Mondok még több bizonyítékot. Így szólt a Próféta (béke 
legyen vele): „Ne vegyetek részt a zsidók és a keresztények 
ünnepén!” És ez az ünnepükön való részvétel egy módja, hogy 
kidíszítjük a nappalit, hogy ajándékozunk, hogy karácsonyfát 
állítunk. És még valami: A Próféta  (béke legyen vele) azt mondta, 
hogy „Aki más népet utánoz, hozzájuk is tartozik.” Egy konszenzus 
(idzsma) a vallástudósok (ulamák) között, hogy nem szabad részt 
venni a karácsony ünnepén. A muszlim szívében hűségnek és 
lemondásnak kell lennie. Hűség a valláshoz és a hívőkhöz, valamint 
lemondás a hitetlenségről és a hitetlenekről. Ez nem azt jelenti, hogy 
nem szabad kedvesen bánni az emberekkel, hogy nem bánunk jól a 
családtagokkal vagy másokkal. Nem! Jól kell velük bánnunk!  

Ám ismernünk kell a határokat. És itt kezdődnek a határok. Ha 
tudod, hogy ez az ünnep összefügg a pokolba vezető út egyikével, 
akkor hogyan tudsz muszlimként velük örülni? Hogyan tudsz 
muszlimként örülni, ha látod, hogy az emberek a pokolba vezető 
úton vannak? Hogyan tudsz örülni muszlimként, amikor látod, hogy 
fákat állítanak, Ez egy keltáktól származó elkorcsosulás. Fákat 
állítottak különböző szertartásokkal, melyeknek nincs közük az 
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iszlámhoz, és melyek bálványimádat jellegűek. És amelyeknek még 
csak a kereszténységhez sincs közük. Erre mi fenyőfát állítunk. 
Karácsonyfát állítunk. Audubillah! Emberek, ez a dolog nagyon 
veszélyes! Tudnunk kell, hol a határ! Ez, attól függően, mennyire 
érintette meg a szívedet, kizárhat téged a vallásból. Akár odáig is 
vezethet, hogy szeretetet is érezhetsz aztán a vallás és a hitetlenség 
iránt. És aki szeretetet érez a hitetlenség iránt, az `al-walá` wa-l-
bará`a`-t teljesen lezárta és kilép a vallásból. Így közeledik hozzánk a 
sátán. Azt mondja, hogy: `Mi is meg akarjuk mutatni, mert tavaly ők 
is részt vettek a Ramadán ünnepén.` Nem! Az ő vallásuk hamis! És a 
mi vallásunk helyes!  

Azon csodálkoznak, miért van tolerancia az iszlámmal szemben, 
míg nálunk talán nincs olyan sok belőle. Például ezt szokták 
mondani. Most nem beszélek arról, hogy ez igaz-e vagy sem. Először 
is nincs itt tolerancia. A tolerancia jelentése tűrés, elviselés. Azaz 
eltűr valaki olyasvalamit, ami valójában az ellen van, amiben hisz. 
Azaz, ha mi muszlimok például engedélyezzük, hogy templomok 
állnak az iszlám országokban, és már több ezer éve, akkor ez 
tolerancia, mert hisszük, hogy ott olyan istentisztelet zajlik, ami 
hamis és a pokolba vezet. De ebben a társadalomban nem a 
kereszténység uralkodik. A kereszténységre nézve szegyen azt 
állítani, hogy a kereszténység újraéled itt. Ezzel csak palira veszik az 
embereket. Ez egy szekuláris ország, ahol a vallás alapvetően nem 
játszik szerepet, mert már kiszorult onnan. Azaz egy mecset építése 
egyáltalán nem mond ellent az ország ideológiájának. Ennél fogva 
nem is beszélhetünk toleranciáról, hiszen magától értetődik, hogy 
mindenki mindaddig gyakorolhatja a vallását, amíg senkinek sem 
okoz kárt vele.  

Ezért teljesen helytelen azt gondolni, hogy az tolerancia vagy 
integráció lenne, ezeknek az embereknek engedni. Mint ahogy sajnos 
egyes imámok teszik. Szégyellniük kell magukat! Subban`Allah! 
Hová jutottunk? „Azt szeretnék, ha mást mondanál, mint amit 
gondolsz, és akkor ők is mást mondanának, mint amit gondolnak.” „a 
zsidók és a keresztények nem lesznek elégedettek veled, amíg nem 
az ő vallásukat követed.” Azaz a széles tömeg nem lesz veled 
elégedett. Kivéve azokat, akik felveszik az iszlámot. Kell tehát egy 
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választóvonalnak lennie, Nem azt mondjuk, hogy aszociális módon 
kell viselkedni. Azt sem, hogy át kell hágni a törvényeket. Nem! Az 
iszlámban nincs csalás. Tilos csak úgy szidalmazni valakit. Tilos 
meggyilkolni, kirabolni, meglopni valakit. Tilos valahová betörni, 
valakit megerőszakolni. Ezek mind tilosak. Ehhez kell tartanunk 
magunkat. Kedvesen kell bánnunk az emberekkel, és józanul kell 
viselkednünk. Jónak kell lennünk hozzájuk, mert azt mondta a 
Próféata (blv), hogy „légy jó ahhoz, aki rossz hozzád.” És Allah azt 
mondta a Koránban 860:8), hogy „Allah nem tiltja meg nektek, hogy 
jóindulattal és méltányosan bánjatok azokkal, akik a vallás miatt nem 
harcoltak ellenetek és nem űztek el lakhelyeitekről.” Azaz igazsá-
gosnak kell lennünk hozzájuk, és jóságosan kell bánnunk velük. De 
ehhez nem tartozik hozzá az, hogy elveszünk dolgokat a vallásunk-
ból, és hogy részt veszünk az ünnepeiken, holott az tilos számunkra. 
Vagy hogy utánozzuk a hitetleneket, hiszen a Próféata (blv) 
megtiltotta azt nekünk. Vagy hogy körbehízelegjük őket, holott nincs 
okunk hízelegni. Ez az én üzenetem, mert egy étteremben jártunk 
ma, ahol ledöbbentünk és rögtön ki is fordultunk onnan. Beszéltem a 
tulajdonossal, aki azt mondta, hogy ugyan, nem olyan nagy baj ez. 
De igen! Nagy baj ez, mert ez egy hazugság! És nekünk őszintéknek 
kell lennünk.  

És azt mondom nektek, hogy bojkottáljatok minden olyan 
muszlim boltot, ahol karácsonyfát állítanak! Vagy ahol boldog 
karácsonyt kívánnak. Ahol alkoholt isznak. Bojkottáljátok ezeket a 
boltokat és beszéljetek az emberekkel! Senki sem várhatja el 
Mondjátok nekik, hogy: `Kedves testvérem, nem gondolom, hogy 
rosszak a szándékaid, de amit csinálsz, az nincs rendben. Senki sem 
várhatja el tőlünk, hogy részt vegyünk egy bálványimádó ünnepen, 
mert a karácsony az. És még csak nem is közvetlenül a keresztény-
ségből ered. Ez egy remix. Mint mondtam, ez a Midsummer 
éjszakájának az ünnepe, ahol  Napistenhez imádkoztak. Ennyit 
szerettem volna mondani. Allah erősítsen minket!  

(2016. dec.) Forrás: https://youtu.be/NSRWeX0EWEE 
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A Magyar Kurír kérdése Böjte Csabához,  
          miután ő meglátogatta az egyiptomi kopt keresztényeket. 

– Voltak az al-Azhar egyetemen is. Lehetségesnek tartja a keresz-
tény-muszlim párbeszédet? És az együttélést a hétköznapokban? 

A párbeszédre azt mondták, nem működik, és nincs is alapja. A 
mohamedán ember egyistenhívő, neki az, hogy Jézus Krisztus Isten, 
hogy van Szentháromság, Eucharisztia, bálványimádást jelent. Ószö-
vetségi alapon elítéli a bálványimádást. A pátriárkák is azt mondták, 
hogy az együttélést el lehet képzelni, de párbeszéd nincsen. Az al-
Azhar egyetemen is az derült ki, hogy teológiailag nincs alapja a 
párbeszédnek. Úgy gondolják, saját hitüket, istenüket gyaláznák meg 
ezzel. Szóba állni más dolog, az együttélés lehetséges. Azt hiszem, 
Jézus Krisztusnál „pattog a labda”. Nekünk ő Isten, nekik pedig 
próféta. Én nagyon boldog lennék, ha Jézus meg tudná győzni őket, 
hogy ő a „nagyfőnök”, és szeret minket. Ha én azt mondom egy 
muszlimnak, hogy Isten gyermeke vagyok, akkor méltó vagyok arra, 
hogy megkövezzen. Mert csak az Isten szolgája lehetek, Isten 
gyermeke nem, bűn ezt mondani.  

A hétköznapi emberek nem sokat gondolkoznak ezeken. Ott 
együtt élnek. A házak falán a keresztény negyedekben sokfelé ki van 
téve a kereszt, és sok graffitit is láttam, le is fényképeztem: keresz-
tény politikusnál a félholdban ott van a kereszt. Nem árulnak 
zsákbamacskát. 

Fontos megérteni, hogy az egyiptomi koptok a fáraók leszárma-
zottai, az egyiptomi kultúra részei. Hogyan lett ebből egy mohame-
dán világ? Egyiptom a Bizánci Birodalomhoz tartozott, amikor 620 
körül az Arab-sivatagból érkező négyezer harcos lerohanta. A 
lakosság mellettük állt, mert azt gondolta, jó alkalom, hogy elsza-
kadjanak Bizánctól. Az arab hódítók mindent megtettek, hogy szép 
szóval, pénzzel, fegyverrel muszlim hitre térítsék az embereket. 
Kétszázötven év múlva már többségben voltak, az 1300-as években a 
koptok már a nyelvüket is elvesztették. A mohamedánok úgy gon-
dolják, az ő hitük magasabb rendű, értékesebb, megtesznek mindent, 
hogy áttérítsék az embereket. Sok keresztényből lesz muszlim. 

                                         (Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír) 
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Irak és Szíria – Hosszú évek dzsihádista megszállása után elő-

ször ünnepelhetik otthonaikban a Karácsonyt az iraki és szíriai ke-
resztények számos városban. Az újrakezdést beárnyékolják háborúk 
okozta társadalmi feszültségek, de újjászületett a keresztények 
reménye életük helyreállítására. A vallásközi munkacsoport vendége 
volt Habib Hormuz káld érsek Bászrából, Ziad Hilal sj atya 
Aleppóból és Pierbattista Pizzaballa apostoli adminisztrátor Jeruzsá-
lemből.                                 (Hölvényi György, Facebook) 

 
 

A  betlehemi csillag 

1925-ben egy német tudós, 
Paul Schnabel megfejtette a 
titkot! Pedig nem is csillagász 
volt! Néhány évvel korábban 
az Eufrátesz partján (régen 
Babilónia; ahonnét valószínű-
leg a bölcsek is jöttek) egy 
korabeli csillagvizsgáló helyén 
kétezer éves agyagtáblát talál-
tak. Ennek szövegét fejtette 
meg a német tudós. 

A ma Berlinben őrzött cserépdarab pontos leírást ad egy Kr.e. 7-
ben bekövetkezett páratlan eseményről. Eszerint: a Jupiter és a 
Szaturnusz egy év alatt háromszor volt látható a nyugati égbolton, 
mégpedig a Halak csillagképben! (Mai időszámításunk szerint: 
május 9-én, október 3-án, és december 5-én.) Mindhárom esetben 
olyan együttállás valósult meg, mely a két bolygót egyként láttatta a 
Földről. Ez az esemény azért különleges, mert a két csillag együtt-
állására - a Halak csillagképben - jó esetben is évszázadokat kell 
várni! Az első ilyen együttállást i.e. 860-ban figyelték meg a 
csillagászok. Ezután következett a Jézus születésével egyidejű, i.e. 7-
ben. Legközelebb 2378-ban fog rá sor kerülni.  
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A jelenség érdekessége - vagy Isten kreativitása? -, hogy az ak-
kori emberek a Jupitert a királyok csillagaként ismerték, a Szaturnusz 
a zsidók csillaga volt, a Halak csillagkép pedig a Messiás jelképe. 
Hogyne követték volna a bölcsek ezt a csillagot! Hiszen előttük 
egyértelmű volt, hogy a zsidók országában Messiás-Király született! 

 

Matta el Meszkin „Isten megtapasztalása az imában” című 
könyvének most megjelent második kiadását Vágvölgyi Éva, a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat főtitkára, a kötet lektora 
mutatja be. 

Ez a könyv öt év elmélkedésének, de mindenek fölött a minden 
keresztény szerzetesi élet szívének, az imádságos élet konkrét 
tapasztalatának gyümölcse. Jussef Iskandar kopt egyetemista volt. 
1948-ban feladta gyógyszerészi hivatását, eladta gyógyszertárát, 
árát szétosztotta a szegények között és elhatározta, hogy életét 
egészen az Úrnak szenteli. Egyiptom legszegényebb és legkevésbé 
ismert Deir Amba Samuel nevű kolostorába ment, ahol a Matta 
nevet kapta. (Matta: Máté; Matta el Meszkin: Szegény Máté) 

Szerzetesi életének első három éve alapjában véve bensőséges-
ségben és elmélyülésben telt. Külső vigaszok és olyan személy 
hiányában, akire rábízhatta volna magát, csak az Úr saját életéből 
nyert tájékozódást. Ebben az időszakban minden éjjel szakadatla-
nul virrasztott egészen reggelig, a forró imának, a Szentírásról és 
az Atyák imádságról írt műveiről való elmélkedésnek szentelve 
magát. 

Egy angol szerzetes, Laazar Moor révén gondviselésszerűen 
jutott hozzá egy az imáról szóló, géppel írt patrisztikus gyűjte-
ményhez: Some Aspects about Orthodox Prayer. Ezeknek az olda-
laknak az volt a haszna, hogy az első Atyák gondolatain kívül 
(Nagy Szent Antal, Nagy Szent Makariosz, Lépcsős Szent János, 
Szír Szent Izsák és mások) bemutatták azokat a szenteket is, akik a 
legismertebbek voltak a bizánci és az orosz hagyományban (Si-
meon, az Új Teológus, Szarovi Szent Szerafim, Ignatij Brjančan-
inov, Kronstadti Szent János stb.), és akiket kevésbé ismertek 
ebben az időben. Matta atyának birtokában volt egy kézirat Szír 
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Szent Izsáktól is. Minden éjszaka lefordított és lemásolt egyet 
ezekből a mondásokból, és ez volt elmélkedésének a tárgya. 
Gyakran érezte annak a szentnek a misztikus jelenlétét, akinek a 
mondásáról elmélkedett és segítséget és vigasztalást kapott tőle. 
Ezeken a magányos éjszakákon állította össze ennek a műnek a 
lényegi részét.  

1951-ben egészségi okokból átkerült a Szírekről elnevezett 
(Deir el Sourian) kolostorba és ott lelkivezetővé vált. Különböző 
szerzetesek olvasták feljegyzéseit az imáról, és kérték, hogy 
jelentesse meg könyv formájában. A püspök, a kolostor vezetője 
áldását adta rá, és a Deir el Sourian kolostor nagyon kezdetleges 
nyomdatechnikával kinyomtatta. Ez volt az első kiadás 1952-ben. 
Az előszót Nazir Gayed írta hozzá, a későbbi III. Shenuda nevet 
viselő alexandriai pátriárka, aki nem rejtette véka alá a szerző 
iránti csodálatát, és kinevezte a saját „lelkivezetőjének”.   

Később, miközben remeteként élt a Wadi Rayan sivatagjának 
egyik barlangjában, az azt megelőző lelki vezetés hosszú időszakát 
felhasználva, a szerző kibővítette a fejezeteket, amelyek előzőleg 
Az Atyák mondásai címet viselték. A második kiadás 1968-ban 
látott napvilágot Az ortodox imaélet címmel. 

Ez a mostani ennek a könyvnek az első magyar nyelvű fordí-
tása, Isten megtapasztalása az imában címmel jelent meg, hogy 
tágítsuk a könyv által megszólítottak körét. „Nyílt levélként” szól 
azokhoz, akik közelebb szeretnének kerülni az Istennel való 
párbeszéd művészetéhez. Matta el Meszkin műve ráirányítja a 
figyelmünket arra, hogy milyen szorosan összefonódik az imádsá-
gos élet a Szentírással. Írása egészen át van itatva a Szentírással, 
és ami külön ajándék benne, hogy nem puszta teológiai fejtegeté-
sek, hanem a megélt, megvalósított szentírási szavak szólnak 
hozzánk.  

Nagy öröm számunkra, hogy átadhatjuk ennek az Úrral való 
bensőséges életnek és az emberi szív ismeretének az érett gyümöl-
csét a magyar olvasók számára.  

Vágvölgyi Éva, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat főtit-
kára, Budapest, 2017. november 15. – Magyar Kurír 
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Thorday Attila 

A katolikus zseb-bibliáról 
 

 (az IGEN Szerkesztőségének,  Bitter Ákos felkérésére, 1997 
 

Tizenhat éves voltam, amikor bérmálkozásom alkalmából egy 
teljes Bibliát kaptam bérma-keresztapámtól. Ez indított arra, hogy a 
következő hónapokban és években nap mint nap, sokszor órákon 
keresztül olvasgassam a Szentírás üzenetét. Szívemig hatoltak a 
próféták (különösen Izajás és Jeremiás) önéletrajzi beszámolói 
meghívásukról és küzdelmes 
sorsukról; kiváncsian lapoz-
gattam a bölcsességi köny-
veket, ahol magával ragadtak 
a boldog életre tanító bölcs 
és találó mondások.  

Később, amikor katona 
voltam, titokban kellett a lak-
tanyába csempésznem egy 
kisméretű Újszövetséget, 
hogy szabadidőmben olvas-
gathassam Isten éltető igéjét. 
Ma már a múltként emlé-
kezünk arra, hogy tíz évvel 
ezelőtt még az is tiltva volt, 
hogy az ún. Békés–Dalos-
féle Szentírást szekrényében 
tartsa egy kiskatona – az ide-
ológiai magyarázat az volt, 
hogy külföldi kiadású köny-
vet (ti. ezt Rómában nyomtatták) a Néphadseregben nem szabad 
forgatni... Hála Istennek, a cenzúra eltörlése óta több tízezer példányt 
sikerült idehaza is nyomtatni ebből a gördülékeny nyelvezetű és 
könnyen kezelhető Újszövetségből. 
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Régi álmom azonban csak most júniusban teljesült, amennyiben 
kézbe vehettem azt új katolikus bibliafordítást, amely nyelvezeténél 
és tipográfiájánál fogva minden bizonnyal megnyeri a magyar olva-
sóközönség tetszését.  

Az új kiadás első és kétségtelen előnyét a nyár folyamán azonnal 
élvezhettem: zsebformátuma miatt mindenhova elkisért, ahol a nyár 
folyamán a fiatalokkal táboroztam (Zemplén, Balaton-felvidék, bu-
gaci pusztaság), sőt külföldi utazásom során is jó szolgálatot tett. A 
kötetet vonzóvá teszi a betütípusok megválasztása, valamint a 
harmóniát sugárzó tördelés. 

Többen kérdezik tőlem: miért nem elégedünk meg Károli Gáspár 
ősi szövegével; miért szükséges újabb és újabb bibliafordításokat 
készíteni? Válaszom kétirányú: egyrészt az élő nyelv változásai miatt 
az örök igazságokat is szükséges újrafogalmazni, hiszen az évszá-
zadok alatt egyes kifejezések új tartalommal bővülnek, mások pedig 
elvesztik frissességüket és tartalmukban elszegényednek. Másrészt a 
protestáns egyházak sajnálatos módon nem használják a teljes 
Szentírást, és így minden bibliakiadásukat – bármilyen szöveghű is 
például az új protestáns fordítás – hiányosnak kell tekintenünk. 

A Szent Jeromos Bibliatársulat Bibliafordító Munkaközössége 
mintegy ötévnyi munka eredményeképpen olyan szöveggel áll most 
elő, amely a közel négy évszázaddal ezelőtt készített első teljes 
katolikus magyar bibliafordításon alapul. Az új kiadás Káldi György 
jezsuita veretes nyelvezetű szövegén csak ott változtat, ahol ezt a 
magyar nyelv időközbeni fejlődése megkívánja, illetve ahol a 
Vulgáta alapján készült fordítás a héber illetve görög eredetitől eltér, 
vagy azokat helytelenül értelmezi. Ez utóbbi esetében a liturgikus 
szövegek készítésének iránytadó modern latin fordítását, az ún. Neo-
Vulgátát hívták segítségül. 

Ízelítőül lássunk most néhány szép megfogalmazást a Káldi-
Neovulgáta Bibliából: A prófétai könyveket lapozgatva a KNB-
fordításban például Jeremiás perbeszéde (12,1-3) ragadott magával; 
az eddig használatos magyar fordítások ugyanis nem tükrözték a 
próféta türelmetlensége és Isten türelme közti feszültséget.  
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Sirák fia könyvét – melyet a protestáns kiadásokban eleve hiába 
keresünk – a KNB minden korábbi kiadásnál tömörebben, frappán-
sabban fordítja. 

A Példabeszédek könyvét fellapozva a 31. fejezetben rácsodál-
koztam a derék asszony dicséretéről szóló abc-énekre. Egyrészt az 
eddig használatban levő magyar fordítások a 31,10-31 szakasz 
alfabetikus jellegét nem jelölték, másrészt a 30. vers fordítása most 
végre helyesen fordítja és jól összefoglalja a himnusz legfőbb 
mondanivalóját: „A kedvesség csal, a szépség mulandó, – de az 
istenfélő asszony dicséretet érdemel.” (ellentétben a SzIT kiadásában 
megjelent UKB-fordítással, amely szerint: „az okos asszonynak kijár 
a dicséret”). 

A Zsoltárok könyvét olvasgatva a 64. zsoltár 2. versének zamatos, 
költői nyelvezetére lettem figyelmes: „Hallgasd meg, Isten, esdő 
könyörgésemet, – szabadítsd meg lelkemet az ellenség félelmétől!” 
Ráadásul a vers második sora a héber eredetit is minden korábbi 
fordításnál hűségesebben adja vissza. 

Ha tovább folytatnánk összehasonlító munkánkat, bizonnyal 
további példákat is idézhetnénk a találó és kevésbé találó, a sikeres 
és sikertelen fordításokra. Mindebből sejthetjük, hogy tökéletes 
bibliafordítás továbbra sincs és nem is létezik, ezért – természete 
szerint – szüntelen korrigálásokra szorul. Így lesz ez a Káldi-
Neovulgáta Bibliával is, amely azonban ékes magyar nyelvezete és 
katolikus hagyományba illeszkedése, valamint tetszetős és praktikus 
kivitele révén bizonyára sokunk javára és örömére lesz a következő 
évtizedekben. Illesse köszönet és elismerés a Szent Jeromos 
Bibliatársulat Munkaközösségét a fordításért, valamint a nagylelkű 
adakozók sokaságát, akik lehetővé tették, hogy a zsebbiblia mér-
sékelt áron legyen kapható. Mindannyiuknak szívből kívánjuk: Isten 
fizesse meg! 

Ui. A Szent Jeromos Bibliatársulat központjában (VI., Teréz 
körút 28.) elmondták, hogy a KNB első kiadása, (24ooo teljes 
Szentírás!) három hónap leforgása alatt elfogyott; az újabb kiadást 
már megrendelték a nyomdától. 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
 

Közgyűlés – Társulatunk szeptember 30-án, Szent Jeromos 
ünnepén ezúttal is megtartotta ez évi (második rendes) közgyűlését. 
A közgyűlést hálaadó szentmisével kezdtük, majd a Társulat 
ügyvezető elnöke ismertette az elmúlt esztendő fontosabb esemé-
nyeit, a Társulat tevékenységét, köszönetet mondott a munkatársak-
nak, és jelezte a következő évben ránk váró feladatokat. Ezt követően 
a munkatársak beszámoltak az elmúlt év folyamán végzett munká-
jukról. A gyűlést a munkatársak és a jelenlévő tagtársak baráti 
együttléte, jó hangulatú beszélgetése zárta. 

 
A Társulatunk gondozásában megjelent Cigány Biblia a 

Szentatyának – A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak 
római `ad limina` látogatása alkalmából „Veres András püspök, a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke egy szép Bibliát, én 
pedig Székely János püspökatyával egy cigány Bibliát adtam át 
Ferenc pápának. Néhány éve megvan már a teljes lovári nyelvű 
szentírásfordítás, ezt köttettük be szép fehérbe, a borítóra pedig 
rákerült a Szentatya címere. A pápa nagy érdeklődéssel forgatta. 
Minden nyelvnek a történelmében nagy mérföldkő a bibliafordítás, 
hiszen ez azt jelenti, hogy a legfinomabb vallási fogalmakra is 
sikerült valamilyen kifejezést találni. Ez ad lehetőséget arra, hogy 
ezután a szentmise liturgiája is elkészüljön ezen a nyelven. A pápa 
buzdított is bennünket ebben a munkában.” (Erdő Péter bíboros, 
Magyar Kurír) 

 
„A Szent Család Egyiptomban” címmel tartott előadást a Bib-

liaközpontban Társulatunk főtitkára, Vágvölgyi Éva, aki néhány 
héttel ezelőtt Egyiptomban járt, és alaposan megismerte Kairó kopt 
Óvárosát. Az egyik itt látható csodálatos templom alatt van az a hely, 
ahol a Kopt Egyház hagyománya szerint az Egyiptomba menekülő 
Szent Család megpihent. Az előadás során bemutatott képek alapján 
megismerhettük a Kopt Negyedet, az itt lévő gyönyörű templomokat, 
valamint a Kopt Múzeum kincseit. 

Minderről készült egy DVD is, amely megvásárolható a Biblia-
központban („A Szent Család Egyiptomban”, ára 600 Ft.) 
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Megelevenedő Szentírás – Bibliai figurakészítő kurzus a 
Kaposvári Püspökségen – 2017. október 20-22-e között bibliai 
figurakészítő kurzuson vettek részt a Kaposvári Egyházmegye hitok-
tatói a Püspökségen Gelley Annának, a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat munkatársának vezetésével. A képzést hosszú vára-
kozás előzte meg, hiszen ilyen bibliai bábok készítésével hazánkban 
egyedül a Bibliatársulat foglalkozik, és nagyon kevés lehetőség adó-
dik a fővároson kívüli alkalom szervezésére. 

10 lelkes hitoktató vállalta, hogy a hétvégéjét a püspökségen töl-
tve elsajátítsa a Szentírásból jól ismert figurák készítésének módját. 
A babák különlegességét a speciális váz adja, amire több különböző 
réteg épül (melyeket nevezzünk egyszerűen izom- és bőrrétegnek). 
Ez végül egy olyan élethű emberalakot formál, amely egészen finom 
mozdulatok megtételére képes. Az arc nélküli bábok a történeteknek 
megfelelő karaktereket tudnak megjeleníteni, öltözetük és frizurájuk 
ennek megfelelően ki- és átalakítható. 

A kurzus során lehetőség nyílik két felnőtt, egy csecsemő és 
tetszőleges mennyiségű négylábú állat elkészítésére. A közös munka 
nagyszerű csoportterápiának bizonyult. A kezdeti lendület és izgalom 
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hamar kiegészült némi kétségbeeséssel, ám az apróbb, de folyamatos 
sikerélmények végig fenntartották a motivációt. Gelley Anna 
kedvessége és egész hétvégén keresztül kitartó lendülete segített 
minden résztvevő számára továbblépni a nehéz pillamatokon, 
melynek köszönhetően, különösebb kézügyesség vagy előismeret 
nélkül a végére csodálatos figurák születtek, melyek mindegyike 
tükrözi készítőjének kézjegyét. 

Habár a kurzus vasárnap délelőtt véget ért, a hitoktatók már a 
következő ilyen alkalmat tervezik, hiszen aki egyszer „megfertő-
ződik” ezzel a szemléltető módszerrel, megtelik ötletekkel a jövőre 
nézve. A Kaposvári Egyházmegye honlapjáról 

                 (http://kaposvar.egyhazmegye.hu/?p=4816) 
 

Kurzus a Bibliaközpontban – November 17-19-én tartottuk meg 
ezévi negyedik Biblikus Figura készítő kurzusunkat a Társulatunk 
központjában nyolc lelkes – részben visszatérő – résztvevővel. A 
kurzus vezetője ezúttal is, mint mindig, Gelley Anna volt. Az elké-

 



Társulatunk életéből 

 60

szült figurákat a résztvevők sikerrel alkalmazzák a hitoktatásban, sőt 
családi körben is a gyermekek nagy örömére. 

 
 
Bibliamaraton a Kórházban – Nyolcórás bibliamaratont tartot-

tak a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban  
November 30-án reggel 10 órától este 18 óráig tartott az ökume-

nikus bibliamaraton a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban; az alka-
lomra több felekezet papját és lelkészét meghívták a szervezők. 

 „A te igéd lámpás a lábamnak,  
           s ösvényemnek fényesség” (Zsolt 119,105) 

Ferenc pápa két évvel ezelőtt arra buzdított bennünket, hogy a 
Bibliát ne irodalmi műnek, hanem napi olvasmánynak tekintsük, és 
gyakran olvassuk. Mahatma Gandhit is idézte, aki nem volt keresz-

 
Biblikus Figura készítő kurzus a Bibliaközpontban 
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tény, de egyszer azt mondta: „Rátok, keresztényekre egy olyan 
könyvet bíztak, amelyben elegendő mennyiségű robbanóanyag van 
ahhoz, hogy az egész civilizációt ezer darabra robbantsa szét, hogy 
átfordítsa a világot, és békét vigyen egy háborútól pusztított boly-
góra. Azonban úgy bántok vele, mintha egyszerűen csak egy iro-
dalmi mű lenne, semmi több.” Mindannyian tudjuk, hogy a termé-
szetfeletti a természetesre épít, tehát a Bibliában lévő Lélek tüze is 
csak akkor tud lángra lobbanni, ha vannak emberek, akik rendszere-
sen olvassák, tovább „fertőzik” Isten igéjével szűkebb és tágabb 
környezetüket. 

Mindezeket komolyan véve a kistarcsai kórházban november 30-
án reggel 10 órától este 18 óráig ökumenikus bibliamaratont tartottak 
a betegek és dolgozók lelki épülése céljából, melyre több felekezet 
papját és lelkészét hívták  meg. 

Az alapelgondolás az volt, hogy az egyórás időintervallumokban 
legyen egy félórás olvasás, utána egy negyedórás magyarázat, tanítás 

 
Bibliamaraton a kistarcsai kórházban 
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az elhangzottakról, majd az utolsó negyedórányi csöndben legyen 
lehetősége a jelenlévőknek az elhangzottak elmélyítésére – ezt a 
legtöbb órában sikerült is megvalósítani. Nyugalommal és örömmel 
töltekeztek fel a dolgozók, a betegek, és a  szolgálattevők is boldo-
gan zárták a napot. 

A bibliamaraton tematikáját Faragó Artúr katolikus kórházlelkész 
állította össze; három felekezet kórházlelkésze vett részt a felolvasó-
nap szervezésében. A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat három-
száz darab János-evangéliummal támogatta a kezdeményezést; a Mai 
Ige kettőszázötven aktuális kiadványt küldött erre a célra, a Harmat 
Kiadó Family újságokat ajándékozott; Szegedi László tápiósülyi 
plébános régi Káldi-bibliáját és szent könyveit adta kölcsön erre a 
napra. 

Forrás és fotó: Szabóné Szekeres Ildikó és Bálint Brigitta  
Kórházlelkész.hu / Magyar Kurír 

 
 

Tisztelt Tarjányi Béla professzor úr ! 
Nagylelkű adományukat ezúton is szeretnénk megköszönni 

a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának nevében. 
A szentirás felolvasó napon osztottuk ki a betegeknek az ado-
mányba kapott 300 db Szent János evangélium missziós kiad-
ványukat. Hálás köszönettel: 

                   Szabóné Szekeres Ildikó és Bálint Brigitta 
  

 

 Erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat – Programok 2017. 

Főegyházmegyei Biblia-nap – A Biblia éve óta 2008-tól minden 
évben megrendezzük, mint főegyházmegyei jellegű rendezvényt. 
Egy napos program valamelyik főesperesi központban, mely 
alkalomként kínálkozik arra, hogy együtt ünnepeljük, tanulmányoz-
zuk, hallgassuk Isten igéjét. Meghívott minden katolikus érdeklődő, 
különösen a főegyházmegye azon közösségeinek tagjai, akiknek 
életében már jelen van a Szentírás.   
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– Bibliás hétvégét tartunk fiataloknak és felnőtteknek – Hét-
végés program (péntektől vasárnapig), melynek során egy-egy 
szentírási témát mélyítünk el, egyszerre lelkigyakorlatos, tanulmányi 
és közösség-tapasztalati jelleggel.  

– Bibliai alapkurzus – Hétvégés program (péntektől vasárnapig). 
– Alapvető ismereteket nyújt a Szentírás olvasásához és tapasztalatot 
Isten Igéjének közösségi megéléséhez. 

– Biblianapok, bibliás délutánok, bibliás esték szervezése.  
– Képzés csoportvezetőknek, önkénteseknek. 
– Képzés hitoktatóknak. 
– Novemberben Marosvásárhelyen képzés volt plébániai 

alkalmazottaknak, a hónap végén megismételjük Kolozsváron. 
– Tervezünk képzést papok számára. 
– Biblikus képzés Marosvásárhelyen a Bibliaközpontban. 
– Nyáron bibliás táborokat szervezünk: – 3-4 napos táborok 

felnőtteknek, fiataloknak, és fiatal házasoknak.  
– KMB nyaralás a társulat tagjai számára. 

Az erdélyi kurzus résztvevői 
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– Biblikus jellegű lelkipásztori programok vezetése meghí-
vásra – Előző évek során eddig is vezettünk felkérésre biblikus 
programokat (Pax Romana, Háló, Lelkipásztori napok stb. kereté-
ben). Előzetes egyeztetés alapján plébániák vagy más egyházi 
közösségek felkérésére hasonló módon vállalkozunk különféle 
biblikus programok (bibliai alapkurzus, bibliai hétvégék, napok, 
esték stb.) levezetésére. 

Szeretnénk nagyobb prioritást szerezni a lelkipásztori munkában 
az igehirdetés, a Szentírás üzenete terjesztésének. 

Keressük a módozatot arra, hogyan lehetne egyházmegyeibb 
jellegű rétegeknek programokat szervezni.  

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki-
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta-
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

 
Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2017. 

dec.29.: Lk 18,1-8; 2018. jan.12.: Jn 1,9-11; jan. 26.: Lk 6,47-

48; febr. 9.: Mt 6, 7-8; febr. 23.: Lk 9,22-25; márc. 9.: Lk 6,36-38; 

márc. 23.: Jn 10,31-42; ápr. 6.: Jn 5,1-3; ápr. 20.: Jn 6, 22-29. 
 

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 
bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 

 
 

A keresztényekre egy olyan könyvet bíztak, 

amelyben elegendő mennyiségű robbanóanyag 

van ahhoz, hogy az egész civilizációt ezer darabra 

robbantsa szét, hogy átfordítsa a világot, és békét 

vigyen egy háborútól pusztított bolygóra. Azonban 

úgy bántok vele, mintha egyszerűen csak egy iro-

dalmi mű lenne, semmi több.” (Gandhi) 
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Alászállt… 

 
Mi történt? Nagy csend van ma a földön. Nagy csend és teljes el-

hagyatottság. Nagy a csend, hiszen meghalt a Király. Megremegett a 
föld, aztán elcsendesült, hiszen Isten szenderült el a testben, és feltá-
masztotta a régóta sírban nyugvókat. Isten halt meg a testben, és 
megfutamította az alvilágot.  

Először is az ősszülőket, de megtalált bárányokat keresi fel. Azo-
kat akarja felkeresni, akik a halál teljes sötétjében és árnyékában 
vannak fogva tartva, egyenesen a rabságban levő Ádámhoz és Évá-
hoz megy, és megszabadítja a szenvedésektől Ádámot Isten, aki szin-
tén az ő Fia.  

Elmegy hozzájuk az Úr, és magával viszi a kereszt győzelmi jel-
vényét. Mihelyt Ádám ősatyánk megpillantja őt, bűnbánón mellét ve-
ri ámulatában, és ezt kiáltja oda a többieknek: „Az én Uram legyen 
mindnyájatokkal!”. Erre maga Krisztus felel így Ádámnak: „És a te 
lelkeddel!”. Majd kézenfogva életre kelti őt e szavakkal: „Kelj életre 
álmodból, támadj fel a halálból, Krisztus rád ragyogott!”. 

Én a te Istened vagyok, én miattad lettem Fiaddá, teérted és eze-
kért a te ivadékaidért. Most szólok, és hatalmam folytán ezt a paran-
csot adom a halál ezen foglyainak: szabadok vagytok! A halál sötét-
jében levőkhöz meg így szólok: legyetek az élet világosságában! A 
halál tehetetlenségében levőknek meg azt mondom: támadjatok 
fel!… 

Neked, a halottnak, ezt parancsolom: kelj fel az életre, hiszen nem 
azért alkottalak meg, hogy a halál bilincsei között légy mindörökre. 
Támadj fel halálodból: hiszen én vagyok a holtak élete. Kelj fel, akit 
kezeim alkottak, kelj fel, akit saját képem hasonlatosságára alkotta-
lak.  

Én, a te istened, teérted lettem a te gyermekeddé. Én, az Úr, teértd 
vettem fel a szolgai alakot. Én, aki az egek felett vagyok, teérted jöt-
tem a földre és az alvilágba. Teérted, az emberért lettem a holtak kö-
zött is a saját erőmből élő emberré. Teérted, aki az édenkertből ki-
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jöttél, engem is kertből hurcoltak el a zsidók, és egy kertben 
feszítettek keresztre… 

 
Teérted haltam meg a kereszten, teérted járta át oldalamat a lán-

dzsa, teérted, aki elaludtál az édenkerben, és oldaladból származott 
Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg Éva fájdalmát. Az én 
halálom vezet ki téged a halálból. Az én lándzsám semmisíti meg azt 
a lándzsát, amely téged rabságban tart. 

Kelj fel, távozzunk innen! A paradicsomkert földjéről ellenséged 
taszított ki téged, én azonban már nem is a paradicsomkertrbe, hanm 
mennyei trónra viszlek ki innen téged. El voltál tiltva az élet fájától, 
most pedig, nézd, én, maga az Élet, együtt vagyok veled… 

Áll már a készséges és szolgáló kerubokbtól övezett trónod, vár 
már lakásod elkészített eledellel, vár már örök hajlékod, díszes lakó-
helyed örök javakkal telve, vár már az öröktől fogva számodra elké-
szített nennyek országa. 

Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat napjára. 
(Az Imaórák Liturgiája, II. k., 408-410.o.) 
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Kocsis Imre 

Szolgálattevők az 1. Tim 3,1-13-ban 
    
A lelkipásztori levelek (1-2Tim; Tit) több szempontból is külön-

böznek egyéb páli levelektől, ezért a biblikusok nagy többsége úgy 
véli, hogy nem közvetlenül Pál apostoltól, hanem a tanítványi körétől 
származnak. Szerzőjük a páli örökségre támaszkodva ír, hogy saját 
korára (az 1. század utolsó évtizedeire) vonatkozólag adjon eligazí-
tást. Ezt a nézetet én is elfogadom, azzal a kiegészítéssel, hogy a le-
velekben régebbi hagyományok lettek feldolgozva.1  

Az egyik jelentős különbség az egyházszervezettel kapcsolatos. A 
többi páli levélben erről nem volt szó rendszerezett formában, míg a 
lelkipásztori levelekben éppen az egyházszervezet az egyik főtéma. 
Ezzel összefüggésben nagy hangsúly esik a szolgálattevőkre, ame-
lyekre általános megnevezések2 helyett sajátos címek szerepelnek, 
úgymint ejpivskopo" episzkoposz, presbuvtero" preszbüterosz, 
diavkono" diakonosz, amelyek általánosan elfogadottak a keresztény 
közösségekben. Sőt az egyházi hivatalba történő beiktatás meghatá-
rozott szertartással, kézrátétellel történik (1Tim 4,14; 2Tim 1,6). A 
szerző annak ismertetésére is nagy hangsúlyt helyez, hogy milyen 
feltételek szükségesek a tisztségek betöltéséhez. A feltételek leg-
részletesebb kifejtése az 1Tim 3,1-13-ban olvasható. A jelen tanul-
mány alapvetően ennek a szövegnek a vizsgálatára irányul, de előtte 
szabadjon néhány szót szólni a lelkipásztori levelekben megjelenő 
tisztségmegnevezésekről.   

Tisztségmegnevezések a lelkipásztori levelekben  

Mindenekelőtt azt kell hangsúlyoznunk, hogy az egyes megneve-
zések még nem egymástól világosan elkülönült tisztségeket jelölnek. 
Figyelemre méltó, hogy az episzkoposz és a diakonosz egyértelműen 

                                                      
1 A kérdés bővebb ismertetéséhez vö. KOCSIS I., Bevezetés az Újszövet-

ség kortörténetébe és irodalmába II, Budapest 2011, 172-174. 
2 Elöljáró: 1Tessz 5,12; Róm 12,8; próféták, tanítók, pásztorok: 1Kor 

12,28; Ef 4,11. 
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meg van különböztetve, az episzkoposz és a preszbüterosz viszont 
nem. Az mindenesetre feltűnő, hogy az episzkoposz – preszbüterosz 
címek esetében az első mindig egyes számban fordul elő (1Tim 3,1k; 
Tit 1,7), a második viszont többes számban is szerepel (1Tim 5,17; 
Tit 1,5). Ám az ellátandó feladatokat illetően nincs közöttük lénye-
ges különbség. Jól látszik ez a Tit 1,5-9-ben, amelyben az elöljárók 
gondos kiválasztására történik buzdítás. Érdekes, hogy először a 
preszbüteroi megnevezést olvassuk (1,5), de nem sokkal utána az 
episzkoposz cím áll (1,7), amely ugyanakkor nem egy teljesen külön-
álló tisztséget jelöl. A két cím minden bizonnyal két különböző kör-
nyezetre vezethető vissza. A zsidó-keresztények a zsidó közösségek-
ben szokásos megnevezést (vének = presbiterek) használták elöljá-
róikra, a pogány-keresztények ellenben a görög kultúrkörben ismert 
„felügyelő” (episzkoposz) szót. Szabadjon most a címek hátteréről 
kicsit bővebben szólni. 

A presbuvtero", amelynek alapjelentése: öreg, vén, a héber @qz 
(zakén) megfelelője. Zsidó környezetben a szó, a mindennapi jelenté-
sen túl, hivatali megjelölés olyan személyekre, akik egy-egy közös-
ség vezető testületének tagjai voltak. A főtanács egyik csoportját a 
„vének” alkották, akik a laikus arisztokráciából kerültek ki (vö. 
1Makk 1,26; 7,33; 11,23; Mt 21,23; 26,3.47; 27,1.3.12.20 stb.). A 
helyi, illetve a zsinagógák körül létrejött közösségek tanácsának tag-
jait is véneknek nevezték (vö. Jud 6,16.21; 7,23; 8,10; 10,6). Ebből 
kifolyólag nem meglepő, hogy a jeruzsálemi és a palesztinai zsidó-
keresztény közösségek elöljáróit is a preszbüterosz címmel illették 
(vö. ApCsel 11,30; 15,2.4.22; 21,18; Jak 5,14). A megnevezést ké-
sőbb más területeken is használni kezdték (vö. ApCsel 14,23; 20,17; 
1Pét 5,1).3 

Az ejpivskopo" szó gyakran szerepel a görög irodalomban hivatali 
megnevezésként, „felügyelő” értelemben. A görög-hellenista világ-
ban tevékenykedő „felügyelők” feladata változó volt: az előírások 
betartásának ellenőrzése, gazdasági felügyelet, gondnoki munkakör 
stb. Az Újszövetségben csak ritkán fordul elő a főnév. Hivatali meg-

                                                      
3 Vö. G. BORNKAMM, art. prevsbu", presbuvtero", in ThWNT VI (1959) 

652-680. 
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jelölésként a lelkipásztori leveleken kívül csak a Fil 1,1-ben és az 
ApCsel 20,28-ban szerepel. Az 1Pét 2,25-ben viszont, érdekes mó-
don, az episzkoposz magának Jézusnak a megnevezése.4 

A diavkono" főnevet elég változatosan használták a görög iratok-
ban olyan személyekre, akik üzeneteket adtak át, megbízatásokat tel-
jesítettek vagy asztalnál felszolgáltak. Pál a főnevet Krisztusra (Róm 
15,8) és saját magára (2Kor 3,6) vonatkozólag is használja, ugyanak-
kor esetenként a keresztény szolgálattevőket is ezzel a szóval jelöli 
(Róm 16,1-2; Kol 1,7). 5   

Tanulságos, hogy a közvetlenül Páltól származó ún. protopáli le-
velekben nem szerepel a presbuvtero" megnevezés. Ez azt mutatja, 
hogy a többségében pogány-keresztényekből álló közösségekben, a 
kezdeti időben, ezt a címet még nem ismerték. Az ejpivskopo" szó, a 
diavkono" főnévvel együtt, a Filippi levél címzésében (1,1) tűnik fel 
először. Ám a Filippi levélben a megnevezésekhez kötődő feladatkör 
semmilyen formában nincs rögzítve, míg a lelkipásztori levelekben 
az egyházszervezet szilárd formát öltve jelenik meg. Ráadásul a 
Filippi levélben az episzkoposz főnév is többes számban áll.6 

A kutatók egy része nagy jelentőséget tulajdonít annak a ténynek, 
hogy a lelkipásztori levelekben az episzkoposz következetesen egyes 
számban szerepel. Ebből a tényből arra következtetnek, hogy az 
episzkoposz voltaképp a presbitérium vezetője. Így a levelek szerin-
                                                      

4 Vö. H. W. BEYER, art. ejpivskopo", in ThWNT II (1935) 604-617; J. 
SCHLOSSER, Le ministère de l’episcopè d’après les épîtres pastorales, in 
UŐ, À la recherche de la Parole. Études d’exégèse et théologie biblique, 
Paris 2006, 561-596. Egyes kutatók szerint az ejpivskopo" megnevezés 
hátterében nem a görög szóhasználat áll, hanem a qumráni iratokban 
megjelenő rqbm (mebakkér) szó, amelyet a qumráni közösségben a pász-
torszerepet betöltő elöljárójára alkalmaztak. Ez a felvetés azonban nem 
talált kedvező fogadtatásra. A kérdés kritikus kiértékeléséhez vö. J. 
ROLOFF, Der erste Brief an Timotheus (EKK XV), Zürich/Neukirchen-
Vuyn 1988, 173. 

5 Vö. H. W. BEYER, art. diavkono", in ThWNT II (1935) 88-93; J. N. 
COLLINS, Diakonia. Re-interpreting the Ancient Sources, New 
York/Oxford 1990; A. HENTSCHEL, Diakonia im Neuen Testament, 
Tübingen 2007.  

6 A filippi keresztény közösségben valószínűleg a fentebb említett pro-
fán szóhasználat alapján kezdték használni a megnevezést. Hogy 
Filippiben konkrétan miben is állt az egyházi „felügyelők” feladata, azt nem 
tudjuk teljes bizonyossággal meghatározni. Vö. KOCSIS I., Bevezetés, 101-
102. 
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tük a monarchikus egyházszervezet kezdeti stádiumát tükrözik.7 
Mindazonáltal nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a szóban forgó 
főnév a Tit 1,7-ben, miként szó volt róla, a preszbüterosz szinoni-
májaként jelenik meg. Igaz ugyan, hogy ez utóbbi megnevezés töb-
bes számban áll, ám a szövegkörnyezet mutatja, hogy ez nem szük-
ségképpen azt jelenti, hogy az egyes helyi közösségekben több pres-
biter is jelen volna. A Tit 1,5-ben adott felszólítás – „városonként 
presbitereket rendelj” (Tit 1,5) – érthető úgy is, hogy minden helyen, 
ahol keresztény közösség létezik, megfelelő elöljárót kell kijelölni, 
akire mind a preszbüterosz, mind az episzkoposz megnevezést hasz-
nálja a szerző.8  Éppen ezért a lelkipásztori leveleket illetően még 
nem állítható teljes bizonyossággal három, egymástól világosan el-
különíthető tisztség.9 Ez persze kérdést vet fel az episzkoposz főnév 
fordítására vonatkozólag. A főnevet hagyományosan a „püspök” 
szóval fordítják, ám ezen ma – legalábbis a katolikus szóhasználat-
ban – a háromfokozatú hierarchia legfelső fokán álló személyt értik. 
A lelkipásztori levelekben azonban – úgy tűnik – még nem ebben az 
értelemben szerepel a főnév. Ennek ellenére a továbbiakban, az 1Tim 
3,1-13 magyarázata során, én is a püspök szót használom, de általá-
nosabb jelentéssel. A helyi keresztény közösség vezetőjét értem raj-
ta.10 Ennek tudatosítása érdekében esetenként meghagyom az eredeti 
görög episzkoposz formát.     

                                                      
7 Vö. J. ROLOFF, Timotheus, 176; J. SCHLOSSER, Le ministère de 

l’episcopè, 580-583; P. POKORNY – U. HECKEL, Einleitung in das Neue 
Testament, Tübingen 2007, 669. 

8 Szintén a különböző helyeken szolgálatot teljesítő presbiterekre vo-
natkoztatható az 1Tim 5,17-ben található többes szám.   

9 A szigorú értelemben vett monarchikus püspökség Antiochiai Szent 
Ignác leveleiben jelenik meg először: Ign Magn 6,1; Ign Trall 2,1-3; 3,1; 
Ign Szmirn 8,1.   

10 Erre a szempontra többnyire a Szentírás hivatalos magyar nyelvű 
fordításaiban is felhívják a figyelmet. A Szent István Társulat által megje-
lentetett Bibliában (2003) az 1Tim 3,1-hez az alábbi magyarázat olvasha-
tó. „Az elöljáró, episzkoposz akkor jelenthette még a püspököt és papot 
egyaránt.” A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat által kiadott Szent-
írásban (Káldi-Neovulgáta Szentírás, 2012) ugyanazon bibliai helyet így 
kommentálják: „A püspökség: a görög kifejezés felügyelőt jelent; itt még 
nem kell a mai értelemben vett püspöki méltóságra gondolni.” A Simon 
László által készített és a Pannonhalmi Főapátság által megjelentetett Új-
szövetségben (2014) nincs külön magyarázat, ám nagyon tanulságos, 
hogy a görög episzkoposz főnevet következetesen az „elöljáró” szóval ad-
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A tisztségviselőkre vonatkozó követelmények: 1Tim 3,1-13 

A vizsgálandó szövegben a szerző csak a tisztségek betöltéséhez 
szükséges adottságokat és jellemvonásokat sorolja fel, de a tisztsé-
gekkel együtt járó feladatokról nyíltan nem ír. A két jegyzék hasonló 
felépítésű. Az első követelmény általános jellegű, amelyet a később 
felsoroltak konkretizálnak. A püspök-listában a „feddhetetlen” 
(ajnepivlhmpto") szó jelöli az alapkövetelményt, amelyet nagyrészt 
pozitív tartalmú megjegyzések követnek. A lista utolsó három tagja 
hosszabb, mint az előzőek, mert itt a követelményekhez indoklás is 
kapcsolódik. A diakónus-listában a „tiszteletre méltó” (semnov") jelző 
szerepel alapkövetelményként, majd három rövid, negatív tartalmú 
kitétel következik, amelyekkel a 9. vers hosszabb kijelentése áll el-
lentétben. A folytatás is összetett: az egyszerű felsorolást egész mon-
datokban előadott érvelés váltja fel. Külön érdekesség, hogy a férfi 
diakónusokkal kapcsolatos megjegyzések közé, a 11. versben, az asz-
szonyokra vonatkozólag iktat be néhány követelményt a szerző. 

 
Érdemes megjegyezni, hogy az ún. hivatali követelmény-kataló-

gusok jól ismertek voltak a hellenista világban.11  Joggal gondolha-
tunk arra, hogy ezek ösztönző hatással voltak a lelkipásztori levelek 
szerzőjére. Az a lehetőség is megfontolandó, hogy a szerző nagyrészt 
már készen találta a listákat, s azokat csupán néhány redakcionális 
kiegészítéssel látta el.12 Ezt a feltételezést a Tit 1,7-9-ben található 
követelmény-lista is alátámasztja, amelyben a presbiterekkel, illetve 
a püspökkel kapcsolatos kívánalmak olvashatók. Ezek nagyban ha-
sonlítanak az elemzendő szövegben közölt követelményekkel.   

A püspök-tisztség kívánalmai: 3,1-7 
1Igaz beszéd ez: aki püspökségre vágyik, jó dolgot kí-

ván. 2Éppen azért a püspöknek feddhetetlennek, egyfeleségű fér-
finak, józannak, megfontoltnak, tisztességesnek, vendégsze-

                                                                                                                 
ja vissza a fordító-      

11 Vö. például ONOSANDER, De imperatoris officio 1; Sorani 
Gynaeciorum liber.  

12 Így véli például J. ROLOFF, Timotheus, 150-152; L. OBERLINNER, 
Die Pastoralbriefe: Erster Timotheusbrief (ThKNT XI 2/1), Freiburg 
1994, 111. 
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retőnek, tanításra alkalmasnak kell lennie. 3Nem iszákosnak és 
erőszakosnak, hanem szelídnek, nem viszálykodónak és pénzsó-
várnak, hanem olyannak, 4aki házát jól vezeti, gyermekeit enge-
delmességben és mindenképpen tisztességben tartja, 5hiszen aki 
a maga házát nem tudja vezetni, hogy tudná gondját viselni Is-
ten egyházának? 6Ne legyen újonnan megtért ember, nehogy fel-
fuvalkodjék, és ugyanaz az ítélet érje, mint az ördögöt. 7A kívül 
levőktől is jó tanúságot kell kapnia, nehogy gyalázatba és az 
ördög kelepcéjébe essék.13 

A püspök-lista általános megjegyzéssel kezdődik, amely a püs-
pök-tisztség értékét és szükségét tudatosítja. A mondatot úgy tekint-
hetjük, mint a későbbiekben felsorolt kívánalmak előzetes megalapo-
zását. Mivel általánosan elfogadott tény, hogy a szóban forgó tisztség 
fontos és értékes feladat, ezért különösen is szükséges, hogy alkal-
mas személyeket bízzanak meg vele.  

Figyelemre méltó az ejpiskophv (episzkopé) főnév, amely a profán 
görögben csak egyszer fordul elő, éspedig a „látogatás” értelmé-
ben.14 A Szeptuagintában gyakrabban szerepel, de ott is többnyire az 
imént említett jelentéssel. Két helyen viszont „tisztség”-et jelent 
(Szám 4,16; Zsolt 108,8 LXX15). Az 1Tim 3,1-ben is tisztséget jelöl, 
de nem általánosan, hanem egy konkrét tisztségre vonatkozólag. Ezt 
az alkalmazást új képzésnek tekinthetjük, bár a Szeptuaginta némi 
hatásával számolhatunk. Természetszerűleg adódott, hogy a tisztség-
viselőt jelölő ejpivskopo" szó alapján nevezzék meg a tisztséget. 

Első, alapvető követelményként a feddhetetlenséget jelöli meg a 
szerző. A püspöknek tehát olyan életmódot kell felmutatnia, amely-
ben nincsenek kifogásolható vagy támadható mozzanatok.  A fedd-
hetetlen életforma mibenlétét a felsorolás következő megjegyzései 
konkretizálják. A lista második tagjaként a „az egyfeleségű férfi” 
(mia'" gunaiko;" ajnhvr) szerepel. Értelmezés szempontjából ez a püs-

                                                      
13 A fordítást a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat által kiadott 

Szentírásból vettem, de a szövegen néhány helyen, a görög szöveg ponto-
sabb visszaadása érdekében, módosítottam.  

14 Vö. SZAMOSZATAI LUKIANOSZ, Dialogi Deorum 20,6. 
15 Az ApCsel 1,20 ezt a zsoltárszöveget idézi.  
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pök-lista legvitatottabb pontja. A magyarázók több lehetőséget is 
felvetettek: 

1)  A megjegyzés voltaképp tilalmat foglal magában arra vonat-
kozólag, hogy a feleség esetleges halála után az episzkoposz újra 
megházasodjék. Ezt a magyarázatot klasszikus értelmezésnek tekint-
hetjük, hiszen az ókortól kezdve mind a mai napig voltak és vannak 
képviselői.16 

2) A megjegyzés által a válás utáni újraházasodást tiltja meg a 
szerző, hogy Jézus tanításának (vö. Mk 10,11; Lk 16,18) érvényt sze-
rezzen.17 

3) A  megjegyzés a poligámia minden formájának tiltásával  
egyenértékű. Nemcsak a nyíltan vállalt többnejűségre kell itt gon-
dolni, amikor egy férfinak ugyanabban az időben több felesége van, 
hanem a rejtett kapcsolatokra is, s persze a válás utáni újraházaso-
dásra is.18  

Bár hatástörténetileg az első magyarázat a legismertebb és leg-
meghatározóbb, mégis inkább a harmadik magyarázatot részesítjük 
előnyben, mégpedig a szövegkörnyezet alapján. A püspökkel kap-
csolatos követelmény-listában ugyanis olyan kívánalmak szerepel-
nek, amelyek az egyházi elöljárótól példamutató életet követelnek. 
Ráadásul az „az egyfeleségű férfi” megjegyzés a „feddhetetlen” ki-
tétel után következik, ami azt jelzi, hogy ennek a feddhetetlenségnek 
legelőször a házaséletben kell megmutatkoznia. Az özvegyek cölebsz 
állapotban való maradásának gondolata egyáltalán nem idegen az Új-
szövetségtől (vö. 1Kor 7,8.39-40; 1Tim 5,9), ám – úgy tűnik – szö-
vegünkben nem ez a szempont a domináló. 

                                                      
16 A magyarázat legrégebbi képviselője TERTULLIANUS, Ad uxorem 7; 

De monogamia 11-12. A mai exegéták közül ezt a nézetet követi H. 
BALTENSWEILER, Die Ehe im Neuen Testament, Zürich 1967, 240k; O. 
KNOCH, 1. und 2. Timotheusbrief. Titusbrief (NEB 14), Würzburg 1988, 
29.  

17 Vö. J. JEREMIAS, Die Briefe an Timotheus und Titus (NTD), 
Göttingen 1963, 20. 

18 Vö. N. BROX, Die Pastoralbriefe (RNT), Regensburg 1969, 142k; J. 
ROLOFF, Timotheus, 156; L. OBERLINNER, Erster Timotheusbrief, 121; I. 
H. MARSHALL, The Pastoral Epistles (ICC), Edinburgh 1999, 478; W. D. 
MOUNCE, Pastoral Epistles (WBC 46), Nashville 2000, 173. 
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A példás házasélet követelménye után olyan kívánalmak követ-
keznek, amelyek szorosan összetartoznak: „józanság”, „megfontolt-
ság” és „tisztesség”. A püspöknek tehát olyan személynek kell len-
nie, aki józanul, előítéletek nélkül tudja szemlélni a dolgokat és a 
személyeket, s így sohasem elhamarkodottan mond véleményt vagy 
hoz ítéletet. Persze rendszeretetnek is jellemeznie kell őt.19 

A „vendégszeretet” követelménye az Újszövetségben többnyire a 
keresztényeknek szóló általános buzdításokban szerepel (vö. Róm 
12,13; Zsid 13,2; 1Pét 4,9). Vándorpróféták, állandó lakóhely hiá-
nyában, csakis a keresztény közösségek tagjaitól remélhettek szállást 
és táplálékot. Az a tény, hogy szövegünkben a püspökre vonatkozik a 
vendégszeretet kívánalma, jól mutatja, hogy ő különleges tekintéllyel 
és felelősséggel bír. Bár a vendégek befogadása és ellátása nemcsak 
az ő feladata, de neki élen kell járnia a vendéglátás gyakorlásában.  

Ugyancsak hangsúlyos a tanításra való készség. Ez azt mutatja, 
hogy a tanítás az püspök főfeladatai közé tartozik. A Tit 1,9-ben is 
különös hangsúlyt kap ez a szempont. Az episzkoposznak ugyanis 
olyan személynek kell lennie, „aki helytáll a hiteles tanítás megbíz-
ható végzésében, hogy az egészséges tanítás alapján képes legyen 
bátorítani is, és azokat, akik ellentmondanak, megcáfolni.” 

A felsorolás folytatásában (3. v.) először tiltó jellegű megjegyzé-
sek találhatók: „nem iszákos”, „nem erőszakos”. Érdekes, hogy a Tit 
1,8-ban ugyanezek a szavak, ugyanebben a sorrendben állnak előt-
tünk.20 A két követelmény egyébként szorosan összefügg, hiszen az 
alkoholfüggő személy könnyen elveszíti önuralmát, ami dühkitöré-
seket és erőszakos megnyilvánulásokat von maga után. A helyes ma-
gatartást a „szelíd” és „nem viszálykodó” kifejezések jelölik. Az 
egyházi elöljárónak, konfliktusok szítása helyett, éppen a személyes 
indulatok visszafogásában, a rábízottakhoz való jóságos és szelíd vi-
szonyulásban, valamint a közösségen belüli feszültségek okos keze-
lésében, azaz a békéltetésben kell élen járnia.  

                                                      
19 Ezeket az erényeket a hellenista világban is fontosnak tartották, és a 

hivatalok betöltéséhez feltételnek tekintették. Vö. J. ROLOFF, Timotheus, 
156; L . OBERLINNER, Erster Timotheusbrief, 116. 

20 Az 1Tim 3,1-7 és a Tit 1,7-9 listáiban ez az egyetlen szószerinti 
megegyezés. 
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Újabb kívánalomként a „nem pénzsóvár” kitétel olvasható, amely 
– az előzőekhez hasonlóan – a hellenista világ kötelességjegyzékei-
ben is előfordul.21 A figyelmeztetés nem véletlen: egy magas hivatali 
beosztásban levő személy számára mindig veszélyes kísértést jelent a 
személyes meggazdagodás vágya és lehetősége. Az egyházi elöljáró-
nak még inkább óvakodnia kell mindenfajta kapzsiságtól, hiszen te-
vékenységének hitelessége forog kockán. Aki Krisztus követeként 
(2Kor 5,20) Krisztus tanítását közvetíti, nem lehet a pénz és a va-
gyon rabja. Ráadásul már Pál lefektette az alapelvet, hogy az evan-
gélium hirdetésének ingyen kell történnie, és nem haszonvágyból 
(vö. 1Kor 9,18). 

A tömör felsorolás után, a 4. verstől kezdve, némileg hosszabb 
megfogalmazású feltételek következnek. Először azt a kívánalmat 
fogalmazza meg a szerző, hogy az episzkoposz-jelölt saját háza népét 
jól vezesse, vagyis rendezett családi életet éljen. A felelős pozícióban 
élők számára nem létezik egy szigorúan elkülönített magánszféra. 
Hiszen a rendezett családi élet megléte vagy hiánya nagyon lényeges 
szempont annak megítélésében, hogy valaki alkalmas-e a hívő kö-
zösség vezetésére. A hívő közösség – az ekklészia – lényegében úgy 
tekinthető és tekintendő, mint nagycsalád (familia Dei).22 A 4-5. 
versben kifejtett érvelés jól mutatja, hogy a püspök feladata alapve-
tően a keresztény közösség vezetése. Ő a „családfő” (oijkodespovth") 
szerepét tölti be.  

A szóban forgó feladatkör megfelelő ellátásához az is szükséges, 
hogy a jelölt már tapasztalt legyen a keresztény életben, vagyis – a 
levélszerző megfogalmazása szerint – „ne legyen újonnan megtért 
(mh; neovfuton)”. Ez a kitétel egyébként tipikusan keresztény, és eb-
ben a formában nincs párhuzama a hellenista irodalomban. A köve-
telmény indoklásaként az elvakultság veszélye van megnevezve. A 
görög szövegben a tufovomai (tufoomai) ige szerepel, amelynek 
többnyire a „felfuvalkodottnak lenni” értelmet tulajdonítják. Ebben a 
megközelítésben a szerző arra utal, hogy az elöljárói pozíció egy fris-
sen megtért személyben könnyen válthat ki önteltséget és gőgöt. 
                                                      

21 Vö. J. ROLOFF, Timotheus, 158 (250. lábjegyzet). 
22 A hellenista világban jól ismert volt a család – állam párhuzam. Vö. 

SZOPHOKLÉSZ: Antigoné 661.  
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Ugyanakkor azt is figyelembe vehetjük, hogy a szóban forgó görög 
igét a lelkipásztori levelek szerzője más helyeken (1Tim 6,4; 2Tim 
3,4) a tévtanítókkal kapcsolatban használja. Az ige azt az elvakultsá-
got jelöli, amelynek következtében az illető nem képes felismerni a 
helyes tanítást. A püspöknek viszont az egyik főfeladata éppen a ta-
nítás, amely az apostoli hagyomány hiteles átadásában áll. Egy újon-
nan megtértben azonban nincs még meg az a szilárdság, amely ehhez 
a feladathoz szükséges. Könnyen előfordulhat, hogy ő maga is hamis 
tanítás áldozatává válik („elvakul”), s így ugyanazt az ítéletet vonja 
magára, mint amely ítélet alá az ördög esik.23 

A püspökkel kapcsolatos követelménylista utolsó mondatában az 
a kívánalom fogalmazódik meg, hogy a közösség vezetőjének a nem-
keresztények körében is jó hírnévnek kell örvendenie. Ez a kívána-
lom magától értetődő: a közösség vezetője nem magánszemély, ha-
nem egyúttal a közösséget is képviseli a külvilág felé. Bármilyen el-
lene felhozható kifogás vagy vád a közösség megítélését is negatívan 
befolyásolná. Az „ördög kelepcéje” kifejezés bizonyára arra utal, 
hogy a megvádolt elöljáró sebezhetővé és zsarolhatóvá válik, amikor 
titkolózásra, lavírozásra és hamis engedményekre kényszerül.24         

  A diakónus-tisztség kívánalmai: 3,8-13 
8A diakónusok hasonlóképpen tiszteletre méltók legyenek, nem 

kétszínűek, nem a sok bor hívei, nem rút haszonlesők;9olyanok, 
akik tiszta lelkiismerettel őrzik a hit titkát. 10Először ezeket is meg 
kell vizsgálni, s csak akkor szolgáljanak, ha kifogástalanok. 11Az 
asszonyok hasonlóképpen tiszteletre méltók legyenek, nem meg-
szólók, józanok, és mindenben megbízhatóak. 12A diakónusok egy-
feleségű férfiak legyenek, olyanok, akik gyermekeiket és házukat 
jól vezetik. 13Mert akik szolgálatukat jól végzik, szép rangot és a 
Krisztus Jézusban való hitben nagy bizalmat szereznek maguknak. 

                                                      
23 A szóban forgó ige aktív formájának (tufovw) alapjelentése: elködö-

sít. VARGA ZS., Újszövetségi görög-magyar szótár, Budapest 1992, 953. 
Az igének a vizsgált szövegben történő alkalmazásához vö. J. ROLOFF, 
Timotheus, 161; L. OBERLINNER, Erster Timotheusbrief, 126k. 

24 Vö. J. ROLOFF, Timotheus, 162. 
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A diakónusokkal kapcsolatos követelménylista elején is egy álta-
lános érvényű kívánalom áll: „tiszteletre méltó”. A jelző lényegében 
ugyanazt jelenti, mint az püspökkel kapcsolatos listát bevezető 
„feddhetetlen” szó. Emellett itt is hangsúlyos az alkoholfüggőségtől 
és a pénzsóvárságtól való mentesség, a példamutató házasság és a 
rendezett családi élet. Ugyanakkor a diakónusokkal kapcsolatban 
nincs szó tanításról (ami persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem 
taníthattak), és nincs utalás a vendégszeretetre. Csupán a püspökkel 
kapcsolatban olvasható, hogy családjának és az egyháznak egyaránt 
jó „gondviselője” legyen (3,4-5). A diakónust illetően csupán a csa-
lád nyer említést (3,12). Úgy tűnik, hogy a keresztény közösség egé-
szét illetően a püspök tölt be vezetői szerepet.  

Csak a diakónusra vonatkozólag jelenik meg a kétszínűség 
(divlogo") tilalma. Ám ebből nem szabad arra gondolni, hogy ez a 
személyiséghiba csak a diakónus feladatkört diszkvalifikálná. A le-
vélíró bizonyára nem akart szószerinti ismétlést, s ezért a diakónus-
listához némileg új kifejezéseket keresett. Az a lényeg, hogy a két-
színűség – mint súlyos erkölcsi tényező – komoly akadályt jelent egy 
felelősségteljes hivatal betöltéséhez.25      

Szintén csak a diakónussal kapcsolatban szerepel az a kitétel, 
hogy a megbízatás előtt vizsgálat alá kell vetni. Nem szükséges itt 
ünnepélyes eljárásra vagy próbaidőre gondolni. A levélíró inkább azt 
tudatosítja, hogy alaposan meg kell vizsgálni, vajon a jelölteknél 
megvannak-e a szükséges emberi adottságok és szilárd-e a hitbeli el-
kötelezettség. Érdekes, hogy a püspökkel kapcsolatos listában nyíltan 
nem szerepel az előzetes vizsgálat szükségessége. Ám az a követel-
mény, hogy a püspök ne legyen újonnan megtért, mégiscsak feltéte-
lez valamiféle vizsgálatot.   

Külön figyelmet érdemel a 9. vers: „tiszta lelkiismerettel őrzik a 
hit titkát”. Bennünket mindenekelőtt a „hit titka” (musthvrion th'" -
pivstew") kifejezés érdekel. Figyelembe véve a musthvrion 
(müsztérion) főnév egyéb alkalmazását a páli levelekben (1Kor 2,1.7; 
Kol 1,26; 2,2; 4,3; Ef 1,9; 3,3.4.9), kijelenthetjük: a „titok” Isten üd-
vözítő terve, amely Jézus Krisztusban tárul fel. Így is fogalmazha-

                                                      
25 Vö. Uo. 
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tunk: a „titok” nem más, mint a Krisztus-esemény, amely a keresz-
tény hit tárgya.26 A diakónusnak ehhez a hittartalomhoz kell igazod-
nia, vagyis – miként a „tiszta lelkiismeret” kifejezés mutatja – életé-
nek teljes mértékben ennek a hitnek kell megfelelnie. Bár a levélíró 
csak a „hit titkának” őrzését említi nyíltan, a megfogalmazás a to-
vábbadás lehetőségét is magában foglalja.    

A diakónussal kapcsolatos követelménylista magyarázatát illetően 
a legnagyobb nézetkülönbség a 11. vers tartalmának megítélésében 
mutatkozik. A főkérdés ebben áll: kire vonatkozik a versben említett 
„asszonyok” (gunai'ke") megnevezés? Két lehetőség is adódik: 1) A 
diakónusok feleségéről van szó.27 2) Női diakónusokra utal itt a 
szerző.28 Mindkét nézet alátámasztására komoly érveket lehet fel-
hozni. Tekintsük át ezeket röviden.29 

 A diakónusok feleségére vonatkozó értelmezés érvei: 

1) A gunhv (güné) főnév a 3,2-ben és a 3,12-ben a feleséget jelöli. 
Miért kellene a 11. versben másként értelmezni a főnevet? 

2) A 11. vers és a 12. vers tartalmilag jól összekapcsolódik, mert 
mindkettőben a diakónusok családjáról van szó: először a feleségről, 
majd a család egészéről.         

3) Ha a szerző valóban a szolgálattevők új (vagy legalábbis sajá-
tosabb) csoportjáról akart volna írni, akkor ezt a férfi diakónusokkal 
kapcsolatos megfontolások után lett volna logikus megtennie.  

4) Ha a 11. vers új hivatalra vonatkozna, több részlet lenne elvár-
ható. Ráadásul a szerző nyíltabban is fogalmazhatott volna: asszo-
nyok, akik diakónusként szolgálnak. 

                                                      
26 Vö. L. OBERLINNER, Erster Timotheusbrief, 137; W. D. MOUNCE, 

Pastoral Epistles, 200. 
27 Vö. J. JEREMIAS, Timotheus und Titus, 22; W. D. MOUNCE, Pastoral 

Epistles, 204 (fenntartással). A régebbi magyarázók közül így vélekedett 
például Szent Jeromos, Aquinói Szent Tamás, Kálvin János. 

28 Vö. N. BROX, Pastoralbriefe, 154; J. ROLOFF, Timotheus, 164; L. 
OBERLINNER, Erster Timotheusbrief, 140 (fenntartással); I. H. 
MARSHALL, Pastoral Epistles, 494.  A régebbi magyarázók közül ezt a 
nézetet képviselte például Aranyszájú Szent János. 

29 Bővebb ismertetést nyújt W. D. MOUNCE, Pastoral Epistles, 237-
240. 
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 A női diakónusokra vonatkozó értelmezés érvei: 

1) A wJsauvtw" (hószautósz) a 8. versben új kategóriát vezet be, 
tehát itt is így kell értelmeznünk. 

2) Miért nem a gunhv aujtw'n (güné autón) forma olvasható? 
3) Miért nincs külön említés a püspök feleségéről? 
4) Szent Pál a Róm 16,1-ben egy Főbe nevű asszonyra vonatko-

zólag használja a diavkono" főnevet. Emellett a diakonisszák szolgá-
lata ismert volt az ókori egyházban.  

Mivel a felsorolt érveknek tényleg súlya van, nehéz egyértelműen 
állást foglalni a kérdésben.  Mi mindenesetre megalapozottabbnak 
véljük a feleségekre vonatkozó értelmezést, főleg az első három érv 
miatt. Ugyanakkor nem lehet tagadni sem azt, hogy Pál Főbét a 
diakonosz szóval illeti, sem azt, hogy az ókorban léteztek diako-
nisszák.30  

Összegzés 

Mivel a vizsgált szakaszban csak a tisztségek betöltéséhez szük-
séges feltételeket sorolja fel a szerző, ezért a tisztségekkel együtt járó 
feladat csak közvetve állapítható meg, de csak a püspökre vonatko-
zólag. Itt is inkább azt a tényt tekintjük árulkodónak, hogy bizonyos 
szempontok, így a tanítás és a közösség vezetése csak az episzko-
poszra vonatkozó listában nyernek említést. A diakónusok konkrét 
feladatköre a vizsgált szöveg alapján nem állapítható meg egyértel-
műen. Abból, hogy a diakónus tisztséggel kapcsolatban különösen 
kiemelt a haszonleséstől való mentesség, többen arra következtetnek, 
hogy a diakónusok szociális jellegű tevékenységet folytattak, és a 
közösség anyagi javait gondozták. Ám nem feledhetjük, hogy a püs-
pökkel kapcsolatban is szerepel az a kitétel, hogy ne legyen pénzsó-
vár (1Tim 3,3). El kell ismernünk, hogy az anyagi javak kezelését il-
letően nem lehetséges pontos kompetencia-elkülönítés a püspök és a 
diakónus között.  

                                                      
30 A történeti áttekintéshez vö. A.-G. MARTIMORT, Les diaconesses. 

Essai historique, Rome 1982. 
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Nyilván az a kérdés is felmerül, hogy milyen kapcsolat áll fenn a 
tisztségviselők most bemutatott két csoportja között. A kutatók meg-
lehetősen eltérő válaszokat adnak a kérdésre. J. N. Collins szerint a 
diakonevw (diakóneó) ige és a belőle származó főnevek a görög vi-
lágban egy megbízatás teljesítésére vonatkoznak, ezért úgy véli, 
hogy az 1Tim 3-ban említett diakónusok nem mások, mint a püspö-
kök megbízottjai.31 A. Hentschel ellenben úgy vélekedik, hogy a dia-
kónusok is tanítói és közösségvezetői funkciót láttak el, ezért teljesen 
egyenrangúak voltak a püspökökkel. Másképpen megfogalmazva: a 
diakónusok semmilyen formában sem voltak alárendelve az 
episzkoposz szóval jelölt tisztségviselőnek.32 A magunk részéről 
mindkét nézetet eltúlzottnak tekintjük. A szövegben semmiféle utalás 
nincs arra, hogy a diakónusok arra lennének rendelve, hogy a püspök 
megbízatásait teljesítsék. Másfelől az sem igazán megalapozott, hogy 
a két tisztséget egyenrangúnak tekintsük. Ha a két megnevezés u-
gyanarra a feladatkörre vonatkozna, mi szükség lenne a megkülön-
böztetésükre? Ráadásul a két tisztségre vonatkozó kívánalmak nem 
teljesen azonosak, s ez a tény – miként fentebb mondtuk – semmi-
képp sem elhanyagolandó. A legelfogadhatóbb magyarázatnak azt 
tartjuk, hogy a diakónusok a püspökhöz vannak rendelve, mégpedig 
segítőtársként.33 Mivel a püspök a közösség vezetője, ezért hozzá vi-
szonyítva a diakónusok – legalábbis elvben – alárendelt pozícióban 
vannak. Ám nyilvánvaló, hogy kapcsolatukat nem a világban meg-
szokott szemlélet kell, hogy irányítsa. Ők „Isten házában” (1Tim 
3,15) teljesítenek szolgálatot, s ennek belső életrendjét az határozta 
meg, aki „önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden go-
noszságtól” (Tit 2,14).     

                                                      
31 J. N. COLLINS, Diakonia, 337. 
32 A. HENTSCHEL, Diakonia, 402. 
33 Vö. N. BROX, Pastoralbriefe, 151; J. ROLOFF, Timotheus,162; I. H. 

MARSHALL, Pastoral Epistles, 488.  
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Bölcsesség az ókori keleten  II. 
 

A.) Alapgondolat 

A tanulással ismereteket szerzünk, az ismeretek összessége a tu-
dás. De a valódi tudás nem ez. A valódi tudás a tanult ismeretekből 
és az élettapasztalatokból leszűrt igazság ismerete. Ez a bölcsesség. 
Tudást lehet szerezni tanulással. Aki okos, jó eszű, gyorsabban tanul, 
hamarabb, több ismeretet tud begyűjteni magának. De az igazság is-
merete, a bölcsesség nem függvénye a megtanult ismeretek mennyi-
ségének. A bölcs lát, látja a dolgok belső összefüggéseit, a tetteket és 
azok következményeit. Ehhez a látáshoz nyitottság kell. A bölcs nem 
teszi önmagát a dolgok középpontjába, nem teszi önmagát a látottak 
mértékéül, nem akarja saját elképzelése szerint rendszerbe szedni a 
világot. A bölcs nem helyezi magát előtérbe, nem takarja el saját 
maga elől önmagával a Valóságot. Szerényen félre húzódik, így fel-
tárul előtte a Valóság igazi arca. 

Mind az ókoriak többsége, mind Izrael úgy gondolta, hogy az 
ember csak Isten segítségével juthat bölcsességre. Egyiptomban az 
Igazság Istennője, Maat az, aki segítője, majd élete végén bírája lesz. 
Mert a bölcs nem csak megismeri az igazságot, hanem aszerint  is él. 
A megismert igazság csak lámpás a helyes cselekedetekhez. A bölcs 
mondások tehát megvilágítják a helyes utat, hogy hogyan kell helye-
sen élni. A teremtéskor az emberben természeténél fogva adott volt 
ez a tudás, bölcsesség, de a bűnbeeséssel elvesztette, és most csak 
hosszú, fáradtságos belső munkával talál vissza hozzá. Ugyanolyan 
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ember a bölcs és a nem bölcs ember. Csak míg az egyik lát, látja 
hogy hová lép, a másik vakon, tévutakon bolyong összevissza. Nem 
az a bölcs, aki okosakat tud mondani, hanem akinek a bölcsességét a 
tettei, az élete igazolja, akit az Igazság ismerete vezet és maga is 
igazzá válik. 

A Biblia ezt az isteni Igazságot Bölcsességnek nevezi, és ellentét-
ben az egyiptomi vallással, ahol az Igazság, a Bölcsesség önálló is-
teni személy, Maat, a Biblia csak megszemélyesíti a Bölcsességet. A 
Péld 8,1–21; 9,1–6 szövegeiben az isteni bölcsesség nem tényleges 
személy, ahogy ellentéte, „dőreség asszony”, aki félrevezeti az embe-
reket (9,13–18) sem az; ugyanígy a Sir 24,1–24-ben is egyszerűen 
megszemélyesítésről van szó. 

  

B.) Példabeszédek könyve 

C.) Bevezetés 

1.) A bölcsességi irodalom látszólag praktikus tanácsokkal szolgál 
a helyes életvitelhez, de végső soron az egész ókori keleten és a ké-
sőbbi korok bölcsességi irodalma is, Isten és ember kapcsolatáról 
szól. Ezért kerülhettek be a Szentírás kánoni szövegei közé az ún. 
Bölcsességi könyvek. 

A világtörténet őrzi a felszíni történések eseményeit. Külsőleg 
semmi sem változik az emberi történelem folyamán: éhség, háború, 
zavar, betegség, viszály, nyomor, szenvedés. De ez alatt a külsőség 
alatt van a történelemnek egy másik vonulata, a vallás, a művészet  
és a filozófia, az emberi gondolkodás története, annak a néma tudás-
nak a története, amit a piramisoktól a mexikói romvárosokig, és leg-
főképpen az emberi szó őriznek számunkra. Az emberi szó, mely a 
ránk maradt írásokban őrzi számunkra annak a rejtélyes átalakulás-
nak a folyamatát, ami egészen lassú kibontakozás és közeledés a be-
fejezéshez. Mint látni fogjuk, az intelmek és bölcs mondások témája 
mindig ugyanaz, mint ahogy az ember is ugyanaz marad. És mégis, 
ha áttekintjük a régi korok gondolataitól napjainkig, látni fogjuk, 
hogy mégsem ugyanaz, hanem egyre közelebb kerül a lét végső ér-
telmének megértéséhez, hogy hogyan lehet embernek lenni, valódi és 
igazi embernek lenni és emberi módon élni. A bölcs mondások nem 
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csak praktikus eligazítást akarnak adni a mindennapi élethez, hanem 
némelyik arra is alkalmas, hogy hosszabb ideig szellemi táplálékot 
jelentsenek számunkra, és meditációnk tárgyát képezzék, megnyissák 
szívünket és értelmünket Isten felé, hogy befogadjuk az ő kinyilat-
koztatását, és válaszoljunk rá. Különösen izgalmassá válik a dolog 
akkor, amikor több, egymástól független objektum összekapcsolódik 
bennünk. Pl. Hölderlin azt írja, hogy ahol nő a veszély, közeledik a 
megmentő.  Aztán egy középkori szerző azt írja, hogy amilyen mér-
tékben közeledsz Isten felé, olyan mértékben közeledik feléd a Sátán. 
Végül, de nem utolsó sorban ezt találjuk a Jakab levélben: „Köze-
ledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jak 4,8). A három 
együttes szemlélése olyan, mint a szembe fordított tükrök, mint há-
rom csillag együttállása, amelyeknek kozmikus látványa kinyit a lét 
végtelensége felé.  

A bölcsmondásokban különböző tapasztalatok hagyományozód-
nak tovább, amelyek akár ellent is mondanak egymásnak (ld. a Péld 
26,4 és a 26,5). A tapasztalatok ugyanakkor mindig egy adott 
helyzetre vonatkoznak és függnek a mindenkori helyzettől. Ezért 
nem mindig és mindenütt helytállóak. A tapasztalatokat nehéz 
rendszerbe szedni. Nem csak egy valóság van! A tapasztalat mindig 
szubjektív módon fogja fel a valóságot, tehát a tapasztalat számára 
többféle valóság létezik, ami egészen eltérő lehet egymástól. Álljon 
itt egy történet ami ezt megvilágítja: 

Két koma jön a falusi bíróhoz, hogy tegyen igazságot a köztük 
kialakult viszályban. A bíró meghallgatja az egyikük panaszát és az a 
véleménye: „Neked van igazad!” Aztán meghallgatja a másikat, és 
annak is azt mondja: „Neked van igazad!” Ám a falusi írnok ennek 
hallatára felkiált: „De bíró uram! Nem lehet mind a kettőnek igaza!” 
A bíró erre megvakarja a fejét és azt mondja: „Neked is igazad van, 
fiam!” 

A különféle tapasztalatgyűjtemények nem parancsokat és 
előírásokat tartalmaznak, hanem tanácsok bizonyos helyzetekre. 
Megtartásuk nem kötelező, ahogy Aquinoi Szt. Tamás mondja, 
minden tanács annak tetszik, aki megtartja. 
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2.) Hol találkozunk ma bölcsmondásokkal 

Aforizmagyűjtemények 
Bölcsmondások gyűjteménye 
Kalendáriumok 
Reklámszövegek 
Irodalmi szemelvénygyűjtemények,  
Ismert írók ún. füves könyve 
Meditációs könyvecskék 

3.) Bölcsesség a Szentírásban 

A Bibliában a bölcsesség az erkölcsi nevelés foglalata, amelyet 
vallásos szellem hat át (Péld 20,2.4.22 kk.; 24,21; 25,20 k.; 29,13), 
ebből következően a bölcsesség és a vallásosság fedik egymást (a 
„bölcs”, az „igaz” és a „jámbor” ugyanazt jelenti, s a velük ellentétes 
„balga”, „gonosz” és „bűnös” szavak szintén egyazon dologra, tulaj-
donságra vonatkoznak). A bölcsességnek Jahve félelme a kezdete 
(Jób 28,28; Péld 1,7; 9,10; Sir 1,11–21; 19,20); a bölcs azt teszi, ami 
Jahvénak kedves, ami pedig nem tetszik Jahvénak, azt kerüli (Péld 
6,16; 8,13; 11,20; 12,22; Sir 1,27; Bölcs 4,10.14; 7,14.28). Ahogy a 
későbbi bölcsességi könyvekben áll, a bölcs teljesíti a törvényt (Tób 
4,6; 14,10; Zsolt 7,2; 37,31; Préd 12,13; Sir 6,37; 9,15) – épp ez je-
lenti a ~et (15,1; 19,20; 24,23; Bár 4,1). A bölcsességnek ez az er-
kölcsi, ill. vallásos jellege már az egészen régi és nem is prófétai kö-
rökből eredő bölcs mondásokban is megnyilatkozott, de a próféták 
beszédei nyomán még inkább előtérbe került. 

A Péld 1,20–33; 8,1–21; 9,1–6 úgy állítja elénk az isteni bölcses-
séget, mint egy prédikáló női alakot, aki az útkereszteződésnél áll 
(8,2), és figyelmezteti az embereket vagy meghívja őket, hallgassák a 
bölcs tanítást. Máskor a bölcsesség (8,22–31) úgy jelenik meg, mint 
ami nem azonos Istennel, hanem Isten teremtménye, előbb volt, mint 
a világ, s ott volt Isten mellett, amikor Isten a világmindenséget lét-
rehozta. – Az isteni bölcsesség, amelynek Jahve az egyedüli forrása 
és létoka (vö. Sir 1,4–9) 24,1–24: így dicséri saját magát: Isten szájá-
ból származik, bejárta „az égi köröket”, a mélységeket, végül Jeru-
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zsálemben ütötte fel sátrát, itt „magasra nőtt” és „pompás gyümöl-
csöt” hozott. Ezt az isteni bölcsességet testesíti meg Mózes törvénye 
(24,23), amely nem más, mint Jahve által az isteni bölcsességnek 
szavakba foglalása. Bölcs 7,22–8,1: az isteni bölcsesség Isten szájá-
ból származó (7,25 kk.), értelemmel bíró lény (7,22), aki a világ te-
remtésekor Jahve tanácsadója volt (8,4; vö. 9,9), és a kútforrása min-
den létezőnek (7,22; 8,5; vö. 9,9); tud mindent (7,27), lát mindent 
(9,11), áthat mindent (7,24), kormányozza a mindenséget (1,1), ta-
nítja az embereket és vezeti, oltalmazza őket (7,22; 8,7; 10,10 kk.; 
10,1), úgy áll mellettük, mint a jegyes (7,28; 8,2.9). A bölcsesség Is-
ten képmása (7,25 kk.), Isten menyasszonya (8,3), Isten mellett ül a 
trónon (1,4). De mint már mondtuk, mindez egyszerű megszemélye-
sítés. Egy olyan meggyőződéses monoteista, mint amilyen a Bölcses-
ség könyvének szerzője, ténylegesen nem gondolhatott arra, hogy a 
bölcsesség Isten menyasszonyaként valóban ott ül Isten mellett, csu-
pán átvitt értelemben. A modern szentírás magyarázók zöme úgy 
gondolja, hogy az isteni bölcsesség az Ószövetségben nem képvisel 
külön isteni személyt, de azért Isten megszemélyesített tulajdonságát 
többnek gondolja: hiposztáziszként értelmezi. A szomszédos vallá-
sokban önálló léttel rendelkező Bölcsesség alakját Izrael hozzáido-
mította a maga monoteista hitéhez, az igazság jegyében fogant, így 
értelmezett erkölcséhez, és ebből következően a törvény teljesítését 
állította központba. 

4.) A Példabeszédek könyvének rövid áttekintése 

A bölcsességi irodalom műfaji formái változatosak. Irodalmi 
műfajuk szerint három nagy csoportra oszthatók, az intelmekre, a 
bölcsmondásokra és a költeményekre. A bölcsmondások általában 
kétsorosak és gondolatpárhuzam jellemzi őket. Szemléletes képpel, 
példával támasztják alá mondanivalójukat, rendkívül változatos 
irodalmi alakzatokban (szünedokhé, metonímia, stb). Ismerető jelei a 
rövidség, az önmagában megálló mondanivaló, egy bizonyos 
helyzetre vonatkozás, megdönthetetlenség (a bizonyosság 
kifejeződése), plasztikus, képgazdag, metaforikus beszéd, 
párhuzamok (gyakran ellentétesek).  
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„A forma alapján legkevesebb 9 gyűjteményt különböztethetünk 
meg:  

A)1–9: „Salamon bölcs mondásai”. Ez a gyűjtemény abban kü-
lönbözik az összes többitől, hogy néhány disztichont és kisebb köl-
teményt nem tekintve egy bevezetésből (1,2–9) és nagyobb költemé-
nyekből áll, amelyekben egy apa (a tanító bölcs) intelmeket ad a fiá-
nak vagy a gyermekeinek (a tanítványainak). Szembeötlő „az idegen 
asszony”-tól való óvás (2,16–19; 5,1–23; 6,20–35; 7,1–27) Ugyanígy 
jellemzők azok a költemények is, amelyekben a megszemélyesített 
bölcsesség (1,20–33; 8; 9,1–12) és dőreség (9,13–18) szerepel.   

B) 10,1–22,16 szintén „Salamon bölcs mondásai” címen. Csupa 
disztichon, amely gyakorlati életbölcsességre tanít különféle terüle-
teken, s közben a bölcs (az igaz) magatartását összeveti a balgáéval 
(az istentelenével).  

C) 22,17–24,22, ezen a (helyesbített) címen: „A bölcsek mondá-
sai”. Ez a gyűjtemény szinte kivétel nélkül többsoros költeményeket 
ölel fel. Soknak sajátos formája van, megokolását adja annak, amit 
kell vagy nem kell tenni. Egy rész (22,17–23,12) egy egyiptomi 
gyűjteményre megy vissza, amely a Kr. e. 1. évezred fordulója táján 
keletkezett (Amenemope bölcs mondásai); a 23,13 kk. vsz. Achikár 
bölcsességéből ered.   

D) 24,23–34: „A bölcsek mondásai”-nak folytatása: „Ezek a sza-
vak is bölcsektől származnak”; némely mondás (főleg a többsorosak 
közül) a részrehajlásról és a restségről szól. 

E) 25–29: „Ezek is Salamon mondásai – Hiszkijának, Júda kirá-
lyának emberei gyűjtötték össze őket.” Mind forma, mind tartalom 
szempontjából szoros kapcsolatban állnak a B gyűjteménnyel, de itt 
sok hasonlat is található, paralellizmusban (főleg: 25–27).   

F) 30,1–14: Agurnak, Jake fiának mondásait egy Jób 40,4 kk.; 
42,2–6-ra emlékeztető monológ vezeti be, és egy hitvallásból (Péld 
30,5 kk.), egy imából (30,7–9), egy figyelmeztetésből (30,10), vala-
mint egy jajkiáltásból (30,11–14) tevődik össze. Így ez a rész bizo-
nyos mértékig elüt a bölcs mondások műfajától.   

G) 30,15–33: Találós mondások (5 szám-mondás), amelyeket egy 
intelem (a felirata elveszett?) követ.   
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H) 31,1–9: Lamuel szavai; három többsoros mondás.   
J) 31,10–31: A derék asszony dicsérete; ® ábécé-ének felirat nél-

kül; látszólag Lamuel király szavaihoz tartozik, de a valóságban 
önálló költemény.  

Hogy ezek a gyűjtemények eredetileg egymástól függetlenek vol-
tak, az a feliratokból következtethető ki, valamint az eltérő sor-
rendből a Syeptuagintában (A-B-C-F-D-G-H-E-J). A kettősségek 
némely gyűjteményben azt tanúsítják, hogy a különféle gyűjtemé-
nyek sem alkottak irodalmi szempontból mindig egységet, hanem 
szintén kisebb gyűjtemények egybeszerkesztése révén jöttek létre, de 
hogy ezek miként keletkeztek, azt nem tudjuk” (Haag, Példabeszé-
dek könyve címszó). 

5. A Példabeszédek bizonyos szakasza  
            és az egyiptomi Amenemope intelmei közötti rokonság 

Izrael bölcsességről alkotott felfogása 
sok tekintetben megegyezik a szomszédos 
népekével. Izraelben sokra tartották Edom, 
Egyiptom, Babilónia és Arábia bölcsességét 
(Jób 2,11; Jer 49,7; Abd 8; Ter 41,8; 1Kir 
5,10; Iz 19,11; ApCsel 7,22; Iz 44,25; 
47,10; Jer 50,35; 51,57; Dán 1,20; 2,24; 
Péld 30,1; 31,1). Így arra lehet következ-
tetni, hogy ezeknek a népeknek a bölcses-
ségről vallott felfogása hatással volt Izrael 
nézeteire. Ennek ékes bizonyítéka a Péld 
22,17–23,11 és a Kr. e. 1000 körülből szár-
mazó egyiptomi Amenemope intelmei kö-
zött kimutatható szoros rokonság. Már eleve 
érdekes hasonlóság, hogy a Példabeszédek 22,17-23,15-ig terjedő 
szakasza és Amenemope intelmei egyformán harminc részre 
oszlanak.  

Mindkét szövegben egy tanító, egy bölcs oktatja tanítványát a 
helyes életvitel szabályaira. 

Ezenkívül találunk tartalmi és motívumbeli egyezéseket is.

Kr. e. 1300–1075 
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6. Munkalap 

Példabeszédek könyve Amenemope intelmei 

22 17 Hajtsd ide füledet, 
és hallgasd a bölcsek mon-
dásait, vedd szívedre tanítá-
somat, 

18 mert gyönyörűségedre 
lesz, ha megőrzöd bensőd-
ben, és kiárad majd ajkadra!

19 Hogy az Úrba helyezd 
bizalmadat, a mai napon ve-
led is közlöm. 

20 Harminc mondást írtam 
le számodra, megfontolással 
és tudománnyal, 

21 hogy tudtodra adjam az 
igazságot s az igaz igéket, 
hogy megfelelhess velük 
azoknak, akik téged küldtek. 

22 Meg ne rövidítsd a sze-
gényt, azért mert szegény, s 
el ne taposd a szűkölködőt a 
kapuban, 

23 mert ügyét az Úr vál-
lalja és elveszíti azokat, akik 
vesztére törnek. 

24 Ne barátkozz olyannal, 
aki indulatos, és ne járj ha-
ragos férfival, 

25 hogy el ne tanuld útjait, 
és kelepcét ne állíts lelked-
nek. 

26 Ne légy azok között, 
akik kezüket adják, hogy tar-
tozásért jótálljanak, 

27 ha majd nem lesz miből 
fizetned, miért engednéd, 
hogy elvegyék a takarót 
ágyadról? 

Íme a tanítás, az élettanulságok és 
szabályok foglalata, hogy segítségére legyen 
az udvari népnek, hogy hogyan viselkedjék a 
nagyokkal és válasz azoknak, akik ezt tudni 
vágyják. Útmutatás és valódi vezetés az élet 
útjára, hogy épségben éljenek a Földön. 

Szálljon a szívük mélyére, térítse el őket a 
rossztól, őrizze meg őket attól, hogy a nép 
szájára vegye őket és hogy nevüket 
tisztelettel emlegessék az emberek. 

Hajtsd füled arra, amit mondani fogok 
neked, 

Hajtsd szíved rá, hogy megértsd, 
Hasznos annak, aki szívébe vési ezeket a 

tanításokat, 
de fájdalmas annak, aki ügyet sem vet rá. 
Kebledben nyugtasd őket, és legyen általuk 

zár a szíveden. Akkor, ha vihar támad benne,  
szavaim cövek lesznek nyelved számára. 

Ha életed során megtöltöd velük szívedet, 
meg fogod látni, hogy sikerre viszik azt. 

Akkor szavaimat az élet tárházának fogod 
találni, és tested egészségnek fog örvendeni 
a Földön. 

Őrizkedj attól, hogy kirabold a nyomorultat, 
és hogy elűzd a gyengét. 

Ne nyújtsd ki kezed az idős ellen és ne 
igazítsd helyre a hatalmasság szavát. 

Megnyilatkozásod ne legyen nyers és ne 
becsüld azt, aki íly módon tesz… 

Ne mozdítsd el a határkövet a szántóföldön 
és ne mozdítsd el a mérőzsinórt az ő 
helyéről. 

Ne légy mohó egy könyöknyi földért és ne 
sértd meg az özvegy határát… 

Ne kösd szíved  földi kincshez:  
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28 El ne mozdítsd a régi 
határt, amelyet őseid meg-
vontak! 

29 Láttál-e férfit, aki ügyes 
a dolgában? Királyok előtt 
legyen a helye, és ne az 
alacsony sorban levők előtt! 

23 1 Ha leülsz, hogy feje-
delemmel egyél, arra legyen 
gondod, amit eléd raknak, 

2 tégy kést a torkodra, 
hogy uralkodni tudj kívánsá-
godon. 

3 Pompás falatjait ne kí-
vánd, mert csalfa étel az! 

4 Ne törd magadat gaz-
dagság után, és mérsékeld 
élelmességedet! 

5 Ne emeld szemedet 
olyan javakra, amelyek a ti-
eid nem lehetnek, 

mert azok szárnyra kap-
nak, mint a sas, és az ég fe-
lé elröpülnek. 

6 Ne étkezz irigy emberrel, 
és ne kívánd pompás falat-
jait, 

7 mert mint a bűvész és a 
jós, arra következtet, amit 
nem tud. 

Mondja ugyan: »Egyél 
csak! Igyál csak!« de nem 
mondja neked szívből, 

8 a lenyelt falatot még ki-
hányod, és szép szavaidat 
hiába vesztegeted. 

9 Ne beszélj a balgák fü-
lébe, mert lenézik okos be-
szédeidet! 

 

Az nem befolyásolja se a sorsod, se a 
végzeted! 

Ne hajszold a szíved külső dolgok után: 
Mindennek eljön a maga órája. 
Ne törd magad olyasmi után, amit nagyon 

kell keresni, akkor a szükségleteid biztosítva 
lesznek. 

Ha kincsed elveszi a rabló, 
Úgy az nem marad nálad éjszakára, 
Nem a te házadban virrad meg: 
Akkor az ember csak a helyét tudja nézni, 

de nincs többé ott. 
A Föld igazságot tesz, megnyitja torkát, és 

elnyeli a rablott holmit és az alábukik az 
alvilágba. 

Akkora lyukat üt, mint ő maga,  
És elnyeli a halottak birodalma 
Vagy madárrá válik, mint a liba és elrepül 

az égbe… 
Ne szegődjön hozzád az indulatosság, ne 

szólaljon meg benned … 
Ne akarj túl magasra emelkedni,  
És akkor nem kell rettegned a zuhanástól…
Ne óhajtsd a függőségből származó 

vagyont, 
Ne éhezd a függőség kenyerét. 
A függőségből származó vagyon mögött 

szolgaság rejtőzik, 
Ami hánytatószer a nyaknak… 
A nagy harapás kenyeret lenyeled, és újra 

kihányod, 
És így elveszted javadat… 
Ne teregesd ki a belsőd a világ előtt  
És ne károsítsd a tekintélyedet általa. 
Kerüld a beszédet az emberek előtt,  
És ne barátkozz indulatos emberrel… 
Ne egyél a hivatalnok kenyeréből 
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10 El ne mozdítsd a kisko-
rúak határkövét, és be ne 
nyomulj az árvák földjére, 

11 mert erős a gyámoluk,    
s ő magára vállalja pörüket 
ellened! 

És akkor nem kényszerít, hogy csakis azt 
eheted. 

Ha olyasmibe szeretnél harapni, hogy jól 
lakj vele, ami nem a tied, 

Az csak a nyáladnak öröm. 
Nézz a tálba, ami előtted van, 
És azzal elégítsd ki az étvágyadat… 
Nézd ezt a harminc szakaszt át, 
Leld örömöd benne és tanuld meg, 
Ez minden könyv csúcsát jelenti, 
Tudóvá teszi a tudatlant… 
Olyan valaki írta, aki a hivatalában szerezte 

tapasztalatát, 
Aki méltónak találtatott arra, hogy udvari 

tisztségviselővé váljon. 
                   Vége. 

 

D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, idő-
tartam 

 
1. Ének: Mielőtt egyet lépnél  ének kottából Énekelj az 

Úrnak, 178.o.  
10 perc 

2. Mi a bölcsesség 
Az óravezető bevezető gondolatai, lásd 
Alapgondolat, Bevezetés 1. 

Az óravezető 
előadása 

Jegyzetfüzet, 
ceruza 
5 perc 

3. Hol találkozunk ma bölcsmondásokkal  
lásd Bevezetés 2. 
Az óravezető előző alkalommal felkéri a 
résztvevőket, hogy hozzanak ilyen irodal-
mat. Két fős kiscsoportban belelapoznak 
egy-egy könyvbe és választanak belőle 
egyet, amit aztán felírnak egy nagy ív pa-
pírra és megosztanak a többiekkel. 

Kiscsoportos 
munka, utána 
csoportos be-
szélgetés az 
óravezető 
irányításával  

Könyvek, 
nagy ív papí-
rok, vastag 
rostiron, táb-
la, cellux, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
20 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, idő-
tartam 

 
4. Bölcsesség a Szentírásban 
Az óravezető előadása, lásd Bevezetés 3. 

Az óravezető 
előadása 

Jegyzetfüzet, 
ceruza 
10 perc 

5. A Példabeszédek könyvének rövid 
áttekintése  
A óravezető előadása Lásd Bevezetés 4. 

Csoportos 
beszélgetés 
az óravezető 
irányításával 

Szentírás 
Jegyzetfüzet, 
ceruza 
15 perc 

6. A Példabeszédek bizonyos szakasza és 
az egyiptomi Amenemope intelmei közötti 
rokonság  
A szövegek áttekintése és összehasonlítása a 
munkalap alapján és az óravezető 
előadásának segítségével lásd Bevezetés 5. 
6. 
� Talál-e valamilyen hasonlóságot, közös 
vonásokat a két szöveg között? 
� Hogy tud rá magyarázatot adni?  

Csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításával 

Munkalap 
(lásd Beve-
zetés 6.) sok-
szorosítva, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 
 
 
50 perc 

7. Befejező ima, ének Kötetlen ima kotta, gyer-
tya, gyufa 
10 perc 

   
     Weöres Sándor: Tíz lépcső 

 
Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad. 
Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad. 
Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad. 
Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad. 
Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad. 
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad. 
Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad. 
Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad. 
Törd át gátjaid - a világ legyél te magad. 
Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te magad.    
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Izajás próféta pecsétje  
 

Magyar Kurír, 2018. február 26. hétfő 12:29 
 

A szakemberek szerint Izajás próféta pecsétjét találhatták meg 
Jeruzsálemben, az al-Aksza mecset alatt, a városfaltól tíz méterre, a 
Dávid városának nevezett ősi Jeruzsálem irányában zajló ásatásokon 
– adta hírül a Háárec című újság honlapja február 23-án. 

A szakemberek szerint az a terület, ahol a törött, hiányos agyag-
pecsétet megtalálták, Kr. e. 1000-től, Dávid király uralkodásától 
Jeruzsálem elestéig, majd a babiloni fogságig, Kr. e. 587-ig az akkori 
várfalakon belül volt, az Ófelnek nevezett részen, az első zsidó 
szentély és az akkori város között. 

A pecséten korabeli héber betűkkel világosan kiolvasható 
az Izajás (Jesajahu) név és 
töredékesen a próféta szó 
(nevi). Eilat Mazar, a jeru-
zsálemi Héber Egyetem 
professzora Ezékiás júdeai 
király (Hizkijáhu) 2015-ben 
fellelt pecsétjétől mind-
össze három méterre találta 
meg ezt a 2700 évesre 
becsült leletet, mindeddig 
háborítatlan és érintetlen, 
eredeti környezetében, az 
egykori királyi sütöde 
mellett. 

A régészek szerint igen 
valószínű, hogy az 1,3 centiméteres leleten az Izajásnév mellett a 
hiányos próféta szó szerepel, de az sem kizárható, hogy a felirat 
valamely más foglalkozást jelölt, és akkor egy Izajás nevű hétköz-
napi emberé volt a pecsét. 

Forrás:MTI, Fotó:OURIA /Magyar kurír 
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Konkordancia az  Újszövetséghez 

A Szentírás tanulmányozásának, a hitoktatók 
felkészülésének, az egyéni és közösségi 
bibliaolvasásnak értékes és hasznos eszköze 
látott napvilágot, amikor az Opálény Mihály által 
készített „KONKORDANCIA – Újszövetségi 
Szövegmutató Szótár” megjelent a budapesti 
Hittudományi Akadémia Levelező Tagozatának 
kiadványaként. Ez azóta is az egyetlen ilyen 
kiadvány a maga nemében – sajnos, csak a 
Szentírás újszövetségi részéhez. 

Előzmények – Az ötvenes-hatvanas 
években a vallásüldözés egyik hathatós 
eszköze volt, hogy nem lehetett kiadni 
katolikus Szentírást. Csak a négy evangélium jelent meg ócska papíron, 
később pedig az Szörényi-féle Újszövetség-fordítás, de mindig csak 
nagyon korlátozott példányszámban. Rendkívüli segítséget jelentett ebben 
az időben a Nyugatról okkal-móddal, egyesével-kettesével bejuttatott sok 
ezer Békés-Dalos Újszövetség. Például így: „Az egyik fiatal káplán 
összegyűjtött egy ifjúsági csoportot, és ennek az első lelkigyakorlatán az 
egyik lánynak volt egy csinos, műbőrkötésű, zsebméretű Békés-Dalos féle 
Újszövetsége. Rácsodálkoztunk: – Hát neked ez honnan van? – Küldte 
neki a Török Jenő bácsi Bécsből. Csak írni kell neki, és a Török Jenő 
bácsi olyan jóságos, hogy küldi a Szentírást. Hát ez elég hihetetlennek 
hangzott, hogy a Török Jenő bácsi vadidegen gyerekeknek ingyen 
küldözgeti a Szentírást, de egy levelet megér a dolog, gondoltam… 
Elküldtem a szívhez szóló levelet, és csodák csodája, a Szentírás két 
hónap múlva a kezemben volt. És nem csak nekem, hanem mindenkinek, 
aki írt a közösségből Bécsbe a Török Jenő bácsinak...” (V.É.) 

Mert az igény egyre növekedett. Egyre több fiatal is érdeklődni kezdett a 
Szentírás iránt. Főleg azok, akik lelkigyakorlatokon, táborozásokon vettek 
részt, titokban, erdőben, hegyek között, kulcsos turistaházakban, bátor 
papok vezetésével. Amikor 1973-ban végre megjelenthetett az új katolikus 
bibliafordítás, mindenki nagyon örült, bár a korlátozott példányszám messze 
nem elégítette ki az igényeket. 

A Konkordancia – Hamar kiderült az is, hogy a Szentírás olvasásá-
hoz, tanulmányozásához segédeszközökre is nagy szükség lenne. Sokan 
nagy örömmel fogadták, amikor végre magyarul is megjelent – a Hittudomá-
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nyi Kar Levelező Tagozatának tankönyveként – három kötet bibliaóra-
anyaggal és vázlatokkal, nevezetesen a Találkozások, Példabeszédek és a 
Csodák, amelyek azóta is közkézen forognak, és három évtized múltán is 
sokan, sokfelé olvassák, használják.  

Ebben az időben történt, hogy egy 
lelkes fiatal káplán, Opálény Mihály 
elhatározta, hogy elkészít egy 
konkordanciát – ha nem is a teljes 
Bibliához, de legalább az Újszövet-
séghez. Tíz évig gépelte a leendő 
konkordancia egyes szöveg-
egységeit, több ezer A/6-os 
papírdarabka készült így, aztán 
rendszerezte, sorba rakta a cetliket 
címszavak és nyelvtani alakok 
szerint. Végül az egészet egyben és 
sorban újra legépelték. Amikor 
elkészült, kiderült, hogy a katolikus 
kiadó nem adja (nem adhatja?) ki… 
Tíz éves munka hiába vész? 

 
Amikor a Hittudományi Kar biblikus professzora értesült erről, megkérte 

Nyíri Tamást, a Levelező Tagozat igazgatóját, hogy segítsen: adja ki a 
Levelező Tagozat a hallgatók számára segédkönyvként. Nyíri professzor 
szívesen felvállalta az ügyet, és engedélyért folyamodott az Egyházügyi 
Hivatalhoz. Nem utasították el, csak halogatták az engedély megadását. 
Opálény atya közben súlyosan megbetegedett. Kórházi betegágyán minden 
találkozásunk alkalmával reménykedve kérdezte, hogy megvan-e az 
engedély. Végül – egészen fiatalon, 42 éves korában – meghalt. Egy hétre 
rá megkaptuk az engedélyt… 1987 Szilveszterén kapták meg az első 
példányt Mihály atya gyászoló szülei és kishúga. Leírhatatlan volt az 
örömük, hogy fiuk-testvérük fáradozása nem volt hiábavaló… 

A kiadás költségeinek egy töredékét a Levelező Tagozat fedezte, a 
túlnyomó részét azonban Opálény Mihály szülei és barátai adták össze, 
főként az általa vezetett fiatal, sokgyermekes családok, többségükben azzal, 
hogy nem is kérik vissza a pénzüket. Ezért volt lehetséges, hogy a vaskos 
kötetet mindössze 300,- Ft-ért árusítsuk. Ez a konkordancia azóta – immár a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat gondozásában  – újabb három 
kiadást ért meg, és máig sokak rendszeresen használt kézikönyve a Magyar 
Katolikus Egyházban és határainkon túl.  
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BIBLIAOLVASÁS 

 
Közös bibliaolvasás a szombathelyi Martineumban – 2018. 

január 27-én a Martineum Felnőttképző Akadémián tartott lelkinap a 
Szentírás közösségben történő olvasásához nyújtott segítséget. A 
napot Németh Edit, Karácsony Mária és a szociális testvérektől 
Ildikó és Mária testvérek tartották. 

Jézus tanítása bátorít minden jószándékú embert: „ahol ketten, 
hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” 
Természetesen nagyon fontos a szándék. Isten szavát, hozzánk ma is 
szóló üzenetét a Szentlélek kegyelmével, az Ő értelmünket megvilá-
gosító fényénél hallgassuk. 

A közösségben történő olvasás más ajándékokat ad, mint az 
egyéni szentírással történő imádkozás. Sok esetben a csoport másik 
résztvevőjén keresztül, az ő megosztása által küld üzenetet az én 
számomra a Szentlélek. (Egyéni olvasáskor a lelkemben történő 
belső „megértés” közvetlenül érkezik az Úrtól.) 

A nap folyamán négyféle szentírás olvasási lehetőséget ismerhet-
tek meg a résztvevők. 

A néven szólítások a szentírásban, az én néven szólításaim, 
ahogy az Úr hív, s a végén mi magunk is a néven-szólítás erejével 
imádságba foglaltuk azokat, akiket a szívünkben hordozunk. 

VIGAN módszer, amelyben három, a személyesség felé egyre 
mélyülő kérdésre adott válasz által hallhatjuk meg Isten nekünk 
személyesen szóló üzenetét. 

A Blúdes módszer öt lépésben foglalkozik a szöveggel: Milyen 
címet adnék a résznek, mit nem értek, milyen összefüggéseket 
fedezek fel (akár más szentírási helyekkel), mivel értek egyet és 
mivel nem, mit tehetek, tehetünk konkrétan? 

Veszteros módszer: a szentírási szöveghez tett megjegyzéseket 
(mit nem értek a szövegből, mit értettem meg most újként a szöveg 
alapján, mi az, ami személyesen megszólított) a csoport közösen 
megbeszéli. Ha még marad megválaszolatlan kérdés, egy következő 
alkalomra a csoport szakértő teológustól megtudakolhatja a választ. 
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Az olvasásra kiválasztott rész lehet a következő vasárnap szent-
írási szakaszainak egyike, de lehet haladni bizonyos folyamatosság 
szerint is. A résztvevők bíztatást kaptak a rendszeresebb Szentírás 
olvasásra. Volt, aki már tagja Bibliaolvasó körnek, volt, aki keresi a 
lehetőségét. 

Az Úrnak a Szentírásba foglalt üzenete ma is érvényes. A Szent-
lélek őrködik afelett, hogy – az egyház tanításával összhangban ol-
vasva – útmutatást nyerjünk életünk mindennapi eseményeihez és az 
Örökélet felé vezető úhoz. 

Szöveg. Mária testvér 

Forrás: www.martinus.hu/hirek/ - 20118. febr. 4. 

                 -------------------------------------------- 
Szombathelyen nagy hagyománya van a közösségi bibliaolvasás-

nak. Társulatunk szervezésében korábban (1994 és 2001 között) már 
kilenc alkalommal tartottunk a Martineumban ilyen bibliaapostolkép-
ző szemináriumot (l. http://www.biblia-tarsulat.hu/docum/apostolk.htm) 

 Németh Edit és Karácsony Mária ezek mindegyikén részt vett, 
idővel már nem mint résztvevő, hanem foglalkozás-vezető. (a Szerk.) 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki-
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta-
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

 
Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2018. 

ápr. 20.: Jn 6,22-29; máj. 4.: Lk 10,25-29; máj. 18.: Lk 6,20-
23; jún. 1.: Lk 6,27-36; jún. 15.: Lk 6,37-42; jún. 29.: Mk 
6,16-18; júl. 13.: Gal 3,6-9; júl. 27.: Róm 5,1-2; aug. 3.: Gal 
3,23-29. 

 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
 

 



 

 

  
ÚJDONSÁGOK 

 
HANGOS BIBLIA – 1-4. DVD. – Ára: (4 x 800.- Ft ) 3.200., Ft 

 
A SZENT CSALÁD EGYIPTOMBAN – DVD – (Vágvölgyi 

Éva helyszíni felvételei, kopt énekekkel) Ára: 600.- Ft  
Tarjányi Béla: RÖVID HÉBER NYELVTAN –  Ára: 580.- Ft 

Szabó Mária: GÖRÖG-HÉBER SZÓSZEDET (174 o.) 2.800.- 
  

BIBLIAKIADVÁNYAINK 
 

KÁLDI-NEOVULGÁTA BIBLIA nagyított (21,5 x 13 cm,  
             bordó, kék, zöld kötésben) 3.500.- 

KÁLDI-NEOVULGÁTA BIBLIA zsebbiblia (19 x 12 cm,  
             bordó, kék, zöld kötésben)  3.200.- 

ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (16x10,5 cm) 1.600.- 

ÚJSZÖVETSÉG [ÖREGBETŰS] Káldi-Neovulgáta szerint  
               (21 x 13 cm, bordó, műbőr kötésben) 2.200.- 

ÚJSZÖVETSÉG ROVÁS ÍRÁSSAL  2.800.- 

CIGÁNY BIBLIA Ó- és Újszövetség (Neovulgáta) 2.800.- 

CIGÁNY-MAGYAR ÚJSZÖVETSÉG, ára: 1800.- 
-------------------- 

Belső egyházi terjesztésben Bibliáink árából  
Bibliaboltunkban 25 % kedvezményt adunk 

 ---------------------   
1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 

Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
 

Bibliaboltunk teljes kínálata megtekinthető honlapunkon: 
www.biblia-társulat.hu 







    

   

 
Jeromos füzetek 112. szám 
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Ajánlás 

1 

 
Alászállt… 

 
A Bölcsesség keresése 

 
 

Boldog az az ember,  
aki a bölcsességgel tölti idejét, 
aki annak igazsága fölött elmélkedik, 
és okosan fürkészi Isten gondviselését; 
aki szívében fontolóra veszi a bölcsesség útjait, 
és megérti annak titkait; 
aki utánajár, mint a nyomkereső, 
és megmarad útjain; 
aki betekint ablakán, 
és ajtajánál hallgatózik, 
aki a háza mellé telepszik, 
és sátra cövekét a falához erősíti, 
aki mellette üti fel sátrát, 
és örökre megszáll szép hajlékában; 
aki a lombja közé rejti fiókáit, 
és az ágain tölti éjjelét; 
aki az árnyékában lel menedéket a hőség elől, 
és oltalmában megpihen. 

 
                                  Bölcs 15,22-27 
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Értékek…. 
   

A mi életünkben is mi értékesebb: egy ház megépítése, egy jó 
cselekedet, egy vidám hangulatú karácsonyi vacsora vagy egy súlyos 
betegség? A lelkünket mivel tisztítjuk meg jobban? Ez nagy-nagy ti-
tok. A szenvedésre elsősorban a lelkünknek van nagy szüksége: a 
tűzben próbálják, tisztítják meg az aranyat. 

Üdvösségünk szempontjából is nagyon fontos értékes periódus le-
het. A szenvedés közepette az ember sokkal tisztábban látja döntése-
it, életét és olyan elhatározásra juthat, amely magasabb szintre emel-
heti a létét. 

Tény, hogy a jobb lator csak a kereszten a halálhörgés közepette 
tudott megtérni, felsírni Jézus Krisztus megbocsátott, s ezt mondta: 
“Még ma velem leszel fent a mennyben. ”Lk 23, 43. Minden szónál 
szebben prédikál, ha egy anya a betegágyban türelemmel, szeretettel, 
a gyerekeinek példát mutatva fájdalmait értük felajánlva, méltó-
sággal viseli a kínját, a keresztjét. A családtagok sem csak nehézség 
lehet, hanem lehetőség, hogy szeretetüket kifejezzék, megerősítsék. 
A környezetükben talán vannak, akik elgondolkoznak: ilyen törékeny 
az élet, s talán komolyabban veszik sajátjukat. 

Kalkuttai Teréz anya mondta: ”Megismertem a paradoxont: ha 
fájdalomig szeretünk, a fájdalom eltűnik és csak a szeretet marad.” 
Szent Pió atya pedig így fogalmazott: ”Szeressük a fájdalmat! Aki 
nem szenvedett, annak nincsenek erős érzelmei, a szívéből hiányzik 
a gyengédség, a lélekből a távlatok. Miért fájdalom? Azért, hogy a 
föld elhalványuljon, az ég pedig ragyogjon!” Az ember tudatosan 
nem keresi a szenvedést, sőt megtesz mindent, hogy elkerülje. Krisz-
tus se kereste a keresztúton, de kiürítette a kelyhet, amikor eljött az 
ideje. Háromszor elesett, nagy fájdalmak között felkelt, nem kihúzott 
derékkal és hollywoodi mosollyal hordozta a keresztjét. Becsülete 
úgy kívánta, hogy vállalja a szenvedést, megpróbált emberi méltó-
sággal továbbmenni. Ebben is egy volt közülünk, és példát mutatott 
nekünk. Jézus nem a csodáival és nagy prédikációival váltotta meg a 
világot, hanem szenvedésével, az értünk szeretetből vállalt kereszt-
halálával.                                             Csaba testvér
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Kocsis Imre 

Az Eucharisztia alapítása  
              az 1 Kor 11,23-26 szerint 

 
Nem kétséges, hogy Szent Pál levelei, mint az Újszövetség legré-

gebbi iratai, teológiatörténeti szempontból felbecsülhetetlen értékű-
ek.1 Az Eucharisztiát illetően is Pál egyik levele, éspedig a 
Korintusiaknak írt első levél a legkorábbi tanú. Ebben az apostol két 
helyen is szól az Eucharisztiáról (10,14-22 és 11,17-34), s amit vele 
kapcsolatban megfogalmaz, azt az Eucharisztia-tan rövid foglalatá-
nak tekinthetjük. Egyértelműen kifejezésre jut, hogy az euchariszti-
kus adományokban (a kenyér és a bor színében) Krisztus valóságo-
san jelen van, s egyúttal az Eucharisztiának Krisztus megváltó mű-
vével, az egyházzal és a végső beteljesedéssel való kapcsolata is fel-
tárul.2 A 11,17-34 szövegének külön jelentőséget ad az a tény, hogy 
az Eucharisztia ünneplésével kapcsolatban Pál az alapítás aktusát is 
felidézi, vagyis itt találjuk az Eucharisztia alapításáról szóló legré-
gebbi írott közlést.3 Értekezésemben azt szándékozok bemutatni, mi 
indította Pált az alapítás cselekményének felidézésére, s milyen teo-
lógiai és gyakorlati következtetéseket von le a visszautalásból. Per-
sze magához az alapítás-elbeszéléshez is rövid magyarázatot fűzök.   
 

                                                      
1 Mindazonáltal nem hagyható figyelmen kívül, hogy a páli levelek gyűj-

teményében olyan iratok is találhatók, amelyek valószínűleg Pál tanítványi 
köréből valók, és későbbi eredetűek. Vö. KOCSIS I., Bevezetés az Újszö-
vetség kortörténetébe és irodalmába II, Budapest 2013, 45-47.  

2 A páli Eucharisztia-tannal kapcsolatban szabadjon két korábbi publi-
kációmra utalnom: KOCSIS I., Az Eucharisztia értelmezése a Korintusi-
aknak írt első levélben, in Az Ige szolgálatában. A 60 éves Tarjányi Béla 
köszöntése, Budapest 2003, 115-138; KOCSIS I., Az Eucharisztia és az 
egyház titka a páli levelekben, in uŐ, Az üdvösség Igéje, Budapest 2013, 
148-156. Ezekben a tanulmányokban bőséges bibliográfia is található.  

3 Az Eucharisztia alapításáról a szinoptikus evangéliumokban is szó 
esik: Mk 14,22-25; Mt 26,29; Lk 22,19-20. Ezek mögött a szövegek mö-
gött is ősi hagyomány áll, de az írott változatok későbbiek, mint az 1Kor 
11,23-26. 
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Az utolsó vacsora felidézésének indítéka:  
                 megosztottság a liturgikus összejöveteleken 

Az Eucharisztia alapításáról Pál nem önmagáért – mintegy 
tudósítói célzattal – szól, hanem azért, hogy véget vessen egy a 
közösségi összejövetelekkel kapcsolatos súlyos visszaélésnek. Az 
apostol buzdítása feltűnően kemény hangnemben kezdődik: „A 
következő intézkedéssel kapcsolatban nem dicsérhetem, hogy nem 
javatokra, hanem károtokra gyűltök össze. Mert először is úgy ha-
llom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadások vannak köztetek, 
és ezt részben el is hiszem” (11,14-22). Hogy megérthessük, miben 
is állt az apostol által kifogásolt visszaélés, mindenekelőtt az 
összejövetelek lefolyásáról kell néhány szót ejtenünk. 

A korintusi keresztények – miként az Jeruzsálemben és minden 
más keresztény közösségben szokás volt – rendszeresen összegyűltek 
istentiszteletre. Ez többnyire a hét első napján, vagyis vasárnap tör-
tént, amelyet mint Jézus feltámadásának emléknapját már az ősegy-
házban nagy becsben tartottak (vö. 1Kor 16,2; ApCsel 20,7; Didakhé 
14,1). A keresztények estefelé egy módosabb személy házában gyűl-
tek össze (vö. Róm 16,23). Az összejövetel közös étkezéssel, szere-
tetlakomával kezdődött,4 s ehhez kapcsolódott a szentségi cselek-
mény a megáldott kenyér és bor kiosztásával.5  

                                                      
4 Az Eucharisztiával összekapcsolt közös étkezést később az „agapé” 

megnevezéssel illették (vö. Júd 12; ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC, Levél a 
Szmírnaiakhoz 8,2; ALEXANDRIAI KELEMEN, Paidagogosz 2,1,4). Mindene-
setre szövegünkben ez a név még nem szerepel. Ezzel kapcsolatban azt 
is megjegyezhetjük, hogy maga az Eucharisztia (eujcaristiva) elnevezés is 
valamelyest későbbi, s az Újszövetségben a szentség, illetve szentségi 
cselekmény jelölésére még nem fordul elő. A Didakhéban (9,1.5) viszont 
már mind a liturgiát, mind pedig az adományokat jelöli. Magában az Új-
szövetségben a „kenyértörés” (ApCsel 2,46) és az „Úrvacsora” (1Kor 
11,20) megnevezések szerepelnek. 

5 Mindenesetre annak megítélésében, hogy a közös étkezés és az 
Eucharisztia időben miként is kapcsolódott egymáshoz, nincs teljes egye-
tértés a biblikusok körében. Erről bővebb információt nyújt: KOCSIS I., 
Eucharisztia értelmezése, 116 (3. lábjegyzet); UŐ, Eucharisztia és az egy-
ház, 150. Vö. még G. BORNKAMM, Herrenmahl und Kirche in Paulus, in  
UŐ, Studien zu Antike und Christentum, München 1959, 138-176;  X. 
LÉON-DUFOUR. Le partage du pain eucharistique selon le Nouveau 
Testament, Paris 1982, 251; H.-J. KLAUCK, Herrenmahl und hellenistischer 
Kult. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zum 1. Korintherbrief,  
Münster 19862, 295; B. KOLLMANN, Ursprung und Gestalten der frühchrist-
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Szinte biztos, hogy Pálnak nem a közösségi étkezés és az eucha-
risztikus cselekmény összekapcsolása ellen volt kifogása. A problé-
mát nem a lakoma megléte, hanem annak konkrét megtartása okozta. 
Az összejövetel ugyanis nem fejezte ki azt, ami a voltaképpeni célja 
volt: nem testvéri közösséget, hanem megosztottságot eredménye-
zett. A hívek egy csoportja ugyanis nem várta meg a többieket, ha-
nem megérkezésük után azonnal elkezdték a magukkal hozott ételek 
fogyasztását. Aligha kétséges, hogy a tehetősebb keresztényekről 
van itt szó, akik nem voltak munkához kötve, és idejükkel szabadab-
ban rendelkeztek. A rabszolgák és bérmunkások viszont csak ké-
sőbb, a munkaidő lejárta után érkeztek, s szegények lévén saját ele-
delt általában nem tudtak magukkal vinni, a gazdagok ételéből pedig 
nem sok maradt számukra. Pál ezzel kapcsolatban két szélsőséges 
esetet említ: a közösség egyik tagja éhen marad, a másik pedig dő-
zsöl (11,21). 

A gazdagok elkülönülésének persze nem feltétlenül a szegények 
tudatos lenézése volt az oka. Figyelembe vehetjük, hogy helyszűke 
miatt a hívek különböző termekben tartózkodtak. Valószínű, hogy a 
korábban érkezők foglalták el az étkezdét (triclinum kb. 9-12 sze-
mély), a többieknek pedig az előcsarnok (atrium), illetve az udvar 
(peristylium) területén jutott hely.6 A jómódúak ezenfelül arra is hi-
vatkozhattak, hogy az ünnepi együttlét legfontosabb cselekménye az 
eucharisztikus adományok kiosztása, amelyen a később érkezők is 
részt vehetnek, s ezért az összejövetel lényegét tekintve nem marad-
nak hátrányban. Az vacsora után 1Kor 10,1-22 is azt mutatja, hogy a 
korintusiak egy része eléggé egyoldalúan vélekedett a szentségekről 
(keresztség és Eucharisztia), és szinte mágikus jelleget tulajdonítva 
nekik, túlértékelte azok hatékonyságát. Ez a helytelen szemlélet (túl-
zott szakramentalizmus) is szerepet játszhatott abban, hogy egyesek 
oly könnyen megfeledkeztek a földi valóságok, jelen esetben a kirívó 
szociális ellentétek komolyan vételéről. 

                                                                                                                
lichen Malhfeier, Göttingen 1990; J. SCHRÖTER, Das Abendmahl. 
Frühchristliche Deutungen und Impulse für die Gegenwart, Stuttgart 2006, 
33. 

6 Vö. J. MURPHY-O’CONNOR, Corinthe au temps de Saint Paul, Paris 
1986, 243-245. 
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Bármi áll is a gazdag és előkelő keresztények magatartásának hát-
terében, Pál az Isten egyháza megvetésének és a nincstelenek meg-
szégyenítésének tekinti (11,22), s a lehető leghatározottabban elítéli 
azt. Hangsúlyozza, hogy a korintusiak összejövetele nem méltó az 
„Úr lakomája” (szó szerint: „az Úr vacsorája” kuriako;n dei'pnon7) 
névre, mivel nem Krisztus szellemében történik. Ha a gazdagok csak 
saját étkezésükkel törődnek – „mindenki a saját vacsoráját veszi elő” 
(11,21) –, és nem tartanak igazi közösséget a szegényebbekkel, az 
egész együttlét (beleértve a szentségi cselekményt) nem felel meg 
Krisztus szándékának, s ezért nem áldást, hanem ítéletet von maga 
után. Krisztus ugyanis a testvéri közösség jeleként és a testvéri kö-
zösség erősítésére alapította az Eucharisztiát.  

 Figyelemre a méltó a kuriako;n dei'pnon megnevezés. A 
kuvrio" (Úr) főnévből származó kuriakov" melléknév – az  i[dio" („sa-
ját” vö. 11,21) ellentéteként – az étkezést mint az Úr tulajdonát8 mi-
nősíti: itt az Úr Krisztus a vendéglátó, és senki sem tekintheti az ösz-
szejövetelt – annak első, bevezető részét is beleértve – magánügy-
nek. 

 
Az alapítás-elbeszélés magyarázata 

 
23Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr 

Jézus azon az éjszakán, amelyen átadatott, fogta a kenye-
ret, 24hálát adott, megtörte, és így szólt: »Ez az én testem, 
amely értetek (van). Ezt tegyétek az én emlékezetemre!« 25 

Ugyanígy (fogta) a kelyhet is a vacsora után, és így szólt: »Ez a 
kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor 
csak isztok belőle, az én emlékezetemre!«  26Mert amikor ezt a 
kenyeret eszitek, és ebből a kehelyből isztok, az Úr halálát hir-
detitek, amíg el nem jön. 

                                                      
7  A dei'pnon főnév az estefele tartott főétkezést, vagyis a vacsorát jelen-

ti. Vö. VARGA, ZS., Újszövetségi görög-magyar szótár, Budapest 1992, 
195.  

8 A melléknév a profán görögben is használatos, mégpedig gyakorta 
olyan dolgokra, melyek az uralkodó tulajdonát képezik. Vö. W. FOERSTER 
– G. QUELL, Art. kuvrio", in ThWNT III (1938), 1038-1098, 1095. 
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Az Eucharisztia felidézése előtt Pál hangsúlyozza: „Mert az Úr-
tól kaptam, amit átadtam nektek” (11,23). A mondatot nem úgy kell 
felfognunk, mint ha Pál közvetlen kinyilatkoztatás (pl. a damaszku-
szi élmény) által szerezte volna meg az Eucharisztia eredetével kap-
csolatos ismereteit. Az apostol ugyanis a „átvenni” (paralambavnw 
paralambanó) és az „átadni” (paradivdwmi paradidómi) igéket hasz-
nálja, melyek a szóbeli áthagyományozás folyamatát jelölik mind a 
rabbinikus irodalomban,9 mind a hellenista kultúrkörben. Az „Úrtól” 
való származást is ebben az értelemben kell magyarázni: Krisztustól 
indult el az a hagyomány, amely folyamatos szóbeli közlés útján 
egészen Pálig eljutott, s amelyet ő az igehirdetése során a korintu-
siaknak továbbadott.10 Egyébként ugyanezek az igék szerepelnek az 
1Kor 15,3-ban is, ahol Pál Krisztus feltámadásával kapcsolatosan 
idéz egy őskeresztény hagyományból származó hitvallást.  

A hagyományból vett szövegrész elején rövid időmeghatározást 
találunk: „azon az éjszakán, amelyen átadatott” (11,23). Az időpont 
(éjszaka) megfelel a szinoptikusok adatainak, ám velük ellentétben 

                                                      
9 A héberben a lbq (qabal) és a rsm (maszar) igék jelölik az áthagyo-

mányozás folyamatát, amelyre a Talmud egyik traktátusában találunk egy 
híres példát: „Mózes átvette a Tórát a Sínai-hegyen és átadta Józsuénak, 
Józsue a véneknek, a vének a prófétáknak…” (Abóth 1,1). 

10 Az áthagyományozás menetét minden részletében nem tudjuk re-
konstruálni. Ám az Eucharisztia alapításáról ránk maradt szövegek alap-
ján néhány általános megállapítást mégiscsak tehetünk. Jól ismert tény, 
hogy az alapítás-elbeszéléshez a szinoptikus evangéliumokban találunk 
párhuzamokat: Mk 14,22-25; Mt 26,26-29; Lk 22,19-20. Ha a négy válto-
zatot összehasonlítjuk egymással, megállapíthatjuk, hogy – kisebb eltéré-
sektől eltekintve – Márk szövege Máté változatával, Lukács elbeszélése 
pedig Páléval mutat nagy hasonlóságot. A négy változat ennélfogva két 
csoportba sorolható: Márk – Máté, illetve Pál – Lukács. A két csoport kö-
zötti legfeltűnőbb eltérés a kehely feletti szavaknál mutatkozik meg: „Ez az 
én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.” (Mk 14,24; Mt 26,28) – 
„Ez a kehely az új szövetség az én véremben.” (1Kor 11,25; Lk 22,20). Az 
eltérések egyébként különböző liturgikus hagyományra vezethetők vissza. 
Az összehasonlításhoz és a hagyománytörténet bővebb ismertetéséhez 
vö. KOCSIS I, Eucharisztia értelmezése. 119-121. A téma még részlete-
sebb kifejtése az alábbi alapvető művekben található: J. JEREMIAS, Die 
Abendmahlsworte Jesu, Göttingen 41967; R. PESCH, Das Abendmahl und 
Jesu Todesverständnis, Freiburg 1978; X. LÉON-DUFOUR, Le partage, 60-
182; T. SÖDING, »Tut dies zum meinem Gedächtnis!« Das Abendmahl 
Jesu und die Eucharistie der Kirche nach dem Neuen Testament, in 
Eucharistie. Positionen katholischer Theologie (szerk. T. Söding), 
Regensburg 2002, 11-58. 
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Pál semmilyen utalást sem tesz a zsidó húsvétra.11 Hangsúlyos, hogy 
a szóban forgó éjszakán történt Jézus „átadatása”. A görögben a 
paradivdwmi (paradidómi) ige szenvedő alakja található, amelyet 
sokszor „elárultatni” értelemben fognak fel, és Júdás árulására vo-
natkoztatnak. Ám az ige jelentése átfogóbb: „átadni”. Figyelembe 
kell vennünk, hogy az ige gyakran megjelenik az evangéliumi szen-
vedéstörténetekben, valamint a Jézus kereszthalálát értelmező őske-
resztény szövegekben. Egyes esetekben ténylegesen Júdás árulására 
vonatkozik (Mk 14,10 párh.), néhány helyen (pl. Róm 4,25; 8,32) vi-
szont Isten tettét jelöli, aki „átadta” (kiszolgáltatta) Fiát az emberek 
üdvösségéért. Sőt néha maga Jézus az ige alanya: Jézus, aki szeretet-
ből önmagát adta áldozatul (Gal 2,20; Ef 5,2). Az ige ezen teológiai 
használatának hátterében bizonyára az Úr Szolgájáról szóló 4. ének 
áll („halálra adta életét” Iz 53,12). Figyelembe véve a paradivdwmi 
bibliai használatát azt mondhatjuk, hogy az ige szövegünkben nem-
csak Júdás árulását jelzi, hanem a szenvedés folyamatát, amelyben 
az Atya akaratából kifolyólag Jézus önfeláldozása valósul meg. 

Az időmeghatározás után Jézus cselekvésére irányul a figyelem: 
„fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte”. Ezek a mozzanatok megfe-
lelnek annak, amit az étkezés megkezdésekor a családfő tenni szo-
kott.  

A zsidó étkezési „rituáléhoz” képest egészen újszerűek Jézus ér-
telmező szavai: „Ez az én testem, amely értetek.” A „test” (swÖma 
szóma) a bibliai felfogásban nem pusztán az anyagi összetevőt jelen-
ti, hanem az emberi személyt a maga konkrét, érzékelhető valóságá-
ban. Ez alapján Jézus a kenyeret önmagával azonosítja. A megfo-
galmazás nemcsak szimbolikus képviseletet, hanem valóságos jelen-
létet sugall. Az Eucharisztiával kapcsolatos megnyilatkozásai alap-
ján biztos, hogy Pál apostol is így értette a kijelentést. 

Az „értetek” (uJpe;r uJmwÖn hüper hümón) formula, amelyhez Pál 
szövegében nem kapcsolódik ige, Jézus önfeláldozásának szoterio-
lógiai jelentőségét domborítja ki. A kifejezésben mind az engesztelés 
(a bűnök elvétele), mind a helyettesítés (a bűnök magára vétele) 
                                                      

11 Hogy Jézus búcsúvacsorája időben egybeesett-e a zsidó rituális bá-
rányvacsorával, az az evangéliumok adatai alapján nem állapítható meg 
teljes bizonyossággal. Vö. az előző lábjegyzetben említett műveket. 
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gondolata jelen van.12 Az „értetek” formula nem zárja ki, hogy Jézus 
megváltó halála egyetemes érvényű és hatékonyságú,13 hanem azt 
tudatosítja, hogy az Úrvacsora résztvevői egész közvetlenül megta-
pasztalhatják ennek a halálnak az üdvözítő hatását. 

A kehelyrítus bevezetése igen rövid formában történik: „Ugya-
nígy a kelyhet is a vacsora után”. Nyilvánvalóan a korábban említett 
cselekményekkel (fogta, hálát adott) kell a mondatot kiegészíteni. Az 
értelmező mondás a kelyhet – a Márk-féle változattól (Mk 14,24) el-
térően – nem a vérrel, hanem az új szövetséggel hozza közvetlen 
kapcsolatba: „új szövetség az én véremben”. Lehetséges, hogy a 
megfogalmazás hátterében az a megfontolás áll, hogy a vér elfo-
gyasztásának gondolata zsidók számára megbotránkoztató volt. 

Az „új szövetség” kifejezés minden bizonnyal Jeremiás híres jö-
vendölésével (Jer 31,31-34) áll összefüggésben. Mivel azonban Je-
remiásnál nincs szó arról, hogy Jahve az „új szövetséget” közvetítőn 
keresztül, közvetítő vére által valósítaná meg, a szóban forgó megfo-
galmazás megértéséhez a Kiv 24,8-at is figyelembe kell vennünk. E 
szerint a Sínai-hegynél megkötött szövetséget „vér”, az áldozati álla-
tok vére pecsételte meg. Ennek megfelelően az „új szövetség” is 
„vér” által jön létre, amely azonban más jellegű, mint amiről az 
Ószövetség szól. Ez a „vér” – a bibliai szemléletnek megfelelően – 
Jézus életét jelöli, amelyet szabadon feláldoz az emberek üdvösségé-
ért. Az Eucharisztia ünneplésekor a résztvevők újra meg újra megta-
pasztalják a Jézus önfeláldozása által létrehozott szövetség érvényét, 
sőt az új szövetség üdvadományainak részeseivé is válnak. 

Mind a kenyér, mind a kehely feletti szavakhoz ismétlési parancs 
kapcsolódik: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Nemcsak gondo-
latbeli (értelmi) emlékezésről van itt szó, hanem a múlt megjeleníté-
séről. A zsidók is ilyen értelemben tartották ünnepeiket, főleg a hús-
vétot: a pászkalakomán résztvevők részeseivé váltak a múltbeli ese-
ménynek. „Mindenegyes nemzedékben úgy tekintse magát az ember, 

                                                      
12 Vö. W. SCHRAGE, Der erste Brief an die Korinther III (EKK VII/3), Zü-

rich – Neukirchen-Vluyn 1999, 35. 
13 Az egyetemes jelleget a Márk-féle változatban (14,24) a „sokakért” 

formula jelzi. Az akkori sémi szóhasználatban ugyanis a „sokak” összege-
ző fogalom volt, s gyakorlatilag mindenkit jelentett. 
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mint ha ő maga is kivonult volna Egyiptomból.”14 Hasonló értelem-
ben történik a keresztények „emlékezése”. Amikor liturgikus formá-
ban újra meg újra megismétlik, amit Jézus az utolsó vacsorán mon-
dott és tett, „reprezentálják”, vagyis jelenvalóvá teszik a múltbeli 
eseményt.15   

A kehelyrítus végén érdekes kiegészítés kapcsolódik az ismétlési 
parancshoz: „valahányszor isztok belőle” (11,25). Ebben sokan arra 
vélnek utalást felfedezni, hogy az ősegyházban nem minden eucha-
risztikus ünneplésen, hanem csupán különleges alkalmakkor ittak a 
kehelyből. Ennek gazdasági oka lehetett, vagyis nem mindig állt ren-
delkezésre bor.16 Mindenesetre Pál a következő versekben mind a 
két eucharisztikus szín vételére hivatkozik, vagyis a bor gyakori 
használatát feltételezi. 

A 26. vers már nem az áthagyományozott szöveg része, hanem 
Pál apostol értelmező kiegészítése: „Mert amikor ezt a kenyeret esz-
itek, és ebből a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek.” Az exe-
géták egyik csoportja szerint a „hirdetni” (kataggevllw  katangelló) 
igét szóbeli megnyilatkozás értelmében kell felfognunk. Ez vagy az 
eucharisztikus cselekményt bevezető homília,17 vagy a rítus részét 
képező hálaadó és dicsőítő imádság,18 vagy pedig az utolsó vacsorá-
ról szóló hagyománynak (esetleg az egész szenvedéstörténetnek) a 
recitálása.19 Mi azoknak a biblikusoknak20 a nézetét követjük, akik 
úgy látják: Pál felfogásában maga az Eucharisztia ünneplése (az 

                                                      
14 Peszáchim, 10,5. Az ószövetségi háttérhez vö. B. S. CHILDS, Memory 

and Tradition in Israel, London 1962. 
15 A kommentárokon kívül vö. H. PATSCH, Art. ajnavmnhsi", in EWNT I 

(1980), 203-206; F. CHENDELIN, „Do This As My Memorial”. The Semantic 
and Conceptual Background and Value of anámnêsis in 1 Cor 11.24-25, 
Rom 1982; T. SÖDING, »Tut dies zum meinem Gedächtnis!«, 41-49. 

16 Vö. R. PESCH, Abendmahl, 56-58; W. SCHRAGE, Korinther, 43-44. 
17 H. CONZELMANN, Der erste Brief an die Korinther, Göttingen 1969, 

238. 
18 Vö. G. BORNKAMM, , Herrenmahl, 160; J. A. FITZMYER, First Coprinthi-

ans (AB 32), New Haven 2008, 445; D. ZELLER, Der erste Brief an die Ko-
rinther (KEK 5), Göttingen 2010, 375. 

19 Vö. J. JEREMIAS, Abendmahlsworte, 100-102. 
20 Vö. C. SENFT, , La première épître de Saint Paul aux Corinthiens 

(CNT VII), Paris 1979, 150; J. KREMER, Der Erste Brief an die Korinther 
(RNT), Regensburg 1997, 245; W. SCHRAGE, Korinther, 45. 
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Eucharisztia vételét is beleértve) az Úr halálának hirdetése. Miként 
Jézus utolsó vacsorán véghezvitt cselekményei (prófétai jelként) elő-
re hirdették közeledő halálát, úgy az Eucharisztia mint szentségi cse-
lekmény Krisztus már megvalósult halálát hirdeti. 

Feltűnő, hogy az értelmező mondatban csak Jézus halálának hir-
detéséről van szó, a feltámadásról nem történik említés.21 Természe-
tesen Pál is szilárd hittel vallja: a kínhalált szenvedő Krisztus nem 
maradt a halál martalékában, hanem mint feltámadt és megdicsőült 
Úr van jelen hívei között (vö. 1Kor 15,1-8; Róm 6,1-11). Ezt jelzi az 
Úr (kuvrio" küriosz) cím is. A halál hangsúlyozását az apostol való-
színűleg azért tartotta fontosnak, mert a korintusiak – miként az 
1Kor 1-4 is mutatja – hajlamosak voltak arra, hogy ezt a valóságot 
figyelmen kívül hagyják. Emellett Pál kijelentése figyelmeztetés is a 
szegényektől elkülönülő módosabb keresztényeknek: önző magatar-
tásuk szemben áll Krisztus halálával, amely az önfeláldozó szeretet 
csodálatos példája, s amely a követőit is önzetlen szeretetre kell, 
hogy sarkallja.  

Az Eucharisztia és a Jézus halála közötti szoros kapcsolat kidom-
borítása után Pál még egy fontos megjegyzést tesz: „amíg el nem 
jön”. Ez nemcsak időbeli jelentést hordoz, hanem a célt is jelöli: a 
hívő közösség az Eucharisztia ünneplésével azt a meggyőződését is 
kifejezésre juttatja, hogy a Jézus halálával megkezdődő új üdvrend 
(új szövetség) az Úr dicsőséges eljövetelével jut el a beteljesedésre. 
Az Eucharisztia ennélfogva a hitben és reményben zarándoklók és 
nem a szemlélés állapotában levők (vö. 2Kor 5,7) ünnepe. A keresz-
tények nem feledhetik, hogy a beteljesedés még hátra van. Az Euc-
harisztiának tehát kettős vonatkozása van: egyrészt megjelenítő em-
lékezés, másrészt a beteljesedésre irányuló – azt előrejelző és garan-
táló – reményteli várakozás.22  

                                                      
21 A későbbi liturgikus formulákban már a feltámadás is említést nyer: 

„Megemlékezvén tehát haláláról és feltámadásáról…” (RÓMAI 
HIPPOLÜTOSZ, Traditio Apostolica, 4,11). 

22 Érdekes, hogy az eszkatológikus távlat az utolsó vacsoráról szóló 
evangéliumi szövegekben is jelen van, mégpedig szoros összefüggésben 
az Eucharisztiával: „Bizony, mondom nektek: többé már nem iszom a sző-
lőnek ebből a terméséből, addig a napig, amíg újat nem iszom Isten or-
szágában” (Mk 14,25; vö. még Lk 22,18). 
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Az Eucharisztia méltó ünneplése az alapító szándéka szerint 

Miután egyértelművé tette, mi is az Eucharisztia voltaképpeni ér-
telme, Pál a Krisztus szándékának megfelelő ünneplésre buzdít, és 
konkrét utasításokat ad a liturgikus összejövetelekkel kapcsolatban. 
Mindenekelőtt azt hangsúlyozza, hogy az Eucharisztia nem meg-
felelő ünneplése és vétele az Úr megsértésével egyenlő: „Aki tehát 
méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr 
teste és vére ellen” (11,27). A „méltatlanul” határozószó az eucha-
risztikus adományok vételét minősíti. Elsősorban nem az „áldozók” 
belső hozzáállására vonatkozik, hanem a külső cselekvésre (ami per-
sze nem független a belső lelkülettől), egész konkrétan a 18-22. ver-
sekben bemutatott helyzetre, vagyis a közösségen belüli egység és 
szeretet hiányára.  Aki a közösségi összejövetelen önző módon vi-
selkedik, és nem törődik a rászoruló társaival, Jézus ellen vét, akinek 
életáldozatát éppen az Eucharisztikus ünneplés jeleníti meg. Aki 
méltatlanul viszonyul keresztény testvéreihez, az az Eucharisztián is 
méltatlanul vesz részt.23 A szóban forgó mondatban egyébként Pál 
egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy az eucharisztikus kenyér és 
bor az alapítási szavaknak megfelelően egyedülálló módon Krisztus 
teste és vére, és minden más (közönséges) eledeltől különbözik. 

A következőkben (11,28-29) Pál önvizsgálatra szólít fel, ami a 
szövegösszefüggés alapján ezt jelenti: mindenki vizsgálja meg, tuda-
tában van-e, mi is történik az eucharisztikus ünneplésen, és kész-e az 
eucharisztikus adományokat a testvéri közösség jegyében fogadni. 
Az önvizsgálathoz a „test megkülönböztetése” is hozzátartozik 
(11,29). Az Eucharisztia vételekor annak tudatában kell lenni, hogy a 
kenyérben Krisztus van jelen, és önmagát adja. Aki profán módon, 
az Eucharisztia mibenlétének figyelmen kívül hagyásával veszi ma-
gához a kenyeret és a kehely tartalmát, saját ítéletét eszi és issza. 

                                                      
23 A szentírás-magyarázók jogosan, bár néha kicsit egyoldalúan hang-

súlyozzák, hogy a méltatlanság szövegünkben nem általános értelemben 
vett bűnösséget jelent, hanem az Úrvacsorán való méltatlan viselkedést. 
Ez persze nem annyit jelent, hogy Krisztus valóságos jelenléte és a vele 
való közösség az Eucharisztiában az ember részéről ne kívánná meg az 
erkölcsi feddhetetlenséget. Egyéb szövegek (1Kor 10,1-22; 16,22) jól mu-
tatják, hogy az Eucharisztia olyan elkötelezettséget tesz szükségessé 
Krisztus iránt, amely az élet minden területére kiterjed. 
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Egyes exegéták24 a „test” (swÖma) szót itt nem az eucharisztikus test-
re, hanem az egyházra vonatkoztatják: aki az Eucharisztia vételekor 
nem veszi figyelembe a „testet”, vagyis a keresztény közösséget, íté-
letet von magára. Mások viszont – joggal – egyoldalúnak tartják ezt 
a magyarázatot. A szakaszban ugyanis előzőleg a swÖma (szóma) 
mindig az eucharisztikus testre vonatkozott. Aligha gondolható, 
hogy Pál a jelen esetben teljesen új értelemben használná a kifeje-
zést. Ennek ellenére az egyházi vonatkozást nem zárhatjuk ki telje-
sen, hiszen Krisztus eucharisztikus teste nem független az egyháztól. 
A „test” megkülönböztetése (helyes megítélése) ennélfogva nemcsak 
annak elfogadását kívánja meg, hogy Krisztus jelen van a kenyér 
színében, hanem annak tudatosítását is, hogy az Eucharisztia az egy-
házi közösség forrása és összetartó ereje.  Ezt az egységet fenntartó 
szerepet jól mutatja az 1Kor 10,17 mondata: „Mert egy a kenyér, 
egy test vagyunk mi sokan, hiszen mindnyájan egy kenyérből része-
sülünk.” Az egy kenyérben, vagyis az Eucharisztiában való részese-
dés nemcsak kifejezi az egyház egységét, hanem Krisztus eucharisz-
tikus teste formálja a keresztényeket „egy testté” az Egyházban.25 

 

 
 

       Biblikus professzorok konferenciája  a Bibliaközpontban 

                                                      
24 Vö. E. SCHWEIZER, Art. sw'ma, in ThWNT VII (1964), 1064-1072, 1066; 

G. BORNKAMM, Herrenmahl, 169; H. CONZELMANN, Korinther, 109. 
25 Vö. KOCSIS I., Eucharisztia és az egyház, 154-156. 
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Schmatovich János 

A KENYÉRSZAPORÍTÁS CSODÁJA  
              SZENT MÁRK SZERINT (Mk 6,34-44) 

Hagyománytörténeti vizsgálódás – a krisztológia kezdetei 

A kenyér jelével kapcsolatos szövegeink közvetlenül Jézus utolsó 
vacsorájáról beszélnek, mint amely megalapozza, szabályozza és 
modellezi a legkorábbi közösségi eucharisztikus ünneplést. De a ke-
nyér-téma fontos helyet foglal el Jézus nyilvános működése során is.  

 A csodaesemény hatástörténete 
A kenyérszaporítás mindamellett egyike Jézus szolgálatában a 

legnagyobb eseményeknek. A kenyérszaporítás csodája igen jelentős 
eseménynek számított már a legrégibb keresztény hagyományban. 
Ezt bőven igazolja az a tény, hogy ezt az evangéliumi jelenetet ábrá-
zolták legtöbbször már a katakombák falain, mindig eucharisztikus 
jelentéssel (Kallixtus-katakomba Kr. u.280; Ain Tabgha, Kr. u. V. 
századi emléktemplom a Tibériás-tó nyugati partján)26. De maguk-
ból az evangéliumokból is világosan kitűnik a jelenet nagy fontossá-
ga27: 

1. Mind a négy evangélista elmondja, sőt Máténál és Márknál két 
kenyérszaporítás szerepel (Mk 6,30-44; 8,1-9; – Mt 14,13-21; 15,32-
39; – Lk 9,10-17; – Jn 6,1-15). A kettős kenyérszaporítás elbeszélése 
Máténál és Márknál alkalmasabb arra, hogy meghatározzuk a szinop-
tikus tradíciónak fázisait és eljussunk az eredeti adatok és a históriai 
tény megragadásához28. 

                                                      
26 U. BUSSE, Brotvermehrung, in: Lexikon f. Theologie und Kirche II, 

Freiburg 1994, 707. 
27 F. M. URICCHIO – G. M. STANO, Vangelo secondo san Marco (SB), 

Torino 1966, 674. A különböző értelmezések áttekintése. 
28 A kenyerek szekciójának prészinoptikus létezéséről lásd L.CER-

FAUX, La section des pains (Mc. VI,31 – VIII,26;  Mt. XIV,13 – XVI,12), in: 
Synoptische Studien, Fest. A Wikenhauser, München 1953, 64-77.  – I. 
de la POTTERIE, Sectio Panum in Evangelio Marci (Mc 6,6–8,33), Rome, 
1965/66, 58–74. 
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2. Márknál és Jánosnál fontos teológiai tanítás kapcsolódik a cso-
dához. Lásd: Mk 6,52: „még kenyerek csodáját sem fogták fel, a szí-
vük még érzéketlen volt”;– Jn 6,22-59: Jánosnál a kenyércsodához 
kapcsolódik a híres kafarnaumi beszéd; Jézus lesz az élet Kenyere a 
hit által az Oltáriszentségben. 

3. A kenyér szaporítás mindamellett egyike Jézus szolgálatában a 
legnagyobb eseményeknek. Minden alkalommal figyelemreméltó he-
lyet foglal el az evangéliumok szerkezetében, a galileai szolgálat 
csúcspontja, amellyel a Szenvedés felé vezető krízis elkezdődik. 
Mindez jól jelzi a szövegek kivételes fontosságát. Most rátérünk a 
kenyérszaporás elbeszélésének, valamint annak tágabb szövegkör-
nyezetének tanulmányozására, ahogyan Márk evangéliumában talál-
juk. 

Forduljunk most Márk szövegéhez (6,30-33.34-44). 

I. TALÁLKOZÁS A SZÖVEGGEL 

            Mk 6,30–34.35-44  szövege és a közös hagyomány 

Jézus a galileai működése vége felé, elhatározza, hogy tanítvá-
nyaival egy magányos (pusztai) helyre vonul a Genezáreti tó nyugati 
partján, akár azért, hogy időt adjon nekik a pihenésre (Márk), akár 
azért, hogy kitérjen Heródes Antipász rosszindulatú érdeklődése 
elől.29 

1. A  bevezetés: 30-33. vv. 

             A tanítványok visszatérnek: 30–31 vv.:  

30.v. Az apostolok visszatérnek Jézushoz,  és elbeszélik neki 
mindazt, amit tettek és tanítottak. 

                                                      
29 A Mk 6,35.41-ben említett „tanítványok” (mathétai) azonosak a „Ti-

zenkettővel” (dodeka), a 30. versben pedig „apostoloknak” (apostoloi)  
nevezik őket. Lásd G, SCHMAHL, Die Zwölf im Markusevangelium, Trier 
1974, 104. – K. STOCK, Boten aus dem Mit-Ihm-Sein. Analecta Biblica, 
Rom 1975, 97-112. 
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31. Erre így szólt: „Jöjjetek félre egy magányos helyre (erede-
tileg: puszta hely, erémosz toposz) és pihenjétek ki magatokat egy 
kicsit”. 

       Jézus visszavonul: 32-33 vv.; Mt 14,13k; Lk 9,10b.11a. 

32. Olyan sokan jöttek-mentek ugyanis, hogy enni sem maradt 
idejük. Egy magányos helyre eveztek hát, hogy egyedül legyenek. 

33. De távozóban sokan látták őket és, megértve szándékukat, 
gyalog odasiettek a városokból és megelőzték őket. 

II. A csoda leírása: 34–44. vv. 

 Találkozás a tömeggel: 34a v.; Mt 14,14a.  

34a. Amikor kiszállt, ott látta a nagy tömeget. 
Jézus könyörülete: 34b v.; Mt 14,14b; Lk 9,11b. 

34b. Megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mit a 
pásztor nélküli juhok. 

 Jézus aktivitása: 34c v.; Mt 14,14c; Lk 9,11c. 

34c. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. 
 A tanítványok közbenjárása: 35 v.; Mt 14,15; Lk 

9,12a. 

35. Későre járt már az idő, amikor odaléptek hozzá tanítványai és 
figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az idő is eljárt”. 

 Dialógus Jézus és a tanítványok között: 36-37 vv.; Mt 
14,16; Lk 9,12a.13a. 

36. „Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra és falvakba 
mehessenek, s ennivaló vegyenek maguknak”. 

37. Ő azonban így válaszolt: „Ti adjatok nekik enni!” Azok meg-
jegyezték: Talán menjünk és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, 
hogy el tudjuk látni őket?” 

 Öt kenyér és két hal: 38-40 vv.; Mt 14,17.18a; Lk 
9,13b.14.15.  
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38. Erre ő megkérdezte: „Hány kenyeretek van? Menjetek, 
nézzetek körül”. Körülnéztek és jelentették: „Öt, és két ha-
lunk”.  

39. Ekkor meghagyta nekik, hogy csoportonként telepítsék 
le mindnyájukat a zöld gyepre. 

40. Le is telepedtek százas és ötvenes csoportokban. 

 A csoda: 41 v.; és par. 

41. Azután fogta az öt kenyeret és két halat, föltekintett az 
égre és áldást mondott (eulogészasz). Majd megtörte (eklaszen) 
a kenyereket és tanítványainak adta, hogy osszák ki. És szétosz-
totta valamennyiük közt – a két halat is. 

 A csoda dimenziója: 42-44 vv.; és par. 

42. Mindnyájan ettek, és jól is laktak. 

43. A kenyérmaradékból és a halakból pedig tizenkét kosarat 
töltöttek meg. 

44. A kenyérből ötezer férfi evett. 

 II. A SZÖVEGTŐL AZ ESEMÉNYIG: 
           A HAGYOMÁNY EGYMÁSRA ÉPÜLŐ RÉTEGEI 

 A szöveg szoros értelemben vett exegézise (értelmezése) 
előtt azt kell gondos elemzéssel megvizsgálnunk: az elbeszélésben 
mi az, ami a szinoptikusokat (Mk-Mt-Lk) megelőző őskeresztény 
hagyományból való, s mi az, ami Márk írói művészetének, szerkesz-
tésmódjának, teológiai mondanivalójának számlájára írandó. 

Mostantól két irányban indulunk el: a márki szövegtől elindulva a 
történeti tényig, majd az eseménytől követjük az értelmezés útját 
Márk leírásáig. Azért, hogy jobban felsoroljuk azt a megszámlálha-
tatlan teológiai motívumot, amelyek kiemelkednek a szövegből, 
megkísérelünk észrevenni valamit kiformálódásának különböző lép-
csőfokaiból, helyreállítva, amennyire lehetséges, az egymást követő 
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bővülési/fejlődési folyamatotokat, amelyeket a legősibb, egészen 
Márkig vezető hagyományból ismertek.  

Első feladatunk tehát az lenne, hogy kiszűrjük a szövegből a szer-
kesztési elemeket és eljussunk a szinoptikus megfogalmazás előzmé-
nyéhez. Ellentétesnek látszik, hogy Márk szövegét vesszük alapvető-
nek, hiszen az jóval hosszabb és kidolgozottabb, mint Máté szövege 
(14 vers, szemben 9 verssel, tehát 76 szóval több). De ez a tény, 
hogy Márk szövege másodlagos (átgondoltabb) lehetővé teszi a szer-
kesztési elemek elkülönítését és az eredeti történés megtalálását30. 

Ezen vizsgálatok eredménye így összegezhető: 
 

a.) – Márk komoly beavatkozásai vehetők észre a következő 
versekben: 

– 31-33 vv.: a bevezetés szövege. Ezekben a súlyos versekben va-
lószínűtlenségek vannak: ezek az emberek gyorsabban jönnek gya-
log, mint akik csónakkal; ki tudta volna, hová menjenek, ha nem ta-
lálkoztak volna. Márk előveszi azokat a kifejezéseket, amelyeket ko-
rábban használt: „sokan gyűltek össze” (2,2); „nem volt idejük enni” 
(3,20).  – Ugyanakkor előkészíti a következő elbeszélés témáit: „ét-
kezés, nagy tömeg, magányos hely”! Valószínű tehát, hogy a szerző 
a részletet saját maga szőtte össze a hagyományból származó rövid 
elemekből (csónakkal elindulni, félrevonulni egy magányos helyre, 
vö. Mt 14,13) azért, hogy bevezesse a kenyerekről szóló elbeszélését.  

– 31 v.: „Jertek egy puszta helyre”: Jézus visszavonulását Heró-
des Antipasz ellenségessége miatt a Mt 14,12-13 részlete beszéli el; 
Máté szerint Jézus Keresztelő halálhírére, mintegy Heródes elől me-
nekülve, vonul el egy „puszta helyre”. Ez jól megfelel a történeti va-
lóságnak, gondoljunk csak Jn 6,14-15-ben a tömeg messianisztikus 
várakozására. 

 – „Pihenjetek meg egy kissé”: Márk ugyanakkor Jézus akara-
tának tulajdonítja, hogy megengedi fáradt apostolainak, hogy kipi-
henjék magukat a kiküldetésben végzett missziós munka után. Törté-
netileg az első megokolás a valószínűbb. Ez szerepelhetett a hagyo-

                                                      
30 I. de la POTTERIE, A csodálatos kenyérszaporítás, in: Communio, 

Budapest 5(1997), 13–24. 
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mányban is. Márk új értelmet ad a hagyományból ismert adatnak, s 
mikor azt mondatja az Úrral: „pihenjétek ki magatokat egy kicsit”, 
ezzel már előkészíti a kenyérszaporítás teológiai mondanivalóját. Er-
ről majd később. 

– 34b v.: A „pásztor nélküli juhok” emlegetése ebben az össze-
függésben szintén Márk sajátjának tűnik. – Máténál is szerepel ez az 
ószövetségi hasonlat (Szám 27,17; 1Kir 22,17; Ez 35,5) és ez jobban 
illik a helyzethez31. „A pásztor nélküli nyáj” motívuma Mt 9,36-ban 
található („amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan 
volt, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázott és kimerült”). A mon-
dás éppen a missziós beszéd kapcsán, az „aratnivaló sok” megjegy-
zés előtt hangzik el, és úgy tűnik, hogy ott, az apostolok missziós 
munkájával van kapcsolatban jobb az elhelyezése. Máténál jól látjuk 
a kapcsolatot az „elcsigázott és kimerült” nyáj fizikai szükségletei és 
az elveszett nyájhoz szóló missziós/hitébresztő (Mt 10,6), valamint a 
gyógyító/megmentő (Mt 10,7) küldetés között. Főleg Mt 10,6 helye 
érdemel figyelmet: „forduljatok inkább Izrael házának elveszett ju-
haihoz!’ – ez a hely nagyon réginek, archaikusnak látszik. Ez az ösz-
szefüggés lehet tehát az eredeti helye a Jézus-mondásnak. – Márk 
megint teológiai meggondolásból ide hozza a 6,34 vershez. Márknál 
a motívum kevésbé van közel Ezekiel szövegéhez, inkább a Szám 
27,17; 1Kir 22,17 sztereotípiája. –  A mód, amivel Jézus válaszol er-
re a szükségletre tanításával, még inkább meglepő, de tipikus márki 
viselkedés, aki szívesen használja az „elkezdeni” igét és tízszer hasz-
nálja a „tanítani” szót anélkül, hogy tartalmilag pontosítaná azt az 
evangélium 1. és 8. fejezet között. 

–  39-40 vv.: ötezer ember megvendégelése. Néhány szó itt Márk 
sajátja és egy szándékot sejtet. Ezekre a versekre sajátosan jellemző 
a páros kifejezések használata.  

 – Márk kiemeli, hogy a csodaesemény „mindnyájukat” érinti – a 
39-40. versekben (ugyanez közös a 42. versben Mátéval és Lukács-
csal), hangsúly tehát a gesztus univerzalitásán van. 

                                                      
31 G. FRIEDRICH, Die beiden Erzählungen von der Speisungen  in 

Mark 6,31-44; 8,1-9, in: ThZ 20, 1964, 15k. A. SUHL, Die Funktionen der 
alttestamentlichen Zitate und Anspielungen in Markusevangelium, 
Gütersloh 1965, 114k. 
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– 39a v:„Telepítsétek el mindnyájukat csoportokba” (Tischge-
sellschaft; asztaltársaságként (miként ez egy banketton szokás, 
symposia symposia). Ez is csak Márknál szerepel és a görögben így 
hangzik: szümpozion-szerűen, vagyis a lakoma rendje szerint. 

– 39b v.: „Zöld fűre/pázsiton” (khlorosz khortosz) Ez a részlet 
egy szemtanú jelzése lehet, vagy Márk a tavaszt akarta felidézni, 
amikor a csoda történhetett, vagy Pászkára utal, mint János 6,4 ?! 
(Május után Palesztinában nem találkozunk többé zöld fűvel). A 
„zöld gyepre” kifejezés Márk sajátja, bár János is említi (6,10), hogy 
azon a helyen „sok fű” volt. Máté pusztán „füvet” említ (14,19). 
Ahogy azonban ez a kiegészítő részlet megjelenik, többek között, 
Márk részéről teológiai utalásnak is tűnhet: a „zöld fű” említése fel-
idézi a 23. zsoltárt, ahol Isten hasonlóképpen gondoskodik a zsoltá-
rosról, aki kifejezi a belé vetett bizalmát (vö. Zsolt 23,2). Nemcsak 
azt jelzi ezzel Márk, hogy a kenyérszaporítás tavasszal zajlott le 
(Kr.u. 29. áprilisában, a zsidó Húsvét ünnepe előtt), hanem az előbbi 
kifejezéssel együtt (csoportonként, lakomaszerűen), ugyanúgy mint a 
„pihenjetek meg egy kissé” és a „a pásztor nélküli juhok” kifejések 
is erre a zsoltárra mutatnak. Viszont az említett a zsoltárra való uta-
lás teológiai meggondolásból történik. 

– 40a. v.: „letelepedtek csoportonként”: négyzet alakban (in Ab-
teilungen; prasiai prasiai) mintegy négyszögű virágágyásként, „pó-
réhagyma-ágyás” mintájára, vagyis az egyik csoport a  másik csoport 
mellé telepedett. Márk sajátja.32 

– 40b. v.: „Letelepedtek ötvenesével és százasával”: Bibliai elő-
képekre épít a százas és ötvenes csoportok említése, amely megfelel 
a pusztában táborozó Izrael beosztásának (vö. Kiv 18,21.25: Mózes 
apósa, Jetró ajánlja vejének:  „Válaszd ki a népből derék, istenfélő és 
megbízható férfiakat, s tedd meg őket ezres, a százas, az ötvenes és 
tízes csoportok elöljáróivá”. Mózes kiválasztott alkalmas férfiakat, s 
a nép ezres, százas, ötvenes és tízes csoportjának elöljáróivá tette). 

                                                      
32 Lásd ezzel szemben K. KERTELGE, Die Wunder Jesu im 

Markusevangelium. Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung, Münc-
hen 1970, 130. A szerző szerint a néptömeg összesereglése, a szánalom 
megnyilvánulása, valószínűleg a pásztor nélküli nyáj kifejezés is Márk 
előtti elemnek tekintendő. 
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Ebben a történetben egyébként (Kiv 18) Mózest szintén segítik a vé-
nek és a bírók Izrael népének kormányzásában, ahogy a tanítványok 
segítik most Jézusnak segíteni majd az étel kiosztásában. A szavak 
ezen ismétlése arra szolgál, hogy felosztó értelmet adjon egy kifeje-
zésnek, ez tipikus Márknál; az így kifejezett eszme a rendezettséget, 
egy igazi ünnepély jól végiggondolt megszervezését juttatja eszünk-
be. 

– 44 v.: „Ötezer férfi evett a kenyérből”. Márk a kenyérszaporí-
tás leírásában hangsúlyt „a kenyerekre” teszi, ami nincs a többi 
evangéliumban; a márki perikópában 5-ször szerepel a kenyér szava: 
Máténál 3-szor és a Lukácsnál 2-szer található. Márk a 44. v.-ben 
már csak a kenyereket említi. Ez a hangsúlyozás is Márk sajátja. A 
kenyereknek ez a jele számára egészen különleges jelentőséggel bír. 
A szövegünkön kívül több megfogalmazásban jön elő: 6,52 és 8,17-
21, ami biztosan saját tollából származik 

A Palesztinában a fő étkezés ideje kései délutáni óra volt. A 
tányér nagyságú és ujjnyi vastag búzából vagy árpából készített 
kenyér az étkezés fő alkotó eleme volt. A szegényes kenyér mellé 
valót tengerparti vidéken a sült vagy sózott hal alkotta. 
A szerkesztő szándékát is meg tudjuk fejteni: az esemény a szer-

kesztő Márk számára mélységes jelentéssel bír: ez nem egyszerűen 
egy csoda, ez egy jel, egy kiváltságos jel. 

 
b.) Mi származik a hagyományból? 

 Ennek tulajdoníthatjuk mindazt, amit nem jeleztünk olyannak, 
amit Márk szerkesztett, amit az imént a perikópában nem úgy emlí-
tettük, mint Márk sajátját. 

Mindazonáltal a 41. vers egy sajátos problémát ad. Itt megtalál-
juk az Eucharisztia alapítás elbeszélésének 4 igéjét: „vette”, „hálát 
adott”, „megtörte”, „adta”, lásd Mk 14,22 versét! A szöveg szerkesz-
tése különös: Jézus veszi a kenyereket és a halakat, megáldja, megtö-
ri és adja a kenyereket. Márk hozzáfűzi végül mintegy orvosolva a 
felejtést: „és a két halat”; ugyanígy a 43. versben, de a 44. v.-ben 
többé nem beszél a halakról. 
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Már a Márkot megelőző hagyományban két stádiumot lehet meg-
különböztetnie a verset illetően. A mai szöveg a görögben szóról-
szóra így hangzik: 

 „Jézus fogván  az öt kenyeret és a két halat,  
- majd feltekintve az égre megáldotta és megtörte  

                                                 a /kenyereket /csak azt!/  
- és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét azokat  
-     és a két halat”.  

Mivel kétszer is szerepel a versben ez: „és a két halat” és a vers 
végén csak olyan odavetett záradék részeként szerepel, sokan azt 
gondolják (pl. B. van Irsel33), hogy ami a formula két említése kö-
zött áll, az későbbi beillesztés egy régebbi stádiumot képviselő szö-
vegbe. Ennek az egyenetlenségnek megmagyarázáshoz fel kell téte-
leznünk egy korábbi szöveget, ami így hangozhatna:  

„és vevén az öt kenyeret és a két halat,  
kiosztotta azokat mindnyájuknak”.  

Ez lenne az eredeti megfogalmazás. Ebben régebbi szövegben 
maga Jézus „osztotta el mindnyájuknak a kenyeret – és halat is”.  

A vers többi része az Úrvacsorára, az Oltáriszentség ünneplésére 
való utalásként került a szövegbe Ennek következménye az is, hogy 
a tanítványok szerepe megnő.  

                                                      
33 B. VAN IERSEL, Die wunderbare Speisung und das Abendmahl in 

der synotischen Tradition (Mk VI,35-44 par.; VIII,1-20 par.) in: NovTest 
7/1964k.A szerző saját tételét egy olyan fejlődés keretében tartja érvé-
nyesnek, amelyben a lakomáról szóló elbeszélések hagyománya egyre 
erőteljesebben eucharisztikus jellegűvé válik  A véleményét támogatják A. 
HEISING, Die Botschaft der Brotvermehrung (SBS 15), Stuttgart 1966, 63; 
L. SCHENKE, Die Wundererzählungen des Markusevangeliums (SBS), 
Stuttgart 1974, 231. I. de la POTTERIE, A csodálatos kenyérszaporítás, 
in: Communio, Bp. 5/1997,13-14. 

– Az egymásra épülő hagyományrétegek folyamán a fejlődési gondola-
tot elutasítják J. ROLOFF, Das Kerygma und der irdische Jesus. 
Historische Motive in den Jesus-Erzählungen der Evangelien, Göttingen 
1970, 245-247; R. PESCH, Das Markusevangelium I., 352; J.GNILKA, 
Evangelium nach Markus 257 és 261; a mű magyar fordításában: Agapé, 
2000, 345. Gnilka szerint Márk saját lakoma-értelmezésében, a 8,14-21-
ben, nem fedezhető fel egyértelműen az eucharisztikus értelmezés. 
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Az ősegyházi hagyomány későbbi stádiumában, az eucharisztikus 
katekézis hatása vezethetett a kenyér témájának egyoldalú hangsú-
lyozására, ebből adódóan további beszúrás a következő: 

 „szemeit az égre emelte,  
áldást mondott, megtörte a kenyereket  
és tanítványainak adta,  
hogy szétosszák azokat”. 

 
 Ezek a szavak tehát még a Márk előtti korból való eucharisztikus 

értelmezésből erednek. Ezt az értelmezést természetesen még az 
apostolok adták a csodának, amikor élő szóval elprédikálták legelső 
híveiknek. 

Ez a rekonstrukció nem győz meg mindenkit. Vannak exegéták, 
akik azt vallják ugyanis, hogy Jézus itt pontosan úgy jár el, ahogyan 
az a zsidó közösségi étkezéseken szokás volt. Az értelmezők vitat-
koznak azon, hogy ezek a megfelelések közvetlenül az Utolsó vacso-
ra liturgikus ünneplésével (az Úrvacsorával) hozhatók össze-
függésbe, ezek hatására kerültek a szövegbe, – avagy egyszerűen a 
zsidó étkezési szokásoknak köszönhetők, amelyek mindkét elbeszé-
lés történeti alapját képezik34. Így a kenyércsoda az Úrvacsorára, va-
gyis az Oltáriszentség ünneplésére való utalás nélkül is leírható, il-
letve magyarázható, mint egy zsidó asztalközösség, melyben Jézus a 
családfő szerepét vállalja. Így is lehet magyarázni a 41. verset és 
nyilván ez felel meg a csodaelbeszélés eredeti szándékának: az elbe-
szélő rámutat a csodatevő Jézusra, aki a messiási várakozások betel-
jesítője.  

Ugyanakkor alig elképzelhető, hogy az elbeszélő ne gondolt vol-
na az Oltáriszentségi Kenyérre, és ne ismerte volna fel az egybe-
csengést az istentiszteleteken mindig újra felhangzó liturgikus szö-
veggel. 

De bizonyos marad, hogy a halak témájának redukciója az eucha-
risztikus hagyomány befolyását jelzi a szöveg áthagyományozására. 

                                                      
34 MARTOS L. BALÁZS, Márk evangéliuma,  Bp., 2014, 138.  – DÓKA 

Z., Márk evangéliuma, Bp. 1996. 137. Az utóbbi szerző külön foglalkozik 
B. VAN IERSEL tételével és elfogadja  az Úrvacsora és a kenyércsoda 
párhuzamba állítását az őskeresztény hagyománytörténetben.  
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Sőt ez az újraértelmezés létezett már a Márk előtti hagyományban is. 
Ha Márk maga kovácsolta össze a formulát, összhangban kellene 
lennie 6,41 formulájával: „áldást (benedictio) mondott és megtörte”, 
ezzel szemben 8,6-ban: „hálát (gratia) adván, megtörte” Az igék vá-
lasztásában való eltérés. „áldást mondani” = eulogein és „hálát adni” 
= eucharistein kapcsolatban áll az Utolsó vacsorán az Oltáriszentség 
alapításának különböző hagyományaiban szereplő igék eltérésével. 
Az első a Mt/Mk-i és  második a Lukácsi/Pál-i hagyományra utal. Az 
eltérés a két különböző eredetű miliőből jön: az egyik a zsidó-
keresztény, a másik a hellenista-keresztény háttér; és Márk megőriz-
te a szöveget olyannak, ahogyan kapta. 

 
c.)  – Az eredeti elbeszélés 

Ha eltávolítjuk Márk beavatkozásait és azokat a részeket, ame-
lyek az eucharisztikus katekézisben szereplő elbeszélés újraolvasá-
sából erednek, mit találunk a hagyomány kezdeténél? Egy csodael-
beszélés beszámol arról, hogy Jézus a pusztában tanítványait és egy 
nagy tömeget jóllakatott nagyon kevés kenyérrel és hallal. A csoda 
eredeti elbeszélés körülbelül ennyiből állt, s ez felelt meg a valósá-
gos történésnek. 

További lényeges tény: ez az elbeszélés egészet formál a követke-
zővel, a vízenjárással (Mk 6,45-52). A kenyérszaporítás a tavon való 
átkeléssel folytatódik. A Mk 6,45 ezekkel a szavakkal kezdődik: 
„kényszerítette tanítványait, hogy beszálljanak a bárkába”. Ez a ti-
tokzatos kényszerítés csak a párhuzamos tradícióban nyer magyará-
zatot, a János 6,14-15-ben: a sürgősség a zsidók veszélyes reakció-
jából jön, akik a történésben messiási gesztust láttak, és Jézust 
királlyá akarták tenni. A „kényszeríteni” szó őrzi még ennek a 
ténynek a nyomát. 

 
d)  Mit mondjunk ezek után az ősi elbeszélésről?  

A) Megmondhatjuk-e, mi a kenyerek pusztában való osztásának 
lényege? A kérdés tehát az: mi volt, miben állt tulajdonképpen a ke-
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nyérszaporítás a pusztában, válaszul háromfajta magyarázatot emle-
getnek a magyarázók35: 
o naturalista magyarázat. A régi liberális irányzat egyes kép-

viselői szerint egyszerű étkezési történésről van szó. Jézus és ta-
nítványai eszerint az osztozás példáját adnák, és mindazok, akik-
nek javaik vannak, őket követnék és így kellene táplálniuk az 
egész világot. Valójában, hogyan olvasható ez bele a szövegbe?!  

o mitikus magyarázat. Semmi történetieskedés. Más kritikusok 
úgy gondolják, hogy az elbeszélés nem történeti eseményre vonat-
kozik, hanem egyszerű kivetítés, mesterséges alkotás, Jézus kilété-
re vonatkozó tanítás, amely ószövetségi elbeszélésékre támaszko-
dik: a manna a pusztában, Kiv 16; Illés csodája, 1Kir 17; a ke-
nyércsoda, amit Elizeus vitt végbe 2Kir 4,42-44 szerint. 

o A szentírásmagyarázók többsége azonban kiindulási pont-
ként elfogadja, hogy egy világos, történeti ténynek kellett leját-
szódnia, Jézus életének egy valódi eseményéről van szó. Egyesek 
számára ez Jézus és övéinek egy szokásos étkezése, ami körül egy 
kis tömeg formálódott, és ami később csodává alakult át. De, mi-
ért idézett volna elő ez a történés ekkora felbuzdulást a tanúknál? 
(vö.: Mk 6,45; Jn 6,15). Fenn kell tartani, hogy itt egy rendkívüli 
esemény történt, ami a tömeg lelkesedését idézte elő a történés 
messianisztikus és eszkatologikus jellege miatt. Nem a történészre 
tartozik, hogy egy ilyen tény végső magyarázatát adja, de ugya-
nakkor nem kell kizárni továbbá annak a lehetőségét, hogy túllép-
jük tudománya szempontjait. Annak megállapítása, hogy ott csoda 
történt, nem a történész dolga, de ő nem is zárhatja ki annak lehe-
tőségét, ha nem akarja tudománya módszerének körét túllépni. 

Megjegyezzük, hogy Jézus életének összefüggései alapján, az 
emberek nem reagálnak magának a csodának az anyagára, hanem ar-
ra, hogy a kenyércsoda mit jelez Jézus identitása és küldetésének (!) 
értelme számára. 

                                                      
35 A különféle magyarázó véleményekről beszámolót lásd W. 

GRUNDMANN, Das Evangelium nach Markus, in: Theol. Handkomm. zum 
NT., Berlin 1973,133. 
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B) Mi garantálja a tény történetiségét? 

 Három kritérium használható itt: 

1. A sokszoros tanúságtétel. A történetet nagyon különböző és füg-
getlen hagyományok beszélik el: palesztin, hellenisztikus és Já-
nos még archaikusabb hagyománya. 

2. A szükségszerű magyarázat kritériuma. Itt ugyanis magyarázatra 
szorul az, hogy az esemény következtében, miért tekintették Jé-
zust prófétának és miért akarták királlyá tenni. Meg kell magya-
rázni, miért foglalt el ekkora helyet a hagyomány egymást követő 
lépcsőfokain? 

3. Jézus igehirdetésével és küldetésével való koherencia. Jézus kül-
detésének szíve a messiási Királyság meghirdetése. Márpedig a 
kenyérjel galileai szolgálatának döntő lépése volt, ami elvezetett 
a politikai messianizmussal való szakításhoz, és övéit döntő vá-
lasztás elé állította (Mk 8,27-30 és Jn 6,60-71). Az esemény töké-
letesen harmonizál Jézus galileai működésének körülményeivel. 
Húsvét után ennek az eseménynek nem volt többé rezonanciája. 
Itt van tehát nekünk egy, a történelembe jól beágyazott történé-
sünk. 

III. AZ ESEMÉNY  
                   EGYMÁST KÖVETŐ ÚJRAOLVASÁSAI 

A mi szövegrészletünk esetében is érvényes a II. Vatikánumnak 
az isteni kinyilatkoztatásról szóló Dei Verbum dokumentumának az 
evangéliumok keletkezésével kapcsolatos három lépcsőfokos megál-
lapítása: az esemény jelentőségét megfogalmazták az 1. lépcsőfokon 
Jézus földi életében (és a kereszténység kezdetén). A 2. lépcsőfokon 
az apostoli igehirdetés alkalmazta az eseményt az Egyház életére. A 
3. lépcsőfokon az evangélisták elmélyítették az eseményt a maguk 
Jézus-képének megformálásával és így helyet kaphatott az ószövet-
ségi összefüggések keresése és a teológiai megfontolás (vö. Dei Ver-
bum 17-20. pontjai). 

Mivel már az élőszóbeli hagyományban többféle értelmezés járult 
ehhez az eseményhez, s ezek egybekeveredve találhatók Márk szö-
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vegében, azért elég nehéz feladatnak tűnik az elbeszélés kifejtése. 
Már elöljáróban megjegyezhetjük, hogy az esemény élénk elbeszélé-
séből szemtanú beszámolójára lehet következtetni. Ez pedig csak Pé-
ter lehetett, akinek prédikációit Márk írásba foglalta36. Bizonyára 
Péter-prédikáció nem az egyetlen alapját alkotta a legősibb evangéli-
umnak. 

Az értelmezést három lépésben végezhetjük el a legalkalmasabb 
módon. Azaz keressük: mi volt a csoda jelentése, amikor valósággal 
megtörtént Jézus életében, aztán milyen új értelmet kapott az aposto-
li igehirdetésben, s végül milyen teológiai színezetet nyer Márk elő-
adásában. 

1 – AZ ESEMÉNY INTERPRETÁCIÓJA  
                  AZ ŐSI HAGYOMÁNYBAN 

Jézus nyilvános életében végbevitt tetteinek igaz értelmük csak a 
feltámadás után, Jézus felmagasztalásának és az Ószövetség kijelen-
téseinek fényében nyilvánul meg. Ráillik a kenyérszaporításra az, 
amit Szent János mondott a virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulás-
kor: „Tanítványai eleinte nem értették ezt, de mikor Jézus megdicső-
ült, visszaemlékeztek arra, hogy azt tették vele, ami meg volt róla ír-
va” (Jn 12,16). Egyébként Márk a 6. fejezettől a 8. fejezetig a hang-
súlyt fektet a tanítványok értetlenségére, vagyis az igazi Jézus-hit 
motívumára, a Jézusnak adott helyes válasz elvárására. 

Szövegünk ősi, kezdeti állapotában az eseménynek magának a 
történeti keretben megadott értelmezését fejezi ki. A csoda eredeti 
elbeszélése kb. ennyiből állt, s ezt felelt meg a valóságos történés-
nek: Jézus a pusztában (egy elhagyatott helyen) látja az Őt követő 
nagy tömeget, megszánja őket, néhány kenyérrel és hallal csodálatos 
módon jóltartja őket, s még maradt is belőle. Az elbeszélés alapfor-
mája ma már megközelíthetetlen. Valószínű, hogy eredetileg egysze-
rűen a csodatevő Jézust hirdette, aki isteni hatalmával a kevésből is 
képes sokakat megelégíteni. Ez a puszta csodamotívum azonban va-
lószínűleg azonban már igen korán és jogosan – a húsvéti történés 

                                                      
36 G. UNTERGASSMAIR, Handbuch der Einleitung I., Evangelien und 

Apostelgeschichte, Kevelaer 1998, 31 
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fényénél – újabb teológiai motívumokkal gazdagodott, amelyek 
krisztológiai, szakramentális és ekkleziológiai szempontokat juttat-
nak érvényre és Jézus jelentőségét fejezik ki. Ezek mögött a csoda 
ténye egészen háttérbe szorul. Szinte csak közvetve értesülünk róla. 
A csodaelbeszéléseknél szokásos csodál visszhang is hiányzik (kivé-
ve a jánosi változatot, Jn 6,14).  

– Az eseménynek Jézus földi életében és az első keresztény Hús-
vétot követő időszak legősibb rétegében kettős jelentése volt. Két 
szempontot húznánk alá: 
1) Először az irgalomnak, az együttszenvedésnek nagy cseleke-

detét: 34a v.: „könyörületre indult” (splanchnidzomai) … benső-
leg, „megesett rajtuk a szíve”! Jézus a nép fizikai szükségletei 
elé megy, megenyhíti a szegényeket. Lásd ugyanezt a könyörüle-
tet 1,41; 8,2; 9,22-ben. Isten minden föllépésének eredetében ott 
van ez az „anyai” föllépés, „ő a könyörület és irgalom Istene 
(Kiv 34,6-7); „nagy szeretete miatt, amellyel szeretett minket...” 
(Ef 2,4). (A héber tbsz. rachamím jelentése az anya gyengéd sze-
retete gyermeke iránt; raham/rehem egyes számban „anyaméhet” 
jelöl): 

2) Ez egy olyan szimbolikus aktus, ami segít felismerni Jézust, 
mint a végső idők prófétáját, tehát a gesztus messiási és 
eszkatologikus (végidei) értelméről van szó. Jézus isteni hatalma 
abban mutatkozik meg, hogy ilyen sok embert vendégül tud látni 
a „puszta helyen” rendelkezésre álló kevésből. Valóban ő tehát a 
messiási várakozások beteljesítője. Ő a Pásztor, akivel megérke-
zett az üdvösség végső ideje, és aki Isten-népét összegyűjti és 
táplálja, mint egykor a mannát adó Mózes Izraelt a pusztában. 
Ezekben a motívumokban még nincs közvetlen utalás az Úrva-
csorára.  

– *Ez a messiási karakter megjelenik a szövegkörnyezetben: 
„Jézus kényszerítette” tanítványait az indulásra, hogy elkerül-
jék az időbeli messianizmus kísértését ((Mk 6,45; vö. Jn 6,15: 
Jézust ugyanis jelenlevő zélóta mozgalomhoz tartozó körök 
politikai értelemben vett királlyá akarják tenni). 
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– *A tömegnek ez a messiási lelkesedése a korszak zsidó re-
ménységvárásának hátterében válik érthetővé. Jézus kortársai várták 
a jövőt a múlt képeire alapozva. Mózes jelzett egy hozzá hasonló 
prófétát (MTörv 18,15), akinek a régi próféták csak előképei. A 
Messiás próféta lesz, egy új Mózes, aki újra meg fogja tenni az Exo-
dus csodáit, köztük a legnagyobbat, a manna csodáját az égből való 
kenyér kiosztását. Ez a meggyőződés nagyon jelen volt, amint látjuk, 
Jn 6,14-15.30-31-ben. Ez a szempont főleg János elbeszélésében 
hangsúlyos: „Kerestek engem…, mivel ettetek  a kenyerekből és jól-
laktatok. Fáradozzatok, de ne olyan eledelért, mely veszendő, hanem 
azért, mely megmarad az örök életre, melyet az Emberfia ad nektek; 
mert őt az Atya pecsételte meg (azaz igazolt a jelek által)” (Jn 6,26-
27). – Hasonlóan  ír Báruk szír Apokalipszise a Kr. utáni első század 
végéről: „Akkor be fog teljesedni az, ami előre volt látva a föld ezen 
részei számára, a Messiás fogja elkezdeni ezt kinyilatkoztatni… Eb-
ben az időben a tartalékul megőrzőtt manna fog újból esni, és ők ab-
ból fognak enni azok alatt az évek alatt, mert ők azok, akik eljutnak 
az idők végéhez” (2ApBár 29,3.8). 

– *De Márk szövege is erre utal. Így még szövegünk (eredeti) 
elemei is megvilágosulnak, élesebb megvilágításba kerülnek.  

A szöveg szerkezete. Az Ószövetség két szövegének van befolyá-
sa: az egyik a manna és a fürjek adománya: Kiv 16-ban és Szám 11-
ben (pusztai hely, éhínség, Mózes kétsége); a másik és még fonto-
sabb hely: Elizeus kenyérszaporítása, 100 összegyűlt személy 20 ár-
pakenyérből és friss gabonából (2Kir 4,43-44) étkezik. A táplálás 
Elizeus feladata volt. Elizeus megparancsolja szolgájának, hogy táp-
lálja a tömeget. A szolga szabadkozik. Elizeus megparancsolja neki, 
hogy azonnal ossza szét. A szolga szétosztja a táplálékot. A tömeg 
eszik és még marad is. Semmiféle leírás nincs itt magáról a csodáról, 
semmilyen reakció a résztvevőktől. Ez ugyanaz a séma, mint Márk-
nál, de Márknál nagyobb a hatás: szükségszerűen Jézus a Messiás! 

Kulcsszavak, amelyeknek mindegyiknek jelentésük van37: 

                                                      
37 I. de la POTTERIE, Le sens primitif de la multiplication des pains, 

dans „Jésus aux origines de la Christologie”, Duculot  1975, 303-329. 
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Puszta hely emlegetése (már a bevezetőben: 31-32. vv., aztán a 
35. v.). Majd az „enni” igére helyezett hangsúly (36.37.42.44. vv.) 
felidézi az Exodust, a nagy manna csodáját és azt sugallja, hogy Jé-
zus az új Mózes, a megújított Izrael vezére. Lásd Kiv 16,32: „a ke-
nyér, amellyel én tápláltalak benneteket a pusztában”38. 

„Mindnyájan (ettek és) jóllaktak” (42. v.). Ez a nagyon gyakran 
emlegetett formula az Ószövetségben, és mindig messiási értelme 
van, a messiási ország áldásaira vonatkozik. A jóllakottság felidézi 
a manna csodájára való visszaemlékezést. Zsolt 78,29; Zsolt 105,40: 
„kérték: legyenek fürjek és kenyér az égből, és ők jóllaktak”. Ez je-
löli az áldás teljességét (Zsolt 37,15; Jo 2,26). – Ez az egykori Ígéret 
Földjének bősége (MTörv 6,11; 11,5) és az eljövendő földé, ami a 
messiási feltámadás idején jön el (Iz 49,10): „Nem fognak éhezni, 
sem szomjazni, mert aki megkönyörül rajtuk, az vezeti őket”. Az 
éhezők összegyülekezése Jézus boldogságainak egyike (Mt 5,6; Lk 
6,11). Jel 7,16-ban (ami idézi Iz 49,10-et) ugyanaz a formula írja le a 
mennyei boldogságot: „Nem éheznek és nem szomjaznak többé”. 
Lásd még Jel 2,17: „A győztesnek adni fogok a rejtett mannából”. A 
kenyerek csodája tehát beteljesíti ezeket a messiási ígéreteket. A 
megmaradt kenyérdarabkák. Az ószövetségi jóllakásnak is része ez  
a fordulat, és megtalálható mindegyik evangéliumi elbeszélésben: 
ezek jelzik Isten adományának túláradó bőségét (vö. Kiv 16,19-24: a 
manna-ajándék gazdagsága; 2Kir 4,43-44: Elizeus húsz árpakenyér-
rel 100 embert jóllakat; Rút 2,14 Boász nagylelkűen megvendégeli

                                                      
38 A Mózes- és manna tipológia ellen nyilatkozik R. PESCH, Markus-

evangelium 350. Anm. 11 és J. GNILKA, Evangelium nach Markus 259; 
magyar fordításban, 353. Gnilka szerint inkább az Illésről és az Elizeusról 
szóló hagyomány (különösen a 2Kir 4,42-44) ajándék-csodáit fedezhetjük 
fel előzményként a szövegben. Húsvét elmúltával az emlékezés felerősö-
dött, mondja, és olyan történetté alakította az elizeusi hagyományt, amely 
szerint Jézus eszkatologikus messiási  prófétaként táplálja népét. 
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Bölcsesség az ókori Keleten III. 
        A Példabeszédek és Jézus, Sirák fiának könyve 

A.) Alapgondolat 

A zsidóságon belül a késői bölcsességi irodalomban legalább há-
rom különböző vonalat fedezhetünk fel: 

Az első vonal, a 2. sz. kezdetén született könyv, Jézus, Sirák fiá-
nak könyve, amely arra keresi a választ, hogy miben is áll a bölcses-
ség. Sirák szerint a bölcsesség nemcsak Istentől kapott, vallási színe-
zetű emberi tulajdonság, hanem olykor magának az istenségnek is tu-
lajdonsága, ill. tulajdona. Így a bölcsesség pl. a teremtéskor és az 
emberek között önállóan is megjelenik. Az isteni bölcsességnek ez a 
megszemélyesítése a legvilágosabban Sir 24-ben figyelhető meg, 
ahol azt mutatja be a szerző, hogyan nyilatkozik meg Izrael történe-
tében és Isten népének adott kinyilatkoztatásában. Ez a hiposztázis 
már az Újszövetségre, az örök isteni szó (Logosz) kinyilatkoztatására 
készít elő. A könyv szerzője ismeri a görög filozófiát, de csak saját 
világszemlélete elmélyítésére használja föl. A puszta életbölcsesség 
és a hasznossági elven alapuló erkölcs kevésbé érvényesül művében, 
mint a Példabeszédek vagy a Prédikátor esetében. Könyve közép-
pontjában főleg a vallás-erkölcsi magatartás áll: önfegyelem, tiszta-
ság, mértékletesség, segítőkészség, jótékonyság, áldozat, ima. 

A második vonal, a farizeusi-rabbinikus zsidóság felfogása sze-
rint a bölcsességet kizárólag a Törvény és az előírások betartása je-
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lenti, mert szerintük Isten kizárólag a Tórában nyilatkoztatta ki ma-
gát, és az ember csakis a Tóra által léphet kapcsolatba Istennel. 

A harmadik vonal, amit az 
apokaliptikus könyvek monda-
nak a bölcsességről. Az apo-
kaliptikus könyvekben kinyil-
vánul Isten terve a történe-
lemről. Az apokaliptikus író 
álomban vagy látomásban lá-
tott, a mostanival szöges ellen-
tétben álló, Isten által kormá-
nyozott világ képét vázolja fel. 
Ahhoz, hogy ebből már most 
valamit észlelhessünk, érte-
lem, belátás és bölcsesség 
szükséges. Hénok könyvében 
pl. szemben Jézus, Sirák fia 
könyvével (Sir 24) a bölcses-
ség elhagyja a földet, és újra 
visszatér az égbe, és Istennél 
lakik:  

„Minthogy a bölcsesség 
nem talált helyet, ahol lakjon, 
a mennyekben kapott lakást. 
Amikor a bölcsesség eljött, 
hogy az emberek fiai közt lak-
jon, és nem talált lakóhelyet, 
visszatért helyére a bölcses-
ség, és az angyalok között te-
lepedett le. Amikor az igazságtalanság előlépett tartályaiból, azokra 
talált, akiket nem keresett és (olyan szívesen látottként) telepedett le 
köztük, mint az eső a sivatagban, és mint a harmat a szomjas földön” 
(Hénokh apokalipszise, Baán István ford.). 

 
B.) Szöveg: Példabeszédek könyve;  

                           Jézus, Sirák fiának könyve  

 
Böjte Csaba megáldja a fiatalokat 
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C.) Bevezetés 

1.) A Példabeszédek könyve és Jézus, Sirák fiának könyve 

A Kr. e. 2. sz. elejének bölcsességi írója Jézus, Sirák fia szintén 
összeállított egy bölcsmondásokból álló gyűjteményt, amelynek tár-
gya a bölcsesség, vagyis az igaz vallásosságból fakadó életfelfogás 
és a jó erkölcs. A legkülönbözőbb műfajban - himnusz, hálaének, 
ima, bölcsmondás - ad tanítást a bölcsesség miben létéről, eredetéről, 
szerepéről. 

A Példabeszédek könyve és Jézus, Sirák fiának könyve ugyanarra 
törekszik, mindkettő segítséget akar adni az élet dolgaiban való el-
igazodáshoz, és ezt mindkettő a maga sajátos stílusában teszi. 

Hasonlítsuk össze a két könyvet, tárjuk fel a sajátságokat és az 
összefüggéseket: 

Vannak-e azonos motívumok? 
Az azonos motívumok azonos tartalmat hordoznak? 
Az azonos motívumok eltérő tartalmat hordoznak? 
Miben tér el egymástól a két könyv? 
Találunk-e valamilyen közös törvényszerűséget (formai vagy tar-

talmi) a két könyvben? 

2.) Befejezés 

Miközben fáradságos munkával átkutattuk a két bölcsességi 
könyvet, minden bizonnyal találtunk olyan mondatot, amely különö-
sen megérintett, ami különösen a szívünkhöz szólt. A résztvevők má-
solják le szépen megformált, művészi betűkkel egy A/4-es papírra 
ezt a mondatot, majd helyezzük ki egymás mellé a táblára (az azono-
sakat egymás alá), majd egyenként hangosan olvassák fel a monda-
tukat, és néhány szóban mondják el, hogy mi ragadta meg őket ben-
ne.  

3.) Szent Pál és a sivatagi atyák tanítása a bölcsességről 

 „Bölcsességet pedig a tökéletesek közt hirdetünk, de nem ennek 
a világnak bölcsességét, sem ennek a világnak pusztulásra ítélt feje-
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delmeiét; hanem Istennek titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük, 
amelyet Isten öröktől fogva előre elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt 
senki sem ismerte fel ennek a világnak a fejedelmei közül, mert ha 
felismerték volna, sohasem feszítették volna keresztre a dicsőség 
Urát. Hanem amint írva van: ’Amit szem nem látott, fül nem hallott, 
ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, 
akik szeretik őt’ (Iz 64,3). Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a 
Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is. 
Mert ki ismeri az emberek közül az ember benső dolgait, ha nem az 
ember lelke, amely benne van? Éppúgy Isten benső dolgait sem is-
meri senki, csak Isten Lelke. Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, 
hanem azt a Lelket, amely Istentől van, hogy megismerjük, amit Is-
ten nekünk ajándékozott. Ezt hirdetjük is, de nem az emberi bölcses-
ség által, hanem a Lélek által tanított szavakkal, lelkiekhez lelkieket 
mérve. Az érzéki ember azonban nem fogja fel, ami az Isten Lelkéé, 
mert oktalanság az számára, és nem tudja megérteni, hiszen lelki 
módon kell azt megítélni. A lelki ember pedig mindent megítél, őt 
azonban senki sem ítéli meg. ’Mert ki ismeri az Úr gondolatait, hogy 
oktathatná őt?’ (Iz 40,13) Bennünk pedig Krisztus gondolatai van-
nak” (1Kor 2,6-16). 

„67. Isten végtelen az ő dicsőségében, felfoghatatlan a nagysága, 
emberi észnek felérhetetlen a magassága, mérhetetlen a hatalma, 
felmérhetetlen a tudása, hasonlíthatatlan a jósága, kifejezhetetlen a 
nagylelkűsége. Ha „Fénynek” mondom, megnevezem az egyik te-
remtményét, ha „Igének” mondom, megnevezem a kezdetét, ha „Ér-
telemnek” mondom, a bölcsességéről beszélek, ha „Léleknek”, meg-
nevezem a leheletét, ha „Bölcsességnek”, megnevezem azt, akit 
nemzett, ha „Erőnek”, az uralmát, ha „Hatalomnak”, a tevékenysé-
gét, ha „Gondviselésnek mondom, megnevezem a jóságát, ha „Leg-
főbb Hatalomnak”, dicsőségéről beszélek, ha „Bírónak”, igaznak ne-
vezem, ha „Atyának” mondom, akkor azt mondom ő a minden … 
Minden dolgot Isten teremtett, nála nélkül semmi sem lett. Ezért a 
műveiből megismerhető és megérthető az ő nagysága. (Antióchiai 
Theophilosz, Ad Autolycum 1,3-4) 

176. Amikor imáddal Isten elé járulsz, olyan légy gondolataidban, 
mint a hangya, a féreg, vagy mint a bogár, ami a földön mászik. Kö-
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zeledj hozzá gyermeki szívvel, mint egy gügyögő csecsemő, aki 
semmi okosat nem tud előtte mondani. Menj hozzá, hogy megkapd 
azt a szerető gondoskodást, amivel az apák vigyáznak kisgyerme-
keikre. 

Azt mondták: „Megoltalmazza az Úr a kicsinyeket” (Zsolt 
116,6)… és nem csak azokat, akik testileg kicsik, hanem azokat is, 
akik evilági nagy tudásukat elhagyják, és egyetlen bölcsességet te-
kintenek elegendőnek és 
életük alapjának. Az aka-
rat szempontjából olyanok 
lesznek, mint a kisgyer-
mek és attól a pillanattól 
fogva fölfedezik azt a böl-
csességet, amit semmilyen 
tanulás nem tud megtaní-
tani. A szent apostol, az 
isteni dolgok ismerője he-
lyesen mondta egy fi-
gyelmeztetésében: „Aki 
közületek bölcsnek véli 
magát ezen a világon, le-
gyen oktalanná, hogy 
bölcs lehessen” (1 Kor 3,18). Kérd Istentől, adományozza neked, 
hogy elérkezz a hit mértékére. (Szír vagy Ninivei Szent Izsák, 
Sermones ascetici et epistulae 77.) 

 
381. Amikor a lélek nem szomorodik el többé a Szentlélek vala-

milyen dolga fölött, hanem engedelmeskedve minden parancsnak 
hozzájárul a kegyelemhez, akkor méltóvá válik, hogy elnyerje a 
szenvedélyektől való szabadságot és megkapja a Szentlélek gyer-
mekké való örökbefogadásának teljességét, a bölcsesség megkülön-
böztetésének kinyilatkoztatását, a lelki gazdagságot, és olyan értel-
met, ami nem ebből a világból való. (Nagy Szent Makariosz, 
Homiliae Spiritales 9,7)” (Matta el Meszkin, Isten megtapasztalása 
az imában) 

 

 
 

Bölcs Salamon király 
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D.) Óravázlat 

Feladat 
 

Módszer Eszközök,  
  időtartam 

 
1. Ének: Boldog az ember  ének kottából Énekelj az Úrnak, 

65. o., 5 p. 
2. A Példabeszédek könyve és Jézus, 
Sirák fiának könyve  
Lásd Bevezetés 1. 
Hasonlítsuk össze a két könyvet, tárjuk 
fel a sajátságokat és az összefüggése-
ket: - Vannak-e azonos motívumok? 
a.) Az azonos motívumok azonos tar-
talmat hordoznak 
b.) Az azonos motívumok eltérő tartal-
mat hordoznak 
- Miben tér el egymástól a két könyv? 
- Találunk-e valamilyen közös törvény-
szerűséget (formai vagy tartalmi) a két 
könyvben? 

Kiscsoportos 
munka, utána 
összegzés 
az óravezető 
irányításával  

Szentírás, jegy-
zetfüzet, ceruza, 
tábla, kréta 
 
65 perc 

3. Befejezés 
Lásd Bevezetés 2. 

Egyéni munka, 
utána csoportos 
beszélgetés az 
óravezető irá-
nyításával 

Szentírás, A/4-es 
papír, rostiron, 
cellux,  
35 perc 

Befejező gondolatok a bölcsességről 
Lásd Bevezetés 3. 

Az óravezető 
tolmácsolásá-
ban 

5 perc 

4. Befejező ima, ének Kötetlen ima kotta, gyertya, 
gyufa, 10 perc 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-

jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-

niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 

kilencvenkilencedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2018. jún. 29.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Kérdezz-Felelek  
A kérdező: M. Pancsika (13 éves) 

Válaszol: Béla bácsi (T.B.)             
 

1.Az Édenkertben volt egy folyó, ami négy részre ágazott. Azok 
mit szimbolizáltak? 

Ma úgy tudjuk (gondoljuk), hogy az első értelmes emberek 
(homo sapiens) Afrikában éltek, és úgy 100-80.000 évvel ezelőtt 
vándoroltak át a Közel-keletre, onnan Ázsiába és Európába (kiirtva a 
neandervölgyi ősembert). 

A Teremtés könyvét kb. 2500 évvel ezelőtt állították össze (szer-
kesztették) korábbi szóbeli és írott emlékek alapján Jeruzsálemben. 
Célja a tanítás (tanító elbeszélés). 

Ennyi időn keresztül nem maradhatott fenn konkrét emlék az első 
emberpárról, azok tetteiről, a velük kapcsolatos eseményekről. Mind 
a neveik, mind az édenkerti események utólag alkotott tanító 
elbeszélések. A Paradicsomkertet a Perzsa-öböl környékén képzelték 
el, amely vidéket a Tigris és az Eufrátesz folyó nagyon termékennyé 
teszi. 

A Jeruzsálemben élő szerkesztők az akkori világnak csak egy 
részét ismerték, csak a négy nagy folyóról tudtak (Tigris, Eufrátesz, 
Nílus és a Gangesz), és feltételezik, hogy ezek az Édenkertben 
eredtek, így tették lehetővé az egész emberiség megélhetését. 

 
2. Ha volt egy fa a kert közepén, amiről Isten tudta, hogy rosszat 

okozhat, miért hagyta, hogy ott legyen?  
Isten az angyaloknak is, az embereknek is megadta a választás 

lehetőségét, azt, hogy maguk döntsenek, hogy a jót teszik-e, vagy a 
rosszat. Az angyalok közül egyesek a Sátán vezetésével szembefor-
dultak Istennel, a többiek a jót (a hűséget, engedelmességet) válasz-
tották. Ők, mivel szellemi lények, ezen már nem tudnak változtatni. 

Ugyanígy az embernek is megengedte Isten, hogy felvállalja 
(azaz maga az ember döntse el), hogy mi a jó, és mi nem. Aki 
megtehetné a rosszat, mégis a jót teszi, az az igazán érdemszerző 
cselekedet. (Ha csak a jót tudnánk megtenni, mi lenne az érde-



Kérdezz - Felelek 

38 

münk?) Mindebben a komplikáció az, hogy az ember nem mindig 
tudja eldönteni, hogy mi a jó. Ezért segít bennünket Isten a Bibliával, 
Jézus tanításával és példájával. Ő megmondja, hogy mi a jó nekünk, 
és mi azt szabadon választhatjuk. Szabadon, de nem erőfeszítés 
nélkül (ettől érdemszerző a jó választása). 

Mindezt képekben mondja el a Biblia, de ez a képek által közvetí-
tett tanítás. 

 
3. Jelent valamit az, hogy Éva evett először a fa gyümölcséből?  
A keleti társadalmakban a nő szerepe alárendelt, sőt, sokszor úgy 

tekintenek rá, mint a férfi bizonyos bűneinek okozója (csábítás, stb.), 
és a nemi cselekedeteket is (egyesülés, szülés, vérzés stb.) is tisztáta-
lannak tartották. A nők hátrányos megkülönböztetése és a nemi 
dolgok (rituális) tisztátalanként való felfogása csak az Újszövetség-
ben szűnik meg. 

 
4. Sosem hallottam még az “örök élet fájáról”. Tehát két fa volt a 

kertben, a jóé és a rosszé, és a másik?  
A másik fa az „élet fája” – ez is kép, azt az emberi vágyat testesíti 

meg, ami mindig ott rejlett az ember szívében: hogy szeretne örökké 
élni. (Pl. a kínai császárok holttestét lapis-lazuli kövekkel fedték be, 
vagy higanyba merítették, hogy biztosítsák számára az öröklétet). A 
kép által kifejezett tanítás az, hogy bár az ember szeretné a halhatat-
lanságot, Isten azonban a jelen világ körülményei között ezt senkinek 
sem engedélyezi. 

 
5. Észrevettem, hogy amikor elmondták, hogy mi hol volt, mindig 

azt mondták az elején, hogy ....-töl keletre volt. Csak a Keletet ismer-
ték, vagy jelente ez valamit, vagy tényleg minden keletre volt?  

A jeruzsálemi szerkesztő számára az Édenkert elképzelt helye 
keleti irányban volt (a Tigris és az Eufrátesz vidéke = Folyóköz, gör. 
Mezopotámia), a mai Irak és Irán területén. 

 
6. Azt is észrevettem, hogy sok részen át beszélnek arról, hogy 

hány évesen lett gyerekük és haltak meg? Miért írtak ennyire sokat 
erről? És olvastam, hogy sokan 100-900 évesen is haltak meg, ez 
valószínűleg nem igaz, de akkor miért mondják?  
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Ma csak max. 100-110 évig él egy ember, de elképzelhető, hogy a 
korai időkben akár több száz évig is élt valaki. Egyébként a világ sok 
helyén találtak pl. 3-5-10 méteres emberi csontvázat is, de erről 
bölcsen hallgat a világ (vagy kitaláció az egész, ld. Google: Giants). 
Az is lehet, hogy régen valóban volt az emberiségnek olyan ága, 
amely sokkal magasabb és hosszabb életű volt, mint a maiak. A 
hosszú életkor az ósi korszak nagyságát fejezi ki. 

 
7. A 40-es szám sokszor jelenik meg a bibliában. Miért? Van 

ennek valami szimbolikus jelentése?  
Mi (az egyiptomiak nyomán) a tízes számot tekintjük kerek 

számnak, a tizenekettőt és a hatvanat pedig a babiloniak óta. A hetes 
és a negyvenes szám különlegességét az Ószövetség közvetítésével 
tartjuk kivételes számnak. A hét az egyszerű teljességet fejezi ki (hét 
erény, hét szentség), a 40 pedig a beteljesedést: ennyi bőven elég sok 
mindenből (40 korbácsütés helyett 39, a –1 azért, hogy nehogy több 
legyen negyvennél), 40 napi böjt, 40 éves vándorlás a pusztában, 40 
év a felnőttkor (30-70-ig) stb. Ilyen értelemben ezek jelképes, 
szimbolikus számok, bizonyos dolgokból a lehető legtöbbet, a maxi-
mumot fejezik ki. 

 
 

Magyar ásatások Szíriában – Régészeti előadás Rómában  
Szíriában végzett régészeti feltárásairól és kutatómunkájáról 

tartott előadást Major Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Régészeti Tanszékének vezetője február 22-én Rómában, a máltai 
lovagrend magisztrális villájában. 

Major Balázs régész 2007 óta vezet ásatásokat a szíriai partvidé-
ken: legfőképpen Margat várát kutatja, amely 1185 és 1287 között az 
ispotályos lovagok – a későbbi máltai lovagrend – regionális 
központja volt. 

A Margat váránál végzett régészeti kutatásokról szóló római 
előadáson a nagymester helyettese, Fra’ Giacomo Dalla Torre is 
jelen volt. A programot Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és 
a Szuverén Máltai Lovagrend szervezte a rend nagymagisztériumá-
val együtt. 
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Major Balázs a vár stratégiai jelentőségéről beszélt fényképekkel 
illusztrált előadásában. Rajzok segítségével bemutatta Margat 
építészeti struktúráját, amely egy megerősített citadella; ismertette a 
különböző várrészek funkcióit, az erődítmény az adott korhoz képest 
igen fejlett vízvezetékrendszerét, valamint konyháját. 

A várkápolnában falfreskókat találtak, többek között Keresztelő 
Szent János lefejezéséről, amely valószínűleg európai festő alkotása. 
E falfestménysorozatot a Szíriában található legfontosabb 13. 
századbeli freskóknak tartják – hangzott el a római előadáson. 

A régész beszélt II. András magyar király 1217. évi szíriai kato-
nai expedíciójáról, továbbá arról, hogy a király az ispotályosok két 
nagy szíriai várának – Margat és Krak des Chevaliers várának –, 
stratégiai szerepüket megerősítendő, jelentős pénzbeli adományt 
adott. 

Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország szentszéki nagy-
követe a következő szavakkal mutatta be Major Balázs professzort: 
„nemcsak kiváló régész, hanem eminens példája a Magyarországot 
és a máltai rendet összekötő erős szálaknak”. 

 
A Rómában tartott rendezvényen elhangzott: a magyar kormány 

támogatásának köszönhetően 282 szíriai diák is részt vehetett az 
ásatásokban, akik ösztöndíjhoz jutottak Magyarországon. Ezek a 
diákok jelentik a reményt, hogy Szíriában egyszer megújul a 
régészet, és az ispotályos lovagok történelmi és kulturális hagyatékát 
méltón megőrzik.                    Magyar Kurír, 2018. márc. 1. 
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Szentírásvasárnapra 
 

Mivel szenírásvasárnapi számunk valószínűleg nem fog 

 kellő időben megérkezni, már most  a kedves  

lelkpásztorok és hívek  figyelmébe ajánljuk  

a következőket: 

A Szentírásvasárnap megünneplésének bevezetése: 
     A Magyar Püspöki Kar körlevele, 1965-ben 

 
Kedves Hívek!  – Áldott emlékű XXIII. János pápánk az egyete-

mes II. Vatikáni zsinatot azzal az első és fő céllal hívta össze, hogy 
az Anyaszentegyház életének Krisztusban való megújhodását 
elősegítse. Ennek egyik eszköze a Szentírásnak, az Isten Igéjének a 
megismerése, tisztelete és bensőséges olvasása. A Magyar Püspöki 
Kar már régebben elhatározta, hogy az egyházi év hatvanad 
vasárnapját, amely egész liturgiájában az Isten Igéjének van 
szentelve, a Szentírás tiszteletének ápolására fogja megtartani. 
Amikor Hozzátok szólunk, szeretnénk erőteljesen hangsúlyozni, 
hogy olyan nagy fontosságú kérdésről van szó, amelyben a pásztor-
nak és a nyájnak egy szívvel és lélekkel kell összefognia. A 
Zsinatnak krisztusi megújhodást munkáló szándéka csak akkor 
valósulhat meg igazságban, ha nemcsak a lelkipásztorok, de a hívek 
is összefognak és a szentírásolvasás rendszeres végzésével közelebb 
jutnak Krisztushoz. Ezzel a szentírásolvasással azt akarjuk elérni, 
hogy minden hívő lelkében erőteljesebben és kegyelemteljesebben 
világosodjék meg Krisztus arca.  

A zsinati gyűléseknek egyik mély értelmű cselekménye az evan-
gélium trónrahelyezése. Minden zsinati gyűlés szentmisével 
kezdődik. Hetenként egyszer-kétszer keleti szertartású testvéreink 
mutatják be az áldozatot, amikor alkalmunk van látni azt, hogy az ő 
liturgiájukban és lelki életükben is mily nagy helyet foglal el a 
Szentírás tisztelete és olvasása, amelynek elhangzása előtt „Bölcses-
ség igazhívők!" felkiáltással kezdik azt olvasni vagy énekelni. A 
szentmise után processzióban hozzák az evangéliumot a Szent Péter 
Bazilikán keresztül és helyezik a zsinati oltárra. Ez a liturgikus 



Szentírásvasárnapra 

42 

cselekmény minden egyszerűsége mellett is mélyen kifejezi azt, 
hogy a zsinat az evangélium igazságával, világosságával és erejével 
akarja az Anyaszentegyház megújhodását és reformját végrehajtani. 

  
Ezt a gyakorlatot óhajtjuk bevezetni hatvanad vasárnap, amely 

vasárnapot a Magvetőről szóló evangélium hat teljesen át. Az Űr 
Jézus saját szavaival mondhatjuk, aki apostolainak megmagyarázta a 
példabeszédet, hogy ez az Ige vasárnapja. — Ezért vezettük be azt az 
egyszerű, de mély értelmű cselekményt, hogy processzióval hozzuk a 
templomba a Szentírást, és ünnepélyesen elhelyezzük az egyik 
oltárra. Ott marad vasárnap, hogy felfigyeljünk rá és érezzétek Ti is 
azt a szent kötelességet, melyet a zsinati atyák éreznek, hogy az 
evangélium igazságával, világosságával és erejével vegyünk részt az 
Anyaszentegyház reformjában és megújhodásában.  

Anyaszentegyházunk hite és tanítása szerint az ember minden 
földi teremtmény fölött az Isten képére és hasonlatosságára 
teremtetett. (1. Móz 1,26.) Arra van hivatva, hogy az Istenhez 
hasonló legyen és az Istennek ingyen adott végtelen szeretetében 
részesüljön. Ezért hiszi Anyaszentegyházunk, hogy az ember 
feltartóztathatatlanul az Isten felé halad. De ugyanakkor Isten feléje 
jön világosságával, szeretetével, jóságával és irgalmasságával. Feléje 
jön a kinyilatkoztatásban. Isten keresi az embert. Elébe megy 
Ádámnak, meglátogatja Ábrahámot, égő csipkebokorban beszél 
Mózeshez, a Sínai hegyen akaratát közli vele, Izajásnak tűzzel 
tisztítja meg ajkát, a prófétáknak pedig, szinte szent kényszerítéssel, 
fel nem menthető kötelességévé teszi Igéjének hirdetését.  

De mindezek csak egyre mutatnak, arra, Aki az idő teljességében 
emberi testet ölt és közöttünk lakozik, hogy Isten Igéjét meghalljuk, 
megismerjük és megszeressük. Ő az Istent kinyilatkoztató kinyilat-
kozás. És Ő az embert kinyilatkoztató kinyilatkoztatás, aki az igazi 
élethez, mely az Isten maga, vezeti el az embert. Az Isten megteste-
sült Igéjében nyilatkozik meg az embernek is és az Istennek is az 
igazsága. Kinyilatkoztatja, hogy ki az ember: az Isten Igéje teremtet-
te őt azért, hogy az Isten Igéje szeresse őt. Kinyilatkoztatja, hogy ki 
az Isten: az Atya, aki alkotott minket; az Ige, aki keres minket; a 
Szeretet, aki akkor is szeret minket, amikor menekülünk tőle.  
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Hogy ez a kinyilatkoztatás, melyet Jézus Krisztus adott nekünk, 
hűségesen megőrizhető legyen és az ő megismerése napról-napra 
erősödjék, azért a jó Isten a Szentírásban akart csalhatatlan tanúságot 
tenni a kinyilatkoztatásról. Ez a Szentírás a Szentlélek Úristennek 
vezetése és ihletése által lett megírva. A Szentírásban az Isten szól 
hozzánk emberi szavakkal. Isteni és emberi vonásai vannak a 
Szentírásnak. Miként az Úr Jézusban valóságos Isten és valóságos 
ember van, úgy a Szentírásban is az Isten Igéje az emberi szavaknak 
testében jelenik meg. Az Anyaszentegyházat pedig azzal a küldetés-
sel ruházza fel Krisztus, hogy ebből az Igéből éljen és ennek az 
Igének erejével tartsa egybe a híveket, akik hallgatják Isten Igéjét és 
megőrzik azt. A Szentírás nem állhat meg az Anyaszentegyház 
nélkül. Az Anyaszentegyház magáénak tartja a Szentírást, de hirdeti, 
hogy egyedül nem elégséges, hanem az Egyház élő hagyományaiban 
lesz a mi számunkra az Isten élő Igéje, amely bennünket megújho-
dott egységbe foglal.  

Azt azonban hangsúlyozottan kell hirdetnünk, hogy az Anya-
szentegyház tanításának a Szentírás és a Szenthagyomány a lelke. És 
amikor a Szentírás olvasására akarunk buzdítani Benneteket, akkor 
rá kell mutatnunk, hogy az Isten Igéjének kegyelemeszközlő ereje 
van. Már a Magvetőről szóló példabeszéd (Mt. 13, 1—23) Isten 
Igéjének termékenyítő hatását bizonyítja akkor, amikor a jó földbe 
hullott Igének sokszoros termését hangsúlyozza ki. Talán ennek a 
hatása alatt írta Szent Pál apostol a tesszaloniki első levelében: 
„Ezért szüntelen hálát adunk Istennek, hogy az Isten tőlünk hallott 
Igéjét nem emberi tanításként fogadtátok, hanem — mint valóban az 
— Isten Igéjeként, amely Bennetek, hívőkben munkálkodik." (1. 
Tessz 2,13.) Szent Jakab apostol pedig azt mondja, hogy az Isten 
Igéje, amely belénk oltatott, meg tudja menteni lelkünket (Jak. 1. 
12). Magának az Anyaszentegyháznak liturgiája is kifejezi ezt a 
hitet, amikor a szentmisében az evangélium olvasása után a pap 
megcsókolja az evangéliumot ezekkel a szavakkal: az evangélium 
szavai által töröltessenek el a mi vétkeink. A búzaszentelő körmenet 
új szertartásában minden egyes evangélium előtt fohásszal fordulunk 
azért az Úr Jézushoz, hogy az evangélium Igéi mentsék meg 
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lelkünket minden sötétségtől, terméküljenek meg a lelkünkben és 
alakítsák életünket krisztusivá.'  

Kedves jó Hívek! Hisszük és tudjuk, hogy a szentségek megszen-
telő és üdvözítő kegyelmeket eszközlőinek, ha hittel fogadjuk be 
őket.  

Mennyire szükséges nekünk az, hogy Krisztusban megismerjük a 
jó Istent. A katekizmusnak minden értékes tanítását páratlan nagy 
távlatokban, gazdagságban fogjuk látni, ha a Szentírásnak, az 
evangéliumoknak világosságában jobban és közelebbről megismer-
jük azokat. Mindenek előtt a jó Istent, a mennyei Atyát ismerjük meg 
az Úr Jézusban. Nem kizárólag rideg és kötelező vallomással, hogy 
hiszem, de meleg szeretettel, hogy enyém az Isten és én az övé 
vagyok. Nézzünk Krisztusra, aki oly meleg szeretettel, fiúi ragaszko-
dással imádkozik és beszél az Atyáról. És ez a szemlélet meghozza 
nekünk azt a kegyelmet, hogy szeretni fogjuk az Istent, Aki előbb 
szeretett minket, és Akiben életünknek minden teljességét megtalál-
juk.  

Az élethivatás teljesítésében Krisztus élete és az apostolok levelei 
mennyei megvilágítást és erőt adnak, hogy kötelességeinket teljes 
odaadással, szeretettel végezzük. Akkor majd meg fogjuk érteni azt 
is, hogy az a munka, amelyet Krisztussal egyesülve végezünk, 
mennyire dicsőíti az Istent és boldogítja az embert. Az emberi 
közösségben való életünkben mennyi eligazítást, világosságot és 
áldozatra kész erőt nyújt az evangélium olvasása. Az a világosság, az 
a dolgozó erő, amelyet kisugároz magából azoknak, akik hittel 
olvassák, a közösségi életnek nemcsak nehézségein segít át, de 
boldoggá és békéssé tudja azt tenni.  

Valóban a Krisztus-arc fényesebben és erősebben világosodik 
meg a lelkünkben és teszi áldottá, üdvösségessé és boldoggá 
életünket. A családi élet közösségében mennyi megpróbáltatást, 
nehézséget oldana meg, ha az írás szelleme élne a családban. Az 
táplálná állandóan a szeretetet, hogy ki ne aludjon, a türelmet, hogy 
egymás terhét viseljék, a megértést, hogy mások lelki állapotába bele 
tudjunk lelkileg helyezkedni, az erőt, hogy a hűség egymáshoz és a 
családhoz megmaradjon.  
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Mindennek azonban az a feltétele és követelménye, amit Szent 
Pál a tesszalonikiakhoz intézett levelében mond: befogadni az Isten 
Igéjét..., befogadni élő hittel! 

  
Azért szeretettel kérjük Tisztelendő Testvéreinket és Híveinket, 

hogy pásztor és nyáj fogjanak össze az Írás szolgálatára. Nem többet 
kérünk csak azt, hogy főképpen az evangéliumokat olvassák híveink, 
ismerjék azt és engedjék, hogy lelkükben a Szentírás Igéje dolgoz-
zék. Állítsuk azt be életünk napirendjébe, mindennap legalább 10-15 
perces olvasásra.  

Közeledik az első szentáldozások és bérmálások ideje, amikor 
gyermekeinket ajándékokkal szoktuk megörvendeztetni. Egyik 
ajándék legyen az Újszövetségi Szentírás, amelyet lelkipásztoraitok 
segítségével igyekezzetek megszerezni magatoknak. És olvassátok! 
Sokszor és örömmel hallottuk, hogy vannak, akik egymásnak adják 
az Újszövetségi Szentírást olvasásra. Tegyünk úgy, mint az 
őskeresztények, akik szintén egymásnak adták az evangéliumokat és 
Szent Pál apostol leveleit, amint azt a vértanúk irataiban olvashatjuk. 
És akkor telve lesz életünk, családunk és munkánk a Szentlélek 
gyümölcseivel, akkor lesz szeretet, öröm, békesség, türelem, 
kedvesség, jóság, hűség, szerénység, tisztaság..., akkor elérkezünk az 
Istenhasonlósághoz Krisztusban és békesség lesz akkor minden 
jóakaratú embernek.  

A Szentírás oltárra emelése a zsinati ülések előtt azt üzeni ne-
künk, hogy mi is mindnyájan emeljük lelkünk oltárára az evangéliu-
mot. Ezt kéri tőletek Isten Igéjének vasárnapján a 

Budapest, 1965. Január 25.            A MAGYAR PÜSPÖKI KAR 

 
   Forrás:  http://library.hungaricana.hu/hu/view/ 

                     KalocsaiPuspoksegKozlemenyei_1965 

 
Az ünnep a MKPK későbbi rendelkezése folytán került 

őszre,  a Szt. Jeromos ünnepét követő vasárnapra. 
 

A Szentírásvasárnap megünneplésének szertartása: 
 

PRAEORATOR, 150-151.o. 
            Részletesebben: www.biblia-tarsulat.hu/biblev/megaldas.doc  
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
 

 Közgyűlési meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében 
Társulatunk minden Tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 2018. évi I. rendes közgyűlé-
sére, amelyet 2018. szeptember 13-án fél 5 órától tartunk a budapesti 
Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
      2. Beszámoló a 2017/2018-as munkaév tevékenységéről 
      3. Tisztségviselő-választás: a Társulat elnöke 
      3. A 2018/2019-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 
                                                Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

    
Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 

minden Tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2018. évi II. rendes közgyűlésére, 
amelyet 2018. szeptember 29-én de. fél 11 órától tartunk a bu-
dapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
   2. Beszámoló a 2017/2018-as munkaév tevékenységéről 

       3. Tisztésgviselő-választás: a Társulat elnöke 
       4. A 2018/2019-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.  

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 
Budapest, 2018. június 29.     
                                             Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

 
 
Hálaadó szentmise a Bibliaiskolában – Június 4-én a Bibliais-

kola nyár előtti utolsó alkalmával szentmise keretében adtunk hálát a 
közösen végzett munkáért. 
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Bibliai Figurák kurzusaink – ezúttal is folytatódtak. Április 20-

21.-én a Bibliaközpontban régi-új résztvevőkkel tartottuk meg 
tavaszi kurzusunkat. 

 

   
   

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki-
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta-
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

 
Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2018. aug. 3.: 

Gal 3,23-29:  aug .17: Mt 11,29-30: aug.31.: Lk 21,28-30: 
szept.14.: l Pét.1,3-4: szept. 28.: Jn 8,12-13: okt. 12.: Lk 21,15-16. 

 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
 

Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat nyári táborai –
KMB nyaralás fiataloknak és felnőtteknek: Július 19-22. között 
Csíksomlyón a Jakab Antal tanulmányi házban. Előadó: Bodor Attila 
– Családos hétvége (kisgyerekes családok számára) – Június 29-
július 1. között Gyimesfelsőlokon a Bagolyvár panzióban. Előadó: 
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György Tibor. Ez a tábor jó alkalom a házaspári kapcsolat elmélyíté-
sére, közös családi nyaralásra az Ige fényében. – Fiatalok tábora  
Július 27-29. között Marosfőn. – Gyerek-Bibliahét (I-VIII. osztályos 
diákoknak): Június 18 – 22. között Marosvásárhelyen a Keresztelő 
Szent János plébánián, a Bibliatársulat és a plébánia közös szervezé-
sében. – Kincses-sziget gyerektábor (I-VIII. osztályos diákoknak) 
Június 25 – 28. között a marosszentgyörgyi plébánián.  

 

 
Sok-sok lelkes gyerek az erdélyi gyerektáborban 

 
Jún. 30.-án délelőtt Mátraverebély-Szentkútról Egerbe indult a 

Mária Maraton kerékpáros zarándoklat 12 fős csapata. A zarándo-
kok 14 nap alatt tekernek el Mariazell-ből Csíksomlyóba. A naponta 
átlagosan megtett 90 km-es táv erőpróbáló, de teljesíthető. A za-
rándokokat segítik a helyi önkéntesek és még a kedvező időjárás is 
könnyíti útjukat. 

Sóskuti-Varga Gergely koordinátor / kapcsolat@mariaut.hu 
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Szentírás-vasárnapi felhívás és gyűjtés  
 

A Gyulafehérvári Érsekség körlevele Szentírásvasárnapra 
  

Krisztusban szeretett Testvéreim és Híveim!  
Közeledik idén is szeptember vége, amikor egyházunkban Szent 

Jeromosnak, a Szentírás pártfogójának emléknapját Szentírás vasár-
napjaként ünnepeljük.  

Mit jelent számunkra a Szentírás? 
„Isten szava ... – mondja Szent Ágos-
ton – Milyen szó ez? Miben áll a 
nagysága? »Minden általa lett.« Lás-
sátok a művet, és megrendülve cso-
dáljátok azt, aki alkotta.”  

Milyen úton érhetjük el, hogy a 
Szentírás valóban Isten igéjét közve-
títse számunkra? El kell kezdeni 
gyakran olvasni a Bibliát. Elmélked-
jük és imádkozzuk át, amit olvastunk.  

Ferenc pápa szerint Isten szavát 
meg kell hallgatnunk, ki kell nyitni 

szívünket előtte, mert maga Isten az, aki szól hozzánk, megszólít 
minket, akik hittel hallgatjuk. Isten igéjének hallgatásához nyitott 
szívre van szükségünk, hogy szívünkbe fogadjuk Isten szavait. Isten 
beszél, mi pedig hallgatjuk, hogy aztán tettekre váltsuk, amit hallot-
tunk.  

Rászorulunk arra, hogy hallgassuk! Élet-halál kérdése ugyanis, 
amint emlékeztet minket az a találó mondat, hogy „nemcsak kenyér-
rel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából szárma-
zik” (Mt 4,4). Arról az életről van szó, amelyet Isten igéje ad ne-
künk. Tudjuk, hogy az Úr szava nélkülözhetetlen segítség ahhoz, 
hogy ne tévedjünk el, amint elismeri a zsoltáros, aki az Úrhoz for-
dulva megvallja: „Szavad lámpás lábam előtt, világosság utamon.” 
(Zsolt 119,105) Hogyan tudnánk földi zarándokutunkat járni, meg-

Olvasd a Bibliát!  Most!
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küzdeni annak nehézségeivel és próbatételeivel, ha nem táplál, és 
nem világosít meg minket rendszeresen Istennek az Igéje?  

Nyilvánvalóan nem elég csak a fülünkkel hallgatni anélkül, hogy 
szívünkbe fogadnánk az isteni ige magvát, lehetővé téve, hogy gyü-
mölcsöt hozzon. Emlékezzünk csak a példabeszédre a magvetőről és 
a különféle földtípusok szerinti különféle eredményről (vö. Mk 4,14-
20). A választ hatékonnyá tevő Lélek működésének olyan szívekre 
van szüksége, amelyek engedik, hogy Ő megművelje oly módon, 
hogy amit hallottak, a mindennapi élet részévé váljon, Jakab apostol 
figyelmeztetése szerint: „Legyetek az Ige tettekre váltói, ne csupán 
hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat!” (Jak 1,22). Isten igéje 
utat jár be bennünk. Meghallgatjuk a fülünkkel, és behatol a szí-
vünkbe; nem marad a fülünkben, hanem el kell jutnia a szívünkbe; a 
szívünkből pedig továbbmegy a kezünkbe, a jó tettekhez. Ezt az utat 
járja be Isten Igéje: a fülből a szívbe, onnan a kézbe.  

Kapcsolatba lépni Isten Igéjével tehát annyit tesz, mint eleven 
kapcsolatba lépni Krisztussal.  

A Zsidókhoz írt levél arra szólít fel bennünket, hogy menjünk 
együtt, és segítsünk egymásnak meghallani Krisztus hangját (Zsid 
3,13). Sokat segít Isten akaratának felismerésében egy olyan közös-
ség melynek tagjai élik az Igét.  

Ferenc pápa a Bibliatársulatok Világszövetségének találkozóján 
azt kérte, hogy fogjunk össze Isten Szava terjesztése érdekében. 
„Imádkozzunk együtt azért, hogy legyen meg az Atya akarata, dol-
gozzunk együtt azért, hogy beteljesedjen bennünk mindaz, amit az 
Úr mondott.”  

Főegyházmegyénkben a Szentírás üzenetének terjesztése céljából 
idén is gyűjtést szervezünk. Hálásan megköszönöm ez alkalommal 
azt, hogy tavaly ilyenkor kérésemet öntudatosan meghallgattátok, és 
áldozatosan támogattátok Egyházunk e szolgálatát, hogy általa egyre 
többen meghallhassák Isten bátorító üzenetét. Sokaknak segítségére 
tudtunk lenni ezáltal abban, hogy a Katolikus Magyar Bibliatársula-
tunk közvetítésével jutányosan hozzájuthassanak Bibliához, vagy az 
év során részt tudjanak venni különféle rendezvényeken.  
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Kérlek ezért benneteket, Kedves Testvérek, lehetőségeitek szerint 
kapcsolódjatok be idén is adományaitokkal e fontos szolgálatunk 
támogatásába. Hálás köszönet előre is ezen áldozatotokért!  

Emellett természetesen buzdítalak benneteket most is arra, hogy 
kapcsolódjatok be a jövőben is a különféle rendezvényekbe, melye-
ket a Szentírás üzenetének mélyebb megismerése céljából szerve-
zünk.  

Idén is megszervezzük a Főegyházmegyei Biblia-napot október 
27-én, Gyulafehérváron. Buzdítalak benneteket e főegyházmegyei 
rendezvényen való részvételre. Ünnepeljük idén is együtt a Szent-
írást. Hadd „terjedjen és jusson dicsőségre egyre szélesebb körben 
Isten Igéje“.  

Szentírás vasárnapja alkalmából szeretettel adom mindnyájatokra 
főpásztori áldásomat és kívánom, hogy gyarapodjatok Isten Igéjének 
ismeretében!  

Gyulafehérvár, 2018. szeptember 5.  
                                                                     György s.k.  érsek  

 
Forrás: https://ersekseg.ro/hu/content/korlevel-ix2018 

  
 
             A MAGYAR PÜSPÖKI KAR 
                   alapító körlevele,1965.01.25. 
                  Ld. előző számunkban, JerFüz 112, 41-45.o.    
    Forrás: http://library.hungaricana.hu/hu/view/ 

                     KalocsaiPuspoksegKozlemenyei_1965 

Az ünnep a MKPK későbbi rendelkezése folytán került őszre,          
  a Szt. Jeromos ünnepét követő vasárnapra.                          

 
     A Szentírásvasárnap megünneplésének szertartása: 
                ld. PRAEORATOR, 150-151.o. 

                 Részletesebben: 
 www.biblia-tarsulat.hu/biblev/megaldas.doc  
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Martos Levente Balázs 

75 éves a Divino afflante Spiritu pápai enciklika 
  

75 éve, 1943. szeptember 30-án jelent meg XII. Piusz pápa Divi-
no afflante Spiritu kezdetű körlevele, amelyet a „biblikus haladás 
Magna Chartájának” neveznek.1A Katolikus Egyház hivatalosan eb-
ben jelentette ki, hogy elfogadja a történeti-kritikai módszer alkal-
mazását a katolikus exegézis alapjaként. A dokumentumban Piusz 
pápa nemcsak megengedte, hanem szinte elő is írta a kritikai eszkö-
zök használatát a bibliaértelmezésben. Ma is érdemes elolvasnunk az 
enciklikát, szembesülnünk stílusával, korának kérdéseire adott vála-
szaival, de azokkal a kérdésekkel is, amelyeket nyitva hagyott a kö-
vetkező nemzedékek számára. 

 A körlevél első megközelítése 

Ha a Divino afflante Spiritu enciklikát a mai pápai dokumentu-
mokkal összehasonlítjuk, kifejezetten rövidnek tűnik.2 Mindössze 16 
oldal terjedelmű a megszokott A 4-es formátumban, és 62 pontot 
számlál. A bevezetés után két fő rész következik: az elsőben (2-10. 
pont) XII. Piusz felidézte és dicsérte elődeinek igyekezetét a biblikus 
tanulmányok fejlesztésében, majd a másodikban (11-58. pont) kifej-
tette saját tanítását és hangsúlyait. Az enciklikát szívhez szóló buz-
dítások zárják le (59-62. pont). Az elsőt történeti résznek is nevez-
hetjük, a másodikat pedig tanítónak.3 A történeti rész a korábbi pá-
pák, XIII. Leó és XV. Benedek enciklikáira, az általuk alapított in-
tézményekre, iskolákra és bizottságokra vonatkozik, amelyeket X. 
majd XI. Piusz pápa meg is erősített. A második rész hosszabb, s az 
                                                      

1 Vö. R. E. BROWN, T. A. COLLINS, „Egyházi megnyilatkozások”, In: R. E. 
BROWN, J. A. FITZMYER, R. E. MURPHY, Jeromos Bibliakommentár (Buda-
pest 2002; angol eredeti 1989) 237-249, itt 239. 

2 Az enciklika szövegét a Vatikán honlapján található hivatalos angol 
fordításban kutattuk, s ebből készítettük a szövegben található fordítás-
részleteket is. 

3 Vö.. M. GILBERT, „Cinquant’anni di magistero romano sull’ermeneutica 
biblica”, In: P. LAGHI, M. GILBERT, A. VANHOYE, Chiesa e Sacra Scrittura. 
Un secolo di magistero ecclesiastico e studi biblici (Subsidia biblica 17; 
Róma 1994) 11-33, itt 28-29. 
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előzőhöz hasonlóan pozitív hangvételű: a pápa segíteni akar a biblia-
olvasásban, bátorítja az eredeti nyelvek tanulását, a szövegkritika 
használatát, még világi embereket is arra biztat, hogy tanulmányoz-
zák az ókori keleti irodalmat. 

 
 

Martos Levente Balázs előadást tartott Angliában 

a Divino afflante Spiritu 75 éves jubileumi ünnepségén 

https://www.indcatholicnews.com/news/34849 

A szöveg emelkedett stílusú, hosszú mondatok követik egymást. 
Az olvasó könnyen összekapcsolja az enciklikát azzal a képpel, ame-
lyet XII. Piuszról általában ismerünk: komoly, szinte szigorú, inkább 
magába forduló, diplomatikus, koncentrált, akkurátus, de összessé-
gében valahogy biztató és bátorító is. Az enciklika hittani és egyház-
fegyelmi irat, amely feladatokat és felelősségeket oszt, irányelveket 
határoz meg, dicséri és bátorítja a szorgalmas munkát, ellenfeleket és 
tévedéseket nevez meg, de legvégül minden olvasóra áldást ad. A le-
vél a Szentlélektől indul, mint az isteni sugalmazás forrásától (1), s 
végül is hozzá tér vissza (59). A kezdő mondat Istennek az emberi-
ség iránti atyai szeretetét említi, amelyet a szent írókra akart 
árasztani, az egyik utolsó bekezdés pedig Krisztust említi, „az igazi 
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vigasztalás és isteni erő forrását” mindenki számára (58), vagy Piusz 
pápa szavaival „a megkínzott és remegő emberi nem számára”. 

Az enciklikának ezen első, bizonyos értelemben talán naiv olva-
sásakor érdemes meggondolnunk azt a történelmi összefüggést, 
amelyben az enciklika keletkezett. XII. Piusz pápa csak az enciklika 
végén hozta szóba a világháborút. 1943 háborús év volt, mégpedig 
egyike a legrosszabbaknak. Ebben az évben fejeződött be a sztáling-
rádi csata. Németországban és Japánban totális mozgósítást rendel-
tek el, Szicíliában partra szállt az amerikai hadsereg, majd elindult 
Olaszországon át. Megsemmisült a varsói gettó. 1943 januárjában 
ment végbe a doni katasztrófa is, a II. Magyar Hadsereg 70 százalé-
kának, mintegy 140000 embernek tragikus és értelmetlen megsem-
misülése. A szövetséges erők vezetői eközben Teheránban már a jö-
vő lehetőségeiről tárgyaltak. 1943. július 19-én bombázták első alka-
lommal Rómát, szeptember 10-én pedig megszállták a német csapa-
tok. Mindezen körülmények között a pápai üzenet vigasztaló és báto-
rító hangneme rendkívül szükséges volt, ahogy bizonyára a pápa lel-
kierejét is bizonyítja, hogy a háborús körülmények között Isten Sza-
vának maradandó erejét hirdette. 

Ennek az első olvasatnak történeti értékét szeretnénk bemutatni 
azzal, hogy megemlítünk egy korabeli reakciót. 1944-ben a Catholic 
Biblical Quarterly oldalain Joseph Lilly, akkoriban az Amerikai Ka-
tolikus Bibliaszövetség titkára mutatta be röviden a körlevelet.4Úgy 
látta, ez a körlevél a Mystici Corporis Christilogikus folytatása, ame-
lyet Piusz pápa csak két hónappal korábban jelentetett meg. Azt írta: 
„Az emberiség, amely oly sok sebből vérzik, nem menekülhet meg, 
ha nem testesül be a titokzatos testbe, elméletben és gyakorlatban is 
elfogadva a hit és erkölcs azon tanítását, amelyet Jézus Krisztus ki-
nyilvánított. Ez a tanítás részben az Ó- és Újszövetség szent iratai-
ban található meg.” Mintha ezekben a sorokban régebbi korok stílusa 
köszönne vissza, ugyanakkor valóban megszólal a nehéz idők vágya 
arra, hogy az emberiség békére találjon.  

Joseph Lilly Izajás egy szakaszát is idézte, hogy az enciklika gya-
korlati üzenetét megvilágítsa: „Szinte önkéntelenül eszünkbe jut 

                                                      
4 J. LILLY, „Divino afflante Spiritu”, CBQ 6 (1944) 3-5. 
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Izajás szenvedélyes meghívása, amelyet hasonló körülmények között 
mondott: `Mind, akik szomjaztok, gyertek a vizekhez, gyertek, akik 
pénz nélkül vagytok…`” Izajás 55,1-3a szövegét idézi egész a követ-
kező versig: „Nyissátok meg a fületeket és gyertek hozzám, hallgas-
satok ide, hogy éljetek.” Ezután másik rövid megjegyzést tesz, 
amelyben az eddiginél tudományosabb hozzáállás mutatkozik: „A 
Szentatya bátorítást ad és irányelveket fogalmaz meg a Szentírás tu-
dományos tanulmányozására. Ez vigasztalására lesz azoknak a kato-
likus tudósoknak, akik filológiával, ókori történelemmel, régészettel 
és hasonló tárgyakkal foglalkoznak annak érdekében, hogy a szöveg 
pontos értelmét felfedezzék és napfényre hozzák.” A kor katolikus 
világának hangulata érzékelhető, amikor a recenzens ezzel folytatja 
gondolatait: a tudósok fáradozása „nem nyeri el mindig azt a megbe-
csülést, amelyet érdemel. Ahhoz hasonló feladatot végeznek, mint a 
tudós a mostani háborúban; ahogy ennek kísérletei élelmet és lőszert 
biztosítanak, s így lehetővé teszik a győzelmet, úgy az írások szak-
értőinek kutatásai szolgáltatják azokat a fegyvereket, amelyeket a 
lelkek pásztorának kell használnia, ha egy kétkedő világban hitelesen 
akarja ellátni feladatát.” A bemutatást azután két távirat közlése zár-
ja: az elsőben a szövetség háláját fejezik ki a szentatya felé az en-
ciklikáért, a másodikban az államtitkár, Maglione bíboros válaszol a 
pápa nevében. 

 Az enciklika második olvasata: a bibliakritika kérdéseinek 
              és módszereinek értékelése 

Ha másodszor is végigolvassuk az enciklikát, immár jobban fi-
gyelhetünk részleteire, történeti hátterére.  

A pápai megnyilatkozások a hit dokumentumai, de bizonyos mér-
tékben jogi szövegek is. Jól meghatározott és a legrészletesebben ki-
dolgozott nyelvezetet használnak, amelyet gyakran szinte észreve-
hetetlen módon átszőnek a korábbi megnyilatkozásokra és jelen kér-
désekre tett utalások és hivatkozások. Bizonyára nem meglepő, ha a 
történeti kritika módszertanát alkalmazzuk egy olyan szövegre, 
amely a maga részéről éppen ennek a történeti kritikának a haszná-
latát engedélyezte és rendelte el a Katolikus Egyház bibliaértelmezé-
sében. 
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A körlevél első mondata a Szentlélek működését állítja a Szent-
írás sugalmazásában.5 „A Szentlélek sugallatára a szentírók állították 
össze azokat a könyveket, amelyeket Isten az emberi nem iránti atyai 
szeretetében rájuk méltóztatott bízni…” A valódi hangsúly, a mon-
dat új mondandója azonban világosabb lesz, ha ezt a kezdősort ösz-
szehasonlítjuk XIII. Leó Providentissimus Deuskezdetű enciklikájá-
nak mondatával, amely pontosan 50 évvel a Divino afflante Spiritu 
előtt jelent meg. A Providentissimus Deus így kezdődik: „A Gondvi-
selő Isten (…) csodálatos ajándékkal és őrzővel látta el az embert – 
megismertetve vele, természetfeletti eszközökkel, az ő istenségének, 
bölcsességének és irgalmának elrejtett titkait.” A két mondat hangsú-
lya eltér egymástól: A korábbi, 1893-ban keltezett szöveg szerint a 
nagyszerű ajándék, amelyet Isten az emberiségnek ajándékozott, az 
isteni kinyilatkoztatás, amely az embert megőrzi a tévedésektől. A 
hangsúly itt Isten cselekvésén van, amely megmenti az embert, va-
gyis a szentírót a tévedésektől. A későbbi szövegben, a Divino 
afflante Spiritu bevezetőjében is szerepel a szentíró, de konkrétabb 
feladattal: „a Szentlélek sugalmazására” (divino afflante Spiritu) ők 
azok, akik megírják a szöveget. Az utóbbi mondat nem mond ellent 
az előbbinek, de új hangsúlyt fogalmaz meg, amely a körlevél egész-
ben érezhető lesz. 

Gyakran rámutattak már, hogy a két enciklika, a Providentissimus 
Deus és a Divino afflante Spiritu között eltelt 50 esztendő nem volt 
könnyű a katolikus exegézis történetében. Szinte azt mondanánk, 
hogy amikor XII. Piusz mondatait olvasták a Providentissimus Deus 
megjelenésének 50. évfordulójával kapcsolatban, a legtöbb exegéta a 
közben elszenvedett nehézségekre és bajokra gondolt. Ez a második 
olvasat valójában úgy érti az 1943-as enciklikát, mint választ az 
1893 és 1943 között feltett kérdésekre, a történeti-kritikai módszer 
által megfogalmazott nehézségekre. 

A katolikus bibliatudomány történetírása kb. 200 év csendet említ 
a tanítóhivatali dokumentumokban a Szentírással kapcsolatban: 
1680-ban hallgattatták el Richard Simon francia oratoriánust a 
                                                      

5Lásd a következőkhöz: R. B. ROBINSON, Roman Catholic exegesis 
since Divino afflante Spiritu: hermeneutical implications (SBL Dissertation 
Series 111; Atlanta 1988) 23. 
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Pentateuchus kialakulásával kapcsolatos nézetei miatt, s a tanítóhi-
vatal jelentősebb dokumentumaiban nem foglalkozott a Szentírással 
az I. Vatikáni Zsinat Dei Filius kezdetű konstitúciójáig, 1870-ig, 
majd a már említett Providentissimus Deus enciklikáig, amelyet 
XIII. Leó adott ki.6 

A filozófia és történetírás megdöbbentő fejlődése, az emberi 
megismerés lehetőségeinek és tartalékainak új megközelítése ugya-
nakkor kérdések sorát jelentette mind a kinyilatkoztatással, a hittel 
és teológiával kapcsolatban. A Katolikus Egyház tanítása a Bibliá-
val, a teológia és a keresztény világkép egyik meghatározó forrásával 
kapcsolatban, nem válaszolt ezekre a kérdésekre abban a bizonyos 
200 évben, és nem tett kísérletet arra, hogy a megnövekedetett ter-
mészettudományos és történeti ismereteket integrálja saját rendsze-
rébe. A 19. század második felétől fogva teljesen nyilvánvalóan úgy 
látszott, hogy a Biblia elveszíti értékét és tekintélyét. Az egyre önál-
lóbbá váló természettudományok fényében a bibliai kijelentések és 
elbeszélések nevetségesnek látszottak. Történeti tények jól megala-
pozottan megkérdőjelezték a bibliai világképet és a történelemről al-
kotott bibliai összképet. Ebben az időszakban leginkább a német pro-
testáns bibliakritika alkalmazta a történeti kritika eszközeit a bibliai 
könyvekre és szövegekre. Az irodalmi kérdéseknek gyakran filo-
zófiai vonatkozása is volt, s éppen ezért a teológiai érvelést is érin-
tették. 

A Katolikus Egyház reakciója mindenekelőtt a Bibliai teológiai 
minőségét és integritását kívánta megvédeni, mint ami Isten sugal-
mazott szava. A Divino afflante Spiritu első bekezdése ezt a szem-
pontot foglalja össze. Ezért idézi az I. Vatikáni Zsinat Dei Filius 
konstitúcióját a sugalmazásról. Megemlíti, és kifejezetten visszauta-
sítja John Henry Newman elméletét, amelyet általában „obiter dicta” 
néven ismerünk, s amelynek lényege, hogy a Biblia bizonyos részle-

                                                      
6 Amikor a körlevél első pontjában XII. Piusz felidézi a trentói és a vati-

káni zsinatot, majd meg XIII. Leót, valójában szinte az összes jelentősebb 
pontot megnevezi, ahol a hivatalos egyházi tanítás fejlődött a Bibliával 
kapcsolatban, egészen azóta, hogy kialakult a bibliai kánon. Lásd ehhez 
D. FARKASFALVY, Inspiration and Interpretation. A Theological Introduction 
to Sacred Scripture (Washington D.C. 2010) 160-167. 



Szentírásmagyarázat 

 10

tei, másodlagosnak tartott, történetileg tévesnek tűnő állításai, nem 
sugalmazottak.  

Az enciklika mindezekben követi a Providentissimus Deus állás-
foglalását. Az egyház 200 év után a Biblia teológiai jellegét kívánta 
védeni, és csak olyan módszereket fogadott el, amelyek abban az 
időben érintetlenül hagyták a bibliai szövegek történeti igazságát – 
az igazság fogalmát a legegyszerűbb és legközvetlenebb értelemben 
véve. A szövegkritika és az ókori nyelvek tanulmányozása már eb-
ben a dokumentumban is pozitív értékként szerepelt, s a régészetnek 
is fontos szerepet szántak abban, hogy jobban megértsék az ókori 
kultúrák és szokások lényegét. 

A katolikus exegéták nehézsége, amelyet már említettünk, abból 
származott, hogy a bibliai szöveg történeti hátterével kapcsolatos 
eredményeiket ők is közzé kívánták tenni, de az egyházi hivatalok 
defenzív magatartása akadályozta őket. 1890-ben alapították az 
École Biblique et d’Archeologie Francaise de Jérusalemintézményét 
Marie-Joseph Lagrange OP vezetésével, XII. Piusz pápa pedig meleg 
szavakkal dicsérte ezt az iskolát. Lagrange azonban nem sokkal az 
iskola alapítása után  gyanúba keveredett, úgyhogy 1912-ben rövid 
időre még el is hagyta az École-t.71902-ben XIII. Leó megalapította 
a Commissio de re biblica intézményét, egy olyan római bíborosi bi-
zottságot, amelyhez alkalmanként szakértők társultak, s amelynek fe-
ladata a biblikus tudományok segítése és ellenőrzése lett volna. Ez a 
commissio azonban a következő mintegy 35 évben jobbára úgy mű-
ködött, mint egyfajta védelmi minisztérium a biblikus kérdések te-
rén. Rómában létrehozták a Biblikus Intézetet is, de az ottani tu-
dományos igyekezet jobbára szintén „biztonságos területekre” kor-
látozódott, ahol nem kellett félni egyfelől a teológusok megbélyegzé-
sétől, másfelől attól, hogy megkérdőjelezik a bibliai könyvek kelet-
kezésének és szerzőségének hagyományos elképzeléseit, illetve a 
bibliai állítások szószerinti sugalmazottságát.  

A feszültségeket még inkább kiélezte a modernista krízis. Alfred 
Loisy kísérlete, hogy Adolf von Harnackkal szemben megvédje és 

                                                      
7 Vö. M. GILBERT, „Cinquant’anni di magistero romano sull’ermeneutica 

biblica”, 24. 
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bemutassa a katolikus hitet, azzal végződött, hogy ő maga került in-
dexre, végül pedig ki is közösítették a Katolikus Egyházból.8 Loisy 
célja az volt, hogy a katolikus hitet és a kinyilatkoztatás igazságát az 
emberi tapasztalattal megfeleltesse, ugyanakkor egyes kijelentései-
ben alábecsülte a Szentírás igazságát. Pápai kijelentések következtek 
(Lamentabili, Pascendi), amelyek tételesen felsorolták a modernista 
tanokat, és azokat a katolikus hittel ellentétesnek nyilvánították. A 
biblikus tudományok területén a Commissio de rebiblica nyilvános-
ságra hozta az ún. „válaszokat” (Responsa), vagyis olyan megfogal-
mazásokat, amelyek kérdés-felelet formájában egy-egy biblikus jel-
legű kérdésfelvetésre adtak rövid, jogi jellegű, tisztázó feleletet. A 
kérdések leggyakrabban a szentírási szövegek keletkezésével kap-
csolatos témákra, a szerzők személyére, a szövegek történeti jelle-
gére, esetleg egyes szakaszok konkrét értelmezési kérdéseire vonat-
koztak, utóbbi esetben is mindig a történeti hitelesség összefüggésé-
ben. A következmény: bizonyos esetekben könyvek betiltása, egyes 
professzorok eltiltása a tanítástól.9 

A nagy kérdés valójában az volt, hogy ellentétben állhat-e egy-
mással történeti tény és teológiai igazság. A kor történeti fejlődése 
ahhoz vezetett, hogy a történelemtudomány követelje magának a tel-
jes igazság kimondásának jogát és lehetőségét, míg a másik oldalon 
látszólag elvi indokokból, metafizikai jelleggel, a teológia igazságát 
védelmezték.  

A változást, amely e területen szükséges volt, s amely egyelőre 
inkább módszertani, mint elvi-filozófiai volt, végül is XII. Piusz pá-
pa enciklikája hozta meg a biblikus tudományok terén. A korábbi év-
tizedekre az enciklika nem úgy tekint vissza, mint valamiféle válsá-
gos időszakra, hanem mint a tudomány fejlődésének idejére, amely-

                                                      
8 Vö. N. PROVENCHER, Art. „Modernismo”, In: R. FISICHELLA (szerk.), 

Dizionario di Teologia Fondamentale (Assisi 1990) 810-813. 
9 A bizottság történetéhez lásd: K. STOCK, „I cento anni della Pontificia 

Commissione Biblica”, In: PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Atti della 
giornata celebrativa per il 100

o

 anniversario di fondazione della Pontificia 
Commissione Biblica (Cittá del Vaticano 2003) 7-21. Internetes elérhető-
sége: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documentaz
_index_it.htm. 
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ben megváltozott, bővült a fellelhető tudományos tényanyag. A 11. 
pontban, az enciklika második részének bevezetőjében ezt olvassuk:  

 
Nincs olyan, aki könnyen be ne látná, hogy mennyire megvál-

tozott a biblikus tudományok és segédtudományaik helyzete az el-
múlt 50 évben. Hiszen, hogy mást ne is mondjunk, amikor elődünk 
kiadta a Providentissimus Deus enciklikát, alig volt egyetlen hely 
Palesztinában, amelyet megfelelő ásatásokkal elkezdtek feltárni. 
Most viszont sokkal gyakoribb az ilyesfajta kutatás… 

Ezeknek az ásatásoknak az értékét tovább fokozza, hogy időn-
ként írásos dokumentumokat is találnak, amelyek nagyban hozzá-
segítenek a legkorábbi idők nyelveinek, irodalmának, eseményei-
nek, szokásainak és istentiszteletének megismeréséhez. 

  
XII. Piusz még nyilván nem tudhatott a következő évek nagy fel-

fedezéseiről, pl. a Qumránban és környékén 1947-ben és azután fel-
fedezett nagyjelentőségű leletekről, de szavai visszatekintve prófétai 
erővel bírtak.  

Ha jobban megfigyeljük, a pápa első ajánlásai nem új módsze-
rekre vonatkoznak, hanem csak olyanokra, amelyeket már XIII. Leó 
is megengedett. Ám ezeket most az új felfedezésekre is alkalmazni 
kell. Piusz pápa viszont határozottan kiáll az eredeti nyelvek tanul-
mányozása mellett, s azt is kimondja, hogy a Vulgata hitelessége 
„nem annyira kritikai, mint inkább jogi jellegű” (21). Vagyis a Kato-
likus Egyházban kötelező a Vulgata használata, de inkább úgy, mint 
a közösség irányadó szövege, és nem úgy, mint ami eleve tisztáz 
minden kritikai kérdést, s ezzel kizár minden szövegkritikai meg-
gondolást. 

Az exegéták bizonyára nagy örömüket lelték – s így lehet ez a 
mai napig – a pápa következő mondataiban is, amelyeket a görög, 
héber és keleti nyelvek használatáról írt (15): 

  
…most olyan sokféle segítséget találunk e nyelvek tanulmányo-

zásához, hogy az a biblikus tudós, aki ezeket elhanyagolva meg-
fosztaná magát az eredeti nyelvekhez való hozzáféréstől, sehogy 
sem kerülhetné el a léhaság és henyeség bélyegét. Hiszen az 
exegéta feladata, hogy a legnagyobb gondossággal és tisztelettel 
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ragadja meg, úgyszólván, a legkisebb kifejezéseket is, amelyek a 
Szentlélek sugallatára eredtek a szentíró tollából, hogy így kije-
lentésének mélyebb és teljesebb megértésére juthasson el. 
  
A következő pontokban az irodalomkritikával foglalkozik a pápa, 

először is a szövegkritika oldaláról. A pápa itt kifejezetten utal arra a 
bizonyos ötven esztendőre: 

  
Aligha szükséges megjegyeznünk, hogy ez a kritika, amellyel 

mintegy 50 évvel ezelőtt nem kevesen elég önkényesen éltek, gya-
korta pedig úgy, hogy azt mondanánk, a szent szövegbe saját elő-
re kigondolt tanaikat bújtatták el, ma olyan szilárdan felállított és 
biztos szabályokkal rendelkezik, hogy a szent szöveg tisztább és 
pontosabb kiadásának nagyon értékes eszköze lett, s hogy bármely 
visszaélést e téren egyszerűbben felfedezhetünk. 
  
Ha a szöveg már a kezünkben van, bizonyára lehetséges lesz 

megfelelő értelmezése is. A 23. pont veti fel a szöveg szó szerinti ér-
telmének kérdését, amelyet Piusz pápa igen fontosnak tartott:  

 … tartsák szem előtt az értelmezők, hogy első és legfontosabb 
igyekezetüknek arra kell irányulnia, hogy világosan megkülön-
böztessék és meghatározzák a bibliai szavak azon értelmét, ame-
lyet szó szerintinek neveznek. Ezért, a szövegösszefüggés és ha-
sonló szakaszok összehasonlításának segítségével, nyelvismeret-
ükkel keressék a legnagyobb szorgalommal a szavak szó szerinti 
értelmét; mindeme fogódzókat ugyanis profán szerzők magyaráza-
tára is szolgálatba állítják, hogy a szerző szándéka elegendően vi-
lágos legyen. 
 A pápa azután kifejtette, néhány korábbi teológiai véleményre is 

támaszkodva, hogy a szöveg szó szerinti értelmének teológiai jelen-
tősége van. Ennek a kijelentésnek, amely eredetileg apologetikus 
összefüggésben hangzik el, fontos hermeneutikai súlya van: olyan 
egységes teológiai nyelvezet képzetét kelti, amelyben a szöveg pon-
tos történeti közlésértéke minden további értelmezés kiindulópontja. 
A lelki értelem, amelyre a szöveg következő pontja utal, a szószerinti 
értelemre épül. 

A szószerinti értelem és ennek teológiai értéke további ponto-
sítást nyer a következő pontban, ahol a „szerzői szándékról” van szó. 
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A szerzői szándék témája valójában annak a hangsúlyeltolódásnak a 
folytatása, amelyről az enciklika első bekezdésével kapcsolatban be-
széltünk. A 33-34. pontban ezt olvassuk:  

 Az értelmező tehát, nagy gonddal és az újabb kutatásból nyert 
legkisebb világosságot sem feledve, lásson hozzá, hogy meghatá-
rozza a szentíró sajátos jellemét és körülményeit, a kort, amelyben 
élt, az írott vagy szóbeli forrásokat, amelyeket elérhetett, és az ál-
tala használt kifejezésformákat. 

Így jobban megértheti, hogy ki volt a sugalmazott szerző, és 
mit kíván kifejezni írásaival. 
  
A legrészletesebb tanácsokat azonban akkor olvassuk, amikor 

Piusz pápa enciklikájának legfontosabb újdonságához érkezik, az 
irodalmi formák vagy műfajok, genera litteraria témájához. Az óko-
ri irodalmi műfajok kutatása része a szöveg szó szerint értelmére irá-
nyuló kutatásnak. Az enciklika ezért azt mondja (35-36. pont): 

 35. Hogy mi egy szakasz szó szerinti értelme, nem mindig 
olyan nyilvánvaló a Kelet ősi szerzőinek beszédeiben és írásaiban, 
ahogy az a mi korunk szövegeiben van. Mert az, hogy ők mit akar-
tak kifejezni, nem határozható meg kizárólag a nyelvtan és filoló-
gia szabályaival, sem egyedül a szövegösszefüggéssel; az értelme-
zőnek lélekben mintegy egészen vissza kell térnie a Kelet e réges-
régi századaiba, és a történelem, régészet, etnológia és más tu-
dományok segítségével pontosan meg kell határoznia, hogy e régi 
kor írói valószínűleg milyen írói módszereket alkalmazhattak, és 
ténylegesen melyeket alkalmazták. 

 36. Mert a Kelet ókori népei, hogy kifejezzék gondolataikat, 
nem mindig azokat a beszédformákat vagy beszédmódokat hasz-
nálták, amelyeket mi manapság; inkább olyanokat, amelyekkel ko-
ruk és kultúrájuk emberei éltek. Hogy melyek voltak ezek ponto-
san, azt a magyarázó nem határozhatja meg mintegy előre, hanem 
csak a keleti irodalom gondos tanulmányozása után. Az ezzel kap-
csolatos kutatás, amelyet az elmúlt 50 évben minden korábbinál 
nagyobb gonddal és szorgalommal végeztek, világosabban meg-
mutatta, hogy milyen kifejezéseket használtak azokban a réges-
régi időkben, akár költői leírásokban, akár törvények és életsza-
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bályok kifejtésében, illetve történeti tények vagy események rögzí-
tésében. 
  
A „beszédformák vagy beszédmódok” kifejezés olyasmire vonat-

kozik, amit „nagyobb formának” nevezhetnénk, s a szöveg aztán meg 
is nevez, pl. „költői leírások”, „törvények és életszabályok”, illetve 
elbeszélések, amelyek „történeti tényeket” vagy „eseményeket” 
mondanak el. A pápa „kisebb formákra” is emlékeztetett, olyan ki-
fejezésekre, fordulatokra, amelyekhez sajátos jelentés is kapcsoló-
dott, s ennek megfelelő értelmezést is követeltek. 

 37. … ha helyes képe van a bibliai sugalmazásról, senki sem 
fog csodálkozni, ha úgy találja, hogy a szentírók között éppen úgy, 
mint más ókori szerzők között, bizonyos állandó módját látja a ki-
fejtésnek és az elbeszélésnek, egyes megszilárdult szófordulatokat, 
különösen a szemita nyelvekre jellemző formában, úgynevezett ha-
sonlatokat, vagy bizonyos túlzó, sőt, alkalmanként paradox kifeje-
zéseket, amelyek abban segítenek, hogy a képzeteket még mélyeb-
ben az elmébe véssék. Mert azok közül a kifejezésmódok közül, 
amelyekkel az ókori népek, s köztük különösen is a keletiek, nyel-
veiken kifejezték gondolataikat, egyik sincs kizárva a Szent Köny-
vekből, feltéve, hogy az alkalmazott kifejezésmód semmilyen mó-
don nem mond ellent Isten szentségének és igazságának… 
 Az enciklika ezen részletei egyfelől rámutatnak a szöveg isteni 

és emberi szerzőjének együttműködésére, másfelől azonban arra is, 
hogy XII. Piusz pápa mennyire ki akarta zárni bármilyen típusú té-
vedés lehetőségét a szentírási szöveggel kapcsolatban.  

 38. A katolikus kommentátor ezért (…) okosan használja eze-
ket az eszközöket, vagyis határozza meg, hogy a szentíró által al-
kalmazott kifejezés- vagy irodalmi mód mennyiben segíthet helyes 
és eredeti értelmezéshez; és legyen meggyőződve arról, hogy hi-
vatalának e részletét nem hanyagolhatja el a katolikus exegézis 
súlyos károsítása nélkül. Nem ritkán – hogy csak egy példát említ-
sünk – amikor bizonyos személyek helytelenül történeti tévedéssel 
vagy pontatlansággal vádolják a szentírókat a tények rögzítését il-
letően, alaposabb vizsgálattal kiderül, hogy mindez nem volt más, 
mint a régiekre jellemző módja a kifejezéseknek és elbeszélésnek, 
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amelyet az egymás közti érintkezésben rendesen kölcsönösen al-
kalmaztak, s amelyeket a mindennapi használat valóságosan szen-
tesített. 
 A biblián kívüli történeti adatok, régészeti ásatások, ókori be-

szédformák és kifejezésmódok felhasználására való bátorítás lényegi 
újdonságot jelent az enciklikában. A bibliai szöveg egyre határozot-
tabban valódi emberi produktumnak is tekinthető, az emberi szerzőt 
pedig befolyásolja kora és kultúrája. 

Ez a változás, a történeti valóság irányába való határozott nyitás, 
nem tekinthető véletlennek, és nem is történt volna meg bizonyos ka-
tolikus biblikus tudósok érdemei nélkül. Már említettük Marie-
Joseph Lagrange nevét, az École Biblique alapítóját és vezetőjét. A 
domonkos tudós munkássága nagy mértékben befolyásolta a Divino 
afflante Spiritu hermeneutikai előfeltevéseit arról, hogy a történeti és 
a teológiai igazság valójában egységben van.10 

Egy másik fontos személy, akinek valószínűleg közvetlen befo-
lyása is volt a pápai enciklika létrejöttére, Augustinus Bea jezsuita, 
később bíboros és a keresztény egységtitkárság prefektusa, ekkoriban 
a Pápai Biblikus Intézet professzora és rektora.11 Bea német jezsuita 
volt, akit XII. Piusz már németországi nunciusként megismert, ké-
sőbb pedig gyóntatójává is választott. Bea professzor kapcsolatot te-
remtett Lagrange-zsal is, bár sohasem sikerült igazán együtt dolgoz-
niuk. 

A Szentírással kapcsolatos katolikus hozzáállás lassú változása a 
Commissio de re biblica munkájában is éreztette hatását. Ez a fontos 

                                                      
10 Vö. J. L. MCKENZIE, „Problems of Hermeneutics in Roman Catholic 

Exegesis”, JBL 67 (1958) 197-198: „Egy ennyire defenzív atmoszférában 
rendkívül ritka volt a kreatív tudományos tevékenység, s valójában nincs 
is sok felmutatható ilyen tevékenység mintegy 30 éven keresztül. Tiszte-
letünket kell kifejeznünk M.-J. Lagrange iránt, aki sohasem veszítette el 
bizalmát abban, hogy a tisztesség, a teljességre törekvés és a megfeszí-
tett munka a kritikai eszközök alkalmazásában eredményhez vezet majd. 
Nagyban neki köszönhető és az általa alapított École Biblique de Jéru-
salem-nak, hogy a katolikus exegéták hozzáállása 1940-re megváltozott, 
különösen a fiatalabb nemzedékben.” (Saját fordítás.) 

11 Csak szóbeli információt kaptunk arról, hogy az enciklika egyes rész-
letei annyira szó szerint követték Bea órai előadásának jegyzeteit, hogy 
az enciklika megjelenése után a diákok erre felfigyeltek, s ezért hivatalos 
okiratot kellett kiadni, miszerint e szövegek az enciklika alapján készültek. 
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római intézmény, amely 1934-ig 16 esetben adott ki a hagyományos 
tanítás melletti megnyilatkozásokat, 1941 már olyan szöveget adott 
ki, amely a biblikus tanulmányok segítő szerepét és normatív értékét 
hangsúlyozta egy olyan önkényes írásértelmezéssel szemben, amely 
magát „lelkinek” titulálta.12 

XII. Piusz bevallotta az enciklikában azt is, hogy vannak olyan 
nehéz részletek a Bibliában, ahol a történeti módszerek alapos hasz-
nálata sem nyújt majd gyors megoldást minden felmerülő kérdésre. 
Ugyanakkor bízott abban, hogy a kritikai módszerek használatával 
hosszabb távon minden kérdés megválaszolható lesz majd (vö. 44. 
pont). Egyes értelmezők már azt a tényt is a katolikus írásértelmezés 
jelentős fejlődésének vélték, hogy az egyház elismerte a szöveg ne-
hézségeit, a folyamatos kutatás szükségességét.13 

A Divino afflante Spiritu e második olvasatát is illusztrálhatjuk 
egy történeti példával. A Biblica folyóirat 4. számában, 1943 októbe-
rében, vagyis egy rövid hónappal az enciklika hivatalos megjelenése 
után, Augustinus Bea készített tanulmányt a körlevélről, latin nyel-
ven bemutatva azt.14Úgy tűnik, már jó előre készült erre a feladatra. 
Mint katolikus kutató és egy fontos egyházi intézmény vezetője, nem 
arra koncentrált, hogyan befolyásolja majd az enciklika megjelenése 
számos biblikus kutató munkakörülményeit, hanem arra, hogyan nyi-
totta meg az enciklika a bibliai szöveg megértésének új útjait.  

                                                      
12 1941-ben egy anonim irat jelent meg, valójában egy bizonyos don 

Ruotolo tollából, amelyet tavasszal elküldtek az összes olasz püspöknek. 
A Commissio ezzel ellentétben kiállt a tudományos bibliakutatás értéke 
mellett, a szöveg szó szerinti értelmének tanulmányozását ajánlotta. En-
nek dokumentumát is elküldték valamennyi olasz püspöknek, mégpedig 
XII. Piusz rendelkezésére (1941. augusztus 20.: Un opuscolo anonimo 
denigratorio). 

13 Vö. J. L. MCKENZIE, „Problems of Hermeneutics”, 198; P. BONNARD, 
„L’encyclique Divino afflante spiritu et l’orientation de l’herméneutique bibli-
que”, RThPh 38 (1950) 51-56, itt 55. Bonnard XII. Piuszt meglepő módon 
Martin Lutherhez hasonlítja, mivel szerinte mindketten a sensus litteralis 
elkötelezettjei. Bonnard szintén kiemeli, milyen fontos a még megválaszo-
latlan kérdések számontartása a biblikus tanulmányokban.  

14A. BEA, „Divino afflante Spiritu”, Biblica 24 (1943) 313-322. 
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 Harmadik olvasat: 
              a Divino afflante Spiritu utóélete és emlékezete 

XII. Piusz enciklikája nagy megkönnyebbülést jelentett a biblikus 
tudósok számára. Ezzel együtt további fontos tisztázásokra volt még 
szükség. Az enciklika egyfelől szabad utat engedett a kritikus kér-
désfelvetéseknek, valódi áttörést jelentett a katolikus biblikus kuta-
tásban.15Másfelől azonban még intenzívebben felvetette a 
hermeneutikai kérdést: hogyan használhatók bibliai szövegek a teo-
lógiai érvelésben? A katolikus bibliaértelmezők számára az irodalmi 
formák, a műfajok használata fontos lépés volt a történeti tények és a 
teológiai igazság összeegyeztetése felé. De hogyan képzelhető el a 
kettő kapcsolata, hogyan értelmezzük a bibliai műfajok teológiai sú-
lyát? Az enciklika korábbi kérdésekre válaszolt, de éppen utóélete 
mutatta meg, hogy még több kérdés nyitva maradt, és további érté-
kelés szükséges. 

A történeti-kritikai kutatások és a történeti háttér pontosabb isme-
rete nemcsak megoldott néhány problémát, hanem újabbakat is fel-
tárt. Ha a bibliai elbeszélések szó szerinti igazsága nem azonos ezek 
mondandójával, akkor valójában mit tanítanak, mit adnak hozzá Is-
ten akaratának és igazságának jobb megértéséhez? Ha pl. az ószövet-
ségi idézetek igazságát az Újszövetségben nem abban kell keres-
nünk, hogy a próféták előre látták a jövőt, ha nem a prófécia–
beteljesedés kettőséről van szó a legegyszerűbb értelemben, akkor 
teológiailag hogyan kell értelmeznünk az Ószövetség és Újszövetség 
kapcsolatát? Ha a szerzői szándék a végső instancia a szöveg törté-
neti értékével és mondandójával kapcsolatban, hogyan találjuk meg 
végül is a szerzőt a szövegben, ha ez adott esetben sokszoros átszer-
kesztés eredményeként jött létre? 

Ezek a kérdések csupán felvillantják azt a szélesebb kérdéskört, 
amely a bibliai szövegek hermeneutikájával kapcsolatban, a történeti 
és teológiai igazság összefüggésében továbbra is a hittudósok, iro-
dalmárok és történészek párbeszédét kívánja meg. Ehelyütt távolról 
sem törekedhetünk a kérdések átfogó tisztázására. A legegyszerűbb 
az lesz, ha XII. Piusz enciklikájának utóéletét néhány későbbi egy-
                                                      

15 R. B. ROBINSON, Roman Catholic exegesis,1. 
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házi dokumentum fényében vizsgáljuk meg, s ezzel mutatunk rá arra 
további fontos fejlődésre, amely a katolikus bibliakutatást az utóbbi 
75 évben jellemezte.16 

Piusz pápa körlevele megnyitotta a történeti kutatás útját, és ter-
mészetesen nem zárta le a teológiai érvelését. Egyesek talán azt ál-
lítják, hogy a két terület egyre távolabbra került egymástól, sőt, bizo-
nyos területeken máig szinte betegesen szétválik. A dogmatika a 20. 
század második felében ritkán támaszkodhatott az exegézis „biztos” 
ítéleteire, s a biblikus teológia mibenléte is kérdésessé vált. Az 
exegéták valójában bármit mondhatnak, kijelentéseik gyakran tény-
legesen elvesztik teológiai súlyukat és jellegüket. Ha az exegéta el-
veti a sulykot, arra számít, hogy a dogmatikus majd kimondja, amit 
hinni szükséges.17A teológiai területek kölcsönös figyelme és 
megértése ugyanakkor ma is rendkívül fontos volna. 

Úgy tűnik, olyan alaposan kellene tanulmányoznunk a „szöveg 
mögött megbúvó” történelmet, hogy a történelem elveszítse hegemó-
niáját és szinte bántó fölényét. 1993-ban Ratzinger bíboros azt 
mondta, a korábbiakkal ellentétben a mai történetírók nem állíthat-
ják, hogy az igazság egyszerűen náluk van.18Egyik tudományág sem 

                                                      
16 XII. Piusz maga nem írt másik enciklikát a Bibliáról, de a szintén tőle 

származó Humani generis-ben volt néhány utalás a bibliaértelmezéssel 
kapcsolatban. Miután szabaddá tette a történeti-kritikai értelmezés útját, 
pontosítani kívánta, hogy a bibliaértelmezés végső felelőssége, s ezért 
irányítása is a tanítóhivatalnál van. Vö. J. WICKS, „Scripture Reading 
Urged Vehementer (D.V. 25): Background and Development”, Theological 
Studies 74 (2013) 555-580, 570. 

17 Vö. A. VANHOYE, „Dopo la Divino afflante Spiritu. Progressi e 
Problemi dell’esegesi cattolica”, In: P. LAGHI, M. GILBERT, A. VANHOYE, 
Chiesa e Sacra Scrittura. Un secolo di magistero ecclesiastico e studi 
biblici (Subsidia biblica 17; Róma 1994) 35-51, 44-45, Hans Hübnerre hi-
vatkozva, aki az exegézis „jelentés nélküli pozitivizmusáról” beszél. Lásd 
ehhez Gerd HÄFNER, „Freiheit zum Streit. Eine katholische Perspektive 
der Exegese”, In: U. SWARAT, T. SÖDING (ed.), Heillos gespalten? Segens-
reich erneuert? 500 Jahre Reformation in der Vielfalt ökumenischer 
Perspektiven (QD 277; Freiburg im Br. 2016) 219-236, 233: az exegéták 
szabadsága azzal kapcsolódik össze, hogy megállapításaik messzeme-
nően következmények nélkül maradnak („weitreichende Folgenlosigkeit”). 

18 Vö. J. RATZINGER, „Il rapporto fra magistero della Chiesa ed esegesi 
a 100 anni dalla costituzione della Pontificia Commissione Biblica”, In: 
PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Atti della giornata celebrativa per il 100

o

 
anniversario di fondazione della Pontificia Commissione Biblica (Cittá del 
Vaticano 2003) 50-61. 
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állíthatja, hogy az igazság egészét fogalmazza meg, legfeljebb any-
nyit, hogy a maga részét helyesen fejezi ki, akár a többiek számára is 
megalapozó módon. A dogmatikai állítások is történetileg megha-
tározott formában szólalnak meg, egy olyan háttér ismeretében, 
amely megfelelő távlatból biztos értelmezést tett lehetővé. Az iga-
zság, amelyet mintegy száz évvel ezelőtt a történeti kutatás akart ki-
fejezni, s amely akkoriban a teljes igazságot vélte felölelni, ma újabb 
és újabb résztudományok képében tárul elénk. Ezen résztudományok 
nyelvezete, feldolgozottsága csak fokozatosan éri el azt a szintet, 
hogy a maga részéről a teológia is megbízható beszélgetőpartnert lát-
hasson bennük, és mintegy normatívan nyilatkozhasson meg olyan 
nyelvezettel, amely immár ezeknek az új tudományoknak az ismeret-
körét is integrálja. A teológia jövője valószínűleg abban is áll, hogy 
párbeszédet folytasson a pszichológiával, szociológiával stb., minda-
zon tudományokkal, amelyeknek ismerete ma objektív alakot ölt kor-
társaink számára. 

A Divino afflante Spiritu legtermékenyebb folytatója ebben a te-
kintetben újra a Pápai Biblikus Bizottság egyik dokumentuma, a 
Szentírásmagyarázat az Egyházban című, amely 1993-ban, vagyis 
100 évvel a Providentissimus Deus, és 50 évvel a Divino afflante 
Spiritu után jelent meg. Ebben a dokumentumban a bizottság ele-
mezte a történeti-kritikai módszert, de a bibliai szöveg újabb megkö-
zelítéseit is, mint amilyen a pszichológiai, szociológiai, feminista és 
kontextuális exegézis. Amellett, hogy a dokumentum katolikus rész-
ről recipiálta Hans Georg Gadamer hagyományelméletét, talán leg-
fontosabb érdeme, hogy határozottan síkra szállt a szöveg történeti-
leg meghatározható eredeti értelme mellett, amelyet ugyanakkor to-
vább gazdagíthatnak az imént említett újabb megközelítések és mód-
szerek. A történeti kritika feladata ebben a megközelítésben már nem 
az, hogy meghatározza a szöveg pontos értelmét, hanem inkább az, 
hogy a lehetséges értelmezések körét rajzolja meg, s ezzel kizárjon 
olyan értelmezéseket, amelyek ellentétben állnának a szöveg eredeti, 
történetileg azonosítható közlésével, közlésének szándékával.19A 

                                                      
19 Vö. a Jeromos Bibliakommentár III. kötetének megjegyzését Gerhard 

Ebelingel kapcsolatban (226. o.): „A történetkritika célja nem az alapvető 
értelmezés, hanem a torzítások eltávolítása azért, hogy a szöveg hatéko-
nyan szólhasson az olvasóhoz.” 



Szentírásmagyarázat 

21 

történeti értelmet kutatva az értelmező a lehetséges vagy megfelelő 
értelmezések körét tárja fel.  

Végül nem hallgathatunk a II. Vatikáni Zsinat nagyszerű doku-
mentumáról, a Dei Verbum kezdetű, kinyilatkoztatásról szóló dog-
matikus konstitúcióról sem, majd ennek „kisebb testvéréről”, a Ver-
bum Domini kezdetű szinódus utáni apostoli levélről, amelyet XVI. 
Benedek pápa adott ki.20Mindkettő a testté vált Ige teológiai fogal-
mára épül. A Verbum itt többértelmű fogalom: Isten Igéje, aki testet 
öltött, Jézus Krisztus; másodszor a Biblia írott igéje; harmadszor Is-
ten ma is szóló szava, Istené, aki ma is beszélget szeretett Fiának je-
gyesével, az Egyházzal. E három értelmezési szint összefügg egy-
mással. A Verbum Domini még erőteljesebben hangsúlyozza, hogy 
Isten szavának szentségi jellege van: annak a Jézus Krisztusnak ben-
sőséges megértését nyújtja, aki jelen van az egyházra bízott szavai-
ban. 

Ezek az irányok arra utalnak, hogy a Divino afflante Spiritu törté-
neti fordulata óta az egyház újra meg újra a Biblia teológiai olvasatát 
igyekezett elmélyíteni. Ahogy már említettük, a történelmi kérdé-
sekre hermeneutikai nehézségek következtek, amelyeket gyakran a 
mai napig nem sikerült teljesen lezárni. Olyan teológiai olvasat, 
amely ellentétben állna a biztos történeti igazsággal, ma nem tekint-
hető hitelesnek. Ez a Divino afflante Spiritu kezdetű enciklika jelen-
tősége a katolikus exegézis történetében, s ez az a pont, amellyel az 
enciklika a mai napig kihívás elé állítja a Szentírás katolikus olvasóit 
és értelmezőit egyaránt.  

                                                      
20A Commissio de Re Biblica jelentős szerepet játszott a Dei Ver-

bumszerkesztésében azáltal, hogy 1964-ben kiadott egy dokumentumot 
az evangéliumok keletkezéséről (Sancta Mater Ecclesia,az evangéliumok 
történetiségéről). Ennek alapgondolata, hogy az evangéliumi szövegek 
előtörténetét három szintre bontotta, a szemtanúk, a szájhagyomány és a 
szöveg megírásának idejére, fontos lépése volt annak, hogy a történeti 
ismereteket az evangéliumok keletkezésének konkrét leírására alkalmaz-
zák. A dokumentum jelentős hatást tett a Dei Verbum keletkezésére, 
egyes kifejezései szó szerint bekerültek a dogmatikus konstitúció szöve-
gébe.  
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Schmatovich János 

A KENYÉRSZAPORÍTÁS CSODÁJA  
              SZENT MÁRK SZERINT (Mk 6,34-44) 

Hagyománytörténeti vizsgálódás –  
                 A krisztológia kezdetei  II. rész 

2 – EUCHARISZTIKUS INTERPRETÁCIÓ 
              AZ APOSTOLI KATEKÉZISBEN 

Ez főleg a 41. versben jelenik meg, és ez Márknál korábbi ha-
gyománynak tulajdonítható, ahogy már föntebb mondtuk. Ez az új 
olvasat a közösségben az eseménynek egy bizonyos aktualizálását 
nyilvánítja ki. Az eucharisztia liturgikus katekézisének esetében a 
Jézus által osztott kenyér a hívők számára az eucharisztikus kenyér 
elő-képévé vált. Jézus viselkedése ugyanolyan, mint az Utolsó vacso-
ra alkalmával. Eszerint a kenyérszaporításról szóló elbeszélés a kö-
zösség eucharisztikus ünnepével kapcsolatban válik áttetszővé, ezt a 
megfogalmazást eucharisztikus katekézisnek kell tekinteni. Ez az ak-
tualizálás megjelenik a szinoptikusokban, de főleg Szent János dol-
gozza ki alaposan.  

A Mk 6,41 versének tanúsága szerint, amint már láttuk, a csoda 
még az evangéliumok írásba foglalása előtt, vagyis már az ősi ige-
hirdetésben eucharisztikus jelentést nyert. Ezt az eucharisztikus ér-
telmezést még jobban kiemeli Máté és Lukács, de különösen János. 
De már Márk szövegéből is kiérezhető, hogy ez az értelmezés nem 
az evangélistától, hanem az őt megelőző hagyományból való. Bizo-
nyítékok: 

 1./ a halak témájának visszahanyatlása. Jézus ugyan kezében vet-
te a kenyeret és halat, de csak a kenyeret áldotta meg és törte meg és 
adta a tanítványoknak, a halakat csak egyszerűen kiosztotta. 

2./ Hasonlítsuk össze itt a 41. verset az Utolsó vacsoráról szóló 
Mk 14,22-el: 
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6,41: vette a kenyeret;              14,22: kenyeret vett a kezébe 
 megáldotta azokat    megáldotta 
 megtörte     megtörte 
 tanítványainak adta    és nekik adta. 

 
A két szöveg közt tapasztalható jelentéktelen eltérések azt iga-

zolják, hogy az eucharisztikus értelmezés nem Márknak, hanem a 
megelőző hagyománynak tulajdonítható. Egyébként Márk jobban 
összehangolta volna a két szöveget. 

Hogyan alakult ki az apostoli egyházban ez az eucharisztikus ér-
telmezés? Úgy, hogy már a legősibb igehirdetésben úgy szerepelt a 
pusztában megszaporított csodás kenyér, mint az Oltáriszentségi Ke-
nyér előképe és ígérete. Mindez azt jelenti, hogy a kenyércsoda az 
őskeresztény hagyománytörténet valamennyi – számunkra ismert – 
területén korán párhuzamba került az Eucharisztia ünneplésével és 
éppen ennek köszönheti kiemelkedő jelentőségét a csodaelbeszélé-
sek között. Ugyanakkor megmaradt csodaelbeszélésnek, amely csak 
utal az Úr vacsorára (coena Domini, 1Kor11,20), de nem azonos ve-
le. Éppen ebben a kettőségben van a kenyércsoda valamennyi válto-
zatának sajátos jellege. Vegyük figyelembe, hogy a rituális Úr vacso-
rát az első századokban mindig összekötötték a szeretetvendégséggel 
(vö. 1Kor 11,21-22.24-25)

21

. 
Nyilvánvalóan ebben az új olvasatban a szöveg egyéb elemei új 

színezetet kapnak.  
Az előrehaladott óra az eljövendő éjszakát jelzi (1,32; 14,17), 

az Eucharisztia mindig a passió sötétségén keresztül jelenik meg 
(4,35; és főleg 6,47). A jelenlévők nagy tömegének említése 44. 
v.-ben és a nagy mennyiségű maradék 43. v.-ben, az Eucharisztia 
egyetemes rendeltetését fejezi ki.  

A tanítványok közvetítésének szerepe nyilvánvaló, mert ők 
azok, akiknek küldetésük van arra, hogy szétosszák a kenyeret a 
tömegnek, csodálatos leírása a pap szerepének, egyszerre fontos  
hivatalos közreműködő és társ. 

                                                      
21 B. VAN IRSEL,  Die wunderbare Speisung, 194. L. SCHENKE, 

Wunderbare Brotvermehrung, 114. feltételezik, hogy ennek a történetnek 
áthagyományozói a presbiterek voltak, akik vezették az eucharisztikus 
ünneplést. 



Szentírásmagyarázat 

 24

Még egy megjegyzés: A „szemét az égre emelte” kifejezés hiány-
zik az Oltáriszentség alapítási elbeszéléséből, idegen a zsidó étkezési 
rituálétól, általában ritka a zsidó imádságban. Eredetileg itt a csoda 
elbeszélésének nyomáról lenne szó (vö.: Mk 7,34: „föltekintett az 
égre..., és szólt: Effata!; Jn 11,41: Lázár feltámasztásánál Jézus az 
égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, hálát adok...; de fő-
leg Jn 17,1: a főpapi imában Jézus az égre emelte tekintetét és így 
imádkozott: „Atyám dicsőítsd meg Fiadat...!).–  Az égre pillantás a 
dicsérő és hálaadó ima gesztusa. – A kifejezés megjelenik a szent-
mise I. (Római) Kánonjában.  

3 – MÁRK EVANGÉLISTA ÉRTELMEZÉSE:  
             Krisztológiai nézőpont elmélyítése: 

 Nem tagadja azt, ami megelőzi, de kiegészíti és elmélyíti főleg 
két szempontból: 

- A messiási és eszkatologikus szempontból,  
              ami Jézus személyére központosul. 

- (Az egyháztani szempontból, ami a Jézus mellett lévő tanít-
ványok szerepét emeli ki. Erre most nem térünk ki). 

Hogy mi volt itt Márk teológiai elgondolása, világosan kitűnik 
azokból az elemekből, amik perikópánkban az ő szerkesztői eljárásá-
nak eredményei. A tőle származó értelmezés jellemző vonásai a kö-
vetkezők:  

 30-33 vv.: a visszatérés és megpihenés. A Márk által felépített 
bevezetésnek az a célja, hogy előkészítse a kenyércsodát. Ez elővéte-
lez bizonyos szavakat: „pusztai hely” (31; 32/35 vv.); „evés” (31d 
/36.37.42.44 vv.).  

– 31. v.: Visszavonulás egy „magányos helyre”, hogy ott „megpi-
henjenek”.  – Úgy tűnik, Márk ismerte a Mt 11,28-29-ben szereplő 
logiont (Jézus-mondást): „jöjjetek hozzám mindnyájan és én felüdí-
telek titeket és nyugalmat találtok lelketeknek”. Lukács Jézusnak ezt 
az örvendező himnuszát a 72 tanítvány visszatérése utánra helyezi 
(Lk 10,21-22). Jobban megértünk mindent a nyugalom témájának 
felhozásával kapcsolatban, ha szemügyre vesszük a fontos ószövet-
ségi helyeket, ahol a nyugalom fogalma igen jelentős: 
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Az Exodusban jelenti ez a ”nyugalom” a Szent Föld bírá-
sát, az Ígéret Földjét, a hosszú pusztai vándorlás után: MTörv 
5,30; 12,10; 25,19; Józs 1,13.15; 22,4; 23,1. És így ez a nyuga-
lom már messiási jelentést kap, s Márk ezt tudatos hangsú-
lyozza. 

A prófétáknál és a zsoltároknál is ez a messiási téma, ami 
gyakran JHWH Pásztorhoz van kötve, aki „nyugalommal, béké-
vel” ajándékozz meg nyáját: Ez 34,14-15; Zsolt 23(22),2; 
95(94),2.7. 

A nyugalom felé vezető szerepet Jézus magának tulajdonítja 
(Mt 11,28-29, lásd fentebb). 

Továbbá Zsid 3-4; Jel 14,13-ban a szó az örök nyugalmat je-
löli.  
Így a „nyugalom” szó már a Jézus-Pásztor témáját vezeti be, amit 

megtalálunk a 34. versben. 
34. v:  találkozás a tömeggel 

–. 34a v.: ”megkönyörült rajtuk”: Jézus „könyörületének” témája 
része a tradíciónak (Mt 14,14; Mk 8,2; vö. 1,41; 3,4; 
szplankhnidzomai = „megesett rajtuk a szíve”), de az itt alkalmazott 
motiváció és a válasz Márk sajátja. – A kontextusban a „könyörü-
let/szánalom” nem csupán az emberi együttszenvedést jelöli, hanem 
ez Isten végső közbeavatkozása, aki végül védő-óvó kezébe veszi 
népét (ugyanaz a szó, ami a tékozló fiú visszatérésekor Lk 15,20-
ban). 

– 34b v.: ”pásztor nélküli juhok”: A versrészlet szintén Márk sa-
játja és arról szól, hogy a népek olyanok, „mint a pásztor nélküli ju-
hok” s hozzáadja az elbeszélés szövegéhez a Jó Pásztor eszméjét. Az 
Ószövetségben a szó a nép vezetőit is jelöli (pl. Ez 34). A választott 
népnek  tehát kell a lelki vezető. Márk vezeti be a Messiás-Pásztorra 
való utalást. 

A Messiásra/Felkentre (mint eljövendő Vezetőre) vonat-
kozó „pásztor” cím gyakori az Ószövetségben. Különösen je-
lentős az Ez 34,1-31 fejezetben. Ebben a szövegben a 23. vers 
azt mondja: „Pásztor támasztok nekik, szolgámat, Dávidot, aki 
legelteti majd őket”.  
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Ehhez a márki pásztor-képhez az ószövetségi hasonlat inkább a 
Szám 27,17-hez áll közel: ”Mózes kérte az Urat: „Uram, minden 
lénynek éltető Istene, rendelj valakit a közösség fölé, aki bevonul az 
élükön, kivezeti és odavezérli őket. Ne hasonlítson az Úr közössége 
pásztor nélküli nyájhoz”. Márknál a pásztor-motívum kevésbé köze-
lít Ezekiel (34. fejezet) szövegéhez, inkább Szám 27,17-hez van kö-
zel.  Mózes az Úrtól kér vezetőt a nép számára, aki bevezeti az Ígéret 
földjére.  

Ez lesz Krisztus titulusainak egyike (Jn 10,11.14:  „Én va-
gyok a jó pásztor…!”; 1Pét 2,25; Zsid 13,20). 

–. 34c v.: „kezdete őket tanítani”: Általában tekintve, a 
Pásztor szerepe a megváltás/megszabadítás mindattól a ve-
szélytől, ami fenyegeti a nyájat, továbbá  megőrzés és jóltartás.. 
Szövegünkben Márk számára Jézus a Pásztor, amennyiben 
„könyörülettel” van népe iránt és ebből következik, hogy ta-
nítja őket. 

Jézus Pásztor számára a könyörület gyakorlásának módja a ta-
nítás, azaz önmagát akarja kinyilatkoztatni. A beszéd tartalma 
nincs elmondva, de ez a titokzatos tanítás a kenyérjelben csúcso-
sodik ki; táplálás („communio”) és tanítás („revelácio”) egységet 
alkot. A két asztal egyet alkot, az igéé és a kenyéré, ahogy a 
szentmisében látjuk. 

Már az ÓSz-ben megtaláljuk a kapcsolatot Isten Igéje és a táp-
lálkozás között: Szám 9,13-15; MTörv 8,3-ból jól ismert a „nem-
csak kenyérrel él az ember”. Péld 9,1-6-ban látjuk a Bölcsességet, 
aki asztalt terít és meghívja az úton lévőket enni és inni. Jn 6,35-
58-ban az Élet Kenyere elválaszthatatlan a kinyilatkoztatástól, 
ami Jézus személyéből és eucharisztikus testéből ered.  
Márk tehát ezt az indoklást ide iktatta (vö. Mt 9,36-ban más ösz-

szefüggésben!), úgy tekint Jézusra, mint az új Mózesre, aki a végső 
eszkatológikus időben összegyűjti Isten új népét, és annak vezére, 
pásztora lesz. A szöveg további megfogalmazása is mutatja, hogy az 
elbeszélő az egész kenyércsodát annak a zsidó várakozásnak az ösz-
szefüggésében igyekezett beleállítani, amely Izrael pusztai ván-
dorlását és Mózes szerepét (manna!) a végső, messiási idő előkép-
ének tekintette Ezzel az üdvtörténeti kapcsolással fejezte ki  
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zsidókeresztény krisztológiai hitvallást: Jézus a Messiás, a Felkent, a 
Krisztus, és az általa „jóllakottak”, a benne hívők, a megújított Izra-
el, Isten új népe.  

– Ezek a krisztológiai utalások János evangéliumában már ki-
fejezetten megszólalnak (Jn 6,14k.30kk). 

 

 
  

39–40.  vv.: a megvendégelés 

39a  v.: Nagy szerepet kap Márk-nál a lakoma fogalma is. Meg-
parancsolja Jézus az apostoloknak, hogy telepítsék le az embereket. 
Márk hangsúlyt helyez az ünnepélyességre. Jézus családapaként hív 
sokakat az asztalához. Rendet teremt (37.39. vv.), az embereket har-
monikus módon helyezi el, a jelenlévőket számszerű csoportonként 
„asztalhoz ülteti”. Jelenlévők? Mint egy városban? Amikor a pusztá-
ban vagyunk? Egy ilyen kiemelésnek teológiai értelme kell, hogy le-
gyen. Mivel a pusztában vagyunk s ne valami házban, ez a fogalma-
zás furcsának tűnik. De így legalább jelzi Márk, hogy szavaiban te-
ológiai, mélyebb értelem rejlik. Azaz Márk felfogásában a kenyér-
szaporítás nem annyira csoda (rendkívüli esemény), mint inkább jel: 
úgy mutatja be az eseményt, mint messiási lakomát, melyet Jézus hí-
veinek készített. Márk különben is a kenyérszaporítást nem csoda-
ként adja elő (a tömeg csodálatának semmiféle kifejezése sincs, mint 
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1,27-28; 2,7; 5,16.42b vv.-ben), hanem mint egy Jézus által előké-
szített ünnepélyes messiási jelet.  

Ezt a magyarázatot  más  mozzanatok is megerősítik, amelyek 
csak Márknál találhatók: a zöld fű  (Máténál „fű” , Jánosnál „sok 
fű”) és a számszerű csoportosítás említése. 

 39b v.: A zöld fűre: utalás Zsolt 23(22),2-re. A „zöld gyepre” tör-
ténő utalás nem egyszerűen egy konkrét tényre való visszaemlé-
kezés, hanem felidézi a 23. zsoltár: „Az Úr az én pásztorom, nincs 
semmiben hiányom, kövér gyepen/zöldellő legelőn ott ád helyet ta-
nyáznom”. Ugyanis ez a zsoltár is az 5. versben ünnepi étkezésről 
beszél és a 2. versben a nyugalom vízéről van szó. És az első mon-
dat:  „az Úr az én pásztorom” – Jézust, mint messiási Pásztort jelení-
ti meg. Tehát a zsoltárra való finom utalás is Jézus jó pásztori mi-
voltára és a messiási lakomára irányítja figyelmünket. 

40 v.: Ötvenesével és százasával. Megalkotott, megszervezett, 
strukturált nép. Néhányan a nép megszervezésével kapcsolatban Kiv 
18,25-re gondolnak (Mózes csoport-beosztására), de inkább qumráni 
szövegekre kell gondolnunk, ahol az idők végén a közösség ezres, 
százas, ötvenes és tízes csoportokra van osztva, a végső harcra, de 
az eszkatologikus ünnepre is ebben a számszerű csoportosításban 
szerepelnek, ahol a Messiást várják, pl. 1QSa 2,11-21: a „Gyülekezet 
szabályzata” a két oszlopból álló mű így kezdődik: „Ez Izrael egész 
gyülekezetének szabályzata a végső időkben”. „Ezredek, századok, 
ötvenedek és tizedek vezéreiről” beszél. A szabályzat szerint a szekta 
mindennapi életében eszkatológikus távlatot kell látnunk. A mű egy 
lakoma leírásával végződik, melyen a pap, aki Izrael teljes gyüleke-
zetének a feje, valamint Izrael Messiása is megáldják a kenyeret és a 
bort. A gyülekezet tagjai mindegyik rangja szerinti felállása rendjé-
ben foglal helyet messiási lakomán. 

Jézus gyakran hasonlítja Isten országát ünnepi lakomához (Mt 
8,11; 22,12kk; 25,1-13; Lk 12,35kk; 13,29; 14,15). Ugyanez a képzet 
megtalálható az előbb említett qumráni szövegben is, amikor leírják 
a messiási korszakot (pl. 1QSa 2,11-21). 

Látjuk tehát, hogy Márk szerkesztési közbeavatkozásával, ráerősít 
az elbeszélés messiási és eszkatologikus értelmére. Jézus Pásztor az 
Ige kenyerével táplálja népét. A kenyér nemcsak eucharisztikus, mint 
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Jánosnál, ahol magának Jézusnak a szimbóluma, az élet kenyere. Így 
látjuk az esemény elsődleges értelmét, amely arra törekszik, hogy ki-
nyilatkoztassa, voltaképpen kicsoda Jézus. Elénk tárul egy kép a 
krisztológia kezdetéiről az ősegyház életében

22

. 

A teológiai tanítás összegzése.  

Összefoglalásul ezt mondhatjuk: 
A kenyérszaporítás jelentése a hagyomány három stádiumában a 

következő: 
1./ Magában a történeti keretben, vagyis az Úr Jézus életében: az 

esemény eszkatológiai és messiási jellege áll előtérben. 
2./ Az ősegyház igehirdetésében és liturgiájában: - az esemény az 

Oltáriszentség előképe lett. 
3./ Márk-evangéliumában: - a hangsúly a messiási ünnepi lako-

mán, valamint  Jézusnak, mint Jó Pásztornak bemutatásán 
van;  továbbá az esemény leírása  erőteljes krisztológiai je-
lentést hordoz. 

 Jól megfigyelhető itt a folytonosság  hagyomány három stádiuma 
között! 

------------------------------------------------------- 
 Irodalmi összehasonlítás a Márk-féle kettős kenyérszaporítás 

között  
A gondos elemzés azt igazolja, hogy a B.-változat (Mk 8,1-10) a 

hagyománynak egy későbbi stádiumát rögzíti. Az is megállapítható, 
hogy a B.-perikópa (a második kenyérszaporítás, Mk 8,1-10) nem a 
palesztinai keresztény hagyományt képviseli, hanem a hellenista ke-
resztény környezetben alakult ki, mint az előzőtől eltérő katekétai al-
kalmazás, azaz a pogányságból megtért keresztény hívek hitoktatása 
alkotta a megfogalmazás hátterét. Ezt abból igazoljuk, hogy a B.-
változat vagy elhagyja, vagy éppen csak érinti azokat az elemeket, 

                                                      
22 E. VALLAURI, La moltiplicazione dei pani nei Sinottici, Mt 14,13-21; 

Mk 6,32-44; Lk 9,10b-17. in : Introduzione alla Bibbia, IV., (Szerk. T. 
BALLARINI), Torino 1973, 283-325. A szerző  kitűnő összefoglalót nyújt a 
témáról a gazdag szakirodalom részletes feltüntetésével. 
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melyek zsidó, vagy zsidó-keresztény környezetre utalnak. Ilyen té-
mák: 1./ a puszta hangsúlyozása; 2./ az elbeszélés eszkatológiai-mes-
siási színezete; 3./ és a tanítványok fontos szerepe. 

Viszont az A.-változatnál a B.-szövegrészlet jobban hangsúlyozza 
a következő elemeket, és ez is a pogány-keresztény hagyományra 
utal:  

1./ A második kenyérszaporításnál Jézus szerepe és tekintélye 
jobban ki van emelve;  

2./ hangsúlyozottabb a nép fizikai szüksége és nyomorúsága;  
3./ az eucharisztikus jelentés kiemelése, lásd például 8,6: "fogta a 

hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy 
osszák szét". Itt tehát nincs szó halakról. Az csak később, szinte mel-
lékesen van megemlítve (7. v.).  

Hogy a két változat két hagyománykörből való, arra legvilágo-
sabb példa az "áldani" (= eulogeó) ige kétféle használata. - Az A.-
változatban (első kenyérszaporítás során, 6,41-ben) csak ez áll: „fel-
tekintve az égre áldást mondott (= eulogészen)” , éspedig az Istenre 
vonatkozóan, akitől az adomány való. Vagyis: „áldotta az Istent”. A 
görög eulogeó ige jelentése: áldani, jót mond valakiről; áld, dicsőit 
valakit, magasztal; hálát ad valakinek; megszentel valakit. - Ez a fel-
fogás mindenképpen zsidó környezetre vall.  

A  B.-változatban, a 8,7-ben viszont a halakkal kapcsolatban szin-
tén az eulogeó igével találkozunk,  de a következő módon: „és volt 
néhány kis haluk is: áldást (eulógia-át) mondott rájuk” (= eulógé-
szász autá). A dologi tárggyal kapcsolatban, azaz „megáldatni vala-
mit” a megszentelés jelentését hordozza, tudniillik amire áldást ké-
rünk vagy amit ad az Isten, az megszenteltté, szentté /= az ő tulaj-
donná/ válik. „Dolgokat megáldani” vagy „dolgok felett áldást mon-
dani”: az már későbbi pogány-keresztény környezetből származó fel-
fogás.  

Ugyanakkor itt is felfedezhetjük, mint mondottuk,  az euchariszti-
kus utalást. A 8,6-ban olvassuk:. „vette a hét kenyeret, hálát adott (= 
eucharisztészasz), megtörte”. A görög euchariszteó ige jelentése: há-
lát (euchariszia-át) mond, ad; hálával áld, dicsőít; hálaimádságot 
mond.  A Mk 8,6 megfogalmazása hasonlít Lk 22,19-re, az Utolsó 



Szentírásmagyarázat 

31 

vacsorai fogalmazásra (vö. továbbá 1 Kor 11,24). Az eucharisztikus 
utalást elfogadó nézet szerint a vers mögött álló tradíció a hellén ke-
resztény közösség Utolsó vacsorai hagyománya tükröződik. Bár a 
hellén-keresztény származású szerkesztő-evangélista a „halak” fo-
gyasztásának beillesztésével ezt a párhuzamot valamiképpen meg-
szüntette. Ennek ellenére nyugodtan állíthatjuk - sokakkal egyetem-
ben -, hogy a lakomáról szóló elbeszélés hagyománytörténete folya-
mán egyre inkább eucharisztikus jellegűvé válik.  

Az a tény is, hogy a B.-változat hetes számot hoz a kenyerekre 
nézve is, meg a kosarak számára nézve is (A.-perikópában 5 kenyér 
és 12 kosár szerepel), ez is a hagyomány későbbi állapotára utal, na-
gyobb ugyanis a stilizáció, az egyszerűsítés. 

Azzal a magyarázattal szemben, amely különbséget tesz zsidók és 
pogányok között, - miszerint az ötezer ember lakomája Galileára, a 
zsidóságra vonatkozik,  négyezerré pedig a pogány világra, - fel kell 
hozni, hogy Márk Krisztusa mindkét csodás megvendégelési  elbe-
szélésben különbségtétel nélkül osztatja ki az élelmet. A lakoma 
krisztológiai jelentése indítja Márkot a kétszeri elbeszélésre.  

Prototipikusan itt  Isten hatékony uralmának a közössége, az Egy-
ház lép színre. Az új szövetségi  nép, a szellemi Izrael, amely itt a 
Messiás-Jézus ünnepi összejövetelén megalakul, az első megvendé-
gelés összejövetelén még a zsidóságra korlátozódott; ez magyarázza 
meg a számos bibliai összefüggést. A második lakoma magába fog-
lalja a pogányokat is; itt hiányoznak a bibliai utalások. Két lépésben 
alakul meg az Isten népe a csodálatosan ajándékba kapott lakoma 
eseményében. Isten nem bontotta fel a régi szövetséget, sőt az Isten-
ben hívő és szövetségéhez hűen ragaszkodó zsidó nép is eljuthat, – 
kegyelemből és a hit által – „a megváltás teljességére” (Egyház nagy-

pénteki imája). Krisztus lehetővé teszi a szeretetben egybegyűlteknek 
”az Úr vacsorájának vételét” (coena Domini, 1Kor 11,20), az Eucha-
risztia ünneplését a zsidó- és pogány-keresztények részéről egy és 
egyetlen szeretetközösségben. Így a Mk 6,30 – 8,26 kenyér-szekciója 
egyfajta eucharisztikus hitoktatás, éspedig olyan elbeszélésekkel és 
kijelentésekkel, amelyek az eucharisztikus közösségi lakoma szá-
mára jelentősek. A két kenyérszaporítás elbeszélése ennek a 
katekézisnek a talpköve. 
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Annak a ténynek, hogy a tanítványok értetlenségük miatt szemre-
hányást kapnak (6,53; 8,17-21) fontos mondanivalója van: Krisztust 
irgalmas személynek és isteni segítőnek kell tekinteni. Az emberek 
iránt tanúsított irgalma azonban a keresztre kell, hogy juttassa őt, 
azért, hogy az emberi megértés lehetővé váljon. 

Ez az összehasonlítás is érthetővé teszi, hogy miért volt értelme a 
csoda elbeszélésének mindkét változatát közölni. Ugyanis mind a 
kettő más-más tanítást rögzít, s jobban megértjük így Márk-evangé-
lium  teológiáját. 

 
Függelék: számszimbolika: 
Öt kenyér  = Mózes öt könyve; két hal = zsoltárkönyv és próféták 

vagy az evangélium és az apostoli iratok; tizenkét kosár = Izrael 12 
törzs vagy a tizenkét apostol;  hét kosár = az egykor Kánaánban élő 
pogány népek és most már ők is Isten lehajlásának részesei; négy-
ezer: tekintettel arra, hogy a 4-es a négy égtájat jelképezi, a négyez-
res számot a pogányok világára vonatkoztatják, ötezer = hogy ennek 
a számnak van-e valami különleges, szimbolikus jelentősege, azt ma 
már lehetetlen megállapítani. Mind az 5000, mind a 4000 igen nagy 
számot akar kifejezni. A „kosár” szó 6,43-ban kophinoi görög szó 
olyan kosárra utal, mely a zsidóknál volt használatos teherhordásra; 
8,9-ben gör. szpürisz, lat. sportula, fonott kerek kosár, a görög papi-
ruszokban az élelmiszerkosárral van kapcsolatban. 
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Bölcsesség az ókori keleten IV. 

Az ember a szenvedésben 
 

A.) Alapgondolat 
Az ártatlanok szenvedésének oka és értelme nem csak Izrael 

számára nyugtalanító kérdés, probléma ez minden kor embere 
számára. 

A bölcsességi irodalom külön kategóriáját képezik azok, amelyek 
az emberi szenvedésre keresik a választ. Miért van szenvedés? Miért 
szenved az igaz ember? Miért éri baj és szenvedés azt, aki vétkeivel 
nem szolgált rá a bűntetésre? 

A bölcsességi könyvek eleinte azt a biztonságot jelentő világ-
szemléletet tükrözik, hogy aki igaz ember az áldásban részesül, siker 
kíséri minden vállalkozásában, boldog életet él. A bűnös embert vi-
szont mindenféle csapás, baj betegség éri. De az ember újra és újra 
szembesült  azzal a ténnyel, hogy az igaz embert is csapások érik, sőt 
a gonoszok virulnak, miközben ő szenved, és nem érti. Már a leg-
ősibb, az egyiptomi, mezopotámiai kultúrák óta keresi erre a választ. 
A Bibliában Jóbbal kapcsolatban vetődik fel először ez a kérdés. Ki 
és mikor szolgáltat igazságot az igaz embernek? 

Az ősi keleti bölcsességi irodalom egyik specifikuma a történeti 
igazságosság. A tett és következmény szoros összefüggése magától 
értetődő: 

„Aki másnak vermet ás, maga esik bele, 
aki másra követ hengerít,visszagurul az arra” (Péld 26,27). 

É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
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„Az igazak lámpása vígan lobog, a gonoszok mécsese pedig 
kialszik” (Péld 13,9). Egy ember igaz volta kiolvasható a hogylé-
téből.  

Ebből az elgondolásból kialakul egy ún. „ősrendről” alkotott 
elképzelés, melyet a Teremtő a teremtéskor belehelyezett a világba. 
Egyiptomban ezt az „ősrendet” Maat istennő testesíti meg. A böl-
csesség ennek az „ősrendnek” az ismerete és az aszerint való élet. 
Izrael ezt az „ősrendet” békének nevezi. Ahol a teremtés rendje érin-
tetlen, ott megvalósul a mindenség életlehetőségének rendje. Ez a 
rend azt jelenti, hogy minden tettet a megfelelő következmény követ. 
Aki igazságot cselekszik, azzal jó dolgok történnek. Ha ez az 
„ősrend” felborul, káosz következik. Ha magam körül rendezett vi-
szonyokat tapasztalok, valamilyen módon ennek az „ősrendnek” a 
képét, biztonságban érzem magam, a bölcsesség biztos alapokon 
nyugszik. De válsághelyzetben, amikor minden fenekestül felfordul, 
amikor a rosszak virulnak, az igaz embert meg csapások érik, az 
ember a belső biztonságérzetét is elveszíti, és ott a nagy kérdőjel, 
hogy hol az igazság? 

Számunkra a végső választ a szenvedésre az Újszövetség fogja 
megadni Jézus szenvedésében és kereszthalálában. 

 
B.) Szemelvények az ősi Egyiptom és Mezopotámia iro-

dalmából, részletek Jób könyvéből: 3,1-26; 4,17- 21; 6,7-9.15-17;  
7,3-16.20-21; 9,2.21-24; 16,12-18; 17,11-16; 19,13-21; 21,7-19; 
30,8-22.28-31; 42,1-6. 10-16  

  

C.) Bevezetés 

1.)  Munkalapok 

Munkalap 1  

A paraszt panaszai 

„Ha az igazság tavára szállsz, s azon hajózol kedvező széllel, és vitorlád 
nincs megfosztva vásznától, hajód nem lesz lassú, nem éri károsodás 
árbócodat, nem törnek el keresztgerendáid, nem töretsz össze, mikor 
örvendezel a földnek, az áradat nem ragad el, nem ízleled meg a folyó 
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gonoszságát, nem látsz félelemben levő arcot, s félénk halak is hozzád 
jönnek, és eléred a kövér madarakat… 

Mert te apja vagy az árvának, férje az özvegynek, fivére az elvált 
asszonynak, köténye, az anyátlannak. Hadd tegyem nevedet minden jó 
törvénynél többre ebben az országban… 

Semmisítsd meg a hazugságot, adj létet az igazságnak, sújtsd a 
gonoszságot a földre… 

Nem rossz dolog-e a mérleg, amely ferde, a mérlegnehezék, mely 
eltéved, az igaz ember, aki megtéved… 

Vigyázz arra, hogy az örökkévalóság közeledik. Óhajts hosszan élni… 
Ne válaszolj rosszal a jóra, ne tedd egyiket a másik helyére. 
Ne építs a holnapra, mielőtt eljött volna, nem lehet tudni, mi rosszat hoz! 
Ne dühöngj amiatt, ami  nem jön, ne örvendj amiatt, ami nem történt 

meg! A türelem meghosszabbítja a barátságot, és megsemmisíti a 
megtörténtet… ”             (Dobrovits Aladár: A paraszt panaszai) 

Ipuwer intelmei : 

„Bizony, akik egyiptomi emberek voltak, idegenekké lettek saját 
hazájukban, ki lettek dobva az utcára. 

Bizony, mindenkinek a haja kihullik, nem különböztetik meg a férfi fiát a 
névtelen senkitől. 

Bizony, nincs vége a zajongásnak. 
Bizony, az öreg és gyermek egyaránt így szól: „Meghalni szeretnék!” A 

pici gyermekek így szólnak: „Bár ne adta volna ő, hogy éljek!” 
Bizony, elpusztult az, amit még tegnap látni lehetett. Az ország 

gyengeségben van,  mint a kitépett len. 
Ó, bárcsak vége lenn már az embereknek! Ne lenne fogamzás, ne lenne 

szülés! Csendesedne el az ország a zajongástól, s ne lennének 
zavargók! 

Bizony, az árpa elpusztul minden oldalon. Az ember meg van fosztva a 
ruháktól, az illatszertől, az olajoktól. Mindenki így szól: nincsen. A 
raktár üres, az őrzője földre van terítve. 

Kellemes és nagyszerű volna szívemnek, ha teljesen készen lennék. Bár 
befejezhetném beszédemet ebben a pillanatban. Ez megmentene attól 
a szenvedéstől, amit vele jár. 

…Íme minek akart  Ő teremteni a félénket nem különböztetve meg az 
erőszakos szívűtől. Csak jönne, s hozna enyhülést a forróságba! Azt 
mondják mindenki pásztora  Ő, s nincs gonoszság a szívében. Ha a 
nyája megfogyatkozik, azzal tölti a napot, hogy gondoskodjék róla.  
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…Ó, bár felismerte volna jellemüket az első nemzedékben, hogy 
lesújtotta volna a gonoszságot, kinyújtotta volna a karját és 
megsemmisítette volna magjukat és örökségüket… 

Szülni vágyakoznak, bár csak szenvedés keletkezik és nyomorúság 
minden oldalon… 

Hol van Ő ma? Talán alszik Ő?… 
Oly szép azonban, mikor a hajók a folyón felfelé utaznak… 
Oly szép azonban az, mikor behúzzák a hálót, s összekötik a 

madarakat… 
Oly szép azonban az, mikor  ujjongás van a szájakban, a kerületek 

előkelői állnak, és nézik az ujjongókat a házukban. Finom vászonba 
vannak öltözve, megtisztálkodva,… megerősített szívvel… 

Oly szép azonban az, mikor az ágyak  ki vannak tömve … s zárt ajtó van 
azon, aki a bokorban alszik…” (Kákosy László ford.)  

Munkalap 2 

„Istene fenségét az ember…”  (részletek) 

…Férfi vagyok, tudásban gazdag  - s tudásom mit sem használ; 
ha igazságomat kimondom, hazugságra fordul, 
kicsavarja a hazugság embere, s az ő szennyes művét segíti; 
karom, bár öntudatlanul, bemocskol engem a szemedben: 
s te a legszörnyűbb kínokat méred ezért reám. 
   Ha házamba lépek, csüggedés a lelkem, 
ha én, a férfi, az utcára megyek ki, összeszorul a szívem. 
Igaz pásztorom haragszik rám, a derékre: 
rontó szemmel néz reám; 
csordásom, bár nem zsivány vagyok, 
ártó erőket uszít ellenem. 
   Barátaim hűtlen szóval rágalmaznak, 
szeretteim, ha igaz szót mondok, 
hazugsággal viszonozzák, 
a hazugság embere bujtogató szót mond ellenem. 
   S te, istenem, nem felelsz meg nekik; 
elveszed józanságomat. 
   Romlás tör rám irgalmatlanul, 
felgerjed ellenem, viharként tombol, 
szívem romlásba dönti. 
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Miért sorolnak a tudatlan fickókhoz engem, a nagytudásút? 
Miért számítanak a tudatlan emberek közé engem, a tapasztaltat? 
Kenyér bőven van, s mégis ínség az én kenyerem. 
Midőn az emberek sokaságának osztályrészét kimérted, 
Kínt mértél rám osztályrészül! 
Testvérem elsirat, szívem romlásra jut… 
Ó, istenem, hadd álljak meg előtted! 
Magamról hadd beszéljek; szavam szívből feltörő sóhaj, 
utamról hadd beszéljek, hadd tárjam eléd sötét kínomat, 
felkavaró gyötrelmemet, 
törvényemet, tudásomat hadd sirassam, 
könnyeim nem apadnak! 
Mutassál fel hát barátaim előtt, 
téríts hát vissza szeretteim közé!… 
Istenem, az Országban ragyogó nap süt, s az én napom sötét, 
eltűnt ragyogó napom, eltűnt a szép idő, 
szívem a könny, a bánat, keserv, csüggedés tölti meg, 
kínok kínoznak, mint a zokogó gyermeket, 
kezében tart a végzet, szemem elfátyolozza, lehelletemet elveszi, 
testemben az Ártó fészkel, a rontás hatalma, 
utam a sötét szenvedés, romlás szorongat… 
Istenem, nemzőatyám te vagy: emeld fel fejem! 
Hallgasd meg irgalmadban szívem feltörő sóhaját! 
Meddig tart még, hogy nem törődsz velem,  
hogy nem oltalmazol? 
hogy nem emelsz fel magadhoz? 
hogy nem irányítasz igaz ösvényre? 
Ezt mondják a sokat tapasztalt bölcsek, való s igaz a szó: 
„Anya sohasem szült még bűntelen gyermeket, 
a munkálkodó ember nem jut tökélyre, 
bűntelen a tevékenyek között ősidők óta nem volt.” 
Istenem, a mulasztásom, mit hatalmaddal szemben vétettem, 
hanyagságom, mit szemed előtt elkövettem, 
ó, ne bosszuljad meg a férfin, a fénylő tudásún: 
szólítsd őt tetszésed szavával! 
Karom hozzád esd, eléd borulok: 
Ami hitvány bennem, ami tisztátalan, arra sújts le, 
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de akit haragod napján eltaszítottál, 
szólítsd őt tetszésed szavával! 
Akit a romlás napján elvetettél, 
mondj annak örömhírt! 
Istenem, bűneimet most szemed elé tártad; 
A gyülekezet kapujában elmondom őket: a feledésbe merültet, 
s azt is, amire most derült fény, 
én, a férfi, nyíltan megvallom színed előtt minden bűnömet… 
Istene válaszolt a férfinak, 
imáit meghallgatta; 
sírása, könyörgése istene szívéhez hatott, 
igaz szavát, fénylő szavát istene elfogadta; 
szava, melyben útját megvallotta, 
istenének örömet szerzett. 
A pusztító szótól istene visszahúzta kezét, 
szíve szorongató fájdalmát torkonragadta, 
kiűzte testéből az Ártót, melynek hatalma volt fölötte, 
megszüntette a végzetet, mely ítélete szerint szállta meg. 
A férfi kínja örömre fordult. 
Isten melléje adta a kegyes Oltalmazót, 
Hogy őrizze, hogy vigyázzon reá; 
melléje rendelte a kegyes pillantású két Védelmezőt. 
Istene fenségét a férfi igaz szívvel magasztalta, 
istene szabadító tettét hirdette… 
„Íme visszatért hozzám istenem, 
 íme megmentett engem, 
íme visszaadta épségemet.” 

(Komoróczy Géza ford.) 

Hadd hódoljak a bölcsesség urának  
          (Ludlul bél némeqi) (részletek) 

 „ Cserbenhagyott engem az isten, elment, 
máshoz pártolt tőlem az istennő, nyűgnek magamra hagyott! 
Megszökött jóakaró sédum, nem áll már mellettem, 
Neheztel rám kegyes lamasszum is, nem védelmez már a rossztól. 
Egészségem megromlott,, testem épsége megrokkant, 
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Sorsom balra fordult,  jószerencsém elpártolt. 
Ijesztő jelek, félelmes látások tünedeznek föl előttem, 
kiűzettem házamból, a város falai alatt bolyongok, 
zavaros jóslások rémítenek nap nap után, 
jövőm felől nem nyugtat meg sem a jós, sem az álomfejtő. 
Rajtam köszörüli nyelvét a szomszédság, az utca szájára vett. 
És ha lefekszem és elalszom, rémületes álmokat álmodom. 
A király, az isten-testű, Samas-fényű, 
Engesztelést-nem-ismerőn meggyűlölt. 
Vesztésemre az udvari nép ármányt szövöget, 
Csapatba verődve pusmognak, vádat koholva rágalmaznak… 
Családom elhagyott, s én is elhagytam családomat. 
Megyek az utcán, s fülek hegyeződnek szavamra, 
a palotába lépek, s szemek szegeződnek arcomra. 
Városom ellenségének tart, szemrehányást szór reám. 
Ugyanúgy vad és ellenséges irántam országom is. 
Édes felem ellenfelemmé változott, 
Ördögfajzattá vált a társam. 
A rangombeliek kímélet nélkül szidalmaznak, 
Szomszédaim fegyvert készítenek ellenem. 
Testi-lelki barátom életemre tör, 
imént még hűséges szolgám megtagad, elátkoz… 
Lenyűgözve és gúzsba verve minden testrészem, minden porcikám, 
meggörnyeszt az öregség súlya, tagjaim fájásait fájlalom… 
Nappalaim - panaszkodások, éjszakáim – sóhajtozások, 
hónapjaim – búbánatok, éveim – elnyújtott sírások. 
Miként galamb, nyögdécselek, fölbúgok, mint a gerlice, 
énekeim jajokba csuklanak, jajjaim nyöszörgésbe csöndesednek el. 
A sírástól a szemem földagadt, 
könnyeim elárasztják testemet… 
Súlyosbodott fájdalmam föllángolt betegségem: 
beborította fejemet, hasogatta koponyámat, 
orcámat is elcsúfította, szemem tüzét is kioltotta. 
Tarkóm szaggat, nyakam recseg-ropog; 
dörömbölnek a mellemen, belülről verik a mellemet, 
tüzet gyújtottak gyomrom belsejében, 
lázat lobbantottak tüdőmben, 
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megrontották vérem mozgását. 
Reszeketek egész testemben, minden tagomat fájlalom, 
nádszálként ingadozik magas termetem, 
mocsári gazként dőlök el, arccal a földre hullok. 
Ártó szellem bújt belém, mintha ruhája volnék, 
minként a halat a háló, úgy fogott be az alvás. 
Két szemem nem lát, bármint is meresszem, 
két fülem nem hall, bármint is kinyissam, 
elgyöngülés vetett hurkot testemnek, 
pöröly zúzta meg húsomat, 
bénulás bénította meg karomat, 
tehetetlenség burkolta be ágyékomat, 
elfelejtett járni a lábam. 
Ütések zuhognak reám, fulladozom, mint kit tapodnak, 
a Halál üldöz engem, szívemre árnyékot vet… 
Szemlátomást fogyok, gyöngülök, 
A nem-evéstől arcom beesett, 
húsom lesorvadt, vérem elapadt, 
csont és bőr vagyok, bordáim kiállnak, 
ereim lázban égnek, bőröm sárgaság lepte el, 
ágyam tömlöcében kínlódom, s hiába szöknék innét! 
Börtönömmé vált a szobám; 
karjaimat bilincsbe verte gyöngeségem, 
lábaim húsom béklyóiba botlanak. 
Nyomorúságom iszonyú, pusztulásom szörnyűséges: 
tüskés pálcával verdes engem a mérges szellem, 
szöges végű bottal szurkál engem a gonosz kísértet. 
Egész nap nyugtalanítja bensőmet, 
éjszakánként, ha alszom, kilopja a lélegzetet mellemből. 
Inaim eresztékei fájdalmasan meglazultak, 
tagjaim tört cserépként szemétdombra kerültek. 
Esett baromként nyúltam el fekvőhelyemen, 
s magam alá piszkoltam, mint beteg juh az akolban. 
Tagjaim fájdalma zavarba ejtette az ördögűzőt, 
az igazlátó sem tudta megfejteni jeleimet. 
Ki áshat le akkor betegségem gyökeréig? 
Ki tudja, vége szakadhat-e még nyomorúságomnak? 
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Nem segít rajtam az isten, feléje nyújtott kezemet eltaszítja, 
nem segít rajtam az istennő, hiába várom, hogy mellém áll… 
Álmomban Umindinlugga jelent meg, 
szakállas dalja, babilóni, gyémántdiadémú, 
mint valami ráolvasó-pap, ki agyagtáblát tart kezében. 
„Marduk, igen, Marduk küldött engem, 
Subsi-mesré- Sakkán kezébe jó sorsot hoztam én, 
bűntől-szennytől tiszta kezébe jó sorsot hoztam én!” 
Így hát Marduk bízott rá engem, kegyelmes pártfogómra. 
Ébredésem órájában jelet adott, 
kinyilatkoztatást is tőn rólam a népnek. 
Szenvedéseimnek akkor vége szakadt, 
Betegségem meggyógyult, béklyóm összetört. 
Azóta, hogy az én Uramnak szíve megnyugodott, 
azóta, hogy Marduknak, a kegyesnek mája elcsitult, 
azóta teljesülnek könyörgéseim. 
Szép fénye rám világít s mennydörgő hangja így szól: 
„Gyógyulj meg, te, ki oly sok bajt, fájdalmat kiálltál!”… 
Lesújtott  Ő engem korábban, 
de most fölemel, magához ölel… 
Én, ki a sírból tértem vissza, átmegyek a Napkelte-kapuív alatt. 
A Bőség Kapujában bőségre lelek. 
A Védőszellem Kapujában megölel a lamasszu. 
Egészségemet visszaszerzem a Jó-Egészség-Kapujában. 
Életet nyerek az Élet-kapuban. 
A Hajnalodás Kapujában ujjászületésemmel találkozom, 
megfényesednek jeleim a Fénylő-Jósjelek Kapujában. 
A Feloldozás Kapujában feloldoztatom bűneim gúzsából, 
ajkaim imára nyílnak az Imádás Kapujában. 
A Szenvedéstől Szabadulás Kapujában megszűnnek kínjaim, 
tisztulás vizével hintenek meg a Tiszta-Víz Kapujában. 
 A Teljesség Kapujában Marduk elé járulhattam, 
Szarpanitu lábát csókolhatta a Dús-Termés kapujában. 
Magasztalással és hódolattal álltam meg színük előtt, 
füstölőmből drága fűszerek füstjét füstöltem el tiszteletükre. 
Ajándékkal s áldozatokkal háláltam meg jótéteményüket: 
Kövér ökröket vágattam le, juhokat, kecskéket ölettem, 
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édes és erős méz-sört s tiszta bort locsoltattam szét áldozatként. 
A sédu és a lamasszu jókedvét ital-áldozattal növeltem, 
így szelídítém meg az Észagila őrzőinek máját; 
szívüknek pedig gazdag lakomával, 
sok szent ajándékkal kedveskedtem.”        

  (Rákos Sándor ford.) 

Munkalap 3 

Panaszok és nyugtatások (Babilóni theodicea) (részeletek) 

 – „Ó, barátom, csermely szíved, 
soha ki nem apad forrása; 
vagy még inkább áradó tenger, 
soha, soha nincs apadása! 
Kérdést intéznék hozzád, 
figyelj szavamra, 
hajtsd hozzám füled, 
halld meg, amit mondok! 
Testem megrokkant,  
lesoványodott, 
erőm elgyöngült,  
oda régi kedvem! 
Hamvába holt ereim tüze is, 
derekam keménysége tovatűnt, 
tiblábolok, nem találom helyem, 
árnyékommá lett a sóhajtozás. 
Szántóföldem bár jó gabonát terem, 
nem lakat jól a foszlósbélű kenyér, 
gyümölcsösöm bár jó szőlőt terem, 
nem oltja szomjam a vízzel kevert bor. 
Van-e boldogság? S van-e boldogságban-bizonyosság? 
Kérlek, világosítsd meg elmém! 
– Visszafojtom szavaimat, 
ajkam zárát vonakodva nyitom ki. 
Amit beszélsz, 
fecsegéshez hasonlít. 
Gondolataidat felkavarod, 
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összetöröd vized szép tiszta tükrét. 
Nem-lohadó vágyakozásod, 
meg-nem-szűnő óhajtozásod 
a szélvédett öböl után, enyhet adó, árnyékos part után 
imáid árán teljesül. 
Elfordul tőled az istennő? 
Hozzád hajlik újra, ha megköveted! 
Kegyelme udvarán kívülrekedtél? 
Befogad újra, ha megkérleled! 
A könyörgőt, a buzgón leborulót, 
ki benne Igazság Jelét imádja, 
megsegíti az istennő mindenkor, 
elárasztja sokféle jóval. 

 
– Okulok szavadból, barátom, 
bölcsességet tanulok tőled. 
Igéid mélysége megrendít, 
erősíti s nyugtatja szívemet. 
Jöjj, hát hallgasd meg, kérve-kérlek, 
hadd soroljam hát el valahány keservem! 
Gondolj csak a gyorslábú vadszamárra, 
ahogy le s föl nyargal a pusztán – 
vágtája közben az isten neve 
vajjon eszébe jut-e a Rohanónak? 
És az ordítozó oroszlán, 
Bár a véres húst fölzabálja, 
áldozik-e vajon belőle, 
hogy engesztelje az isten haragját? 
Vagy a Szerencsés, a Föld Hörcsöge, 
gondol-e arra, amíg vagyont gyűjt, 
hogy színaranyban, színezüstben 
lerója Máminak adóját? 
S én nem áldoztam-e naponként? 
Nem könyörögtem istenemhez? 
Hányszor kiáltottam nagy fennszóval, 
hányszor dícsértem az isten nevét? 
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– Pálmafa vagy, kincset érsz, 
ó, barátom! 
Te minden bölcsességgel ékes, 
arany-gyémánt ékszer, teljes Ragyogó, te! 
Megállasz rendületlenül, akár a föld – 
ám az isten szándéka változik. 
Gondolj csak a gyorslábú vadszamárra, 
ahogy le s föl nyargal a pusztán – 
a gyorslábúnál még gyorsabb nyílvessző 
a pusztaság Rohanóját legyőzi! 
És az ordító oroszlánt, 
a véres húst ha fölzabálta, 
várja legott a megásott verem, 
s tárt sírjába belézuhan. 
Vagy a Szerencsést, a Föld Hörcsögét, 
míg vagyont gyűjt, s nem gondol Mámira - 
nem is a sorsa rendelte napon, 
sokkal előbb már, tűz hamvasztja el. 
Miért vágyódnál járni útjukon, 
ha már nekik is vesztüket okozta? 
Szállj magadba inkább s keresd az isten 
örökkévaló teljes bölcsességét! 

 
– Északi szél az elméd, ó, barátom, 
Kedvező szél, kellemetes a népnek. 
Megköszönöm, köszönve köszönöm 
a jó tanácsot, amit adtál! 
Egyetlenegy szót, egyetlenegy hangot 
mégis hadd szóljak még előtted. 
Aki sem istent, sem embert nem ismer, 
Bizony, az jár a siker útján, 
míg az isten-magasztaló, ember-tisztelő 
elszegényedik, megaláztatik. 
Zsenge ifjúságom idejétől 
isten parancsát követtem, 
meghajtott fővel, sóhajtással 
kutattam istennőm szándékait. 
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Mégis, mi jutott osztályrészemül? 
Igavonás csak és semmi más! 
Szegénységgel vert meg az isten, 
mivel neki úgy látszik, egyremegy! 
Feljebbvalóm hóbortos ember,  
elöljáróm is félkegyelmű. 
Magas polcra kerül a hitvány, 
s én alávettetem  a porba. 

 
– Barátom! Tágas fülek embere, bölcs szóra figyelmes! 
Megállj csak! 
Helytelenül gondolkodol! 
Illetlenséget cselekszel! 
Lázadsz az isteni rend ellen, sértegeted az isten rendelését, 
erre visz rá májad működése. 
Tagadod az istennő kormányzását, 
erre buzdít szíved haragod kedve. 
Gondold meg, mily távoli az ég – 
s még távolibb az isten terve, gondja! 
De gondold meg, mily végtelen a tenger – 
s még végtelenebb az istennő hatalma! 
Ha kedvük tartja, igazságosak, 
s módjukban-jogukban áll gonoszat forralni is… 
 

-Segítsen hát meg, ha irgalmat ismer, 
az én istenem, hajoljon le hozzám, 
gyógyítson hát meg, ha kegyelmet ismer, 
az én istennőm, édesítsen magához!” 

(Rákos Sándor ford.) 
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3.) Rövid magyarázat a könyvekhez 
 

a.) Az egyiptomi Óbirodalom összeomlását kísérő tragikus 
életérzés (Kr. e. 2000 körül században) jelenik meg Ipuwer intelme-
iben és A paraszt panaszaiban az első átmeneti kor idejéből. 

A kor egyik nagy kérdése az istenekhez – mintegy szemrehá-
nyásképpen – a rossz eredete volt.  

 A paraszt panaszai  az 
egyiptomi prózairodalom leg-
hosszabb alkotásainak egyike.  

Témája rendkívül egyszerű. 
A sivatagi oázisban lakó pa-
raszt vásárra indul, de megra-
kott szamarát egy kapzsi útfel-
ügyelő beugrasztja a vetésbe, 
majd a kihágásra hivatkozva a 
szamarat elkobozza,  tulajdono-
sát pedig jól elveri. A paraszt 
azonban nem hagyja ennyiben 
a  dolgot, felmegy a királyi ud-
varba igazságot keresni. 
Sérelmeit csodálatos ékesszó-
lással adja elő, aminek híre 
eljut a királyhoz, aki utasítást 
ad bölcs mondásainak lejegy-
zésére és végül igazságot szolgáltat neki és még meg is jutalmazza, a 
vétkest pedig szigorúan megbűnteti. A paraszt kilenc beszédben fejti 
ki gondolatait, mert annyira tetszik bölcs beszéde, hogy direkt 
húzzák az ügye elintézését, hogy minél hosszabban beszéljen. Kö-
nyörgések, keserű kifakadások, fenyegetések váltják egymást ben-
nük, igen választékos stílusban és erkölcsi elvekkel és tanulságokkal 
vegyítve. 

b.) Ipuwer intelmei elkeseredetten állítják ellentétbe  az átmeneti 
kor anarchiáját és létbizonytalanságát az Óbirodalom idején 
uralkodó renddel és biztonsággal. Még a Napistennel szemben is 
zúgolódik. 
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c.) „Istene fenségét az ember…”  (részletek) 

 
Ez a mű az ún. Babiloni Jób akkád költemény  sumér előzménye 

a Kr. e. 2. évezred első negydéből, Nippurból, és mint ilyen a Jób té-
ma első feldolgozása a mezopotámiai irodalomban. A sorscsapá-
soktól sújtott ember arról panaszkodik benne, hogy igazságtalanul 
bánnak vele, de a szenvedő hős végül igazságra jut. 

 
d.) Hadd hódoljak a bölcsesség urának (Ludlul bél némeqi) 

 
A költemény az akkád irodalom egyik legjelentősebb alkotása. 

Mai címe Babiloni Jób, a bibliai történettel való hasonlóságai miatt. 
Témája egy magasrangú udvari méltóság sorsa, aki jámborsága 
ellenére halálos beteg lett, elveszette az uralkodó bizalmát, állását és 
birtokát, elhagyták batátai s ellene fordultak. Lelkiismeretvizsgálatot 
tart, vissazemlékezik ballépéseire, de meg van győződve róla, hogy 
szenvedése, melyet részletesen kifejt, meg nem érdemelten súlyos. 
Mély kétségbeesésbe zuhan, míg végül Marduk, „a bölcsesség ura”,  
akit a költemény címe is magasztal, egy jelenésben megszabadítja 
szenvedéseitől. Vallásos elképzelése azt a tudatot tükrözi, hogy a 
jókat az istenek a földi létben jutalmazzák jóléttel, míg a rosszakat 
már itt eléri büntetésük baj, betegség formájában. De már 
megfogalmazódik az örök kérdés, hogy miért érik a jókat csapások? 

 
e.) Panaszok és nyugtatások (Babilóni theodicea) 

 
A mű az akkád filozófiai irodalom egyik legsúlyosabb alkotása, a 

Kr. e. 2. évezred végéből származó akkád költemény. Isten 
tökéletességét és mindenhatóságát a világban meglevő bajokkal és 
nyomorúsággal összeegyeztetni igyekvő teológiai mű. Egy kételkedő 
bölcs és egy hívő beszélget benne a gondviselésről. Kérdések és 
válaszok hosszú során keresztül hit és kétely egyforma súllyal 
szerepel benne, a hit és a valóság közötti ellentét már-már úgy tűnik, 
feloldatlan marad. De a végkicsengése mégis pozitív, a kétkedő egy 
imával hittel istenhez fordul. 
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f.) Jób könyve 

 
Jób könyvében Jób bará-

tai a hagyományos felfogást 
képviselik, hogy a szenvedés 
és baj Isten büntetése a bűn 
miatt. De Jób saját igaz volta 
tudatában szembeszáll velük, 
perel Istennel is. A könyv 
hosszasan részletezi Jób kín-
jait és kétségbeesését ször-
nyű helyzetében. Ebben 
megegyezik a irodalmi előz-
ményeivel. Amiben újdonsá-
got hoz, hogy a csapások 
nem az istenek szeszélye 
miatt érik igaz volta ellenére, 
hanem belép egy külső sze-
replő, a Sátán, tőle erednek a 
csapások, hogy bebizonyítsa, 
hogy Jób is csak addig szereti Istent, amíg jóléttel jutalmazza, de 
átkozni fogja Teremtőjét, föllázad ellene, ha úgy érzi igazságtalanság 
éri. Jób bizonyságát adja igaz volta valódiságának, nem lázad fel 
Isten ellen, aki végül helyreállítja becsületét és kárpótolja szenve-
déseiért és veszteségeiért. Jób alakja már az Ószövetségben rávilágít, 
hogy a jó sors és a jámborság, a balsors és a bűn nem tartoznak szük-
ségszerűen össze. Bár ahogy a valóságban találkozunk ezekkel a 
kategóriákkal, az sokszor érthetetlen, sőt abszurd az emberi értelem 
számára. De a szerző hisz Isten végtelen bölcsességében és sem-
misége tudatában rábízza magát. 

4.) A Sátán 

A Sátán szó szerint vádlót jelent, mint ilyen jelenik meg Jób 
könyvében is (Jób 1,6-2,7). A Sátán a Jób-történetben úgy jelenik 
meg Jahve előtt, mint Isten fiainak egyike, és a mennyei udvartartás 
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tagja. Kihívóan viselkedik és engedélyt kap rá, hogy Jób vallásos-
ságát mindenféle súlyos csapással próbára tegye. Zakariás látomá-
sában Józsue főpap jobbján áll és vádolja, de az Úr angyala vissza-
utasítja vádjait (Zak 3,1 kk.). 1Krón 21,1: először itt találkozunk az 
elnevezéssel tulajdonnévként, a héberben névelő nélkül. Kísértőként 
és Jahve ellenségeként rászedi Dávidot, hogy tartson népszámlálást. 
A Bölcs 2,24 szerzője a Ter 3 kígyójában látja a Sátánt (az ördögöt, 
a diaboloszt), mint a bűn megtestesítőjét. Arra törekszik, hogy az 
Isten és a népe közötti kapcsolatot megrontsa: bűnbe visz, Isten előtt 
vádat emel és Isten üdvözítő tervének megvalósulása ellen dolgozik. 
A Bibliában több utalást is találunk még a kilétére, amelynek 
részletes kifejtését a különféle apokríf iratokban (Ádám és Éva élete; 
Szláv Hén; Szláv Mózes) találjuk meg. Ezek szerint a Sátán egyike a 
főangyaloknak, mint Mihály vagy Gábor, tehát Isten teremtménye. 
De Isten akaratával való szembeszegülése miatt el kell hagynia az 
eget. Arra törekszik, hogy az ember is vétkezzen Isten ellen, szálljon 
szembe Isten akaratával, veszítse el Isten jóindulatát és szeretetét, 
bukjon el, ahogy ő.   

D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök,
 időtartam 

 
1. Ének: A mélységből kiáltok  ének kot-

tából 
Énekelj az 
Úrnak, 
306. o.  
5 perc 

2. Bevezető beszélgetés a következő kérdések 
alapján: 
- Mit gondolok a szenvedésről? 
- Isten „megveri” a bűnösöket, a jókat 
megjutalmazza? 
- Van-e saját tapasztalatom szenvedéssel, 
válsághelyzettel kapcsolatban? 
- Lenyomott és úgy maradtam, vagy mint a dugó 
visszaugrottam a víz színére? 
- Mi segített? 

 Csopor-
tos be-
szélgetés 
az órave-
zető irá-
nyításával 

 
 
 
35 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
3. A különböző szövegek összehasonlítása Jób 
könyvével: 
Első csoport az egyiptomi irodalommal: A paraszt 
panaszait és Ipuwer intelmeit a Jób könyvéből vett 
részletekkel 
Második csoport a  mezopotámiai „Istene fenségét 
az ember…” és a Hadd hódoljak a bölcsesség urá-
nak c. költeményeket a Jób könyvéből vett részle-
tekkel 
Harmadik csoport a mezopotámiai Panaszok és 
nyugtatások c. költeményt a Jób könyvéből vett 
részletekkel  Hasonlítsuk össze őket, tárjuk fel a 
sajátságokat és az összefüggéseket: 
- Vannak-e azonos motívumok? 
a.) Az azonos motívumok azonos tartalmat 
hordoznak 
b.) Az azonos motívumok eltérő tartalmat 
hordoznak 
- Miben térnek el egymástól a könyvek? 
- Találunk-e valamilyen közös törvényszerűséget 
(formai vagy tartalmi) bennük? 
A csoportos megbeszélést az óravezető rövid is-
mertetése fejezi be a könyvekről, ld. Bevezetés 3.4. 

Kiscso-
portos 
munka, 
utána 
összeg-
zés 
az óra-
vezető 
irányítá-
sával 

Szentírás 
Munkalapok 
mindegyik 
csoport szá-
mára 
Jegyzetfü-
zet, ceruza 
 
65 perc 

Az óravezető összefoglaló gondolatai az Alap-
gondolat alapján 

 5 perc 

4. Befejező ima, ének Kötetlen 
ima 

kotta, gyer-
tya, gyufa 
10 perc 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
századik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2018. szept. 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Nyúl Viktor 

Jézus utolsó ígérete Péternek (Lk 22,31-34) 
 
Ez az epizód a Lukács-evangéliumban az Úr és az első apostol 

utolsó beszélgetéséről számol be, ami miatt jelentős szerepet játszik 
az evangélista Péter-ábrázolásában: rávilágít Jézus és Simon szoros 
kapcsolatára, illetve a tanítvány jövőjére, s társai között betöltött 
szerepére is. 

A szakasz lehetőleg szó szerinti fordítása, behatárolása, szöveg-
kritikai vizsgálata, és szinoptikus összehasonlítása, illetve szerkezeti 
felvázolása után, az elemzés során alapvetően e tanulmányban Lu-
kácsnak ezt a sajátos „festményét” kívánjuk bemutatni Péter apostol 
kapcsán. 

 
Fordítás 

 
31. „Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket magának, hogy 

megrostáljon, mint a búzát: 

32. de én kértem (könyörögtem) érted, hogy ne fogyatkozzék el 
(ne fogyjon el) a te hited: és (hogy) te egykor megtérve megerősítsd 
a te testvéreidet.” 

33. De mondta neki: „Uram, kész vagyok veled menni a börtönbe 
is, a halálba is.” 

34. De mondta: „Mondom neked, Péter, ma nem fog megszólalni 
a kakas, mígnem háromszor tagadod meg, hogy ismertél engem.”  

 
Behatárolás 

 
Az utolsó vacsora keretén belül található a perikópa, melyet 

Jézusnak tanítványaihoz intézett beszéde vesz közre (Lk 22,25-
30.35-38). A „Si,mwn” (Lk 22,31) és a „Pe,tre” (Lk 22,34) vocati-
vusok, melyekkel a Mester külön Péterhez fordul,  párbeszédet 
folytatva vele, mutatják a szakasz határait. Így az epizódot a Lk 
22,31-34. versek között határolhatjuk be. 
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Szövegkritika 
 

Egyes szövegtanúk Jézus beszédét az „ei=pen de, ò ku,rioj” szavakkal 
vezetik be (Lk 22,31).1 Véleményünk szerint ez egy későbbi, a Lk 
22,33-34. versekkel való harmonizáló betoldás eredménye, s ezért a 
rövidebb, bevezetés nélküli olvasatot részesítjük előnyben.2 

Továbbá néhány kézirat a „kai. su, pote evpistre,yaj” (Lk 22,32) 
olvasat helyett a „su, de, evpistre,yon kai.” változatot hozza, ami bizo-
nyára nem képezi az eredeti szöveget, mivel egyrészt csekély számú 
a külső tanúságtétele,3 másrészt pedig az „evpistre,yon” forma az utána 
következő „sth,rison” imperativus aoristos alakkal való harmonizá-
lás eredménye. Maradunk tehát az „evpistre,yaj” participium aoristos 
alaknál, így a mondat egyetlen imperativusára („sth,rison” – Lk 
22,32) nagyobb hangsúly helyeződik. 

Végül érdekes megjegyeznünk, hogy a „sth,rison” obiectumaként 
a „tou.j avdelfou,j sou” (Lk 22,32) szókapcsolat helyett a „tou.j 
ovfqalmou,j sou” változat található egy kódexben,4 ami nem alkotja az 
eredeti szöveget, mivel valószínűleg vagy egy másolási hibából, 
vagy a „to. pro,swpon evsth,risen” (Lk 9,51) képletes kifejezés hatá-
sából jöhetett létre.5 

 
Szinoptikus összehasonlítás 

 
A Lk 22,31-32. versek csak Lukácsnál találhatók meg, ugyan-

akkor a Lk 22,33-34. verseknek van szinoptikus párhuzama (Mk 
14,29-31; Mt 26,33-35). Ezzel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy 
                                                      

1
 .A, D, W, Θ, Ψ, f1.13, sok egyéb koiné kézirat, lat(t), sy(c.p).h, (bomss) ,א 

2
 P75, B, L, T, 1241, 2542c, sys, co. Vö. FITZMYER, J. A., The Gospel according to 

Luke (10-24) (ed. ALBRIGHT, W. F. – FREEDMAN, D. N.) (AncB 28A), New York 
1983. 1424. METZGER, B. M., A Textual Commentary on the Greek New Testament, 
Stuttgart 2001.151. PRETE, B., Il primato e la missione di Pietro. Studio esegetico-
critico del testo di Lc 22,31-32. (Supplemento Rivista Biblica 3), Brescia 1969. 75.  
3
 D, e, (r1, sys.c.p), sa. 

4
 ∆.  

5
 E kifejezés mögött hebraizmust fedezhetünk fel, amely erős elszántságot, szilárd 

döntést feljez ki. Vö. BALÁZS K., Az Első Teljes Magyar Újszövetségi Szómutató 
Szótár, Budapest 1998. 542.4641. Ez az olvasat tehát nem a testvérek megerősí-
téséről, hanem az apostol későbbi határozott döntéseiről beszél, más jelentést 
adva ezzel Jézus kijelentésének. 
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Lukács az epizódot az utolsó vacsora részeként közli, míg Márk és 
Máté (Mk 14,26; Mt 26,30) az Olajfák hegyének helyszínéhez 
kapcsolja. Emellett Lukács rövidebben számol be az eseményről: 
míg Márk és Máté szakaszában Jézus és Péter kétszer-kétszer szólal 
meg párhuzamos szerkesztéssel,6 addig Lukácsnál a Mester két 
kijelentése centrikus módon fogja közre az apostol egyetlen mon-
datát.7 Mialatt a másik két evangélistánál Péter kétszer szólal meg 
ellentmondva Jézus szavainak (Mk 14,29.31a; Mt 26,33.35a), addig 
nála csak egyszer, s nem tagadó formában (Lk 22,33). Továbbá 
Lukács az apostol kijelentésében nem használja a „skandali,zw” szót, 
és a többi tanítványra való gőgös utalást (Mk 14,29; Mt 26,33), 
hanem készségét fejezi csupán ki, hogy vele megy. A márki 
„sunapoqanei/n soi” (Mk 14,31a) és a mátéi „su.n soi. avpoqanei/n” (Mt 
26,35) kifejezések helyett a „kai. eivj fulakh.n kai. eivj qa,naton 
poreu,esqai” (Lk 22,33) praepositiós főnevek infinitivusszal alkotott 
szókapcsolatát alkalmazza. A másik két szinoptikustól eltérően nem 
említi meg név szerint Jézust és Pétert mint alanyokat (Mk 14,29-30; 
Mt 26,33-35), viszont mind az apostol, mind a Mester esetében 
használ vocativusokat („ku,rie” – Lk 22,33; „Pe,tre” – Lk 22,34), 
bensőségesebbé téve ez által az epizódot. Lukács szemben Márkkal 
és Mátéval a tanítvány és Jézus szavait is az „ei=pen” (Lk 22,33-34) 
aoristos igealakkal vezeti be.8 

Jézus jövendölése kapcsán pedig egyszerűbben fogalmaz, el-
hagyva a másik két szinoptikus által használt „avmh.n” és „tau,th| th/| 
nukti.” (Mk 14,30; Mt 26,34) kifejezéseket. Továbbá az Úrra utaló 
„me” névmáshoz9 hozzáfűzve az „eivde,nai” (Lk 22,34) infinitivust, 
csillapítja Péter tettének súlyát, aki így nem Jézus személyét, hanem 
annak ismeretét fogja megtagadni.10 

                                                      
6
 A: Jézus első kijelentése (Mk 14,27-28; Mt 26,31-32) - B: Péter első válasza (Mk 

14,29; Mt 26,33) - A1: Jézus felelete (Mk 14,30; Mt 26,34) - B1: Péter második 
válasza (Mk 14,31a; Mt 26,35a): A-B, A1-B1. 
7
 A: Jézus első kijelentése (Lk 22,31-32) - B: az apostol szavai (Lk 22,33) - A1: 

Jézus második mondása (Lk 22,34): A-B-A1. 
8
 Péter esetében („e;fh” – Mk 14,29; „evla,lei” – Mk 14,31a; „ei=pen” – Mt 26,33; „le,gei” 

– Mt 26,35), Jézusra vonatkozóan („le,gei” – Mk 14,30; „e;fh” – Mt 26,34). 
9
 Lk 22,34; Mk 14,30; Mt 26,34. 

10
 Vö. FITZMYER, J. A., The Gospel according to Luke (10-24), 1426. KARRIS, R. J., 
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Szerkezet 

 
A rövid perikópa három alegységből áll: a Mester két kijelentése 

(Lk 22,31-32.34) centrikus módon fogja közre az apostol válaszát 
(Lk 22,33).11 Az első alegység a „Si,mwn” (Lk 22,31) vocativusszal, a 
másik kettő pedig a „ò de. ei=pen” (Lk 22,33-34) bevezető formulával 
kezdődik, majd egy-egy kijelentéssel folytatódik. A három egység 
tehát egymással összefügg, amit a mindegyikben előforduló 
vocativusok is mutatnak (Lk 22,31.33-34): a Simonnak mondott 
ígéretre a tanítvány válaszol, ezt Jézus felelete követi. 

 
Elemzés 

 
A perikópa végső formája Lukács szerkesztői tevékenységének 

eredménye, amelyhez az evangélista – a kutatók többségének véle-
ménye szerint - két forrásból merített: a Lk 22,31-32. versek saját 
forrásból származnak, a Lk 22,33-34. versekhez viszont felhasználta 
minden bizonnyal Márk szövegét (Mk 14,29-31).12 Ez utóbbit 
átalakította, s összekapcsolta a szakasz első alegységével (Lk 22,31-
32), az utolsó vacsora kontextusába helyezve el.  

A perikópa első alegysége bevezető formula nélkül, rögtön az Úr 
mondásával kezdődik, aki kettős vocativusszal szólítja meg Simont 
(„Si,mwn Si,mwn” – Lk 22,31). A névismétléssel az evangélista hang-
súlyosabbá és ünnepélyesebbé teszi a Mester mondanivalóját.13 Az 

                                                                                                                
Evangélium Lukács szerint, in BROWN, R. E. – FITZMYER, J. A. – MURPHY, R. E. 
(ed.), Az Újszövetség könyveinek magyarázata (Jeromos Bibliakommentár II), 
Budapest 2003. 221. KOCSIS I., Lukács evangéliuma (Szent István Bibliakom-
mentárok 2), Budapest 2007. 471. ROSSÉ, G., Il Vangelo di Luca. Commento 
esegetico e teologico, Roma 2006. 898-899. 
11

 A: Jézus első kijelentése (22,31-32) - B: az apostol szavai (22,33) - A1: Jézus 
második mondása (22,34): A-B-A1. 
12

 Vö. FITZMYER, J. A., The Gospel according to Luke (10-24), 1421. KOCSIS I., Lu-
kács evangéliuma, 469. NOLLAND, J., Luke 18,35-24,53 (ed. METZGER, B. M.) (WBC 
35C), Colombia 1993. 1070-1071. PRETE, B., Il primato e la missione, 63. SABOU-
RIN, L., Il Vangelo di Luca. Introduzione e Commento, Roma 1989. 340.  
13

 Vö. BLASS, F. – DEBRUNNER, A., Grammatica del greco del Nuovo Testamento 
(Introduzione allo studio della Bibbia, Supplementi 2), Brescia 1997.2 493.12. 
KOCSIS I., Lukács evangéliuma, 469. PRETE, B., Il primato e la missione, 76. RAS-
TOIN, M., Simon-Pierre entre Jésus et Satan: La théologie lucanienne à l’œuvre en 
Lc 22,31-32., in Bib 89 (2008) 162. 
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epizód azáltal is nyomatékot kap, hogy az evangéliumban csak itt 
fordul elő e személynév ebben az esetben. Továbbá a dupla voca-
tivust más jelenetekben is használja a szerző, melyekben Jézus 
valakinek valamilyen hibáját, helytelen magatartását említi meg 
szeretettel.14 Tehát a hangvétel személyesebbé, meghittebbé válik, 
mely során az Úr a többi tanítvány után (Lk 22,25-30) konkrétan 
Péterhez fordul, tanítani és felkészíteni akarva őt. Lukács a 
Tizenkettő meghívása után (Lk 6,14) most használja ismét az első 
apostol kapcsán a Simon nevet, ami által Jézus szenvedéstörténete 
előtt, újra felidézi az apostol kezdeti élményeit (Lk 4,38-39; 5,1-11).  

Az „ivdou,” (Lk 22,31) szó mutatja, hogy az evangélista az Úr 
szavait közvetlen beszédformában közli.15 Ugyanakkor e bensőséges 
légkörben drámaian hat a Sátán nevének megemlítése, aki az 
egyetlen név szerint megnevezett alany a perikópában („ò Satana/j” 
– Lk 22,31). A Sátán a szenvedéstörténetben fontos szerepet játszik: 
ő szállja meg Júdást, hogy árulja el Mesterét (Lk 22,3), ő az, aki a 
tanítványok hűségét próbára akarja tenni, hogy ne bízzanak tovább 
Jézusban (Lk 22,31).16 Cselekvését az erőteljes kérést kifejező 
„evxaite,w” (Lk 22,31) igealakkal fejezi ki az evangélista,17 amit az is 
hangsúlyossá tesz, hogy bővítményéhez: a „sinia,zw”  szóhoz 
hasonlóan egyedül itt fordul elő az Újszövetségben. Obiectum direc-
tuma nem csupán Péter, hanem a többi apostol is („ùma/j” – Lk 
22,31): vagyis noha Simonhoz szól Jézus, mégis a kísértőnek nem 
csak Pétert, hanem minden apostolt érintő próbálkozásáról beszél. 
Lukács nem nevezi meg, hogy kitől kérte ki az ördög a tanítványo-
kat, de Jób könyvének ószövetségi háttere sejteti, hogy Istentől (Jób 
1,6-12; 2,1-7). A kéréshez kapcsolódó „ou/ sinia,sai ẁj to.n si/ton” 
(Lk 22,31) szókapcsolatban a rostálás képét használja a szerző annak 
érzékletes szemléltetésére, hogy ahogyan a búzaszemek rázkódnak e 

                                                      
14

 Márta (10,41); Saul (ApCsel 9,4; 22,7; 26,14). Vö. WIARDA, T., Peter in the 
Gospels. Pattern, Personality and Relationship (WUNT II/127), Tübingen 2000. 
135. 
15

 Vö. PRETE, B., Il primato e la missione, 78. 
16

 Vö. FITZMYER, J. A., The Gospel according to Luke (10-24), 1424. PRETE, B., Il 
primato e la missione, 79. RESCH, L., Was den Menschen leben lässt. >Ich aber 
habe für dich gebetet<, in EuA 83 (2007) 67. ROSSÉ, G., Il Vangelo di Luca, 896. 
17

 Vö. PRETE, B., Il primato e la missione, 80. 
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tevékenység során, úgy fognak megrázkódni, és megrendülni az 
apostolok is a próbatétel idején, amely elsősorban Mesterük szenve-
dése és halála kapcsán éri őket.18 E félelmetes kép ellenére mégis 
biztató, hogy ahogy Jób esetében, úgy a tanítványoknál sem fogja 
hagyni az Úr, hogy a kísértő korlátlanul uralkodjék rajtuk (Jób 1,12; 
2,6). Továbbá az a tény, hogy Jézus beszél erről, illetve azok a 
tanítások, amelyeket korábban az ördöggel kapcsolatban mondott,19 
mutatják, hogy ő felette áll a Sátánnak.20 

A Mesternek ez a hatalma fejeződik ki a nyomatékos „evgw. de.” 
(Lk 22,32) szókapcsolattal, amely által szembe helyezi magát a 
kísértővel, akinek törekvésével ellentétben áll tehát Jézus csele-
kedete („evdeh,qhn” – Lk 22,32).21 Az evangéliumban utoljára itt 
előforduló „de,omai” (Lk 22,32) ige egyedül ebben a perikópában 
vonatkozik a Mesterre, mint aki kér, közbenjár valakiért. A kifejezés 
sajátosságára utal az is, hogy az evangéliumban általában praepositio 
nélküli genitivus vonzat fűződik hozzá,22 csupán itt találjuk a „peri,” 
(Lk 22,32) elöljáró szóval. Lukács tehát ezáltal hangsúlyozza, hogy 
noha az ördög mindegyik tanítványt próbára kívánja tenni, Jézus 
mégis egyedül Simonért jár közben, ahogy a „peri. sou/” (Lk 22,32) 
szószerkezet is világosan mutatja. Az evangélista nem beszél arról, 
hogy a Mester kihez könyörög, ugyanakkor az evangélium kontex-
tusából egyértelmű, hogy az Atyához.23 Lukács tehát Jézust mint egy 
ügyvédet, szószólót ábrázolja, aki hatalmával Péter mellett áll a 
vádaskodó Sátánnal szemben.24 Nem azért imádkozik, hogy az 
apostol mentes legyen a kísértő próbatételeitől, hanem, hogy kiállja 

                                                      
18

 Vö. DA SPINETOLI, O., Lukács. A szegények evangéliuma, Szeged 2001. 684. 
JOHNSON, L. T., The Gospel of Luke (Sacra Pagina Series 3), Collegeville 1991. 
346. KOCSIS I., Lukács evangéliuma, 470. ROSSÉ, G., Il Vangelo di Luca, 894.897. 
19

 10,18; 11,18; 13,16. 
20

 Vö. KOCSIS I., Lukács evangéliuma, 470. 
21

 Vö. PRETE, B., Il primato e la missione, 84. ROSSÉ, G., Il Vangelo di Luca, 897. 
22

 5,12; 8,28.38; 9,38.40; 10,2. 
23

 6,12; 11,1-4.9-13; 22,42; 23,46. 
24

 Vö. CRUMP, D., Jesus, the victorious Scribal-Intercessor in Luke’s Gospel, in 
NTS 38 (1992) 51.64. FITZMYER, J. A., The Gospel according to Luke (10-24), 
1425. KOCSIS I., Lukács evangéliuma, 470. PRETE, B., Il primato e la missione, 84. 
SCHNEIDER, G., >Stärke deine Brüder!< (Lk 22,32). Die Aufgabe des Petrus nach 
Lukas, in Cath(M) 30 (1976) 202. 
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azokat, ne roppanjon össze, s ne rendüljön meg a hite,25 ahogy a „i[na 
mh. evkli,ph| h` pi,stij sou” (Lk 22,32) tagmondat mutatja. Mindez 
összhangban van az apostoloknak azzal a korábbi kérésével, amely-
ben arra kérték Mesterüket, hogy növelje hitüket (Lk 17,5).26 Az ott 
használt „prosti,qhmi” (Lk 17,5) kifejezés ellentéteként is felfoghat-
juk bizonyos értelemben az „evklei,pw” (Lk 22,32) igét, amelynek 
tagadásával („mh. evkli,ph|” – Lk 22,32) éppen a tanítvány támogatását 
fejezi ki az Úr. Ugyanakkor, ahogyan az előbb, úgy a „sou” (Lk 
22,32) névmás itt is azt mutatja, hogy amint Jézus külön egyedül 
Péterért jár közben, úgy szintén csak az ő hitének megtartásáért teszi 
ezt. A „h` pi,stij” (Lk 22,32) alatt elsősorban az apostolnak Mestere 
iránti hűségét s bizalmát kell értenünk, melynek alapja nem Péter 
ereje, hanem mindenekelőtt Urának imádsága.27 

Jézus miután támogató közbenjárásáról biztosította Simont, a 
tanítvány jövőbeli küldetéséről szól. A két mozzanat szorosan össze-
függ egymással, ahogy az azokat összekötő „kai,” (Lk 22,32) szócska 
is jelzi. Vagyis az Úr imádságából és az apostol hitéből forrásozik 
feladata is. Az „evpistre,yaj” (Lk 22,32) participiumot a kutatók 
többsége intransitív módon morális jelentéssel értelmezi, amely 
Simon megtérésére utal.28 Vagyis itt már bennfoglalva az apostol 
bukását is sejteti Jézus, amit hamarosan nyíltan is kijelent majd neki 
(Lk 22,34). Ugyanakkor felvillantja azt a reményt is, hogy a 
tanítvány meg fog térni ebből az eleséséből, amiben szintén nagy 
szerepe van Jézus imájának.29 Ez valósul meg már akkor is, amikor 

                                                      
25

 Vö. RESCH, L., Was den Menschen leben lässt, 68. ROSSÉ, G., Il Vangelo di 
Luca, 897. 
26

 Vö. SABOURIN, L., Il Vangelo di Luca, 340. 
27

 Vö. FITZMYER, J. A., The Gospel according to Luke (10-24), 1425. KOCSIS I., 
Lukács evangéliuma, 470. 
28

 Ilyen jelentéssel használja Lukács e kifejezést több más alkalommal is: Lk 17,4; 
ApCsel 3,19; 9,35; 11,21. Vö. FITZMYER, J. A., The Gospel according to Luke (10-
24), 1425. JOHNSON, L. T., The Gospel of Luke, 346. KARRIS, R. J., Evangélium 
Lukács szerint, 221. ROSSÉ, G., Il Vangelo di Luca, 895-896. VARGA ZS., Újszövet-
ségi görög-magyar szótár, Budapest 1996. 361-362. 
29

 Vö. KODELL, J., Evangélium Szent Lukács szerint (Szegedi Biblia- kommentár 
Újszövetség 3), Kecskemét - Pannonhalma 1993.117. 
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az Úr rápillant majd arra a Simonra, aki háromszor tagadja meg őt, s 
aki bűnbánatának első jeleként kimegy és sírni kezd (Lk 22,61-62).30  

Ezt követően a perikópa egyetlen imperativusával mutat rá a 
Mester Péter küldetésére. Habár a „sth,rison” (Lk 22,32) impera-
tivus aoristos forma egy egyszeri, alkalmi esetre is utalhat, mégis 
valószínűbb, hogy itt a cselekvés kezdetét jelöli vele az evangélista: 
az apostolnak nem csak egy alkalommal kell megerősítenie a 
többieket, hanem minden próbatétel során.31 A szó megszilárdítást, 
megerősítést jelent,32 amit Lukács egyszer Jézus kapcsán is használ 
kifejezve jeruzsálemi útja előtti szilárd elhatározását (Lk 9,51). 
Simon cselekedetének obiectum directumaként az evangélista a 
„tou.j avdelfou,j sou” (Lk 22,32) szókapcsolatot jelöli meg, amely 
egyfelől a többi apostolra, másfelől pedig a keresztényekre, lelki 
testvérekre utal.33 A „sou” (Lk 22,32) névmásnak itt egyháztani 
tartalma van, ami egy bensőséges viszonyt fejez ki a keresztények 
között.34 A lukácsi értelmezésben Jézus testvéreivé válnak azok, akik 
hallgatják Isten Szavát, és aszerint cselekszenek (Lk 8,21). Vagyis 
Péter küldetést kap arra, hogy bátorítsa, hitükben megszilárdítsa 
apostoltársait, de mindazokat is, akik Jézust követik. Igehirdetésével 
és tanúságtételével arra kell buzdítania az embereket, hogy hallgas-
sák az Igét, s engedelmeskedjenek neki, vagyis higgyenek benne. 
Ezt először a feltámadás tanújaként teszi majd meg (Lk 24,34), 
illetve később a korai keresztény közösségek életében más esetekben 
is, amit Lukács az Apostolok Cselekedeteiben fejt ki részleteseb-
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 A két esemény közötti kapcsolatot finoman azzal is érzékelteti a szerző, hogy a 
tanítvány esetében az összetett alakú participium aoristost lelki értelemben 
(„evpistre,yaj” – Lk 22,32), Jézusnál pedig az egyszerű forma participium aoristosát 
fizikai jelentéssel („strafeίς” – Lk 22,61) használja. 
31

 Vö. PRETE, B., Il primato e la missione, 168.170-171. 
32

 Vö. VARGA ZS., Újszövetségi görög-magyar szótár, 882. 
33

 ApCsel 1,15; 15,23.32. Vö. BROWN, R. E. – DONFRIED, K. P. – REUMANN, J., 
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φιλάδελφία, ψευδάδελφος, in KITTEL, G. (ed.), TDNT, I. Michigan 1964. 145. 
34

 Vö. PRETE, B., Il primato e la missione, 173. 
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ben.35 Mindennek forrása Jézus közbenjárása, feltétele pedig a 
tanítvány megtérése. Hiszen a bukás és a bűnbánat tapasztalatával 
megértőbb lesz a többi hívő felé, akiket így jobban és hitelesebben 
fog tudni segíteni.36 

Ezután az evangélista Péter reakcióját közli, aki párbeszédbe lép 
Mesterével, ahogy a „ò de. ei=pen auvtw/|” (Lk 22,33) bevezető formula 
mutatja. A tanítvány, az Úrhoz hasonlóan, megszólítással kezdi 
válaszát, ami az epizód bensőséges jellegét fokozza. A „ku,rie” (Lk 
22,33) vocativus - mint már a csodálatos halfogás epizódjában is (Lk 
5,8) - hitvallását, illetve Jézus iránti szeretetét és tiszteletét fejezi ki. 
Sajátossá teszi mondanivalóját az a tény, hogy itt fordul utoljára így 
Mesteréhez az evangéliumban. A fokozással: a börtön és a halál 
megemlítésével válasza drámaivá teszi a szituációt, mivel felvillant-
ja, hogy a Sátán próbatétele, illetve a testvérek megerősítése szenve-
déssel fog járni. Emellett az evangélista rámutat arra is, hogy Péter 
számára Jézus követése a vele való együtt menetelt, a mellette való 
kitartást jelenti, ahogy a „meta. sou/” (Lk 22,33) praepositiós szer-
kezet, és a „poreu,esqai” (Lk 22,33) infinitivus jelzi, ami összhang-
ban áll a Mesternek nemrég tanítványaihoz intézett szavaival („oì 
diamemenhko,tej metV evmou/ evn toi/j peirasmoi/j mou” – Lk 22,28). A 
tanítvány erre való készségét fejezi ki tehát a „e[toimo,j eivmi” (Lk 
22,33) szókapcsolat. Továbbá Lukács az apostol feleletével Simon 
nagylelkűségét, lobbanékonyságát is feltárja, aki Jézus kijelentésére, 
lelkesen mindjárt az emberi végletekig elmenő választ adja. 

Az Úr feleletével zárul az epizód, amit az evangélista szintén a „ò 
de. ei=pen” (Lk 22,34) szókapcsolattal vezet be, azzal a különbséggel, 
hogy nem teszi ki az egyes szám harmadik személyű „auvtw/|” (Lk 
22,33) obiectum indirectumot, hanem a beszédben a közvetlenebb 
„soi” (Lk 22,34) névmást használja. A „le,gw soi” (Lk 22,34) kife-
jezés emelkedetté és ünnepélyessé teszi az elbeszélés hangnemét.37 

                                                      
35

 Pl.: ApCsel 1,15-26; 2,14-41; 15,7-11. Vö. FITZMYER, J. A., The Gospel 
according to Luke (10-24), 1423. SCHNEIDER, G., >Stärke deine Brüder!<, 203-204. 
36

 Vö. DA SPINETOLI, O., Lukács, 685. 
37

 Lukács evangéliumában Jézus 40-szer fordul hallgatóihoz a „le,gw ùmi/n” (vagy 
„ùmi/n le,gw”), 6-szor pedig egy-egy személyhez a „le,gw soi” (vagy „soi le,gw”) 
formulával. Viszont az utóbbi szókapcsolatot tekintve egyedül Péter esetében fűzi 
hozzá vocativusban a megszólított nevét is, ami még inkább kiemeli monda-
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Ezt követően az előbbi kijelentésétől eltérően nem a „Si,mwn” (Lk 
22,31), hanem a „Pe,tre” (Lk 22,33) vocativust alkalmazza Lukács, 
ami egyedül itt jelenik meg evangéliumában, hangsúlyozva ezzel 
Jézusnak az apostolhoz intézett szavainak súlyát. Jövendölése 
ellentétben áll a tanítvány lelkes kijelentésével.38 A Mester benne 
arról tesz tanúságot, hogy jól ismeri tanítványait, különösen Pétert, 
akinek gyengeségét, s közeli tagadását nyíltan kimondja. Ugyanak-
kor Lukács, eltérően Márktól és Mátétól nem közli az apostol 
ellenkezését (Mk 14,31; Mt 26,35), nála Simon csendben tudomásul 
veszi az Úr szavait. 

E rövid perikópa tartalmazza Jézus földi tevékenysége során 
utolsó, külön Simonhoz intézett szavait,39 ami által fontos szerepet 
kap az evangélista Péter-ábrázolásában. Meghitt és megrendítő 
hangvételben Jézusnak mintegy végrendelete fogalmazódik meg 
tehát benne az apostol kapcsán. A közöttük lévő bensőséges viszonyt 
érzékelteti a vocativusok („Si,mwn” – Lk 22,31; „ku,rie” – Lk 22,33; 
„Pe,tre” – Lk 22,34) és a „sou” (Lk 22,32-33) névmásnak kölcsönös 
használata. Továbbá az a tény, hogy az epizód két dativusban álló 
obiectum indirectuma („auvtw/|” – Lk 22,33; „soi” – Lk 22,34) és a „ò 
de. ei=pen” (Lk 22,33-34) bevezető formula rájuk vonatkozik csak. 
Lukács dialógusban ábrázolja őket, amelyben mindketten egyes 
szám első személyben beszélnek („evdeh,qhn” – Lk 22,32; „eivmi,” – Lk 
22,33; „le,gw” – Lk 22,34). Jézus, noha jelen van a többi tanítvány is, 
külön Pétert szólítja meg, egyedül érte imádkozik, s csupán neki adja 
a testvérek megerősítésének feladatát. Mindezek által Lukács 
kiemeli Simont apostoltársai köréből. Péter elsősége tehát az Úrral 
való szoros kapcsolatából, sajátos feladatából, illetve Jézusnak érte 
mondott imájából származik.40 

Az apostol tagadásának megjövendölése előtt, a másik két szinop-
tikus evangélistához képest (Mk 14,29-31; Mt 26,33-35), ellensúlyo-
zás gyanánt csak Lukács hangsúlyozza Simon egyedülálló küldeté-

                                                                                                                
nivalóját. 
38

 Vö. KREMER, J., Lukasevangelium (ed. GNILKA, J. – SCHNACKENBURG, R.) (NEB 
NT 3), Würzburg 1992. 216. 
39

 Vö. PESCH, R., Πέτρος, in HORST, B. – SCHNEIDER, G. (ed.), EWNT, III. Stuttgart 
2011.  201. 
40

 Vö. RASTOIN, M., Simon-Pierre, 172. 
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sét.41 Továbbá, mint említettük, nála az apostol nem ellenkezik 
Jézussal, illetve nem kifejezetten az ő személyét fogja megtagadni, 
hanem azt, hogy ismeri őt (Lk 22,34). Mindezekben az evangélista 
diszkréciója mutatkozik meg Péterrel kapcsolatban, aki az apostol 
iránti tiszteletből kevésbé domborítja ki annak hibáit, noha utal 
rájuk. 

Ugyanakkor Lukács azt is hangsúlyozza, hogy Simon közösség-
ben marad társaival. Hiszen mindannyian ki lesznek téve a sátán 
próbatételeinek, ahogy a „ùma/j” (22,31) obiectum directum mutatja. 
Továbbá azokat, akiknek a megerősítésére Péter megbízást kap, 
Jézus az apostol testvéreinek nevezi („tou.j avdelfou,j sou” – 22,32), 
ami a közöttük fennálló szoros viszonyt jelzi. Vagyis Simon 
küldetése nemcsak kiemeli őt a tanítványok köréből, hanem a velük 
való kapcsolatát is még jobban elmélyíti.   
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csonyig bezárólag ismételten kérjük paptestvéreink, a hívek és 
minden jó szándékú ember nagylelkű adományát az alábbi 
számlaszámra:           Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
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   Ajánlás  
 

A negyedik évben a teológián a karácsonyi szentmise 
után ott maradtam a kápolnában. Isten végtelen szeretetét 
láttam meg a megtestesülésben teljesen kiüresedett, gyer-
mekként közénk jött Teremtőm arcát szemlélve. Isten vég-
telenül jó és szeret, de én a csöppnyi jászol előtt végtele-
nül kicsinek, csatakos bűnösnek éreztem magamat. Fájt, 
mert úgy éreztem, hogy e végtelen szeretetre nem tudok 
méltó módon szeretettel válaszolni. 

 Jézus a kis jászolból felém nyújtotta karjait, és csak 
egyetlen dolgot mondott: ”Szomorúságod azt bizonyítja, 
hogy szeretsz engem, mert ha nem szeretnél, akkor nem is 
fájna az, hogy nem tudsz eléggé szeretni. Akkor már te is 
rég a puha ágyadban lennél.“ Megértettem, hogy forró 
könnyeim arról beszélnek szavak nélkül, hogy minden bű-
nöm ellenére szeretem Istent… Akkor és ott Isten végtelen 
igenjére én is a magam maroknyi pornyi létem igenjét alá-
zattal kimondtam.  

Böjte Csaba testvér               
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Antoine de Saint-Exupéry, Fohász 
 

“Uram, nem kérek csodákat, és lehetetlen dolgokat, csak annyit 
kérek, hogy adj erőt a mindennapokhoz, hogy megtanuljam értékelni 
a kis művészi léptek fontosságát. Add, hogy legyek figyelmes, találé-
kony, miközben a napi rutin részét képezi az életemnek, és tudjak 
megállni akkor, mikor a felfedezéseim, a tapasztalataim szembejön-
nek velem. 

Taníts meg arra, hogy jól tudjak bánni az időmmel, és hogy kü-
lönbséget tudjak tenni a fontos és kevésbé fontos dolgok között. Kér-
lek, adj erőt, hogy ne csússzon szét az életem, tudjam racionálisan 
beosztani az időmet, ismerjem a korlátaimat, és hogy megleljem az 
alkotásban, a művészetben az örömömet. 

Segíts, hogy megértsem azt, hogy az álmok olykor nem segítenek, 
mint ahogy az sem, ha visszavágyok a múltba. Ehelyett inkább érté-
keljem a jelen pillanatát, annak fontosságát. 

Segíts abban, hogy megértsem azt, hogy a nehézségek, a veresé-
gek, az elégedetlenségek hozzájárulnak a fejlődésemhez, ami által 
tapasztaltabb leszek. Emlékeztess arra, hogy a szív mindig konflik-
tusba kerül a rációval. 

A megfelelő pillanatban adj erőt és bátorságot. Adj türelmet, és 
emlékeztess arra, hogy minden probléma  rendeződni fog egyszer.  

Ajándékozz meg gazdag fantáziavilággal, és azzal, hogy ha valaki 
rászorul, tudjak neki szállást, étkezést biztosítani. Adj erőt, hogy se-
gíteni tudjak az elesetteken és, hogy ne ijedjek meg a fontos lépések 
megtétele előtt. 

Mutasd meg nekem az igazit, a valót, amire leginkább szükségem 
van. Tanítsd meg nekem a kis lépések művészetét!” 

Forrás: filantropikum 
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Karácsony – Betlehem – betlehem 

A Karácsony időpontja 

A kereszténység második legnagyobb ünnepét minden év decem-
ber 25-én tartják világszerte. (A középkorban és a kora újkorban is a 
Húsvét nagyobb ünnepnek számított.) Történelmileg ma már tudjuk, 
hogy Krisztus valószínűleg nem december 25-én született, csupán a 
IV. században (325 és 350 közti években) került erre az időpontra a 
Karácsony ünneplése. 

A Napisten tiszteletét Aurelianus római császár vezette be a 3. 
században. December 25-én, a téli napforduló (antik számítás szerin-
ti) napján megünnepelték a Sol invictus (Legyőzhetetlen nap) ünne-
pét. Ebben az időben a napot látszólag legyőzte a sötétség, azonban 
hamarosan hosszabbodni kezdenek a nappalok, újjászületik a Nap. A 
Nap ünnepe a 4. századra igen népszerűvé vált, sok pogány erkölcs-
telen kilengéssel volt tele az ünneplése. A keresztények számára ké-
zenfekvő volt Karácsony ünnepét, a születés ünnepét erre a napra ten-
ni. 

Az őskeresztény vezetők háttérbe akarták szorítani Róma addigi 
legnagyobb ünnepét a pogány „legyőzhetetlen nap születését” és így 
szándékosan erre a napra tették a megváltó születésének napját. I. 
Gyula pápa 350-ben hivatalosan is a Megváltó születésnapjává nyil-
vánította december 25-ét. A római almanach szerint már 336-ban 
megünnepelték a karácsonyt a birodalom fővárosában. 

A karácsonyfa-állítás szokása 

A karácsonyfa-állítás szokása csupán a 15-16. századra nyúlik 
vissza. A 16. században a reformáció új tartalommal töltötte meg a 
karácsony ünnepét. Az addigi templomi liturgia kezdett beköltözni a 
házakba. Az emberek a Biblia otthoni forgatása révén a vallásos ün-
nepeket és szertartásokat elkezdték otthon is ünnepelni. Kialakult 
sok karácsonyi szokás, például a karácsonyfa-állítás is. Ennek hátte-
rében egy középkori skandináv (és germán) szokás állt, mely szerint 
egy-egy fiatal fa kivágása az ifjú élet feláldozását jelképezte. A po-
gány – kereszténységhez nem kötődő – rítust a 16. századtól Jézusra 
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is vonatkoztatni kezdték, hiszen ő is fiatalon áldozta fel életét. Mai 
tudásunk szerint a legelső karácsonyfákat Skandináviában, azon be-
lül Svédországban kezdték állítani, majd később a szokás a harminc-
éves háború (1618-1648) idején eljutott a népesebb Németországba 
is. A szokás nagyon gyorsan terjedt szerte Európában: a 18. századra 
már egész Németországban, a 19. századra Ausztriában, Franciaor-
szágban, illetve a kivándorlók révén az Újvilágban is elterjedt az ősi 
skandináv rítus. 

Az első feljegyzés karácsonyfáról Sebastian Brant német írótól 
származik, Strasbourgból a 15. század végén (1490). Ekkoriban al-
mával, ostyával díszítették. A gyertyás karácsonyfát elsőként 1660-
as évekre emlékezve Lisolotte pfalzi grófnő említette 1708-ban írt 
levelében. Bécsben az első karácsonyfát a Berlinből áttelepült 
Arnstein bankárcsalád házában állították 1814-ben, ami akkoriban 
olyan furcsa volt, hogy még a titkosrendőrség is jelentést készített 
róla. A karácsonyfa-állítás szokása Magyarországon a 19. század 
második felében jelent meg, kezdetben főleg a német ajkú városi la-
kosság körében. Az első „magyar” karácsonyfát valószínűleg 
Brunszvik Teréz állította Aszódon, 1824-ben. A magyar szépiroda-
lomban a karácsonyfa első említése 1854-ből, Jókai Mór A koldus-
gyermek című, karácsonyi tárgyú elbeszéléséből van. A magyar ha-
gyomány szerint a fát december 24-én állítják, és vízkeresztig (janu-
ár 6.) áll. 

A karácsonyfákat kezdetben édességekkel és gyümölcsökkel dí-
szítették fel, később – a 20. században – kezdett kibontakozni az 
üvegdíszek megjelenése. A karácsony megünneplése egyre inkább 
kezdett szokássá válni a nem vallásos családok körében is, a szeretet, 
a béke ünnepeként, a vallásos keresztényi rítusok egy részét átvéve. 
Napjainkban, az európai keresztény kultúrkörben a karácsony nép-
szerű és sokakat érintő ünneppé vált, amely mindenki számára más-
más jelentést hordoz. 

A karácsonyfadíszek jelentése 

Szaloncukor: az édes íz az égiek ajándéka. A finomság emeli az 
ünnep hangulatát. Ez a modern kori szokás nem tartozik szorosan a 
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hagyományos szimbólumokhoz, mégis elengedhetetlen része lett a 
karácsonyfa-díszítésnek. 

Dió és alma: a „Tudás fája”, az „Életfa”.  Az eredendő bűnre a 
tudás megszerzésére emlékeztet bennünket a fára kötött alma. Bibliai 
szimbólum szerint az a tudás, amit Isten eltiltott: bűn. „Semmit ne 
tegyél, amit Isten nem áldott meg!”  A dió is bölcsesség-jelkép. Az 
emberi agyhoz hasonlatos mintázatú, a picike dió magjában ott rejtő-
zik a hatalmas fa lehetősége, de ennek a fának emberöltő – vagy még 
annál is hosszabb idő – kell, hogy bőven termőre forduljon. A dió a 
jövendő nemzedékbe vetett hitet is jelképezi. Az aranyalma és az 
aranydió a fénylő bölcsességet hozza el hozzánk. 

Apró figurák, mézeskalács díszek: kicsiny játékszerek külön-
böző anyagokból a gyermekkor csodáját, az önfeledt örömet, játé-
kosságot tanítják nekünk. Figyelmeztetnek az ajándékozás, az öröm-
szerzés a másokra való odafigyelés fontosságára, úgy, hogy közben 
mi is örülhetünk. 

Csillagszóró: a betlehemi csillag kicsinyített utánzata. Az a fé-
nyes csillag, ami megmutatta a Megváltó születési helyét, olyan 
szimbólum, ami a reményt és a jó hírt testesíti meg. A csillagszóró 
pici csillagai ezt a reményt és derűt elevenítik fel. 

Gyertya: A gyertya a három sík, a test, a szellem és a lélek, va-
gyis a viasz, a kanóc és a láng, a Szentháromság üzenete, a fiú meg-
születése, a fény megérkezése.  

Csengettyű: A kis harangocska jelzi, hogy „megérkezett az an-
gyal”. Hangja hozza meg a karácsony hangulatát sok családnál. A 
régebbi kultúrákban démonűző hatást tulajdonítottak a hangjának. A 
csengettyű hangja rezgésbe hozza a levegőt, ezzel jó energiákat te-
remt. A megtisztítás rituáléjában játszik szerepet, akárcsak a tűz 
elemű jelképek, mint a gyertya és a csillagszóró. 

Forrás: http:sokszinuvidek.24.hu 

A szentmise, a böjt, az ünnepi ételek és az ajándékozás 

Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus szüle-
tésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való részvétel (24-én éj-
félkor vagy 25-én napközben). December 24-én hagyományosan a 
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családok böjtölnek (karácsony böjtje), és csak este fogyasztják el a 
böjti vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd va-
jas bableves hús nélkül (böjtös bableves), végül mákos guba volt, de 
újabban kialakult hogy hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az 
asztalra. December 25-én következik a karácsonyi ebéd vagy kará-
csonyi vacsora. A család, esetleg a nagyobb rokonság ilyenkor ösz-
szegyűlik, hogy együtt fogyassza el a karácsonyi ételeket. A magya-
roknál a bensőséges családi együttlét általában 24-e estéje (szentes-
te), míg a nyugat-európai országokban többnyire 25-e. 

Régebben a betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb kará-
csonyi szokások közé tartozott, amely egy több szereplős dramatizált 
játék volt és az egész országban ismertek, nagyon sok helyen ma is 

gyakorolják. A falusi betlehemezés legfontosabb eleme a betlehemi 
pásztorok párbeszédes, énekes játéka volt. A dramatizált játék fő 

A Szent Katalin templom (a Születés Bazilikája mellett) 
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eleme a Kisjézust imádó három pásztorról szóló bibliai történetre, 
köztük a nagyothalló öreg pásztor tréfás párbeszédére épült. A betle-
hemezés fő kelléke egy templom alakú betlehem volt, amelyben a 
Szent Család volt látható. A pásztorjáték szereplői voltak a kistemp-
lomot vivő két angyal, a három pásztor, illetve a szatmári ország-
részben őket kiegészítette a huszár és a betyár alakja. 

A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára a ka-
rácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi. Kará-
csonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni szeretteinket. Az 
üzletek és áruházak a szentestét megelőző hetekben igyekeznek ki-
használni az ajándékozás szokását és reklámdömpinggel próbálják 
bevételüket többszörözni – ezzel sokszor pusztán fogyasztási lázzá 
torzítva az ünnep hagyományos és valódi lényegét. 

 
Forrás: Harmat Árpád Péter: www.origo.hu 

 
 Betlehem története 

 
Betlehem neve: eredetileg Efrata (Gyümölccsel tele), 
       Betlehem (Kenyérház), bet-lacham 
       Beit Lahmo (szír nyelven, a vidék régi nyelvén)  

            Kenyérház; arabul: Húsház). 
       A Bibliában: Juda-Betleheme (Bir 17,7; 1 Kir 17,12; Mt 2,5), 

                                 vagy Betlehem-Efrata (Mik. 5,2). 
       Kr.e. 14. sz.-i amarnai szövegekben "bit ilu lachama" 

                         néven szerepel (Lachama istennő háza),  
                         mint  Urusalim vidékének egyik városa. 

A város neve a Bibliában először a Teremtés könyvében olvasha-
tó Ráchel halálakor. Idevaló volt Elimelech, Noémi, Booz, Obed, 
Izaj, Dávid, Abisaj, Joab, Asael. 

József és Mária is innen származott. Egy apokrif könyv szerint a 
betlehemi Mathannak három lánya volt: Mária (akitől Mária 
Szalóme született); Szóba (aki Erzsébetnek anyja, Jánosnak pedig 
nagyanyja); és Anna (aki a szefforiszi Joakim felesége, Mária anyja). 

Jézus itt született egy barlangistállóban 
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160. Jusztinusz Flavia ír a barlangról, amit mindenki ismer. Köz-
li, hogy Szent József a betlehemmel szomszédos üregben lakott. 

Szent Jeromos Hadriánuszról írja, hogy a szent helyek meggyalá-
zása képpen a jászolba Adonis bálványát fektette. 

Origenész (185-252) hivatkozik arra, hogy Betlehemben minden-
ki, még a pogányok is tudják, hogy Jézus melyik barlangban szüle-
tett. 

Euzébiusz is megerősíti ezt a hagyományt, és elmondja, hogy 
Szent Heléna, majd később a császár is a barlangot pompás szentély-
lyé alakították. 

300. Özséb cezáreai püspök írja, hogy Betlehemben számon tart-
ják Jézus születési helyét. 

A hagyományt megerősítette Szokratész, Szent Jeromos, Szozo-
menész és más egyházi író is. 

326. Konstantin császár születés-bazilikát építtet a "megszentelt 
hely" fölött, eltávolítva a ligetet. 

384. Szent Jeromos vezeklés és bibliai tanulmányok céljából 36 
évre ide telepszik. 

521-530. A szamaritánus lázadók martaléka. 
531. Jusztiniánusz császár új fallal védi meg a várost, újjáépíti a 

leégett templomot, a bazilikát restauráltatja 
614. A perzsa király, Chosroa megkímélte a templomot a mozaik-

jának köszönhetően. A perzsák nem nyúltak a bazilikához, mert a 
homlokzaton a háromkirályok ruházatában saját nemzeti viseletükre 
ismertek. 

636. Az arabok nem pusztítják el. Omar kalifa a betlehemi bar-
langba ment imádkozni, de hitsorsosai számára előírta, hogy egy-
szerre maximum hárman imádkozhatnak ott, nehogy elvehessék a ka-
tolikusoktól. 

836. A jeruzsálemi zsinat alkalmából írtak egy levelet, amiből 
tudjuk, hogy a bazilika homlokzatát a napkeleti bölcseket ábrázoló 
mozaik díszítette. 

1010. Hakin meg akarta szentségteleníteni a szentélyt, de csodás 
erő (egy kéz) megakadályozta ebben. 
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1099. Tankréd keresztes lovag a betlehemiek kérésére elfoglalta a 
várost.  

1101. I. Balduint Betlehemben koronázták királlyá. A Jeruzsá-
lemi királyság 1099-től 1291-ig állt fenn, amikor a két utolsó keresz-
tesek kezén lévő város is megadta magát a muszlim seregeknek. A 
latin királyság elején Dániel megcsodálta a bazilika mozaikjait és 
festményeit. Hasonlóképpen írt el-Edrisi, arab földrajzi író. 

A 12. sz.-ban az egyik arab vezetőnek, Szaladinnak sikerült az 
addig megosztott iszlám világot a Szentföld elleni nagy hadjáratra 
egyesítenie. IV. Balduin (1174-1185) halála után a királyság veresé-
get szenvedett a hattíni csatában, majd 1187. október 2-án Szaladin 
seregei Jeruzsálemet is elfoglalják. A III. keresztes hadjárat területi 
nyereségei ellenére a város muszlim kézen maradt. Jeruzsálem eleste 
után a királyok Akkót tették meg fővárosuknak. A 13. század folya-
mán az újabb keresztes hadjáratok ellenére a királyság területe foko-
zatosan felmorzsolódott.  

Az ázsiai szárazföldről 1291-ben kiszorítva a Lusignan-dinasztia 
utolsó jeruzsálemi királya, II. Henrik Ciprus szigetére vonult vissza. 
A Lusignan-dinasztia tagjai itt uralkodtak a 15. század végéig és to-
vábbra is igényt tartottak a Jeruzsálem királya címre.  

1110. Püspökség lett. Első püspöke Ascetin (vagy Anselin) volt 
1110-1128. 

1163. és 1173. közt a bazilika I. Amaury jeruzsálemi király és 
Comnenus Porphyrageneta Manuel  görög császár (1145-1180.) bé-
külékenysége és segítsége folytán a templom teljes belső falfelületét 
festményekkel és aranyhátterű mozaikokkal borították be. Csak há-
rom maradt fenn megcsonkítva. Quaresmius és Melchior de Vogüé 
részletesen leírták ezeket. 1150 táján nagyon előrehaladott egyesülé-
si tárgyalások folytak Jeruzsálem (Róma) és Konstantinápoly között 
teológiai és egyházpolitikai kérdésekről. Az egyesülés proklamálása 
a Jászolnál történt volna, ezért készült ez a csodaszép díszítés. 

1187. Betlehem ismét muzulmán uralom alatt. A latin királyság 
bukása után az Ágostonrendi szerzetesek elhagyták a templomot, az 
pap nélkül maradt. 
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1192. Hubert Walter Salisbury érseke két papot és bennszülött 
papságot küldött. 

A latin királyság vége – Egyébként elmondható, hogy a Jeruzsá-
lemi Királyság jogszokásai megtévesztésig hasonlítanak az Arany-
bullában lefektetett elvekhez, ezen jogszokásokat pedig II. András 
minden bizonnyal megismerhette 1217-ben indított keresztes háború-
ja alkalmával. A hadjáratra elkísérték őt magyar főurak is, a források 
tanúsága szerint pedig ott tartózkodásuk során huzamosabb időt töl-
töttek a Jeruzsálemi Királyság nemeseivel – elképzelhetetlen, hogy 
ne ismerkedtek volna meg a helybéli jogokkal. A Szentföldre utazó 
magyar főurak között volt például Ugron királyi kancellár és kalo-
csai érsek valamint Tamás egri püspök, akik az Aranybulla aláírói 
között is szerepelnek. A körülmények tehát valószínűsítik, hogy a 
magyar nemesség sarkalatos jogainak alapjai a Jeruzsálemi Király-
ságban használatos jogelvekből kerültek átvételre. Ugyanilyen hatás-
sal lehettek ezek a jogelvek egyébként az angol Magna Charta 
Libertatumra is, szintén a keresztes háborúk közvetítésével.  

1217. Thefmar a szentélyeket elhagyottan találta már. 
1228-1244. A fegyverszünet értelmében Betlehem ismét a keresz-

tényeké. A szentélyek megnyíltak.  
1243. A karizmiták kiűzték a keresztényeket, mindent felgyújtva 

és lemészárolva. Elvonulásuk után telepedtek ide a ferencesek. 
14. sz. elején görög püspökség. Modhaffer Rokn ed Din egyipto-

mi szultán megújítja az elődei által adott előjogokat. 
A 15. sz. közepén Jó Fülöp burgundi herceg és IV. Edward angol 

király ólom adományával a ferencesek kijavították a bazilika tetőze-
tét. 

1489. A szultán parancsára lerombolták a város falait, erődítmé-
nyeit. 

1517. A törökök elfoglalták Palesztínát, és a templomot a görö-
göknek adták. 

1537. II. Szolimán flottája pusztulása miatt a ferenceseket 3 évre 
fogságba hurcolta. 

1645-1669. A török-velencei háború alatt eltűnt a tetőzet ólom 
borítása. Beázás miatt tönkre ment a mennyezet és a mozaikok. 
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1661. Örmény püspöki székhely is létrejön. 
1672. A görögök kijavíthatták a tetőzetet, de a mozaikot és a 

festményeket már nem lehetett megmenteni. 
1757. A görögök erőszakkal elfoglalták a templomot, és a katoli-

kusoknak csak a barlangban tarthattak meg némi előjogot. 
1810. Az örmények elfoglalták a kereszthajó egyik ágát. 
1834. A moszlimok fellázadtak Ibrahim pasa ellen, aki bünte-

tésből elpusztította a városrészüket. 
1847. A betlehemi barlang csillaga eltűnt, és csak Franciaország 

és a török szultán határozott követelésére állították vissza a görögök 
a helyére.                            Forrás: Mestermann: www.rieth.hu 

   

A Betlehemi szentélyek 
 

Kalocsa testvérvárosa, Betlehem városa Jeruzsálemtől nyolc kilo-
méterre található, olyan közel, hogy akár a külvárosának is tekint-
hetnénk. A város 25 ezres lakosságát zömével arab keresztények al-
kotják, a dolgozók 20 százaléka a turizmus területén tevékenykedik. 
Miért? 

A kicsiny várost évente két millió turista keresi fel – és nem is 
akármiért: ez Jézus születési helye ( Lk 2,6-7;Mt 2,1), emiatt pedig a 
zarándoklatok egyik kötelező célpontja. A születés helyén építették 
föl a gigantikus Születés Bazilikáját. A város további nevezetességei 
a Kis Jézus Tejbarlangja, és Szent Jeromos cellája, ahol a Vulgátát 
fordította. 

A Születés Bazilikája 

„Amikor Heródes király napjaiban Jézus megszületett a júdeai  
     Betlehemben, napkeletről bölcsek érkeztek Jeruzálembe”  (Mt 2,1) 

Bár a római korban Hadriánusz császár római pogány istenek 
szobrait (Jupiter és Vénusz) helyezte a Születés helyére, viszont vé-
gül ezeket Nagy Konstantin császár a kereszténység felvétele után 
eltávolította, és 326-ban felépítette a Születés Bazilikáját. A temp-
lom jelenleg a római, a görög- és örmény-ortodoxokhoz tartozik és 
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méreteiben óriási, öthajós, egy erődítményhez hasonlítható. Legfon-
tosabb látnivaló a benne található barlang, ahol Jézus született. 

Betlehem városa 777 méter magasan fekszik a tengerszint fölött, 
ezért nagyon kellemes az éghajlata.  

A város két halmon épült, amelyek szőlővel, olajfákkal ültetett te-
raszokban szállnak alá a völgyekbe. A nyugati halom a magasabb, 
ezen épült a bibliai Betlehem. A keleti halom alacsonyabb, de szé-
lesebb, ezen található a Születés Bazilikája. 

Betlehem nevének jelentése: Lahamu háza. Később héber szóként 
használva "kenyér házá"-nak fordították. Ősi város, már a pátriárkák 
történetében találkozunk vele. Később főképpen Dávid király törté-

nete kapcsolódik a városhoz, aki itt legeltette nyáját, itt írta szép 
zsoltárait. Itt kente fel királlyá Sámuel próféta, innen hívta el az Úr, 
hogy népének pásztora, legnagyobb királya legyen. 

A próféták – főképpen Mikeás – jövendölése szerint Betlehemből 
származik majd a Messiás. Lukács evangéliuma szerint a Dávid csa-
ládjából származó Mária és József Betlehembe jönnek Názáretből, 

 
A Születés bazilikája 



Karácsony 

13 

amikor Augusztusz császár népszámlálást rendel el birodalmában. 
Így született Jézus Betlehemben, a városon kívüli barlangistállóban. 

Ezt a barlangot a keresztények mindig szent helynek tartották, és 
féltve őrizték emlékét az üldözések idején is. Amikor a keresztények 
szabadságot kaptak, Nagy Konstantin édesanyja, Szent Ilona fényes 
templomokat építtetett a Szentföldön. 

Ekkor emelte a születés barlangja fölé a nagy bazilikát, amely ma 
a kereszténység egyik legrégibb temploma. Ezért magán viseli év-
századok küzdelmes történetének nyomait. Eltűntek a nagy bejárati 
kapuk, a homlokzatán lévő mozaikok, amelyek a napkeleti királyokat 
ábrázolták. Amikor a perzsák 614-ben az egész Szentföldet feldúlták, 
templomait lerombolták, a Születés bazilikája csodával határos mó-
don megmaradt. A hagyomány úgy tudja, hogy a perzsák a napkeleti 
király öltözetében felismerték saját népük történetét, és megkímélték 
a bazilikát. 

A keresztények mindenkor nagy áhítattal keresik fel ezt az ősi ba-
zilikát. Az előtte lévő teret Jászol térnek nevezik. Az éjféli szent-
misén ezen a téren vesznek részt  a hívek, mert a Szent Katalin-
templomba csak a papság és nagyon kisszámú hívő fér be. Maga a 
bazilika valóságos erődnek tűnik. Mindkét oldalról kolostorok veszik 
körül. Jobb felől a görögök és az örmények kolostora, bal felől pedig 
a ferencesek kolostora és vendégháza található. (Ezeket a kolosto-
rokat zarándokok vagy turisták nem látogathatják). A templom bejá-
rata előtt volt az átrium, s innen három nagy ajtó vezetett a narthexbe 
(előcsarnokba). A két szélső ajtót már régen befalazták, s a középsőn 
is csak egész alacsony nyílást hagytak, ezért csak meghajolva lehet 
bemenni rajta. Nagyon szép a hozzá fűzött "lelki magyarázat": 

Isten Fia megalázta magát, amikor emberré lett, aki belép az ő 
templomába, szintén alázza meg magát, hajtsa meg a fejét. Az ala-
csony bejárati kapu azt akarta megakadályozni, hogy a törökök ne 
vezethessék be állataikat a bazilikába. 

A csupasz, sötét narthexből egy ajtón át jutunk be az 54 méter 
hosszú és 26 méter széles bazilikába, amelyet a négy oszlopsor öt ha-
jóra oszt. A márvány oszlopfők korinthusi stílusban készültek. Ezek 
az oszlopok és a padlón csapóajtóval védett mozaikok emlékeztetnek 
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a régi templom pompájára. Az oszlopsor tetején fagerendázat húzó-
dik. 

A XII. században mozaikokkal és festményekkel díszítették a fa-
lakat, de ezekből csak három maradt ránk, igen rossz állapotban. 
Ezeket a képeket a Rómával való kibékülés gondolata sugallta: eb-
ben az időben komolyan tárgyaltak a keleti és nyugati egyház egye-
süléséről, amely azonban nem valósult meg. A főhajó végén bizánci 
stílusban épített, gazdagon aranyozott, színpompás ikonosztáz áll. 
A főoltár és a kereszthajó déli ága a bizánci, az északi ág az örmé-
nyeké. (A ferenceseknek – latinoknak – nincs részük a bazilikában, 
ezért van az éjféli mise a bazilika mellett épült Szent Katalin-
templomban.) 

A templom szíve 
a Születés barlangja. A 
kórus két oldaláról egy-
egy lépcső vezet le a 
puha mészkősziklába 
vájt barlangba, amely 
majdnem téglalap ala-
kú, 12 méter hosszú és 
3 méter széles. Padlóját 
és falait szép márvány-
lapok fedik. A sötét 
barlangot 53 lámpa vi-
lágítja meg (ezek közül 19 a ferenceseké, ők gondozzák őket, a töb-
bit a görög és örmény szerzetesek). Jézus születésének helyén ezüst-
csillag látható a következő felirattal: Hic de Virgine Maria 
Jesus Christus natus est (Itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától). 

Szent Lukács evangéliuma szerint Mária jászolba fektette az új-
szülött gyermeket. A barlang délnyugati részén találjuk három lép-
csővel mélyebben a falba vájt jászolt. Az ezüstlemezzel fedett fajá-
szolt a XII. században Rómába vitték, és ma a Santa Maria Maggiore 
bazilikában található. A jászol mellett van egy oltár, amely a napke-
leti bölcsek emlékére készült. Ők a pogányokat jelképezik, míg 
a pásztorok a választott nép hű fiait. 

14 ágú csillag a születés helyén 
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A születés barlangja mellett több barlang is található, amelyeket 
kápolnává alakítottak át. Az első kápolnát Szent József tiszteletére 
szentelték, a második barlang az Aprószentek kápolnája, a harmadik 
pedig Szent Jeromos cellája volt. A nagy egyházatya ebben a bar-
langban élt, és itt fordította le a Szentírást latin nyelvre. Ezekben a 
kápolnákban vehetnek részt szentmisén a zarándokok. 

Bármikor is látogat el valaki Betlehembe, ott mindig karácsonyt 
ünnepelhet. Ha feljövünk a barlangokból, felkereshetjük Szent Kata-
lin templomát, amely egybeépült a Születés bazilikájával. Ez Betle-
hem plébániatemploma, s ebben a templomban tartják az éjféli szent-
misét. Ide - mint említettem - csak a papság fér be, a hívek a téren 
nagy képernyőkön követhetik a liturgiát. 

A Születés bazilikája történelme során sok viszontagságot látott. 
529-ben a szamaritánusok dúlták föl a templomot. Jusztiniánusz csá-
szár újra rendbe hozatta a bazilikát és a kolostorokat. A perzsa invá-
ziót 614-ben átvészelte a templom. A hozzá fűződő hagyományt már 
említettük. Csodával határos módon menekült meg a bazilika 1009-
ben, Hakim kalifa idejében, aki a Szentföld templomait lerom-
boltatta. Volt idő, amikor a templom tetőzete teljesen megrongáló-
dott, ezért a freskók és mozaikok szinte mind elpusztultak. 
                                          Forrás: magazin.ujember.katolikus.hu 

 

Barlang vagy jászol? 

A Bibliából tudjuk, hogy József a családjánál keresett szállást, 
azonban a “nagyszoba” tele volt a ház lakóival, József emiatt az is-
tállóban húzódott meg Máriával. Az istálló viszont barlang volt, amit 
az a palesztin hagyomány bizonyít, hogy a házakat barlangok elé épí-
tették, vagy a barlangot beleépítették a házba. 

Milyen más barlangokat találunk még itt?  

Szent József kápolnája, amit annak emlékére emeltek, hogy az 
Angyal itt figyelmeztette Józsefet: “Kelj föl, vedd magad mellé a 
gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba: Maradj ott, amíg nem 
szólok neked!” (Mt 2,13) 
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Szent Jeromos cellája: A hagyomány szerint ebben a cellában ké-
szültek a Szentírás kommentárai és híres fordítása, a Vulgáta. 

A Kis Jézus tejbarlangja 

300 méterre található a Születés bazilikájától. Könnyű fehér tufá-
ból készült. A legenda szerint itt pihent meg Mária a gyermekkel, és 
a lecsöppenő tej fehérítette meg a sziklát 

 
Forrás: http://izraelben.com 

 

A betlehemi láng 
 

A Betlehemi láng története a 11. századig nyúlik vissza, mikor II. 
Orbán pápa felhívására az olaszországi Firenzéből fiatal lovagok 
csoportja csatlakozva a keresztes hadjárathoz Jeruzsálembe ment. 
Azzal a céllal, hogy a reményt jelképező békelángot elhozzák váro-
suk lakosainak. 

Az utolsó békeláng Krisztus szülőhelyéről – Vissszatérésüket a 
pápa már nem élte meg, a lovagok ugyanis három évvel később, 
1099-ben épp karácsony előtt érkeztek csak vissza Firenzébe, az út 
viszontagságaitól megtörve. A békelángot a helyi katedrálisban he-
lyezték el, az emberek innen vitték tovább saját otthonaikba. Ez volt 
a középkor első és utolsó békelángja, amelyet egyenesen Krisztus 
szülőhelyéről hoztak. 

Ausztriából indult újra útjára – A Betlehemi láng újkori története 
a szomszédos Ausztriában kezdődött 1986-ban. Valójában nem 
a cserkészek indították újra útjára, akik azóta is az egész világon ter-
jesztik, hanem Linz város egyik televíziós karácsonyi műsorának al-
kotói. Akik ezzel próbálták felhívni az emberek figyelmét egy sérült 
gyerekek megsegítésére szervezett rendezvényre. 

Karácsony előtt egy mozgássérült fiút küldtek repülőgéppel Bet-
lehembe, aki a Jézus Születése-bazilika öröklángjából hozott gyertya 
fényével tért vissza Linzbe. Két évvel később az esemény Ausztria 
határain kívülre is eljutott, az osztrák televízió szerte a világon sugá-
rozta a Betlehemi láng meggyújtásáról szóló híradását. Ekkor a lán-
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got egy kambodzsai menekült kisfiú hozta el, aki Ausztriában talált 
új otthonra. 

1989 karácsonyán a hagyományt a helyi cserkészek folytatták, 
akik a lángot a posztkommunista országokba is elvitték, így az akko-
ri Csehszlovákiába is a prágai Szent Vencel térre. A Betlehemi béke-
láng először 1990-ben jutott el Szlovákiába a szlovák cserkészek jó-
voltából. 

Itthon is hagyománya van – Idén a reményt, szeretetet és békét 
megtestesítő lángot a szlovák cserkészek a nemzetközi lángátadó 
ökumenikus ünnepségről, a bécsi Neusimmering plébániatemp-
lomból hozták el, és december 13-án a poprádi Szent Egyed téren ad-
ták át Andrej Kiska köztársasági elnöknek. 

A Békeláng december 12-én a Szlovákiai Magyar Cserkészszö-
vetség (SZMCS) közvetítésével érkezett meg a Felvidékre szintén 
egyenesen a bécsi lángátadóról, majd december 13-án Komáromból 
indult útjára Dél-Szlovákia magyar lakta vidékeire. A SZMCS im-
márom 24. alkalommal vesz részt a békeláng terjesztésében, a ha-
gyomány gyakorlatilag egyidős a szervezettel. 

Magyarországon a Betlehemi Békeláng a  Magyar Cserkészszö-
vetség jóvoltából a budapesti Sziklatemplomból indult országos kör-
útjára szintén a bécsi lángátadó másnapján. 

Forrás:  http://www.korkep.sk 

 

A betlehemi jászol 

  Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, és megszülte el-
sőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kap-
tak helyet a szálláson. (Lk 2,6-7) 
Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek 

idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angya-
la, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az 
angyal így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tud-
tul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Meg-
váltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Talál-
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tok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket." (Lukács III., Lk.2.2 
– Lk. 2-12,) 

A jászol az Újszövetségben az újszülött Messiás fekvőhelye: Má-
ria a gyermekségtörténet tanúsága szerint Jézust születése után já-
szolba (fatné) fektette. A jászol a pásztorok számára újszülött Messi-
ás jele az angyal szava szerint (Lk 2,12). - Szent Jeromos egy kará-
csonyi beszédében sajnálkozva mondta (Anecdota Maredsolana III. 
2), hogy az agyagjászolt (luteum praesepium) a betlehemi barlang-
ból, ahol a hagyomány (Jusztinosz, Jakab-ősevangélium, Origenész) 
szerint Jézus született, egy arany- és ezüstjászollal cserélték föl. 
Eszerint Jézus jászlát úgy képzelhetjük el, hogy egyik felét a barlang 
sziklafalába vágták bele, a másik felét agyagból építették hozzá, 
ahogy ez néhány palesztinai barlangban ma is látható.  

A hagyomány szerint Jézus jászlának 5 deszkája Rómába került 
és a Samta Maria Maggiore bazilikában őrzik. A bazilikának már I. 
Theodor pápa (ur. 642-649) óta Santa Maria ad Praesepe [a Jászolos 
Szűz Mária templom] volt a neve. Valószínűleg III. Szixtusz pápa 
(ur. 432-440) óta volt másolata a betlehemi barlangnak a Santa 
Maria Maggioréban, de a jászolereklyét kifejezetten csak V. Márton 
pápa (1417-1431) említi egy leltárban. – Az első jászolt Assziszi 
Szent Ferenc 1223 karácsonyán Greccióban állította föl, hogy alkal-
mat adjon az ember számára a megtestesülés misztériuma fölötti 
szemlélődésre. Idővel a jászol a betlehemezés, ill. a templomokban, 
házaknál, tereken karácsonykor fölállított betlehemek központi része 
lett. 

A jászol a Krisztus születése-képeken általában a kép közép-
pontjában áll, nagy fényességben, ill. az égből jövő fénysugárban, 
fölötte angyalok. Az eredetileg sziklafalba vágott mélyedésnek meg-
felelő jászolt a képeken kőből, fából, agyagból készített vagy fonott 
etetőként ábrázolták. (Katolikus Lexikon) 

Nagy Konstantin (I. Constantinus) nevéhez fűződik a keresztény-
séggel szemben meghirdetett vallásbéke, a 313-as mediolanumi edik-
tum. A 325-ben Nagy Konstatin császár által összehívott níceai zsi-
nat tisztázta Jézus isteni lényegének kérdését, és e hittétel elfo-
gadásával sikerült megvalósítani a keresztény egyház teológiai egy-
ségét. 
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A krisztusi tanok hamarosan a császári házon belül is követőkre 
találtak. Noha Nagy Konstantin élete végéig áldozott Róma iste-
neinek, és csak a halálos ágyán vette fel a keresztény szentségeket, 
anyja, Szent Ilona (Flavia Iulia Helena) császárné már a 4. század 
fordulója körül megtért. Konstantin ugyanis, amikor Diocletianus 
császár lemondása után 306-ban trónra került, magához vette az apja, 
Constantius Chlorus, Diocletianus társuralkodója által elűzött anyját, 
akit a nobilissima femina (a legnemesebb asszony) címmel ruházott 
fel, és akit megbecsülése jeleként 325-
ben augusztává, császárnővé tett. A 
mélyen vallásos Ilona 326-ban a 
Szentföldre látogatott, hogy beutazza 
az általa rajongva szeretett Jézus éle-
tének egykori helyszíneit. A császárnő 
ügybuzgalma arra is kiterjedt, hogy 
szentföldi útján összegyűjtesse a Mes-
ter életéhez fűződő szent ereklyéket. 

Hosszabb jeruzsálemi tartózkodása 
idején Szent Ilona parancsára így töb-
bek között aprólékosan átkutatták a 
Golgotát is, ahol három kereszt ma-
radványaira találtak. Ezekről azt hit-
ték, hogy Jézus és a két lator keresztje, 
miután az egyiket megérintette egy beteg asszony, és meggyógyult. 

A császárnő látogatást tett Jézus szülővárosában, Betlehemben is. 
A sziklaüreg fölé, ahol a bibliai tanítás szerint Jézus megszületett, 
templomot építtetett. A 4. századtól élő hagyomány szerint ugyanitt 
sikerült megtalálnia a csecsemő Jézus egykori jászlának deszkama-
radványait is, melyeket a császárnő magával vitt Rómába. 

A Jézus bölcsőjének tartott jászol maradványai Róma Vatikánon 
kívüli legnagyobb és legrégebbi ókeresztény bazilikájába, az 5. szá-
zad elején épült Santa Maria Maggiore bazilikába (Basilica Papale di 
Santa Maria Maggiore) kerültek. 

Ez a templom azért épült itt, mert a legenda szerint Libériusz pá-
pának álmában megjelent Szűz Mária, aki felszólította Róma püspö-

Szent Ilona
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két, hogy építsen templomot az emlékére ott, ahol a következő nap 
reggelén hóleplet fog találni az örök városban. 

Másnap rendkívül szokatlan módon – lévén augusztus –, valóban 
vékony hólepel borította be az Esquilinus-domb egy részét. A késő-
antik bazilikát itt építették fel az 5. század elején, és ugyancsak itt 
helyezték el egy díszes ezüstkeretes üvegládában a betlehemi jászol 
famaradványait is. 

A gyönyörű műemlék-templom a betlehemi jászol maradványa-
ival együtt Róma egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága. 

Betlehemezés, betlehem 

A karácsonyi esemény legbeszédesebb szimbóluma a jászol, 
melynek története hosszú évekre nyúlik vissza. (A magyar nyelvben 
– a legtöbb nyelvtől eltérően – nem a „jászol”, hanem a „betlehem” 
kifejezés honosodott meg.) 

A ferences rend megalapítója, Assisi Szent Ferenc 1222 karácso-
nyán Betlehemben járt. A püspökre olyan nagy hatással volt a kará-
csonyi liturgia, hogy hazatérvén a pápához fordult engedélyért, hogy 
a következő esztendőben ő is hasonlóképpen ünnepelhesse meg a ka-
rácsonyt. Szent Ferenc egy barlangot béleltetett ki szalmával, ahová 
jászlat állított, élő állatokkal és ott tartotta prédikációját a híveknek. 

Az első igazi jászlat azonban Arnolfo di Cambio készítette 1283-
ban Rómában a Santa Maria Maggiore bazilikában. 
Az ötlet aztán gyorsan terjedt az európai városokban. Sok jászol a 
főszereplőket kiegészítve hétköznapi jeleneteket, mesterségeket is 
bemutatott. A hagyományos betlehemben a Szent Családon kívül a 
pásztorok, a háromkirályok és az angyalok is jelen vannak. 

Hazánkban is elterjedt szokás a betlehemezés, amelyet december 
24-e délutánján játszanak. Ezen a napon felidézik Jézus születésének 
körülményeit a Bibliából ismertek szerint. 

Eleinte felnőtt férfiak elevenítették meg a történetet, az elmúlt 
esztendőkben már kisfiúk játsszák. A játék végén jókívánságokkal 
búcsúznak el a háziaktól, akik köszönetképpen megajándékozzák 
őket.                                 (Forrai Tamás, www.kapcsolat.hu) 
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Martos Levente Balázs 

„Pólyába takarta és jászolba fektette…” (Lk 2,7)   
            Értelmezési gyakorlat az Ige születéséről 

  
A Szentírás szavait olvasva és fontolgatva mindig az értelmezés 

ösvényeit járjuk. Egyfelől közelebb lépünk Isten szavához, írott üze-
netéhez, másfelől mindjárt útnak is indulunk, vissza, a saját életünk 
felé. A megértés egyfajta kincs, amelyet magunkkal viszünk és gyak-
ran másoknak is továbbadunk. Kincs, amelyért le kell merülni a 
mélységekbe, de amely, ha egyáltalán ráéreztünk, gazdagítja az éle-
tünket. 

Az „Ige” a filozófia és teológia közös szava. A görög filozófia a 
Logoszban sejtette meg a világ rendező elvét. Az ószövetségi böl-
csességi hagyományokra építve az Újszövetségi hagyomány is a 
Logosz, az Ige fogalmát hívta segítségül, hogy megközelítse Isten 
felfoghatatlan titkát: hogy Isten emberré lett, az Ige testté lett. A Fiú-
isten emberként született a világba, hogy Isten belső titkát, atyai sze-
retetét és örökké éltető erejét kinyilatkoztassa. 

A biblikus tudomány a maga módján igyekszik szembesülni Isten 
kimondhatatlan titkával. Azzal az Istennel, aki mégis fel akarta tárni 
belső életének csodálatos titkát, s aki kimondhatatlan belső szerete-
tének valóságát emberi szavakba akarta önteni. Isten kinyilatkoztatá-
sának bensőséges szemlélésére különösen is hívnak a karácsonyi 
evangéliumi szövegek. Az Ige a világra születik, a világban szólal 
meg. Az Ige megszületik Betlehemben, de értő hallást, értő szívet is 
keres minden emberi szívben. 

A következőkben a lukácsi születés-elbeszélés rövid elemzésére 
vállalkozunk, abból is kiragadva egy jól ismert, mellékesnek tűnő 
mozzanatot, a jászol és a pólya momentumát. Ez lesz a mélybeszál-
lás kísérlete, a szembesülés pillanata Isten írott üzenetének konkrét 
formájával. Ugyanakkor szeretnénk továbblépni, újra rácsodálkozni 
a kinyilatkoztatásában is rejtőzködő, szavaiban hozzánk lépő s ugya-
nakkor fenségesen szabad Istenre.  
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Értelmezési gyakorlatról van szó, amely a szöveg sajátos, bizo-
nyos módon központi jellege miatt magán viseli az iskolai gyakorla-
tok nehézkességének, sematikus mivoltának jegyeit. Először röviden 
bemutatjuk a választott bibliai mondatot, keressük annak pontosabb 
értelmét. Másodszor ebből kiindulva általánosabb megfigyeléseket 
teszünk a nyelv jelenségével kapcsolatban, hogy befejezésként rövi-
den kapcsolatba hozhassuk mindezt saját életünkkel, saját minden-
napjainkkal is. Vájt fülűeknek azt is mondhatnánk: előbb ad 
litteram, szó szerint olvassuk a Lukács evangélium 2. fejezet 7. ver-
sét; azután allegorice, allegorikus értelemben, amely a középkoriak 
számára gyakran egybeesett a teológiai értelmezéssel; végül ad 
hominem1, vagyis az olvasó ember szempontjából közelítünk hozzá. 

 1. Pólya és jászol a lukácsi elbeszélésben 

 Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, és megszülte 
elsőszülött fiát. Pólyába takarta őt és jászolba fektette, mert 
nem volt hely számukra a szálláson. Lk 2,6-7 

  
A lukácsi születés-elbeszélés sajátossága, hogy a születés tényét 

annak előzményeiben és hatásaiban értelmezi. A Lk 2,1-20, amely a 
születés-elbeszélés tágabban értelmezett perikópája, három jelenet-
ben építkezik: a születés tényét hosszabb történeti bevezetés előzi 
meg, amely az uralkodók említésével korhoz, a népszámlálás említé-
sével pedig konkrét eseményhez köti Jézus születését. A születés ké-
pe tágabb összefüggésbe tartozik, ámde abból mindjárt ki is emelke-
dik: vajon milyen kapcsolata lesz a jászolba születő gyermeknek a 
világ hatalmasaival? Vajon milyen érzetet kelt az olvasókban, ha a 
zsidóságot pogány helytartókhoz rendelő népszámlálásra gondolnak? 
Az elbeszélő nem időz ezeknél a kérdéseknél. Néhány megjegyzéssel 
a születés közvetlen helyzetére irányítja a figyelmet. Az olvasó a vi-
lágméretű és bizonyára sokat tárgyalt jelenségek világából egy kis-

                                                      
1 Vö. KEK 118: „Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid 

agas, quo tendas anagogia.A betű a történteket, az allegória a hiendő 
dolgokat, az erkölcsi a teendőket, az anagógia a célokat tanítja.” 
Augustinus de Dacia: Rotulus pugillaris I: Angelicum, 6. (1929), 256. Kiad. 
A. Walz. 
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gyermek születésének és az ehhez kapcsolódó ősi gesztusoknak a le-
írásához érkezik. 

A gyermek születését csodálatos jelek követik. A Lk 2,9-14 az 
angyalok és pásztorok találkozásáról tudósít. Ez a jelenet alkalmat ad 
arra, hogy az angyalok (a születés eredeti hírüladása után újra) a 
gyermek kilétéről, hivatásáról is nyilatkozzanak. Szavaik egyben ígé-
retként működnek: ha a pásztorok útra kelnek, úgy találnak majd 
mindent, ahogy megmondták nekik. Ez teljesedik be a 2,15-20-ban. 
A pásztorok mindent úgy találnak, ahogy az angyalok mondták, s 
újabb égi sereg dicsőíti a földön a mennyei Istent. Ég és föld találko-
zik a születésben, az angyalok énekében és üzenetében. 

Ahogy már említettük, az égi és földi szereplők mondatai és tet-
tei, a történeti összefüggés sokatmondó vázlata gazdagon értelmezi 
Jézus születésének jelentését. De vajon mi a jelentése annak a né-
hány részletnek, amely a születés legközvetlenebb helyzetére vonat-
kozik? Egyáltalán: mennyire tűnik lényegesnek az, amit itt Lukács 
feljegyez? 

A beszámoló leírja a szüle-
tés tágabb értelemben vett 
helyszínét (Betlehem), meg-
említi az édesanyát, utal a vá-
randós állapot lejártára (eljött 
a szülés ideje), majd a szüle-
tés utáni első tennivalók el-
végzésére. Michael Wolter a 
Lukács evangéliumhoz írott 
kommentárjában jegyzi meg,2 
hogy nincs az egész Bibliában 
ennél részletesebb beszámoló 
egyetlen gyermek születéséről 
sem.  

A beszámoló egyesek számára kifejezetten bőségesnek tűnik: a 
pólyába takarás és jászolba fektetés egyenesen felesleges momen-

                                                      
2 Michael Wolter, Das Lukasevangelium (Handbuch zum Neuen 

Testament 5; Tübingen 2008). 

A jászol helye a betlehemi  

barlangban
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tum, mondják. Vajon hogyan értelmezhetőek ezek az apró moz-
zanatok?3 Általában a legegyszerűbb válasz, hogy az elbeszélés 
igyekszik megőrizni a konkrét részleteket egy híres ember születésé-
ről, még ha azoknak nincs is különösebb jelentősége. Ősi szájha-
gyományról, esetleg egyfajta kuriózumról lehet szó. A következő tör-
téneti vagy teológiai párhuzamok hol jobban, hol kevésbé győznek 
meg. 

A pólya a Lk 2,12 szerint a jel része, amelyről a pásztorok felis-
merik a gyermeket. A szöveg természetesen úgy is érhető, hogy nem 
a gyermeket kell felismerni, hanem maga a gyermek a jele Isten hű-
ségének, megtartott ígéretének, amely gondoskodó szeretetéből fa-
kad. Az újszülött csecsemő bepólyálása a lehető legtermészetesebb 
esemény. Ezekiel 16,4-ben is úgy olvasunk bepólyálásról, mint a 
születést követő tettek szokásos eleméről. A Bölcs 7,4-5-ben a könyv 
irodalmi szerzője, Salamon király mondja el, hogy őt is gondosan 
bepólyálták, miután megszületett – ez a sorsa a királynak is, nemcsak 
a többi embernek. Ebből arra következtethetnénk, hogy a bepólyálás 
a megszületett gyermek valódi emberségét akarja hangsúlyozni. Azt 
teszik vele, mint minden más gyermekkel, legyen bár királyi méltó-
ságú. Ez a „magatehetetlenség motívuma”: a király is csak ember. 

Képes beszéddel van dolgunk a Jób 38,9-ben. Itt Isten „ködből 
pólyát adott” a tengernek, amikor ez „az anyaméhből előjött”, vagyis 
amikor Isten megteremtette, illetve amikor keretek közé szorította. A 
víz feletti pára képzete szép természeti megfigyelés, nehéz neki kö-
zelebbi jelentést tulajdonítani. Ez is arról tanúskodik, hogy megszo-
kott dolog volt a pólyát és a születést összekapcsolni.  

 
A pólya után a másik téma a jászol. A szöveg erre is elsősorban 

mint jelre tekint (Lk 2,7.12.16), de nem pontosítja, hogy minek a je-
le. Legvalószínűbb itt is, hogy nemcsak felismerni segít a gyermeket, 
hanem általa Isten hűségét. A jászollal kapcsolatban (fatné) általában 
inkább úgy vélekednek az értelmezők, hogy az nem fából készített, 

                                                      
3A pólyába csavarás kultúrtörténetileg valószínűleg azzal függ össze, 

hogy a született lénynek emberi formát akartak adni. Még a középkorban 
is ismert a tagok megformálásának motívuma. Orvosi hatásai vitatottak, 
de egyes esetekben még ma is használják. 
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különálló tárgy, hanem barlang vagy istálló falába vájt etető alkal-
matosság. A következő kitétel – „mert nem volt hely számukra a 
szálláson” – mindenképpen Jézus születésének nehéz körülményeit 
jelzi. A jászol ugyan keveset árul el a születés tényleges helyéről, azt 
azonban jelzi, hogy egyszerű helyzetben, s talán a kitaszítottság álla-
potában kellett világra jönnie ennek a gyermeknek. Tény, hogy az 
angyalok éneke, a pásztorok hódolata összességében nem arra utal, 
mintha Lukács a születés körülményeinek nehézségeit akarta volna 
hangsúlyozni. 

A jászollal kapcsolatban született néhány teológiai értelmezés is, 
amelyek azonban kevésbé tűnnek meggyőzőnek. A Ter 3,18-hoz fű-
zött midrásban Ádám azt kérdezi: Hát egy szamárral együtt járulok 
majd a jászolhoz?4 Ha Ádámnak a föld növényeiből kell táplálkoz-
nia, akkor valóban együtt eszik a szamárral. Ebben az esetben a já-
szol a midrásban is megjelenő hagyományra utalva azt fejezné ki, 
hogy új Ádám született. Ez a feltételezés azonban más összefüggés-
sel nem támasztható alá. 

Egy másik felvetés az Iz 1,3 Septuaginta változatára irányítja a 
figyelmet: „az ökör megismeri gazdáját, a szamár ismeri urának jász-
lát, népem nem értett meg engem”. Ez az izajási vers valamivel job-
ban megfelel a szövegösszefüggésnek. A pásztorok felismerik a já-
szolban fekvő urat. Saját népe viszont, ahogy azt a későbbiekben 
Lukács többször is hangsúlyozza (vö. pl. Lk 4,16kk), nem. Ugyanak-
kor nyilvánvaló, hogy a pásztorok is, ezek az egyszerű emberek, a 
zsidó néphez tartoznak. Miért ne képviselhetnék – mint a gyermek-
ségtörténetben Simeon és Anna – a nép hívő részét?5 

                                                      
4 A példákat lásd Joseph Fitzmyer kommentárjában Lukács evangéliu-

mához. J. Fitzmyer, The Gospel according to Luke I-IX. (The Anchor Bible 
28; Doubleday 1982). 

5 Nem közvetlenül a jászollal foglalkozik, hanem a szállás hiányával 
kapcsolatos a Jer 14,8 párhuzama. A próféta itt Istenhez szól: „Miért vagy 
olyan, mint egy idegen az országban, mint egy utazó, aki szálláshelyeken 
alszik?”A nép Ura és Megváltója immár nem lakik a szálláson, s ezzel 
elvileg mintegy hatályon kívül helyezi a prófétai panaszt. Ám erről a felve-
tésről is azt kell mondanunk, hogy inkább furcsa és nehezen érthető: az, 
aki „nem talált helyet a szálláson”, még inkább kivetett, még kevésbé él 
népe körében, mint az idegen, akit befogadnak. 
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Úgy tűnik, hogy Jézus születésének e részleteit leginkább úgy kell 
értenünk, mint a valóságos emberi születés bizonyítékát, az igaz em-
berség jelét. Jézus magára vette az emberi sorsot, nem tartotta ide-
gennek királyi és isteni méltóságától azt, hogy kezdettől végig végig-
járja az ember útját. Lukács nem időz sokáig a szegénység és kitaszí-
tottság helyzeténél, ám ha erre gondolt is, az emberség egyetemes 
tapasztalatát írja le. Isten maga fog gondoskodni arról, hogy Fiának 
születése ne maradjon ünneplés nélkül: nemsokára angyalok muzsi-
kálnak és pásztorok sietnek a gyermek jászolához.  

 2. Az Ige születése. Pólya és jászol  
                      mint az emberi nyelv jelképei 

 Az egyházi hagyomány többféleképpen is megközelítette a pó-
lyába tekert és jászolba fektetett Gyermeket. A pólyában egyesek a 
sírba helyezettet látták előre: gyolcsba csavarták, gyors temetést ka-
pott csupán. Abba a fájdalmas bezártságba merevedett, ha csupán 
három napra is, amely a gyermek sajátja, ha pólyában várja az új éle-
tet, a növekedést. Ebből is, abból is kiemelkedett azután: előbb a 
földi életre, aztán az örök dicsőségre. A jászol meg arra emlékeztet, 
hogy Jézus maga az örök élet kenyere. Ahonnan barmok táplál-
koznak, ott most az önmagát ajándékozó, a magasból alászállott élő 
kenyér pihen, hogy minden ember számára Isten kenyere lehessen. 

Vakmerő párhuzamok ezek, 
amelyek mégis a hit lényegét 
fejezik ki. Azt a hitet, amely a 
megtestesült Ige megjelenésé-
nek és földi életének minden 
mozzanatát egységben látja, 
egyazon isteni kinyilatkoztatás 
elgondolásában kívánja meg-
érteni. Az életút egyes részlete-
iben az egész sejlik fel prófétai 
erővel. A részben az egész szó-
lal meg, ha éppen az egészet szem előtt tartva, az egészet hitben 
megsejtve közelítünk felé. 

A betlehemi barlang díszek nélkül
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A mondottakhoz az emberi nyelv sajátos megértésével és a Betle-
hemben született gyermeknek mint Isten Igéjének megközelítésével 
még egyet tehetünk hozzá. Úgy véljük ugyanis, hogy a pólya, amely 
egyszerre védte és eltakarta a kicsiny csecsemőt, a jászol, amely be-
fogadta, egész durvaságában mégis csak körülölelte emberségének 
első napjaiban, jól képviseli, hatásosan megjeleníti azt az emberi 
kultúrát, amelyet magára vett, amelyen át elérhetővé tette magát. A 
pólya és a jászol metaforikus értelme itt a nyelv, illetve a nyelv sor-
sa. 

A jászolban Mária fia, ugyanakkor Isten Fia nyugszik. Isten Igéje, 
a Logosz. Emberi nyelven szólal meg az Ige, előbb a szentírásban, 
aztán a földön, amikor meg-
testesült. Örök titkát szavak-
ba önti, ma talán azt is mon-
danánk, szavakba csomagol-
ja. Magára veszi ezt a külö-
nös pólyát, az emberi nyel-
vet. Magára veszi, mint első, 
értékes ruhát, amelynek ké-
sei párja az az egy darabból 
szőtt köpeny, amelyen a ke-
reszt alatt a katonák osztoz-
nak majd. 

Ennek az elgondolásnak a hátterében az emberi nyelv értelmezése 
rejlik. Az emberi beszédnek különlegesértéke van, s egyben sajátos 
korlátai. A nyelv sajátos értéke, hogy gondolkodni segít. „Emanci-
pációs ereje” van, vagyis aki halad nyelvi kifejezésmódjában, az 
előbbre jut gondolkodásában és világlátásában is. Nagy írók és köl-
tők gyakran szavakat is alkotnak, s ezzel gazdagítják a nyelv kifejező 
eszköztárát.6 Jevgenyin Vodolazkin Laurosz című regényében egy 
idős férfit ismerünk meg, a regény későbbi főhősének nagyapját, 
Hrisztofort. Róla mondja az elbeszélő, hogy állandóan írt. 
„Hrisztofor nem azért írt, mert félt, hogy elfelejt valamit. Még idős 
korba jutván sem felejtett el semmit. Az volt az érzése, hogy az írott 

                                                      
6Shakespeare kb. az általa használt szavak 10 %-át maga alkotta meg. 
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szó rendbe teszi a világot. Megállítja az áramlását.”7 A kimondott és 
leírt szónak önálló értéke és élete van. „Rendbe teszi a világot. Meg-
állítja az áramlását.” A nyelv az emberi öntudat egyik legfontosabb 
kifejezése. Ma sokan éppen az emberi nyelv létrejöttéhez kötik ma-
gának az embernek a (kulturális) megszületését. A dolgok, élőlé-
nyek, állatok világából a valódi nyelvet alkotó lény emelkedik ki 
mint ember – gondolkodó és kommunikáló személy.8 

A nyelv csoda – mégis megvannak a maga korlátai. A kommu-
nikáció végül mégsem tárja fel a másik titkát, legfeljebb otthont ad 
neki. Saint-Exupéry kis hercegének azt mondja a róka: „A beszéd 
csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb 
ülhetsz.” Ludwig Wittgenstein pedig, amikor beszédes csendre int, 
azt írja: „Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.” 

A pólya, amelybe a betlehemi gyermeket csavarták, kifejezi a ne-
ki adott védelmet és törődést, kifejezi azt a világot, amelyben mos-
tantól fogva jelen van, s amely egyszerre teret ad neki és korlátozza. 
Ez pedig arra emlékeztet, hogy Isten a Szentírásban magára vette az 
emberi beszéd korlátait. A bibliai szövegek korlátai olyan emberek 
korlátai, akik megtapasztalták a végtelen Isten közelségét. Isten va-
lamiképpen „bepólyálta” az üzenetét: emberi szóba öltöztette, a szó-
ban felszabadította és mindjárt meg is kötözte. 

A jászolba helyezett gyermek, akit anyjától elválasztani ké-
szülnek, akit először helyeznek bele abba a világba, ahol majd sza-
badon jár-kel, elindul a szabadság útján, egészen az önfeláldozásig. 
Isten jászolba fektette üzenetét: kitette az emberi és kozmikus törté-
nelem szegénységének és gazdagságának, a megértés és értelmezés 
kalandjának. 

                                                      
7 Vö.: Jevgenyij Vodolazkin, Laurosz. Nem történelmi regény (Fordítot-

ta: Pálfalvi Lajos. Európa, Budapest 2015) 39. 
8 Érdemes nyomon követni az ateista Richard Dawkins és a hívő teoló-

gus Rowan Williams vitáit. A beszélgetésekben többször is előkerül a 
nyelv kérdése, mint olyan fordulópont, amelytől az ember embernek tart-
ható, illetve mint olyan kérdés, amely mindenképpen magyarázatot köve-
tel. A nyelv létrejöttét Dawkins valamiféle mutációval magyarázza – ámde 
ha egy ilyen „ugrás” megtörténik, kérdéses, vajon ki fogja megérteni, ki 
lesz a „Másik”, akit az első teljes értelemben beszélni kívánó lény meg-
szólíthat. 
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A pólya újabb módja annak is, hogy a szöveg-szövet összefüggést 
megfigyeljük. A beszéd, a nyelv, egyfajta lepel is. A „reveláció” ket-
tős jelentésű, leleplezés és elleplezés, vagyis kinyilvánítás és eltaka-
rás egyszerre. Még az is, aki meg akarja magyarázni a szöveg pontos 
értelmét, gyakran járhat úgy, hogy többet fed el, mint amennyit fel-
tár. A bibliai szövegek pontos elemzése is egyszerre korlátoz és út-
baigazít. Tudatlanságból vagy élettapasztalat híján a bibliai szöveg 
maga, amely kinyilatkoztatás, egyesek számára mégis válhat 
akadállyá, túlságosan sűrű függönnyé, amelyen nem látnak át. A pó-
lya véd, de fogva is tart. Lehet olyan gondoskodássá, amely végül 
nem enged növekedni. 

 3. Az élet születése – bennünk, körülöttünk, általunk 

 Tekintsük át röviden, milyen képzettársításokat enged meg a pó-
lya és a jászol azzal az Igével kapcsolatban, aki Betlehemben világra 
született. A pólya véd és gátol, a jászol viszont emlékeztet a világ 
nehézségeire. Az „ige” sokféle értelemben használható, a nyelv és a 
kommunikáció gazdagsága ragyog fel benne. Az isteni ige ebbe a 
gazdag kapcsolatrendszerbe lép be, s itt lesz megszólítható, megért-
hető és értelmezhető. Története lesz az emberi szóval, megértésében 
mi magunk is fejlődhetünk.  

Jézus születésének történetére, s egyben az isteni Ige megértésé-
nek kalandjára mindenkor érvényes marad Angelus Silesius figyel-
meztetése: „Ha Krisztus ezerszer is megszületik Betlehemben, de 
benned nem, te attól még örökre elveszett maradsz.” Krisztus meg-
születése bennünk feltételezi az Ige megértését, azt a sajátos befoga-
dást, amellyel magunkhoz öleljük a betlehemi gyermeket, amellyel 
életünkre alkalmazzuk az örök Ige igazságát. Vajon ha ebből a szem-
pontból nézzük a pólyába csavart, jászolba fektetett gyermeket, mi 
szólal meg bennünk? Az értelmezés egyre szubjektívebbé válhat, 
mégis szeretnék még néhány szempontot megnevezni. 

Az elsőt Isten stílusának nevezhetnénk. A pólya arra emlékeztet, 
hogy Isten mindig „becsomagolja” ajándékait. Nem közvetlen fensé-
gében lép az ember elé, és nem is kelt benne végtelen félelmet, álta-
lában inkább fokozatosan előkészíti arra, amit tenni szándékozik. Az 
Ige betlehemi születését előkészíti a választott nép története, Mária 
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szeplőtlen fogantatása, szűzi foganása. Betlehemben még „hallgat”, s 
további harminc esztendőt tölt el csendes, munkás felkészülésben, 
hogy majd a világ elé lépjen, felnőtt módon szólaljon meg. Isten be-
csomagolja ajándékát, de úgy is, mint ahogy az ember a földbe veti a 
magot, hogy ennek az energiájával, ennek a növekedést segítő erejé-
vel „szülessen meg”, hajtson ki és hozzon termést. Isten becsomagol-
ja ajándékait, jelekben szólal meg, amelyek feltételezik az értő és 
halló szívet. 

A második megfigyelés az anya és a gyermek kapcsolatára vonat-
kozik, amely köztudottan hordoz valamit Isten és az ember kapcsola-
tából. A gyermek a születéstől fogva egyre inkább eltávolodik édes-
anyjától. Az édesanya egyszerre szeretne teljes mértékben gondos-
kodni kisgyermekéről, ugyanakkor egyre inkább rá kell bíznia őt sa-
ját erejére és a világ egész folyására. A pólya és a jászol ennek az 
anyai gondoskodásnak és az anyától való elválásnak közös jele. 
Ahogy Mózest anyja a Nílus vizére bocsátotta, úgy teszik le a gyer-
mek Jézust először a jászolba, aztán úgy engedik útjára felnőtt korá-
ban, úgy teszik sírba nagypéntek hanyatló napján. Léte boldog, el-
szenvedett lét, sírba pólyált lét. Érintkezés a világgal, az emberség 
ezerféle érzékenységével, védtelenségével és hódító-alakító szenve-
délyével együtt. 

Ez a gesztus, az odaadásé és életbe bocsátásé, egyben a remény 
gesztusa is. A keresztény szerzők Origenész óta szívesen idézik Sex-
tus szentenciáit, amelyek közül a 152. így hangzik:  „Inkább dobj el 
egy követ meggondolatlanul, mint egy szót!” A szó képes ártani, 
gyakran többet, mint egy vaktában eldobott kő. Ennek azonban 
ugyanígy, vagy még inkább érvényes az ellenkezője is: a szó hasz-
nálni képes, néha többet, mint egy szelet kenyér. Szavaink, sajnos 
néha még a hithirdetés szavai is, képesek eltakarni és elválasztani, 
túlvédeni és túlfélteni, de képesek felszabadítani, reményt adni, élet-
re biztatni is. Amikor jó szándékkal bocsátjuk őket útjukra, előbb-
utóbb többnyire célba érnek. Szavainkban ott van „a mustármag re-
ménye”, a fejlődésé, a találkozásé, a bizakodó csönd és a csenden tú-
li kapcsolatteremtés reménye. 
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Bölcsesség az ókori keleten V.  
           Jób könyve: A panaszkodó ember  
           (Jób panasza Jób 3,1-26) 

A.) Alapgondolat 

A Jób könyve egyike az Ószövetség és egyáltalán a világirodalom 
legszebb könyveinek. Nem véletlen, hogy Jób alakja oly sokszor 
visszhangzik a különböző művészeti alkotásokban. Jób könyvének 
tárgya nem csak az ártatlanok szenvedésének oka és értelme, hanem 
a Sátán alakja azt a kérdést is felveti, hogy vajon az ember, mint Is-
ten teremtménye, vajon csak a saját boldogulása és haszna érdekében 
szolgálja Istent, vagy érdek nélkül imádja? Vajon az ember ártatlan-
sága és büntetlensége fizető eszköz, amit benyújthat Istennek, hogy 
cserébe boldogságot adjon neki? Jób barátai azt a hagyományos fel-
fogást képviselik, hogy az ember jóléte igaz voltának, Isten áldásá-
nak a bizonyítéka, minden szenvedés pedig a bűn büntetése, tehát 
igazságosan éri az embert,. Ha az embert baj éri, vizsgálja meg lelki-
ismeretét, térjen meg és vezekeljen. Bár már Jób könyve is megkér-
dőjelezi az isteni igazságszolgáltatást ilyen leegyszerűsítő és téves 
módon értelmező gondolkodást, mégis hosszú életűnek bizonyul. Jé-
zus tanítványai is magától értetődőnek tartják, és mind a mai napig 
jelen van, visszacseng a hívőknél is, gyakran halljuk ezt, hogy meg-
verte az Isten vagy éppen mint kívánságot, hogy majd megveri az Is-
ten. 

É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
 



Bibliaiskola 

 32

Jób, igaz volta tudatában szót emel a barátok merev és szívtelen 
kategorizálás ellen. Perbe száll velük, és igaza van, de perbe száll Is-
tennel is, és ekkor téved. Nincs joga reklamálni, Isten nem tartozik 
neki semmivel a jámborságáért cserébe. Dicsekedhetünk-e, 
követelőzhetünke-e? „Lehet-e az ember igaz Isten előtt? Lehet-e férfi 
tiszta Alkotója előtt?” (Jób 4,17) Lukács evangéliumában számunkra 
is figyelmeztetés Jézus szava: „Ti is, amikor mindent megtesztek, 
amit parancsoltak nektek, mondjátok: `Haszontalan szolgák va-
gyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!” (Lk 17,10) 

B.) Jób 3,1-26 

C.) Bevezetés 

1. Jób könyve 

a.) Jób (héb. Hijjob): nem izraelita személynév. Viselője Husz 
földjén élt (Jób 1,1), amelynek fekvésére a Kedem fiai kifejezés utal 
(1,3), valószínűleg Damaszkusztól Dél-Kelet-re esett és Es-Safával 
azonos. Mivel nem tartozott Izrael fiai közé, a Biblia nem közli az 
egyébként általános családfát. Hogy Ez 14,14.20 Noéval és Dániellel 
együtt szerepelteti, az tanúsítja: messzi múltbeli istenfélő embernek 
tartották. A neve, a barátai neve, a portyázó szabeusok és kaldeusok 
említése (Jób 1,14.17), valamint a pátriárkák korára emlékeztető 
gazdasági–társadalmi és vallási viszonyok arra vallanak, hogy na-
gyon régi, Izrael fiainak korát megelőző hagyománnyal állunk szem-
ben. Valószínűleg van egy történelmi magva, amelyet a Tóbiás 
könyve is felhasználhatott. Jób alakja más bibliai helyeken is (vö. Ez 
14,14.20; Jak 5,11) az igazságosság és a türelem példaképe. 

b.) Jób könyve protokanonikus ószövetségi bölcsességi könyv, 
nevét a fószereplőjéről kapta. 

Két jól elkülönülő részből áll, egy keretelbeszélésből és a párbe-
szédekből Jób és barátai, ill. Jób és az Úr között. Jób és a három ba-
rát párbeszéde után hirtelen felbukkanó Eliú-beszédek, amelyek 
megszakítják Jób panasza (29–31) és Jahve megjelenése (38) közt az 
összefüggést, arra utal, hogy ezek egy későbbi betoldás nyomán ke-
rültek a szövegbe. A könyv eredeti szerzője ismeretlen. Nyelve és 



Bibliaiskola 

33 

némely Jeremiásra való utalás arra engednek következtetni, hogy a 
szerző a fogság utáni időben élt, de nem később, mint Kr. e. 200 (vö. 
Sir 49,9). A Jób könyvének tematikája, „biblikus” jellege zsidó szer-
zőre vall. A kisebb részletekből arra lehet következtetni, hogy jól 
ismerte Palesztinát, de más országok, főleg Egyiptom szokásairól, 
körülményeiről is tájékozott volt. Ez annak a világjárásnak és olva-
sottságnak felel meg, amely a bölcsességi irodalom szerzőit jellemzi.  

c.) Tartalma: Keretelbeszélés közre fogja a párbeszédeket. Bár a 
keret és a párbeszéd világosan elkülönül, a 2 rész a szerző szándéka 
szerint szorosan összetartozik; a párbeszéd nem is képzelhető el ke-
ret nélkül. 

A keretül szolgáló elbeszélés (Bevezetés 1–2, Befejezés 42,7–
16), amely a párbeszédet közrefogja 8 vagy 9 részből áll: 1,1–5 Jób 
jámborságának és boldogságának bemutatása; 1,6–12: kihallgatás a 
mennyben; 1,13–22: Jób 1. próbatétele; 2,1–6: egy 2. kihallgatás 
Jahvénál; 2,7–10: Jób 2. próbatétele; 2,11–13: Jób barátainak látoga-
tása (Bildád, Elifáz, Szófár). 42,7–9: Jahve elítéli Jób barátait, ami-
ért helytelenül vélekedtek Jóbról; 42,10–17: Isten még több gazdag-
ságot ad Jóbnak mint korábban. 42,11: a rokonok látogatása – azzal 
az elítélő magatartással szemben, amelyet Jób felesége és barátai ta-
núsítottak – Jób társadalmi tekintélye helyreállásának kezdete. – A 
párbeszéd a barátok látogatásához kapcsolódik és 3 menetben zajlik 
le: 

1. (3-11.v.): Jób egy keserű panasszal nyitja meg az 1. párbeszé-
det (3). Ez alkalmat ad Elifáznak Jób figyelmeztetésére: senki halan-
dó nem tiszta Isten színe előtt; Jób jobban tenné, ha panasz helyett 
Istenhez fordulna (4 kk.). Jób kitart amellett, hogy a panasza jogos, a 
sorsa elviselhetetlen és azt kívánja, hogy Isten adja meg neki a ke-
gyelemdöfést (6 kk.). Bildád nyomatékosan megismétli Elifáz fi-
gyelmeztetését: csak a jámborság segíthet rajta (8). Most Jób Istent 
teszi felelőssé szenvedéseiért: ostorozza az embert, figyelmen kívül 
hagyva ártatlanságát (9 kk.). Szófár rendreutasítja Jóbot merész be-
széde miatt: szenvedése bűneinek a következménye, tehát a megtérés 
hozhat enyhülést (11.v.). 

 – 2. (12–20.v.): Jób nem vitázik tovább barátaival, hanem Isten-
hez fordul a meggyőződésével: nem szolgált rá a szenvedésre (12–
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14). Elifáz úgy véli, hogy Jób Isten ellensége lett (15). A halállal 
szembenézve Istenhez emeli tekintetét: nyilvánítsa igaznak (16 kk.). 
Bildád hevesen tiltakozik (18), Jób viszont barátai részvétéért eseng, 
amiért Isten keze úgy ránehezedett, de továbbra is Istentől várja ár-
tatlansága bizonyítását és inti barátait: figyeljenek a szavára. Ennek 
ellenére Szófár is osztozik barátai nézetében (20.v.). 

 – 3. (21–27): a 3. menetet Jób azzal 
indítja, hogy elveti a megfizetésre vo-
natkozó hagyományos tanítást: jámbor-
ság és boldogulás, bűn és szenvedés 
nem szükségszerűen tételezik fel egy-
mást (21). Erre Elifáz szemére veti, 
hogy gonosz, azért bűnhődik (22). Jób 
tovább védi ártatlanságát (23 kk.). 
Bildád válasza rövid, vsz. töredék (25). 
A továbbiakban (26 kk.) Jób 2-szer is 
szóhoz jut, Szófárt viszont nem említi a 
szöveg, ha a következő beszédet 
(27,13–23) neki tulajdonítják is. – A 
bölcsesség dicsérete (28) önálló rész. Miután Jób visszatekint koráb-
bi boldogságára (29) és felpanaszolja szenvedését (30), ünnepélye-
sen bizonyítja ártatlanságát és felszólítja Istent, emeljen vádat ellene 
(31). Erre Isten közbelépését lehetne várni. Ehelyett egy ismeretlen 
lép fel: Eliú, aki Jóbot is, barátait is megfeddi és egy teljesen új 
szempontot visz bele a vitába: Isten megengedi, hogy az igaz szen-
vedjen – így tisztítja meg, így neveli (Jób 32–37). – Jahve elfogadja 
Jób kihívását és felel neki a viharból. A barátokat elítéli, Jóbot pedig 
a teremtés csodáira utalja, amelyek felülmúlják az emberi tudást és 
lehetőségeket és az Ő végtelen hatalmának és bölcsességének a bi-
zonyságai. Ha Jób Istent rendre akarná utasítani, képesnek kellene 
lennie arra, hogy a világ kormányzását átvegye, rendjét fenntartsa, a 
gonoszokat pedig eltiporja. Akkor maga Isten is dicsőítené. Ha azon-
ban erre nem képes, illene szerényebbnek lennie (38,1–40,14). A 
vízilóra és a krokodilra utalás kiemeli az ember kicsiségét, tehetet-
lenségét (40,15–41,26). Jób számára nem marad más hátra, mint el-
hallgatni, és magát megadni (40,3–5; 42,1–6). 
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d.) Jób könyve felépítésének vázlata: 
 

Jób 1- 2 Keretelbeszélés 
1,1-5 Bevezetés 
1,6-12 Jelenet a mennyei tanácsban 
1,13-22 Jób elveszti javait, jámborságának bizonyítása 
2,1-6 Jelenet a mennyei tanácsban 
2,7-13 Jób újabb megpróbáltatásai, jámborságának bi-

zonyítása, a barátok érkezése 
Jób 3,1-42,6 Jób költemény 
3-11 Párbeszéd Jób és a barátai között 

3,1k Jób, 4,1k Elifáz, 6,1k Jób, 8,1k Bildád, 
9,1k Jób, 11,1k Szófár 

12-20 Párbeszéd Jób és a barátai között 
12,1-14k Jób, 15k Elifáz, 16k Jób, 18,1k 
Bildád, 19,1k Jób, 20,1k Szófár  

Betoldás: 28,1-28 Ének a bölcsességről 
29-31 Jób lezárja a vitát 
Betoldás: 32-37 Eliú beszédei 
38,1-42,6 Isten beszéde Jóbhoz és Jób válasza 

38,1-39,30 Isten beszéde 
40,1-2 Isten beszéde 
40,3-5 Jób válasza 
40,6-41,26 Isten beszéde 
42,1-6 Jób válasza 

Jób 42,7-16 Keretelbeszélés – próza, befejezés 
 42,7-9 Jóbnak kell közben járnia barátaiért 

42,10-11 Isten helyre állítja Jób egészségét és 
birtokait 
42,12-15 Isten megáldja Jóbot 
42,16-17 Jób beteljesült élete 
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2. Jób 3,3-26 foglalkozás a konkrét szöveggel: 

Jób panasza 

Jób könyvének harmadik fejezete Jób panaszával kezdődik. Jób 
nem hajlandó beletörődni szenvedésébe, és mint Isten akaratát elfo-
gadni, hiszen úgy gondolja nem szolgált rá tetteivel és ezt kimondja, 
szavakban fogalmazza meg. A pszichológia szerint a szenvedésnek 
különböző fázisai vannak. Első lépésben a szenvedés, a fájdalom 
letaglóz. Amíg bezárkózom a fájdalomba, saját levemben főlök, nem 
lehet rajtam segíteni. Az már jó, ha sírni, panaszkodni tudok, ez a 
segítség kérés jele. Amikor elmondom, megfogalmazom, magam is 
jobban kezdem látni. A megnyílással, a panasszal már elkezdődik va-
lami. A panasz kimondása egyben segítségkérést is jelent. Hátha va-
laki meghallja, megérti és segít. A segítségadás nem azt jelenti, hogy 
csodát teszek vele, megszabadul a fájdalomtól, hanem hogy megta-
nul mit kezdeni vele.  

Eszerint Jób könyvének felépítése teljesen logikus. Hét napi hall-
gatás után tör elő Jóbból a panasz, ami a környezetével való 
eszmecsérében (barátok, Isten) végül megoldáshoz vezet. 

3.) A szöveg felépítése: 

Jób elátkozza a saját életét (3-10) 
A miértek sora (11-14) 
Jób Istennek tesz panaszt (20-26) 

Kényszerű élet és halálvágy szólal meg Jób panaszában, számára az 
élet keserű kényszer, nem ajándék, olyasvalami, amitől szabadulni 
szeretne és ennek kifejezéséhez erős képeket használ. 

4.) Mire jó a panaszkodás 

Jób szavai ma is provokálóan hatnak, annál is inkább, mert nem 
vagyunk hozzászokva, hogy ilyen hangnemben beszéljünk Istennel. 
Pedig nagyon fontos, hogy merjünk panaszkodni Istennek. 

Mi értelme van a panaszkodásnak, miért fontos? 
- Csak az panaszkodik, aki remél a segítségben, a változásban. 
- Szemben a passzív beletörődéssel, a panaszkodás aktív. 
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- Csak a kimondott szenvedést tudom másokkal megosztani 
(megosztott szenvedés fele szenvedés) 

Sokszor már az, hogy megfogalmazom a bajom, már enyhülést je-
lent, hozzásegít, hogy világosabban lássak.  

 
5.) A fájdalom megszólal különböző művészeti alkotásokban is. 

A zenész hangokban, a táncos mozdulatokban, a költő és író szavak-
ban, a szobrász formákban, a festő képekben mondja ki az érzéseit. 
Amikor találkozunk ezekkel a művészi alkotásokkal, úgy érezzük a 
mi érzéseink formálódtak meg bennük, ez a katarzisélmény. József 
Attila Nagyon fáj című versében szinte az őrjöngésig fokozódó fáj-
dalom szólal meg megrázó képekben. Michelangelo Pietája maga a  
kőbe vésett fájdalom.  

Néhány irodalmi szemelvény, ami Jóbhoz és a fájdalomhoz kap-
csolódik: 

„A sötét esztendőben minden földi javamat elvesztettem. Az ösz-
szes elrejtett befőttesüvegeket és konzervet, minden cukrot és borot-
vaszappant és rongyot és papírost és tintát. Hiába dugtam a könyvek 
mögé s a polc alá, a polc és a sok könyv is elveszett. Kint voltam a 
havas utcán és a fájdalomtól és a félelemtől bömböltem, mint Jób és 
Istent hívtam és a hóba vetettem magam, mert éreztem, hogy nem 
hallgatott meg. De ez volt, amit aránylag hamar meg tudtam érteni. 
Koldus lettem. Mint Jób. Mindent elvesztettem, mondtam. Elfejtet-
tem nevetni és gyűlöltem, aki nevetett. Seb. Mély seb. Azután, hogy 
darát és a kenyérhéjat gyűjtöttem, csapás. Meg akartam menteni és 
elveszett. A birtok világa megsemmisült. De aránylag hamar meg 
tudtam érteni, hogy csak a birtok világának megsemmisülése után 
léphet át az ember a létezés világába. Mint Jób. Ha az embert béké-
ben hagyják, öt év alatt ismét házat szerez és kezdheti elölről. Befőtt 
és méz és borotvaszappan. A gazdag ifjúnak igazán nehéz. Sohasem 
tudtam volna lemondani! Mindenről lemondani. Nem például a me-
lankóliát megtartani, a dohányt vagy a pálinkát. Vagy a konzerveket. 
Valamit, amibe belel lehet bújni, mint a vasbányába, valami amit le-
het félteni és amiért lehet reszketni, valami, ami megvéd, valami ob-
jektív és manifeszt és a teljes odaadásban megakadályoz. Nem meg-
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tartani. Még az örömet sem Lemondani az odaadásról és lemondani a 
lemondásról. Mint Jób. 

Elárad a kegyelem. Kegyelemnek nevezem azt, hogy aránylag 
könnyen és gyorsan megérttettem. Koldusnak lenni jó. Még vérez-
tem, de már tudtam, hogy jó. A birtok világa romokban hevert. Tud-
tam, ha öt évig békében hagynak, nem fogok házat szerezni, hogy 
kezdjem elölről. Valaki a birtokot levakarta rólam. A bőröm is vele 
ment, de nem baj, most már igyekszem többé semmihez sem odara-
gadni, mint a borotvaszappanhoz tettem. Koldusnak lenni nehéz, de 
jó. A létezés világa a birtoklás világánál magasabb…. 

A birtok világában az ember nem is lehet önmaga. Csupa védelem 
és támadás és érdek és házőrző kutya saját kapujában és ha befőttjeit 
elviszik, úgy üvölt, ahogy én tettem a házam romjain a havon. Effek-
tív létezés csak a birtoklás teljes felszámolása után lehet. Itt kezdő-
dik a valóság. 

Kardia ametanoétos, mondja Pál apostol. A meg nem váltott szív. 
A meg nem váltott szív a szappangondban él és sötét és abban a ke-
gyelem nem is tud megnyilatkozni…”  (Hamvas Béla: Egy csepp a 
kárhozatból III.) 

Szombati-Szabó István: Jób 
 

Elveszett minden: vagyon, múlt, öröm, 
Vígság, dicsőség, jövő gyermek, élet. 
Csak én maradtam s bánatom, hogy élek. 

 
A boldog voltból csak jajszóm enyém 
S egy koldus-bot tán, mit ha felveszek: 
Botorkálva a sírig elvezet. 

 
Ki most seb- genny és könny-tócsában ül 
És jajveszéklőn önmagára búsul: 
Én vagyok, én: Jób, a tegnapi dús úr. 

 
A verő Isten búsult gerjedelme 
Dali testemre varból varr ruhát; 
De e sebeknél selyem sincs puhább: 
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Mert én hiszek… S ez: életemben élet; 
Hiszek: ez kínom vedrében a bor, 
Mely bú-seprején vigalomra forr. 

 
Hiszem, hogy ennek egyszer vége jön 
S a var-kivert kéz mit ma földre ejt: 
Emel még vígan színig-telt kehelyt. 

 
Hiszek… Még jön nap, hogy felejtve Jób 
Arcán a kínok mai fintorát: 
Megüli majd egy vígság torát. 

 
Hiszem, hogy ez a seb-véres, jajos 
Száj, mit nyögésre s panaszra nyitok: 
Fog még nevetni és dalolni fog. 

 
Hiszem, hogy minden seb gyógyult leszen 
S jajos házamban egyszer zene zendül, 
És Jóbnak bénasága táncba lendül. 

 
Hiszek gyógyulást, Istent, jót, jövőt. 
S kínban, sebekben nem volt senki szebb, 
Mert én, gyötört Jób, megvert Jób: hiszek. 

 
E hit gyógyít s ken sebemre írt… 
Jaj, ezt az írt ha sebemről levennék: 
Megátkoznám az Istent s halni mennék.   
 

 Jób panasza  
                    (reminiszcencia) 

Nézd, már mindenemet elveszítettem, 
Egyetlen birtokom van csak, 
A szenvedés és a fájdalom. 
Még az útszélre tett csecsemő is 
Gazdagabb, mint én, 
Annak legalább szülőanyja van, 
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Ha le is hagyta, ki is tette. 
 Egyetlen birtokom van csak, 
A szenvedés és fájdalom, 
Ő az enyém, én az övé, 
Összeforrtunk halálos ölelésben, 
Miközben elgyötört testem, lelkem 
Kétségbe esve szabadulna belőle, 
De harapófogóként szorít, nem ereszt. 
Kínok örvénye elnyel, 
Majd kidob magából, 
De csak azért, hogy újra elnyeljen,  
Tehetetlen rongyként dobál, 
Nincs kapaszkodó. 
Meddig még, meddig kell szenvednem, 
Hát nincsen szabadulás? 
                                      (V.É.) 

 
D.) Óravázlat 

 
Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtartam 

 
1. Ének: Ha reád tör a homály  ének kot-

tából 
Énekelj az Úrnak, 
97. o., 5 perc 

2. Bevezető beszélgetés a következő 
kérdések alapján: 
- Mi a véleménye a panaszkodásról? 
- Ön mikor szokott panaszkodni? 
- Normál körülmények között kinek 
szokta elpanaszolni a nehézségeit és fáj-
dalmait? 
- Mi a panaszkodás szerepe és értelme az 
emberi lélek számára? 

 csoportos 
beszélge-
tés az 
óravezető 
irányítá-
sával 

 
 
 
20 perc 

3. Jób könyvének ismertetése 
lásd Bevezetés 1. 
 

Az órave-
zető elő-
adása 

Szentírás, Tábla, kré-
ta, jegyzetfüzet, ce-
ruza, 35 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
 időtartam 

 
4. Jób 3,3-26 Foglalkozás a konkrét 
szöveggel, a Jób 3,3-26 felépítése 
Szövegmunka a megadott kérdések alap-
ján 

- Nevezzen meg néhányat a Jób által 
használt képek közül? 

- Milyen kontrasztokat talált a szöveg-
ben? 

- Milyen mondattípusokat használ a szö-
veg? 

 Az óravezető összefoglaló gondolatai, 
lásd Bevezetés 2. 3. 

egyéni, írás-
beli munka, 
utána csopor-
tos megbeszé-
lés és az óra-
vezető össze-
foglalása 

Az adott szent-
írási szöveg kü-
lön lapon, 
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, ce-
ruza  
 
 
20 perc 

5. Mire jó a panaszkodás 
Lásd Bevezetés 4. 

csoportos be-
szélgetés 

Jegyzetfüzet, ce-
ruza 
 
5 perc 

6. Jób és a szenvedés a különböző iro-
dalmi szemelvényekben 
Lásd Bevezetés 5. 

Az irodalmi 
szemelvények 
felolvasása 

Irodalmi szemel-
vények 
 
20 perc 

7. Az óravezető összefoglaló gondolatai 
az Alapgondolat alapján 

 5 perc 

8. Befejező ima, ének Kötetlen ima kotta, gyertya, 
gyufa, 10 perc 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
százegyeik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2018. dec. 8.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
 

Hálaadó szentmise a Bibliaiskolában – Június 4-én a Bibliais-
kola nyár előtti utolsó alkalmával szentmise keretében adtunk hálát a 
közösen végzett munkáért. 

Közgyűlés – Társulatunk szeptember 29-én megtartotta ez évi 
közgyűlését, melynek során a munkatársak beszámoltak az elmúlt év 
folyamán végzett munkájukról. Ezt követően a Közgyűlés egyhangú-
an megválasztotta Harmai Gábor esztergomi biblikus tanárt a 
Társulat elnökeként. A továbbiakban az elnök ismertette az előttünk 
álló feladatokat, terveinket. A közgyűlés előtt szentmisében adtunk 
hálát Istennek a kapott kegyelmekért, a gyűlést követően pedig baráti 
együttlét során beszéltük meg a konkrét feladatokat. 

 
Biblikus professzorok konferenciája a Bibliaközpontban – A 

22 éve tartó gyakorlat szerint október 23-án megtartottuk biblikus 
konferenciánkat, melyen az ország teológiai karain működö biblikus 
professzorok közül tizenegyen vettek részt. Az összejövetel 
moderátora ezúttal is Kocsis Imre professzor volt, előadást tartott 
Martos Levente Balázs professzor. Az ő előadása után gyakorlati, 
szakmai feladatokról tárgyaltak a résztvevők. 
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A Társulatunk által alapított és gondozott Szentírás Alapít-

vány az illetékes hatóságtól 2016. októberében megkapta a jó-
tevőink 2017-es évre befizetett adójának a Szentírás Alapítvány 
számára felajánlott 1 %-át, összesen 6039 Ft-ot. A kapott ösz-
szeggel és a támogatóinktól beérkezett adományokkal, 1.500.000 
összeggel a KNB útánnyomásának költségéhez járult hozzá az 
Alapítvány. 

A Szentírás Alapítvány  továbbra is várja Jótevőink ado-
mányait és a számára felajánlott 1%-ot. Az Alapítvány adó-
száma: 19639886-1-42. 

                           A támogatásért hálás köszönetet mondunk! 
   

Bibliai Figurák kurzusaink – ezúttal is folytatódtak. Nov. 22-
24.-én a Bibliaközpontban tartott képzést Gelley Anna irodavezetőnk 
hét lelkes résztvevővel. Voltak a résztvevők között visszatérők is, 
akik már sokszor voltak itt, és lassanként egyre gazdagabb a 
készletük, amelyet nagyon jól fel tudnak használni akár otthoni 
ünnepeken, akár a hitoktatás során. 
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A biblikus figurák kialakulásának és fejlődésének története 

Az első biblikus figurák Svájcban születtek meg: 1964 nyarán 
Ilanz kolostorában Anita Derungs nővér karácsonyra különleges 
betlehemes bábukat készített. Értesült a hajlékony figurákról Josy 
Brunner is, aki az akkori „Haus der Mütter” (ma Bildungszentrum 
Matt) vezetője volt Schwarzenbergben, ahol a katolikus nők és 
anyák továbbképzőközpontja működött. Már 1964 őszén sikerült 
megszerveznie egy betlehemesfigura-készítő kurzust a Schwarzen-
bergen, Anita nővér vezetésével.  

Az első résztvevők (köztük Beatrice Zimmermann és Maria 
Widmer) nagy lelkesedéssel kezdték meg a figurák fejlesztését a 
következő években. Widmer asszony Baarban lakott és ide jött 
férjhez Doris Egli is, így általa ismerte meg ő is a biblikus figurák 
előállítását már 1966-ban. Hangyaszorgalma mellett a stuttgarti 
képzőművészeti akadémián szerzett tudása nagy segítségére volt a 
figurák továbbfejlesztésében.  

A schwarzenbergiek és Egli között azonban nem volt hosszú életű 
az együttműködés, mert hamar nézeteltérésük támadt az alapanyagok 
miatt. A konfliktus szétváláshoz vezetett az alapanyag-felhasználás 
és a fejlesztések mentén. Németországba úgy jutottak el a figurák, 
hogy 1978-ban a német Knoch család Taizébe utazott, ahol talál-
kozott a luzerni Ida Marty családjával, aki akkoriban már figuraké-
szítő kurzusokat tartott. Az első tanfolyamot Werner Knoch lelkész 
szervezte Ida Marty vezetésével 1981-ben Urachban. Németország-
ból került Ausztriába a figurakészítés, ahol Regina Fucik és Anne-
marie Holzer (SSM) 1993-ban szervezték az első továbbképzést 
Bécsben a ferences központban. Az ő javaslatukra hívta meg a Haus 
der Stille 1995-ben Alexa Eckensteint. Elisabeth (Lisi) Waltersdorfer 
gyakorlott kézművesként vett részt a kurzusokon, mivel elvarázsolta 
a kézimunka és a lelki munka ötvözete. Ők ketten 1997-ben hatá-
rozták el, hogy mesterképzést csinálnak Svájcban.  

1998 nyarán a déltiroli Brixenben rendezte meg találkozóját a 
közép-európai bibliatársulat (Mitteleuropäische Bibelwerke), 
amelyre első osztrák tanfolyanvezetőként meghívták Elisabeth 
Walersdorfert, valamint Anneliese Hecht-et, aki 1982 óta a stuttgarti 
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bibliatársulat bibliapasztorációs referense (és a biblikus figurák 
alkalmazását segítő kötet összeállítója).  

Magyarországon Gelley Anna (Ani) a figurák első számú készí-
tője, aki a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat munkatársaként 
szintén részt vett ezen a közép-európai konferencián. Mivel nagy 
sikert aratott Lisi Waltersdorfer bemutatója, ezért az osztrák biblia-
társulat befizette a magyarokat, a cseheket, a lengyeleket és a 
szlovénokat egy 10 napos kurzusra. Erre 2002-ben került sor az 
ausztriai Heiligenkreuzban, Lisi Waltersdorfer vezetésével. 2003-
ban és 2004-ben végeztem el Bécsben Gelley Ani és Zsuppán 
Monika a Doris Egli-féle kurzust, amit Annemarie Holzer (SSM) 
tartott, és ami után bizonyítványt is kaptak.  

Közben 2003 karácsonya előtt szervezték meg ők ketten az első 
kurzusukat baráti körben itt a budapesti Bibliaközpontban. Ani azóta 
is tart igény szerint kis létszámú csoportoknak biblikusfigura-készítő 
hétvégéket – nemcsak Budapesten, hanem Pécsen és Kaposváron is. 
Péntektől vasárnapig a résztvevők megtanulják az elkészítés lépéseit 
és a figurákkal való bánásmódot. A kurzuson feldolgoznak bibliai 
elbeszéléseket, bemutatva a biblikus figurák alkalmazási lehetőségeit 
Ezeket a kurzusokat azóta mindig Gelley Anna vezeti..                                       
                                                                                Cecília Kádár 

 
 

Szentírás a honvédeknek – Bíró László tábori püspök úr kez-
deményezésére a Katolikus Tábori Lelkészség kiadásában megjelent 
a Káldi-Neovulgáta Újszövetség 3000 példányban. Ezeket a 
Szentírásokat azok a honvédek kapják meg ellenszolgáltatás nélkül, 
akik igénylik és olvassák. Örömmel üdvözöljük ezt dicséretes vállal-
kozást. 

 
Erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat  
A Katolikus Magyar Bibliatársulat Főegyházmegyei Biblia-napot 

szervezett október 27-én, szombaton, Gyulafehérváron, ahol közel 
120 résztvevő volt. A jelenlévők Budapestről és környékéről, Ko-
lozsvárról, Marosvásárhelyről és környékéről, Felvincről, Csíkszere-
dából és környékéről, Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról, 
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Brassóból, Balázsfalváról és nem utolsó sorban Gyulafehérvárról 
voltak. A „Barátaimnak mondalak benneteket” (Jn 15,15) mottójú 
Biblia-nap délelőtt 10 órakor kezdődött és délután 7 órakor ért véget. 
A Biblia-nap előadója Ft. Dr. Oláh Zoltán teológiai tanár volt, aki A 
Barátság a Bibliában címmel tartott lényegretörő és lelkiekben 
gazdagító előadást.  

A Biblia-nap a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly 
Római Katolikus Teológiai Líceum Borromeó Szent Károlyról 
elnevezett kápolnájában kezdődött a Szentírás ünnepélyes trónra-
emelésével, amit Oláh Zoltán tanár úr tartott a szervezőkkel, és a 
GMGK diákjaival együtt.  

Az igeliturgia ünnepélyes áldással ért véget. Mindezek után 
Magos Gyöngyvér a Katolikus Magyar Bibliatársulat nevében, Ft. 
Bodor Attila pedig a Szeminárium és a Kisszeminárium előljá-
róságának és paptanárainak nevében köszöntötte a jelenlévőket és 
felkérte Nm. Dr. Jakubinyi György érsek atyát, hogy mondja el 
ünnepi gondolatait. Érsek atyánk a jelenlévők köszöntése után, 
kifejtette beszédében a Szentírás olvasásának fontosságát. Beszélt a 
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Szentírás keletkezéséről és jelenlegi formájának elrendezéséről 
(kanonizálásáról). 

Egy kis szünet után Ft. Dr. Oláh Zoltán tanár úr tartotta meg 
előadását, melyben több szentírási rész fényében a bibliai barátsá-
gokról beszélt, és kifejtette, hogy miből is álltak ezen barátságok, 
milyen módon nyilvánultak meg, és mit taníthatnak számunkra, a 
mai ember számára.  

Szó volt arról, hogy nagyon fontos felismerni az igazi barátot, 
ezért próbára kell tenni. Sírák fia, a bölcs tanító óvatosságra int tehát 
a barátokkal kapcsolatban, reálisan és kritikusan tárgyalja ezt a 
kapcsolatot, és állítja, hogy a hű barátság megfizethetetlen érték. A 
barátság bizalomra és diszkrécióra épül: „Az igazi barátok, nem 
tartogatnak titkokat, csak meglepetéseket későbbre” (William Paul 
Young). Nem szabad visszaéljünk barátunk titkaival, védenünk kell 
őt. Minden kapcsolatban lehetnek problémák, viszont fontos, hogy 
minden esetben a megbocsátás útját válasszuk. Tovább haladva 
megfigyelhettük János evangéliumában, hogy Jézus tanítványait 
barátainak nevezi búcsúbeszédében, amely érdek nélküli bensőséges 
kapcsolatra utal. A barát mindent tud a másikról, nem titkol el 
semmit. Jézus mindent közöl, amit az Atyától hallott, nem tekinti 
szolgáinak övéit. Az igaz barát életét adja övéiért, Jézus ebben az 
értelemben mindenki barátja, viszont akkor maradunk meg ebben a 
bensőséges kapcsolatban, ha az Atya szándékait saját szándékunkká 
tesszük.  

A délutáni program csoportbeszélgetésekkel folytatódott. A 
kiscsoportos beszélgetések során a Brassóból érkezett VIII-XII. osz-
tályos diákok és a GMGK diákja Ft. Farkas Ervin és Magos Orsolya 
vezetésével kifejtették, hogy mit is jelent számukra a barátság. 
Megvizsgáltuk a szentírási részek kapcsán, hogy milyen a rossz és a 
jó barát, mi az, amit mi teszünk egy baráti kapcsolatban. A cso-
portbeszélgetés végén mindenki mondott egy hasonlatot, hogy 
számára mit jelent a barátság. Ezt a cikk végén szeretném megoszta-
ni. A csoportmunka után összegyűltünk és Magos Gyöngyvér 
segítségével kiértékeltük a napot és összefoglaltuk a csoportban 
elhangzott tanulságokat. A Biblia-nap ünnepélyes szentmisével 
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zárult, melyet érsek atyánk celebrált a gyulafehérvári székesegyház-
ban. 

„A barátság olyan, ... mint a méz, mely megédesíti az élete-
met; ... mint egy kapocs, mely összeköt Istennel és embertársa-
immal; ... mint a mentőmellény, mely bármiből kiment; ... mint 
a mosoly, mert lehet nélküle élni, de nem érdemes; ... mint a 
balzsam, mert minden időkben lágyan odasimul; ... mint  egy 
kert, mert mindig újra ültetheted az életet benne; ... mint a ká-
vé, mely energiát ad, és ha kiöntöd meg is pecsétel; ... mint a 
pizza, mert minden van rajta; ... mint egy áramdugasz, melyre 
mindig szükség van; ... mint egy gyertyaláng/nap, mert a leg-
nagyobb sötétségben is fényt nyújt; ... mint egy laptop, mert ha 
elromlik nehéz megjavítani; ... mint egy fonal, mely, ha elsza-
kad, a csomó akkor is megmarad; ... mint egy film, mert mindig 
újrajátszhatod a legjobb pillanatokat.” 

                                           Kiss M. Richárd és Magos Orsolya 
 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki-
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta-
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

 
Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2019. 

jan. 4.: Jak 5,16-17; jan. 18.: Mt 5,5-7; febr. 1.: Jak 5,9-10; 
febr. 15.: Mt 19,23-24; márc. 1.: 1Pét 5,8-9; márc. 8.: Mt 
7,28-29; márc. 22.: Mt 11,28-30; ápr. 5.: Jn 6,33-35; ápr. 12.: 
Jn 8,31-32; ápr. 26.: Jn 15,10-11 

 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
    
 Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak áldott,  
békés Karácsonyt és eredményes Új Esztendőt kívánunk,  
                szeretettel: a Társulat munkatársai! 
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   Feltámadt!  
 

 
Az emberiség történetében 

az egyik legnagyobb ellent-
mondás az a tény, hogy a föld-
kerekség sok milliónyi sírhelye 
közül a leghíresebb éppen az, 
amelyik... üres! Ennek ellenére 
emberek százai és ezrei keresik 
fel szent áhítattal nap mint nap, 
hogy átadják magukat hangula-
tának. Itt feküdt Isten Fiának 
holtteste, s ami a legfontosabb, 
itt történt meg a feltámadás. 
Szóval ez az a hely, melyből a 
történelem árad, de amely a je-
lenkort is érinti: a keresztények 
ugyanis vallják, hogy Jézus feltámadása a jelenkori kereszténység él-
tető forrása.   A Szent Sír – ahogy e helyet nevezik – Jeruzsálem 
északi részén, egy azonos nevű bazilika nyugati szárnyában található. 
Zajos üzletsora a régi Jeruzsálemnek, ahonnan beléphet ide az ember.  

Már a hatodik századtól tömegjelenségnek számít az ide való za-
rándoklat. Szeptembertől márciusig tízezrek indultak a Szentföldre a 
sivatagon át, s még többen hajókkal, hogy felkeressék a keresztény-
ség legszentebb helyét: Isten Fiának sírját.  

De vajon honnan tudták ezek a vándorok, hogy éppen ez az a sír a 
régi jeruzsálemi sáncfalak mögött, hogy ez azonos a hellyel, hol 
Krisztus a halál felett aratott győzelmet? Hisz a rómaiak már 70-ben 
a földdel tették egyenlővé a Golgotát és környékét, s 135-ben Hadri-
anus császár tüntetőleg éppen ezen a helyen építtette meg Aphrodité 
templomát. Akkor úgy tetszett, hogy a Sír eredeti helye végérvénye-
sen odaveszett. Pedig éppen ezen pogány szentély őrizte és jelezte 
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Jézus sírjának pontos helyét a pogány keresztényüldözések három 
évszázada során! A történetíró Euszebiosz (283–371) jegyezte fel, 
hogy a sír keresése során ezt a római szentélyt lebontották, és alatta 
találták meg Jézus sziklába vájt sírját. 

Amikor 313-ban Konstantin császár a kereszténységet kezdte tá-
mogatni, elhatározta, hogy impozáns templomot építtet Jézus sírja 
fölé. Az ásatások legizgalmasabb pillanatairól, amikor a pogány 
szentély alatt megtalálták a sírt, Euszébiosz ezt írja: „És akkor, min-
den remény ellenére felbukkant a megváltó feltámadás legtisztelet-
reméltóbb, legszentebb tanúbizonysága.” Tanúbizonyságnak Eu-
szébiosz Krisztus üres sírját nevezi. Hogyan tudták mégis, hogy va-
lóban ez az a hely, ahová a halott Messiást fektették?  

A sír, melyet Konstantin császár emberei tártak fel, hajszálpon-
tosan megfelelt az evangélisták által leírtaknak. János apostol híradá-
sa szerint „Azon a helyen, ahol felfeszítették őt, volt egy kert, és a 
kertben egy új sírbolt, amelyben még senki sem feküdt” (Jn 19,41). 
És valóban, a feltárt hely is használatlan sírt mutatott, nem volt ben-
ne „csontház”, ahová akkoriban az elhunytak kiszáradt csontjait he-
lyezték. Másodsorban a sírhely nem vájt, hanem pados típusú volt. 
Ez a két temetkezési forma létezett ugyanis az idő tájt. A vájt sír tu-
lajdonképpen egy üreg volt, merőlegesen kimélyítve a sziklafalban. 
A pados sír meg egy kő fekhely a fal mentén. János evangéliumának 
20. fejezetében arról ad hírt, hogy Mária, aki „behajolt a sírboltba, 
két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat láb-
tól, ahol Jézus teste feküdt.” (Jn 20,12) Fejtől és lábtól csak akkor 
ülhettek az angyalok, ha pados temetkezési helyről volt szó, ponto-
san olyanról, mint amilyet a feltárás során találtak. Harmadszor pe-
dig a felfedezett kő fekhely fekvése is megfelelt a bibliai leírásnak. 
Ezzel kapcsolatban Márk mondja el, hogy amikor az asszonyok be-
léptek a sírboltba, „jobb kéz felől egy ifjút láttak ülni hosszú fehér 
ruhába öltözve” (Mk 16,5). És valóban, a feltárt sírboltban tényleg 
jobb kéz felől volt a holtnak kialakított nyughely! Ha tehát összegez-
zük, hogy az, amit Konstantin emberei találtak, egy használatlan jobb 
oldali kőpados sírbolt volt, egyike a keveseknek azon a környéken, s 
minden valószínűséggel az egyetlen, amelybe valóban nem temettek 
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még senkit, nos tehát, ez esetben a sírhely azonosságának valószínű-
sége az ésszerű kétkedést is felülmúlja.  

Lehet, hogy éppen ezért akarták a mohamedánok mindenáron 
megsemmisíteni. 1009-ben Hakim Biamrillah egyiptomi kalifa pa-
rancsba adta, hogy Isten sírjának templomát teljes mértékben meg 
kell semmisíteni, ami a 
legszentebb hely teljes 
megsemmisülését jelen-
tette. Ademar Benedek-
rendi szerzetes jegyezte 
fel, hogy a sírhely le-
bontásához 1010. szep-
tember 10-én fogtak 
hozzá. A korabeli króni-
kás, Rodulf szerint a 
legnagyobb nehéséget 
az a kőlap okozta, me-
lyen a keresztről levett 
Jézus teste pihent. Azt írja: „A kőpadot megpróbálták fejszékkel 
szétverni, de nem sikerült nekik.”  

Úgy tűnik, bár nagy erőfeszítések árán, a Sírt nagy részben még-
iscsak sikerült lebontani. Ami sokkal fontosabb viszont, hogy nem 
sikerült megkérdőjelezni, megsemmisíteni a Feltámadás gondolatát, 
bárha már a farizeusok minden erejükkel azon munkálkodtak. Ez a 
magyarázata annak, hogy miért üres a világ leghíresebb sírja: mert 
az, aki holtan feküdt benne, él, itt és most él. Az üres sírbolt azok 
megtelt szívét idézi, akik hittek Jézusban, mint az új élet forrásában. 

 Mikor 2000. március 26-án Szent II. János Pál pápa Jézus sírjá-
nak kőpadja elé járult, letérdelt, s áhítattal megcsókolta. S éppen er-
ről a szent helyről szólította fel a világ hívő embereit, hogy adják hí-
rül az üres sírbolt üzenetét: „Erről a helyről, ahol az asszonyok és az 
apostolok elsőként értesültek a feltámadásról, biztatom az egyház 
valamennyi tagját: újítsátok meg engedelmességetek az Úr akarata 
előtt, hogy viszitek az evangéliumot egészen a világ végéig!”  

Forrás: Új Szó (szlovákiai magyar napilap) 
https://ujszo.com/panorama/a-vilag-leghiresebb-sirhelye 

Korabeli sír Jeruzsálemben 
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A Szent Sír Bazilika  
 

A Bar-Kochba-felkelés után Hadrianus császár (76-138) halálbün-
tetés terhe alatt kitiltotta a zsidókat a városból, és a várost Aelia 
Capitolina-nak nevezte át. A templomhegyen Jupiternek emelt temp-
lomot, a Jézus egykori sírja fölé pedig Afrodité szentélyét, hogy 
megakadályozza a szent sír tiszteletét. 

De a keresztény szent hely emléke és tisztelete fennmaradt. Kr.u. 
325-ben Szent Ilona, a régészek védőszentje, felkutatta Jézus kereszt-
re feszítésének és a feltámadásának helyszínét. Az ott élők irányítot-
ták őt el a Hadrianus-féle Afrodité szentélyhez, amely Jézus sírja fölé 
épült. Vercelli Szent Euszebiosz (283–371) szerint a római szentélyt 
lebontották, és alatta megtalálták a sziklába vájt sírt. Nagy Konstan-
tin ezután megbízást adott, hogy építsenek templomot azon a helyen. 

A konstantini épület – Az első templomot I. (Nagy) Konstantin 
császár (Kr.u. 306-337) építtette Jeruzsálemben, mely város a zsidó 
háború óta az Aelia Capitolina nevet viselte. Konstantin császár 
Makariosztól, Jeruzsálem akkori püspökétől azt kérte, hogy „az ösz-
szes szükséges dolgokat úgy készítse elő, hogy a bazilika ne csak a 
többi bazilikáknál legyen szebb, hanem olyan ékes legyen, hogy az 
összes városok legkiválóbb épületei is mind maradjanak el mögötte.” 
(Vita Const. III. 31-33.) A szír építész, Zenóbiusz tervei szerint az el-
ső épület hatalmas, 3 részből álló épületkomplexum volt. 

1. A bazilika. A szent helyen emelt építmények egyike az az ötha-
jós bazilika volt, melyet az Úr szenvedése emlékére szenteltek fel. 
Euszébiosz szerint: „A szent barlangtól Keletre állt a bazilika, ez a 
mindenképpen csodálatos épület. Kimondhatatlanul magas, széles és 
hosszú. Belsejét különböző színű márványlapokkal burkolták… A 
mennyezet belül kazettás, s mert arannyal van borítva, az egész bazi-
lika belsejét ragyogóvá teszi…  Mennyezetüket szintén arannyal bo-
rították be. A keleti oldalon három, jól elhelyezett kapu fogadja az 
érkező tömeget. A kapukkal szemben, a templom másik végében állt 
az egész épület központja, az apszis. Az apostolok számának megfe-
lelően tizenkét oszlop vette körül, az oszlopfőket hatalmas cratérnak 
(borvegyítő edény) képezték ki ezüstből. Ezzel adta a császár Isten-
nek a legszebb fogadalmi ajándékot.” (Vita Const. III. 36.) 
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A belső oszlopkör átmérője 19,6 m, a nagy, félkörös apszisé 33,7 
méter volt. A kupolának (mint a róm. Pantheonnak) „nyitott szeme” 
volt, azaz felül kör alakú nyílást hagytak rajta. Ez biztosította a vilá-
gosságot; a rajta behulló esőt a padlózatba süllyesztett víznyelők jut-
tatták az északi oldalánál lévő ciszternába. – Quaresmius OFM gvár-
dián (1626) szerint a régi kupola kúpalakú, fából készült, felül nyitott 
volt, s a nagy, kör alakú nyíláson keresztül kapta világítását a temp-
lom. 

2. A belső udvar a Golgota dombjával a Martürionhoz csatlako-
zott, négyszögletes volt, oszlopcsarnokkal övezve. Euszébiosz sze-
rint: „A császárnak gondja volt rá, hogy ezt a nagy, szabad ég alatt 
álló teret széppé tegye. Csillogó kövekkel köveztette ki, s három ol-
dalról nagy oszlopcsarnokkal vették körül” (III. 35).  

A bordói zarándok rövid leírása (Kr.u. 333), aki Aelia Capitolina-
i barangolásai közben pontosan megjelöli a „monticulus Golgota”, a 
Golgota-domb helyét, nem hagy semmi kétséget. Jeruzsálemi Szt. 
Cirill 12 évvel a konstantini bazilika fölszentelése után prédikált a 
szikláról, melyben az Úr keresztje állt; hallgatói közül sokan éltek 
már az építkezés idejében, és szemtanúi voltak a falak emelkedé-
sének: „Az Urat megfeszítették. Erre tanúk vannak, akik szólnak 
hozzád. Látod a Golgota helyét (itt a hallgatóság felkiáltott) ... Úgy 
kiáltotok, mint akik helyeslik, amit mondok! Vigyázzatok rá, hogy az 
üldözésben meg ne tagadjátok!” – Theodóziusz (Kr.u. 530) a „hegy 
lábánál” látta az oltárt, amely ezen a dombon állt. 

A Martürion építésekor a Golgota szikláját elkülönítették a kör-
nyezetétől, s így mind a 4 oldalán lefaragott, kb. 5 m magas szikla-
tömb lett belőle, amely a templom belső terének délnyugati sarkában 
állt. (Ma a Golgota sziklája kb. 4,5 m-re magasodik a Szent Sír bazi-
lika padlószintje fölé.) Modestus (Kr.u. 626) szerint ezt a sziklát fal-
lal vették körül, és egy kétszintes kápolnát építettek rá.  

3. Anasztaszisz – Jézus sírkápolnája. A császár a sírbarlangot az 
egész épület szívének tekintette, s úgy is díszíttette fel. Az építé-
szeknek két feladatot kellett megoldaniuk: a szent hely tiszteletben 
tartása mellett az Anasztaszisz építésére alkalmassá kellett tenniük a 
meglehetősen egyenetlen terepet. Ezért először a Krisztus sírját ma-
gába záró sziklát faragták körül, majd a sír bejáratával egy magassá-
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gúra egyengették az egész környéket. A szikla faragásában nagyon 
nehéz feladatot oldottak meg: az északnyugati lejtésű szikla felszínét 
az építők először vízszintesre faragták, és az így nyert sík területre 
állították a sírkápolnát. Főleg az északi és a nyugati részen kellett 
lépcsőzetesen lebontani a sziklát. A szikla fejtésének vonala ponto-
san követi a köralakú Anasztaszisz külső falának görbületét. A hat 
méterrel magasabb sziklafalhoz melléképületek csatlakoztak.  

Az Anasztaszisz alakját részben a klasszikus mauzóleum-forma 
határozta meg, amint ezt az ugyanekkor Rómában épült Constantia-
mauzóleum mutatja.  

II. A Modesztusz-féle bazilika – Jeruzsálemet 614-ben a perzsák 
elfoglalták. II. Choszroesz csapatai a szent hely építményeit is föl-
gyújtották, és kifosztották az Anasztasziszt. A Szent Kereszt-ereklyét 
magában foglaló fogadalmi keresztet Zakariás pátriárkával és egy se-
reg fogollyal együtt magukkal hurcolták Perzsiába. A Szent Kereszt 
ereklyét Hérakliosz császár 628-ban nagy diadalmenetben visszahoz-
ta Jeruzsálembe.  

Zakariás pátriárka még fogságban volt, amikor Modesztusz apát, 
a betlehemi Theodóziosz kolostor apátja megkezdte az újjáépítést, de 
csak részleteket építettek újra a meglévő alapokra, az eredetinél sok-
kal szerényebb formában.  

A Konstantin-féle épületegyüttes nyugati végét eredetileg az 
Anasztaszisz félkörös építménye zárta le. Modesztusz ebből teljes 
kör alakú templomot alakított ki. Golgota szikláját körülfalazták, és 
két kápolnát alakítottak ki rajta. A felső kápolnában, azon a helyen, 
ahol a keresztfát a sziklába ékelték, nagy ezüstkeresztet állítottak, fö-
léje vaskoronára sok lámpát függesztettek. Az alsó kápolnában, a 
sziklába vágott apszisba oltárt állítottak, ez lett az ún. Ádám-kápolna. 
Ehhez járult még legalább egy kápolna a Szűzanya tiszteletére, egy 
baptisztérium, s még egy kicsi kápolna, melyet a szenvedés misztéri-
umának szenteltek. 

Muszlim uralom – A perzsák elleni háborúban kimerült Bizánci 
Birodalom nem volt képes ellenállni a 633-ban meginduló arab of-
fenzívának. A Jarmúki csata után az arabok rövidesen körülzárták 
Jeruzsálemet. A város erős bizánci védműveivel az ostromtechni-
kában járatlan muszlim harcosok nem boldogultak, de a hosszú, több 
mint egyéves blokád következtében a város készletei teljesen 
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egyéves blokád következtében a város készletei teljesen kimerültek, 
így Szophróniosz pátriárka kénytelen volt tárgyalásokat kezdeni az 
ostromlókkal a megadásról. A megegyezés után 638 február elején 
vonult be I. Omár kalifa csapatai élén a városba. A keresztény lakos-
ság szabad elvonulást kapott, ténylegesen azonban nem sokan távoz-
tak. 

Az ez után következő, egészen a keresztes háborúkig Jeruzsálem 
muszlim uralom alatt maradt. Az egységes Iszlám Kalifátus felbom-
lása 756 után a várost különféle muszlim dinasztiák, szunniták és síi-
ták váltakozva birtokolták. 

979-ben a síita fátimidák véres hadjáratban hódították meg Jeru-
zsálemet. A hadjáratban nemcsak a muszlim harcosok, hanem a ke-
resztény és zsidó lakosság is nagy veszteséget szenvedett. Sok temp-
lomot és zsinagógát felgyújtottak, templomok között volt a Szent Sír 
templomegyüttes is.  

A tizedik század elején a muszlimok birtokba vették a főbejárat 
mögötti udvar első részét, mecsetté alakították és a régi, keleti hom-
lokzatra feliratot tettek, mely a keresztényeknek megtiltotta a belé-
pést. Nem sokkal ezután zendülés támadt, és 939 virágvasárnapján 
tűz pusztította el a Konstantin-bazilika kapuit. 

969-ben Ibn Moy kalifa hódította meg a várost, felgyújtották az 
Anasztaszisz kapuit, a kupola beszakadt, és maga a pátriárka is a lán-
gok között lelte halálát. Ezután csak 984-ben állították helyre vala-
mennyire a körtemplomot. 

1009-ben Hakim Baimrillah, egyiptomi kalifa utasította a ramlehi 
helytartót, hogy rombolja le a körtemplomot és Konstantin baziliká-
ját is, mégpedig teljesen, „még azt is, amit nehéz szétrombolni”. Ek-
kor tehát teljesen lerombolták a Szent Sír templomot és nem enged-
ték újra felépíteni. Pogromot rendeztek a keresztények és a zsidók el-
len, majd különféle korlátozó előírásokat vezettek be velük szemben. 
Eltiltotta tőlük a bort és a keresztényektől a disznóhúst. A muszli-
moknak megtiltotta, hogy a zsidókkal kereskedjenek. A zsidóknak 
csengettyűt kellett hordaniuk a nyakukban.  

A kemény üldöztetés öt éven át tartott. Még utána is megvetették 
őket a muszlimok. A keresztények nem hordhattak magukkal fegy-
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vert, nem ülhettek lóra, nem viselhettek turbánt és a helyi divat sze-
rinti lábbelit. Homlokukon meg kellett nyiratkozniuk, övvel és a vál-
lukon két sárga csíkkal jelezniük kellett keresztény voltukat. Ajtajuk 
elé fadémont kellett állítaniuk.  

Al-Hakim utóda, Al-Zahir (1021-1036) feloldotta a tilalmakat, és 
engedélyezte a Szent Sír templom felépítését, miután III. Romanosz 
bizánci császár beleegyezett abba, hogy mecsetet építsenek Konstan-
tinápolyban. Ekkoriban építették fel a keresztény negyed falait. Eb-
ben a negyedben csak keresztények lakhattak; a többi lakost kitelepí-
tették. 

Szeldzsuk uralom – 1078-ban a szunnita szeldzsukok vették át az 
uralmat véres áldozatok árán. Vérfürdőt rendeztek nemcsak az ellen-
séges síiták, hanem a keresztény és zsidó lakosság között is. Az új 
urak újra megtiltották a templomok és zsinagógák felújítását és újjá-
építését, és megnehezítették a bejutást a szent városba, ezzel ellehe-
tetlenítették a zarándoklatokat.  

1098-ban visszatértek a síiták, és egészen Szíriáig visszaverték a 
szeldzsukokat. A jeruzsálemi háborús pusztítások és mészárlások 
meg a bizánci császár segélykérésének hatására megindult az első ke-
resztes hadjárat.  

III. A mai Szent Sír Bazilika – A bizánci császárok Hakim kalifa 
utódaival hamarosan megegyeztek arról, hogy a szétrombolt szenté-
lyeket újjáépítik. Konstantin Monomakhosz császár alatt, 1048-ban 
azonban csak magát a templomot, az Anasztasziszt újították fel. Új, 
keletre néző apszist nyitottak benne, ebben állították fel a főoltárt, ez 
lett a főtemplom. Kelet felől a Szent Ilona-kápolna csatlakozott hoz-
zá, északról Jézus börtöne, dél felől a Golgota-kápolna és a Mária-
kápolna. A Martyrion, a Szent Sír kápolna romokban maradt. 

1099. július 15.-én a keresztesek bevonultak Jeruzsálembe, és 
vérfürdővel álltak bosszút a templomot ért pusztításokért, de még az-
nap fölismerték tévedésüket, s este fölmentek a Szent Sírhoz. A ko-
rabeli krónikás szerint bűnbánatuk jeleként „megmosták a kezüket és 
a lábukat, ruhát váltottak, és új ruhában, mezítláb mentek a szent 
helyre”. 
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A kereszteseknek természetesen első dolguk volt a Bazilika teljes 
újjáépítése. Közbülső megoldást választottak: a Szent Sírt és a Gol-
gota dombját ugyanazzal az épülettel vették körül. Az új bazilika föl-
szentelését a keresztesek győzelmének, Jeruzsálem bevételének 50. 
évfordulóján, 1149. július 15.-én tartották. 

1187. július 3.-án vette kezdetét a hattini sivatagi csata, melyben a 
Szaladin (Kr.u. 1171-1193) vezette muszlim hadak megsemmisítő 
vereséget mértek Guido jeruzsálemi király (Kr.u.. 1186-1192), III. 
Rajmund tripoli gróf és Chatilloni Rajnald antiochiai fejedelem 
egyesült seregeire. A „Hattin szarvainál” vívott ütközet megpecsé-
telte számos keresztes erőd, így többek között Jeruzsálem városának 
sorsát is. A kudarc következtében a keresztesek elvesztették egyetlen 
ütőképes hadseregüket, váraik is kevesebb védővel számolhattak, így 
azok 1187 után sorra az arabok kezére kerültek. Szaladin hamarosan 
elfoglalta Tiberiást, majd Akkont, négy hónappal az ütközet után pe-
dig uralma alá hajtotta magát Jeruzsálemet is. (Szaladin nem rende-
zett vérfürdőt, mondván, hogy ő külömb a kereszteseknél…) 

Miután a keresztesek elvonultak, a bazilika többször is gazdát 
cserélt: Szaladin, aki a város meghódításakor megkímélte az épületet, 
hatalmas váltságdíj fejében, 40.000 aranyért a szír keresztényeknek 
adományozta. II. Frigyes császár 1228-ban a jeruzsálemi szent he-
lyeket békés úton visszaszerezte, és a Szent Sír bazilikában koronáz-
tatta magát jeruzsálem királyává. – Harangok csak 1187-ig zengtek a 
toronyban, mert Szaladin szultán (Kr.u. 1169-93) összetörette őket.  

A bazilikát Gerold jeruzsálemi pátriárka az antiochiai és aquilejai 
pátriárkák négy másik püspök jelenlétében újra fölszentelte 1231-
ben, de a várost ért újabb hódítások következtében 1244-ben már 
végleg elveszett a latinok számára: a nyugati keresztények be sem 
tehették a lábukat a templomba mindaddig, amíg Szicíliai Róbert 
1305-ben meg nem váltotta a Szent Sír-, a Születés- és az Utolsó Va-
csora templomának használati és társbirtoklási jogát. 

1342 óta a ferencesek látják el ezen helyek szolgálatát. A lati-
noknak be kellett érniük a Mária-kápolnával és a tőle nyugatra fekvő 
helyiségekkel. 

A keresztesek által épített bazilika 1808-ban egy tűzvészben meg-
semmisült. Éjszaka egy zarándok a fa-karzatra tett le egy gyertyát az 
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örmény kápolnában. A tövig égő gyertya először a közvetlen környe-
zetét, majd az egész kápolnát lángba borította. Hajnali negyed négy-
kor észlelték a tűzet. Az oltási kísérletek ellenére a lángok elharapóz-
tak és hamarosan tüzet fogott a kupola faszerkezete is. Öt és hat óra 
között beszakadt az égő gerendázat, és maga alá temette a Szent Sír 
kápolnát, majd a tűz a távoli kanonoki kórusba is átterjedt. A sok 
száz lámpa olaja külön táplálta a lángokat. A márványoszlopok feliz-
zottak, és úgy világítottak, mint hatalmas gyertyák, s minden, ami érc 
volt, elolvadt a tűzben. A déli hajóban egészen a Golgota-kápolnáig 
hatoltak a lángok, de a keresztre feszítés helyét sikerült megmenteni.  

A körtemplomot ismét a konstantini alapfalakra építették újjá. 

Ennek során a terveket az ortodox görögök egyedül intézték a Magas 
Portánál, és saját elképzeléseiket valósították meg benne. Mivel az 
egyházak, mint birtokosok nem tudtak megegyezni a restaurációs 
munkálatok megszervezésében, az angol hatóság intézkedett, és a ve-
szélyessé vált épületet acélszerkezettel erősítették meg. De a bazilika 
ettől annyira csúf lett és a tulajdonosok közötti széthúzás végül any-
nyira botrányossá vált, hogy megoldást kellett találni. Gondos előké-
születek után 1962-ben kezdték el a munkálatokat, azzal a céllal, 
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hogy a templomot a 12. századi állapotában állítsák helyre. A bazili-
ka szépsége most már a keresztények közötti közeledésnek is jelké-
pévé vált.  

A Szent Sír Bazilika egyes részeinek (a terület pontosan kimérve 
és felosztva!) tulajdonosa 2006-tól a hat keresztény egyház: a görög 
ortodoxok, a latinok, az örmények, a koptok, a jakobita szírek és az 
abesszinok (akik csak Arimateai József sírját mondhatják magukénak 
–  kicsi kolostoruk a bazilika tetejére épült).  

Forrás: Katolikus Lexikon 
 

 
A Szent Sír-templom kulcsai muszlimok kezében vannak. A ke-

resztények legtiszteletreméltóbb szentélyének kulcsaival két muszlim 
család rendelkezik. Ők nyitják ki reggel és zárják be este a Szent Sír-
templomot. A ferenceseknek egy kis zárdájuk van a templomban. In-
nen kijönni vagy ide bejutni éjjel nem lehet, mert a kulcs nem náluk 
van. Amikor Omar kalifa Krisztus után 638-ban elfoglalta Jeruzsá-
lemet, az akkori szíriai arab pátriárka, Szophroniosz azt kérte tőle, 
hogy a szent helyeket – különösen a Szent Sír-templomot – kímélje 
meg. A kalifa egyetértett ezzel, és a pátriárka kíséretében 
meglátogatta a szent helyet. Mikor a muszlimok számára elérkezett 
az imádság órája – így beszéli el krónikájában Eutychius alexandriai 
pátriárka –, Omar elhagyta a templomot, mert nem akarta ott 
elmondani imáját. Attól félt, hogy a jövő nemzedék az ott elmondott 
imája miatt a Szent Sír-templomot mecsetté alakítaná át. Omar kalifa 
határozatot adott ki, amely az említett, máig érvényben lévő 
különlegességet megmagyarázza. Mivel tudatában volt, hogy a Szent 
Sír a keresztények számára rendkívüli értéket jelent, elrendelte, hogy 
a templomot belépődíj ellenében lehet látogatni. Ezért aztán minden 
bejáratot befalaztatott egy kivételével, ami a mai egyetlen bejárat, 
hogy a belépődíjat könnyebben be lehessen szedni. A kulcsot a 
Nusseibeh család gondjaira bízta. 1192-ben, mikor Oroszlánszívű 
Richárd azt a szerződést kötötte, ami a keresztények számára ismét 
szabad belépést adott Jeruzsálembe, az akkori muszlim uralkodó 
Jeruzsálemben a Szent Sír-templom kulcsait átadta.  
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Ezt később Szaladin Jeruzsálem visszafoglalásakor a keresztesek-
től visszavette, és ismét a Nusseibeh család gondjaira bízta. 

Amikor Jeruzsálem és a Szentföld 1517-ben oszmán-török uralom 
alá került, a Nusseibeh családnak a Szent Sír-templom jól jövedel-
mező kapuszolgálatát a Joudeh családdal kellett megosztani, akiket 
az új török uralkodó előnyben részesített. Azóta a Joudeh családé a 
kulcs. Ők minden reggel átadják a kulcsot a Nusseibeh családnak, 
amely aztán reggel kinyitja, és este bezárja a kaput. 1831-ig minden 
zarándoknak, aki a Szent Sír-templomot meg akarta látogatni, belé-
pődíjat kellett fizetnie. Ma a templomért felelős keresztény felekeze-
tek mindkét családnak havi átalány összeget fizetnek azért, hogy ők a 
kaput naponta nyitják és zárják. 

Gyürki László, 
https://ujember.hu/a-szakadas-es-
egyseg-helye/ 

 
A létra – A Szent Sír templom be-

járata fölötti fal párkányán mintegy 
300 éve egy létra áll. A széles körben 
ismert történet szerint a létra egykor 
egy kőművesé volt, aki az örmény or-
todox egyház megbízásából dolgozott 
az épület felújításán. Az alatta lévő té-
ren viszont ezt látva összeverekedtek a 
görög és örmény szerzetesek, majd el-
kezdték dobálni a mestert is, aki jobb-
nak látta, ha inkább gyorsan, létráját 
hátrahagyva elhagyja a helyszínt.  

Azóta a létra tulajdonjoga eldöntetlen. De egyik egyház szerzete-
se sem mehet fel a létráért, mivel az azt jelentené, hogy az a falsza-
kasz az adott egyház irányítása alatt áll. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy  még senki nem próbálta meg el-
tüntetni a létrát: 1981-ben, egy hónappal a II. János Pál pápa elleni 
merényletkísérlet után valaki megpróbálta elvinni a létrát, de az izra-
eli rendőrség közbelépett, a tettest azonban nem sikerült elkap-
ni. 1997-ben viszont sikerült meglovasítani az évszázados eszközt, 
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de a tolvaj néhány hét után egyszerűen csak visszarakta azt a régi he-
lyére. Forrás: 24.hu/kultúra 

 

A Jézus sírja fölé emelt szentély restaurálása Jeruzsálemben 

A görög szakemberek a Jézus sírja fölé emelt szentély restaurálá-
sát Jeruzsálemben, a Szent Sír Bazilikában. 70 év után eltávolíthatták 
az Ediculát elcsúfító acél támasztékokat is.  

A keresztény hagyomány szerint keresztre feszítése után Jézus 
Krisztus testét egy sziklasírban helyezték el, ahonnan a mennybe 
emelkedett. A sziklasír fölé a 19. század elején, egy tűzvész után 
márványból új, több méter magas szentélyt építettek, amely napja-
inkra már veszélyessé vált, már a 20. század közepén, 1947-ben kí-
vülről vasrudakkal erősítették meg (az 1927-es földrengés miatt). 

A felújítás során lekerült a szentélyről a márványlapokat abroncs-
ba szorító otromba támasztószerkezet, és ismét régi pompájában ra-
gyog a márvány azután, hogy megtisztították a koromtól, amely az 
évszázadok alatt rárakódott a zarándokok gyertyáinak füstje nyomán. 

Az athéni műszaki egyetem felújítást végző szakemberei leszed-
ték a homlokzatról a burkolólapokat, habarcsinjektálással megerősí-
tették az alapfalakat, majd visszahelyezése előtt egyenként megtisztí-
tottak minden márványlapot. Titáncsavarokkal megerősítették az 
épület szerkezetét, és megtisztították a szentély freskóját és festett 
kupoláját is. A felújítás alatt, 2016. október 26-án felnyitották a szik-
lasírt fedő márványlapot, amely alatt egy fehér rózsa márványlapot 
találtak egy belevésett kereszttel, amelyet a 14. századra, a keresztes 
időszakra datáltak. Az alatt egy még régebbi, a sziklát védő szürke 
márványlap és habarcs bújt meg, amelyet a tudósok 4. századinak ha-
tároztak meg. Ezt még I. (Nagy) Konstantin római császár idején, a 
legősibb ottani keresztény templom építésekor helyezhették a sír-
helyhez. 

A restaurátorok ablakot vágtak a szentély márványfalába, ahol a 
zarándokok ezentúl – a történelem során először – láthatják majd az 
eredeti kősziklát is, az ősi temetkezési barlang kövét. Végül ünnepé-
lyesen átadták a felújított szentélyt, és már összejött a pénz a munká-
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latok folytatásához is: rendbe hozzák a sír környékén a vízelvezető és 
a szennyvíz vezetékeket, hogy ezzel is stabilizálják az építményt. 

"Ha nem történt volna meg a beavatkozás, akkor a szentély nagy 
eséllyel összeomlott volna" – jelentette ki Bonnie Burnham, a kultu-
rális örökség építészeti védelmével foglalkozó World Monuments 
Fund nevű szervezet szakembere, amely a négymillió dolláros (több 
mint egymilliárd forintos) költségekből 1,4 millió dollárt állt. 

A restauráláshoz 150-150 ezer euróval (45 millió forinttal) hozzá-
járult II. Abdalláh jordániai király és Mahmúd Abbász palesztin el-
nök is, noha mindketten muzulmánok. A görög ortodoxok, az ör-
mény egyház és a római katolikus ferences rend közösen végezte el a 
helyreállítást, amelyet a görög kormány és magánadományok is segí-
tettek. 

A szentély a világ egyik legősibb templomának a szívében, a 
Szent Sír Bazilika hatalmas kupolája alatt található. Jézus sírhelye 
fölé az első templomot I. (Nagy) Konstantin császár emeltette a 4. 
század elején. Ezt az évezredek során többször lerombolták, majd új-
jáépítették. A jelenlegi építményt a 12. században húzták fel a régeb-
bi templom alapjaira 

Forrás: MTI, World Monuments Fund, Tervlap.hu /Cépé 

 
A Sírkápolna restaurálása 
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Kocsis Imre 

„Ne vígy minket kísértésbe” 

           Megfontolások a Miatyánk 6. kéréséhez 
 

Legismertebb keresztény imádságunk a Miatyánk, amely termé-
szetszerűleg tartozik hozzá minden elkötelezett keresztény napi ima-
életéhez. Az utóbbi időben főképp az ima 6. kérése – „és ne vígy 
minket kísértésbe” – került a figyelem középpontjába.1 Ennek oka 
részben az, hogy egyes országokban megváltoztatták a fohász ha-
gyományos formáját. Eddig a görögben található mondatot – 
kai; mh; eijsenevgkh/" hJma'" eij" peirasmovn (kai mé eiszenenkész 
hémasz eisz peiraszmon) – szó szerint fordították. A francia, a spa-
nyol és a portugál nyelvterületeken most már értelmezett változatot 
mondanak: „et ne nous laisse pas entrer en tentation” (franciául); 
„no nos dejes caer en la tentación” (spanyolul); „nao nos deixes 
cair em tentaçao” (portugálul”. Ezeket a változatokat magyarul így 
lehetne visszaadni: „ne engedd, hogy kísértésbe essünk”. Olaszor-
szágban is változtatást terveznek: „non abbandonarci alla 
tentazione” – „ne hagyj el minket a kísértésben”.  

A hagyományos forma megváltoztatásának gyakorlata komoly 
megerősítést kapott Ferenc pápa részéről, aki egy interjúban többek 
között így nyilatkozott:  

 
„Én vagyok, aki elesem, nem ő [Isten] az, aki belelök a kísértésbe, hogy 

aztán nézze elesésemet. Nem! Egy apa nem tesz ilyet, egy apa rögtön 
segít felkelni [ha látja, hogy elestünk]. Az, aki kísértésbe visz téged, az 
a sátán, ez a sátán rendszeres munkája. Amikor ezt a kérést mondjuk, 
arra gondolunk, hogy amikor a sátán kísért engem, [Atyám,] segíts ne-

                                                      
1 Ismertetésemben a Máté-féle változatra (Mt 6,9-13) hivatkozom. Lu-

kács változatában (Lk 11,2-4) ugyanis a kísértéssel kapcsolatos kérés az 
ötödik helyen van, s egyúttal le is zárja az imádságot. A két változat közöt-
ti különbségek kiértékeléséhez vö. KOCSIS I., Az Úr imádsága. Exegetikai 
megfontolások a Miatyánk két változatához, in TARJÁNYI B. (szerk.), Út, 
igazság, élet. Biblikus tanulmányok, Budapest 2009, 97-110.   
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kem, nyújtsd ki a kezed, húzz ki, mert megfulladok [ahogy a vízben 
süllyedni kezdő Péter kérte Jézust].”2  

 
Mindazonáltal a változtatásnak nemcsak támogatói, hanem ellen-

zői is vannak. A Német Katolikus Püspöki Konferencia például úgy 
döntött, hogy exegetikai, ökumenikus és teológiai megfontolások 
alapján meghagyják a megszokott változatot. Német biblikusok és 
teológusok külön kötetben vitatták meg a kérdést, többnyire azt az 
álláspontot képviselve, hogy a változtatásnak nincs igazi alapja.3 

Ismertetésemben a kéréssel kapcsolatos exegetikai álláspontokat 
szeretném bemutatni. A fohász értelmezését illetően ugyanis a 
biblikusok között sincs teljes egység. Egyesek a fentebb említett „ne 
engedd, hogy kísértésbe essünk” értelmében fogják fel a fohászt, má-
sok ezt a magyarázatot nem tartják kielégítőnek. A vita egyébként 
nemcsak a mai bibliatudósok körében áll fenn, hiszen a kéréssel kap-
csolatban már az ókorban is eltérő nézetek fogalmazódtak meg. 
Szent Ciprián és Szent Ambrus így fordították a kérést: „et ne nos 
patiaris induci in tentationem” (és ne engedj minket kísértésbe jut-
ni).4 Hasonló formuláról tanúskodik Szent Ágoston is.5 Bár 
Tertullianus szó szerint fordít – „et ne nos inducas in tentationem” 
(ne vigyél minket kísértésbe”) – magyarázatként már ő is a „ne nos 
patiaris induci” formát alkalmazza.6  Szent Jeromos ellenben az 
alábbi módon utal a kérésre: „Sed quotidie in oratione dicentes: Ne 
inducas nos in tentationem, quam ferre non possumus”7 (De naponta 
mondjuk az imádságban: ne vigyél minket kísértésbe, amelyet nem 
tudunk elviselni.) 

A fohász 1. magyarázati módja: Isten ne engedje, hogy kísértésbe 
essünk 

                                                      
2 Vö. https://www.magyarkurir.hu/hirek/kisertesbe-vihet-e-minket-isten-

ferenc-papa-valasza. Letöltés ideje: 2018. szeptember 20. 
3 Vö. T. SÖDING (szerk.), Führe uns nicht in Versuchung. Das 

Vaterunser in der Diskussion, Freiburg 2018. 
4 CYPRIANUS, Liber oratione dominica 25; Ambrosius, De sacramentis IV 

4,18.  
5 AUGUSTINUS, De sermo Domini in monte II 4,15; 9,30.   
6 TERTULIANUS, De oratione 8. 
7 HIERONYMUS, Commentarium in Ezechielem XIV 48,16. 
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A magyarázat képviselői hivatkozhatnak az egyházatyák egy ré-
szének imént idézett kijelentéseire. Egyesek nyelvi alátámasztást is 
keresnek: úgy vélik, hogy az ima őseredeti arám változatában a „vin-
ni” ige kauzatív formában (afel) állt, amelynek megengedő értelmet 
kell tulajdonítani.8 Így az eredeti változat egyértelműen azt a kíván-
ságot tartalmazta, hogy Isten ne engedje, ne tegye lehetővé a kísértés 
bekövetkezését. A kísértésen persze egyértelműen a bűnre csábítást 
kell érteni. Mindazonáltal ez az arám eredetire utaló feltételezés nem 
igazolható teljes bizonyossággal. Ezért több biblikus is arra hivatko-
zik, hogy a bibliai világkép nem különböztet elsődleges és másodla-
gos ok, azaz előidézés és megengedés között, hanem mindent Istenre 
vezet vissza.9 Isten az, aki a fáraó szívét megkeményíti (Kiv 7,3; 
10,27) és aki ráveszi Dávidot a népszámlálásra (2Sám 24,1; érdekes, 
hogy az 1Krón 21,1 szerint a népszámlálásra már a sátán ösztönöz). 
A Miatyánk 6. kérésében is ez a szemlélet tükröződik. A Jakab-levél 
szerzője viszont határozottan kimondja, hogy Isten nem lehet a kísér-
tés előidézője: „Senki se mondja, amikor kísértést szenved, hogy »Is-
ten kísért«, mert Istent nem lehet rosszra kísérteni, és ő sem kísért 
senkit.  Mindenkit, aki kísértésbe esik, a saját kívánsága vezeti félre 
és csábítja a rosszra” (Jak 1,13-14). – Hasznosnak tartjuk megje-
gyezni, hogy a Katolikus Egyház Katekizmusa is ezt az értelmezési 
irányt követi: 

 
 „Atyánkat arra kérjük, hogy ne »vigyen« minket kísértésbe. Nehéz a gö-

rög kifejezést egy szóval lefordítani, mert azt jelenti, »ne hagyj minket 
kísértésbe jutni«, vagy: »ne engedd, hogy engedjünk a kísértésnek«. 
»Istent ugyanis nem lehet rosszra kísérteni, és Ő sem kísért senkit« 
(Jak 1,13), épp ellenkezőleg, meg akar szabadítani minket a 
kísértéstől. Arra kérjük, ne engedjen olyan útra lépni, mely bűnbe vezet. 
A »test és a Lélek« közötti harcban élünk. E kérés a megkülönböztetés 
és az erő Lelkéért könyörög” (KEK 2846). 

 

                                                      
8 Vö. J. JEREMIAS,  Das Vater-Unser im Lichte der neueren Forschung, in 

UŐ, Jesus und seine Botschaft, Stuttgart 19822, 20–40, 27-28; M. 
PHILONENKO, Das Vaterunser. Vom Gebet Jesu zum Gebet der Jünger, 
Tübingen 2002, 100. 

9 Vö. J. A. FITZMYER, The Gospel according the Luke II (AB 28A), New 
York 1985, 906-907; SZÉKELY J., Az Újszövetség teológiája, Budapest 
2003, 133. 
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A fohász 2. értelmezési módja: Isten ne állítson olyan próbatétel 
elé, amely meghaladja erőinket10  

A magyarázat képviselői abból indulnak ki, hogy a görög szöveg-
ben szereplő peiraszmosz főnév elsődlegesen próbatételt jelent. Az 
Ószövetségben ez az alapjelentés dominál.11 Az ószövetségi felfogás 
szerint természetes, hogy Isten próbának veti alá az igazakat, hogy 
hűségükről megbizonyosodjon (vö. Ter 22,1; Kiv 16,4; MTörv 
8,2.16). Jézus Sirák fia, a 
híres izraelita bölcs így 
buzdít: „Fiam, ha Istennek 
szeretnél szolgálni, készülj 
fel a próbatételre” (Sir 
2,1). Az is előfordul, hogy 
az igaz ember kéri a próbát: 
„Vizsgálj meg Uram és tégy 
próbára engem” (Zsolt 
26,2). Ha ebből az alapje-
lentésből indulnánk ki, ak-
kor a következő értelemben 
is felfoghatnánk a kérést: 
Isten ne állítson minket 
próbatétel elé. Ám a szóban 
forgó értelmezést valló 
biblikusok is többnyire el-
ismerik, hogy egy ilyen ké-
rés szemben állna azzal a 
bibliai felfogással, hogy Is-
ten az embert szabad lény-
nek teremtette, akinek joga és kötelessége döntést hoznia a jó mellett 
vagy a jó ellen. Ha minden próbatételt kizárnánk, nem beszélhetnénk 
többé emberi szabadságról. Ráadásul a „kísértés” az Újszövetségben 

                                                      
10 Vö. G. LOHFINK, Das Vaterunser neu ausgelegt, Bad Tölz 2007, 78-

92; T. SÖDING, Um Himmels willen. Die Debatte über die sechste 
Vaterunserbitte, in UŐ (szerk.), Führe uns nicht in Versuchung, 11-27.  

11 A héber szövegekben a peiraszmosz megfelelőjeként a massza fő-
nevet találjuk. 
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általában jóval többet jelent egyszerű próbatételnél. Főképp a 
Getszemáni-kerti jelenetre utalhatunk, amelyben a szenvedése előtt 
álló Jézus így figyelmezteti tanítványait: „Virrasszatok és imádkoz-
zatok, nehogy kísértésbe essetek” (Mt 26,41). A „kísértés” olyan va-
lóságot jelent itt, amely a tanítvány-létet veszélyeztet, s az elpárto-
láshoz vezet. A Miatyánkban is elsősorban ezzel az értelemmel kell 
számolnunk: az imádkozó attól a végzetes kísértéstől való megóvást 
kéri, amely a hittől való elpártolást eredményezi. Persze a kérés hát-
terében ott áll az a tudat, hogy világunkban a gonoszság erői is jelen 
vannak és tevékenykednek.12 Ezért a fohász lényegét így lehetne 
visszaadni: „Ne vigyél minket olyan helyzetbe, amelyben a gonosz 
ereje erősebb lesz nálunk.”13   

 Az értelmezés alátámasztásaként a Jézus megkísértéséről 
szóló evangéliumi elbeszélésekre is hivatkozni szoktak. Bár a kísér-
tések a sátántól jönnek, az elbeszélések elején Isten Lelkének tevé-
kenységéről is szó esik: 

 
„Ezután a Lélek azonnal elragadta őt a pusztába.  A pusztában volt negy-

ven napig; a sátán kísértette. A vadállatokkal volt, és az angyalok szol-
gáltak neki” (Mk 1,12-13). 

„Akkor a Lélek elvezette Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög” 
(Mt 4,1). 

„Jézus pedig telve Szentlélekkel visszatért a Jordántól, és a Lélek a pusz-
tába vitte negyven napra, és kísértette az ördög” (Lk 4,1). 

 
A kísértés helyére, a sivatagba maga a Lélek viszi ki Jézust, va-

gyis a Lélek teremti meg a helyzetet, amelyben a sátán általi kísértés 
megtörténik. S az is figyelemre méltó, hogy a kísértések szorosan 
összefüggnek Jézus messiási küldetésével. A kísértő ugyanis arra kí-
vánja őt rávenni, hogy messiási hatalmát ne Isten szándékának meg-
felelően, hanem önző célokra, saját érdekében használja fel. A Mi-
atyánk hatodik kérését is ennek megfelelően lehet magyarázni: Isten 
olyan helyzetbe „visz”, amely alkalmat ad a sátánnak a hívő ember 
megkörnyékezésére.  
                                                      

12 Maga az Újszövetség is a sátánnak, mint Isten és a keresztények fő 
ellenfelének tulajdonítja a bűnre csábítás értelmében vett kísértést (vö. 
1Tessz 3,5; 1Kor 7,5; 1Pét 5,5-9; Jel 2,10). 

13 G. LOHFINK, Vaterunser, 82. 
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Összegző megfontolások 
A magam részéről a második magyarázatot részesítem előnyben, 

de semmiképp sem mondanám elhibázottnak az elsőt. Amikor azt 
kérjük Istentől, hogy ne mérjen ki ránk nagyobb próbatételt, mint 
amilyet el tudunk viselni, egyúttal azt is kérjük: ne engedje, hogy a 
sátán hatalmába kerüljünk. Azt persze hangsúlyoznunk kell, hogy a 
fohászt nem azért mondjuk, mert bármilyen formában feltételeznénk, 
hogy Isten ki akarna szolgáltatni minket a gonosz hatalmának vagy a 
bukásunkat szándékozná előmozdítani.  A szóban forgó kéréssel saját 
gyengeségünket és rászorultságunkat valljuk meg. Tudjuk, hogy a 
próbatételeket nem kerülhetjük ki, ám azt is tudjuk, hogy ezek – saját 
gyarlóságaink és a sátáni erők befolyása miatt – súlyos veszélyt is je-
lenthetnek számunkra. Nagyon szépen fogalmaz XVI. Benedek pápa, 
amikor a fohász tartalmát az alábbi mondatokkal fejti ki:  

 
„Tudom, hogy próbatételekre van szükségem ahhoz, hogy lényem tiszta 

legyen. Ha úgy rendelkezel, hogy ezeket a próbatételeket méred rám, 
ha – mint Jób esetében – a gonosznak kissé szabad kezet adsz, úgy 
kérlek, gondolj az én erőm korlátolt voltára! Ne feltételezz túl sokat ró-
lam. Ne szabd túlságosan tágra a határokat, amelyeken belül meg le-
het kísérteni, és légy védelmező kezeddel a közelben, ha a próba túl 
kemény lesz számomra!”14   

 
Mindent egybevetve kimondhatjuk: a Miatyánk 6. kérése nem 

más, mint a saját korlátozottságának és esendőségének tudatában élő 
tanítvány segélykiáltása. S ez a segélykiáltás a 7. kérésben folytató-
dik, és jut még erőteljesebben kifejezésre, hiszen itt nyíltan azt kér-
jük Istentől, hogy a bukás veszélyében lépjen közbe, és „szabadítson 
meg a gonosztól”. Hogy a veszélyhelyzetben Isten tud és akar segíte-
ni, arról az apostoli levelek egyértelmű bizonyosságot adnak: „Az Úr 
azonban hűséges, megerősít benneteket és megoltalmaz a gonosztól” 
(2Tessz 3,3). „Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísér-
teni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, 
hogy kibírjátok” (1Kor 10,13). „Ért hozzá az Úr, hogy az Isten sze-
rint élőket kiragadja a kísértésből” (2Pét 2,9). 

                                                      
14 J. RATZINGER/XVI. BENEDEK, A Názáreti Jézus I, Budapest 2007, 144. 
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Gyürki László 

Cirenei Simon  
       a szenvedéstörténet egyik szereplője 

 
Cirenei Simon, a passió egyik szereplője, akit a szinoptikus evan-

géliumok csak egész röviden említenek (Mt 27,32; Mk 15,20-21; Lk 
23,26). Nevét az ötödik keresztúti stációval kötjük össze: Cirenei 
Simon segít Jézusnak a keresztjét vinni. 

Lássuk az evangéliumi szöveget, mielőtt a témáról szólnánk.  
„Ezután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Az egyik arra menő 

embert, a cirenei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki éppen a me-
zőről jött, kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét” (Mk 15,20-
21). 

A következő leírásban kíséreljük meg lépésről lépésre követni, 
mit mond a szöveg Simon személyéről és Jézus szenvedéséről. 

 
Cirenéből származó férfi – Simon hazája Küréne (Ciréne, 

Cyrene) volt, a római Kürenaika provincia fővárosa Észak Afriká-
ban. Keletre Egyiptom nyugatra meg a nagy Szirtisz (a mai Líbiával) 
határolta. 

Ciréne városát kb. Kr.e. 632-ben dór görögök alapították és kb. 
Kr. e 321-ben a Ptolemeuszok uralma alá került. Flavius Josephus ír-
ja, hogy I. Ptolemeusz Szoter (Kr. e. 304-282) zsidó telepeseket kül-
dött az országba, „hogy uralmát Kürenében és Líbia más városaiban 
megerősítse” (Apion ellen, II, 4). Kr.e. 96-ban Ciréne és Cyrenaika 
Róma uralma alá került. Josephusnál egy idézetet találunk Sztrabon-
tól, aki Kr.e. 85 körül a lakosságról így nyilatkozik: „Kyréne városá-
ban négy osztály volt: polgárok, földművesek, telepesek (metoikoi) 
és zsidók.” (Zsidók története XIV,7,2). A zsidók együttélése a lakos-
ság másik részével úgy látszik nem volt problémamentes. Bizonyíté-
kok erre pl. a római dokumentumok a zsidók javára, melyeket a 
Makkabeusok első könyve említ (15,23). A zsidók jogait csak 14-ben 
Augusztus császár és Marcus Agrippa állíttatta helyre (Zsidók törté-
nete XVI,6,1.). 
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Ismert és bizonyított, hogy a cirénei zsidók szoros összeköttetés-
ben voltak vallási és nemzeti hazájukkal. Tudjuk az Újszövetségből 
is, hogy saját közösségüknek zsinagógája volt Jeruzsálemben 
(ApCsel 6,9) és zarándokként a zarándokünnepeken részt vettek 
(ApCsel 2,10). 

Megemlíthetjük még, hogy Ciréne a zsidó diaszpórák véres felke-
léseiben ("tumultus iudaicus"; „Kitosz-háború”) a római birodalom 
keleti részében 115-től 117-ig, jelentős szerepet játszott. A város vi-
szonylag gazdag volt, 365-ig létezett, ekkor földrengés pusztította el. 

 
....Simon nevű – Hogy e Cirénéből származó férfi zsidó volt a 

szöveg kifejezetten nem említi. Biztos jelzés viszont már a neve, 
amely a héberben Simon (Isten meghallgatta), a görög formában pe-
dig Szimon.  

Felvetődik a kérdés, hogyan kerül egy észak-afrikai szórványból 
való zsidó Jeruzsálembe. 

Talán üzlet miatt? Hiszen a szövegben ez áll, „a mezőről jött”. 
Lényeges segítség ennél a kérdésnél az időbeli keret, a zsidó húsvét 

Szent Sír Bazilika, beltér 
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(peszach) említése. Ha a peszach idején egy szórványból való zsidó 
Jeruzsálemben tartózkodik, ez csak azt jelentheti, hogy ő buzgó za-
rándok, aki vallási kötelességét teljesíti. 

A törvény (MTörv 16,16) minden zsidó férfit kötelez arra, hogy a 
három zarándokünnepre, a kovásztalan kenyerek (peszach), a hetek 
ünnepe (shavuot) és a sátoros ünnepekre (szukkot), Jeruzsálembe za-
rándokoljon. A szórványban élő zsidóktól elvárták, hogy életükben 
legalább egyszer egy ilyen zarándoklatot végezzenek. Ettől csak az 
volt felmentve, aki saját lábán nem tudott Jeruzsálembe felmenni 
(Mischna Hagigah 1,1). 

Ha ez lehetséges volt, a férfiak egész családjuk kíséretében na-
gyobb zarándok csoportokban vettek részt (Lk 2,41.). Peszach volt a 
legkedveltebb ünnep, ami legtöbb zarándokot vonzott, amint ezt 
Flavius Josephus is megemlíti (Zsidó háború VI,9,3). 

 
Alexander és Rufusz apja – Hogy Simon családtagjai kíséreté-

ben jött-e, nem tudjuk. A szöveg viszont rövidsége ellenére megne-
vezi két fiát, Alexandert és Rufuszt. Sok bibliakommentár szerint ez 
utalás arra, hogy a két férfi ismert volt az őskeresztény közösségben.  

Ebben az összefüggésben érdekes Szent Pál kívánsága a Római 
levél végén: „Köszöntsétek az Úr választottját Rufuszt, és anyját, aki 
nekem is anyám” (Róm 16,13). Régi kommentárok Rufuszban Si-
mon fiát szeretnék látni. „Az Úr választottja” kifejezés arra utalhat, 
hogy fontos szerepe lehetett a közösségben. 

De még inkább figyelemre méltó, hogy Pál apostol Simon felesé-
gét, mint „anyját” említi. Itt azonban bizonyos óvatosság ajánlható, 
mert Rufusz nem volt olyan ritka név, hogy arra gondolhatnánk, 
hogy a Római levélben említett Rufusz Simon fia volt.  

 
Osszuárium a Kirdon völgyéből – Simon fiára Alexanderra, a 

szenvedéstörténet megjegyzése mellett egy másik bizonyíték is talál-
ható. Ahogy a Római levél üdvözlete Rufuszra, úgy egy osszuárium 
Jeruzsálemben Alexanderre utalhat. 

1941-ben ásatáskor találtak a Kidron délnyugati völgyében egy 
sziklasírt, amely a Kr.u. 1. századból való. Ebben a sírban csontok 
újra temetésére szolgáló tizenegy osszuáriumot, kő ládát találtak. 
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Ezek közül az egyiknek a felirata felkeltette a régészek figyelmét. 
Ennek az osszuáriumnak mindkét hosszabbik oldalán görögül „Ale-
xander Simon (fia)” olvasható. A fedélen még egyszer szerepel a név 
görögül, amelyben az „Alexandrosz” névnél még egy szó követke-
zik. Ez a szó (arámul), a kumrani-szövegek ismert írásszakértője J.T. 
Milik szerint „a Kyrenei”-t jelent. Ha ezt az olvasatot elfogadjuk, ak-
kor itt valóban Alexander, Cirenei Simon fia osszuáriumáról lehet 
szó. Mert alig hihető, hogy véletlenül egy másik személy lenne, akire 
minden általunk ismert tulajdonság egyezik. 

 
Simon, aki éppen a mezőről jött – Amit eddig Simonról meg-

tudtunk azt mutatja, hogy ő nem a mezőn dolgozó ember volt, aki 
déltájban vállán kapával a mezőről útban volt hazafelé, még ha a 
szöveg ezt állítja is. Ezért felvetődik a kérdés, mit is jelenthet „a me-
zőről” ebben az összefüggésben. 

Ismét a peszach-ünnep és a vele kapcsolatos jeruzsálemi zarán-
doklat adhat elfogadható magyarázatot. Josephusnál olvassuk: „a 
pászka megünneplésére óriási embertömeg sereglik össze az egész 
országból, sőt a külföldről is” (Zsidók története XVII. 9,3). Mivel a 
zarándokoknak kötelező volt az éjszakát Jeruzsálemben tölteni, a vá-
ros viszont nem tudta a tömeget befogadni, ezért határait olyan nagy-
ra szélesítették, hogy az a város körüli falvakat is magába foglalta 
(Mishna Menachot 7,3; 11,2). A zarándokok egy része ott tartózko-
dott az ünnepek alatt. Erről az evangéliumokban is olvasunk, hogy 
Jézus és tanítványai a peszach idején Betániában töltötték az éjszakát 
(Mt 21,17; Mk 11,11).  

Itt tehát „a mezőről” azt is jelentheti, hogy Simon éppen Jeruzsá-
lem körüli zarándokszállásáról vagy egy fekvőhelyről jött és útban 
volt a városba és talán még valamit be akart szerezni az ünnepre, 
vagy a templomot akarta meglátogatni. 

 
A keresztút és a pretorium – Jézus és Simon és a római katonák 

találkozására ma a keresztúton az ötödik állomás emlékeztet. Egy kis 
oratórium áll ott, amelyet a ferencesek gondoznak. Hogy valóban hol 
volt ez a találkozás, nem lehet megállapítani. Ha az eredeti kereszt-
utat próbáljuk rekonstruálni, akkor annak a kezdetét és végét kell 
megállapítani. Az evangéliumokból tudjuk, hogy a keresztre feszí-
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téshez az út Pilátus pretoriumától indult és a városon kívülre a Gol-
gota kivégzőhelyére vezetett. A keresztre feszítés helyét a helyi ke-
resztény hagyomány minden időkre megőrizte. Viszont másképp van 
ez a pretoriummal kapcsolatos hagyománnyal.  

 
Jeruzsálem az első zsidó háború során (66-70) teljesen elpusztult, 

a pretorium is tönkrement. „Ez magyarázza a tényt, hogy miért hal-
ványulhatott el Jézus elítélése helyének emlékezete, miért nem egysé-
ges a róla szóló hagyomány, és miért tartanak számon több helyet is 
úgy, hogy az volt a gabbata. Ehhez járul még egy tény, amit általá-
ban nem szoktak figyelni: mindkét hely, amely pretorium gyanánt 
számításba jöhetett – az Antonius-vár és Heródes palotája – római 
megszállás alatt volt. A délnyugati városhegyen állt a tizedik légió 
tábora” (Kroll 433.o.). A 4-8 században a Tyropaion völgyben, a 
templomtértől nyugatra keresték a pretorium helyét. Az arab hódítás 
(637) után az ítélet helyét a délnyugati városhegyen, az Utolsó Va-
csora terme és Kaifás feltételezett palotája közelében keresték. A ke-
resztes háborúk korában kezdődik egy újabb hagyomány, amely az 
Antonius-várban, a templomtér északnyugati sarkánál vélte megta-
lálni a pretoriumot. Ott kezdődik ma is a keresztút. 

Pilátus pretoriuma helyével és a keresztút történelmi útvonalával 
csak a 20. században történt kritikai kutatás. Ezt a domonkos L.-H. 
Vincent (1872-1960) régészeti kutatásai indították el, aki a Sion-
nővérek területén végzett ásatások után arra a meggyőződésre jutott, 
hogy az Antonius-vár volt a pretorium. 

Ezt a véleményt cáfolta meg a szintén az Ecole Biblique profesz-
szora a domonkos P. Benoit (1906-1987). Ő állítja, hogy sikerült 
megbízható filológiai, jogászi és történelmi bizonyítékokkal kimu-
tatni, hogy a „pretorium”, ahol Pilátus halálra ítélte Jézust, Heródes 
palotája volt Jeruzsálem délnyugati dombján, amit ma „Dávid tor-
nyának” neveznek. A bizonyításának több megválaszolatlan pontja 
maradt. 

A legújabb régészeti leletek viszont újra a Tyropeion völgybe a 
bizánci kor pretoriumához vezetnek. G. Kroll is utal erre könyvében: 
„Figyelemreméltó érvekkel igazolta azt a véleményt, hogy a 
praetorium a Tyropaion-völgy nyugati oldalán volt: B. Pixner OSB, 
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(Noch einmal das Pretorium. Versuch einer neuen Lösung, in ZDPV 
95 (1979) 56-86.o.) Ugyanakkor G. Kroll nem foglalkozik B. Pixner 
véleményével, és bizonyítékaival. Lássuk röviden B. Pixner végső 
megállapítását:  

Miután az utolsó évtizedek irodalomtörténeti és régészeti kutatá-
sai kimutatták, hogy a praetorium nem az Antonius várban volt, úgy 
látszott, hogy Jézus elitélése helyének csak a Citadella maradt. En-
nek viszont ellentmond a kora keresztény hagyomány, amely a 
pretoriumot a Tyropeion völgyben tisztelte. Az újabb ásatások során 
ismert lett a S. Maria Nea fekvése. Így a Nea és a Szophia templom 
(ez a bizánci praetorium) helyi összetartozása igazolja a keresztény 
hagyományt. Ezért állítják, hogy a praetorium nem lehetett messze a 
Nea-tól a Tyropeion völgy nyugati oldalán és nem annak a keleti ol-
dalán (a Citadellában), amint ezt P. Benoit állította.  

A keresztút története, valamint nagypéntek éjszakáján a zarándok-
lat a passio emlékhelyeihez megmagyarázza, hogy a praetoriumot 
miért helyezték át csak a 9-10. században a Sionra, a keresztes idők 
után pedig az Antonius várba.  

A középkorban Flavius Josephus írásainak kutatói gondolták azt, 
hogy a pretorium az Antonius várban volt. Josephus szövegeinek 
pontos elemzése viszont azt mutatja, hogy a keresztény hagyomány 
ahhoz a helyhez kötődött, ahol a Hasmoneusok palotája állt. Ezt He-
ródes, majd a római helytartók - maga Pilátus is - adminisztrációs 
épületként használtak Heródes palotája mellett. A kora keresztény 
hagyományt a szent helyekkel kapcsolatban, ebben az esetben is iga-
zolta az archeológia. A praetorium egy magaslaton volt, a templom-
tértől nyugatra. Hagyomány, történelem és a régészet ezt bizonyítja. 
Jézus itt állt Pilátus előtt, és innen indult keresztjével a Golgotára. 

 
A kereszt vitele – Amikor Simon a városba ment találkozott a 

római katonákkal, akik három halálraítéltet kísértek kivégzésre. 
Mind a hárman a patibulumot vitték a hátukon. Ez a haránti része a 
keresztnek, amelyet maguknak az elítélteknek kellett a kivégzőhelyre 
vinni. Néha kötelekkel kötötték ezt az elítéltre. 35-40 kg lehetett. A 
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függőleges keresztgerenda (palus, stipes) a kivégzőhelyen volt már 
többszöri használatra felállítva.  

A táblát (titulus) az elítélt nyakába akasztották, vagy előtte vitték, 
hogy az úton állók megtudják a kivégzés okát. Az elítéltek közül ket-
tőt „lázadónak”, nem közönséges bűnözőknek, hanem politikai veze-
tőnek és lázadónak neveztek. A harmadik tábláján a „rex 
judaeorum”, a zsidók királya volt olvasható. Az embereket, akik a 
csoporttal találkoztak az eset nem nagyon érdekelte. Volt elég tenni-
valójuk a kovásztalan kenyér ünnepének előkészületeivel. Azonkívül 
alig volt, aki kész lett volna a lázadók kivégzése miatt tetszését kife-
jezni a megszállóknak. Nagyobb volt a zsidók és rómaiak közötti el-
lenségesség. Az elítéltek közül az egyik a „zsidók királya”, a kereszt 
súlya alatt hirtelen összeesett. Ekkor lépett a kivégzést vezető római 
a meglepett Simonhoz és kényszerítette, hogy az összecsukló elítélt 
platibulum-át átvegye és a kivégzés helyére vigye. 

 
Simon és a korai egyház – A keresztre feszítéssel kapcsolatban 

Simont már nem említi az evangélium. Simon története később ah-
hoz vezetett, hogy alakját a doketista eretnekségben felhasználták. A 
doketizmus (görögül dokein=látszani) azt a tévtant jelenti, amely sze-
rint Jézus Krisztusnak csak látszólag volt fizikai teste, ezért nem is 
szenvedhetett és nem halhatott meg a kereszten. A doketizmus egyik 
hirdetője Baszilidesz (kb. 85-145), azt tanította, hogy Jézusnak „test-
nélküli hatalma” volt, és át tudta magát változtatni vagy láthatatlanná 
tudta tenni. Cirenei Simon nem csak Jézus keresztjét vette át, hanem 
helyette őt feszítették keresztre. Lyoni Iréneusz egyházatya ír erről 
(Adv. haer. I. 24,4). 

Nem ismeretes, hogy Simon a kora keresztény egyházhoz tarto-
zott-e. Ellentétben az Újszövetség alakjaival nem szerepel a szentek 
között sem. A keresztúti ájtatosságon viszont a mai napig is megala-
pozott helye van az egyház spirituális hagyományában. 

 (Forrás:  Bernardin R. Höhn: Im Land des Herrn 67. Jg. 2013. 18-23.o. 

B. Pixner OSB, Noch einmal das Pretorium. Versuch einer neuen Lösung, 

                                                           in ZDPV 95 (1979) 56-86.o.) 
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Pilátus pecsétje 
 

Ötven évvel ezelőtt az izraeli Heródionban folyó ásatások során 
egy bronz gyűrűt találtak. Egy görög szöveg volt rajta körben, a kö-
zépen pedig egy (bor-)vegyítőedény képe. Felfedezése után öt évti-
zeddel derült fény a tulajdonosára, aki nem volt más, mint Poncius 
Pilátus, Jeruzsálem helytartója, aki Jézust keresztre feszíttette. Pilátus 
nevét alapos tisztítás után, speciális fényképezőgéppel tudták végre 
elolvasni. Valószínűleg a helytartó hivatalos pecsétje volt. 
(www.independent.co.uk, 2018.11.6.) 

A Heródion felső várá-
nak oszlopokkal övezett ud-
varában számos üveg- és 
cseréptöredék, valamint ren-
geteg fémtárgy (bronzesz-
közök, vas nyílhegyek, az 
első zsidó háború idején vert 
pénzek) közül került elő az 
öntött réz pecsétgyűrű, amelynek szélessége 15 mm, hosszúsága 17 
mm, vastagsága 1 mm. A gyűrű pecsét része teljesen ép, de a kariká-
ja félig hiányzik. Kivitelezése kezdő ékszerészre vall, és a felhasznált 
anyag minősége és mennyisége is hagy kívánnivalót. A gyűrűfejen 
egy edény ábrázolása található, amelynek görög neve kratér, vagyis 
vegyítőedény. A kratér jellemzője, hogy szájnyílása közel olyan szé-
les, mint maga a test, amely „kráterszerűen” öblös és mély. Ennek a 
típusnak a „kehely-kratér” nevet adták, mivel az edény teste a virág-
kehelyhez hasonlóan felfelé szétnyílik.  

 
A kratér mindkét oldalán görög betűk olvashatók, természetesen 

negatív vésetben, hiszen pecsétgyűrűről van szó. Az edény bal olda-
lán az ATO, jobb oldalán a ΠI betűcsoportok helyezkednek el, amit 
fordított sorrendben egybeolvasva a ΠI(L)ATO szót kapjuk. A kivá-
ló görög epigráfus, Leah Di Segni olvasatában ez nem más, mint a 
Pilátus név görög átírása birtokos esetben: ΠI(L)ATO(Y), azaz 
PI(L)ATU, amelyről a szó végi üpszilon betű lemaradt, és jelentése: 
„PILÁTUSÉ”. (hetek.hu) 
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Bölcsesség az ókori keleten V.  
        Jób könyve: A szenvedés legyőzése 

         (Jób barátai, Jób 4,1-21; 5,15-18; 22,1-11.21-30) 

 

A.) Alapgondolat 

Vigasztalni csak az tud, aki osztozik a másik fájdalmában: „Örül-
jetek az örvendezőkkel, és sírjatok a sírókkal!” (Róm 12,15) – mond-
ja Szt. Pál. Csak a valóban együtt érző szív képes megtalálni a vi-
gasztalás szavait, ha egyáltalán vannak rá szavak abban a helyzetben. 
Egy család elveszítette a fiát, egy közlekedési balesetben benn égett 
az autóbuszban. Egy papismerősöm temette. Kérdeztem a temetés 
után, hogy mit tudtál nekik mondani? Ő azt válaszolta, hogy semmit, 
megöleltem őket és velük sírtam.  

Mindenféle elméletet lehet gyártani a szenvedésről, hogy miért 
van, mi a célja, stb., de ezek a szenvedőnek semmiféle vigasztalást 
nem nyújtanak. Mire lenne jó egy gyermek halála, mire jók egy rá-
kos édesapa csillapíthatatlan fájdalmai és halála, aki egy feleséget és 
két kicsi fiút hagy hátra? Nem, a szenvedés és a halál nem jó. A 
szenvedésnek és a halálnak önmagában nincs semmi értelme. Életel-
lenes, pusztít, rossz. A Szentírás szerint a bűn által jött a világba, 
amikor az ember Isten helyett a Rossz felé fordult, akkor nyitott utat 
neki. A Rossznak sincs értelme, a Rossz az önmagáért való pusztítás, 
a valamit semmivé tenni, a szépet megrontani, stb. A megtörténtet 
nem lehet meg nem történtté tenni, nem lehet úgy tenni, mintha a 
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Rossz nem létezne, nem lehet úgy tenni, mintha nem lépett volna be 
az ember életébe, és nem rontotta volna meg azt. A dolog egyszer s 
mindenkorra megtörtént. Van szenvedés és van halál és semmi ér-
telme nincs, a Rossz önmagáért, a pusztítás önmagáért. 

Jób története rávilágít, hogy az ő szenvedései is önmagukban ér-
telmetlenek voltak, nem tették őt jobbá, nem tisztították meg, nem a 
bűneiért rámért büntetésül kapta őket, ahogy a barátai a maguk em-
beri logikájával értelmezni próbálták. A szenvedés és a halál nem Is-
ten ránk mért büntetése. Isten szeretetből teremtette az embert, és 
szereti őt, még akkor is, amikor az ember elfordul tőle a Rossz felé. 
A Rossz az, aki az ember életére tör, aki irigységből el akarja pusztí-
tani. És meg is teszi. Látjuk mennyi értelmetlen szenvedés, és halál 
van körülöttünk. Amikor az ember a szenvedés és a halál darálójába 
kerül, nem érti, mi történik vele, nem lát, nem ért, sötétben van. Ebbe 
az éjszakába hozott számunkra fényt maga Isten, amikor a Fiú meg-
testesült, aki megmutatta, hogy úrrá lehet lenni a szenvedés és a halál 
éjszakáján. Nem szüntette meg, hanem saját szenvedése, kereszthalá-
la és feltámadása által megmutatta, hogyan nyerhet értelmet a szen-
vedés és a halál, és hogy a halál sokkal inkább kezdete valaminek, 
mint vége. Hogyan nyer értelmet a szenvedés és a halál Jézusban? 
Úgy, hogy ő nem tehetetlen elszenvedője a szenvedésnek, mint Jób, 
hanem aktív résztvevője azzal, hogy saját önmegvalósításának részé-
vé teszi, amikor irántunk való szeretetből és az Atya iránti engedel-
mességből igent mond: „Atyám! Ha akarod, vedd el tőlem ezt a 
kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd” (Lk 22,42). 
A szeretet az egyetlen, ami értelmet tud adni a szenvedésnek és a ha-
lálnak, szeretet Isten iránt, és amikor felajánlom másokért, akkor má-
sok iránt. Nem fáj kevésbé a fájdalom, de a szeretet által értelmet 
nyer és a sötétségből a fény felé mutat. A szeretetből vállalt szenve-
dés és halál nem sötétségbe taszít, nem megcsonkít és megsemmisít, 
hanem dicsőségbe, ragyogó fénybe fordítja azt, ami addig sötétség 
volt, a világosság győz a sötétség fölött: 

„Halál, hol a te győzelmed?  
Halál, hol a te fullánkod?« {Óz 13,14}” (1 Kor 15,55)  

A szenvedésre és halálra egyetlen válasz létezik, maga Isten, aki 
szeretetből közénk jött. Egy koncentrációs tábor foglyai előtt egy 
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gyermeket kínoztak, amit nekik végig kellett nézni. Az egyik fogoly 
odasúgta a másiknak: „Ilyenkor hol van Isten?” A hívő másik azt vá-
laszolta: „Ott, éppen most ölik meg!”  

Jób miértjeire és kétségbeesett panaszára a barátai csak ügyefo-
gyott elméleteket tudnak mondani, amelyek vigasz helyett inkább 
még nagyobb kétségbeesésbe kergetik, mint hogy segítenének rajta. 
Jób teljesen magára marad kínjaival. Bár úgy érzi Isten is ellene for-
dult, még sincs más választása, mint hogy hozzá fordul, és Isten majd 
megadja neki a választ, bár nem egészen úgy, ahogy Jób várta. Isten 
minden hozzáfordulónak válaszol. Nem mindig úgy, ahogy mi sze-
retnénk, ahogy elvárjuk, de mindig megadja a miértjeinkre a választ, 
senkit sem hagy sötétben, senkit sem hagy kétségbeesésben, mert ő a 
szeretet: „Szeretet az Isten” (1 Ján 4,16), és a hívő ember megtapasz-
talhatja magában Szt. Pállal együtt: „Telve vagyok vigasztalással, 
nagyon bőséges az én örömöm minden szorongatásunk mellett. (2 
Kor 7,4) 

B.) Jób 4,1-21; 
5,15-18; 22,1-11.21-30 

C.) Bevezetés 

1. Jób (Walter 
Habdank fametszete) 
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2. Vigasztaló közhelyek és mondások 
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3. Mit tud mondani az ember szenvedőnek? 

A Jób-költemény legnagyobb  részét a három barát vigasztalása 
teszi ki. 

A prózai rész (2,11-13) nagyon óvatosan ír a barátokról. Először 
hallgatnak és csöndben maradnak Jóbnál, tiszteletben tartva a szen-
vedését, ugyanakkor képtelenül arra, hogy szavakat találjanak rá, 
„mert látták, hogy igen nagy a fájdalma”. 

A költői rész kezdetén Jób keserű panasza nyitja meg a párbeszé-
det. 

4. Első válaszkísérlet 

Jób kérdésére a barátok háromféle tanító bölcsesség alapján keresnek 
választ, mindig új változatban: 
- Isten végtelenül hatalmas és igazságos,  és nem hagyja, hogy az 
igaz szenvedjen. Tehát a szenvedőnek a saját bűnös tetteiben kell ke-
resni  a szenvedése okát („tett-következmény összefüggés”). 
- Vagy ha az igaznak mégis szenvednie kell, annak pedagógiai célja 
van: „Akit Isten szeret, azt  megfenyíti” („szenvedéspedagógia”). A 
Katolikus Katekizmusban ezeket találjuk a szenvedéssel kapcsolat-
ban: 

 

„56.Hogyan működik együtt az ember az isteni gondviseléssel? 
Isten az embert – fölébresztve benne „az ő jóságos tervei szerinti 

akarást és cselekvést” (Fil 2,13) – megajándékozza azzal és szabadsá-
gát tiszteletben tartva meghívja arra, hogy cselekedeteivel, imádsága-
ival, sőt szenvedésével is működjön együtt Ővele. 

58.Miért engedi meg Isten a rosszat? 
A hit biztosít bennünket arról, hogy Isten nem engedné meg a 

rosszat, ha nem tudna jót kihozni belőle. Csodálatosan megmutatta 
ezt már Krisztus halálában és feltámadásában: a legnagyobb erkölcsi 
rosszból, Fiának megöléséből fakasztotta a legnagyobb jókat, Krisz-
tus megdicsőülését és a mi megváltásunkat. 
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77.Milyen más következményei vannak az eredeti bűnnek? 
Az eredeti bűn következtében az emberi természet nem romlott 

meg teljesen, de természetes erői meggyengültek, és az emberi termé-
szet a tudatlanság, a szenvedés és halál hatalma alá került és a bűnre 
hajlóvá lett. E bűnre való hajlandóságot nevezzük concupiscentiának. 

78.Mit tett Isten az első bűn után? 
Az első bűn után a világot elárasztotta a bűn, de Isten nem hagyta 

az embert a halál hatalmában, hanem titokzatosan – a Protoevangé-
liumban (Ter 3,15) – megígérte, hogy a bűn  vereséget fog szenvedni 
és az embert kiemeli bukásából. Ez a megváltó Messiás első meghir-
detése. Ezért a bukást végül szerencsés  véteknek lehet neveznünk, 
mert „ilyen és ily nagy Megváltót érdemelt” (Exultet). (A Katolikus 
Egyház katekizmusának kompendiuma) 

 
- A harmadik lehetőség a szenvedés relativizálása: Előfordulhat, 

hogy az egyén szenvedése mások sokkal nagyobb szenvedésével ösz-
szehasonlítva eltörpül. De az is lehetséges, hogy a szenvedő ember 
szembefordul a mérhetetlenül hatalmas Istennel és elnémul. 

Mint a három közül a legrégebbi jóbarát, beszédével a temáni 
Elifáz kezdi a „lelkigondozást”.  

A szónoki kérdés által Elifáz rögzíti a tényállást: Jób igaz ember, 
tehát nem kell félnie attól, hogy ha Istenhez fordul, ő nem fog igaz-
ságot szolgáltatni neki. 

Itt merül fel először, aztán majd egyre újabb változatban a barátok 
beszédeiben az az állítás, hogy: Az igaz emberek élni fognak, a bű-
nösök elpusztulnak. 

Egy isteni „látomással„ támasztja alá azt a bölcsességget: Isten 
előtt senki sem nevezheti magát igaznak. A mindenható és igazságos 
Istennek vagyunk mindnyájan alávetve. A sorsa alakulása miatt az 
igaznak látszó Jóbnak kell, hogy legyen valami vétke. Az ég angya-
laival való összehasonlításban, akik sokkal tökéletesebb lények az 
embernél és mégis találni bennük hibát, hát hogy gondolhatná a vé-
ges kis ember, a vályogházak lakója, hogy ő hibátlan? 

A részlet egy szónoki mestermű: Elifáz Jób helyzetét hozzákap-
csolja a sors működéséhez. Jób nem kap közvetlen tanácsot a maga-
tartására vonatkozólag, a szónoki kérdés azonban nem hagy kétséget 
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afelől a szándékolt kijelentés felől, hogy az isteni kinyilatkozata-
tással szemben semmiféle érvelésnek nincs helye! 

Elifáz teológiai rendszerének igazságát ezzel az állítással bizo-
nyítja: A világban az igazságosság szabályszerűen működik, és néha 
kiderül, hogy valaki szebbnek képzeli magát, mint amilyen a való-
ságban. 

Jób számára, aki nyakig ül a szenvedésben, ez a válasz szidalma-
zásnak tűnik,  sem mint megnyugtató válasznak; a saját bőrén meg-
tapasztalja, hogy a bölcsességi téziseknek megvannak a maguk 
korlátai.  

5. A beszéd megvilágítása 

A Jób és barátai közötti nézeteltérés egyre keményebbé válik. 
Maga a megfontolt Elifáz is kijön a béketűrésből és egyre nyíltabban 
és világosabban fogalmazza meg, hogy ő hogyan ítéli meg Jób hely-
zetét: 

Véleménye szerint Jób súlyosan vétkes. Roppant mennyiségű, 
vélt és egyáltalán nem bizonyított okot sorol fel, ami szerinte Jób 
szenvedésének alapját képezi. Az ő szemében Jób legnagyobb bűne 
az Isten ellen való lázadás. A kétségbevonhatatlan állítás, hogy 
„Nincs bűn nélkül való ember” teszi az érvelését olyan nyomóssá. 

Jóbnak semmi esélye: Ő szegény csak a saját tapasztalatát tudja 
szembeállítani ezzel, és az ártatlanságát bizonygatja. Az Istennel való 
kapcsolatában a barátok a szemrehányásaikon keresztül nem segíte-
nek. Csak még inkább lázadásba kergetik. 

Az egzisztenciális szenvedés jelentését, ahogy Jóbnál látjuk, csak 
maga a szenvedő tudja megérteni. A kívülálló gyorsan belefut abba a 
veszélybe, hogy csak „üres szavakat” mond a vigasztaló szavak he-
lyett. 

Gyakran csak a saját életszisztémánk bizonyossága számít: Az 
ember nem azért szereti és féli Istent, mert ő Isten, hanem mert benne 
látja a jólétének és a szerencséjének a biztosítékát.    

De a barátok összes kritikája mellett sem szabad elfeledkezni ar-
ról, hogy: 
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Ők arra kényszerítik Jóbot, hogy beszélgetés folyamán világosan 
megfogalmazza a helyzetét, és végülis ezáltal lehetővé teszik: hogy 
egyben megfogalmazza az Istennel való kapcsolatát, ami végül az  
óhajtott választ megadja  számára – ami egészen más lesz, mint 
ahogy ő elképzelte.    

 
D.) Óravázlat 

 
Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtar-
tam 

 
1. Ének: Ne félj, ne aggódj  ének kot-

tából 
Énekelj az Úr-
nak, 286. o. 
5 perc 

2. Mit tud mondani az ember a szenvedő-
nek?  
a.) Az óravezető felolvassa a Jób 2,11-13 
részt. A résztvevők néhány percig szemlélik 
Jób képét (lásd Bevezetés 1.), majd az óra-
vezető irányításával beszélgetnek a követke-
ző kérdések alapján: 
- Mit tudnánk mondani Jóbnak, mivel tud-
nánk őt vigasztalni? 
- Lehet-e egyáltalán mondani valamit ilyen 
helyzetben? 
b.) A résztvevők közösen áttekintik és meg-
beszélik a vigasztaló közhelyeket és mondá-
sokat (lásd Bevezetés 2.) 
- Mi a baj ezekkel? 
 

 Képmedi-
táció és 
utána cso-
portos be-
szélgetés 
az órave-
zető irá-
nyításával 

szentírási szö-
veg, 
Jób képének 
fénymásola min-
denkinek külön 
lapon 
A vigasztaló 
közhelyek és 
mondások külön 
lapon mindenki-
nek 
 
35 perc 

3. Első válaszkísérlet 
A résztvevők versről versre elolvassák a Jób 
4,1-21; 5,15-18 részt. 
Mindenki két különböző színű kártyát vesz a 
kezébe:  
Az egyikre kell feljegyezni azt a verset 
- amit elsősorban mondanék egy szenvedő-
nek, 
 

Egyéni 
írásbeli 
munka, 
utána cso-
portos 
megbeszé-
lés az óra-
vezető 
irányításá-
val 

szentírási szö-
veg, két külön-
böző színű kár-
tyák, ceruza 
 
40 perc 
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a másik kártyára azt a verset 
- amit én semmiképp sem mondanék.  
Amikor a résztvevők elkészültek, az asztal 
közepére helyezünk egy Jóbot ábrázoló bib-
likus figurát,  vagy a Jóbot ábrázoló képet 
(lásd Bevezetés 1.) és körbe rakjuk a kár-
tyákkal. A belső körbe helyezzük a 
pozitívakat, a külső körbe a negatívakat, 
majd megbeszéljük. (lásd Bevezetés 4.) 
4. A beszéd megvilágítása 
A résztvevők közösen elolvassák a Jób 22,1-
11.21-30. 

Kérdések a szöveg megvilágításához: 

 - Mi módosult? 

- Mire céloz Elifáz? 

- Mi a fontosabb Elifáznak, a barátja vagy az 
általa felállított rendszer? 

 (lásd Bevetés 5.) 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

szentírási szöveg  
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, ce-
ruza  
 
 
25 perc 

5. Az óravezető összefoglaló gondolatai az 
Alapgondolat alapján 

 5 perc 

6. Befejező ima, ének Kötetlen 
ima 

kotta, gyertya, 
gyufa 
10 perc 

 
 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
százkettedik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2019. ápr. 2.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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A Szent Sír felnyitása 
 
1. Restaurálás – A Szent Sír bazilika hatalmas, 50 méterre maga-

sodó kupulája alatt, a templom közepén áll Szent Sír kápolna. Ez egy 
U alakú márvánnyal borított építmény, kb. nyolc méter hosszu és öt 
méter széles. A templom főbejárata felé nyílik az ajtaja, amelyen át 
egy szűk előtérbe jutunk, innen pedig tovább, a sírkápolna belső, 
legszentebb helyére. Ez egy szűk, téglalap alakú helyiség, az egyik 
oldalán kb. 80 cm. magasan 
fekszik egy márványlap a fal 
mentén, előtte hosszúkásan 
egy szűk szabad hely van, ide 
jöhetnek be a látogatók. A kis 
folyosó belső végén egy 
szerzetes áll és felügyeli a 
zarándokokat. Legfeljebb 
hárman-négyen jöhetnek be 
egyszerre, és néhány percig 
áhítattal csodálják a márvány-
lapot és a fölötte lévő gyönyö-
rű domborművet, megsimo-
gatják, mecsókolják Jézus 
testének helyét… aztán jön a 
zarándokok következő cso-
portja. 

Ez a kápolna mintegy 
kétszáz éves, de már a keresz-
tesek is állítottak ide egy kis kápolnát. Ez az építmény az idők folya-
mán nagyon meggyengült, sőt, a múlt században több kisebb föld-
rengés miatt olyan rossz állapotba került, hogy az összedőlésétől 
tartottak. Ezért 1947-ben kívülről megerősítették vasgerendákkal, de 
a belsejében akkor nem végeztek felújítást. 

A szentély később annyira veszélyessé vált, hogy 2016-ban a 
rendőrség néhány órára lezárta a zarándokok elől. Ez hatalmas 
felháborodást okozott a keresztény egyházak körében, mert a 

 
A Sírkápolna a keresztesek korában 
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rendőrség előzetes értesítés és tanácskozás nélkül döntött a szerinte 
látogathatatlanná vált építmény lezárása mellett. De ez az esemény 
végül létrehozta az összefogást a felújításról a különböző keresztény 
egyházak között. 

Megegyezésük értelmében az athéni Nemzeti Műszaki Egyetem 
felelős a munkálatokért, amelyeket a görög ortodox pátriárka és a 
római katolikus egyházhoz tartozó Szentföld Őrzői ferences rend 
képviselői felügyelnek. 

2016-ban meg is történt a restaurálás. Ennek során felújítottak 
minden vascsövet, titánrudakat helyeztek a kövekbe és különleges 
anyagokat fecskendeztek a sziklába, hogy megerősítsék. A szentély 
egyes részeit elszállították, majd felújítva építették vissza. 

 
A Szent Sír felnyitása – Évszázadok óta először vizsgálják majd 

tudósok a Jézus nyughelyeként tisztelt Szent Sír eredeti rétegét – 
számolt be 2016 októberében a jeruzsálemi görög ortodox pátriárka 
és más egyházi vezetők által jóváhagyott kutatásról a National 
Geographic tudományos folyóirat. 

A ferences rend, az örmény egyház és a görög ortodoxok közösen 
végezték el a helyreállítást, amelyet a görög kormány és magánado-
mányok is segítenek. 2016. március elején Athénban konferenciát 
rendeztek a felújításról, ahol a szentélyt felmérő több görög tudós is 
ismertette véleményét az építmény állapotáról. Szerintük a márvány-
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épület romlásához legnagyobb mértékben a nedvesség, a nagyszámú 
látogató járult hozzá, de káros hatása van az égő gyertyáknak is, 
amelyek olaj- és faggyúlerakódásokat okoznak. A helyreállítás 
várhatóan 2017 elején fejeződik be. A munkálatok idején folyamato-
san nyitva lesz és látogatható marad a kereszténység egyik legfonto-
sabb zarándokhelye. 

A Szent Sír Bazilikában legalább 1555 óta, de valószínűleg még 
régebben márványlap fedi a sírhelyet, ahová a hagyomány szerint 
Jézus Krisztust eltemették. „Elhúztuk a márványlapot, és nagyon 
meglepett bennünket az anyag, amely a sírhely belsejét kitöltötte – 
számolt be Fredrik Hiebert, a National Geographic Society régésze, a 
kutatást és felújítást végző csoport munkatársa. – Hosszú tudomá-
nyos munka lesz, de végül meg fogjuk látni az eredeti kőzetréteget, 
amelyre a hagyomány szerint Krisztus testét fektették.” 

A bazilikán belül a Jézus sírjaként tisztelt szentélyt legutóbb 1808 
és 1810 között állították helyre, miután egy véletlenül kialakult 
tűzben leégett. A szentély és a Szent Sír mostani felújítását az athéni 
Nemzeti Műszaki Egyetem szakemberei végezték Antonia 
Moropoulou professzor asszony vezetésével. 

A restaurálási munkálatok 2016 május végén kezdődtek meg, 
miután történelmi egyezség született a görög ortodoxok, az örmény 
egyház, és a római katolikus ferences rend között a közösen 

 
A márványlap leemelése 
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elvégzendő helyreállításról, amelyet a görög kormány és magánado-
mányozók, köztük Jordánia királya is pénzzel támogatott. (A resta-
urálás összköltsége 4 millió dollár.) 

A sír helyreállítása példátlan alkalom volt arra, hogy a tudósok 
megvizsgálhassák a legnagyobb tisztelettel övezett keresztény 
emlékhelyen az eredeti sziklaréteget. Ennek elemzése lehetővé teszi, 
hogy jobban megismerjék nemcsak a sziklasír eredeti formáját, 
hanem azt is, hogyan alakult a szent hely azóta, hogy 326-ban Szent 
Ilona rátalált Jézus keresztre feszítésének és a feltámadásának 
helyszínére. 

Több száz év után tehát először leemelték a Jézus sírja fölött lévő 
márványlapot, amellyel a 16. században fedték le azokat a köveket, 
amelyekre a hagyomány szerint keresztre feszítése után Jézus 
Krisztus testét egy sziklasírban elhelyezték. 

Elsőként a görög, az örmény egyház és a ferencesek képviselői 
ereszkedtek le a sírba. „Majd nagy mosollyal az arcukon jöttek ki 
ismét” – számolt be az eseményről Fredrik Hiebert, a feltárás 
résztvevője a National Geographic munkatársa. 

„Mindannyian nagyon kíváncsiak voltunk. Amikor lementünk, 
láttuk a sírt, meg sok törmeléket.” Az elmozdítás után a márványlap 
alatt régi kötőanyagokat találtak, és egy eddig felfedezetlen szarko-
fágra bukkantak. Fr. Hiebert így folytatja: „A legcsodálatosabb dolog 
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az volt számomra, amikor a felső porréteget eltávolítottuk, és egy 
második márványtáblát találtunk. Ez szürke volt, nem olyan sárgás, 
mint a felső. Egy szépen alakított görög kereszt volt rá vésve. 
Egyáltalán nem sejtettük, hogy itt rejtőzik.” 

 „Amikor felfogtuk, hogy mit találtunk, a térdünk egy kissé re-
megni kezdett. Erre aztán nem számítottunk! Persze még nem 
jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, hogy valóban Krisztus már-
ványtábláját találtuk meg, de jó esély van rá. 

„Mindez azt bizonyítja, hogy a zarándokok ma valóban ugyanazt 
a sírt látogatják, amelyet a 4. században Konstantin császár talált 
meg, később pedig a keresztesek.”  

(https://www.wmf.org/project/church-holy-sepulchre) 
Antonia Moropoulou, görög egyetemi docens is megvizsgálta a 

lenti sírt, és azt nyilatkozta, hogy Krisztus sírja az a szent szikla, amit 
már évszázadok óta keresnek, ám eddig senki nem talált rá. 

A pontos részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de 
pontosan dokumentáltak mindent, hiszen alig valószínű, hogy a sírt 
akár a következő évszázadok során is újra felnyissák. A felújításról a 
National Geographic készít dokumentumfilmet. A Szent Sír szak-
értője, Martin Biddle elmondta: évekig, évtizedekig is eltarthat a 
most nyert adatok feldolgozása. 

A Sírt végül újra lezárták, talán örökre. Hatvan óráig volt nyitva. 
Ettől kezdve a pompásan helyreállított Szent Sír kápolna újra, 
folyamatosan látogatható. 

Forrás: Magyar Kurír, femina.hu, hirado.hu, Aletheia.org, 
nlcafe.hu, www.wfm.org. 
 

 

Jézus arca 
Jézus arcának korai, szakáll nélküli ábrázolására bukkant egy 

izraeli művészettörténész a Negev-sivatagban, egy bizánci templom 
romjában – számolt be a Háárec című újság honlapja 2018. novem-
ber 22-én. 
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Noha Jézus és a kereszténység 
a Szentföldön született, ezen a 
területen alig maradtak fenn 
korai keresztény művészeti 
emlékek. De a sivatagi nabateus, 
majd keresztény városka, Sivta 
templomainak romjában tavaly 
óta már a második igen korai 
Jézus-ábrázolást azonosították, és 
ezúttal arcképének nyomait is 
megtalálták. A freskó Jézus 
keleti hagyományt követő szakáll 
nélküli és rövid hajú, hosszúkás 
orrú ábrázolását jeleníti meg. A Jézus arcát is megőrző kép egykor a 
keresztelőkápolnát díszítette, és azt a jelenetet ábrázolja, amikor 
Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust. 

Az evangéliumok nem írják le Jézus külsejét, azonban a régi 
kolostorok és templomok bővelkednek ábrázolásában. A nyugati 
hagyomány általában hosszú hajjal és szakállal mutatta, de a korai, 
keleti stílusban alkotott képeken – mint Sivtában – nincsen szakálla, 
és általában rövid, göndör a haja. A Beér-Sevától negyven kilométer-
re délre fekvő Sivtának az 5. és a 7. század között, a bizánci korban 
egyszerre három temploma is volt, Jézus átlényegülésének ábrázolá-
sát a déliben, megkeresztelését pedig az északiban fedezték fel. 

Az első ma ismert Jézus-ábrázolás kétszáz évvel halála után 
született, és hűséges pásztorként, vállán egy juhot hordozva mutatja. 
Ezt Durában, Szíria iráni határánál találták egy templom keresztelő-
jében, és 233 és 256 közé datálják. A képek Durában azért maradtak 
meg, mert az egész város megsemmisült a harmadik század közepén, 
és a falfestményeket betemette a homok. 

A kereszténység történetének első évszázadaiban sokféleképpen 
ábrázolták, rövid és hosszú hajjal, szakállal vagy anélkül. A 4. 
századi római katakombákban rövid a haja, hasonlóképpen a koptok 
képein, valamint a Szíriában talált korai, bizánci festményeken. 
Jézust a nyugati egyházban a 6. századtól ábrázolják hosszú hajjal. 

Forrás: MTI 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
 

Megjelent a Családi Biblia – Családi otthonok, templomi közös-
ségek számára Társulatunk kiadta a KNV Bibliánkat nagyobb, A/4-
es méretben. Mérete miatt nagyon jól olvasható, bár szövegében és 
elrendezésében azonos a közkedvelt Zsebbibliánkkal. Különlegessé-
ge, hogy Borsos Miklós tizenhat, bibliai jelenetet ábrázoló grafikáját 
is tartalmazza, valamint a családok tagjainak, adatainak, emlékezése-
inek feljegyzésére szánt oldalakat, ún. Családi Krónikát. 

A díszes kiadvány két változatban készült. Van egy egyszerűbb, 
aranynyomásos változata, de igazán díszes, bőrkötéses kiállítású 
formában is kapható. Bízunk abban, hogy a katolikus családok éke 
lesz, amelyben a családok megörökíthetik a család történetét, 
krónikáját. 

 
 

Erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat – Főegyházmegyei 
Biblia-napot rendeztek Gyulafehérváron  

Az Erdélyben működő Katolikus Magyar Bibliatársulat találkozót 
szervezett október 27-én a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv 
Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (GMGK) Borromeo 
Szent Károlyról elnevezett kápolnájában. Az eseményen közel 
százhúsz fő vett részt. 

A résztvevők Erdély különböző településeiről jöttek, de voltak, 
akik Budapestről érkeztek a találkozóra. A „Barátaimnak mondalak 
benneteket” (Jn 15,15) mottójú rendezvény programja a Szentírás 
ünnepélyes trónra emelésével kezdődött. 

A Katolikus Magyar Bibliatársulat nevében Magos Gyöngyvér, a 
gyulafehérvári szeminárium és a kisszeminárium nevében pedig 
Bodor Attila köszöntötte a jelenlévőket, majd Jakubinyi György 
érsek tartott megnyitóbeszédet. A főpásztor a Szentírás olvasásának 
fontosságát hangsúlyozta, beszélt a Biblia keletkezéséről és jelenlegi 
formájának elrendezéséről. 

A rendezvény főelőadója Oláh Zoltán teológiatanár volt, aki „A 
barátság a Bibliában” címmel tartott előadást. Bemutatta a bibliai 
barátságokat, azok megnyilvánulásait, és azt, hogy mit taníthatnak a 
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mai ember számára. Nagyon fontos felismerni az igazi barátot, ezért 
próbára kell tenni. Sirák fia, a bölcs tanító óvatosságra int tehát a 
barátokkal kapcsolatban, reálisan és kritikusan tárgyalja ezt a 
kapcsolatot, és állítja, hogy a hű barátság megfizethetetlen érték. A 
barátság bizalomra és diszkrécióra épül. Az igazi barátok nem 
tartogatnak titkokat, csak meglepetéseket későbbre – idézte William 
Paul Youngot az előadó. Nem szabad visszaélnünk barátunk 
titkaival, védenünk kell őt. Minden kapcsolatban lehetnek problé-
mák, viszont fontos, hogy minden esetben a megbocsátás útját 
válasszuk. 

János evangéliumában megfigyelhetjük, hogy Jézus búcsúbeszé-
dében tanítványait barátainak nevezi, ami érdek nélküli bensőséges 
kapcsolatra utal. A barát mindent tud a másikról, nem titkol el 
semmit. Jézus mindent közöl, amit az Atyától hallott, nem tekinti 
szolgáinak övéit. Az igaz barát életét adja övéiért, Jézus ebben az 
értelemben mindenki barátja, viszont akkor maradunk meg ebben a 
bensőséges kapcsolatban, ha az Atya szándékait saját szándékunkká 
tesszük. 

A délutáni program kiscsoportos beszélgetésekkel folytatódott. A 
foglalkozás során középiskolás diákok fejtették ki Farkas Ervin és 
Magos Orsolya vezetésével, hogy mit is jelent számukra a barátság. 
Megvizsgálták a szentírási részek kapcsán, hogy milyen a rossz és a 
jó barát, mi az, amit meg kell tenni egy baráti kapcsolatban. 

A csoportmunka után a résztvevők Magos Gyöngyvér segítsé-
gével értékelték a napot és foglalták össze a csoportban elhangzott 
gondolatokat. A Biblia-nap ünnepélyes szentmisével zárult, melyet 
Jakubinyi György érsek celebrált a gyulafehérvári székesegyházban. 

Forrás: Romkat.ro Fotó: Magos Orsolya, Gál László 
 

Pénzkezelés a Szentírás tanítása szerint – Biblianap 
Csíksomlyón – A Katolikus Magyar Bibliatársulat február 23-án 
Biblia-napot szervezett „Pénzkezelés a Szentírás tanítása szerint” 
címmel Székelyudvarhelyen, amelyen közel 40 résztvevő volt. A 
jelenlévők Kolozsvárról, Székelyudvarhelyről, Marosvásárhelyről és 
környékéről voltak. A program délelőtt 10 órakor kezdődött és 
délután 5 órakor ünnepi szentmisével ért véget. A Biblia-nap 
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előadója Ft. Dr. Oláh Zoltán gyulafehérvári teológiatanár volt, aki 
lényegre törő és lelkiekben gazdag előadást tartott. 

A Biblia-nap a szombatfalvi templom közösségi termében játé-
kokkal kezdődött, amelyet Ugron Éva vezetett. Az interaktív 

ismerkedés után Magos Gyöngyvér a Katolikus Magyar Bibliatársu-
lat nevében köszöntötte a jelenlévőket és felkérte Ft. Dr. Oláh Zoltán 
biblikus tanár urat, hogy tartsa meg előadását. Beszédének tematikája 
egyrészt a pénz mint fizetőeszköz kialakulástörténete, másrészt pedig 
– Szentírásos forrásokból kiindulva – az anyagiakkal való sáfárkodás 
és a materiális eszközök helyes felhasználása, az azokhoz való 
megfelelő hozzáállás köré szerveződött. Ennek értelmében számtalan 
példa került terítékre a Szentírás lapjairól, melyeknek részeit 
ismertetve, az előadó rávilágított azok mélyebb értelmeire és 
összefüggéseire, hogy azok mind a Biblia történelmi korának, mind 
napjainknak szemüvegén keresztül értelmezhetőkké váljanak. 

Első sorban egy rövid történelmi betekintést nyerhettünk a pénz 
kezelésébe és használatába, ahhoz, hogy jobban megértsük a Biblia 
tanítását. A pénz mint olyan Kr.e. a 7. századig nem létezett, mivel 
az emberek önellátók voltak, és nem volt szükségük a pénzre. Az 
őskor vége felé és az ókor kezdetén kialakult az árucsere, ami 
munkamegosztást vont maga után, viszont nehéz volt cserepartnert 
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találni és nehéz volt az áru értékét egy másikban meghatározni. A 
cserekereskedelem hátrányainak kiküszöbölésére alakult ki az 
árupénz, melynek fontos tulajdonságai a következők voltak: érték-
állóság, oszthatóság, egyneműség, szállíthatóság és hogy mindenki 
által elfogadott legyen. Példák az árupénzre: só, szarvasmarha, teve, 
cigaretta (egy későbbi példa: székelyek körében a szilvapálinka). A 
világ legrégibb egységesített méretű és súlyú pénzérméit a kis-ázsiai 
Lüdia területén öntötték Kr. e. a 7. század elejétől kezdve, Kroiszosz 
lüdiai király idejéből. Ezt a találmányt hamar átvették a görögök, 
majd később más népek is. 

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a pénz emberi találmány, 
hasznos a gazdaságban, segíti a kereskedelmet, viszont lehetővé teszi 
nagy mennyiségű gazdagság felhalmozását is. A pénzt könnyen el is 
lehet veszíteni, meg lehet hamisítani, lehetővé teszi a csalást. 

A történelmi betekintés után jobban megérthetjük, hogy miként 
viszonyul Jézus a pénzhez. Az első és talán a legfontosabb kijelenté-
se Jézusnak, hogy „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Nem 
szolgálhattok az Istennek és a mammonnak” (Lk 16,13). Döntést kell 
hoznunk, hogy az anyagi élet az, ami irányítja életünket, gondolata-
inkat, szívünket, tehát, a mammonnak szolgálunk, vagy pedig Istent 
tesszük az első helyre és ezáltal a mammon az, ami nekünk szolgál. 
Fontos itt kiemelni a példázatot, amikor Jézust választás elé állítva 
faggatják, hogy kell-e adózni a császárnak vagy nem; ő pedig 
rávilágít, hogy amíg a császár képe található a pénzvereten, addig a 
pénzbeli adózás őt illeti meg, ugyanakkor viszont Istennek kell 
adóznunk az őt megillető lelkülettel és magatartással. Ezzel Jézus 
provokatív indíttatású kérdezőit hallgatásra kényszerítette. Ez a 
példázat egyébként tökéletesen érvényes mai világunkban is, 
útmutató fáklyaként szolgálva a korrupció tekervényes ösvényeiben, 
ahol a jó szándékú keresztény gyakorta érthető módon tanácstalanul 
áll egyfelől a bürokrácia, a társadalmi elvárások és az ebből fakadó 
kényszermegoldások, másfelől pedig keresztényi integritását 
megőrizni vágyó lelkülete vívódásai között. 

A fent említett és még számos hozzá hasonló szentírási példázat 
kifejtését és egy gyakorlatiasabb síkra történő „lefordítását” követően 
a résztvevőknek lehetőségük nyílt kiscsoportokba csatlakozva az 
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érintett tematikát aktualizálni, emberközelibbé és személyesebbé 
tenni. Ezekben a csoportokban a résztvevők saját életszemléletüket 
és tapasztalásaikat oszthatták meg egymással, mely hozzászólások 
személyes síkú hitelessége a szentírási részek isteni bölcsességével 
találkozva igencsak gyümölcsöző és léleképítő gondolatokat szült. 

Az így kapott lelki kincsek megőrzése és megosztása érdekében a 
tematikus kiscsoportok vezérgondolatait az ún. plénumban  az arra 
kijelölt csoportfelelősök nyilvánosan is összefoglalták, ezzel is 
kihangsúlyozva a nap egyik alapbölcseletét, miszerint csak az lehet 
igazán a miénk, amit képesek vagyunk továbbadni embertársainknak, 
felismerve bennük Istent. Bármit adhatunk testvérünknek, de ha 
Istent adjuk ezáltal, akkor ennél többet nem adhatunk. 

Köszönet a szervezőknek! 
Ezt a programot megismételték március 16-án Csíksomlyón a 

Jakab Antal Tanulmányi Házban. 
Magos Orsolya, Szász-Köpeczy István 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki-
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta-
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

 
Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2019. 

ápr. 26.: Jn 15,10-11; máj. 10.: Jn 8,12-13; máj. 24.: Jn 17,3-
4; jún. 07.: Róm 8,27-29; jún. 28.: Gal 5,16-17; júl. 12.: 2 
Kor 1,3-4; júl. 26.: 1 Kor 13,11-13; aug. 09.: Róm 11,33 

 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
   
  Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak áldott,  
  békés Húsvéti ünnepet kívánnak, szeretettel 
                              a Társulat munkatársai! 
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  „Minden forrásom belőled fakad” 
 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus  

alapdokumentumának ismertetése 
 

A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusok előkészítésének 
menetét az illetékes Pápai Tanács 
Szabályzata pontosan rögzíti. Töb-
bek között egy Teológiai Bi-
zottságot kell létrehozni, amelynek 
tagjait a rendező ország szakembe-
reiből választják ki, arra töreked-
ve, hogy a teológia különböző 
részterületei (biblikum, patrisztika, 
dogmatika, liturgika, lelkipásztor-
kodástan) képviselve legyenek. A 
Teológiai Bizottságnak három fe-
ladata van: 1) Meghatározni és 
megindokolni a Kongresszus jel-
mondatát, amelyet a pápa hagy jóvá. 2) A jelmondat alapján elkészí-
teni a Kongresszus alapdokumentumának tervezetét, amely teológiai 
és pasztorális szempontokat nyújt a felkészüléshez, s amelyet az ille-
tékes Pápai Tanács véglegesít és hagy jóvá. 3) A Kongresszus előtti 
héten nemzetközi konferenciát szervezni. 

A Dr. Erdő Péter bíboros által létrehozott Teológiai Bizottság a 
2020-ban esedékes Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelmon-
datának a 87. zsoltár utolsó sorát választotta: „Minden forrásom be-
lőled fakad.” Miután Ferenc pápa 2017 áprilisában jóváhagyta a jel-
mondatot, elkezdődhetett az alapdokumentum készítése. 2018 tava-
szán a Pápai Tanács megvitatta a Bizottság által javasolt formát: bár 
több ponton módosítottak, de az alapszöveg lényegét meghagyták. A 
dokumentum olasz nyelvű szövegét, mint hivatalos szentszéki do-
kumentumot, 2018 júniusában hagyták jóvá. Ezt az alapszöveget 
több nyelvre is lefordították. A Teológiai Bizottság által korábban 
készített magyar változatot is ehhez az olasz szöveghez kellett igazí-
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tani. (Ezek megtalálhatók a Pápai Tanács honlapján: http://www. 
congressieucaristici.va). 

A dokumentum rövid bevezetéssel kezdődik, amely először a ma-
gyar egyház közelmúltját és jelenét mutatja be, majd a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus célkitűzéseiről szól:  „A 2020-as ese-
ményre való készület – és annak ünneplése – rendkívüli lehetőségét 
kínálja annak, hogy a kulturális örökségben és barátságban velünk 
osztozók együtt kiálljanak, és a társadalom előtt is nyíltan megvallják 
hitüket.” „Ezért a kongresszus meghívás és jó esély a katolikusok 
számára, hogy hitükben megerősödjenek, és megosszák a körülöttük 
élőkkel reményüket: a szeretet, az élet, az öröm és minden forrásunk 
az Eucharisztiában köztünk lévő Krisztusból fakad.” (10. old.) 

A dokumentum második fejezetében a NEK jelmondatának bibli-
kus megalapozását találjuk. Három szempont a domináns: Isten, mint 
forrás; Krisztus személye, s persze maga az Eucharisztia, mint forrás; 
az Egyház, mint közvetítő a forráshoz. A harmadik fejezet rövid tör-
téneti áttekintést nyújt az Eucharisztia-tannal és az Eucharisztia-
ünnepléssel kapcsolatban: a kiindulópont az utolsó vacsora (mint az 
Úr vacsorája) és az első keresztények eucharisztikus gyakorlata. Ezt 
követően az ókorra és a középkorra irányul a figyelem, s így egészen 
a Tridenti Zsinatig követhetjük az Eucharisztia-tan kibontakozását. A 
negyedik fejezet – mintegy az előző folytatásaként és betetőzéseként 
– a II. Vatikáni Zsinat Eucharisztiával kapcsolatos tanítását mutatja 
be. Érdemes tudatosítani, hogy 2020-as Kongresszus jelmondatához 
éppen a Zsinat egyik fontos kijelentése adta az ötletet. A Lumen 
gentium dogmatikus konstitúció szerint az Eucharisztia ünneplése 
„az egész keresztény élet forrása és csúcspontja” (LG 11).   

Az ötödik fejezet az Eucharisztia ünneplésére, vagyis a szentmisé-
re összpontosít, bemutatva és teológiailag értelmezve annak részeit. 
(Ez a bemutatás igen hasznos anyagot tartalmaz a katekézishez, sőt a 
prédikációhoz is.) A fejezet végén az Eucharisztia szentmisén kívüli 
tiszteletéről, különösképpen a szentségimádásról van szó. Egészen 
sajátos a hatodik fejezet, hiszen itt az Eucharisztia, mint a teremtett 
világ átalakulásának forrása jelenik meg: „Az Eucharisztiának min-
dent átfogó, kozmikus dimenziója van. Egyetemes hatása túlterjed az 
Egyházon, az emberiségen, az élőkön és a megholtakon, érinti az 
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egész teremtett mindenséget. Azért rendelkezik kozmikus egyete-
mességgel, mert az értünk meghalt és föltámadt Krisztust tartalmaz-
za, aki az egész teremtés kezdete és célja (vö. Kol 1,15–17).” (51. 
old.) 

  

 
Különös jelentősége van a hetedik fejezetnek, mivel itt az Eucha-

risztiáról, mint a szentség forrásáról van szó. A dokumentum beveze-
tésén kívül éppen ebben a fejezetben jelenik meg igazán a magyar 
jelleg, mert nagy hangsúlyt kap a 20. századi magyar vértanúk és 
hitvallók (Boldog Brenner János, Boldog Apor Vilmos, Boldog 
Salkaházi Sára, Boldog Batthyány-Strattmann László, Tiszteletre 
méltó Mindszenty József) példája. Egyúttal az is kifejezésre jut, hogy 
mindenki meghívást kapott az életszentségre, amelynek elérésében 
nélkülözhetetlen forrás az Eucharisztia. A különböző életállapotban 
élők (papok, szerzetesek, világi hívők) mellett külön említést nyer-
nek a családok, a fiatalok, a gyermekek, valamint a szegények, a be-
tegek és az igazságért üldözöttek. 

A nyolcadik fejezetben az Eucharisztia mint a misszió és a testvéri 
szolgálat (diakónia) forrása jelenik meg, s egyúttal – a kommúnió 
összefüggésében – ökumenikus megfontolások olvashatók. Az utolsó 
fejezet, amely latin címet kapott – „Ave verum corpus natum de 
Maria Virgine” – az Eucharisztia és a Boldogságos Szűz Mária kö-
zötti kapcsolatot mutatja be. Ennek egyik fontos eleme: „A hívek kö-
zössége úgy tekint Máriára, az »eucharisztikus asszonyra«, mint ön-
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maga legszebb ikonjára, és szemléli benne az eucharisztikus élet pá-
ratlan mintáját.” (84. old.) Ennek konkrét mibenlétét igen szépen fo-
galmazta meg Szent VI. Pál pápa: Mária figyelmes szűz – imádkozó 
Szűz – felajánló Szűz (Marialis cultus, 16).  

Az alapdokumentum tartalmának ismertetése után szabadjon né-
hány, biblikus szempontból különösen is figyelemre méltó szempont-
ra felhívni a figyelmet. Mindenekelőtt a NEK jelmondatát tartalmazó 
bibliai szöveg, a 87. zsoltár magyarázatát emelném ki. A zsoltár, 
amely a Jeruzsálem kiváltságos helyzetét bemutató „Sion-énekek” 
csoportjába tartozik, fontos ígéretet tartalmaz arra vonatkozólag, 
hogy az Úr, az izraeliták mellett, a többi nemzetnek is jeruzsálemi 
polgárjogot ad. „A zsoltárban megfogalmazott ígéret két szempont-
ból is rendkívül figyelemreméltó. Egyfelől a nemzetek felsorolása 
Egyiptommal (= Ráhábbal) és Babilonnal kezdődik. Jól tudjuk, hogy 
ezek a népek Izrael főellenségeinek számítottak, most viszont, mint 
Izrael Istenét hittel elfogadók, a szent város teljes jogú polgáraiként 
jelennek meg. Másfelől a felsorolásban a négy égtáj tárul elénk: 
Egyiptom / nyugat – Babilon / kelet – Filisztea, Tírusz / észak – Eti-
ópia / dél. Így az öt tagból álló nemzet-lista voltaképp az egész vilá-
got megjeleníti. Jeruzsálem tehát úgy jelenik meg, mint az a hely, 
amelyben az »Isten ismerete« által egységre és békére találnak a kü-
lönböző, korábban ellenséges viszonyban álló népek. A zsoltár végén 
ezek az egységre jutott nemzetek szólalnak meg, és liturgikus ünnep-
lés keretében hirdetik: »Minden forrásom tebenned fakad.«” (17-18. 
old.) 

Arról van tehát szó, hogy a közös hit és a Jeruzsálemben fakadó 
közös forrás biztosítja a különböző népek egységét. Mivel a keresz-
tény hagyomány a 87. zsoltárt az Egyházra vonatkoztatva értelmezi, 
ezért az Egyház az a „hely”, amelyben elérhetővé válik számunkra a 
forrás: az üdvösség forrása. Az Egyház, mint Krisztus teste és jegye-
se hordozza és közvetíti mindazokat az eszközöket, amelyek üdvös-
ségünkhöz szükségesek. Közülük kiemelkedik az Eucharisztia, mint 
olyan forrás, amely a híveknek mind a Krisztussal, mind az egymás-
sal való közösségét fenntartja és erősíti (vö. 1Kor 10,16-17). 

A másik fontos szempont, amit a dokumentumból külön kiemel-
nék: az ige liturgiájának fontossága az Eucharisztia ünneplésében, 
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vagyis a szentmisében. „Amikor a liturgikus közösségben a hirdetett 
igét hallgatjuk, az ünneplés az üdvtörténet logikájának részévé válik, 
egyházi tapasztalatot szerzünk az isteni kinyilatkoztatásról, és az 
egyetlen és igaz tanítómester, Jézus Urunk tanítványaivá válunk.” 
(41. old.) A dokumentum nagy nyomatékkal tudatosítja az Ige litur-
giájának és az Eucharisztia liturgiájának – mint két asztalnak – szer-
ves összetartozását: „Az ige liturgiájából történő átlépés az Eucha-
risztia liturgiájába segíti, hogy az ige és az Oltáriszentség kölcsönö-
sen kiegészítsék egymást. Ez lehetővé teszi a hívek számára annak 
megértését, hogy az ige készít elő az Oltáriszentségre és az Oltári-
szentség teszi hatékonyan jelenvalóvá az igét.” (42. old.) Ebből a 
szoros kapcsolatból következik, hogy Isten igéjének olvasásától a 
közösségi szentségimádás során sem volna szabad eltekinteni. (49. 
old.) 

Külön kiemelendőnek tartom azt is, hogy a misszió valóságát egy 
bibliai elbeszélést, éspedig az emmauszi tanítványok történetét (Lk 
24,13-35) alapul véve mutatja a dokumentum. A szentmisében vala-
mi hasonlót élhetünk át, mint amit az emmauszi tanítványok átéltek: 
az Úr csatlakozik hozzánk, magyarázza az Írásokat, majd megtöri és 
nekünk adja a kenyeret, vagyis saját testét. Az Úrral való találkozás 
számunkra is ösztönzés kell, hogy legyen: lelkesen visszatérve ott-
honainkba legyünk a feltámadt Krisztus hirdetői és tanúi. Nagyon ta-
núságos, hogy a dokumentum záró buzdítása is hivatkozik az 
emmauszi tanítványok történetére. „A Szentlélek a Boldogságos 
Szűzanya közbenjárására gyújtsa lángra szívünket, ahogyan az 
emmauszi tanítványokban tette (vö. Lk 24,13–35), újítsa meg éle-
tünkben az Eucharisztia csodálatát a liturgikus szertartások szépsége 
és tündöklése által, amelyben hatékonyan megmutatkozik Krisztus 
húsvétja és Isten dicsősége. Az emmauszi tanítványok felkerekedtek 
és sietve visszatértek Jeruzsálembe, hogy osztozzanak az örömben 
testvéreikkel, a hitben. A valódi öröm abban áll, hogy felismerjük: a 
meghalt és feltámadott Úr közöttünk marad, társunkul szegődik az 
úton és együtt él velünk az Egyházban, az ő titokzatos Testének 
misztériumában.” (85. old.)        Kocsis Imre 
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Nyúl Viktor 

Péter mint a feltámadás tanúja (Mk 16,1-8) 
 
Márk evangéliumában elsőként mutatja be összefüggő módon Pé-

ter apostol alakját, megteremtve ezzel azt a mintát és keretet, amit a 
többi evangélista is átvesz tőle. Márk tizenhat perikópában beszél Pé-
terről, amelyek közül a húsvét örömhírének epizódja az utolsó (Mk 
16,1-8).1Máté a feltámadás kapcsán nem beszél Péterről, Lukács vi-
szont két alkalommal is összekapcsolja az első apostol személyét a 
Feltámadottal (Lk 24,12.34). Habár a párhuzamos igehelyeken a szi-
noptikusok nem említik meg külön az apostol nevét (Mt 28,1-8; Lk 
24,1-9), addig Márk igen (Mk 16,7). Ezáltal valami fontosat kíván 
Márk elmondani az apostolról, ami egyúttal Péter-ábrázolásának a 
végső momentuma, s ezáltal bizonyos módon csúcspontja is. 

Ebben a tanulmányban azt kívánjuk bemutatni, hogy a Márk-
evangélium hogyan ábrázolja e perikópában Péter alakját (Mk 16,1-
8)? Mit tart fontosnak ennek kapcsán hangsúlyozni az evangélista? A 
szöveg fordítását, behatárolását, szövegkritikai és szerkezeti bemuta-
tását követően, az elemzésben főleg ezekre a kérdésekre keressük a 
választ. 

 Fordítás 

 1. És miután elmúlt szombat, Mária, a magdalai, és Mária, a 
Jakabé, és Szalómé vásároltak balzsamokat. hogy elmenve be-
kenjék őt. 

                                                      
1 1. Simon és András meghívása: 1,16-18; 2. Jézus Simonék házában: 

1,29-34; 3. Simonék Jézust keresik: 1,35-39; 4. A tizenkét apostol kivá-
lasztása: 3,13-19; 5. Jairus lányának feltámasztása: 5,21-24.35-43; 6. Az 
apostol hitvallása: 8,27-30; 7. Péter megrovása: 8,31-33; 8. Jézus színe-
változása: 9,2-8; 9. Péter kérdése Jézushoz a követés jutalmáról: 10,28-
31; 10. Az apostol és az elszáradt fügefa: 11,20-25; 11. Péterék kérdése 
Jézushoz a világ végéről: 13,3-37; 12. Péter tagadásának megjövendölé-
se: 14,26-31; 13. AGetszemáni kertben: 14,32-42; 14. Péter messziről kö-
veti Mesterét: 14,54; 15. Az apostol tagadása: 14,66-72; 16. Péter és a 
Feltámadt Jézus üzenete: 16,7. 
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2. És nagyon korán, a hét első napján mennek a sírhoz, ami-
kor a nap felkelt. 

3. És mondták egymásnak: „ki fogja nekünk elgörgetni a követ 
a sír bejáratából?” 

4. És feltekintve látják, hogy a kő el van hengerítve, ugyanis 
igen nagy volt. 

5. És bemenve a sírba láttak egy ifjút, aki jobbra ült, fehér ru-
hát viselt, és megdöbbentek. 

6. De az mondja nekik: „Ne döbbenjetek meg: a keresztre fe-
szített názáreti Jézust keresitek: feltámadt, nincs itt: íme, a hely, 
ahová fektették őt. 

7. De menjetek, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, 
hogy előttetek megy Galileába: ott meg fogjátok látni őt, amint 
mondta nektek. 

8. És elmenve elfutottak a sírtól, bírtak ugyanis remegést és 
ámulatot: és senkinek nem mondtak semmit, mert féltek. 

  Behatárolás 

  A perikópában az azt közvetlenül megelőző 15, 42-47 sza-
kaszhoz képest új szereplők jelennek meg (Mária, Jakab anyja, 
Szalóme: 16,1; az ifjú: 16,5; a tanítványok és Péter: 16,7), illetve az 
epizód ideje (szombat utáni napon kora reggel: 16,1-2) és tematikája 
is megváltozik (Jézus feltámadásának híre: 16,6-7). Így Márk utolsó 
Péterrel kapcsolatos perikópáját a 16,1-8 versek között határolhatjuk 
le. 

  Szövegkritika 

 A „o[ti proa,gei ùma/j eivjth.nGalilai,an” (Mk 16,7) sornak ismert 
egy hosszabb változata is, amelyben rokonság fedezhető fel a Mt 
28,7. verssel: „hvge,rqhavpo. nekrw/n kai. ivdou. proa,gei”. Viszont ez 
utóbbit csekély külső tanúságtétele miatt nem tartjuk az eredeti szö-
veghez tartozónak,2 csakúgy, mint azt a másik variánst sem, amely 
egyes szám első személyben közli Jézus beszédét: „ivdou. proa,gω 
ùma/j eivjth.nGalilai,anevkei/ me o;yesqe( kaqw.jei=rhka ùmi/n”.3 

                                                      
2 f

1
, kevés kézirat. 

3 D, k. 
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Az evangélium rövid befejezése, amelyet több későbbi tanúban 
találunk meg,4 megemlíti Péter nevét, akinek társaival együtt az asz-
szonyok elbeszélik mindazt, amit az ifjú parancsolt nekik. Ugyanak-
kor mivel ezen olvasat stílusa eltér a márkitól, illetve a legfontosabb 
szövegtanúk sem tartalmazzák,5 nem lehetett az evangélium eredeti 
része, mivel Márk valószínűleg a 16,8. verssel fejezte be írását.6 

  Szerkezet 

 A szakasz három alegységre osztható. A bevezetés az asszonyok 
előkészületét, és a sírhoz („evpi. to. mnhmei/on” - 16,2) vezető útját írja 
le (16,1-4). Ezt követi az ifjúval való találkozás a sírban („eivjto. 
mnhmei/on” - 16,5), aki Jézus feltámadásának tényét közli velük, s az 
üzenet továbbításával bízza meg őket (16,5-7). Végül pedig röviden a 
kenetet vivő nők reakcióját mutatja be az evangélista, akik félve el-
menekülnek a sírhelytől („avpo. tou/ mnhmei,ou” - 16,8). Péterre az 
evangélista a perikópa második alegységében utal (16,7).  

  Elemzés 

 Az ifjú („νεανίσκος” - 16,5), akivel a három meglepődött asz-
szony találkozik, utalhat a Jézus elfogásakor megemlített ifjúra is 
(14,51), de valószínűbb, hogy egy angyalról van szó.7 Ez azért fon-
tos, mert így Márk jelzi, hogy egy égi lény közvetíti számukra a fel-
támadás tényét, illetve ő parancsolja meg nekik, hogy adják ezt to-
vább a tanítványoknak és Péternek. Az angyal mögött tehát Isten van 
                                                      

4 L, Ψ, 083, 099, 274
mg

, 579, l1602, k, sy
hmg

, sa
mss

, bo
mss

, aeth
mss

. 
A, B, C, D, W, Θ, f ,א5

1.13
, 33, 2427, sok egyéb koiné kézirat, lat, sy, 

sa
ms

, bo. 
6 Vö. DONAHUE, J. R. – HARRINGTON, D. J.,The Gospel of Mark 

(Sacra Pagina Series 2), Collegeville 2002. 462. HARRINGTON, D. 
J.,Evangélium Márk szerint, in BROWN, R. E. – FITZMYER, J. A. – 
MURPHY, R. E. (ed.), Az Újszövetség könyveinek magyaráza-
ta(Jeromos Bibliakommentár II), Budapest 2003.94. METZGER, B. 
M., A Textual Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart 
2001. 105.  

7 Vö. BODE, E. L., The First Easter Morning.The Gospel Accounts of the 
Women’s Visit to the Tomb of Jesus (AnBib 45), Roma 1970.26-27. 
KERTELGE, K., Markusevangelium (ed. GNILKA, J. – SCHNACKENBURG, R.) 
(NEB NT 2), Würzburg 1994. 162. PESCH, R.,Das Markusevangelium(ed. 
WIKENHAUSER, A. – VÖGTLE, A. – SCHNACKENBURG, R.) (HTKNT 2/2), 
Freiburg – Basel - Wien 1991. 532. 
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bennfoglalt módon. A perikópa a 16,6-7. versekben éri el csúcspont-
ját, hiszen itt fogalmazódik meg a húsvéti örömhír (16,6), itt kapcso-
lódnak össze a feltámadás előtti és utáni események, illetve itt kör-
vonalazódik a tanítványok újbóli meghívása a Feltámadott részéről 
(16,7).8 A húsvéti jó hírt az ifjú tömören mondja el: a názáreti, ke-
resztre feszített Jézus feltámadt. A „evstaurwme,non” (16,6) participi-
um perfectumalak Jézus immár múltbeli halálának jelenre kifejtett 
hatására utal,9 az „hvge,rqh” (16,6) aoristos passzív forma pedig nem 
csupán az Atya cselekedetét, hanem Jézus tettét is jelzi.10 Vagyis a 
Megfeszített valóban feltámadt, él, találkozni lehet vele, amint a kö-
vetkező versben az ifjú említeni is fogja. Ugyanakkor Márk szerint 
nem az asszonyok azok, akik először találkozhatnak Jézussal, hanem 
a tanítványai, s kiemelten Péter (16,7). E zsidó nők viszont a megva-
lósult feltámadás hírének első címzettjei: ők hallhatják meg először 
ezt a rendkívüli tényt.11 Továbbá az asszonyok nem arra kapnak uta-
sítást az ifjútól, hogy elmondják Jézus feltámadásának hírét az an-
gyal szavaival, hanem a Mester egy korábbi mondására kell emlékez-
tetniük a tanítványokat (14,28). A hír tehát nem lesz új az apostolok 
számára, mivel Jézus e mondatát hallották már tőle, viszont a jöven-
dölés beteljesülése az újdonság.12 Akkor az Olajfák hegyén úgy tűnt, 
hogy Péterék meg sem hallották Mesterük ígéretét, amely a jövendö-
lés második felében hangzott el (14,27-28), leragadtak a megbotrán-
kozás és a kudarc szavainál. Most viszont az asszonyok közvetítésé-
vel arra kapnak meghívást, hogy emlékezzenek e momentumra is, s 
döbbenjenek rá újból Mesterük szavának erejére, amit már Péter 
többször megtapasztalt az eddigiek során (11,21; 14,72). 

Mint már utaltunk rá, egyedül Márk említi meg Péter nevét a ta-
nítványok mellett, akik számára az asszonyoknak az üzenetet el kell 
                                                      

8 Vö. STOCK, K.,BotenausdemMit-Ihm-Sein. Das Verhältniszwischen 
Jesus und den Zwölfnach Markus (AnBib 70), Roma 1975. 172. 

9 Vö. RÍOS, J. H. M., >Lecoseviste<: trasilenzio e proclamazione Mc 1,1; 
9,9 e 16,6-7, inAnton 82 (2007) 224. ZERWICK, M., BiblicalGreek, Roma 
2001. 285. 

10 Vö. TARJÁNYI, B., Azújszövetséggörögnyelve, Budapest 1988.63. 
ZERWICK, M., BiblicalGreek, 231. 

11 Vö. SCHMID, J.,DasEvangeliumnachMarkus(ed. WIKENHAUSER, A. – 
KUSS, O.) (RegNT 2), Regensburg 1954. 310. 

12 Vö. RÍOS, J. H. M., >Lecoseviste<, 220. 
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vinniük. Viszont itt, eltérően az eddig megszokottól,13 a sorrendben 
Péter személyneve nem az első helyen van a tanítványok között: 
„toi/j maqhtai/j auvtou/ kai. tw/| Pe,trw|” (16,7). Ez természetesen nem 
azt jelzi Márknál, hogy Péter elvesztette volna kiemelt szerepét az 
apostolok körében, hiszen az előző alkalmakkor a többiek nevét is 
megemlítette az evangélista, itt pedig a többiekre a „tanítványai” 
gyűjtőnévvel utal, s csak Péter nevét jegyzi meg utólag külön, nyo-
matékosításképpen, továbbra is hangsúlyozva fontosságát. A három 
obiectumindirectum közül („toi/j maqhtai/j /…/ tw/| Pe,trw| /…/ ùmi/n” 
- 16,7), melyek a perikópában az apostolokra vonatkoznak, középen 
a „tw/| Pe,trw|” szó áll, amely az epizód egyetlen személyneve 
dativusban. A „µαθητής” (16,7) kifejezés utoljára itt fordul elő 
Márknál, aki a tanítványok jelentőségét emellett azzal is alátámaszt-
ja, hogy csak hozzájuk fűzi itt az epizódban az Úrra utaló „auvtou/” 
(16,7) névmást: ők Jézus tanítványai. Ők a Mester ígéretének, és az 
asszonyok küldetésének címzettjei: a figyelem tehát rájuk irányul. A 
versben szereplő két parancs fogalmazza meg az asszonyok küldeté-
sét („ùpa,geteei;pate” - 16,7): az apostolokhoz kell menniük, s el kell 
mondaniuk nekik az üzenetet. Az evangélistánál az itt harmadszor 
előforduló „tw/| Pe,trw” (16,7) névelővel kísért terminus mindig Jé-
zus húsvéti eseményébe ágyazódik (14,37.70; 16,7). De míg az első 
két alkalommal negatív árnyalat fűződik a kifejezéshez (Péter nem 
tud Mesterével együtt virrasztani: 14,37, illetve az apostol leleplező-
dik a főpap udvarában: 14,70), addig e szakaszban pozitív tartalom 
kapcsolódik hozzá. Simon a tanítványokkal együtt Jézus feltámadá-
sának és megbocsátásának örömhírét tapasztalhatja meg.  

A vers második felében álló „o[ti” szó (16,7) vezeti be a tényleges 
üzenetet, amit az ifjú utasítására az asszonyoknak hírül kell vinniük. 
Az angyal egyes szám harmadik személyben, tartalmilag idézi Jézus 
egyes szám első személyben mondott szavait (14,28), s hozzáteszi a 
„evkei/ auvto.n o;yesqe( kaqw.jei=pen ùmi/n” (16,7) ígéretet, amellyel ér-
telmezi és magyarázza a Feltámadott kijelentését. A „proa,gw” termi-
nust Márk mindössze kétszer alkalmazza ige formájában (14,28; 
16,7): mind a két esetben Jézus az alany. Azzal a különbséggel, hogy 
                                                      

13 1,16; 3,16-19; 5,37; 9,2; 13,3; 14,33: Ezekben a szakaszokban az el-
ső apostol neve található a felsorolás élén mindig. 
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míg a 14,28. versben maga a Mester beszél jövő időben apostolaihoz 
általánosan („proa,xw”), addig ebben a perikópában az ő mondására 
utal az ifjú jelen időben, és a tanítványok mellett külön Pétert is 
megemlítve, jelezve ezzel is a jövendölés konkrét beteljesülését. To-
vábbá az evangélistánál négyszer előforduló „eivjth.n Galilai,an” 
szókapcsolatban mindig Jézus az, aki cselekszik.14 A szakaszban 
szereplő kifejezés szorosan kapcsolódik a 1,14 és 14,28. versekhez, 
hiszen közvetlenül Jézusnak az Olajfák hegyén mondott beszédére 
utal vissza (14,28), közvetetten pedig a Mester nyilvános tevékeny-
ségének kezdetére (1,14). Vagyis az Úr feltámadásának a fényében 
újra értékelődnek szavai és tettei, leginkább Péter és tanítványai 
számára, mivel ők élték át mindezeket az élményeket vele együtt. 
Galilea tehát Márknál a kezdeteket jelenti, ahol először találkozhat-
tak Péterék Jézussal, s ahol elkezdték követni őt (1,16-20). A vissza-
térés ide így egy új kezdet szimbólumává válik. Kifejezetten sem Jé-
zus, sem az angyal nem szólítja fel az apostolokat, hogy menjenek 
Galileába (14,28; 16,7), viszont Jézus szavainak értelmében a tanít-
ványnak Jézus mögött van a helye a követés során („Deu/te ovpi,sw 
mou” - 1,17; „proa,gw” – vö. 14,28; 16,7). Ha pedig a Mester 
Galileában van, akkor a követőjének is ott kell lennie mögötte. Mint 
ahogy akkor Simonnak szólt először a hívás (1,16-17), most is őt em-
líti meg egyedül név szerint az ifjú (16,7), jelezve ezzel a mély kap-
csolatot a két esemény között. Márk ábrázolásában elsősorban Péter-
nek, mint a Mestert elsőként követőnek, kell visszatérnie Galileába, 
de vele együtt a többieknek is.  

A jövő időben álló „o;yesqe” igéhez (16,7) kapcsolódnak e sza-
kaszban egyedül a tanítványok alanyként, ami egyfajta reményteli 
várakozást fejez ki, hiszen azt a Mestert, akit legutóbb elfogva és el-
hurcolva láttak (14,50), most megláthatják megdicsőülve. Ez a látás 
nem csupán megpillantást, hanem találkozást is jelent. Az epizódban 
a személyes névmás egyes szám accusativus formáját mindig Jézusra 
vonatkozóan használja az evangélista („auvto,n” - 16,1.6-7), de míg az 
első két esetben a halott Úrra utal, akinek testét jönnek megkenni az 
asszonyok, illetve akit a sírba helyeztek, addig az utolsó alkalommal 

                                                      
14 1,14; 14,28; 16,7; (1,39: „eivjo[lhnth.nGalilai,an”). 
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a feltámadt Jézust jelöli. Vagyis Márk kiemeli, hogy a Feltámadottat 
először a tanítványai s Péter láthatják meg, s ők találkoznak vele el-
sőként, amit az angyal szavain keresztül az „evkei/” adverbiummal, és 
Jézus jövendöléseire való hivatkozással is nyomatékosít.15 Míg a 
színeváltozáskor csak a három kiválasztott apostol láthatta Jézust a 
maga dicsőségében (9,2-8), addig most mind a tizenegy. Ők az Úrral 
való galileai találkozásuk által fogják igazán megismerni és megérte-
ni, hogy kicsoda Jézus.16 

A Mester és apostolai közötti szoros kapcsolat a tanítványok hűt-
lensége ellenére (14,50) továbbra is megmarad, amit az a tény is mu-
tat, hogy a Jézus cselekedeteihez kapcsolódó bővítmények két eset-
ben is rájuk vonatkoznak: „proa,gei ùma/j/…/ei=pen ùmi/n” (16,7). Il-
letve ezt az is jelzi, hogy az ifjú a tanítványokat az „auvtou/” (16,7) 
névmás segítségével most is Jézushoz tartozóknak nevezi. Vagyis az 
Úr megbocsát nekik, őket hívja meg ismét arra, hogy kövessék őt: 
„Amint a feltámadás megerősíti Jézus egész művét, úgy a tanítvá-
nyoknak a Feltámadottal való galileai találkozása meg fogja újítani 
és erősíteni a vele való közösségüket.”17 Péter nevét külön is meg-
említve Márk hangsúlyozni kívánja, hogy Jézus azzal az első tanít-
ványával is ki akar engesztelődni, aki Júdás mellett a legnagyobbat 
bukott, többszörösen megtagadva őt (14,66-72). Az apostolnak emi-
att méginkább szüksége van arra, hogy külön is megszólítva érezze 
magát az üzenetben. Péter a Mestere szavára való visszaemlékezéssel 
már közelebb került Jézushoz (14,72), most pedig az Úr a többieket 
is erre hívja.18 De azt a mondatot is fel kell idézniük, ami az Olajfák 
hegyén elkerülte a figyelmüket, vagyis, hogy Jézus fel fog támadni 
(14,28). Mivel ők, s elsősorban Péter, már eddig is megtapasztalhat-
ták Jézus beszédének hatalmát,19 így ennek tudatában megszületik 

                                                      
15 8,31; 9,31; 10,34; 14,28. 
16 Vö. GNILKA, J.,Márk, Szeged 2000. 916. HEIL, J. P., The Progressive 

Narrative Pattern of Mark 14,53-16,8, in Bib 73 (1992) 356. 
17 „Come la risurrezioneconferma l’intera opera di Gesù, così l’incontro 

dei discepoli con il Risorto in Galilea rinnoverà e confermerà la loro 
comunione con lui.”: STOCK, K.,Marco. Commentocontestualeal secondo 
Vangelo (Bibbia e preghiera 47), Roma 2003. 352. 

18 Vö. RÍOS, J. H. M., >Lecoseviste<, 221. 
1911,14.21; 14,27.30.50.66-72. 
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bennük a remény, hogy a Mester szavai most is megvalósulnak: Jé-
zus valóban feltámadt, s találkozhatnak vele. 

Ezenkívül Péter nevének használata Márknál azt is jelzi, hogy a 
feltámadt Úr gondolatában az első tanítványnak kiemelt szerepe, 
küldetése van, mint Jézus földi élete során is. Ő, aki elutasította an-
nak idején a Messiás szenvedését (8,33b), s aki megtagadta Mesterét 
(14,66-72) most megtapasztalja Jézus megrendítő irgalmát, ami át-
alakítja, megújítja őt. Így, noha a többi tanítvány is találkozni fog az 
Úrral, s tanúskodni fog róla, mégis Simon Péter kap meghívást arra, 
hogy a Feltámadott első és kiemelt tanúja legyen.20 Mindarról be-
szélnie kell majd, amit e találkozás által megértett, s ami ezen él-
mény által átalakult, rendeződött benne. Az apostolnak ezt a rendkí-
vüli feladatát azzal is jelzi Márk, hogy Péter neve az utolsó kimon-
dott személynév az evangéliumában (16,7). Mindez megszilárdítja az 
első tanítványt, hogy képes legyen mások hitét is megerősíteni a Fel-
támadottban: „a Péternek való megjelenés nem csupán az első, ha-
nem lényeges is volt a többiek hite számára.”21 Az evangélista, elté-
rően más újszövetségi íróktól,22 nem említi meg kifejezetten Péter 
külön találkozását a feltámadás után Jézussal, viszont a nevének 
használatával sejteti azt.  

Az utolsó versben meglepő az asszonyok reakciója, akiknek kap-
csán Márk többszörösen kiemelve az ijedelmüket („e;fugon 
/…/tro,mojkai. e;kstasij/…/evfobou/nto” - 16,8) közli, hogy nem mon-
danak el (egyelőre) senkinek semmit abból, amit hallottak („ouvdeni. 
ouvde.nei=pan” - 16,8).23 Viszont ezzel nem azt mondja az evangélista, 
hogy utána sem beszéltek minderről - valószínűleg később teljesítet-
ték az ifjú parancsát -, de erről hallgat. Hasonlóképpen arról sem be-

                                                      
20 Vö. BÖTTRICH, C., Petrus.Fischer, Fels und Funktionär(Biblische 

Gestalten 2), Leipzig 2001. 137.O’COLLINS, G., Peter as Easter Witness, in 
HeyJ22 (1981) 1.16. FILSON, F. V., Peter, in IDB,III. 1962. 757. 

21„the appearance to Peter was not only first but constitutive of faith for 
others”: O’COLLINS, G.,idézi EVANS, G. F. -t /Resurrection and the New 
Testament, London 1970. 107./: O’COLLINS, G., Peter as Easter Witness, 
3.  

221Kor 15,5; Lk 24,34; Jn 21. 
23 Máté és Lukács ugyanakkor utalnak arra, hogy a nők elviszik a hírt a 

tanítványoknak („avpaggei/laitoi/j maqhtai/j auvtou/” - Mt 28,8; 
„avph,ggeilantau/tapa,ntatoi/j e[ndekakai. pa/sin toi/j loipoi/j” - Lk 24,9). 
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szél, hogy milyen lehetett az apostolok útja visszafelé Galileába. 
Azonban az olvasó az angyal szavai alapján megértheti, hogy ez a 
hazatérés nemcsak fizikai, hanem lelki jelentéssel is bír: egy diadal-
mas, reménnyel teli út, szemben a Jeruzsálembe vezető zarándoklás 
félelmével és aggódásával (10,32). Márk a közösségére bízza, hogy 
képzelje el a tanítványok és Péter átalakulását, megújulását, amely a 
Feltámadt Úr megbocsátásából fakad.  

Az első apostol könnyeire (14,72) Jézusnak van válasza: továbbra 
is tanítványának tartja őt társaival együtt. Mindez pedig lehetővé te-
szi az evangélista közösségében is, és minden hívő számára is, hogy 
bekapcsolódjék ebbe a megújult Jézus és tanítvány kapcsolatba. Így 
az evangélium elsősorban Péter személyén keresztül reménnyel feje-
ződik be. Vagyis a márki Péter-ábrázolás nem a tagadás botrányával, 
hanem az Úr megbocsátásával, és egy új kezdet ígéretével zárul.24 
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Kereszténység Keleten – 1.-3. század  
 

Jeruzsálem 
 

Elózmények – A genetikai kutatások alapján azt feltételezik, 
hogy az első ember Afrika déli részén jelent meg először, mintegy 
660 millió évvel ezelőtt (homo erectus, a felegyenesedett ember). In-

nen északra vándorolva a Sínai-félszigeten keresztül terjedt el a Kö-
zel-Keleten, majd Európában (ún. neandervölgyi ember) és Ázsiá-
ban. A homo sapiens (bölcs ember) ugyanitt jelent meg kb. 170-130 
ezer évvel ezelőtt, és 80-100 ezer évvel ezelőtt ők is eljutottak a Kö-
zel-Keletre, innen pedig Európába és Ázsiába, kiszorítva a neander-
völgyieket. A Szentföldön talált legrégebbi maradványaik ebből a 
korból valók. A Kármel-hegyi barlangokban felfedezett emberi ma-
radványok kb. 12-13 ezer évesek. (ld. Múlt-kor.hu, 2013.11.29). A 
régészeti leletek alapján feltételezhető, hogy ezen a vidéken kezdő-

 
A Kármel-hegyi ősember-barlang 
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dött el a tudatos álattenyésztés, a mezőgazdaság, az emberek váro-
sokba tömörültek, és kialakult a kézművesség, valamint a csereke-
reskedelem. 

Ez lett a jellemző a leendő Szentföld területére is (Jerikó például 
7000 éve lakott város volt), de az itt lakók ki voltak szolgáltatva a 

környező és egymást váltó nagyhatalmaknak: Egyiptomnak, a hetti-
táknak, az asszíroknak, babilóniaiaknak, perzsáknak, görögöknek, 
végül pedig a rómaiaknak. 

Jeruzsálem helyén a Kr.e. 4. évezredben már város állt, amelyet a 
mezopotámiai ékírásos táblák Urusalima néven említenek. Miután az 
Egyiptomból való kivonulás után az izraeliták birtokba vették az or-
szágot, Kánaánt (kánaán = bíbor), és idővel az itt lévő városokat is (a 
tengerparti filiszteus-városok kivételével). Belőlük és a korábban itt 
lakó népességből megszületett izrael nemzete és országa. Jeruzsále-
met Dávid tette meg fővárossá azáltal, hogy az Istennel való szövet-
ség jelképét, a Szent Ládát itt helyezte el. Ez később a salamoni 
Templomnak, majd később a második Templomnak is a legfőbb kin-

Dávid palotája – rekonstrukció 
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cse, a Templom pedig a választott nép legfőbb szentélye lett. Az or-
szág lakossága délen főként izraelita volt. A Szamaria területén élők 
idővel szembefordultak velük, az északi részen, Galileában pedig sok 
idegen is élt (pl. Tibériás városát csak pogányok lakták). 

 
A jeruzsálemi ősegyház, amely a fiatalabb Jakab apostol vezeté-

se alatt állott, ugyan tartotta magát az apostoli zsinat (Kr.u. 49) hatá-
rozatához, de azért a pogány-keresztényektől függetlenítette magát és 
a zsidó templomi istentiszteleten még részt vett. Különösen Jakab 
apostol volt zsidó körökben népszerű (ET1 2,22). A zsidó vezetőré-
teg felfogásában azonban csakhamar fordulat állott be, perbe fogták 
és kivégezték (vö. Josephus Flavius, Antiquitates, 20,9,1 és ET 2,23). 

Az Úrnak addig még életben maradt apostolai és tanítványai ek-
kor mindenünnen összejöttek egy helyre az Úr test szerinti rokonai-
val együtt (ugyanis közülük is többen éltek még), és mindnyájan 
együtt megtanácskozták, kit kell méltónak ítélni rá, hogy Jakab utód-

                                                      
1 ET: Euszébiosz egyháztörténete, ford. Baán István, Szt.I.T. 1983. 

 
Jeruzsálem Jézus korában – makett (Jeruzsálem, Holyland Hotel) 
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ja legyen. És mindnyájan egy akarattal Simeont, annak a Kleofásnak 
a fiát vélték az ottani egyház trónjára méltónak,  akiről az evangéli-
um is beszél. Ő, mint mondják, az Üdvözítő unokatestvére volt. ET 
3,12  

Az Ősegyház helyzete azonban Jeruzsálemben tarthatatlanná vált. 
Egy karizmatikus hívő tanácsára ezért a hívek Simon püspök vezeté-
sével a kelet-jordániai Pellába költöztek. Így megmenekültek a biztos 
halál elől, amely rájuk várt volna, ha a rómaiak ostroma 70-ben Jeru-
zsálemben éri őket. 

A világ legrégebbi keresztény szentélyét fedezték fel Jordá-
niában, a rihabi Szent György-templom alatti barlangrendszerben. 
“Meggyőződésünk szerint ez lehetett az első keresztény templom 
a világon, amely Kr.u. 33 és 70 között épülhetett” – mondta Abdul 
Káder Huszan, a rihabi régészeti központ vezetője. A tudós cso-
dálatosnak nevezte a felfedezést, hozzátéve, a régészek bizonyí-
tékokat találtak arra nézve, hogy a szentély menedéket nyújtott a 
korai keresztényeknek – Krisztus 70 tanítványának. Mint a Szent 
György-templom mozaikján olvasható, a hetven tanítvány Jeru-
zsálemből a keresztényüldözések elől menekült el, s Jordánia 
északi részén, Rihabban talált menedékre. Történelmi forrásokat 
idézve Huszein rámutatott, hogy a hetven tanítvány titkon gyako-
rolta vallását a földalatti szentélyben. “Véleményünk szerint addig 
nem hagyták el a barlangot, amíg a római császárok nem vették 
fel a kereszténységet. Ekkor építették a Szent György-templomot” 
– mondta. A Szent György-templomot, amelyet a világ legrégebbi 
“valódi” templomának tartanak, Kr.u. 230 körül építették. Ezt a ti-
tulust mindössze az a szentély vitathatja el, amelyet szintén a 3. 
században építettek, s 1998-ban tártak fel a jordániai Akabában 
A régész szerint a barlang melletti temető is értékes információval 
szolgál. Ott ugyanis a 3. és a 4. század között készült cserép-
edényeket találtak. A leletek tanúsága szerint az első kereszté-
nyek s leszármazottaik a késő római korig éltek a térségben. A 
barlang lakóhelyként is szolgált a korai keresztényeknek. A régé-
szek feltártak egy mély alagutat is, amelyen keresztül a hetven 
remete vízhez jutott. Rihabban eddig mintegy 30 templomot tártak 
fel. 

 Forrás: Peter Bertus-Barcza – National 
 Geographic  Magyarország: 2008.06.10. 
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A zsidó háború után (Kr.u. 66-70) a Júdeában élve maradt zsi-
dók egy idő múlva megerősödhettek istenhitükben. A Templomuk 
rómaiak által történt elpusztítása után kilenc évvel, Kr.u. 79-ben 
ugyanis kitört a Vezúv, elpusztítva az ott élő római lakosokat. Izrael 
Istenének igazságosztását és jelét látták ebben, ami megerősítette 
őket, hogy Isten nem hagyta el őket, egyedül a hitükben. A kitörés 
két hónappal Titusz császár hatalomra kerülése után történt. Titusz 
apja, Vespasianus római császár romboltatta le korábban a jeruzsá-
lemi Templomot.  

További 60 év után Akiba ben Jószéf rabbi messiást látott Bar-
Kochba személyében, ami egy újabb lázadáshoz vezetett 132 és 135 
között, és iszonyatos következményként a rómaiak 550 000 zsidót 
feszítettek meg Júdea útjai mentén. Ezeknek az eseményeknek bekö-
vetkezését Jézus előre jelezte: „Sokan jönnek az én nevemben” kez-
detű „és megtévesztenek titeket” figyelmeztetése megtalálható Lu-
kács (21.8), Márk (13.6) és Máté (24.5) evangéliumában.  

A szórványban élő zsidó-keresztények akik hírt kaptak ezekről az 
eseményekről, sajnálták a Templom, honfitársaik, rokonaik pusztu-
lását. A pogány-keresztények viszont Jézus igazolását látták az ese-
ményben, mert pontosan azok pusztultak el Jeruzsálemben, akik a 
legkevésbé fogadták el Jézus tanítását, azzal ellenséges véleményen 
voltak. Jézus nem harciasságra tanított, hanem arra, ha megütik orcá-
dat tartsd oda másikat is – azaz szelídségre. Továbbá Isten büntetését 
is látták Jeruzsálem pusztulásában. Felmerült Jézus korábban kinyil-
vánított mondata: „Romboljátok le a templomot és én három nap 
alatt felépítem.” (Jn 2,19) Ez újabb lendületet adhatott a prófétáknak 
a térítéshez, hogy Isten temploma az emberben, bennünk van, a sze-
retet jegyében.  

A pellai keresztények egy része Jézus rokona, Simeon vezetésé-
vel később visszatért Jeruzsálembe, azonban ez a zsidó-keresztény 
közösség csakhamar megsemmisült. Az apostolok már majdnem hat-
van éve térítettek, elsősorban a zsidó hitűek között. Ez nagyon sok 
vitát, haragot és háborúskodást szült. Különösen fájdalmas volt, hogy 
a zavargások megfékezésére a római birodalom lerombolta a Jeruzsá-
lemi templomot, a zsidó vallás fő szentélyét, kiirtotta a papi családo-
kat. (Ezzel a zsidó kultusz meg is szűnt. Nem véletlen, hogy ma a 
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zsidók zsinagógákban gyűlnek össze imádkozni, de áldozatot sehol a 
világon nem mutatnak be.) Ez hatalmas tragédia volt számukra, és 
leginkább a keresztényeket okolták érte. Tulajdonképpen azért hívták 
össze 90-ben Jamniába a 
gyűlést, hogy kiátkozzák a 
keresztényeket, és világossá 
tegyék, hogy különböznek 
tőlük. A keresztényeket 
végleg kiközösítették és 
nagy átokkal sújtották 
(Semone ezre; ennek meg-
felelője volt az egyház imá-
ja Nagypénteken „pro 
perfidis judaeis”). Ez a gyű-
lés határozta meg az Ószö-
vetség könyveinek jegyzé-
két is. A könyvek listáját 
pedig úgy állították össze 
hogy direkt ne a kereszté-
nyek által használt sorrend 
érvényesüljön. 

 
Rabbi Akiba – Akiba 

egyszerű pásztoremberként nőtt fel: negyvenéves korában még 
olvasni sem tudott. Negyvenesztendősen még pásztor volt, és az 
akkori Izrael egyik leggazdagabb emberének, Kálbá-Szávuának a 
szolgálatában állt. Ráchel, a gazdag Kálbá-Szávuá egyetlen lá-
nya gyönyörű volt. Megakadt a szeme Akibán, a délceg pászto-
ron, és látta, hogy illedelmes, jólnevelt és jó tulajdonságokkal 
rendelkezik. Azt kérdezte tőle: “Ha eljegyzem magam veled, 
elmégy a Tanházba Tórát tanulni?” Akiba megígérte, hogy el-
megy, és titokban eljegyezték egymást. Amikor a milliomos apa 
ezt megtudta, kiutasította a házából, és kitagadta lányát is. 
Ráchel, a felesége erre elszegődött cselédnek, hogy a tanházba 
járó férjét anyagilag támogathassa. Amikor Akiba két évtized múl-
tán visszatért, és apósa megtudta, hogy tudós rabbi lett belőle, 
megbocsájtott neki. Akiba nem felejtette el öt gyermeke anyjának, 
amit ifjúkorában tett érte. Meghitt kapcsolatukra utal, hogy gyak-

Rabbi Akiba 
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ran mondta: “Ki a gazdag? Akinek tettekben gazdag felesége 
van…” 

Elmélyült és alapos tudása szinte minden területre kiterjedt. 
Sok nyelvet tudott, és így azok közé tartozott, akik Gámáliél feje-
delmet elkísérték külföldi útjaira, főleg Rómába, ahol igyekeztek 
közbenjárni a zsidó közösséget érintő ügyekben, és enyhíteni a 
jogfosztó intézkedéseket. Ő véglegesítette az Ószövetség köny-
veinek jelenlegi sorrendjét. Meggyőződéssel vallotta, hogy a Bib-
lia minden betűjének és jelének külön teológiai jelentősége van. 
Mivel a Bibliát a keresztények is kanonikus könyvnek tekintették, 
a zsidóság önmagával való azonosságának megőrzésére Akiba 
rabbi egy »második kötelék« kidolgozásán is fáradozott: a szerte-
ágazó zsidó írásmagyarázat egységes, írásba foglalt rendszerén. 
Tanítványai az ő szellemében állították össze a  Misnát és 
a  Talmudot. 

 Ez a nagy tudású és széles látókörű vezető idővel a Bar-
Kochba-féle felkelés egyik kezdeményezője és szellemi irányítója 
lett. Akiba erőteljesen támogatta a felkelést, noha már akkor is 
voltak a bölcsek között, akik ellenezték a lázadást. Akiba viszont 
szimpatizált a felkelőkkel, és Bár Kochbában, legalábbis eleinte, a 
lehetséges Messiást látta. 

Amikor Titusz lerombolta a Második Szentélyt, a megszálló 
rómaiak megengedték Jochánán ben Zákkájnak, hogy Jabnéban 
újra formálja a Szánhedrint, és helyreállítsa a zsidó szellemi önál-
lóságot. De most, miután leverték a Bar-Kochba-lázadást, és a 
legyőzöttek körében nagy vérengzést rendeztek, elrendelték, 
hogy a zsidóknak tilos a szombatot megtartani, tilos fiúgyermekü-
ket körülmetélni, és — ami a legsúlyosabban esett a latba — tilos 
a Tórát tanulni, tanítani, legalábbis nyilvánosság előtt. De a böl-
csek, a rabbik, a zsidóság nagyjai nem engedték felmorzsolni a 
népet. Akiba tömegeket gyűjtött maga köré, és a drákói rendelke-
zések ellenére nyilvánosan tanította a Tórát. Több tízezer tanít-
ványa volt. Ezért letartóztatták és börtönbe vetették. Tinius Rufus, 
a római helytartó, akinek a szókimondó bölcs már régen a begyé-
ben volt, most alkalmasnak látta a pillanatot a bosszúra. Elfogták, 
és a börtönben kegyetlenül kínozták. Nem adtak neki elég vizet, ő 
azonban addig nem volt hajlandó enni, amíg nem kapott vizet, 
hogy megmoshassa — illetve a Háláchá szerint leönthesse — a 
kezét. A hagyomány szerint Jóm Kippúr napján végezték ki 
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Cézáreában, szörnyű tortúra közepette. Akiba testét vasfésűvel 
boronálták, ő pedig közben a Sema imát mondta nagy elmélyült-
séggel. Hosszan, elnyújtva énekelte az ima ECHÁD („egyetlen”) 
szavát, amely Isten egyetlenségét jelenti ki, és lelke ezzel a szó-
val szállt el. – Vele együtt még kilenc másik neves rabbit is elfog-
tak és kivégeztek. 

  
Hadriánusz az első háború után, Kr.u. 130-ban megígérte a zsi-

dóknak, hogy újjáépíti a várost. Az újjáépítést ajándékul szánta a zsi-
dóságnak. A zsidók reménykedve várták ezt, de amikor a császár 
meglátogatta a várost, néhány szamaritánus elvette ettől a kedvét. 
Ekkor úgy határozott, hogy római kolóniaként építi újjá a légionáriu-
sok lakhelye számára. A várost a római isteneknek, főként Jupiternek 
szentelték volna. 

De a Bar-Kochba-féle felkelés úgy felbőszítette Hadriánuszt, 
hogy elhatározta, teljesen kiirtja a zsidókat ebből a tartományból. 
Megtiltotta a körülmetélést, a városból kitiltotta a zsidókat. Az eddigi 
Júdea tartományt átnevezte Szíria Palesztínának, eltörölve a Júdea 
elnevezést. (Nem világos, hogy ezek a rendelkezések okai vagy kö-
vetkezményei voltak-e a zsidó lázadásnak.) 

Jeruzsálem már az első háború során is pótolhatatlan károkat 
szenvedett, azon túl, hogy a Templomot lerombolták. Josephus sze-
rint a várost alaposan lerombolták, az alapokig, úgy, hogy azt sem 
lehet látni, hol voltak a házak. A Talmud (Makkot) elmondja, hogy 
Rabbi Akiba más bölcsekkel együtt meglátogatta Jeruzsálemet. Tár-
sai szörnyűlköztek, amikor egy rókát láttak elszökkenni onnan, ahol 
a Templom legszentebb helye volt egykor. … Aqiba meg csak neve-
tett, mondván, hogy sokan hisznek abban az isteni kinyilatkoz-
tatásban, hogy a Templom újjá fog épülni. 

Hadriánusz Jeruzsálem nevét „Aelia Capitoliná”-ra változtatta 
(saját neve után: Publius Aelius Hadrianus), és igazi római stílusban 
építtette fel. A zsidóknak halálbüntetés terhe mellett tilos volt a vá-
rosba lépniük, kivéve évente egyetlen napon, a Tisha B'Av ünnepen2. 
Ezek a tilalmak a zsidókeresztényekre is vonakoztak. A város tehát 

                                                      
2 A jeruzsálemi Templom lerombolásának emléknapja, aug. 10-11. 
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pogány várossá változott. Ezek a szabályok a 7. századig érvényben 
maradtak.  

„Hadrianus törvényerejű döntéseivel és rendeleteivel tiltotta 
meg az egész népnek, hogy Jeruzsálemnek egyáltalán még csak a 
környékére is tegye a lábát, és azt sem engedte meg, hogy távolról 
nézzék a hazai földet. Így aztán a város kiürült a zsidó néptől, régi 
lakosait teljesen elvesztette, és idegen nemzetbeliek népesítették 
be. ... Mivel pedig az ottani igyház pogány származásúakból állt, a 
körülmetélt származású püspökök után elsőként Márk vette át az 
ottani hívek irányítását.” ET 4,7 / 149 
 

         
 

Ez az első pénzérme, amit az Aelia Capitolina tiszteletére ver-
tek 130-132 körül. Felirata: 'Colonia Aelia Capitolina alapítása'; a 
képen Hadrianus szántja az első barázdát a város helyén. 
A kereszténység és júdaizmus szétválása végérvényesen tehát 

Kr.u. 132-ben történt meg, amikor a Bar Kohba-felkelést leverték, és 
Jeruzsálemet lerombolták. A lázadás foglyait Rómába vitték, így a 
kereszténység központja áttevődött Rómába, hiszen mind az ország, 
Júda, mind pedig a főváros még a nevét is elvesztette.  

Simeon jeruzsálemi püspököt3 Kr.u. 100 körül meggyilkolták, a 
többi keresztényt pedig 132 körül a Bar-Kochbar-féle lázadás során 
irtották ki a zsidók.  
                                                      

3 Jeruzsálemi püspökök és pátriárkák Kr.u. 313 előtt (zsidó származá-
súak): 1. Szent I. Jakab Ismertebb nevén: Ifjabb Jakab apostol (33-62). – 
2. Szent I. Simeon (Szümeón) Simeon Kleopás fia. Nem azonos Simon 
apostollal (62-107) – 3. I. Jusztusz  (107-113) – 4. Szent Zákeus  (113-
116) – 5. Tóbiás  – 6. I. Benjámin  – 7. János  – 8. Szent I. Mátyás 
(Matthiasz)  – 9. Fülöp (Philipposz)  – 10. Szenekasz  – 11. II. Jusztusz  – 
12. Levisz  – 13. Efrém  – 14. I. József (Iószéph)  – 15. Júdás  (ET 4,5) 
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„Traianus alatt az Úr nagybátyjának fiát, Simeont, Kleofás fiát 
feljelentették az eretnekek, és őt is ugyanazon ok miatt ítélték el 
Atticus konzulsága idején. És sok napon keresztül elszenvedett 
kínzások közepette tett bizonyságot, úgyhogy mindenkit felette 
nagy ámulatba ejtett, még a konzult is, hogy százhúsz éves létére 
hogy bírta elviselni a szenvedéseket, és kereszthalálra ítélték.” 
ET 3, 32. 
Amikor a rómaiak a lázadást leverték és Jeruzsálemet újra elpusz-

tították, illetve kolonizálták, ott ismét keletkezett egy kis keresztény 
egyházközség, de ez természetszerűleg már nem zsidó, hanem po-
gány eredetű volt, 
nem zsidó származá-
sú püspökkel az élén. 
Nagy Konstantin 
idejéig összesen hu-
szonöt püspök4 ve-
zette a jeruzsálemi 
egyházat, elsőként I. 
Márk (134-). 

 
A fontosabb je-

ruzsálemi szent he-
lyek emléke és tisz-
telete természetesen 
fennmaradt. Min-
denki tudta például, 
hogy Jézus sírját az Afrodité szentély rejti, de egyértelmű volt a 
Getszemáni kert és a Mennybementel helye (Olajfák hegye) is, való-
színű, hogy ismert volt még az utolsó vacsora helyszíne. Amikor 
Kr.u. 325-ben Szent Ilona, a régészek védőszentje, felkutatta Jézus 

                                                      
4 Nem zsidó származású püspökök: 16. I. Márk (Markosz, 134)  – 17. 

Kasszián (Kassziánosz, 156)  – 18. Popliosz  – 19. I. Maximosz  – 20. I. 
Juliánosz  – 21. I. Gaiosz  – 22. Szümmakhosz  – 23. II. Gaiosz  – 24. II. 
Juliánosz (162) – 25. Kapión  – 26. II. Maximosz  – 27. Antóninosz  – 28. 
Valensz  – 29. Dolikhianosz  – 30. Szent Narkisszosz (184-205)  – 31. 
Diosz  – 32. Germanion  – 33. Gordion  – 30. Narkisszosz (212-213)  – 34. 
Szent Sándor (Alexandrosz, 213) – 35. Mazabanisz  – 36. Hümenaiosz  – 
37. Szent Zamunasz  – 38. Hermón Más néven Hermasz (283-314) – 39. 
Szent I. Makariosz  (314-333) – 40. Szent III. Maximosz (333-351). 

 
A f r o d i t é  
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keresztre feszítésének és a feltámadásának helyszínét, az ott élők irá-
nyították őt el a Hadriánusz-féle Afrodité szentélyhez, amely Jézus 
sírja fölé épült. Vercelli Szent Euszebiosz (283–371) szerint a római 
szentélyt lebontották, és alatta megtalálták a sziklába vájt sírt. Nagy 
Konstantin ezután megbízást adott, hogy építsenek templomot azon a 
helyen.  

A keresztények számára Nagy Konstantin engedélyezte a belépést 
Jeruzsálembe, miután a 4. században keresztény szentélyek épültek a 
városban, köztük a Szent Sír bazilika. A bizánci korból csak keresz-
tény sírok kerültek elő, azt tanúsítván, hogy a város teljes lakossága 
kereszténnyé lett.        Forrás: wikipedia/AeliaCapitolina 

 
Ebioniták – A Pellában maradt keresztények egyre inkább eltá-

volodtak az egyháztól, és a már Pál apostoltól elítélt zsidók táborába 
szegődtek. Átvették a kelet-jordániai zsidó keresztelő szekták szoká-
sait, a többszörös keresztséget, rituális mosdásokat, és elvetették a 
Szentírás nagyobb részét, főként Szent Pál leveleit. Magukat lassan 
ebionitáknak (ebionim = szegények) nevezték. A századok folyamán 
vallásukat zsidó és pogány elképzeléssel keverték. Kelet-Jordániában 
követőik még a 7. században is éltek. Mohamed rajtuk keresztül is-
merte meg a kereszténységet. (Adriányi5 3,1) 

„Krisztust egyszerű és közönséges embernek tartották, aki csak 
fokozatos erkölcsi előrehaladása révén igazult meg, és egy férfi-
nak meg Máriának a közösségéből született. Teljesen megtartották 
a törvény előírásait, mintha nem egyedül a Krisztusba vetett hit és 
a hit szerinti élet révén üdvözülnének. ….Csak az úgynevezett 
Héberek szerinti evangéliumot használják, a többivel keveset tö-
rődnek.” ET 3,27. 

  

                                                      
5 Adriányi Gábor, Az egyháztörténet könyve, ld. www.ppek.hu/könyvek. 
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A kereszténység terjedése 
 

Az apostoloknak, mindenekelőtt Szent Pálnak döntő szerep jutott 
abban, hogy a kereszténység és a judaizmus szétválása felgyorsuljon. 
A szétválás ténye segítette a kereszténységet, hogy önálló világ-
hódító vallásként elinduljon térítő útjára. Továbbá az egységes Ró-
mai Birodalomban szabadabban utazhattak az apostolok. A diaszpó-
rában élő zsidó közösségeket keresték fel. A Jeruzsálemből menekü-
lő apostolok a szórványban lévő zsinagógákba mentek, először ott 
kezdték el hirdetni Jézust, a feltámadást, és az örömhírt, hogy örökké 
élhetünk.  

A legfeszültebb válóok Jézus istenségének értelmezése volt. A 
korai keresztényeknek erős volt a meggyőződése, hogy a Bibliában 
fellelhető hagyomány jogosítja fel őket arra, hogy az egyetlen Isten 
akarja Jézusnak Istenként való tiszteletét. Ez máshoz nem hason-
lítható mennyei dicsőség. Ez a fajta tiszteletadás a hagyományokhoz 
ragaszkodó zsidóknak már istenkáromlás. Pál apostol, a volt farizeus 
– aki maga is megvakult a feltámadt Jézus fényétől megvakult egy 
időre –, vaksággal vádolja azokat a zsidókat, akik képtelenek belátni, 
hogy a feltámadt Krisztus az Isten dicsőségének hordozója.  

 
Jelentős keresztény városok az 1-3. században 
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A keresztény hit terjesztőinek dolgát nagy mértékben meg-
könnyítette, hogy Nagy Sándornak és utódainak a görög kultúrát ter-
jesztő törekvései következtében ezeken a területeken a görög nyelv 
vált uralkodóvá a közigazgatásban, a kereskedelemben, a tudomány 
művelésében és a vallásgyakorlat során. A hittérítők görögül szóltak 
hallgatóikhoz (a szórványban élő zsidók is görögül beszéltek), az 
Ószövetség görög fordítását használták, és a keresztények alapművei, 
az evangéliumok és apostoli levelek is görögül íródtak, azon a görög 
köznyelven (kojné), amit mindenki megértett. 

Péter, Pál, János és Jakab apostol voltak a leginkább figyelemre 
méltó korai keresztény vezetők. A kereszténység globális terjedése 
nagyobb lendületet akkor vett, amikor Pál apostol csatlakozott hozzá. 
Pál, a tizenharmadik apostol, miután a damaszkuszi úton megtért és 
Isten felé fordult, elhatározta, hogy hirdetni fogja az Isten igéjét. Mi-
után jó beszélt görögül, missziói útjai során rengeteg keresztény kö-
zösséget alapított a Római Birodalom keleti részében, így Szíriában, 
Kis-Ázsiában, a mai Görögországban, a Balkánon Makedóniában, 
majd végül Itália területén, ahol vértanúhalált halt.  

Az őskereszténységben a zsidókból és pogányokból lett kereszté-
nyek külön csoportot alkottak. A zsidókeresztény csoport főleg Jeru-
zsálemben, továbbá más palesztínai városokban mintegy szektaként 
élt, a pogány-keresztények viszont teljesen elszakadtak a zsidó val-
lástól. A kereszténység tulajdonképpen a pogány-kereszténységben 
vált új vallássá. Pogányra nézve kereszténnyé lenni annyit jelentett, 
mint szakítani a többistenhittel, s a zsidó vallás talaján fakadt, de at-
tól több tekintetben eltérő evangélium álláspontjára helyezkedni: 
hinni abban, hogy az üdvösség Isten ajándéka, amit nem áldozatok-
kal és szertartásokkal lehet elérni, hanem csak tevékeny hittel, azaz 
cselekedetekkel, tiszta áhítattal és erkölcsös élettel.  

Az őskeresztények közösségeinek kezdetben nem volt még szük-
ségük gazdagon berendezett templomokra és áldozatot végző papság-
ra. A pogány-kereszténység első és legnagyobb teoretikusa Pál apos-
tol volt. Ő vetette meg a pogány-kereszténység elvi és teológiai alap-
ját, és ő határolta el a kereszténységet a zsidóságtól éppúgy, mint a 
pogányságtól. Ő jelölte meg – ha nem is elsőnek, de fennmaradt írá-
sai alapján a legkézzelfoghatóbban – Jézus Krisztusnak a keresztény-
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ségben való különleges helyét. Ezen felül nála látjuk először a ke-
reszténységet önálló és új vallási rendszerré kiépítve.  

A keresztény közösségekben a híveket nem szabályok kapcsolták 
össze és egyben Jézushoz, hanem élmények, belső átélések, élő hit, 
testvéri szeretet, erkölcsi tisztaság és komoly meggyőződés. Az őske-
reszténység nem törvény volt, amely rendelkezések százaival korlá-
tozza vagy irányítja a hívők életét, hanem néhány elv, melyek meg-
tartása mellett a külsőségekben híveinek teljes szabadságot engedé-
lyezett. Hitüknek tulajdonképpen három sarkigazsága volt, amelyre 
gondolataik egész templomát építették: az első Isten egysége, a mo-
noteizmus, a második Jézus istensége,  Messiás-volta, és halálának 
megváltásként való hirdetése, a harmadik pedig az örök üdvösség 
után való emésztő vágyakozás, és e vágyódás minden gyakorlati kö-
vetkeztetéseinek levonása. Csak az üdvösségért és csak szeretetben 
élni!  

Az őskeresztények vallását nem az igazság felismerésével járó el-
teltség jellemezte, hanem a mindig nyugtalan, mindenkin segíteni 
akaró, mindig tettre kész aktivitás érzése hatotta át, s ezzel szerezte 
meg a kereszténység a történelemben elfoglalt páratlan helyét.  

A korai keresztények már sokat szenvedtek a zsidók haragjától, 
de az apostolok közül a legtöbbet végül nem a zsidók, hanem a po-
gányok végezték ki. Pál római polgárjoggal rendelkezett, ezért kard-
dal lefejezték, Pétert azonban a rabszolgáknak és idegeneknek járó 
keresztre feszítés várta. Amikor tiltakozott, hogy nem méltó ugyano-
lyan halálra, mint Jézus, fejjel lefelé szegezték a keresztre. Testvérét, 
Andrást szintén kereszten feszítették meg, Bertalan apostolt meg-
nyúzták, majd lefejezték. János evangélistát Rómába vitték Domiti-
anus császár elé, és halálra ítélték, de miután a kínzásokat túlélte, 
Patmosz szigetére száműzték, ahol később az Úrtól kapott látomásait 
megírta a Jelenések könyvében.  

A kereszténység nem úgy ért el sikert eleinte, hogy üzenetét a na-
gyok és hatalmasok, a római elit elé vitte. Eleinte a köznép körében 
szerveződő mozgalomként volt sikeres. Jézus eredeti követői el-
mondták a hozzájuk közel állóknak, amit hittek: a nagy csodatevő 
Jézus feltámadt a halálból, csodái pedig továbbra is megtörténnek 
azokkal, akik hisznek benne. Ők aztán meggyőztek másokat. Nem a 
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többségét azoknak, akikhez szóltak, de egy részüket. És mint utólag 
kiderült, a lassú, de tartós növekedés elérte célját. 

A kereszténység jórészt azért lett sikeres, mert a leendő áttérőktől 
egy kizárólagos és végleges döntést követelt meg. Ha úgy döntöttek, 
belépnek az egyházba, minden korábbi vallási elköteleződést és kap-
csolatot meg kellett szüntetniük. A keresztény hit mindent vagy 
semmit alapon működött, így, ahogy saját növekedését táplálta, úgy 
emésztette fel a konkurenciát. Ez mai szemmel nézve szokatlannak 
tűnhet, mivel a mai világban alapvetésnek vesszük, hogy ha valaki 
például megkeresztelkedik baptistaként, nem maradhat buddhista, és 
egy muszlim nem lehet egyúttal mormon is. De mi ma pont azért te-
kintjük a vallásokat kizárólagosnak, mert a korai keresztények meg-
győzték a világot, hogy ennek így kell lennie: a személyes hit vagy 
az egyik dolog, vagy a másik, nem lehet mindkettő, vagy akár több 
is, egyszerre. 

A pogány vallások egyáltalán nem így működtek. Mivel a pogá-
nyok mindannyian több istent imádtak, nem volt olyan értelmezés, 
hogy ezek közül bármelyikük kizárólagos figyelmet követelne. A 
pogány körökben egy új isten tiszteletének kezdete – például Apollóé 
– nem jelentette azt, hogy az ember feladja egy másikét, például Zeu-
szét. Mindkettőt imádhatta – Hermésszel, Athénével, Árésszel, a vá-
rosa isteneivel együtt, a családja isteneivel, és bármely másokkal, 
amelyeket választott, amikor csak választotta őket. A keresztények 
azonban azt állították, hogy csak az ő Istenük létezik, és ha őt elkezd-
te valaki követni, akkor annak a többit el kellett hagynia. Hosszú tá-
von ez azt jelentette, hogy a kereszténység által megnyert minden 
követő teljesen elveszett a pogányság számára. Semelyik másik val-
lás nem követelt ilyen kizárólagosságot. Emiatt, ahogy növekedett a 
kereszténység, elpusztított minden útjába kerülő konkurenciát. És ez 
így ment évezredeken keresztül, ahogy a keresztények új területekre 
nyomultak be, ledöntve a kelta isteneket, a germán isteneket, és sok 
másikat. 

A korai kereszténység alulról szerveződő mozgalom volt, de az 
első három évszázada folyamán teljes mértékben tudatában volt an-
nak, hogy milyen fontos befolyásos támogatókat is megnyernie. Ele-
inte ez egy családfő (a római paterfamilias) megtérítését jelentette. A 
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római világban a paterfamilias választotta a család vallását. Ha ő át-
tért, akkor vele jött a felesége, gyermekei és rabszolgái is. Ha csak 
kis család volt is – férj, feleség és két gyermek –, egyetlen ember át-
térése már négyét jelentette (Adriányi, i.m.) 

Így végül – a sorozatos kegyetlen üldözések ellenére, melyek so-
rán több százezer keresztény vesztette életét, többnyire kegyetlen 
kínzások közepette – Nagy Konstantin idejére igen jelentős lett a ke-
resztények száma (több millió) az egész Közel-Keleten: a mai Török-
ország, Izrael, Egyiptom, Libanon, Szíria és Irán területén.1 A na-
gyobb városokban kialakultak a püspökségek, szerte az egyes régi-
ókban nagy tömegeket befogadó templomok épültek.  

„Hogyan lehetne leírni azokat a számtalan embert tömörítő 
gyülekezeteket és a minden városban lefolyó összejövetelek so-
kaságát, meg az imaházakban történő jelentős találkozókat? Mi-
vel pedig emiatt semmiképp sem bizonyultak elegendőnek a régi 
épületek, mindegyik városban széles és tágas templomokat emel-
tek. Így haladtak előre az idők során ügyeink, és napról napra 
nőttek és gyarapodtak, amit semmiféle irigység nem szorított ösz-
sze, és semmilyen gonosz démon nem tudta varázslatával elbű-
völni, sem emberi mesterkedéssel aláásni, annyira óvta és védte 
népét – mely különben méltó volt rá – az isteni és mennyei kéz.” 
(ET 8,16) 
Az üldözések fellángolásával azonban együtt járt a templomok le-

rombolása is, például Diocletianus idején: 
„A mi időnkben saját szemünkkel láttuk a tetőtől alapzatig le-

rombolt, a földdel egyenlővé tett imaházakat, a közterek kellős 
közepén elégetett isteni és szent Írásokat, és az egyházak pász-
torait, akik szégyenlősen ide meg oda rejtőzködtek, vagy akiket 
gyalázatos módon fogtak el, és kigúnyolt az ellenség…” (ET 8,2) 

                                                      
1 A Konstantin rendeletét követő évszázadokban ezeken a területeken 

többségbe kerültek a keresztények, így Elő-Ázsia, Egyiptom, a Szentföld, 
Szíria és Örményország gyakorlatilag keresztény ország lett. A keresz-
ténység felszámolása az arab hódítással kezdődött el a 7. századtól, fo-
kozatosan meg is történt mindegyik területen. 
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Diocletianus egyházüldözése – A leghosszabb és legvéresebb 
keresztényüldözés Diocletianus császár nevéhez fűződik. Gallienus 
türelmi rendelete óta (Kr.u. 260) az egyház viszonylag békét élvezett, 
keresztények a társadalom minden rétegében akadtak már, még a 
császári udvarban is. Diocletianus azonban az egész birodalom köz-
igazgatási reformjába kezdett, és ennek legnagyobb akadályát a 
kereszténységben látta. A katonaság és az adórendszer megrefor-
málása után ún. négyesuralmat (tetrarchia) vezetett be: maga mellé 
vette augustusnak Maximianust, és kinevezte caesarnak Galeriust és 
Constantius Chlorust. 

A császári kormányzat ab-
szolút és theokratikus jelleget 
öltött, a császár lett a birodalom 
legfőbb istene, dominus imperii 
Romani, akinek kultuszát az 
egész államgépezet biztosította. 
Diocletianus a külső szervezés 
után a belső ellenállás letörésé-
be kezdett. Útjában elsősorban 
a keresztények álltak. Ezért 
előbb (Kr.u. 300) kizárta őket a 
katonai pályáról, majd elrendel-
te (303. febr. 24.) valamennyi 
keresztény templom lerombolá-
sát, az egyházi könyvek kiszol-
gáltatását és elpusztítását, az 
egyházi tisztségviselőknek hivataluktól való megfosztását és megkín-
zatását, valamint a birodalom összes keresztényének pogány áldozat-
ra való kényszerítését (Kr.u. 304). A vonakodókat szükség esetén ha-
lállal sújtotta. 

Az új és agyafúrt üldözési módszer, a rendkívüli kínzatások sok 
keresztényt megingattak, még püspököket is. Sok klerikus akadt, aki 
az egyházi könyveket kiszolgáltatta (traditores). De a többség hű 
maradt, és az egyház a lelkes vértanúk példáján tovább épült. Ágnes, 
Cecília, Nereus, Achilleus, Szent Sebestyén, Pancratius, Félix, szara-
gosszai Szent Vince és mások vértanúsága erre az időre esett. Az ül-

 
Diocletianus római császár 

 (244-311) 
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dözést szerencsére nem hajtották mindenütt egyforma követke-
zetességgel végre, pl. a Birodalom északnyugati részén vagy Kappa-
dóciában. (Adriányi, 8,4) 

 „Traianus  olyan rendeletet hozott, hogy nem kell a keresz-
tények törzse után nyomozni, de meg kell őket büntetni, ha rájuk 
találnak. Ezáltal valamiképp elmúlt ugyan az üldözés veszélye, 
mely igen erősen fellángolt, viszont nem kevésbé maradtak meg 
az ürügyek, melyeket a bennünket támadni akarók felhozhattak. 
Hol a nép, hol a helyi vezetők állítottak csapdát nekünk, úgyhogy 
nyílt üldözések nélkül is több részleges üldözés lángolt fel tarto-
mányonként. (ET 3,33) 

 „Ezeknek az embereknek az érdekében már több tartományi 
kormányzó is írt legistenibb atyánknak is, ő pedig azt válaszolta 
nekik, hogy ne bántsák őket, hacsak nem derül ki, hogy a római 
uralom ellen akarnak teni valamit. És nekem is sokan tettek jelen-
tést róluk, akiknek atyám felfogásának szellemében válaszoltam. 
Ha pedig valaki továbbra is ugyanúgy üldöz egy keresztényt 
azért, mert az keresztény, az a vádlott legyen felmentve a vád 
alól, még ha keresztény is volna, a vádlót pedig büntessék meg. 
Kihirdettetett Efezusban, Ázsia tanácsában.” (Antonius2 levele, 
ET 4,13) 
Mihelyt azonban jobbra fordultak a dolgok, máris újjáépültek a 

templomok: 
„Olyan látvány tárult elénk, amit mindnyájan óhajtottunk és 

amire vágytunk: felszentelési ünnepségeket tartottak minden vá-
rosban, felszentelték az újonnan épített templomokat, püspökök 
gyűltek össze ebből a célból, távolról és mindenhonnan jöttek a 
hívek, népek üdvözöltek barátságosan népeket, Krisztus testének 
tagjai egy összhangban gyülekezve egyesültek." (ET 10,3) 
Az üldözés nem egyszerre szűnt meg. Amikor ui. Diocletianus és 

Maximianus 305-ben lemondott, utódjuk a két eddigi caesar, Gale-
rius (keleten) és Constantius Chlorus (nyugaton) lett. A két új caesar 
keleten Maximinus Daia, nyugaton Severus lett. 306-ban meghalt 
Constantius Chlorus, és utódjának a nyugati hadsereg az ő fiát, Kons-
tantint, a déli hadsereg pedig Maxentiust kiáltotta ki. Galerius, a ke-
resztények halálos ellensége és az eddigi üldözések értelmi szerzője 
elégedetlen volt a választással, és ezért tábornokát, Liciniust nevezte 

                                                      
2 Antonius Pius, Kr.u. 138-161. 
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ki nyugati császárnak (308), Konstantinnak azonban sikerült a ha-
talmat megtartania. Galerius ezért halálát érezve kénytelen volt a bi-
rodalom felosztása felett Konstantinnal tárgyalásba bocsátkozni és 
kívánságának eleget tenni: 311. április 30-án a keresztényekre vonat-
kozólag türelmi rendeletet bocsátott ki (ut denuo sint christiani). Az 
öröm azonban korai volt, mert az új keleti augustus, Maximinus Daia 
a türelmi rendeletet visszavonta és a keresztények üldözését tovább 
folytatta (311). Konstantin, aki a Maxentiusszal támadt összeütkö-
zésből győztesen került ki, 313-ban szövetséget kötött Liciniusszal, 
és közösen kiadták a híres türelmi rendeletüket. Maximinus Daia, 
végzetét sejtve, későn kezdett védőtámadásba. Licinius rövidesen 
megsemmisítette. A Konstantin és Licinius között felmerülő rivalitás 
vallási jelleget is öltött. Mivel a keleti kereszténység Konstantinhoz 
húzott, Licinius egyre inkább a pogányságra támaszkodott és igyeke-
zett a keresztényeket visszaszorítani. A katonai siker ezúttal is Kons-
tantinnak kedvezett. Liciniust, sógorát megverte és lemondásra bírta, 
majd kivégeztette. (Adriányi, 8,4) 

 
A kereszténység a Jézus halálakor meglévő körülbelül húsz köve-

tőből háromszáz évvel későbbre hárommillió (más becslések szerint 
hatmillió) követőre nőtt.  

Ha egy exponenciális görbére helyezzük a fenti számokhoz szük-
séges növekedést, kiderül, hogy ehhez évente csupán három szá-
zalékkal kellett növekednie a keresztény mozgalomnak. Tehát ha egy 
évben száz keresztény van, akkor év végéig csupán három embernek 
kell áttérnie hozzájuk. Ez évről évre felhalmozódik, és amikor már 
százezer követő lesz, akkor egy évben háromezren is áttérnek, ami-
kor pedig már hárommillióan, akkor évente harmincezren is csatla-
koznak. A módszer kulcsa az volt, hogy egyesével érjék el az embe-
reket. Alulról felfelé növekedett, ahol az emberek többsége élt, és a 
„csúcs” is áttért idővel (pl. Nagy Konstatin). 
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Antióchia 
 

A város története és szerepe – Antióchia a hellenisztikus világ 
egyik jelentős városa a mai Törökország és Szíria határvidékén. Az 
egykor fényes központot a többi Antióchia nevű várostól megkü-
lönböztetve gyakran egyszerűen csak Szíriai Antióchiának nevezték. 
A közel 1500 éven át fennálló virágzó város ma Törökországban van, 
és Antakya a város neve. Az egykor Kelet Királynőjeként ismert vá-
ros kiemelkedő szerepet játszott korának történelmében.  

Antióchia helyén már több száz éve létezett egy város, Alalah, 
amelyet Nagy Sándor hódításai söpörtek el. Nagy Sándor halála után 
a hatalmas birodalmat a makedón uralkodó legkiválóbb hadvezérei 
egymás között felosztották. I. Szeleukosz Nikátor legyőzte Antigo-
noszt, és az elpusztított Antigonia helyén álmodta meg új birodalma 
fővárosát. Az Orontész folyó mellett alapította meg birodalmi köz-
pontját, a fenséges Szilpiusz-hegy lábánál. A várost apja, Antiokhosz 
tiszteletére Antióchiának (Antiokheia) nevezte el.  

 
Antióchia akropolisza 
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A legenda szerint a kiváló hadvezér Kr.e. 301-ben Zeuszt hívta 
segítségül döntéséhez. Az uralkodó áldozatot mutatott be az istennek. 
Zeusz egy sast küldött Szeleukosz áldozatáért, amely megragadta 
zsákmányát és egy részét az Orontész bal partján tette le, míg a cső-
rében tartott áldozattal a Szilpiusz-hegy tetején szállt le. Ebből a ma-
dárjósok azt olvasták ki, hogy az új főváros a hegy előterében, az 
Orontész bal partján kell, hogy felépüljön. A hegyen pedig majdan az 
uralkodói palota vagy egy citadella épüljön. A sas a később itt vere-
tett érméken is megtalálható.  

Antióchia történelme a hellenisztikus világ egyik legfontosabb 
központjaként az ókori Közel-Kelet egészére kihatással volt. A görög 
uralom után Antióchia a perzsák uralma alatt állt, mégis ezeket a vá-
rosokat (főként Iopolist) nagyrészt görög telepesek alapították. Az ott 
lakók mind Athén és Argosz leszármazottainak tartják magukat.  

A városba egyre több fontos kereskedelmi útvonal irányult, és 
úgy látszott, hogy Antióchia növekedését semmi nem gátolhatta meg. 
De a külső támadások és a helyi belviszályok a Szeleukidák korának 
bukásához vezettek. Antióchia hanyatlott, az egész birodalom lassan 
széthullott, és Kr.e. 64-ben a Pompeius vezette rómaiak martaléka 
lett.  

Pompeius, a kiváló római hadvezér seregével elfoglalta a gyen-
gélkedő várost. A Szeleukidáknak le kellett mondaniuk a trónról, de 
a városban magas rangot tölthettek be. Rómában nagyra becsülték 
Antióchiát, ezért a szenátorok tárgyalásokat kezdtek a város vezetői-
vel. Ezek alapján jött létre az önigazgatású város, amely Szíria pro-
vincia székhelye lett.  

A város vagyona ekkor már elfolyt a trónharcokra és a belvi-
szályok rendezésére, de az idegen hatalom elsimította ezeket a politi-
kai csatározásokat, és ismét megindulhatott a fejlődés. A birodalom-
ban tisztelték Antióchiát, amely hamarosan a keleti területek katonai 
és adminisztratív központja lett. Mindazonáltal féltek is a majd Róma 
lakosságszámú várostól, hiszen egy lázadás a keleti részek elveszté-
sével is járhatott. A vegyes összetételű lakosságot ezért igyekeztek 
romanizálni. Több nemes római családot is küldtek a városba, hogy 
azok vessék meg a római kultúra alapjait a nagyrészt görögök lakta 
városban.  
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Antióchia igazi fejlődése a császároknak volt köszönhető. Kr.e. 
49 tájékán Julius Caesar is ellátogatott a városba. Látogatásának 
azonban politikai okai is voltak. Szerette volna elérni, hogy a Kelet 
királynője őt vagy fogadott fiát, Octavianust támogassa. Antióchia 
egész népe kiállt a későbbi Augustus császár mellett, aki nem felej-
tette el a város hűségét. Sőt mi több, az utána uralkodó Julius-
Claudius dinasztia tagjai sem feledkeztek meg Antióchiáról. A ké-
sőbbi korok császárai pedig a császárság intézménye mellett harcoló 
várost méltatták. Ez fejlődést és kiváltságokat hozott Antióchiának. 

A római császárok több villát építtettek itt, két hatalmas oszlop-
sort (Tiberius), színházat (Agrippa), vízvezetéket. A korban Antió-
chia a birodalom harmadik legnagyobb városa volt Róma és Ale-
xandria után. A várost 300 000 szabad ember lakta, és ha a rabszol-
gákat is hozzáadjuk, Antióchia lélekszáma Hadrianus uralkodásának 
idején elérte a fél milliót.  

Kr.u. 19-ben itt halt meg Germanicus, akinek testét állami szer-
tartás szerint Antióchia fórumán hamvasztották el. Ezek után a város 
elszenvedte fennállásának első földrengését. Kr.u. 37-ben Caligu-
lának két szenátort kellett a városba küldenie, hogy felmérjék a káro-
kat. Az újjáépítések befejeztével Commodus császár itt tartotta meg 
az olimpiai játékokat. 114-ben pedig Traianus császár érkezett a vá-
rosba, és seregeivel itt állomásoztak a Parthus Birodalom ellen vívott 
csaták ideje alatt. 266-ban a perzsák váratlanul megtámadták a Ró-
mai Birodalom keleti végeit, és rövid időre Antióchiát is elfoglalták. 
Szinte teljesen kifosztották, és a görög lakosság jó részét rabszolga-
ként elhurcolták. A nagy csapást nehezen heverte ki Antióchia. A 
római császárok ugyan hamarosan újjáépítették a várost, de a lakos-
ság nem állt ilyen gyorsan helyre. Ez azért sem volt ekkor egyszerű, 
mert Antióchia lakói ekkorra már nagyrészt keresztények voltak.  

 
A kereszténység bölcsője – Jézus fellépése után a közeli Palesz-

tínából gyorsan terjedni kezdett az új vallás, amelyet a környék nagy 
számú zsidó népe ellenzett, a pogány istenekben csalódott hellenisz-
tikus népek viszont vigaszt találtak benne. Antióchia valójában auto-
nóm vezetésének köszönhette, hogy a kereszténység egyik korai böl-
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csője lehetett. A császárok által is elismert városi függetlenség miatt 
ebben a városban a keresztényüldözéseknek nem adtak helyet. 

Péter apostol körülbelül Kr.u. 44-ben érkezett meg a népes Antió-
chia városába, mert úgy gondolta, hogy a város termékeny talaja lesz 
Jézus követőinek. Erre alapozta évszázadokkal később a város pátri-
árkája Rómával szemben az elsőbbséget, az apostoli egyház alapjait. 
Pétert megelőzve 40 körül a városba érkezett a megtért Tarzusi Saul, 
vagyis Pál apostol. Az ő térítései nyomán vita tört ki az egyre na-
gyobb keresztény közösséggel rendelkező Antióchiában arról, hogy 
az apostoloknak kit szabad megkeresztelnie és kit nem.  Sokan úgy 
vélték, hogy csak azokat szabad megkeresztelni, akik a zsidó vallási 
törvényeknek is alávetik magukat. A vitának az lett az eredménye, 
hogy az Úr igéje mindenkinek szól, és előtte mindenki egyenlő, ezért 
bárkit meg lehet keresztelni. Ezt a döntést a jeruzsálemi Apostoli Ta-
nács is elfogadta. A vita végén Antióchiában először nevezték el (a 
kívülállók) a Jézust követőket keresztényeknek. A név eredetileg 
gúnynév volt, amellyel a zsidók illették az apostolok által megtérítet-
teket. 

Pál innen indult négy nagy térítő útja közül háromra. Az egyre 
nagyobb méreteket öltő kereszténység sok gondot okozott a császá-
roknak is, hiszen a terjedő vallás hamisnak pecsételte azokat az iste-
neket, amelyektől a császárok származtatták magukat, sőt, amelyek 
sorába gyakran önmagukat is sorolták. Többször is üldözések törtek 
ki, és 70-ben Jeruzsálemben is legyilkolták vagy letartóztatták a ke-
resztényeket. Ebben a korban Antióchia független vezetése kereszté-
nyek ezreit vonzotta a városba, s ekkor vált igazán a keresztény világ 
központjává a város. A város több nagy hatású gondolkodót és teoló-
gust is adott az ókori világnak. Így például Aranyszájú Szent Jánost, 
Konstantinápoly püspökét, Flaviust, Szent Ignácot, Theophiloszt1 és 
Theodorét2.  

Antióchia tehát az 1. század végére minden téren a keresztény 
vallás és kultúra fellegvárává változott. Az egész birodalomban itt 
                                                      

1 Antióchiai Szent Theophilos apologéta, 169-183-ig Antióchia pátriárká-
ja. 

2 Antióchiai Theodoré (c. 350 – 428) Antióchiában született, Mopsuestia 
püspöke volt 392-től 428-ig.. 
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volt a legnépesebb keresztény közösség, és a teológusok, filozófusok 
fontos vitákat tartottak itt az új vallásról. Hamarosan átépítették a 
pogány templomokat keresztény rítus szerint. Így a Caesar által 
emelt Jupiter-templom is egy nyolcszögletű katedrálissá változott. A 
gazdag és nagyszámú kereszténység képes volt bajba jutott testvérein 
segíteni. A Júdeát sújtó éhínség alkalmával már komoly segítséget 
tudtak nyújtani az ottani keresztényeknek.  

A római kultúra hanyagolását azonban a császárok nem nézték 
ölbe tett kézzel. A gondok akkor kezdődtek, amikor Iulianus császár 
362-ben Antióchiába érkezett, ahonnan a perzsák elleni hadjáratait 
irányította. A császárt zavarta a város önállósága, és az is, hogy 
nagyrészt keresztények lakják. Az antióchiaiak dühét pedig azzal vál-
totta ki, hogy megemelte a városban az italok és a táncosok árát. A 
gőgös városlakók bosszúból gúnyt űztek a császárból, és kecskesza-
kállas törpeként ábrázolták vagy beszéltek róla. Erre a császár bezá-
ratta Antióchia keresztény templomait, és egy újabb szentélyt emelt 
Apolló tiszteletére a városban. 363-ban pedig itt adta ki keresztényel-
lenes rendeleteit. Az egységes Római Birodalom 395-ben végleg ket-
tészakadt. A nyugati részen Róma, míg a keleti részen Konstantiná-
poly vált vezető központtá. 387-ben Antióchiában a központi hata-
lom gyengülését látva felkelés tört ki az adóterhek miatt, és sikerült 
is egyezségre jutni a megszorult császárral.  

 
Zsinatok városa – A kereszténység gyorsan elterjedt a birodalom 

minden területén, és Antióchiának keresztény szempontból kiváltsá-
gos helyzetén lassan osztozkodnia kellett Alexandriával, Jeruzsá-
lemmel és Rómával. Ennek ellenére az egyik legfontosabb központja 
maradt a keresztény vallásnak, noha a római pápák (pontosabban ek-
kor még: püspökök) primátusa egyre nyilvánvalóbban bontakozott 
ki. A kereszténységet mind többen választották vallásuknak, és ezért 
az egyház szervezetének is gyorsan fel kellett épülnie. A primátus és 
a hatáskör igazolására gyakran a Biblia szavait idézték, amelynek ér-
telmezései vitákat szültek a különböző egyházi vezetők között. A vi-
tákat zsinatokon beszélték meg, amelyből öt fontos – nem egyetemes 
– zsinatot Antióchiában hívtak össze.  
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1. Először 251 körül hívtak össze zsinatot a városban, amely csak 
a Közel-Kelet püspökeinek és főpapjainak szólt. A város püspöke, 
Fabianus a későbbi Nesztorioszhoz hosonló tanokat vallott, és ennek 
a megvitatására gyűlt össze a szír klérus. De Fabianus püspök halála 
eloszlatta a vita tárgyát. 

A következő három zsinat (264., 268., 269) ugyanazzal a problé-
mával foglalkozott, nevezetesen az antióchiai püspök, Szamoszatai 
Pál nézeteivel. Pál tanait I. Félix pápa is támadta, és az első két zsi-
naton a szembenálló felek érveket hoztak fel a vitához. Pál püspök 
azt hirdette, hogy Jézus Krisztus nem volt több egyszerű embernél, 
akire csak cselekedetei által szállt az isteni jelző.  Ezzel egyúttal azt 
is állította, hogy Jézus egyházára is így szállt Isten áldása. Ezek mel-

lett a zsinatokon élénk vita folyt a Szentháromság és az isteni meg-
testesülés formáiról is. Félix pápa végig kitartott az Atya, Fiú és 
Szentlélek hármassága mellett, és végül 269-ben sikerült kiközösíteni 
az eretnek tanokat hirdető püspököt. Helyére Domnus püspök léphe-
tett volna, ha a közeli Palmíra királynője, Zenóbia nem támogatta 
volna Pált püspököt. Ezért az eretnek püspök egészen 272-ig hivata-

Antióchia vára 
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lában maradt, amikor Aurelianus megtörte a királynő hatalmát és el-
űzte Pált az antióchiai egyház éléről. 

Ötödikként 344-ben hívtak össze a városban zsinatot. Ennek 
szükségességét az a közel harmincéves időszak idézte elő, amely so-
rán az arianizmus elterjedt. 330 és 358 között az antióchiai patriar-
chátusi körzetet felváltva vezette ariánus és ortodox püspök. Márpe-
dig a 325-ben összehívott első níceai zsinaton az arianizmust elítél-
ték. Az antióchiai klérus vitái lassan elmérgesedtek, és fegyveres 
konfliktusokat szültek. Ezért 341-ben újabb zsinatot hívtak össze a 
városban, amelyen ugyan lemondatták az ariánus tanokat valló István 
püspököt, de a város lakói már túlságosan magukba szívták az eret-
nek tanokat, ezért csak nehezen nyugodtak bele a római császár aka-
ratába. 

A római és bizánci korban virágzó Antióchiát a 6. században elér-
te végzete. A gazdag és erős várost 526-ban nagyerejű földrengés 
rázta meg. Olyannyira nagy, hogy Prokopiosz szerint legalább 300 
ezer ember életét követelte. A természeti csapást a város nehezen 
tudta kiheverni. I. Justinianus császár azonnal a város segítségére sie-
tett, és újjáépítette a megroppant központot. A véderődökben esett 
károkat és a város ideiglenes gyengeségét kihasználva a perzsák 540-
ben megtámadták a várost, és amit a földrengés nem pusztított el, azt 
az idegen sereg megtette. Szinte porig rombolták a várost, teljesen 
kirabolták, és lakóit rabszolgának hurcolták el. A tragédia után 
Antióchia már sosem tudta visszaszerezni korábbi dicsőségét.  

 
Emlékek – A római korban nemcsak a császárok hagyták kőbe 

vésve évszázadokig fennmaradó emlékeiket: ez a keresztény moz-
galmak egyik első fellegvárának számító város több ókeresztény em-
lékkel is rendelkezik mind a mai napig. Ezek közül a legkiemelke-
dőbb Szent Péter Barlangtemploma. A sokak által Szent Péter bar-
langjának nevezett építmény az ősi Antióchia külterületén állt. A ke-
resztesek korától kezdve széles körben elterjedt az a hagyomány, mi-
szerint a barlangot maga Szent Péter apostol alakította át templom-
má, ahol az akkoriban tiltott vallás egyik első közössége titkos talál-
kozókat szervezett. A templom homlokzatán látható díszes, virág-
mintájú ablakokat már a keresztesek vájták ki. A templom belseje 
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egyszerű berendezéseket takar. Egy faoltár, egy kőtrón és egy szobor 
áll bent, a falakon freskók nyomai, a padlón pedig mozaikdarabkák 
emlékeztetnek arra, hogy valamikor felkapott zarándokhely volt a 
barlang.  

Nagy Konstantin császár Antióchia pogány templomait átalakí-
totta, így alakult ki a Szilpiusz-hegy lábánál a Caesareumból átépített 
nyolcszögletű katedrális.  

Később I. Justinianus korában épült át jelentősen a város. A föld-
rengések pusztította Antióchia utolsó tündöklése volt ez. Az oszlop-
soros főutakat újjáépítették, a császár megerősíttette a több száz to-
ronnyal bevehetetlenné tett antióchiai erődvonalat, bár ez most rövi-
debb körben védte a várost a támadásoktól. Felújította a szigetet, 
amelyen felépült a Tetrapülon, vagyis a császári palota, a hippodrom, 
a fórum, újabb fürdők nyíltak, megújultak a vízvezetékek és az utak, 
a színház és az amfiteátrum is újjáépült. De ez volt az utolsó átépítés 
a város történetében, amely a keresztes háborúk okozta pusztítást 
már nem tudta kiheverni. Az iszlám időszakban épült minaretek és 
mecsetek már egy letűnt dicsőség jegyében épültek fel.  

 
Mozaikok – A ma ismert római mozaikok egyik legnagyobb és 

legszebb lelőhelye az ősi Antióchia. A gazdag kereskedők gyakran 

 
Két ibex (hegyi kecske) 



Antióchia 

43 

díszítették saját villáikat mozaikokkal, és a középületek, paloták sem 
szűkölködtek ezekben a műalkotásokban. A bizánci hatás is kedve-
zett a művészet ezen ágának. Az 1930-as években feltárt mozaik-
részletek mára világhírűekké váltak. A négy legismertebb antióchiai 
mozaik: Ivóverseny mozaik, Parisz döntése. Páva mozaik és a Go-
nosz szem mozaik 

 
Az antióchiai iskola – Antióchia nem csupán a fizikai értelemben 

volt az ókori világ egyik művészeti és kulturális központja. Nagy né-
pessége miatt a különböző filozófiai és később vallási irányzatok 
központjává vált. Amikor a hatalmas várost a Római Birodalomhoz 
csatolták, Cicero úgy írt róla, mint az ismert világ szellemi központ-
járól. Nikomédia mellett a szofisztikusok legfőbb hadiszállása volt.  

Mindezek mellett az antióchiai szellemi élet a kereszténység meg-
jelenésekor bontakozott ki igazán. A 3. század végén létrejött óke-
resztény teológiai irányzatot antióchiai iskolának nevezték el. A 4. 
századra elnyomta a vetélytárs alexandriai iskola tanításait. Az 
egyiptomiak szerint a Bibliát tipologiai, de főként allegórikus mód-
szerrel kell értelmezni. Ezzel szemben az antióchiai iskola hívei nem 
alkalmazták az allegóriát. Úgy vélték, hogy a Szentírást mindeneke-
lőtt szó szerint érteni, magyarázni és hirdetni, és csak a tipológia 
megengedhető. 

A két iskola közötti különbség onnan eredetezhető, hogy az 
antióchiai teológusok az arám világgal, valamint a rabbinikus zsidó-
sággal kerültek inkább kapcsolatba, míg az alexandriaiakra a hellén 
zsidóság hatott. Az antióchiai szentírásmagyarázók a leírt szöveget 
tudományos alapossággal kutatták, arra törekedve, hogy a szent szer-
zők eredeti szándékát derítsék ki. Teológiájukban realisták, inkább 
Arisztotelész, mint Platón filozófiájának követői. Teológiai módsze-
rükben az indukciót mint a redukciót alkalmazták. Gondolkodásuk 
szemita területen maradt, az egyetlen Isten transzcendenciájához kö-
tődve, ami miatt tagadták, hogy Krisztusban csak egyetlen természet 
van, és ragaszkodtak Jézus minél teljesebb emberségéhez (alulról 
építkező krisztológia). Emellett helyet kapott szentírásmagyaráza-
taikban a tipológia is, ami például azt jelenti, már az ószövetségben 
is Krisztust keresik, ill. az ő előképeit..  
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Az iskola teológiájában Lukianosz Szamoszatai Pált követte, az ő 
tanítványa volt Arius és az arianizmusnak több jeles képviselője. Tő-
le teljesen függetlenül működött Tarzoszi Theodorosz, aki Euagri-
osszal (Szent Jeromos mestere) sok tanítványt gyűjtött maga köré és 
velük együtt aszketikus életet élve kereste az igazságot. Tarzoszi 
Diodórosz tanítványa volt Mopszvesztiai Teodorosz és Aranyszájú 
Szent János is. – Itt bontakozott ki az arianizmus is. 

Arianizmus – Arius szerint az Atya az egyetlen örök létező Is-
ten, aki nem lett sem teremtés, sem nemzés által (agennetosz). Ő 
ilyen értelemben az Atya, aki a világ teremtése céljából létet adott 
a Fiúnak, a Logosznak. A Fiú az idők előtt lett, közvetlenül az 
Atyától, azért ő nem egyszerűen a teremtmények egyike, de nem 
is az Atya lényegéből való, ezért nem egylényegű, nem homoou-
sziosz vele. Más, mint az Atya, igazában nem is hasonló (an-
omoiosz) hozzá. Őt az Atya semmiből teremtette, azért van kez-
dete, alá van vetve változásnak és tévedésnek. Arius ugyan néha 
úgy fejezi ki magát, hogy az Atya nemzette a Fiút, de ez az állítás 
csak a kegyelmi rendben vonatkozhat a Fiúra, nem a természet 
rendjében. A Logoszt csak annyiban lehet Istennek mondani, 
amennyiben részesedik a kegyelemben. (MKL3) 
Az arianizmus irányzattal nagyon sokan nem értettek egyet. A te-

ológiai vitába hamarosan a római pápa is bekapcsolódott. Hosszú, 
küzdelmes út vezetett addig, míg az arianizmus végleg elszigete-
lődött az egyházban. A 3. század végére az antióchiai iskola egyre 
inkább az egyházi kiközösítés felé haladt, így külön vallási közössé-
get hoztak létre. Ekkor fejlődött ki a nesztorianizmus4. Az iskola a 4. 
század folyamán fokozatosan elsorvadt.  

Antióchiai Szent Ignác (Kr.u. 35-107) – Szent Péter és Eudiosz 
után harmadikként volt Antióchia püspöke. Egész életében harcolnia 
kellett a gnosztikusok5 ellen. Amikor Traianus alatt Ázsiában is ül-
                                                      

3 Magyar Katolikus Lexikon 
4 Nesztoriusz és követői tagadták a személyes egységet Krisztusban, 

azaz mintha benne az istenség és az emberség elválasztva létezne, s 
csak a szeretet erkölcsi kapcsolata egyesítené a kettőt. 

5 A gnoszticizmus mint szellemi irányzat a 2-3. században virágzott. 
Legnagyobb képviselői Valentinus, Markión és Baszileidész voltak, akik az 
ókori görög, egyiptomi, babiloni, zsidó és keresztény tanítások alapján 
dolgozták ki szinkretista rendszerüket. A gnosztikusok elgondolása az volt, 
hogy a vallásfilozófia legmagasabb fokát teremtik meg, amelyben felhasz-
nálják a kereszténység tanításait is. 
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dözni kezdték a keresztényeket, Antióchiában is ellenük fordultak. 
Valamikor 110 és 115 között Igánc püspököt is elfogták, és hajón 
Rómába vitték. A hajó érintette Ázsia tartomány kikötővárosait, így 
az ottani keresztény közösségeknek alkalmuk nyílt meglátogatni a 
püspököt, ő pedig leveleket írt a kérdéses egyházaknak, összesen he-
tet. Végül római amfiteátrumban a vadállatok elő vetették. 

Mikor a vadállatok széttépték, Traianus elismeréssel így nyilatko-
zott: „Nagy a keresztények bátorsága! Hol van egy görög, aki így 
tudna meghalni a maga isteneiért?” 

 „Szíriától Rómáig, szárazon és vízen, éjjel és nappal vadál-
latokkal küzdök, tíz leopárdhoz kötözve, azaz egy katonai osz-
taghoz: a jótékonyságra ezek csak rosszabbakká váltnak… Ör-
vendek a vadállatok fölött, melyek számomra készíttettek, kívá-
nom, hogy gyorsan faljanak fel, nehogy, mint náhány esetben 
megtörtént, megijedve hozzám se érjenek. ….Iréneusz: Az Isten 
gabonája vagyok, akit a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy tiszta 
kenyérnek bizonyuljak.” ET 3,36 

 
Antióchiai Szt. Ignác vértanúsága 
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Cézárea  

Cézárea (Caesarea Maritima) palesztínai kikötőváros az Újszövet-
ség korában Jaffa (Joppe) és Akkó (Ptolemaisz) között. Hogy meg-
különböztessék Caesarea Philippitől, a kikötővárost »Caesarea Mari-
timá«-nak, »Caesarea Palestinae«-nek, »Caesarea Augustá«-nak 
vagy »Caesarea Stratonis«-nak hívták. Már a Kr.e. 4. században állt 
itt egy erőd, amelyet Straton szidoni uralkodó alapított,  de a várost 
és kikötőjét Nagy Heródes építtette Kr.e. 25-13 között, és Augustus 
császár iránti tiszteletéből Caesareának nevezte el. A város igazi met-
ropolisz lett, tágas terekkel, pompás templomokkal, kolosszális szob-
rokkal és piacokkal. Mivel itt a tengerpart egyenes vonalban fut és 
egészen sík, így a kikötő építéséhez ki kellett mélyíteni a tengert és a 
kikötőt hullámtörő gátakkal ellátni. A városba Heródes hellén lakos-
ságot telepített be, akik a pogány szokások szerint éltek. Nemsokára 
Cézárea a judeai római helytartóknak is a székhelye lett.  

 

Az újszövetségi Apostolok cselekedeteiben gyakran említés tör-
ténik a város nevéről. Fülöp evangélista itt élt egy ideig. Kornélius 

 
Az egykori kikötő
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római százados itt lakott, akit Péter apostol felkeresett. Pál apostol 
gyakran megfordult itt, amikor missziós útjaira indult és visszatért 
azokról. Pál később két évet itt töltött fogságban.  

Élt itt egy zsidó közösség is. Köztük és a hellén lakosság között 
állandó feszültség volt, amely Kr.u. 66-ban érte el a tetőpontját. A 
római-zsidó háborúban jelentős szerepet játszott a város, itt volt a Je-
ruzsálemet támadó római seregek táborhelye és utánpótlási bázisa. 
Miután lerombolták Jeruzsálemet, a római seregek itt ünnepelték 
győzelmüket, és az amfiteátrumban az elfogott zsidók ezreit gyil-
kolták le. 7. században Cézárea lett Júdea tartomány fővárosa és a 
római légiók főhadiszállása. Kr.u. 136-ban a Bar Kohba felkelés ve-
zetőit és tíz vezető rabbit (köztük Akibát) itt ítélték kínhalálra. A 2. 
században vízvezetéket is építettek, amely a 16 km távolságban levő 
Kármel-hegy forrásaiból szállította a vizet a városba. (A vízvezeték 
maradványai ma is láthatók.) A 3. században már püspöki székhely 
működik itt. Itt élt Órigenész keleti egyházatya és Euszébiosz püspök 
és történetíró. 

Keresztény szempontból is igen jelentős várossá fejlődött a 2. 
századtól, hiszen nem csak püspöki székhely volt, hanem igen jelen-
tős könyvtárral is rendelkezett. Helyet kaptak itt mind a héber, mind 
a görög, mind a keresztény iratok. Szent Jeromos itt látta a Héberek 
Evangéliumának még akkor létező másolatát, és természetesen itt le-
hetett a korakeresztény írók írásainak egy jelentős gyűjteménye. 

„Könyvtár és az emberiség magasabb műveltsége, úgy látszik, 
korra és térre nézve együtt járnak. Minden időben s minden he-
lyen, melyek némi magasb müveltséget képesek fölmutatni, talál-
hatók könyvtárak, melyek gyakran bámulatra ragadnak bennün-
ket. Ókorban, midőn még hire sem volt a könyvek gőzerővel nyo-
másának, méltán legkitűnőbb hírrel bírt valamennyi kortársai kö-
zött az – alexandriai könyvtár, melyet Lágfi Ptolomé1 (Kr. e 311-
283) alapított. … Sz. Jeromos gyakori említést tesz a cezáreai 
könyvtárról (nyugoti Ázsiában), melyet Euzéb egyháztörténetiró 
30 ezer kötetre emelt.”2 

                                                      
1 Ptolemaiosz Lagosz 
2 KÖNYVTÁRI NEFELEJTS, VAGY A BUDAPESTI M. K TUDOMÁNY-

EGYETEM KÖNYVTÁRÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE (1778–1874.) 
MÁRKI JÓZSEF tdr könyvtárőr által. Ld. mek.oszk.hu 
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Cézáreai Euzébiosz 

Euzébiosz 263–265 körül született a Tengerparti Cézáreában 
(Caesarea Maritima), elhunyt: 339 (74-76 évesen) 

Az órigenészi hagyományt folytató Pamphilosz pap felszabadított 
rabszolgája volt, majd tanítványa lett. A Diocletianus-féle üldözés 
idején közösen készítettek apológiát Órigenész védelmére. Ezután 
Türoszba, majd Thébaiszba húzódott vissza. 313-től Cézárea püs-

pöke. 324-től állt kapcsolatban Nagy Konstantinnal, akire (jóllehet 
teológiailag nem elég világosan határolta el magát Ariustól) nagy ha-
tással volt. Az antióchiai zsinat elítélte szentháromságtanát, a níceai 
zsinaton (Kr.u. 325), neki mégis fontos közvetítő szerepe volt. An-
nak ellenére, hogy aláírta a zsinat hitvallását, szemben állt Atanázzal, 
s részt vett az őt elítélő türoszi zsinaton. Történetírói érdemei vitatha-
tatlanok, a császárral szembeni magatartása miatt azonban az udvari 
püspökök mintaképének tekintik, egyes méltatói egyenesen kétszí-
nűnek tartják. MKL 

Cézáreai püspökként az ottani püspöki könyvtár kezelője volt, 
amelynek állományát lelkesen gyarapította és tanulmányozta. Isme-

 
Cézáreai Euzébiusz 
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reteink szerint ez volt a korai egyház első és leggazdagabb könyvtá-
ra, benne az Ószövetség héber és görög szövegének másolataival, az 
Újszövetség kézirataival és a kora-keresztény szerzők leggazdagabb 
gyűjteményével. Legjelentősebb műve az Egyháztörténet, ez az 
egyetlen eléggé átfogó történeti mű, amely nagyon sok információt 
tartalmaz az első keresztény igehirdetőkről, a korai egyház életéről és 
eseményeiről.  

Euzébiosz főbb művei: Egyháztörténet (Historia Ecclesiastica) – 
Hegységek Névtára (Onomasticon: kísérletet tett arra, hogy minda-
zokat a bibliai helyeket beazonosítsa, amelyeknek nyomuk veszett. 
Az Onomasticon részletes listát tartalmaz, katalogizálva a Szentföld 
városait, régióit. Részletes információkat írt a történeti helyekről, be-
leértve a nagyobb városok központjából számított mérföldeket.– Pa-
lesztina vértanúi (De Martiribus Palestinae) – Az evangélium igazo-
lása (Demonstratio Evangelica) – Egyházi Teológia (Ecclesiastica 
Theologia).  

Nevesebb ókeresztény írók: Római Szent Kelemen – 
Antióchiai Szent Ignác – Szent Polikárp – Hierapoliszi Szent 
Papiasz – Athéni Ariszteidész – Szent Jusztinusz – Athéni Szent 
Athénagorasz – Antióchiai Szent Theophilosz – Szardeszi Szent 
Meliton – Római Szent Hippolütosz – Alexandriai Szent Kelemen 
– Órigenész – Alexandriai Szent Atanáz – Alexandriai 
Theophilosz – Nagy Szent Vazul – Nüsszai Szent Gergely – 
Nazianzi Szent Gergely – Szent Epiphaniosz – Tarzoszi 
Diodórosz – Photikéi Szent Diadokhosz – Aranyszájú Szent Já-
nos – Alexandriai Szent Cirill – Mopszuesztiai Szent Theodórosz 
– Ankürai Szent Nilus 
Történetírók – Julius Africanus – Euszebiosz – Szókratész 

Szkholasztikosz – Szozomenosz – Theodorétosz 
Levélírók – Remete Szent Antal – Szent Pakhomiosz – Peluszioni 

Szent Izidor
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A péteri szolgálat a Biblia tükrében 

  
A Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) „A péteri szolgálat a 

Biblia tükrében” címmel május 11-én Bibliás délelőttöt szervezett 
Marosvásárhelyen, a Deus Providebit Tanulmányi Házban. A prog-
ramon közel huszonöt résztvevő volt jelen.  

A Bibliás délelőtt tartalmas előadással kezdődött, melyet Ft. Oláh 
Dénes marosvásárhelyi fő esperes tartott. Az előadó végig vezette a 
résztvevőket Szent Péter útján, így az apostol főbb életszakaszaiba 
nyerhettünk betekintést.  

A péteri szolgálat vízválasztó. A régiek azt mondták: „Ahol Péter, 
ott az egyház.” Mivel Ferenc pápa Csíksomlyóra látogat és ő egy 
rangos vendég, ezért jó felkészülni lélekben erre a találkozásra. Az 
előadó azzal a tétellel indította előadását, hogy mi római katolikusok 
hisszük és valljuk, hogy a pápa Róma püspöke. De nem csak Róma 
püspöke, hanem Szent Péter utóda, Jézus Krisztus földi helytartója és 
a Jézus Krisztus által alapított egyház vezetője. Ezeknek az állítások-
nak konkrét nyomai vannak a Szentírásban. 

Három bibliai részre kell koncentrálnunk, amely megcáfolhatatla-
nul kimondja Jézus szándékát Péterről, és az ő utódára tereli figyel-
münket. Az első szentírási rész a Mt 16, 13-19, amelyben Jézus kő-
sziklának nevezi Pétert, rábízza az egyházat, átadja a mennyek or-
szágának kulcsait és a kötés-oldás hatalmát is ráruházza. A második 
rész, amit fontos észben tartanunk az Lk 22, 31-32, amelyben Jézus 
imádkozik Péter hitéért, és azért, hogy megtérése után megerősítse a 
körülötte lévő közösséget. A harmadik bibliai textus Jn 22, 15-19: 
Jézus háromszor kérdezi meg Pétertől, hogy „Szeretsz-e engem?”, és 
közben feladatot, a juhait bízza rá Péterre, azaz az egyházat. 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ezeket a szavakat Péterről a 
többi apostol jelenlétében, az a Krisztus mondta, aki önmagáról ki 
merte jelenti, hogy „én kaptam minden hatalmat a mennyben és a 
földön”. Az, hogy kitől van ez a hatalom többször is megjelenik Já-
nos evangéliumában, és hogy megértsük, hogy Jézusnak mennyire is 
súlyosak a szavai, amelynek komoly teológiai, szentháromsági hátte-
re, meg kell néznünk Jézus „én mondásait”, hiszen e nélkül nem tud-
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juk megérteni. Ezek az „én mondások” visszakalauzolnak minket az 
Ószövetséghez, mégpedig az égő csipkebokor történetéhez Isten 
megjelenik Mózesnek és azt mondja: „Én vagyok, aki van.” Nagyon 
sok esetben láthatjuk, hogy Jézus így mutatkozik be az Újszövetség-
ben: „én vagyok...”, Ő az az Isten,  aki a kezdetektől van, volt és lesz. 
Ő az, aki egységet alkot az Atyával („én és az Atya egy vagyunk). És 
ez az Isten, aki a kezdetektől jelen van, ez mondja Simonnak, hogy: 
„Te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem egyházamat.” Ezek is-
teni szavak, amelyet az apostolok elfogadtak és elsőként tekintettek 
Péterre, hiszen ezt alá támasztják az evangéliumok is az apostolok 
nevei felsorolásában, mert Péter elsőként szerepel. Péter neve 120 al-
kalommal szerepel az Újszövetségben, míg az összes többi apostolé 
81-szer. Péter jelen van három nagyon fontos alkalommal Jézusnak a 
társaságában: Jairus leányának föltámasztásakor, a Tábor-hegyén és 
az Olajfák hegyén az agónia időtartalma alatt. Figyelem felkeltő le-
het az is, hogy Péternek jelenik meg először Jézus, ő teszi az első 
csodát János jelenlétében, amikor talpra állít egy bénát, de erejét nem 
magának tulajdonítja. 

Végezetül az előadó azzal zárta tartalmas előadását, hogy ha em-
beri gyarlóságokat, hibákat akarunk észrevenni Péteren, akkor meg-
tehetjük, mert nagyon sokat találunk benne, mint minden élő ember-
ben. Itt is látszik, hogy Isten a semminek látszókat választotta ki, és-
pedig azért, hogy, amit elvégeznek, az sohasem a saját érdemük le-
gyen, hanem Istennek az ereje, a bölcsessége a gyöngeségükön át 
tudjon hatolni. A mai ember karrierista, sikert habzsoló, az Isten tő-
lünk nem sikerlistát vár, hanem termést. A föld csak úgy terem ter-
mést, ha azt felszaggatják, belehasogatnak. Amelyik földet nem 
szaggatják fel, nem szántják fel, az nem fog értékes dolgot teremni. 
Egy ilyen megszenvedett élet, mint amilyen a Péter élete volt, az tud 
igazi gyümölcsöket teremni. Péter nem azért lett erre a feladatra 
kiválasztva, mert a legalkalmasabb lett volna, hanem mert emberileg 
alkalmatlan volt, és ezeken a sebeken át tudott világítani Istennek a 
kegyelme. 

Az előadást csoportmunka követte, ahol a hallottakat négy cso-
portban, négy téma szerint mélyíthették el a résztvevők, a kérdések 
alapján még személyesebbé tehették az adott szentírási részeket, és 
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saját életükre lefordítva tovább élhetik ezt a hétköznapok sűrűjében, 
hiszen Péter esendősége a mi bűnös emberi mivoltunkat is tükrözi, 
de mindenekelőtt a „törésben” kell, hogy legyen a mi megtérésünk és 
erőforrásunk, amiből táplálkozhatunk. 

             Katolikus Magyar Bibliatársulat – Magos Orsolya 
 

 
Dogozat – Egy tanítónő arra kérte kisdiákjait, hogy írjanak fo-

galmazást arról, hogy mit szeretnének Istentől kapni. A gyerekek le 
is írták kívánságaikat. A pedagógus este javította ki a dolgozatokat. 
Az egyik kis tanonc olyan megható kéréssel fordult Istenhez, hogy a 
tanítónő elsírta magát. A férje, aki éppen akkor ért haza, megdöb-
benve látta, hogy felesége sír. 

“Mi történt, mi bánt?” – kérdezte. 
“Olvasd el ezt a fogalmazást, az egyik diákom írta.” – felelte. 
A fogalmazásban ez állt: 
“Uram, ma este kérlek tégy meg valami különlegeset nekem: vál-

toztass televízióvá, mert így megbecsült tagja lennék a családnak, hi-
szen a szüleim így folyamatosan rám figyelnének. Ha ezt teljesíted 
nekem, akkor több órát csak velem fognak foglalkozni. Én leszek a 
figyelem középpontjában, így el tudom mondani azt, amit akarok, 
anélkül, hogy félbeszakítanának. A televízió különleges helyet foglal 
el a családunk életében, édesapám mikor hazaér a munkából, csak 
vele foglalkozik, még akkor is ha fáradt. Én nem vagyok ilyen sze-
rencsés, édesanyám akkor sem kérdi meg, hogy hogy vagyok, ha lát-
ja, hogy van valami baj, mert letörtnek és szomorúnak látszom. Nem 
szeretem ha levegőnek néznek, arra vágyom, hogy velem is foglal-
kozzanak. Istenem, talán nem kérek sokat, csak annyit kérek, hogy 
lehessek én a televízió helyében.” 

Ekkor a tanítónő férje azt mondta: “Istenem, szegény gyermeknek 
milyen szívtelen szülei vannak.” 

A tanítónő kisírt szemmel közölte: “Ezt a fogalmazást a mi fiunk 
írta.” 
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Bölcsesség az ókori Keleten VI.  
        Jób könyve: Isten a szenvedésben  

         (Jób istenkapcsolata,  

                  Jób 6,14-30; 7,11-21; 16,18-22; 19,21-27) 

A.) Alapgondolat 

Isten megtapasztalása a szenvedésben. Hogyan válhat számomra a 
szenvedés úttá Istenhez? A szenvedés lehánt rólunk minden fölösle-
geset, kivesz a kezünkből minden hamis kapaszkodót, amivel addig 
áltattuk magunkat, megmutatja számunkra a dolgok valódi értékét. 
Megmutatja számunkra a dolgok helyes mértékét, hogy milyen ki-
csik és kiszolgáltatottak vagyunk, valójában „por és hamu”. A szen-
vedés nem büntetés, hanem lehetőség, hogy közelebb jussunk Isten-
hez. Persze ugyanakkor nagy próbatétel is. Mert nagyon fáj, mert na-
gyon félünk a bennünket elborító sötétségtől.  

„A sötét esztendőben minden földi javamat elvesztettem. Az ösz-
szes elrejtett befőttesüvegeket és konzervet, minden cukrot és borot-
vaszappant és rongyot és papírost és tintát. Hiába dugtam a könyvek 
mögé s a polc alá, a polc és a sok könyv is elveszett. Kint voltam a 
havas utcán és a fájdalomtól és a félelemtől bömböltem, mint Jób és 
Istent hívtam és a hóba vetettem magam, mert éreztem, hogy nem 
hallgatott meg. De ez volt, amit aránylag hamar meg tudtam érteni. 
Koldus lettem. Mint Jób. Mindent elvesztettem, mondtam. Elfelejtet-
tem nevetni és gyűlöltem, aki nevetett. Seb. Mély seb. Azután, hogy 
darát és a kenyérhéjat gyűjtöttem, csapás. Meg akartam menteni és 
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elveszett. A birtok világa megsemmisült." (Hamvas Béla: Egy csepp 
a kárhozatból) 

De ha a szenvedő megpróbáltatásai, sérülései ellenére mindvégig 
Istenre tudja függeszteni a szemét, akkor ugródeszka lesz számára Is-
tenhez. „A bizalmat el tudja fedni a homály, de nem vész el. A hit el-
akadhat, de nem tűnik el. A szeretet elmerülhet, és nem látszik többé, 
de megmarad a mélységben, hogy készen álljon, hogy legyőzhetetlen 
erővel úszva előtörjön a próba végén” (Matta el Meszkin: Isten meg-
tapasztalása az imában)  

A sivatagi atyák szerint a szenvedést is Isten gondviselő szerete-
téből kapjuk, amelynek okát és miértjét csak ő ismeri. Szír Szent 
Izsák atya többek közt ezt mondja a szenvedéssel kapcsolatban: 

„Ezekben a pillanatokban a lelkünk fuldoklik, mintha egy vihar 
közepében lenne… 

Ez az időszak tele van elkeseredéssel és félelemmel. Az Istenbe 
vetett remény és a hit vigasza egészen elhagyták a lelket. Teljesen 
betölti őt a sötétség és a félelem. Azok, akiket ez a gyötrődés próbára 
tett egy bizonyos órában, tapasztalatból tudják, hogy ezt végül egy új 
állapot követi. Isten soha nem hagyja a lelket…” 

És ezt találjuk Lépcsős Szent János atyánál: 
„Boldog, aki nem törik össze a fájdalomtól és a kétségbeeséstől 

ennek a próbának az idején. Óhaja szerint nem csak hogy nem lesz 
megfosztva Istentől, hanem csodálatos ajándékokat fog kapni!”  

 

B.)  Szöveg: Jób 6,14-30; 7,11-21; 16,18-22; 19,21-27; 6,14-30 

6,14-30:  Az ember csalódik a barátokban 
14 Aki megvonja barátjától a könyörületet, 
elhagyja az Úr félelmét. 
15 Testvéreim cserben hagynak, mint a patakok, 
amelyek hirtelen kiöntenek medrükből; 
16 zavarosak a jégtől, 
ömlik beléjük a hólé; 
17 hőség idején azonban véget érnek, 
s amint felmelegszik, elapadnak medrükben; 
18 tétován kanyarog folyásuk útja, 
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felszállnak az űrbe és eltűnnek. 
19 Keresik őket Tema karavánjai, 
bizakodnak bennük Sába vándor menetei, 
20 de szégyent vallanak bizakodásukkal, 
elmennek hozzájuk s kudarcot vallanak. 
21 Ti is most ilyenek vagytok hozzám: 
lám visszariadtatok, látva csapásomat! 
22 Vajon mondtam-e: Hozzatok nekem valamit! 
Adjatok nekem vagyonotokból!? 
23 Vagy: Mentsetek ki az ellenség kezéből! 
A zsarolók kezéből váltsatok ki engem!? 
24 Csak oktassatok, majd én hallgatok; 
ha netán tévedtem, adjátok tudtomra! 
25 Miért gáncsoltok őszinte beszédet, 
holott közületek nincs, aki ellenem tanúskodni tudna? 
26 Csak korholás végett gondoltok ki beszédeket, 
s a szavakat szélnek bocsátjátok; 
27 rátámadtok az árvára, 
és barátotokat kiforgatni igyekeztek. 
28 De végezzétek csak el, amit kezdtetek, 
hallgassatok meg és lássátok, hazudok-e? 
29 Feleljetek, kérlek, elfogultság nélkül, 
és szólva, igaz ítéletet tegyetek, 
30 akkor nem találtok hamisságot nyelvemen, 
és torkomból nem hangzik dőreség! 

 
7,11-21: A csapás érthetetlensége  
11 Ezért én sem türtőztetem számat, 
szólok lelkem gyötrelmében, 
panaszkodom lelkem keservében: 
12 óceán vagyok-e vagy szörnyeteg, 
hogy börtönbe vetsz engem? 
13 Ha gondolom: Majd megvigasztal fekvőhelyem, 
könnyebbségem lesz, ha elmerengek ágyamon, 
14 akkor álmokkal rettegtetsz 
és rémlátással rémítesz, 
15 úgyhogy inkább megfulladást áhít a lelkem, 
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és halál után epednek csontjaim. 
16 Undorodom! Nem kívánok tovább élni! 
Kímélj meg, hisz merő semmi az életem! 
17 Mi is az ember, hogy nagyra tartod, 
és érdemesnek látod vele törődni, 
18 minden reggel meglátogatod, 
és minduntalan próbára teszed? 
19 Még meddig tart, hogy nem kímélsz, 
és nem engeded, hogy nyugodtan nyelhessem le nyálamat? 
20 Vétkeztem? Mit tettem ezzel neked, óh emberek Őre! 
Miért tettél céltábládnak, 
hogy terhe lettem önmagamnak? 
21 Miért nem törlöd el a vétkemet, 
és miért nem veszed el a bűnömet? 

 
16,16-22: Jób igazának tanúja az ég  
18 És mindezt szenvedem, 
holott kezem mocsoktalan, 
és tiszta az imádságom Istenhez. 
19 El ne takard, föld, a véremet, 
és ne találjon benned rejtekhelyet kiáltásom! 
20 Mert íme, van tanúm a mennyben, 
és bizonyságom a magasságban. 
21 Barátaim szószátyárok, 
Istenhez sír fel szemem! 
22 Bár tenne valaki igazságot Isten és ember között, 
úgy, mint igazságot tesznek ember és társa között! 

 
19,21-27:  21 Szánjatok meg! Szánjatok meg legalább ti, barátaim! 
Mert az Úr keze érintett engem. 
22 Miért üldöztök engem úgy, mint Isten, 
és mért nem tudtok betelni húsommal? 

 
Jób reménye és bizalma 23 Bárcsak felírnák szavaimat, 
vajha könyvbe jegyeznék azokat, 
24 vas íróvesszővel ólomtáblára, 
vagy vésővel sziklába metszenék őket! 
25 Mert tudom, hogy megváltóm él, 
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s a végső napon felkelek a földről; 
26 és ismét körülvesz a bőröm, 
és saját testemben látom meg Istenemet; 
27 én magam látom meg őt, 
és önnön szemem nézi őt, és nem más! 

 

C.) Bevezetés 

1. Jób elfordul a barátaitól 

Ha az ember bajba kerül, mindig a hozzá legközelebb eső szemé-
lyekbe, dolgokba próbál kapaszkodni. Így volt Jób is a barátaival, 
mint hozzá legközelebb álló emberekkel, tőlük várt vigaszt nehéz 
helyzetében, de keserűen csalódnia kellett bennük. Csalódását a ki-
apadt patakmeder képével ábrázolja, amire a szomjas karaván öröm-
mel rábukkan, de csak üres, víz nélküli medret talál. A sivatagban 
vannak úgynevezett időszakos folyók, melyek átmenetileg megtelnek 
vízzel, de az esőzések elmúltával kiszáradnak. A karaván vándorlása 
közben vizet keresve boldogan talál rá a folyómederre, de ha az ki-
száradt, csalódniuk kell, és a szomjhalál fenyegeti őket. Ehhez ha-
sonlítja Jób csalódását és kétségbeesését a barátai viselkedése nyo-
mán. Semmi mást nem várna tőlük, mint hogy együttérzést tanúsít-
sanak iránta, és hogy segítsenek megérteni ennek ezt a rémálomhoz 
hasonlatos állapotnak a miértjét. De a barátok önelégült, kioktató 
szavai segítség helyett még mélyebb kétségbeesésbe taszítják őt. 

Jóbnak a barátok nem nyújtanak segítséget. Ennek megtapaszta-
lása még mélyebb kétségbeesésbe sodorja Jóbot. Senki más nem ma-
rad számára, csak Istentől remélhet segítséget. De Istennel szemben 
felemás érzései vannak: 

2. Isten, mint „Nagy Testvér” 

Jób, bár nem érti, mi történik vele és lázad ellene, de Istenbe ve-
tett hite töretlen marad, miután minden emberi kapaszkodót elveszí-
tett, már csak hozzá tud fordulni. Imájában Istenhez fordul, akit ő 
eddig úgy ismert meg, mint olyan személyt, akivel bizalmas kapcso-
latban van, mondhatni barátságban. És most ez a barát egyszer csak 
hóhérként viselkedik vele szemben, természetes a felháborodása és 
jogosnak érzi, hogy számon kérje Istenen, hogy miért teszi ezt vele, 
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amikor legjobb tudomása szerint nem szolgált rá. Miért változott 
meg az eddigi barát viselkedése, miért tesz úgy, mintha legádázabb 
ellensége lenne Jób, miért vált Isten céltáblájává?  

A 8. Zsoltárban a csodálkozás és hála felkiáltásai kapnak hangot, 
hogy Isten milyen gondviselő szeretettel halmozza el a hozzá képest 
jelentéktelen embert. Most Jób keserű hangon utal erre a gondvise-
lésre. Mintha csak a 8. Zsoltár sorait gúnyolná, amelyben Isten egy 
pillanatra sem téveszti szem elől az embert, hangoztatja, hogy Isten 
most is így tesz, de csak azért, hogy újabb és újabb szenvedéseket 
bocsásson rá. Indirekt módon figyelmezteti Istent, hogy erre neki 
nyilvánvalóan szüksége van, különben nem tartaná ilyen sokáig élet-
ben őt. Úgy viselkedik vele szemben, mint a teremtéskor a káosz erő-
it megtestesítő tengeri szörnnyel szemben a kozmikus csatában. Isten 
állandó jelenléte már nem biztonságot és szeretetének megtapasztalá-
sát jelenti számára, hanem szüntelen zaklatást és fenyegetést. Jób 
most Istennek csak a fenyegető, félelmetes oldalát tapasztalja. Jób 
megpróbálja nevetségessé tenni Isten ellene való támadását azzal, 
hogy világossá teszi, hogy a tengeri szörnyhöz képest milyen jelen-
téktelen is az ember, és méltatlannak tartja, hogy a Mindenható Isten 
gyönge és gyámoltalan teremtményeinek kínzásával tölti az idejét.  

3. Isten barát – Isten ellenség 

Jób így beszél az Istennel való kapcsolatáról: Neki csak Isten van, 
csak hozzá fordulhat, aki szenvedést hozott rá. Istenről, aki számára 
minden jó forrása volt, de most minden rossz forrásának mutatkozik. 

Egy teológiai szemlélet kap itt hangot, mely Istenről, mint minden 
jó és rossz forrásáról beszél. Az igaz embernek nincs más lehetősége, 
mint panasszal fordulni Istenhez, Isten ellen. 

Jób szinte vádbeszédben tiltakozik és követel magyarázatot Isten-
től. És kétségbeesésében ekkor elköveti azt a hibát, hogy ő, a por-
szemnyi teremtmény egy szintre helyezi magát Istennel. Furcsa mó-
don azt várja el Istentől, hogy védje meg őt Isten ellenében, mivel 
barátai nem tanúskodtak mellette, Istenhez könyörög, hogy találjon 
valakit, aki védelmébe veszi. De lázadó, számon kérő kiáltása látszó-
lag nem jut fel az égig, Isten hallgat. Csak a barátai hallgatják szent 
borzalommal, hogy mit merészel. 
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4. A bizakodó Jób 

A 19. fejezetben Jób átadja magát a bizakodásnak, hogy az ő Iste-
ne, aki eddig boldogsággal ajándékozta meg őt, ott van, szószólója és 
megmentője lesz. Jób itt már egészen közel jár az Istennel való talál-
kozáshoz. Keserű panasza belátássá és hitvallássá formálódik. Rá-
érez, hogy Isten hívja őt, mint ahogy ő is hívja Istent. Jób győzedel-
meskedik a legsötétebb kísértés felett, hogy elforduljon Istentől. Eb-
ben a fejezetben hangot kap vágyakozása Isten után és a remény, 
hogy végül megemlékezik róla, ő maga lesz Jób szószólója. 

 

D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtar-
tam 

 
1. Ének: Föltámadási himnusz  ének kot-

tából 
Énekelj az Úr-
nak, 292. o. 
10 perc 

2. Jób elfordul a barátaitól  
A résztvevők közösen elolvassák a szöveget, 
majd válaszolnak arra a kérdésre, hogy: 
- Milyennek tapasztalta Jób a barátait? 
(lásd Bevezetés 1.) 
 

 csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

szentírási szöveg 
külön lapon, 
Jób 6,14-30 
 
15 perc 

3. Isten, mint „Nagy Testvér 
A résztvevők összehasonlítják a két szentírá-
si szöveget és válaszolnak a következő kér-
désre: 
- Milyen istenkép mutatkozik meg az egyik-
ben, és milyen a másikban, milyennek ta-
pasztalja meg őt az ember az egyikben és 
milyennek a másikban? 
 (lásd Bevezetés 2.) 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányítá-
sával 

szentírási szöve-
gek külön lapon, 
Jób 7,11-21; 
8. Zsoltár 
jegyzetfüzet, ce-
ruza 
40 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, 
időtartam 

 
4. Isten barát – Isten ellenség 
A résztvevők közösen elolvassák a Jób 16,18-22, 
majd válaszolnak a következő kérdésekre: 
Kérdések a szöveg megvilágításához: 
- Hogy beszél Jób Istenről? 
- Milyennek tapasztalta őt? 
- Miben vonja őt kérdőre? 
- Milyen ellentmondás van Jób elvárásában? 
 (lásd Bevetés 3.) 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányítá-
sával 

szentírási 
szöveg  
tábla, kréta, 
jegyzetfü-
zet, ceruza  
 
30 perc 

5. A bizakodó Jób 
A résztvevők közösen elolvassák a szentírási szö-
veget, majd meghallgatják Händel Messiás című 
oratóriumából a jól ismert Halleluja  kórus után 
következő III. rész „Ich weiß, daß mein Erlöser 
lebet…” („Mert tudom, hogy megváltóm él”…), 
kezdetű áriáját, ami a megváltás gondolatát fej-
leszti tovább Jézus személyében. 
„Mert tudom, hogy megváltóm él, s a végső na-
pon felkelek a földről…” (Jób 19,25k) 
„Mert tudom, hogy Megváltóm él, Krisztus feltá-
madt a halálból, mint az elszenderültek zsengéje” 
(vö. 1 Kor 15,20).  (lásd Bevezetés 4.) 
A résztvevők az óravezető irányításával beszél-
getnek a két szövegről 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányítá-
sával 

szentírási 
szöveg kü-
lön lapon, 
Jób 19, 21-
27 
Händel 
Messiás cí-
mű oratóri-
uma III. 
rész 
 
15 perc 

6. Befejező ima, ének Kötetlen 
ima 

kotta, gyer-
tya, gyufa 
10 perc 

 

 

A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-
jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
százharmadik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2019. június 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 

                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
  

Közgyűlési meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében 
Társulatunk minden Tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 2019. évi I. rendes közgyűlé-
sére, amelyet 2019. szeptember 22-én 5 órától tartunk a budapesti 
Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
      2. Beszámoló a 2018/2019-es munkaév tevékenységéről 
      3. A 2019/2020-as munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   

Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes. 

                                                Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
     

Meghívó – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 
minden Tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat 2019. évi II. rendes közgyűlésére, 
amelyet 2019. október 7-én de. fél 11 órától tartunk a budapesti 
Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 

   2. Beszámoló a 2018/2019-es munkaév tevékenységéről 

       3. A 2019/2020-as munkaévre vonatkozó tervek ismertetése   

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.  

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 

Budapest, 2018. június 29.     
                                             Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
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Meghívó családi ünnepre – Szeretettel hívjuk minden kedves 
Tagtársunkat és Olvasónkat arra az ünnepi alkalomra, amelyet 
augusztus 15-én rendezünk a Bibliaközpontban. Du. 5-kor szentmi-
sében fogadjuk közénk az Úr Jézust, utána Várnai Jakab OFM 
ferences szerzetes tart vetítettképes előadást Jeruzsálemről „Séta és 
városnézés a város körbevevő falakon” címmel. Utána szerény agapé 
keretében zárjuk az ünnepi találkozót. 

 
Szentírás vasárnapja – Szeretettel ajánljuk minden lelkipásztor-

kodó paptestvérünknek, hogy Szentírás vasárnapján ebben az évben 
is áldják meg a hívek Bibliáit. (Előző vasárnap ki kell hirdetni, hogy 
hozzák el Szentírásukat.) A Szentírás-megáldás szertartásához 
szeretettel ajánljuk a következő anyagokat:  
– A Szentírás-megáldás szertartása: PRAEORATOR, 150-151.o. 
        Részletesebben: www.biblia-tarsulat.hu/biblev/megaldas.doc  
– Az 1965-ös püspökkari körlevél:  
                      http://library.hungaricana.hu/hu/view/ 
                      KalocsaiPuspoksegKozlemenyei_1965 

 
Hálaadó szentmise az „Élő Ige” Bibliaiskola résztvevőivel – 

Június 3-án a Bibliaiskola nyár előtti utolsó alkalmával az idén is 
szentmise keretében adtunk hálát a közösen végzett munkáért. Most 
azonban – az egyik résztvevő akadályoztatása miatt – az ő váci 
lakásában került sor erre az ünnepi alkalomra. 
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A Társulatunk által alapított és gondozott Szentírás Alapít-

vány az illetékes hatóságtól 2016. októberében megkapta a jó-
tevőink 2018-as évre befizetett adójának a Szentírás Alapítvány 
számára felajánlott 1 %-át, összesen 6282 Ft-ot. A kapott összeg-
gel és a támogatóinktól beérkezett adományokkal, 43718 Ft 
összeggel a Családi Biblia nyomdai költségéhez járult hozzá az 
Alapítvány. 

A Szentírás Alapítvány  továbbra is várja Jótevőink adomá-
nyait és a számára felajánlott 1%-ot. Az Alapítvány adó-
száma: 19639886-1-42. 

                           A támogatásért hálás köszönetet mondunk! 
    

  Biblikus professzorok konferenciája a Bibliaközpontban – A 
23. éve tartó gyakorlat szerint Húsvét után pénteken megtartottuk 
biblikus konferenciánkat, melyen az ország teológiai karain működö 
biblikus professzorok közül tizen vettek részt. Az összejövetel 
moderátora ezúttal is Kocsis Imre professzor volt, előadást tartott 
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Szatmári Györgyi, a Sapientia Egyetem biblikus tanszékvezető 
professzora. Ezt követően Kocsis professzor ismertette az Eucharisz-
tikus Kongresszust előkészítő alapdokumentum biblikus vonatkozá-
sait. Előadásokat ezúttal is szakmai vita és baráti együttlét követte. 

 
Bibliai Figurák kurzusaink – ezúttal is folytatódtak. Április 20-

21.-én a Bibliaközpontban tartottuk meg tavaszi kurzusunkat. A 
kurzust, mint mindig, Gelley Anna irodavezetőnk tartja. Többen 
vannak, akik már sokadik alkalommal vesznek részt a kurzuson, 
hogy minél több figurájuk legyen, mert azok a családban vagy 
hittanórákon nagyon hasznos szemléltető eszközök. 

 
Búcsúzás – Fájó szívvel és Isten akaratában megnyugodva vet-

tünk búcsút május 31.-én az Óbudai temetőben Balthazár Zsolt 
barátunktól és munkatársunktól, aki számtalan alkalommal volt 
velünk és működött közre bibliaapostol-képző szemináriumainkon 
itthon és a környező országokban egyaránt. Nem verte nagy dobra, 
de méltó megemlíteni, hogy a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend 
vezető tisztje volt, és ott is, mint hitoktatóként lelkesen szolgálta 
Isten ügyét. Foglaljuk őt imáinkba, hogy Isten irgalma és végtelen 
szeretete legyen a továbbiakban boldogító jutalma és osztályrésze. 

 
 

 
# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki-
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta-
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

 
Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2019. 

jún. 28.: Gal 5,16-17; júl. 12.: 2 Kor 1,3-4; júl. 26.: 1 Kor 
13,11-13; aug. 09.: Róm 11,33; aug. 23.: Jn 3,7-8; szept. 6.: 
Jn 17,25-26; szept. 20.: Jn 16,22-24; okt. 4.: Jn 20,23; okt. 
18.: Ef 5,8-9; nov. 8.: Csel 4,4-11; nov. 22.: Jn 5,17; dec. 6.: 
Jn 12,46. 

 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
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ÚJDONSÁGOK 
 

Megjelent a Családi Biblia – Családi otthonok, templomi közös-
ségek számára Társulatunk kiadta a KNV Bibliánkat nagyobb, A/4-
es méretben. Mérete miatt nagyon jól olvasható, bár szövegében és 
elrendezésében azonos a közkedvelt Zsebbibliánkkal. Különlegessé-
ge, hogy Borsos Miklós tizenhat, bibliai jelenetet ábrázoló grafikáját 
is tartalmazza, valamint a családok tagjainak, adatainak, emlékezése-
inek feljegyzésére szánt oldalakat, ún. Családi Krónikát. 

A díszes kiadvány két változatban készült. Van egy egyszerűbb, 
aranynyomásos változata, de igazán díszes, bőrkötéses kiállítású 
formában is kapható. Bízunk abban, hogy a katolikus családok éke 
lesz, amelyben a családok megörökíthetik a család történetét, 
krónikáját. 

CSALÁDI BIBLIA                                                    16.000.- Ft. 
CSALÁDI ARANYBIBLIA                  28.000.- Ft. 
HANGOS BIBLIA – 1-4. DVD. – Ára: (4 x 800.- Ft ) 3.200., Ft 

  
BIBLIAKIADVÁNYAINK 

 
KÁLDI-NEOVULGÁTA BIBLIA nagyított (21,5 x 13 cm,  

             bordó, kék, zöld kötésben) 3.500.- 
KÁLDI-NEOVULGÁTA BIBLIA zsebbiblia (19 x 12 cm,  

             bordó, kék, zöld kötésben) 3.200.- 

ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (16x10,5 cm) 1.600.- 

ÚJSZÖVETSÉG [ÖREGBETŰS] Káldi-Neovulgáta szerint  
               (21 x 13 cm, bordó, műbőr kötésben) 2.200.- 

Belső egyházi terjesztésben Bibliáink árából  
Bibliaboltunkban 25 % kedvezményt adunk 

   --------------------- 
1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 

Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
 

Bibliaboltunk teljes kínálata megtekinthető honlapunkon: 
www.biblia-társulat.hu 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Eltelt a nyári vakáció fele! Hány könyvet olvastál ell? Hány
szor ütötted fel a Szentírás lapjait? 

Természetesen te is megkérdezheted: Miért kell olvasni? 
Azért, hogy téged gazdaggá tevő, életedet átalakító csodálatos 
igéket fedezzél fel. Képzeld el, hogy felhúzott vitorlákkal egy 
nagy könyv lapjain hajózol! Szépen haladsz a nyári alkonyatban 
és a lap alján feltűnik egy csodálatos gondolat: "Mert a hegyek 
megindulhatnak, és megrendü1hetnek a halmok, de az én szerete
tem nem hagy el soha!" Iz 54,10 

Teremtő Istened gyönyörű szavai neked szólnak! Óvatosan 
körbehajózod, akár egy ismeretlen szigetet, a felbukkanó igéket! 
Leengeded a horgonyt és partra szállsz! Még csak ízlelgeted az 
ismeretlen gondolatokat, de már tudod, hogy gazdag vagy, s kin
csedet nem veheti el soha, senki! Fellobban a szívedben az öröm, 
egy tiszta öröm, úgy hódítasz, hogy senki nem kell térdrerogyva 
hódoljon előtted! Gazdag vagy, vagyonoddal mi mindannyian 
gazdagabbakká válunk, életedet megváltoztató sorokat tovább 
osztva, méginkább lelkedbe vésődnek, örökre a tieid lesznek. 

Kezdj elolvasni, légy a bölcs, a szép, az életet adó igékre va
dászó felfedező! Feszegesd a határaidat, ne légy magadnak elég, 
tágítsd világodat, vedd kezedbe a könyvek könyvét, a Szentírást, 
s indulj el a csodák földjén! Amit elérsz, s mire kitűzöd a meg
ismerésed zászlaját, az a tiéd! A könyvekben rengeteg felfede
zésre váró szép gondolat, lakatlan sziget vár reád, melyet ha 
meghódítasz, te magad is átalakulsz! Bölcsebbé, lelkiekben gaz
daggá, minden szempontból erősebbé, bátrabbá válsz, mert he
gyeket mozgató hitet, lángoló szeretetet, mindent legyőző re
ményt találsz a megismert könyv lapjain! Vedd a kezedbe a 
könyvet és olvass! 

Szeretettel, Csaba t. 

1 
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Oldvasd a Szentírást! 

A korai időkben többször rögzítették a Szentírás könyveinek 
listáját (a Szentírás "kánonját"). A felsorolás végén gyakran 
buzdításokat is olvashatunk: 

"Ezek tehát az Újszövetség kánoni könyvei, melyek zsengéi 
és szilárd horgonyai hitünknek, mert ezeket Krisztusnak azok az 
apostolai írták és adták közre, akik az ő gyermekei voltak, és 
akiket ő tanított." (Synopsis Scripturae Sacrae c. régi tanulmány, 
a hagyomány Szent Atanáznak tulajdonítja.) 

"Ezeket adták át nekünk az Atyák, amit jónak láttam ezen a 
helyen közölni, azok számára, akiket az egyház és a hit első ele
meire oktatnak, hogy ezek legyenek azok a források, amelyekből 
Isten Szavát meríthet j ük, hogy megigyuk." (Aquileia-i Rufinus 
kánonja, Kr.u. 400) 

"Ezek az üdvösség forrásai, ezért aki szomjazik, kielégítheti 
szomját az ezekben található mondások által. Ne tegyünk ezek
hez semmit. Ne vegyünk el belőle semmit." (Alexandriai Szent 
Atanáz kánonja, Kr.u. 367) 

"Kérlek, kedves Testvérem, élj e könyvek között, elmélkedj 
róluk, és ne érdekeljen semmi más, ne keressél semmi mást." 
(Szent Jeromos kánonja, Nálai Pál püspökhöz írt levél, Kr.u. 
394) 

"E könyvek mindegyikében azok, akik Istent félik, és szelíd 
és jámbor lelkületűek, megtalálják Isten akaratát." (Szent Ágos
ton kánonja, Kr.u. 397) 



Ferenc pápa 

Ferenc pápa 

Isten a Biblián keresztül ad életet1 
Ferenc pápa április 26-án pénteken kihallgatáson fogadta a Kele

men-teremben a Katolikus Biblia Szövetség nemzetközi kongresszu
sát, és hozzájuk intézett beszédében a Szentírás életet közvetítő erejé
ről beszélt, mely mint égő fa, meleget áraszt. Hatása elsősorban a 
homílián keresztül válik életté, ha az igehirdető befogadta magába, és 
azt adja tovább, ami már benne is életté vált. 

Nemzetközi biblikus teológiai konferencia Rómában - Április 
23.-a és 26.-a között tartották Rómában a Katolikus Biblia Szövetség 
nemzetközi kongresszusát, melynek címe: "A Biblia és az élet". A 
kongresszus jubileumot ünnepel, hiszen ötven évvel ezelőtt, 1969. 
április 19.-én Szent VI. Pál pápa alapította meg a Katolikus Biblia 
Szövetséget a II. Vatikáni Zsinat tanítása szellemében, mely a Dei 
Verbum konstitúcióval az Isteni Kinyilatkoztatásnak megadta azt a 
rangot, mely az egyén és a közösség élete, a liturgia és a horru1ia te
kintetében azt a méltóságot biztosítja, amit a Szentírás, Isten éltető 
és elevenítő Szava képvisel. 

"Erősítsétek meg egymást kölcsönösen a közös küldetésben, 
Isten Szavának a terjesztésében - A pénteki zárónapon Ferenc pá
pa kihall~atáson fogadta a kongresszus 300 résztvevőjét és természe
tesen az Irás Szavával köszöntötte őket, mégpedig Szent Pál apostol 
rómaiakhoz írt leveléből: "Üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket 
az Isten szeret, és a szentségre meghívott. Kegyelem és békesség 
nektek Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól!" (Róm 
1,7). Ötven évvel ezelőtti alapításukra emlékeztette őket a pápa, 
amit használjanak fel egyházi szolgálatukban, hogy megerősítsék 
egymást kölcsönösen a közös küldetésben, Isten Szavának a terjesz
tésében. 

Az Ige elviszi a világba Isten leheletét, eltölti a sZÍvet az Úr 
melegével- A Szentatya beszédében a kongresszus mottój ában sze
replő elválaszthatatlan szópárhoz fűzte a gondolatait. "Az Isten szava 

1 Ferenc pápa a Katolikus Biblia Szövetséghez 2019.04.26. 
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ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a 
lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait 
és érzéseit" (Zsid 4,12), ahogy a Zsidókhoz írt levél mondja, Szent 
Péter pedig tanítja: "Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava 
örökre megmarad" (1Pét 1,25). Jézus pedig maga állítja: "Ég ésföld 
elmúlik, de az én igéim el nem múlnak" (Mt 24,35). Külön kiemelte 
a pápa, hogy az életadó Szentlélek szeret különösképpen is a Szent
íráson keresztül működni. Az Ige viszi el ugyanis a világba Isten le
heletét, tölti el a szívet az Úr melegével. Az akadémikusoknak a hoz
zájárulása és könyvek publikálása csakis ennek a célnak a szolgá
latában állhat. 

A Szentírás az Élet magvetésre szánt Igéje, a Feltámadott 
ajándéka - Ferenc pápa egy hasonlattal élt a Biblia szerepét illető
en. Olyan mint a tűzifa, amit gondosan összegyűjtünk azzal a 
szándékkal, hogy meleget adjon. Ámde a tűzifa önmagában nem 
melegít, mint ahogy a legjobb tudományos tanulmányok sem adnak 
önmagukban életet. Szükség van tűzre, kell a Szentlélek, hogy a 
Biblia égjen a szívekben és életté váljon. Akkor, mint jó tűzifa hasz
nos lesz, hogy táplálja az égést. Ám a Szentírás nem szent könyvek 
gyűjteménye, amiket tanulmányozni kell, hanem az Élet magvetésre 
szánt Igéje, a Feltámadott ajándéka, amit be kell fogadnunk és szét 
kell osztanunk az ő nevében, hogy az életté váljon. 

Jézus Szavára, mely egyedül képes örök életet adni, minden 
nap szükségünk van - Az egyházban az Ige azt a pótolhatatlan sze
repet tölti be, hogy életet fecskendezzen a tagokba. Ehhez pedig 
alapvetőn fontosak a honuliák. A prédikáció nem egy szónoklattani 
gyakorlat, hanem éppen annak a Szentléleknek a közlése, Pál szavai
val: "Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó 
szavaiból állt, hanem a Lélek és az erő bizonyságából" (1 Kor 2,4). 
Isten Szava, miután megérintette a prédikátor szívét, a Lélek közlése 
által meleggé és kenetté válik. Sok szó jut el naponta hozzánk, meg
annyi információt kapunk, de ez a sok behatás, ami ér bennünket, ta
lán túl sok is, hiszen meghaladja a befogadási képességünket. Ám 
Jézus Szavára, mely egyedül képes örök életet adni, minden nap 
szükségünk van. Ferenc pápa idézett XVI. Benedek 20 W-ben megje
lent Verbum Domini kezdetű apostoli buzdításából: "Milyen szép is 
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lenne a Szentírás iránti nagyobb szeretet új tavaszát látni lsten Népe 
minden tagja részéről, úgyhogyelmélyüljön a kapcsolat magának 
Jézusnak a személyével". Majd az Evangelii Gaudium kezdetű apos
toli buzdításból a saját szavát idézte Ferenc pápa: "A Szentírás az 
egyház dobogó szíve, mely életre kelti a Test tagjait. A Szentlélek 
vágya, hogy az Egyház Testét az lsten Szavaformálja". Ferenc pápa 
szerint az egyház nem önmagától és ne önmagáról beszéljen, hanem 
ajkán és szívében Isten Igéje legyen úgy, hogy naponta merít belőle. 
Ellenben ott az örökös kísértés, hogy saját magunkat hirdessük, hogy 
a mi dinamikánkról beszéljünk, ami persze nem közvetít életet. 

Az Egyház mindig nyitott a Lélek előre kiszámíthatatlan új
donságaira - Isten Igéje ugyanis életet ad minden hívőnek, kéri, 
hogy mondjon le magáról, és Öt hirdesse. Olyan mint az idézett két
élű kard, mely megítél, megsebez, de meg is gyógyít. Az Ige segít 
abban, hogy húsvéti módon éljünk, mint egy búzaszem, mely elhalva 
életet terem, mint ki préselt szőlő must j ából fakadó bor. A Lélek 
ilyen radikális módon újít ja meg az életet. Nem hagy nyugodtan, kér
dőre von. Az Isten Igéje hallgatásában élő Egyház soha nem elége
dett saját biztonságával, mindig nyitott a Lélek előre kiszámíthatat
lan újdonságaira. Nem fárad bele, hogy hirdesse az Igét, nem enged a 
csalódásnak, meg nem szűnően szolgálja a közösséget. 

Isten Igéje olyan, mint egy centrifuga, mely kirepít - Az egy
ház az Igéből táplálkozik, hogy hirdesse ezt az Igét. Nem beszél rá 
senkit, de leszáll az utcák szintjére, mert ott élnek az emberek. Soha 
nem fél attól, hogy hirdesse az Igét, nem tart attól, hogy megvetik. A 
Biblia a legjobb injekció a bezárkózás és az önmagunkkal való be
szélgetés ellen, megóv az önelégültségtől és a győzelemittasságtól. 
Arra indít, hogy lépjünk ki magunkból. Isten Igéje olyan, mint egy 
centrifuga, mely kirepít. Nem szereti a langyosságot, hanem a tüzet 
és szelet kedveli. 

A Biblia szava terjedjen szerte a világban - "Végül, imádkoz
zatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen, és dicsőségre 
jusson" (l Tessz 3, l). Imádkozzunk, hogy a Biblia ne maradjon 
könyvtárak polcain a többi könyv között, hanem terjedjen szerte a vi
lágban! 
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A Szentírás olvasása 

Amy-JiII Levine1 

Amy-Jill Levine professzor arról beszél, hogy mit jelent számára, 
hogy zsidó kutatóként tanulmányozza az Újszövetséget, miért tartja 
fontosnak és mit tanult belőle. 

Zsidóként több mint fél évszázadot töltöttem az Újszövetség ta
nulmányozásával. Más helyzetben vagyok, mint az Ószövetséget ta
nító keresztények: az Ószövetség ugyanis az egyház Bibliájának ré
sze, de az Újszövetség nem szent irata a zsinagógának. Azokhoz a 
keresztényekhez sem hasonlít a helyzetem, akik a Biblia utáni héber 
irodalmat tanulmányozzák. Bár ezek a szövegek alapvető fontossá
gúak a zsidó identitás számára, a legtöbb zsidó számára épp úgy is
meretlenek, mint ahogyan általában az egyházatyákat sem ismeri a 
legtöbb keresztény. Nemcsak mások szentírását tanulmányozom, de 
más vallásúak istenéről is írok. Ez hatalmas kiváltság és egyben óriá
si felelősség. Bár nem imádom Jézust, tanításai tudósként lenyűgöz
nek és személyesen inspirálnak, mint hagyományomhoz hűséges zsi
dót. 

Ahhoz, hogyelmagyarázzam, hogyan csinálom és mit is csinálok, 
meg kell magyaráznom, hogy miért is csinálom, hiszen zsidóként 
gyerekkorom óta az Újszövetség szőlőjében dolgozom. 

Egy portugál-katolikus negyedben nőttem fel a hatvanas évek ele
jén Massachusettsben, és a barátaim elvittek a templomba. A misén 
való részvétel olyan volt, mint a zsinagógai istentiszteleten lettem 
volna: az emberek a padokban ültek, amíg hosszú ruhába öltözött 
férfiak olyan nyelven beszéltek - a papok latinul, a rabbik és a kán
torok héberül -, amit egyáltalán nem értettem. Nagyra értékeltem, 
hogy a mise rövidebb volt, mint a szombati szertartás. Szűz Máriát 
szépnek találtam. A barátaim, akik elkísértek a zsinagógába, méltat
ták, hogy a zsidók nem küldik körbe az adománygyűjtő persely t 
szombaton, és hogy a szertartás után ebédet kaptak. 

6 

1 Amy-Jill Levine zsidó professzor-asszony az amerikai Vanderbilt 
University Divinity School egyetemen (Nashville, Tenessie állam). Tagja 
az amereikai Katolikus Bibliaszövetségnek is. 



A Szentírás olvasása 

A szüleim azt mondták, hogy a kereszténység - ami a római kato
likus vallást jelentette - olyan mint a zsidóság: ugyanazt az Istent 
imádjuk, aki az eget és a földet teremtette; ugyanazokat a könyveket 
szeretjük, mint a Genezis és Izajás; recitálj uk a zsoltárokat. Azt is 
mondták, hogy a keresztények Jézust követik, aki zsidó volt. 

Amikor hétéves lettem, megkérdeztem a szüleimet, hogy lehet
nék-e elsőáldozó. Nem sokat tudtam a szertartásról, de azt tudtam, 
hogy az összes barátnőm fehér ruhát kapott. A ruhát akartam. Ami
kor a szüleim elutasítottak, tiltakoztam: DE TI AZT MONDTÁTOK, 
HOGY UGYANAZ AZ ISTENÜNK V AN ÉS UGYANAZOK A 
ZSOLTÁROK IS! 

A tiltakozásom abbamaradt, amikor anyám vásárolt egy menyasz
szonyi ruhát a Barbie-babámnak. Felöltöztettem Barbie-t fehérbe, 
Ken nyakára egy papírból vágott kollárét (papi gallért) tettem, és 
Barbie-val gyakoroltam az áldozást. 

A kolláré misztikája - Később, de még ugyanabban az évben 
egy lány az iskolabuszon azt mondta: "Megölted a mi Urunkat!" 
"Nem igaz!" - vágtam rá. Ha megölted Istent, akkor tudnod kellene 
róla. "Igen is, megölted - válaszolta. - A papunk ezt mondta." Bár a 
második vatikáni zsinat már elkezdődött, a Nostra aetate dokumen
tum még nem jelent meg. 

Azt hittem, hogya kollárék megfojt ják a hazudozó papokat (bár 
ezt továbbra is jó elképzelésnek tartom). Megkérdeztem: "Meghalt a 
pap?" Azt gondoltam ugyanis, hogy ha ilyen hazugságot beszél, ak
kor meghal. "Nem halt meg" - felelte. 

Mivel értelmes gyerek voltam, az alábbi következtetésre jutottam: 
a pap azt mondta, hogy megöltem istent, a kolláré nem ölte meg a 
papot, tehát a pap igazat mondott. Amikor leszálltam a buszról, sír
tam. Anyám megkérdezte, mi történt. Azt válaszoltam: "Megöltem 
istent." 

Anyám biztosított róla, hogy a pap tévedett. Isten nem halt meg 
és én senkit sem öltem meg. Azt gondoltam, hogy talán a pap fordí
tási hibát vétett. A zsidó iskolában héberül tanultam, hogy tudtam, 
hogy a Tóra héberül íródott, de azt senki nem mondta nekem, hogy 
az Uj szövetséget görögül írták. 
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A Szentírás olvasása 

Bejelentettem a szüleimnek, hogy eljött az ideje, hogy hittanra 
megyek és megszervezzem a fordítást. Hét éves voltam és véget 
akartam vetni az antiszemitizmusnak. A szüleim, akik nagyon böl
csek voltak, azt mondták: "Amíg tudod, hogy ki vagy, mehetsz! Jó, 
ha megismered szomszédaink vallását." 

Hetente kétszer jártam hittanra az iskola után. Valószínű én vol
tam az egyetlen hétéves kislány, aki hittanra akart járni. A hitoktatók 
szívesen fogadtak, olyan történeteket meséltek, amilyeneket a zsina
gógában is hallottam: csodaelbeszéléseket és példázatokat, etikai in
téseket és a szokásokról szóló vitákat. Meséltek Józsefről, Jákob fiá
ról, aki álmokat látott, majd Egyiptomba ment és visszatért Izraelbe. 
Egy gyermekről, aki olyan volt, mint Mózes: amikor a többi gyereket 
megölték, ő túlélte, aztán felkapaszkodott egy hegyre, hogy ott átadja 
tanítását. Az én történeteim voltak, csak mintha más hangszerelésben 
hangoztak és más hangnemben játszották volna. 

Végül kamaszként elolvastam az Újszövetséget. Ott megértettem, 
hogy honnan vette a pap rettenetes tanítását. Ugyanakkor megértet
tem két dolgot, amelyek akadémiai életemet is jellemezték: először is 
mi választj uk meg, hogy hogyan olvasunk; másodszor: az Újszövet
ség zsidó történelem. 

Az olvasás módjának megválasztásáról - A szakkifejezés a 
"hermeneutika", aminek akkor nem voltam birtokában. Az Újszövet
ség olvasásával arra a következtetésre is lehetne jutni, hogy a zsidók 
ördögtől valók és átkozottak. Ugyanakkor katolikus tanítóim nem 
utáltak még akkor sem, ha zsidónak vallottam magam. Azt mondták: 
DÖNTHETÜNK, HOGY ÉRZÉKETLENSÉG HELYETT KED
VESSÉGGEL OL VASSUK ASZÖVEGET. 

Ez az elfogadás, amelyet - ahogy később megtudtam -, számos 
egyházi tanítás támogatott, lehetővé tették számomra, hogy foly tas
sam tanulmányaimat. 

Van néhány problémás rész a Szentírásban, amin zsidók és ke
resztények is osztoznak: a Második törvénykönyv és Józsue könyvé
nek néhány szakasza, mintha támogatná a népirtást; aztán Ezekielnek 
szörnyű képei vannak a nőkről. 
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És bár ismertem az egyiptomi szolgaságból való kivonulás tör
ténetét, ahol vízbe fojtott kisgyermekekről olvasunk, nem gyűlöltem 
az egyiptomiakat. SŐt: ha lehetőségem lett volna, randiztam volna 
Omar Shariffal. 

Kíváncsi voltam, hogy mit jelent kedvességgel olvasni a szöve
get. Hatással volt rám a híres midrás, amelyben Isten megsiratja az 
egyiptomi katonákat. A zsinagógában azt tanultam, hogy mindenki, 
még az ellenség is Isten gyermeke. Vajon azért nem gyűlölködtem, 
mert a szüleim megtanították, hogy mindenki Isten képére és hason
latosságára teremtetett? Azt kérdeztem magamtól, hogy milyen 
midrások kellenének a keresztényeknek, hogyelkerüljük a zsidóelle
nes értelmezéseket? 

Ami a zsidó történelmet illeti, a zsinagógai oktatás kiváló egészen 
a Hanuka történetéig (az egyház felvette a kánonba a Makkabeusok 
könyvét, a zsinagóga nem, de az ünnepet megtartotta), aztán közvet
lenül átugrik az olyan vértanúkhoz, mint Akiva rabbi és Hananja ben 
Teradjon a keresztény kor második századának elején. Az Újszövet
ség nélkül népem története hiányos. 

Tanulmányaimat tehát a hermeneutika és a történelem vezette. 
Szeretnék nyugodt lenni afelől, hogyaBibliát tanító és prédikáló 
emberek nem szítanak ellenségeskedést. Ez az jelenti, hogy ki kell 
javítani a zsidókról alkotott hamis és negatív sztereotípiákat, ame
lyek egyes keresztényekben vannak. Ha rosszul jellemezzük a Júde
ában, Galileában és a diaszpórában élő zsidóságot, akkor félreértjük 
Jézust és Pált is. A rossz történelemfelfogás rossz teológiához vezet, 
a rossz teológia pedig mindenkinek árt. 

A kereszténységről alkotott hamis és negatív sztereotípiákat is ki 
kell gyornIálnunk a zsidóság köréből. Mindkét oldalon van tennivaló. 

Öt identitáserősítő terület - Az Újszövetség zsidó kutatójaként 
érdekel, hogy az evangéliumok miként mutatják be a zsidó hagyo
mányt és ezt a keresztény értelmezők hogyan adják tovább. Ez a 
vizsgálódás jobb zsidóvá tesz: tájékozottabb vagyok saját történel
memben és jobban tudom korrigáln i a történeti szempontból pontat
lan, lelkipásztori szempontból pedig tarthatatlan értelmezéseket. 
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Először is, az evangéliumok rendkívüli forrásai a zsidó nők tör
ténetének: A nőknek vannak házaik, mint Mártának és Máriának. -
Vannak javaik, mint annak a nőnek, aki megkente Jézus lábát. - Az
tán ott van a példázat arról az asszonyról, aki társaival együtt meg
ünnepli a megtalált pénzérmét. - Ott vannak a zsinagógában, mint a 
meggörnyedt asszony, akit Jézus meggyógyít. - Jelen vannak a jeru
zsálemi templomban, mint Mária és Anna. 

A közös tanítás, amely szerint Jézus visszautasította a nőelIenes, 
nőket elnyomó judaizmust, téves. A nők nem azért követték Jézust, 
mert a zsidóság háttérbe szorította őket. A mennyek országa üzene
téért követték, gyógyításai és tanításai miatt, az új családmodell mi
att, ahol mindenki anya, testvér, vagy nővér. 

Másodszor: Az evangéliumok emlékeztetnek bennünket az első 
század zsidó vízióinak sokszínűségére. A különbözőséget olyan kül
ső források is megerősítik, mint Josephus, a zsidó történész, a zsidó 
filozófus, Philón, a holt-tengeri tekercsek, a hamis feliratú apokrifek, 
sőt, még a régészet is. Ezekben a forrásokban különböző állásponto
kat találunk a házasságról, a cölibátusról, a végzetről és a szabad 
akaratról, a mennyről és a pokolról, a testi feltámadásról és a lélek 
halhatatlanságáról, a Római Birodalomhoz való alkalmazkodásról, 
vagy éppen az ellenállásról. 

Harmadszor: Mélységesen tisztelem Jézus utasításait arra nézve, 
hogy kell értenünk Mózes Szináj-hegyén kapott tanításait. Jézus 
nemcsak, hogy követi a Tórát, de fel is erősíti annak tanításait. A 
gyilkosság elleni parancson túlmenően tiltja a haragot. A házas
ságtörés elleni parancsolaton túl tiltja a paráznasá~ot. Ezekről a taní
tásokról mondta a rabbinikus hagyomány, hogy "Epítsetek kerítést a 
Tóra körül!", vagyis védjétek meg a törvényt az áthágásoktól. 

Szeretném Jézust megkérdezni néhány tanításáról: az anyák és a 
lányok elválasztásáról; arról, amit egy lehetséges tanítványának 
mondott, hogy ne temesse el apját, hanem hagyja a holtakat a holtak
ra. Érdekelne a hűtlen intéző példázatának értelmezése, és hogy mi
ért nem voltak nők a Tizenkettő között. Vannak kérdéseim. Ez a rá
kérdezés jellemző a zsidókra. 

Még az is nagyon zsidósnak hangzik, amikor Jézus más zsidók el
len beszél, mint a Máté evangélium 23. fejezetében, ahol refrénként 
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tér vissza, hogy "Jaj nektek farizeusok és írástudók!" Mintha csak 
Ámoszt vagy Jeremiást hallanám. Vagy mintha anyámat hallanám, 
aki annyiszor panaszkodott a zsinagóga vezetőinek döntéseire. A zsi
dóknak hosszú történetük van a toheháról, a dorgálásról, ami a Levi
ták 19,17 versén alapul: "Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred 
iránt. Fedd meg embertársadat, s akkor nem osztozol bűnében." A 
következő vers a híres "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" Ar
ra is rájöttem, hogy amikor Jézus többi zsidóhoz intézett szavait ki
ragadják történeti környezetükből és a pogányságból épülő egyház 
kánonjába helyezik, akkor a zsidókhoz intézett szavak zsidókról szó
ló szav akká válnak, és a kritikus prófétai beszéd antiszemitizmusnak 
tűnhet. Ezért fontos a történelmi kontextus. 

Negyedszer: szeretem Jézus példázatait, és ebben a félévben van 
egy kurzusom a római Pápai Biblikus Intézetben. A hallgatóknak 
nem kell maguk mögött hagyni a kétezer éves értelmezéseket, kivéve 
a zsidóellenes olvasatokat. A kurzus célja, hogy helyreállítsa a pél
dázatok történelmi "horgonyát", eredeti provokatív hangvételüket, 
amelyek többnyire elvesztek az egyházatyák allegorikus értelmezése
iben. Jézus példázata i vádolnak és szórakoztatnak, provokálnak és 
lekötnek: ez a legjobb tanítási forma, zsidó módszer és Jézus fantasz
tikusan alkalmazza. Ráadásul ezek a példázatok segítenek, hogy új 
módon tekintsek a saját szentírásomra. Az irgalmas szamaritánus 
példázata a Krónikák második könyvéből merít (28). A tékozló fiú 
példázata Káinra, Izmaeire és Ézsaura emlékeztet. 

Ötödször: A csodálatos foganásokról, az égből jövő isteni hangról 
és a feltámadásról szóló elbeszélések otthon vannak az első századi 
judaizmusban. Ebben a kontextusban még János nagyszerű prológu
sa is ("Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt és Isten volt az 
Ige") nagyon zsidó. Ahelyett, hogy ezeket a krisztológiai tanításokat 
pogány beavatkozásoknak tekintenénk, nekünk, zsidóknak fel kelle
ne ismerni, hogy ezek a tanítások mit mondtak az első században élt 
néhány zsidónak. 

Ami azonban néhány első századi zsidó számára értelmezhető 
volt, az már nem volt az a négy évszázaddal később élt zsidók szá
mára. Hagyományaink szép lassan eltávolodtak egymástól, úgyhogy 
a zsidók és a keresztények is kidolgozták saját szokásaikat és vallási 
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meggyőződéseiket. Meg kellene ünnepelnünk mindazt, ami közös. és 
azt is, amiben nem értünk egyet. Nem kell feláldoznunk hagyomá
nyaink részleteit a vallásközi érzékenység oltárán. Vannak olyan 
kérdések, amelyekben a mai keresztények és zsidók nem fognak 
egyetérteni. Ez rendben is van. Nem fogunk egyességre jutni addig, 
amíg a Messiás el nem jön (vagy ha tetszik: visszatér). De addig is 
jól tesszük, ha odafigyelünk egymásra. A tanulással megértés jár, a 
megértéssel pedig tisztelet. 

Amikor a keresztények a Genezis, Izajás vagy a Zsoltárok köny
vét olvassák, olyat látnak ezekben a szövegekben, amiket én zsidó
ként nem veszek észre. Amikor rabbinikus szemüvegen keresztül ol
vasok, olyan dolgokat veszek észre ugyanezekben a szövegekben, 
amiket keresztény barátaim nem látnak. Éppen ezért a közös szöve
geink - a Tanakh és az Ószövetség (amik azért nem pontosan ugyan
azok) - sokkalta nagyobbak és nagyobb jelentéstartalommal bírnak, 
mint amennyit zsidók vagy keresztények egyedül felfedezhetnek. 

Amikor zsidó nőként az Újszövetséget olvasom, példázatokat ta
lálok, amelyek inspirálnak és provokálnak. Zsidókat találok, mint Jé
zus és Pál, Jakab, akik megvitatják a Tórát. Csodákat találok, ame
lyek kiemelik az egészségügyi ellátás fontosságát. Az ingyenes egész
ségügyi ellátást egyébként is csodának tartom. 

Krister Sendahi, Svédország egykori evangélikus püspöke "szent 
irigységről" beszélt: arról a képességről, hogy szépséget és inspirá
ciót találjunk egy, a miénktől különböző szövegben vagy hagyo
mányban. Ez az, amit megtalálok az Újszövetségben és a katolikus 
hagyományban. Illetve azt, hogy amit a katolikus barátaimtól és ta
náraimtól tanulok, jobb zsidóvá tesznek. 
Forrás: Osservatore Romano, Róma 
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Gyürki László 

A szenvedő káld katolikus egyház 

Louis Sako káld püspök káld szocio-kulturális központ megnyitó 
ünnepségén Kirkukban emelte fel hangját az öngyilkos merényletek 
újabb fellángolása ellen. 

Irakból már régóta csak rossz híreket hallunk. Az ország hosszú 
ideig Szaddam Husszein uralma alatt volt. Irán és Kuwait elleni há
borúi sok gondot és szenvedést okoztak, de az amerikaiak inváziója 
sem hozott nyugalmat az országnak. Rendszeresek a sok halottat 
követelő terrorcselekedetek. Sajnos a világ már alig törődik vele. 

Irak bibliai ország - Tágabb értelemben Irak bibliai ország 
Ábrahámnak a "hívők atyjának" a hazája. Isten a káldeai Ur váro
sából hívta a választott nép ősatyját és küldte Kánaánba. Ur a mai 
Irak területén van. Izrael népének egy része Jeruzsálem pusztulása 
után (Kr.e. 586) Babilonban élt hosszú ideig száműzetésben. A 
babiloni száműzetés Izrael hitének történetében fontos időszak volt. 
Itt keletkeztek az Ószövetség legszebb szövegei, többek között Izajás 
könyvének az a része, amelyet bibliai szaknyelven ,,Második Iza
jásnak" (Deutero-Jesajának) nevezünk. Főleg Ádvent liturgiájából 
ismerjük ezeket a szövegeket. A zsidó hit Babilonban érte el a mo
noteizmus magaslatát. 

A Babilonban élő zsidók Kr.e. 538-ban Kürosz perzsa király 
rendeletére visszatérhettek Izraelbe, de a zsidók egy része Mezopotá
miában maradt, és itt tartósan zsidó közösségek voltak. A későbbi 
időkben is menekültek zsidók Mezopotámiába. 

A mai Irak területe egykor a legnagyobb keleti egyház, a Kelet 
Apostoli Egyház középpontja, a szó szoros értelmében kiterjedését 
és misszionáló erejét tekintve világegyház volt. Virágzása idején a 
bizánci birodalom ortodox egyházával, vagy a nyugat-római
katolikus egyházzal lehetett összehasonlítani. 
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A káld-katolikus egyház ennek a hajdan nagy Keleti Egyház 
részének tekinti magát. Most már - bár csak az utóbbi időben - a 
római katolikus egyházzal is teljes egységben van. A középkorban is 
voltak Rómának különböző kapcsolatai ezzel a nagy keleti test
véregyházzal, és történtek egyesülési kísérletek is, de csak a 19. 
században jött létre tartós egyesülés. A káld katolikus pátriárka szék
helye először Moszul volt, ma Bagdad. A mai pátriárka III. Em
manuel Delly 2003 decemberében lett a világon élő 750 ezer káld 
keresztény feje. Legtöbbjük Irakban él, 75 százalékuk a fővárosban 
Bagdadban. Irakban ma nyolc püspökség van, további kettő Iránban, 
egy-egy Szíriában és Törökországban. A Rómával egyesült egyház 
ma szám szerint nagyobb, mint a nem egyesült Keleti Apostoli Egy
ház. Viszont a mai zavaros politikai helyzetben a káld egyház 
Irakban mindinkább összeolvad. Az üldözések miatt sokan elmene
külnek hazájukból, úgy hogy a káld keresztények ma az egész vi
lágban szétszóródtak. Időközben az USA-ban és Kanadában is van 
egy káld püspökség. 

A káld testvéregyházat az ortodox bizánci birodalmi egyház és a 
római katolikus egyház is eretnek nesztoriánus egyháznak tekintette. 
II. János Pál pápa és a nem egyesült Keleti Egyház pátriárkája IV. 
Khananya Mar Dinka 1994. november ll-én egy fontos közös nyi
latkozatot írtak alá. Ebben olvassuk: "Az Úr Lelke ma megengedi ne
künk, hogy jobban megértsük: a kialakult szakadás többnyire félre
értésekre vezethető vissza. Ha voltak is bizonyos krisztológiai vé
lemény különbségeink, ma az lsten Fiában való hitben egyek va
gyunk. " 

Ami a római katolikus egyház és a refonnáció különböző egyhá
zaival hivatalosan még nem valósult meg - vagyis az eucharisztikus 
közösség -, az már megvan a nem egyesült Apostoli Keleti Egy
házzal és a káld katolikus Egyházzal. 

A káldok liturgikus nyelve az ó-szíriai az arám egy tájszólása, 
amely Jézus idejében elterjedt nyelv volt. A káld liturgia egyike a 
legrégibb keresztény liturgiáknak, egyszerű és világos népi liturgia, 
közeli rokonságban van a zsidó liturgiával. A káld keresztények az 
istentiszteletben használják a legrégibb eucharisztikus főima egyikét 
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a 3. századi Addai és Mari anaphorát. A káld egyházban él a keleti 
szerzetesség nagy hagyománya, amely Kelet Egyházának évszázadait 
jellemezte. A Szent Hormizda Antonius szerzete mellett van két női 
káld szerzetes kongregáció is. 

Kelet Egyházának története - Ennek az egyháznak hosszú és 
gazdag története van. A káld egyház Apostoli Keleti Egyháznak ne
vezi magát, és ezzel kifejezi, hogy apostol alapította. Hagyományuk 
szerint Szent Tamás apostol - útban India felé - először Mezopotá
miában hirdette az evangéliumot. Tamás apostoion kívül a hagyo
mány egy bizonyos Addait is az első hithirdetők közé sorol. Ö 
egyike volt Jézus 72 tanítványának, akikről az Újszövetség tudósít. 
Addai tanítványa Mari alapította a pátriárkátust az akkori perzsa 
birodalom fővárosában, Szeleukia-Ktesziphonban. Egy másik hagyo
mány szerint az első keresztények a babiloni száműzetés óta ott élő 
zsidó közösségekből jöttek. Jeruzsálem pusztulása (Kr.u. 70) és Bar 
Kochba második zsidó felkelése után (Kr.u. 135) sok zsidó menekült 
ide, közöttük bizonyára zsidó-keresztények is voltak. Jézus családja 
is ezekhez tartozott. A püspökök listáján négy név az Úr Jézus 
családjához tartozik. 

A Kelet Egyházának területe kezdetben a nagy római-bizánci 
birodalmon kívül a pártusok és a perzsák birodalmához tartozott. 
Ezért ezt az egyházat a római birodalmi üldözések elkerülték. A 
perzsa uralkodók, a Szasszanidák magatartása a keresztényekkel 
szemben időszakosan toleráns vagy közömbös volt. 

Az egyház számára nem volt egy ún. "konstantini időszak", ami 
azt jelenti, hogy az egyházat nem segítette a világi hatalom. A keleti 
egyházak mindig ellenséges környezetben éltek. Miután a római
bizánci birodalomban az üldözések befejeződtek és a keresztény hit a 
"konstantini-fordulat" után államvallás lett, változott meg a perzsa 
birodalom hozzáállása a keresztényekhez. A perzsa birodalom terü
letén élő keresztényeket azzal vádolták, hogy a rómaiakkal, vagy 
bizánciakkal szimpatizálnak, és 340-től 383-ig a Szasszanidák ide
jében kegyetlen üldözés kezdődött a Kelet Egyházában. Szoszome
nos z egyháztörténész (+450) 16 ezer áldozatról beszél. 
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Az üldözés elmúltával a püspökök újjászervezték a megmaradt 
keresztény közösségeket. 410-ben a negyven püspök zsinatán Sze
leukeia-Ktesziphon püspöke érseki rangot kapott. Később az érsek 
felvette a katholikosz nevet. 

Mivel ez az egyház kezdettől fogva a római-bizánci birodalom 
területén kívül feküdt, ezért a Római Katolikus Egyháztól és a Kons
tantinápolyi Orthodox egyháztól is el szigetelődött. A kora-keresz
tény általános zsinatokon nem vett részt és ezek határozatait összes
ségében nem vette át. Mivel csak a Niceai (325) és a Konstantiná
polyi (381) Zsinat dogmatikai határozatait vette át, ezért olyan krisz
tológia alakult ki, amely a nyugati egyházak megítélése szerint nesz
toriánus, vagyis eretnek tanításnak számított. A Keleti Egyházat 
ezért nevezik gyakran "nesztoriánus egyháznak". Pedig az 5. század 
kezdetéig kapcsolatban volt a Nyugat Egyházával. 

Mar Iso katholikosz 424-ben Markabtában zsinatot tartott, mely 
kimondta a Bizánctól és Antiochiától való elszakadást s ezzel Perzsi
ában független nemzeti egyház alakult. Ez volt az első keresztény 
közösség, mely elszakadt az egyetemes Egyháztól. 486-ban a Szeleu
kia-Ktesziphonban tartott zsinaton a perzsa nemzeti egyház átvette a 
nesztorianizmust, s így jött létre a nesztoriánusok egyháza, amelynek 
feje a katholikosz, aki felvette az egész Kelet katholikosza és pátri
árkája címet. Az efezusi zsinat (431) után a bizánci birodalomban 
üldözött nesztoriánusok Perzsiába menekültek, ahol mint Bizánc 
ellenségei, szíves fogadtatásban részesültek. 

Ez az egyház történelme során sohasem volt államegyház, mint 
nyugat egyháza a "konstantini fordulat" után. Voltak idők, amikor 
az uralkodók megtűrték, néha még segítették is őket. A keresztények 
megpróbálták szabadságukat és függetlenségüket az államhatalom
mal szemben megőrizni. Viszont mindig veszélyben is voltak kiszol
gáltatva az elnyomásnak. 

A Szasszanidák Iránban Kr.u. 224-től 637-ig, az arab iszlám in
vázióig uralkodtak. A perzsa uralom után a muzulmán uralkodók 
gyakran beavatkoztak az egyház életébe. 637-ben a muzulmánok 
meghódították a Szasszanida-birodalom fővárosát Szeleukia-Kteszi
phont. A keresztények az iszlám uralom alatt gyakran nehéz hely-
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zetben voltale Ezért ez az egyház keresztény értelemben a hitvallók 
egyháza, akik az üldözés idején is hűek maradtak hitükhöz. Ezt 
láthatjuk ma is: a kaldeai egyház ma is hitvalló egyház. A muzulmán 
periódusban a megtűrés és értékelés, vagy a kemény elnyomás és 
üldözés időszakai váltották egymást. 

Amikor az egyház területe a mongolok befolyása alá került, olyan 
időszak kezdődött, amikor az egyház minden ellenállás nélkül fejlőd
hetett. A mongolok kezdetben jóindulatúak voltak a keresztény
séggel. De a mongol uralom alatt ez a periódus is elnyomásba és 
üldözésbe torkollott. A világegyházból rövid időn belül egy jelen
téktelen kis nemzeti egyház maradt. 

A tudomány virágzása - Az új Kelet Egyházának sok jelentős 
teológusa van, akik teológiai irodalmat teremtettek. Sajnos ezt nyu
gaton alig ismerik. Edesszában és Niszibiszben híres teológiai is
kolák voltak. De Kelet Egyházának nemcsak a teológia, hanem a 
filozófia és az orvostudomány területén is híres tudósai voltak. Ni
szibisz városában már az 5. században jelentős iskola működött. Je
lentősége az volt, hogy a görög tudomány örökségét szíriai nyelven 
átadták a következő generációknak. Ez nemcsak vallási anyag (teo
lógia, exegézis, jog és liturgia) volt, hanem a világi tudományok is 
(filozófia, orvostudomány, logika, zene). Niszibisz iskolája példája 
volt sok más iskolának. A sZÍr nyelv mellett az arab is fontos helyet 
kapott ezekben az iskolákban és sok teológiai munkát arab nyelven 
írtak. Az Abbaszida-kalifák udvarában Bagdadban tanult keresz
tények sok görög filozófiai írást, köztük Arisztotelesz minden művét, 
de más görög orvosi művet is arabra fordítottak és ezzel a tudomány 
virágzását lehetővé tették a muzulmán világban. A két nagy arab
muzulmán filozófusnak al-Farabi-nak (kb. 872-951) és Ibn Szina-nak 
(Avicenna) (980-1037) a keresztény egyház tudósai voltak a tanítói. 
Az antik görög világ szellemi öröksége a középkorban a muzulmán 
arabok közvetítésével Szicíli án és Spanyolországon át jutott el 
Európába. A keresztény nyugaton ezáltal vált lehető vé a skolasztikus 
filozófia és teológia virágzása a 13. században. Ha ma joggal kije
lentjük, hogy Európa sokat köszönhet az araboknak, akkor nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Keleti Egyház keresztény 
tudósai közvetítették az araboknak a görögök szellemi örökségét a 
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filozófiát és az orvostudomány t. A keresztény tudósok azért tudták 
ezt a nagy fordítási munkát elvégezni, mert három nyelvet ismertek: 
a görögöt, a szíriait és az arabot. 

A missziós munka - A 6. században kezdődött a káld egyház 
fénykora. Hittérítői eljutottak Egyiptomba, Szíriába, Indiába és Kí
nába. A kereskedő utak, - különösen a híres "Selyem-út", - amely a 
Földközi-tengert Mezopotámián át Kelettel összekötötte, a misszio
náriusok útjai is voltak. Szíriai kereskedők, papok és szerzetesek vit
ték el a keresztény hitet a távoli keleti országokba. India evangeli
zálása ennek az egyháznak az érdeme. Itt a keresztény hit már a 4. 
században gyökeret vert. Az 525-ös évben Malabarban és Ceylonban 
már keresztény közösségek találhatók. Az első misszionáriusok már 
a hetedik században eljutottak Kínáig és ott keresztény közösségeket 
alapítottak. Egy kő sztéle 638-ból az akkori kínai fővárosban keresz
tény kolostor létezését bizonyítja. Utána India és Kína rövidesen 
metropolita rangra emelkedett. 

637-ben a perzsákat az arabok uralma váltotta föl. Akatholikosz 
762-ban Bagdadba tette át székhelyét. Ebben az időben 27 metropo
lita és 230 püspök tartozott joghatósága alá. 

Mivel Kelet Egyháza a muzulmánok hatalma alatt volt, lassan 
nyugat felé is tudott terjeszkedni. Az arabok a bizánci birodalom ha
tárait hódításaikkal kissé nyugatra tudták tolni, s ez az egyház 
Jeruzsálemben, Damaszkuszban, Alexandriában és Tarzuszban püs
pökségeket tudott alapítani. 

Kelet Egyháza a 13. században hatalma tetőfokán volt. 
Katholikoszának ekkor kb. 30 metropolitája volt 200 püspökséggel, s 
befolyási területe nyugaton Tarzusztól és Jeruzsálemtől Indián át 
délnyugatra, aztán Közép- és Kelet-Ázsiában Pekingig terjedt. 

Bagdadot 1258-ban elfoglalták a mongolok. Ök eleinte jó vi
szonyban voltak a keresztényekkel, ezért az egyház a mongol hódí
tásokból is hasznot tudott húzni. Még a legmagasabb mongol kö
rökben is voltak keresztények. Egy turko-tatár Kínából az egyházban 
egy alkalommal a katholikosz rangját is elnyerte. Az Apostoli Keleti 
Egyház a mongol uralom alatt a hosszan uralkodó III Yhallala pát
riárka (1281-1317) személyében érte el csúcsát, s a mongolok Kínáig 
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terjedő uralma alatt akadály nélkül fejlődhetett. 
E világegyház szomorú bukása - Ennek a világegyháznak a 

hanyatlása azonban már a középkorban elkezdődött, amikor ereje 
teljében volt. Ez azzal függött össze, hogy a mongol uralkodók, -
akik a kereszténységet nem csak megtűrték, hanem terjedését is 
elősegítették - az iszlámra tértek át. Toleráns magatartásuk a ke
resztényekkel szemben egy csapásra megváltozott, és véres keresz
tényüldözéshez vezetett a mongol uralom alatt lévő országokban. 
Közép-Ázsiában és Kínában sok keresztény közösség feloszlott. Az 
egyház központja, akatholikosz Bagdadban és a vallásos élet 
Mezopotámiában a pusztító üldözés áldozata lett, s a 14. század utol
só évtizedeiben a Közel-Kelet majdnem minden területéről eltűnt. 
Ebből a sokkból többé soha nem is épült fel. A hajdani világegyház 
rövid idő alatt egyik legkisebb keleti egyházzá zsugorodott. Sokan 
meneküléssel mentették életüket és számuk egyre fogyott. 

A 19. században a kurdok, az I. 
világháború idején a törökök irtot
ták őket. Mint az asszírok kis nem
zeti egyháza élt tovább az oszmán 
birodalomban a mai Törökország 
határvidékén, Irán és Irak félreeső 
hegyvidékein. Ezért nevezték néha 
ezeket a keresztényeket "hegyi
nesztoriánusoknak" . 

Az örmény népirtáskor híveinek 
kb. felét veszítette el az egyház, s az 

Louis Raphael Sako 
pátriárka 

első világháború végén már csak néhány 10 ezer híve volt. 
Ma a káld egyház legtöbb tagja az egész világon diaszporában él, 

és kb. 400 ezer híve lehet. De annak a kevésnek, akik régi hazájuk
ban, Irakban élnek, az üldözés ideje még mindig nem múlt el. 

Az üldözött és védtelen iraki keresztények - Nagyon szomorú 
fejezete a káld egyháznak jelenlegi helyzetük hazájukban, Irakban. 
Állandóak az iszlám terroristák keresztények elleni merényletei. 
2011. augusztus elejétől csak Kirkukban egy szíriai-katolikus-, egy 
presbiteriánus- és egy szíriai-ortodox templomot romboltak le. Sako 
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érsek szerint a keresztényekre nem hallgat a bagdadi kormány, de az 
amerikaiakat sem érdekli a keresztények sorsa, vagy nem képesek 
őket megvédeni, miután a radikális erők a háború által teremtett ká
oszban szabad kezet nyertek. Ezért kénytelenek az iraki keresztények 
a szomszédos országokba menekülni. Az iraki menekültek főleg két 
hullámban érkeztek Jordániába. Az első 1990-ben, az "öböl-háború" 
előtt a kuwaiti invázió alkalmával történt. Jordániát választották SZÍ
riával szemben, ami akkor Irak számára ellenséges ország volt. A 
második hullám az amerikaiak 2003-as inváziója után történt. Még 
ma is találunk itt sok családot, akik ezzel a két hullámrnal érkeztek 
Jordániába. Az iraki keresztényeknek 90%-a káld rÍtusú. Jordánia te
rületén Irakból kb. egymillió menekültet tartanak számon. 

Az iraki keresztények "a hit mártírjai". A káld egyház az évszá
zadok során súlyos adót fizetett és ma még inkább fizet hitéért. A 
vértanúk közül egy sem lett szentté- vagy boldoggá avatva. Irak 
keresztényeinek nincs idejük kanonizációs eljárást indítani. 
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VágvöJgyi Éva 

Bölcsesség az ókori Keleten VII. 
Jób könyve: Találkozás Istennel 
(Jób a szenvedésben találkozik Istennel, 

Jób 31,1-37.40b; 38,1-21; 40,1-14; 42,1-6.7-10) 

A.) Alapgondolat 

A kezdet kezdetén Isten jelen volt az ember életében, látta Istent 
és Isten látta őt. Mondhatjuk úgy is, hogy az ember nyitott könyv 
volt Isten és a másik ember számára. Aztán jött a bűnbeesés és az 
ember a könyvet becsukta, rejtegetni próbálta magát Isten és a másik 
ember elől. A bűn miatt nem mert többé Istenre tekinteni, kizárta 
magát abból a paradicsomi együttlétből, ami kezdetben Isten és az 
ember kapcsolatát jellemezte. Attól kezdve az ember Istenhez fűződő 
viszonyát az Istentől való félelem jellemezte. Isten mindig jelen volt 
és jelen van az ember számára, nem ő, hanem az ember zárja el ma
gát Istentől, az ember csukódott és csukódik be a bűn miatt Isten 
előtt. 

De mivel Isten a saját képmására teremtette az embert, soha nem 
halt ki belőle a vágy, hogy ebbe a harmóniába visszataláljon, hogy 
újra Isten közelében legyen, hogy lássa Istent. De saját erejéből nem 
volt képes arra, hogya "könyvet újra kinyissa", a bűn, a méltatlanság 
fölött érzett szégyen, a félelem visszatartotta. Jézus az, aki ezt a 
könyvet újra kinyitja az ember számára. Az Ige megtestesüléséig az 
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Istennel való találkozások, az Isten látása csak egy-egy felvillanás az 
ember történetében. Ilyen felvillanás Jób Istennel való találkozása is. 

Hogy jön létre ez a találkozás, miért látja meg Jób Istent? 
Jób elveszít mindent: anyagi javait, az egészségét, még a hozzá 

közel állók támogatását és részvétét is, mindenét, amije csak volt. 
Csak egy valamije marad meg, a hite, csak egy valakije marad meg, 
Isten. Végső kétségbeesésében csak hozzá tud fordulni, vele kezd 
perlekedni az őt ért méltatlan szenvedés miatt, miért bünteti Isten, 
amikor nem szolgált rá. És a szenvedésben, a perlekedésben észre 
sem veszi, hogy a könyvet újra kinyitja, megnyílik Isten felé. Miért
jeire maga Isten a válasz, Isten látása a válasz. 

Hogy van ez a látás? Én például tapasztalom (ahogyaBibilia írja: 
"Mert a teremtmények nagyságából, szépségéből nyilván meg lehet 
ismerni azok teremtőjét" Bölcs 13,5). Megtapasztalom a teremtmé
nyekben, működésében, de nem látom őt. Még Pál is azt mondja, 
hogy "Most ugyanis tükör által, homályosan látunk, akkor pedig 
majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy 
fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok" (1 Kor 13,12). 

Mózes arca ragyogott az Istennel való találkozás után: "Amikor 
aztán Mózes leszállt a Sínai hegyéről, kezében a bizonyság két táblá
jával, nem tudta, hogy ragyog az arca az Úrral való beszélgetés mi
att. Áron és Izrael fiai azonban meglátták, hogy sugárzik Mózes arca, 
ezért féltek a közelébe menni." (Kiv 34,29-30). Ki látja Istent, csak a 
lélek, vagy a test is? Úgy tűnik egész valónkkal látjuk Istent, ezért 
hagy nyomot a testen is. Vagy ahogy bennem szólal meg, nem egy 
külső hang, úgy a látás is belső élmény, nem külső látvány? A da
maszkuszi úton a kísérők hangot hallottak, de nem láttak semmit. 

A látás kezdete, amikor a csukott könyv kinyílik. Amikor elve
szítjük az evilág hamis illúzióit. 

Illés elmenekült a pusztába és amikor kínjában kimondta, hogy 
,,»Elég volt, Uram, vedd el életemet, mert én sem vagyok jobb, mint 
atyáim" (1 Kir 19,4), amikor egészen pornak és hamunak érezte ma
gát, akkor találkozhatott Istennel. 

"Isten megtapasztalása a szenvedésben. Hogyan válhat számomra 
a szenvedés úttá Istenhez? A szenvedés lehánt rólunk minden fö-
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löslegeset, kivesz a kezünkből minden hamis kapaszkodót, amivel 
addig áltattuk magunkat, megmutatja számunkra a dolgok valódi ér
tékét. Megmutatja számunkra a dolgok helyes mértékét, hogy milyen 
kicsik és kiszolgáltatottak vagyunk, valójában "por és hamu". A 
szenvedés nem büntetés, hanem lehetőség, hogy közelebb jussunk Is
tenhez. Persze ugyanakkor nagy próbatétel is. Mert nagyon fáj, mert 
nagyon félünk a bennünket elborító sötétségtő!." 

A puszta az a hely, ahol az ember számára Istenen kívül nincs 
más. A szenvedés az az állapot, amikor az ember számára Istenen kí
vül nincs más. És az ember kinyílik, átadja magát Istennek. A kinyí
lás, az önátadás fokától függ, hogy mennyire találkozik vele, hogy 
lát ja-e őt. 

B.) Jób 31,1-37.40b; 38,1-21; 40,1-14; 42,1-6.7-10 

c.) Bevezetés 

1. Találkozások Istennel a Bibliában 

Az Ószövetségben az ember kezdeti, a bűnbeesés előtti bizalmas 
és harmónikus Istennel való kapcsolatát a későbbiekben jobbára az 
Istentől való félelem jellemzi. Úgy írja le az Istennel való 
találkozást, mint valami veszélyes dolgot, hogy a parányi ember 
számára Isten végtelen hatalmával találkozni akár halálos is lehet: 
"Gyere fel Áronnal együtt, de a papok és a nép ne lépj ék át a határt, 
ne jöjjenek fel az Úrhoz, hogy meg ne ölje őket!" (Ter 19,24). "Az 
egész nép látta a mennydörgéseket és a villámokat, a harsonazengést 
és a füstölgő hegyet, ezért rémülten, a félelemtől remegve megállt a 
távolban, és így szólt Mózeshez: »Te szólj hozzánk, és meghallgat
juk! Ne Isten szóljon hozzánk, hogy meg ne találjunk halni!" (Ter 
20,18-19) "Színről-színre láttam itt Istent, mégis megmenekült a lel
kem!" (Ter 32,30) 

De Jóbnak nincs veszteni valója, kockára teszi a számára már 
csak kínt jelentő életet, hogy találkozzon Istennel, hogy maga lsten 
válaszoljon neki, bár tudja, hogy számára nem csak önmagában a 
találkozás veszélyes, hanem az az ambivalens helyzet is, hogy 
ellenségkén tekint Istenre, ugyanakkor a segítséget is tőle várja .. 
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2. Jób bíróság elé idézi Istent 

Jób szó szerint kihívja Istent, bíróság elé idézi, hogy ott ünnepé
lyesen bizonyíthassa ártatlanságát és felszólítja Istent, emeljen vádat 
ellene 

Jób igazságot követel Istentől. Szeretné, ha Isten belátná pana
szának jogosságát, és bizakodik, hogy enyhít a terhein. Még egy 
utolsó kihívást intéz Istenhez, hogy közelébe akar menni, mint egy 
fejedelemhez. 

3. Isten talákozik Jóbbal 

Az Istennel való találkozásban, ahogy az ténylegesen megtörtént, 
fontos hogy Isten beszédét ne izoláltan kezeljük. 

Isten beszéde csak az egyik oldala volt ennek a találkozásnak, 
Isten tette a Happy End"-ben ugyanúgy hozzátartozik az ellene láza
dó meggyőzésének és megnyugtatásának aktusához. 

Isten beszéde a Jób 38, l-21-ben először provokál. Jóbban hal
latlan elvárás feszül, hogy egzisztenciális kérédéseire Isten jó választ 
adjon számára. Jahve elfogadja Jób kihívását és felel neki a viharból. 
A barátokat elítéli, Jóbot pedig a teremtés csodáira utalja, amelyek 
felülmúlják az emberi tudást és lehetőségeket és az Ö végtelen 
hatalmának és bölcsességének a bizonyságai. Ha Jób Istent rendre 
akarná utasítani, képesnek kellene lennie arra, hogy a világ kor
mányzását átvegye, rendjét fenntartsa, a gonoszokat pedig eltiporja. 
Akkor maga Isten is dicsőítené. Ha azonban erre nem képes, illene 
szerényebbnek lennie (38,1-40,14). A vízilóra és a krokodilra utalás 
kiemeli az ember kicsiségét, tehetetlenségét (40,15-41,26). Jób 
számára nem marad más hátra, mint elhallgatni és magát megadni 
(40,1-14; 42,1-6). 

4. Jób találkozik Istennel 

Jahve l. beszéde Jóbot annak belátására bírja, hogy Istennel 
szemben csak hallgatnia illik (40,3-5), a 2. után viszont 
bűnvallomást tesz és vezekel (42.6). Isten 2. beszéde után hangzik el 
a legfontosabb (42,5): 
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Ez a találkozás radikálisan megváltoztatja Jób istenképét. Isten 
sokkal hatalmasabb annál, hogy az ember fel tudná fogni őt. Az 
Istennel való találkozást nem lehet kikényszeríteni, Isten szabad tette 
és ajándéka az ember számára 

5. Végezetül Isten látásáról szóljanak számunkra a legilletéke
sebbek, az Atyák, akik már egy következő, a Krisztus utáni korszak
ban a saját tapasztalataik alapján beszélnek Isten látásáról: 

Meszkin: Isten megtapasztalása az imában 

Istent látni 

Látás, amelyet a megismerés minden energiájával és mélységé
vel, az ésszel, a szívvel, a lélekkel és az összes érzelemmel biztosít, 
látás, ami által a megismerésben felfedezi Isten személyét mindazzal, 
amit ez magával tud hozni az érzékelés határai között, szeretetet, bi
zalmat és közösséget. 

Az ember arra van meghívva, hogy lássa Istent, vagyis hogy rá 
irányuljon az emberi megismerés, és ehhez használja ki minden ké
pességét, amivel rendelkezik, legfontosabbnak tartva a szeretet és 
közösség képességét. 

Hogy is mondjam, Isten látása az ember belső lehetőségeitől 
függ, annyit lát meg Istenből, amennyire a lélek megszentelődésével 
arányos mértékben képessé válik: "Békességre törekedjetek minden
kivel, és megszentelődésre, mert e nélkül senki sem fogja meglátni 
Istent"(Zsid 12,14). 

Szent János apostol az Első levelében kijelenti, hogy nem jutunk 
el a tökéletes szentségre, ha nem maga Isten mutatkozik meg ne
künk: "Tudjuk azonban, hogy amikor meg fog jelenni, hasonlók le
szünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van." (1 Ján 3,2). 

De meg kell ismételnünk, hogy Isten megmutatkozása nem jelenti 
a formájának vagy látványának fizikai szemmel való megpillantását, 
hanem tulajdonságainak és a műveinek látását, bölcsessége és min-
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den ismeretet felülmúló szeretetének megismerését. Most, ebben az 
életben, természetünk romlottsága miatt ez a látás nem tökéletes. 

Így a hit a látás egy formája, ami azonban még nem lát tisztán, 
vagy még inkább csak részlegesen lát, mert még nem ért egészen a 
megismerésünk töredékessége miatt: "Mert töredékes a megismeré
sünk, és töredékes a prófétálásunk ... Most ugyanis tükör által, ho
mályban látunk" (I Kor 13,9; 12). 

Ez a tökéletlenség reális és konkrét tény. Jelenleg az ember a hit
nek azon a fokán áll, hogy folyton azt kérdezi, hogy Isten miért tette 
ezt Így, és miért nem tette úgy. Az értelem sötétsége miatt, sok do
log érthetetlennek és ismeretlennek tűnik számára. De a hittel legyő
zi saját tudatlanságát, a hittel legyőzi a megismerés töredékességét, a 
hittel keresztül jut az értelem sötétségén. Ezért a hit, legyen bár töké
letlen, ahogy Istent látja, és nem tudja teljesen felfogni Öt, mindazo
náltal kegyelme egyenrangú a látás tisztaságával. Ugyanis a hit fel
készít a látásra és a hitnek köszönhető, hogy mostantól fogva elnyer
jük a feltámadás erejét, amelyben színről színre látjuk Istent: "Most 
ugyanis tükör által, homályban látunk, akkor pedig majd színről 

színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, 
mint ahogy és is ismert vagyok" - Vagyis úgy fogom ismerni Istent, 
ahogy Ö ismer engem. - "Most azért megmarad a hit" (IKor 13,12; 
13). 

Megkérdezhetjük: Mindebből arra kell következtetnünk, hogy az 
ember számára lehetetlen, hogy világosan lássa Istent, hogy ebben 
korszakban lehetetlen teljesen megismerni Öt? 

A felelethez lelki oldalról kell jól megvizsgálnunk és mérlegel
nünk a kérdést. Azt mondhatjuk, hogy Isten látása lényegében telje
sen az ember szentségén alapszik. Ha az ember egészen levetkőzi 
természetének romlottságát és elérkezik a teljes szentségre, akkor 
mindenképpen meg fogja látni Istent, világosan, ahogy Ö van. Így a 
kezdő kérdésünk másképp alakul: Az ember ezen a módon tud eljut
ni a tökéletes szentség állapotára, azaz új természetet vesz fel? 

A második kérdésre adandó válaszhoz tisztában kell lennünk az
zal, hogy lényegbe vágó módon elérkeztünk a kereszténység szívé
hez: Krisztus eljött, feláldozta testét, vérét kiontotta, a hit és Szentlé
lek tevékenysége által ajándékul adta a vele való egységet, azért 
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hogy rajta keresztül el tudjuk érni a tökéletes szentséget, amely nem 
csak Isten látására tesz bennünket alkalmassá, hanem a vele való 
egységre és életre: "megmosakodtatok, megszentelést nyertetek, és 
megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, a mi Istenünk Lelke 
által" (l Kor 6,11). 

Istenbe vetett hitének, bizalmának és a szeretetébe vetett remé
nyének növekedése mértéke szerint növekszik és fejlődik az ember 
saját istenlátása. 

A hit a tökéletesség olyan fokára tud növekedni, ami alkalmassá 
teszi az embert, hogy elérje a tökéletes szentség állapotát, lehetővé 
téve neki hogy ami korunkban világosan lássa Istent? 

Elméleti szempontból ez lehetséges, mert egyrészről egy köteles
ségről van szó: "Nem azt mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod 
Isten dicsőségét?" (Jn 11,40). De gyakorlati szempontból lehetetlen, 
mert megakadályozzák az ember érzései és az értelme, amelyek nem 
egységesen fejlődnek, kétségek közt és elemezve, és ennek követ
kezménye, hogy amikor hatnak a látásra, amíg meg nem szűnnek a 
kétségek okai, megrontják a megismerést, csökkentik a tisztaságát,: 
"Uram, már szaga van, hiszen negyednapos!" (Jn 11,39). 

Így az ember természete bárhogy is megújul ebben a földi létben, 
a testi érzékelésében és a gondolkodásában megtartja a kezdeti rom
lás elemeit, amelyek megakadályozzák, hogy világosan lássa Istent. 
Semmise tudja megsemmisíteni a kezdeti romlást, ha csak nem a sír, 
és utána a feltámadás. Íme, amiért az ember szempontjából, a termé
szete és a lehetőségei miatt ebben a földi létben lehetetlen, hogy vi
lágosan lássa Istent. 

De talán Isten ki tudja magát nyilatkoztatni az embernek? 
Egyszerű a válasz, a hit meggyőződése alapján Istennek semmi 

sem lehetetlen! 
Isten ki tudja nyilatkoztatni magát az embernek. 
Isten kinyilatkoztatása azonban azt jelenti, hogy Isten nyilatkoz

tatja ki magát, vagyis hogy Isten saját szeretetétől, irgalmától és jó
akaratától vezérelve megmutatja magát az embernek. Ebben a kinyi
latkoztatásban felfedi az ember számára lényének mélységét, és ő 
maga gondoskodik a megszentelődés megszerzéséről és a szükséges 
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erőről, hogy Isten dicsőségéről elmélkedjen: "Mert a Lélek mindent 
kikutat, még az Isten mélységeit is" (l Kor 2, l O). 

De másrészről az is igaz, hogy az Ószövetségben találunk olyan 
részeket, amelyek ellentmondanak annak, hogy Isten valóban meg
mutatta magát Mózesnek, Izajásnak, Jóbnak és sok másnak. Az Új
szövetség azt mondja: "Mi láttuk az ő dicsőségét" (Jn 1,14) és "Es 
meglátja minden test Isten üdvösségét" (Lk 3,6 amit az Iz 40,S-ből 
vesz át). "Mert az élet megjelent, és mi láttuk" (l Ján 1,2) János sze
rint. És Krisztus mondja: "Aki engem látott, az Atyát látta" (Jn 
14,9). És megígérte: "Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni 
fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki" (Jn 
14,21). Szent Pál mondja: "A Lélek mindent kikutat, még az Isten 
mélységeit is" (l Kor 2,10) . 

72. "Az, ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges" 
(Lk 18,27). Az ember valóban nem láthatja Istent magától. De Isten 
saját akaratából megláttatja az emberekkel azt, amit akar, ahogy 
akarja, és amikor akarja. (Lyoni Szent Iréneosz, Adversus haereses 
4,20,5) 

Krisztus akarata, hogy saját dicsőségét a Tábor hegyén egy ra
gyogó látványban kinyilvánítsa, az Atya akaratát tükrözi vissza, aki 
részeltetni akarja az embert az emberi szemmel nem látható isteni 
fényben, hogy folyamatosan halhatatlanná téve őt, következmény
ként megadja neki, hogy örökké éljen. 

80. Ahogy azok, akik látják a fényt, fényben vannak, és részesül
nek ragyogásában, így azok, akik látják Istent, Istenben vannak, ré
szesülnek az ő ragyogásában. Mivel Isten ragyogása életre kelt, azok, 
akik látják Istent, életre kelnek! (vö. Zsolt 104,30) (Lyoni Szent lré
neoSZ, Adversus haereses 4,20,5) 

Nagy Szent Antal tapasztalatának fejtegetésében megtaláljuk Is
ten látásának alapvető elemeit: 

l. Ahhoz, hogy Isten látására eljussunk, meg kell szabadulnunk 
minden szenvedélytől, minden bűntől és azok következményétől. 

2. Gyakorolnunk kell az erényeket, amelyek elvezetnek az aszké
zishez. 
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3. Szükséges, hogy hevesen vágyakozzunk Isten után és szeressük 
az igazságot. 

4. Az Igazság látása, ami Isten, megszabadít a bűn szolgaságából 
és Isten fiainak szintjére emel bennünket, akik nem vétkezünk. 

92. Akarata szerint és neki tetsző módon kinyilatkoztatta magát 
mindegyik szent atyának. Egyféleképpen Ábrahámnak, másfélekép
pen Jákobnak, és megint más módon Noénak és Dánielnek, Dávid
nak, Salamonnak, Izajásnak és minden szent prófétának. Egy módon 
Illésnek, más módon Mózesnek. Én úgy vélem, hogy Mózes, egész 
idő alatt a hegyen maradt a negyven napos böjtölés alatt, a lelki terí
tett asztalhoz járulva megízlelte annak édességét. Valamennyi szent
nek megmutatta tehát, hogyan akar megpihentetni, üdvözíteni, és Is
ten ismeretére vezetni. (Nagy Szent Makariosz, Hom ilia e spiritales 
4,13) 

D.) Óravázlat 

Feladat 

1. Ének: A fényem Jézus te vagy 

2. Találkozások Istennel a Bibliában 
A résztvevők megbeszélik, hogy milyen kí
sérő jelenségei vannak a Bibliában az Isten
nel való találkozásnak (Mózes, Izajás, 
Ezekiel, Illés, ... ) Lásd Bevezetés I. 
3. Jób bíróság elé idézi Istent 
A résztvevők közösen elolvassák a Jób 31-et 
és megbeszélik a következő kérdések 
alapján: 
- Mit követel Jób? 
- Mit akar elérni? 
- Hogyan értelmezi a saját szerepét? 
- Jóra vezethet ez? (lásd Bevezetés 2.) 

Módszer 

ének kottá
ból 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá
val 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá
val 

Eszközök, 
időtartam 

Énekelj az Úr
nak, 278. o. 
5 perc 
Szentírás 

25 perc 

Szentírás Jób 
31, 
tábla, kréta 
jegyzetfüzet, 
ceruza 

35 perc 
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Feladat 

4. Isten találkozása Jóbbal 
A résztvevők közösen elolvassák a Jób 38,1-
21-et és elmondják a spontán benyomásaikat a 
szöveggel kapcsolatban. 
Következő lépésben megpróbálják megkeresni 
lsten válaszának mélyebb értelmét. 
Kérdések a szöveg feldolgozásához: 
- Mi a különbség a barátok válasza, akik 
szintén a teremtéssel érvelnek, és Isten válasza 
között? 
- Kielégítő Isten válasza, vagy még hiányérze
tünk van? 
Az óravezető összefoglalja (lásd Bevezetés 3.) 
4. Jób találkozása Istennel 
A résztvevők közösen elolvassák a Jób 42, I-
10. és megbeszélik 

Lásd Bevezetés 4. 

5. Az óravezető előadása Isten látásáról az 
Atyák gondolatai nyomán (lásd Bevezetés 
5.) 

6. Befejező ima, ének 

Módszer 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá
val 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá
val 

az óraveze
tő előadása 

Kötetlen 
ima 

Eszközök, 
időtartam 

Szentírás, Jób 
38,1-21 
Jőb 40,1-14 
tábla, kréta, 
jegyzetfüzet, 
ceruza 

20 perc 

Szentírás, Jób 
42, 1-10, jegy
zetfüzet, ce
ruza 
10 perc 
Jegyzetfüzet, 
ceruza 

15 perc 
kotta, gyertya, 
gyufa 
10 perc 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központ
jában "Élő Ige" címmel bibliaiskola működik (szeptembertöl jú
niusig minden hónap elsö hétföjén du. 5-7-ig). Jelen tüzetűnk a 
száznegyedik óra anyagát tartalmazza. 
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Papíruszok 

Németországban régóta működik egy tudós bizottság, amely azzal 
foglalkozik, hogy a régi szentírási szövegtanúk alapján, azok össze
hasonlítása és egyeztetése alapján a lehető legpontosabban meghatá
rozza az Újszövetség eredeti szövegét. Munkájuk eredményét rendre 
kiadják egy kötetben, ez az Újszövetség kritikai kiadás-a, a Novum 
Testementum Graece. Ha újabb szövegtanúk kerülnek napvilágra, 
azokat is figyelembe véve időnként új kiadása jelenik meg ennek a 
kritikai Újszövetség-szövegnek.1 

Papiruszsás 

Papiruszok az első négy századból - Az Újszövetség görög szö
vegének legrégebbi tanúi az ún. papiruszok. Az Ókorban az akkor 
megfogalmazott szövegeket (rendeletek, levelek, gazdasági feljegy
zések) kőbe vésték, agyagtáblákra vagy cserépdarabokra (osztrakák) 

,1 E!1ne~ alapjá,n ~észült a latin Vulgáta javított változata, a latin Neovul
gata ujszovetsegl resze IS. 
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írták. Ezek azonban nem voltak alkalmasak hosszabb szövegek fel
jegyzésére. Ezért állatbőrökből lapokat készítettek, a lapokat egy
máshoz varrták, így ezek a tekercsek hosszabb szövegek megörökíté
sére is alkalmasak voltak. Ha a szöveg túl hosszú volt, akkor több te
kercsre írták, így született például Mózes öt könyve, ami valójában 
egy írásmű. 

Az állatbőr-tekercsek azonban nagyon drágák voltak, ezért kb. 
Jézus idejére megszületett az ún. papirusz, amit a Közel-Keleten ho
nos papirusz-nád szárából készítettek. 2 Bár ez a papírusz elég töré
keny volt és hamar elhasználódott, nagy előnye volt az olcsóság, és 
így a kezdetben keresztények is minden szövegüket erre írták. Elő
ször ezeket a papíruszlapokat is összefűzték, így papírusz-tekercsek 
születtek, később azonban elkezdték a papírusz-lapokat is könyv 
formájában összefűzni, mert így jobban védve voltak az egyes lapok. 

Kb. a 4. században érkezett el az ideje annak, hogy pergamenre 
írt kódexek is szülessenek, mert egyes egyházak jobban megerősöd
tek, hogy másoló műhelyeket tartsanak fenn, és be tudták szerezni a 
drágább pergamen-lapokat. Nagyobb másoló műhelyekben egyszerre 
több másolat is készült: egy valaki diktálta a szöveget, a másolók pe
dig egyszerre több kódex lapjait írták. Így készülhettek az első ismert 
bibliai kódexek is, a Sínai és Vatikáni kódexek. 

Az Újszövetség eredeti szövegének visszaállítása során a Közel
Kelet száraz vidékein, elsősorban Egyiptomban felfedezett papírusz
töredékek rendkívül értékesek mind az eredeti szöveg felderítése, 
mind pedig az újszövetségi iratok keletkezési idejét illetően. 

A papiruszokat feltalálásuk sorrendjében p betűvel és az ahhoz il
lesztett sorszámmal jelzik, pl. p52; a későbbi (nagybetűs) kódexeket 
pedig az ábécé nagybetűivel: A, B, C stb. 

Fontosabb papíruszok - Az eddig ismert legkorábbi papírusz
töredék a p52_es jelzésű Papirus Rylands, mely a Jn 18:31-33,37-38 
verseket tartalmazza. Ilyen kis terjedelme mellett mégis nagy jelen
tőséggel bír, hisz kormeghatározás a szerint kb. Kr. u. 12S-ből szár
mazik. Ezzel megdönti azt az elképzelést, hogy János evangéliuma 

2 A papirusz készítését ld.: https://www.biblia-tarsulat.hu/fontos.htm. 

32 



A Biblia szöuegtanúi 

csak nagyon későn, jóval Jézus és az apostolok halála után keletke
zett (valamikor Kr. u. 160 körül). 

p52, papirusz Rylands 

p45 (ún. P. Chester Beatty 1.) - Valószínűleg 250 körül készült 
Egyiptomban. Tartalma: Máté 20-21 és 25-26; Márk 4-9 és 11-12; 
Lukács 6-7 és 9-14; János 4-5 és 10-11; valamint Csel 4-17. A Dub
lini Chester Beatty könyvtárban ta
lálható, néhány lapja pedig az Oszt
rák Nemzeti Könyvtárban. Nagyon 
megsérült és töredékes. A lapokat 
kódexbe kötötték, amelynek 220 lap
ja lehetett, ezekből csak 30 maradt 
meg. Mindegyik lap lyukacsos, kevés 
ép sora van. A lapok mérete 26 x 18 
cm lehetett. 

p46 (ún. Chester Beatty II) -175 és 
225 között készülhetett. Tartalma: 
Róm, 1 Kor, 2 Kor, Gal, Ef Filem, 
Kol 1 Tessz és a Zsid részletei. Az 
alsó sorok minden lapon megsé
rültek. A lapok mérete kb. 28x 16 cm, 
az írás átlag 11.5 cm széles oszlop- p46, papirusz Chester Beatty II. 
ban készült, oldalanként 26-32 sor-
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ban (mind a sorok hossza, mind a száma folyamatosan bővül. Lapjai 
meg vannak számozva. A kutatók többsége szerint a 3. század első 
felében készült, de van, aki szerint már az első században. 

p47 _ tartalmazza: Jel 9,10-11,3; 11,5-16,15; 16,17-17,2. A 3. szá
zadban írták. Szövege a Biblia alexandriai szövegváltozatával rokon, 
nagyon közel áll a Sínai-kódex szövegéhez. 

p66 _ tartalmazza: Jn 1,1-6,11, 6,35b-14,26.29-30; 15,2-26; 16,2-
4.6-7; 16,10-20,20.22-23; 20,25-21,9.12.17. Első kiadója szerint a 3. 
század legelején készült, de az írásmód vizsgálata alapján mások a 2. 
század közepét vagy elejét is lehetségesnek tartják; ismét mások sze
rint inkább a 4. század elején vagy közepén írhatták. Érdekessége, 
hogy nem közli a házasságtörő asszony történetét (J n 7,53-8, ll), ép
púgy, mint a többi korai kézirat. 

Három kiváló másoló készítette, két korrektor is átnézte, javította. 
1952-ben találták Jabal Abu Mana mellett Dishna-ban (Egyiptom). 
Az első 26 Iap teljesen ép. Az egyik legfontosabb szöveg a Chester 
Beatty papiruszok publikálása (1933-1934) óta. Genfben őrzik. 39 
fólió (78 Iap, 156 oldal, az oldalak mérete 14,2x 16.2 cm, oldalakon 
15-25 sor van. Szövege az alexandriai szövegváltozatot képviseli. 

p47 papírusz 
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p64 - Máté 3., 5. és 26. fejezetéből tartalmaz részleteket. Az első 
században készült, Kr.u. 200 körül. A kézírás a "bibliai unciális 
(nagybetűs) írás" kezdeteit 
jelzi, ami a későbbi Vatikáni 
és Sínai kódexek írásmódja. 
A szöveget mindkét oldalra 
írták, ez valószínűvé teszi, 
hogy a töredékek kódex ből 
származnak. 

p72 _ P. Bodmer VII (Júd) 
and P. Bodmer VIII (l-2 Pé- p64 papirusz 
ter) egy könyv részei. Az 
egyik egyiptomi régiségpiacon bukkant fel, és a svájci Martin Bod
mer talált rá. 

p75 _ Martin Bodmer tulajdona, 
Genfben található. Kb. 144 lapja volt, 
ebből 102 maradt meg. Nagyjából a fe
lét tartalmazza két evangéliumnak (Lk 
és Jn). Írásmódja alapján 1 75-225-re da
tálható. A 4. században még használat
ban volt. Hiányzik belőle Lk 22,43-44 
(Jézus agóniája és a házasságtörő asz
szony története. Szövege az alexandriai 
változatot képviseli, közel azonos a Va
tikáni és Sínai kódexek szövegével. 

További papiruszok a 3. századból: 
pl (Mt-ból néhány vers); p4 (Lk rész
letek); p5 (Jn részletek); p9 (1 Ján rész
let); pl (Zsid 1,1); pl5 (1 Kor 7-8-ból 
néhány vers); p20 (Jak 2-3-ból néhány 
vers); p22 (Jn l5-l6-ból néhány vers); 
p23 (Jak l-ből versek); p27 (Róm részle
tek); p28 (J n 6 részlet); p29 (Csel 26 ver-
sek); p30 (1-2 Tessz részletek); 19 (Jn p75 papírusz 
8,14-22); p47 (Jel részletek); p4 (Csel 
részletek) ; p49 (Ef részlet); p53 (Mt, Csel részletek); p65 (1 Tessz 1-2 
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részlet); és még további 7 papirusz. A 4. századból pedig 16 papi
rusz. (Ld. Nestle-Aland, Novum Testamentum graece). 

Nemrégiben felfedeztek egy újabb régi papiruszt. Régi szarko
fágból került elő Egyiptomban, mely egy szegényebb ember holttest
ét tartalmazta. Míg a gazdagok ékszerekkel és arany "szemfedővel" 
temették el halottaikat, a szegények csak egy papiruszt helyeztek az 
elhunyt arcára. Ez a papiruszlap pedig történetesen Márk evangéliu
mának egy részletét tartalmazta. A tudósok Kr. u. 90 előttire datál
ják, tehát az első század végére, amikor még Jézus életének legalább 
egy szemtanúja (János apostol), és más, első generációs tanítványok 
(így például Márk evangélista + l 00 körül) még életben voltak. 

Tovább emeli az új papirusz jelentőségét, hogy az eddig ismert 
legkorábbi Márk-papírusz a p45 -ös jelű volt, mely valamikor a har
madik században keletkezett. A mostani papirusz ezért egy hatalmas 
lépést tesz visszafelé, egészen az evangélium írójának életidejébe, 
amikor még akár ő maga, vagy a könyvét ismerő közösségek ellenő
rizni tudták a másolat hitelességét. 

Kódexek a 4. századból - Az első nagybetűs kódexek (maius
cula), amelyek máig fennmaradtak, a 4. században készültek. Ezek a 
Sínai és a Vatikáni kódexek. Rendkívül jelentősek, mivel ezekben 
olvashatjuk az Újszövetség szövegét szinte teljes egészében, a szö
vegük pedig rendkívül megbízható és pontos, így az Újszövetség kri
tikai kiadása legfőképpen ezekre támaszkodik. A nagybetűs kódexek 
tudományos jelzése nagybetű, az ábécé sorrendjében, illetve O-val az 
arab számok: O l, 02 stb. 

A Sínai kódex (jele ~ [héber alef], O l) kalandos története 
(Gyürki László) - A Vatikáni kódex mellett a Sínai kódex az egyik 
legfontosabb szövegemléke a Bibliának. Ennek digitalizálása a kö
zelmúltban megtörtént, és ma bárki számára megtekinthető e jelentős 
szövegemlék. A négy egymástól távoli helyen őrzött kézirat digitali
zálás által össze lett kötve és mindenki számára elérhetővé vált az 
interneten. Ismerkedjünk meg e fontos szövegemlék kalandos törté
netével. 

A kódex eredeti helye a Sínai hegy lábánál épült Szent Katalin 
kolostor. A hagyomány szerint itt van eltemetve Szent Katalin vér-
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tanú szűz3 . A kolostort Justinianus császár Kr.u. 530-ban alapította. 
Nemcsak ikonokban gazdag, hanem híres az ősi könyvtára is. Ez an
nak is köszönhető, hogy a kolostor a századok viharait nagyobb 
veszteség nélkül vészelte át, s a moszlim uralkodók is tisztelettel vi
seltettek a szent hely iránt. 

A kolostor szerzetesei nem voltak mindig tisztában azzal, hogy 
milyen kincsek rejtőznek az ősi falak mögött. Az egyik legértéke
sebb kézirat kalandos története is bizonyítja ezt. Az ún. Sínai kódex
ről van szó, amely pergamen lapokon az Ószövetség nagyobb részét 
és a teljes Újszövetséget tartalmazza. A szentírástudomány számára 

Sínai-kódex 

jelentős esemény volt ennek felfedezése. A kódex egyes részei a 19. 
században a világ különböző könyvtáraiba vándoroltak. 

3 A legenda szerint a bálványok tiszteletére rendezett áldozatokon ke
resztényként nem akart részt venni, és nyíltan ellenszegült a császár pa
rancsának. Ezért börtönbe vetették és ötven tanult férfiút küldtek hozzá, 
hogya pogányság számára megnyerjék, de a jámbor szűz oly bölcses
séggel védelmezte hitét, hogy mind az ötvenen keresztényekké lettek. 
Eloször éles késekkel ellátott kerékkel akarták szétmarcangolni, ez azon
ban darabokra tört, ezért lefejezték. Alexandriában! 305-ben halt meg. A 
bölcselök, a könyvtárak, a nyomdászok, az ügyvéaek, a filozófusok es a 
magasabb iskolák védöszentje. 
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A felfedezés a 19. századi német biblikus tudósnak, Konstantin 
Tischendorfnak a nevéhez fűződik (1815-1874). Tischendorf Lipcsé
ben tanult, és a protestáns teológia professzora volt. A Szentírás 
megbízható görög szövegének kutatása állt élete központjában. A tu
dományos érdeklődés mellett ezzel hitetlen és kétkedő kortársai szá
mára a szent könyvek megbízhatóságát is bizonyítani akarta. A világ 
különböző könyvtáraiban kutatott. Már Párizsban is volt egy szenzá
ciós felfedezése. Így jutott el a Sínai Szent Katalin kolostorba is, 
amelynek könyvtára már akkor is világhírű volt. 1844-ben tartóz
kodott egy ideig ebben a kolostorban. Hamarosan itt is eredményt ért 

A Sínai Szent Katalin kolostor 

el: pergamen lapokra írt görög nyelvű Ószövetségi Szentírás-kézirat 
129 oldalát fedezte fel. A legrégibb ismert Szentírás kézirat volt ez. 
Mint szakértő, azonnal a Kr.u. 4. századba sorolta az értékes lapokat. 
Viszont azt is tudta, hogy ez csak a kéziratok egy része. Kérdés volt 
számára, hogy hol lehet a kézirat többi része, és vajon ez az Újszö
vetséget is tartalmazza-e. 

Tischendorf látta, hogy a szerzetesek milyen közömbösek kincse
ikkel szemben. Értékes kéziratok részei rendezetlenül hevertek az 
állványokon. A felfedezett szöveget is egy papírkosárban találta, 
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amelynek tartaimát begyújtásra használták. Tischendorf hasznot is 
húzott a szerzetesek értékeikkel való gondatlan bánásmódjából: a 
Szentírás-kéziratból 43 lapot - amelyeket nagyon jelentősnek talált
ajándékként kapott meg tőlük. Ö e 43 lapot Lipcsébe vitte, s ezek ma 
az ottani egyetemi könyvtár féltett kincsei. A kézirat többi része a 
Katalin kolostorban maradt. 

Tischendorf meg volt győződve arról, hogy az általa felfedezett 
pergamenlapok csak egy kis részét képezik a kéziratnak, ezért kilenc 
évvel később, 1853-ban másodszor is felkereste a Sínai kolostort. Ez 
a látogatása azonban nagy csalódás volt. Az a 86 lap, amit ő első lá
togatásakor nem kapott meg, eltűnt, és senki sem tudta hova. Csak a 
teremtéstörténet egy lapját fedezte fel, mint ennek a kéziratnak ré
szét. Ezt egy másik kódexben könyvjelzőként használ ták. Így aztán 
ez alkalommal Tischendorf új eredmény nélkül tért haza. 

Mivel a kutatást nem adta fel, az l 859-es év elején újra megpró
bálkozott, hogyakéziratrészeket megtalálja. Ez alkalommal Ti
schendorf II. Sándor orosz cárnak, mint a Sínai kolostor ortodox véd
nökének ajánlásával, valamint anyagiakkal is érkezett, hogy az eset
leg megtalált kincseket a cár nevében megvásárolhassa. Először 
azonban ez az utazás is sikertelennek tűnt. Csak az esti búcsúzás, 
amelyre a kolostor gazdasági vezetője hívta meg az induló tudóst, 
lett a szentírástudomány fénypontja. A szerzetesek Tischendorfot 
nem mint betolakodó idegent kezelték, hanem egészen haláláig 
(1874) baráti összeköttetésben maradtak vele. Mikor Tischendorf 
ezen a búcsúesten a kolostorban feltételezett kincsre fordította a szót, 
a gazdasági főnök egy csomag piros kendőbe takart per$amennel jött 
elő. Nagy meglepetés volt számára, hogy nem csak az Oszövetségből 
hiányzó 86 oldal volt a csomagban, amit Tischendorf első látogatá
sakor talált és ott hagyott, s ami elveszettnek tűnt, hanem egy csomó 
más lap is, amelyek a kézirathoz tartoztak és az egész Újszövetséget 
tartalmazták. Azután kiderült az is, hogy a kézirat még két kora
keresztény Írást is tartalmazott. Ezeket - amikor a kódexet Írták - a 
Szentírás kánonjához tartozónak véltek: a Barnabás levélről és a 
Hermász Pásztora c. Írásrój van szó. Ma ezek nem tartoznak a Biblia 
könyveihez. 
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Ez a felfedezés a szentírástudomány számára nagy szenzáció volt. 
Ezzel egy teljes Újszövetség és az Ószövetségből is - néhány hiány
zó rész kivételével - a 4. századból származó új szöveg került elő, és 
ez megbízhatóbb volt, mint az addig ismert szövegek. Csak a Vati
káni könyvtárnak van egy olyan Szentírás szövege (ez a Vatikáni kó
dex), amely az itt megtalált szöveghez hasonló korú, de ez akkor 
még nem volt általánosan elérhető és még nem publikálták. 

Ezután megkezdődött a kézirat vándorlása. Tischendorf engedélyt 
kapott a kolostor szerzeteseitől, hogy az értékes lapokat magával vi
gye Kairóba, a Sínai kolostor ottani ortodox fiókjához, és ott a kóde
xet lemásolja. Azután engedélyt kapott arra is, hogyakéziratot 
Szentpétervárra kölcsönözze azzal a kikötéssel, hogy onnan a szöveg 
publikálása után visszahozza, ha a szerzetesek visszakérik. Tischen
dorfnak sikerült l 862-ben az orosz monarchia 1000 éves jubileumára 
a kéziratot "Codex Sinaiticus" címmel díszes négykötetes hasonmás 
kiadásban a nyilvánosságnak bemutatni. 

A kézirat viszont soha sem került vissza a Sínai kolostorba. A 
Katalin kolostor szerzetesei ugyanis az említett jubileurnra az orosz 
cárnak ajándékozták. A kódex Szentpétervár könyvtárában kiemel
kedő helyre került. De a kódex vándorlása ezzel még nem fejeződött 
be: 1933 decemberében a szovjet kormány Sztálin utasítására ezt a 
Szentírás-kéziratot az akkor alig hihető 100.000 fontért eladta. Az 
összegnek felét egy nagy gyűjtési akcióban az angol lakosság adta 
össze. Így került a kézirat nagy része Londonba, a híres British 
Könyvtár tulajdonába, ahol ma, mint egyik legnagyobb kincsüket őr
zik. 1975-ben a Katalin kolostorban ebből a kéziratból még további 
12 lap került elő. Az Orosz Nemzeti Könyvtárban Szentpéterváron 
pedig még öt töredékes darab található, melyek az eladásnál 1933-
ban ott visszamaradtak. 

Amint látjuk, ez a kézirat ma négy külön helyen található: Lon
don, Lipcse, Szentpétervár és a Sínai kolostor. A szakemberek véle
ménye szerint a még hiányzó ószövetségi rész (kb. 300 lap) végleg 
elveszett. Valószínű, hogya 19. században, mielőtt Tischendorf fel
figyelt rá, tudatlanságból - mivel nem ismerték fel annak hallatlan 
értékét - a Sínai kolostor szerzetesei a szó szoros értelmében eltüzel
ték. 
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A Sinai kolostor szerzetesei már a 19. század végén megpróbálták 
a kéziratot visszakövetelni. Ma is jogot tartanak rá, de eddig hiába. 
Először azt terjesztették, hogy Tischendorf ellopta a kódexet. Ez a 
vád ma egyértelműen megdől t. A kézirat ugyanis teljesen jogosan 
került a tudós kezébe. Az az igazolás, amelyben Tischendorf 1859-
ben kötelezi magát, hogy visszaadja a kö1csönkapott lapokat, melye
ket először Kairóba, aztán Pétervárra vitt magával, most is megvan. 
Fennmaradt az a cámak adott ajándékozási okmány is, amely 1869. 
november 18-án kelt, és amelyet a Sínai kolostor akkori apátja és a 
kolostor más tagjai írtak alá. Ezenkívül Oroszország ezt az ajándékot 
a Katalin-kolostornak bőséges pénzösszeggel viszonozta. Ezért Lon
donban a British könyvtár és Lipcse könyvtára is a kézirat jogos tu
lajdonosának tarthatja magát. 

Ha a Sínai kolostorból származó eredeti pergamen aligha kerül is 
egy helyre, legalább virtuálisan egyesítve van, és a világ minden sar
kából a www.codex-sinaiticus.netinternetCÍmen keresztül megtekint
hető. A digitalizálás során mind a négy tulajdonos békésen összedol
gozott. A Sínai kódex ma is bizonyítéka bibliaszövegünk megbízha
tóságának. 

A Vatikáni kódex 

A Vatikáni kódex Uele: B, 03) - a Hetvenes fordítás teljes szö
vegét tartalmazza (kivéve az l-4 Makkabeusok-at és Manassze imá-

41 



A Biblia szövegtanúi 

ját) valamint az Újszövetséget (hiányzik: l-2 Tim, Filem és Zsid 
9,14-13-25). 

Az újszövetségi könyvek sorrendje a következő: Mt, Mk, Lk, Jn, 
Csel, Jak, l Pét, 2 Pét, l Ján, 2 Ján, 3 Ján, Júd, Róm, 1 Kor, 2 Kor, 
Gal, Ef, Fil, Kol, 1 Tessz, 2 Tessz, Zsid. A kézirat a Zsid 9,14-nél 
megszakad a szó közepén a 1518. oldallal. A Zsid levél folytatását és 
a Jelenések könyvét egy tizenötödik században folyóírással készült 
kézírással pótolták; ennek a pótlásnak a körülményei és a használt 
alapszöveg ismeretlen. Nyitott kérdés, hogy a Vatikáni Kódex erede
tileg tartalmazta-e a pasztorális leveleket. (1 Tim, 2 Tim és Tít). 

Az újszövetségi szövegekből tizenhárom vers hiányzik: Mt 17,21; 
18,11; 23,14; Mk 9,44; 9,46; 11,26; 15,28; Lk 23,17; Jn 5,4; Csel 
8,37; Csel 15,34; 24,7; 28,29. Ezeket a verseket a II. Vatikáni Zsinat 
határozata alapján készült Nova Vulgata (Neovulgáta, aVulgáta re
víziója) már nem tartalmazza, így a nálunk kiadott Káldi-Neovulgáta 
bibliafordítás sem. 

A Vatikáni kódex a negyedik század elején készült, valószínűleg 
Alexandriában. A javítások, glosszák és a szöveg- valamint a díszí
tésbetoldások arról tanúskodnak, hogy a kódexet elég hosszú ideig 
szorgalmasan használták. Lehetséges, hogy idővel Konstantinápoly
ba került, ott fedezték fel kevéssel a görög delegációnak a firenzei 
zsinatra (1439-1445) történt elutazása előtt, és elvitték ajándékba a 
pápának. A feltételezés csábító, de nincs igazolható alapja. Annyi 
bizonyos, hogy a kódex 1475 óta a Vatikáni Könyvtár tulajdona, s 
csak rövid időre került el onnan: 1797 -től 1815-ig Párizsban volt. 

Az ószövetségi részt (Hetvenes fordítás) már 1586-1587-ben 
nyomtatásban kiadták (Sixtina-kiadás), mert a Hetvenes fordítás volt 
az Egyház Ószövetsége az első századokban. 1968-ban megjelent az 
egész Vatikáni kódex, az eredetivel teljesen megegyező facsimile 
('hasonló') kiadásban. (A kódex részletes ismertetése megtalálható a 
bibliatarsulat.hu/doctab/vaticani.doc címen.) 

Fontos szövegtanú még az ún. Alexandriai kódex Uele A, 02), 
amely már az 5. században készült. A Codex Alexandrinus, azaz az 
Alexandriai kódex, egy a Kr.u. V. századból származó görög nyelvű 
kézirat, a Codex Vaticanus és a Codex Sinaiticus mellett a Biblia 
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legrégibb és legtekintélyesebb kéziratainak egyike. Eredetileg az ale
xandriai pátriárka könyvtárában őrizték, innen kapta a nevét. Felte
hetőleg a készítési helye is Egyiptom volt. 

A 773 fennmaradt fólión kisebb hiányoktól eltekintve a Biblia ka
tolikus kánon szerinti teljes görög szövege, ezen belül a Szeptu
aginta-féle Ószövetség olvasható. Az Újszövetség 143 foliót tesz ki. 
A kódex hézagosan tartalmazza a Máté és János evangéliumát, vala
mint a Korintusiaknak írt 2. levelet. A szentírási könyveken kívül 
tartalmazza Római Szent Kelemen pápa levelét, valamint egy 
honuliát, mely Kelemen 2. levele CÍmet viseli. 

A kódex mérete 32,lx26,4 cm. A szöveg két oszlopba, oszlo
ponként 46-52 sorba, barna tintával íródott. 

Az evangéliumok szövege a bizánci, a levelek szövege az ale
xandriai szövegcsaládba tartozik. Folyamatosan írt szöve$et tartal
maz (scriptio continua), az ószövetségi idézeteket jelzi. Ugy tűnik, 
hogy 5 kéz dolgozott rajta, az Ószövetségen 2, az Újszövetségen 3. 

A Codex Alexandrinus volt az első nagybetűs kódex, mely világ
szerte ismert volt. Amikor Cyrill Lucar, alexandriai pátriárka Kons
tantinápolyba köl
tözött, magával vitte 
ezt a kódexet. Ö aján
dékozta I. Jakab angol 
királynak, aki mielőtt 
átvehette volna, meg
halt. Így kapta meg 
1627-ben I. Károly 
angol király. A kódex 
a British Museum 
egyik büszkesége. 
1973-ban a British 
Museum és a British 
Library egyesült, így Az Alexandriai kódex 

most a könyvtár őrzi a Codex Sinaiticus (nagyobb részével) együtt 
ezt a kódexet is. 
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Szent Jeromos, a fordítók védőszentje 

A kezdet kezdetén - A születésével kapcsolatban annyit elárul
hatok, hogy még a történelemkutatók sem tudják a pontos évszámot, 
de körülbelül 347-ben született a dalmáciai Stridóváron, és 420-ban 
hunyt el Betlehemben. Igen jómódú keresztény család tagjaként látta 
meg a napvilágot, és annak ellenére, hogy a családja keresztény volt, 
Ö maga csak a húszas éveiben keresztelkedett meg Rómában egy 
álom hatására, melyben meglátogatta őt egy angyal, aki kivette kezé
ből a könyveket és az égi bíró elé vezette. 

A zarándok út - Megkeresztelkedése után még néhány évig Ró
mában élt, majd Galliába ment, és onnan Trierbe. Ide érkezése után 
kezdett el a teológiával foglalkozni. 

Valószínűleg a teológia hatására csatlakozott egy aszkéta cso
porthoz 373-ban, majd később zarándokútra indult a Szentföldre, 
ahol öt teljes évet töltött el remeteként egy sivatagban. 378-ban, 
egyes források szerint 379-ben tért vissza Antióchiába, ahol Paulus 
püspök pappá szentelte. 

Visszatérés a Szentföldre - Élete során sok vitába keveredett, 
heves természete, de főként teológiai nézetei miatt, illetve fordításait 
is gyakran bírál ták, emiatt testvérével Antiokheiába mentek majd ké
sőbb a Szentföldön telepedtek le, ahol négy kolostort alapítottak, 
hármat fiatallányoknak, egyet pedig a barátoknak. Ez utóbbiban élt 
élete végéig. Halála után a maradványait a Santa Maria Maggiore 
bazilikában temették el újra a 7. században. 

Fordítás - A Vetus Latinában, vagyis az ólatin Bibliában szerep
lő hibásan fordított részeket kijavította az eredeti szöveg alapján. Az 
így átírt Vetus Latinát nevezték el Vulgatanak. A későbbiekben a 
Vulgáta alapján fordították le több nyelvre a Bibliát egészen a 20. 
század közepéig. Emellett lefordította még az Ószövetség egyes ré
szeit, valamint A példabeszédek könyvét és A krónikák első és má
sodik könyvét is. 

A helyes megfejtés, nem más mint Szent Jeromos, aki a korai 
egyház teológusa, a négy nyugati egyházatya egyike, a Vulgata alko
tója és nem utolsó sorban a fordítók védőszentje. 
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Jelképek, amikkel ábrázolják 

Oroszlán - A monda szerint egyik nap besétál t a kolostorba egy 
sánta oroszlán, amelytől megijedvén az összes ott levő testvér futott, 
amerre látott Szent Jeromos kivételével. Jeromos elébe ment az ál
latnak, közelébe érve látta, hogy az oroszlán mancsába egy hatalmas 
tüske fúródott. Azonnal a segítségére sietett, kiszedte az állat man
csából a tüskét, majd gondosan bekötözte. Ettől kezdve az oroszlán a 
hűséges barát jává vált. 

A koponya és a feszület - Először is itt szeretném megemlíteni 
olyan festők nevét, mint Peter Paul Rubens, Caravaggio, Francisco 
de Zurbarán vagy Albrecht Dürer, akik mind-mind készítettek fest
ményt Szent Jeromosról. Az összes festő művében fellelhető valame
lyik motívum egyike. Ilyen például Cavaraggio Szent Jeromos olvas 
CÍmű műve, amelyen a festő egy koponyát helyez el Jeromos nyitott 
könyvén. Vagy megemlíthetjük akár Dürer 1514-ben készült rajzát, 
itt Dürer például Szent Jeromos cellájának egyik polcán helyezett el 
egy koponyát, vagy például Blanchards Jaques festményén Szent Je
romos egy koponyát tart a kezében és mellette egy feszület látható. 

Afordítók védőszentje - Mint már az elején említettem, Szent Je
romos volt az első, aki megalkotta az első teljes latin bibliát, azaz a 
Vulgatat. A későbbiekben a Vulgata alapján fordították le több 
nyelvre a Bibliát egészen a 20. század közepéig. Ez, tehát a Vulgata 
megalkotása volt az alapja annak, hogy Szent Jeromost nevezték ki a 
fordítók védőszentjének, és ezért az Ö ünnepén tartjuk meg évről
évre a fordítók napját. 

International Federation of Translators, azaz a Fordítók Nemzet
közi Szövetsége kezdeményezésére 1991 óta szeptember 30-án -
Szent Jeromos napján - ünnepeljük a fordítók napját. 

Báthory László - A magyar bibliafordítások első változatai a 15. 
század folyamán születtek, de korabeli példány nem maradt fenn, 
azonban a Jordánszky-kódex nagy valószínűséggel Báthory biblia
fordításának másolata a XVI. század elejéről (1516-1519).[2] Gyön
gyösi Gergely pálos főperjel 1525-ös Krónikája és Bod Péter 1766-
ban megjelent könyvének utalása nyomán feltételezik, hogy az egyik 
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első magyar nyelvű fordítás szerzője Báthory László lehetett 1456-
ból. 

Iskoláit Itáliában és Franciaországban végezte. Miután visszatért 
Magyarországra, részt vett Hunyadi János török elleni harcaiban. 
l435-ben Somló birtokosa volt. Mikor azonban látta, hogy V. László 
udvara Hunyadi János árvái ellen fordul, a világból kiábrándulva be
lépett a pálos rendbe. Ezután a hittudományoknak szentelte életét. 

A pálosok évkönyvei ből tudjuk, hogy ő fordította magyar nyelv
re, számos szent életén kívül, az egész Bibliát. 

Mivel elmélyülten akart dolgozni, elhagyta a kolostort, és a 
Nagy-Hárs-hegy tetején lévő kis barlangba húzódott vissza. Itt reme
téskedett 20 évig, l437-től 1457-ig. Ez idő alatt fordította le a teljes 
Bibliát, és készült el latinból fordított műve, a Szentek élete. A bar
langban végzett bibliafordítási munka azonban az életébe került. A 
vezekléstől, böjtöléstől elgyengülve tért vissza a budaszentlőrinci pá
los kolostorba, ahol meghalt. Halála napján még misézett. A kolostor 
templomában, a Szent István-oltár előtt temették el. Műve Mátyás 
király Corvinái között is helyet kapott, de annak a török hódoltság 
korában nyoma veszett. 

Báthory László arcképét a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik, 
amelyet egy szentlőrinci pálos szerzetes festett l456-ban. 

Káldi-Biblia - Káldi György - Az első magyar bibliafordítás 
Károli Gáspár nevéhez fűződik. A kálvinista lelkipásztor l586-ban 
kezdte meg a munkát, s műve l590-ben jelent meg Vizsolyban. 
Ugyanebben az időben, vagyis az l600-as évek elején fogott bele a 
katolikus változat átültetésébe Káldi György. A jezsuita szerzetes 
rendtársa, Pázmány Péter esztergomi érsek felkérésére dolgozott a 
fordításon, hogy aztán műve l626-ban jelenjen meg Bécsben. Most a 
Vaterán az egyik eredeti, bőrkötéses, az Országos Széchényi Könyv
tárban restaurált példányt hirdetik megvételre 3 280 OOO forintért. 
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Káldi tevékenységének jelentőségét jelzi, hogy a magyar Katoli
kus Egyháznak - kisebb javításokkal - 1971-ig az ő fordítása volt a 
hivatalos Szentírása. A Káldi- és a vizsolyi bibliából számos szó, 
szófordulat, közmondás vált a mindennapi nyelv részévé. Példa erre 
a júdáscsók, tamáskodik, ádámkosztüm, matuzsálem szavak mellett a 
mosom kezeimet, tiltott gyümölcs, tékozló fiú, salamoni ítélet szó
kapcsolat, valamint az "Elsőkbőllesznek az utolsók", "Aki nem dol
gozik, ne is egyék", "Aki másnak vermet ás, maga esik bele", "Aki 
keres, az talál" közmondás. 

Míg a Károli-fordításból alig száz eredeti példány maradt fenn, a 
Káldi-szentírásból jóval több. Ennek egyik oka lehet, hogy utóbbit 
nem forgatták olyan gyakran, mint a vizsolyi t. A protestánsoknál 
ugyanis kötelező és népszerű volt a bibliaolvasás, így a könyveket a 
mindennapos használat során "elnyűtték". Ezzel szemben a katoliku
sok úgy tekintettek a magyar nyelvű bibliára, mint amit értő kísérés 
mellett kell olvasni, így a Káldi-biblia példányai ritkábban kerültek 
családokhoz, többnyire érseki, püspöki könyvtárakban tartották, és 
így megőrizték őket. 

Káldi Györgyről és a fordítás kulisszatitkairói - köztük a szerző
ség vitatott kérdéséről és az egyházi cenzorok által végrehajtott vál
toztatásokról - további részletek alább olvashatók. (Forrás: Jezsui
ta.hu - Magyar Kurír) 

Káldi György élete - 1573. febr. 4. Nagyszombat. Nyelv: magyar. 
SJ 1598. máj. 7. Róma. Psz. 1602. Róma. F. 1612. máj. 27. Brünn. 
t1634. okt. 30. Pozsony. 

Azok közé a jezsuiták közé tartozott, akik Pázmány Péter veze
tése alatt a 17. század első évtizedeiben megvalósították a királyi 
Magyarországon a katolikus reformot. A kétéves noviciátus után 
még két évig teológiát tanult. 1602-ben Erdélybe kellett volna men
nie, de az ottani zavaros helyzet miatt a csehországi Brünnbe küld
ték, ahol az újoncmester segítője lett. 1603-ban Vágsellyére került, 
majd két év múlva Erdélybe. Előbb Kolozsváron, utána Gyulafehér
váron volt, ahol 1605-6-ban magyar nyelvre fordította a Szentírást. 
Amikor l 606-ban Bocskai István fejedelem kiűzte Erdélyből a jezsu
itákat, Olmützben lett a kazuisztika tanára. 161 l-től újoncmester volt 
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Brünnben, ahonnan 1616-ban húsz újonccal az ausztriai Leobenbe 
költözött az új noviciátusba. 16l7-ben az újra megnyitott nagyszom
bati házban lett főnök, de ezt a hivatalt egy év múlva túlságos szigo
ra miatt fel kellett adnia. Ettől kezdve hitszónok volt. l620-ban 
Bécsben előkészítette szentbeszédeinek kiadását. l623-ban visszatért 
Nagyszombatba hi tszónoknak. 1626-
tól Bécsben lelkipásztor volt és a 
magyar Szentírás kiadását készítette 
elő. 1629-ben a tartományfőnök he
lyettese, l 630-tól haláláig pozsonyi 
rektor volt. Pázmány mellett, aki a 
magyar próza legnagyobb képviselő
je, Káldi volt a legjobb stiliszta. Ma
gyar szentírásfordítása és szentbeszé
dei pótolhatatlan segítséget nyújtot
tak a kisszámú papságnak és világi 
lelkipásztori segítőiknek, a licentiátu
soknak, hivatásuk teljesítésében. 

Szentírásfordítása máig is súlyos 
problémákat vet fel. Az első a szer

Káldi György SJ 

zőség kérdése. Létezik egy javítatlan Káldi-kézirat, mely jelzi min
den szentírási könyv végén a fordítás befejezésének idejét. Az Új
szövetség fordítását Gyulafehérváron kezdte 1605. október ll-én, de 
1606. november ll-én el kellett hagynia Erdélyt, amikor befejezte 
Izajás próféta könyvét. Lengyelországon keresztül december 24-én 
érkezett Olmützbe, és 1607. március 25-én befejezte az egész Biblia 
fordítását. Felmerült a kétség, hogy Káldi képes lett volna ilyen 
aránylag rövid idő alatt befejezni munkáját. Arra gondoltak, hogy 
esetleg Szántó István fordítását használta volna. Ezt azonban Káldi 
fordításának előszavában elveti. Szántó 1600 óta dolgozott egy fordí
táson. Bocskai felkelése alatt összes kéziratát elveszítette, és csak 
1608-ban kezdett el egy újabb fordítást. Káldi kézirata és a nyomta
tott szöveg eltéréseit a censorok munkájával hozhat juk kapcsolatba. 
A magyar püspökök és a tartományfőnök három pátert neveztek ki és 
tettek szabaddá erre a feladatra: Káldi Mártont, György testvérét, 
Forró Györgyöt és a héber nyelvben járatos Rumer Gergelyt. Ök 
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Grazban a Vulgata, a görög és a héber Szentírás alapján dolgoztak. 
Így Káldi elsőrangú magyar stílusa összekapcsolódott a revizorok 
tudományos munkájával, érthető tehát, hogy a Káldi-biblia évszá
zadokra a magyar fordítás alapjául szolgált. Csak 1975-ben jelent 
meg egy teljesen új magyar Szentírás. (Forrás: Jezsuita.hu - Névtár) 

Megmenekült Bibliák - Csak a Bibliája maradt sértetlen a hős 
diáknak a kollégiumtűzben - 2019. jan. 23.-án leégett a Károli Gás
pár Református Egyetem Ráday utcai kollégiuma. Borza Ferenc teo
lógus hallgatónak hatalmas szerepe volt abban, hogy társai kimene
kültek az épületből. Múlt héten szerdán, a tragédia estjén, Borza Fe
renc a közeli közértbe ment vacsoráért. Amikor visszatért, már füs
tölt a Ráday utcai kollégium épülete. Egy társának azonnal jelezte, 
hogy járjanak szobáról szobára, és szólítsák fel menekülésre a többi
eket. "Nem volt idő gondolkodni, az volt a fontos, hogy mindenki ki
jusson." - mesélte az ECHO TV -ben. Elmondása szerint a menekü
lők között nagy volt az összetartás, mindenki járta a szobákat, és a 
különböző helyiségeket, hogy értesíthessék egymást. A diákok nem 
tudták hol van a tűz gócpontja, csak az egyre erősödő füstöt érzékel
ték. 

Borza Ferencnek mindene oda lett a katasztrófában, ugyanakkor 
csodával határos módon az ágya mellett tartott Bibliája sértetlen ma
radt. Forrás: 777blog.hu 19.01.30. 

Porig égett a templom, kivéve a bibliák - Csodával határos tör
ténetet osztottak meg az amerikai Coal City tűzoltói a Facebookon: 
egy templomtűzhöz vonultak ki , amely az eloltás után olyan forró 
volt, hogy először ki kellett menniük a lánglovagoknak az épületből , 
nem bírták elviselni a hőséget. Amikor visszatértek, döbbenten lát
ták, hogy a templom összes berendezése megsemmisült, de a porig 
égett templom összes Bibliája és keresztje sértetlen maradt a pusztító 
tűzben . Forrás: 777blog.hu 19.04.12. 

49 



A Niceai Zsinat 

A Níceai Zsinat 

A 325. május 20. és július 25. között Níceában tartott zsi
nat volt a kereszténység első egyetemes zsinata. A zsinatot az 
arianizmus elítélésére hívta össze Nagy Konstantin. I. Szil
veszter pápa idős kora miatt csak képviselőket küldött. Az 
egész birodalomból 318 püspök gyűlt össze. A zsinat üléseit a 
császár nyári palotájában tartották. 

Áriusz tizenhét követője élén személyesen védte tanait, ve
le szemben az ankürai Markellosz, az antióchiai Eusztathiosz 
püspökök és az alexandriai Szent Atanáz diákónus képviselték 
az igaz krisztológiát. Ök dolgozták át a Cézáreai Euzébiosz ál
tal előterjesztett cézáreai keresztségi hitvallást a Niceai Hit
vallás sá, melyet két püspök kivételével a zsinat minden illeté
kes résztvevője aláírt. Áriuszt kiközösítették, az arianizmust 
elítélték. A császár a zsinat hitvallását birodalmi törvényként 
kihirdette, Áriuszt száműzte. 

Ezután még egy hónapig különböző ügyeket tárgyalt a zsi
nat: l. A húsvét dátumát a tavaszi napéjegyenlőséget követő 
holdtölte utáni első vasárnapra rögzítették, kiszámítását és ki
hirdetését Alexandria püspökére bízták. A császár ezt a hatá
rozatot is törvényerőre emelte. 2. Húsz kánonban egyházfe
gyelmi szabályokat fogalmaztak meg. 

A zsinat után Konstantin császár az atyákkal együtt ünne
pelte uralkodása 20. évfordulóját. (MKL) 

Nagy Konstantin megnyitó beszéde 1 

Mindenki feszült figyelemmel nézett a császárra, az pedig 
csillogó szemmel, derűs nyugalommal a jelenlévő püspökökre 
tekintvén összeszedte a gondolatait, majd higgadt és kegyes 
hangon a következőképpen szólt: 

50 

"Barátaim! Az volt legfőbb óhajtásom, hogy társaság
toknak örvendezhessek, és most, mikor ezt elértem, nyil
vánosan adok hálát a mindenség urának, hogy nekem 

1 Euzébios: Constantinus élete. III 11-14. 
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minden egyéb (adománya) betetőzéséül ezt a minden jónál 
különb látványt megengedte. Arra gondolok, hogy titeket itt 
összegyülve talállak, és mindannyiatok közös, egyetértő vi
selkedesének lehetek tanúja. Tehát senki irigy ellenség ne 
zavarja meg boldogságunkat, sem a daimón, a bün kedve
lője, miután a zsarnoki uralkodók lsten elleni harca (The
omachia) a megváltó lsten ereje folytán megszünt, az isteni 
törvényt most más módon, gyalázkodásaival ne próbálja 
gyengíteni. Mert én minden háborúnál és félelmetes harc
nál súlyosabbnak ítélem az lsten gyülekezetének belső 
meghasonlását, és ezt a külső háborúskodásnál is gyá
szosabbnak látom. Amikor ellenségeimen a hatalmasabb 
akaratából és segítségével győzedelmeskedtem, azt hit
tem, nincs más hátra, mint hogy hálát adjak Istennek, és 
együtt örvendjek azokkal, akiket ő szabadított meg általunk. 
Amikor pedig várakozásom ellenére a ti meghasonlástokról 
(diastasis) hallottam, a hírt nem tartottam másodrendü fon
tosságúnak, hanem, óhajtván, hogy közreműködésem ré
vén ez is orv9slásra találjon, haladéktalanul összehívtalak 
benneteket. Orvendek, mikor gyülekezeteteket látom, de 
óhajtásaimat csak akkor mondhatom teljesülteknek, ha 
meggyőződtem róla, hogy lélekben egyesülve, valamennyi
en azt a közös, békés egyetértést gyakoroljátok, amelyet 
nektek, mint lsten papjainak, illő volna mások számára is 
megszereznetek." 
Ezeket mondta a császár latin nyelven, egy másik pedig 

tolmácsolta, majd (a császár) a zsinat (synodos) elnökeinek 
adta át a szót. Ekkor az egyik fél vádakkal halmozta el a mási
kat, azok pedig védekeztek, és viszont gyalázkodtak. Miután 
mindkét részről sok mindennel előhozakodtak, és így eleinte 
heves vita lángolt fel, a császár türelmesen hallgatta vala
mennyiüket, és feszült figyelemmel fogadta az előadott érve
ket, és részenként válaszolván a két fél nyilatkozataira, lassan
ként közelebb hozta egymáshoz a vitatkozó feleket. Kegyesen 
tárgyalt mindegyikükkel, és görögül beszélt, mert ezt a nyelvet 
is ismerte. Barátságosnak és nyájasnak mutatkozott, és így 
egyeseket meggyőzött, másokat megszégyenített szavaival, a 
helyesen szólókat megdicsérte, és mindnyájukat az egyetértés 
felé terelte, míg végül minden vitatott pont tekintetében egy 
értelemre és egy véleményre segítette őket. 
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Így került sor egyhangúan a Hitvallás elfogadására, és a 
Húsvét mindnyájuknál azonos időpont jának közös megegye
zéssel történő megállapítására. Az írásba foglalt közös hatá
rozatokat az egyes (püspökök) aláírásával is szentesítették. 
Mindezek megtörténtével a császár kijelentette, hogy az egy
ház ellenségén ezzel aratta második győzelmét, és a győzelem 
örömére ünnepi istentiszteletet tartatott. 

Mi is történt Niceában? 

Níceába Alexandrián át vezetett az út. Ebben az észak
egyiptomi városban volt az ókor legnagyobb könyvtára és az 
intellektuális gondolkodás központjának számított, ahol sok 
ismert teológus is élt. Egyiküket Alexandernek hívták, aki 313 
és 328 között Alexandria érseke volt, és nagyon komolyan vet
te poszt ját. Rendszeresen tartott szemináriumokat, amelyeken 
a történetünk szempontjából fontosnak bizonyuló Áriusz, az 
egyik nagy egyházkerület presbitere is részt vett. Áriusz és 
Alexander azonban eltérő véleményen voltak Jézus isteni stá
tuszát illetően. Míg Alexander meg volt győződve arról, hogy 
Jézus az Atya valamennyi tulajdonságával rendelkezik, bele
értve örökkévalóságát is, addig Áriusz tagadta ezt. Áriusz sze
rint Jézus csupán hasonlított az Atyára, és nem öröktől fogva, 
csak a teremtés előtt-től létezett, bár neki is része volt a terem
tésben, illetve dicsőségben a teremtés felett állt, de maga is te
remtmény, akit Isten a semmiből teremtett valamikor az örök 
múltban. Vagyis Jézus örökölte az Atya isteni tulajdonságait, 
azonban szerinte a természetük nem azonos. Kicsit kevésbé is
teni. 

Alexander azt tartotta, hogy az isteni természet abszolút: 
Jézus vagy Isten, vagy nem. Alexander ezt az üdvösség szem
pontjából is fontos kérdésnek tartotta, így minden alkalmat 
megragadott, hogy hangoztassa álláspontját és cáfolja Áriusz 
nézeteit. Áriusz azonban kitartó volt. Alexander úgy érezte, 
hogy cselekednie kell, és bár szelíd embemek és kontliktuske
rülő vezetőnek tartották, Krisztus természetének kérdését túl 
fontosnak tartotta ahhoz, hogy annyiban hagyja az ügyet. 
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318-ban 100 püspök részvételével tanácskozást hívott ösz
sze Alexandriában, hogy hivatalosan is megfosszák Áriuszt 
egyházi tisztségétől. 

Áriusz dühöngött. Nem volt hajlandó elismerni az őt kita
gadó eljárást, és a mai Törökország területén található Niko
médiába vonult vissza, hogy híveket toborozzon maga köré. 
Legfőbb támogatója Nicodérniai Euzébiosz volt, aki Konstan
tin császárnak is rokona, és a császár udvari teológusa volt. 
Áriusz és Euzébiosz levélíró kampányba fogtak, hogy megke
ressék azokat a püspököket, akik nem vettek részt az Áriusz 
elleni eljárásban. Áriusz igen jó publicista hírében állt. Oly
annyira, hogy tanításait gyakran versbe szedte. és időnként 
még "dallamot is költött hozzájuk, hogy azokat a tengerészek, 
a molnárok és minden utazó énekelhesse". Rövid időn belül 
Áriusz nézeteit hirdető falfirkák és szórólapok lepték el a kör
nyéket, a vita pedig az utcai erőszakig fajult. Befolyásos barát
ja segítségével Áriusz igazi vihart kavart fel, aminek hatása 
még a császári udvarban is érezhető volt. 

Konstantin számára, aki végre a hatalma útjában álló utol
só riválistól is megszabadult, és 324-ben a Római Birodalom 
egyeduralkodója lett, kínos volt a püspökök közötti viszályko
dás. Békét akart a birodalmában, és a pontot trónra lépésének 
20. évfordulóján akarta feltenni az i-re. 

325-ben valamennyi püspökét magához hívatta az egyház 
történelmének első ökumenikus tanácskozására. Konstantin, 
aki általában Bizáncban (a későbbi Konstantinápolyban, a mai 
Isztanbulban) tartózkodott, ideiglenesen Níceába tette át udva
rát, amíg a később az ő nevét viselő fővárost átépítették. A 
császár úgy gondolta, hogy Nícea tökéletes helyszín a talál
kozóhoz, ahol a püspököket hercegekhez méltó pompával 
fogadhatja és kényeztetheti. A császár saját költségén és saját 
császári járművein szállíttatta a városba vendégeit. A kényez
tetés részeként üdvözlő ajándékokkal, mesés lakomákkal és fe
jedelmi szállással várta őket. A szálláshelyek "leírhatatlanul 
pompásak voltak". Konstantin mindent megtett annak érdeké
ben, hogy egységet teremtsen birodalma egyházában. A végső 
szó azonban mégsem az övé lett. 
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A Níceában összegyűlt püspökök a pompát kevésbé, az ül
döztetést annál jobban ismerték. Sokan személyesen élték át 
Diocletianus és Maximianus császárok igazságtalanságait. Di
ocletianus elkobozta a keresztény írásokat, felgyújttatta a ke
resztények épületeit, és letartóztatta a papság tagjait. Maxi
mianus kivégeztette, megcsonkíttatta vagy száműzte azokat, 
akik nem voltak hajlandóak megtagadni Krisztust. A zsinaton 
résztvevő Paphnutius a jobb szemét veszítette el, bal lábára 
pedig sánta lett az üldöztetés miatt, majd száműzték is, amiért 
kereszténynek vallotta magát. Mások nem tudták használni uj
jaikat a tüzes kínzások miatt, és sokan veszítették el egy-egy 
végtagjukat. Egy ókori szerző bizonysága szerint "az egybe
gyűltek egy mártírhadseregre hasonIítottak". Azoknak, akik 
ennyit szenvedtek a lelki feddhetetlenség érdekében, nem le
hetett csakúgy megmondani, hogy miben higgyenek Krisztust 
illetően, és ezen semmilyen császári nyomás nem volt képes 
változtatni. 

A Níceában összegyűlt püspököket amúgy is sokkal jobban 
érdekelte a prédikálás, mint a politika. Közösségeik sorsa és 
az apostoli hagyományok megtartása foglalkoztatta őket, nem 
holmi teológiai újítások, és inkább figyeltek a Lélek hangjára, 
mint a császárra. Vagyis a zsinat nem egymástól elszigetelt vé
leménnyel rendelkező emberek gyülekezete volt. Ellenkező
leg. A Krisztust személyesen ismerő első pásztorok által rájuk 
hagyott kollektív bölcsességet hozták közös tető alá, hogy sa
ját egyházukat rövid időre hátrahagyva megbeszéljék a keresz
tény közösséget foglalkoztató fontos kérdéseket. 

Konstantin tudta, hogy a megoldás csakis a jelenlévő püs
pökök és az általuk képviselt hívő közösségek hitbeli meggyő
ződésével összhangban születhet meg. 

A császár nem volt valami nagy teológus, így teológiai ta
nácsadóját, Hosiust kérte meg, hogy foglalja neki össze a vita 
lényegét. Hosius tisztában volt azzal, hogy a Níceába várt 
vagy háromszáz püspök nagy része nem könnyen fogadná el 
Áriusz nézeteit. Mindössze harmincan voltak, akik készek vol
tak kijelenteni, hogy a Fiú teremtmény, az egybegyűltek talán 
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legnagyobb hányada pedig még hezitált a kérdésben, mivel 
nem értették tisztán a szembenálló nézeteket. 

Mivel Konstantint nem a teológia helyessége, mint inkább 
a birodalom egysége érdekelte, olyan megoldást akart, ami a 
többség támogatottságát élvezi, függetlenül attól, hogy végül 
miben fog állni az. Ariusz követői akaratukon kívül segítsé
gére voltak ebben. A tanácskozás 
kezdetén szükségét látták, hogy rl", Ümraniye 

valaki érthetően ismertesse Ári- ·Is~tambul 
usz nozíciÓját. Püspöki rang hí- ' 

I; Ad I o 'Pendik ' ján Ariusz nem volt tagja a püs- a ar 
pökök tanácsának, így barátja, Gebze· Derince~ 

KaramOrse'. G 
Euzébiosz kapta meg a lehetősé- "o"arcok. o o 

Valova get, hogy prezentálja álláspontj u- Termat 
kat, aki legjobb tudása szerint ki
fejtette, hogy miért nem gondolja 
a Fiút az Atyával egyenlőnek és 
nem örökkévalónak. Roger E. 01-
son egyháztörténész így ír erről: 

.Gem'ik 

Nícea - ma Iznik 

"Némelyik püspök a fülét is befogta és kiáltozni kezdett, 
hogy valaki vessen véget az istenkáromlás nak. Egy Euzébiosz 
közelében álló püspök megragadta a másik kezében lévő papí
rokat, a földre dobta és megtaposta őket. Mondhatni egész 
zendülés támadt a püspökök között, aminek egyedül a császár 
parancsa volt képes véget vetni." 

A Jézus Istennel való egylényegűségéről szóló vita hevé
ben Mirai Szent Miklós állítólag felpofozta vitapartnerét, 
Áriuszt. 

A korábban hezitáló püspökök rövidesen a túloldalról me
redtek Áriuszra. Egyértelművé vált, hogy korábban nem voltak 
tisztában a nézet részleteivel, illetve, hogy mennyire fekete
fehér kérdéssel állnak szemben. Jézus vagy örök, vagy nem. A 
többség gondolni se tudott az utóbbira. Konstantin azt gondol
ta, hogy a tanácskozás pontosan az akarata szerint alakult, hi
szen szinte teljes volt az egyetértés. 
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Miután a résztvevők lecsendesedtek, felmerült az igény 
egy hivatalos nyilatkozat kiadására az arianizmus ellen. A 
püspökök egyértelműen nem értettek egyet Áriusz-szal. Tud
ták, hogy miben nem hisznek, ugyanakkor azt már kevésbé 
tudták megfogalmazni, hogy mit jelent Jézus istensége. Ez 
volt az igazi kérdés Níceában: megfogalmazni, hogy miként 
volt Jézus isteni természetű, nem pedig az, hogy az volt-e. 

A püspökök és a császár megállapodtak, hogy írásba kell 
foglalni álláspontjukat, amit mindenki aláír, aki pedig ezt 
megtagadja, elveszíti egyházi pozícióját. Konstantin Hosiust 
bízta meg a dokumentum elké
szítésének felügyeletével, ami- ~ 

nek megírása nem ment köny
nyen, mert nem tudtak megál
lapodni annak nyelvezetében. 
Áriusz maréknyi követője a 
tanácsban ragaszkodott hozzá, 
hogy kizárólag olyan kifejezé
seket használjanak, amik meg
találhatók a Bibliában, a másik 
oldal viszont úgy gondolta, 
hogy a Szentírás mondani való
ját úgy lehet a legjobban kifej
teni, ha nem szabnak korláto
kat a megfogalmazás során .. 

A résztvevőknek abban kel
lett állást foglalniuk, hogy Jé
zus, a Fiú egylényegű-e (görö- A Níceai Hitvallás bemutatása 
gül homoousios) Istennel, 
vagy csak hasonló lényegű (homoiousios). Áriusz követői túl 
sokatmondónak találták azt, hogy egylényegű, és tiltakoztak 
ellene. Végül a többség ragaszkodott a Krisztust Istennel egy
lényegűnek kijelentő hitvallás megfogalmazásához, ami szó 
szerint úgy hangzott, mint az általunk ismert és a szentmisé
ken elhangzó Nagy Hiszekegy. 

A hitvallást Marmaricai Theonász és Ptolemaioszi Secun
dus kivételével valamennyi püspök aláírta. Bár néhányan kel-
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letlenül tették, azért Áriusz nézeteit egységesen tévtanításnak 
vélték. Egyesek közben még egy darabig arról is vitáztak, 
hogy a görög jotta betű beszúrásával a homo (azonos) helyett 
a homoi (hasonló) szót használják-e és így egylényegű helyett 
Istennel hasonlólényegűnek jellemezzék Jézust, de végül ma
radt az egylényegűség. 

A zsinat egyértelmű határozata ellenére aszóválasztással 
kapcsolatos vita nem maradt abba, ami egyrészt megmutatta, 
hogy Konstantin nem rendelkezett akkora befolyással az egy
ház felett, hogy ráerőltethette volna az akaratát, másrészt nyil
vánvalóvá tette a császár valódi szándékait. 

328-ban Áriuszt és követőit rehabilitálták, az őket támoga
tó püspökök pedig formálisan is kérték a császártól, hogy az 
Alexandriai gyülekezet presbitere lehessen. Konstantin bele
egyezett, és utasította Alexandria új püspökét, az akkor még 
fiatal Atanázt (később Alexandriai Szent Atanáz), hogy fogad
ja vissza Áriuszt a közösségbe. Atanáz ezt megtagadta, úgy 
gondolva, hogy csak így maradhat hű a Níceai Hitvalláshoz, 
kötelességének érezve, hogyellenálljon azoknak, akiket a Zsi
nat elítélt. Ellenállását büntetendő, a császár Atanázt Trierbe 
száműzte, egyértelművé téve, hogy nem annyira a teológia, 
mint inkább a birodalom érdekei motiválták döntéseit. 

Atanázt összesen négy alkalommal száműzték élete során, 
de egyetlen egyszer sem volt hajlandó feladni hitvallását. 
Konstantin ezzel szemben hol az egyik, hol a másik oldallal 
szimpatizált, hiszen nem a teológiai kérdések tisztázása, ha
nem a birodalom egysége érdekelte. Az pedig egészen egyér
telmű, hogy Konstantin nem állt olyan helyzetben, hogy ráve
gye a zsinatot egy olyan döntés elfogadására, amit az nem tar
tott eleve igaznak. Lehet, hogy Konstantin a "püspökök püs
pökének" nevezte magát, az egyház azonban az ő ténykedésé
től teljesen függetlenül hitt, amiben hitt. Márpedig abban hitt, 
mégpedig a kezdetektől fogva, hogy Jézus Isten. (Idők jelei / 
Thea) 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 

Közgyűlési meghívó - A Bibliatársulat szeptember 19-én 
meg tartotta ezévi I. rendes közgyűlését, amely nem volt határozat
képes. Ezért az alábbiakban meghirdet jük a II. rendes közgyűlést: 

Meghívó - A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk 
minden Tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero
mos Katolikus Bibliatársulat 2019. évi II. rendes kijzgyú7ésére, 
amelyet 2019. október 5-én de. fél 11 órától tartunk a budapesti 
Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.1.6.). 

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
2. Beszámoló a 201812019-es munka év tevékenységéről 
3. A 201912020-as munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát 
Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra. 

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat! 

Budapest, 2019. szeptember 20. 
Tarjányi Béla ügyvezető elnök 

Bibliai Figurák kurzusaink - ezúttal is folytatódtak. Augusztus 
24-25.-én szegedi hitoktatók egy kis csoportja készített bibliai figu
rákat Gelley Anna vezetésével aBibliaközpontban. 

Látogatás a Miniszterelnökségen - Szeptember 4.-én ügyvezető 
elnökünket irodájában fogadta Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-he
lyettes a Kármelita Udvarban. A szivélyes fogadtatás során a Társu
lat jövőjéről is tárgyaltak. (Videó: ugyanott.) 
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Családi ünnep - Augusztus IS.-én Társulatunk tagjai és Jótevő
ink bensőséges együttlét keretében köszöntötték a Társulat ügyveze
tő elnökét. (Videó: www.biblia-tarsulat.hu/erdekes.htm.) 

Nyíri Tamás emlékünnepet tartunk aBibliaközpontban -
Szeretettel hívjuk minden kedves Tagtársunkat és Olvasónkat arra az 
ünnepi alkalomra, amelyet Nyíri Tamás professzor születésének 100. 
évfordulója kapcsán tartunk a Bibliaközponban (Bp. VI. ker. Teréz 
krt. 28.1.7.) október 12-én du. 4 órától. Kérjük volt hallgatóit és bará
tait, tájékoztassák ismerőseiket a rendezvényről. Tervezett program: 
Szentmise, részlet Nyíri Tamás előadásaiból (videó), személyes 
visszaemlékezések, agapé. 

Tanczik Balázs hitoktató - Gratulálok, Béla atya! Két évtizede 
minden plébániámon csakis a Társulatod Bibliáját használom, áru
lom, ajándékozom, reklámozom, vetetem meg az elsőáldozós szü
lőkkel, olvassuk az internetes verziót a fiatalokkal. Más fordítást so-
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sem. És 21 éve is hálával őrzöm az első példányt, amelyet a beteg
ágyamnál dedikáltál nekem a születésnapomon. Magam azóta is azt a 
példányt használom. :-) 

A Jóisten áldjon, kegyelmekben gazdag ünnepkört kívánok hálás 
szeretettel: 

Gergely György trombita művész - Feltámadáskor Tőled 
kaptam a lehető legszebb ajándékot - Éva közreműködésével - a 
csodálatos kiállítású BIBLIA T, melynek olvasásához csak emelke
dett lélekkel, ünnepi hevülettellehet odaülni. Köszönöm. 

Láng Edit - A Gaudiopolis Békásmegyeri Evangelikus Szeretet
otthon fennállásának 10. évfordulóján Aranybibliát kapott az otthon 
vezető lelkésze. A díszes, bőrkötéses könyvet megköszönve, az 
ünnepi asztalra helyezte, a kereszt a gyertya és a liliom mellé, Jézus 
példázatát említve "a mezei liliomokról". 

Erdély - Katolikus Magyar Bibliatársulat 

ÉRSEKI KÖRLEVÉL 

Szentírás-vasárnapi gyűjtés 

A Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szep
tember 30-ához legközelebb eső vasárnapon ünnepli az Egyház a 
Szentírás vasárnapját. Ez idén szeptember 28-ára esik. A Szentírás 
vasárnapjára ebben az évben is főegyházmegyei gyűjtést rendelek el 
a Szentírás üzenetének terjesztése céljából. Isten Igéjének ismerte
tése, hirdetése elsőrendű feladatunk a lelkipásztori szolgálatban. A 
Katolikus Magyar Bibliatársulat célkitűzései között szerepel, hogy 
jutányos áron eljuttassa a Szentírást mindazokhoz, akik érdeklődnek 
Isten Igéje iránt, illetve hogy olyan programokat, lelki napokat szer
vezzen, amelyek elősegítik a Szentírás teljesebb megismerését. A 
Katolikus Magyar Bibliatársulat szívesen szervez biblianapokat azo
kon a plébániákon, ahol ezt igénylik, illetve nyitott javaslatokra és 
lelkipásztori meglátásokra. 
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Köszönetet mondok Tisztelendő Paptestvéreknek, hogy az elmúlt 
esztendőben is öntudatos hozzáállással pártolták fel és támogatták e 
kezdeményezést. A befolyt összegből a biblikus apostolkodással járó 
költségek egy részét (kb. felét) fedezni tudtuk az elmúlt esztendőben. 
Kérem Paptestvéreimet, szervezzék meg egyházközségükben idén is 
e gyűjtést. Hálás köszönet előre is ezen áldozatotokért! Kérem, hogy 
a befolyt összeget a főesperesi központokon keresztül összesítve 
utalják át a Katolikus Magyar Bibliatársulat alábbi bankszámlájára. 

Mostani körlevelünkhöz is mellékelünk munkavázlatot csoportos 
szentírásolvasáshoz. Kérem a lelkipásztorokat, hogy Szentírás vasár
napja alkalmából a plébánián szervezzenek az idén is híveik, vala
mint munkatársaik számára a megküldött vázlat alapján szentírás
olvasó csoportos találkozókat. 

Megbízásunkra idén is megszervezi a Katolikus Magyar Biblia
társulat a Főegyházmegyei Biblia-napot, amelyre ez alkalommal 
Csíkszeredában, folyó év október 25-én kerül sor. Addig még részle
tes információkat nyújtanak a szervezők. Kérem Paptestvéreimet, 
hogy hozzák híveik tudomására e rendezvényt, és az érdeklődők 
számára szervezzék meg a részvétel lehetőségét. 

+ Jakubinyi György Gyulafehérvári Érsek 

Pénzkezelés a Szentírás tanítása szerint - Biblianap Csíksom
ly ón - A Katolikus Magyar Bibliatársulat március 16-án a fenti 
címmel Biblianapot tartott a csíksomlyói Jakab Antal Házban. A 
programo n mintegy negyvenen voltak jelen, a résztvevők Csíkból, 
Gyergyóból, Kézdivásárhelyről, Marosvásárhelyről és Nagyváradról 
érkeztek. (A rendezvény korábban Székelyudvarhelyen is megszer
vezésre került - erről beszámolót a Vasárnap március 3-i számában 
ol vashattak. ) 

A nap kiértékelésekor kiemel t helyet kapott a pénz eszköz 
voltának tudatosítása: tőlünk függ, hogyan használjuk fel, s általában 
véve az eszközeinkben rejlő lehetőségeket mennyire használjuk ki 
(gondoljunk a parlagon hagyott földekre, üresen álló lakásokra, 
fölöslegesen tartogatott ruhákra stb.). Anyagi javainktól előbb-utóbb 
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elszakadunk: akár a pénz hagy el minket, akár mi hagyjuk el a pénzt, 
a búcsúnak mindenképp meg kell történnie. Érdemes közösbe tenni, 
amit tudunk - nemcsak javainkból, hanem szükségleteinkből is. A 
pénzkezelés egyik kényes területe a kölcsönadás, hiszen rányornhatja 
bélyegét személyközi kapcsolatainkra. Fontos feladat a szűkölködők 
megsegítése, hozzájárulás az emberi méltóság visszaszerzéséhez. 

A program bensőséges szentmisével zárult, mintegy lelki összeg
zéseként mindannak, amivel a nap folyamán gazdagodtunk. 

Katolikus Bibliaszövetség -
ABibliaszövetség elnökénekfelhívása: Biblia Éve 2020 

"Az egész világon éheznek és szomjaznak az emberek arra az 
életre, arra a gyógyulásra és arra a békére, amelyet csak Kriszus ad
hat meg. Tudjuk, hogy Krisztus az ő túláradó szeretetéből az embe
reket barátaiként szólítja meg (vö. Jn 15,14-15), és közöttünk él, így 
mindenkit meghív és az ő barátságába akar fogadni (vö. Dei Verbum 
2). Ezért az Egyház az első naptól fogva arra törekedett, hogy Krisz
tust hirdesse és őt megismertesse az emberekkel (vö. I Kor 2,2). Ez a 
küldetés a lényege az Egyház életének (vö. Mt 28,19-20; Mk 6-7-
12). Nem tagadhatjuk azonban, hogy az a "kapu", amelynek a Zsinat 
szándéka szerint a Szentírás és az igehirdetés által "szélesre" kell 
tárulnia (vö. Dei Verbum 22 és Verbum Domini 115), sokak előtt 
nem áll még nyitva. 

A Katolikus Bibliaszövetség 2019-ben ünnepli alapításának 50. 
évfordulóját, és 2020-ban érkezik el az 1600. évfordulója annak, 
hogy elhúnyt Szent Jeromos, a nagy bibliafordító, aki a Szentírást le
forította a "közönséges", mindennapi nyelvre, hogy mindenki hozzá
juthasson a leírt Isten Szavához. Törekvése, hogy az Írást mindenki 
számára hozzáférhetővé tegye, abból a meggyőződéséből fakadt, 
hogy "aki az Írást nem ismeri, Krisztust sem ismeri". 

E két évforduló egybeesése vezette a Katolikus Bibliaszövetség 
V égrehajtó Bizottságát arra az elhatározásra, hogy 2020 legyen a 
"Biblia Éve", ami 2019-ben ádvent első vasárnapján (2019. dec. 1.) 
veszi kezdetét, és Szent Jeromos ünnepéig (2020. szept. 30.) fog tar-
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tani. Reméljük, hogy ez az év, amelyet Isten Szavának szentelünk, az 
igehirdetőknek és az intézményeknek, amelyek az egyes országok
ban a bibliaapostolságot szolgálják, segíteni fog abban, hogy meg
újult lendülettel törekedjenek arra, hogy Isten Szava az Egyház 
életében és küldetésének végzése során azt a központi helyet foglalja 
el, amelyet Szent II. János Pál pápa (vö. Tertio millennio adveniente 
36), XVI. Benedek a 2008-as püspöki szinódus keretében (vö. Ver
bum Dornini 73), és legutóbb Ferenc pápa az Evangelii gaudium-ban 
szorgalmazott. 

Bátorítunk mindenkit, hogy az egyes Püspöki Konferenciákkal és 
a Katolikus Bibliaszövetség helyi szervezeteivel egyeztessék a "Bib
lia Éve" teendőit ill. programját. 

Gyújtsa lángra ez az év sokak szívét, amikor Jézussal - mint egykor 
a tanítványokkal az emmaus i úton - találkozik, majd asztalhoz ül 
velük. Adjunk helyet neki helyet az életünkben, és azután induljunk, 
hogy a Feltámadott Úrral való találkozás örömét másoknak is to
vábbadjuk. 

Szeretettel Krisztusban" 
+ Luis Antonio G. Kardinal Tagle 

Manila érseke 
A Katolikus Bibliaszövetség elnöke 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 4-től 5-ig a Bibliaközpontbanimaórát tart, hogy Isten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gu nk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpont j a és az elmélkedések témáj a: 2019. okt. 
4.: Jn 20,23; okt. 18.: Ef 5,8-9; nov. 8.: Csel 4,4-1 I ; nov. 22.: Jn 
5,17; dec. 6.: Jn 12,46; dec. 20.: Jak 3,13-14;jan. 3.: Jn 1,14-15. 

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 
bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
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ÚJDONSÁG 

Tarjányi Béla (Szerk.): 
Keresztény emlékek az első három századból 

Társulatunk gondozásában megjelent Tarjányi Béla új összeál
lítása bemutatja Katolikus egyházunk korai történetét az apostoli kor 
után. Az Egyház közép- és újkori történelme mindannyiunk számára 
megismerhető, de a kereszténység első három-négy századának ese
ményei eléggé a homályba vesznek. Összeállításommal arra tettem 
kísérletet, hogy felidézzek lehetőleg minél többet azokból az emlé
kekből, amelyek e hősies korral kapcsolatban írott vagy szóbeli 
formában fennmaradtak az Egyház emlékezetében, és tovább élve 
ma is alakít ják keresztény tudatunkat és vallási életünket. 

A kötet 480 oldalon ismereteti Egyházunknak e küzdelmes kor
szakát. A reprezentatív kiadványt 330 színes illusztráció teszi igazán 
érdekessé. 
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 Ajánlás 

  
A jászol Isten szeretete titkát tárja fel, amikor szegényen 

részese lesz életünknek. 
A jászol előtt a sokszor féktelen mai világunkban felfedez-

zük az életünk számára oly fontos csendet és imádságot. A 
csendet, hogy szemléljük a Gyermek Jézus, a jászol szegény-
ségében született Isten Fia szépségét. Az imádságot, hogy ki-
fejezzük meglepetésünk köszönetét a szeretet végtelen ajándé-
ka előtt. A jászolnak ebben az egyszerű és csodálatos jelében, 
melyet a népi vallásosság befogadott és nemzedékről nemze-
dékre továbbadott, megnyilvánul hitünk nagy titka: Isten any-
nyira szeret bennünket, hogy megosztja velünk emberségünket 
és életünket. Soha nem hagy egyedül, rejtett, láthatatlan jelen-
létével kísér minket. Minden körülmény között, örömben és 
fájdalomban Ő mindig Emmanuel, velünk levő Isten!  

Menjünk és szemléljük a Jelet, örömét pedig vigyük el má-
soknak is. 

A pásztorokhoz hasonlóan mi is járuljunk a barlanghoz, 
hogy meglássuk és felismerjük Isten nekünk adott jelét. Akkor 
a szívünk megtelik örömmel, amit elvihetünk oda, ahol szo-
morúság van. Akkor a szívünk megtelik reménnyel, hogy 
megosszuk azzal a társunkkal, aki elvesztette azt. Azonosul-
junk Máriával, aki Fiát jászolba helyezte, mert nem volt hely a 
szálláson. Vele és jegyesével, Szent Józseffel együtt szegez-
zük tekintetünket a Gyermek Jézusra. Az éjben fakadt moso-
lya oszlassa széjjel a közömbösséget és nyissa örömre azok 
szívét, akik érzik a mennyei Atya szeretetét.  

 
                                                             Ferenc pápa          

Greccio, Advent 1. vasárnapján         
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A megoldás 
 
A 21. század emberével valahogy elhitették, hogy mindig min-

denre van megoldás. Bármennyire is komplikált, nehéz, kilátástalan 
a helyzet, azért a történet vége "happy end-del", szerencsésen végző-
dik. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus sír Jeruzsálem falai előtt, akárcsak az 
Olajfák hegyén. Drámai kép! Jézus a Mennyei Atyát hívja, s a Te-
remtő jön, vigasztal, de másnap mégis nagypéntekre virrad a világ. 
Az Atya megerősíti szent Fiát, de egy huszárvágással nem oldja meg 
a bűn mellett döntő ember vergődését. Jézus szeret, és önként vállal-
ja a keresztet, a golgotát! A bűn zsoldja a halál, a Megváltó szenved, 
meghal értünk, sajnos a drámának nincs pozitív kimenetele. 

Teremtő Isten úgy szeret, hogy nem függeszti fel az emberi sza-
bad akaratot, isteni hatalmával nem erőszakolja meg a maga útját já-
ró embert. Csodatévő erővel nem intézi el, hogy Betlehemben legyen 
hideg - melegvizes szállás a szent családnak! Nem küld lángpallosú 
angyalt, egy idegenvezető kerubot, aranyszélű bankkártyával, hogy 
biztonságban legyen az Ő drága szent Fia Egyiptomban. Különleges 
soron kívüli angyali pályázat nincs az Ő Megváltó Fiának: ruházatra, 
oktatásra. Szent József, Szűz Mária nem segélyekből, hanem verej-
tékes kemény munkából neveli a rájuk bízott gyermek Jézust. Terem-
tő Istenünk miért nem segít Máriának, Józsefnek, vagy akár az Ő 
szeretett Fiának csodákkal, egy kis protekciós mennyei "gondvise-
léssel"? Mária a mindennapi nehézségeket vállalva, feladatokat meg-
oldva nőtt fel oda, hogy a mennynek Királyné Asszonya legyen! 
Szent József, a gyermek, az élet mellett döntve, minden napos verej-
tékes munkával vált szentté, egyházunk legfőbb patrónusává. Jézus 
is sírva, vérrel verejtékezve a szeretet útján mindhalálig kitartva vált 
Megváltónkká, az emberiség legnagyobb tanítómesterévé. 

Istenünk a feladatokat, terheket, ha elvenné, az érdemszerzést, az 
üdvösséget venné el gyermekeitől. A szeretet mellett tudatos döntés, 
a kitartó verejtékes munka Isten kötéllétrája, felvonója, mely a föld-
ről az égbe vezet. Isten vigasztal, bátorít, drukkol mint a vizsgára ké-
szülő ifjú édesanyja, de nem megy be gyermekével a vizsgára. Ott a 
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szorítóban egyedül vagy, ott tornyosodik fejed fölött a kudarc, a bu-
kás kardja. Lehet, hogy te is vérrel verejtékezel, de ha kitartasz a sze-
retet útján, üdvözülsz, és csak így leszel valóban boldog, Isten szent-
je! 

Szeretettel Csaba testvér 
 
 
 Ha melegen tartanálak… 

 
A ’90-es években történt. Az orosz oktatásügyi minisztérium két 

misszionáriust megbízott azzal, hogy dolgozzanak ki egy olyan tan-
anyagot, amellyel megtaníthatják a bibliai alapelveket. Arra is föl-
kérték őket, hogy börtönökben, a rendőrségen, valamint egy nagy ár-
vaházban is tanítsanak. Ők mesélték el az egyik árvaházi élményü-
ket:  

„Közeledett a karácsonyeste. Árváink életükben először hallották 
a karácsonyi történetet. Elmeséltük nekik, hogy József és Mária el-
ment Betlehembe, de már nem volt hely számukra a fogadókban. 
Elmondtuk azt is, miként született meg Jézus egy istállóban, és ho-
gyan fektették szülei egy jászolba. Amíg beszéltünk, a gyerekek és a 
nevelők lélegzet-visszafojtva hallgattak bennünket. Némelyikük a 
szék legszélén ült, nehogy akár csak egyetlen szót is elmulasszon 
abból, amit mondunk. 

Amikor véget ért a történet, minden gyereknek adtunk három kis 
darab kartonpapírt, amiből egyszerű jászolt készíthettek. Kaptak egy 
kis sárga szalvétadarabot is, amit azután az útmutatásunk szerint vé-
kony csíkokra tépkedtek, és szalmaként a jászolba tettek. Világos-
barna filcanyagból babaformákat vágtunk ki, egy régi hálóingből pe-
dig négyszögletű flanelldarabokat, hogy a babáknak takarójuk is le-
gyen. A gyerekek serényen dolgoztak, hogy összeállítsák apró jászla-
ikat, én pedig körbejártam közöttük, hogy segítsek, ha valamelyiknek 
szüksége lenne rá. Minden rendben ment. Aztán ahhoz az asztalhoz 
értem, amelyiknél a hat év körüli kis Misa ült. Éppen elkészült a 
munkájával. Amikor szemügyre vettem a jászlát, elképedtem, mert 
abban nem egy, hanem két baba feküdt! Gyorsan odahívtam a tolmá-
csot, hogy megkérdezzem a kisfiútól, vajon mit értett félre. A fiúcska 
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széttárta a karjait, elgondolkozva nézte a pici jászolt, aztán nagy ko-
molyan belefogott a karácsonyi történet elmesélésébe. 

Életében először hallotta ezt a 
történetet, úgyhogy meglepett, 
milyen pontosan emlékszik rá. 
Ám amikor ahhoz a részhez ért, 
hogy Mária a kis Jézust a jászol-
ba fektette, onnan egészen sajá-
tos módon folytatta: 

»Amikor Mária a babát a já-
szolba tette, Jézus rám nézett, és 
megkérdezte, hogy hol lakom. 
Elmondtam neki, hogy nekem se 
mamám, se papám, se otthonom 
nincs. Akkor ő azt mondta, hogy 
akár lakhatnék nála is. Azt felel-
tem, hogy ez nem megy, mert én 
nem tudok neki ajándékot adni, 
mint mások. De annyira szerettem volna nála lakni! Gondolkodtam, 
nincs-e mégis valamim, amit odaajándékozhatnék neki. Eszembe ju-
tott, hogy talán melegíthetném őt. Úgyhogy megkérdeztem tőle: Ha 
melegen tartanálak, az olyan lenne, mint egy ajándék? Jézus erre azt 
felelte: Ha melegen tartanál, az volna a legszebb ajándék, amit vala-
ha is kaptam. 

Akkor befeküdtem mellé a jászolba, ő rám nézett, és azt mondta, 
hogy most már vele maradhatok, mindig.« 

Mire Misa befejezte a történetét, a szemét elöntötték a könnyek, 
és megállíthatatlanul patakzottak végig az arcán. Arcát a kezébe te-
mette, és fejét az asztallapra hajtotta. Ez az árva kisfiú talált valakit, 
aki sohasem hagyja el őt. Valakit, aki mindig vele lesz. 

Én pedig megtanultam: nem az számít leginkább, hogy mink van 
az életben, hanem az, hogy kicsodánk.” 
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                     * * * 
 

Porszemek tánca a fényben, 
Ennyi a létünk a végtelen térben. 
S Te mégis tekintetre méltattál, 
Magad is porszemmé váltál. 
Oly kicsi az a nép, ahová érkeztél, 
Oly kicsi volt a lány, akit választottál, 
Oly kicsi az a föld, ahol megszülettél, 
Arca az arcod lett, húsa a húsoddá vált, 
Az ő vére keringett az ereidben. 
Tenyérnyi hely csak a nagyvilágban, 
Ahol felcseperedtél, felnőtté váltál,  
Ahol a világot átfordító esemény történt. 
Te kicsivé lettél, mi nagyságra vágyunk, 
Szolgálni jöttél, mi uralkodni szeretnénk, 
Irántunk való szeretetből lemondtál 
Isteni hatalmadról és dicsőségedről, 
De mi se Istent, se embert nem akarunk, 
Csak magunkat akarjuk szolgálni, 
Igent csak önmagunkra mondunk. 
Szívünkben veled együtt szülessék meg 
A halk szavú alázat és hunyjon ki bennünk 
A nagyravágyás égető parazsa. 
Jóakarat és békesség töltsön el bennünket, 
Az meghozza számunkra az örömöt is, 
Mert örömünnep a születésed, 
Örömünnep a mi újjászületésünk 
Benned és általad. 
                                     VÉ 
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Greccio – Assziszi Szent Ferenc betleheme 
 
Greccio egy régi dombváros Rieti megye közigazgatási területén, 

az olasz Lazio régióban. A Rieti-völgy túlnyúlik az Apenninek al-
csoportjának Monti Sabini kanyarától, kb. 16 kilométerre (10 mér-
föld) a közúttól északnyugatra.  

 
A Greccio-t a hagyomány szerint görög gyarmatként alapították. 

A háborúk során görög menekültek és száműzöttek népesítették be, 
és itt békében élhettek. A város neve valójában azt jelenti, 
„Görögörszág” Grece, Grecce és végül Greccio alakban. A legko-
rábbi feljegyzések a tizedik és tizenegyedik századból származnak. A 

bencés szerzetes, Catino Gregory (1062-1133) Greccio városára 
(curte de Greccia) hivatkozik "Összegzés Farfense" című munkájá-

A Szent Ferenc-barlang bejárata Greccioban 
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ban. Az ősi épületek maradványaiból kitűnik, hogy Greccio erődített 
középkori vár volt, falakkal körülvéve, és hat toronyvár védte.  

Greccio volt az a hely, ahol 1223 decemberében Szent Ferenc fel-
állította az első betlehemet (olaszul: presepe) – élő emberekkel és ál-
latokkal. A Szentföldre ugyanis abban az időben nagyon veszélyes 
volt elzarándokolni, mivel a Szentföld akkoriban a törökök ellenőr-

zése alatt állt. Ezt a hagyományt máig őrzi a város, és meglátogatha-
tó, a Santuario di S. Francesco-ban.  

 
A falut tölgyesek veszi körül. Ösvények vezetnek a Lacerone-

hegy csúcsáig, melynek tengerszint feletti magassága 1204 méter 
(3950 láb). Assisi Szent Ferenc ide vonult el két gyertyánfa árnyéká-
ba egy kunyhóba imádkozni, elmélkedni. 1792-ben egy emlékkápol-
nát építettek ide.  

A középkori falu, amelyben még látható a régi kastély burkolatá-
nak egy része (tizenegyedik század) és a hat toronyból három. A San 
Michele Arkangyal plébániatemploma a harangtorony mellett talál-
ható, a tizennegyedik századból. A templomot a kastély egy részén 
építették. A templomot többször elpusztították és újjáépítették. Két 

 
Ferenc pápa a Greccio-i barlangban 
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oldalkápolnáját Páduai Szent Antalnak és a Szeplőtelen Szűzanyá-
nak tiszteletére szentelték. A tizenötödik és a tizenhatodik századból 
származó festmények és freskók díszítik. A téren található a Santa 
Maria del Giglio templom 1400-ból. A templomnak egyetlen hajója 
van, főoltárral és két mellékoltárral. Stukkója a Carlo Fontana római 
iskola hatását tükrözi. A főoltár freskója a Szűzet, a gyermeket és az 
angyalokat ábrázolja.   

A városban található még a romos Santa Maria templom, amelyet 
most múzeumként helyreállítottak. Felújították az ősi tornyok ma-
radványait, az egyik bejárati ajtót, a Szent Ferencnek szentelt kápol-
nát azzal a kővel, amelyen ő szokott prédikálni..   

Szent Ferenc emlékezve szentföldi útjára és élményeire úgy dön-
tött, hogy létrehozza az ott látott jászolt. Az ideális hely egy barlang 
volt a közeli Greccio-ban. A barlangba vezetett egy ökröt és egy 
szamarat, szalmát hintett a padlóra, odafektetett egy kisgyermeket 
anyjával, majd ünnepre hívta a város lakóit. A kijelölt időpontban 
fáklyákkal és gyertyákkal összegyűltek az emberek. A közeli székes-
egyházban elkezdődött a szentmise, miközben maga Ferenc prédi-
kált. Életrajzírója, Celanói Thomas emlékeztet arra, hogy Ferenc a 
jászol elé állt, szeretettől és csodálatos boldogságtól ragyogva. Fe-
renc számára az egyszerű ünnepség célja az volt, hogy emlékeztes-
sen a nehézségekre, amelyeket Jézus még csecsemőként, megmen-
tőnként már kisgyermekként felvállalt.      

1217-ben a ferences rend nagykáptalanja tizenegy tartományra 
osztotta fel a rendet, ezek egyike lett a Szentföldi Provincia (mely 
Siria, Romania vagy Ultramarina néven is ismert volt). A provincia 
Egyiptomtól Görögországig felölelte a Földközi-tenger keleti partvi-
dékét. Az első ferencesek az év végén érkeztek Akkóba. Az V. ke-
resztes hadjárat keretében maga Ferenc is a Szentföldre ment, ahol 
1219-től 1220-ig több hónapot töltött. Damietta egyiptomi kikötővá-
rosnál átment al-Kámil szultán táborába, és hirdette neki Krisztus hi-
tét. A szultánnak nagyon imponált Ferenc, de végül sem békekötésre, 
sem kiegyezésre nem volt hajlandó. Ezt követően Szent Ferenc "Szí-
riába", vagyis a mai Szentföldre ment. Hogy pontosan merre járt a 
Szentföldön, arról nincsenek feljegyzések.    



Bibliaiskola 

9 

 

 

 

 

 
     

Bölcsesség az ókori keleten VIII. 

                       Énekek éneke 
 

A.) Alapgondolat 

Mit keres a világirodalom szerelmi költészetének egyik legszebb 
gyümölcse a szent könyvek gyűjteményei között a Bibliában? 
Gyönyörű képekkel, de egy nagyon is reális szerelmi kapcsolatot ír 
le, ahogy két ember szerelemtől ittasan szépnek találja egymást és 
örömüket lelik egymásban. Képeiben, stílusában, ahogy a 
szemelvények mutatják, nem tér el a környező kultúrák szerelmi 
költészetétől, sőt néha még egyezéseket is felfedezhetünk. Hogy egy 
szerelmi líra miért sorolódott be a szent könyvek közé, arra a 
prófétáknál találjuk meg a választ. Ők is szívesen alkalmazták Isten 
és a választott nép kapcsolatának kifejezésére férfi és nő házastársi 
kapcsolatát. 

Az élelem a táplálkozási ösztönöm kielégítésének eszköze. Férfi 
és nő kik egymásnak? Eszköz a fajfenntartás ösztönéhez, a nemi 
ösztön kielégítéséhez? Ha megnézzük hogy a Teremtés könyve hogy 
értelmezi, mást találunk: 

„Megteremtette tehát Isten 
az embert a maga képére; 
Isten képére teremtette ót, 
férfinak és nőnek teremtette őket. 

É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
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Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: »Szaporodjatok, 
sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá, és 
uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állaton, 
amely mozog a földön!« Majd azt mondta Isten: »Íme, nektek adtam 
minden füvet, amely magot hoz a földön, s minden fát, amelynek a 
gyümölcsében benne van a magva, hogy legyen ennivalótok, a zöld 
növényzetet pedig a föld minden állatának, az ég minden madarának 
és mindannak, ami mozog a földön, s amiben élő pára van, hogy ele-
delük legyen!« Úgy is lett. És látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, 
nagyon jó volt. És lett este és reggel: a hatodik nap” (Ter 1,27-31). 

„Azt mondta továbbá az Úr Isten: »Nem jó, hogy az ember egye-
dül van: alkossunk hozzá illő segítőt is!« Az Úr Isten ugyanis megal-
kotta a földből a föld minden állatát és az ég összes madarát, és oda-
vezette őket az emberhez, hogy lássa, minek nevezi el őket – mert 
minden élőlénynek az lett a neve, aminek az ember elnevezte. – Meg 
is adta az ember a maga nevét minden állatnak és az ég összes mada-
rának és a föld minden vadjának, de az embernek nem akadt magá-
hoz illő segítője. Ezért az Úr Isten mély álmot bocsátott az emberre, 
s amikor elaludt, kivette egyik bordáját, és hússal töltötte ki a helyét. 
Azután az Úr Isten asszonnyá formálta a bordát, amelyet az ember-
ből kivett, és odavezette az emberhez. Az ember ekkor azt mondta: 

»Ez végre csont az én csontomból, 
és hús az én húsomból! 
Legyen a neve feleség, 
mert a férfiból vétetett!« 
Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, 

és egy testté lesznek” (Ter 2,18-24). 
Nem eszköze, nem tárgya egyik a másikának, hanem társa, Isten 

feladatot is együtt bíz rájuk. És kimondja rájuk, hogy nagyon jó. Az 
ember testestül lelkestül nagyon jó. Nem csak a lelke, a teste is. Per-
sze kellett, hogy jó és szép legyen a test, ha Isten képmását hordoz-
hatta. Isten úgy alkotta meg a férfit és a nőt, hogy ketten együtt foly-
tassák a teremtés művét: 

„Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!” 
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Tehát a test nem valami bűnös dolog, a fajfenntartási ösztön, a 
nemiség nem bűnös dolog. Isten a férfit és a nőt ajándékul adta egy-
másnak, hogy örömüket leljék egymásban. 

Az Énekek éneke ezt a felhőtlen egymásban talált örömöt fejezi 
ki, nagyon fimon, de érzékletes képeket használva a nő és a férfi tes-
tének leírásában, hogy az egymást szeretők milyen szépnek látják 
egymást. 

Az Ószövetség meghatározónak tartja az ember életében férfi és 
nő kapcsolatát, már a Teremtés könyve is ezt mondja: 

„Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, 
és egy testté lesznek”. 

S miután az ember számára ennyire meghatározó, és fontos, ezért 
állítják a próféták párhuzamba az Istennel való kapcsolattal. Izrael, 
mint Isten választottja és jegyese jelenik meg a prófétai képekben.  

Amikor Jézus a házasságról beszél a Teremtés könyvére utalva 
tartja megengedhetetlennek a válást. 

Amikor arról beszél, hogy vannak, akik a mennyek országáért 
lemondanak a házasságról, akkor nem azt mondja, hogy valami rossz 
és bűnös dologról mondanak le, hanem valami értékeset, szépet ad-
nak oda Istenért:  

„És vannak olyan eunuchok is, akik önmagukat férfiatlanították a 
mennyek országáért” (Mt 19,12) 

Mit érne az az ajándék, amit magam is értéktelennek tartok? Tet-
szene Istennek? Az bizony olyan lenne, mint Káin ajándéka, amire 
Isten nem tekintett (Ter 4,5). 

Aki Isten országáért lemond a házasságról, férfi és nő kapcsolatá-
ról, az a számára a legértékesebbet ajándékozza Istennek, nem életé-
nek a selejtjét. 

   

B.) Énekek éneke  
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C.) Bevezetés 
 

1. Szerelmes versek 
         Shakespeare: LXXV Szonett 

Az vagy nekem, mi testnek a kenyér 
s tavaszi zápor fűszere a földnek; 
lelkem miattad örök harcban él, 
mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg; 
csupa fény és boldogság büszke elmém, 
majd fél: az idő ellop, eltemet; 
csak az enyém légy, néha azt szeretném, 
majd, hogy a világ lássa kincsemet; 
arcod varázsa csordultig betölt 
s egy pillantásodért is sorvadok; 
nincs más, nem is akarok más gyönyört, 
csak amit tőled kaptam és még kapok. 
Koldus-szegény királyi gazdagon, 
Részeg vagyok és mindig szomjazom. 
(Szabó Lőrinc ford.) 

 
          Radnóti Miklós: Bájoló 

 
Rebbenő szemmel 
ülök a fényben, 
rózsafa ugrik 
át a sövényen, 
ugrik a fény is, 
gyűlik a felleg, 
surran a villám, 
s már feleselget 
fenn a magasban 
dörgedelem 

vad dörgedelemmel, 
kékje lehervad 
lenn a tavaknak, 
s tükre megárad, 
jöjj be a házba, 
vesd le ruhádat, 
már esik is kint, 
vesd le az inged, 
mossa az eső 
össze szívünket.
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József Attila: Óda 

 
1 
Itt ülök csillámló sziklafalon. 
Az ifju nyár 
könnyű szellője, mint egy kedves 
vacsora melege, száll. 
Szoktatom szívemet a csendhez. 
Nem oly nehéz - 
idesereglik, ami tovatűnt, 
a fej lehajlik és lecsüng 
a kéz. 
Nézem a hegyek sörényét - 
homlokod fényét 
villantja minden levél. 
Az úton senki, senki, 
látom, hogy meglebbenti 
szoknyád a szél. 
És a törékeny lombok alatt 
látom előrebiccenni hajad, 
megrezzenni lágy emlőidet és 
- amint elfut a Szinva-patak - 
ím újra látom, hogy fakad 
a kerek fehér köveken, 
fogaidon a tündér nevetés. 
2 
Óh mennyire szeretlek téged, 
ki szóra bírtad egyaránt 
a szív legmélyebb üregeiben 
cseleit szövő, fondor magányt 
s a mindenséget. 
Ki mint vízesés önnön robajától, 

elválsz tőlem és halkan futsz to-
va, 

míg én, életem csúcsai közt, a 
távol 

közelében, zengem, sikoltom, 
verődve földön és égbolton, 
hogy szeretlek, te édes mostoha! 
3 
Szeretlek, mint anyját a gyer-

mek, 
mint mélyüket a hallgatag ver-

mek, 
szeretlek, mint a fényt a termek, 
mint lángot a lélek, test a nyu-

galmat! 
Szeretlek, mint élni szeretnek 
halandók, amíg meg nem halnak. 
Minden mosolyod, mozdulatod, 

szavad, 
őrzöm, mint hulló tárgyakat a 

föld. 
Elmémbe, mint a fémbe a savak, 
ösztöneimmel belemartalak, 
te kedves, szép alak, 
lényed ott minden lényeget ki-

tölt. 
A pillanatok zörögve elvonulnak, 
de te némán ülsz fülemben. 
Csillagok gyúlnak és lehullnak, 
de te megálltál szememben. 
Ízed, miként a barlangban a 

csend, 
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számban kihűlve leng 
s a vizes poháron kezed, 
rajta a finom erezet, 
föl-földereng. 
4 
Óh, hát miféle anyag vagyok én, 
hogy pillantásod metsz és alakít? 
Miféle lélek és miféle fény 
s ámulatra méltó tünemény, 
hogy bejárhatom a semmiség 

ködén 
termékeny tested lankás tájait? 
S mint megnyílt értelembe az 

ige, 
alászállhatok rejtelmeibe!... 
Vérköreid, miként a rózsabok-

rok, 
reszketnek szüntelen. 
Viszik az örök áramot, hogy 
orcádon nyíljon ki a szerelem 
s méhednek áldott gyümölcse le-

gyen. 
Gyomrod érzékeny talaját 
a sok gyökerecske át meg át 
hímezi, finom fonalát 
csomóba szőve, bontva bogját - 
hogy nedűid sejtje gyűjtse sok 

raját 
s lombos tüdőd szép cserjéi saját 
dicsőségüket susogják! 
Az örök anyag boldogan halad 
benned a belek alagútjain 
és gazdag életet nyer a salak 
a buzgó vesék forró kútjain! 

Hullámzó dombok emelkednek, 
csillagképek rezegnek benned, 
tavak mozdulnak, munkálnak 

gyárak, 
sürög millió élő állat, 
bogár, 
hinár, 
a kegyetlenség és a jóság; 
nap süt, homályló északi fény 

borong - 
tartalmaidban ott bolyong 
az öntudatlan örökkévalóság. 
5 
Mint alvadt vérdarabok, 
úgy hullnak eléd 
ezek a szavak. 
A lét dadog, 
csak a törvény a tiszta beszéd. 
De szorgos szerveim, kik újjá-

szülnek 
napról napra, már fölkészülnek, 
hogy elnémuljanak. 
De addig mind kiált - 
Kit két ezer millió embernek 
sokaságából kiszemelnek, 
te egyetlen, te lágy 
bölcső, erős sír, eleven ágy, 
fogadj magadba!... 
(Milyen magas e hajnali ég! 
Seregek csillognak érceiben. 
Bántja szemem a nagy fényes-

ség. 
El vagyok veszve, azt hiszem. 
Hallom, amint fölöttem csattog, 
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ver a szivem.) 
6 
(Mellékdal) 
(Visz a vonat, megyek utánad, 
talán ma még meg is talállak, 
talán kihűl e lángoló arc, 
talán csendesen meg is szólalsz: 

Csobog a langyos víz, fürödj 
meg! 

Íme a kendő, törülközz meg! 
Sül a hús, enyhítse étvágyad! 
 
Ahol én fekszem, az az ágyad.) 

 
 

2.a) Akkád szerelmi líra  
 

 „Buja pásztor, utánad kiáltozom 
Úgy pásztorom, lépj csak be a szerelem házába 
Örülj, vigadj, szerelmes kicsi párom 
Álom hagyj el, szeretőm öle nagyobb feledést ád 
Félelmetes az istenek között 
Fölragyogsz, mint a hajnal csillaga 
A vágyódó után vágyakozom 
Kitárom karom, ragadj el magaddal… 
Uram, cédrus illatú a szerelmed 
Uram, szemed akár a déli verő – hadd borulok elődbe 
Szemem fénye, ajtóm előtt állsz 
Ma éjszaka! – Igen, ma éjjel! 
Milyen ragyogó, milyen tiszta 
Szívemben játék, muzsika zsibong 
Bujaságod édes kertjébe vársz ma engem 
Cédrusfa-ligetbe a király alászáll 
Szerelmesem, szeresd hát ölelésünk… 

(Könyvtári katalógus szerelmes versek kezdősoraival  
az Istár Tammúz  kultusz szertartási énekei lehettek, 

 illetve profán szerelmi dalok) 
 

* * * 
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„Szerelmesemhez simulok, 
szerelmesem hozzám simul. 
Megpecsételtetett sorsunk pecséttel, 
szívem szívén nyugoszik holtunkiglan. 
Nanához kiáltok szüntelen: 
szerelmedet, uram, hogy megóvná! 
Drága kösöntyű ez, mit nagy áron vettem… 
Repesve térek meg szeretőmhöz, 
Álmunkban is karoljuk egymást. 
Szarvasbika módjára szökell és fut előttem, 
Futok utána, nyomon követem, 
Nem érem utol, nem futja erőmből… 
Ablak mellé ülj, úgy várd a jöttöm! 
-Belefárad a két szemem, 
oly merőn bámulok az útra. 
Lesem, hogy jön-e már  a kedves? 
A Nap lement s még mindig nincs mellettem!… 
-Elébed állok, én egyetlenem! 
Drágább vagy te nekem mindeneknél! 
Magamhoz vonlak, megölellek, 
te meg fejed vállamra hajtod. 
„Megtalált kincsem!” – ily szókkal szólítlak. 
„Szándékaim úrnője – ily néven nevezlek, 
Csúfolkodjanak bár a gonoszok – 
úrnőnk, Istár, szerelmünket megőrzi.” 
(Szerelmes párbeszéd, sumér-akkád szerelmi költemény, szin-

tén a szent nász szertartásával hozható összefüggésbe)  
(Agyagtáblák üzenete, Rákos Sándor ford.) 
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2.b) Egyiptomi szerelmi líra 

 
„6. Mit művelt vele a nővér, 
nem hallgathatom el. 
Hagyta, hogy álljak a kertkapujában, 
ő beszaladt. 
Nem mondta: „Kerülj be, te kedves!” 
Néma, süket volt virradatig. 
7. Bementem az éjjel a háza elébe. 
Bekopogtam – az ajtót nem tárta ki nékem. 
Ó, ajtónállók tündökletes éje! 
Kinyitlak végre ma, zár!” 
(Kezdete a szép szavú beszédnek) 

 
„Nővérem párját föl nem lelni sehol, 
mindenkinél  gyönyörűbb. 
Orcája tüzes, újesztendei csillag, 
ha gazdag évet ígérve feljön az égre. 
Ékes erényű, bőre vakító, 
tekintete szép a szemének; 
méz pereg ajkáról, ha beszél, 
hiábavaló szava nincsen. 
Nyaka hosszú, a kebele világít, 
valódi lazúrkő sűrű haja, 
versenyre kel ékes arannyal a karja, 
lótusznak kelyhe öt ujja; 
csípője nehéz, karcsú derekáért, 
sima combjáért verekednek. 
Ölelése megejti szívem. 
Minden férfi-nyak őfelé fordul, 
őt látni törekszik. 
Minden ölelése teljes öröm; 
akit ő megölel az az ifjak elseje lészen. 
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Amikor házából elindul, 
járása az Egyetlené, az Övé… 
 Fivérem hangja fölzaklatja szívem, 
miatta emészt a betegség…  
Hét napja is elmúlt, hogy utolszor láttam a nővért. 
Rám tör a betegség. 
Testem is elnehezült, 
nem viselek gondot magamra sem én  már. 
Hiába tudós orvosok látogatása, 
nem enyhül meg a szívem gyógyszereiktől. 
A varázsló főpapok sem sokat érnek; 
hogyan is tudnák ők, mi az én nyavalyám! 
Csak hallanám: „Íme, ő jön!” – talpra ugornék. 
Az ő neve mindjárt orvosol engem. 
Küldönceinek érkezte, távolodása, 
ez az én szívem patikája. 
Több nékem a nővér valahány gyógyhírű szereknél, 
több nekem ő, mint orvosi munkák hosszú tekercse. 
Lépteinek neszezése az én amulettem, 
látása erőssé épít azonnal. 
Rám nyitja szemét; megújul a testem, 
Ajkáról egyetlen szó megerősít, 
Ölelése a bajt tovaűzi. 
S elment tova tőlem, egy hete immár!…” 
(A nagy gyönyörűség mondásainak kezdete) 

 
„Ó, jönnél bárcsak a nővérhez, 
riadva-szökellve, mint a gazella, 
sivatagban, hogyha megűzik…”  
(Ó, jönnél bárcsak a nővérhez) 

 
 „Én fivérem, én drága fivérem… 
Megteszem óhajodat, megfürdöm előtted. 
Szépségem, ímé, kitárul előtted, 
becses fejedelmi lepelben, 
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szagos kenetekkel illatosítva. 
Leszállok a vízbe, ha veled leszek ottan, 
Kijövök bíborszínű hallal tenyeremben; 
gyönyörűen csillog tenyeremben… 
Gyere, fivérem, gyere, nézd csak! 
Túlnan, a nővér drága szerelme, 
köztünk a folyó, krokodilus őrzi a partot. 
Leszállok a vízbe; ha kell, megvívok az árral, 
nem ejti szívem az örvény. 
Lábamnak a hullám selyem-sima ösvény: 
segít a szerelme, úgy megerősít, 
mintha a vízi varázsszavakat adná menedékül. 
Látom a nővért jönni felém, 
karom kitárom, hogy megöleljem. 
Gödrében olyan eleven ma szívem… 
és így leszen ez örökkön örökre, 
ha felém jön az én kicsi úrnőm. 
Mikor átölelem, 
mikor átölel engem, 
akárha Puntban lennénk, éppolyan érzés, 
akárha illattal kennének, éppolyan érzés. 
Amikor megcsókolom őt, 
amikor felnyílik az ajka, 
részegen ujjongok 
sör nélkül is én… 
Ó, bár a pecsétgyűrűje volnék, 
mely csillog az ujján!”  

(Kairói osztrakon: Gyönyörűség Dalainak kezdete,  
Molnár Imre ford.) 

* * * 
„Hatalmassá válik az ember előttük. 
Én vagyok nővéreid közt a legigézetesebb. 
Íme, olyan vagyok én, mint egy gyönyörű kert, 
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melyet bevetettem tarka virággal, 
megannyi jó illatú drága füvekkel. 
Kecsesen szeli át a csatorna: 
kezed ásta ki medrét. 
Ha az északi szél borzolja szelíd hűvösével, 
meghitt sétákra oly édes e táj. 
Kezed kezemben. 
Örömöktől boldog a testem, 
sétáink bűvöletétől. 
Hangod hallása nekem mézízű bor, 
csak azért élek, mert hallom a hangod. 
Ha csak egy percre megpillant a szemem. 
boldogítóbb nekem, mint az evés, az ivás.” 
(Szaamu virágok) 

(Fordította Molnár Imre) 
 
3. Az ókori Kelet szerelmi költészetének rövid áttekintése 

 
A sumér irodalomban egy egész ciklusban maradt ránk a szent 

nász leírása (lásd Komoróczy Géza: Fénylő ölednek édes örömében), 
melyek valószínűleg a tavaszi újévünnep termékenységi szertar-
tásának részei voltak.  A szent nász az ország termékenységének 
megújulását hívatott elősegíteni. A sumér költészet ezen darabjai 
vaskos naturalista módon beszélnek a férfi és nő nászáról. Ezzel a 
szerelmi költészettel az Énekek énekének stílusa, az idilli természeti 
képekkel, hasonlatokkal és allegóriákkal semmi rokonságot nem mu-
tat, ezért ezekből nem is idézünk. 

Az akkád emlékek már több vonatkozásban rokoníthatók az Éne-
kek énekével, megtaláljuk bennük a párbeszédes formát, hasonló 
költői képeket és hasonlatokat. 

Mind hangvételében, mind a gyengéd érzelmek leírásában és ké-
peiben, metaforáiban az egyiptomi Újbirodalom második feléből 
ránk maradt szerelmi líra mutat legnagyobb rokonságot az Énekek 
énekével. 
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A változatos hangvételű költemények hangulatukban és szóképe-
ikben közel állnak az Énekek énekében megszólaló Salamon és Szu-
lamit szerelméhez. Az idilli természeti képek, a kedves bájainak le-
írása szoros rokonságot mutat. Ezek a költemények Kr. e. 1400 és 
1100 között íródtak, úgyhogy a hasonlóság nem jelent közvetlen 
kapcsolatot, sokkal inkább azt, hogy Kelet különböző területein 
hosszú ideig ragaszkodtak a megszokott kifejezési formákhoz. A fi-
vér és nővér megszólítás, itt is, mint az Énekek énekében egyszerűen 
kedvest jelent. 

Az egyiptomi líra ugyanúgy, mint az Énekek éneke is, kerüli a 
nyers szókimondást, tartózkodóan beszél a férfi és nő szerelmi kap-
csolatáról.   

Az Énekek éneke lakodalmas és szerelmi dalok gyűjteménye, 
melyeket egy szerkesztő úgy foglalt egységbe, hogy bizonyos témák 
ismétlődése (pl. a szerelmesek egymás utáni vágyakozása) drámai 
feszültséget adjon a gyűjteménynek. Kifejezései és képei alapján az 
arab és szír lakodalmas dalok rokonának tekintik (az utóbbiakban a 
falu népe részletesen megénekli az esküvő hetében királynak és 
királynőnek képzelt ifjú pár testi szépségét); az Énekek éneke mégis 
inkább az egyiptomi szerelmi dalokhoz hasonló (ide vezethető vissza 
pl. a szeretett lány „húgom” megszólítása). 

 
4. Az Énekek énekének irodalmi formája 

 
Párbeszédes irodalmi forma, ismétlődő szófordulatokkal, témák-

kal, melyek igen változatosak: a vágyakozás versei,  (1,2-4; 2,14-15), 
szerelmi évődések (1,7-8; 2,15), magasztalás ( 1,15-2,3; 4,9-5,1; 6,4-
7), felidézés (2,8-13), dicsekvés (6,8-10), és a külső bájak leírása 
(4,1-7; 5,10-16; 7,1-6). A közös motívumok, mint a kert, a szerelmi 
betegség, pecsétgyűrű, becézés, a szerelmesek közt álló akadályok 
(elszakadás-keresés, az Énekek énekében hegy, az egyiptomi lírában 
krokodil), a kedves megközelíthetetlensége, a szerelem részegítő 
hatása, a világirodalom szerelmi lírájában mindenhol fellelhetők. 
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Tartalmi vázlata: 
 

Öt költeményt foglal magába 
 

 (I) Címfelirat (i,i) 
(II) Bevezetés ((1,2-6) 
(III) A szerelmesek párbeszéde (1,7-2,7) 
(IV) Felidézés (2,8-17) 
(V) Elszakadás és egymásra találás (3,1-5) 
(VI) Salamon menyegzői felvonulása (3,6-11) 
(VII) A szerelmesek párbeszéde (4,1-5,1) 
(VIII) Párbeszéd a menyasszony és Jeruzsálem lányai közt  
                                                                          (5,2-6,3) 
(IX) A szerelmesek párbeszéde (6,4-12) 
(X) Párbeszéd (7,1-8,4) 
(XI) Függelék (8,5-14) 

 
Irodalmi stílusa: 

 
Természeti képek és idill: gazellák, szarvasok, gerlék, rókák, bá-

rányok, kecskék. A szerelmesek szőlőskertekben és gránátalma-li-
getekben keresik fel egymást, cédrus-, ciprus-, füge- és grámátalma-
ligetekben. Az eszményítés nem ismer határokat, metforák sora sze-
repel (nyak-elefántcsont torony, ajak-liliom, stb.) 

A választott nép az emberi szerelemre és szexualitásra úgy tekin-
tett, mint eredendően jóra, amely akár szimbóluma is lehet az isteni 
szeretetnek is. 

 
5. Az Énekek éneke vallásos értelmezése: 

 
Az Énekek éneke témái és képei (menyasszony és vőlegény, 

király, pásztor, szőlőskert, alvás és ébredés, keresés és megtalálás 
stb.) a korábbi prófétai beszédek (Óz, Jer, Ez, Iz) hatására üd-
vösségtörténeti-eszkatológiai értelmet kaptak. Az 5 költemény, 
amelyet az Énekek éneke magában foglal, azt a reményt és kétséget, 
bizakodó várakozást és csalódást érzékelteti, amely a fogság és 
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Nehemiás működése (Kr. e. 444. k.) közti időt jellemezte. Ebben a 
helyzetben Jahve határtalan szeretetében újra meg újra emlékeztette 
a hűtlen menyasszonyt korábbi boldogságára és hűtlensége ellenére 
is magához ölelte menyasszonyát. 

Az Énekek éneke Isten szeretetét mutatja be választott népe iránt, 
illetve Jézus szeretetét egyháza vagy az egyes ember iránt. Ezt a 
látásmódot, ahol az Úr és Izrael kapcsolata férj-feleség viszonyként 
jelenik meg, olyan más bibliai helyek támasztják alá, mint Óz 1-3; Iz 
62. stb. A Targum az Énekek énekét allegóriának tekintette. 

A hagyományos értelmezés mellett több érv is szól. Az emberi 
szerelmet nem lehet Isten szeretetétől leválasztva szemlélni, de 
nyilvánvaló, hogy egy az egyben nem tekinthető minden részlete 
allegóriaként. Az Énekek éneke betűszerint az emberek közti 
szerelemről szól. 

Újabban  a költeményeknek kultikus értelmezése is elterjedt. Az 
Énekek éneke és a babiloni Tammúz-Istár házassági szertartásdalok 
közti tematikus értelmezés arra a következtetésre jutott el, hogy a 
költeményeket eredetileg pogány kultuszokban használták és csak 
később illesztették be az izraelita hagyományba. De ennek igazolá-
sára az egyszerű nyelvi és témabeli rokonság kevés.  

Sok, kivált katolikus exegéta allegóriának tekinti az Énekek éne-
ke énekeit, amelyek a férfinak és a nőnek, ill. odaadó szerelmüknek 
képében Jahve Izrael iránti hűségét tárják elénk. A házasság, ill. a 
házassági hűség az ÓSz-ben gyakran szerepelt a szövetség, ill. a 
szövetségi hűség képeként (Iz 50,1; 52,1–2; 54,4–8; 62,4–5; Jer 
31,17–22; Ez 16,8; Oz 3,1–3 stb.). Nem meglepő, ha ugyanaz a kép 
itt részletesebb kifejezést kapott.  

Azok a katolikus exegéták, akik a szó szerinti értelmet védik, még 
egy mélyebb jelképes, ill. előképet föltételező értelmezést is java-
solnak (a primer jelentés Jahve népe iránti szeretete és in sensu 
consequenti az ÚSz-ben Krisztusnak Egyháza, vagyis az új Isten 
népe vagy ennek anyja, Mária iránti szeretete), amelyre a szerzők 
nem hivatkoznak ugyan, de amelyet a klasszikus prófétai nyelv 
(képek!) figyelembevételével már a zsidók is az Énekek éneke Isten 
szándéka szerinti értelmének tekintették, később pedig a beteljesedés 
fényénél (vö. Mt 9,15; 22,1–14; 2Kor 11,2; Ef 5,23.32; Jn 3,29) az 
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Egyház még inkább. Ez egyúttal az Énekek éneke kánonba kerülését 
is magyarázza.  

 
6. Illatpróba Az Énekek éneke tele van illatokkal. A résztve-

vőket meghívhatjuk egy illatpróbára a szövegben szereplő különböző 
illatokkal (könnyen  megoldható az Aromax olajokkal): 

Nárdusz – Mirha – Ciprusvirág – Cédrus – Liliom – Szőlővirág – 
Sáfrány – Fahéj – Aloé – Tömjén – Gránátalma – Mandragóra 

 
Pl. behúnyt szemmel adogatják egymásnak az illóolajos üveg-

cséket, és közben megpróbálják odaképzelni magukat abba a kertbe. 
Esetleg azzal is el lehet játszani, hogy megpróbálják megszemélye-
síteni az illatokat és utána elmondani egymásnak, kinek melyik illat 
jelentette a menyasszonyt és melyik a vőlegényt. 

 
7. 
Jézus, Te légy a kertem virágja! 

 
Aranyvirág, Jézus Virág szökkenj szárba, 
Hajts levelet, bimbót, bonts szirmot, 
Nyiss illatos virágot a szívemen! 

 
Öntözd meg a földem élő Szavaddal, 
Zöldelljen ki, boruljon virágba 
Szereteted napja melengesse. 

 
Te vagy a Víz és Te vagy a Fény is, 
A mag s a magvető, az is Te magad vagy. 
Én csak szomjas föld vagyok, esőre váró. 

 
Aranyvirág, Jézus Virág szökkenj szárba, 
Hajts levelet, bimbót, bonts szirmot 
Nyiss illatos virágot a szívemen! 

 
                          *** 

 
Madarak vagyunk, és kertek vagyunk, 
Fenyőmagot csipegetünk, és virágot hajtunk, 
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Virágok vagyunk és Virág vagy. 
Föld vagyunk és áldott Víz vagy, 
Mag vagy és áldott Nap vagy. 
Táplálunk és táplálsz bennünket 
Kert vagyunk és Kert vagy bennünk, 
Illatozunk és illatozol bennünk. 
Te vagy a Fény kertje Jézus, 
Te vagy az örömök kertje Jézus. 
A te kerted vagyok, Jézus, 
Te vagy az én kertem, Jézus. 
Belépek kedvesem kertjébe 
És belép a kedvesem kertjébe. 

 
8. Markosz el Makari, sivatagi kopt szerzetes, mestere, Matta el 

Meszkin nyomán, aki egy egész könyvet szentelt az aszkézisnek, azt 
mondja, hogy a keresztény aszkézis nem böjtöt és önsanyargatást 
jelent, hanem sokkal inkább választ jelent Krisztus mélységes mély 
szeretetére: 

„A keresztény aszkézis gyakorlata nem más, mint folyamatos be-
lemerülés Krisztus megváltásának misztériumába, hogy egyre jobban 
átadjuk magunkat annak a szeretetnek, mely vérét ontotta a Keresz-
ten minden egyes emberért és az egész világért. A keresztény asz-
kézis nem más, mint válasz erre a szeretetre, amely orvosolja gyó-
gyítja, éppé teszi ami sérült, sebzett, torzult. A keresztény aszkézis 
tehát a mélységes mély szeretet által előhívott mély szeretet, a 
szeretet terápiája, amelyben a szerető személy a szeretet lendüle-
tében, amelyben egész valóját Szerelmesének akarja adni, és így 
válaszol: 

„A mandragórák illatot árasztanak, 
s ajtónk előtt mindenféle pompás gyümölcs; 
frisset is, régit is 
tettem el számodra, kedvesem! (Én 7,14)  
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Hogy ez a hétköznapok gyakorlatában megvalósuljon szükséges 
Krisztus parancsainak folyamatos, egyre tökéletesebb gyakorlása, 
ahogy ez magának az Úrnak szavaiban elhangzott: 

„Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem” Jn 
14,21). 

A keresztény aszkézis tehát válasz Krisztus szeretetére, parancsa-
inak a hétköznapok gyakorlatában való megvalósítása által és az erő-
feszítéssel, hogy a Lélek szerint éljünk, mint Krisztusban való új te-
remtmény és nem a test szerint, vagyis Ádám bűnbeesett emberi ter-
mészete szerint.” (Markosz el Makari) 

 
D.) Óravázlat 

 
Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtar-
tam 

 
1. Ének: Gyönyörű vagy, én Uram  ének kot-

tából 
Énekelj az Úr-
nak, 97. o., 5p. 

2. A résztvevőket előző alkalommal megkér-
jük, hogy hozzák el kedvenc szerelmes 
költeményeiket, zenéiket, amelyeket 
megoszthatnak a többiekkel. 
Néhány példa: Liszt: Szerelmi álmok 

Beethoven: Für Elise 
Shakespeare: LXXV Szonett 
Radnóti Miklós: Bájoló 
József Attila: Óda, (Lásd Bevezetés 1.) 

 csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

Zenei CD-k, a 
felsorolt versek 
külön lapon 
 
 
20 perc 

3. Közös motívumok keresése az Énekek 
éneke, az akkád és az egyiptomi szerelmi 
lírában: a kert, a szerelmi betegség, 
pecsétgyűrű, becézés, a szerelmesek közt 
álló akadályok (elszakadás-keresés, az 
Énekek énekében hegy, az egyiptomi lírában 
krokodil), a kedves megközelíthetetlensége, 
a szerelem részegítő hatása, stb. 
A résztvevők két csoportban dolgoznak, 
egyik csoport az akkád, a másik csoport az 
egyiptomi lírával való motívum egyezéseket 
keresi.  Utána megosztják az észrevételeiket 
 (lásd Bevezetés 2.). 

Csoportos, 
írásbeli 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

Szentírás, Éne-
kek éneke, sze-
melvények külön 
lapon 
tábla, kréta 
 jegyzetfüzet, ce-
ruza 
 
25+20 perc 
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Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtar-
tam 

 
4. Az óravezető rövid összefoglalása az 
ókori Kelet szerelmi költészetéről és ér-
telmezi a motívumegyezéseket 
(lásd Bevezetés 3.) 

az órave-
zető elő-
adása 

jegyzetfüzet, ce-
ruza 
 
5 perc 

4. Az Énekek énekének irodalmi formája, 
tartalmi vázlata és stílusa 
(Lásd Bevezetés 4.) 

 

az órave-
zető elő-
adása 
 

Szentírás, Éne-
kek éneke, jegy-
zetfüzet, ceruza  
10 perc 

5. Az Énekek énekének vallásos értelme-
zése (lásd Bevezetés 5.) 

az órave-
zető elő-
adása 

Szentírás, Éne-
kek éneke, jegy-
zetfüzet, ceruza 
10 perc 

6. Illatpróba (lásd Bevezetés 6.)  Pl. Aromax ola-
jok 
10 perc 

7. Két vers és Markos el Makari gondola-
tai a keresztény aszkézisről (lásd Bevezetés 
7. 8.) 
 

Az órave-
zető felol-
vasása 

Versek, Markosz  
el Makari szöve-
ge 
5 perc 

8. Befejező ima, ének Kötetlen 
ima 

kotta, gyertya, 
gyufa, 10 perc 

 

 
A  Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  budapesti Központ-

jában „Élő Ige” címmel bibliaiskola működik (szeptembertől jú-
niusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig). Jelen füzetünk a 
százötödik óra anyagát tartalmazza. 

Budapest, 2019. dec. 1.   Szeretettel:                                
                                                  Vágvölgyi Éva óravezető 
                                            Tarjányi Béla szakmai vezető 
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Bársony-nyuszi 

„Mi az, hogy „igazi” - kérdezte Bársony-nyuszi egyik nap 
a Bőr-lovacskától, amikor egymás mellett feküdtek a hintaszék 
alatt. „Azt jelenti, hogy van bennem valami, ami zúg és kiáll 
belőle egy fogantyú?” 

Az, hogy „igazi”, az nem azt jelenti, hogy milyennek csi-
náltak” – felelte Bőr-lovacska. „Az, hogy „igazi” vagy, az 
csak úgy váratlanul történik veled. Amikor egy gyerek hosszú-
hosszú ideje szeret téged, nem csak játszani veled, hanem 
téged magadat, akkor leszel igazi.” 

„Nem fáj az” – kérdezte Bársony-nyuszi. 

„Néha fáj” – mondta Bőr-lovacska, mert ő mindig meg-
mondta az igazat. „De ha igazi vagy, akkor nem törődsz vele, 
hogy fáj.” 

„Hogy történik ez? Hirtelen? Úgy, mint amikor felhúznak? 
Vagy apránként?” 

„Nem hirtelen történik” – mondta Bőr-lovacska. – „Csak 
történik. Lassan. Soká tart. Ezért nem szokott megtörténni 
olyanokkal, akik könnyen eltörnek, vagy elszakadnak. Mire 
igazi leszel, addigra rendszerint már majdnem az egész szőröd 
lekopott a sok szeretettől és simogatástól, amit kaptál, és a fél 
szemed is kiesett már, és minden izületedben lötyögsz, de ez 
nem számít egy csöppet sem, mert ha igazi vagy, akkor már 
nem tudsz csúnya lenni, legföljebb azoknak a szemében, akik 
úgyse értenek semmit.” 
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ISTENTISZTELETI ÉS SZENTSÉGI  

KONGREGÁCIÓ 
  

“PER DIRETTIVA” kezdetű 2008 június 29-én kelt levél 
“Isten nevéről” a Püspökkaroknak  

  
Főtisztelendő Eminenciás/Excellenciás Urak,  
1128   (Per direttiva kezdetű) A Szentatya irányvonala szerint, a 

Hittudományi Kongregációval egyetértésben, ez az Istentiszteleti és 
Szentségi Kongregáció megfelelőnek tartja, hogy a püspökkarokkal 
ismertesse a következő tanulmányt, amely kifejti az isteni név 
fordítását és a liturgikus keretben történő kiejtését, ahogy azt a szent 
tetragramm (négy betű) jelenti, és amelyet az erre vonatkozó rendel-
kezések része kíséri.  

  
I. rész: magyarázat. 
1129   1. Az Ó- és Újszövetségben foglalt Szentírás szavai olyan 

igazságokat fejeznek ki, amelyek felülmúlják az idő és tér által 
kimért határokat. Ezek Isten szava emberi szavakban kifejezve, és az 
életnek ezen szavai közvetítésével a Szentlélek bevezeti a híveket a 
teljes igazság ismeretébe és eléri azt, hogy Krisztus igéje a hívekben 
lakjék teljes gazdagságával (vö. Jn 14,26; 16,12-15). Ahhoz, hogy a 
szent szövegekben leírt Isten szavát teljesen és hűségesen őrizzék és 
adják át, a szentírási könyveknek minden modern fordítása azt a célt 
tűzi ki maga elé, hogy ezeknek az eredeti szövegeknek hűséges és 
pontos átültetése legyen. Ez az irodalmi vállalkozás megkívánja, 
hogy az eredeti szöveget a legnagyobb teljességgel és pontossággal 
fordítsák, anélkül, hogy a tartalomra vonatkozó kihagyásokhoz vagy 
toldásokhoz folyamodnának, és anélkül, hogy olyan glosszákat vagy 
magyarázatokat (parafrázisokat) tennének hozzá, amelyek nem 
tartoznak a szent szöveghez.  /178/ 

1230   Amikor Isten szent tulajdonnevéről van szó, a hűség és a 
tisztelet a fordítók részéről a legnagyobb kell, hogy legyen. Külö-
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nösen, ahogy a Liturgiam authenticam kezdetű instrukció 41.számú 
pontja mondja, „emberemlékezet óta fennálló hagyomány szerint, 
amelyet a Septuaginta (Hetvenes) fordítás is nyilvánvalóvá tesz, a 
mindenható Isten neve, amelyet a héberben a szent tetragramm (négy 
betű) fejez ki és latinra a „Dominus” (Úr) szóval fordítják, minden 
népnyelvben egyenértékű jelentésű szóval adják vissza” („Iuxta 
traditionem ab immemorabili receptam, immo in … versione LXX 
virorum /70 férfi/ iam perspicuam, nomen Dei omnipotentis, sacro 
tetragrammate hebraice expressum, latine vocabulo quodam eiusdem 
significationis reddatur”: EV 20/415).  

1231   Ennek az oly világos döntésnek ellenére az újabb években 
az a szokás kerekedett felül, hogy kiejtsék Izrael Istenének tulajdon-
nevét, ahogy ismeretes mint szent vagy isteni tetragramm, mivel a 
héber ábécé négy mássalhangzójával írják יהוה YHWH alakban. A 
magánhangzókkal való ellátás szokása megtalálható mind a lekcio-
náriumokban szereplő szentírási szövegek felolvasásában, mind az 
imádságokban és énekekben, és ez írásban és kiejtésben különböző 
formát ölt, mint például „Yahweh”, “Yahwè”, “Jahweh”, “Jahwè”, 
“Jave”, “Jehovah” (magyar „Jahve”) stb. Ezért az a szándékunk, 
hogy jelen Levelünkkel kifejtsünk néhány lényeges adatot, amely 
megindokolja a fent idézett szabályt és néhány rendelkezést ad, 
amelyekhez tartani kell magunkat.  

1232  2. Az Ószövetség néven ismert Szentírás tiszteletreméltó 
biblikus hagyománya egész sorozat isteni névről tanúskodik, 
amelyek között ott van Istennek a szent tetragrammban kinyilatkoz-
tatott szent neve YHWH (יהוה). Mivel ez Isten végtelen nagyságá-
nak és fönségének kifejezése, kimondhatatlannak tartották és ezért a 
szent szöveg olvasásakor helyettesítették egy alternatív megnevezés-
sel: „Adonay” (Ádonáj), ami annyit jelent, mint „Úr”.   

1233  Az Ószövetség görög fordítása maga, az úgynevezett 
Septuaginta (Hetvenes), amelyik a keresztény időszámítást megelőző 
századokban keletkezett, a héber tetragrammot rendszeresen a görög 
Kyrios (Küriosz) szóval adta vissza, amely „Urat” jelent. Mivel a 
Septuaginta szövege az első görög nyelvű keresztény nemzedékek-
nek a Bibliája volt, és ezen a nyelven /179/ írták az Újszövetség 
minden könyvét, az őskeresztények maguk sohasem ejtették ki az 
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isteni tetragrammot. Hasonlóképpen jártak el a latin nyelvű 
keresztények, akiknek az irodalma a II. század végével kezdődik, 
ahogy igazolja ezt először a Vetus latina (Ó-latin), és később Szent 
Jeromos Vulgata-ja („a népszerűsített, elterjesztett” fordítás): 
ezekben a fordításokban is a tetragrammot rendszeresen a „Domi-
nus” (Úr) latin szóval helyettesítették  amely megfelel mind a héber 
Adonay-nak(Ádonáj), mind a görög Kyrios-nak. Ez áll a legújabb 
Nova Vulgata-ra (Új-Vulgata vagy Neovulgáta) is, amelyet az 
Egyház a liturgiában használ.  

1234  Ennek a ténynek nagyon fontos következményei voltak 
magában az újszövetségi krisztológiában. Amikor ugyanis Szent Pál 
a Keresztre feszítettre vonatkozólag azt írja, hogy „Ezért Isten fel-
magasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden 
névnek” (Fil 2,9), nem ért alatta mást, mint az „Úr” nevét, mivel így 
folytatja: „… s minden nyelv hirdesse, hogy Jézus Krisztus az Úr” 
(Fil 2,11; vö. Iz 42,8: „Én vagyok az Úr, ez a nevem!”). Ennek a 
minősítésnek a feltámadt Krisztusnak való tulajdonítása nem többé 
és nem kevésbé megfelel az ő istensége kihirdetésének. Ez a cím 
ténylegesen felcserélhetővé válik Izrael Istene és a keresztény hit 
Messiása között, míg ténylegesen sohasem tartozott Izrael Messiása 
címeihez. Szigorúan vett teológiai értelemben megtalálható például 
már az első kanonikus evangéliumban (vö. Mt 1,20: „megjelent neki 
/Józsefnek/ álmában az Úr angyala”) és rendszerint találkozunk vele 
az ószövetségi idézetekben (vö. ApCsel 2,20: „A nap elsötétül … 
mielőtt eljön az Úrnak… napja” /Jo 3,4/; 1Pt 1,25: „De az Úr szava 
örökre megmarad” /Iz 40,8/.) Tulajdonképpeni krisztológiai értelem-
ben idézett Fil 2,9 szövegén kívül azonban emlékeztethetünk Róm 
10,9-re („Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben 
hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz”), 1Kor 2,8-
ra („… nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát”), 1Kor 12,3-
ra („… De azt sem mondhatja senki: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek 
által”) és a gyakori formulára, amely „az Úrban” élő keresztényre 
vonatkozik (Róm 16,2; 1Kor 7,22; 1Tessz 3,8 stb.). 

1235  3. Az Isten nevét tartalmazó tetragramm kiejtése elhagyása 
az Egyházban tehát létjogosultsággal rendelkezik. A tisztán filológiai 
indo/180/kon kívül megvan az is, hogy hűek akarnak maradni az 
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egyházi hagyományhoz, mivel a szent tetragrammot sohasem ejtették 
ki keresztény környezetben, sem nem fordították egyetlen nyelvre 
sem, amelyen megjelentek bibliafordítások.  

  
II. rész: rendelkezések.  
1236    A fenti fejtegetés alapján elrendeljük a következők meg-

tartását:  
A liturgikus ünneplésekben, az énekekben és az imádságokban 

nem fogadjuk be, sem nem ejtjük ki Isten nevét a YHWH tetra-
gramm alakjában.  

1237   2) Az egyházi liturgikus haszná-
latra szánt bibliai szövegek modern nyelvekre 
való fordításában kövessük azt, amit már a 
Liturgiam authenticam kezdetű instrukció 41. 
sz. pontja előírt, vagyis az isteni tetragram-
mot adjuk vissza az Adonay/Kyrios megne-
vezés egyenértékű kifejezésével: „Signore” 
(olasz), „Lord” (angol), „Seigneur” (francia), 
„Herr” (német), „Señor” (spanyol), („Úr” 
magyar) stb. 

1238  3) Amikor liturgikus használatra fordítjuk azokat a szöve-
geket, amelyekben egymás után szerepel a héber Adonay és a 
YHWH tetragramm, akkor fordítsuk az Adonay-t „Úrral” és a 
YHWH tetragramm helyett az „Isten” alakot használjuk, ahogy ez 
hasonlóképpen történik a Septuaginta (Hetvenes) görög fordításban 
és a latin Vulgata-ban is.  

Az Istentiszteleti és a Szentségi Kongregáció székhelyéről, 2008. 
június 29-én.  

  +Francis ARINZE bíboros, prefektus 
                       +Albert Malcolm RANJITH érsek titkár 
  
forrás: ENCHIRIDION VATICANUM 25. Documenti ufficiali 

della Santa Sede 2008. Testo ufficale e versione italiana. EDB 
Edizioni Dehoniane Bologna 2011,704-708: nr. 1128-1238. (Sajtóhi-
ba miatt téves a szakaszok/bekezdések számozása, de nem az ol-

Isten neve  
óhéberül és héberül
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dalaké: kimaradt 1130-1229 vagyis a számozás ugrott százat, de a 
szöveg teljes.)   

Az EV átveszi az eredeti szöveget a kongregáció folyóiratából: 
Congregatio per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, lette-
ra circolare Per direttive, Roma, 29 giugno 2008: Notitiae 
45(2008),177-180.  (A Notitiae folyóirat oldalszámait dőlt zárójelben 
közli a szöveg a megfelelő helyen: pl. /177-180/.) 

 
 Megjegyzések –  A Kongregáció levele kétszer is idézi az Isten-

tiszteleti és a Szentségi Kongregáció Liturgiam authenticam (hiteles 
liturgiát) kezdetű 2001.03.28-án kelt ötödik instrukciót, amelyet a II. 
Vatikáni zsinat liturgikus konstituciójának 
végrehajtására közöltek. Eredeti latin szövege 
megjelent az AAS 93(2001),685-726 hivatalos 
szentszéki közlönyben és a Kongregáció folyó-
iratában: Notitiae, 37(2001),120-174. Mind a 
latin eredetit, mind olasz fordítását közli: 
ENCHIRIDION VATICANUM 20. Documenti 
ufficiali della Santa Sede 2001. Testo ufficale 
e versione italiana. EDB Edizioni Dehoniane 
Bologna 2004,276-371: nr. 363-533. Mivel az 
instrukció 41. c) pontja foglalkozik a szent tetragramm fordításával, 
és ezt eredeti latinban és olasz fordításban közli a kongregációi levél 
1230. bekezdése, témánk szempontjából tárgytalan vele tovább 
foglalkozni.  

A héberben ádon = úr, ádoni = uram, a király megszólítása. Mi-
vel az Isten szó a héberben felségi többes: Elohim, az uram-at felségi 
többesbe teszi a zsidó Biblia, de mellette az állítmány egyesszám 
harmadik személyben áll: Ádonáj = Uraim, de Istenre vonatkoztatva 
egyesszámban fordítjuk: Uram. 

Mivel a szent tetragrammot nem ejtették, a négy szent mással-
hangzó alá az ejtendő Ádonáj magánhangzóit írták. Amikor a 
középkorban a keresztények a Talmudból akarták igazolni Jézus 
Krisztus Messiás voltát, akkor találkoztak ezzel a zsidó gyakorlattal. 
Mivel nem ismerték, a szent tetragrammot azaz a négy mással-

Óhéber osztrakon 
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hangzót az Ádonáj magánhangzóival ejtették. Így lett belőle Jehova, 
ami tehát keresztény tévedés! 

A levél   II. rész: rendelkezések. 3) pontja = 1238 sz. előírja, hogy 
ha az Ádonáj és a tetragramm egymásután következik, akkor az 
Ádonájt Úrral, a tetragrammot pedig Istennel fordítjuk. Gyakori a 
prófétáknál pl.Ez 25,8:  

Textus Massoreticus (zsidó Biblia): יהוהאדניאמרכה  = ejtsd: Ko 
ámár Ádonáj Elohim (itt a tetragramm helyett nem Ádonáj-t ejtünk, 
mert az már előtte volt, nem ismétlünk. Elohim = Isten). 

SzIT Biblia 2005: Ezt mondja az Úr, az Isten:  
Az Ádoni (uram) királyt is jelent. Leghíresebb példa rá a Zsolt 

109(110),1: Textus Massoreticus (zsidó Biblia): לאדנייהוהנאם ejtsd: 
nö-úm Ádonáj (YHWH) l’ádoni  (ahol Ádonáj vö. előző megjegyzés: 
Isten, ádoni pedig uram = királyom).  

Septuaginta (Hetvenes): Εἰπεν ὁ κύριος τῴ κυρίῳ µου,   ejtsd: 
eípen ho kűriosz tó kürío mu  (újgörög/egyházi kiejtés: ípen o kíriosz 
tó kirío mu).  

Vulgata és Nova Vulgata (Neovulgata): Dixit Dominus Domino 
meo: SzIT Biblia 2005: Azt mondta az Úr az én Uramnak:  

A szent Istennevet csak a főrabbi ejtette ki teljesen egyedül a 
Szentek Szentjében engesztelőnapkor. A jeruzsálemi második szen-
télyt a rómaiak Kr. u. 70-ben lerombolták. Azóta szünetelnek az ál-
dozatok, a főpapság stb. A rabbik az áldozatrendszert szóbeli imával 
helyettesítették, meg tóratanulmányozással.  

Mégis a chasszid zsidó hagyomány úgy tudja, hogy csodarabbik 
(a cáddik = az igaz) között van olyan, aki ismeri a szent név kiejtését 
– Baal Sém Tov (rövidítve: Best) = a jó Név ura – és ezért részesedik 
Isten erejében.  A leghíresebb Baal Sém Tov a chasszidizmus alapí-
tója volt, Izrael ben Eliezer (1698-1780) a Kárpátokban Podoliában 
született. Legendás a prágai csodarabbi, Rabi Juda Loew ben Becalel 
(kb. 1520-1609), aki 1580-ban a szent név uraként agyagból gyúrt 
emberi alakba életet lehelt a papírra írt istennév hozzá érintésével. 
Ez volt a gólem.(Egyszer szerepel a szó a Bibliában, Zsolt 139,16-
ben, formátlan anyagot jelent.). Ezt a legendát Elie Wiesel is 
feldolgozta 1983-ban angolul regényes formában (német fordítása: 
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Elie Wiesel, Das Geheimnis des Golem. Hedrer Freiburg – Basel -
Wien 1985).  

Korunk szentírásmagyarázói próbálják a szent tetragramm eredeti 
kiejtését rekonstruálni. A leghíresebb kísérlet, amely meghódította a 
tudományos világ többségét, William Foxwell Albright (sz. Coquim-
ba, Chile, 1891, amerikai methodista misszionárius családból. 
†Baltimore, Maryland USA, 1971) metodista professzor javaslata: 
JAHVÉ. Elméletét Yahweh and the Gods of Canaan: An Historical 
Analysis of Two Contrasting Faiths (Jahvé és Kánaán istenei: Két 
ellentétes hit történelmi elemzése.), London: Athlone Press 1968-ban 
megjelent könyvében ismerteti.  

Abból indul ki, hogy az ókori népeknél – igy Kánaánban és a 
zsidóknál is – gyakori a theophorikus (istenhordozó) személynév. 
Kánaán egyik fő istene Baal, a termékenység istene. Mivel a zsidó 
Bibliában Saul király egyik fiának Is-baala pogány neve (=Baal isten 
férfia, 12x), idővel átírták Is-bóset-re a pogány név gyalázására (= a 
szégyen férfia, király, 10x: 2 Sám 2,8-10 stb.). Sok ószövetségi zsidó 
név végződik Jahu-ra, pl. Jirmö-jáhu(Jeremiás = Jáhu felemel),  Cö-
fán-jáhu (Szofoniás = Jáhuoltalmaz)  stb. Albright feltételezi, hogy 
itt rejlik a szent tetragramm kiejtése: Jáhu a kezdet. Mivel a héber 
szavak három jelentéshordozó mássalhangzóból állnak, a lenni ige = 
HJHהיה vagy HWH הוה. Az ige futurum alakja műveltető igealakban 
(Hiph’il): Ja kezdetű pl. qatal = írt,  jáqtíl = írat vagy íratni fog. 
Eszerint a lenni ige műveltető alakja: Jahvé = éltet vagy éltetni fog. 
Ezért javasolja Albright, hogy legyen az YHWH legvalószínűbb 
tudományos kiejtése: Jahvé. Ez ellen tiltakozott az olasz Zsidó 
Hitközségek Szövetsége,  mert számukra minden kísérlet a szent 
tetragramm kiejtésére káromkodás. 

Éppen ezért a mai zsidó vallásgyakorlatban elkerülik a szent tet-
ragramm kiejtését. Don Bosco Szent János (1815-1888) is használta 
ezt a megelőző (preventív) módszert az ifjúság nevelésében: tegyük 
lehetetlenné a bűn elkövetését, tehát kapcsoljuk ki a bűnre vezető 
alkalmat. A Talmud mondja: Ászé szöjág láTóráh = Csinálj sövényt 
a Tórának! Ha a Tízparancs azt mondja: Isten nevét hiába ne vedd!, 
akkor egyszerűbb, ha egyáltalán nem ejtjük ki Isten nevét, és így 
nem vesszük hiába.  
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Még a számozásban is! A héber ábécében ugyanis minden betű-
nek van számértéke (a latinban pl. csak néhány betűnek, a „római” 
számokban pl. I, V, X stb.). Mivel a jód számértéke 10, hé = 5,  aváu 
= 6, a zájin = 7, ezért a 15 és 16 héber betűkkel írva jód-hé JH és 
jód-váu JV a szent tetragrammból. Nehogy valaki véletlenül is 
szónak nézze és félig kiejtse a két számot, ezért így írják:  

15 = 9+6 = teth-váuו’ט  és ejtik is: tu pl. svát hó 15-e, a fák újéve 
(rós hás-sáná sel ilánót) tavaszi vallásos ünnep: tu bi-svát = svát 
(hónapban) 15. (nap).  

16 = 9+7 = teth-zájinז’ט  és ejtik: táz. 
Ugyanakkor ma már az Ádonájt is csak a liturgikus imában hasz-

nálja a vallásos zsidó. A hétköznapi beszédben az Ádonáj helyett 
valamilyen egyenértékű kifejezést használ, pl. hás-Sém  =  a Név;  
báruch hás-Sém = áldott a Név; hák-Kádós, báruch Hu =  a Szent, 
áldott Ő stb.  

 Gyulafehérvár, 2019. szeptember 13.        +Jakubinyi György  
 

 
Az AVC bizonyságtevő szolgálata nyomán egy szíriai menekült-

táborban keresztény hitre tért egy muszlim fiatalember. Ő maga is 
egyből elkezdett bibliákat csempészni a táborban, és elkezdte hir-
detni az evangéliumot is. Egy nap éppen Biblia-olvasás közben vet-
ték körbe muszlim szélsőségesek, akik fegyverekkel kényszerítették, 
hogy dobja a földre a Bibliáját, különben levágják a jobb karját. A 
férfi ennek nem volt hajlandó eleget tenni, ezért levágták a karját. A 
következő napokban ismét feltűnt a táborban, ekkor már a bal 
kezében tartva a Bibliát, és úgy olvasva azt. A szélsőségesek ismét 
körbevették, és levágták a másik karját is. A szíriai fiatal a tragikus 
csonkítás előtt így fogalmazott: Levághatjátok a kezeimet, de az én 
kezem Jézus. Megölhettek ezerszer is, nem tagadom meg Őt. A 
szélsőségesek utolsó alkalommal a fejét vették. A drámai történet 
után Sardaczuk feltette a kérdést, vajon mi, nyugati keresztények 
mennyire becsüljük meg azt a szent könyvet, amiért annyian az 
életüket adták már?   Forrás: hetek.hu
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 Árvai Tünde 

 Hunyadi János – egy hitvalló keresztény 
 
Éppen 560 esztendeje, hogy Hunyadi János, a nándorfehérvári 

győző 1456. augusztus 11-én Zimonyban, családtagjaitól és baráta-
itól övezve búcsút vett a földi élettől. Mennyire volt vallásos a török-
verő hadvezér? Hogyan őrizte meg férfiúi, erős hadfihoz illő mél-
tóságát utolsó óráiban is? Emléke előtti főhajtásként ezekről val-
latjuk kútfőinket. 

 Hogyan állapíthatjuk meg valakiről, hogy mennyire vallásos, 
amikor a hit megélése egy szinte megfoghatatlan és végletekig 
szubjektív dolog? Merül fel jogosan a kérdés az Olvasóban, de a 
későközépkori főúri laikus vallásosság kutatójában is. Fogódzókat 
kell keresni az írott forrásokban vagy akár a régészeti leletanyagban, 
annak bizonyítására, hogy az illető élete során tett-e kegyes alapít-
ványokat, vagyis saját lelki üdvének biztosítása érdekében alapított-e 
vagy megadományozott-e egyházi intézményeket, szerzetesi közös-
ségeket. Vannak-e utalások oklevelekben, narratív forrásokban val-
lásgyakorlatára, alapítási motivációira? Kérvényezett-e egyházi 

 
Hunyadi János halála 
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kiváltságokat a pápai udvarnál? Építtetett-e kápolnát főúri rezidenci-
ája közelében vagy a saját várában? Volt-e gyóntatója? Mondatott-e 
misét családtagjaiért? Gondoskodott-e temetésének körülményeiről? 
Meglátogatott-e hazai vagy távoli kegyhelyeket? Többek között ezek 
azok a támpontok, amelyek segítenek abban, hogy a téma körüljárha-
tóvá váljék. Fedeles Tamás nevéhez köthető annak a későközépkori 
főúri vallásosság kutatására fókuszáló szempontrendszernek a kidol-
gozása, amelynek nyomán már sor került az Újlaki család (Fedeles 
Tamás), a Garai család (Árvai Tünde) és az Ozorai testvérek 
(Fedeles Tamás és Prajda Katalin) vallásosságának vizsgálatára. 
Jelen írásban a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhány epizódot 
Hunyadi János életéből, amelyek feltehetően közelebb visznek a cikk 
felütésében megfogalmazott kérdés megválaszolásához. 

 A méltóságteljes búcsú – Thuróczy János és Antonio Bonfini 
krónikájukban Hunyadi János halálának körülményeiről is beszá-
moltak. Mátyás udvari történetírói bizonyára igyekeztek a király 
apjának méltó emléket állítani és halálos ágyán is olyan erős 
férfiként ábrázolták, aki jó előre írásba foglalta végakaratát, és aki 
szellemi képességeinek teljes birtokában tisztában volt a földi élet 
múlandóságával, megbékélt az elkerülhetetlen véggel, ugyanakkor 
biztos volt abban, hogy örökkévaló égi gyümölcsökben fog részesül-
ni. 

   
A nándorfehérvári diadalt követően Hunyadi Jánosnak és Ka-

pisztrán Jánosnak nem sok földi boldogság jutott. Hunyadi már 
augusztus 5-én lebetegedett, a pestis rövid időn belül teljesen 
legyengítette. Bonfini a háborús fáradozásnak tulajdonította a forró 
lázat, amelybe esett, és amely néhány nap alatt elemésztette. Orvosai 
utasítására barátai Zimonyba vitték, ahol a kedvezőbb éghajlat miatt 
„teste-lelke sokkal könnyebben küzdött a bágyadtsággal” (Bonfini). 
Mellette voltak fiai és nem tágított mellőle Kapisztrán János sem. 

  
Miután az orvosok minden igyekezetének ellenére láza nem csil-

lapodott, lelki atyja figyelmeztette, hogy eljött az idő, hogy emberi 
dolgait rendezze, végrendelkezzék és gondoljon üdvösségére, vagyis 
gyónjon meg és kérjen bűnbocsánatot. „A vitéz férfi erre elmosolyo-
dott, megköszönte az atya jámbor tanácsát, és azt felelte, hogy jóval 
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ezelőtt gondoskodott már mindenről, mert tunyának és ostobának 
tartja azt, aki e kötelességét élete végére halasztja, amikor a 
halálfélelem miatt senki nem tud magán uralkodni.” (Bonfini) Nem 
volt rendhagyó Hunyadi előrelátósága, hiszen a kor katonai elitjének 
életét áthatotta a harc, a mindennapok természetes velejárója volt a 
halál, az elmúlással való szembenézés. A nagy hadjáratokat, távoli 
földekre való utazásokat megelőzően rendre írásba foglaltatták 
végakaratukat. 

  
Pietro Ransano Minden idők évkönyvei című munkájában ugyan-

csak részletezte Hunyadi János utolsó óráit. A haldokló mintegy 
politikai végrendeletként arra buzdított mindenkit maga körül, hogy 
mindenekelőtt a keresztény hitet, majd a magyar államot védjék meg 
a török haragjától és minden más ellenségtől. Törekedjenek arra, 
hogy elkerüljék a viszályt, mert az a pusztulásukat okozhatja. Embe-
reire bízta gyermekeit és feleségét, majd egyesével magához hívatta 
őket és elbúcsúzott. Miután rokonaitól és legközvetlenebb környeze-
tétől ily módon búcsút vett, átvitette magát a szomszédos templomba 
istentiszteletre, mert úgy vélte, hogy hajléka nem méltó arra, hogy 
ott az oltári szentséget utoljára magához vegye. Ezt követően az 
általa alapított zimonyi kápolnába vitette magát és megparancsolta, 
hogy hanyatt fekve terítsék a földre, és gyújtsanak gyertyákat. (A 
Hunyadiak egykori zimonyi várának udvarán a millenniumi emlék-
mű-állítási hullám keretében egy tornyot emeltek, amelyet eredetileg 
Árpád-toronynak szánták, de a köztudatban leginkább Hunyadi-
toronyként forgott.) 

   
Végakaratának megfelelően testét Erdélybe vitték és pompás te-

metéssel Gyulafehérvárott helyezték el fivére mellé. Hunyadi János 
még 1442-ben azonos nevű 1440-ben „országos dolgok közepette 
Erdélyben elhalt” fivére lelki üdvének érdekében az erdélyi káp-
talannak adományozta Bolgárcserged, Diómál és Tinód birtokokat. 
Adománylevelében fogalmazta meg azon igényét, hogy magát is a 
gyulafehérvári Szent Mihály egyházba temessék: „mi magunk is az 
Úr sugallatára ugyanott választjuk ki sírhelyünket”. Az 1460-as 
években Mátyás Küküllő megyei birtokokat adományozott Gothárd 
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gyulafehérvári prépostnak, hogy annál az oltárnál, amely előtt atyja, 
testvére és rokonai nyugszanak, miséket mondjon. 

  
Hunyadi János halálhírét „korra és nemre való tekintet nélkül ok-

kal siratta sokáig mindenki nyilvánosan szerte Magyarországon. 
Némelyek a bátor harcost gyászolták jajongva, a katonák a győzhe-
tetlen hadvezért, és valamennyien a haza atyját.” (Bonfini) 

  
Hunyadi János síremlékének 

egyik leírása Entz Géza tollából ma-
radt ránk: „Feje alatt bojtos párna, 
amelybe a JOHANNES HUNYADI 
CORVIN nevet utólagosan vésték 
bele. A fejet forgóval díszes ala-
csony süveg fedi. A testen a köpeny 
szétnyílik. Az alak balját kardján 
nyugtatja, jobbja könyöktől hiány-
zik, keze pálcát tart. A lábszárak 
részben, a lábfejek teljesen letörtek. 
A fedőlap szegélyén lapos akan-
tuszlevélsor húzódik. Az oldallapok 
közül a jobboldali török foglyokat 
hajtó lovas magyar vitézeket, a 
baloldali mozgalmas lovascsatát áb-
rázol. A rendkívül gazdag, mély-
ségben is tagolt domborművek meg-
kapóan éreztetik Hunyadi János tör-
ténelmi szerepét, s egyszersmind a 
középkori csataábrázolások kiváló 
emlékei.” Mindhárom Hunyadi síremlék realisztikus stílusa délnémet 
kőfaragó műhelyek hatását mutatja. 

  
Janus Pannonius: Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sír-

felirata 

  
Pannonföld bástyája, török had mennyköve, János 

álmodik itt, ha ugyan fedheti sír röge őt. 

Hunyadi János síremléke 
(Gyulafehérvár, Székesegy-

ház) 
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Mert ahogyan Belgrádnál győzött volt a pogányon: 
lett a halálon is úr, s látta meg élve a mennyt. 
Ős Capitóliumot koszorús diadalmenet élén 

sok hős járta be, – ám égbe csak ez maga szállt. 
  

Egy vallásos élet – Vajon életében is ilyen áhítattal fordult-e 
Hunyadi János Isten felé, avagy csak a közelgő vég mozdította erre? 
Fraknói Vilmos úgy tartotta, hogy „mély vallásossága, melyet Erdély 
bérczei közől magával hozott, nemcsak érintetlen maradt, hanem ra-
jongásig fokozódott.” A később karthauzi szerzetesnek álló, Pan-
nóniai András öt évig szolgált Hunyadi János katonájaként. 1467-
ben írt, Mátyás királynak ajánlott művében annak apjáról is meg-
emlékezett, akiről „bajtársai, kik vele együtt szolgáltak a királyi ud-
varnál, csodálattal eltelve beszélték, hogy gyakorta éjnek idején 
elhagyta fekhelyét, és templomba sietett, hol a Megváltó feszülete 
előtt térdre borulva, áhítatos imába merülve, hajnal hasadtáig 
időzött.” Hunyadi János halálát követően II. Callixtus pápa egy leve-
lében (1458) eképpen emlékezett meg áhítatos lelkületéről „azok, kik 
közel állottak hozzá, vallásos buzgóságáért, – melyről több egyházi 
alapítvány tanúskodik – és bölcsességéért is magasztalásokkal 
halmozzák el.” 

   
1439-ben egy török betörés nyomán a gyulafehérvári templom 

jelentős károkat szenvedett. A helyreállítás költségeihez Hunyadi 
János is hozzájárult. Hozzá kötik a szentély gótikus stílusú meg-
hosszabbítását, a díszes nyugati főkaput és a két torony közé épített 
erkélyt. 

  
Antonio Bonfini tanúsága szerint Hunyadi az 1442-es szebeni 

csatában zsákmányolt kincsekből épített templomokkal tette emlé-
kezetessé győzelmét: „A törököktől szerzett zsákmányt részint a 
halhatatlan isteneknek ajánlotta fel, részint szétosztotta a katonák 
között. Végül nyomatékosan figyelmeztette a tartomány lakosait, 
hogy imádságaikban adjanak hálát a jóságos és mindenható Krisz-
tusnak, és minden oltárnál mondjanak misét; a zsákmányból később 
templomokat építtetett a tartományban.” 
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A csíksomlyói romos kolostort 1442-ben Hunyadi János erdélyi 
vajda és Újlaki Dénes pápai biztos átadta az obszerváns ferencesek-
nek, akik nyomban annak újjáépítésébe kezdtek. Nem volt könnyű 
feladatuk, éppen ezért a Szentszékhez fordultak támogatásért. IV. 
Jenő pápa 1444. január 27-én kelt levelében a csíksomlyói Sarlós 
Boldogasszony templom újjáépítése végett július 2-re hét évi búcsút 
engedélyez minden olyan zarándoknak, aki meglátogatja az épülő 
templomot, adományaival segíti és szentségekhez járul. A búcsút 
engedélyező brévében IV. Jenő pápa kiemeli, hogy oda „a lelkes 
hívek sokasága fogadalomból szokott elzarándokolni, és naponta se 
szűnnek felkeresni.” A kolostor és templom 1448-ra készült el, mely 
évszámot megörökítettek a kolostor homlokzatán.  

  
Az 1442-es hadjárat idején megsérült alsóorbói és marosszent-

imrei templomok helyreállítását is Hunyadihoz kötik. A Gyulafe-
hérvárhoz közeli Tövis község eredetileg ferences templomának 
nyugati kapuoromzatán egy minuszkulás feliraton az 1449-es évszám 
és Hunyadi Jánosnak, Magyarország kormányzójának neve olvas-
ható. 1455-ben Hunyadi János Konrád kőfaragómesternek adomá-
nyozta a fogarasi Sárkány birtok felét azokért az érdemekért, 
amelyeket a tövisi és a vajdahunyad-bojtori kolostorok építése által 
szerzett. Az utóbbiban zajló munkálatokat 1463-ban Szilágyi Er-
zsébet támogatta. A művészettörténész kutatók megállapítása szerint 
a kormányzó szolgálatában álló építőműhely – amely az obszerváns 
ferencesek tövisi templomán, valamint a család vajdahunyadi 
várának az 1440-es évektől folyó átépítési munkálatain dolgozott – a 
brassói és kolozsvári, részben bécsi mintákat alkalmazó műhelyekkel 
hozható kapcsolatba. 

  
1444-ben Hunyadi elengedte Brassó város Szent Márton napi 

cenzusát, amelyet így a templom építésére tudtak fordítani. Hálából 
a főhajó szószékkel szembeni pillérén elhelyezték a Hunyadi címert. 

  
Az esztergomi Szent István vértanúnak szentelt templom 1450. 

évi helyreállítását Szécsi Dénes mellett Hunyadi János is támogatta. 
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 A vallásosság személyesebb formái – A főúri családok reziden-
ciáján kialakított várkápolnák, amellett, hogy reprezentációs célt 
szolgáltak, a családtagok bensőségesebb vallási elmélyülését tették 
lehetővé. Vajdahunyad várában Szűz Mária és Keresztelő Szent 
János tiszteletére egyaránt állt kápolna. Előbbi látogatóinak számára 
Hunyadi János 1443-ban kért búcsút a pápától, utóbbi 1450-ben 
nyerte el azt. Ugyanabban az esztendőben a Hunyadi házaspár teljes 
bűnbocsánatot nyert. 1445-ben pedig elnyerte a szabad gyóntató-
választás kiváltságát. 1447-ből ismerjük is Hunyadi káplánját, 
Cirkewczai Péter zágrábi kanonok személyében. 

Az állandó készenlét nem tette lehetővé az olyan távoli zarán-
dokhelyek felkeresését, mint Santiago de Compostella vagy Róma, 
de a hazai kegyhelyek kiemelt figyelmet kaptak. 1441-ben az Ulászló 
uralkodását támogató Hunyadi János és Újlaki Miklós Bátaszék 
közelében vereséget mért a Luxemburgi Erzsébet és V. László olda-
lán álló Garai Lászlóra. A győzelemért Hunyadi és családja drága 
ajándékokkal és a bátai Szent Vér kegyhely meglátogatásával adott 
hálát. Hunyadi János és több magyarországi főpap és nemes 
folyamodása lehetővé tette, hogy azok, akik a török háborúk miatt az 
1450-es római jubileumi zarándoklaton nem tudnak részt venni, más 
módon is elnyerhessék az adott búcsút. Hunyadi, felesége és fiai 
számára lehetőség nyílt arra, hogy az örök városba történő látogatást 
„megváltsák” egy három napos váradi zarándoklattal.  Gyakorolta a 
karitászt, hiszen ahogy Bonfini mondja, adakozott a szegényeknek 
„ahogy az emberség és jóság törvénye parancsolja”. Vélhetően több 
birtokán állt ispotály. 

 Bonfini szerint halálos ágyán Hunyadi János így vallott: „Egye-
dül az szorongat és gyötör, hogy az idő rövidsége miatt még nem 
tudtam viszonozni a rám áradt égi jóságot. Ámde ebben is megsegít a 
megváltó Jézus Krisztus áradó kegyelme és gondviselése, aki 
megengedi, hogy elmém változása nélkül tegyek eleget neki. Egész 
életemben az ő vezérlete és zászlaja alatt katonáskodtam, és bár 
ingyenes szolgálatot vállaltam, mégis sokkal többel jutalmazott az 
élet folyamán, mint amennyit érdemeim kívántak, ez a vezér nem 
hagyta cserben hűséges öreg katonáját.” 

Forrás: ujkor.hu, Árvai Tünde 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
  

Társulatunk ezévi közgyűlése – A Bibliatársulat október 5-én 
megtartotta ezévi II. rendes közgyűlését, melynek során a Közgyűlés 
meghallgatta és elfogadta a Számvizsgáló Bizottság jelentését, a 
vezetőség beszámolóját a 2018/2019-es munkaévről, valamint a 
Társulat jelenleg is folyó tevékenységének és terveinek ismertetését. 

 
Nyíri Tamás emlékünnepet tartottunk a Bibliaközpontban – 

Nyíri Tamás elhunyt teológiai professzor egykor jelentős szolgálatot 
tett a magyar katolikus bibliaterjesztés ügyének azzal, hogy az ún. 
Opálény-véle Újszövetségi Konkordancia kiadását lehetővé tette. 
Egyik munkatársunk paptestvére, Opálény Mihály (+ 1984) ugyanis 
tízévi kitartó munkával összeállította ezt a szövegmutató szótárt, de 
az akkori körülmények között a hatóságok nem engedélyezték a 

kiadását. Végül kérésünkre Nyíri Tamás professzor, aki akkor a 
Hittudományi Kar levelező tagozatának igazgatója volt, elérte, hogy 
a Hittudomány Kar a hallgatók számára segédeszközként kiadhassa. 
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Így jelenhetett meg első ízben ez az értékes kiadvány, amelynek 
kiadási jogát az örökös Társulatunknak átadta, és azóta többször is 
kiadtuk, és sokak számára máig igen hasznos segédeszköz. 

E szolgálatot máig értékelve rendeztük meg a Nyíri Tamás em-
lékestet a Bibliaközpontban, az áldott emlékű filozófiaprofesszor 
halálának 25. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen jelen volt a 
neves professzornak számos tanítványa és tisztelője. Az ünnepségen 
szentmisében adtunk hálát életéért, munkásságáért, ezután több 

részletet levetítettünk előadásaiból, és meghallgattunk néhány 
interjú-részletet. Majd a személyes visszaemlékezéseket kellemes, 
baráti együttlét, agapé követte. 

 
3.000 Szentírás a határainkon kívül élő magyaroknak – A 

Szentírás Alapítvány kuratóriumának elnöke, Opálény Izabella je-
lezte, hogy az Alapítvány – közelmúltban elnyert jelentős támogatás 
felhasználásával a közeljövőben mintegy 3.000 Szentírást fog aján-
dékozni a Kárpátaljai Püspökségnek, az erdélyi Katolikus Magyar 
Bibliatársulatnak, és a vajdasági magyar katolikus híveknek. Kár-
pátaljára már el is küldtünk 600 Szentírást ill. Újszövetséget. 
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Biblikus professzorok konferenciája a Bibliaközpontban – A 
23. éve tartó gyakorlat szerint október 23-án megtartottuk biblikus 
konferenciánkat, melyen az ország teológiai karain működő biblikus 
professzorok közül tizenhatan vettek részt. Az előadásokat ezúttal is 
szakmai vita és baráti együttlét követte. 

 
Jeromos füzetek – az utolsó szám a 120. lesz – Mivel a nyom-

tatott ismeretközlést ma már nagy mértékben felváltotta az Internet 
és az okostelefonok világa, Társulatunk úgy határozott, hogy a 
Jeromos füzetek szerkesztését, kiadását és terjesztését nyomtatott 
formában befejezi a jövő évi 120. számmal. Ez azért is indokolt, 
mert a folyóirat kiadása (az évi négy szám) és terjesztése igen 
megdrágult (nyomda- és postaköltség), és az utóbbi időben évente 
kb. egymillió forint veszteséget jelent. Időközben a megrendelések 
és a Tagtársainktól befolyó adományok is a minimálisra csökkentek. 

 
Bibliai Figurák kurzusaink – ez őszön is folytatódtak. Novem-

ber 24-25.-én hitoktatók egy újabb csoportja készített bibliai figu-
rákat Gelley Anna vezetésével a Bibliaközpontban. Érdekessége 
ennek az alkalomnak, hogy a hat résztvevőből öten protestánsok 
voltak. 
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  # Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 

du. 4-5-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy Isten áldását ki-
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta-
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

 
Az imaórák időpontja és az elmélkedések témája: 2020. jan. 3.: 

Jn 1,14-15; jan. 17.: Lk 21,15; jan. 31.: Ef 5,8-9; febr. 14.: Lk 6,45-
46; febr. 28.: Mt 6,1-4; márc. 13.: Jn 8,12; márc. 27.: Mt 5,17-19; 
ápr. 17.: Jn  14,1-6; ápr. 24.: Ef 5,8-9; máj. 8.: Mt 11,29; máj. 22.: 
Gal 4,26. 

 
Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 

bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
    
      Minden kedves Tagtársunknak és Olvasónknak áldott,  
     békés Karácsonyt és eredményes Új Esztendőt kívánunk,  
                             szeretettel:  a Társulat munkatársai! 
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ÚJDONSÁG !  

 

Tajányi Béla (Szerk.):  
             Keresztény emlékek az első három századból 

 
Társulatunk gondozásában megjelent Tarjányi Béla új összeál-

lítása bemutatja Katolikus egyházunk korai történetét az apostoli kor 
után. Az Egyház közép- és újkori történelme mindannyiunk számára 
megismerhető, de a kereszténység első három-négy századának ese-
ményei eléggé a homályba vesznek. Összeállításommal arra tettem 
kísérletet, hogy felidézzek lehetőleg minél többet azokból az emlé-
kekből, amelyek e hősies korral kapcsolatban írott vagy szóbeli 
formában fennmaradtak az Egyház emlékezetében, és tovább élve 
ma is alakítják keresztény tudatunkat és vallási életünket.  

A kötet 480 oldalon ismerteti Egyházunknak e küzdelmes korsza-
kát. A reprezentatív kiadványt 330 színes illusztráció teszi igazán 
érdekessé. 

Ára: 6.000.- Ft  Belső egyházi terjesztésben e kötet árából  
Bibliaboltunkban 25 % kedvezményt adunk 

   --------------------- 
 



Kiadványaink 

 

KIADVÁNYAINK 
 

SZOLGÁLATOK ÉS SZOLGÁLATTEVŐK AZ ÚJSZÖ-
VETSÉGBEN – (Bibl. ír. 9., Bibliatársulat, 2018)    1.380.- Ft. 

HANGOS BIBLIA – 1-4. DVD. – Ára: (4 x 800.- Ft ) 3.200., Ft 
 

A SZENT CSALÁD EGYIPTOMBAN – DVD – (Vágvölgyi 
Éva helyszíni felvételei, kopt énekekkel) Ára: 600.- Ft  

Tarjányi Béla: RÖVID HÉBER NYELVTAN –     Ára: 580.- Ft 

Szabó Mária: GÖRÖG-HÉBER SZÓSZEDET (174 o.)  2.800.- 
  

BIBLIÁK 
 

KÁLDI-NEOVULGÁTA BIBLIA nagyított (21,5 x 13 cm,  
             bordó, kék, zöld kötésben) 3.500.- 

KÁLDI-NEOVULGÁTA BIBLIA zsebbiblia (19 x 12 cm,  
             bordó, kék, zöld kötésben) 3.200.- 

ÚJSZÖVETSÉG és ZSOLTÁROK (16x10,5 cm)1.600.- 

ÚJSZÖVETSÉG [ÖREGBETŰS] Káldi-Neovulgáta szerint  
               (21 x 13 cm, bordó, műbőr kötésben)2.200.- 

ÚJSZÖVETSÉG ROVÁS ÍRÁSSAL  2.800.- 

CIGÁNY BIBLIA Ó- és Újszövetség (Neovulgáta) 2.800.- 

CIGÁNY-MAGYAR ÚJSZÖVETSÉG, ára: 1800.- 
-------------------- 

Belső egyházi terjesztésben Bibliáink árából  
Bibliaboltunkban 25 % kedvezményt adunk 

 ---------------------   
1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., nyitva: H-Cs 9-17. 

Tel: 332-22-60, E-mail: jeromos@biblia-tarsulat.hu 
 

Bibliaboltunk teljes kínálata megtekinthető honlapunkon: 
www.biblia-társulat.hu 
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Ajánlás 

Ajánlás 

Az Istenről megfeledkezett ember érzi magában a végtelen utáni 
vágyat, ezért balgán magának bálványokat állít és elkezdi azokat 
imádni! Sokféle aranyborjút önthetünk magunknak, melyet Isten he
lyett mindennél jobban szerethetünk, ideig-óráig még "sikeresen" 
imádhat juk is őket! Bálványod lehet a párod, szerelmed, a szex, az 
autód, a vagyonod, focicsapatod, de itt gondolhatunk akár a népünk
re, egyházunkra, a világ békéjére, jóra-roszra, bármire, amit a mai 
ember oly gyakran Isten helyett választ, és mitől türelmetlenül várja 
az ő lelke nyugalmát, boldogságát, testi - lelki kiteljesedését! Termé
szetesen a bálványimádó ember csalódni fog, hogyan is tudná a V ég
telent a véges pótolni, hogyan állhatna sikeresen a teremtmény a Te
remtő helyébe? Ilyenkor az együgyű ember a "bálványt" okolja a 
csalódásáért, és letaszít ja, összetöri az őt boldoggá nem tevő "arany
borjút". Nem ő az igazi - vádaskodik - majd kapkodva elindul, hogy 
egy újabb bálványt keressen magának, ami értelmet, örömet adhat az 
ő zsákutcában vergődő életének! 

"Nyugtalan az én lelkem - írja Szent Ágoston -, míg meg nem 
nyugszik Benned, ó Istenem." Ez a nyugtalanság ott dörömböl min
dannyiunk vérében, eláshatod, de egészen biztos, hogy mint búvópa
tak felszínre fog tömi! Milyen jó lenne észrevenni, hogy egyedül Is
tenben találhat juk meg oly nagyon keresett nyugalmunkat, életünk 
értelmét, örök boldogságunkat! Döbbenjünk rá, hogy a végtelen 
Szépségre, Jóságra, Békére, Bölcsességre, Szeretetre, Irgalomra csak 
a mi szerető Mennyei Atyánk karjaiban találhatunk rá! 

Csaba testvér 

1 



Csendes percek 

Kongresszusra készülünk 

Kedves Testvérek! 

Az Eucharisztikus kongresszusra készülünk, Krisztus Testének és 
Vérének ünnepére. Azt ünnepeljük, Isten nem csak megalkotta ér
tünk ezt a gyönyörű, csodaszép világot, szeretetből teremtett minket, 
s nem is csak távolról akarta az embert szeretni, nem csak valamit 
akart nekünk adni, önmagát akarta odaadni egészen, egészen egy 
akart velünk lenni. Azt a fölfoghatatlan titkot ünnepeljük, hogya vi
lágot teremtő hatalmas Isten az apró, porszem teremtményével, ve
lünk eggyé akart válni, önmagát kínálja nekünk. Minden emberi sze
retet is ugyanerre törekszik. Ha egy férfi és egy nő szeretik egymást, 
össze akarják kötni az életüket, akkor azt mondják egymásnak, hogy 
mindaz, amim csak van, és ami vagyok, legyen a tiéd. Mindazt, ami 
az életemben szép és értékes, a testemet és a lelkemet neked adom, 
hogy táplálkozhass belőle. 

Az emberi szeretet is erre a totális odaadásra, eggyé válásra vá
gyik. Amit az emberi szerelem soha nem tud tökéletesen, végérvé
nyesen megtenni, csak pillanatokra, csak töredékesen, azt az Isten 
szeretete megteszi, önmagát ajándékozza nekünk. Nagyon jó arra 
gondolnunk, hogy Isten már a szavaiban is önmagát akarta nekünk 
adni. Amikor Isten szólt, elsősorban nem információkat akart közöl
ni, a Biblia nem hittankönyvhöz hasonlít. Isten nem okos dolgokat 
akart nekünk elmondani. Mindenekelőtt önmagát akarta belerejteni a 
szavaiba. 20. század egyik legnagyobb teológusa, Rahner mondta, a 
kinyilatkoztatás önközlés, Isten önmagát akarta nekünk adni a szava
iban. A Biblia végtelenü l egyszerű mondatokkal van tele, ahhoz ha
sonlóakkal, amelyeket egy édesanya mond a gyermekének: ne félj, 
én veled vagyok, ha tengereken kelsz is át, ott leszek, a folyók nem 
borítanak el. Isten azért szólalt meg, hogy önmagát adhassa nekünk. 
Az ő jelenlétének a tüze rejtőzik a Biblia szavaiban, sorok között. 

Az az ember kezdi érteni a Bibliát, aki megérzi ezt a tüzet, betűk 
mögött, a sorok között. Isten szava elsősorban nem betű, hanem lélek 
és élet, Isten élő jelenlétét hordozza. Akkor kezdjük érteni aBibliát, 
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ha magunkon érezzük Jézus tekintetét, ugyanúgy, mint valaha Máté, 
aki a vámasztaltól felkel, megbabonázva mindent otthagy. 

A Biblia nem egy 
kényelmes könyv, nem 
érthetjük meg a fotelban 
ülve, lapozgatva, csak az 
életünkkel érthetjük meg. 
Az ember tudja a maga 
életébe beengedni az élő 
Istent, ha engedjük, hogy 
ott sok mindent fölfor
gasson. 14 éves voltam, 
amikor először szinte a 
teljes Ószövetséget elol
vas tam egy nyáron. Bala
tonnál voltunk, úgy em
lékszem erre vissza, hogy 
alig értettem az Ószövet
ségnek a történeteiből a részleteket, a neveket, hogy melyik király 
melyik ellen harcolt, és miért. A részletekből alig értettem valamit, 
és mégis hatalmas élmény volt. Sokszor ott hasaltam vagy ültem a 
fűben, a Balaton partján egy gyönyörű jegenyesor van, fújta a fákat a 
szél, futottak a felhők az égen, és azt éreztem, hogy mintha odaátról 
jönnének a szavak, éreztem a Biblia hatalmas erejét és szépségét, az 
élő Istent, aki szól. Kedves fiatalok, mindannyitokat bátorítlak arra, 
hogy vegyétek a kezetekbe ezt a könyvet, akkor is, hogyha nem érti
tek egészen, az élő Isten rejtőzik benne, az ő ereje. Az ember életét 
teljesebbé teheti, egy szép lendületet adhat egy emberi életnek. Bol
dog, aki olvassa. Isten már a szavaiban is önmagát akarta nekünk ad
ni, ez teljesedik be aztán az Eukarisztiában, a saját testét, önmagát 
kínálja nekünk Jézus. Az élet kenyerét, amely életet ad a világnak. 

Amerikában történt a 20. század elején. Orvosok elcsodálkoztak 
azon, hogy nagyon sok olyan kis csecsemő, akiket a szüleik eldob
tak, eltaszítottak maguktól, otthagy tak a kórházban, nagyon sokan 
ezek közül a csecsemők közük a csecsemőotthonokban meghaltak. 
Nem tudták kideríteni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ilyen magas 
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a halálozási arány az elhagyott kisgyermekek között, és jártak ott
honról otthonra, aztán át jöttek Európába, itt is mindenütt ugyanazt 
találták. Egyetlen kivétel volt, Németországban, Düsseldorfban volt 
egy otthon, ahol sokkal több csecsemő életben maradt, s csodálkoz
tak, hogy mi lehet ennek az oka. Sokáig vizsgálgatták azt az otthont, 
semmi különlegeset nem találtak, ugyanolyan tápszereket adtak, 
ugyanolyan orvosságokat. Aztán felfigyeltek valamire. Volt ott, az 
otthonban egy nagyon idős ápolónő, Anna néninek hívták, akinek 
nem volt családja, s miután nyugdíjba ment, kérte, hogy hadd ma
radhasson ott a kórházban. Csináltak neki egy kicsi szobát az egyik 
lépcső alatt, ott lakott Anna néni, és minden nap az összes csecsemőt 
a kórházban végigjárta, kézbe vette őket, megsimogatta őket, becéz
gette őket. Ez volt a különbség. E miatt a simogatás miatt, e miatt az 
emberi szó miatt voltak képesek ezek a csecsemők dönteni az élet 
mellett, küzdeni az életükért. 

A szeretet életet adó erő. A szeretet teremtő és alakító hatalom. 
Krisztus ilyesfajta kenyeret ad nekünk, a szeretet kenyerét. Nem is 
csak kis csecsemőnek van égető szüksége erre a fajta teremtő szere
tetre, hanem a felnőtt embernek is éppen így. Hadd idézzek föl egy 
esetet abból az időből, amikor még katonaságnál voltunk még a sze
minárium előtt, és minket, kispapokat büntetett előéletű fiatalokkal 
tettek egy laktanyába. Volt közöttük egy nagyon nagy termetű ci
gányfiú, aki rettenetesen rondán káromkodott, mindenkinek az anyját 
szidta, de ami a legmeglepőbb volt, a végén mindig a saját anyját is 
szép cirkalmasan mindennek elmondta. Csodálkoztunk rajta, és egy
szer megkérdeztük tőle, hogy miért szidja a saját anyját is. Elmondta, 
hogy amikor ő megszületett, az édesanyja úgy, ahogyan volt, a szülés 
után egy rongyba betekerte, s otthagyta a kisgyermekét egy kórház 
lépcsőjén. Soha életében azt sem tudta meg, hogy hogy hívták a szü
leit, vezetéknevet is az állam adott neki. Azt sem tudta meg, hogy 
vannak-e testvérei, egy szál egyedül nőtt föl a világban. Akkor meg
értettük, hogy miért beszél ő így. Nem tudta, hogy mit jelent az, 
hogy édesanya. Ahol nekünk az édesanyánk iránti szeretet és hála 
volt a szívünkben, ott az ő lelkében egy nagy seb volt. A beszéde egy 
kicsikét tükrözte az életének a megsebzettségét. Csak mellékesen 
jegyzem meg, hogy így van ez a mi életünkben is. Az, hogy hogyan 
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beszél valaki, az tükrözi azt, hogy milyen a lelke, a szavaink a szí
vünkből jönnek elő, a beszéd a lélek tükre. Ha valaki észreveszi azt, 
hogy sok csúnyaság is előjön, kijön a száján, az egy rossz jel, jelzi, 
hogy talán valami belül is durvábbá vált, megváltozott. 

Volt ezzel a fiúval aztán egy nagyon szép élményünk. Karácsony 
előtt őt sem engedték haza, mert nagyon sok konfliktusa volt a tisz
tekkel, és minket, kispapokat sem. Nem volt a laktanyában semmifé
le karácsonyi ünnep, még karácsonyfát sem állítottak föl. Tudtunk 
azonban a fenyőfákról néhány gallyat törni, szereztünk egy-két gyer
tyát, és volt néhány narancsunk, valaki kapott egy csomagot, és ab
ból maradt még néhány narancs. Ez volt a teljes karácsonyi díszlet. 
Estefelé, ahogyatisztek elmentek, a szobában énekeltünk néhány 
karácsonyi éneket, utána elhatároztuk, hogy azt a néhány narancsot 
odaadj uk ennek a fiúnak, akitől, ahogyan mondtam, elég sokat szen
vedtünk. Döbbenetes volt, ahogy odaléptünk hozzá és a kezébe ad
tuk, ez a hatalmas termetű fiatalember elkezdett sírni, és azt mondta, 
hogy ő még soha életében ilyen ajándékot nem kapott. Egyforma 
ajándékot kapott, amit adnak mindenkinek az intézetben, de hogy 
neki személyesen bárki bármit adjon, ez vele most fordult elő először 
életében. 

A szeretet életet adó erő, hogyha valaki átéli azt az ajándékot, 
amit Isten ad nekünk, az ő szeretetét, akkor természetes lesz az, hogy 
másoknak is továbbadj uk, hogy mi is hasonlóvá válunk az Eucharisz
ti ához, a mi életünk is megtört kenyér lesz, odaadott élet, ahogyan 
gyönyörűen mondja a magyar mondás a nagylelkű emberről, jó, mint 
egy falat kenyér, sokan táplálkozhatnak belőle. Jézus a saját testét 
adja nekünk, azért, hogy testvére kké tegyen minket, eggyé tegye ezt 
a világot. Föl akarja építeni az ő különleges, titokzatos testét, ahol 
egymásnak valóban testvérei vagyunk, egy lélek jár át minket, Krisz
tus szeretetének a lelke, és ez által eggyé lehetünk, testvérekké vá
lunk. Sajnos, a mai világ nem ilyesfajta társadalmat épít, sokkal in
kább egy piramis szerű társadalmat építünk, ahol mindenki küzd a 
másik ellen, hogy följuthasson a piramis csúcsára. A szabad versenyt 
magasztalják, állítólag az fogja megoldani a világ minden gondját, és 
nem veszik észre, hogy ebben a szabad versenyben a gyönge, a sze
gény, a beteg, az idős mindig menthetetlenül lemarad. Ez a fajta 
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küzdelemre nevelő világ aztán rengeteg depressziós, keserű embert 
termel, azért is, mert nem tud mindenki mindig a csúcsra följutni. De 
még inkább azért, mert az ember nem erre született, nem arra szület
tünk, hogy könyökölve küzdjünk egymás ellen, hanem arra szület
tünk, hogy szeressünk és adjunk. Az ember akkor lesz boldog, ha si
került odaadnia az életét. Krisztus egyetlen testnek szerette volna az 
emberiséget. Olyan testnek, ahol így mondja Szent Pál apostol, a 
gyöngére különleges módon figyelünk, a gyöngére még több szere
tet, odafigyelés jut. Manapság látjuk egész Európában, de talán kü
lönös drámaisággal itt Magyarországon a nagy szolidaritási rendsze
reink, az egészségügy, az oktatásügy összeomlását. Ennek nem csak, 
és nem is elsősorban anyagi okai vannak, nem elsősorban a pénzhi
ány az oka. Sokkal mélyebb okai vannak. Kezd eltűnni az emberek
ből a testvériességnek az a tudata, hogy valóban összetartozunk, a 
gyenge, az idős is testvérem, és a világ legtermészetesebb dolga, 
hogy a gondjait magamra veszem, boldog vagyok, hogyha adhatok 
neki, s embertelenné válnék, hogyha nem nyújtanék neki segítő ke
zet. Kezd eltűnni a testvériesség érzése. 

Jelenlegi Szentatyánk írta a reményről szóló körlevelében, hogy 
egy társadalom emberiességének a legfőbb mércéje az, hogy hogyan 
fordul a gyengéhez, az időshöz, a szegényhez, a beteghez. Kezd el
tűnni az emberiesség, a testvériség tudata. Az oktatásügyünk válsá
gának az egyik legfőbb oka pedig az, hogy az idősebb generáció 
mintha már elveszítené, elveszítette volna azt a tudatot, hogy vannak 
objektív értékek, amiket át lehet és át is kell adni a fiatalabb generá
cióknak. Nem elsősorban a pénzhiány a nagy szolidáris rendszerei nk 
összeomlásának az oka. Kedves fiatalok, II. János Pál pápa ezt 
mondta újra és újra nektek: "ti vagytok a jövő reménye". Azt reméli 
és várja tőletek egy kicsit a világ, hogy szebbé tegyétek, emberibbé 
tegyétek. Egy nemzedék múlva, egy néhány évtized múlva ti fogjá
tok formálni ezt a világot. 

Befejezésül még egy esetet szeretnék felidézni, ami egy kórház
ban történt. Egy asszony műtétre került be egy kórházba Karácsony 
előtt. S a műtét után kicsikét jobban lett, de hát ott kellett töltenie az 
ünnepeket is. Azonban ahogy jobban lett, rengetegen meglátogatták 
és nagyon sok ajándékot kapott. Kapott egy kicsi karácsonyfát, a 
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gyerekei karácsonyfadíszeket hoztak be, egy gyönyörű karácsonyi 
gyertyát, a férjétől egy hatalmas piros rózsacsokrot kapott, mikulás
virágot, rengeteg képeslapot. Úgy érezte, ez a karácsonya is mégis
csak igazi Karácsony. Volt ott a betegszobában mellette egy másik 
asszony, egy fogyatékos asszony, Down-kóros, Bonninak hívták, őt 
egy intézetből hozták be. Hozzá egyáltalán nem jött senki látogatóba, 
és senkitől ajándékot nem kapott. Az asszony megsajnálta szobatár
sát, elhatározta, hogy valamit a maga ajándékai közül majd odaad 
ennek a szobatársának, de annyira megszerette az ajándékokat, 
mindnek eltervezte már a helyét a lakásában, hogy végül is nem volt 
szíve egyet sem odaadni közülük. Aztán egy délután Bonni is kapott 
ajándékot, mégiscsak az intézetből hoztak neki egy kis adventi ko
szorút. Szép kis koszorú volt, szalaggal átkötve. Bonni magán kívül 
volt a boldogságtól, a fél kórháznak megmutatta, hogy ez az ő kará
csonyi ajándéka, az arca ragyogott az örömtől. Aztán néhány nappal 
később Bonni hazamehetett, búcsúzkodott a szobában, összepakolta 
a holmiját, kezébe fogta a kis adventi koszorút is, és már az ajtónál 
volt, amikor egyszer csak megfordult, visszament aszobatársához, 
odaadta neki az adventi koszorúját. Azt mondta, boldog Karácsonyt, 
és megölelte őt. Az asszony el vörösödött, csak annyit tudott monda
ni, köszönöm, és azt érezte, hogy Bonni szíve mennyivel jobb, meny
nyivel gazdagabb, mint az övé. 

Jézus testvérekké akar bennünket tenni, saját testét adja nekünk, 
hogy testvérekké tegye az embereket. Kívánom, hogy sikerüljön be
fogadni Krisztus szavát, és az ő Testét és Vérét, amelyben önmagát 
adja ajándékul. Kívánom, hogy sikerüljön továbbsugározni ezt a sze
retetet szüleiteknek, testvéreiteknek, szegényeknek, szenvedőknek. 
Kívánom, hogy általatok is szebbé váljon ez a világ, általatok is tel
jesedjen Jézus Krisztus álma, az Isten országa, ahol boldog lehet a 
szegény, ahol az éhező enni kap, a szomorú vigasztalást talál. 

7 



Efezus 

Efezus 

Az ókorban Kis-Ázsia legfontosabb metropolisza volt a Prion
hegy lábánál, a Kaüsztrosz folyó torkolata közelében, Kolophón és 
Magnészia között a Nyugatot Kelettel összekötő egyik fontos keres
kedelmi út mellett. Fénykorában - Kr.u. az I. században - lakóinak 
száma elérte a félmilliót. Róma után a birodalom második legfonto
sabb városa volt. 

A terület már a neolitikus korban, Kr.e. a 7. évezredtől lakott 
volt, és a mükénéi korban is. A várost Kr.e. a 14. században hettita 
források Apasza (Apasa) néven említi k. Ekkor az arzavai királyság 
fővárosa volt, és II. Murszilisz idejéig nagyhatalmat konnányoztak 
innen. 

Később az athéni Kodrosz 
fia, Androklosz vezetésével 
attikai iónok foglalták el. 
Efezus ekkor tipikus ión vá
rossá vált, Athéné és Apolló 
tiszteletére emelt templomok
kai díszítették. Ekkor épült 
fel az első Artemisznek szen
telt templom is. 

Kr.e. 560 körül a várost a 
lídiaiak királya Kroiszosz A patmoszi öböl 
(Krőzus) foglalta el, aki meg-
kímélte a lakosságot és újjáépíttette az Artemisz templomot. Az új 
templom, az ókori világ hét csodája közül az egyik, Kr.e. 550 körül 
készült el. Márványból építették, a cellát kettős oszlopsor vette kö
rül, a naoszban (a templom cellájában) Artemisz ébenfából faragott 
kultuszszobrát helyezték el. Már az ókorban igazi "turistalátványos
sággá" vált. 
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Diana apja Jupiter volt, az anyja Juno. A 12 főisten közé tar
tozott. Ikertestvére Apolló, akit a rómaiak az etruszk panteonból -
Apulu - 'importálták' (nem közvetlenül a görögből), de tisztelete 
igazán csak Kr.e. 443-tól mutatható ki. 
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Diana kultusza a klasszikus köztársaság korában tovább bő
vült. A görög panteon más isteneinek átvétele mellett a meg
lévőket is azonosították a görög istenekkel, így Dianát Artemisz
szel. 

Artemisz Zeusz és Létó 
gyermeke a görög mitológiában. 
Neve a görög artemész (egész
séges) szóval rokonítható. A 
Hold és a vadászat szűz isten
nője, ő segít a szülésnél és vé
delmezi a nőket és a gyerme
keket. A vadállatok úrnője is. 
Melléknevei: Nyilakat-ontó, 
Nyíl-szerető, Zajongó, Vadűző. 

Amikor Kr.e. 27-ben Augustus 
császár lett, Efezust Asia provincia 
(a mai Törökország nyugati része) 
fővárosává tette. A város Róma 

L •. ~ ... _,--

után a birodalom második legna- 1iilll1liill:1IItiIli...;;., ....... ...:;;iiriii.;;.-_ .... ~;.;;J 
gyobb városa lett, fénykorát Kr.e. Diana 
az l. és 2. században éhe. Lakosai-
nak száma elérte a félmilliót, közülük sokan kézművességgel vagy 

Az Artemisz-(Diana) templom 

kereskedelemmel foglalkoz
tak. Minden év áprilisában 
nagyszabású ünnepségeket 
tartottak Artemisz istennő 
tiszteletére, melyeken közel 
egymillió ember vett részt. A 
kereskedelemben betöltött 
szerepét tovább növelte 
olyan mértékben, hogy Kis
Ázsia bankjának tekintették. 

Fontos szerepet játszott a 
kereszténység korai idősza

kában is. Kr.u. 50 körül Pál 
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apostol éveket töltött a városban és itt írta meg 53-ban első levelét a 
korintusiaknak. Tanítványaival együtt térített, majd a színházban ki
tört zavargás alkalmával el üldözték őket. 

Efezus egyike volt annak a hét városnak, melyeket megemlítenek 
a Jelenések könyvében, ez bizonyítja milyen erős volt a helyi keresz
tény közösség. Kr.u. az 1. század végén 90 és 100 között János 
evangélista itt töltötte életének utolsó tíz évét, és írta meg evan
géliumát. Sírja fölé a 6. században emeltek templomot 

Kr. u. 263-ban agótok ki
fosztották és felgyújtották a 
várost, később 395-ben bizán
ci uralom alá került. 

Celsus könyvtára - Az 
osztrák régészek által feltárt 
könyvtár páratlanul gazdag 
épületét Caius Julius Aquila 
emeltette 135-ben apja, Tibe
rius Julius Polemeanus, Ázsia 

Celsus könyvtára (rekonstruált) provincia konzuljának emléke 
előtt tisztelegve. Az épület 

egyszerre volt könyvtár és Celsus emlékműve. 
Becslések szerint a könyvtárban őrzött tekercsek száma elérhette 

a húszezret is. A 3. században, amikor a várost gót támadás érte a 
könyvtár belseje teljesen kiégett, de a homlokzat nem szenvedett 
komolyabb károsodást. A könyvtárnak csak a homlokzatát díszítették 
ki, másik három oldala összeépült a szomszédos házakkal. A napja
inkra majdnem teljesen elpusztult hátsó fal kör alakú fülkéjében állt 
Athéné istennő kultikus szobra és Celsus szépen faragott márvány 
szarkofágja. 

János evangélista temploma - Néhány kilométerre a romvá
rostóI állt a János evangélista sírja fölé emelt bazilika. Justinianus és 
felesége Theodóra császárné rendeletére épült a Kr.e.-i 6. században 
egy korábbi kisméretű templom romjaira. 

10 



Szűz Mária háza - A 
hagyomány azt tartja, hogy 
János efezusi működése ide
jén Szűz Máriát magához vet
te. Mária a város közelében 
egy kis házban lakott, és az 
apostol gondoskodott róla 
jeruzsálemi mennybevételéig. 

Emmerich Anna Katalin, 
a látnok apáca - többek kö- Mereyana - Mária háza 
zött - megálmodta, hogy Szűz 

Efezus 

Mária élete utolsó éveit "Efezustól három órányira" egy házban töl
tötte. A német apáca álmait, látomásait Clemens Brentano jegyezte 
le, és kiadásra került Szűz Mária élete címmel. 

A könyv hatására 1881-ben egy francia pap Julien Gouyet abbé 
fedezett fel egy Égei-tenger felé néző kis ősi romos kőházat. Fel
fedezésének a helyi szerzetesek és az izmíri érsekség sem tulajdoní
tott jelentőséget, hiszen a ha
gyomány szerint Mária Jeru
zsálemben halt meg. Később 
egy természettudós, Henry 
Jung három társával és a 
könyvvel a kezében átkutatta 
a vidéket és egy forrás mellett 
megtalálták a romot 1891. jú
lius 29-én. 

Hamarosan további ex- Mária háza 
pedíciókat szerveztek papok, 
tudósok, régészek és építészek vezetésével. Ök is bizonyítottnak ta
lálták a látnok adatait. Legeredményesebbek a Szűz Mária házában és 
annak közvetlen közelében végzett ásatások voltak, amelyek egy ko
rábbi keresztény település létezését bizonyítják Szűz Mária háza kö
rül. Többek között megállapították azt is, hogy az épületmaradvá
nyok alapjai még az első századból valók, míg az alapoknak megfe
lelő felépítmények már bizánci eredetűek és jellegűek. A kutatások 
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igazol ták, hogy az egész terület zárt település volt, aminek központja 
Panaya Kapulu volt, ahogyan a helybéliek ősidők óta nevezték. A 
"Panaya" az Istenanya görög elnevezése, a Panhagia (Legszentebb) 
törökös formája; a török kapulu pedig kaput, ajtót, házat jelent. 

Szűz Mária feltételezett háza egy majdnem teljesen újjáépített 
kápolna nem messze Efezus romjaitól. Az apszisban található Mária 
szobra és egy egyszerű oltár. A kis, középső helyiséget egy konyha 
foglalta el, az ásatások során szén- és famaradványokat tártak fel. A 
ház mellett található a Szűz Kútja, a legenda szerint vize csodatévő 
hatású. 

A hagyomány szerint Szűz Mária Krisztus halála után 37-től 48-
ig ebben a házban élt. A ház a római katolikusok, az ortodox keresz
tények és a muzulmánok számára is fontos zarándokhely. A házat a 
20. században három pápa látogatta meg, XXIII. János, VI. Pál és 
Szent II. János Pál. 

Szent János apostol 

János apostol kb. Kr.u. 6-ban született, és lOD-ban hunyt el. A ga
lileai Betániából származott, apja, Zebedeus halász volt. János báty
jával, Jakabbal apja mesterségét folytatta. Anyja, Szalómé, Jézus kö
vetői közé tartozott. Keresztelő János fellépésekor a tanítványa lett, 
majd a Keresztelő tanúságtétele után Andrással együtt Jézushoz csat
lakozott. 

Az Úr a többi tizeneggyel 
együtt apostolává választotta. 
Jézus Péter és Jakab mellett 
őt is megkülönböztetett bizal
mában részesítette. Jelen volt 
Jézus színeváltozásánál, az 
utolsó vacsoránál az Úr mel
lett foglalt helyet, és az apos
tolok közül csak ő kísérte el 
Krisztust a Golgotára. A ke- Szent János-kolostor Patmoszon 
reszt alatt Jézus az ő gondjai-
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ra bízta édesanyját, Máriát (Jn 19,25-27). Jézus feltámadását követő
en az asszonyok híradása nyomán Péterrel együtt futott az üres sír
hoz, hogy megbizonyosodjon a Mester feltámadásáról. 

A Szentlélek eljövetele (Pünkösd) után a hagyomány szerint egy 
ideig Jeruzsálemben maradt, s ott a környéken és Szamariában apos
tolkodott. Pál apostol Péterrel és Jakabbal együtt az egyház oszlopai 
közé sorolja. Pál halálát követően Efezusban apostolkodott. Ö taní
totta a második apostolnemzedék több jelentős képviselőjét: Papiász 
hierapoliszi, Polikárp szmirnai, Ignác antióchiai püspököt. Domitianus 
császár (81-96) Patmosz szigetére száműzte. Itt részesült azokban a 
látomásokban, amelyeket a Jelenések könyvében leírt. (MKL) 

A Jelenések könyve őrzi azokat a leveleket, amelyeket a kis
ázsiai egyházaknak írt. Az efezusiakat megdicséri, de meg is feddi: 

"így szól, aki a hét csil
lagot tartja a jobbjában, aki 
a hét arany gyertyatartó 
között jár: Ismerem csele
kedeteidet, fáradozásodat 
és béketűrésedet, és hogy 
nem szenvedheted a go
noszokat; hogy próbára 
tetted azokat, akik apos
toloknak mondják magu
kat, holott nem azok, és 
hazugnak találtad öket. 
Béketűrö vagy, és szen
vedtél az én nevemért, és 
nem fáradtál el. 

De kifogásom van elle-
A patmoszi János-barlang 

ned: az, hogy elhagytad elsö szeretetedet. Emlékezz tehát arra, 
honnan estél ki, térj meg, és tedd azt, amit korábban tettél; mert 
különben föllépek ellened, és elmozdítom gyertyatartódat helyéröl, 
ha nem térsz meg. De az megvan benned, hogy gyűlölöd a niko
laiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök." (Jel 2,1-6). 
Nerva (96-98) uralkodása alatt visszatért Efezusba, és a környé

ken is szervezte, erősítette az keresztény közösségeket: 

"Miután meghalt a zsarnok, Patmosz szigetéröl Efezusba 
ment, és mivel hívták, elment a pogányok lakta szomszédos vidé
kekre is, hol azért, hogy püspököket rendeljen, hol azért, hogy 
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egész egyházakat szervezzen, hol azért, hogya Lélek által kijelölt 
személyek közül egy valakit kiválasszon a papi tisztségre." ET 
3,23 
Már száz éves lehetett, amikor Traianus (98-117) uralkodásának 

idején, az apostolok közül egyedüliként természetes halállal halt 
meg. 

Legendás leírások - Az idős apostolt elfogták, és a bírói ítélet 
alapján Rómába vitték Domitianus császár elé. Rómában halálos íté
letet hoztak ellene, s úgy határoztak, hogy egy forró olajjal teli üstbe 
dobják. A Porta Latina mellett került sor erre, de János, aki a tanít
ványok közül egyedül szenvedte végig Mesterével a kereszthalál kín
jait, sértetlenül lépett ki a gyilkos fürdőből. Akkor méregkelyhet itat
tak vele, s mivel az sem ártott neki, így Patmosz szigetére száműzték. 

A szigeten egy viharos éj
szakán, amikor a tenger dübö
rögve és tajtékozva ostromol
ta a sziklás partot, Isten egy 
hatalmas látomásban megnyi
totta előtte a menny és a föld 
titkait, és föltárta neki az 
Egyház jövőjét. A látottak 
olyan félelemmel töltötték el, 
hogy ájultan rogyott a láto- Szent János a forró olajban 
mást mutató angyal lábához. 
Sokáig maradt elragadtatás-
ban, s mikor magához tért, már fényes nappal volt, a látottakat pedig 
kővel jegyezte föl a sziklafalba. Mikor később végre egy halász ho
zott neki írószerszámokat, akkor pergamentekercsre írta a látomásait, 
és elküldte a kis-ázsiai egyházaknak. Így beszéli el a hagyomány a 
Jelenések könyve születését. 

Giotto di Bondone: Jelenetek Szent János evangélista életéből -
Szent János Patmosz szigetén ( 13 J 5 körül) 

Halála közeledtével az oltár mellett ásatta meg a sírját. Leszállt a 
sírgödörbe, és imádságra tárta a karját. Ekkor vakító fény villant, s 
mire a körülállók újra láthattak, a Szent teste eltűnt a szemek elől. 
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A téli napforduló archaikus időszakában János hozta vissza a föld 
fiainak a sötétség és téli hideg zsákmányából kiragadott napsugarat, 
azaz világosságot és meleget, az új esztendőt. Jézussal és Máriával 
való bensőséges kapcsolata révén, kezdettől fogva nagy segítő és 
gyógyító hatalmat tulajdonítottak neki. A régi paraszti vélekedésben 
a küzdelmes hétköznapokon és a halálon is átsugárzik Szent János 
apostol oltalmazó ereje, páratlannak érzett segítőkészsége. Különle
ges foganatosságot tulajdonítottak evangéliumának is, főként az első 
szakaszainak. "Az Ige testté lett és közöttünk lakozott" sort röpima
ként is imádkozták. 

János tiszteletének sajátos fejleménye a ll. század óta a "Szent 
János áldása", vagyis a borral, János poharával való köszöntés, áldo
más. A János-napon megszentelt borral kínálták az útra kelőket, a 
haldoklókat (az égi útra indulókat), a halotti tor résztvevőit, a 
gyógyhatásába vetett hittel a betegeket; használták fül- és fejfájás, 
torokbajok ellen, és hígítva a beteg jószágnak is jutott belőle. Mint 
esküvői italt a János és az Úr Jézus közötti szeretetre emlékezve itták 
és itatták az ifjú párral: "Igyátok Szent János szerelmét" szavakkal 
kísérve. 

Néhanapján a Patmosz szigeten élő emberek az Égei-tengeren át a 
közeli Számosz szigeti hegy lankái fölött villódzó fény irányába te
kintenek. Némelyek azt mondják, hogy a titokzatos fény statikus 
elektromosság, Patmosz vallásos lakói viszont ragaszkodnak ahhoz, 
hogy ők jobban tudják, mi ez. Sietve elmondják szomszédjaiknak, 
hogy újabb jelet kaptak a sziget leghíresebb hajdani lakójától, akit 
mintegy 1900 évvel ezelőtt száműztek e Kis-Ázsia partjainál fekvő, 
kicsiny görög szigetre. 

Patmosz - Kicsi, meglehetősen kopár, terméketlen sziget az 
Égei-tengerben, Efezus romjaitól mintegy 90 km-re délnyugatra. A 
szigetet a Jel 1,9 említi úgy, mint ahol János apostol a kinyilatkoz
tatást kapta látomásban. Az "Isten Igéjéért és Jézus bizonyságtételé
ért" kifejezést kezdettől úgy értelmezte az egyház, hogy János szám-
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űzetésben, büntetésként tartózkodott a szigeten (aminek meg is felel 
a sziget jellege). 

Kikötője jó, egy kis városka van a szigeten, és a hagyomány által 
a kijelentés helyének tartott barlang felett az ún. »Apokalipszis
kolostor« található. 

Az Apokalipszis-kolostort, melyben a kicsinyke Szent Anna
kápolna található, 1 aga-ben építették annak a barlangnak a bejá
rata köré, ahol a hagyomány szerint János apostol a láto
másait kapta. 

Öregsége - Csak a hagyomány beszél János apostol öregségéről. 
Prédikációja minden vasárnap: 
Fiacskáim, szeressétek egymást! 
- Miért mondja mindig ugyanezt? 
"Mert az Úr parancsa, és ha ezt az 
egyet megtesszük, elég az üdvös
ségre." - Szent János az Úr keb
lén pihent az utolsó vacsorán. 
Mint a sas, ő jutott el a legmé
lyebb titkokhoz. Látja az eljö
vendő világot Patmosz szigetén, 
és most ennyire leegyszerűsödik. 
- Pedig nagyon sok monda
nivalója volt (Jn 20,30; Jn 21,25). 

János a lényeget látta, és csak 
Patmosz szigete 

ezt mondta el. Sokszor az öregeknél is unalmas, amit mondanak. El
színtelenednek a dolgok, élmények, az igazságok jellegüket veszítik. 
Ezekből szűrődik le az élet tapasztalata: rájönni az egyszerű igaz
ságok és formulák belső gazdagságára, s így tanúságot tenni az em
beri formák telítettségéről. Ez örök hivatása az öregségnek. Így lehet 
legjobban megközelíteni az Istent, aki maga az Egyszerűség. (Gyürki 
László) 

Olajbanfőtt Szent János, a magyar népnyelvben Babevő János 
az apostol neve, a Müncheni-kódexben Szent János olajbanfőzete. -
Szt. János apostol legendája (első említései: 2. sz: Tertullianus, 4. sz: 
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Szt Jeromos, 5. sz. apokrif) szerint Domitianus császár (81-96) ide
jében Róma kapuja előtt forró olajjal telt katlan ba vetették az apos
tolt, de ő sértetlenül került ki. Ennek emlékére emelték az első Szt. 
János-templomot (S. Johannes ante portam Latinam (Olajbafőtt 

Szent János kápolnája, Róma) azon a helyen, melyet az emlékezet 
őrzött meg. A középkorban gyakran választották templomok titu
lusaként. Ennek oka az lehetett, hogy Szent János apostol főünnepét, 
dec. 28-át Karácsony nyolcadában nem lehetett kellő hang súllyal 
megünnepelni, mint búcsúnapot. 

Szent Pál Efezusban - Pál apostol többször is járt Efezusban, és 
egy alkalommal két évig tanított ott. A korintusiaknak írja: "Efezus
ban pedig pünkösdig maradok. Nagy és tágas kapu nyílt meg ugyanis 
előttem, de sok az ellenség is." (1 Kor 16,8-9). Mind a pogányok, 
mind a zsidók, mind pedig az egyéb exotikus vallások képviselői 
megnehezítették térítő munkáját. De nyilván 
eredményesnek ítélte ottani fáradozásait, 
azért maradt ott két évig. Így például egyik 
csodájával kapcsolatban Lukács feljegyzi: 

"Megtudta ezt Efezus valamennyi zsi
dó és pogány lakója, mire félelem fO.9ta el 
mindnyájukat, és magasztalták az Ur Jé
zus nevét. A hívek közül is sokan eljöttek, 
bevallották és elmondták tetteiket. Azok 
közül pedig, akik a rendkívüli dolgokat 
hajhászták, sokan összehordták a köny
veket, és mindenki szeme láttára eléget
ték. Megbecsülték azok értékét is, és úgy 
találták, hogy a,z értékük ötvenezer ezüst. 
Igy tehát az Ur igéje rendkívüli módon 
gyarapodott és megerösödött." (Csel 
19,17-20). 
Azt mondhatjuk, hogy ő hozta létre és 

szilárdította meg az efezusi egyházközössé
get, amely a továbbiak során a környék 
egyik vezető egyházává fejlődött. 

Szent TimOteus 

Szent Timóteus a kilíkiai Tarzusban született, apja pogány, anyja 
zsidó származású keresztény volt (Csel 16, l; 2Tim 1,5), édesany já-
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tól ismerte meg a Szentírást. Pál legkedvesebb tanítványa lett. A 2 
Tim 1,4-5-ben így ír róla: 

"Szeretnélek látni, hadd teljek el örömmel. Eszembe jut a ben
ned levö képmutatás nélküli hit, amelyelöbb nagyanyádban, Lo
iszban, majd anyádban, Eunikében élt, és bizton tudom, tebenned 
is megvan" 
A keresztséget Szent Páltól nyerte el 45-49 táján (l Tim l, 2). Az 

efezusi egyház feje, Pál leveleinek egyik címzett je, (a másik Szent 
Titusz), ezek a levelek intelmeket tartalmaznak az elöljárók és a hí
vek oktatására. 

Pál különleges megbízatással küldte Timóteust előbb Make
dóniába, majd Korintusba (IKor 4, 17; ApCsel 19,22). Pál kísérőj e 
és munkatársa volt a második és harmadik úton, Pál apostollal volt 
egészen annak haláláig, 67-ig. 

Pál apostol halála után Timó
teus (körülbelül 50-től) még sok 
éven át Efezus püspökeként hir
dette az örömhírt, egészen 80-ban 
bekövetkezett haláláig. Ekkor a ha
gyomány szerint egy Diana-ünnep
ség (baccháns felvonulás) ellen 
szólalt fel, és a pogány efezusiak 
halálra kövezték. 

A fiatal görög Timóteus jel-

Szent Timóteus és Szent Títusz 

lemképében talán az a legszebb vonás, hogy sohasem a saját szemé
lyét érvényesíti, hanem minden igyekezete az, hogy a szüntelenül te
vékenykedő Pál útjából elhárítson minden akadályt. Amikor Efezus 
püspökeként nem kímélte egészségét, ezt a gondoskodó, atyai taná
csot kapta Páltól: "Ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és 
gyakori rosszulléted miatt egy kevés bort is" (I Tim 5,23). A halálra 
készülő Pál utolsó levelében így vall Timóteusról: "Te követtél a ta
nításban, életmódom és életcélom tekintetében, a türelemben, az ül
döztetésekben és a szenvedésekben" (2 Tim 3, I 0--11). És szeretettel 
kéri őt római börtöncellájából: "Gyere, siess mielőbb! ... Köpenye-
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met Troászban hagytam, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, 
főleg a pergamen tekercseket" (2Tim 4,9.13). 

Szmirnai Szent Polikárp vagy Polü
karposz (latinul: Polycarpus, sz. 69 előtt, 

elhunyt SzITÚmában). A kis-ázsiai SZITÚrna 
(a mai IZITÚr) keresztény püspöke volt a 2. 
században. Életéről kevés hiteles adat ma
radt fenn. Polikárp hallgatója és tanítványa 
volt János evangélistának, és tanítómestere 
Szent Iréneusznak. 145-155-ben részt vett 
az úgynevezett húsvét-vita megoldási kísér
letében. A 2. század derekán Kis-Ázsia 
egyik legjelentősebb egyházi személyisége ".IL----'~"""-'="-""'-~--' 
volt, Szmirna püspöki hivatalát több mint 
50 évig töltötte be. 

::izent t"OIlKarp 

A filippiekhez írt levelében kifejti a keresztény hit alapigazságait. 
155. február 23-án szenvedett vértanúhalált. 

Hieropoliszi Szent Papiász (született 60-70 körül Hierapo
liszban, elhunyt 120-130 körül). A kis-ázsiai Hierapolisz (ma Pa
mukkale, Törökország) püspöke volt. Egy késői legenda szerint vér
tanú lett. Az 'Úr mondásainak magyarázata' CÍmű, Kr.u. 130 körül 
íródott ötkötetes műve csak más szerzők műveiben található idéze
tekben, töredékesen maradt fenn. Bár Papiász az apostolok közül 
senkit sem ismert személyesen, de mindent összegyűjtött azoktól, 
akik találkozhattak velük. Fő forrásai Arisztion és Johannes Presbiter 
voltak. Papi ász a kánonon kívüli apostoli hagyományt is megőrizte, 
és tanúságtétele döntő érv az ókeresztény irodalom nem egy legen
dás szereplőjének történetisége mellett. Ö még említi azt, hogy egyes 
legendás iratok - szerinte például Máté evangéliuma - eredetileg hé
berül készültek. (MKL) 

Euzébiosz részben fenntartással fogadja Papiász feljegyzéseit, de 
kiemeli, hogy értékes információkkal szolgál a korai egyház életéről: 
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20 

"Beszél egyezer esztendős korszak 
eljőveteiéről, mikor testi értelemben va
lósul meg ezen a földön. Véleményem 
szerint mindez az apostoli mondások 
félreértéséből származik, melyeket ők 
csak képletesen, misztikus módon 
mondtak el, és nem az egészet meg
világítva. Valójában úgy látszik, nagyon 
kevés értelmi képességgel rendelkezett, 
amint ez a könyveiböl kiderül, mégis ö 
volt az oka, hogy utána olyan sok 
egyházi író az övével azonos véleményt 
vallott, tekintettel arra, hogy ez a férfi 
régen élt; így Iréneusz és más is, aki 
ugyanazt gondolta, mint Ö. Saját mű
vében az előbb említett Arisztiónnak az 
Úr szavaira vonatkozó más magyará- Szent Papiász 
zatait és János presbiter hagyományait 
adja még át. Ezekre felhívom a tudni 
vágyók figyeimét. A fentebb említett szavaihoz szükséges hoz
zátennünk azt a hagyományt is, amelyet Márk evangélistáról je
gyeztek le: . A presbiter ezt mondotta: Márk Péter szavainak a 
magyarázója vol!, és mindazt pontosan lejegyezte, amire csak 
emlékezett. Az Ur mondásait és tetteit nem egymás utáni sor
rendben írta le, mivel ő maga nem hallgatta az Urat, és nem is 
tartozott a kísérői közé, hanem - mint ahogyan már mondottam -
Péter kísérője volt, aki a ti3nítást a szükség követelménye szerint 
alakította, és így nem az Ur mondásainak rendszerezését állította 
össze; ezért nem hibázott Márk, amikor úgy írt le mindent, aho
gyan ő arra emlékezett, mert egyedül csak arra fordított gondot, 
hogy semmit se hagyjon el azokból, amit hallott, és hogy sem
miféle hamis tanítás ne kerüljön közéje: Ezeket közölte Papiász 
Márkról, Mátéról pedig ezt mondja: . Máté a héber gondolkodás
módnak megfelelően írta le a mondásokat, magyarázattai is ellát
ta ezeket, amennyire csak tudta, mindegyiket: Tanúskodik még 
János apostol első levele mellett is, és Péteré mellett hasonlóan." 
(ET 3,39) 
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VágvöJgyi Éva 

Bölcsesség az ókori keleten VI. 
Prédikátor könyve 

Létezik boldogság, létezik igazság? 
A Prédikátor filozófiája (Préd 8,5-9,10) 

A.) Alapgondolat 

Az ókor bölcsességi irodalmának és a későbbi korok gondol
kodóinak is az a célja, hogya világ és az emberi élet összefüggéseit 
kutassa, hogy megtalálja ebben a keretben az élet értelmét és a 
boldogságra vezető utat. 

A Prédikátor az izraelita bölcsesség szkeptikus oldalát képviseli a 
Biblia bölcsességi könyvei között, de úgy is mondhatjuk, hogy 
kijózanítóan realista. Bátran megkérdőjelez számos dédelgetett igaz
ságot, támadja a hagyományos teológia leegyszerűsítő elképzeléseit. 
Kérdéseire olyan válaszokat keres, amelyek a tapasztalaton alapul
nak, amelyek megállják a helyüket a való világban. A Prédikátor kö
vetkezetesen és reálisan teszi fel kérdéseit. A létező valóságból indul 
ki. Taglalja a törvényszerűségeket, amelyek a mindenséget és az éle
tet meghatározzák; vizsgálja az ember előtt álló lehetőségeket. Saját 
felismerései alapján olyan útmutatást és tanácsokat akar adni, ame
lyek segítik az embert, hogy rejtélyekben gazdag világunkban a ha
talmasnak, távolinak és kifürkészhetetlennek megtapasztalt Istennel 
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éljen. Abban megegyezik Izrael hagyományos bölcseivel, hogy 
tiszteli a törvényt, hisz Istenben és az istenfélelemben (3,14; 5,6), 
hisz az etikai kódexben, továbbá abban, hogy Isten meg fogja ítélni 
az ember tetteit (11,9), és akárcsak kortársai, nem hisz a halál utáni 
életben (9,10). Bár világosan rámutat a bölcsesség korlátaira, a 
balgaság mellett soha nem emel szót. Néhány másodlagos meggyő
ződésben szintén kora bölcsei vel azonos felfogást vall: Isten mindent 
a megfelelő időben ad meg (3,1-11): megadja az örömöt (2,25-26 
stb.); amit Isten elhatározott, azon ember nem változtathat (1,13; 
3,14-15; 6,10; 7,13; 11,3). Végül a szerző néhány hagyományos 
bölcsességet erősít meg (1,18; 4,5-6.9-12; 5,7-11; 6,9; 7,7-12; 9,17-
10; 10,8-11,4; 11,7). 

A keleti és a nyugati bölcselők sokasága szembesíti az embert a 
prédikátorral együtt a mulandóság gondolatával, és ennek tükrében 
az emberi élet értelmével vagy értelmetlenségével, de a nem 
keresztény gondolkodók minden igyekezetük ellenére nem tudnak 
valódi megoldást adni a minden embert érintő, a honnan, hová és 
miért problémájára. Biztos cél nélkül pedig az ember ide-oda há
nyódik az események játékszereként. A kereszténység az, ami ma
radéktalanul válaszol minden feltett kérdésre, mind a mulandósággal, 
mind az élet értelmével kapcsolatban. 

A második világháború sok-sok emberéletet követelt és sok fiatal 
álmát döntötte romba. Olaszországban egy kis városban élt egy fiatal 
lány, aki arról álmodott, hogy filozófiát fog tanulni az egyetemen, a 
barátnőjének vőlegénye volt, akivel szeretett volna összeházasodni 
és családot alapítani és még három barátnőjük, aki szintén szép jövőt 
képzelt magának. De jött a háború, nem volt lehetőség a tanulásra, a 
vőlegényt elvitték katonának és életét vesztette, és a másik három 
lánynak is összetört a jól felépített élete, az álmai. Döbbenten szem
besültek a dolgok mulandóságával és törékenységével. Hát akkor 
nincs semmi, amiért érdemes élni, ha egyik pillanatról a másikra 
elveszíthetjük? Valami állandót kerestek, amire valóban ráépíthetik 
az életüket. Így találtak Istenre, így ismerték fel, hogy egyedül Jézus 
az a biztos alap, akire érdemes rátenni az életüket. Elkezdték olvasni 
és életre váltani a mindennapi életükben az evangélium szavait. 
Tapasztalataikat megosztották, ezzel biztatva és segítve egymást a 
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megvalósításban. Hamarosan többen csatlakoztak hozzájuk. Így szü
letett meg a focolare mozgalom, amely az évek során világmozga
lomrná terebélyesült. 

Az összeomlásra többféleképpen reagálhat az ember. Vannak, 
akiket lebénít, vannak, akiket a jövő elvesztése a pillanat kihaszná
lására indít, akik belevetik magukat az élvezetekbe, és vannak, akik
nek egy új perspektíva nyílik a romok felett, egy új világ, a számunk
ra Jézus Krisztus által megnyitott isteni világ. 

B.) Szentírási szöveg: Préd 8,5-9,10 

C.) Bevezetés 

1. Boldogságok az evangéliumokban 

A nyolc boldogságon kívül: 
"Boldog, aki nem botránkozik meg bennem." (Mt 11,6) 
"A ti szemetek azonban boldog, mert lát, és a fületek, mert hall." 

(Mt 13,16) 
"Bo1dog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoz

tatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van" (Mt 
16,17). 

"Boldog az a szolga, akit ura, amikor megérkezik, ebben a mun
kában talál" (Mt 24,46). 

"És boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott 
neki" (Lk 1,45). 

"Boldog a méh, amely hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál! 
Erre ő azt mondta: »Inkább azok a boldogok, akik Isten szavát hall
gatják, és megtartják azt!«" (Lk 11,27-28) 

"Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor meg
érkezik" (Lk 12,37). 

"Amikor vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, 
sántákat, vakokat. Így boldog leszel, mert ők nem tudják azt viszo
nozni neked. De amikor az igazak feltámadnak, megkapod jutalma
dat" (Lk 14,13-14). 
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"Mert jönnek majd napok, amikor azt mondják: 'Boldogok a 
meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek 
nem szoptattak!'" (Lk 23,29) 

"Miután ezeket tudjátok, boldogok vagytok, ha meg is teszitek" 
(Jn 13,17). 

2.a) A Prédikátor könyvének ismertetése 

Az ősi keleti bölcsességi irodalom egyik specifikuma a történeti 
igazságosság. A tett és következmény szoros összefüggése magától 
értetődő: 

"Aki másnak vermet ás, maga esik bele, 
aki másra követ hengerít,visszagurul az arra" (Péld 26,27). 
A bölcsességi könyvek eleinte azt a biztonságot jelentő világ

szemléletet tükrözik, hogy aki igaz ember az áldásban részesül, siker 
kíséri minden vállalkozásában, boldog életet él. A bűnös embert 
viszont mindenféle csapás, baj betegség éri. De az ember újra és újra 
szembesült azzal a ténnyel, hogy az igaz embert is csapások érik, sőt 
a gonoszok virulnak, miközben ő szenved, és nem érti. Már a leg
ősibb, az egyiptomi, mezopotámiai kultúrák óta keresi erre a választ. 
A Bibliában Jóbbal kapcsolatban vetődik fel először ez a kérdés. Ki 
és mikor szolgáltat igazságot az igaz embernek? A másik könyv, ami 
szintén szembesít ezzel a kérdéssel a Prédikátor könyve. 

2.b) A prédikátor személye, a könyv keletkezése 

A »Prédikátor« nem tulajdonnév, hanem az író önmegnevezése. Arra 
a személyre utal az elnevezés, aki összehívja a közösséget, és prédi
kál neki. 

A Prédikátor könyve a Kr. e. 3. század közepén keletkezett. Eb
ben az időben a Ptolemajoszok uralkodtak Palesztínában; ezt követte 
néhány évtizeddel később az üldözések kora és a Makkabeusok fe\
kelése. Ebben az időben - főleg a zsidó társadalom felső köreiben -
a görög bölcsességet, valamint a görög életformát összeméri k a saját
jukkal és vitatkoznak róla. Izrael hitét nem csak az idegen tanok és 
világnézetek teszik kérdésessé, hanem saját történelmének ta
pasztalatai is. A nemzeti reményeket a meghiúsulás fenyegeti. A 
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problémákra adott hagyományos válaszok közül jó néhány nem ele
gendő már ahhoz, hogy az emberek megértsék világukat és életüket; 
számos ismert bölcs mondás igazsága kérdésessé válik. 

A bölcs tanító, a prédikátor nem csak Izrael bölcsességét ismeri, 
hanem a szomszédos népekét is (főként az egyiptomi és akkád). Tud
ja, hogy a görög iskolákban mit és hogyan tanítanak, mivel érvelnek; 
s igyekszik is azok nyomába lépni. 

2. c) felépítése 

Az egyes szakaszok végét refrénekkel jelzi: 
"Hiábavalóság és szélkergetés" 1- 6. fejezetben 
"Úgy találtam", "láttam" 7-8. fejezetben 
"Nem tud" 9-ll. fejezetben 
A könyv két részre osztható: 1,1-6,9 és 6, I 0-12, 14. 
Ugyancsak refrének szerint oszlik a könyv fő része is két 

szakaszra: 2,1-6,9 és 6,10-12,14. Ezek egyenként 93 verset 
tartalmaznak. A 186 verset egy 18 versből álló bevezetés (1,1-18) és 
egy 18 versből álló konklúzió (11,7-12,14) fogja közre. A 18-as, 93-
as, III-es, 186-os, és 222-es számok a 37 -es számmal vannak össze
függésben (ez a számjegyértéke a hehe/-nek, azaz a "hiábavalóság"
nak, amely mint kifejezés 37-szer fordul elő a könyvben). Összes
ségében a Prédikátor könyve 216 verset tartalmaz (1,1-12,8 az epi
lógust nem számítva), ami összhangban van a inklúziójának szám 
szerinti értékével, amely további utalás arra, hogy a szerző lénye
gesnek tartja a numerikus kompozíciót. 

2.d) tartalma 

Bevezetésként (1,4-11) a prédikátor elénk állítja a világminde
nséget, szilárd egységbe zárt életterünket. A következő részben 
(1,12-3,15) az ember lehetőségeit kutatja, és első tanulságként leszö
gezi, hogy számunkra egyedül a halál biztos; ezenkívül minden más 
Istentől függ. Az embernek csak arra van módja, hogy a mindenkori 
jelen lehetőségeivel éljen, s elviselje annak terhét; ez elől elmene
külni semmiképpen sem tud. Minden attól függ, felismeri-e az adott 
órát, nem szalaszt ja-e el az abban adott lehetőséget, s az időhöz illő-
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en él-e. Aki fontolóra veszi a világ sok baját, a társadalom visszássá
gait - ezeket a prédikátor néhány példával szemlélteti is (3,16-6,10) 
-, az a problémák láttán megbizonyosodhat aITól, hogy ez az életfel
fogás a helyes. A prédikátor egy külön részben (6,11-9,6) kritikusan 
mérlegeli a nép körében hagyományként fennmaradt bölcs mondáso
kat. Főleg azt a tételt feszegeti és vitatja, mely szerint az ember saját 
tettei segítségével biztosíthatja szerencséjét, sikerét és jólétét ())a tett 
és sors összefüggése«). Végül a prédikátor tanácsokat ad az ember
hez illő életre. Azt javasolja mindenkinek, hogy használja fel az idő 
nyújtotta lehetőséget. A távollevő Isten nem irigyli az embertől az 
örömet. A prédikátor ajánlja a jelen helyzet reális megítélését, de a 
spontán cselekvést is. Javasolja, hogy vegyük észre az élet gazdag
ságát és éljük végig annak jó óráit, de ezen túl tekintve ne feledkez
zünk meg a halálról sem. A szerző szerint az istenfélelem az a biztos 
támpont ill. alap, amely hordozza az emberi életet, annak minden te
hetetlenségével és lehetőségével együtt. 

3. Előzmények az ókori keleti bölcsességi irodalomból: 

a.) Egyiptomi 

Egyiptomban az Óbirodalom összeomlását egy átmeneti kor 
követte a Kr. e. 2240-2000 közötti időszakban. Az addig uralkodó 
rend felbomlott, káosz uralkodott az országban. Az Óbirodalom zárt 
és problémátlan világa iszonyatos összeomlással ért véget. A magára 
maradt emberi énre megoldatlan kérdések törtek. A támasz nélkül 
maradt ember keresi a helyét ebben a felfordult világban. Több 
költemény ad hangot ennek a tragikus életérzésnek, kiábrándultság
nak és reményt vesztettségnek, ami eluralkodott az emberekben: Az 
életunt beszélgetése lelkével, Ipuwer intelmei és a Hárfás dalok. De 
eITől szól A paraszt panaszai c. prózai mű is. Mindegyik műben 
bölcsmondások fogalmazódnak meg. 

Az egyik thébai király, Antef sírjába írták fel azt az éneket, mely 
a továbbélésbe vetett remény helyett a carpe diem elvének szellemé
ben az itteni életben kínálkozó gyönyörök élvezésére biztatja az 
embert. 
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Az Anef-dal a kiábrándult pesszimizmus hangján szól. A túlvilági 
életet biztosító rítusokról, a "megdicsőítések"-ről gúnyosan nyilat
kozik. 

Az Életúntról szóló költeményben drámai módon jelentkezik a 
hagyományos egyiptomi világnézetet alapjaiban megingató konflik
tus: "A lelkem megnyitotta száját miattam, és így válaszolt arra, amit 
mondtam: Ha a temetésre gondolsz, szomorúság az, sírást hoz az, 
megszomorítva az embert. Kihurcolják az embert a házból, ledobják 
a dombra. Nem fogsz feljönni, hogy lásd a Napot. (A túlvilághit 
egyik legfontosab tétele volt a Nap látása a halál után). 

b.)Akkád 

Az úr meg a szolgája: A szolga, veglg az egész párbeszédben 
mindig egyetért urával, majd a következő pillanatban az ellenkező
jével is. Az élet teljessége jelenik meg előttünk: szolgálat az udvar
ban, evés-ivás, vadászat, harc, építkezés, érintkezés az emberekkel, 
szervezkedés, szerelem, vallásosság, jótékonykodás, közhasznú te
vékenység. Csakhogy a dialógus szerint mindegy, tesz-e bármit is az 
úr (vagyis az ember), vagy mozdulatlan marad; egyformán jó és az 
ellenkezője is. Vanitatum vanitas. Valójában a költemény gyilkos 
szatíra a világról. Amíg a Lullul bél vagy a Theodicea az élet értel
mét kereste, az igazságot, s az ellentétek filozófiai álláspontokat szó
laltattak meg, addig ez a költemény, az említettekkel azonos kor 
szatírikus bemutatása, mindent elutasít. Kigúnyolja s elveti kora 
értelmetlen valóságát. Az akkád irodalom legélesebb hangú műve ez: 
egy válságos kor tükörképe. 

Az egyiptomi és mezopotámiai szemelvények közül azokból, 
amelyek már a Bölcsesség az ókori keleten IV. című bibliaiskola 
anyagában szerepeltek, csak egyes ide vonatkozó sorokat idézünk. 

4. A Prédikátor könyvének hatása 
a nyugati szép- és bölcsességi irodalomban 

A prédikátor az izraelita bölcsesség szkeptikus oldalát képviseli 
(vagy csak kijózanítóan realista), számos dédelgett igazságot meg
kérdőjelez. Támadja a hagyományos teológia leegyszerűsítő elkép-
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zeIéseit. A prédikátor következetesen és reálisan teszi fel kérdéseit. 
A létező valóságból indul ki. Taglalja a törvényszerűségeket, ame
lyek a mindenséget és az életet meghatározzák; vizsgálja az ember 
előtt álló lehetőségeket. 

A Prédikátor szkepticizmusának és a görög szkeptikusoknak 
(akikkel itt most nem foglalkoztunk) a hatása végig követhető az 
európai bölcseletben és az irodalomban. A teljesség igénye nélkül 
kiragadunk néhány példát a szépirodalomból és a bölcseleti iroda
lomból: 

A feszítő kérdéseket Hölderlin romantikus költészetében ugyan
úgy megtaláljuk, mint Nietzschénél vagy a XX. századi egzisztenci
alista filozófusoknál, Heideggertől Camusig. 

A filozófiai szkepticizmusnak általában az a kétkedés az alapja, 
hogy vajon felismerhető-e az igazság. Ilyen értelemben Nietzsche 
végletesen szkeptikus, hiszen nemcsak az igazság felismerhetőségé
ben kételkedik, hanem létezésének tagadásáig is eljut. Szigorú és be
ható vizsgálatnak vetett alá társadalmilag elfogadott képzeteket, fo
galmakat, és nem egyezeréves vagy öröktől fogva létezőnek tartott 
igazságot fosztott meg hagyományos hatalmától. Azt hirdette, hogy 
örök érvényű igazságok nem léteznek, A Zarathustrában többször is 
kimondja, hogy Isten meghalt. És ha Isten nincs, akkor az ember nem 
is emelkedhet fel hozzá, tehát egyetlen célja lehet, önmaga fölé 
emelkedjen, egy ember fölötti emberré válj on. 

Nem félt megkérdőjelezni azokat az eszméket és ideálokat, ame
lyekhez az emberiség évszázadok óta igyekszik igazodni. Csakhogy, 
ha van törvény, rend, akkor van igazodási pont. Ha nincs törvény, az 
ember bele van hajítva a döntés, a választás félelmetes szabadságá
ba. Nincs külső kapaszkodó, önmaga mércéjévé válik. Az a jó és a 
rossz, amit ő annak tart. A szabadsága, mint szakadék tátong előtte. 
Nincs külső vonatkozási pont, csak én magam: a bestia elszabadul. 
Az általa lebontott kerítések által az ember nem szabadságra, hanem 
egy új, de szörnyű rendben találta magát, így vált az általa meghirde
tett magasztosnak szánt felsőbbrendű ember eszméjéből a fasizmus 
szörnyetege. 

Akár így, akár úgy, Isten halála Nietzsche számára egy új korszak 
kezdetét jelenti, új lehetőséget az ember számára, hogy ne a feje fö-
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lött uralkodó hatalomtól való rettegés irányítsa az életét, hanem az 
élet szeretete és akarása. 

Az Isten és túlvilág nélkül maradt ember nem képes élni a felkí
nált szabadsággal, nem tud a maga számára értékeket teremteni. "Az 
ember inkább a semmit akarja, minthogy ne akarjon semmit" -
mondja Nietzsche. A nihilizmust csak akkor tudjuk felszámolni, ha 
végre nem kívülről várjuk az irányítást, hanem képesek leszünk bel
ső iránytűnk szerint cselekedni. 

Nietzsche azt mondta, hogy Isten halott, mi öltük meg, vagyis 
hogy nincs. Szegény nagyon okos volt, nagyon-nagyon, talán túl 
okos is, ezért olyan nagy a hatása más utána jövő gondolkodókra, de 
úgy tűnik, soha nem találkozott Istennel. Soha nem adatott meg neki 
az a kegyelmi pillanat, mint Szent Pálnak a damaszkuszi úton. Mi
lyen igaza van a Prédikátornak, hogy a bölcsesség csak szenvedést 
szül. Nietzsche nyughatatlan szelleme élete végéig nem tudott meg
nyugodni, végül meg is zavarodott vagy is mondhatjuk, hogy teljesen 
összezavarodott. Menthetetlenül az a vége, ha a megismerésnek az 
ész és nem a hit a forrása. Mert az Isten által teremtett világot csak 
Isten által lehet megismerni. A gonosz, bár itt van a teremtett világ
ban, csak káprázatokba viszi az embert, az általa nyert ismeret csak a 
káprázok ismerete, nem a valóságé. Az emberi észt, bármilyen kiváló 
is legyen, meg lehet téveszteni. A tudás, amivel az embert megkínál
ta, és amibe az ember belekóstolt, mint egy gyümölcsbe, nem a való
ság megismerésébe viszi az embert, hanem a pusztulásba, a semmi
be. Az ész tudása negatív tudás. Nincs más tiszta szó, csak a megtes
tesült Ige, Ö az, aki elvezet az igazságra. Ö az Élet Fája, ahová a tu
dás fája után csak a kereszten keresztül vezet az út. A kereszt, a 
szenvedés az, ami megtisztít a káprázatoktól. A szenvedés lehánt ró
lunk minden fölösleget, nem marad más az emberből, csak a leg
benseje. És ez a minden fölöslegtől megtisztított legbenseje tud pár
beszédbe lépni Istennel. 

Heidegger a világot úgy írja le, amelyet elhagyott Isten. Hölder
lin képét fehasználva Isten elhagyta a világot, mint a horizont mögött 
lenyugvó Nap. Az ember magára maradt. 
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"Az egzisztenciabölcselet középpontja az egyedi ember nem azt 
kérdi, hogy mi az ember, hanem azt, hogy hogyan éljen, miként 
valósítja meg önmagát, hogy lesz valódi és eredeti." (Nyíri Tamás) 

Jean-Paul Sartre, Albert Camus és Simone Beauvoir meghason
lott a polgári értelmiség útkeresését képviselik az egzisztencializmus 
különböző irányzatai között az első és a második világháború ka
tasztrófákkal terhes világában. Az egyedi embert és annak döntési 
szabadságát állítja középpontba, ahogy Sartre mondja, az ember sza
badságra ítéltetett. Az ember azzá lesz, amivé teszi magát a tettei ál
tal. Felelős a választásaiért, de nem az Égnek, miután szerintük nincs 
Isten, hanem csak embertársainak. Szerintük nem létezik abszolút 
erkölcs, örökérvényű jó és rossz. Azt hogy az ember kivé lesz, az a 
választásaiban valósul meg, " az embert napról napra fel kell talál
ni". A Sartre-i Lét és semmi alaptétele, hogy az ember beledobódik 
a semmibe, létének - az egzisztenciának - eleve nincs célja és értel
me, a gondolkodó lénynek azonban megvan a lehetősége és képessé
ge, hogy tartalmat, lényeget (eszeneiát) adjon létezésének. 

Albert Camus kiindulópontja az a felismerés, hogy az "emberek 
meghalnak, és nem boldogok". Ez a lét abszurditása is, és ez Camus 
problémája is. Az abszurd irodalom szerint az emberi lét és az embe
ri értelem ellentétes egymással. Ez az ellentét mutatkozik meg ab
ban, hogy az ember vágyakozik az öröklétre, de az élete véges. De 
akkor vajon érdemes-e élni? Camus szerint erre az abszurd helyzetre 
háromféle válasz lehetséges: az öngyilkosság vagy belekapaszkodni 
bármibe vagy tudomásul vesz és derűsen elfogadja ezt az abszurd 
helyzetet. Ennek az utóbbinak a megtestesítője a görög mitológiából 
Sziszüphosz személye, akit abszurd hőssé avat. Sziszüphosz büszkén 
vállalja a sorsát, mivel minden alkalommal, amikor leereszkedik a 
hegyről, hogy újra visszatérjen a szenvedéshez, végiggondolja a sor
sát, amit így már tudatosan vállal. Ezért Camus szerint boldog is. 
Yégkövetkeztetésében a munka, amit Sziszüphosznak újra és újra el 
kell végezni, mégsem fölösleges és tragikus egészen: "Otthagyom 
Sziszüphoszt a hegy lábánál! Minden ember megtalálja a maga ter
hét. De Sziszüphosz a felsőbbrendű hűségre tanít, mely isteneket ta
gad és sziklákat emel. Ö is úgy ítéli, hogy minden jól van. A gaz
dátlanná vált világ neki se nem meddő, se nem kicsi. A kő minden 
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egyes darabja, a sötétlő hegy minden egyes ércszilánkja külön kis vi
lág a számára. A csúcsokért vívott küzdelem maga is betöltheti az 
ember szívét. Boldognak kell elképzelnünk Sziszüphoszt." Sziszü
phosz tragikus sorsában azt fogalmazza meg, hogy az az ember képes 
értelmes életet élni, aki felismeri az élet-halál ellentmondását, tehát a 
létezés abszurditását. Aki tudatára ébred ennek, az nem reményke
dik, nem foglalkozik a jövővel, csak a jelenne!. Az egyetlen helyes 
magatartás az életben a lázadás, vagyis az élet megélése, még ha ér
telmetlen is. De aztán ezen túllépve a Pestis c. regényében az egyéni 
lázadásból eljut egy negyedik válaszra is, a lét abszurditására, a kö
zösséggel való szolidaritás vállalásáig. A történet azért aktuális, mert 
bármely élethelyzetre kiterjeszthető, amelyben az ember korlátozva, 
szeretteitől elszakítva érzi magát. A család, létbiztonság, egészség 
nem magától értetődő javak, hanem kiváltság. Akkor tudunk megbir
kózni a hétköznapi és a rendkívüli nehézségekkel, ha ezt szem előtt 
tartjuk. 

Az angol irodalom ismert képviselője ebből akorszakból Aldous 
Huxley, aki hasonló következtetésre jut mint Camus. Spinóza és a 
kukac c. írásában ill. A vak Sámson c. fejlődésregényében fogalmaz
za meg az ember feladatát a világban: 

Spinóza hasonlata szerint az ember egy kukachoz hasonlít, és azt 
mondja, hogy ne legyünk többé kukacok, állatkák, amik a vérben él
nek, hanem legyünk pillangóvá, ami szabadon szárnyal a térben, ne a 
véges világban éljünk és mozogj unk, hanem a végtelenben. Huxley 
megmaradva a kukac-hasonlatnál azt mondja, hogy a tapasztalat sze
rint, a kukac ból önerejéből sohasem lesz pillangó. Nincs értelme pil
langóságról álmodni: "A sors úgy határozott, hogy kukacok legyünk; 
törődjünk hát bele, hogy kukacok vagyunk; sőt, ne csak puszta meg
nyugvásból, de legyünk kukacok gyönyörrel, merészen; határozzuk 
el, hogy legjobbak leszünk az összes lehetséges kukacok között. 
Végeredményben jobb a jó kukac, mint az a leírhatatlan teremtmény, 
amellyé akkor leszünk, ha erőinket meghaladva a szárnyak világában 
próbálunk meg élni. Semmiféle kísérleti erő nem változtathat át még 
a leghitványabb pillangóvá sem. A törtető féreg, arra törekedvén, 
hogy fecskefarkú vagy Camberwell Beauty lepkévé alakuljon át, 
mindent elkövet. Ám bizonyos idő elteltével, nem csak káposzta lep-
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ke nem lesz, hanem régi lényének alacsonyabb, félholt változatává 
válik, mely képzelet szárnyán szédeleg a mélység felett." A vak 
Sámson CÍmű fejlődésregényének főhősében megtestesülnek a hu
szadik századi angol értelmiségben megfogalmazódó kérdések, a há
ború és erőszak felé rohanó Európában az élet céltalanságáról és a 
saját élete céljáról. Hosszas útkeresés után jut el arra a felismerésre, 
hogy ha már kukac, akkor próbáljon a legderekabb kukaccá válni és 
a közösség hasznára lenni. 

Az ókori kelet és a különböző nyugati irodalomban és a filozó
fiában való kalandozásunk után még néhány xx. századi magyar 
költő versét is idevesszük. 

Munkalapok a 3. 4.-hez 

Munkalap 1. 

Anef-dal 
"Dal, az igaz hangú Anef király sírjában 

a hárfaénekes előtt. A test elpusztul, eltűnik, 
mások (jönnek) állandóan az ősök kora óta. 
Az isteneknek, akik hajdan éltek és pirami
saikban nyugosznak, az előkelőknek és ha
sonlóképpen a megdicsőülteknek, akik szin
tén piramisaikba temetkeztek és palotákat 
építettek maguknak, a helyük sincsen meg. 
Mit tettek velük? Hallottam Imhotep és 
Dzsedefhór mondásait, melyeket gyakran 
idéznek mint szállóigéket. Mi lett a he
Iyükkel? Falaik összedőltek, helyük sincsen 
meg, mintha soha nem is lettek volna. 

Nem jön vissza senki onnét, hogy beszél-

Egyiptomi írnok 

jen helyzetükről, e1mesélje ügyeiket, s megnyugtassa szívünket, 
amíg mi is el távozunk arra a helyre, ahová ők mentek. Légy vidám, 
hogyelfeledtesd szíveddel, hogy téged is meg fognak dicsőíteni! 
Kövesd vágyadat, amíg vagy, tégy mirhát a fejedre, öltözz finom 
vászonba ... valódi értékes dolgokkal kend meg magad az isten 
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áruiból. Növeld tovább a jólétet, ne fáradjon ki szíved. Kövesd vá
gyadat és az élvezetet. 

Intézd dolgaidat a földön úgy, ahogyan azt a szíved reméli, amíg 
eljön számodra az a nap, a siratásé. Nem hallja a fáradt szívű a 
siratásukat. Nem menti meg az ő szomorúságuk az embert az 
alvilágból. Refrén: Ünnepelj, ne fáradjon ki a szíved ebben. Íme 
nem adatott meg senkinek, hogy vagyonát magával vigye. Íme nem 
jön vissza, aki eltávozott." (Harris papírusz, Kákosy László ford.) 

Az életúnt beszélgetése önmagával 
"Kihez beszéljek mainapság? - A testvérek gonoszak s a 

barátokat nem lehet szeretni. 

Kihez beszéljek mainapság? - Mindenki kapzsi és az emberek 
egymást megrabolják. 

Kihez beszéljek mainapság? - Aki elégedettnek látszik, az 
komisz, a jóságot pedig elhanyagolják. 

Kihez beszéljek mainapság? - A tegnap ra már senki sem 
emlékszik és senki sem hálálja meg, ha vele jót tettek. 

Kihez beszéljek mainapság? - Arcát mindenki elfedi és 
ábrázatukat egymás elől eltakarják. 

Kihez beszéljek mainapság? - Az emberek mohók s akire az 
ember számít, annak nincs szíve. 

Kihez beszéljek mainapság? - Nincsen többé igazságos ember, a 
földön a gonoszak uralkodnak. 

Kihez beszéljek mainapság? - Az országot a bűn árasztotta el, s 
ez határtalan, határtalan." (Hamvas Béla: Antológia humana) 

A paraszt panaszai 
"Ne építs a holnapra, mielőtt eljött volna, nem lehet tudni, mi 

rosszat hoz! 
Ne dühöngj amiatt, ami nem jön, ne örvendj amiatt, ami nem tör

tént meg! A türelem meghosszabbítja a barátságot, és megsemmisíti 
a megtörténtet. .. " (Dobrovits A. ford.) 
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lpuwer intelme i : 
"Hol van Ö ma? Talán alszik Ö? Íme, nem látni hatalmát. .. " 

(Kákosy László ford.) 

Munkalap 2. 

Gilgames eposz 
Így van minden halálra szánva. 

Építesz kő- meg téglaházat? Veszel magadnak feleséget? 
Megosztozol testvéreiddel? Kötésteket cserépre vésed? 
Mire mindez? Mi tart örkké? Ház? Egyesség? Jelek? Kötések? 
Tudod: mindez nagyon mulandó! Sírtábláid is elenyésznek! 

Ember-e még, mondd a halott is? Ugye, hogy nem? Ö már nem 
ember! 

Alvóhoz hasonlít, de mégsem! Aki meghalt, nem álmodik már! 
Szoborhoz hasonlít, de mégsem! Holt kő az, de nem is volt élő! 
A halál mindenhez hasonlít, de nem azonos semmivel sem! 

Sokat tudnak az Anunnakik s a Mammétu is, a sors-teremtő, 
hajszál se hull úgy fejünkről, hogy rovásukról hiányoznék -
élet-halál urai ők, de annak napját, mikor az élő 
el hivati k, még ők se tudják 
(Rákos S. ford.) 

Pesszimista töredék 
Született ember még nem jutott örökkévalóságra, 
elpusztul a halandó, minden művével egyetemben. 
Ezért 
Távoztasd el szíved rossz álmait, 
keserűséget, panaszt messze űzz, 
keserűség, panasz álmot fogan, 
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és az álom megrontja szívedet. 
Szabad szívedet ne béklyózza gond-bú, 
tested, orcád nevessen! (Rákos S.ford.) 

"lstenefenségét az ember ... " 
... Férfi vagyok, tudásban gazdag - s tudásom mit sem használ..." 

(Komoróczy G.ford.) 

Panaszok és nyugtatások (Babilóni theodicea) 
Van-e boldogság? S van-e boldogságban-bizonyosság? .. 

(Rákos S. ford.) 

Példabeszédek 
A holnap is, akár a tegnap, 
U gyanaz mindennap, mint a tegnapi élet. ... 

Pesszimista töredék 
Istenhez ha méred ... 

örömöt ád ... 
bizony csak por. .. 
máris vége ... 
visszatér az agyagba ... 
tűz hamvaszt ja el... 
nem élhet a napok végezetéig. 
Született ember még nem jutott örökkévalóságra, 
elpusztul a halandó minden művével egyetemben ... 
(Rákos S. ford.) 

Úr meg a szolgája 
"Hé szolgám,engedelmeskedj!" 
"Igen uram, igen!" 
"Vezesd elő a lovamat, nyergeld föl -
megyek a palotába!" 
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"Menjél, uram, menjél! 
Minden teljesül majd, amit kívánsz: 
A király és a trónörökös kegyesek lesznek hozzád!" 
"Hé, te szolga! 
Mégse megyek a palotába!" 
"Ne menjél, uram, ne menjél! 
Hiszen árulást készítenek, elfogatnak, 
ha odamégy! 
A sötétség legmélyebb venneibe taszítanak, 
éjjel-nappal kegyetlenül kínoznak -
ne menj a palotába!" 

"Hé szolgám,engedelmeskedj!" 
"Igen uram, igen!" 
"Hozz vizet iziben, öntsd a kezemre, 
hadd eszem-iszom kedvem szerint!" 
"Egyél, igyál, uram, egyél-igyál csak! 
Gyakori evés-ivás megvidámítja szívedet! 
S ha jó kedvvel, tiszta szívvel ülsz lakomádhoz, 
Samast is megvendégeled!" 
"Hé, te szolga! 
Nem eszem-iszom mégsem!" 
"Ne egyél-igyál, uram, igazad van! 
Inni és enni, szomjúhozni és koplalni 
amúgyis csak nyűg az emberen!" 

"Hé, szolgám, engedelmeskedj!" 
"Igen, uram, igen!" 
"Hozasd elő a hintómat, fogass be, 
hadd hajtok ki a pusztába!" 
"Hajtass, uram, hajtass! 
Lám ott künn táboroznak már a vadászok! 



A madár odahagyja fészkét, 
A vadszamár is menekül előlük!" 
"Hé, te szolga! 
Mégse hajtatok ki a pusztába!" 
"Ne hajtass, uram, ne hajtass! 
Azóta talán szét is széledt már a tábor! 
A kutyák éhsége is csillapodott. 
A madár visszatért fészkére, 
a vadszamár békésen nyargalászik föl és alá!" 

"Hé, szolgám, engedelmeskedj!" 
"Igen, uram, igen!" 
"Ragadj fegyvert, törj rá ellenségemre, 
fojtsd belé a szót, 
hogy soha többé gonoszat ne fecsegjen! 
Értsd meg, mit akarok: 
lecsapok rá, elfogom, megkötözöm, 
azután könnyebbült szívvel a szemébe köpök!" 
"Köpjél, uram, köpjé!!" 

"Hé, szolgám, engedelmeskedj!" 
"Igen, uram, igen!" 
"Házat akarok építtetni!" 
"Építtess, uram, építtess! 
Örvend és ujjong majd benne szíved!" 
"Hé, te szolga! 
Mégsem építtetek házat!" 
Ne építtess, uram, ne építtess! 
Aki házat építtet, előre tudja: 
egyszer örökre kiviszik abból a házbó!!" 
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"Hé, szolgám, engedelmeskedj!" 
"Igen, uram, igen!" 
"Ellenségem szavára - Hallgatással válaszolok!" 
"Hallgas, uram, hallgass! 
Hallgatni jobb, min beszélni!" 
"Hé, te szolga! 
Mégse hallgatok én!" 
Ne hallgass, uram, ne hallgass! 
Ha nem szólalsz meg, 
ugyancsak fölnyílik majd a csipájuk azoknak, 
akik joggal tartanának tőled, ha beszélnél!" 

"Hé, szolgám, engedelmeskedj!" 
"Igen, uram, igen!" 
"Zendülést támasztok!" 
"Támassz, uram, támassz! 
Ha nem támasztasz, 
hátunkhoz szárad ahasunk, 
mert nincs mivel a bendőt megtöltenünk!" 
"Hé, te szolga! 
Mégse támasztok zendülést!" 
"Ne támassz, uram, ne támassz! 
Megölik azt, aki zendülé1st támaszt, 
harcban megölik, 
vagy elfogják, elevenen megcsonkít ják 
a tömlöcbe vetik holtáiglan!" 

"Hé, szolgám, engedelmeskedj!" 
"Igen, uram, igen!" 
"SzÍvből szeretek egy asszonyt!" 
"Szeresd, uram, szeresd! 
"Bút-bánatot feled, aki asszonyt szeret" 



így mondja a példaszó is!" 
"Hé, te szolga! 

Mégse szeretem azt az asszonyt!" 
Ne szeresd, uram, ne szeresd! 
"Sötét kút a szerelem ... 
Az asszony meg éles tőr, hideg tőr -
A férfi nyakára tör" 

így mondja a példaszó is!" 

"Hé, szolgám, engedelmeskedj!" 
"Igen, uram, igen!" 
"Hozz csak vizet iziben, kézmosóvizet -
áldozni akarok az isteneknek!" 
"Áldozz, uram, áldozz! 
Vidámszívű az, aki áldozik, jótét lélek: 
Kincset gyűjt odatúl !" 
"Hé, te szolga! 
Mégsem áldozom én!" 
Ne áldozz, uram, ne áldozz! 
Így legalább megtanítod azt a kutya istent, 
Hogy fusson utánad, 
ahelyett, hogy "imádj alázattal!", 
"törődj bele akaratomba!" 
vagy valami hasonlót követelne tőled!" 

"Hé, szolgám, engedelmeskedj!" 
"Igen, uram, igen!" 
"Lásd, kenyeret szeretnék adni országunknak!" 
"Adjál, uram, adjál! 
Jó helyre hullott az a mag, 
Amelyik az egész országot megelégíti!" 
"Hé, te szolga! 
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Mégsem akarok kenyeret adni az országnak!" 
"Ne is adj, uram, ne is adj! 
A kenyeredet bízvást bepofáznák, 
de lesírnának a búzád után járó kamatból 
s amellett még kígyót-békát is 
kiáltana rád a sok ingyenélő!" 

"Hé, szolgám, engedelmeskedj!" 
"Igen, uram, igen!" 
"J ót akarok tenni országommal !" 
"Tegyél, uram, tegyél csak! 
Amit ország hasznára tesz az ember, 
Marduk urnájába kerül az a jótett!" 
"Hé, te szolga! 
Mégse teszek jót országommal !" 
"Ne tegyél, uram, ne tegyél! 
Túrd csak föl a sírdombok pusztaságát, 
kapard elő az ősök csontjait 
s vallasd meg a porladó koponyákat: 
gazdáj uk jót vagy gonoszat tett-e vajjon?" 

"Hé, szolgám, engedelmeskedj!" 
"Igen, uram, igen!" 
"Már most mi a jó? Felelj! 
Kitörni a nyakamat meg a nyakadat, 
vagy folyóba dobni engem is, meg téged is -
az-e a jó?" 

"Ki olyan magas, mint az ég -
ki juthatna föl az égbe? 
Ki olyan széles, mint a föld -
ki érhetné át a földet?" 
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"Hé, te szolga! 
Elég legyen ebből! 
Megöllek és magam előtt küldelek!" 

"Akkor, jó uram, 
Három nappal sem éled túl halálomat!" 

(Rákos S. ford. ford.) 

Munkalap 3. 

Hölderlin: Hüperión sorsdala (részlet) 
Nékünk más adatott. Ne lehessen 

megnyugvásunk helye. 
Tűnnek, buknak 

a szenvedők, 
vakon,egy 

óráról a másikra, mint 
a víz verődik 

kőről kőre, 

éveken át a bizony talan ba. 
(Tandori Dzső ford.) 

Hölderlin: Hüperión vagy a görögországi remete (részlet) 
A jelen üvöltő északi szélvészként zúdul át szellemünk virágain, s 

nyílóban fagyasztj a le őket. .. 
SzÍvünkről s terveinkről úgy beszélünk, mintha miénk lenne, s 

mégis valami idegen hatalom hány-vet, s tesz bennünket a sírba, 
ahogy neki tetszik, s nem tudjuk róla, honnét jő, sem azt, hogy merre 
tart ... 

Ha szétnézek az életben, mi a vége mindennek? Semmi. Ha 
lélekben magasra török, mi a legmagasabb csúcs? Semmi. .. 

(Szabó Ede ford.) 
Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra (részlet) 
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Az óra, amikor mondjátok: "Mit ér az én boldogságom! Szegény
ség az, szenny és hitvány kedvtelés. Pedig éppen a boldogságomnak 
kellene igazolni a létet!" 

Az óra, amikor mondjátok: "Mit ér az én értelmem! Vajon éhezi 
az igazságot, miként az oroszlán az ő táplálékát? Szegény az, szenny 
és hitvány kedvtelés!" 

Az óra, amikor mondjátok: Mit ér az én meggyőződésem! Még 
sohasem gerjesztett őrületre. Mennyire belefáradtam az én jómba és 
gonoszomba! Mindez szegénység, szenny és hitvány kedvtelés!" 

Az óra, amikor mondjátok: "Mit ér az igazságom! Nem látom, 
hogy izzó parázs lennék. Ám de az igazságos ember izzó parázs!" 

Az óra, amelyben mondjátok: "Mit ér az én részvétem, vajon a 
részvét nem kereszt-e, amelyre azt szögezik, aki az embert szereti? 
Ám de az én részvétem nem keresztre feszíttetés!" (Wildner Ö. 
ford.) 

Babits Mihály: Esti kérdés 
Midőn az est, e lágyan takaró 
fekete, sima bársony takaró, 
melyet terít egy óriási dajka, 
a féltett földet lassan eltakarja 
s oly óvatossan, hogy minden fűszál 
lágy leple alatt egyenes sen áll 
és nem kap a virágok szirma ráncot 
s a hímes lepke kényes, dupla szárnyán 
nem veszti a szivárványos zománcot 
és úgy pihennek e lepelnek árnyán, 
e könnyű, sima, bársonyos lepelnek, 
hogy nem is érzik e lepelt tehernek: 
olyankor bárhol járj a nagyvilágban, 
vagy otthon ülhetsz barna, bús szobádban, 
vagy kávéházban bámészan vigyázd, 
hogy gyújtják sorban a napfényű gázt; 
vagy fáradtan, domb oldalán, ebeddel 
nézzed a Iombon át a lusta holdat; 
vagy országúton, melyet por lepett el, 
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álmos kocsisod bóbiskolva hajthat; 
vagy a hajónak ingó padlatán 
szédülj, vagy a vonatnak pamlagán; 
vagy idegen várost bolygván keresztül 
állj meg a sarkokon csodálni restül 
a távol utcák hosszú fonalát, 
az utcalángok kettős vonalát; 
vagy épp a vízi városban, aRiván, 
hol lángot apróz matt opáltükör, 
merengj a messze múltba visszaríván, 
melynek emléke édesen gyötör, 
elmúlt korodba, mely miként a bűvös 
lámpának képe van is már, de nincs is, 
melynek emléke sohse lehet hűvös, 
melynek emléke teher is, de kincs is: 
ott emlékektől terhes fejedet 
a márványföldnek e1csüggesztheted: 
csupa szépség közt és gyönyörben járván 
mégis csak arra fogsz gondolni gyáván: 
ez a sok szépség mind mire való? 
mégis csak arra fogsz gondolni árván: 
minek a selymes vÍz, a tarka márvány? 
minek az est, e szárnyas takaró? 
miért a dombok és miért a lombok 
s a tenger, melybe nem vet magvető? 
minek az árok, minek az apályok 
s a felhők, e bús Danaida-Iányok 
s a nap, ez égő szizifuszi kő? 
miért az emlékek, miért a múltak? 
miért a lámpák és miért a holdak? 
miért a végét nem lelő idő? 
vagy vedd példának a piciny füszálat: 
miért nő a fű, hogyha majd leszárad? 
miért szárad le, hogyha újra nő? 
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Devecseri Gábor: A mulandóság cáfolatául 
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l. 
Az értelem, ha már kinyílt, 

mindétig itt sugárzik; 
gazdája holtával se hal; 
nem illan, szét sem ázik. 

A szépség, hogyha már kinyílt, 
nem válik barna röggé; 

virág, ha egy napig van itt, 
egy nap van itt örökké. 

2. 
"Törékeny az öröm" - sikolt ják 
vagy mondják elnéző-szelíden 

a költők századokon át. 

Nincs állandóbb, úgy vettem észre. 
Hogy megmarad! Nem az egészre 

Emlékszel, a múlt mély tavát 
tétova búvárként bolyongva: 
hol ronda rém barlangja tát 

iszony-torkot, hullámok gyöngéd 
homálya függönyzi valóban 

múlttá, elmúlttá; aranyát 
látod csak csillogni a mélyben, 

csak ez süt a függönyön át, 
bármily piciny volt. S egy sziromra 

élesebben látsz, mint a romra. 
És ha az öröm oly törékeny, 
mért őrzöd álmodozva ébren 

makacs-szelíden a saját 



napjaid forró-hidegének 
s oly sok szeretettel 

tavi mélyben 
messze áramló idejének 

csak mosolyát? 

Csali mese 

Két kezemben tartom a fejem; 
Világmindenség van e helyen: 

Mindaz, amit belé eleddig 
gyűjtöttem. Majd őrzöm - semeddig. 

Ha meghalok, meghal egy világ: 
de gyászolni senki nem ér rá. 

Mindenki visz egyet fejében, 
teret, időt hordoz kevélyen. 

Tapasztalatot visz, terveket, 
felnagyított belső szerveket, 

Sade márkit és Buddhát, Szent Tamást, 
huszonkét forintról számadást, 
fényezredévekről tudomást, 

"ne kés sek a hivatalból" aggódást, 

5. Foglalkozás a konkrét szöveggel 
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8,5-15 A Prédikátor támadja a hagyományos teológia leegyszerű
sítő elképzeléseit a bűnök büntetéséről, mivel ezeket a tapasztalat 
nem támasztja alá. Az ítéletet Isten hozza meg, de hogy milyen for
mában, az előttünk rejtve marad. Közmondásokkal cáfolja a hagyo
mányos nézetet, amely szerint az igazak élete mindig sikeres. A sike
res életet nem tudja az ember elérni semmiféle igyekezet árán sem. 
Csak az ünnep öröme az, amit módjában van megteremteni magának. 
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8,16-9,6 Az emberi bölcsesség képtelen felfogni Isten cselekvé
sének értelmét. 

9,7-10 Meg van győződve a dolgok átmeneti jellegéről (hiábava
lóságáról), úgy vélekedik, hogy egyedül az élvezet az, amire érdemes 
összpontosítani az életünkben. Azonban a luxussal szemben a hét
köznapi örömöket részesíti előnyben, amelyekkel Isten magajándé
koz minket. Ezt a könyvben hétszer is megerősíti: 2,24; 3,12,22; 
5,17; 8,15; 9,7-9; 11,9-10. Végül a prédikátor tanácsokat ad az em
berhez illő életre. Azt mondja, hogy mindenki használja fel az idő 
nyújtotta lehetőséget. Isten nem irigyli az embertől az örömöt. A föl
di javak Isten ajándékai. Azt javasolja, hogy vegyük észre az élet 
gazdagságát és éljük végig annak jó óráit, mert a halállal befejeződik 
minden. 

Ezek a versek a záró költemény (11,9-12,7) témáit jelzik előre, és 
így keretbe foglalják az itt következő és egymással csak lazán össze
függő mondásokat (9, 11-11,3). 

9,11-12 A siker nem a tudáson és az igyekezeten múlik. Az idő és 
a szerencse játéka ajándékoz meg vele egyeseket. 

D_) Óravázlat 

Feladat 

1. Ének: Mielőtt egyet lépnél 

2. Mit nevezünk boldog életnek? A részt
vevök rövid beszélgetése arról, hogy: 
- Mit nevezünk boldog életnek? 
- Mi a boldogság? 
- Ki a boldog ember? 
- Kit neveznek az evangéliumok boldognak? 
(Lásd Bevezetés I.) 
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Módszer Eszközök, idötar
tam 

ének ko t- Énekelj az Úr-
tából nak, 178. o. 

5 perc 
csoportos 

beszélge
tés órave
zetö irá
nyításá
val 

10 perc 



3. a) A Prédikátor könyvének ismertetése 
Az óravezető előadása (lásd Bevezetés 2.a.) 

3.b) A prédikátor személye, a könyv ke
letkezése Az óravezető rövid bevezető elő
adása (lásd Bevezetés 2.b) 
3.c) felépítése Az óravezető előadása (lásd 
Bevezetés 2.c) 
3.d) tartalma Az óravezető előadása (lásd 
Bevezetés 2.d) 
4.) A különböző szövegek összehasonlítása 
a Prédikátor könyvének főbb mondaniva
lójával 

A résztvevőket három csoportra osztjuk, az 
első csoport nézi át az egyiptomi, a második 
az akkád, a harmadik a nyugati szépirodalmi 
és bölcsességi szemelvényeket 
3.) Egyiptomi (lásd Bevezetés 3.a) 

b.) Akkád (lásd Bevezetés 3.b) 

c.) A Prédikátor könyvének hatása a 
nyugati szép- és böIcsességi irodalomban 

(lásd Bevezetés 4.) 

5.) Foglalkozás a konkrét szöveggel 
3.) siker és hiábavalóság 
- Mit gondolunk Isten igazságosságáról? 
- Mit gondolunk arról, hogy az embemek sa-
ját kezébe kell vennie az életét? 
(Lásd Bevezetés 5.) 
5.b.) az öröm keresése 
- Mit gondol, a Prédikátor biztatása az élet 
élvezetére erkölcstelen? (lásd bevezetés 5.) 

6.) Keresztény válasz a mulandóságra 
(lásd Alapgondolat) 

7. Befejező ima, ének 

az órave
zető elő
adása 

Kiscsopor
tos munka, 
utána ösz
szegzés az 
óravezető 
irányításá
val és az 
óravezető 
rövid 
kiegészítő 
magyará
zata 

Csoportos 
beszélge
tés az óra
vezető irá
nyításával 

Csoportos 
beszélge
tés az óra
vezető irá
nyításával 

Az órave
zető elő
adása 

Kötetlen 
ima 
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Szentírás, Prédi
kátor könyve 
tábla, kréta 
jegyzetfüzet, ce
ruza 

10 perc 

Munkalap I. 
Munkalap 2. 
Munkalap 3. 
sokszorosítva 

60 perc 

Szentírás, Prédi
kátor könyve, 
8,5-9,6 
jegyzetfüzet, ce
ruza 
15 perc 

Szentírás, Prédi
kátor könyve, 
9,7-12 
jegyzetfüzet, ce
ruza, 5 perc 
jegyzetfüzet, ce
ruza 
5 perc 
kotta, gyertya, 
gyufa, 10 perc 
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Középkori egyetemek 

Mit tanítottak 
az európai egyetemeken a Középkorban? 

A Középkorban az európai egyetemeken azonos volt a tanítás 
rendje, bár egyesek az adott tárgyakhoz eltérő szövegeket választot
tak. A középkori egyetemi tanmenet főleg az ősi görög és római 
oktatási elveket követte. Az oktatás nyelve a latin volt. 
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A középkori egyetemista először a hét szabad művészetet (septem 
artes liberales) tanulta, amely magában foglalta a Trivium-ot (gram
matika, retorika és logika) és a Quadirivium-ot (aritmetika, aszt
ronómia, geometria és zene). Ezeket 8-9 év alatt lehetett elvégezni. 
Amikor a tanuló ezekből a tárgyakból levizsgázott, bölcsészdoktor, a 
bölcsészettudományok magisztere lett, és tovább tanulhatott a 
felsőbb fakultáson: teológiát, medicinát és jogot tanulhatott. 

A Hármas Út (Trivium) 

l. Grammatika - Egy német klerikus szerint, aki a Párizsi Egye
temen tanult a 14. században, a gyermekek hét éves korban kezdték 
tanulni a grammatikát. Ez azt jelenti, hogy a diáknak már a gramma
tika alapos megismerésével kellett rendelkeznie, amikor elkezdte a 
tanulást. Így is egy egész éven keresztül a grammatikát kellett ta
nulnia. Ennek során megtanulta a beszéd, az írás és a kiejtés művé
szetét (természetesen latinul). A hallgatók- -g:~ __ "" 
nak saját szövegeiket kellett elemezni, me- ..... ~~ 
morizáIni és leírni. 

2. Retorika - A retorika tanulása során a 
diáknak meg kellett tanulnia kifejezni ma
gát, mindenek előtt a meggyőző beszédet 
kellett elsajátítania. Ez igen hasznos és 
gyakorlati képességet jelentett a klerikusok 
számára, akiktől elvárták, hogy értelmes 
prédikációkat tartsanak. Bár igen hasznos 
volt, a retorika nem volt központi eleme az 
oktatásnak. Párizsban például csak ünnep
napokon tanították, amikor más tárgyakat 
nem oktattak. 

3. Logika - A középkori logika-oktatás 
középpontjában Arisztotelész és Boethius 
írásai álltak, például Arisztotelész tanítása 
az ún. toposz-Iogikáról és a toposz-érve

Logika 

lésről. Toposz az, amit eleve igaznak tartunk akkor is, ha nem lehet 
egyértelműen meghatározni, hogy miért igaz. Egyes történészek sze-

49 



Középkori egyetemek 

rint a logika volt a legfontosabb tárgy, amely áthatotta a többi szabad 
művészetet. 

A Négyes Út (Quadrivium) 

A quadrivium (négyes út) rend
kívül fontos volt a Középkorban, 
mert az aritmetika és az asztronómia 
keretében meg kellett határozni a 
mozgó ünnepnek, a Húsvétnak az 
időpontját, amit minden középkori 
klerikusnak tudnia kellett. 

1. Aritmetika - A középkori hall
gató előadásokat hallgatott a számok 
tulajdonságairól és az algebra alap
elemeiről. A középkori aritmetika az 
ókori görögök tanításán alapult. De 
amikor a Reneszánsz idején, a 12. 
században Európában bevezették a 
hindu-arab szárnrendszert, ez foko
zatosan a helyébe lépett a római 
számtannak, és a nulla használata is 
elterjedt. 

Aritmetika 

2. Asztronómia - A Középkor
ban a legtöbb tanító nem különböz
tette meg egymástól az asztronómiát 
és az asztrológiát, amint azt ma 
tesszük. A középkori asztronómia 
magában foglalta egyrészt az égites-

Asztronómia 
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, tek helyének meghatározását, más
részt azoknak az égövi alakzatoknak 

. a tanulmányozását, amelyben az 
egyes bolygók láthatóak, és ebből 
igyekeztek előrejelzést adni a jövő 
eseményeire, és magyarázatot adni a 
múlt történéseire. 



A Húsvét idejének meghatározá
sa is fontos feladata volt az asztro
nómusoknak. Ezenkívül az égitestek 
állásából igyekeztek megtudni, hogy 
egy beteg meghal-e betegségében. 
Az asztronómusok horoszkópokat 
készítettek az emberek születési 
ideje alapján. Igyekeztek meghatá
rozni, hogy valaki fogékony-e bizo
nyos betegségekre, vagy fiatalon 
fog-e meghalni. 

3. Geometria - A középkori geo
metria elég kezdetleges volt, főként 
a Földdel foglalkozott, a Föld alak
jával, méreteivel és az univerzum
ban elfoglalt helyével. A geometria 
tehát a földmérők, térkép-készítők és 
az építészek számára volt fontos. 

Középkori egyetemek 

Geometria 

4. Zene - A középkori egyetemeken a zeneoktatás főként a dal
lammal és a zeneszerzéssel foglalkozott. Nagy mértékben támasz

Musika 

kodtak az aritmetikára, mert 
szerintük mind a számok, 
mind az arányok fontosak 
ahhoz, hogy egy dallam kel
lemesen hangozzék. 

Mivel a Középkorban az 
egyetemi hallgatók több
sége klerikus volt, elsősor
ban az volt a cél, hogy 
olyan dallamokat tudjanak 
készíteni, amelyek a temp
lomban az istentiszteleteken 
elhangzottak. 
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A magasabb fakultások 

A magasabb fakultások a követ
kezők voltak: teológia, medicina és 
jus. Ezeket a hallgató nem kezdhette 
el, amíg be nem fejezte a hét szabad 
művészet elsajátítását. 

1. Teológia - Mielőtt a késő tizen
kettedik és a tizenharmadik században 
az egyetemek kialakultak volna, teo
lógiával a szerzetes rendek foglal
koztak. De attól kezdve, hogy az 
egyetemeken teológiát is tanítottak, a 
teológiai oktatást szigorúan ellenőriz
te az Egyház. Az egyetemeknek a 
pápától kellett engedélyt kérni ahhoz, 
hogy teológiával foglalkozhassanak. 
Ha az engedélyt meg is kapták, a 

Teológia 

teológiai tananyagot alaposan ellenőrizték. Így például 1277 -ben 
Stephen Tempier, Párizs püspöke 219 pontban elítélte az egyetem 
szakadár nézeteit, amelyeket szerinte a párizsi egyetem az oktatásban 
képvisel. 

2. Medicina - A 
középkori orvostudo
mány alapját a nedvek 
elmélete képezte. 
Eszerint az emberi test 
négy nedvből áll, ezek 
a vér, a hidegvér 
(nyál), a fekete és a 
sárga epe. A betegség 
oka az, hogy ezen 
nedvek egyike túlteng. 

Alaposan tanulmányozták A vicenna, Galenus és Hippokratész néze
teit. 
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Az első orvosiskola Európában, Salemoban volt, de mivel csak 
medicinát oktattak, nem szokás egyetemnek tekinteni. De hamar 
elvesztette jelentőségét, miután Bologny, Montpellier és Párizs vált a 
medicina-oktatás legkiemelkedőbb központjává. 

Ez valószínűleg azért történt, mert ezek az egyetemek a hangsúlyt 
az orvoslás gyakorlatára helyezték, ez pedig sokkal hasznosabb volt 
azok számára, akik orvosok akartak lenni. 

3. Jus - A Közékorban a jognak két fő ága volt: a kánoni és civil 
jog. A kánonjogot az Egyház alkalmazta, a kánonjogászok az egy
házi törvényszékeken dolgoztak. Ezzel szemben a civil jog világi 
volt, a világi konnányzók és a fejedelmek alkalmazták azokkal 
szemben, akik nem voltak a klérus tagjai. 

A civil jog oktatása elől egyes egyetemek elzárkóztak, mint pél
dául a párizsi, és csak a kánonjoggal foglalkoztak. Aki civil jogot 
akart tanulni, annak más egyetemre kellett mennie. 

Tanítás 

Forrás: historyhit.com 
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Szodoma pusztulása - Aszteroida pusztíthatta el aBibliából 
ismert Szodomát - derült ki egy új kutatásból. 

A Teremtés könyvében szereplő, Jordán-völgyben fekvő ősi vá
rost a Biblia szerint lakóinak bűnei miatt kénköves és tüzes eső 
törölte el a Föld színéről. 

Ezt most a tudomány is kezdi alátámasztani: az American 
Schools of Oriental Research éves találkozóján tartott beszámoló 
szerint egy levegőben felrobbanó nagyobb meteor pusztította el a 25 
kilométer széles régióban virágzó civilizációt. "A legnagyobb 

Szodoma pusztulása (Getty images) 

bronzkori lelőhelyet sikerült feltárnunk a területen, nagyon úgy néz 
ki, a bibliai Szodomára találtunk rá" - írta az ásatást vezető kutató
csoport a weboldalán. 

A Tall el-Hammam ásatási helyszínen folyó vizsgálatok megálla
pították. hogya Holt-tengertől északnyugatra fekvő térség 2500 éven 
keresztül folyamatosan lakott volt egészen a bronzkor végéig. Radio
karbonos vizsgálatok szerint viszont 3700 éve egy mostanáig is-
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meretlen kataklizma hirtelen végett vetett az itt található települések 
fejlődésének, az ősi civilizáció teljesen eltűnt, néhány alapkövet 
leszámítva sem építmények, sem falak nem maradtak fenn az 
utókorra. 

A pusztító mibenlétére többek között a megolvadt fazekak külső 
bevonatában talált cirkonkristályok utalnak - az említett ásványok 
pillanatok alatt, extrém magas hőmérséklet hatására jöttek létre. A 
katasztrófa hatásait tovább fokozta, hogy nemcsak a környékbeli 
falvak és városok pusztultak el, a robbanás hatására a föld is termé
ketienné vált. A számítások szerint 40 OOO - 65 OOO ember haláláért 
felelős az aszteroida. (/FL Science) 

Bét-Semes - Ezerötszáz éve, a bizánci korban épült hatalmas 
templom romjaira bukkantak a régészek Bét-Semesben, Izrael közép
ső részén. 

A "Dicsóséges Vértanú" temploma 
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A helyszínen talált görög nyelvű mozaikfelirat szerint egy titok
zatos "dicsőséges mártír" emlékének szánták a hatodik században 
emelt templomot, amelynek padlózatát gazdag mozaikdíszítés, abla
kait pedig üveg borította. 

Az ókori római bazilikák építészeti jegyeit hordozó templomot I. 
Jusztinianosz bizánci császár uralkodása alatt (527-565) építették, 
majd tovább bővítették az 574 és 582 között uralkodó II. Tiberiosz 
császár által adományozott pénzből. 

A Jeruzsálemtől harminc kilométerre, nyugatra fekvő Bét-Semes 
nevű város új, Ramat Beit Semes nevű negyedében, egy új lakópark 
építésekor bukkantak az ősi templomra. Ezen a helyen már három 
éve dolgoznak az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) szakemberei a 
leletek mentésén. 

A templom a régészek szerint a muzulmán hódítás korai idősza
kában, vagyis a hetedik század első felében is népszerű zarándokhely 
maradt, erre utal a kriptában talált, korai iszlám korszakból származó 
300 agyaglámpa. Ez a tény újabb adalékot szolgáltat a tudósok 
vitájához arról, hogy mennyire volt erőszakos és hirtelen a Szentföld 
meghódítása, és az ott élők muszlim hitre térése. 

A templom központi hajóját 
két mellékhajó szegélyezi. A 
padlózatot bonyolult, növénye
ket, madarakat és geometriai 
mintázatot tartalmazó mozaikok 
díszítették, a falakat pedig szí
nes freskók ékesítették. 

A vallási célokat szolgáló 
épületegyüttes több mint 1500 
négyzetméteres területen fek
szik, a főépülethez további ki
egészítő tereket is kapcsoltak, 
köztük a bejárata előtt egy nagy 
udvart. 

A bazilika és az udvar is sok

ENé.O:a:O MAPTn; 
"Dicsőséges Mártír" 

kal nagyobb a Szentföldön eddig megtalált bizánci emlékeknél 
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Benjamin Storehan, az JAA igazgatója szerint. A kutatók az udvaron 
egy teljesen épen maradt görög feliratra bukkantak, amely szerint ezt 
a szent helyet az "endoxo martis" - vagyis a "dicsőséges mártír" em
lékének szentelték. 

"Nem tudjuk, hogy ki volt ez a mártír, de a templom és a feliratok 
alapján nagyon fontos személy lehetett" - nyilatkozta Storehan. 
"Nincs értelme egy ilyen hatalmas építmény létrehozásának éppen 
ebben a völgyben, kivéve, ha ez a hely a mártír halálát, vagy temeté
sének helyét jelöli" - tette hozzá. 

A szöveg szerint a templomot 542-ben építették fel, s fő létreho
zóját és apátj át Malkhosznak hívták. Azonban ez sem visz közelebb 
a mártír rejtélyéhez, mert a régész szerint ebben a korban ez egy 
gyakori sémi név volt. 

Az oltár alatt szinte teljesen épen 
maradt kriptát is találtak, amely 
eredetileg a márt ír relikviáit őrizte, s 
amelyhez két lépcsősor vezetett, 
hogy egyszerre föl-, illetve lefelé ha
ladhassanak külön-külön, ami a za
rándokok jelentős számára utal. 

A kriptát valamikor márvány
lapok borították, de ezeket később 
eltávolították, és bevakolták a he
Iyiséget. Egykori látogatók arab be
tűkkel szöveget írtak a falra, és egy 
halat - a kereszténység egyik ősi 
szimbólumát - rajzoltak. Egyelőre 
nem sikerült megfejteni aszöveget, 
de dolgoznak rajta. 

A templom bejáratait nagy kö
vekkel lezárva találták, ami azt jelzi, 

Mozaik 

hogy az épület utolsó gondozó i tudták, hogy el kell hagyniuk azt, de 
volt idejük bezárni az ajtókat, és remélték, hogy visszatérhetnek 
majd. 
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A Dicsőséges Mártír-templomnak elnevezett bazilika legfonto
sabb leleteit kiállít ják Jeruzsálemben a Biblia Földje Múzeumban, és 
ünnepélyesen fog történni a különleges tárlat megnyitása. 

A templom területén nem szerepelt lakóház építése az eredeti ter
vekben, ezért mindössze néhány földalatti vezetéket és a csatornázást 
kellett átalakítani megtalálása után. A helyi hatóságok azt tervezik, 
hogy a régészeti feltárások lezárása után látogathatóvá teszik a 
bizánci templom maradványait. Háárec - Síri Zsuzsa -MTI 

Kétezer éves datolyák - A szakemberek azt remélik, hogy képe
sek lesznek olyan datolyát termeszteni a júdeai sivatagban talált hím 
és nőnemű magokból növesztett fákon, mint amilyet kétezer éve 
Heródes király ehetett, és küldhetett Rómába, a császári udvarba. 

Az Ádámnak, Jónásnak, Urielnek, Boáznak, Juditnak és Hanná
nak elnevezett magokat különböző régészeti leJőhelyeken fedezték 
fel, majd Dél-Izraelben csíráztatták, és palántákat neveltek belőlük. 
Nem először keltettek életre több ezer éves datolyát: 2008-ban arról 
számoltak be, hogy egy Masszadán, Heródes Holt-tenger melletti 
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várában talált 1900 éves magból csíráztattak ki új, hímnemű nö
vényt, amit akkor Matuzsálemnek neveztek el. 

Az új kísérlettel tovább mentek, mert egyszerre több, és mindkét 
nemű növényeket termesztenek. Azt tervezik, hogy Matuzsálem 
virágporával fogják Hanna virágait beporozni, hogy ezzel olyan 
datolyához jussanak, mint amilyet Jézus korában ehettek errefelé az 
emberek. "Ez mégsem tipikus júdeai datolya lesz" - nyilatkozta a 
kutatásokat vezető Sarah Sallon, a jeruzsálemi Hadassza kórház 
Louis Borick Természetgyógyászati Kutatóközpont jának igazgatója. 
"Ugyanis akkoriban sem magvakból termesztették a gazdák a 
datolyapálmát, hanem akárcsak ma, a nagyon szépen termelő 
nőnemű növényeket klónozták." 

A datolyát mai tudásunk szerint először az Arab-félszigeten és 
Mezopotámiában, a mai Irakban ter
mesztették több mint 6000 évvel ezelőtt, 
onnan terjedt el az ősi Júdeában és a 
Földközi-tenger térségében. Különféle 
betegségek gyógyítására is felhasznál
ták, beleértve a depressziót és a memó
ria romlását. 

A híres júdeai datolyát nagyban ex
portál ták erről a vidékről egészen a mu
zulmán hódításig, a hetedik század 
végéig. Az idősebb Plinius és Hérodo- H 
tosz is beszámolt a júdeai datolya kivá
lóságáról, és hosszú eltarthatósági ide

~Nalu:1 jéről, amelynek révén messzi vidékekre 
tudták szállítani. "Heródes minden év-
ben küldött belőle a római császárnak" -

A "Matuzsálem" 

mondta Sallon. A térség sok évszázados zűrzavaros hatalmi vi
szonyai azonban nem tettek jót a nagy odafigyelést, sok munkát 
kívánó növényeknek, és a tizenkilencedik századra teljesen eltűntek 
Izrael földjéről adatolyaüItetvények. 

"Hosszú órákat töltöttem a régészeti osztályokon a legjobb magok 
kiválogatásával. Sokban lyukak voltak, ahol rovarok hatoltak be, 
mások szétestek, de találtam több teljesen érintetlent, és kiválasztot-
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tam a legjobbakat" - mesélte el Sallon a Science Advances CÍmű 
tudományos lapban publikált tanulmányban leírtakat, hogy miként 
keltették életre a régészeti feltárásokon talált magvakat. 

Végül hat mag kicsírázott. Az ezeken végzett radiokarbonos kor
meghatározás szerint Hanna és Ádám valamikor az első és a ne
gyedik század között, Judit és Boáz az i.e. első század közepétől az 
i.sz. második század közepéig, Uriel és Jonás pedig az i.sz. első és 
második század között keletkezhetett. A növények nemét meghatá
rozó genetikai vizsgálat után Éva nevét Ádámra változtatták. 

Voltak magok, amelyek hetek alatt kicsíráztak, de volt olyan is, 
amelyiknek fél évig tartott újjáéledése. Megállapították, hogy az ősi 
datolyamagok mintegy harminc százalékkal nagyobbak a modern, 
termesztett és vadon növő datolyapálmák magjainál. A genetikai 
elemzés ből az is kiderült, hogy minél régebbi volt egy mag, annál 
"keletibb" volt, vagyis jobban hasonlított a Perzsa-öböl környékének 
növényei hez. Ádám és Matuzsálem áll genetikai állományában leg
közelebb a Perzsa-öböl mai fajtáihoz. 

Hanna és Judit a modern iraki datolyákhoz áll közelebb, felmenő
iket talán a babiloni fogságból hazatérő zsidók hozták magukkal az 
i.e. hatodik század végén, hiszen az idegenben sokan közülük dato
lyaültetvényeken dolgozhattak. Uriel, Boáz és Jónás viszont inkább 
az Egyiptomtól nyugatra eső és a modern marokkói fajtákkal mutat 
genetikai rokonságot. A tudósok ezt azzal magyarázzák, hogy őseiket 
Júdea római megszállása után a római birodalom észak-afrikai 
részeiből hozhatták. (MTI, Shiri Zsuzsa) 

Libanon - A Bekaa folyó völgyében, Libanonban található Baal
bek nem csupán a világ egyik történelmi örökség tekintetében 
legjelentősebb helye, de egyik legrejtélyesebb úti célja is, építmé
nyeinek egyes darabjaival kapcsolatban ugyanis máig tanácstalanok 
a kutatók, mivel nincs rá bizonyíték, hogy hatalmas tömegüket annak 
idején emberi erővel meg lehetett volna mozdítani. Így jelenlegi 
tudásunkat alapul véve sokan gondolják úgy, hogy Baalbek tulaj
donképpen nem is létezhetne. Ötezer éve jóshely volt. 
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Leprás király Jeruzsálemben - I. Amalrik jeruzsálemi királynak 
1161-ben fia született, aki a Balduin nevet kapta. (Jeruzsálem 
királya: 1174-85-ig). Kilenc éves volt, amikor a rettegett betegség 
jeleit fedezték fel nála. A lepra egyébként a hűvösebb hőmérsékletű 
helyeket kedveli, ezért is pusztított leggyakrabban például Skandiná
viában. A trónörökös herceget Türoszi Vilmos, Türosz érseke oktatta 
történelemre. Ö fedezte fel 1171 környékén, hogy a fiatal herceg 
leprában szenved. Balduin néhány barátjával játszadozott a palota 
kertjében, és "állhatatossági próbát tettek: körmüket egymás kar
jába mélyesztették. és az ifjú herceg volt az egyetlen. akinek arcizma 
sem rándult". Abból, hogy a trónörökös nem érzékeli a fájdalmat, 
Türoszi Vilmos rájött, hogy tanítványa beteg. A betegséget eleinte 
nem azonosították egyértelműen a leprával, ám ahogy Balduin egyre 
idősebb lett, úgy vált mind nyilvánvalóbbá, hogy miben is szenved. 
A lepra. amelyet elefantázisnak neveztek. s ártalmas ugyan a beteg 
számára. de környezetét nem fertőzi. A bete számára halálos, de 
Balduin a szokásos módon élt. 

A lepra, más néven Hansen-betegség (régi magyar nevén a bél
poklosság) a Mycobacterium leprae nevű baktérium krónikus fertő
zésének köszönhető. A kór bőrelváltozást okoz, ami maradandóan 
károsíthatja az arcot, az idegeket, a szemet és a végtagokat, a lábak 
és a karok a másodlagos fertőzések kialakulása során deformálód
hatnak. Érdekes módon a középkor óta változatlan a lepra genetikai 
állománya, ám csupán nem olyan rég fedezték fel a hatásos kezelési 
módszert, amely azonban több évig is eltart. A 16. században mere
deken csökkenni kezdett a leprások száma, vélhetően azért, mert az 
emberek idővel védettséget szereztek ellene, ami annak is köszönhe
tő, hogy száműzték azokat, akik megkapták a kórt, s életük végéig 
bujkálniuk kellett, illetve lepratelepen tengődniük. 

A lepra lassú és fájdalmas halált eredményez, emellett pedig 
azzal járt, hogya közösség tisztátalannak bélyegezve kiközösítette a 
beteget, akit szó szerint száműztek a lakott területekről. Szinte 
esélytelen volt, hogy egy leprás bármilyen karriert is fusson be. Ám 
a királyoknál semmi sem lehetetlen. 

Forrás: Múlt-kor, 2018 
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TÁRSULATUNK ÉLETÉBŐL 
Szentírások a határainkon kívül élő magyaroknak - A Szent

írás Alapítvány a közelmúltban elnyert jelentős támogatás felhaszná
lásával kb. 1800 Szentírást ajándékozott a Kárpátaljai Püspökségnek, 
az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulatnak, és a vajdasági ma
gyar katolikus híveknek. A Szentírások kiszállítását a Magyar Kato
likus Karitász volt szíves lebonyolítani. 

Jeromos füzetek - az utolsó szám a 120. lesz - Mivel a nyom
tatott ismeretközlést ma már nagy mértékben felváltotta az Internet 
és az okostelefonok világa, Társulatunk úgy határozott, hogy a 
Jeromos füzetek szerkesztését, kiadását és terjesztését nyomtatott 
formában befejezi a jövő évi 120. számmal. Ez azért is indokolt, 
mert a folyóirat kiadása (az évi négy szám) és terjesztése igen 
megdrágult (nyomda- és postaköltség), és az utóbbi időben évente 
kb. egymillió forint veszteséget jelent. Időközben a megrendelések 
és a Tagtársainktól befolyó adományok is a minimálisra csökkentek. 

Erdély - 150 éves a Katolikus Magyar Bibliatársulat - A 
Katolikus Magyar Bibliatársulat az idei főegyházmegyei biblianapot 
október 19-én szervezte meg, amely egyben a KMB 25. születésnap
ja is volt. A Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban megtartott 
tanulmányi napon és ünneplésen az egyházmegye több helységéből 
érkeztek résztvevők, olyan csoportok képviseletében, amelyek rend
szeresen olvassák és élik a Szentírást. A bevezetőben a gyulafehér
vári kisszeminárium diákjai és brassói ifisek zenéltek és énekeltek, 
majd egy filmvetítés idézte a társulat kezdeteit, történetét és alapí
tóját, valamint olyan tagjait, tanúságtevői t, akik időközben már az Úr 
közvetlen közeléből kísérik a KMB földi ténykedését, törekvéseit. -
Hozzánk is szólni akar az Úr - fogalmazta meg Oláh Dénes 
főesperes, aki a biblianap kezdetén ünnepélyesen hozta be és 
helyezte el mintegy trónon, a központban a Szentírást. Oláh Zoltán 
teológiai tanár, a KMB tiszteletbeli elnöke Ne vígy minket kísértésbe 
(Mt 6, 13a) címen tartott előadást, a Miatyánk imát elemezve, főleg a 
címben kiemelt kérés mai (át)értelmezési kísérleteinek fölösleges 
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voltára mutatva rá. A biblianap délután 6 órakor a Tamás József se
gédpüspök által celebrált szentmisével ért véget. 

Társulatunk közreműködése - A Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat 1990-es megalakulása után következő évtizedek során 
továbbképzési munkacsoportunkkal több, mint másfélszáz alkalom
mal tartottunk bibliaapostol-képző szemináriumot itthon és a hazánk 
határain kívül élő magyar katolikus körben, így Erdély különböző 
nagyvárosaiban is. Ezeken kezdettől fogva kiemelkedően aktív 
résztvevő volt Nagy József gyulafehérvári biblikus professzor, és 
egy kedves hitoktató, Magos Gyöngyvér. Miután a biblikus apostol
ság ügyét Jakubinyi érsek úr messzemenően támogatta, már 1995-
ben megalakulhatott az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat, 
amelynek első igazgatója Nagy József atya volt, az elsőszámú szer
vezője és animátora pedig Magos Gyöngyvér. Az erdélyi bibliatársu
latot öt éven át rendszeres anyagi támogatásban részesítette 
Társulatunk, a következő évtizedekben a lehető legkedvezményesebb 
áron biztosítottuk számára a magyar nyelvű szentírásokat. A jelen év 
első hónapjaiban pedig több, mint ezerötszáz Szentírást kaptak a 
Társulatunk által létrehozott Szentírás Alapítvány tól díjmentesen. 

Az elmúlt huszonöt év alatt az erdélyi Magyar Katolikus Biblia
társulat rendkívül eredményes munkát végzett az erdélyi magyar 
katolikus hívek körében. Ezért mi is őszinte elismerésünket fejezzük 
ki, és lsten áldását kérjük továbbra is apostoli munkájukhoz. 

Bibliaolvasó maraton, Marosszentgyörgy - Négy éve minden 
szeptemberben megszervezik Marosszentgyörgyön abibliaolvasó 
maratont, a Szentírás vasámapja előtti pénteken. Ezen a napon kora 
reggeltől az esti szentmiséig folyamatosan hallható lsten igéje a 
marosszentgyörgyi templomban. 

A nap célja, hogy minél több hívő keresztény olvassa, megismer
je, megszeresse a Szentírást, és törekedj en annak a fényében élni éle
tét. A hívek abibliaolvasó maratont megelőző hetekben előzetesen 
bejelentkeztek Baricz Lajos plébánosnál és munkatársainál, majd 
negyedóránként reggel fél 8-tól este háromnegyed 7-ig egymást 
váltva végezték a szolgálatot. 
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Társulatunk életéból 

Fogarasi Gizella, a nap főszervezője nagy örömmel és lelkesedés
sel vállalja évről évre a szervezéssel járó nehézségeket. "Én Isten 
szolgálatának élem meg. Ezért szívesen, szeretettel végzem ezt a 
munkát, még ha kisebb-nagyobb áldozattal vagy néha lemondással 
is jár ez a szolgálat. Hiszem, hogy Istennek terve van ezzel a nappal 
is, mint minden egyes nappal, ami az Ö dicsőségére van. Hiszem, 
hogy munkálkodik azok szívében, akik eljöttek akár olvasni a Szent
írást, akár meghallgatni, akár csak egy kis időre Isten jelenlétében, és 
az Igében elmerülni. 

Úgy fogalmazott: az, hogy Isten igéje hangzik egész nap a temp
lomban, kézzelfogható jele annak, hogy Isten szól hozzánk a Szent
íráson keresztül, üzenete van mindannyiunk számára, amelyet nyitott 
szívvel kell befogadnunk. 

A nap megszervezésében a marosszentgyörgyi közösséget a 
Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) is támogatta. 

Molnár Izabella 

# Tagságunk egy kis csoportja minden második héten pénteken 
du. 4-S-ig a Bibliaközpontban imaórát tart, hogy lsten áldását ki
esdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Ta
gunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait. Kérjük, 
a távolból is kapcsolódjanak be ebbe a közös imába. 

Az imaórák időpont ja és az elmélkedések témája: 2020. ápr. 17.: 
Jn 14,1-6; ápr. 24.: Ef 5,8-9; máj. 8.: Mt 11,29; máj. 22.: Gal 4,26; 
jún. 05.: Ef 4,23-24; jún. 19.: Mt 6,7-8; júl. 3.: Ef 4,2-5; júl. 17.; Mk 
9,2-8; júl. 31.: Mk 2,16; aug. 14.: Mt 10,40-42; aug. 28.: Róm 8,28-
30; szept. Il.: Lk 8,16-18; szept. 25.: Lk 6,43-46. 

Szeretettel hívunk a közös imára (a helyszínen vagy a távolból 
bekapcsolódva) minden kedves társulati tagot és érdeklődőt! 
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Minden ~edves Tagtársunknak és Olvasónknak áldott, 
Húsvéti Unnepet kívánunk, szeretettel 

a Társulat munkatársai! 
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Kedves Tagtársaink, Kedves Olvasóink! 

 
 
Jelen füzetünk a Jeromos füzet utolsó száma. Személyes és anyagi 

okokból nem tudjuk folytatni folyóiratunk szerkesztését és kiadását. 
Bízunk abban, hogy az elmúlt harminc év folyamán megjelent folyó-
iratszámaink jó szolgálatot tettek Hazánkban a Biblia ügyének, hi-
szen három évtizeden át meg tudtuk jelentetni a magyar biblikus pro-
fesszorok tanulmányait, sok érdekességet közöltünk a Szentírással, a 
Biblia világával kapcsolatban, és rendre beszámoltunk a Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat tevékenységéről. 

Őszinte köszönetet mondunk Tagtársainknak és Olvasóinknak, 
hogy segítették, figyelemmel kísérték fáradozásainkat, amíg folyóira-
tunkkal is igyekeztünk Isten Szavának mélyebb megismertetését, és 
életre váltását előmozdítani hazánkban és a határainkon kívül élő ma-
gyar katolikus testvéreink körében. Isten veletek és velünk! 

Köszönet – Három évtized elteltével hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik az elmúlt harminc év során segítették 
munkánkat: tagtársainknak, munkatársainknak, hazai és külföldi tá-
mogatóinknak, a lelkipásztoroknak és hitoktatóknak, szerzetes test-
véreinknek és nővéreinknek, a biblikus kollégáknak, a magyar Fő-
pásztoroknak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, de leg-
főképpen a jó Istennek a lehetőségért és a kegyelmekért, hogy a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat keretében harminc éven át 
szolgálhattuk Isten Igéjének ügyét a Magyar Katolikus Egyházban és 
a határainkon kívül élő magyar katolikus hívek körében. 

Tarjányi Béla        
 

Számos kiadványunk elérhető lesz a www.ppek.hu címen, 
híradásaink pedig a www.biblia-tarsulat.hu/online.htm címen.  
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A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat  

megalakulása 

Megnyitó ünnepség  

      Központi Szeminárium, 1990. febr. 13. 

 A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat mű-
ködésének ünnepélyes megnyitására 1990. febuár 
13.-án került sor. 

Előzmények – Ausztriában és Németországban 
már a 20. sz. első felétől előtérbe került a biblikus 
apostolkodás – Ausztriában elsősorban Parsch Pius kezdeménye-
zésére, Németországban pedig a nacionálszocializmus káros hatá-
sának ellensúlyozására. A II. Vatikáni Zsinat kezdetén a Szent Pé-

ter Bazilikában, a Zsi-
nat plenáris üléseinek 
helyszínén ünnepélye-
sen elhelyeztek egy dí-
szes Bibliát. A zsinati 
határozatok nyomán a 
Katolikus Egyház litur-
giájában sokkal hang-
súlyozottabban kapott 
szerepet a Szentírás, a 
Dei Verbum zsinati ha-
tározat által pedig a ka-
tolikus hívek számára 

is javasolták a rendszeres szentírásolvasást és -tanulmányozást. 
A Zsinat a Szentírást olyan értéknek tartja, amelynek központi he-

lyet kell elfoglalnia a lelkipásztori munkában. Ennek előmozdítására 
1966-ban Bea bíboros, aki hosszú biblikus tanári tevékenysége után 
akkor már a Keresztény Egység Titkárságának elnöke volt, az Egy-
ségtitkárság keretében létrehozott egy külön osztályt a Dei Verbum 
ajánlásainak végrehajtására.  
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Bea bíboros 68-ban meg-
halt, így utódának, Wille-
brands bíborosnak védnök-
sége alatt 1969. április 16.-
án Rómában Katolikus Bib-
liaapostolság Világszövet-
sége néven megszületett egy 
központi intézmény (1991-
től: Katolikus Bibliaszövet-
ség). Az alapítók szándéka 
szerint a Világszövetség 
célja „segítséget nyújtani a 
püspököknek, hogy megfe-
lelhessenek annak a felelősségnek, amelyet a Biblia ismeretének és 
használatának terén hordoznak,” főként pedig „hogy megvalósul-
janak azok a rendkívül fontos célkitűzések, amelyeket a II. Vatikáni 
Zsinatnak az Isteni kinyilatkoztatásról szóló határozata megfogal-
mazott.” A Világszövetség első védnöke, majd 1972-től első elnöke 
König bíboros volt. A Szövetség arra kérte az egyes országok Püs-
pöki Konferenciáit, hogy hozzanak létre saját országos intézményt 
(Bibliatársulatot) a biblikus apostolkodás előmozdítására. 

Hazánkban csak az 1989-es politikai válto-
zások nyomán nyílt lehetőség Bibliatársulat lét-
rehozására. Tarjányi Béla biblikus professzor, 
aki dr. N.W. Höslinger meghívására 1972 óta 
rendszeresen részt vett a Közép-Európa-i Bib-
liatársulatok igazgatóinak értekezletén, már 
1989. január 13.-án megbeszélésre hívta össze 
barátait, ismerőseit, a Levelező Tagozat hallga-
tóit. A Központi Szeminárium dísztermében tar-
tott megbeszélés résztvetőivel, mintegy 30-40 
lelkes társával együtt elhatározta, hogy Magya-
rországon is létrehozzák a Bibliatársulatot Szent Jeromos Bibliatár-
sulat néven. Elkészült a leendő Társulat alapszabálya, és a magyar 
katolikus biblikus professzorok ajánlásával a Püspöki Konferencia 
elé került jóváhagyásra. 
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Fr.-J. Ortkemper

Balás Béla püspök 

A megnyitó ülés – Miután pozitív döntés született, 1990. február 
13.-án sor kerülhetett az ünnepélyes megnyitó ülésre – a Központi 
Szeminárium dísztermében. Jelen volt dr. Paskai László, a Magyar 
Püspöki Konferencia elnöke, hat főpásztor, több biblikus professzor, 
és a Társulat alapító tagjai. A résztvevők örömmel nyugtázták, hogy 
a Bibliatársulat létrejön, és elkezdi működését a Magyar Katolikus 
Egyházban. A Társulat alapszabályának egyházi jóváhagyásáról 
Paskai László 1990. márc. 23-án értesített, a polgárjogi bejegyzés 
1990. jún. 28.-án történt meg. 1990 Szentírásvasárnapjára jelent meg 
a Társulat biblikus-lelkipásztori, ismeretterjesztő negyedéves folyó-
iratának (Jeromos füzetek) első száma. A Társulat taglétszáma az el-
ső időkben minden évben megkétszereződött (a megnyitó ülésen 95 
tag, 1990 végén 200, 1991-ben 415, 1992-ben 
pedig már 950 tagja volt Társulatunknak, köztük 5 
püspök és kb. 250 pap és szerzetes. 1993-ban a 
külföldi katolikus segélyszervezetek támogatá-
sával sikerült megvásárolnunk a Teréz körúton a 
Bibliaközpont helyiségeit, ami azóta is Társula-
tunk székhelye. 

 
Jubileumi ünnepség – a Bibliaközpont meg-

áldása – Társulatunk működésének ötödik évében 
1995. ápr. 4.- én jubileumi ünnepséget tartottunk a 

Bibliaközpontban. Jelen volt Paskai László 
bíboros, Seregély István érsek, Balás Béla 
püspök, a Társulat elnöke, Alberto Ablondi, 
a Világszövetség elnöke, valamint a Stuttgarti 
Katolikus Bibliatársulat igazgatója, Fr.-J. 
Ortkemper, és az Osztrák Katolikus Biblia-
társulat igazgatója, N. W. Höslinger.   

A felemelő ünnepség során mindannyian 
örömmel üdvözölték a Bibliatársulat meg-
alakulását, majd az ünnep befejezéseként 
Paskai bíboros úr megáldotta a Bibliaközpont 
helyiségeit.
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A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat alapító tagjai:  

Amigya Pál, Andics Istvánné, Bábiczky László dr., Bajcsy Lajos 
plébános, Bakos Zoltán, Balla Gábor, Balogh Árpád, Balthazár Zsolt, 
Balthazár Zsoltné, Bánk József dr. püspök, fr. Barsi Balázs dr. teol. ta-
nár, Bauer Gizella, Beer Miklós dr. teol. tanár, Beöthy Bertalan, Borbély 
Pálné, Bozzay Gyuláné, Bujdosó István, Clamar Lajos, Clamar Lajosné, 
Csáky Irén, Csuka Zoltánné Kemény Katalin, Czár János dr., 
Debreczeni Lajos, Dorner Márta, Ecsedy Tamás, Fazekas Anna, Fekete 
István plébános, Felsmann József [Út, Igazság, Élet], Felsmann 
Józsefné, Fenyvessy Lajos, Földényi János dr., Fried Vilmos plébános, 
Garbac Józsefné, Gável József, Gedeon József plébános, Gneth 
Zoltánné, Gőcze Lajos, Gorove László dr., Gruber Mária, Gyimóthyné 
Ádám Éva, Győri Attiláné, Kovács Gábor [Hétláng], Holinszky Zsófia, 
Horvay Mária, Horváth László Lajos dr., Horváth Zoltán, Hurton Etelka, 
Marianne Jambor, Jancsó István plébános, Járominé Zárai Györgyi, 
Karcza Erzsébet, Katona István püspök, Katona Lajos plébános, 
Kecskésné Pantó Eszter dr., Késmárki Mária, Kiss Zoltánné, Kocsis Im-
re, Koppányi Elemér, Kovács Gáborné, Kovács Sándor plébános, Lázi 
Ferenc, Latorcai Csaba dr., Lorbert Mária, Marosi I. Izidor püspök, Ma-
ros Károly, Marton Pál, Méhész Elek, Mihályi Angyalka, Milhoffer Miklós 
plébános, Moyzes Éva, Molnár Ferenc, Molnár Istvánné, Molnárné Né-
meth Ilona, Mozsgai József plébános, Muszély Viktor, Nagy István, 
Novák József ny. plébános, Opálény Izabella, Ozsváth Eszter, Papp Má-
ria, Pásztor Győző plébános, Peukert Emőke dr., Polgári Ferenc plébá-
nos, Puskás Ilona, Puskás Mária, Radocsai Jolán [Ferences Mária 
Misszonárius Nővérek Társulat], Radnóti Mária, Rajkai István, Ronkay 
Ferenc dr., Ronkay Ferencné, Semjén Zsolt dr., Simon József dr. plé-
bános, Sipos Veronika, Szabó Ferenc, Szabó Géza plébános, Szabó 
Gyula dr. plébános, Szabó János plébános, Szabó Mária, Szeblák Ta-
más, dr. Székely István, Szeleczky Szilárd, Szita Gábor, Szőke Jánosné, 
Tajdina József plébános, Tarjányi Béla, Tarjányi Ferenc c. esperes, Tar-
jányi Erzsébet, Temesszentandrási Péter dr. káplán, Térmeg Jánosné 
dr., Thorday Attila, Tomka József dr., Török Árpád, Turny Tiborné, 
Turóczy Jánosné, Ugrits Tamás, Urbán Imre plébános, Vágvölgyi Éva, 
Váradi József esperes, Varga Lajos püspöki titkár, Varga Sándor, Virág 
Gyula plébános, Vizsolyi Gyula, Vizsolyi Gyuláné, Wisolith Ilona.  
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Három évtized  

Isten Igéjének szolgálatában 
 
Harminc évvel ez-

előtt, 1990. márc. 23.-
án kelt levelében kö-
zölte Paskai László 
bíboros úr, hogy a Ma-
gyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia jóvá-
hagyta a Szent Jero-
mos Katolikus Biblia-
társulat alapszabályát, 
és engedélyezte mű-
ködését. Az alábbiak-
ban röviden bemutatjuk a Bibliatársulat harminc éves tevékenységét, 
és a Társulat életéből néhány fontosabb eseményt. 

 
Konkordancia az Újszövetséghez – A 

Szentírás tanulmányozásának, a hitoktatók 
felkészülésének, az egyéni és közösségi 
bibliaolvasásnak értékes és hasznos esz-
köze látott napvilágot, amikor az Opálény 
Mihály által készített „KONKORDANCIA 
– Újszövetségi Szövegmutató Szótár” még 
a Társulat megalakulását megelőző évek-
ben megjelent a budapesti Hittudományi 
Akadémia Levelező Tagozatának kiadvá-
nyaként.  

Ez azóta is az egyetlen ilyen kiadvány a 
maga nemében – sajnos, csak a Szentírás 
újszövetségi részéhez. Ez a szövegkereső 

szótár az óta a Bibliatársulat gondozásában több új kiadást ért meg, 
és ma is sokan, nagy haszonnal forgatják. 
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A Szentírás Alapítvány 

Társulatunk 1990-ben létrehozta a Szentírás Alapítványt a biblia-
apostolság támogatására. Célkitűzései: a magyar katolikus hívek kö-
rében a bibliaterjesztés és a Szentírás ismeretének előmozdítása, ol-
csó bibliakiadások megvalósítása és támogatása, biblikus irodalom 
kiadása és támogatása stb. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1990. 
nov. 30.-án nyilvántartásba vette, majd az illetékes hatóság közhasz-
nú szervezetté nyilvánította. Így fogadhatta az adóból felajánlott 1 
%-ot is. A Kuratórium elnöke Opálény Izabella. 

Az Alapítvány az elmúlt harminc év során támogatta a Bibliatár-
sulat által gondozott olcsó szentíráskiadásokat, biztosította a határon 
túli magyaroknak juttatott több ezer magyar Szentírás költségét, hoz-
zájárult a készülő Cigány Bibliafordítás megvalósításához. A Szent-
írás Alapítvány a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő 
támogatásával 2020-ban mintegy 1800 Bibliát ill. Újszövetséget jut-
tatott el a határainkon kívül élő magyaroknak Kárpátaljára, Erdélybe 
és a Vajdaságba. 

A Békés-Dalos Újszövetség első hazai kia-
dása – Az 1989-es változások után, amikor meg-
szűnt Hazánkban a katolikus könyvkiadás korlá-
tozása, Békés Gellért OSB szerzetes úgy döntött, 
hogy az általa fordított Újszövetséget a továb-
biakban itthon fogják kiadni. Társulatunk öröm-
mel csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és a 
Pannonhalmi Főapátság mellett társkiadóként 
megjelentette ezt a közkedvelt szentíráskiadást 
200.000 példányban. Hogy a kommunizmus évti-
zedei után milyen nagy szükség volt erre, azt az mutatja, hogy a Bib-
liatársulat elővételben 74.000 példányt adott el néhány hónap alatt, 
kötetenként nagyon elfogadható, 70.- Ft-os áron. 

Bibliák a határainkon kívül élő magyaroknak – A Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat kezdettől fogva alapvető célkitűzésének 
tekintette, hogy magyar nyelvű Szentírást biztosítson a határainkon 
kívül rekedt magyar katolikusoknak. Amikor a 90-es években erre 
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lehetőség nyílt, igyekeztünk minél több magyar nyelvű Bibliát kül-
deni számukra. Kezdeményezésünk sikerrel járt: a hazai és külföldi 
jótevők, támogatók áldozatos segítsége révén több ezer magyar 
Szentírás került a határainkon túl élő katolikus magyar testvéreink 
kezébe.  

A Szentatya magyarországi 
látogatása alkalmával az ”Aján-
dékozzunk Szentírást a külföldi 
magyar fiataloknak!” címmel 
kezdeményezett akciónk eredmé-
nyeképpen 2800 db Békés-Dalos 
Újszövetséget osztottunk ki a 
Népstadionban a külföldről érke-
zett magyar fiatalok körében. A 
Zeneakadémia nagytermében 
megtartott jótékonysági hangver-
senyünk és országos akciónk 
eredményeképpen pedig 17.000 db. Újszövetséget és 1000 db teljes 
Bibliát vittünk ki és adtunk át a határainkon kívül élő magyar katoli-
kus híveknek (Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, Szlovénia). A 
rendezvény védnöke a bécsi König bíboros volt. 

A Káldi-Neovulgáta Zsebbiblia ki-
adása – Társulatunk kiadásában meg-
jelent a Káldi-féle bibliafordítás felújított 
változata. A 20-as években kiadott szö-
veget két teológiai hallgatónk, Puskás 
Ilona és Puskás Mária számítógépre vitte. 
A zsinati határozatok alapján közben 
Rómában elkészült az ún. Neovulgáta, a 
régi Vulgátának a mai tudományos köve-
telményeknek teljes mértékben megfelelő 
felújítása. Ennek alapján elvégeztük a ré-
gi Káldi-Biblia szövegének a revízióját, 
amely háromszáz éven át a magyar kato-
likusok általánosan használt bibliafordítá-
sa volt. Ezt a felújított bibliaszöveget 
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1997-ben kisebb, hordozható méretben ("Zsebbiblia") adtuk közre, 
és az addigi árakhoz képest igen olcsón (a Biblia Évében pedig fél 
áron). Ebből a kiadásból is eljuttattunk az óta a határainkon kívül élő 
magyaroknak több, mint 10.000 példányt. Itthon pedig már közel ne-
gyedmillió került belőle a hívek ke-
zébe. 

Bibliaapostol-képző szeminári-
umok – A Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat Továbbképzési Mun-
kacsoportja évente több alkalom-
mal bibliaapostol-képző szeminári-
umot tartott, elsősorban gyakorló 
lelkipásztorok, hitoktatók és olyan 
résztvevők számára, akik valami-
lyen felnőtt vagy ifjúsági kisközös-
ségben igyekeznek előmozdítani a közös szentírásolvasás ügyét. A 
hosszú hétvégén (péntek-vasárnap) elhangzó előadások és a szeminá-
riumi foglalkozások során a gyakorlatban is elsajátíthatták a közös 

Bibliaapostol-képző szeminárium Szombathelyen 
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bibliaolvasás és -tanulmányozás különböző formáit, amelyek szerte a 
világban már ismertek és beváltak voltak. A szemináriumokat a to-
vábbképzési munkacsoport önkéntes munkatársai tartották Tarjányi 
Béla szakmai felügyelete mellett, Vágvölgyi Éva főtitkár, tovább-
képzési csoportvezető szervezésében és vezetésével.  1993-tól kezd-
ve kb. hatvan ilyen szemináriumot tartottunk hazánk különböző vá-
rosaiban, valamint Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajda-
ságban, összesen 1400 fő részvételével.  

Ennek keretében vezettük be a 
Bibliák megáldásának szép szer-
tartását: a szeminárium befejező 
szentmiséjén a résztvevők Szent-
írását egyenként megáldottuk. 
Ennek nyomán került a „Szent-
írások megáldása” a Katolikus 
egyház elismert és Szentírásva-
sárnapra ajánlott szertartásai közé 
(l. Praeorator, 150-151.o.) 

Közreműködésünk a Biblia 
Évében – A Magyar Katolikus Egyház történetében kiemelkedő és 
csodálatos jelentőségű esztendő volt 2008, a Biblia Éve. Társulatunk 
nagymértékben hozzájárulhatott ennek sikeréhez egyrészt a prog-
ramok ajánlásával, gyűjtésével, közreadásával, másrészt saját kiad-
ványaival. Nagy örömmel fogadták sok helyen az Arany Bibliánkat, 
a Családi Bibliát, vitték, használják, és a család benső életének kö-
zéppontjává vált. Sikerült a mindennap használatos Szentírást ebben 
az évben fél áron árusítani. DVD-ken közreadtunk vallomásokat ne-
ves emberektől, egyszerű hitoktatóktól, egy DVD-t a Szentföldről. 
Az idősebbek számára kiadtuk a nagybetűs Újszövetséget, még a tel-
jes Biblia cigány fordítása is elkészült a Biblia Évének végére. Tár-
sulatunk vezetője és munkatársai a Biblia Éve során mintegy 100 al-
kalommal és helyszínen tartottak képzéseket, előadásokat, és közre-
működtek rendezvények szervezésében, megtartásában. Az ország-
ban folyó programokról, rendezvényekről szóló híradásokat Társu-
latunk honlapján gyűjtöttük, hirdettük és közvetítettük. 
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Biblikus professzorok       
szakmai értekezletei – Több, 
mint két évtizede évente két 
alkalommal megtartjuk a ma-
gyar katolikus biblikus pro-
fesszorok szakmai értekezletét 
a Bibliaközpontban. A bibli-
kus tanártársak az ország min-
den részéréről rendszeresen 
eljönnek, általában tíz-tizen-
négyen. 

 Minden alkalommal meg-
hallgatjuk két vállalkozó kolléga előadását, az elhangzottakat megbe-
széljük, bemutatjuk egymásnak új kiadványainkat, végül egy közös 
ebéden barátilag elbeszélgetünk. Az összejövetelek koordinátora az 
utóbbi időben Kocsis Imre, a Hittudományi Kar Újszövetségi Tan-
székének professzora. 

A Somlói Biblikus 
Zarándokösvény meg-
valósulása – A Biblia 
Évében, október 5.-én 
Mádl Ferenc elnök úr és 
a felesége, Dalma asz-
szony jelenlétében szen-
telte fel Juliusz Janusz 
pápai nuncius a devecseri 
plébános fáradozása nyo-
mán megvalósult egyedül-
álló "Jézus-Ösvényt" a 
Somló hegy tövében: a 
Betlehemi Barlangot (Kolontáron), a Lelki Gyógyító Szolgálat Házát 
és a Szentföldi Kiállítást (Devecserben), a Keresztutat (Borször-
csökön), az Öröm Útját (a Somló hegy oldalában), és a Názáreti Há-
zat (Devecserben). A Zarándokösvény megvalósulásához Társula-
tunk ötletekkel (Betlehemi Barlang, Názáreti Ház), a Szentföldről 
származó tárgyakkal (Holt-tengeri sótömb, galileai búzakalászok 
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stb.) és anyagi támogatással járult hozzá – A csodálatos alkotásokat 
sajnos megsemmisítette a devecseri vörösiszap-áradat. 

Biblikus Figura készí-
tő kurzusok – Társulatunk 
rendszeresen szervez Bib-
likus Figura készítő kurzu-
sokat, ahol a résztvevők 
bibliai személyekről készí-
tenek szemléltető figurá-
kat. Ezek kiválóan alkal-
masak arra, hogy a hitokta-
tók, a lelkipásztorok szem-
léletesen bemutassák a Bibliában szereplő jeleneteket.  

A kurzusokat Társulatunk irodavezetője, Gelley Anna szervezi és 
vezeti, aki évekkel ezelőtt megszerezte Németországban a kurzusve-
zetői képesítést, és már számos kurzust tartott a Bibliaközpontban és 
több más helyszínen. Eddig több mint negyven kurzust vezetett. – A 
figurákkal Társulatunk évek óta részt vesz a Betlehemi Jászol-

kiállításon (Városliget, Me-
zőgazdasági Múzeum, dec.-
jan.) 

"Élő Ige" Bibliaiskola – 
A Társulat központjában 
Vágvölgyi Éva, Társulatunk 
főtitkára 1992 óta hitoktatók 
és érdeklődők részvételével 
„Élő Ige” címmel bibliais-
kolát vezet. Az órákat októ-
bertől májusig minden hónap 
első hétfőjén du. 5-7-ig tart-
ják. A bibliaórák kész, ki-

dolgozott anyagát folyamatosan közreadtuk a Jeromos füzetekben. 
Hitoktatók, Bibliával foglalkozó csoportok jól felhasználhatják. 
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Jeromos füzetek – Társulatunk munkatársai röviddel a Társulat 
megalakulása után megalapították az első magyar katolikus szent-
írástudományi folyóiratot, a Jeromos füzeteket. Az első szám 1990. 
Szentírásvasárnapján jelent meg. Azóta minden évben négy számot 
adtunk közre (Szentírásvasárnapra, Kará-
csonyra, Húsvétra és aratásra, összesen 120 
szám). A folyóirat alapvetően kettős célkitűzést 
igyekezett megvalósítani: Publikálni a magyar 
katolikus biblikusok legújabb tudományos 
szakcikkeit, és közreadott anyagokkal segíteni a 
Szentírással foglalkozó lelkipásztorok, hitokta-
tók munkáját. Az egyes számokban megtaláljuk 
az összes magyar katolikus biblikus egy vagy 
több tudományos cikkét, minden számban egy 
kidolgozott bibliaóra-anyagot, válaszokat a 
Bibliával kapcsolatban felmerülő kérdésekre, és közérdekű híradáso-
kat a Biblia világából.  

A biblikus folyóiratok szemléjéből az érdeklődő megismerhette a 
legnevesebb nemzetközi biblikus folyóiratok cikkeinek tartalmát, s 
így tájékozódhatott a bibliatudomány aktuális kutatási területeiről és 
eredményeiről. Emellett természetesen helyet kapott a folyóiratban 
minden fontos információ Társulatunk és a Bibliaközpont tevékeny-
ségéről, beszámoltunk bibliaapostol-képző szemináriumainkról, tájé-
koztattuk Tagtársainkat összejöveteleinkről, és a közös imaórák idő-
pontjáról, témájáról. 

 
Bibliabolt – A Bibliaköz-

pontban, Társulatunk székhelyén 
található Bibliaboltunk, ahol bib-
liakiadásainkat, egyéb saját kiad-
ványainkat, idegen nyelvű Bibliá-
kat és sok-sok más, Bibliával kap-
csolatos könyvet és oktatási se-
gédeszközt (pl. DVD-k, játékok) 
forgalmazunk.  Lásd: www.biblia-
tarsulat.hu/Bolt.htm. 
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Nyíri Tamás emlékünnep 
 

Nyíri Tamás elhunyt teológiai professzor egykor jelentős szolgá-
latot tett a magyar katolikus bibliaterjesztés ügyének azzal, hogy az 
ún. Opálény-féle Újszövetségi Konkordancia kiadását lehetővé tette. 
Egyik munkatársunk paptestvére, Opálény Mihály (+ 1986) ugyanis 
hosszú évek kitartó munkájával összeállította az újszövetségi Kon-
kordanciát, de az akkori körülmények között a hatóságok nem enge-
délyezték a kiadását.  

Végül kérésünkre Nyíri Tamás profesz-
szor, aki akkor a Hittudományi Kar Levelező 
Tagozatának az igazgatója volt, elérte, hogy a 
Hittudományi Kar a hallgatók számára se-
gédeszközként kiadhassa. Így jelenhetett meg 
első ízben ez az értékes kiadvány, amelynek 
kiadási jogát Opálény Izabella (örökös) Tár-
sulatunknak átadta. Azóta többször is kiad-
tuk, és sokak számára máig igen hasznos se-
gédeszköz. 

E szolgálatot máig értékelve rendezte meg 
2019-ben Társulatunk a Nyíri Tamás Alapítvány Kuratóriumának el-
nökével, dr. Geleji Sándorné Neubauer Irénnel együtt a Nyíri Tamás 
emlékestet a Bibliaközpontban, az áldott emlékű filozófiaprofesszor 
halálának 25. évfordulója alkalmából. 
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Könyvbemutatóink  
 

A cigány-magyar Újszövetséget Dr. Pálinkás 
József oktatási miniszter mutatta be az OCÖ-
Székházban, 2003. márc. 24.-én. A bemutatón a 
miniszter úr elmondta, hogy a Könyvek Könyvének 
népnyelvi fordítása rendkívül nagy jelentőségű, és az 
illető nép irodalmi nyelvének kialakulásában is igen 
nagy szerepet játszik. A Cigány Biblia mindenkép-
pen hozzájárul a cigányság szellemi, erkölcsi és 
anyagi felemelkedéséhez. A fordítást a Káldi-
Neovulgáta szövege alapján Vesho-Farkas Zoltán 
készítette. A kiadást a Cigány Önkormányzat a 
„Cigányságért” díjjal tüntette ki. A kiadvány a 
MKPK (Kersztes Szilárd püspök) hathatós támoga-
tásával jelent meg. 

 

Aranyveretes Biblia vezette be a Biblia Évét 
     Sajtótájékoztató, Bibliaközpont, 2007. dec. 14.  

A Biblia Évének közeledtével megjelent a teljes Szentírás repre-
zentatív kiadása. Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia saj-
tóreferense mutatta be a Társulat központjában.  

Az Aranyveretes Biblia 
igazi kódex-formátumban 
készült, bőrkötésű, a borító-
ján aranynyomású díszekkel, 
a borító négy sarkán pedig 
aranyozott veretekkel. Szö-
vege azonos a Káldi-Neo-
vulgáta, tehát a ma használa-
tos katolikus bibliakiadás 
szövegével. Díszes borítóját 
és 36 aranyszöggel rögzített aranyveretét Gelley Kristóf ezüstműves 
tervezte, a Corvinus Kiadó által megjelentetett kötetet a Szekszárdi 
Nyomda állította elő. 
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Emlékünnep P. Mócsy Imre tiszteletére 
 

2007. november 24.-én, P. Mócsy 
Imre SJ születésének 100. évfordu-
lóján megemlékeztek róla egykori ta-
nítványai, barátai, tisztelői, rendtár-
sai a Párbeszéd Házában. A megem-
lékezést a Párbeszéd Háza (Prókai 
Edina animátor) és Társulatunk kö-
zösen rendezte. A ünnepi alkalom-
mal bemutatásra került két új kiad-
vány, a "Hagytam magam szerettet-
ni" c. életrajzi írás (Bibliatársulat) és 
az "Isten közelében" c. lelkigyakorla-
tos elmélkedéskötet (Párbeszéd Há-
za).  

A könyveket Blanckenstein Mik-
lós mutatta be, majd Tarjányi Béla tartott előadást Mócsy Imre atya 
tudományos munkájáról, amelyet Szabó Ferenc 
SJ előadása követett "Mócsy Imre és a Szent Ig-
nác-i lelkigyakorlatok" címmel. Korabeli hang-
felvételről maga P. Mócsy is hallható volt néhány 
perc erejéig. Ezt követően Mócsy atyáról szemé-
lyes vallomások, emlékek hangzottak el a rendtár-
sak részéről, végül egy kisfilmen összeállított val-
lomásfüzér Gyulay Endre püspök, Zselepszky Fá-
bián György OCD, Lehoczky László, Vágvölgyi 
Éva, Szita Ivánné, Pálos Izabella szereplésével. 

 

A Biblia cigány (lovári) fordítása 

2008. december 23.-án a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 
és a Hungarofest Kht.-Reneszánsz Programiroda sajtótájékoztató-
jának keretében Juhász Judit, az MMA sajtóreferense bemutatta a 
teljes Biblia cigány (lovári) fordítását, amely a világon elsőként ha-
zánkban jelent meg.  
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Jelen voltak: Gárdos Berna-
dett, a Hungarofest Kht.-Rene-
szánsz Programirodájának veze-
tője, Várkonyi Gábor történész, 
szakmai kurátor, a Biblia fordí-
tója, Vesho-Farkas Zoltán, va-
lamint Dúl Géza, a MKPK 
cigánypasztorációs referense. A 
kiadvány a Reneszánsz Prog-
ramiroda támogatásával jelent 
meg. 

 

A Bécsi Arany Biblia bemutatása 
 

Valódi könyvművészeti rit-
kaságot jelentetett meg a szlo-
vákiai IKAR Kiadó Gabriela 
Belopotocka szerkesztő kez-
deményezésére a Szent Jero-
mos Katolikus Biblia-
társulattal együttműködve. A 
Bécsi Arany Biblia magyar 
nyelvű változatát 2011. szep-
tember 21.-én mutatta be 
sajtótájékoztató keretében 
Erdő Péter bíboros úr az 
MKPK Székházában. 

Az Bíboros úr ajánlásával megjelent Aranybiblia a teljes Biblia 
szövegét tartalmazza a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat gon-
dozásában kiadott, revideált Káldi-Neovulgáta bibliafordítás szerint. 
Minden példány egyedülálló, kézzel készített különlegesség: A pazar 
bőrkötéssel, aranyozott veretekkel és csattal, nagy formátumban 
megjelenő Szentírást közel 300 remek könyvfestmény díszíti, ame-
lyek nagy része fóliás aranynyomtatás. A képek az Osztrák Nemzeti 
Múzeum több száz középkori kódexéből származnak. 



Könyvbemutatók 

 18

 
Jézus színeváltozása 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
A mindössze 600 példányban megjelenő Bibliából a kiadók egyet 

Erdő Péter bíborosnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
elnökének ajándékoztak, az egyetlen fehér kötésű Aranybibliát pedig 
a Szentatya kapta meg. 
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Rovásírásos Újszövetség 

Rovásírással jelent meg az Újszövetség a Szent Jeromos Katoli-
kus Bibliatársulat és a Rovás Alapítvány együttműködésében. Az 
egyedülálló kiadványt 2011. december 20.-án sajtótájékoztató kere-
tében mutatta be Juhász Judit, az MMA sajtóreferense.  

Tarjányi Béla, a Bibliatársulat ügyvezetője elmondta, hogy pár 
hónappal ezelőtt kereste meg a 2009 óta működő Rovás Alapítvány – 
amely közhasznú szervezet a rovásművelt-
ségért – két vezetője azzal, hogy adjuk ki ro-
vásírással az Újszövetséget. A Társulat veze-
tőjét mindig is érdekelte az ősi magyar írás, 
és irigyelte a régi cserkészeket, akik még ta-
nultak rovásírást. A Bibliatársulat nevében 
örömmel fogadta ezt az ajánlatot, és a Kner 
Nyomda rekordidő, tíz nap alatt elkészítette 
az Újszövetség rovásírásos változatát a Káldi-
Neovulgáta Biblia szövegével. Rovásírással 
megjelent már Gárdonyi Géza Egri csillagok 
című regénye is, és egy népszerű mesekönyv. 
A székely-magyar rovásírás nemzeti kincseink közé tartozik, büsz-
kék lehetünk rá, és most már az Újszövetséget is olvashatjuk ezzel az 
ősi magyar írással.  

 

Ünnepi találkozó  
     a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatnál 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, amely 2015-ben ünne-
pelte megalakulásának 25. évfordulóját, még e jubileumhoz kapcso-
lódva 2016. december 6.-án találkozóra hívta a Társulat jótevőit, se-
gítőit, barátait. 

A rendezvényen Tarjányi Béla, a Bibliatársulat ügyvezető elnöke 
köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt két és fél évtized-
ben támogatták, segítették a Társulat tevékenységét – nemcsak a Bib-
lia, illetve az azzal kapcsolatos könyvek kiadását, hanem a Szentírás-
nak minél többekhez való eljuttatását, a bibliaolvasás szeretetének 
terjesztését is. 
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Az ügyvezető elnök elsőként a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
renciának (MKPK) mondott köszönetet, amely még Paskai László 
bíboros elnöksége alatt hagyta jóvá a Bibliatársulat működését, így 
az országos hatáskörű egyházi egyesületként működhet. Tarjányi Bé-
la köszönetet mon-
dott Erdő Péter bí-
borosnak, aki felül-
vizsgálta a Társulat 
szabályzatát, és is-
mételten jóváhagyta 
működését, valamint 
bátorította munkáját. 
A Társulatnak nyúj-
tott támogatásért kö-
szönetet mondott az 
MKPK titkárságának 
is, amelyet Németh 
Emma szociális testvér képviselt a találkozón. 

Ezután megköszönte az anyagi támogatást a Társulat tagságának, 
valamint Dr. Semjén Zsoltnak, a nemzetpolitikáért felelős minisz-
terelnök-helyettesnek, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárnak, és Latorcai Csa-
bának, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős he-
lyettes államtitkárának. Tarjányi Béla hálával emlékezett Valentiny 
Gézára (Bécs) és Kondor Lajos SVD-re (Fatima), végül köszönet-
tel emlékezett néhai Hegedűs Erzsébetre is, akinek a Társulatra ha-
gyott öröksége igen jelentősen segítette a Társulat működését. 

Köszöntője végén az ügyvezető elnök kérte a jelenlévőket, hogy 
továbbra is támogassák a Bibliatársulat munkáját, és kérte imáikat, 
hogy tovább szolgálhassák a Katolikus Egyházat Magyarországon és 
a határon túli magyar katolikus keresztények körében. 

Az ünnepi találkozón bemutattak két, a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat kiadásában megjelent kötetet. Matta el Meszkin Isten 
megtapasztalása az imában című könyvét Vágvölgyi Éva lektorál-
ta, és Puskás Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudo-
mányi Karának tanszékvezető professzora ismertette. 
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„A jövő kereszténye vagy misztikus lesz, vagy nem fog létezni” – 
idézte Karl Rahner híressé vált mondatát a teológiaprofesszor, ugyan-
akkor hangsúlyozta: a misztikus kifejezés elsősorban nem rendkívüli 
élmények átélését jelenti, hanem azt, hogy amit az ember hitben el-
fogad, azt a mindennapi életben is megéli. 

Matta el Meszkin könyve különleges a maga műfajában – mél-
tatta a professzor a kötetet. – Ritka a lelkiségi irodalomban, hogy egy 
könyv középpontjában az imádság áll, ugyanakkor jellemző rá a 
Szentírás közelsége. Ráadásul a spirituális könyvek magyarországi 
piacán nem találunk más kötetet, amelyben egy kortárs keleti szerze-
tes osztja meg tapasztalatait, gondolatait. 

Bada Márta A Teremtés című kötetét a kiadást támogató Alapít-
vány a Közjóért elnöke, Juhász Judit mutatta be. Az Alapítvány a 
szociális segítségnyújtás mellett kulturális célokat is szolgál, így 
amikor Kovács Gergelyné Szabó Irén néprajzkutató, muzeológus 
megmutatta Bada Márta Balázs János-díjas cigány festőművész kü-
lönleges kulturális értéket képviselő munkáját az Alapítvány Kurató-
riumának, nem volt kérdés, hogy támogatják a kiadást. Bada Márta 
összegyűjtötte, leírta, illetve harmincöt krétarajzzal illusztrálta a ci-
gányság teremtésmítoszát, amelyet eddig csak a szájhagyomány őr-
zött. 

 
Puskás professzor ismerteti a könyvet 
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„Különleges hittan-
könyv ez azok számára, 
akiknek a lelkében meg-
születtek ezek a legendák, 
történetek” – mondta Ju-
hász Judit. Hozzátette: a 
kötetet azokhoz a cigány 
fiatalokhoz szeretnék el-
juttatni, akik tanulnak, 
hitben élnek, akik szeret-
nének valamit felépíteni, 
és szeretnék megtalálni 

azt a bizonyos harmadik dimenziót, amelyet Puskás Attila professzor 
említett. 

Az ünnepi találkozón Vágvölgyi Éva főtitkár képekkel illusztrált 
élménybeszámolót tartott közelmúltbeli egyiptomi utazásáról, 
amelynek egyik gyümöl-
cse az Isten megtapasz-
talása az imában című 
könyv magyar nyelvű ki-
adása. Az utazás során 
felkereste az alexandriai 
kateketikai és teológiai 
iskola romjait. Ezen a 
helyen született meg az a 
teológiai hagyomány, 
amely a megváltás kö-
zéppontjába a theósziszt, az ember isteni természetben való részesü-
lését emelte be, és amelynek örökségéből Matta el Meszkin írása is 
született. Meglátogattak több ősi sivatagi kopt kolostort is, így pél-
dául az egyik leginkább elzártat, a Líbiai-sivatag szélén található 
Baramus-kolostort, valamint azt, ahol Matta el Meszkin hosszú éve-
kig élt, a Szent Makariosz-kolostort. A fotók segítségével a találkozó 
résztvevői is bepillantást nyerhettek a keleti keresztény hagyomá-
nyokat máig őrző sivatagi szerzetesek életébe. 

 

Juhász Judit bemutatja az albumot 
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Családi Biblia 
 

2019. április 8.-án mutatta be Juhász Judit, az MMA sajtórefe-
rense a Családi Biblia díszkiadását, amely a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat gondozásában jelent meg, Borsos Miklós grafikáival  

illusztrálva,  igazán 
reprezentatív, dí-
szes formában. A 
rendezvény házi-
asszonya ezúttal is 
Juhász Judit volt. 
Bevezetőjében ki-
emelte: Az idén  
harmincéves ma-
gyar Bibliatársulat  
Tarjányi Béla pro-

fesszor vezetésével a legfőbb  feladatának  tartja,  hogy  Magyaror-
szágon és minden magyarok-lakta területen legyen elérhető a Biblia a 
legkülönbözőbb méretekben. Sőt, 2008-ban, a Biblia Éve alkalmából 
egy különlegesen szép Aranyveretes Bibliának is örvendhettünk. 
Az egyéni, családi és közösségi 
szentírásolvasás elősegítése kez-
dettől fogva alapvető célkitűzése 
volt a Társulatnak. Külön kö-
szöntötte a jelenlévő Maros Éva 
művésznőt, aki lehetővé tette, 
hogy ezt a bibliakiadást Borsos 
Miklós tizenhat bibliai témájú 
grafikájával gazdagítsák. 

 
 
 

Hálásan köszönjük, hogy Ju-
hász Judit, az MMA sajtóreferense a maga szeretetteljes egyéniségé-
vel volt szíves elvállalni és vezetni sajtótájékoztatóinkat bármikor 
(nem egyszer a Karácsony előtti napokban is). [T.B.] 



Könyvbemutatók 

 24

 

Az elmúlt harminc év alatt 

Társulatunk 

 
– kiadta az Opálény-féle Konkordanciát (6.000 példány) 

– a Békés-Dalos Újszövetséget (200.000 példány) 
– a Káldi-Neovulgáta Bibliát (több, mint 200.000 példány) 

– a KNB Újszövetséget (mintegy 50.000 példány) 
– az Aranyveretes Bibliát és a Családi Bibliát, 

– lefordíttatta és kiadta a Cigány-Magyar Újszövetséget 
– lefordíttatta és kiadta a Cigány Bibliát 
– kiadta a Rovásírásos Újszövetséget 

– a Mindennapi Evangéliumot (Mk ev. napilap formában) 
– a Missziós Evangéliumokat (Lk és Jn ev. kis füzetben) 

– közreműködött a Bécsi Aranybiblia kiadásában 
– lefordíttatta és kiadta a Jeromos Kommentárt (3 kötet) 
– szerkesztette és kiadta a Jeromos füzeteket (120 szám) 

– Havonta bibliaórát tart a Bibliaközpontban, 
– szervezi és vezeti a biblikus professzorok konferenciáját 

(23 éve, évente kétszer) 
– továbbképzéseket tartott hitoktatók, érdeklődők számára
itthon és a környező országokban (kb. 160 alkalom) 

– kéthetente imaórát tart a Bibliaközpontban 
– Biblikus Figura készítő kurzusokat tartott (kb. 40 alkalom) 

– a Társulat honlapján fontos anyagokat tesz elérhetővé 

– a Biblia Évében mintegy 60 rendezvényt szervezett  
ill. ilyeneken közreműködött 

– és a Biblia Éve honlapján ismertetett minden rendezvényt 
– a Bibliaközpont Bibliaboltján keresztül forgalmazza  

a Bibliát számtalan idegen nyelven, 
mintegy 300 Bibliával kapcsolatos kiadványt 
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Bölcsesség az ókori keleten VII. 

     A Prédikátor filozófiájának hatása a kereszténységre 

     Világmegvetés vagy az élet megbecsülése? 

         A Prédikátor filozófiájának és Jézus tanításának  

             összehasonlítása (Préd 8,5-9,10; Mt 6,25-34) 

A.) Alapgondolat 

A Prédikátor filozófiáját sokféleképpen értelmezik, sokszor hely-
telenül is. Némelyek úgy értelmezik a „minden hiába valóság” han-
goztatását, hogy lebecsüli ezt a világot és egy aszketikus élet felé 
irányít. A másik értelmezése a Prédikátor filozófiájának egészen a 
mostani időkig bezárólag pont az ellenkezőjét állítja. Egyes 
egzegéták szerint a Prédikátor az élet élvezetére szólít fel, hogy 
használd ki a pillanatot és örülj a kis örömöknek. Ennek aztán az volt 
a következménye, hogy igyekeztek száműzni a liturgikus szövegek-
ből. A szélsőséges vélemények miatt célszerűnek látszik tehát, hogy 
alaposabban megvizsgáljuk, és úgy foglalkozzunk a Prédikátor 
könyvével, hogy filozófiáját összevetjük Jézus tanításával. Ennek 
kapcsán foglalkozunk az aszkézissel, ezen belül, hogy mit jelent a 
keresztény aszkézis, de kitérünk a különböző vadhajtásokra is.   

B.) Szöveg: Préd 8,5-9,10; Mt 6,25-34  

 

 
É l ő  I g e 
BIBLIAISKOLA 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 

Vágvölgyi Éva     
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C.) Bevezetés 

1. Lemondás, önmegtagadás, böjt 

Mit gondolunk a lemondásról, mi az értelme és mi a célja? 
„Aki közületek nem mond le mindenről, amije van, nem lehet az én 
tanítványom” (Lk 14,33). 
„Akkor Jézus azt mondta a tanítványainak: »Ha valaki utánam akar 
jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen en-
gem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig el-
veszíti életét énértem, megtalálja azt” (Mt 16,24-25). 
 „Ti szabadságra vagytok hivatva, testvérek” (Gal 5,13). 

 
A YouTubon meg lehet találni Jonatan David és Melissa Helser 

felvételét: 
Jonatan David and Melissa Helser: 
I’m no longer a slave to fear 
For l am a child of God 

 
A szöveg hevenyészet magyar fordítása: 
Többé nem vagyok rabszolga 
Te kibogozol egy dallamban 
Körbeveszel egy dallal 
A szabadulásról az ellenségektől 
Míg a félelmem elszáll 

 
Nem vagyok többé a félelem rabszolgája 
Isten gyermeke vagyok. /x2 

 
Anyám méhéből kiválasztottál 
 A szeretet megszólított engem 
Újjászülettem egy családba 
Véred folyik bennem. 

 
Nem vagyok többé a félelem rabszolgája 
Isten gyermeke vagyok. /x2 
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Szétválasztod a tengert, hogy átmehessek rajta 
Félelmeim megszűntek tökéletes szeretetedben 
Megmentettél és én éneklem: 
Isten gyermeke lettem. 

 

 Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika 

Ott ballagott szegény Dzsoni egy nagy kerek erdő közepén. Fü-
työrészett. Hol szomorúan, hol meg vidáman. Már attól függően, 
hogy milyen kedve volt. „Én vagyok a világon a legszegényebb – 
gondolta, és egy szomorkás dallamba kezdett. Tényleg, a rajtavalón 
meg egy vándorboton és a bicskáján kívül nem volt semmije.  – De 
hiszen a világon a leggazdagabb is én vagyok” – gondolta, és azon 
nyomban trillázni és bukfencezni kezdett a füttye. És valóban, ő volt 
a világon a leggazdagabb, hiszen az övé volt az erdő, a kék ég, a ma-
darak, az út menti gizgazok: övé volt az egész nagy tágasság, széles e 
világ az övé volt. Aztán még jobban nekividámodott a füttye, mert az 
jutott eszébe: „De hiszen a világ legszabadabb embere is én vagyok. 
Arra megyek, amerre kedvem tartja; ott hányok bukfencet, ahol aka-
rok; senki parancsára nem vagyok kénytelen ugrabugrálni; hej, én 
vagyok a világ legszabadabb embere!” Aztán megint lekonyult egy 
kicsit a kedve, megszomorkásodott a füttyszava, mert az jutott eszé-
be, hogy ő a világon a legnagyobb rab, mert hiszen a szabadsága rab-
ja ő, se barátja, se kedvese, se egy tenyérnyi földdarab, ahol boldo-
gan hajtaná álomra a fejét, és azt mondhatná, otthon vagyok.” 

„Mindenki, aki elhagyta házát, fivéreit vagy nővéreit, apját vagy 
anyját, gyermekeit vagy földjét az én nevemért, százannyit kap majd, 
és örök életet fog örökölni” (Mt 19,29). 

„Bizony, mondom nektek: mindenki, aki elhagyta házát vagy 
testvéreit, nővéreit vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit ér-
tem és az evangéliumért, százannyit kap már most, ebben a világban: 
házakat, testvéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és földeket, 
bár üldözések között; az eljövendő világban pedig az örök életet.” 
(Mk 10,29-30) 
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A szegény Dzsoninak a szabadság, a dolgokról való lemondás a 
cél. A keresztény ember számára nem a szabadság, nem a dolgokról 
való lemondás a cél l’art pour l’art, hanem a lemondás csak eszköz, 
Jézus a cél, szabaddá tenni magát a világ dolgaitól, hogy valami sok-
kal értékesebbet kapjon: 

„Hasonló a mennyek országa a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy 
ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta min-
denét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. Hasonló a meny-
nyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. 
Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije 
csak volt, és megvette azt” (Mt 13,44-46). 

2.  Aszkézis 

A keleti vallások különböző technikákkal, önsanyargatással 
önmegváltásra, önmegvalósításra törekszenek. 

A kereszténység az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel való kö-
zösség megvalósítására törekszik. 

A keleti aszkézis az önmegváltás eszköze, a helyes keresztény 
aszkézis válasz Krisztus szeretetére. A  keresztény aszkézis célja 
közösségben lenni az Atyával, Fiúval és a Szentlélekkel. Miután 
Isten a szeretet, közösségben lenni a szeretettel, miután Isten az élet, 
közösségben lenni az élettel, miután Isten örökkévaló, közösségben 
lenni az örökkévalósággal. A keresztény aszkézis célja örökké 
szeretetközösségben élni az Atyával, Fiúval és a Szentlélekkel. Ebbe 
az örömbe hív meg bennünket Jézus Krisztus. 

A böjtöt, az önsanyargatás különféle formáit egyébként mind a 
keleti vallásokban, mind a kereszténységben megtaláljuk.  

A kérdés csak az, hogy mi a célja? A keletieknél korlátlan uralmat 
szerezni a test fölött. 

Egy a tanítványaihoz intézet levélben ezt írja Matta el Meszkin 
atya összefoglalva a keresztény aszkézis lényegét: 

„Mire jók az aszkézis különféle testi és lelki gyakorlatai? Sokra. 
Az aszkézis különféle testi és lelki gyakorlatai, úgy vannak, mint egy 
házőrző kutya, ami őrzi a felbecsülhetetlen értékű kincseket. A kutya 
önmagában nem valódi érték, de őrzi a Szentlélektől kapott kincse-
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ket, amelyek mindennél értékesebbek a földön. A kutya nélkül koc-
káztatjuk, hogy nem leszünk abban a helyzetben, hogy megőrizzük a 
ránk bízott kincset és elveszítjük. Alighogy meghallják az ugatást, a 
tolvajok, minden ravaszságuk és erőszakos lelkületük ellenére, meg-
ijednek a kutyától, és hanyatt-homlok elmenekülnek. Mindazonáltal 
ha nem lennének ajándékok, és nem töltenék be életünk tárházát a hit 
áldásaival, a Szentlélek ajándékaival és a kegyelem ingyenes ajándé-
kaival, akkor mire szolgálna az aszkézisünk? Mi értelme lenne a cse-
lekedetnek? Mondom nektek, úgy kell élnünk ebben a világban, mint 
egy szegény hajótörött, akinek semmije sincs, akinek nincs fedél a 
feje fölött, nincs egy darab kenyere, hogy megegye, nincs egy rongy, 
amivel befedje mezítelenségét, ennek ellenére szövetkezett számos 
kiképzett házőrző kutyával.” (Matta el Meszkin 16. levél) 

„Por vagy, és visszatérsz a porba!” (Ter 3,19) 

A világ körforgása: Az ember megszületik, táplálkozik, növek-
szik, gyermekei lesznek, aztán visszatér a porba, és így megy ez, a 
földi élet körforgásában, leszármazottak vég nélküli sora követi egy-
mást. Ez igaz, mondja Wadid atya, aki Matta el Meszkin ma is élő 
tanítványa. Valóban a föld porából lettünk megalkotva. De a mi cé-
lunk nem a sír, nem a visszatérés a porba, hanem Krisztussal és 
Krisztusban visszatérni Istenhez. Az aszkézis biztonságot nyújt, hogy 
a Szentlélekkel együttműködve képesek legyünk szabaddá lenni és 
szilárddá válni a szeretetben. Természetesen ez az átalakulás egy fá-
rasztó művelet, amely az utolsó lélegzetvételünkig tart. 

3. Világmegvetés, memento mori  

„Jobb a jó név az illatos olajnál, 
s a halál napja a születés napjánál. 
Jobb a gyásznak házába menni, 
mint a lakoma házába térni, 
mert az minden embert a közös végre figyelmeztet, 
s az élő ott megszívleli a jövőt. 
Jobb a komorság a nevetésnél, 
mert az arc szomorúságától javul a bűnös lelke. 
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Ott a bölcsek szíve, ahol gyász van, 
a balgák szíve pedig ott, ahol öröm lakik” (Préd 7,1-4) 

 
Meglehetősen komor világszemlélet. Jobb a gyász, mint az öröm? 

Jobb a halál, mint a születés? Halálkultusz, világgyűlölet? 
A középkorban, különösen a népi vallásosságban időszakonként 

kiemelt hangsúlyt kapott, helytelenül az önkínzás különféle módoza-
tairól azt képzelték, hogy út a mennyországba, meg lehet vele vásá-
rolni az üdvösséget. De a szentek életében is megtaláljuk a kemény 
böjtöt, az önsanyargatás legkülönbözőbb módozatait. 

 „Nincs még egy korszak, amelyik annyit foglakozott volna a ha-
lál gondolatával, mint a késői középkor. Az egész élet fölött ott 
visszhangzik a memento mori komor hangja… 

 Minden pusztulásra van ítélve… 
Változatos hangon panaszolták, milyen mulandó a földi dicsőség. 

Három motívumot lehet megkülönböztetni. Az első ez a kérdés: hol 
vannak most azok, akiknek ragyogása egykor betöltötte a világot? A 
második hosszasan foglalkozik az enyészetnek indult emberi szépség 
félelmetes látványával. A harmadik a haláltánc: a halál mindenféle 
korú és rangú embert magával ragad… 

Az aszketikus elmélkedés mindig szívesen foglalkozott a porral és 
a férgekkel. A világ megvetéséről szóló elmélkedések már régen fel-
idézték az elporladás minden borzalmát, de a képzőművészet csak a 
14. század vége felé ragadja meg ezt a motívumot… 

Sok sírt találunk, melyeken meztelen holttest csúf képe éktelen-
kedik, összeszorított kéz, merev láb, kitátott száj, belekben hemzsegő 
férgek… 

Ez a gondolatvilág aligha nevezhető jámbornak, hiszen túlságosan 
nagy fontosságot tulajdonít a halál földi oldalának. Inkább görcsös 
reakció a túlzásba vitt érzékiség ellen. Amikor a világmegvető prédi-
kátorok közszemlére teszik az emberi szépségre váró szörnyűsége-
ket, tulajdonképpen nagyon is materialista érzületet fejeznek ki, tud-
niillik, hogy azért értéktelen minden szépség és boldogság, mert oly 
hamar véget ér. Márpedig az undoron alapuló lemondás nem keresz-
tény bölcsességből ered…” (Huizinga: A középkor alkonya) 
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A világ megvetése, mint eltévelyedés először a korakeresztény 
korban jelenik meg a különböző eretnek tanok hirdetőinél, de a 
helytelen aszkézis vadhajtásait megtaláljuk a középkor népi 
vallásosságában, és egyes szenteknél is találkozhatunk a túlzott 
önsanyargatással és önkínzással ebben az időszakban. Egyikükről 
például fennmaradt, hogy magas rangja ellenére úgy élt egy nemesi 
udvarban, hogy „iszonyúan piszkos volt és férgek lepték el. Állandó-
an bűneivel foglalkozik… Éjfélkor felkel és felveri a káplánokat, 
mert gyónni akar” (Huzinga: A középkor alkonya) 

Üdítő kivételt képez Assisi Szt. Ferenc, akinél a szigorú böjthöz 
és lemondáshoz nem társul a világ és a test megvetése: 

„A bölcs mértékről, amit Ferenc a testvéreinek állított, Celanói 
Tamás hagyományoz át figyelemre méltó szavakat: „A test-testvérről 
megfelelő tapintattal kell gondoskodni, nehogy a rosszkedvűség kí-
sértésébe essék. Hogy tehát ne essék terhére virrasztani és az imád-
ságban illendően kitartani, nem szabad alkalmat adni neki a zúgoló-
dásra. Különben könnyen mondhatja: ’Belepusztulok az éhezésbe, 
nem bírom önsanyargatásod terhét tovább viselni.’ De ha megkapta 
elegendő táplálékát, és mégis zúgolódik, ne feledkezzél meg róla, 
hogy a lusta öszvér sarkantyúra szorul, és a rest szamár szinte várja a 
botot.” (2Cel 129). Ilyen beszédes képekkel állítja elénk Ferenc a 
böjt értelmét és határait, ami által a Kisebb Testvér köteléktől men-
tessé és szabaddá válhat Isten szolgálatára.” (Kajetan Esser OFM) 

Assisi Szt. Ferencnél a test nem ellenség, amit tűzzel-vassal pusz-
títunk, hanem  a "szamár testvér", amiről kellő tapintattal gondosko-
dunk, nincs öncélú önkínzás.  

Számára a teremtett világ se ellenség, bensőséges közösségben élt 
valamennyi teremtménnyel, egynek érezte magát velük, testvéreinek 
nevezte és szerette Isten alkotásait: 

„Assisi Szent Ferenc Naphimnusza 

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,  
Tied a dicséret, dicsőség és imádás  
És minden áldás, Minden egyedül Téged illet, Fölség,  
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.  
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Áldott légy Uram s minden alkotásod,  
Legfőképpen urunk bátyánk a nap,  
Aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a Te világosságodat!  
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:  
A Te képed, Fölséges.  

Áldjon, Uram, Téged hold nénénk  
                                   és minden csillaga az égnek!  
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek!  
Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk,  
Levegő, felhő, jó és rút idő,  
Kik által élteted minden Te alkotásod.  

Áldjon, Uram, Tégedet víz húgunk,  
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos!  
Áldjon, Uram, tűz bátyánk,  
Vele gyújtasz világot éjszakán.  
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.  

Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,  
Ki minket hord, és enni ad,  
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.  

Áldjon Uram, Tégedet minden ember, ki szerelmedért  
Másnak megbocsát,  
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát,  
Boldogok, akik tűrnek békességgel,  
Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.  

Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál,  
Akitől élő ember el nem futhat.  
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!  
És boldogok, kik magukat megadták Te szent Akaratodnak,  
A második halál nem fog fájni azoknak.  

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,  
És mondjatok hálát Neki,  
És nagy alázatosan szolgáljatok!” 
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4.) A Prédikátor filozófiájának másik aspektusa  

Ha visszatekintünk az előző alkalom elemzésére, látjuk, hogy a 
Prédikátor szerint Isten nem irigyli az embertől az örömöt. A földi 
javak Isten ajándékai az ember számára 

„ Sőt, ha Isten bárkinek vagyont és kincset ad, és megengedi, 
hogy kivegye a részét belőle, élvezze és gyönyörűségét találja fárad-
sága gyümölcsében, ez Isten ajándéka” (Préd 5,18).  

A hétköznapi örömök mellett tör lándzsát, szerinte nem éri meg a 
fáradtságot a luxus hajhászása (2,1-11). Hangsúlyozza, hogy értel-
mesebb dolog megelégedni a hétköznapi örömökkel, amelyekkel Is-
ten megajándékoz bennünket, ezt hétszer is megerősíti (2,24; 3,12.22; 
5,17; 8,15; 9,7-9; 11,9-10). Arra biztat, hogy élvezzük a jó napokat, a 
rossz napokon meg lássuk be, hogy Isten ezt is jól alkotta, mivel ő 
változatosságot nyújt, amiben nem találhatunk hibát (7,14). Azt 
mondja, örülj annak, ami elérhető, ne vágyakozz az elérhetetlenre 
(6,9). Gyönyörködve éld az életet (9,10), gondoskodj a jövődről 
(11,1), tarts „több vasat a tűzben”, minden eshetőségre felkészülve 
(11,2), de azért ne légy túl óvatoskodó (11,4). Egyszóval élvezd az 
életet, amíg lehet, mert közelít az öregkor és a halál (11,7-12,8). 

5.) Jézus tanítása a helyes értékrendről 

Jézus tanításában újra és újra felhívja a figyelmet a helyes érték-
rend kialakítására: 

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol moly és 
rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek maga-
toknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem 
emészt, és ahol tolvajok nem törnek be, és nem lopnak. Mert ahol a 
kincsed van, ott lesz a szíved is. 

Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyűlöli az egyiket, a 
másikat pedig szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig meg-
veti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak” (Mt 6,19-21.24). 

„Én lelkem! Van sok javad, sok esztendőre eltéve; nyugodjál, 
egyél, igyál, élvezd az életet!' Isten azonban így szólt hozzá: `Eszte-
len! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit 
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szereztél?' Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben 
gazdag” (Lk 12,19-21). 

6.) Jézus tanítása a gondviselésbe vetett bizalomról 

Érdemes összehasonlítani a Prédikátor által megnevezett egyszerű 
örömöket, azzal, amit Jézus mond a Hegyi Beszédben a mezők 
liliomával kapcsolatban, (Mt 6,25-34). 

Jól megfigyelhető a szövegben, ahogy Jézus példázata a kérdések 
nyomán a kisebbtől a nagyobb felé halad: madarak-liliomok-tanít-
ványok és a párhuzamos képek (eledel/ruházat, vetés/aratás, férfiak 
munkája/asszonyok munkája). Az isteni gondoskodásba vetett biza-
lom rendíthetetlen nyugalma és gondtalansága nem egy dolce far ni-
entét jelent, amire, mint félreértésre Szt. Pál is felhívja a tesszalonikaiak fi-
gyelmét: „Aki nem akar dolgozni, ne is egyék” (2 Tessz 3,10). Jézus 
nem a munka ellen beszél, hanem azt mondja, hogy az élet, több, 
mint csupán étel és ruha. Ha az ember teljesen belemerül ez utóbbiak 
előteremtésének gondjaiba, akkor az élet értelmét, sőt magát az életet 
veszti el ilyen másodrangú dolgokban. Az isteni gondviselésbe vetett 
bizalom felszabadítja az embert az állandó önkínzó gondok terhe alól 
és arra hívja, hogy örülni tudjon. Itt találkozik össze Jézus tanítása a 
Prédikátor filozófiájával. Csak amíg a Prédikátornál a mulandóság, a 
minden hiába való a kiinduló pont, addig a jézusi tanításban az Atyá-
ba vetett bizalom. A Prédikátornál egy kiismerhetetlen Istennek ki-
szolgáltatott embert látunk, míg Jézusnál egy Isten tenyerén élő, 
boldog, magabiztos ember áll előttünk. 

7.) A tanítványok lemondása az új rend kezdetének jele 

De nem csak erről van szó a mezők liliomáról szóló pédázat-
ban a gondviselő Istenre való ráhagyatkozásra való felhívásban. A 
vagyontalan, teljes mértékben Isten segítségére utalt tanítványok nem 
csak szavukkal hirdetik majd, hanem létükkel szimbolizálják a Jézus 
és önmaguk által hirdetett Isten országát. Ez ugyanis olyan új rendet 
hoz majd el, ahol a vagyon, profit, gazdagság és az emberek megve-
tése ismeretlen. 
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D.) Óravázlat 
 

Feladat 
 

Módszer Eszközök, időtar-
tam 

 
1. Ének: Nézzétek az ég madarait  ének kot-

tából 
Énekelj az Úr-
nak, 206. o. 
5 perc 

2. Mit gondolunk a lemondásról, mi az ér-
telme és mi a célja? Bevezető beszélgetés a 
résztvevőkkel (Lásd Bevezetés 1.) 

 csoportos 
beszélge-
tés órave-
zető irá-
nyításával 

 
 
 
25 perc 

3.a) Az aszkézis  
 Az óravezető előadása (lásd Bevezetés 2.) 
 
3.b) Világmegvetés, memento mori Az 
óravezető előadása (lásd Bevezetés 3.) 

az órave-
zető elő-
adása 

jegyzetfüzet, ce-
ruza 
 
10 perc 

4.) A Prédikátor filozófiájának másik 
aspektusa: 
Élvezd az életet, amíg lehet – Préfikátor 
könyvének áttekintése ebből a szempontból 
(lásd Bevezetés 4.) 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

Szentírás, Prédi-
kátor könyve 
tábla, kréta 
 jegyzetfüzet, ce-
ruza 
20 perc 

5.a) Jézus tanítása a helyes értékrendről 
5.b.) Jézus tanítása a gondviselésbe vetett 
bizalomról 
A Prédikátor filozófiájának és Jézus tanítá-
sának összehasonlítása (lásd Bevezetés 5. 6. 
7.) 

csoportos 
munka az 
óravezető 
irányításá-
val 

Szentírás, Prédi-
kátor könyve, Mt 
6,25-34 
tábla, kréta 
 jegyzetfüzet, ce-
ruza 
25 perc 

6. Az isteni gondviselés megtapasztalása a 
személyes életünkben  
A résztvevők megosztják egymással, ha volt 
olyan esemény az életükben, amikor egészen 
az isteni gondviselésre hagyatkoztak 

csoportos 
beszélge-
tés az óra-
vezető 
irányításá-
val 

 
25 perc 

6. Befejező ima, ének Kötetlen 
ima 

kotta, gyertya, 
gyufa, 10 perc 
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Székely István (1925-2014) 
Animátor, folyóirat-szerkesztő 

  
Székely István bácsi hosszú éveken át nagyon a szívén viselte 

Társulatunk sorsát, működését, és mindig lelkesen segített nekünk. 
Kedves felesége, Erzsi néni örült ennek, és ebben is szeretettel támo-
gatta őt. Erzsi néni így emlékezik vissza életükre, és István bácsi 
közreműködésére a Társulat munkájában: 

1958-ban esküdtünk – templomban, természetesen. A GANZ-ban 
dolgozott egész életében. Egyetemista korában, mint munkás, aztán 
az irodára került. Számításokat végeztek, irányították a gyár műkö-
dését, tervezték a munkát. Nemsokára főkonstruktőr lett. Az volt a 
feladata, hogy a magyar gyártmányok közelítsék meg a világszínvo-
nalat. Ebben az ő irányítása alatt nagy sikereket értek el. Amikor az 
igazgatót kinevezték vezérigazgatónak, ő lett a műszaki igazgató. 
Gazdasági, gyártási és személyzeti téren hozott intézkedései nagyon 
eredményesek voltak. 1975-ben Állami Díjjal tüntették ki. 

Ottani munkájáról itthon nem sokat mesélt. Gondoltam, hogy illik 
érdeklődni egy feleségnek a férje munkájáról, ezért gyakran kérdez-
tem is őt. Ilyenkor elkezdte mesélni valamelyik gépnek a műszaki 
paramétereit. „De engem inkább az érdekelne, hogy ki ül melletted, 
és van-e ott jó barátod.” Erre azt válaszolta: „Hát akkor inkább nem 
mesélek, mert akkor esetleg rosszat is kellene mondanom valakiről.” 

Nagyon tapintatos és szerény volt. Fiatalon került magas beosz-
tásba, és vezetése alatt számosan voltak nálánál jóval idősebb mun-
katársak (jó káderek), akikkel vigyázni kellett. De azt el tudta érni, 
hogy senkivel sem volt rosszban, sőt mindenkivel jó volt a kapcsola-
ta. Nagyon jóindulatú ember volt, soha senkit nem kritizált különö-
sebben. De mint vezető nagyon következetes és szigorú volt. Egyik 
titkárnője, akivel én is jóban voltam, elmondta: „Ne haragudj, de 
elmegyek a gyárból, mert ezt a hajszát nem bírom, amit Pista bácsi 
csinál.” Magától is sokat követelt, de másoktól is.  

Nagyon precíz tudott lenni. Gyerekeinknek soha nem hagyta a 
töltőtollaikat megtölteni, mert azt biztos elcsöpögtetik. De nem fog-
ják megtanulni, ha nem csinálják! Azt mindig magának tartotta fenn. 
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Székely István 1975-ben 

(MTI Fotoarchivum) 

Akkor még mindenkinek töltőtolla volt. Golyóstollat nem volt sza-
bad használni, nem is engedték. 

Gyerekeivel nagyon aranyos volt, de 
szigorú azért. Laci fiunk például neki kö-
szönhette, hogy nagyon jó lett matekból: a 
nyolc általános végén országos első volt, 
érettségikor pedig benne volt az első tízben. 
Ez nagyon sokat jelentett, mert így felvételi 
nélkül mehetett az egyetemre. A férjem 
mindig megkívánta tőle, hogy csinálja meg 
az összes példafeladatot számtanból. Pista 
addig nyúzta, amíg rendesen meg nem 
csinálta, aztán elmondta neki, hogy mit kell 
kijavítani, letisztázni. Kivasalta belőle… Ő 
is nagyon jó matematikus volt. Akkor még 
nem volt külön a gépész és a villamosmér-
nök kar. Ez a fiunk aztán villamosmérnök 
lett, és mint informatikus, számítógépen dolgozott. 

A rendszerváltáskor ment nyugdíjba. A legjobb időben, mert ak-
kor teljesen szétverték a GANZ-ot. Ezt a részt ide privatizálták, azt 
meg oda, ezt eladták, azt pedig megszüntették. Itt, a Lövőház utcában 
volt egy olyan pörgető kamra, aminek több méteres beton falai vol-
tak. A nagy turbógenerátorokat ki lehetett benne próbálni, meg lehe-
tett pörgetni. Külföldről, a szomszédos országból is hoztak ide sok 
gépet megpörgetni, mert a közeli országokban ilyen gép nem volt. 
Azt is szétrombolták. Nem kellett! Hála Istennek, ezt már nem ott 
kellett átélnie! 

Már nyugdíjasként, 1989-90 körül történt, hogy megismerte a 
Bibliatársulatot. Mindjárt gondolta, hogy milyen szép és jó, ha ő 
ebben a vállalkozásban részt vehet. Számára a Biblia mindig fontos 
volt, és nagyon szívesen segített. És amit rábíztak, azt nagy örömmel 
végezte. Korábbi munkáját is mindig nagyon lelkiismeretesen, vé-
gezte, de ezúttal olyan feladatot talált, ami nagyon a kedvére való 
volt. 

 A Bibliaközpontban havonként tartott szerdai előadásokon min-
dig ott volt. De hamar ő maga is Biblia-köröket alakított itt a Tövis 
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utcai plébánián és Tamás Alajos Házban is, és ezeket mindvégig 
vezette. Sokat utazott szerte az országban, és bátorította az ottania-
kat, hogy  bibliakört alkotva olvassák, tanulmányozzák a Szentírást. 
Vitte magával a Bibliatársulat folyóiratát, és mindenkinek ajánlotta. 
A Jeromos füzetekben az Olvasóink kérdezik és a Biblikus folyóira-
tok szemléje volt az ő rovata. Járta a könyvtárakat, és a Szentírással 
kapcsolatos mindenféle újdonságot, érdekességet közreadott belőlük. 
Több nyelven tudott, de az angolt egészen jól tudta. A könyvtárban 
kikérte a nemzetközi biblikus folyóiratok újabb számait, kicsi papír-
darabkákra gyöngybetűkkel leírta az érdekes részletek magyar fordí-
tását, azután eljött a Bibliaközpontba, és ott szorgalmasan és ponto-
san gépbe írta a talált szövegeket. (A számítógépnek mindig precízen 
pontosan beállítottnak kellett lennie, mert ő olyan volt, és azt kívánta 
tőlem is.) 

Már betegen is, amíg még itthon volt, többször éjszaka 3-kor kel-
tett, hogy most rögtön hívjam fel a Professzor urat, mert nagyon fon-
tosat akar neki mondani. Alig lehetett erről lebeszélni. Később sem  
derült ki, hogy mit szeretett volna mondani. Kórházban is volt olyan 
kérése, hogy ezt vagy azt tegyem fel oda polcra. Valamilyen iratra 
utalt, de már nem tudatosan. 

89 éves volt, amikor az Úristen hazahívta. Másfél évet volt előtte 
kórházban, ahol nagyon szépen gondozták a XXIII. Szent János-Pál 
Otthonban. Egész életében jóban volt a Jóistennel, és vele megbékél-
ve ért célba. Életének utolsó perceit együtt töltöttük. 

  
                                                        
Ui.: Unokanővéremnek egykor főnöke volt. Neki úgy kellett mel-

lette dolgoznia, mint egy ifjú titánnak. Közben nem tudtak róla sem-
mit, de érezték, hogy valami több mint egy szokásos munkatárs, fő-
nök. Főkonstruktőr volt a GANZ-gyárban. Nagyon nagy tudású, 
emberséges vezető volt, jó szívű, csendes ember, a „gyár esze.” Tar-
tottak is tőle. Hosszú évek múltán Pista bácsi fiának, Székely János 
püspök atyának a Jászol és Kereszt c. kis könyvének olvasása során 
döbbentem rá, hogy ki is volt ő. (O.I.) 
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Horvay Mária 
     az imacsoport vezetője 

  
A Gondviselés csodája: az életem – Budapesten születtem a Szent 

Család templom környékén, ott kereszteltek meg. Azokban a koráb-
bi, nehéz időkben már kisiskolásként egyedül, csöndben szerettem 
imádkozni. Iskolából hazajövet mindig bementem a Szent Család 
templomba. Azt is kiverekedtem magamnak, hogy hittanra járjak. 
Így lettem az egyik elsőpénteken elsőáldozó. És ettől kezdve mindig 
az Úristenbe kapaszkodtam, mert teljesen egyedül kellett alakítanom 
az életem folyását.  

Istennek hálát adva, az Ő nagyobb dicsőségére most elmesélem, 
hogy a Gondviselő Isten hogyan vezetett és segített engem egész 
életemben. 

A háború előtti években együtt lakott Édesanyám, édesapám meg 
a bátyám. Amikor én megszülettem, velünk volt még a nagymamám 
is, sőt, a dédnagymamám is. Őt már nem ismertem. A Bricher család 
addig, amíg nem jött a háború, Csurgón lakott, Somogy megyében. 
Születésem után nemsokára, még mint kisbaba, már én is Csurgón 
voltam, mert amikor jött a háború, édesapámat áthelyezték Kapos-
várra. Ott volt talán egy évig. 

Édesapám katona volt, zászlóalj-parancsnok, később Szekszárd és 
Tolna megyének a katonai parancsnoka. Előzőleg már számos kitün-
tetést kapott, mert már az első világháborúban is, mint fiatal kadét, 
részt vett a harcokban. Ő irányította, hogy hova, milyen bunkert ás-
sanak, hogy a katonák védve legyenek. 

Aztán Tolnára helyezték a katonai laktanyába. Mint kisgyerek, én 
is ott laktam Édesanyámmal, a bátyám pedig már itt volt fent a 
Ludovika Akadémián. Nagyon ritkán jött haza. Amikor elvégezte 
Csurgón a gimnáziumot, azt mondta, hogy pap szeretne lenni. Min-
denki föllázadt a családból, és kijelentették, hogy azt bizony, éppen 
most, igazán nem lehet! Édesapám azt akarta, hogy a Ludovika kato-
nai főakadémiára, Budapestre menjen inkább tanulni. „Katona leszel 
fiam, mert a katonákat meg fogják védeni. Ne menj papnak!” Ő erre 
nagyon elszomorodott, de szót fogadott édesapámnak. Így, amikor 
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Horvay Attila a kis Marikával 

Édesapámat Tolnára helyezték, bátyám már itt volt fönt Budapesten. 
Ludovikás tiszt lett belőle, 1944 augusztusában volt a tisztté avatása. 
Nagyon jó tanuló volt, mindenki dicsérte. Utána, ahogy mesélték, 
október közepén már elkezdődött Budapest ostroma is. A frissen 
felavatott katonatiszteket is bevetették a város védelmében. Mint 
páncélost a Várba rendelték, mert közben ő még a páncélos kiképzést 
is elvégezte. 

Édesapám 43-ban kint az 
orosz fronton az első zászló-
aljnak volt a parancsnoka, és 
a harcokban meghalt a Don 
kanyarnál. Mi ekkor még a 
laktanyában, Tolnán laktunk. 
Amikor édesapám halálhíre 
jött, kitettek a laktanyából. 
Kint a városban kaptunk egy 
lakást, oda kellett költöz-
ködnünk. Édesanyám nagyon 
kétségbe esett, hogy mi lesz 
mostmár velünk. Fel kellene 
jönnünk Budapestre, de a 
nagymamám letelefonált, hogy 
ne jöjjetek, mert ostromolják 
Budapestet. Így aztán ott 
maradtunk. 1944 Karácso-
nyán írt utoljára a bátyám. 
Azt írta, hogy Édesanyám, ne hozzad a kis húgomat, mert itt nagy 
bajok vannak. A nagymama is ezt kéri, mi megvagyunk ketten a 
nagymamával. Még sokáig megvolt ez a levél… 

1944 Karácsonyán a nagymama azt mondta a bátyámnak: „Kis fi-
am, ne menjél most vissza, mert a Várnál nagy támadások vannak. 
Maradj itthon, és itt a pincében elbújtatunk, mert úgyis mindenki lent 
van a pincében.” Erre ő azt mondta: „Nem, nekem kötelességem van, 
el kell mennem. Vállaltam, hogy katonai kötelességemet teljesítem.” 
Nem jött haza többé. Sokáig nem is tudtunk róla semmit. 
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Vili bácsi, édesapám édes testvére, bátyja is katona volt korábban, 
de amikor kitört a háború, rögtön leszerelt, mert elég idős volt már. 
A Népszínház utcában lakott a feleségével együtt. Volt egy kis-
lányuk, de meghalt tüdőgyulladásban, így én voltam számukra a 
„mostoha-gyerek”, akit nagyon szerettek, és mindig vigyáztak énrám 
is. 

Vili bácsi nyomozta ki, hogy mi történt Attilával, a bátyámmal. 
Kiderült, hogy mint páncélos harcolt a vári csatában, és meglőtték. 
Egy barátja felismerte őt, és bevitték az István kórházba, ahol már 
nagyon sok sebesült katona volt. A kórházban már nem volt orvos-
ság, és a bátyám vérmérgezésben meghalt. Vili bácsiék a holttestet 
elhozták a Várba, ahol éppen megint nagy támadás volt. Nem enged-
ték meg neki, hogy elvigye eltemetni, ezért letették az egyik múzeum 
lépcsőjére. Nagyon hideg volt ekkor, 1945 januárjában. Amikor egy 
kicsit csöndesedett a helyzet, végül eltemették fönt Várban, a Vár 
kertjében. Mellé temettek két pilótát is. 

Jó pár évvel ezelőtt felmentem a Várba, és a Levéltárban kutat-
tam, hogy megtudakoljam, van-e valami feljegyzés Horvay Attiláról. 
Csak egy felhívást tudtak mutatni, hogy akiknek van hozzátartozó-
juk, aki a háborúban vagy Budapest védelmében halt meg, jelentkez-
zenek. Akik jelentkeztek akkor, megkapták róluk a kérdéses doku-
mentumokat. Attila bátyám most is ott van eltemetve a Vár oldalá-
ban, a Gellért-hegyre néző oldalon… 

Amikor 1946-ban feljöttünk Budapestre a nagymamához, akkorra 
már elcsitult minden. De Pestről hamarosan kitelepítettek, mint a régi 
magyar honvédek rokonait. Ott voltunk két és fél évig Baktalóránthá-
zán. Anyuka és nagymama is velünk volt. De a nagymama nagyon 
beteg volt már akkor is, amikor elvittek bennünket. Anyukám vala-
hogy elment dolgozni a pékségbe, mert nem volt semmi jövedel-
münk, se nyugdíj, se semmi. Onnan kapott kenyérkét, egy-két kiló-
sat. Két oldalt nyitott fészerben laktunk két télen is, és semmi fűtés 
nem volt. Dunyha volt rajtunk, meg valami takaró innen-onnan, azzal 
takaróztunk.  

1953-ban, amikor megkaptuk az amnesztiát, Vili bácsi élt még. 
„Ha tudtok, gyertek föl, és találunk valami helyet!” – üzente nekünk. 
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A rendőrség közben mindig jött, és ellenőriztek bennünket, hogy hol 
vagyunk. Mi, és a nagymamám is. Nagyon számon voltunk tartva.  

Vili bácsinak visszaírta anyukám, hogy sajnos nem tudunk menni, 
mert nincs hová, és így nem lehetséges. De ő kérte, hogy jöjjünk fel 
vonattal, aztán visszamehetünk. Feljöttünk hát, és megkerestük anyá-
mék régi lakását, a Bricher lakást. Teljesen felforgatva, kifosztva 
találtuk. Sehol semmi nem maradt. A régebbi bútorok közül vala-
mennyi be volt zsúfolva egy kis szobába. És a lakás ki is volt már 
sajátítva. 

Elindultunk hát keresgélni, hogy hol éjszakázhatnánk. Anyuka ta-
lálkozott egy régi-régi kaposvári ismerősével, aki megszólította őt: 
„Ez a kislánya? És mit keresgéltek?” Amikor anyuka elárulta neki, 
hogy ki voltunk telepítve, azt mondta, hogy menjünk ki egyszer 
Szentendrére, ahol ő is lakik. Ott sok kitelepített van, akik már meg-
jöttek. Már nyáron kezdtek visszajönni a tanyáról vagy akárhonnan, 
ahová kitették őket. Ott biztosan lehet még valamit találni. 

Visszamentünk hát Baktalórántházára, hogy nagymamát is föl-
hozzuk. Azt a kis holmit, ami velünk volt, Karácsony éjszakáján 
hoztuk el. A nagymamát is, de már nagyon nehezen viselte ezt a 
nehéz helyzetet. Én segítettem neki mindenben, mert anyukám na-
gyon zaklatott volt már, összeroppant. A nagymamára nagyon vi-
gyáztam, és segítettem neki, hogy csak jöjjön velem. Ő rám támasz-
kodott, és a vonatra is felsegítettem. 

 Karácsony éjszakáján hova menjünk? Bekéredzkedtünk egy szál-
lodába. A nagybátyámék közben elköltöztek a Népszínház utcából 
Albertirsára, az ősi, régi falujukba, ahol édesapám is született. Velük 
együtt az egész Horák család lement oda. Vili bácsi a feleségével az 
ősi házban lakott. Oda mi már nem tudtunk lemenni, és Anyukám is 
tiltakozott, hogy ő nem megy Albertirsára. Nem és nem! Nem lehe-
tett rábeszélni. Pedig Vili bácsi olyan kedvesen hívott. Két napig ott 
voltunk még a szállodában. Nem tudom, hogy anyukám honnan és 
mikor fizette ki a szállodát, mert én egyfolytában a nagymamámra 
vigyáztam nagyon.  

Megvolt a cím, amit anyukám Margit nénitől kapott, hogy Szent-
endrén hol lehet őt megtalálni. Mindhárman elmentünk körbenézni 
Szentendrére. Megkerestük Margit nénit, sajnos, ő nem tudott sem-
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mit sem ajánlani, de csak nézzünk körül, mondta. Egy étteremben 
lepakoltunk, a nagymamát ott hagytuk, és elmentünk keresni valami 
lakható helyet. Találtunk egy fodrászt, aki ott lakott a Főtér közelé-
ben. Azt mondta, hogy ők egy hónapra be tudnak fogadni bennünket, 
mert van egy üres szobájuk, jöjjünk oda.  

Ott voltunk egy hónapig a legnagyobb hidegben. A nagymamát 
sokszor ráhagytuk erre a családra, mi meg mentünk tovább házalni, 
hogy hol lehet valami lakhatóságot találni, egy lakást vagy egy szo-
bát, ahol meglehetünk. Nem találtunk sehol semmit.  

Budapestre is visszajöttünk, és megkerestük édesanyám unoka-
testvéreit. Szóba sem álltak velünk. Kitelepítettekkel ők nem foglal-
koznak. Menjetek innen, mert nekünk is bajunk lesz. Erre bizony 
nagyon jól emlékszem: becsapták előttünk az ajtót.  

Visszamentünk hát Szentendrére. A nagymamát közben áttették 
egy étterembe, ahol vállalták, hogy ők majd vigyáznak rá. Megtalál-
tuk az étteremben, ahogy ott üldögélt. Az étterem vezetője azt mond-
ta, hogy jó helyen van náluk, de mire újból visszamentünk, már be-
tették a szegényházba. Szentendrén volt egy szegényház, és több 
kitelepített is volt már ott. 

Anyukával ketten végül egy idős nénihez költözhettünk, ahol 
együtt laktunk kutyákkal, macskákkal, meg a nénivel. Két évig lak-
tunk nála. Nagymamám a szegényházban maradt, de nemsokára érte-
sítettek, hogy meghalt. Anyuka elment egy étterembe mosogatónak. 
Ebből így lett valami kis pénzünk.  

A kitelepítésünk előtt még Budapesten kezdtem iskolába járni. 
Aztán két év kimaradt, mert odalent nem volt lehetőség – vagy volt, 
csak én nem mentem, vagy nem engedtek. Szentendrére kerülve 
mindjárt jelentkeztem, hogy szeretnék tovább tanulni, és újra iskolá-
ba járni. Anyukám akkor már teljesen össze volt törve a sok megpró-
báltatás miatt. Nagyon kértem Istent, hogy legyen egy kis hely vagy 
valami kis lakás, ahol lakhatunk, és hogy édesanyámat is meg tudjam 
erősíteni egy kicsit – ekkor már tizenhárom éves voltam. Édesapám 
mélyen hívő ember volt, és azt is tudtam, Attila bátyám is, Vili bácsi 
is. Én is nagyon ragaszkodtam Hozzá. 
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Szentendrén tehát folytattam az általános iskolát. A néninél lak-
tunk a kutyákkal, macskákkal együtt. Azt akartam, hogy engem ne 
kérdezgessen senki semmiről. A nagyobb kutyával nagyon megba-
rátkoztam, elmentem játszani vele, közben elővettem a könyvet, és 
tanultam. A kutya meg ott volt velem: ő volt a legjobb barátom.  

Amikor a nyolcadik általánost elvégeztem jó eredménnyel, felme-
rült, hogy hova menjek dolgozni. Istennek hála, a nagybátyám, Vili 
bácsi nagyon figyelt rám. Mindig tudta, hol merre járunk. Egyszer 
azt mondta: „Marikám, te tudsz már írni. Itt van papír, boríték meg 
pénz a bélyegre. A zsebedbe dugd be, és ha kell valami, írjál”. Tele-
fon nem volt akkor még, legalábbis nekünk nem.  

A nyolcadik befejezése után aztán megírtam neki, hogy hol va-
gyunk, és nagyon szeretnék gimnáziumba menni. Azt írta vissza, 
hogy nagyon jó, hát csak menjek. Anyukám meg azt mondta, hogy 
éppen most nyílt meg az állami gimnázium, oda menjek, ott nem is 
kell fizetni semmit sem. Ezt megírtam Vili bácsinak, de ő azt vála-
szolta, hogy az lenne a legjobb, ha a ferencesekhez mennék. De 
anyukám ezt nem akarta. Én mégis elmentem oda a felvételire. Fel-
vettek. Vili bácsi sutyiban mindig megküldte a tandíjamat az iskolá-
ba, anyukám meg úgy tudta, hogy nem kell fizetnem. De erről nem 
beszélhettem senkinek. Nem is beszéltem, hogy ki, hol, merre fizeti 
nekem a tandíjat, és hol ebédelek, meg minden. Végül az igazgató 
azt mondta, hogy náluk fogok ebédelni, és mindent megkapok, csak 
tanuljak rendesen, és vegyek mindenben részt.  

A hittantanárunk akkor Karácsony Aladár atya volt, később ő is 
sokat segített. Ha egyenruha kellett, ő jött velem, hogy próbáljuk föl. 
Az Úttörő Áruházba is eljött Budapestre, amikor ruha, cipő és nyak-
kendő kellett. Megvette, és megvolt minden felszerelésem. 

Lakásunk végül úgy lett, hogy az egyik kitelepített család beköl-
tözött az üres Nagykovácsi-féle villába. Anyuka találkozott velük, és 
őket is megkérdezte, hogy nincs-e véletlenül valahol egy kiadó lakás. 
Szívesen eljönnénk már a nénitől (kutya, macska!), én meg már gim-
náziumba járok. Náluk van egy üres szoba a nyolcszögletű toronyban 
– válaszolta. Menjünk, nézzük meg. Megnéztük, és mindjárt oda is 
költöztünk. A villa tornyában laktunk, ill. laktam aztán hosszú éve-
kig.  
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Ez volt a mi titkos házunk a Mecsek alján – 
sok-sok lelkigyakorlat és vidám együttlét színhelye 

Édesanyám közben beteg lett, kórházban is volt. Ekkor történt, 
hogy Opálény Mihály atyát odahelyezték Szentendrére. Én meg 
rendszeresen jártam a plébániára a könyvtárba. Minden reggel men-
tem szentmisére is, de úgy, hogy anyukám nem tudta. Mindig ott 
voltam a félhetes szentmisén. Egyszer aztán Mihály atya megszólí-
tott: Kisasszony, hol jár maga erre minden reggel? – Megyek dol-
gozni, és jövök reggel a szentmisére – Nagyon jó, örülök neki! – 
válaszolta. És elkezdett velem beszélgetni, hogy hol lakom, merre, 
mit csinálok. 

Opálény Mihály atyával aztán sokat jártunk kirándulni. Megis-
mertetett a szüleivel is, meg Bellával. Ő is mindig velünk jött kirán-
dulni. Csapatban lányok és fiúk, szombaton vagy vasárnap, amikor 
Mihály atya ráért, mentünk a hegyekbe a pomázi és szentendrei fiata-
lokkal.  

Egy alkalommal a beígért fürdés helyett komppal átmentünk 
Kismarosra, hogy körülnézzünk. A templomban kötöttünk ki. Mire 
odaérkeztünk, már tele volt a templom fiatalokkal. A szentmise egy 
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nagy, közös énekléssel fejeződött be. Így indultak a kismarosi talál-
kozók, később pedig, amikor már a tömeg akkora lett, hogy az ottani 
templomban nem fértünk el, Nagymaroson folytatódtak ezek az ifjú-
sági találkozók. 

Érettségi után az esztergomi töltőtollgyárban dolgoztam csomago-
lóként. A töltőtollgyár nagyon híres volt. Egy napon elmentem a 
vezetőséghez, hogy szeretnék tovább tanulni. Azt mondták, hogy 
most indul Esztergomban valamilyen töltőtoll-szerelő képzés. Volna-
e kedvem gépipari főiskolára feljárni Esztergomba? Beírtak, hogy 
jelentkeztem, és augusztusban kaptam egy levelet, hogy felvettek a 
képzésre. Örültem neki, mert közben Aladár atyát felhelyezték Esz-
tergomba. Két évig feljártam minden második nap Esztergomba. 
Délig dolgoztam reggel 6-tól a töltőtollgyárban, utána busszal men-
tem fel Esztergomba. Nem szerettem, mert papírokat kellett rajzolni, 
minden apró, pici csavarokat meg ilyesmit összerakni, és azt pausz 
papírra rajzolni. 

Szentendrén már többen ismertek, mert mindenhol, amerre jár-
tam, segítettem mindenkinek, akinek kellett. Télen például szánkón 
vittük a tüzelőt az időseknek. Otthon alig voltam már, mert tanulás 
után mindig elmentem segíteni ide, oda meg amoda, segítettem olya-
noknak, akinek még rosszabb volt helyzete. Így aztán a plébánián is 
jól ismertek. 

Egyszer az egyik ismerős fogorvos leányzó megkérdezte, hogy 
nem szeretnék-e fogászaton dolgozni, mert van náluk hely. Mert már 
az iskolában is úgy ismertek, hogy ha valaki elesett, vagy valakinek 
baja volt, akkor mentem, bekötöztem a lábát ott, az iskolában, első-
segélyt nyújtottam. Már amikor édesapám meghalt, elhatároztam, 
hogy elmegyek olyan szerzetes nővérnek, akik a harctéren a katoná-
kat bekötözik, segítik… 

Ez a Stiegler Róza azt mondta, hogy gyere ide, tudom, hogy nem 
szereted a gépipart, mert neked nem is való a gépipari technikum. 
Felmegyek az igazgatóhoz, hogy fogászati asszisztensnek iskolázza-
nak be.  

Ennek nagyon megörültem. Kiléptem a töltőtollgyárból, de egy 
hónapig még be kellett járnom letölteni a felmondási időt. Ez alatt 
reggel 6-tól kettőig a gyárban dolgoztam, délután pedig Róza mellett 
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a fogászaton. Így ment ez egy hónapig. A rendelő kikért Róza mellé 
asszisztensnek, amire szüksége is volt. Meg is tartott három vagy 
négy hónapig. 

De a rendelőintézet igazgatója nemsokára megkérdezte tőlem, 
hogy nem mennék-e föl a sebészetre, mert ott is hiányzik valaki. 
Örömmel mentem! Mindig szerettem azt, ha orvos környékén, bete-
gekkel foglalkozhattam. Már gyerekkorom óta, amióta édesapámmal 
és bátyámmal ez történt… Ha valaki bajban van, megyek és segítek! 

Aztán ott is jött valaki, hogy délutánonként segítség kellene a fü-
lészeten. Az igazgató megkérdezte, hogy tudok-e, ráérek-e elmenni a 
fülészetre hetenként kétszer segíteni. Otthon már nem volt semmi 
dolgom. Anyukám ott volt, amit kellett, elvégezte. Fölkerültem hát a 
sebészetre.  

Végül kiderült, hogy a fülészeten az idős doktor néni nagyon 
megszeretett, és azt mondta, hogy neked audiológusnak kellene len-
ned. Akkor még nem tudtam, hogy mi az. Ő elmagyarázta szépen, 
hogy mit jelent az audiológia. Most fog indulni az egész országban 
egy képzés, és lehet jelentkezni. Volna hozzá kedved?  

Elment, és megbeszélte az igazgatóval, hogy Marika elvállalná, 
szívesen menne az audiológiai tanfolyamra, küldjék el őt. Akkor 
kezdődött hazánkban az audiológiai képzés. Jelentkeztem, és elkezd-
tem a képzésre járni. Délelőtt ott voltam a doktornőm mellett a fülé-
szeten, délután pedig feljöttem Pestre. Néha egész nap itt voltam 
Budapesten. A gyakorlatokkal együtt két évig tartott a képzés. Azért 
kellett hetenként háromszor részt venni, hogy gyakoroljunk is köz-
ben abban a négy-öt kórházban, ahol már volt audiológia. Mindig 
más kórházba mentünk. Az egész országból csak 60-an voltunk 
audiológus tanulók. Amikor megkaptam a bizonyítványt, kiderült, 
hogy nem lesz audiológia Szentendrén. 

Közben anyukám meghalt. A fülész doktor néni megneszelte, 
hogy most már egyedül lakom otthon, és megkérdezte, hogy nem 
szeretnék-e bejönni lakni Budapestre? – Nagyon szívesen, de hová? 
– feleltem. Budapesten csak úgy lehet lakást találni, ha én itt Pesten 
dolgozom. Mihály atya is, Bella édesapja, édesanyja is mondták, 
hogy gyere be Pestre, gyere! Be kell neked jönni Pestre dolgozni. 
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Szentendrén a mentősökkel is jóban voltam, akik hozták hozzánk 
a betegeket. Az egyik szentendrei mentőst megkérdeztem, hogy nem 
tudnának-e ajánlani budapesti kórházat, ahol fogadnának, mint ápo-
lót vagy audiológust. A képesítésem megvan. – Hamarosan választ is 
kaptam: a Balesetiben éppen kellene valaki. Asszisztenst keresnek. 
Eljönne? – Elmegyek. – Tudja, hol van a Baleseti? – Persze, hogy 
tudom! – Hiszen Vili bácsiék ott laktak a környéken, a Népszínház 
utcában. Én pedig, amíg ott éltek, titokban többször jártam náluk. 
Mint kisgyerek csak felültem a hatos villamosra. Senki nem tudta. 
Vili bácsinak is mondtam, hogy az Anyukám nem tudja. Ez még a 
kitelepítés előtt volt 7-8 éves koromban. 

Már régebben, még édesanya idejében beadtam a lakáskérvénye-
met Szentendrén. Édesanyám beteg, és kérek lakást. Annak a lakás-
nak, amelyben most lakom, a korábbi tulajdonosa Szentendrén épített 
magának egy házat. Ez, ahol most lakom, ún. tanácsi lakás volt, és ő 
ezt felajánlotta a szentendrei Tanácsnak cserébe.  

Felírták, hogy mit akarok. Egyszer csak jött a levél Szentendrére, 
hogy ha elfogadom Budapesten ezt a cserelakást, mivel már másfél 
éve itt dolgoztam – kiutalják nekem. – Amíg ez a lakáshistória meg-
oldódott, addig Mihály atya szülei – Bellus néni és Bandi bácsi – 
nem akarták, hogy le-föl utazgassak. Azt mondták: Gyerek vagy, 
kislányunk, két kislány jól elfér egymás mellett, lakjál itt. – Bandi 
bácsi mindig jött, és mondta, hogy itt van a másik, a „pótlányom.” 
Mindig azt mondta, hogy a pótlányom. Körülbelül egy évig tartott ez 
a kedves korszak. Bellus néni meg mindig azt mondta: Ne menj már 
annyit el! Megint hol jártál? Maradj itthon! stb.  

Amikor megkaptam ezt a lakást, akkor Mihály atya (aki akkor 
már Budapesten szolgált) nagyon sokat segített, hogy kialakítsunk 
nálam minden szükséges helységet. Mindig éjszakánként jött oda 
dolgozni, nem tudott róla senki. Ez 1980 őszén történt. 

Miután elvégeztem a hitoktatóképzőt, Újlakon kezdődött a tevő-
leges közreműködésem. A szentmise után egy Katalin nevű leányzó 
odajött hozzám, és megkérdezte, hogy nem akarnám-e elvállalni 
vasárnap a diákmise alatt a kisgyerekek felügyeletét? A szülők bead-
ják a gyerekeket ide a templom melletti kis terembe, és a szentmise 
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alatt te biztos tudnál velük foglalkozni. – Nagy örömmel! – mond-
tam. Így kezdődött a hitoktatói munkám, és ott ragadtam Újlakon. 

Pár hét múlva Gyuri atya megkérdezte, hogy ki vagyok, honnan 
kerültem oda? Itt dolgozom az ORFI kórházban – mondtam –, és egy 
Katalin nevezetű hölgy megkérdezte, hogy nem vállalnám-e el va-
sárnaponként a 9 órai szentmisén a gyerekek őrzését. – Később Gyuri 
atya megkért, hogy a kicsinyeket kis csoportokba osszam be, és ta-
nítsak hittant nekik. Lett is három csoportom, és mindegyikben volt 
20-25 gyerek.  

A 80-as évek közepén kaptam Lékai bíboros atyától egy levelet, 
hogy gratulál nekem. „Áldoztatási engedélyét megadom. És végezze 
mindazt, amire szüksége van a plébánosnak a plébánián; segítsen 
neki az áldoztatásban.” Néztem, mint a moziban! Gyuri atyától 
kérdeztem, hogy ez mi? – Látod, hogy nagy a tömeg a kilenc órai 
szentmisén, és így az áldoztatás sokáig tart – felelte. – Gondoltam, 
hogy te tudnál segíteni. Megbeszéltem a plébániai hívekkel, mit 
szólnának hozzá, hogy téged, mint hitoktatót bevonnálak a diákmi-
sékre áldoztatni. És ők nagyon örülnének neki… 

 

A „Jeromos” és én –  Engem mindig érdekelt a Biblia. Jártam 
hitoktatóképzőbe is, és levizsgáztam. Egyszer ott valaki elmondta, 
hogy a Központi Szemináriumban alapítani akarnak egy ún. Biblia-
társulatot. Akit érdekel, szeretettel várják – ekkor és ekkor a Szemi-
nárium dísztermében lesz az összejövetel. – Gondoltam, én is elme-
gyek. 

Nagyon sokan voltak a résztvevők, rengetegen. Tele volt az egész 
díszterem. Alig fértem be, és valahol az ajtó mellett húzódtam meg. – 
Ki vállalkozik arra, hogy résztvegyen a Bibliatársulat megalapításá-
ban, működtetésében? – csak fél füllel hallottam. Elöl, a katedrán jó 
néhányan ültek, papok és püspökök. Örömmel igent mondtam. Aztán 
felsorolták, hogy milyen feladatra kellenek vállalkozók. Valaki felve-
tette, hogy imaháttér is kellene! Jelentkeztem, hogy én szívesen veze-
tem az imacsoportot. Elfogadták. Ez volt az első találkozásom a Bib-
liatársulattal. 
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Sokan voltak jelen, voltak közöttük a hitoktatói képzés végzősei 
közül is, akikkel együtt jártam, és olyanokkal is, akikkel még Szege-
den jártam együtt. (A hitoktatók képzése először Szegeden kezdődött 
állami engedély nélkül. Egy-két év után Budapesten folytatódott, itt 
már állami engedéllyel és folyamatos ellenőrzéssel. A Szerk.) 

Ott mindjárt meg is kérdeztem, hogy ki szeretne jönni ima-
összejövetelre. Imádkozó háttér mindig kell, ha nagy és fontos dolgot 
szeretnénk végezni. 

 
Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek  
az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) 

 

A Bibliából az előre kijelölt részből vett idézeteket megbeszéljük, 
elmondjuk, hogy kinek mit jelent ez. Majd imádkozunk Társulatunk 
tagjaiért, családjainkért, Hazánkért, hazánk ifjúságáért, a megtérő-
kért, a világbékéért, az elhunytjainkért, és az esetleges aktuális kéré-
sekért. Harminc év óta még most is együtt imádkozunk minden má-
sodik pénteken. Mennyei Atyánknak áldását és égi Édesanyánknak 
oltalmát kérjük a Bibliatársulat szolgálatára, élő és elhunyt tagjaira.  

 
„Boldog az az ember, akit Te oktatsz, Uram 

és megtanítasz törvényedre.” (Zsolt 94,12) 
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Vágvölgyi Éva 
a Bibliatársulat főtitkára, a továbbképzési csoport vezetője 

 
A család és a gyerekkor: – NEM VOLTUNK FÉLŐSEK!  
         (Interjú részletek az Arc és álarc c. folyóiratból) 

 
„A Felsőgödön élő, hívő katolikus, ötgyermekes Vágvölgyi csa-

ládot nemegyszer érte hátrány a vallásgyakorlás miatt… 
– Ön egy olyan korszakban nőtt fel, amikor a regnáló hatalom ül-
dözte az egyházat. Ebből érzett, érezhetett valamit egy katolikus 
családban felcseperedő leány?  
– Gyerekként ebből semmit sem éreztem. A szüleim erről nem 

beszéltek. Később tudtam meg, hogy kapcsolatban álltak az Actio 
Catholicával, amely az elkötelezett keresztény családoknak titokban 
hitoktatói képzést szervezett. Azzal a céllal, hogy ha nem lesznek 
már papok, akkor a tanfolyamot végzettek vegyék át a hitoktatói 
tevékenységet. Ez abszolút titkos volt, mi, gyerekek erről nem tud-
tunk semmit. Egy gyerek mindent kibeszélt volna. Annyit észleltem 
csak, hogy sűrűn járt hozzánk a plébános és a káplán, valamint édes-
anyámmal sokszor megfordultunk a Ferenciek terén, ahol az Actio 
Catholica irodája volt.  

– Akkor természetesen járt hitoktatásra is.  
– Természetesen jártam. Első osztályos koromban még minden 

katolikus gyerek be volt íratva iskolai hittanra. Aztán az évek során 
egyre kevesebben lettünk. Mire nyolcadikos lettem, már csak hatan 
maradtunk a két párhuzamos osztályból. Annak ellenére, hogy nem 
voltam nagyon jámbor gyerek, valamiért nagyon kötődtem a temp-
lomhoz. A barátnőmmel lelkesen jártunk még a hétköznapi litániákra 
is. Hárman voltunk jó barátok, mi, két lány, meg egy fiú osztálytár-
sunk. A fiú ministrált, mi ketten meg a kántor nővér mellett voltunk a 
kóruson. Mindketten zenei pályára készültünk, szépen tudtunk éne-
kelni, szívesen segítettünk a kántor nővérnek. Néha a vasárnapi mi-
sén együtt is muzsikáltunk, én hegedültem, a barátnőm meg orgonán 
kísért. 

A család számára kicsit idegen volt ez a lelkesedés, a testvéreim 
templombogárnak csúfoltak miatta…  
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– Szüleit érte hátrány azért, mert a gyermekeik hitoktatásban ré-
szesültek? 
– Édesapám a MÁV Járműjavítójában dolgozott. Technológus 

vagy valami műszaki ember volt, és egy irodában dolgozott. Ideoló-
giailag elég művelt volt, mindenféle marxista, leninista irodalmat 
elolvasott, hogy tájékozva legyen a másik oldal gondolkodásmódjá-
ról. Egyszer csak jött valaki a központi pártbizottságból, mert híre 
ment annak, hogy egyes elvtársak hittanra járatják a gyerekeiket. 
Valahogyan édesapám irodájába keveredett. Édesapám azt mondta 
neki, hogy: „Ülj le, elvtárs. Kezdjük nálam. Az én gyerekeim is hit-
tanra járnak.” Elkezdtek ideológiai alapon vitázni, az egész délután 
ezzel telt el. A többi hittanos szülőre már nem került sor. Utána édes-
apám pillanatokon belül az esztergagép mellett találta magát, mert 
hittanra járatta a gyerekeit. Mi furcsállottuk és kicsit szégyelltük, 
hogy az irodista édesapánk már csak esztergályos, de ő ezt nagyon 
büszkén és harciasan vállalta. Nem értettük, hogy miért büszke erre. 
Nem mesélte el, hogy mi volt a háttérben. Azonban a műszaki tudása 
annyira hiányzott, hogy talán két év múlva visszatették az eredeti 
munkakörébe. Nem tudták nélkülözni a tudását, ráadásul a külföldi 
partnerek mindig vele akartak tárgyalni. Nem lehetett őt kihagyni. 
Öten voltunk testvérek, ebből kettő egyházi iskolába járt. Mindnyá-
jan jó tanulók voltunk. Az idősebbik bátyám Pannonhalmára járt, 
abból még nem volt probléma. Amikor édesanyám a középső nővé-
remet a Patrónába íratta, kijött hozzánk az iskolaigazgató és a közsé-
gi párttitkár. Azt mondták neki, hogy egy ilyen jó képességű gyere-
ket nem szabad egyházi iskolába küldeni. Olyan jó tanuló volt, hogy 
mindig szín ötös volt mindenből. Édesanyámnak mondhattak, amit 
akartak. Állta a sarat a két pártfunkcionáriussal.  

– A szüleire nem tudtak ráijeszteni. 
– Nem voltak félősek. Pedig akkortájt nagyon sokan félelemből 

nem engedték gyermekeiket hittanra.” (Eddig az interjúból) 
 

Szeged – 19 éves koromig hegedűművész akartam lenni, nagyon, 
nagyon kiváló hegedűművész. Aztán közben vett egy fordulatot az 
életem és kapott egy gellert ez az elképzelés, mert a vallásosságom 
miatt nem felvételizhettem a Zeneakadémiára, de utólag nagyon há-
lás vagyok ennek a fordulatnak. Így egy vidéki főiskolára, Szegedre 
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kerültem. A Szegedre kerülés előtti évben Felsőgödre helyezték káp-
lánnak Tomka Ferenc atyát, és az ő szárnyai alatt létre jött egy ifjú-
sági közösség. Számunkra ez nagy újdonságot jelentett, hogy ilyen 
lehetséges. Nagyon jó közösség volt, úgyhogy eleinte minden hétvé-
gén, amikor lehetséges volt, visszamentem Felsőgödre és persze 
siránkoztam, hogy Szegeden nincs semmi.  A Feri atya erre azt 
mondta, hogy ha nincs, hát csinálj. Így kezdtem el szervezni az egye-
temistákból és főiskolásokból álló, a végén már huszonhat főre duz-
zadó ifjúsági közösségünket, kezdetben abban a reményben, hogy 
valamelyik plébánián helyet kapunk, de a hetvenes években Szege-
den masszív rákosista vezetés volt még. Levegőt sem mert venni 
senki a megelőző években lezajlott bebörtönzések miatt, semelyik 
plébánia nem merte megkockáztatni az ifjúsággal való foglalkozást, 
mindenhonnan kitessékeltek. Így aztán nem volt más választásunk, 
mint háznál jöttünk össze, és ketten, egy ott tanuló kispappal vezet-
tük a közösséget. Ez az ifjúsági közösség aztán egyre inkább átvette 
a főszerepet az életemben, úgyhogy a zeneművészi karrier egyre 
jobban háttérbe szorult. Nem mintha a kettő nem fért volna össze 
egymással. A ráfordított idő döntötte el, magyarán egyre kevesebb 
időm jutott a gyakorlásra.  

Persze az államvédelem sem aludt, és nem maradt rejtve előttük 
az én áldásos tevékenységem. Néhány történet arról, hogy hogyan is 
zajlottak akkoriban ezek a dolgok. (folytatás az interjúból:) 

– „Hogyan oldották meg a találkozást? Akivel találkozott kispap 
volt, ha jól tudom, ők egyedül nem hagyhatják el a szeminá-
riumot.  
– Miután ott kikötötték, hogy az albérletembe nem vihetek fel fi-

út, meg kellett oldani a találkozást. A szeminaristáknak délután volt a 
sétaidejük. Jól tudja, kettesével kellett sétálniuk. Mi ketten sétáltunk 
a városon kívül, és közben arról beszélgettünk, hogy mit hogyan 
csináljunk. Egy alkalommal a Tisza-gáton mendegéltünk, és egy 
tyúktolvaj kinézetű kis emberke megszólított bennünket. Barátságo-
san beszélgettünk vele egy darabig, de aztán egyszer csak elővette az 
igazolványát, és elkezdett kérdezősködni, hová megyünk, mit csiná-
lunk, mi az úti célunk. Azt feleltük, hogy hazamegyünk. A kapott 
feleletek valamiért nem elégítették ki őt. Előállított, és a közeli gyár-
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épület portájára vitt minket, és odahívta az egyenruhásokat. Kijött 
egy katonai dzsip négy-öt katonával, különválasztottak bennünket, 
majd elkezdtek vallatni. Nagyon meg voltam szeppenve, hiszen most 
sem túl kicsi a táskám, de akkor még nagyobb volt, és gépelmények 
voltak benne.  

Olyan iratok, melyeket nem szívesen osztott volna meg velük? 
– Mondtam magamban, ajaj, ha ezeket megtalálják! Szerencsémre 

a kispapot kérdezték először, ezért volt annyi időm, hogy a táskám 
aljába ügyeskedjem őket. Egy kemény műanyag dossziéban voltak, 
így ahogy lesimítottam, úgy nézett ki, mintha az lenne a táskám fe-
neke. A másik szerencsém az volt, hogy a táskát én pakolhattam ki, 
ők nem nyúltak bele, mert akkor megtalálták volna. Egy noteszbe 
gyűjtöttem az ismerőseim elérhetőségeit, ebben szerepelt Tomka Feri 
atya római címe is. Ezen rögtön fennakadtak. Külföldi cím. Fél órán 
keresztül, élvezettel magyaráztam nekik az állam és az egyház között 
megkötött egyezményt. Talán még valami mással, rózsafüzérrel kap-
csolatban is hosszan oktattam őket, hogy mire való. Végül megúsz-
tuk, de nagyon meg voltunk ijedve. Ha a kispap elöljáróit arról érte-
sítik, hogy a növendékük sétaidőben egy lánnyal találkozik a Tisza-
gáton, azonnal kiteszik a szemináriumból. Másrészt borzasztóan 
durva, alpári hangnemet használtak velünk szemben. Velem úgy be-
széltek, mint egy utcanővel.  

– Meg akarták félemlíteni önöket?  
– Azt nem tudom. Mindenesetre rettenetes volt. Bár nekem 

mondhattak, amit akartak. Annak örültem, hogy a gépelményeket, 
amik nálam voltak, nem találták meg. A kispap azonban magán kívül 
volt a megalázástól és a stílustól. Egy ideig azért szorult a zabszem, 
hogy lesz-e folytatása, de nem volt. Továbbra is ketten vezettük a 
közösséget.  

– A Tisza-parti „beszélgetésen” túl volt-e hasonló „találkozása” 
az állambiztonság ügynökeivel?  
– Akkoriban került Szegedre egy nagyon kedves színész barátom. 

Mondtuk neki, mi itt megfigyelés alatt állunk. Erre azt válaszolta: 
„Jaj gyerekek, sok Agatha Christiet olvastatok.” A Rókuson lakott 
egy nagyon kedves káplán ismerősöm, akit a színész barátommal 
együtt felkerestünk. Felszálltunk a villamosra, és rögtön kiszúrtam, 



Munkatársaink 

  55 

hogy ki az illetékes elvtárs. Rámosolyogtam erre a fiúra, mondtam, 
hogy „Nyuszi!”. Azokat a nyomozókat ugyanis, akik bennünket kö-
vettek nyulaknak hívtuk. A mellettünk álló személy azt hihette, hogy 
kedveskedni akarok ennek a fiúnak. Leszálltunk a villamosról, a 
pasas is leszállt. Bementünk a plébániára, beszélgettünk a káplánnal, 
majd kijöttünk a plébániáról. A fickó ott állt a villamosmegállóban. 
Felszálltunk a villamosra, ő is felszállt. Na, mondtuk, most jól meg-
vicceljük. Leszálltunk a Halászcsárdánál, és bementünk oda. Jött ő 
is. Arra gondoltunk, hogy érdemes azért annyit belefeccölni ebbe a 
történetbe, hogy együnk egy jó halászlét. Ahogy a nagy könyvben 
meg van írva, az illetékes elvtárs bejött az étterembe. Nem nézett se 
jobbra, se balra, egyenesen hátra ment. Majd miközben előre jött, 
feltűnés nélkül megnézte, mi hol ülünk, és nem messze tőlünk leült 
egy asztalhoz. Azt nem tudom, hogy mit rendelt, de mivel halászlé 
nem volt, mi nagy boldogan, kacagva távoztunk, mert elég szűkében 
voltunk a pénznek. Ő pedig ott maradt a rendelésével. A színész ba-
rátom elsápadva mondta nekem, hogy ha nem látom, nem hiszem el. 
Azt hittem üldözési mániátok van.  

– Volt még hasonló „élményben” része?  
– Azt tudtam, hogy Szegeden követnek, és naivan azt hittem, 

hogy ha feljövök Pestre, akkor már szabadon mozoghatok. Emlék-
szem, boldogan jöttem fel, mert azért ez nagy nyomás volt rajtam, 
még akkor is, ha játéknak fogtam fel. Azt tudni, hogy folyamatosan 
követnek, hatalmas pszichikai nyomást jelent az emberen. Minden 
esetben, amikor leszálltam a vonatról a Nyugatiban, szabadjára en-
gedett kiskutyaként szaladtam körbe a Marx teret. Egy alkalommal 
azt vettem észre, hogy már a harmadik kirakatnál ugyanaz a pasi áll 
mellettem. Sejtettem, hogy a történetnek bőven nem értem a végére. 
Megszólított, beszédbe elegyedtünk. Elkezdett mindenféle provoka-
tív szöveget nyomni, de én olyan marxistául válaszolgattam neki, 
hogy egy pártfunkcionárius is megirigyelhetett volna. De nem szállt 
le rólam. Egyre kínosabban éreztem magam, mert a rókusi káplánhoz 
kellett volna mennem valamilyen anyagért, és sehogy sem tudtam őt 
levakarni magamról. Velem együtt leszállt a Blahán a villamosról. 
Szerencsére elég jól ismertem a várost, és a plébánia melletti házról 
tudtam, hogy átjáró ház, és oda bementem, oda már nem jött utánam, 
az azért nagyon ciki lett volna neki. Így szabadultam meg tőle. Más-
kor előfordult az is, hogy négyen-öten együtt jöttünk fel Budapestre. 
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Már a kilencvenkilences buszon utaztunk, hát látom a mikrofont a 
mellettem lévő pasinak a táskájában. Szóltam a többieknek, hogy 
„Jaj gyerekek, most szálljunk le azonnal”, és az ajtócsukás előtti 
utolsó pillanatban, mire az illető észbekapott addigra már leugrot-
tunk. Ő hol kötött ki, azt nem tudom. A társaim nem tudták, miről 
van szó, de hál’ Istennek engedelmeskedtek, és velem együtt azonnal 
leszálltak. Így tőle is meg tudtunk szabadulni.  

– Visszatérve a csoportjukra. Az önökről készült egyik jelentésben 
az szerepel, hogy az összejövetelek helyszíneire többnyire egyesé-
vel mentek fel és távoztak. Ez szándékos volt vagy véletlen?  
– Persze, hogy tudatosan csináltuk, igyekeztünk nagyon ügyesek 

lenni.  
– Önt például fényképről be is azonosították, miközben magnóval 
a kezében ment fel egy lakásba.  
– Volt egy szegedi lány, nekik nagy lakásuk volt. Egy darabig 

ezért náluk jöttünk össze. Erről a lakásról lehet szó, neve is volt, 
„toronynak” hívtuk magunk között.  

– A szemközti épületből figyelték, ki mikor, kivel és mivel érkezik. 
A jelentés alapján hasonló következtetésre jutottam, mint az ál-
lambiztonsági tisztek. Konspiráltan mentek fel a lakásba.  
– A távozás is konspirált volt… Gyerekkoromban szerettem rab-

lópandúrozni, szerettem a küzdelmet, a kihívásokat, és elég okos is 
voltam. Jézus azt mondta, hogy legyetek szelídek, mint a galambok, 
és okosak, mint a kígyók. Nem azt mondta, hogy legyetek jók és 
maflák. Hát én nem voltam mafla…  

– Emlékszik arra a „figyelmeztető” beszélgetésre, amely 1972 
őszén zajlott le? Mondanék pár nevet: dr. Moholi Gábor főigaz-
gató-helyettes, Halász Tibor tanár, Sipos László, az iskola függet-
lenített KISZ titkára, Kovács József rendőr főhadnagy, utóbbi volt 
az állambiztonság tisztje.  
– Utóbbi kis, köpcös, rövid hajú, durva arcú ember volt, úgy né-

zett ki, mint egy tyúktolvajjal keresztezett díjbirkózó, akiről lerítt, 
hogy honnan való.  

– A többieket ismerte?  
– Csak a főigazgató-helyettest. Abból indultak ki a beszélgetés-

ben, hogy hétfőn esténként volt egy Dévény atya által tartott előadás-
sorozat a Szent József-templomban Giordano Brunóról. Tele volt a 
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templom fiatalokkal, na meg gondolom besúgókkal. Mi is mind ott 
voltunk, de nem együtt, még csak nem is köszöntünk egymásnak. 
Kérdezték, hogy én is ott voltam-e? Azt válaszoltam, hogy ott vol-
tam, de nem mindig, mert nekem akkor órám volt a főiskolán. Aztán 
arra voltak kíváncsiak, hogy kik voltak ott. Erre azt válaszoltam, 
hogy sokan voltak ott, de én senkit sem ismertem. Szó szót követett, 
aztán a főigazgató-helyettes azt mondta, azért szólnak nekem, hogy 
figyelmeztessem a többieket, például L. Évát, hogy kerüljék el az 
ehhez hasonló kellemetlen helyzetet, mint amibe én most kerültem, 
hogy itt vagyok ennyi idegen ember előtt. Mire bólogattam, hogy 
bizony itt vagyok ennyi idegen ember között. Mulatságos volt, mert 
erre mind fölálltak, kezet fogtunk, és egyesével bemutatkoztak. A 
főigazgató-helyettesnek mondtam, hogy őt ismerem, mert az ünnepé-
lyeken kint szokott ülni az emelvényen. Majd jött a matematika tan-
széket vezető párttitkár és a KISZ-titkár is. A BM-es pasi azonban 
nem akart nekem bemutatkozni. Azonban én meg fixíroztam, hogy 
hát apukám, te is mondjál valamit. Végül morgott valamit az orra 
alatt, hogy ő XY a Művelődési Minisztériumból. Na, gondoltam 
magamban, öregem, te pont úgy nézel ki. L. Éváról annyit, hogy 
beugrató név volt. Szerencsémre ismertem valakit az évfolyamából, 
és mielőtt figyelmeztettem volna, érdeklődtem, hogy ki ő. Mint kide-
rült, csoportbesúgó volt, és gondolom, részint ki akarták próbálni, 
hogy szaladok-e figyelmeztetni, másrészt meg azt remélték, hogy 
mint sorstársat a bizalmamba fogadom majd. Mondanom sem kell, 
hogy ezek után eszem ágában sem volt felkeresni. 

– Hogyan zajlott az „autodaffé”?  
A bűntárgyalás során, ahol félkörben ültek velem szemben, én 

meg egy szál magam középen, nem féltem tőlük, időnként még ne-
vettem is rajtuk. Előtte való nap rezekálták elől a fogam és be volt 
dagadva a képem, nagyon rondán néztem ki. Emiatt egy zsebken-
dővel eltakartam a szám, és azt hittem, nem látják, amikor időnként a 
zsebkendő mögött szélesen mosolygok. Csak arra nem gondoltam, 
hogy az ember szemén is látszik, ha nevet. Egyáltalán nem volt ben-
nem félelem. Élveztem, mint a vívó a csörtét. Beton atya amikor 
ezekről a kilátásokról beszélt, azt mondta, nem kell tőlük félni. Az a 
legfontosabb. Ha találnak valamit nálad, mond azt, hogy a ligetben 
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találtad a padon. Egyébként pedig mond azt nekik, hogy a legjobb 
lesz, ha felakasztanak. Ennél rosszabbat úgysem tudnak neked mon-
dani, és ezzel ki van húzva a dolog méregfoga, nem tudnak megfé-
lemlíteni.  

A beszélgetés végül azzal fejeződött be, hogy a főigazgató-
helyettes mutatott egy hosszú slejfnit, amire nevek voltak felírva, és 
azt mondta, hogy végül is ők tudják, kik vettek részt az ominózus 
előadás-sorozaton. Rögvest megkérdeztem, ha tudják, hogy kik vol-
tak ott, akkor mit akarnak tőlem? A Művelődési Minisztériumból 
érkezett elvtárs erre azt válaszolta, hogy ha azt akarom, hogy meg-
bízzanak bennem, akkor valamit valamiért. Erre a nyilvánvaló üzleti 
ajánlatra felháborodva kérdeztem: Micsoda?! A főigazgató-helyettes 
azonnal próbálta elsimítani, hogy nem úgy gondolta az elvtárs. 
Szemmel láthatóan az ott lévő főiskolai tanárok nagyon utálták az 
egész dolgot.  

Így utólag azt gondolom, sokat köszönhetek nekik, ők mentették 
meg a bőrömet. Következménye nem is lett azon kívül, hogy egy 
főiskolai körlevélben bűnözőnek tituláltak.  

– Ez lejáratás.  
Tegyük hozzá, hogy ez a körlevél a visszájára sült el, mert soha 

olyan nagy népszerűségnek nem örvendtem, mint akkor. Tanáraim 
zsinórba hívtak a szobájukba kávézni, pedig ez nem nagyon volt 
szokásban a hallgatókkal. Még a tanszéki párttitkárunk is – aki azért 
nem egy templomlépcső-koptató fazon volt –, amikor negyedik év 
végén neki kellett rólam jellemzést írni, behívott a szobájába, és 
megkérdezte tőlem: „Hát most magával mit csináljak?” Behúztam a 
nyakam, és azt válaszoltam neki, hogy tanár úr ebben nem tudok 
segíteni. Végül is nem tudom, mit írt, de ez egy barátságos gesztus 
volt tőle. Mindenki nagyon rendes volt. Volt egy tanárunk, akitől 
nagyon féltek a diákok, mert rettenetesen szigorú, elég morózus pasi 
volt, no, ez megkért, hogy távollétében én locsoljam a virágait a szo-
bájában, amíg vissza nem érkezik. Még a saját kollégái is el voltak 
képedve ettől az irántam való bizalomtól. Egyetlenegy tanárom volt, 
aki félt tőlem, mint a leprástól.  
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– Miért félt magától?  
– Korábban angolkisasszony volt, és nagyon tartott attól, hogy 

összekapcsolnak bennünket. Erről akkor nem tudtam, de diploma 
után itt Pesten találkoztunk, és hosszasan elbeszélgettünk. Ekkor 
derült ki, hogy mi volt a tartózkodása hátterében. Szóval annak elle-
nére, hogy azt állították, nem fogok diplomát kapni, mégis lediplo-
máztam.  

– A beszélgetés alatt azzal fenyegették, hogy nem fog tudni ledip-
lomázni?  
– Azt mondták, nem fogok diplomát kapni, és ha mégis kapok, 

akkor azt vissza is lehet vonni. Lehet, hogy azt várták, hogy ettől 
kétségbe fogok esni, hogy ezzel megtörnek, de nem jött be a próbál-
kozásuk.  

– Hogyan akarták elérni, hogy leálljon a szervezkedéssel, ha meg-
félemlíteni nem tudták?  
– Látták, hogy velem nem jutnak dűlőre, más utakat kerestek. 

Például elvették az ösztöndíjam felét. A tanszéki KISZ-gyűlésen is 
téma lettem. Erről utólag mesélt egy másik történelem szakos lány, 
akivel egy évfolyamban voltunk. Elmondta, hogy a mi csoportunkat 
vezető lány felállt a KISZ gyűlésen, és szóvá tette, hogy micsoda 
dolog az, hogy velem azonos tanulmányi eredménye van, és én mé-
giscsak feleannyi ösztöndíjat kapok, mint ő. Ez nagyon tetszett ne-
kem, hogy valaki nem azért áll fel, hogy neki kevesebb van, hanem 
mert neki több van, mint a másiknak, és hogy annak is annyi járna, 
mint neki. Mondtam is, hogy ez megéri az ösztöndíjam felét. Persze 
mind a KISZ-vezető tanár, mind KISZ-titkár (aki a rendszerváltás 
után hős MDF-es lett) azt mondta, ez így igazságos, mert én egy 
bűnöző vagyok és meg kell büntetni. De mint látszik, sok rendes 
ember is volt ezen a KISZ-gyűlésen. Ez szintén adott erőt és bátorí-
tást az embernek. Hogy még az is, aki nem tartozik közénk, az sem 
mind ellenség.  

– A figyelmeztető beszélgetés után továbbra is megfigyelték ma-
gát. Érzett-e, tapasztalt-e olyan jeleket, történéseket, amik erre 
utalnak? Számított-e erre?  
– Akkor már pontosan tudtam, ki a főiskolai csoportbesúgónk. 

Akit először megpróbáltak rám állítani, arról mindenki tudta, hogy ő 
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az. A kollégiumban ez hamar kiderült. Miután elég nagy gyakorla-
tom volt a beszélgetések irányításában, velem nem tudott dűlőre 
jutni. Elkezdtünk beszélgetni, és két perc múlva már a nagypapája 
volt a téma. Ha vért izzadt, akkor is. Fel is adták ezt a vonalat. Aztán 
egy másik csoporttársamat megpróbálták megzsarolni.  

– Ez hogy történt?  
– A tárgyalásom után néhány hónappal felkeresett a legjobb ba-

rátnője azzal, hogy a B. azt üzeni, hogy vigyázzak. A barátnője 
mondta el, mi történt vele, óvatosságból jobbnak látták, ha mi nem 
beszéltünk egymással. Behívták a tanulmányi osztályra, ahol az osz-
tály vezetője egy egyenruhás társaságában várta. Ennek a lánynak 
nagyon sokat jelentett az, hogy főiskolára járhatott. Azt szerették 
volna nála elérni, hogy barátkozzon velem és készítsen rólam jelen-
téseket. Azzal zsarolták meg, hogy ha nem teszi meg, akkor kirúgják. 
Szegény három napig nem evett, nem aludt, csak sírt. Aztán vissza-
ment, és azt mondta, hogy nem. A barátnőjével pedig megüzente, 
hogy vigyázzak. Szerencsére nem rúgták ki. De ha akkor igent mond, 
akkor kész, vége. Egy életre a markukban lett volna. Mert ezekkel 
aztán azt csinálták, hogy ha már egy disznóságba belevitték, akkor 
nyomban megzsarolták, ha a következőt nem teszed meg, ezt a mási-
kat, mindenki meg fogja tudni. Gerinctörés.” (eddig az interjúból)  

Hogy ne tudjanak később zsarolni, a főiskola elvégzése után 
olyan munkahelyet kerestem, aminél nem lehetett lejjebb rúgni egy 
zenetanárt, és a Csalogány utcai Foglalkoztató Iskola és Nevelőott-
honban nevelőtanári státuszban folytattam zeneterápiás kísérletet. A 
Jóisten humora volt, hogy amikor odamentem, azt hittem kirúgom 
magam, ehhez képest fél év múlva a minisztérium kiemelt kísérlete 
lettem, ami nagy dicsőséget és kiemelt fizetést jelentett. Ennek aztán 
meg is lett a következménye, a régóta ott dolgozó kollégák nem néz-
ték jó szemmel az én hirtelen felívelő karrieremet és elkezdtek áská-
lódni. Engem nem érdekelt különösebben se a dicsőség, se a pénz, 
két és fél év múlva eljöttem onnan, de nagyon sokat köszönhetek 
ennek a két és fél évnek, amit ott töltöttem. Azon kívül, hogy húsz 
évnek megfelelő pedagógiai  tapasztalatot szereztem, de ami ennél 
sokkal fontosabb, megtanított hinni abban, hogy a szeretet valóban 
csodákra képes. Egy nagy ajándékot is kaptam abban a kisfiúban, 
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akit ott ismertem meg, és aki később a nevelt fiam lett. – Ezután 
normál zeneiskolában kezdtem tanítani. Természetesen itt Pesten is 
töretlenül folytatódott a közösségünk élete, miután végzés után töb-
ben is felkerültek a Fővárosba. 

 
A Szentírás és én – Az én gyerekkoromban a II. Vatikáni Zsinat 

előtti katolikus egyház szellemében zajlott a hitélet: katekizmus a 
hitoktatásban, latin nyelvű liturgia, első péntek, rózsafüzér, litánia: a 
Szentírásnak nem igen volt szerepe benne. Közben ugyan lezajlott a 
Zsinat, de nálunk a szembe miséző oltáron és a magyar nyelvű litur-
gián kívül nem igazán történt változás, sok mindennel együtt a 
Szentírás terén sem (igaz, nem is volt Szentírásunk, a háború után 28 
évnek kellett eltelnie, hogy újra ki lehessen adni). Persze tudtam, 
hogy van, tanultunk is róla valamelyest a hittanórán, de nem „talál-
koztam” vele. Már vagy tizenhat éves lehettem, amikor egy húsvéti 
lelkigyakorlatot tartó atya olyan lelkesen beszélt róla, hogy rögtön 
elhatároztam, hogy ha ez ilyen jó dolog, én is el akarom olvasni. 
Amint hazaértem, megkérdeztem a szüleimet, hogy van-e nekünk 
Szentírásunk? Persze, hogy van, mondta az édesapám, és elővette az 
éjjeliszekrénye polcáról. Egy háború előtti Káldi-féle Újszövetség 
volt. No, nem mondhatom, hogy ez az első találkozás valami túl jól 
sikerült, nem volt az a „meglátni és megszeretni egy pillanat műve 
volt”. Szépen elkezdtem az elejétől olvasni, mint bármelyik más 
könyvet. Kezdettől fogva nehézségeim voltak vele. Idegen volt szá-
momra a régies nyelv, a gondolatvilág, sehogy nem illeszkedett be az 
én magyar és világirodalmi olvasmányaim közé, nem volt „ehető” 
számomra. Ráadásul, ahogy egymás után sorra olvastam az evangé-
liumokat, megtorpantam: Az atya azt mondta, hogy a Szentírást a 
Szentlélek sugallta. Na de itt az egyik evangélium ugyanazt az ese-
ményt másképp írja le, mint a másik, hogy van ez? Az egyiknek 
másképp sugallta, mint a másiknak? Vagy mégis úgy van, ahogy az 
iskolában folyton hallottuk, hogy az egészet csak kitalálták, Jézus 
nem is élt stb.? Húha! Nagy bajba kerültem, és ráadásul nem is volt 
senki a közelemben, akihez bizalommal fordulhattam volna ezzel a 
problémával. Rájöttem, hogy ha nem akarom elveszíteni a hitem, 
sürgősen be kell fejeznem a szentírásolvasást. Visszaadtam az édes-
apámnak, a problémával nem foglalkoztam tovább („csontváz a szek-
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rényben”), és továbbra is jártam szorgalmasan misére, litániára, ró-
zsafüzérezni stb. 

Szerencsére a dolog nem maradt annyiban. Néhány évre rá a 
Tomka atya összegyűjtött egy ifjúsági csoportot, és ennek az első 
lelkigyakorlatán az egyik lánynak volt egy csinos, műbőrkötésű, 
zsebméretű Békés-Dalos féle Újszövetsége. Rácsodálkoztunk: – Hát 
neked ez honnan van? – Küldte neki a Török Jenő bácsi Bécsből. 
Csak írni kell neki, és a Török Jenő bácsi olyan jóságos, hogy küldi a 
Szentírást. Hát ez elég hihetetlennek hangzott, hogy a Török Jenő 
bácsi vadidegen gyerekeknek ingyen küldözgeti a Szentírást, de egy 
levelet megér a dolog, gondoltam. Na nem mintha nagyon olvasgatni 
akartam volna, csak ha már neki van, nekem miért ne legyen. Elküld-
tem a szívhez szóló levelet, és csodák csodája, a Szentírás két hónap 
múlva a kezemben volt. És nem csak nekem, hanem mindenkinek, 
aki írt a közösségből Bécsbe a Török Jenő bácsinak. És ha már meg-
volt, bele-bele kóstolgattunk.  Meglepődve tapasztaltam, hogy ez 
mintha érthetőbb szöveg lenne számomra, mint az a másik volt. Óva-
tos voltam már, az nem jutott eszembe, hogy folyamatosan olvassam, 
csak innen-onnan felcsippentettem egy-egy mondatot. A többiek is 
hasonlóképpen voltak vele, és kialakult köztünk az a társasjáték, 
hogy egy-egy ilyen szentírási gondolathoz kerestünk valami szép kis 
képecskét, és aláírva a szöveget, megajándékoztuk vele egymást. Pl. 
„A nap ne nyugodjék le haragotok fölött”, „Ne félj” stb. – ilyet és 
ehhez hasonló, rövid, találó, a mindennapi életünkben sokatmondó, 
az egyes élethelyzetekben segítő, továbblendítő mondatokat „mazso-
láztunk” ki az Újszövetségből. Aztán a következő lépést az jelentette, 
amikor a lelkigyakorlatainkon elkezdtük a Szt. Ignác-i szemlélődő 
elmélkedéseket, és ezek témája egy-egy szentírási szakasz volt. No, 
akkor kiderült, hogy itt csodák vannak! És ismét elkezdtem saját 
magam forgatni és olvasni a Szentírást. Újra meg újra elolvastam a 
már átelmélkedett részeket, meg ötletszerűen itt-ott belelapoztam, és 
csak azt olvastam el, ami megtetszett. Másutt, ahol láttam, hogy nem 
boldogulok valami nehézség miatt, azt félretettem, mintha nem is 
lenne. Lassan elindult a Szentírás és köztem valami barátságféle. 
Lépésről lépésre szelídültünk egymáshoz, ahogy Saint-Exupéry leírja 
a Kis hercegben. Hogy, hogy nem, egyszer csak azon vettem észre 
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magam, hogy mindennap olvasom, hogy mindig ott van a táskámban. 
Hol értettem, hol nem, de jó volt olvasni. Aztán 1973-ban a fokoláre 
mozgalommal való megismerkedéskor tanultam meg azt, hogy ez 
nem csak egy egyszer volt történet, amit elolvasok, szép életpéldák-
kal, hasznos tanácsokkal, hanem élet, életté váltható, az Isten élő 
Igéje, Valaki. 

Bár akkoriban már volt teljes Szentírásunk, de az Ószövetséggel 
nem tudtam mit kezdeni. Azok az átkozódások a zsoltárokban, meg 
hogy az ősatyák mi mindent csináltak, az a sok szörnyűség és vér – 
nincs nekem ehhez semmi közöm, mondtam magamban. Vagy az a 
történet is, mint Jákob harca Istennel. Nem tudok én ezzel a Jákobbal 
azonosulni, hát micsoda dolog ez, amit csinál?! Nagyon furcsállot-
tam, amikor a Kerekes atya egyszer lelkendezve beszélt az Ószövet-
ségről, hogy az milyen gyönyörű. – Hát – húztam be a nyakam – 
neki biztos, de én nem sok vonzót találok benne. A krisztusi ember-
től teljesen idegen világ az – mondtam hamis öntudattal és sok ön-
ismereti hiánnyal. 

Az utóbbi években abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
valamilyen feladat kapcsán évente legalább egyszer, de néha kétszer 
is mindenestül végig kell olvasnom a Szentírást. Nagyon jó! Lehet, 
hogy most már úgy „elromlottam”, hogy kényszerítő körülmény 
nélkül is megtenném, mert az ember rászokik, rákap: „Akik engem 
esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szom-
jaznak” (Sír 24,29).   

Így a különböző feladatok miatt aztán mégiscsak rákényszerültem 
arra, hogy olvassam az Ószövetséget is, és bizony tükröt tartott elém. 
Amikor egyre többet olvastam, egyre inkább kiderült, hogy hát bi-
zony, ahogy Illés próféta mondta, „én sem vagyok jobb, mint atyá-
im”. Egy centtel sem vagyok különb náluk. Elvileg másképp kellene 
élnem, mint ezek az ószövetségi emberek, de ugyanolyan kishitű 
vagyok, mint ők, ugyanúgy lázadok, ugyanúgy keresem a bálványa-
imat (vagy kisebb méretben ilyen gumicicákat, amiket az ember 
megfog és nem ereszt el) stb.-stb. – hosszan lehetne sorolni. Szóval, 
ahogy a másik ember, úgy a Szentírás is tükör a számunkra. Tükör, 
amiben láthatunk, talán ma még homályosan, ahogyan Szt. Pál 
mondja. Mintha függöny takarná el, és mögüle sejlene csak fel vala-
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mi. De ez a függöny úgy nyílik, ahogy minél közelebb kerülünk Is-
tenhez. És minél közelebb kerülünk Istenhez, annál jobban megértjük 
a szavait, és minél jobban megértjük a szavait, annál tisztábban lá-
tunk, annál közelebb kerülünk Hozzá. Ha hit nélkül olvassuk a 
Szentírást, csak egy könyv marad, nem találkozunk benne senkivel. 
Ha egy Istennel való találkozásból kezdi valaki ezeket a szavakat 
kortyolni, csak akkor fogja bennük megtalálni Őt. És akkor nem kell 
félnünk az Ószövetségtől, hogy ott esetleg több problémával kerü-
lünk szembe, mint az Újszövetségben. Aki a problémát keresi, meg 
is találja mindenhol. Ha pedig egy Istennel való benső kapcsolatból 
olvassuk, akkor meg minden kisimul. Az is, ami esetleg tényleg 
problémás. Nem muszáj mindig mindenre rögtön választ kapni. Van 
olyasmi, ami öt évvel ezelőtt nagy kérdőjel volt, és anélkül, hogy 
ügyet csináltam volna belőle vagy kergettem volna a választ, a dolog 
szépen továbbgördült, és ma a helyén van már, nem kérdés többé. 
Sokszor megtapasztaltam azt, hogy a legtöbb Szentírással kapcsola-
tos kérdésemre maga a Szentírás válaszolt egy másik helyén. Ez per-
sze csak akkor valósul meg, ha olvassuk.  

Ha az ember sokat olvassa a Szentírást, bocsánat a hasonlatért, de 
megragad benne, mint a bogáncs, és ha kell, ha nem kell, előjön, 
megszólal bennünk. Nemegyszer megtapasztaltam az életemben, 
hogy a saját eszem, indulataim szerint tettem volna valamit, aztán 
egyszer csak „beugrott” egy szentírási mondat, és rájöttem, hogy azt 
úgy nagyon rosszul tenném. „Szívembe rejtem igéidet, hogy ne vét-
kezzem ellened”, mondja a zsoltáros (Zsolt 119,11). Talán egy példát 
el is mondanék a sok közül. Valaki egyszer nagyon felbosszantott. 
Annyira kihozott a sodromból, hogy amikor eljöttem tőle, föl-alá 
mászkálva a metró peronján azt mondtam, hogy Jézus, most már 
barátkozz Te vele, nekem elegem volt! Csináld Te tovább! És nem 
megyek, és nem nézem meg többet, pont! Aztán eltelt egy hét, és ott 
motoszkált bennem, hogy vajon mi lehet vele? De azt mondtam ma-
gamban, hogy nem vagyok én az anyukája, mit törődök én vele? 
Nem vagyok én az őrzője, nem megyek! És abban a pillanatban, 
hogy ezt kimondtam magamban, valahonnan ismerős volt ez a „nem 
vagyok én az őrzője”. Hát persze, Káin! Ettől nagy levegőt vettem, 
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hogy mi, ezt a Káin mondta! Na jó, sürgősen mentem, hogy megnéz-
zem, mi van vele, én a Káinnal nem akarok egy húron pendülni. 

Néha az ember teljesen elgyötörtnek érzi magát, és elege van 
mindenből. És akkor kézbe veszi a Szentírást és elkezdi olvasni. 
Nem kell akarni semmit, se választ, se egyebet, csak belemerülni, 
mint a vízbe, és egyszer csak azt veszi észre, hogy felfrissült: „Lel-
kem elbágyadt a gondtól, erősíts meg igéddel engem” (Zsolt 119,28). 

Ebben a Szentírással való párbeszédben gyakran vesszük a Bibliát 
úgy kézbe, hogy valamilyen kérdésre, problémára várunk tőle vá-
laszt. Sokan ilyenkor konkrét választ szeretnének kapni, hogy kettőt 
jobbra, egyet balra. Ilyesmi ritkán történik. Választ persze mindig 
kapunk, csak nem így. Én azt tapasztalom, hogy ha valamilyen kér-
déssel fordulok az Úristenhez, és úgy kezdem olvasni a Szentírást, 
annak ellenére, hogy az olvasott szövegnek semmi, de semmi köze 
nincs az én adott problémámhoz, a végére mégis megtudom a meg-
oldást. Az a világosság, amit az Isten Igéjén keresztül kapok, az segít 
abban, hogy a helyes utat megtaláljam: „A te igéd lámpás a lábam-
nak, s ösvényeimnek fényesség” (Zsolt 119,105). 

Valaki megkérdezhetné azonban, hogy mi a biztosítéka annak, 
hogy az ember nem a saját szája íze szerinti válaszokat olvassa ki a 
Szentírásból, nem azt olvas-e ki, amit akar? Hiszen ezerféle szekta 
járja a világot a Szentírást lobogtatva. Erre én azt mondom, hogy ha 
az ember nem akar kiolvasni belőle semmit, akkor van a legjobb 
úton. Ha nincs előzetes elképzelése, ún. prekoncepciója. Csak olvas-
sa a „józan paraszti eszével”, hiszen érthetők ezek a szavak. Olyan 
gyönyörűen mondja az Úr Mózesnek: „Egészen közel van hozzád a 
törvény: a szádban és a szívedben” (MTörv 30,14). Egyébként pedig 
lehetnek és lesznek is tévedéseink – az mindig ott van a „pakliban”, 
mert emberek vagyunk. De hogyha a Szentírással kapcsolatban is 
megélünk egy belső szegénységet, hogy ne akarjunk tőle semmit, 
hogy ne legyen se eszköz, se tárgy a számunkra, és ne legyen semmi-
féle elméletnek sem semminek az igazolása, hanem mi ott az Istennel 
akarjunk találkozni, akkor fogunk is találkozni Vele, és úgy lesz, 
ahogy a zsoltár mondja: „Világosságod által látunk világosságot” 
(Zsolt 36,10). 
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Amikor az ember nehezen talál szavakat valaminek a megfogal-
mazására, szívesen használ képeket, hasonlatokat, szívesen fordul 
valami foghatóhoz, ami közvetíteni tud valamit abból a tapasztalat-
ból és élményből, amit át szeretne adni. A Duna mellett nőttem fel, 
és kisgyerekkorom óta valami különös, bensőséges kapcsolat fűz a 
vízhez. Mindenféle formában. Örülök neki, amikor a tenyerembe 
fogom, mielőtt megmosom az arcomat, szeretem a patakot és gyö-
nyörködöm a tengerben, de a legkisebb harmatcseppben is, szépnek 
találom, amikor esőtől fényesek az utcák. Pompás dolog a vízben 
úszni és lubickolni. Nohát valami ilyesmit jelent most már számomra 
Szentírás is. Ilyen egészen közeli, tapintható találkozás az Úristennel, 
méghozzá nagyon örömteli és nagyon sokféle is, miként a víz is: 
másképp csodálkozik rá és feledkezik bele az ember egy tengerpar-
ton a végtelenbe vesző kékségbe, és egészen mást jelent, amikor csak 
egy harmatcseppnyi víz van előtte. Ugyanúgy lehet az Írásban is 
megfürödni és felfrissülni, mint a vízben. Ugyanúgy lehet kóstolgat-
ni, és lehet inni belőle. Ugyanúgy lehet pancsolni és fickándozni 
benne olyan örömteli fürgeséggel, mint a delfinek. 

Nem véletlen, hogy az a vidék, ahol a Szentírás megfogalmazó-
dott, olyan gyönyörűen beszél a vízről. Nekünk itt időnként túl sok is 
jut belőle, nem tapasztaljuk meg a bőrünkön azt, hogy a víz maga az 
élet, hogy víz nélkül kősivatag, homok és pusztaság minden. Ott 
azonban, ahol egyes vidékeken soha nem esik eső, ott az emberek 
nagyon is tudatában vannak, hogy milyen nagy ajándék az Úristentől 
a víz. Olyan gyönyörű módon fogalmazza meg a Szentírás és hason-
lítja össze az élő vizet az élő Igével: „Ha valaki szomjazik, jöjjön 
hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: 
élővíz folyói fakadnak majd belőle” (Jn  7,37b-38). Mi kevesek va-
gyunk, és a világ valószínűleg nem is a mi bölcsességünkre, szépsé-
günkre, ügyességünkre, okosságunkra kíváncsi, hanem az élő vízre 
szomjazik, amely belőlünk fakadhat a Szentírás nyomán. Kívánom, 
hogy mindenkiben buzogjanak és törjenek fel ilyen források, és pan-
csoljanak és merüljenek alá, és kortyolják és fogják a tenyerükbe, és 
adják másoknak is ezt az örömöt és élő vizet. 

Már a Bibliatársulat megalakulása előtt az Úristen finoman terel-
getett a Szentírás felé. Sokat köszönhetek a Mócsy Imre bácsinak, 
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akivel hosszú sétákon folytattunk véget nem érő beszélgetéseket a 
Szentírással kapcsolatban, a Kerekes Károly atyának, akinek vezeté-
sével boldogan „szörföztem” a héber, görög és latin nyelvi fordula-
tok finomságai között. A sok okosságot aztán megfejelte a fokoláre 
mozgalommal való megismerkedés, akiknek a révén megtanultam, 
hogy az Isten Igéje megélhető, a mindennapi életben gyakorlattá 
váltható, beleépülhet életünk minden pillanatába. Így aztán nem is 
lehetett másképp, mint hogy amikor szóba került a Bibliatársulat 
megalakulása, az ügy lelkes támogatóra talált bennem. 

Képek villannak fel, a kezdeti „hontalanság” idejéből, amikor hol 
a piaristák, hol a törökőri Kis Szent Teréz templom fogadta be lelkes 
kis csapatunkat. Közben Tarjányi atyával jártuk a várost, hogy állan-
dó befogadó helyre találjunk, de nem jártunk sikerrel. Magas bérleti 
díjat kértek volna még a plébániák is. De nem túl sok idő elteltével a 
külföldi bibliatársulatok anyagi segítségével meg tudtunk venni egy 
első emeleti kis két szobás lakást a Teréz körúton. Az első szobából 
lett a bolt, a belső szobából lett az „előadó terem”, a havonta rende-
zett Jeromos esték színhelye, ami gyakorta szűknek bizonyult, és a 
hallgatóság egy része a belső teraszon állva, a nyitott ablakon keresz-
tül hallgatta az előadót.  

A hőskorszakban mindenki mindent csinált, beállt a pult mögé, ha 
kellett mázolta az ablakokat, takarított, függönyt varrt vagy éppen, 
mint munkatárs és előadó, részt vett a bibliatársulat által szervezett 
hétvégi Bibliaapostol-képző szemináriumokon.  

Legszívesebben a Szentírásunk születésének időszakára emlék-
szem. Szentírással keltünk és feküdtünk, két éven keresztül megfe-
szített munkával igazítottuk a mai magyar nyelvhez és a Neovul-
gátához a Káldi-féle szentírásfordítást. Nem volt se vasárnap, se ka-
rácsony, se húsvét, megszakítás nélkül folyt a munka.  

Évente kétszer olvastam el a teljes Szentírást. Hát annál szebbet 
senkinek sem kívánok! Mint ahogy egy nyelvet is csak úgy lehet 
megérteni, ha tanulja, ha gyakorolja az ember, a Szentírást is csak 
úgy lehet megérteni, ha a vele való foglalkozásban az ember megt-
anul „szentírásul”. Isten megtapasztalásának csodáját a Szentírásban 
a magam életében folyamatosan megtapasztalom, de számtalanszor 
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megtapasztalhattam a Bibliaapostol-képző szemináriumok résztvevő-
inek élményei révén és a Bibliaiskola vezetése során is. 

Az Élő Ige Bibliaiskola 
vezetését 1993-ban kezdtem el 
hitoktatók és érdeklődők rész-
vételével. Minden hónap első 
hétfőjén tartottuk a Biblia-
központban. A bibliaórák kész, 
kidolgozott anyaga a Jeromos 
füzetekben folyamatosan megje-
lent. Hitoktatók, Bibliával fog-
lalkozó csoportok jól tudják 
használni. Az első 68 óra anya-
ga könyvben is megjelent, Bibliaórák címmel. Bibliaapostol-képző 
szemináriumokat 1993 óta tartottunk tíz-tizenkét önkéntes munkatár-
sunkkal. 
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Gelley Anna 

irodavezető, kurzusvezető 
 

1993-ban kerültem a Bibliatársulathoz munkatársnak. Négy gyer-
mekünk van, a legkisebb akkor lett három éves. Amikor befejeztem a 
tanulmányaimat a Hittudományi Akadémia Levelező Tagozatán, a 
tervem az volt, hogy hitoktatóként próbálok elhelyezkedni, főleg a 
gyerekeim iskolai szünetei miatt. Eredetileg egészségügyi végzettsé-
gem van (védőnő), így sok tapasztalatom nem volt pedagógiai terüle-
ten. Kerestem segítséget, hogyan lehetne a hitoktatást érdekesen és 
hitelesen képviselni az iskolában, a plébánián. Jelentkeztem egy – a 
Bibliatársulat által meghirdetett – képzésre Leányfalura, ahol a kö-
zösségi bibliaolvasás módszereit ismertették. 

Valahogy ittragadtam. Pontosan nem tudom hogyan, mert a mun-
kakör, amire hívtak, sehogyan sem illett hozzám. Fogalmam sem volt 
arról, hogy mit csinál egy irodavezető, a számokkal sem voltam jó-
ban. Isten tervei valóban kifürkészhetetlenek. A teológiára is csak 
azért jelentkeztem, mert az akkor 6-7 éves legnagyobb gyerekem 
olyan kérdéseket kezdett feltenni a hitünkkel kapcsolatban, amire 
nem tudtam a választ. Bár akkor már évek óta rendszeresen temp-
lomba jártam a férjemmel, fogalmam sem volt például, hogy a litur-
gián a színeknek jelentőségük van. (Egyszer felháborodtam azon is, 
hogy egy férfi [pap] hogyan viselhet lila ruhát nyilvánosan a misén.) 

Gyerekként nem éltünk vallásos életet. Édesanyám egyedül nevelt 
hármunkat, azt hiszem, ő is egész életében kereste a kapcsolatot Is-
tennel. A gyerekkorom a sok nehézség és nélkülözés ellenére szép 
volt, édesanyám személyisége minden nehézséget könnyűvé tett. 
Emberszeretete, érzékenysége mások bajai iránt, jó humora és a má-
sokon való segítés mindennapos tapasztalat volt számunkra. Nagyon 
szerette az embereket. A nyitottság és a kíváncsiság a világ dolgai 
iránt nagyon jellemző volt rá, amennyire vissza tudok emlékezni. 

Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon köthető-e konkrét törté-
néshez, hogy mikor kerültem először Istenhez úgy közel, hogy tud-
tam is... Azt gondolom, hogy Ő szépen, csöndben, egész életemben a 
tenyerén hordozott anélkül, hogy tudtam volna. Ez egy soha véget 
nem érő folyamat, aminek a titkaira minden nap rácsodálkozom. A 
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gimnáziumban volt az első találkozásom a vallással: érdekes módon 
egy, a pünkösdisták által szervezett bibliaórára kaptam meghívást. 
Bár azonnal éreztem, hogy nem szeretnék többet hozzájuk menni, de 
a magocskát mégis ők dobták bele a földbe. Tőlük kaptam az első 
Szentírásomat is, és véglegesen, megkerülhetetlen feladatommá vált, 
hogy megtudjam, mi az igazság a hittel és a vallásos élettel kapcso-
latban. 

Hálás vagyok, hogy a Bibliatársulatnál egy közösséget találtunk a 
családommal, a férjem pedig szintén részese lehet ennek velem 
együtt. 

1993-ban irodavezetőnek adminisztratív munkakörbe kerültem a 
Bibliatársulathoz. Ezt a feladatot az óta is végzem, magamban úgy 
nevezem: menedzselem a Bibliatársulatot. Azonban már a kezdetek-
től kiegészült ez a munka sok más, számomra sokkal érdekesebb 
feladattal. Évekig részt vettem a Bibliaiskola munkájában, és a Bib-
liaapostol-képző szemináriumok résztvevője voltam, szívesen, 
örömmel, előadóként is, és segítőként is. 

Idővel ezek a feladatok átalakultak, és kevésbé volt szükség az 
ilyen jellegű munkára. Ebben az időszakban találkoztam egy újabb 
kihívással, ami az óta sem enged el. 

A Katolikus Bibliaszövetség Közép-Európa-i regionális konfe-
renciáját tartották a Dél-Tirol-i Brixenben, 1999 szeptemberében. Itt 
találkoztam először a biblikus figurákkal: mondhatom szerelem volt 
az első látásra. 

A figurákat a kialakulásuk idején először a karácsonyi történet 
szemléltetésére használták, s a későbbiekben ismerték fel, hogy más 
szentírási jelenet bemutatására is alkalmasak. Az eredeti ötlet folya-
matosan fejlődött, újabb és újabb kreatív megoldások alakították a 
jelenleg használt formát. 

Különösen megragadott, hogy mindenki saját magának készíti a 
saját figuráit. Német nyelvterületen ennek már akkor is nagy hagyo-
mányai voltak, nálunk azonban akkor még nem ismerte senki.  

Nem csak a figurák elkészítését és a felhasználásuk sokféleségét 
ismertem meg Brixenben, hanem Anneliese Hecht előadása is na-
gyon megfogott, és az ottani gyakorlati foglalkozások a figurák 
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használatának olyan széles és sokrétű használatát mutatták meg, 
hogy arra a felismerésre jutottam, a Szentírással való munka sokkal 
színesebb és élvezetesebb lehet a figurák használata által.  

A gyerekek és a felnőtt emberek is a hitük megértéséhez és meg-
éléséhez új formákat keresnek. A Szentírás olvasása egyénileg is 
fontos, de a közösségben történő olvasás, a Bibliával való közös 
foglalkozás szintén nagyon fontos. Akkor már kapható volt 
Anneliese Hecht: Közös utunk a Bibliához című módszertani köny-
vecskéje, de úgy gondoltam, hogy mellette a  biblikus figurák újabb 
színt, játékosságot jelentenek ezen az úton, ugyanakkor komoly szel-
lemi munka is. 

Elhatároztam, hogy én is szeretném megtanulni a figurák készíté-
sét, és itthon a hitoktatók, szülők számára elérhetővé tenni.  Szeren-
csésnek tartom magam, hogy a Bibliatársulatnál Tarjányi Béla atya 
különösen nyitott volt minden újításra, ami a Szentírás jobb megérté-
sét, megismerését szolgálhatja. Minden segítséget megkaptam ahhoz, 
hogy a biblikus figurák itthon is elérhetővé váljanak.  
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2002-ben az osztrák Bibliatársulat befizetett minket egy kurzusra, 
Heiligenkreuzba. Egy hétig laktunk, dolgoztunk a „Haus der Stille” 
nevű lelkigyakorlatos házban. Sokat tanultunk, mégis a legnagyobb 
akadály még mindig az alapanyagok beszerzése volt. Ezeket Svájc-
ból kellett rendelni, ami megnehezítette a munkánkat.  

A figurákat többféle módon lehet elkészíteni. Én két módszert is-
mertem meg: 2002-ben az ún. „Schwarzenberger”-féle figurák ké-
szítését, majd 2004 és 2005 során Bécsben a Doris Egli-féle figurák 
készítését sajátíthattam el. Mindkettőnek van előnye és vannak nehéz-
ségei is. Az előnyöket megtartva, a magyarországi lehetőségekhez 
igazítva mi itt, Magyarországon tulajdonképpen egy harmadik utat 
járunk. 

Évek teltek el kísérletezéssel és kutatással, sok kudarccal és sok 
segítséget kapva – sokszor nem várt helyről –, mire 2003 decembe-
rében megtartottuk az első kísérleti kurzust barátainknak, ismerőse-
inknek. Azóta negyven kurzuson vagyunk túl. Főleg Budapesten, a 
Bibliaközpontban zajlanak ezek a hétvégék, de országszerte tartottam 
már számos kurzust. Örülnék, ha vidéken is lenne valaki, aki ezt a 
hasznos kezdeményezést tovább vinné… 

A figurák elkészítése kikapcsol, szórakoztat, minden részletét él-
vezem. Úgy látom, hogy a kurzusokon a résztvevők is élvezik. Ami-
kor elkészül a két figura, és a karakterek véglegessé válnak, minden-
ki nagyon boldog: a kétkezi munkája eredményét viheti haza, és 
használja a munkája során. 

A használatnak csak a fantázia szab határt, a visszajelzések is ezt 
bizonyítják. Állatok, kiegészítő használati eszközök, díszletek ké-
szülnek a jelenetek kiegészítésére, érdekesebbé tételére, így sok érté-
kes bibliaórát tesznek gazdagabbá. Egyébként nem csak a biblikus 
foglalkozásokon és a mindennapi vallásgyakorlatunk során használ-
hatók ezek a figurák: az unokáim előszeretettel játszanak különböző 
szerepjátékokat vele, de óvodák, plébániák, családok és pszichológu-
sok is használják családterápiáik során.  

Ebben az évben sokak örömére lefordítottunk és kiadtunk egy 
újabb módszertani könyvet is, ami újabb ötleteket és segítséget jelent 
a hitoktatóknak a figurákkal való munkához. A módszertani könyv 
szintén Anneliese Hecht munkája – régi tervünk valósult meg ezzel. 
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Endre, én, Mihály 
és a szüleink 

Opálény Izabella  
     a Szentírás Alapítvány Kuratóriumának elnöke 

 
Nagyon boldog gyerekkorom volt. A Nyugati pályaudvar közelé-

ben egy kis lakásban laktunk: szüleim, két bátyám és én. Ebben a kis 
lakásban születtem a háború utáni hónapokban. Azóta is itt élek. 

Ezekben az években bizony nehezen léteztünk. Édesanyám itthon 
maradt „munkanélküliként” a háztartásban. Minden szükségest előte-
remtett. Amit csak lehetett, mindent ő maga varrt, foltozott, javított. 
Örökre megmaradó mondata: „Kislányom, az nem szégyen, ha a 
ruhád foltozott, de az igen, ha lyukas, szakadt és piszkos.” 

Minden hétvégén, vasárnaponként a reggeli szentmise után kirán-
dulni mentünk. A szabadba, többnyire 
a hegyekbe kirándultunk nyáron is. Az 
ország főbb tájait, mint az 1. sz. Építő-
ipari Vállalat Természetjáró Szakosz-
tályának tagjai, bejártuk. Édesapa ott 
dolgozott, és ennek a szakosztálynak a 
„vezetését” vállalta társadalmi mun-
kában. 

Szüleim nagyon szerették, tisztelték 
egymást. Ez nekem mindaddig nagy 
biztonságot, boldogságot adott, ameddig 
együtt élhettünk. 

Jó kedélyű kis család voltunk. 
Mindhárman jól tanultunk, így arány-

lag nem jelentett különösebb terhet az 
általános iskola. Ezekben az években a 
hittanra való beíratás különösen pró-
bára tette édesanyámat. Neki kellett 
elmenni, mivel édesapa a hivatali időkben dolgozott. Mindig jártunk 
rendszeresen hittanórákra. 

Aztán a gimnáziumi évek már nehezebbek lettek. Három gimna-
zista is egyszerre katolikus gimnáziumba járt, ahol kötelező volt a 
tandíj. Nekem még kötelező egyenruha is kellett. Ünnepre is és hét-
köznapra is. A vasárnapi nagy közös kirándulásoknak ez vetett véget, 
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mert akkor még kötelező volt vasárnap is a gimnáziumba járni 
szentmisére. Ami akkor nem volt, most van, szép világoskék blúzom, 
nyakkendővel és sötétkék szoknya. 

Érettségi után az egyetemi évek már egyszerűbbek voltak. A ta-
nulmányi eredményeinktől függően ösztöndíjat kaptunk. Misi már 
kilépett az itthoni, meleg családi körből. A Budapesti Központi Sze-
minárium lakója lett. Édesapám engedélye nélkül felvételizett Esz-
tergomban, titokban. Felvették, és Budapestre küldték tanulni. Édes-
apám kifogása ez volt: „Fiam, legyen először egy szakmád és biztos 
megélhetésed, utána mehetsz, ahová akarsz!” – Milyen jó, hogy Mi-
hály ekkor nem engedelmeskedett Édesapámnak! 

Az egyetemen sorra kiderült mindannyiunkról, hogy ki honnan 
jött stb., de semmiféle zaklatást nem tapasztaltam a katolikus gimná-
zium miatt. 

Az egyetem után, ill. még államvizsgásként, első munkahelyem 
Szombathelyen volt. Itt nagyon sokat segített Misi. Azon a környé-
ken több ismerős kollégája is élt. Megismertetett velük és családjaik-
kal. Volt olyan Atya, akire szinte rá is bízott. „Bármi gondod van, 
menj nyugodtan Taszihoz! (Rátkai István) Benne megbízhatsz!”– 
Milyen jó volt ezt tudni, és megtapasztalni ezt a támogató szeretetet 
az egyébként teljesen ismeretlen környezetben, egyedül. Azt is meg-
tette, hogy motorkerékpárral jött le hozzám – akkor még csak motor-
kerékpárja volt –, és hozta magával a határsávi engedélyt, meg az 
édesanyáméktól „kierőszakolt” engedélyt, hogy ott együtt bejárjuk a 
környező falvakat, városokat: Ják, Gasztony, Horvátnádalja stb. 

Később, amikor a fiataljaival – nagy titokban – kirándulni ment 
rejtett helyeken lelkigyakorlatot tartani, a Szentírást tanulmányozni, 
vagy amikor elmentek a kismarosi, nagymarosi (akkor még tiltott) 
ifjúsági találkozókra, mindig elhívott engem is. Nagyon szép emlé-
kek ezek. Nem csak fizikai felüdülést, hanem komoly lelki megerő-
södést, gazdagodást jelentettek. 

Ebben a körben ismertem meg Horvay Marikát, akit a szüleim is 
nagyon megszerettek. Amíg ő már Pesten dolgozott és lakást kere-
sett, sokszor nálunk lakott, hogy ne kelljen mindig visszamennie 
Szentendrére. 
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Ekkor kezdtem el betegekhez járni: nem csak testi, hanem leki 
gondjaikban is segíteni, erősíteni őket. Volt, akiket rendszeresen fel-
kerestem otthonukban, és a kórházakban is hétről-hétre meglátogat-
tam. Ez a „munka” a mai napig is megmaradt. 

Nagy változást jelentett életemben az 1986-os esztendő: 42 éve-
sen Mihály bátyámat az Úristen hazahívta. 

Mindenki tudta, hogy Szentendrén káplán korában sokat foglal-
kozott a Szentírás szövegével, hiszen a hittanórákon és a „kirándulá-
sokon” is a középpontban volt a Szentírás. (A teológián a doktori 
értekezését is a Szentírásról írta.) Káplán korában elhatározta, hogy 
készít egy konkordanciát (szövegkereső szótárt). Az Újszövetség 
minden egyes mondatát darabokra szedve külön kis cédulákra írattat-
ta tanítványaival, híveivel. (kb. 25 ezer kis cetli volt), azután mindet 
kellőképpen és nyelvtanilag is logikusan sorbarakta. Végül az egé-
szet egyben legépelte a nyomda számára. 

Legalább tíz évig dolgozott rajta, és amikor készen volt, elvitte a 
katolikus kiadónak. A kiadó szívesen vállalkozott volna rá, de az 
állami hatóság nem engedélyezte a kiadását. Közben Mihály megbe-
tegedett, egyre súlyosabban, és a kórházban mindig reménykedve 
kérdezte, hogy megvan-e már az engedély. A hazaérkezése után egy 
héttel jött meg a hozzájárulás. A budapesti Teológiai Kar éppen be-
indult Levelező Tagozata adhatta ki Nyíri Tamás professzornak, a 
Levelező Tagozat igazgatója közbenjárására. 

Nem csoda, hogy szüleim számára nagyon nagy öröm volt, hogy 
a Fiuk elment, de a műve kiadásra került, és használják a Teológián, 
sőt nagyon sokan, akik számára fontos a Szentírás. 

A „Jeromos” és én  – Hogyan kezdődött ez a kapcsolat? – A bá-
tyám, Mihály „hazament.” A teljes újszövetségi Konkordanciát ké-
szen összeállítva itt hagyta az asztalán. Csak a kiadási engedélyre 
várakozott, amihez a szükséges állami engedélyt nem kapta meg. Pár 
nappal „hazaérkezése” után hirtelen meglett az engedély. Tarjányi 
Béla atya vette kézbe az ügyet. Ekkor „kellettünk” mi is: a család 
engedélyét megadnunk, és segíteni a kiadáshoz szükséges pénz előte-
remtését. Az akkor hatalmas összeg, másfélmillió forint szinte cso-
dával határos módon, ha jól emlékszem két hét alatt összejött. Mi-
hály hívei, sok-sok barátja adta össze, sokan fiatal családosok is. 
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Elkezdődhetett a nyomdai munka előkészítése, és minden, ami ezzel 
kapcsolatos volt. Szüleim legnagyobb örömére – még ezt megélték – 
1987 év végére megjelent a Konkordancia. Béla atya elmondása 
szerint ez volt a Jeromos Bibliatársulat számára az első anyagi segít-
ség, mert sokan vissza sem kérték a pénzüket. Így az ára is nagyon 
kedvező tudott lenni. 

A Társulat megalakulása utáni első időkben még csak ritkán, ké-
sőbb már rendszeresen kapcsolódtam be a kéthetenkénti imaórákon 
való részvételbe. Egyre szorosabb barátság alakult ki közöttünk, akik 
együtt imádkoztunk minden alkalommal, egy-egy szentírási idézetet 
téve beszélgetésünk alapjául.  

Amikor már a Teréz körúti Bibliaközpont megszületett, a havon-
kénti szerdai előadásokat (Jeromos-esték) is nagy örömmel hallgat-
tam. Sokat tanultam. Addig inkább az Újszövetség volt ismert szá-
momra. Itt hallottam sokat az Ó- és az Újszövetség kapcsolatáról, ill. 
arról, hogy az előbbiből hogyan „nő” ki az utóbbi. 

Az előadások kapcsán egy másik nagyon sokat jelentő újszövet-
ségi gondolat fogalmazódott meg bennem: mennyi minden 
felfedezhető Jézus életében, ami a mai napjainkban is életszerű, 
aktuális. Az evangéliumokat összehasonlítva Jézus személyét, 
jellemét még jobban meg lehet ismerni. Lásd „Jézus a nevelő” és 
„Jézus a Getszemáni kertben” c. előadások, amelyek a mai napig is 
emlékezetesek számomra. 

Hamarosan megnyílt a Bibliabolt is. A bolt forgalmának admi-
nisztrációját számítógépen kellett vezetni, amihez én egyáltalán nem 
értettem. De hívtak, sok segítséget is kaptam, és – több kevesebb 
pontossággal (sajnos) – ma is vezetem. Megszerettem, és egyre több 
mindent meg-megtanultam alkotni a masinákon. Még a munkahe-
lyemen is nagy hasznát vettem. 

Hálát szeretnék adni minden szépért, jóért, amit ezalatt a néhány 
évtized alatt kaptam, és amíg a Jó Isten engedi, folytatni szeretném 
mindazt, amire szükség van nap, mint nap a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat életében. Nagy ajándék volt számomra és sokak szá-
mára az is, hogy a Társulat kiadásában megjelent Mihály bátyám 
életéről, a vele kapcsolatos emlékekről egy szép könyv „Mindenki-
nek mindene lettem” címmel. 
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Tarjányi Béla ügyvezető elnök 
         Interjú (KarcFM rádió) 1 

Egy kis tanyáról indult, becsületes parasztemberek gyermekeként. 
A családban rendszeres volt a napi ima, ám a Bibliát nem forgatták. 
Mégis a papi hivatást választotta, és szorgalmának köszönhetően 
Rómában, a Pápai Biblikus Intézetben is tanulhatott. Beszél németül, 
és olaszul, olvas latinul, angolul és franciául, és hogy a Bibliát ere-
deti nyelven tanulmányozni tudja, ismeri az ókori görögöt és a hébert 
is. Neki köszönhető, hogy a katolikusoknak is lett jól kezelhető és 
hordozható Szentírása, a Zsebbiblia, és hogy újra a polcokra kerül-
hetett a Családi Biblia. A pünkösdi Karcolat vendége Tarjányi Béla 
szentírástudós, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Karának professzor emeritusa, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatár-
sulat ügyvezető elnöke.  

 
Petz Margó: A stúdió vendége Tarjányi Béla, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzor emeritusa és a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnöke. Szeretettel 
köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok!  

Tarjányi Béla: Kezét csókolom, szeretettel köszöntöm a KarcFM 
Rádió hallgatóit. 

 
P.M.: Menjünk vissza 30 évet, ha szabad kérnem. Annak idején 

milyen indíttatásra és miért hozták létre a Bibliatársulatot?  
T.B.: Nagyon érdekesen kezdődött. Biblikus professzor voltam a 

Pázmány Péter Egyetem elődjén, a katolikus fakultáson, és mi, taná-
rok, a nehezebb időkben is kaptunk lehetőséget, hogy külföldi kon-
ferenciákon részt vegyünk. Ezzel az akkori kommunista vezetés 
dokumentálni akarta Nyugaton, hogy él és szabad a magyar egyház. 
Nos, így a hetvenes évek elejétől kezdve többször meghívást kaptam 
a bibliatársulatok vezetőinek értekezletére Nyugat-Európába, külön-
böző országokba. Minden évben mentem, és láttam, hogy ők milyen 
sok jó dolgot tesznek a Biblia terjesztése ügyében. Az első bibliatár-
                                                      

1
 Szerkesztett változat. Élőben is meghallgatható a https://karcfm.hu/archiv/karcolat 

-2019-06-10-1300-1400/  címen. 
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sulat Németországban alakult meg, amikor ott a hitlerizmus elő-
retörésével a vallásellenesség erősödött. Ennek ellensúlyozására 
igyekeztek előmozdítani a Szentírás szeretetét, ismeretét, ezért ala-
kult meg ott az első bibliatársulat Európában, majd utána Ausztriá-
ban is, és a többi Nyugat-Európa-i országban. A vezetőik ettől kezd-
ve minden évben tartottak egy közös konferenciát, és én 1973-tól 

évente jártam ezekre az összejövetelekre. Szomorúan vettem részt 
rajtuk, merthogy remény sem látszott arra, hogy Magyarországon 
valami hasonló születhessen.  

De a rendszerváltás pillanatában azonnal kezdeményeztünk. 
Negyvenegynéhány ismerősömmel összejöttünk, megbeszéltük, hogy 
szükség van egy ilyen társulatra. Elkészítettük az alapító okiratot. 
Mindenki egyetértett, és örömmel felterjesztettük a Cégbírósághoz. 

 
A Hittudományi Kar dékánja 
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Semmi gond nem volt, negyedikként jegyezte be Társulatunkat a 
Budapesti Cégbíróság. Rövidesen a Katolikus Egyház legfőbb 
vezetése is jóváhagyta az alapítást. Így tudtunk elindulni. Nem volt 
azonban egyszerű a kezdet, hiszen se pénz nem volt, se iroda. Évekig 
az én tulajdon kis húsz négyzetméteres lakásom volt a székhely. 
Összejöveteleinket ott tartottuk, ahol lehetett, összejöttünk itt, ott, 
ahol tudtunk, például a piaristáknál, a szaléziaknál Óbudán, és a 
Központi Szemináriumban is. A hivatalos alakuló ülést is ott tar-
tottuk meg 1990 elején. Az volt a szerencse, hogy korábbi kap-
csolataim alapján a külföldi bibliatársulatok segítettek, amiben 
tudtak, elsősorban az osztrák, valamint a német bibliatársulat. Így 
például a német bibliatársulat öt éven keresztül biztosította számunk-
ra az egyetlen alkalmazott szerény fizetését, és akkor még tervezett 
kiadványainkat is támogatták külföldről.  

 
P.M.: Mi volt az eredeti cél, mit szerettek volna elérni?  
T.B.:  Azt láttam, hogy a Szentírás ismerete a katolikus hívek 

körében nem igazán általános. Ha visszatekintek a korábbi időkre, a 
60-as, 70-es évekre, azok a lelkipásztorok, akik a tilalmak ellenére 
bátran végeztek ifjúsági munkát, az ő titkos lelkigyakorlataikon min-
dig a központban volt a Szentírás olvasása, tanulmányozása. Szent-
írás viszont nem volt, hiszen a Békés-Dalos Újszövetség külföldön 
készült, itthon nem jelenhetett meg. Külföldről egyenként, kettesével 
küldözgették személyi postával, és ez nagyon nagy kincs volt. Nagy 
változást jelentett azután 1972-73-ban, amikor a Zsinat után az 
állami szervek végre hozzájárultak ahhoz, hogy készüljön egy teljes 
magyar szentírásfordítás, hisz katolikus Szentírás 45 óta egyáltalán 
nem jelenhetett meg. Én is, amikor biblikus tanárként a Szentírást 
magyaráztam, a 20-as években megjelent, ötkötetes régi Káldi-
Bibliát használtam, amit a bátyám – szalézi kispap volt titokban, és 
sok rettegés után, hál' Istennek, végre fölszentelték, és váci megyés 
pap lett –, ő szerzett nekem antikváriumból egy teljes ötkötetes régi 
Szentírást, mert katolikus teljes Bibliához nem lehetett másként 
hozzájutni.  

Az 1973-as bibliafordítás készítésében már én is részt vettem, és 
mindannyiunk nagy örömére meg is jelenhetett. De az volt a gond, 
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hogy nagyalakú volt, szinte kódex méretű. Az első kiadás elővé-
telben elkelt, aztán az állami hatóságok nagy huzavonával mindig 
engedtek pár ezer újabb példányt kinyomtatni. De egy ilyen nagy-
alakú Bibliát magunkkal vinni, úton-útfélen, otthon, zugos kis he-
lyeken olvasgatni elég körülményes volt. Ugyanakkor láttam, hogy a 
protestánsok, akiknek a szocialista rendszerben is jelenhetett meg 
szentíráskiadásuk, olyan szép, kis hordozható alakú Bibliát adtak ki, 
amit mindenki nagyon szeretett. Ez volt a leghasznosabb formátum, 
olyannyira, hogy amikor egy jezsuita páter eljött hozzánk lelkigya-
korlatot tartani, ő sem hozta magával a nagyméretű katolikus 
Szentírást, hanem a kis protestáns Bibliát. Engem ez nagyon bosszan-
tott, és sajnáltam, hogy nekünk nincs ilyen jól kezelhető szentíráski-
adásunk. 

Ez volt tehát a legfőbb célunk, hogy kiadjunk egy katolikus 
Bibliát ilyen kisebb, hordozható formátumban. Ennek megvalósítása 
azért elég hosszú küzdelmek árán sikerült, csak évek múltán, 1997-
ben. Amikor már volt arra remény, hogy össze tudjuk szedni a kia-
dáshoz szükséges pénzt, akkor próbálkoztam a szöveg megszerzésé-
vel. Arra gondoltam, hogy a meglévő, 1973-as szentírásfordítást 
adjuk ki ilyen kis formátumban. Természetes, hogy annak a kiadó-
nak, ahol az megjelent, ez az ajánlat ill. kérés nem volt igazán vonzó, 
így nem kaptuk meg tőlük a kiadásra az engedélyt. Akkor azt 
kezdeményeztem, hogy egy új fordítást készítünk, hiszen a 90-es 
években jártunk már, az a fordítás pedig akkor már két évtizede 
készült. Ötletünket jóváhagyta a Püspöki Konferencia, alakult is egy 
bibliafordító bizottság. Ez a bizottság csak egyszer ülésezett, el is 
osztottuk a feladatokat, de aztán nem történt semmi.  

Ezek után arra gondoltam, hogy hisz ott van nekünk a Káldi-féle 
szentíráskiadásunk. Igaz, hogy régies a szövege, de egyébként na-
gyon színes a nyelvezete, igen jól olvasható. A jogdíjjal pedig ez 
esetben nincs gond, mert ez a szöveg igen régen jelent meg utoljára. 
Elhatároztam tehát, hogy ennek szövegét újítjuk fel, és azt adjuk ki. 
Két drága levelező hallgatós hölgy, Puskás Ilona és Puskás Mária 
kapott tőlünk egy kis számítógépet, és az egész Bibliát bepötyögték, 
úgy, ahogy egykor megjelent. Ezt a szöveget azután megkapták a 
kollégáim, tíz-tizenketten elosztottuk egymás között. Végignéztük a 
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szöveget, és a „vala-valá”-kat, a „mondá”-kat, ezeket a régies formá-
kat átírtuk benne mai beszélt nyelv szóhasználata, nyelvtana szerint. 

Amikor a szövegjavítással elkészültünk, örömmel közöltem a 
Püspöki Konferenciával – amely egyedül jogosult arra, hogy katoli-
kus szentíráskiadást engedélyezzen –, hogy van kész szövegünk, 
szeretnénk kiadni. Bizony volt, aki vonogatta a vállát, hogy azt a régi 
szöveget miért kellene kiadni, amikor van nekünk modern fordítá-
sunk, miért ölnénk ebbe a sok pénzt. Használják az emberek inkább 
az újat, a 73-as fordítást! 

Akkor a Püspöki Konferencia titkára, Ternyák Csaba, most egri 
érsek, adott egy jó tanácsot. A Káldi-féle fordítás a latin nyugati 
egyház Középkortól kezdve használt alapvető szentírásfordítása, a 
Vulgáta alapján készült. A Vatikáni Zsinat azonban elrendelte, hogy 
a Vulgátának készüljön egy olyan javított kiadása, amely az az óta 
felfedezett szövegtanúkat és a mai biblikus-nyelvi kutatás eredmé-
nyeit figyelembe veszi, és így teljességgel korszerű. Meg is jelent a 
Vulgáta javított kiadása, a Nova Vulgata, azaz a latin Neovulgáta. Az 
volt tehát a korszakalkotó ötlet, hogy igazítsuk a szöveget a Neovul-
gátához, és akkor a magyar szöveg is teljességgel megfelel a mai 
követelményeknek. Elvégeztük tehát a szövegnek ezt a revízióját is, 
és így kértem azután a Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás kiadásának 
engedélyezését. A Püspöki Konferencia ilyen esetben kikéri egy 
szakértő cenzor véleményét. Ezúttal az erdélyi Jakubinyi érsek urat 
kérték fel véleményezésre, mert eredetileg ő is biblikus tanár volt. 
Korábban, amikor tudomására jutott, hogy a Káldi-Bibliát akarjuk 
kiadni, ő is elcsodálkozott, hogy miért ezt a régi bibliaszöveget adjuk 
ki újból („Ezt akarjátok ti ránk sózni?”). Amikor azonban látta, hogy 
a revízió a legmodernebb hivatalos katolikus fordítás, a Neovulgáta 
alapján készült, akkor örömmel javasolta a kiadás engedélyezését. 

Akkor már csak nyomda kellett. Mindjárt meg is rendeltem nagy 
lelkesedéssel tizennégy ezret a tervezett méretből (Zsebbiblia-
formátum), sőt, annál egy kicsivel kisebbet is, tízezret. Izgalommal 
vártuk – és amikor leszállították, minden harmadik példány hibás 
volt. Erre – éppen nyári szünet volt – a teológiai hallgatókat fölbé-
reltem, és ők mind a huszonnégy ezret végiglapozták. Ami hibátlan 
volt, azt árusítottuk. 
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Óriási lelkesedéssel jöttek a vásárlók! Nagyon nagy öröm és elég-
tétel volt, hogy végre sikerült megvalósítanunk, kiadnunk a Szent-
írást ilyen jól használható Zsebbiblia formátumban. 

Mindennek még érdekes előzménye volt az is, hogy közvetlenül a 
rendszerváltás után hazahoztuk külföldről az ún. Békés-Dalos-féle 
Rómában készült Újszövetséget is, és a bencésekkel együtt közösen 
itthon kiadtunk belőle kétszázezer példányt. Társulatunk már a meg-
alakulása után két évvel részt vett ebben a nagyszerű vállalkozásban, 
és mi ebből hetvenezret adtunk el, elővételben. Jöttek a vevők, a plé-
bániák, és százával, ötszázával vásárolták, úgyhogy talán ma is van 
még olyan plébánia, ahol van még belőle. 

Amikor 1991-ben Magyarországra jött a Szentatya, és külföldről 
is eljött sok magyar fiatal, a Népstadionban kiosztottunk közöttük 
több ezer példányt, később pedig kb. tizenötezret kiszállítottunk a ha-
táron túli magyarság ellátására. Nos, ilyen jó dolgok sikeredtek a 90-
es években.  

A Káldi-Neovulgáta Bibliánk 1997-ben jelent meg először, azóta 
valahol a 200-300 ezer példánynál tart a kiadása. Az utóbbi időben 
nagyon nagy segítség és előny az, hogy egyre több helyen van hitok-
tatás az iskolákban. Az állam támogatja a tankönyvek beszerzését. 
Sikerült besoroltatni a mi Zsebbibliánkat is a tankönyvek közé, így 
azután a plébániák, iskolák rendelhetnek tőlünk olyan pénzen, amit 
nem nekik kell kiizzadni, vagy a gyerekeknek, és tankönyvként 
megkaphatják a Szentírást is.  

 
P.M.: Ez volt az első saját Bibliájuk, amit sikerült így közzétenni, 

de az óta több olyan is megszületett, amelyről nem is gondolnánk, 
hogy kötődhet az önök Társulatához. Melyekre a legbüszkébb? 

T.B.: A Családi Bibliára vagyok a legbüszkébb, de ha megengedi, 
ezt hagynám utoljára. Hadd mondjam el, hogy időközben egy 
elképzelhetetlen dolgot is valóra váltottunk. A kétezres évek elején 
egyszer bejött Társulatunk irodájába egy cigány fiatalember, és en-
gem keresett. Bemutatkozott, elmondta, hogy ő újságíró, és mivel 
most van ideje, szeretné lefordítani lovári cigány nyelvre a Szent-
írást. Váratlanul ért az ajánlata, hiszen Szent Jeromos óta nem szo-
kott megtörténni, hogy egyetlen egy ember fordítja le az egész 
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Bibliát. Azért igazán kíváncsivá tett, és azt mondtam neki, hogy 
nagyon örülök, rajta, fogjon hozzá. Nagyon jó, el is kezdi, mondta ő, 
de ehhez pénzre is szüksége volna. Elkezdtünk egyezkedni, hogy 
oldalanként mennyit kérne a fordításért. Meg is egyeztünk. Kértem, 
hogy fordítsa le először a két első evangéliumot, aztán majd meg-
látjuk, hogy jöhet-e a folytatás. Nos, jó, mondta, de éppen nincs 
állása, ezért már most szüksége lenne a fizetségre. Gondoltam egyet, 
és odaadtam neki a két evangéliumért a megfelelő összeget. Mun-
katársaim mindezt látták, hallották, és amikor a fiatalember elment, 
megjegyezték: Fogadjunk, hogy nem látjuk őt többet…  

Egy jó hónap múlva azonban újra eljött hozzánk, és adathordozón 
elhozta a fordítást. Az életem során több nyelvvel foglalkoztam már, 
így a szanszkrittal2 is, meg a cigánnyal is. Megnéztem a szöveget, és 
láttam, hogy jól fordít. Volt azonban egy gond a fordítással, neveze-
tesen, hogy a ma élő romák szókincse igen hiányos, főként a modern 
életet és az elvont fogalmakat illetően. Nincs például saját szavuk 
arra, hogy „család,” „gyümölcs” stb., ezért minden országban az ot-
tani nyelv megfelelő szavát használják helyette, Magyarországon 
például azt mondják: mio csalado, az én családom. Általános, elvont 
fogalmakban nagyon-nagyon szegény a nyelvük, mert náluk nem 
történt meg az, ami minden más nyelvben, hogy bővül a szókincs. Ha 
valamire nincs még megfelelő szó egy nyelvben, akkor vagy új szót 
képeznek, vagy pedig más nyelvből vesznek át szavakat. A mi 
magyar nyelvünkben is sok ilyen átvett és meghonosított szó van, 
például a radír német eredetű (radieren, kitörölni), a ceruza latin 
(cerussa, ólom), a papír pedig görög (papirusz). 

Ezért azt kértem tőle, hogy ilyen esetekben használja fel a köz-
ismert nemzetközi szavakat, például familio (familia, család), fructo 
(fructus, gyümölcs). Ebben egyetértettünk. El is kezdte a munkát, ill. 
folytatta, és kb. két év alatt elkészült az Újszövetséggel, 6 év alatt 
pedig az egész Bibliával. Mi örömmel kiadtuk ezt a fordítást, először 

                                                      
2
 A szanszkrit nyelv, illetve annak korábbi formája, a védikus óind, az indoeurópai 

nyelvcsalád indo-iráni csoportjába tartozik. Az egyik legősibb indoeurópai nyelv, az 
Észak-Indiát a Kr.e. 2. évezredben meghódító indoárják nyelve volt. Az egyik köz-
nyelvi változatából származnak a mai Észak-Indiai indoárja nyelvek, és a cigány 
nyelv is. 
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a Cigány-Magyar Újszövetséget, aztán a teljes Bibliát („Suntoiskiri-
pe”). Az általunk kiadott teljes cigány nyelvű Biblia egyedülálló a 
világon. Ez volt az egyik különleges és érdekes vállalkozásunk. 

Hasonlóan érdekes vállalkozásunk volt még a Rovásírásos Újszö-
vetség kiadása. (A magyar rovásírás azzal, hogy bármilyen szöveget 
le lehet vele írni, szintén egyedülálló a világon.) Ezek a kiadványok 
egyrészt egyedülálló kezdeményezések, másrészt teljesebbé teszik a 
mi Szentírással kapcsolatos szolgálatunkat.  

Első szentíráskiadásunknak volt egy alapvető, közkedvelt mérete 
(a Zsebbiblia), de később kiadtuk ugyanazt egy kissé nagyobb 
méretben, hogy könnyebben lehessen olvasni, az Újszövetségből 
megjelent egy még nagyobb méret, nagyobb betűkkel. Végül pedig, 
most már második alkalommal közreadtuk az ún. Családi Bibliát. 

A Családi Biblia valójában a Zsebbibliának a nagyobb változata 
majdnem A4-es méretben, vagyis kb. akkorák a lapjai, mint egy 
szokványos papírlap. Ebből a formátumból korábban, a Biblia 
Évében még aranyveretes példányok is készültek. Munkatársam fia 
ezüstműves, ő tervezte a nagyon szép vereteket, ezeket bearanyoz-
tattuk, és az egyes példányokat a Szekszárdi Nyomda kódex formá-
ban bekötötte, és ráhelyezte az aranyvereteket.  
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Ez a kiadvány már teljesen elfogyott, ezért ismét szükségesnek 
látszott, hogy újra kiadjuk, bár most anyagi okokból szerényebb 
aranynyomással, de változatlanul kódex-szerű kötéssel a gerincen, 
nagyon szép bőrkötésben. Az új Családi Bibliát 2019-ben mutattuk 
be a sajtónak. Nagy érdeklődés fogadta, több rádióműsor, televízió, 
és a TV-híradó is beszámolt róla. Mindez nagy öröm volt számunkra. 

Ma is vannak olyan családok, amelyeknek otthonában kis oltár is 
van, rajta egy szobor, szentkép, kereszt, és a család rendszeresen ez 
előtt az oltár előtt közösen imádkozik. Úgy gondoljuk, hogy a Szent-
írásnak, Isten Igéjének is ott kell lennie, mindig szem előtt, hogy ez 
legyen a család életének iránytűje, irányadója. Nagyobb egyházi és 
családi ünnepeken olvassanak fel ebből a közös Szentírásból egy-egy 
megfelelő részletet.  

A Biblia végén pedig üres regiszter-lapok vannak, ezeken felje-
gyezhetik a családi élet fontos eseményeit, a születést, a búcsúzást, a 
nagyszülők, felmenők neveit. Nemrégiben egyik munkatársam elme-
sélte, hogy hétéves korában, a negyvenes évek végén még volt nekik 
ilyen, díszes Bibliájuk. Abban az időben félve dugdosta ezt a család, 
de ő mindenáron nézegetni akarta azt a nagy, csatos, szép Bibliát. A 
könyv végén pedig ott látta régi őseik felsorolását. Ezt szeretnénk 
újra meghonosítani, elterjeszteni a magyar családok körében. 

Az is igazán örömünkre szolgált, hogy időközben egy kedves mű-
vésznő, Maros Éva, aki Borsos Miklósnak szinte nevelt lánya volt, 
annak idején kapott a művésztől jó néhány grafikát. Szeretettel őriz-
gette ezeket a bibliai témájú képeket. Mi jó ismeretségbe kerültünk 
vele, és egyszer meggondolta magát: Társulatunknak ajándékozta 
ezeket a grafikákat. A régi képes Bibliák mintájára elhelyeztük Csa-
ládi Bibliánk végén ezt a tizenhat Borsos-grafikát – ez is nagymér-
tékben emeli a díszes kiadvány értékét, szépségét. 

Ha a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat nem született volna 
meg a Magyar Egyházban, a szerteszórt magyar közösségen belül, 
akkor mindez hiányozna az Egyház és híveink életéből. Természetes 
az is, hogy mi látjuk el a határainkon túl élő katolikus magyar 
híveket Szentírással, amilyen kedvezményesen csak lehet. Az elmúlt 
harminc év alatt sok ezer Biblia került hozzájuk ezekből a kiadá-
sokból.  
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P.M.: A Bibliatársulat 2019 áprilisában megjelent kiadványa a 

Családi Biblia, amely már másodszor jelent meg, ezúttal Borsos 
Miklós grafikáival kiegészülve. Hogyha professzor úr visszakalando-
zik egy kicsit, sok-sok évvel, akkor az Önök polcán otthon volt 
Családi Biblia?  

T.B.: Nos, tessék látni, nem volt, semmilyen Biblia nem volt. 
Minden nap imádkozott a család együtt, hosszasan, szépen. A temp-
lom messze volt. Mindenszentekkor kis sírt készítettünk a szoba kö-
zepén nedves homokból, gyertyákat raktunk rá, és elimádkoztuk a 
Mindenszentek litániáját. Édesapám mindig keresztet vetett, amikor 
munkába indult, de Biblia nem volt a családban. 1942-ben születtem, 
rettentő gondokat jelentett az árvíz, a háború, a Rákosi rendszer, és a 
többi nyomorúság. 

 
Családi otthon Bócsa-Zöldhalomban 
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P.M.: Hol nőtt föl? 
T.B.: Soltvadkert és Jakabszállás között van a bugaci erdő. Egyik 

oldalán van Bugac, a másik oldalán pedig a Bócsa nevezetű község, 
ami az én gyerekkoromban talán csak két házból állt, egy iskola meg 
a Tanácsháza volt a központban, mivel az egész terület tanyatelepü-
lés volt. Azóta már jócskán előrehaladott a helyzet ott is, megszüle-
tett egy igazi falu. Mi a műúttól három kilométerre, a központtól 
kilenc kilométerre laktunk egy ősi, vert falú, nádtetős házban. A 
templom is kilenc kilométerre volt, gyerekkoromban oda jártunk 
Veronka nővéremmel előbb gyalog, később „biceklivel” (bicikli). 

Az akkori helyzet vallási szempontból elég visszafogott volt, már 
ami az ösztönzést illeti. A papok prédikáltak, ahogy tudtak, a ta-
nyánktól, házunktól kb. ötszáz méterre volt katolikus iskola is, kápol-
nával. A kápolnát persze szétverték, az embereket zaklatták, hogy ne 
járassák a gyereküket hittanra. Ilyen környezetben telt az általános 
iskolai korszakom.  

 
P.M.: De akkor hogyan? Akkor hogy talált rá a papi útra?  
T.B.: Édesapám kiskunfélegyházi volt, 16-an születtek a család-

ban, közülük nyolcan élték meg a felnőttkort. Az idősebbek férjhez 
mentek, megnősültek, és ugyanúgy parasztok lettek, mint a szüleik. 
Mikor azonban a legfiatalabbak felcseperedtek, elmehettek gimnázi-
umba tanulni, sőt, egyetemre is. Az egyik fiatalabb fiú papnak tanult, 
a másik meg pilóta lett. Volt a háborúban is, le is zuhant a gépével, 
betört a feje, de túlélte.  

A pap nagybácsi, Tarjányi László pedig nagyon jó tanuló volt. 
Budapestre helyezték, hogy a teológia után szerezze meg a teológiai 
doktori címet is. 1944-ben volt ez, amikor jött a front, ő pedig 
nagyon félt Budapesten. Kérte főpásztorát, hogy a várható ostrom 
idejére ő vidéken lehessen. A váci püspök ezért ideiglenesen áthe-
lyezte őt Aszódra. Ott egyik alkalommal egy téli estén házszentelésre 
mentek a plébánossal az egyik közeli tanyaközpontba. Háború volt, 
sötét, téli este, ezért vendéglátóik kérték, ne menjenek vissza 
Aszódra, aludjanak itt az utcai tisztaszobában. Éjjel azon a környé-
ken az az egyetlen szoba kapott bombatalálatot, és mindketten 
szörnyethaltak. 
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Ilyenek voltak nálunk a családi emlékek. A pap nagybácsin kívül 
édesapám testvérei közül két szerzetesnővér is volt a családjukban. 
Így édesapám révén nálunk a papságnak, az Isten szolgálatának igen 
komoly nimbusza volt. Ő pedig, aki látta két öccsének a paraszti sor-
ból való szabadulását, családjával nagy nyomorúságban volt kény-
telen élni: 41-ben árvíz, 44-ben az oroszok fosztottak ki bennünket, 
aztán Rákosi szedte el, ami megmaradt, végül Nagy Imre után a föl-
det is elvették, és édesapám a saját földjén bérlő lett. Ilyen körülmé-
nyek között ott a tanyavilágban ő volt az első, aki azt mondta, hogy 
az összes gyereke menjen tanulni. 

A bátyám, Ferenc indult először, `pechjére` a szaléziakhoz. Alig-
hogy elindult, az ő rendjüket is feloszlatták, a szerzeteseket szétza-
varták. Elment Egerbe váci kispapnak, de felszenteléséig mindig 
rettegett, hogy mikor jönnek rá, hogy szerzetes, és mikor zavarják el. 
Veronka nővérem végül otthon maradt szüleink segítségére. A ki-
sebbik nővérem, Erzsike már járhatott gimnáziumba, és én is. Egy-
részt tehát az, hogy tanulhattam, másrészt pedig az irány is eléggé 
adva volt, mert közben a bátyám kispap volt, aztán fölszentelték. Így 
ő is, meg az egész család is boldogan vette tudomásul, hogy papnak 
készülök. Nem volt könnyű elhatározás, vívódtam is eleget, főleg az 
érettségi után. Jelentkeztem Szegedre, az egyetemre, mert nagyon 
szerettem a matematikát. De a papi élet is nagyon vonzott. Végül azt 
gondoltam, hogy ha fölvesznek az egyetemre, akkor elmegyek a 
teológiára, ha nem vesznek fel, akkor lesz, ami lesz, ne mondja 
nekem senki, hogy azért mentem az egyetem helyett teológiára, mert 
az egyetemre nem vettek fel.  

Amikor végül elmentem Kalocsára felvételizni a teológiára, a 
drága jó Grősz érsek úr a budapesti Központi Szemináriumba kül-
dött. A kalocsai kispapok többsége Szegeden tanult, a jobb tanulókat 
azonban igyekeztek Pestre küldeni, hogy szerezzenek tudományos 
fokozatot. Egyébként azért is szükség volt erre, mert éppen az előző 
évben, 1959-ben a Belügyminisztérium a pesti szemináriumból 
eltávolította szinte az összes kispapot, mert nem voltak hajlandók 
elítélni Mindszenty bíboros urat, így gyakorlatilag üres volt a 
budapesti teológia. Ezért az akkori püspökatyák, akit csak lehetett, 
fölküldtek Pestre. Ott bizony szorgalmasan kellett tanulni!  Öt év 
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alatt megszereztem a teológiai abszolutóriumot, a hatodik évben 
pedig sikerült néhányunknak a doktori fokozatot is elnyerni. 

Egy nagyon aranyos sváb faluba, Nemesnádudvarra kerültem 
először, és a hívek a tenyerükön hordoztak. Egy bajom volt, hogy 
nem tudtam a kisiskolás gyerekekkel bánni, valahogy nem erre szü-
lettem – és nem is készítettek fel rá a teológián. Ez nagy nehézség 
volt, mégis nagyon szép volt az ott töltött esztendő. Ezt követően 
nyílt lehetőség arra, hogy Rómába menjek a bibliatudományt maga-
sabb szinten elsajátítani. 1964-ben egyezett meg az Állam és a 
Püspöki Konferencia, hogy a Római Pápai Magyar Intézetbe Ma-
gyarországról papok is mehetnek továbbtanulni. A kommunista veze-
tést ugyanis nagyon bosszantotta, hogy ezt az Intézetet a háború után 
a külföldre emigrált papság vette birtokba, és a magyar Állam ezeket 
az emigráns papokat akarta onnan kiebrudalni. A földszinten és a 
felső emeleteken már régóta a rendszer által kiküldött művészek, 
részben pedig a beépített emberek tanultak vagy ügyködtek, a máso-
dik emeleten pedig ott volt az ellenség, az emigráns papság. Ezeket 
sikerült 1964-ben eltávolítani onnan, azon az áron, hogy a Magyar 
Állam is küldött oda papokat. A második turnussal én is odakerültem 
tehát 1967-ben. Óriási öröm volt ez számomra! Azon a nyáron már 

 
Pápai Magyar Intézet, Róma 
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föl voltam mentve a lelkipásztori szolgálat alól, hogy készülhessek, 
mert tudtam, hogy odakint mindjárt azzal fogadnak bennünket, hogy 
görögből és héberből tegyük le a felvételi vizsgát.  

 
P.M.: Akkor már úgy is beszélt angolul, németül, és ehhez kellet 

még a héber is, meg a görög is? 
T.B.: Görögöt, hébert már itthon, a teológián tanultam 4-5 évig, a 

kiutazás előtt pedig egész nyáron a felvételire készültem görögből, 
héberből. A németet, angolt, olaszt teljesen magánúton tanultam. A 
beiratkozás során, ahogy beszélgettünk, a kötelező németet, olaszt 
mindjárt elismerték, ezekből nem kellett vizsgáznom, bibliai görög-
ből, héberből viszont felvételi vizsga volt.  A Biblia héber és görög 
szövegéből kellett néhány fejezetet jól ismerni, nyelvileg pontosan 
elemezni. Amikor a vizsgáról az eredmény megszületett, és kihir-
dették, hogy kinek sikerül (voltunk vagy 30-40-en), engem nem em-
lítettek. Ez azt jelentette volna, hogy ezekből a nyelvekből egy év 
előkészítőt kell elvégezni, hogy a héberből, görögből is a megfelelő 
szintre jussunk el. Amikor megkérdeztem a vizsgáztató tanárt, azt 
mondta, hogy az én eredményem nagyon a határon volt, ezért azt 
ajánlja, hogy végezzem el az előkészítő évet. „Nem lehetne mégis 
megpróbálni az igazi első esztendőt a rendes kurzusból?” – kérdez-
tem. 

Így aztán mégis fölvettek az első évre, és görögből a teljes első év 
anyagából már novemberben levizsgáztam. A görög nyelv tanára az 
áldott jó emlékű Maximilian Zerwick professzor úr volt. Sajnálom 
egyébként, hogy nem kellett a továbbiakban részt vennem az óráin, 
de időt nyertem, mert nekem azért nagyon kellett igyekeznem. Akkor 
még mindent latinul adtak elő a professzorok, tankönyveink latinul 
voltak, olyan könyvünk is volt, amiben öt nyelven írt cikkek sora-
koztak. Ilyen könyvekből tanultunk, felelni meg bármelyik nyelven 
lehetett, amit a tanár tudott. Volt koreai, amerikai tanárunk is. Én 
többnyire megmaradtam az olasznál. Egyszer vétettem nagyot, mert 
a német professzornál Szentírás-magyarázatból németül akartam 
felelni, és az ő legfőbb szíve csücske könyve volt a kötelező olvas-
mány. Eléggé hebegtem, dadogtam, de azért sikerült átmennem. 
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Óriási élmény volt tehát számomra, hogy ott tanulhattam. Az 
előző nyáron még otthon kaszáltam, kapáltam a szüleimmel, és akkor 
egyszer csak jöhettem Pestre, fölülni a repülőre, és itt vagyok az 
Egyház központjában, a legmagasabb szintű egyetemen tanulhatok, 
palotában lakom, ahol mindenkinek külön szobája van, gyönyörű 
freskókkal. A Falconieri-palota volt ez, a Római Pápai Magyar Inté-
zet, amit annakidején a 20-as években vett meg a Magyar Állam, 
azért, hogy oda világi és papi személyek jöhessenek, ott lakhassanak, 
onnan járhassanak a római egyetemekre. Végül annak is nagyon 
örültem, hogy így sikerült két év alatt megszerezni az ottani biblikus 
licenciátust, ami arra jogosított fel, hogy a szentírástudomány tanára 
lehessek teológiai fakultáson.  

 
P.M.: Arról akartam még faggatni, hogy mi is az a bibliatudo-

mány. Ott van a Szentírás. Ön azt eredeti nyelven is tudja forgatni, 
olvasni. Miből áll ez a tudomány? Lehet másképp magyarázni az ott 
leírtakat, vagy fedeznek fel hozzá fűződő írásokat? Tehát miből áll ez 
a kutatás, miből áll ez a tudomány?  

T.B.: Ennek alapvetően két összetevője van. Egyik tanulmányoz-
ni a kort, a szöveget, a vonatkozó irodalmat, és lehetőség szerint 
minél tökéletesebben átültetni a saját nyelvünkre vagy az előadásaink 
során elmondani, hogy a szent szerző által a jó Isten mit akart a tud-
tunkra adni, tanítani, elérni. A szavakat, mondatokat sokféleképpen 
lehet érteni és értelmezni. Ugyanazt a Szentírást használja a protes-
tantizmus, a kezdeti időkben az ariánusok és a különféle szekták, 
mert a Bibliát sokféleképpen lehet értelmezni. Tehát a bibliatudós 
elsődleges feladata, hogy a Biblia szövegét szakszerűen, hozzáértően 
értelmezze és közvetítse. 

Ugyanakkor a Katolikus Egyházban, de a többi keresztény közös-
ségben is, van egy nagyon fontos követelmény: igazodni az eddigi-
eknek, elődeinknek az értelmezéséhez. Figyelnünk kell arra, hogy 
mit mondott egy-egy szakaszról Szent Jeromos, aki számos kom-
mentárjában magyarázza a szentírási szövegeket, vagy mit írt erről 
Szent Tamás, a nagy egyháztanító, és a többiek. Mindez az ún. Szent 
Hagyomány, vagyis a Biblián kívül és annak kapcsán szóban 
áthagyományozott, és sok esetben különböző korokban írásba fek-
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tetett értelmezések. A szentírástudósnak erre nagyon oda kell fi-
gyelni. Ezt úgy hívjuk, hogy hit-érzék. Ez a hit-érzék megvan so-
kakban, az értelmes, odafigyelő keresztény katolikusokban.  Erre kell 
nagyon figyelni, minél inkább feltárni, alkalmazni, és iránymuta-
tónak tartani az értelmezés során. Ez a katolikus bibliatudós másik 
legfőbb feladata. Egyébként az egyházi Hagyomány a többi teológiai 
tárgy művelői számára is mérvadó. E két szempontnak – hogy a 
szent írók által mit akart közölni velünk Isten, és hogy mit őriz és 
tanít az egyház Hagyománya – a minél jobb ismerete, alkalmazása és 
továbbadása a szentírástudós alapvető feladata.  

 
P.M.: Van kedvenc része az Újszövetségből, amelyikben jobban 

elmerült, amelyik jobban megérintette a szívét, a lelkét? 
T.B.: Érdekes volt a tanári pályafutásom. Úgy kezdődött, hogy 

hat évig az ószövetségi szentírásmagyarázatot tanítottam. Nagyon 
szerettem, de ezen a területen kezdetben még elég tétova voltam. Hat 
év után sikerült az Újszövetségi Tanszékre átkerülnöm. Ebben a fela-
datkörben, a 2+2 éves kurzus során természetesen az egész Újszö-
vetség ismertetése sorra kerül a Szentírás-bevezetés (introdukció, 
azaz általános ismeretek) és a szövegmagyarázat kapcsán.  

Az ún. szövegmagyarázat vagy egzegézis azt jelenti, hogy a tanár 
kiválaszt egy részt, egy fejezetet valahonnan az Újszövetségből, az 
evangéliumokból, és azt igyekszik mondatról mondatra részletesen 
elemezni, feltárni a benne megnyilvánuló isteni üzenetet, tanítást. Az 
évek során az Újszövetség sok részét elemeztem, tanulmányoztam, 
és azokról előadásokat tartottam, de leginkább Márk evangéliuma 
volt az – talán meglepő sokak számára –, ami leginkább érdekelt, és 
a kedvemre való volt. Lukács evangéliuma vagy János evangéliuma 
sokaknak közelebb áll a szívéhez, de nekem a kedvenc evangélistám 
Szent Márk lett. 

Annyira rá tudtam csodálkozni Márkra, aki született zsidó, de jól 
tud görögül is. Ez a fiatalember ott él Jeruzsálemben, aztán csatlako-
zik a keresztény apostolokhoz, kíséri Pál apostolt, majd Pétert. Min-
denfelé prédikálnak, jönnek, mennek – s egyszer csak fogja magát, és 
egy ilyen csodálatos művet szerkeszt. Mert Márk Evangéliuma igazi 
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írásmű, van eleje, vége, van egy íve, a szerzőnek van saját elképze-
lése, célja, hogy írásával mit akar kifejezni, tanítani.  

Ő az első, aki Jézus nyilvános tevékenységét, működését megörö-
kítette, az eseményeket logikus sorrendbe, keretbe rendezte. Ez a 
keret nem olyan, mint később Jánosnál, aki a talán történelmi való-
ságra, eseményekre jobban odafigyel. Márknál Jézus működése 
egyetlen egy év keretébe van sűrítve. Jézus föllép Galileában, befe-
jezi Jeruzsálemben, és közben sokfelé jár a Szentföld falvaiban. Az 
evangélium gondolatmenete világos, szép a görög nyelve, még azt is 
érezni rajta, hogy hol írta a szerző, mert szép számmal vannak benne 
latin kifejezések, ami egyértelműen Rómára utal, ahol az igehirdetők 
beszédeibe beszivárogtak a latin szavak. 

Egyszóval ezt az evangéliumot igazán kedvelem, és mindig úgy 
éreztem, hogy ez van legközelebb az eseményekhez. A többiek már 
hamar-hamar kiegészítik Jézus szavait egy-egy félmondattal, más-
ként rendszerezik az események menetét, a kronológiát. Márk első-
sorban Jézus tetteire figyel. Máté, Lukács és majd később János is 
sokkal többet hoz Jézus beszédeiből. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket 
Márk nem ismerte, számára azonban az volt az érdekes és meg-
örökítendő, hogy Jézus mi mindent tett, szerinte ezek a tettek 
hordozzák a kinyilatkoztatás lényegét. Ezt egyébként Jézus példabe-
szédei nála is megfogalmazzák, képes beszédben, az egyszerű ember 
számára is világos mondanivalóval és tanulsággal. 

János evangéliumában Jézus kimond olyan dolgokat, amelyek 
valójában túllépnek Jézus konkrét szavain. Ezt János azzal igazolja, 
hogy idézi Jézus szavait: „A Szentlélek majd megtanít benneteket 
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn 
14,26) Amikor Jézus gondolatait továbbvisszük, az nem meghamisí-
tás, mert az Egyház mindig is vallotta, hogy akik – odafigyelve Jé-
zusra, az evangélistákra, a hagyományra – kiegészítik, továbbviszik 
Jézus gondolatait, az teljességgel helyénvaló.  

Márk viszont, a maga egyszerűségében, úgy is mondhatnám: föld-
hözragadtságában, elsősorban a konkrét tényekhez időben is köze-
lebb állva úgy írja le az egyes eseményeket, hogy az ember azt érzi, 
valóban így történhettek ezek. De azt is tudnunk kell, hogy valójában 
nem Márk fogalmazza meg ezen események leírását. Mindezeket a 
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történeteket, Jézus példabeszédeit sokszor, százszor és százszor 
felidézték a közösségekben, és közben lecsiszolódtak, egyre inkább 
olyan formát öltöttek, hogy a lényegi mondanivalót kidomborítsák. 
Az így közkinccsé vált epizódoknak, történeteknek már a szóbeli 
igehirdetés során kialakult a megszokott és jól megjegyezhető szö-
vege. Például Zakeus történetét, vagy a tékozló fiú hazatérésének 
megragadó leírását egy hallásra mindenki megjegyezhette, és később 
pontosan ugyanúgy elmondhatta. Márk pedig mindezt, mint a mo-
zaikokat összegyűjti, logikus sorrendbe rakja, és kerek elbeszélésként 
közreadja. Nem nyúl bele az egyes kis történetekbe, példabeszé-
dekbe, nem tesz hozzájuk semmit, és nem is vesz el belőlük semmit. 
Lukácsnál sokszor érezhető, hogy néha kiegészíti valamivel azt, ami 
annakidején elhangzott.  

 
P.M.: Ahogy említette, Márknak is volt célja, volt elképzelése. 

Tudom, hogy Önnek is mindig van terve, mindig van következő cél-
ja. Az egyik apropó, amiért meghívtam, az az Ön által alapított Szent 
Jeromos Katolikus Bibliatársulat működésének a harminc éves év-
fordulója volt. Nemrég jelent meg egyik büszkeségük, a Családi 
Biblia…  

T.B.: Nagy terveim már nem nagyon lehetnek. Rövidesen hetven-
nyolc éves leszek. Terveim helyett először hadd említsem a legfőbb 
gondomat. Nem találok olyan embert, akinek ennyire szívügye volna 
a Biblia ilyen jellegű szolgálata, népszerűsítése. Nagyon sokan örül-
nek annak, hogy vagyunk, hogy a Bibliatársulat így szolgálja a ma-
gyar Egyházat, de ez a fajta apostolkodás senkinek sem annyira fon-
tos, mint nekem. Nagy gond ez számomra, mert nem tudom, hogy 
lesz-e folytatása. Nagyon jó munkatársaim vannak, de nehezen el-
képzelhető, hogy bármelyikük ilyen szinten továbbvigye ezt a tevé-
kenységet. Nem tudom tehát, hogy a Bibliatársulat sorsa énutánam 
hogyan alakul. 

Van azonban még egy, talán utolsó, de igazán érdekes tervem. 
Köztudott, hogy kezdettől fogva évente négyszer megjelenik bibli-
kus-lelkipásztori folyóiratunk, a Jeromos füzetek. Most, éppen az 
utolsó számok kapcsán rácsodálkoztam, hogy mennyire ismeretlen 
számunkra a kereszténység története az apostoli kort követő első 
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századokban. Például a keleti egyházak első három évszázadának 
történetével. Mindez teljesen ismeretlen számunkra, az általános hívő 
számára. Ha igaz, akkor ezekből a tanulmányokból összeáll egy 
újabb kis kötetem. Lehet, hogy csak postumus… [Azóta megjelent: 
Keresztény emlékek az első három századból címmel.] 

Egyéb, más, nagy terveim már nin-
csenek. A Családi Biblia kapcsán örülnék, 
ha jelentkeznének olyanok, akiknek volt 
ilyen régi Bibliájuk. Tehát inkább csak 
ilyen kisebb dolgokra gondolok. Úgy ér-
zem, hogy ami igazán fontos volt számom-
ra, az megszületett, megvalósult. Nem ír-
tam szakkönyv-sorozatokat, vaskos tudo-
mányos könyveket, de amit végeztem, ki-
csit olyan, mint Márk műve. Megvolt, és 
eredményesen működött Társulatunk a 
Magyar Katolikus Egyházban. A könyve-
ket vagy olvassák, az emberek, vagy sem, de a Bibliatársulat által 
végzett szolgálat valóság, és alakította a Katolikus Egyházat. Bízom 
benne, hogy a Káldi-Neovulgáta Biblia, a nemzeti örökség Káldi-
Biblia felújított formája nem megy többé feledésbe, hiszen sokan 
szeretik és forgatják. És talán a honlapunk is elérhető lesz még egy 
ideig, hiszen sok értékes anyag van rajta (www.biblia-tarsulat.hu). 

P.M.: Tarjányi Béla 
szentírástudós, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Hit-
tudományi Karának pro-
fesszor emeritusa, a Szent Je-
romos Katolikus Bibliatár-
sulat ügyvezető elnöke volt a 
vendégem. Megtisztelő volt, 
köszönöm szépen.  

T.B.: Én is nagyon szé-
pen köszönöm a lehetősé-
get. Teológus tanítványaimmal…

 
Megjelent… 
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Köszönet illeti munkatársainkat,  

          akik a Társulat folyamatos működését lehetővé teszik: 
 

Belső munkatársak: – Bukor Katalin eladó, terjesztő. – Húsz éve 
igyekszik lelkesen és pontosan végezni a munkáját a Bibliaközpont-
ban – Udud Tibor postázó, szállító, mindenes. 18 éve segít a 
Bibliaközpontban. Mindig készséges, és mindenre kapható. 

Külső munkatársak: – Mezei Ferencné Ági könyvelő – Megyesi 
Gizella korrektor – Végh Ferenc informatikus, a Tech-Net Trade 
vezetője – Csupor Zoltán nyomdász, a Corvinus Kiadó KkT 
vezetője. 

 
 
 

A Továbbképzési Munkacsoport  
      Vezetője Vágvölgyi Éva 

 
A Bibliaapostol-képző Szemináriumokon  

     munkatársként résztvevők névsora: 
 

Adorján Andrásné, Balthazár Zsoltné, Balthazár Zsolt, Bá-
nó Georgina, Bicsár László, Csobánné Rákóczi Sarolta, 
Csomay Tünde, Dunai Ágnes, Dreiszker Zsuzsanna, Gelley 
Anna, Gruber Mária, Győrvári Edit, Dr. Hargita Mária, 
Járominé Zárai Györgyi, Dr. Karácsony Mária, Kecskésné Dr. 
Pantó Eszter, Kiss Károly, Luterán Ildikó, Marincsák László, 
Mayer László, Midling Andrea, Nátrán Józsfené, Németh Edit, 
Polgári Ferenc, Pomeisl Mária, Prokos Endre, Radnóti Mária, 
Rajkai István, Stalzer Györgyné, Dr. Süttő Judit, Szuromi 
Szabolcs, Dr. Thorday Attila, Vermes Zoltán, Vígh Adrienn, 
Zsuppán Mónika. – Vajdaság: Boros Gyevi Ottília, Kónya 
Lívia,  Móra Mária, Urbán Jolán, Urbán Tibor 
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